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 اجلزء األول
 سؤال وجواب 595





 

صابر أجد من الواجب علي أن أشكر السيد 
بنائه الذين أكرموين ومنحوين وإخوته وأصويف علي 

األمان واإلستقرار فلوال عوهنم يل بعد فضل هللا 
 وإيوائهم يل ما كانت تُتاح يل فرصة إجناز هذا العمل.

 جلزاءفجزاهم هللا عين وعن زوجيت خري ا
وكذلك أشكر كل من ساهم يف نشر هذا الكتاب 

وأسأل هللا تعاىل أن يثيبه الفردوس األعلى يوم 
 القيامة
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 ا١تقدمة

 ٨تمػػدن كعيػػتونست كعيػػتسفهن كعيػػتوديتلا كعوػػوذ أ مػػ   ػػهكر أعفيػػسا إف اٟتمػػد 
كسنئات أعمالسالا م  يودن هللا فال مضل لتلا كم  يضلل فال هادم لتلا كأ ود أف ال 
إلػػػت إال هللا ك ػػػدن ال  ػػػهيه لػػػتلا كأ ػػػود أف  ان عبػػػدن كرسػػػولت صػػػل  هللا علنػػػت كالػػػت 

 كسلم. 
الوبػػػد ببتػػػاب هللا كبلػػػهذن بتالكبػػػتلا  شػػػساؿاعإف مػػػ  أعاػػػم ا١تػػػس  كأ هموػػػالا كبوػػد  

 تػاب هللا كمدارسػتت   ْتفظ كاالعشساؿ .؛ أهل القهآف كاإلٯتافك٤تبتت لهل هللا كخاصتت
ػػ.. كمػػ   ى لػػت أجػػه عاػػنم  تػػاب هللا سػػتاقل الماعػػة   عسقػػت فبوػػد أف  ػػاف اٟتفػػظ   ظى فى

 ت.ب إلنت اصبحت ا١تهاجوة كاجبة علنمسدك 
..  مػا أ د بفلتا م  البل   عقلوا كلف القهآف ..ة/ أخيت اٟتافا أخي اٟتافظ 

علنػه  لتػب ي قػد بواجوػه مػا  ىت ال يتفلػت القػهآف مسػهك  .. ذ ه ذله رسولسا ملسو هيلع هللا ىلص
اف افنػػد    هللا ت أخػػي كاخػػيت ببػػأف..   اٟتفػػظ كبلتػػب  علنػػه اشات لتشػػابوا

الفنيػػل تػػت   فنيػػلُت.. هػػها البتػػاب كالػػهم جولٔتضػػموف فنػػدؾ موػػي أعفيػػي أكال ك 
 ه ت فنت القواعد ا١تيتخدمة   ضػبط ا١تتشػابات اللفانػة كالػيت اسػتخدمتوا  االكؿ

 .اليت ستونسه إبذف هللا عل  ابقاف  فاهك    الضبط
هنايػة اٞتػزء الاػاشل عبػارة عػ  اسػئلة كاجوبػة مػ  بدايػة الفاٖتػة كاذل  الفنيل الااشلأما 
تشػػػػابات اللفانػػػػةلا كأيضػػػػا أكرد بوػػػػ  لا أضػػػػبط فنوػػػػا ا١تسػػػػواؿ كجػػػػواب ِٔٓكهػػػػي 

 اللميات البناعنة ١تشاٮتسا الفاضل  ىت ببوف الفائدة أ رب كأعام.
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 الفصل األول
 القواعد اخلاصة لضبط متشاهبات القرآن 

ٮتتار  فول  اٟتافظ أف ..بو  اشات ٢تا أ اه م  قاعدةأف  أكال يسبسي أف بوهؼ
فمػا  .. كاإل باؿ أمػه عيػياللفاي التشابت ك  .. لبتكيقه   قأسولوا كما يساسبت مسوا 

 . اف عسدؾ متشابا لن   هطا أف يبوف متشابا عسدم
أسيػت االكائػل  .دصلعلم ضبط ا١تتشابات اللفانة   القهآف البهصل علمه  ديث قػ 

ياػػ  الػػبو  أف هػػها علػػم متبلػػ  كال ك  .. كقٌوػػدكا قواعػػدن كمبادئػػت. كا ػػتوه متػػأخهان 
ا إ٪تػا ينيػدر كلفسػ   اػَتا مػ  تػَت ا١تتخنيػ . كهػها يسيػح  علػ    اجة إلنت كهه

 اَت م  الولـو السافوة إذا صوبت علػ  اإلعيػاف اك  ػاف مػ  تػَت أهلوػا رماهػا ألولػم 
  . ا١تتبل  الهم ال  اجة إلنت كهللا ا١تيتواف

كسسه هها إبذف هللا مع القواعد كلبػ  ٩تنيػوا  ..الوساية أ١توضع ا١تسفهد   السال  
سا ١تين  اٟتاجة كعانم الفائدة .. فم  ا٠تطػأ أف يسنيػ  جوػد اٟتػافظ دكمػا علػ  ه

ٚتنػػػع اشات ا١تتشػػػابة. ك٤تاكلػػػة ضػػػبطوا كابقاهنػػػا ٚتلػػػة .. كالنيػػػواب ضػػػبط ا١توضػػػع 
  .. ا١تختل  كا١تسفهد ع  تَتن

فالزادة   موضع دكف آخه .. م  اسباب ا٠تطأ   ا١تتشابت ضو  اللسة الوهبنة 
هكؼ بسَتها كاستوماؿ لفظ بدال م  اشخه لا  ل ذله لت دالالبت اللسوية كإبداؿ اٟت

  .. اليت قد ٗتف  عل  الباَت
فال بد م  موهفة ا١تواضع ا١تتشابة قدر ا١تيتطاع   ..موهفة ا١تواضع ا١تتشابة ضهكرة 

  ..دمتكبسزيل القاعدة علنوا .. كمىت خفنت علنه قلت الفائدة بل رٔتا عي 
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فوي قواعد أتلبنت ٢تا  .. أتلبنت ال  لنت -ذ هها إبذف هللا أاليت س -القواعد ههن  
ميتاسنات بل رٔتا ميتاسناهتا  اَتة جدا كلب   وعه بضبط التل  كبوتٍت بت هها 

  ..مبي  ْتد ذابت
القواعد مبسنت عل  الهسم الواماشل بهكاية  ف  ع  عاصم عيخة منيح  ا١تديسة  

 ..أ٫تنتت   بو  القواعد ا١تسورة.. كهها التسبنت بزداد
كفنما يلي أستوهض اهم القواعد اليت بطهقت النوا   هها البتاب مع أمالة بوضنحنة 

 - لبل قاعدة
 - الًتبن  ا٢تجائي .ُ

( لا كا١تقنيود أعه إذا كجدت آيتُت متشابتُت  الًتبن  اللفبائي ييمنوا البو  )
ة الكذل مبدكءنا ْتهؼ هجائي فإعت   السال  ببوف بداية ا١توضع ا١تتشابت   اشي

  ييبق اٟتهؼ ا١تبدكء بت   ا١توضع الااشل م  اشية الااعنةلا كأ١تااؿ يتضح ا١تقاؿ
صيمّّ بيٍبمه لامع قولت بواذل )ُٖالبقهة  ( يػىٍهًجويوفى  ) صيمّّ بيٍبمه عيٍميه فػىويٍم الى  قولت بواذل   

كإلزالة  يػىٍوًقليوفى() ك (يػىٍهًجويوفى ) باؿ بُتكجت اإل  ُُٕالبقهة  يػىٍوًقليوفى( عيٍميه فػىويٍم الى 
 اإل باؿ ٧تد أف الهاء بيبق الوُت   الًتبن  ا٢تجائي

بٍػويمي النيٍَّنحىةي   بٍػويمي ّٕاٟتجه  (ميٍشهًًقُت قولت بواذل  )فىأىخىهى لا مع قولت بواذل )فىأىخىهى
كإلزالة  مينٍيًبًحُتى() ك (ميٍشهًًقُتى ) لا كجت اإل باؿ بُتّٖاٟتجه  مينٍيًبًحُتى( النيٍَّنحىةي 

قولت بواذل  ) كىًإذىا  لااإل باؿ ٧تد أف الشُت بيبق النياد   الًتبن  ا٢تجائي
هىتٍ  اٍلًبحىاري  هىٍت( كىًإذىا اٍلًبحىاري لا مع قولت بواذل )ٔالتبويه  ( سيجًٌ   ّاالعفطار  فيجًٌ

بواذل )عىًلمىٍت لا مع قولت ُْالتبويه  ( أىٍ ضىهىتٍ  ) عىًلمىٍت عػىٍف ه مىا  قولت بواذل 
مىٍت كىأىخَّهىت عػىٍف ه مىا ( ك )قىدَّمىٍت ٍ ضىهىتٍ أى ) اإل باؿ بُت لا كجتٓاالعفطار  ( قىدَّ
 كإلزالة اإل باؿ ٧تد أف الل  بيبق القاؼ. كىأىخَّهىٍت(
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 - الوساية أشية الو ندة .ِ
 جزء  اَت م  اشات ا١تتشابة يبوف بنسوا ٘تاثل اتـ عدا آية كا دة بسفهد عسوا  

م  اشية فوساية اٟتافظ بهن اشية الو ندة كموهفتت ٢تا يه٭تت فنما عداها لا مع التسبنت 
عل  أعت   السال  ببوف اشية الو ندة هي اشية الكذل بُت ا١تواضع ا١تتشابةلا قولت 

ًبهى كى  ليو عىلىٍنًوٍم آىاى ويٍم يػىتػٍ يػيوىلًٌميويمي اٍلًبتىابى كىاٟتًٍٍبمىةى بواذل  ) رىبػَّسىا كىابٍػوىٍث فًنًوٍم رىسيوالن ًمسػٍ
لا ههن اشية الو ندة اليت جاء فنوا  ُِٗإًعَّهى أىٍعتى اٍلوىزًيزي اٟتٍىًبنمي ( البقهة  كىيػيزى ًٌنًومٍ 

قولت لا  أتخَت ) التز نة ( عل  الولم ك  أقي آات القهآف جاءت التز نة متقدمة
لى  عىلىٍنًومٍ بواذل بػي   ) كىًإذىا بػيتػٍ ا ًإالَّ  سىاآىاى ا ًإٍف هىهى ٍوسىا لىٍو عىشىاءي لىقيٍلسىا ًمٍالى هىهى قىاليوا قىٍد ٝتًى

لا هي اشية الو ندة اليت جاء فنوا آات بدكف  ُّأىسىاًطَتي اٍلىكًَّلُتى ( العفاؿ 
بػيسىا) )بنسات( ك  الباقي ) فىأىقػٍبىلى بػىٍوضيويٍم عىلى    (لا قولت بواذلبنسات آىاى

(لا تىيىاءىليوفيػى ) القلم فوهن اشية الو ندة   القهآف ك  تَتها ( (َّ) كىميوفى يػىتىالى  بػىٍو و 
فوهن اشية الو ندة   القهآف  ِٓهيوى ًإالَّ ذًٍ هه لًٍلوىالىًمُتى ( القمه  كىمىا): قولت بواذل

 (. لىًمُتى ًإالَّ ذًٍ هه لًٍلوىاهيوى  ًإفٍ  ) ( كما عداهاوى ًإالَّ ذًٍ هه لًٍلوىالىًمُتى )كىمىا هي 
 -(  الباء قبل ا١تنم( ك )  الواك قبل الفاء)  قاعدة  .ّ

فباَتنا ما  لا( الواك قبل الفاءاٞتزء الكؿ كهي قاعدة )  لاههن القاعدة مه بة م  جزئُت
يشبل عل  اٟتافظ اٞتمل اليت ببدأ ألواك أك الفاء كالقاعدة التلبنة   القهآف أف 

لواك كهساؾ ميتاسنات قلنلة ببوف الفاء فنوا قبل السبقنة ببوف لآلات اليت ببدأ أ
 الواك.

 لا مع قولت بواذلُّٔأىٍجهي اٍلوىاًمًلُتى ( آؿ عمهاف  ) كىعًٍومى : قولت بواذل  الواك قبل الفاء 
 .لا فتقدمت الواك عل  الفاء بساءن عل  القاعدة ْٕأىٍجهي اٍلوىاًمًلُتى ( الزمه  ) فىًسٍومى 

 لا مع قولت بواذلًْٖٟتيٍبًم رىبًٌهى فىًإعَّهى ِبًىٍعنيًسسىا ( الطور  ) كىاٍصرًبٍ : قولت بواذل  
 ًْٖٟتيٍبًم رىبًٌهى كىالى بىبيٍ   ىنيىاً ً  اٍٟتيوًت ( القلم  فىاٍصرًبٍ )
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الًَّهم جىاءىؾى ًم ى اٍلًوٍلًم مىا  بػىٍودى    قولت بواذل  ) كىلىًئً  ابػَّبػىٍوتى أىٍهوىاءىهيمٍ  الباء قبل ا١تنم
ًمٍ   لا مع قولت بواذل )كىلىًئً  ابػَّبػىٍوتى أىٍهوىاءىهيمٍ َُِاَّللًَّ ًمٍ  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو( البقهة  لىهى ًم ى 

) فىًإذىا   قولت بواذل  لآُْ( البقهة هى ًإذنا لىًم ى الاَّاًلًمُتى مىا جىاءىؾى ًم ى اٍلًوٍلًم إًعَّ  بػىٍودً 
لىوي َّ فىالى جيسىاحى  ا فػىوىٍل ى ً  عىلىٍنبيٍم فً  بػىلىٍس ى أىجى ليوفى  ًأٍلمىٍوهيكؼً  أىعٍػفيًيًو َّ  نمى كىاَّللَّي ٔتىا بػىٍومى

فىًإٍف خىهىٍج ى فىالى جيسىاحى عىلىٍنبيٍم ً  مىا فػىوىٍل ى ً  لا مع قولت بواذل )ِّْ( البقهة  خىًبَته 
 َِْ( البقهة كىاَّللَّي عىزًيزه  ىًبنمه  ًمٍ  مىٍوهيكؼو  أىعٍػفيًيًو َّ 

 - وضع ا١تتشابت كاسم اليورةالهبط بُت ا١ت  .ْ
عد م  القواعد الوانمة السفع إذ إهنا بتمنز بيوولتوا كييهها كهي م  أسهع القوا

هساؾ عالقة   السال  بُت ا١توضع ا١تتشابت كاسم    ضورنا للهه  لا مضموف القاعدة
الًنىةو اليورة لا إما ْتهؼ مشًتؾ أك موٌت ظاههم أك تَت ذلهلا قولت بواذل  ) ً  جىسَّةو عى 

ًتنىةن  ( الى بىٍيمىعي ًفنوىاَُ) سَّةو عىالًنىةو ) ( (ُُ) الى ( ِِالسا نة لا مع قولت بواذل ) ً  جى
ًتنىةن ( ك )( ( اٟتاقةلا اإل باؿ بُت ) الى ِّدىاعًنىةه ) قيطيوفػيوىا قيطيوفػيوىا بىٍيمىعي فًنوىا الى
( كالسُت   سم اليورة )اٟتاقةمع القاؼ   اكالضابط القاؼ   )قيطيوفػيوىا (  لا دىاعًنىةه(

ًتنىةن ( مع السُت   ) السا نة  (. ) الى
اًلقي  الى إًلىتى ًإالَّ هيوى  ) ذىًلبيمي اَّللَّي رىبُّبيمٍ   قولت بواذل    يلًٌ  ىٍيءو فىاٍعبيديكني كىهيوى عىلى   يلًٌ  خى

اًلقي  مٍ لا مع قولت بواذل ) ذىًلبيمي اَّللَّي رىبُّبي َُِ ىٍيءو كىً نله ( العواـ  الى إًلىتى   يلًٌ  ىٍيءو  خى
اًلقي   لا كجت اإل باؿ بقدصل )ِٔفىأىسلَّ بػيٍوفىبيوفى ( تافه  ًإالَّ هيوى  الى إًلىتى ًإالَّ هيوى ( عل  )خى

كالضابط أف  لمة خالق عل  كزف فاعل ك ها اسم اليورة  ( كالوب  لا يلًٌ  ىٍيءو 
 تافه عل  كزف فاعل.

وىام  ا١تواضع ا١تتشابة  قو    زىفيوفى  لت بواذل   ) الى ًفنوىا تىٍوؿه كىالى هيٍم عىسػٍ النيافات  ( يػيسػٍ
عيوفى عىسػٍوىا كىالى ْٕ زىفيوفى (  ُٗالواقوة  (يػيٍسزًفيوفى  لا مع ) الى يينيىدَّ لا اإل باؿ بُت ) يػيسػٍ
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كالضابط اف عهبط بُت فتحة الزام كفتحة النياد  بفتح الزام ك) يػيٍسزًفيوفى ( ببيههالا
 (. الواًقوة رة ) النيىافات ( كبُت  يه الزام ك القاؼ   )  اسم اليو 

 - الضبط ألزادة للموضع ا١تتأخه .ٓ
 اَت م  اشات يبوف ا١توضع ا١تتأخه مسوا فنت زادة عل  ا١تتقدـ كقد أييت خالؼ 

 :   سورة الشوهاء قاؿ بواذل  -علنت اليالـ  -  قنية صاحل  ذلهلا مااؿ ذله
 علنت اليالـ -لا جاء بودها   قنية  ون   ُْٓ( الشوهاء شىهه ًماٍػليسىاأىٍعتى ًإالَّ بى  مىا)
 لا فجاءت زادة الواك   ا١تتأخه. ُٖٔأىٍعتى ًإالَّ بىشىهه ًماٍػليسىا ( الشوهاء  ) كىمىا–
لا مع قولت بواذل    ْٕبػينيواتن ( العهاؼ  اٍٞتًبىاؿى  قاؿ بواذل   ) كىبػىٍسًحتيوفى   

( الشوهاء  بىاؿً اٞتًٍ  ًم ى  )كىبػىٍسًحتيوفى   لا بزادة ) م  (   الشوهاء. ُْٗبػينيواتن
( عوح لا مع قولت ُِرىبًٌ إًعػَّويٍم عىنيىٍوشل ) ) قىاؿى عيوحه  :   سورة عوح علنت اليالـ  

رنا ) بواذل ) كىقىاؿى عيوحه  اًفهًي ى دىاَّ ٍر عىلى  اٍلىٍرًض ًم ى اٍلبى  ( عوح.ِٔرىبًٌ الى بىهى
 - ز بت اليورةالوساية ٔتا ٘تتا  .ٔ

ههن القاعدة أتيت م  التمب  ك اهة التأمل لبتاب هللالا فإف  اَت م  اشات ا١تتشابة 
عادة ما ٘تتاز بشيء م  الطوؿ أك القنيه لا أك  اهة التشابت / أك  اهة الدكراف للبلمة 

 -  اليورةلا كفنما يلي بناهنا 
 نػػث أف  كاٞتػػ  اؼالعػػه ك  ٧تػػد ذلػػه   سػػورة آؿ عمػػهاف :قلػػة الًت نػػ  اللفاػػي - أ

  الًت ن  اللفاي فنوما أقل م  تَت.
  فإف ما ٘تتاز بت  اَت م  اليور  اهة  اهة الدكراف للبلمة أك اٞتملة   اليورة - ب

رئ موهفة كاسته ار ههن الدكراف لبلمة أك ٚتلة فنوا / كمىت ما أ ي  القا
أهل  م  ا٠تطأ  اهة دكراف ) -إبذف هللا  -البلمة أك اٞتملةلا فإعت سنوقى  

كم  مث ال يشبل علنسا قولت  : (   العهاؼ أهل القهل (   ا١تائدة ك ) البتاب

http://zad200.blogspot.com.eg/2017/05/blog-post_81.html
http://zad200.blogspot.com.eg/2017/05/blog-post_81.html
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كىلىٍو     )لا مع قولت بواذل ٓٔا١تائدة  بواذل   ) كىلىٍو أىفَّ أىٍهلى اٍلًبتىاًب آىمىسيوا كىابػَّقىٍوا (
 . ٔٗ( العهاؼ  اٍلقيهىل آىمىسيوا كىابػَّقىٍوا أىفَّ أىٍهلى 

  سورة هود ) فػىلىمَّا / كىلىمَّا جىاءى أىٍمهيَنى جىوىٍلسىا (  :القاعدة ا٠تاصة أليورة - ت
إذا جاء  : جاءت   أربوة مواضع ك اَتنا ما بشبل كالضابط ٢تهن اليورة خاصة

 ما     ) ًإفَّ مىٍوًعدىهيمي النيٍُّبحي ..  ) فلما (الوهاب بود بوقنت زمٍت فتأيت 
( فػىلىمَّا جىاءى أىٍمهيَنى جىوىٍلسىا عىالًنػىوىا سىاًفلىوىا ( لا كقولت بواذل   )فػىوىقىهيكهىا فػىقىاؿى ُٖ)

ـو ... ) ثىةى أىاَّ سىا صىاًٟتنا كىآٔ٘تىىتػَّويوا ً  دىارً يٍم ثىالى لًَّهي ى آىمىسيوا ( فػىلىمَّا جىاءى أىٍمهيَنى ٧تىَّنػٍ
 . مىوىتي ( كما عداها ) ك١تا (

 - اشات ا١تتشابة نيهالضبط ْت  .ٕ
ي    ا١تقنيود م  القاعدة ٚتع اشات ا١تتشابة كموهفة مواضووا لا كهها أمه  

 -. مااؿ ذله ا١تواضع القلنلة ا١تتشابة
بًت ... ( دل قولت بواذل  * ي اَّللَّي لىبيٍم آىاى  بهد بها الًت ن  إال   أربع )  ىهىًلهى يػيبػىُتًٌ

ًبًت لىوىلَّبيٍم بػىٍوًقليوفى ))  مواضع ي اَّللَّي لىبيٍم آىاى ًلهى يػيبػىُتًٌ ي اَّللَّي ِِْ ىهى ًلهى يػيبػىُتًٌ ( البقهة لا  ىهى
بًًت لىوىلَّبيٍم بػىٍوتىديكفى ) بًًت لىوىلَّ َُّلىبيٍم آىاى ي اَّللَّي لىبيٍم آىاى ًلهى يػيبػىُتًٌ بيٍم ( آؿ عمهاف لا  ىهى

بًًت كىاَّللَّي عىًلنمه  ىًبنمه )ٖٗبىٍشبيهيكفى ) ي اَّللَّي لىبيٍم آىاى ًلهى يػيبػىُتًٌ ( السورلا فم  ٗٓ( ا١تائدة  ىهى
  فاوا كأبقسوا فينيلم إبذف هللا م  ا٠تطأ مع تَتها.

نبيٍم ًمٍ  ظيليمىاًت اٍلبػىهًٌ كىاٍلبىٍحًه بىٍدعيوعىتي   * بىضىهُّعنا كىخيٍفنىةن لىًئٍ  قاؿ بواذل   ) قيٍل مىٍ  يػيسىجًٌ
ًهًن لىسىبيوعى َّ ًم ى الشَّاً هًي ى ) ( العواـ لا كقولت بواذل  اٍدعيوا رىبَّبيٍم بىضىهُّعنا ّٔأى٧ٍتىاَنى ًمٍ  هى

( العهاؼ لا كقولت بواذل  كىاذٍ يٍه رىبَّهى ً  عػىٍفًيهى ٓٓكىخيٍفنىةن إًعَّتي الى ٭تًي ُّ اٍلميٍوتىًدي ى )
( َِٓكىًخنفىةن كىديكفى اٞتٍىٍوًه ًم ى اٍلقىٍوًؿ ًأٍلسيديكًٌ كىاٍشىصىاًؿ كىالى بىبيٍ  ًم ى اٍلسىاًفًلُتى ) بىضىهُّعنا

 (. ًخنفىةن  خيٍفنىةن ( كمع اله ه أتيت ) عهاؼ عال ظ أعت مع الدعاء أتيت )ال
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 - الضبط أٞتملة اإلعشائنة .ٖ
 -إبذف هللا -ندة ٕتمع  تابه كم  القواعد السَتة كالضوابط السافوة كضع ٚتلة مف

 - لآلات ا١تتشابة أك لٝتاء اليور اليت فنوا ههن اشات لا كالمالة بوضح القاعدة
إذل  ُِالػهـك مػ  عوػٍت بػهن اٞتملػة اشات مػ  سػورة : ( فبػه الوػادل فػاٝتع الوقػالء )

ػػٍم ًمػػػٍ  أىعٍػفيًيػػػبي   كالػػيت ختاموػػػا ِٓ لىػػػقى لىبي بًػػػًت أىٍف خى ػػػاٍم أى ) كىًمػػػٍ  آىاى وى ػػػا لًتىٍيػػػبيسيوا إًلىنػٍ  ٍزكىاجن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسىبيٍم مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىدَّةن كىرىٍٛتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى بػىنػٍ تو كىجى ىاى  ةن ًإفَّ ً  ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى شى

فجمػع البلمػات ا١تتشػابة   ٚتلػة  ( يػىٍوًقليػوفى  لاو  يىٍيمىويوفى  لا لًٍلوىاًلًمُتى  لا يػىتػىفىبَّهيكفى  ًلقىٍوـو 
 مفندة ٦تا يوُت عل  الضبط.

ا١تتشابُت م   ( كههن اٞتملة بشَت إذل ا١توضوُت قني رجل القني  ك اسُت ال) 
ًديسىًة  أىٍقنيى  ًم ٍ  رىجيله  لا كذله   قولت بواذل )كىجىاءى  ي  سورة القني  كسورة اٍلمى

ًديسىةً  لا مع قولت بواذل  ) كىجىاءى ًم ٍ  َِ( القني  يىٍيوى  يىٍيوى  ( ي   رىجيله  أىٍقنيى  اٍلمى
  ( ك  سورة ي  قدـ )القني (. رجل ) كالضابط أعت   سورة القني  قدـَِ
 - الضبط ّتمع اٟتهؼ الكؿ م  أكائل البلمات ا١تتشابة  .ٗ

عسد التشابت بُت آيتُت أك أ اهلا اٚتع اٟتهؼ الكؿ م   ل بداية موضع متشابت 
 -لنخهج له   السال   لمة مفندة كقد ببوف أ ناَن تَت مفندة ٦تا يبوف له عوَنن 

 -لا مااؿ ذله بطعل  الض -إبذف هللا 
كىالى ٭تىٍزيٍعهى الًَّهي ى يييىارًعيوفى ً   ): ( كهي للمواضع م  سورة آؿ عمهاف عاـ  لمة )

.. كى٢تىيٍم عىهىابه  ( ًإفَّ الًَّهي ى اٍ تػىهىكيا اٍلبيٍفهى ُٕٔ) عىًانمه  اٍلبيٍفًه إًعػَّويٍم لىٍ  يىضيهُّكا اَّللَّ
نػٍ  ٯتىاًف لىٍ  يىضيهُّكا اَّللَّى  ى ابه ًأإٍلً ًٍلي ُٕٕ) أىلًنمه  ئنا كى٢تىيٍم عىهى َّ الًَّهي ى  ىفىهيكا أى٪تَّىا ٪تي (لا كىالى ٭تىٍيىَبى

ابه  ًٍلي ٢تىيٍم لًنػىٍزدىاديكا ًإٍٙتنا كى٢تىيٍم عىهى هه ًلىعٍػفيًيًوٍم ًإ٪تَّىا ٪تي (لا كاإل باؿ ُٖٕ) ميًوُته  ٢تىيٍم خىنػٍ
 لمة هؼ الكؿ م   ل  لمة ٗتهج  ( كإذا ٚتوت اٟت ميًوُته لا  أىلًنمه لا  عىًانمه  بُت )

 (.عاـ)



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُٓ 

   ة اٟتاقة كالسا نة لا قاؿ بواذلم  ا١تواضع ا١تتشابة ما جاء   سور  :( قل لمة ) 
ا (ًِِ  جىسَّةو عىالًنىةو ) ) اٟتاقة قاؿ بواذل ) جىسَّةو ك  السا نة (لا ِّدىاعًنىةه ) قيطيوفػيوى

ًتنىةن  الى ( َُعىالًنىةو ) ًتنىةن ( ُُ) بىٍيمىعي ًفنوىا الى ( لافاٚتع اٟتهؼ االكؿ م  )قيطيوفػيوىا لا الى
 (. قلٗتهج  لمة ) 

 - الضبط ألشوه .َُ
لا  وهية كعام مفندكههن م  القواعد السافوةلا أف بضبط اشات ا١تتشابة ِببنات 

 كههن م  الطهؽ ا١تتبوة قدٯتا عسد الولماء
يشَت البنت إذل  ( ( قدـ بت ا اترل    إذا قهأت سورة العفاؿ لبم ا هؼ ) )  - أ

كىمىا جىوىلىتي اَّللَّي ًإالَّ بيٍشهىل كىلًتىٍطمىًئ َّ ًبًت قػيليوبيبيٍم كىمىا  موضع العفاؿ كهو  )
لا مع آية آؿ  َُالسَّنٍيهي ًإالَّ ًمٍ  ًعٍسًد اَّللًَّ ًإفَّ اَّللَّى عىزًيزه  ىًبنمه ( العفاؿ 

ٍم كىلًتىٍطمىًئ َّ قػيليوبيبيٍم ًبًت كىمىا السَّنٍيهي ًإالَّ ًمٍ  عمهاف )كىمىا جىوىلىتي اَّللَّي ًإالَّ بيٍشهىل لىبي 
( كعقدـ )بت(  ما  لبم لا   العفاؿ ٨تهؼ )ُِٔ اٍلوىزًيًز اٟتٍىًبنًم ( ًعٍسًد اَّللًَّ 
 .  البنت

يشَت البنت إذل  (       التوب كالسياء كالوواف( ا إخواشل ألنـو كالباء   ))  - ب
مواضع    ّاشخه( مع اإلٯتاف كهها دل يهد إال    دخوؿ الباء عل  )النـو

كىًم ى السَّاًس مىٍ  يػىقيوؿي آىمىسَّا ًأَّللًَّ كىًأٍلنػىٍوـً  )  كؿ   البقهة كأ ار إلنت ألووافال
ءى السَّاًس كىالى يػيٍوًمسيوفى  ( كالااشل   السياء ) اٍشىًخهً  كىالًَّهي ى يػيٍسًفقيوفى أىٍموىا٢تىيٍم رَئى

َّللًَّ كىالى ًأٍلنػىٍوـً اٍشىًخًه ( كالاالث   التوبة كأ ار إلنت ألتوب )قىابًليوا الًَّهي ى الى أً 
  (.يػيٍوًمسيوفى ًأَّللًَّ كىالى ًأٍلنػىٍوـً اٍشىًخهً 
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 - الضبط ألتسبَت كالتوهي   .ُُ
  مواضع متوددة يشبل عل  اٟتافظ هل اشية جاء فنوا التسبَت اـ التوهي ؟ 

لا كم  سبه عل  ا١توهؼ كقد يهد خالؼ ذلهما جاء   القهآف أسبقنة ا١ت كتال 
 : أمالة ذله

 : ما جاء   سورة مهصل ا١توضع الكؿ     قولت بواذل ع  ٭تِت علنت اليالـ
ـه ) وىثي  ىنِّا( مهصل  كىسىالى لا كا١توضع الااشل ع   ُٓعىلىٍنًت يػىٍوـى كيًلدى كىيػىٍوـى ٯتىيوتي كىيػىٍوـى يػيبػٍ

ـي )  :   علنت اليالـعني عىلىيَّ يػىٍوـى كيًلٍدتي كىيػىٍوـى أىميوتي كىيػىٍوـى أيبٍػوىثي  ىنِّا ( مهصل  كىاليَّالى
ّّ.  
ما جاء   قنية إبهاهنم   سورة البقهة   )كىًإٍذ قىاؿى إًبٍػهىاًهنمي رىبًٌ اٍجوىٍل   

ا ا هىهى رىبًٌ اٍجوىٍل    ) لا مع قولت بواذل   سورة إبهاهنم ُِٔ( البقهة آىًمسنا بػىلىدن
ا لا اإل باؿ عسدَن بُت ) ّٓآىًمسنا ( إبهاهنم  اٍلبػىلىدى  هىهىا فا١تسبَّه  ( اٍلبػىلىدى  ك )  ( بػىلىدن

 (. اٍلبػىلىدى  )بػىلىدنا( سبق ا١توهَّؼ )
نعه عىًلنمه  فىاٍستىًوٍه ًأَّللًَّ إًعَّتي )  قولت بواذل    لا مع قولت بواذل )فىاٍستىًوهٍ  ََِالعهاؼ  ( ٝتًى

نعه عىًلنمه( ك )اليًَّمنعي  ّٔفنيلت  (اليًَّمنعي اٍلوىًلنمي  ًأَّللًَّ إًعَّتي هيوى  لا اإل باؿ بُت )ٝتًى
 .  أف البلمة السبهة جاءت قبل ا١توهفة( كالضابطاٍلوىًلنمي 
 - ربط الزادة أشية أك اليورة الطويلة  .ُِ

بهبط الزادة أليورة قد يبوف مبم  التشابت بُت اشيتُت طوالن كقنيهنا لا كيبوف اٟتل 
 :- أك اشية الطويلة لا كم  ذله

بيوا ًأٟتٍىقًٌ لىمَّا جىاءىهيمٍ  قولت بواذل  ٍبًنًومٍ  )فػىقىٍد  ىهَّ اعيوا بً  فىيىٍوؼى أيى ًت يىٍيتػىٍوزًئيوفى ( أىعٍػبىاءي مىا  ى
بيوا لا مع قولت بواذل )ٓالعواـ  اعيوا فىيىنىٍأبًنًومٍ  فػىقىٍد  ىهَّ ( الشوهاء  ًبًت يىٍيتػىٍوزًئيوفى  أىعٍػبىاءي مىا  ى

ٍبًنًوٍم ( ك ) لا اإل باؿ بُت )ٔ ( كالضابط   أف عهبط الطوؿ فىيىنىٍأبًنًومٍ فىيىٍوؼى أيى
 .مسوما أليورة الطويلة
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هيٍم خىزىاًئ ي  قولت بواذل )   لا مع قولت بواذل )أىـٍ ٗ( ص  اٍلوىزًيًز اٍلوىهَّابً  رىٍٛتىًة رىبًٌهى  أىـٍ ًعٍسدى
هي  لا كبساء عل  ما سبق فزادة )رٛتة( ّٕ( الطور  أىـٍ هيمي اٍلمييىٍنًطهيكفى  رىبًٌهى  ٍم خىزىائً ي ًعٍسدى

  .جاءت   اليورة الطوؿ كهي ص
فىالى  لا مع قولت بواذل )َُٓالبقهة  ( كىاٍخشىٍوشل  فىالى ٗتىٍشىٍوهيمٍ  قولت بواذل ) 

ٍوهيمٍ  ٍوفً  ٗتىٍشى كىاٍخشىٍوشل ( كردت   اليورة الطوؿ  ) لا فزادة الناء  ّا١تائدة  ( كىاٍخشى
 .كهي سورة البقهة

 - الضبط ألتأمل للموٌت   ا١توضع ا١تتشابت  .ُّ
بقوف كأل  فنوا  لا كلها اعتٌت با اليام  أموات القواعد كمومات الضوابطكههن 

لا فالباَت اٟتاصل م  التشابت إ٪تا جاء ١توٌت عانم ك بمة ألسة لا  اَت م  ا١تولفات
 اشاتلا كلها م  بدبه  اَتنا م  قهأ القهآف كيدر وا اللبن  الفط   عل  م  قد ٗتف

لا كالتقدصل كالتأخَت كاإلبداؿ لا إذل تَت ذله إ٪تا هو تشابة كجد أف الزادة كالسقنيافا١ت
 :   كم  ذلهمل لتأاد يسبسي الوقوؼ عسدن كالت١توٌت مه 

لا مع قولت بواذل  ٔٓاليًَّمنعي اٍلبىنًيَتي ( تافه فىاٍستىًوٍه ًأَّللًَّ إًعَّتي هيوى  قولت بواذل ) 
اٍلبىنًيَتي ( ك  لا اإل باؿ بُت ) ّٔ( فنيلت  )فىاٍستىًوٍه ًأَّللًَّ إًعَّتي هيوى اليًَّمنعي اٍلوىًلنمي 
َنس  ذ ه  لاالمه    ق اشدمنُت   الكذل )اٍلوىًلنمي( كعسد التأمل عدرؾ أعت ١تا  اف

هىديكف لا ك١تا  اف الااعنة    ق اٞت  كهم ال يهكف م  البنيه لهنم ال يػيهىكف كيشا
  .اشدمنُت لا َنس  ذ ه الولنم

سىةه كىيىبيوفى الدًٌي ي َّللًَّ  قولت بواذل )  لا مع قولت ُّٗلبقهة ( ا قىابًليوهيٍم  ىىتَّ الى بىبيوفى ًفتػٍ
سىةه كىيىبيوفى الدًٌي ي  ي  بواذل ) فالكذل    لاّٗ( العفاؿ  لُّتي َّللًَّ كىقىابًليوهيٍم  ىىتَّ الى بىبيوفى ًفتػٍ

 (.  يلُّتي  ) قتاؿ  فار قهيش خاصة لا كالااعنة   قتاؿ البفار عامة كلها جاءت
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 - الضبط ألنيورة الههسنة .ُْ
 -ك٩ت  مسوا بله اليت فنوا أقياـ كأجزاء  -إف بو  اشات اليت بشبل علنسا 

 : ١تااؿ بتضح القاعدةيبوف ضبطوا   السال  ألتنيور الههٍت ٢تا لا كأ
( كىً  َِكىً  اٍلىٍرًض آىاىته لًٍلميوًقًسُتى ) قولت بواذل   ) ما جاء   سورة الهارات  -أ

 نث ابتدأ هللا  .ِِ( ( كىً  اليَّمىاًء رًٍزقيبيٍم كىمىا بيوعىديكفى ُِأىعٍػفيًيبيٍم أىفىالى بػيٍبنًيهيكفى )
مسوا كهو اإلعياف مث الرفع كهي  عز كجل اٟتديث أكالن ع  الرض مث الرفع

 . اليماء
ٍسيػوفى ( مػع قولػت بوػػاذل    قػاؿ بوػاذل   ): مػػا جػاء   سػورة الواقوػة  -ب أىفػىػهىأىيٍػتيٍم مىػػا ٘تي
ػاءى الَّػ ( مػع قولػت بوػاذل   )أىفػىهىأىيٍػتيٍم مىا ٖتىٍهيثيوفى )   ًهم بىٍشػهىبيوفى ( مػع قولػت بوػاذلأىفػىػهىأىيٍػتيمي اٍلمى

قػػػاؿ اإلسػػػبا  رٛتػػػت هللا   ) خلػػػق اإلعيػػػاف مػػػ  عطفػػػة لا  (ريكفالسَّػػػارى الَّػػػيًت بيػػػو  )أىفػىػػػهىأىيٍػتيمي 
لا مث بوػدن مػا بػت ثة الخه الػيت بوػدن فوجػ  بقدٯتػتكالسومة   ذله قبل السومة   الاال

قواـ اإلعياف م  فائدة اٟتهث كهي الطواـ الهم ال ييتسٌت عست اٞتيد اٟتي لا كذله 
بوػػد  نيػػولت إذل  نيػػوؿ مػػا يوجػػ  بػػت كهػػو ا١تػػاء لا مث إذل  اٟتىػػ  الػػهم ٮتتبػػز فنحتػػاج

كهػػػها التنيػػػور الػػػههٍت ٢تػػػها الًتبنػػػ  ٦تػػػا يوػػػُت كييػػػو   ػػػاؿ  السػػػار الػػػيت بونػػػدن خبػػػزنا
 . اال تبان

 - الضبط ٔتوهفة موضع اشية أ١تنيح   .ُٓ
ههن القواعد بسيخة ٣تمع ا١تله فود )منيح   أفقبل بناف موٌت القاعدة عه ه 

موهفة موقع اشية كهها ٦تا  -إبذف هللا -فإف م  أفضل القواعد ا١تديسة( كم  مث 
 : يياعد عل  الضبط كاإلبقاف   كم  المالة

اإل باؿ مىت عقوؿ )فػىلىمَّا جىاءى  ( كىلىمَّا جىاءى أىٍمهيَنى  -فػىلىمَّا جىاءى أىٍمهيَنى    سورة هود )
( كمىت عقوؿ ) إعت إذا  اعت اشية   الوجت الٯت  : ط( الضاب كىلىمَّا جىاءى أىٍمهيَنى  أىٍمهيَنى
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علنوما اليالـ كأما إذا  اعت   الوجت  -(  ما   قنية صاحل كلوط  فػىلىمَّا فوي )
 .(  ما   قنية  ون  كهود علنوما اليالـ كىلىمَّا اشخه فوي )

 - الضبط أجملاكرة كا١توافقة .ُٔ
عساه قبل كبود   اشية عقنيد بهن القاعدة أعت إذا كرد عسدَن موضع مشبل لا فإعسا 

أك البلمة أك اليورة اجملاكرة لا فسهبد بنسوما لا إما ْتهؼ مشًتؾ أك  لمة متشابة أك 
 : تَت ذله /  ما سنأيت كم  أمالتت

سىا    سورة يوع  قاؿ بواذل   )  ًلهى  ىقِّا عىلىنػٍ ي ريسيلىسىا كىالًَّهي ى آىمىسيوا  ىهى مثيَّ عػيسىجًٌ
تيٍم ً   ىهٌو ًمٍ  ًديًٍت فىالى أىٍعبيدي الًَّهي ى  (َُّ) اٍلميٍوًمًسُتى  عػيٍسجً  ا السَّاسي ًإٍف  يسػٍ قيٍل اى أىيػُّوى

بػىٍوبيديكفى ًمٍ  ديكًف اَّللًَّ كىلىًبٍ  أىٍعبيدي اَّللَّى الًَّهم يػىتػىوىفَّا يٍم كىأيًمٍهتي أىٍف أى يوفى 
  .( به هنا ١تا قبلت وفى ًم ى اٍلمييًلًمُتى كىأيًمٍهتي أىٍف أى ي  فال بقل ) (َُْ) اٍلميٍوًمًسُتى  ًم ى 
اعيوا ييٍدعىٍوفى ًإذلى اليُّجيوًد كىهيٍم  خىاً وىةن أىٍبنيىاريهيٍم بػىٍههىقيويٍم ًذلَّةه  )  قولت بواذل   كىقىٍد  ى

اًلميوفى  ًهم  لا مع قولت بواذل )خىاً وىةن أىٍبنيىاريهيٍم بػىٍههىقيويٍم ًذلَّةه ذىًلهى اٍلنػىٍوـي الَّ ّْالقلم  ( سى
اعيوا ييوعىديكفى ( ا١توارج  اعيوا ييٍدعىٍوفى ًإذلى اليُّجيودً  لا اإل باؿ بُت )ْْ ى  ( ك كىقىٍد  ى

اعيوا)ذى  يػىٍوـى ييٍبشى ي عىٍ   ) ( لا كالضابط   اشية الكذل جاء قبلواًلهى اٍلنػىٍوـي الًَّهم  ى
قيوا يػىٍومىويمي ك  الااعنة جاء قبلوا ) (( سىاؽو كىييٍدعىٍوفى ًإذلى اليُّجيودً   (. ىىتَّ ييالى

 - ا١توافقة بُت ا١توضع ا١تتشابت كأكؿ اليورة  .ُٕ
٦تا ٭تي  الوساية بت كمال اتت الوالقة أ ناَنن بُت أكؿ اليورة مع ا١توضع ا١تتشابت إما 

هي ) : قولت بواذللا ببلمة أك  ه ة أك تَت ذله ليوفى  كىيػيبىشًٌ اٍلميٍوًمًسُتى الًَّهي ى يػىٍومى
هى ): ( اإلسهاء لا مع قولت بواذلٗاًت )النيَّاًٟتى  ليوفى النيَّاًٟتىاًت  كىيػيبىشًٌ اٍلميٍوًمًسُتى الًَّهي ى يػىٍومى

هي  ( البو  لا اإل باؿ بُت   )ِ) هى  كىيػيبىشًٌ كالضابط  الساه إذل أكؿ  لا(( ك )كىيػيبىشًٌ
(  ما   سورة البو   نث ابتدأت ب هى ػ اليورة لا فإف ابتدأت ألفتح فتحسا )كىيػيبىشًٌ
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سيٍبحىافى الًَّهم ألضم   ) ابتدأت)اٟتٍىٍمدي َّللًَّ( كاٟتاء مفتو ة كأما   اإلسهاء فقد 
هي أىٍسهىل   (( فسضم )كىيػيبىشًٌ

ةي    ) اَتنا قولت بواذل   سورة السحليشبل علنسا    ًئبى ٍبًنػىويمي اٍلمىالى ٍل يػىٍسايهيكفى ًإالَّ أىٍف أتى هى
( .. ٍل يػىٍسايهيكفى ًإالَّ أىٍف ّّأىٍك أيىٍيتى أىٍمهي رىبًٌهى ( مع قولت بواذل   سورة العواـ   )هى

( .. ًت رىبًٌهى ًئبىةي أىٍك أيىٍيتى رىبُّهى أىٍك أيىٍيتى بػىٍو ي آىاى ٍبًنػىويمي اٍلمىالى   أف كالضابط (ُٖٓأتى
( مع أكؿ اليورة ) أىبى  أىٍمهي بهبط بُت ا١توضع ا١تتشابت   آية السحل )أىٍك أيىٍيتى أىٍمهي رىبًٌهى

 .(اَّللًَّ 
 - ا١توافقة بُت فواصل اشم .ُٖ

لا كاليت هي   السال  عل  عيق ا١تشبلة   بو  ال ناف آخه اشمم  ا١تواضع 
 كا د كاعيجاـ اتـ لا كم  مث مهاعاة هها االعيجاـ يقي م  ا٠تطأ إبذف هللا

ليوفى عى  قولت بواذل   )  -أ لا مع قولت  ُٓ( ا١تومسوف  ًلنمه كىاٍعمىليوا صىاًٟتنا ًإشٌلً ٔتىا بػىٍومى
ليوفى بىنًيَته  بواذل   ) ليوا صىاًٟتنا ًإشٌلً ٔتىا بػىٍومى ( ك لا اإل باؿ بُت   )عىًلنمه  ُُسبأ (  كىاٍعمى

كف /  كالضابط   مهاعاة فواصل اشم لا ففي ا١تومسوف يسل  ختاـ اشية بػ )(  بىنًيَته  )
القلقلة أك الناء كالهاء كم  مث (لا كأما سبأ فنسل  ختاـ اشات ْتهكؼ  ي  / صل

 . (   سبأ )عىًلنمه(   ا١تومسوف ك) بىنًيَته 
ىكَّانه  قولػػت بوػػاذل   ) - ب لًػػنمه  ًإفَّ إًبٍػػػهىاًهنمى لى ًإفَّ  لا مػػع قولػػت بوػػاذل   ) ُُْالتوبػػة  (  ى

لًػنمه ( ك )ميًسنػ ه  ٕٓهػود  ( ميًسنػ ه  إًبٍػػهىاًهنمى ٟتىىلًػنمه أىكَّانه  ( لا اإل ػباؿ بػُت   ) ى
ػػػػػ الضػػابط   مهاعػػاة فواصػػل اشم لا ففػػي التوبػػة جػػاء ختػػاـ اشيػػة الػػيت قبلوػػا بك 
لًػػنمه ( بنسومػػا أمػػا   سػػورة هػػود  ( فساسػػ  ) ألػػنم كبوػػدها بػػػ ) لا(اٞتحػػنم)  ى

 (.ميًسنػػػػػػػػػػػ ه اشيػػػػػػػػػػة ِب ػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػهكؼ القلقلػػػػػػػػػػة فساسػػػػػػػػػػػ  )فنسلػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػتم 
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 - الضبط ألتقينم كالتجزئة  .ُٗ
  بقينموا كٕتزئتوا  نث أعت   السال  أتيت  م  ا١تواضع ا١تتشابة ما يبوف ضبطوا

   بًتبن  كبساسق موُت ٨تتاج موت إذل أتمل بينط إلدرا ت كإبقاعت كإذل المالة
  سورة البقهة   )فىيىجىديكا ًإالَّ إًٍبًلن ى  ما كرد   قنية آدـ علنت اليالـ مع إبلن  - أ

اًفهًي ى ) ًإالَّ إًٍبًلن ى أىَبى أىٍف   سورة اٟتجه   )  (ّْأىَبى كىاٍستىٍببػىهى كى ىافى ًم ى اٍلبى
  سورة ص   )إالَّ إًٍبًلن ى اٍستىٍببػىهى كى ىافى ًم ى   (ُّيىبيوفى مىعى اليَّاًجًدي ى )

اًفهًي ى ) إذا أتملسا كجدَن أف البقهة كهي أكؿ ا١تواضع : كالضابط( ْٕاٍلبى
( لا مث جاءت البلمة ( ك )اٍستىٍببػىهى  أىَبى  ا١تتشابة ٚتوت فنوا البلمتاف )

(   اليورة اليت بلي البقهة كهي اٟتجه كجاءت البلمة الااعنة  الكذل )أىَبى
(   اليورة الااعنة كهي ص  .)اٍستىٍببػىهى

  سورة الشوهاء ببهرت ٚتلة   )فىابػَّقيوا اَّللَّى كىأىًطنويوًف(   مواضع متوددة مسوا  - ب
قاؿ بواذل   )فىابػَّقيوا   واقنية صاحل علنت اليالـ لا كيشبل   السال  ضبط

لا كقاؿ بودها  )كىابػَّقيوا الًَّهم أىمىدَّ يٍم ٔتىا بػىٍولىميوفى( (   قنية هوداَّللَّى كىأىًطنويوفً 
 ( فبن  الضبط ؟؟ كىالى بيًطنويوا أىٍمهى اٍلميٍيهًًفُتى  ك  قنية صاحل قاؿ   )

 : أمهي  ( مبوعة م  فىابػَّقيوا اَّللَّى كىأىًطنويوفً  آية ): اٞتواب
اليابقة اعط  عل  ففي قنية هود كهي  المه ألطاعة -ِالمه ألتقول  -ُ

  .صاحل اعط  عل  الطاعة كلب  بنينسة السفي التقول ك  قنية
 - الضبط ألته َت كالتأعنث  .َِ

 اَتنا ما يشبل عل  اٟتافظ ا١توضع ا١ته ه مع ا١توعث لا كالسال  أف ا١تقدـ    اَت 
  ا سنأيت   المالةم  ا١تواضع ا١ته ه  م

هىةن عيٍيًقنبيٍم ٦تَّا ً  بيطيوعًًت ًمٍ  بػىٍُتً فػىٍهثو كىدىـو لىبػىسنا  قولت بواذل    )كىًإفَّ لىبيٍم ً  اٍلىعٍػوىاـً لىًوبػٍ
ائًسنا لًلشَّارًًبُتى( السحل  هىةن  لا مع قولت بواذل   )ٔٔخىاًلنينا سى كىًإفَّ لىبيٍم ً  اٍلىعٍػوىاـً لىًوبػٍ
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فاإل باؿ  ُِنبيٍم ٦تَّا ً  بيطيوهًنىا كىلىبيٍم ًفنوىا مىسىاًفعي  ىًاَتىةه كىًمسػٍوىا أتىٍ يليوفى( ا١تومسوف عيٍيقً 
 ( كالضابط أف الضمَت ا١ته ه سبق ا١توعث بيطيوهًنىا ( ك ) بيطيوعًتً  بُت   )

ػتيبيٍم  )  قولت بواذل   ػٍم أىشٌلً أىٍخليػقي لىبيػٍم كىرىسيوالن ًإذلى بىػًٍت ًإٍسػهىائًنلى أىشٌلً قىػٍد ًجئػٍ ِبًىيىػةو ًمػٍ  رىبًٌبي
ػػهنا إبًًٍذًف اَّللًَّ  ػػوفي طىنػٍ ئىػػًة الطَّػػٍَتً فىػػأىعٍػفي ي ًفنػػًت فػىنىبي نػٍ ػػًُت  ىوى لا مػػع قولػػت ْٗ( آؿ عمػػهاف  ًمػػ ى الطًٌ

ا فػىتىبيػوفي طى بواذل في ي ًفنوى ئىًة الطٍََّتً إبًًٍذشل فػىتػىسػٍ نػٍ ػهنا إبًًٍذشل( ا١تائػدة   )كىًإٍذ ٗتىٍليقي ًم ى الطًًٌُت  ىوى نػٍ
 .( كالضابط أف الضمَت ا١ته ه سبق ا١توعث ًفنوىا ( ك ) ًفنتً  فاإل باؿ بُت   )لا َُُ
 - اختالؼ الوسط ع  الطهفُت ا١تتشابُت .ُِ

 :اليورة الوا دةمااؿ    -
ىارىبػيويمٍ فى  الضَّالىلىةى ًأ٢ٍتيدىلأيٍكلىًئهى الًَّهي ى اٍ تػىهيكيٍا  -1 اعيوٍا ميٍوتىًدي ى كى  مىا رىًْتىت ٕتًٌ مىا  ى

 {.ُٔ}البقهة/
عٍػنىا ًأشىًخهىةً  أيكلىًئهى الًَّهي ى اٍ تػىهىكياٍ  -2 ابي كىالى هيٍم  اٟتٍىنىاةى الدُّ ويمي اٍلوىهى فىالى ٮتيىفَّ ي عىسػٍ

 {.ٖٔ}البقهة/ييسنيىهيكفى 
ٍسفً كى  الضَّالىلىةى ًأ٢ٍتيدىلأيكلىًئهى الًَّهي ى اٍ تػىهىكيٍا  -3 آ أىٍصبػىهىهيٍم عىلى  السَّاًر  هىةً اٍلوىهىابى ًأٍلمى فىمى

 {.ُٕٓ}البقهة/
اٟتٍىنىاةى   نت أبت ) عال ظ اختالؼ ا١توضع الوسط بُت الطهفُت ا١تتشابُت.

عٍػنىا ًأشىًخهىةً   (. الضَّالىلىةى ًأ٢ٍتيدىل(   الوسط بُت الطهفُت الكؿ كالاالث ) الدُّ
 :عدة سورمااؿ    -
ـى كىظىلٍَّلسىا عىلىٍنبيمي  -1 ا ٍلوىل عىلىٍنبيمي  كىأىعزىٍلسىااٍلسىمى  يليوٍا ًم  طىنًٌبىاًت مىا رىزىقػٍسىا يٍم   اٍلمى َّ كىاليَّ

اعيوٍا أىعفييىويٍم يىٍاًلميوفى   {.ٕٓ}البقهة/كىمىا ظىلىميوَنى كىلىًب   ى
سىا ًإذلى ميوسى  ًإًذ  -2 نػٍ اٍستىٍيقىاني قػىٍوميتي أىًف كىقىطٍَّوسىاهيمي اثٍػسػىيتىٍ عىٍشهىةى أىٍسبىاطنا أي٦تىنا كىأىٍك ى

سنا قىٍد عىًلمى  يلُّ أيَنىسو  اٍضًهب بًٌوىنيىاؾى اٟتٍىجىهى فىاعبىجىيىٍت ًمٍستي اثٍػسػىتىا عىٍشهىةى عىنػٍ
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ـى  ا ٍلوىل عىلىٍنًومي  كىأىعزىٍلسىامٍَّشهىبػىويٍم كىظىلٍَّلسىا عىلىٍنًومي اٍلسىمى  يليوٍا ًم  طىنًٌبىاًت مىا   اٍلمى َّ كىاليَّ
اعيوٍا أىعفييىويٍم يىٍاًلميوفى رىزىقػٍسى   {.َُٔ}العهاؼ/ا يٍم كىمىا ظىلىميوَنى كىلىًب   ى

سىا يم مًٌٍ  عىديكًٌ يٍم كىكىاعىٍدَنى يٍم جىاًع ى الطُّوًر اٍلىٯٍتى ى  -3  كىعػىزٍَّلسىااى بىًٍت ًإٍسهىائًنلى قىٍد أى٧تىنػٍ
 {.َٖ}طت/ اٍلمى َّ كىاليٍَّلوىل عىلىٍنبيمي 

لا قاعدة اختالؼ الوسط بُت الطهفُت ا١تتشابُتعل   فسضبطوا( لىٍنًومي عى  –عىلىٍنبيمي )
 (. طت – أعهاؼ – بقهة( أم ) عىلىٍنبيمي  –عىلىٍنًومي  –عىلىٍنبيمي أم )
 - التقدصل كالتأخَت .ِِ

 ك ل  لمة متأخهة متولقة ٔتا بودها.لا  ل  لمة مقدمة متولقة ٔتا قبلوا
  مااؿ -

ـي اٍسبيٍ  أى  -1 تيمىا رىتىدان كى يالى ًمسػٍوىا عتى كىزىٍكجيهى اٞتٍىسَّةى كىقػيٍلسىا اى آدى كىالى   ىٍنثي ً ئػٍ
ًهًن الشَّجىهىةى فػىتىبيوَنى ًم ى اٍلاَّاًلًمُتى   {.ّٓ}البقهة/بػىٍقهىأى هى

ًهًن اٍلقىٍهيىةى  -2 تيٍم كىًإٍذ قػيٍلسىا اٍدخيليوٍا هى كىاٍدخيليوٍا اٍلبىابى  رىتىدان فىبيليوٍا ًمسػٍوىا  ىٍنثي ً ئػٍ
 {.ٖٓ}البقهة/سيجَّدان كىقيوليوٍا ً طَّةه عػٍَّسًفٍه لىبيٍم خىطىااى يٍم كىسىسىزًيدي اٍلميٍحًيًسُتى 

 ؟.    آييت سورة البقهة رتدا كأتخَت  لمة ما سب  بقدصل
(لا كعسػدما رىتىػدان  لمة )   بقدمتلنيبسا اٞتسة  ا٠تطاب لدـ كزكجتتعسدما يبوف 

 (.رىتىدان  لمة )   أتخهتالقهية  لدخوؿ اٟتديث لبٍت إسهائنليبوف 
  مااؿ أخه -

ويٍم  رىبػَّسىا كىابٍػوىٍث ًفنًومٍ  -1 سػٍ ًبهى رىسيوالن مًٌ ليو عىلىٍنًوٍم آاى  كىاٟتًٍٍبمىةى  اٍلًبتىابى كىيػيوىلًٌميويمي  يػىتػٍ
 .{ُِٗ}البقهة/إًعَّهى أىعتى الوىزًيزي اٟتىًبنمي  كىيػيزى ًٌنًومٍ 

ٍلسىا ًفنبيٍم رىسيوالن  -2 ا أىٍرسى ليو عىلىٍنبي  بيمٍ سمًٌ   ىمى بًسىا  مٍ يػىتػٍ  اٍلًبتىابى  بيمي كىيػيوىلًٌمي  كىيػيزى ًٌنبيمٍ آاى
 .{ُُٓ}البقهة/مَّا دلٍى بىبيوعيوٍا بػىٍولىميوفى  بيمكىيػيوىلًٌمي  كىاٟتًٍٍبمىةى 
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ٍ  أىعفيًيًوٍم  اٍلميوًمًسُتى ًإٍذ بػىوىثى ًفنًومٍ  لىقىٍد مى َّ اَّلٌلي عىلى  -3 ليو عىلىنٍ رىسيوالن مًٌ ًوٍم يػىتػٍ
بًتً  اعيوٍا ًم  قػىٍبلي لىًفي ضىالؿو  كىاٟتًٍٍبمىةى  اٍلًبتىابى  كىيػيوىلًٌميويمي  كىيػيزى ًٌنًومٍ  آاى كىًإف  ى
 {.ُْٔ}آؿ عمهاف/ مًُّبُتو 

نًٌُتى  -4 ويٍم  هيوى الًَّهم بػىوىثى ً  اٍليمًٌ سػٍ بًتً رىسيوالن مًٌ ليو عىلىٍنًوٍم آاى كىيػيوىلًٌميويمي  كىيػيزى ًٌنًومٍ  يػىتػٍ
ؿو مًُّبُتو  كىاٟتًٍٍبمىةى  تىابى اٍلبً  اعيوا ًم  قػىٍبلي لىًفي ضىالى  .{ِ}اٞتموة/ كىًإف  ى

لا لبسوا اٞتموةك اؿ عمهاف ك  الكؿا١توضع  البقهةجاءت    ( كىيػيزى ًٌنًومٍ )   لمة
 البقهةم   الااشلأما ا١توضع  .اٞتموةك  آؿ عمهافكبقدمت    البقهةأتخهت   

 ما   التولنملنينسة ا١تخاط . كبقدمت عل   مالئمة (ٍم كىيػيزى ًٌنبي ألباؼ )  جاءت
كعسدما استجاب هللا بواذل لدعوة ابهاهنم علنت اليالـ قدـ لا اٞتموة كاؿ عمهاف   

التز نة عل  التولنم إذ ال بد أف بًتَب القلوب كبتز   أكال مث يلنت التولنم  ىت يتم 
 قبوؿ أم بوالنم كاكامه رأعنة كالتيلنم ٢تا.

 - أخهمااؿ  -
ا يػىتػىهىبَّنٍي ى ِبًىعفيًيًو َّ أىٍربػىوىةى أىٍ ويهو كىعىٍشهنا  -1 كىالًَّهي ى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمسبيٍم كىيىهىريكفى أىٍزكىاجن

ا فػىوىٍل ى ً  أىعفيًيًو َّ ًأٍلمىٍوهيكًؼ  لىوي َّ فىالى جيسىاحى عىلىٍنبيٍم ًفنمى كىاَّلٌلي فىًإذىا بػىلىٍس ى أىجى
ليوفى   {.ِّْ}البقهة/ خىًبَته ٔتىا بػىٍومى

ٍ  أىعفيًيًوٍم  ىمىاىًل جىسَّةو  -2 كىمىاىلي الًَّهي ى ييسًفقيوفى أىٍموىا٢تىيمي ابًٍتسىاء مىٍهضىاًت اَّلٌلً كىبػىٍاًبنتنا مًٌ
وىا كىاًبله فىطىلّّ  كىاَّلٌلي ٔتىا ًبهىبٍػوىةو أىصىابػىوىا كىاًبله فىآبىٍت أي يلىوىا ًضٍوفىٍُتً فىًإف دلٍَّ يينًيبػٍ

لي   {.ِٓٔ}البقهة/ بىنًيَته وفى بػىٍومى
بىبيٍم  -3 ػػدو كىالهَّسيػػوؿي يىػػٍدعيو يٍم ً  أيٍخػػهىا يٍم فىػػأى ى ًإٍذ بينٍيػػًوديكفى كىالى بػىٍلػػويكفى عىلىػػ  أ ى

ػػػابىبيٍم  ػػػا أىصى ػػػا فىػػػابىبيٍم كىالى مى ػػػٍنالى ٖتىٍزىعيػػػواٍ عىلىػػػ  مى ػػػان ًبسىػػػمٌو لًٌبى بًػػػَته كىاَّلٌلي تيمَّ ٔتىػػػا  خى
 .{ُّٓ}آؿ عمهاف/ بػىٍومىليوفى 
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ػػػػػػػػػػػػمىاكىاًت كىاٍلىٍرًض  -4 ليػػػػػػػػػػػػوفى  بىنًيػػػػػػػػػػػػَته كىاَّللَّي ًإفَّ اَّللَّى يػىٍولىػػػػػػػػػػػػمي تىٍنػػػػػػػػػػػػ ى اليَّ  ٔتىػػػػػػػػػػػػا بػىٍومى
 {.ُٖ}اٟتجهات/

. إذا  اف التقدصل كالتأخَت أييت ليب  كاليناؽ قد يبوف اٟتا م كا١توضح لفمور
ذا  اليناؽ   الومل أك إكإذا دل يب   الومل يقٌدـ الوملسناؽ البالـ أك اشية   

 .  اف البالـ عل  هللا سبحاعت كبواذل كصفابت يقٌدـ صفتت
 - الهبط اللسوم .ِّ

ا١تقنيود بت ال بد م  موهفة إعهاب البلمة كمباهنا   اٞتملة كبهله ييول 
 علنه ضبطوالا خاصة مع آات التشابت اللفاي.

  مااؿ -
 {.ْٓ}البقهة/عىلى  ا٠تٍىاً ًوُتى  ًإالَّ كىإًعػَّوىا لىبىًبَتىةه كىاٍستىًونسيوٍا ًألنيَّرٍبً كىالنيَّالىًة  -1
اء عىلى  السَّاًس كىيىبيوفى الهَّسيوؿي  -2 ًلهى جىوىٍلسىا يٍم أيمَّةن كىسىطنا لًٌتىبيوعيوٍا  يوىدى كى ىهى

ا ًإالَّ لًسػىٍولىمى مى  يػىتًَّبعي الهَّسيوؿى  وى لىةى الَّيًت  يستى عىلىنػٍ ا كىمىا جىوىٍلسىا اٍلًقبػٍ ًوندن عىلىٍنبيٍم  ى
اعىٍت لىبىًبَتىةن يىسقىًل ي عىلى  عىًقبػىٍنًت  ٦تَّ  ًإالَّ عىلى  الًَّهي ى هىدىل اَّلٌلي كىمىا  ىافى كىًإف  ى

 {.ُّْ}البقهة/اَّلٌلي لًنيًضنعى ًإٯتىاعىبيٍم ًإفَّ اَّلٌلى ًألسَّاًس لىهىؤيكؼه رًَّ نمه 
بًػػػػػَتىةه )  عال ػػػػظ االكذل بًػػػػػَتىةن نػػػػػة ) (لا بنسمػػػػػا الااع إفٌ ( مضػػػػػمومة لهنػػػػػا خػػػػرب  ) لىبى ( لىبى

اعىٍت مسنيوبة لهنا خرب )    (. ى
  مااؿ أخه -

سىا إًلىٍنًوٍم  -1 نػٍ هىاًت  ًفٍولى كىجىوىٍلسىاهيٍم أىئًمَّةن يػىٍوديكفى ِبًىٍمهَنى كىأىٍك ى ـى ا٠تٍىنػٍ ًة  كىًإقىا  كىإًيتىاءى النيَّالى
اًة كى ىاعيوا لىسىا عىاًبًدي ى   {.ّٕ}العبناء/الزَّ ى

ًة  كىًإقىاـً اَّللًَّ  ذًٍ هً نًوٍم ًٕتىارىةه كىالى بػىٍنعه عى  رًجىاؿه الَّ بػيٍلوً  -2 اًة ٮتىىافيوفى  كىإًيتىاءً النيَّالى الزَّ ى
 {.ّٕ}السور/يػىٍومنا بػىتػىقىلَّ ي ًفنًت اٍلقيليوبي كىاٍلىٍبنيىاري 

ـى عال ػػظ )  لا (ًفٍوػػلى (   سػػورة العبنػػاء مسنيػػوبتاف لهنػػا موطوفػػة علػػ  )كىإًيتىػػاءى  -كىًإقىػػا
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 (.ذًٍ هً (   سورة السور ٣تهكراتف لهنما موطوفتاف عل  )كىإًيتىاًء  -كىًإقىاـً ا ) بنسم
 - اٞتمع كاإلفهاد .ِْ

 هها الهابط موٍت   بو  البلمات اليت بهد   مواضع مفهدة ك  أخهل أٞتمع.
  مااؿ -

ا الًَّهي ى آمىسيوٍا  -1 أيىٍيتى يػىٍوـه الَّ بػىٍنعه ًفنًت كىالى مًٌ  قػىٍبًل أىف  أىعًفقيوٍا ٦تَّا رىزىقػٍسىا يماى أىيػُّوى
اًفهيكفى هيمي الاَّاًلميوفى  خيلَّةه   {.ِْٓ}البقهة/كىالى  ىفىاعىةه كىاٍلبى

ًسهِّا كىعىالعًنىةن مًٌ   كىييسًفقيوٍا ٦تَّا رىزىقػٍسىاهيمٍ  ييًقنميوٍا النيَّالىةى قيل لًًٌوبىاًدمى الًَّهي ى آمىسيوٍا  -2
 {.ُّ}إبهاهنم/ ًخالىؿه الَّ بػىٍنعه ًفنًت كىالى  قػىٍبًل أىف أيىٍيتى يػىٍوـه 

( جاءت مفهدة جاءت مع االمه م  هللا بوػاذل بفوػل  ػيء كا ػد خيلَّةه   البقهة ) 
( جػاءت ًخػالىؿه بنسما   سورة ابػهاهنم جػاءت أٞتمػع ) لا ( أىعًفقيوٍا ٦تَّا رىزىقػٍسىا يم فقط )

 (.كىييسًفقيوٍا ٦تَّا رىزىقػٍسىاهيٍم  ( ) النيَّالىةى  ييًقنميواٍ مع المه بفول أ اه م   يء كا د ) 
  مااؿ أخه -

ويم مَّ   -1 كىجىوىٍلسىا عىلى  قػيليوًبًٍم أىً سَّةن أىف يػىٍفقىويوني كىً  آذىاهًنًٍم كىقػٍهنا  إًلىٍنهى  يىٍيتىًمعي كىًمسػٍ
ًدليوعىهى يػىقيوؿي الًَّهي ى  ىفىهيكٍا كىًإف يػىهىٍكٍا  يلَّ آيىةو الَّ يػيٍوًمسيوٍا ًبىا  ىىتَّ ًإذىا جىآؤيكؾى ٬تيىا

آ ًإالَّ أىسىاًطَتي الىكًَّلُتى   {.ِٓ}العواـ/ًإٍف هىهى
ويم مَّ   -2 اعيوٍا الى يػىٍوًقليوفى  إًلىٍنهى  يىٍيتىًمويوفى كىًمسػٍ أىفىأىعتى بيٍيًمعي النيُّمَّ كىلىٍو  ى

 {.ِْيوع /}
ويم مَّ   -3 وا ًمٍ  ًعسًدؾى قىاليوا لًلًَّهي ى أيكبيوا اٍلًوٍلمى  ىىتَّ ًإذىا خىهىجي  إًلىٍنهى  يىٍيتىًمعي كىًمسػٍ

مىاذىا قىاؿى آعًفنا أيٍكلىًئهى الًَّهي ى طىبىعى اَّللَّي عىلى  قػيليوًبًٍم كىابػَّبػىويوا أىٍهوىاءهيٍم 
/ {ُٔ.} 

عفػػهه قلنػػل مػػ  قػػهيش كبوػػ  رجػػاالهتم   ك العوػػاـ( الػػواردة   سػػوريت يىٍيػػتىًمعي ) 
  مث قاموا عست كدل ييلموا.جليوا للسي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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فوػي    ػق  ػل مػ  ٝتػع عػ  خػهكج الهسػوؿ  يػوع (   سورة يىٍيتىًمويوفى بنسما ) 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ككصلت إلنت الخبار.

( مفػػػػػهدة كلنيػػػػػت ٚتػػػػػع ماػػػػػل  يساػػػػػهكلولػػػػػه بيػػػػػأؿ ١تػػػػػاذا بوػػػػػدها أبػػػػػت  لمػػػػػة ) 
ػػػػاعيوٍا الى يػيٍبنًيػػػػهيكفى  سايػػػػهي يى كىًمػػػػسويم مَّػػػػ   (يىٍيػػػػتىًمويوفى ) إًلىٍنػػػػهى أىفىأىعػػػػتى بػىٍوػػػػًدم اٍلويٍمػػػػيى كىلىػػػػٍو  ى

  لف اشات كالخبػػار ا١تيػػموعة أ ػػرب كأ اػػه مػػ  الخبػػار اٞتػػواب؟. {ّْ}يػػوع /
 .ا١تهئنة

 - فوائد علم ا١تتشابت اللفاي
 -:لولم ا١تتشابت اللفاي فوائد عديدةلا عه ه مسوا

بالـ هللالا فوو بها يبتي  أ٫تنتتلا  ما يبتي  علم أعت ضىٍهبه م  التفيَت ل  -
 .التفيَت أ٫تنتت

يياوه إعجاز القهآف البهصل ببالتتت السافهةلا كأسلوبت البديع؛ ذله أف كجود ا١تبهر   -
 .اللفايلا مع عدـ قدرة الوهب عل  اإلبناف ٔتالت دلنل عل  عجزهم

 ُت بتجل  النيور البالتنة البديوة    يدؿ عل  صدؽ عبوة الهسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص؛ كذله  -
ثساا ا١تتشابت اللفايلا كقد بلقسوا الوهب الكائل كعقلوهالا كما  اكلوا قط موارضة 

 .القهآف البهصل
يهد عل  أهل الزيغ كالضالؿ زعموم أف ا١تتشابت ما هو إال ببهار يسٍت بوضت ع    -

 .شابتبو ؛ كذله إبظوار عامة القهآف البهصللا كبالتتت   مت
ك ال عق  علنه م  أعباء الهسل }  :التبهار فنت بابنت للسي ملسو هيلع هللا ىلصلا قاؿ عز كجل  -

 .َُِهود  {ما عابت بت فوادؾ
 نيوؿ الواة كاالعتبار؛ ذله أف ا١تتشابت ف  م  فسوف القني  القهآشللا قاؿ   -

  .ُُُيوس   {لقد  اف   قنينيوم عربة لكرل اللباب}  :سبحاعت
 .يياعد عل  إبقاف  فظ القهآف البهصل  -
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يزيد القارئ لبتاب هللا إٯتاَنن؛ ١تا يتبُت لت م  فسوف البالتةلا اليت عجز عسوا   -
 .البلساءلا ككق  م  دكهنا الفنيحاء

  علم ا١تتشابت اللفاي  مولفات 
   الولماء ٚتلة م  البت  بتساكؿ موضوع ا١تتشابت اللفايلا كأهم البت  اليت بيه هألَّ 

 -:  هها البابلا ما يلي
ا٠تطن  اإلسبا لا كهو أهم مولَّ    هها  ( لػ درة التسزيل كتهة التأكيل  تاب ) -

  .الباب
 .٤تمود ب  ٛتزة البهماشل ( لػ الربهاف   متشابت القهآف  تاب ) -
 .اب  الزبَت السهَنطي ( لػ مالؾ التأكيل القاطع بهكم اإلٟتاد كالتوطنل  تاب ) -
  .بدر الدي  اب  ٚتاعة ( لػ  ش  ا١تواشل   ا١تتشابت م  ا١تااشل )  تاب -
كهو  .ز ها العنيارم (لا للشن  فتح الهٛت  ببش  ما يلتب  م  القهآف  تاب ) -

  .( الربهاف اختنيار لبتاب )

مومتػػت التيػػونل ال التنيػػون   علػػم آلػػةاك  علػػم ميػػاعد ضػػبط ا١تتشػػابات اللفانػػة
عشػػػػه صػػػػفحات لبػػػػ  أعلػػػػم سػػػػب   كقػػػػهاءةط كالضػػػػوابط كالتبلػػػػ  كال  فػػػػظ الػػػػهكاب

أف  ييسبسػ فػال للقػهاءةببياطة ا١تتشػابات علػم سػول كبيػنط كرائػع خػادـ االختالؼلا 
                               .لحافظل الشاتل لينيبح الشس
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 - اجلزء األول –/ سورة البقرة  الفصل الثاين

ايػػة القػػهآف البػػهصل اذل هنايػػة   بدعلػػ   ػػبل أسػػئلة كأجوبػػة كمػػ هػػها الفنيػػل جولتػػت
لا كألًتبنػػ   ػػػىت ييػػتفند مسوػػػا طلبػػة الولػػػم ك فػػاظ  تػػػاب هللا عػػز كجػػػل اٞتػػزء الاػػػاشل
 - االختبارات.. كهللا كرل التوفنق كخنيوصا  

  آية   القهآف البهصل؟  البيملة م مهة كردت /  ُسواؿ رقم 
   القهآف البهصل  آية   مهبُت "بسمميحرلا نمحرلا هللا  " كردت  / ُاٞتواب رقم 

 كعضػػبطوا ( مك لك كاعتبوػوا اذل آيػة هػػود جػاءت فقػط ) لاسمػػللفاٖتػة ك  سػورة الا
 - قاعدة الضبط ألشوهعل  

 " ًإعَّتي ًم  سيلىٍنمىاف فىاًٖتىةي اٍلًبتىاًب كى " ***** آيػىتىاًف ً  القيهىآف بىٍيمىلىتكى 
 .الفاٖتة َّ  جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .السمل َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -2

 .هود َّ رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -3

 ك مبيػػػػوربُتمػػػػنم ك عػػػػوف  بػػػػػ " مً الػػػػهًَّ ن  ً الػػػػهٍَّٛتى  "أيػػػػ  كردت /  ِسػػػػواؿ رقػػػػم 
 ؟ مضمومتُت

الفاٖتػة  ثالث مهات   اليور ) ألبيه " الهٍَّٛتىً  الهًَّ نمً " كردت  / ِاٞتواب رقم 
فاٖتػة السمػل ) بط أٞتملػة االعشػائنةقاعػدة الضػعلػ   كعضبطوا(لا فنيلت  –السمل  –

 .فقط   البقهة كاٟتشه مهبُت(  الهًَّ نمي  الهٍَّٛتى ي )  ألضم(لا ككردت كفنيلت
 -  ألبيه اليت كردتواضع ا١ت

 .الفاٖتة َّ  جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .السمل َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -2
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 .فنيلت َّ خم حم جم يل ىل ُّٱ -3
 -  ( هيوى قبلوا )  لا ك  ا١توضوُت أب ألضم اليت كردتواضع ا١ت

 .البقهة َّ  حن جن مم خم حم جم هل ملخل حل جل ُّٱ -1
 .اٟتشه َّ جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -2

 .؟أٟتمد  م سورة بدأت/  ّسواؿ رقم 
سػبأ  –البوػ   –العواـ  –الفاٖتة سور بدأت أٟتمد )  ٜت  / ّاٞتواب رقم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   واكعضبط (  فاطه –
أكا " ػػٍو ى سىبىأ *****  فٜتىٍينا اى مى  " ًأٟتٍىٍمدً  اٍبدى  فػىتىحى فىاًطهي الىعٍػوىاـً  ى

 .الفاٖتة َّ  يم ىم مم خم حم ٱُّٱ -1

 حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .العواـ َّ ين ىن من خن

 .البو  َّ  مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ -3

 ين ىنمن خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 .سبأ َّ ىه مه جه

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -5

 .فاطه َّ جح مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب جبهئ مئ

مػػهة لا  لوػا جػاءت   سػػناقات ياػٍت فنوػػا  ثػال  كعشػهي اٟتمػد ( جػػاءت (فائػدة / 
 سػناؽ لا  مهة كا دة( جاءت  يب ىب (عبادي هللا بواذل عل  عوم هللا كآالئت كفضلت 

  بوػػاذل   اٞتاثنػػةبوػػد أف عيػػ  البفػػار اٟتمػػد لسػػَت هللا  نيػػه كقنيػػه اٟتمػػد  بوػػاذل
 .َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ( ّٔاشية )
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 .؟" اٟتٍىٍمدي َّللًٌ رىبًٌ اٍلوىالىًمُتى  أي  كردت "/  ْسواؿ رقم 
 (تػافه –الزمػه  –يػوع   –الفاٖتػة مػهات   اليػور ) أربعكردت  / ْاٞتواب رقم 

واك ا اترل ألػػ كأبػػت - فػػتح الػػػػ تػػافه علػػ  يػػوع  كالزمػػه)  أٞتملػػة االعشػػائنة كبضػػبط
 - كاك( بال  اٟتٍىٍمدي َّلٌلً رىبًٌ اٍلوىالىًمُتى لا مواضع ) ( العواـ كالنيافات اشات  

 .الفاٖتة َّ  يم ىم مم خم حم ُّٱ -1

 ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب  زب رب يئ ٱُّٱ -2
 ٠يوع  َّ مث زث رث  يت

 حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3
 .الزمه َّ يه  ىه مه جه ين ىن منخن

 جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ -4
 .تافه َّ خس حس

 - واك( أل اٟتٍىٍمدي َّلٌلً رىبًٌ اٍلوىالىًمُتى ك مواضع ) اما 
 .العواـ َّ  جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .النيافات َّ  مه جه هن من خن ٱ  حن جن مم خم ٱُّ -2

 أخػػػػتالؼ (مىالًػػػػه  اذ ػػػػه ا١تواضػػػػع الػػػػيت أبػػػػت فنوػػػػا  لمػػػػة )/  ٓسػػػػواؿ رقػػػػم 
 .؟الباؼ بشبنالت  هؼ
(لا ك  اؿ عمػػػهاف  مىالًػػػهً  ) بػػػاؼ مبيػػػورةالكردت   الفاٖتػػػة /  ٓاٞتػػػواب رقػػػم 

٠تػػػازف كهػػػي  ( مىالًػػػهي  ) البػػػاؼ مضػػػمومةلا ك  الزخػػػهؼ ( مىالًػػػهى )  مفتو ػػػة البػػػاؼ
( فوػػو اسػػم فاعػػل مػػ  مىالًػػهى  –مىالًػػًه )  ( فػػػ آؿ عمػػهافك  الفاٖتػػةآيػػيت ) أمػػا  لاالسػػار

 .يوود اذل هللا عز كجل( مىلىهى )
 .الفاٖتة َّ  جه ين ىن من ُّٱ -1
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 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن ممام يل  ىل مل

 .الزخهؼ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي ُّٱ -3
 - قاعدة الضبط ألشوه عل  كبضبط

  افٍ هى مٍ عً  اوى حى تى فػى كى  اٍلفىاًٖتىةً  ً   (1)هً يٍ بى لٍ أً "  مىاًلهً " 
 افٍ وى خٍ  إً اى  مًٌ لضَّ أى  ؼً هي خٍ  الزُّ ً  كى  

 ؟مفتو ةك  مضمومةك  مبيورة ( ا١تنم الدًٌي ً  ـً يػىوٍ  بُت مواضع )/  ٔسواؿ رقم 
( مػهة أخػتالؼ بشػبنل  ُّ)  ثالثة عشه كردت ( يػىٍوـ الدًٌي ) /  ٔاٞتواب رقم 

سػػػت   ألبيػػػه ْتيػػػ  هػػػهن التشػػػبنالتلا جػػػاءت  ضػػػبطوالا كسػػػنتم  ػػػهؼ ا١تػػػنم
 ... ثالثة مواضعجاءت    ألفتحلا ك أربوة مواضعجاءت    ألهفعلا ك مواضع

 –ص  –اٟتجػػػػه  –الفاٖتػػػػة    اليػػػػور ) سػػػػت مػػػػهات مبيػػػػورة(  يػىػػػػٍوـً ) كردت 
 -(  ا١تطففُت –ا١تدثه  –ا١توارج 

 .الفاٖتة َّ  جه ين ىن من ٱٱُّ -1

 .اٟتجه َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -2

 .ص َّ جن مم  خم حم جم هل مل ُّٱ -3
 .ا١توارج َّ ٰى ين ىن  نن من ٱُّٱ -4

 .ا١تدثه َّ يع ىع يط ىط ِّـ ٱُّٱ -5

 .ا١تطففُت َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -6

   ا١توػػارج كاصػػدؽ صػػاد  جػػه بلوػػ  كال اسػػتفتح)  ؽ اشاتسػػنامػػ   كعضػػبطوا
( أم موضػػع اسػػتفتح   ) الضػػابط( كموػػٌت   دارج ا١تطففػػُتك  ا١تػػدثه   كا١تبػػهبُت... 

                                       
.ؿ عمهاف( مفتو ة   ا هى مال)   اؼعمهاف أم جاءت   كفتحوامبيورةلا  الباؼأم  ألبيه(  ُ(  



 ّْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 اٟتجه  سوريت  مواضع اللوسة( أم  بلو  كال لا كموٌت )الفاٖتة(   سورة يػىٍوـً الدًٌيً  )
( موضػػػع سػػػورة كاصػػػدؽ)(لا كموػػػٌت  لىٍوسىػػػيًت عىلىٍنػػػهى  كىًإفَّ  -اللٍَّوسىػػػةى كىًإفَّ عىلىٍنػػػهى )  صػػػادك 

  سػػػوريت  مواضػػػع التبػػػهي ( أم كا١تبػػػهبُت (لا كموػػػٌت ) يينيىػػػدًٌقيوفى كىالَّػػػًهي ى )  ا١توػػػارج
 (.ييبىهًٌبيوفى الًَّهي ى  - عيبىهًٌبي كى يسَّا ) ا١تطففُت ك  ا١تدثه

   "يػىػٍوـً الػدًٌيً   " كا يػه)   أٞتملة االعشائنةقاعدة الضبط أيضا عل   كعضبطوا
( أم سػػورة عػػهج  ( كموػػٌت )أ١تنوػػاد  ا١تطففػػُتعلػػ   ا١تػػدثه عػػهجك  صػػادك  اٟتجػػه فاٖتػػة
 .ا١توارج

 وارجمالػػالخػَت ) ا١تواضع الاالثة  بزادة الباء (  نػىٍوـً الدًٌي ً بًػجاءت ) عال ظ أعت 
  اٝتوػا  ػهؼ جػاء   اليػور الػيت  الباءأف زادة  ضبطواع( ك طففُتمالػ – دثهمالػ –
  مواضػع  الباء( أم أهنا جاءت زادة ٦تب  بهبطوا )ألتنيديق كالتبهي (. ك  ا١تنم) 

ػػػهًٌبي  كى يسَّػػػا -يينيىػػػدًٌقيوفى  كالَّػػػًهي ى ( )  نػىٍوـً الػػػدًٌي ً بًػػػػ ) التنيػػػديق كالتبػػػهي   الَّػػػًهي ى  -عيبى
 (.ييبىهًٌبيوفى 

 - ةمضموم(  يػىٍوـي )  منم(  الدًٌي ً  يػىٍوـي ) أما مواضع 
 .النيافات َّ مع جع مظ  حط مض خض ٱُّٱ -1

 .الهارات َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -2

 .االعفطار َّ خئ   حئ جئ يي ىي ني مي ٱ زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -3

 –النيػػػػػافات ( مواضػػػػػع   اليػػػػػور ) ْ)  أربوػػػػػة(   يػىػػػػػٍوـي الػػػػػدًٌيً  كردت اشيػػػػػة ) 
كىقىػاليوا اليت كردت فنوا ) بيناؽ اشات كعضبطوا(لا االعفطار   موضوُت –الهارات 

(  كىقىػاليوا اى كىيٍػلىسىػا  ) الضػابط"( كموػٌت  يػىٍوـي الدًٌي ً  " مىا أىٍدرى سا مىاكى ..  سألسا ..  كىيٍػلىسىااى 
( موضػػػػووا    سػػػػألسا لا كموػػػػٌت )النيػػػػافات  سػػػػورة  ألهفػػػػع(  يػىػػػػٍوـي الػػػػدًٌي ً موضػػػػع ) 
فى  يىٍيػػػأىليوفى )  الػػػهارات  االعفطػػػار( موضػػػووا    يػىػػػٍوـي الػػػدًٌي ً ( كموػػػٌت ) يػىػػػٍوـي الػػػدًٌيً  أىاَّ

مىػا مثيَّ  -يػىػٍوـي الػدًٌيً   مىػا أىٍدرىاؾى مىػاكى ( )  مث)  كالاػاشل( ألػواك) الكؿ  مهبُتكجاءت فنوا 
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ْتيػػ  اليػور الػػيت كردت فنوػػا  ا١تواضػػع الربوػة ضػبطك٦تبػػ  لا ( يػىػػٍوـي الػدًٌي ً  أىٍدرىاؾى مىػا
( صػفا(لا كموػٌت )االعفطػاراثستػاف   ر ك صػفا ذ..  فال ٖتتػار ربعه أ ألهفع " يػىٍوـي الدًٌي ً ")

 .الهارات( أم  ذرلا كموٌت ) النيافاتأم 
 - فتو ة( م يػىٍوـى ( منم )  الدًٌي ً  يػىٍوـى أما مواضع ) 

 .الشوهاء َّ مم  خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ -1

 .الواقوة َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -2

 .االعفطار َّ يل ىل مل يك ٱُّٱ -3
 – الشػػػوهاء( مػػػهات   اليػػػور )  ّ)  ثػػػالث ألفػػػتح(  يػىػػػٍوـى الػػػدًٌي ً كردت اشيػػػة ) 

   ألشوه قاعدة الضبط عل  (لا كعضبطوا االعفطار - الواقوة
ا يىٍبًفي ارً طى فً االعٍ كى  ةً وى اقً وى الٍ  ***** ً   حً تٍ فى لٍ أً  " الدًٌي ً  ـى يػىوٍ  " اهى وى الشُّ  قىٍاؿى  كىهىهى

(2) 
 لكؿالا ا١توضػػع االعفطػػار( مػػهات    ّ)  ثػالث(  يػػـو الػػدي / كردت )  مال اػة

 .ألهفع الاالثك  الااشللا ك ألفتحمسوا 
ػػػػػػػهىاطى  أيػػػػػػػ  كردت  لمػػػػػػػػة )/  ٕسػػػػػػػواؿ رقػػػػػػػػم  ػػػػػػػػهىاطً /  النيًٌ ( موهفػػػػػػػػة ِبؿلا  النيًٌ

 .؟ اضبطواكأختالؼ بشبنل الطاء 
ػػهىاكردت  لمػػة )  / ٕاٞتػػواب رقػػم  القػػهآف مػػهات    ثػػالث بطػػاء مفتو ػػة(  طى النيًٌ

مواضػػووا   اشات الػػيت  بطعضػػك النيػػافات (  –يػػ   –) الفاٖتػػة البػػهصل   اليػػور  
 - قاعدة الضبط ألشوهوا عل  كردت فن
هىاطى  " هىاطى  فىاٍستػىبػىقيواكىً  يى  "  **** فىاًٖتىًة اٍلًبتىابٍ ً   ًأٍلفىٍتحً "  النيًٌ بٍ " اى  النيًٌ  طيالَّ
يٍػسىا٫تيىا"  هىاطى  كىهىدى ثه ًأٍلفىٍتًح اى  **** " ً  اٍلنيَّافَّاتٍ  النيًٌ ًهًن ثىالى   مىاًههىاتٍ كىهى

 .الفاٖتة َّ يي ىي مي  خي  ٱُّٱ -1

 .ي  َّ هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ -2

                                       
(. ا١توضع الكؿ االعفطار – الواقوة – الشوهاء( ا١تنم مفتو ة   اليور )  الدي  ـى يو  ( ) ِ(  



 ّٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .النيافات َّ خئ حئ جئ يي ُّٱ -3

هىاطً مواضع )  أما  - بطاء مبيورة(  النيًٌ
 .طت َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه  جههن من خن حن ُّٱ -1

 .ا١تومسوف َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن ٱُّٱ -2

 يف ىف يث ىث نث مث  زثرث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -3
 .ص َّ ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
 - قاعدة الضبط ألشوهوا عل  مواضووا   اشات اليت كردت فن بطعض

تػىٍولىميوف " ً  طىاهىاكىًأٍلبىٍيًه  يٍوًمسيوفى " ****"  فػىتػىهىبَّنييوا فىيى
هىاطً  عى ً  كى  ا١ت  " لىسىاً بيوف النيًٌ

ليوا عىلى  دىاكيكد كىً  صىادو " ثىةه   ****"  ًإٍذ دىخى  دىٍع عىٍسهى الشُّهيكدٍ فى  ًأٍلبىٍيهً  ثىالى
هىاطى موضوي )  كعضبط هىاطً  – النيًٌ  -( ألبنت التارل  النيًٌ
هىاطى "  حٍ تى إفػٍ  ي كى  ػتى  طى ً   اهى هٍ يً ا ٍ كى  **** ااتى افى النيَّ كى    يى " ً   النيًٌ

 اادى صى كى  وفى سي مً وٍ ا١ت
 الطػػػػاءفػػػػتح  ػػػػهؼ كأيضػػػػا قنيػػػػدت بػػػا  الفاٖتػػػػة( أم اسػػػػم سػػػورة  إفػػػػتحكموػػػٌت ) 

ػػػػهىاطى )  الطػػػػػاءأم  يػػػػه  ػػػػهؼ ( كا يػػػػهها لا ) النيػػػػافاتأم سػػػػورة  النيػػػػافااتك  (لاالنيًٌ
هىاطً )  .(النيًٌ

ييتىًقنمى  اضبط مواضع )/  ٖسواؿ رقم 
هىاطى ا١ت  ؟(   القهآف البهصل النيًٌ

ييػػتىًقنمى  أمػػا قولػػت بوػػاذل )/  ٖاٞتػػواب رقػػم 
ػػهىاطى ا١ت مػػ   موضػػوُت( فقػػد كرد    النيًٌ

أٞتملػػة  قاعػػدة الضػػبطعلػػ   كعضػػبطت( نيػػافاتال – الفاٖتػػة) القػػهآف البػػهصل   اليػػور
ييػػتىًقنمى ")  االعشػػائنة

ػػهىاطى ا١ت ػػتىاٍت  اثٍػسػىتىػػافً " النيًٌ (لا كا١تواضػػع النيػػافاتك الفاٖتػػة   بًػػالى  ى
 -هي 

 .الفاٖتة َّ يي ىي مي  خي  ُّٱ -1

 .النيافات َّ خئ حئ جئ يي ُّٱ -2
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 ؟ ألسني (  أىعوىمتى  لمة )   أي  كردت/  ٗسواؿ رقم 
مػهات   القػهآف البػػهصل  ٜتػ  ألسنيػػ  ( أىعوىمػتى )   لمػةكردت  /  ٗاٞتػواب رقػم 

قاعػػدة علػ   كعضػػبطوا ( الفاٖتػةلا السمػػللا القنيػ لا اال ػػزابلا اال قػاؼ   اليػور )
 - الضبط ألشوه

 قػيٍلوىا كىالى ٗتىىاؼٍ  يػان ٜتىٍ   ً نيٍ لسَّ أً  " تى أىعوىمٍ  "

 اؼٍ قى ال ٍ  ابى زى  ٍ أى كى  لً مٍ سَّ الٍ  ةى نيى قً  حٍ تً تى فػٍ إ
لا كقلػػػت القنيػػ ( أم سػػورة قنيػػة  لا كموػػٌت )الفاٖتػػةأم سػػورة  ( افتػػتحكموػػٌت ) 

 ألػواك ال ػزاب( جػاءت   سػورة أىعوىمػتى  للداللػة علػ  أف  لمػة ) ألواك( أ زابك )
 (.كهو ا١توضع الو ند)

 - كههن هي ا١تواضع
 .الفاٖتة َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -1

 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱ -2
 .السمل َّ  مح....مت  خت حت جت هب

 .القني  َّ ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -3

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -4
 .ال زاب َّ نن  ....نب  مب زب رب يئ ىئ

 خن حن جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ -5
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من
 ىب نب مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 .ال قاؼ َّ مت زت رت يب



 ّٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟( الضَّالًٌُتى اضبط  لمة ) /  َُسواؿ رقم 

مػػػػهات   القػػػػهآف البػػػػهصل    سػػػػت(  الضَّػػػػالًٌُتى كردت  لمػػػػة ) /  َُاٞتػػػػواب رقػػػػم 
 علػػ  كعضػػبطواالواقوػة (  – موضػػوُتالشػوهاء  –العوػػاـ  –البقػهة  –اليػور ) الفاٖتػػة 

 - قاعدة الضبط ألشوه
 الوىاًقوىًة أىبىُتٍ كىً  بػىقىهىًة العٍػوىاـً كى  **** مىهَّبىُتٍ "افتػىتىحى ًبىا الشيوىهىا  الضَّآلًٌُتى  "

ػػتىحى موػػٌت )  ػػوىهىا  ك)( أم سػػورة الفاٖتػػةلا  افتػى   سػػورة  مػػهبُتأم كردت  (مىػػهَّبىٍُت الشي
 - كا١تواضع هيالشوهاء. 

 .الفاٖتة َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -1

  ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2

 مث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب

 .البقهة َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -3

 .العواـ َّ اك يق  ىق

 .الشوهاء َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 .الشوهاء َّ يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -5

 .الواقوة َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ -6
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(   بدايػػػة بوػػػ  سػػػور القػػػهآف البػػػهصللا أذ ػػػه  ػمً لىػػػأ كردت )/  ُُسػػػواؿ رقػػػم 
 ؟الطهيقة اليت يتم ضبطوا با

 – عمػػػهاف آؿ – البقػػهة)  سػػورسػػت  ايػػةبد   ( ػمً لىػػأ )كردت /  ُُاٞتػػواب رقػػم 
 .- قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا ( اليجدة – لقماف – الهـك – الوسببوت

أىتٍ "  ػمً لى أ " ا اٍلوىٍسبىبيوتي اٍلهُّكـي كىسىجىدى ليٍقمىافٍ  **** افٍ هى مٍ عً  آؿي كى  ةي هى قى بػى ا الٍ ًبى  بىدى  ىهى
(3) 

 -كا١تواضع هي 
 .البقهة َّ حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل  مل خل ٱُّٱ -1

 .عمهاف آؿ َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .الوسببوت َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱٱٱُّ -3

 .الهـك َّ مب خب حب جب هئ ُّٱ -4

 .لقماف َّ خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱ -5

 .اليجدة َّ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -6
( كعيػػتطنع ربطوػػا مػػع  النيػػادبػػزادة  ػػهؼ )  العػػهاؼ/ كجػػاءت بدايػػة  مال اػػة

  - ( صىٍدرًؾى صاد ) 
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

  َّ ين ىن
 اػَتا   الهاء( كلو ال اتم  ن  دار  هؼ  الهاءبزادة  هؼ ) عد ه الكجاءت بداية 

ػاهى بػى  –فىػعى رى  - هى أىٍ اػى  -بًٌهى رَّ   ههن اليورة كأعاه اذل بدايتوا )  ( ك ػىت    ػهً ًبسىٍنػ -ٍكعػىوى
  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل خلملٱٱٱُّ  ( عػػػػػػػػده الاسػػػػػػػػم اليػػػػػػػػورة ) 

 -ألتارل  الهعدبداية العهاؼ ك  كعضبط لاٱَّ مه جه ين ىن من خن
                                       

متتالنات.اليجدة (  – لقماف – الهـك – الوسببوت( متتالنتاف )  عمهاف اؿ – البقهة( ) ألىػًم ليور اليت بدأت بػ ) ( ا ّ(  
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 ًفًنوىا زىادٍ  رىاءه  كىً  الهٍَّعدً  **** صىادٍ  كىً  الٍعهىاًؼ زًٍد عىلىنػٍوىا
ا ٍعًد مىعى هَّ الٍ  كىالَّيًت ً   ****"  ٍدرًؾى صى  " صىادٍ  كىاٍضًبٍطوىا ً  االٍعهىاًؼ مىعى   كىأىٍدرًؾٍ  رىاءىهى

 - اٟتهكؼ ا١تقطوة   القهآف البهصل /فائدة 
كإذا سألت مػا هػو موػٌت هػهن اٟتػهكؼ؟.. عقػوؿ إف اليػواؿ   أصػلت خطػأ.. لف 
اٟتهؼ ال ييأؿ ع  موسان   اللسة إال إف  اف  هؼ موٌت.. كاٟتهكؼ عوعاف   هؼ 

 مىبػٌٍتى ك هؼ موٌت.  هؼ ا١تبٌت ال موٌت لت إال للداللة عل  النيوت فقط.
 .. )   ( بػػدؿ علػػ  الاهفنػػة.. ١توػػاشل فوػػي ماػػل  .. كمػػ .. كعلػػأمػػا  ػػهكؼ ا 

) إذل ( بػػػدؿ علػػػ  االعتوػػػاء.. ك) علػػػ  ( بػػػدؿ علػػػ   ( بػػػدؿ علػػػ  االبتػػػداء كك)ًمػػػ ٍ 
 االستوالء.. ههن  لوا  هكؼ موٌت.

كإذا  اعػػػت اٟتػػػهكؼ   أكائػػػل اليػػػور   القػػػهآف البػػػهصل قػػػد خهجػػػت عػػػ  قاعػػػدة 
البػػػد أف يبػػوف لػػهله  بمػػة.. أكال لسوػػهؼ قػػػوؿ الوصػػل لهنػػا مبسنػػة علػػ  اليػػبوف 

ػسىةي بوىٍشػه أٍماىا٢تػالا ال  ػسىةه كاٟتىيى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  " م  قهأ  هفا مػ   تػاب هللا فلػت بػت  ىيى
كلػهله ذ ػهت   القػهآف    ٍهؼه كالىـه  ػهؼ كًمػنمه  ػهؼ "أقوؿي أدل  هؼ كلب  أل ه 

الكة القهآف البهصل أعسا أنخه  يسة علػ   ػل  حهكؼ استقاللنة لسوهؼ ك٨ت  عتوبد بت
 ػػػهؼ. فػػػإذا قػػػهأَن بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا . يبػػػوف لسػػػا ألبػػػاء  يػػػسة كأليػػػُت  يػػػسة 
كأ١تػػنم  يػػسة فنبػػوف لسػػا ثالثػػة  يػػسات ببلمػػة كا ػػدة مػػ  القػػهآف البػػهصل. كاٟتيػػسة 

لقػػهآف علػػ   بوشػه أماا٢تػػا. ك نسمػا عقػػهأ " أدل " ك٨تػػ  ال عفوػم موساهػػا عوػػهؼ أف ثػواب ا
 ل  هؼ عقهؤن سواء فومسان أـ دل عفومت.. كقد يضػع هللا سػبحاعت كبوػاذل مػ  أسػهارن 

كيهيػػدَن بقهاءهتػػا أف ٨تنيػػل علػػ   ال عفوموػػا ثػػواأ كأجػػها ال عوهفػػت   هػػهن اٟتػػهكؼ الػػيت
كإذا أراد اعياف مسا أف يوهؼ موٌت ههن اٟتهكؼ فػال أنخػهها علػ  قػدر  هها الجه..

خػهها علػ  قػدر مػهاد هللا فنوػا.. كقػدرابسا بتفػاكت كأفوامسػا قاصػهة. بشهيتسا.. كلب  أن
فبػػل مسػػا ٯتلػػه ًمٍفتا ػػان مػػ  مفػػابنح الفوػػم  ػػل علػػ  قػػدر علمػػت.. هػػها مفتػػاح بيػػنط 
يفػتح مػػهة كا ػػدة كآخػػه يػػدكر مػػهبُت.. كآخػػه يػػدكر ثػػالث مػػهات كهبػػها.. كلبػػ  مػػ  

 تح  ل البواب..عسدن الولم ٯتله  ل ا١تفابنحلا أك ٯتله ا١تفتاح الهم يف
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ك٨تػػ  ال ٬تػػ  أف ٧توػػد أذهاعسػػا لفوػػم هػػهن اٟتػػهكؼ. فحنػػاة البشػػه بقتضػػي مسػػا   
بوػ  ال نػاف أف عضػع  لمػات ال موػٌت ٢تػا ألسيػبة لسػَتَن.. كإذف  اعػت ٘تاػل أ ػناء 
ضػػػهكرية ألسيػػػبة لسػػػا. ٘تامػػػا  بلمػػػة اليػػػه الػػػيت بيػػػتخدموا اٞتنػػػوش ال موػػػٌت ٢تػػػا إذا 

١ت  كضووا يبوف ٙتسوا اٟتناة أك ا١توت.. فخه  لمات هللا اليت ٝتوتوا. كلب  ألسيبة 
بفوموا ٔتواعنوا.. كخه اٟتهكؼ اليت ال بفوموا ٔتهادات هللا فنوا. فا سبحاعت كبواذل 
 اء أف يبق  موساها   السن  عسػدن. كالقػهآف البػهصل ال يوخػه علػ  عيػق كا ػد  ػىت 

 (. رٛتت هللا بواذل متورل الشوهاكمالشن    )  عتسبت ك٨ت  عتلون أك عبتبت.
لا  ِالسمػػػل  ( كبشػػػهل للمػػػومسُتهػػػدل ) لا  ّالبقػػػهة  ( للمتقػػػُتهػػػدل ) فائػػػدة / 

  .ّلقماف  (كرٛتة للمحيسُتهدل )
ذ ػػه  سػػورة لقمػػاف قػػد ٭تػػدث لػػب    سػػورة البقػػهة كالاالاػػة   الااعنػػة   اشيػػةبوػػد 
ف هللا كبوفنقػت علػػ  ه هن بوػو علػ  الوجػت النيػحنح كالضػػابط ٢تػهي  ا١توضػوُت عػػ اشات

 - السحو التاذل
سورة البقهة كجاءت صفة اإلٯتاف ألسن   ػأكؿ صػفة للمتقػُت ١تػا  ا١تتقُت كردت  

الخػػػهة الػػػهل هػػػو جػػػزء مػػػ  اإلٯتػػػاف  ألسنػػػ  ك١تػػػا أمسػػػوا بوػػػهاب هللا   قػػػد أمسػػػوا يقنسػػػان 
ها جػػػاء اإلٯتػػػاف ؛ ك٢تػػػالخػػػهة بقػػػول  كرثوم علموػػػم يقنسػػػان بوػػػهاب هللا  ألسنػػػ  فػػػأ

جولوم    الساسي  هو اليب  ألسن   أكؿ صفة للمتقُت  نث أف اإلٯتاف ألسن
إقامػة  ية لقمػاف  اعػت النيػفة الكذل ٢تػم هػسور  جاءت   متقُت. كأما ايسُت كاليت

 ديث جربيل  عبادة   أهنم يهكعت  ما جاء  النيالة كىف إقامة النيالة للمحيسُت 
عل  الوجػت   ياف أف بوبد هللا  أعه بهان ( كلها  اعت إقامة النيالة )) كاإل مع السي

سػورة    اشيػةكجل ( أكؿ صػفة للمحيػسُت .  مػا جػاءت عفػ   الهل ييهض  هللا عز
 يػهد لنيػفات ا١تػومسُت كهػو بهبنػ  ال لػب  فنػت ليػهد لهػم صػفات ا١تػػومسُت   السمػل  

(   البػدء  البقهة نيه البالـ   ا١تتقُت )إقامة النيالة لا إيتاء الز اة لا اإلعفاؽ . إذف ٥تت
لا ا١تومسُت )السمل( ايسُت )لقماف(   البدء إبقامة   أإلٯتاف ألسن  قبل إقامة النيالة

 .النيالة
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 ؟( الى رىٍي ى ًفنتً  بً اٍلًبتىا -بي اٍلًبتىا مواضع )اضبط /  ُِسواؿ رقم 
( مػػهات   اليػػور  ّ)  الثثػًت ( الى رىيٍػػ ى ًفنػػ بكردت ) اٍلًبتىػا/  ُِاٞتػواب رقػػم 

الى  باٍلًبتىػػا"  )قاعػػدة اٞتملػػة االعشػػائنةعلػػ   كبضػػبط( اليػػجدة – يػػوع  – البقػػهة)
 بسزيػػػل/  يػػػوع  بفنيػػػنل/  البقػػػهة ذلػػػه(لا ) ا فقنػػػت كاليػػػجدة  بقػػػهة يػػػوع    " رىيٍػػػ ى ًفنػػػتً 

 مضػػمومة( بي ااٍلًبتىػمػ   لمػػة ) البػاءكاعتبػت اذل  ػػهؼ (  الى رىيٍػ ى ًفنػػتً  بً اٍلًبتىػا – اليػجدة
 .مبيورة اليجدةك  يوع لا ك  البقهة  

 .البقهة َّ حن جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل ُّٱ -1

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -2

 .يوع  َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

 .اليجدة َّ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ -3

( ١تا  اف  ذله ...( مهة كا دة   البقهة لا أ َت لت ألبود )يل ىل ( فائدة /
...( ثالث ىت نتلا فمحاؿ أف يوب  ٔتالت كبوند مسالت )ما١تقنيود التحد

لا ( ١ت  أراد ا٢تدل بت كاالبباع كالرب ة فوو قهي  مست هها لا أ َت لت ألقهب )مهات
 -( مث ال قاؼ مهبُت  العواـ  " ىت نت "  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطوا

 اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ -1

 .ـالعوا َّ زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك
 .العواـ َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱ -2
 مل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مف ُّٱ -3

 .ال قاؼ َّ جن مم خم حم جم  هل
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 ؟( م  سوريت البقهة كالعفاؿ ّاضبط اشية ) /  ُّسواؿ رقم 
 -اشات هي /  ُّاٞتواب رقم 

 .البقهة َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱ -1

 .العفاؿ َّ يب ىب  نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -2

اختنيػػػاص آيػػػة  (   سػػػورة العفػػػاؿلا ىن من خنعال ػػػظ عػػػدـ كركد ) 
ا١تنيػػح  بػػدأ ٔتوجػػزن بقولػػت  ( دكف تَتهػػا مػػ  اشاتيػيٍوًمسيػػوفى ًأٍلسىٍنػػ ً بقولػػت ) البقػػهة

ًلهى اٍلًبتىابي ) ػع    تػاب  (ذىَٰ عسد عزكؿ ههن اشية كبالكهتػا دل يبػ  القػهآف كقتوػا قػد ٚتي
تي اٍلقيػكهها  ىت ٯتنزها ع  آيػة السمػل  نػث قػاؿ )   البقػهة  )كىً تىػابو مُّبًػُتو  ٍهآفً بًٍلػهى آاى

 ٖتدم لف يقػوؿ متوػوؾ كقتوػا أيػ   تػاببم أركشل إان اقتنيهت عل  لفظ البتاب  
 يػيٍوًمسيػوفى  لهله  اف مػ  الاسػاء علػ  هػهن الفئػة اليػابقة أإلٯتػاف أف يبػدأ الاسػاء علنوػا )

بنػت الباطػل مػ  بػُت عوم سنبتمل كسنيجمع كييهب  كيبوف  تػاأ موجػزا ال أي ) ًأٍلسىٍن ً 
كالتحػدم  يديت كال م  خلفتلا ٤تفوظ ْتفظ هللا لتلا بوجػز اإلعػ  كاٞتػ  أف أيبػوا ٔتالػت

 أعلم.أعل  ك  قائم إٯتاَن ألسن  إذل قناـ الياعةلا كهللا

 .؟( كى٦تَّا رىزىقٍػسىاهيٍم ييسًفقيوفى  اضبط اشية )/  ُْسواؿ رقم 
 –اٟتػػػج  –العفػػػاؿ  –لبقػػهة ا  اليػػػور )  مػػػهات سػػت كردت/  ُْاٞتػػواب رقػػػم 

 قاعػػدة الضػػبط أٞتملػػة االعشػػائنةعلػػ   كعضػػبطوا (الشػػورل  –اليػػجدة  –القنيػػ  
( أم اليػػػجدةلا  اسػػجد(لا كموػػػٌت ) العفػػاؿ قنيػػػة البقػػهة   ػػػاكر ك اٟتػػج   اسػػجد )

( أم القنيػػ لا كعضػػبطوا ايضػػا علػػ   قنيػػة( أم الشػػورللا كموػػٌت )   ػػاكركموػػٌت ) 
 - قاعدة الضبط ألشوه

اجي  سىجىدى   " كى٦تَّا رىزىقٍػسىاهيٍم ييسًفقيوفى  " اٟتٍيجى

 كىبىشىاكىريكا ً  االعٍػفىاًؿ كىًقنيىةي اٍلبػىقىهىًة بًػ سيبيوفٍ  



 ْْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .البقهة َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -1

 .العفاؿ َّ يب ىب  نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -2

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱ -3

 .اٟتج َّ ىي ني مي  زي ري

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -4
 .لقني ا َّ ىب نب

  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -5
 .اليجدة َّ ري ٰى

 .الشورل َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ٱُّٱ -6

 .؟( ٔتىا أيعزًؿى ًإلىٍنهى كىمىا أيعزًؿى ًم  قػىٍبًلهى  اضبط اشية )/  ُٓسواؿ رقم 
قاعػػػدة لا كبضػػػبط علػػػ  السيػػػاء   مػػهبُتك البقػػػهة    مػػػهةكردت /  ُٓاٞتػػواب رقػػػم 

جػػػػاء قبلوػػػػا  الخػػػػَتك الكؿ لا أم الطػػػػهؼ ُت ا١تتشػػػػابُتاخػػػػتالؼ الوسػػػػط عػػػػ  الطػػػػهف
 - قاعدة الضبط ألشوهلا كأيضان عضبطوا عل  (آمىسيوٍا ( ك  الوسط ) يػيٍوًمسيوفى )

عًنا" ً  اٍلبػىقىهىًة كىاٍلسًٌيىا ٔتىا أيعزًؿى إًلىٍنهى  يػيٍوًمسيوفى  "   ى
لًنى  آمىسيواٍ  " كىالكُّؿي  ا ًإٍف  يٍستى اتى  ا" ً  السًٌيى

. امػا ا١توضػع السيػاءمػ   الاػاشلكا١توضػع  البقػهةكردت    (ٔتىػا أيعػزًؿى إًلىٍنػهى  يػيٍوًمسيوفى ) 
 -كا١تواضع هي  ( ٔتىا أيعزًؿى إًلىٍنهى  آمىسيواٍ  كردت ) الكؿ

 .البقهة َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّٱ -1

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .سياءال َّ َّ ...خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ْٓ 

 ملهل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ٱُّٱ -3
 .السياء َّ  حي...  جن مم خمحم جم

 ًأٍشًخهىًة هيمٍ  كىهيم ك ) ( كىًأشًخهىًة هيٍم ييوًقسيوفى  ) تاضبط اشا / ُٔسواؿ رقم 
  ؟.( ييوًقسيوفى 

ػػٍم ييوًقسيػػوفى  )/  ُٔاٞتػػواب رقػػم   كعضػػبطوا علػػ  البقػػهةأبػػت   بدايػػة  (كىًأشًخػػهىًة هي
ػٍم ييوًقسيػوفى  كىهيػم )لا أمػا عدة الوساية أشية الو ندةقا كردت مػهبُت   القػهاف  ( ًأٍشًخػهىًة هي

 - قاعدة الضبط ألشوه لوا عل    كعضبطوا(  لقماف – السملالبهصل   اليور ) 
 افٍ مى قٍ لي كى  لً مٍ  السَّ ً  "  هيمٍ كىزًٍد "  **** افٍ وى وى  الٍ ً   ًأٍلوىاكً  " كىًأشًخهىًة هيٍم ييوًقسيوفى  "

 .البقهة َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّٱ -1

 .السمل َّ حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ُّٱ -2

 .لقماف َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّٱ -3
ػػمقػػاؿ  بناعنػػة /١تيػػة  ػػٍم ييوًقسيػػوفى  ) كىهي ( قبػػل )أشخػػهة هػػمأم   ػػهر  ((ْ) ًأٍشًخػػهىًة هي

ه اشخػهة كأ وا٢تػا كالتوعػد بػا ذله أعت لو ال اسا   سورة لقمػاف بػهدد   اليػورة ذ ػ
٢تػػم عػػهاب موػػُتلا فبشػػهن بوػػهاب عػػدد آات اليػػورة كأك٢تػػا كآخههػػا )  زهػػاء عنيػػ  

ػسػىٍف و  ٍلقيبيػٍم كىالى بػىٍوػايبيٍم ًإالَّ  ى ألنملا ٢تم جسات السونملا عػهاب تلػنظلا إلنػت ا١تنيػَتلا مَّػا خى
ػػػٍوا يػىٍومنػػػا الَّ  ةو لا كىاٍخشى ( ( مث هػػػي بػػػدأت أشخػػػهة )يوقسػػػوفًدن ٬تىٍػػػزًم كىالًػػػده عىػػػ  كىلىػػػكىاً ػػػدى

ني ًعٍلمي اليَّاعىةً كاعتوت أشخهة بقولت بواذل )  (( فساس  زادة ) هػم ( ّْ) ًإفَّ اَّللَّى ًعسدى
بو ندان عل  طابع اليورة كما جػاء   اليػورة. إضػافة إذل أف هػوالء ذ ػه أهنػم ٤تيػسوف 

هم كزاد فػػػنوم هػػدل كرٛتػػػة كايػػسوف  مػػا علمسػػػا أهنػػم ٭تيػػػسوف إذل أعفيػػوم كإذل تػػَت 
كلػن   مػػا   البقػهة ا١تتقػػُت الػهم ٭تفػػظ عفيػػت. فػزاد   كصػػ  هػوالء الػػهي  يوبػػدكف 
هللا  ػػػأهنم يهكعػػػت كهػػػها مػػػ  اإل يػػػاف "أف بوبػػػد هللا  أعػػػه بػػػهان" زاد   ذ ػػػه إيقػػػاهنم 

ػػسيوٍا ٌلًلَّػػًهي ى أى  كيقنػػسوم ١تػػا  ػػاعوا أعلػػ  مهببػػة كزاد ٢تػػم   الهٛتػػة كزاد ٢تػػم   اشخػػهة ) ٍ يى
دىةه  ػٍم ييوًقسيػوفى  كىهيػم)( زاد   ذ ه إٯتاهنم فقػاؿ  يوع ( ِٔ) اٍٟتيٍيٌتى كىزًاى هػم ( ًأٍشًخػهىًة هي



 ْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

أعل    النقُت لف النقُت درجات كاإلٯتاف درجات فاإلٯتاف يزيد كاالطمئساف درجػات 
ة فأ ػد هػها هللا  ػأهنم يهكعػت إذف درجػة يقنػسوم عالنػ كالنقُت درجات كايػسُت يبوػدكف

ػٍم ييوًقسيػوفى  ) كىهيم المه فقاؿ  ) كىهيػمفأ ػدها علػ  مػا ذ ػه   سػورة البقػهة  (ًأٍشًخػهىًة هي
 .اليورة كاشية  لوا ٗتتل  كاليناؽ ييتدعي ذ ه الزادة.(ًأٍشًخهىًة هيٍم ييوًقسيوفى 

 .( فاضل اليامهائي. د) 
ػػمي أيٍكلىئًػػهى عىلىػػ   أيػػ  كردت اشيػػة )/  ُٕسػػواؿ رقػػم  ًػػٍم كىأيٍكلىئًػػهى هي ػػ  رَّبًٌ ػػدنل مًٌ هي

 ؟( اٍلميٍفًلحيوفى 
كال ػظ أهنمػا    القػهآف البػهصل   البقػهة كلقمػاف. مػهبُتكردت /  ُٕاٞتواب رقػم 
 -(   اليوربُت  ٓبسف  الهقم ) 

 يل ىل مل خل مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ييٰذ ىي مي خي حي ٱُّٱ -2

 .لقماف َّ نت مت زت  رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
ٍػوى كى )  لقمػاف( ك  فَّ الًَّهي ى  ىفىهيكٍا إً )  البقهةجاء بودها    ًمػ ى السَّػاًس مىػ  يىٍشػًتىًم ٢تى

 الػواكقبػل  فَّ إً  مػ  ا٢تمػزة نث أف )  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوا( اٟتٍىًديًث 
م  اسم سػورة ا١تنم مع  ى السَّاًس كىمً م  ا١تنم بُت )  (لا كإف  ئت فاربط ى السَّاًس كىمً م  
 .( افمػلق

ٍربػىويمٍ اضػػػػػػبط اشيػػػػػػة )/  ُٖسػػػػػػواؿ رقػػػػػػم  ػػػػػػوىاءه عىلىػػػػػػٍنًوٍم أىأىعػػػػػػهى أىـٍ دلىٍ بيسػػػػػػًهٍرهيٍم الى  سى
 .؟(يػيٍوًمسيوفى 

(   عىلىٍنًومٍ  كىسىوىاء  - كاك)  بزادةي  ك   لاكردت   البقهة كي /  ُٖاٞتواب رقم 
 .قاعدة الزادة   ا١توضع ا١تتأخه عل كبضبط 

 .البقهة َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ْٕ 

 حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱ -2
 .ي ٱَّ  مخ جخ مح  جح مج حجمث هت مت خت

(لا كمػػا   يػ  ٚتلػػة عطفػػت  إفَّ  لف مػػا   البقػػهة ٚتلػة هػػي خػػرب عػ  إسػػم ) فائػدة /
 عل  ٚتلة. ألواك

 مه  جه ين ٱُّٱ(  سىوىاء عىلىٍنًومٍ فقط ) كردت ( ٔاشية ) ا١تسافقوفك  سورة 
 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 .ا١تسافقوف
 -ك ما   البنت التارل  قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا

ٍة "  أىٍستػىٍسفىٍهتى ٢تىيمٍ  عىلىٍنًومٍ  سىوىاءه  " ةٍ  ****كىً ندى  ً  سيورىًة اٍلميسىاًفقيوفى جىاءىٍت أىً ندى
ػػػػػػػػوىاءه عىلىػػػػػػػػٍنًوٍم )  ٍربػىويٍم كدل أييت)  ا١تسػػػػػػػػافقوف(   سػػػػػػػػورة سى  ( بوػػػػػػػػدها بػػػػػػػػل جػػػػػػػػػاءأىأىعػػػػػػػػهى
 .(هيمٍ أىٍستػىٍسفىٍهتى ى )

تىمى  اضبط قولت بواذل )/  ُٗسواؿ رقم   كىعىلىػ  ٝتىًٍوًومٍ  كىعىلى  قػيليوًبمٍ  عىلى  اَّلٌلي  خى
 .؟السحل ( كىأىٍبنيىارًًهمٍ  ًوًومٍ كىٝتىٍ  قػيليوًبًمٍ  عىلى  اَّلٌلي  طىبىعى  ك ) البقهة ( أىٍبنيىارًًهمٍ 

ػػ)  البقػػهة  /  ُٗاٞتػػواب رقػػم  قاعػػدة علػػ   كعضػػبطوا( بىػػعى طى )  السحػػل( ك  تىمى خى
(لا كجاءت ِبطوؿ صػنسة  بىعى طى م   الطاءقبل تىمى خى م   ا٠تاء )لا اذ أف الًتبن  ا٢تجائي

علػػ   كبضػػبطلا ةكا ػػد( مػػهة  عىلىػػ  ) السحػػلمػػهات بنسمػػا    ثػػالث( عىلىػػ  )  البقػػهة  
 .قاعدة الزادة أليورة الطوؿ

 ىي مي خيحي جي  يه مهىه جه ين ىن من خن ٱٱُّ -1

 .البقهة َّ ٰذ يي
 خب حب  هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني   ُّٱ -2

 .السحل َّ هب مب



 ْٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

( ثػػػالث مػػػهات فػػػاربط ىن) الوػػػُت( دكراف  ػػػهؼ  ٕاشيػػػة رقػػػم )  ال ػػػظ مال اػػػة /
 نت ُّٱ( َُ(لا  ػػي ال بلتػب  مػػع اشيػػة )يي ىي ميبنسومػا مػػع ختػاـ اشيػػة ) 

الػػػػػيت  َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث  مثنث زث رث يت ىت
( كا١تػػهض بػػت أدل فتػػه ه مث - يتككردت فنوػػا ) ( ىف يث ىث كردت فنوػػا )

 (.ىفأعت أبت مووا )
كذلػػه    ػػأف البفػػارلا فخػػتم (  مه جه ين ىن من خن ) / ُ فائػػدة

 ( هللا هللا علػػػ  القلػػػوب كالٝتػػػاعلا كهػػػها أ ػػػد كأعبػػػ  عػػػهاأ ؛ لف الفاعػػػل ظػػػاهه )
( كهها أعام ٦تا جػاء   اٞتاثنػة  عل  وامل كهو  هؼ اٞته)كعالكة عل  هها أعاد ال

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ ) خن  حن جن يم   قولػػػػػػت )( ِّاشيػػػػػة )
 خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم
 .اٞتاثنة َّ يي ىي  مي

آية البقهة ٚتلػة   ) كجول عل  بنيهن تشاكة ) (   كعل  أبنيارهم تشاكة ) / ِفائدة 
كآيػة اٞتاثنػة ٚتلػة  ) علػ  أبنيػارهم ) كخػرب ( تشػاكة )أٝتنػة مبوعػة مػ  مبتػدأ مػوخه 

اٞتملػة االٝتنػة  )تشػاكة ) كفاعػل ميػتًتلا كمفوػوؿ بػت  )جوػل ) فولنة مبوعة م  فول
 .م  عباؿ هللا ألبفار كا١تسافقُت د م  الفولنة كهها ا آ

 .؟(كىًم ى السَّاًس  )  ن  بضبط قوؿ هللا بواذل  / َِسواؿ رقم 
أربوػة  اٟتػج  – أربوػة مواضػع البقػهة)  واضػع الػيت كردت فنوػا ا١ت/  َِاٞتواب رقم 

 -(  فاطه – موضوُت لقماف – الوسببوت – مواضع
 .البقهة َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱ -1



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ْٗ 

 ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ -2
 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث
 .البقهة َّ  ىن نن من زن

 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ -3
 .البقهة َّ رت يب ىب نب مب

 .البقهة َّ جب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ُّٱ -4

 .اٟتج َّ يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -5

 .اٟتج َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -6

  ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -7
 .اٟتج َّ حت جت هب  مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 .اٟتج َّ مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب ٱُّٱ -8

 يفىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -9
  نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق
 .الوسببوت َّ ين ىن

 ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ -1٠
 .لقماف َّ نت مت زت  رت يب

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

 .لقماف َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه

 مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج حج مث هت ُّٱ -12

 .فاطه َّ حط مض خض حض جض  مصخص حص

 / الضبط كالفوائد
 البقػػهة   " كىًمػػ ى السَّػػاسً  "  ) االعشػػائنة أٞتملػػة قاعػػدة الضػػبط علػػ  كبضػػبط -1



 َٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 لقمػاف(لا ككردت    فػاطهك عسببوت لقماف  كال بسي  ا عامه  أربوةه  اٟتجك 
ا١توضػػػع اٟتػػػج )  موضػػػوُتآيػػػة إال    صػػػدرلا    ػػػل ا١تواضػػػع جػػػاءت مػػػهبُت
 .( جادلوا بسَت علم)  ١توضع الااشلا لقماف( ك  اصطفاء ا١تالئبة)  َتالخ

البقػػػػػػهة  الػػػػػػهم خلػػػػػػق"  مىػػػػػػ  يػىقيػػػػػػوؿي آمىسَّػػػػػػا ًأَّللًٌ  كىًمػػػػػػ ى السَّػػػػػػاسً "   ) كبضػػػػػػبط -2
ػػٍوـً كى جػػاء بوػػدها )  البقػػهة  (لا كالوسببػػوت  ًإذىافىػػ) الوسببػػوت( ك  اشًخػػًه  ًأٍلنػى

   .الفاء قبلقاعدة الواك   عل  كبضبط( أيكًذمى 
 اٟتػػجمػػ   ا١توضػػع الخػػَت(   ٚتنػػع ا١تواضػػع عػػدا  مىػػ  كىًمػػ ى السَّػػاسً كردت )  -3

 .فاطه( كسورة اصطفاء ا١تالئبة)
ا١توضػػػع الكؿ (    ٬تيىػػػاًدؿي ً  اَّللًَّ ًبسىػػػٍَتً ًعٍلػػػمو  مىػػػ  كىًمػػػ ى السَّػػػاسً كردت اشيػػػة )  -4

لا كبشػػابت آيتػػا لقمػػافمػػ  سػػورة ا١توضػػع الاػػاشل ك   اٟتػػجمػػ  سػػورة  الاػػاشلك 
٬تيىػاًدؿي ً   مى  كىًم ى السَّاسً  بػػ ) لقمافسورة موضع مع  (ا١توضع الااشل )  اٟتج

 (. كىالى هيدنل كىالى ً تىابو مًُّسَتو  اَّللًَّ ًبسىٍَتً ًعٍلمو 
كىًمػ ى السَّػاًس مىػ  يىٍشػًتىًم  ) لقمػافسػورة  ما الفهؽ بُت ختاـ اشيتػُت   ١تية بناعنة /

ػػًبنًل اَّللًَّ  ٍػػوى اٟتٍىػػًديًث لًنيًضػػلَّ عىػػ  سى ابه مًُّوػػُته ٢تى ػػزيكنا أيكلىئًػػهى ٢تىيػػٍم عىػػهى هىا هي ًبسىػػٍَتً ًعٍلػػمو كىيػىتًَّخػػهى
عٍػنىا كىييٍشًودي اَّلٌلى عىلى   كىًم ى السَّاًس مى  يػيٍوًجبيهى  ) البقهةكىف سورة  ((ٔ) قػىٍوليتي ً  اٟتٍىنىاًة الدُّ

ػػوى أىلىػػدُّ ا٠تًٍنيىػػاـً ) بٍػػتي اٍلوًػػزَّةي كىًإذىا ًقنػػلى لىػػتي ابَّػػ( َِْمىػػا ً  قػىٍلبًػػًت كىهي ٍيػػبيتي  ًق اَّلٌلى أىخىهى ًأإًلمثًٍ فىحى
 .( يفاضل اليامهائ د. ) (؟َِٔ) جىوىسَّمي كىلىًبٍئ ى اٍلًموىادي 

( فوػػل هسالػػه  أكلئػػه ( كاعتوػػ  أٞتمػػع ) مػػ  يشػػًتم بػػدأت آيػػة لقمػػاف أ١تفػػهد )
ديػد لػن  رابط؟ ١تا قاؿ لنضل ع  سػبنل هللا هػها سػنبوف هتديػدان لػت ك١تػ  يضػلوم التو

ًضػػل كالضػػاؿ إذف لنيػػا كا ػػدان كإ٪تػػا 
ي
لػػت فقػػط هػػو فجمووػػم   زمهبػػت هػػو كمػػ  يتبوػػت ا١ت

ابه مًُّوػُته  أصبحت ٚتاعة. إذف هها هتديد لت كلبل م  يضلت ) (.    أيكلىًئهى ٢تىيٍم عىػهى
عٍػنىاآية البقهة قاؿ بواذل  كىييٍشًودي اَّلٌلى عىلى  مىا  )كىًم ى السَّاًس مى  يػيٍوًجبيهى قػىٍوليتي ً  اٟتٍىنىاًة الدُّ

ٍيبيتي جىوىسَّمي ًَِْ  قػىٍلًبًت كىهيوى أىلىدُّ ا٠تًٍنيىاـً ) ٍبتي اٍلًوزَّةي ًأإًلمثًٍ فىحى ( كىًإذىا ًقنلى لىتي ابًَّق اَّلٌلى أىخىهى
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ػػادي ) ( لعػػت دل يػػػه ه أ ػػدان موػػت بػػػدأ  فحيػػبت جوػػسم قػػػاؿ ) ( البقػػهة(َِٔكىلىبًػػٍئ ى اٍلًموى
خػهي  فقػاؿ   أ١تفهد لعت دل يتولق أشخه فقاؿ فحيبت ك١تػا هسػا بولػق أشأ١تفهد كاعتو

 أكلئه ٢تم عهاب موُت.
ًأَّللًٌ كىالى ًأٍلنػىػٍوـً  ) ( /ٍلنػىٍوـً اشًخػًه أً ًأَّللًٌ كى  اضبط قولت بواذل )/  ُِسواؿ رقم 

 .؟(  اشًخهً 
ببػهرت  ( بػدكف زادة ـً اشًخهً ًأَّللًَّ كىاٍلنػىوٍ الصل    تاب هللا ) /  ُِاٞتواب رقم 

ػػٍوـً أً ًأَّلٌلً كى ) أم النػػـومػػ   لمػػة  البػػاءجػػاءت بػػزادة  البقػػهةلا كلبػػ    سػػورة مػػهة ُٗ ٍلنػى
ك   لاقاعػدة الوسايػة أشيػة الو نػدةكعضػبطوا علػ  بػهن النيػنسة  الو نػدة( كهي اشًخهً 
 أم النػػـومػػ   لمػػة  البػػاء( اضػػافة اذل زادة الى  جػػاءت بػػزادة ) ِٗالتوبػػةك  ّٖالسيػػاء

ػػػٍوـً أً ) ػػػٍوـً اشًخػػػهً  ( فباعػػػت )ٍلنػى كآيػػػة  – اعفػػػاؽ ا١تػػػاؿ راءن   السيػػػاء)   ( ًأَّلٌلً كىالى ًأٍلنػى
 - ( اٞتزية   التوبة

 .البقهة َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱ -1

 خن جنحن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .السياء َّ يه ىه  مه جه ين ىن من

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱ -3

 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 .التوبة َّ رن  مم ام يل ىل مل يك

( يىٍشػويهيكفى كىلىًبػ  الَّ ) البقػهة النيػفحة الاالاػة مػ  سػورةكرد   /  ِِسواؿ رقػم 
 ؟. ن  يتم ضبطومالا  (يػىٍولىميوفى  كىلىًب  الَّ ) كبودها

( مقدمػة علػػ   يىٍشػػويهيكفى  – ش( )   ػعببلمػػة )  ضػبطومايػػتم /  ِِاٞتػواب رقػم 
ػػػػوفى  – ع) كبػػػػها يػػػػزكؿ  الوػػػػُتقبػػػػل  الشػػػػُتإذ  قاعػػػػدة الًتبنػػػػ  ا٢تجػػػػائيكعلػػػػ  ( يػىٍولىمي

 -اللب  
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 .البقهة َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -1

 خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ُّٱ -2

 .البقهة َّ جح مج حج مث هت مت
  (؟لىميوفى وٍ يػى  الَّ (  ك ) ويهيكفى شٍ الَّ يى ما الفهؽ بُت )   ١تية بناعنة /

 - ( ي ياـ السونم د.) 
لا ال اسػن  الواضػحةهسا استومل الشوور   البالـ عل  القضاا الااههة كعل  

م يبػػػػوف لا فالشػػػػيء الػػػػهيتنيػػػػهفوفلا يقولػػػػوفلا ٮتػػػػادعوفهسػػػػا ا١تخادعػػػػة عمػػػػل ظػػػػاههلا 
لا ألبػػػػالـلا أٟته ػػػػة يساسػػػػبت الشػػػػوور الػػػػهم فنػػػػت موػػػػٌت أل اسػػػػن لا يتلميػػػػت ْتواسػػػػت

( أىال ُُكٍا ً  الىٍرًض قىػػاليوٍا ًإ٪تَّىػػا ٨تىٍػػ ي مينٍيػػًلحيوفى )) كىًإذىا ًقنػػلى ٢تىيػػٍم الى بػيٍفًيػػدي اإل يػػاس 
ػػمي اٍلميٍفًيػػػديكفى كىلىػػػًب   ػػٍم هي ( الشػػػوور لف ويهيكفى ٍشػػالَّ يى اسػػػتومل ) ( ُِ)ويهيكفى ٍشػػالَّ يى إًعػَّوي

ػ. لبػ  ١تػا ببلػم علػ  القضػاا القلبنػة ا١توسويػة اإلفيػاد ظػاهه ا ) كىًإذىا ًقنػلى ٢تىيػٍم آًمسيػوٍا  ىمى
ػػفىوىاء كىلىػػػًب   ػػمي اليُّ ػػٍم هي ػػفىوىاء أىال إًعػَّوي ػػا آمىػػ ى اليُّ ػػوفى وٍ الَّ يػى آمىػػ ى السَّػػاسي قىػػاليوٍا أىعػيػػٍوًم ي  ىمى  لىمي

ػػػػوفى وٍ يػى  الَّ )  اسػػػػتومل ( ُّ) . لبػػػػ  ١تػػػػا اسػػػػتومل دعػػػػاهم إذل الولػػػػم داخلػػػػي( لف لىمي
( مػػا قػاؿ ال يشػػوهكف لف لىميػوفى وٍ يػى  الَّ اإلٯتػاف كاإلٯتػاف  ػػيء قلػي ال بولمػػت اسػتومل ) 

 . هو علم أط اإلٯتاف لن   ووران ظاههان كإ٪تا 
كالااعنػػة  ٗتلنػػة( فػػالكذل  آمسػػوا ( كالااعنػػة ) ال بفيػػدكا كإذا قنػػل الكذل ) / ُ فائػػدة

 .لا كهللا أعل  كأعلمالتخلنةأف بتم قبل  للتحلنةٯتب  كال  ٖتلنة
أف كصفوم أ١تفيدي  بود  هكف (أال إهنم هم ا١تفيدكف كلب  ال يشو ) / ِفائدة 

أال إهنػػم  (لا كاإلصػالح عقنضػت الفيػػادلا فوػم ال ييتشػوهكف هػها فػنوم اٌدعػوا اإلصػالح
_ كاليػفت هػو اٟتمػق_ ١تٌػػا  كهسػا كصػفوم أليػفواء  )هػم اليػفواء كلبػ  ال يولمػوف

 رموا بت أ١تومسُتلا كا١تشبلة أهنم ال يولموف.
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إً  أي  كردت اشية )/  ِّرقم  سواؿ  ؟.( ذىا ًقنلى ٢تىيٍم آًمسيواٍ كى
 بيػػػناؽ اشات كعضػػبطوالا فقػػط   سػػورة البقػػهة مػػهبُتكردت /  ِّاٞتػػواب رقػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهكعل  
  " مىٍوًضوىاٍف ً  اٍلوىوىافٍ  كىًإذىا ًقنلى ٢تىيٍم آًمسيواٍ  "

"  ىمىا آمى ى السَّاسي  " الىكَّؿي    افٍ الاَّ  "ً   ٔتىا أىعزىؿى اَّلٌلي  " كى
 خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ٱُّٱ -1

 .البقهة ٱَّ جح مج حج مث هت مت
 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -2

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم
 .البقهة َّ مئ خئ  حئ

ًإذىا لىقيػػواٍ الَّػػًهي ى آمىسيػػواٍ قىػػاليواٍ )   نػػ  بضػػبط قػػوؿ هللا بوػػاذل/  ِْسػػواؿ رقػػم  كى
ًإذىا   .؟(آمىسَّا كى

 -فقط   سورة البقهة  مهبُتكردت ههن اشية /  ِْم اٞتواب رق
 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱ -1

 .البقهة َّ جع مظ حط

 مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ  هي ... هن من  خن حن جن

لىػػػػ كاختلػػػػ  الػػػػهم أبػػػػ  بوػػػػدهالا   ا١توضػػػػع الكؿ ) لىػػػػػ (لا ك  الاػػػػاشل ) اوٍ خى (  اػخى
لىػػلمػػة )مػػ    الػػواكِبف عػػهبط  كعضػػبطوا ؿ موضػػع (لا كعػػهبط ك ؿ ) أم أك ا كاك( مػػع اوٍ خى

لى  ) أل   -شل ( اشل ) أم ا١توضع الا لمة    أل ( مع  اػخى
لى  "كىاٍك  لى  " أًل كى  ****ًؿ كَّ أى  كىاكً  مىعى "  اوٍ خى  شل ااٍلاَّ  أىًل ً  مىعى "  اػخى
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لىٍوا ًإذلى )  ما الفهؽ بُت فائدة / بػىٍوضيويٍم ًإذلى ًإذىا خىالى كى )  ( كُْ)  ىنىاًطنًسًومٍ كىًإذىا خى
 سورة البقهة؟    ( ٕٔ) بػىٍو و 

البقهة ( أم الشناطُت مع  ﴾ٕٔ﴿ بػىٍوضيويٍم ًإذلى بػىٍو و كىًإذىا خىالى   قولت بواذل ) 
لىٍوا ًإذلى بوضوملا أك البفار مع بوضوملا أما قولت )  ( البقهة ﴾ُْ﴿  ىنىاًطنًسًومٍ كىًإذىا خى

 .(أٛتد الببنيي . دقادهتملا) أم خلوا إذل رؤسائوم كإذل 
أيكلىئًػهى الَّػًهي ى اٍ ػتػىهىكياٍ الضَّػػالىلىةى  ) قػػوؿ هللا بوػاذل  ػم مػهة كرد / ِٓسػواؿ رقػم 

 .؟( ًأ٢ٍتيدىل
ػػػػا فى ) /  الكؿا١توضػػػػع  جػػػػاء بوػػػػدها     البقػػػػهةلا ا١توضػػػػواف/  ِٓاٞتػػػواب رقػػػػم  مى
ىػػارىبػيويٍم  ابى كى  الاػػاشلا١توضػػع ك   (رىًْتىػػت ٕتًٌ ٍسًفػػهىةً  اٍلوىػػهى الًتبنػػ   قاعػػدةعلػػ   لا كبضػػبطًأٍلمى

 .( الواكقبل  الفاء )  ا٢تجائي
 مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق ُّٱ -1

 .البقهة َّ  جم هل

 حف  جف مغجغ مع جع مظ حط  مض خض ُّٱ -2

 ..البقهة َّ حق مف خف
عٍػنىا ًأشىًخػػػهىةً  أيكلىئًػػػهى الَّػػػًهي ى اٍ ػػػتػىهىكياٍ ٥تتلػػػ  }  موضػػػع كسػػػطييوجػػػد  فىػػػالى  اٟتٍىنىػػػاةى الػػػدُّ

ػػػ ويمي ٮتيىفَّ ػػػٍم ييسنيىػػػهيكفى  اٍلوىػػػهىابي  ي عىػػػسػٍ لا اختلػػػ  عػػػ  االكؿ كالخػػػَت {ٖٔ}البقػػػهة/كىالى هي
عٍػنىا ًأشىًخػهىًة ( )  أيكلىئًػهى الَّػًهي ى اٍ ػتػىهىكياٍ  نث جاء بود )  ( ذ هبػت  ػىت بستبوػوا اٟتٍىنىػاةى الػدُّ

 لا كإذا أردت أفقاعػػػدة اخػػػتالؼ الوسػػػط عػػػ  الطػػػهفُت ا١تتشػػػابُتعلػػػ   كيضػػػبطلػػػت. 
عٍػنىا ربػط  لمػة ) اأ اػه  وػهؼ ا١توضػع الوسػطب ( مػع اخػه اشيػة  الوػهاب( ك) اٟتٍىنىػاةى الػدُّ

ػػزىاء مىػػ  يػىٍفوىػػلي ذىلًػػهى ًمػػسبيٍم ًإالَّ ًخػػٍزمه ً  الػػيت قبلوػػا } ػػا جى عٍػنىا..... فىمى كىيػىػػٍوـى  اٟتٍىنىػػاًة الػػدُّ
ابً اٍلًقنىامىًة يػيهىدُّكفى ًإذلى أى ىدًٌ  ليوفى كىمىا اَّلٌلي ًبسى  اٍلوىهى ا بػىٍومى قاعػدة  عل  {ٖٓ}البقهة/اًفلو عىمَّ

 .ا١توافقة كاجملاكرة
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ببػػػاعوم الشػػػناطُت كطهيػػػق إل ( الضػػػاللة أ٢تػػدل ا ػػػًتكا)  الكؿا١توضػػػع    فائػػدة/
 طهيق الضالؿ . يالشنطاف ه

أفوػػػػا٢تم مػػػػ  ٤تػػػػاكالت  ١تػػػػا  ( ة الػػػػدعنا ألخػػػػهة ااٟتنػػػػ ) ا ػػػػًتكا شلالاػػػػاا١توضػػػػع   
ع مػا يقابػل هػواهم كهػهن الفوػاؿ ا م  القتل كاإلخهاج مػ  الػدار كإببػا للتميه ألدعن

 أفواؿ أهل الدعنا . يه

   بشػػػنئُت كاٞتػػػزاء مػػػ  جػػػس  الومػػػلفولػػػوا  ػػػنئُت فوػػػاقبوم هللا الاالػػػثا١توضػػػع   
 .لتجارة ببالـ هللا ييتلـز الوهابلا االضالؿ  تماف ما أعزؿ هللا ييتلـز

ػػػمٍ )   نػػػ  بضػػػبط اشيتػػػُت/  ِٔسػػػواؿ رقػػػم   الى يػىٍهًجويػػػوفى  صيػػػمّّ بيٍبػػػمه عيٍمػػػيه فػىوي
 .؟  سورة البقهة ( ُُٕ يػىٍوًقليوفى  الى  صيمّّ بيٍبمه عيٍميه فػىويمٍ ك ) ( ُٖ

 -ا١تواضع هي  / ِٔاٞتواب رقم 
  َّ ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱ -1

 نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -2

  َّ مب  زب رب يئ ىئ
ػٍم )  ا١توضػػع الكؿ جػاء بوػػدها   ػػٍم    ) ا١توضػع الاػػاشل(لا أمػػا   يػىٍهًجويػػوفى الى فػىوي الى فػىوي

 عػُت( قبػل  الى يػىٍهًجويػوفى )  راءعل  قاعدة الًتبن  ا٢تجػائي  نػث اف  بضبطك ( يػىٍوًقليوفى 
 مػ   لمػة القػاؼك  الوػُت( مػع  يػىٍسوًػقي م   لمػة )  القاؼك  الوُتكعهبط  (. الى يػىٍوًقليوفى ) 
 (.الى يػىٍوًقليوفى )

الى ( ك ) ًجويػػػػوفى هٍ الى يػى )  مػػػػا الفػػػهؽ بػػػػُت -  يػػػػاـ السونمػػػي تور / للػػػد  ١تيػػػة بناعنػػػػة
 (؟ ًقليوفى وٍ يػى 

ػػٍم  ) صيػػمّّ بيٍبػػمه عيٍمػػيه   اشيػػة الكذل قػػاؿ بوػػاذل  ال بٌنسػػا أهنػػم  (ُٖ) ًجويػػوفى هٍ الى يػى فػىوي
ذ أ فػػال ٣تػػاؿ لهنػػم َنفقػػوا كطيبًػػع علػػ  قلػػوبم كالونػػا يهجوػػوف إذل السػػور الػػهم فقػػدكن

) كىًإذىا ًقنلى ٢تىيمي ابًَّبويوا مىا أىعزىؿى اَّلٌلي قىاليوٍا (. ك  اشية الااعنة  ًجويوفى هٍ الى يػى  ) ساسبتللهجوع فن
ػٍم  ؤيهي ػافى آأى ءَنى أىكىلىػػٍو  ى سىػا عىلىٍنػًت آأى ػٍنئان كىالى يػىٍوتىػػديكفى ) الى يػىٍوًقليػػوفى بىػٍل عػىتَّبًػعي مىػػا أىٍلفىنػٍ ( َُٕ ى
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ػٍم  يػىٍسًوقي ٍا  ىمىاىًل الًَّهم كىمىاىلي الًَّهي ى  ىفىهيك  اء صيػمّّ بيٍبػمه عيٍمػيه فػىوي ٔتىا الى يىٍيمىعي ًإالَّ ديعىاء كىعًدى
ػافى . هسا أكالن   اشية اليابقة ١تا ببلػم علػ  آأئوػم قػاؿ ) ((ُُٕ) ًقليوفى وٍ الى يػى  أىكىلىػٍو  ى

ػػٍم  ؤيهي ػػٍنئان  الى يػىٍوًقليػػوفى آأى ساسػػ  أف ٗتػػتم اشيػػة الااعنػػة ا١ت( علػػ  أأئوػػم أهنػػم ال يوقلػػوف ف  ى
 . فبما أف آأءهم ال يوقلوف هم ال يوقلوف( ًقليوفى وٍ الى يػى )

كا١تيألة الااعنة أف ا١تااؿ الهم ضيًهب ) كىمىاىلي الًَّهي ى  ىفىهيكٍا  ىمىاىػًل الَّػًهم يػىٍسوًػقي ٔتىػا الى 
ػػػٍم  اء صيػػػمّّ بيٍبػػػمه عيٍمػػػيه فػىوي صػػػورة ( ( صػػػورهتملا ُُٕ) ًقليػػػوفى وٍ الى يػى يىٍيػػػمىعي ًإالَّ ديعىػػػاء كىعًػػػدى

هػوالء كهػػم ييلقػػ  علػػنوم  ػػالـ هللا سػػبحاعت كبوػاذل  ماػػل الػػهم يسوػػق ٔتػػا ال ييػػمع إال 
بيػمع أصػوااتن  التسػاـلا ينيػنح فنوػا كهػهن الهاعػي يسوػق فنوػا أتساـدعاءلا مال ٣تموعة 

 لبسوػػػا ال بيػػػتطنع أف بوقلوػػػالا ال بفوػػػم. فبػػػأف هػػػوالء كهػػػم ييػػػتمووف إذل  ػػػالـ هللا
ػ ى اٍٞتًػ ًٌ كىاإًلعػً   كعسدَن آية آخهل  التساـسبحاعت كبواذل   ) كىلىقىٍد ذىرىٍأَنى ًٞتىوىسَّمى  ىاًػَتنا مًٌ

ًئهى  ٢تىيٍم قػيليوبه الَّ يػىٍفقىويوفى ًبىا كى٢تىيٍم أىٍعػُتيه الَّ يػيٍبنًيػهيكفى ًبىػا كى٢تىيػٍم آذىافه الَّ يىٍيػمىويوفى ًبىػا أيٍكلىػػ
 ًقليوفى وٍ الى يػى ( ماٌلوم لهنم  العهاؼ( ُٕٗهيٍم أىضىلُّ أيٍكلىػًئهى هيمي اٍلسىاًفليوفى ) بىلٍ   ىالىعٍػوىاـً 

 التسػػػػاـ ػػػػالـ هللا سػػػػبحاعت كبوػػػػاذل كال ييػػػػتوملوف عقػػػػو٢تم   إدرا ػػػػت جولوػػػػم ماػػػػل 
(. كبلػه النيػورة بساسػبوا  ًقليػوفى وٍ الى يػى . كلهله ههن النيورة اليت يساسبوا  لمػة )البوائمك 

 ( ال يوودكف إذل اإلٯتاف. ًجويوفى هٍ يػى  الى   لمة )
د إذل فػػا١توٌت الكؿ ال سػػبنل ٢تػػم إذل الهجػػوع بوػػ الضػػبط مػػ  خػػالؿ ا١توػػٌت فائػػدة /

 اشيػة بػت أعفيػوملا كا١توػٌت   اربضػواظلمػات الضػالؿ الػهل  السور بود إذ به وم هللا  
 -ار لا كأختني اٟتنواف الهل يسوق ٔتا ال ييمع  الوقل عسوم اعتفاءالااعنة 
 ف؟؟يهجوػو  نػ  هػوالء   ( صػم ببػم عمػي () صػم ببػم عمػي فوػم ال يهجوػوف) 

صػم ببػم ( )  صػم ببػم عمػي فوػم ال يوقلػوف؟؟ )   نػ  يهجػع  (كبه وم   ظلمػات)
أصػحاب اشيػة الااعنػة أ ػد  ؟؟ الهم يسوػق  نػ  يوقػل ؟؟يوقلوف ن  هوالء   ( عمي

 . اال م  الكذل
( ابػػػت    الػػببم(  لمػػة )  خي  حي جي/ كردت   سػػورة االسػػػهاء )  مال اػػة

( كألوبػػػػ  ٘تامػػػػا    صػػػػمالوسػػػط    ػػػػل ا١تواضػػػػعلا إال أعػػػت   البقػػػػهة جػػػػاء قبلوػػػا ) 
 جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ( قبلوػػػػػػػػا  جياالسػػػػػػػػهاء جػػػػػػػػاء ) 
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 ٰذيي ىي خيمي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن  حن
 .ٕٗ  اإلسهاء َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

ػٍيءو قىػًديهه ًإفَّ اَّللَّ )  ن  بضػبط قػوؿ هللا بوػاذل  / ِٕسواؿ رقم  ػلًٌ  ى  ( عىلىػ   ي
 ؟. مبيورة( )ًإفَّ  ٫تزة

ػػٍيءو قىػػًديهه  إً كردت ) /  ِٕاٞتػػواب رقػػم  ػػلًٌ  ى  مبيػػورة( فَّ إً ( ٫تػػزة ) فَّ اَّللَّ عىلىػػ   ي
 – السحػل – عمػهاف اؿ -ثػالث مػهات  البقهةمهات   القهآف البهصل   اليور )  ٙتاف
 - قاعدة الضبط ألشوهل  ع الا كعضبطو( فاطه – الوسببوت - السور

 ٙتىىافٍ  مىوىاًضعه " فَّ اَّللَّ عىلى   يلًٌ  ىٍيءو قىًديهه إً  "
ثي  اٍلسٍَّحًل كىالوىٍسبىبيوًت لىتي عيوره  فىاًطهي   بػىقىهىاتو لًػػ ًعٍمهىافٍ  كىثىالى
 - كا١تواضع هي

 ىق  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ زن رن مم  ام يل ىل مل يكىك مك لك اك يق

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ٱُّٱ -2

 يي ىي  ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم

 .البقهة َّ جت  هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ

  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -3

 .البقهة َّ يب ىب نب مب زب رب يئ

 ٰه مه جه هن  منخن حن جن مم خم حم جم هل مل ٱُّٱ -4
 .عمهاف آؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حيجي

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ ُّٱ -5

 .سحلال َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جحمج
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -6

 .السور َّ يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ

 حت  جتهب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱ -7
 .الوسببوت َّ مج حج مث هت مت خت

 جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ -8

 .فاطه َّ جح مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب

ػػا السَّػػاسي اى أى )   نػػ  بضػػبط قػػوؿ هللا بوػػاذل/  ِٖسػػواؿ رقػػم  لا آيػػة صػػدر (يػُّوى
ا السَّاسي  قيلٍ كاشية )   .؟( اى أىيػُّوى

ػػػا السَّػػػاسي )  / ِٖاٞتػػػواب رقػػػم   البقػػػهةمػػػهة )  أربػػػع عشػػػهأيػػػة  صػػػدر( كردت اى أىيػُّوى
 فػاطه – لقمػاف – مواضػع ثػالث اٟتػج – يوع  – مواضع ثالث السياء – موضواف
 - ضبط ألشوهقاعدة العل   كعضبطوالا ( اٟتجهات – مواضع ثالث

 ياءٍ السًٌ  عى مى  ةً هى قى بػى   الٍ لى عى   ى وعي يي  جَّ "  ى اى أىيػُّوىا السَّاسي  "
 ا قيهاءٍ  اتً هى جي اٍٟتي  هى طى فى  افي مى قٍ لي كى 

 - كا١تواضع هي
 .البقهة َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ -1

 مق حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ لك خك حك جك

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .السياء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين

 جك  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱ -4

 .السياء َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك

 .السياء َّ  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ٱُّٱ -5
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 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -6
 .يوع  َّ يق  ىق يف

 .اٟتج َّ جن يم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -7

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱ -8
 جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
 .اٟتج َّ  جك ....خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 من خن حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -9

 .اٟتج َّ َّ...  يهىه مه جه ين ىن

 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -1٠

 .لقماف َّ جع....مس  خس حس جس مخجخ مح جح مج

 جم هل  مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف  خف  ُّٱ -11

 .فاطه َّ  مه جه هن منخن حن جن مم خمحم

 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -12

 .فاطه َّ ٰى ٰر

 .فاطه َّ جت هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -13

 مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -14
 .اٟتجهات َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت

ا السَّاسي  قيلٍ أما مواضع )  مهات   القهآف البهصل   اليور  أربع( فقد كردت  اى أىيػُّوى
قاعػدة اٞتملػة  علػ  كعضػبطوا(  ١توضػع الاالػثااٟتػج  – موضوُتيوع   –)العهاؼ 
 -(  عهؼ يوع  أر اف اٟتج  ) االعشائنة



 َٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱ -1
 جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب
 .العهاؼ َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ

 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ -2

 .يوع  َّ خف حف جف مغ جغ  مع جعمظ حط مض خض حض

 زبرب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -3
 .يوع  َّ رث يت ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب

 .اٟتج َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -4

ػا السَّػاسي  )  ن  بضبط قوؿ هللا بوػاذل/  ِٗسواؿ رقم  ػمي  اى أىيػُّوى  - اٍعبيػديكاٍ رىبَّبي
 .؟( ٱبػَّقيواٍ رىبَّبيمي 

ا السَّػاسي  )اشية  بضبط/  ِٗاٞتواب رقم   الوسايػة اعػدةقعلػ   (اٍعبيػديكٍا رىبَّبيػمي  اى أىيػُّوى
ػػا ٱلسَّػاسي )  لقمػافك  اٟتػػجك  السيػاء أمػػا  لا البقػهة   و نػػدةال أشيػة ػػمي  اى أىيػُّوى (  ٱبػَّقيػػوٍا رىبَّبي

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كبضبط
فٍ اٍعبيديكاٍ رىبَّبيمي  اى أىيػُّوىا السَّاسي  "  "   البػىقىهىًة أى

 كىليٍقمىافٍ  جً ٟتٍىًجنا ياءً "   عى   ابػَّقيواٍ رىبَّبيمي كى " 
 - كا١تواضع هي

 .البقهة َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ -1

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .السياء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين

 .اٟتج َّ جن يم  ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ٱُّٱ -3
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 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -4

 خض حض جض مص خص حصمس  خس حس جس مخجخ مح جح مج

 .لقماف َّ جع مظ  حط مض

  /فوائد 
( لػػػػػػػػػػػػن    القػػػػػػػػػػػػهآف تػػػػػػػػػػػػَتن لف الوبػػػػػػػػػػػػادة     ين ىن نن من)  -ُ

االية التو نػدلا كالتو نػػد أكؿ مػػا يلػػـز الوبػد مػػ  ا١توػػارؼ فبػػاف هػػها أكؿ 
خطػػاب خاطػػ  هللا بػػت السػػاس   القػػهآفلا فخػػاطبوم ٔتػػا ألػػزموم أكالنلا مث 
 ذ ه سائه ا١توارؼ كبٌت علنوا الوبادات فنما بودها م  اليور كاشات.

قنل أف سورة البقهة لنيت م  اكائل القهآف عزكال فال ٭تي  فنوػا مػا  فإف
لا قلت  أكؿ القهآف سورة الفاٖتة مث البقهة مث آؿ عمػهاف علػ  هػها  ذ هتى
الًتبنػػ  اذل سػػورة السػػاسلا كهبػػها هػػو عسػػد هللا بوػػاذل   اللػػوح افػػوظلا 

علػػ   –علنػػت النيػػالة كاليػػالـ  –كهػػو علػػ  هػػها الًتبنػػ   ػػاف يوهضػػت 
 يل علنت اليالـ  ل سسة.جرب 

  القػػػػػهآف لا   سػػػػػور مدعنػػػػػة هػػػػػي البقػػػػػهة كاٟتػػػػػجلا  مػػػػػهبُت (  ين ىن ) -ِ
ي سػػػبع عشػػهة مػػػهة   القػػهآف   ا١تبػػػ ( عبػػدكا هللاا) كا٠تطػػاب للمػػػومسُت

 .لا كا٠تطاب عاـ لا كأ اهها البفاركا١تدشل

 ؟.وا(لا مث اضبطالًَّهم جىوىلى لىبيمي الىٍرضى )  أي  كردت اشية/  َّسواؿ رقم 
 - الزخػػػهؼ – تػػافه – طػػػت – البقػػهةسػػػور )  ٜتػػ كردت   /  َّاٞتػػواب رقػػم 

 - ( ا١تله
 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱ -1

 .البقهة َّ مس خس  حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث



 ِٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -2

 .طت َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -3
 .تافه َّ مب... مئخئ حئ جئ ييىي  ني مي زي

 مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس ٱُّٱ -4
 .الزخهؼ َّ  مع جع

 .ا١تله َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ -5

 /الضبط كالفوائد
 ػلػ الزخػهؼ سبحاف الهم سخه )  قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنة عل  بضبط -1

 (. طػت بقهةن ملهي تافه
ا  –ًفهىا ػان أما ما جاء بود ههن اشية فبًتبنػ  اليػور عقػوؿ )  -2  –ارنا قػىػهى  –مىٍوػدن

ا  مػع اسػم سػورة  كالػهاء الفػاء( عػهبط بػُت ) ًفهىا ان )  البقهة(لا   ذىليوالن  –مىٍودن
 تػػافهلا كألوبػػ    القػػاؼ مػػ  الهسػػم   قهيبػػةفالفػػاء  كالػػهاء القػػاؼ ةقػػه الب
 قهيبػةفالقػاؼ الفػاء كالػهاء  فهتػامع اسم سورة  كالهاء القاء( عهبط بُت ) قػىهىارنا)
( ًفهىا ػان )  فتبػوف تػافهك  البقػهةيوػٍت عوبػ  المػه   (لا  الفػاء مػ  الهسم  
ا ) الزخػػهؼ ك طػػت . أمػػا   سػػورة تػػافه(   قػىػػهىارنا ك )  البقػػهة   (لا عػػهبط مىٍوػػدن

 بػػُت الزخػهؼ( كعػػهبط    موػدامػ  ا٢تػػاء مػع  تطػػمػػ  اسػم سػورة ا٢تػاء بػُت ) 
(    ذىليػػػوالن (لا أمػػػا ) الػػيت ختمػػػت اشيػػة تىػػػديكفى وٍ بػى  لمػػة   هػػػاءمػػع  هػػاء موػػػدا)

 (. هلا١تمع الـ اسم سورة  ذلوال الـعهبط بُت )  ا١تله
ػػمىاء بًسىػػاء )  -3 ًفهىا ػػان  مػػع )  كاربطوػػاتػػافه ك  البقػػهة( جػػاءت فقػػط   سػػوريت كىاليَّ

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوالا (قػىهىارنا  –
ًبهىاءىٍي ٍ  كاٍ تػىهى ىتٍ  هً كىتىافً ًة هى البػىقى    ****اثٍػسػىتػىٍُتٍ  خيٍههىا"  بًسىاءن  كىاليَّمىاءى  "
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ػػػمىاء بًسىػػػػاءن  أم أف اشيػػػة ) (  تػػػػافهك  البقػػػهةفقػػػط   اليػػػػور )  مػػػهبُت( كردت كىاليَّ
 .الهاءاليور ِبف فنوا  هؼ  اٝتاء كا ًت ت

ػػػكى أمػػػا )  -4 ػػػبيالن  لىهى سى ػػػا سي ػػػٍم ًفنوى ػػػبيالن  وىػػػلى جى كى لا ك ) طػػػت(   لىبي ػػػا سي ػػػٍم ًفنوى (   لىبي
امى ة )مػع  لمػ كاربطوا الزخهؼ ػلىهى )  فسضػبط(.لا ٍوػدن ِبف   طػت(   سػورة كىسى
ػػػكى  سػػػُتعػػهبط )  ػػػكىالى يىس سػػػُتمػػػع  لىهى سى يػػػة الػػػيت قبلوػػػا أخػػه  لمػػػة مػػػ  اش  يى

ػػا ًعسػػدى رى ًٌ ً  ً تىػػابو الَّ يىًضػػلُّ رى ًٌ  نػػث ختمػػت بػػا )  ػػكىالى يىسقىػػاؿى ًعٍلميوى   يى
ة بػدأت ببلمػة ِبف اشيػ الزخػهؼ( الػيت   وىػلى جى كى )  كعضبط(لا  {ِٓ}طت/
ػػػمي  ) جوػػػل وىػػػػلى لىبي  خػػػػاءمػػػع  وىػػػػلى جى كى  جػػػنمكأيضػػػا ٦تبػػػػ  عػػػهبط )  ( الَّػػػًهم جى

 (. ا٠تاء م  الهسم   قهيبة فاٞتنم هؼخالز 
اء  أىعػػزىؿى  - )كىأىعػػزىؿى   نػػ  بضػػبط قػػوؿ هللا بوػػاذل/  ُّسػػواؿ رقػػم  ًمػػ ى اليَّػػمى

 .(؟مىاء
 -(  ءًم ى اليَّمىاء مىا كىأىعزىؿى  مواضع )/  ُّاٞتواب رقم 

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱ -1
 .البقهة َّ مس خس  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث

 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّٱ -2
 مق حق مفخف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض

 .إبهاهنم َّ حك جك

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -3

 .طت َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
ػمىاء مىػاءكىأىعزىؿى ًمػ" ت ط   ) اقاعدة الضبط أٞتملة االعشائنة عل  كبضبط "   ى اليَّ

(  ىت بستبت اذل أهنػا اليػورة الػيت كرد فنوػا  طػت (لا قلت   البداية ) يػػا   إبهاهنم بقهة  
 (. فىأىٍخهىٍجسىا لمة ) 
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أف   كال ػػػظ(لا  فىأىٍخهىٍجسىػػػا) طػػػت  بنسمػػػا  (  فىػػػأىٍخهىجى )  البقػػػهة كابػػػهاهنم   /مال اػػػة
بًػػػًت ًمػػػ ى بوػػػدها عفػػػ  اشيػػػة   اليػػػوربُت )  جػػػاء ابػػػهاهنمك  البقػػػهة(    فىػػػأىٍخهىجى )   لمػػػة

ػىتَّ  فىأىٍخهىٍجسىا ) طت(. كاختلفت   الاَّمىهىاًت رًٍزقنا لَّبيٍم  ػ  عػَّبىػاتو  ى ػا مًٌ لا كأيضػا ( ًبًت أىٍزكىاجن
 اللػ ك  السػوفال ظ أف سورة طػت متػأخهة   بهبنػ  اليػور كعيػتطنع أف عضػبط زادة 

 .ة الزادة للموضع ا١تتأخهقاعد( عل   فىأىٍخهىٍجسىا   لمة ) 
 -(  أىعزىؿى ًم ى اليَّمىاء مىاء بنسما مواضع )

 – فػػػػاطه – اٟتػػػػج - موضػػػػوُت السحػػػػل – الهعػػػػد – العوػػػػاـمػػػػهات ) سػػػػبعكردت 
 - (الزمه

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱ -1
 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مثهت مت  خت حت جت
 .العواـ َّ جض مص خص حص  مس

 حس جس مخ  جخمح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱٱ -2
 حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مضخض حض جض مص خص حص مس خس

 .الهعد َّ  حم ... حقمف خف

 ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -3

 .السحل َّ رث يت

 ين ىن  من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 .السحل َّ مه جه

 حط مض خضحض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ -5
 .اٟتج َّ مع جع مظ
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 هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -6

 .فاطه َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب جب

 ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل ٱُّٱ -7
 مس هث مث هت متهب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي
 .الزمه َّ  هش مش هس

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ :السمل ك 
 من زن رن ممام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
 .السمل َّ  ىن نن
 - ألشوهقاعدة الضبط ( عل   أىعزىؿى ًم ى اليَّمىاء مىاء مواضع ) كعضبط

وىةه اى رىٍعدي "  أىعزىؿى ًم ى اليَّمىاء مىاءن  " بػٍ    أىبػىٍُتٍ  سى
ـي لًػػ زيمىًه اٍٟتيجَّاًج كىفىاًطهي اٍلسٍَّحلىتػىٍُتٍ    الىعٍػوىا

ـٍ  بىاتى  يلًٌ  ىٍيءو عػى فىأىٍخهىٍجسىا ًبًت  "  " بػىٍودىهىا ً  الىعٍػوىا
رً  كىً  اٍلهٍَّعًد"  الىٍت أىٍكًديىةه ًبقىدى  " اى ً هىاـٍ  هىافىيى

ٍستي  ىهىابه  " ا  لَّبيم مًٌ  اٍلسٍَّحلً  أىكَّؿى " بػىٍودىهى
شلى " بػىٍودىهىا  فىأىٍ نىا ًبًت الىٍرضى بػىٍودى مىٍوهًتىا "  السٍَّحلً   ى

 كىً  اٟتٍىجًٌ كىفىاًطهو كىاٍلزُّمىٍه 
لىوىا ً   " أىدلٍى بػىهى أىفَّ اَّللَّى  "  ثً قػىبػٍ  (4)بىبىهَّرٍ  اٍلاَّالى

هىا ً  اٟتٍىجًٌ   "  فػىتينٍيًبحي اٍلىٍرضي ٥تيٍضىهَّة " بػىٍودى
هىا ً  فىاًطهو    ميٍشتىًوهىة"  اتو هى فىأىٍخهىٍجسىا ًبًت ٙتىى  " بػىٍودى

  الىعٍػوىاـً اى ذىاً هٍ  عػيٍوفً  " مىعى بىاتى عػى  " عػيٍوفي 
 (5)فىاًطهٍ  رىاءً " مىعى  اتو هى ٙتىى  " رىاءي كى  

                                       
( . الزمه – فاطه – اٟتجسور )  ثالث(   أىعزىؿى ًم ى اليَّمىاء مىاءن ( جاءت قبل ) أىدلٍى بػىهى أىفَّ اَّللَّى ( )  ْ(  

اتو (  كيتم ضبطوا  ما   البنت.هى ) فىأىٍخهىٍجسىا ًبًت ٙتىى  هبىاتى ( ك  فاطعػى ًبًت واـ ) فىأىٍخهىٍجسىا ع(   ال ٓ(  
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لىبىتي يػىسىابًنعى ً  اٍلىٍرض" كىبػىٍودىهىا ً  اٍلزُّمىهً   " فىيى
ا  لىوى لىقى اليَّمىاكىاًت كىاٍلىٍرض " كىً  اٍلسٍَّمًل قػىبػٍ  " أىمٍَّ  خى

ةه  دىًة " كىً ٍندى  "  لىبيم جىاءىٍت ًبزًاى
 (6)" لىبيمكىأىعزىؿى  " قل " مًٌ ى اليَّمىاء مىاءن  قبل"

ػػ  ورىةو فىػػٍأبيواٍ ًبييػ ) اضػبط قػػوؿ هللا بوػاذل / ِّسػواؿ رقػػم  ٍالًػتً  مًٌ  فىػػٍأبيواٍ ًبييػػورىةو /  مًٌ
ٍاًلتً   .؟( مىً  اٍستىطىٍوتيم كىاٍدعيواٍ  ( ) كىاٍدعيوٍا  يوىدىاء يم ( ) سيوىرو  ًبوىٍشهً  فىٍأبيواٍ /  مًٌ

 -ا١تواضع هي  / ِّاٞتواب رقم 
 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حك جك مق حق  مف خف حف جف

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ٱُّٱ -2

 .يوع  َّ  خص حص

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -3

 .هود َّ  يه ىه مه جه ين ىن من
ػػ )  البقػػهة   ٍالًػػًت  مًٌ ٍالًػػًت )  هػػودك  يػػوع ( ك  مًٌ ( البقػػهةأف ) عضػػبطواك  ( مػػ ) ( بػػدكف مًٌ
 الػػ بػػدكف ) اسػػم اليػػورة ( ف هػػودك  يػوع ( فنوػػالا أمػػا )  مػػ كلػػها زادة )  الـ كالػػ  فنوػا 
ٍالًػتً  ًبوىٍشهً  فىٍأبيواٍ ) هود  سورة  ك (لا كالـ  ( ًبوىٍشػًه ا١توضػع الخػَت بػزادة  لمػة )  اذف( سيوىرو مًٌ

تو كجاءت  لمة ) اء يم) البقػهةلا ك  هػود( فقػط   ميٍفتػىهىاى لا بنسمػا ك نػدة( كهػي كىاٍدعيػواٍ  يػوىدى
( أمػػا    يػػوع  - س( مػػع ) تىطىٍوتيمٍسػا – سػػُت( كعػػهبط )تىطىٍوتيم ٍسػمىػػً  ا)  هػػود كيػوع    

 قهيبػػػة   الهسػػػم مػػػػ  فاليػػػُت (ًبوىٍشػػػػهً  –  ػػػُت( مػػػع )تىطىٍوتيمٍسػػػا - سػػػػُت) فسػػػهبطهػػػود سػػػورة 
 (.مًٌ  ديكًف اَّللًٌ ًإف  يستيٍم صىاًدًقُتى لا كختمت ٚتنع ا١تواضع بسف  اشية ) الشُت

                                       
اء مىاء  لىبيمكىأىعزىؿى ( ) لىبيم بزادة )  السمل( جاءت   سورة  (.مًٌ ى اليَّمى ٔ(  
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سػػور ( كجػػاءت  َُعػػدد اليػػور الػػيت ابػػت قبػػل سػػورة هػػود هػػي )  لطنفػػة ٚتنلػػة /
ٍاًلتً  ًبوىٍشهً  فىٍأبيواٍ سورة هود )اشية      (.سيوىرو مًٌ

ػػػػتيٍم )  مػػػػا داللػػػػة قولػػػػت بوػػػػاذل ١تيػػػػة بناعنػػػػة / اءى يٍم ًمػػػػٍ  ديكًف اَّللًَّ ًإٍف  يسػٍ ػػػػوىدى كىاٍدعيػػػػوا  ي
  يػػػػاـد.؟ ) كدل يقػػػػل ادعػػػػوا مػػػػ  اسػػػػتطوتم  مػػػػا   سػػػػورة يػػػػوع  كهػػػػود(  صىػػػػاًدًقُتى 

 - (يالسونم
ػػػ عسػػػدما قػػػاؿ ) البقػػػهة  آيػػػة سػػػورة  ٍالًػػػتً   مًٌ ( افػػػًتض أف لػػػت ماػػػل إذف هسػػػاؾ مػػػ   مًٌ

استطاع أف أييت بها ا١تال كلن  ا١توم أف أتيت ٔتيتطنع لب  ا١توػم أف أتيت ٔتػا جػاء بػت 
فلماذا بدعو ا١تيتطنع إال لنأيت ألسٌ ؟ ١تػاذا بػدعو ا١تيػتطنع   سػورة البقػهة طا١تػا أعػت 

( لنشػودكا إف  ػاف هػها  ػوداء م كادعػواافًتض أف لت ماػل كإ٪تػا صػٌح أف أييت بقولػت )
القػػػوؿ ماػػػل هػػػها القػػػوؿ فػػػا١توق  إذف ٭تتػػػاج إذل  ػػػاهد ٤تٌبػػػم لنشػػػود ٔتػػػا جػػػاءكا بػػػت 

ادعػػوا فاشيػػة بقتضػػي أف يقػػوؿ )  هػػودك  يػػوع كلػػنحبم بػػُت القػػولُت. أمػػا   آيػػة سػػورة 
( أعػٌم كأكسػع لعػػت  كادعػوا  ػػوداء م( لنفػًتم مالػػت. إذف فقولػت بوػاذل )  مػ  اسػتطوتم

 يػػوع دعػػوة الشػػوداء كدعػػوة ا١تيػػتطنع ضػػمسان أمػػا   آيػػة سػػورة  - طلػػ  أمػػهي ذل بوػػا
 .فالدعوة للميتطنع فقط هودك 

بيسنػػت علػػ  الومػػـو أصػػالن ) ال ريػػ لا مػػ  مالػػتلا  البقػػهةك٦تػػا سػػبق عال ػػظ أف آيػػة 
لا   البقػػهة(. مث إعػػت بوػػد هػػهن اشيػػة   سػػورة ادعػػوا  ػػوداء م اٟتػػهؼ قػػد يبػػوف للومػػـو

ػارىةي  )ولت هٌدد بواذل بق ػا السَّػاسي كىاٟتًٍجى فىًإٍف دلٍى بػىٍفوىليػوا كىلىػٍ  بػىٍفوىليػوا فىػابػَّقيوا السَّػارى الَّػيًت كىقيوديهى
اًفهًي ى ) ٍت لًٍلبى ومل عقلػت فنبػوف كالهم ال يوم  قامت علنت اٟتجة كدل ييػت ((ِْأيًعدَّ
 ٔتسزلة اٟتجارة. 

البقػػهة سػػساـ القػػهآف كأكلػػت بوػػد ) مػػ  ( بػػدؿ علػػ  التبوػػن  ك١تػػا  اعػػت سػػورة  فائػػدة /
الفاٖتة  يي ى دخوؿ ) م  ( فنتلا لنيولم أف التحدم كاقع علػ  ٚتنػع سػورة القػهاف مػ  

 أكلت اذل أخهن.
 .؟(   القهآففىًإف دلٍَّ بػىٍفوىليواٍ  أي  كرد قوؿ هللا بواذل )/  ّّسواؿ رقم 

كلػػػ  )  الكؿا١توضػػػع لا جػػػاء بوػػػدها   البقػػػهةكردت مػػػهبُت   /  ّّاٞتػػػواب رقػػػم 



 ٖٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

الػػواك . أم )قاعػػدة الػواك قبػػل الفػػاءعلػػ   كبضػػبط(  فىػػٍأذىعيوٍا ًْتىػٍهبو  ) الاػػاشلك   ( بفولػوا
 - (أذعواف م الفاء  قبلل  ك  م 

 جن ممخم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ  خن حن

  خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱ -2

 .البقهة َّ حض جض مص خص حص مس

 ألػػػهاؿ ( دلٍَّ بػىٍفوىليػػػواٍ  فػػػإذ أبػػػت ) (ُّاشيػػػة ) اجملادلػػػةكأكد التسبنػػػت اذل أعػػػت   سػػػورة 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱٱ الو نػػػػدة الوسايػػػػة أشيػػػػة قاعػػػػدة علػػػػ  ضػػػػبطواكع

 يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ
 . َّ ىت نت مت زت رت

 ( ي ياـ السونم (؟ ) د. كل  بفولوا ) ما داللة قولت بواذل  فائدة /
هػػي ٚتلػػة  ي الشػػهط كقولػػت بوػػاذل ) كلػػ  بفولػػوا (( هػػ فػػإف دل بفولػػواقولػػت بوػػاذل ) 

 ( . ال ري  فنتاعًتاضنة بسهض القطع بودـ الفول كهها يساس  قولت بواذل ) 
ػػػػارىةي ) أيػػػػ  كردت اشيػػػػة  / ّْسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػا السَّػػػػاسي كىاٟتًٍجى مث  ػػػػاكؿ  ؟( كىقيوديهى

 .؟ضبطوا
قاعػػػدة  علػػػ  بضػػػبط(لا ك  التحػػػهصل – البقػػػهةكردت   سػػػوريت ) /  ّْاٞتػػػواب رقػػػم 

ػػػارىةي    ) "الضػػػبط أٞتملػػػة االعشػػػائنة ػػػا السَّػػػاسي كىاٟتًٍجى (لا دل ٖتػػػهـي كالوػػػػواف إثستػػػاف "  كىقيوديهى
 البقػػهةجػػاء بوػػدها   ف البقػػهةأم سػػورة  كالوػػوافلا التحػػهصل( أم سػػورة دل ٖتػػهـي كموػػٌت ) 

وىا عى )  التحهصل( ك  ًعدَّتٍ أي )  ا٢تمػزة إذ أف لاقاعػدة الًتبنػ  ا٢تجػائيعل   كعضبطوا( لىنػٍ
ٍت أي م  )  وىا عى م  )  الوُت( قبل ًعدَّ  (.لىنػٍ

 جن خممم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّٱ -1
 .البقهة َّ  خن حن



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ٔٗ 

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ -2

 .التحهصل َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض

اًفهًي ى  أي  كردت اشية )/  ّٓسواؿ رقم   .؟مث  اكؿ ضبطوا ؟(أيًعدٍَّت لًٍلبى
  بضبطلا ك الزههاكي ( أم  عمهاف آؿ – البقهةكردت   سوريت ) /  ّٓاٞتواب رقم 

ػػاًفهًي ى  "  ) قاعػػدة الضػػبط أٞتملػػة االعشػػائنة ٍت لًٍلبى (لا كرد  ٕتػػدها   الزهػػهاكي "  أيًعػػدَّ
ػػػػػكىبى )  البقػػػػػهةبوػػػػػدها    ػػػػػوؿى طً كىأى ) آؿ عمػػػػػهاف( ك  ػًه الَّػػػػػًهي  آمىسيػػػػػوٍا شًٌ (لا نويػػػػػوٍا اَّلٌلى كىالهَّسي
ػػػكىبى ) مػػػ  الشػػُتلا إذ أف عػػػدة الًتبنػػػ  ا٢تجػػػائيقاعلػػػ   كعضػػبطوا مػػػ   الطػػػاء( قبػػػل ػهً شًٌ

 (.نويواٍ طً كىأى )
 جن ممخم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّٱ -1

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل   خن حن
 ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خنحن جن
 .البقهة َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ

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

 .عمهاف آؿ َّ  خم حم
 البقػػهةبوػػد أف بػػُت مبػػاف البػػافهي  كهػػو السػػارلا كرد بوػػدها    وُتا١توضػػ  / فائػػدة

 آؿ عمػهافبهلهلا ك   فبشههممباف ا١تومسُت الهي  يوملوف النياٟتات أف ٢تم جسات 
 .هللا كالهسوؿ فاف هللا سَتٛتت عيط أعت م بُت 

ًه الًَّهي  آمىسيواٍ  أي  كردت اشية ) / ّٔسواؿ رقم   ؟.مث  اكؿ ضبطوا (كىبىشًٌ
قاعػػػػػدة الضػػػػػبط أٞتملػػػػػة  كبضػػػػػبط لايػػػػػوع ك البقػػػػػهة كردت   /  ّٔاٞتػػػػواب رقػػػػػم 

ًه الًَّهي  آمىسيواٍ ) "   االعشائنة  - (  يوع  ببقهة " كىبىشًٌ



 َٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
 .البقهة َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى

  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ٱُّٱ -2

 .يوع  َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي

ًه الًَّهي ى  ىفىهيكٍا )  كردتالتوبة   /  مال اة  علػ  ضػبطت كيتملا ك ندموضع ( كىبىشًٌ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ لا قاؿ بوػاذل الو ندة قاعدة الوساية أشية
 زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 .التوبةَّ  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت  نت مت

ػػػهىةه  -كى٢تىيػػمٍ  كردت اشيػػة )أيػػ  /  ّٕسػػواؿ رقػػم  ػػا أىٍزكىاجه مُّطىوَّ أىٍزكىاجه ك  – ٢تَّيػػٍم ًفنوى
 .؟( مُّطىوَّهىةه 

ا أىٍزكىاجه مُّطىوَّهىةه )  كردت/  ّٕاٞتواب رقم  (  السيػاء – البقهة  سوريت )  ( ٢تَّيٍم ًفنوى
لػ    لا كبنسومػا موضػع كسػط اخت(٢تىيػٍم كى (   البقهة أم ك) الواك مع مال اة زادة )

ػػػػهىةه ك سػػػورة آؿ عمػػػػهاف  نػػػث كردت )  خػػػػتالؼ اعػػػػدة اق( كعضػػػػبطوا علػػػ   أىٍزكىاجه مُّطىوَّ
   - الوسط بُت الطهفُت ا١تتشابُت

 خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
 .البقهة َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ٱُّٱ -2

 .السياء َّ مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حبجب



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُٕ 

 حط مض  خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ -3

 جك مق حقمف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ

 .عمهاف آؿ َّ  خك حك

ػػػػاىالن  أيػػػػ  كردت اشيػػػػة )/  ّٖسػػػػواؿ رقػػػػم  ا مى ػػػػاذىا أىرىادى اَّللَّي ًبىػػػػهى ( مث  ػػػػاكؿ   مى
 .؟ضبطوا

 البقػػػػهة( جػػػػاء بوػػػػدها    ا١تػػػػدثه – البقػػػػهةكردت   سػػػػوريت ) /  ّٖاٞتػػػػواب رقػػػػم 
ًلهى )  ا١تػػدثه( ك  ييًضػػلُّ ) ػػهى ًلهى أم بػػزادة )   ( ييًضػػلُّ   ى ػػهى علػػ   كبضػػبطلا ا١تػػدثه(    ى

 .قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخه
ا مىاىالن قالوا )  الهي   فهكا البقهة   / فائدة  ا١تػدثه( بنسما   ييًضلُّ مىاذىا أىرىادى اَّللَّي ًبىهى
ا ه بفنينال ) فجاءت هناية اشية أ ا قلوبم مهض كالبافهكفالهي     مىاذىا أىرىادى اَّللَّي ًبىهى

ًلهى  مىاىالن   -(لا كمع اشات ييًضلُّ   ىهى
 زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -1

  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف  يث ىث نث مث
 زي ري ٰى ين  ىننن من زن رن مم ام ىليل مل
 .البقهة َّ ني مي

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -2
 زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل
 حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي
 .ا١تدثه َّ مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

اَّللًَّ ًمػػػ  بػىٍوػػػًد  الَّػػػًهي ى يىسقيضيػػػوفى عىٍوػػػدى  أيػػػ  كرد قولػػػت بوػػػاذل ) / ّٗسػػػواؿ رقػػػم 
 .؟ ( مث  اكؿ ضبطت ًمناىاًقتً 

 ِٓاشيػػػػة  الهعػػػػدك  (لا  الهعػػػػد – البقػػػػهةكردت   سػػػػوريت ) /  ّٗاٞتػػػػواب رقػػػػم 



 ِٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

قاعػػدة الػػزادة أ١توضػػع علػػ  كعضػبطوا (  الَّػػًهي ى كى  ( أم ) كاك بػػزادة ) الهعػػد كلبػ   
 - ا١تتأخه

  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱ -1
 .البقرة َّ  مح جح مج حج مثهت مت خت

 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -2
 .الرعد َّ حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت

لػػة جديػػدة  تبملػػة ١توضػػوع مػػا إسػػتئسافنة ببػػدأ بػػا ٚت الػػواكسػػورة الهعػػد    / فائػػدة
سػػبحاعت كبوػػاذل  اسػػتأع  نػػث ذ ػػه هللا الػػهي  يوفػػوف بووػػدهم أف ٢تػػم عقػػ  الػػدار مث 

 ذ ه الطائفة الخهل كهم الهي  يسقضوف عود هللا ِبف ٢تم اللوسة ك٢تم سوء الدار .
 ؟.(  ىٍن ى بىٍبفيهيكفى   م مهة كردت )/  َْسواؿ رقم 
آؿ عمهاف (  – القهآف البهصل   اليور ) البقهة كردت مهبُت   / َْاٞتواب رقم 

ٍنػػ ى كى )  الػػواككجػػاءت   آؿ عمػػهاف بػػزادة  قاعػػدة الػػزادة أ١توضػػع علػػ  كعضػػبطوا  (  ى
لىػػ ( ك  اؿ عمػػهاف ) ًأَّللًَّ لا كجػػػاء بوػػدن   البقػػػهة )ا١تتػػأخه ( كعضػػػبطوا علػػػ   كىأىعػػػتيٍم بػيتػٍ

لى م   الواكقبل  ًأَّللًَّ م   الباءإذ أف ) قاعدة الًتبن  ا٢تجائي  -( كىأىعتيٍم بػيتػٍ
 حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ ُّٱ -1

 .البقهة َّ مظ حط مض خض

 خن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ  ىه مه جه ين ىن من



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّٕ 

ًنػػتيبيٍم مثيَّ ٭تيٍنًػػنبيمٍ  أيػػ  كرد قػػوؿ هللا بوػػاذل )/  ُْسػػواؿ رقػػم  (لا مث  ػػاكؿ  مثيَّ ٯتي
 .؟ضبطت

عضػػػبطوا ك (لا  الػػػهـك – اٟتػػػج – البقػػػهةمواضػػػع )  ثػػػةثالكرد   /  ُْاٞتػػػواب رقػػػم 
 - ألشوه الضبط قاعدة عل 

ًنتيبيٍم مثيَّ ٭تيًٍننبيمٍ  " ثٍ  خيٍههىا"  مثيَّ ٯتي   ثىالى
ؼٍ  بػىقىهىةي اٍٟتيجىاًج كاٍلهُّكـً ًبالى ًخػالى

(7) 
 حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ ُّٱ -1

 .البقهة َّ مظ حط مض خض

 .اٟتج َّ  يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -2

 حق مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ُّٱٱ -3

 .الهـك َّ مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق
ًنػػػتيبيمٍ  ك  اٞتاثنػػػة بقػػػدمت ) قاعػػػدة الوسايػػػة أشيػػػة علػػػ   كعضػػػبطوا ( ٭تيٍنًػػػنبيٍم مثيَّ ٯتي

 - الو ندة
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -1

 .اٞتاثنة َّ يي ىي

اء مثيَّ  أي  كرد قػوؿ هللا بوػاذل ) / ِْسواؿ رقم  (لا مث  ػاكؿ  اٍسػتػىوىل ًإذلى اليَّػمى
 .؟ضبطت

(لا جػػػػاء بوػػػػدها   البقػػػػهة  فنيػػػػلت – البقػػػػهةكرد   سػػػػوريت ) /  ِْاٞتػػػػواب رقػػػػم 
ػػوَّاهي َّ فى ) ػػافه  ًهػػيى كى  ( ك  فنيػػلت )يى أم  الًتبنػػ  ا٢تجػػائي قاعػػدة  علػػ  كبضػػبط(  ديخى
 - (هي دخافك م  الواك قبل  يواه َّ فم  الفاء )

                                       
نتيبيٍم مثيَّ ٭تيًٍننبيٍم ( اشية )  (. الهـك –جاج ( ) اٟت اٟتج – البقهةمواضع )  ثالث( كردت   مثيَّ ٯتًي ٕ(  



 ْٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ -1
 .البقهة َّ  جم هل مل خل حل جلمك لك

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس ٱُّٱ
 .فنيلت َّ  خف حف جف

ويػػوفى اضػػبط اشات )  / ّْسػػواؿ رقػػم  ًإلىٍنػػًت )  ( ويػػوفى ٍهجى يػي ًإلىٍنػػًت ( ك )  ًإلىٍنػػًت بػيٍهجى
 ؟.( يػىٍهًجويوفى 

لا إال   آؿ ألتػػػاء(  بػيٍهجىويػػوفى إًلىٍنػػػًت  الصػػػل   القػػهآف أف أتيت )/  ّْاٞتػػواب رقػػم 
ٚتنػع ا١تواضػع  كعضػبط لاالنػاء مفتو ػةك  العبنػاء  لامضمومةفنوا  الناء عمهاف كالعواـ

 - قاعدة الضبط ألشوهعل  
ًألنىاءٍ  ًسوىل ًعٍمهىافى  كى العٍػوىاـً  ****ًألتَّاٍء  أىٍصليوىا"  ٍهجىويوفى بػي إًلىٍنًت  "

(8) 

" **** " اَّللًٌ يػىبػٍسيوفى  أىفػىسىنػٍهى ًدي ً  ً  ًعٍمهىافى لىدىل " ويوفى  كىً  الىعٍػوىاـً  " ًإ٪تَّىا يىٍيتىًجن ي الًَّهي ى يىٍيمى
اذنا "لىدىل **** " ً  ااٍلعًٍبنىا يػىٍهًجويوفى ًإلىٍنًت  " اٍلنىاءي مىٍفتيو ىةه  ةه "  فىجىوىلىويٍم جيهى  فىالى بػىٍونىا كىً ندى

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ -1

 .عمهاف آؿ َّ  خك حك جك

 .العواـ َّ خن حن  جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .العبناء َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

ػلًٌ  أي  كرد قػوؿ هللا بوػاذل )/  ْْسواؿ رقم  ػوى ًببي ػٍيءو كىهي (لا مث  ػاكؿ عىلًػنمه   ى
 ؟.ضبطت

قاعػدة علػ   كبضػبط(لا  اٟتديػد – العواـ – البقهةكردت   )  / ْْاٞتواب رقم 
  - الضبط ألشوه

                                       
ويوفى بػي ًإلىٍنًت ( )  ويوفى يػي إًلىٍنًت )  ألناءالعواـ ( جاء  –اال   موضوُت ) اؿ عمهاف  ألتاء( جاءت    ل القهآف ٍهجى (.ٍهجى ٖ(  
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ٕٓ 

 ً  بػىقىهىًة العٍػوىاـً كىاٟتٍىًديدٍ  ****ال بىزًيٍد  ثالثةه " عىًلنمه   ىٍيءو وى ًببيلًٌ كىهي  "
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  جم هل مل خل حل جلمك لك

 جههن من خن حنجن مم خم حم  جم هل مل خل حلجل مك لك ٱُّٱ -2
 .العواـ َّ  خي حي جي ٰه مه

 .اٟتديد َّ  هل مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق ٱُّٱ -3

ٍلقو كىهيوى ًببيلًٌ  ي  أبت )بنسما   سورة   - ( عىًلنمه  خى
 .ي  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري ٹٱٹٱُّٱ

ٍلقو كىهيوى ًببيلًٌ  " ة " عىًلنمه  خى   فىهًيدى
ًة  ً  يى  فىاٍضًبٍطوىا عىلى    (9)الو ندةقىاًعدى

ػػػًة كى   نػػػ  يػػػتم ضػػػبط قولػػػت بوػػػاذل )/  ْٓسػػػواؿ رقػػػم  ( ًإٍذ قىػػػاؿى رىبُّػػػهى لًٍلمىالىًئبى
 ؟.ك كبسَت الواكلا كما جاء بودهاألوا

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كبضبط / ْٓاٞتواب رقم 
ًة ك  "  بػىقىهىًة اٟتًٍٍجهً  ً   ًأٍلوىاكً " ًإٍذ قىاؿى رىبُّهى لًٍلمىالىًئبى

كىاٍ ًهفػٍوىا ً  صىادو كىلىهى الٍجهً  
(1٠) 

 .ص(   سورة  ًإذٍ )   الواكلا كبدكف اٟتجهك  البقهة(   سورة  ًإذٍ كى )  ألواكأم 
اًعػػله جػػاء بوػػدها )  البقػػهةك   اًعػػله  -جػػنم( كعػػهبط )ًإشٌلً جى ( أىٕتىٍوىػػلي  – جػػنممػػع جى

ػػػػاًلقه جػػػػاء بوػػػػدها )ص ك  اٟتجػػػػهالػػػػيت جػػػػاءت   عفػػػػ  اشيػػػػةلا بنسمػػػػا مواضػػػػع  ًإشٌلً خى
 - (بىشىهنا

                                       
ٍلقو كىهيوى ًببيلًٌ ( )  لا.الوساية أشية الو ندة لا كبضبط عل  قاعدةي ( كردت   سورة عىًلنمه  خى ٗ(  

ًة ك  ( اشية ) .ص(لا كم  تَت كاكد   سورة  اٟتجه – البقهة( كردت ألواك   ) ًإٍذ قىاؿى رىبُّهى لًٍلمىالىًئبى َُ(  



 ٕٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ىن من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين

 .البقهة َّ ٍّ

 .اٟتجه َّ جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱٱ -2

 .ص َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -3

 ؟.(لا مث اضبطتاٍلوىًلنمي اٟتٍىًبنمي   م مهة كرد قوؿ هللا بواذل )/  ْٔسواؿ رقم 
 كاثستػػاف البقػػهة   كا ػػدة لامػػهات اربػػع( اٍلوىلًػػنمي اٟتٍىًبػػنمي  ) تكرد / ْٔاٞتػػواب رقػػم 

 "اٍلوىلًػنمي اٟتٍىًبػنمي  ")  ألضػبط أٞتملػة االعشػائنةضبط بك  التحهصل   ككا دة يوس   
لهنػا كردت مػهبُت  فمػهات يوسػ (لا كقلػت    مػهاتف يوسػ ك  الوػواف ك دل ٖتػـه أربوػة 

 .يوس   سورة 
 .البقهة َّ يف  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت  رت  ٱُّٱ -1

 هت مت خت حت جت هبمب خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ -2

 .يوس  َّ مخ جخ مح  جح مج حجمث

 ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ -3

 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن  رن مم

 مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جتهب مب خب حب جب هئ مئ

 .يوس  َّ مخ جخ

 .التحهصل َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي ميخي حي جي يه ىه مه ُّٱ -4
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ـي  أي  كردت اشية )/  ْٕسواؿ رقم   ؟.(لا مث  اكؿ ضبطواقىاؿى اى آدى
ـي   ) " كبضبط لا ( طػت – البقهةكردت   سوريت )  / ْٕاٞتواب رقم  "  قىاؿى اى آدى

 (.بقهة لت  طػت
ويم)  البقهة كرد بودها   ٍل أىديلُّهى )  طت( ك   أىعًبئػٍ قاعدة الًتبن   عل  كبضبط(  هى

ويم م  ا٢تمزة أف ) لا إذا٢تجائي  -(  هىٍل أىديلُّهى م   ا٢تاءقبل  أىعًبئػٍ
 زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

 .طت َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ٱُّٱ -2

ػػػػٍم  أيػػػػ  كرد قػػػػوؿ هللا بوػػػػاذل )/  ْٖسػػػػواؿ رقػػػػم  (لا مث  ػػػػاكؿ قىػػػػاؿى أىدلىٍ أىقيػػػػل لَّبي
 ؟.ضبطت

(لا إال أعػػت    القلػػم – يوسػػ  – البقػػهةسػػور )  ثػػالثكرد    / ْٖاٞتػػواب رقػػم 
ػػطيويمٍ  )جػػاءت بػػزادة  القلػػمسػػورة    أٞتملػػة االعشػػائنة الاالثػػة ا١تواضػػع ضػػبطعك (  أىٍكسى

ػطيويمٍ لا كزادة ) (يوسػ  بقػهةأهنػا " /  أىدلٍى أىقيل لَّبيمٍ "  القلػم أىٍكسىطيويمٍ  قىاؿى ) أبػت    ( أىٍكسى
 - قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهعل   عضبطواك  القلم

 زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

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

 .يوس  َّ حي جي يه ىه مه جه

 .القلم َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ٱُّٱ -3



 ٖٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ػػا بػيٍبػػديكفى  اضػػبط اشات )/  ْٗسػػواؿ رقػػم  سػػتيمٍ مى ػػوفى  كىمىػػا  ي ػػا/  بىٍبتيمي  بػيٍبػػديكفى  مى
 ؟.( كىمىا بىٍبتيميوفى 

ػػوفى  كىمىػػا  يسػػتيمٍ مىػػا بػيٍبػػديكفى كردت )  / ْٗاٞتػػواب رقػػم   قػػهةالب( فقػػط   سػػورة بىٍبتيمي
لا قاعػػدة الوسايػػة أشيػػة الو نػػدةكعضػػبطوا علػػ   بػػهن النيػػنسة   القػػهآف الو نػػدةكهػػي 

ػػػوفى ( كردت )  السػػػورك  ا١تائػػػدةبنسمػػػا   )  ( يػىٍولىػػػمي  كىاَّلٌلي ( سػػػبقوا )مىػػػا بػيٍبػػػديكفى كىمىػػػا بىٍبتيمي
 .ا١تتبلم( بنينسة  كىأىٍعلىمي )  البقهة  أما لا السائ بنينسة 

 زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

 .ا١تائدة َّ من زن رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك ٱُّٱ -2

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -3
 .السور َّ  نب مب زب رب

ـى يػػػػ  كرد قولػػػػت بوػػػػاذل ) أ / َٓسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػًة اٍسػػػػجيديكاٍ شدى ًإٍذ قػيٍلسىػػػػا لًٍلمىالىًئبى كى
 ؟.ضبطوا( ك ن  مت  فىيىجىديكاٍ ًإالَّ ًإبًٍلن ى 

(  طػػتلا البوػ لا  االسػهاءلا البقػهة)  اليػور   ت ههن اشيةكرد / َٓاٞتواب رقم 
ٍوً  طىػػتى    ) الضبط أٞتملة االعشائنة قاعدة عل  كبضبط  - ( بػىقىهىةي إٍسهىاءى ً   ى

 .البقهة َّ خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ -1

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -2
 .اإلسهاء َّ مك لك

 جب  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من ٱُّٱ -3

 .البو  َّ مج حج مث هت  متخت حت جت هب مب خب حب

 .طت َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٱُّٱ -4

 حس جس مخ ُّٱ  ك نػػػػدةكهػػػي  (كإذ ( كلػػػن  )  مثيَّ بػػػدأت بػػػػػػ )  العػػػهاؼك  
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 .َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس

/  أىَبى كىاٍسػػػػتىٍببػىهى /  أىَبى  ًإبٍلًػػػػن ى ًإالَّ  اضػػػػبط قػػػػوؿ هللا بوػػػػاذل )/  ُٓسػػػػواؿ رقػػػػم 
 ؟.(    ل القهآفاٍستىٍببػىهى 

( كههن النيػفات دل  كىاٍستىٍببػىهى أىَبى  ّتمع النيفتُت )البقهة  كرد   / ُٓاٞتواب رقم 
 طػػػتك اٟتجػػه  لا ك  سػػورةلبنػػاف  ػػساعة مونيػػنة إبلػػن  البقػػهةأتت ٣تتموػػة إال   سػػورة 

لا كعضػػػبطوا علػػػ  ُت اكال مث فهقومػػػافجمػػػع النيػػػفت (اٍسػػػتىٍببػىهى )  ص(لا ك  سػػػورة أىَبى )
 -كفنما يلي بناهنا   ههن البنات  قاعدة التقينم كالتجزئة

  كبيٍضبىطي عىلى "  اٍستىٍببػىهى كى  أىَبى ًإبًٍلن ى  ًإالَّ " 
ًة التػٍَّقًينًم كالتٍَّجزًئىةً   ًبالى بػىٍلبػىلىتٍ  قىاًعدى

(11) 
 اهى اطى  هى جٍ  ً  أىَبى  ًإبًٍلن ى  فػىقيلٍ 

 ااهى تى لٍ  ً  ةً هً قى بػى  الٍ ا كً  هى ادً  صى ً  اٍستىٍببػىهى كى 
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ -1

 .البقهة َّ خت  حت

 .اٟتجه َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ -2

 .طت َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱ -3

 .ص َّ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ -4
(    اٍسػػػتىٍببػىهى أىَبى / كىاٍسػػػتىٍببػىهى / أىَبى ( كدل أييت بوػػػدها ) ًإالَّ إًٍبلًػػػن ى أمػػػا مواضػػػع ) 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا ( البو ك  اإلسهاءك  العهاؼ)  اليور
ني ًبالى " إًٍبًلن ى  "  أىبى  اٍستىٍببػىهى كى  أىَبى كىٍ دى
ً  الىٍعهىاًؼ كى ىٍوً  اإًلٍسهىاًء اى فػىىتى  

(12) 

                                       
لا كهي موضحة ألبنت الهم بودن.قاعدة التقينم كالتجزئةعل   كعضبطوا( اٍستىٍببػىهى كى  أىَبى إًٍبًلن ى  ًإالَّ ( اشية )  ُُ(  
(. البو  – االسهاء – العهاؼ(   اليور ) اٍستىٍببػىهى ( أك ) أىَبى دل أييت بودها ) ( اب  ك دن ك ًإٍبلًن ى  ًإالَّ ( أم أف )  ُِ(  



 َٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ـي    اٍعهىاؼٍ لػا الـً  مع "ٍم يىبي  لىػ " ال
  ىاؼٍ  مىعى   ىاؼه "  ًٌ افى ًم ى اٞتًٍ  ى   " ٍو ً بى الٍ  كىً   

لىٍقتى ًطنسنا جيدي أىأىسٍ  قىاؿى  " كً  اإًلٍسهىاءً   "  ًلمىٍ  خى
ٍُتً كى ًأ٢تىٍمزىاًت  فىٍاٍرًبٍطوىا   ك يٍ  فىًطنسنا ءً هىاًإسٍ ػال مىعى  اٍليًٌ

ػػاًجًدي ى )  العػػهاؼ(    إًٍبلًػػن ى  ًإالَّ  أبػػ  بوػػد ) ػػ ى اليَّ ػػ  مًٌ دل مػػع  الـ( عػػهبط  لىػػػٍم يىبي
ػػافى ًمػػ ى اٍٞتًػػ ًٌ  ) البوػػ لا ك  أعهاؼػلػػا الـ لا وػػ بال  ػػاؼ ػػاف مػػع     ػػاؼ( عػػهبط    ى

لىٍقػػتى ًطنسنػا( إًٍبلًػػن ى  ًإالَّ ك  االسػهاء جػاء بوػد )  ػٍ  خى ٫تػػزات عػهبط  ( ) قىػاؿى أىأىٍسػجيدي ًلمى
 - ءهاسإسورة الػ سُتك ٫تزات ( مع  أىأىٍسجيدي )  سُتك 
 خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ -1

 .العهاؼ َّ  جغ مع جع مظ حط مض

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -2
 .اإلسهاء َّ مك لك

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من ُّٱ -3

 .البو  َّ مج...  متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئمئ

ـي  ٍلسىاقػي كى  اضبط اشية )/  ِٓسواؿ رقم  ( الػيت  اٍسبيٍ  أىعتى كىزىٍكجيػهى اٞتٍىسَّػةى  اى آدى
ـي  )   البقهة كاشية  ؟.( اليت   العهاؼ كىزىٍكجيهى اٞتٍىسَّةى  اٍسبيٍ  أىعتى  كىاى آدى
 "اٍسػػبيٍ  أىعػػتى كىزىٍكجيػػهى اٞتٍىسَّػػةى   ) " أٞتملػػة االعشػػائنة كبضػػبط / ِٓاٞتػػواب رقػػم 

 (ٍلسىػاقػي كى زيػد قولػت بوػاذل ) البقػهةك  سػورة  (. العػهاؼك  البقػهة  موضواف بال ا٨تػهاؼ 
 (. هةقالبسورة ) ( كاسمٍلسىاقػي كى ( مشًتؾ    لمة ) القاؼك هؼ ) 
( يبوف ٍلسىا قػي كى كا١تال ظ   القهآف أعت ١تا يسي  هللا بواذل القوؿ إذل ذابت )  فائدة /

 فاضػل. د ) .عسػدما طػهد إبلػن  ٚتوومػا   البػالـ العػهاؼ  مقاـ التبهصللا أمػا   
 (. اليامهائي
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 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  خض حض جض مص خص حص

 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -2
 .العهاؼ َّ مت خت حت

 ؟.( االعهاؼ فىبيالى  ( البقهة مع ) كى يالى  اضبط  لمة )/  ّٓسواؿ رقم 
ػػػالى فى ( مػػػ   لمػػػة )  ؼاربػػػط )  / ّٓاٞتػػػواب رقػػػم  ( اسػػػم اليػػػورة  ؼ( مػػػع  ) بي

ػػػا(لا فتوػػػهؼ االخػػػهللا ) ؼاالعػػػها) وى لا العػػػهاؼكدل أتيت    البقػػػهة( فقػػػط   رىتىػػػدان  ًمسػٍ
 .البقهةلا أم قاعدة الزادة   اليورة الطوؿ عل  عضبطواك 
 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  خض حض جض مص خص حص

 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -2
 .العهاؼ َّ مت خت حت

وىا   يالى ) كى    الواك /١ُتية بناعنة  بدؿ عل  مطلق اٞتمع  البقهة  سورة  (رىتىدان ًمسػٍ
ـ علنت اليالـ  ق اإلختنار    ل الزمسة ٔتوٌت اسػب  ك يػل تػَت ٤تػددة كبفند أف شد

ا  ًمٍ   ىٍنثي  بيالى فى   قولت )  الفاءفاستخداـ  العهاؼبزماف. أما   سورة  تيمى ( بدؿ ً ئػٍ
ػػل أم أف ال ػػل أييت مبا ػػهة بوػػد اليػػب   علػػ  التوقنػػ  كالًتبنػػ لا ٔتوػػٌت اسػػب  فبي

كتَتها كاٞتمػع  الفاءفتشمل زم   الواكأما  الواكم  إذف هي جزء م  ز  فالفاءمبا هة. 
  ٣تػػاؿ التبػػهصل أيضػػان فلػػم  البقػػهةك٣تئنوػػا   سػػورة كتػػَت اٞتمػػع فوػػي إذف أعػػٌم كأ ػػل 

بفند الًتبن ؟ الواك ال بفند الًتبن   الواك. كعيأؿ هل يقٌند هللا بواذل آدـ بزم  لف ل
ٍههي كىقىػاليوا مىػا ًهػيى ًإالَّ بدلنل قولت بواذل ) عٍػنىا ٪تىيػوتي كى٨تىٍنىػا كىمىػا يػيٍوًلبيسىػا ًإالَّ الػدَّ (  ىنىابػيسىػا الػدُّ

بفند الًتبن  لباف البافهكف أقهكا أٟتناة بود ا١توتلا ك ػهله   قولػت  الواكفلو  اعت 
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ًلهى ييوً ي إًلىٍنػهى كىًإذلى الَّػًهي ى ًمػ  قػىٍبلًػهى بواذل )   ( ال بفنػد الًتبنػ . كالولمػاء الػهي    ىهى
بفند الًتبن  يوتمدكف عل  آيػة الوضػوء كعقػوؿ ال مػاعع أف أتيت  الواكيتسدكف إذل أف ي

نيه للًتبن الواك للًتبن  لب    .ال ٖتي
(   نػػث  ػػئتما)  ( للتبػػهصل كالهضػػالا كَنسػػ  ذلػػه رتػػدا  البقػػهة ذ ػػه )  فائػػدة/

  العػػهاؼ دل يػػه ه  فال ػػل مفتػػوح مػػ  ٚتنػػع الصػػساؼ كدل يقنػػدن بلفػػظ ) مػػ  (
هتػػدلا لعػػت ال يسيػػجم مػػع سػػناؽ السضػػ   نػػث إف آدـ عنيػػ  ربػػتلا كجػػاء ال ػػل ال

ا ب ( كا١تيػػألة الاالاػػة   درة التسزيػػل كتػػهة التأكيػػل   )  االسػػبا يقػػوؿ (. مػػ ) مقنػػدن
(   سورة البقهة ك هفوا   سورة العهاؼ فػاٞتواب عسوػا لعػت ١تػا رتدااإلبناف بقولت )

لا فه ه موت اإلعواـ الجيملا أسسد الفول إذل عفيت بواذل  اف  اللفظ أل هؼ ال ـه
لا ك١تػػا دل ييػػسد الفوػػل   سػػورة العػػهاؼ إذل عفيػػت دل يبػػ  ماػػل رتػػداكهػػو أف أي لػػوا 

الفول الهم   سورة البقهةلا فلم يه ه موت ما ذ ه فنوا م  اإل هاـ الكفهلا كإذا بقػدـ 
 .اسم ا١تسوم البهصل افتض  ذ ه عومتت البهٯتة

ػػا  اضػػبط قػػوؿ هللا بوػػاذل ) / ْٓسػػواؿ رقػػم  ػػالى ًمسػٍوى ا رىتىػػدان كى ي ٍنػػثي ً ػػئػٍتيمى  ( ك  ى
ا )  ؟.  البقهة( رىتىدان   ىٍنثي ً ئػٍتيمٍ فىبيليواٍ ًمسػٍوى

 لمػة   بقػدمتلنيبسا اٞتسة  ا٠تطاب لدـ كزكجتتعسدما يبوف  / ْٓاٞتواب رقم 
لا (رىتىػدان  لمة )   خهتأتلدخوؿ القهية  اٟتديث لبٍت إسهائنل(لا كعسدما يبوف رىتىدان ) 

الااعنػػػة ٚتػػػع لبػػػٌت إسػػػهائنل كهػػػها  اشيػػػةالكذل ماػػػٌت لدـ ك ػػػواء كىف  اشيػػػة ا٠تطػػػاب  
 لا.( ئتملا  لواالااعنة ) كاشية(  ئتمالا   ال) الكذل اشية؛ ضبط م  خالؿ فوم ا١توٌت

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  خض حض جض مص خص حص
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 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .البقهة َّ حي جي يه  ىهمه جه ين ىن من

  ؟   آييت سورة البقهة رتدا كأتخَت  لمة ما سب  بقدصل ١تية بناعنة /
 - ( ي ياـ السونم د.) 

الوػنش الهتػد أك ال ػل الهتػد هػو ا٢تػٍتء الػهم ال جوػد موػت. اشيػة الكذل البػالـ 
مث  ( كزكجػػه اٞتسػػة اسػػب  أعػػت) الًتخػػن  بيػػب  اٞتسػػة أكالن  علنػػت اليػػالـمػػع آدـ 

ا١تبػاف مطلػق  )  نث  ػئتما (مث ٔتطلق ا١تباف  ) ك ال مسوا رتدان (أل ل م  اٞتسة 
هػػها التقننػػد بوػػد اإلطػػالؽ هػػو  ) كال بقػػهأ هػػهن الشػػجهة (تػػَت مقنٌػػد مث قنٌػػدن بشػػجهة 

عوع م  اإلستاساء  أعت قػاؿ   لػوا مػ   ػل هػهن المػا   إال مػ  هػها ا١تبػاف. ١تػا  ػاف 
(  نث  ػئتما كا١تيتاٌت مستلا ا١تيتاٌت مست )إستاساء م  مباف ربط بُت ا١تيتاٌت البالـ

كا١تيتاٌت ) قهأف الشػجهة ( فػال بػد مػ  إبنيػا٢تما. كلػو قنػل   تػَت القػهآف   ػال مسوػا 
( فاصػلة بػُت ا١تيػتاٌت مسػت كا١تيػتاٌت  رتػدان  نث  ئتما رتدان كال بقهأ ستبوف  لمة ) 

وز الفنيػػػل بػػػُت ا١تيػػتاٌت كا١تيػػػتاٌت مسػػػت أك علػػػ  القػػػل فنػػػت كهػػها خلػػػل   اللسػػػة ال ٬تػػػ
ضو  إف دل عقل خطأ لف ا١تيتاٌت كا١تيتاٌت مست بنسوما عالقة كال يبوف هسػاؾ  ػيء 
يفنيل بنسوما.   أعت قنل   تَت القهآف   ػال مسوػا  نػث  ػئتما إال مػ  هػها ا١تبػاف. 

 الـ لهله قٌدـ رتدان مع    نث  ئتما إال م  هها ا١تباف ال ييتوم أف يبوف بنسوما
عوع م  اإلهتماـ ألونش ا٢تٍتء ٢تما.  ال مسوا رتدان  نث  ئتما إال م  هها ا١توضع 
فجمػػع بػػُت ا١تبػػاف ا١تيػػتاٌت مسػػت كبػػُت ا١تبػػاف ا١تيػػتاٌت الػػهم يسبسػػي أف ال يقػػهأن كهػػها 

 اليه   بقٌدـ رتدان.
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ا ا١تشػػػنئة مػػػ  أكؿ (  أثبػػػت ٢تمػػػ  نػػػث  ػػػئتما) علنػػػت اليػػػالـ قػػػاؿ بوػػػاذل شدـ  ك
 خلقتوما. 

مسوػا  نػث ) فبلػوا أيضػان مبػاف  ) كإذ قلسا ادخلوا ههن القهيػة (أما اشية الخهل 
بوػد أف ٚتػع ا١تبػاعُت كا١توػٌت هسػا لػن  فنػت إسػتاساء كإال   (رتػدان )ا١تباف مث قػاؿ  ( ئتم 

يػػػة إعتقػػػل ١توضػػوع آخػػػه. هػػهن القه  ) كادخلػػوا البػػػاب سػػجدان ( ػػاف يقػػػٌدـلا كإ٪تػػا قػػػاؿ 
)ادخلػوا هػهن القهيػة فبلػوا مفتوح أمامبم ٚتنع عوا نوا لف ل الهتدلا لف ل ا٢تػٍتءلا 

( بوػد ذلػه. رتدان ُت القهية ك نث  ئتم مث جاء بػ )ٚتع ا١تباع مسوا  نث  ئتم رتدان(
  القهيػة ك نػث  ػئتم مػ  كلو قاؿ رتدان  نث  ئتم  أعػت سػنبوف فاصػل بػُت ا١تبػاعُت

 دكف داعي.
 ؟.(   القهآف البهصل رىتىدان  م مهة كردت  لمة ) /  ٓٓسواؿ رقم 

مػػهات فقػػط   القػػهآف البػػهصل    ثػػالث ( رىتىػػدان  لمػػة )   كردت / ٓٓاٞتػػواب رقػػم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالسحل (  – موضوُتسوريت ) البقهة 

ادى هٍ فػى  لً حٍ سَّ  الٍ ً  كى  اثٍػسػىتىافً  ةً هى قى بػى  الٍ ً   ****  ادى دى عى  ةن ثى الى ثى "  رىتىدان  "
(13) 

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  خض حض جض مص خص حص

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 .البقهة َّ حي جي يه  ىهمه جه ين ىن من

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٱُّٱ -3
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .السحل َّ رب يئ

                                       
.السحلكمهة   سورة  البقهة   مهبُتمهات لا  ثالث( كردت رىتىدان ( )  ُّ(  
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ػهً  أيػ  كرد قػوؿ هللا بوػاذل )/  ٔٓسواؿ رقم  ػوَنى ًمػ ى كىالى بػىٍقػهىأى هى ًن الشَّػجىهىةى فػىتىبي
 ؟.(لا مث اضبطت اٍلاَّاًلًمُتى 

أٞتملػػػػػػة  كيضػػػػػػبط(لا  العػػػػػػهاؼ – البقػػػػػػهةكرد   سػػػػػػوريت )  / ٔٓاٞتػػػػػػواب رقػػػػػػم 
عػواف كموػٌت الوػواف أم سػورة البقػهة ) ( الوػوافك االعهاؼ اثستاف   القهآف    )االعشائنة
ا أى فى )  البقهةلا جاء بودها   (بُت ذله عل   كبضبط( ٍسوىسى وى فػى )   العهاؼك   (زى٢تَّيمى

ػػػػا أى فى  مػػػػ  ا٢تمػػػزةلا  نػػػػث أف ) قاعػػػدة الًتبنػػػػ  ا٢تجػػػائي للحػػػػهكؼ مػػػػ   الػػػػواكقبػػػل زى٢تَّيمى
 ( ك ها بهبن  اليور.ٍسوىسى وى فػى 
 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ -1

 .البقهة َّ  مل... مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -2
 .العهاؼ َّ جف....مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت

هنػػػي آدـ كزكجػػػت عػػػ  االقػػػًتاب مػػػ  الشػػػجهة فػػػأ ال مسوػػػا ككقوػػػا    ١تيػػػة بناعنػػػة /
  -. فاضل اليامهائي ( د)  ؟كدل يقل كال أت ال( كال بقهأ)فًلمى قاؿ بواذل  .السوي

هنػػ  هللا بوػػاذل آدـ عػػ  القػػهب مػػ  الشػػجهة  ػػىت ال بضػػو  عفيػػت عسػػد مشػػاهدة 
فيت لف ل م  ٙتهها كلو هني ع  ال ل القًتب مسوػا كعسػدها سػنقاـك ٙتارها فتتوؽ ع

عفيػػت الػػيت بهيػػد بسػػاكؿ ٙتارهػػا كإمػػا أي ػػل مسوػػا كإمػػا ال أي ػػل أمػػا إذا ابتوػػد عسوػػا فلػػ  
 بتوؽ عفيت إذل ٙتار دل يهها.

 قىػػػػاؿى  ( ) قػيٍلسىػػػػا اٍهًبطيػػػػواٍ  ) ( قػيٍلسىػػػػا اٍهًبطيػػػػواٍ كى  ) اضػػػػبط اشات / ٕٓسػػػػواؿ رقػػػػم 
 ؟.( اٍهًبطىا قىاؿى  ( ك ) طيواٍ اٍهبً 

( الفػػػاعلُت َنى ( جػػػاءت ألضػػػمَت ) قػيٍلسىػػػا  – قػيٍلسىػػػاكى )  البقػػػهة   / ٕٓاٞتػػػواب رقػػػم 
 قػيٍلسىػػا كىًإذٍ  كهػػها بوػػ  مسوػػا ) اػػَتان   البقػػهةللمفػػهد ا١تواػػم عفيػػتلا كقػػد كردت   سػػورة 

ةً  ـي اٍسػبي ٍ  قػيٍلسىػاكى  - لًٍلمىالىًئبى  قيٍلسىػافػى  -اٍضػًهب بًٌوىنيىػاؾى  قيٍلسىػافػى  -اٍدخيليػوٍا  قػيٍلسىػاكىًإٍذ  - اى آدى
ا١توضوُت  البقهة(    قػيٍلسىا اٍهًبطيواٍ (لا هها اعتربن  هابط لبلمة ) ٢تىيٍم  يوعيوٍا ًقهىدىةن خىاًسًئُتى 
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( كاربطت مع بدايػة اشيػة قػيٍلسىا اٍهًبطيوٍا كى  – الواكلا إال أعت   االكؿ بزادة ) ضمَت ا١تتبلم
ـي اٍسػػبي ٍ  قػيٍلسىػػاكى  )ألػػواك بلوػػا بػػدأت الػػيت ق قػيٍلسىػػا  )كاك لا امػػا ا١توضػػع الاػػاشل بػػدكف ( اى آدى

جػاءت متولقػة بسضػ  هللا (   قػيٍلسىػاكى لا كالهم م  هها أف بفوم ا١توٌت التارل ) (اٍهًبطيوٍا 
ػا ٦تَّػمبا هة )  ا١تونينةعز كجل بود  ػا فىأىٍخهىجىويمى وى ا الشٍَّنطىافي عىسػٍ ػاَنى ًفنػتً  افىأىزى٢تَّيمى لا أمػا (  ى

ػاتو ) كرض  هللا عػز كجػل مبا ػهة التوبةفجاءت بود ( قػيٍلسىا )  ًلمى ـي ًمػ  رَّبًٌػًت  ى فػىتػىلىقَّػ  آدى
 .{(ّٕ}البقهة/ فػىتىابى عىلىٍنًت إًعَّتي هيوى التػَّوَّابي الهًَّ نمي 

( قػيٍلسىا  -قػيٍلسىاكى )  إذفلا ضمَت السائ (  قىاؿى فجاءت )  العهاؼ ك طػتأما   سورة 
قػػػي لػػػديسا  ػػػيء أخػػػه كهػػػو أعػػػت  لمػػػة (لا بقىػػػاؿى ) طػػػت ك االعػػػهاؼ امػػػا البقػػػهة فقػػػط   

( بنسمػػا   اليػػػورة القنيػػػه  العػػػهاؼ – البقػػهة( جػػػاءت   اليػػور الطويلػػػة ) اٍهًبطيػػواٍ )
اسػم اليػورة الػهم جػاء مػ   ػهفُت  لا كهي مساسػبة مػعألتاسنة(  اٍهًبطىا( جاءت ) طت)
 (. هػ( ) طػ)

متشابتاف ٘تاما م  قولت  العهاؼكآية  البقهة( م   ّٔأف اشية )  - ه الخَتالم
 نػػث أبػػ   طػػتمتشػػابة مػػع آيػػة  البقػػهة( مػػ   ّٖ)  كاشيػػة( اذل أخػػه اشيػػةلا اٍهًبطيػػوٍا ) 

نونػابوػد ا٢تبػوط )  ػا ٚتًى وى  البقػػهة( اٍهًبطيػواٍ  قىػاؿى  -قػيٍلسىػا  -قػيٍلسىػا كى ) النيػنسة السوائنػػة( إذف  ًمسػٍ
 -( اٍهًبطىا  قىاؿى )  طتلا ك  لعهاؼاك 

 حك جكمق حق مف  خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مضٱُّ -1

 .البقهة َّ  مل خل حل جل مك لك خك

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

 .البقهة َّ ىه مه جه ين

 .العهاؼ َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من ٱُّٱ -3

 مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حصمس  خس حس جس ُّٱ -4

 .طت َّ مف خف حف جف مغ جغ
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 كىقػيٍلسىػا اٍهًبطيػوا بػىٍوضيػبيٍم لًػبػىٍو و عىػديكّّ )    اشات ـ اٞتمػع كا١تاػٌتما الفهؽ بػُت اسػتخدا
نونا بػىٍوضيبيٍم لًبػىٍو و عىديكّّ ) كالبقهة  (ّٔ) وىا ٚتًى  طت؟ (ُِّ) قىاؿى اٍهًبطىا ًمسػٍ

 -(  د. فاضل اليامهائي ) 
ـي  الػػػهم يوضػػػح قػػػهاءة اشات.   البقػػػهة  ػػػاف ا٠تطػػػاب شدـ كزكجػػػت )كىقػيٍلسىػػػا اى  آىدى

ػػػجىهىةى  ػػػًهًن الشَّ تيمىا كىالى بػىٍقػػػهىأى هى ٍنػػػثي ً ػػػئػٍ ا  ى ػػػا رىتىػػػدن وى ػػػالى ًمسػٍ ػػػهى اٞتٍىسَّػػػةى كى ي اٍسػػػبيٍ  أىعٍػػػتى كىزىٍكجي
ا فىأىٍخهىجىويمىا ٦تَّا  ىاَنى ًفنًت كىقػيٍلسىا اٍهًبطيوا ّٓفػىتىبيوَنى ًم ى الاَّاًلًمُتى ) وى ا الشٍَّنطىافي عىسػٍ ( فىأىزى٢تَّيمى

(   طػت ا٠تطػاب ٍّٔم لًبػىٍو و عىديكّّ كىلىبيٍم ً  اٍلىٍرًض ميٍيػتػىقىهّّ كىمىتىػاعه ًإذلى ً ػُتو )بػىٍوضيبي 
  آدـ ربػػػػت ( فبػػػػاف البػػػػالـ   طػػػػت شدـ ) ال بامػػػػألا فوسػػػػوس إلنػػػػتلا فتشػػػػق لا فونيػػػػ

 إذف اهبطوا   البقهة أم آدـ ك واء كإبلن . لا ( شدـ كإبلن  ك واء اتبوةاهبطا)

 - للمواضع   البنتُت التالنُتكفنما يلي اختنيار 
اءىتٍ "  اٍهًبطيواٍ  قػيٍلسىا " ًهفىٍت ً   أكَّالن  ًأٍلوىاكً  **** ً  اٍلبػىقىهىن مىهَّبػىٍُتً  جى  اٍلًخهىن كى ي

(  قػيٍلسىا اٍهًبطيػواٍ ك )  ألواكلا ا١توضع الكؿ البقهة( كردت مهبُت    اٍهًبطيواٍ قػيٍلسىا  اشية )
 .(اٍلًخهىة كى يًهفىٍت ً   ) بػ قنيودا١ت كهها كاككالااشل بدكف 

ا ًألتػٍَّاًسنىة اٍهًبطىا قىاؿى  كىً  طىػتى " ****ميسػٍفىهًدىة  " ً  الٍعهىاؼً  اٍهًبطيواٍ  قىاؿى  " " هىبىهى
(14) 

(لا مث  ػػػػػػاكؿ  بػىٍوضيػػػػػػبيٍم لًػػػػػػبػىٍو و عىػػػػػػديكّّ  ػػػػػػم مػػػػػػهة كردت )   / ٖٓسػػػػػػواؿ رقػػػػػػم 
 ضبطوا؟.

مػهات   القػهآف البػهصل  ثػالث ( لًبػىٍو و عىػديكّّ  بػىٍوضيبيمٍ  كردت ) / ٖٓاٞتواب رقم 
قاعػدة الضػبط علػ   كعضػبطواطػػت (لا  –العػهاؼ  – ا١توضع الكؿ   اليور ) البقهة

 - ألشوه

                                       
فقط. طت( كردت ألتاسنة   اٍهًبطىا  قىاؿى لا ك ) العهاؼ( مسفهدة   اٍهًبطيواٍ  قىاؿى ( اشية )  ُْ(  
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ثىةه "  بػىٍوضيبيٍم لًبػىٍو و عىديكّّ  " ؼٍ  ثىالى   ًبالى ًخالى
 لًػػ طىػػتى عىلى  الٍعهىاؼٍ  أىكَّالن  اٍلبػىقىهىةي  

 –ا١توضػػػػع الكؿ  البقػػػػهةمػػػػهات )  ثػػػػالث( كردت ٍم لًػػػػبػىٍو و عىػػػػديكّّ بػىٍوضيػػػػبي اشيػػػػة ) 
 .ا١توضع الكؿ(  قػيٍلسىا اٍهًبطيواٍ ك أم ا١تقنيود أكال أم بود اشية )  ( طت - العهاؼ

ا ً  بػىقىهًة الٍعهىاًؼ ًبنىًقُتٍ  هى  " كىلىبيٍم ً  الىٍرًض ميٍيتػىقىهّّ كىمىتىاعه ًإذلى ً ُت " **** قيٍل بػىٍودى
ػػٍم ً  اشيػػة )  العػػهاؼك  البقػػهة(    بػىٍوضيػػبيٍم لًػػبػىٍو و عىػػديكّّ  م أعػػت جػػاء بوػػد )أ كىلىبي

بوػدها  كرد .فقػط   القػهاف هسػا فقػط وضػوافم ك٫تػا (الىٍرًض ميٍيتػىقىهّّ كىمىتىػاعه ًإذلى ً ػُت 
أف  إذ قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كبضبط( اؿى قى )  العهاؼ( ك  تػىلىقَّ  فػى )  البقهة  
 - (اؿى قى م   القاؼقبل  – تػىلىقَّ فػى  م  الفاء) 
 حك مقجك حق مف  خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ -1

 هن من خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك

 .البقهة َّ  ٰه مه جه

 ٰر ٱٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من ُّٱ -2

 .العهاؼ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص حصمس  خس حس جس ٱُّٱ -3

 .طت َّ مف خف حف جف مغ جغ

 (؟. ًإعَّتي هيوى التػَّوَّابي الهًَّ نمي أي  كردت اشية )  / ٗٓسواؿ رقم 
فقػػػط   البقػػػهةلا كعضػػػبطوا بيػػػناؽ اشات علػػػ   مػػػهبُت كردت / ٗٓاٞتػػػواب رقػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوه
٫تيىا أىبػىنىا ً  اٍلوىوىافٍ  ً  **** مىٍوًضوىافٍ "  ًإعَّتي هيوى التػَّوَّابي الهًَّ نمي  "  الى
ـي  " لىدىل الىكَّؿي   " اى قػىٍوـً إًعَّبيٍم ظىلىٍمتيٍم أىعفييىبيمٍ  " كىالاَّاشل  **** أىبػىٍتبيمٍ "  فػىتػىلىقَّ  آدى

 .البقهة َّ  ٰه مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل ُّٱ -1
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 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -2
 ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
 .البقهة َّ خئ  حئ جئ يي

نونا أي  كردت اشية ) / َٔسواؿ رقم  ا ٚتًى  ؟.( ًمسػٍوى
ت (لا طػ –فقط   القهآف البهصل   اليور ) البقػهة  مهبُت كردت / َٔاٞتواب رقم 

 - قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا
نونا  " ا ٚتًى فً  ً  طىػػتى أىبىٍت كىً  اٍلبػىقىهىةً  ****مىٍوًضوىاًف  ا٢تيبيوطً  بػىٍودى " ًمسػٍوى   ى
نونػػا  اشيػػة ) ػػا ٚتًى وى ا١توضػػع  البقػػهة(  قػيٍلسىػػا اٍهًبطيػػواٍ  )أم  ا٢تبػػوط( كردت مػػهبُت بوػػد ًمسػٍ

فً كىً  اٍلبػىقىهىًة  كهها ا١تقنيود ) الااشل  (. اٍهًبطىا قىاؿى  )  طت( ك    ى
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ -1

 .البقهة َّ ىه مه جه ين

 مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص مسحص  خس حس جس ٱُّٱ -2

 .طت َّ مف خف حف جف مغ جغ

ػػػ  فى  اضػػػبط قػػػوؿ هللا بوػػػاذل ) / ُٔسػػػواؿ رقػػػم  ػػػدىامى  بىبًػػػعى مى ػػػً   )( كهي  ابػَّبىػػػعى فىمى
 ؟.(   القهآفهيدىامى 

ػػ   البقػػهة   كردت / ُٔاٞتػػواب رقػػم  ػػً  )  طػػت ك (  بىبًػػعى ) فىمى بضػػبط ( ك  ٱبػَّبىػػعى فىمى
   ٫تػػزة الوصػػػل بػػزادة(  ٱبػَّبىػػعى )  نػػػث جػػاءت  قاعػػدة الػػزادة للموضػػع ا١تتػػأخهعلػػ  

 .طت اليورة ا١تتأخهة
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البقهة َّ ىه مه جه ين
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 مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حصمس  خس حس جس ُّٱ -2

 .طت َّ مف خف حف جف مغ جغ
موهكفة أف الزادة   ا١تبٌت ام عدد  هكؼ البلمة البد اف بودم إذل  قاعدة لسوية

 -: الزادة   ا١توٌت كبفنينل ذله  ما يلي
االببػاع أكال لا كهو يوػٍت  البقهة( فقد كرد    ببعٔتا أف الصل هو الفول ) : الكؿ

( فوػو فػهع لػهله جػاء  عنػا   الًتبنػ     اببػعأمػا الفوػل ) . دكف مشػقة كال ببلػ 
فقَّػدـ الصػل . االبباع بتحمنل الػسف  كا١تشػقةكهو ٔتوٌت  البقهةاليت بقع بود  طتسورة 

 . كأخَّه الفهع ك ال٫تا هدل كرٛتة
كقلسا ا آدـ اسب  أعت كزكجه اٞتسة )  قولت بواذل البقهة١تا بقدـ   سورة : الااشل

( دل يهد فنوا مبائػد إبلػن   هدامفم  ببع ( إذل قولت )  ك ال مسوا رتدا  ناما  ئتما
( م  تَت بوهض لبنفنة بساكلت ١تا فوػل ألتفنيػنل كال   فأز٢تما الشنطاف عسواإال قولت ) 

ال بػػدؿ علػػ   الػػيت ( ببػػع بػػَت مواٞتػػة بػػل بوبػػَت مػػوجز لػػهله  ػػاف مساسػػبا ذ ػػه  ) 
كرد ألتفنيػػنل اٟتػػديث عػػ    طػػت   ػػُت أف   سػػورة  .التحمػػل كا١تشػػقة ك اػػهة الومػػل

...(  هل أدله علػ   ػجهة ا٠تلػد كملػه اليبلػ  نفنة إتواء الشنطاف شدـ كزكجت ) 
يػدؿ علػ  الومػل ( الػهم  اببػعفساس    هها اإلسواب كالتوسع أف أييت ألفوػل   ) 

لا إ٬تازا إب٬تاز كإطالػة إبطالػة ت َنس   ل موضع ما جاء فنت  كا١توٌت أع الباَت كا١تشقة
 .اببع   طتلا ك  سورة  ببع   البقهةفقاؿ   سورة  كبقدصل الصل كأتخَت الفهع

ػػػػٍم ٭تىٍزىعيػػػػوفى فىػػػػالى  أيػػػػ  كردت اشيػػػػة ) / ِٔسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػٍوؼه عىلىػػػػٍنًوٍم كىالى هي (  خى
 ألفاءلا مث اضبطوا؟.

 – العوػػاـ – ا١تائػػدة – البقػػهة  اليػػور )  مػػهات ٜتػػ  كردت / ِٔاٞتػػواب رقػػم 
 - قاعدة الضبط ألشوه عل كبضبط  (لا  ال قاؼ – العهاؼ
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ؼٍ  ٜتىٍيىةه  "الى خىٍوؼه عىلىٍنًوٍم كىالى هيٍم ٭تىٍزىعيوفى  فى  "  ًبالى ًخالى
 بػىقىهىةي العٍػوىاـً عىلى  مىاًئدًة الىٍعهىاًؼ كالٍ قىاؼٍ 

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البقهة َّ ىه مه جه ين

 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت  ُّٱ -3

 .العواـ َّ يك ىك مك

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -4

 .العهاؼ َّ جس مخ جخ مح جح

 .ال قاؼٱَّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن ُّٱ -5

بًسىػػػػػػا  اشيػػػػػػة ) أيػػػػػػ  كردت / ّٔسػػػػػواؿ رقػػػػػػم  ػػػػػػهَّبيواٍ ًِباى ػػػػػػهيكاٍ كى ى فى (لا مث كىالَّػػػػػػًهي ى  ى
 ؟.اضبطوا

 موضػوُت ا١تائػدة – البقػهة  اليػور التالنػة ) مهات  ست كردت / ّٔاٞتواب رقم 
 يتمائػػػد علػػػ  بقػػػهةه    )أٞتملػػة االعشػػػائنة كضػػػابطوا(لا  التسػػػاب  – اٟتديػػػد – اٟتػػج –

  سػورة ا١تائػدةلا   مهبُتكردت  ( لهنا ئديتما كقلت ) (لا يـو التساب  اٟتديد للحجاج
 .إال اٟتديد آية صدر ل ا١تواضع 
بًسىػػػا كىأىمَّػػػا)  الػػػهـك  سػػػورة  مال اػػػة/ بيوا ًِباى ػػػهَّ ػػػهيكا كى ى  (ًهي ى كىالَّػػػ) كلػػػن  ( الَّػػػًهي ى  ىفى

 .الوساية أشية الو ندةعل  قاعدة  كعضبطوا
 .البقهة َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱ -1

 .ا١تائدة َّ مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
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 .ا١تائدة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّٱ -3

 .اٟتج َّ  خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ُّٱ -4

 خن حن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 .اٟتديد َّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىنمن

 جن يمىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -6
 .التساب  َّ خن حن

 يم ىم ٱُّٱ(  ُُم  سورة ا١تائدة اشية ) الكؿبودها   ا١توضع  مال اة /

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن

 الااشلكبودها    َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ ييىي مي
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ  ( ٕٖاشية )
  قاعدة الًتبن  ا٢تجائي عل  كعضبطوما َّ ىف يث ىث نث  مث زث رثيت
 رت يب ىب نبم  )  الالـ( قبل  ىن من  خن حنم  )  ا٢تمزة
 (. نت مت زت

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ (ُٔاشيػػػػػػػػػػػػة ) الػػػػػػػػػػػهـكك  سػػػػػػػػػػػورة 
 .الهـك َّ حن جن يم ىم  مم خم

ػػيًتى الَّػػيًت أىعٍػوىٍمػػتي  ) اضػػبط مواضػػع / ْٔسػػواؿ رقػػم  ػػهيكاٍ ًعٍومى اى بىػػًٍت ًإٍسػػهىائًنلى اذٍ ي
 ؟.( عىلىٍنبيمٍ 

اختلػ  عػ   الكؿ( فقػطلا   ا١توضػع  البقػهة  سػورة )  كردت / ْٔاٞتواب رقم 
اى بىػػًٍت ًإٍسػػهىائًنلى )  الاالػػثك الاػػاشل (لا كبشػػابت ا١توضػػع الوفػػاء ألووػػدكفنػػت ) الاالػػثالاػػاشل ك 

ػػيًتى الَّػػيًت أىعٍػوىٍمػػتي عىلىػػٍنبيمٍ  ػػهيكٍا عًٍومى كىأىشٌلً فىضَّػػٍلتيبيٍم عىلىػػ  اٍلوىػػالىًمُتى كىابػَّقيػػوٍا يػىٍومػػان الَّ ٕتىٍػػزًم  اذٍ ي
 (.عػىٍف ه عى  عػٍَّف و 
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 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱ -1

 .البقهة َّ نب مب

 .البقهة َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -3

مى  اضػػػػبط ) / ٓٔسػػػػواؿ رقػػػػم  مى  ( ك )وًف بي فىػػػػاٍرهى  كىًإاَّ ( الػػػػػيت   وًف قي فىػػػػابػَّ كىًإاَّ
 ؟.البقهة

 (وفً قي فىابػَّ ) ا١توضع الااشل( ك  وًف بي هى فىارٍ )  ا١توضع الكؿجاء    / ٓٔاٞتواب رقم 
الػيت كردت    (وًف بي هى فىػارٍ  – ق ك بمػع  دموػوب – ق ك بعهبط   ا١توضع الكؿ )

ايضػػػا  (وًف قي فىػػػابػَّ  – قػػػاؼمػػػع  لػػػنالن ق – قػػػاؼلا ك  ا١توضػػػع الاػػػاشل عػػػهبط ) عفػػػ  اشيػػػة
 .قاعدة ا١توافقة كاجملاكرةكعل   كردت   عف  اشية

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ

 ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب

 .البقهة َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث

مى  اضػػػػبط ) / ٔٔسػػػػواؿ رقػػػػم  بيوفً  كىًإاَّ مى  لا ك)البقػػػػهة ( فىػػػػاٍرهى بيوفً  فىػػػػإاَّ (  فىػػػػاٍرهى
 السحل؟.

مى كى مػػ  ) الػػواك الفػػاء ( قبػػل) الػػواك  قاعػػدةْتيػػ   بضػػبطك  / ٔٔاٞتػػواب رقػػم  ( ًإاَّ
مى فى  م  ) كالفاء  -(  إاَّ

 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ نب مب

 .السحل َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حضجض  مص خص حص مس خس حس ُّٱ  -2
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ةى  ) اضػبط مواضػع/  ٕٔسػواؿ رقػم  ػػوا النيَّػالى ةى )  –(  أىًقنمي ػوا النيَّػالى كىآبيػػوا كىأىًقنمي
اةى   (؟. الزَّ ى

ةى )  كردت / ٕٔاٞتػػواب رقػػم  ػػوا النيَّػػالى مواضػػع  ثالثػػة   مقًتعػػة ألز ػػاة( تػػَت  أىًقنمي
 - قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا
ػانٍ "  الىةى أىًقنميوٍا النيَّ "  ن **** كىٍ دىهىا ًبالى زى ى مىٍ  بىالى ً  أىعٍػوىاـً ييوعي ى كىالهُّكـً اى

(15) 
ٱُّٱ -1   خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٱ

 .يوع  َّ حض جض مص حصخص مس

 .العواـ َّ خص حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح ُّٱ -2

 .الهـك َّ لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱ -3
لا الػػػػواكـ ( أبػػػػ  بػػػػزادة الػػػػهك  –أف ا١توضػػػػع الكؿ كالخػػػػَت ) يػػػػوع   مػػػػع مال اػػػػة

ا١توضػػػػع الوسػػػػط الػػػػهم اختلػػػػ  بػػػػُت الطػػػػهفُت لا كهػػػػو كاككموضػػػػع العوػػػػاـ جػػػػاء بػػػػال 
 كههن قاعدة ضبطت. ا١تتشابُت

قاعدة الوساية  كعضبطوا عل  ألفاء (َُّاشية ) ككردت لديسا   سورة السياء
 ىننن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ أشية الو ندة
 .َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري ٰى ين

ةى أما اشيػة )  ػاةى كىأىًقنميػوا النيَّػالى    مػهات سػت كردت اشيػة فقػد  -(  كىآبيػوا الزَّ ى
 السيػاءبزمل   ) كبضبط(لا  ا١تزمل – السور – السياء – البقهة( سور )  ْأربوة ) 

أم أهنػا  بقػهات كثػالثلا ا١تزمػلأم سػورة  بزمػل( كموػٌت  بقػهات ثػالثك٢تم لسور أ
ا١توضػع  البقػهة) مواضع  ثالثةلا كجاءت صدر آية   مهات ثالث البقهةكردت   

جػػػػاءت    ا١توضػػػػع الوسػػػػط البقػػػػهة( كأقػػػػي ا١تواضػػػػع )  السػػػػورك  – الكؿ كالخػػػػَت
 - كا١تواضع هيلا ( جاءت   سناؽ اشية ا١تزمل – السياء – الوسط

                                       
(. الهـك – يوع  – العواـمهات   )  ثالث( كردت كىآبيوا الزَّ ىاةى ( بال ) أىًقنميواٍ النيَّالىةى شية ) ( ا ُٓ(  
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 .البقهة َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -1

 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱ -2
  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
 .البقهة َّ  جك مق حق مف خف حف جف

 جس مخ جخ مح  جح مج حج هتمث مت خت حت ٱُّٱ -3

 .البقهة َّ حض  جض مص خص حص مس خسحس

 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -4
 جئ يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
 حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ
 .السياء َّ مح جح مج

 .السور َّ نن من  زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ -5

 يه ىه مه جهين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -6
 ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي
 مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ
 زن رن مم ام يل ىل مل يكىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يثىث نث

 .ا١تزمل َّ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ريٰى ين ىن نن  من

ادلة ( كال ظ ا ًتاؾ جمػال – ج  اليور ) اٟت ألفاء موضوُتككردت   
أٞتملة  كعضبطواوضوُت جاءا   سناؽ اشات ك ال ا١ت اٞتنماليوربُت ْتهؼ 

 - ( ال ٕتادؿ   اٟتج) االعشائنة 
 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -1

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت
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  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص  حص مس خس

 .اٟتج َّ  جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -2
 .اجملادلة َّ ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ

اى )  – (ْٓ  كىاٍسػػػتىًونسيواٍ ًألنيَّػػػرٍبً كىالنيَّػػػالىةً  ) اضػػػبط اشات / ٖٔسػػػواؿ رقػػػم 
ا الًَّهي ى آمىسيواٍ   ؟.(   البقهةُّٓ اٍستىًونسيوٍا ًألنيَّرٍبً كىالنيَّالىةً أىيػُّوى
 - ا١تواضع هي / ٖٔاٞتواب رقم 

 .البقهة َّ جح  مج حج مث هت مت حتخت جت هب ُّٱ -1

 .البقهة َّ  جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف  حف جف ُّٱ -2
 هػػهي  ا١توضػػوُتلا ك١تػػا  ػػاف ا٠تطػػاب   لنيػػالة  كرد المػػه أإلسػػتواعة ألنيػػرب كا

لػ  ا٠تا ػوُت . ع  اف التوضنح ِبف النيالة  بػَتة إالموجت لبٌت إسهائنل   ا١توضع الكؿ
لا وا ذ ػػه هللا أف هللا مػػػع النيػػػابهي موجػػػت للػػهي  أمسػػػ الااعنػػة اشيػػػة ك١تػػا  ػػػاف ا٠تطػػاب  

 ؿا١توضػع الك  ة لػه هها  عػ  النيػال يءنة هللا مع النيػابهي  كدل ييػه ه  ػكذي ه هسا مو
 يف النيػالة قػهة عػُت الػهي  أمسػوا فوػعاػم النيػالة ل كلػه ه الػهي  أمسػوا فلػم يشػَت إذل

بػػػٌت إسػػػهائنل لا كهللا أعلػػػ   الػػػهي  أمسػػػوا هػػػم أكذل أ٠تشػػػوع مػػػ فلنيػػػت  بػػػَتة علػػػنوم 
 .كأعلم

ػػػػا ) اضػػػػبط / ٗٔسػػػػواؿ رقػػػػم  ًإعػَّوى بًػػػػَتىةه  كى اعىػػػػٍت لا ) ضػػػػمبسػػػػوي   ( ْٓ لىبى كىًإف  ى
ًبَتىةن   ؟.عني ( بسوي  ُّْ لىبى

 -ا١تواضع هي  / ٗٔاٞتواب رقم 
 .البقهة َّ جح  مج حج مث هت مت ختحت جت هب ٱُّٱ -1
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -2

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ

 مك لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

 .البقهة َّ زن رن مم  ام يل ىل مليك ىك
ا٠تػػػاص الكؿ  ا١توضػػػع سػػػورة البقػػػهة مػػػهة    لمػػػة لببػػػَتة كردت مػػػهبُت  عال ػػػظ  

خػػَت  اللسػػومقاعػػدة الضػػبط ك ُّْ اشيػػة ٖتويػػل القبلػػةعسػػد  كا١توضػػع الاػػاشل لاألنيػػالة
  " ا١توضع الكؿ  "الالـ" ا١تز لقة للتو ند لا ك   ( لىبىًبَتىةه )  نث  للموضوُتلا ضابط
 .المة رفوت الضمة الااههةمهفوع كع"  إفَّ  " خرب "   ىًبَتىةه 

بًػػػػَتىةن أمػػػػا )  بًػػػػَتىةن   لا ك"" الـ فارقػػػػة الػػػػالـ "   الاػػػػاشلا١توضػػػػع    ( لىبى " خػػػػرب  ػػػػاف   ى
 مسنيوب كعالمة عنيبت الفتحة الااههة .

ػػػماضػػػبط اشات ) / َٕسػػػواؿ رقػػػم  ػػػم - أىعػَّوي ًػػػٍم  مُّالىقيػػػوا ًإعػَّوي ػػػم/ رىبًٌ  مُّالىقيػػػوا أىعػَّوي
 (؟.اَّللًٌ 

ا٢تمػزة ) البقػهة  ا١توضػع االكؿ مػ   (رىبًًٌٍم أىعػَّويم مُّالىقيوا  ) كردت / َٕاٞتواب رقم 
ػػم مُّالىقيػػوا) لا بنسمػػا (ا٢تمػػزة مبيػػورة )   هػػودك  سػػورة  (مفتو ػػة ( جػػاءت   اَّلٌلً  أىعػَّوي

الوسػط بػُت  اخػتالؼ قاعػدةعلػ   كبضػبط( مػ  سػورة البقػهة.  الوسطا١توضع الااشل ) 
 (.اَّللًٌ  مُّالىقيوا) الوسط(لا بنسما رىبًًٌٍم مُّالىقيوا  ) الخَتك  االكؿلطهؼ . االطهفُت ا١تتشابُت

 - مفتو ةكالباقي  مبيورة هود(    عػَّويمإً أف ٫تزة )  االعتبانمع 
 .البقهة َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -1

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

  ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
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 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نبمب

 .البقهة َّ  لك اك يق ىق يفىف يث ىث

 مهجه ين ىن من  خن حنجن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 .هود َّ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه

كرد   سورة البقهة ايتُت متشابتُت  االكذل } كىابػَّقيػواٍ يػىٍومػان الَّ  / ُٕسواؿ رقم 
ػٍنئان كىالى يػيقٍ  ػا ٕتىًٍزم عػىٍفػ ه عىػ  عػٍَّفػ و  ى ػفىاعىةه بىػلي ًمسػٍوى ػا   ى ػهي ًمسػٍوى ػٍم  عىػٍدؿه كىالى يػيٍوخى كىالى هي

ػٍنئان كىالى {. كالااعنة ْٖ}البقهة/ ييسنيىهيكفى  } كىابػَّقيواٍ يػىٍومان الَّ ٕتىًٍزم عػىٍفػ ه عىػ  عػٍَّفػ و  ى
ػػا  يػيٍقبىػلي  ػػا  عىػٍدؿه ًمسػٍوى ػفىاعىةه كىالى بىسفىويوى ػػٍم ييسنيىػهيكفى }البقػػهة/  ى يػػتم {.  نػ  ُِّكىالى هي

 ؟.الضبط بنسوما كما هي اللميات البناعنة فنوما
 -  قاعدبُت  سورة البقهة لديسا  ُتا١توضو ي هه لضبط / ُٕاٞتواب رقم    

(   ػفاعة   لمػة  )  الشُت هؼ   القاعدة اللفبائنة أك الًتبن  ا٢تجائي  الكذل
 (. عػدؿ   لمة )  الوُتييبق  هؼ 

 - القاعدة التجويدية   الااعنة
  هػػػػي   إذف(  يقبػػػػل)  قلقلػػػػة كا ػػػػدة    ػػػػهؼ القػػػػاؼ   اشيػػػػة الكذل    لمػػػػة

 ا١توضع الكؿ
  هػػػي  إذف(  عػػػدؿك  يقبػػػل)  كقلقلتػػػاف   القػػػاؼ كالػػػداؿ   اشيػػػة الااعنػػػة    لمػػػيت

 ا١توضع الااشل.
البقػػػهة  مػػػا داللػػػة االخػػػتالؼ   الشػػػفاعة كالوػػػدؿ بػػػُت آيػػػيت سػػػورة /١ُتيػػػة بناعنػػػة

ػػا  كىابػَّقيػػواٍ } وى ػػٍنئان كىالى يػيٍقبىػػلي ًمسػٍ ػػفىاعىةه يػىٍومػػان الَّ ٕتىٍػػزًم عػىٍفػػ ه عىػػ  عػٍَّفػػ و  ى ػػهي كىالى   ى ػػا  يػيٍوخى وى ًمسػٍ
كىابػَّقيوٍا يػىٍومان الَّ ٕتىٍػزًم عػىٍفػ ه عىػ  عػٍَّفػ و } {. كالااعنة ْٖ. البقهة/ كىالى هيٍم ييسنيىهيكفى  عىٍدؿه 

ػٍنئان كىالى  ػا  يػيٍقبىػػلي  ى وى ػا كىالى بى  عىػػٍدؿه ًمسػٍ ػػفىاعىةه سفىويوى ػٍم ييسنيىػػهيكفى   ى ك١تػػاذا {. ُِّالبقػهة/. كىالى هي
 -. فاضل اليامهائي ( د)  (؟ييقبلك  يوخهبسَت الفول مع عدؿ )

 الشػػفاعةلف قبػػل هػػهن اشيػػة الػػيت قػػٌدـ فنوػػا  الوػػدؿكأٌخػػه  الشػػفاعة  الكذل قػػٌدـ 
ػقاؿ )  ػٍوفى أىعفييى ليػوفى اٍلًبتىػابى أىفىػالى بػىٍوًقليػوفى أىأتىٍميهيكفى السَّػاسى ًأٍلػربًٌ كىبىسيى ( ْْ) بيٍم كىأىعػتيٍم بػىتػٍ
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عسػػػد هللا لهنػػػم قػػػد  يشػػػفووف( هػػػم أيمػػػهكف السػػػاس ألػػػرب ظػػػ  هػػػوالء أف هػػػوالء البقػػػهة 
فع اليامع كهو ما يستفع بتلا فا  هوالء أف ستا بقوؿلا أ ناَنن الواعظ يوظ فنيستفووف ٔت
فيت ال يفولت فا  أف هوالء سنستفووف فما ٢تملا ١تا أيمه ألرب كيسي  ع يشفووفهوالء 

ػا عىػٍدؿه ) .  ػفاعةلا هػوالء ال يقبػل مػسوم  ػفاعةيقبل مسوا  وى ػهي ًمسػٍ ( لعػت قػاؿ كىالى يػيٍوخى
يت ٙتىىسان قىًلنالن ) (( أعوا الػدي لا ١تػا ا ػًتكا موساهػا قبضػوا الػام  كربسػا ُْ) كىالى بىٍشتػىهيكٍا ًِباى

لا هػم أخػهكا لبػ  ربسػا ال أيخػه مػسوملا  عػدؿه مسوا ال أيخه مسوم  ما أخهكالا ال يوخ
ٔتقابػل مػا ظسػوا لهنػم فولػوا  كالشػفاعةٔتقابػل مػا أخػهكا هػم  عػدؿ لمة ال يوخه مسوػا 

ػػا عىػػٍدؿه . )  ػػفاعةكعنيػػحوا كهػػم دل يفولػػوالا فوػػوالء ال بقبػػل مػػسوم  وى ( ال كىالى يػيٍقبىػػلي ًمسػٍ
( أم  ا١تائػػػدة( ٓٗهى ًصػػػنىامنا )لػػػن  ألضػػػهكرة أمػػواؿ ) أىك عىػػػٍدؿي ذىلًػػ عػػدؿيقبػػل مسوػػػا 
 مسوالا بله ال يوخه لعت قب  ماالنلا ههن عاَت بله. ييقبل يء ال 

اى بىػًٍت  لهنا لن  فنوا هػهن المػور )اٞتواب      اشية الااعنة؟ * ١تاذا تٌَت الًتبن 
( كىابػَّقيػوٍا ٍُِِلتيبيٍم عىلىػ  اٍلوىػالىًمُتى )ًإٍسهىائًنلى اذٍ يهيكٍا عًٍومىيًتى الَّيًت أىعٍػوىٍمتي عىلىػٍنبيٍم كىأىشٌلً فىضَّػ

ػػا  ػػا عىػػٍدؿه كىالى بىسفىويوى وى ػػٍنئان كىالى يػيٍقبىػػلي ًمسػٍ ػػفىاعىةه يػىٍومػػان الَّ ٕتىٍػػزًم عػىٍفػػ ه عىػػ  عػٍَّفػػ و  ى ػػٍم   ى كىالى هي
(( لػػػػن  فنوػػػػا المػػػػور الػػػػيت   سػػػػناقوا بيػػػػتوج  التقػػػػدصل كالخػػػػهلا ُِّييسنيىػػػػهيكفى )
أ ػػد   أٌم زمػػاف إال ١تػػ  اربضػػ  لنيػػت مطلقػػة لم  لشػػفاعةا٢تػػا ضػػوابطلا  الشػػفاعة

ػػػً  اٍربىضىػػػ  ) يىٍشػػػفىويوفى كىالى ) ا١تطلقػػػة هػػػي للهسػػػوؿ علنػػػت  الشػػػفاعة( العبنػػػاء( ًِٖإالَّ ًلمى
.  يشفعالنيالة كاليالـ  الهجػل لبنػت أك  يشػفعا١تقندة قػد  كالشفاعةلمتت عل  الومـو

 .يشفعأمتلا كرد فنوا آ ر أعت 
( ٤تتمػػل أف أىأتىٍميػػهيكفى السَّػػاسى ًأٍلػػربًٌ موقػػع الكذل قػػاؿ )  ؟ الشػػفاعةأتخػػَت * بقػػدصل ك

 أما الااعنة فلن  فنوا هها. الشفاعةههن بسفوت فقٌدـ 
مػهة أخػهل    كأتعناوػامػهة   ػفاعة لمػة   به َتما اللمية البناعنة    /١ِتية بناعنة

  - ( يفاضل اليامهائ د. ) ؟البقهةسورة 
ػػٍنئان كىالى  ) البقػػهة  سػػورة قػػاؿ بوػػاذل  يػيٍقبىػػلي كىابػَّقيػػوٍا يػىٍومػػان الَّ ٕتىٍػػزًم عػىٍفػػ ه عىػػ  عػٍَّفػػ و  ى
ػػفىاعىةه  ػا  ى وى ػٍم ييسنيىػػهيكفى } ًمسػٍ ػػا عىػػٍدؿه كىالى هي وى ػهي ًمسػٍ ( كقػاؿ   عفػػ  اليػػورة  { ْٖكىالى يػيٍوخى

ٍنئان كىالى  وىا عىٍدؿه كىالى )كىابػَّقيوٍا يػىٍومان الَّ ٕتىٍزًم عػىٍف ه عى  عػٍَّف و  ى كىالى  بىسفىويوىا  ىفىاعىةه يػيٍقبىلي ًمسػٍ
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بنسمػا  الشػفاعة( مػع  يقبػلفوػل )  بته َت{ (.جاءت اشية الكذل ُِّهيٍم ييسنيىهيكفى }
( دل يقبػػلقػػة أف الفوػػل )عفيػوا. اٟتقن الشػػفاعةمػػع  لمػػة  موعاػان (  بسفووػػاجػاء الفوػػل ) 

ا١تقنيػػود أهنػػا جػػاءت ١تػػ  كهسػػا  البقػػهة مػػ  سػػورة ُِّإال   اشيػػة  الشػػفاعةمػػع  ييػػهٌ ه
اشيػػػة الااعنػػػة . أمػػػا   الشػػػفاعةسنشػػػفع ٔتوػػػٌت أعػػػت لػػػ  ييقبػػػل ٦تػػػ  سنشػػػفع أك مػػػ  ذم 

. كقػػػد كردت  لمػػػة الشػػػفنعكلػػػن  البػػػالـ عػػػ   عفيػػػوا لػػػ  بسفػػػع الشػػػفاعةفا١تقنيػػػود 
ػ يػ مع الفول ا١توعث   القهآف البهصل   آات أخهل مسوػا   سػورة  الشفاعة هي )أىأىٗتًَّ

ػفىاعىتػيويمٍ ًم  ديكعًًت آ٢ًتىةن ًإف ييهًٍدًف الػهٍَّٛتى  ًبضيػهٌو الَّ  ػٍنئان كىالى ييسًقػهيكًف } بػيٍسػً  عىػٍتًٌ  ى {( ِّ ى
ػػمىاكىاًت الى  الػػسجمكسػػورة  ػػ  مَّلىػػهو ً  اليَّ ػػم مًٌ ػػفىاعىتػيويمٍ )كى ى ػػٍنئان ًإالَّ ًمػػ  بػىٍوػػًد أىف  بػيٍسػػًٍت  ى  ى

 {(.ِٔكىيػىٍهضى  } أيىٍذىفى اَّللَّي ًلمى  يىشىاءي 
ييػتومل الفوػػل  موعٌػػثالفوػػل فػإذا  ػػاف ا١توػٌت  أتعنػثك بػػه َتك  لسػة الوػػهب ٬تػوز 

لا كالمالػة   القػهآف  اػَتة مسوػا قولػت مػهٌ هان يييتومل الفوػل  مهٌ هان كإذا  اف ا١توٌت  موعاان 
ٍنػػ ى  )  العوػػاـبوػػاذل   سػػورة  ػػقيػػٍل ًسػػَتيكٍا ً  الىٍرًض مثيَّ اعايػػهيكٍا  ى ػػهًًٌبُتى  افى عىاًقبىػػةي  ى  اٍلميبى

سىػػػاني كىمىػػػ  مَّوىػػػتي ً  اٍلفيٍلػػػًه كىجىوىٍلسىػػػاهيٍم خىالىئًػػػ ى )  يػػػوع {( كسػػػورة ُُ} نػٍ بيوني فػىسىجَّ ػػػهَّ فىبى
بًسىا فىاعايٍه  ىٍن ى   بيوٍا ًِباى سىا الًَّهي ى  ىهَّ رًي ى   ىافى عىاًقبىةي كىأىٍتهىقػٍ {( ا١تقنيود ألواقبػة ّٕ} اٍلميسهى

قيػٍل اى قػىػٍوـً  ) العوػاـ لا أما   قولت بوػاذل   سػورة مه هان لوهاب فجاء الفول هسا ٤تل ا
اعىًتبيٍم ًإشٌلً عىاًمله فىيىٍوؼى بػىٍولىميوفى مى   ليوٍا عىلى  مىبى إًعَّتي الى يػيٍفًلحي  بىبيوفي لىتي عىاًقبىةي الدًٌارً اٍعمى

ػػػ  رى ًٌ )  القنيػػػ {( سػػوة ُّٓ} الاَّػػاًلميوفى  ػػػاء ًأ٢ٍتيػػدىل ًمػػػٍ   كىقىػػاؿى ميوسى أىٍعلىػػمي ٔتىػػ  جى
ارً ًعسػػًدًن كىمىػػ   ػػوفي لىػػتي عىاًقبىػػةي الػػدَّ  موعاػػان {( فجػػاء الفوػػل ّٕ} إًعَّػػتي الى يػيٍفلًػػحي الاَّػػاًلميوفى  بىبي

 لف ا١تقنيود هو اٞتٌسة عفيوا.
ٍنئان ببهرت اشية )  فائدة / إ٪تا  يهرت لف  ( ك  كىابػَّقيوٍا يػىٍومان الَّ ٕتىٍزًم عػىٍف ه عى  عػٍَّف و  ى

 ل كا دة مسوما صادفت مونينة بقتضي بسبنوا ككعاالا كلف  ل كا دة كقوت   
 حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱتَت كقت الخهللا كا١تونينة الكذل  

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ كالااعنةالبقهة   َّ  مب خب حب هئجب مئ خئ
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َُُ 

 حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم

 .َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي

سىػػػا يم ) البلمػػػاتاضػػػبط  / ِٕسػػػواؿ رقػػػم  سىػػػا يٍم فىأى )  ( ٧تىَّنػٍ سىػػػا يمأى )(  ٧تىنػٍ  (٧تىنػٍ
 .؟( ا يم٧تَّ ( ) أى٧تىا يم)

سىػػا يم)  كردت / ِٕاٞتػػواب رقػػم  ا١توضػػع (  البقػػهة  )  ك نػػدة بػػهن النيػػنسة(  ٧تىَّنػٍ
سىػا يمأى ( فقػد كردت ) طػػت – العػهاؼ – البقهةلا بنسما   ا١تواضع االخهل ) الكؿ  (٧تىنػٍ
سىػا يمبود موضػع ) البقهة   ألفاءكزد  سىػا يٍم فىأى )  الفػاء لا كاربػط زادة ( ِبيػة٧تىَّنػٍ ( مػع ٧تىنػٍ
سىا يمٍ فى لا أم ) السهؽ ( ا يم٧تَّػ( ك ندة   سورة ابػهاهنملا ك ) أى٧تىا يملا أما ) (كىأىٍتهىقػٍسىا  أى٧تىنػٍ

 - قاعدة الضبط ألشوهك ندة   سورة االسهاءلا كعضبط ما بقدـ عل  
سىا يم " ٍ  آًؿ ًفٍهعىٍوفى  ٧تىَّنػٍ ً  اٍلبػىقىهىًة فىالى بػىٍسيىت أىكَّالن  جىاءىتٍ  **** ٫تىٍزىن ًبالى "  مًٌ

(16) 
ا ميبىا ىهىةن  هى  (17)ً  اٍلًبتىاًب اى قػيهَّاءٍ  مىٍوًضعه كىً نده  **** فىاءٍ  كًبمزةو "  ٧تىنػٍسىا يمٍ فىأى  " بػىٍودى

سىا يمأى  " ً  أٍعهىاًؼ طىػتى اى أكرل اٍلسػُّوى  **** كىاعٍػتػىوى  ثٍػسػىتػىٍُتً ا ًأ٢ٍتىٍمزىةً "  ٧تىنػٍ
(18) 

ا ً  الىٍعهىاؼً  هى ا ً  طىتى  ****" ٍ  آًؿ ًفٍهعىوفى يىييوميوعىبيمٍ مً " بػىٍودى هى ٍ  عىديكًٌ يٍم كىكىاعىٍدَنى يمٍ " كىقيٍل بػىٍودى  "مًٌ
ةه  **** اى كى  عػيٍوفو  ًبالى "  ٧تىا يمأى  كىً  إبٍػهىاًهنمى " ً  اٍلقيٍهآًف فىالى بػىٍونىا كىً ندى

(19) 
ةه "  ٧تىَّا يمٍ  " بػىهىاءٍ  " اى  كىًإذىا مىيَّبيمي اٍلضُّهُّ  " لىدىل ****   ى االٍسهىاءٍ  كىً ٍندى

(2٠) 
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البقهة َّ يه ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن

 .البقهة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱ -2

                                       
ٍ  آًؿ ًفٍهعىٍوفى  ٧تىَّنػٍسىا يمكىًإٍذ )  البقهة  ا١توضع الكؿ    ٫تزة( جاءت م  تَت ٧تىَّنػٍسىا يم (  لمة )  (.مًٌ ُٔ(  

ٍ  آًؿ ًفٍهعىٍوفى  ٧تىَّنػٍسىا يمكىًإٍذ جاءت بود اشية اليت فنوا )  ةالبقه (   أى٧تىنػٍسىا يٍم فى ( )  .الفاء كا٢تمزة( مبا هة كهي بزادة مًٌ ُٕ(  
سىا يم ( كردت )  (. طػت – العهاؼ  سوريت )  أ٢تمزة( مهبُت أى٧تىنػٍ ُٖ(  
.ابهاهنم  سورة  اء  القهاف بسَت  ك ندة( جاءت  أى٧تىا يم(  لمة )  ُٗ(  
.االسهاء  القهاف   سورة  ك ندة( جاءت  ٧تَّا يم)  (  لمة َِ(  



 َُِ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت ٱُّٱ -3
 .العهاؼ َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ  -4
  .طت َّ زت رت يب

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -5
 جييه ىه مه جه  ين ىن من خن

  .إبهاهنم َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

 جهين ىن من  خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -6
 .اإلسهاء َّ جي يه ىه مه

سىا يم  ) ما الفهؽ بُت ١تية بناعنة / سىا يم ٧تى أى  ( ك )٧تىَّنػٍ  - ( د. أٛتد الببنيي) (؟.نػٍ
سىػػا يم أى  ) بوػػٍت مػػ  ا٢تػػالؾ يوػػٍت  ػػاف فهعػػوف يولببػػم فأ٧تنسػػا م أ٢تمػػزة  ػػػاف  (٧تىنػٍ

فػػنبم قتػػل كبػػهبنح أ٧تنسػػا م مػػ  هػػها فأ٧تنسػػا م يوػػٍت أ٧تنسػػا م مػػ  مػػا  ػػاف يفولػػت ببػػم 
سىػػا يم)فهعػوف مػػ  قتػلو كبػػهبنح هػػهن أ٧تنسػا م.  د أف أ٧تػػاهم هللا بوػػٍت  ػيء  شل بوػػ( ٧تىَّنػٍ

م  الهبح أي  ذهبػوا؟ قػاؿ ٧تنسػا م أم أخػهَن ببػم إذل مبػافو ذم ٧تػول أم مهبفػع ك 
فىأىٍسًه ًبًوبىاًدم لىٍنالن إًعَّبيٍم آم  كفوالن أخههم رب الوا١تُت ِبمهو مست إذل موس  أخههم ) 

م ا١تػػاء ( كرا ػوا إذل سػػنساء مث جػاءهم ا١تػػ  كاليػلول كفجػػه ٢تػالػػدخاف﴾ ِّ﴿ ميتػَّبػىويػوفى 
يوػػٍت دخلػػوا   مبػػافو آمػػ . فالتسجنػػة هػػي ا١تبػػاف ا١تهبفػػع اشمػػ    الرض  مػػا يقػػوؿ 

إذل مبػاف آمػ لا ك ػل  ٧تنسػا ممػ  القتػل أكصػلسا م أم  أ٧تنسػا مالقاموس. إذان بود ما 
خائ  بود أف بسجنت م  ا٢تالؾ بسجنت إذل مباف آم  كههن قاعدة  ما   القػاموس. 

ا أكصلت إذل ٧توة مػ  الرض لبػي يوػنش فنوػا آمسػان.  مػا قػاؿ إذف أ٧ت  م  ا٢تالؾ ٧ت
ػػوؾى كىأىٍهلىػػهى علػػ  سػػندَن لػػوط )  ( يوػػٍت أخػػهن إذل مبػػاف  الوسببػػوت﴾ ّّ﴿ ًإَنَّ ميسىجُّ

آم  دل ينيبوم ا٢تالؾ فسج  أخػههم سػهل بػم إذل قهيػة أخػهل إذل قػهل بونػدة هبػهالا 
ف التسجنػػة أكؿ مػػهة لبػػٍت إسػػهائنل  . ك لبػػم بوهفػػوف أك٧تنسػػا م أ٧تنسػػا مهػػها الفػػهؽ بػػُت 

 (٧تنسػػا م) اعػػت بسجنػػة موجػػزة بػػدكف أسػػباب اضػػهب بونيػػاؾ البحػػه فػػاعفلق هػػهن   
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َُّ 

لهنا بيبوه جولت دكلة فهعوف بسهؽ ك أهنا قٌشػة كأم بسجنػةت بلػه التسجنػة مبػالغ فنوػا 
مث هساؾ بسجنات أخهل عل  مدل أربوُت ٜتيػُت مائػة سػسة  ػم بسجنػة  (٧تنسا م)قاؿ 
 تَت موقولة إسقاط دكلة بشرب ماء.م؟ التسجنة الكذل أ٧تاه

. لمػػة ٧تىَّػػ  ببػػوف كقػػت عػػزكؿ الوػػهاب.  لمػػة ٧تَّػػ  ك لمػػة أ٧تػػ  بنسومػػا فػػهؽ  بَت
ك لمػػػة أ٧تػػػ  ٯتسػػػع عػػػسوم الوػػػهاب. الكذل للتخلػػػن  مػػػ  الوػػػهاب كالااعنػػػة يبوػػػد عػػػسوم 

خلنيػػوم مػػ   عػػهاب فهعػػوف هنائنػػا. ففضػػل هللا علػػنوم  ػػاف علػػ  مػػه لتُت. مه لػػة أعػػت
 عهاب كاقع علنوم. كا١ته لة الااعنة أعت أبودهم ع  آؿ فهعوف فمسع عسوم الوهاب.

كإذ ( )  ٧ٌتنسػػػا م مػػػ  آؿ فهعػػػوف ييػػػوموعبم سػػػوء الوػػػهاب يػػػهْتوف كإذ)  /فائػػػدة 
القتػػػل أسػػػهع كقوعنػػػا مػػػ   ( أ٧تنسػػػا م مػػػ  آؿ فهعػػػوف ييػػػوموعبم سػػػوء الوػػػهاب يقتلػػػوف

ها جاء مع الفول يقتلوف)أ٧ت ( لعت أسهع   التسجنة الهبحلا لف الخَت فنت بهاخيلا ل
 .م )٧ٌت ( بيب  ٫تزة التودية فنت كلشدة اٟتاؿ

سىػا يمًإٍذ كى  اضػبط اشات ) / ّٕسواؿ رقم  ػٍ  آًؿ ًفٍهعىػٍوفى  ٧تىَّنػٍ ًإٍذ كى ( البقػهة ك )مًٌ
ٍ  آًؿ ًفٍهعىوفى  أى٧تىنػٍسىا يم ٍ  آًؿ فً  أى٧تىا يمًإٍذ  ( العهاؼ ك )مًٌ  ؟.( ابهاهنمٍهعىٍوفى مًٌ

سىػػػا يم )  ك نػػػدة البقػػػهة   / ّٕاٞتػػػواب رقػػػم   العػػػهاؼلا بنسمػػػا   ٫تػػػزة( بػػػدكف ٧تىَّنػٍ
سىا يم) سىػا يم أى )  ٫تػزةمػع  العػهاؼاسػم سػورة  ٫تزة( عهبط أى٧تىنػٍ  إبػهاهنم(لا امػا   سػورة ٧تىنػٍ
(   لػث  ػهؼ ألػ  مديػة بوػدلا ففنوػا ) العػهاؼ اليت     اءكبدكف  بمزة(  يما أى٧تى )

 - بود  لث  هؼكاليت هي أيضا  هنماابه   اسم سورة  الل  ا١تديةبهبطوا مع 
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البقهة َّ يه ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت ٱُّٱ -2
 .العهاؼ َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث



 َُْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3
 جييه ىه مه جه  ين ىن من خن

 .إبهاهنم َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي
سىػا يم  } كىًإٍذ البقػهة  سورة  ١تية بناعنة / ػٍ  آًؿ ًفٍهعىػٍوفى {.. البػالـ هسػا  ٧تىَّنػٍ مػ  مًٌ

ػػةى اَّللًَّ عىلىػػٍنبيٍم ًإٍذ  إبػػهاهنم. أمػػا   سػػورة هللا ػػهيكٍا عًٍومى { البػػالـ هسػػا   أى٧تىػػا يمٍ فسجػػد } اذٍ ي
 علنت اليالـ..    الـ موس 

إف  الـ موس  ٭تبي ع    اعت كبواذل ك الـ موس ؟.. سبحما الفهؽ بُت  الـ هللا
 الـ هللا. إف هللا سبحاعت كبواذل  ػُت ٯتػع علػ  عبػادن ٯتػع علػنوم بقمػم السومػةلا كال 

سىػػا يم  ػػُت امػع علػػ  بػػٍت إسػػهائنل قػػاؿ  }ٯتػع ألػػسوم النيػػسَتة. كهللا ببػػارؾ كبوػػاذل  ٧تىَّنػٍ
ػػوءى الٍ  ػػوميوعىبيٍم سي ػػٍ  آًؿ ًفٍهعىػػٍوفى يىيي ػػآءى يمٍ مًٌ يوفى أىبٍػسىػػآءى يٍم كىيىٍيػػتىٍحنيوفى ًعيى اًب ييػػهىْتًٌ كدل لا {وىػػهى

يتبلم ع  الوهاب الهم  اف يالقنػت قػـو موسػ  مػ  آؿ فهعػوف. إهنػم  ػاعوا أيخػهكهنم 
أجهاء   الرض لنحهثوا ك  اٞتباؿ لنسحتوا اٟتجه ك  ا١تسػازؿ لنخػدموا. كمػ  لػن  لػت 

النوػود ٯتبػػهكف كييػَتكف ٔتالبػػ  قدٯتػة  ػػىت  عمػل يفهضػػوف علنػت اٞتزيػػة. كلػهله  ػػاف
كىضيػهًبىٍت يتواكف فهعوف   أخه اٞتزية مسوم. كهها موٌت قػوؿ اٟتػق سػبحاعت كبوػاذل } 

ٍيػػػبىسىةي  أم أهنػػػم يتميػػػبوف كياوػػػهكف الهلػػػة  ػػػىت ال  لأُ  البقػػػهة{ عىلىػػػٍنًومي الهًٌلَّػػػةي كىاٍلمى
نوم ِبعػػت أ٧تػػاهم مػػ   ػػل هػػها يػػدفووا اٞتزيػػة. كلبػػ  اٟتػػق سػػبحاعت كبوػػاذل دل ٯتػػع علػػ

الوهاب. بل ٯتع علنوم بقمة السومػة. كهػي ٧تػاة البسػاء مػ  الػهبح كاسػتحناء السيػاء. 
 لهنم   ههن اٟتالة ستيتهؿ عياؤهم كرجا٢تم. فا١تهأة ال ٕتد رجػال ٭تمنوػا كبسحػهؼ.

 (.   متورل الشوهاكم الشن  )
ػٍ  آًؿ ًفٍهعىػٍوفى كىًإٍذ ٧تىَّ  ) البقهة  سورة   يقوؿ الد تور فاضل اليامهائي سىا يم مًٌ ك   (نػٍ

ٍ  آؿً  أى٧تىا يم) ًإٍذ قاؿ عل  لياف سندَن موس   إبهاهنم كدل يقل هسػا  أ٧تا م ًفٍهعىٍوفى ( مًٌ
. هساؾ فهؽ بُت فٌول كأفوللا ٧ٌت  يفند التمول كالتلٌبث كالبقاء مال علٌػم كأعلػملا ٧ٌتا م
لا فٌول فنوا ٘تول كبلٌبث. موس  علنت اليػالـ إخبارفوو  أعلمٖتتاج إذل كقت أما  عٌلم

سىػا ًببيػمي ( فأهن  ا١توضوع بيػهعة.  مػا قػاؿ  أ٧تا ميودد السوم علنوم فقاؿ )  ) كىًإٍذ فػىهىقػٍ
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سىػػػا يمٍ اٍلبىٍحػػػهى  سىػػػا فىأى٧تىنػٍ ( لهنػػػم دل ٯتباػػػوا   البقػػػهة  (َٓآؿى ًفٍهعىػػػٍوفى كىأىعػػػتيٍم بىسايػػػهيكفى ) كىأىٍتهىقػٍ
( ِْ) فىأى٧تىػػػاني اَّللَّي ًمػػػ ى السَّػػػارً قػػػاؿ )  إبػػػهاهنم   .  ػػػىتأ٧تنسػػػا مفقػػػاؿ  البحػػػه طػػػويالن 

   السار.  ( دل يقل ٧ٌتان لعت دل يلبث  اَتان  الوسببوت
يوفى  يىييوميوعىبيٍم سيوىءى اٍلوىػهىابً  اضبط اشات ) / ْٕسواؿ رقم   يػيقىتًٌليػوفى  - ييػهىْتًٌ

يوفى كى  –  (؟. ييهىْتًٌ
 -مواضع اشات هي  / ْٕاٞتواب رقم 

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 .البقهة َّ يه ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت ُّٱ -2
 .العهاؼ َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 جييه ىه مه جه  ين ىن من خن

 .إبهاهنم َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي
ابً ) كردت   (لا إبهاهنم - العهاؼ - البقهةمهات )  ثالث(  يىييوميوعىبيٍم سيوىءى اٍلوىهى

يوفى ككرد بودها )  يوفى  – االعػهاؼ يػيقىتًٌليوفى  – البقهة ييهىْتًٌ ( ذْتػُتبػُت  قتػل(لا أم ) إبػهاهنم كىييهىْتًٌ
ػسػيقىتًٌلي  )مػع  العػهاؼ( سػورة يػيقىتًٌليػوفى ك٦تبػ  عػهبط )  ( كهػهن اشيػة جػاءت   عفػػ   سى

يوفى أىبٍػسىاء يمٍ  )ت جاء كأيضا (ُِٕ أىبٍػسىاءهيمٍ  سىسػيقىتًٌلي قىاؿى  اليورة  ) ا١توضوُت   (  ييهىْتًٌ
 العػػػهاؼ  سػػػورة  (أىبٍػسىػػػاء يٍم  يػيقىتًٌليػػػوفى اشيػػػة ) أم ابػػػهاهنم كأبػػػت  لػػػثكالاا البقػػهة الكؿ

(  الػواكزادة ) عضػبط ك  .قاعدة اختالؼ الوسط بػُت الطػهفُت ا١تتشػابُتكبضبط عل  
يوفى كى   )    - لزادة للموضع ا١تتأخهقاعدة ا( عل  ييهىْتًٌ

 - قاعدة الضبط ألشوهما بقدـ ذ هن عل   ضبطعك 
  " ً  اٍلهًٌٍ ًه اٟتٍىًبنمٍ يىييوميوعىبيٍم سيوىءى اٍلوىهىاًب  "

 جىاءىٍت ً  بػىقىهىًة ااٍلٍعهىاًؼ كىابٍػهىاًهنمٍ  
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هىا " ا بػىٍودى يوفى  جى   " ً  بػىقىهىًة ابٍػهىاًهنمٍ  أىبٍػسىاء يمٍ  ييهىْتًٌ
يوفى كى  " اٍلوىاكى  دً كىزً    " ً  إًبٍػهىاًهنمٍ  ييهىْتًٌ

 كىاٍختػىلى ى مىٍوًضعي الىٍعهىاًؼ عىسػٍويمىا 
ًؼ الوىسىطً "  أىبٍػسىاء يمٍ  يػيقىتًٌليوفى  "   ااٍضًبٍطويمى  كىًأٍخًتالى

يوفى الفػهؽ بػُت )   رٛتت هللا بواذل مالشن    متورل الشوهكايقوؿ  (.  أىبٍػسىػآءى يمٍ  ييػهىْتًٌ
البػػد فنػػت مػػ  إراقػػة دمػػاء. كالػػهبح  الػػهبح.. القتػػلتػػَت  الػػهبح(..  أىبٍػسىػػآءى يمٍ  قىتًٌليػػوفى يػي ك ) 

قػػد يبػػوف ألػػهبح أك بسػػَتن  ػػا٠تسق  القتػػلعػػادة يػػتم بقطػػع الشػػهايُت عسػػد الهقبػػةلا كلبػػ  
 لن   هطا فنت أف بيفه الدماء. قتلكاإلتهاؽ.  ل هها 

فلم يودد ا  علنوملا كالهم   سػورة    البقهة كالعهاؼ م   الـ هللا بواذل فائدة /
ابػػهاهنم فوػػو مػػ   ػػالـ موسػػ  علنػػت اليػػالـ فوػػدد اػػ  علػػنوم ك ػػاف مػػأمورا بػػهله   

 مب خب حب جب ُّٱ    اشيػػة قبلوػػا (جح  مج حج) قولػػت بوػػاذل
 جس مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت  جت هب

 .ٓإبهاهنم   َّ  خص حص مس خس حس

 ؟.(لا مث اضبطواآؿى ًفٍهعىٍوفى  كىأىٍتهىقٍػسىا ) اشيةأي  كردت  / ٕٓسواؿ رقم 
قاعػػػدة  علػػ  كبضػػبط(لا  العفػػاؿ – البقػػػهةكردت   سػػوريت )  / ٕٓاٞتػػواب رقػػم 
 - الضبط ألشوه

ٍت كىأىٍتهىقػٍسىا آؿى ًفٍهعىٍوفى  " رلى اشاى  ً  بػىقىهىًة االعٍػفىاًؿ كىاٍسأًؿ هللا اٍلاػَّبىاتٍ  ****" اى اتى
ًإٍذ فػىهى  ً  اٍلبػىقىهىًة لىدىل" ٍأًب آًؿ ًفٍهعىٍوفى  كىً  الىعٍػفىاًؿ " ****" آبًنىة  قٍػسىا ًببيمي اٍلبىٍحهى كى  الاَّاعًنىة"   ىدى

ػاعيواٍ  يػكى )  العفػاؿ( ك  بىسايػهيكفى  عػتيمٍ أى كى )  البقهةجاء بودها      ا٢تمػزة (ظىػاًلًمُتى  لّّ  ى
ٍأًب آ (لا كموػٌت ) " لّّ  يػكى مػ  )  الباؼ( قبل  عتيمٍ أى كى م  )  ػدى أم  (الاَّاعًنىػة "  ًؿ ًفٍهعىػٍوفى  ى

ٍأًب آًؿ ًفٍهعىٍوفى لعت )   ا١توضع الااشل  .مهبُت( كردت   ىدى
 .البقهة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱ -1
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 ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ٱُّٱ -2

 .العفاؿ َّ نئ مئ زئ رئ

ٱالعهاؼ    (   سورة آؿى ًفٍهعىٍوفى  ( فقط بدكف ) كىأىٍتهىقػٍسىا/ كردت  لمة )  مال اة

 ختحت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ  ٹٱٹٱُّٱ
 .العهاؼ َّ مج حج مث هت مت

ًإذٍ  مواضػػع ) اضػػبط / ٕٔسػػواؿ رقػػم  ػػ   كى كىاعىػػٍدَنى كى  لىنػٍلىػػةن  / أىٍربىوًػػُتى كىاعىػػٍدَنى ميوسى
 (؟. لىنػٍلىةن  ثىالىًثُتى ميوسى  

 -ا١تواضع هي  / ٕٔاٞتواب رقم 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ -1

 .البقهة َّ مب  زب

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ -2
 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىين

 .العهاؼ َّ حب جب
( اهنػػػػا  كإذ(لا كأعتبػػػػت اذل )  مفنيػػػػلة)  العػػػػهاؼ( ك   ٣تملػػػػة)  البقػػػػهةجػػػػاءت   

 العػػػػهاؼ( ك  كىاعىػػػػٍدَنى  كىًإذٍ ( فبػػػػدأت اشيػػػػة )  مػػػػهات  ٔ)كردت   عفػػػػ  النيػػػػفحة 
  اليػػػػػورة الطػػػػػوؿ  أهنمػػػػػا( أىٍربىوًػػػػػُتى  ( ك )كىًإٍذ )   كعضػػػػػبط(لا  إذ( بػػػػػدكف ) ألػػػػػواك)
  . قاعدة ضبط الزادة   اليورة الطوؿكهي  (البقهة)

ػػ   كىًإذٍ )  مػػا الفػػهؽ بػػُت قولػػت بوػػاذل / ١تيػػة بناعنػػة لىػػةن  أىٍربىوًػػُتى كىاعىػػٍدَنى ميوسى  كقولػػت( لىنػٍ
لىةن  ثىالىًثُتى كىاعىٍدَنى ميوسى  كى ) ا ًبوىٍشهو لىنػٍ  - ( يفاضل اليامهائ .د(؟ ) كىأىٍ٘تىٍمسىاهى

ػػ   ) كىًإذٍ  قػػاؿ بوػػاذل   سػػورة البقػػهة لىػػةن  أىٍربىوًػػُتى كىاعىػػٍدَنى ميوسى مثيَّ اٗتَّىػػٍهمتيي اٍلًوٍجػػلى ًمػػ  لىنػٍ
ػػ  كى سػػورة العػػهاؼ )  كقػػاؿ  {( ُٓبػىٍوػػًدًن كىأىعػػتيٍم ظىػػاًلميوفى } لىػػةن  ثىالىثًػػُتى كىاعىػػٍدَنى ميوسى لىنػٍ

ػػا ًبوىٍشػػهو  ػػاريكفى اٍخليٍفػػػًٍت ً   فػىػػتىمَّ  كىأىٍ٘تىٍمسىاهى ػػ  لىًخنػػًت هى لىػػةن كىقىػػاؿى ميوسى ًمنقىػػاتي رىبًٌػػًت أىٍربىوًػػُتى لىنػٍ
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لا بفنينلكآية فنوا  إٚتاؿ{( آية فنوا ُِْ} اٍلميٍفًيًدي ى  قػىٍوًمي كىأىٍصًلٍح كىالى بػىتًَّبٍع سىًبنلى 
؟ لػػو عػػدَن إذل سػػناؽ سػػػورة موضػػع آخػػهلبػػ  ١تػػاذا اإلٚتػػاؿ   موضػػع كالتفنيػػنل   

البقهة ٧تد أعت كرد فنوا ههن اشيػة فقػط   هػها اجملػاؿ بنسمػا   ا١تشػود عفيػت   سػورة 
لىػةن  ثىالىًثُتى كىاعىٍدَنى ميوسى  كى العهاؼ فنت بفنينل  بَت م  قولت بواذل )  ػا ًبوىٍشػهو لىنػٍ  كىأىٍ٘تىٍمسىاهى

ػػ  لىًخنػػًت  لىػةن كىقىػػاؿى ميوسى ػاريكفى اٍخليٍفػػًٍت ً  قػىػػٍوًمي كىأىٍصػػًلٍح كىالى فػىػتىمَّ ًمنقىػػاتي رىبًٌػػًت أىٍربىوًػػُتى لىنػٍ هى
ػػػًبنلى  ػػػٍيءو { ( إذل قولػػػت ) ُِْ} اٍلميٍفًيػػػًدي ى  بػىتَّبًػػػٍع سى ػػػلًٌ  ى سىػػػا لىػػػتي ً  الىٍلػػػوىاًح ًمػػػ   ي تػىبػٍ كى ى

ػًسوىا  ا ًبقيػوَّةو كىٍأميػٍه قػىٍومىػهى أيىٍخيػهيكٍا ِبًىٍ يى ػأيرًيبيٍم دىارى مٍَّوًعاىةن كىبػىٍفنًينالن لًٌبيلًٌ  ىٍيءو فىخيػٍههى سى
{( البػػالـ طويػػل كالقنيػػة كال ػػداث   ا١تواعػػدة مفنيػػلة أ اػػه   ُْٓ} اٍلفىاًسػػًقُتى 

   فساسػػػ  التفنيػػػنلالعػػػهاؼ كدل بػػػه ه   البقػػػهة لف ا١تيػػػألة   البقػػػهة فنوػػػا إ٬تػػػازلا 
  سػػورة البقػػهة لػها جػػاء   العػػهاؼ أف موسػ  علنػػت اليػػالـ  كاإل٬تػازسػورة العػػهاؼ 

 يومان مث أفطه فقاؿ بوػاذل صػم فنيػاـ عشػهة أاـ أخػهل أمػا   سػورة البقػهة صاـ ثالثُت
 (.أربوُت يومان فجاءت عل  سبنل اإلٚتاؿ ) 

 (؟.  بػىٍوًدًن كىأىعتيٍم ظىاًلميوفى مثيَّ اٗتَّىٍهمتيي اٍلًوٍجلى مً اضبط اشية ) / ٕٕسواؿ رقم 
مثيَّ  ) ا١توضػع الكؿ   افقػطلا جػاء بوػده البقػهة   مهبُتكردت  / ٕٕاٞتواب رقم 

ػػٍوَنى عى  ػػهٍ كىًإٍذ أى )  الاػػاشل ا١توضػػع( ك   سبيمً عىػػفى ِبف  ا١توضػػع الكؿكعضػػبط ( َنى ًمناىػػاقىبيٍم خى
 – ٍجلى وً الٍ  -ُتى وً أىٍربى  –ٍدَنى عى   اشية  كىا عُتفىٍوَنى مع ما دار م  أ هؼ عى عهبط ) عُت 

ػػٍم (لا أمػػوى لى  –ًد ٍوػػبػى  –سبيًم عىػػ –ًدًن ٍوػػبػى   لمػػة مػػ    ذاؿ -خػػاءفسػػهبط   ا١توضػػع الاػػاشلا لَّبي
 - (متيي ػخىهٍ ابَّ  لمة )   ذاؿ -خاء( مع َنى خىهٍ كىًإٍذ أى )
 نب ٱ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ُّٱ -2
 .البقهة َّ  حك... مخ جخ مح جح مج حج مث

بػػػػ  ٔٓك  ِٓ( ختمػػت اشيػػة ٖحة )أعػػت   عفػػ  النيػػف كمػػ  اٞتػػديه ألػػه ه هسػػا



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

َُٗ 

ػػػٍم بىٍشػػػبيهيكفى ) ػػػٍوَنى عىػػػٍسبيٍم ًمػػػٍ  بػىٍوػػػًد ذىلًػػػهى )  (لىوىلَّبي ػػػٍم بىٍشػػػبيهيكفى مثيَّ عىفى مثيَّ لا ) (ِٓ) لىوىلَّبي
ػػٍم بىٍشػػبيهيكفى بػىوىاٍػسىػػا يٍم ًمػػٍ  بػىٍوػػًد مىػػٍوًببيٍم  كىأىعػػتيٍم َنسػػ  قولػػت ) ا١توضػػع الكؿ لا(ٔٓ) لىوىلَّبي

الوجػػللا لعػػت ال أظلػػم ٦تػػ  اٗتػػه عػػدان مػػع هللا. مث عفػػا هللا عػػسوم بوػػد  ( اٗتػػاذهمميوفى ظىػػالً 
 ذله كههن عومة بيتحق الشبه.

( أخػه هللا ٢تػم ألنيػاعقةلا لف االعيػاف كىأىعػتيٍم بىسايػهيكفى َنس  قولػت )  ا١توضع الااشل
د  نسما بسزؿ علنت النياعقة يساه النوا م   دة فزعت كاعبوارن بالا مث بواوم هللا م  بوػ

 ما أخههتم النياعقة اليت أمابتوم لولوم يشبهكف.
 ؟.( آبػىنػٍسىا ميوسى  اٍلًبتىابى  مواضع ) اضبط / ٖٕسواؿ رقم 
 -  ا١تواضع التالنة  كردت / ٖٕاٞتواب رقم 

 .البقهة َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ -1

 جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -2
  حس جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت  مت خت حت
 .البقهة َّ جض مص خص حص مس خس

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ -3

 .العواـ َّ ين ىن نن  من زن رن

 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ -4
 .هود َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ -5
 .اإلسهاء َّ  رئ ّٰ

 .ا١تومسوف َّ يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -6

 .الفهقاف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ٱُّٱ -7



 َُُ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -8

 . القني َّ  مق حق مف خف حف جف
 نئ مئ  زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱُّٱ -9

 .اليجدة َّ يئ ىئ

 جن مم خم حم جم هلمل خل  حل جل مك لك ٱُّٱ -1٠

 .فنيلت َّ حي جي ٰه مه جه هن منخن  حن
 / الضبط كالفوائد

ػػ  اٍلًبتىػػابى  كىلىقىػػدٍ الصػػل   هػػهن اشيػػة )  -1 سىػػا ميوسى ( كىلىقىػػدٍ أم  اػػهة دكراف ) ( آبػىنػٍ
 .مووا

هػي  البقػهةسػورة  لاالبقهةرت  اَتا   ( ببه كىًإٍذ ( لف ) كىًإٍذ )  البقهةبدأت أية  -2
دل أتيت كهػػػي  ا١تومسػػػوف(لا بنسمػػػا   كىاٍلفيٍهقىػػػافى كلػػػها جػػػاء فنوػػػا زادة )  الطػػػوؿ

ػػػلىوىلَّ لا ) اليػػػورة القنيػػػه ػػػلىوىلَّ )  ك البقػػػهة  ( ٍم بي كعيػػػتطنع  لاا١تومسػػػوف  ( ٍم وي
ػػػلىوىلَّ مػػػ  )  البػػػاؼِبف   ضػػػبطوا ػػػلىوىلَّ مػػػ  )  ا٢تػػػاءقبػػػل  (مٍ بي مػػػ   كالتػػػاء (لاٍم وي

 (.ٍوتىديكفى يىػ( مع )ٍم وي لىوىلَّ م  )  كالناء(لا ٍم بي لىوىلَّ ( مع ) ٍوتىديكفى بىػ)
سىا ميوسى  اٍلًبتىابى  كىلىقىدٍ كردت اشية )  -3 ( مهات   اليور التالنة  ٕ)  سبع(  آبػىنػٍ

(لا  فنيػلت – اليجدة – القني  – الفهقاف – ا١تومسوف – هود – البقهة) 
ك بػػػػػ   الفهقػػػػػافك  فنيػػػػلت   هػػػػػود سػػػػػجد)  عشػػػػائنةأٞتملػػػػػة اال كعضػػػػبطوا
 (. البقهة قنية ا١تومسوف

 ( ٘تاما.  فنيلتك  هودبشابت آيتا )  -4
سىا كى )  الواكبزادة  اإلسهاء(لا ك   مثيَّ جاء قبلوا )  العواـ   -5  (.آبػىنػٍ

 -كعلخ  ما مت ذ هن   البنات التالنة 
سىا ميوسى  اٍلًبتىابى  كىًإذٍ  " ةه  ****"  فكىاٍلفيٍهقىا آبػىنػٍ  ً  اٍلبػىقىهىًة كىً  اٍلقيٍهآفٍ  كىً ندى

سىا ميوسى  اٍلًبتىاب كىلىقىدٍ  ً  تىٍَتًهىا " وىةه  ****"  آبػىنػٍ بػٍ  أىبىٍت اى أيكرل الىٍلبىابٍ  سى
ا ٍلوىاكً أً  " ً  ااٍلعٍػوىاـً كىً  اإًلٍسهىاءً  مثيَّ  "****  اك  ااٍلعٍػوىاـً كىاإًلٍسهىاًء اٍختػىلىفىٍت ً  ًبٍدئًوى   فىػػًووى
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ُُُ 

ػٍم بػىٍوتىػديكفى )  ١تية بناعنػة / ػ  اٍلًبتىػابى كىاٍلفيٍهقىػافى لىوىلَّبي سىػا ميوسى ( البقػهة ( ّٓ) كىًإٍذ آبػىنػٍ
ػػ  اٍلًبتىػابى ًمػػ  )  مػا الفػهؽ بػػُت البتػاب كالفهقػػاف؟   سػورة القنيػ  سىػا ميوسى كىلىقىػػٍد آبػىنػٍ

ػػٍم يػىتىػػهى َّهيكفى أىٍهلىٍبسىػػا اٍلقيػػهيكفى اٍليكذلى بىنيىػػ بػىٍوػػًد مىػػا ػػدنل كىرىٍٛتىػػةن لَّوىلَّوي دل (( ّْ) ائًهى لًلسَّػػاًس كىهي
 - ( د. فاضل اليامهائي)  يه ه الفهقاف كذ هن   آية البقهة فلماذا؟

البتاب هو التوراة كالفهقاف هػي ا١توجػزات الػيت أكبنوػا موسػ   الونيػ  كا١توجػزات 
 الهم يفهؽ بُت اٟتق كالباطل.الخهل كهي بيع آات كالفهقاف بُت اٟتق كالباطل 

١تاذا قػاؿ   الكذل البتػاب كالفهقػاف ك  الااعنػة قػاؿ البتػاب فقػط؟  لب  اليواؿ 
)اى بىػًٍت قلسا اليناؽ هو الهم ٭تدد. الكذل جاءت   سناؽ البػالـ عػ  بػٍت إسػهائنل 

سىػا أما الااعنة فقاؿ )  ( قهةالب( ًَْإٍسهىائًنلى اذٍ يهيكٍا عًٍومىيًتى الَّيًت أىعٍػوىٍمتي عىلىٍنبيٍم ) كىلىقىػٍد آبػىنػٍ
ػػ  اٍلًبتىػػابى ًمػػ  بػىٍوػػًد مىػػا أىٍهلىٍبسىػػا اٍلقيػػهيكفى اٍليكذلى  ( مػػ  الػػهم  ػػاهد  بىنيىػػائًهى لًلسَّػػاسً ميوسى

الفهقػػاف؟  ػػاهدن بسػػو إسػػهائنل كفهعػػوف الػػهي   ػػاعوا  اضػػهي  لبػػ  السػػاس اشخػػهي  دل 
دل يقػػوؿ الفهقػػاف لهنػػم دل يشػػاهدكا هػػها  يشػػاهدكا هػػها الشػػيء فلمػػا قػػاؿ بنيػػائه للسػػاس

(  اف ا٠تطاب ٢تػم هػم الػهي   ػاهدكا  لىوىلَّبيٍم بػىٍوتىديكفى الشيء لب  ١تا خاطبوم قاؿ ) 
فلما ببلم مع بٍت إسهائنل خنيوصان قاؿ البتاب كالفهقافلا ١تػا قػاؿ بنيػائه للسػاس قػاؿ 

مػػػ  السػػػاس دل  البتػػػابلا الفهقػػػاف ذهػػػ  كبقػػػي البتػػػاب كالبتػػػاب بنيػػػائه للسػػػاس ك اػػػَت
يشاهدكا ههن ا١توجزات الهي   اهدها هم اٟتاضهكف كالباقوف دل يشاهدكها. هو يهيد 

 أف يه ز لهله ٮتتار البلمات ْتنث ا١تهاد مسوا.
سىا ميوسى    أما مواضع )  - ( اٍلًبتىابى بدكف  -آبػىنػٍ

 حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -1
 حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت خت
 .السياء َّ  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض  مص خص



 ُُِ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ -2
 .اإلسهاء َّ مخ جخ مح جح مج

 .العبناء َّ نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -3

 .تافه َّ يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب ٱُّٱ -4

 / الضبط كالفوائد
ػػػ   كىلىقىػػػدٍ  كردت اشيػػػة ) -1 سىػػػا ميوسى (  ّ)  ثػػػالث (اٍلًبتىػػػابى ( بػػػدكف  لمػػػة ) آبػىنػٍ

جػػػاء بوػػػدها   االسػػػهاء  (لا تػػػافه – العبنػػػاء – اإلسػػػهاء)  مػػػهات   اليػػػور
تو بػىنًٌسىاتو ) ك  العبنػاء  لاهاءسػاال سػُت( مػع ًبٍيػعى )  سُتاربط بُت  (ًبٍيعى آاى

مػ  اسػم  االلػ  كالسػوفمسوػا مػع  الل  كالسػوفاربط  ( كىهىاريكفى جاء بودها ) 
ػػػػاريكفى  لا كايضػػػػا أف )العبنػػػػاءسػػػػورة  جػػػػاء بوػػػػدها  تػػػػافهلا   االعبنػػػػاء( مػػػػ   هى

 بهن النينسة. ك ندةكبه ه أهنا  ( اٍلًبتىابى ( كختمت اشية ببلمة ) ا٢ٍتيدىل)
ػػ كى جػػاءت بػػدكف لقػػد )  السيػػاءآيػػة  -2 سىػػا ميوسى ػػٍلطىاَنن كبوػػدها  لمػػة )  ( آبػىنػٍ (  سي

اشيػة  لا كبػه ه أف هػهناءيػالساسم سػورة  سُت( مع  سيٍلطىاَنن )  سُتاربط بُت 
   أخه اشية. موس ( فلم أتيت مع  اٍلًبتىابى )  جاء   بدايتوا  لمة

تو بػىنًٌسىػػػاتو فىاٍسػػػأىٍؿ بىػػػًٍت ًإٍسػػػهىائًنلى ًإٍذ )  ا ػػػارة لطنفػػػة / ػػػ  ًبٍيػػػعى آاى سىػػػا ميوسى كىلىقىػػػٍد آبػىنػٍ
ػػ  مىٍيػػحيورنا ميوسى ىظيسُّػػهى اى ػػاءىهيٍم فػىقىػػاؿى لىػػتي ًفٍهعىػػٍوفي ًإشٌلً لى قىػػاؿى لىقىػػٍد عىًلٍمػػتى مىػػا ( َُُ) جى

ًفٍهعىػػٍوفي مىاٍػبيػػورنا أىعٍػػػزى  ىظيسُّػػهى اى ػػمىاكىاًت كىاٍلىٍرًض بىنيىػػائًهى كىًإشٌلً لى ًء ًإالَّ رىبُّ اليَّ ػػويالى  )َُِ)ؿى هى
ػػاءىهيٍم  قولػػت بوػػاذل )ك  تو بػىنًٌسىػػاتو فىاٍسػػأىٍؿ بىػػًٍت ًإٍسػػهىائًنلى ًإٍذ جى ػػ  ًبٍيػػعى آاى سىػػا ميوسى كىلىقىػػٍد آبػىنػٍ

ى  ميوسى  مىٍيحيورنافػىقىاؿى لىتي ًفٍهعىٍوفي ًإشٌلً لى ( أخهج عبد الهزاؽ بيسدن النيحنح ع   ظيسُّهى اى
( قػاؿ  هػهن كلقد أخهَن آؿ فهعوف أليػسُت كعقػ  مػ  الامػهات مومه ع  اٟتي  ) 

آيػػة كا ػػدة كالطوفػػاف كاٞتػػهاد كالقمػػل كالضػػفادع كالػػدـ كيػػد موسػػ  كعنيػػ  موسػػ  إذا 
قػػاؿ الطػػػربم   .مػػػا يوفبػػوف ألقاهػػا فػػإذا هػػي ثوبػػػاف مبػػُت كاذ ألقاهػػا فػػػإذا هػػي بلقػػ 

(  بيػع آات بنسػات)  شػنم عػ  مسػَتة عػ  الشػوي   قولػت دثٍت يوقوب قاؿ  ثسػا ه
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ُُّ 

قػػاؿ  الطوفػػاف كاٞتػػهاد كالقمػػل كالضػػفادع كالػػدـ كاليػػسُت كعقػػ  مػػ  الامػػهات كعنيػػان 
قػػاؿ ابػػ   اػػَت كهػػها القػػوؿ ظػػاهه جلػػي  يػػ  .كرجالػػت ثقػػاتلا كإسػػسادن صػػحنح.كيػػدن

( كا ػػدة كعسػػدن أف التاسػػوة  اليػػسُت كعقػػ  الامػػهاتنيػػهم ) قػػوللا كجوػػل اٟتيػػ  الب
 .هي  بلق  الوني  ما أيفبوف

 ؟.مث  اكؿ ضبطوا ( لوىلَّبيٍم بػىٍوتىديكفى  أي  كردت اشية ) / ٕٗسواؿ رقم 
 – العػػهاؼ - عمػػهاف آؿ – البقػػهةكردت   اليػػور التالنػػة )   / ٕٗاٞتػػواب رقػػم 

 عمػػهاف ػً لػػ)   الضػػبط أٞتملػػة االعشػػائنةقاعػػدة  علػػ عضػػبطوا ك لا (الزخػػهؼ  –السحػػل 
  سػورة  مػهبُتللداللة أهنػا كردت  بقهبُتلا قلت ( ك٨تل كزخهؼ عل  العهاؼ بُتبقه 

 .( لوىلَّبيٍم بػىٍوتىديكفى كى )  الواكأعت أب  بزادة  ا١توضع الااشلالبقهةلا كأعتبت اذل 
 .البقهة َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ -1

 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ -2

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

 .البقهة َّ مت خت  حت جت هب مب خب

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -3

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 .عمهاف آؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱ -4
 جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب
 .العهاؼ َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ

 .السحل َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -5

 .الزخهؼ َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس ٱُّٱ -6



 ُُْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ًإذٍ مواضػػػع )اضػػػبط  / َٖسػػػواؿ رقػػػم  ػػػ  ًلقىٍوًمػػػًت  كى ًإذٍ /  اى قػىػػػٍوـً قىػػػاؿى ميوسى قىػػػاؿى  كى
 ؟.( قىاؿى ميوسى  ميوسى  ًلقىٍوًمًت  /
 -(  اى قػىٍوـً  قىاؿى ميوسى  ًلقىٍوًمتً  كىًإذٍ مواضع )  / َٖاٞتواب رقم 

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ -1
 ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
 .البقهة َّ خئ  حئ جئ يي

 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري

  مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -3

 .الني  َّ  حق مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط
 - اى قػىٍوـً ( بدكف  قىاؿى ميوسى  ًلقىٍوًمتً  كىًإذٍ  أما مواضع )

 خبحب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ مث هت مت خت حت جت هب مب

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

 ..إبهاهنم َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي
  / الضبط كالفوائد

ػ  ًلقىٍوًمػتً  كىًإذٍ أما قولػت بوػاذل )  -1 ( مػهات    ّ)  ثػالث( كرد  اى قػىػٍوـً  قىػاؿى ميوسى
قىػاؿى  كىًإذٍ "   )أٞتملة االعشػائنة كبضبط(  الني  – ا١تائدة – البقهةاليور ) 

ػػػ  ًلقىٍوًمػػػػتً     لىػػػػعى  ةى هى قىػػػػبػى وا الٍ فُّ صيػػػػ " اى قػىػػػػٍوـً  ميوسى
ى
( أم  وافُّ صيػػػػ ( كموػػػػٌت ) ةدى ائًػػػػا١ت

 .الني ا١تقنيود با سورة 
ػػػ  ًلقىٍوًمػػػتً  كىًإذٍ  اشيػػػة ) بضػػػبط -2 ال ( أك  اى قػىػػػٍوـً (  لوػػػا سػػػواءا مووػػػا )  قىػػػاؿى ميوسى
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علػ   البقػه ٟتػم ابػهاهنم ص َّ "  قىاؿى ميوسى  ًلقىٍوًمتً  كىًإذٍ  "   )شائنةأٞتملة االع
 ػي بيػتدلوا موضػع اشيػة الػيت هػي (  ٟتػم البقػه)  الضػابط( قلػت    ا١تائدة

  .موهكؼ ابهاهنم(لا كموضع سورة بػىقىهىةن  بىٍهْتىيواٍ ًإفَّ اَّلٌلى أيىٍميهي يٍم أىٍف )
فػىقيٍلسىا اٍضًهب بًٌوىنيىاؾى  ميوسى  ًلقىٍوًمتً  ٍستىٍيقى ا كىًإذً }  البقهةلديسا    / مال اة -3

اٟتٍىجىهى فىاعفىجىهىٍت ًمٍستي اثٍػسػىتىا عىٍشهىةى عىٍنسان قىٍد عىًلمى  يلُّ أيَنىسو مٍَّشهىبػىويٍم  يليوٍا كىاٍ ػهىبيوٍا 
 هاؼالعػػػػػك    {َٔ}البقػػػػػهة/ًمػػػػػ  ٌرًٍزًؽ اَّللًَّ كىالى بػىٍواػىػػػػػٍوٍا ً  الىٍرًض ميٍفًيػػػػػًدي ى 

ػاء ًمػٍ   قىاؿى ميوسى  ًلقىٍوًمتً } ا مىػ  يىشى اٍستىًونسيوا ًأَّلٌلً كىاٍصربيكٍا ًإفَّ الىٍرضى َّللًًٌ ييورًثػيوى
 (.كىًإٍذ دل ييبقوا ) {. ُِٖ}العهاؼ/ًعبىاًدًن كىاٍلوىاًقبىةي لًٍلميتًَّقُتى 

 -(  قىاؿى ميوسى  ًلقىٍوًمتً  مواضع )
 خبحب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ مث هت مت خت حت جت هب مب

 هت مت  خت حت جت هب مب خبحب جب هئ  مئ خئ حئ ٱُّٱ -2

 .العهاؼ َّ مح جح مج حجمث

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 جييه ىه مه جه  ين ىن من خن

 .إبهاهنم َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

 / الضبط كالفوائد
ػػ  ًلقىٍوًمػػتً كردت اشيػة )  -1  – البقػػهة( مػػهات   اليػػور )  ّ)  ثػػالث(  قىػػاؿى ميوسى

 كاسػتونسوا أ اذْتػوا البقػهة)  بيػناؽ اشاتكعضػبطوا (  ابهاهنم – العهاؼ
لا كموػػٌت البقػػهة( ام موضػػووا   سػػورة اذْتػػوا البقػػهة ( كموػػٌت )  كاذ ػهكا عومػػت

( أم كاذ ػهكا عومػػتلا كموػٌت )العػهاؼ( أم موضػووا   سػورة كاسػتونسوا أ)
 .ابهاهنمموضووا   سورة 



 ُُٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

(  كىًإذٍ  ( بدأت اشات بػػ ) وضع الكؿ كالاالثام ا١ت)  كالخَت الكؿالطهؼ  -2
قاعػدة اخػتالؼ الوسػط عػ  علػ   كعضػبطت(  كىًإذٍ  دل بهد ) الوسطاما ا١توضع 

 .الطهفُت ا١تتشابُت
كمػػػىت ال أييت بػػػا    ػػػوار سػػػندَن موسػػػ  مػػػع ( اى قػىػػػٍوـً )  مػػػىت أييت بػػػػ١تيػػػة بناعنػػػة / 

 -(  د. فاضل اليامهائي)  قومت؟.
أك  ػػاف    إ رة ٛتنٌػػتوم كبلنػػُت قلػػوبمقػػ لا إذا  ػػاف ا١توقػػ  يتطلػػ   يػػ  ا١تو  

بقهيػع . إذا  ػاف   موقػ  اى قػىػٍوـً بػا علػنوم يقػوؿ  به َتهم ألسوم اليت أعوػم هللاموق  
كىًإٍذ . مااؿ )اى قػىٍوـً ال يقوؿ  به َتهم ٔتا ييوؤهمال يقو٢تا كإ٪تا يبلسوم مبا هةلا أك  كذـ

ػػ  ًلقىوٍ  ػػوؿي اَّللًَّ إًلىػػٍنبيٍم  اى قػىػػٍوـً ًمػػًت قىػػاؿى ميوسى ػػوفى أىشٌلً رىسي ( النيػػ ( ٓ)دلى بػيػػٍوذيكعىًٍت كىقىػػد بػٍَّولىمي
ػ  ًلقىٍوًمػًت ًإفَّ اَّلٌلى أيىٍميػهي يٍم أىٍف بىػٍهْتىيوٍا بػىقىػهىةن لا بنسمػا ) يلػٌُت قلػوبمهػهن  ( ٕٔ) كىًإٍذ قىػاؿى ميوسى
ػػػػ  (لا )  البقػػػػهة وىػػػػلى فًػػػػنبيٍم أىعًبنىػػػػاء اٍذ  اى قػىػػػػٍوـً كىًإٍذ قىػػػػاؿى ميوسى ػػػػةى اَّلٌلً عىلىػػػػٍنبيٍم ًإٍذ جى ػػػػهيكٍا عًٍومى  ي

ػ  اٍلوىػػالىًمُتى  ا مًٌ ػدن ػا كىآاتى يػم مَّػػا دلٍى يػيػٍوًت أى ى  يػه ًٌههم ألػػسوم( ا١تائػدة ( َِ)كىجىوىلىبيػم مُّليو ن
ػػةى الَّػػيًت  اى قػىػػٍوـً فػػأف بستيػػ  إذل هػػوالء أمػػه مشػػٌهؼلا )  يقىدَّسى

  ىتىػػ ى اَّلٌلي اٍدخيليػػوا الىٍرضى ا١ت
رً يٍم فػىتىسقىًلبيوا خىاًسهًي ى  كا عىلى  أىٍدأى كىًإٍذ . لبػ  ) ياَت ٛتٌنتوم( ا١تائدة ( ُِ)لىبيٍم كىالى بػىٍهبىدُّ

ػػوءى  ػػوميوعىبيٍم سي ػػٍ  آًؿ ًفٍهعىػػٍوفى يىيي ػػةى اَّلٌلً عىلىػػٍنبيٍم ًإٍذ أى٧تىػػا يم مًٌ ػػهيكٍا عًٍومى ػػ  ًلقىٍوًمػػًت اذٍ ي قىػػاؿى ميوسى
ابً  ػػٍم عىًاػػنمه  اٍلوىػػهى ػػ  رَّبًٌبي ػػم بىػػالء مًٌ ػػاء يٍم كىً  ذىًلبي يوفى أىبٍػسىػػاء يٍم كىيىٍيػػتىٍحنيوفى ًعيى ( ٔ)كىييػػهىْتًٌ
  مػوط  اإلذالؿ كالتػه َت ٔتػا . اى قػىػٍوـً فػال يقػوؿ  إذالؿ( هها ال يشػهًٌؼلا فنػت  إبهاهنم

ٖتب  ٢تم كإذا دل يه ه ( فنت بودد كبقٌهب ك اى قػىٍوـً . لف ذ ه ) اى قػىٍوـً  ييوؤهم ال يقوؿ
لىٍفتيميػوشل فا١توق  ال ٭تتمل. )  ػمىا خى ػ  ًإذلى قػىٍوًمػًت تىٍضػبىافى أىًسػفنا قىػاؿى بًٍئيى كىلىمَّا رىجىعى ميوسى

. ا١توقػػػ  كا١تقػػاـ مػػػاذا اى قػىػػٍوـً ( جػػاء يقػػػٌهًعوم فلػػم يقػػػل العػػػهاؼ ( َُٓ) ًمػػ  بػىٍوػػًدمى 
 يقتضي هو الهم ٭تدد.

 -(  ميوسى  ًلقىٍوًمتً  مواضع )
 .البقهة َّ خئ...يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ -1
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ُُٕ 

 رث  يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ  رن... يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث

 .البقهة َّ مث... مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -3

 .ا١تائدة َّ مئ... من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -4

 .العهاؼ َّ مح... جت هب مب خبحب جب هئ  مئ خئ حئ ٱُّٱ -5

 .هنمإبها َّ ٰر...مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6

 .الني  َّ  حق ... خس  حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -7
 / الضبط كالفوائد

 ْٓالبقػهة (   القػهآف   اليػور )  ٕمػهات )  سػبع(  ميوسى  ًلقىٍوًمتً كردت اشية ) 
أٞتملػػػػػة  كعضػػػػػبطوا(لا النيػػػػػ   –إبػػػػػهاهنم  –العػػػػػهاؼ  –ا١تائػػػػػدة   – ٕٔك  َٔك 

ػػػػ  ًلقىٍوًمػػػػتً  عػػػػػٌهؼى  ) االعشػػػػائنة (لا كموػػػػٌت  الػػػػاالث ات ا١تائػػػػدةصػػػػ َّ ابػػػػهاهنم كبقػػػػه  ميوسى
بقػػػهات ك لا كموػػػٌت )النيػػػ ( أم سػػػورة  صػػػ َّ  لا كموػػػٌت )العػػػهاؼ( أم سػػػورة عػػػػٌهؼى )

 هة.ق  سورة الب ثالث مهات( أم أهنا كردت الاالث ا١تائدة
 - بدكف لقومت ( ميوسى قىاؿى كى  -قىاؿى  ) مواضع

 .العهاؼ َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ -1

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ -2
 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىين

 .العهاؼ َّ حب جب

 .يوع  َّ مك لك  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ ُّٱ -3

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ىه ٱُّٱ -4
 .يوع  َّ زئ رئ

 .يوع  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -5



 ُُٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض ٱُّٱ -6
 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خكحك جك

 .يوع  َّ  خن حن

 .إبهاهنم َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -7

 .البو  َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -8

 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -9
 .السمل َّ مل يك

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱ -1٠

 .القني  َّ مئ زئ رئ

 .تافه َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ -11
 / الضبط كالفوائد

ػ قىػاؿى مي كردت اشيػة )  -1  – ُِْك  َُْ العػهاؼمػهة   اليػور )  ُُ(  وسى
 – القنيػػػػػػ  – السمػػػػػػل – البوػػػػػػ  – ابػػػػػػهاهنم -ٖٖك  ْٖك  ُٖ يػػػػػػوع 
 (.تافه

ػػػػ كردت اشيػػػػة )  -2 لا الاػػػػاشلك  الكؿا١توضػػػػع  يػػػػوع ( فقػػػػط   سػػػػورة  قىػػػػاؿى ميوسى
ا) اليحهكا١توضوُت ع   ٍحهي ()أىًسٍحهه هىهى تيم ًبًت اليًٌ  (.مىا ًجئػٍ

ػػ  قىػػاكى كردت اشيػػة )  -3  – ا١توضػػوُت االعػػهاؼ  اليػػور )  الػػواك( بػػزادة ؿى ميوسى
أعػت    كال ػظ(  القنيػ  - تػافه – ابهاهنم -كالهابع  ا١توضع الاالث يوع 
 (.اى قػىٍوـً جاء بودها )  ا١توضع الاالث يوع 

ػػػػ  ًإذٍ كردت اشيػػػػة )  -4 (    السمػػػػل – البوػػػػ ( مػػػػهبُت   اليػػػػور )  قىػػػػاؿى ميوسى
 .أهلتخاط   السمل(لا ك   ًإذٍ كى  ) الواكا بزادة كهس الفىتخاط   البو 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُُٗ 

 - ما موٌت البنت التارل / ُٖسواؿ رقم 

 بػىقىهىةي ييوعي ى كمىاًئدىةي النيَّ ًٌ  **** ً  "  اى قػىٍوـً  " " لًقىٍوًمتً  " كىبػىٍودى 
مواضػػػػع  ثالثػػػة(   ًلقىٍوًمػػػًت  ( جػػػػاءت بوػػػد )اى قػىػػػٍوـً أم أف )  / ُٖاٞتػػػواب رقػػػم 

ًلقىٍوًمػًت اى كىابٍػلي عىلىػٍنًوٍم عػىبىػأى عيػوحو ًإٍذ قىػاؿى  ) يػوع كموضػع  (. الني  – ا١تائدة – البقهة)
 - ( قىاؿى ميوسى  كىًإذٍ دل أييت قبلت ) الهم  الو ندهو  ( قػىٍوـً 

 .البقهة َّ خئ  ...يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -1

 .ا١تائدة َّ مئ...من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّٱٱ -2

 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .يوع  َّ ّٰ...يه ىه مه جه ين ىن

 .الني  َّ  حق ... خس  حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -4

ًإٍذ قػيٍلتيٍم اى ميوسى  أي  كردت اشية ) / ِٖسواؿ رقم   (؟. كى
كىًإٍذ  "  ) كبضػػبط بيػػناؽ اشيػػةفقػػط لا  البقػػهةكردت مػػهبُت    / ِٖاٞتػػواب رقػػم 
لى   لا ك )ا١توضع الكؿ( لى  عػٍُّوًم ى لىهى (لا )  لى  عَّنٍيربى  كلى  عػٍُّوًم ى لىهى  "قػيٍلتيٍم اى ميوسى 

 -لا كا١تواضع هي ا١توضع الااشل(  عَّنٍيربى 
 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مج حج

 .البقهة َّ  خل..... ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ -2
 - قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا

ًإٍذ قػيٍلتيٍم اى ميوسى  "   اٍلبػىقىهىًة فىاٍعتىربٍ ً   مىٍوًضوىافً "  كى
 " لى  عَّنٍيربى  " كى " لى  عػٍُّوًم ى لىهى  بػىٍودىهىا "



 َُِ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

(لا مث لىهى  ىىتَّ  لى  عػٍُّوًم ى ) -( لى  عػٍُّوًم ى  )ت أي  كردت اشا / ّٖسواؿ رقم 
 ؟. اكؿ ضبطوا
 العوػاـ  – البقػهة  اليػور ) مػهات  ٜت  ( ًم ى لى  عػُّوٍ  ) كردت / ّٖاٞتواب رقم 

بقػػهة  )  قاعػػدة الضػػبط أٞتملػػة االعشػػائنة علػػ  كبضػػبط ( سػػبأ - اإلسػػهاء – توبػػةال –
 -ام سورة التوبة  بهاءةكموٌت  ( برباءة سبأ " لى  عػٍُّوًم ى  "كالعواـ  م إسهاء 

 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٱٱ -1

 .البقهة َّ مج حج

 مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱ -2
 جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجك مق حق
 .العواـ َّ  مم خم حم

 خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -3
  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من
 .التوبة َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .اإلسهاء َّ نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -4

 حق مف خفحف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ -5

  جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق

 .سبأ َّ  هن من خن حن جن مم خم حم
ػػػػىتَّ  لىػػػػ  عػُّػػػػٍوًم ى  أمػػػػا اشيػػػػة )  (لا اإلسػػػػهاء – البقػػػػهة  سػػػػوريت )  فقػػػػط كردت ( لىػػػػهى  ى
               - قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا

 ً  بػىقىهىًة اإلٍسهىاًء اى فػىىتى  **** " لى  عػٍُّوًم ى لىهى  ىىتَّ  كىاقٍػهىأ "

 .( حط مض خضك  سورة العواـ كردت ) 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُُِ 

 -التالنتُت  اضبط اشيتُت / ْٖسواؿ رقم 
 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مج حج

 حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -2
 حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت خت
 .السياء َّ  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض  مص خص

 السيػػاء( اسػم سػورة  أىرَنى )  السيػػاءك   (عػىػهىل )  البقػهة سػػورة   / ْٖاٞتػواب رقػم 
ٍهًفوىا مىعى اٍسًم اليُّورى رىٍبطي  كقاعدهتا (أىرَنى ( ك ها )  ٫تزةفنوا )   .ة ى

ٍببيمي )  ػػػػهى بٍػويمي )  السيػػػػاءلا ك  البقػػػػهة(   فىأىخى ػػػػهى بػػػػدأت اشيػػػػة  البقػػػػهة(لا    فىأىخى
ٍببيمي ( فباعػػػت ) كىًإٍذ قػيٍلػػػتيٍم بنيػػػنسة ا١تخاطػػػ  )  ػػػهى ( أيضػػػا بنيػػػنسة ا١تخاطػػػ لا فىأىخى

( فباعػػػت ًبتىػػػاًب يىٍيػػػأىليهى أىٍهػػػلي الٍ ) لسيػػػاء بػػػدأت اشيػػػة بنيػػػنسة السائػػػ  بنسمػػػا   ا
بٍػويمي ) ػػػهى ٍببيمي ) كعضػػػبطلا (فىأىخى ػػػهى بٍػويمي ( ك )فىأىخى ػػػهى  قاعػػػدة الًتبنػػػ  ا٢تجػػػائي( علػػػ  فىأىخى

ٍببيمي م  ) الباؼأيضانلا إذ أف  بٍػويمي م  ) ا٢تاء( قبل فىأىخىهى  (فىأىخىهى

ـى  عىلىػػٍنبيمي كىظىلٍَّلسىػػا اضػػبط اشات )  / ٖٓسػػواؿ رقػػم  ػػا ػػ َّ  عىلىػػٍنبيمي  كىأىعزىٍلسىػػااٍلسىمى اٍلمى
ػػػػػٍلوىل ـى ( البقػػػػػهةلا )  كىاليَّ ػػػػػا ػػػػػٍلوىل عىلىػػػػػٍنًومي  كىأىعزىٍلسىػػػػػاكىظىلٍَّلسىػػػػػا عىلىػػػػػٍنًومي اٍلسىمى ػػػػػ َّ كىاليَّ (  اٍلمى

 ؟.( طػت اٍلمى َّ كىاليٍَّلوىل عىلىٍنبيمي  كىعػىزٍَّلسىاالعهاؼلا ) 
ػػػػ َّ )  / ٖٓاٞتػػػػواب رقػػػػم  ػػػػٍلوىلك اٍلمى  هةالبقػػػػلا   الػػػػاالثبشػػػػابت   اليػػػػور  ( اليَّ

( ببػػػوف كىأىعزىٍلسىػػػا )  ػػػػػػف ٫تػػػزةأعػػػت   اسػػػم اليػػورة يوجػػػد  كعضػػػبطوا( كىأىعزىٍلسىػػػا )  العػػهاؼك 
لا فتضػػبط إبذف هللا ٫تػػزةلػػن    اسػػم اليػػورة  ( كىعػىزٍَّلسىػػا( فتبػػوف )  طػػتفنوػػالا أمػػا   ) 

 قاعػدة اخػتالؼ الوسػط بػُت الطػػهفُتعلػػ   فسضػبطوا( عىلىػٍنًومي  – عىلىػٍنبيمي  بوػاذللا أمػا )
 (.طت – أعهاؼ – بقهة( أم ) عىلىٍنبيمي  –عىلىٍنًومي  – عىلىٍنبيمي لا أم )ا١تتشابُت



 ُِِ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص  خص حص ُّٱ -1
 .البقهة َّ  حك جك مق حق مف خف حف جفمغ

 خن حن جن يم  ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱٱ -2
 ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جهين ىن من
 يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .العهاؼ َّ مت زت رت يب ىب نب  مب زبرب

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -3
 .طت َّ زت رت يب

(لا مث  ػاكؿ   يليػواٍ ًمػ  طىنًٌبىػاًت مىػا رىزىقٍػسىػا يمٍ أي  كردت اشيػة )   / ٖٔسواؿ رقم 
 ؟.ضبطوا

 كبضػػبطلا طػػتك العػػهاؼ كمػهة   البقػػهة   سػورة  مػػهبُتكردت  / ٖٔاٞتػواب رقػم 
سػورة لا فقػط   (عػهاؼالعلػ   طػػت لػو  بقهبُت  ) قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنة عل 

 .آية صدرطت أبت 
  جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص  خص حص ُّٱ -1

 .البقهة َّ  حك جك مق حق مف خف حف مغجف

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٹٱٹٱُّٱ -2

 .البقهة َّ يث ىث نث مث

 خن حن جن يم  ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه  ينجه ىن من
 يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .العهاؼ َّ مت زت رت يب ىب نب  مب ربزب



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُِّ 

 اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت  ُّٱ -4
 .طت َّ يك ىك مك لك

 يليػػوٍا ًمػ  طىنًٌبىػاًت مىػػا أبػػت متطابقػة فنمػا بوػدها )   ( العػهاؼ – البقػهة  سػوريت ) 
اعيوٍا أىعفييىويٍم يىٍاًلميوفى رىزىقػٍسىا يٍم   اخػتم بػا  ) كبضبط ببدايػة اشيػةلا ( كىمىا ظىلىميوَنى كىلىًب   ى
ـى (لا أم جاءت ختاـ اشات الػيت بػدأت ) ٍوسىاهيمي كىقىطَّ / كىظىلٍَّلسىا  ػا ( كىظىلٍَّلسىػا عىلىػٍنبيمي اٍلسىمى
 .العهاؼ( اثٍػسػىيتىٍ عىٍشهىةى أىٍسبىاطنا  كىقىطٍَّوسىاهيمي لا ك ) البقهة

(لا أعاػه اذل سػناؽ اشيػةلا الػيت   عىلىػٍنًومي )  العهاؼ( ك   عىلىٍنبيمي ) أبت  البقهة  
سىػا يمٍ  – عىلىػٍنبيمي (  نػث كردت   )   ػم)  اٟتػهفُت اجملمػوعُت  البقهة اعتبت اذل  (.  رىزىقػٍ
اٟتػػػػهفُت اعتبػػػػت اذل  العػػػػهاؼ. بنسمػػػػا   أبػػػػت   سػػػػورة البقػػػػهة (عىلىػػػػٍنبيمي فتوػػػػهؼ أعػػػػت ) 
ػويمٍ  – عىلىٍنًومي  – مٍَّشهىبػىويمٍ  – كىقىطٍَّوسىاهيمي (  نث كردت   )  هم) اجملموعُت    (  أىعفييى

 (. عىلىٍنًومي )    العهاؼ أبتت فتوهؼ أع
ػػػػوفى  اضػػػػبط اشات ) / ٕٖسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػويٍم يىاًٍلمي ػػػػاعيوا أىعفييى كىلىًبػػػػٍ   / كىلىًبػػػػ   ى

اعيواٍ يىاًٍلميوفى ) (كىلىًب َّ السَّاسى أىعفييىويٍم يىاًٍلميوفى  /أىعفييىويٍم يىاًٍلميوفى   ؟.(كىأىعفييىويٍم  ى
ػػػوفى أتيت )  الصػػػل   القػػػهآف أف / ٕٖاٞتػػػواب رقػػػم  ػػػويٍم يىٍاًلمي ػػػاعيوا أىعفييى (  كىلىًبػػػ   ى

   اختلفػت فنوػاالػيت واضع سأذ ه فقط ا١ت لاكال داعي ٟتنيهها مواضع ٕكهي  هبها
 - آؿ عمهاف كالعهاؼ كيوع 

ػػػاعيواٍ بػػػدكف )   ك نػػػدةجػػػاءت  عمػػػهاف آؿ   -1 ػػػوفى ( )   ى ػػػويٍم يىٍاًلمي  (كىلىًبػػػٍ  أىعفييى
 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱ
 زب رب يئ  ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 .َّ ىب نب مب

ػػوفى أبػػػت ) ( ُٕٕاشيػػة ) العػػهاؼ  سػػورة  -2 ػػاعيوٍا يىٍاًلمي ػػويٍم  ى ( ا١توضػػػع  كىأىعفييى
ػػويمٍ الو نػػد الػػيت بقػػدمت ) ػػاعيواٍ ( علػػ  )كىأىعفييى  جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱٱ ( ى



 ُِْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .َّ مق حق مف خف حف جف  مغ
ػػػوفى  السَّػػػاسى كىلىًبػػػ َّ اختلفػػػت )  يػػػوع    -3 ػػػويٍم يىٍاًلمي جػػػاءت  أعػػػت  ال ػػػظ(  أىعفييى

ئنا السَّػػػػػاسى ًإفَّ اَّلٌلى الى يىٍالًػػػػػمي )   البدايػػػػػة(  السَّػػػػػاسى  )  لمػػػػة ػػػػػنػٍ  ربطوػػػػػا مػػػػػعفا ( ى
  يه ىه مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ اشية عفيوا (   ختاـالسَّاسى )

 .َّ مي خي حي جي
ػػوفى )  /١ُتيػػة بناعنػػة  ػػويٍم يىٍاًلمي ػػاعيوٍا أىعفييى بقػػٌدـ ا١تفوػػوؿ بػػت ( البقػػهة ( ٕٓ) كىلىػػػًب   ى

أفبػػاف التقػػدصل لتساسػػ  الفاصػػلة القهآعنػػة ( يالمػػوف) علػػ  الفوػػل كهػػو( فيػػومأع) كهػو
 ك ي  أـ  اف لسبتة بالتنة كلسوية؟.

إف   بقدصل ا١تفووؿ بت عل  فولت أت ندان كبسويوان  فنت أت ند عل  أف  ا٢تم  حاؿ 
يػلم اٞتاهل بسفيت فاٞتاهل يفول بسفيت ما يفولت الودك بودٌكنلا كفنت بسويت له أيوا ا١ت

أف ا٠تهكج م  طاعػة هللا سػبحاعت كبوػاذل أكالن كآخػهان فنػت ظلػم كلبسػت ظلػمه لسفيػه قبػل 
 ظلمه لسَتؾ.
ػػويٍم  )مػػا الفػػهؽ بػػُت قولػػت بوػػاذل   سػػورة البقػػهة  /١ِتيػػة بناعنػػة  ػػاعيوٍا أىعفييى كىلىػػػًب   ى

ػوي  كىمىا ظىلىمىويػمي اَّلٌلي ( ك  آؿ عمهاف ) ٕٓ) يىٍاًلميوفى  ( آؿ ُُٕ) ٍم يىٍاًلميػوفى كىلىػػًبٍ  أىعفييى
 ؟.(  اعوابدكف )   (عمهاف 
١تػا يػتبلم عػ  اٟتػاؿ أم الوقػت اٟتػارل كلػن  الػزم  ا١تاضػي كإ٪تػا    عمـو القهآف 

لا ك١تا يتبلم ع  القواـ البائدة القدٯتة ا١تاضنة (كىلىػًبٍ  أىعفييىويٍم يىٍاًلميوفى مطلق يقوؿ ) 
اعيوٍا أىعفييىويٍم يىٍاًلميو ) يقوؿ   .( يد.فاضل اليامهائ) (.فى  ى
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ًإٍذ ) اضػػػبط اشيتػػػُت  / ٖٖسػػػواؿ رقػػػم  ػػػًهًن اٍلقىٍهيىػػػةى  اٍدخيليػػػواٍ  قػيٍلسىػػػاكى ػػػا فىبيليػػػواٍ هى  ًمسػٍوى
تيٍم رىتىدان  ػسىزًيدي كى  خىطىااى يمٍ اٍلبىابى سيجَّدان كىقيوليواٍ ً طَّةه عػٍَّسًفٍه لىبيٍم  كىاٍدخيليواٍ  ىٍنثي ً ئػٍ سى

ًإٍذ )  كلا  ٖٓبقػػػػهة   ال( اٍلميٍحًيػػػًسُتى  ػػػػًهًن اٍلقىٍهيىػػػػةى  اٍسػػػبيسيواٍ ٢تىيػػػػمي  ًقنػػػػلى كى ػػػػا كى يليػػػػواٍ هى  ًمسػٍوى
تيٍم كىقيوليػػػواٍ ً طَّػػػةه  ٍنػػػثي ً ػػػئػٍ ػػػٍم  كىاٍدخيليػػػواٍ  ى ا عػٍَّسًفػػػٍه لىبي ًطنئىػػػاًببيمٍ اٍلبىػػػابى سيػػػجَّدن ػػػسىزًيدي  خى سى

 ؟.ُُٔ  العهاؼ (  اٍلميٍحًيًسُتى 
كبواذللا لف ( القوؿ عي  اذل هللا سبحاعت قػيٍلسىا ٍذ كىإً )  البقهة   / ٖٖاٞتواب رقم 
 العػػهاؼبوػػاذل فسيػػ  القػػوؿ النػػت سػػبحاعتلا بنسمػػا    بوػػداد لػػسوم هللا سػػناؽ اشات 

(لا ًقنػػلى كىًإٍذ ) فجػاء الفوػػل مبسنػا للمجوػػوؿلبػٍت اسػػهائنل  فا١تقػػاـ مقػاـ بقهيػػع( ًقنػلى كىًإٍذ )
( كٔتػػا اعػػت بػػػدأت  كىاٍدخيليػػػواٍ  – اٍدخيليػػواٍ )  ( أم ادخلػػوا لمػػػة )   مػػهبُتكردت  البقػػهةك  

ػػػػجَّدان  كىاٍدخيليػػػػواٍ )  ( فجػػػػاءت كىاٍدخيليػػػػواٍ )  البقػػػػهةاشيػػػػة    ( أكال كأتخػػػػهت   اٍلبىػػػػابى سي
(لا بقي لديسا كىاٍدخيليوٍا  – اٍسبيسيواٍ ( أم ) اٍسبيسيوٍا كردت )  العهاؼلا بنسما   العهاؼ

( فجػػاءت  فػاءفنوػا )  العػػهاؼفبمػا أف  العػهاؼ(   ليػػوٍا كى ي ك )  البقػهة(   فىبيليػوٍا ) 
 ت( فجاءفىبيليوٍا الفاء م  أخت  البقهةالقاؼ م  )  البقهة(. ك   فاء( بدكف ) كى يليواٍ )
 (.فىبيليوٍا ) 

ًطنئىػاًببيٍم ك )  البقػهة(   خىطىااى يٍم )  أما ألسيبة لػ أف  فسضػبطوالا العػهاؼ(   خى
ًطنفجػػاءت )  ٫تػػزةا   اٝتوػػ العػػهاؼ قاعػػدة  كعضػػبطوا أيضػػا علػػ  أ٢تمػػزة( اًببيٍم ئىػػخى

لا البقهة(   الواك( جاءت زادة )سىسىزًيدي اٍلميٍحًيًسُتى كى لا كأخَتا ) الزادة للموضع ا١تتأخه
 .قاعدة الزادة أليورة الطوؿعل   كبضبط(  كاكبال )  العهاؼك  

تيٍم رىتىػدان كىًإٍذ قػيٍلسىا اٍدخيليوٍا هى ) / فائدة  وىا  ىٍنثي ً ئػٍ ( البقػهة( ك  ٖٓ) ػًهًن اٍلقىٍهيىةى فىبيليوٍا ًمسػٍ
تيمٍ  آيػػػػة أخػػػػهل ) ٍنػػػػثي ً ػػػػئػٍ ػػػػا  ى وى ػػػػػًهًن اٍلقىٍهيىػػػػةى كى يليػػػػوٍا ًمسػٍ ( ُُٔ) كىًإٍذ ًقنػػػػلى ٢تىيػػػػمي اٍسػػػػبيسيوٍا هى

 العهاؼ( فما الفهؽ بنسوما؟
شيتػُت . إ ػدل اشيتػُت   هساله أ اه م  ميألة   اختالؼ التوبَت بُت هػابُت ا

 البقهة كالااعنة   العهاؼ. 
تيٍم رىتىػػدان كىاٍدخيليػػوٍا  آيػػة البقػػهة ) ٍنػػثي ً ػػئػٍ ػػا  ى وى ػػػًهًن اٍلقىٍهيىػػةى فىبيليػػوٍا ًمسػٍ كىًإٍذ قػيٍلسىػػا اٍدخيليػػوٍا هى
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ػػػسىزًيدي اٍلميٍحًيػػػػ ػػػٍم خىطىػػػااى يٍم كىسى ػػػجَّدان كىقيوليػػػوٍا ً طَّػػػةه عػٍَّسًفػػػػٍه لىبي ( ك   (ًٖٓسُتى )اٍلبىػػػابى سي
تيٍم كىقيوليػػػوٍا ً طَّػػػةه  العػػػهاؼ ) ٍنػػػثي ً ػػػئػٍ ػػػا  ى وى ػػػػًهًن اٍلقىٍهيىػػػةى كى يليػػػوٍا ًمسػٍ كىًإٍذ ًقنػػػلى ٢تىيػػػمي اٍسػػػبيسيوٍا هى

ػسىزًيدي اٍلميٍحًيػًسُتى ) ًطنئىػاًببيٍم سى ا عػٍَّسًفػٍه لىبيػٍم خى ( لػو أردَن أف  (ُُٔكىاٍدخيليوٍا اٍلبىابى سيػجَّدن
ًمل االختالؼ ب  ُت اشيتُت  ٧تي

 سورة العهاؼ سورة البقهة
 ( ألبساء للمجووؿ كإذ قنل ٢تم ) ( كإذ قلسا )

 ( اسبسوا ههن القهية ) ( ادخلوا ههن القهية )
 ( ك لوا ) ( فبلوا )
دل يه ه رتدان لهنم ال ييتحقوف رتد  ( رتدان  )

 الونش مع ذ ه مواصنوم.
ولوا  طة كادخلوا الباب سجدان( )كق )كادخلوا الباب سٌجدان كقولوا  طة(

 قدـ القوؿ عل  الدخوؿ
 ( عسفه لبم خطنئاببم ) ( عسفه لبم خطاا م )

 ( سسزيد ايسُت ) ( كسسزيد ايسُت )
قلسا   أ اه م  مساسبة أف اشية ٬ت  أف بوضػع   سػناقوا لتتضػح المػور كا١توػٌت 

لا بػػػدأ البػػػالـ مووػػػم بقولػػػت  إسػػػهائنلآيػػػة البقػػػهة   مقػػػاـ التبػػػهصل ببػػػهصل بػػػٍتكا١تقنيػػػود  
ػػػػيًتى الَّػػػػيًت أىعٍػوىٍمػػػػتي عىلىػػػػٍنبيٍم كىأىشٌلً فىضَّػػػػٍلتيبيٍم عىلىػػػػ   )سػػػػبحاعت  ػػػػهيكٍا عًٍومى اى بىػػػػًٍت ًإٍسػػػػهىائًنلى اذٍ ي
الوا١تُت هسا أم قوموم   زماهنم كلن  علػ   ػل الوػا١تُت اشف  ( ( البقهةْٕاٍلوىالىًمُتى )

ػػػهى عىػػػً  اٍلوىػػػػالىًمُتى )كاسػػػتومل القػػػهآف الوػػػػا١تُت  وى ( َٕعػػػدة اسػػػتوماالت )قىػػػػاليوا أىكىدلٍى عػىسػٍ
اٟتجػػػه( يوػػػٍت فضػػػلسا م علػػػ  الوػػػا١تُت   كقػػػتوم كلػػػن   ػػػل الوػػػا١تُت. إذف اليػػػناؽ   

. هػػػم ك  العػػػهاؼ   مقػػػاـ التقهيػػػع كالتأعنػػػ البقػػػهة   مقػػػاـ التبػػػهصل يػػػه ههم ألػػػسوم 
موسػػ  اجوػػل لسػػا إ٢تػػان  مػػا ٢تػػم آ٢تػػة كعبػػدكا خهجػػوا مػػ  البحػػه كرأكا أصػػسامان فقػػالوا ا 

الوجل كهها دل يػه هن   البقػهة كاعتوبػوا  همػة اليػبت كرد   سػناؽ آخػه تػَت سػناؽ 
التبػػهصل كإ٪تػػا   سػػناؽ التقهيػػع كالتأعنػػ  كذ ػػه ٚتلػػة مػػ  مواصػػنوم فاليػػناؽ اختلػػ . 
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ا يبوف   مقاـ إبسساد القوؿ إذل عفيت سبحاعت كبواذل كهه ( كإذ قلسا )قاؿ   البقهة 
( ماػػػػل أكبػػػػوا البتػػػػاب  كإذ قنػػػػل ٢تػػػػم التبػػػػهصل كبسػػػػان للمجوػػػػوؿ   العػػػػهاؼ للتقهيػػػػع )

  البقػػهة )ادخلػػوا القهيػػة فبلػػوا( كآبنسػػاهم البتػػابلا أكبػػوا البتػػاب   مقػػاـ الػػهـ. قػػاؿ 
فبلػػوا الفػػاء بفنػػد الًتبنػػ  كالتوقنػػ  يوػػٍت ال ػػل مونػػأ ٔتجػػهد الػػدخوؿ ال ػػل موجػػود 

( الػدخوؿ لػن  سػبسان فقػد ببػوف مػاران  اسػبسوا ك لػوا أمػا   العػهاؼ ) ادخلوا فبلػوا
إذف ال ػل لػن  بوػد الػدخوؿ كإ٪تػا بوػػد اليػب لا كدل أيت ألفػاء بوػد اليػب  أمػػا   

( الػػواك بفنػػد مطلػػق  ك لػػوا البقػػهة فالفػػاء للتوقنػػ  ال ػػل بوػػد الػػدخوؿ كأبػػ  ألفػػاء. )
ل مونػػأ بوػػد الػػدخوؿ أمػػا   العػػهاؼ اٞتمػػع ببػػوف متقػػدـ متػػأخهلا ففػػي البقػػهة ال ػػ

فال ػػػل بوػػػد اليػػػب  كال يػػػدرل مػػػىت يبػػػوف؟ ال ػػػـه أف يقػػػوؿ ادخلػػػوا فبلػػػوا. كقػػػاؿ 
  البقػػهة كدل يقلوػػا   العػػهاؼ لهنػػا   مقػػاـ بقهيػػعلا رتػػدان بيػػتومل للوػػنش  )رتػػدان(

ػػ )يوػػٍت لػػُت الوػػنش كرخػػاؤنلا رتػػدان بتساسػػ  مػػع التبػػهصل.  جَّدان كىقيوليػػوٍا كىاٍدخيليػػوٍا اٍلبىػػابى سي
ػػٌط عسػػا ذعوبسػػا مػػ   ػػٌط ٭تػػط  طػػة أم إرفػػع عسػػالا قػػٌدـ اليػػجود علػػ   ( ً طَّػةه  يوػػٍت  ي

ا القػػوؿ أمػػا   العػػهاؼ ) (لا أكالن اليػػجود أفضػػل  كىقيوليػػوٍا ً طَّػػةه كىاٍدخيليػػوٍا اٍلبىػػابى سيػػجَّدن
وف اٟتاالتلا أقػهب مػا يبػوف الوبػد لهبػت فاليػجود أفضػل مػ  القػوؿ لف أقػهب مػا يبػ

(  كىاٍدخيليػوٍا اٍلبىػابى سيػجَّدان كىقيوليػوٍا ً طَّػةه  )الوبد م  ربت كهو ساجد فقٌدـ مػا هػو أفضػل 
ك  العػػهاؼ جػػاء أليػػجود بوػػد القػػوؿ. إضػػافة إذل أف اليػػناؽ   البقػػهة   النيػػالة 

ػاةى كىارٍ ىويػوٍا مىػعى الػهَّ  )كاليجود قبلوا قػاؿ   ( ( البقػهةّْاً ًوُتى )كىأىًقنميػوٍا النيَّػالىةى كىآبيػوٍا الزَّ ى
ػػػا  )كاليػػػجود مػػػ  أر ػػػاف النيػػػالة كقػػػاؿ بوػػػدها أيضػػػان  كىاٍسػػػتىًونسيوٍا ًألنيَّػػػرٍبً كىالنيَّػػػالىًة كىإًعػَّوى

بًػػػَتىةه ًإالَّ عىلىػػػ  ا٠تٍىاً ػػػػًوُتى )  اليػػػجود هػػػػو اليػػػناؽ   النيػػػػالة فتقػػػدصل ( ( البقػػػهةْٓلىبى
قػاؿ عسفػه لبػم خطػاا م كهػو   نػة أخػهل   ا١تقػاـ.   البقػهةا١تساس  لليناؽ مػ  َن

ٚتػػع  اػػهة ك  العػػهاؼ خطنئػػاببم ٚتػػع قلػػةلا خطػػاا ٚتػػع  اػػهة كخطنئػػات ٚتػػع قلػػةلا 
ٚتػع ا١تػػه ه اليػػادل يفنػد القلػػة إذا  ػػاف موػػت ٚتػع  اػػهة كإذا دل يبػػ  موػت ٚتػػع  اػػهة فإعػػت 
ييػػتومل للباػػهة كالقلػػة ماػػل سػػسبالت كسػػسابللا إذا  ػػاف موػػت   لسػػة الوػػهب كلػػن    

خطػاا ٚتػع  اػهة كخطنئػات ٚتػع قلػةلا  ػافهات ك ػوافه  ػافهات ٚتػع قلػة ك ػوافه  اشيػةلا
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ٚتػػع  اػػهة. طا١تػػا هسػػاؾ ٚتػػع  اػػهة الصػػل   ٚتػػع اليػػادل مػػه ه أك موعػػث يبػػوف للقلػػة 
هها الصل فنت. فإذف خطاا ٚتع  اهة كخطنئات ٚتع قلةلا عسفه لبػم خطػاا م كإف  

؟ خطاا . إذف آيػة العػهاؼ دل ٖتػدد أف  اهتلا خطنئاببم قلنلةلا أيوا ال ـه  م أ ػـه
خطااهم قلنلة لب  ما تيفه مسوا قلنل إذا ما قورف ِبية البقهة.   آيػة البقػهة يسفػه  ػل 

جػػاء  ()كسػػسزيد ايػػسُتا٠تطػػاا أمػػا   العػػهاؼ فنسفػػه قيػػمان مسوػػا. كقػػاؿ   البقػػهة 
. الػػواكايػػسُت( بػدكف الدالػة علػػ  االهتمػاـ كالتسويػػت كقػاؿ   العػػهاؼ )سػسزيد  ألػواك

كهساله أمور أخهل   اليناؽ لب  ٧تن  عل  قدر اليواؿ. ا٠تطاب   اشيتُت مػ  
هللا بواذل إذل بٍت إسػهائنل كالمػه ألػدخوؿ للقهيػة كال ػل كا ػد لبػ  التبػهصل كالتقهيػع 
٥تتل  كاليناؽ ٥تتل .  ػىت عفوػم آيػة كا ػدة   القػهآف ٬تػ  أف عضػووا   سػناقوا 

سػػػػي أف عفنيػػػػلوا. إذا أردَن أف عفيػػػػهها بفيػػػػَتان بناعنػػػػان عضػػػػووا   سػػػػناقوا كقػػػػاؿ ال يسب
القػدام  اليػناؽ مػػ  أهػم القػهائ . ال يبفػػي أف عقػوؿ مػػهة قػاؿ ك لػوا كمػػهة فبلػوا لعػػت 
يبقػػ  اليػػواؿ ١تػػاذا قػػاؿ؟ هػػي   اٟتػػالُت  ػػهؼ عطػػ  لبػػ   ػػهؼ الوطػػ  ٮتتلػػ لا 

بػػل   بػػل خالػػد  لوػػا عاطفػػة لبػػ   ػػل أقبػػل   ال خالػػدلا كأقبػػل   كخالػػدلا مػػا أق
 (. يفاضل اليامهائ . د )كا دة ٢تا موٌت. 

 ك لػػوااسػػبسوا هػػهن القهيػػة ( )  مسوػػا  نػػث  ػػئتم فبلػػواادخلػػوا هػػهن القهيػػة )  فائػػدة /
لا ٦تػا بفنػد التوقنػ  الفاء لتا٫تا أدكات عط لا لبٌ    الواكك  الفاء ( مسوا  نث  ئتم

الػيت بفنػد  الػواكبفنػدن كهها م  التبهصللا كهها ا١توػٌت ال د الدخوؿ أي لوفيوٍت أعت ٔتجه 
 .مطلق اال ًتاؾ   اٟتبم

 - بطهيقة الضبط ألشوهضبط ما بقدـ ذ هن   ههن البنات كع
ًهًن اٍلقىٍهيىةى  اٍدخيليواٍ  قػيٍلسىاكىًإٍذ "    " ً  اٍلوىوىافٍ  هى

 (21)ا١تٍسَّافٍ  مىٍسييوبىةن "  اٍدخيليواٍ  قػيٍلسىا جاءت " 
  " اٍسبيسيواٍ ٢تىيمي  ًقنلى كىًإٍذ  كىً  الٍعهىاًؼ "

اى إٍخوىاشل فػىتػىبػىنػَّسيوا مىٍبًسنَّةه لًٍلمىٍجويوؿً  
(22) 

                                       
ًإٍذ (   البقهة )  بواذل فسي  القوؿ النت سبحاعت لا. بوداد لسوم هللا( القوؿ عي  اذل هللا سبحاعت كبواذل لعت سناؽ اشات هو قػيٍلسىا كى ُِ(  
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مىٍت "   "اٍلبىابى سيجَّدان  كىاٍدخيليواٍ  ً  اٍلبػىقىهىًة بػىقىدَّ
ا  يوىافػىقىةً  كىاٍرًبٍطوى

لىوىا ًأ١ت مىعى اٍليتًٌ قػىبػٍ
(23) 

  ًأٍلوىاكٍ  ً  اٍلبػىقىهىًة كىًألٍعهىاٍؼ قيلٍ  ٍلفىاءً أً "  ًمسػٍوىا بيليواٍ فى  "
اٍلوىاكٍ  قػىٍبلى  اٍلفىاءً  اٍلتػٍَّهبًنً  ا٢تًٍجىاًئي كىاٍضًبٍطوىا عىلى  

(24) 
  عًوىمٍ  ً  اٍلبػىقىهىًة ًلىعػَّوىا"  رىتىدان  جىاءىٍت "

ا   (25)عًقىمٍ  كى يًهفىٍت ًم ى الىٍعهىاًؼ ًلىعػَّوى
  اؼٍ هى عٍ ال اٍ ( ً   بيمٍ بً انئى خىطً  ) كى  ةً هى قى بػى  الٍ ( ً   خىطىااى يمٍ  )

ا  بػيوى هً  كىقىاًعدى ٍوًضًع اٍلميتىأخًٌ دىةي اٍلمى أىٍ هىاؼٍ  اى  زًاى
(26) 

ٍلوىاكً "  سىسىزًيدي كى  "   ً  اٍلبػىقىهىًة فػىتىأىمَّلٍ  أى
دىًة لًٍليُّورىًة الىٍطوىؿٍ كىبيٍضبىطي   ًألٌزًاى

(27) 

ػػػهى الَّػػػًهم ًقنػػػلى ٢تىيػػػٍم  )  البقػػػهة  / ٖٗسػػػواؿ رقػػػم  ػػػواٍ قػىػػػٍوالن تىنػٍ فػىبىػػػدَّؿى الَّػػػًهي ى ظىلىمي
اء عىلى  الًَّهي ى ظىلىميوٍا  فىأىعزىٍلسىا اعيواٍ رًٍجزان مًٌ ى اليَّمى لا ك  االعػهاؼ ( ٗٓ وفى قي يػىٍفيي ٔتىا  ى

ػػػواٍ ) ػػػهى الَّػػػًهم ًقنػػػلى ٢تىيػػػٍم  ًمػػػسػٍويمٍ فػىبىػػػدَّؿى الَّػػػًهي ى ظىلىمي ػػػٍلسىافىأى قػىػػػٍوالن تىنػٍ ػػػ ى  عىلىػػػٍنًومٍ  ٍرسى رًٍجػػػزنا مًٌ
اء اعيواٍ  اليَّمى  ؟.اضبطوما(لا ُِٔ يىاًٍلميوفى ٔتىا  ى

 -اٞتواب  التارل  / ٖٗاٞتواب رقم 
 - كعضبطوا البقهة   مهبُت( ببهرت ظىلىميوٍا الًَّهي ى )  -ُ

ؿى الًَّهي ى  ميبىهَّرىة"  ظىلىميواٍ  جىاءىٍت ًفًنوىا " **** " ًِبم اٍلبػىقىهىة قػىٍوالن  ظىلىميواٍ  فػىبىدَّ
(28) 

لا ( علػػنوم( )  مػػسوماختنيػػار كيتضػػح االختنيػػار   قولػػت بوػػاذل ) االعػػهاؼ ك    
كهػػو أف أكؿ القنيػػة   سػػورة العػػهاؼ   درة التسزيػػل كتػػهة التأكيػػل   االسػػبا يقػػوؿ 

                                                                                          
ًإٍذ ( )  .ول مبسنا للمجووؿفجاء الفلبٍت اسهائنل  فا١تقاـ مقاـ بقهيع( ٢تىيمي  ًقنلى كى ِِ(  

ليواٍ  البقهةكردت   بداية اشية كلها بقدمت   اٍدخيليوٍا ( ( أم أف  لمة )  .العهاؼبنسما أتخهت   سورة لا قاعدة ا١توافقة كاجملاكرةكبضبط عل  ( اٍلبىابى سيجَّدان  ) كىاٍدخي ِّ(  
ليواٍ فى ( كردت )  ا  بي وى ليواٍ كى )  العهاؼبنسما    البقهة   ألفاء( ًمسػٍ ا   ي وى لا. العهاؼقبل  البقهةك ها  الواكقبل  الفاءاذ أف  قاعدة الًتبن  ا٢تجائي (لا كبضبط عل ًمسػٍ ِْ(  

( لا. ارتدلبٍت اسهائنل فساسبوا عدـ ذ ه )  مقاـ بقهيع جاء سناؽ اشات   العهاؼ( بنسما   رىتىدان َنسبوا كركد ) بوداد للسوم  البقهة( ١تا  اف سناؽ اشات    ِٓ(  
طً ( ً  اٍلبػىقىهىًة كى )  خىطىااى يمٍ ( )  .الزادة للموضع ا١تتأخه( ً  ٍاالٍعهىاٍؼ كبضبط عل  قاعدة  بيمٍ بً انئى خى ِٔ(  
ٍحًيًسُتى كى ( )  بوداد السوم   البقهة. الواككَنسبت قاعدة الزادة   اليورة الطوؿ  كبضبط عل  العهاؼ   كاككبال  البقهة   الواك( بزادة سىسىزًيدي اٍلمي ِٕ(  

.البقهة  اية  مهبُت( ظىلىميواٍ ( كردت )  ِٖ(  
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كمػ  قػـو موسػ  أمػة  مبٍت عل  التخنين  كالتمننز بدلنل لفظ م  لعت قاؿ بوػاذل  )
لا فػه ه أف مػسوم مػ  يفوػل ذلػهلا مث عػد ُٗٓ( العهاؼ   ق كبت يودلوفيودكف أٟت

صسوفا إعوامت علنوملا كأكامهن ٢تملا فلما اعتوت قاؿ  )فبدؿ الهي  ظلموا مسوم..( فأب  
  آخه ما  ب  عسوم م  مقابلة عوم هللا علنوم بتبديلوم ما قدـ بت القػوؿ إلنػت فػأب  

ء علػػ  أكؿ القنيػػة الػػيت هػػي  )كمػػ  قػػـو بلفػػظ مػػ  الػػيت هػػي للتخنيػػن  كالتمننػػز بسػػا
موس ..( لنبوف آخه البالـ لكلت مياكقالا كعجزن لنيدرن مطابقػالا فنبػوف الاػا١توف 
م  قوؿ موس  إبزاء ا٢تادي  مسوملا كهساؾ ذ ه أمة هادية عادلةلا كهسا ذ ه أمة مبدلة 

(    وممػس عادية مائلةلا ك لتا٫تا م  قـو موسػ لا فاقتضػت التيػوية   ا١تقابلػة ذ ػه )
 .سورة العهاؼ

ػٍلسىا ) العهاؼ ( ك  فىأىعزىٍلسىا ) البقهة    -ِ  كمشػتقاهتا (الهسػوؿ( لف لفػظ )فىأىٍرسى
 راءلا أيضػا اربػط دار فنوافقا ١تا او مفجاء ذله العهاؼ   سورة  دكراهنا  اه
ٍلسىا)   اؼ.ه الع راء( مع  فىأىٍرسى

 القػاؼ( اربػط  ػهؼ )ٍاًلميػوفى يى )  العػهاؼ( ك وفى قي يػىٍفييػختمػت ) هة قػالبآية  -ّ
 (.هةقالبم  اسم سورة  القاؼ( مع  هؼ )وفى قي يػىٍفيي م  

اءً اشيػػة )  -ْ ػػمى ػػ ى اليَّ ( كردت   ا١توضػػوُت ا١تػػه وري  اضػػافة اذل موضػػع  رًٍجػػزان مًٌ
 ىك مك  لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱٱ  لػػػػػػث   سػػػػػػورة الوسببػػػػػػوت

قاعػػػػػػػػػػدة علػػػػػػػػػػ   كعضػػػػػػػػػػبطوم َّ رن  مم ام يل ىل مل يك
 - الضبط ألشوه

ثىةه "  زان مًٌ ى اليَّمىاءً رًجٍ  "   عىٍ  يىًقٍُتً  ثىالى
بػيٍوًت فىخيٍه بىًبننًٍت ً  بػىقىهىًة الىٍعهىاًؼ كىا   ٍلوىٍسبى

 ؟.( اٍلبىٍحهى  اٟتٍىجىهى /اٍضًهب بًٌوىنيىاؾى  اضبط اشية )  / َٗسواؿ رقم 
 -ا١تواضع هي  / َٗاٞتواب رقم 
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 رث  يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱ -1
 ىل مل يك ىك مك لك  اك يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث
 .البقهة َّ  رن مم ام يل

 جن يم  ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  ينجه ىن من خن حن
 .العهاؼ َّ مت .... ٰىٰر  ٰذ يي

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -3

 .الشوهاء َّ  َّ ٍّ

ػػػهى  ) امػػػهات  لا جػػػاء بوػػػده ثػػػالث( كردت  اٍضػػػًهب بًٌوىنيىػػػاؾى  )   البقػػػهة(    اٟتٍىجى
قاعػػػػدة الضػػػػػبط علػػػػ   كعضػػػػػبطوالا ( اٍلبىٍحػػػػهى  جػػػػػاء بوػػػػدها ) الشػػػػوهاءلا ك  العػػػػهاؼك 

 - ألشوه
ثىةن " اٍضًهب بًٌوىنيىاؾى  "  اى قػيهَّاٍء  ثىالى

 " ً  الشُّوىهىاءاٍلبىٍحهى  "  ً  بػىقىهىًة الىٍعهىاًؼ كى "اٟتٍىجىهى  " 
ػػػػػتٍ  ) ك البقػػػػػهة(  فىػػػػػاعفىجىهىتٍ  ) اضػػػػػبط البلمػػػػػة / ُٗسػػػػػواؿ رقػػػػػم   ( فىاعبىجىيى

 .العهاؼ؟
 - يأٛتد الببني يقوؿ الد تور / ُٗاٞتواب رقم 

ًمٍستي  فىاعبىجىيىتٍ  ( البقهة ( كقاؿ )َٔ) ًمٍستي اثٍػسػىتىا عىٍشهىةى عىٍنسان  فىاعفىجىهىتٍ قاؿ بواذل  ) 
سنا  ؟ اعبجيتك  اعفجهت ما الفهؽ بُت( العهاؼ ( َُٔ) اثٍػسػىتىا عىٍشهىةى عىنػٍ

 - ( ي.أٛتد الببنيد) 
 مػػا  ػػاف يقػػوؿ الباػػَت قبػػل أف    اإلعبجػػاسلػػن    اإلعفجػػارةلا هػػها   تايػػة الدقػػ 

سػػاعة خػػهكج ا١تػػاء مػػ   إعفجػػهلا إعػػبج تػػَت  إعفجػػهعوػػهض بهَن٣تسػػا البلمػػة كأخواهتػػالا 
اٟتجه أي  ذهػ  ا١تػاء؟ سػاؿ ا١تػاء هػها  إعفجهالرض النيلبة أك اٟتجه النيلبة عسدما 

 يسفجػهجه ػه هػو  اعػبج اٞتػهحلا إذا   اعبجػاس فاالعبجػاس إعبجاسػان اليػنل ييػم  
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ْتنث يينل الدـ إذل مباف بوندلا رب الوا١تُت يه ه لسػا اٟتػالتُت  الػة  يسبج أكالن مث 
هػها اٟتجػه كخػهج مسػت مػاء زالؿ  اعفجهعسدما  االعفجاربٍت إسهائنل مع موس  ساعة 

أم سػػاؿ   الرض الػػيت هػػي  يسػػبج بقػػوة أدل إذل أعػػت  اعفجػػارنبقػػوة  كاعفجػػهعػػهب 
فهقػػة  ُِلػواء مػػ  ألويػة بػٍت إسػػهائنللا  نػ  يشػهب  ُِهب مسػت بوػد اٟتجػه لبػي يشػػ

هػػااتف اشيتػػاف بتحػػد ف عػػ  بيليػػل  إذف. فاعبجيػػتمػػ   جػػه؟ فيػػاؿ هػػها ا١تػػاء 
ال  اإلعبجاسالواقوة ك ل  لمة بهسم جزءان م  صورة كهبها هو  ل القني  القهآشل. 

  .كاعبجيت اعفجهتهبها هو الفهؽ بُت  إذف. اإلعفجاريبوف إال بود 
  " كاالعفجػػػػار"   أكؿ خػػػػهكج ا١تػػػػاء؛ "  االعبجػػػػاس بقولػػػػت  " اشلوسػػػػي كعػػػػرب عسػػػػت

 ابياعت ك اهبت".
ػهىة)  ك الشػُتبتيػبُت (  عىٍشػهىة)  اضبط البلمة / ِٗسواؿ رقم  بفػتح (  عىشى

 ؟.لا أيسما كجدتالشُت
 -( هي  عىشىهىة - عىٍشهىةا١تواضع اليت كردت فنوا )  / ِٗاٞتواب رقم 

 رث  يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱ -1
 ىل مل يك ىك مك لك  اك يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث
 .البقهة َّ  رن مم ام يل

 حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب ٱُّٱ -2

 حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص

 جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك

 هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه

 .البقهة َّ  هي مي هن من مل مك لك

  ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ -3
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .ا١تائدة َّ  مغ ... هتمت خت
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 جن يم  ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جهين ىن من خن حن
 .العهاؼ َّ مت... ٰىٰر  ٰذ يي
الػيت جػاء  َُٔ كالعػهاؼ َٔ البقػهة  آيػيت  الشػُت بتيبُت(  عىٍشهىة) جاء قولت 

ػػهىة )فنوػا موضػوافلا ك جػػاء قولػت   كا١تائػػدة ُٔٗ البقػهة  موضػػوُت  الشػُت حبفػت(  عىشى
ٖٗ. 

( قبػل اثٍػسػىػيتىٍ ( أك ) اثٍػسػىتىا أعه إذا كجدت اشية فنوا قولت )  الشُت بيبُت كضابط
فنوػا  كالقاعدة اللسويػةلا الشُت فافتحلا كإذا دل ٕتدن الشُت بيب ( فإعه  عىٍشهىةى  قولت )
أمػا إف  اعػػت لا الشػُت سػا سة( دائمػا ببػػوف  ُٗ – ُُ" ضػم  العػداد )عٍشػهةأف "

   مفتوح الشُت( يبوف  عشىه كعبيوا لفظ ) مفتو ة الشُت( ببوف عشىهة مفهد ) 
 ..إف  اعت مفهدة سا سة الشُت" ٍشهعى كببوف " (  ُٗ_ُُ العداد )

 -( هي عىشىه  –عىٍشه كا١تواضع اليت كردت فنوا ) 
 يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1

 .ا١تائدة َّ ني...ىتنت مت  زت رت

 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يكىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -2

 .العواـ َّ ين ىن

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -3
 .التوبة َّ  جغ .... محجح مج حج مثهت مت خت  حت

 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ -4
 .يوس  َّ  خف حف جف مغ

 .ا١تدثه َّ يت  ىت نت مت ُّٱ -5

 .الفجه َّ مي خي حي ٱُّٱ -6
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 –هصل   سوريت )العواـ فقط   القهآف الب مهبُت بتيبُت الشُت ( عىٍشه كردت )
ػها١تػدثه ( كردت ) –يوسػ   –التوبة  –كأقي ا١تواضع ) ا١تائدة (لا الفجه بشػُت ( عىشى
 .مفتو ة

 -بُت ا١تقنيود م  البنات التالنة  / ّٗسواؿ رقم 
 ًبالى  ىتىاتٍ  ًسػػتّّ "   يليوا كىاٍ هىبيوا "

تٍ   بػىقىهىيت العهاؼ عىلى  طيوًر اٟتىاَّقًة كاٍلميٍهسىالى
فً ً  االٍعهىاًؼ كى  اثٍػسػىتىافً كىًأٍلوىاًك   اٍلوىوىافٍ   ى

نىاـً  لىدىل " " لىنػٍلىةى النيًٌ  "اى ًإٍخوىافٍ  خيهيكٍا زًيسػىتىبيمٍ  " كى
مػػهات    سػػت( كردت   يليػػوا كىاٍ ػػهىبيوا )ا١تقنيػػود بػػا أف اشيػػة  / ّٗاٞتػػواب رقػػم 

الطػػور   -العػهاؼ  – " هيتكلػها قلػت بقػ"  موضػوُت البقػهة القػهاف البػهصل   اليػور )
( كلدل االعهاؼ – ا١توضع الااشل البقهة) مهاتف ألواك( ككردت  ا١تهسالت –اٟتاقة  –

نىاـً  ) البقهةاشات    لىةى النيًٌ  (. خيهيكٍا زًيسػىتىبيمٍ  ) العهاؼ( ك   لىنػٍ
 رث  يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱ -1

 ىل مل يك ىك مك لك  اك يقىق يف ىف يث ىث مثنث زث
 .بقهةال َّ  رن مم ام يل

 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
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 مكلك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت

 .البقهة َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك

 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .العهاؼ َّ مه جه

 .الطور َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ -4

 .اٟتاقة َّ مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ -5

 .ا١تهسالت َّ مغ جغ مع جع  مظ حط مض ٱُّٱ -6

 ؟." ( ٦تَّا بيسًبتي الىٍرضي "   يى  ةي هى قى بػى  تٍ لى  ى أى ما موٌت ) /   ْٗسواؿ رقم 
( الػػػيت كردت فقػػػط    ٦تَّػػػا بيسبًػػػتي الىٍرضي هػػػي مواضػػػع اشيػػػة )  / ْٗاٞتػػػواب رقػػػم 

 -البقهة ك ي  
 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  خل .... جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ

 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ ُّٱ -2
 .ي  َّ مث هت

سىةي  الهًٌلَّػػةي  ضيػػهًبىٍت عىلىػػٍنًومي كى  اضػػبط اشات ) / ٓٗسػػواؿ رقػػم  ٍيػػبى ( البقػػهةلا كىاٍلمى
سىةي  ضيهًبىٍت عىلىٍنًومي كى  ( )الهًٌلَّةي  ضيهًبىٍت عىلىٍنًومي )  ؟.(   آؿ عمهافاٍلمىٍيبى

 البقػهة(لا عال ػظ اعػت    عمهاف آؿ – البقهةكردت   سوريت )  / ٓٗم اٞتواب رق
ٍيػػبىسىةي  الهًٌلَّػػةي )  توػػٚتي   آؿمػػ   ا١توضػػع الاػػاشل. ٔتوػػٌت أف عمػػهاف آؿ ( كبفهقػػت   كىاٍلمى

بػػػت   بدايػػػة اشيػػػة ألهنػػػا  (الهًٌلَّػػػةي جػػػاء مشػػػابا ١توضػػػع البقػػػهة اال أعػػػت بػػػدكف ) عمػػػهاف
لا   عمػهاف آؿ   مػهبُت( ببػهرت ضيهًبىٍت عىلىػٍنًومي )  لا إذف  لمة(لَّةي الهًٌ  ضيهًبىٍت عىلىٍنًومي )

( اٍلمىٍيبىسىةي م  )  ا١تنم( قبل  الهًٌلَّةي م  )  كالهاؿ(لا اٍلمىٍيبىسىةي ( كالااشل )  الهًٌلَّةي االكؿ ) 
 - جائيًتبن  ا٢تقاعدة العل  
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 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ -1
 خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ
 خص  حصمس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت
 مغ جغ مع جعمظ  حط مض خض حض جض مص
 جل مك لك خك حكجك مق حق  مف خف حف جف
 .البقهة َّ  خل حل

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  ُّٱ -2

 من زن  رن اممم يل ىل مل يك ىك مك

 جئ يي ىي نيمي  زي ري ٰى ين ىن نن

 .عمهاف آؿ َّ مئ خئ حئ

١تيػػبسة ٚتػػع الهلػػة كا كا١تيػػبسة ( الهلػػةضػػهبت علػػنوم ) آؿ عمػػهاف ك  البقػػهة   فائػػدة /
( الهًٌلَّػةي  ضيػهًبىٍت عىلىػٍنًومي قػاؿ ) ك  آؿ عمػهافمع بو  هها   عنيػه موسػ  كمػا بوػدن. 

الهلة أكالن أم أهنم اهنزموا   اٟتهكب خنرب كبٍت قهياة كبٍت ا١تنيطلق كبػٍت قنسقػاع هػهن 
ا١توػػارؾ الػػيت دارت بنػػسوم كبػػُت ا١تيػػلمُت خيػػهكها فػػأذ٢تم هللا عػػز كجػػل لشػػدة مبػػههم 

 ػػل هػػػهن اٟتػػهكب قامػػت لهنػػػم يتػػآمهكف علػػػ  السػػي مػػع أهنػػػم ابفقػػوا موػػػت مث كآتمػػههم  
ٍ   الهًٌلَّةي  ضيهًبىٍت عىلىٍنًومي يسدركف بت   السقطة ا١تومة ك٢تها قاؿ )  أىٍي ى مىا ثيًقفيوٍا ًإالَّ ًْتىٍبلو مًٌ

ػػػ ى اَّلٌلً  ؤيكا ًبسىضىػػػ و مًٌ ِبى ػػػ ى السَّػػػاًس كى ٍبػػػلو مًٌ ٍيػػػبىسىةي  ٍنًومي كىضيػػػهًبىٍت عىلىػػػاَّلٌلً كى ى آؿ ( ُُِ) اٍلمى
( إمػػػا أف يسنيػػػه هللا بػػػٍت إسػػػهائنل عسػػػدما يبوعػػػوا علػػػ   ػػػق  مػػػا عنيػػػههم علػػػ   عمػػػهاف
يوفى أىبٍػسىػػػػػاء يٍم فهعػػػػوف  اًب ييػػػػػهىْتًٌ ػػػػػوىءى اٍلوىػػػػػهى ػػػػػوميوعىبيٍم سي ػػػػػٍ  آًؿ ًفٍهعىػػػػػٍوفى يىيي سىػػػػػا يم مًٌ ) كىًإٍذ ٧تىَّنػٍ

ػػػم بىػػػالء ػػػاء يٍم كىً  ذىًلبي ػػػٍم عىًاػػػنمه ) كىيىٍيػػػتىٍحنيوفى ًعيى ػػػ  رَّبًٌبي ػػػمي اٍلبىٍحػػػهى ْٗمًٌ سىػػػا ًببي ( كىًإٍذ فػىهىقػٍ
سىا يٍم كىأىٍتهىقػٍسىا آؿى ًفٍهعىٍوفى كىأىعتيٍم بىسايهيكفى ) مث بود ذلػه إذا رب الوػا١تُت  (البقهة ( َٓفىأى٧تىنػٍ

ٗتل  عسوم يستنيهكف ِبقواـ آخهي  مال المهيباف كالهكس كتَتهم فنما عدا هػها كهػها 
 .( يأٛتد الببني .د)  هكا هها عسدما جاء اإلسالـ.ل  ييسني
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 السًَّبنًٌػُتى / كىيػىٍقتػيليػوفى  ًبسىػٍَتً اٟتٍىػقًٌ  السًَّبنًٌُتى  كىيػىٍقتػيليوفى ) اشاتاضبط  / ٔٗسواؿ رقم 
 ؟.(الىعًبنىاء  كىقػىتػٍلىويمي  )-(الىعًبنىاءكىيػىٍقتػيليوفى )-(ًبسىٍَتً  ىقٌو 

  قاعػػػدة الوسايػػػة أشيػػػة الو نػػػدةعلػػػ   ( قًٌ اٟتٍىػػػ  لمػػػة )عضػػػبط   / ٔٗاٞتػػػواب رقػػػم 
 كىيػىٍقتػيليػػوفى )  لا( كالسيػػاء عمػػهاف آؿ    ػػهفتك  البقػػهة   اٟتٍىػػقًٌ (  اؿ)  جػػاءت زادة)

آؿ مػ   الاػاشل كالاالػث( ا١توضػع الىعًبنىػاء لا ) آؿ عمػهافموضع  كأكؿ البقهة(    السًَّبنًٌُتى 
 لػػث ( ك  كىيػىٍقتػيليػػوفى )  آؿ عمػػهافمػػ   ا١توضػػع الاػػاشلاال أعػػت  السيػػاءكموضػػع  عمػػهاف

لىويمي كرد مووػػػا )  عمػػػهاف كالسيػػػاء ػػػاعيوٍا )  تاشا لػػػديسالا ك ( الىعًبنىػػػاءكىقػىػػػتػٍ ػػػٍم  ى ذىلًػػػهى ِبًىعػَّوي
ًت اَّللًَّ كىيػىٍقتػيليوفى  اعيواٍ يػىٍوتىديكفى ( ك ) يىٍبفيهيكفى ًِباى ( جاءت متطابقة    ذىًلهى ٔتىا عىنيىوا كَّ ى

 - ٖٕ ا١تائدةلا كموضع ا١توضع الااشل آؿ عمهافم  سورة  ُُِكاشية  هةالبقآية 
 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ -1

 خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ
 خص  حصمس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت
 مغ جغ مع جعمظ  حط مض خض حض جض مص
 جل مك لك خك جكحك مق حق  مف خف حف جف
 .البقهة َّ  خل حل

 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت ٱُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ خض حض جض  مص خص حص مس خس

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  ٱُّٱ -3
 ين ىن نن من زن  رن ممام يل ىل مل يك ىك

 .عمهاف آؿ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني  زي ري ٰى

 ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 .عمهاف آؿ َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه
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 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 .السياء َّ مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن منخن

اعيوٍا يػىٍوتىديكفى ذىًلهى ٔتىا عى اشية )   يل ىل  مل خل ُّٱ ا١تائدة(    نيىوا كَّ ى
 جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم
اعيوٍا يػىٍوتىديكفى )  .ا١تائدة َّ  ىه مه ا١تواضع الاالثة  كردت   ( ذىًلهى ٔتىا عىنيىوا كَّ ى

 .اٟتديث ع  بٌت إسهائنل الاالثة   اشاتالقهءاف  لت كسناؽ   
 -لبنات كعلخ  ما مت ذ هن   ههن ا

  ًعٍمهىافٍ  أىكَّؿي كى  " ً  اٍلبػىقىهىةً  كىيػىٍقتػيليوفى السًَّبنًٌُتى  "
 " ميوىهَّفىةى ً  اٍلبػىقىهىًة كىعىًبهىةه ً  عياء ًعٍمهىافٍ  قًٌ اٟتٍى  "  

شل  " الىعًٍبنىاءى  " ًلثي كى   ى   ًعٍمهىافى كىالسًٌيىا  ى
ا "  ا قػىبػٍلىوى  فو كىالسًٌيىاًعٍمهىا اىاًلثً " بً  كىقػىتػٍلىويم جى

اعيواٍ يػىٍوتىديكفى  " ثىةٍ "  ذىًلهى ٔتىا عىنيىوا كَّ ى   ثىالى
ةقيٍل بػىقىهىةه ل  اًئدى  ػً ًعٍمهىاف عىلى  اٍلمى

( سػورة  يقتلػوف السبنػُت بسػَت اٟتػقما الفهؽ م  السا نة البناعنة بُت قولت )  ١تية بناعنة /
 السبنػػػُتاف؟ االخػػػتالؼ بػػػُت ( سػػػورة آؿ عمػػػه كيقتلػػػوف العبنػػػاء بسػػػَت  ػػػقكقولػػػت ) البقػػػهة

 -(  د .فاضل  اليامهائي)  ؟اٟتقكبسَت   ق كبسَت كالعبناء

كىًإٍذ قػيٍلتيٍم اى ميوسى  لى  عَّنٍيربى عىلى ى طىوىاـو كىاً ػدو فىػادٍعي لىسىػا  ) البقهةقاؿ بواذل   سورة 
ػػػا كىًقاَّآئً  ٍػػػهًٍج لىسىػػػا ٦تَّػػػا بيسبًػػػتي الىٍرضي ًمػػػ  بػىٍقًلوى ا قىػػػاؿى رىبَّػػػهى ٮتي ًسػػػوىا كىبىنيىػػػًلوى ػػػا كىعىدى ػػػا كىفيوًموى وى

ػأىٍلتيٍم كىضيػهًبىٍت  ػهه اٍهًبطيػوٍا ًمنٍيػهان فىػًإفَّ لىبيػم مَّػا سى نػٍ أىبىٍيتػىٍبًدليوفى الًَّهم هيػوى أىٍدسلى ًألَّػًهم هيػوى خى
ػػ ػػ ى اَّللًَّ ذىلًػػهى ِبًىعػَّوي ؤيٍكٍا ًبسىضىػػ و مًٌ ِبى ٍيػػبىسىةي كى ًت اَّللًَّ عىلىػػٍنًومي الهًٌلَّػػةي كىاٍلمى ػػاعيوٍا يىٍبفيػػهيكفى ًِباى ٍم  ى

ػاعيوٍا يػىٍوتىػديكفى } السًَّبنًٌُتى ًبسىٍَتً اٟتٍىػقًٌ كىيػىٍقتػيليوفى  آؿ {( كقػاؿ   سػورة ُٔذىلًػهى ٔتىػا عىنيىػوٍا كَّ ى
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ًت اَّلٌلً كىيػىٍقتػيليوفى  ) عمهاف ليوفى الًًٌهي ى أيىٍميهيكفى كىيػىٍقتػي  السًَّبنًٌُتى ًبسىٍَتً  ىقٌو ًإفَّ الًَّهي ى يىٍبفيهيكفى ًِباى
ابو أىلًنمو } ٍههيم ًبوىهى ضيهًبىٍت عىلىػٍنًومي الهًٌلَّػةي أىيٍػ ى مىػا ثيًقفيػوٍا  ({( ًُِأٍلًقٍيًط ًم ى السَّاًس فػىبىشًٌ

ػػ ى اَّلٌلً كىضيػػهًبىٍت عىلىػػٍنًومي الٍ  ؤيكا ًبسىضىػػ و مًٌ ِبى ػػ ى السَّػػاًس كى ٍبػػلو مًٌ ػػٍ  اَّلٌلً كى ى ٍيػػبىسىةي ًإالَّ ًْتىٍبػػلو مًٌ مى
ًت اَّلٌلً كىيػىٍقتػيليوفى  اعيوٍا يىٍبفيهيكفى ًِباى ػقٌو ذىًلهى ِبًىعػَّويٍم  ى ػاعيوٍا  الىعًبنىاءى ًبسىػٍَتً  ى ذىلًػهى ٔتىػا عىنيىػوا كَّ ى

(. ٚتع ا١ته ه اليادل إذا  اف موػت ٚتػع  اػهة فإعػت يفنػد القىلٌػة كإذا دل  {ُُِيػىٍوتىديكفى }
ة كالباػػهة. فوسػػدما يبػػوف موػػت ٚتػػع ببيػػَت يفنػػد يبػػ  موػػت ٚتػػع ببيػػَت ييػػتومل للقلػػ

( فتفنػد ٚتػع الباػهةلا كهسػاؾ أمػه آخػه هػو عسػدما يػه ه العبنػاء( أمػا ) السبنػُت القلػة )
 .العبناءمواصي بٍت إسهائنل يه ه 

( بػدؿ علػ  أف  بسػَت اٟتػق ) ( ك بسػَت  ػق مث أف االخػتالؼ بػُت ذ ػه  لمػة )
ٟتػق الػهم يػدعو للقتػل فوسػاؾ أمػور ييػتحق بػا ( موٌهفة بوٍت ا اٟتق ) استوماؿ  لمة

( عبػهة فوػي بوػٍت ال  ػق يػدعو إذل القتػل كال إذل  بسػَت  ػق ) القتػل. أمػا اسػتوماؿ
 (. بسَت  ق تَتن. فإذا أراد بواذل أف يبٌُت لسا الودكاف يه ه )

ػػػػػاديكاٍ  أيػػػػػ  كردت اشيػػػػػة ) / ٕٗسػػػػػواؿ رقػػػػػم  مث (لا ًإفَّ الَّػػػػػًهي ى آمىسيػػػػػواٍ كىالَّػػػػػًهي ى هى
 ؟.اضبطوا بضابط هي كما أب  بودها

مػا كرد    ( ك اٟتػج -ا١تائدة  – البقهة)  سور ثالثكردت    / ٕٗاٞتواب رقم 
الو نػػدة بتقػػدـ  البقػػهة( سػػورة اٟتػػج  كىالنيَّػػابًًئُتى  - ا١تائػػدة كىالنيَّػػاًبويكفى  –السنيػػارل بهبنػػ  ) 
أٟتػػديث  الو نػػدة اٟتػػج( ك   كفى كىالنيَّػػاًبوي  بهفػػع لفػػظ ) كا١تائػػدة(لا كىالسَّنيىػػارىل لفػػظ ) 

 .(كىاٍلمىجيوسى كىالًَّهي ى أىٍ هى يوا ع  أقي الفهؽ ) 
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 / كالفوائد الضبط
 – ا١تائػدة – البقهة(   ثالث سور ) ًإفَّ الًَّهي ى آمىسيوٍا كىالًَّهي ى هىاديكٍا  كردت )  -ُ

ٟتجػاج بقػهة ا   )قاعدة الضبط أٞتملػة االعشػائنةأكال عل   كعضبطوا(  اٟتج
 .كعفنيلت(. كلب  اللب  فنما أب  بودها عل  ا١تائدة 

اربػط  كلضػبطوالا اٟتػجك  ا١تائػدةكأتخػهت    ةه البق(    كىالسَّنيىارىل بقدمت )  -ِ
( بقػػػدمت   سػػػورة  كىالسَّنيىػػػارىل فػػػتولم أف ) ةه البقػػػراء ( مػػػع  كىالسَّنيىػػػارىل ) راء

 .اٟتجك  ا١تائدة  الهاء لا كدل أييت  هؼ الهاءاليت   اٝتوا  هؼ  البقهة
الطػػػهؼ الكؿ )  اٟتػػػجك  البقػػػهة( كاعتبوػػػوا النوػػػا أف  كىالنيَّػػػابًًئُتى  لػػػديسا  لمػػػة )  -ّ

لا بنسمػػا موضػػع الوسػػط أم سػػورة ألنػػاء(  كىالنيَّػػابًًئُتى ( أبػػت هبػػها ) كالاالػػث
قاعػػدة اخػػتالؼ الوسػػط علػػ   كعضػػبطوالا ألػػواك(  كىالنيَّػػاًبويكفى  ) أبػػت ا١تائػػدة

 .ُتبُت الطهفُت ا١تتشاب
ػٍوـً اشًخػػًه كىعىًمػلى صىػػاًٟتان  جػػاءت ِبطػوؿ صػػنسة ) البقػهة    -ْ  مىػٍ  آمىػػ ى ًأَّللًَّ كىاٍلنػى

ًػػمٍ  ػٍم أىٍجػػهيهيٍم ًعسػدى رىبًٌ ػٍوؼه عىلىػػٍنًوٍم كىالى هيػٍم ٭تىٍزىعيػػوفى (لا ك  كى  فػىلىوي أبػػت  ا١تائػدةالى خى
ػػٍوـً اشًخػػًه كعىًمػػلى صىػػاًٟتن اقنيػػه)  ػػٍم فىػػ امىػػٍ  آمىػػ ى ًأَّلٌلً كىاٍلنػى ػػٍوؼه عىلىػػٍنًوٍم كىالى هي الى خى

ًػمٍ ٭تىٍزىعيوفى (لا يوٍت دل أتيت )   كعضػبطوالا ا١تائػدة(   سػورة  فػىلىويٍم أىٍجهيهيٍم ًعسدى رىبًٌ
 .الطوؿهي  البقهة. أم سورة قاعدة الزادة لليورة الطوؿعل  

ػٍوؼه عىلىػػٍنًوٍم كىالى هيػٍم ٭تىٍزىعيػػوفى (كى  ) ألػػواك البقػهة   -ٓ الى فىػػ) ألفػػاء ا١تائػدةك   الى خى
ػػػٍم ٭تىٍزىعيػػػوفى(لا كاعت ػػػٍوؼه عىلىػػػٍنًوٍم كىالى هي ػػػٍم بػػػت اذل مػػػا قبلوػػػا   البقػػػهة أبػػػت )خى فػىلىوي

(  فػىلىويٍم أىٍجهيهيمٍ الى خىٍوؼه (لا بنسما   ا١تائدة دل أتيت ) كى  فأبت ) ألفاء( أىٍجهيهيمٍ 
( فىػػػ فجػػاءت فنوػػػا ) ػػػٍوؼه اعػػػدة الػػػواك قبػػػل ق. كأيضػػا بضػػػبط علػػػ  ألفػػػاءالى خى

 .الفاء
بػل  ال عالقػة ٢تػا ألًتبنػ  الّتػدم للحػهكؼ الوهبنػة قاعدة الواك قبل الفاء/  مال اة



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُُْ 

 الواكهي قاعدة خاصة ١تا رأن علماؤَن م  خالؿ استقهاء اشات ا١تتشابة اللفاظ أف 
 .قاعدة الواك قبل الفاءكلها اطلقوا علنوا  الفاءببوف متقدمة عل  

 كبضػبط( ك نػدة فنوػا  كىاٍلمىجيوسى كىالًَّهي ى أىٍ هى يوا أبت زادة ) جاٟت  سورة   -ٔ
قاعػدة الػزادة للموضػع علػ   بضػبطكأيضػا  قاعدة الوساية أشية الو ندةعل  
. كاربػػط كا١تائػدة البقػهةمتػػأخهة   بهبنػ  اليػور بوػػد  اٟتػج. لف سػورة ا١تتػأخه
 .اٟتج سورة كبا بولم أهنا أبت   ج( اٟت وسى جي كىاٍلمى  ) جنم

ػػلًٌ )  اٟتػػجاربػػط ختػػاـ ايػػة  -ٕ ػػًإفَّ اَّللَّى عىلىػػ   ي ػػٍيءو  ى ػػ مػػ  ) الشػػُت(  ًونده  ى ٍيءو  ى
 (.. هى يوا ٍ أى م  )  الشُت( مع  ًونده  ى 

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 .البقهة

 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ -3

 .اٟتج َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي  مي خي حي

 - كعلخنيوا   ههن البناتلا كاليناؽ كالتبهار يضبط ا١تواضع الاالثة بووف هللا كبوفنقت
  " الًَّهي ى آمىسيواٍ كىالًَّهي ى هىاديكاٍ  "

ة كىً  اٟتَّجًٌ زىاديكاٍ  - ً  بػىقىهىًة اٍلمىاًئدى
(29) 

  جٍ اٟتٍى كى  ةً دى ائً مى  الٍ ً   اهى هٍ خًٌ أى كى  ةً هى قى   البػى "  نيىارىلالسَّ  " ـً دًٌ قى 
 كىالى ٖتىٍتىجٍ  ةً دى ائً مى  الٍ ً   ًأٍلوىاكً "  فى ك النيَّاًبوي  كىقيًل " 

                                       
.(اجملوس كالهي  أ ه وا أم أبت بزادة ) ك  اٟتج زادكا (  ِٗ(  
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ةٍ  فػىلىويٍم أىٍجهيهيٍم ًعسدى رىبًًٌمٍ  "   " ً  اٍلبػىقىهىًة ديكفى اٍلمىاًئدى
دىًة لًليُّورىًة الىطٍ  كىبيٍضبىطي   ةٍ  وىؿً ًألٌزًاى  فىخيٍههىا فىاًئدى

لبقػػهة كاٟتػػج ؛   قػػوؿ هللا كردت  لمػػة " النيػػابئُت " بنػػاء السنيػػ    سػػوريت ا فائػػدة /
ػٍوـً اشًخػًه )   بواذل ًإفَّ الًَّهي ى آمىسيوا كىالًَّهي ى هىاديكا كىالسَّنيىارىل كىالنيَّابًًئُتى مىٍ  آمى ى ًأَّللًَّ كىاٍلنػى

ػػٍم أى  ػػٍم ٭تىٍزىعيػػوفى كىعىًمػلى صىػػاًٟتان فػىلىوي ػػٍوؼه عىلىػػٍنًوٍم كىال هي ًػٍم كىال خى لا ِٔ( البقػػهة/ ٍجػػهيهيٍم ًعٍسػػدى رىبًٌ
ػػاديكا كىالنيَّػػابًًئُتى كىالسَّنيىػػارىل    )كقولػػت بوػػاذل كىاٍلمىجيػػوسى كىالَّػػًهي ى ًإفَّ الَّػػًهي ى آمىسيػػوا كىالَّػػًهي ى هى

سػىويٍم يػىٍوـى اٍلًقنى  أىٍ هى يوا ًونده ًإفَّ اَّللَّى يػىٍفنًيلي بػىنػٍ  ُٕ( اٟتج/امىًة ًإفَّ اَّللَّى عىلى   يلًٌ  ىٍيءو  ى
ًإفَّ الَّػًهي ى آمىسيػوا   )  بوػاذل؛   قػوؿ هللاالهفع   سػورة ا١تائػدة بواكبلمة ككردت عف  ال
ػػػاديكا  ػػػٍوـً اشًخػػػًه كىعىًمػػػلى صىػػػاًٟتان  كىالنيَّػػػابًئيوفى كىالَّػػػًهي ى هى فىػػػال  كىالسَّنيىػػػارىل مىػػػٍ  آمىػػػ ى ًأَّللًَّ كىاٍلنػى

أما اشيتاف الكلناف فال إ باؿ   إعهابمػا  ٗٔ( ا١تائدة/خىٍوؼه عىلىٍنًوٍم كىال هيٍم ٭تىٍزىعيوفى 
؛ وفة ألواك عل   لمة ٤تلوا السني لا كهي " الهي  "؛ لف البلمة فنوما كقوت موط

 . لا لهنا ٚتع مه ه سادلإفلا فسنيبتلا كعالمة عنيبوا الناءاسم 
عفػ  موقووػا    ؛ فقد كقوػت  شية الاالاةلا آية سورة ا١تائدةكإ٪تا ٤تل اإل باؿ هو ا

ف   بوضػػنح كقػػد ذ ػػه السحػػاة كا١تفيػػهك لا لا كمػػع ذلػػه جػػاءت مهفوعػػةاشيتػػُت الكلنػػُت
لا كذ ػػػهكا عاائههػػػا ا١توهكفػػػة   لسػػػة الوػػػهب لا كعبتفػػػي هسػػػا ذلػػػه اإل ػػػباؿ عػػػدة كجػػػون

 -: باالثة مسوا لا هي م  أ وه ما قنل   ذله
  إف الػهي  آمسػوا خَت لا كعل  ذلػه يبػوف سػناؽ ا١توػٌتشية فنوا بقدصل كأت  أف االكؿ

...فػػػػال خػػػػػوؼ علػػػػنوملا كالهػػػػػم ٭تزعػػػػػوفلا كالػػػػهي  هػػػػػادكا كالسنيػػػػارللا مػػػػػ  آمػػػػػ  أ 
. كعالمػػة رفوػػت الػػواكلا لعػػت ٚتػػع مػػه ه سػػادل لاكالنيػابئوف  ػػهلهلا فتوػػهب مبتػػدأن مهفوعػػا
 : كعاَت ذله م  لسة الوهب قوؿ الشاعه

با لسهي فم  يه أم  ي  أ١تديسة ر لت فإشل كىقػىنَّار ه
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هن البلمػػة ؛ فقػػد جػػاءت هػػلػػتلا أك ٚتاهد قولػػت "قنػػار" لا كهػػو اسػػم لفهسػػتكمػوط  الشػػ
لا كدل ٕتئ مسنيوبة عل  أهنا موطوفة عل  اسم إف ا١تسنيوب كهو مهفوعة عل  أهنا مبتدأ

  .) اء ا١تتبلم   قولت ) فإشل
لا كٚتلػػة مػػ  آمػػػ  أ ... سنيػػارل موطػػوؼ علنػػت" مبتػػدألا كال النيػػابئوف  أف " الاػػاشل
لا "النيػػابئوفعلنػػت خػػرب ا١تبتػػدأ "" لا كأمػػا خػػرب "إف" فوػػو ٤تػػهكؼ دؿ  النيػػابئوف خػػرب "

 : كعاَت ذله م  لسة الوهب قوؿ الشاعه
ت أف ا١تبتػدأ "٨تػ " دل كالشػاهد فنػ لا كالمػه ٥تتلػ ٨ت  ٔتا عسدَنلا كأعت ٔتػا عسػدؾ راضو 

"راض" يدؿ عل  خرب ا١تبتدأ الكؿلا ؛ فخربن ١توطوؼ "أعت"يه ه خربنلا ا تفاء ٓترب ا
 . لا كأعت ٔتا عسدؾ راض راضوف  ٨ت  ٔتا عسدَنكبقديه البالـ

ل اسػػػم " إف "؛ فػػػاٟتهكؼ الساسػػػخةلا إف " موطػػػوؼ علػػػ  ٤تػػػ النيػػػابئوف  أف " الاالػػػث
 لاة االٝتنة ا١تبوعة م  مبتػدأ كخػربلا كاسػم إف ٤تلػت الصػليلا بدخل عل  اٞتملكأخواهتا

موطوفػة  " أعتبار أهنػاالنيابئوفلا كم  هسا رفوت "ل دخوؿ إف علنت الهفع لعت مبتدأقب
لا مػع  ػهح ٤تنػي الػدي  لا اعاه   أكضػح ا١تيػاله لا البػ  هشػاـ }. عل  ٤تل اسم إف

لا م  قػوة كما ذ هبت. { لا عسد ههن اشية, بفيَت الشو اشل كاللوسي ّٔٔ-ِّٓ/ُ
  لا قػػاؿ هللا بوػػاذلهػػو الواجػػ  علػػ   ػػل ميػػلملا سػػبحاعت يقنسػػه , كثقتػػه ببػػالـ هللا

بػَّهيكفى اٍلقيٍهآفى كىلىٍو  ىافى ًمٍ  ًعٍسًد تىٍَتً اَّللًَّ لىوىجى )  ِٖ( السيػاء/ديكا ًفنًت اٍخًتالفػان  ىاًػَتان أىفىال يػىتىدى
 : لا رٛتت هللا   بفيَتنقاؿ الشن  اب  عا ور

عطػق بػػت السػػي ك ػػهله  كبوػد فممػػا ٬تػ  أف يػػوقى  بػت أف هػػها اللفػظ  ػػهله عػزؿ لا ( 
لا سػػت كقػػهؤكنلا ك تػػ    ا١تنيػػا  لا كهػػم عػػهب خيلَّػػ لا ك ػػهله بلقػػان ا١تيػػلموف مملسو هيلع هللا ىلص

وطػ لا كإف  ػاف فباف لسا أصال عتوهؼ مست أسلوأ م  أسالن  استوماؿ الوػهب   ال
 ( اهػت م  الفنيا ة كاإل٬تاز ٔتباف ...لا لبساستوماال تَت  ائع
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" موفوعان لا فقاؿ ما  النيابئوففائدة البالتنة م  اإلبناف بلفظ " كبلم  اب  عا ور ال
 : موسان

دن  ١تػػػاذا رفػػػػع هػػػػها االسػػػػم لا فنيػػػػتوق  القػػػػارئ عسػػػػإف الهفػػػع   هػػػػها اليػػػػناؽ تهيػػػ 
 ؟ع أف ا١تألوؼ   مال هها أف يسني لا مألهات
دخػػػوؿ النيػػػابئُت   الوعػػػد   إف هػػػهن السهابػػػة   رفػػػع النيػػػابئوف بساسػػػ  تهابػػػة فنقػػػاؿ

لا  ػىت مػ  النوػود كالسنيػارللا لهنػم يوبػدكف البوا ػ  لا فوػم أبوػد عػ  ا٢تػدل ١تسفهةأ
. فسبػت بػهله علػ  أف عفػو هللا عاػنم إهنم يبػادكف ينأسػوف مػ  الوعػد أ١تسفػهة كالسجػاة

اعاػه ) يشمل  ل م  آم  أ كالنػـو اشخػه كعمػل صػاٟتان كإف  ػاف مػ  النيػابئُت . 
 .( عا ور بفيَت آية ا١تائدة م  بفيَت اب 

 :- لب  يبق  لسا ًعبػىهه ال يسبسي بفويتوا   هها اليناؽ
  يسبسػػي علنسػػا االهتمػػاـ ألولػػم الشػػهعي ؛ فػػال يبفػػي فقػػط أف يوتنيػػم اإلعيػػاف ٔتػػا أكال

 عسػػدن مػػ  يقػػُت سػػابق لا كإف  ػػاف ذلػػه أعاػػم ملجػػأ كموػػاذ لا بػػل إذا ضػػم إذل ذلػػه
لا ز إٯتاعػت هػهن الشػبوات كأماا٢تػاهتػلا   مػأم  مػ  أف الولم الشهعي  اف لا إف  ػاء هللا

 . ٦تا ياَتن أعداء ديست
اػم كاجبابسػا ٨تػو    يسبوسػا ماػل هػها ا١توقػ  إذل قػدر مػ  التفػهيط   كاجػ  مػ  أع عنا

   تػػاب هللا بوػػاذللا أال كهػػو كاجػػ  التػػدبه كا١تدارسػػةلا كلػػن  ٣تػػهد الػػتالكةلا قػػاؿ بوػػاذل
بًًت كىلًنػىتىهى َّهى أيكليػً تىابه أىعٍػزىٍلسىاني إًلىٍنهى ميبىارىؾه لًنى ) بػَّهيكا آاى لا قػاؿ الشػن  ِٗ( ص/و الىٍلبىػابً دَّ

  " أم ههن اٟتبمة مػ  إعزالػتلا لنتػدبه السػاس آابػتلا فنيػتخهجوا لا رٛتت هللااب  سودم
إعػػت ألتػػدبه فنػػت كالتأمػػل ١تواعنػػتلا كإعػػادة الفبػػه لا كيتػػأملوا أسػػهارها ك بموػػا لا فعلموػػا

ه القػهآفلا كأعػت لا كهػها يػدؿ علػ  اٟتػث علػ  بػدبتػت كخػَتنفنوا مهة بوػد مػهةلا بػدرؾ به 
الػيت ال  لا كأف القهاءة ا١تشتملة عل  التػدبه أفضػل مػ  سػهعة الػتالكةم  أفضل العماؿ

؛ كالدلنل م  هها ا١توق  عل  ما ذ ػه هػو أعسػا لػو  سػا عقػـو ٭تنيل با هها ا١تقنيود "
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لا يػتوقفسالا لسيػأؿ عسوػاك ػبت ماػل هػهن اشات أف ببها الواج   نسا بود  ُت ل
 . لا قبل أف عواجت أإل باؿ م  أعدائسابحاواأك ع
لا لا لسػدعو ٨تػ  تػَتَنزمػاـ ا١تبػادرة  إذا قمسا ألواجبُت اليػابقُت  سػا مػوهلُت لخػه  لاا

لا ك٩تربهم أٟتق الػهم عسػدَنلا كعبشػ  ٢تػملا ألػيت هػي أ يػ لا الباطػل الػهم عسػدهم
 . ضوفة كا١تسوزمُتبدال م  أف عق  موق  الدفاع لا  أف ال

 .  صاحل ا١تسجد....  كهللا ا١توفق
 -كضح ا١تقنيود م  البنت التارل  / ٖٗسواؿ رقم 

 فىاًخهً  ةً دى ائً مى   لى عى  ٍُتً بػى هى قى بػى  تي لى كى  ****"  مىٍ  آمى ى ًأَّللًَّ كىاٍلنػىٍوـً اشًخهً  " ٍُتً بػى هَّ مى  بى اتى 
مػهات  ٜت ( كردت  كىاٍلنػىٍوـً اشًخًه مىٍ  آمى ى ًأَّللًَّ اشية ) أم أف  / ٖٗاٞتواب رقم 

 مػػهبُتاتب ) التوبػة – ا١تائػدة – " موضػػع أكؿ ك لػث " مػهبُت البقػهة)  سػور ثػالث  
ػػػ ى اؼ )  بػػػبػػػزادة الا١توضػػػع الاػػػاشل ك  - مػػػ  البقػػػهة أبػػػ  ٥تتلفػػػا  الوسػػػط( كموضػػػع (  مى

ويمٍ بػػػزادة )  كك نػػػدا ويمٍ مىػػػػٍ  آمىػػػ ى ( أم )  ًمػػػسػٍ ػػػػٍوـً اشًخػػػهً ًأَّللًَّ كىا ًمػػػسػٍ  ا١توضػػػػع ( كهػػػها ٍلنػى
 - الوساية أشية الو ندة قاعدةعل   عضبطت

 خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من

 مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ -2

 مب هئمئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن خنمن حن جن

 -ألبنت التارل  كعضبطوا .الوسط ا١توضع البقهة َّ  مت هب
ويممىٍ  آمى ى  " ٍة " ً  اٍلبػىقىهىًة ًأَّلٌلً كىاٍلنػىٍوـً اشًخًه  ًمسػٍ  كىً ٍندى

ًإًذ ابٍػتػىلى  ًإبٍػهىاًهنمى  ً  ريٍبًع "  ٍدهىا فىهًٍيدىةٍ  كى  " ٕتًى
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 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 .البقهة َّ مث......ىي

 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ -4

 .ا١تائدة َّ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ -5
 .التوبة َّ جت هب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ

 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ٱُّٱ -6
 .التوبة َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خصحص مس خس

 /  الضبط كالفوائد
ػػٍم فػىلى بػزادة ) البقػهةمتشػاباف اال    ا١تائػدةكموضػع  البقػهةمػ   الكؿا١توضػع  -1 وي

ًػػػمٍ أىٍجػػػهي  ػػػٍوؼه كى ( ك لمػػػة ) هيٍم ًعسػػػدى رىبًٌ ػػػٍوؼه فىػػػ) ا١تائػػػدةلا ك  ألػػػواك(  الى خى ( الى خى
 .ألفاء

ػاديكاٍ )  ا١تللآية  البقهةكردت    -2  لا(الػرب لػن ربػع )ك (  ًإفَّ الًَّهي ى آمىسيوٍا كىالًَّهي ى هى
 .ا١تللأيضا أية  ا١تائدةك  

ًإًذ ابٍػتػىلى   البقهة لدل ربع )  ا١توضع الوسط -3 ويمٍ ( بزادة )    ًإبٍػهىاًهنمى كى  (. ًمسػٍ
 البػػػاؼ  ػػػهؼ بػػػزادةمسومػػػا  الاػػػاشل لاعمػػػارة ا١تيػػػاجدلػػػدل  التوبػػػة موضػػػوي -4

 (.مى ٍ  ى )
ػػػٍم فػى ) تاضػػػبط اشا / ٗٗسػػػواؿ رقػػػم  ًػػػمٍ لىوي ٍم أىٍجػػػهيهيٍم ًعسػػػدى ٢تىيػػػ)(أىٍجػػػهيهيٍم ًعسػػػدى رىبًٌ

 ؟.( فػىلىتي أىٍجهيني ًعسدى رىبًٌتً )(٢تىيٍم أىٍجهيهيمٍ )(رىبًًٌمٍ 
ػػمٍ فػى ( جػػاءت ِبطػػوؿ هنئػػة )  البقػػهةاليػػورة الطويلػػة )  / ٗٗاٞتػػواب رقػػم    ٢تىيػػمٍ /  لىوي
ػٍوؼه عىلىػٍنًوٍم كىالى هيػٍم ٭تىٍزىعيػوفى  أىٍجهيهيٍم ًعسدى رىبًًٌمٍ   ا١تلػل كالسحػلكا فاوػا لػدل آيػة  (كىالى خى
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الَّػًهي ى ييسًفقيػوفى )عفػاؽ لػنال كهنػارا بفنيػنل اال( كآيػة  .... الًَّهي ى آمىسيوٍا كىالًَّهي ى هىاديكاٍ إفَّ )
اًر ًسهِّا كىعىالىعًنىةن  فاضػبط كا فػظ ا١تبػاعُت فتسضػبط لػديه أقػي  (...أىٍموىا٢تىيم ًأللٍَّنًل كىالسػَّوى

(  البقػػهة( فجػػاءت بنئػػة أقنيػػه مػػ  )  عمػػهاف آؿلا مث بلنوػػا   الطػػوؿ سػػورة ) ا١تواضػػع
(لا ٢تىيػٍم أىٍجػهيهيٍم ( فجاءت علػ  هنئػة )  اٟتديد(لا مث بلنوا ) ٢تىيٍم أىٍجهيهيٍم ًعسدى رىبًًٌٍم أم ) 

بػهن اللفاػة   سػورة  ك نػد( هػي موضػع فػىلىػتي أىٍجػهيني ًعسػدى رىبًٌػًت مػع مال اػة أف اشيػة ) 
ػٍم أىٍجػهيهيٍم فػى  لا كفنما يلي مواضػع )قاعدة الوساية أشية الو ندةلا كعضبطوا عل  البقهة لىوي

 -( ًعسدى رىبًًٌٍم 
 خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 .البقهة َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من

  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 -(  ٢تىيٍم أىٍجهيهيٍم ًعسدى رىبًًٌمٍ  كههن مواضع )
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي

 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ -2

 .البقهة َّ ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -3
 مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 .عمهاف آؿ َّ حط مض خض  حض جض خصمص حص

قاعػدة الوسايػة علػ   كعضػبطت اٟتديد  سورة  ك ند( موضع  مٍ هي وري عي كى  ٍم أىٍجهيهيمٍ ٢تىي  ) 
 - أشية الو ندة
 حن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 .اٟتديد َّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين منىن خن
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علػػػ   كعضػػػبطت لا(ُُِاشيػػػة ) البقػػػهة  سػػػورة  ك نػػػدموضػػػع  ( فػىلىػػػتي أىٍجػػػهيني ًعسػػػدى رىبًٌػػػتً  )
 من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملخلٱُّٱ قاعػػدة الوسايػػة أشيػػة الو نػػدة

 .َّ مي  خي حي جي ٰه مه جه هن
٢تَّيػٍم ( ك ػهفوا ) هيهيمٍ لَّويٍم أىجٍ فما الفهؽ م  السا نة البناعنة   ذ ه الفاء )  /١تية بناعنة 

 -(  يفاضل  اليامهائ د.)  ؟البقهة(   آييت سورة أىٍجهيهيمٍ 
ًبنًل اَّلٌلً مثيَّ الى يػيٍتًبويوفى مىا أىعفىقيواي مىٌسان كىالى أىذنل ٢تَّيٍم أىٍجهي  هيٍم ) الًَّهي ى ييسًفقيوفى أىٍموىا٢تىيٍم ً  سى

ػػػٍوؼه عىلىػػػٍنًوٍم كى  ًػػػٍم كىالى خى ػػػٍم ٭تىٍزىعيػػػوفى }ًعسػػػدى رىبًٌ { ( ك ) الَّػػػًهي ى ييسًفقيػػػوفى أىٍمػػػوىا٢تىيم ِِٔالى هي
ػػٍم ٭تىٍزىعيػػ ػػٍوؼه عىلىػػٍنًوٍم كىالى هي ًػػٍم كىالى خى ػػٍم أىٍجػػهيهيٍم ًعسػػدى رىبًٌ ػػاًر ًسػػهٌان كىعىالىعًنىػػةن فػىلىوي وفى ًأللٍَّنػػًل كىالسػَّوى

{ِْٕ.) } 
. كالػػه ه هسػػا ييػػٌم    اشيػػة الااعنػػة جػػاء  يػػ  مػػا يقتضػػنت اليػػناؽ الفػػاءذ ػػه 

فنوػػػا بو نػػػد  ) أللنػػػل كالسوػػار سػػػهان كعالعنػػة (بشػػبنت مػػػ  أتهاضػػت التو نػػػد كقولػػت بوػػػاذل 
كبفنيػػنل   اإلعفػػاؽ كداللػػة علػػ  اإلخػػالص فاقتضػػ  اليػػناؽ زادة التو نػػد لػػها جػػاء 
الفاء   مقػاـ التو نػد كالتفنيػنل. أمػا اشيػة الكذل فػه ه فنوػا اإلعفػاؽ   سػبنل هللا كدل 

 فاقتض  اٟتهؼ. ) أللنل كالسوار أك سهان كعالعنة (فنيل ي
ء  مػػا هػػو مولػػـو للتوقنػػ  مػػع اليػػب لا التوقنػػ  أم أييت بوػػدها مبا ػػهةلا   االفػػ

بفند  الفاءعق  الشيء. أما الواك فوي ١تطلق اٞتمع كال يدؿ عل  بهبن  أك بوقن لا 
هػػػػهن أ ػػػػد التوقنػػػػ  كأتيت لليػػػػب لا سػػػػببنة درس فػػػػسجحلا الػػػػواك لػػػػن  فنوػػػػا سػػػػب . 

 السباب درس فسجح. 
كاقوػة   جػػواب إسػػم ا١توصػػوؿ كهسػػا  الفػػاء  الااعنػػة دكف الكذل؟  ألفػػاء١تػاذا جػػاء 

ا١توصػػوؿ أ نػػاَنن يشػػٌبت ألشػػهط بضػػوابط فتقػػًتف  كاسػػما١توصػػوؿ مشػػٌبت ألشػػهط  االسػػم
  جوابػػت  مػػا بقػػًتف ّتػواب الشػػهط ك ػػل كا ػػدة ٢تػا موػػٌت. ماػػاؿ  الػػهم يػػدخل  الفػاء
ر لػػت مبافػػأة كالػػهم يػػدخل الػػدار فلػػت مبافػػأة. الكذل فنوػػا ا تمػػاالف إمػػا أعػػت لػػت الػػدا

مبافأة بيب  دخولت الدار  أف الدار مقفلة كهو يفتحوا أم أف ا١تبافػأة مًتببػة علػ  
 إذفدخوؿ الدار كإما أف يبوف للشخ  الهم يدخل الدار لت مبافأة بيػب  آخػه. 

فػال بػد أف ا١تبافػأة مًتببػة علػ   الفػاءذا ذ ػهت . إالفػاءفنوا ا تماالف عسدما ال بػه ه 
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الػػػدخوؿ قطوػػػان كلػػػن  لم سػػػب  آخػػػه كهػػػها بشػػػبنت ألشػػػهط أم أف ا١تبافػػػأة  ػػػهط 
الػدخوؿ   الػدار. أيضػػان هسػاؾ مال اػة أعػػت   بشػبنت ا١توصػوؿ ألشػػهط أ نػاَنن يبػػوف 

ه  قولػػت آ ػػد ٦تػػا دل يػػه  الفػػاءهػػو التو نػػد أم أف مػػا ييػػه ه فنػػت  الفػػاءالسػػهض مػػ  ذ ػػه 
ػػًبنًل اَّلٌلً مثيَّ الى يػيٍتًبويػػوفى مىػػػا أىعفىقيػػواي مىسِّػػا كىالى أىذنل ٢تَّيػػػٍم بوػػاذل  ) الَّػػًهي ى ييسًفقيػػوفى أىٍمػػػوىا٢تىيٍم ً  سى

الَّػًهي ى ييسًفقيػوفى  )كالااعنػة  فػاءبػدكف أىٍجهيهيٍم ًعسدى رىبًًٌٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍنًوٍم كىالى هيٍم ٭تىٍزىعيوفى ( 
ػػٍم أىٍمػػوى  ػػٍوؼه عىلىػػٍنًوٍم كىالى هي ًػػٍم كىالى خى ػػٍم أىٍجػػهيهيٍم ًعسػػدى رىبًٌ ػػاًر ًسػػهِّا كىعىالىعًنىػػةن فػىلىوي ا٢تىيم ًأللٍَّنػػًل كىالسػَّوى

لا اشيػة الكذل قػاؿ الفػاءزاد أللنل كالسوار كسهان كعالعنة أيوا آ د؟ الػيت فنوػا  ( ٭تىٍزىعيوفى 
 ) أللنػل كالسوػار سػهان كعالعنػة (الااعنػة فقػاؿ أمػا  ) يسفقوف أموا٢تم   سبنل هللا (فقط 

 دد أ اه.   جواب اسم ا١توصوؿ ا تمالُت بشػبنت جػواب ا١توصػوؿ ألشػهط إمػا أف 
 يبوف اليب  ٔتوٌت أداة الشهط كإما لزادة التو ند.

ػػاديكاٍ كىالسَّنيىػػارىل  )اضػػبط اشيتػػُت  / ََُسػػواؿ رقػػم  ًإفَّ الَّػػًهي ى آمىسيػػواٍ كىالَّػػًهي ى هى
ػػاًٟتان كىالنيَّػػابًًئُتى  ػػٍوـً اشًخػػًه كىعىًمػػلى صى ػػٍ  آمىػػ ى ًأَّللًَّ كىاٍلنػى ػػمٍ  مى ًػػمٍ  فػىلىوي الى كى  أىٍجػػهيهيٍم ًعسػػدى رىبًٌ

ػػػػٍم ٭تىٍزىعيػػػػوفى  ػػػػٍوؼه عىلىػػػػٍنًوٍم كىالى هي ػػػػاديكاٍ  ) لأِالبقػػػػهة/(  خى ًإفَّ الَّػػػػًهي ى آمىسيػػػػواٍ كىالَّػػػػًهي ى هى
ػٍوؼه عىلىػٍنًوٍم فىػ  ى ًأَّللًٌ كىاٍلنػىٍوـً اشًخًه كعىًمػلى صىػاًٟتنامىٍ  آمى كىالنيَّاًبويكفى كىالسَّنيىارىل  الى خى

ػػٍم ٭تىٍزىعيػػوفى  ػػٍوـً اشًخػػًه كعىًمػػػلى  فنمػػػا ٮتػػ  ) .ٗٔا١تائػػدة/ ( كىالى هي ػػػ ى ًأَّللًٌ كىاٍلنػى ػػٍ  آمى مى
 ؟.( كما اب  بودها صىاًٟتنا

ػػمٍ )  بوػػاذل جػػاءت بػػزادة قولػػت البقػػهة   / ََُاٞتػػواب رقػػم  ًػػمٍ  فػىلىوي  أىٍجػػهيهيٍم ًعسػػدى رىبًٌ
ػٍوؼه كى )  البقػهةعل  قاعػدة الػزادة   اليػورة الطػوؿلا ك   كبضبط( الى كى   ألػواك(  الى خى

 .قاعدة الواك قبل الفاء عل  كبضبطلا ألفاء( الى خىٍوؼه فى )   ا١تائدةك  
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ػٍهَنى ) تاضػبط اشا / َُُسواؿ رقم  ًإٍذ أىخى ( ًٍت ًإٍسػهىائًنلى بىػ ًمناىػاؽى /  ًمناىػاقىبيمٍ كى
ػػٍهَنى  البقػػهةلا ) ًإٍذ أىخى ػػهى  لىقىػػدٍ كى )ال ػػزابلا ك  ا١تائػػدة  ( ًمناىػػاقػىويمٍ  ًمػػ ى السًَّبنًٌػػُتى  كى  اَّللٌ أىخى

 ؟.( بىًٍت ًإٍسهىائًنلى  ًمناىاؽى  َنى أىخىهٍ  لىقىدٍ ( ) بىًٍت ًإٍسهىائًنلى 
ا ػػػدة   لا كآيػػػة ك البقػػػهة   ا١تناػػػاؽآات ٖتػػػدثت عػػػ   أربػػػع / َُُاٞتػػػواب رقػػػم 

(  ّٗ – ّٔكاعتبػػػػت اذل رقػػػػم اشات )  البقػػػػهةمػػػػ   الهابػػػػعك الكؿ ا١توضػػػػع لا ال ػػػػزاب
ػػٍهَنى   بػػدايتوما )  متطابقتػػاف سىػػا يم  ًمناىػػاقىبيمٍ كىًإٍذ أىخى ػػهيكٍا مىػػا آبػىنػٍ كىرىفػىٍوسىػػا فػىػػٍوقىبيمي الطُّػػورى خي

ػػػػهيكاٍ )  الكؿ( مث جػػػػاء بوػػػػدها   ا١توضػػػػع ًبقيػػػػوَّةو  ( كىاٍٝتىويػػػػوٍا ( كالخػػػػَت )  مىػػػػا ًفنػػػػتً  كىاذٍ ي
( بقػػدمت اذ ػػهكا  – ذ(لا أم أف )  بهبنػػ  اٟتػػهكؼ االّتديػػةعلػػ  قاعػػدة )  كعضػػبطوا
 ا١توضػع الو نػػد( هػو  ّٖاشيػة )  البقػهةمػػ   الاػاشلا١توضػع (لا    اٝتوػوا - سعلػ  ) 

١توضػػع ا(لا فػػإذا علمسػػا أف ًمناىػػاؽى ( كجػػاء مووػػا  لمػػة )بىػػًٍت ًإٍسػػهىائًنلى الػػهم ذ ػػه فنػػت ) 
( فاعػت بىًٍت ًإٍسػهىائًنلى ك ند فنت )  الااشلكا١توضع  متطابقاف(  ّٗ – ّٔ)  الكؿ كالهابع

 ( ًدمػاءى يم الى بىٍيػًفبيوفى ( كاليت فنوا )  ْٖ اشية ) الاالثأ١توضع بناف ييول علنسا اإل
ػػٍهَنى ايضػػا لعػػت فنوػػا )  ال ػػزابكذ ػػهت آيػػة   السًَّبنًٌػػُتى ًمػػ ى ( كلبػػ  جػػاء بوػػدها )كىًإٍذ أىخى

ك  ا١تائػدة لا قاعدة الوساية أشيػة الو نػدةعل   كعضبطوا ( كههن سول به ههاًمناىاقػىويمٍ 
 ( لىقىػػدٍ كى   ا١توضػػع الكؿ )  الػػواكلا كبػػزادة ا١توضػػوُت(    كىًإذٍ كلػػن  )  ( لىقىػػدٍ  أبػػت )
 أتت   كدل ألػػػواك الكؿ( أم أهنػػػا أبػػػت   ا١توضػػػع  لىقىػػػدٍ كى )  كاكؿ مػػػع ك أ كاككعػػػهبط 
( كبػه ه أهنػا أبػت    مق حق مفم  ا١تائدة )  الااشللا كبودها   ا١توضع الااشل

ػػػاربػػػع )  ػػػوؿي  اى أىيػُّوى ػػػوؿي ( فػػػاربط )  بػىلًٌػػػػٍغ مىػػػا أيعػػػزًؿى إًلىٍنػػػػهى  الهَّسي  حق مف( مػػػػع ) الهَّسي
( كهي موضع  بىًٍت ًإٍسهىائًنلى ( جاء بودها )  ًمناىاؽى لا كال ظ أعت بود  ل  لمة ) (مق
 - ا١تائدة كموضويالبقهة   شل

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي  ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
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 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ  جك ... حض جض مص

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .البقهة َّ  ين ىن من خن

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -4
 .البقهة َّ  حك ....  خض حض جض مصخص

 منخن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 .ال زاب َّ  ىه مه جه ين ىن

 يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -6

 .ا١تائدة َّ ني ... ىتنت مت  زت رت

 حل جل  مك لك خك حك مقجك حق مف خف  حف جف مغ جغ ُّٱ -7

 .ا١تائدة َّ  خم حم جم هل مل خل

سىا يم بًقيوَّةو كم  اٞتديه أله ه أعت   سورة العهاؼ كردت )  كىاذٍ يهيكاٍ  خيهيكٍا مىا آبػىنػٍ
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ُُٕ( اشية  قيوفى لىوىلَّبيٍم بػىتػَّ  ما ًفنتً 

لا العهاؼ َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم
 ٰر ٰذ  يي  ٱُّٱٱ( ّٔ)بشابت مع ا١توضع الكؿ م  سورة البقهة اشية 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  .َّ يئ ىئ

سىا ٘تاما )  متطابقاف( العهاؼ ( كالخَت ) البقهة ا١توضع الكؿ )   يم خيهيكٍا مىا آبػىنػٍ
(لا كىاٍٝتىويوٍا (لا كا١توضع الوسط ) كىاذٍ يهيكٍا ( كردت ) مىا ًفنًت لىوىلَّبيٍم بػىتػَّقيوفى  كىاذٍ يهيكاٍ ًبقيوَّةو 

 .قاعدة اختالؼ الوسط ع  الطهفُتعل   كعضبطت
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 مل خل ٹٱٹٱُّٱ  ٖٔ - ْٖ ( اشات ُّأكد اال ارة هسا   النيفحة ) 
 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 زت رت يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ
 لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت
 ين ىن ننمن زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 .البقهة َّ ىي ني  مي زي ري ٰى

( أيوم جاءت أكاللا كعضبطوا  يي ( ك ) جن ٭تدث لب  بُت  لمة )
 (ييم  ) ءا٢تا( قبل  جن م  ) الباؼ  إذ أف قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل  

 .( جاءت أكال جن ) إذف   بهبن  اٟتهكؼلا
( كبودها  يق ( ك  لمة ) مث زث ( أبت ) ٖٓ    هناية اشية )  عنا

 زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن  مم ام يلِبية أبت ) 
 ( كفنوا عف  البلمات فاربط بنسوا  ىت ال بسياها أهنا جاءت بودها. ىي ني  مي

ا قتلوا كأخهجوا الساس م  دارهم كأيضا أتمل اذل موٌت اشية أف بٍت اسهائنل ١ت
فته ه أعت  كفولوا ما فولوا فباف عتنجة فولوم هها أهنم ا ًتكا اٟتناة الدعنا أشخهة.

كهها الهبط م  خالؿ  (....من زن رن  مم ام يلأب  بودها ) 
 .قاعدة التأمل للموٌت

 ؟.(لا مث اضبطوامثيَّ بػىوىلَّنػٍتيم  أي  كردت اشية ) / َُِسواؿ رقم 
جػػاء  الاػػاشلآيػة ك  صػػدر الكؿا١توضػع    البقػػهةلا مػهبُتكردت  / َُِرقػػم  اٞتػواب

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا سناؽ اشية  
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تيم " فٍ  مىٍوًضوىافً "  مثيَّ بػىوىلَّنػٍ   قىٍد أىاتى
 البقهة ً  اٍلوىوىاف"  ًإالَّ قىًلنالن مًٌسبيمٍ  " " مًٌ  بػىٍوًد ذىًلهى  " 

ػػ  بػىٍوػػًد ذىلًػػهى  ) الكؿجػػاء بوػػدها   ا١توضػػع  ػػسبيمٍ  ) الاػػاشل( ك   مًٌ لا ( ًإالَّ قىلًػػنالن مًٌ
 - كالوواف أم سورة البقهة

  رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ مث زث

 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱ -2
 جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
 .البقهة َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 كىلىػػٍوالى كأخػػهل ) ألفػػاء(  فىٍضػػلي اَّللًَّ  الى فػىلىػػوٍ  كرد   القػػهآف )  / َُّسػػواؿ رقػػم 
 ؟.لا اضبطواألواك( فىٍضلي اَّللًٌ 

ك     البقػػهة الو نػػدةاشيػػة هػػي  ألفػػاء(  فىٍضػػلي اَّللًَّ  فػىلىػػٍوالى  ) / َُّاٞتػػواب رقػػم 
 كىلىػػػٍوالى  ) هآفالقػػمواضػػع كأقػػي  لاقاعػػدة الوسايػػة أشيػػػة الو نػػدةكعضػػبطوا علػػ   القػػهآف

 - (مواضع  أربعالسور  – موضوُتالسياء    اليور ) ألواك(  فىٍضلي اَّللًٌ 
  رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مث زث

  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ -2

 ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن

 .السياء َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي

 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ُّٱ -3
 .السياء َّ  جن .... مفخف  حف جف مغ جغمع جع

 .السور َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ٱُّٱ -4
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 من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -5
 .السور َّ  ىن نن

 .السور َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه  ٱُّٱ -6

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -7

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن

 .السور َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

 / الضبط كالفوائد
عىلىػػػػٍنبيٍم  فىٍضػػػػلي اَّللًَّ  لىػػػػٍوالى كى بشػػػػابت )  السػػػػوركٚتنػػػػع مواضػػػػع  السيػػػػاءموضػػػػوي  -1

(  عىلىٍنػػهى )  ك نػػدمػػ  السيػػاء جػػاءت بلفػػظ  اػػاشلالإال أعػػت   ا١توضػػع  (كىرىٍٛتىتيػتي 
كاعاػػػه اذل سػػػناؽ اشات   هػػػهن النيػػػفحة كالػػػيت قبلوػػػا   ػػػهؼ مػػػنم اٞتمػػػع

 عىلىٍنػػػػهى  فىٍضػػػػلي اَّللًَّ  كىلىػػػػٍوالى البػػػػالـ  لػػػػت موجػػػػت اذل رسػػػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فجػػػػاءت )
 (.عىلىٍنبيٍم )  الا كجاءت أقي اشات إبثباهت(كىرىٍٛتىتيتي 

عػػتبلم عسوػػا عسػػدما عنيػػل اليػػورة اف  ػػاء هللا  أربوػػةفنوػػا مواضػػع  السػػورسػػورة  -2
 بواذل.
 ؟.(لا مث اضبطوا كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي  أي  كردت اشية ) / َُْسواؿ رقم 
 كعضبط ما جاء بودها(لا  واقوةال – البقهةكردت   سوريت )  / َُْاٞتواب رقم 

كٍا ًمػػسبيمٍ )  البقػػهةلا   قاعػػدة الًتبنػػ  ا٢تجػػائيعلػػ   السٍَّشػػأىةى ) الواقوػػة( ك   الَّػػًهي ى اٍعتىػػدى
 - ( السٍَّشأىةى ) م   السوفقبل  ( الًَّهي ى ) م   كالهاؿ(لا اٍليكذلى 

 .البقهة َّ مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -1

 .اقوةالو  َّ ىل مل يك ىك مك لك  اك  ٱُّٱ -2

 ؟.  القهآف البهصل (اليٍَّبًت   لمة )  أي  كردت / َُٓسواؿ رقم 
 - العػػهاؼ – موضػػوُت السيػػاء – البقػػهةكردت   اليػػور )  / َُٓاٞتػػواب رقػػم 
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(  ٨تػل السيػاء علػ  بقػهة العػهاؼ )   قاعدة اٞتملة االعشػائنة عل كبضبط (لا  السحل
 - مهبُت سورة السياء كردت   (اليٍَّبًت ) 
 .البقهة َّ مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱٱُّ -1

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -2

  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك

 .السياء َّ ري ٰى ين

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -3

 .السياء َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل

 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -4

 حصمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث

 .العهاؼ َّ مض خض حض جض مص خص

 ين ىن نن من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىك ُّٱ -5

 .السحل َّ ىي ني مي زي  ري ٰى

السياء  –مهات   القهآف   اليور ) البقهة  ثالث(  اليٍَّبتً  ً  كردت )  مال اة /
 (. بقهة السياء عل  العهاؼ)  أٞتملة االعشائنة  كعضبطواالعهاؼ (  –

اًسػػ فػىقيٍلسىػػا اضػػبط اشيػػة ) / َُٔسػػواؿ رقػػم  (   البقػػهةلا  ًئُتى ٢تىيػػٍم  يوعيػػواٍ قًػػهىدىةن خى
اًسًئُتى قػيٍلسىا   كاشية )  ؟.(   العهاؼ ٢تىيٍم  يوعيوٍا ًقهىدىةن خى

 كالبػػقهة( قػيٍلسىػا ( فػجػػاءت )  فػاءفنوا )  العهاؼِبف  عضبطوا / َُٔاٞتواب رقم 
 كالػػزادة   اليػورة الطػػوؿ( يوػٍت بطهيقػػة عبيػنة فػىقيٍلسىػػا( فػجػػاءت ) فػػاءلػن  فػػنوا ) 
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 - فاءبدكف  (قػيٍلسىا( فجاء بودها )فػىلىمَّاكردت بداية اشية ) العهاؼلا ك  هةالبقكهي 
 .البقهة َّ مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -1

 .العهاؼ َّ ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -2

ا  أي  كردت ) / َُٕسواؿ رقم  وىٍلسىاهى  ؟.(لا مث اضبطوافىجى

أٞتملػػػػػة كبضػػػػػبط (لا  وع يػػػػػ – البقػػػػػهةكردت   سػػػػػوريت )  / َُٕاٞتػػػػػواب رقػػػػػم 
( عىبىاالن )  البقهة( جاء بودها    كجدَنها يوع ك  البقهة   " فىجىوىٍلسىاهىا ")   االعشائنة

ا)  يوع ك    اء) ( كعػهبط بقهةالاسم  الـك  أل  مع عىبىاالن  الـك  ال ( عهبط )   ىنًيندن
ا  - (يػوع اسم  اءمع   ىنًيندن

 .البقهة َّ ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ُّٱ -1

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -2

 مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس

 مكلك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع

 .يوع  َّ جم هل مل خل حل جل

 ؟.(لا مث اضبطت ًإفَّ اَّلٌلى أيىٍميهي يمٍ  أي  كرد قولت بواذل ) / َُٖسواؿ رقم 
قاعػػػدة  علػػػ  كبضػػػبط(لا  السيػػػاء – البقػػػهةكرد   سػػػوريت )  / َُٖاٞتػػػواب رقػػػم 

 - لشوهالضبط أ
ٍبحً "  ًإفَّ اَّلٌلى أيىٍميهي يمٍ  "   ً  اٍلبػىقىهىنٍ  ًألهَّ
 ً  السًٌيىاًء اى بػىهىرىنٍ "  كىأدُّكا الىمىاَنىتً  " 

 خبحب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ -1
 .البقهة َّ مث هت مت خت حت جت هب مب
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 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ -2

 .السياء َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض
ميػألة البقػهة كذبػح البقػهة  مػا جػاء   قنيػة سػندَن موسػ  علنػت اليػالـ  / ة بناعنػة١تي

د. فاضػل )   سورة البقهة هل كص  البقهة  اف ٚتلة كا دة أـ علػ  فػًتات ٥تتلفػة؟ 
 -(  اليامهائي

  الثه أهنم لو ذْتوا أم بقهة  اعت ٕتزئوم م  دكف كص  لبسوم  ػددكا فشػدد 
ًإفَّ اَّلٌلى أيىٍميػػهي يٍم أىٍف بىػػٍهْتىيوٍا الصػػل أيمػػههم أف يػػهْتوا أم بقػػهة ) هللا علػػنوم. إذف هػػي   

وىليوٍا مىػػػػا بػيػػػػٍومىهكفى ( البقػػػػهة( لبػػػػسوم  ػػػػددكا ) ٕٔ) بػىقىػػػػهىةن  (( يبػػػػدك أهنػػػػم ٘تػػػػادكا ٖٔ) فىػػػػافػٍ
ػاديكٍا يػىٍفوىليػوفى كبطاكلوا إذل أف قاؿ )  ((. إذف ا١تيػألة أف الكصػاؼ ُٕ) فىهىْتىيوهىا كىمىا  ى

 اعت بسزؿ بساء عل  أسئلتوملا يشددكف فنشدد هللا علنوم. 
ًت  ًإفَّ اَّلٌلى أيىٍميػػػهي يمٍ كاشيػػة )   عزلػػػت داخػػل البوبػػػة( هػػي اشيػػػة الػػيت أىف بيػػودُّكٍا الىمىػػػاَنى

عسدما دخل الهسوؿ )علنػت اليػالـ( يػـو فػتح مبػة طلػ  مػ  عامػاف بػ  طلحػة ك ػاف 
صود إذل سػطح البوبػة فأرسػل الهسػوؿ  اج  البوبة أف يوطنت مفتاح البوبة فأَب ك 

( بػػالالن لنحضػػهن مسػػت ففػػتح البوبػػة ك طٌػػم الصػػساـ مث عزلػػت هػػهن اشيػػة أيمػػه هللا ملسو هيلع هللا ىلص)
 .بواذل رسولت أف يهٌد ا١تفتاح إذل عاماف كما زاؿ   بٍت  نبة إذل اشف

 ؟.(ًإف  ىاء اَّللَّي اضبط قولت بواذل )  / َُٗسواؿ رقم 
–يوسػػػػ   –سػػػػور ) البقػػػػهة  سػػػػتمػػػػهات    سػػػػتكردت  / َُٗم اٞتػػػػواب رقػػػػ

قنيػػػ    ) أٞتملػػػة االعشػػائنةكبضػػبط  الفػػتح ( –النيػػػافات  –القنيػػ   –البوػػ  
( أم قني  (لا كموٌت ) البو  لهل فتحه  " ًإف  ىاء اَّللَّي  " البقهةك  يوس ك النيافات 

 - الفتح( أم سورة فتحه لا ) القني سورة 
 ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مه جه



 ُٖٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ -2

 .يوس  َّ نث مث

 .البو  َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ  ٱُّٱ -3

 مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -4

 مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض

 .القني  َّ حك جك  مق حق

 ٰه  مه جههن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك ٱُّٱ -5
 .النيافات َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي

 مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -6

 مظ حط مض خض حض جض مصخص حص  مس خس حس جس

 .الفتح َّ جف مغ جغ  مع جع

 ؟.(لا مث اضبطوالىميٍوتىديكفى  أي  كردت اشية )  / َُُسواؿ رقم 
كىًإَّنَّ ًإف )  بيػػناؽ اشيػػةكعضػػبطوا لا الزخػػهؼك البقػػهة كردت    / َُُاٞتػػواب رقػػم 

 -(  اليَّاً هي  اى أىيُّتى  - لىميٍوتىديكفى   ىاء اَّللَّي 
 ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البقهة َّ مه جه

 .الزخهؼ َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ -2

ًبًت اضبط اشية )   / ُُُسواؿ رقم   ؟.(؟.كىييهًيبيٍم آاى
أٞتملػػػػػػة كبضػػػػػػبط (لا  تػػػػػافه – البقػػػػػػهةكردت   سػػػػػوريت )  / ُُُاٞتػػػػػواب رقػػػػػػم 

بً  "  ) االعشائنة جػاءت   سػناؽ اشيػة البقػهة  (لا   هللا تػافهك البقهة   " تً كىييهًيبيٍم آاى
 -آية  صدرجاءت تافه  بنسما  
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ُٓٗ 

 يك ىك  مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّٱ -1
 .البقهة َّ ىل مل

 .تافه َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث ُّٱ -2

ػػا اضػػبط اشات )  / ُُِسػػواؿ رقػػم  ػػا اَّلٌلي ًبسىافًػػلو عىمَّ ليػػوفى  كىمى ػػا اَّلٌلي  ()بػىٍومى كىمى
 ؟.( يػىٍومىليوفى /  بػىٍومىليوفى ًبسىاًفلو عىمَّا  كىمىا رىبُّهى  ()يػىٍومىليوفى ا ًبسىاًفلو عىمَّ 

ليوفى  كىمىا اَّلٌلي ًبسىاًفلو عىمَّا)  كردت / ُُِاٞتواب رقم  مهات أربع مسوػا  ٜت  (  بػىٍومى
ليوفى  كىمىا اَّلٌلي ًبسىاًفلو عىمَّا)  البقهة   ل  لااؿ عمهاف ككا دة   البقهة   دا أكؿ ع(  بػىٍومى

ػا)  البقهةكجت م  اٞتزء الااشل    ليػوفى  كىمىا اَّلٌلي ًبسىافًػلو عىمَّ قىػٍد عػىػهىل بػىقىلُّػ ى  )لػدل  (يػىٍومى
ٍيػًجًد اٟتٍىػهىاـً كى ىٍنػثي  ػٍطهى اٍلمى ا فػىوىؿًٌ كىٍجوىهى  ى لىةن بػىٍهضىاهى كىٍجًوهى ً  اليَّمىاء فػىلىسػيوىلًٌنػىسَّهى ًقبػٍ

ًػمٍ  لىنػىٍولىميوفى هىبيٍم  ىٍطهىني كىًإفَّ الًَّهي ى أيٍكبيوٍا اٍلًبتىابى مىا  يستيٍم فػىوىلُّوٍا كيجيوً  كىمىػا  أىعَّتي اٟتٍىػقُّ ًمػ  رَّبًٌ
ليوفى  اَّلٌلي ًبسىاًفلو عىمَّا ليوفى ) اءربط بُت ا( ُْْالبقهة/)  ( يػىٍومى ( لىنػىٍولىميػوفى ) اء( كبُت يػىٍومى

ػػػاكىمىػػػا االػػػيت   عفػػػ  اشيػػػة فػػػتولم أف هنايتوػػػا )  ليػػػوفى  َّلٌلي ًبسىافًػػػلو عىمَّ قاعػػػدة علػػػ   (يػىٍومى
 - ا١توافقة كاجملاكرة

 ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -1

 حج مث هت مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي

 .البقهة َّ مس  خس حس جس مخ جخ محجح مج

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -2

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 زت رت يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ



 َُٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت

 .البقهة َّ ىل مل يك ىك مك

 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت  ٱُّٱ -3

 خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حصمس خس حس

 .البقهة َّ خك حك جك مق  حق مف

  ىق يفىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّٱ -4

 .البقهة َّ ىك مك لك اك يق

 مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ -5

 .عمهاف آؿ َّ خم حم جم هل  مل خل حلجل

  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -6

 مح جح مج حج مث  هت مت ختحت جت هب مب خب حب جبهئ

 .البقهة َّ مص خص حص  مس خس حس جسمخ جخ

ليػوفى /  كىمىػا رىبُّػهى اشية )  أما ػا بػىٍومى ليػوفى ًبسىافًػلو عىمَّ قاعػدة الضػبط علػ   بضػبط(لا  يػىٍومى
 - ألشوه
يٍيتػىوىافٍ  ودى ك هي  لى مٍ ا السَّ ًبى  مٍ تً اخٍ  ****مىٍوًضوىاٍف "  ٍومىليوفى بػى ًبسىاًفلو عىمَّا  كىمىا رىبُّهى  "

هللاي ا١ت  كى
ىوىاًضعً  **** "  كىًلبيلٌو دىرىجىاته ٦تًٌَّا عىًمليواٍ  لىدىل " انى لٍ أً  اـً وى عػٍ  االً  كى 

نعي ا١ت  فػىتىأىمَّليواٍ  كىهىًهًن ٚتًى
ليػػوفى  كىمىػػا رىبُّػػهى ) جػػاءت   ػػا بػىٍومى لا بنسمػػػا السمػػلك  هػػود  خا٘تػػة  ألتػػاء(  ًبسىافًػػلو عىمَّ

ليوفى )  -دل أتيت   خا٘تة اليورة كضووا   ٥تنلته  والمة  العواـ   ألناء( يػىٍومى
 من زنرن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -1

 .هود َّ  ري ٰى ين ىن نن

 .السمل َّ  من زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ -2
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ُُٔ 

 .العواـ َّ حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن ٱُّٱ -3

 (. فبوملو -يوملوف)   يضبط ضمَت ا١تخاط  كالسائ   اشاتسناؽ كأخَتا 
ػػآجُّو يملً  كردت   البقػػهة ) / ُُّسػػواؿ رقػػم  ػػمٍ  بًػػتً  نيحى  (بًػػتً بػػزادة )(  ًعسػػدى رىبًٌبي

 ؟.تم ضبطوايلا  ن  ( ٭تيىآجُّو يٍم ًعسدى رىبًٌبيمٍ  ؿ عمهاف )آك  
( مػ  اسػم  ب( مػع )  بًػتً  ( م  ) ب  ربط  هؼ ) الضابط / ُُّاٞتواب رقم 

الطويلػة    اشيػة(لا ك٦تبػ  عقػوؿ  بًػتً بػدكف )  كردت آؿ عمػهاف( أما    البقهةسورة ) 
 -( البقهة )  اليورة الطوؿ

  " ً  اٍلوىوىافٍ ًعسدى رىبًٌبيٍم  ًبتً  نيحىآجُّو يملً  "
ـى  كىًبالى "   ً  آًؿ ًعٍمهىافٍ "  ًبتً  " " الى

 جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ٱُّٱٱ -1
 .البقهة َّ  هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن من  خن حن

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -2

 يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب

 .عمهاف آؿ َّ اك يق  ىق

 ؟.(مىا ييًيهُّكفى كىمىا يػيٍوًلسيوفى  ٍولىمي عػى  - يػىٍولىمي  ) اضبط اشات / ُُْسواؿ رقم 
 –مواضػع   اليػور ) البقػهة  ثالثػة(    يػىٍولىػمي )  ألنػاءردت ك  / ُُْاٞتػواب رقػم 

ا١توضػع  فسضػبط(   سػورة يػ .  ٍولىػمي عػى )  ألسػوفند أبت السحل (لا كموضع ك  –هود 
 -( يػىٍولىمي ) ألناءلا إذف   تَتها أبت قاعدة الوساية أشية الو ندةالو ند عل  

 .البقهة َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 هل مل خل  حل جل مك لك خكحك جك مق حق  مف خف ٱُّٱ -2
 .هود َّ  من خن حن جن مم حمخم جم



 ُِٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .السحل َّ خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -3

 .ي  َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رتيب ىب نب ٱُّٱ -4

 ؟. (لا مث اضبطوا ًإٍف هيٍم ًإالَّ يىايسُّوفى أي  كردت اشية ) /  ُُٓسواؿ رقم 
( أمػا   ًإٍف كى )  الواكبزادة  البقهة   كردت   البقهة كاٞتاثنةلا / ُُٓرقم اٞتواب 

 - قاعدة الزادة لليورة الطوؿعل   كبضبطلا كاكبدكف  اٞتاثنة
 .البقهة َّ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ -1

 نبمب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -2
 .اٞتاثنة َّ مت زت رت يب ىب

 ؟.( مٍَّوديكدىةن  اضبط  لمة ) / ُُٔسواؿ رقم 
 –مػػػهات   القػػػهآف البػػػهصل   اليػػػور ) البقػػػهة  ثػػػالثردت ك  / ُُٔاٞتػػػواب رقػػػم 

ا١تواضػػع  كعضػػبط ( مٍَّوػػديكدىةو  كموضػػع الوسػػط هػػود أبػػت مبيػػورة ) يوسػػ  (لا –هػػود 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل  الاالث 

ثىةه "  مٍَّوديكدىة  " كىييوسي ى كىاٍلوىوىافٍ  هيوده  **** ً  اٍلقيهافٍ  ثىالى
(3٠) 

 "دىرىاًهمى مىٍوديكدىة  بػػ "  ىهىٍكني كىييوسي ى  ****" أيمَّةو مٍَّوديكدىة  ً  هيودو لىدىل "
مان  " ن"  مٍَّوديكدىةن  أىاَّ ن ً  سيورىًة اٍلبػىقىهىًة كىٍهيى  **** جىاءىٍت فىهًيدى كىً ندى

(ُّ) 
 يف ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مكلك اك يق ىق

 مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ٱُّٱ -2
 .هود َّ  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك

                                       
(. يوس  – هود –" الوواف "  البقهة( ثالث مهات   القهاف   اليور ) مٍَّوديكدىة ( كردت )  َّ(  

مان ( )  .قاعدة الوساية أشية الو ندةكبضبط عل   البقهةبهن النينسة ك ندة   ( كردت مٍَّوديكدىةن  أىاَّ ُّ(  
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 .يوس  َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ُّٱ -3

مان مٍَّوديكدىةن  اضبط اشات )/  ُُٕسواؿ رقم  منػا مٍَّوػديكدىاتو ( )  أىاَّ ـو ( ) أىاَّ أىاَّ
 ؟.(مٍَّوديكدىاتو 

 -ردت   ا١تواضع التالنة ك  / ُُٕاٞتواب رقم 
 يف ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ -1

 .البقهة َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مكلك اك يق ىق
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ٱُّٱ -2

  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رتيب
 .البقهة َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف

 من خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يهىه مه جه ين ىن
 .البقهة َّ ٌّ ٰى

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -4
 .عمهاف آؿ َّ مئ زئ رئ

 مٍَّوديكدىةن عهبط بنسوما ) ام  ا١توضع ألكؿ البقهة   أإلفهاد(  مٍَّوديكدىةن   ) الضابط
لا أما ) كلعت أب    ا١توضع الكؿ ( ك ال٫تا مفهد هبوطةألتاء ا١ت(  البقهةكاسم سورة 

 .آؿ عمهافك   البقهةأقي مواضع  أٞتمع( مٍَّوديكدىاتو )
 /الضبط كالفوائد

ـو مٍَّوديكدىاتو جاء ) (  موضع التوجل)  البقهةم  سورة  الاالثا١توضع  -1 (  أىاَّ
ـو م  )  ا١تنم ببيه منا  ) ألسني ( بنسما أقي ا١تواضع  أىاَّ  (.أىاَّ

ـو مٍَّوليومىاتو جاءت )  اٟتج  سورة  -2   هها  ك ندةلا كهي ِٖ( اشية  أىاَّ
 نن من زن رن مم ام يل  ىل  ٹٱٹٱُّٱ ا١توضع
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  حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين  ىن

 .اٟتج َّ هئ مئ خئ
القائل فهقتػاف مػ  النوػود إ ػدا٫تا  ( إال أاما مودكدات ) ( إال أاما مودكدة)  -3

(  موػػدكدة دد أاـ عبػػادة آأئوػػم الوجػػل كذلػػه )قالػػت   ًإ٪تػػا عوػػهب أربوػػُت عػػ
 نث عرب ّتمع الباهة كالخػهل قالػت  إ٪تػا عوػهب ألسػار سػبوة أاـ عػدد أاـ 

 .(  نث عرب ّتمع القلة مودكدات الدعنا كذله )
  بناعنة / ية١ت

 - ( يفاضل  اليامهائ د.)  داللة اٞتمع   مودكدة كمودكدات؟ما الفهؽ بُت 
َت الواقل إف  اف أإلفهاد يبوف أ اه م   نث الودد م  اٞتمع   ٚتع تالقاعدة

اليادل  أهنار جارية كأهنار جاراتلا فاٞتارية أ اه م   نث الودد م  اٞتاراتلا 
كأ جار مامهة أ اه م  مامهات كجباؿ  اهقة أ اه م   نث الودد م   اهقات 

اليت يبوف فنوا ا١تفهد أ اه  فالودد   الكذل أ اهلا كٚتع اليادل قلة. فوهن م  ا١تواضع
 م  اٞتمع.

مودكدة فوي بدؿ  ( أماُُمودكدات ٚتع قٌلة كهي بفند القٌلة ) كهي أقل م  
كى ىهىٍكني بًاىمى و ٓتىٍ و علنت اليالـ )  يوس لا كقد قاؿ بواذل   سورة ُُعل  أ اه م  

اعيوا ًفنًت ًم ى الزَّاًهًدي ى  مىٍوديكدىةو دىرىاًهمى  ٫تالا كلو قاؿ در  ُُأ اه م   (( أمَِ)كى ى
ذىًلهى ِبًىعػَّويٍم قىاليوٍا لى  )  آؿ عمهاف  قاؿ بواذل   سورة مااؿلا مودكدات لباعت أقل
مان  اعيوٍا يػىٍفتػىهيكفى  مٍَّوديكدىاتو ٘تىىيَّسىا السَّاري ًإالَّ أىاَّ {( اختنار  لمة ِْ} كىتىهَّهيٍم ً  ًديًسًوم مَّا  ى

ة لف الهعوب اليت ذي هت   ههن اشية أقٌل. كقاؿ بواذل (   ههن اشي مودكدات )
مان  البقهة  سورة  قيٍل أىٗتَّىٍهمتيٍ ًعسدى اَّلٌلً عىٍودان فػىلى   مٍَّوديكدىةن )كىقىاليوٍا لى  ٘تىىيَّسىا السَّاري ًإالَّ أىاَّ

ني أىـٍ بػىقيوليوفى عىلى  اَّلٌلً مىا الى بػىٍولىميوفى  (    مٍَّوديكدىةن اختنار  لمة )  (َٖٮتيًٍل ى اَّلٌلي عىٍودى
 ههن اشية لف الهعوب اليت ذي هت   ههن اشية أ اه.
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ػػػػػا أيػػػػػ  كردت اشيػػػػػة ) /  ُُٖسػػػػواؿ رقػػػػػم  ػػػػػٍم ًفنوى فىأيٍكلىئًػػػػهى أىٍصػػػػػحىابي السَّػػػػػاًر هي
اًلديكفى   ؟. (لا مث اضبطوا خى

ػا" كردت  / ُُٖاٞتواب رقم  الًػديكفى  فىأيٍكلىًئهى أىٍصحىابي السَّاًر هيٍم ًفنوى    مػهبُت"  خى
أ ػػل الػػهأ يبيػػ  )   قاعػػدة الضػػبط أٞتملػػة االعشػػائنة علػػ كعضػػبطوا فقػػطلا  البقػػهة
 -(  سنئة

 حئ جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن منزنٱُّٱ -1
 .البقهة َّ مئ خئ

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن

  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 .البقهة َّ نت مت زت رت ىبيب نب مب

ػػػػا  كأيسمػػػا كردت   تػػػَت هػػػهن ا١تواضػػػع بػػػال فػػػػاء ) ػػػٍم ًفنوى أيٍكلىئًػػػهى أىٍصػػػحىابي السَّػػػاًر هي
الًػػػديكفى  "  االعػػػهاؼ – عمػػػهاف اؿ – البقػػػهة  سػػػت سػػػور ) ثالثػػػة    ٙتاعنػػػةكهػػػي  ( خى
 (..الهعد – اؿ عمهاف  ) ألواك( اثستاف مسوا  اجملادلة – الهعد – يوع  –عهؼ " 

ػػػػػػا أيػػػػػػ  كردت اشيػػػػػة )/  ُُٗسػػػػػواؿ رقػػػػػم  ػػػػػٍم ًفنوى أيٍكلىئًػػػػػػهى أىٍصػػػػػحىابي اٞتٍىسَّػػػػػػًة هي
اًلديكفى   ؟. (لا مث اضبطواخى

(لا هػػػود –يػػػوع   –العػػػهاؼ   – البقػػػهةكردت   اليػػػور ) / ُُٗاٞتػػػواب رقػػػم 
ػا  البقهة عهفوا هػودك  يوع )    أٞتملة االعشائنة كبضبط ػٍم ًفنوى أيٍكلىًئهى أىٍصحىابي اٞتٍىسًَّة هي
اًلدي   -( كفى خى

 مت خت جتحت هب مب  خب حب جب هئ ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ مث هت
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  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّٱ -2
 .العهاؼ َّ حص مس خس حس مخجس

 ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 .يوع  َّ جي يه ىه مه ينجه

  مثنث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱ -4

 .هود َّ يف ىف يث ىث

الًَّهي ى ) ( م   نث هودك  العهاؼك البقهة بشابت آات اليور )  / الضبط كالفوائد
 هود( اما  الًَّهي ى كى )  الواكبزادة  العهاؼ بقهة( اال أعت   آمىسيوٍا كىعىًمليوٍا النيَّاًٟتىاتً 

لًٌ ي الى عيبى )( ابت اشية  أيٍكلىًئهى أىٍصحىابي اٞتٍىسَّةً  قبل ) العهاؼ(لا ك   ًإفَّ جاءت ) 
ا ًإالَّ كيٍسوىوىا  هود( بنسما    العهاؼفاء  مععػىٍفينا الى عيبىلًٌ ي  م  ) فاء( عهبط عػىٍفين

 .هودم   كا٢تاء الواك( مع رىبًًٌٍم )  كهاء( كىأىٍخبػىتيوٍا )  كاك( كعهبط كىأىٍخبػىتيوٍا ًإذلى رىبًًٌمٍ )

ػػػاَنن اضػػػبط اشيػػػة ) /  َُِسػػواؿ رقػػػم  ٍيً  ًإٍ يى اٍلقيػػػٍهَبى  كىبًػػػًهم - كىًذمكىًأٍلوىالًػػدى
ٍي ً ما داللة (  كىاٍلنػىتىامى  كىاٍلمىيىاً ُتً   ؟.البوي كلن   اٍلوىاًلدى

ػػػاَنن )  البقػػػهةكردت    / َُِاٞتػػػواب رقػػػم  ٍيً  ًإٍ يى اٍلقيػػػٍهَبى كىاٍلنػىتىػػػامى   كىًذمكىًأٍلوىالًػػػدى
اً ًُت  ٍيً  ًإٍ يىاَنن )  السياء( ك  كىاٍلمىيى ( ام اٍلقيٍهَبى كىاٍلنػىتىامى  كىاٍلمىيىاً ًُت  كىًبًهمكىًأٍلوىاًلدى

قاعػػدة علػ   كبضػبط(  البػاء( بػزادة  ػػهؼ ) كىبًػًهم )  السيػاء( ك  كىًذم )  بقػهةال  
 -لا ك ما موضح   اشات الزادة   ا١توضع ا١تتأخه
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 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ٱُّٱ -1

 مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص

 .البقهة َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ

 زي ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -2

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

 .السياء َّ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب

  / الضبط كالفوائد
آية البقػهة    ػأف بػٍت إسػهائنللا كآيػة لا ( السياءري ٰىالبقهة )( مص خص) -ُ

بدايػػػة بػػزاد البػػػاء   ا٠تطػػاب الػػػهأشل للتو نػػدلا آيػػػة  السيػػاء    ػػػأف ا١تيػػلمُت
كآيػػة السيػػاء أمػػه مػػ  هللا جػػٌل  ػػأعتلا فجػػاءت  البقػػهة هػػي خػػرب مػػ  هللا بوػػاذل

 .زادة الباء   المه للتو ند علنت
فوم قـو   أية سورة البقهة لف ا٠تطاب لبٌت إسهائنل  دل به ه اب  اليبنل  -ِ

 .ييقٌتلوف أعفيوم فبن   ا٢تم مع اب  اليبنل
ٍي ً ما داللة   -(  يفاضل اليامهائ د.)  ؟البوي كلن   اٍلوىاًلدى

ا أك الػرب بمػا أك الػدعاء ٢تمػا   القهآف عادة خط ال يتخلٌػ  إذا ذ ػه الوصػنة بمػ
كىقىضىػػػ  رىبُّػػػهى أىالَّ هػػػها خػػط دل يتخلػػػ    القػػػهآف )  البػػػوي كال يقػػػوؿ  الوالػػػدي يقػػوؿ 

ني  ٍي ً بػىٍوبيديكا ًإالَّ ًإاَّ كىًإٍذ أىخىٍهَنى ًمناىػاؽى بىػًٍت ًإٍسػهىائًنلى الى  ) ( اإلسهاء( ِّ) ًإٍ يىاَنن  كىًأٍلوىاًلدى
ٍي ً  بػىٍوبيػػػػديكفى ًإالَّ اَّلٌلى  ػػػػاَنن ) كىًأٍلوىالًػػػػدى ( ِٖ) كىًلوىالًػػػػدىمَّ رىبًٌ اٍتًفػػػػٍه رل  ) ( البقػػػػهة( ًّٖإٍ يى

 كىًلىبػىوىيٍػتً فقػد أتيت   ا١تػَتاث )  البػوي ( دل يتخلػ    القػهآف كال مػهة كا ػدة. أمػا عوح
ا اليُّديسي  ويمى الب  هو بسلنػ  هػو البوي (. ال  ه أف  السياء( ُُ) ًلبيلًٌ كىاً دو ًمسػٍ

هػػػو الوالػػػد كالوالػػػدة كأيضػػػان  كالوالػػػدي  ( لبػػػ  بسلنػػػ  الب. ماػػػٌت الب كالـكالـ )



 ُٖٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

لا الػوالدة لػفـ ألفوػل كلػفب للسيػ . بسلن  لفظ الوالػد مػع أعػت دل يلػد كالػوالدة لػفـ
يوػػػػٍت فنوػػػػا إ١تػػػػاح إذل إ يػػػػاف  ( يوػػػػٍت الـبػػػػه َت ألػػػػوالدة )  الوالػػػػدي ١تػػػػا يقػػػػوؿ  إذف

 اػػػه كهػػػها يتطػػػابق مػػػع  ػػػديث السػػػي علنػػػت النيػػػالة كاليػػػالـ لف النيػػػحبة إذل الـ أ
الػػوالدة مسوػػػا. إذف  ػػل القػػػهآف فنػػت إ١تػػػاح إذل أف الـ أكذل ْتيػػ  النيػػػحبة كاإل يػػػاف 

 إلنوا أ اه م  البلا اإلهتماـ ألـ أ اه. 
ٍي ً  كم  اٞتديه ألػه ه اف ) ػاَنن  كىًأٍلوىالًػدى صل مػهات   القػهآف البػه  أربػع( كردت  ًإٍ يى

علػػ   كعضػػبطوالا ) البقػهة كالسيػػاء ( كقػػد مت ذ ػههملا ككردت أيضػػا   العوػػاـ كاالسػهاء
 - ( البقهة للسياء كالعواـ إلسهاء)  قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنة

 حس جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ -3

 .العواـ َّ مم .... خسمس

 مي زي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -4
 .سهاءاإل َّ جت... مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني

ػػاً ُت اضػػبط اشات ) /  ُُِسػػواؿ رقػػم  ػػاً ُتً  "( )كىاٍلنػىتىػػامى  كىاٍلمىيى "  كىاٍلمىيى
 ؟.( كىاٍب ً  - كىاٍب ى  كىاٍلمىيىاً ُتى  ( )السوف  كرفع ًببيه كفتح

 -هي ( كىاٍلنػىتىامى  كىاٍلمىيىاً ُت ) واضع م / ُُِاٞتواب رقم 
 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  جك...حط مض  خض حض جض مص

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 .البقهة َّ مث... ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 حم جم هل مل خل حل جل  مك لكخك حك جك ٱُّٱ -3
 .البقهة َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم  خم
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -4
 .السياء َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ

 ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -5
 .سياءال َّ جح ... يي ىي  ني مي زي

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6

 .العفاؿ َّ رئ ... يه ىه مه  جه ين ىن من

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -7
 .اٟتشه َّ  هب ...ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل

 - قاعدة الضبط ألشوه عل كعضبطوا 
ثي    لًسيىاءىٍي ٍ  ًم ى الىعٍػفىاؿً  بػىقىهىاتو  ثىالى

ا بػىلىٍُت  اٟتٍىٍشهً  ٍوـى " يػى  كىاٍلنػىتىامى  كىاٍلمىيىاً ُت "    هىبىهى
 السيػاء – مواضػع ّ البقػهة( جاءت مع بو    اليػور ) كىاٍلنػىتىامى  كىاٍلمىيىاً ًُت ) 

ػػاءىٍي ٍ  ( كموػػٌت ) اٟتشػػه – العفػػاؿ –  موضػػوُت    مػػهبُت( للداللػػة أهنػػا كردت  لًسيى
 ..السياءسورة 

ػػاً ُتً  ")أمػػا مواضػػع  فػػاعلم أهنػػا أبػػت    ػػل  ( ًببيػػه كفػػتح كرفػػع السػػوف"  كىاٍلمىيى
 .كا١تضمومة ا١تفتو ة السوفا١تواضع بسوف مبيورةلا كسأكضح فقط مواضع 

 - بسوف مفتو ة " كىاٍلمىيىاً ُتى  "مواضع 
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 .البقهة َّ مث ...َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي



 َُٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -2

 .السور َّ مل .... زثرث يت

 - قاعدة الضبط ألشوهأيضا عل   كعضبطوا
ا ًأٍلبىٍيهً "  كىاٍلمىيىاً ُتً  "   ٍُتٍ تاٍثٍػسى  ً   يلًٌ اٍلمىوىاًضًع عىدى
ٍبىًل أيٍكليوا اٍلفىٍضلً  " " ٍن ى اٍلربَّ لَّ  " لىدىل ًأٍلفىٍتحً   كىابػَّقىٍُتٍ "  كىالى أيى

ػاً ًُت )  لػػدل  البقػػهة  سػورة  ألفػػتحضػػع اال اثستػُت    ػػل ا١توا مبيػورة( السػػوف كىاٍلمىيى
ٍبىًل أيٍكليوا اٍلفىٍضلً لدل )  السور( ك  لٍَّن ى اٍلربَّ )  (. كىالى أيى

 (ٖ  سورة السياء اشية )   القهآف ك ندبسوف مضمومة  " كىاٍلمىيىاً ُتي  " موضع
  ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطت
 . َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 - قاعدة الضبط ألشوهأيضا عل   كعضبطت
ًإذىا  ىضىهى اٍلًقٍيمىةى  " *** لىدىل كىاً ده مىٍوًضعه  كىًألهٍَّفعً   " ً  سيورىًة السًٌيىا كى

 - ك ندكهو  ألفتح(  " اليًَّبنلً  كىاٍب ى  كىاٍلمىيىاً ُتى  "موضع )

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

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

 .البقهة َّ مث ...َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 - قاعدة الضبط ألشوهأيضا عل   كعضبطت
 " لٍَّن ى اٍلرب  " لىدىل"  اليًَّبنلً  كىاٍب ى  كىاٍلمىيىاً ُتى  "

ًعىةه    ى اٍلًبٍبه كىً ندىةه  ًأٍلفىٍتحً  ميٍقًتى
ًبنًل  كىاٍب ى  كىاٍلمىيىاً ُتى )  الببػه " أم    " ك نػدموضػع  ألفػتح( جاءت مقًتعػة اليَّ
 قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كبضبط( لٍَّن ى اٍلرب لدل )  البقهة سورة
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 - ألبيه( " اليًَّبنلً  كىاٍب ً  كىاٍلمىيىاً ُتً  "أما مواضع )
 حم جم هل مل خل حل جل  مك خكلك حك جك ُّٱ -1

 .البقهة َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم  خم

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

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

 .العفاؿ َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي

ٱُّ -3  زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ملٱ
 .اٟتشه َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي

 - قاعدة الضبط ألشوهأيضا عل   كعضبطوا
شل  ً  ًأٍلبىٍيًه  مىونا كىجىاءىتٍ   اٍلبػىقىهىة  ى

 كىأىعٍػفىاؿي اٟتٍىٍشًه فىخيٍههىا مينىيَّهىة
ػػػػاً ُتً )  ػػػػًبنًل  كىابٍػػػػ ً  كىاٍلمىيى ا١توضػػػػع الاالػػػػث   البقػػػػهة    ألبيػػػػه( جػػػػاءت مقًتعػػػػة اليَّ
 (. اٟتشه – العفاؿ –( يىٍيأىليوعىهى مىاذىا ييسًفقيوفى )

 ؟.( مث اضبطوا أىأىقٍػهىٍرمتيٍ  -أىقٍػهىٍرمتيٍ اشية )  اشاتأي  كردت  / ُِِسواؿ رقم 
 -(  فعمها آؿ – البقهةكردت   سوريت )  / ُِِاٞتواب رقم 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 .البقهة َّ  ين ىن من خن

 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ -2

 حت جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ

 .عمهاف آؿ َّ  خس.... مجحج مث  هتمت خت

آؿ    ا٢تمػػػػػزةلا  نػػػػث أف زادة قاعػػػػدة الػػػػػزادة للموضػػػػع ا١تتػػػػأخه  علػػػػ  كبضػػػػبط
ػػػػهىٍرمتيٍ )  أٞتملػػػػة االعشػػػػائنة عضػػػػبطواكأيضػػػػا لا عمػػػػهاف (لا كقلػػػػت  أف عمػػػػهاف لػػػػت بقػػػػهة أىأىقػٍ
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 .آؿ عمهاف   ا٢تمزة( للداللة عل  أف زادة أف عمهاف أىأىقػٍهىٍرمتيٍ )
 -ما ا١تقنيود ألبنتُت التالنُت  / ُِّسواؿ رقم 

عٍػنىا ًأشىًخهىةً  "  ً  بػىقىهىًة السًٌيىا"  يىٍشهيكفى  "" اٍ تػىهىكياٍ  "** مىٍوًضوىاًف اى فػىىتى "  اٟتٍىنىاةى الدُّ
عٍػنىا ًأشىًخػهىةً مواضع )  ا١تقنيود بت / ُِّواب رقم اٞت (   القػهآف البػهصل  اٟتٍىنىاةى الػدُّ
أم مػػا  " يىٍشػػهيكفى  "" اٍ ػػتػىهىكياٍ  "السيػػاء (لا كموػػٌت  –فقػػط   اليػػور ) البقػػهة  اثسػػافك٫تػػا 

 ." يىٍشهيكفى  "ك  السياء " اٍ تػىهىكياٍ  "كرد قبلوا   البقهة 
ػػػدًٌ ت اشيػػػة ) أيػػػ  كرد / ُِْسػػػواؿ رقػػػم  ػػػدَّ   - أى ى (لا مث  ػػػاكؿ  اٍلوىػػػهىابً  أى ى

 ؟.ضبطوا
 -(  تافه – البقهةكردت   موضوُت   اليور )  / ُِْاٞتواب رقم 

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -1
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ
 يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
 .البقهة َّ ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف

 خئ حئ  جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى ين  ىن  ُّٱ -2

 .تافه َّ جب هئ مئ

ػػػدًٌ  جػػاءت   البقػػهة ) كعضػػػبطوا لا مفتو ػػةلا ك  تػػػافه الػػداؿ مبيػػورةالػػداؿ (  أى ى
جػاٌر ك٣تػهكر  ( ىق يف    البقػهة ) ْتيػ  سػناؽ اشات قاعػدة الػهبط اللسػومعل  

مفووؿ (  مئلا ك  تافه ) مضاؼ إلنت ٣تهكر ( يق( ك )  ىف)  متوٌلق ب
 ..دخلوا موٌت أذيقوابتضمُت أ بت  ف مسنيوب
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ػػػػػػمٍ )  ( / ٮتيىفَّػػػػػػ ي عػػػػػػسوم الاضػػػػػػبط اشيت ) فىػػػػػػالى /  / ُِٓسػػػػػػواؿ رقػػػػػػم   كىالى هي
 ؟.(    ل م  البقهة كآؿ عمهاف ييساىهيكفى كىالى هيٍم /  ييسنيىهيكفى 

 الفاءبزادة ) السحلكالخَت أم  البقهة  ا١توضع الكؿ م   / ُِٓاٞتواب رقم 
( فقط   هها ا١توضعلا أما ييسنيىهيكفى ختمت )  لبقهةا( كا١توضع الكؿ م  فال -

 كعضبطت(  ييساىهيكفى جاءت هناية اشية )  السحلك   عمهاف آؿك  البقهةا١توضع الااشل م  
(لا كاعتبت اذل  الااءقبل  هؼ  النيادإذ أف  هؼ )  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل  

  كبضبط (لافاء( بدكف )فَّ ي ٮتيى  الى  أمال كردت ) آؿ عمهاف ك البقهة ا١توضع الااشل م  
كال هم )  البقهة(لا كجاء بودها    الووافك  السحل موضواف فال ٮتف  عسوم) 

 قاعدة بهبن  اٟتهكؼ الّتدية عل  كبضبط(  يساهكف كال هم)  السحل( ك   يسنيهكف
ابي  فىالى ٮتيىفَّ ي عىسويمي (. )  الااءقبل  النياد نث أف )   ا١توضعكردت    ( ٖٔ ٱلوىهى

أما ا١توضع (  فال ٮتف  – ألفاء)  ك ندة بهن النينسةلا كهي البقهةم  سورة  الكؿ
(. يساهكف) كجاءت هناية اشية( فاء) بدكف(  ال)  فوردت عمهاف آؿك  البقهة الااشل م 

 -ك ما موضح   اشات 
  مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن  مم ام يل ُّٱ -1

 .البقهة َّ ىي ني

 .البقهة َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف ٱُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱُّٱ -3

 .السحل َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -4

 (  جت هب مب( بود )  ختمت  حتموضع ك ند كرد فنت )  ك  فاطه
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ 
 .فاطه َّ جح مج حج مث هت ختمت  حت

 - كأختنيه ما بقدـ   ههن البنات
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 ً  اٍلبػىقىهىًة كىالسٍَّحًل كىعىٍسبيٍم الى ٗتىٍفىا *** ًأٍلفىا مىٍوًضوىافً " ٮتيىفَّ ي عىسػٍويمي اٍلوىهىابي  فىالى  "
ا ً  اٍلبػىقىهىةً  هى ا بػىٍودى  " هيكفى اى ييس كىالى هيمٍ  كىً  السٍَّحًل قيٍل " *** " هيكفى نيى ييس كىالى هيمٍ  " جى

اءٍ  عىلى الاَّاًء  قػىٍبلى النيَّادي  ًة ا٢ًتجى ا اى ًضنىاءٍ ًبىا يػىزيكؿي ال***  قىاًعدى  لٍب ي فىاٍ فىٍاوى
عًنناأبىٍت ً  اٍلبػىقىهىًة  فىاءو كىًبالى  ا  *** كىاًؿ ًعٍمهىافٍ   ى هى ا بػىٍودى  اٍلمىٍوًضوىافٍ " ً   ييساىهيكفى  كىالى هيمٍ  "جى

ابي  الى  ) ويمي اٍلوىػػهى (  عمػػػهاف اؿ – ا١توضػػع الاػػاشل البقػػهة  )  مػػػهبُت( كردت ٮتيىفَّػػ ي عىػػسػٍ
 (.هيكفى اى ييس كىالى هيمٍ ا١توضواف ) جاء بودها   

عٍػنىا ًأشىًخهىًة فىالى  البقهةقاؿ بواذل   سورة  / ١تية بناعنة ) أيكلىػًئهى الًَّهي ى اٍ تػىهىكياٍ اٟتٍىنىاةى الدُّ
ويمي اٍلوىهىابي كىالى هيٍم  اًلًدي ى أيضان  البقهةكقاؿ   سورة  {(ٖٔ} ييسنيىهيكفى ٮتيىفَّ ي عىسػٍ )خى

ابي كىالى هيٍم  ًفنوىا الى   آؿ عمهافك  سورة  {(ُِٔ} ييساىهيكفى ٮتيىفَّ ي عىسػٍويمي اٍلوىهى
ويمي اٍلوىهىابي كىالى هيمٍ ) اًلًدي ى ًفنوىا الى ٮتيىفَّ ي عىسػٍ  ( ٖٖ} ييساىهيكفى  خى

اشية )كىًإٍذ لوجدَن  ٖٔلو عاهَن   سناؽ اشات   سورة البقهة اليت سبقت آية 
رً يٍم مثيَّ أىقػٍهىٍرمتيٍ كىأىعتيٍم أىخىٍهَنى ًمناىاقىبي  ٍم الى بىٍيًفبيوفى ًدمىاء يٍم كىالى ٗتيٍهًجيوفى أىعفييىبيم مًٌ  ًداى
رًًهٍم ْٖبىٍشوىديكفى } ػويالء بػىٍقتػيليوفى أىعفييىبيٍم كىٗتيٍهًجيوفى فىهًيقان مًٌسبيم مًٌ  ًداى { مثيَّ أىعتيٍم هى

بيو يٍم أيسىارىل بػيفىاديكهيٍم كىهيوى ٤تيىهَّـه عىلىٍنبيٍم بىاىاهىهيكفى عىلىٍنًوم ًأإًلمثًٍ كىالٍ  ويٍدكىاًف كىًإف أيى
ًإٍخهىاجيويٍم أىفػىتػيٍوًمسيوفى بًبػىٍوً  اٍلًبتىاًب كىبىٍبفيهيكفى بًبػىٍو و فىمىا جىزىاء مى  يػىٍفوىلي ذىًلهى ًمسبيٍم 

عٍػنىا كىيػىٍوـى اٍلًقنىامىًة يػي  هىدُّكفى ًإذلى أى ىدًٌ اٍلوىهىاًب كىمىا اَّلٌلي ًبسىاًفلو عىمَّا ًإالَّ ًخٍزمه ً  اٟتٍىنىاًة الدُّ
ليوفى } فاشات بتبلم ع  القتاؿ كاٟتهب كاارب يهيد السنيه لها َنس  {( ٖٓبػىٍومى

( أما   اشية الااعنة   سورة البقهة كآية سورة آؿ يسنيهكفببلمة ) ٖٔأف ٗتتم اشية 
كاللوسة موساها الطهد م  رٛتة هللا كاإلبواد  عمهاف ففي اشيتُت كردت عف  اللوسة

ولوف   الوقت كال ييساه  كا١تطهكد  ن  بساه إلنت؟  لمة ييساهكف ٖتتمل موسنُت ال ٯتي
إلنوم عاه رٛتة فإذا أيبود اإلعياف ع  ربت كطيهد م  رٛتة هللا فبن  ييساه إلنت فوو 

عمهاف استوج  ذ ه   سورة البقهة كسورة آؿ  اشيتُتخارج الساه فلما ذ ه 
 (. د. فاضل اليامهائي(. ) ييساهكف)
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سىااضبط  لمة )  / ُِٔسواؿ رقم   ؟.( كىقػىفَّنػٍ
 كبضػػػػبط(لا  اٟتديػػػد – ا١تائػػػػدة – البقػػػهةكردت   اليػػػػور )  / ُِٔاٞتػػػواب رقػػػم 
سىااليت جاءت بودها  )  بيناؽ اشات رًًهػم ًبوىن/  ًم  بػىٍوًدًن ًألهُّسيلً  كىقػىفَّنػٍ ػ عىلىػ  آ ى / يى

ػ  ابٍػػً  مىػػٍهصلىى  (لا كا١توضػػع  بقػػهة علػ  مائػػدة اٟتديػػد )  أٞتملػػة االعشػػائنة(لا كأيضػا  ًبًونيى
ا١تائػػػدة ) الاالػػػثك  الاػػػاشلكالبػػػاقي   سػػػناؽ اشيػػػةلا كا١توضػػػع  صػػػدر آيػػػةجػػػاءت  الوسػػػط

( جػاءت مت زت. كموضػع اٟتديػد بػدأت اشيػة ) (ًبًونيى  اٍبً  مىٍهصلىى  ( فنت )اٟتديدك 
 - كاكككا دة بال  بواك ثالثة إذفتبت لتلا فاع كاكبدكف 

 جت هب مب حبخب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -1
 جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت  مت خت حت
 .البقهة َّ جض مص خص حص مس خس  حس

 من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

 .ا١تائدة َّ ٰر ٰذ يي

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱ -3
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم
 .اٟتديد َّ جب هئ مئ خئ حئجئ  يي

سىا ًبوًنيى  اٍبً  مىٍهصلىى )  قاؿ بواذل اٟتديد  سورة  ١تية بناعنة /  ا١تائدةك  سورة (  كىقػىفَّنػٍ
سىا  ) قاؿ رًًهم عىلى كىقػىفَّنػٍ  فما داللة االختالؼ؟  ( ًبوىنيى  اٍبً  مىٍهصلىى  آ ى

 -) د. فاضل اليامهائي ( 
ٍيًت ًم ى  دةا١تائاشية ىف سورة  ا بػىٍُتى يىدى رًًهم ًبوىنيى  اٍبً  مىٍهصلىى مينيىدًٌقنا لًٌمى سىا عىلى  آ ى ) كىقػىفَّنػٍ

ٍيًت ًم ى التػٍَّورىاًة كىهيدنل  ا بػىٍُتى يىدى سىاني اإًل٧ًتنلى ًفنًت هيدنل كىعيوره كىمينيىدًٌقنا لًٌمى التػٍَّورىاًة كىآبػىنػٍ
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سىا قاؿ ) اٟتديدسورة  مهة  . أكؿ ((ْٔكىمىٍوًعاىةن لًٌٍلميتًَّقُتى ) رًًهم عىلى مثيَّ قػىفَّنػٍ ( ًبهيسيًلسىا آ ى
مث دل يقل   عني  كقفنسا عل  آ رهم كإ٪تا قاؿ كقفنسا بوني  اب  مهصل مث قاؿ   

رًًهم ًبوىنيى  اٍبً  مىٍهصلىى ( ا١تائدة سىا عىلى  آ ى ما إذف هساؾ أ اه م  سواؿ. أكالن  ) كىقػىفَّنػٍ
موٌت قف  عل  أثهن يدؿ عل  قهب ما بُت ا١تا نُت أم جاء الااشل قبل  ؟موٌت قٌفنسا

أف يزكؿ أثه الكؿلا الثه دل يزؿ بود فموسان ينيَت قهب كلو  اف الوقت طويل يزكؿ 
سىا عىلى  الثه كال يبق . لو أتخه المه أعوامان طويلة يزكؿ الثه. بله قاؿ  )كىقػىفَّنػٍ

رًًهم هسا ألسيبة لوني  قاؿ كقفنسا بوني  اب  مهصل موسان إذف لف الهسل متتابوة ك  (آ ى
أف ا١تيافة طويلة بُت عني  كم  قبلتلا كييه ه أف آخه كا د قبل عني  هو يوع  

سسة. آخه م  ييه ه م  الهسل قنل يوع    أكائل  ََٖاب  مىت كبنسوما  وارل 
لن  عل   ()كقفنساا سسة هها لن  عل  أثهن كإ٪ت ََٖالقهف الاام  قبل ا١تنالد يوٍت 

 أثهن. 
ني أيػ  كردت اشيػة )  / ُِٕسواؿ رقم  سىػا ًعنيىػ  ابٍػ ى مىػٍهصلىى اٍلبػىنًٌسىػاًت كىأىيَّػٍدَنى كىآبػىنػٍ
 ؟.( ًبهيكًح اٍلقيديسً 

 - ٔتوضوُتفقط  البقهةكردت   سورة  / ُِٕاٞتواب رقم 
 جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -1

 جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت  مت خت حت
 .البقهة َّ جض مص خص حص مس خس  حس

 جهين ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي  حي جي يه ىه مه

 .البقهة َّ يث .... ِّ ُّ  َّ

كىلىٍو  ) الااشل( ك   أىفىبيلَّمىا جىاء يٍم رىسيوؿه )  ا١توضع الكؿجاء بودها    /الضبط 
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( قبل  أىفىبيلَّمىا) م   ا٢تمزةلا إذ أف ) قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوا(   ىاء اَّلٌلي 
 .بداية اٞتزء الاالث(لا مث أعت ٦تب  بته ه ا١توضع الااشل أعت  كىلىوٍ م  )  الواك

( أىفىبيلَّمىا جىاء يٍم رىسيوؿه  البقهة ٦تا يلتب  عل  اٟتفاظ )/ لديسا موضوُت   مال اة
 -(  أىكى يلَّمىا عىاهىديكٍا عىٍودان )  مع
 حت جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -1

  حس جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت  مت خت
 .البقهة َّ جض مص خص حص مس خس

 .البقهة َّ حص مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ -2

 الواك( قبل  أىفىبيلَّمىا م  ) الفاء  إذ أف قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   ا١توضوُتكعضبط 
( كبها بولم أف  عىاهىديكاٍ م  )  الوُت( قبل  جىاء يمٍ م  )  اٞتنم( كأيضا  أىكى يلَّمىام  ) 

 (. أىكى يلَّمىا عىاهىديكٍا عىٍودان (  أبت قبل ) أىفىبيلَّمىا جىاء يٍم رىسيوؿه )
مهة  ّٖ ( بيمٍ أىعفييي  – بيمٍ أىعفييً  – أىعفييىبيمٍ كرد   القهآف  لمة )  / ُمال اة 

ف ( كلنيت ا١تشبلة إ مضمـوك  مبيورك مفتوح أختالؼ بشبنالت  هؼ اليُت ) 
(  بيمٍ أىعفييً ال لب  فنوالا أك ) كمواضووا كاضحة  ةمفتو  بيُت(  أىعفييىبيمٍ أبت ) 
فتوهؼ ْتي  موقووا م  أك مضاؼ النت  لعت دائما ميبوقة ّته مبيورة بيُت

 أربع( كاليت كردت  بيمٍ أىعفييي  ) ا١تضمومة اليُتكلب  اللب  ٭تنيل    اإلعهابلا
 -كبضبطوا عضبط أقي ا١تواضع ك لوا فاعل مهات فقط   القهآف 

 جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -1
 جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت  مت خت حت
 .البقهة َّ جض مص خص حص مس خس  حس

  ىفيث ىث مثنث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب ُّٱ -2

 .يوس  َّ مك لك اك يق ىق يف



 ُٖٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 هت مت خت حت جت هبمب خب  جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -3

 .يوس  َّ مخ جخ مح  جح مج حجمث

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جي ُّٱ -4

 .فنيلت َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 الضبط /
 تٍ لى وَّ سى    )ٔتا جاء قبلوا م   لمات التالنة أٞتملة االعشائنة الربوةا١تواضع  عضبط

 حئ جئسورة يوس  )  موضوي(  مبي لى  تٍ لى وَّ سى (لا ) كبشتوي  مبي يي في عػٍ أى  م ما هتولبي لى 

 جس مخ جخ( موضع سورة البقهة )  ما هتول(لا )  جب هئ مئ خئ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى( موضع سورة فنيلت )  كبشتوي(لا )  هئ

 .عكهي فاعل   الربع مواض ( هئ
مهة  ِٕ(  أىعفيييويمٍ  – أىعفيًيًوم – أىعفييىويمككردت   القهآف  لمة )  / ِمال اة 

ف ( كلنيت ا١تشبلة إ مضمـوك  مبيورك مفتوح أختالؼ بشبنالت  هؼ اليُت ) 
(  أىعفيًيًوم كمواضووا كاضحة ال لب  فنوالا أك ) مفتو ة بيُت(  أىعفييىويمأبت ) 
كلب   ة ّته فتوهؼ ْتي  موقووا م  اإلعهابلعت دائما ميبوق مبيورة بيُت

  القهآف  مهة َُ( كاليت كردت  أىعفيييويمٍ  ) ا١تضمومة اليُتاللب  ٭تنيل   
 -كبضبطوا عضبط أقي ا١تواضع 

 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر
 ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
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 رن مم ام يل ىل  مليك ىك مك لك اك يق
 .عمهاف آؿ َّ ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن

 حل جل  مك لك خك حك جكمق حق مف خف  حف جف مغ جغ ٱُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ  خم حم جم هل مل خل

  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -3
 .ا١تائدة َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 .التوبة َّ  ىه مه جه ين ىن

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ٱُّٱ -5
 .التوبة َّ جك مق حق مف

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن

 .التوبة َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .العبناء َّ جن يم  ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ -7

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -8
 .السور َّ حس جس مخ جخ مح

 .السمل َّ خن حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -9

 خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -1٠
 .اليجدة َّ  جح مج حج هتمث مت

 / الضبط كالفوائد
(  خن(  بسوي  الضم م  )  ىم ىن من خن  آؿ عمهاف )  -ُ

 (.  ىمم  )  اليُتضوت رابطا له عل  ضمة 



 َُٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

( عف  موضع البقهة إال أعت   البقهة  خل حل جل  مكا١تائدة )  كؿأ -ِ
 رب يئ ىئ نئ  ) الااشل(لا أما  هئ)  ألباؼجاء 

 اٞتزء اليادس فاعتبت ا لبن .كهها   هناية (  ىم
 (. من خن حن) الاالث( بنسما خل ىنالتوبة )  شلك  أكؿ -ّ
( أكؿ آية   أخه صفحة م   ىل مل خللدل )    العبناء -ْ

 اليورة.
 ضمةعهبط  (  هت مت خت   السور أكؿ صفحة مسوا   الشوادة ) -ٓ

قاعدة ا١توافقة ( عل   هتم  )  اليُت( مع ضمة ختم  ) ا٢تمزة
 .كاجملاكرة

 خت حت( ك  اليجدة )  ىل مل خلالسمل لدل ) ك   -ٔ
 (. هت مت

اء يٍم رىسيوؿه اضبط اشية )  / ُِٖسواؿ رقم   ؟.( جى
 -(  التوبة – عمهاف آؿ – البقهةكردت   اليور )  / ُِٖاٞتواب رقم 

 جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -1
 جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت  مت خت حت
 .البقهة َّ جض مص خص حص مس خس  حس

 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -2

 مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ

 .عمهاف آؿ َّ  خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ -3
 .التوبة َّ مح جح مج  حج
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 (.فتوبوا كلبم بقهة"  جىاء يٍم رىسيوؿه  "آؿ عمهاف ا )   أٞتملة االعشائنة عضبطوا
ػػػ  اٍلًبتىػػا / ُِٗسػػواؿ رقػػػم  سىػػا ميوسى ػػػٍد آبػىنػٍ سىػػػا ًمػػػ  اضػػبط اشات ) كىلىقى بى كىقػىفَّنػٍ

ني بًػهيكًح اٍلقيػديًس  سىا ًعنيى  اٍب ى مىٍهصلىى اٍلبػىنًٌسىاًت كىأىيٍَّدَنى ػاء يٍم بػىٍوًدًن ًألهُّسيًل كىآبػىنػٍ ػا جى أىفىبيلَّمى
بٍػتيٍم كىفىهًيقػان بػىٍقتػيليػوفى  اٍستىٍببػىٍهمتيٍ أىعفيييبيمي  ٔتىا الى بػىٍووىلرىسيوؿه  ػهَّ ( البقػهة ك ٕٖ فػىفىهًيقان  ى

ػػٍلسىا ًإلىػػٍنًوٍم ريسيػػالن   ػػٍهَنى ًمناىػػاؽى بىػػًٍت ًإٍسػػهىائًنلى كىأىٍرسى ػػٍد أىخى ػػاءهيٍم رىسيػػوؿه ) لىقى ػػا جى ٔتىػػا الى  يلَّمى
 ؟.( ا١تائدةَٕ أىعٍػفيييويٍم فىهًيقنا  ىهَّبيواٍ كىفىهًيقنا يػىٍقتػيليوفى  بػىٍووىل

ػػ) فساسػػبوا  بنيػػنسة ا١تخاطػػ  البقػػهةأيػػة  / ُِٗاٞتػػواب رقػػم  ػػاء يٍم  -ا أىفىبيلَّمى  -جى
بٍػتيٍم كىفىهًيقان بػىٍقتػيليػوفى  -أىعفيييبيمي  فساسػبوا  بنيػنسة السائػ  ا١تائػدةلا بنسمػا أيػة (لا  فػىفىهًيقان  ىهَّ

ػػػا   ) ػػػاءهيٍم  - يلَّمى ػػػويٍم  -جى بيوٍا كىفىهًيقنػػػا يػىٍقتػيليػػػوفى  -أىعٍػفييي ػػػهَّ الػػػزادات   كعال ػػػظ(لا  فىهًيقنػػػا  ى
ػػػامػػػ  )   ػػػا٢تمزة علػػػ   عضػػػبطوا ( اٍسػػػتىٍببػىٍهمتيٍ )  ( ك لمػػػة فػىفىهًيقػػػان ) مػػػ   كالفػػػاء(  أىفىبيلَّمى

 أ اػه مػ  البقهة(    استبربكا. كعقوؿ أف بٍت اسهائنل ) قاعدة الزادة أليورة الطوؿ
فػإذا فومػت  (. ٔتىػا الى بػىٍوػوىللا كبشػابت فقػط ) ا١تائػدةفلػم أتيت    ا١تائػدة ما جػاء  

 هها يستوي اال باؿ عسدؾ.
ففهيقان  هبتم كفهيقان )  ١تاذا اختالؼ صنسة الفول   قولت بواذل/  ١تية بناعنة

 -(  د. فاضل  اليامهائي)  ؟ٕٖ( البقهة آية  بقتلوف
 هبتم فول ماضي كبقتلوف فول مضارع. زم  الفواؿ بورٌب أ ناَنن ع  ال داث 

ٞتٍىسًَّة زيمىهان  ىىتَّ ًإذىا جىاؤيكهىا كىفيًتحىٍت الًَّهي ى ابػَّقىٍوا رىبػَّويٍم ًإذلى ا كىًسنقى  ا١تيتقبلنة ِبفواؿ ماضنة )
اًلًدي ى  ـه عىلىٍنبيٍم ًطبػٍتيٍم فىاٍدخيليوهىا خى زىعػىتػيوىا سىالى { الزمه( كال داث ّٕ} أىبٍػوىابػيوىا كىقىاؿى ٢تىيٍم خى

ا١تاضنة ِبفواؿ مضارعة  باية اٟتاؿ بيورٌب ع   دث ماضي بفول مضارع  أ٪تا عهيد أف 
حى بيٍشهان  يػيٍهًسلي كىهيوى الًَّهم أمامسا مال قولت بواذل   سورة العهاؼ ) عيتحضه اٟتدث الٌهًاى

ٍم رىٍٛتىًتًت  ىىتَّ ًإذىا أىقػىلٍَّت سىحىاأن ًثقىاالن سيٍقسىاني ًلبػىلىدو مَّنًٌتو فىأىعزىٍلسىا ًبًت اٍلمىاء فىأىخٍ  هىٍجسىا ًبًت بػىٍُتى يىدى
ًلهى ٩تيٍ   {(. ٕٓ} هًجي اٍلمٍوبى  لىوىلَّبيٍم بىهى َّهيكفى ًم   يلًٌ الاَّمىهىاًت  ىهى
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 لَّوىػسػىويمي اَّللَّ  بىػل قػيليوبػيسىػا تيٍلػ ه  كىقىػاليواٍ  كرد قػوؿ هللا عػز كجػل ) / َُّسواؿ رقػم 
طىبىػعى بىػٍل  قػيليوبػيسىػا تيٍلػ ه  كىقػىٍو٢تًًمٍ  (   البقهةلا ك  السياء ) فػىقىًلنالن مَّا يػيٍوًمسيوفى  ًببيٍفهًًهمٍ 

ا  اَّلٌلي   ؟.اضبطوما ( فىالى يػيٍوًمسيوفى ًإالَّ قىًلنالن  ًببيٍفهًًهمٍ عىلىنػٍوى
 -  السياءك  البقهةكردت اشات   سوريت  / َُّاٞتواب رقم 

 .البقهة َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض  ُّٱ -1

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .السياء َّ مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن

 / الضبط كالفوائد
 قتلوا( فقد قػيليوبػيسىا تيٍل ه عالكة عل  قو٢تم ِبف )  السياء سورة عال ظ أعت   -ُ

عل  قلوبملا  فطبع هللا( كىقػىٍتًلًومي الىعًٍبنىاء ًبسىٍَتً  ىقِّ )  العبناء بسَت  ق
 (. السياء الطبع  عقوؿ )  كلضبطوا

شيػة مػػ  البدايػة  نػػ  ( فػػاعاه اذل سػناؽ ا كىقػىٍولًػوػػًمٍ )  السيػػاء( ك  كىقىػاليوٍا )  البقػهةك  
 أبػت السيػاء( فػتولم اعػت   ًومي كىقػىػٍتلً  – ًهمكى يٍفػهً  – ًومعػىٍقًضػ ( ) ًهم)  ا١تنمك  ا٢تاءدارت 

ا  الػػ"ك  (كىقػىٍولًػوػًمٍ ) سىبػىوى  - " لػًػييوًء أىٍعمىا٢تًًم طَّبىعي  َنى
يت ( َنسبت سناؽ ختم اشات ال فػىقىًلنالن مَّا يػيٍوًمسيوفى )  البقهةختمت آية  -ِ

فىالى يػيٍوًمسيوفى  ختمت ) السياء(لا ك    بػىٍقتػيليوفى  - ييسنيىهيكفى  -  بػىٍومىليوفى )  قبلوا
( تىًلنانا – مًُّبنسنا – رًَّ نمنا) قبلوا( َنسبت سناؽ ختم اشات اليت  ًإالَّ قىًلنالن 
 (.  ىًبنمنا – يىًقنسنا – عىًانمنا)  بودهاكاليت 

 ( ٖٖبػيسىا تيٍل ه بىٍل لىوىسػىويمي اَّللَّي ًببيٍفهًًهٍم فػىقىلًنالن مىا يػيٍوًمسيوفى )) كىقىاليوا قػيليو  ١تية بناعنة /
هللا سبحاعت كبواذل يه ه لسا  ن  بهر بسو إسهائنل عدـ إٯتاهنم كقتلوم العبناء ك ل ما 

{ كالسل  مأخوذ م  السالؼ قػيليوبػيسىا تيٍل ه مسوم.. فماذا قالوا؟ لقد قالوا } دث 
لي  بضم الالـ.. مال  تاب ك ت  ساؾ تٍل  بيبوف الالـلا كتكالتسلن .. كه
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ا { أم مسلفة كفنوا م  الولم ما يبفنوا كيزيدلا فبأهنم يقولوف إعسا ليسقػيليوبػيسىا تيٍل ه }
{ أم مسلفة كمطبوع علنوا.. أم أف قػيليوبػيسىا تيٍل ه    اجة إذل  الـ الهسل.. أك }

سفه إلنوا  واع م  ا٢تداية.. كال ٮتهج مسوا هللا طبع عل  قلوبم كختم علنوا  ىت ال ي
إذا  اف هللا سبحاعت كبواذل قد فول هها.. أدل بيألوا أعفيبم ١تاذا؟   واع م  البفه.

ًببيٍفهًًهٍم فػىقىًلنالن  بىل لَّوىسػىويمي اَّللَّي ما هو اليب ؟ كاٟتق ببارؾ كبواذل يهد علنوم فنقوؿ  }
سا أف  الموم تَت صحنح.. فوم لن  عسدهم  فاية " يو د ل بل{  لفظ " مَّا يػيٍوًمسيوفى 

م  الولم ْتنث ال ٭تتاجوف إذل مسوج الهسل.. كلبسوم ملووعوف كمطهكدكف م  رٛتة 
هللا.. فال بسفه إ واعات السور كال ا٢تداية إذل قلوبم.. كلب  ذله لن  لف ختم 

ألبفه  علنوا بال سب .. كلبست جزاء عل  أهنم جاءهم السور كا٢تدل.. فنيدكن
أكال.. كلهله فإهنم أصبحوا مطهكدي  م  رٛتة هللا.. لف م  ينيد اإلٯتاف ألبفه 

الشن    متورل  لا.يطهد م  رٛتة هللالا كال يسفه إذل قلبت  واع م  أ وة اإلٯتاف
  ..الشوهاكم

اءهيٍم أي  كردت اشية )  / ُُّسواؿ رقم  (لا مث  اكؿ ضبطوالا ك ػها كىلىمَّا جى
ا مىوىويٍم مًٌ اشية )   ؟. ( مع ذ ه اللميات البناعنةٍ  ًعسًد اَّللًٌ مينيىدًٌؽه لًٌمى

 -مواضع اشات  / ُُّاٞتواب رقم 
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 .البقهة َّ  ٰر ٰذ يي

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

 .الزخهؼ َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ -3
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 / الضبط كالفوائد
كىلىمَّا   ) بيناؽ اشات كبضبطلا الزخهؼ   مهةك  البقهة   مهبُتكردت  -1

ٍ  ًعسًد  تىابه  ً ( ام )تىابه  ً (لا )   اٟتٍىقُّ  .. ألػ رىسيوؿه  .. كتىابه  ً  جىاءهيمٍ  مًٌ
ٍ  ًعسًد اَّللًٌ  رىسيوؿه ( أم ) رىسيوؿه لا ك ) البقهة( أكؿ موضع اَّللًٌ  موضع   شل(  مًٌ

 .الزخهؼموضع  (اٟتٍىقُّ  كىلىمَّا جىاءهيمي ( أم ) اٟتٍىقُّ  ألػلا ك ) البقهة
ٍ  ًعسًد اَّلٌلً مينيىدًٌؽه لًٌمىا مىوىويٍم اشية )  -2 لا كا١توضع البقهة( كردت   موضوي مًٌ

اعيوٍا الكؿ جاء بودها )  ( تىابه  ً  –  اؼمع   ك اعوا_   اؼ( عهبط بُت )  كى ى
 (.عػىبىهى جاء بودها ) ا١توضع الااشلاشية. فسولم أف   بداية 

( أيوما قبل رىسيوؿه  كىلىمَّا جىاءهيمٍ ( ك) تىابه  ً  كىلىمَّا جىاءهيمٍ   موهفة مواضع )  -3
مث بود ذله بوث هللا أ ت  الخه. فأكؿ ما خلق هللا ) القلم ( مث قاؿ لت 

أعل  ( أعت   تىابه  ً (لا كلبي عوهؼ موضع )  رىسيوؿه مث تىابه  ً   ) إذف الهسل
فالبتاب يسزلت هللا م  اليماء عل  عبادن فنبوف   أعل   النيفحة

( بشهه م  الرض يبوات هللا للساس فباف موضوت رىسيوؿه النيفحةلا كأما ) 
 .أسفل النيفحة

   (بقهة( الٖٗ) ًلمىا مىوىويمٍ  مينيىدًٌؽه  ًمٍ  ًعٍسًد اَّللًَّ  كىلىمَّا جىاءىهيٍم ً تىابه ) ١تية بناعنة /
 كىلىمَّا جىاءىهيٍم رىسيوؿه ( )  ( البقهةُٗ) مىوىويمٍ  ًلمىا مينيىدًٌقنا كىيىٍبفيهيكفى ٔتىا كىرىاءىني كىهيوى اٟتٍىقُّ  )

مىت يهفع  لمة منيدؽ ك١تاذا كمىت  ( البقهة (َُُ) ًلمىا مىوىويمٍ  مينيىدًٌؽه  ًمٍ  ًعٍسًد اَّللًَّ 
 -(  د.  ياـ السونمي ) يسني  ك١تاذا؟

١تا عقوؿ رأيت رجالن يه  لا  بود السبهات صفات كبود ا١توارؼ أ واؿ. -ل اٞتيم
ٚتلة يه   صفة لهجل لف رجل عبهة لب  لو قاؿ رأيت الهجل يه   أك  ستبوف 
لبناف  التلا فالسبهة ٖتتاج إذل كص   ىت بتبُت أما ا١توهفة يبٌُت  ا٢تا. هبها ١تا قاؿ 

(   تاب)  (ًٖٗلمىا مىوىويٍم ) مينيىدًٌؽه  ًمٍ  ًعٍسًد اَّللًَّ  به ) كىلىمَّا جىاءىهيٍم ً تىا هللا عز كجل
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( فجاء بت كصفان لبتاب ك تاب مهفوع فتبوف منيدؽه ١تا مووم عبهة قاؿ بودها  ) 
 ( مهفوعةلا منيدؽه النيفة )

ا مينيىدًٌقنا ) كىيىٍبفيهيكفى ٔتىا كىرىاءىني كىهيوى اٟتٍىقُّ اشية الخهل   اليورة عفيوا   ويمٍ مىوى  ًلمى
  كهو  قه لو قنل   تَت القهآفلا منيدقان ( موهفة فقاؿ  كهو اٟتق  ) لا(البقهة( ُٗ)

( يوٍت هو كهو اٟتق  منيدؽه لعت  ما قلسا عبهة ٖتتاج إذل كص  لب  ١تا عٌهفت )
اٟتق كال  ه   ذله كالبالـ عل  القهآفلا يوٍت هو اٟتق ال ري  فنت  أف اٟتق 

اء أٟتاؿ يوٍت    اؿ بنيديقو ١تا موبم أف هها القهآف ٣تيمان بها القهآف البهصل فج
ينيدؽ ١تا موبملا الهم مووم هم  أهنم متلبيوف بتلا الهم مووم هو التوراة كما 
 و٢تا التوراة  فنوا أكصاؼ للهسوؿ علنت النيالة كاليالـ أ١تباف الهم سناوه فنتلا 

نيدؽ ١تا موبم ببو  صفابتلا إذف هها القهآف ينيدؽ الكصاؼ ٢تها الهسوؿ أك م
ٌهؼ فوو   بناف  اؿ.   م  التشهيوات اليت دل بيسي  أك اليت دل ٖتي

ًلمىا مىوىويٍم  مينيىدًٌؽه  كىلىمَّا جىاءىهيٍم رىسيوؿه ًمٍ  ًعٍسًد اَّللًَّ ) كاشية الخهل   البقهة 
 أ٪تا هم دل يولموا أف هها هو بنيديقه ١تا عسدهملا  أهنم ال يولموفلا   ( البقهة( َُُ)

 (.منيدؽه ( عبهة فقاؿ ) رسوؿفوا أف ياوهكا بها ا١تاوه فإذف  لمة ) ببل
 -بُت ا١تقنيود ألبنت التارل  / ُِّسواؿ رقم 
ثىةه "  بًٍئيىمىا"  ؼٍ  ثىالى  قيٍل بػىقىهىبػىٍُتً عىلى  الىٍعهىاؼٍ  **** ًبالى ًخػػػالى
 مهاتفلا مهات   القهآف البهصل ثالث ( بًٍئيىمىا كردت  لمة ) / ُِّاٞتواب رقم 

 -( كمهة   سورة العهاؼ  بػىقىهىبػىٍُتً   البقهة كهها ا١تقنيود   البنت ) 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ىث ... زترت يب ىب نب مب زب



 ُٖٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2
  مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص
 .البقهة َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف

 ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 .العهاؼ َّ زب ... جهين

 ؟. (لا مث  اكؿ ضبطوا أىف يىٍبفيهيكاٍ أي  كردت اشية )  / ُّّسواؿ رقم 
 -(  السياء – البقهةكردت   سوريت )  / ُّّاٞتواب رقم 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -1
 زث رثيت ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب زب
 .البقهة َّ ىث  نث مث

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 .السياء َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

  قاعدة الضبط ألشوهكعضبطوا عل  
 ً  السًٌيىاءٍ  الاَّاشل كى  أىكَّالن  اٍلبػىقىهىةي  *** ً  اٍلقيهىآًف اى قػيهَّاءٍ  اثٍػسػىتىافً "  أىف يىٍبفيهيكاٍ  "
هىا ً  "  ٔتىا أعػىزىؿى اَّلٌلي بػىٍسنان  "  فػىتىأىمَّلٍ "  ًت كىييهًيدي الشٍَّنطىافي بً  " كىً  اٍلسًٌيىا *** الىكَّؿ بػىٍودى

 ؟. (لا مث اضبطوا ؿيػيسػىزَّ  أىف -يػيسػىٌزًؿأىف أي  كردت اشية )  / ُّْسواؿ رقم 
 -العواـ – ا١تائدة –َُٓك  َٗ البقهةكردت   اليور )  / ُّْاٞتواب رقم 

 - ( يػيسػىٌزًؿأىف )  الزام ا١تبيورةكفنما يلي مواضع  ( الهـك
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 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -1
 زث رثيت ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب زب
 .البقهة َّ ىث  نث مث

 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ -2
 .ا١تائدة َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -3

 .العواـ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

 (. العواـ بقهةعلنوا  مائدة"  يػيسػىٌزًؿى  أىف"   )أٞتملة االعشائنة كبضبط
 - ( ؿزَّ يػيسػى  أىف ) الزام ا١تفتو ةمواضع أما 

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

 جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ

 .البقهة َّ  خل حل

 .الهـك َّ جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف ٱُّٱ -5

  أيضان  قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا
فٍ  اٍلبػىقىهىةً   ىشل  ***اثٍػسػىتىاٍف  مىٍفتيو ىةه  اٍلزَّامي "  ؿى زَّ أىف يػيسػى  "  كىً  اٍلهُّكـً أىاتى

ػػػػاء ًمػػػػٍ  ًعبىػػػػاًدنً اضػػػػبط اشات ) / ُّٓسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػ  يىشى ػػػػ  / عىلىػػػػ  مى عىلىػػػػ  مى
 ؟.(يىشىاء

 – تػػػػافه – السحػػػل – ابػػػػهاهنم – البقػػػهة)  كردت   اليػػػػور / ُّٓاٞتػػػواب رقػػػم 
 - ( عىلى  مى  يىشىاء ًمٍ  ًعبىاًدنً كههن مواضع )  ( اٟتشه – ِٕك  ُٓ التوبة



 ُٖٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -1
 زث رثيت ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب زب
 .البقهة َّ ىث  نث مث

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه

 .إبهاهنم َّ َّ  ٍّ ٌّ

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

 .السحل َّ ىي ني مي زي ري

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -4
 .تافه َّ جع مظ حط

 (  عىلى  مى  يىشىاء ) كههن مواضع
 .التوبة َّ يي  ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ينىن من  خن  ُّٱ -1

 .التوبة َّ من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -3
 .اٟتشه َّ زث رث  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب

 / الضبط كالفوائد
عىلى   ) ( ك عىلى  مى  يىشىاء ًمٍ  ًعبىاًدنً  ٭تدث لب  بُت اٟتفاظ   مواضع ) -1

 (. مى  يىشىاء
كردت   (  ْمهات )  أربع ًمٍ  ًعبىاًدنً ( مع  عىلى  مى  يىشىاء ًمٍ  ًعبىاًدنً  اشية ) -2

(لا كاعاه اذل اشات جندا فنوا  تافه – السحل – ابهاهنم – البقهة)  اليور
 عىلى ههن البلمات  لوا جاءت مووا ) (يػيٍلًقي  – يػيسػىٌزًؿي  – ٯتىي ُّ  –يػيسػىٌزًؿي ) 

كم  هسا عوهؼ أف الهساالت كاختنار الهسل.. فضل  (مى  يىشىاء ًمٍ  ًعبىاًدنً 
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كهللا سبحاعت  ُت يطلق أيديسا  م  عبادن..م  هللا ٮتت  بت م  يشاء
كٯتلبسا السباب.. فإعسا ال ٩تهج ع  مشنئتت بل ٩تضع ٢تا.. كعوهؼ أعت ال 

عدة الضبط عل  قا كعضبطوالا كهها هو ا١تقنيودلا ذابنة   هها البوف
  - ألشوه

 بػىقىهىةي ابٍػهىاًهنم كى٨تىٍلي تىاًفهٍ  *** اى ذىاً هٍ  أىٍربػىوىةه "  عىلى  مى  يىشىاء ًمٍ  ًعبىاًدنً  "
 .تافهك السحل كردت   (  الهُّكحى ًمٍ  أىٍمهًنً  ك )

( مهات    ّ) ثالث كردت  ًمٍ  ًعبىاًدنً ( م  تَت عىلى  مى  يىشىاء  اشية ) -3
 التوبة   (يػىتيوبي اَّلٌلي جاءت مع )  ( اٟتشه – موضوُت ةالتوباليور ) 
عىلى  مى   " يػىتيوبي اَّلٌلي  "التالنة )  أٞتملة االعشائنة عضبطواك٦تب   لاا١توضوُت

 (. اٟتشه يـو يىشىاء

ػػػػػػاًفهًي ى عىػػػػػػهىابه مًُّوػػػػػػُته اضػػػػػػبط قػػػػػػوؿ هللا بوػػػػػاذل )  / ُّٔسػػػػػواؿ رقػػػػػػم  /  كىلًٍلبى
اًفهًي ى عىهىابه أى   ؟.( لًنمه كىلًٍلبى

 -كردت   اليور  / ُّٔاٞتواب رقم 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -1

 زث رثيت ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب زب
 .البقهة َّ ىث  نث مث

 جخمح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ  خس حس جس مخ

 يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ٱُّٱ -3
 خت  حتجت هب مب خبحب جب هئ مئ خئحئ  جئ

 .اجملادلة َّ مث هت مت



 َُٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 حض جض مص خصحص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -4

 .اجملادلة َّ مع جع مظ  حط مضخض

البقهة اال أعت    اجملادلةك البقهة   القهآف    مهبُت ل م  هابُت اشيتُت كردت 
(. مًُّوُته ( عل  ) أىلًنمه  فػػ بقدمت )اجملادلة ( أما    أىلًنمه )  ( عل  مًُّوُته )  بقدمت
( كبا مًُّوُته م   منم( ك ) لًنمه أى م   أل ( أم )  ـأببلمة ) اجملادلة اليت    كعضبط

  قاعدة الضبط ألشوهأيضا عل   كعضبطوا .كهي ألوب  البقهةعوهؼ اليت   
اًفهًي ى عىهىابه  " ٍوتػىبػىهىة"  أىلًنم عىلى  " *** بػىقىدَّمىٍت ً  اٍلبػىقىهىة"  مًُّوُته كىلًٍلبى  كىهىًهًن ًهيى الىمي

ا ً  اٍلميجىادىلىةً  ا لىهى ميًوٍُتٍ اٍلًمنًم  قػىٍبلى  أى٢ٍتىٍمزىةي  ***"  ًوُته مُّ  " قػىٍبلى "  لًنمه أى  " كىاٍعًبٍيوى  خيٍههى
 نث ١تا   مكالهابط موسو    سورة البقهةلا اشيتُتخا٘تة   قد ٭تدث لب   فائدة /

 .موُت الوهابالكذل  اف  اشية   السض  عل  تض  اف 
سىػػػا اضػػػبط اشيػػػة ) / ُّٕسػػػواؿ رقػػػم  سىػػػا  - أيعػػػزًؿى عىلىنػٍ  فػػػػتح( بضػػػم ك أىعػػػزًٍؿ عىلىنػٍ

 ؟.ا٢تمزة
العوػاـ  -آؿ عمػهاف  –البقػهة   اليػور )  ا٢تمزة بضمكردت  / ُّٕاٞتواب رقم 

سىػػا ")   أٞتملػػة االعشػائنةكبضػػبط (لا الفهقػاف   - بقػػهة لػػت  عمػػهافك " الفهقػاف   أيعػػزًؿى عىلىنػٍ
 - ـ ككاضحكهو مولو  ا١تائدةسورة  موضع ك ند  ا٢تمزة  كبفتح (.العواـ 

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ مئ.... ينىن نن  من زن رن مم

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ ٌّ .... من خن

 حض جض مص  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -3

 .العواـ َّ  جم .... جعمظ حط مض خض
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 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 .الفهقاف َّ حي  جي يه ىه مه جه ين

سىا ) مفتو ةبمزة  ك ندكموضع   -(  أىعزًٍؿ عىلىنػٍ
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

 .ا١تائدة َّ مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين

 كيتم ضبط ا١توضع الو ند ألبنت التارل 
سىاأى  " قيلٍ  ةٍ "  عزًٍؿ عىلىنػٍ ةه  *** بػىٍودىهىا اٍلمىاًئدى ةٍ  ًبفىٍتًح ا٢ٍتىٍمزىةً  كىً ندى  فىخيٍههىا لىهى فىاًئدى

 ؟.(لا مث  اكؿ ضبطوا كىهيوى اٟتٍىقُّ  أي  كردت اشية ) / ُّٖم سواؿ رق
أٞتملة  كبضبط(لا    – العواـ – البقهةكردت   اليور )  / ُّٖاٞتواب رقم 

 - ("  كىهيوى اٟتٍىق " العواـ بقهةلت  ٤تمده  ) االعشائنة
 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -1

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم
 .البقهة َّ مئ خئ  حئ

 .العواـ َّ جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض ُّٱ -2

 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم  ٱُّٱ -3
 .  َّ ٰر ٰذ يي ىي

 -كضح ا١تقنيود ألبنت التارل  / ُّٗسواؿ رقم 
 الىعًٍبنىاءى ً  اٍلبػىقىهىةٍ "  بػىٍقتػيليوفى  قيٍل فىًلمى  "

ةً  اًئدى ا اٍلفىجىهىةٍ  " ًببيميػيوىهًٌبيبيم ًبهيعيو  قيٍل فىًلمى  " كىً  اٍلمى  أىيػُّوى
  القػهآف  مػهبُت( كالػيت كردت  قيػٍل فىلًػمى البنػت يبػُت مواضػع )  / ُّٗاٞتواب رقػم 

 -ا١تائدة (  –  اليور ) البقهة 
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 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -1
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم
 .البقهة َّ مئ خئ  حئ

 من حنخن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ رئ .... ىهمه جه ين ىن

اء يم أي  كردت اشية ) / َُْسواؿ رقم   ؟.(لا مث اضبطوا كىلىقىٍد جى
بيػػػػػناؽ  كعضػػػػػبطوا(لا  تػػػػػافه – البقػػػػػهةكردت   سػػػػػوريت )  / َُْاٞتػػػػػواب رقػػػػػم 

(لا  تػافه ًأٍلبػىنًٌسىػاتً  ًمػ  قػىٍبػلي  ييوسيػ ي  / البقػهة مُّوسى  ًأٍلبػىنًٌسىاتً  " كىلىقىٍد جىاء يم "  ) اشات 
ػػػ ي   ا١توضػػػع ا١تتػػػأخه جػػػاءت  لمػػػة ) ك  علػػػ   كبضػػػبط ( ًمػػػ  قػىٍبػػػلي ( كبػػػزادة  )  ييوسي

 .قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخه
 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  حج مث

 منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن
 .تافه َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 -ارل ما موٌت البنت الت / ُُْسواؿ رقم 
ٍوسىا " اٍلسًٌيىاءي   بػىقىهىبػىٍُتً ًمٍ  الىعٍػفىاًؿ لىعػَّويٍم أىٍبًقنىاءٍ  **** أىفَّ ًلفىٍعًبنىاءٍ  " قىاليواٍ ٝتًى

ٍوسىا )  ههن مواضع / ُُْاٞتواب رقم  مػهات   أربػع سػور  ٜتػ ( كردت قىاليوٍا ٝتًى
بػزادة  البقػهةمػ   الاػاشلللموضػع  ( اعتبػت العبنػاء – العفاؿ – السياء – مهبُت البقهة) 

ٍوسىاكى  ) الواك ٍوسىػاكى )  البقػهةبه هها   أخه  ( قىاليوٍا ٝتًى كىأىطىٍوسىػا تيٍفهىاعىػهى رىبػَّسىػا كىإًلىٍنػهى  قىػاليوٍا ٝتًى
نًيػػػَتي    أٞتملػػػة االعشػػػائنة أيضػػػا كبضػػػبط فقػػػط صػػػدر آيػػػة. العبنػػػاءكجػػػاءت    (. اٍلمى
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ٍوسىػػػا " السيػػػاء) لهنػػػا كردت  بقػػػهبُت(لا قلػػػت بنػػػاء بقػػػهبُت مػػػ  العفػػػاؿأف لفع " قىػػػاليوٍا ٝتًى
 - فنوا مهبُت

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ -1
 .البقهة َّ  حك .....  خض حض جض مصخص

 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ٱُّٱ -2

 هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

 .البقهة َّ هت مت خت حت جت

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -3
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 .السياء َّ نت مت

 .العفاؿ َّ ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -4

 .العبناء َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ -5

سىاأي  كردت اشية )  / ُِْسواؿ رقم  ٍوسىا كىعىنيىنػٍ  ؟.(لا مث اضبطوا ٝتًى
أٞتملػػػػػة :كبضػػػػبط(لا  السيػػػػاء – البقػػػػػهةكردت   سػػػػوريت )  / ُِْاٞتػػػػواب رقػػػػم 

ٍوسىا كى  ")   االعشائنة سىاٝتًى  - ( السياءك  البقهة يػا قػهاء   " عىنيىنػٍ
 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ -1

  مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص
 .البقهة َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -2
 .السياء َّ نت..... ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي



 ُْٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

سىابود )  فائدة / ٍوسىا كىعىنيىػنػٍ ( كبوػدها    مظ حط مض(   البقػهة جػاءت )  ٝتًى
( حي) سػُتةلا كعػهبط  ه البق راء( مع مض) راء(عهبط  مي خي حيلسياء ) ا

 .اءيمع سُت الس
 -كضح ا١تقنيود م  البنت التارل  / ُّْسواؿ رقم 

 كىً  الىٍعهىاًؼ أىبىٍت أىيػُّوىا اٍليَّاٌداتٍ  *** بػىقىهىاتٍ كىأىٍربىعي  لًلسًٌيىاءً  " اٍلًوٍجلى  "
سػػػػور  ثػػػػالثمػػػػهات    ٔكردت  (اٍلًوٍجػػػػلى )  كردت  لمػػػػة / ُّْاٞتػػػػواب رقػػػػم 

 - (العهاؼ – السياء – أربع مهات البقهة)
 .البقهة َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -3

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -4
 نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
 .البقهة َّ خئ  حئ جئ يي ىي

 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ُّٱ -5
 .البقهة َّ  حج مث

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ -6
  مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص
 .البقهة َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف

 حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱ -7
 مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت خت
 .السياء َّ  مغ .... حطمض خض حض جض  مص خص حص

  مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱ -8

 .العهاؼ َّ مم ام يل ىل
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ما ( البقهة ( ّٗ) هًًهمٍ ًببيفٍ  اٍلًوٍجلى كىأيٍ هًبيوٍا ً  قػيليوًبًمي )  قاؿ بواذل  ١تية بناعنة /
 - ( كربل القهآف بهبنالن ) بهَنمج  ؟موٌت اشية

اإل هاب هو أف بيقي تَتؾ كٕتولت يشهبلا فبن  أي هبوا الوجل؟. إف الشهب 
هو جهاف ا١تاء   عهكؽ اإلعياف كقد عرٌب هللا بواذل ع   دة  س  النوود ألوجل 

هله يقاؿ ا١تاء مطنة الدكية كمه بوا بشهب ا١تاء لف ا١تاء أسهل الجياـ   تَتن كل
اليت بيافه بت   أقطار البدف فجول  دة  بوم للوجل كعدـ قدرهتم عل  إخهاج 
هها اٟت  الهم خالطوم أ بت ما يبوف أ١تاء الهم ال تٌت ل د عست كهو ييهم 
  عهكؽ اإلعياف فننيبح جزءان م  جيم اإلعياف ك هله  ي  بٍت إسهائنل للوجل 

 موم كدماءهم  ىت تدا جزءان مسوم.و خالط ٟت
بضػػػم (  الػػػدَّارى اٍشًخػػػهىةى / كىالػػػدَّاري اشًخػػػهىةي  أيػػػ  كردت اشيػػػة ) / ُْْسػػػواؿ رقػػػم 

 ؟.لا مث  اكؿ ضبطواالدارم   لمة  كفتحوا الهاء
 – العػػػػػهاؼ – البقػػػػػهة  اليػػػػػور )  بػػػػػهاء مضػػػػػمومةكردت  / ُْْاٞتػػػػػواب رقػػػػػم 

 – ا١توضػع الكؿ القنيػ    اليػور ) فتو ػةبهاء مككردت  لا( ا١توضع الااشل القني 
  عل  قاعدة الضبط ألشوه عضبط ٚتنع ا١تواضعك  لا( ال زاب – الوسببوت
ثىةه  ًألضَّمًٌ "  الدَّاري اشىًخهىةي  " ؼٍ  ثىالى شل  *** بىالى ًخالى  اٍلقىنيىً  كىبػىقىهىة الىٍعهىاؼٍ   ى
ارى اٍشًخهىةى  " ثىةه  ًأٍلفىٍتحً "  الدَّ  الىٍ زىابٍ  اٍلوىٍسبىبيوتً  مث أىكَّالن  اٍلًقنيَّةي  *** ٍ بىابٍ اى أى  ثىالى
اري اشىًخهىةي )  مواضع - بضم الهاء(  الدَّ  

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 .البقهة َّ  مه جه ين ىن من

 جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱ -2

 .القني  َّ خك  حك



 ُٔٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ ٱُّٱ -3
 جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج مث
 جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض
 .العهاؼ َّ خك حك

ارى اٍشًخهىةى  ) مواضعأما   - بفتح الهاء(  الدَّ
 جك مقحق مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ُّٱ -1

 حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جلمك لك خك حك

 .القني  َّ  من خن

 ين ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .الوسببوت َّ مه جه

 خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ -3
 .ال زاب َّ  مظ حط مض

اري اشىًخهىةي االخَتة سوآءن )  ا١تواضعال ظ  مال اة / ارى اٍشًخػهىةى ( العػهاؼ أك ) الدَّ ( الػدَّ
 .الواكال زاب أبت بزادة 

ػػػػػةن أيػػػػػ  كردت ) / ُْٓسػػػػػواؿ رقػػػػػم  اًلنيى ػػػػػةه / / خى اًلنيى ػػػػػةو  خى ( مسنيػػػػػػوبة  ٓتىاًلنيى
 ؟.كمضمومة كمبيورةلا مث اضبطوا

الً )  كردت / ُْٓاٞتػػػػػواب رقػػػػػم   –) البقػػػػػهة    اليػػػػػورمػػػػػهات  ثػػػػػالث  ( نيىػػػػػةن خى
 - ال زاب ( –العهاؼ 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ  مه جه ين ىن من
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 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -2

 .العهاؼ َّ يب ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ

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

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت

 جع مظ  حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس  حس

 حك جك مقحق مف خف  حف جف مغ جغ مع
 .ال زاب َّ  مك لك خك

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   ا١تواضع كعضبط
اًلنيىةن  " بػىقىهىةن  ا الىٍ زىابٍ "  خى اءىتٍ  **** عىهىفػىوى ا الىٍ بىابٍ  ثىالى ن ًأٍلفىٍتًح  جى  أىيػُّوى
 القهآف   سورة العواـ كعضبطت عل  فوو ك ند   ألضم(  خىاًلنيىةه ) أما موضع 

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ  قاعدة الوساية أشية الو ندة
 متزت رت يبىب نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ
 .العواـ َّ رث يت ىت  نت

كعضبطت عل   صفوو ك ند   القهآف   سورة  ألبيه(  ًٓتىاًلنيىةو ) أما موضع 
ص. َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ ٹٱٹٱُّٱ قاعدة الوساية أشية الو ندة  

اًلنيىةه  " ٍة ً  الىعٍػوىاـً  ًألضَّمًٌ "  خى ٍيهً "  ٓتىاًلنيىةو  كىً  صىادو " ***كىً ندى ةٍ  ًأٍلبى  فىهًيدى
سػتيٍم  أيػ  كردت اشيػة ) / ُْٔسواؿ رقػم  ػٍوتى ًإف  ي سػَّػوياٍ اٍلمى ػ  ديكًف السَّػاًس فػىتىمى مًٌ

 ؟.( كاضبط ما بودهاصىاًدًقُتى 
أٞتملػػػػة كبضػػػػبط (لا  اٞتموػػػػة – البقػػػػهة)  كردت   سػػػػوريت / ُْٔاٞتػػػػواب رقػػػػم 

 -(  اٞتموة كالوواف موضواف   القهآف   )االعشائنة



 ُٖٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
 .البقهة َّ ٰى  ٰر ٰذ

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

 حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

 .اٞتموة َّ مس خس

 (   ًم  ديكًف السَّاًس فػىتىمىسػَّويا اٍلمىٍوتى ًإف  يستيٍم صىاًدًقُتى  )جاء بود  / كالفوائدالضبط 
سػٍَّوني  ) البقهة سػٍَّوعىتي  اٞتموة ) ( ك  كىلى  يػىتىمى  -(  كىالى يػىتىمى

(   السوفورة البقهة الطويلةلا ك١تا ظوهت )( فساسبت س الى  ( أقول م  ) لى )  -1
سػٍَّوني يػىتى الااعنة م   لمة )  السوف(  هفت  لى )   (. مى

( فاوهت     عوف( اليت لن  فنوا )  الى  عب  آية اٞتموة اليت أبت بػػػ ) -2
سػٍَّوعىتي )   لمة  ( اذف الوالقة عبينة.يػىتىمى

لهد علنوم ِببلغ ألفاظ فبالغ أبنيفة ا٠تلوص دعواهم أف اٞتسة ٢تم  البقهة   -3
ا)  السفي سػٍَّوني أىبىدن (  ما  كل  اه كركد لفظ )  البقهة(لا كأيضا   سورة  كىلى  يػىتىمى
يىٍدخيلى اٞتٍىسَّةى ًإالَّ مى   ىافى هيودان أىٍك  لى  كىقىاليواٍ ( ك )  السَّاري  ٘تىىيَّسىا لى  كىقىاليواٍ   ) 
لا أما ( كىالى السَّنيىارىل  ىىتَّ بػىتًَّبعى ًملَّتػىويمٍ  بػىٍهضى  عىسهى اٍلنػىويودي  كىلى )  ك ( عىنيىارىل

 هة مًتددة كهي زعموم أهنم أكلناء هللا فاقتنيه عل  )  اٞتموة فدعواهم قاص
 كىقىاليواٍ ( ك ) السَّاري  ٘تىىيَّسىا لى  كىقىاليواٍ )(لا كأكد التسويت هسا اذل أعت   ا١توضوُت  ال
(    بل جاء بود٫تا  لمة )  ( يىٍدخيلى اٞتٍىسَّةى ًإالَّ مى   ىافى هيودان أىٍك عىنيىارىل لى 

ًطنئػىتيتي فىأيٍكلىًئهى أىٍصحىابي مى   ى  بػىلى )  الكؿ السَّاًر يى ى سىنًٌئىةن كىأى ىاطىٍت ًبًت خى
اًلديكفى  مىٍ  أىٍسلىمى كىٍجوىتي َّللًًٌ كىهيوى ٤تيًٍي ه فػىلىتي  بػىلى )  الااشل( ك   ُٖهيٍم ًفنوىا خى

 (.ُُِأىٍجهيني ًعسدى رىبًًٌت كىالى خىٍوؼه عىلىٍنًوٍم كىالى هيٍم ٭تىٍزىعيوفى 
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سػٍَّوني )  لمة  -4 سػٍَّوعىتي ) (  بل اٟتهؼ كا د) نالبقه مال هناية سورة  ( يػىتىمى  ( يػىتىمى
 .تاٞتمو بل اٟتهؼ كا د مع أسم اليورة 

سػٍَّوني كىلى  ) مهات كبها بضبط  سبوة(   سورة البقهة  ل  كردت ) -5 -ُ ( يػىتىمى
ل  عنيرب علي طواـ كا د  - ّل  عوم  له  -ِ ... فولوا كل  بفإف دل

ل   -ٕل  بهضي عسه النوود  - ٔ نل  يتمسو  -ٓ٘تيسا السار ل   -ْ
 ..يدخل اٞتسة إال

هللاي عىلًػػػػػنمه ًألاَّػػػػػاًلمُتى مواضػػػػػع ) اضػػػػػبط  / ُْٕسػػػػػواؿ رقػػػػػم  هللاي  ) ( كى  أٍعلىػػػػػمي كى
 ؟.( ًألاَّاًلمُتى 

هللاي عىلًػػػنمه ًألاَّػػػػاًلمُتى  ) كردت اشيػػػػة / ُْٕاٞتػػػواب رقػػػػم  ( مػػػػهات  ْ)  أربػػػػع  ( كى
هللاي عىلًػػػػنمه  "  )  أٞتملػػػػة االعشػػػػائنة كعضػػػػبطوا(لا اٞتموػػػػة – التوبػػػػة – مػػػػهبُت البقػػػػهة) كى

( بوبػواك ( كموٌت ) ا منيلُت اٞتموةيـو  بوبوامبهرة ا ميلمُت ك  البقهة   " ًألاَّاًلمُتى 
 - التوبةأم سورة 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
 .البقهة َّ ٰى  ٰر ٰذ

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

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ

 مث زثرث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب

 .البقهة َّ يث ىث نث



 ََِ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّٱ -3

 .التوبة َّ  مع جع مظ حط مضخض حض جض

 .اٞتموة َّ مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ُّٱ -4

 كعضبطت  القهآف    سورة العواـ  ك ند( فوو  ًألاَّاًلمُتى  أٍعلىمي كىهللاي  ) موضعأما 
 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ  قاعدة الوساية أشية الو ندةعل  

 .العواـ َّ  مض خض حض جض مصخص حص
 ؟.( كىًم ى الًَّهي ى أىٍ هى يواٍ اضبط اشية )  / ُْٖسواؿ رقم 
 بضػبطك (لا  عمػهاف آؿ – البقػهةكردت ههن اشية   سػوريت )  / ُْٖاٞتواب رقم 

 لػػدلا (لا كاذ ه٫تػػ   الزهػػهاكاف موضػػواف "كىًمػػ ى الَّػػًهي ى أىٍ ػػهى يوٍا  "  ) االعشػػائنة أٞتملػػة
عػَّويمٍ ) لىويفَّ  ) ك (كىلىتىًجدى  -  ( لىتػيبػٍ
 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ نث.... مب

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ  مق... جعمظ حط مض خض حض جض مص

ًدًهم  – أى ىديهيم اضبط اشات ) / ُْٗسواؿ رقم   ؟.( أى ىدىهيمي  -أى ى
 - بضم الداؿ كا٢تاء ( أى ىديهيم ) مواضع / ُْٗاٞتواب رقم 

 زب رب يئ ىئ نئ مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ نث ..... ىتنت مت زت رت  يب ىب نب مب

 .السحل َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ -2

 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -3
 .الزخهؼ َّ ني مي



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

َُِ 

 – البقهة   اليور ) ( مهات ّ)  ثالث بضم الداؿ كا٢تاء(  أى ىديهيم كردت )
(لا   ٨تالك  بقهة " أى ىديهيم " زخهؼ  )أٞتملة االعشائنة كبضبط(لا  السحل – الزخهؼ
هى  ) الزخهؼك  السحلك  (  يػىوىدُّ )  البقهة  .( كىًإذىا بيشًٌ

ًدًهم ) مواضع  - ببيه الداؿ كا٢تاء ( أى ى
 مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ُّٱ -1

 .عمهاف آؿ َّ  جل .... خفحف جف  مغ جغ

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ -2
 .السور َّ حس جس مخ جخ مح

  (السور – آؿ عمهافمهبُت   اليور ) ببيه الداؿ كا٢تاء (أى ىًدًهم كردت ) 
(  يػيٍقبىلى ًم ٍ  فػىلى  ( )  ىوىادىاتو  أىٍربىعي  أى ىًدًهم فػىلى  يػيٍقبىلى ًم ٍ   ) بيناؽ اشات كعضبطوا
"  أى ىًدًهم " لا ك٦تب  عقوؿ )السور( موضع   ىوىادىاتو  أىٍربىعي ك )  عمهاف آؿموضع 

 (. عمهاف ك السور موضواف  
 - بفتح الداؿ كضم ا٢تاء ( أى ىدىهيمي  ) مواضع

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ٱُّٱ -1

 يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .السياء َّ خئ حئ جئ

 .ا١تومسوف َّ هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ -2

هيمي كردت )   (لا ا١تومسوف – السياء  اليور )  مهبُت بفتح الداؿ كضم ا٢تاء ( أى ىدى
هيمي  جىاء -  ىضىهى  ىىتَّ ًإذىا   )بيناؽ اشات كعضبطوا أعت   اشيتُت لا عال ظ ( أى ىدى

 .ا١توت ك٣تيء  ضور  



 َِِ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟  القهآف البهصل جىاء ك  ىضىهى ما الفهؽ م  السا نة البناعنة بُت فول  ١تية بناعنة /
 -( د. فاضل  اليامهائي)

إذل  اجمليءكاٟتضور   اللسة أكالن يوٍت الوجود كلن  موسان ألضهكرة   ىضىهى فول 
) يقاؿ  ست  اضهان إذ  ٌلمت فالف ٔتوٌت  اهد كموجود كهو عقن  السناب ( الشيء 

 ودان فنوا.كيقاؿ  ست  اضهان ٣تليوملا ك ست  اضهان   اليوؽ أم  ست موج
ك  لا اجمليءإذف تَت  فاٟتضورم  مباف إذل مبافلا  االعتقاؿفوو  اجمليءأما 

ٔتوٌت دل يب   البو ( سورة  كعد ر  جولت دٌ اء جاء فإذا القهآف يقوؿ بواذل )
. هود( سورة  أمهَن كفار التسور جاء فإذاموجودان كإ٪تا جاء المه. ك هله قولت بواذل ) 

 م  مباف إذل مباف. االعتقاؿموسان  كاجمليء لشوود كاٟتضورموسان ا اٟتضور إذف

 ؟.( أىٍل ى سىسىةو اضبط اشية )  / َُٓسواؿ رقم 

 اٟتج – البقهة  اليور )  مهات ٜت  ( أىٍل ى سىسىةو  )كردت  / َُٓاٞتواب رقم 
   أٞتملة االعشائنةكعضبطوا (لا  ا١توارج - اليجدة – الوسببوت –

 ( كىسىجىديكا كى٢تىيٍم بػىقىهىةه كىعىٍسبىبيوتٍ  عىهىجى اٍٟتيجَّاجي ) 
ػأىٍل ً )  الباؼ  اٟتج أبت بزادة    اؼالزائدة مع   الباؼربط ا( ك  سىسىةو   ى

قاعدة ا١توافقة ( اليت جاءت   عف  اشية كعضبطوا عل   رىبًٌهى ( ك ) كىيىٍيتػىٍوًجليوعىهى )
( عضبطوا عل   ٜتىًٍيُتى كزادة )  ( ةو أىٍل ى سىسى  ٜتىًٍيُتى كجاءت   ا١توارج ) لا كاجملاكرة

 - قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخه
 زب رب يئ ىئ نئ مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ نث...ىتنت مت زت رت  يب ىب نب مب



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

َِّ 

 خن حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .اٟتج َّ ين ىن من

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -3
 .الوسببوت َّ  مك لك خك حك جك

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -4

 .اليجدة َّ من زن

 .ا١توارج َّ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ٱُّٱ -5

ليػوفى  هللاي كى اضبط اشات )  / ُُٓسواؿ رقم  بىنًيػَته ٔتىػا هللاي كى  ( ) بىنًيػَته ٔتىػا يػىٍومى
ليػوفى  ٔتىػا هللاى  فىػًإفَّ ( )  ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته  هللاى  أىفَّ  -  ًإفَّ ( )  ٍومىليوفى بىػ  كى ( )  َته بىنًيػيػىٍومى

ليػوفى ( )  ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته  هللاي  ػافى هللاي ( )  بىنًيػَته ًإعَّػتي ٔتىػا بػىٍومى ليػوفى  كى ى (  بىنًيػَتنأتىػا بػىٍومى
 ؟.( ًإشٌلً ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته ) 

 - ( ٍومىليوفى بػى  - يػىٍومىليوفى  بىنًيَته ٔتىا هللاي كى )  مواضع / ُُٓاٞتواب رقم 
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -1

 .البقهة َّ نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نب

 .عمهاف آؿ َّ  حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج ُّٱ -2

 ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .ا١تائدة َّ جي يه  ىه مه جه

 -(  ٍومىليوفى بػى  ) ألتاءجاء  ك ندموضع 
 .اٟتجهات َّ  مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي جي  ٰه مه ُّٱ -4

 / الضبط كالفوائد
هللاي ) كردت  -1 ليوفى  بىنًيَته ٔتىا كى عضبطوا لا ك ا١تائدةك آؿ عمهاف ك البقهة    ( يىػٍومى

   قاعدة الضبط ألشوهعل  



 َِْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

هللاي بىنًيَته ٔتىا  " ثىةه  " يىػٍومىليوفى كى ًة القيهَّاءٍ  بػىقىهىةه لًػ *** ًأٍلنىاء ثىالى  ًعٍمهىافى عىلى  مىاًئدى
ليوفى بىػَته ٔتىا بىنيً  هللاي كى  ) ألتاءجاءت اشية  اٟتجهات  أخه  -2  اتء( كعهبط )  ٍومى

ليوفى بىػ -  ( فتضبط إبذف هللا. تاٟتجها – اتءمع  ٍومى
هللاي  عال ظ   ههن النينسة ) -3 هللاي بىنًيَته ٔتىا  )( أك  يػىٍومىليوفى بىنًيَته ٔتىا  كى كى

ليوفى  ( أك  هؼ اسم  أفأك  إفدل أتيت بزادات مووا مال دخوؿ )  ( بىػٍومى
 .اٟتجهاتاال    ألتاء(لا كدل أتيت  هللااٞتالؿ ) 

هللا بواذل كصفابت   اليناؽ   اشات لن  ع  الومل بل البالـ ع -4
 فتقدمت صفتت عل  الومل.

 - ( ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته  هللاى  أىفَّ  -  ًإفَّ )  مواضع
 جس مخ جخ مح  جح مج حج مثهت مت خت حت ُّٱ -1

 .البقهة َّ حض  جض مص خص حص مس خسحس

 مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -2
 مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط
 جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل
 .البقهة َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ -3
 خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ

 .البقهة َّ  حن جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل  مكلك

 - ( بىنًيَته يػىٍومىليوفى  أتى  هللاى  فىًإفَّ )  ك ندموضع 
  حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ٱُّٱ -4

 .العفاؿ َّ حض جض مص خص حص مس خس



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

َِٓ 

 / الضبط كالفوائد
ك  الكؿوضوُت ) ا١ت لامواضع ثالثة(    البقهةكردت فقط   سورة )   -ُ

كىمىا بػيقىدًٌميواٍ  )  بيناؽ اشات كبضبط مبيورة(  ًإفَّ )  ٫تزة( جاءت  االخَت
  ٍ سىبيمٍ /  خىٍَتو لىعفيًيبيم مًٌ ليوفى بىنًيَته  ًإفَّ  " كىالى بىسيىويٍا اٍلفىٍضلى بػىنػٍ  (." هللاى ٔتىا بػىٍومى

لا كا فاوا   ختاـ اشية مفتو ة(  أىفَّ )  ٫تزةجاءت  الوسطا١توضع  -ِ
 (.دىهي َّ كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍهًضٍو ى أىٍكالى )

لا ١تتشابُتقاعدة اختالؼ الوسط بُت الطهفُت اعل   ا١تواضع الاالثة عضبط  -ّ
( الخَتك الكؿ ( أما الطهفُت ) أىفَّ )  مفتو ة الوسط بمزة نث أف موضع 

 (.ًإفَّ )  مبيورة بمزة
 ا١تواضع الاالث البقهة( اال   سورة  هللاى  أىفَّ ( أك )  هللاى  ًإفَّ دل أتيت صنسة )  -ْ

 ا١ته ورة فقط.
 فاء( كاربطوا مع  فىًإفَّ  ) الفاءهو الو ند بهن النينسة بزادة  العفاؿموضع  -ٓ

ليوفى  كلن  ) ألناء(  يػىٍومىليوفى لا كجاءت ) اؿػفالع . كأدرجتوا هسا ألتاء(  بػىٍومى
سىةه  ىت به ز علنوا كال بسياهػا   آية )   (. كىقىابًليوهيٍم  ىىتَّ الى بىبيوفى ًفتػٍ

 اليناؽ   اشات ع  الومللا كلها قدـ الومل عل  البنيه. -ٔ
هللاي ٔتى )  مواضع  - ( ا بػىٍومىليوفى بىنًيَته كى

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن

 .البقهة َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي



 َِٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱ -2
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 .عمهاف آؿ َّ حن جن مم خم حم  جمهل مل خل حلجل

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٱُّٱ -3
 مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت
 ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك ىك
 .العفاؿ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى

 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه
 .اٟتديد َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ

 .ا١تمتحسة َّ ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك ُّٱ -5

 .التساب  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱ -6

 / الضبط كالفوائد
هللاي ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته اشية ) كردت  -1  البقهة  اليور ) مهات(  ٔ)  ست ( كى

 (.التساب  - ا١تمتحسة – اٟتديد – العفاؿ – عمهاف آؿ –
بقهة عمهاف كاٟتديد م  العفاؿ كامتيًح ى يـو   )  أٞتملة االعشائنة عضبطوا -2

هللاي ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته  "  التساب   (. " كى
 .ؽ   اشات ع  الومللا كلها قدـ الومل عل  البنيهالينا -3
 - ( بىنًيَته ًإعَّتي ٔتىا بػىٍومىليوفى )  مواضع

 .هود َّ ىل مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -1

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -2

 .فنيلت َّ رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىبنب مب زب
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 / الضبط كالفوائد
ليو إًعَّتي  كردت اشية ) -1  – هودفقط   اليور )  موضوُت(    فى بىنًيَته ٔتىا بػىٍومى

 (. فنيلت
فىاٍستىًقٍم  ىمىا  ىت عيتدؿ عل  موضووا بدقة   )  بيناؽ اشية عضبطوا -2

هه  - أيًمٍهتى  ليوفى بىنًيَته  " أىفىمى  يػيٍلقى  ً  السَّاًر خىنػٍ  (. " إًعَّتي ٔتىا بػىٍومى
 ( عز كجل.هللاؿ )لا كدل أييت مووا اسم اٞتالفنيلتك  هود(    إًعَّتي )  -3
 اليناؽ   اشات ع  الومللا كلها قدـ الومل عل  البنيه. -4
افى هللاي ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَتنا)  مواضع  - ( كى ى

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -1
 .ال زاب َّ ىت نت مت زت  رت يب ىبنب مب زب

 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .الفتح َّ جي يه ىه مه جه ين

 / الضبط كالفوائد
ليوفى بىنًيَتنا كردت اشية ) -1 فقط   اليور  موضوُت(    كى ىافى هللاي ٔتىا بػىٍومى

 (.الفتح – ال زاب)
 (.كى ىافى ههي  ا١توضوُت ٫تا الو ندي  اليت جاءت بدايتوا بػػ )  -2
 اليناؽ   اشات ع  الومللا كلها قدـ الومل عل  البنيه. -3

قاعدة عل   كعضبطت  سورة سبأ  ( ًإشٌلً ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته )  ك ندموضع 
 منزن رن ممام يل ىل مل  يك ىك ٹٱٹٱُّٱ لاالوساية أشية الو ندة

 .سبأ َّ ري ٰى  ين ىن نن
 اليناؽ   اشات ع  الومللا كلها قدـ الومل عل  البنيه. دة /فائ

 -يتبُت لسا م  خالؿ  نيه ههن اشات إذف  
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القهآف الوانم  مواضع  (  ْ ) أربوة فقظ   الوملعل   النيفة أعت بقدمت -1
ليوفى يىػبىنًيَته ٔتىا  هللاي كى  ) كبنينسة كههن النينسة لا ( ٍومىليوفى بىػبىنًيَته ٔتىا  هللاي كى  – ٍومى
ليوفى يىػ)  ألناء جاءت ليوفى بىػ ) ألتاءجاء  اٟتجهات إال موضع(  ٍومى أخه (  ٍومى

 آية   اليورة.
 جاءت فنوا ك لوا(لا  بىنًيَته )  النيفةعل   الومل أقي ا١تواضع بقدـ -2

ليوفى بىػ) ليوفى ػى ي)  ألناء جاء العفاؿ إال موضعلا ألتاء (ٍومى  كجاءت بدايتوا(  ٍومى
 (. فىإفَّ )  ألفاء

ليوفى بىنًيَته  ) يقوؿ بواذل ١تية بناعنة / بىنًيَته ٔتىا  ) ك  آية أخهل يقوؿ(  ٔتىا بػىٍومى
ليوفى بىػ  -اضل  اليامهائي ( ؟ ) د. فللتقدصل كالتأخَت ١تية بناعنة فول(  ٍومى

. إذا  اف التقدصل كالتأخَت أييت ليب  كاليناؽ قد يبوف اٟتا م كا١توضح لفمور
اليناؽ   الومل أك إذا  كإذا دل يب   الومل يقٌدـ الوملسناؽ البالـ أك اشية   

 .  اف البالـ عل  هللا سبحاعت كبواذل كصفابت يقٌدـ صفتت
اةى كىمىا بػيقىدًٌميوٍا )   البنيهعل   الوملم  أب بقدصل  كىأىًقنميوٍا النيَّالىةى كىآبيوٍا الزَّ ى

ديكني ًعسدى اَّلٌلً  ٍ  خىٍَتو ٕتًى ليوفى بىنًيَته ًإفَّ اَّلٌلى ٔتىا لىعفيًيبيم مًٌ بها  ( البقهة( َُُ) بػىٍومى
إذا  اف اليناؽ ع  الومل يقدـ الومل عل  البنيه كإذا  اف البالـ  لاالومل بنيَت

) كىمىاىلي . ع  الومل أك البالـ عل  هللا بواذل كصفابت يقدـ صفتت لن    اليناؽ
ٍ  أىعفيًيًوٍم  ىمىاىًل جىسَّةو ًبهىبٍػوىةو أىصى  ا الًَّهي ى ييسًفقيوفى أىٍموىا٢تىيمي ابًٍتسىاء مىٍهضىاًت اَّلٌلً كىبػىٍاًبنتنا مًٌ ابػىوى

وىا كى  ا ًضٍوفىٍُتً فىًإف دلٍَّ يينًيبػٍ ليوفى بىنًيَته  كهللاي ٔتىااًبله فىطىلّّ كىاًبله فىآبىٍت أي يلىوى ( ِٓٔ) بػىٍومى
ٍ  أىرىادى أىف ييًتمَّ لا إعفاؽهها  ( البقهة اًملىٍُتً ًلمى ٍولىٍُتً  ى اتي يػيٍهًضٍو ى أىٍكالىدىهي َّ  ى ) كىاٍلوىاًلدى

ٍوليوًد لىتي رًٍزقػيوي َّ كىً ٍيوىبػيوي َّ ًأٍلمىٍوهيكًؼ الى بيبى  لَّ ي عػىٍف ه ًإالَّ كيٍسوىوىا الى الهَّضىاعىةى كىعلى  اٍلمى
ةه ًبوىلىًدهىا كىالى مىٍوليوده لَّتي ًبوىلىًدًن كىعىلى  اٍلوىاًرًث ًمٍالي ذىًلهى فىًإٍف أىرىادىا ًفنيىاالن عى   بيضىآرَّ كىاًلدى
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ويمىا كىبىشىاكيرو فىالى جيسىاحى عىلىٍنًومىا كىًإٍف أىرىدمتٍُّ أىف بىٍيتػىٍهًضويوٍا  سػٍ أىٍكالىدى يٍم فىالى جيسىاحى بػىهىاضو مًٌ
تيم ًأٍلمىٍوهيكًؼ كىابػَّقيوٍا اَّلٌلى كىاٍعلىميوٍا أىفَّ  لٍَّمتيم مَّآ آبػىنػٍ ليوفى بىنًيَته اَّلٌلى ٔتىا عىلىٍنبيٍم ًإذىا سى  بػىٍومى

يضىةن ) كىًإف طىلٍَّقتيميوهي َّ ًم  قػىٍبًل أىف ٘تىىيُّوهي َّ كىقىٍد فػىهىٍضتيٍم ٢تىي َّ فىهً  ( البقهة( ِّّ)
ةي السًٌبىاًح كىأىف بػىٍوفيوٍا أىقػٍهىبي  فىًسنٍي ي مىا فػىهىٍضتيٍم إىالَّ أىف يػىٍوفيوفى أىٍك يػىٍوفيوى الًَّهم بًنىًدًن عيٍقدى

سىبيٍم  كىًإفَّ  يػالِّ ) ( البقهة( ِّٕ) بػىٍومىليوفى بىنًيَته ًإفَّ اَّلٌلى ٔتىا لًلتػٍَّقوىل كىالى بىسيىويٍا اٍلفىٍضلى بػىنػٍ
ا لى  ليوفى خىًبَته نػيوىفًٌنػىسػَّويٍم رىبُّهى أىٍعمىا٢تىيٍم إًعَّتي ٔتىا لَّمَّ ا أيًمٍهتى ( )  هود( ُُُ) يػىٍومى فىاٍستىًقٍم  ىمى

ليوفى بىنًيَته كىمى  اتىبى مىوىهى كىالى بىٍطسىٍوٍا إًعَّتي ٔتىا  البالـ عل  الومل (  هود( ُُِ) بػىٍومى
اًبسىاتو كىقىدًٌ )  فقدـ الومل ليوا صىاًٟتنا ًإشٌلً ٔتىا أىًف اٍعمىٍل سى ٍهًد كىاٍعمى ليوفى بىنًيَته ٍر ً  اليَّ  بػىٍومى

تيٍم إًعَّتي ٔتىا )  لاقدـ الومل(  سبأ( ُُ) ليوفى بىنًيَته اٍعمىليوا مىا ً ئػٍ (  فنيلت( َْ) بػىٍومى
عػَّويٍم هها   القهآف  لت إذا  اف البالـ لن  عل  الومل أك عل  هللا بواذل )  كىلىتىًجدى

صى السَّاًس عىلى   ىنىاةو كىًم ى الًَّهي ى أىٍ هى يوٍا يػىوىدُّ أى ىديهيٍم لىٍو يػيوىمَّهي أىٍل ى سىسىةو كىمىا هيوى أىٍ هى 
اًب أىف يػيوىمَّهى كىاَّلٌلي  لا لن  فنوا عمل(  البقهة( ٔٗ) بىنًيَته ٔتىا يػىٍومىليوفى ٔتيزىٍ زًً ًت ًم ى اٍلوىهى

ًيبيوٍا أىالَّ بىبيوفى ًفتػٍ )  ويٍم كى ى سػٍ سىةه فػىوىميوٍا كىصىمُّوٍا مثيَّ اتىبى اَّلٌلي عىلىٍنًوٍم مثيَّ عىميوٍا كىصىمُّوٍا  ىًاَته مًٌ
ًإفَّ اَّللَّى يػىٍولىمي تىٍن ى اليَّمىاكىاًت  لا )ال يوجد عمل(  ا١تائدة( ُٕ) بىنًيَته ٔتىا يػىٍومىليوفى كىاَّلٌلي 

ليوفى كىاٍلىٍرًض كىاَّللَّي  م   صفةفنقدـ  هللا بواذليتبلم ع  (  اٟتجهات( ُٖ) بىنًيَته ٔتىا بػىٍومى
 .هللا بواذل صفات

افى  أي  كردت اشية ) / ُِٓسواؿ رقم   ؟.(لا مث اضبطوا قيٍل مى   ى
الػيت  بيناؽ اشية كبضبط(لا  مهصل – البقهةكردت   سوريت )  / ُِٓاٞتواب رقم 

ػافى  ")  جاءت با  كعضػبط مػا أبػ   (. مػهصل الضػاللة  /  البقػهةعػدٌكان ٞتربيػل  " قيٍل مىػ   ى
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افى بود )  ( عػدٌكان مػ  ) كالوػُت(    الضػاللة( ك  مػهصل )  عػدٌكان (   البقهة )  قيٍل مى   ى
 - قاعدة الًتبن  ا٢تجائي( عل     الضاللةم  )  الفاءقبل 

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ من  زن رن مم ام يل ىل

 جف  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض مص خص حص  مس خس ٱُّٱ -2
 .مهصل َّ جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف

 كعلخ  ما بقدـ ذ هن   البنتُت التالنُت 
  ًبويجىالىة"  ديكِّا ٞتًًٌرٍبًيلى عى  قيٍل مى   ىافى  اٍلبػىقىهىًة "ً  

لىةفقيٍل مى   ىافى  كىً  مىٍهصلىى "   " ػًػي الضَّالى
 " ػًػي ف " فىا قػىٍبلى " ديكِّا عى  ًمٍ  " اٍلوىٍُتي 

 قىاًعدىةي اٍٟتيهيكؼً  هىًهًن بيٍضبىطي عىلى كى  
 -ما هو ا١تقنيود   البنت التارل  / ُّٓسواؿ رقم 

ثىةه  عىلى  قػىٍلًبهى  "  الشُّوىهىاءي ً  اٍلوىوىافٍ  بىشىاكىرى  *** ً  اٍلقيهآفٍ " ثىالى
( مػهات  ّ)  ثػالثكردت  ( عىلى  قػىٍلبًػهى البنت ضبط اشية )  / ُّٓاٞتواب رقم 

 - ( الشورل – الشوهاء – الوواف البقهة)    اليور
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ من  زن رن مم ام يل ىل

 .الشوهاء َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ -2

 نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -3
 .الشورل َّ يث ىث نث مث زث رثيت  ىت

( ك   ري ٰى ين ( ك  الشػػػػػػػػوهاء )  يك ىك جػػػػػػػاء بوػػػػػػػػدها   البقػػػػػػػػهة )
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مػ   البػاء  إذ أف ا٢تجػائي الًتبنػ  قاعػدةعلػ   كعضػبطوا(  مت زت رت شورل )ال
 (. مت زت رت م  ) الواك( قبل  ري ٰى ين ) الالـ( قبل  يك ىك)
 (.ٮتىًٍتمٍ ) الشورل( ك   عػىزىؿى  – عػىزَّلىتي  كجاء مووا ) الشوهاءك  البقهةكردت   دة / فائ

ػػ مينيىػػدًٌقان اضػػبط اشات )  / ُْٓسػػواؿ رقػػم  ػػا مىوىبي ػػٍم  مينيىػػدًٌقان  -ٍم لًٌمى ػػا مىوىوي لًٌمى
ٍيًت  مينيىدًٌقان  - ا بػىٍُتى يىدى ةو  مينيىدًٌقنا -لًٌمى ًلمى ػا بػىػٍُتى يىػدىمَّ   مينيىدًٌقناكى  -ًببى  مينيىػدًٌؽه ( )لًٌمى

ػٍم   ػا مىوىوي ػٍم   مُّنيىػدًٌؽه  -لًٌمى ػػا مىوىبي يٍػًت  مُّنيىػدًٌؽي  -لًٌمى ػػاَنن  مُّنيىػدًٌؽه   -الَّػًهم بػىػػٍُتى يىدى لًٌيى
 ؟.( مث اضبطوابًنِّاعىهى 

 -( مىوىويمٍ  لًٌمىا مينيىدًٌقان  -مىوىبيٍم  لًٌمىا مينيىدًٌقان ٔتواضع )عبدأ أكال  / ُْٓاٞتواب رقم 
  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ لك اك يق ىق يف

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -2
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم
 .البقهة َّ مئ خئ  حئ

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -3
  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك

 .السياء َّ ري ٰى ين

 /  الضبط كالفوائد
 – ا١توضع الكؿ البقهة)  موضوُت(    مىوىبيمٍ  لًٌمىا مينيىدًٌقان كردت اشية )  -1

م   ا١توضع الااشل(  مىوىويمٍ  لًٌمىا مينيىدًٌقان )  ا١توضع الوسطلا كبنسوما ( السياء
 .قاعدة اختالؼ الوسط بُت الطهفُت ا١تتشابُت عل  كعضبطواالبقهة 
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(  كىآًمسيوٍا ٔتىا أىعزىٍلتي )  بٍت اسهائنل لػ البقهة  ا٠تطاب   بيناؽ اشية عضبطوا -2
أكبوا للهي   السياءلا   لبقهةا ٫تزةمع  أىعزىٍلتي  ٫تزةبنسما ا٠تطاب كعهبط بُت 

 .السياءمع عوف  عػىزٍَّلسىاعوف  ( عهبط بُت آًمسيوٍا ٔتىا عػىزٍَّلسىافقاؿ )  البتاب
ٍيتً  مينيىدًٌقان مواضع )  ا بػىٍُتى يىدى  -(  لًٌمى

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ من  زن رن مم ام يل ىل

 .عمهاف آؿ َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن ٱُّٱ -2

 من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

 .ا١تائدة َّ ٰر ٰذ يي

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -4

 .ا١تائدة َّ مج .... لكاك يق ىق يف ىف يثىث

 

 ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -5
 .فاطه َّ مه جه ين

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -6
 .ال قاؼ َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

 / الضبط كالفوائد
ٍيتً  مينيىدًٌقناكردت اشية )  -1 ا بػىٍُتى يىدى  – البقهة( مهات   اليور )  ٕ)  سبع(  لًٌمى

لا ( ال قاؼ – فاطه – ْٖك  ْٔ  اشية  مهبُت ا١تائدة – عمهاف آؿ
   قاعدة الضبط ألشوه عل  كبضبط
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ٍيًت  مينيىدًٌقان  "   " ً  فىاًطًه كىالىٍ قىاؼٍ ٌلًمىا بػىٍُتى يىدى
ثً  كىبػىقىهىةي ًعٍمهىافى عىلى    مىوىاًئدو ًلفىٍ سىاؼٍ  ثىالى

ثً  قلت )  . ا١تائدةمهات   سورة  الثث( لهنا كردت  مىوىائًدو  ثىالى
( كاك) جاءت بزادة ا١تائدة م  سورة(  ْٔ)  م  اشية ا١توضع الااشل    مال اة

 (. مينيىدًٌقناكى  ) أم
آؿ (لا موضع جربيل  )البقهة موضع  سأضع له رموز  ىت بته ه ا١تواضع  -2

(لا سندَن   علنت النيالة كاليالـأم عل   عزؿ علنه البتاب)  عمهاف
سندَن )عل   الاالث( ا١توضع  علنت اليالـ عني ) ْٔاشية  ا١تائدةمواضع 

 (. ًم  بػىٍوًد ميوسى ( ك ها فاطهلا كاال قاؼ )    علنت النيالة كاليالـ
ا بػىٍُتى يىدىمَّ  مُّنيىدًٌقنا مواضع )  -(  لًٌمى

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -1
 .عمهاف آؿ َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مثهت

 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 .الني  َّ ُّ ... ىيمي خي حي جي يه ىه مه

 / الضبط كالفوائد
ا بػىٍُتى يىدىمَّ  مُّنيىدًٌقناكردت اشية )  (  الني  – عمهاف آؿ  اليور )  مهبُت(  لًٌمى
اليت جاءت فنوا   بيناؽ اشات كعضبطوا(لا علنت اليالـ  عني  كاشيتُت ٗت  )

ا بػىٍُتى يىدىمَّ  مينيىدًٌقناكى ) هنا ًبهىسيوؿو ..  ًم ى التػٍَّورىاةً  لًٌمى  آؿ(لا موضع كىًليً لَّ لىبيم .. كىميبىشًٌ
الزادة لليورة عل  قاعدة كعضبطوا  (مينيىدًٌقنا كى )  لواكأجاءت صدر آية ك  عمهاف
 .الطوؿ
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ةو مًٌ ى اَّللًٌ  مينيىدًٌقنا ) ك ندموضع  ًلمى  -(  ًببى
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ

 ّٗآؿ عمهاف   َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
ًلمىةو مًٌ ى اَّللًٌ  مينيىدًٌقنا كردت اشية ) فنما  آؿ عمهافبهن النينسة   سورة  ك ندة(  ًببى

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةلا كبضبط عل  علنت اليالـ ( ٭تِتٮت  ) 
ا مينيىدًٌؽه  مواضع ) ا مُّنيىدًٌؽه  - مىوىويمٍ  لًٌمى  -مىوىبيٍم (  لًٌمى

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 .البقهة َّ  ٰر .....ين ىن من خن

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -3

 .عمهاف آؿ َّ  خس.... خبحب جب  هئ مئ خئ حئ

 /الضبط كالفوائد
كىلىمَّا    )بيناؽ اشات كبضبط مهبُت(لا مىوىويٍم  لًٌمىا مينيىدًٌؽه اشية )  كردت -1

ٍ  ًعسًد اَّللًٌ  .. رىسيوؿه  .. كتىابه  ً  جىاءهيمٍ  ( تىابه  ً (لا ) لًٌمىا مىوىويمٍ  مينيىدًٌؽه  مًٌ
ٍ  ًعسًد اَّللًٌ  تىابه  ً ام )   ٍ   رىسيوؿه ( أم ) رىسيوؿه لا ك ) البقهة( أكؿ موضع  مًٌ مًٌ

 .بنينسة السائ لا كا٠تطاب   اشيتُت البقهة(  شل موضع  ًعسًد اَّللًٌ 
ٍ  ًعسًد اَّلٌلً )  اشية -2 ا مًٌ لا كا١توضع البقهة( كردت   موضوي  مىوىويمٍ مينيىدًٌؽه لًٌمى

اعيوٍا الكؿ جاء بودها )  ( تىابه  ً  –  اؼمع   ك اعوا_   اؼ( عهبط بُت )  كى ى
 (.عػىبىهى لم أف ا١توضع الااشل جاء بودها )  بداية اشية. فسو

( أيوما قبل رىسيوؿه  كىلىمَّا جىاءهيمٍ ك)  (تىابه  ً  كىلىمَّا جىاءهيمٍ   موهفة مواضع )  -3
مث بود ذله بوث هللا أ ت  الخه. فأكؿ ما خلق هللا ) القلم ( مث قاؿ لت 
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أعل  ( أعت   تىابه  ً (لا كلبي عوهؼ موضع )  رىسيوؿه مث تىابه  ً   ) إذف الهسل
فالبتاب يسزلت هللا م  اليماء عل  عبادن فنبوف   أعل   النيفحة

ا١توضع يبوات هللا للساس فباف  فنبوف عل  الرض( رىسيوؿه )  النيفحةلا كأما
 .أسفل النيفحة  

آؿ مهة كا دة    بنينسة ا١تخاط (  مىوىبيمٍ  لًٌمىا مُّنيىدًٌؽه جاءت اشية )  -4
  اؼفاربط بُت  (  يي - ري)  البلماتوا تلا كسبقعمهاف

قاعدة ا١توافقة عل   كعضبطوا(  مىوىبيمٍ )  ك اؼ( يي - ري)
 (. ين ىن نن من زن كبه هها   آية ) لاكاجملاكرة

( )  تاب تَت موهفة ِبؿ أك رسوؿ (  مُّنيىدًٌؽه   القهآف إذا جاء قبل  لمة )  -5
(  ان مُّنيىدًٌقلا كإذا دل أتيت ههن البلمات ببوف ) الضم بتسوي ( مُّنيىدًٌؽه ببوف )
 .عني  بسوي 
ٍيتً  مُّنيىدًٌؽي )  ك ندةمواضع   -(  يىاَنن عىهىبًنِّالًٌ  مُّنيىدًٌؽه  -  الًَّهم بػىٍُتى يىدى

 اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -1
 .العواـ َّ زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك

 مل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مف ٱُّٱ  -2
 .ال قاؼ َّ جن مم خم حم جم  هل

 / الضبط كالفوائد
ٍيتً  مُّنيىدًٌؽي كردت اشية )  -1   القهآف فقط  ك ندة بهن النينسة(  الًَّهم بػىٍُتى يىدى

ا ً تىابه أىعزىٍلسىاني ميبىارىؾه  آية ) العواـ  سورة  قاعدة عل   كعضبطت ( كىهىهى
 .الوساية أشية الو ندة
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  القهآف فقط    ك ندة بهن النينسة(  لًٌيىاَنن عىهىبًنِّا مُّنيىدًٌؽه كردت اشية )  -2
قاعدة الوساية عل   كعضبطت (كىًم  قػىٍبًلًت ً تىابي ميوسى  آية )  ال قاؼسورة 

 .و ندةأشية ال

ػػػػدنل كىبيٍشػػػػهىل اضػػػػبط اشات )  / ُٓٓسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػٍوًمًسُتى كىهي ػػػػدنل كى ( )  لًٍلمي هي
هيدنل  -هيدنل كىرىٍٛتىةن كى ( )  لًٍلميٍيًلًمُتى  هيدنل كىبيٍشهىلكى  - لًٍلميٍيًلًمُتى  كىبيٍشهىلكىرىٍٛتىةن 

مسنيػوبة  هيػدنلداؿ (  هيػدنل كىرىٍٛتىػةه  - هيدنل كىرىٍٛتىػةه كى ( ) البلمتُت مسنيوبةكىرىٍٛتىةن ( 
ػػدنل كىمىٍوًعاىػػةن ( )  مضػػمومة كىرىٍٛتىػػةه كالتػػاء ا١تهبوطػػة مػػ   ػػدنل كىعيػػوره ( )  لًٌٍلميتًَّقػػُتى  كىهي  هي

 ؟.( هيدنل كىً فىاء -هيدنل كىًذٍ هىل  -
 -( لًٍلميٍوًمًسُتى  هيدنل كىبيٍشهىلكى  ) مواضع / ُٓٓاٞتواب رقم 

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّٱ -1
 .البقهة َّ من  زن رن مم ام يل ىل

 .السمل َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملخلُّٱ -2

 / الضبط كالفوائد
 – البقهة  القهآف   اليور ) مهبُت( لًٍلميٍوًمًسُتى  هيدنل كىبيٍشهىلكى  كردت اشية ) -1

   عل  قاعدة الضبط ألشوه كعضبطوا(لا السمل
ًت " رلى اشاى  " هيدنل كىبيٍشهىل لًٍلميٍوًمًسُتٍ  اى اتًى

 " كىطىا ًسُتٍ قيٍل مى   ىافى عىديكِّا ٞتًًٌرٍبًيلى " لىدىل 
 و ندة   القهآف.ال(  ط  لف ) السمل( للداللة عل  سورة  كىطىا ًسُتٍ  كموٌت )

أف الزادة    كعضبطتلا البقهة(   موضع  هيدنلكى  ) الواكاعتبت اذل زادة  هؼ  -2
 .اليورة الطوؿ
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 -(  لًٍلميٍيًلًمُتى  كىبيٍشهىلهيدنل كى  - ٍلميٍيًلًمُتى لً  كىبيٍشهىل كىرىٍٛتىةن  هيدنلكى  ) مواضع
 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن ُّٱ -1

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر
 .السحل َّ يئ ىئ

 لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ -2

 .السحل َّ  جل مك

 / الضبط كالفوائد
فقطلا إال أعت    السحلههن اشات كردت فقط بهن النينسة   سورة  -1

نىاَنن لًٌبيلًٌ ( كبه هها بػػ ) كىرىٍٛتىةن م  اليورة جاء بزادة )  ا١توضع الكؿ بًبػٍ
نىاَنن لًٌبيلًٌ  ىٍيءو )  ( ىٍيءو  فساس  اٞتمع  ( لًٍلميٍيًلًمُتى  كىبيٍشهىل كىرىٍٛتىةن هيدنل كى  بًبػٍ

لا كأيضا هي آية أطوؿ م  الااعنة ا١توضع الااشلك هفت م  لا التبناف  آية 
 فجاءت ِبطوؿ صنسة.

ى ٢تىيمي الًَّهم  } ويت فقط كردت اشيةللتس -2 كىمىا أىعزىٍلسىا عىلىٍنهى اٍلًبتىابى ًإالَّ لًتػيبػىُتًٌ
كسسه هها مع ما لا {ْٔ}السحل/ لًٌقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى  هيدنل كىرىٍٛتىةن كى اٍختػىلىفيوٍا ًفنًت 

 يشابوا.
هيدنل كى ( )  يػيٍوًمسيوفى  لًٌقىٍوـو  هيدنل كىرىٍٛتىةن كى )  ما الفهؽ بُت قولت بواذل ١تية بناعنة /

 .(. فاضل اليامهائيد) (؟ لًٍلميٍيًلًمُتى  هيدنل كىبيٍشهىلكى  ( ك ) لًٍلميٍيًلًمُتى  كىبيٍشهىل كىرىٍٛتىةن 
ى ٢تىيمي الًَّهم اٍختػىلىفيوا  السحلقاؿ بواذل   سورة  ) كىمىا أىعٍػزىٍلسىا عىلىٍنهى اٍلًبتىابى ًإالَّ لًتػيبػىُتًٌ

)قيٍل عػىزَّلىتي ريكحي اٍلقيديًس ًمٍ  رىبًٌهى ًأٟتٍىقًٌ لًنػياػىبًٌتى ك  ((ْٔ) لًٌقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى  ةن هيدنل كىرىٍٛتى كى  ًفنتً 
ا ك  ((َُِ) لًٍلميٍيًلًمُتى  هيدنل كىبيٍشهىلكى الًَّهي ى آىمىسيوا  وىثي ً   يلًٌ أيمَّةو  ىًوندن ) كىيػىٍوـى عػىبػٍ

سىا ًبهى  نىاَنن ًلبيلًٌ عىلىٍنًوٍم ًمٍ  أىعٍػفيًيًوٍم كىًجئػٍ ًء كىعػىزٍَّلسىا عىلىٍنهى اٍلًبتىابى بًبػٍ ا عىلى  هىويالى ًوندن  ى
 ((ٖٗ) لًٍلميٍيًلًمُتى  كىبيٍشهىل هيدنل كىرىٍٛتىةن كى  ىٍيءو 
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ى ٢تىيمي الًَّهم اٍختػىلىفيوا قاؿ بواذل  الكذل  اشية  ) كىمىا أىعٍػزىٍلسىا عىلىٍنهى اٍلًبتىابى ًإالَّ لًتػيبػىُتًٌ
كعيأؿ هل إعزاؿ البتاب علنسا يسحنيه فقط   ((ْٔ) لًٌقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى  دنل كىرىٍٛتىةن هي كى  ًفنتً 

 لسهض ببناف الهي  اختلفوا فنت؟ ال قاؿ بواذل كهدل كرٛتة.
هيدنل كى ) قيٍل عػىزَّلىتي ريكحي اٍلقيديًس ًمٍ  رىبًٌهى ًأٟتٍىقًٌ لًنػياػىبًٌتى الًَّهي ى آىمىسيوا  الااعنة  اشية 

 هل عزؿ القهآف ٢تها السهض فقط؟ أم لنابت ألطبع ال. ( (َُِ) لًٍلميٍيًلًمُتى  هىلكىبيشٍ 
سىا ًبهى  الاالاةك  اشية  ا عىلىٍنًوٍم ًمٍ  أىعٍػفيًيًوٍم كىًجئػٍ ًوندن وىثي ً   يلًٌ أيمَّةو  ى ) كىيػىٍوـى عػىبػٍ

نىاَنن  ًء كىعػىزٍَّلسىا عىلىٍنهى اٍلًبتىابى بًبػٍ ا عىلى  هىويالى ًوندن  كىبيٍشهىل هيدنل كىرىٍٛتىةن كى ًلبيلًٌ  ىٍيءو   ى
عزؿ القهآف ببناَنن لبل  يء فجمووا  لوا عسدما عٌمم كعسدما   ((ٖٗ) لًٍلميٍيًلًمُتى 

  اعت  الة جزئنة  ما   اشيتُت الكذل كالااعنة   سورة السحل جزٌأ.
   الكذل؟ لًٌقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى  هيدنل كىرىٍٛتىةن كى ١تاذا جاءت 

اه إذل اليناؽ   اشات اليت بودها جاءت فسجدن   مااهه الهٛتة اليت ر م عس
اًء مىاءن فىأىٍ نىا ًبًت اٍلىٍرضى بػىٍودى مىٍوهًتىا ًإفَّ ً   )هللا بواذل عبادن با  كىاَّللَّي أىعٍػزىؿى ًم ى اليَّمى

ىيىةن ًلقىٍوـو يىٍيمىويوفى ) هىةن عيٍيًقنبيٍم ٦تَّا ً  بيطيوعًًت ًمٍ  ( كىًإفَّ لىبيٍم ً  اٍلىعٍػوى ٓٔذىًلهى شى اـً لىًوبػٍ
ائًسنا لًلشَّارًًبُتى ) ( كىًمٍ  ٙتىىهىاًت السًَّخنًل كىاٍلىٍعسىاًب ٔٔبػىٍُتً فػىٍهثو كىدىـو لىبػىسنا خىاًلنينا سى

ىيىةن ًلقىٍوـو يػىٍوًقليوفى  لىقىبيٍم مثيَّ ٕٔ) بػىتًَّخهيكفى ًمٍستي سىبىهنا كىرًٍزقنا  ىيىسنا ًإفَّ ً  ذىًلهى شى ( كىاَّللَّي خى
ئنا ًإفَّ اَّللَّى عىًلن نػٍ ٍي الى يػىٍولىمى بػىٍودى ًعٍلمو  ى مه قىًديهه يػىتػىوىفَّا يٍم كىًمٍسبيٍم مىٍ  يػيهىدُّ ًإذلى أىٍرذىًؿ اٍلويميًه ًلبى

ةن ( كىاَّللَّي جىوىلى لىبيٍم ًمٍ  أىعٍػفيًيبيٍم أىٍزكىاجنا كىجىوىلى لىبيٍم ًمٍ  أىٍزكىاجً َٕ) بيٍم بىًسُتى كى ىفىدى
ًة اَّللًَّ هيٍم يىٍبفيهيكفى ) فساس  قولت  ( (ِٕكىرىزىقىبيٍم ًم ى الطَّنًٌبىاًت أىفىًباٍلبىاًطًل يػيٍوًمسيوفى كىبًًسٍومى

 بواذل هدل كرٛتة اليناؽ   الهٛتة.
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هىهيٍم ِبًىٍ يىً  ) كىلىسىٍجزًيى َّ الًَّهي ى صىبػىهيكا أىجٍ  قبلوا فنت بشهلاليناؽ  الااعنةك  اشية 
اعيوا يػىٍومىليوفى ) ( مىٍ  عىًملى صىاًٟتنا ًمٍ  ذى ىهو أىٍك أيعٍػاى  كىهيوى ميٍوًم ه فػىلىسيٍحًننػىسَّتي  ىنىاةن ٔٗمىا  ى

ليوفى ) اعيوا يػىٍومى فساس  اليناؽ هسا ذ ه  ( (ٕٗطىنًٌبىةن كىلىسىٍجزًيػىسػَّويٍم أىٍجهىهيٍم ِبًىٍ يىً  مىا  ى
 كَنس  اٞتمع   آية التبناف.البشهل   اشية 

 - البلمتُت مسنيوبة(  هيدنل كىرىٍٛتىةن  - هيدنل كىرىٍٛتىةن كى )  مواضع
 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ -1

 .العواـ َّ ين ىن نن  من زن رن

 .العهاؼ َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 مك لك خك حك جك  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -3
 .يوس  َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل

 مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ -4
 .السحل َّ حي جي ٰه

 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن ُّٱ -5
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر

 .السحل َّ يئ ىئ
 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱ -6

 .القني  َّ  مق حق مف خف حف جف

 .لقماف َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ -7

  / الضبط كالفوائد
( مهات   اليور  ٓ)  ٜت ( هيدنل كىرىٍٛتىةن كى  ) الواككردت اشية  بزادة  -1

العواـ (لا ا ًت ت آيتا القني  – يوس  - ا١توضواف السحل – العواـ)
سىا ميوسى  اٍلًبتىابى )  نث جاء فنوا  القني ك  فضووا  والمة لػػ  ( آبػىنػٍ
 (. هيدنل كىرىٍٛتىةن كى )
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( لًٌقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى فجاءت زادة )  ا١توضع الكؿ يوس  كالسحلاما مواضع 
 .(ٌلًقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى  هيدنل كىرىٍٛتىةن كى يوٍت بشابت اشيتاف فنوما ) رىٍٛتىةن هيدنل كى كى  بود
 السحلك  يوس مع (  لًٌقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى  ) هيدنل كىرىٍٛتىةن  العهاؼبشابت آية  مال اة /

 ) هيدنل كىرىٍٛتىةن (. بدكف كاك أم إال أعت
 .(لقماف – العهاؼُت )  سورب كاك( بدكف  هيدنل كىرىٍٛتىةن كردت اشية )  -2
مع  فلقما عوف( اربط بُت  ٌلًٍلميٍحًيسًػُتى  ) فلقما(    هيدنل كىرىٍٛتىةن  ) جاء بود -3

 .ُتى سًػٌلًٍلميٍحيً  عوف
( كم  سناؽ اشية  لَّوىلَّويٍم يػىتىهى َّهيكفى )  القني (    هيدنل كىرىٍٛتىةن كى جاء بود )  -4

( ففنت عاة كبه ه فساسبت  أف  بىنيىائًهى فنت بود ما اهله القهكف الكذل ) 
 (. لَّوىلَّويٍم يػىتىهى َّهيكفى ٗتتم ) 

ًٍم يػيٍوًمسيوفى (   سورة العواـ )  هيدنل كىرىٍٛتىةن كى جاء بود )  -5 ( بود  لَّوىلَّويم بًًلقىاء رىبًٌ
 أف أب  هللا موس  البتاب ٘تاما كبفنينال لبل  يء.

 ست  مهات  سبعكردت ( رىٍٛتىةن هيدنل كى  - هيدنل كىرىٍٛتىةن كى  ٔتجموعوا اشية ) -6
 – القني  – موضواف السحل – يوس  – العهاؼ – العواـ سور )
عهؼ يوس  أعواـ القني   )  أٞتملة االعشائنة كعضبطوا(  لقماف
 (. لػػ لقماف تُتكالسحل

(  هيدنل كىرىٍٛتىةن )  وام  خالؿ بتبع اشات عال ظ أف ا١تواضع اليت أبت فن -7
 - جن - خل - يل - ىل ) نوا البلماتأب  ف بسوي  عني 

هيدنل  مواضع ) كعضبط ( يم - خض حض  جض  - ِّ
(  حيسُتلمي   لً وسى مي  أب  بتً  كببنافه  بفنينله   ) االعشائنة اٞتملة( بهن  كىرىٍٛتىةن 

( أبت   تَت ههن ا١تواضع لعت دل أيت فنوا  هيدنل كىرىٍٛتىةه كبها عولم أف ) 
 أم م  البلمات ا١ته ورة.
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مسنيوبة كالتاء ا١تهبوطة م   هيدنلداؿ (  هيدنل كىرىٍٛتىةه  - هيدنل كىرىٍٛتىةه كى  ) مواضع
 - مضمومة كىرىٍٛتىةه 

 حض جض مص  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ -1

 جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ  مع مظجع حط مض خض

 .العواـ َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك

 مث هت مت خت حت  جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -2

 .ؼالعها َّ جح مج حج
 مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -3

 .العهاؼ َّ حج مث هت مت خت  حت جت هب

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -4
 .يوع  َّ يق  ىق يف

 .السمل َّ جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

 .اٞتاثنة َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ -6

 / الضبط كالفوائد
  -َِّ العهاؼ – العواـمواضع )  أربوة   ألواك ( هيدنل كىرىٍٛتىةه كى كردت )  -1

عهؼ يوع  العواـ   )أٞتملة االعشائنة كعضبطوالا ( اٞتاثنة – يوع 
( كاجولوا  والمة  بىنيىآئًهي جاءت فنوا  لمة )  اٞتاثنةك  العهاؼ(لا آيتا كجاا

 ٌلًقىٍوـو )  العهاؼكجاء بودها    (هيدنل كىرىٍٛتىةه كى ١توهفة موضع اشية ) 
م   الواك( قبل يػيٍوًمسيوفى م  ) ا٢تمزة ( ييوًقسيوفى  لًٌقىٍوـً )  اٞتاثنة( ك  يػيٍوًمسيوفى 

 (.ييوًقسيوفى )
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(    مًٌ  رَّبًٌبيمٍ  بػىنًٌسىةه  جىاء يمجاءت البلمات )  يوع ك  العواـك  آيػتػا  -2
كاجولوا  هابط له ١توهفة  يوع    ( مًٌ  رَّبًٌبيمٍ مٍَّوًعاىةه  جىاءٍببيم ) ك العواـ
 عل  (مٍَّوًعاىةه م  ) ا١تنمقبل  ( بػىنًٌسىةه م  )  كالباءلا (هيدنل كىرىٍٛتىةه كى )  مواضع

 .قاعدة الًتبن  ا٢تجائي
ا١توضع  (ُْٓ العهاؼكردت فقط )  الواكْتهؼ  ( هيدنل كىرىٍٛتىةه أما )  -3

 (.كىلىمَّا سىبىتى عى  مُّوسى  اٍلسىضى ي )  الكؿ  كبه هن
 ـال( مع وػيدنللىػ) الـ( كعهبط  وػيدنل كىرىٍٛتىةه لىػ)  لالسمجاءت بزادة الـ    -4

 فسوهؼ مباهنا. لالسم
 هيدنل كىرىٍٛتىةه كى ( ٔتا جاء بود )  لًٌٍلميٍوًمًسُتى ببلمة )  السملك يوع  ا ًت ت آيتا  -5

 (. ٌلًٍلميٍوًمًسُتى  وػيدنل كىرىٍٛتىةه لىػ -
 - ( لًٌٍلميتًَّقُتى  كىمىٍوًعاىةن  - كىمىٍوًعاىةه  كىهيدنل)  مواضع

 .عمهاف آؿ َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -1

 من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

 .ا١تائدة َّ ٰر ٰذ يي

 ( ا١تائدة – عمهاف آؿ  اليور )  مهبُت ( ٌلًٍلميتًَّقُتى  كىمىٍوًعاىةه  كىهيدنلكردت اشية ) 
سورة   مهفوعة  ( كىمىٍوًعاىةه ) ك لمة  لاكالبت  اليماكية موعاة للمتقُت البناف الهأشل

 نث أهنا  اإلعها ا١توقع  الختالؼ ( كىمىٍوًعاىةن )  ة ا١تائدةسور   اؿ عمهاف كمسنيوبة 
" موطوؼ مهفوع كعالمة رفوت  كىمىٍوًعاىةه  "  هؼ عط  ك"الواكا١توضع الكؿ "  

ا١توضع   موطوؼ عل  بناف لا كبناف خرب مهفوع ألضمة . أما  لهناالضمة الااههة 
مسنيوب كعالمة عنيبت الفتحة  " موطوؼ كىمىٍوًعاىةن  "  هؼ عط  ك"الواك" الااشل

 "منيدقان الااههة عل  "
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 - ( هيدنل كىعيوره )   مواضع
 ىف يث ىث نث مث رثزث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -1

 .ا١تائدة َّ حب ..... اك يق ىق  يف

 من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

 .ا١تائدة َّ ٰر ٰذ يي

 كالاػػػاشلالتػػػوراةلا  اليػػػناؽ عػػػ  ا١توضػػػع الكؿفقػػػط   سػػػورة ا١تائػػػدةلا  مػػػهبُتكردت 
 اليناؽ ع  اال٧تنل.

 - ( هيدنل كىً فىاء - هيدنل كىًذٍ هىل)  ك ندة  مواضع
  رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب ٱُّٱ -1

 .تافه َّ ىث نث مث زث

 حص مس خسحس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ -2

 خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص

 .فنيلت َّ خك حك جك مق حق  مف

 اليورة اليت جاءت فنواموضووا      ك ندة ل كا دة م  ههن اشات هي 
 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا

سىػػػػاني ( ك  ا١تائػػػػدة قػػػػاؿ )  كآبنسػػػػان اإل٧تنػػػػلاٟتديػػػػد قػػػػاؿ )    / ١ُتيػػػػة بناعنػػػػة  كىآبػىنػٍ
 (( كدل يقل   آية اٟتديد فنت هدل كعور؟ْٔ) اإًل٧ًتنلى ًفنًت هيدنل كىعيوره 

) ًإَنَّ أىعزىٍلسىا التػٍَّورىاةى ًفنوىا هدل كعور فلما قاؿ  ذ ه قبلوا التوراة كقاؿ فنوا ا١تائدة  
سىاني اإًل٧ًتنلى ًفنًت هيدنل كىعيوره كذ ه اإل٧تنل   اشية عفيوا  ((ْْهيدنل كىعيوره ) ) كىآبػىنػٍ

ٍيًت ًم ى التػٍَّورىاًة ) ا بػىٍُتى يىدى هو ذ ه التوراة كقاؿ فنوا هدل كعور كذ ه ( ( ْٔكىمينيىدًٌقنا لًٌمى
٧تنل فنت هدل كعور فال ييبت عست كإ٪تا فنت هدل كعور. ا٢تدل كالسور عاـ   اإل
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البت    التوراة كاإل٧تنل كالقهآف.   اٟتديد دل يه ه هدل كعور ) كآبنسان اال٧تنل (؟ 
ال يه ه دائمان أف فنت هدل كعور هها ٭تددن اليناؽلا عسدما ذ ه البت  اليماكية 

) ًإَنَّ أىعزىٍلسىا التػٍَّورىاةى ًفنوىا سناؽ كا د ذ ههالا ذ ه التوراة التوراة كاال٧تنل كالقهآف   
عًنُّوفى كىالىٍ بىاري ٔتىا  هيدنل كىعيوره ٭تىٍبيمي ًبىا السًَّبنُّوفى الًَّهي ى أىٍسلىميوٍا لًلًَّهي ى هىاديكٍا كىالهَّأَّ

اء اعيوٍا عىلىٍنًت  يوىدى ٍوًف كىالى بىٍشتػىهيكاٍ  اٍستيٍحًفايوٍا ًم  ً تىاًب اَّلٌلً كى ى فىالى ٗتىٍشىويٍا السَّاسى كىاٍخشى
يت ٙتىىسنا قىًلنالن كىمى  دلٍَّ ٭تىٍبيم ٔتىا أىعزىؿى اَّلٌلي فىأيٍكلىػًئهى هيمي اٍلبىاًفهيكفى ) سىا عىلىٍنًوٍم ًِْْباى تػىبػٍ ( كى ى

ا أىفَّ السػٍَّف ى ًألسػٍَّفً  كىاٍلوىٍُتى ًأٍلوىٍُتً كىالىع ى أً  لىعً  كىاليذيفى ًأليذيًف كىاليًٌ َّ ًأليًٌ ًٌ ًفنوى
كىاٍٞتيهيكحى ًقنيىاصه فىمى  بىنيىدَّؽى ًبًت فػىويوى  ىفَّارىةه لَّتي كىمى  دلٍَّ ٭تىٍبيم ٔتىا أعزىؿى اَّلٌلي فىأيٍكلىػًئهى هيمي 

ة فنوا مث ذ ه آبنسان اال٧تنل فنت هدل كعور ١تا ذ ه التورا ( ا١تائدة (ْٓالاَّاًلميوفى )
هدل كعور َنس  أف يه ه اال٧تنل فنت هدل كعور هساؾ ببلم ع  التوراة كذ ه أمور 

سىا عىلىٍنًوٍم ًفنوىا أىفَّ السػٍَّف ى ًألسػٍَّفً  كىاٍلوىٍُتى ًأٍلوىٍُتً كىالىع ى ًألىعً  بتولق أل باـ   تػىبػٍ )كى ى
باـ هسا دل يه ه  نئان يتولق أل ( ًقنيىاصه  ليًٌ ًٌ كىاٍٞتيهيكحى كىاليذيفى ًأليذيًف كىاليًٌ َّ أً 

 (.)كآبنسان اال٧تنل
 هيػدنل لًٍلميتًَّقػػُتى )  –﴾ البقػهة ( ُٖٓ﴿ هيػدنل لًلسَّػاسً )  بػػُت ؽمػا الفػه  / ١ِتيػة بناعنػة 

ػػدنل -﴾ البقػهة( ِ﴿ كىهيػدنل كىرىٍٛتىػػةن ) -﴾ العػػهاؼ ( َِّ﴿ كىرىٍٛتىػةه ًلقىػػٍوـو يػيٍوًمسيػوفى  كىهي
ػػػػػػدنل كىبيٍشػػػػػػهىل لًٍلميٍيػػػػػػًلًمُتى ) -﴾ السحػػػػػػل ( ٖٗ﴿ ٍيػػػػػػًلًمُتى كىبيٍشػػػػػػهىل لًٍلمي  ﴾ َُِ﴿ كىهي

ػػػػٍوًمًسُتى ) -( السحػػػػل ػػػػدنل كىبيٍشػػػػهىل لًٍلمي ػػػػدنل كىرىٍٛتىػػػػةن لًٍلميٍحًيػػػػًسُتى ) -﴾ السمػػػػل ( ِ﴿ هي  هي
 -(  د. أٛتد الببنيي﴾ لقماف(؟ ) ّ﴿

﴾ البقهة( ُٖٓدنل لًلسَّاًس﴿) ىٍوهي رىمىضىافى الًَّهم أيٍعزًؿى ًفنًت اٍلقيٍهآىفي هي قاؿ بواذل 
﴾ ذىًلهى اٍلًبتىابي الى رىٍي ى ًفنًت هيدنل ُ)ادل ﴿هدلن للساس كعسدَن هدلن للمتقُت 

 كىهيدنل كىرىٍٛتىةه لًقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى )  العهاؼكعسدَن أيضان   سورة  ﴾ البقهة(ِلًٍلميتًَّقُتى ﴿
﴾ ٖٗ﴿ كىبيٍشهىل لًٍلميٍيًلًمُتى كىهيدنل كىرىٍٛتىةن أيضان )  ألسحل(  العهاؼ﴾ َِّ﴿

( ك  سورة السحل﴾ َُِ﴿كىهيدنل كىبيٍشهىل لًٍلميٍيًلًمُتى ( كألسحل أيضان )  السحل
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هيدنل كىرىٍٛتىةن ) لقماف( ك  سورة  السمل﴾ ِ﴿ هيدنل كىبيٍشهىل لًٍلميٍوًمًسُتى )  السمل
متقُت مهة لقوـو يومسوف ( مهة هدل للساس مهة للمومسُت مهة لللقماف﴾ ّ﴿ لًٍلميٍحًيًسُتى 

كمهة لقـو يتقوف كمهة للميلمُت كمهة للمحيسُت هو هدلن ١ت ؟ هدلن ٢توالء ٚتنوان. 
طبنوة هها القهآف أعت للساس  افة  له أيخه مست عل  قدر  اجتت المٌي أيخه عل  
قدر  اجتتلا الفنليوؼ أيخه عل  قدر  اجتتلا اٟتا م عل  قدر  اجتتلا صا   

خهلا الوبقهم الوادل ا١تفبه ا١تتدبه أيخهلا  ل كا د ٬تد   هها القهآف الوقل البينط أي
هدايتت م  أجل ذله عقوؿ ١تاذا رب الوا١تُت قاؿ هها كهها كهها كهها؟ كما الفهؽ؟ 
ما الفهؽ بُت ايسُت كا١تيلمُت كا١تومسُت كا١تتقُت؟ ال بد أف يبوف هساؾ فهؽ. 

ٚتنع ا١تخلوقات البشهية الساس ا١تنيطلح القهآشل ال بوٍت   لمة الساس ()هيدنل لًلسَّاسً 
كمنيطلح اللسة الوهبنة الساس هم أصحاب التأثَت   اجملتمع يوٍت الطبقات ا١تتسفهة 
الفوالة البساءة ا١تومةلا هها الساس. اليفواء لنيوا م  الساس ا١تخهبوف لنيوا م  الساسلا 

 ١تا اعتنيهكا   بدر أ د النيحابة  اف الساس هم النيفوة الفوالة  ما قاؿ ١تا السي ملسو هيلع هللا ىلص
ٯتزح كقاؿ ما  أهنا  هب كجدَن خهافان فسحهَنها فقاؿ لت ) ال ا بٍت إهنم الساس ( 

الًَّهي ى قىاؿى ٢تىيمي السَّاسي ًإفَّ السَّاسى قىٍد هوالء كجواء قهيش الهي  قتلساهم لنيوا أٌم  الـ ) 
اسي ( الساس أم ًعلنىة القـو ( ) إهنم السَّ  آؿ عمهاف﴾ ُّٕ﴿ ٚتىىويوا لىبيٍم فىاٍخشىٍوهيمٍ 

 )هدلن للساس(( أم الوجواء كالقادة. فهب الوا١تُت يقوؿ هها القهآف )ًإفَّ السَّاسى 
أصحاب السفوذ كالفبه ا١توثهي  الهي  لديوم أراء   اجملتمع فوالُت بيساة اجملتمع هوالء 

عزؿ   رمضاف كاقًتاف رمضاف ألقهآف الهم  ) هدلن للساس (الساس . هها القهآف 
اقًتاف تهي  عجن  ك٢تها ا١تيلموف ٚتنوان عسدما أييت رمضاف يًت وف أعما٢تم 
كأ سا٢تم ك ل  يء كيسشسلوف ألقهآف البهصل لف  وه رمضاف اٝتت  وه القهآفلا 

عتو  ا١تيلم م  قاؿ ال إلت إال هللا خالص ا ( ا١تيلم عوعافلًٍلميٍيًلًمُتى )هها للساس. 
صار ميلمان هها ميلم عاـ ا١تيلم ا٠تاص هو الهم أسلم  ل أعمالت كأفبارن 
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 كىأيًمٍهتي ًلىٍف أى يوفى أىكَّؿى اٍلميٍيًلًمُتى ك ه ابت  بيلنمان  امالن هها  أف العبناء ) 
ا ًملَّ ( )الزمه﴾ ُِ﴿ اشل رى ًٌ ًإذلى ًصهىاطو ميٍيتىًقنمو ًديسنا ًقنىمن ا قيٍل إًعًٍَّت هىدى ًسنفن ةى إًبٍػهىاًهنمى  ى

يت كىعيييًبي كى٤تىٍنىامى كى٦تىىايت َّللًَّ رىبًٌ ﴾ ُُٔ﴿ كىمىا  ىافى ًم ى اٍلميٍشهًً ُتى  قيٍل ًإفَّ صىالى
( العواـ﴾ ُّٔ﴿ أيًمٍهتي كىأىَنى أىكَّؿي اٍلميٍيًلًمُتى  الى  ىهًيهى لىتي كىًبهىًلهى ﴾ ُِٔ﴿ اٍلوىالىًمُتى 

نياٟتوف أمهكا أف يبوعوا م  ا١تيلمُت فوها اإلسالـ السوائي يوٍت ٚتنع العبناء كال
( هها كا د. ا١تومسوف عوعاف أيضان موم  عاـ  كىبيٍشهىل لًٍلميٍيًلًمُتى الهم قاؿ عست ) 

يوم  أ كينيلي كينيـو كاخل أٌم  الـ لب  صحنحة كلنيت أطلة ا١توم  ا٠تاص 
( هها موم   ق الهم يودم الفهائ  عفاؿال﴾ ْ﴿ أيكلىًئهى هيمي اٍلميٍوًمسيوفى  ىقِّا)

هًتًٍم خىاً ويوفى ﴾ ُ﴿ قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍوًمسيوفى كالطاعات أداءان ٦تتازان )   الًَّهي ى هيٍم ً  صىالى
( إذل آخه اشات بتبلم ع    ا١تومسوف﴾ ّ﴿ كىالًَّهي ى هيٍم عىً  اللٍَّسًو ميٍوهًضيوفى ﴾ ِ﴿

ا أكج  هللا علنت سبحاعت كبواذل. أيضان قاؿ  ن  أف هها ا١توم  دقنق   أداء م
اى أىيػُّوىا  هو ا١تيلم زائد ا١توم  يياكم ا١تتقي )ا١تتقي ( يوع ﴾ ٔ﴿ًلقىٍوـو يػىتػَّقيوفى )

( ا١توم  اٟتق هو الهم يودم الطاعات بشبل البقهة ﴾ ِٖٕ﴿ الًَّهي ى آىمىسيوا ابػَّقيوا اَّللَّى 
تقي هو الهم ٬تتس  السواهي بش

ي
بل رائع ميطلق قلبت ٤تفوظ كلياعت ٤تفوظ رائع ا١ت

اعيوا يػىتػَّقيوفى كعنست ٤تفوظة هها ا١تتقي )  ( إذان التقول بود  يوع ﴾ ّٔ﴿الًَّهي ى آىمىسيوا كى ى
( كلن  للمتقُت لقوـو يتقوف كلن  للمومسُت ًلقىٍوـو يػىتػَّقيوفى ذله. أييت بود ذله قاؿ ) 

ص صار بطالن   التقول مال  خ  راضي لو  ( ا١تتقي خاللًقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى قاؿ ) 
ألك١تبناد ألنيُت أخه مندالنة هها راضي لب  ٨ت   ل صبح ٪تشي  وم كعلو  
 ه ات بينطة ٨ت  علو  راضة لب  ٨ت  ليسا أبطاؿ راضة فلقوـو يتقوف يتقي يومان 

مباف هها كٮتهبط يومان كيتقي يـو كٮتهبط يـو يوٍت دل ينيبح بطالن لب  ٭تاكؿ قدر اإل
كىالًَّهي ى آىمىسيوا كىعىًمليوا النيَّاًٟتىاًت لىسيٍدًخلىسػَّويٍم ً  (لا هساؾ للمتقُت )  ًلقىٍوـو يػىتػَّقيوفى ) 

( سسجولت بطالن   النيالح.  نسئهو هوالء ٚتنوان هها  الوسببوت﴾ ٗ﴿النيَّاٟتًًُتى 
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 مفنيالن علنت خه لت مسوجان القهآف البهصل بشهل كهداية ٢تم  ل كا د ييتطنع أف أي
( كلهله إاؾ أف بسًت كٖتي  ا١تائدة﴾ ْٖ﴿ ًلبيلٌو جىوىٍلسىا ًمٍسبيٍم ً ٍهعىةن كىًمسػٍوىاجنا)

تىًدءان  عفيه متقي أك م  ا١تومسُت الببار أك م  الولماء الببار كبزدرم  خنيان ميبػٍ
يودم النيلوات ثق هها إذا  اف يوًتؼ أعت مازاؿ   البداية كأعت بهل عفيه 

ست فوو أ ي  مسه ِبل  مهة فإاؾ هها ميتوان . عن  عل  كا د طال  أ ي  م
  اٞتاموة ٭تتقه طالبان   الني  الكؿ االبتدائي ا أخي هها هو ميتوان ما يسفع إال 
ٯته بهن ا١ته لة لب  أف ٖتتقهن لعت   االبتدائي أعت أيضان  ست   االبتدائي  نسئهو 

﴾ ْٖ﴿ ًمسػٍوىاجناكى ًلبيلٌو جىوىٍلسىا ًمٍسبيٍم ً ٍهعىةن مضاف إذان ) (. ر لًقىٍوـو يػىتػَّقيوفى هها ) 
(   مسواج ابتدائي ك عوم ك لنة كد توران كماجيتَت اخل  ل هوالء  ل كا د ا١تائدة

لت مسوجت. م  أجل هها علنه أف يبوف القاسم ا١تشًتؾ بنسبما القهآف م  أجل 
ه ) كعزيت كجالرل لدخلست اٞتسة هها إذا ا تقهت أ دان فقد هلبت. هللا يقوؿ ل

 ىٍوهي رىمىضىافى الًَّهم أيٍعزًؿى ًفنًت  )كأدخلسه السار مباعت ( هها هو اليه   أف هللا قاؿ 
أختنيار  ديد بقنت دقائق أقوؿ لبم  يء  لسا خطاءكف  (. اٍلقيٍهآىفي هيدنل لًلسَّاسً 

وات . الفهصة الخَتة ( كأخطاؤَن بقدر اليمكلو دل بهعبوا لهه  هللا ببم عوم ) 
كال ندة كاليت ال عقاش فنوا رمضاف إف دل يسفه له   رمضاف فمىت؟ كهللا إف دل 
يسفه لسا   هها الشوه فال أمل. م  أجل هها البٌن  مسا علنت أف يوترب كيفًتض أف 
هها الهمضاف آخه رمضاف    نابت كراءها سأموت ك ل الهي  ييمووعٍت اشف عدد  

ف قبل رمضاف القادـلا بود رمضاف إذل رمضاف القادـ ملنوف كا د ع   بَت سنموبو 
إذا أصبحت ال ملنوف ربع ملنوف سنموبوف إذان افًتض أعت كا د مسوم كهها ٤تتمل "

" طن  أعت هها الشوه الهم هو آخه رمضاف بستاه ا١تياء كعيٌد عفيه م  ا١توب 
لكؿ أف يبوف أبواؾ    نابه ما أبقستت ْتنث بودم بت ثالث  هكط أساسنة ا

راضنُت عسه ال أمل   مسفهة كال قبوؿ للنيناـ كال قنمة لهمضاف إذا دل يب  أبوؾ 
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كأمه ٭تبوؾ أك ٖتبوم يوٍت راضُت عسه ال يوجد رٛتة كا د فإذا أبوؾ زعالف أك 
أمه زعالعة ريح اشف كقبل أ هيتوم قل ا أ  جاء رمضاف كذعو  بقدر اليموات 

ه قطوانلا  عنان أال بقطع اله م ال يوجد بنسه كبُت رٛته أع  عٍت يوفواف عس
قاطووم يوٍت مه بان سالـ علنبم خاليت عميت اب  عمي خارل ما عسدؾ قطنوة ر م 

لاان لن  بنسه كبُت ميلم قطنوة )أخواف كا د جوعاف بوطنت كا د ٤تتاج بياعدنلا  
م   رمضاف كال لنلة ( هها االثسُت ا١تتخاصمُت ال يتحد ف ال ييسفىه ٢تمتنيارماف

القدر كال عل  عهفة هللا يقوؿ )دعو٫تا  ىت ينيطلحاف( فإذا بنسه كبُت كا د 
خنيومة ارفع التلفوف مه بان ا أخي سالـ علنبم تدان رمضاف كرمضاف ما يقبل إذا 
٨ت  متخاصماف ا أخي مه بان ا أخي إذا قاؿ له أهلُت فالف قيمت بنسبم 

فوز فوزان عانمان يـو وف  ل اليبوُت رٛتة له كأعت  نسئهو بسبووف رٛتة إذا قفل التلف
 يه عفيه  كاخًز الشنطاف كإذا قابلت  خنيان أعت متودم علنت أك ا القنامة. ف

هو متودم علنه ال يوم لب  ال بتخاطبوف كعسدما بلتقوف ال أ د ييلًٌم عل  الااشل 
قبل صنامسا فإذا كافق فبوا قل لت ا أخي ٨ت  ببهة رمضاف هللا ٮتلنه سا٤تٍت  ىت ي

كإذا دل يوافق أعت الهم فزت با. كالشيء ا١توم هها اللياف م  أكؿ رمضاف إذل 
آخهن ال بست  فنت أ د بهل ههن لنيت سولة فم  اشف جٌهًبا جهب تدان كبود تد 
اعتبت إذا اتتبت أ دان أك ذ هبت أليوء أك  ىت ِبٌم  الـ ستبتش  أعه  م بستاب 

بوودَن عل  السنبة ْتنث ال بلفت الساهت اضبط لياعه إذا جاءكا به ه  كال بدرمت
فالف ذ ههم ِبف ههن تنبة كفالف تَت موجود إذا اتتبت   رمضاف فال رمضاف له 
) رمضاف جسة ما دل ٮتًتؽ قالوا  مبى ٮتًتؽ ا رسوؿ هللا؟ قاؿ  ألسنبة ( إذان به الوالدي  

ثسُت متخاصمُت كأف ال بستاب كالهم بوث   رضا الوالدي  رضا اله م صلح بُت ا
أٟتق  ما قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص يستوي رمضاف كلن  علنه ذع  كا د. هها كا د ا١تبي  

سسة قناـ لنلوا  امل كصناـ هنارها   ّٖالااشل رب الوا١تُت يضن  إذل رصندؾ رصند 
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يضاؼ إذل  سسة ّٖ امل ك أعه بنيلي ٜت  أكقات   اٞتامع كما أذعبت ذعبان 
هه ًم ٍ رصند  يسابه اليت هي لنلة القدر )  لىةي اٍلقىٍدًر خىنػٍ ٍوهو  لىنػٍ (   القدر﴾ ّ﴿ أىٍلً   ى

 ل ههن ا١تسازل الوانمة بضنووا عل  كهللا فالف ال أببلم موتلا بستاب فالف كهو تَت 
موجودلا أمه كأبوؾ تَت راضُت عسه أك كا د مسوم ١تاذا؟ ا ميبُت كراءؾ قربلا 

ياب ك تاب ك٢تها ا أكالد اٟتالؿ هها الهمضاف افًتضوا أعت آخه رمضاف كراءؾ  
فابقوا هللا   أعفيبم يبوف ما أييت أخه يـو م  رمضاف إال كأعت مسفور له كالسي 

 ( إف دل يسفه لت   رمضاف فمىت؟. رتم أع  عبدو أدرؾ رمضاف كدل يسفه لتيقوؿ ) 
ػػػًلتً كىمىآلًئبى اضػػػبط اشات )  / ُٔٓسػػػواؿ رقػػػم  تًػػػًت كى يتيبًػػػًت ( ك )  تًػػػًت كىريسي كىمىآلًئبى

 ؟.( كىريسيًلتً 
ًتًت كىريسيًلتً كردت )  / ُٔٓاٞتواب رقم  ( مهة كا دة فقط   القهآف البهصل    كىمىآلًئبى
 زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱ (ٖٗ)  سورة البقهة  قنية جربيل

قاعدة الوساية عل   كعضبطوا َّ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
 .أشية الو ندة

ػػًلتً مػػا اشيػػة ) أ تًػػًت كى يتيبًػػًت كىريسي )بقػػهة    القػػهآف البػػهصل   مػػهبُت( فقػػد كردت  كىمىآلًئبى
 - (السياء

 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّٱ -1

 هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

 .البقهة َّ هت مت خت حت جت

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ -2
 لك اك يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث
 .السياء َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك
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ػػٍد أىعزىٍلسىػػآ  / ُٕٓاؿ رقػػم سػػو  تو  ًإلىٍنػػهى اضػػبط قولػػت بوػػاذل ) كىلىقى (    بػىنًٌسىػػاتو  آاى
ػػػٍد أىعزىٍلسىػػػا  ػػػٍد أىعزىٍلسىػػػا  ً تىػػػاأن  ًإلىػػػٍنبيمٍ البقػػػهةلا ) لىقى  ًإلىػػػٍنبيمٍ ( العبنػػػاء مػػػع قولػػػت بوػػػاذل ) كىلىقى

تو  تو ( ) لىقىٍد أىعزىٍلسىا  مُّبػىنًٌسىاتو  آاى   السور؟.(   مُّبػىنًٌسىاتو  آاى
 -ا١تواضع هي  / ُٕٓاٞتواب رقم 

 .البقهة َّ  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ ُّٱ -1

 .السور َّ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -2

 .السور َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت  نتىت مت زت رت ُّٱ -3

 .العبناء َّ  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس ُّٱ -4

 / الضبط كالفوائد
( م   ا١تنمث أف زادة ) لا  نالزادة   ا١توضع ا١تتأخهعل  قاعدة  عضبطوا -1

( جاءت    مُّبػىنًٌسىاتو ك )  الكؿ ا١توضع السورك العبناء  (    ل م  مٍ إًلىٍنبي ) 
م   ا١توضع الااشل(لا  بػىنًٌسىاتو ( ك )  إًلىٍنهى )  البقهةلا بنسما   ا١توضوُت السور
 .(ٍم إًلىٍنبي ( ك هؼ )  لىقىدٍ )  كاكجاء بدكف  السورسورة 

( بشابت  لىقىدٍ  ) الواك( جاءت بدكف  ً تىاأن  إًلىٍنبيمٍ  لىقىٍد أىعزىٍلسىا ) العبناءأية  -2
تو كدل أتيت فنوا  لمة )  السورم  سورة  ا١توضع الااشل  هها مع  ( بل  آاى

 .السورم  سورة  ا١توضع الكؿ( بشابت مع  إًلىٍنبيمٍ )  ( ككردت فنواً تىاأن )
 آات)جملتمع كلها ببهرت   اليورة ك هع هللا بواذل هو السور الهم يضيء ا -3

لف ههن اشات كما فنوا م  مسوج ببٌُت  مهٌات ٗ( آات بٌنساتك  مبٌنسات
 للساس طهيقوم كالسور م  خنيائنيت أف يبٌُت كيىاوه كيبش .

 جس  مخ جخ مح جح مج حج ٹٱٹٱُّٱٱ  سورة اجملادلة كردت اشية  -4

كهي  َّ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خصحص مس خس حس
 .(مص ) الـبال زادة اليت أبت  الو ندة
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 ( د. فاضل اليامهائي)  ؟مبٌنساتكآات  بنساتما الفهؽ بُت آات  ١تية بناعنة /
أم موضح أعت ببُت أم كاضحاتلا أمه بٌُت يوٍت كاضحلا أما مبُت  بٌنساتآات 

ًت ) لسَتؾ ي اَّللَّي لىبيمي اٍشاى يوٍت يوضح لهلا بٌُت يوٍت هو كاضح  ( السور( ُٖ) كىيػيبػىُتًٌ
ى لىبيمٍ موضح للداللة أعت ببُت ) مبٌُت هه الداللة أما ظا ( السياء( ِٔ) ييهًيدي اَّلٌلي لًنػيبػىُتًٌ

 لب  المه كاضح. 
 (؟. عػىزٍَّلسىا ( ك ) أىعزىٍلسىآ مواضع )اضبط  / ُٖٓسواؿ رقم 

لا مػػهة ِٓببػػهرت  ( أىعزىٍلسىػػآ الصػػل   القػػهآف دكراف  لمػػة ) / ُٖٓاٞتػػواب رقػػم 
العوػػاـ  –السيػاء  –  اليػػور ) البقػهة فقػط مػهات  سػػت( كردت  ٍلسىػاعػىزَّ لبػ   لمػة ) 

 - االعياف ( –اٟتجه  – موضوُت
 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حك جك مق حق  مف خف حف جف

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -2
  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك

 .السياء َّ ري ٰى ين

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ -3
 .العواـ َّ حط مض

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 .العواـ َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

 .اٟتجه َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -5

 .اإلعياف َّ جي ٰه مه جه هن من  خن  ٱُّٱ -6
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 /الضبط كالفوائد
 ىت( مع بداية اشية )  عػىزَّلٍسىاموضع البقهة موهكؼلا ك  السياء جاءت )  -ُ

 كبوا البتاب.قهآف عداء للهي  أ  ال الو ندة( كهي  زث رث يت
 كعضبطوا(  ىل زادت ) الااشل( إال أعت    مل موضوي العواـ سبقتوا ) -ِ

(   ا١توضع  عػىزَّلٍسىا لا كجاء بود )قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهعل  
 .( حم جم ) كالااشل(  جخ مح ) الكؿ

(  اله ه(لا   اٟتجه )  ام يل ( ) عػىزٍَّلسىا   اٟتجه كاإلعياف سبقت  لمة ) -ّ
الل  ( كعهبط  القهآفاٟتجهلا ك  االعياف )  راءمع  اله ه راءكعهبط 
 .القهآفم   لمة  الل  كالسوفم  االعياف مع كالسوف 

ا - عىاهىديكامواضع ) اضبط  / ُٗٓسواؿ رقم   ؟.اليت كردت   القهآف ( عىٍودن
 -(  عىاهىديكا مواضع ) عضبطأكال  / ُٗٓاٞتواب رقم 

 .البقهة َّ حص مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ -1

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

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 .البقهة َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب

 جن مم خم حمجم هل مل خل حل جل  مك لك خك ُّٱ -3
 .ال زاب َّ  خن حن

 ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4
 .ال زاب َّ جي يه ىه مه جهين
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ػػديكاٍ ")  أٞتملػػة االعشػػائنة كبضػػبط(لا ال ػػزاب  – البقػػهةدت   اليػػور ) كر   "عىاهى
( لهنػػػا  بقػػػهبُت مػػػهبُت   ال ػػػزاب)  الضػػػابط(لا قلػػػت   ال ػػػزاب مػػػهبُت   بقػػػهبُت

 .ال زابك البقهة    ل م  سورة  مهبُتكردت 
ا مواضع )  -(  عىٍودن

 يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ -1
 .البقهة َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مكلك اك يق ىق

 .البقهة َّ حص مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ -2

 .مهصل َّ جه ين ىن من خن حن جن يم ٱُّٱ -3

 .مهصل َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -4

 / الضبط كالفوائد
ا " )  أٞتملة االعشائنة كبضبط(لا مهصل  – البقهةكردت   اليور )  -1 لػ "  عىٍودن

( لهنا كردت  ببقهبُتهبُت م مهصللػ )  الضابطقلت    (لا ببقهبُتمهبُت  مهصل
 .مهصلك البقهة    ل م  سورة  مهبُت

 (.اٗتَّىهى ًعسدى الهٍَّٛتىً  )  ا١توضوُتجاء قبلوا    مهصل  سورة  -2
 أىكى يلَّمىا) الااشل( ك   قيٍل أىٗتَّىٍهمتيٍ ًعسدى اَّللًٌ )  الكؿجاء قبلوا ا١توضع  البقهة   -3

 (.عىاهىديكاٍ 

بىػٍل أىٍ اػىػهيهيٍم ال  ( ) الى يػيٍوًمسيػوفبىػٍل أىٍ اػىػهيهيٍم ع ) اضػاضبط مو  / َُٔسواؿ رقم 
 ؟. ( وفلي قً وٍ ال يػى بىٍل أىٍ اػىهيهيٍم ( )  وفمي لى وٍ يػى 

هي الو ندة   القهآف   سورة  ( الى يػيٍوًمسيوفبىٍل أىٍ اػىهيهيٍم  ) / َُٔاٞتواب رقم 
 خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ (ََُاشية ) البقهة

  .عدة الوساية أشية الو ندةقاعل   كعضبطواٱٱَّ حص مس



 ِّْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 فوي ك ندة أيضا   القهآف   سورة الوسببوت ( وفلي قً وٍ ال يػى  بىٍل أىٍ اػىهيهيمٍ أما اشية ) 
  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ ٱُّٱٱ (ّٔاشية )

عدة قاعل   كعضبطوا َّ  خن حن جن مم خم حمجم هل مل خلحل جل
 .الوساية أشية الو ندة

ػػلى وٍ يػى ال  اػىػػهيهيمٍ بىػػٍل أى ٍ أمػػا اشيػػة )     سػػػتة( جػػاءت   أقػػي مواضػػع القػػهآف كهػػي  وفمي
  أٞتملة االعشائنة كعضبطوا (الزمه –لقماف  –السمل  –العبناء  – موضوُتالسحل )
 -(  لفعبناء ك٪تل الزمه لػػ لقماف ٨تلتُت) 
  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -1

 ىث نث مث  رثزث يت ىتنت مت زترت يب ىب نب مب
 .السحل َّ ىف يث

 خضحض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -2

 .السحل َّ  مع جع مظ حط مض

 هن منخن حن جن  مم خم حم جم هلمل خل حل جلمك لك خك حك  جك  ُّٱ -3
 .العبناء َّ  هي مي خي حيجي ٰه مه جه

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -4

 .السمل َّ مث هت مت خت  حت جتهب مب خب حبجب هئ مئ
 خص حص خسمس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ -5

 .لقماف َّ حض جض مص

  لكخك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّٱ -6
 .الزمه َّ حم جم هل مل خل جلحل مك
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(. إذف ٨تفػظ  جل مكك  لقماف كالزمه جاء قبلوا )  ا١توضع الكؿال ظ   السحل 
( كما  وفلي قً وٍ ال يػى بىٍل أىٍ اػىهيهيٍم ( ك )  الى يػيٍوًمسيوفبىٍل أىٍ اػىهيهيٍم ا١تواضع الو ندة   القهآف ) 

 (. وفمي لى وٍ يػى بىٍل أىٍ اػىهيهيٍم ال جاء   تَتها ستبوف ) 

ػػػورًًهٍم اضػػػبط اشات )  / ُُٔسػػػواؿ رقػػػم  ػػػورً يمٍ كىرىاء  ( )كىرىاء ظيوي ( )كىرىاء  ظيوي
 ؟.(ظىٍوهًنً 

 -  البقهة كآؿ عمهاف  مهبُت أ٢تاء( كىرىاء ظيويورًًهٍم  كردت ) / ُُٔاٞتواب رقم 
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ُّٱٱ -1

 .البقهة َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ خي حي جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن

 ( فاعتبت ٢تها.خم حم جم  اشيتُت كردت مووا )
قاعدة عل   كبضبط ْٗ  سورة العواـ  ك ندةفوي  ألباؼ(  ظيويورً يمٍ كىرىاء أما ) 

 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ُّٱ  الوساية أشية الو ندة
 مه جه  هنمن خن حن جن مم خم حم جم هل  خلمل حل جل
 .َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه

عل   كبضبط( َُاشية ) ( أيضا أبت ك ندة   سورة االعشقاؽ كىرىاء ظىٍوهًنً أما ) 
 .َّ يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱٱٱ قاعدة الوساية أشية الو ندة

ػػػػنىاًطُتي ضػػػػبط البلمػػػػات ) ا / ُِٔسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػنىاًطُتى )  ألضػػػػم ( الشَّ (  الشَّ
 ؟.ألبيه ( الشَّنىاًطُتً  ) ألفتح

ػنىاًطُتي ) كردت  / ُِٔاٞتواب رقم   – البقػهة  اليػور ) مػهات  أربػع ألضػم ( الشَّ
 الشػػػناطُتي  )  أٞتملػػػة االعشػػػائنة كبضػػػبط(لا  مػػػهبُت الشػػػوهاء – ا١توضػػػع الكؿ العوػػػاـ



 ِّٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 - ( لشوهاءم  ا الثٍػسػىٍُتً بقهة العواـ  ا قهاء اربوةه ألضم 
 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مي...... من خن

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -2
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
 .العواـ َّ مج ... جبهئ مئ خئ حئ

 .الشوهاء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ٱُّٱ -3

 .الشوهاء َّ جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -4

ػػػنىاًطُتى ) أمػػػا   العوػػػاـ – البقػػػهةسػػػور )  ٜتػػػ    مػػػهات سػػػبعكردت  ألفػػػتح(  الشَّ
أٞتملػػػػة  كبضػػػػبط(لا  ص - موضػػػػوُت مػػػػهصل – ضػػػػوُتمو  العػػػػهاؼ – ا١توضػػػػع الاػػػػاشل

 - (هفت مهصل العواـ   صاد كالبقهةع - سبوةألفتح خهها  الشناطُتى )  االعشائنة
 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مي...... من خن

  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّٱ -2
 .العواـ َّ  ىل مل يك ىك مك لكاك يق

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ُّٱ -3

 مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل  ىل

 .العهاؼ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 جن مم  خم حم جم هلمل خل حل جل مك  لك  ٱُّٱ -4

 .العهاؼ َّ  مه جه هن من خن حن

 .العهاؼ َّ  مه جه هن من خن حن جن -5

 .مهصل َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -6



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ِّٕ 

 .مهصل َّ يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -7

 .ص َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ٱُّٱ -8
 ص.  م  سورة مهصل ك  ا١توضع الكؿ   (  جض)  ألواككردت  / ُ مال اة
( التوهيػػػػػػ   اؿ  سػػػػػػورة العوػػػػػػاـ جػػػػػػاءت بػػػػػػال )  ا١توضػػػػػػع الوسػػػػػػطي / ِ مال اػػػػػػة

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱُّٱ
 .العواـ َّ مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ  زئ

ػنىاًطُتً  ) مواضػعأما  االعبنػاء  –مػهات   اليػور ) االسػهاء  أربػعفػوردت  ألبيػه ( الشَّ
أىٍسػػهىل الىعًٍبنىػػاءي كىاٍلميٍوًمسيػػوفى )   أٞتملػػة االعشػػائنة كعضػػبطواالنيػػافات (  –مسػػوف ا١تو  –

 -(  كىالنيَّافَّاتٍ 
 .اإلسهاء َّ  جن مم خم حم جم ملهل خل حل  جل مك ٱُّٱ -1

 حن جن يمىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 .العبناء َّ من خن

 .ا١تومسوف َّ ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -3

 .النيافات َّ مي  زي ري ٰى ين ٱُّٱ -4

 ؟.( ألضم كألفتح سلنمافى  - سلنمافي  أي  كردت  لمة ) / ُّٔسواؿ رقم 
  اليػػػػور ثػػػػالث مػػػػهات  ألضػػػػم(  سػػػػلنمافي  لمػػػػة ) كردت   / ُّٔاٞتػػػػواب رقػػػػم 

 كعضػػػبطوا (. كمػػػا  فػػػه / ككرث / ال ٭تطمػػػسبم)  لػػػدل (موضػػػوُت السمػػػل – البقػػػهة)
 (. ووافا  امل القهآف   السمل كال ثالثةه ألضم  سلنمافي    )أٞتملة االعشائنة

 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مي.....جه  ين ىن من خن

 نبمب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ُّٱ -2
 .السمل َّ نت مت زت رت يب ىب



 ِّٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -3
 .السمل َّ ري  ٰى ين ىن نن من زن

 – البقػهةكردت   اليػور ) ( سػلنمافى )  ألفتحػةكأيسما كردت   أقي مواضػع القػهآف 
 .(ص - سبأ – السمل – العبناء – العواـ - السياء

ٍحػػػهً أيػػ  كردت )  / ُْٔسػػواؿ رقػػم  ٍحػػػهي لا ) الػػهاء بيػػهب(  اليًٌ  ألضػػم(  اليًٌ
ٍحػهى )  ؟.اضبطوا ألفتح( اليًٌ

ٍحػهً  )  لمة / ُْٔاٞتواب رقم  اشية    سورة طت ك ندةكردت  ببيه الهاء ( اليًٌ
 مظ حط مض ٱُّٱ  وساية أشية الو ندةقاعدة العل   كعضبطوا ا١توضع الااشل (ّٕ)

 .َّ خك حك جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع
 

ٍحػهي  أما  لمة )  كعضبطوا (ُٖاشية )   سورة يوع  ك ندةأيضا كردت  ألضم ( اليًٌ
 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱٱ قاعدة الوساية أشية الو ندةعل  

 .َّ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ٍحػهى كأخَتا  لمة )  مهات   القهآف البهصل   اليور ) البقهة  أربعدت فور  ألفتح(  اليًٌ

قاعػػدة الضػػبط أٞتملػػة علػػ   كعضػػبطوا الشػػوهاء ( –العبنػػاء  – ا١توضػػع الكؿ طػػػت –
 - ( بقهة الشوهاء لػػػ طػػت كالعبناء) االعشائنة 

 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن

 .البقهة َّ مي .....  ىيمي خي

 زي ٰىري ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ُّٱ -2

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي

 .طت َّ هب مب



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ِّٗ 

 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي جي ُّٱ -3

 .العبناء َّ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

 نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -4
 .الشوهاء َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

ٍحػهً ) لبل م   الو ندة٨تفظ ا١تواضع  إذف ٍحػػهي لا ) بيه الهاءب(  اليًٌ ك   ألضػم(  اليًٌ
 .ها أبت ألفتحةتَت 

 ؟.كألوب  الضهعل   السفعاضبط مواضع بقدـ  / ُٓٔسواؿ رقم 
 - قائلوا كال اعلم ابدأ بهن البنات / ُٓٔاٞتواب رقم 

  بينًي ٍ ﴾  ضىهِّا﴿  عىلى ﴾  عػىٍفوناٍ  ﴿ كقىدًٌمى 
ػًة النيػٍمٌتى  يػًت ٍ    إذا بىػهىل فًػي النيٍَّفػحى

 أىٍعػًٍت     تى فًػي ميػنٍيحىػً  الػخىػطَّػاًط طىػ

 كى الوىػٍبػ ى فىػاٍعػًبػػٍيػتي إذنا كىاٍستىػٍسػ ً   
هىهن ًم ى ا١تواضًع الَّيت بيشًبلي عل   ىاَتو ًم  اٟتفَّاًظلا كفنوا قاعدةه لطنفةه بىضًبطيوالا 

النيَّفحًة  أفَّ اشيةى إف  اعىت مىبتوبةن   ي كهلا  كبيزيلي ما يىقعي فنوا ًم  اإًل باؿً 
ببوفي   ( عىفونا ) ( فبلمةي  مينيحى  ا١تديسة ا١تسورة ا١تشوورً  (   ا١تنيحى ً مً  النيمٌتى 

مةن على   لمةً  ناًؽ    (  ضىهِّا ) ميقدَّ لا بنينسة ا١تنيدرآاًت لا  ثىالثً كجاءىت ًبها اليًٌ
 حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ ؼ الىعها  سيورىًة  : اليكذلى : كهي
 ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن

 .العهاؼ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱ  الهَّعدً     سيورًة كالاَّاعنةي  
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث



 َِْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن

 .الهعد َّ مب خب حب

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ  سىبىأ    سيورًة كالاَّالاةي 

 .سبأ َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ

                      - قاعدة الضبط ألشوهل  ع كعضبطوا 
ثىةه اى مىف اٍلضُّهًٌ  قػىٍبلى  اٍلسػٍَّفعي  بىأ الىٍعهىاؼي كىاٍلهٍَّعدي مثيَّ  ***** ثىالى  سى

 -آات  ٜت    بنينسة الفول الضهعل   السفعك نث بقدـ 
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ُّٱ -1

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
 مث هت مت  ختحت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ
 .العواـ َّ مج حج

 جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ٱُّٱ -2

 .يوع  َّ  خي حي

 .العبناء َّ زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -3

 .الفهقاف َّ  جه هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل  خل حل جل مك ٱُّٱ -4

 .الشوهاء َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ُّٱ -5

 -  قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا
ـي اٍلشُّ  شل يػيٍوعي ى كى اٍلفيٍهقىافٍ  ****وىهىاًء ًلفىعًٍبنىاًء اى ًإٍخوىاٍف أىعٍػوىا  كىالى بػىٍسيىوٍا  ى

( الفهقػػاف – يػػوع ) مػػهبُت الضػػهك  السفػػع  اليػػور الػػيت كردت فنوػػا مواضػػع /  مال ػػظ
بقػدـ فنوػا  الاػاشلبنيػنسة ا١تنيػدرلا كا١توضػع  السفػععلػ   الضػهمسوػا بقػدـ  ا١توضع الكؿ

 بنينسة الفول. الضهعل   السفع



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُِْ 

 - الضهقبل  السفعلطائ  رائوة فنما بقدـ عل  آات 
 علػػ  بفنػػد مػػا اشات مػػ  سػػبقت فقػػدالقػػهآف البػػهصل    الضػػه علػػ  السفػػع بقػػدـ ك نامػػا

 بناهنػػػػا يلػػػي كفنمػػػػا لاالفوػػػل أك ا١تنيػػػػدر صػػػنسة علػػػ  جػػػػاء مػػػا سػػػػواءن  الضػػػه علػػػػ  السفػػػع بقػػػدـ
 -ألتفنينل 

ػػػػهِّاكىالى  عػىٍفونػػػػا  قيػػػػل شَّ أىٍملًػػػػهي ًلسػىٍفًيػػػػ ) /ُ  ٍسػػػػتي أىٍعلىػػػػمي السىٍنػػػػػ ى  ضى لىػػػػٍو  ي ػػػػآءى هللاي كى ػػػػا  ى ًإالَّ مى
ٍستىػػٍباػىٍهتي ًمػ ى الػػخىًَت كىمىػا مىيَّػًٌتى اليُّػوءي   علػ  ا٢تدايػة قبلوػا كبقػدـ العػهاؼ ( ُٖٖ   ... الى

 ((ُٖٕ)العهاؼ/ا٠تٍىاًسهيكفى  فىأيٍكلىًئهى هيمي  ييٍضًللٍ اَّلٌلي فػىويوى اٍلميٍوتىًدم كىمى   يػىٍودً مى  ) لاالضالؿ
   عف  اشية. ك ما بقدَّـ السفع عل  الضهلا  هله بقدَّـ ا٠تَت عل  اليوء

اَنى اَّلٌلي  يىضيهَُّنى كىالى  يىسفىويسىاقيٍل أىعىٍدعيو ًم  ديكًف اَّللًٌ مىا الى  ) /ِ كىعػيهىدُّ عىلى  أىٍعقىاًبسىا بػىٍودى ًإٍذ هىدى
 .كالوبادة الدعاء سناؽ   اشية لعت الضه عل  السفع بقدـ كهسا ({ ُٕ)العواـ/..... 
ًٍلبيػوفى ًلىعٍػفيًيػًومٍ  ) /ّ  ػػ  ديكعًػًت أىٍكًلنىػػآءى الى ٯتى ػٍل يىٍيػػًتًول ضىػهِّا كىالى  عػىٍفونػػا قيػٍل أىفىاٗتَّىػٍهمتي مًٌ  قيػػٍل هى

ـى  .الهعد (ُٔ   كىالبىنًيَتي  الىٍعمى َٰ  االيجود  ىهٍ عل   اليجود طىٍوعنافقيدًٌ َّللًٌ ) لا هن مى   يىٍيجيدي كى
ٍههناكى  طىٍوعناً  اليَّمىاكىاًت كىالىٍرًض   (.(ُٓ)الهعد/كىًظال٢تييم ًأٍلسيديكًٌ كىاشصىاًؿ   ى

ٍلًػػهي بػىٍوضيػػبيٍم لًػػبػىٍو و  /ْ  كىعػىقيػػوؿي ًللَّػػًهي ى ظىلىميػػوا ذيكقيػػوا عىػػهىابى  ضىػػهِّا كىالى  عػٍَّفونػػا ) فىػػالنػىٍوـى الى ٯتى
قيٍل ًإفَّ رى ًٌ يػىٍبييطي الػهًٌٍزؽى  ) سبقت قولت عز كجل سبأ( سورة   ِْ  يسػٍتيم ًبىا بيبىهًٌبيوفى السَّاًر الَّيًت 

يػىٍقػػًدري  ػػاءي كى ػػٍ  يىشى علػػ   السفػػعلا فساسػػ  بقػػدصل القػػدرعلػػ   البيػػطفقػػدـ  .ّٔسػػبأ/  ... (ًلمى
 .بودن الضه
ػػػػػػػػٍل يىٍيػػػػػػػػمىويوعىبيٍم ًإٍذ بىػػػػػػػػٍدعيوفى  ) /ٓ   يىضيػػػػػػػػهُّكفى أىٍك  يىسفىويػػػػػػػػوعىبيمٍ أىٍك  (ِٕ)الشػػػػػػػػوهاء/قىػػػػػػػػاؿى هى

 (ٓٔ)أىٍٚتىوًػُتى ميوسى  كىمى  مَّوىتي  أى٧تىنػٍسىاكى  ) لاأتهقسا عل  متقدمة أ٧تنسا سبقوا ((ّٕ)الشوهاء/
 ((ٔٔ)الشوهاء/اٍشخىهًي ى  أىٍتهىقٍػسىامثيَّ 

ػػػ ى فىػػػًإف فػى  يىضيػػػهُّؾى كىالى  يىسفىويػػػهى كىالى بىػػػٍدعي ًمػػػ  ديكًف اَّلٌلً مىػػػا الى  ) /ٔ  وىٍلػػػتى فىًإعَّػػػهى ًإذنا مًٌ
ػػوعى َّ  ) لايػػوع  آخػػه ( (َُٔيػػوع /)الاَّػػاًلًمُتى  ػػا كىالى بىبي ًسنفن ػػهى لًلػػدًٌيً   ى كىأىٍف أىقًػػٍم كىٍجوى

ػػا قػػدـ هسػػا . َُٓ/يػػوع  (ًمػػ ى اٍلميٍشػػهًً ُتى  السوػػ  عػػ  ك  المػػه ألتػػزاـ الػػدي  اٟتسنػػ فلمَّ
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ػلي اَّللَّي ) لا كأيضػا اشيػة النػة  اشيػة الت الضػهعلػ   السفع؛ َنس  بقدصل الشهؾ كىلىػٍو يػيوىجًٌ
ػػوفى ًلقىػػاءىَنى ً   ري الَّػػًهي ى الى يػىٍهجي ػػٍم فػىسىػػهى ليوي ػػهَّ اٍسػػًتٍوجىا٢تىيٍم ًأ٠تٍىػػٍَتً لىقيًضػػيى إًلىػػٍنًوٍم أىجى  لًلسَّػػاًس الشَّ

ٍعيىافى الضُّهُّ دىعى  ( كقاؿ ) ( يوع ُُطيٍسنىاهًنًٍم يػىٍومىويوفى ) ا كىًإذىا مى َّ اإٍلً اَنى ًٞتىٍسًبًت أىٍك قىاًعدن
ًلهى زييًٌ ى لًٍلميٍيهًفً  أىٍف دلٍى يىٍدعيسىا ًإذلى ضيهٌو مىيَّتي  ىهى ٍفسىا عىٍستي ضيهَّني مىهَّ  ى ا فػىلىمَّا  ىشى ُتى مىا  أىٍك قىائًمن

ليوفى ) اعيوا يػىٍومى   . فقدـ الضه عل  السفع   اشيتُتلا.( ( يوع ُِ ى
اًفهي عىلى  رىبًًٌت ظىًوػَتنا  يىضيهُّهيمٍ كىالى  يىسفىويويمٍ كًف اَّللًَّ مىا الى كىيػىٍوبيديكفى ًم  دي  ) /ٕ  كى ىافى اٍلبى

ػػػوى الَّػػػًهم مىػػػهىجى  ) لاملػػػح علػػػ  عػػػهب قبلوػػػا كبقػػػدـ الفهقػػػاف آخػػػه ( (ٓٓالفهقػػػاف/) كىهي
ا  ػػػهى ا  عىػػػٍهبه اٍلبىٍحػػػهىٍيً  هى ػػػهى ػػػ ًمٍلػػػحه فػيػػػهىاته كىهى ػػػا بػىٍهزىخن سػىويمى ػػػاجه كىجىوىػػػلى بػىنػٍ ػػػورنا أيجى ا كىً ٍجػػػهنا ٤تٍَّجي

 .(ّٓالفهقاف/)
ئنا كىالى  يىػسفىويبيمٍ قىاؿى أىفػىتػىٍوبيديكفى ًمػ  ديكًف اَّللًَّ مىػا الى  ) /ٖ  ػنػٍ  ((ٔٔالعبنػاء/) يىضيػهُّ يمٍ  ى
تػىسىػا  ) لامػدبهي  علػ   ػاهدي ك  العبػُت عل  اٟتق قبلوا كبقدـ أىـٍ أىعػتى  ًأٟتٍىػقًٌ قىػاليوا أىًجئػٍ
ًعًبُتى ًم ى  ػمىاكىاًت كىاٍلىٍرًض الَّػًهم فىطىػهىهي َّ كىأىَنى  (ٓٓالعبنػاء/) الالَّ قىػاؿى بىػل رَّبُّبيػٍم رىبُّ اليَّ

ػػػ ى  ػػػم مًٌ ػػػاًهًدي ى عىلىػػػ  ذىًلبي ىً نػػػدىفَّ أىٍصػػػسىامىبيم بػىٍوػػػدى أىف بػيوىلُّػػػوا  ( ٔٓ ) الشَّ َّللًَّ لى  ميػػػٍدًبهًي ى كىاتى
 .((ٕٓالعبناء/)

ػػػػػػت بوىبًيػػػػػػت فػػػػػػإفَّ   النيَّػػػػػػفحًة النييػػػػػػهىليػػػػػػةي مىبتوبػػػػػػةن     إف  اعػػػػػػًت اشلا أمكعىبيي
لمػػػةى  لمػػػةً   ضىػػػهِّا   ى مػػػةه علػػػ   ى ػػػابقةً لا كهػػػي فنمػػػا عىػػػدى  عػىٍفونػػػا  ميقدَّ لا ا اشاًت الػػػاَّالًث اليَّ

 - صنسة ا١تنيدرلا كهي عل  آاتو  ٜتى ي كعىدديها 
ػٍم  -ُ ٍلًػهي لىبي ػًمنعي اٍلوىلًػػنمي  اعػىٍفونػكىالى  ضىػهِّاقيػٍل أىبػىٍوبيػديكفى ًمػ  ديكًف اَّلٌلً مىػا الى ٯتى كىاَّلٌلي هيػوى اليَّ

مىػػا  )  ؛ لتقػػدـ قػػوؿ هللا عػػز كجػػلالسفػػععلػػ   الضػػهقيػػدًٌـ فنػػت  لا{ٕٔ}ا١تائػػدة/
ًف  ػاَنى أيىٍ يػالى لىػٍت ًمػٍ  قػىٍبلًػًت الهُّسيػلي كىأيمُّػتي ًصػدًٌيقىةه  ى اٍلمىًينحي اٍب ي مىٍهصلىى ًإالَّ رىسيػوؿه قىػٍد خى

ـى اٍعايٍه  ىٍن ى عػيبػى  ًت مثيَّ اٍعايٍه أىسلَّ يػيٍوفىبيوفى الطَّوىا ي ٢تىيمي اٍشاى كعبادهتم   .ٕٓ/ا١تائدة ( ُتًٌ
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ا١تيػػػنح علنػػػت اليػػػالـ بضػػػهُّهم أكالن ؛ لهنػػػا بوهًٌضػػػوم لوػػػهاب هللالا كال بػػػسفووم مػػػع 
 . ذله

ػله  عػىٍفوناكىالى  ضىهِّاقيل الَّ أىٍمًلهي لًسػىٍفًيي  -ِ ػٍم  ًإالَّ مىا  ىاء اَّلٌلي ًلبيػلًٌ أيمَّػةو أىجى ليوي ػاء أىجى ًإذىا جى
بيواٍ  الًَّهي ى سبقوا   اشات  (ْٗيوع /)فىالى يىٍيتىٍأًخهيكفى سىاعىةن كىالى يىٍيتػىٍقًدميوفى    ىهَّ

ػػػ ى  ) السفػػععلػػػ   الضػػهفتقػػدـ  اَّللًٌ  بًًلقىػػاء ػػاعىةن مًٌ ػػػأىف دلٍَّ يػىٍلبػىايػػوٍا ًإالَّ سى ػػهيهيٍم  ى كىيػىػػٍوـى ٭تىٍشي
ػػػاًر يػىتػىوىػػػارىفيوفى بػى  ًيػػػهى السػَّوى ػػػسػىويٍم قىػػػػٍد خى بيواٍ  الَّػػػًهي ى نػٍ ػػػهَّ ػػػاعيوٍا ميٍوتىػػػػًدي ى  اَّللًٌ  بًًلقىػػػػاء  ى كىمىػػػا  ى

 (. {ْٓ}يوع /
ٍلًػػهي ٢تىيػػٍم  -ّ جػػاء  {لاٖٗ}طػػت/ عػىٍفونػػاكىالى  ضىػػهِّاأىفىػػالى يػىػػهىٍكفى أىالَّ يػىٍهًجػػعي إًلىػػٍنًوٍم قػىػػٍوالن كىالى ٯتى

ػػوى )قبلوػا  ا لىػتي خي ػػدن ػػ  فػىسىًيػػيى فىػػأىٍخهىجى ٢تىيػٍم ًعٍجػػالن جىيى ػػٍم كىإًلىػتي ميوسى ا ًإ٢تىيبي ػػهى  (اره فػىقىػاليوا هى
مػػع ذلػػه  بػػسفوومأكالن ؛ لهنػػا بوهًٌضػػوم لوػػهاب هللالا كال  بضػػهُّهمكعبػػادهتم الوجػػل 

 السضػػػ لا كاعاػػه اذل سػػناؽ اشات قبلوػػا  نػػث بقػػدـ  السفػػععلػػ   الضػػهفتقػػدـ 
سىػػا يٍم كىالى   ) ا١تسفػػهةعلػػ    تىضىػػًي  بىٍطسىػػٍوا ًفنػػًت فػىنىًحػػلَّ عىلىػػٍنبيٍم  يليػػوا ًمػػ  طىنًٌبىػػاًت مىػػا رىزىقػٍ

ػ   لىسىفَّػاره كىًإشٌلً  {ُٖ}طت/فػىقىٍد هىوىل  تىضىًي كىمى  ٭تىًٍلٍل عىلىٍنًت  كىآمىػ ى كىعىًمػلى  اتىبى لًٌمى
 .({ّٖ}طت/كىمىا أىٍعجىلىهى عى  قػىٍوًمهى اى ميوسى   {ِٖ}طت/صىاًٟتنا مثيَّ اٍهتىدىل 

ًٍلبيػوفى ًلىعفيًيػًوٍم كىاٗتَّىهيكا ًم  ديكعً  -ْ ئنا كىهيػٍم ٮتيٍلىقيػوفى كىالى ٯتى ػنػٍ كىالى  ضىػهِّاًت آ٢ًتىةن الَّ ٮتىٍليقيػوفى  ى
ػػورنا  عػىٍفونػػا ػػوفى مىػػٍواتن كىالى  ىنىػػاةن كىالى عيشي ًٍلبي علػػ   الضػػهلا كقػػدـ هسػػا {ّ}الفهقػػاف/كىالى ٯتى
ػػػمىاكىاًت  ٍلػػػهي مي الَّػػػًهم لىػػػتي  ) القػػػدرةك  ا١تلػػػهلعػػػت اشات قبلوػػػا   سػػػناؽ  السفػػػع اليَّ

ػػػهًيهه ً   ػػػ  لَّػػػتي  ى ا كىدلٍى يىبي ٍلػػػهً كىاٍلىٍرًض كىدلٍى يػىتًَّخػػػٍه كىلىػػػدن ػػػٍيءو  اٍلمي ػػػلَّ  ى لىػػػقى  ي  فػىقىػػػدَّرىني كىخى
لف دفػػػع الضػػػه   هػػػهن اٟتػػػاؿ أكجػػػ  كأكذل مػػػ  جلػػػ   ({ِ}الفهقػػػاف/بػىٍقػػػًديهنا 
ـ  الضػهردفػع " كالقاعدة الصولنة بيقٌهًر أفلا السفع لا بػل إف "السفػععلػ  جلػ  ميقىػدَّ

دفػػع الضػػهر هػػو   ذابػػت كجػػت مػػ  كجػػون السفػػع. كلبػػ  مػػ  ٘تػػاـ البنػػاف كفنيػػا ة 
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ـ الضػػػه    ـ السفػػػع   مقػػػاـ اليػػواؿ كالوبػػػادة كالضػػػهاعةلا كأف يقػػػدَّ البػػالـ أف ييقػػػدَّ
له كالوامة

ي
 .مقاـ ذ ه القدرة كا١ت

لَّفيوفى ًم ى اٍلىٍعهىاًب  ىسىلى  -ٓ سىا أىٍموىاليسىا كىأىٍهليوَنى فىاٍسػتػىٍسًفٍه لىسىػا يػىقيوليػوفى ) سىنػىقيوؿي لىهى اٍلميخى تػٍ
ئنا ًإٍف أىرىادى ًببيٍم  نػٍ ًٍلهي لىبيم مًٌ ى اَّللًَّ  ى أىٍك  ضىػهِّاِبًىٍلًيسىًتًوم مَّا لىٍن ى ً  قػيليوًبًٍم قيٍل فىمى  ٯتى

ػٍم  بًػػَتنا  عػىٍفونػػاأىرىادى ًببي ليػػوفى خى ػافى اَّللَّي ٔتىػػا بػىٍومى السبػػث ( أبػػ  قبلوػػا  {ُُ}الفػتح/بىػػٍل  ى
ًإفَّ الَّػًهي ى يػيبىاًيويوعىػػهى ًإ٪تَّىػا يػيبىػػاًيويوفى  ) السفػػععلػ   الضػػهقبػػل الوفػاء بػػت فتقػدـ  ألووػد

ػػ   ػػدى  أىٍكىفى عىلىػػ  عػىٍفًيػًت كىمىػػٍ   يىسبيػثي فىًإ٪تَّىػػا  عَّبىػثى اَّللَّى يىػدي اَّللًَّ فػىػػٍوؽى أىيٍػًديًوٍم فىمى ٔتىػا عىاهى
نػيٍوبًنًت أىٍجهنا عىًانمنا عىلىٍنتي اَّللَّى   .({َُ}الفتح/ فىيى
 - قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا

ةي لًػػ يػيٍوعي ى  ائًدى ػا  أىكَّالن اٍلػمى  الى بػىٍسيىاهىا اٍلفيٍهقىاًف مثيَّ اٍلفىٍتح كىأىكَّؿي  ****مثيَّ طىاهى
ػًهن اشاتي  لا فبيلَّمػا مػهَّ ِبيػةو ًمػ   فًإف عىًلمى اٟتاًفظي هػهًن القاًعػدةى لػػم بيشػًبل علنػًت هى

ػػػػػػا لا  ػػػػػػمي اشاًت استىٍحضىػػػػػػهى صيػػػػػػورىهتا   ا١تنيػػػػػػحىً    ًذهسًػػػػػػت فػىوىلًػػػػػػمى النيَّػػػػػػوابى فنوى بلبي
ػػلا أعلػػم  كهللا ًبػػػ ي ضىػػػبطيوا ألقاعػػدًة الهًٌهًسنَّػػػػًة اليَّ كلولَّوػػػا هػػػي  -ابقًة كهػػػهن ا١تواضػػعي ٯتي

ًبػػ ي ضىػػبطيوا ًأٟتنيػػًه ا١تػػه ورً السػػوىلي   ثىػػالثً    ميتقدًٌمػػةه   عػىٍفونػػا  فبلمػػةي  لا لا ك ػػهلهى ٯتي
هةه لا آاتو   . آاتو  ٜت  كهيلا البىواًقي   كميتأخًٌ

  -  بسبنته ميومّّ 
ً علىػ   ًلمىتػُتى ػابًُت البى رً الػمقنيودي هسا فػي هىهًن القاًعدًة ما جػاءى ًمػ  هى  ًصػنسىًة الػػمنيدى

ػالقاعػدةي ا١تػه ورةي بسطبػقي علا فا  ضىػهِّا  ك عىفونا  الػمسنيوبً  لا ديكفى مػا جػاءى مسوػا علػ  لنوى
فىويويمٍ كىالى  يىضػػػهُّهيمٍ    ًصػػػنسىًة الًفوػػػًل لا ٨تػػػو ًر تػػػَتى  يػىػػػسػٍ لا كىالى مىػػػا جػػػاءى علػػػ  ًصػػػنسىًة ا١تنيػػػدى

ػهىبي ًمػ   ضىػهُّني يىػٍدعيوا لىػػمى    } اٟتػجًٌ   سيػورىًة   مىسنيوبو لا  قوًلت .... { فوػهًن  عػٍَّفوًػتً أىقػٍ
ػػجَّ يػيػػٍوعي ى )   أٞتملػػة االعشػػائنة كعضػػبطوالػػهى القاًعػػدةي لا ا١تواًضػػعي ال بىسطبًػػقي علنوػػا بً   ى

 - ( كىلىتي بػىقىهىة



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ِْٓ 

 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي

 رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئرئ

 يفىق ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت

  نن من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق

لف ؛ السفع هسا عل  الضهُّ  قيدًٌـ .البقهة َّ مي زي ري ٰى ينىن
لا مث ال يػيٍهجى  مست  يضهسناؽ اشية يه ه بولموم اليحهلا كاليحه   .عفعأكالن

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٱُّٱ -2

 مخ جخمح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب

ـ قولت السفعهسا عل   الضهُّ قيدًٌـ  .يوع  َّ مس خس حس جس ؛ لتقدُّ
ا فػىلىمَّا   الضُّهُّ افى كىًإذىا مى َّ اإٍلًٍعيى  }:عز كجل دىعىاَنى ًٞتىٍسًبًت أىٍك قىاًعدنا أىٍك قىائًمن

أىٍف دلٍى يىٍدعيسىا ًإذلى ضيهٌو مىيَّتي  ىهىًلهى زييًٌ ى لًٍلميٍيهًًفُتى مىا   ٍفسىا عىٍستي ضيهَّني مىهَّ  ى  ىشى
ليوفى  اعيوا يػىٍومى  .ُِ/يوع  {  ى

 خص حص مس خس حس مخجس جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -3
 .اٟتج َّ  جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص

  /الضبط كالفوائد
علػػ  السفػػع               الضػهمػهاتلا كبقػػدـ  ٙتػػاف) منيػػدر اك فوػل (  الضػهقبػػل  السفػعكردت  -ُ

 مهات. ٙتاف) منيدر أك فول ( 
قبػل السفػع                الضػه) منيدرا ( ثالثة ك ) فوػالن ( أبػت ٜتيػة. بنسمػا  الضهقبل  السفع -ِ

 ) فوالن  ( أبت ثالثة. أم الوب  ألوب . ) منيدران ( ٜتيةلا ك



 ِْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

الكؿ    ألبػاؼبنينسة الفوػل موضػواف جػاءا  الضهعل   السفع  مواضع بقدـ  -ّ
 (   العبناء. مبيسفو( كالااشل )  هيسفويوع  ) 

 – مٍ هي يىضيػػػهُّ  ) أ٢تػػاءبنيػػنسة الفوػػل جػػاءت  السفػػػععلػػ   الضػػهٚتنػػع مواضػػع بقػػدـ  -ْ
 (. تً عػٍَّفوً  – تي يىسفىوي   -ٍم وي يىسفىوي ( ) ني ضىهُّ  ني يىضيهُّ 

ا  سػورة اٞتػ  دل أتيت عفوػػا بػل )  -ٓ ػػدن ػٍم ( فاعتبػت }  رى ى كىالى  ضىػػهِّاقيػٍل ًإشٌلً الى أىٍملًػػهي لىبي
ا  {.{ُِ}اٞت / رى ىدن

 مػػػػػهات   القػػػػػهآف ٙتػػػػػاشل السفػػػػػعلا كجػػػػػاء بقػػػػػدصل مػػػػػهات بيػػػػػع الٌضػػػػػهجػػػػػاء بقػػػػػدصل  -ٔ
علػ  اإلعيػاف   الػدعنا بوػود  مضػارٌ فػإف اليػناؽ يتحػدث عػ   الضهفحنث قدـ 

بوػود علػ  اإلعيػاف    مسػافعفإف اليناؽ يتحدث ع   السفعك نث قدـ  كاشخهة
 الدعنا كاشخهة.

ػػا لىػػتي /  لىػػتي  مىػػا نػػ  بضػػبط )  / ُٔٔسػػواؿ رقػػم  ػػالىؽًمػػٍ   ً  اشًخػػهىةً   كمى /  خى
 ( اليت كردت   البقهة كالشورل؟. عَّنًين 

  البقػػػهة كمػػػهة    مػػػهبُت(  ًمػػػ ٍ  ً  اشًخػػػهىةً   كمىػػػا لىػػػتي ) كردت  / ُٔٔاٞتػػػواب رقػػػم 
   لا(كمىػػا لىػػتي ) الػػواكالشػػورل أبػػ  بػػزادة  كموضػػعمػػ  البقػػهة  كا١توضػػع الاػػاشل الشػػورللا

ػػالىؽ كردت ) البقػػهة ػػالىؽ – ؽ فسػػهبط ) الاػػاشلك  الكؿ(   ا١توضػػع  خى  - ؽ( مػػع ) خى
 - (   الشورل عنين ( فسولم أف ) هةقالب
 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي

 رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئرئ

 ىقيف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ِْٕ 

  نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق

 .البقهة َّ مي زي ري ٰى ينىن

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ -2
 خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ

 .البقهة َّ حج مث  هت مت

 مي زي ري ٰى  ين ىننن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ -3

 .الشورل َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 ؟.( لىًبٍئ ى  -لىًبٍئ ى فػى  – لىًبٍئ ى كى  اضبط مواضع  البلمة ) / ُٕٔسواؿ رقم 
مػػػػهات   القػػػػهآف البػػػػهصل    أربػػػػع ألػػػػواك(  لىبًػػػػٍئ ى كى )  ردتك  / ُٕٔاٞتػػػػواب رقػػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا (السور –اٟتج  – موضوافالبقهة اليور )
 مىٍوًضوىافٍ كىً  اٍلبػىقىهىًة  _ ىجَّ عيوره  **** ً  اٍلقيٍهآفٍ  " أٍربوىةه  لىًبٍئ ى كى  "

 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي

 رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئرئ

 ىقيف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت

  نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق

 .البقهة َّ مي زي ري ٰى ينىن

 نن منزن رن ممام  يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ ين ىن



 ِْٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .اٟتج َّ  جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -3

 .السور َّ هئ مئ خئ حئجئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱٱ -4

 يب ُّٱ(  ِٗ)    سورة السحل مهة كا دةكردت  ألفاء ( لىًبٍئ ى فػى أما  لمة ) 

كعضبطوا عل  ، السحل َّ مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت
 .أشية الو ندةقاعدة الوساية 

 (اٟتػػج – أربػػع مػػهاتا١تائػػدة مػػهات   اليػػور )ٜتػػ  كردت   ( لىبًػػٍئ ى أمػػا  لمػػة ) 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا

 مىوىاًئدى ً  اٟتٍىجًٌ اى بػىسىافٍ  أىٍربػىوىةي  **** ً  اٍلقيٍهآفٍ  ٜتىٍيىةه "  لىًبٍئ ى " 
 هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -1

 .ا١تائدة َّ حت جت

  خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ٱُّ -2

 .ا١تائدة َّ حص مس

 .ا١تائدة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -3

  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -4
 .ا١تائدة َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 .اٟتج َّ  جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص ُّٱ -5

لىوى  كىأىٍ ًلًومي اليٍُّحتى  " مال اة /  ا١تائدة.م  سورة  الااشلك الكؿ ا   ا١توضع " قػىبػٍ
 ؟.( لىٍو أىعػَّويمٍ  - أىعػَّويمٍ  كىلىوٍ اضبط مواضع )  / ُٖٔسواؿ رقم 
 –مهات   اليور )البقهة  أربع آيىةو  صىٍدرى (  أىعػَّويمٍ  كىلىوٍ كردت )  / ُٖٔاٞتواب رقم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا( اٟتجهات –التوبة  –ا١تائدة 
ًة لًلتَّائًًبُتى ً  اٟتٍيجيهىاتٍ  **** مىهَّاتٍ  ٍربىعي أى  آيىةو  صىٍدري "  أىعػَّويمٍ  كىلىوٍ  " اًئدى  بػىقىهىةي اٍلمى



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ِْٗ 

 .البقهة َّ جت  هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ -1

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -2

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ

 .ا١تائدة َّ ىئ نئ

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ -3
 .التوبة َّ ين ىن نن من زن رن  مم

 .اٟتجهات َّ من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 -فقط   سورة السياء  سناؽ اشيةمهات    ثالثككردت 
 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ -1

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي
 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 .السياء َّ نت مت

 مب خب حب جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ -2
 مج حج  مث هت مت خت حت جت  هب
 .السياء َّ جخ مح جح

 جهين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .السياء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه

ػػػمٍ كردت ) بنسمػػػا    سػػػناؽ اشات فقػػػط   سػػػوريت ) القنيػػػ   كاك( بػػػال  لىػػػٍو أىعػَّوي
 -كال زاب ( 

 ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ -1
 .القني  َّ ري ٰى



 َِٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت ُّٱ -2
 .ال زاب َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص

 ؟.(لا اضبطوا آمىسيواٍ كابػَّقىٍواأي  كردت اشية )  / ُٗٔواؿ رقم س
 كبضػػبط(لا  العػػهاؼ – ا١تائػػدة – البقػػهةكردت   اليػػور )  / ُٗٔاٞتػػواب رقػػم 
 - ( العهاؼمائدة عل   ثالثة بال خالؼ بقهةه  " آمىسيوٍا كابػَّقىٍوا " )  أٞتملة االعشائنة

 .بقهةال َّ جت  هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ -1

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ خن حن جن

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .العهاؼ َّ ىه مه  جه ين ىن من خن

( ك  العػهاؼ جػاء قبلوػا  يل ىل مل خلة ا١تائدة أب  قبلوػا )   سور عال ظ 
(لا كعضػػػبط الػػػيت   ا١تائػػػدة ٔتػػػا امتػػػازت بػػػت اليػػػورة مػػػ   اػػػهة دكراف يل ىل مل خل)
 راء( كعػػػهبط بػػػػُت يل ىلؽلا بنسمػػػػا   العػػػهاؼ )( فساسػػػبوا اليػػػنايل ىل)
 اؼ.ه الع راء( مع يل)

بُت   أ١توافقة كاجملاكرة( كعهبط ىم  مم خمك  ا١تائدة ببفَت الينئات )
 خم(لا ك  االعػػهاؼ فػػتح علػػنوم الرب ػػات )يل)  ػػاؼ( مػػع  خم)  ػػاؼ
 .ؼالعها فاء( مع خم) فاء( كعهبط بُت ىم مم

 ؟.القهآف (   رىاًعسىاكى  – رىاًعسىا )  لمة  كردتأي   / َُٕسواؿ رقم 
السيػػػاء (لا جػػػاءت  –فقػػػط   اليػػػور ) البقػػػهة  مػػػهبُتكردت  / َُٕاٞتػػواب رقػػػم 

 - قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهعل   كعضبطوا(  رىاًعسىاكى   السياء )  الواكبزادة 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُِٓ 

 مخجخمح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ -1

 .البقهة َّ  خس حس جس

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -2
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 .السياء َّ نت مت

 -بُت ا١تقنيود م  البنت التارل  / ُُٕسواؿ رقم 
ثىةه  يػىوىدُّ الًَّهي ى  ىفىهيكاٍ  "  بػىقىهىةه لًلسًٌيىاًء ً  اٟتًٍٍجهً  *** ً  اٍلهًٌٍ هً " ثىالى

( كالػػػيت  ي ى  ىفىػػهيكاٍ يػىػػوىدُّ الَّػػهً لآليػػة )  ضػػػابطهػػها البنػػت هػػو  / ُُٕاٞتػػواب رقػػم 
 -اٟتجه (  –السياء  –مهات   اليور ) البقهة  ثالثكردت 

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ -1

 جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ

 .البقهة َّ  خل حل

  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ٱُّٱ -2
 .السياء َّ زي ري ٰى

 .اٟتجه َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم ُّٱ -3

 خل ٱُّٱ(  َّ ٍّ ٌّكردت )  (َُِ/   سورة السياء اشية ) مال اة
 من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين  ىن
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي

   القهآف البهصل. الو ندةكهي  َّ يك..... ربيئ ىئ نئ مئ  زئ



 ِِٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ػػػ  اضػػػبط اشيػػػة ) / ُِٕسػػػواؿ رقػػػم  ٍػػػتى ُّ ًبهىٍٛتىتًػػػًت مى ػػػاءٮتى كىاَّلٌلي ذيك اٍلفىٍضػػػًل  يىشى
 ؟.(اٍلوىًانمً 

لا آؿ عمػهاف( –كردت مهبُت   القهآف فقط   اليور )البقهة  / ُِٕاٞتواب رقم 
لا بنسمػػا   آؿ عمػػهاف سػػناؽ اشيػػة( كأبػػت   مف  البقػػهة جػػاء قبلوػػا اسػػم اٞتػػالؿ )

قاعػػػدة الػػػزادة علػػػ   كعضػػػبطوا(لا مفكدل أييت مووػػػا اسػػػم اٞتػػػالؿ ) صػػػدر آيػػػةأبػػػت 
 كاليت هي سورة البقهة. لليورة الطوؿ

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس ٱُّٱ -1

 جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ

 .البقهة َّ  خل حل

 .عمهاف آؿ َّ رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك ُّٱ -2

آيػػة اؿ عمػػهاف  كبوػػد  َّ حي .... خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱيػػة البقػػهة بوػػد آجػػاء 
 علػػػػ  كعضػػػػبطوا َّ  حص.... ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ

(    ىن نن منم  )  الواك( قبل  ىل ملم  )  ا١تنم قاعدة الًتبن  ا٢تجائي
 بهبن  اٟتهكؼ.

 ؟.(لا مث اضبطوا ًبهىٍٛتىًتتً أي  كردت )  / ُّٕسواؿ رقم 
آؿ  –مهات   القهآف البهصل   اليػور ) البقػهة  ثالث كردت / ُّٕاٞتواب رقم 

لػًيى اٍلقيٍهآف بػىقىػه  ثىالى ىن "  ًبهىٍٛتىًتتً  "   )أٞتملة االعشائنة كعضبطوايوع  (  –عمهاف   ةاى اتى
علػػ   كعضػػبطوا  الػػواكلا ك  يػػوع  ) ا١توضػػع الخػػَت ( جػػاء بػػزادة ( ًعٍمػػهىافٍ يػيػػٍوعي ى كى 

 - قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخه



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ِّٓ 

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ -1

 جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ

 .البقهة َّ  خل حل

 .آؿ عمهاف َّ رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك لك ٱُّٱ -2

 .يوع  َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ -3

كىاَّللَّي ذيك فىٍضػػػًل  - كىاَّللَّي ذيك اٍلفىٍضػػػًل اٍلوىًاػػػنمً اضػػػبط اشيػػػة )  / ُْٕسػػػواؿ رقػػػم 
 ؟.( عىًانمً 

مػػهات   القػػهآف    سػػت ( مم  ام يل ىل)  كردت / ُْٕاٞتػػواب رقػػم 
(لا اٞتموة – موضوافاٟتديد  –العفاؿ  – ا١توضع الكؿ آؿ عمهاف –اليور ) البقهة 

لا ( ً  اٟتٍىًدٍيدٍ  كىاثٍػسػىتىافً ٍعفاًؿ لػػً ًعٍمهىافى يػىٍوـى اٍٞتيميوىًة ال بػىقىهىة)   أٞتملة االعشائنة كعضبطوا
 -( عدا موضع العفاؿ  يىشىاءي  مى  ك   ل ا١تواضع جاء قبلوا )

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ -1

 جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ

 .البقهة َّ  خل حل

 .عمهاف آؿ َّ رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك ٱُّٱ -2

 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -3
 .العفاؿ َّ يق ىق يف ىف يث ىثنث  مث زث

 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -4

خئ جئ يي ىي  ني مي زيري ٰى  .اٟتديد َّ خب حب جب هئ مئ حئ

 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ُّٱ -5
 .اٟتديد َّ خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق



 ِْٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .اٞتموة َّ نث مث زث رث  يت نتىت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -6
 فائدة / 
 يي ىي  ني مييػة سػػورة اٞتموػػة ) مػػ  سػورة اٟتديػػد مػػع آ ا١توضػػع الكؿبشػابت 
 حفم  سورة اٟتديد بزادة ) ا١توضع الااشل( كاختل   حب جب هئ مئ حئخئ جئ

 (.ىب( كبدكف  لمة )حق مف  خف
مػ   ا١توضػع الاػاشل  القػهاف    مػهة كا ػدة( فػوردت  عىًاػنمً كىاَّللَّي ذيك فىٍضػًل أما اشية ) 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ( ُْٕاشيػػػػػػػػة ) عمػػػػػػػػهافسػػػػػػػػورة آؿ 

قاعػػػػػدة الوسايػػػػػة أشيػػػػػة علػػػػػ   كعضػػػػػبطوا َّ جه ين ىن من خن حنجن يم  ىم
 .الو ندة

 ؟.( أىفَّ اَّلٌلى  بػىٍولىمٍ أىدلىٍ اضبط مواضع اشية )  / ُٕٓسواؿ رقم 
  البقػػهة كمػػهة     مػهبُتمػهات   القػػهآف البػػهصللا  أربػػعكردت  / ُٕٓاٞتػواب رقػػم 

 - ل م  ا١تائدة كاٟتج 
 مه جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حي جي يه ىه

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ يئ ىئ نئ مئ

 ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب ُّٱ -3

 .ا١تائدة َّ مك لك اك يق ىق يف  ىفيث

 هب مبخب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -4
 .اٟتج َّ هت مت خت حت جت

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا
ة أٍربػىوىةه "   أىفَّ اَّلٌلى  بػىٍولىمٍ أىدلٍى  " ة عىلى  لًٍلحيجَّاجً  بػىقىهىبػىٍُتً  ****  ىاًهدى ىاًئدى

 ا١ت



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ِٓٓ 

 صػدر  البقهة ك  آات متتالنة.    ل ا١تواضػع أبػت  مهبُتلهنا كردت  بقهبُتقلت 
( ك  أقػػػي  جم يل ىل مل لػػػدل ) سػػػناؽ اشيػػةإال ا١توضػػػع الكؿ جػػاءت    آيػػة

 ع.مواض عشهة( كهي  أىفَّ اَّللَّى  بػىهى أىدلٍى ا١تواضع أبت ) 
 -ما موٌت البنت التارل  / ُٕٔسواؿ رقم 

اكىاًت كىالىٍرضً  أىفَّ "  ىاًئدى ً  بػى "  اَّلٌلى لىتي ميٍلهي اليَّمى
 نقىهىًة ا١ت

 ًإٍف  يٍستى قىاًصدىن مىٍبييٍورىةه " فَّ إً  " ٫تىٍزىةي  كىً  اٍلتػٍَّوبىةً 
اكىاًت اَّلٌلى لىتي مي  أىفَّ هها البنت يوضح مواضع اشية )  / ُٕٔاٞتواب رقم  ٍلهي اليَّمى

التوبة ( ك  سورة التوبة  –ا١تائدة  –( كردت ثالث مهات   اليور ) البقهة  كىالىٍرضً 
 - ( كالباقي   سناؽ اشات لهنا أبت صدر آية)  فاعتبت ٢تا مبيورة(  فَّ إً )  ٫تزة

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -1

 .البقهة َّ يئ ىئ نئ مئ

 ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ مك لك اك يق ىق يف  ىفيث

 حت جت  هب مب خب حبجب هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱ -3
 .التوبة َّ حج مث هت مت خت

 

ػػػٍيءو قىػػػًديهه  أىفَّ اضػػػبط اشيػػػة )  / ُٕٕسػػػواؿ رقػػػم  ػػػلًٌ  ى ( أىفَّ ( ٫تػػػزة ) اَّلٌلى عىلىػػػ ى  ي
 ؟. مفتو ة

 (لا الطػالؽ – مػهبُتمػهات   ) البقػهة  ثػالث بمزة مفتو ػة كردت / ُٕٕاٞتواب رقم 
دل  مبيػورة( فَّ إً ) ٫تػزةكاليت أبت فنوػا  (    ل ا١تواضع الولمكال اوا أعت أب  قبلوا صفة ) 

 - ( ِٕكهي ٙتاعنة مواضع  ما مه موسا   اليواؿ )  (الولم أتيت مووا صفة ) 



 ِٔٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 مه جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حي جي يه ىه

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -2

 مح جح مج حج  مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئمئ

 مظحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ

 جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع

 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جلمك لك خك حك

 .البقهة َّ  من خن حن

 مئ هي  مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خن  حن جن مم ُّٱ -3
 .الطالؽ َّ لك  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ

ػػم اضػػبط اشات ) / ُٖٕسػواؿ رقػػم  ػػا لىبي ػػ  ديكًف اَّللًٌ كىمى ( ًمػػ  كىرلٌو كىالى عىنًيػػَتو  مًٌ
مىػا ( ) ًمػ  كىرلٌو كىالى عىنًيػَتو ً  الىٍرًض كىمىا ٢تىيػٍم ( ) ًم ى اَّللًٌ ًم  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو  هى مىا لى )

 ؟.( مًٌ  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو ٢تىيم 
مهات  أربع (مًٌ  ديكًف اَّلٌلً ًم  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو كىمىا لىبيم كردت )  / ُٖٕاٞتواب رقم 

 كعضبطوا (ا١توضع الااشل الشورل   - الوسببوت –ا١توضع الااشل  التوبة – البقهة) 
- قاعدة الضبط ألشوهعل    

 " مًٌ  ديكًف اَّللًٌ ًم  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو كىمىا لىبيم  "
عًنان  بىشىاكىرى اٍلتَّاًئ ي  بػيٍوًت الىًخنػٍهٍ   ى  ً  اٍلبػىقىهىًة كىاٍلوىٍسبى

اكىاتً  " ا ً  اٍلبػىقىهىًة كىاٍلتػٍَّوبىةً قػىبػٍلىوى   "  كىالىٍرضً  لىتي ميٍلهي اليَّمى
بػيٍوًت اٍلشٍُّورىل لىدىل  "  اٍلىٍرضً  كىمىا أىعتيم ٔتيٍوًجزًي ى ً   " كىاٍلوىٍسبى



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
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  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ يئ ىئ نئ مئ

 حت جت  هب مب خب حبجب هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱ -2

 .التوبة َّ حج مث هت مت خت

 مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض  خض حض جض مص ُّٱ -3

 .الوسببوت َّ حك جك مق  حق

 .الشورل َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي  ٰه مه جه ُّٱٱ -4

عًنان بىشىاكىرى اٍلتَّاًئ ي كموٌت )   ( ام ا١تواضع الااعنة م  سوريت التوبة كالشورل.  ى
ػػا لىػػ ) موضػػعأمػػا  قاعػػدة علػػ   كعضػػبطت ك نػػدو فوػػ ( ًمػػ ى اَّللًٌ ًمػػ  كىرلٌو كىالى عىنًيػػَتو  هى مى

 -(  ) كال كاؽ(   سورة الهعد  ّٕكاختل  ختاـ اشية )  الو ندة الوساية أشية
 جهين ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه

 .البقهة َّ ِّ

 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث ُّٱ -2

 - اتكضبطتوا   ههن البن الهعد َّ من زن رن مم ام يل
شل كى   " ًم ى اَّللًٌ ًم  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو  هى مىا لى  اٍلبػىقىهىًة "  ى

هٍ "  كىلى  بػىٍهضى  عىسهى اٍلنػىويودي كىالى السَّنيىارىل " لىدىل   ىىتى ًمسػٍويٍم بىنًينػٍ
اءىؾ "  ىاؼً  مىعى "  لىهى  مىا "  ىاؼٍ   " جى
ا مىعٍ " ديكًف  " ًبالى   " همىا لى  " أىبىٍت هىبىهى
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كرد   سػورة التوبػة  ك ند( فوو  ًم  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو  الىٍرضً  ً  كىمىا ٢تىيٍم )  عأما موض
 ألػػواك(  كىمىػػا ٢تىيػػمٍ  أبػػت )لا الو نػػدة قاعػػدة الوسايػػة أشيػػةعلػػ   كعضػػبطت ا١توضػػع الكؿ
 جي يه ىه مه جه  ين ىن ُّٱٱٱٱٱٱٹٱٹ بػػػةلاو اسػػػم اليػػػورة الت كاككعهبطوػػػا مػػػع 
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي
 مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئنئ مئ
 .َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث

ػ مىػػا ٢تىيػم  ) موضػع كأخػَتا ا١توضػػع  كرد   سػػورة الشػورل ك نػدفوػو  ( كىرلٌو كىالى عىنًيػػَتو  مًٌ
 هئ مئ خئ حئ جئ ٹٱٹٱُّٱلا الو نػػػدة قاعػػػدة الوسايػػػة أشيػػػةعلػػػ   كعضػػػبطت الكؿ

 .َّ  جخ مح جح مج حج مث هت مت ختحت جت هب مب  خب حب جب

 اٍلتػٍَّوبىت أىكَّؿً   "  ًم  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو  الىٍرضً  ً  مىا ٢تىيٍم كى  " 
 اٍلشٍُّورىل أىكَّؿى "  مًٌ  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو مىا ٢تىيم  ""

 لىدىل اٍلتػٍَّوبىة"  ٭تىًٍلفيوفى ًأَّلٌلً مىا قىاليواٍ  "
 " كىلىٍو  ىاء اَّللَّي ٞتىىوىلىويٍم أيمَّة "كىً  اٍلشٍُّورىل

كمػػا لبػػم مػػ  (   اشيػػة فػػأت ِبطػػوؿ هنئػػة )  الرض نامػػا كجػػدت لفػػظ )   ئػػدة /فا
 ً  كىمىػػا ٢تىيػػٍم مػػ  سػػورة التوبػػة أبػػت )  ا١توضػػع الكؿعػػدا  ( دكف هللا مػػ  كرل كال عنيػػَت

(لا مالػػهك جػػاءؾ مػػ  البقػػهة بػػُت )  ا١توضػػع الاػػاشللا اربػػط ( ًمػػ  كىرلٌو كىالى عىنًيػػَتو  الىٍرضً 
 الشػػػورل كاعفػػػهدت آيػػػة (لامػػا٢تم )  ك( ٢تػػػم )  اربػػط بػػػُت وضػػػع الكؿا١ت التوبػػػة ك  آيػػة
      (. م  كرل كال عنيَت ما٢تمكالاا١توف بقولت ) 

 ؟.(   القهآف البهصل بىٍيأىليواٍ   م مهة كردت  لمة ) / ُٕٗسواؿ رقم 
 – البقػػػهةمػػػهات   القػػػهآف البػػػهصل   اليػػػور )  ثػػػالث كردت / ُٕٗاٞتػػػواب رقػػػم 

قاعػػػػػدة الضػػػػػبط أٞتملػػػػػة علػػػػػ   كعضػػػػػبطوا( َُُ  عفػػػػػ  اشيػػػػػة  فموضػػػػػواا١تائػػػػػدة 
 -(  موضواف ك  ا١تائدة - ٕتدها   الوواف"  بىٍيأىليواٍ    ) "االعشائنة
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  مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ -1

 .البقهة َّ يف ىف يث ىث نث

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس حس  جس

 ؟.( ًم  قػىٍبلي  ميوسى أي  كردت )  / َُٖسواؿ رقم 
 كعضػػبطواالقنيػػ  (  –  القػػهآف   ) البقػػهة  مػػهبُت كردت / َُٖاٞتػػواب رقػػم 

 - ( قنية البقهة " ًم  قػىٍبلي  ميوسى  "  ب   ) أٞتملة االعشائنةالضبط  قاعدةعل  
 زث رث يت نتىت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ -1

 .البقهة َّ يف ىف يث ىث نث  مث

 مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -2

 .القني  َّ حج  مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ

 ؟.مث اضبطوا( اٍلبيٍفهى ًأإًلٯتىاًف ) أي  كردت  / ُُٖسواؿ رقم 
 كىمىػ ) البقػهة( قبلوػا    عمهاف اؿ – البقهةمهبُت   )  كردت / ُُٖاٞتواب رقم 

قاعػػػدة الضػػػبط علػػػ   كعضػػػبطوالا ( ًإفَّ الَّػػػًهي ى اٍ ػػػتػىهىكياٍ )  عمػػػهاف اؿ( كقبلوػػػا   يػىتػىبىػػػدَّؿ
 - ألشوه

  (ِّ)أىبىٍت ً  اٍلزٍَّههىاكىافٍ "  اٍلبيٍفهى ًأإًلٯتىافً  "
 ً  ًعٍمهىافٍ "  ًإفَّ الًَّهي ى اٍ تػىهىكياٍ  "ً  اٍلبػىقىهىًة كى "  كىمى  يػىتػىبىدَّؿ "

 ىث نث  مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ -1

 .البقهة َّ يف ىف يث

 .عمهاف آؿ َّ مل يك ىك مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -2

                                       
(.ًإفَّ الًَّهي ى اٍ تػىهىكياٍ )  عمهاف اؿ( كقبلوا   كىمى  يػىتػىبىدَّؿ )  البقهة( قبلوا    عمهاف اؿ – البقهة( كردت مهبُت   ) اٍلبيٍفهى ًأإًلٯتىاًف ( )  ِّ(  
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 -ما موٌت البنت التارل  / ُِٖسواؿ رقم 
ثىًة  ً   أىبىتٍ "  فػىقىٍد ضىلَّ سىوىاء اليًَّبنلً  "  أىٍمًبسىةٍ ثىالى

ًة بػىقىهىةي اٍلمىائً   ةٍ اٍلميٍمتىًحسى مثيَّ دى
ػػًبنلً البنػػت هػػو ضػػبط مواضػػع اشيػػة )  / ُِٖاٞتػػواب رقػػم  ػػوىاء اليَّ (  فػىقىػػٍد ضىػػلَّ سى

 -ا١تمتحسة(  –ا١تائدة  -مهات   القهآف البهصل   اليور ) البقهة  ثالثكاليت كردت 
 زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ يف ىف يث ىث نث  مث

 يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -2

 ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث

 ين ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل مل  يك

 .ا١تائدة َّ ني مي زي ري ٰى

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى

 .ا١تمتحسة َّ نت مت زت رت يب ىب نب

ٍ  أىٍهًل اٍلًبتىاًب لىوٍ اضبط اشية )  / ُّٖسواؿ رقم   ؟.( مًٌ
 كردآؿ عمػػػػػهاف (لا  –  القػػػػػهآف   ) البقػػػػػهة  مػػػػػهبُت كردت / ُّٖاٞتػػػػػواب رقػػػػػم 

قاعػػػػدة  علػػػػ  كبضػػػػبط(لا حك) آؿ عمػػػػهاف ك (لا  يك) البقػػػػهة بوػػػػدها  
( حك)  (  الضػاد ) قبػل(  يك )  (  الػهاء)  أف  نث الًتبن  ا٢تجائي

ػٍ  أىٍهػًل اٍلًبتىػابً لا علمػا أف ) ك هله   بهبنػ  اشات مػهة   القػهآف  ُْ( كردت  مًٌ
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ُِٔ 

 - البهصل
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ -1

 هئ مئخئ حئ جئ يي ىي  ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .البقهة َّ جت  هب مب خب حب جب

 .آؿ عمهاف َّخلمل حل جل مك لك خك حك جك مقحق مف خف حف ُّٱٱ -2

ى ٢تىيمأي  كردت اشية )  / ُْٖسواؿ رقم   ؟.( مث اضبطوا مًٌ  بػىٍوًد مىا بػىبػىُتَّ
ى ٢تىيم)  كردت / ُْٖاٞتواب رقم  مػهات   القػهآف البػهصل  أربع(  مًٌ  بػىٍوًد مىا بػىبػىُتَّ

 لشوه قاعدة الضبط أعل   كعضبطوا(  موضواف   –التوبة  –  اليور ) البقهة 
ى ٢تىيم "  كىً  ٤تيىمَّدو مىاٍػٌتى ً  اٍلبػىقىهىًة كىالتػٍَّوبىًة فػىٍهدىان  *** فىالى بػىٍسيى  أىٍربػىوىةه "  مًٌ  بػىٍوًد مىا بػىبػىُتَّ

ًد مىا مًٌ  بػىوٍ   سورة  لا كبود )  مهبُت( ا ارة إذل أهنا كردت  كىً  ٤تيىمَّدو مىاٍػٌتى  قلت )
ى ٢تىيػػم (  مم( مػػع  ػػاء ) زي ( كعػػهبط  ػػاء ) زي   البقػػهة أبػػت  لمػػة )(  بػىبػىػػُتَّ

لا ك  سػػورة   أبػػ  بوػػدها   ا١توضػػوُت  قاعػػدة ا١توافقػػة كاجملػػاكرة  عفػػ  اشيػػة علػػ  
  - ( مئ زئ رئ(لا ك  التوبة )  زي  لمة )

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ -1

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

 .البقهة َّ جت  هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱ -2
 .التوبة َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ٱُّٱ -3
 .  َّ حئ  جئ يي ىي

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٱُّٱ -4
 .  َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
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كهػػػي أٞتمػػػع  ( مئكلػػػن  )  أإلفػػػهاد ( زئأبػػػت )  ُُٓك  سػػػورة السيػػػاء اشيػػػة 
 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ  ك نػػػػػػػػػػػػدة
 .َّ نت مت  زت رتيب ىب نب مب زب

 ؟.( مث اضبطوا  ىىتَّ أيىٍيتى أي  كردت )  / ُٖٓسواؿ رقم 
الهعػػد (  –التوبػػة  –مػػهات   اليػػور ) البقػػهة  ثػػالث كردت / ُٖٓاٞتػػواب رقػػم 

ػػػػػىتَّ أيىٍيتى  "  )قاعػػػػػدة الضػػػػػبط أٞتملػػػػػة االعشػػػػػائنةعلػػػػػ   كعضػػػػػبطوا ئًػػػػػ ي بًبػىقىػػػػػهىًة اٍلتَّا"  ى
 - (رىٍعػػػدٍ 

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ٱُّٱ -1

 يي ىي  ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم

 .البقهة َّ جت  هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

  مت زت رت يب ىب نب  مب زب ُّٱ -2
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
 ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
 .التوبة َّ نن من زن  رن مم ام

 مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -3

 ام يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

 .الهعد َّ مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ

 /  الضبط كالفوائد
( ك  الهعػػػػد أبػػػػت  لمػػػػػة  ىل مل يك ىك  البقػػػػهة كالتوبػػػػة بشػػػػػابت )   -ُ

( مػػػػع عػػػػُت اسػػػػم سػػػػورة  جئ)  عػػػػُت( عػػػػهبط بػػػػُت  حئ جئ  يي ىي( ) جئ)
 د.عاله 
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 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُّٱٱ(  نب مب) جػػػػػاءت   سػػػػػورة آؿ عمػػػػػهاف  -ِ
  مث زث رث يت ىت نت مت زترت يب  ىب نب مب زب رب
قاعػػػػػػػدة علػػػػػػػ   كعضػػػػػػػبطوا َّ  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 .الوساية أشية الو ندة
 َّ  زث رث يت ىت نت مت ُّٱٱ(  يت ىت) جاءت   أخه سورة اٟتجه  -ّ

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا
ػػٍَتو أيػػ  كردت اشيػػة )  / ُٖٔسػػواؿ رقػػم  ػػٍ  خى ػػا بػيقىػػدًٌميواٍ لىعفيًيػػبيم مًٌ ػػديكني كىمى  ٕتًى

 ؟.( ًعسدى اَّللًٌ 
 - ا١تزمل ( –  القهآف   اليور ) البقهة  مهبُت كردت / ُٖٔاٞتواب رقم 

 جس مخ جخ مح  جح مج حج مثهت مت خت حت ٱُّٱٱ -1

 .البقهة َّ حض  جض مص خص حص مس حسخس

 مه جهين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه
 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ
 لك  اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت
 نيمي زي ٰىري ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يكىك مك
 .ا١تزمل َّ خئ حئ جئ يي ىي

(  ٰى ين ىن نن( ك  ا١تزمػػػل ) جض مص خص حص مسجػػػاء بوػػػدها   البقػػػهة )
 (.ننم  ) ا٢تاء( قبل مسم  )ا٢تمزة لا إذ أف قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوا

 ؟.(  ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته اَّلٌلى  ًإفَّ أي  كردت اشية )  / ُٕٖسواؿ رقم 
 -فقط   البقهة  مهبُت كردت / ُٕٖاٞتواب رقم 



 ِْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 مس خسحس جس مخ جخ مح  جح مج حج مثهت مت خت حت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حض  جض مص خص حص

 جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ -2
 خل حل جل  مكلك خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 .البقهة َّ  حن جن مم خم حم جم ملهل

لىتي " الاَّاشل كى  *** "وٍا لىعفيًيبيمكىمىا بػيقىدًٌمي لىدىل  " الىكَّؿي  سىبيمٍ قػىبػٍ  "كىالى بىسيىويٍا اٍلفىٍضلى بػىنػٍ
 حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ بمزة مفتو ةختمت ( ِّّ)(  الوالدات) كآية 

 مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب
 جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض  جض مص خصحص
 من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل مك لك خك حك
 .َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه جه  هن

( ككا ػدة   جمأبت   البقهة فقػط اثستػاف بمػزة مبيػورة ) الاالثةا١تواضع /  مال اة
 (.مي) مفتو ةبنسوما بمزة  الوسط

ليوفى بىنًيَتنا كى ىافى )  أما مواضع  -الفتح(  –  )ال زاب  مهاتف( فوردت  اَّللَّي ٔتىا بػىٍومى
 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -1

 .ال زاب َّ ىت نت مت زت  رت يب ىبنب مب زب

 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .الفتح َّ جي يه ىه مه جه ين

( مووػػػا  يب)   ػػاؼ  اشيتػػُت كعػػهبط   البػػػاؼال اػػوا دكراف  ػػهؼ مال اػػة / 
 .قاعدة ا١توافقة كاجملاكرةعل  

اعىبيمٍ أي  كردت )  / ُٖٖسواؿ رقم  ابيواٍ بػيٍههى  ؟.( قيٍل هى
 –مػػػهات   القػػػهآف البػػػهصل   اليػػػور ) البقػػػهة  ثػػػالث كردت / ُٖٖاٞتػػػواب رقػػػم 

 -السمل (  -العبناء 
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 حك جك مقحق مف  خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حل جل  مك لك خك

 هن منخن حن جن  مم خم حم جم ملهل خل حل جلمك لك خك حك  جك  ُّٱ -2
 .العبناء َّ  هي مي خي حيجي ٰه مه جه

 جه ين منىن خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .السمل َّ  حي جي يه ىه مه

( جي يه ىه(   البقػهة كالسمػل ) مه جه ينمػا جػاء بوػد اشيػة ) بطػابق 
 ( فقط. مه جه ين( )  ا١توضع الوسطكاختلفت آية االعبناء ) 

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ٹٱٹٱُّٱ ٕٓ ك  القني 

 .َّ ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 ؟.( مىٍ  أىٍسلىمى اضبط مواضع )  / ُٖٗسواؿ رقم 
البقػهة    القػهآف البػهصل   اليػور )بُت( مه  مىٍ  أىٍسلىمى )  كردت / ُٖٗاٞتواب رقم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا(لا العواـ –
  ً  اٍلهًٌٍ ًه اٟتٍىًبٍنمٍ  مىٍوًضوىافً "  مىٍ  أىٍسلىمى  "

اًفًظ اٍلفىًونمٍ    بػىٍقهىةي الىعٍػوىاـً لًٍلحى
ٱُّ -1 ٱ  ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملخلٱٱ

 .البقهة َّ مي  خي حي جي

 هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -2
 .العواـ َّ مج حج مث هت  مت حتخت جت هب مب خب حب جب



 ِٔٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ(  مم خم)  ألفاء ُْككردت   سورة اٞت  
)سورة اٞت (  ا١توضع ا١تتأخه   الزادة إذف .َّ حن جن يم  ىم مم خم

 .الفاءأبت بزادة 

ػػوى ٤تيًٍيػػ ه  اضػػبط اشات ) / َُٗسػػواؿ رقػػم  ػػتي َّللًٌ كىهي ػػتي  ( ) كىٍجوى  َّللًَّ ا ًإذلى كىٍجوى
 ؟.( كىهيوى ٤تيًٍي ه 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   عضبطوا / َُٗاٞتواب رقم 
  ً  اٍلبػىقىهىًة كىاٍلسًٌيىاءٍ "  كىٍجوىتي َّللًًٌ كىهيوى ٤تيًٍي ه  "
اًف اى قػيهَّاءٍ  َّللًَّ ا ًإذلى كىٍجوىتي  " اٍقهأكاكى    " ً  ليٍقمى

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملخلُّٱ -1

 .لبقهةا َّ مي  خي حي

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ٱُّٱ -2
 .السياء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن

 ىل مل  يكىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -3

 .لقماف َّ مم ام يل

قاعػػػػػدة الػػػػػزادة علػػػػػ   كعضػػػػبطوا(  ىفجػػػػػاءت   سػػػػػورة لقمػػػػػاف زادة )  مال اػػػػة /
 . للموضع ا١تتأخه
ػػػودي أيػػػ  كردت )  / ُُٗسػػػواؿ رقػػػم  ػػػارىلكىقىالىػػػًت ا)  ( كىقىالىػػػًت اٍلنػىوي مث  (  لسَّنيى

 ؟.اماضبطو
 –مػػػػهات   القػػػهآف البػػػػهصل   اليػػػػور ) البقػػػػهة  أربػػػػع كردت / ُُٗاٞتػػػواب رقػػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالتوبة (  – موضوافا١تائدة 
بػىٍُتً لًلتَّاًئً  الٍػأى  **** أىٍربىعٍ  ً  اٍلقيٍهآفً "  كىقىالىًت اٍلنػىويودي "   ٍسهىعٍ بػىقىهىةه عىلى  مىاًئدى
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 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ِّ .... ينىن من خن

 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ رئ .... ىهمه جه ين ىن

 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ُّٱ -3

 .ا١تائدة َّ  هس .... جكمق حق

 يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ -4

 .التوبة َّ مث...... خئحئ جئ

 .( ري ٰى لتوبة أبت )  عف  آييت البقهة كا مال اة /
 -ما هو ا١تقنيود م  البنت التارل  / ُِٗسواؿ رقم 

ًلهى قىاؿى "  اًفاىاتٍ " ٜتىٍ ي   ىهى تو اى  ى   آاى
تٍ  مىهَّبػىٍُتً بػىقىهىبػىٍُتً لًػػ مىٍهصلىى   ارًاى  كىاٍلهَّ

ًلهى قىػاؿى ا١تقنيػود بػت أف )  / ُِٗاٞتواب رقم  مػهات   القػهآف  ٜتػ  كردت(   ىػهى
 -الهارات (  – مهبُتمهصل  – مهبُتاليور ) البقهة البهصل   

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن

 .البقهة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

 جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱ -2

 خل حل جل مك  لكخك حك مقجك حق مف خف حف

 .البقهة َّ هل مل



 ِٖٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّٱ -3
 .مهصل َّ هب مب

 مثهت  مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ  مئ خئ ُّٱ -4
 .مهصل َّ مح جح مج حج

 .الهارات َّ  هث مث هت مت هب هئمب مئ هي مي ٱُّٱ -5

 / الضبط كالفوائد
ًلهى قىػػػاؿى كردت )   -ُ ػػػهى (   سػػػورة البقػػػهة   عفػػػ  النيػػػفحةلا أبػػػ  بوػػػدها     ى

 حف( ك  الاػػػػػػاشل )  خي حي جي يه ىها١توضػػػػػػع الكؿ  ) 
ا ( مق حق مف خف ػ قاعدة عىلى  كىعىٍضًبٍطويمى ـٍ   اًئياٍلتػٍَّهبًنػً  ا٢تًٍجى  الى
 ."  ٍ مً  " ًمنمٍ " قػىٍبلى  لػاى يػىٍولىميوفى  "

 (. حئ جئ يي ىي ني  مي زياالات   سورة مهصل متطابقة )  -ِ
( بوػػد  جبآيػػة الػػهارات بشػػابت مػػع آيػػيت سػػورة مػػهصل  نػػث أبػػت  لمػػة )  -ّ

ًلهى قىاؿى )  (. ىهى
 ؟.( الًَّهي ى الى يػىٍولىميوفى  اضبط مواضع ) / ُّٗسواؿ رقم 

موضػػػوُت ك  عفػػػ  مػػػهات   اليػػػور ) البقػػػهة  ٜتػػػ  كردت / ُّٗاٞتػػػواب رقػػػم 
بقهبُت لػً يػوع    ) أٞتملة االعشائنة كعضبطوااٞتاثنة (  –الهـك  –يوع   –النيفحة 

 -( كالهـك جاوا 
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن

 .البقهة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
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ِٔٗ 

 جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱ -2

 خل حل جل مك  لكخك حك جكمق حق مف خف حف

 .البقهة َّ هل مل

 .يوع  َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .الهـك َّ جم هل مل خل حل جل مك لك  خك  ٱُّٱ -4

 .اٞتاثنة َّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -5

 ؟.( فىاأي  كرد اسم اٞتالؿ هللا ألفاء )  / ُْٗسواؿ رقم 
مػهات   القػهآف البػهصل  سػت ألفاء(  فىاكرد اسم اٞتالؿ )  / ُْٗاٞتواب رقم 

علػػ   كعضػػبطتالشػػورل (  –يوسػػ   –التوبػػة  – مػػهبُتالسيػػاء  –  اليػػور ) البقػػهة 
بىًت اٍلسًٌيىاءي    )قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنة  - ( كىبىشىاكىرى يػيٍوسي ي  و اٍلبػىقىهىةٍ  مىهَّبػىٍُتً  اتى

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 .البقهة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ينىن
 .السياء َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين
 .السياء َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -4
 .التوبة َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض

 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 .يوس  َّ ىه مه جه ين



 َِٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .الشورل َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ ُّٱ -6
ػػابىتى مىٍوًضػػوىا اٍلبػىقىػػهىًة كى  مال اػػة / شل بىشى ػػا"  ى ػػمي فىػػ اٍلسًٌيى ػػسػىويمٍ  - اَّلٌلي ٭تىٍبي ػػسىبيمٍ  - بػىنػٍ يػىػػٍوـى  - بػىنػٍ

سػىويمٍ  ً  اٍلبػىقىهىًة " ًأ٢ٍتىاءً  لا" مىةاٍلًقنىا سى  " كىًأٍلبىاؼً  " لًٍلسىاًئ ٍ  بػىنػٍ  " ًبنًينسىًة اٍلػميخىاًط ٍ  مٍ بي بػىنػٍ
سػىويٍم يػىٍوـى اٍلًقنىامىػةً  م مهة كردت )  / ُٓٗسواؿ رقم  (   القػهآف البػهصللا مث  بػىنػٍ

 ؟.اضبطوا
ػسػىويٍم يػىػٍوـى اٍلًقنىامىػ)  كردت / ُٓٗاٞتواب رقػم  السحػل  –يػوع   –  ) البقػهة  ( ةً بػىنػٍ

 - قاعدة الضبط ألشوهمواضووا عل   كعضبط اٞتاثنة ( –اليجدة  –اٟتج  –
ديكاٍ  سػىويٍم يػىٍوـى اٍلًقنىامىةً  " كىيػيٍوعي  **** بػىقىهىةه كى٨تىٍله لًٍلحيجَّاًج ًإذىا سىجى ايواٍ "  بػىنػٍ  كىجى

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن

 .البقهة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ -2
 .يوع  َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ٰىري

 ين ىن نن من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -3
 .السحل َّ ىي ني مي زي  ري ٰى

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -4

 .اٟتج َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي  مي خي حي

 .اليجدة َّ لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -5

  ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رتيب ىب نب مب ٱُّٱ -6
 .اٞتاثنة َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

 /  كالفوائدالضبط 
(   البقهة كالسحللا كلب     لك اك يق( أبت قبل )  يي لمة )  -ُ
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ُِٕ 

قاعدة الزادة للموضع عل   كعضبطوا (نن) الالـالسحل بزادة 
 .ا١تتأخه

(   سوريت يوع   لك اك يقمهبُت قبل )  ( ىق يف  ىفكردت )  -ِ
(  ٰى ين ىن نن من)  ا١توضوُتاثنةلا كأب  قبلوا   كاٞت

( كم  اٞتديه أله ه أف اشية  ىث نثكلب    سورة اٞتاثنة بزادة ) 
مواضع   القهآف  ثالثة(    ىث نث مث زث رث يت ىت نت) 

  يوع   كا١توضع الهابعاٞتاثنة (  –الشورل  –البهصل ) اؿ عمهاف 
 نت( كلن  )ىن( كأبت فنوا  لمة ) ىث نثاختل  دل أتيت فنت ) 

 (.يت ىت
  اٟتج كاليجدة (  لك اك يق( أبت قبل )  خي لمة )   -ّ

لا مع مال اة أف اٞتنمكال ظ ا ًتاؾ اليوربُت   اٝتنوما ْتهؼ 
قاعدة عل   كعضبطوا( كدل أتيت   اٟتج  مثاليجدة أبت قبلوا ) 
 الزادة للموضع ا١تتأخه

ػػػاعيوا ًفنػػػًت ٮتىٍتى اضػػػبط مواضػػػع )  / ُٔٗسػػػواؿ رقػػػم  ػػػا  ى ػػػا ًفنػػػًت ( )  ًلفيػػػوفى ًفنمى ًفنمى
 ؟. ( هيٍم ًفنًت ٮتىٍتىًلفيوفى  ً  مىا( )  أىٍ اػىهى الًَّهم هيٍم ًفنًت ٮتىٍتىًلفيوفى ( )  ٮتىٍتىًلفيوفى 

ػاعيوا ًفنػػًت ٮتىٍتىًلفيػوفى )  كردت / ُٔٗاٞتػواب رقػػم  ػػا  ى البػػهصل  مػهات   القػػهآف ٜتػػ (  ًفنمى
 -اٞتاثنة ( كهها هو الصل  – اليجدة –السحل  –يوع   –  اليور ) البقهة 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن

 .البقهة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي



 ِِٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -2
 .يوع  َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ريٰى

 ين ىن نن من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -3
 .السحل َّ ىي ني مي زي  ري ٰى

 .اليجدة َّ لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -4

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -5
 مص خص كال اوا أف ) ا١توضع الااشل. الزمه َّ مض خض حض جض مص خص
 (. زي  ريكأقي ا١تواضع )  .ك ندة( أبت مفنيولة كهي  جض

  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رتيب ىب نب مب ٱُّٱ -6
 .اٞتاثنة َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

واضػػػع الفهديػػػة الػػػيت ا١تكسػػػأذ ه البػػػهصللا   القػػػهآف ا١توػػػم أف بولمػػػوا أعػػػت هبػػػها االصػػػل 
 - مواضووا واا فاع  االصل ف اختلفت

ا ًفنًت ٮتىٍتىًلفيوفى   ) أكال سورة يوع   م  ا١توضع الكؿ ( فقد كردت فقط   ًفنمى
 مغ جغ مع  جع مظ حطمض خض حض جض مص  خص حصٱُّٱ ُٗ

قاعدة الوساية أشية الو ندةلا  عل  كعضبطوا َّ مق  حق مف خف حف جف
 (. ىق ( فلم أتيت مووا )  خص  لمة )كرد   صدر اشية  

ػٍم ًفنػًت ٮتىٍتىًلفيػوفى )    عنان   من خن ٱُّٱٱ ٕٔكردت ك نػدة   سػورة السمػل  ( أىٍ اػىهى الَّػًهم هي

أيضػػػػػػػان  كعضػػػػػػػبطوا َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن
  قاعدة الوساية أشية الو ندة. عل 
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ِّٕ 

 م  سورة الزمه ا١توضع الكؿ كردت ك ندة   ( هيٍم ًفنًت ٮتىٍتىًلفيوفى  ً  مىا)    عنان 
 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رثُّٱ ّ

  جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

  موضوي الزمه  إذفأيضا مفنيولة  هسا ( أبت مص خص كال اوا أف ) َّ خئ حئ
 .( مص خص ال٫تا مفنيولة  لمة ) 

ػػ ٍ ( )  أىظٍلىػػمي ٦تَّػػ  كىمىػػ ٍ اضػػبط مواضػػع )  / ُٕٗسػػواؿ رقػػم  (    ظٍلىػػمي ٦تَّػػ أى  فىمى
 ؟.القهآف البهصل

   مػػهاتو   القػػهآف البػػهصل بيػػع(  أىٍظلىػػمي ٦تَّػػ  كىمىػػ ٍ )  كردت / ُٕٗاٞتػػواب رقػػم 
 –الوسببػػػوت  –البوػػػ   –هػػػود  – موضػػػوافالعوػػػاـ  – موضػػػوافاليػػػور ) البقػػػهة 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالني  (لا  –اليجدة 
اٍلوىوىافٍ   ىشل  أىبىٍت ًإالَّ  آيىةو  صىٍدري  *** ً  اٍلقيٍهآفٍ  بيوةه "  أىٍظلىمي ٦تَّ  كىمى ٍ  "

(ّّ) 
 (ّْ)مثيَّ اٍلنيَّ ًٌ  اٍليٍَّجدىةي  كىاٍلوىٍسبىبيوتي  *** بػىقىهىةي الىعٍػوىاـً لًػػ هيٍودو ً  اٍلبىٍو ً 

 مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -1

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت

 .البقهة َّ ىك مك لك

                                       
.أبت   سناؽ اشية البقهةم   (َُْ) ا١توضع الااشل  ل ا١تواضع أبت صدر آية إال(  ّّ(  
.العواـك البقهة    ل م  سورة  ُتبمه / كردت  مال اة(  ّْ(  



 ِْٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱٱ -2

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حصمس خس

 .البقهة َّ خك حك جك مق  حق مف خفحف

 .العواـ َّ زن  رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱ -3

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -4
 مح  جح مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب
 مض خض حض جض مص خص حص  مس خسحس جس مخ جخ
 .العواـ َّ حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط

 مف خف حف جف  مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱ -5

 .هود َّ هل مل خل حل جل مك لكخك  حك جك مق حق

 ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّٱ -6
 يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم

 .البو  َّ مئ خئ حئ جئ

 نن من زن رن ممام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -7

 .الوسببوت َّ ين ىن

 .اليجدة َّ ىي مي خي حي جي ىهيه مه  جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -8

 .الني  َّ نت  مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -9
 /  الضبط كالفوائد

 –العوػػاـ  موضػػوي)  مػػهات أربػػع(  مك لك اك يق ىق  يف ىف كردت ) -ُ
كا ػػػػدة  مػػػػهة( فقػػػػد كردت  ىئ نئ مئالوسببػػػػوت ( بنسمػػػػا )  –هػػػػود 

 (.ىئجاءت فنوا ) ك ندةِبهنا  كعضبطوافقط   سورة الني  
ك   ( لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث   البوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ) -ِ
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 ألفػػػػػػاء(لا  ىهيه مه  جه ين ىن من خن حن جناليػػػػػػجدة ) 
 فػػػاء( مػػػع  اك)  فػػػاء(لا عػػػهبط  جه  البوػػػ  ك  اليػػػجدة أبػػػت ) 

 (   سورة اليجدة.  جهفسولم أف )   اسم سورة البو
مػهات   القػهآف البػهصل   اليػور  سػتفقػد كردت  ( أىٍظلىػمي ٦تَّػ  فىمى ٍ  أما مواضع )

أيضػػا علػػ   بطواكعضػػالزمػػه(  –البوػػ   -يػػوع   –العػػهاؼ  – موضػػوُت)العوػػاـ 
 - قاعدة الضبط ألشوه

ـٍ  ًستَّةه "  أىٍظلىمي ٦تَّ  فىمى ٍ  "  عىهىؼى يػيٍوعي ى  ىٍو ى زيمىهى الىعٍػوىاـٍ  *** اى ً هىا
ثىةو  ً   صىٍدري آيىةو  ٍدهىا ً  الٍعهىاًؼ يػيٍوعي ى اٍلزَّمىهٍ  *** اٍ تػىوىهٍ  ثىالى  ٕتًى

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -1
 نت مت زت رت يب ىب  نبمب زب رب يئ
 لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يتىت
 .العواـ َّ ام يل ىل مل يك ىك مك

 حض جض مص  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2

 جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ  مع جعمظ حط مض خض

 .العواـ َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك

 جل مك لك خك حكجك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -3

  ٰهمه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خلحل

 .العهاؼ َّ  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي

 ىن نن  من زنرن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك ٱُّ -4

 .يوع  َّ ٰى ين

 مم خم حمجم هل  مل خل حل جلمك لك خك حك جك  مق  ٱُّٱ -5

 .البو  َّ  جه هن من خن حن جن



 ِٕٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ىن من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -6

 .الزمه َّ مه جه ين

 /  الضبط كالفوائد
 ا١توضػػع الاػػاشل( عػػدا العوػاـ  هن من خن حن ػل ا١تواضػػع أبػت )     -ُ

(   العوػػػاـ ك  جف)(  لمػػػة  يل ىل ملكالزمػػػه  نػػػث أبػػػ  بوػػػد ) 
 (   الزمه.جم)

 ىل ملالعوػػاـ كالبوػػ  أبػػت   سػػناؽ اشيػػة ك  تَتهػػا أبػػت )  موضػػوي -ِ
 ( صدر آية. يل

( يل ىل ىث) ألػػػػػواكمػػػػػ  سػػػػػورة العوػػػػػاـ أبػػػػػت  الاػػػػػاشلك  الكؿضػػػػػوُت ا١تو  -ّ
 به هها لدل اشات  (لايل ىل مل) ألفاء الهابعك  الاالثك 

ـٍ  أىكَّؿً  لىدىل"  كىًم ى اإًلٍبًل اثٍػسػىٍُتً  " شل "  أىٍك بػىقيوليوٍا لىٍو أىَنَّ  " *** الىعٍػوىا  الىعٍػوىاـٍ   ى
 الكؿ  ا١توضػػػػع  ألفػػػػاء( يل ىل ملكألوبػػػػ    سػػػػورة البوػػػػ  أم أف ) 

   العوػػػػاـ كالبوػػػػ  لا كعمومػػػػا الاػػػػاشل  ا١توضػػػػع  ألػػػػواك( يل ىل ىثبنسمػػػػا )
( آيػػػػة ػػػػػػ مستنيػػ)إذا  اعػػػػت أمػػػػا ( يل ىل ىث)آيػػػػة ببػػػػوف  صػػػػدرجػػػاءت  ذاإ

 (.مل) فاء لمة مستني  مع   فاء( كعهبط يل ىل مل) ببوف
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 بُت ا١تقنيود م  البنت التارل  / ُٖٗسواؿ رقم 
ثىةه  مىيىاًجدى اَّللًٌ  " ئًبػىٍُتً  بػىقىهىةه لًػػ***  أىبىتٍ " ثىالى  ثػىبػىتىتٍ اثٍػسػىٍُتً  اتى
ػاًجدى اَّللًٌ هها البنػت ضػبط ١تواضػع )  / ُٖٗاٞتواب رقم   ثػالث( الػيت كردت  مىيى

 - ( موضوُتالتوبة  –  سوربُت ) البقهة القهآف البهصل مهات   
 مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت

 .البقهة َّ ىك مك لك

 لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ُّٱ -2
 .التوبة َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ -3
 .التوبة َّ جت هب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ

 التوبة لدل اعمار ا١تياجد فال بسيوا. موضوي    اة/مال
ا اٍٝتيتي أي  كردت )  / ُٗٗسواؿ رقم   ؟.(لا مث اضبطوا ييٍه ىهى ًفنوى

ػػػا اٍٝتيػػػتي )  كردت / ُٗٗاٞتػػػواب رقػػػم   –( مػػػهبُت   القػػػهآف   ) البقػػػهة  ييػػػٍه ىهى ًفنوى
الػواك ( مػع  ييػٍه ىهى كى   )  الػواك  سورة السور كاربػط بػُت زادة  الواكالسور ( كأبت بزادة 
 -ر و اليت   اسم سورة الس

 مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت

 .البقهة َّ ىك مك لك

 مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ٱُّٱ -2
 .السور َّ  مئ هي
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عٍػنىا ًخػػػٍزمه ٢تيػػػػٍم ً  اضػػػبط اشات )  / ََِسػػػواؿ رقػػػػم   ً   ًخػػػػٍزمه ٢تىيػػػػٍم ( )  الػػػػدُّ
عٍػنىا  ؟.(  الدُّ

عٍػنىا ًخٍزمه ٢تيٍم ً   ) كردت / ََِاٞتواب رقم   ا١توضػع الاػاشل –) البقهة  مهبُت(  الدُّ
عٍػنىاً   ًخػػٍزمه ٢تىيػػٍم   ا١تائػػدة (لا بنسمػػا )   ا١توضػػع الكؿ( كردت مػػهة كا ػػدة فقػػط    الػػدُّ
الطػػهفُت  قاعػػدة اخػػتالؼ الوسػػط بػػُتعلػػ   ا١تواضػػع الاالثػػة كعضػػبطمػػ  سػػورة ا١تائػػدةلا 

بشػػػابا كاخػػػتالؼ  الطػػػهؼ الخػػػَت( كا١تائػػػدة  الطػػػهؼ الكؿ) البقػػػهة كهػػػو ا١تتشػػػابُت 
 -م  ا١تائدة  الكؿكالهم هو  ا١توضع الوسط

 مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت

 .البقهة َّ ىك مك لك

 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ -2
  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث

 .ا١تائدة َّ ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل

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

 هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي نيمي زي ري ٰى

 جح مج حج  مثهت مت خت حت جت هبمب خب حب  جب

 حط مض خض حض جض مص خص حص  مسخس حس جس مخ جخ مح

 حل مكجل لك  خك حك جكمق حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ

 .ا١تائدة َّ  حم جم هل مل خل

  قػػاؿ أهػػل التأكيػػل ا٠تػػزم ( خػػزم ٢تػػم   الػػدعنا () ٢تػػم خػػزم   الػػدعنا)  فائػػدة /
( كهػػها   سػػناؽ الوقػػوأت كالسبػػاؿ اال  خػػزم ) الوقوبػػة الواجلػػة آيػػة ا١تائػػدة قػػدمت

( كهػػػها      الػػػدعنا آيػػػة البقػػػهة قػػػدمت )(أمػػػا  أف يقتلػػػوا أك ينيػػػلبوا أك بقطػػػع بػػػهل )
 (. إال خائفُت سناؽ الهؿ كا٢تواف أال بهل )
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اَّلٌلى كىاًسػػعه  ًإفَّ  - كىاَّلٌلي كىاًسػػعه عىلًػػنمه )  اضػػبط مواضػػع اشات / َُِسػػواؿ رقػػم 
 ؟.( عىًلنمه 

مػػػهات   القػػػهآف البػػػهصل  سػػػت(  كىاَّلٌلي كىاًسػػػعه عىلًػػػنمه )  كردت / َُِاٞتػػػواب رقػػػم 
قاعػػدة الضػػبط علػػ   كعضػػبطواالسػػور(  –ا١تائػػدة  –آؿ عمػػهاف  – ثػػالث مػػهات)البقػػهة 

(  بقهات ثالث( كقلت )    مائدة عوربقهاتو لػػ عمهاف عل ثالث  ) أٞتملة االعشائنة
 -مهات  ثالثللداللة أهنا كردت   البقهة 

 مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  ُّٱ -1

 حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن

 هت مت خت  حت جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ

 .البقهة َّ  جخ مح جح مج حجمث

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ يل ىل مل يك ىكمك لك  اك يق ىقيف ىف يث

 مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت ٱٱُّ -3

 .البقهة َّ  خص حص مس خس حسجس

  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -4

 .عمهاف آؿ َّ اك يق  ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱ -5
 مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .ا١تائدة َّ خص حص مس خس  جسحس مخ جخ مح جح مج حجمث هت

 خن حن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -6
 .السور َّ  يه ىه مه جه ينىن من

 -اليت   البقهة ألبنات التالنة  الاالثة ا١تواضع كعضبط
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ثي  اٍلبػىقىهىة ً   لى  ثىالى  اليٍكذلى "  كىقىاؿى ٢تىيٍم عىًبنػُّويمٍ  " لىدىل أكَّالن  *** مىهَّاتو بػيتػٍ
عًنوىا  خىاًذؿٍ  كىٍهوى "  شٍَّنطىافي يىًودي يمي اٍلفىٍقهى ال " لىدىل الاَّالًاىةي كى  *** " سىٍبعى سىسىاًبلى  " لىدىل اذٍ يٍههىا  ى
 (جس مخ جخ(   آؿ عمهاف كا١توائدة )ىه مه جهأب  قبل ) مال اة /

 ( فوردت مهة كا دة   القهآف   سورة البقهة  اشية اَّلٌلى كىاًسعه عىًلنمه  ًإفَّ كاما اشية ) 
 ام  يلىل مل يك ُّٱ قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا (ُُٓ)
 .َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم

ا اَّلٌلي قىػػػاليواٍ اٗتَّىػػػهى كى  - قىػػػاليواٍ اضػػػبط مواضػػػع اشات )  / َِِسػػػواؿ رقػػػم  (  كىلىػػػدن
ا الهٍَّٛتى ي كىقىاليوا اٗتَّىهى )  ؟.(كىلىدن

ا اَّلٌلي قىػاليوٍا اٗتَّىػهى )  كردت / َِِاٞتواب رقػم  البقػهة ( ثػالث مػهات   اليػور ) كىلىػدن
لا بنسمػا اشيػة ك ندة( كهي  قىاليواٍ كى   البقهة فقط )  الواكدة البو  ( كبزا –يوع   –
ا الػػػهٍَّٛتى ي كىقىػػػاليوا اٗتَّىػػػهى )  ( كردت فقػػػط   مػػػهصل كالعبنػػػاءلا كفنمػػػا يلػػػي ضػػػبط ٚتنػػػع  كىلىػػػدن

 -ا١تواضع بهن البنات 
ا اَّلٌلي قىاليوٍا اٗتَّىهى  " ثىةه "  كىلىدن ػوٍ  ً   ثىالى   ً ػبىػقىهىةي يػيٍوعي ى ً  اٍلبى
ا فػىقىٍط ً  اٍلوىوىافٍ "  قىاليواٍ كى  " ًأٍلوىاكٍ  قيلٍ  هى اكىاًت كىالىٍرضً  " بػىٍودى اعىتي بىل لَّتي مىا ً  اليَّمى  فٍ أى "  سيٍبحى

اعىتي هيوى اٍلسىًٍتُّ  " كىً  يػيٍوعي  لىوىا أىبى "  كىييسًهرى الًَّهي ى  " اٍلبىٍو ً  كىً   بػىٍودىهىا" سيٍبحى  قػىبػٍ
ا الهٍَّٛتى ي ا اٗتَّىهى كىقىاليو  " ا " كىلىدن ويٍما أىبىدن ٍد عىسػٍ  ً  مىٍهصلىى كىالىعًٍبنىاًء فىالى ٖتًى
هىا ئنا ًإدِّا " مىٍهصلىى  ً   بػىٍودى نػٍ تيٍم  ى  بػىتػىوىدَّلٍ  فىالى "  سيٍبحىاعىتي بىٍل ًعبىاده مٍُّبهىميوفى  كىً  الىعًٍبنىاًء " " لىقىٍد ًجئػٍ

 حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ حئخئ ييجئ ىي ني مي ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مت خت

 خس  حسجس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت حتخت  هبجت مب خب حب ٱُّٱ -2

 .يوع  َّ مع جع مظ  حط مض خض حض جضمص خص حص مس

 .البو  َّ  خن حن جن مم خم حم جم ُّٱ -3

ا الهٍَّٛتى ي كىقىاليوا اٗتَّىهى  ) أما مواضع  -(  كىلىدن
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 .مهصل َّ حج مث هت مت  خت  ٱحت جت هب مب خب ُّٱٱ -1

 .العبناء َّ ٰذ يي ىي مي  حيخي يهجي ىه مه جه ُّٱ -2

اكىاًت كىالىٍرضً اضبط مواضع )  / َِّقم سواؿ ر   ؟.( مىا ً  اليَّمى
اكىاًت كىالىٍرضً )  كردت / َِّاٞتػػواب رقػػم  ػػا ً  اليَّػػمى مػػهة    إ ػػدل عشػػه(  مى
 –الوسببػػػػوت  –السػػػػور  –السحػػػل  –يػػػػوع   –العوػػػػاـ  –السيػػػاء  –اليػػػور ) البقػػػػهة 

ًة اٍلضَّػػٍبًط  ع علػػ ٚتنػػع ا١تواضػػ كعضػػبطالتسػػاب  (  –اٟتشػػه  –اٟتديػػد  –لقمػػاف  قىاًعػػدى
 -كعل  السحو التارل  ًأٟتٍىنٍيهً 

ػػػمىاكىاًت كىالىٍرضً  لَّػػػتي    )أكال -السحػػػل  -مػػػهات   ) البقػػػهة  ثػػػالثكردت  ( مىػػػا ً  اليَّ
 صػدركقػد أبػت فنوػا  موضػع ك نػدكهػو  الػواكاٟتشه (لا إال أعت   سورة السحل بزادة 

 - ناؽ اشاتسٓتالؼ آييت البقهة كاٟتشه أبت    آية
 حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ خئحئ جئيي ىي ني مي ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مت خت

 .السحل َّ جل مك لك خك حكجك مق حق مف  خف حف جف مغ ٱُّٱ -2

 حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مضخض حض جض مص خص ٱُّٱ -3

 .اٟتشه َّ  خك حك جك مق حقمف خف

ػػػػػمىاكىاًت كىالىٍرضً  أىال ًإفَّ َّللًٌ )    عنػػػػػا   القػػػػػهآف   اليػػػػػور  مػػػػػهبُت( كردت  مىػػػػػا ً  اليَّ
كبه هها لػدل أخػه آيػة مػ     اسم اليوربُتلا الواكك  السوفكا ًت ت  ر(سو ال –  وع)ي

 -سورة السور 
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -1

 .يوع  َّ رب يئ
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 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن  من زن رن ُّٱ -2
 .السور َّ  حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ

ػػػػػمىاكىاًت كىالىٍرضً  َّللًَّ )    لاػػػػا   القػػػػػهآف   اليػػػػػور  مػػػػػهات ثػػػػالث( كردت  مىػػػػػا ً  اليَّ
  قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوااٟتديد(  –لقماف  –)السياء 

ثىةه "  مىا ً  اليَّمىاكىاًت كىالىٍرضً  َّللًَّ  "   ً  اٍلقيٍهآًف الٍػمىًجندٍ  ثىالى
 فًػي السًٌيىا كىليٍقمىافى كىاٟتٍىًديدٍ  

 جك  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّٱ -1
 .السياء َّ  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك

 .لقماف َّ مف خف حف جف مغ جغ جعمع  مظ حط مض خض ٱُّٱ -2

 .اٟتديد َّ جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -3

ػػمىاكىاتً )  ٚتنػػع مػػا كرد   السيػػاء ألنيػػنسة / مال اػػة ( كىالىٍرضً  كىمىػػا ً   مىػػا ً  اليَّ
 (. َُٕ)  عدا ههن اشية

ػػػػػػػمىاكىاًت كىاٍلىٍرضً  يػىٍولىػػػػػػػمي  )  رابوػػػػػػػا   القػػػػػػػهآف   اليػػػػػػػور  مػػػػػػػهبُت( كردت  مىػػػػػػػا ً  اليَّ
(   اسػم اليػوربُت ك٫تػا قهيبتػػاف  السػُتك الوػُت  ػهكؼ )  اب ( عػهبطسػالت –سببػوت و)ال

(    السػوفك  التاءك الباء لا كأيضا ا ًت ت اٟتهكؼ ) ( لىمي وٍ يػى   لمة ) عُت   الهسم مع 
 -(  فته ه٫تااٝتاء اليوربُت ) 

 مق مفحق خف حف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -1

 .الوسببوت َّ  خل حل جل مك لك خك حك  جك

 ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -2

 .التساب  َّ ىف يث

 كا دة فقط   سورة العواـ مهة( كردت  مَّا ً  اليَّمىاكىاًت كىالىٍرضً  لًٌمى )   خاميا
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 نت متزت رت يب ىب  نبمب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ (ُِ)

 .َّ لك  اك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت

 .ِٖكهي  ( الىٍرضً  كىمَّا ً   اليَّمىاكىاًت مَّا ً  أبت )  (ُُ) ك  تَت ههن ا١تواضع

ًة اٍلضٍَّبًط ًأٟتٍىنٍيهً بيٍضبىطي عىلى   ًإٍ دىل عىشىهٍ "  مىا ً  اليَّمىاكىاًت كىالىٍرضً  " بػَّهٍ  قىاًعدى  فػىتىدى
اكىاًت كىالىٍرضً  لَّتي  " ا  لَّتي كى  كىً  اٍلسٍَّحًل قيٍل " " ً  اٍلبػىقىهىًة كىاٟتٍىٍشهً  مىا ً  اليَّمى  اٟتٍىنٍيًه  أىكَّؿي " كىهىهى

ا ً  اٍلبػىقىهىًة لىدىل "  " كىلىتي الدًٌي ي كىاًصبنا كىبػىٍودىهىا ً  اٍلسٍَّحًل " " كىقىاليواٍ اٗتَّىهى اَّلٌلي كىلىدن
 " هيوى اَّللَّي ا٠تٍىاًلقي اٍلبىارًئي اٍلمينيىٌوًر " كىً  اٟتٍىٍشًه قيٍل لىدىل ا٠ٍتًتىاـً كىٍاٍ نًيهٍ 

اكىاًت كىالىٍرضً  أىال ًإفَّ َّللًٌ  " ا اٍلًسٍلمىاٍف  مىٍوًضواىفٍ "  مىا ً  اليَّمى  ً  يػيٍوعي ى كىاٍلسػٍُّوًر قػىهىأىهى
"  أىالى ًإفَّ كىٍعدى اَّلٌلً  ىقٌ  قيٍل بػىٍودىهىا ً  يػيٍوعي ى
" 

 " كىهيوى اٟتٍىقٌ  قىٍد يػىٍولىمي مىا أىعتيٍم عىلىٍنتً  كىً  اٍلسػٍُّوًر "
ثىةه "  مىا ً  اليَّمىاكىاًت كىالىٍرضً  َّللًَّ  "  فًػي السًٌيىا كىليٍقمىافى كىاٟتٍىًديدٍ  ً  اٍلقيٍهآًف الٍػمىًجندٍ  ثىالى
اكىاتً  " " لىدىل السًٌيىا  اى أىيػُّوىا السَّاسي قىٍد جىاء يمي الهَّسيوؿي  " ا كىالىٍرضً  كىمىا ً   مىا ً  اليَّمى ًقي السًٌيى " أى

(ّٓ) 

ا ً  ليٍقمىافى "بػىوٍ  هى لىوىا " " ًإفَّ اَّللَّى هيوى اٍلسىًٍتُّ اٟتٍىًمندي  دى ايىةي اٟتٍىًديدٍ  َّللًَّ  سىبَّحى  كىالاَّاًلثي قيٍل قػىبػٍ  " ًبدى
بػيٍوًت كىاٍلتػَّسىابيً   آيػىتىافٍ "  مىا ً  اليَّمىاكىاًت كىاٍلىٍرضً  يػىٍولىمي  "  أىبىػػاٍف قد ً  اٍلوىٍسبى

هىا ً    " كىيػىٍولىمي مىا بيًيهُّكفى كىمىا بػيٍوًلسيوفى  كىً  اٍلتػَّسىابيً  "  " خىاًسهيكفٍ  كىالًَّهي ى آمىسيوا ًأٍلبىاًطلً  اٍلوىٍسبىبيوًت قيٍل "بػىٍودى
ا " " ً  الىعٍػوىاـمَّا ً  اليَّمىاكىاًت كىالىٍرًض  لًٌمى  " هى ا بػىٍودى ـٍ  قيل َّللًٌ  جى  " رىبًٌ الىَنى

 ؟.( مث اضبطوا  يلّّ لَّتي قىاعًتيوفى أي  كردت )   / َِْسواؿ رقم 
الػهـك (  –( مػهبُت   اليػور ) البقػهة   يلّّ لَّػتي قىػاعًتيوفى )  كردت / َِْاٞتواب رقم 

                                       
اكىاتً )  ألنينسة السياء ٚتنع ما كرد  (  .( َُٕههن اشية )  عدا اشية( كىالىٍرًض  كىمىا ً   مىا ً  اليَّمى ّٓ(  
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 (  البقهة كالهـك "  يلّّ لَّتي قىاعًتيوفى   "  )قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنةعل   كعضبطوا
 حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ خئحئ جئيي ىي ني مي ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مت خت

 .الهـك َّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي  حي جي يه ىه ٱُّٱ -2

 .( خي  حي ك  ا١توضوُت أب  قبلوا )
اكىاًت كىالىٍرضً اضبط مواضع )  / َِٓسواؿ رقم   ؟.( بىًديعي اليَّمى
ػػمىاكىاًت كىالىٍرضً )  كردت / َِٓاٞتػػواب رقػػم  البقػػهة ( مػػهبُت   اليػػور ) بىػػًديعي اليَّ

 -( العواـ –
 .البقهة َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت ُّٱ -1

 جههن من خن حنجن مم خم حم  جم هل مل خل جلحل مك لك ٱُّٱ -2
 .العواـ َّ  خي حي جي ٰه مه

ا ً  اٍلبػىقىػػػهىًة  هى ػػػوفي لىػػػتي كىلىػػػده  ػ ػػػػأىعَّ  )كىً  الىعٍػوىػػػاـً ( " ضىػػػ  أىٍمػػػهان قى كىًإذىا  )بػىٍوػػدى  قىػػػاؼً  ( يىبي
ةه  " ػ أىعَّػػػ " عػيػٍوفً ك ٫تزة عى وىاـً مى عػٍ أى ػال عػيٍوفي ٫تزة ك " كى ضى  قى  " قىاؼً هىًة مىعى قى اٍلبػى  ػًهًن ٢تىىػا قىاًعػدى كىهى

ٍورىةٍ  مىٍشويٍورىةٍ  اًبًت مىعى اٍسًم اٍليُّ ٍوًضًع اٍلػميتىشى  .رىٍبطي اٍلػمى

ػػػػػ    كردت اشيػػػػػة )أيػػػػػ / َِٔسػػػػػواؿ رقػػػػػم  ػػػػػ  أىٍمػػػػػهنا فىًإ٪تَّىػػػػػا يػىقيػػػػػوؿي لىػػػػػتي  ي ًإذىا قىضى
 (؟.فػىنىبيوفي 

آؿ  –القػػهآف البػػهصل   اليػػور ) البقػػهة مػػهات    أربػػع كردت / َِٔاٞتػػواب رقػػم 
الىبػىقىػهىةي لًػػػ   )قاعػدة الضػبط أٞتملػة االعشػائنةعلػ   كعضػبطواتػافه (  –مػهصل  –عمهاف 

ػػػ  أىٍمػػػهناكى )  الػػػواك(لا ك  البقػػػهة أبػػػػت بػػػزادة ًعٍمػػػهىافى كىمىػػػٍهصلىى ٢تىىػػػا تيٍفػػػهىافٍ  ( كهػػػػي  ًإذىا قىضى
( مػع  ذىاإػفىػ)  فػاء( عػهبط  ذىا قىضىػ  أىٍمػهناإػفىػ ) الفػاءه أبػت بػزادة فلا ك  سورة تاك ندة

 -ه فالفاء م  اسم سورة تا
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 .البقهة َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت ُّٱ -1

 ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم ٱُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .مهصل َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حصمس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ -3

 .تافه َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -4

تً اضبط مواضع ) / َِٕسواؿ رقم  تً  لىبيمي قىٍد بػىنػَّسَّا ( )قىٍد بػىنػَّسَّا اشاى  ؟.(اشاى
 - عضبط ا١تواضع ألبنت التارل / َِٕاٞتواب رقم 

تً  "   جىاءىٍت ً  اٍلوىوىافٍ "  قىٍد بػىنػَّسَّا اشاى
تً  لىبيمي قىٍد بػىنػَّسَّا  "  افٍ ً  اٟتٍىًدٍيًد كىًعٍمهى "  اشاى

دىةي  هً "  لىبيمي  " زًاى   أىبىٍت ً  اٍلػميتىأخًٌ

هً  فىاٍضًبٍطوىا عىلى   دىًة لًٍلػميتىأخًٌ  اٍلٌزًاى
 جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّٱ -1

 خل حل جل مك  لكخك حك جكمق حق مف خف حف

 .البقهة َّ هل مل

 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ -2
 ام يل ىلمل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 .عمهاف آؿ َّ  ين ىن نن من رنزن مم

 .اٟتديد َّ هل مل خل  حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف خف حف ُّٱ -3

 ؟.( ًإَنَّ أىٍرسىٍلسىاؾى اضبط مواضع )  / َِٖسواؿ رقم 
 –فػاطه  –ال ػزاب  –مػهات   اليػور ) البقػهة  أربػع كردت / َِٖاٞتواب رقم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالفتح ( 
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 بػىقىهىةي الىٍ زىاًب مثيَّ اٍلفىٍتحي كىفىاًطهٍ  *** اى خىاًطهٍ  أىٍربػىوىةه " ًإَنَّ أىٍرسىٍلسىاؾى  "
 .البقهة َّ  ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم  حم جم ُّٱ -1

 .ال زاب َّ مه جه ين ىن من خن حن  جن  ٱُّٱ -2

 .فاطه َّ يت ىت نت مت زت رت  يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -3

 .الفتح َّ خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ -4

  اسػػم  الػهاءكا ػًتؾ  ػػهؼ  ( جن مم خم أبػ  بوػػدها ) هة ك فػػاطه   البقػ
( كا ػػػًتؾ  ػػػهؼ  حس جس مخ)  حزاب كالفػػػت ػػػأبػػػ  بوػػػدها   الاليػػػوربُتلا ك 

   اسم اليوربُت. اٟتاء

 ؟.(لا مث اضبطوا أىٍصحىابي اٞتٍىًحنمً أي  كردت )  / َِٗسواؿ رقم 
 –مػػػهات   القػػػهاف البػػػهصل   اليػػػور ) البقػػػهة  سػػػت كردت / َِٗاٞتػػػواب رقػػػم 

اعػدة الضػبط أٞتملػة قعلػ   كعضػبطوااٟتديػد (  -اٟتػج  –التوبػة  – موضػوُتا١تائدة 
بىُت)  االعشائنة ٍيدٍ  ى   م اتىبى اٟتٍىًجنجي كى٢تىيٍم بػىقىهىةه عىلى  مىائًدى  -(  دى

 .البقهة َّ  ٰه مه جه هن من خن حنجن مم خم  حم جم ُّٱ -1

 .ا١تائدة َّ مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّٱ -3

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -4
 .ةالتوب َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 .اٟتج َّ زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -5

 ىنمن خن حن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6

 .اٟتديد َّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين
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  مه جه ينا١تائػػدة كسػػورة اٟتديػػد بشػػابت فنمػػا أبػػ  قبلوػػا )  موضػػوي
 (. يه ىه

ػػوى ) اضػػبط اشات  / َُِسػواؿ رقػػم  قيػػٍل ًإفَّ ( )  ويدىلػالٍػػقيػػٍل ًإفَّ هيػدىل اَّللًٌ هي
 ؟. ( ل اَّللًٌ هيدى  ويدىلػال

ػوى )  كردت / َُِاٞتواب رقم  (   البقػهة كالعوػاـلا  ويدىلػالػقيػٍل ًإفَّ هيػدىل اَّللًٌ هي
ػػدىل اَّللًٌ ( مقدمػػة علػػ  )  ويدىلػالػػبنسمػػا   اؿ عمػػهاف كردت )   ويدىلػالػػقيػػٍل ًإفَّ ( )  هي

ػػػدىل اَّللًٌ  ا عمػػػهافلا كأيضػػػػ اؿمػػػ  اسػػػم سػػػورة  اؿ( مػػػػع  ويدىلػالػػػ)  اؿ( كعػػػهبط بػػػُت  هي
لا إذ أف موضػع اؿ عمػهاف قاعدة اختالؼ الوسػط بػُت الطػهفُت ا١تتشػابُتعل   عضبطت

 -هو الوسط بُت البقهة كالعواـ 
 ينجه ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه

 .البقهة َّ ِّ ُّ

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -2

 يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب

 .عمهاف آؿ َّ اك يق  ىق

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -3

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
 مث هت مت  حتخت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ
 .العواـ َّ مج حج

 ؟.(لا مث اضبطوا كىلىًئً  ابػَّبػىٍوتى أىٍهوىاءهيمأي  كردت )  / ُُِسواؿ رقم 
هات   ) البقػػهة مػػ ثػػالث(  كىلىػػًئً  ابػَّبػىٍوػػتى أىٍهػػوىاءهيم)  كردت / ُُِاٞتػػواب رقػػم 
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 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالهعد (لا  –موضوُت 
ثىةه "  كىلىًئً  ابػَّبػىٍوتى أىٍهوىاءهيم " دٍ  ثىالى  كىً  اٍلهٍَّعًد أىبىتٍ  مىٍوًضوىٍُتً ً  اٍلبػىقىهىًة  *** ًأٍلوىدى

 ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جهين

 .البقهة َّ ِّ ُّ َّ

 مف خف حف جفمغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -2

 حم  جم هل مل خل حل جلمك لك خك  حك جك مقحق

 .البقهة َّ جه هن من خن حن جن مم خم

 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث ُّٱ -3
 .الهعد َّ من زن رن مم ام يل

(لا ك  ا١توضع  جىاءؾى ًم ى اٍلًوٍلمً  الًَّهم بػىٍودى م  البقهة )  الكؿأب  بودها   ا١توضع 
ػاءؾى ًمػ ى اٍلًوٍلػمً  ًد مىامًٌ  بػىوٍ )  الااشل البػاء   قاعػدة الًتبنػ  ا٢تجػائيعلػ   كعضػبطوا ( جى
بػىٍوػدى  "فػأب  بوػدها  ً  اٍلهٍَّعػًد أمػا لا " مًٌ  بػىٍوػًد مىػا "م    ٍنما١تً " قػىٍبلى  الًَّهم بػىٍودى  "  م 
 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا " جىاءؾى ًم ى اٍلًوٍلمً  مىا

اءؾى ًم ى اٍلًوٍلمً  ًم  بػىٍوًد مىا )اشية أله ه أف  كم  اٞتديه  ُْٓأبت  شل البقهة  ( جى
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱٱ ُٔأيضا   آؿ عمهاف اشية 

 جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع  جع
 .َّ  مك لك خك حك

( الولم هسا علم ألبماؿ كلن  كراءن ىي مي  خي حي جيا١توضع الكؿ ) فائدة /
جػػػاءؾ مػػػ  الولػػػم أ كصػػػفابت كِبف ا٢تػػػدل هػػػدل هللا  علػػػم لف موسػػػان  بوػػػد الػػػهم

كموسان  أف دي  هللا االسالـلا كأف القهآف  الـ هللا فباف لفظ ) الهم ( ألنػق كلعػت   
 التوهي  أبلغ ك  الوص  أقود.
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 ؟.( الًَّهي ى آبػىنػٍسىاهيمي اٍلًبتىابى اضبط مواضع اشية )  / ُِِسواؿ رقم 
سىػاهيمي اٍلًبتىػابى ية ) اش كردت / ُِِاٞتواب رقم  مػهات   اليػور  ٙتػاف(  الًَّهي ى آبػىنػٍ

 ػػل   (الوسببػػوت –القنيػػ   –الهعػػد  – ثػػالث مواضػػعالعوػػاـ  – موضػػوُتالبقػػهة  )
لا سػناؽ اشيػةالعوػاـ كالوسببػوت أبػت     لػثك   شلإال  صدر آيػةا١تواضع أبت فنوا 

  قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا
سى  "  آيىػػة صىٍدرى  أىبىتٍ  ٜتىٍيىةه  *** ٙتىىاعًنىة مىوىاًضعه "  اهيمي اٍلًبتىابى الًَّهي ى آبػىنػٍ

شل  ًلثً كى   ى ثىةي  يى كىهٍ  *** ًأٍلوىسىطٍ  كىاٍلوىٍسبىبػيٍوتً  الىعٍػوىاـً   ى  فػىقىطٍ  مىوىاًضعو  ثىالى
 رت  يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ نت مت زت

 جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ ين ىن من خن حن

 نث مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -3
 .العواـ َّ يث ىث

 مص خص حص مس خس  حسجس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -4
 .العواـ َّ جع  مظ حط مض خض حض جض

 زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّٱ -5
 جئ يي ىي  نيمي زي ري ٰى ين ىن نن من
 .العواـ َّ خئ حئ

 ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -6
 .الهعد َّ  رث يت ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب  رب يئ

 .القني  َّ جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم  ُّٱ -7
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 ىئ نئمئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -8
 .الوسببوت َّ نت مت زت  رت يب ىب نبمب زب رب يئ

 / كالفوائدالضبط 
كا ػػًتؾ  دعػػاـ كاله وػػالع  لػػثفقػػط    موضػػوُت   ( يي)  ألػػواككردت  -ُ

 (.ِّ  الوسببوت فقط ) كألفاء  اسم اليوربُتلا  الوُت هؼ 

ا١توضػع الكؿ ا   لا أبػ  بوػدهصدر آيػة( اليت أبت  جن يم  ىم)  -ِ
مػ  كا١توضػع الكؿ م  البقهة ا١توضع الااشل ( كبودها   مئم  البقهة )

( كبوػػػػػدها    ٰى(لا ك  الهعػػػػػد أبػػػػػت  لمػػػػػة )رتالعوػػػػػاـ أبػػػػػت )
قاعػػػػدة الًتبنػػػػ  هػػػػهن البلمػػػػات علػػػ   ضػػػبط( كيػػػػتم خن حنالقنيػػػ  )

 الفػاء( قبػل رتمػ  ) الوػُت( قبػل مئمػ  ) التاء   نث أف ا٢تجائي
( خنمػػ   لمػػة ) القػػاؼ( كأيضػػا خن حنمػػ  ) ما١تػػن( قبػػل ٰىمػػ  )

 ني .قال قاؼعهبطوا مع 

الهبع عضبط   ربع ما عسي  كلب  عضبط مباهنا   جاءت ( مئ) -ّ
 نسخ :كالهبع اشيةبهبط بُت  اليت كاٞتملة اإلعشائنة أٞتملة اإلعشائنة

بود الولم  قبلوا أٞتملة اإلعشائنة  أشيةكلهبط  التالكة  ق التالكة
 (يتلونه الهي  أبنساهم البتاب – العلم الهل جاءؾ م  بعد) .التالكة

مع  اشية  ربع سنقوؿ اليفواء كلضبط جاءت ( رت)
م   قبلوا ٚتلة   أشيةكأما ربطوا  اليفواء ال يوهفوف البتاب الهبع 

 .( يوهفوعت الهي  أبنساهم البتاب –بود ما جاءؾ  م  ) عهؼ عهؼ
شابت مع موضع   سورة العواـ كييضبط م  سورة البقهة يت كا١توضع الااشل

 أليناؽ.
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 ؟.( أيٍكلىًئهى يػيٍوًمسيوفى ًبًت كىم  يىٍبفيٍه ًبتٍ أي  كردت اشية )  / ُِّسواؿ رقم 
 -هود (  –  اليور ) البقهة  مهبُت كردت / ُِّاٞتواب رقم 

 زت رت  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ -1

 .البقهة َّ نت مت

 جئيي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ٱُّٱ -2
 جحمج حج مث هت مت ختحت جت هب مب  خب حب جب مئهئ خئ حئ

 .هود َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

الػهي  ذ ػهَنهم اضػافة  ا١توضػوُتمػهات   القػهآف  ٜت كردت  ( حب جب ك لمة )
 -ا١تائدة (  –السياء  –اذل اليور ) آؿ عمهاف 

 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ُّٱ -3

 مك لك اك يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث

 .افعمه  آؿ َّ يك ىك

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ -4
 لك اك يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث
 .السياء َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك

 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ٱُّٱ -5

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

  خل حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف

 .ا١تائدة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
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 .؟( هيمي ا٠تٍىاًسهيكفى  فىأيٍكلىًئهى أضبط اشية )  / ُِْسواؿ رقم 
 – ا١توضػػػػع الاػػػػاشلمػػػػهات   اليػػػػور ) البقػػػػهة  ثػػػػالث كردت / ُِْاٞتػػػػواب رقػػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواا١تسافقوف (  –العهاؼ 
 كىالٍػميسىاًفقيوفٍ  كالىٍعهىاؼً  اٍلبػىقىهىةً   ىشل  *** " هيمي ا٠تٍىاًسهيكفى  فىأيٍكلىًئهى  " ثىالى ن  كىاقٍػهىأ

 زت رت  يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ -1

 .البقهة َّ نت مت

 .العهاؼَّ  حم جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك ٱُّٱ -2

 خئ حئجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -3
 .ا١تسافقوف َّ مب خب حب جب هئ  مئ

( الزمػه –الوسببػوت  –التوبػة  –العفػاؿ  –مهات   ) البقػهة  ٜت أبت  فاءكبال 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل  أيضا  كعضبطوا

 مثيَّ اٍلوىٍسبيبيوًت أىًخٍَتان اى ٤تيًٍيًسُتٍ  *** ًه اٍلتَّائًًبُتٍ بػىقىهىةي الىعٍػفىاًؿ لًزيمى 
  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  مح جح مج حج مثهت مت خت

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -2
 .العفاؿ َّ زي ري ٰى ين ىننن من  زن رن

 مق حقمف خف حف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -3
 .الوسببوت َّ  خل حل جل مك لك خك حك  جك

 ني  مي زي ري ٰى ين ىننن من  زن رن ٱُّٱ -4
 .الزمه َّ يي ىي

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ  ك ندة كهي (ٗٔ) اشية   التوبة كألواك

 ين ىن  من خن حن جن يم ىم  مم
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 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه

 .َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى

 ؟.( مث اضبطوا اى بىًٍت ًإٍسهىائًنلى  م مهة كردت )   / ُِٓسواؿ رقم 
طػػت  –ا١تائػدة  – ثػالث مػهاتة سػت مػهات   ) البقػه  كردت / ُِٓاٞتواب رقم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا الني  ( -
ةٍ  ةه ًستَّ "  اى بىًٍت ًإٍسهىائًنلى  "   خيٍههىا فىاًئدى
ثي  صى َّ طىػػتى    ةٍ  ثىالى  بػىقىهىاتو عىلى  اٍلمىاًئدى

 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ نب مب

 .البقهة َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت ُّٱ -3

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -4

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ

 .ا١تائدة َّ  ىث نث مث زث رث يتىت

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -5
 .طت َّ زت رت يب

 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -6
 .الني  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه ىه

ًة كىالنيَّ ًٌ فىالى بػىٍسيى  مىٍوًضوىي *** ةو ًإالَّ آيى  صىٍدرى ا أىبىٍت  يلُّوى  اًئدى  الٍػمى
 ؟.( كىالى هيٍم ييسنيىهيكفى اضبط مواضع )  / ُِٔسواؿ رقم 
 ثػالثمػهات   القػهآف البػهصل   اليػور ) البقػهة  ست كردت / ُِٔاٞتواب رقم 
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 - عدة الضبط ألشوهقاعل   كعضبطواالطور (  –الدخاف  –العبناء  – مواضع
ثىةه كى  الىعًٍبنىاءي اٍلدُّخىافي اٍلطٍُّوري  ً  اٍلقيهىآفٍ  ًستَّةه "  كىالى هيٍم ييسنيىهيكفى  "  ً  اٍلوىوىافٍ  ثىالى

ا لىدىل " كىالاَّاًلثي  مىٍوًضوىافٍ "  كىابػَّقيواٍ يػىٍومان الَّ ٕتىٍزًم " ً  اٍلبػىقىهىًة لىدىل سػىويمى  " ٢تىيٍم خيٍيهىافٍ  ًأشىًخهىةً  اٍ تػىهىكياٍ اٟتٍىنىاةى  أيكلىًئهى الًَّهي ى  بػىنػٍ

افً  " لىٍو يػىٍولىمي الًَّهي ى  ىفىهيكا " كىً  الىعًٍبنىاًء لىدىل  " فػىتىهى َّهيكا يػىٍوـى الى يػيٍسًٍت مىٍوذلن  " كىً  اٍلدُّخى
نػٍئنا " كىً  اٍلطُّورً  ٍنديهيٍم  ى تػيوىا لىهى أىيػُّوىا اٟتٍىاًفظي فىالى بػىٍونىا قىٍد  " يػىٍوـى الى يػيٍسًٍت عىسػٍويٍم  ى  بػىنػَّسػٍ

 هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  جن مم خم حم جم

  مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن  مم ام يل ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ ىي ني

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

 .البقهة َّ زي ري ٰى

 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -4
 .اءالعبن َّ يت ىت نت  مت

 .الدخاف َّ جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱ -5

 .الطور َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -6

 (. ىم مم خم  الدخاف كالطور جاءت لدل اشات )  / مال اة
 ؟.( كىًم  ذيرًٌيَّيًت اضبط اشية )  / ُِٕسواؿ رقم 
 -ابهاهنم (  –فقط   القهآف   ) البقهة  مهبُتكردت  / ُِٕاٞتواب رقم 

قىا٢تىىا إبٍػهىاًهٍنمي فًػي اٍلبػىقىهىةٍ   اى بػىهىرىةٍ  مىٍوًضوىافً "  يَّيًت كىًم  ذيرًٌ  "
(ّٔ) 

 إبٍػهىاًهٍنمٍ  ً  "  رىبًٌ اٍجوىٍلًٍت ميًقنمى النيَّالىةً "  كىلىدىل " كىًإًذ ابٍػتػىلى  إًبٍػهىاًهنمى "  ً  اٍلبػىقىهىًة لىدىل

                                       
.ابهاهنمك البقهة  القهآف   سوريت   مهبُت( كردت كىًم  ذيرًٌيَّيًت ( )  ّٔ(  
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 حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ -1

 .قهةالب َّ مح جح مج حج  مث هت ختمت

 .إبهاهنم َّ مع جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -2

ًإٍٝتىاًعنلاضبط اشات ) / ُِٖسواؿ رقم   ؟.(كىًإٍسحىقى ًإبٍػهىاًهنمى ( )ًإبٍػهىاًهنمى كى
مػهات   القػهآف   )البقػهة  ست(  إًبٍػهىاًهنمى كىًإٍٝتىاًعنل)  كردت / ُِٖاٞتواب رقم 

 -السياء( كهها هو الصل  –آؿ عمهاف  – أربع مواضع
  مظ حط مض خضحض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ُّٱ -1

 .البقهة َّ حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع

 حط مض  خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ -3

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .البقهة َّ  مت زت رت يب ىب

 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت  ٱُّٱ -4

  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حصمس

 .البقهة َّ خك حك جك مق

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من

 .عمهاف آؿ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6

  ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين

 .السياء َّ ٰى ٰر ٰذ يي



 ِٔٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ًإٍسػػحىقى ًإبٍػػػهىاًهنمى  ) بنسمػا   – موضػػوافآف ) يوسػػ  مػػهات   القػػه  ثػػالث( كردت  كى
 - ( ُّ بشابت ا١توضع الااشل م  يوس  مع ص ٔتجيء ) ص (

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ُّٱ -1
 رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 .يوس  َّ مب زب

 مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .يوس  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه

 .ص َّ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -3
 .(إًبٍػهىاًهنمى كىًإٍٝتىاًعنل  اليوربُت ك  تَتها عولم أهنا ) ثةالاال٨تفظ ههن ا١تواضع 

  كاالبنات التالنة بوضح ذله
ًإٍٝتىاًعنل"  كىالىٍصلي ً  اٍلقيهىآفً  ثىةه "  ًإبٍػهىاًهنمى كىًإٍسحىقى "  ًإالَّ  " إًبٍػهىاًهنمى كى  اٍلتػىٍسزًيلٍ  ٤تيٍبىمً  ً   ثىالى
ادٍ  الاَّالًاىةي ً  صىادٍ كى  مىهَّبػىٍُتً  أىبىٍت ً  يػيٍوسي ى  ا بػىنىاعػيوىا لىبيٍم كىعىلى  هللا االٍعًتمى  كىهىهى

ًئي "  يػيٍوسي ً  أىكَّؿ"  كى ىهىًلهى ٬تىٍتىًبنهى رىبُّهى  "  ًبالى أتىىسي ً  اٍلاَّاشل    " كىابػَّبػىٍوتي ًملَّةى آِبى
لىوىا ً  صىادو  ًهًن مىوىاًضويوى  " كىاذٍ يٍه ًعبىادىَنى  " كىقػىبػٍ  ا فىاٍ فىٍاوىا كىالى بػىتػىوىاسلى هى

لًلطَّػػػػػػاًئًفُتى  ( البقػػػػػػهةلا ) كىاٍلوىػػػػػػاً ًفُتى لًلطَّػػػػػػاًئًفُتى  اضػػػػػػبط ) / ُِٗسػػػػػػواؿ رقػػػػػػم 
 ؟.( اٟتج كىاٍلقىاًئًمُتى 

 -اشات هي  / ُِٗاٞتواب رقم 
 حط مض خضحض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -2

 .اٟتج َّ رث يت  ىت نت مت

م   القاؼ( قبل  كىاٍلوىاً ًفُتى م  )  الوُت  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوما
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مػػع   الوػُت(   البقػهة فػاربط بػػُت  ػهؼ  مض(لا كأيضػان ال ػظ  لمػػة )  كىاٍلقىػاًئًمُتى ) 
 (   سورة اٟتج. كىاٍلقىاًئًمُتى (لا فتبوف  لمة )  كىاٍلوىاً ًفُتى  لمة ) 

(لا قػاؿ  كىاٍلقىػاًئًمُتى المه   آية اٟتج بود بساء البوبػة كلػهله جػاء فنوػا )  فائدة /
( أم ا١تقنمػُت  كىاٍلقىػاًئًمُتى ( ألبنت م  تَت أهل مبػةلا )  كىاٍلوىاً ًفُتى اب  عباس هنع هللا يضر ) 

 با بودما صارت عامهة.

ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػهىاًهنمي أي  كردت ) / َِِسواؿ رقم   ؟.( مث اضبطوا كى
ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػهىاًهنمي )  كردت / َِِاٞتواب رقم  مػهات   اليػور  ٜتػ (   القػهآف  كى

قاعػػدة الضػػبط علػػ   كعضػػبطواالزخػػهؼ (لا  –إبػػهاهنم  –العوػػاـ  – موضػػوُت) البقػػهة 
  ألشوه

 ً  اٍلقيٍهآفٍ  ٜتىٍيىةه "  كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػهىاًهنمي  "
 اًهنمى كىالى بػىٍسيى  اٍلزٍُّخهيؼى ا ًإٍ يىافٍ ًإبٍػهى  ػقىهىبػىٍُتً ًمٍ  الىعٍػوىاـً لً بػى 

 مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ -1

 مب هئمئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن منخن حن جن

 .البقهة َّ  مت هب

 جه ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه

 .البقهة َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3
 .العواـ َّ ين ىن

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ -4
 .إبهاهنم َّ َّ ٍّ



 ِٖٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .الزخهؼ َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ -5

 /  كالفوائدالضبط 
ا  " -ُ ػهى ااٍجوىٍل هى ا  آًمسنػا بػىلىػدن هى هىا " أىكَّؿى " بػىٍوػدى رىبًٌ اٍجوىػٍل  اٍلبػىقىػهىٍة كىً  إًبٍػػهىاًهنمى بػىٍوػدى

ا  ػػػػهى ػػػػا آًمسنػػػػػا اٍلبػىلىػػػػدى هى ا " ء" جى  ميوىهَّفنػػػػػاكىً  إًبٍػػػػػهىاًهٍنمى  عىًبػػػػػهىةه " ً  اٍلبػىقىػػػػهىًة  بػىلىػػػػػدن
 لا أم أف السبهة أييت قبل ا١توهؼ.ألتسبَت كالتوهي  كقاعدهتا الضبط

ا)  مال اػػة / (   آيػػة البقػػهة قبػػل بسػػاء البوبػػة كقبػػل أف بومػػه  آًمسنػػا بػىلىػػدن
 البوبة.(   سورة ابهاهنم بود بساء  آًمسنا اٍلبػىلىدى مبةلا ك ) 

ـً  -ِ  "قػىٍوًمػػػػًت كى لىبًنػػػػًت  " كىً  اٍلزٍُّخػػػػهيًؼ " إًبٍػػػػػهىاًهنم " بػىٍوػػػػدى " زىرى آلىبًنػػػػًت  " كىً  الىعٍػوىػػػػا
 "قػىٍوًمًت كى  " كىاكٍ " قػىٍبلى  زىرى أا " ٫تىٍزىةي  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوا

 
نًيػػَتي بًػػئٍ لى كى ( )كىبًػػٍئ ى اٍلمىنًيػَتشات )امواضػػع  اضػبط / ُِِسػواؿ رقػػم  (  ى اٍلمى

 ؟.( ًبٍئ ى اٍلمىنًيَتي فى )
مػهات  بيػع( كردت  كىبًػٍئ ى اٍلمىنًيػَتالصل   القػهآف كركد )  / ُِِاٞتواب رقم 

نًيػػَتي  كىلىبًػػٍئ ى   القػهآفلا بنسمػػا )  نًيػػَتي  فىبًػػٍئ ى ك )   السػػور  ألػالـ(  اٍلمى    ألفػػاء(  اٍلمى
 - قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطومافقد كردت مهة كا دة فقط اجملادلة 

 .السور َّ هئ مئ خئ حئجئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -1

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ٱُّٱ -2
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مليك ىك
 .اجملادلة َّ حب جب هئ مئخئ حئ جئ  ييىي ني مي
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ػػًمنعي اٍلوىلًػػنمي  إًعَّػػهى أىعػػتى اضػػبط ختػػاـ اشات )  / ِِِسػػواؿ رقػػم   -ُِٕ(  اليَّ
مػػ  سػػورة  ُِٗ(  الوىزًيػػزي اٟتىًبػنمي  إًعَّػػهى أىعػتى )  – ُِٖ( التػَّػوَّابي الػػهًَّ نمي  أىعػػتى  إًعَّػهى )

 ؟.البقهة
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاشات  / ِِِاٞتواب رقم 

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم  ىم

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 نت مت زت يبرت  ىب نب مب زب رب يئ ىئ

فسهبط  الالـك  الوُتك  ا١تنمفنوا اليُت ك  (خم) كذل فنوا  لمةالٱاشيةٱَّ يت ىت
 ىل مل  ) الوُتأيضا ال ظ كجود  (اليًَّمنعي اٍلوىًلنمي ههن ال هؼ مع أ هؼ )

 (ٰرلا أما اشية الااعنة فورد فنوا )(ًلنمي وى الٍ  عي اليًَّمنم  ) الوُت( كاربطوا مع يل
 - مبالبلمات التالنة ) لا كاشية الاالاة كردت(التػَّوَّابي الهًَّ نمي فسولم أف ختاموا )

 الباؼك  الزامك  اٟتاء(  ك مبم  ) الوُتبط  هكؼ عه  (يب  ىب
 (.الوىزًيزي اٟتىًبنمي ( مع  هكؼ )يب  ىبم  ) ا١تنمك 

 ؟.( ًإعَّهى أىعتى اليًَّمنعي اٍلوىًلنمي اضبط مواضع )  / ِِّسواؿ رقم 
ؿ آ –فقػػػػط   القػػػػهآف   الزهػػػػهاكاف ) البقػػػػهة  مػػػػهبُت كردت / ِِّاٞتػػػػواب رقػػػػم 

 مىٍوًضوىافٍ " إًعَّهى أىعتى اليًَّمنعي اٍلوىًلنمي  "  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطواعمهاف ( 
 - ( الزههكاف   

 من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البقهة َّ ين ىن



 ََّ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ مت خت حت

لتز نػػػة علػػػ  التولػػػنم اضػػػبط اشات الػػػيت بقػػػدـ فنوػػػا ذ ػػػه ا / ِِْسػػػواؿ رقػػػم 
 ؟.ِ اٞتموةك  ُْٔآؿ عمهاف ك  ُُٓ – ُِٗالبقهة كألوب    
 -اشات هي  / ِِْاٞتواب رقم 

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱ -1

 .البقهة َّ يت ىت نت مت زت يبرت  ىب

  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ خض حض جض مص خص حص مس

 جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ -3

 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف

 .عمهاف آؿ َّ  خل حل جل

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -4

 .اٞتموة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 / كالفوائد ضبطال
أقػػي  ( التز نػػةعلػػ   التولػػنم ) بقػػدـفقػػط مػػ  سػػورة البقػػهة  الكؿ ا١توضػػع -ُ

 .( التولنمعل   التز نةا١تواضع بتأخَت ) 
 (.يه ىهكأقي ا١تواضع ) ( جغ مع جع) الو ندةآية آؿ عمهاف  -ِ
مػ  سػػورة البقػػهةلا عهبطوػػا مػػع   ا١توضػػع الاػػاشل(    جح مجلفػػظ ) جػاءت -ّ

  (   عف  اشية.حج لمة )
كردت   اؿ عمػػػػهاف كاٞتموػػػػة  (حل جل مك لك خك حك جك اشيػػػػة ) -ْ

 بود التز نة كالتولنم.



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

َُّ 

كاشيػة  الدعوة   آية البقهة  اعت قبل كجػود الضػالؿ   ذريػة ابػهاهنم فائدة /
أكالن لعػػت اليػػب     نيػػوؿ التز نػػةلا دعػػاء لتلػػه الهريػػة فجػػاء ذ ػػه التولػػنم 

كأمػػػا أقػػػي ا١تواضػػػع امتسػػػاف ا١تػػػوذل سػػػبحاعت كبوػػػاذل علػػػ  هػػػهن المػػػة أ٢تدايػػػة 
كإجابة دعوة ابهاهنم علنت اليالـ فآخَّهى ذ ه بولنم البتاب لنبػوف بوػدن ذ ػه 

 الضالؿ الهم أعقههم مست.
  بُت ا١تقنيود م  البنت التارل  / ِِٓسواؿ رقم 

  ً  اٍلقيهىافٍ " أىٍربػىوىةه  عتى الوىزًيزي اٟتىًبنمي ًإعَّهى أى " 
ٍمتىًحسىًة كىتىاًفهو مثيَّ اٍلوىوىافٍ   ةي الٍػمي  مىاًئدى

( إًعَّهى أىعتى الوىزًيػزي اٟتىًبػنمي ا١تقنيود بت هو ضبط مواضع اشية ) / ِِٓاٞتواب رقم 
 –تػػػػافه  –ا١تائػػػػدة  –مػػػػهات   القػػػػهآف البػػػػهصل   اليػػػػور ) البقػػػػهة  أربػػػػعالػػػػيت كردت 

(   عفػ  خفم   لمة ) الفاء( كعهبطوا مع خك) ألفاءا١تمتحسة ( كأبت   ا١تائدة 
 -اشية 

 رتيب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ يت ىت نت مت زت

 .ا١تائدة َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جف ٱُّٱ -2

 من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .تافه َّ مه جه  ين ىن

 .ا١تمتحسة َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل مك ُّٱ -4

لَّةى ًإبٍػهىاًهنمى اضبط مواضع اشية )  / ِِٔسواؿ رقم   ؟.( مًٌ
سػػػػػت مػػػػػهات   القػػػػػهآف البػػػػػهصل   اليػػػػػور ) البقػػػػػهة  كردت / ِِٔاٞتػػػػػواب رقػػػػػم 

 -السحل (  -العواـ   –السياء  -آؿ عمهاف  – موضوُت



 َِّ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

لَّةى إًبٍػهىاًهنمى  " ـٍ  ًستَّةه  أىبىتٍ "   مًٌ  يىاءي ًعٍمهىافى ٢تىيٍم ٨تىٍله كىبػىقىهىبػىٍُتً ًم ى الىعٍػوىاـٍ عً  *** اى أىَنى
 مل  يكىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ رن مم ام يل ىل

 ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ مه جه

 .عمهاف آؿ َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث ٱُّٱ -3

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱ -4
 .السياء َّ زي ري ٰى ين ىن مننن

  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ٱُّٱ -5

 .العواـ َّ جت هب

 .السحل َّ مك لك اك  يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -6

 / الضبط كالفوائد
لَّةى م  )  التاء ا١تهبوطة   ل ا١تواضع  -ُ مػ  البقػهة  ا١توضع الكؿإال  مفتو ة(  مًٌ

لَّةً )  مبيورةأبت   (. مًٌ
مػػػػ   الكؿ ا١توضػػػػع ( إاليث ىث( بوػػػػد )ىف   ػػػػل ا١تواضػػػػع أبػػػػت ) -ِ

 (.ىق يف ىف يثالبقهة أب  بودها )
  شل( كهػػػػي ) لك اك  يق ىق( )ىفسػػػػور أبػػػػت بوػػػػد ) أربػػػػع   -ّ

 السحل ( –العواـ  –آؿ عمهاف  –البقهة 
عٍػنىا م مهة كردت )   / ِِٕسواؿ رقم   ؟. ( ً  الدُّ

 ٔ) البقػػػهة  سػػػورة كهػػػي ُْ   مػػػهة   القػػػهآف (ِٖ) كردت / ِِٕاٞتػػػواب رقػػػم 
 –يوسػػػػ   –يػػػػوع   – ّالتوبػػػػة  – ِا١تائػػػػدة  –مواضػػػػع  ّعمػػػػهاف  آؿ –مواضػػػػع 
 –تػػػػافه  –ال ػػػػزاب  –لقمػػػػاف  –الوسببػػػػوت  – ّالسػػػػور  – ِاٟتػػػػج  – ِالسحػػػػل 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

َّّ 

  أكردهتا م  أب الولم ألشيء فقط كال داعي ٟتنيهها. (اٟتشه 
ًإعَّػػػػػػػتي ً  اشًخػػػػػػػهىًة لىًمػػػػػػػ ى النيَّػػػػػػػاٟتًًُتى  أيػػػػػػػ  كردت ) / ِِٖسػػػػػػػواؿ رقػػػػػػػم  ( مث  كى

 ؟.طوااضب
 –السحل  –مهات   القهآف البهصل   اليور ) البقهة  ثالثكردت  / ِِٖاٞتواب رقم 

  قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوالا  لوا   إبهاهنم علنت اليالـ  الوسببوت (
ًإعَّتي ً  اشًخهىًة لىًم ى النيَّاٟتًًُتى  " بػيٍوًت اى ***  " كى  مينيىلًٌٍُتٍ ً  اٍلبػىقىهىًة كىاٍلسٍَّحًل كىاٍلوىٍسبى

 مل  يكىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّٱ -1

 .البقهة َّ رن مم ام يل ىل

 .السحل َّ ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب ٱُّٱ -2

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك  ٱُّٱ -3

 .الوسببوت َّ جئ  يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن

 ؟.( مث اضبطوا ًلهىبًٌ اٍلوىالىًمُتى )  اشية أي  كردت / ِِٗسواؿ رقم 
( ا١تطففُت –تافه  –العواـ  –البقهة مهات   اليور ) عأرب كردت / ِِٗاٞتواب رقم 

ًفٍُتى كىتىاًفه ) قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنةعل   كعضبطوا  -(  بػىقىهىةي الىعٍػوىاـً كىالٍػميطىفًٌ
 .البقهة َّ ىي ني مي زي ري  ٰىين ىن نن من زن ُّٱ -1

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -2
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
 مث هت مت  ختحت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ
 .العواـ َّ مج حج

 جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس ٱُّٱ -3
 .تافه َّ  حك جك مق حق مف خف حف

 .ا١تطففُت َّ ىم مم خم حم جم يل ٱُّٱ -4



 َّْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

إال   ا١تطففُت  (حق - هت - زي   ل ا١تواضع فنوا التيلنم لهب الوا١تُت )
 (.حم جمفنوا قناـ الساس لهب الوا١تُت )

 ؟.( مث اضبطوا فَّ اَّلٌلى اٍصطىفى إً  ) اشية أي  كردت / َِّسواؿ رقم 
آؿ عمػػػهاف (    –فقػػػط   الزهػػهاكي  ) البقػػػهة  مػػهبُت كردت / َِّاٞتػػواب رقػػػم 

 -البقهة أبت   سناؽ اشية بنسما   آؿ عمهاف أبت صدر آية 
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱٱ -1

 .البقهة َّ مث هت مت  خت

 .عمهاف آؿ َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -2

الى ٘تىيػػػػػػػػوبي َّ إىالَّ كىأىعػػػػػػػػتيم كى  -الى ٘تىيػػػػػػػػوبي َّ فىػػػػػػػػ) اشاتاضػػػػػػػػبط  / ُِّاؿ رقػػػػػػػػم سػػػػػػػػو 
 (؟.مٍُّيًلميوفى 

الى كى  ) ألػػػواك(   البقػػػهة ككردت  الى ٘تىيػػػوبي َّ فىػػػ)  ألفػػػاء كردت / ُِّاٞتػػػواب رقػػػم 
   الػواكقبػل  الفاءإذ أف  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوا(   آؿ عمهاف  ٘تىيوبي َّ 

 -بهبن  اٟتهكؼ ك ها بهبن  اليور 
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مث هت مت  خت

 .آؿ عمهاف َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -2

اءى  كردت اشية )أي   / ِِّسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( أىـٍ  يستيٍم  يوىدى
( العوػػػاـ –البقػػػهة فقػػػط   القػػػهآف   اليػػػور ) مػػػهبُت كردت / ِِّاٞتػػػواب رقػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا
اءى  "  ً  اٍلقيٍهآًف قػىهىأىهىا اإًلمىاـٍ  مىٍوًضوىافً  " عىلى  بػىقىهىًة الىعٍػوىاـٍ  أىـٍ  يستيٍم  يوىدى
ا ً  اٍلبػىقىهىن ًإٍذ  ىضىهى يػىٍوقيوبى اٍلمىٍوتي  " هى " لىدىل الىعٍػوىاـً  كىًم ى اإًلٍبًل اثٍػسػىٍُتً  " " بػىٍودى

 ٍوتػىبػىهىنمي 
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َّٓ 

 حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ -1

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

 .البقهة َّ مق حق مف

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -2
 نت مت زت رت يب ىب  نبمب زب رب يئ
 لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يتىت
 .العواـ َّ ام يل ىل مل يك ىك مك

ا أي  كردت ) / ِّّسواؿ رقم   ؟.( مث اضبطوا ًإ٢تىنا كىاً دن
 –مػػػهات   القػػػهآف البػػػهصل   اليػػػور ) البقػػػهة  ثػػػالث كردت / ِّّم اٞتػػػواب رقػػػ

ا "  )أٞتملػػػػػة االعشػػػػػائنة كعضػػػػػبطواص (لا  –التوبػػػػػة    البقػػػػػهة كالتوبػػػػػة "  ًإ٢تىنػػػػػا كىاً ػػػػػدن
 -( كصادا

 حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ -1

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

 .البقهة َّ مق حق مف

 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -2

 مغ جغمع جع مظ حط  خضمض حض جض مص خص حص

 .التوبة َّ  خف حف جف

 .ص َّ ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ُّٱ -3



 َّٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 -ا هح البنت التارل  / ِّْسواؿ رقم 
مىٍ  ٘تىيٍوتٍ " أىٍربػىوىةه  كى٨تىٍ ي لىتي ميٍيًلميوفى "   اى

بيوتٍ   بػىقىهىبػىٍُتً لػػً ًعٍمهىافى كىالى بػىٍسييواٍ اٍلوىٍسبى
( الػػػيت  كى٨تىٍػػػ ي لىػػػتي ميٍيػػػًلميوفى هػػػها البنػػػت هػػػو ضػػػبط مواضػػػع )  / ِّْاٞتػػػواب رقػػػم 

 –آؿ عمػػػػهاف  – موضػػػػوُتمػػػػهات   القػػػػهآف البػػػػهصل   اليػػػػور ) البقػػػػهة  أربػػػػعكردت 
 -الوسببوت ( 

 حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ -1

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

 .البقهة َّ مق حق مف

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ -2

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .البقهة َّ  مت زت رت يب ىب نب

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 .عمهاف آؿ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

 منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4
 ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن
 .الوسببوت َّ  ٰر ٰذ يي

مػػػ  البقػػػهة كموضػػػع آؿ عمػػػهاف بشػػػابت اشيتػػػاف فنػػػت عػػػدا  ا١توضػػػع الاػػػاشل مال اػػػة /
  هها   موضووا اف  اء هللا بواذل.اختالفات بينطة سسه 
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َّٕ 

الػيت كردت ( ...بًٍلهى أيمَّةه قىٍد خىلىتٍ  ) اضبط موضوي اشية / ِّٓسواؿ رقم 
 ؟.  هناية اٞتزء الكؿ

 -اشات هي  / ِّٓاٞتواب رقم 
 حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جل لكمك خك حك جك ٱُّٱ -1

 من خنحن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل من خن

 .البقهة َّ مه جه ين ىن

 هن من خن حن جنمم خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك ٱُّٱ -2

 خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مه جه

 .البقهة َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا
ا"   بًٍلهى أيمَّةه قىٍد خىلىتٍ "  هى  أىاتىفٍ  الىكَّؿً  ً  هًنىايىًة اٍٞتيٍزءً   مىٍوًضوىافٍ  كىمىا بػىٍودى

 " قيوؿي اليُّفىوىاء ًم ى السَّاسنػى سى  " اٍلاَّاشل  كىبػىٍودى   " ًللسَّاسٍ  واٍ  يوعيواٍ هيودناقىالي كى  " قيلٍ  الىكَّؿً  بػىٍودى 
شل  اى  "قىاليوٍا كى  " كىاكٍ  مىعى  ؿٍ كَّ أى  كىاكٍ   "قيوؿي نػى سى  " اى  مىعى   ى

لىػٍت جػاء بوػد )  ػ ) الاػاشل( ك  قىػاليواٍ كى  ) الكؿ( ا١توضػع بًٍلػهى أيمَّػةه قىػٍد خى ( كعػػهبط  قيوؿي نػى سى
  . شل لمة   اء( مع  قيوؿي نػى سى   لمة )  اء( كعهبط  قىاليواٍ كى  ) كاكمع  أكؿ لمة   كاك

كاٍ  ) أي  كردت / ِّٔسواؿ رقم   ؟.( مث اضبطوا بػىٍوتىدي
 السور( –العواـ  –مهات   اليور )البقهة  ثالث كردت / ِّٔاٞتواب رقم 
ػٍم بػىقىػهىةي "  بػىٍوتىديكاٍ  ")   قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنةعل   كعضبطوا ً  اٍلسػٍُّوًر كىلىبي

ـٍ   - ( لًتػىٍوتىديكاٍ )  الالـلا ك  العواـ بزادة ( الىعٍػوىا
 ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البقهة َّ مه جه



 َّٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 نت مت زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -2
 .العواـ َّ رث  يت ىت

 ينىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .السور َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ىهيه مه جه

ػػافى  ) ضػػبط اشاتا / ِّٕسػػواؿ رقػػػم  ػػػا  ى ٍشػػهًً ُتى  كىمى ًمػػػ ى  يىػػػهي كىدلىٍ  - ًمػػػ ى اٍلمي
 (؟. اٍلميٍشهًً ُتى 

ػػافى الصػػل   القػػهآف أف بػػهد )  / ِّٕاٞتػػواب رقػػم  (  نػػث  ًمػػ ى اٍلميٍشػػهًً ُتى  كىمىػػا  ى
( الاػاشل ا١توضػعل السحػ –العواـ  – موضوُتآؿ عمهاف  –مهات   )البقهة  ٜت كرد 

  قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا
  " كىمىا  ىافى ًم ى اٍلميٍشهًً ُتى  " ٜتىٍيىان  كىاقٍػهىأ

ا اٍلسٍَّحلي اى ميٍيًلًمٍُتٍ    بػىقىهىةي الىعٍػوىاـً لًػػ ًعٍمهىافى  ىهى
 ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مه جه

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ خس حس

 .عمهاف آؿ َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث ُّٱ -3

  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ٱُّٱ -4

 .العواـ َّ جت هب

 .السحل َّ مك لك اك  يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -5



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

َّٗ 

  القػػػهآف البػػػهصل    ك نػػػدة( أبػػت  ًمػػػ ى اٍلميٍشػػػهًً ُتى  يىػػهي كىدلٍى  ا١توػػم أف بولػػػم أف اشيػػػة )
قاعػػػدة الوسايػػػة أشيػػػة علػػػ   كعضػػػبطوا (َُِاشيػػػة ) رة السحػػػلمػػػ  سػػػو  ا١توضػػػع الكؿ

 .السحل َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱٱ الو ندة

مػػػػ  آؿ  ا١توضػػػػع الكؿ( قبلوػػػػا إال    ٰذ    ػػػػل ا١تواضػػػػع أبػػػػت ) مال اػػػػة /
 هت مت خت حت جت ( كأبػػػ    سػػػناؽ اشيػػػة ) مح جح عمػػػهاف أبػػػت )
 (. جح )( بود  لمة  مح ( فجاء التأ ند هسا ببلمة )مث

سىػا آمىسَّػا ًأَّللًٌ كىمىػآ أيعػزًؿى  قيوليػواٍ  )ط اشات اضب / ِّٖسواؿ رقم  البقػهةلا ك  ( ًإلىنػٍ
سىا آمىسَّا ًأَّللًٌ كىمىا أيعزًؿى  قيلٍ  )  ؟.آؿ عمهاف ( عىلىنػٍ

 -اشات هي  / ِّٖاٞتواب رقم 
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ -1

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .البقهة َّ  مت زت رت يب ىب نب

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 .عمهاف آؿ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

 /  كالفوائد الضبط
لىوىا " -ُ هىا " ء" جىا كىقىاليواٍ  قػىبػٍ " جىاءىٍت ً   قيلٍ  أىفَّ " كبها بولمبقهةلا " ً  الٍ  قيوليواٍ  بػىٍودى

 .آًؿ ًعٍمهىافٍ 
سىػػا "   البقػػهة -ِ سىػػا  عمػػهاف "" ك  إًلىنػٍ سىػػا " عىػػٍُتٍ ٍمػػهىافى" مىػػعى عً " عىػػٍُتٍ اٍربًػػٍط  " عىلىنػٍ  " عىلىنػٍ

 .قاعػػدة ربػػػط  ػػهؼ مػػ  ا١توضػػػع ا١تتشػػابت مػػع  ػػػهؼ مػػ  اسػػم اليػػػورةعلػػ  
سىا "   ا٢تمزة كأيضا عضبطوم عل  قاعدة الًتبن  ا٢تجائي   الوػُتبيبق "  إًلىنػٍ

سىا "    ." عىلىنػٍ



 َُّ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ػػػ ميو كىمىػػػا أيكيتى    البقػػػهة " -ّ ػػػ  كىًعنيى  كىمىػػػا أيكيتى  ك  عمػػػهاف " " السًَّبنُّػػػوفى  كىمىػػػا أيكيتى  سى
 قاعدة عل  كعضبطوا مىهَّبػىٍُتً " بىبىهَّرىٍت  كىمىا أيكيتى  "لا " ميوسى  كىًعنيى  كىالسًَّبنُّوفى 
 .الزادة لليورة الطوؿ

البتػ   ( علنسػا قػل آمسػا أ كمػا أعػزؿ ( ) قولػوا آمسػا أ كمػا أعػزؿ إلنسػا)  / ُفائػدة
( بفنػد اعتوػاء  إذل لف )(  إلنسػا ( ك) قولػوا اعتوػت عسػد السػاس لػها أيمػهكا بقولػت بوػاذل )

 ( علنسػا ( ك) قل الساية كالبت  عزلت عل  العبناء لها أيمه السي علنت اليالـ بقولت )
 .( فنوا ثقل كببلن  عل  ك)

( مػ  سػورة البقػهة كدل بوػػد  أكيت )الػهم أعنػػد فنػت لفاػة  الاػاشلكأمػا ا١توضػع  / ِفائػدة 
فنمػػا إبزائوػػا مػػػ  سػػورة آؿ عمػػػهافلا فػػاٞتواب عسػػػت أف يقػػاؿ  إ٪تػػػا اختنيػػه هسػػػاؾلا لف 

كإذا أخػػػه هللا مناػػاؽ السبنػػػُت ١تػػػا آبنػػػتبم مػػػ   تػػػاب  الوشػػه الػػػيت فنوػػػا منيػػػدرة بقولػػػت )
فقػػػدـ ذ ػػػه إيتػػػاء البتػػػابلا كا تفػػػ  بػػػع عػػػ  التبهيػػػه    ُٖ..( آؿ عمػػػهاف  ك بمػػػة
 ( درة التسزيل كتهة التأكيل) .ع الهم  هر فنت م  سورة البقهة عل  سبنل التأ ندا١توض

ٍإٍسػػػػػحىق كىيػىٍوقيػػػػػوبى  ) ضػػػػػبط اشيػػػػػةا / ِّٗسػػػػػواؿ رقػػػػػم  ًإٍٝتىاًعنػػػػػلى كى ًإبٍػػػػػػهىاًهنمى كى
 (؟. كىالىٍسبىاط

  موضوُتمهات   القهآف البهصل   اليور ) البقهة  أربعكردت  / ِّٗاٞتواب رقم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالسياء (لا  –اؿ عمهاف  –

اقٍػهىأك ًإٍٝتىاًعنلى كىٍإٍسحىق " أىٍربػىوىان  َى  اٍلتىحىقٍ  ًبىا"  كىيػىٍوقيوبى كىالىٍسبىاط " *** " ًإبٍػهىاًهنمى كى
اءٍ  شل  مفتو ة " الىٍسبىاطى "  *** قيٍل بػىقىهىبػىٍُتً لًػػ ًعٍمهىافى كىاٍلسًٌيى  قػيهَّاءٍ  اى  اٍلبػىقىهىةً   ى

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ -1

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .البقهة َّ  مت زت رت يب ىب نب



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُُّ 

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱ -2

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حصمس خس

 .البقهة َّ خك حك جك مق  حق مف خفحف

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3
 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 .عمهاف آؿ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 .السياء َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي

( مبيػػػورة كهػػػي موطوفػػػة علػػػ  مسنيػػػوب  من ١تػػػاذا أبػػػت  لمػػػة ) سػػػواؿ /
( كهػػػػػي ك نػػػػػػدة  مخ كجػػػػػاءت   ا١توضػػػػػػع الاػػػػػاشل مػػػػػػ  البقػػػػػهة  مسنيػػػػػػوبة )

 ألسني ؟.
لػ   يهٍت إذ  اعػٍت موطوفػةن علػ  ٣تػهكرلا كفتحػت إذ  اعػت موطوفػة ع  اٞتواب /

مسنيػػػوبلا فوػػػي   الكذل ٣تػػػهكرة لف ا١توطػػػوؼ علػػػ  ٣تػػػهكر ٣تػػػهكره مالىػػػتلا كجهُّهػػػا 
ألبيػهة لهنػػا ٚتػع ببيػػَتلا ٓتػالؼ مػػا عطفػت علنػػتلا فإعػت ٣تػػهكره ألفتحػة لبوعػػت 

ػً  اإلعػهاب ال ْتيػ  عالمتػت ٦تسوعنا م  النيهؼلا كأمػا  .كالوط  إ٪تػا يبػوف ْتيى
وطػػػوؼ علػػػ  مسنيػػػوبو مسنيػػػوبه مالىػػػتلا اشيػػػة الااعنػػػةلا فوػػػي فنوػػػا مسنيػػػوبةلا لف ا١ت

كعالمػػة اإلعػػهاب الفتحػػة    ػػل مسومػػالا كقػػد ٗتتلػػ  عالمػػة السنيػػ     ػػل مػػ  
خلػػق هللا اليػػمواًت كالرضى  :ا١توطػػوؼ كا١توطػػوؼ علنػػت  مػػا   قولػػت بوػػاذل

فػػػ)اليموات( مفوػػوؿه مسنيػػوبلا كعالمػػػة عنيػػبت البيػػهة لعػػػت ٚتػػع مزيػػد أللػػػ   
( موطػػػػوؼه علػػػػ  )اليػػػػموات( مسنيػػػػوبه مالىػػػػتلا كعالمػػػػة عنيػػػػبت  كالتػػػػاءلا ك)الرضى

 :الفتحةلا ك قوؿ الشاعه
تيوم دركعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكإخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافو   فباعوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم ***  ًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ



 ُِّ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 فباعوهػػػػػػػػػػا كلبػػػػػػػػػػ    فػػػػػػػػػػوادم ***           سػػػػػػػػػػوامنا صػػػػػػػػػػائباتو  كًخٍلػػػػػػػػػػتػيويمي 
فػػػ)صائبات( عوػػته لػػػ)سوامنا( مسنيػػوبه مالىػػتلا كعالمػػة عنيػػبت البيػػهة لعػػت ٚتػػع مزيػػد 

 .ألل  كالتاء
كاٍ أي  كردت اشية )  / َِْسواؿ رقم   .؟( مث اضبطوا فػىقىًد اٍهتىدى

عل   كعضبطوافقط   القهآف   الزههاكافلا  مهبُتكردت  / َِْاٞتواب رقم 
كاٍ "   )ملة االعشائنةقاعدة الضبط أٞت ا ً  بػىقىهىًة ًعٍمهىافٍ "   فػىقىًد اٍهتىدى ٍدهى  (ٕتًى

 - " ً  ًعٍمهىافٍ  فىإٍف  ىآجُّوؾى "  -"  فىًإٍف آمىسيواٍ لىدىل اٍلبػىقىهىًة " 
 مكلك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مم  ام يل ىل مليك ىك

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱ -2
 مبخب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي نيمي  زي

 .عمهاف آؿ َّ خت حت جت هب

 ؟.( ًإف بػىوىلٍَّواٍ كى ) (  ًإف بػىوىلٍَّواٍ ف ) مواضعاضبط  / ُِْسواؿ رقم 
 عشػػػه فقػػػد ببػػهرت ألفػػاء(  ًإف بػىوىلَّػػػٍواٍ فػػالصػػل   القػػػهآف )  / ُِْاٞتػػواب رقػػػم 

مػهات فقػط   اليػور  أربػعببػهرت  ألػواك(  ًإف بػىوىلَّػٍواٍ كى مهات   عمـو القهآفلا بنسما ) 
قاعػػػػدة علػػػػ   كعضػػػػبطوا(  هػػػػود –العفػػػػاؿ  – ا١توضػػػػع الكؿالبقػػػػهة _ آؿ عمػػػػهاف  )

ػػاًؿ لًػػػ ًعٍمػػهىافى   )  الضػػبط أٞتملػػة االعشػػائنة ػػٍودٍ  أىكَّالن  بػىقىػػهىةي الىعٍػفى  ًعٍمػػهىافى  لًػػػ( كموػػٌت ) مثيَّ هي
الػػػيت أبػػػت بوػػػدها  ا١تواضػػػع الاالثػػػةمػػػ  سػػػورة آؿ عمػػػهاف لعػػػت  ا١توضػػػع الكؿ( أم أىكَّالن 

 -(  ًإف بػىوىلٍَّواٍ ف)  ألفاء
 مكلك اك يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مم  ام يل ىل مليك ىك



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُّّ 

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ -2

 مبخب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي  زي

 .عمهاف آؿ َّ خت حت جت هب

 .العفاؿ َّ  مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض ُّٱٱ -3

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ٱُّٱ -4
 .هود َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح

 (. ًإف بػىوىلٍَّواٍ ف)  ألفاءك  تَتها بولم أعت أبت  الربوةا فظ ههن ا١تواضع 
 ؟.( مث اضبطوا كىمىٍ  أىٍ يى ي ًم ى اَّللًٌ  أي  كردت اشية ) / ِِْسواؿ رقم 
(لا ا١تائػػدة –  القػػهآف البػهصل   اليػور ) البقػهة  مػهبُت كردت / ِِْاٞتػواب رقػم 

ػػػػا( ك  ا١تائػػػػدة ) سىةن بػٍ ًصػػػػكعضػػػػبط الػػػػهم أبػػػػ  بوػػػػدها    البقػػػػهة أبػػػػ  بوػػػػدها )  (  يٍبمن
"  سىةن بػٍ ًصػ " ءأى   قاعدة ربط ا١توضع ا١تتشابت مع  هؼ مػ  اسػم اليػورةعل   كعضبطوا

ءً مىػػػػعى  ػػػػ يبٍ  " ٍنمٍ ًمػػػػلا قىػػػػهىةً بػى الٍ  أى ةٍ مى اٍلػػػػػ مىػػػػٍنمً " مىػػػػعى  امن لا كأيضػػػػا بدايػػػػة آيػػػػة ا١تائػػػػدة أبػػػػت ائًدى
 -(   عف  اشية  يٍبمنا( فسهبطوا مع  لمة )هل)
 .البقهة َّ ىي  ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن ُّٱ -1

 .ا١تائدة َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل  ٱُّٱ -2

 ؟.( م  سورة البقهةُّٗ - ُّٖاضبط ختاـ اشات ) / ِّْسواؿ رقم 
 ريٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱاشات هػػػػػي   / ِّْاٞتػػػػػواب رقػػػػػم 
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 .َّ مت خت حت جت هب

( كعضػػبطوا   خت حت جت( كبػػُت ) ني مي زياللػػب  ٭تػػدث بػػُت ) 
سىةى اَّللًٌ )لىدىل  ( عىاًبدكفى )  يت  اش (  قيٍل أىٖتيىآجُّوعػىسىػا ً  اَّللًٌ ) لىدىل (  ٥تيًٍلنييوفى ) ك  (ًصبػٍ

(لا ٥تيًٍلنييػػوفى مػػ  ) ا١تػػنم( قبػػل  عىابًػػدكفى مػػ  )  الوػػُت  إذ أف بنػػ  ا٢تجػػائيكقاعػػدهتا الًت 



 ُّْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

سىةى )  أءكأيضا عهبط  اٟتػاء ( مػع ٥تيًٍلنييػوفى مػ  ) ا٠تػاء(لا كعهبط  عىاًبدكفى )  أء( مع  ًصبػٍ
 ( لهنم قهيبُت   الهسم. أىٖتيىآجُّوعػىسىام  )  اٞتنمك 

 مب خب حبالعمػػػػػاؿ )  (   ختػػػػػاـ آيػػػػػة ٥تيًٍلنييػػػػػوفى كأخػػػػػَتا أبػػػػػت  لمػػػػػة ) 
 ( كالومل ْتاجة اذل إخالص  ىت يقبلت هللا مسا. هب

 ؟.( مث اضبطوا رىبػُّسىا كىرىبُّبيمٍ أي  كردت )  / ِْْسواؿ رقم 
علػ   كعضػبطواالشورل (لا  –  اليور ) البقهة  مهبُتكردت  / ِْْاٞتواب رقم 

  قاعدة الضبط ألشوه
 جىاءىٍت ً  سيٍورىًة اٍلشٍُّورىل كىاٍلوىوىافٍ  *** اٍلقيهىآفٍ ً   مىٍوًضوىافً "  رىبػُّسىا كىرىبُّبيمٍ  "

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -1

 .البقهة َّ مت خت حت

 جك مق حق مف خف حف  جفمغ جغ مع جعمظ حط مض خضحض جض ٱُّٱ -2

 من خن  حنجن مم خم حم هلجم مل خل حلجل  مك لك خكحك

 .الشورل َّ  مئ هي مي خيحي جي ٰه مهجه هن

اليسىا كىلىبي  اشات ) ضبطا / ِْٓسواؿ رقم  اليبيمٍ لىسىا أىٍعمى  ؟.( ٍم أىٍعمى
ػاليبيمٍ )  كردت / ِْٓاٞتواب رقم  ػٍم أىٍعمى اليسىا كىلىبي مػهات   القػهآف  ثػالث(  لىسىا أىٍعمى

 (لىسىػاكى ) الواكالشورل (لا ك  البقهة أبت بزادة  –القني   –البهصل   اليور ) البقهة 
ًة اٍليٍُّورىًة الىٍطوىؿً عىلى   كىبيٍضبىطي   - قىاًعدى

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -1

 .البقهة َّ مت خت حت

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱ -2
 .القني  َّ ىق يف ىف
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ُّٓ 

 جك مق حق مف خف حف  جفمغ جغ مع جعمظ حط مض خضحض جض ٱُّٱ -3

 من خن  جنحن مم خم حم جمهل مل خل حلجل  مك لك خكحك

 .الشورل َّ  مئ هي مي خيحي جي ٰه مهجه هن

 ؟.( أىبػىقيوليوفى  - بػىقيوليوفى  أىـٍ أي  كردت اشية )  / ِْٔسواؿ رقم 
   الكؿلا ا١توضع اٞتزء الكؿفقط   البقهة ك   مهبُتكردت  / ِْٔاٞتواب رقم 

 -جاء صدر آية الااشلسناؽ اشيةلا بنسما 
 يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مكلك اك يق ىق

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت  ٱُّٱ -2

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حصمس خس

 .البقهة َّ خك حك جك مق  حق مف خفحف

 -(  موضوُتيوع   –مهات   اليور ) العهاؼ  ثالثفوردت  ( أىبػىقيوليوفى  أما )
 مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ -1

 .العهاؼ َّ مص خص حص مس خس حس جس مخجخ

 خس  حسجس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت ختحت  جتهب مب خب حب ٱُّٱ -2

 .يوع  َّ مع جع مظ  حط مض خض حض جضمص خص حص مس

 .يوع  َّ مك لك  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ ُّٱ -3

) البقػػػػػهة  ( بقولػػػػػوفبوػػػػػد )  مواضػػػػػع ثػػػػػالث( كردت   جع مظ  حط مض خض)فائػػػػدة / 
 يوع  (. أكؿ –العهاؼ  – ا١توضع الكؿ
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 -كأخَتا فنما يلي جدكؿ لضبط بداات كهناات أ زاب كأرأع اٞتزء الكؿ 

ول
 األ

جلزء
ا

 

ح 
1 

 اي  ق  لس  ب   اس  النم  ر  مُ ي    ن  أ   اي  ح  ت  اس   ثُم  ح  ت  ف  ـت  س  إ   1 ب

 واسُ ق  ـ  ت ال  و   ل  ق و  ل  ا ل  د   ب  تُـ  ال  و   ة  ل  الصم  ـم  ق  أ  و   رو ب ش    9 هـ

ح 
9 

ُعون   3 ب ل م وس ى ُكم  ج اء   و ل ق د   أ فـ ت ط م  خ  ن  ــب  ء  و   س   إ بـ ر اه يم   اب ت ل 

 2 هـ
ُنوا  وإ ذ ا  ُم  آم  ما   ن  أ   ك ف ُروا   المذ ين   د  و  يـ  ما  ق يل  ذل  ممةٌ أُ  يـف   تتـمُقوا  يـ و 

 ق د  خ ل ت  

ـعٌ  او ة  الق س   اِت  ةُ ف   بداية وهناية االحزاب ُتم   و ل ُكم   طـ م  بـ   مما ك س 

 
 هناايت األربع=  هـ/    األربع بداايت= ب 

 احلزب =ح 
 

 اعتو  اٞتزء الكؿ ْتمد هللا كمسًٌػًت ك همت
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ُّٕ 

 - اجلزء الثاين -سورة البقرة 
نػىقيوؿي  )أي  كردت اشية  / ِْٕسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( سى

الفػػػػتح  –العوػػػػاـ  –مػػػػهات   اليػػػػور ) البقػػػػهة  أربػػػػع كردت / ِْٕاٞتػػػػواب رقػػػػم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواموضوُت (لا 
ـٍ  أىٍربػىوىةه "  سىنػىقيوؿي "   كىالى بػىٍسيى  بػىقىهىة الىعٍػوىاـٍ  مىهَّبػىٍُتً  ً  اٍلفىٍتحً  *** قػىهىأىهىا اإلمىا

 .البقهة َّ ىي.. خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ -2

 .العواـ َّ زث... ٰىٰر

 نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -3

 .الفتح َّ مل... ىبنب مب زب رب يئ  ىئ

 خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -4

 .الفتح َّ  ٰه ... حكجك مق  حق مف

اءأي  كردت اشية )  / ِْٖسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( اليُّفىوى
السياء  – ثالث مواضعالبقهة  مهات   اليور ) ٜت كردت  / ِْٖاٞتواب رقم 

ػػفىوىاء "   )أٞتملػػة االعشػائنة كعضػػبطوا (العػهاؼ  - ؼٍ  ٜتيػػةه "  اليُّ ثي  بًػالى ًخػػالى  ثىػػالى
ػاًء عىلىػ  الىٍعػهىاؼٍ  ػفىوىاء(لا   اشيػة الكذل مػ  البقػهة كردت )  بػىقىػهىاتو لًلسًٌيى  مػػهبُت(  اليُّ

 -فنوا 
 خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ جح مج حج مث هت مت

 ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه



 ُّٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ -3
 .السياء َّ مص خص حص

 خض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱ -4

 حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض
 من خنحن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك

 .العهاؼ َّ  مه جه هن

  .ألفتح سياءإال   ال ًأٍلضَّمٍ  ً  اٍلبيلًٌ "  اليُّفىوىاءي  " ٫تىٍزىةي  مال اة /
 -ا هح البنت التارل  / ِْٗسواؿ رقم 
"  ًٌ ثىةه "  قيل َّللًٌ ًتيى اٍلدُّرىرٍ  ثىالى  بػىقىهىةي الىعٍػوىاـً كىالى بػىٍسيى  اٍلزُّمىهٍ  *** اى أى

ًٌ )  كردت / ِْٗاٞتػػواب رقػػم  العوػػاـ  –البقػػهة  مػػهات   اليػػور ) ثػػالث ( قيػػل َّللًٌ
 - (الزمه  –
 ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه

 متزت رت يب ىب  مبنب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ -2
 يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت
 .العواـ َّ لك  اك

 .الزمه َّ ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم اميل ىل مل يك ُّٱ -3

ٍشًهؽي دت اشية )أي  كر  / َِٓسواؿ رقم  ٍسًهبي  اٍلمى ٍسػًهب - كىاٍلمى ٍشػًهًؽ كىاٍلمى  (اٍلمى
 ؟.مث اضبطوا

ٍشًهؽي )  كردت / َِٓاٞتواب رقم  ٍسًهبي  اٍلمى  (البقهة  اليور ) مهاتف ألضم(  كىاٍلمى
كبػػا بولػػم أهنػػا  ا١توضػػوُت(   ىنلا كقػػد كرد قبلػػت اسػػم اٞتػػالؿ )ا١توضػػوُت الكؿ كالاػػاشل



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُّٗ 

ٍسًهبً الٍ لا أما )ألضمأبت  ٍشًهًؽ كىاٍلمى ا١توضع البقهة مهات ) ثالثفقد كردت  ألبيه( مى
(لا كعضبط ٚتنع نت( كجاء قبلوا   الشوهاء كا١تزمل  لمة )ا١تزمل –الشوهاء  – الاالث

 ألبنت التارل  ا٠تميةا١تواضع 
ثه  بػىقىهىاته  *** لًٍلميتىأىمًٌلٍ  ٜتىٍيىةه "  اٍلمىٍشهًؽ كىاٍلمىٍسًهب "  كىاٍلػميزًَّملٍ  اٍلشُّوىهىا قىا٢تىىا ثىالى

 .البقهة َّ  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  ىليل مل يك ُّٱ -1

 ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه جهمه

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .البقهة َّ مث....ىه  مه جه ين ىن من

 .الشوهاء َّ من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك ُّٱ -4

 .ا١تزمل َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -5

اءى لًٌتىبيوعيواٍ  ) اضبط اشات / ُِٓسواؿ رقم  الًتىبيوعيوا  -  يوىدى  ؟.(  ينيوخن
اءى لًٌتىبيوعيواٍ  ) / ُِٓاٞتواب رقم  الًتىبيوعيوا كردت   البقهنلا أما )  (  يوىدى (   ينيوخن

اءى مػػ  ) ا٢تػاءكردت   سػورة تػافهلا كعػػهبط   لا كبػها عولػػم أفالبقػػهناسػم  هػػاء( مػع  يػوىدى
ا) ػػػػنيوخن  هػػػػػاء   نػػػػث قاعػػػػدة الًتبنػػػػ  ا٢تجػػػػائيعلػػػػ   عضػػػػبطوا(   تػػػػافهلا كأيضػػػػا  ي
اءى ) ام  ) الناء( قبل  يوىدى  -( ك ها بهبن  اليور )سورة البقهة قبل سورة تافه(  ينيوخن
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -1

 .نالبقه  َّ زن.... مئزئ رئ
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي يهجي  ىه مه جه ين
 .تافه َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ



 َِّ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ػػوفى الهَّسيػػوؿي كى ) اشات اضػػبط / ِِٓسػػواؿ رقػػم  ا عىلىػػٍنبيمٍ يىبي ػػًوندن البقػػهة ك  ( ى
انىبيوفى الهَّسيوؿي لً )  ؟.( اٟتجعىلىٍنبيمٍ   ىًوندن

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   عضبطوا / ِِٓاٞتواب رقم 
ـٍ  ا ً  ا"  عىلىٍنبيمٍ  " قىدًٌ ٍههى    ٟتٍىجًٌ ً  اٍلبػىقىهىًة كىأىخًٌ
 ً  اٍلبػىقىهىًة كىاٍعًبٍيوىا ً  اٟتٍىجًٌ (  شٍ عً )  فػىقيلٍ 

ا م  )  الشُت( ك عىلىٍنبيٍم م  )  الوُت( أم ٍش عً موٌت )  ًوندن ( كألوب  ٘تامان    ى
 .سورة اٟتج

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -1

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ

 لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت

 .البقهة َّ زن رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -2

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت

  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص  حص مس خس

 .اٟتج َّ  جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع

( ك   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ)    البقػػػػهة  / فائػػػػدة
آيػػػة البقػػػهة   أمػػػة   (لا  حض جض مص خص  حص مس خس حساٟتػػج ) 

آيػػػػة اٟتػػػػج  ( فقػػػػدـ السػػػػاس ٰى ٰر ٰذ يي ) علنػػػػت اليػػػػالـ أال بػػػػهل
 رت  يب ىب نب مب ُّ  ٕٓاشيػػػة  ا٠تطػػػاب خػػػاص ألهسػػػل أال بػػػهل

 .َّ مث زث رث يت ىت متنت زت



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُِّ 

 ؟.مث اضبطوا ( عىلى  عىًقبػىٍنتً   ي يىسقىلً  أي  كردت اشية ) / ِّٓسواؿ رقم 
إال أف البػػاء  (آؿ عمػػهاف  –البقػػهة    اليػػور ) مػػهبُتكردت  / ِّٓاٞتػػواب رقػػم 

 ًأٍلضَّػمًٌ "   ي يىسقىلًػ " أء ة   البقػهة كسػا سة   آؿ عمػهاف . )( مضػموم  ي يىسقىلًػ م  )
 - (كسبست   عمهاف  ً  اٍلوىوىافٍ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -1

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ

 لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت

 .البقهة َّ زن رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك

 زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ -2
 يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت

 .عمهاف آؿ َّ لك اك

مث  ( ًإفَّ اَّلٌلى ًألسَّػػػػػاًس لىػػػػػهىؤيكؼه رًَّ ػػػػػنمه  أيػػػػػ  كردت اشيػػػػػة ) / ِْٓسػػػػػواؿ رقػػػػػم 
 ؟.اضبطوا

 كعضػػػبطوا (اٟتػػػج  –البقػػػهة    اليػػػور ) فقػػػطمػػػهبُت كردت  / ِْٓاٞتػػػواب رقػػػم 
 -(    اٟتج كالوواف مىٍوًضوىافٍ   ) أٞتملة اإلعشائنة

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -1

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ

 لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك

 .البقهة َّ مص ......  ريزي ٰى ين



 ِِّ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين

 .اٟتج َّ  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

ا  هى ا بػىٍودى  (هيػوى الَّػًهم أىٍ نىػا يمٍ كى البقػهةلا ك  اٟتػج ) ً   (" كىٍجًوػهى  عػىهىل بػىقىلُّ ى ٍد قى  )جى
لا كأيضػا عػهبط قاعػدة الًتبنػ  ا٢تجػائي( علػ  هيوى الَّػًهم كى  ) كىاكٍ قػىٍبلى  (ٍد عػىهىل قى  ) قىاؼٍ 
 هة.قاسم سورة الب قاؼ( مع  دٍ قى )  قاؼ

 ؟.مث اضبطوا ( لىهىؤيكؼه رًَّ نمه  أي  كردت اشية ) / ِٓٓسواؿ رقم 
 – موضػػوُتالسحػل  –البقػهة  مػػهات   اليػور ) ٜتػ كردت  / ِٓٓاٞتػواب رقػم 

بػىقىػهىةه كى٨تىٍلىتػىػٍُتً   ) قاعػدة الضػبط أٞتملػة االعشػائنةعلػ   كعضػبطوالا (اٟتديػد  –اٟتج 
 حن( كاعتبووا اذل مواضع السحل بشػابت الػهم أبػ  قبلوػا ) لًٍلحيجَّاًج كىالى بػىٍسيى  اٟتٍىًدٍيدٍ 

قاعػدة الػزادة علػ   فسضػبطت(  يف)  الفاءوضع الااشل بزادة ( ا١ت ىق  يف - خن
 - للموضع ا١تتأخه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -1

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ

 لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت

 .البقهة َّ زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك

 خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .السحل َّ ين ىن من

 .السحل َّ لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -3

 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن
 .اٟتج َّ ٰى ٰر
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ِّّ 

  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت ٱُّٱ -5
 .اٟتديد َّ جض مص خص

ـً  ) اضبط اشات / ِٔٓسواؿ رقم  ٍيػًجًد اٟتٍىػهىا ػٍطهى اٍلمى ػهى  ى مػ   ( فػىوىؿًٌ كىٍجوى
 ؟.سورة البقهة

 -هات فقط   البقهة م ثالثكردت  / ِٔٓاٞتواب رقم 
  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -1

 مج حج مث  هت مت حتخت جت هب مب خب حب هئجب

 .البقهة َّ مص خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح

 اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ ىك مك لك

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -3

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

 .البقهة َّ مت خت  حت جت هب مب خب

 / الضبط 
ابىتى  -ُ ػطٍ كىاٍختػىلى ى اٍلػهًٌم ً   اٍلاَّاًلثي كى  الىكَّؿي بىشى دل أييت  الوسػطا١توضػع إذ أف  اٍلوىسى

 (كىإًعَّتي لىٍلحىقُّ ًم  رَّبًٌػهى  ( بل )كى ىٍنثي مىا  يستيٍم فػىوىلُّوٍا كيجيوهىبيٍم  ىٍطهىنبودن )
 .قاعدبت اختالؼ الوسط بُت الطهفُت ا١تتشابُتك 

ػػوفى لًلسَّػػاًس لًػػ ) اٍلاَّالًػػثً كىبػىٍوػػدى (لا  ًإفَّ الَّػػًهي ى أيٍكبيػػوٍا اٍلًبتىػػابكى  ) الىكَّؿً بػىٍوػػدى  -ِ ئىالَّ يىبي
ػػةه  ا١توضػػع ( كا١تقنيػػود بػػا ) أىكَّؿٍ  مػػ   لمػػة ) الػػواكعػػهبط  (" عىلىػػٍنبيٍم  يجَّ

ػػػػػػعى  (ألكؿ ـي ( كعػػػػػػهبط  ًإفَّ الَّػػػػػػًهي ى كى  ) كىاكٍ مى لًػػػػػػثو  الى أم ) ا١توضػػػػػػع    ى
ـٍ مىعى (  الاالث  ." ئىالَّ يىبيوفى لً  " الى

فا٠تهكج خهكجافلا أ د٫تا  خهكج ا١تنيلي م  مباف إذل مباف يػهل فنػت  فائدة /



 ِّْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

البوبػػػػة كهػػػػو ا١تيػػػػجد اٟتػػػػهاـلا فبأعػػػػت قػػػػاؿ  كمػػػػ  أم أب مػػػػ  أبػػػػواب ا١تيػػػػجد 
خهجت فتوخ استقباؿ البوبة ألنيالةلا كا٠تهكج الااشل خهكج مػ  البلػد الػهم فنػت 

لا فبأعػػػت قػػػػاؿ  كإف خهجػػػت مػػػػ  البلػػػد مػػػػ  أم أب ا١تيػػػجد اٟتػػػػهاـ كهػػػو اٟتػػػػـه
 .خهجػػػػػػػػػػػػػػت فاجوػػػػػػػػػػػػػػل البوبػػػػػػػػػػػػػػة قبلػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػه بتوجػػػػػػػػػػػػػػت ٨توهػػػػػػػػػػػػػػا بنيػػػػػػػػػػػػػػالبه

فولػ  هػها يبػوف لبػل آيػة فائػدةلا فػالكذل لػن  فنوػا خػهكجلا كالااعنػة فنوػا خػهكج 
درة التسزيػػل . ) مػػ  أقػػهب المػػا   إذل البوبػػةلا كالاالاػػة خػػهكج ٦تػػا عػػدا ذلػػه عػػاـ

 (.كتهة التأكيل 

 ؟.مث اضبطوا ( ًإذىان لًَّم ى الاَّاًلًمُتى  أي  كردت اشية ) / ِٕٓسواؿ رقم 
 (هػػػود  –ا١تائػػػدة  –البقػػػهة  مػػػهات   اليػػػور ) ثػػػالثكردت  / ِٕٓاٞتػػواب رقػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا
ثىةه "  ًإذىان لًَّم ى الاَّاًلًمُتى  " ةي لًػ *** ً  اٍلقيهىآفٍ  ثىالى ائًدى  الى بػىٍسيى  اٍلوىوىافٍ هيٍودو كى  الٍػمى

 مف خف حف جفمغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض ُّٱ -1

 حم  جم هل مل خل حل جلمك لك خك  حك جك مقحق

 .البقهة َّ جه هن من خن حن جن مم خم

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث ٱُّٱ -2
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص
 .ا١تائدة َّ خف حف

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -3

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت

 .دهو  َّ ىل مل  يك
 يم ُّٱٱ( ىك( بػدكف ) مل  يك ( أبػت )ٗٓ  سػورة العبنػاء اشيػة ) مال اػة /
 .َّ  مه جه ين ىن من خن حن جن
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ِّٓ 

 ؟.مث اضبطوا ( كىًإفَّ فىهًيقان  أي  كردت اشية ) / ِٖٓسواؿ رقم 
ألبنت  كعضبطوا (العفاؿ  –البقهة    اليور ) مهبُتكردت  / ِٖٓاٞتواب رقم 

 -التارل 
ا الىٍفضىاؿٍ  مىٍوًضوىافً  *** بىٍت ً  اٍلبػىقىهىًة كىالىعٍػفىاؿٍ أى "  كىًإفَّ فىهًيقان  "  فػىقىٍط قػىهىأىهى

 جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البقهة َّ ين ىن من خن حن

 .العفاؿ َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ٱُّٱ -2

 ؟.مث اضبطوا ( اٟتٍىقُّ ًم  رَّبًٌهى  أي  كردت اشية ) / ِٗٓسواؿ رقم 
يػوع   –آؿ عمػهاف  –البقػهة  مػهات   اليػور ) سػتكردت  / ِٗٓاٞتواب رقم 

ٞتملػة قاعػدة الضػبط أعلػ   كعضػبطوا ("  فىاٍسجيديكفٍ  اليجدة " –اٟتج  –هود  –
 -( كسجدكا  بػىقىهىةي ًعٍمهىافى لًػ يػيٍوعي ى كىهيٍودو ً  اٟتٍىجًٌ   ) االعشائنة

 .البقهة َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱُّٱ -1

 .عمهاف آؿ َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ -2

 جخ محجح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -3
 .يوع  َّ جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ

 جئيي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ُّٱ -4
 جحمج حج مث هت مت ختحت جت هب مب  خب حب جب هئمئ خئ حئ

 .هود َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ٱُّٱ -5
 .اٟتج َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جضمص

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن ُّٱ -6

 .اليجدة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر



 ِّٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 /   كالفوائد الضبط
( يه ىه مهأبػػ  بوػػػد ) الػػاالثهػػػهن اليػػور  ( بػىقىػػهىةي ًعٍمػػهىافى لًػػػ يػيػػٍوعي ى  ) -ُ

( )أم سػػػورة آؿ عمػػػهاف ا١توضػػػع الوسػػػط ( كلبػػػ مص خص حص مس)
قاعػػػػدة اخػػػػتالؼ الوسػػػػط بػػػػُت الطػػػػهفُت علػػػػ   كعضػػػػبطت( جخأبػػػػت )

ها ببػػوف سػػورة كبػ البقػػهة  كيػػوع  لا كا١تقنيػػود ألطػػهفُت سػوريتا١تتشػابُت
 .الوسطآؿ عمهاف بنسوما   

 زت رت(   سػػورة البقػػهة لػػدل )ىثأبػػت   موضػػع ك نػػد بػػزادة الػػالـ ) -ِ
 ىت  نت مت زت رت ُّٱٱ( ُْٗاشيػػػػػػػػػػة ) ا١توضػػػػػػػػػػع الكؿ( مت
 .َّ ىك مك لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مثزث رث يت

ٱ(مي زي ري( أبت )ُُْـ اشية )العواك   -ّ ( زيبقدمت  لمة ) ٱ
قاعدة الوساية عل   بطتكعض ك ند( كهو موضع ميعل   لمة )
 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّٱٱ أشية الو ندة
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رنمم ام
 .َّ خئ حئ جئ يي ىي  ميني زي

آؿ  –) البقػػهة مواضػػع  ةأربوػػ( كردت   حئ جئ يي ىياشيػػة )إذف  -ْ
أٞتملػػػػة  ا١تواضػػػػع الربوػػػػةهػػػػهن  فسضػػػػبطيػػػػوع  (  –العوػػػػاـ  –عمػػػػهاف 

 (. يػيٍوعي ى ك  هىافى ًعمٍ  العواـ لػً بػىقىهىةي التالنة  ) االعشائنة 
 ؟.مث اضبطوا ( فىاٍستىًبقيواٍ ا٠تٍىنػٍهىات أي  كردت اشية ) / َِٔسواؿ رقم 

 كعضػػبطوا (ا١تائػػدة  –البقػػهة    اليػػور )فقػػط  مػػهبُتكردت  / َِٔاٞتػػواب رقػػم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل  

اًفاىاتٍ ً  اٍلبػى  *** " فىاٍستىًبقيواٍ ا٠تٍىنػٍهىات " مىهَّبػىٍُتً كىاقٍػهىأيكاٍ  ًة اى  ى اًئدى  قىهىًة كىالٍػمى
  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -1

 .البقهة َّ يب ىب نب مب زب رب يئ
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ِّٕ 

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -2

 رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن

 خت  حت جت هب مب حبخب جب هئمئ  خئ حئ جئ

 .ا١تائدة َّ مج حج مث هت مت
( ٔٔكهػػو سػػورة يػػ  اشيػػة ) وضػػع  لػػثم( كردت    جت  لمػػة ) مال اػػة /

 هب مب خب حب جب ُّٱٱ(  مػػا   اشيػػػة  حت كلبسػػت أبػػ  بوػػػدها  لمػػة )

 .َّ هت مت خت حت  جت
 ؟.مث اضبطوا ( لًئىالَّ يىبيوفى لًلسَّاسً  أي  كردت اشية ) / َِٔسواؿ رقم 
 - (السياء  –البقهة    اليور ) فقط مهبُتكردت  / َِٔاٞتواب رقم 

 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -1

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

 .البقهة َّ مت خت  حت جت هب مب خب حب

 ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -2
 .السياء َّ ىق  يف ىف يث

( عال ػػػػظ   رث يت ىت( بوػػػػد اشيػػػػة   البقػػػػهةلا ك  السيػػػػاء )جئ يي) فائػػػػدة/
( يتجػػػاءت زادة اسػػػم اٞتػػػالؿ )  ( إال أعػػػت   السيػػػاءرث٣تػػػيء  لمػػػة ) ا١توضػػػوُت
  .قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهدة عل  ههن الزا كعضبط

 ؟.( ًإالَّ الًَّهي ى ظىلىميوٍا ًمسػٍويمٍ  ) اضبط اشية / ُِٔسواؿ رقم 
 كعضػػػبطوا (الوسببػػػوت  –البقػػػهة    اليػػػور ) هاتفمػػػكردت  / ُِٔاٞتػػػواب رقػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل  
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فٍ "  ًإالَّ الًَّهي ى ظىلىميواٍ ًمسػٍويمٍ  " فٍ ً   *** مىهَّاتى بػيٍوًت أىاتى   اٍلبػىقىهىًة كىاٍلوىٍسبى
 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -1

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

 .البقهة َّ مت خت  حت جت هب مب خب حب

 خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن
 .الوسببوت َّ  ٰر ٰذ يي

ػػػػهىًة  ا ً  اٍلبػىقى ػػػػٍوشل  فىػػػػالى  )بػىٍوػػػػدىهى ػػػػٍوهيٍم كىاٍخشى بػيػػػػٍوًت  ( ٗتىٍشى ( آمىسَّػػػػا كىقيوليػػػػوا)كىً  اٍلوىٍسبى
 (.كىقيوليوا)ًمٍ   اٍلوىاكً قػىٍبلى  (فىالى ) ًم ٍ  اٍلفىا  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوا

 -كضح ا١تقنيود م  البنت التارل  / ِِٔسواؿ رقم 
ائً  *** ً  اٍلبػىقىهىة"  كىاٍخشىٍوشل  " أىٍثًبتيواٍ اٍلنىاءى  ًة اكىً  الٍػمى  مىوىهىةٍ ًهفػيٍوهىا أىيػُّوىا الٍ دى
ػٍوشل ا١تقنيود مسػت أف  لمػة )  / ِِٔاٞتواب رقم   إبثبػات( جػاءت   البقػهة  كىاٍخشى

ٍوفً ا١تائدة  هفت )  وضويملا بنسما   الناء  -(  كىاٍخشى
 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ -1

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

 .البقهة َّ مت خت  حت جت هب مب خب حب

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

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن

 زب يئرب ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر

  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 .ا١تائدة َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
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ِّٗ 

 ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ُّٱ -3
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 ني ميزي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل
 .ا١تائدة َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

  / الضبط كالفوائد
 رن ) ا١تائدة جاء قبلوا  شل( ك  حب جبا١تائدة قبلوا ) أكؿ  البقهة ك  -ُ

 .الزادة   ا١توضع ا١تتأخهأم اف  ( من زن
(   البقهة قبلوا فلم بتبهرلا ك  ا١تائدة ا١توضع  ىيال ظ أعت أبت  لمة )  -ِ

( فبػػاعوا هػػم ا١تقنيػػػودي    مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّالكؿ سػػبقوا ) 
 (. ىيفلم يه ه  لمة ) 

(؟ كاخشػػػوفلا كاخشػػػوشلمػػػىت بابػػػت النػػػاء كمػػػىت ٖتػػػهؼ  مػػػا   قولػػػت ) اعنػػػة /١تيػػػة بن
 - (يد.فاضل اليامهائ)

هها التوبَت لت عاائه   القهآف )ابٌبوٍتلا إببوً لا  ندكشللا  نػدكًفلا أٌخػهبٍتلا أخػهبً (. 
أمػا إخشػوشل كاخشػوًف فػوردت الكذل   سػػورة البقػهة كالااعنػة كردت   ا١تائػدة. عسػػدما 

م التحػهيه يبػوف ْتيػ  الًفولػة قػد ببػوف ًفولػة  ػديدة. مػاالن لػو أ ػدهم ٖتٌهر أ ده
اتتػػػاب آخػػػه بقػػػوؿ لػػػت إبػػػًق ربػػػه كقػػػد يهيػػػد أف يقتػػػل  خنيػػػان فتقػػػوؿ لػػػت إبقػػػي هللالا 

ان يبػػػوف التحػػػهيه أ ػػػد. فوسػػػدما فالتحػػػهيه ٮتتلػػػ  ْتيػػػ  الفوػػػل إذا  ػػػاف الفوػػػل  بػػػَت 
 يياًوه الناء يبوف المه أ رب.  ًوه الناء يبوف التحهيه أ د   ٚتنع القهآف عسدماايي 

( إذف التحػػػهيه أ ػػػرب. عساػػػه اليػػػناؽ   اشيػػػة الػػػيت فنوػػػا النػػػاء  إخشػػػوشل عسػػػدَن )
كىًمٍ   ىٍنثي خىهىٍجتى فػىوىؿًٌ كىٍجوىهى  ىٍطهى اٍلمىٍيًجًد اٟتٍىػهىاـً كى ىٍنػثي مىػا  يسػتيٍم  ( )كاخشوشل)

ػػػوفى  ػػػٍطهىني لًػػػئىالَّ يىبي ػػػوهىبيٍم  ى ويٍم فىػػػالى فػىوىلُّػػػوٍا كيجي ػػػوٍا ًمػػػسػٍ ػػػةه ًإالَّ الَّػػػًهي ى ظىلىمي لًلسَّػػػاًس عىلىػػػٍنبيٍم  يجَّ
ٍوهيٍم  ( ههن   ببديل  ( البقهةَُٓ) كىليمًتَّ عًٍومىيًت عىلىٍنبيٍم كىلىوىلَّبيٍم بػىٍوتىديكفى  كىاٍخشىٍوشل ٗتىٍشى
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الًقبلػػػة فجػػػاءت إخشػػػػوشل ألنػػػاء لعػػػت صػػػػار  ػػػالـ  اػػػَت كلسػػػػط كإرجػػػاؼ بػػػُت النوػػػػود 
لىػةى الَّػيًت  يسػتى  سافقُت  ىت اربد بوػ  ا١تيػلمُتلا هػها ببػديل للًقبلػة )كا١ت كىمىػا جىوىٍلسىػا اٍلًقبػٍ

اعىػػٍت لىبىبًػَتىةن ًإالَّ عىلىػػ  ػا ًإالَّ لًػػسػىٍولىمى مىػ  يػىتَّبًػػعي الهَّسيػوؿى ٦تَّػػ  يىسقىلًػ ي عىلىػػ  عىًقبػىٍنػًت كىًإف  ى وى  عىلىنػٍ
ػػػافى اَّلٌلي  ػػػدىل اَّلٌلي كىمىػػػا  ى ( ُّْ) لًنيًضػػػنعى ًإٯتىػػػاعىبيٍم ًإفَّ اَّلٌلى ًألسَّػػػاًس لىػػػهىؤيكؼه رًَّ ػػػنمه الَّػػػًهي ى هى
 (. كاخشوشل البقهة( هي أمه  بَت لها قاؿ )

ٍػمي ا٠ٍتًٍسزًيػًه كىمىػا أيًهػلَّ ) اشية الخهل   سػورة ا١تائػدة ـي كىٟتى تىػةي كىاٍلػدَّ نػٍ  يٌهًمىػٍت عىلىػٍنبيمي اٍلمى
ػتيٍم كىمىػا ًلسىٍَتً اَّلٌلً ًبًت كىاٍلمي  نػٍ ٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىهىدًٌيىةي كىالسًَّطنحىةي كىمىا أى ىلى اليَّبيعي ًإالَّ مىػا ذى َّ ٍسخىًسقىةي كىاٍلمى

ػػهيكٍا ًمػػ   ػػٍوـى يىػػًئ ى الَّػػًهي ى  ىفى ػػٍم ًفٍيػػقه اٍلنػى ذيبًػػحى عىلىػػ  السُّنييػػً  كىأىف بىٍيتػىٍقًيػػميوٍا ًألىٍزالىـً ذىًلبي
ػػٍوهي  ػػٍوفً ٍم ًديػػًسبيٍم فىػػالى ٗتىٍشى هػػها أيس كذاؾ إرجػػاؼ. هػػها ا١توقػػ  لػػن  ماػػل  ((ّ.)كىاٍخشى

ػا هيػدنل  ) ذاؾلا هوالء ائيُت فنيار التحهيه أقل. ك  اشية الااعنة ًإَنَّ أىعزىٍلسىا التػٍَّورىاةى ًفنوى
عًنُّوفى  كىالىٍ بىاري ٔتىا اٍستيٍحًفايوٍا ًم    كىعيوره ٭تىٍبيمي ًبىا السًَّبنُّوفى الًَّهي ى أىٍسلىميوٍا لًلًَّهي ى هىاديكٍا كىالهَّأَّ

ػويٍا السَّػاسى  اء فىػالى ٗتىٍشى ػاعيوٍا عىلىٍنػًت  يػوىدى ػٍوفً ً تىاًب اَّلٌلً كى ى يت ٙتىىسنػا قىلًػنالن  كىاٍخشى كىالى بىٍشػتػىهيكٍا ًِباى
ػػاًفهيكفى ) ػػمي اٍلبى ػػم ٔتىػػا أىعػػزىؿى اَّلٌلي فىأيٍكلىػػػًئهى هي ٤تاربػػة كال مقابلػػة  لػػن  فنوػػا ((ْْكىمىػػ  دلٍَّ ٭تىٍبي

بدكف اء. إذف ا١تػواط  الػيت فنوػا  ػدة كٖتػهيه  ػديد أظوػه النػاء. (  كاخشوفً  )فقاؿ 
بحاعت كبواذل قههنا كاٟتهؼ   قواعد السحو ٬توز كالوهب بتخف  م  الناء لب  هللا س

 ِب ناء فسنة.
ػػػيًتٍ  ) اضػػػبط مواضػػػػع / ِّٔسػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػيًتى سػػػا سة )  بنػػػػاء ( ًعٍومى  اءبنػػػػ ( ًعٍومى

 ؟.مفتو ة
ػيًتٍ )  كردت / ِّٔاٞتػواب رقػم   البقػهةمػهات   اليػور ) ثػالث سػا سة بنػاء ( ًعٍومى

 - (بقهة عل  مائدبُت) أٞتملة االعشائنة كعضبطوا (موضوُتا١تائدة  – ا١توضع الهابع
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ُّّ 

 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -1

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

 .البقهة َّ مت خت  حت جت هب مب خب

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

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن

 زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر

  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 .ا١تائدة َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -3
 مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يبىب نب
 ام يل ىلمل يك  ىك مك لكاك يق ىق يف ىفيث  ىث
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم

 .ا١تائدة َّ حئ جئ  يي

ػػػيًتى بنسمػػػا )   َّمػػػهات  لوػػػا   البقػػػهة كلػػػدل ) ثػػػالثكردت  مفتو ػػػة بنػػػاء(  عًٍومى
ُّ ِّ) - 

 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ نب مب

 .البقهة َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -3

 ن ا١تواضع الاالثة كبا بولم اف الهم جاء   تَتها بناء سا سة.ا فظ هه مال اة /



 ِّّ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.مث اضبطوا ( لىوىلَّبيٍم بػىٍوتىديكفى  أي  كردت اشية ) / ِْٔسواؿ رقم 
آؿ عمػهاف  – موضػوُتالبقػهة  مػهات   اليػور ) سػتكردت  / ِْٔاٞتواب رقػم 

ػػلا    ػػل ا١تواضػػع أبػػت ) (الزخػػهؼ  –السحػػل  –العػػهاؼ  – ( عػػدا  ٍم بػىٍوتىػػديكفى لىوىلَّبي
 - الااعنة( ىل مل يك( لدل ) لىوىلَّبيٍم بػىٍوتىديكفى كى )  الواكالبقهة جاء بزادة   شل

 .البقهة َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱٱ -1

 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ -2

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

 .البقهة َّ مت خت  حت جت هب مب خب حب

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -3

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت

 .عمهاف آؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٱُّٱ -4
 جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب
 .العهاؼ َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ

 .السحل َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

 .الزخهؼ َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس ٱُّٱ -6

ا أى  أي  كردت اشية ) / ِٓٔسواؿ رقم  مى  ؟.مث اضبطوا ( ٍرسىٍلسىا ى
قاعػدة علػ   كعضبطوا (ا١تزمل  –البقهة    اليور ) مهاتفكردت  / ِٓٔاٞتواب رقم 

ػٍلسىا "   )الضػبط أٞتملػػة االعشػائنة ػػا أىٍرسى مى   البقػػهة  (   ا١تزمػل كالوػػواف موضػػواف"   ى
 - سناؽ اشيةلا ك  ا١تزمل   صدر آيةجاءت 

  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ خض حض جض مص خص حص مس
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ّّّ 

 .ا١تزمل َّ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ٱُّٱ -2

 ؟.مث اضبطوا ( يػىتػٍليو عىلىٍنبيمٍ  أي  كردت اشية ) / ِٔٔسواؿ رقم 
 - (الطالؽ  –البقهة    اليور ) مهاتفكردت  / ِٔٔاٞتواب رقم 

  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ خض حض جض مص خص حص مس

 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -2

 .الطالؽ َّ خم ......  معجع مظ

( كعػػػهبط بنسوػػػا كبػػػُت  لمػػػة مخ  البقػػػهة  لمػػػة ) (حس جسأبػػػ  بوػػػد ) مال اػػػة /
 (   سورة الطالؽ.مس خس(   عف  اشية كبها عولم أف )مث)

 ؟.مث اضبطوا ( مَّا دلىٍ بىبيوعيواٍ بػىٍولىميوفى  أي  كردت اشية ) / ِٕٔسواؿ رقم 
 - ال٫تا   الوواف ) أم سورة البقهة (  هاتفمكردت  / ِٕٔاٞتواب رقم 

  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ُّٱ -1

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس

 .البقهة َّ مغ جغ مع جع

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىنمن خن حن جن يم ٱُّٱ -2
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي
 .البقهة َّ مث... نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

هىا ً   ػػػهٍ يمٍ  فىػػاذٍ يهيكشل  "الىكًَّؿ  ا١توضػػػع بػىٍوػػدى "  يػيتػىوىفػَّػػػٍوفى ًمػػػسبيمٍ  كىالَّػػًهي ى  " اَّػػػاشل الٍ " كى  أىذٍ ي
 "  مػ ء فىا"( فال ٰى ٰر ٰذ " لعت يوجد موضوُت   البقهة)  اٍلاَّاعًنىة

ةً " عىلى   كىالًَّهي  "م   وىاكٍ ال" قػىٍبلى  فىاذٍ يهيكشل   الًتبن  ا٢تجائي. قىاًعدى



 ّّْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

اٍسػػػتىًونسيواٍ  - نيَّػػػالىةً ًألنيَّػػػرٍبً كىال اٍسػػػتىًونسيواٍ كى  ) اضػػػبط مواضػػػع / ِٖٔسػػػواؿ رقػػػم 
 ؟.اليت   سورة البقهة ( ًألنيَّرٍبً كىالنيَّالىةً 
( أمػػا    اٍسػػتىًونسيواٍ كى )  الػػواكجػػاء بػػزادة  ػػهؼ  ا١توضػػع الكؿ / ِٖٔاٞتػػواب رقػػم 

(  ا١تقنيػود بػت ا١توضػع الكؿمػ   لمػة أكؿ )  الػواك(لا عػهبط  اٍسػتىًونسيواٍ )  كاكالااشل فبال 
فأب     ا١توضع الااشللا أما ألواكفبدأ  صدر آية( كأعت جاء  تىًونسيواٍ اسٍ كى  لمة )   كاكمع 

 -سناؽ اشية 
 .البقهة َّ جح  مج حج مث هت مت حتخت جت هب ُّٱ -1

 .البقهة َّ  جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف  حف جف ُّٱ -2

  مئ خئ حئ ٱُّٱ(  ُِٖ(   العػػهاؼ اشيػػة ) مفكردت  لمػػة )  مال اػػة /

 مج حجمث هت مت  خت حت جت هب مب خبحب جب هئ

مػػهات   القػهآف البػػهصل  ثػالثكردت  ( مف) ف  لمػػة كعلنػت فػإ. َّ مح جح
 .ألواك  العهاؼلا مع التسبت أف ا١توضع الكؿ م  البقهة  موضعك موضوُت   البقهة 

 ؟.مث اضبطوا ( ًإفَّ اَّلٌلى مىعى النيَّاًبهًي ى  أي  كردت اشية ) / ِٗٔسواؿ رقم 
بوػدها   البقػهة  (ؿ العفػا –البقػهة    اليػور ) مػهاتفكردت  / ِٗٔاٞتواب رقػم 

( مهم  ) الباؼ( قبل  مل م  ) كالقاؼ(  مه جه ( ك  العفاؿ ) مل خل ٱ)
 - الًتبن  ا٢تجائي  

 مل خل ٱ جل مك لك خك حك جكمق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ىن من خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل

 مه جه ين ىن من خن حن جنيم  ىممم خم حم جم يلٱٱُّ -2
 َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه
 .العفاؿ َّ ّٰ ِّ ُّ
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ّّٓ 

  عفػػػػػػ     القػػػػػػهآف مػػػػػػهبُت ( كردتاك يق ىقٞتػػػػػػديه ألػػػػػػه ه أف )كمػػػػػ  ا
 ىن  نن من(   البقػهة ك )يل ىل مل خل) اشات لػدلاليوربُت 
 - (ين

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي

 زت رت  يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ  مئ

 ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت

 .البقهة َّ  لك اك يق

 خئ  حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱ -2
 حج مث هتمت خت  حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ
 .العفاؿ َّ جح مج

 ؟.مث اضبطوا ( كىالى بػىقيوليواٍ ًلمى ٍ  أي  كردت اشية ) / َِٕسواؿ رقم 
 - (السياء  –البقهة    اليور ) مهاتفكردت  / َِٕاٞتواب رقم 

 .البقهة َّ ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

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

 مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت

 خضحض  جض مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ

 .السياء َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض



 ّّٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  الضبط/
في البقهة أبت صدر آية بنسما   السياء أبت   سناؽ اشيةلا بودها   ف

 قاؼ( مع  يلم  )  القاؼ( عهبط  مم خم حم جم يلالبقهة  ) 
(  هبم  )  ٢تمزةا( عهبط  حت جت هبهةلا كبودها   السياء ) قالب

قاعدة ربط  هؼ م  ا١توضع ا١تتشابت مع  هؼ م  عل   ءالسيا٫تزة مع 
 .اسم اليورة

مواضع أخهل اضافة ١تا ذ ه   اليور  ثالث(    كىالى بػىقيوليواٍ كردت )  / مال اة
( كردت  كىالى بػىقيوليواٍ السحل( كعلنت ببوف  لمة )  – موضواف   عف  اشية)السياء 

  أٞتملة االعشائنة كعضبطوا السحل ( – ثالث مواضعالسياء  –البقهة مهات )  ٜت 
 - (عيوة  ثالثة" أف البقهة كالسحل لػػ  كىالى بػىقيوليواٍ  ") 
 من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر

 ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب مبزب

 .السياء َّ ىق يف

 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ُّٱ -2
 .السحل َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جحمج حج مث

بىػٍل  أىٍمػوىااتن البقػهةلا ك )  ( بىػٍل أىٍ نىػاء أىٍمػوىاته  ) اضػبط اشات / ُِٕسواؿ رقم 
 ؟.( آؿ عمهاف أىٍ نىاء

 -اشات هي  / ُِٕاٞتواب رقم 
 .البقهة َّ ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
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ّّٕ 

 .عمهاف آؿ َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -2

  الضبط/
(  بىػٍل أىٍ نىػاء أىٍمػوىااتن  )ً  ًعٍمهىافى  كىًأٍلفىٍتحً (  بىٍل أىٍ نىاء أىٍموىاته  ) ًأٍلضَّمً  اٍلبػىقىهىًة  -ُ

ةً  كىعىٍضػػًبطويمىا اًبت مىػػعى اٍسػػًم  عىلىػػ  قىاًعػػدى ٍوًضع اٍلػػػميتىشى  ألًػػ ٍ   اليػػورةرىبٍػػط اٍلػػػمى
هىا  فى اًعٍمػهى  لًػ ً أى مىػعى  (أىٍمػوىااتن ) كراء  عىػػٍُتً " مىػعى ًعسػدى ًمػٍ  " كالػهاء  اٍلوىػػٍُتي كىبػىٍوػدى
   البقهة. ًأٍلضَّم( أىٍموىاته لا إذف )ٍمهىافٍ عً 

علػػػػ   كعضػػػػبطوا( ٰى يناشيػػػػة   سػػػػورة آؿ عمػػػػهاف أبػػػػت فنوػػػػا زادة )  -ِ
 .قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخه

ػػٍيءو بيٍم كىلىسػىبػٍليػػوىعَّ  ) اضػػبط اشات / ِِٕسػػواؿ رقػػم  كىلىسػىبػٍليػػوىعَّبيٍم البقػػهةلا )  ( ًبشى
 ؟.( اٟتديد  ىىتَّ 

 -اشات هي  / ِِٕاٞتواب رقم 
 ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ٰى  ٰر

 .  َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ٱُّٱ -2
ءً مىعى  ( ًبشىٍيءو  ) ءأى عػىٍهًبطي  الضبط / ػًدٍيًد مىػعى ػى حػالٍ   ىاءلا كعهبط قىهىنبػى الٍ  أى ػ) ءا ى ( ىتَّ  ى
 .اليورةمىعى اٍسًم ا١توضع ا١تتشابت رٍَّبطي  عل  قاعدة

ػػػ ى ا٠تٍىػػػوًؼ كىاٞتٍيػػػوعً  ) اضػػػبط اشات / ِّٕسػػػواؿ رقػػػم  لًبىػػػاسى  البقػػػهة ك ) ( مًٌ
 ؟.( السحل اٞتٍيوًع كىا٠تٍىٍوؼً 
 -اشات هي  / ِّٕاٞتواب رقم 

 ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ -1
 .البقهة َّ ٰى  ٰر
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 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٱُّٱ -2
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .السحل َّ رب يئ

ػػػ ى  " عػيٍقطىػػػةي اٍربًػػػٍط  الضػػػبط / ػػػعى  مًٌ ػػػطً " مى  ال٫تػػػا أبنػػػا   العلػػػ    " ا٠تٍىػػػٍوؼ " عػيقى
 كهػػػهن   البقػػػهة أم بقػػػدـ ا٠تػػػوؼ علػػػ  اٞتػػػوعلا بنسمػػػا   السحػػػل الوبػػػ لا اربػػػط

 بنا   السفل. ال٫تا أ  " اٞتٍيوع " عػيٍقطىةً " مع  لًبىاسى  " عػيٍقطىةي 
( لف  ىه قدـ ) (  يه ىه مه جه ين)   البقهة  فائدة /

 زئ  رئ ّٰ ِّ(  ك  السحل ) ...ين ) االبتالءاٟتديث ع  
  بواذل  به٫تاكالسوم ك  الهزؽ( لف اٟتديث فنوا ع   زئ قدـ )(  مئ

 يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ أال بهل بودها قولت بواذل
 .َّ  مك لك اك يق ىق يف ىف

 ؟.مث اضبطوا ( ًإذىا أىصىابػىتػٍويم مُّنًينبىةه  ردت اشية )أي  ك  / ِْٕسواؿ رقم 
علػػ   كعضػػبطواالسيػػاء (  –  اليػػور ) البقػػهة  مػػهاتفكردت  / ِْٕاٞتػػواب رقػػم 

ويم مُّنًيػػػنبىةه  "  ) قاعػػػدة الضػػػبط أٞتملػػػة االعشػػػائنة "   البقػػػهة كالسيػػػا فػػػال   ًإذىا أىصىػػػابػىتػٍ
 -( بسي  

 .ةالبقه  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -1
 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -2

 .السياء َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث

 ؟.اليت   البقهة ( أيكلىًئهى عىلىٍنًومٍ  ) اضبط مواضع اشية / ِٕٓسواؿ رقم 
ً   اٍلاَّاعًنىػػػػةي آيىػػػػة كى صػػػػدر  اليٍكذلى    البقػػػػهة مػػػػهاتفكردت فقػػػػط  / ِٕٓاٞتػػػػواب رقػػػػم 

 -اشات هي  لااٍلوىسىطٍ 
 .البقهة َّ نت مت زت  رت يبىب نب مب زب رب يئ ُّٱ -1
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 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص ُّٱ -2

 .البقهة َّ جف  مغ

 ؟.مث اضبطوا ( ًم   ىوىآًئًه اَّللًٌ أي  كردت اشية )  / ِٕٔسواؿ رقم 
 -  البقهةاٟتج كالوواف      القهآفمهاتف كردت  / ِٕٔاٞتواب رقم 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -1
 .البقهة َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل

 مث هتمت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -2

 خص حص  مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج  حج

 .اٟتج َّ جض مص

(  خب حب جب هئ( ك  اٟتػػج )  ىق يف ىفأبػػ  بوػػدها   البقػػهة )  الضػػبط /
(لا جبمػ  ) الالـ( قبل  ىفم  )  الفاءإذ أف  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوما

 ك ها بهبن  اليور.
ػػهنا كىمىػػ ) اضػػبط اشات / ِٕٕسػػواؿ رقػػم  نػٍ ػػ ) (بىطىػػوَّعى خى ػػهنا فىمى نػٍ (   بىطىػػوَّعى خى

 ؟.سورة البقهة
 -كردت   اشات  / ِٕٕاٞتواب رقم 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -1
 .البقهة َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ٱُّٱ -2
  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رتيب
 .البقهة َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف

مػػ   الفػػاء( قبػػل اممػ  ) الػػواكلا قاعػػدة الػواك قبػػل الفػػاءعلػػ   عضػػبطوما ط /الضػب
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 كاك( مػػع زث) كاك( فػػاربط بػػُت ..زث رث يت(لا كال اػػوا بدايػػة اشيػػة )مث)
 ّٰرئ ِّ(   عفػػػػػ  اشيػػػػػة. كال ػػػػػظ اشيػػػػػة الااعنػػػػػة بػػػػػدأت )رن مم ام)
 (   عف  اشية.ىث نث مثم  ) الفاء( مع زئ) فاء( فاربط بُت ..زئ

ػػوفى  )شيػػػة اضػػبط ا / ِٖٕسػػواؿ رقػػم  الػػيت كردت   سػػػورة  ( ًإفَّ الَّػػًهي ى يىٍبتيمي
 ؟.البقهة كما جاء بودها

 -  البقهة فقط  مهاتف(  ًإفَّ الًَّهي ى يىٍبتيميوفى ) كردت  / ِٖٕاٞتواب رقم 
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ -1

 .البقهة َّ  مت خت حت جت هب مب خب

 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -2

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

 .البقهة َّ حض جض مص خص حص

 الضبط / 
هىا ً   -ُ مىػػػا  ) الاَّػػاشل بوػػدها    كى  ( اٍلبػىنًٌسىػػاتً  ًمػػػ ى  أىعزىٍلسىػػا مىػػا ) الىكَّؿ ا١توضػػع بػىٍوػػدى

  عفػػػ   " سىػػاأىعزىلٍ  " َنى مىػػػعى  ( اٍلبػىنًٌسىػػاتً  ) عىػػػػاعػػهبط  ( اٍلًبتىػػػابأىعػػزىؿى اَّلٌلي ًمػػ ى 
 .ا١توضع الااشل(    اٍلًبتىابعزىؿى اَّلٌلي ًم ى مىا أى اشية كبها عولم أف ) 

قاعػدة علػ   كعضػبطوما(  اٍلًبتىاب)  الااشل( ك   اٍلبػىنًٌسىاتً )  الكؿ  ا١توضع  -ِ
 (.اٍلًبتىابم  ) الباؼ( قبل  اٍلبػىنًٌسىاتً م  )  الباء  الًتبن  ا٢تجائي

 حت جت ُّٱٱٱ ( ِٕشية )( كردت أيضا   سورة طت لدل ا اٍلبػىنًٌسىاتً  ًم ى )   مال اة /

 جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخمح جح مج  حج مث هت مت خت

 .َّ خض حض
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بيواٍ  ) اضبط اشية / ِٕٗسواؿ رقم   ؟.كما جاء بودها ( ًإالَّ الًَّهي ى اتى
بيواٍ اشية )  كردت / ِٕٗاٞتواب رقم  البقهة مهات   اليور ) ٜت  ( ًإالَّ الًَّهي ى اتى

 -كالف مع التفنينل  (رالسو  -ا١تائدة  –السياء  –آؿ عمهاف  –
  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ( َُٔ  موضع سورة البقهة اشية )أكال

١تػػا  تمػػوا البنسػػات    ( جح مج أبػػ  بوػػدها ) َّ مس خس حس جس مخ
اشيػة الػيت قبلوػا فبػػاف علػنوم بوػد بػػوبتوم أف يبنسػوا مػا  تمػون لػػها أبػت   سػناؽ اشيػػة  

 (.جح لمة )
 جئ يي ىي ُّٱ( بشػػػػػػابا  ٓ( كالسػػػػػػور )ٖٗ  موضػػػػػػوي سػػػػػػورة اؿ عمػػػػػػهاف ) عنػػػػػػا
 خئ  حئأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد٫تا )  ٱَّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
  اسػػػػػػػم اليػػػػػػػوربُت )آؿ  السػػػػػػػوفك الػػػػػػػهاء ( كال اػػػػػػػوا ا ػػػػػػػًتاؾ  ػػػػػػػهؼ   هئ مئ
 خئ  حئ جئ يي ىي ( كهػػػػػها رابػػػػػط  ػػػػػىت بولػػػػػم أيػػػػػ  أبػػػػػت ) رو سػػػػػال – فاه عمػػػػػ
 .( هئ مئ
 خص حص مس خس حس جس ُّٱ( ُْٔموضع سورة السياء اشيػة )   لاا

 جف مغ  جغ مع جع مظحط مض خض حض جض  مص
 حص مسال اوا أعت أبت أطوؿ صنسة هسا   سورة السياء )  َّ خف حف
الهنػػػػا أبػػػػت   ا١تسػػػػافقُت الػػػػهي   ( خس حس جس( بوػػػد )  حض جض  مص خص

(  اصػػالح كاعتنيػػاـ كاخػػالصأبطسػػوا البفػػه كأظوػػهكا االسػػالـ فبػػاف ال بػػد ٢تػػم مػػ  ) 
أ ًمػػػػػػ ى  كلبػػػػػػي بضػػػػػػبطوا ًد اٟتيػػػػػػهيكؼ الىٍ اىػػػػػػهً ًإذلى  الىقىػػػػػػلًٌ ابٍػػػػػػدى  مث  ( أىٍصػػػػػػلىحيواٍ  ) ً  عىػػػػػػدى

( اٍعتىنيىػػميواٍ )لا مث  ػػهكؼ ٜتيػػة(  أىٍصػػلىحيواٍ أم )  ( ًديػػسػىويٍم َّللًٌ  أىٍخلىنييػػواٍ  ) مث( اٍعتىنيىػػميواٍ )
فنوػػا  النيػػاد. كا ػػًتؾ  ػػهؼ عشػػهة( كعػػددها  ًديػػسػىويمٍ  أىٍخلىنييػػواٍ مث )  ػػهكؼ  سػػتةكهػي 
 ٚتنوا.

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ( ّْموضػػػع سػػػورة ا١تائػػػدة اشيػػػة )  ارابوػػػ
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 مي( )  زي ري ٰىجػػػػػاء بوػػػػػد )  َّ خب حب جب هئ مئ  خئ جئحئ
ػػارىبيوا هللا  الػػيت استوهضػػت الػػهي ( هػػهن اشيػػة أبػػت بوػػد اشيػػة  جئ يي ىي ني  ى

اًدًهمٍ  لا فم  اتب مسوم قبػل القػدرة علػنوم فػاف هللا تفػور ر ػنملا كأيضػا كىرىسيٍولىتي بػىٍودى فىيى
 (.ني مي) منمائدة مع مالػػ منمعهبط 

ػػٍم  يفَّػػاره  يػػة )أيػػ  كردت اش / َِٖسػػواؿ رقػػم  ػػابيوا كىهي فىػػهيكا كىمى مث  ( ًإفَّ الَّػػًهي ى  ى
 ؟.اضبطوا

 -  الزههاكاف ) البقهة كآؿ عمهاف (  مهاتفكردت  / َِٖاٞتواب رقم 
 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ جف  مغ

  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف جف

علػػػػ   كعضػػػػبطوما(  مض خض( ك  آؿ عمػػػػهاف )  مضا   البقػػػػهة ) أبػػػػ  بوػػػػده
( ك ػها  مض خضمػ  )  الفاء( قبل  مضم  )  ا٢تمزة  إذ أف قاعدة الًتبن  ا٢تجائي

 بهبن  اليور.
 يق ىق( كأيضػػا أبػػت )  ىك مك( أبػػت ) ّْ  سػػورة اٟتديػػد اشيػػة ) مال اػػة /

 ىف يث ٱُّٱ(   مل يك  ىك مك( كبػػػػػػػػػُت )  يف ىف يث( بػػػػػػػػػُت )  لك اك

 كعضػػػػبطوا َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف
 قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخه. عل 

ػػػػًة كىالسَّػػػػاًس  عىلىػػػػٍنًوٍم لىٍوسىػػػػةي اَّللًٌ  أيػػػػ  كردت اشيػػػػة ) / ُِٖسػػػػواؿ رقػػػػم  كىاٍلمىآلًئبى
 ؟.مث اضبطوا ( أىٍٚتىًوُتى 

 -فقط  آؿ عمهاف –البقهة  الزههكاف   مهاتف كردت / ُِٖاٞتواب رقم 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّّْ 

 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص ُّٱ -1

 .البقهة َّ جف  مغ

 .عمهاف آؿ َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -2

 ؟.مث اضبطوا ( كىالسَّاًس أىٍٚتىًوُتى  أي  كردت اشية ) / ِِٖسواؿ رقم 
 –هػود  –آؿ عمػهاف  –البقػهة  مهات   اليػور ) أربعكردت  / ِِٖاٞتواب رقم 

هأهػا عمػهاف   البقػهة ق  ) قاعػدة الضػبط أٞتملػة االعشػائنةعلػ   كعضػبطوا (اليجدة 
 - ( أم سورة اليجدة الياجدي كموٌت )  ( كقاؿ هود م  الياجدي 

 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ جف  مغ

 .عمهاف آؿ َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -2

 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جهين ىن من خن ٱُّٱ -3
 .هود َّ ٌّ ٰى ٰر

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -4
 .اليجدة َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ؟.مث اضبطوا ( كىالى هيٍم ييساىهيكفى  أي  كردت اشية ) / ِّٖسواؿ رقم 
السحػل  –آؿ عمػهاف  –البقهة  مهات   اليور ) ٜت كردت  / ِّٖاٞتواب رقم 

ػػػهىةي لًػػػػػ ًعٍمػػػهىافى كىاٍلسٍَّحػػػلي   ) أٞتملػػػة االعشػػػائنة كعضػػػبطوا (اليػػػجدة  –العبنػػػاء  – البػىقى
 -( كبشابت آيتا البقهة كآؿ عمهاف ٘تامان  ًلفىعًٍبنىاًء ًإذىا سىجىديكا

 .البقهة َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ -1

 .عمهاف آؿ َّ ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ -2

 .السحل َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -3



 ّْْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .العبناء َّ اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث ُّٱ -4

 .اليجدة َّ مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -5

( إال   اليػػػجدة  رث - ني - حف)  طػػػة كا ػػػدةبسقبػػػدأت ٚتنػػػع اشات  مال اػػة /
 (. خص)  بسقطتُت نث بدأت اشية 

ػٍم ًإلىػػته كىاً ػػده كى  اضػػبط اشات ) / ِْٖسػواؿ رقػػم  ػٍم ًإلىػػته كىاً ػػده  -  ًإ٢تىيبي  - ًإ٢تىيبي
 ؟.( ًإ٢تىيبيٍم ًإلىته كىاً ده  أى٪تَّىا – ًإ٢تىيبيٍم ًإلىته كىاً دفى 

ػػ)  كردت / ِْٖاٞتػواب رقػػم  ة البقػػهة سػػور    كا ػػدة مػػهة ألػػواك(   ًإلىػػته كىاً ػػده  مٍ كىًإ٢تىيبي
 .َّ  حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل ٱُّٱٱ(  ُّٔاشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا
  سورة السحل اشية  كا دة مهةكردت أيضا  ( ًإ٢تىيبيٍم إًلىته كىاً ده أما ) 

 نن من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىكُّٱ (ِِ)

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا َّ ين  ىن
 يبُّٱ( ّْأيضا كردت مهة كا دة   سورة اٟتج اشيػة )(  إًلىته كىاً د فىًإ٢تىيبيمٍ )  أما

 ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا َّ مل يك ىك مكلك اك  يق

 -العبنػاء  –البوػ   مهات   اليور ) ثالثت ( فورد ًإ٢تىيبيٍم إًلىته كىاً ده  أى٪تَّىاكأخَتا ) 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا ( فنيلت

لىتٍ  الىعًٍبنىاءي  *** ً  " ًإ٢تىيبيٍم إًلىته كىاً ده  " قػىٍبلى "  أى٪تَّىا " كىجىاءىتٍ   اٍلبىٍو ً  مثيَّ  فينيًٌ
 مت هب  مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ٱُّٱ -1

 .البو  َّ  مك لك هش مش هس مس هث مث هت

 .العبناء َّ زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ -2



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّْٓ 

 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ -3
 .فنيلت َّ يث ىث  نث مثزث

( بنسمػػا ٰه مه جه هن من خن  حنبشػػابات بػػداات اشات   البوػػ  كفنيػػلت )ٱ
قاعػػدة اخػػتالؼ الوسػػط بػػُت الطػػػهفُت علػػ   كعضػػبطوا( مم ام  العبنػػاء أبػػت )

 الطهفُت ) البو  كفنيلت (.لا الوسط ) سورة العبناء ( بُت ا١تتشابُت
 ؟.(مم خم حم جم يل ىل مل خل) اضبط / ِٖٓسواؿ رقم 

  الزهػػػهاكاف. بنسمػػا   يػػػوع  فبػػػالوب  بقػػػدـ  مػػػهاتفكردت  / ِٖٓاٞتػػواب رقػػػم 
بهن النيػنسة  ك نداختالؼ اللنل كالسوار عل  خلق اليماكات كالرض فا فات ِبعت 

 - قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطت
 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .البقهة َّ مب زب

 .عمهاف آؿ َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ -2

 مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ -3

 .يوع  َّ  جم هل

ارً  أي  كردت اشية ) / ِٖٔسواؿ رقم   ؟. اضبطوامث ( كىاٍخًتالىًؼ اللٍَّنًل كىالسػَّوى
 –آؿ عمػػػػػهاف  –البقػػػػػهة  مػػػػػهات   اليػػػػػور ) ثػػػػػالثكردت  / ِٖٔاٞتػػػػػواب رقػػػػػم 

 -ا١تواضع   البقهة كاٞتاثنة ألبنات التالنة  كعضبطلا (اٞتاثنة
 
 
 



 ّْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ارً "   نىةاٍختػىلىفىٍت آيىةي اٍلبػىقىهىًة عىً  اٞتٍىاثً  كىاٞتٍىاثًنىة ً  اٍلزٍَّههىاكىافً "  كىاٍخًتالىًؼ اللٍَّنًل كىالسػَّوى
اء ًم  "  ً  اٞتٍىاثًنىًة اى ًإٍخوىافٍ " ٌرًٍزؽو ًم   " كىقػيٍوليواٍ  " ً  اٍلوىوىافٍ  مَّاءو  كىمىا أىعزىؿى اَّلٌلي ًم ى اليَّمى

ا لىوى اءى "  اٍلبىٍحه " قػىبػٍ افىجى  ً  اٞتٍىاثًنىًة اى  يهىمىاء اٍلٌهًٍزؽى  ًبىا بػىٍولىميواٍ أىفَّ  " مَّاء ًم  " مىوىوى
هً كىا " اًب اٍلمييىخًٌ ا "  ليَّحى لً بػى ًبالى قػيٍلوى  اٍليٍُّورىةي الىٍطوىؿً  ً  اٍلبػىقىهىًة فػىقىٍط لىعػَّوىا وىجُّ

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .البقهة َّ مب زب

 .عمهاف آؿ َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱٱ -2

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱ -3

 .اٞتاثنة َّ يب ىب  نب

قاعدة الوساية أشية عل   كعضبطوا( فاعبيوا كهي ك ندة ٔاشية ) بنسما   يوع 
 مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ  الو ندة

 .َّ  جم هل

 مث ( فىأىٍ نىػػػػػا بًػػػػػًت الٍرضى بػىٍوػػػػػدى مىٍوهًتىػػػػػاأيػػػػػ  كردت اشيػػػػػة )  / ِٕٖسػػػػػواؿ رقػػػػػم 
 ؟.اضبطوا

 لا(اٞتاثنػة –السحػل  –البقػهة  مػهات   اليػور ) ثػالثكردت  / ِٕٖاٞتواب رقػم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا

ثىة"  فىأىٍ نىا ًبًت الٍرضى بػىٍودى مىٍوهًتىا " ػاىػً  الٍ ***  ثىالى  ابػىقىهىًة كى٨تىٍلو جى
بػيٍوًت " ةً  عىلى  اٍضًبٍطوىا *** دىاميٍفهى  " بػىٍوًد مىٍوهًتىا ًم  كىً  اٍلوىٍسبى ًة اٍلوىً ٍندى ا قىاًعدى  ٣تيٍتىًودى

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّْٕ 

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .البقهة َّ مب زب

 .السحل َّ مه جه ين ىن  من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -3

 .اٞتاثنة َّ يب ىب  نب مب

قاعدهتا فقط   القهآف ك  الو ندةِبهنا  كعضبطوا( خكأما   الوسببوت فأبت بزادة )
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ ٱُّٱ الوساية أشية الو ندة

 .الوسببوت َّ  خن حن جن مم خم حمجم هل مل خلحل جل  مك
ا ًم   يلًٌ دىآبَّةو  أي  كردت اشية ) / ِٖٖسواؿ رقم   ؟.اضبطوامث  ( كىبىثَّ ًفنوى
 -  البقهة كلقماف  مهاتفكردت  / ِٖٖاٞتواب رقم 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .البقهة َّ مب زب رب يئ ىئ نئ

 مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ  مئ  ٱُّٱ -2
 .لقماف َّ مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس جخمخ

 -هة ك  اٞتاثنة أبت ٥تتني
 .اٞتاثنة َّ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱ -3

حً  أي  كردت اشية ) / ِٖٗسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( كىبىنٍيهًيً  الٌهًاى
هىا " لا(اٞتاثنػػػػػة  –البقػػػػػهة    اليػػػػػور ) مػػػػػهاتفكردت  / ِٖٗاٞتػػػػػواب رقػػػػػم   بػىٍوػػػػػدى

ا اكىا " ءأى عهبط  " ً  اٞتٍىاثًنىة ته اى آ " ً  اٍلبػىقىهىًة كى " بً كىاليَّحى ًء " مىعى  بً ليَّحى  قىهىةبػى الٍ أى
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ًء " مىعى ته اى آ " اى كى  قاعدة ربط  هؼ مػ  ا١توضػع ا١تتشػابت مػع عل   ةنى اٞتٍىاثً اى
 -  هؼ م  اسم اليورة

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .البقهة َّ مب زب رب يئ ىئ نئ

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2
 .اٞتاثنة َّ يب ىب  نب مب زب

 ؟.مث اضبطوا ( لًٌقىٍوـو يػىٍوًقليوفى  أي  كردت اشية ) / َِٗسواؿ رقم 
 السحػػػػل –الهعػػػػد  –البقػػػػهة  مػػػػهات   اليػػػػور ) ٙتػػػػافكردت  / َِٗاٞتػػػػواب رقػػػػم 

  أٞتملػػة االعشػػػائنة كعضػػػبطوا (اٞتاثنػػة  – موضػػوُتالػػػهـك  –الوسببػػوت  – موضػػوُت
بػيٍوتي اٞتٍىاثًنىةاٍلبػىقى )  -( هىةي لًػػ رىٍعدو كىاٍلسٍَّحلي لًلهُّكـً كىاٍلوىٍسبى
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .البقهة َّ مب زب رب يئ ىئ نئ

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱُّٱ -2

 مج حج مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ

 .الهعد َّ  مح جح

 ميزي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -3

 .السحل َّ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّْٗ 

 ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -4
 .السحل َّ رث يت

 .الوسببوت َّ زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -5

 مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس ٱُّٱ -6
 .الهـك َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغجغ مع  جع

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زثرث  يت ىت نت مت ٱُّٱ -7
  يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق
 .لهـكا َّ  ين ىن نن من زن رن ممام

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -8

 .اٞتاثنة َّ يب ىب  نب مب زب
ػػا ػػا " ءجى لىوى تو  قػىبػٍ  كىأىكَّؿي  بػىقىػػهىةه لًػػػػ رىٍعػػدو )   أٞتملػػة االعشػػائنة كعضػػبطوا مىػػهَّات أىٍربىػػعي "  شاى

 .( اٍلسٍَّحًل كاٍلهٍُّكـً 

 ؟.مث اضبطوا ( كىًم ى السَّاسً  أي  كردت اشية ) / ُِٗسواؿ رقم 
 – مػػػػػهات أربػػػػػعالبقػػػػػهة كاٟتػػػػػج    اليػػػػػور ) مػػػػػهةُِكردت  / ُِٗاٞتػػػػػواب رقػػػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا ( فاطه - موضوُتلقماف  –الوسببوت 
 كىفىاًطهٍ  اثٍػسػىتىافً  كىاٍلوىٍسبىبػيٍوتي كىليٍقمىافي  *** عىاًمهٍ  اى  أىٍربىوان  ً  بػىقىهىًة اٍٟتيجَّاجً  " كىًم ى السَّاسً  "
لقمػػاف أبػػت     شلمػػ  اٟتػػج ك ا١توضػػع الهابػػع إال  صػػدر آيػػةل ا١تواضػػع أبػػت    ػػ

 - سناؽ اشات
 .البقهة َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱ -1



 َّٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ٱُّٱ -2
 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث
 .البقهة َّ  ىن نن من زن رن

 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٱُّٱ -3
 .البقهة َّ رت يب ىب نب مب

 مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ٱُّٱ -4
 .البقهة َّ جب هئ

 .اٟتج َّ يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -5

 .اٟتج َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -6

 يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -7
 .اٟتج َّ حت جت هب  مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ

 .اٟتج َّ مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ -8

 يفىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -9
 من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق
 .الوسببوت َّ ين ىن  نن

 ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -1٠
 .لقماف َّ نت مت زت  رت يب

 مهجه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -11

 .لقماف َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه

 مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج حج مث هت ُّٱ -12

 .فاطه َّ حط مض خض حض جض  مصخص حص
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 -ا هح البنت التارل  / ِِٗسواؿ رقم 
ادان "  لىتٍ بػىقىهىبػىٍُتً لًػػ ًإبٍػهىاهً  *** أىبىتٍ  ًستَّةه  اٍلقيٍهآفً  ً  "  أىعدى  نمى كىزيمىهى سىبىأو كىفينيًٌ

ادا ) البلمة البنت يبُت مواضع / ِِٗاٞتواب رقم  مػهات  سػتكردت  ( الػيت أىعػدى
مواضػووا  كعضبط لا( فنيلت –الزمه  -سبأ  –إبهاهنم  – موضوُتالبقهة    اليور )

 - قاعدة الضبط ألشوهعل  
ادان  " لىتٍ  *** أىبىتٍ  ًستَّةه " ً  اٍلقيٍهآًف  أىعدى  بػىقىهىبػىٍُتً لًػػ ًإبٍػهىاًهنمى كىزيمىهى سىبىأو كىفينيًٌ

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱ -1
 .البقهة َّ مس خس  حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث

 ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ٱُّٱ -2
 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث
 .البقهة َّ  ىن نن من زن رن

 .إبهاهنم َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل ُّٱ -3

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -4

 زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .سبأ َّ زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ -5

 مس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت خت حت جت

 .لزمها َّ مص  خص حص

 حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ -6
 .فنيلت َّ  مب خب

 .(رتالبقهة أبت )  شل( كمشتقاهتا إال جول   ل ا١تواضع أبت قبلوا  لمة )



 ِّٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.مث اضبطوا ( اٍلوىهىابى  يػىهىٍكفى  أي  كردت اشية ) / ِّٗسواؿ رقم 
 ام يل ىلالبقػػػهة ) بوػػػدها    لاً  اٍلبػىقىػػػهىًة كىاٍلفيٍهقىػػػافٍ  مػػػهاتف أبػػػت / ِّٗاٞتػػػواب رقػػػم 

ٍػزىةي  ( مع جع مظ( كبوػدها   الفهقػػاف )  مم كقاعػػدهتا  " مىػػ ٍ  " ًمػػٍنمً " قػىٍبػػلى فَّ أى  " ٫تى
 - الًتبن  ا٢تجائي

 ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ -1
 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث
 .البقهة َّ  ىن نن من زن رن

 خض حض  جض مصخص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱ -2
 .الفهقاف َّ جغ مع جع مظ حط مض

 -ا هح البنت التارل  / ِْٗؿ رقم سوا
ًإبٍػهىاًهٍنمى "  اًء كىيػيٍوعي ى كى نوان بػىقىهىةي اٍلسًٌيى  " َّللًٌ ٚتًى

ا سىهًٍيوان   أىٍربػىوىةه ً  اٍلقيٍهآًف فىٍاٍ فىٍاوى
نوػػػان  البنػػػت يوضػػػح مواضػػػع ) / ِْٗاٞتػػػواب رقػػػم   الػػػيت (   القػػػهآف البػػػهصل َّللًٌ ٚتًى

 - ( إبهاهنم -يوع   –السياء  –هة البق مهات   اليور ) أربعكردت 
 ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ -1

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث
 .البقهة َّ  ىن نن من زن رن

 مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت  ٱُّٱ -2
 .السياء َّ جض مص خص حص

 .يوع  َّ يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ ّٰ ٱُّٱ -3
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -4

 زترت يب ىب نب مب زبرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .إبهاهنم َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت

  السيػػاء  الفػػاء( بػػزادة ىئ  نئيػػوع  ) ( ك حص مس  السيػػاء أبػػت قبلوػػا )
( طػػوؿأم سػػورة السيػػاء هػػي ال) قاعػػدة الػػزادة لليػػورة الطػػوؿالػػزادة علػػ   كعضػػبط

 كال ظ ا ًتاؾ  ه  اليُت كالسوف   اسم اليوربُتلا  ىت ال بسي .
 ؟.مث اضبطوا (  ىًديدي اٍلوىهىابً  ت اشية )أي  كرد / ِٓٗسواؿ رقم 
  نب  ُّٱٱ (ُٓٔ)ة البقهة اشية سور كا دة فقط    مهةكردت  / ِٓٗاٞتواب رقم 
 اك يق ىقيف ىف يث ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 كعضبطواٱٱَّ ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك
( قىاب اٍلوى   ىًديدي لا ك  تَت هها ا١توضع أبت ) قاعدة الوساية أشية الو ندةعل  

 (.ُْ نث ببهرت )

 ؟.( كىرىأىكياٍ اٍلوىهىابى  أي  كردت اشية ) / ِٔٗسواؿ رقم 
  -  القني  كالوواف  مهاتفكردت  / ِٔٗاٞتواب رقم 

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ -1
 .البقهة َّ هئ مئ

 ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ -2
 القني  َّ ري ٰى



 ّْٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.مث اضبطوا ( فَّ لىسىا  ىهَّةن لىٍو أى  أي  كردت اشية ) / ِٕٗرقم  سواؿ
إال أعػػػػػت    لا( الشػػػػػوهاء -البقػػػػػهة    اليػػػػور ) مػػػػػهاتفكردت  / ِٕٗاٞتػػػػواب رقػػػػػم    

 - قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهعل   كعضبطوا(  حج ) الفاءالشوهاء بزادة 
 مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب ُّٱ -1

 .البقهة َّ  حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ  جخ

 .الشوهاء َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -2

 ؟.مث اضبطوا (  ىيىهىاتو أي  كردت اشية )  / ِٖٗسواؿ رقم 
 أٞتملػة كعضػبطوالا (فػاطه  -البقهة    اليور ) مهاتفكردت  / ِٖٗاٞتواب رقم 

 - (   البقهة كفاطه"   ىيىهىاتو   ) " االعشائنة
 مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ  جخ

 نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -2

 .فاطه َّ حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى  ين ىن

 ؟.مث اضبطوا ( كىمىا هيم ٓتىارًًجُتى أي  كردت اشية )  / ِٗٗسواؿ رقم 
  البقػػهة أبػػت   لا(ا١تائػػدة  –البقػػهة    اليػػور ) مػػهاتفكردت  / ِٗٗاٞتػػواب رقػػم 

 -مبا هة ( بودهالا بنسما   ا١تائدة أبت قبلوا جض لمة )
 مخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب ُّٱ -1

 .البقهة َّ  حض جض مص خص حص مس خسحس جس

 .ا١تائدة َّ من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
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ػا )اضػبط  / ََّسواؿ رقػم  ػا الَّػًهي ى ) (الػػأىٍرضً  يليػواٍ ٦تَّػا ً    السَّػاسي اى أىيػُّوى اى أىيػُّوى
 ؟.ة( م  البقه آمىسيواٍ  يليوٍا ًم  طىنًٌبىاتً 

 -اشات هي  / ََّاٞتواب رقم 
 مق حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ -1

 .الكؿا١توضع  .البقهة َّ لك خك حك جك
 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -2

 .ااشلالا١توضع  .البقهة َّ يث ىث نث
 الضبط / 

ـى ٍهبط الع ـً مىػعى  ( الػػأىٍرضً  ) كى (  السَّػاس )  لمة ًم ى الَّ  أكؿ) ا١تقنيػود ببلمػة  ؿً أكَّ الى
شلى اى مىعى  ( طىنًٌبىاتً  )كى  ( الًَّهي ى  ) اى كى أم ا١توضع الكؿ (   .(الااشلأم ا١توضع )  ى

 ؟.مث اضبطوا (  ىالىالن طىنًٌبان  أي  كردت اشية ) / َُّسواؿ رقم 
 -العفػاؿ  –ا١تائػدة  –البقػهة   مػهات   اليػور ) أربعكردت  / َُّاٞتواب رقم 

 - الضبط ألشوه قاعدةعل   كعضبطوا ( السحل
اؿٍ  *** " ًمٍ  بػىقىهىًة الىعٍػفىاؿٍ   ىالىالن طىنًٌبان   يليواٍ " ًة ًبالى ًإٍ بى اًئدى  كىاٍلسٍَّحلي عىلى  اٍلػمى

 مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ لك خك حك جك

 .ا١تائدة َّ رن مم ام يل ىل مل يك  مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱٱ -2

 .فاؿالع َّ  ٰه مه جه هن من حنخن جن خممم حم جم  هل مل ٱُّٱ -3

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -4
 .السحل َّ  مك لك

 / كالفوائدالضبط 



 ّٔٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

( ايضػا ك نػدةلا  يف   البقػهة كهػي ك نػدةلا ك  ا١تائػدة ) ( حط لديسا ) -ُ
( كال اػػػوا ا ػػػًتاؾ  ػػػهؼ  يت بنسمػػػا   العفػػػاؿ كالسحػػػل كردت )

( يت( ك ) يف كعضبط مواضػع )   اسم اليوربُت. الالـك السوف 
( علػ   يف لا  نػث بقػدـ موضػع ا١تائػدة )الفاءقاعدة الواك قبل عل  

 (   العفاؿ كالسحل.يتمواضع )
 راء( مػػػػػع مع) راء(   البقػػػػػهة كهػػػػػي ك نػػػػػدة كاربػػػػػط بػػػػػُت مع جع مظ)  -ِ

( كاعلم اف مدار سورة العفػاؿ عػ  جم  هلةلا ك  أقي ا١تواضع )ه البق
 القتاؿ كالسسائم فل  بلتب  علنه.

 (   ا١تائدة كالعفاؿ.مك لك( بود )مل يكأبت ) -ّ
( كلبػػ  أبػػت فقػػط مك لك( اختلفػػت ِبعػػت دل أتيت )ُِْ  العوػػاـ اشيػػة ) -ْ

 خض حضجض مص خص حص ٱُّٱ(مظ  حط مض خض)
 مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ  حط مض
 كبشابت ما أب  بودها مع موضع البقهة ٘تامالا فاعتبت ٢تها. َّ  مق حق

ػػٍم ًإعَّػػتي لى  كىالى بػىتًَّبويػػواٍ خيطيػػوىاًت الشَّػػٍنطىافً  أيػػ  كردت اشيػػة ) / َِّسػػواؿ رقػػم  بي
 ؟.مث اضبطوا ( عىديكّّ مًُّبُته 

 ( ًإعَّتي لىبيٍم عىديكّّ مًُّبُته  كىالى بػىتًَّبويوٍا خيطيوىاًت الشٍَّنطىافً )  كردت / َِّاٞتواب رقم 
الى بػىتًَّبويػػواٍ خيطيػػػوىاًت ككردت )  ( العوػػػاـ – موضػػوُتالبقػػهة  مػػهات   اليػػػور ) ثػػالث

ػػٍم عىػػديكّّ مُّبًػػُته  ًإعَّػػتي بػػدكف ) ك  كاكبػػال  ( الشَّػػٍنطىافً  ( فقػػط مػػهة كا ػػدة   سػػورة السػػور  لىبي
 - الو ندةالوساية أشية قاعدة عل   كعضبطوا

 مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱٱ -1
 .البقهة َّ لك خك حك جك
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  حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ جس مخ جخ مح جح

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص ٱُّٱ -3
 .العواـ َّ  مق حق مف خف حف مغجف

 من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن

 .السور َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ؟.مث اضبطوا ( ًإعَّتي لىبيٍم عىديكّّ مًُّبُت أي  كردت اشية ) / َّّسواؿ رقم 
 –العوػاـ  – موضػوُتالبقػهة  مػهات   اليػور ) ٜتػ كردت  / َّّاٞتواب رقم 

 يتً  بػىقىػػػهى   ) أٞتملػػػة االعشػػػائنة قاعػػػدة الضػػػبط  علػػػ كعضػػػبطوا لا(الزخػػػهؼ  –يػػػ  
البقهة كالعواـ بشابت ٔتا أبػ  قبلوػا  مػا  كموضوي(  الزخهؼ كال بسي  يى  لػً  الىعٍػوىاـً 

 - َِّأكضحت   اليواؿ 
 مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ -1

 .البقهة َّ لك خك حك جك

  حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ جس مخ جخ مح جح

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص ٱُّٱ -3
 .العواـ َّ  مق حق مف خف حف مغجف

 .ي  َّ مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -4

 .الزخهؼ َّ جي  يه ىه مه جه ينىن من خن ٱُّٱ -5



 ّٖٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 حل  جل مك ُّٱمػػ  البقػػهة  الكؿ(   ا١توضػػع  يه ىه مه جهجػػاء بوػػد )

 مس خس حس ُّٱٱالاػػػاشلكبوػػػدها    َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل

علػػػػػػػػػػ   واكعضػػػػػػػػػػبطلا َّ جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص
 (.حسم  ) الفاء( قبل مكم  ) ا٢تمزة  إذ أف قاعدة الًتبن  ا٢تجائي

 ىك) (عىلىػ  اَّللًٌ مىػا الى بػىٍولىميػوفى  كىأىف بػىقيوليػواٍ أيػ  كردت اشيػة ) / َّْسواؿ رقػم 
 ؟.اضبطوا( مث مم ام يل ىل مل جس( )مم ام يل ىل مل يك

كركد ما كال ظ  ( العهاؼ -البقهة    اليور ) مهاتفكردت  / َّْاٞتواب رقم 
 - (ىت -خل(    ال اشيتُت )الفيحشٮت  )

 .البقهة َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ -1

 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ -2
 ؼ.عهاال َّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك

 ىت نت مت زت ُّٱ( يك ىكأبت ) البقهة  أكؿ موضع م  مال اة / 
 ىك مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت
 (جسك ها يوع  أبت ) العهاؼك  أكؿ  َّ رن مم ام يل ىل مل  يك

 مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئُّٱ

  عف   مهبُت الفحشصفحة كهسا ببهرت ٱٱَّ مص خص حص مس خس حس جس جخمخ
 مج حج مثهت مت ختحت  جتهب مب خب حب ُّٱ( ٖٔاشية ) يوع   ك  اشيةلا

  حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس  حسجس مخ جخ مح جح

 .َّ مع جع مظ

 -كألبنت التارل  قاعدة الضبط أٟتنيه لى مىا قىٍد متََّّ ًذٍ هيني عى  كىعىٍضًبطي 
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  كىً ٍندىة"  أىـٍ بػىقيوليوفى  " - اثٍػسػىتىافً "  كىأىف بػىقيوليواٍ  "
فً "  أىبػىقيوليوفى  "    أىبىٍت اى فىهًٍيدىة مىهَّاتى

سىا ) اضبط مواضع / َّٓسواؿ رقم   ؟.( مىا كىجىٍدَنى  - مىا أىٍلفىنػٍ
 -اشات هي  / َّٓاٞتواب رقم 

 ين ىنمن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مي خي  حي جي يه ىه مه جه

  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -2

 .لقماف َّ زث رث يت ىت نت مت

   الضبط /
 مم خم حم جم يل ىل مل خلبشػػابت مػػا أبػػ  قبلوػػا   اشيتػػُت )  -ُ

سىػػػػا( االخػػػػتالؼ   أعػػػػت   البقػػػػهة أبػػػػ  بوػػػػدها )  يم ىم ( ك   أىٍلفىنػٍ
 مػ  ) ٍمػزىةي ا٢تى   قاعدة الًتبنػ  ا٢تجػائيعل   عضبطواك ( كىجىٍدَنى لقماف )
سىا  (.كىجىٍدَنى )ًمٍ   اٍلوىاكً قػىٍبلى  ( أىٍلفىنػٍ

ًإذىا ًقنلى  ) (يل( بدؿ )بػىوىالىٍواٍ  نث أبت ) ك  السياء كا١تائدة اختلفت -ِ كى
كىًإذلى  )لا كأبت هسا   ا١توضوُت( مىا أىعزىؿى اَّلٌلي كىًإذلى الهَّسيوؿً  ًإذلى  بػىوىالىٍواٍ ٢تىيٍم 

 ّٰ ِّ ُّ ُّٱ(  نث أهنا دل أتيت   البقهة كلقمافلا   السياء الهَّسيوؿً 
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱك  ا١تائدة  . َّ رت يب
 مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن  جن

 .َّ يي ىي
  البقػػػػػػػهة كا١تائػػػػػػػدة كاختلػػػػػػػ   مػػػػػػػهبُتكردت  (يه ىه مه) كردت -ّ

( ك   خي  حي جي يه ىه)  الػػػػػهم أبػػػػػ  بوػػػػػدهالا   البقػػػػػهة



 َّٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

قاعػػػدة ربػػػط  ػػػهؼ مػػػ  ( كعلػػػ   ىي مي خي  حي جي ا١تائػػػدة )
 ىهمػػػ  )  القػػػاؼعػػػهبط ا١توضػػػع ا١تتشػػػابت مػػػع  ػػػهؼ مػػػ  اسػػػم اليػػػورة 

 مػػػػنم( مػػػػع   حي جيمػػػػ  )  ا١تػػػػنمهةلا كعػػػػهبط قػػػػالب قػػػػاؼ( مػػػػع  يه
 ائدة.مالػ

 ُّ ُّٱٱ( ُِكهػػو سػػورة لقمػػاف اشيػػة ) موضػػع  لػػث(   زت رتكردت ) -ْ
  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

 .َّ زث رث يت ىت نت مت
 ىت ُّٱ( ّْ  الزمػػػه اشيػػػة ) مػػػهة كا ػػػدةكردت أيضػػػا  (يف ىف)أمػػػا  -ٓ

 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىثنث مث زث رث يت
 قاعدة الوساية أشية الو ندة.عل   كعضبطوا َّ  ىك مك

ػػػػػػهيكاٍ  -مىاىػػػػػػلي أيػػػػػػ  كردت اشيػػػػػػة ) كى  / َّٔسػػػػػػواؿ رقػػػػػػم  فى مث  ( مىاىػػػػػػلي الَّػػػػػػًهي ى  ى
 ؟.اضبطوا

فىهيكاٍ ) كى كردت  / َّٔاٞتواب رقم   كاك  سورة البقهةلا كبال  ( ألواك مىاىلي الًَّهي ى  ى
  سػورة  الػواك) زادة  قاعػدة الػزادة لليػورة الطػوؿعلػ   كعضػبطوا  سورة إبهاهنملا 

 -البقهة ( 
 نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱ -1

 .ابلقرة َّ مب  زب رب يئ ىئ

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص ٱُّٱ -2
 َّ  مل خل حل جل مك لكخك حك جك مق  حق مف خفحف
 .إبراهيم
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ػتى  كىاٍ ػبيهيكاٍ ( )َّللًٌ  كىاٍ ػبيهيكاٍ ) (رل  كىاٍ ػبيهيكاٍ اضػبط ) / َّٕسواؿ رقم  ( اَّللٌ  ًعٍومى
 ؟.(لىتي  كىاٍ بيهيكا)

م  البقهة اشية  ا١توضع الكؿ   مهة كا دة (رل  كىاٍ بيهيكاٍ كردت ) / َّٕاٞتواب رقم 
 .َّ مغ جغ مع جع مظ حط  مض  ُّٱ( ُِٓ)

( كهػػػي ك نػػػدة ُِٕمػػػ  البقػػػهة اشيػػػة ) ا١توضػػػع الاػػػاشل( كردت   َّللًٌ  كىاٍ ػػػبيهيكاٍ ا )بنسمػػػ
 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱٱأيضا 

 .َّ يث ىث نث

ػػػػػػػػػتى  كىاٍ ػػػػػػػػػبيهيكاٍ أمػػػػػػػػػا )    سػػػػػػػػػورة السحػػػػػػػػػل فقػػػػػػػػػط اشيػػػػػػػػػػة  ك نػػػػػػػػػػدة( كردت  اَّللٌ  عًٍومى
 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يتٱُّٱ( ُُْ)

ػػتى  ) عػيػػٍوفٍ ًل مىػػعى ٍحػػسَّ الٍ  عػيػػٍوفاٍربًػػٍط ، َّ  مك لك اك ا ( ك اَّلٌل  ًعٍومى بػيوى رىبٍػػطي قىاًعػػدى
اًبًت مىعى اٍسًم اٍليٍُّورىةً   .اٍلميتىشى

 -( كردت مهاتف   القهآف   اليور ) الوسببوت كسبأ (  لىتي  كىاٍ بيهيكاكأخَتا ) 
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي ٱُّٱ -1

 رتزت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 .امعنكبوت َّ ىت نت مت

 ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .سبأ َّ مي  خي حي جي يه مهىه جه

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوما
فً  " لىتي  كىاٍ بيهيكا " ػػػفى  مىهَّاتى بىأ *** أىبىٍت اى مى بػيٍوًت كىسيٍورىًة سى  ً  اٍلوىٍسبى
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كردت  ( اَّللٌ  عًٍومىػتى  كىاٍ بيهيكاٍ ( ك) َّللًٌ  كىاٍ بيهيكاٍ ( ك ) رل  كىاٍ بيهيكاٍ  ) ل م    ا٠تالصة /
أمػػػا لا قاعػػػدة الوسايػػػة أشيػػػة الو نػػػدة ػػػل موضػػػع علػػػ    كعضػػػبطمػػػهة كا ػػػدة   القػػػهآف 

   الوسببوت كسبأ. مهاتف( كردت لىتي  كىاٍ بيهيكا)

ني بػىٍوبيديكفى أي  كردت اشية ) / َّٖسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا (ًإف  يستيٍم ًإاَّ
 لا(فنيػػلت -السحػل  –البقػهة يػور )مػهات   ال ثػالثكردت  / َّٖاٞتػواب رقػم 

 -(  بقهةه ك٨تله فنيلت  ) قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنةعل   كعضبطوا
 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ يث ىث نث

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -2
 .السحل َّ  مك لك

 حص مس  خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ -3

 .فنيلت َّ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص

 حل أبت   ختاـ آات اال ل م  رزؽ هللالا ك  فنيلت آية اليجدة فل  بسياها.  البقهة كالس

 ؟.( ًإ٪تَّىا  ىهَّـ قيلٍ  )(  ًإ٪تَّىا  ىهَّـ ) اضبط مواضع / َّٗسواؿ رقم 
ػػػػػهَّـ)  كردت/  َّٗاٞتػػػػواب رقػػػػػم   –البقػػػػػهة مػػػػػهات   اليػػػػػور )  ثػػػػػالث ( ًإ٪تَّىػػػػػا  ى

( أبػػػت   آات ٖتػػػهصل ا١تنتػػػة كٟتػػػم  موضػػػوي ) البقػػػهة كالسحػػػل (لاالسحػػػل  –العػػػهاؼ 
السحػػل(  –)البقػػهة  الطػػهفُت) العػػهاؼ ( اختلػػ  عػػ   ا١توضػػع الوسػػطا٠تسزيػػهلا إال أعػػت 

قاعػدة اخػتالؼ الوسػط بػُت علػ   كعضػبطوا( ك  ٖتهصل الفوا ش كاال ػهاؾ رتبزادة )
 - الطهفُت ا١تتشابُت

 زن رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ -1

 .البقهة َّ جئ يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من
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 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ -2

 .العهاؼ َّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك

 ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ -3
 .السحل َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 ؟.اضبط آات ٖتهصل ا١تنتة / َُّسواؿ رقم 
 -اشات هي  / َُّاٞتواب رقم 

 مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ -1

 .البقهة َّ جئ يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن

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

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن

 زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر

  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 .ا١تائدة َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ -3
 حج مثهت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 .العواـ َّ حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ -4
 .السحل َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 الضبط /
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   الربوةا١تواضع  عضبط أكال  

تىًة ً  اٍلقيٍهآفً  نػٍ تي ٖتىًٍهصلًٍ الٍػمى  أىٍربىعٍ  آاى
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ًة كىالى بػىسٍ   يى  اٍلسٍَّحلى الًَّهم يػىٍليىعٍ بػىقىهىةي الىعٍػوىاـً عىلى  الٍػمىاًئدى
علػػػ   كعضػػػبطواكهػػػي ك نػػػدة  (أيًهػػػلَّ  ) علػػػ  ( بًػػػتً    البقػػػهة بقػػػدمت )   عنػػػا

( بًػتً البقػهة فػسولم أف ) أء( مػع  بًػتً )  أءكأيضػا عػهبط  قاعدة الوساية أشية الو نػدة
 (ىن نن من زن  رنمتقدمة فقط   البقهةلا ك  أقي ا١تواضع )

غو كىالى عىادو فىمىً  اضٍ  )   لاا  -أبت    ل ا١تواضع عدا ا١تائدة  ( طيهَّ تىنػٍهى أى
غو كىالى عىادو  " هى أى ً  اٍضطيهَّ تىنػٍ ة " فىمى ة  *** لًٍلفىائًدى ائًدى  ً   يلًٌ اٍلػمىوىاًضًع ًإالَّ اٍلػمى

قاعػػػدة الػػػزادة لليػػػورة علػػػ   كعضػػػبطواأبػػػت فقػػػط   البقػػػهة  ( فىػػػال ًإمٍثى عىلىٍنػػػتً  )  رابوػػػا
 .الطوؿ
 رىبَّهى  فىًإفَّ عدا العواـ خيتمت )  ( ًإفَّ اَّلٌلى تىفيوره رًَّ نم ل ا١تواضع ختمت )   خاميا 

لا ك  ا١تائػدة كالسحػل بػزادة قاعػدة الوسايػة أشيػة الو نػدةعلػ   كعضػبطت(  تىفيوره رًَّ نم
ًإفَّ اَّلٌلى زادة )(لا ٔتوػػػٌت أف موضػػػع البقػػػهة فقػػػط بػػػدكف  اَّلٌلى تىفيػػػوره رًَّ ػػػنم فَّ فػػػإً )  الفػػػاء

 (.تىفيوره رًَّ نم
آيػػة البقػػهة ك نػػدة    ( كمػػا أهػػٌل لسػػَت هللا بػػت () كمػػا أهػػٌل بػػت لسػػَت هللا ) / ُ فائػدة

( لف اٟتػػديث عػػ  مػػا رزؽ هللا عبػػادن مػػ  الطنبػػات كمػػا أ لػػت ٢تػػم  بػػت القػػهآف فقػػدـ )
ال ٖتلػػػوا  ولػػػت )مػػػهات  لػػػت   سػػػناؽ ٖتلنػػػل مػػػا  ػػػٌهـ هللا  ق ثػػػالث(  لسػػػَت هللا كقػػػدـ )

 .( ك هموا ما رزقوم هللا ك )  ) وائه هللا
  / ِ فائدة

 .بيو ل=  البقهة
 .عضع علنوا الطواـ=  ا١تائدة
 .أيضا بو ل=  العواـ
 .يوطنسا عيل يو ل=  السحل
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ههن اليور اليت كردت فنوا آات ٖتهصل ا١تنتة كالدـ كٟتم ا٠تسزيهلا  لوا ا ًت ت 
 .بنيفة ) ال ل كالطواـ (

ك  هػػهن اشم الػػػاالث سػػواؿ آخػػهلا كهػػػو أعػػت قػػػاؿ   الكذل  )إف هللا /  ّ فائػػدة
( ك  الاالاػة  )فػإف هللا تفػور ر ػنم(  فإف ربػه تفػور ر ػنم تفور ر نم( ك  الااعنة  )

فوػل الختنيػاص الكؿ كالخػَت بػه ه"هللا" بوػاذل فائػدة؟ كالختنياصػت   اشيػة الااعنػػة 
( كعدك لت ع  ذ ه "هللا" بواذل إذل ذ ه/"ربه" فائػدة  فإف ربه تفور ر نم بقولت  )

كاٞتػػواب عػػ  ذلػػه أف يقػػاؿ  لبػػل موضػػع موػػٌت يوجػػ  اختنيػػاص  ٗتنينيػػت ٔتباعػػت؟
ا أيوا الهي  آمسوا  لوا م  طنبػات  اللفظ الهم ذ ه فنتلا فأما الكؿ ففعت ١تا قاؿ  )

 هالا  اف ٔتػا قدمػت  .(..ما رزقسا م كا بهكا  إف  ستم إان بوبدكف. إ٪تا  ـه علنبم
مابتا علنوم إ٢تنتتلا لف اإللت هو الهم ٖتق لت الوبادة ٔتا لت م  السومةلا فلما قدـ ذ ػه 

( لا كخػػتم اشيػػة  إف  سػػتم إان بوبػػدكف مػا رزقوػػم مسوػػا كطػػالبوم بشػػبهها أببوػت بقولػػت  )
بػػا ( أم  إف مػػ  أعوػػم علػػنبم تايػػة السومػػة كاسػػتحق  إف هللا تفػػور ر ػػنم ِبعػػت قػػاؿ  )

تاية التوبد كالتهلل هػو الػهم يسفػه لبػم عسػد الضػهكرة بسػاكؿ مػا  ػـه علػنبم    ػاؿ 
فبلػوا ٦تػا  ك هله اشية الاالاة مبنسة عل  مال ههالا لف أك٢تا  ) .االختنارلا ر نم ببم

" ُُْ( "السحػػػػل   رزقبػػػم هللا  ػػػالال طنبػػػػا كا ػػػبهكا عومػػػة هللا إف  سػػػػتم إان بوبػػػدكف
كأما الااعنة ففعت قدـ ذ ػه  . (ذ هن فقاؿ  )فإف هللا تفور ر نم فباف مشبوا ١تا قدمسا

كهػػػػو الػػػػهم أعشػػػػأ جسػػػػات  أصػػػػساؼ مػػػػا خلقػػػػت هللا بوػػػػاذل لًتبنػػػػة الجيػػػػاـلا فقػػػػاؿ  )
موهك ات..( فه ه الامػار كاٟتػ  كأببوػت بػه ه اٟتنػواف مػ  اإلبػل كالبقػه كالسػسم خػ  

هبػوب فبػاف هػها ألنػق بػها هػها ا١توضػع بػه ه" الػهب" لف الػهب هػو القػائم ٔتنيػاحل ا١ت
  .( درة التسزيل كتهة التأكيل) .كهللا أعلم.ا١تباف
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 ؟.اليت   البقهة ( فىالى ًإمٍثى عىلىٍنتً  ) اضبط ا١تواضع الربوة / ُُّسواؿ رقم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   عضبطوا / ُُّاٞتواب رقم 

هىا  يلُّوىا ً  اٍلبػىقىهىة  أىٍربػىوىةه "  فىالى ًإمٍثى عىلىٍنتً  " تىةً جىاءىٍت لىدىل  أيٍكالى نػٍ   بػىهىرىةاى  ٖتىًٍهصلًٍ الٍػمى
سػىفنا " ٍ  خىاؼى ًم  مُّوصو جى  اٍلاَّاشل كى  الىكَّؿً " بػىٍودى  ًإفَّ اَّلٌلى تىفيوره رًَّ نمه  قيٍل" الاَّاشل " لىدىل  فىمى

مىهَّبػىٍُتٍ جىاءىٍت ًفٍنًت  كىاٍلاَّاًلثي 
 " فىمى  بػىوىجَّلى ً  يػىٍومىٍُتً  قػىبػٍلىوىا " (ّٕ)

 زن رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ جئ يي ىي  ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من

 ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ مه جه

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 .البقهة َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي ىهيه مه

  سػورة  ( ً  بيطيػوهنًًٍم ًإالَّ السَّػارى  أيىٍ يليوفى  مىا ) اضبط مواضع / ُِّسواؿ رقم 
رنا أيىٍ يليوفى  ٪تَّىاإً البقهة ك)   ؟.  سورة السياء ( ً  بيطيوهنًًٍم َنى

 -اشات هي  / ُِّاٞتواب رقم 
 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ -1

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

 .البقهة َّ حض جض مص خص حص

 ىقيق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -2
 .السياء َّ مك لك اك

                                       
  )ّٕ  عف  اشية. مهبُتكردت  الاالث(   ا١توضع فىالى ًإمٍثى عىلىٍنًت ( أم أف ) 
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دىةي  الضػػػػػبط / ػػػػػاءىٍت زًاى ػػػػػاءً   (ىث( مػػػػػ  )ًإفَّ  )جى ػػػػػٍورىًة اٍلسًٌيى دىةي  كقاعػػػػػدهتا  سي اٍلػػػػػٌزًاى
هً  ٍوًضًع اٍلػميتىأىخًٌ  .لًٍلمى

 زت رت يب ىب نب ُّٱٱٱ(  ُِٕكرد   اشية ) ِٔ  النيفحة  مال اة /

 .َّ يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت

كفنوا عداء للمومسُت أل ل م  طنبات رزؽ هللا بواذللا كبودها ِبيتُت   اشية 
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ(  ُْٕ)

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

كرد فنوا ال ل أيضا كلب  ههن ا١تهة م  السار  َّ حض جض مص خص حص
للهي  يبتموف ما أعزؿ هللا بواذل م  البتابلا كعلنت اعتبت اذل اشيتُت   عف  

 النيفحة اليت كرد فنوا ال ل.

  مس خس حس جس مخ جخ ) اضػػػػػػػػػػبط اشات / ُّّسػػػػػػػػػػواؿ رقػػػػػػػػػػم 
 مم  خم حم جم هل مل خلةلا ) البقػػػػػػػػػػػػػػػه  (حض جض مص خص حص
 ؟.مث اضبطوا (مه جه هن من خن حن جن

 -اشات هي  / ُّّاٞتواب رقم 
 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ -1

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

 .البقهة َّ حض جض مص خص حص

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱ -2

 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل

 .عمهاف آؿ َّ  مه جه هن
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 / كالفوائد الضبط
 حم جم سػػػورة آؿ عمػػػهاف أ اػػػه لػػػها ا١تتوعػػػد فنوػػػا أ اػػػه فزيػػػدت )ا١تسبػػػه    -ُ

 (.  خم
(  خم حم جملا أم زادة )قاعػػدة الػزادة للموضػػع ا١تتػػأخهعلػػ   كعضػبطوا -ِ

   آؿ عمهاف كهي   الًتبن  بود البقهة.
  .فم  اسم عمها السوف( مع خم حم جم) عوف اربط بُت -ّ

ع  أهل البتاب الهي   لليائل أف ييأؿ فنقوؿ  إف اإلخبار   ا١توضوُت  فائدة /
م   تابم ا١تسزؿ علنوم م  التورات كاإل٧تنللا كالتوعد   ا١توضػوُت   تموا ذ ه السي )

اٞتواب  .٥تتل لا كالببَت كا دةلا فول هساؾ موٌت يوج  اختالؼ الوعند   ا١تباعُت
أف يقػاؿ  الوعنػد    ػل مبػاف مػ  ا١تبػاعُت  يػ  مػا ذ ػه مػ  عاػنم الػهع  ك بػػَت 

لا فق (  إف الهي  يبتموف مػا أعػزؿ هللا مػ  البتػاب "  )ُْٕاؿ   سورة "البقهة  اٞتـه
كإذ  فوصفوم ِبهنم خالفوا هللا   أمهن كعقضوا ما قدـ إلنوم مػ  عوػدنلا  نػث قػاؿ  )
" ُٕٖأخه هللا منااؽ الهي  أكبوا البتاب لتبنسست للسػاس كال ببتموعػت..( "آؿ عمػهاف  

أرببػػػاب مػػػا هنػػػ  هللا عػػػ  ارببابػػػت كبػػػهؾ مػػػا أمػػػه هللا  فوػػػوالء دل يبنسػػػوا ك تمػػػوا فخػػػالفوا
( أم  عنينبا ييَتا م  الدعنالا فجاء علػ  هػها  كيشًتكف بت ٙتسا قلنال إببناعت مث قاؿ  )

( أم  هػػها اٟتػػظ  أكلئػػه مػػا أي لػػوف   بطػػوهنم إال السػػار أتلػػظ الوعنػػدلا كهػػو قولػػت  )
َنر   أجوافوملا مث قاؿ  )كال  النيَت الهم َنلون م  الدعنا م  مطوم كمشهب إ٪تا هو

يبلموػػم هللا يػػـو القنامػػة( أم  لنيػػوا ٦تػػ  بهجػػ  ٧تػػاهتم فنجنػػئوم مػػ  قبػػل هللا  ػػالـ أك 
" مث قػاؿ  )كال ْْسالـ  ما قاؿ   أكلنائت  )ٖتنتوم يػـو يلقوعػت سػالـ( " ال ػزاب  

مث يػػز نوم( أم ال يطوػػههم مبػػ  الػػهع  البفػػه ألوفػػو عػػسوملا )ك٢تػػم عػػهاب ألػػنم( لا 
"لا فبػػػهر ذ ػػػه سػػػوء ُٕٓ( " البقػػػهة   أكلئػػػه الػػػهي  ا ػػػًتكا الضػػػاللة أ٢تػػػدل قػػػاؿ  )

ا ػػػػًتائوم ككعنػػػػدهملا كأهنػػػػم أعػػػػوا اإلسػػػػالـ ألبفػػػػهلا كا ػػػػًتكا عػػػػهاب هللا ألسفػػػػػهافلا 
فوػهن أعػواع  اػَتة مػ  التوعػد  .كاقتحموا عهاب السار فول م  يوج  مػ  صػربن علنوػا

 . تماعتلا كاإلعػهاض عػ  ببنػُت مػا كجػ  بناعػت  اقًتعت ٔتا  نيل م  الهع  الوانم  
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اشية اليت   سورة آؿ عمهاف دل يه ه   أك٢تا مػ  الػهعوب الػيت اربببوهػا ماػل مػا ذ ػه 
فبػػػاف  (..إف الػػػهي  يشػػػًتكف بووػػػد هللا كأٯتػػػاهنم ٙتسػػػا قلػػػنال   أكؿ هػػػهن اشيػػػة قػػػاؿ  )

( فقػهف بػت مػ   ا قلػناليشػًتكف بػت ٙتسػ هاهسا ذ ه بو  ما ذ ه   اشيػة الكذل كهػو  )
( أم  ال  ال خػالؽ ٢تػم   اشخػػهة كهػو أف قػاؿ  ) الوعنػد أقػل ٦تػا قهعػت أشيػػة الكذللا

( عاػهة  كال يساػه إلػنوم (  مػا يبلػم أكلنػاءن ) كال يبلموم هللا عنين  ٢تم م  ا٠تَتلا )
 .(درة التسزيل كتهة التأكيل()كال يز نوم ك٢تم عهاب ألنم رٛتة )

 ؟.مث اضبطوا ( عىلى  السَّارً  أي  كردت اشية ) / ُّْسواؿ رقم 
 –سػػور ) البقػػهة  ٜتػ مػػهات    سػت( عىلىػ  السَّػػاًر كردت )  / ُّْاٞتػواب رقػػم 

قاعػػػدة الضػػػػبط علػػػ   كعضػػػبطوا(لا  الػػػهارات – مػػػهبُتال قػػػاؼ  –طػػػت  –العوػػػاـ 
 - ألشوه

ا " عىلى  السَّارً  طىتى لىتي بػىقىهىةه ًم ى الىعٍػوىاـً "  ًفاىاتٍ اى  ى
تٍ  مىهَّبػىٍُتً ً  الىٍ قىاًؼ   كىالى بػىٍسييوٍا اٍلهَّارًاى

 حف  جف مغجغ مع جع مظ حط  مض خض ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حق مف خف

 هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ٱُّٱ -2
 .العواـ َّ  ُّـ َّـ

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ٱُّٱ -3
 .طت َّ جض مص خص

 حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق ٱُّٱ -4
 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خم
 .ال قاؼ َّ  مي خي



 َّٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 جض مص خصحص مس خس جسحس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -5
 .ال قاؼ َّ مظ حط مض  خض حض

 .الهارات َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -6

(   َّ ٍّسػػػورة ال قػػػاؼلا كأبػػػ  بوػػػد )بشػػػابات بػػػداات اشيتػػػُت    مال اػػػة /
علػػػػ   كعضػػػػبطوا( جس مخ جخ( كبوػػػػدها   الاػػػػاشل ) جل مكا١توضػػػػع ألكؿ )

 (.جخم  ) الالـ( قبل مكم  ) الهاؿ  يقاعدة الًتبن  ا٢تجائ
 ؟.مث اضبطوا ( ذىًلهى ِبًىفَّ اَّلٌلى  أي  كردت اشية ) / ُّٓسواؿ رقم 

اٟتػػػػج  –العفػػػاؿ  –البقػػػهة  مػػػهات   اليػػػور ) سػػػبعكردت  / ُّٓاٞتػػػواب رقػػػم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا لا(   -لقماف  – ثالث مهات

بػٍوىةه  اٍلقيٍهآًف " ً   ذىًلهى ِبًىفَّ اَّلٌلى  "  ًأٍلوىدىدٍ  سى
افى كى٤تيىمَّدٍ   بػىقىهىةي الىعٍػفىاًؿ لًٍلحيجَّاًج كىليٍقمى

 خم حم جم هل مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مق ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  جن مم

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

 .العفاؿ َّ ىه مه جه ين

 .اٟتج َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -4
 .اٟتج َّ حئ  جئ يي ىي

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -5
 .اٟتج َّ  مح جح مج حج
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 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -6

 .لقماف َّ مب زب

 .  َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن ٱُّٱ -7

 الاالػث( كبشابت ٘تامػا ا١توضػع حب جباٟتج كلقماف )  لثك  أكؿ/ بودها    الضبط
علػ   كعضػبطوا( مت( قبػل )ختأعت   اٟتج بػزادة )م  اٟتج مع موضع لقماف إال 
( فنوػا خت) أم سػورة اٟتػج هػي ألطػوؿ ( فأبػت زادة ) قاعدة الػزادة لليػورة الطػوؿ

 كدل أتت   لقماف.
 ؟. ( عػىزَّؿى اٍلًبتىابى أى  - عػىزَّؿى اٍلًبتىابى  )اضبط مواضع  / ُّٔسواؿ رقم 

أبػػػ   لاعػػػهاؼ كالوػػػواف  ال مػػػهاتف ( عػىػػػزَّؿى اٍلًبتىػػػابى )  كردت / ُّٔاٞتػػػواب رقػػػم 
قاعدة الًتبن  عل   كعضبطوا( ىم مم( كبودها   العهاؼ )مكبودها   البقهة )

 البػاء(لا ك ها بهبن  اليػورلا كأيضػا عػهبط ممم  ) الواك( قبل مكم  ) الباء  ا٢تجائي
كقاعػػػدهتا ربػػػط ا١توضػػػع مػػػ  اسػػػم سػػػورة البقػػػهة  القػػػاؼك  البػػػاء( مػػػع مكمػػػ  ) القػػػاؼك 

 .اسم اليورةا١تتشابت مع 
 خم حم جم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك مق ٱُّٱٱ -1

 .البقهة َّ  جن مم

 .العهاؼ َّ  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

ا١توضػع الشػورل (لا  – مػهبُتمػهات   ) العوػاـ  ثػالثفػوردت  ( أىعزىؿى اٍلًبتىابى  أما )
ا١توضػػع بنسمػػا الطػػهفُت ) أم  مضػػمومة( جب) ٫تػػزة(  كهػػو الوسػػطمػػ  العوػػاـ )  الاػػاشل
 كعضػبطوا مفتو ػة بمزة( مهأم الشورل ( أبت ) كالطهؼ الخَتم  العواـ  ؿالك 

 - قاعدة اختالؼ الوسط بُت الطهفُت ا١تتشابُتعل  
 مه جه ين  ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه



 ِّٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 يب ىب نب مبزب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 .العواـ َّ  مت زت رت

 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -2

 .العواـ َّ حج  مث

 .الشورل َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ُّٱ -3

 ؟.مث اضبطوا (كىًإفَّ الًَّهي ى اٍختػىلىفيواٍ أي  كردت اشية ) / ُّٕسواؿ رقم 
االخػػػتالؼ    ( السيػػػاء -البقػػػهة    اليػػػور ) مػػػهاتفكردت  / ُّٕاٞتػػػواب رقػػػم 

أء مػػػػع ( جم)أء كاربػػػػط  (جم هلكلػػػػها قػػػػاؿ بوػػػػدها )  البتػػػػاب  البقػػػػهة
أمػا   السيػاء االخػتالؼ    لاقاعدة ربػط ا١توضػع ا١تتشػابت مػع اسػم اليػورةقهة عل  بال

اء يػػالس سػػُتك  (زث رث يت ىتكلػػها قػػاؿ بوػػدها ) صػػل  ا١تيػػنح علنػػت اليػػالـقضػػنة 
 -( رث)  ُتقهيبة   الهسم مع 

 خم حم جم هل مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مق ُّٱ -1

 .البقهة َّ  جن مم

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -2
 يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب
 .السياء َّ مل يك ىك مك  لكاك

 يك ىك ُّٱ(  ام  يل ىل( كردت )ُِْ  سورة السحل اشية ) مال اة /
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام  يل ىل مل
 . َّ ىي ني مي

 ؟.( ً  ً قىاؽو بىًوٍند - ًفي ً قىاؽو بىًوٍندلى  ) اضبط مواضع / ُّٖسواؿ رقم 
 (اٟتج -البقهة   اليور ) مهاتف ( ًفي ً قىاؽو بىًوٍندلى )  كردت / ُّٖاٞتواب رقم 
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( كردت فقط   سورة فنيلتلا اٝتاء سورة البقهة كاٟتج لػن   ً  ً قىاؽو بىًوٍندبنسما ) 
(  ًفػيلى  ) ألػالـ) طبوا ال عالقة لسا بػػ اؿ ا١توهفة ( فأبت فنوػا  الالـ  اٝتنوما  هؼ 

 -لا يوٍت الوب  ألوب  ألالـ(  ً   فلم أتيت ) الـت   اٝتوا لكسورة فني
 خم حم جم هل مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مق ُّٱ -1

 .البقهة َّ  جن مم

 جت هبمب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -2
 .اٟتج َّ مث هت مت خت حت

 مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -3

 .فنيلت َّ جغ مع جع

ؿو بىًوٍند ًفيلى  – ً   )أي  كردت  / ُّٗسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( ضىالى
 ( قػاؼ -الشػورل  –إبهاهنم  مهات   اليور ) ثالثكردت  / ُّٗاٞتواب رقم 

لا (إًبٍػهىاًهٍنمى كىاٍلشٍُّورىل كىً  قىاؼو اٍلوىًعٍندٍ   )ملة االعشائنةقاعدة الضبط أٞتعل   كعضبطوا
بػػػُت  الو نػػػدةالشػػػورل كهػػػي  الـكاربطوػػػا مػػػع  ( رث ) ألػػػالـ  الشػػػورل فقػػػط أبػػػت 

كلػهله  الـسػوريت ) إبػهاهنم ك ؽ ( ال يوجػد فنوػا  لا أم أف اسػمالـا١تواضع اليت فنوا 
قاعػػػػدة اخػػػػتالؼ الوسػػػػط بػػػػُت الطػػػػػهفُت علػػػػػ   عضػػػػبطواأيضػػػػا  الـ( بػػػػال مكأبػػػػت )

  -( رث( فأبت فنوا ألالـ ))الشورل بُت ابهاهنم ك ؽا١تتشابُت 
  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت ٱُّٱ -1

 .إبهاهنم َّ مل يك ىك مك لك اكيق ىق

  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -2

 .الشورل َّ  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 .ؽ َّ مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -3



 ّْٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.مث اضبطوا (كىلىًب َّ اٍلربَّ أي  كردت ) / َِّسواؿ رقم 
لػػن  الػػرب  لػػدل )  ال٫تػػا   الوػػوافموضػػواف   ( كىلىًبػػ َّ الٍػػربَّ )  / َِّاٞتػواب رقػػم 

 - (ييألوعه ع  الهلة ك 
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مث....  مه جه ين ىن من

 جخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب ٱُّٱ -2

 حطمض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ

 .البقهة َّ مغ جغ  مع جع مظ

 ؟.مث اضبطوا ( كىالسًًٌبنًٌٍُتى  أي  كردت ) / ُِّسواؿ رقم 
( السياء –آؿ عمهاف  –البقهة ) مهات   اليور ثالثكردت  / ُِّاٞتواب رقم 

 - ألشوهقاعدة الضبط عل   كعضبطوا
 ً  بػىقىهىًة ًعٍمهىافى كىاٍلسًٌيىاءى اى ميتًَّقٍُتٍ  *** " كىالسًًٌبنًٌٍُتى  " ثىػالى ن  بىالى اٍلقىارًئي 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 .البقهة َّ مث ......  يي ىي

 ام يل ىل مل يك ىكمك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ  رن مم

 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .السياء َّ ٰى .... ين



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّٕٓ 

 ؟.مث اضبطوا ( كىً  الٌهًقىابً  أي  كردت ) / ِِّسواؿ رقم 
لػػن  الػػرب  التوبػػة ( لػػدل ) –) البقػػهة    اليػػور مػػهاتفكردت  / ِِّاٞتػواب رقػػم 

 -( أم اية النيدقات   سورة التوبة النيدقات  كال بسي 
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 .البقهة َّ مث ... رئ ّٰ

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ٱُّٱ -2
 مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ
 .التوبة َّ جح مج حج

اةى أي  كردت )  / ِّّسواؿ رقم  ـى النيَّالةى كىآبى  الزَّ ى  ؟.مث اضبطوا ( كىأىقىا
لػػن  الػػرب  ( لػػدل ) التوبػػة –) البقػػهة    اليػػور مػػهاتفكردت  / ِّّاٞتػواب رقػػم 

 -( اعمار ا١تياجد ك 
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 .البقهة َّ مث.... يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ -2
 .التوبة َّ جت هب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ



 ّٕٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.طوامث اضب ( كىالنيَّاًبهًي ى  أي  كردت ) / ِّْسواؿ رقم 
 –ال ػزاب  –اٟتػج  –) البقػهة    اليػورمػهات  أربػعكردت  / ِّْاٞتواب رقم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا   (
 " ًم ى اٟتٍيجَّاًج ٢تىيٍم بػىقىهىةي الىٍ زىابٍ  كىالنيَّاًبهًي ى  ٤تيىمَّده "

 ً  اٍلقيٍهآًف أىبىٍت فىالى بػىٍهاتىبٍ  أىٍربػىوىةه 
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 .البقهة َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب

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

 .اٟتج َّ ىي ني مي  زي ري

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ُّٱ -3
 خب حب جب  هئ مئ خئ
 مت  خت حت جت هب  مب
 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت
 .ال زاب َّ  مس خس حس جس

 .  َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ُّٱ -4



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّٕٕ 

ػػػػاءي كىالضَّػػػػهَّاءي  أيػػػػ  كردت ) / ِّٓسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػهَّاء ( اٍلبىٍأسى مث  ( كىالضَّػػػػهَّاءي  ) اليَّ
 ؟.اضبطوا

ػػػاءي كىالضَّػػػهَّاءي )  كردت / ِّٓاٞتػػػواب رقػػػم  ) البقػػػهة    اليػػػورمػػػهات  أربػػػع ( اٍلبىٍأسى
  شػائنةقاعػدة الضػبط أٞتملػة االععلػ   كعضػبطواالعػهاؼ (لا  –العوػاـ  – موضوُت

  (حك) الباءأبت بزادة  كالعهاؼ (لا   العواـبقهبُت م  العواـ عل  العهاؼ)
 خت( لػػػدل ) خص حص) ألضػػػمعػػػدا ا١توضػػػع الاػػػاشل  ألبيػػػه ػػػل ا١تواضػػػع أبػػػت 

 مس خس حس(   العواـ كالعهاؼلا إذل ) جس(لا أبت  لمة )حج مث هت مت

 راء( كعػهبط حف جف(لا ك  العػهاؼ )خس) مػنممػع  ـالعوػا مػنم(   العواـ كعهبط حص
 -( حف جف لمة )  راءاؼ مع ه الع

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 .البقهة َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب

 مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱ -2
  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص
 .البقهة َّ مق حق مف خف حف جف

 .العواـ َّ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ -3

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ -4
 .العهاؼ َّ جل مك



 ّٖٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

قيوا أي  كردت ) / ِّٔسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( ٱلًَّهي ى صىدى
( الوسببػوت –التوبػة  –البقػهة )   اليػورمهات  ثالثكردت  / ِّٔاٞتواب رقم 

قيوا ")   - ( مث الوسببوت " ام  ٘توت بقهةه للتائبُت ٱلًَّهي ى صىدى
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ

 .البقهة َّ مث زث رث يت نتىت

 .التوبة َّ مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -2

 .الوسببوت َّ مح جح مج حج  مث هت مت ختحت جت هب مب خب ٱُّٱ -3

َي  - أيكلىئًػػػػػػهى كى ) أيػػػػػػ  كردت  / ِّٕسػػػػػػواؿ رقػػػػػػم  تػَّقيػػػػػػوفى  كلىئًػػػػػػهى أي ػػػػػػمي اٍلمي مث  ( هي
 ؟.اضبطوا

زادة  كعضػػبط   الزمػػه كاك  سػػورة البقػػهة كبػال  ألػواك كردت / ِّٕاٞتػواب رقػػم 
 - قاعدة الزادة لليورة الطوؿ  البقهة عل   الواك

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 .البقهة َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب

 .الزمه َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱ -2



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّٕٗ 

تًػػػ ى عىلىػػػٍنبيمٍ  ) اضػػػبط مواضػػػع / ِّٖسػػػواؿ رقػػػم  كالػػػيت كردت   سػػػورة  (  ي
 ؟.البقهة فقط

( ا١توضػػػع الكؿ) القتػػػاؿك الوصػػػنة    صػػػدر آيػػػةأبػػػت  اثستػػػاف / ِّٖاٞتػػػواب رقػػػم 
 القتػػػاؿ – النيػػػناـ – الوصػػػنة – القنيػػػاصت   سػػػناؽ اشاتلا ) كأقػػػي ا١تواضػػػع أبػػػ

 - ( موضوُت
  ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ -1

 يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل

 .البقهة َّ حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ

 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ مغ جغ مع جع مظحط

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ -3
 .ةالبقه  َّ ُّ َّ ٍّ

 ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 .البقهة َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -5

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين

 .البقهة َّ يث ....  ٍَّّ ٌّ

 ؟.مث اضبطوا ( ًمٍ  أىًخنتً  أي  كردت ) / ِّٗسواؿ رقم 
أبػػػ  بوػػػدها    عػػػب  ( –ة ) البقػػػه    اليػػػور مػػػهاتفكردت  / ِّٗاٞتػػػواب رقػػػم 

قاعػػػػػدة الًتبنػػػػػ  علػػػػػ   كعضػػػػػبطوما( حم( كبوػػػػػدها   سػػػػػورة عػػػػػب  )ىنالبقػػػػػهة )



 َّٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 - (حم م  ) الواك( قبل  ىن م  ) الشُت  ا٢تجائي
  ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ -1

 يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل

 .البقهة َّ حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ

 .عب  َّ مم خم حم  جم هل مل خل حل جل ُّٱ -2

 -كضح ا١تقنيود م  البنت التارل  / َّّاؿ رقم سو 
ثىةه  إبًًٍ يىافو  "  كىميبىهَّرىةه ً  اٍلوىوىافٍ فػىٍهدان  ً  اٍلتػٍَّوبىةً  *** ً  اٍلقيٍهآفٍ " ثىالى

ػػػافو ا١تقنيػػػود بػػػت هػػػو ضػػػبط مواضػػػع البلمػػػة )  / َّّاٞتػػػواب رقػػػم  ( كالػػػيت  إبًًٍ يى
التوبػػة(  -( كهػػي الوػػواف)  وضػػوُتمكردت ثػػالث مػػهات   القػػهآف   اليػػور ) البقػػهة 

 -(  اليابقوف الكلوف( ك  التوبة لدل ) الطالؽ مهاتف ك  القنياصكردت لدل ) 
  ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ٱُّٱ -1

 يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل

 .البقهة َّ حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ

 مت خت  حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ  جئحئ يي ٱُّٱ -2

 مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض

 .البقهة َّ جل مك لك  خك حك

 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم

 .التوبة َّ ٰذ يي ىي مي  خيحي



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُّٖ 

ػً  اٍعتىػدىل بػىٍوػدى ذىلًػهى فػىلىػتي عىػهىابه أىلًػنمأيػ  كردت )  / ُّّسواؿ رقم  مث  ( فىمى
 ؟.اضبطوا

 القنياصلدل اية  ا١تائدة ( –) البقهة  اليور   مهاتفكردت  / ُّّاٞتواب رقم 
 هت مت ختلا جػػػاء بوػػػدها   البقػػػهة )  ا١تائػػػدة االبػػػتالء ألنيػػػند  البقػػػهةلا كآيػػػة 
قاعػػػػػػدة الًتبنػػػػػػػ  علػػػػػػ   كعضػػػػػػبطوما( هئ مئ خئ( كبوػػػػػػدها   ا١تائػػػػػػدة )مث

 " قىػػػاؼى اٍربًػػػٍط لا أيضػػػا (هئ مئ خئمػػػ  ) النػػػاء( قبػػػل ختمػػػ  ) الػػػواك  ا٢تجػػػائي
ةً مى اٍلػ ًمٍنمً " مىعى سيوٍا مى آ " ًمنمٍ كى  هىةقى اٍلبػى  قىاؼً " مىعى  نيىاصً قً الٍ   - ائًدى
  ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ -1

 يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل

  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ

 .ابلقرة َّ جخ مح جح مج حج

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ -2
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن
 .املائدة َّ  حم..... جتهب مب  خب حب

 ىق( آية الشوه اٟتهاـ كاٟتهمات قنياص  كردت فنوا )ُْٗ  البقهة ) مال اة /

 يق ىق يفىف يث ىث نث  مث زث ُّٱٱ( فقط كهي اك يق

 .َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك

 ؟.مث اضبطوا ( كىلىبيٍم ً   أي  كردت ) / ِّّسواؿ رقم 
أٞتملة  كعضبطواالعهاؼلا    ككا دة البقهة   مهاتفكردت  / ِّّاٞتواب رقم 

ةه كى  اثٍػسػىتىافً اٍلبػىقىهىًة  " كىلىبيٍم ً   "  ) االعشائنة  -(  ً  الىٍعهىاؼٍ  كىاً دى



 ِّٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 حك جكمق حق مف  خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ -1

 .البقهة َّ  مل خل حل جل مك لك خك

 .البقهة َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت ٱُّٱ -2

 .العهاؼ َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من ٱُّٱ -3

( بنسمػػا يي ىي مي خي حي لمػػة )  الاالػػثك  الكؿوػػدن   ا١توضػػع جػػاء ب فائػػدة /
 قاعػػػػػدةعلػػػػػ   كعضػػػػػبطوا(  مث هت( أبػػػػػت )  شل البقػػػػػهة)  ا١توضػػػػػع الوسػػػػػط  

 .اختالؼ الوسط بُت الطهفُت ا١تتشابُت
ٍ أيكرلٍ الىٍلبىابً  أي  كردت ) / ّّّسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( اى

 –ا١تائػػدة  – موضػػوُتالبقػػهة  )   اليػػورمػػهات  أربػػعكردت  / ّّّاٞتػػواب رقػػم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالطالؽ ( 

ؽٍ  اىٍ أيكرلٍ الىٍلبىابً  " ًة كىاٍلطَّالى ائًدى   " ً  بػىقىهىًة اٍلمى
اؽٍ  أىٍربىعي   ا اٍٟتيهَّ  مىهَّاتو أىبىٍت أىيػُّوى

 .البقهة َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت ٱُّٱ -1

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جهين ىن

 .البقهة َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ

  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -3

 .ا١تائدة َّ حب جب هئ

 .الطالؽ َّ جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -4

( ك  البقػػػػهة لػػػػدل حت جت هب مببشػػػػابت الػػػػهم أبػػػػ  قبلوػػػػا   ا١تائػػػػدة كالطػػػػالؽ )
 (.كاٟتج أ وه مولومات – القنياص)



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّّٖ 

 ؟.مث اضبطوا ( لىوىلَّبيٍم بػىتػَّقيوفى  ي  كردت )أ / ّّْسواؿ رقم 
العوػاـ  –) البقػهة أربػع مواضػع    اليػورمػهات  سػتكردت  / ّّْاٞتواب رقػم 

بقػػهات مػػػ   أربػػػع   )الضػػػبط أٞتملػػة االعشػػائنة قاعػػدةعلػػػ   كعضػػبطواالعػػهاؼ (  –
لا كأخػػػػه ا١تناػػػػاؽ الكذل( نن من(لا مواضػػػػووا   البقػػػػهة ) العوػػػػاـ علػػػػ  العػػػػهاؼ

ػػٍم بػىتػَّقيػػوفى لا كبشػػابا الػهم أبػػ  قبػل )أيضػػا ك  القنيػاص كالنيػػناـ ١توضػع االكؿا ( لىوىلَّبي
( كبشابت أيضػان الػهم أبػ  قبلوػا ٌّ ٰىم  سورة البقهة ) الهابعك  كؿلا  ا١توضع 
 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّمػػػػػػ  البقػػػػػػهة ك  العػػػػػػهاؼ ) الاػػػػػػاشل  ا١توضػػػػػػع 
 - (مئ

 .البقهة َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ -1

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي  ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 .البقهة َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت ٱُّٱ -3

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ -4
 .البقهة َّ ُّ َّ ٍّ

 زثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ٱُّٱ -5

 .العواـ َّ يف ىف  يث ىث نث مث

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6
 .العهاؼ َّ  جي يه ىه مه جه ين

ػػٍم بػىتػَّقيػػوفى )  اشات الػػيت خا٘تتوػػا / ألتأمػػل اذل فائػػدة ٖتتػػوم علػػ   ( كركد ألفػػاظلىوىلَّبي
ػاءىًت  وَّةو قيػبً ""  ٍبًلبيمٍ قػى "  ( القاؼ)   هؼ لا ُّٖ – ُِ البقػهة( ٍبًلبيٍم قػىػ)  لااثٍػسػىتىػافٍ "جى

ػػػهَّ "  .ُُٕ العػػػهاؼك   ّٔ البقػػػهة (وَّةو قيػػبً  )  " ً   نيىػػػاصً قً الٍ " ً  الىعٍػوىػػػاـً كى "  ؽى فػىتػىفى
 بقهة.الٍ 



 ّْٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.مث اضبطوا ( ًإذىا  ىضىهى أى ىدى يمي اٍلمىٍوتي  أي  كردت ) / ّّٓسواؿ رقم 
ا ً  اٍلبػىقىػهىًة  ا١تائػدة (لا –) البقػهة    اليػور مهاتفكردت  / ّّٓاٞتواب رقم  هى بػىٍوػدى

ػػهنا اٍلوىًصػػنَّةي  ) نػٍ هىا " ( ًإف بػىػػهىؾى خى ًة قيػػٍل بػىٍوػػدى ائًدى ٍػػزىةي  (لا نَّةً اٍلوىًصػػ ً ػػُتى  )كىً  اٍلػػػمى قػىٍبػػلى  (ًإف) ٫تى
 - قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   ( ً ُتى  )ًمٍ   اٟتٍىاءً 

 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ -1

 .ابلقرة َّ مغ جغ مع جع مظحط

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -2
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 .املائدة َّ هت ...... منزن

ء   الًتبنػػ  بػػُت الطػػهفُت السيػػا( ك  مم ام يل ىل) أ٢تػػاءك  السيػػاء أبػػت 
قاعػػدة اخػػتالؼ الوسػػط بػػُت الطػػػهفُت علػػػ   كعضػػبطوا( ا١تائػػدة الاالػػثالبقػػهة ك الكؿ )

 - ا١تتشابُت
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱ -3

 يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .امنساء َّ خئ حئ جئ

قِّػػا عىلىػػ  ) اضػػبط مواضػػع / ّّٔسػػواؿ رقػػم  ٍوػػهيكًؼ  ى ٍوػػهيكًؼ ًألٍ ) ( اٍلميتًَّقػػُتى  ًأٍلمى مى
قِّا عىلى   ؟.( اليت كردت   سورة البقهةاٍلميٍحًيًسُتى   ى

 -اشات هي  / ّّٔاٞتواب رقم 
 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مغ جغ مع جع حطمظ
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ّٖٓ 

 خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -2
 مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت هب مب

 .البقهة َّ مخ  جخ

 .البقهة َّ اك يق ىق يف يثىف  ىث نث ٱُّٱ -3

الكؿ   )الطػػػػهؼ قاعػػػػدة اخػػػػتالؼ الوسػػػػط بػػػػُت الطػػػػهفُت ا١تتشػػػػابُتعلػػػػ   كعضػػػػبطوا
(لا كعضػبط ا١توضػػع جخأبػػت ) الوسػط( بنسمػػا يق( أبػػت  لمػة )الاالػثك 

 سػػُتِبف عػهبط  قاعػدة ا١توافقػة كاجملػػاكرة( علػػ  جخالػيت أبػػت فنػت  لمػة ) الوسػط
( الػيت كردت   عفػ  اشيػة فلػ  بلتػب  جت( ك )خئ) سُت( مع جخ)

 علنسا.
نػػعه عىلًػػنمه  ًإفَّ  ) اضػػبط مواضػػع / ّّٕسػػواؿ رقػػم  نػػعه  فىػػًإفَّ  - اَّلٌلى ٝتًى  عىلًػػنمه  اَّلٌلى ٝتًى

نعه عىًلنمه  فَّ أى  - نعه عىًلنمه  فَّ كىأى  - اَّلٌلى ٝتًى  ؟.مث اضبطوا ( اَّلٌلى ٝتًى
نػػػعه عىلًػػػنمه  ًإفَّ )  مواضػػػع / ّّٕاٞتػػػواب رقػػػم  كردت  مبيػػػورة(  ًإفَّ ( ٫تػػػزة )  اَّلٌلى ٝتًى

( بداية مع أكؿمع  أكؿإذف اٟتجهات ) بدايةالعفاؿ ك  أكؿالبقهة ك  كؿأمهات    ثالث
 -فال بسياها 

 .البقهة َّ هل  مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ -1

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

 .العفاؿ َّ مي خي حي جي  يه ىهمه جه

 .اٟتجهات َّ ين ىن نن من زن  رنمم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -3

نعه  اَّلٌلى  فىًإفَّ )  ضعو م فقط   مهة كا دة كردت  مبيورة(  ًإفَّ )  ٫تزةك  ألفاء(  عىًلنمه  ٝتًى
قاعدة الوساية أشية عل   كعضبطوا ( ١ت  عـز الطالؽلإِِاشية ) البقهة  شل

 .َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٱُّٱٱ الو ندة



 ّٖٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

نػػعه عىلًػػنمه  فَّ أى )  موضػػع   لػػث   فقػػطمػػهة كا ػػدة كردت  مفتو ػػة(  فَّ أى )  ٫تػػزة(  اَّلٌلى ٝتًى
علػػ   كعضػبطوا لامفتو ػة بمػػزة(  فَّ أى ( فأبػت ) مخ( أبػػ  قبلوػا )ِْْاشيػة ) البقػهة

 .َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱٱ قاعدة الوساية أشية الو ندة

نػعه عىلًػنمه  فَّ أى كى  ) موضػع فقػػط مػهة كا ػدة كردت  مفتو ػة(  فَّ أى كى )  ٫تػزةك  ألػواك(  اَّلٌلى ٝتًى
 مل خل ُّٱٱ قاعػػدة الوسايػػة أشيػػة الو نػػدةعلػػ   كعضػػبطوا( ّٓالعفػػاؿ اشيػػة )  شل  
 . َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ؟.مث اضبطوا ( أىٍك ًإٍٙتنا أي  كردت ) / ّّٖسواؿ رقم 
ًلهى اٍلوىػػػوىافٍ  / ّّٖاٞتػػػواب رقػػػم  ػػػهى ػػػاًء  ى ) أم البقػػػهة ( أبػػػ  قبلوػػػا    أىبىػػػٍت ً  اٍلسًٌيى

 ًمػ ٍ  اٍٞتًػٍنمي   قاعػدة الًتبنػ  ا٢تجػائيعلػ   كعضبطوما( جت( ك  السياء )جمالبقهة )
ًطنئىةن  )ًم   ا٠تٍىاءً قػىٍبلى  ( جىسػىفنا )  -(  خى
 ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مه جه

 .السياء َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱ -2

ػػػ  ) اضػػػبط اشات / ّّٗسػػػواؿ رقػػػم  ػػػافى   فىمى ػػػا ًمػػػٍسبيم ى ػػػ كى )  ( مَّهًيضن ػػػافى   مى  ى
 ؟.( اليت كردت   سورة البقهة مَّهًيضنا

 -اشات هي  / ّّٗاٞتواب رقم 
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ٱُّٱ -1

  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت يبرت
 .البقهة َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -2
 خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني ميزي
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت  جت هب مب



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّٖٕ 

 جض مص  خص حص مس خس حس جس
 .البقهة َّ خض حض

 حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب ُّٱ -3

 حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص

 جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك

 هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه

 .البقهة َّ  هي مي هن من مل مك لك

 / كالفوائدالضبط 
 - الضبط ألشوهقاعدة عل   الاالثةعضبط أكال ا١تواضع  -ُ

 ً  اٍلبػىقىهىة مىٍوًضوىافً  " مَّهًيضنا ًمٍسبيم ىافى   فىمى  "
نىاـً بػىٍودى "  " كىأى٘تُّواٍ اٟتٍىجَّ كىاٍلويٍمهىة " " مٍَّوديكدىاتو  لىدىل اٍلنيًٌ

سػىويمىا  "  ىٍوهي رىمىضىاف لىدىل " كىسىطه اٍختػىلى ى  بػىنػٍ
 لًلوىنىافكاًضحىةه  " ًمٍسبيمٍ  " ًبالى  أبت ٍلوىاكً أً 

 (مب خب حب جب هئ مئ( )زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ) -ِ
الااعنػػػػػػة لف الكذل جػػػػػػاءت   اشيػػػػػػة الكذل عػػػػػػ   ( نئ) جػػػػػػاءت زادة

اشية الااعنة جاءت متنيلة ا١توػٌت ٔتػا  (زئ)لا بداللة الفاء االستئسافنة  ابتداءن 
 .فاستسٍت ع  إعادبت للموٌت التاـ (يي ىي ني)قبلوا

 كالضابطقد ٭تدث لب  النة   آييت النيناـ ا١تتت (خت حت  جت هب)بود  -ّ
( مج حج مث هتىف ) الناء( قبل نت  مت زتىف ) الواك

 .الًتبن  ا٢تجائ هتا قاعدك 



 ّٖٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  حنُّٱٱ(   سورة البو  اشية الخَتة مئ زئلػػ ) موضع  لثكردت  مال اة /

 مث هت مت هب  مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن
 .َّ  مك لك هش مش هس مس هث

 ؟.مث اضبطوا ( أىٍك عىلى  سىفىهو  أي  كردت ) / َّْسواؿ رقم 
كلػدل السيػاء  (ا١تتتالنػة  النيػناـآيػيت    البقػهة ) مػهاتفكردت  / َّْاٞتواب رقػم 

  قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنةعل   كعضبطوا(  التنممك  النيالةكا١تائدة لدل أييت ) 
 -(  بقهاتف عل  مائدة السياء) 
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّٱ -1

 .البقهة َّ ىل.... زثرث يت ىت نت  مت زت رتيب

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -2
 خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني ميزي
 .البقهة َّ خض.... متخت حت  جت هب مب

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ -3
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت  حت جت هب
 .السياء َّ حك .... جض مص خص حص مس

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن

 .ا١تائدة َّ  لك.... ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي

 ؟.مث اضبطوا ( كىعىلى  الًَّهي ى  أي  كردت ) / ُّْسواؿ رقم 
السحػػل(  –العوػػاـ  –مػػهات   اليػػور )البقػػهة ثػػالث كردت  / ُّْاٞتػػواب رقػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا
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ّٖٗ 

ثىةه  " كىعىلى  الًَّهي ى  "  كىً  اٍلسٍَّحلً  أىبىت ً  بػىقىهىًة الىعٍػوىاـً  *** اى أيٍكلًػي اٍلفىٍضلً  ثىالى
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّٱ -1

  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رتيب
 .البقهة َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف

 مغ جغ مع جع حطمظ مض خض  حض جض مص خص ٱُّٱ -2
 خل حلجل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف
 .العواـ َّ  مم خم حم جمهل مل

 لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -3
 .السحل َّ  جل مك

 الضبط / 
آيػػػػة   العوػػػػاـ كالسحػػػػل بنسمػػػػا   البقػػػػهة أبػػػػت    صػػػػدر( جع مظ)كردت  -ُ

 سناؽ اشية.
( كبوػػدها   العوػػاـ جغ معبشػػابت الػػهم أبػػ  بوػػدها   العوػػاـ كالسحػػل ) -ِ

( مف خف  حف جف مغ( كبوػػػػػػػػػػػػػػػػدها   السحػػػػػػػػػػػػػػػػل )حط مض خض)
 ا١تػنم( قبل خضم  ) الباؼ  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوما

 (.جف مغم  ))
( ًديىػػةه كى  - فىًديىػػةه ك ) أسػػباف الػػداؿ ( ًفٍديىػػةه  ) اضػػبط مواضػػع / ِّْسػػواؿ رقػػم 

 ؟.الداؿ بيهب
 –البقػػػػهة    ) مػػػػهاتفكردت  أسػػػباف الػػػػداؿ ( ًفٍديىػػػػةه ) أمػػػػا  / ِّْاٞتػػػواب رقػػػػم 

 - (اٟتديد 



 َّٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ٱُّٱ -1
  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رتيب
 .البقهة َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف

 حب جبهئ مئ خئحئ جئ ييىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -2
 .اٟتديد َّ مب  خب

مهة كا دة فقط   القهآف  ل كا دة مسوا فوردت   ببيه الداؿ(  ًديىةه كى  - فىًديىةه ) أما 
 خل ٱُّٱٱ قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا   أية القتل ا٠تطأ   سورة السياء

 ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ

 يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب

 .َّ مك لك اك يق  ىق يفىف

 فائدة /
كىعىلىػػ  ) لا تقنيػػَت   عبػػادة مػػا يقػػدَّـ  جػػزاءن ل   ٌفػػارة   أم  أسػػباف الػػداؿ ًفٍديىػػةه 

ـي ًمٍيًبُتو  ًفٍديىةه  الًَّهي ى ييًطنقيوعىتي   . ًعوضك فداء أم ٔتوٌت   (طىوىا
عسد ٚتوور الفقواء  ا١تاؿ ا١تودل إذل اجملٍت علنػت  با  َتاد  ف داؿببيه ال فىًديىةه أما 

أك كلنت بيب  اٞتساية عل  السف  أك ما دكهناكقد عهفوا بو  ا١تالبنػة ِبهنػا  مػاؿ 
 ٬ت  بقتل آدمي  ه ع  دمت أك ّته ت مقدران  هعان ال أجتواد.

نػٍهه لَّتي  أي  كردت ) / ّّْسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( فػىويوى خى
 -   البقهة كاٟتج مهاتفكردت  / ّّْاٞتواب رقم 
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 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ٱُّٱ -1
  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رتيب
 .البقهة َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق

 خص حص  مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهتٱُّٱ -2
 جف مغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض مص

 .اٟتج َّ خف  حف

هنا ) الضبط / نػٍ ػا ً   ( فىمى  بىطىوَّعى خى لىوى ا قػىبػٍ ـٍ  آيػة جى ػنىا  كىً  اٟتٍىػجًٌ   سػورة البقػهةلا  اٍلنيًٌ
ػػٍم  يهيمىػػاًت اَّللًَّ كى  جػػاء قبلوػػا ) ػػ  فى  " فىػػا ( مىػػ  يػيوىاًٌ قاعػػدة علػػ   "مىػػ  كى  " كىاكٍ " قػىٍبػػلى مى

 .الًتبن  ا٢تجائي
 الَّػػًهم - أيعػزًؿى  كىالَّػػًهمى  - ًألَّػًهمى  - الَّػػًهمى  )اضػػبط مواضػع  / ّْْسػواؿ رقػم 

 ؟.( عػىزَّؿى  ًهمالَّ ك  - عػىزَّؿى 

لا كفنمػا يلػي عضبط ههن ا١تواضػع علػ  قاعػدة الضػبط أٟتنيػه / ّْْاٞتواب رقم 
 -بفنينلوا 
 –مػػهات   القػػهآف   اليػػور ) البقػػهة  ثػػالثكردت  ( أيعػػزًؿى  الَّػػًهمى  مواضػػع ) أكال 
بقػهة العػهاؼ   ) قاعػدة الضػبط أٞتملػة االعشػائنةعلػ   كعضػبطواسػبأ (  –العػهاؼ 

 قػػػاؼكعهبطوػػا مػػػع  القػػػاؼقهيبػػػة   الهسػػم مػػػع  الفػػػاء( ك زنوػػػدها   البقػػهة )( بكسػػبأ 
هاؼلا كبوػدها   عال عُت( مع من) عُت( عهبط منهةلا كبودها   العهاؼ )قالب

 - أسب ٫تزة( مع جح) ٫تزة( عهبط جحسبأ )
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ -1

 .البقهة َّ خض.... خئحئ  جئ يي ىي ني ميزي

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ -2
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب



 ِّٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكلك  اك
 .العهاؼ َّ ٰى ين ىن نن من زن

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱ -3
 .سبأ َّ مص خص حص  مس

بػيػٍوًت كىًعٍمػهىافٍ  ًأٍلبىػاءً  اثٍػسػىتىافً جىاءىًت  ( أيعزًؿى  ًألًَّهمى )    عنا لا كال اػوا بدايػة ً  اٍلوىٍسبى
 -(  ين ىناشيتُت كرد فنوا ) 

 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّٱ -1

 .عمران آل َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن
 .امعنكبوت َّ  ٰر ٰذ يي

قاعػػػدة  علػػػ  كعضػػػبطواة   بدايػػػة سػػػورة الهعػػػدة دنػػػردت ك ك  ( أيعػػػزًؿى  كىالَّػػػًهمى )   لاػػػا 
 خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل ملخلٱٱُّٱ الوسايػة أشيػة الو نػػدة

 . َّ مه جه ين ىن من
 –اٟتجػػه  –العػهاؼ  –مػػهات   اليػور ) السيػػاء  أربػعكردت  ( عػىػػزَّؿى  الَّػًهم) رابوػا  

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالفهقاف ( 
ا اٟتًٍٍجهي كىاٍلفيٍهقىافٍ  *** ً  اٍلقيٍهآفٍ  أىٍربػىوىةه "  عػىزَّؿى  الًَّهم "  ًعيىاءي الىٍعهىاًؼ  ىهى

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ -1
 لك اك يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث
 .السياء َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك

 .العهاؼ َّ  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
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 .اٟتجه َّ نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ -3

 .الفهقاف َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -4

ةه أىبىٍت  ًأٍلوىاكً  ( عػىزَّؿى  الًَّهمك  )خاميا    عل  كعضبطوا( ُُاشية ) فًػي اٍلزٍُّخهيؼٍ  كىً ٍندى
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  قاعدة الوساية أشية الو ندة

  .َّ من خن حن  جنيم
 ؟.مث اضبطوا ( هيدنل لًٌلسَّاسً  أي  كردت ) / ّْٓسواؿ رقم 

أٞتملػػػػػػة  كعضػػػػػػبطواكالعوػػػػػاـلا    الزهػػػػػػهاكاف مػػػػػهاتفكردت  / ّْٓاٞتػػػػػواب رقػػػػػػم 
ػػدنل لًٌلسَّػػاسً  ")   االعشػػائنة ك  العوػػاـ أبػػت بػػزادة  ( ًعٍمػػهىافٍ ـ لػػػً العوػػاً  بػىقىػػهىًة "  هي

 - قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهعل   كعضبطوا( ىي) الواك
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -1

 خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني ميزي
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت  جت هب مب

 جض مص  خص حص مس خس حس جس
 .البقهة َّ خض حض

 مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ٱُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ زب رب يئ ىئ نئ

 مه جه ين  ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه
 يب ىب نب مبزب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 .العواـ َّ  مت زت رت



 ّْٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.كما قبلوا كما بودها ( اٍلًودَّةى  ) اضبط  لمة / ّْٔسواؿ رقم 
 -  البقهة كالطالؽ  مهاتفكردت  / ّْٔاٞتواب رقم 

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -1
 خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني ميزي
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت  جت هب مب

 جض مص  خص حص مس خس حس جس
 .البقهة َّ خض حض

 جه ين ىن منخن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه

 .الطالؽ َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ

ؿلا كجػػػاءت   البقػػػهة  مػػػاؿلا إب٧تازهػػػا ألتمػػػاـ كالبمػػػا  خػػػَت العمػػػاؿ أإل  اإل مػػػاؿ
لا بنسمػػا   عػػدة ا٢تػػالؿ سػػواء  اعػػت بيػػوا كعشػػهي  أك ثالثػػُت( أم حس جس)

 عدَّن كأ اطى بػت لا  نيػهن لا ضػبطتأم الشَّيءى    أٍ نيى ( كموٌت ىم  ممالطالؽ )
ا فاوهػا كاعهفػوا ابتػػداءها  عػدة ا١تطلقػػة أم ( كأ نيػوا الوػػدة ) كقولػػت .عػهؼ قػدرنك 

أم   (  كابقوا هللا رببم ) .   ا١تهأة فتمتسع م  الزكاجكاعتواءها ; لئال بطوؿ الودة عل
 .   ذله

يكا اَّللَّى عىلى  مىا هىدىا يمٍ  أي  كردت ) / ّْٕسواؿ رقم   ؟.اضبطوا مث ( لًتيبىربًٌ
 -  البقهة كاٟتج  مهاتفكردت  / ّْٕاٞتواب رقم 

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -1
 خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني ميزي
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت  جت هب مب



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
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 جض مص  خص حص مس خس حس جس
 .البقهة َّ خض حض

 حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ -2

 .اٟتج َّ خل حل جل لكمك خك حك جك  مق

قاعدة الػزادة لليػورة عل   كعضبطوا( خسألواك أبت   البقهة )الضبط / 
ًمػٍ   ءاٍلهَّا(لا حل( كخيتمت آية اٟتج بػ)حضلا خيتمت آية البقهة )الطوؿ

قاعػدة علػ   جًٌ اى بػىػهىرىةاٟتٍىػ  ىاءً " مىعى  اٍلميٍحًيًسُتى  ًمٍ  " كىاٟتٍىاءً  ةهى اٍلبػىقى  رىاءً  مىعى  (بىٍشبيهيكفى )
 .ربط  هؼ م  ا١توضع ا١تتشابت مع اسم اليورة

 ؟.مث اضبطوا ( يالدَّاعً  – الدَّاعً  أي  كردت ) / ّْٖسواؿ رقم 
 اليػور )البقػػهة مػهات   ثػالث ْتػهؼ النػاء ( الػدَّاعً )  كردت / ّْٖاٞتػواب رقػم 

 -( موضوافالقمه  –
  مقحق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ -1

 .البقهة َّ  حل جل مك لك خك حك جك

 .القمه َّ  خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق ُّٱ -2

 .القمه َّ ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ُّٱ -3

اعً أمػػػا )   مي ٱُّٱ( َُٖكردت ك نػػػدة   سػػػػورة طػػػت اشيػػػػة ) إبثبػػػات النػػػػاء(  يالػػػػدَّ
 . َّ جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني

 -لا كأ٠ت  ما سبق   البنت التارل قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   عضبطتك 
اعً  " مَّهٍ  اٍلنىاءى كىفًػي طىتى أىثًٍبًت  ***فًػي اٍلقىمىه  اثٍػسػىتىافً فًػي اٍلبػىقىهىًة كى  " الدَّ  كىالى بػىتىهى

 ؟.( مٍ لىبي  فػىٍلنىٍيتىًجنبيواٍ  – رل فػىٍلنىٍيتىًجنبيواٍ  ) اضبط مواضع / ّْٗسواؿ رقم 
ةه ًإذلى هللا (   البقػػػػػهة كهػػػػػي  رل نىٍيػػػػػتىًجنبيوٍا فػىلٍ )  كردت / ّْٗاٞتػػػػػواب رقػػػػػم  عىائًػػػػػػدى

ػػمٍ  فػىٍلنىٍيػػتىًجنبيواٍ ككردت ) (لا حق مف خف حف جف) ةه ًإذلى  (   العػػهاؼ لىبي عىائًػػدى
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 جضحض مص  خص حص مس خس حس جس) الَّػػػػػػػػػػػػػػًهٍي ى يىػػػػػػػػػػػػػػٍدعيٍوهيٍم ًمػػػػػػػػػػػػػػٍ  ديٍكًف هللا
 -( خض

  حقمق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ -1
 .البقهة َّ  حل جل مك لك خك حك جك

 حط مض خض جضحض مص  خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ -2

 .العهاؼ َّ جغ مع جع  مظ

 ؟.مث اضبطوا ( أيً لَّ لىبيمٍ  أي  كردت ) / َّٓسواؿ رقم 
السيػاء  –آؿ عمػهاف  –  اليور ) البقػهة  مهاتست كردت  / َّٓاٞتواب رقم 

 -(  ثالث مواضعا١تائدة  –
 خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 مكلك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت

 .البقهة َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -2
 .آؿ عمهاف َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج هتمث

 خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 يي ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من

 زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 .السياء َّ زت رت  يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ
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ّٕٗ 

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك ٱُّٱ -4

 جتهب مب خبحب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري

 .ا١تائدة َّ  مث هت مت خت حت

 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج ٱُّٱ -5

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

  خل حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف

 .ا١تائدة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 من خن حن جن  يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6

 .ا١تائدة َّ خي حي  جي يه ىه مه جهين ىن

 / كالفوائدالضبط 
" اى ًعيىاءي ًعٍمهىافى بػىقىػهىةه  أيً لَّ لىبيمٍ  "  ) أٞتملة االعشائنةٚتنع ا١تواضع  عضبط -ُ

ة ىائًدى
 (. عىلى  ا١ت

( هت مت خت حت  جت هب) الػالـ  آؿ عمهاف أبت بزادة  -ِ
وجػػػزات كهػػػو ا١توضػػػع كعػػػهض ا١ت علنػػػت اليػػػالـ   سػػػناؽ قنيػػػة ا١تيػػػنح

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطتالو ند 
  يه ىه مه جه ين ىن من) الػػػػػػػواك  سػػػػػػػورة السيػػػػػػػاء أبػػػػػػػت بػػػػػػػزادة  -ّ

(   بدايػة اٞتػزء ا٠تػام  فلػ  بلتػب  مي خي حي جي
قاعػػػػدة الوسايػػػة أشيػػػػة علػػػ   كعضػػػػبطت علنػػػه كهػػػػو موضػػػع ك نػػػػد أيضػػػا

 .الو ندة
 جم يل ىل مل خللا البقػػهة )صػػدر آيػػة ط أبػػت فنػػتفقػػ موضػػوُت -ْ

 حم جم يل ىل مل خلا١تائػػػػػػػػدة )  لػػػػػػػث( ك خم حم
 (.خم
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 (.محم  سورة ا١تائدة أبت بودها ) الااشلك الكؿ ا١توضع  -ٓ
اعتبػػػت إذل أف اشات  الػػواككالسيػػػاء الػػيت جػػاءت فنػػػت زادة  فضػػع اؿ عمػػهاامو  -ٔ

 خب حب جب هئ مئلا   عمػػػػػهاف بػػػػػدأت )ألػػػػػواكبػػػػػدأت  فنوػػػػػا
 خم حم جم يل ىل مل( ك  السيػػػػاء بػػػػدأت )مب
 (.  ىممم

 -ا هح البنت اليت  / ُّٓم سواؿ رق
ثىةه فًػي اٍلقيٍهآفٍ  عىلىٍنبيمٍ  فػىتىابى  " ًل كىاثٍػسػىتىاًف فًػي اٍلوىوىافٍ  *** " ثىالى فًػي الٍػميزَّمًٌ

   

 موضػػػواف  البقػػػهة  مػػػهاتثػػػالث  (  عىلىػػػٍنبيمٍ  فػىتىػػػابى  ) كردت / ُّٓاٞتػػػواب رقػػػم 
    سورة ا١تزمل ) أخه آية ( كموضع

لً   " ًإفَّ رىبَّهى يػىٍولىمي أىعَّهى بػىقيٍوـ " لىدىل *** اى مىٍ  يػىهيٍكـ كىً  الٍػميزَّمًٌ
 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -1

 جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن

 .البقهة َّ خئ  حئ

 ىنمن خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين

 .البقهة َّ رن...... ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

 يه ىه مه جهين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 .ا١تزمل َّ خئ.......ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حيجي

اةى أي  كردت )  / ِّٓسواؿ رقم  ـى النيَّالةى كىآبى  الزَّ ى  ؟.مث اضبطوا ( كىأىقىا
 اٞتموػػة( –ا١تائػػدة  –  اليػػور )البقػػهة  مػػهات ثػػالثكردت  / ِّٓاٞتػػواب رقػػم 

ةن  كىابٍػتػىسيػػػواٍ  ")   قاعػػػدة الضػػػبط أٞتملػػػة اإلعشػػػائنةعلػػػ   كعضػػػبطوا " يػىػػػٍوـى اٍٞتيميوىػػػًة مىائًػػػدى
ا بػىقىهىة  -(  عىلىٍنػوى



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّٗٗ 

 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن

 .البقهة َّ رن.....ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب ٱُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ مخ جخ مح

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -3

 .اٞتموة َّ نئ  مئ زئ رئ

تى ى اَّلٌلي مىا   أي  كردت ) / ّّٓقم سواؿ ر   ؟.مث اضبطوا (  ى
 - البقهة  التوبة كالوواف  مهاتفكردت  / ّّٓاٞتواب رقم 

 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن

 .البقهة َّ رن.... ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 ىك مك لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -2

 .التوبة َّ مل  يك

ى )اضػبط  / ّْٓسػواؿ رقػم  ػىتَّ يػىتػىبػىػُتَّ ػمي   ى ى ) (لىبي ػىتَّ يػىتػىبػىػُتَّ ى ( )لىػهى   ى ػىتَّ يػىتػىبػىػػُتَّ   ى
 ؟.(٢تىيمٍ 

ى )  كردت / ّْٓاٞتواب رقم  لا (ُٕٖاشية ) (   سورة البقهة لىبيمي   ىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ
قاعدة ا١توافقة كعل  مهات (  ّ) ( مع اليت أبت قبلوا   عف  اشية   نئكعهبط )
 ين ىنمن خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ كاجملاكرة
 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه
 .َّ رن ..... يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ
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ى أما )  ( مع  نت)  اؼ( كعهبط  ّْ( فوردت   سورة التوبة اشية ) لىهى   ىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ
 زب ٱُّٱٱأيضا  قاعدة ا١توافقة كاجملاكرة( اليت كردت   عف  اشية كعل  نب)  اؼ

 .َّ مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

ى أمػػا )  ػػىتَّ يػىتػىبػىػػُتَّ ( مػػع حك) هػػاء( كعػػهبط ّٓ( فػػوردت   سػػورة فنيػػلت اشيػػة ) ٢تىيػػمٍ   ى
ٱٱٱٱٱٱأيضا  قاعدة ا١توافقة كاجملاكرة( اليت كردت   عف  اشية كعل  مغ) هاء

 حل جل  مكلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ٱُّٱ

 . َّ مم خم حم جم هل مل خل

 ؟.مث اضبطوا ( عىاً فيوفى  ) كردتأي   / ّٓٓسواؿ رقم 
قاعػػدة علػػ   كعضػػبطواالعبنػػاء (  –  ) البقػػهة مػػهاتف كردت  / ّٓٓاٞتػػواب رقػػم 

 -(  " كى٢تىيٍم بػىقىهىة عىاً فيوفى  الىعًٍبنىاءي "  ) ملة االعشائنةالضبط أٞت
 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 مكلك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت

 .البقهة َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك

 .العبناء َّ حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ -2

 ؟.(  يديكدي اَّللًٌ  بًٍلهى كى  - بًٍلهى  )اضبط مواضع  / ّٔٓسواؿ رقم 
ا١توضع الكؿ  ) البقهة مهات ثالث (  يديكدي اَّللًٌ  بًٍلهى )  كردت / ّٔٓاٞتواب رقم 

 -السياء (  –كالااشل 
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َُْ 

 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 لكمك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت

 .البقهة َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ٱُّٱ -2

 مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض

 .البقهة َّ جل مك لك  خك حك

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت ٱُّٱ -3
 .السياء َّ  مظ حط مض خض حضجض مص  خص حص

اجملادلػة  –مهات أيضا   )  لػث البقػهة  ثالثفوردت  ألواك (  يديكدي اَّللًٌ  بًٍلهى كى  )أما 
 -الطالؽ (  –
 ٰه مه جه هن خنمن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ -1

 مس هث مث هت متهب مب هئ  مئ هي مي خي حي جي

 .البقهة َّ  هش مش هس

 يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ٱُّٱ -2
 خت  جتحت هب مب خبحب جب هئ مئ خئحئ  جئ

 .اجملادلة َّ مث هت مت
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 جه ين ىن منخن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه

 .الطالؽ َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ

ػػديكدي اَّللًٌ  بًٍلػػهى كى  - بًٍلػػهى )  اليػػتةا١تواضػػع  كىعىٍضػػًبط ًة اٍلتػىٍقًيػػٍنًم كىاٍلتٍَّجزًئىػػةً عىلىػػ  (   ي   قىاًعػػدى
لًػثً ًإالَّ  كىاكو ًمػ ى اٍٞتيػٍزًء الىكًَّؿ ًإذلى ا٠تٍىػاًمً  بًػالى   خل حل " آيػة الطلقػة الاالاػة)  اٍلبػىقىػهىة  ى

 هىكفالاَّػاًم  كىاٍلًوٍشػ أىبىٍت فًػي اٞتٍيػٍزءلواك كأ(لا  " خن حن  جن مم خم حم جم هل مل
ؽ)  ادىلىًة كىاٍلطَّالى  .( ً  الٍػميجى

ةه ٗتىيػػ ُّ كى  فائػػدة / ػػٍم فىائًػػدى ػػهي لىبي ػػديكٍ  " ػالػػ دىاؿى أىذٍ ي ػػا  " دي  ي ػػا   ًأٍلضَّػػمًٌ اقػٍهىأهى تػىهىعىػػٍت مىوىوى مىػػىتى اقػٍ
 ." بًٍلهى  " لمة 

ػػػديكدي اَّللًٌ )  نػػػ  بضػػػبط / ّٕٓسػػػواؿ رقػػػم  ػػػا بًٍلػػػهى  ي بًٍلػػػهى ك ) (فىػػػالى بػىٍقهىبيوهى
ا كدي اَّللًٌ  يدي   ؟.(فىالى بػىٍوتىديكهى

 -اشات هي  / ّٕٓاٞتواب رقم 
 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 لكمك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت

 .البقهة َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  جئحئ يي ٱُّٱ -2

 مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض

 .البقهة َّ جل مك لك  خك حك



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

َّْ 

ػػػديكدي اَّللًٌ ) اٍلبػىقىػػػهىًة  أىكَّؿً اٟتٍىػػػدُّ ً  / كالفوائػػػدالضػػػبط  ػػػا بًٍلػػػهى  ي ػػػٍهًؾ (  فىػػػالى بػىٍقهىبيوهى ٍوػػػيي بًتػى اٍلسػَّ
( علػػػػ   لك اك ) راء( مػػػػع  زث رث ) راء  آيػػػػة النيػػػػناـ كاربػػػػط اٍلػػػػػميقىارىبىًة 

ػديكدي اَّللًٌ )  اٍلاَّػاشل أمَّػا لا قاعػدة ا١توافقػة كاجملػػاكرة ا بًٍلػػهى  ي فػىويػوى أىٍمػهه بًبػىنىػػاًف (  فىػالى بػىٍوتىػػديكهى
ؽٍ  ًد مىهَّاًت اٍلطَّػػالى  خض حض ( ك ) مئ ) عػُت( كاربػط بػُت  جئ يي   آيػة ) عىدى

 .قاعدة ا١توافقة كاجملاكرةعل   ( خف حف ) عُت( مع  مض
 مث زث رث هنػػػػػػػػي كهػػػػػػػػو قولػػػػػػػػت ) اٟتػػػػػػػػد الكؿ ( لك اك يق ىق يف )
فوػو  اٟتػد الاػاشل( كما  اف م  اٟتدكد هننا أمه بًتؾ ا١تقاربػةلا أمػا  يث ىث نث
( كهػػػو بنػػػاف عػػػدد الطػػػالؽلا ٓتػػػالؼ مػػػا  ػػػاف علنػػػت  خف حف جف مغ جغ أمػػػه )

الوهب م  ا١تهاجوة بود الطالؽ م  تَت عددلا كما  اف ) أمهان ( أمه بًتؾ اجملاكزة كهػو 
 االعتداء.

ًلهى  )اضػػػػبط اشات  / ّٖٓرقػػػػم سػػػػواؿ  ػػػػهى ي   ى ػػػػُتًٌ بًػػػػتً  اَّلٌلي يػيبػى ػػػػٍم  لًلسَّػػػػاسً  آاى لىوىلَّوي
ي )  ( ك يػىتػَّقيػػػوفى  ػػػُتًٌ بًػػػتً  كىيػيبػى ػػػمٍ  لًلسَّػػػاسً  آاى ًلهى  ) ك ( يػىتىػػػهى َّهيكفى  لىوىلَّوي ػػػهى ي   ى ػػػُتًٌ ػػػمٍ اَّلٌلي  يػيبػى  لىبي
بًػػتً  ػػػمٍ  آاى ًلهى )ك (  بػىٍوًقليػػوفى  لىوىلَّبي ي   ػػػهى ػػػُتًٌ ػػمي  اَّلٌلي  يػيبػى تً  لىبي ػػػمٍ  اشاى ػػػهيكفى  لىوىلَّبي    ( بػىتػىفىبَّ

   سورة البقهة؟.
ًلهى أنيت اذل اشيػػػة الكذل )   / ّٖٓاٞتػػػواب رقػػػم  ػػػهى ي   ى ػػػُتًٌ بًػػػتً  اَّلٌلي يػيبػى ػػػٍم  لًلسَّػػػاسً  آاى لىوىلَّوي

 -(  يػىتػَّقيوفى 
 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 لكمك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت

 .البقهة َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك



 َْْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 / كالفوائدالضبط 
يػػة كاشيػة   ٖتػػهصل عبػػاح ة اذل أعػت اللػػب  ٭تػدث بػػُت هػهن اشاكال أريػد اال ػػار  -ُ

ي ا١تشه ات )  بًتً  كىيػيبػىُتًٌ ؿ بفنيػنلت (لا كهها مػا سػأ اك  يػىتىهى َّهيكفى  لىوىلَّويمٍ  لًلسَّاسً  آاى
 هسا اف  اء هللا بواذل.

ًلهى   جػػاء   بػػدايتوا ) -ِ ػػهى ( كهػػهن دل أتيت   آيػػة اَّلٌلي  ( كأيضػػا اسػػم اٞتػػالؿ )  ى
 . فا فظ هها جندا. أف الزادة كأف اشية الطويلة هسا.ٖتهصل عباح ا١تشه ات

بًػتً ( كجػاءت )  لىبيمٍ عال ظ   ههن اشية  هؼ )  -ّ ( ك  لًلسَّػاسً ( كذ ػه )  آاى
 (لا كأنيت اذل بوضنح  لمة  لمة  ىت عضبطوا. يػىتػَّقيوفى ) ( ك  وىلَّويمٍ لى ) 

ػػٍم   لمػػة ) -ْ أم ا١توضػػع )  ٖتػػهصل عبػػاح ا١تشػػه ات هسػػا ك ػػها آيػػة  ػػهفت( لىبي
ػػٍم  كجػػاءت)(لا  الكؿ كالاػػاشل (    أقػػي ا١تواضػػعلا كعه ػػز هسػػا أهنػػا كردت لىبي

ػػمٍ أيً ػػلَّ   خػػالؿ اشيػػة )  مػػهبُت لىػػةى  لىبي ػػمٍ كىابٍػتػىسيػػوٍا مىػػا  ىتىػػ ى اَّلٌلي ) ( ك لىنػٍ (لا  لىبي
 م  ا٠تا٘تة. فحهفتفبما أهنا أبت مهبُت   سناؽ اشية 

بًًت  لمة )  -ٓ بًػًت  لا أم أعػت أتيت )البقػهة( الصل هػهن ا٢تنئػة   سػورة آاى ( اال آاى
تً   موضوُت فنوا أبت )  ًلهى )جسة ا ًتقت ك  ا٠تمه(   ختاـ آية  اشاى  ىهى

ي  ػػمي ييبػػُتًٌ تً اَّلٌلي لىبي ػػهيكفى  اشاى ػػٍم بػىتػىفىبَّ ك مػػا عوهػػت   البدايػػة عػػ  موػػٌت  (لالىوىلَّبي
بًتً ) تً ( ك ) آاى  (. اشاى

 .ٖتهصل عباح ا١تشه ات( جاءت هسا   آية النيناـ كآية  لًلسَّاسً  لمة )  -ٔ
( كأم آيػة  لىبيػمٍ ( جػاءت   اشيػة الػيت  ػهفت مسوػا  لمػة )  لىوىلَّويػمٍ   لمة ) -ٕ

 (. لىوىلَّبيمٍ ( جاءت مووا ) لىبيٍم  ووا  لمة )جاءت م
ػػا الَّػػًهي ى آمىسيػػوٍا  يتًػػ ى ألتقػػول )  بػػدأت آات النيػػناـ(  يػىتػَّقيػػوفى  لمػػة )  -ٖ اى أىيػُّوى

ػػػٍم  ػػػا  يتًػػػ ى عىلىػػػ  الَّػػػًهي ى ًمػػػ  قػىػػػٍبًلبيٍم لىوىلَّبي ـي  ىمى ػػػنىا البقػػػهة (  بػىتػَّقيػػػوفى عىلىػػػٍنبيمي النيًٌ



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

َْٓ 

مػع  يػىتػَّقيػوفى  قػاؼ(لا أيضػا اربػط )  يػىتػَّقيػوفى )  ( كاعتوت كختمت ألتقػولُّٖ
ا قٍ فىالى بػى  قاؼ  (.هىبيوهى

ًلهى ) كأخَتا عضبط اشية ) -ٗ ي   ىهى بًػتً  اَّلٌلي يػيبػىػُتًٌ ػٍم  لًلسَّػاسً  آاى ألقػوؿ  (( يػىتػَّقيػوفى لىوىلَّوي
 (. ّ) عني  اٟتزب ( أم  الرب لن /  الببه ك ندة  ) 

ي كىيػي  ) آية ٖتهصل ا١تشه اتكالف مع  بًتً  بػىُتًٌ  -(  يػىتىهى َّهيكفى  لىوىلَّويمٍ  لًلسَّاسً  آاى
 نب مب زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -2

 يث ىث نث مث زث رث يتىت  نت مت زت رت يبىب
  اممم يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفىف

 ُِِالبقهة   َّ ين ىن نن من زن رن

 / كالفوائدالضبط 
ة ههن اشية الو ندة م  آات سورة البقهة ا١تشػابة ٢تػا دل أتيت   بػدايتوا  لمػ -1

ًلهى   ) ي ( كبدأت )  اَّلٌلي ( كال اسم اٞتالؿ )   ىهى بًتً  كىيػيبػىُتًٌ  (. آاى

آات ك  ٖتػػهصل عبػػاح ا١تشػػه ات( جػػاءت هسػػا   آيػػة  لًلسَّػػاسً ا ػػًت ت  لمػػة )  -2
 .النيناـ 

( جاءت هسا أيضا ك ما عوهت أعت   اشية اليت  هفت مسوا   لىوىلَّويمٍ   لمة ) -3
 (.لىوىلَّبيمٍ ( جاءت مووا )لىبيٍم  )  لمة  ( كأم آية جاءت مووا لىبيمٍ  لمة ) 

 ذاؿ( كأستطنع موهفػة هػها مػ  خػالؿ ربػط )  َّهيكفى هى يػىتى ختمت اشية ببلمة )  -4
 (.يػىتىهى َّهيكفى  ذاؿاليت   اشية كبُت  إبًًٍذعًتً 

ي  ) كأخَتا عضبط اشية -5 بًتً  كىيػيبػىُتًٌ  الوواف   ( ألقوؿ ) يػىتىهى َّهيكفى  لىوىلَّويمٍ  لًلسَّاسً  آاى
 (. إخػػواف يػػا(  كىالى بىسًبحيوٍا اٍلميٍشهً ىاتً  )

ًلهى  كالف مع اشية ) ي   ىهى بًتً  لىبيمٍ  اَّلٌلي  يػيبػىُتًٌ  -(  بػىٍوًقليوفى  لىوىلَّبيمٍ  آاى



 َْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث ُّٱ -3
 ِِْ - ُِْالبقهة   َّ ام يل ىل مل يك

 / كالفوائدالضبط 
ًلهى   هػػهن اشيػػة ) -1 ػػهى ي   ى ػػُتًٌ ػػمٍ  اَّلٌلي  يػيبػى بًػػتً  لىبي ػػمٍ  آاى  ختػػاـ ( جػػاءت   بػىٍوًقليػػوفى  لىوىلَّبي

 آات الطالؽلا فاعتبت ٢تها كا فات.
ًلهى   بدأت اشية ) -2 ػهى ي   ى إال آيػة  البقػهة( كهػهن مشػًت ة   ٚتنػع آات  اَّلٌلي  يػيبػىػُتًٌ

 .ٖتهصل عباح ا١تشه ات
ػػمٍ كردت فنوػػا  لمػػة )  -3 هسػػا جػػاءت  ( هسػػا كا١تواضػػع الػػيت بوػػدهالا كٔتػػا أعػػت لىبي

 (. لىوىلَّويمٍ ( كلن  ) لىوىلَّبيٍم ( إذف جاءت مووا ) لىبيمٍ )
مواضػع النيػػناـ ( ك مػا أكضػحت جػػاءت فقػط   لًلسَّػػاًس دل أتيت هسػا  لمػة )  -4

 .ٖتهصل عباح ا١تشه اتكأية 
بًػػػػتً ك مػػػػا أكضػػػػحت أعػػػػت الصػػػػل ٣تػػػػيء  لمػػػػة )  -5 إال    البقػػػػهة(   سػػػػورة  آاى

 .(جسة ا ًتقت ك آية ا٠تمه )  موضوُت
 قػػػػػاؼمسوػػػػػا مػػػػػع  القػػػػػاؼ( لػػػػػ  أقػػػػػوؿ لػػػػػه اربػػػػػط  بػىٍوًقليػػػػػوفى أخػػػػػَتا  لمػػػػػة )  -6

( يتقػوف(  ػىت ال بلتػب  علنػه مػع موضػع )اٍلميتًَّقُتى  –  ىقِّا - كىلًٍلميطىلَّقىاتً )
افوموػػػا فومػػػا؟؟ عوػػػملا  نػػػ ؟ قضػػػاا لػػػه لا كلبػػػ  سػػػأقوؿ آات النيػػػناـ  

تمػت هػهن الطالؽ ٖتتاج اذل عقل ك بمػة كبػهكم كعػدـ اسػتوجاؿلا كلػها خ
 (. بػىٍوًقليوفى  لىوىلَّبيمٍ )  اشية

ًلهى كالف مع اشية )   ي   ىهى تً  لىبيمي  اَّلٌلي  يػيبػىُتًٌ  -(  بػىتػىفىبَّهيكفى  لىوىلَّبيمٍ  اشاى
  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص ٱُّٱ -1

 خل حل جل مك لك خك حكجك مق حق مفخف حف جف
 .البقهة َّ خم  حم جم هل مل
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 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -2

 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب

 اك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث

 .البقهة َّ مك لك

 / كالفوائدالضبط 
ًلهى ههن اشية )   -1 ي   ىهى تً  لىبيمي  اَّلٌلي  يػيبػىُتًٌ ( كردت مػهبُت    بػىتػىفىبَّهيكفى  لىوىلَّبيمٍ  اشاى

(  كجسػػػػة ا ًتقػػػػت/ أيػػػػة ا٠تمػػػػه اذ ههػػػػا   ألقػػػػوؿ )  كبضػػػػبطلا البقػػػػهةسػػػػورة 
ٍنًيػػًه ٍمػػًه ا٠تٍى يىٍيػػأىليوعىهى عىػػً   كا١تقنيػػود ) .... ًفنػػًت  ....جىسَّػػةه ( ك )كىاٍلمى نػػلو ػػ  ٩تًَّ مًٌ

ره   ( فا فاوا.فىاٍ تػىهىقىٍت َنى
ًلهى  مػػا أكضػػػحت سػػابقا أف  ػػػل اشات بػػدأت )   -2 ػػػهى ي   ى ػػُتًٌ ( عػػػدا أيػػػة  اَّلٌلي  يػيبػى

 لا كأَن اعندها كا هرها  ىت ٖتفاوا كبهس  عسدؾ.ٖتهصل عباح ا١تشه ات
 (.لىوىلَّبيٍم ( إذف ببوف مووا  لمة )  لىبيمي كٔتا أعت جاءت  لمة )  -3
بًػػػػتً  هسػػػػا دل أتيت  لمػػػػة ) -4 تً ( بػػػػل )  آاى ( كعوهػػػػت ٢تػػػػها سػػػػابقا ِبعػػػػت ٫تػػػػا  اشاى

تً  اليت جاءت فنت ) ا١توضواف الو نداف بًتً (لا كالباقي )  اشاى  (. آاى
ػػػػهيكفى ختمػػػػت اشيػػػػة )  -5 لا كهسػػػػا البػػػػالـ علػػػػ  قضػػػػنة بيػػػػتدعي التفبػػػػَت (بػىتػىفىبَّ

ػدي يٍم )  ا١تاػل ىت يتأمل اإلعياف بها  مىاىلبه إما بضهب كطل ه للتف أىيػىػوىدُّ أى ى
نػػلو كىأىٍعسىػػابو  جىسَّػػةه أىف بىبيػوفى لىػػتي  ػ  ٩تًَّ عػػ   .... اخل أاليػػة (لا كإمػا يبػػوف جػػواأن مًٌ

ٍنًيػػػػًه.... ا٠تٍىٍمػػػػًه يىٍيػػػػأىليوعىهى عىػػػػً    ) سػػػػواؿ  ػػػػىت يتفبػػػػه    اخل أاليػػػػة (كىاٍلمى
 . كاشيتاف فنما يتولق أ١تاؿ .اليواؿاإلجابة ع  
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 -جدكؿ يبُت التشابت كاالختالؼ الهم كرد ما بُت ههن اشات 
 االختالؼ التشابػت اشية

 النيناـ آية
ًلهى   ) ي   ىهى ًبًت  اَّلٌلي  يػيبػىُتًٌ  لىوىلَّويمٍ  لًلسَّاسً آاى

 ( يػىتػَّقيوفى 

ًلهى   بشابت بدايتوا ) ي   ىهى (  اَّلٌلي  يػيبػىُتًٌ
 كا٠تمهلاالطالؽ  آاتمع 

ك (  لًلسَّاسً جاءت البلمات ) 
ٖتهصل عباح  آية( فنوا ك  لىوىلَّويمٍ )

ا١تشه ات كبشابت مووا بودـ ٣تيء  
 (لىبيمٍ )  لمة

ٖتهصل عباح ا١تشه ات  آيةاختلفت مع 
ًلهى ) نث دل أييت   بدايتوا   (اَّلٌلي  - ىهى

ا٠تمه ك الطالؽ  آات كاختلفت مع
 ( مٍ لىبي )  بودـ ٣تيء  كجسة ا ًتقت

 ( لىوىلَّبيمٍ ( كفنوما )  لىوىلَّويمٍ كهسا ) 

 ٖتهصل عباح ا١تشه اتأية 
ي ) يػيبػىُتًٌ بًًت  كى  (يػىتىهى َّهيكفى  لىوىلَّويمٍ  لًلسَّاسً آاى

( ك         لًلسَّاسً جاءت البلمات ) 
 النيناـ آية( فنوا ك    لىوىلَّويمٍ ) 

 كبشابت مووا بودـ ٣تيء  لمة
ًبًت ( فنوا ك  ) آاى  ك لمةلا (لىبيمٍ )

 النيناـ كالطالؽ آات
 

اختلفت مع أقي ا١تواضع ِبعت دل أييت 
ًلهى   بدايتوا )   كاختلفت  ( اَّلٌلي  –  ىهى

ا٠تمه كجسة ك الطالؽ  آات مع
كهسا  (لىبيمٍ ) بودـ ٣تيء  ا ًتقت

 ( لىوىلَّبيمٍ ( كفنوما ) لىوىلَّويمٍ )

 الطالؽ آية
ًلهى   ) ي   ىهى بًًت  مٍ لىبي  اَّلٌلي  يػيبػىُتًٌ  لىوىلَّبيمٍ آاى

 ( بػىٍوًقليوفى 

بشابت مع آات النيناـ كا٠تمه 
ًلهى كجسة ا ًتقت ٔتجيء )   ي   ىهى  يػيبػىُتًٌ

النيناـ  آات(لا بشابات مع  اَّلٌلي 
ًبتً ) كٖتهصل عباح ا١تشه ات ٔتجيء (لا آاى

ا٠تمه كجسة  آاتبشابت مع 
 ( بػىٍوًقليوفى ) ( ك لىبيمٍ ا ًتقت ٔتجيء ) 

آات النيناـ كٖتهصل عباح اختلفت مع 
 لىوىلَّبيٍم ( – لىبيمٍ ) ا١تشه ات بودـ ٣تيء 

ٖتهصل عباح ا١تشه ات كاختلفت مع آية 
( كاختلفت اَّلٌلي   – ذىًلهى بودـ ٣تيء) ى 

مع آات ا٠تمه كجسة ا ًتقت أعت جاء 
ًت فنوما )   (اشاى

                     ا٠تمه كجسة ا ًتقت آات
ًلهى   ) ي   ىهى تً  لىبيمي  اَّلٌلي  يػيبػىُتًٌ  لىوىلَّبيمٍ  اشاى

 ( بػىتػىفىبَّهيكفى 

بشابت مع آات النيناـ كالطالؽ 
ًلهى ٔتجيء )   ي   ىهى (لا بشابت  اَّلٌلي  يػيبػىُتًٌ

( ك  لىبيمٍ الطالؽ ٔتجيء ) آية مع 
 (.بػىٍوًقليوفى )( لىوىلَّبيمٍ )

اختلفت مع آية ٖتهصل عباح ا١تشه ات 
 بود ٣تيء

ًلهى   )  لا( اَّلٌلي   –  ىهى
كاختلفت مع آات النيناـ كٖتهصل عباح 

 لىوىلَّبيٍم ( – لىبيمٍ ) ا١تشه ات بودـ ٣تيء 
كاختلفت مع آية الطالؽ ٔتجيء 

بًتً ) ًت ) بنسما هسا (لا آاى  (اشاى

 .(لىوىلَّويٍم ( جاء مووا ) لىبيٍم (لا كإذا دل أتيت )  لىوىلَّبيمٍ ( جاءت مووا )  لىبيمٍ   لما جاءت  لمة ) بسبنوات /
ًلهى   )  ( دل أتيت   آية ٖتهصل عباح ا١تشه اتلا فاعتػبت... اَّلٌلي   –  ىهى

ًبًت ٣تيء  لمة )  ( هو الصللا كأتيت فنما أذا  اف هساؾ ٖتهصل أك  الؿ أك  دكد. فنسيبوا هللا عز كجل اذل عفيتلا أما آاى
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تً ) تً  يت )) ا٠تمه كا١تنيه / كجسة ا ًتقت (لا كأت موضوُت( فلم أتيت إال   اشاى (   مواضع اليواؿ  ىت يتفبه    اشاى
 االجابة كيػتأملوالا أك أتيت   ضهب المااؿلا  ىت يتفبه الساس فنوا كيتدبهكها. ك٢تها دل يسيبوا هللا عز كجل اذل عفيت.

  -موضوع ْتاسا هها جدكؿ يبُت مساسبة خا٘تة  ل آية مع موضوعوا دة / فائ

 آات النيناـ
 ( ألتقولاختتمت ) 

أية ٖتهصل عباح 
 ا١تشه ات

 ( ألته هاختتمت ) 

 آية الطالؽ
 (ألتوقلاختتمت ) 

 أية اليواؿ ع  ا٠تمه
كآية جسة ا ًتقت 

 ( ألتفبهاختتمت ) 
أم   إرادة البقائوم الوقوع   
ا١تخالفة لا لعت لو دل يبُت ٢تم 
ال باـ ١تا اهتدكا لطهيق 

االمتااؿ لا أك لولوم يلتبيوف 
اؿ كاإلبناف بساية االمتا

أ١تأمورات عل  كجووا لا 
فتحنيل ٢تم صفة التقول 

الشهعنة لا إذ لو دل يبُت هللا ٢تم 
لبوا بوبادات تَت ميتبملة ١تا 
أراد هللا مسوا لا كهم كإف  اعوا 
موهكري  عسد عدـ البناف كتَت 

 مواخهي  إبمث التقنيَت
لىوىلَّويٍم  فاختتمت             )

 ( يػىتػَّقيوفى 

تواوفلا ببوف أم لولوم ي
٢تم بها البالـ عاة كعربة  
خيه الوبد إلبسته كخيه المىة 

إلبسه إذا  اَن مومسُت 
أفضل فوهن موعاة لهنا 
  ٥تالفة لويهؼو إجتماعي

 (يػىتىهى َّهيكفى  لىوىلَّويمٍ فاختتمت )

قضاا الطالؽ ٖتتاج اذل 
عقل ك بمة كبهكم كعدـ 
استوجاؿلا كلها ختمت 

 (.بػىٍوًقليوفى  لىوىلَّبيمٍ ) ههن اشية

البالـ عل  قضنة بيتدعي 
طل ه للتفبه إما  ك  التفبَت

 ىت يتأمل  بضهب مىاىل
ا١تال كإما اإلعياف هها 

ع  سواؿ  ىت  يبوف جواأن 
يتفبه   اإلجابة ع  

اليواؿ. كاشيتاف فنما يتولق 
 أ١تاؿ.

 ( بػىتػىفىبَّهيكفى  لىوىلَّبيمٍ ) 

 ات البناعنة /اللمي
   قولػػػت بوػػػاذل(  يبػػػُت هللا لبػػػم اشات) ك(  يبػػػُت هللا لبػػػم آابػػػت)  مػػػا الفػػػهؽ بػػػُت

بًػػتً ) ي اَّلٌلي آاى ػػُتًٌ ًلهى يػيبػى ػػٍم يػىتػَّقيػػوفى   ػهى ػػمي ( البقػهة ( )  ُٕٖ) لًلسَّػاًس لىوىلَّوي ي اَّلٌلي لىبي ًلهى ييبػػُتًٌ ػػهى  ى
تً  ي (( ) ُِٗ) لىوىلَّبيٍم بػىتػىفىبَّهيكفى  اشاى بًًت لًلسَّاًس لى  كىيػيبػىُتًٌ  ( (؟ ُِِ) وىلَّويٍم يػىتىهى َّهيكفى آاى
 -(  د.فاضل  اليامهائي) 

آابػت مضػافة إذل لفػظ اٞتاللػػة لتشػهيفوا كبوانموػا.  لمػػة اشات عامػة مػ   نػػث 
( فخاصػػة إذف اإلضػػافة إذل ضػػمَت هللا سػػبحاعت كبوػػاذل فنوػػا بشػػػهي  آابػػتاللسػػة أمػػا )
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الػػيت بضػػاؼ فنوػػا إذل ضػػمَتن  كبواػػنم. اشات عامػػة مػػ  هػػها يبػػدك لسػػا أعػػت   ا١تػػواط 
( أالضػػػافة إذل ضػػػمَتن آابػػػتا١تػػػواط  الػػػيت يقػػػوؿ فنوػػا )موساهػػا أهنػػػا أهػػػٌم كآ ػػػدلا يوػػٍت 

إذف اشات أعػم أكالن كالمػه اشخػه أف آابػت  سبحاعت موساها أهم كآ د ٦تا دل يضػاؼ.
 تآابػػببػػوف   ٤تػػل أهػػٌم كآ ػػد لتشػػهيفوا. ال بػػاـ ا١تختنيػػة أٟتػػالؿ كاٟتػػهاـ يقػػوؿ 

آًئبيٍم هيػ َّ لًبىػاسه . اشاتكاليت القل مسوا يقوؿ  نىاـً الهَّفىثي ًإذلى ًعيى لىةى النيًٌ ) أيً لَّ لىبيٍم لىنػٍ
ػػا عىػػسبيمٍ  ػػبيٍم فػىتىػػابى عىلىػػٍنبيٍم كىعىفى ػػٍم  يسػػتيٍم ٗتىٍتػػاعيوفى أىعفييى ػػٍم كىأىعػػتيٍم لًبىػػاسه ٢تَّيػػ َّ عىلًػػمى اَّلٌلي أىعَّبي  لَّبي

ً هيكهي َّ  ى لىبيمي ا٠تٍىػٍنطي الىبٍػػنى ي  فىاشفى أى كىابٍػتػىسيوٍا مىا  ىتى ى اَّلٌلي لىبيٍم كى يليوٍا كىاٍ هىبيوٍا  ىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ
ـى ًإذلى الَّلٍنًل كىالى بػيبىاً ػهيكهي َّ كىأىعػتيٍم عىػاً فيو  نىا فى ً  ًم ى ا٠تٍىٍنًط الىٍسوىًد ًم ى اٍلفىٍجًه مثيَّ أى٘تُّوٍا النيًٌ

ػػػاًجًد  ػػػٍم يػىتػَّقيػػػوفى اٍلمىيى بًػػػًت لًلسَّػػػاًس لىوىلَّوي ي اَّلٌلي آاى ػػػُتًٌ ًلهى يػيبػى ػػػهى ػػػا  ى ػػػديكدي اَّلٌلً فىػػػالى بػىٍقهىبيوهى بًٍلػػػهى  ي
ٍنًيػػًه قيػػٍل . آابػػتهػػهن أ بػػاـلا  ػػالؿ ك ػػهاـ قػػاؿ ( ُٕٖ) )يىٍيػػأىليوعىهى عىػػً  ا٠تٍىٍمػػًه كىاٍلمى

ػػآ بًػػَته كىمىسىػػاًفعي لًلسَّػػاًس كىًإٍٙتيويمى ػػا ًإمٍثه  ى ػػا كىيىٍيػػأىليوعىهى مىػػاذىا ييسًفقيػػوفى قيػػًل  ًفنًومى ػػهي ًمػػ  عػٍَّفًوًومى أىٍ بػى
ػهيكفى ) ػٍم بػىتػىفىبَّ ًت لىوىلَّبي ي اَّلٌلي لىبيػمي اشاى ًلهى ييبػُتًٌ ػهى قػػاؿ اشات لف  ( البقػهة(ُِٗاٍلوىٍفػوى  ى

(هػهن لػن  فنوػا  ػػالؿ ك ػهاـ  ١تسػػدكأت هػهن   ا )كىيىٍيػأىليوعىهى مىػاذىا ييسًفقيػػوفى قيػًل اٍلوىٍفػوى
دل يبػ  فنوػا ٖتػهصل بوػد.  )ييألوعه ع  ا٠تمه كا١تنيه(كلنيت   الفهكضلا ك ىت   

ػػٍتبيٍم كىالى  بػى ػ  مٍُّشػػهً ىةو كىلىػػٍو أىٍعجى ػػهه مًٌ نػٍ ػػىتَّ يػيػٍوًم َّ كىلىمىػػةه مٍُّوًمسىػػةه خى )كىالى بىسًبحيػوٍا اٍلميٍشػػهً ىاًت  ى
ػػػىتَّ يػيٍوًمسيػػػوٍا كىلى  ػػػوٍا اٍلميًشػػػهًً ُتى  ى ػػػبىبيٍم أيٍكلىػػػػًئهى بيسًبحي ػػػ  مٍُّشػػػهًؾو كىلىػػػٍو أىٍعجى ػػػهه مًٌ نػٍ وىٍبػػػده مُّػػػٍوًم ه خى

بًًت لًلسَّاًس لىوىلَّ  ي آاى ٍسًفهىًة إبًًٍذعًًت كىيػيبػىُتًٌ ػٍم يػىتىػهى َّهيكفى يىٍدعيوفى ًإذلى السَّاًر كىاَّلٌلي يىٍدعيوى ًإذلى اٞتٍىسًَّة كىاٍلمى وي
ع ال بػػػاـ كاٟتػػػػدكد يقػػػوؿ آابػػػػت (لا مػػػآابػػػػتهػػػهن أ بػػػاـ ك٤تهمػػػػات فقػػػاؿ )( ُِِ)

 إبضافتوا للفظ اٞتاللة ك ي  ال٫تنة.
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بًػًت لًلسَّػاًس لىوىلَّويػمٍ  ) يتقػوفمػا الفػهؽ بػُت  * ي اَّللَّي آىاى ًلهى يػيبػىػُتًٌ ػهى  (لا(ُٕٖ)  يػىتػَّقيػوفى   ى
ي اَّللَّي لىبيػمي ) بتفبهكف ًلهى يػيبػىػُتًٌ ًت لىوىلَّبيػمٍ   ىهى ػهيكفى  اٍشىاى ي ) يتػه هكف لا((ِٔٔ) بػىتػىفىبَّ كىيػيبػىػُتًٌ

بًًت لًلسَّػاًس لىوىلَّويػمٍ  ًلهى ) بوقلػوف(لا (ُِِ)  يػىتىػهى َّهيكفى  آىاى ػهى بًػًت لىوىلَّبيػمٍ   ى ػٍم آىاى ي اَّللَّي لىبي  يػيبػىػُتًٌ
 سورة البقهة؟ ك ن  ٪تنز بنسوم   اٟتفظ؟ خوابنم اشات     ( (ِِْ) بػىٍوًقليوفى 
 - ( د. ياـ السونم  )

وػػػاذل إ٪تػػػا يتػػػأٌب  ألتبػػػهار لف اشات  مػػػا كيصػػػفت  أهنػػػا اإلبػػػل  فػػػظ  ػػػالـ هللا ب
الشػوارد إذا دل بقنٌػػدها أ١تهاجوػة بشػػهد مسػه. فػػاشات ٖتتػاج إذل مهاجوػػة كلػهله  ػػاعوا 

كا١تهاجوػػة هػػي الصػػل. لبػػ   يقومػػوف اللنػػل ِبات طويلػػة كيهاجوػػوف كهػػم   الطهيػػق 
ة كبُت اشية  ىت ال بلتب  علنت. كههن اإلعياف ٭تاكؿ أف ٬تد رابطة ما بُت خا٘تة اشي

اشات ال عقوؿ متشابة كإ٪تا هي متقاربة متماثلة كذ هَن سابقان أف ا١تتشػابت هػو الػهم 
 موسان مفوـو كلب  فنت ميا ة للسن .

كردت  لولبػػم بتقػػوفلا لولبػػم بوقلػػوفلا لولبػػم هتتػػدكفلا   لػػو عاػػهَن   سػػورة البقػػهة
ا عساػه إذل اشات ٧تػد فنوػا إربباطػان كثنقػان. عسػدما لولبم بفلحوفلا لولبم بتفبهكف. ١تػ

لوػػٌل ٔتوػػٌت ) ػػي( يبػػوف    أربػػع آات   سػػورة البقػػهة. طبوػػان  )لولبػػم بتقػػوف( يقػػوؿ
هها لوٌلبم  ها لف لول   القػهآف مػ  هللا إذا  اعػت   كعػد مػ  هللا سػبحاعت كبوػاذل 

 طلػػ  يوػػٍت فوػػل أمػػػه  د فػػهضأتيت بوػػ١تا عساػػه إذل اشات ٧تػػد أهنػػا ك فموساهػػا كاقوػػة.
(  أك فول مضارع بػ ال الساهنة)ال بفولوا(  أك بػ )  تػ  ( ٔتوػٌت فػهض. هػهن   )إفولوا

 سورة البقهة كٯتب  أف عساه   القهآف ّتملتت  ىت ٧تد قاعدة عامة .
الهم كجدَنن   سورة البقػهة أف  لمػة )بتقػوف( كردت أربػع مػهات   اليػورة  لوػا 

ػا ػٍم بػىتػَّقيػػوفى  ) اى أىيػُّوى ػٍم كىالَّػًهي ى ًمػٍ  قػىػٍبًلبيٍم لىوىلَّبي لىقىبي  ((ُِ) السَّػاسي اٍعبيػديكا رىبَّبيػمي الَّػًهم خى
سىا يٍم ًبقيوَّةو كىاذٍ يهيكا مىػا ًفنػًت لىوىلَّ  ػٍم )كىًإٍذ أىخىٍهَنى ًمناىاقىبيٍم كىرىفػىٍوسىا فػىٍوقىبيمي الطُّورى خيهيكا مىا آىبػىنػٍ بي
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ػػػػٍم بػىتػَّقيػػػػوفى )(( ّٔ) بػىتػَّقيػػػػوفى  نىػػػػاةه اى أيكرل اٍلىٍلبىػػػػاًب لىوىلَّبي ػػػػٍم ً  اٍلًقنيىػػػػاًص  ى  ((ُٕٗ) كىلىبي
ػػٍم كىأىعٍػػػتيٍم لًبىػػاسه ٢تىيػػ َّ عىلًػػمى اَّللَّي  ػػ َّ لًبىػػاسه لىبي ػػاًئبيٍم هي ػػنىاـً الهَّفىػػثي ًإذلى ًعيى لىػػةى النيًٌ ػػٍم لىنػٍ  )أيً ػػلَّ لىبي

تيٍم ٗتىٍتىاعيوفى أىعٍػفييىبيمٍ  ً هيكهي َّ كىابٍػتػىسيوا مىا  ىتى ى  أىعَّبيٍم  يسػٍ فػىتىابى عىلىٍنبيٍم كىعىفىا عىٍسبيٍم فىاٍشىفى أى
ى لىبيمي ا٠تٍىٍنطي اٍلىبٍػنى ي ًم ى ا٠تٍىٍنًط اٍلىٍسػوىًد ًمػ ى اٍلفىٍجػهً  مثيَّ  اَّللَّي لىبيٍم كى يليوا كىاٍ هىبيوا  ىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ

ـى ًإذلى اللٍَّنػًل كى  ػنىا ػاًجًد بًٍلػهى  يػديكدي اَّللًَّ فىػالى أى٘تُّوا النيًٌ الى بػيبىاً ػهيكهي َّ كىأىعٍػػتيٍم عىػاً فيوفى ً  اٍلمىيى
ػػػػٍم يػىتػَّقيػػػػوفى  بًػػػػًت لًلسَّػػػػاًس لىوىلَّوي ي اَّللَّي آىاى ػػػػُتًٌ ًلهى يػيبػى ػػػػهى ػػػػا  ى ((. ١تػػػػا عساػػػػه إذل هػػػػهن ُٕٖ)بػىٍقهىبيوهى

ذل  ػػىت ١تػػا أ ػػد اشات  التقػػول هػػي ٕتسٌػػ  الوقػػوع فنمػػا ال يهضػػي هللا سػػبحاعت كبوػػا
النيحابة سيئل  ما التقول؟ قاؿ  أمهرت ِبرض مشو ة )فنوا  وؾ(؟ قاؿ  عوملا قاؿ  

 ماذا بنيسع؟ قاؿ  أ ٌه يوٍت أرفع ثنا   ىت ال بتمزؽ ألشوؾلا قاؿ  ههن التقوللا
ػػػا) اشات البهٯتػػػة بتحػػػدث   هػػػها ا١تاػػػاؿ   ػػػديكدي اَّللًَّ فىػػػالى بػىٍقهىبيوهى هسػػػاؾ  ( بًٍلػػػهى  ي
ع موٌُت يتبلم فنت كهو النيناـ مث أتب  اشية كيقوؿ بواذل )فىالى بػىٍقهىبيوهىا( هسا هني موضو 

بًًت لًلسَّاًس لىوىلَّويٍم يػىتػَّقيوفى ( هها البالـ عاـ لا ههن  دكد  ػهع هللا  ي اَّللَّي آىاى ًلهى يػيبػىُتًٌ )  ىهى
مساسػبة بػُت صػػدر  سػبحاعت كبوػاذل فػال بقهبوهػػالا يبػٌُت آابػت  ػػىت بتقػوا ٥تالفتوػا. هسػػاؾ

 اشية كخا٘تتوا.
كالػػهم يتبػػٌُت لسػػا طبوػػان اشات ببػػوف أ نػػاَنن للخطػػاب ) لولبػػم بتقػػوف ( كأ نػػاَنن  

للسنبة ) لولوم يتقوف ( ك أ ناَنن القهآف ٮتاط  كفجأة يستقل للسنبة ذله عسدما يبوف 
إذل  البػػػالـ عامػػػان عسػػػدما يهيػػػد اٟتبػػػم أف يبػػػوف عاٌمػػػان مطلقػػػان يتحػػػوؿ مػػػ  ا١تخاطػػػ 

 السائ  لنبوف ٞتمنع السائبُت كلن  ٢توالء الهي  خوطبوا ٞتزئنة مونسة. 
)يىٍيػػأىليوعىهى  البقػػهة٧تػػد أهنػػا كردت مػػهبُت   سػػورة  ) لولبػػم بتفبػػهكف (١تػػا أنيت إذل 

ػػػهي  ػػػا أىٍ بػى بًػػػَته كىمىسىػػػاًفعي لًلسَّػػػاًس كىًإٍٙتيويمى ػػػا ًإمٍثه  ى ٍنًيػػػًه قيػػػٍل ًفنًومى ػػػا  عىػػػً  ا٠تٍىٍمػػػًه كىاٍلمى ًمػػػٍ  عػىٍفًوًومى
ػػػهيكفى  ػػػٍم بػىتػىفىبَّ ًت لىوىلَّبي ػػػمي اٍشىاى ي اَّللَّي لىبي ػػػُتًٌ ًلهى يػيبػى ػػػهى  كىيىٍيػػػأىليوعىهى مىػػػاذىا يػيٍسًفقيػػػوفى قيػػػًل اٍلوىٍفػػػوى  ى

ا اٍلىعٍػوىاري  ((ُِٗ) نلو كىأىٍعسىابو ٕتىٍهًم ًمٍ  ٖتىًٍتوى لىػتي )أىيػىوىدُّ أى ىدي يٍم أىٍف بىبيوفى لىتي جىسَّةه ًمٍ  ٩تًى
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ره  ا ًإٍعنيىػػػػاره ًفنػػػػًت َنى ػػػػهي كىلىػػػػتي ذيرًٌيَّػػػػةه ضيػػػوىفىاءي فىأىصىػػػػابػىوى ػػػػهىاًت كىأىصىػػػابىتي اٍلًببػى ػػػػلًٌ الاَّمى ػػػا ًمػػػػٍ   ي ًفنوى
ػهيكفى  ػٍم بػىتػىفىبَّ ًت لىوىلَّبي ي اَّللَّي لىبيمي اٍشىاى ًلهى يػيبػىُتًٌ البػالـ علػ  قضػنة  ((ِٔٔ) فىاٍ تػىهىقىٍت  ىهى

ا١تاػل كإمػا  ػىت يتأمػل اإلعيػاف هػها  ه إمػا بضػهب مىاىػلطل ه للتفبػ بيتدعي التفبَتك
عػػػ  سػػػواؿ  ػػػىت يتفبػػػه   اإلجابػػػة عػػػ  اليػػػواؿ. كاشيتػػػاف فنمػػػا يتولػػػق  يبػػػوف جػػػواأن 

أ١تاؿ. ىف اشية الااعنة اشات اليابقة كاشات الال قة  لوػا علػ  اإلعفػاؽ فلمػا  ػاف 
ل للمخػاطبُت هػها ا١تاػل . البالـ عل  اإلعفاؽلا عل  ا١تاؿ كالوطاء ضهب هللا عػز كجػ

أيعاه النيورة م  يوٌد هها؟  ن   بَت عسػدن ذريػة ضػوفاء بػزٌكج علػ  ً ػربى أك بػزكج فتػاة 
صسَتة كهو  بَت كصار عسدن ذرية ضوفاء يفبه فنوم كفنوا ٙتػه أتيت َنر ٖتهقػت ال أ ػد 

ًت لىوىلَّبيٍم بػىتػىفى )يوٌد ذله.  ي اَّللَّي لىبيمي اٍشىاى ًلهى يػيبػىُتًٌ بفٌبهلا  ٌسل عقلهلا هػها  (بَّهيكفى  ىهى
 ا١تاؿ الهم عسدؾ قد ٭تهقت هللا بواذل   أية ٟتاة فأعفق مست. 

    التػػهٌ ه لٌّبوػػاظ أعػػت ببػػوف لػػت عاػػة بػػهله. فوجػػدَن أعػػت ) لولوػػم يتػػه هكف (
. يوػػٍت العػػهاؼ عسػػدهم بشػػيء موػػٌُت مث أييت اٟتبػػم ٥تالفػػان سػػناؽ بنػػاف ٥تػػال  لويػػهًفًوم

اعي فوسػػد ذلػػه ييطلػػ  إلػػنوم أف يبػػوف ٢تػػم بػػها البػػالـ عاػػة كعػػربة للويػػهؼ اإلجتمػػ
 يٌتواوف بت فال ٮتالفون.

ػهه ًمػٍ  ميٍشػهً ىةو   سورة البقهة   نػٍ ىمىػةه ميٍوًمسىػةه خى ػىتَّ يػيػٍوًم َّ كىلى )كىالى بػىٍسًبحيوا اٍلميٍشهً ىاًت  ى
ػػىتَّ يػي  ػػوا اٍلميٍشػػهًً ُتى  ى ػػٍتبيٍم كىالى بػيٍسًبحي بػى ػػهه ًمػػٍ  ميٍشػػهًؾو كىلىػػٍو كىلىػػٍو أىٍعجى نػٍ ٍوًمسيػػوا كىلىوىٍبػػده ميػػٍوًم ه خى

ي آىاى  ٍسًفهىًة إبًًٍذعًًت كىيػيبػىُتًٌ بًًت لًلسَّاًس أىٍعجىبىبيٍم أيكلىًئهى يىٍدعيوفى ًإذلى السَّاًر كىاَّللَّي يىٍدعيو ًإذلى اٞتٍىسًَّة كىاٍلمى
 (( .ُِِ) لىوىلَّويٍم يػىتىهى َّهيكفى 

كلػن  السيػ  كلػن  أم  عيهفان إجتماعنػان أف اإلٯتػاف هػو ا١تقػٌدـ اشية بهيد أف بواجل 
 ػػيء آخػػه الويػػهؼ اإلجتمػػاعي عسػػد الوػػهب أعػػت إذا أراد أف يتػػزكج ال ٮتتػػار أىمىػػة كلبػػ  
ػػػػهٌة كال يػػػػزٌكج إبستػػػػت لوبػػػػد كإ٪تػػػػا يزكجوػػػػا ٟتيػػػػٌه كإف  ػػػػاف أان  ػػػػاف. )أكلئػػػػه أم  ٮتتػػػػار  ي

لا ببوف ٢تم بها البالـ عاة كعربة  خيه ا١تشه ُت(لا لولوم يته هكف أم لولوم يتواوف
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ػػه المىػػة إلبسػػه إذا  ػػػاَن مػػومسُت أفضػػل فوػػهن موعاػػة لهنػػا ٥تالفػػػة  الوبػػد إلبستػػه كخي
 لويهؼو إجتماعي. كالهجوع إذل سائه اشات يياوه هها. 

 -(  هله يبُت للساس)  كاعتوت(  ا أيوا الهي  آمسوا) بدأت آات النيناـ / دةفائ
ك ػهله جولسػا م  : بقػدـ عاػَتن   قولػت هله يبػُت هللا آابػت للسػاس  : كالقوؿ  
 ما بػُت أ بػاـ النيػناـ يبػُت آابػت للسػاس لا أم   ٚتنػع آابػت ٞتمنػع  :أم أمة كسطا 

السػػاس لا كا١تقنيػػد أف هػػها  ػػأف هللا   إيضػػاح أ بامػػت لػػئال يلتػػب   ػػيء مسوػػا علػػ  
فػة لا لعػت لػو دل الساس لا كقولت   ) لولوم يتقوف ( أم   إرادة البقائوم الوقوع   ا١تخال

يبػػػُت ٢تػػػم ال بػػػاـ ١تػػػا اهتػػػدكا لطهيػػػق االمتاػػػاؿ لا أك لولوػػػم يلتبيػػػوف بسايػػػة االمتاػػػاؿ 
كاإلبناف أ١تأمورات عل  كجووػا لا فتحنيػل ٢تػم صػفة التقػول الشػهعنة لا إذ لػو دل يبػُت 
هللا ٢تػم لبػوا بوبػادات تػَت ميػتبملة ١تػا أراد هللا مسوػا لا كهػم كإف  ػاعوا موػهكري  عسػػد 

) التحهيػه إال أهنػم ال يبلسػوف صػفة التقػول .  البنػاف كتػَت مواخػهي  إبمث التقنيػَتعػدـ 
 .كالتسويه (

ػػا) اشات البهٯتػػة بتحػػدث   هػػها ا١تاػػاؿ  * ػػديكدي اَّللًَّ فىػػالى بػىٍقهىبيوهى هسػػاؾ  ( بًٍلػػهى  ي
سا هني موضوع موٌُت يتبلم فنت كهو النيناـ مث أتب  اشية كيقوؿ بواذل )فىالى بػىٍقهىبيوهىا( ه

بًًت لًلسَّاًس لىوىلَّويٍم يػىتػَّقيوفى ( هها البالـ عاـ لا ههن  دكد  ػهع هللا  ي اَّللَّي آىاى ًلهى يػيبػىُتًٌ )  ىهى
سػبحاعت كبوػاذل فػال بقهبوهػػالا يبػٌُت آابػت  ػػىت بتقػوا ٥تالفتوػا. هسػػاؾ مساسػبة بػُت صػػدر 

 اشية كخا٘تتوا.
لخطػػاب ) لولبػػم بتقػػوف ( كأ نػػاَنن كالػػهم يتبػػٌُت لسػػا طبوػػان اشات ببػػوف أ نػػاَنن ل 

للسنبة ) لولوم يتقوف ( ك أ ناَنن القهآف ٮتاط  كفجأة يستقل للسنبة ذله عسدما يبوف 
البػػػالـ عامػػػان عسػػػدما يهيػػػد اٟتبػػػم أف يبػػػوف عاٌمػػػان مطلقػػػان يتحػػػوؿ مػػػ  ا١تخاطػػػ  إذل 

 يػػاـ د. ) السائػ  لنبػوف ٞتمنػع السػائبُت كلػن  ٢تػوالء الػهي  خوطبػوا ٞتزئنػة مونسػة. 
  .( السونمي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=234&idto=234&bk_no=61&ID=239#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=234&idto=234&bk_no=61&ID=239#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=234&idto=234&bk_no=61&ID=239#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=234&idto=234&bk_no=61&ID=239#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=234&idto=234&bk_no=61&ID=239#docu
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ًبتً  أي  كردت ) / ّٗٓسواؿ رقم  ي اَّللَّي لىبيٍم آاى ًلهى يػيبػىُتًٌ  ؟.مث اضبطوا (  ىهى
 –ا١تائػدة -آؿ عمهاف  –  اليور ) البقهة  مهات أربعكردت  / ّٗٓاٞتواب رقم 

 (بقهة عمهاف عل  مائدة عور  )قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنةعل   كعضبطواالسور ( 
ٱٱ -1  ىك  مك لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث ُّٱ

 .البقهة َّ ام يل ىل مل يك

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -2

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت

 .عمهاف آؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف

 جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ -3
 مث هتمت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 خض جضحض  مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج

 .ا١تائدة َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4

 .السور َّ حي جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حنجن

 / الضبط كالفوائد
لا   سػػػػػػػػورة البقػػػػػػػػهة أبػػػػػػػػت   ختػػػػػػػػاـ آات الطػػػػػػػػالؽ (يل ىل) -ُ

 قػػػػػاؼلا كعػػػػػهبط (يلبوقػػػػػل فخيتمػػػػت )كالطػػػػالؽ ٭تتػػػػػاج اذل  بمػػػػة ك 
قاعػػدة  كعلػػ  ( أبػػت   اشيػػة الػػيت قبلوػػايق) قػػاؼ( مػػع يل)

 .ا١توافقة كاجملاكرة
ة االعتنياـ   سورة آؿ عمهافلا كاالعتنياـ ( أبت   ختاـ آييك ىك) -ِ

 هػػػاء( مػػػع يك) هػػػاءلا كعػػػهبط (يكْتبػػػل هللا هدايػػػة لػػػها خيتمػػػت بػػػػ )
 .قاعدة ا١توافقة كاجملاكرة ( اليت أبت   عف  اشية كعل ىف)



 ُْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

( أبت   ختػاـ آيػة  فػارة النمػُتلا كهػهن البفػارة هديػة مػ   جغ مع ) -ّ
لا (جغخيتمػػػت )هللا عػػػز كجػػػل للمػػػومسُت كا٢تديػػػة بيػػػتحق مسػػػا الشػػػبه ف

قاعػػػػدة  كعلػػػػ  (   عفػػػػ  اشيػػػػةجض)  ػػػػاؼ( مػػػػع  جغ)  ػػػػاؼكعػػػهبط  
 .ا١توافقة كاجملاكرة

( أبػػػػت   ختػػػػاـ آيػػػػة اسػػػػتئهاف الطفػػػػاؿ الػػػػهي  بلسػػػػوا جي يه  ىه) -ْ
مػػػػ   ػػػػووة كمػػػػا اٟتلػػػػملا كالطفػػػػاؿ قبػػػػل اٟتلػػػػم ال يػػػػدكر   صػػػػدكرهم  ػػػػيء 

ذا ا ( أف هػػػوالء الطفػػػاؿ الػػػهي  بلسػػػوايه ػػػابوالا كلبػػػ  هللا بوػػػاذل يولػػػم )
دخلػػػػوا علػػػػ  السيػػػػاء  اليػػػػابق فيػػػػندكر امػػػػور   صػػػػدكرهم لػػػػها  بػػػػم هللا 

(لا كسػػػػػػورة السػػػػػػور جي يه  ىه( أف ييػػػػػػتأذعوا فخيتمػػػػػػت )جي)
 (.مع( كلن  )جي يه  ىه٘تنزت ع  أقي ا١تواضع ٔتجيء )

تً أي  كردت ) / َّٔسواؿ رقم  ي اَّلٌلي لىبيمي اشاى ًلهى ييبُتًٌ  ؟.مث اضبطوا ( ىهى
  البقػػػهة كقػػػد مت اٟتػػػديث عسومػػػا  اثستػػػاف مػػػهات أربػػػعكردت  / َّٔاٞتػػػواب رقػػػم 

ا١توضػع لا الخػهاف ففػي سػورة السػور ا١توضػواف(لا أما ّٖٓك نفنة ضبطوما   اليواؿ )
 جفختمػػت ) كااليػػة الااعنػة( جن مم خمكختمػت ) االسػػتئهاف  آيػة  الكؿ
 - ( ههن هي ا١تواضع الربوة سولة كييَتةحف

 محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ٱُّٱ -1
 مظ حطمض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 حل جلمك  لك خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغمع جع

 .السور َّ  حن جن مم خم جمحم هل مل خل

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -2
 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
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 حتجت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
 مس خس حس جس مخ جخمح جح مج  حج مث هت مت خت
 مغ جغ مع جع  مظ حطمض خض حض جض مص خص  حص

 .السور َّ  خف حف جف

 -ا هح البنت اليت  / ُّٔسواؿ رقم 
ا كىرىدىتٍ  كىاكو  ًبالى "  لَّوىلَّويٍم يػىتػَّقيوفى  "  بىدىتٍ  ٍلوىاكً أً  ًإالَّ مىٍوًضعى الىٍعهىاؼً  *** أىيٍػسىمى

كهها هو الصل  كاكبال  مهات ( ٜت  لَّوىلَّويٍم يػىتػَّقيوفى ) كردت  / ُّٔاٞتواب رقم 
  أٞتملة االعشائنة كعضبطواالزمه (  –طػت  – موضوُتالعواـ  –   اليور ) البقهة

 مهة كا دة( ألواك كردت يه ىه(لا ا١توم لديسا أف )بقهة العواـ لػ طت كالزمه)
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ( ُْٔفقط   القهآف   سورة العهاؼ اشية )

 َّ جي يه ىه مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم
 .لو ندةقاعدة الوساية أشية ا عل  كعضبطوا

 ؟.(لًتىٍأ يليواٍ ) (الى أتىٍ يليواٍ ) (أتىٍ يليواٍ  كىالى ) اضبط مواضع / ِّٔسواؿ رقم 
 السيػػػػاء –  ) البقػػػهة  مػػػػهات ثػػػالث ( أتىٍ يليػػػػواٍ  كىالى )  كردت / ِّٔاٞتػػػواب رقػػػم 

لا بنسمػا   السيػاء أبػػت صػدر آيػةألعوػاـ ( لا   البقػهة كالعوػاـ أبػػت  – ا١توضػع الكؿ
علػ   كعضػبطوا ) كالسياء أبت   الوسػط بػُت سػوريت البقػهة كالعوػاـ ( ةسناؽ اشي  

 - قاعدة الضبط ألشوه
ثىةه "  أتىٍ يليواٍ  كىالى  " ـٍ  ثىالى  بػىقىهىةي اٍلسًٌيىاًء ًم ى الىعٍػوىاـٍ  *** أىبىٍت اى ً هىا

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ -1

 .البقهة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ ٱُّٱ -2
 .السياء َّ نت مت زت رت



 ُْٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -3
 .العواـ َّ  ىل مل يك ىك مك لكاك يق

السيػاء  –فقد كردت مهبُت فقط   اليور ) اؿ عمهاف  كاك( بال  الى أتىٍ يليواٍ أما ) 
( مظ  حط مضابػػػػ  قبلوػػػػا عػػػػداء للمػػػػومسُت ) ا١توضػػػػوُت   ( ا١توضػػػػع الاػػػػاشل

اسػػم اليػػورة اؿ  راء( كعػػهبط جغ لمػػة )  (   اؿ عمػػهاف أبػػتمع جعكبوػػد )
( جػػػػػاءت   سػػػػػورة السيػػػػػاء ٌّ(لا كبػػػػػها عولػػػػػم أف )جغ) راءعمػػػػػهاف مػػػػػع 

 - (من زن) ألواكأبت  ا١توضع الكؿ( لعت   ا١توضع الااشل)
 حق  مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ٱُّٱ -1

 .عمهاف آؿ َّ جك مق

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٱُّٱ -2
 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ
 .السياء َّ مت زت

 -  البقهة كالسحل  مهبُت( فوردت  لًتىٍأ يليواٍ أما ) 
 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ -1

 .البقهة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ -2

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خضحض

 .السحل َّ خف  حف

 ( حص مس خس ( ك  السحػػػػػػػل ) حئ جئ  يي ىي بوػػػػػػػدها   البقػػػػػػػهة )
ا ًمٍستي  " ٍنمٍ ا١تً " قػىٍبلى  فىهًيقنا " م  الفاء من  .قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   " ٟتٍى
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 ؟.مث اضبطوا ( ًأإًلمثًٍ  أي  كردت ) / ّّٔسواؿ رقم 
اجملادلة  – ثالث مهات) البقهة  سوربُت   مهات ٜت كردت  / ّّٔاٞتواب رقم 

ػػػادىؿى   ) قاعػػػدة الضػػػبط أٞتملػػػة االعشػػػائنوعلػػػ   كعضػػػبطوا(لا  موضػػػواف ػػػهَّبػىٍُتً  جى  ً   مى
ثً   - السجول( أبنا   آية  ٗك  ٖاجملادلة متتالُت )  موضوي(  قىهىاتٍ بػى  ثىالى

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱ -1
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ
 يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
 .البقهة َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 نن منزن رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -3
 .البقهة َّ ين ىن

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ٱُّٱ -4
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مليك ىك
 .اجملادلة َّ حب جب هئ مئخئ حئ جئ  ييىي ني مي

 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب ٱُّٱ -5

 .اجملادلة َّ خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح

 ؟.( كىأىعتيٍم بػىٍولىميوفى  ) اضبط مواضع / ّْٔسواؿ رقم 

آؿ  – ثػػالث مواضػػع  اليػػور ) البقػػهة  مػػهات ٜتػػ كردت  / ّْٔاٞتػػواب رقػػم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالعفاؿ (لا  –عمهاف 



 َِْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ثي  *** اٍلقيٍهآفٍ  فًػي ٜتىٍيىةه "  كىأىعتيٍم بػىٍولىميوفى  "  ًعٍمهىافٍ  ػبػىقىهىاتو ًم ى الىعٍػفىاًؿ لً  ثىالى
 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مس خس  حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث

 .البقهة َّ رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -2

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱُّٱ -3

 .البقهة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 .عمهاف آؿ َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱ -5

 .العفاؿ َّ َّ  ٍّ

  / فوائدالضبط كال
عمػهاف بػزادة  م  البقهة مع آيػة آؿ عمػهاف إال أعػت   آؿ ا١توضع الااشلبشابت  -ُ

قاعػػدة ربػػط  ػػهؼ مػػ  علػػ   كعضػػبطوا(  خم ( ك ) يل ىل ) السػػوف
 السػػوف( مػػع خم( ك )يل ىل) عػػوف  ا١توضػع ا١تتشػػابت مػػع اسػػم اليػورة

قاعػػدة الػػزادة علػػ   عضػػبطواالػػيت   اسػػم اليػػور ) آؿ عمػػهاف (لاكأيضػػا 
 .للموضع ا١تتأخه

موضػع آؿ مػ  سػورة البقػهة ك   الاالثك الااشل (   ا١توضع حمأبت  لمة ) -ِ
عمػهافلا الاػػاشل كموضػع عمػػهاف ) يلبيػوف كيبتمػػوف اٟتػق ( بنسمػػا الاالػػث 

 (.أ ل أمواؿ الساس أالطل)



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُِْ 

 ( عىػػػػػػػػ  يىٍيػػػػػػػػأىليوعىهى  ) االات التالنػػػػػػػػة اضػػػػػػػػبط مواضػػػػػػػػع / ّٓٔسػػػػػػػػواؿ رقػػػػػػػػم 
 ؟.( مىاذىا يىٍيأىليوعىهى كى  ) (مىاذىا يىٍيأىليوعىهى ) (عى  كىيىٍيأىليوعىهى )

 ثالث مهات  ) البقهة  مهات ست ( عى  يىٍيأىليوعىهى )  كردت / ّٓٔاٞتواب رقم 
 عىػ  يىٍيػأىليوعىهى "  )أٞتملػة االعشػائنة كعضبطواالسازعات (لا  –العفاؿ  –العهاؼ  –
 ( _ازعاتالس واا  افاات بقهة العفاؿ عل  العهاؼ كالبسي ستةه " 
 جخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب ٱُّٱ -1

 حطمض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ
 .البقهة َّ مغ جغ  مع جع مظ

  نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -2
 ىث نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب

  مم ام يلىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث
 ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 .البقهة َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ

  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص ٱُّٱ -3
 خل حل جل مك لك خك حكجك مق حق مفخف حف جف
 .البقهة َّ خم  حم جم هل مل

 حمجم هل مل خل حل جلمك لك خك حك جك حقمق مف  خف حف جف ُّٱ -4
 هئ مئ هيمي  خي حي جي ٰهمه جه هن من خنحن جن مم  خم
 .العهاؼ َّ  مش هس مس هث مث هت مت هب مب

 ىنمن خن حن  جن يم ىممم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ -5
 .العفاؿ َّ حي جي  يه ىه مه جه ين

 .السازعات َّ خك  حك جك مق حق مف ُّٱ -6
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 / الضبط كالفوائد
( ا٢تػػالؿ اكال  حض  جض - ُّ  َّ - هبلػػدل )  مواضػػع البقػػهة -ُ

ابػػػت دخػػػوؿ ال ػػػوه مث أخػػػَتا اليػػػواؿ عػػػ  ا٠تمػػػه كبوػػػد رؤيػػػة ا٢تػػػالؿ ي
 كا١تنيه كههن مسفنيلة لو دها كأ١توضع الاالث.

هىاًؼ ٍعػػالى  عىػػٍُتي ( حك جك مق حق مف  العػػهاؼ كالسازعػػات ) -ِ
 ." اليَّاعىةً  " عىٍُتً اًت مىعى عى كىاٍلسَّازً 

 ك  العفاؿ كاضحة كال لب  فنوا  نث أبت   بداية اليورة. -ّ
 – موضػػوُتمػػهات   ) البقػػهة  ٜتػػ فػػوردت  ألػػواك(  عىػػ  أىليوعىهى كىيىٍيػػ) مواضػػع أمػػا 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواطت (  –البو   –اإلسهاء 
هىا ٜتىٍيىةه  ًأٍلوىاكً "  عى  كىيىٍيأىليوعىهى  "  لًػػ ًإٍسهىاءو فًػي  ىٍوً  طىتى  بػىقىهىبػىٍُتً  *** بىالى

 ىن من خنحن  جن يم ىم خممم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -1
 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين

 .البقهة َّ  ُّ َّ ٍّ

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى  ٱُّٱ -2
 جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب
 .البقهة َّ حس جس مخ

 .اإلسهاء َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع ُّٱ -3

 .البو  َّ  جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم  خم  ُّٱ -4

 .طت َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ٱُّٱ -5

 / الضبط كالفوائد
  البقػػهة ) النتػػام  ( أبػػت  ا١توضػػع الكؿبػػت صػػدر آيػػة إال    ػػل ا١تواضػػع أ -ُ

   سناؽ اشية.
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ِّْ 

لا كأبنػػا   عفػػ  اػػن ( عػػ  الاػػاشلك ) النتػػام ( عػػ  الكؿموضػػوي البقػػهة ) -ِ
 ك  الوسط ع  ان . النتام النيفحةلا   العل  

اليػػػواؿ عػػػ  الػػػػهكح مولػػػوـه أعػػػت   االسػػػػهاءلا كذم القػػػهعُت موهكفػػػة قنيػػػػتت    -ّ
 ك  طت ع  اٞتباؿ.البو لا 

ٚتنع ما جاء   القهآف م  اليػواؿ كقػع بوػدن اٞتػواب بسػَت الفػاء إال   قولػت  -ْ
(   سورة طتلا فإعػت  ىل مل يك ىك  مك لك اك بواذل )

( لف الجوبة   اٞتمنػع  اعػت بوػد اليػواؿلا أمػا   ىكأجن  ألفاء )
ػػػئلت عػػػ  اٞتبػػػاؿ ) (  ىكطػػػت فقبػػػل كقػػػوع اليػػػواؿلا فبأعػػػت قنػػػل  إف سي

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةأيضا عل   كعضبطتلا (ىل مل يك)
ػػػاذىا يىٍيػػػأىليوعىهى  ) أمػػػا مواضػػػع  – موضػػػوُتمػػػهات   ) البقػػػهة  ثػػػالثكردت  ( مى

 ألػػػواكجػػػاء   سػػناؽ اشيػػػة كأبػػػ   كالاػػػاشل االعفػػػاؽالبقػػػهة عػػ   موضػػػويا١تائػػدة (لا 
ة الوسػػط  لمػػ  كاكلا كعػػهبط صػػدر آيػػةبنسمػػا ا١توضػػع الكؿ مػػ  البقػػهة كا١تائػػدة أبػػت 

 - ألواك( اليت أبت جك مق حق) كاكمع 
 حم جم هل مل خل حل جل  مك خكلك حك جك ُّٱ -1

 .البقهة َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم  خم

  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص ٱُّٱ -2
 خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مفخف حف جف
 .البقهة َّ خم  حم جم هل مل

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك ٱُّٱ -3

 جتهب مب خبحب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري

 .ا١تائدة َّ  مث هت مت خت حت
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( اإلعفػاؽ ا١توضػع الاػاشل كالنتػام  كاجملػن   البقهة أبػت   ) ( حق ) مال اة /
(لا كأيضا  ع  اإلعفاؽ عل  النتام  ك  ان  حق  )أٞتملة االعشائنة كعضبطت

 (. آية ا٠تمهاعتبووا أهنا أبت متتابوة   عف  النيفحة كاليت قبلوا ) 
 ؟.مث اضبطوا ( يى قيٍل هً  أي  كردت ) / ّٔٔسواؿ رقم 
( مت  ) البقػػهة كالعػػهاؼ (لا جػػاء بوػػدها )مػػهاتف كردت  / ّٔٔاٞتػػواب رقػػم 

( لبػايت أبػت قبلوػا الػيت بػا عوػهؼ بدايػة كهنايػة  هب   البقهة كهي مساسبة لبلمػة )
لا   -(  ِّ ُّ  العهاؼ ) إذفاال وه اٟتـه

 جخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب ٱُّٱ -1
 حطمض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ
 .البقهة َّ مغ جغ  مع جع مظ

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -2
 .العهاؼ َّ يب ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ
 ؟.مث اضبطوا (أىبٍػوىاًبىا) لمة كردت    م مهة / ّٕٔسواؿ رقم 
(لا   البقػهة  موضػوافالزمه  –  ) البقهة  مهات ثالثكردت  / ّٕٔاٞتواب رقم 

أبػواب جوػسم كالونػاذ  الكذلالا بنسمػا   الزمػه اشيػة ٖتػدث عػ  ٣تػيء البنػوت مػ  ابوابػ
 -أبواب اٞتسة  الااعنةأ ك  

 جخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت جتهب مب  خب حب ٱُّٱ -1
 مضحط خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ
 .البقهة َّ مغ جغ  مع جع مظ

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -2
 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك
 .الزمه َّ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىننن  من
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 مس خس حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ٱُّٱ -3

 .الزمه َّ  حط مض خض حض جض مص خص  حص

ػػٍم اضػػبط اشات )  / ّٖٔسػواؿ رقػػم  ػػوفى كىابػَّقيػػواٍ اَّلٌلى لىوىلَّبي كىابػَّقيػػوا اَّللَّى )  ( بػيٍفًلحي
 ؟.( بػيٍهٛتىيوفى لىوىلَّبيٍم 

ػٍم )  كردت / ّٖٔاٞتواب رقم   –)البقػهة  مػهاتثػالث  ( بػيٍفًلحيػوفى كىابػَّقيػوٍا اَّلٌلى لىوىلَّبي
(   البقهةلا ك  آؿ عمػهاف آيػة الػهأ كأخػه هبلا اختم با آية )(موضوافآؿ عمهاف 

 -آية   اليورة 
 جس مخ جخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب ُّٱ -1

 جع مظ حطمض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس

 .البقهة َّ مغ جغ  مع
 .عمهاف آؿ َّ جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ -2
 .هافعم آؿ َّ مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱ -3

اشية  فقط   سورة اٟتجهات مهة كا دةكردت  ( بػيٍهٛتىيوفى كىابػَّقيوا اَّللَّى لىوىلَّبيٍم  أما )
 َّ خض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ( َُ)

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا



 ِْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ًبنًل اَّللًٌ  أي  كردت ) / ّٗٔسواؿ رقم   ( مث اضبطوا؟. كىقىابًليواٍ ً  سى

 الَّػػػػًهي ى  " الىكَّؿً   الوػػػػوافلا بوػػػدها   ا١توضػػػع مػػػهاتف كردت /  ّٗٔم اٞتػػػواب رقػػػ
 قاعػدةعىلى   " كىاٍعلىميواٍ  " كىاكٍ " قػىٍبلى  الًَّهي ى  "  ٫تىٍزىةي لا " كىاٍعلىميواٍ  " الاَّاشلً  ك  " يػيقىابًليوعىبيمٍ 

اًئي  - اٍلتػٍَّهبًنً  ا٢ًتجى
 حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  مل خل
 .البقهة َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٹٱٹٱُّٱ -2

ػػػػ ًٌ كىالى بػىٍوتىػػػػديكاٍ  أيػػػػ  كردت ) / َّٕسػػػػواؿ رقػػػػم  ٍوتىػػػػًدي ًإفَّ اَّلٌلى الى ٭تًي مث  ( اٍلمي
 ؟.اضبطوا

 -(  البقهة  ) ا١تائدة كالوواف مهاتف كردت  / َّٕاٞتواب رقم 
 حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱ -1

 .البقهة َّ  مل خل
  مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ُّٱ -2

 .ا١تائدة َّ ىف يث ىث نث
  هئ مئ خئ ٱُّٱٱ( ٓٓلػدل اشيػة ) ( اٍلميٍوتىػًدي ى  إًعَّتي الى ٭تًي ُّ ك  العهاؼ كردت ) 

 .َّ حت جت هب مب خب حبجب

هات   القػػهآف البػػهصل   اليػػور مػػ ٜتػػ لو ػػدها فقػػد كردت  ( اٍلميٍوتىػػًدي ى  أمػػا  لمػػة )
قاعػػػدة الضػػػبط علػػػ   كعضػػػبطوا( وع يػػػ –العػػػهاؼ  –العوػػػاـ  –ا١تائػػػدة  –البقػػػهة )

 - ألشوه
ٍؼ  ٜتىٍيىةه  " اٍلميٍوتىًدي ى  " ًة الىٍعهىاؼٍ  *** ًبالى ًخالى  بػىقىهىةي الىعٍػوىاـً لًػ يػيٍوعي ى عىلى  مىائًدى



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ِْٕ 

 حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  مل خل

  مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ُّٱ -2
 .ا١تائدة َّ ىف يث ىث نث

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي حي جي يهىه مه جه ين
 ىي) أءكعهبط  الباءأب  بزادة  ا١توضع الو ند. العواـ َّ  ُّ َّ ٍّ
قاعدة ا١توافقة ( اليت أبت   عف  اشية عل   َّ ) أء( مع يي

 .كاجملاكرة

 .العهاؼ َّ حت جت هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ ٱُّٱ -4

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -5

 .يوع  َّ جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ

ٍنػػثي  ) مواضػػعاضػػبط  / ُّٕسػػواؿ رقػػم  ػػوهيمٍ  كىاقٍػتػيليػػوهيٍم  ى كىاقٍػتػيليػػوهيٍم ) ( ثىًقٍفتيمي
 ؟.( كىجىد٘تُّيوهيمٍ   ىٍنثي  فىاقٍػتػيليواٍ اٍلميٍشهًً ُتى  ( )كىجىد٘تَّيوهيمٍ   ىٍنثي 

ٍنػػثي )  كردت / ُّٕاٞتػػواب رقػػم  تػيليػػوهيٍم  ى ػػوهيمٍ  كىاقػٍ   شل  البقػػػهة ك ف مػػهات(  ثىًقٍفتيمي
ٍنػػثي السيػػاء ( أبػػت )  أكؿ)  موضػػع كسػػطالسيػػاءلا كبنسومػػا  تػيليػػوهيٍم  ى ػػد٘تَّيوهيمٍ  كىاقػٍ (  كىجى

 موضػػػوي الطػػهفُت لا قاعػػدة اخػػتالؼ الوسػػػط بػػُت الطػػهفُت ا١تتشػػابُتعلػػ   كعضػػبطوا
تػيليوٍا اٍلميٍشػػػػهًً ُتى التوبػػػػة فأبػػػت ) السيػػػػاءلا أمػػػػا     شلالبقػػػهة ك  ٍنػػػػثي  فىػػػػاقػٍ ػػػػد  ى (لا  ٘تُّيوهيمٍ كىجى

تػيليوٍا اٍلميٍشػػػػػػهًً ُتى ) ػػػػػػوهيمٍ ( ك نػػػػػػدة بػػػػػػهن النيػػػػػػنسة كألتػػػػػػارل كردت )فىػػػػػاقػٍ ك  مػػػػػػهبُت( ثىًقٍفتيمي
ػد٘تُّيوهيمٍ ) ثىًقٍفتيميػوهيمٍ  كألتواقػػ  ) مػهبُت( كىجى

ػػد٘تُّيوهيمٍ  – البقػهة  ػػوهيمٍ  – اكؿ السيػاء كىجى  شل  ثىًقٍفتيمي

كىجىد٘تُّيوهيمٍ  – السياء
 ( التوبة 



 ِْٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٰر ٰذ ييىي مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ىن

 .البقهة َّ ٌّ ٰى
 يث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ٹٱٹٱُّٱ -2

 مم ام ىليل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف
 .السياء َّ  ىن نن من زن رن

 جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -3
  حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك

 .السياء َّ  مه جه هن من خن حن جن خممم
  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -4

 جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب
 .التوبة َّ  خص حص مس خس حس جسمخ

لىمى كىيىبيفُّوىٍا  ثق  بيتومل تالبان   اٟتهب ) فائدة / فىًإف دلٍَّ يػىٍوتىزًليو يٍم كىيػيٍلقيوٍا إًلىٍنبيمي اليَّ
تػيليوهيٍم  ىٍنثي ثًًقٍفتيميوهيٍم كىأيٍكلىػًئبيٍم جىوىٍلسىا لىبيمٍ  عىلىٍنًوٍم سيٍلطىاَنن مًُّبنسنا  أىٍيًديػىويٍم فىخيهيكهيٍم كىاقػٍ

ههن  هب أما كجد٘توهم فوي عامة كلنيت متولقة أٟتهب فقط  السياءلا ( (ُٗ)
ويٍم أىٍكلًنىاء  ىىتَّى يػيوىاًجهيكٍا ً  ) كٍا ًمسػٍ  كىدُّكٍا لىٍو بىٍبفيهيكفى  ىمىا  ىفىهيكٍا فػىتىبيوعيوفى سىوىاء فىالى بػىتًَّخهي

ًبنًل اَّلٌلً فىًإف بػىوىلَّ  ويٍم كىلًنِّا كىالى سى كٍا ًمسػٍ تػيليوهيٍم  ىٍنثي كىجىد٘تَّيوهيٍم كىالى بػىتًَّخهي ٍوٍا فىخيهيكهيٍم كىاقػٍ
ههن لن  فنوا  هب. ثقفتموهم أم ظفهمت بم. ثق  هي ظفه بت.  ((ٖٗعىنًيَتنا )

ههن لسة ا١توجم كلنيت خنيوصنة لالستوماؿ القهآشل كلو ْتات   ا١توجم ع  ثق  
لىم أم لا قفتموهم   اٟتهب ككجد٘توهم عامةهت بت. إذف ثستجد موساها ظف كاليى

 (. د. فاضل اليامهائي)  النيلح.



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ِْٗ 

سىػةي )اضػبط  / ِّٕسػواؿ رقػم  ػدُّ كىاٍلًفتػٍ سىػةي ) (ًمػػ ى اٍلقىٍتػلً  أى ى  (ًمػ ى اٍلقىٍتػػلً  أىٍ بػىػهي كىاٍلًفتػٍ
 ؟.البقهة  

 -اشات هي  / ِّٕاٞتواب رقم 
 من حنخن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ٰر ٰذ ييىي مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ىن
 .البقهة َّ ٌّ ٰى

  نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -2
 ىث نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب

  مم ام يلىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث
 ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 .البقهة َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ

ػػػػػٍُتي  الضػػػػبط / ػػػػاؼً قػىٍبػػػػػلى (  يممػػػػػ  )  اٍلشًٌ  قاعػػػػػدة الًتبنػػػػػ ( علػػػػػ   ىثمػػػػػ  )  اٍلبى
( الػػيت كردت   عفػػ  اشيػػة مػػع  ىثمػػ   لمػػيت )  البافػػاتكأيضػػان عػػهبط  لاا٢تجػػائي

 .قاعدة ا١توافقة كاجملاكرةبوضوا كعل  
ـً  ًعسدى  أي  كردت ) / ّّٕسواؿ رقم  ٍيًجًد اٟتٍىهىا  ؟.مث اضبطوا ( اٍلمى

البقػػػهة سػػػورة   البقػػػهة كالتوبػػػةلا أبػػػ  بوػػػدها   مػػػهاتف كردت  / ّّٕاٞتػػػواب رقػػػم 
ػا اٍسػتػىقىاميوٍا لىبيػمٍ فى  ( ك  التوبػة )يػيقىابًليو يٍم ًفٍنػت ىتَّ  ى ) ػىتَّ  ) ءااٟتىػ ( مى ػاالقػىٍبػلى  (  ى ػا فى ) ءفى مى

 - قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   (اٍستػىقىاميواٍ 
 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٰر ٰذ ييىي مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ىن
 .ابلقرة َّ ٌّ ٰى

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 مي خي حي يهجي ىه مه جه  ين منىن خن
 .اتلوبة َّ يي  ىي



 َّْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ػػٍواٍ فىػػًإفَّ اَّلٌلى  ) اضػػبط مواضػػع / ّْٕسػػواؿ رقػػم  ػػواٍ ( )  فىػػًإًف اعتػىوى فىػػالى  فىػػًإًف اعتػىوى
 ؟.( عيٍدكىافى 

ٍوٍا فىًإفَّ اَّلٌلى )  كردت / ّْٕاٞتواب رقم   الكؿ ا١توضػع  ) البقهة مهاتف  ( فىًإًف اعتػىوى
ػػػواٍ  البقػػػهة ( كهػػػو )  شل)  موضػػػع كسػػػط اختلػػػ العفػػػاؿ ( كبنسومػػػا  – فىػػػالى  فىػػػًإًف اعتػىوى

 الكؿلا الطػهؼ قاعدة اختالؼ الوسط بُت الطهفُت ا١تتشػابُتعل   كعضبطت(  عيٍدكىافى 
ػواٍ  ) الوسػط( بنسمػا  فىالى عيػٍدكىافى  فىًإًف اعتػىوىواٍ  ) الخَتك  لا أمػا فنمػا ( فىػالى عيػٍدكىافى  فىػًإًف اعتػىوى

ػػػٍوافىػػػًإًف اعػٍ } البقػػهة  موضػػػويٮتػػ   ػػػىتَّ الى ُِٗ) فىػػًإفَّ اَّللَّى تىفيػػػوره رىً ػػنمه  تػىوى ( كىقىػػػابًليوهيٍم  ى
ػػػوفى الػػػدًٌي ي َّللًَّ  سىػػػةه كىيىبي ػػػوفى ًفتػٍ ػػػٍوابىبي { (ُّٗ) فىػػػالى عيػػػٍدكىافى ًإالَّ عىلىػػػ  الاَّػػػاًلًمُتى  فىػػػًإًف اعٍػتػىوى

ػواٍ )ما بود  ( فىالى عيٍدكىافى )    الالـبيبق  ( فىًإفَّ اَّللَّى )    الل  ا١تسفػهة أم   (فىًإًف اعتػىوى
 .قبل اإلعتداء

 .البقهة َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ -1
 .البقهة َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -2
  حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ٱُّٱ -3

 .العفاؿ َّ حض جض مص خص حص مس خس
 ؟.مث اضبطوا ( فىًإفَّ اَّلٌلى تىفيوره رًَّ نمه أي  كردت )  / ّٕٓسواؿ رقم 
 موضواف  ختاـ اشات   اليور ) البقهة  مهاتٙتاف كردت  / ّٕٓاٞتواب رقم 

 -التساب  (  –اجملادلة  –السور  –السحل  –ا١تائدة  –آؿ عمهاف  –
 .البقهة َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ -1
 .البقهة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -3
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن
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ُّْ 

 زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر
  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب
 .ا١تائدة َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -5
 .السحل َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 .السور َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -6
 ىن من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -7

 .اجملادلة َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين
 ىكمك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ٱُّٱ -8

 .التساب  َّ من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 /كالفوائدالضبط 
ك٨تػل لػػً  بقػهاتف  ) قاعدة الضبط أٞتملة اإلعشائنةٚتنع ا١تواضع عل   عضبط -ُ

 (.عمهاف عل  ا١تائدة كإف جادؿ عور يـو التساب  
( ك   َّ)  الكذل   ( فىػػػػًإف يػػػة  لمػػػة )البقػػػهة سػػػبقوا   عفػػػػ  اش آيػػػيت -ِ

( علػػػػ   ييمػػػػ  )  الفػػػػاء( قبػػػػل  َّمػػػػ  )  كا٢تمػػػػزة(  يي)  الااعنػػػػة
 .قاعدة الًتبن  ا٢تجائي

 .آؿ عمهاف كالسور موضويبطابق ٘تاـ  -ّ
 ا١تائدة كالسحل جاءات   ٖتهصل ا١تنتة.  آييت -ْ
 .  اجملادلة   آية بقدصل صدقة اذا َنجوا الهسوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -ٓ
 ك  التساب    آية اٟتهر م  الزكاج كالكالد كأف مسوم أعداء. -ٔ



 ِّْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

سىػػةه ) كردت / ّٕٔسػواؿ رقػػم  ػػىتَّ الى بىبيػوفى ًفتػٍ   البقػهة كالعفػػاؿلا  (كىقىػابًليوهيٍم  ى
ػػوفى الػػدًٌي ي َّللًٌ جػػاء بوػػدها ) ػػوفى الػػدًٌي ي البقػػهةلا ك  البفػػاؿ ) (  كىيىبي (لا  َّللٌ   يلُّػػتي  كىيىبي

 ؟.بضبطوما  ن 
 -اشات هي  / ّٕٔاٞتواب رقم 

 .البقهة َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -1
 خس  حس مخجس جخ مح جح مج حج مث  هت مت ُّٱ -2

 .العفاؿ َّ حض جض مص خص حص مس
  / كالفوائدالضبط 

( كدل كيبػوف الػدي  لليائل أف ييأؿ فنقوؿ  لم فائدة قاؿ   ههن اليورة  ) -ُ
( / كقػػػػاؿ   سػػػػورة دكاف إال علػػػػ  الاػػػػا١تُتفػػػػال عػػػػبقولػػػػت  ) أي ػػػػدنلا كعقبػػػػت

فػػإف هللا ٔتػػا بولمػػوف ( فأ ػػدن كاببوػػت بقولػػت  )  لػػتكيبػػوف الػػدي   العفػػاؿ  )
اٞتواب ع  ذله أف يقاؿ  إف اشية الكذل م  سػورة البقػهة جػاءت  ( ؟بنيَت

كاقتلوهم  نث ثقفتموهم كأخهجػوهم    قتاؿ أهل مبةلا أال بهل ما قبلوا  )
.. كال بقػػػابلوهم عسػػػد "لا مث قػػػاؿ  )ُُٗ" البقػػػهة  و م..( أخهجػػػ مػػػ   نػػػث

"لا كهػها ٥تػت  بقتػاؿ ُُٗ"ل البقػهة  ا١تيجد اٟتػهاـ  ػىت يقػابلو م فنػت..( 
لا فاقتنيػػه علػػ  الػػدي  مػػ   قػػـو ٥تنيوصػػُت مػػ  أهػػل الشػػهؾلا كهػػم َنزلػػو اٟتػػـه
تػػَت بو نػػد علػػ  موػػٌت   ػػىت يبػػوف الػػدي   نػػث هػػوالءلا كال    ػػل مبػػافلا 

فػإف اعتوػوا فػال كقولػت  ) .بقتل مشه ي مبة الدي     ل بالد لعت ال ٭تنيل
( أم  اعتوػػػوا عػػػ   فػػػههم فػػػال عػػػدكاف علػػػنوملا إ٪تػػػا عػػػدكاف إال علػػػ  الاػػػا١تُت

كأمػا   سػورة  .الودكاف عل  م  أقاـ عل  الضاللة كظلم عفيت بلزـك اٞتوالة
قػل يػة  )لا أال بػهل أف قبػل اشفػالمه كرد عامػا   قتػاؿ  ػل البػافهي العفػاؿ 

"لا كلن  هها ّٖ" العفاؿ   للهي   فهكا إف يستووا يسفه ٢تم ما قد سل ..(
كقػػابلوهم   طائفػة مػ  البفػار دكف طائفػةلا فػػإذا  ػاف  ػهلهلا كقػاؿ بوػدن  )

أم  ال يبػػػوف  ػػػهؾ ك فػػػهلا اقتضػػػ  هػػػها أف يبػػػوف   ػػػىت ال ببػػػوف فتسػػػة..(
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ا علنػػتلا كاببوػػت ( فػػأمهكا إببطػػاؿ  ػػل  فػػه قػػدرك   لػػتكيبػػوف الػػدي   بوػػدن  )
( أم  إف اعتووا كاعتقلوا إذل اإلٯتاف فإف اعتووا فإف هللا ٔتا يولموف بنيَتقولت  )

  .ك فو م ع  قتا٢تم ٔتا ياوهكف م  اإلسالـ فإف هللا يولم عملبم كعملوم
 (.درة التسزيل كتهة التأكيل ) 

أبت   سػورة  (  يلُّتي لا أم أف زادة )  قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهعل   كعضبطت -ِ
 العفاؿ.
 ؟.مث اضبطوا لا( فىالى عيٍدكىافى  كردت )  م  / ّٕٕسواؿ رقم 

ا ً  اٍلبػىقىػػهىًة  لاالبقػػهةكالوػػواف  القنيػػ  مػػهاتف كردت  / ّٕٕاٞتػػواب رقػػم  هى الَّ إً )بػىٍوػػدى
قبػل  (الَّ إً مػ  ) مػزةي ا٢ت (لا عػىقيػوؿي كىً نػللىػيَّ كىاَّللَّي عىلىػ  مىػا عى  ) كىفًػي اٍلقىنيىػ ً  (عىلى  الاَّاًلًمُتى 

 - قاعدة الًتبن  ا٢تجائي( عل   لىيَّ عى  م  ) وُتال
 .البقهة َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ -1
 خن حن جن خممم حم جم هل  مل خل حلجل مك لك خك ُّٱ -2

 .القني  َّ  جه هن من

 ؟.مث اضبطوا ( عىلى  الاَّاًلًمُتى  أي  كردت ) / ّٖٕسواؿ رقم 
هػػػػػود (لا    –العػػػػػهاؼ  –) البقػػػػػهة    مػػػػػهات ثػػػػػالثكردت /  ّٖٕاٞتػػػػػواب رقػػػػػم 

(لا  فىػػػالى عيػػػػٍدكىافى ًإالَّ أبػػػت )  بنسمػػػا   البقػػػهة  ( لٍَّوسىػػػةي اَّللًٌ العػػػهاؼ كهػػػود أبػػػ  قبلوػػػا ) 
 - ( يػا  افاُت ودو ه لػً  بقهة العهاؼ   )أٞتملة االعشائنةا١تواضع  كعضبط

 .البقهة َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -1

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

 .العهاؼ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه

 مف خف حف جف  مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض  جض  ٱُّٱ -3

 .هود َّ هل مل خل حل جل مك لكخك  حك جك مق حق
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ػػػواٍ أىفَّ اَّلٌلى  ) اضػػػبط مواضػػػع / ّٕٗسػػػواؿ رقػػػم  كىابػَّقيػػػواٍ اَّلٌلى  )( كىابػَّقيػػػواٍ اَّلٌلى كىاٍعلىمي
 ؟.دت   البقهة فقطاليت كر  ( بيمأىعَّ كىاٍعلىميوٍا 

 - مهات أربع ( كىابػَّقيوٍا اَّلٌلى كىاٍعلىميوٍا أىفَّ اَّلٌلى )  كردت / ّٕٗاٞتواب رقم 
 يك ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث  مث زث ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يلىل مل
 حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب ٱُّٱ -2

 حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص

 جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك

 هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه

 .البقهة َّ  هي مي هن من مل مك لك
 حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .البقهة َّ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ

 مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -4
 مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط
 جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل
 .البقهة َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه

( أم أييت  اٟتهثك  التوجل)    مهبُت( كردت  بيمأىعَّ كىاٍعلىميوٍا كىابػَّقيوٍا اَّلٌلى  أما )
 خص حص مس خس)ك( ...ىم مم خمحم جم يل ىل مل)

 - (....حض جض مص
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 من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يهىه مه جه ين ىن
 .البقهة َّ ٌّ ٰى

 مع جع  مظحط مض خضحض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ حق  مف خف جفحف مغ جغ

ػػػوا أىفَّ اَّللَّى  } / كالفوائػػػدالضػػػبط  كىابػَّقيػػػوا اَّللَّى {}  (ُْٗ) مىػػػعى اٍلميتًَّقػػػُتى كىابػَّقيػػػوا اَّللَّى كىاٍعلىمي
ػػػوا أىفَّ اَّللَّى  ػػػًديدي الٍ  كىاٍعلىمي ػػػوا{ }  (ُٔٗ) ًوقىػػػابً  ى ػػػهيكفى  كىابػَّقيػػػوا اَّللَّى كىاٍعلىمي ػػػٍم إًلىٍنػػػًت ٖتيٍشى أىعَّبي

ًه اٍلميٍوًمًسُتى  أىعَّبيمٍ كىابػَّقيواٍ اَّللَّى كىاٍعلىميوٍا  } لا{ (َِّ) كىابػَّقيوٍا اَّللَّى { } (ِِّ) مُّالىقيوني كىبىشًٌ
ػػوٍا أىفَّ اَّللَّى  ػػٍيءو عىلًػػنمه  كىاٍعلىمي ػػلًٌ  ى ػػوٍا أىفَّ اَّللَّى  { } (ُِّ) ًببي ليػػوفى  كىابػَّقيػػوٍا اَّللَّى كىاٍعلىمي ٔتىػػا بػىٍومى

مػػ  خػػالؿ ك  لتقػػارب الات التأمػػل للموػػٌت قاعػػدةعلػػ   كعضػػبطوا {( ِّّ) بىنًيػػَته 
 - ية مع مضموهنابساس  هناية اش

ػػػوا مػػػا بوػػػد ) -ُ   ىف أ اػػػه مػػػ  موضػػػع ىف سػػػورة البقػػػهة ( كردت كىابػَّقيػػػوا اَّللَّى كىاٍعلىمي
ػػػوا أىفَّ اَّللَّى كىابػَّ } جػػاءت هػػػهن السوايػػػة  {(ُْٗ) مىػػعى اٍلميتًَّقػػػُتى قيػػوا اَّللَّى كىاٍعلىمي

لف الية خاصة أإلعتداء أ١تال فباف ا٠تطاب م  هللا بقهيه ِبف هللا مع 
الػػهي  يتقػػوف كٮتافوعػػت إذ ٫تػػوا أإلعتػػداء  ػػىت علػػ  مػػ  ظلموػػم  ) ا١تتقػػُت

 .عتداء إال أ١تال م  بقول هللافا َنصههم لهنم أبقون ( أك عدـ اإل
ػػوا أىفَّ اَّللَّى }  -ِ ػػًديدي اٍلًوقىػػابً  كىابػَّقيػػوا اَّللَّى كىاٍعلىمي ١تػػا  اعػػت اليػػة عػػ  {  (ُٔٗ)  ى

 ػػوائه هللا كالػػدعوة إل٘تاموػػا خالنيػػة   اعػػت هنايػػة اليػػة التػػه هة ِبف هللا 
بوقوبتت  ديد الوقاب لف خالؼ إ٘تاـ الشوائه لسَت هللا  هؾ فا يه ه 

هران م  الشهؾ.  الشديد ٤تي
ػهيكفى  كىابػَّقيوا اَّللَّى كىاٍعلىميوا}  -ّ كركد الوجلػة كالتػأخه ىف لا { (َِّ)أىعَّبيٍم إًلىٍنًت ٖتيٍشى

 .( عاجالن أـ آجالن ستيحشه إذل هللاذ ه هللا ) 
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ػػوٍا }  -ْ ػػمٍ كىابػَّقيػػوٍا اَّللَّى كىاٍعلىمي ػػٍوًمًسُتى  أىعَّبي ػػًه اٍلمي أم إا ػػم أف بسضػػػبوا  { مُّالىقيػػػوني كىبىشًٌ
رببػػم   أم عمػػل مػػ  هػػهن العمػػاؿلا ك ػػ  أيوػػا ا١تيػػلم   هػػهن التقػػول 
عل  يقُت م  أعه مالقي هللالا كال بشه   هػها اللقػاء أبػدان. كمػا دمػت 
ػػػػه  سػػػػتتقي هللا كببػػػػوف علػػػػ  يقػػػػُت أعػػػػه بالقنػػػػت دل يبقػػػػ  لػػػػه إال أف بػيبىشَّ

 أٞتسة.
ػػوٍا أى  ) -ٓ ػػٍيءو عىلًػػػنمه  فَّ اَّللَّى كىابػَّقيػػوٍا اَّللَّى كىاٍعلىمي ػػلًٌ  ى  سػػتم أمػػة بػػال  ضػػارة كبػػػال  ( ًببي

ثقافػػػةلا بوبػػػدكف الصػػػػساـ كبقنمػػػوف اٟتػػػػهب كبشػػػولوهنا بنػػػػسبم علػػػ  أبفػػػػت 
السػػػػباب كأدكهنػػػػالا كٕتولػػػػوف القػػػػهاءة كالبتابػػػػةلا مث عػػػػزؿ هللا علػػػػنبم هػػػػها 
التشػػػهيع الهاقػػػي الساضػػػج الػػػهم دل بنيػػػل إلنػػػت أيػػػة  ضػػػارة  ػػػىت اشف. أىالى 

هكف هػهن السومػة الػػيت أعػتم فنوػا بفضػل مػػ  هللا؟ لػهله قػاؿ سػػبحاعت  بػه 
ًة يىًوايبيٍم ) كىاذٍ يهيكاٍ عًٍومىتى اَّللًَّ عىلىٍنبيٍم كىمىآ أىعزىؿى عىلىٍنبيٍم مًٌ ى اٍلًبتىاًب كىاٟتًٍٍبمى
كالبتاب هو القهآفلا كاٟتبمة هي سسة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. كٮتتػتم اٟتػق  ( ًبتً 

ػٍيءو عىلًػنمه كىابػَّقيوٍا اَّللَّى كىاٍعلىميوٍا أىفَّ اَّللَّى  )اشية البهٯتة بقوؿ   بله  .( ًببيػلًٌ  ى
فػػػإا م أف بتومػػػوا ديػػػسبم ِبعػػػت قػػػد فابػػػت  ػػػيء مػػػ  التشػػػهيع لبػػػملا فبػػػل 
بشهيع جاهز   اإلسالـلا لف هللا علنم ٔتا ببوف علنت أ واؿ الساسلا فال 

 ػػػهع هللا    تابػػػتلا لعػػػت سػػػبحاعت  ييػػػتدرؾ  ػػػوف هللا   الواقػػػع علػػػ  مػػػا
 خالق البوف كمسزؿ التشهيع. 

ليػػػوفى بىنًيػػػَته  كىابػَّقيػػػواٍ اَّللَّى كىاٍعلىميػػػواٍ أىفَّ اَّللَّى  ) -ٔ لا إف اٟتػػػق ٭تػػػهر أف أيخػػػه أ ػػػد  ( ٔتىػػػا بػىٍومى
أ بامػػػت كيػػػدعي باػػػاهه المػػػه بطبنقوػػػػالا لبسػػػت تػػػَت  ػػػهي  علػػػ  ركح هػػػػهن 

أف يػػدل  علػػ  اجملتمػػعلا فوسػػدما يػػهل ال بػػاـلا ماػػاؿ ذلػػه الب الػػهم يهيػػد 
الب مهضػػػوة ابسػػػت أمػػػاـ السػػػاس فوػػػو يػػػدعي أعػػػت يسفػػػق علنوػػػالا كيوطنوػػػا أجههػػػا  

إف هللا ٭تػهر مػ  لا  اماللا كيقابلوا أٟتفاكة كالتبهصل بنسما الواقػع ٮتػال  ذلػه
ليوفى بىنًيَته  )يفول ذله  أعت ال بوامل اجملتمع كإ٪تا بوامل هللا ك  .( اَّللَّى ٔتىا بػىٍومى
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ّْٕ 

 ؟.مث اضبطوا ( كىاٍعلىميوٍا أىفَّ اَّلٌلى مىعى اٍلميتًَّقُتى  أي  كردت ) / َّٖسواؿ رقم 
 كعضػػبطوا(  مػػهبُتالتوبػػة  –  ) البقػػهة  مػػهات ثػػالثكردت  / َّٖاٞتػػواب رقػػم 
 -(  فلت بقهة مهبُتم  اتب   ) أٞتملة االعشائنة

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث  مث زث ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يلىل مل

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -2
  جس مخ جخ محجح مج حج مثهت مت خت  حت
 خضحض جض  مص خص حص مس خسحس
 .التوبة َّ  جغ مع جع مظ حط مض

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .التوبة َّ  مه جه ين ىن من خن حنجن
 ؟.مث اضبطوا ( ِبًىٍيًديبيمٍ  أي  كردت ) / ُّٖسواؿ رقم 
ذل إ) البقػهةجػاء بوػدها    لاالبقػهةوػواف  التوبػة كال مػهاتفكردت  / ُّٖاٞتواب رقم 

لا قاعػػػدة الًتبنػػػ  ا٢تجػػػائيعلػػػ  كبضػػػبط  ( كٮتػػػزهم كيسنيػػػه م)  التوبػػػة(لا ك  التولبػػػة
 - ( كٮتزهمم   الواك( قبل )  إذل التولبةم   ا٢تمزة نث أف ) 

 .البقهة َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -1
 يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .التوبة َّ حن جن



 ّْٖ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ػػػػػ ُّ اٍلميٍحًيػػػػػًسُتى  ًإفَّ كىأىٍ ًيػػػػػسػيوىاٍ  ) اضػػػػػبط مواضػػػػػع / ِّٖاؿ رقػػػػػم سػػػػػو   ( اَّلٌلى ٭تًي
ػػػػػػسيواٍ ) ػػػػػػ ُّ اٍلميٍحًيػػػػػػًسُتى  كىاَّلٌلي كَّأىٍ يى ػػػػػػ ُّ اٍلميٍحًيػػػػػػًسُتى  ًإفَّ )  (٭تًي ػػػػػػ ُّ  كىاَّلٌلي ( )  اَّلٌلى ٭تًي ٭تًي

 ؟.( اٍلميٍحًيًسُتى 
  سورة البقهة  ( ٭تًي ُّ اٍلميٍحًيًسُتى  اَّلٌلى  ًإفَّ كىأىٍ ًيسػيوىٍا ) كردت  / ِّٖاٞتواب رقم 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ( ُٓٗاشية )

 ( فوردت   سورة ا١تائدة ٭تًي ُّ اٍلميٍحًيًسُتى  كىاَّلٌلي كَّأىٍ يىسيوٍا أما ) لا َّ مب خب
 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ( ّٗاشية ) ا١توضع الااشل
 ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب
لا كأيضا كا دة أبت ك ندة بنينستواأف  ل  عضبطواك  َّ يق  ىق يف
 .قاعدة الزادة لليورة الطوؿ(   سورة البقهة عل   ًإفَّ  أف زادة ) عضبط
لا البقهةكالوواف ا١توضع الكؿ  ا١تائدة  مهاتف( فوردت  اَّلٌلى ٭تًي ُّ اٍلميٍحًيًسُتى  ًإفَّ أما ) 

 جئ يي  ىي  ٱُّٱ(  ُّ)موضع البقهة مهَّ موسا أما موضع ا١تائدة اشية 

 خت حت جت هب مب خب حب  جبهئ مئ خئ حئ

 خص  حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت  مت

 .َّ مظ حط مض خض حض جضمص
ػػ ُّ اٍلميٍحًيػػًسُتى  كىاَّلٌلي امػػا مواضػػع )   – مػػهاتفمػػهات   ) آؿ عمػػهاف  ثػػالث( فػػوردت  ٭تًي

ػػػ ُّ  كىاَّلٌلي (لا ك٨تنيػػػه الػػػهم كرد   آؿ عمػػػهاف أبػػػ  بنيػػػنسة )  ا١توضػػػع الاالػػػثا١تائػػػدة  ٭تًي
 -(  ميٍحًيًسُتى الٍ 
 ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن من ُّٱ -1

 .عمهاف آؿ َّ ٰر ٰذ يي ىي

 .عمهاف آؿ َّ  حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ -2



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّْٗ 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -3
 يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت  نت
 .ا١تائدة َّ يق  ىق

ا اٍستػىٍنيىهى ًم ى ا٢ٍتىٍدمً  ) م مهة كردت  / ّّٖسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( فىمى
  سورة البقهة فقط   آية اٟتج كالومهة مهاتف كردت  / ّّٖقم اٞتواب ر 

 حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب ٱُّٱ( ُٔٗ)

 حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص حص  مس خس

 من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جكمق

 مشهس مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه جه هن

 جس مخ) كؿا١توضع الجاء بودها    َّ  هي مي هن من مل مك لك هش
قبل  الواك)  قاعدةعل   كعضبطوا(لا  خن حن جن مم ) الااشلك  ا١توضع (لا حس
 (. النيناـ قبل اٟتلق)  كعقوؿ ايضا(  الفاء

 ؟.اليت كردت   القهآف (  ىىتَّ يػىبػٍليغى  ) اضبط مواضع / ّْٖسواؿ رقم 
 –العوػػاـ  – موضػػواف  اليػػور ) البقػػهة  مػػهات أربػػعكردت  / ّْٖاٞتػػواب رقػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواهاء ( اإلس
  إسهاء أعواـ"    ني دَّ  ي أى ك "  *** اقهاء   البقهةبودها "  ابي تى البً  - دمي ا٢تى 

 حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب ُّٱ -1

 حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص

 جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك

 هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه

 .البقهة َّ  هي مي هن من مل مك لك



 َْْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -2
 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب

 يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مثزث

 .البقهة َّ ٰى ين ىن نن من  زن رنمم ام يل ىل مل
 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين

 .العواـ َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ
 مخ جخمح جح حجمج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -4

 .اإلسهاء َّ مس خس  حس جس

 ؟.( أىـٍ أىًمستيمٍ )  ( فىًإذىا أىًمستيمٍ )  اضبط مواضع / ّٖٓسواؿ رقم 
  البقػػهةلا كجػػاء بوػػدها   فقػػط ك  مػػهبُت ( فىػػًإذىا أىًمسػػتيمٍ ) كردت / ّٖٓاٞتػػواب رقػػم 
( هكا هللا  مػػػػا علمبػػػػمفػػػػاذ )ا١توضػػػػع الاػػػػاشل لا ك (  فمػػػػ  ٘تتػػػػع ألومػػػػهة ) ا١توضػػػػع الكؿ

 (. فم  ٘تتع ألومهة ذ ه هللا  ) أٞتملة االعشائنة كبضبط
 حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب ٱُّٱ -1

 حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص

 جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك

 هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه

 .البقهة َّ  هي مي هن من مل مك لك
 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىنمن خن حن جن يم ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ يي  ىي مي
ا١تلػه (لا بوػػدها  –  اليػػور ) اإلسػهاء  مػهبُتفػػوردت أيضػا  ( أىـٍ أىًمسػتيمٍ  أمػا مواضػع )
 رث يت ىت نت مت ( كبوػػدها   ا١تلػػه ) مب زب رب يئ ىئ   اشسػػهاء )
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ُْْ 

( قبػل  يئ ىئ مػ  ) ا٢تمػزة  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوا(  مث زث
 -(  ىت نت مت م  ) ا١تنم

 نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -3
 .اإلسهاء َّ ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت

 .ا١تله َّ يف ىف يث ىث  مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -4

دٍ  أي  كردت ) / ّٖٔسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( فىمى  دلٍَّ ٬تًى

 –ا١تائػػدة  –  اليػػور ) البقػػهة _ السيػػاء  مػػهات أربػػعكردت  / ّٖٔاٞتػػواب رقػػم 
 - اجملادلة (
ػػػػدٍ  "  )أٞتملػػػػة االعشػػػػائنة عضػػػػبطوا  -ُ ػػػػ  دلٍَّ ٬تًى  علػػػػ  " بقػػػػهة السيػػػػاء جػػػػادؿ  فىمى

 .( أم سورة اجملادلة جادؿكموٌت )  (ائدةا١ت
ـي    ػػػل ا١تواضػػػع جػػػػاء بوػػػدها )   -ِ ـي لا بوػػػد  لمػػػػة ) ( فىنًيػػػػنىا (   البقػػػػهة  فىنًيػػػنىا

ا   السيػػاء (لا كبوػػده ك فػػارة النمػػُت – اٟتػػج كالومػػه(   آيػػيت ) هن منكا١تائػػدة ) 
 .( ك فارة الاوار – القتل ا٠تطأ(   آييت ) نث مثكاجملادلة )

 حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب ُّٱ -1

 حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص

 جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك

 هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه

 .البقهة َّ  هي مي هن من مل مك لك
 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

 ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر



 ِْْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ

 يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت

 .السياء َّ مك لك اك
 جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ -3

 مث هتمت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 خض حضجض  مص خصحص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج

 .ا١تائدة َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض
 يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ُّٱٱ -4

 خت  حتجت هب مب خبحب جب هئ مئ خئحئ  جئ

 .اجملادلة َّ مث هت مت
 .صدر آيةإال آية اجملادلة أبت  سناؽ اشات ل ا١تواضع أبت     مال اة /

ٍيػػػًجدى  ) اشات التالنػػػة اضػػػبط مواضػػػع / ّٕٖسػػػواؿ رقػػػم  ـى  اٍلمى  بػػػداؿ(  اٟتٍىػػػهىا
ٍيًجدً )ك  مفتو ة ـً  اٍلمى  ؟.مبيورة بداؿ (اٟتٍىهىا

كببػػهرت  ةمبيػور  بػػداؿالصػػل   القػهآف البػػهصل أهنػا كردت  / ّٕٖاٞتػواب رقػم 
ٍيػػًجدى  ( مػهة كال داعػػي ٟتنيػػههالا بنسمػػا )ُّ) ـى  اٍلمى فػػوردت فقػػط  مفتو ػػة بػػداؿ(  اٟتٍىػػهىا

 أم ا١تواضػػػػع الخػػػػَتة   اليػػػػوربُتلا الفػػػػتح (  شل –التوبػػػػة   لػػػػث  اليػػػػور )  مػػػهبُت
 - مبيورةك  تَت٫تا الداؿ  ا١توضوُتفسحنيه ههي  

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -1

 نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي

 .التوبة َّ مب زب رب يئ ىئ
 مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -2
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ّْْ 

 مظ حط مض خض حض جض مصخص حص  مس خس حس جس
 .الفتح َّ جف مغ جغ  مع جع

ػػػػػػػػواٍ ) اضػػػػػػػػبط مواضػػػػػػػع / ّٖٖسػػػػػػػواؿ رقػػػػػػػم  ػػػػػػػواٍ إ – كىاٍعلىمي ػػػػػػػػًديدي  ٍعلىمي أىفَّ اَّلٌلى  ى
 (؟.قىابً اٍلوً 

ػػػواٍ )  كردت / ّٖٖاٞتػػػواب رقػػػم  ػػػًديدي اٍلًوقىػػػابً  كىاٍعلىمي   مػػػهاتف  ألػػػواك(  أىفَّ اَّلٌلى  ى
كهػو  ( ا١توضع الوسطلا أما   ا١تائدة ) الخَتك  الكؿالعفاؿ ( أم  –اليور ) البقهة 

ػػو إ) كاكفػػوردت بػػال  ( " فَّ إً ا١توضػػع الاػػاشل ) لف الكؿ كرد ا٢تمػػزة مبيػػورة "  أىفَّ  اٍ ٍعلىمي
قاعػدة اخػتالؼ الوسػط بػُت الطػهفُت عل   الاالثةا١تواضع  كعضبط( اَّلٌلى  ىًديدي اٍلًوقىابً 

 –) البقػػػهة  الطػػػهفُتلا بنسمػػػا   كاك) ا١تائػػػدة ( بػػال  ا١توضػػػع الوسػػػطلا أم أف ا١تتشػػابُت
 - صدر آيةهو الو ند الهم أب   ا١توضع الوسط لاألواكالعفاؿ ( 

 حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب ُّٱ -1

 حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص

 جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك

 هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه

 .البقهة َّ  هي مي هن من مل مك لك
 .ا١تائدة َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -2
 حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مف خف حف ُّٱ -3

 .العفاؿ َّ  هل مل خل
ػػػػًديدي اٍلًوقىػػػػابً  أىفَّ اَّلٌلى  ) مال اػػػة / كردت   عفػػػػ  اليػػػػور  مفتو ػػػػة(  أىفَّ )  ٫تػػػزة (  ى

فقػػػػط   اليػػػػور ) ا١تائػػػػدة  موضػػػػوُتكردت    مبيػػػػورة(  فَّ إً )  ٫تػػػػزةاليػػػػابقةلا بنسمػػػػا 
 -اٟتشه ( - الكؿا١توضع 



 ْْْ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -1

 مس  خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  مت خت حت

 جف مغ جغ معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص

 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف
 .ا١تائدة َّ  جم هل

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -2

 زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل
 .اٟتشه َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي

ػػػاته  ) اضػػػبط مواضػػػع / ّٖٗسػػػواؿ رقػػػم  ػػػاتو )  بسػػػوي  ضػػػم ( مٍَّوليومى  ( مٍَّوليومى
 ؟.بسوي   يه

  سورة البقهة اشية  بسوي  ضم ( مٍَّوليومىاته )  كردت / ّٖٗاٞتواب رقم 
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّٱٱ( ُٕٗ)

 ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من

  سورة اٟتج اشية  بسوي   يه(  مٍَّوليومىاتو لا ككردت )  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل  ُّٱ  (ِٖ)

 َّ هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري
( ك  اٟتج أب   مل(  لمة )  مٍَّوليومىاته  اليورة الطوؿ سورة البقهة فأت قبل )

ٱ  اٟتج. كالاـ  ال وه   البقهة إذفأطوؿ م  اشاـلا  كال وهلا ( ننقبلوا ) 

ػػػػٍَتو  أيػػػػ  كردت ) / َّٗسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػا بػىٍفوىليػػػػواٍ ًمػػػػٍ  خى اضػػػػبطوا كمػػػػا كرد  ( كىمى
 ؟.بودها

السيػػػاء (  – مػػػهاتف  اليػػػور ) البقػػػهة  مػػػهات ثػػػالثكردت  / َّٗاٞتػػػواب رقػػػم 
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أيتوا السيوة  " كىمىا بػىٍفوىليوٍا ًمٍ  خىٍَتو "  ) قاعدة الضبط أٞتملة االعشائنةعل   كعضبطوا
 -   سورة البقهة مهبُتلهنا كردت  بقهبُت (فلبم بقهبُت 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ -1

 ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من

 .البقهة َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر
 حم جم هل مل خل حل جل  مك خكلك حك جك ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم  خم
 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت ٱُّٱ -3

 حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس

 مق حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ

 .السياء َّ  خل حل جل مك لك خك حك جك
 /كالفوائدالضبط 

 جك مق حقجػػػػػاء بوػػػػػد )  (ىل مل خل) ا١توضػػػػػع الكؿالبقػػػػػهة    -ُ

 سػػػناؽ كأبػػػت    لمتػػػُتِبقنيػػػه صػػػنسة  كبتبػػػوف مػػػ    (خي حي( ) حك
 (. الو ندةاشية  كهي ) 

 جك مق حق( جػػػػػاء بوػػػػػد ) خك حك جك) ا١توضػػػػػع الاػػػػػاشل  البقػػػػػهة  -ِ

  لمات.  أربع( كهي ختاـ اشية كبتبوف م  حي جي ٰه مه( ) حك

 خك( ) حك جك مق حقجػػػػاء بوػػػػد )  (خت حت جت  السيػػػػاء ) -ّ

 لمػػاتلا كهسػػا   ٜتػػ ( كهػػي ختػػاـ اشيػػة كبتبػػوف مػػ  حل جل مك لك



 ْْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 – عىنًيػػَتنا – قًػػنالن نيػػفحة ) ( كافقػػت فواصػػل اشم   عفػػ  الحل لمػػة )
ًلنالن  – عىًقَتنا نطنا – خى  (. ٤تًُّ

( كهبػػػػها  ٜتػػػػ  – أربػػػػع –  لمتػػػػُت  كألًتبنػػػػ  مػػػػ  القػػػػل اذل ال اػػػػه )  إذف -ْ
 م  البقهة مث السياء. الااشلالبقهة مث  أكؿالًتبن  

 ؟.مث اضبطوا ( يػىٍولىٍمتي اَّلٌلي  أي  كردت ) / ُّٗسواؿ رقم 

جػاء بوػدها  آؿ عمهاف ( –  الزههاكاف ) البقهة مهاتف  كردت / ُّٗاٞتواب رقم 
مػا   اليػماكات  كيولػم)  آؿ عمػهاف( ك    فإف خػَت الػزاد التقػول كبزكدكا)  البقهة  

(  كبػزكدكامػ  اتء  نػث أف ) قاعدة الًتبن  ا٢تجػائيلا عل   كبضبط ( كما   الرض
 (. كيولمم  الناء قبل ) 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من

 .البقهة َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر
 ٰه مه  جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي

 ؟.مث اضبطوا (  أيكرلٍ الىٍلبىاباىٍ  أي  كردت ) / ِّٗسواؿ رقم 
 –ا١تائػػدة  – موضػػواف  اليػػور ) البقػػهة  مػػهات أربػػعكردت  / ِّٗاٞتػػواب رقػػم 

بقػهبُت علػ  ا١تائػدة بوػد    )قاعدة الضبط أٞتملػة االعشػائنةعل   كعضبطوالطالؽ ( ا
 -( " اىٍ أيكرلٍ الىٍلبىاب الطالؽ "

 .البقهة َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱ -1
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 جهين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ -2
 َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه
 .البقهة َّ ِّ ُّ

  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -3
 .ا١تائدة َّ حب جب هئ

 .الطالؽ َّ جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ ُّٱ -4
 فػىلىػػػٍن ى )  ( لىػػػٍن ى عىلىػػػٍنبيٍم جيسىػػػاح ) مواضػػػع اشاتاضػػػبط  / ّّٗسػػػواؿ رقػػػم 
 مث اضبطوا؟. ( عىلىٍنبيٍم جيسىاحه  كىلىٍن ى ( )  عىلىٍنبيٍم جيسىاحه 

 ا١توضػػع الكؿ البقػػهة   ( سىػػاحلىػػٍن ى عىلىػػٍنبيٍم جي  أمػػا مواضػػع ) / ّّٗاٞتػػواب رقػػم 
 ا١توضػػػع الاػػػاشل(لا أمػػػا  لػػػن  جػػػاءت بػػػدكف زادة أم ) الاالػػػثك  ا١توضػػػع الكؿ السػػػورك 
 السػػػور( كهػػػها ا١توضػػع ا٠تػػػاص مػػػ   خف حف )فجػػاء بػػػزادة  السػػػور(   سػػػورة الوسػػط)

مػ   الاالػثك  ا١توضػع االكؿلا أم أعت قاعدة الوسط بُت الطهفُت ا١تتشابُتعل   عضبطت
كهػػػي آيػػػة  (  خف حف بػػػزادة ) كالوسػػػط(  لىػػػٍن ى عىلىػػػٍنبيٍم جيسىػػػاحه  جػػػاء بنيػػػنسة ) السػػػور

مػ  ( الهابػعك  الاالػث) كا١توضوُتلا صدر آيةالسور أبت  أكؿالبقهة ك  موضويلا االستئهاف
  -السور جاءت   سناؽ اشات  سورة

 نب مب زبرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1
 رث  يتىت نت مت زت رت يب  ىب
 .البقهة َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث

 نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2
 .السور َّ  نب مب زب رب يئ ىئ

 محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ -3
 مظ حطمض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 حل جلمك  لك خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغمع جع
 .السور َّ  حن جن مم خم حمجم هل مل خل
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 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ -4
 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

 حتجت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
 مس خس حس جس مخ جخمح جح مج  حج مث هت مت خت
 مغ جغ مع جع  مظ حطمض خض حض جض مص خص  حص
 .السور َّ  خف حف جف

آيػة ) البقػهةمػ   ا١توضػع الاػاشلفجػاءت   (  عىلىٍنبيٍم جيسىػاحه  فػىلىٍن ى ) أم  الفاءاما بزادة 
 (.  أية قنيه النيالة)  السياء( ك  الدي 

 حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مثزث رث
  زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك
 هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىننن من
 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مبخب حب جب
  مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح

 مف خف حفجف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حضجض
 جم هل مل خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق
 .البقهة َّ خم حم

 ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ٱُّٱ -2
 .السياء َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي
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قاعدة  عل  كعضبطوالا ال زابفقط    ( عىلىٍنبيٍم جيسىاحه  كىلىٍن ى )  أم الواك كاما بزادة
 ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ُّٱ( ٓاشية ) الوساية أشية الو ندة

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زي ري
 .َّ مث  هت مت خت حت جتهب مب خب

تػىسيواٍ  أي  كردت ) / ّْٗسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( أىف بػىبػٍ
السيػػاء (لا أبػػ  بوػػدها    –  اليػػور ) البقػػهة مػػهاتف كردت  / ّْٗاٞتػػواب رقػػم 

 خي حي جي( كبوػػػػػػػػػػػػػدها   السيػػػػػػػػػػػػػاء )  رب يئ ىئالبقػػػػػػػػػػػػػهة ) 
مػػ   ا٢تمػػزةهةلا كاربػػط قػػالب قػػاؼ( قهيبػػة   الهسػػم مػػ   ىئمػػ  )  الفػػاء ( مي

 - السياء ٫تزةمع  (جي)
  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1

 زث رث  يتىت نت مت زت رت يب
 .البقهة َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

 خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 يي ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .السياء َّ زت رت  يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ
ػػ  رَّبًٌ  )اضػػبط مواضػػع اشات  / ّٓٗسػػواؿ رقػػم  ػػمٍ فىٍضػػالن مًٌ ػػ ى  ) ( بي فىٍضػػالن مًٌ

 ؟.مث اضبطوا ( اَّللًَّ 
ػػػمٍ )   كردت / ّٓٗاٞتػػػواب رقػػػم  ػػػ  رَّبًٌبي  –  اليػػػور ) البقػػػهة مػػػهاتف  (  فىٍضػػػالن مًٌ

 االسػػػػػػػهاء(لا ك   يب  ىب نب مب ) البقػػػػػػػهة   جػػػػػػػاء بوػػػػػػػدها اإلسػػػػػػػهاء (
 الفػػػػاء)    قاعػػػدة الًتبنػػػ  ا٢تجػػػائيعلػػػ كبضػػػبط(لا يل ىل  مل يك)

 - ( كلتولموا - كاك( قبل )  فإذا - فاءأم )  ( الواك قبل
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  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1
 زث رث  يتىت نت مت زت رت يب

 .البقهة َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث
 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت ٱُّٱ -2

 زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك
 .اإلسهاء َّ نن من

ػػػػ ى اَّللًَّ  أمػػػػا )  –جهات حػالػػػػ – حمػػػػهات   اليػػػػور ) الفػػػػت ثػػػػالثفػػػػوردت  ( فىٍضػػػػالن مًٌ
أٞتملػة  كعضػبطوالا اٟتاءا ًتؾ   اٝتوا  هؼ  الاالثكاعتبت اذل أف اليور  (شه حػال

 -(  فتح اٟتجهات يـو اٟتشه  ) االعشائنة
 ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ -1

 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

 نث مث زث رث  يت ىت نت متزت رت يب ىب نب

 .الفتح َّ  يف ىف يث ىث

 .اٟتجهات َّ ام يل ىل مل يكىك مك لك اك ٱُّٱ -2

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -3
 .اٟتشه َّ جض مص خص  حص مسخس حس جس مخ

 ؟.مث اضبطوا ( فىاذٍ يهيكاٍ اَّلٌلى  أي  كردت ) / ّٔٗسواؿ رقم 
  السيػػاءلا  ككا ػػدةمسوػػا   البقػػهة  ثػػالث مػػهات أربػػعكردت  / ّٔٗاٞتػػواب رقػػم 

(  بقػػػػػهات ثػػػػػالثا عيػػػػػاء كلبػػػػػم  " فىػػػػػاذٍ يهيكٍا اَّلٌلى  "   )أٞتملػػػػػة االعشػػػػػائنة كعضػػػػػبطوا
( اٟتج أ وه مولوماتالبقهة   عف  النيفحة   صفحة ) م  الااشلك  الكؿ ا١توضوُت
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( لهنػا   اٟتػجلا بنسمػا  ٰى ين ىن ) ا١تساسػهكبه ه أعت جاء فنوا ذ ه 
 -(  يل ىل ملفأبت )  النيالة  السياء فيناؽ اشات  اف ع  

  ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1
 زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب
 .البقهة َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -2
 خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ
 .البقهة َّ حج مث  هت مت

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىنمن خن حن جن يم ٱُّٱ -3
 .البقهة َّ يي  ىي مي

 ٰى ين ىننن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ -4
 .السياء َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ميزي ري
 الضبط كالفوائد /

(  ىت نت متمػ  البقػهة )  الكؿ(   ا١توضع  زت رتبود ) 
قاعػػػػػػدة الًتبنػػػػػػ  علػػػػػػ   كعضػػػػػػبطوما(  ني  مي)  الاػػػػػػاشلكبوػػػػػػدها   

 (. مي( قبل الباؼ م  ) متم  )  الوُت  ا٢تجائي
فقػػػػط   القػػػػهآف ك مػػػػا موضػػػػح أعػػػػالنلا أمػػػػا  مػػػػهبُتكردت  ( ىل مل) مال اػػػػة / 

   القهآف. الو ندةكا دة   سورة اٞتموة فقط كهي  فمهة( قيًضنىتً )
 ؟.( كىاٍستػىٍسًفهيكا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى تىفيوره رًَّ نمه  أي  كردت ) / ّٕٗسواؿ رقم 
 -  ا١تزمل كالوواف مهاتف كردت  / ّٕٗاٞتواب رقم 

 زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ -1
 .البقهة َّ  نن من

 مه جهين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
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 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه
 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ
 لك  اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت
 ميني زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يكىك مك
 .ا١تزمل َّ خئ حئ جئ يي ىي

 ؟.مث اضبطوا ( مَّ  يػىقيوؿي أي  كردت )  / ّٖٗسواؿ رقم 
التوبػة  – مواضػع ثػالث  اليػور ) البقػهة  مػهاتست كردت  / ّٖٗاٞتواب رقم 

 ثػػػالث لػػػت مػػػ  مػػػهبُت اتب  ) نةعشػػػائأٞتملػػػة اال كعضػػػبطواالوسببػػػوت (  - موضػػػوُت
 ٰروسببوت بشابا ألهم أب  قبلوا )م  البقهة كال الكؿلا ا١توضع (بقهات كعسببوت

 مب خب حبم  البقهة آات متتالنة كأب  بوػدها ) الاالثك الااشل (لا ا١توضع  ٰى
  شل( ك مجم  التوبة أب  قبلوا ) الكؿم  البقهة كا١توضع  الاالث(لا ا١توضع هب
 -( خي) فاءألالتوبة 

 .البقهة َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱ -1
 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -2

 خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ
 .البقهة َّ حج مث  هت مت

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -3
 .البقهة َّ  خض حض جض مص خص

 َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -4
 .التوبة َّ ّٰ  ِّ ُّ

 ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -5
 .التوبة َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
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 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -6
 مم ام يلىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يفىف يث
 .الوسببوت َّ ين ىن  نن من زن رن
ً   كىمىػا لىػتي )  ( خىالىؽو ً  اشًخهىًة ًمٍ   مىا لىتي  ) اضبط اشات / ّٗٗسواؿ رقم 
 ؟.( عَّنًين و  ً  اٍشًخهىًة ًم  كىمىا لىتي )  ( خىالىؽو اشًخهىًة ًمٍ  

   فسػػػهبط الاػػػاشلك الكؿ   ا١توضػػػع ( خػػػالؽ )  كردت البقػػػهة   / ّٗٗاب رقػػػم اٞتػػػو 
ا١توضػع  كأيضػا الشػورل  (  عَّنًيػن و  ) فػسولم أف(  هةبقػال -ؽ )   مػع( خىالىؽو  –ؽ )

علػ  قاعػدة الػزادة  كعضبطوا(  كما لت)    كا١تواضع االخهل(  ما لت)  البقهة   االكؿ
 .للموضع ا١تتأخه

 حن جن  يم ىم ممخم حم جم  يل ىل مل خل ُّٱ -1
 حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي
 رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئرئ
 ىقيف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت
  نن من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق
 .البقهة َّ مي زي ري ٰى ينىن

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -2
 خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ
 .البقهة َّ حج مث  هت مت

 مي زي ري ٰى  ين ىننن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -3
 .الشورل َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
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 ؟.مث اضبطوا ( ًكًمسػٍويم مَّ  يػىقيوؿي  أي  كردت ) / ََْسواؿ رقم 
( جخ  التوبة كالووافلا كجػاء بوػدها   البقػهة )مهاتف كردت  / ََْاٞتواب رقم 

   ربسػػػػا"  كمػػػػسوم مػػػػ  يقػػػػوؿ"   ) بيػػػػناؽ اشات كعضػػػػبطوا(  حي جي ك  التوبػػػػة )
 -(  التوبةيتأذعوا   كي البقهة

 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ  خض حض جض مص

 َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ -2
 .التوبة َّ ّٰ  ِّ ُّ

عٍػنىا  ىيىسىةن  أي  كردت ) / َُْسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( ً  الدُّ
(لا موضػػوُتالسحػػل  –  اليػػور )البقػػهة  مػػهات ثػػالثكردت  / َُْاٞتػػواب رقػػم 

عٍػنىا  ىيىسىةن  "  ) ٞتملة االعشائنةأ كعضبطوا  -( " ٨تلتُت كبقهة  ً  الدُّ
 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ -1

 .البقهة َّ  خض حض جض مص
 خل جلحل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ -2

 .السحل َّ جن مم  خم حم جمهل مل
 .السحل َّ ىت  نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب ٱُّٱ -3

 ؟.ضبطوامث ا ( كىًقسىا عىهىابى السَّارً  أي  كردت ) / َِْسواؿ رقم 
 -  الزههاكاف مهاتف كردت  / َِْاٞتواب رقم 

 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  خض حض جض مص
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ حن جن
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َّػا ) اضػبط مواضػع / َّْسواؿ رقم  ػبيواٍ  عىنًيػن ه ٦تًٌ َّػا)  (  ىيى (  بػىػهىؾى  عىنيػًن ه ٦تًٌ
َّا)  َّاعى  - اٍ تىيىبيواٍ  عىنًين ه ٦تًٌ  ؟.( اٍ تىيىٍَبى  نًين ه ٦تًٌ

َّػػػا)  كردت / َّْاٞتػػػواب رقػػػم  ػػػبيواٍ  عىنًيػػػن ه ٦تًٌ  حط مض ٱُّٱٱ(   سػػػورة البقػػػهة    ىيى

 .َِِالبقهة   َّ  خف حف جف مغ معجغ جع مظ
َّا أما )  جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱالسياء  أكؿفوردت    ( بػىهىؾى  عىنيًن ه ٦تًٌ

  ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم
 .ٕالسياء   َّ جي يه

َّا ) أماك   ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱٱالسياء   شلفوردت    ( اٍ تىيىبيواٍ  عىنًين ه ٦تًٌ
  جتحت هب مب خب حبجب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي
 .ِّالسياء   َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت
َّا) إذف   مهات  أربعك  السياء  كا دمهات   البقهة موضع  ٜت ( كردت  عىنيًن ه ٦تًٌ

   آيتُت فقط مسوا ك ما موضح أعالن.

ػابً  كىاَّلٌلي  ) اضػػبط مواضػع / َْْقػم سػواؿ ر  ػػهًيعي اٟتًٍيى  اَّللًٌ - ًإفَّ  - فىػػًإفَّ ) (  سى
 ؟.( سىهًيعي اٟتًٍيىابً  كىهيوى )  ( سىهًيعي اٟتًٍيىابً 
 - البقهة  السور كالووافمهاتف ( كىاَّلٌلي سىهًيعي اٟتًٍيىاًب ) كردت /  َْْاٞتواب رقم 

 .البقهة  َّ خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض ُّٱٱ -1

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -2
 .السور َّ  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت

( ُٗعمهاف اشية ) أكؿ   ألفاءفوردت ك ندة  ( عي اٟتًٍيىابً سىهًي اَّللًٌ  فىًإفَّ  أما )
 ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ٱُّٱ  قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا
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 ىف يثىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب

 . َّ يك ىك مك لك اك يق  ىق يف

ػػابً  اَّللًٌ  ًإفَّ  أمػػا ) ػػهًيعي اٟتًٍيى  ا١توضػػعمػػهات   اليػػور ) آؿ عمػػهاف  أربػػعفػػوردت  ( سى
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواتافه (لا  –إبهاهنم  –ا١تائدة  – الااشل
 مائدة عمهاف كإبهاهنم كالبسي  تافه ***" أربوةه ا ذا ه   سىهًيعي اٟتًٍيىابً  اَّللًٌ  ًإفَّ  "

 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -1
 مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 .عمهاف آؿ َّ حط مض خض  حض جض مصخص حص

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك ُّٱ -2

 جتهب مب خبحب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري

 .ا١تائدة َّ  مث هت مت خت حت

 .إبهاهنم َّ خض حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -3

 .تافه َّ ين ىن من خن  حن جنيم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

ػػػهًيعي اٟتًٍ  كىهيػػػوى  أمػػػا ) ػػػػابً سى  (ُْ  القػػػػهآف   سػػػورة الهعػػػد اشيػػػػة ) ك نػػػدةفػػػوردت  ( يى
 مق  حق مف خف حف جف مغ ُّٱٱ قاعػػدة الوسايػػة أشيػػة الو نػػدةعلػػ   كعضػػبطوا
 . َّ حم جم  هل مل خلحل جل مك لك خك حكجك

 ؟.مث اضبطوا ( كىاذٍ يهيكاٍ اَّلٌلى  أي  كردت ) / َْٓسواؿ رقم 
(لا اٞتموػة –العفػاؿ  –البقػهة   اليػور ) مػهات ثالثكردت  / َْٓاٞتواب رقم 

ـو البقػػهة أبػػ  بوػػدها )    أمػػا   العفػػاؿ  لاصػػدر آيػػةالػػيت أبػػت  الو نػػدةكهػػي  ( ً  أىاَّ
 -(  لَّوىلَّبيٍم بػيٍفلىحيوفى   ىًاَتنا أب  بودها )فتشابت الهم كاٞتموة 

 من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ْٕٓ 

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يهىه مه جه ين ىن
 .البقهة َّ ٌّ ٰى

 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -2

 .العفاؿ َّ  مق حق
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -3

 .اٞتموة َّ نئ  مئ زئ رئ

 ؟.مث اضبطوا ( ً  يػىٍومىٍُتً  أي  كردت ) / َْٔسواؿ رقم 

(لا  مػػهبُتالعفػػاؿ  –  اليػػور ) البقػػهة  مػػهات ثػػالثكردت  / َْٔاٞتػػواب رقػػم 
 -(  مهبُتقهة ك  فنيلت "   الب ً  يػىٍومىٍُتً "  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطوا

 من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يهىه مه جه ين ىن

 .البقهة َّ ٌّ ٰى
 حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -2

 .فنيلت َّ  مب خب
 من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 .فنيلت َّ حي جي  يه ىه مه جهين ىن

ً  ابػَّقى أي  كردت )  / َْٕسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( ًلمى

  البقػػػهة   جػػػاء بوػػػدهالا البقػػهة  السيػػاء كالوػػػواف مػػػهاتف كردت /  َْٕاب رقػػػم اٞتػػو 
( كابقػوا) ( مػ   لمػة قػاؼ )الػػ  عػهبط(.  كال بالمػوف فتػنال)  السيػاءلا ك  (كابقوا هللا)



 ْٖٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

قاعػػػدة ربػػػط  ػػػهؼ مػػػ  ا١توضػػػع ا١تتشػػػابت مػػػع  ػػػهؼ مػػػ  اسػػػم علػػػ   هةقػػػالب قػػػاؼ مػػػع
 - اليورة

 من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يهىه مه جه ين ىن

 .البقهة َّ ٌّ ٰى
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -2

 يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل

 هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 .السياء َّ مح جح مج حج مث

 ؟.مث اضبطوا ( كىاٍعلىميوا أىعَّبيمٍ  أي  كردت ) / َْٖسواؿ رقم 
التوبػػػة (لا  –  اليػػػور ) البقػػػهة مػػػهبُت  مػػػهات ثػػػالثكردت  / َْٖاٞتػػػواب رقػػػم 

ػػمٍ  "  ) أٞتملػػة االعشػػائنة كعضػػبطوا ػػوا أىعَّبي لا   (لبػػم بقػػهبُت  التوبػػة" بوػػد بػػوبتبم كىاٍعلىمي
 -(لا ك  التوبة أبت   بدايتوا  اٟتهثك  التوجلالبقهة به هها لدل ) 

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .بقهةال َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يهىه مه
 جغ مع جع  مظحط مض خضحض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -2

 .البقهة َّ حق  مف خف حفجف مغ
 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -3

 .التوبة َّ ىي

 ؟.مث اضبطوا ( ًإلىٍنًت ٖتيٍشىهيكفى  أي  كردت ) / َْٗسواؿ رقم 
 –  ختػػػػاـ اشات   اليػػػػور ) البقػػػػهة  مػػػػهات سػػػػبعكردت  / َْٗاٞتػػػػواب رقػػػػم 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ْٓٗ 

أٞتملػػػػة  كعضػػػػبطواا١تلػػػػه (  –اجملادلػػػػة  –ا١تومسػػػػوف  –اؿ العفػػػػ –ا١تائػػػػدة  –العوػػػػاـ 
ا١تلػػػه (لا  بقػػػهة العوػػػاـ مػػػ  العفػػػاؿ علػػػ  مائػػػدة ا١تػػػومسُت كال ٕتػػػادلوا    ) االعشػػػائنة
 -ا١تله (  –  موضوُت ) ا١تومسوف  ألواكككردت 

 من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يهىه مه جه ين ىن
 .البقهة َّ ٌّ ٰى

 من خن حن جن  يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .ا١تائدة َّ خي حي  جي يه ىه مه جهين ىن

 .العواـ َّ خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح ٱُّٱ -3
 جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ٱُّٱ -4

 .العفاؿ َّ جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 .ا١تومسوف َّ زث رث يت  ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -5
 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب ٱُّٱ -6

 .اجملادؿ َّ خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 .ا١تله َّ حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن ٱُّٱ -7

 / كالفوائدالضبط 
( يه ىه مهقبلوػػا ) اجملادلػػة ( ألػػهم أبػػ  –بشػػابت آيػػيت ) ا١تائػػدة  -ُ

لا التػػػاء ا١تهبوطػػػػةك الػػػداؿ كا ػػػًت ت  لتػػػا اليػػػوربُت   أٝتنومػػػػا ْتػػػه  
( كهػػي موضػػع كسػػػط  خس حس مخجس بنسمػػا   العوػػاـ أبػػ  قبلوػػا )

سػػػط بػػػػُت قاعػػػػدة اخػػػتالؼ الو علػػػ   فسضػػػبطوابػػػُت ا١تائػػػدة كاجملادلػػػػة 
 .الطهفُت ا١تتشابُت

 جه  هن من خن بشابت آييت ) ا١تومسوف كا١تله ( ٔتا أب  قبلوا )  -ِ



 َْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

اسػػػػم  كاك( كعهبطوػػػػا مػػػػع  رت ) الػػػػواك( ك  ا١تومسػػػػوف بػػػػزادة  مه
 (.اليورة )ا١تومسوف

 ؟.مث اضبطوا ( كىاَّلٌلي الى ٭تًي ُّ  أي  كردت ) / َُْسواؿ رقم 
آؿ عمػػػهاف  – مػػػهبُتور ) البقػػػهة   اليػػػ مػػػهات سػػػتكردت  / َُْاٞتػػػواب رقػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوااٟتديد (  –ا١تائدة  – مهبُت
 ك  مائدة اٟتديد قد أاتف ***   الزههاكاف مهاتف"  كىاَّلٌلي الى ٭تًي ُّ  "

 ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ اك يق

 .البقهة َّ  اك يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت  ىت  ٱُّٱ -2
 زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك ٱُّٱ -3

 .عمهاف آؿ َّ  نن من
 حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ -4

 مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص
 .عمهاف آؿ َّ  حف جف

 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ُّٱ -5

 مم خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق

 مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن  جن

 .ا١تائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب هئ
 مق حق مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ٱُّٱ -6

 .اٟتديد َّ خك حك جك
 .(جف  اؿ عمهاف أب  بودها   اشيتُت ) مال اة /



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُْٔ 

 ؟.مث اضبطوا ( ابًَّق اَّلٌلى  أي  كردت ) / ُُْسواؿ رقم 
(لا  موضػػػػوُتال ػػػػزاب  –  ) البقػػػػهة  مػػػػهات ثػػػػالثكردت  / ُُْاٞتػػػػواب رقػػػػم 

أبػػػت   ا١توضػػػع (لا ك "   بقػػػهة ال ػػػزاب  ابَّػػػًق اَّلٌلى  "  ) أٞتملػػػة االعشػػػائنة كعضػػػبطوا
 -( كهو ا١توضع الخَت  اَّلٌلى  ابَّقً كى )  الواكالااشل م  ال زاب بزادة 

 نن منزن رن ممام  يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ ين ىن

 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 .ال زاب َّ ىن من

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -3
 رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث
 .ال زاب َّ نن  من زن رن مم اميل ىل مل يك

ػػادي  كىلىبًػػٍئ ى )اضػػبط مواضػػع  / ُِْسػػواؿ رقػػم  ػػادي  كىبًػػٍئ ى ) (اٍلًموى  فىبًػػٍئ ى ( )اٍلًموى
ادي   ؟.(اٍلًموى

ػػػادي  كىلىبًػػػٍئ ى ) كردت  / ُِْاٞتػػواب رقػػػم  ( كالػػػالـ ألػػػواكبػػهن النيػػػنسة أم )(  اٍلًموى
 ُٕٗ-ُِأمػا   آؿ عمػهاف .ة الو نػدةقاعػدة الوسايػة أشيػعلػ   كعضبطوا فقط   البقهة

ػػػػادي  كىبًػػػػٍئ ى  ( أم ) ألػػػػواك فػػػػوردت ) ُٖكالهعػػػػد  لاكهػػػػها هػػػػو الصػػػػل   القػػػػهآف ( اٍلًموى
 ٔٓص ك  د (هعػػػػال –اف ه مػػػػع  اٝتػػػػاء اليػػػػور ) آؿ  الػػػػهاءك الوػػػػُت كا ػػػًت ت أ ػػػػهؼ 

ادي  فىًبٍئ ى  ( أم ) ألفاء كردت )  .الو ندة قاعدة الوساية أشيةعل   كعضبطوا ( اٍلًموى
 نن منزن رن ممام  يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ ين ىن
 .عمهاف آؿ َّ ىب نب مب زبرب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ اك يق ىق يفىف يث ىث  نث مث ٱُّٱ -3



 ِْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم ٱُّٱ -4
 .الهعد َّ  من مل مك لكهش مش هس مس هث مث  هتمت هب مب

 .ص َّ حص مس خس حس جس ُّٱ -5
 ؟.مث اضبطوا ( ٍهضىاًت اَّللًٌ ابًٍتسىاء مى  أي  كردت ) / ُّْسواؿ رقم 

السيػػػاء (  – مػػػهاتف  اليػػػور ) البقػػػهة  مػػػهات ثػػػالثكردت  / ُّْاٞتػػػواب رقػػػم 
 -( للسياء بقهبُت" اقهاء     ابًٍتسىاء مىٍهضىاًت اَّللًٌ  "  )أٞتملة االعشائنة كعضبطوا

 هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ُّٱ -1
 .البقهة َّ جب

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن

 .البقهة َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين
 .السياء َّ ٰى ٰر
 ؟.مث اضبطوا ( كىاَّلٌلي رىؤيكؼه ًأٍلًوبىادً أي  كردت )  / ُْْسواؿ رقم 

 ا أيوػػػا جػػػاء بوػػػدها   البقػػػهة )   الزهػػػهاكافلامػػػهاتف كردت  / ُْْاٞتػػػواب رقػػػم 
(لا  قػػػل إف  سػػػتم ٖتبػػػػوف هللا ك  آؿ عمػػػهاف )(لا  الػػػهي  آمسػػػوا ادخلػػػوا   اليػػػلم  افػػػة

مػ   القػاؼ ( قبػل ) ا أيوػا مػ  ا٢تمزة أم أف )لا ا٢تجائي الًتبن  قاعدة عل  كبضبط
  (. قل
 هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ُّٱ -1
 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب
 .البقهة َّ جس مخ جخ مح جح  مجحج

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



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ّْٔ 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جييه ىه مه جه
 زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
 .آؿ عمهاف َّ نب  مب
ًبػػػنمه  أىفَّ  ) مواضػػػع اضػػػبط / ُْٓسػػػواؿ رقػػػم   مفتو ػػػة أىفَّ  ٫تػػػزة ( اَّلٌلى عىزًيػػػزه  ى

ًبنمه  اَّلٌلى عىزًيزه  ًإفَّ )  ؟.مبيورة ًإفَّ  ٫تزة ( ى
  سورة مهاتف  مفتو ة أىفَّ  ٫تزة ( يزه  ىًبنمه اَّلٌلى عىزً  أىفَّ ) كردت  / ُْٓاٞتواب رقم 

 الكؿفة ) الولػػػػم (لا   ا١توضػػػػع ( أبػػػػ  قبلوػػػػا   ا١توضػػػػع صػػػػ الاالػػػػثك  الكؿ البقػػػػهة )
  - مفتو ة ٫تزة( خض( فاجولوا رابطا له ١توضوي ) كىاٍعلىمٍ )  الااشل( ك  فىاٍعلىميواٍ )
 .البقهة َّ جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس ُّٱ -1
 جه ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه
 .البقهة َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ

ًبػػنمه  اَّلٌلى عىزًيػػزه  ًإفَّ  ) أمػػا مػػهات   اليػػور )البقػػهة  ٜتػػ  فػػوردت مبيػػورة ًإفَّ  ٫تػػزة (  ى
 –"  الفػػاءبػػزادة  الاػػاشل"  موضػػوُتالعفػػاؿ  – " اليػػواؿ عػػ  النتػػام "  ا١توضػػع الاػػاشل

 -لقماف(  –التوبة 
 ىن من خنحن  جن يم ىم ممخم حم جم يلىل مل خل ُّٱ -1

 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين
 .البقهة َّ  ُّ َّ ٍّ

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -2
 .العفاؿ َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن ٱُّٱ -3
 .العفاؿ َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ



 ْْٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ٱُّٱ -4

 ميزي  ري ٰى ين ىن نن من  زن

 .التوبة َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني

 حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ٱُّٱ -5

 .لقماف َّ مه جه هن من خن حنجن مم خم

 / كالفوائدالضبط 
(    ػػػػل ا١تواضػػػػع إال    ًإفَّ الصػػػل   القػػػػهآف البػػػهصل أف أتيت ا٢تمػػػػزة مبيػػػورة ) 

ًبػػػػنمه  اَّلٌلى عىزًيػػػزه  ًإفَّ مواضػػػع ) كعضػػػػبط موضػػػوُت  مػػػا ذ ػػػهت سػػػػابقا أبػػػت ألفػػػتحلا  ( ى
مػػ  سػػورة  الاػػاشل موضػػع( كاعتبػػت لل بقػػهة العفػػاؿ للتػػائبُت كلقمػػاف  ) ٞتملػػة االعشػػائنةأ

 ٰى ين ىن نن  من زن( لػػدل )مئ) الفػاءبػزادة أبػ   ك نػد العفػاؿ
 ( فال بسيوا.....ري

 الكؿ) كالطػػػهفُت ا١تبيػػػورة أ٢تمػػػزةأبػػػ   الوسػػطألسيػػبة ١تواضػػػع البقػػػهة أف ا١توضػػػع 
 .ا٢تمزة بفتح( أب  الاالثك 

ٍل يىسايهيكفى ًإالَّ أىف ) اضبط مواضع / ُْٔقم سواؿ ر   ؟.كالهم أب  بودها ( هى
  -مواضع اشات هي  ما يلي  / ُْٔاٞتواب رقم 

 مكلك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -1
 .ابلقرة َّ  هل مل خل حل جل

 جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه
 .عاماألن َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ

 خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ُّٱ -3
 .انلحل َّ حل جل مك لك خك حك  جك مق حقمف
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 / كالفوائدالضبط 
ػػٍل يىسايػػهيكفى ًإالَّ أىفكردت )  -ُ مػػهات   القػػهآف )البقػػهة  ثػػالث( بػػهن النيػػنسة  هى

 السحل(لا كاعتبت أهنا ثالث اٝتاء للحنواَنت. –العواـ  –
ٍبًنػىويمي اَّلٌلي  بودها   البقهة ) -ِ ك٣تػيء اسػم  ألنػاءردت ك ندة بهن النيػنسة ك  ( أيى

 .ربهكلفظ  ألتاءلا بنسما   العواـ كالسحل أبت هللااٞتالؿ 
( جعمػع  لمػة )( كدل أتت   العواـلا كعهبطوا جعزيد   سورة السحل لفاة ) -ّ

اعىتي كىبػىوىاذلى  اَّللًٌ  أىٍمهي  أىبى ) اليت كردت   بداية اليورة   فىالى بىٍيتػىٍوًجليوني سيٍبحى
ا ييٍشهً يوفى   .( عىمَّ

ػػٍل يىسايػػهيكفى أكد اال ػػارة اذل  لمػػة )  مال اػػة / ( كردت بػػهن النيػػنسة    ػػل القػػهآف  هى
الزخػػػهؼ ( إال    –السحػػػل  –العػػػهاؼ  –العوػػػاـ  –مواضػػػع ) البقػػػهة  ٜتػػػ كهػػػي 

ػػػلٍ )  الفػػػاء  ( أبػػػت بػػػزادة  –موضػػػوي ) فػػػاطه    فقػػػط أ فػػػظ إذف(لا  يىسايػػػهيكفى  فػىوى
 - فاءك  تَتها بال  ألفاء  ( اليت أبت  –فاطه موضوي ) 

 مع جع مظ حطمض خض حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ ٱُّٱ -1

 .فاطه َّ حل  جل مك لك خك حك جكمق حق مف خف حف جفمغ  جغ

  هن من خن حن جنمم خم حم جمهل مل خل حل  جل مك لك ٱُّٱ -2

 .  َّ مه جه



 ْٔٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 قيًضػػيى ( ) لىقيًضػػيى الىٍمػهي )  ( كىقيًضػػيى الىٍمػهي  ) بط مواضػعاضػػ / ُْٕسػواؿ رقػم 
 ؟.(الىٍمهي 

جػػاء بوػػدها    البقػػهة كهػودلامػػهاتف  ( كىقيًضػػيى الىٍمػهي )  كردت / ُْٕاٞتػواب رقػػم 
 لا(كاستوت عل  اٞتودم) بنسما   هود جاء بودها(  كاذل هللا بهجع المور)    البقهة
مػ   التاءك  .دو هكاك مع  ( كاستوت م  )الواك كعهبط  ةه البقراء ( مع  بهجع )راء عهبط 

  -م  عف  ا١تخهج  دم  هو  الداؿك  (كاستوت)
 لكمك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  هل مل خل حل جل
 جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱ -2

 .هود َّ خل حل جل مك  لك حكخك
 -فقط   سورة العواـ  مهاتففوردت  ( لىقيًضيى الىٍمهي  أما )

 .العواـ َّ  لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ ُّٱ -1

 حض جض مصخص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2

 .العواـ َّ  مض خض

 - (مهصل –إبهاهنم  –مهات   اليور )يوس   ثالثفوردت  ( الىٍمهي  قيًضيى  أما )
 يي ىي ني مي زيري ٰى ين  ىن نن من زن ٱُّٱ -1

 .يوس  َّ هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ

  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱ -2

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل
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 خب حب جب  هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي زي

 جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب

 .إبهاهنم َّ  مخ جخ مح

 .مهصل َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 ؟.مث اضبطوا ( كىًإذلى اَّللًٌ بػيٍهجىعي االميوري  أي  كردت ) / ُْٖسواؿ رقم 

العفػاؿ  –اؿ عمهاف  –  اليور ) البقهة  مهات ستكردت  / ُْٖاٞتواب رقم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوااٟتديد (لا  –فاطه  –اٟتج  –

  آفً هٍ قي  الٍ ً   ةه تَّ " سً  ًإذلى اَّللًٌ بػيٍهجىعي االميوري كى  "
ى
 ندٍ جً ا١ت

 يدٍ دً هي اٟتى اطً فى كى  نجً جً حى لٍ لً  اؿً فى عػٍ الى   ى مً  افى هى مٍ عً  ةي هى قى بػى 
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ -1

 .البقهة َّ  هل مل خل حل جل مكلك
 .عمهاف آؿ َّ خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت  حت  ٱُّٱ -3

 .العفاؿَّخض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ
 .اٟتج َّ يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ -4
 .فاطه َّ خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -5
 .اٟتديد َّ مت  زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ٱُّٱ -6



 ْٖٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.مث اضبطوا ( فىًإفَّ اَّلٌلى  ىًديدي اٍلًوقىابً  أي  كردت ) / ُْٗسواؿ رقم 
 اٟتشػه( –العفػاؿ  –قػهة   اليػور )الب مػهات ثػالثكردت  / ُْٗاٞتػواب رقػم 
فػػػإف هللا  ػػػديد مػػػ   شػػػه البقػػػهة   العفػػػاؿ "    )أٞتملػػػة االعشػػػائنة كعضػػػبطوا
 - (" الوقاب 

 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ حي جي يه ىه مه

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي زي ٱُّٱ -2
 .العفاؿ َّ هب مب

 .اٟتشه َّ من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 / فائدة
ػاًقًق اَّلٌلى كىرىسيػولىتي  كلبػ    العفػاؿ ) بشابت آييت العفاؿ كاٟتشػه  ك  (  كىمىػ  ييشى

 -(  د.فاضل اليامهائ ( فما الفهؽ بنسوما؟. )  كىمى  ييشىاؽًٌ اَّللَّى اٟتشه ) 
ػػاًققً   نػث كرد ذ ػػه الهسػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ييفػػٌه اإلدتػاـ )  ) ذىلًػػهى (  مػا   قولػػت بوػاذل  ييشى

ػػػًديدي اٍلًوقىػػػاًب } ػػػولىتي فىػػػًإفَّ اَّلٌلى  ى ػػػاًقًق اَّلٌلى كىرىسي ػػػولىتي كىمىػػػ  ييشى ػػػآقُّوٍا اَّلٌلى كىرىسي ػػػٍم  ى  {ُِّبًىعػَّوي
ػػهى ( كقولػػت بوػػاذل )  العفػاؿ ى لىػػتي ا٢ٍتيػػدىل كىيػىتَّبًػػٍع تىنػٍ ػػوؿى ًمػػ  بػىٍوػػًد مىػػا بػىبػىػُتَّ ػاًقًق الهَّسي كىمىػػ  ييشى

ًبنًل اٍلميٍوًمًسُتى عػيوىلًٌ  ػاءٍت مىنًيػَتان سى ( ك نػث  { السيػاءُُٓ} ًت مىا بػىوىذلَّ كىعينٍيًلًت جىوىسَّمى كىسى
ػاؽًٌ  أيفهًد هللا بواذل بيػتخدـ ) ػاقُّوا اَّللَّى كىرىسيػولىتي (  مػا   قولػت بوػاذل ) ييشى ذىلًػهى ِبًىعػَّويػٍم  ى

 { اٟتشه(.ْ} كىمى  ييشىاؽًٌ اَّللَّى فىًإفَّ اَّللَّى  ىًديدي اٍلًوقىابً 
 ؟.مث اضبطوا ( زييًٌ ى لًلًَّهي ى  ىفىهيكاٍ  أي  كردت ) / َِْقم سواؿ ر 

 جػػػاء بوػػػدها   البقػػػهة لاالبقػػػهة  الهعػػػد كالوػػػواف مػػػهاتف كردت  / َِْاٞتػػػواب رقػػػم 
قاعػػػػدة الًتبنػػػػ   علػػػػ  كبضػػػػبط(  مبػػػػهيهيم كصيػػػػديكا)  بنسمػػػػا   الهعػػػػد( اٟتنػػػػاةي الػػػػديعنا)

 - ( مبهيهيمم   ١تنما)  قبل(  اٟتناةم   ا٢تمزة)  لا أم أفا٢تجائي
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 رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱ -1
 .البقهة َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ

 حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مضخض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -2
 حم جم هل مل خل حل جلمك لك خك  حك جك مق حق مف خف
 .الهعد َّ جي ٰه مه جه هن من خن حن جنمم  خم

 ؟.مث اضبطوا ( كىيىٍيخىهيكفى  م مهة كردت  لمة )  / ُِْسواؿ رقم 
مػ  ) جػاء بوػدها   البقػهة   البقهة كالنيػافاتلامهاتف كردت  / ُِْاٞتواب رقم 
قاعػػػػدة الًتبنػػػػ  علػػػػ   كبضػػػػبط(لا  كإذا ذٌ ػػػػهكا)  بنسمػػػػا   النيػػػػافات(لا الػػػػهي  آمسػػػػوا

  (. كإذا ذٌ هكام   الواك)  قبل(  م  الهي م   ا١تنم)  أم أفلا ا٢تجائي
 رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ٱُّٱ -1

 .هةالبق َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ
 .النيافات َّ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ٱُّٱ -2

 ؟.مث اضبطوا ( ًم ى الًَّهي ى آمىسيواٍ  أي  كردت ) / ِِْسواؿ رقم 
 –ا١تطففػُت  –السياء  –  اليور ) البقهة  مهات أربعكردت  / ِِْاٞتواب رقم 

" دل يطففػوا   بقػهة  ًمػ ى الَّػًهي ى آمىسيػواٍ  عيػاءه "    )أٞتملػة االعشػائنة كعضبطواالبلد (لا 
 - ( البلد

 رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ

  حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -2
 .السياء َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم

 .ا١تطففُت َّ خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ -3
 .البلد َّ مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ -4



 َْٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ػػػػابو كىاَّلٌلي يػىػػػػهٍ  أيػػػػ  كردت ) / ِّْسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػاء ًبسىػػػػٍَتً ً يى ػػػػ  يىشى مث  ( زيؽي مى
 ؟.اضبطوا

 البقػػػػهةجػػػػاء بوػػػػدها    السػػػور ( –  ) البقػػػػهة مػػػػهاتف كردت  / ِّْاٞتػػػواب رقػػػػم 
ةن ) ػػػافى السَّػػػاسي أيمَّػػػةن كىاً ػػػدى ػػػهىابو ًبًقنوىػػػةو  ) السػػػور( بنسمػػػا    ى ػػػا٢تييٍم  ىيى ػػػهيكا أىٍعمى ( كىالَّػػػًهي ى  ىفى

ػافى السَّػاسي مػ    الباؼلا أم أف ) ائيقاعدة الًتبن  ا٢تج  عل  كبضبط  الػواك( قبػل )  ى
  -( رالسو  –ة ه )البق  اسم اليوربُت  الهاءكا ًتؾ  هؼ لا (كىالًَّهي ى  ىفىهيكام  

 رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱ -1
 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ
 .البقهة َّ حت....... رث  يت ىت نت

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ -2
 .السور َّ  ىف..... يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

  القهآف   سورة آؿ  كا دةفوردت مهة  ( إفَّ اَّلٌلى يػىٍهزيؽي مى  يىشىاء ًبسىٍَتً ً يىابو  أما )
 مكلك خك حك جك مق حق  مف خف حف ٱُّٱٱ( ّٕعمهاف اشية )

 جي ٰه مه  جههن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل  خل حل جل
ٱٱَّ  مث هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي قاعدة الوساية أشية عل   كعضبطواٱ

 .لو ندةا
ػاء كاللفػظ ) ػابفػػورد هبػها بػدكف )  ( يػىػٍهزيؽي مىػػ  يىشى   سػػورة  كا ػدة( مػػهة  ًبسىػػٍَتً ً يى

 .َّ يك  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث ُّٱٱ (ُٗالشورل اشية )
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ُْٕ 

ػػػافى السَّػػػاسي أيمَّػػػةن كىاً ػػػدىةن )  اضػػػبط اشات / ِْْسػػػواؿ رقػػػم  ػػػافى  )(   ى ػػػا  ى كىمى
 ؟.( السَّاسي ًإالَّ أيمَّةن كىاً دىةن 

ةن كردت ) / ِْْاٞتواب رقم  (   سورة البقهة اشية   ىافى السَّاسي أيمَّةن كىاً دى
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبُّٱ( ُِّ)

 ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن  مم
 .َّ حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئخئ حئ

ةن بنسما )   حص ٱُّٱ( ُٗردت   سورة يوع  اشية )( فو  كىمىا  ىافى السَّاسي ًإالَّ أيمَّةن كىاً دى

 جف مغ جغ مع  جع مظ حطمض خض حض جض مص  خص

 .َّ مق  حق مف خف حف

( اؿلػن  فنوػا )يػوع  ( ك  أيمَّػةن  ) ( فجػاءت اؿفنوػا ) البقهة أف اسم سورة  امكعضبطو
 (. ًإالَّ أيمَّةن  فجاءت )
ةن  كردت ) مال اة /  .مهات   القهآف البهصل كال داعي ٟتنيهها بيع(  أيمَّةن كىاً دى

 ؟.مث اضبطوا ( فػىبػىوىثى اَّلٌلي  أي  كردت ) / ِْٓسواؿ رقم 

جػػاء بوػػدها   البقػػهة          ا١تائػػدة (لا  –  ) البقػػهة مػػهاتف كردت  / ِْٓاٞتػػواب رقػػم 
لا أم أف قاعدة الًتبن  ا٢تجائي  عل   كبضبط(لا  تيهىاأن  (لا بنسما   ا١تائدة ) السًَّبنًٌُتى  )
   - ( تيهىاأن م   السُت( قبل )  السًَّبنًٌُتى م   ا٢تمزة) 
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ -1

 .البقهة َّ حت... لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث



 ِْٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 .ا١تائدة َّ  خن...جكمق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ -2

هًي ى كىميسًهرًي ى  أي  كردت ) / ِْٔسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( ميبىشًٌ

 –العوػػاـ  –يػػاء الس –  اليػور ) البقػػهة  مػػهات أربػػعكردت  / ِْٔاٞتػواب رقػػم 
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواالبو  ( 

هًي ى كىميسًهرًي ى  " ـً وى عػٍ الى  ةي هى قى بػى  *** اءٍ هَّ  قػي ةه اى وى بػى رٍ " أى  ميبىشًٌ  اءٍ يى سًٌ الٍ   ً وٍ  ى كى  ا
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ حت.... لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ -2

 .السياء َّ ىق  يف ىف يث
 لك اك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت  ُّٱ -3

 .العواـ َّ يك ىك مك
  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٱُّٱ -4

 .البو  َّ نث مث زث رث يت ىت نتمت زت رت
 (. زث رث يت  ىت  العواـ كالبو  بشابت الهم أب  قبلوا )  مال اة /

ػػػمي اٍلًبتىػػػابى  كىأىعػػػزىؿى اضػػػبط مواضػػػع )  / ِْٕسػػػواؿ رقػػػم  ػػػمي مىوى  كىأىعزىٍلسىػػػا)  ( مىوىوي  وي
 ؟.( اٍلًبتىابى 

ػػمي اٍلًبتىػػابى  كىأىعػػزىؿى كردت ) /  ِْٕاٞتػػواب رقػػم  (   سػػورة البقػػهة ككردت   مىوىوي
 بنسمػػػا  (  ًأٟتٍىػػػقًٌ  ) البقػػػهة جػػػاء بوػػػدها  لا (   اٟتديػػػداٍلًبتىػػػابى  مىوىويػػػمي  كىأىعزىٍلسىػػػا)

مػػػ   اءالبػػػ لا أم أف )قاعػػػدة الًتبنػػػ  ا٢تجػػػائي  علػػػ  كبضػػػبط( كىاٍلًمنػػػزىافى ) اٟتديػػػد
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 مػع سػناؽ اشيػة فسضػبطوا(  أىعزىٍلسىػاكى  (لا أمػا  لمػة )كىاٍلًمنزىافى م   الواك( قبل ) ًأٟتٍىقًٌ 
 - ( أىٍرسىٍلسىا ريسيلىسىا ) عف  اشية   قبلوا نث أب  

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ -1
 .البقهة َّ حت ..... لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 يه ىه مه جه ين  ىن من خن حنجن يم
 .اٟتديد َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي  مي خي حي جي

 لًػػػنىٍحبيمى )(بػىػػػٍُتى السَّػػػاسً  ٍحبيمى تى لًػػػ - لًػػػنىٍحبيمى ) اضػػػبط مواضػػػع / ِْٖسػػػواؿ رقػػػم 
سػىويمٍ   ؟.(بػىنػٍ

فقط   سورة البقهة  كا دة مهة ( بػىٍُتى السَّاسً  لًنىٍحبيمى )  كردت / ِْٖاٞتواب رقم 
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ( ُِّاشية )
 عل كعضبطوا  َّ حت ..... لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

 .قاعدة الوساية أشية الو ندة
 خضٱُّٱ( َُٓكا دة   سورة السياء اشية ) مهة( كردت  بػىٍُتى السَّاسً  ٍحبيمى تى لً )  ك هله
 جك مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض

 .قاعدة الوساية أشية الو ندة عل  عضبطواكأيضا  َّ  خك حك

ػسػىويمٍ  لًنىٍحبيمى أما )  السػور  -السحػل  –مػهات   اليػور ) آؿ عمػهاف  ثػالثفػوردت  ( بػىنػٍ
سػىويمٍ  لًنىٍحبيمى  "  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطوا(لا  مهبُت (لا مػع " عػور   ٨تػل عمػهاف  بػىنػٍ

( إال أعػػػت   ا١توضػػػع  جغ مع جع مظ حطالسػػػور أبػػػ  قبلوػػػا )  موضػػػويمال اػػػة أف 
 ألػػػػواكأبػػػػ   الكؿ١توضػػػػع ؿ ( أم اك ) أ كاك( كعهبطوػػػػا مػػػػع  ىن ) الػػػػواكؿ بػػػػزادة ك ال

 - كاكبال  كالااشل
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 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 .عمهاف آؿ َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن من

 نن من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -2
 .السحل َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 .السور َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -3
 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ -4

 .السور َّ لك خك حك جك مقحق مف
 ؟.مث اضبطوا ( بػىٍُتى السَّاسً  أي  كردت ) / ِْٗسواؿ رقم 
آؿ عمػػهاف  – موضػػوُت) البقػػهة    اليػور مػػهات سػػبعكردت  / ِْٗاٞتػواب رقػػم 

عيػػاء "  بػىػٍُتى السَّػػاسً   )"أٞتملػػة االعشػػائنة كعضػبطواص (  - مواضػػع ثػػالثالسيػاء  –
 كبنيػهيفاهتا ( اٟتبم مواضع مسوا أب  قبلوا  لمة ) أربوة   ( عمهاف ٢تم بقهة   صاد

أبػػػػػ   موضػػػػػوُت( ك  مػػػػػ  السيػػػػػاء كسػػػػػورة ص الاػػػػػاشلك  الكؿكا١توضػػػػػع  –البقػػػػهة  أكؿ)
 - السياء ( كا١تداكلة   اؿ عمهاف  لثالبقهة ك  شل االصالح قبلوا ) 

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ حت....لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث

 حم هلجم مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ -2
 .البقهة َّ  جن مم خم

 حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱ -3
 مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص
 .عمهاف آؿ َّ  حف جف

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ -4
 .السياء َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض
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 مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ -5
 .السياء َّ  خك حك جك

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه جهمه ين
 .لسياءا َّ ٰى ٰر

 ٰهمه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ -7
 .ص َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي

ػػاءبٍػويمي اٍلبػىنًٌسىػػاتي  ) اضػػبط مواضػػع / َّْسػػواؿ رقػػم  ػػسػىويمٍ  جى ػػاءبٍػويمي )  ( بػىٍسننػػا بػىنػٍ  جى
سػىويمٍ  اٍلًوٍلمي  جىاءهيمي ( )  اٍلبػىنًٌسىاتي  جىاءهيمي ( )  اٍلبػىنًٌسىاتي   ؟.( اٍلًوٍلمي  اءهيمي جى ( )  بػىٍسننا بػىنػٍ

اءبٍػويمي اٍلبػىنًٌسىاتي )  كردت / َّْاٞتواب رقم   موضوُت  ) البقهة  مهات ثالث ( جى
ػػسػىويمٍ أبػػ  بوػػدها )مػػ  البقػػهة  الكؿالسيػػاء (لا كا١توضػػع  – ( ك ػػهفت مػػ  أقػػي بػىٍسننػػا بػىنػٍ

 -ا١تواضع 
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -1

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث
 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ىنين نن من زن
 .البقهة َّ حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئخئ

 مه جهين ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه
 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 .البقهة َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب

 خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱ -3
 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت
 .السياء َّ  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض  مص



 ْٕٔ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

فوردت مهبُت فقط   القػهآف  ال٫تػا   سػورة آؿ عمػهافلا  ( اٍلبػىنًٌسىاتي  جىاءهيمي  أما )
 -( ىن ننكدل أييت مووا )

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -1
 .عمهاف آؿ َّ اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث

 خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٱُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ هت مت

اءبٍػويمي نسة ) ص  مال اة / أبت   البقهة كالسياء ك ال٫تا ألتأعنث بنسما ( ألتأعنث  جى
 فقط   اؿ عمهاف كهو مه ه. مهبُت( ألته َت فأبت  جىاءهيمي صنسة ) 

ػػاءهيمي )  أمػػا ػػاءهيمي ( فقػػط )  اٍلًوٍلػػمي فبػػل الػػهم أبػػ  مػػع )  (  اٍلًوٍلػػمي  جى  أربػػع( ككردت  جى
 اٞتاثنػػػػة ( –الشػػػػورل  –يػػػػوع   –آؿ عمػػػػهاف مػػػػهات   القػػػػهآف البػػػػهصل   اليػػػػور ) 

(لا كموضػع يػوع  هػو  بشاكر عمهاف كيوع    اٞتاثنػة  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطوا
ػػػسػىويمٍ الػػػهم دل أيبػػػ  مووػػػا )  الو نػػػد قاعػػػدة الوسايػػػة ألآليػػػة علػػػ   كعضػػػبطوا(  بػىٍسننػػػا بػىنػٍ
 - الو ندة

 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ُّٱ -1

 مك لك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث
 .عمهاف آؿ َّ يك ىك

 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -2
 .يوع  َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ٰىري

 حت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي  ُّٱ -3

 خس حس جس مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت خت

 .الشورل َّ  مص خص حص مس



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ْٕٕ 

  ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رتيب ىب نب مب ٱُّٱ -4
 .اٞتاثنة َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

ػسػىويمٍ  ( أبػت ) اؿيت   اٝتوػا ) اليور ال مال اة /  –عمػهاف  اؿكهػي )  ( بػىٍسننػا بػىنػٍ
سػىويمٍ  لم أتت )ف(  اؿيوع  لن  فنوا ) جاثنة ( كأما ػال –شورل ال    (. بػىٍسننا بػىنػٍ

 ؟.مث اضبطوا ( اَّلٌلى يػىٍوًدم مى  يىشىاءأي  كردت )  / ُّْسواؿ رقم 
 –السػػػور  – موضػػػوُتهة   اليػػػور ) البقػػػ مػػػهاتأربػػػع كردت  / ُّْاٞتػػػواب رقػػػم 

أمػػػػا (  جت هب  مب خب حب جب هئ البقػػػػهة كالسػػػػور بشػػػػابتا ) اكؿالقنيػػػػ  (لا 
 -(  ىب لمة )   ا١توضوُتالبقهة كالقني  فأب  قبلوا     شل

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -1
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث
 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن
 .البقهة َّ حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئخئ

 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱٱ -2
 ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث  زث
 .البقهة َّ رن  مم ام يل ىل مل يك

 .السور َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىتنت مت زت رت ٱُّٱ -3
 .القني  َّ نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -4

ًيبػٍتيمٍ  أي  كردت ) / ِّْسواؿ رقم   ؟.مث اضبط الهم أب  بودها ( أىـٍ  ى
(لا التوبػة –اؿ عمهاف  –البقهة   اليور ) مهات ثثالكردت  / ِّْاٞتواب رقم 

ًيبػٍتيمٍ  "  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطوا  -(    القهآف  التوبة كالزههاكاف ثالثةه "  أىـٍ  ى
 مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -1



 ْٖٕ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص
 .البقهة َّ مق حق مف خف حف جف

 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم  ٱُّٱ -2
 .عمهاف آؿ َّ جي يه

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -3
 .التوبة َّ ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب

 / كالفوائد الضبط
( كاختلػػ   مج حج مث هت مت خت ) بشػػابت الػػهم أبػػ    الزهػػهاكاف -ُ

وبػػة ( مػػع تاسػػم اليػػورة ) الاتء ( كعػػهبط  ٌّ ٰىالػػهم أبػػ    التوبػػة ) 
الوسايػة قاعػدة  موضع سورة التوبة عل  عضبط( كأيضا  ٌّ ٰى) اتءات 

 .أشية الو ندة
 كعضػػبطوما(  من ( ك  اؿ عمػػهاف أبػػ  ) جح ) بوػػدها  لمػػة البقػػهة أبػػ آيػة    -ِ

 (. منم  )  الوُت( قبل   جحم  )  ا٢تمزةلا قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل  
 (.رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  اؿ عمهاف كالتوبة أبت لفاة ) -ّ
لا ك  آؿ عمػػػهاف ا٠تطػػػاب   آيػػػة البقػػػهة للسػػػي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كللمػػػو  -ْ مسُت علػػػ  الومػػػـو

لهػػػل أ ػػػد بيػػػلنةن ١تػػػا أصػػػابم   سػػػبنل هللا كخػػػ َّ فنوػػػا ذ ػػػه اٞتوػػػاد 
كالنيػربلا أمػػا   التوبػػة فا٠تطػاب للمػػومسُت ٦تػػ   ػاهد فػػتح مبػػة كإعػػالـ 

 ٢تم ِبهنم ال يبمل إٯتاهنم إال ٔتطابقة ظاهههم بواطسوم.
 ؟.( مىيَّويمٍ )  ( يُّويمي ٯتىى  ) ( مَّيَّتػٍويمي  )اضبط مواضع  / ّّْسواؿ رقم 
ويمي كردت )  / ّّْاٞتواب رقم   –مهات   القهأف   اليور )البقهة  ثالث(  مَّيَّتػٍ

 ( بقهة يوع  لفعبناء  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطواالعبناء(لا  –يوع  
 مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -1
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  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص
 .البقهة َّ مق حق مف خف حف جف

 جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -2

 .يوع  َّ ىي  مي خي حي جي يه ىهمه

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -3

 .العبناء َّ ىي مي

ػويمي  أمػا ) الزمػػه(  –اٟتجػه  –هػود  –مػػهات   اليػور )العوػاـ  أربػعفػوردت  ( ٯتىىيُّ
ـي هودو ك جه الزمه  ) أٞتملة االعشائنة عضبطواكايضا   -(  أعوا

 .العواـ َّ نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ٱُّٱ -1

 يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت ٱُّٱ -2
 .هود َّ يك ىك مك لك اك يق ىق

 .اٟتجه َّ  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -3

 .الزمه َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت ٱُّٱ -4

 ىث  نث  ٱُّٱٱ( َُِفقط   سورة العهاؼ اشية ) مهة كا دةفوردت  ( مىيَّويمٍ  أما )

 كعضػػػػػػػػػػػػػػػػبطوا َّ مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
 .عدة الوساية أشية الو ندةقاعل  

 ؟.مث اضبطوا ( كىزيٍلزًليواٍ  أي  كردت ) / ّْْسواؿ رقم 
  -ال زاب (  –  ) البقهة مهاتف كردت  / ّْْاٞتواب رقم 

 مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -1
  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص
 .البقهة َّ مق حق مف خف حف جف

 .ال زاب َّ من زن رن  مم ام يل ىل ٱُّٱ -2
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ا( كبودها   ال زاب )   ىىتَّ يػىقيوؿى الهَّسيوؿي   البقهة )  اجاء بوده ػًديدن (  زًٍلزىاالن  ى
 (.زًٍلزىاالن م  ) الزام( قبل   ىىتَّ م  )  اٟتاء  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوما

 (؟. مىوىتي  آمىسيواٍ  كىالًَّهي ى ( )  كىالًَّهي ى مىوىتي اضبط مواضع )  / ّْٓسواؿ رقم 
(  نػػػػث  مىوىػػػػتي  آمىسيػػػػواٍ  كىالَّػػػػًهي ى الصػػػػل   القػػػػهآف أف بػػػػهد )  / ّْٓرقػػػػم  اٞتػػػػواب

 - ٔٔ – ٖٓهػود  – ٖٖالتوبة  – ِْٗ - ُِْمهات   القهآف البهصل ) البقهة  سبعببهرت 

( كالػػػيت  كىالَّػػػًهي ى مىوىػػػتي ( كال داعػػػي ٟتنيػػػههالا كلبػػػ  ٨تنيػػػه مواضػػػع )  ٖالتحػػػهصل  – ْٗ
ا١تمتحسػػػة (  –الفػػػتح  – موضػػػوُتاليػػػور ) العػػهاؼ مػػػهات   القػػػهآف    أربػػعكردت 

أٞتملػػػة  كعضػػػبطوا(  مىوىػػػتي  آمىسيػػػواٍ  كىالَّػػػًهي ى كاعلػػػم أعػػػت دل يػػػهد   هػػػهن اليػػػور الػػػاالث ) 
  -( "   الفتح عهفوا االمتحاف  كىالًَّهي ى مىوىتي  "التالنة  )  االعشائنة

 مث هت مت ختحت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ  ٱُّٱ -1
 .العهاؼ َّ مج حج

 جت هب مبخب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -2
 .العهاؼ َّ خت  حت

 .الفتح َّ  يف.....حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -3
 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱُّٱ -4

 .ا١تمتحسة َّ لك ..... هت مت خت حت جت
كىالَّػًهي ى ٭تدث لب    قني  االعبناء ما بُت سػوريت العػهاؼ كهػود بػُت ) مال اة /

قاعػدة الػزادة علػ   عضػبطوا(  آمىسيػواٍ ( كاعلػم أف زادة )  مىوىػتي  واٍ آمىسيػ كىالًَّهي ى ( ك ) مىوىتي 
 لا أم أهنا أبت   سورة هود.للموضع ا١تتأخه
 ؟.مث اضبطوا ( عىنٍيهي اَّللًٌ  أي  كردت ) / ّْٔسواؿ رقم 
 -السنيه (  –  ) البقهة مهاتف كردت  / ّْٔاٞتواب رقم 
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 مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱ -1
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص
 .البقهة َّ مق حق مف خف حف جف  جغمغ

 .السنيه َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -2
 بػهاء ( عىنٍيػهى اَّللًٌ )  مضػمومة بػهاء(  عىنٍيػهي اَّللًٌ بوػد )    عف  آية البقهة أبت مال اة /

 .مفتو ة

ػػػػ ٍ  أىعفىٍقػػػػتيم/ اضػػػػبط مواضػػػػع ) ّْٕؿ رقػػػػم سػػػػوا ػػػػٍَتو  مًٌ ػػػػ  أىعفىٍقػػػػتيم( )خى ػػػػةو  مًٌ  (عػَّفىقى
 ؟. ( ىٍيءو   مًٌ  أىعفىٍقتيم)

فقط   ا١توضع الكؿ م   مهة كا دة ( خىٍَتو  مًٌ ٍ  أىعفىٍقتيم )كردت  / ّْٕاٞتواب رقم 
 هل مل خل حل جل  مك لكخك حك جك ٱُّٱ( ُِٓالبقهة لدل اشية )

. َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم  خم حم جم
 موضع. أكؿة كأهنا أبت   ه البق راءمع  ( خىٍَتو  ) راءكعهبط 
 خل ٱُّٱ(َِٕم  البقهة لدل اشية ) ا١توضع الااشل( أبت    عػَّفىقىةو  مًٌ  أىعفىٍقتيمأما ) 

 ىن من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
ي( كا١تقنيود با ا١توضع عػ( مع عوف  لمة )   عػَّفىقىةو كعهبط عوف )  َّ جه ين

 .الااشل

 مق حق مف  خف  ٱُّٱ( ّٗ( أبت   سورة سبأ اشية )  ىٍيءو  مًٌ  أىعفىٍقتيمكأخَتا ) 

 خن حن جنمم خم حم جم هل  مل خلحل جل مك لك خك حك جك

 بأ.س سُت( قهيبة   الهسم م    ىٍيءو م  )  الشُت َّ  هن من
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ػػا بػىٍفوىليػػواٍ  ) اضػػبط اشات / ّْٖسػػواؿ رقػػم  ػػٍَتو  ًمػػ ٍ  كىمى  ( فىػػًإفَّ اَّلٌلى بًػػًت عىلًػػنمه  خى
ٍَتو  ًم ٍ  كىمىا بيسًفقيواٍ )  ؟.(ًإفَّ اَّلٌلى ًبًت عىًلنمه فى   ىٍيءو  ًم  كىمىا بيسًفقيواٍ ( )فىًإفَّ اَّلٌلى ًبًت عىًلنمه  خى

  اليػػػور )البقػػػهة  مػػػهات ثػػػالث ( فىػػػًإفَّ اَّلٌلى بًػػػًت عىلًػػػنمه )  كردت / ّْٖاٞتػػػواب رقػػػم    
  -آؿ عمهاف(  – موضواف

 مم  خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لكخك حك جك ُّٱ -1
 .البقهة َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -2
 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي
 .البقهة َّ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جتهب مب

 .عمهاف آؿ َّ جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3
 / كالفوائدالضبط 
 كعضػػػػبطوما(  خت حت)  الاػػػػاشل( ك   من خن)  الكؿ  البقػػػػهة ا١توضػػػػع  -ُ

(لا  خت حتمػ  )  السػوف( ك  من خنم  )  الفاء( أم أف   فببلمة ) 
 جل  مك خكلك حك جك)  اعفػاؽكأيضا عال ػظ اشيػة الػيت جػاء فنوػا 

 زن) اعفػػػػػػػاؽ( كالػػػػػػػيت دل أييت فنوػػػػػػػا  من خن( ختمػػػػػػػت ) .... حل
 (. خت حت( ختمت ) ....ٰى ين ىن نن من

ػػا بػىٍفوىليػػواٍ   البقػػهة أبػػ  بوػػد )  -ِ ػػا بيسًفقيػػواٍ ( ك )  ًمػػ ٍ  كىمى ػػٍَتو (  لمػػة ) ًمػػ ٍ  كىمى ( خى
 (. ىٍيءو  ًم كاختنيت با سورة البقهة فقطلا أما   آؿ عمهاف أبت )

( أمػػا  من خن اختلػػ   نػػث ابػػ  فنػػت ) ثػػةالاالمػػ  ا١تواضػػع  الكؿا١توضػػع  -ّ
 الكؿا١توضػػع  كعضػػبط(لا  خت حتالاػػاشل مػػ  البقػػهة كآؿ عمػػهاف أبػػ  ) 

 .قاعدبت الوساية أشية الو ندةِبعت الو ند بهن النينسة ك 
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 ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ اضبط اشية / ّْٗسواؿ رقم 
 ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم
 ؟.ُِٔالبقهة/ َّ ٰى ٰر ٰذ يي

يلتب  عل  البو  الًتبن    ههن اشيةلا أم ماذا يقػوؿ أكال  / ّْٗرقم  اٞتواب
ئنا)  ػػنػٍ ػػوٍا  ى ػػ  أىف بىٍبهىهي ئنا)  ( أـ  كىعىيى ػػنػٍ بُّػػوٍا  ى ػػ  أىف ٖتًي   اعتبػػت لتتػػابع كلضػػبطوما(لا  كىعىيى

ػػٍهنه  – عىلىػػٍنبيمي  -  يتًػػ ى  ػػهؼ البػػاؼ أكال ) ػػمٍ  -  ي ػػ  أىف ( فػػتولم بػػها أف ) لَّبي كىعىيى
ئنابىٍبهى  نػٍ ئنا( أبت أكال مث اتت ) هيوٍا  ى نػٍ بُّوٍا  ى (   يٍهنه (لا كأيضا ٤تيء  لمة )  كىعىيى  أىف ٖتًي

ئنا  البداية فتولم با أعت بودها مبا هة )  نػٍ  (. كىعىيى  أىف بىٍبهىهيوٍا  ى
ػػ  ) اضػػبط / َْْسػػواؿ رقػػم  ػػنػٍئنا كىعىيى ػػواٍ  ى ػػ البقػػهةلا ك ) ( أىف بىٍبهىهي أىف  فػىوىيى

ئنابىٍبهىهي  نػٍ  ؟.( السياءوٍا  ى
لا كجػاء بوػدها   البقػهة قاعدة الواك قبل الفػاءعل   عضبطوما / َْْاٞتواب رقم 

ػػمٍ )  ػػهه لَّبي نػٍ ػػوى خى اًػػَتنا(   السيػػاء )  كىهي ػػهنا  ى نػٍ    الػػواك(لا بيػػاكل  ػػهؼ  كى٬تىٍوىػػلى اَّلٌلي ًفنػػًت خى
ػػوى )  ا٢تػػاء  ا١توضػػع الكؿ  الػػواكلا كمػػا بوػػد ا١توضػػوُت  (كى٬تىٍوىػػلى مػػ  ) النػػاءاػػاشل ( كال كىهي
 - الناءقبل  ا٢تاءلا قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوما

 ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه

 حج  مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ٱُّٱ -2
 جض مصخص حص مسخس  حس جس مخ جخ مح جح مج
 .السياء َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض

 (كىاَّلٌلي يػىٍولىػمي كىأىعػتيٍم الى بػىٍولىميػوفى ) التالنػة اضبط مواضػع اشات / ُْْسواؿ رقم 
 ؟.(اَّلٌلى يػىٍولىمي كىأىعتيٍم الى بػىٍولىميوفى  ًإفَّ )

ػػػػوفى الصػػػػل   القػػػػهآف أف بػػػػهد )  / ُْْاٞتػػػػواب رقػػػػم   ( كىاَّلٌلي يػىٍولىػػػػمي كىأىعػػػػتيٍم الى بػىٍولىمي
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السػػػػػور (  –آؿ عمػػػػهاف  – وُتموضػػػػمػػػػهات   اليػػػػور ) البقػػػػهة  أربػػػػع نػػػػث ببػػػػهرت 
 -( "كىاَّلٌلي يػىٍولىمي كىأىعتيٍم الى بػىٍولىميوفى  بقهبُت لػ عمهاف كعور "  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطوا

 ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -2
 ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مكلك اك
 .البقهة َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زيري ٰى

 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ -3
 .عمهاف آؿ َّ هب مب خب  حب جب هئ مئخئ حئ

 حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ُّٱ -4
 .السور َّ جه هن من خن حن جن ممخم

فقط   سورة السحل لدم  مهة كا دةفوردت  ( اَّلٌلى يػىٍولىمي كىأىعتيٍم الى بػىٍولىميوفى  ًإفَّ  أما )
 كعضبطوا َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ٱُّٱ( ْٕاشية )
 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل  

ـي  )أيػػػ  كردت  / ِْْسػػواؿ رقػػػم  ػػػٍوهي اٟتٍىػػهىا ـً  ) ( الشَّ ػػػٍوًه اٟتٍىػػػهىا ػػػٍوًه ) ( ًألشَّ الشَّ
ـً  ـى  ( )اٟتٍىهىا ـى  ( ) الشٍَّوهى اٟتٍىهىا  ؟.( كىالشٍَّوهى اٟتٍىهىا

اـ ابػػ  فقػػط   سػػوربُت ) البقػػهة  ػػل مػػا يتولػػق ألشػػوه اٟتػػه  / ِْْاٞتػػواب رقػػم 
ثػػالث بقػػػهات علػػػ    ) أٞتملػػة االعشػػػائنة كعضػػػبطوا(  مػػػهبُتا١تائػػدة  –مػػػهات  ثػػالث

  -( مائدبُت 
 يك ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث  مث زث ُّٱ -1

 .البقهة َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يلىل مل
  نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -2
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 ىث نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
  مم ام يلىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث

 ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 .البقهة َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ
 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -3

 مس  خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  مت خت حت

 جف مغ جغ معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص

 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف

 .ا١تائدة َّ  جم هل
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ -4

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ

 .ا١تائدة َّ يت ىت نت

 ؟.مث اضبطوا ( يػيقىابًليوعىبيمٍ  )  م مهة كردت / ّْْسواؿ رقم 

اٟتشه (  –التوبة  – موضواف) البقهة  مهات أربعكردت  / ّْْاٞتواب رقم 
 -(  بقهبُت للتائبُت يـو اٟتشه  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطوا

 .البقهة َّ  مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -1
  نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -2

 ىث نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب

  مم ام يلىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث
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 ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 .البقهة َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ
 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -3

 خسحس  جس مخ جخ محجح مج حج مثهت مت خت  حت

 جع مظ حط مض خضحض جض  مص خص حص مس

 .التوبة َّ  جغ مع
  مث هتمت خت حت جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -4

 .اٟتشه َّ  مس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج
ًمسبيٍم  يػىٍهبىدَّ  مى البقهة )  ( ًمسبيٍم عى  ًديًستً  يػىٍهبىًددٍ  كىمى  ) اضبط / ْْْسواؿ رقم 

 ؟.ا١تائدة ( عى  ًديًستً 
  -ا١تواضع هي  / ْْْاٞتواب رقم 

  نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -1
 ىث نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب

  مم ام يلىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث
 ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 .البقهة َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ٱُّٱ -2
 جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ
 .ا١تائدة َّ خص حص مس خس  حسجس مخ جخ مح

 ( يػىٍهبىػدَّ اليورة اليت   اٝتوا  هؼ الداؿ أم ) ا١تائدة ( أبت فنوا بػداؿ كا ػدة ) 
( الػيت كردت    يػىٍهبىػًددٍ اؿ مػ  ) د( كزادة الػ كىمىػ مػ  )  الواكزادة  عضبطكأيضا 

 .قاعدة الزادة لليورة الطوؿسورة البقهة عل  
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عٍػنىا أىٍعمىا٢تييمٍ   ىًبطىتٍ  فىأيٍكلىًئهى  ) اضبط مواضع / ْْٓسواؿ رقم   ( كىاشًخهىةً  ً  الدُّ
عٍػنىا كىاشًخػػػػهىةً   ىًبطىػػػػتٍ  الَّػػػػًهي ى  أيكلىئًػػػػهى )  البقػػػػهة ػػػػا٢تييٍم ً  الػػػػدُّ  أيٍكلىئًػػػػهى ( آؿ عمػػػػهاف )  أىٍعمى

ػػػا٢تييمٍ   ىًبطىػػػتٍ  الًػػػديكفى  أىٍعمى ػػػٍم خى ػػػا٢تييٍم ً    ىًبطىػػػتٍ  أيٍكلىئًػػػهى ( أكؿ التوبػػػة )  كىً  السَّػػػاًر هي أىٍعمى
 ؟.(  شل التوبة الُّدعٍػنىا كىاشًخهىةً 

  -ا١تواضع هي  / ْْٓاٞتواب رقم 
  نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -1

 ىث نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
  مم ام يلىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث

 ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 .البقهة َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ

 .عمهاف آؿ َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱ -2
 لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ٱُّٱ -3

 .التوبة َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن
 ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي
 .التوبة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

 / كالفوائدالضبط 
هة ِبهنػا قػ  الب الفػاءزادة  كعضػبط(  فىأيٍكلىًئهى )  الفاءآية البقهة الو ندة بزادة  -ُ

 هة.قالب قاؼقهيبة   الهسم م  
الوسايػػة  قاعػػدةعلػػ   كعضػػبطوا(  الَّػػًهي ى الػػيت أبػػت بػػزادة )  الو نػػدةآيػػة آؿ عمػػهاف  -ِ

 .أشية الو ندة
( بوػد  ً  الُّػدعٍػنىا كىاشًخػهىةً الػيت دل يػه ه فنوػا )  الو نػدة(  ا١توضع الكؿآية التوبة )  -ّ

ًبطىتٍ  أيٍكلىًئهى )  اًلديكفى (لا بل أب  بودها )  أىٍعمىا٢تييمٍ   ى  (.كىً  السَّاًر هيٍم خى
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ػاجىهيكاٍ  الَّػًهي ى كى  آمىسيػواٍ  الَّػًهي ى  ًإفَّ  ) اضبط مواضػع / ْْٔسواؿ رقم  ػديكاٍ  هى ً   كىجىاهى
ًبنًل اَّللًٌ  ًبنًل اَّللًٌ  ِبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىعفيًيًومٍ  كىجىاهىديكاٍ  كىهىاجىهيكاٍ  آمىسيواٍ  الًَّهي ى  ًإفَّ البقهةلا ) ( سى ( ً  سى

ًبنًل اَّللًٌ  كىجىاهىديكاٍ  كىهىاجىهيكاٍ  آمىسيواٍ  كىالًَّهي ى أكؿ العفاؿلا )   الَّػًهي ى عفػاؿلا )(  شل ال ً  سى
ًبنًل اَّللًٌ  كىجىاهىديكاٍ  كىهىاجىهيكاٍ  آمىسيواٍ   ؟.( التوبةً  سى

  -ا١تواضع هي  / ْْٔاٞتواب رقم 
  مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ مس خس حس جس مخجخ
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ُّٱ -2

 مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت
 ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك ىك
 .العفاؿ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱُّٱ -3
 .العفاؿ َّ مغ جغ مع جع مظ حطمض خض

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ -4
 .التوبة َّ  حم جم هل مل خلحل

 / كالفوائدالضبط 
( كدل بػهد   أقػي  آمىسيػواٍ  الَّػًهي ى  ًإفَّ ( بوػد )  كىالَّػًهي ى بزادة )  الو ندةآية البقهة  -ُ

 ا١تواضع.
 (. آمىسيواٍ  الًَّهي ى ( قبل )  ًإفَّ العفاؿ كردت فنوا )  أكؿاية البقهة ك  -ِ
( إال أعػػت  ِبًىٍمػػوىا٢تًًٍم كىأىعفيًيػػًومٍ مػػ  العفػػاؿ كالتوبػػة كردت فنوػػا )  الكؿا١توضػػع  -ّ

ػًبنًل اَّللًٌ بقدمت   العفاؿ علػ  ) ( كأتخػهت   التوبػةلا كعضػبطوا ِبف سى
   قبل سبنل هللا.( أبت االمواؿ كالعف ًإفَّ اشية اليت فنوا ) 

  العفاؿ كلب  دل  موضع  لث( فقد كردت    كىجىاهىديكاٍ  كىهىاجىهيكاٍ أما )  -ْ
 حف جف ٹٱٹٱُّٱ(  ٕٓيهد مووا   سبنل هللا كهي اشية الخَتة )
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ْٖٗ 

 حل  جل مك لكخك حك جك مق حق مف  خف
 .َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل

نػٍهه  كردت )  م مهة / ْْٕسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( ٢تىيٍم خى
  - البقهة كآؿ عمهاف  الزههاكاف مهاتف كردت  / ْْٕاٞتواب رقم 

 ىن من حنخن  جن يم ىم ممخم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -1
 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين

 .البقهة َّ  ُّ َّ ٍّ
  ىيني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن  مم ام يل ىل ٱُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ خئ حئ جئ يي
 ؟.مث اضبطوا ( فىًإٍخوىاعيبيمٍ  أي  كردت ) / ْْٖسواؿ رقم 

ال ػزاب (  –التوبة  –  اليور ) البقهة  مهات ثالثكردت  / ْْٖرقم  اٞتواب
(لا  كال ػػزاب " ا أ بػػاب بقػػهة للتػػائبُت فىػػًإٍخوىاعيبيمٍ  ) "  أٞتملػػة االعشػػائنة كعضػػبطوا

  - (ني مي)  كجاء بودها   التوبة كال زاب
 ىن من خنحن  جن يم ىم ممخم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه ينجه
 .البقهة َّ  ُّ َّ ٍّ

 زي ٰىري ين  ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -2
 .التوبة َّ يي ىي ني مي

 ني مي  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ُّٱ -3
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ييىي
 .ال زاب َّ مث  هت مت خت حت جتهب



 َْٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.( كىلىٍو  ىاء رىبُّهى )  ( كىلىٍو  ىاء اَّلٌلي  ) اضبط مواضع / ْْٗسواؿ رقم 
 –السيػػاء  – مواضػػع أربػػعمػػهة   اليػػور ) البقػػهة  ُِكردت  / ْْٗاٞتػػواب رقػػم 

أٞتملة  كعضبطوا(لا الشورل  –ا١تومسوف  –السحل  – مواضع ثالثالعواـ  –ا١تائدة 
(لا    ل ا١تواضػع أبػت بشاكر ا١تومسوف   ٨تل السياء كبقهة أعواـ ا١تائدة   ) االعشائنة

 صػػدركالسحػػل كالشػػورل فقػػد أبػػت ( ا١توضػػع الاػػاشل )   سػػناؽ اشات إال   العوػػاـ 
  - آية
 ىق  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ زن رن مم  ام يل ىل مل يكىك مك لك اك يق
 ىن من خنحن  جن يم ىم ممخم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -2

 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين
 .البقهة َّ  ُّ َّ ٍّ

 مه جهين ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه
 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 .البقهة َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ -4
 جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب
 .السياء َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -5
 رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث
 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن
 خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ
 .ا١تائدة َّ مج حج مث هت مت

 جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ -6
 .العواـ َّ  هس مس هث مث هت متهب مب هئ مئ  هي مي خيحي
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ُْٗ 

 .العواـ َّ هئ مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي زي ريٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -7
 مص  خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ -8

 حف جفمغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض

 .العواـ َّ  حق مف خف
 مقحق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -9

 .السحل َّ  مك لك خك حك جك
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -1٠

 .ا١تومسوف َّ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت
 مث هت مت ختحت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -11

 .الشورل َّ  جخ مح جح مج حج
ػػاء رىبُّػػهى أمػػا )   –يػػوع   –مػػهات   اليػػور ) العوػػاـ  ثػػالث( فقػػد كردت  كىلىػػٍو  ى
ػػاء رىبُّػػهى  "  )أٞتملػػة االعشػػائنة كعضػػبطواهػػود (لا  ( ػ يػػوع  كهػػود" فالعوػػاـ لػػ كىلىػػٍو  ى

م  سورة  ا١توضع الاالثكموضع يوع  كهو ) الوسط ( أبت رأس آية فقطلا كاعتبت أف 
 -(  اَّلٌلي لا كأقي ا١تواضع أبت ) بداية اٞتزء الاام (    رىبُّهى العواـ أبت ) 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱ -1

 .العواـ َّ مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ  زئ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -2

 .يوع  َّ نئ مئ

 .هود َّ حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3



 ِْٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ػػواٍ  ) اضػػبط مواضػػع / َْٓسػػواؿ رقػػم  ػػواٍ ) التػػاء بفػػتح ( كىالى بىسًبحي  (كىالى بيسًبحي
 ؟.التاء بضم

ػػػواٍ )  كردت / َْٓاٞتػػػواب رقػػػم  السيػػػاء ( جػػػاء  –  ) البقػػػهة مػػػهاتف  ( كىالى بىسًبحي
ػػىتَّ يػيػػٍوًم َّ  اٍلميٍشػػهً ىاتً بوػػدها   البقػػهة )  ػػ ى ( كبوػػدها   السيػػاء )  ى ػػم مًٌ ؤي ي ػػحى آأى مىػػا عىبى

 ا١تػنم( قبػل  اٍلميٍشػهً ىاتً مػ  )  ا٢تمػزة  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوما( السًٌيىاء
  -( مىا عىبىحى م  )

 نب مب زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -1
 يث ىث نث مث زث رث يتىت  نت مت زت رت يبىب
  ممام يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفىف

 .البقهة َّ ين ىن نن من زن رن
 مب زبرب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -2

 .السياء َّ مت زت رت  يب ىب نب
  عف  آية عباح ا١تشه ات كلبسوا  مهة كا دةفقط كردت  ( كىالى بيسًبحيواٍ  أما ) -3

  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ   عباح ا١تشه ُت 

 نث مث زث رث يتىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب

 يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفىف يث ىث

 .البقهة َّ ين ىن نن من زن رن  ممام

بػىٍتبيمٍ  ) لمة أي  كردت   / ُْٓسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( أىٍعجى

  -التوبة (  –  ) البقهة مهاتف كردت  / ُْٓاٞتواب رقم 
 نب مب زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -1
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 يث ىث نث مث زث رث يتىت  نت مت زت رت ىبيب

  ممام يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفىف

 .البقهة َّ ين ىن نن من زن رن
 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ -2

 خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

 .التوبة َّ هت مت

 ؟.مث اضبطوا ( يىٍدعيوفى ًإذلى السَّارً  أي  كردت ) / ِْٓسواؿ رقم 

  ( جػػاء بوػػدها   البقػػهة القنيػ –  ) البقػػهة مػػهاتف كردت  / ِْٓاٞتػواب رقػػم 
ٍسًفػػػػهىًة إبًًٍذعًػػػػتً ) (  اٍلًقنىامىػػػػًة الى ييسنيىػػػػهيكفى  كىيػىػػػػٍوـى ( ك  القنيػػػػ  ) كىاَّلٌلي يىػػػػٍدعيوى ًإذلى اٞتٍىسَّػػػػًة كىاٍلمى

(  يػىػٍوـى كى مػ  )  النػاء( قبػل  كىاَّلٌلي  مػ  ) ا٢تمػزة  قاعػدة الًتبنػ  ا٢تجػائيعل   كعضبطوما
  - ا١توضوُتكالهم أب     الواك نث أخهَن اٟتهؼ الااشل بود  هؼ 

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -1

 يث ىث نث مث زث رث يتىت  نت مت زت رت يبىب

  اممم يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق  ىق يفىف

 .البقهة َّ ين ىن نن من زن رن
 .القني  َّ مث هت مت  خت حت هبجت مب خب حب جب ٱُّٱ -2

 ؟.( يىهَّ َّهيكفى  لىوىلَّويمٍ ك ) (يػىتىهى َّهيكفى  لىوىلَّويمٍ اضبط مواضع ) / ّْٓسواؿ رقم 

ػػمٍ )  الصػػل   القػػػهآف البػػػهصل / ّْٓاٞتػػواب رقػػػم  كردت   نػػػث ( يػىتىػػػهى َّهيكفى  لىوىلَّوي



 ْْٗ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

( الدخاف –الزمه  – ثالث مواضعالقني   –إبهاهنم  –البقهة   اليور ) مهاتسبع 
  -(  دخاف الزمهقنية بقهة إبهاهنم ك   ) أٞتملة االعشائنة كعضبطوا

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -1

 يث ىث نث مث زث رث يتىت  نت مت زت رت يبىب

  ممام يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفىف

 .البقهة َّ ين ىن نن من زن رن
 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .إبهاهنم َّ من خن
 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱٱ -3

 .القني  َّ  مق حق مف خف حف جف
 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -4

 .القني  َّ  زث رث يت ىت نت مت زت رت
 .القني  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -5
 .الزمه َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -6
 .الدخاف َّ مع جع مظ  حط مض خض ٱُّٱ -7

ػػػػػمٍ أمػػػػػا )   – موضػػػػػوُتالعػػػػػهاؼ ور )مػػػػػهات   اليػػػػػ ثػػػػػالث( فػػػػػوردت  يىػػػػػهَّ َّهيكفى  لىوىلَّوي
 -( العفاؿ

 رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -1

 .العهاؼ َّ نث مث زث رث يت  ىت نت متزت
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 .العهاؼ َّ  هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق ُّٱ -2
 .العفاؿ َّ رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -3

ًه اٍلميٍوًمًسُتى  أي  كردت ) / ْْٓسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( كىبىشًٌ
ال زاب  –يوع   –التوبة  –  ) البقهة  مهات  ٜتكردت  / ْْٓاٞتواب رقم 

 " صػػػ َّ يػػػوع  بقػػػهةن إل ػػػزاب التػػػائبُت  ) أٞتملػػػة اإلعشػػػائنة كعضػػػبطوا النيػػػ  ( –
ًه اٍلميٍوًمًسُتى   - صدر آيةأبت فنت  الو ند(لا موضع ال زاب "  كىبىشًٌ

 مع جع  مظحط مض خضحض جض مص خص حص مس خس ُّٱ -1
 .البقهة َّ حق  مف خف حفجف مغ جغ

 حم جم  يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
  ىنمن خن حن جن يم ىم  مم خم
 .التوبة َّ مه جه ين

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٱُّٱ -3
 .يوع  َّ حض جض مص خصحص مس

 .ال زاب َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -4
 .الني  َّ حل جل مك لكخك حك جك مق  حق مفخف حف ُّٱ -5

 ؟.مث اضبطوا ( كىالى ٕتىٍوىليواٍ  أي  كردت ) / ْٓٓسواؿ رقم 
ت (لا كجاء بودها   البقهة الهارا –  ) البقهة مهاتف كردت  / ْٓٓاٞتواب رقم 

ىٯٍتىػػاًعبيمٍ )  ػػهى ( ك  الػػهارات )  اَّلٌلى عيٍهضىػػةن لًٌ قاعػػدة علػػ   كعضػػبطوما(  مىػػعى اَّللًَّ ًإ٢تىنػػا آخى
  -(  مىعى م  )  ا١تنم( قبل  اَّلٌلى م  )  ا٢تمزة  الًتبن  ا٢تجائي

 حم جمهل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ  جن مم خم

 .الهارات َّ  هس مس هث مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي خي ُّٱ -2
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نعه عىًلنمه  كىاَّلٌلي ) اضبط مواضع / ْٔٓسواؿ رقم   ؟.(هيوى اليًَّمنعي اٍلوىًلنمي  كىاَّلٌلي ) (ٝتًى

نػػعه عىلًػػنمه  كىاَّلٌلي الصػػل   القػػهآف البػػهصل أف بػػهد )  / ْٔٓاٞتػػواب رقػػم   نػػث  ( ٝتًى
( ك   ػػل مػػػ  السػػػور  –التوبػػة  –آؿ عمػػػهاف  –مػػهات   اليػػػور ) البقػػهة  ٙتػػافكردت 

اتب عػػػػور كلػػػػت بقػػػػهة   )أٞتملػػػػة االعشػػػػائنة كعضػػػػبطوالا مػػػػهاتفاليػػػػور ا١تػػػػه ورة كردت 
 - (عمهاف

 حم جمهل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ -1
 .البقهة َّ  جن مم خم

  هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ٱُّٱ -2
 .البقهة َّ  مش هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ

 .عمهاف آؿ َّ ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام ٱُّٱ -3
 .عمهاف آؿ َّ  جن مم خم حم جمهل مل خل حل  جل مك لك خك ٱُّٱ -4
 هت  متخت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ  ُّٱ -5

 .التوبة َّ مخ جخ مح جح مجحج مث
 حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -6

 .التوبة َّ هئ مئ خئ
 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -7

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن
 .السور َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -8
 ىب  نب مبزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ  ّٰ
 .السور َّ رت يب
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  سورة ا١تائدة اشية  مهة كا دة فقطفوردت  ( هيوى اليًَّمنعي اٍلوىًلنمي  كىاَّلٌلي  أما )
 مل خل حل جلمك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ( ٕٔ)

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا َّ  جم هل
نعه عىًلنمه  اَّلٌلى  فىًإفَّ كأما )  كا دة فقط   القهآف   ختاـ اشية  مهةوردت ف ألفاء(  ٝتًى

قاعدة أيضا عل   كعضبطوا َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٱُّٱٱ(  ِِٕ)
  .الوساية أشية الو ندة

الَّ يػيوىاًخػػهي يمي اَّلٌلي ًأللٍَّسػػًو ً ى أىٯٍتىػػاًعبيٍم كىلىًبػػ   ) اضػػبط اشيتػػُت / ْٕٓسػواؿ رقػػم 
ػبىٍت قػيليػوبيبيمٍ يػيوىاًخػهي يم  لًػنمه  ٔتىػا  ىيى الى يػيوىاًخػػهي يمي اَّلٌلي  البقػهةلا ) ( ِِٓ كىاَّلٌلي تىفيػوره  ى

ػػػػهىًة  ٔتىػػػػا عىقَّػػػػدمتُّي الىٯٍتىػػػػافى ًأللٍَّسػػػػًو ً  أىٯٍتىػػػػاًعبيٍم كىلىًبػػػػ  يػيوىاًخػػػػهي يم  ـي عىشى فَّارىبيػػػػتي ًإٍطوىػػػػا فىبى
ػػوفى أىٍهلًػػنبيٍم أىٍك ً ٍيػػوىبػيويٍم أىكٍ  ػػا بيٍطًومي ػػًط مى ػػاً ُتى ًمػػٍ  أىٍكسى ػػٍد  مىيى ػػ  دلٍَّ ٬تًى ٖتىٍهًيػػهي رىقػىبىػػةو فىمى

ي ا ًلهى يػيبػىػُتًٌ ػهى لىٍفتيٍم كىاٍ فىايواٍ أىٯٍتىػاعىبيٍم  ى فَّارىةي أىٯٍتىاًعبيٍم ًإذىا  ى ـو ذىًلهى  ى ـي ثىالىثىًة أىاَّ َّلٌلي فىنًينىا
ًبًت لىوىلَّبيٍم بىٍشبيهيكفى   ؟.ا١تائدة (ٖٗ لىبيٍم آاى

 / الضبط كالفوائد / ْٕٓاٞتواب رقم 
ػبىٍت قػيليػوبيبيمٍ   البقهة )  -ُ ػبىٍت قػيليػوبيبيمٍ )  أءات( كعػهبط  ٔتىػا  ىيى اسػم  أء( مػع   ىيى

 داؿمػػع  (عىقَّػػدمتُّي مػػ  ) الػػداؿعػػهبط  ( ٔتىػػا عىقَّػػدمتُّي الىٯٍتىػػافى قػػهةلا ك  ا١تائػػدة ) بسػػورة ال
لػػػت ( كهػػو مشػػابت لقو  الوقػػودلا كأيضػػا مػػ  اٝتػػػاء سػػورة ا١تائػػدة ) ةداسػػم سػػورة ا١تائػػ

 .(عىقَّدمتُّي )
بىٍت قػيليوبيبيمٍ )مهة   سورة البقهة فوردت فنوا  ُِبنيهيفات البي  كردت  -ِ (  ىيى

 (ّٖ)بنسما دل بهد   سورة ا١تائدة إال مهة كا دة فقط   اشية 
 ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱٱ 

 . َّ ٰى  ٰر
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لًػػنمه  تىفيػػوره )ضػػبط مواضػػع ا / ْٖٓسػػواؿ رقػػم  ػػبيوره  تىفيػػوره ) (رًَّ ػػنمه  تىفيػػوره ) ( ى مث  ( ى
 اضبطوا؟.

مػػهة  ْٗ نػػث كردت  ( رًَّ ػػنمه  تىفيػػوره كالصػػل   القػػهآف أف بػػهد )  / ْٖٓاٞتػػواب رقػػم 
ًلنمه  تىفيوره كال داعي ٟتنيههالا أما )   – موضػواف مهات   ) البقهة أربع( فوردت   ى

  -( ائدةبقهيت عمهاف عل  ا١ت  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطواا١تائدة (  –اؿ عمهاف 
 .البقهة َّ ين ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -2

 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب

 يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مثزث

 .البقهة َّ ٰى ين ىن نن من  زن رنمم ام يل ىل مل
 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -3

 .عمهاف آؿ َّ مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حتجت  هب
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ -4

 .ا١تائدة َّ حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس حس  جس مخ
  / الضبط كالفوائد

 خض حضالػهم   ا١تائػدة )  االخَتم  البقهة كا١توضع  الكؿبشابت ا١توضع  -ُ

 (. مض
  يم ىم موضوي البقهة أبت هناية اشات اليت ببلمت عما   القلػوب ) -ِ

 .( ام يل ىل مل يك ىك مك ( كالعف  ) جنحن
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 منمػ  البقػهة فاعتبػت أهنػا أبػت ) ا١توضػع الاػاشلمػهبُت    ( ىك مكببهرت )  -ّ

 .مفتو ة(  من)  ٫تزة( ين ىن نن
لا مبيػػػػورة(  مج( ٫تػػػػزة )  جخ مح جح مجموضػػػػع آؿ عمػػػػهاف ختمػػػػت )  -ْ

( جب( كأيضػػا أبػػت فنوػػا ) مجكاعتبػػت اذل سػػناؽ اشيػػة  نػػث بػػدأت بػػػ ) 
 فل  بلتب  علنه.

ؾ  هؼ الهاء   الشورل ( كا ًت  –  ) فاطه  مهاتف( فوردت   ىبيوره  تىفيوره أما ) 
قاعػػدة الػػػزادة  علػػػ  كعضػػبطت(  ٌّاٝتػػاء اليػػورلا ك  الشػػػورل بػػزادة اسػػػم اٞتػػالؿ ) 

 - للموضع ا١تتأخه
 .فاطه َّ  حن جن مم خم حمجم هل مل  خل حل ٱُّٱ -1

 مه جه ين ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .الشورل َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهىه

 ؟.( أىٍ ويهو  أىٍربػىوىةى  - أىٍربػىوىةً  ) اضبط مواضع / ْٗٓسواؿ رقم 
(  التػاء ا١تهبوطػة مبيػورةكا ػدة )  مهة ( أىٍ ويهو  أىٍربػىوىةً )  كردت / ْٗٓاٞتواب رقم 

التػاء ا١تهبوطػة ) مهاتففوردت   ( أىٍ ويهو  أىٍربػىوىةى  لا بنسما )الهي  يولوف م  عيائومفقط   
كردت    الااشلأزكاجوملا ك عسوم  ييتوفوف(   الهي   كىعىٍشهنابزادة )  الكؿلا ( مبيورة

 -سورة التوبة بدكف أية زادة 
 .البقهة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -1
 حن يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن
 .البقهة َّ ٰر  ٰذ يي

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -3
 .التوبة َّ ىي مي
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 البقػػػػػػػهة   سػػػػػػػوريتبط آات الطػػػػػػػالؽ الػػػػػػػيت كردت اضػػػػػػػ / َْٔسػػػػػػػواؿ رقػػػػػػػم 
 ؟.كالطالؽ

عال ظ أعت قبل آات الطالؽ أبت آات السباح قبلوا كأيضا  / َْٔاٞتواب رقم 
هي يمي اَّلٌلي ًأللٍَّسػػػػًو ً ى أىٯٍتىػػػػاًعبيٍم كىلىًبػػػػ  ًخػػػػالَّ يػيوىا ﴿آيػػػػة اػػػػن  مث أبػػػػت آيػػػػة لسػػػػو النمػػػػُت 

 يػيٍوليػوفى لًلَّػًهي ى ﴿كبوػدها اشيػة   ﴾ ِِٓ ًلنمه  ى تىفيوره هي يم ٔتىا  ىيىبىٍت قػيليوبيبيٍم كىاَّلٌلي خً يػيوىا
اًئًوٍم بػى   عىزىميػواٍ كىًإٍف  ﴿ ﴾ كبوػدهارىً ػنمه تىفيػوره فىًإٍف فىاءيكا فىًإفَّ اَّللَّى  هو أىٍ وي  أىٍربػىوىةً بُّ ي هى ًمٍ  ًعيى

نػػػعه الطَّػػػالىؽى فىػػػًإفَّ اَّلٌلى   اػػػػوا ( اللًػػػنمه عى  – ً ػػػنمه رى  –لًػػػػنمه  ى كلبػػػي عضػػػبط ) ﴾ عىلًػػػػنمه ٝتًى
(لا هػػها  لًػػنمه عى  ) الوػػُت( قبػػل  ً ػػنمه رى )  الػػهاء( قبػػل  لًػػنمه  ى مػػ  )  اٟتػػاءالًتبنػػ  الّتػػدم 

لًػػنمه تىفيػػوره  أكالنلا  عنػػا جػػاءت ) ػػبىٍت  ( ٔتػػا ٮتػػ  أعمػػاؿ القلػػوب )  ى (  قػيليػػوبيبيمٍ ٔتىػػا  ىيى
(لا  لًػػنمه  ى  ) اٟتػػاء( قهيبػػة   الهسػػم مػػ   هي يمًخػػيػيوىا مػػ  ) ا٠تػػاءكأيضػػا اعاػػهكا اذل  ػػهؼ 

بُّ ي هى بػىػفنوػا ) الػهاء(  ن  دار  هؼ  رىً نمه تىفيوره ) اذل اشية بودها اليت ختمت  كاعاه
نػعه  (لا كأخَتا اشية اليت ختمػت ) رىً نمه  ( فاربطت مع راء )هو أىٍ وي  أىٍربػىوىةً  ( فػاعاه  عىلًػنمه ٝتًى

 الػػػزام( ك  عىلًػػنمه  ) عػػػُتمػػع الوػػػُت فنوػػػا فسػػهبط  الػػزامك الوػػػُت ( كركد  عىزىميػػواٍ  اذل  لمػػة )
 . هفا صفَت اليُتك 

كماذا سسيتفند مست   ضبطسا هها.  أىٍ ويهو ( أىٍربػىوىةً )  ْكالف ال اوا موي الهقم 
الطَّالىؽي ﴿مث اشية  ﴾..... قػيهيكىءو  ثىالىثىةى كىاٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىهىبَّنٍي ى ِبًىعفيًيًو َّ ﴿ مث أبت اشية 

فً  فىًإف ﴿ مث أخه آية   النيفحة  ﴾..... هيكؼو أىٍك بىٍيهًيحه إبًًٍ يىافو فىًإٍميىاؾه ٔتىوٍ  مىهَّاتى
ا لُّ لىتي ًم  طىلَّقىوى بدأت النيفحة ألهقم  إذفلا ﴾..... بػىٍودي  ىىتَّى بىسًبحى زىٍكجنا فىالى ٖتًى

 - ال اه فالقل( فا فاوا هبها م   ُ ( مث ) ِ( مث )  ّ( مث )  ْالعل  ) 
  أىٍ ويهو  أىٍربػىوىةً 
 ( ايالء) 

  قػيهيكىءو  ثىالىثىةى 
 ) بهب  ا١تطلقات (

 ) الطَّالىؽي ( 
فً   مىهَّاتى

افىًإف  ( )كا دة طىلَّقىوى
 بود ا١تهاتف

ْ  ّ ِ ُ 
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لىوي َّ  بود ههن اشات أتيت آات بود الطالؽ  ﴿ كىًإذىا طىلٍَّقتيمي السَّيىاء فػىبػىلىٍس ى أىجى
ٔتىٍوهيكؼو كىالى ٘تيًٍيبيوهي َّ ًضهىارنا لَّتػىٍوتىديكٍا كىمى  يػىٍفوىٍل   يوهي َّ سىهًٌ ٔتىٍوهيكؼو أىٍك  فىأىٍمًيبيوهي َّ 

ًت اَّلٌلً هيزيكنا كىاذٍ يهيكٍا عًٍومىتى اَّلٌلً عىلىٍنبيٍم كىمىا أىعزىؿى   ذىًلهى فػىقىٍد ظىلىمى عػىٍفيىتي كىالى بػىتًَّخهيكىٍا آاى
ًة يىًوايبي   م ًبًت كىابػَّقيوٍا اَّلٌلى كىاٍعلىميوٍا أىفَّ اَّلٌلى ًببيلًٌ  ىٍيءو عىًلنمه عىلىٍنبيٍم مًٌ ى اٍلًبتىاًب كىاٟتًٍٍبمى

لىوي َّ  مث اشية﴾  ُِّ أىف يىسًبٍح ى  بػىٍوضيليوهي َّ  فىالى  ﴿ كىًإذىا طىلٍَّقتيمي السًٌيىاء فػىبػىلىٍس ى أىجى
سػىويم ًأٍلمىٍوهيكًؼ  يػيٍوًم ي ًأَّلٌلً كىاٍلنػىٍوـً  ًمسبيمٍ مى   ىافى  تً ذىًلهى ييوعىظي بً أىٍزكىاجىوي َّ ًإذىا بػىهىاضىٍوٍا بػىنػٍ

ت عال ظ أعت بشاب ﴾ِِّلىمي كىأىعتيٍم الى بػىٍولىميوفى أىزٍ ى  لىبيٍم كىأىٍطوىهي كىاَّلٌلي يػىوٍ  ذىًلبيمٍ  اشًخهً 
( اشية الااعنةلا كا٢تمزة   بػىٍوضيليوهي َّ الى فى ( اشية الكذل ك )  ٍمًيبيوهي َّ أى فى  البداات اذل )

 .بهبن  اٟتهكؼ(    بػىٍوضيليوهي َّ الى فى  ( قبل الالـ م  ) ٍمًيبيوهي َّ أى فى م  ) 
ًت اَّلٌلً هيزيكنا  بػىتًَّخهيكىاٍ  كىالى  ( )ُِّكالف أ اكؿ ضبط اشية ) عًٍومىتى اَّلٌلً  كىاذٍ يهيكاٍ آاى

كىاٍعلىميوٍا أىفَّ اَّلٌلى  كىابػَّقيوٍا اَّلٌلى  ًبتً  يىًوايبيممًٌ ى اٍلًبتىاًب كىاٟتًٍٍبمىًة  عىلىٍنبيمٍ  أىعزىؿى  كىمىاعىلىٍنبيٍم 
 أىعزىؿى  كىمىا - كىاذٍ يهيكاٍ  – كىالى بػىتًَّخهيكىاٍ  ( ٭تدث لب    الًتبن  ) ًببيلًٌ  ىٍيءو عىًلنمه 

 ( اَّلٌلى  كىابػَّقيواٍ  - ًبتً  يىًوايبيم - عىلىٍنبيمٍ 
كىالى  )اتء  هكؼبهبن  اٟت( ْتي   القاؼ – الااء – الزام – الهاؿ – التاء) 

 يىًوايبيمم  ) الااء( ك  عىلىٍنبيمٍ  أىعزىؿى  كىمىام  )  الزام( ك  كىاذٍ يهيكاٍ )  م  الهاؿ( ك بػىتًَّخهيكىٍا 
 (. اَّلٌلى  كىابػَّقيواٍ  م  ) القاؼ( ك ًبتً 

لىوي َّ فىأىٍمًيبيوهي َّ  ﴿ الطالؽكالف  نفنة ضبطوا مع اشات   سورة  فىًإذىا بػىلىٍس ى أىجى
 مٍ ذىًلبي كىأىقًنميوا الشَّوىادىةى َّللًَّ  مًٌسبيمٍ ٔتىٍوهيكؼو كىأىٍ ًوديكا ذىكىٍم عىٍدؿو  فىارًقيوهي َّ  أىكٍ  هيكؼو ٔتىوٍ 

 .ِالطالؽ/ ﴾ كىمى  يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍوىل لَّتي ٥تىٍهىجنا مى   ىافى يػيٍوًم ي ًأَّللًَّ كىاٍلنػىٍوـً اٍشًخهً  ييوعىظي ًبتً 
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 الطالؽ البقهة 
 الفاءمسوا قبل  اليُت  أكالن  ٌهً يوهي َّ سى 

بهبن  اٟتهكؼ  (  ارًقيوهي َّ فى  م  )
 البقه ييهح. كبه ه أف الّتدية

 الطالؽ فهاؽ  به ه أف  ارًقيوهي َّ فى 
 الطالؽكههن كردت   سورة 

  هسا أبت بال زادة  ذىًلهى ييوعىظي ًبتً 
( كاعتبت اذل أعت أبت بودها  ذىًلهى  ) منم

فلم  ( أىزٍ ى  لىبيمٍ  مٍ ذىًلبي اشية )    عف 
 بتبهر

  جاءت هسا بزادة ييوعىظي ًبًت  مٍ ذىًلبي 
 قاعدةعل   كعضبطوا(  مٍ ذىًلبي )  ا١تنم

تبت أعت أب  لا كاعالزادة للموضع ا١تتأخه
( فلم  مًٌسبيمٍ كىأىٍ ًوديكا ذىكىٍم عىٍدؿو  )قبلوا  

 بتبهر
اٍلنػىٍوـً يػيٍوًم ي ًأَّلٌلً كى  ًمسبيمٍ مى   ىافى 

  ٔتا أعت دل أتيت منم مع  لمة  اشًخهً 
( ًمسبيمٍ ( فجاءت هسا زادة  لمة )ذىًلهى )

قاعدة الزادة لليورة أيضا عل   كبضبط
 الطوؿ

ٔتا  مى   ىافى يػيٍوًم ي ًأَّللًَّ كىاٍلنػىٍوـً اٍشًخهً 
( فلم أتيت هسا  لمة  مٍ ذىًلبي  أعت أبت فنوا )

 ( ًمسبيمٍ  )

ٍ  أىرىادى أىف ييًتمَّ  ﴿مث أبت اشية  اًملىٍُتً ًلمى ٍولىٍُتً  ى اتي يػيٍهًضٍو ى أىٍكالىدىهي َّ  ى كىاٍلوىاًلدى
ٍوليوًد لىتي رًٍزقػيوي َّ كىً ٍيوىبػيوي َّ ًأٍلمىٍوهيكًؼ الى بيبىلَّ ي عػىٍف ه ًإالَّ كيٍسوىوىا الى  الهَّضىاعىةى كىعلى  اٍلمى

ةه ًبوىلىًدهىا كىالى مى  ٍوليوده لَّتي ًبوىلىًدًن كىعىلى  اٍلوىاًرًث ًمٍالي ذىًلهى فىًإٍف أىرىادىا ًفنيىاالن عى  بيضىآرَّ كىاًلدى
ويمىا كىبىشىاكيرو فىالى جيسىاحى عىلىٍنًومىا كىًإٍف أىرىدمتٍُّ أىف بىٍيتػىٍهًضويوٍا أىٍكالىدى يٍم فىالى جيسىاحى  سػٍ بػىهىاضو مًٌ

تيم ًألٍ  ليوفى بىنًيَته عىلىٍنبيٍم ًإذىا سىلٍَّمتيم مَّآ آبػىنػٍ  ﴾ مىٍوهيكًؼ كىابػَّقيوٍا اَّلٌلى كىاٍعلىميوٍا أىفَّ اَّلٌلى ٔتىا بػىٍومى
  كالسياء اللوايت ب  م  أزكاجو  ك٢ت  أكالد قد يوٍت بواذل ذ هن بهله لاِّّالبقهة/

كلدهنم م  أزكاجو  قبل بنسوعتو  مسوم بطالؽ أك كلدهنم مسوم بود فهاقوم إاه  م  
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قبل البنسوعة يهضو  أكالده  , يوٍت بهله أهن  أ ق بهضاعوم كطء  اف مسوم ٢ت  
 م  تَته  كلن  ذله إب٬تاب م  هللا بواذل ذ هن علنو  رضاعوم.

مث بُت   آات بودها الهي  يتوفوف كيهركف أزكاجا  م يًتبني  ِبعفيو  
فىًإذىا  أىٍربػىوىةى أىٍ ويهو كىعىٍشهناعفيًيًو َّ ِبًى  يػىتػىهىبَّنٍي ى  كىالًَّهي ى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمسبيٍم كىيىهىريكفى أىٍزكىاجنا﴿

ا فػىوىٍل ى ً  أىعفيًيًو َّ بػىلىٍس ى أىجىلىوي َّ فىالى جيسىاحى عىلىٍنبيٍم  ليوفى  ٍلمىٍوهيكؼً أً ًفنمى كىاَّلٌلي ٔتىا بػىٍومى
 .ِّْالبقهة/ ﴾ خىًبَته 

ػا كىالَّػًهي ى يػيتػىوىفػَّػػٍوفى ًمػسبيٍم كىيىػهىري ﴿ هػهن اشيػة بشػابت مػع  ىٍزكىاًجًوػػم كىًصػنَّةن كفى أىٍزكىاجن  لًٌ
هى ًإٍخهىاجو فىًإٍف خىهىٍج ى فىالى جيسىاحى عىلىٍنبيٍم   ًمػ ً  مىا فػىوىٍل ى ً ى أىعفيًيػًو َّ مَّتىاعنا ًإذلى اٟتٍىٍوًؿ تىنػٍ

 -كعضبطوما  ما يلي  لاَِْالبقهة/ ﴾ كىاَّلٌلي عىزًيزه  ىًبنمه  مٍَّوهيكؼو 
 {َِْ}البقهة/اشية الااعنة  {ِّْ}البقهة/اشية الكذل 

 ( جاءت ست  هكؼ يػىتػىهىبَّنٍي ى  )
 ( أربوة  هكؼ كىًصنَّةن )  ال اه قبل القل

كلهنا ا١توضع الكؿ جاء فنت بناف عدة 
أىٍربػىوىةى أىٍ ويهو  ا١تتوىف عسوا زكجوا كهي )

 ( كىعىٍشهنا

 
 

ا فػىوىٍل ى ً  أىعفيًيًو َّ   ٍلمىٍوهيكؼً أً ًفنمى
 ًم بنسما   الااشل  ٍلمىٍوهيكؼً أً سا جاءت ه
قاعدة عل  ا١تنم قبل  الباءك  مٍَّوهيكؼو 

 جائيًتبن  ا٢تال
/ موٌت اشية هسا أعت ال جساح  فائدة

علنبم   أف بتزكجوا الاليت بو  عسو  
 أزكاجو  بود قضاء الودة.

 مٍَّوهيكؼو  ًم ً  مىا فػىوىٍل ى ً ى أىعفيًيًو َّ 
  ٥تَتات بُت / فموساها أهن فائدة

 موهكفُت أما القوود أك الزكاج
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ػاء أىٍك أىٍ سىسػػتيٍم كى  ﴿بوػدها ألًتبنػ   ػا عىهٍَّضػتيم بًػًت ًمػػٍ  ًخٍطبىػًة السًٌيى الى جيسىػاحى عىلىػػٍنبيٍم ًفنمى
ػػتىٍه يهيكعػىوي َّ كىلىًبػػ  الَّ بػيوىاًعػػديكهي َّ ًسػػهِّا ًإالَّ أىف  ػػٍم سى بػىقيوليػػوٍا قػىػػٍوالن ً  أىعفيًيػػبيٍم عىلًػػمى اَّلٌلي أىعَّبي

ػػوٍا أىفَّ اَّلٌلى يػىٍولىػػمي مىػػا لىػػتي كىاٍعلىمي ليػػغى اٍلًبتىػػابي أىجى ػػىتَّى يػىبػٍ ػػاًح  ى بى
ةى السًٌ ً   مٍَّوهيكفنػػا كىالى بػىٍوزًميػػوٍا عيٍقػػدى

ًلنمه  كىاٍعلىميواٍ أىعفيًيبيٍم فىاٍ هىريكني    ببلَّمػتم بػت مػ  أىمٍ  ﴾ {ِّٓ}البقػهة/ أىفَّ اَّلٌلى تىفيوره  ى
﴾ أىم   مػ  خطبػة السيػاء بنيػهيح كهػو أف ييضػمًٌ  البػالـ داللػةن علػ  مػا يهيػد ﴿تَت 

ة يوػػٍت  ا١تتػػوىفَّ عسوػا الػػزَّكج ٬تػػوز التوػهي  ٓتطبتوػػا   الوػػدَّة  التمػاس عبػػا و َّ   الوػدَّ
ة  إعَّػػه ٞتمنلػػةه كإعَّػػه لسافقػػةه كإعَّػػه لنيػػاٟتةه كإفَّ مػػ   كهػػو أف يقػػوؿ ٢تػػا كهػػي   الوػػدَّ

ػتيمٍ  زكَّج كما ا بت ذلػه ﴿عزمي أىٍف أب ﴾ مػ    أعفيػبم﴾ أسػهرمت كأضػمهمت ﴿ أك أىٍ سػىسػٍ
ػػػػتىٍه يهيكعػىوي َّ  خطبػػػػتو َّ كعبػػػػا و َّ ﴿ ػػػػٍم سى كىلىًبػػػػٍ  ال  ﴾ يوػػػػٍت  ا٠تطبػػػػة ﴿ عىلًػػػػمى اَّللَّي أىعَّبي

إالَّ أف بقولػوا قػوال  ﴾ أىٍم  ال أتخػهكا مناػاقو َّ أف ال يػسبح  تػَت م ﴿ بواعدكه  سهان 
ػػػاحً  م  التوػػػهي  أ٠تطبػػة  مػػػا ذ ػػهَن ﴿﴾ أ موهكفػػا ةى السًٌبى ﴾ أٍم  ال  كىال بػىٍوزًميػػػوا عيٍقػػدى

ة ا١تفهكضػػة  ػػىت يبلػػغ البتػػاب أجلػػتبنيػػححوا عقػػدة السًٌبػػاح ﴿ ﴾  ػػىت بسقضػػي الوػػدَّ
ػػػػػػػوا أىفَّ اَّللَّى يػىٍولىػػػػػػػمي مىػػػػػػػا ً  أىعٍػفيًيػػػػػػػبيمٍ ﴿ ﴾ أىٍم  ميطَّلػػػػػػػعه علػػػػػػػ  مػػػػػػػا   ضػػػػػػػمائه م كىاٍعلىمي
 .﴾ فخافونفا هركن﴿

لًػنمه أىفَّ اَّلٌلى  كىاٍعلىميػواٍ  ختمػت اشيػة ) فائػدة / ك مػا ذ ػهت   البدايػة أف   ( تىفيػوره  ى
ًلنمه )  (أىعفيًيػبيمٍ كىاٍعلىميوٍا أىفَّ اَّلٌلى يػىٍولىمي مىا ً  ( أتيت مع القلوب كالعف  كهسا جاءت ) ى

سىػػاحى عىلىػػٍنبيٍم ًإف جي  الَّ ﴿ مث أبػػت بوػػدها اشيػػة  فاعتبػػت ٢تػػها كلػػ  بلتػػب  علنػػه إبذف هللا.
ًع قىػدىريني كىعىلىػ  ًسػطىلٍَّقتيمي السًٌيىاء مىا دلٍى ٘تىىيُّوهي ُّ أىٍك بػىٍفًهضيوٍا ٢تىي َّ فىهًيضىةن كىمىتًٌويػوهي َّ عىلىػ  اٍلميو 

القوؿ   أتكيل  ﴾ {ِّٔ}البقهة/ ًسُتى يً اٍلميٍقًتً قىٍدريني مىتىاعنا ًأٍلمىٍوهيكًؼ  ىقِّا عىلى  اٍلميحٍ 
ػػوهي َّ ق ػػاءى مىػػا دلٍى ٘تىىيُّ قػػاؿ أبػػو جوفػػه  يوػػٍت بوػػاذل  ولػػت   ال جيسىػػاحى عىلىػػٍنبيٍم ًإٍف طىلٍَّقػػتيمي السًٌيى

يقػوؿ   (ٕٗ)  أم  ال  ػهج علػنبم إف طلقػتم السيػاء "جيسىػاحى عىلىػٍنبيٍم  الَّ ذ ػهن بقولػت" 
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ػػوهي ُّ  " ال  ػػهج علػػنبم   طالقبػػم عيػػاء م كأزكاجبػػملا  يوػػٍت  (َٖ) لا"مىػػا دلٍى ٘تىىيُّ
 لا   هها ا١توضعلا  ساية ع  اسم اٞتماع." كا١تماسة ".بهله  ما دل ٕتامووه 

أك بفهضوا  " :قاؿ أبو جوفه  يوٍت بواذل ذ هن بقولت ( أىٍك بػىٍفهًضيوا ٢تىي َّ فىهًيضىةن ) 
 ع  اب  عباس قولت " .لا صداقا كاجبا" فهيضة " :لا أك بوجبوا ٢ت . كبقولت" ٢ت 

عىلى  اٍلميوًسًع قىدىريني كىعىلى  اٍلميٍقًتً قىٍدريني  مىتىاعنا ًأٍلمىٍوهيكًؼ  ىقِّا عىلى   كىمىتًٌويوهي َّ 
" فوها الهجل يتزكج ا١تهأة كدل ييم ٢تا صداقالا مث يطلقوا م  قبل أف  ًسُتى يً اٍلميحٍ 

يسبحوا, فأمه هللا سبحاعت أف ٯتتووا عل  قدر عيهن كييهن. فإف  اف موسها متووا 
 (. الطربم)  .ك  بت ذله, كإف  اف مويها متووا باالثة أثواب أك ٨تو ذلهٓتادـ أ

ٍوػػػهيكًؼ  ىقِّػػػا عىلىػػػ  اٍلميحٍ  ) ِّٔ/ ختمػػػت اشيػػػة  ُ فائػػػدة ( ك  البقػػػهة  ًسُتى ًيػػػًأٍلمى
هنا اٍلوىًصػنَّةي أبت   موضوي أخهي  )   نػٍ  يًت ى عىلىٍنبيٍم ًإذىا  ىضىهى أى ىدى يمي اٍلمىٍوتي ًإف بػىهىؾى خى

ٍيً  كىالقػٍهىًبُتى  كىلًٍلميطىلَّقىػاًت مىتىػاعه ك ) َُٖالبقػهة/ (  اٍلميتًَّقػُتى ًأٍلمىٍوهيكًؼ  ىقِّا عىلى  لًٍلوىاًلدى
ٍوػػػهيكًؼ  ىقِّػػػا عىلىػػػ   ( ابػػػت   ًسُتى ًيػػػاٍلميحٍ ك مػػػا بػػػهكف أف ) ُِْالبقػػػهة/ (  اٍلميتًَّقػػػُتى ًأٍلمى
 قاعػدة اخػتالؼ الوسػط بػُت الطػهفُت( كعضبطوا علػ   اٍلميتًَّقُتى  الوسط بُت موضوي )

 سػُتمػع ًع ًسػاٍلميو  سػُت( كعػهبط  عً ًسػاٍلميو ا١تتشابُتلا كأيضػا أعػت   عفػ  اشيػة أبػت ) 
 .(ًسُتى يً اٍلميحٍ )

( أمػػا الى جيسىػػاحى عىلىػػٍنبيٍم كى  )  ألػػواكاشيػػة الكذل   هػػهن النيػػفحة بػػدأت  /ِفائػػدة 
فاربطوػػا  كاكؿ فنوػػا ك ك لمػػة أ ألػػواكؿ موضػػع ك أ (لا الى جيسىػػاحى عىلىػػٍنبيمٍ  ) كاكالااعنػػة بػػال 

 (.  الى جيسىاحى عىلىٍنبيمٍ كى )  كاكمع 
كىًإف طىلٍَّقتيميوهي َّ ًم  قػىٍبًل أىف ٘تىىيُّوهي َّ كىقىٍد فػىهىٍضػتيٍم ٢تىيػ َّ فىهًيضىػةن فىًسنٍيػ ي مىػا فػىهىٍضػتيٍم  ﴿
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ةي  ػػويٍا  إىالَّ أىف يػىٍوفيػػوفى أىٍك يػىٍوفيػػوى الَّػػًهم بًنىػػًدًن عيٍقػػدى ػػهىبي لًلتػٍَّقػػوىل كىالى بىسيى ػػاًح كىأىف بػىٍوفيػػوٍا أىقػٍ السًٌبى
ليوفى بىنًيَته  سىبيٍم ًإفَّ اَّلٌلى ٔتىا بػىٍومى  .ِّٕالبقهة/ ﴾  اٍلفىٍضلى بػىنػٍ

فلوػا عنيػ  ا١تفػهكض كإف مػات أ ػد٫تا  ا١تطلقة بود الفهض قبل ا١تيػن  هها   
  ا١تػػػػه ور   اشيػػػػة   اٞتمػػػػاع قبػػػػل ا١تيػػػػن  فلوػػػػا  مػػػػاؿ ا١توػػػػه ا١تفػػػػهكض كا١تػػػػهاد أ١تػػػػ

كاختلػػ  أهػػل الولػػم فنمػػا لػػو خػػال الهجػػل أمهأبػػت مث طلقوػػا قبػػل أف يػػدخل بػػا فػػهه  
قػػػـو إذل أعػػػت ال ٬تػػػ  ٢تػػػا إال عنيػػػ  النيػػػداؽ كال عػػػدة علنوػػػا لف هللا بوػػػاذل أكجػػػ  

كابػػ   هنع هللا يضر ابػػ  عبػػاس ألطػػالؽ قبػػل ا١تيػػن  عنيػػ  ا١توػػه كدل يوجػػ  الوػػدة كهػػو قػػوؿ
أم ٝتنػتم )  كقد فهضتم ٢تػ  فهيضػة ) كقولت بواذل . رٛتت هللا الشافوي كبت قاؿ ميوود

يوػٍت  ( إال أف يوفػوف ) يػم أم ٢تػا عنيػ  ا١توػه ا١ت ) فسنيػ  مػا فهضػتم ( ٢تػ  موػها
   : قولػت بوػاذل . السيػاء أم إال أف بػًتؾ ا١تػهأة عنيػنبوا فنوػود ٚتنػع النيػداؽ إذل الػزكج

اختلفوا فنت   فهه  بوضوم إذل أف الهم بنػدن  ) أك يوفو الهم بندن عقدة السباح )
هنع هللا يضر موسان   إال أف بوفو ا١تهأة بػًتؾ عنيػنبوا  اب  عباس عقدة السباح هو الورل كبت قاؿ

الزكج إف  اعت ثنبا م  أهػل الوفػو أك يوفػو كلنوػا فنػًتؾ عنيػنبوا إف  اعػت ا١تػهأة    إذل
 كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها أك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائزة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه فنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز عفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كلنوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

عفػػو  كذهػػ  بوضػػوم إذل أعػػت إ٪تػػا ٬تػػوز كربنوػػة كالزهػػهم كاٟتيػػ  كعطػػاء علقمػػة قػػوؿ
إذا  اعػت ا١تػهأة ببػها فػإف  اعػت ثنبػا فػال ٬تػوز عفػو كلنوػا كقػاؿ بوضػوم   الػهم  الورل

كسػػوند بػػ   سػػوند بػػ  ا١تيػػن  كبػػت قػػاؿ علػػي بنػػدن عقػػدة السبػػاح هػػو الػػزكج كهػػو قػػوؿ
ا   ال ٬تػوز لولنوػا بػهؾ الشػيء مػ  النيػداؽ كقػالو  كقتادة ك٣تاهد ك هيح كالشوي جبَت

ببػػها  اعػػت أك ثنبػػا  مػػا ال ٬تػػوز لػػت ذلػػه قبػػل الطػػالؽ أالبفػػاؽ ك مػػا ال ٬تػػوز لػػت أف 
يوػػ   ػػنئا مػػ  ما٢تػػا كقػػالوا   موػػٌت اشيػػة إال أف بوفػػو ا١تػػهأة بػػًتؾ عنيػػنبوا فنوػػود ٚتنػػع 

اؽ فولػػ  هػػها النيػػداؽ إذل الػػزكج أك يوفػػو الػػزكج بػػًتؾ عنيػػنبت فنبػػوف ٢تػػا ٚتنػػع النيػػد
التأكيل كجت اشية   الهم بندن عقدة السباح عباح عفيت    ل  اؿ قبل الطالؽ أك 
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ء أم فػالوفو أقػهب للتقػول أم موضوت رفع أالبتػدا  ) كأف بوفوا أقهب للتقول ) بودن
إذل التقػػػول كا٠تطػػػاب للهجػػػاؿ كالسيػػػاء ٚتنوػػػا لف ا١تػػػه ه كا١توعػػػث إذا اجتموػػػا  اعػػػت 

كال بسيػػوا الفضػػل  ( السلبػػة للمػػه ه موسػػان   كعفػػو بوضػػبم عػػ  بوػػ  أقػػهب للتقػػول
أم إفضػػاؿ بوضػػبم علػػ  بوػػ  إبعطػػاء الهجػػل ٘تػػاـ النيػػداؽ أك بػػهؾ ا١تػػهأة  ( بنػػسبم

  ) هللا ٔتا بوملوف بنيَت إف ( عنينبوا  اوما ٚتنوا عل  اإل ياف
ػػاًفايوٍا عىلىػػ  النيَّػػلىوىاًت كالنيَّػػالىًة اٍلويٍسػػطى  كىقيوميػػوٍا َّللًًٌ قىػػاعًًتُتى  ﴿ فىػػإٍف ًخٍفػػتيٍم  ِّٖ ى

ػػػوفى  ػػػم مَّػػػا دلٍى بىبيوعيػػػوٍا بػىٍولىمي ػػػا عىلَّمىبي ػػػاالن أىٍك ريٍ بىػػػاَنن فىػػػًإذىا أىًمسػػػتيٍم فىػػػاذٍ يهيكٍا اَّلٌلى  ىمى  ﴾ِّٗ/فىهًجى
 .البقهة

فإذا  كمولـو أيضا أف النيالة هي صلة بُت الوبد كربت كالزكاج صلة بُت الوبد كزكجت
كا١تطلوب م  ا١تيلمُت أف  كصلت ههن كصلت ههن كإذا قطوت ههن قطوت ههن

 ٭تافاوا عل  النيلوات ا٠تم  كخاصة صالة الونيه لف إمث اتر وا يتودل إذل تَتن
َت ىف النيالة كخاصة صالة الونيه كقد رأيت أف موام  االت الطالؽ بيب  التقني

لا كجهب أف بال ظ هها المه فنم   وله كعنينحيت ١ت  أراد أف يطلق أف يهاجع 
عفيت   النيالة الوسط  ك٭تاكؿ أف ال بفوبت بببَتة اإل هاـ مع اٞتماعة   الني  

 .سننيلح له أهله كينيل له ماله  أف هللا الكؿ   ا١تيجد كسًتل يقنسا
ىٍزكىاًجًوم مَّتىاعنا ًإذلى  ﴿ مث جاءت اشات كىالًَّهي ى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمسبيٍم كىيىهىريكفى أىٍزكىاجنا كىًصنَّةن لًٌ

هى ًإٍخهىاجو فىًإٍف خىهىٍج ى فىالى جيسىاحى عىلىٍنبيٍم ً  مىا فػىوىٍل ى ً ى أىعفيًيًو َّ ًم  مٍَّوهيكؼو  اٟتٍىٍوًؿ تىنػٍ
ًلهى  ُِْ اٍلميتًَّقُتى لَّقىاًت مىتىاعه ًأٍلمىٍوهيكًؼ  ىقِّا عىلى  كىلًٍلميطى  َِْ كىاَّلٌلي عىزًيزه  ىًبنمه   ىهى

بًًت لىوىلَّبيٍم بػىٍوًقليوفى  ي اَّلٌلي لىبيٍم آاى  .البقهة ﴾ِِْ يػيبػىُتًٌ
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(لا كأكضح اذل أعت ختمت  اٍلميتًَّقُتى ًأٍلمىٍوهيكًؼ  ىقِّا عىلى   مهت موسا  نفنة ضبط )
ي آات الطالؽ )   بًًت لىوىلَّبيٍم بػىٍوًقليوفى  ىهىًلهى يػيبػىُتًٌ ( لعت الطالؽ كأمورن ٖتتاج   اَّلٌلي لىبيٍم آاى

 (. لىوىلَّبيٍم بػىٍوًقليوفى  اذل بوقل ك بمة فساسبوا ختاـ )
  /ّفائدة 

قولت بواذل  )..فال جساح علنبم فنما فول    أعفيوم أ١توهكؼ كهللا ٔتا بوملوف 
 .ِّْخبَت( البقهة  

الوشه )..فإف خهج  فال جساح علنبم فنما فول    أعفيوم م   كقاؿ   آخه ههن
 .َِْموهكؼ كهللا عزيز  بنم( البقهة  

لليائل أف ييأؿ فنقوؿ  ما الفائدة اليت أكجبت اختنياص ا١تباف الكؿ ألتوهي  
 ( ؟ م  ( كا١تباف الااشل ألتسبَت كلفاة ) أ١توهكؼ كالباء فقاؿ  )

كالهي  يتوفوف مسبم كيهركف  ف الكؿ بولق بقولت )فاٞتواب ع  ذله أف يقاؿ  إ
أزكاجا يًتبني  ِبعفيوم أربوة أ وه كعشها فإذا بلس  أجلو  فال جساح علنبم فنما 

  (..فول    أعفيوم أ١توهكؼ
أم  ال جساح علنبم   أف يفول    أعفيوم ِبمه هللا ا١تشوورلا كهو ما  ِّْالبقهة  

اء الودةلا فا١توهكؼ هاهسا أمه هللا ا١تشوورلا كهو فولت أأ ت ٢ت  م  التزكج بود اعقض
 .ك هعت الهم  هعت كبوث علنت عبادن

كا١توضع الااشل  أف ا١تهاد بت  فال جساح علنبم فنما فول    أعفيوم م  ٚتلة الفواؿ 
اليت ٢تم أف يفول  م  بزكج أك قوودلا فا١توهكؼ هاهسا فول م  أفوا٢تملا يوهؼ   

 .بو  ما ٢ت  أف يفولستلا ك٢تها ا١توٌت خ  بلفاة م  كجاء عبهة الدي  جوازنلا كهو
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فجاء ا١توهكؼ   الكؿ موهؼ اللفظ ١تا أ هت إلنت كهو أف يفول    أعفيوم ألوجت 
ا١توهكؼ ا١تشوور الهم أأح الشهع ٢ت  ذلهلا كهو الوجت الهم دؿ هللا علنت كأأعتلا 

درة )  .ستلا فأخهج ٥تهج السبهة لهلهفوهؼ إذ  اف كجوا م  الوجون اليت ٢تم أف أيبن
 (. التسزيل كتهة التأكيل

 - كا٠تالصة
( م  ال اه فالقل  ُ – ِ- ّ- ْالنيفحة الكذل م  آات الطالؽ عسدؾ ) 

( ا فاوا هبها كل  طلقوا فإف – مهاتف الطالؽ – يًتبني  ا١تطلقات – إيالء)
 بلتب  علنه.

نة ا١تواملة كع  الهضاع بود الطالؽ النيفحة اليت بودها ا باـ بود الطالؽ ك نف
اتي يػيٍهًضٍو ى  - كىًإذىا طىلٍَّقتيمي  - كىًإذىا طىلٍَّقتيمي فا فاوها )   (. كىاٍلوىاًلدى

النيفحة اليت بودها عدة ا١تتوىف عسوا زكجوا مث بناف ما يدكر   العف  م  خطبة 
ل  فهيضة مث اليت   الودة  مث بناف  قوؽ م  طلقتموه  كدل ٘تيوه  كدل بفهضوا 

٘تيوه  كفهضتم ٢ت  بودها مبا هة اشية بودها  بناف  قوقو  أف طلقتموه  كدل 
طالؽ بال  – طالؽ بال مياس كبال فهيضة – ًخٍطبىًة السًٌيىاء -  عدة الرملة)  فهيضة

 (. مياس مع فهيضة
وىفػٍَّوفى كىالًَّهي ى يػيتػى  – أافاة عل  النيالةكالنيفحة الخَتة ٔتوضوع الطالؽ بدأت ) 

بًًت  - مث ا٠تتاـ – كللمطلقات متاع –"  الااعنة"  ًمسبيمٍ  ي اَّلٌلي لىبيٍم آاى ًلهى يػيبػىُتًٌ  ىهى
 (. لىوىلَّبيٍم بػىٍوًقليوفى 
 ؟.مث اضبطوا ( مىا خىلىقى اَّلٌلي  أي  كردت ) / ُْٔسواؿ رقم 
 –يوع   –العهاؼ  –  اليور ) البقهة  مهات ستكردت  / ُْٔاٞتواب رقم 

(لا هة العهاؼ لػ يوع  كالسحل للهـكبق  )أٞتملة االعشائنة كعضبطواالهـك (  –السحل 
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  -(  خىلىقى  مىاكموضع العهاؼ ك شل يوع  أبت ألواك ) 
  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱ -1

 يك ىك مك  لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث
 مي زي ريٰى ين ىن  ننمن زن رن مم ام يلىل مل
 .البقهة َّ ىي ني

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -2
 .العهاؼ َّ حص مس خس حس جس مخجخ  مح جح مج

 مصخص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -3
 .يوع  َّ حف جف مغ  جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض

 مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ -4
 .يوع  َّ  جم هل

 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -5
 .السحل َّ مي  زي ري

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -6
 .الهـك َّ زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئىئ نئ
ا أىرىاديكاٍ ًإٍف  ) اضبط / ِْٔسواؿ رقم  اًإف البقهةلا )  ( ًإٍصالى ن ا ييهًيػدى (  ًإٍصػالى ن

 ؟.السياء
  -ا١تواضع هي  / ِْٔاٞتواب رقم 

  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱ -1

 يك ىك مك  لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث

 مي زي ريٰى ين ىن  ننمن زن رن مم ام ىليل مل

 .البقهة َّ ىي ني
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  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱُّٱ -2

 .السياء َّ مل  يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث
ا)  اليت  ألناء(  ىفمع  لمة )  قاعدة ا١توافقة كاجملاكرةعل   كعضبطوا ألناء(  ييهًيدى

 كردت   عف  اشية.

 ؟.مث اضبطوا ( كىاَّلٌلي عىزًيزه  ىبينمه  أي  كردت ) / ّْٔسواؿ رقم 

العفاؿ  –ا١تائدة  – موضوافالبقهة   )  مهات ٜت كردت  / ّْٔاٞتواب رقم 
 (بقهيت العفاؿ عل  مائدة التائبُت  )أٞتملة االعشائنة كعضبطواالتوبة (  –
 مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱ -1

 ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث

 .البقهة َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  ننمن زن رن مم
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ

 .البقهة َّ مث زث رث يت ىتنت
 ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ -3

 .ا١تائدة َّ ٰى  ٰر

  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱ -4

 .العفاؿ َّ خف حف جف مغ جغمع جع مظ
 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -5

 مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
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 جغ مع  جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص

 .التوبة َّ  مق حق مف خف حفجف مغ

ػػػديكدى اَّللًٌ  أيػػػ  كردت ) / ْْٔ سػػػواؿ رقػػػم ػػػ  يػىتػىوىػػػدَّ  ي مث اضػػػبط مػػػا جػػػاء  ( كىمى
 ؟.بودها

ػػديكدى اَّللًٌ )  كردت / ْْٔاٞتػػواب رقػػم    البقػػهة كالطػػالؽلا مػػهاتف  ( كىمىػػ  يػىتػىوىػػدَّ  ي
ػتي ( كبودها   الطالؽ ) فىأيٍكلىًئهى هيمي الاَّاًلميوفى  جاء بودها   البقهة ) (لا فػىقىٍد ظىلىمى عػىٍفيى

مػ   فػا٢تمزةلا الفػاء  َنخػه اٟتػهؼ الاػاشل بوػد قاعػدة الًتبنػ  ا٢تجػائيعلػ   عضبطوماك 
الػيت   اسػم  القاؼ( مع  فػىقىدٍ )  قاؼكأيضا عهبط  ( فػىقىدٍ  م  ) القاؼ( قبل فىأيٍكلىًئهى )

 - ؽسورة الطال
 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ٱُّٱ -1

 مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض
 .البقهة َّ جل مك لك  خك حك

 جه ين ىن منخن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه
 .الطالؽ َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

ا م مهة كردت )  / ْٓٔسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( فىالى جيسىاحى عىلىٍنًومى
السيػػػػػاء(  – الث مواضػػػػػعثػػػػ  )البقػػػػػهة  مػػػػػهاتأربػػػػع كردت  / ْٓٔاٞتػػػػواب رقػػػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا
ثي  *** اءٍ هى ػ قي ةه اى وى بػى رٍ " أى  فىالى جيسىاحى عىلىٍنًومىا "  اءٍ يى لسًٌ لً  اتو هى قى بػى  ثىالى

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ٱُّٱ -1
 مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت
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 جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض
 .ةالبقه  َّ جل مك لك  خك حك

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ -2
 .البقهة َّ  هش مش هس مس هث مث هت متهب مب هئ  مئ هي

 مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -3
 مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط
 جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل حلخل جل
 .البقهة َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4
 ىي مي خيحي جي  يه ىهمه جه ينىن من
 .السياء َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 ؟.( ًبتً  الىفٍػتىدىتٍ ( )  ًبتً  افٍػتىدىتٍ ) اضبط مواضع  / ْٔٔسواؿ رقم 
  سورة البقهة اشية  كا دةمهة  ( ًبتً  افػٍتىدىتٍ )  كردت / ْٔٔاٞتواب رقم 

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ ييُّٱ( ِِٗ)

 حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 لك  خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ جعمع  مظ حط مض خض

  سورة يوع  اشية  كا دة مهة( كردت أيضا  ًبتً  الىفٍػتىدىتٍ )  بنسما َّ جل مك
 ىن من خن  حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ( ْٓ)

ٱَّ مي خي  حي جي يه ىه مه جهين قاعدة الزادة  عل  كعضبطواٱ
  (. أم زادة  هؼ الالـ) للموضع ا١تتأخه 
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 ؟.مث اضبطوا ( فىأيٍكلىًئهى هيمي الاَّاًلميوفى  كردت )  م مهة / ْٕٔسواؿ رقم 
ا١تائػدة  –آؿ عمػهاف  –  اليػور ) البقػهة  مػهات ستكردت  / ْٕٔاٞتواب رقم 

 ا١تمتحسػػػة إمػػػتح   ) أٞتملػػػة االعشػػػائنة كعضػػػبطواا١تمتحسػػػة (  –اٟتجػػػهات  –التوبػػػة  –
  -(  ٟتجهاتعمهاف كبقهةه عل  مائدة التائبُت   ا

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ُّٱ -1

 مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض

 .البقهة َّ جل مك لك  خك حك
 .عمهاف آؿ َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -2
 مج حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ٱُّٱ -3

 حضجض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح

 .ا١تائدة َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -4

 .التوبة َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ
 خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -5

  هن من خنحن جن مم خم حم جم هلمل  خل حل جل مك لك
 .اٟتجهات َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -6
 .ا١تمتحسة َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن

 -ك ندة   القهآف  أما   سورة السور فوردت بال فاء كهي
 حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -7

 .السور َّ  مص خص
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 ؟.مث اضبطوا ( ًضهىارنا أي  كردت ) / ْٖٔسواؿ رقم 
  البقهة كالتوبةلا جاء بودها   البقهة مهاتف  ( ًضهىارنا)  كردت / ْٖٔاٞتواب رقم 

مػػ   الػػالـ  اعػدة الًتبنػػ  ا٢تجػػائيقعلػػ   كعضػػبطوما(  كى يٍفػػهنا( ك  التوبػػة )  لَّتػىٍوتىػديكاٍ ) 
  -(  كى يٍفهنا)  الواك( قبل  بػىٍوتىديكاٍ ) َّ 
 حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ىنين من خن
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .البقهة َّ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 مي خي حيجي يه ىه مه جه  ينىن من خن حن جن

 .وبةالت َّ ٰذ  يي ىي

 ؟.مث اضبطوا ( كىمى  يػىٍفوىٍل ذىًلهى  )  م مهة كردت / ْٗٔسواؿ رقم 
آؿ  –  اليػػور ) البقػػهة  مػػهات سػػت ( كىمىػػ  يػىٍفوىػػٍل ذىلًػػهى )  كردت/  ْٗٔاٞتػواب رقػػم 

بقػػهة   ) االعشػػائنة أٞتملػػة كعضػػبطواا١تسػػافقوف (لا  –الفهقػػاف  – موضػػوافالسيػػاء  –عمػػهاف 
صػػػدر مػػ  السيػػاء هػػػو الو نػػدة أبػػػت فنػػت  ا١توضػػػع الكؿ(لا  وفعمػػهاف للسيػػاء كبفػػػهؽ ا١تسػػافق

  - آية
 حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .البقهة َّ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ

 حط مض خض حض  جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -2



 ُٔٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 لك خك حكجك مق حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ
 .عمهاف آؿ َّ جل مك

  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث  رث يت ىت نت ُّٱ -3
 .السياء َّ لك اك

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين
 .السياء َّ ٰى ٰر

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 .الفهقاف َّ مي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن

 خئ حئجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -6
 .ا١تسافقوف َّ مب خب حب جب هئ  مئ

 يه ىه مه جه ٱُّٱ( ٖٓ)   سورة البقهة اشية  دموضع كا   كاككأبت بال 
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
  زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب
 .َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُٕٓ 

 ؟.مث اضبطوا ( فػىقىٍد ظىلىمى عػىٍفيىتي  أي  كردت ) / َْٕسواؿ رقم 
ػػتي )  كردت / َْٕاٞتػػواب رقػػم    البقػػهة كالطػػالؽلا أبػػت مػػهاتف  ( فػىقىػػٍد ظىلىػػمى عػىٍفيى

  -لا ك  بداية سورة الطالؽ ا١توضع الكؿ(  ىل مل خللدل ) 
 حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 يي ىي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .البقهة َّ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ

 جه ين ىن منخن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه

 .الطالؽ َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

ػػػػهيكاٍ  أيػػػػ  كردت ) / ُْٕسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػهيكاٍ  - كىاذٍ ي ػػػػتى اَّللًٌ  اذٍ ي مث  ( عىلىػػػػٍنبيمٍ  ًعٍومى
 ؟.اضبطوا

ػػػهيكاٍ )  ألػػػواك كردت / ُْٕاٞتػػػواب رقػػػم  فقػػػط   سػػػورة البقػػػهة  كا ػػػدة مػػػهة ( كىاذٍ ي
(   اذٍ يػهيكاٍ ) كاكلا بنسما أبت بال لليورة الطوؿقاعدة الزادة عل   الواكزادة  كعضبط
  -فاطه (  –) ا١تائدة  موضوُت

 حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .البقهة َّ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ

  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم ُّٱ -2

 .دةا١تائ َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ ييىي مي خي



 ُٖٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 جم هل  مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف  ُّٱ -3

 .فاطه َّ  مه جه هن منخن حن جن مم خمحم

 ؟.مث اضبطوا ( يىًوايبيم ًبتً  أي  كردت ) / ِْٕسواؿ رقم 

كإذا طلقػتم   البقػهة كالسيػاءلا ) مػهاتف  ( يىًوايبيػم بًػتً )  كردت / ِْٕاٞتواب رقػم 
  -(  كا الماَنتكأدُّ  الكذلالسياء 

 حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .البقهة َّ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -2
 .السياء َّ مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضخض حض
 ؟.مث اضبطوا ( أىزٍ ى  لىبيمٍ  أي  كردت ) / ّْٕسواؿ رقم 
 كعضػبطوا(لا  آيػة االسػتئهاف السػور –البقػهة    )مهاتف كردت  / ّْٕاٞتواب رقم 

 -( " مهاتف   السور كالوواف  أىزٍ ى  لىبيمٍ  "  ) االعشائنة أٞتملة
 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -1

 ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مكلك اك
 .البقهة َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زيري ٰى

 ىن من خن  حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 .السور َّ يي ىي  مي خي حي يهجي ىه مه جهين



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُٓٗ 

 ؟.مث اضبطوا ( كىأىٍطوىهي  أي  كردت ) / ْْٕسواؿ رقم 
 -  ) البقهة كاجملادلة ( مهاتف كردت  / ْْٕاٞتواب رقم 

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -1
 ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مكلك اك
 .البقهة َّ حئ جئ يي ىي ني  مي ريزي ٰى

 ىن من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .ادلةاجمل َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه

ا اضبط مواضع ) / ْٕٓسواؿ رقم  ا)  ( ًإالَّ كيٍسوىوى هى  ؟.( ًإالَّ مىا آاتى
اأمػػػا )  / ْٕٓاٞتػػػواب رقػػػم  مػػػهات   اليػػػور ) البقػػػهة  ٜتػػػ ( كردت  ًإالَّ كيٍسػػػوىوى

بقػػهيت    )أٞتملػػة االعشػػائنة كعضػػبطواا١تومسػػوف (  –العػػهاؼ  –العوػػاـ  – موضػػواف
 -(  العواـ للمومسُت عل  العهاؼ

 مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ -1
 مض خض حض  جض مص حصخص مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط
 جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل

 .البقهة َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه
 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ -2

 حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق

 .البقهة َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن خن حن
 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3



 َِٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه جهين

 .العواـ َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ
  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّٱ -4

 .العهاؼ َّ حص مس خس حس جسمخ
 .ا١تومسوف َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي يه ٱُّٱ -5

 الضبط كالفوائد /
لَّػ ي )  ألتػاءع الكؿ الو نػدة أبػت آيػة البقػهة ا١توضػ -ُ (  عػىٍفػ ه ( كأيضػا )  الى بيبى

ػاك  أقػي ا١تواضػع أبػػت )  مسوعػة ألضػػمأبػت  لا يوػػٍت إذا ألسنيػ (  عػىٍفين
 .ألضم(  عػىٍف ه ( أبت مووا )  الى بيبىلَّ ي )  ألتاءأبت 

لًٌػ ي اَّلٌلي أبت ألنػاء كأبػ  مووػا اسػم اٞتػالؿ ) هللا ( ) أخه البقهة  -ِ ػا الى ييبى  عػىٍفين
ا كبشػػابت ٘تامػػا مػػع آيػػة سػػورة الطػػالؽ إال أعػػت   الطػػالؽ  لا( ًإالَّ كيٍسػػوىوى
هىاأبت )   .( ًإالَّ مىا آاتى

لًٌػػػػػػػ ي كردت ألسػػػػػػوف )  -ّ  –العػػػػػػػهاؼ  –سػػػػػػػور ) العوػػػػػػػاـ  ثػػػػػػػالث(    الى عيبى
كىالى ) الػػواكلا ك  ا١تومسػوف ) كهػػو ا١توضػع الخػَت ( أبػػت بػزادة  (ا١تومسػوف
 .قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهعل   كعضبطوا( عيبىلًٌ ي 

هىا ( فأبت )ٕأما   آية سورة الطالؽ )  مئ زئٱُّٱٱ( كهي فهيدة   القهآف  ًإالَّ مىا آاتى

 ىثيث نث مث  زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب زب  ربيئ ىئ نئ
 ٱ . لك اك يق ىق يف ىف

 ؟.مث اضبطوا ( كىالى مىٍوليوده  أي  كردت ) / ْٕٔسواؿ رقم 
بوػػدها   البقػػهة  جػػاءلا   القػػهآف البقػػهة كلقمػػافمػػهاتف ردت ك  / ْٕٔاٞتػػواب رقػػم 

ئنا( ك  لقمػػاف ) لَّػػتي ًبوىلىػػًدنً ) ػػنػٍ ػػازو عىػػ  كىالًػػًدًن  ى ػػوى جى قاعػػدة الًتبنػػ  علػػ   كعضػػبطوا(  هي
ئنام  ) ا٢تاء( قبل لَّتي ًبوىلىًدنً م  ) الالـ  ا٢تجائي نػٍ   - ( هيوى جىازو عى  كىاًلًدًن  ى

 مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ -1



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُِٓ 

 مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ جعمع مظ حط
 جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل
 .البقهة َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه

 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -2
 خض حض جض مص خص حصمس  خس حس جس جخمخ مح جح مج

 .لقماف َّ جع مظ  حط مض
 ؟.مث اضبطوا ( عى  بػىهىاضو  أي  كردت ) / ْٕٕسواؿ رقم 
  -السياء(  –  اليور )البقهة مهاتف  (عى  بػىهىاضو ) كردت / ْٕٕاٞتواب رقم 

 مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -1
 مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط
 جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل
 .البقهة َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ -2
 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 .السياء َّ مت زت

( كقنيػد بػت الوالػدي لا بنسمػا ا٠تطػاب   السيػاء للػهي  خك  البقهة قاؿ ) مال اة /
 (. نئ(  لمة )  عى  بػىهىاضو أمسوا فأبت بود ) 

 ؟.( أىرىدمتٍُّ  أىـٍ ) (  أىرىدمتٍُّ  كىًإفٍ  )اضبط مواضع  / ْٖٕسواؿ رقم 
  البقػػػػهة كالسيػػػػاءلا   مػػػػهاتف  ( أىرىدمتٍُّ  كىًإفٍ )  كردت/  ْٖٕ اٞتػػػػواب رقػػػػم

) لا ك  السيػػػػػػػاء ةه البقػػػػػػػ راءمسوػػػػػػػا مػػػػػػػع  الػػػػػػػهاء( عػػػػػػػهبط  حم جم) البقػػػػػػػهة  
قاعػػدة ربػػط  ػػهؼ مػػ  اء علػػ  يػػالس سػػُتمسوػػا مػػع  اليػػُت( عػػهبط  ىل



 ِِٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  - صدر آيةلا ك  السياء أبت ا١توضع ا١تتشابت مع  هؼ م  اسم اليورة
 مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱٱ -1

 مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط
 جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل
 .البقهة َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .السياء َّ ىه مه جه ين  ىن منخن حن جن

عل   كعضبطوا( سورة طت ٖٔفقط لدل اشية ) مهة كا دة( فوردت  أىرىدمتٍُّ  أىـٍ )  أما
 مص خص  حص مسخس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱٱ قاعدة الوساية أشية الو ندة

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حطمض خض حض جض

 .َّ خك حك  جك مق

 ؟.مث اضبطوا ( فىالى جيسىاحى عىلىٍنبيمٍ  )  م مهة كردت / ْٕٗسواؿ رقم 
)البقػػػهة   اليػػػور  مػػػهات أربػػػع ( فىػػػالى جيسىػػػاحى عىلىػػػٍنبيمٍ )  كردت / ْٕٗاٞتػػػواب رقػػػم 

 كالوالػداتة كلػ  بلتػب  علػنبملا بػه هها لػدل )السياء (لا كهي بيػنط - ثالثة مواضع
 (آية التحهصل   السياء – كالهي  يتوفوف مسبم ا١توضوُت – يهضو 

 مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ٱٱُّ -1
 مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج
 حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض  جض
 حم جم هل  مل خلحل جل مك لك خك حك جك مق
 مي خي حي جي ٰهمه جه  هن من خن حن جن مم خم
 .البقهة َّ  هب مب هئ مئ هي

 جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
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 خيحي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن
 .البقهة َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -3
 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ
 .البقهة َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب

 مث زث رث  يت ىت نت ٱُّٱ -4

  اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث
 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك

 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني  مي

 حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب جب

 .السياء َّ  مح جح مج
ليػػػوفى  كىاَّلٌلي  ) اشات التالنػػػة اضػػػبط مواضػػػع / َْٖسػػػواؿ رقػػػم  بًػػػَته  ٔتىػػػا بػىٍومى  ( خى

بًػػػَته  كىاَّلٌلي ) ليػػػوفى  خى ليػػػوفى  كىأىفَّ اَّللَّى ( ) ٔتىػػػا بػىٍومى بًػػػَته  ٔتىػػػا بػىٍومى ػػػافى اَّللَّي ( )  خى ليػػػوفى ٔتىػػػا   ى  بػىٍومى
ًبَتنا ًبَته ًإفَّ اَّلٌلى ( ) خى افى  اَّلٌلى فىًإفَّ  - ًإفَّ )  (ٔتىا بػىٍومىليوفى  خى ًبَتنا ٔتىا بػىٍومىليوفى   ى  ؟.( خى

كالتقدصل  لاالتقدصل كالتأخَتكقاعدة ضبط ا١تواضع اليابقة  / َْٖاٞتواب رقم 
ذا  اف سناؽ . إأييت ليب  كاليناؽ قد يبوف اٟتا م كا١توضح لفموركالتأخَت 

اليناؽ   الومل أك إذا  اف كإذا دل يب   الومل يقٌدـ الوملالبالـ أك اشية   
 -لا إذل التفنينل البالـ عل  هللا سبحاعت كبواذل كصفابت يقٌدـ صفتت

ليوفى  كىاَّلٌلي )  مواضع  -(  خىًبَته  ٔتىا بػىٍومى
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اجملادلػػػة  – اٟتديػػػد –آؿ عمػػػهاف  – موضػػػوافمػػػهات   اليػػػور ) البقػػػهة  سػػػبعكردت 
البقػػهة لػػػ عمػػهاف كال ٕتػػاؿ يػػـو   ) أٞتملػػة االعشػػائنة كعضػػبطوا التسػػاب  ( – موضػػواف
لا كلػػو دققسػػا   سػػناؽ اشات ٚتنووػػا لال اسػػا أف سػػناؽ اشات ( اٟتديػػد التسػػاب   

 - ا٠تبَتعل  صفة  الوملع  أعماؿ بٍت آدـ كلها بقدـ 
 حن جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن

 .البقهة َّ ٰر  ٰذ يي
 ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -2

 نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى
 .البقهة َّ يئ ىئ

 مم خم حم جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ُّٱ -3
 هئ مئهي مي خي حي  جيٰه مه جه هن من خن حنجن
 .عمهاف آؿ َّ  هت مت هب مب

 جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -4
  خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك
 .اٟتديد َّ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من

 ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت ُّٱ -5
 .اجملادلة َّ يل ىل مل يك ىك مكلك  اك يق

 من خن حنجن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك ُّٱ -6
 مت هب مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن
 .اجملادلة َّ  هث مث هت

 .التساب  َّ جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -7
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ليوفى  خىًبَته  كىاَّلٌلي )  مواضع  -(  ٔتىا بػىٍومى
ا١توضػػػع اجملادلػػة  –التوبػػة  – ا١توضػػع الاػػػاشل مػػهات   اليػػػور ) آؿ عمػػهاف أربػػع كردت
  عنػػػػػا اتب عمػػػػػهافلا كعضػػػػػبطوا أيضػػػػػا أٞتملػػػػػة االعشػػػػػائنة  ) ا١تسػػػػػافقوف ( – الاالػػػػػث

مػػ  سػػورة آؿ عمػػهاف  الاػػاشل( ا١توضػػع   عنػػا عمػػهاف(لا موػػٌت )  ثػػال ن كا١تسػػافقوف جػػادلوا 
مػػ  سػػورة اجملادلػػة لف ا١توضػػوُت  ا١توضػػع الاالػػثبػػت ( ا١تقنيػػود  ثػػال ن جػػادلوا كموػػٌت ) 

ليػػوفى  كىاَّلٌلي أبػػت )  الاػػاشلك  الكؿ بًػػػَته  ٔتىػػػا بػىٍومى (لا ك مػػا بال اػػو بقػػػدمت النيػػفة علػػػ   خى
الومل العت سناؽ اشات ع  السن  أك ع  هللا عز كجػل أك أمػور قلبنػة ال يولموػا إال 

 -هللا عز كجل 
 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -1

  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت
 .عمهاف آؿ َّ  حض جض مص خص حص مسخس حس جس

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2
 .التوبة َّ ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب

 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -3
 .اجملادلة َّ ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب

 .ا١تسافقوف َّ  حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض  ٱُّٱ -4

ليوفى ٔتىا بػى  كىأىفَّ اَّللَّى )  ضعمو  ( ِٗكرد فقط   سػورة لقمػاف اشيػة ) ك ندكهو  ( خىًبَته  ٍومى
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ قاعػػػػدة الوسايػػػػة أشيػػػػة الو نػػػػدةعلػػػػ   كعضػػػػبطت

 مي خي  حي جي يه ىه مه جه ينىن من خن  حن جن يم ىم

 .َّ ٰذ يي ىي

ليوفى   ىافى اَّللَّي )  ضعمو  ( ُُاشية ) الفتحكرد فقط   سورة  ك ندكهو  ( خىًبَتنا ٔتىا بػىٍومى
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱٱ قاعػػدة الوسايػػة أشيػػة الو نػػدةعلػػ   كعضػػبطت

 رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ
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  ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت

 .َّ مل يك

ليوفى  خىًبَته ًإفَّ اَّلٌلى )  مواضع  – السور –مهات   اليور ) ا١تائدة  ثالثكردت  ( ٔتىا بػىٍومى
(لا بقػػدمت النيػػفة  عػوره لػػت مائػدةه يػػـو اٟتشػه  ) ةأٞتملػة االعشػػائن كعضػػبطوااٟتشػه ( 

 مح جح( علػػ  الومػػل   هػػهن ا١تواضػػع كال ػػظ سػػناؽ اشاتلا   ا١تائػػدة )مص)
( كالتقػػػػػػػول ٤تلوػػػػػػػا القلػػػػػػػ  كال يولموػػػػػػػا إال هللالا   السػػػػػػػور خس حس مخجس جخ

( كهللا بوػػاذل ك ػػدن يولػػم عنػػة قيػػموملا جي ٰه مه جه هن من خن)
ا القلػ  كال كالتقول ٤تلو (جي ٰه مه جه هن من خنك  اٟتشه )

 -يولموا إال هللا 
 حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -1

 خص  حص خسمس حس مخجس جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت

 .ا١تائدة َّ خض حض جض مص

 هبمب هئ مئهي مي  خي جيحي ٰه مه جه هن من خن حن ٱُّٱ -2

 .السور َّ  هس مس هث مث هت مت

 ٰر ٰذ ىييي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ُّٱ -3

 .اٟتشه َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

ػػػافى  اَّلٌلى  فىػػػًإفَّ  - ًإفَّ  ) مواضػػػع ليػػػوفى  ٔتىػػػا  ى بًػػػَتنا بػىٍومى (  فىػػػًإفَّ  – ًإفَّ عمومػػػا سػػػواء )  ( خى
السيػػػػاء كال ػػػػزاب  أكؿ كال ػػػػزابلا ( ثػػػػالث مواضػػػػع)  كردت فقػػػػط   السيػػػػاء

 ٰر ٰذالسيػػػاء )   لػػػثك   شل(لا بنسمػػػا جغ مع جع مظ حط مض)
(  يي ىي مي السيػػػػػػػاء )  شل(لا قبلوػػػػػػػا    َّ ٍّ ٌّ  ٰى
(  َّ ركد )ك  ا١توضػػػػوُت( بيػػػػاكل   ّٰ ِّ ُّ  َّالسيػػػػاء )  لػػػػثكقبلوػػػػا 
قاعػػػػدة الًتبنػػػػ  علػػػػ   عضػػػػبطت التػػػػاء( كبوػػػػد  ُّ - ىي مػػػػ  ) التػػػػاءك ػػػػهؼ 
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( أبػػػػت  َّ   مػػػػع )إذف(لا  ُّ ) الػػػػالـ( قبػػػػل  ىي مػػػػ  ) اٟتػػػػاء  ا٢تجػػػػائي
 - ( ٰر ٰذ ) ألفاء

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱ -1

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب

 مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح

 .السياء َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ىي مي خيحي جي  يه ىهمه جه ينىن من

 .السياء َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ينىن
 .السياء َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ

 .ال زاب َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ٱُّٱ -4

 ؟.مث اضبطوا ( ٍنبيمٍ كىالى جيسىاحى عىلى  أي  كردت ) / ُْٖسواؿ رقم 
 –البقػهة    اليػور ) مػهات أربػع ( كىالى جيسىاحى عىلىٍنبيمٍ )  كردت / ُْٖاٞتواب رقم 

بقػػػهة للسيػػػػاء بوػػػػد   ) أٞتملػػػػة االعشػػػػائنة كعضػػػبطوالا ( ا١تمتحسػػػػة – موضػػػػوافالسيػػػاء 
ِبيػة  ( كبودها كىالى جيسىاحى عىلىٍنبيمٍ   سورة البقهة   عف  النيفحة أبت )  (لااالمتحاف 

لا كعضبط أف ا١توضع كاك....( بدكف ًإف طىلٍَّقتيمي السًٌيىاء مىا دلٍى ٘تىىيُّوهي ُّ  الى جيسىاحى عىلىٍنبيمٍ ) 
( ا١تقنيػػػود بػػػت  أكؿ لمػػػة )   كاك( مػػع  كىالى جيسىػػػاحى عىلىػػػٍنبيمٍ )  كاكِبف عػػػهبط  واكألػػ الكؿ

ايػػػػة اٞتػػػػزء بدلا كموضػػػػوي السيػػػػاء )( أبػػػػت صػػػػدر آيػػػػة الو نػػػػدةكهػػػػي )  ا١توضػػػػع الكؿ
 -( ....حب  جب هئ مئ( ك  ا١تمتحسة )...ىل مل خل – ا٠تام 

 زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -1
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 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب
 يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مثزث
 .البقهة َّ ٰى ين ىن نن من  زن رنمم ام يل ىل مل

 خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .السياء َّ زت رت  يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 خي  حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خنحن
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي
 مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب
 .السياء َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث

 مت ختحت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -4
 جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت
 مق حق  مفخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض
 حن جنمم خم حم جم هل  ملخل حل جل مك لك خك حك جك
 .ا١تمتحسة َّ هن من خن

فقط   القهآف   سورة  مهة كا دة كاك( بال  الَّ جيسىاحى عىلىٍنبيمٍ  كردت ) مال اة/
 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱ (ِّٔ)البقهة لدل اشية 

 مجحج مث هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ

 .َّ مخ  جخ مح جح
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  سورة ال زاب لدل اشية  مهة كا دة( أيضا  احى عىلىٍنًو َّ الَّ جيسى ككردت ) 
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ( ٓٓ)

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ىن من
َّ  ُّ َّ . 

 ؟.مث اضبطوا ( عىًلمى اَّلٌلي  أي  كردت ) / ِْٖسواؿ رقم 
 موضػوافلبقػهة ) ا  سػوربُت  مهات ثالث ( عىًلمى اَّلٌلي )  كردت / ِْٖاٞتواب رقم 

 - ا١توضوُت(    مه لا   البقهة أب  بودها )العفاؿ ( –
 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن
 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 مكلك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت
 .البقهة َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك

 مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -2
 نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب
 يل ىل مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث

 .البقهة َّ ٰى ين ىن نن من  زن رنمم ام
 .العفاؿ َّ مج حج مث هت مت خت  حتجت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -3

 ؟.( قػىٍوؿه مٍَّوهيكؼه )  ( قػىٍوالن مٍَّوهيكفنا ) اضبط مواضع / ّْٖسواؿ رقم 
 –  اليػػػػور ) البقػػػػهة  هاتمػػػػ أربػػػػع ( قػىػػػػٍوالن مٍَّوهيكفنػػػػا)  كردت / ّْٖاٞتػػػػواب رقػػػػم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطواال زاب (لا  – موضوافالسياء 
 ابٍ زى  ٍ فى لً  اءً يى السًٌ  ةي هى قى بػى  *** ابٍ تى بً  الٍ ةه ً  وى بػى رٍ أى "  قػىٍوالن مٍَّوهيكفنا "



 َّٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

(لا   الكؿ ا٠تطػاب لليػفواء  مس خس)  ا١توضوُتكرد قبلوا      سورة السياء
 -القيمةلا ك  ال زاب ا٠تطاب لسياء السي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  كالااشل ١ت   ضه

 زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -1
 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب

 يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث  زثمث
 .البقهة َّ ٰى ين ىن نن من  زن رنمم ام يل ىل مل

 مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ -2
 .السياء َّ مص خص حص

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -3
 .السياء َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱُّٱ -4
 .ال زاب َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

لا   سػػورة   أبػػت   ( –) البقػػهة    اليػػورمػػهاتف وردت ( فػػ قػىػػٍوؿه مٍَّوػػهيكؼه  أمػػا )
 - قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهعل   كعضبطوا( َّ) الواكبزادة 

 .البقهة َّ حس جس مخ جخ محجح  مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -1

 .  َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٱُّٱ -2

 ؟.مث اضبطوا ( ٘تىىيُّوهي ُّ  أي  كردت ) / ْْٖسواؿ رقم 
ػػػػوهي ُّ )  كردت / ْْٖاٞتػػػػواب رقػػػػم   – موضػػػػواف  ) البقػػػػهة  مػػػػهات ثػػػػالث ( ٘تىىيُّ

( الطػالؽ قبػػل الفهيضػػة كبوػػد الفهيضػػةال ػزاب (لا موضػػوي البقػػهة   آيتػػُت متتػػالنتُت )
 -( حص مس خس حسم  البقهة كموضع ال زاب ) ا١توضع الااشللوا   جاء قب

 خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -1
 مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب مب
 .البقهة َّ مخ  جخ
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 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ -2
 خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ
 .البقهة َّ  حن جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل  مكلك

 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ -3
 .ال زاب َّ ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق
 ؟.( بػىٍوفيوا كىًإف) ( بػىٍوفيواٍ  أىكٍ ) ( بػىٍوفيواٍ  كىأىف )أي  كردت  / ْٖٓسواؿ رقم 
 جس ٱُّٱ( ِّٕلدل اشية )   البقهة ( بػىٍوفيواٍ  كىأىف)  كردت / ْٖٓاٞتواب رقم 

 مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس
 خل حل جل  مكلك خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغ

 . َّ  حن جن مم خم حم جم هلمل
 جي يه ىه مه ٱُّٱ( ُْٗ( فوردت   سورة السياء لدل اشية ) بػىٍوفيواٍ  أىكٍ )  بنسما

 . َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي

 ىث  نث  ٱُّٱ( ُْ( فوردت   سورة التساب  لدل اشية ) بػىٍوفيوا كىًإفأما ) 

 مل يك ىكمك لك  اك يق ىق يف ىف يث
 .َّ من زن رن مم ام  يل ىل

 ؟.مث اضبطوا ( لتػٍَّقوىلأىقٍػهىبي لً  أي  كردت ) / ْٖٔسواؿ رقم 
ا١تائدة (لا الوفو  –  ) البقهة مهاتف  ( أىقػٍهىبي لًلتػٍَّقوىل)  كردت / ْٖٔاٞتواب رقم 

  -أب  قبلوا   البقهةلا كالودؿ قبلوا   ا١تائدة 
 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ -1

 خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ
 .البقهة َّ حن جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل  لكمك



 ِّٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -2
 مخجس جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت
 .ا١تائدة َّ خض حض جض مص خص  حص مسخس حس
 ؟.( اٍلقىاعًًتُتى ( )  كىاٍلقىاعًًتُتى )  ( قىاعًًتُتى  )أي  كردت  / ْٕٖسواؿ رقم 
كا ػدة   سػػورة البقػهة لػػدل اافاػة علػػ   مػػهة ( قىػاعًًتُتى )  كردت / ْٕٖاٞتػواب رقػػم 
 .َّ ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱالنيلوات 

  -ال زاب (  –  ) اؿ عمهاف  مهبُتفوردت  ألواك ( كىاٍلقىاعًًتُتى  )  لمة  بنسما
 .عمهاف آؿ َّ ىه مه جه ين  ىن من خن ٱُّٱ -1
 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ٱُّٱ -2

 خب حب جب  هئ مئ خئ
 مت  خت حت جت هب  مب
 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت
 .ال زاب َّ  مس خس حس جس

مػع مػة مػ  سػورة التحػهصل ) لفقط   أخه  مهة كا دة  فوردت كاكبال  ( اٍلقىاعًًتُتى  أما )
 جع مظ حط مض  خض حض ٱُّٱ( ُِ( لػػػػػدل اشيػػػػػة )مػػػػػهصل ابسػػػػػت عمػػػػػهاف

 .َّ  خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 ( يػىػػػػهىٍكاٍ  أىدلىٍ ( )  يػىػػػػهىٍكا دلىٍ كى أى ) اشات التالنػػػػة  اضػػػػبط مواضػػػػع / ْٖٖسػػػػواؿ رقػػػػم 
ٍ يػىهى ( )أىفػىلىٍم يػىهىٍكاٍ ) ٍ بػىهىٍكا( ) أىكىدلى ٍ بػىهى ( )  أىدلى  ؟.(  أىدلى

 أىدلىٍ  ( )يػىػهىٍكا دلىٍ كى أى ) يلتب  عل  البو   نفنة التفهيق بػُت مواضػع / ْٖٖاٞتواب رقم 
مػػػهة كال داعػػػي ٟتنيػػػػههالا  ُِكردت  ألػػػواك(  يػىػػػهىٍكا دلىٍ كى أى ) أكالن اعلػػػم أف اشيػػػة  لا( يػىػػػهىٍكاٍ 

 .كسط اشيةجاءت    فنيلتإال   سورة  آية صدرٚتنووا أبت 
 مهات.. ٜت ( اليت كردت يػىهىٍكٍا  أىدلىٍ  بقي علنسا أف ٨تنيه  اشية )
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إال   العػػػهاؼ  آيػػة صػػػدر لوػػػا أبػػت تت قاعػػدة الضػػػبط أٟتنيػػه علػػػ  كعضػػبطوا
 - كسط آيةكردت 

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ُّٱ -1
 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .العواـ َّ حج مث  هت مت خت حت

 مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -2
 .العهاؼ َّ مص خص حص مس خسحس  جس مخ جخ

 مم خم حم جم هلمل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف ٱُّٱ -3
 .السحل َّ  خن حن جن

 حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱ -4
 .السمل َّ جع مظ

 .ي  َّ زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ -5

 الضبط كالفوائد /
ػٍم أىٍهلىٍبسىػػايػىػهىٍكاٍ   أىدلىٍ بشػابت فنمػا جػػاء بوػدها )  يػ  أكؿك العوػاـ    -ُ (   ى

ٍم أىٍهلىٍبسىػا عت دل أتيت )  كبا بولم أ  ٖتنيػهها( كهبػها يػىػهىٍكا  دلىٍ كى أى ( بوػد )  ى
( كجػػػػاء يػىػػػػهىٍكا  دلىٍ كى أى )  يػػػػ موضػػػػع مػػػػ  سػػػػورة   شلكبوػػػػهؼ أفَّ الػػػػيت   

لىٍقسىا ٢تىيمٍ بودها )   (. أىَنَّ خى
الًوٍجػػػل  . بػػػه هها لػػػدلك نػػػدةكردت   سػػػناؽ اشيػػػة كهػػػي العػػػهاؼ    -ِ

 .الهم لَّتي خيوىار
( فتػػػػػه ه أهنمػػػػػا  السمػػػػػل – ا١توضػػػػػع الاػػػػػاشل السحػػػػػل  سػػػػػوريت )  فاثستػػػػػاك  -ّ

  شهبُت



 ّْٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

( يػىػػهىٍكا  دلىٍ كى أى الػػهم هػػو )  ا١توضػػع الكؿ( أمَّػػا  ًإذلى الطَّػػٍَتً  موضػػع السحػػل بوػػدها )
لىػقى اَّلٌلي جاء بوػدها )  فنػت  السحػل(   يػىػهىٍكاٍ  أىدلىٍ بػه ه أف موضػع )  إذف(لا  ًإذلى مىػا خى

 نواَنت.ك ال٫تا م  اٟت الطَت
الػػػهم جػػػاء   سػػػورة  الو نػػػدكاعلػػػم أعػػػت  السمػػػلا١توضػػػع الخػػػَت   سػػػورة  -ْ

وىٍلسىا اللٍَّنلى لًنىٍيبيسيوا ًفنتً فال إ باؿ. كبودها )  السمل  .( أىَنَّ جى
 السحػػػل – العػػهاؼ – العوػػاـكردت   اليػػػور )  ( يػىػػهىٍكاٍ  أىدلىٍ   ) أنيػػلة -ٓ

 (. ا١توضع الكؿ ي  – السمل –
 - قاعدة الضبط ألشوهعل   (يػىهىٍكٍا  أىدلىٍ )  عمواض كعضبط

ؼٍ   ٜتىٍيىةه ( يػىهىٍكاٍ  أىدلىٍ )   أىبىٍت ًبالى ًخالى
 الىٍعهىاؼٍ  كىسىطى  أىٍلًوٍجلي لىتي خيوىاره 

ـً   يى  كىأىكَّؿي  بػىٍودىهىا ً  الىعٍػوىا
 ًببيلًٌ يىًقٍُتٍ  "  ىٍم أىٍهلىٍبسىا قيٍل "
ـٍ  اٍلطٍََّتً  لىدىل اٍلسٍَّحلً   ىشلى  كىالى بػىٍسييوا  اى ً هىا
ـٍ  لًليَّبى ً "  أىَنَّ جىوىٍلسىا اللٍَّنلى  كىً  اٍلسٍَّمًل "  اى أىَنى

كىاٗتَّىهى )( لدل  ألوسطاليت أبت   سناؽ اشية )  الو ندة= اشية  الىٍعهىاؼٍ  كىسىطى 
ػػوى  ا لَّػػتي خي ػػدن لًػػنًًٌوٍم ًعٍجػػالن جىيى ػػ  ًمػػ  بػىٍوػػًدًن ًمػػٍ   ي ػػٍم كىالى يػىػػهىٍكٍا  أىدلىٍ اره قػىػػٍوـي ميوسى لًٌميوي أىعَّػػتي الى ييبى

اعيوٍا ظىاًلًمُتى   .({ُْٖ}العهاؼ/يػىٍوًديًوٍم سىًبنالن اٗتَّىهيكني كى ى
هىا ً  الىعٍػوىػػاـً  ػػٍم أىٍهلىٍبسىػػايػىػػهىٍكٍا   أىدلىٍ  )= جػػاء بوػػدها   العوػػاـ  يىػػ  كىأىكَّؿي  بػىٍوػػدى ًمػػ    ى
ػػػ  قػىػػػٍهفو مَّبَّسَّػػػ ػػػٍدرىارنا قػىػػػٍبًلًوم مًٌ ػػػمىاء عىلىػػػٍنًوم مًٌ ػػػٍلسىا اليَّ ػػػٍم كىأىٍرسى اهيٍم ً  الىٍرًض مىػػػا دلٍى ٪تيىبًٌػػػ  لَّبي

ػػهًي ى  ػػٍأَنى ًمػػ  بػىٍوػػًدًهٍم قػىػػٍهَنن آخى ػػارى ٕتىٍػػهًم ًمػػ  ٖتىٍػػًتًوٍم فىأىٍهلىٍبسىػػاهيم بًػػهيعيوًبًٍم كىأىٍعشى كىجىوىٍلسىػػا الىعٍػوى
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ػٍم إًلىػٍنًوٍم الى يػىٍهًجويػوفى  ٍم أىٍهلىٍبسىا ى يػىهىٍكٍا   أىدلىٍ  )ك  ي   ({ٔ}العواـ/ ٍ  اٍلقيهيكًف أىعػَّوي لىويم مًٌ قػىبػٍ
 .({ُّ}ي /

ػػوا شلى  كىالى بػىٍسيي ـٍ  اٍلطَّػػٍَتً  اٍلسٍَّحػػًل لىػػدىل  ى = أم ا١توضػػع الاػػاشل مػػ  سػػورة السحػػل  اى ً ػػهىا
ػػمىاء  الطَّػػٍَتً ًإذلى يػىػػهىٍكٍا  أىدلىٍ  )لػػدل  ػػوًٌ اليَّ ػػخَّهىاتو ً  جى مىػػا ٯتيًٍيػػبيوي َّ ًإالَّ اَّلٌلي ًإفَّ ً  ذىلًػػهى مييى

تو لًٌقىٍوـو يػيٍوًمسيوفى  اى  .( {ٕٗ}السحل/شى
ػػػػبى ً "  أىَنَّ جىوىٍلسىػػػػا اللٍَّنػػػػلى  " كىً  اٍلسٍَّمػػػػلً  ـٍ  لًليَّ أىَنَّ يػىػػػػهىٍكٍا  أىدلىٍ  )= ك  السمػػػػل لػػػػدل  اى أىَنى
ػػػػػػػارى  لًنىٍيػػػػػػػبيسيوا جىوىٍلسىػػػػػػػا اللٍَّنػػػػػػػلى  تو لًٌقىػػػػػػػٍوـو يػيٍوًمسيػػػػػػػوفى  ًفنػػػػػػػًت كىالسػَّوى اى ميٍبنًيػػػػػػػهنا ًإفَّ ً  ذىلًػػػػػػػهى شى

 .({ٖٔ}السمل/
قاعدة عل   كعضبطوالا سبأ  القهآف   سورة  ك ندة ألفاء( كردت  أىفػىلىٍم يػىهىٍكاٍ )  أما

 ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱٱالوساية أشية الو ندة 

 يب ىب  نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

 .َّ مت زت رت

 ؟ت( يػىهىٍكاٍ  لىمٍ فػى أى )  ( يػىهىٍكاٍ  أىدلىٍ  ( ) يػىهىٍكا دلىٍ كى أى ) بقي أف عوهؼ هل هساؾ فهؽ   ا١توٌت بنسوا  *
 لا ما   آية الهعد  ألواكإذا  اف االعتبار م  الهؤية أ١تشاهدة كالمه اٟتاضه أييت 

 الفػاء؟ت لف ( يػىػهىٍكاٍ  لىػمٍ فػى أى ) أييت بػا  مػا   آيػة سػبأ  ألفػاء( ك ػهله المػه  يػىهىٍكا دلىٍ كى أى ) 
 .الواكأ د ابنياال م  

أك  الػواكأما إف  اف االعتبار م  الهؤية أالستدالؿ كالساه الوقليلا فإعت أييت بدكف 
( كذلػػه لنجػػهم ٣تػػهل االسػػتئساؼلا فحنسمػػا ببػػوف الهؤيػػة أ١تشػػاهدة  يػىػػهىٍكا دلىٍ كى أى )  الفػػاء

الدالػة  الفػاءأك  ألواك؟ت ( يػىهىٍكاٍ  لىمٍ فػى أى ) ( أك  هىٍكايػى  دلىٍ كى أى )  اٟتاضهة  اصلة أإلعبار أييت بػ
 إذل الرض  م أعبتسا فنوا...(. يػىهىٍكا دلىٍ كى أى عل   دة اإلعبارلا مال قولت ) 
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(    أىكىدلىٍ )  الػواك( فػاعلم أهنػا دل أتيت اال مػع  أىكىدلٍى يػىػهى مواضع )  ٨تنيهأقي لديسا أف 
. كههن سوله به ههالا لعت   العبناء اإلعيافع ( م موضع أخهي  )  ك لث العبناء
 - أخه موضعهن اليورة. ك٨تفظ اف ي    ه ك ندة

 ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ -1
 .العبناء َّ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى

 .ي  َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ -2

 - قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا
ٍ يػىهى )  ًلث " " كى  الىعًٍبنىاءً "  ػبً (  أىكىدلى  مىٍوًضوىاًف ً  اٍلًبتىاًب الٍػميًبُتٍ  **** " يى  ى

(  عػػػوح – لقمػػػاففقػػػد جػػػاءت فقػػػط   سػػػوريت )  ألتػػػاء(  أىدلٍى بػىػػػهىٍكاأمػػػا مواضػػػع ) 
  - قاعدة الضبط ألشوه عل  كعضبطوا

افٍ  " " كى  عػيٍوحو  " بػً (  هىٍكابػى أىدلىٍ )   ظىافٍ لىٍفاىاًف ٤تىٍنييٍورىاًف ٤تىٍفيوٍ  ***  " ليٍقمى
 مهجه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .لقماف َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه

 .عوح َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2

موضػػػع   القػػػهآف البػػػهصل كال  ُّكردت   (  أىدلٍى بػىػػػهى )  كمػػػا بقػػػي لػػػديسا هػػػو اشيػػػة
 داعي ٟتنيهها.

 - إذف انيلة السوائنة
 .فنيلتأبت اال    آية صدرمهة  ُِ ( كردتيػىهىٍكا  دلىٍ كى أى اشية )  (ُ
 .العهاؼبال خالؼ إال    آية صدرمهات  ٓ( كردت يػىهىٍكٍا  أىدلىٍ اشية )  (ِ
 .سبأا مف جاءت فقط    مهة كا دة( كردت  أىفػىلىٍم يػىهىٍكاٍ اشية )  (ّ
 ي .  لثك  العبناءفقط     مهبُت( كردت  أىكىدلٍى يػىهى اشية )  (ْ
 .عوحك  لقمافا طموح    مهبُت( كردت  أىدلٍى بػىهىٍكااشية )  (ٓ
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 مهة. ُّ( كردت أىدلٍى بػىهى أخَتان اشية )  (ٔ

ػػػػػواٍ ) مواضػػػػػعأضػػػػػبط  / ْٖٗسػػػػػواؿ رقػػػػػم  رًًهػػػػػمٍ  ًمػػػػػ  خىهىجي ػػػػػواٍ )(ًداى  ًمػػػػػ  كىأيٍخهًجي
رًًهمٍ  رً يم ًم  اٍخهيجيواٍ ()ًداى رًًهمٍ  أيٍخهًجيوا) (ًداى  ؟.(ًم  ًداى

ػػػػػواٍ  أمػػػػػا ) / ْٖٗاٞتػػػػػواب رقػػػػػم  رًًهػػػػػمٍ   ًمػػػػػ خىهىجي  –البقػػػػػهة   )مػػػػػهاتف كردت  ( ًداى
  -( العفاؿ

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -1
 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ
 .البقهة َّ  حج مث هت مت

 ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ٱُّٱ -2
 .العفاؿ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

رًًهمٍ  ًم  كىأيٍخهًجيواٍ أما )  لدل اشية  هاففقط   سورة اؿ عممهة كا دة كردت  ( ًداى
 خلٱُّٱ قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا(   أخه اليورةلا ُٓٗ)
 ىه مهجه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
 مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .َّيب ىب نب

رً يم ًم  اٍخهيجيواٍ أما )  (لا ٔٔالسيػاء لػدل اشيػة )فقط   سورة مهة كا دة كردت  ( ًداى
 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ قاعػػػػػػدة الوسايػػػػػػة أشيػػػػػػة الو نػػػػػػدةعلػػػػػػ   كعضػػػػػػبطوا

 خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

 .َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

ػػػػواأمػػػا )  رًًهػػػػمٍ  أيٍخهًجي سػػػبقوا   ا١توضػػػػوُت  لمػػػػة    اليػػػػور )( مػػػهاتفكردت  ( ًمػػػ  ًداى
ؼ اٟتػاء (لا   اٟتج أبت صدر آية بنسما   اٟتشه   سناؽ اشيػةلا كا ػًتؾ  ػه خن)
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( ك  اٟتشػػػه  مه جه  اسػػػم اليػػػوربُت ) فاعتبػػػت ا لبنػػػ  (لا أبػػػ  بوػػػدها   اٟتػػػج ) 
 الواك( قبل  مه جهم  )  الباء  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوما(  حج)

 -(   حجم  ) 
 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -1

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 .اٟتج َّ نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئىئ

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -2
 .اٟتشه َّ جض مص خص  حص مسخس حس جس مخ

رى اٍلمىٍوتً  أي  كردت ) / َْٗسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا (  ىهى
ػٍوتً )  كردت / َْٗاٞتواب رقم  رى اٍلمى لا الكؿ  ال٫تػا   سػورة البقػهةمػهاتف   (  ىهى

  - م  اٞتزء الااشل الهبع الخَتم  اٞتزء الكؿلا كالااشل    الهبع الكؿ  
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -1

 .البقهة َّ ىب نب مب زب يئرب ىئ  نئ مئ
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -2

 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ
 .البقهة َّ  حج مث هت مت

 ؟.مث اضبطوا ( ميوبيواٍ  أي  كردت ) / ُْٗسواؿ رقم 
 هة كآؿالبقػػػػػػ  الزهػػػػػػهاكاف )مػػػػػػهاتف  ( ميوبيػػػػػػواٍ  لمػػػػػػة )   كردت / ُْٗاٞتػػػػػػواب رقػػػػػػم 

 -(  مث( فأبت بودها )  حت(لا   اؿ عمهاف سبقتوا  لمة ) عمهاف
 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱٱ -1

 حت جت  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي
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 .البقهة َّ  حج مث هت مت خت
 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -2

 هت مت حتخت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ
 .عمهاف آؿ َّ  جس مخ جخ مح جح مج مثحج
كىلىًبػ َّ أىٍ اػىػهى  هيك فىٍضػلو عىلىػ  السَّػاسً لىػ ًإفَّ اَّلٌلى ) مواضػعاضبط  / ِْٗسواؿ رقم 

( كىلىًبػ َّ أىٍ اػىػهىهيٍم الى يىٍشػػبيهيكفى  لىػهيك فىٍضػلو عىلىػػ  السَّػاسً  ًإفَّ اَّلٌلى ) ( السَّػاًس الى يىٍشػبيهيكفى 
 ذىلًػػهى ًمػػ  فىٍضػػلً ( )كىلىًبػػ َّ أىٍ اػىػػهىهيٍم الى يىٍشػػبيهيكفى  لىػػهيك فىٍضػػلو عىلىػػ  السَّػػاسً كىًإفَّ رىبَّػػهى )

 ؟.(كىلىًب َّ أىٍ اػىهى السَّاًس الى يىٍشبيهيكفى  اَّللًٌ عىلىنػٍسىا كىعىلى  السَّاسً 
  -ا١تواضع هي  / ِْٗاٞتواب رقم 

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -1
 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ
 .البقهة َّ  حج مث هت مت

 مس خس حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -2
 .يوع  َّ حض جض مص  خص حص

 مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .يوس  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه
 .السمل َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ٱُّٱ -4
 ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -5

 .تافه َّ زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ
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 الضبط كالفوائد /
قاعػدة عل  اختالؼ النينسة اليت أبت با عل   ا٠تميةٚتنع ا١تواضع  عضبط -ُ

كالسمػػػػل سػػػػبح  -ع  كيوسػػػػ بقػػػػهةه لػػػػػ يػػػػو   )عشػػػػائنةالضػػػػبط أٞتملػػػػة اال
 (.للسافه

 –( كردت    ػػل ا١تواضػػع عػػدا ) يوسػػ   لىػػهيك فىٍضػػلو عىلىػػ  السَّػػاسً  ًإفَّ اَّلٌلى )  -ِ
سىػػػا كىعىلىػػػ  السمػػػل (لا  نػػػث كردت   يوسػػػ  )  ذىلًػػػهى ًمػػػ  فىٍضػػػًل اَّلٌلً عىلىنػٍ

كىًإفَّ دت ) بػػهن النيػػنسةلا ك  السمػػل كر  الو نػػدة( كعضػػبطوا ِبهنػػا  السَّػػاسً 
بػهن النيػنسةلا كعضػبط   ك نػدة( كأيضػا هػي  لىهيك فىٍضلو عىلىػ  السَّػاسً  رىبَّهى 

 (. فا فاوا ا لبن )  قاعدة الوساية أشية الو ندة ال٫تا عل  
كىلىًبػ َّ أىٍ اػىػهىهيٍم ( ك )  كىلىًبػ َّ أىٍ اػىػهى السَّػاًس الى يىٍشػبيهيكفى اللب  ٭تػدث بػُت )  -ّ

ا١تواضػػػع ا٠تميػػػةلا كهػػػهن عولموػػػا ِبف اليػػػورة الػػػيت    (   الى يىٍشػػػبيهيكفى 
مػػػل ( سال –  ع( ك٫تػػػا ) يػػػو  السَّػػػاسً دل أتت  لمػػػة )  السػػػوفاٝتوػػػا  ػػػهؼ 

 (.السَّاسً   اٝتائوم فأبت  لمة ) السوفكأقي اليور لن  فنوم  هؼ 
ػػسنامَّػػ  ذىا الَّػػػًهم يػيٍقػػًهضي اَّلٌلى ) اضػػػبط / ّْٗسػػواؿ رقػػم  ػػػا  ىيى ػػػاًعفى  قػىٍهضن تي فػىنيضى

 ؟.(قػىٍهضنا  ىيىسنا)(لىتي 
ػػسنامَّػػ  ذىا الَّػػًهم يػيٍقػػًهضي اَّلٌلى ) كردت / ّْٗاٞتػػواب رقػػم   (فػىنيضىػػاًعفىتي لىػػتي  قػىٍهضنػػا  ىيى

(  جغ  معجػػػاء بوػػػدها   البقػػػػهة )  اٟتديػػػػد (لا –  اليػػػور ) البقػػػهة مػػػهاتف 
  م ا٢تمزة  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوما(  هش مش هسكبودها   اٟتديد ) 

( الػػيت أبػػت   جغلا كاعتبػػت اذل  لمػػة )( هش مش هسمػػ  )  الػػواك( قبػػل  مع) 
لا ك  هةمػ  اسػم البقػالتػاء ا١تهبوطػة ك  الػهاءمسوػا مػع  ا١تهبوطػة التػاءك  الهاءكعهبط بُت  هةالبق
 -د ي( اليت أبت   آية اٟتد هشم   لمة ) الناءم  اٝتوا مع  الناءد عهبط ياٟتد

 جف جغمغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ  مق حق مف خف حف

 .اٟتديد َّ  لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب  هئ مئ ُّٱ -2
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ػػػسنا أمػػػا ) اليػػػابقُت كردت أيضػػػا    ا١توضػػػوُتفباإلضػػػافة اذل كركد٫تػػػا    ( قػىٍهضنػػػا  ىيى
 -( ا١تزمل –التساب   – ا١توضع الااشلاٟتديد  –اليور )ا١تائدة أربوة مواضع أخهل   

 يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1

  نث مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث

  نن من زن رنمم ام يل ىل مل  يك ىك

 .ا١تائدة َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن

 ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم ٱُّٱ -2
 .اٟتديد َّ  جي

 .التساب  َّ خض حض  جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ُّٱ -3

 مه جهين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه
 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ
 لك  اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت
 نيمي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك
 .ا١تزمل َّ خئ حئ جئ يي ىي

 الضبط كالفوائد /
 يت( كبه ه أف قبلوا اب  )  مك لك  ا١تائدة جاء بودها )  -ُ

 (. زث رث
(  جه هن من( أبػػػػ  بوػػػػدها )  طبوػػػػا ا١توضػػػػع الاػػػػاشل  اٟتديػػػػد )  -ِ

 ت ٢تا.( فاعتب جه هن بتابوت  لمة )
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 تػػػػُت( كاربػػػػط بػػػػُت  حص مس خس حس  التسػػػػاب  جػػػػاء بوػػػػدها )  -ّ
 (.  مس)  تُتاب  مع سالت

( كبػػػػػه ه أعػػػػػت جػػػػػاء   عفػػػػػ  اشيػػػػػة  ىل مل  ا١تزمػػػػػل جػػػػػاء بوػػػػػدها )  -ْ
( ال ظ  هؼ  زي - رن -   اك - ىق - ىف - ٌّ)

 (.ىل ملبلمات  ىت بته ه أعت أب  بودها )   ل ههن ال الواك
 ؟.( أىٍضوىافنا ) اضبط مواضع البلمة / ْْٗسواؿ رقم 
(لا اؿ عمػهاف –البقػهة   الزهػهاكاف )مػهاتف  ( أىٍضػوىافنا)  كردت / ْْٗاٞتواب رقػم 

علػػػػ   كعضػػػػبطوما(  جف( ك  اؿ عمػػػػهاف )  جغجػػػػاء بوػػػػدها   البقػػػػهة ) 
( كهبػػها جفمػػ  ) ا١تػنم( قبػػل  جغمػػ  )  البػاؼ  قاعػدة الًتبنػػ  ا٢تجػػائي

  -بهبن  اليور ) البقهة قبل آؿ عمهاف ( 
 جف جغمغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ  مق حق مف خف حف
 حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ جك مق
ٍ بػىهى ًإذلى  ) اضبط مواضع / ْٓٗسواؿ رقم   ؟.  سورة البقهة ( أىدلى
  بيناؽ اشات كعضبطوالا مهات ثالث ( أىدلٍى بػىهى ًإذلى )  كردت / ْٓٗاٞتواب رقم 

لا الكؿ( ا١توضع  ىن نن(لا كموٌت ) خهج ( أم ) نمك اج إبهاه – خهج ا١تف)
ؿ ك لا كأيضا ا١توضع الالاالثلا ك اج ابهاهنم ا١توضع الااشلكا١تف موهكفة ا١توضع 

- ( أبت أكالىن ننؿلا كبها عولم أف )ك أكاك كعهبطوا مع كاك ( فنت  ىن)  

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ -1
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 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ
 .بقهةال َّ  حج مث هت مت

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

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ

 مث زثرث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب

 .البقهة َّ يث ىث نث
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -3

  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب

 ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 .البقهة َّ رن مم ام يل

ًّ  أي  كردت ) / ْٔٗسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( ًإذلى اٍلمى
ًّ )  كردت/  ْٔٗاٞتواب رقم    -القهآف النيافات كالوواف   مهاتف  ( ًإذلى اٍلمى

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البقهة َّ يث........ حيجي يه ىه مه جه ين
 .النيافات َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2

 ؟.مث اضبطوا ( بىًٍت ًإٍسهىائًنلى ًم   أي  كردت ) / ْٕٗسواؿ رقم 
ال قػػاؼ  –ا١تائػػدة  –  اليػػور ) البقػػهة  مػػهات أربػػعكردت  / ْٕٗاٞتػػواب رقػػم 

ًمػػ  بىػػػًٍت  " صػػػ ّّ   ) قاعػػػدة الضػػبط أٞتملػػػة االعشػػائنةعلػػ   كعضػػػبطواالنيػػ  (لا  –
 ( " ٢تم بقهة عل  مائدة ال قاؼ ًإٍسهىائًنلى 
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 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين
 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ
 مث زثرث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب
 .البقهة َّ يث ىث نث

 خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱ -2
 .ا١تائدة َّ  ىه مه جه ين ىن من

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱ -3
 .ال قاؼ َّ جخ مح جح مج حج مث هت  متخت حت

  حيجي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل ُّٱ -4
 هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مبهئ مئ هي مي خي
 .الني  َّ  هي مي هن من مل مك لك
 ؟.مث اضبطوا ( ًم  بػىٍوًد ميوسى  أي  كردت ) / ْٖٗسواؿ رقم 

ػػػػ )  كردت / ْٖٗاٞتػػػػواب رقػػػػم   –  اليػػػػور ) البقػػػػهة مػػػػهاتف  ( ًمػػػػ  بػىٍوػػػػًد ميوسى
( كبوػػػػػدها   ال قػػػػػاؼ  من خن  حن جنال قػػػػػاؼ (لا جػػػػػاء بوػػػػػدها   البقػػػػػهة ) 

(   جنمػػ  )  ا٢تمػػزة  قاعػػدة الًتبنػػ  ا٢تجػػائيوما علػػ  طب(لا كعضػػُّ َّ ٍّ ٌّ)
  -( كهبها بهبن  اليور ) البقهة قبل ال قاؼ (  ٌّم  )  ا١تنمقبل 

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين ىن
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
  نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ
 .البقهة َّ يث ىث نث مث زثرث يت ىت
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -2
 .ال قاؼ َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ؟.مث اضبطوا ( ًإٍذ قىاليواٍ  أي  كردت ) / ْٗٗسواؿ رقم 
 –العوػاـ  –  اليور ) البقهة  مهات أربع ( ًإٍذ قىاليواٍ )  كردت / ْٗٗاٞتواب رقم 

اـ لػػػػ " بقػػػهة العوػػػ ًإٍذ قىػػػاليواٍ  "  ) أٞتملػػػة االعشػػػائنة كعضػػػبطواا١تمتحسػػػة (لا  –يوسػػػ  
لا ( مػػػهة كا ػػػدة فقػػػط   سػػػورة العفػػػاؿ قىػػػاليواٍ  ًإذٍ ك )  كألػػػواكاالمتحػػػاف (  يوسػػػ  بوػػػد

 مم  البقػهةلا ك  العوػاـ بوػدها )  السػيفقػطلا بوػدها  صدر آيػةيوس  كالعفاؿ أبت 
مهبُت   عف  اشيةلا ك  يوس  أٝتوػا يوسػ  كأبػ   أعزؿ( كال ظ أهنا ببهرت  ىم

(لا ك  ا١تتحسػػة البػػالـ مػػع قػػـو ابػػهاهنملا ك   مثيوسػػ  )  ( اسػػم ًإٍذ قىػػاليواٍ بوػػد ) 
 - العفاؿ بودها اب  الدعاء

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين
 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ
 مث زثرث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب
 .البقهة َّ يث ىث نث

 مه جه ين  ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه
 يب ىب نب مبزب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 .العواـ َّ  مت زت رت

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -3
 .يوس  َّ مل يك

 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱُّٱ -4
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
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 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
 .ا١تمتحسة َّ لك خك حك جك مق حق مف خف  حفجف

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ -5
 .العفاؿ َّ حط مض خض حض جض  مص
ا ) اضبط مواضع / ََٓسواؿ رقم  ا – مىًلبن ا – مٍُّلبن  (؟. مىلىبن

ػػا)  كردت / ََٓاٞتػػواب رقػػم   ال٫تػػا   البقػػهة فقػػط  مػػهاتمػػهاتف  كملػػه ( مىًلبن
( جه ين ىن(  ) ِْٕ- ِْٔ(   قنيػة طػالوت اشات ) هناية اٞتػزء الاػاشل)
( بفتح ا١تنم ك يه الػالـ أم  مىًلبناموٌت ) لا ك ( يك ىك مك لك اك يق )

 - صار ملبا علنوم أيمههم كيسواهم كيطنوونلا كيتنيهؼ   أمورهم
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين
 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ
 مث زثرث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب
 .البقهة َّ يث ىث نث

 ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  ُّٱ -2
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم
 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني
 .البقهة َّ  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جتهب

ا أما ) االعياف ( ا١توضع  –ص  –  اليور ) السياء مهات  ثالث فوردت ( مٍُّلبن
ػػػاكى )  الػػػواكالخػػػَت )االعيػػػاف( بػػػزادة  لا الػػػزادة للموضػػػع ا١تتػػػأخه اقاعػػػدهت إذف(لا  مٍُّلبن

ػػامىلً  كموػػٌت ) أم ٘تلػػه الشػػيء كاسػػتوذل علنػػت ك ػػاف   قدربػػت أف يتنيػػهؼ فنػػت ٔتػػا  ( بن
 - يهيد



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ْٕٓ 

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱ -1

 .السياء َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ

 .ص َّ  مح جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ٱُّٱ -2

 .اإلعياف َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ -3

ػػػاأمػػػا )  ت   اليػػػور ) العوػػػاـ مػػػها ثػػػالثفػػػوردت  كا١تقنيػػػود بػػػت مػػػ  ا١تالئبػػػة ( مىلىبن
لا   العواـ كردت   آات متتالنة )  ما   البقػهة (لا قبلوػا   االسهاء ( –موضواف 
قاعػػػدة علػػػ   كعضػػػبطوما(  مل خل)  الاػػػاشل( كقبلوػػػا    خف حف)  الكؿا١توضػػػع 

 - (  مل م  ) اٞتنم( قبل  خف م  ) ا٢تمزة  الًتبن  ا٢تجائي
 .العواـ َّ  لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ ُّٱ -1

 .العواـ َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف ٱُّٱ -3

 .اإلسهاء َّ هل مل

 ؟.مث اضبطوا ( قىاؿى هىلٍ  أي  كردت ) / َُٓسواؿ رقم 
يوسػ   –  اليور ) البقػهة  مهات ٜت  ( قىاؿى هىلٍ )  كردت / َُٓاٞتواب رقم 

قىػػاؿى  يوسػػ  "  )  ملػػة االعشػػائنةٞتأ كعضػػبطواالنيػػافات (لا  –الشػػوهاء  – موضػػواف
إال   البقػهة كردت  صدر آيةلا    ل ا١تواضع أبت ( " بقهة الشوهاء   النيافات هىلٍ 
 الكؿلا كألسيػػػػبة لومضػػػػوي سػػػػػورة يوسػػػػ  جػػػػاء بوػػػػدها   ا١توضػػػػػع سػػػػناؽ اشيػػػػة  
علػػػػػػػ   كعضػػػػػػػبطوما(  ىت نت  مت زت رت)  الاػػػػػػػاشل( ك  يل ىل)

(لا ك   رتمػػ  )  الوػػُت( قبػػل  يل ىل) مػػ   ا٢تمػػزة  قاعػدة الًتبنػػ  ا٢تجػػائي
ُت  ػ( قهيبػة   الهسػم مػ   نيمػ  )  كاليػُت(  نيالشوهاء جػاء بوػدها ) 

  -وهاء شال
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1



 ْٖٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين ىن
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
  نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ
 .البقهة َّ يث ىث نث مث زثرث يت ىت

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 .يوس  َّ ىه مه جه ين ىنمن

 .يوس  َّزثمث رث يت ىتنت  مت زت رت يبىبُّٱ -3

 .الشوهاء َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ُّٱ -4

 .النيافات َّ مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -5
نػٍتيمٍ  هىلٍ  ) اضبط مواضع / َِٓسواؿ رقم  نػٍتيمٍ  وىلٍ فػى  - عىيى  ؟.( عىيى

تيمٍ )  كردت / َِٓاٞتػػواب رقػػػم  ػػػنػٍ ػػٍل عىيى   البقػػػهةلا ككردت ط مػػهة كا ػػػدة فقػػ ( هى
ػػلٍ ) ػػنػٍتيمٍ  فػىوى قاعػػدة الػػزادة علػػ   كعضػػبطوما  سػػورة  لا  فقػػط مػػهة كا ػػدة( أيضػػا عىيى

(  ٰذ ييلا جػاء بوػدها   البقػهة )   سػورة   الفػاءأم أف زادة للموضع ا١تتأخهلا 

( أبػػت بوػػدها   سػػورة   كعػػهبط  رت يب)  كقػػهةلا بال أء( مػػع  ٰذ)  أءكعػػهبط 
لا كاعتبػػت ٢تػػا   سػػورة   أهنػػا دمحمػػػالػػيت   اسػػم اليػػورة  ا١تػػنممػػع  ( رت يب)  مػػنم
  - صدر آيةأبت 

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ
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ْٓٗ 

 مث زثرث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب

 .البقهة َّ يث ىث نث
 .  َّ زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -2

 ؟.مث اضبطوا ( فػىلىمَّا  يًت ى عىلىٍنًومي اٍلًقتىاؿي  أي  كردت ) / َّٓ سواؿ رقم

ػػػا  يتًػػػ ى عىلىػػػٍنًومي اٍلًقتىػػػاؿي )  كردت / َّٓاٞتػػػواب رقػػػم   –  ) البقػػػهة مػػػهاتف  ( فػىلىمَّ
  نت(لا كجػاء بوػدها   البقػهة ) ىل مل خلالسياء (لا ال اوا أف  لتا اشيتُت بدأات بػ ) 

الػيت    ا٢تمػزة( مع  ام)  ٫تزة( كعهبط  رن  مم ام( ك  السياء ) رث يت ىت

 -( جاءت   البقهة  نت  ) إذفلا ءاسم سورة السيا
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ

 مث رثزث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب

 .البقهة َّ يث ىث نث
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -2

 يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل

 هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 .السياء َّ مح جح مج حج مث

ػػػػػسػٍويمٍ  قىلًػػػػػنالن  ًإالَّ  أيػػػػػ  كردت ) / َْٓسػػػػػواؿ رقػػػػػم  ػػػػػسػٍويمٍ  قىًلنػػػػػله  ًإالَّ )  ( مًٌ مث  ( مًٌ



 َٓٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.اضبطوا
ػػسػٍويمٍ  قىلًػػنالن  ًإالَّ  ) ألسنيػػ  الصػػل   القػػهآف أف بػػهد / َْٓاٞتػػواب رقػػم     ث نػػ ( مًٌ

 ال٫تػػا   الهبػػع الخػػَت مػػ  اٞتػػزء "  موضػػواف  اليػػور ) البقػػهة  مػػهات ثػػالثكردت 
ػػسػٍويمٍ  قىًلنػػله  ًإالَّ ا١تائػػدة (لا بنسمػػا )  – "   قنيػػة طػػالوت الاػػاشل مػػهة فػػوردت  ألضػػم ( مًٌ
  - قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا  سورة السياء  كا دة

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين
 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ
 مث رثزث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب
 .البقهة َّ يث ىث نث

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 زت رت  يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .البقهة َّ  لك اك يق

 مب خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -3
 جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت  مت خت حت جت هب
 .ا١تائدة َّ مظ حط مض خض حض جضمص خص  حص خسمس حس

سػٍويمٍ  قىًلنله  ًإالَّ ك  السياء كردت )   جم يل ىل مل خل ُّٱ الو ندكهو  ألضم(  مًٌ
 جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم
 .َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُٓٓ 

 ؟.اضبطوا مث ( كىقىاؿى ٢تىيمٍ  أي  كردت ) / َٓٓسواؿ رقم 
الزمػه (    ػل  –  ) البقػهة  مهات أربع ( كىقىاؿى ٢تىيمٍ )  كردت / َٓٓاٞتواب رقم     

قنيػػػػة "  الهبػػػػع الخػػػػَت مػػػػ  اٞتػػػػزء الاػػػػاشل) صػػػػدر آيػػػػةلا   البقػػػػهة أبػػػػت مػػػػهبُتمسومػػػػا 
لا   سػػػناؽ اشيػػػة(لا ك  الزمػػػه   النيػػػفحة الخػػػَتة مػػػ  اليػػػورة كجػػػاءت   "طػػػالوت

مػػ  اسػػم  البػػاء( مػػع عىبًػػنػُّويمٍ مػػ  ) البػػاء( كبػػهبط  عىبًػػنػُّويمٍ )  ١توضػػوُتاالبقػػهة أبػػ  بوػػدها   
ػا) ا١توضػوُتقهةلا ك  الزمه أبل  بودها   بسورة ال ػامػ  ) الػزام( كعػهبط خىزىعػىتػيوى ( خىزىعػىتػيوى
كقاعػػدهتما ربػػط  ػػهؼ مػػ  ا١توضػػع ا١تتشػػابت مػػع مػػهلا ز الػػيت   اسػػم سػػورة ال الػػزاممػػع 

  -  هؼ م  اسم اليورة
 يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  ٱُّٱ -1

 ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام
 جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي
 جح مج حجمث هت مت خت  حت جتهب مب خب حب
 .البقهة َّ  جخ مح

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -2
 جك مق  حقمف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط
 .البقهة َّ  خل حل جل مك لك خك حك

 يق ىق يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت ُّٱ -3
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك

 ني مي زي ري ٰى ين ىننن  من زن رن
 .الزمه َّ جئ  يي ىي

 مس خس حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ٱُّٱ -4
 .الزمه َّ  حط مض خض حض جض مص خص  حص



 ِٓٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 (؟. اَّللَّى قىدٍ  كىأىفَّ  - اَّلٌلى قىدٍ  أىفَّ  – ًإفَّ  ) اضبط مواضع / َٔٓسواؿ رقم 
كهها هو   القهآف البهصل ) مهاتثالث  ( اَّلٌلى قىدٍ  ًإفَّ )  كردت / َٔٓاٞتواب رقم    

لا مفتو ػة(   القنيػ   أىفَّ )  ٫تزةتافه (لا ك  –القني   –ليور ) البقهة (   االصل
قاعػدة اخػتالؼ علػ   فسضػبطواكالقني  سورة أبت   الًتبن  بُت ) البقػهة كتػافه ( 

لا ألبيػػػه(   البقػػهة كتػػافه أبػػت  ًإفَّ )  ٫تػػزة  أم أف الوسػػط بػػُت الطػػهفُت ا١تتشػػابُت
(لا ا فػػػػػظ اٞتملػػػػػػة جعتػػػػػػافه )( ك   خن( ك  القنيػػػػػ  )مكبوػػػػػدها   البقػػػػػػهة )
 -(  بوث أهله فحبماالعشائنة التالنة  ) 

 ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  ُّٱ -1
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم
 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني
 .البقهة َّ  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جتهب

 ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .القني  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي جي يه

 .تافه َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -3
( مفتو ة فوردت مهة كا دة فقط   القهآف    أىفَّ )  ٫تزةك  لواكأ ( اَّللَّى قىدٍ  كىأىفَّ أما ) 

 نث أهنا أخه موضع )  قاعدة الزادة للموضع ا١تتأخهعل   كعضبطواسورة الطالؽلا 
 ٰهمه جه هن من خن  حن جن مم ُّٱ(   القهآف م   نث الًتبن  

 هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي

 .َّ لك  هش مش
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 ؟.مث اضبطوا ( أىسلَّ يىبيوفي لىتي  أي  كردت ) / َٕٓسواؿ رقم 
  البقػهة كالعوػاـلا جػاء بوػدها مػهاتف  ( أىسلَّ يىبيوفي لىػتي )  كردت / َٕٓاٞتواب رقم    

قاعػػػػػدة الًتبنػػػػػ  علػػػػػ   كعضػػػػػبطوما(  جم( كبوػػػػػدها   العوػػػػػاـ ) زن  البقػػػػػهة ) 
  -(  جمم  ) الواك( قبل  زن)  ةا٢تمز   ا٢تجائي

 ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  ٱُّٱ -1
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم
 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني
 .البقهة َّ  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جتهب

 جههن من خن حنجن مم خم حم  جم هل مل خل حلجل مك لك ٱُّٱ -2
 .العواـ َّ  خي حي جي ٰه مه

 ؟.مث اضبطوا ( قىاؿى ًإفَّ اَّلٌلى  أي  كردت ) / َٖٓسواؿ رقم 
 ال٫تػػا  لا البقػػهة ال٫تػػا   الوػػواف مػػهاتف   ( قىػػاؿى ًإفَّ اَّلٌلى )  كردت / َٖٓاٞتػػواب رقػػم    

( كبوػدها  مئ)  الكؿلا جػاء بوػدها   ا١توضػع   الهبع الخَت م  اٞتزء الاػاشل
 ا٢تمػػػػػزة  قاعػػػػػدة الًتبنػػػػػ  ا٢تجػػػػػائيعلػػػػػ   كعضػػػػػبطوما(  مم)  الاػػػػػاشل  ا١توضػػػػػع 

 -( ممم  ) ا١تنم( قبل مئ)
 ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  ٱُّٱ -1

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم
  حت جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي
 .البقهة َّ  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى



 ْٓٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نبمب زب
 .البقهة َّ  لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث

 ؟.( بىٍيطىةن  )  لمة  أي  كردت / َٗٓواؿ رقم س
  البقهة كالعػهاؼلا أليػُت   مهاتف  ( بىٍيطىةن  لمة )   كردت / َٗٓاٞتواب رقم 

(لا ٍّ( ) ْتيػػػػػ  القػػػػػهاءات)  النيػػػػػادك  أليػػػػػُت( ك  العػػػػػهاؼ  حبالبقػػػػػهة ) 
 .قوةن كعام أجياـكموساها   البقهة سوة كزادة ككفهةلا كموساها   العهاؼ 

 مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  ٱُّٱ -1

 حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن

 هت مت خت  حت جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ

 .البقهة َّ  جخ مح جح مج حجمث
 حي جي يه  ىهمه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم  ٱُّٱ -2

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 .العهاؼ َّ مئ  زئ

ٍبًنىبيمي أي  كردت )  / َُٓسواؿ رقم   ؟.مث اضبطوا ( أىف أيى

ٍبًػػنىبيمي  كردت )/  َُٓاٞتػػواب رقػػم  الزمػػه  –مػػهات   ) البقػػهة  ثػػالث(  أىف أيى
لا ( جض( كموضػػػوي الزمػػػه )  جضمتتالنػػػاف (   البقػػػهة بوػػػدها ) موضػػػواف 
( كبوػػدها    مض خض حض( )  جض  الزمػػه جػػاء بوػػد  لمػػة )  الكؿا١توضػػع 
(  مظ( ا١توضػع الاػاشل بػدأت اشيػة ) مك لك خك حك)  الااشلا١توضع 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ٓٓٓ 

    إذفلا قاعػػػػدة ا١توافقػػػػة كاجملػػػػاكرة( علػػػػ   حك)  اتءك ( مظ) اتءعػػػػهبط بػػػػُت 
قاعػدة الضػبط ا١تواضػع الاالثػة علػ   كعضػبط(لا مض خض حضا١توضع الكؿ أبػت )

 - ألشوه
ٍبًنىبيمي  " ا ً   *** رٍ رى دُّ الٍ  يى تً  أى اى  ةه ثى الى ثى  " أىف أيى اهى  همى زُّ  الٍ ً   افً تى سػى اثػٍ كى  ةً هى قى بػى الٍ  ًإٍ دى

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -1

 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض

 جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف

 .البقهة َّخل حل

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ -2
 مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط
 .الزمه َّ جل مك لك خك حك  جك

 ؟.( التَّابيوت أي  كردت  لمة ) / ُُٓسواؿ رقم 
 اتء  البقػػػػهة لا   البقػػػػهة كطػػػػػتمػػػػهاتف (  التَّػػػػابيوت كردت  لمػػػػة ) / ُُٓاٞتػػػػواب رقػػػػم 

  طػػػػتلا   طػػػػت جػػػػاء قبلوػػػػا  مبيػػػػورة(  جن)  اتء(لا بنسمػػػػا  جض)  مضػػػػمومةالااعنػػػػة 
 -( كالبالـ ع  اـ موس  فاعتبت ا لبن   حن( كبودها  لمة ) ىم)
 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -1

 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض
 جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف
 .البقهة َّ  خل حل



 ٔٓٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم ُّٱ -2
 .طت َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي
 ؟.( ٖتىًٍمليتي  أي  كردت  لمة ) / ُِٓسواؿ رقم 
جػاء بوػدها   لا كمػهصل  البقػهة مػهاتف  ( ٖتىًٍمليتي   لمة )  كردت / ُِٓاٞتواب رقم 

 كعضبطوما( ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي( كبودها   مهصل ) مفالبقهة ) 
 ٰر ٰذ ييمػ  ) القػاؼ( قبػل  مف)  ا٢تمزة  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل  
 -( ٍّ  ٌّ ٰى

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱٱ -1
 جك مق  مفحق خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط
 .البقهة َّ  خل حل جل مك لك خك حك

 .مهصل َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي ٱُّٱ -2
سػػتيم مُّػػٍوًمًسُتى  أيػػ  كردت ) / ُّٓسػػواؿ رقػػم  ػػٍم ًإف  ي مث  ( ًإفَّ ً  ذىلًػػهى شيىػػةن لَّبي

 ؟.اضبطوا
ػػٍم ًإف  يسػػتيم مُّػػٍوًمًسُتى ًإفَّ ً  ذىلًػػهى شيىػػ ) كردت / ُّٓاٞتػػواب رقػػم    مػػهاتف  ( ةن لَّبي

( كبوػدها   آؿ  ىل مل خلجاء بودها   البقػهة ) لا آؿ عمػهاف – البقهةالزههاكاف 
قاعػػػػدة الًتبنػػػػ  علػػػػ   كعضػػػػبطوما(  مب خب حب جب هئ مئعمػػػػهاف ) 
 حب جب هئ مئمػػػػ  )  الػػػػواك( قبػػػػل  ىل مل خل)  الفػػػػاء  ا٢تجػػػػائي
 -(  مب خب

 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ -1
 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض
  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف
 .البقهة َّ  لك.. ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
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 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ -2
 مك لك اكيق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
 ٰىين  ىن نن من زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 .عمهاف آؿ َّ حس... مثهت مت خت حت  جت هب مب
 ؟.كما جاء بودها ( كىمى  دلٍَّ  )اضبط مواضع  / ُْٓسواؿ رقم 
 –السيػاء  – البقػهة اليػور )   مػهات ٙتاف ( كىمى  دلٍَّ  ) كردت / ُْٓاٞتواب رقم 

  االعشػػائنة أٞتملػة كعضػبطوا لااٟتجػػهات ( –الفػتح  –السػور  – ثػالث مواضػػعا١تائػدة 
 -(لا يفتح أم سورة الفتح " يفتح اٟتجهات كىمى  دلٍَّ  بقهة السياء عل  مائدة عور ")

 
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 زت رت  يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .البقهة َّ  لك اك يق

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ -2

 يل ىلمل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف

 ٰى  ين ىن نن من زن رنمم  ام

 هئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ري

  حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب

 .السياء َّ مص  خص حص مس خسحس جس مخ جخ محجح مج



 ٖٓٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -3
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 ني ميزي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل
 .ا١تائدة َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 مج حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ٱُّٱ -4
 حضجض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح

 .ا١تائدة َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱ -5

 .ا١تائدة َّ ىب نب مب
 من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ -6

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي  زي ري ٰى ين ىن نن
 .السور َّ هب مب

 .الفتح َّ مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -7

 خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -8
  هن من خنحن جن مم خم حم جم هلمل  خل حل جل مك لك
 .اٟتجهات َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه
 /الضبط كالفوائد 

 هػػػاءمػػػع  نالبقػػػه  هػػػاء(  عػػػهبط  جه  سػػػورة البقػػػهة جػػػاء بوػػػدها  لمػػػة )  -ُ
( جه( كببلمت اشية ع  هنه كالشهب مست فجاءت  لمة )جه)

 مساسبة ليناؽ اشية.
 سػػػػػُتاء مػػػػػع يػػػػالس سػػػػػُت(  عػػػػهبط  ىت  سػػػػورة السيػػػػػاء جػػػػاء بوػػػػػدها )  -ِ

 (لا كببلمت اشية ع  عدـ االستطاعة   عباح انيسات.ىت)



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
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 مػػنم( كعػهبط  حطائػدة بشػابت  نػػث جػاء بوػدها ) ا١ت   ثػالث مواضػع -ّ
 ضػػػبط (لا كسػػػنبوف هسالػػػه بفنيػػػنل أ اػػػه   حطا١تائػػػدة مػػػع مػػػنم ) 

 ختاـ ههن اشات   ضبط متشابات سورة ا١تائدة.
(  عػػهبط اسػم سػورة السػور مػػع   هئ مئ خئ حئ  سػورة السػور جػاء بوػدها )  -ْ

 ( اليت ابت   عف  اشية. هئ لمة ) 
( اعتبػػت اذل سػػناؽ اشات قبلوػػا  مب خب حب)   الفػػتح  جػػاء بوػػدها  -ٓ

 بتبلم ع  االٯتاف أ كرسولت.
الػيت    لمػة  التػاءمع  تاٟتجها اتء(  عهبط  مي  اٟتجهات جاء بودها )  -ٔ

 (. مي) 
 .صدر آيةفقط   السياء كالفتح أبت  -ٕ

ػػػتي  – يىٍطوىٍمػػػتي  أيػػػ  كردت  لمػػػة ) / ُٓٓسػػػواؿ رقػػػم  أسػػػباف كضػػػم  ( يىٍطوىمي
 ؟.ا١تنم

أمػػا  لمػػػة لا   البقػػهة ا١تػػنم أسػػباف ( يىٍطوىٍمػػتي   لمػػة )  كردت / ُٓٓواب رقػػم اٞتػػ
 -  سورة العواـ  ا١تنم بضم( يىٍطوىميتي )
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي
 ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ
 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب
 .هةالبق َّ  لك اك يق ىق يفىف يث ىث

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ -2



 َٔٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت
 .العواـ َّ حص مس خس
 ؟.مث اضبطوا ( فىًإعَّتي ًمٍتًٌ  كردت )  م مهة / ُٔٓسواؿ رقم 
جػاء بوػدها    لاإبػهاهنم  البقػهة ك مػهاتف  ( فىًإعَّػتي ًمػٍتًٌ )  كردت / ُٔٓاٞتواب رقم 

( ىب نب( كبوػػػػػػػػػػػػػػدها   إبػػػػػػػػػػػػػػػهاهنم ) مي خي حي جي يهالبقػػػػػػػػػػػػػػهة ) 
( مي خي حي جي يه)  ا٢تمػػػزة  قاعػػػدة الًتبنػػػ  ا٢تجػػػائيعلػػػ   كعضػػػبطوما

  -( ىب نبم  ) الواكقبل 
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 زت رت  يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .البقهة َّ  لك اك يق

 يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -2
 .إبهاهنم َّ  مت زت رت
 ؟.مث اضبطوا ( بًنىًدنً  م مهة كردت  لمة )  / ُٕٓسواؿ رقم 

 – موضػػواف  ) البقػػهة  مػػهاتٜتػػ  (  بًنىػػًدنً  لمػػة )   كردت / ُٕٓاٞتػػواب رقػػم 
لػػ  بقهاتف للمػومسُت كا١تلػه  ) أٞتملة االعشائنة كعضبطواا١تله (لا  –ي   –ا١تومسوف 

 -( ي  
 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ -1

 خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُٓٔ 

 .البقهة َّ  حن جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل  مكلك
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 زت رت  يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .البقهة َّ  لك اك يق

 هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّٱ -3
 .ا١تومسوف َّ حم جم

 .ي  َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -4
 .ا١تله َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

 الضبط كالفوائد /
فػػنم   الاػػاشلمػػ  البقػػهة   مػػ  يوفػػوا كبنػػدن عقػػدة السبػػاحلا أمػػا  ا١توضػػع الكؿ -ُ

 اتًتؼ تهفة بندن م  ماء السوه.
 (. خك حك جكا١تومسوف كي  جاء بودها  لمة )  -ِ
 (  لمة ا١تله. بًنىًدنً كأخَتا أبت   بداية سورة ا١تله كأب  بود )  -ّ

 ؟.مث اضبطوا ( الى طىاقىةى لىسىا  م مهة كردت ) / ُٖٓسواؿ رقم 
جػػاء بوػػدها  لا   البقػػهة  ال٫تػػامػػهاتف  (  الى طىاقىػػةى لىسىػػا ) كردت / ُٖٓاٞتػػواب رقػػم 

( حم) شلا١توضػػػػػػػع الاػػػػػػػا( كبوػػػػػػػدها    مب زب رب)  ا١توضػػػػػػػع الكؿ  
 الباء( قبل مب زب رب) ا٢تمزة  قاعدة الًتبن  ا٢تجائيعل   كعضبطوما

 -( حمم  )
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن



 ِٔٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 زت رت  يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .البقهة َّ  لك اك يق

 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ -2
 حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض
 جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق
 .البقهة َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن خن حن
 ؟.مث اضبطوا ( كىاَّلٌلي مىعى النيَّاًبهًي ى   م مهة كردت ) / ُٗٓسواؿ رقم 
 -  البقهة كالعفاؿ مهاتف (  كىاَّلٌلي مىعى النيَّاًبهًي ى  ) كردت / ُٗٓاٞتواب رقم 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 زت رت  يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .البقهة َّ  لك اك يق

 خئ  حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱ -2
 حج مث هتمت خت  حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ
 .العفاؿ َّ جح مج

 ؟.مث اضبطوا ( عىلىنػٍسىا صىبػٍهنا رىبػَّسىا أىٍفهًغٍ   م مهة كردت ) / َِٓسواؿ رقم 
هنا ) كردت / َِٓاٞتػػواب رقػػم  سىػػا صىػػبػٍ  لا  البقػػهة كالعػػهاؼمػػهاتف (  رىبػَّسىػػا أىٍفػػهًٍغ عىلىنػٍ

(لا  يق ىق( كبوػػػػػػػػدها   العػػػػػػػػهاؼ )  من زنبوػػػػػػػػدها   البقػػػػػػػػهة ) 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
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  قاعػػدة ربػط  ػػهؼ مػ  ا١توضػػع ا١تتشػابت مػػع  ػهؼ مػػ  اسػم اليػػورةعلػ   كعضػبطوما
مػػ  اسػػم  القػػاؼك  البػػاء( مػػع  منمػػ  )  القػػاؼ( ك  زن  ) مػػ البػػاءأم عػػهبط 
 - ؼم  اسم سورة العها الفاء( مع  ىقم  )  الفاءهةلا كعهبط بقسورة ال

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -1
 .البقهة َّ ري ٰى  ين ىن نن من

 ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -2
 .العهاؼ َّ اك  يق
ػػػػػٍوـً كىثػىبًٌػػػػٍت أىقٍػػػػػدى   ػػػػػم مػػػػػهة كردت ) / ُِٓسػػػػواؿ رقػػػػػم  امىسىا كىاعنييػػػػػٍهَنى عىلىػػػػػ  اٍلقى

اًفهًي ى   ؟.مث اضبطوا ( اٍلبى
ػاًفهًي ى  ) كردت / ُِٓاٞتواب رقػم  امىسىا كىاعنييػٍهَنى عىلىػ  اٍلقىػٍوـً اٍلبى مػهاتف (  كىثػىبًٌػٍت أىٍقػدى

 - آؿ عمهاف –البقهة    الزههاكاف
 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ -1

 .البقهة َّ ري ٰى  ين ىن نن من
 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ٱُّٱ -2

 .عمهاف آؿ َّ لك خك حك جك مق
 الضبط كالفوائد /

 جغ مع(   البقهة ك )  رن مم  امال اوا التشابت   اشيتُت إال )  -ُ
 قػػػاؼ( قهيبػػػة   الهسػػػم مػػػ   اممػػػ  )  الفػػػاءلا ( خف حف جف مغ
( قهيبػة    معمػ  )  السػُتهة فسولم أهنػا بقػدمتلا أمػا   آؿ عمػهاف قالب

 قدمت.مهاف لها بع عُتالهسم م  
 ا١توضع الكؿ  )  مهبُت( كردت  خك حك جك مقلديسا )  -ِ

أخه آية    م  البقهة ) ا١توضع الااشلالبقهة كآؿ عمهاف (لا ككردت   
 خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ُّٱٱ ألفاء( سورة البقهة 



 ْٔٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس
  جل مك لكخك حك جك مق حق مف خف حف  جف
 جه  هنمن خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل
قاعدة ع   كعضبطوا. َّ  مي خي حي جي ٰه مه

 .اختالؼ الوسط بُت الطهفُت ا١تتشابُت
( كردت   موضع رابع اضافة للمواضع الاالثة  خي حي جيلديسا )  -ّ

 جت( كلب  كردت قبلوا  لمة )ٖٔاليت ذ هتلا   سورة ا١تائدة اشية )
 ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱٱ( حت
  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى  ين
 عضبطك . َّ مث  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ

قاعدة الضبط أٞتملة عل   ( هت مت خت ٚتنع مواضع )
 (. بقهاتف لػ عمهاف عل  ا١تائدة  ) االعشائنة

ٍلػػهى  ) / ِِٓسػػواؿ رقػػم  ني اَّلٌلي اٍلمي ٍلػػهى  أىفٍ )(  كىآاتى ني اَّلٌلي اٍلمي ( الػػػيت كردت   آاتى
 ؟.سورة البقهة

 -ا١تواضع هي  / ِِٓاٞتواب رقم 
 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ٱُّٱ -1

 هت  مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ
 .البقهة َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -2
  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب

 ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 .البقهة َّ رن مم ام يل



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
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 الضبط كالفوائد /
 كاكؿ ( مػػػػػػػػػع ك  لمػػػػػػػػػة ) أ  كاك( عػػػػػػػػػهبط  حئ ) ألػػػػػػػػػواك ا١توضػػػػػػػػػع الكؿ -ُ

 ألػػػػػػػواك(  جئ يي  ىي ( كأيضػػػػػػػا أبػػػػػػػ  قبلوػػػػػػػا )حئ)
 فاربطوا مووا كال بسياها.

قاعػػػػدة الػػػػزادة للموضػػػػع علػػػػ   كعضػػػػبطت(  زئجػػػػاء بػػػػزادة )  ا١توضػػػػع الاػػػػاشل -ِ
 .ا١تتأخه

 كىلىػػػػػٍوالى دىٍفػػػػعي اَّلٌلً السَّػػػػػاسى بػىٍوضىػػػػويٍم بًػػػػػبػىٍو و  ) اضػػػػػبط اشيتػػػػُت / ِّٓسػػػػواؿ رقػػػػم 
ًت الىٍرضي  ػػدى  ٢تَّيػػػدًٌمىتٍ  سَّػػػاسى بػىٍوضىػػػويم بًػػػبػىٍو و كىلىػػػٍوالى دىٍفػػػعي اَّللًَّ ال)    سػػػورة البقػػػهة ( لَّفىيى

 ؟.(   سورة اٟتج صىوىاًمعي 
 -ا١تواضع هي  / ِّٓاٞتواب رقم 

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ٱُّٱ -1
 مث هت  مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ
 .البقهة َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج

 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -2
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
 .اٟتج َّ نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئىئ
 الضبط كالفوائد /

( بيػػػػاكل  ػػػػهؼ  َّ  ٍّك  اٟتػػػػج )  ( حج مث  البقػػػػهة )  -ُ
( ك  اٟتػج  مثم  )  الفاءلا   البقهة الالـكأنخه اٟتهؼ بود  الالـ
مػػػػػػػ   الفػػػػػػػاء  قاعػػػػػػػدة الًتبنػػػػػػػ  ا٢تجػػػػػػػائيعلػػػػػػػ   كعضػػػػػػػبطوما(  ٍّ) 
 (. ٍّم  )  ا٢تاء( قبل مث)

راء  ة مػػػع ه البقػػػراء ( عػػػهبط  مث(   البقػػػهة أبػػػت بوػػػد )  حج لمػػػة )  -ِ
مػع  جاٟتػجػنم ( عهبط  ّٰ(. ك  اٟتج لديسا  لمة )  حج لمة ) 

قاعػدة ربػػط  ػػهؼ مػ  ا١توضػػع ا١تتشػػابت مػػع علػػ   ( ّٰ لمػػة ) جػنم  
  هؼ م  اسم اليورة.



 ٔٔٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ؟.( فىٍضلو عىلى  لىهيك)  ( ذيك فىٍضلو عىلى  ) اضبط مواضع / ِْٓسواؿ رقم 
 الااشل ا١توضع) البقهة   مهاتف  توردف ( ذيك فىٍضلو عىلى  أما ) / ِْٓاٞتواب رقم 

 -آؿ عمهاف (  –
 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ُّٱ -1

 هت  مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ
 .البقهة َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث

  رث يت ىت نتمت زت رت يب  ىب نب مب ٱُّٱ -2
 ىك مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
  ينىن نن من زن رنمم ام يل  ىل مل يك
 .عمهاف آؿ َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى

 الضبط كالفوائد /
  ( إذف ني( بنسمػػػػا   آؿ عمػػػػهاف )  جح مج هة جػػػػاء قبلوػػػػا )  البقػػػػ -ُ

 كهي سورة البقهة. الزادة لليورة الطوؿ قاعدهتا

قاعػػػػدهتا ( ك   حئ( ك  آؿ عمػػػػهاف )  جسبوػػػػدها   البقػػػػهة )  -ِ
 (.حئم  ) ا١تنم( قبل  جسم  )  الوُت  الًتبن  ا٢تجائي

شية ( لدل ا ين ىن منم  سورة آؿ عمهاف )  ا١توضع الااشل   مال اة /
 من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ(ُْٕ)
 فاعتبت ٢تا. َّ جه ين ىن

يػوع   – ا١توضػع الكؿمػهات   اليػور ) البقػهة  أربػعفػوردت  ( فىٍضلو عىلى  لىهيك أما )
لػ يوع  كال بسي  السمل  أكال  ) البقهة أٞتملة االعشائنة كعضبطوا تافه ( –السمل  –

 - كتافه (
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 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -1
 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ
 .البقهة َّ  حج مث هت مت

 مس خس حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -2
 .يوع  َّ حض جض مص  خص حص

 .السمل َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ٱُّٱ -3

 ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -4

 .تافه َّ زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ

 الضبط كالفوائد /
جػػػػاء بوػػػػدها  لمػػػػة  ألػػػػالـ(  خس حس مضٚتنػػػػع ا١تواضػػػػع الػػػػيت أبػػػػت فنوػػػػا )  -ُ

 .(زب)
(    ػػل ا١تواضػػع عػػدا سػػورة السمػػل أبػػ   مخ جخ( )  خس حس جسكرد قبػػل )  -ِ

 .قاعدة الوساية أشية الو ندةعل   كعضبطوا(   خض حضقبلوا ) 

ا عىلىٍنهى ًأٟتٍىقًٌ  ) اضبط مواضع / ِٓٓسواؿ رقم  تي اَّللًٌ عػىتػٍليوهى كمػا  ( بًٍلهى آاى
 ؟.جاء بودها

ػػا عىلىٍنػهى ًأٟتٍىػػقًٌ  ) كردت / ِٓٓاٞتػواب رقػػم  ليوهى تي اَّلٌلً عػىتػٍ مػػهات  ثػالث(  بًٍلػهى آاى
 -كا١تواضع هي  لااٞتاثنة ( –آؿ عمهاف  –اليور ) البقهة   
 .البقهة َّ  مظ حط مض خض جضحض مص خص  حص مس خس ُّٱ -1

 .عمهاف آؿ َّ  مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك  خك حك ٱُّٱ -2
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 .اٞتاثنة َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -3

 بط كالفوائد /الض
راء ( مع  حط) راء ( عهبط حط مض خض  البقهة )  -ُ

 ة.ه البق
( مػػػع  خم) عػػػُت ( عػػػهبط خم حم جم هل مل  آؿ عمػػػهاف )  -ِ

 مهاف.عآؿ عُت 
(  مث)  اء( عػػػػهبط  ىف يث ىث  نث مث زث  اٞتاثنػػػػة )  -ّ

 (. يث)  هاءمع  ةاٞتاثن هاءةلا كعهبط ناٞتاث اءمع 
قاعػػدة ربػػػط لػػ   ػػل مػػا مت ضػػبطت   ا١تواضػػع الاالثػػػة اليػػابقة هػػو ع -ْ

 . هؼ م  ا١توضع ا١تتشابت مع  هؼ م  اسم اليورة
 ؟.مث اضبطوا ( لىًم ى اٍلميٍهسىًلُتى   م مهة كردت ) / ِٔٓسواؿ رقم 
 ٜت  مهات   اليور )البقهة ٜت (  لىًم ى اٍلميٍهسىًلُتى  ) كردت / ِٔٓاٞتواب رقم 

 - قاعدة الضبط ألشوهعل   كعضبطوا لاالنيافات ( –ي   –
 بقهة ي  كالنيافات ***اطالبات  ٜتيةه "  ًم ى اٍلميٍهسىًلُتى لى  "

 .البقهة َّ  مظ حط مض خض حضجض مص خص  حص مس خس ُّٱ -1
 .ي  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -2
 .النيافات َّ  خص حص مس خس حس ٱُّٱ -3
 .النيافات َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٱُّٱ -4
 .النيافات َّ يق ىق  يف ىف يث ٱُّٱ -5
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  الضبط كالفوائد /
قاعػػػدة  علػػػ  عضػػػبطواك  كاك( بػػػال ُّ( ك  يػػػ  ) خض  البقػػػهة قبلوػػػا )  -ُ

 .الزادة لليورة الطوؿ
 حسمػػػهات كردت   سػػػورة النيػػػافاتلا كقبلوػػػا جػػػاء كعلػػػ  الًتبنػػػ  )  ثػػػالث -ِ

قاعدة الًتبن   بهبنبوا عل  كعضبط(  ىف يث( )   ٍّ ٌّ( )  خس
مػػ   النػػاء( قبػػل   ٍّمػػ  )  الػػالـ( قبػػل  خسمػػ  )  ا٢تمػػزةا٢تجػػائي  

 (.ىف)
 -اات أ زاب كأرأع اٞتزء الااشل كأخَتا فنما يلي جدكؿ لضبط بداات كهن

ثاين
ء ال

جلز
ا

 

ح 
1 

يـ ُقوُل ال 5 ب م ال س  ي  ل  و   الصمف ا و ال م ر و ة   إ نم   ُسف ه اءُ س   األه لمة  و   ب 

 5 هـ
 و ال  أت  ُكُلوا  أ م و ال ُكم اّلل   نـ زمل  ال ك ت اب  و  ُأول ئ ك  ع ل ي ه م  ص ل و اتٌ 

ُ س ر يُع احل     س اب  و اّلل 

ح 
9 

 1 ب
  و ال و ال د اتُ  ر  م  خ  ـال وابُ ر  ش   ت  ال  و   و اذ ُكُروا  اّلل   

ر ه م    خ ر ُجوا  م ن د اي 

 2 هـ
ت ه   مال  تـ ع ُضُلوهُ  ه اج ُروا  و  المذ ين  آم ُنوا   ُ ل ُكم  آاي  ُ اّلل  ل ك  يـُبـ ّي    ك ذ 

 و إ نمك  ل م ن  ال ُمر س ل ّي  

 اببداية وهناية االحز 
يٌب ّم  ما ك س ُبوا   س ف ه اء النماس   وا لُ اتـ  و   و اذ ُكُروا  اّلل    ذل ُم  ن ص 

  ه  ت  آاي  

 هناايت األربع=  هـ/    األربع بداايت= ب 
 احلزب =ح 
 ْتمد هللا كمسًٌػًت ك همت اعتو  اٞتزء الااشل

 ( اٟتمد  الهم بسومتت بتم النياٟتات) 
 كعل  آلت كصحبت كسلَّم كصل  هللا عل  سندَن  
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 (دريد ابهاهنم ا١توصلي  ) اليَتة الولمنة للشن 
طال     أَنك  ُِٗٗاالسالـ سسة  ت.. اعتسق دريد ب  ميت بطهس ابهاهنم اٝتي

ابو  -سادل ا١توذل طهيق الولم بداية مع الشن   ت لنة الًتبنة قيم علـو اٟتناة .. كبدأ
جهكمنة كاش -كمنيطلح اٟتديث  -لوقندة عل  يديت ا ت نث بولم"-  عبد الهٛت 

خ أ)  الشن  ضناءعل  يد  الدراسة تملأ مث  -القهاف   باـ التجويد كبالكةأك  -
فنت دركس متسوعة   الفقت  تخهأعًتعت ك ال أت التولم م الشن  سادل ( كبودها بد

سسة ٘تمت  فات   أ.. مث بدأت ْتفظ القهاف البهصل ك صولت كفقت الدعوة كالتز نةأك 
ا فظ القهاف  ما ٖتفظ الفاٖتة مع دريد ٝتنتوا ) أيقة للحفظ  وه. كرل طه أكٙتاعنة 
( كقد ضمستوا    تابلا كا تسلت   ضبط ا١تتشابات اللفانة كرل صفحة ابهاهنم 

( كرل  تاب    االبقاف بضبط متشابات القهآف ألفوم كالتدبهعل  الفن  اٝتوا ) 
يضا أك  (كأرأع القهاف البهصل أٞتملة االعشائنة  ضبط بداات كهناات أ زاب) 
طال  علم   ََٕ( كقد أجزت بهن البت  ما يقارب ضبط مواضع اليجود)

كالشن   الشن  سودكقهأت القهاءات عل  عدد م  مشاي  م  ا١توصل كمسوم ) 
عاصم جزت بقهاءة ( مث ا ملت القهاءات كأي بهكاية  ف  االخَت  شلجاز أك  صديق
كههن )    عمهك بهاكينتأكقهاءة  َنفع بهاكينتكقهاءة  ب   اَت بهاكينتقهاءة ك  بهاكينت

ستاذ عمه الاالجازات مت بنيديقوا م  قبل ٞتسة متخنينية م  الولماء االفاضل " 
( كالد تور زاد عبد هللا عبد النيمد  أبو أٯت ر ند منيطف  كالشن  سادل   علي ) 

كزارة الكقاؼ كالشوكف الديسنة اقلنم  هدستاف    ) كالشن  ٛتزة عبد الهٛت  صو 
 كاٞتزرية عنةآالقه  ربووفال٣تاز أيضا    ٍت(  ما أع بود اف اجتزت االمتحاف أمتناز

  .. رٛتت هللا بواذل  ت  الشن  اٟتنيهمك    كٖتفة الطفاؿ
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 احملتوايت

 ٕ .............................................................. قدمةا١ت

 ٖ .................... الفنيل الكؿ  القواعد ا٠تاصة لضبط متشابات القهآف

 ِٗ ............................. -اٞتزء الكؿ  –الفنيل الااشل / سورة البقهة 

 َّ ....................................../  م مهة كردت البيملة  آية   القهآف البهصل؟ ُسواؿ رقم 

 َّ ................../ أي  كردت " الهٍَّٛتىً  الهًَّ نًم " بػ عوف كمنم مبيوربُت ك مضمومتُت ؟ ِسواؿ رقم 

 ُّ ....................................................... /  م سورة بدأت أٟتمد؟. ّسواؿ رقم 

 ِّ .......................................... / أي  كردت " اٟتٍىٍمدي َّلٌلً رىبًٌ اٍلوىالىًمُتى "؟. ْسواؿ رقم 

 ِّ ..... / اذ ه ا١تواضع اليت أبت فنوا  لمة ) مىاًله ( أختالؼ بشبنالت  هؼ الباؼ؟. ٓسواؿ رقم 

 ّّ ........................ ة؟/ بُت مواضع ) يػىٍوـً الدًٌيً  ( ا١تنم مبيورة كمضمومة كمفتو  ٔسواؿ رقم 

هىاًط ( موهفة ِبؿلا كأختالؼ بشبنل الطاء اضبطوا ؟. ٕسواؿ رقم  هىاطى / النيًٌ  ّٓ / أي  كردت  لمة ) النيًٌ

ييتىًقنمى (   القهآف البهصل؟/ اضبط مواض ٖسواؿ رقم 
هىاطى ا١ت  ّٔ ............................... ع ) النيًٌ

 ّٕ ........................................... / أي  كردت  لمة ) أىعوىمتى ( ألسني  ؟ ٗسواؿ رقم 

 ّٖ ..................................................... الضَّالًٌُتى (؟ / اضبط  لمة ) َُسواؿ رقم 

 ّٗ .. / كردت ) ألىػًم (   بداية بو  سور القهآف البهصللا أذ ه الطهيقة اليت يتم ضبطوا با؟ ُُسواؿ رقم 

 ِْ ............................... اٍلًبتىاًب الى رىٍي ى ًفنًت (؟ -/ اضبط مواضع ) اٍلًبتىابي  ُِسواؿ رقم 

 ّْ .................................... ( م  سوريت البقهة كالعفاؿ؟ ّ/ اضبط اشية )  ُّسواؿ رقم 

 ّْ .......................................... / اضبط اشية ) كى٦تَّا رىزىقٍػسىاهيٍم ييسًفقيوفى (؟. ُْرقم  سواؿ

 ْْ .............................../ اضبط اشية ) ٔتىا أيعزًؿى إًلىٍنهى كىمىا أيعزًؿى ًم  قػىٍبًلهى (؟. ُٓسواؿ رقم 

 ْٓ ............./ اضبط اشات ) كىًأشًخهىًة هيٍم ييوًقسيوفى ( ك ) كىهيم ًأٍشًخهىًة هيٍم ييوًقسيوفى (؟. ُٔسواؿ رقم 

 ْٔ ............. ٍم كىأيٍكلىًئهى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى (؟/ أي  كردت اشية ) أيٍكلىًئهى عىلى  هيدنل مًٌ  رَّبًًٌ  ُٕسواؿ رقم 

ٍربػىويٍم أىـٍ دلٍى بيسًهٍرهيٍم الى يػيٍوًمسيوفى(؟. ُٖسواؿ رقم   ْٔ ...................... / اضبط اشية )سىوىاءه عىلىٍنًوٍم أىأىعهى

/ اضبط قولت بواذل ) خىتىمى اَّلٌلي عىلى  قػيليوًبٍم كىعىلى  ٝتىًٍوًوػٍم كىعىلىػ  أىٍبنيىػارًًهٍم ( البقػهة ك ) طىبىػعى اَّلٌلي  ُٗسواؿ رقم 
 ْٕ ....................................................... عىلى  قػيليوًبًٍم كىٝتىًٍوًوٍم كىأىٍبنيىارًًهٍم ( السحل؟.

 ْٖ .................................... ) كىًم ى السَّاًس (؟. /  ن  بضبط قوؿ هللا بواذل َِسواؿ رقم 

 ُٓ ............. / اضبط قولت بواذل ) ًأَّلٌلً كىًأٍلنػىٍوـً اشًخًه ( / ) ًأَّلٌلً كىالى ًأٍلنػىٍوـً اشًخًه  (؟. ُِسواؿ رقم 

/ كرد   النيػػفحة الاالاػػة مػػ  سػػورة البقػػهة )كىلىًبػػ  الَّ يىٍشػػويهيكفى( كبوػػدها )كىلىًبػػ  الَّ يػىٍولىميػػوفى(لا   ِِسػػواؿ رقػػم 
 ُٓ .........................................................................  ن  يتم ضبطوما؟.

 ّٓ ........................................ / أي  كردت اشية ) كىًإذىا ًقنلى ٢تىيٍم آًمسيواٍ (؟. ِّسواؿ رقم 
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 ّٓ ............... ) كىًإذىا لىقيواٍ الًَّهي ى آمىسيواٍ قىاليواٍ آمىسَّا كىًإذىا (؟. /  ن  بضبط قوؿ هللا بواذل ِْسواؿ رقم 

 ْٓ ................) أيكلىًئهى الًَّهي ى اٍ تػىهىكياٍ الضَّالىلىةى ًأ٢ٍتيدىل (؟. /  م مهة كرد قوؿ هللا بواذل ِٓسواؿ رقم 

ػػٍم الى ُٖصيػمّّ بيٍبػػمه عيٍمػػيه فػىويػٍم الى يػىٍهًجويػػوفى /  نػ  بضػػبط اشيتػػُت )  ِٔسػواؿ رقػػم  ( ك ) صيػػمّّ بيٍبػمه عيٍمػػيه فػىوي
 ٓٓ .............................................................. (   سورة البقهة؟. ُُٕيػىٍوًقليوفى 

( ٫تزة )ًإفَّ( مبيورة ؟./   ن  بضبط قوؿ هللا بواذل )ًإفَّ اَّللَّ عىلى   يلًٌ  ىٍيءو  ِٕسواؿ رقم   ٕٓ ..... قىًديهه

 ٖٓ (؟. /  ن  بضبط قوؿ هللا بواذل ) اى أىيػُّوىا السَّاسي ( صدر آيةلا كاشية ) قيٍل اى أىيػُّوىا السَّاسي  ِٖسواؿ رقم 

 َٔ .......... رىبَّبيمي (؟. بػَّقيواٍ ٱ -) اى أىيػُّوىا السَّاسي اٍعبيديكٍا رىبَّبيمي  /  ن  بضبط قوؿ هللا بواذل ِٗسواؿ رقم 

 ُٔ ....................... ٍرضى (لا مث اضبطوا؟./ أي  كردت اشية ) الًَّهم جىوىلى لىبيمي الى  َّسواؿ رقم 

 ّٔ ...................... أىعزىؿى ًم ى اليَّمىاء مىاء(؟. -)كىأىعزىؿى  /  ن  بضبط قوؿ هللا بواذل ُّسواؿ رقم 

ٍالًػػًت / فىػػٍأبيواٍ ًبوىٍشػػًه سيػػوىرو ( ) / اضػػبط قػػ ِّسػػواؿ رقػػم  ٍالًػػًت / فىػػٍأبيواٍ ًبييػػورىةو مًٌ ػػ  مًٌ وؿ هللا بوػػاذل ) فىػػٍأبيواٍ ًبييػػورىةو مًٌ
 ٔٔ ....................................................كىاٍدعيواٍ  يوىدىاء يم ( ) كىاٍدعيوٍا مىً  اٍستىطىٍوتيم (؟.

 ٕٔ .............................. أي  كرد قوؿ هللا بواذل ) فىًإف دلٍَّ بػىٍفوىليواٍ (   القهآف؟./  ّّسواؿ رقم 

 ٖٔ ................... / أي  كردت اشية ) كىقيوديهىا السَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي (؟ مث  اكؿ ضبطوا؟. ّْسواؿ رقم 

 ٗٔ ......................... / أي  كردت اشية ) أيًعدٍَّت لًٍلبىاًفهًي ى (؟ مث  اكؿ ضبطوا؟. ّٓسواؿ رقم 

ًه الًَّهي  آمىسيواٍ ( مث  اكؿ ضبطوا؟. ّٔسواؿ رقم   ٗٔ ......................... / أي  كردت اشية ) كىبىشًٌ

 َٕ ................ كأىٍزكىاجه مُّطىوَّهىةه (؟. –٢تَّيٍم ًفنوىا أىٍزكىاجه مُّطىوَّهىةه  -/ أي  كردت اشية ) كى٢تىيمٍ  ّٕسواؿ رقم 

 ُٕ .................... شية ) مىاذىا أىرىادى اَّللَّي ًبىهىا مىاىالن  ( مث  اكؿ ضبطوا؟./ أي  كردت ا ّٖسواؿ رقم 

 ُٕ .... / أي  كرد قولت بواذل ) الًَّهي ى يىسقيضيوفى عىٍودى اَّللًَّ ًم  بػىٍوًد ًمناىاًقًت ( مث  اكؿ ضبطت ؟. ّٗسواؿ رقم 

 ِٕ ............................................. /  م مهة كردت )  ىٍن ى بىٍبفيهيكفى (؟. َْسواؿ رقم 

ًنتيبيٍم مثيَّ ٭تيًٍننبيٍم (لا مث  اك  ُْسواؿ رقم   ّٕ .................. ؿ ضبطت؟./ أي  كرد قوؿ هللا بواذل ) مثيَّ ٯتي

 ّٕ ................ / أي  كرد قوؿ هللا بواذل ) مثيَّ اٍستػىوىل ًإذلى اليَّمىاء (لا مث  اكؿ ضبطت؟. ِْسواؿ رقم 

 ْٕ .............. ) ًإلىٍنًت بػيٍهجىويوفى ( ك ) إًلىٍنًت يػيٍهجىويوفى ( ) إًلىٍنًت يػىٍهًجويوفى (؟. / اضبط اشات ّْسواؿ رقم 

 ْٕ ................ / أي  كرد قوؿ هللا بواذل ) كىهيوى ًببيلًٌ  ىٍيءو عىًلنمه (لا مث  اكؿ ضبطت؟. ْْسواؿ رقم 

ػػػًة ( ألػػػواك كبسػػػَت الػػػواكلا كمػػػا جػػػاء  ْٓسػػػواؿ رقػػػم  /  نػػػ  يػػػتم ضػػػبط قولػػػت بوػػػاذل ) كىًإٍذ قىػػػاؿى رىبُّػػػهى لًٍلمىالىًئبى
 ٕٓ .................................................................................... بودها؟.

 ٕٔ ..........................  بواذل ) اٍلوىًلنمي اٟتٍىًبنمي (لا مث اضبطت؟./  م مهة كرد قوؿ هللا ْٔسواؿ رقم 

ـي (لا مث  اكؿ ضبطوا؟. ْٕسواؿ رقم   ٕٕ .............................. / أي  كردت اشية ) قىاؿى اى آدى

 ٕٕ ..................... / أي  كرد قوؿ هللا بواذل ) قىاؿى أىدلٍى أىقيل لَّبيٍم (لا مث  اكؿ ضبطت؟. ْٖ سواؿ رقم

 ٖٕ ........... / اضبط اشات ) مىا بػيٍبديكفى كىمىا  يستيٍم بىٍبتيميوفى / مىا بػيٍبديكفى كىمىا بىٍبتيميوفى (؟. ْٗسواؿ رقم 

ػػػجىديكاٍ ًإالَّ ًإبٍلًػػػن ى ( ك نػػػ  مت  َٓسػػػواؿ رقػػػم  ـى فىيى ػػػًة اٍسػػػجيديكاٍ شدى / أيػػػ  كرد قولػػػت بوػػػاذل ) كىًإٍذ قػيٍلسىػػػا لًٍلمىالىًئبى
 ٖٕ ................................................................................... ضبطوا؟.

 ٕٗ .... / اضبط قوؿ هللا بواذل ) ًإالَّ ًإبًٍلن ى أىَبى كىاٍستىٍببػىهى / أىَبى / اٍستىٍببػىهى (    ل القهآف؟. ُٓسواؿ رقم 

ػػػهى اٞتٍى  ِٓسػػواؿ رقػػػم  ـي اٍسػػػبيٍ  أىعػػػتى كىزىٍكجي ـي / اضػػػبط اشيػػػة ) كىقػيٍلسىػػا اى آدى سَّػػةى ( الػػػيت   البقػػػهة كاشيػػػة ) كىاى آدى



 ْٕٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 َٖ .................................................. اٍسبيٍ  أىعتى كىزىٍكجيهى اٞتٍىسَّةى ( اليت   العهاؼ؟.

 ُٖ ............................. / اضبط  لمة ) كى يالى ( البقهة مع ) فىبيالى ( االعهاؼ؟. ّٓسواؿ رقم 

تيٍم رىتىػدان(  ْٓسواؿ رقم  ػا  ىٍنػثي ً ػئػٍ وى ػا رىتىػدان  ىٍنػثي ً ػئػٍتيمىا ( ك )فىبيليػواٍ ًمسػٍ وى / اضبط قوؿ هللا بوػاذل ) كى يػالى ًمسػٍ
 ِٖ ..................................................................................   البقهة؟.

 ْٖ ................................. /  م مهة كردت  لمة ) رىتىدان (   القهآف البهصل؟. ٓٓرقم  سواؿ

 ٖٓ .. / أي  كرد قوؿ هللا بواذل ) كىالى بػىٍقهىأى هىًهًن الشَّجىهىةى فػىتىبيوَنى ًم ى اٍلاَّاًلًمُتى (لا مث اضبطت؟. ٔٓسواؿ رقم 

 ٖٓ ... / اضبط اشات ) كىقػيٍلسىا اٍهًبطيواٍ ( ) قػيٍلسىا اٍهًبطيواٍ ( ) قىاؿى اٍهًبطيواٍ ( ك ) قىاؿى اٍهًبطىا (؟. ٕٓسواؿ رقم 

 ٕٖ ....................... مهة كردت ) بػىٍوضيبيٍم لًبػىٍو و عىديكّّ (لا مث  اكؿ ضبطوا؟. /  م ٖٓسواؿ رقم 

 ٖٖ ..................................... / أي  كردت اشية ) ًإعَّتي هيوى التػَّوَّابي الهًَّ نمي (؟. ٗٓسواؿ رقم 

نونا (؟. َٔسواؿ رقم  وىا ٚتًى  ٖٗ .............................................. / أي  كردت اشية ) ًمسػٍ

 ٖٗ ......... / اضبط قوؿ هللا بواذل ) فىمى  بىًبعى هيدىامى ( ك) فىمىً  ابػَّبىعى هيدىامى (   القهآف؟. ُٔسواؿ رقم 

 َٗ ........... / أي  كردت اشية ) فىالى خىٍوؼه عىلىٍنًوٍم كىالى هيٍم ٭تىٍزىعيوفى ( ألفاءلا مث اضبطوا؟. ِٔسواؿ رقم 

بًسىا (لا مث اضبطوا؟. / أي  كردت اشية ) كىالًَّهي ى  ىفىهيكاٍ  ّٔسواؿ رقم   ُٗ ......................كى ىهَّبيواٍ ًِباى

 ِٗ ................/ اضبط مواضع ) اى بىًٍت ًإٍسهىائًنلى اذٍ يهيكٍا عًٍومىيًتى الَّيًت أىعٍػوىٍمتي عىلىٍنبيٍم (؟. ْٔسواؿ رقم 

مى فىابػَّقيوًف ( اليت   البقهة؟. ٓٔسواؿ رقم  مى فىاٍرهىبيوًف ( ك ) كىًإاَّ  ّٗ ..................... / اضبط ) كىًإاَّ

مى فى  ٔٔسواؿ رقم  مى فىاٍرهىبيوًف ( البقهةلا ك) فىإاَّ بيوًف ( السحل؟./ اضبط ) كىًإاَّ  ّٗ .................... اٍرهى

ةى (  ٕٔسواؿ رقم  ةى كىآبيوا الزَّ ىاةى (؟. –/ اضبط مواضع ) أىًقنميوا النيَّالى  ْٗ ................ ) كىأىًقنميوا النيَّالى

ػا الَّػًهي ى آمىسيػواٍ اٍسػتىًونسيواٍ ًألنيَّػرٍبً  –( ْٓ/ اضػبط اشات ) كىاٍسػتىًونسيواٍ ًألنيَّػرٍبً كىالنيَّػالىًة   ٖٔواؿ رقم س ) اى أىيػُّوى
 ٔٗ .................................................................... (   البقهة؟.ُّٓكىالنيَّالىًة 

اعىٍت لىبىًبَتىةن  ْٓعػَّوىا لىبىًبَتىةه / اضبط ) كىإً  ٗٔسواؿ رقم   ٔٗ .. ( بسوي  عني ؟.ُّْ( بسوي  ضملا ) كىًإف  ى

 ٕٗ ..................... ًإعػَّويم مُّالىقيوا رىبًًٌٍم / أىعػَّويم مُّالىقيوا اَّلٌلً(؟. -/ اضبط اشات )أىعػَّويم  َٕسواؿ رقم 

ػٍنئان كىالى  ُٕسواؿ رقم  / كرد   سورة البقهة ايتُت متشابتُت  االكذل } كىابػَّقيواٍ يػىٍومان الَّ ٕتىٍزًم عػىٍف ه عى  عػٍَّفػ و  ى
وىا عىٍدؿه كىالى هيٍم ييسنيى  وىا  ىفىاعىةه كىالى يػيٍوخىهي ًمسػٍ {. كالااعنة } كىابػَّقيػواٍ يػىٍومػان الَّ ٕتىٍػزًم عػىٍفػ ه ْٖهيكفى }البقهة/يػيٍقبىلي ًمسػٍ

ػػٍم ييسنيىػهيكفى }البقػػهة/ ػفىاعىةه كىالى هي ػػا  ى ػا عىػػٍدؿه كىالى بىسفىويوى وى ػٍنئان كىالى يػيٍقبىػػلي ًمسػٍ {.  نػ  يػػتم الضػػبط ُِّعىػ  عػٍَّفػػ و  ى
 ٖٗ ........................................................بنسوما كما هي اللميات البناعنة فنوما؟.

 َُُ...... / اضبط البلمات ) ٧تىَّنػٍسىا يم ( ) فىأى٧تىنػٍسىا يٍم (  )أى٧تىنػٍسىا يم( )أى٧تىا يم( ) ٧تَّا يم (؟. ِٕسواؿ رقم 

ػػػػٍ  آًؿ ًفٍهعىػػػػوفى( / اضػػػػبط اشات ) كىإً  ّٕسػػػواؿ رقػػػػم  سىػػػػا يم مًٌ ػػػػٍ  آًؿ ًفٍهعىػػػػٍوفى ( البقػػػهة ك )كىًإٍذ أى٧تىنػٍ سىػػػا يم مًٌ ٍذ ٧تىَّنػٍ
ٍ  آًؿ ًفٍهعىٍوفى ( ابهاهنم؟.  َُّ............................................... العهاؼ ك ) ًإٍذ أى٧تىا يم مًٌ

يوفى / اضبط اشات ) يىييومي  ْٕسواؿ رقم  اًب ييهىْتًٌ يوفى (؟. –يػيقىتًٌليوفى  -وعىبيٍم سيوىءى اٍلوىهى  َُٓ........ كىييهىْتًٌ

 َُٔ............................ / أي  كردت اشية ) كىأىٍتهىقٍػسىا آؿى ًفٍهعىٍوفى (لا مث اضبطوا؟. ٕٓسواؿ رقم 

لىةن (؟. ٕٔسواؿ رقم  لىةن  / كىكىاعىٍدَنى ميوسى  ثىالىًثُتى لىنػٍ  َُٕ.... / اضبط مواضع ) كىًإٍذ كىاعىٍدَنى ميوسى  أىٍربىًوُتى لىنػٍ

 َُٖ......................... ٍهمتيي اٍلًوٍجلى ًم  بػىٍوًدًن كىأىعتيٍم ظىاًلميوفى(؟./ اضبط اشية )مثيَّ اٗتَّى  ٕٕسواؿ رقم 

سىا ميوسى  اٍلًبتىابى (؟. ٖٕسواؿ رقم   َُٗ...................................... / اضبط مواضع ) آبػىنػٍ



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ٕٓٓ 

 ُُّ.......................... / أي  كردت اشية ) لوىلَّبيٍم بػىٍوتىديكفى ( مث  اكؿ ضبطوا؟. ٕٗ سواؿ رقم

ػػ  (؟. َٖسػواؿ رقػػم  ػػ  ًلقىٍوًمػًت  / قىػػاؿى ميوسى ػػ  ًلقىٍوًمػًت اى قػىػػٍوـً / كىًإٍذ قىػاؿى ميوسى / اضػبط مواضػػع )كىًإٍذ قىػاؿى ميوسى
 ...........................................................................................ُُْ 

 ُُٗ.......................................................-/ ما موٌت البنت التارل  ُٖسواؿ رقم 

 ُُٗ..................................... بػىقىهىةي ييوعي ى كمىائًدىةي النيَّ ًٌ ****  كىبػىٍودى " ًلقىٍوًمًت " " اى قػىٍوـً " ً  

 ُُٗ....................................... / أي  كردت اشية ) كىًإٍذ قػيٍلتيٍم اى ميوسى  (؟. ِٖسواؿ رقم 

(لا مث  اكؿ ضبطوا؟.)لى  عػُّوٍ  -/ أي  كردت اشات ) لى  عػٍُّوًم ى (  ّٖسواؿ رقم   َُِ....... ًم ى لىهى  ىىتَّ

 ُُِ..................................................... -/ اضبط اشيتُت التالنتُت  ْٖسواؿ رقم 

ػػػٍلوىل ( البقػػػهةلا ) كىظىلٍَّلسىػػػا / اضػػػبط اشات ) كىظىلٍَّلسىػػػا عىلىػػػ ٖٓسػػػواؿ رقػػػم  ػػػ َّ كىاليَّ ـى كىأىعزىٍلسىػػػا عىلىػػػٍنبيمي اٍلمى ػػػا ٍنبيمي اٍلسىمى
ـى كىأىعزىٍلسىا عىلىٍنًومي اٍلمى َّ كىاليٍَّلوىل ( العهاؼلا ) كىعػىزٍَّلسىا عىلىٍنبيمي اٍلمى َّ كىاليٍَّلوى   ُُِ.........ل ( طػت؟.عىلىٍنًومي اٍلسىمىا

 ُِِ.............. / أي  كردت اشية )  يليواٍ ًم  طىنًٌبىاًت مىا رىزىقٍػسىا يٍم (لا مث  اكؿ ضبطوا؟. ٖٔسواؿ رقم 

ػػويٍم يىٍالً  ٕٖسػػواؿ رقػػم  ػػاعيوا أىعفييى ػػويٍم يىٍاًلميػػوفى / كىلىًبػػ َّ السَّػػاسى / اضػػبط اشات ) كىلىًبػػ   ى ميػػوفى / كىلىًبػػٍ  أىعفييى
 ُِّ................................................. أىعفييىويٍم يىٍاًلميوفى ( )كىأىعفييىويٍم  ىاعيواٍ يىٍاًلميوفى(؟.

ػًهنً  ٖٖسػواؿ رقػػم  تيٍم رىتىػدان كىاٍدخيليػػواٍ اٍلبىػػابى  / اضػػبط اشيتػُت ) كىًإٍذ قػيٍلسىػػا اٍدخيليػػواٍ هى ٍنػػثي ً ػػئػٍ ػا  ى وى اٍلقىٍهيىػػةى فىبيليػػواٍ ًمسػٍ
ػػسىزًيدي اٍلميٍحًيػًسُتى(   البقػػهة  ػػٍم خىطىػااى يٍم كىسى ػػًهًن  ٖٓسيػجَّدان كىقيوليػػواٍ ً طَّػةه عػٍَّسًفػػٍه لىبي لا ك ) كىًإٍذ ًقنػػلى ٢تىيػمي اٍسػػبيسيواٍ هى

وىا  ىٍنثي  ػسىزًيدي اٍلميٍحًيػًسُتى (    اٍلقىٍهيىةى كى يليوٍا ًمسػٍ تيٍم كىقيوليواٍ ً طَّةه كىاٍدخيليواٍ اٍلبىابى سيجَّدنا عػٍَّسًفٍه لىبيػٍم خىًطنئىػاًببيٍم سى ً ئػٍ
 ُِٓ........................................................................... ؟.ُُٔالعهاؼ 

ػػ ى /   البقػهة ) فػىبىػدَّؿى الَّػػًهي ى ظىلىميػ ٖٗسػواؿ رقػم  ػهى الَّػػًهم ًقنػلى ٢تىيػٍم فىأىعزىٍلسىػا عىلىػػ  الَّػًهي ى ظىلىميػواٍ رًٍجػزان مًٌ واٍ قػىػٍوالن تىنػٍ
ػػاعيواٍ يػىٍفييػػقيوفى  ػػمىاء ٔتىػػا  ى ػػٍلسىا  ٗٓاليَّ ػػهى الَّػػًهم ًقنػػلى ٢تىيػػٍم فىأىٍرسى ويٍم قػىػػٍوالن تىنػٍ ػػواٍ ًمػػسػٍ (لا ك  االعػػهاؼ )فػىبىػػدَّؿى الَّػػًهي ى ظىلىمي

اعيواٍ يىٍاًلميوفى عىلىٍنًوٍم رًٍجزن   ُِٗ.................................... (لا اضبطوما؟.ُِٔا مًٌ ى اليَّمىاء ٔتىا  ى

 َُّ............................... /  اضبط اشية ) اٍضًهب بًٌوىنيىاؾى اٟتٍىجىهى / اٍلبىٍحهى (؟. َٗسواؿ رقم 

 ُُّ.................../ اضبط البلمة ) فىاعفىجىهىٍت ( البقهة ك ) فىاعبىجىيىٍت ( العهاؼ؟. ُٗسواؿ رقم 

 ُِّ.. / اضبط البلمة ) عىٍشهىة ( بتيبُت الشُت ك ) عىشىهىة ( بفتح الشُتلا أيسما كجدت؟. ِٗسواؿ رقم 

 ُّْ............................................. -/ بُت ا١تقنيود م  البنات التالنة  ّٗسواؿ رقم 

 ُّْ............................................................. "  يليوا كىاٍ هىبيوا " ًسػػتّّ ًبالى  ىتىاتٍ 

تٍ   ُّْ.................................................... بػىقىهىيت العهاؼ عىلى  طيوًر اٟتىاَّقًة كاٍلميٍهسىالى

ًف اٍلوىوىافٍ   ُّْ......................................................... كىًأٍلوىاًك اثٍػسػىتىاًف ً  االٍعهىاًؼ كى ى

نىاـً  لىدىل " لىةى النيًٌ "لىنػٍ  ُّْ............................................... "اى ًإٍخوىافٍ خيهيكاٍ زًيسػىتىبيٍم  " كى

 ُّٓ............................ /  ما موٌت ) أى ىلىٍت بػىقىهىةي يى  " ٦تَّا بيسًبتي الىٍرضي " (؟. ْٗسواؿ رقم 

/ اضبط اشات ) كىضيهًبىٍت عىلىٍنًومي الهًٌلَّةي كىاٍلمىٍيبىسىةي ( البقػهةلا )ضيػهًبىٍت عىلىػٍنًومي الهًٌلَّػةي( ) كىضيػهًبىٍت  ٓٗسواؿ رقم 
 ُّٓ............................................................. عىلىٍنًومي اٍلمىٍيبىسىةي (   آؿ عمهاف؟.

( ٔٗسػػػػواؿ رقػػػػم  ػػػػقٌو )كىيػىٍقتػيليػػػػوفى -/ اضػػػػبط اشات )كىيػىٍقتػيليػػػػوفى السًَّبنًٌػػػػُتى ًبسىػػػػٍَتً اٟتٍىػػػػقًٌ / كىيػىٍقتػيليػػػػوفى السًَّبنًٌػػػػُتى ًبسىػػػػٍَتً  ى
 ُّٕ............................................................... ) كىقػىتػٍلىويمي الىعًبنىاء (؟.-الىعًبنىاء(



 ٕٔٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ػػػاديكاٍ (لا مث اضػػػبطوا بضػػػػابط هػػػي كمػػػا أبػػػػ   ٕٗسػػػواؿ رقػػػم  / أيػػػ  كردت اشيػػػػة ) ًإفَّ الَّػػػًهي ى آمىسيػػػواٍ كىالَّػػػػًهي ى هى
 ُّٗ................................................................................... بودها؟.

 ُْٓ............................................. - / كضح ا١تقنيود م  البنت التارل ٖٗسواؿ رقم 

ًة فىاًخهً  ****اتىبى مىهَّبػىٍُتً " مىٍ  آمى ى ًأَّللًَّ كىاٍلنػىٍوـً اشًخًه "   ُْٓ........................ كىلىتي بػىقىهىبػىٍُتً عىلى  مىاًئدى

ػػٍم أىٍجػػهيهيٍم ًعسػػدى رىبًًٌٍم()٢تىيػػٍم أىٍجػػهيهيٍم ًعسػػدى رىبًًٌٍم()٢تىيػػٍم أىٍجهيهيٍم()فػىلىػػتي أىٍجػػهيني ًعسػػ ٗٗرقػػم سػػواؿ  دى / اضػػبط اشات )فػىلىوي
 ُْٔ.................................................................................... رىبًًٌت( ؟.

ػػٍوـً / اضػػبط اشيتػػُت ) ًإفَّ الَّػػهً  ََُسػػواؿ رقػػم  ػػٍ  آمىػػ ى ًأَّللًَّ كىاٍلنػى ػػابًًئُتى مى ػػارىل كىالنيَّ ػػاديكاٍ كىالسَّنيى ي ى آمىسيػػواٍ كىالَّػػًهي ى هى
ػٍوؼه عىلىػٍنًوٍم كىالى هيػٍم ٭تىٍزىعيػوفى ( البقػهة/ ًػٍم كىالى خى لا ) ًإفَّ الَّػًهي ى آمىسيػػواٍ ِٔاشًخػًه كىعىًمػلى صىػاًٟتان فػىلىويػٍم أىٍجػهيهيٍم ًعسػدى رىبًٌ

ػٍوؼه عىلىػٍنًوٍم كى كىالًَّهي الى هيػٍم ٭تىٍزىعيػوفى  ى هىاديكٍا كىالنيَّاًبويكفى كىالسَّنيىارىل مىٍ  آمى ى ًأَّلٌلً كىاٍلنػىٍوـً اشًخًه كعىًملى صىػاًٟتنا فىػالى خى
 ُْٗ............. . فنما ٮت  ) مىٍ  آمى ى ًأَّلٌلً كىاٍلنػىٍوـً اشًخًه كعىًملى صىاًٟتنا ( كما اب  بودها؟.ٗٔ( ا١تائدة/

ػٍهَنى ًمػ ى السًَّبنًٌػُتى  َُُسواؿ رقم  / اضبط اشات )كىًإٍذ أىخىٍهَنى ًمناىػاقىبيٍم / ًمناىػاؽى بىػًٍت ًإٍسػهىائًنلى( البقػهةلا ) كىًإٍذ أىخى
 َُٓ.....  ًإٍسهىائًنلى( ) لىقىٍد أىخىٍهَنى ًمناىاؽى بىًٍت ًإٍسهىائًنلى (؟.ًمناىاقػىويٍم ( ال زابلا ك  ا١تائدة )كىلىقىٍد أىخىهى اَّلٌل بىًٍت 

 ُِٓ.................................. / أي  كردت اشية ) مثيَّ بػىوىلَّنػٍتيم (لا مث اضبطوا؟. َُِسواؿ رقم 

/  كرد   القػػهآف ) فػىلىػػٍوالى فىٍضػػلي اَّللًَّ ( ألفػػاء كأخػػهل )كىلىػػٍوالى فىٍضػػلي اَّلٌلً( ألػػواكلا اضػػبطوا؟. َُّسػػواؿ رقػػم 
 ...........................................................................................ُّٓ 

 ُْٓ................................ بطوا؟./ أي  كردت اشية ) كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي (لا مث اض َُْسواؿ رقم 

 ُْٓ................................/ أي  كردت  لمة ) اليٍَّبًت (   القهآف البهصل؟. َُٓسواؿ رقم 

اٍ قًػػهىدىةن خىاًسػػًئُتى (   البقػػهةلا كاشيػػة )  قػيٍلسىػػا ٢تىيػػٍم  يوعيػػواٍ قًػػهىدىةن / اضػػبط اشيػػة ) فػىقيٍلسىػػا ٢تىيػػٍم  يوعيػػو  َُٔسػػواؿ رقػػم 
 ُٓٓ.....................................................................خىاًسًئُتى (   العهاؼ؟.

 ُٔٓ....................................... / أي  كردت ) فىجىوىٍلسىاهىا (لا مث اضبطوا؟. َُٕسواؿ رقم 

 ُٔٓ............................. / أي  كرد قولت بواذل ) ًإفَّ اَّلٌلى أيىٍميهي يٍم (لا مث اضبطت؟. َُٖسواؿ رقم 

 ُٕٓ.......................................... / اضبط قولت بواذل ) ًإف  ىاء اَّللَّي (؟. َُٗسواؿ رقم 

 ُٖٓ................................. /  أي  كردت اشية ) لىميٍوتىديكفى (لا مث اضبطوا؟. َُُسواؿ رقم 

بًًت (؟.؟. ُُُسواؿ رقم   ُٖٓ........................................... /  اضبط اشية ) كىييهًيبيٍم آاى

ػا يػىٍومىليػوفى () كىمىػا رىبُّػهى  ُُِسواؿ رقم  /  اضبط اشات ) كىمىا اَّلٌلي ًبسىاًفلو عىمَّا بػىٍومىليػوفى () كىمىػا اَّلٌلي ًبسىافًػلو عىمَّ
ا بػىٍومىليوفى / يػىٍومىليوفى (؟.  ُٗٓ............................................................. ًبسىاًفلو عىمَّ

ػآجُّو يم بًػًت ًعسػدى رىبًٌبيػٍم ( بػزادة )بًػًت( ك  آؿ عمػهاف ) ٭تيىػآجُّو يٍم ًعسػدى  ُُّسواؿ رقػم  / كردت   البقػهة ) لًنيحى
 ُُٔ..................................................................رىبًٌبيٍم (لا  ن  يتم ضبطوا؟.

 ُُٔ......................... عػىٍولىمي مىا ييًيهُّكفى كىمىا يػيٍوًلسيوفى(؟. -/ اضبط اشات ) يػىٍولىمي  ُُْسواؿ رقم 

 ُِٔ.......................... / أي  كردت اشية ) ًإٍف هيٍم ًإالَّ يىايسُّوفى (لا مث اضبطوا ؟. ُُٓسواؿ رقم 

 ُِٔ.................................................. / اضبط  لمة ) مٍَّوديكدىةن (؟. ُُٔسواؿ رقم 

ـو مٍَّوديكدى  ُُٕسواؿ رقم  منا مٍَّوديكدىاتو ( )أىاَّ مان مٍَّوديكدىةن ( ) أىاَّ (؟./ اضبط اشات ) أىاَّ  ُّٔ.......... اتو

 ُٓٔ...... / أي  كردت اشية ) فىأيٍكلىًئهى أىٍصحىابي السَّاًر هيٍم ًفنوىا خىاًلديكفى (لا مث اضبطوا ؟. ُُٖسواؿ رقم 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
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اًلديكفى(لا مث اضبطوا ؟. ُُٗسواؿ رقم   ُٓٔ........ / أي  كردت اشية )أيٍكلىًئهى أىٍصحىابي اٞتٍىسًَّة هيٍم ًفنوىا خى

ػػاَنن كىًذم  َُِسػواؿ رقػػم  ٍيً  ًإٍ يى ػػاً ًُت ( كىبًػًهم اٍلقيػػٍهَبى كىاٍلنػىتىػػامى  -/ اضػػبط اشيػػة ) كىًأٍلوىالًػػدى مػػا داللػػة   كىاٍلمىيى
ٍي ً   ُٔٔ..................................................................... ؟.كلن  البوي  اٍلوىاًلدى

ػػػاً ُت ( ) ُُِسػػواؿ رقػػػم  ػػاً ُتً  "/ اضػػػبط اشات ) كىاٍلنػىتىػػػامى  كىاٍلمىيى ( ) " ًببيػػػه كفػػػتح كرفػػػع السػػػوف  كىاٍلمىيى
 ُٖٔ................................................................. كىاٍبً  (؟. - ى كىاٍلمىيىاً ُتى كىابٍ 

ًبنًل  "موضع )  َُٕ......................................-(  ألفتح كهو ك ند "كىاٍلمىيىاً ُتى كىاٍب ى اليَّ

ًبنًل كىاٍلمىيىاً ًُت كىاٍبً  ا "أما مواضع )  ُُٕ........................................... -( ألبيه "ليَّ

ػػاذىا ييسًفقيػػوفى(  ػػًبنًل ( جػػاءت مقًتعػػة ألبيػػه    البقػػهة  ا١توضػػع الاالػػث )يىٍيػػأىليوعىهى مى ػػاً ًُت كىابٍػػً  اليَّ  –) كىاٍلمىيى
 ُُٕ......................................................................... اٟتشه (. –العفاؿ 

 ُُٕ....................... أىأىقٍػهىٍرمتيٍ ( مث اضبطوا؟. -/ أي  كردت اشات اشية ) أىقٍػهىٍرمتيٍ  ُِِسواؿ رقم 

 ُِٕ............................................... -/ ما ا١تقنيود ألبنتُت التالنُت  ُِّسواؿ رقم 

عٍػنىا ًأشىًخهىًة " مىٍوًضوىاًف اى فػىىتى  ا**" اٟتٍىنىاةى الدُّ  ُِٕ..................... " اٍ تػىهىكياٍ "" يىٍشهيكفى " ً  بػىقىهىًة السًٌيى

دًٌ / أي  كردت  ُِْسواؿ رقم   ُِٕ................. أى ىدَّ اٍلوىهىاًب (لا مث  اكؿ ضبطوا؟.  -اشية ) أى ى

ػػٍم ييساىػػهيكفى (    ػػل  ُِٓسػػواؿ رقػػم  ػػٍم ييسنيىػػهيكفى / كىالى هي / اضػػبط اشيت ) فىػػالى / ال ٮتيىفَّػػ ي عػػسوم ( / ) كىالى هي
 ُّٕ...................................................................... اف؟.م  البقهة كآؿ عمه 

سىا (؟. ُِٔسواؿ رقم   ُٕٓ................................................... / اضبط  لمة ) كىقػىفَّنػٍ

سىا ًعنيى  اٍب ى مىٍهصلىى اٍلبػىنًٌ  ُِٕسواؿ رقم  ني ًبهيكًح اٍلقيديًس (؟./ أي  كردت اشية ) كىآبػىنػٍ  ُٕٔ........ سىاًت كىأىيٍَّدَنى

اء يٍم رىسيوؿه (؟. ُِٖسواؿ رقم   َُٖ............................................. / اضبط اشية ) جى

ػػ  ابٍػػ ى  / اضػػبط اشات ُِٗسػػواؿ رقػػم  سىػػا ًعنيى ػػًل كىآبػىنػٍ سىػػا ًمػػ  بػىٍوػػًدًن ًألهُّسي ػػ  اٍلًبتىػػابى كىقػىفَّنػٍ سىػػا ميوسى ػػٍد آبػىنػٍ ) كىلىقى
ػاء يٍم رىسيػوؿه ٔتىػا الى بػىٍوػوىل أىعفيييػبيمي اٍسػتىٍببػى  ػا جى ني ًبهيكًح اٍلقيديًس أىفىبيلَّمى بٍػتيٍم مىٍهصلىى اٍلبػىنًٌسىاًت كىأىيٍَّدَنى ػهَّ كىفىهًيقػان ٍهمتيٍ فػىفىهًيقػان  ى

ػاءهيٍم رىسيػوؿه ٔتىػا الى ٕٖبػىٍقتػيليػوفى  ػا جى ػػٍلسىا إًلىػٍنًوٍم ريسيػالن  يلَّمى ػٍهَنى ًمناىػاؽى بىػًٍت ًإٍسػهىائًنلى كىأىٍرسى  بػىٍوػػوىل ( البقػهة ك ) لىقىػٍد أىخى
 ُُٖ................................................( ا١تائدة؟.َٕأىعٍػفيييويٍم فىهًيقنا  ىهَّبيواٍ كىفىهًيقنا يػىٍقتػيليوفى 

(    كىقىاليواٍ قػيليوبػيسىػا تيٍلػ ه بىػل لَّوىػسػىويمي اَّللَّ ًببيٍفػهًًهٍم فػىقىلًػنالن مَّػا يػيٍوًمسيػوفى  / كرد قوؿ هللا عز كجل ) َُّسواؿ رقم 
وى  البقهةلا ك  السياء )  ُِٖ اضبطوما؟. ا ًببيٍفهًًهٍم فىالى يػيٍوًمسيوفى ًإالَّ قىًلنالن (كىقػىٍو٢ًتًٍم قػيليوبػيسىا تيٍل ه بىٍل طىبىعى اَّلٌلي عىلىنػٍ

ػٍ  ًعسػػًد اَّلٌلً مينيىػػدًٌؽه  ُُّسػواؿ رقػػم  ػاءهيٍم (لا مث  ػػاكؿ ضػبطوالا ك ػػها اشيػػة ) مًٌ ػػا جى / أيػ  كردت اشيػػة ) كىلىمَّ
 ُّٖ...................................................... مع ذ ه اللميات البناعنة ؟. لًٌمىا مىوىويٍم (

 ُٖٓ................................................ -/ بُت ا١تقنيود ألبنت التارل  ُِّسواؿ رقم 

ؼٍ  ثىةه ًبالى ًخػػػالى  ُٖٓ....................................... بػىقىهىبػىٍُتً عىلى  الىٍعهىاؼٍ  قيلٍ  **** " بًٍئيىمىا " ثىالى

 ُٖٔ........................... / أي  كردت اشية ) أىف يىٍبفيهيكاٍ (لا مث  اكؿ ضبطوا ؟. ُّّسواؿ رقم 

 ُٖٔ.........................أىف يػيسػىزَّؿ (لا مث اضبطوا ؟. -كردت اشية ) أىف يػيسػىٌزًؿ/ أي   ُّْسواؿ رقم 

 ُٕٖ.................... / اضبط اشات )عىلى  مى  يىشىاء ًمٍ  ًعبىاًدًن /عىلى  مى  يىشىاء(؟. ُّٓسواؿ رقم 

اًفهًي ى عىهىابه مًُّوُته / كىلًٍلبىاًفهًي ى عىهىابه أىًلنمه (؟. ُّٔسواؿ رقم   ُٖٗ......./ اضبط قوؿ هللا بواذل ) كىلًٍلبى

 َُٗ.................... سىا ( بضم كفتح ا٢تمزة؟.أىعزًٍؿ عىلىنػٍ  -/ اضبط اشية ) أيعزًؿى عىلىنػٍسىا  ُّٕسواؿ رقم 



 ٖٕٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ُُٗ............................ / أي  كردت اشية ) كىهيوى اٟتٍىقُّ (لا مث  اكؿ ضبطوا؟. ُّٖسواؿ رقم 

 ُُٗ.............................................. -لبنت التارل / كضح ا١تقنيود أ ُّٗسواؿ رقم 

 ُُٗ..........................................................." الىعًٍبنىاءى ً  اٍلبػىقىهىةٍ قيٍل فىًلمى بػىٍقتػيليوفى  "

ًة "  ُُٗ........................................... " أىيػُّوىا اٍلفىجىهىةٍ هيعيوًببيم قيٍل فىًلمى يػيوىهًٌبيبيم بً  كىً  اٍلمىائًدى

اء يم (لا مث اضبطوا؟. َُْسواؿ رقم   ُِٗ............................... / أي  كردت اشية ) كىلىقىٍد جى

 ُِٗ..................................................... - البنت التارل / ما موٌت ُُْسواؿ رقم 

ٍوسىا " أىفَّ ًلفىعًٍبنىاءٍ   ُِٗ.............................بػىقىهىبػىٍُتً ًمٍ  الىعٍػفىاًؿ لىعػَّويٍم أىٍبًقنىاءٍ  **** اٍلسًٌيىاءي " قىاليواٍ ٝتًى

سىا (لا مث اضبطوا؟. ُِْسواؿ رقم  نػٍ ٍوسىا كىعىنيى  ُّٗ.............................. / أي  كردت اشية ) ٝتًى

 ُْٗ............................................-/ كضح ا١تقنيود م  البنت التارل  ُّْسواؿ رقم 

 ُْٗ.............................. كىً  الىٍعهىاًؼ أىبىٍت أىيػُّوىا اٍليَّاٌداتٍ  *** " اٍلًوٍجلى " ًللسًٌيىاًء كىأىٍربىعي بػىقىهىاتٍ 

كفتحوػا مػػ   لمػػة الػػدارلا مث  / أيػػ  كردت اشيػة ) كىالػػدَّاري اشًخػػهىةي /الػػدَّارى اٍشًخػهىةى ( بضػػم الػػهاء ُْْسػواؿ رقػػم 
 ُٓٗ............................................................................  اكؿ ضبطوا؟.

ػػةو ( مسنيػػوبة كمضػػمومة كمبيػػورةلا مث اضػػبطوا؟. ُْٓسػػواؿ رقػػم  ػػةه / ًٓتىاًلنيى ػػةن / خىاًلنيى / أيػػ  كردت )خىاًلنيى
 ...........................................................................................ُٗٔ 

ػٍوتى ًإف  يسػتيٍم صىػاًدًقُتى ( كاضػبط مػا بوػدها؟. ُْٔسواؿ رقم  سػَّػوياٍ اٍلمى ػ  ديكًف السَّػاًس فػىتىمى / أي  كردت اشيػة ) مًٌ
 ...........................................................................................ُٕٗ 

هللاي عىًلنمه ًألاَّا ُْٕسواؿ رقم  هللاي أٍعلىمي ًألاَّاًلمُتى (؟./ اضبط مواضع ) كى  ُٗٗ............... ًلمُتى ( ) كى

 ََِ......................................... / اضبط اشية ) كىًم ى الًَّهي ى أىٍ هى يواٍ (؟. ُْٖسواؿ رقم 

 ََِ............................. أى ىدىهيمي (؟. -أى ىًدًهم  –/ اضبط اشات ) أى ىديهيم  ُْٗسواؿ رقم 

 َِِ................................................./ اضبط اشية ) أىٍل ى سىسىةو (؟. َُٓسواؿ رقم 

هللاي بىنًيػػَته ٔتىػػا بىػػػٍومىليوفى ( ) ًإفَّ   / اضػػبط ُُٓسػواؿ رقػػم  هللاي بىنًيػػَته ٔتىػػا يػىٍومىليػوفى ( ) كى أىفَّ هللاى ٔتىػػا  -اشات ) كى
ػافى  مىليػوفى بىنًيػَته (بػىٍومىليوفى بىنًيػَته ( ) فىػًإفَّ هللاى ٔتىػا يػىٍومىليػوفى بىنًيػَته ( ) كى هللاي ٔتىػا بػىٍومىليػوفى بىنًيػَته ( ) ًإعَّػتي ٔتىػا بػىوٍ  ) كى ى

 َِّ.............................................. هللاي ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَتنا ( ) ًإشٌلً ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته (؟.

افى (لا مث اضبطوا؟. ُِٓسواؿ رقم   َِٗ................................ / أي  كردت اشية ) قيٍل مى   ى

 َُِ............................................ -/ ما هو ا١تقنيود   البنت التارل  ُّٓسواؿ رقم 

ثىةه ً  اٍلقيهآٍف   َُِ...................................... بىشىاكىرى الشُّوىهىاءي ً  اٍلوىوىافٍ  ***" عىلى  قػىٍلًبهى " ثىالى

ػػػٍم  ُْٓسػػواؿ رقػػػم  ػػػا مىوىبي ػػػدًٌقان لًٌمى ػػػٍم  -/ اضػػػبط اشات ) مينيى ػػػا مىوىوي يٍػػػًت  -مينيىػػدًٌقان لًٌمى ػػػا بػىػػػٍُتى يىدى ػػػدًٌقان لًٌمى  -مينيى
ػا مىوىبيػٍم  مُّ  -كىمينيىدًٌقنا لًٌمىا بػىٍُتى يىدىمَّ  ( )مينيىدًٌؽه لًٌمىا مىوىويٍم   -مينيىدًٌقنا ًببىًلمىةو  مُّنيىػدًٌؽي الَّػًهم بػىػٍُتى  -نيىدًٌؽه لًٌمى

ٍيًت   ُُِ..................................................... مُّنيىدًٌؽه لًٌيىاَنن عىهىًبنِّا( مث اضبطوا؟.  -يىدى

كىهيػدنل  -رىٍٛتىػةن كىبيٍشػهىل لًٍلميٍيػًلًمُتى / اضبط اشات ) كىهيدنل كىبيٍشهىل لًٍلميػٍوًمًسُتى ( ) كىهيػدنل كى  ُٓٓسواؿ رقم 
هيػدنل كىرىٍٛتىػػةه (  -هيػدنل كىرىٍٛتىػةن ( البلمتػُت مسنيػوبة( ) كىهيػدنل كىرىٍٛتىػةه  -كىبيٍشػهىل لًٍلميٍيػًلًمُتى ( ) كىهيػدنل كىرىٍٛتىػةن 

هيػدنل  -ٍلميتًَّقػُتى ( ) هيػدنل كىعيػوره داؿ هيدنل مسنيوبة كالتػاء ا١تهبوطػة مػ  كىرىٍٛتىػةه مضػمومة ( ) كىهيػدنل كىمىٍوًعاىػةن لًٌ 
 ُِٔ.................................................................. هيدنل كىً فىاء (؟. -كىذًٍ هىل 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ٕٓٗ 

ًتًت كى يتيًبًت كىريسيًلًت (؟. ُٔٓسواؿ رقم  ًتًت كىريسيًلًت ( ك ) كىمىآلًئبى  ِِٗ.............. / اضبط اشات ) كىمىآلًئبى

تو بػىنًٌسىػاتو (   البقػهةلا ) لىقىػٍد أىعزىٍلسىػا إًلىػٍنبيٍم ً تىػاأن (  ُٕٓسواؿ رقم  / اضبط قولت بوػاذل ) كىلىقىػٍد أىعزىٍلسىػآ إًلىٍنػهى آاى
 َِّ..... سىاتو ( ) لىقىٍد أىعزىٍلسىا آاىتو مُّبػىنًٌسىاتو (   السور؟.العبناء مع قولت بواذل ) كىلىقىٍد أىعزىٍلسىا ًإلىٍنبيٍم آاىتو مُّبػىنًٌ 

 ُِّ........................................ / اضبط مواضع ) أىعزىٍلسىآ ( ك ) عػىزٍَّلسىا (؟. ُٖٓسواؿ رقم 

 ِِّ......................عىٍودنا ( اليت كردت   القهآف؟. -/ اضبط مواضع ) عىاهىديكا  ُٗٓسواؿ رقم 

هيهيٍم ال / اضػػػبط مواضػػع ) بىػػٍل أىٍ اػىػػػهيهيٍم الى يػيٍوًمسيػػوف ( ) بىػػٍل أىٍ اػىػػػهيهيٍم ال يػىٍولىميػػوف ( ) بىػػٍل أىٍ اػىػػػ َُٔسػػواؿ رقػػم 
 ِّّ................................................................................يػىٍوًقليوف ( ؟.

 ِّٓ................. / اضبط اشات ) كىرىاء ظيويورًًهٍم ( ) كىرىاء ظيويورً يٍم ( )كىرىاء ظىٍوهًًن(؟. ُُٔسواؿ رقم 

ػػػنىاًطًُت ( ألبيػػػه؟. ُِٔواؿ رقػػػم سػػ ػػػنىاًطُتى ( ألفػػػتح ) الشَّ ػػػنىاًطُتي ( ألضػػػم ) الشَّ / اضػػػبط البلمػػػات ) الشَّ
 ...........................................................................................ِّٓ 

 ِّٕ...................... سلنمافى ( ألضم كألفتح؟. -/ أي  كردت  لمة ) سلنمافي  ُّٔسواؿ رقم 

( ألفتح اضبطوا؟. ُْٔسواؿ رقم  ٍحػهى ٍحػهي ( ألضم )اليًٌ ٍحػًه ( ببيه الهاءلا ) اليًٌ  ِّٖ / أي  كردت ) اليًٌ

 ِّٗ.............................. عل  الضه كألوب ؟./ اضبط مواضع بقدـ السفع  ُٓٔسواؿ رقم 

ػػالىؽ / عَّنًيػػن  ( الػػيت كردت   البقػػهة  ُٔٔسػػواؿ رقػػم  ػػا لىػػتي  ً  اشًخػػهىًة ًمػػٍ  خى ػػا لىػػتي / كمى /  نػػ  بضػػبط ) مى
 ِْٔ................................................................................. كالشورل؟.

 ِْٕ......................... لىًبٍئ ى (؟. -فػىلىًبٍئ ى  –/ اضبط مواضع  البلمة ) كىلىًبٍئ ى  ُٕٔسواؿ رقم 

 ِْٕ...................................  ىجَّ عيوره _ كىً  اٍلبػىقىهىًة مىٍوًضوىافٍ  ****" كىلىًبٍئ ى " أٍربوىةه ً  اٍلقيٍهآٍف 

 ِْٖ..................................... لىٍو أىعػَّويٍم (؟. -/ اضبط مواضع ) كىلىٍو أىعػَّويٍم  ُٖٔسواؿ رقم 

 َِٓ................................... / أي  كردت اشية ) آمىسيواٍ كابػَّقىٍوا (لا اضبطوا؟. ُٗٔسواؿ رقم 

 َِٓ............................... كىرىاًعسىا (   القهآف؟. – / أي  كردت  لمة ) رىاًعسىا َُٕسواؿ رقم 

 ُِٓ..............................................-/ بُت ا١تقنيود م  البنت التارل  ُُٕسواؿ رقم 

ثىةه ً  اٍلهًٌٍ ًه يػىوىدُّ الًَّهي ى  ىفىهيكاٍ  "  ُِٓ.................................... بػىقىهىةه ًللسًٌيىاًء ً  اٟتًٍٍجهً  ***" ثىالى

 ِِٓ..................  ُّ ًبهىٍٛتىًتًت مى  يىشىاء كىاَّلٌلي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلوىًانًم(؟./ اضبط اشية )ٮتىٍتى  ُِٕسواؿ رقم 

 ِِٓ.......................................... / أي  كردت ) ًبهىٍٛتىًتًت (لا مث اضبطوا؟. ُّٕسواؿ رقم 

 ِّٓ................ كىاَّللَّي ذيك فىٍضًل عىًانًم (؟. -/ اضبط اشية ) كىاَّللَّي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلوىًانًم  ُْٕواؿ رقم س

 ِْٓ..................................... / اضبط مواضع اشية ) أىدلٍى بػىٍولىٍم أىفَّ اَّلٌلى (؟. ُٕٓسواؿ رقم 

 ِٓٓ..................................................... -/ ما موٌت البنت التارل  ُٕٔسواؿ رقم 

ن ىاًئدى
 ِٓٓ........................................... " أىفَّ اَّلٌلى لىتي ميٍلهي اليَّمىاكىاًت كىالىٍرًض " ً  بػىقىهىًة ا١ت

ن  ِٓٓ................................................ كىً  اٍلتػٍَّوبىًة ٫تىٍزىةي " ًإفَّ " مىٍبييٍورىةه ًإٍف  يٍستى قىاًصدى

 ِٓٓ................)أىفَّ( مفتو ة ؟./ اضبط اشية ) أىفَّ اَّلٌلى عىلى ى  يلًٌ  ىٍيءو قىًديهه ( ٫تزة  ُٕٕسواؿ رقم 

ػػا لىػػهى ًمػػ ى اَّلٌلً ًمػػ  كىرلٌو كىالى  ُٖٕسػػواؿ رقػػم  ػػ  ديكًف اَّلٌلً ًمػػ  كىرلٌو كىالى عىنًيػػَتو( )مى ػػا لىبيػػم مًٌ / اضػػبط اشات )كىمى
 ِٔٓ......................  كىالى عىنًيَتو ( )مىا ٢تىيم مًٌ  كىرلٌو كىالى عىنًيَتو( ؟.عىنًيَتو( ) كىمىا ٢تىيٍم ً  الىٍرًض ًم  كىرلٌو 

 ِٖٓ............................. (   القهآف البهصل؟. /  م مهة كردت  لمة ) بىٍيأىليواٍ  ُٕٗسواؿ رقم 



 َٖٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ِٗٓ............................................./ أي  كردت ) ميوسى  ًم  قػىٍبلي (؟. َُٖسواؿ رقم 

 ِٗٓ................................... / أي  كردت ) اٍلبيٍفهى ًأإًلٯتىاًف ( مث اضبطوا؟. ُُٖسواؿ رقم 

 َِٔ..................................................... -/ ما موٌت البنت التارل  ُِٖسواؿ رقم 

ًبنًل  " ثىًة أىٍمًبسىةٍ فػىقىٍد ضىلَّ سىوىاء اليَّ  َِٔ................................................ " أىبىٍت ً  ثىالى

ًة مثيَّ اٍلميٍمتىًحسىةٍ بػىقىهىةي اٍلمىا  َِٔ.................................................................... ئًدى

ٍ  أىٍهًل اٍلًبتىاًب لىٍو (؟. ُّٖسواؿ رقم   َِٔ....................................... / اضبط اشية ) مًٌ

ى ٢تىيم ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت اشية  ُْٖسواؿ رقم   ُِٔ......................... ) مًٌ  بػىٍوًد مىا بػىبػىُتَّ

 ِِٔ........................................ / أي  كردت )  ىىتَّ أيىٍيتى ( مث اضبطوا؟. ُٖٓسواؿ رقم 

ديكني ًعسدى اَّلٌلً (؟./ أ ُٖٔسواؿ رقم  ٍ  خىٍَتو ٕتًى  ِّٔ............. ي  كردت اشية ) كىمىا بػيقىدًٌميواٍ لىعفيًيبيم مًٌ

 ِّٔ................................ / أي  كردت اشية ) ًإفَّ اَّلٌلى ٔتىا بػىٍومىليوفى بىنًيَته (؟. ُٕٖسواؿ رقم 

اعىبيٍم (؟. ُٖٖسواؿ رقم   ِْٔ.......................................... / أي  كردت ) قيٍل هىابيوٍا بػيٍههى

 ِٓٔ............................................... / اضبط مواضع ) مىٍ  أىٍسلىمى (؟. ُٖٗسواؿ رقم 

 ِٔٔ.......... / اضبط اشات ) كىٍجوىتي َّللًًٌ كىهيوى ٤تيًٍي ه ( ) كىٍجوىتي ًإذلى اَّللًَّ كىهيوى ٤تيًٍي ه (؟. َُٗسواؿ رقم 

 ِٔٔ............... الىًت السَّنيىارىل  ( مث اضبطوما؟./ أي  كردت ) كىقىالىًت اٍلنػىويودي ( ) كىقى  ُُٗسواؿ رقم 

 ِٕٔ........................................... -/ ما هو ا١تقنيود م  البنت التارل  ُِٗسواؿ رقم 

 ِٕٔ....................................................... اًفاىاتٍ "  ىهىًلهى قىاؿى " ٜتىٍ ي آاىتو اى  ى 

تٍ   ِٕٔ............................................................... بػىقىهىبػىٍُتً لًػػ مىٍهصلىى مىهَّبػىٍُتً كىاٍلهَّارًاى

 ِٖٔ........................................ (؟./ اضبط مواضع ) الًَّهي ى الى يػىٍولىميوفى  ُّٗسواؿ رقم 

 ِٗٔ..................................... (؟.فىا / أي  كرد اسم اٞتالؿ هللا ألفاء )  ُْٗسواؿ رقم 

سػىويٍم يػىٍوـى اٍلًقنىامى  ُٓٗسواؿ رقم   َِٕ..............ًة (   القهآف البهصللا مث اضبطوا؟./  م مهة كردت ) بػىنػٍ

ػػٍم ًفنػػًت  ُٔٗسػػواؿ رقػػم  ػػا ًفنػػًت ٮتىٍتىًلفيػػوفى ( ) أىٍ اػىػػهى الَّػػًهم هي ػػاعيوا ًفنػػًت ٮتىٍتىًلفيػػوفى ( ) ًفنمى ػػا  ى / اضػػبط مواضػػع ) ًفنمى
 ُِٕ........................................................ ٍم ًفنًت ٮتىٍتىًلفيوفى ( ؟.ٮتىٍتىًلفيوفى ( ) ً  مىا هي 

 ِّٕ........... (   القهآف البهصل؟. / اضبط مواضع ) كىمىٍ  أىٍظلىمي ٦تَّ  ( ) فىمىٍ  أىٍظلىمي ٦تَّ  ُٕٗسواؿ رقم 

 ِٕٕ............................................... / بُت ا١تقنيود م  البنت التارل  ُٖٗسواؿ رقم 

ئًبػىٍُتً اثٍػسػىٍُتً ثػىبػىتىتٍ مىيىاًجدى اَّلٌلً  " ثىةه أىبىٍت *** بػىقىهىةه لًػػ اتى  ِٕٕ....................................... " ثىالى

 ِٕٕ.................................. / أي  كردت ) ييٍه ىهى ًفنوىا اٍٝتيتي (لا مث اضبطوا؟. ُٗٗسواؿ رقم 

عٍػنىا ( ؟. ََِسواؿ رقم  عٍػنىا ًخٍزمه ( ) ٢تىيٍم ًخٍزمه ً  الدُّ  ِٖٕ................. / اضبط اشات ) ٢تيٍم ً  الدُّ

 ِٕٗ............... ًإفَّ اَّلٌلى كىاًسعه عىًلنمه (؟. -/ اضبط مواضع اشات ) كىاَّلٌلي كىاًسعه عىًلنمه  َُِسواؿ رقم 

ا ( )كىقىاليوا اٗتَّىهى الهٍَّٛتى ي كىلىدنا(؟. -قىاليوٍا  / اضبط مواضع اشات ) َِِسواؿ رقم   َِٖ.. كىقىاليوٍا اٗتَّىهى اَّلٌلي كىلىدن

 ُِٖ................................ / اضبط مواضع ) مىا ً  اليَّمىاكىاًت كىالىٍرًض (؟. َِّسواؿ رقم 

 ِّٖ.................................... / أي  كردت )  يلّّ لَّتي قىاعًتيوفى ( مث اضبطوا؟. َِْسواؿ رقم 

 ِْٖ................................. / اضبط مواضع ) بىًديعي اليَّمىاكىاًت كىالىٍرًض (؟. َِٓسواؿ رقم 

 ِْٖ..................... / أي  كردت اشية )ًإذىا قىضى  أىٍمهنا فىًإ٪تَّىا يػىقيوؿي لىتي  ي  فػىنىبيوفي(؟. َِٔسواؿ رقم 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
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ًت( َِٕسواؿ رقم  ًت(؟. / اضبط مواضع )قىٍد بػىنػَّسَّا اشاى  ِٖٓ....................... )قىٍد بػىنػَّسَّا لىبيمي اشاى

ٍلسىاؾى (؟. َِٖسواؿ رقم   ِٖٓ............................................. / اضبط مواضع ) ًإَنَّ أىٍرسى

 ِٖٔ................................ ابي اٞتٍىًحنًم (لا مث اضبطوا؟./ أي  كردت ) أىٍصحى  َِٗسواؿ رقم 

 ِٕٖ... / اضبط اشات ) قيٍل ًإفَّ هيدىل اَّلٌلً هيوى الٍػويدىل ( ) قيٍل ًإفَّ الػويدىل هيدىل اَّلٌلً ( ؟. َُِسواؿ رقم 

 ِٕٖ............................ / أي  كردت ) كىلىًئً  ابػَّبػىٍوتى أىٍهوىاءهيم (لا مث اضبطوا؟. ُُِسواؿ رقم 

 ِٖٗ.............................. / اضبط مواضع اشية ) الًَّهي ى آبػىنػٍسىاهيمي اٍلًبتىابى (؟. ُِِسواؿ رقم 

 ُِٗ.......................... / أي  كردت اشية ) أيٍكلىًئهى يػيٍوًمسيوفى ًبًت كىم  يىٍبفيٍه ًبٍت (؟. ُِّسواؿ رقم 

 ِِٗ...................................... (؟. / أضبط اشية ) فىأيٍكلىًئهى هيمي ا٠تٍىاًسهيكفى  ُِْسواؿ رقم 

 ِّٗ................................ /  م مهة كردت ) اى بىًٍت ًإٍسهىائًنلى ( مث اضبطوا؟. ُِٓسواؿ رقم 

 ِّٗ......................................... (؟. / اضبط مواضع ) كىالى هيٍم ييسنيىهيكفى  ُِٔسواؿ رقم 

 ِْٗ................................................ / اضبط اشية ) كىًم  ذيٌرًيَّيًت (؟. ُِٕسواؿ رقم 

(؟./ اضبط اشات )ًإبٍػهىاًهنمى كىًإٍٝتىاًعنل( )ًإبٍػهىاهً  ُِٖسواؿ رقم   ِٓٗ......................... نمى كىًإٍسحىقى

 ِٔٗ............ / اضبط ) لًلطَّائًًفُتى كىاٍلوىاً ًفُتى ( البقهةلا ) لًلطَّائًًفُتى كىاٍلقىائًًمُتى ( اٟتج؟. ُِٗسواؿ رقم 

 ِٕٗ................................... /أي  كردت ) كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػهىاًهنمي ( مث اضبطوا؟. َِِسواؿ رقم 

 ِٖٗ...... / اضبط مواضع اشات )كىًبٍئ ى اٍلمىنًيَت( )كىلىًبٍئ ى اٍلمىنًيَتي( )فىًبٍئ ى اٍلمىنًيَتي( ؟. ُِِسواؿ رقم 

ػػًمنعي اٍلوىلًػػنمي (  ِِِسػػواؿ رقػػم  )ًإعَّػػهى أىعػػتى التػَّػػوَّابي الػػهًَّ نمي(  -ُِٕ/ اضػػبط ختػػاـ اشات ) ًإعَّػػهى أىعػػتى اليَّ
 ِٗٗ.................................... م  سورة البقهة؟. ُِٗ) ًإعَّهى أىعتى الوىزًيزي اٟتىًبنمي (  – ُِٖ

ًمنعي اٍلوىًلنمي (؟. ِِّسواؿ رقم   ِٗٗ................................. / اضبط مواضع ) ًإعَّهى أىعتى اليَّ

 ُُٓ – ُِٗ البقػهة / اضبط اشات اليت بقدـ فنوا ذ ه التز نة علػ  التولػنم كألوبػ    ِِْسواؿ رقم 
 ََّ............................................................... ؟.ِكاٞتموة  ُْٔكآؿ عمهاف 

 َُّ............................................... / بُت ا١تقنيود م  البنت التارل  ِِٓسواؿ رقم 

 َُّ.................................................... نمي " أىٍربػىوىةه ً  اٍلقيهىافٍ " ًإعَّهى أىعتى الوىزًيزي اٟتىبً 

 َُّ.............................................................. مىائًدىةي الٍػميٍمتىًحسىًة كىتىاًفهو مثيَّ اٍلوىوىافٍ 

لَّةى ًإبٍػهىاًهنمى (؟. / اضبط مواضع اشية ) ِِٔسواؿ رقم   َُّ........................................ مًٌ

عٍػنىا ِِٕسواؿ رقم   َِّ............................................... ( ؟. /  م مهة كردت ) ً  الدُّ

 َّّ...................... هىًة لىًم ى النيَّاٟتًًُتى ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت ) كىًإعَّتي ً  اشخً  ِِٖسواؿ رقم 

 َّّ............................... / أي  كردت اشية ) ًلهىبًٌ اٍلوىالىًمُتى ( مث اضبطوا؟. ِِٗسواؿ رقم 

 َّْ.............................. / أي  كردت اشية ) ًإفَّ اَّلٌلى اٍصطىفى  ( مث اضبطوا؟. َِّسواؿ رقم 

 َّْ..................... كىالى ٘تىيوبي َّ إىالَّ كىأىعتيم مٍُّيًلميوفى(؟. -/ اضبط اشات )فىالى ٘تىيوبي َّ  ُِّسواؿ رقم 

 َّْ.............................. / أي  كردت اشية ) أىـٍ  يستيٍم  يوىدىاءى ( مث اضبطوا؟. ِِّسواؿ رقم 

ا / أي  كردت ) ِّّسواؿ رقم   َّٓ....................................... ( مث اضبطوا؟. ًإ٢تىنا كىاً دن

 َّٔ....................................................... -/ ا هح البنت التارل  ِّْسواؿ رقم 

مىٍ  ٘تىيٍوتٍ   َّٔ........................................................ " كى٨تىٍ ي لىتي ميٍيًلميوفى " أىٍربػىوىةه اى



 ِٖٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

بيوتٍ   َّٔ.......................................................... بػىقىهىبػىٍُتً لػػً ًعٍمهىافى كىالى بػىٍسييواٍ اٍلوىٍسبى

 َّٕ.. / اضبط موضوي اشية ) بًٍلهى أيمَّةه قىٍد خىلىٍت...( اليت كردت   هناية اٞتزء الكؿ؟. ِّٓسواؿ رقم 

 َّٕ.......................................... / أي  كردت ) بػىٍوتىديكاٍ ( مث اضبطوا؟. ِّٔسواؿ رقم 

 َّٖ............. هًً ُتى (؟.كىدلىٍ يىهي ًم ى اٍلميشٍ  -/ اضبط اشات ) كىمىا  ىافى ًم ى اٍلميٍشهًً ُتى  ِّٕسواؿ رقم 

سىػا ِّٖسواؿ رقم  سىا ( البقهةلا ك ) قيٍل آمىسَّا ًأَّلٌلً كىمىػا أيعػزًؿى عىلىنػٍ (  / اضبط اشات ) قيوليواٍ آمىسَّا ًأَّلٌلً كىمىآ أيعزًؿى إًلىنػٍ
 َّٗ................................................................................ آؿ عمهاف؟.

 َُّ................. / اضبط اشية ) ًإبٍػهىاًهنمى كىًإٍٝتىاًعنلى كىٍإٍسحىق كىيػىٍوقيوبى كىالىٍسبىاط (؟. ِّٗسواؿ رقم 

 ُِّ................................. ( مث اضبطوا؟. / أي  كردت اشية ) فػىقىًد اٍهتىدىكاٍ  َِْسواؿ رقم 

 ُِّ.................................. / اضبط مواضع ) فًإف بػىوىلٍَّواٍ ( ) كىًإف بػىوىلٍَّواٍ (؟. ُِْسواؿ رقم 

 ُّّ.......................... مىٍ  أىٍ يى ي ًم ى اَّلٌلً ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت اشية ) كى  ِِْسواؿ رقم 

 ُّّ........................ ( م  سورة البقهة؟.ُّٗ - ُّٖ/ اضبط ختاـ اشات ) ِّْسواؿ رقم 

 ُّْ...................................... كردت ) رىبػُّسىا كىرىبُّبيٍم ( مث اضبطوا؟./ أي   ِْْسواؿ رقم 

 ُّْ................................ / اضبط اشات ) لىسىا أىٍعمىاليسىا كىلىبيٍم أىٍعمىاليبيٍم (؟. ِْٓسواؿ رقم 

 ُّٓ................................... أىبػىقيوليوفى (؟. -/ أي  كردت اشية ) أىـٍ بػىقيوليوفى  ِْٔؿ رقم سوا

 ُّٔ...................... -كأخَتا فنما يلي جدكؿ لضبط بداات كهناات أ زاب كأرأع اٞتزء الكؿ 

 ُّٕ............................................................... -اجلزء الثاين  -سورة البقرة 

نػىقيوؿي ( مث اضبطوا؟. ِْٕسواؿ رقم   ُّٕ..................................... / أي  كردت اشية ) سى

 ُّٕ.................................... اشية ) اليُّفىوىاء ( مث اضبطوا؟. / أي  كردت ِْٖسواؿ رقم 

 ُّٖ....................................................... -/ ا هح البنت التارل  ِْٗسواؿ رقم 

 ُّٖ........... اٍلمىٍشهًًؽ كىاٍلمىٍسًهب( مث اضبطوا؟. -ٍسًهبي / أي  كردت اشية )اٍلمىٍشهًؽي كىاٍلمى  َِٓسواؿ رقم 

 ُّٗ..........................لًتىبيوعيوا  ينيوخنا (؟. -/ اضبط اشات ) لًٌتىبيوعيواٍ  يوىدىاءى  ُِٓسواؿ رقم 

ػًوندنا عىلىػػٍنبيٍم(  ِِٓسػواؿ رقػػم  ػًوندنا( البقػػهة ك )لًنىبيػوفى الهَّسيػػوؿي  ى / اضػبط اشات )كىيىبيػػوفى الهَّسيػوؿي عىلىػػٍنبيٍم  ى
 َِّ.................................................................................... اٟتج؟.

 ُِّ........................... بػىٍنًت ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت اشية ) يىسقىًل ي عىلى  عىقً  ِّٓسواؿ رقم 

 ُِّ................... / أي  كردت اشية ) ًإفَّ اَّلٌلى ًألسَّاًس لىهىؤيكؼه رًَّ نمه ( مث اضبطوا؟. ِْٓسواؿ رقم 

 ِِّ................................ / أي  كردت اشية ) لىهىؤيكؼه رًَّ نمه ( مث اضبطوا؟. ِٓٓسواؿ رقم 

 ِّّ........... / اضبط اشات ) فػىوىؿًٌ كىٍجوىهى  ىٍطهى اٍلمىٍيًجًد اٟتٍىهىاـً ( م  سورة البقهة؟. ِٔٓسواؿ رقم 

 ِّْ............................ / أي  كردت اشية ) ًإذىان لًَّم ى الاَّاًلًمُتى ( مث اضبطوا؟. ِٕٓسواؿ رقم 

 ِّٓ................................... / أي  كردت اشية ) كىًإفَّ فىهًيقان ( مث اضبطوا؟. ِٖٓسواؿ رقم 

 ِّٓ............................... / أي  كردت اشية ) اٟتٍىقُّ ًم  رَّبًٌهى ( مث اضبطوا؟. ِٗٓسواؿ رقم 

 ِّٔ............................ / أي  كردت اشية ) فىاٍستىًبقيواٍ ا٠تٍىنػٍهىات ( مث اضبطوا؟. َِٔسواؿ رقم 

 ِّٕ............................ / أي  كردت اشية ) لًئىالَّ يىبيوفى ًللسَّاًس ( مث اضبطوا؟. َِٔسواؿ رقم 

ويٍم (؟./ اضبط اشية ) ًإالَّ الًَّهي ى ظى  ُِٔسواؿ رقم   ِّٕ...................................... لىميواٍ ًمسػٍ
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 ِّٖ............................................-/ كضح ا١تقنيود م  البنت التارل  ِِٔسواؿ رقم 

 ِّٗ........................................................................... الضبط كالفوائد /

( أم  من زن رن( ك   شل ا١تائػػدة جػػاء قبلوػػا ) حب جب  البقػػهة كأكؿ ا١تائػػدة قبلوػػا ) -ُ
 ِّٗ................................................................. اف الزادة   ا١توضع ا١تتأخه.

 َّّ..................  سة ) عًٍومىيًتى ( بناء مفتو ة؟./ اضبط مواضع ) عًٍومىيًتٍ ( بناء سا  ِّٔسواؿ رقم 

 ِّّ.............................. / أي  كردت اشية ) لىوىلَّبيٍم بػىٍوتىديكفى ( مث اضبطوا؟. ِْٔسواؿ رقم 

ٍلسىا ( مث اضبطوا؟./ أي ِٓٔسواؿ رقم   ِّّ..................................   كردت اشية )  ىمىا أىٍرسى

 ّّّ................................. / أي  كردت اشية ) يػىتػٍليو عىلىٍنبيٍم ( مث اضبطوا؟. ِٔٔسواؿ رقم 

 ّّّ......................... / أي  كردت اشية ) مَّا دلٍى بىبيوعيوٍا بػىٍولىميوفى ( مث اضبطوا؟. ِٕٔ سواؿ رقم

ػػرٍبً كىالنيَّػػالىًة  ِٖٔسػػواؿ رقػػم  ػػرٍبً كىالنيَّػػالىًة ( الػػيت  -/ اضػػبط مواضػػع ) كىاٍسػػتىًونسيواٍ ًألنيَّ   سػػورة اٍسػػتىًونسيواٍ ًألنيَّ
 ّّْ.................................................................................... البقهة؟.

 ّّْ.......................... / أي  كردت اشية ) ًإفَّ اَّلٌلى مىعى النيَّاًبهًي ى ( مث اضبطوا؟. ِٗٔسواؿ رقم 

 ّّٓ.............................. شية ) كىالى بػىقيوليواٍ ًلمىٍ  ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت ا َِٕسواؿ رقم 

 ّّٔ.... / اضبط اشات ) أىٍموىاته بىٍل أىٍ نىاء ( البقهةلا ك ) أىٍموىااتن بىٍل أىٍ نىاء ( آؿ عمهاف؟. ُِٕسواؿ رقم 

 ّّٕ......... / اضبط اشات ) كىلىسػىبػٍليوىعَّبيٍم ًبشىٍيءو ( البقهةلا ) كىلىسػىبػٍليوىعَّبيٍم  ىىتَّ ( اٟتديد؟. ِِٕسواؿ رقم 

 ّّٕ... وًع ( البقهة ك ) لًبىاسى اٍٞتيوًع كىا٠تٍىٍوًؼ ( السحل؟./ اضبط اشات ) مًٌ ى ا٠تٍىوًؼ كىاٍٞتي  ِّٕسواؿ رقم 

 ّّٖ.......................... / أي  كردت اشية ) ًإذىا أىصىابػىتػٍويم مُّنًينبىةه ( مث اضبطوا؟. ِْٕسواؿ رقم 

 ّّٖ.........................../ اضبط مواضع اشية ) أيكلىًئهى عىلىٍنًوٍم ( اليت   البقهة؟. ِٕٓسواؿ رقم 

 ّّٗ.............................../ أي  كردت اشية ) ًم   ىوىآئًًه اَّلٌلً ( مث اضبطوا؟. ِٕٔسواؿ رقم 

هنا(   سورة البقهة؟. ِٕٕسواؿ رقم  نػٍ هنا( )فىمى  بىطىوَّعى خى نػٍ  ّّٗ............ / اضبط اشات )كىمى  بىطىوَّعى خى

 َّْ.... اليت كردت   سورة البقهة كما جاء بودها؟./ اضبط اشية ) ًإفَّ الًَّهي ى يىٍبتيميوفى (  ِٖٕسواؿ رقم 

بيواٍ ( كما جاء بودها؟. ِٕٗسواؿ رقم   ُّْ.............................. / اضبط اشية ) ًإالَّ الًَّهي ى اتى

 ِّْ............... / أي  كردت اشية ) ًإفَّ الًَّهي ى  ىفىهيكا كىمىابيوا كىهيٍم  يفَّاره ( مث اضبطوا؟. َِٖم سواؿ رق

ًة كىالسَّاًس أىٍٚتىًوُتى  ُِٖسواؿ رقم   ِّْ....... ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت اشية ) عىلىٍنًوٍم لىٍوسىةي اَّلٌلً كىاٍلمىآلًئبى

 ّّْ.............................. / أي  كردت اشية ) كىالسَّاًس أىٍٚتىًوُتى ( مث اضبطوا؟. ِِٖسواؿ رقم 

 ّّْ.............................. هيٍم ييساىهيكفى ( مث اضبطوا؟. / أي  كردت اشية ) كىالى  ِّٖسواؿ رقم 

ػػٍم إًلىػته كىاً ػده  -/ اضػػبط اشات ) كىًإ٢تىيبيػٍم إًلىػػته كىاً ػده   ِْٖسػواؿ رقػم  ػػٍم  –فىػػًإ٢تىيبيٍم إًلىػته كىاً ػػد  -ًإ٢تىيبي أى٪تَّىػا ًإ٢تىيبي
 ّْْ............................................................................... إًلىته كىاً ده (؟.

 ّْٓ. (؟.مم خم حم جم يل ىل مل خل/ اضبط ) ِٖٓسواؿ رقم 

 ّْٓ....................... / أي  كردت اشية ) كىاٍخًتالىًؼ اللٍَّنًل كىالسػَّوىاًر ( مث اضبطوا؟. ِٖٔسواؿ رقم 

 ّْٔ..................../ أي  كردت اشية ) فىأىٍ نىا ًبًت الٍرضى بػىٍودى مىٍوهًتىا ( مث اضبطوا؟. ِٕٖسواؿ رقم 

 ّْٕ....................... بىثَّ ًفنوىا ًم   يلًٌ دىآبَّةو ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت اشية ) كى  ِٖٖسواؿ رقم 



 ْٖٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

ًح ( مث اضبطوا؟. ِٖٗسواؿ رقم   ّْٕ............................. / أي  كردت اشية ) كىبىنٍيهًيً  الٌهًاى

 ّْٖ................................ / أي  كردت اشية ) لًٌقىٍوـو يػىٍوًقليوفى ( مث اضبطوا؟. َِٗرقم  سواؿ

 ّْٗ................................../ أي  كردت اشية ) كىًم ى السَّاًس ( مث اضبطوا؟. ُِٗسواؿ رقم 

 ُّٓ....................................................... -/ ا هح البنت التارل  ِِٗسواؿ رقم 

لىتٍ  ***" أىعدىادان " ً  اٍلقيٍهآًف ًستَّةه أىبىٍت   ُّٓ............................. بػىقىهىبػىٍُتً لًػػ ًإبٍػهىاًهنمى كىزيمىهى سىبىأو كىفينيًٌ

 ِّٓ............................... / أي  كردت اشية ) يػىهىٍكفى اٍلوىهىابى ( مث اضبطوا؟. ِّٗسواؿ رقم 

 ِّٓ....................................................... -/ ا هح البنت التارل  ِْٗسواؿ رقم 

نوان "  ِّٓ...................................................... بػىقىهىةي اٍلسًٌيىاًء كىيػيٍوعي ى كىًإبٍػهىاًهٍنمى " َّللًًٌ ٚتًى

هًٍيوان   ِّٓ...............................................................أىٍربػىوىةه ً  اٍلقيٍهآًف فىٍاٍ فىٍاوىا سى

 ّّٓ.............................. / أي  كردت اشية )  ىًديدي اٍلوىهىاًب ( مث اضبطوا؟. ِٓٗسواؿ رقم 

 ّّٓ.......................................... / أي  كردت اشية ) كىرىأىكياٍ اٍلوىهىابى (؟. ِٔٗسواؿ رقم 

 ّْٓ................................ / أي  كردت اشية ) لىٍو أىفَّ لىسىا  ىهَّةن ( مث اضبطوا؟. ِٕٗسواؿ رقم 

 ّْٓ.................................... / أي  كردت اشية )  ىيىهىاتو ( مث اضبطوا؟. ِٖٗسواؿ رقم 

 ّْٓ............................. / أي  كردت اشية ) كىمىا هيم ًٓتىارًًجُتى ( مث اضبطوا؟. ِٗٗسواؿ رقم 

ػػا الَّػػًهي ى آمىسيػػ ََّسػػواؿ رقػػم  ػػا السَّػػاسي  يليػػواٍ ٦تَّػػا ً  الػػػأىٍرًض( )اى أىيػُّوى واٍ  يليػػواٍ ًمػػ  طىنًٌبىػػاًت( مػػ  / اضػػبط )اى أىيػُّوى
 ّٓٓ.................................................................................... البقهة؟.

 ّٓٓ................................. / أي  كردت اشية )  ىالىالن طىنًٌبان ( مث اضبطوا؟. َُّسواؿ رقم 

 ّٔٓ. ي  كردت اشية ) كىالى بػىتًَّبويواٍ خيطيوىاًت الشٍَّنطىاًف ًإعَّتي لىبيٍم عىديكّّ مًُّبُته ( مث اضبطوا؟./ أ َِّسواؿ رقم 

 ّٕٓ........................... / أي  كردت اشية ) ًإعَّتي لىبيٍم عىديكّّ مًُّبُت ( مث اضبطوا؟. َّّسواؿ رقم 

 ام يل ىل مل يك ىك/ أيػ  كردت اشيػة )كىأىف بػىقيوليػواٍ عىلىػ  اَّلٌلً مىػا الى بػىٍولىميػػوفى( ) َّْسػواؿ رقػم 
 ّٖٓ............................ ( مث اضبطوا؟.مم ام يل ىل مل جس( )مم

 ّٗٓ.................................... مىا كىجىٍدَنى (؟. -/ اضبط مواضع ) مىا أىٍلفىنػٍسىا  َّٓؿ رقم سوا

 َّٔ..................... مىاىلي الًَّهي ى  ىفىهيكاٍ ( مث اضبطوا؟. -/ أي  كردت اشية ) كىمىاىلي  َّٔسواؿ رقم 

 ُّٔ........ / اضبط )كىاٍ بيهيكاٍ رل( )كىاٍ بيهيكاٍ َّللًًٌ( )كىاٍ بيهيكاٍ عًٍومىتى اَّلٌل( )كىاٍ بيهيكا لىتي(؟. َّٕسواؿ رقم 

ني  َّٖسواؿ رقم   ِّٔ........................... بػىٍوبيديكفى( مث اضبطوا؟. / أي  كردت اشية )ًإف  يستيٍم ًإاَّ

 ِّٔ................................. / اضبط مواضع ) ًإ٪تَّىا  ىهَّـ ( ) قيٍل ًإ٪تَّىا  ىهَّـ (؟. َّٗسواؿ رقم 

 ّّٔ................................................... ات ٖتهصل ا١تنتة؟./ اضبط آ َُّسواؿ رقم 

 ّٔٔ......................... / اضبط ا١تواضع الربوة ) فىالى ًإمٍثى عىلىٍنًت ( اليت   البقهة؟. ُُّسواؿ رقم 

ػػػا أيىٍ يليػػػوفى ً  بيطيػػػوهًنًٍم ًإالَّ السَّػػػارى (   سػػػورة البقػػػهة ك) ًإ٪تَّىػػػا أيىٍ يليػػػوفى ً  / اضػػػبط مو  ُِّسػػػواؿ رقػػػم  اضػػػع ) مى
رنا (   سورة السياء؟.  ّٔٔ............................................................... بيطيوهًنًٍم َنى

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ/ اضبط اشات )  ُّّسواؿ رقم 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ٖٓٓ 

 حن جن مم  خم حم جم هل مل خل( البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهةلا ) حض جض مص
 ّٕٔ......................................... ( مث اضبطوا؟.مه جه هن من خن

 ّٗٔ.................................../ أي  كردت اشية ) عىلى  السَّاًر ( مث اضبطوا؟. ُّْسواؿ رقم 

 َّٕ................................ / أي  كردت اشية ) ذىًلهى ِبًىفَّ اَّلٌلى ( مث اضبطوا؟. ُّٓرقم سواؿ 

 ُّٕ............................ أىعػىزَّؿى اٍلًبتىابى ( ؟. -/ اضبط مواضع ) عػىزَّؿى اٍلًبتىابى  ُّٔسواؿ رقم 

 ِّٕ............................. / أي  كردت اشية )كىًإفَّ الًَّهي ى اٍختػىلىفيوٍا( مث اضبطوا؟. ُّٕسواؿ رقم 

 ِّٕ........................ ً  ً قىاؽو بىًوٍند (؟. -/ اضبط مواضع ) لىًفي ً قىاؽو بىًوٍند  ُّٖسواؿ رقم 

ؿو بىًوٍند ( مث اضبطوا؟. –/ أي  كردت ) ً   ُّٗسواؿ رقم   ّّٕ............................ لىًفي ضىالى

 ّْٕ......................................... / أي  كردت )كىلىًب َّ اٍلربَّ( مث اضبطوا؟. َِّسواؿ رقم 

 ّْٕ......................................... / أي  كردت ) كىالسًًٌبنًٌٍُتى ( مث اضبطوا؟. ُِّسواؿ رقم 

 ّٕٓ...................................... / أي  كردت ) كىً  الٌهًقىاًب ( مث اضبطوا؟. ِِّسواؿ رقم 

ـى النيَّالةى كىآبى  الزَّ ىاةى ( مث اضبطوا؟. ِّّسواؿ رقم   ّٕٓ.......................... / أي  كردت ) كىأىقىا

 ّٕٔ....................................... / أي  كردت ) كىالنيَّاًبهًي ى ( مث اضبطوا؟. ِّْسواؿ رقم 

 ّٕٕ................. / أي  كردت ) اٍلبىٍأسىاءي كىالضَّهَّاءي ( ) اليَّهَّاء كىالضَّهَّاءي ( مث اضبطوا؟. ِّٓسواؿ رقم 

 ّٖٕ.................................... صىدىقيوا ( مث اضبطوا؟. ًهي ى لَّ ٱ/ أي  كردت )  ِّٔسواؿ رقم 

كلىًئهى هيمي اٍلميتػَّقيوفى ( مث اضبطوا؟. -/ أي  كردت ) كىأيكلىًئهى  ِّٕسواؿ رقم  َي  ّٖٕ.................... أي

 ّٕٗ............... / اضبط مواضع )  يًت ى عىلىٍنبيٍم ( كاليت كردت   سورة البقهة فقط؟. ِّٖم سواؿ رق

 ّٕٗ........................................ / أي  كردت ) ًمٍ  أىًخنًت ( مث اضبطوا؟. ِّٗسواؿ رقم 

 َّٖ............................................-/ كضح ا١تقنيود م  البنت التارل  َّّسواؿ رقم 

 ُّٖ.............. / أي  كردت ) فىمىً  اٍعتىدىل بػىٍودى ذىًلهى فػىلىتي عىهىابه أىًلنم ( مث اضبطوا؟. ُّّسواؿ رقم 

 ُّٖ........................................ / أي  كردت ) كىلىبيٍم ً  ( مث اضبطوا؟. ِّّسواؿ رقم 

ٍ أيكرلٍ الىٍلبىاًب ( مث اضبطوا؟. ّّّسواؿ رقم   ِّٖ.................................. / أي  كردت ) اى

 ّّٖ.................................... / أي  كردت ) لىوىلَّبيٍم بػىتػَّقيوفى ( مث اضبطوا؟. ّّْسواؿ رقم 

 ّْٖ.......................... / أي  كردت ) ًإذىا  ىضىهى أى ىدى يمي اٍلمىٍوتي ( مث اضبطوا؟. ّّٓسواؿ رقم 

ٍوػهيكًؼ  ىقِّػا عىلىػ  اٍلميٍحًيػًسُتى( الػيت  ّّٔسواؿ رقػم  ٍوػهيكًؼ  ىقِّػا عىلىػ  اٍلميتًَّقػُتى ( )ًأٍلمى / اضػبط مواضػع ) ًأٍلمى
 ّْٖ...................................................................... كردت   سورة البقهة؟.

نػعه عىلًػػنمه  ّّٕقػم سػواؿ ر  نػعه عىلًػػنمه  فىػًإفَّ  -/ اضػػبط مواضػع ) ًإفَّ اَّلٌلى ٝتًى نػعه عىلًػػنمه  -اَّلٌلى ٝتًى كىأىفَّ اَّلٌلى  -أىفَّ اَّلٌلى ٝتًى
نعه عىًلنمه ( مث اضبطوا؟.  ّٖٓ.................................................................... ٝتًى

 ّٖٔ.......................................... أىٍك ًإٍٙتنا ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت )  ّّٖسواؿ رقم 

ػػػا ( الػػػيت كردت   سػػػورة  ّّٗسػػػواؿ رقػػػم  ػػػافى مَّهًيضن ػػػ   ى ػػػا ( ) كىمى ػػػافى ًمػػػٍسبيم مَّهًيضن ػػػ   ى / اضػػػبط اشات ) فىمى
 ّٖٔ.................................................................................... البقهة؟.

 ّٖٖ.................................... / أي  كردت ) أىٍك عىلى  سىفىهو ( مث اضبطوا؟. َّْسواؿ رقم 



 ٖٔٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ّٖٖ..................................... / أي  كردت ) كىعىلى  الًَّهي ى ( مث اضبطوا؟. ُّْسواؿ رقم 

 ّٖٗ.......... كىًديىةه( ببيه الداؿ؟. -/ اضبط مواضع ) ًفٍديىةه ( أسباف الداؿ ك )فىًديىةه  ِّْسواؿ رقم 

هه لَّتي ( مث اضبطوا؟. ّّْسواؿ رقم  نػٍ  َّٗ..................................... / أي  كردت ) فػىويوى خى

 ُّٗ... كالًَّهم عػىزَّؿى (؟. -الًَّهم عػىزَّؿى  -كىالًَّهمى أيعزًؿى  -ًألًَّهمى  -/ اضبط مواضع ) الًَّهمى  ّْْسواؿ رقم 

 ّّٗ..................................... ل لًٌلسَّاًس ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت ) هيدن  ّْٓسواؿ رقم 

 ّْٗ................................. / اضبط  لمة ) اٍلًودَّةى ( كما قبلوا كما بودها؟. ّْٔسواؿ رقم 

يكا اَّللَّى عىلى  مىا هىدىا يٍم ( مث/ أي  كردت ) ًلتيبى  ّْٕسواؿ رقم   ّْٗ........................ اضبطوا؟. ربًٌ

اًعي ( مث اضبطوا؟. –/ أي  كردت ) الدَّاًع  ّْٖسواؿ رقم   ّٓٗ.................................. الدَّ

 ّٓٗ......................... فػىٍلنىٍيتىًجنبيواٍ لىبيٍم (؟. –/ اضبط مواضع ) فػىٍلنىٍيتىًجنبيوٍا رل  ّْٗ سواؿ رقم

 ّٔٗ....................................... / أي  كردت ) أيً لَّ لىبيٍم ( مث اضبطوا؟. َّٓسواؿ رقم 

 ّٖٗ....................................................... -/ ا هح البنت اليت  ُّٓسواؿ رقم 

ثىةه فًػي اٍلقيٍهآٍف  ًل كىاثٍػسػىتىاًف فًػي اٍلوىوىافٍ  ***" فػىتىابى عىلىٍنبيٍم " ثىالى  ّٖٗ.............................. فًػي الٍػميزَّمًٌ

ـى النيَّالةى كىآبى  الزَّ ىاةى ( مث اضبطوا؟. ِّٓسواؿ رقم   ّٖٗ.......................... / أي  كردت ) كىأىقىا

 ّٗٗ..................................... / أي  كردت ) مىا  ىتى ى اَّلٌلي ( مث اضبطوا؟. ّّٓسواؿ رقم 

ى ٢تىيٍم(؟. ّْٓسواؿ رقم  ( ) ىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ ى لىهى ى لىبيمي( ) ىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ  ّٗٗ.................. / اضبط ) ىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ

 ََْ.........................................اضبطوا؟./ أي  كردت ) عىاً فيوفى ( مث  ّٓٓسواؿ رقم 

 ََْ................................. كىبًٍلهى  يديكدي اَّلٌلً (؟. -/ اضبط مواضع ) بًٍلهى  ّٔٓسواؿ رقم 

 َِْ.... فىالى بػىٍقهىبيوهىا( ك )بًٍلهى  يديكدي اَّلٌلً فىالى بػىٍوتىديكهىا(؟. /  ن  بضبط )بًٍلهى  يديكدي اَّللًٌ  ّٕٓسواؿ رقم 

بًػػػ ّٖٓسػػواؿ رقػػػم  ي آاى ػػػُتًٌ ػػػٍم يػىتػَّقيػػػوفى ( ك ) كىيػيبػى بًػػػًت لًلسَّػػػاًس لىوىلَّوي ي اَّلٌلي آاى ػػػُتًٌ ػػػهىًلهى يػيبػى ًت لًلسَّػػػاًس / اضػػػبط اشات )  ى
ي اَّلٌلي  ػػٍم بػىٍوًقليػػوفى ( ك ) ػػهىًلهى يػيبػىػػُتًٌ بًػػًت لىوىلَّبي ػػٍم آاى ي اَّلٌلي لىبي ػػهىًلهى يػيبػىػػُتًٌ ػػٍم يػىتىػػهى َّهيكفى ( ك )  ى ػػٍم لىوىلَّوي ًت لىوىلَّبي  لىبيػػمي اشاى

 َّْ.................................................................. بػىتػىفىبَّهيكفى (   سورة البقهة؟.

بًًت ( مث اضبطوا؟. ّٗٓسواؿ رقم  ي اَّللَّي لىبيٍم آاى ًلهى يػيبػىُتًٌ  ُْٓ......................... / أي  كردت )  ىهى

ًت( مث اضبطوا؟. َّٔسواؿ رقم  ي اَّلٌلي لىبيمي اشاى ًلهى ييبُتًٌ  ُْٔ........................ / أي  كردت ) ىهى

 ُْٕ....................................................... -/ ا هح البنت اليت  ُّٔسواؿ رقم 

 ُْٕ..........................وىاًك بىدىتٍ ًإالَّ مىٍوًضعى الىٍعهىاًؼ ًألٍ  ***" ًبالى كىاكو أىيٍػسىمىا كىرىدىٍت لَّوىلَّويٍم يػىتػَّقيوفى  "

 ُْٕ............................ / اضبط مواضع )كىالى أتىٍ يليوٍا( )الى أتىٍ يليوٍا( )لًتىٍأ يليوٍا(؟. ِّٔسواؿ رقم 

 ُْٗ........................................... ) ًأإًلمثًٍ ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت  ّّٔسواؿ رقم 

 ُْٗ........................................... / اضبط مواضع ) كىأىعتيٍم بػىٍولىميوفى (؟. ّْٔسواؿ رقم 

ػػػاذىا( ) / اضػػػبط مواضػػػع االات التالنػػػ ّٓٔسػػػواؿ رقػػػم  ة ) يىٍيػػػأىليوعىهى عىػػػ  ( )كىيىٍيػػػأىليوعىهى عىػػػ ( )يىٍيػػػأىليوعىهى مى
 ُِْ......................................................................... كىيىٍيأىليوعىهى مىاذىا (؟.

 ِْْ......................................... / أي  كردت ) قيٍل ًهيى ( مث اضبطوا؟. ّٔٔسواؿ رقم 

 ِْْ.................................... /  م مهة كردت  لمة )أىبٍػوىاًبىا( مث اضبطوا؟. ّٕٔسواؿ رقم 

 ِْٓ....... بيٍم بػيٍهٛتىيوفى (؟./ اضبط اشات ) كىابػَّقيواٍ اَّلٌلى لىوىلَّبيٍم بػيٍفًلحيوفى ( ) كىابػَّقيوا اَّللَّى لىوىلَّ  ّٖٔسواؿ رقم 
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ًبنًل اَّلٌلً ( مث اضبطوا؟. ّٗٔسواؿ رقم   ِْٔ............................... / أي  كردت ) كىقىابًليواٍ ً  سى

 ِْٔ................ كىالى بػىٍوتىديكٍا ًإفَّ اَّلٌلى الى ٭تًي ًٌ اٍلميٍوتىًدي  ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت )  َّٕسواؿ رقم 

ػػػد٘تَّيوهيٍم( ) فىػػػاقٍػتػي  ُّٕسػػػواؿ رقػػػم  ٍنػػػثي كىجى ػػػوهيٍم ( )كىاقٍػتػيليػػػوهيٍم  ى ٍنػػػثي ثىًقٍفتيمي ليواٍ / اضػػػبط مواضػػػع ) كىاقٍػتػيليػػػوهيٍم  ى
 ِْٕ............................................................... اٍلميٍشهًً ُتى  ىٍنثي كىجىد٘تُّيوهيٍم (؟.

سىةي أى ىدُّ  ِّٕسواؿ رقم  سىةي أىٍ بػىهي ًم ى اٍلقىٍتًل(   البقهة؟. / اضبط )كىاٍلًفتػٍ  ِْٗ.............. ًم ى اٍلقىٍتًل( )كىاٍلًفتػٍ

 ِْٗ.............................. / أي  كردت ) ًعسدى اٍلمىٍيًجًد اٟتٍىهىاـً ( مث اضبطوا؟. ّّٕسواؿ رقم 

ٍواٍ فىًإفَّ اَّلٌلى ( ) فىًإًف اعتػىوىواٍ  ّْٕسواؿ رقم   َّْ............... فىالى عيٍدكىافى (؟. / اضبط مواضع ) فىًإًف اعتػىوى

 َّْ............................... / أي  كردت ) فىًإفَّ اَّلٌلى تىفيوره رًَّ نمه ( مث اضبطوا؟. ّٕٓسواؿ رقم 

سىػةه(   البقػهة كالعفػاؿلا جػاء بوػدها )كىيىبيػوفى الػدًٌي ي َّللًًٌ( / كردت )كىقىػا ّٕٔسواؿ رقم  ػىتَّ الى بىبيػوفى ًفتػٍ بًليوهيٍم  ى
(لا  ن  بضبطوما؟.  ِّْ.................................   البقهةلا ك  البفاؿ )كىيىبيوفى الدًٌي ي  يلُّتي َّللًٌ

 ّّْ...................................... كردت ) فىالى عيٍدكىافى (لا مث اضبطوا؟./  م  ّٕٕسواؿ رقم 

 ّّْ.................................... ( مث اضبطوا؟. / أي  كردت ) عىلى  الاَّاًلًمُتى  ّٖٕسواؿ رقم 

ػػواٍ أىعَّبيػػم ( الػػيت كردت   / اضػػبط مو  ّٕٗسػػواؿ رقػػم  ػػواٍ أىفَّ اَّلٌلى () كىابػَّقيػػواٍ اَّلٌلى كىاٍعلىمي اضػػع ) كىابػَّقيػػواٍ اَّلٌلى كىاٍعلىمي
 ّْْ............................................................................... البقهة فقط؟.

 ّْٕ........................ ًقُتى ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت ) كىاٍعلىميواٍ أىفَّ اَّلٌلى مىعى اٍلميتَّ  َّٖسواؿ رقم 

 ّْٕ......................................... ( مث اضبطوا؟. / أي  كردت ) ِبًىٍيًديبيمٍ  ُّٖسواؿ رقم 

ػػ ُّ اٍلميٍحًيػػًسُتى( )  / اضػػبط مواضػع ) كىأىٍ ًيػػسػيوىاٍ ًإفَّ  ِّٖسػواؿ رقػػم  ػػسيواٍ كىاَّلٌلي ٭تًي ػػ ُّ اٍلميٍحًيػًسُتى ( )كَّأىٍ يى اَّلٌلى ٭تًي
 ّْٖ........................................... ًإفَّ اَّلٌلى ٭تًي ُّ اٍلميٍحًيًسُتى ( ) كىاَّلٌلي ٭تًي ُّ اٍلميٍحًيًسُتى (؟.

 ّْٗ.........................) فىمىا اٍستػىٍنيىهى ًم ى ا٢ٍتىٍدًم ( مث اضبطوا؟. /  م مهة كردت ّّٖسواؿ رقم 

 ّْٗ........................... / اضبط مواضع )  ىىتَّ يػىبػٍليغى ( اليت كردت   القهآف؟. ّْٖسواؿ رقم 

 َْْ................................... ( ) أىـٍ أىًمستيٍم (؟. / اضبط مواضع ) فىًإذىا أىًمستيمٍ  ّٖٓاؿ رقم سو 

ٍد ( مث اضبطوا؟. ّٖٔسواؿ رقم   ُْْ...................................... / أي  كردت ) فىمى  دلٍَّ ٬تًى

( بػداؿ  ّٕٖسواؿ رقم  ٍيػًجًد اٟتٍىػهىاـً ـى ( بػداؿ مفتو ػة ك )اٍلمى ٍيػًجدى اٟتٍىػهىا / اضبط مواضع اشات التالنػة ) اٍلمى
 ِْْ................................................................................. مبيورة؟.

 ّْْ.....................   ىًديدي اٍلًوقىاًب(؟.إٍعلىميواٍ أىفَّ اَّلٌلى  –/ اضبط مواضع )كىاٍعلىميوٍا  ّٖٖسواؿ رقم 

 ْْْ.............. / اضبط مواضع ) مٍَّوليومىاته ( بسوي  ضم ) مٍَّوليومىاتو ( بسوي   يه؟. ّٖٗسواؿ رقم 

 ْْْ.................... / أي  كردت ) كىمىا بػىٍفوىليواٍ ًمٍ  خىٍَتو ( اضبطوا كما كرد بودها؟. َّٗسواؿ رقم 

 ْْٔ....................................... / أي  كردت ) يػىٍولىٍمتي اَّلٌلي ( مث اضبطوا؟. ُّٗسواؿ رقم 

ٍ أيكرلٍ الىٍلبىاب ( مث اضبطوا؟. ِّٗسواؿ رقم   ْْٔ.................................. / أي  كردت ) اى

 / اضػػبط مواضػػع اشات ) لىػػٍن ى عىلىػػٍنبيٍم جيسىػػاح ( ) فػىلىػػٍن ى عىلىػػٍنبيٍم جيسىػػاحه ( ) كىلىػػٍن ى عىلىػػٍنبيمٍ  ّّٗسػػواؿ رقػػم 
 ْْٕ........................................................................ جيسىاحه ( مث اضبطوا؟.

تػىسيواٍ ( مث اضبطوا؟. ّْٗسواؿ رقم   ْْٗ......................................../ أي  كردت ) أىف بػىبػٍ

 ْْٗ........ مًٌ  رَّبًٌبيٍم ( ) فىٍضالن مًٌ ى اَّللًَّ ( مث اضبطوا؟. / اضبط مواضع اشات ) فىٍضالن  ّٓٗسواؿ رقم 



 ٖٖٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 َْٓ...................................... / أي  كردت ) فىاذٍ يهيكٍا اَّلٌلى ( مث اضبطوا؟. ّٔٗسواؿ رقم 

 ُْٓ............................. / أي  كردت ) كىاٍستػىٍسًفهيكا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى تىفيوره رًَّ نمه (؟. ّٕٗاؿ رقم سو 

 ِْٓ......................................../ أي  كردت ) مَّ  يػىقيوؿي ( مث اضبطوا؟. ّٖٗسواؿ رقم 

ػالىؽو ( ) كىمىػا لىػتي  ّٗٗسواؿ رقم  ػالىؽو ( ) كىمىػا لىػتي ً  اشًخػهىًة ًمػٍ  خى / اضبط اشات ) مىا لىتي ً  اشًخهىًة ًمػٍ  خى
 ّْٓ.................................................................... ً  اٍشًخهىًة ًم  عَّنًين و (؟.

 ْْٓ................................. كردت ) ًكًمسػٍويم مَّ  يػىقيوؿي ( مث اضبطوا؟. / أي  ََْسواؿ رقم 

عٍػنىا  ىيىسىةن ( مث اضبطوا؟. َُْسواؿ رقم   ْْٓ.................................. / أي  كردت ) ً  الدُّ

 ْْٓ................................. / أي  كردت ) كىًقسىا عىهىابى السَّاًر ( مث اضبطوا؟. َِْسواؿ رقم 

ػبيواٍ  َّْسواؿ رقم  ػبيواٍ ( ) عىنيػًن ه ٦تًٌَّػا بػىػهىؾى ( ) عىنًيػن ه ٦تًٌَّػا اٍ تىيى عىنًيػن ه  -/ اضبط مواضع ) عىنًين ه ٦تًٌَّا  ىيى
 ْٓٓ............................................................................. تىيىٍَبى (؟.٦تًٌَّا ا ٍ 

ػػاًب ( ) فىػًإفَّ  َْْسػواؿ رقػم  ػهًيعي اٟتًٍيى ػػهًيعي -ًإفَّ  -/ اضػػبط مواضػع ) كىاَّلٌلي سى ػػاًب ( ) كىهيػوى سى ػهًيعي اٟتًٍيى اَّلٌلً سى
 ْٓٓ............................................................................... اٟتًٍيىاًب (؟.

 ْٔٓ...................................... / أي  كردت ) كىاذٍ يهيكاٍ اَّلٌلى ( مث اضبطوا؟. َْٓسواؿ رقم 

 ْٕٓ........................................ / أي  كردت ) ً  يػىٍومىٍُتً ( مث اضبطوا؟. َْٔسواؿ رقم 

 ْٕٓ....................................... / أي  كردت ) ًلمىً  ابػَّقى  ( مث اضبطوا؟. َْٕسواؿ رقم 

 ْٖٓ.................................... / أي  كردت ) كىاٍعلىميوا أىعَّبيٍم ( مث اضبطوا؟. َْٖسواؿ رقم 

 ْٖٓ..................................... / أي  كردت ) ًإلىٍنًت ٖتيٍشىهيكفى ( مث اضبطوا؟. َْٗسواؿ رقم 

 َْٔ..................................... / أي  كردت ) كىاَّلٌلي الى ٭تًي ُّ ( مث اضبطوا؟. َُْسواؿ رقم 

 ُْٔ......................................... / أي  كردت ) ابًَّق اَّلٌلى ( مث اضبطوا؟. ُُْسواؿ رقم 

 ُْٔ................ / اضبط مواضع )كىلىًبٍئ ى اٍلًموىادي( )كىبًٍئ ى اٍلًموىادي( )فىًبٍئ ى اٍلًموىادي(؟. ُِْسواؿ رقم 

 ِْٔ................................ / أي  كردت ) ابًٍتسىاء مىٍهضىاًت اَّلٌلً ( مث اضبطوا؟. ُّْسواؿ رقم 

 ِْٔ................................ا؟./ أي  كردت ) كىاَّلٌلي رىؤيكؼه ًأٍلًوبىاًد ( مث اضبطو ُْْسواؿ رقم 

ًبػػػنمه( ٫تػػػزة ًإفَّ  ُْٓسػػػواؿ رقػػػم  ًبػػػنمه ( ٫تػػػزة أىفَّ مفتو ػػػة )ًإفَّ اَّلٌلى عىزًيػػػزه  ى / اضػػػبط مواضػػػع ) أىفَّ اَّلٌلى عىزًيػػػزه  ى
 ّْٔ................................................................................. مبيورة؟.

ٍل يىسايهيكفى ًإالَّ أىف ( كالهم أب  بودها؟. ُْٔسواؿ رقم   ْْٔ...................... / اضبط مواضع ) هى

(؟. ُْٕسواؿ رقم   ْٔٔ................ / اضبط مواضع ) كىقيًضيى الىٍمهي ( ) لىقيًضيى الىٍمهي ( )قيًضيى الىٍمهي

 ْٕٔ............................. / أي  كردت ) كىًإذلى اَّلٌلً بػيٍهجىعي االميوري ( مث اضبطوا؟. ُْٖسواؿ رقم 

ًديدي اٍلًوقىابً  ُْٗسواؿ رقم   ْٖٔ............................ ( مث اضبطوا؟. / أي  كردت ) فىًإفَّ اَّلٌلى  ى

 ْٖٔ................................. / أي  كردت ) زييًٌ ى ًللًَّهي ى  ىفىهيكاٍ ( مث اضبطوا؟. َِْسواؿ رقم 

 ْٗٔ............................... يىٍيخىهيكفى ( مث اضبطوا؟./  م مهة كردت  لمة ) كى  ُِْسواؿ رقم 

 ْٗٔ.................................. / أي  كردت ) ًم ى الًَّهي ى آمىسيواٍ ( مث اضبطوا؟. ِِْسواؿ رقم 

 َْٕ...................َّلٌلي يػىٍهزيؽي مى  يىشىاء ًبسىٍَتً ً يىابو ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت ) كىا ِّْسواؿ رقم 

 ُْٕ..... / اضبط اشات )  ىافى السَّاسي أيمَّةن كىاً دىةن ( ) كىمىا  ىافى السَّاسي ًإالَّ أيمَّةن كىاً دىةن (؟. ِْْسواؿ رقم 
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 ُْٕ....................................... / أي  كردت ) فػىبػىوىثى اَّلٌلي ( مث اضبطوا؟. ِْٓسواؿ رقم 

هًي ى كىميسًهرًي ى ( مث اضبطوا؟. ِْٔسواؿ رقم   ِْٕ................................. / أي  كردت ) ميبىشًٌ

 ِْٕ............... / اضبط مواضع ) كىأىعزىؿى مىوىويمي اٍلًبتىابى ( ) كىأىعزىٍلسىا مىوىويمي اٍلًبتىابى (؟. ِْٕسواؿ رقم 

سػىويٍم(؟. -مى / اضبط مواضع )لًنىٍحبي  ِْٖسواؿ رقم   ّْٕ................. لًتىٍحبيمى بػىٍُتى السَّاًس()لًنىٍحبيمى بػىنػٍ

 ْْٕ....................................... / أي  كردت ) بػىٍُتى السَّاًس ( مث اضبطوا؟. ِْٗسواؿ رقم 

ػاءهيمي اٍلبػىنًٌسىػاتي (  َّْرقم سواؿ  ػاءبٍػويمي اٍلبػىنًٌسىػاتي ( ) جى ػسػىويٍم ( ) جى / اضبط مواضع ) جىاءبٍػويمي اٍلبػىنًٌسىػاتي بػىٍسننػا بػىنػٍ
سػىويٍم ( ) جىاءهيمي اٍلًوٍلمي (؟.  ْٕٓ................................................ ) جىاءهيمي اٍلًوٍلمي بػىٍسننا بػىنػٍ

 ْٕٕ.............................. / أي  كردت ) اَّلٌلى يػىٍوًدم مى  يىشىاء ( مث اضبطوا؟. ُّْسواؿ رقم 

تيٍم ( مث اضبط الهم أب  بودها؟. ِّْسواؿ رقم  ًيبػٍ  ْٕٕ......................... / أي  كردت ) أىـٍ  ى

ويمي ( ) ٯتىىيُّويمي ( ) مىيَّويٍم (؟. ّّْسواؿ رقم   ْٖٕ............................ / اضبط مواضع ) مَّيَّتػٍ

 ْٕٗ.........................................../ أي  كردت ) كىزيٍلزًليواٍ ( مث اضبطوا؟. ّْْسواؿ رقم 

 َْٖ.......................... / اضبط مواضع ) كىالًَّهي ى مىوىتي ( ) كىالًَّهي ى آمىسيواٍ مىوىتي (؟. ّْٓسواؿ رقم 

 َْٖ........................................ / أي  كردت ) عىنٍيهي اَّلٌلً ( مث اضبطوا؟. ّْٔسواؿ رقم 

ٍ  خىٍَتو( )أىعفىٍقتيم مًٌ  عػَّفىقىةو( )أىعفىٍقتيم مًٌ   ىٍيءو( ؟. ّْٕسواؿ رقم   ُْٖ......... / اضبط مواضع )أىعفىٍقتيم مًٌ

ػٍَتو فىػًإفَّ اَّلٌلى بًػًت / اضػبط اشات ) كىمىػا  ّْٖسػواؿ رقػم  ػٍَتو فىػًإفَّ اَّلٌلى بًػًت عىلًػنمه ( )كىمىػا بيسًفقيػواٍ ًمػٍ  خى بػىٍفوىليػواٍ ًمػٍ  خى
 ِْٖ................................................. عىًلنمه( )كىمىا بيسًفقيواٍ ًم   ىٍيءو فىًإفَّ اَّلٌلى ًبًت عىًلنمه(؟.

  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱاضبط اشية /  ّْٗسواؿ رقم 

 ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن
 ّْٖ.............................................................. ؟.ُِٔالبقهة/ َّ ٰى ٰر

ئنا( ال َْْسواؿ رقم  نػٍ ئنا ( البقهةلا ك )فػىوىيى  أىف بىٍبهىهيوٍا  ى نػٍ  ّْٖ... سياء؟./ اضبط ) كىعىيى  أىف بىٍبهىهيواٍ  ى

ػػػػػوفى( )ًإفَّ اَّلٌلى يػىٍولىػػػػػمي كىأىعػػػػػتيٍم الى  ُْْسػػػػػواؿ رقػػػػػم  / اضػػػػػبط مواضػػػػػع اشات التالنػػػػػة )كىاَّلٌلي يػىٍولىػػػػػمي كىأىعػػػػػتيٍم الى بػىٍولىمي
 ّْٖ................................................................................. بػىٍولىميوفى(؟.

ػٍوهى  ِْْسواؿ رقم  ـى ( ) كىالشَّ ٍوهى اٟتٍىػهىا ( ) الشَّ ٍوًه اٟتٍىهىاـً ٍوًه اٟتٍىهىاـً ( )الشَّ ـي ( ) ًألشَّ ٍوهي اٟتٍىهىا / أي  كردت ) الشَّ
ـى (؟.  ْْٖ.................................................................................. اٟتٍىهىا

 ْٖٓ.................................... /  م مهة كردت ) يػيقىابًليوعىبيٍم ( مث اضبطوا؟. ّْْسواؿ رقم 

 ْٖٔ.. / اضبط ) كىمى  يػىٍهبىًدٍد ًمسبيٍم عى  ًديًسًت ( البقهة ) مى  يػىٍهبىدَّ ًمسبيٍم عى  ًديًسًت ( ا١تائدة؟. ْْْسواؿ رقم 

عٍػنىا كىاشًخػػػهىًة ( البقػػػهة ) أيكلىئًػػػهى الَّػػػًهي ى  ْْٓسػػػواؿ رقػػػم  ػػػا٢تييٍم ً  الػػػدُّ / اضػػػبط مواضػػػع ) فىأيٍكلىئًػػػهى  ىًبطىػػػٍت أىٍعمى
عٍػنىا كىاشًخػهىًة ( آؿ عمػهاف ) أيٍكلىئًػهى  ىًبطىػٍت أىعٍ  ػا٢تييٍم ً  الػدُّ ػا٢تييٍم كىً  السَّػاًر هيػٍم خىالًػديكفى ( أكؿ التوبػة  ىًبطىٍت أىٍعمى مى

ًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم ً  الُّدعٍػنىا كىاشًخهىًة (  شل التوبة؟.  ْٕٖ........................................ ) أيٍكلىًئهى  ى

ػًبنًل اَّلٌلً ( البقػهةلا )ًإفَّ الَّػًهي ى / اضبط مواضع ) ًإفَّ الًَّهي ى آمىسيواٍ كى  ْْٔسواؿ رقم  ػديكاٍ ً  سى الًَّهي ى هىاجىهيكاٍ كىجىاهى
ػػ ػػًبنًل اَّلٌلً( أكؿ العفػػاؿلا ) كىالَّػػًهي ى آمىسيػػواٍ كىهى ػػديكاٍ ِبًىٍمػػوىا٢ًتًٍم كىأىعفيًيػػًوٍم ً  سى ػػاجىهيكاٍ كىجىاهى ػػديكاٍ ً  آمىسيػػواٍ كىهى اجىهيكاٍ كىجىاهى

ًبنًل اَّلٌلً (  شل ال ًبنًل اَّلٌلً( التوبة؟.سى اجىهيكاٍ كىجىاهىديكاٍ ً  سى  ْٖٖ..................... عفاؿلا )الًَّهي ى آمىسيواٍ كىهى



 َٗٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

نػٍهه ( مث اضبطوا؟. ْْٕسواؿ رقم   ْٖٗ....................................../  م مهة كردت ) ٢تىيٍم خى

 ْٖٗ....................................... / أي  كردت ) فىًإٍخوىاعيبيٍم ( مث اضبطوا؟. ْْٖسواؿ رقم 

 َْٗ........................... / اضبط مواضع ) كىلىٍو  ىاء اَّلٌلي ( ) كىلىٍو  ىاء رىبُّهى (؟. ْْٗسواؿ رقم 

 ِْٗ............. / اضبط مواضع ) كىالى بىسًبحيواٍ ( بفتح التاء )كىالى بيسًبحيوٍا( بضم التاء؟. َْٓسواؿ رقم 

بػىٍتبيٍم ( مث اضبطوا؟. ُْٓسواؿ رقم   ِْٗ.................................. / أي  كردت  لمة ) أىٍعجى

 ّْٗ.................................. / أي  كردت ) يىٍدعيوفى ًإذلى السَّاًر ( مث اضبطوا؟. ِْٓسواؿ رقم 

 ّْٗ......................... ويٍم يىهَّ َّهيكفى( ؟./ اضبط مواضع )لىوىلَّويٍم يػىتىهى َّهيكفى( ك )لىوىلَّ  ّْٓسواؿ رقم 

ًه اٍلميٍوًمًسُتى ( مث اضبطوا؟. ْْٓسواؿ رقم   ْٓٗ................................... / أي  كردت ) كىبىشًٌ

 ْٓٗ....................................... ٕتىٍوىليواٍ ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت ) كىالى  ْٓٓسواؿ رقم 

ًمنعي اٍلوىًلنمي(؟. ْٔٓسواؿ رقم  نعه عىًلنمه( )كىاَّلٌلي هيوى اليَّ  ْٔٗ..................... / اضبط مواضع )كىاَّلٌلي ٝتًى

ػػبىٍت قػيليػػوبيبيٍم  ْٕٓواؿ رقػػم سػػ / اضػػبط اشيتػػُت ) الَّ يػيوىاًخػػهي يمي اَّلٌلي ًأللٍَّسػػًو ً ى أىٯٍتىػػاًعبيٍم كىلىًبػػ  يػيوىاًخػػهي يم ٔتىػػا  ىيى
لًػػػنمه  ػػػدمتُّي الىٯٍتىػػػػافى  ( البقػػػهةلا ) الى يػيوىاًخػػػهي يمي اَّلٌلي ًأللٍَّسػػػًو ً  أىٯٍتىػػػاًعبيٍم كىلىًبػػػ  يػيوىاًخػػػهي يم ٔتىػػػا ِِٓكىاَّلٌلي تىفيػػػوره  ى عىقَّ

ػًط مىػا بيٍطًوميػوفى أىٍهلًػنبيٍم أىٍك ً ٍيػوىبػيويٍم أىٍك ٖتىٍهًيػهي رىقػىبىػ ػاً ُتى ًمػٍ  أىٍكسى ػهىًة مىيى ـي عىشى ـي فىبىفَّارىبيتي ًإٍطوىػا ػٍد فىنًيػنىا ػ  دلٍَّ ٬تًى ةو فىمى
ػػارىةي أىٯٍتىػػاًعبيٍم ًإذىا  ىلىٍفػتيٍم كىا ٍ  فَّ ـو ذىلًػػهى  ى ػػٍم بىٍشػػبيهيكفى ثىالىثىػًة أىاَّ بًػػًت لىوىلَّبي ػػٍم آاى ي اَّلٌلي لىبي ػػهىًلهى يػيبػىػُتًٌ ( ٖٗفىايػػواٍ أىٯٍتىػػاعىبيٍم  ى

 ْٕٗ................................................................................... ا١تائدة؟.

( مث اض ْٖٓسواؿ رقم  ًلنمه( )تىفيوره رًَّ نمه( )تىفيوره  ىبيوره  ْٖٗ.......... بطوا؟./ اضبط مواضع )تىفيوره  ى

 ْٗٗ..................................... أىٍربػىوىةى أىٍ ويهو (؟. -/ اضبط مواضع ) أىٍربػىوىًة  ْٗٓسواؿ رقم 

 ََٓ..................... يت البقهة كالطالؽ؟./ اضبط آات الطالؽ اليت كردت   سور  َْٔسواؿ رقم 

 َٗٓ....................................../ أي  كردت ) مىا خىلىقى اَّلٌلي ( مث اضبطوا؟. ُْٔسواؿ رقم 

 َُٓ.............. الى نا ( البقهةلا ) ًإف ييهًيدىا ًإٍصالى نا ( السياء؟./ اضبط ) ًإٍف أىرىاديكاٍ ًإصٍ  ِْٔسواؿ رقم 

 ُُٓ................................. / أي  كردت ) كىاَّلٌلي عىزًيزه  ىبينمه ( مث اضبطوا؟. ّْٔسواؿ رقم 

 ُِٓ.................. / أي  كردت ) كىمى  يػىتػىوىدَّ  يديكدى اَّلٌلً ( مث اضبط ما جاء بودها؟. ْْٔواؿ رقم س

 ُِٓ............................. /  م مهة كردت ) فىالى جيسىاحى عىلىٍنًومىا ( مث اضبطوا؟. ْٓٔسواؿ رقم 

 ُّٓ................................ / اضبط مواضع ) افٍػتىدىٍت ًبًت ( ) الىفٍػتىدىٍت ًبًت (؟. ْٔٔسواؿ رقم 

 ُْٓ.......................... /  م مهة كردت ) فىأيٍكلىًئهى هيمي الاَّاًلميوفى ( مث اضبطوا؟. ْٕٔسواؿ رقم 

 ُٓٓ........................................... / أي  كردت ) ًضهىارنا ( مث اضبطوا؟. ْٖٔسواؿ رقم 

 ُٓٓ.............................../  م مهة كردت ) كىمى  يػىٍفوىٍل ذىًلهى ( مث اضبطوا؟. ْٗٔسواؿ رقم 

 ُٕٓ.................................. / أي  كردت ) فػىقىٍد ظىلىمى عػىٍفيىتي ( مث اضبطوا؟. َْٕسواؿ رقم 

 ُٕٓ................. ( مث اضبطوا؟. اذٍ يهيكاٍ عًٍومىتى اَّلٌلً عىلىٍنبيمٍ  -/ أي  كردت ) كىاذٍ يهيكٍا  ُْٕسواؿ رقم 

 ُٖٓ....................................... / أي  كردت ) يىًوايبيم ًبًت ( مث اضبطوا؟. ِْٕسواؿ رقم 

 ُٖٓ....................................... وا؟./ أي  كردت ) أىزٍ ى  لىبيٍم ( مث اضبط ّْٕسواؿ رقم 

 ُٗٓ.......................................... / أي  كردت ) كىأىٍطوىهي ( مث اضبطوا؟. ْْٕسواؿ رقم 

 ُٗٓ............................... هىا (؟./ اضبط مواضع ) ًإالَّ كيٍسوىوىا ( ) ًإالَّ مىا آاتى  ْٕٓسواؿ رقم 



 ا١توصليدريد  – اٞتيٍزءي الىكَّؿٍ  - ةاًبى شى تى مي ػال ظً افى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى 
 

 

ُٓٗ 

 َِٓ....................................... / أي  كردت ) كىالى مىٍوليوده ( مث اضبطوا؟. ْٕٔسواؿ رقم 

 ُِٓ....................................... / أي  كردت ) عى  بػىهىاضو ( مث اضبطوا؟. ْٕٕسواؿ رقم 

 ُِٓ................................... / اضبط مواضع ) كىًإٍف أىرىدمتٍُّ ( ) أىـٍ أىرىدمتٍُّ (؟. ْٖٕسواؿ رقم 

 ِِٓ.............................. ( مث اضبطوا؟./  م مهة كردت ) فىالى جيسىاحى عىلىٍنبيٍم  ْٕٗسواؿ رقم 

/ اضبط مواضع اشات التالنة ) كىاَّلٌلي ٔتىا بػىٍومىليػوفى خىبًػَته ( )كىاَّلٌلي خىبًػَته ٔتىػا بػىٍومىليػوفى( ) كىأىفَّ اَّللَّى  َْٖسواؿ رقم 
ػافى ٔتىػا بػىٍومىليػوفى  - ٔتىا بػىٍومىليوفى خىًبَتنا ( )ًإفَّ اَّلٌلى خىبًػَته ٔتىػا بػىٍومىليػوفى( ) ًإفَّ ٔتىا بػىٍومىليوفى خىًبَته ( )  ىافى اَّللَّي  فىػًإفَّ اَّلٌلى  ى

 ِّٓ.................................................................................. خىًبَتنا (؟.

 ِٕٓ................................. ( مث اضبطوا؟./ أي  كردت ) كىالى جيسىاحى عىلىٍنبيٍم  ُْٖسواؿ رقم 

 ِٗٓ......................................... / أي  كردت ) عىًلمى اَّلٌلي ( مث اضبطوا؟. ِْٖسواؿ رقم 

 ِٗٓ............................. قػىٍوؿه مٍَّوهيكؼه (؟./ اضبط مواضع ) قػىٍوالن مٍَّوهيكفنا ( )  ّْٖسواؿ رقم 

 َّٓ......................................... / أي  كردت ) ٘تىىيُّوهي ُّ ( مث اضبطوا؟. ْْٖسواؿ رقم 

 ُّٓ.......................... أىٍك بػىٍوفيواٍ () كىًإف بػىٍوفيوا (؟. / أي  كردت ) كىأىف بػىٍوفيواٍ () ْٖٓسواؿ رقم 

 ُّٓ.................................... / أي  كردت ) أىقٍػهىبي لًلتػٍَّقوىل ( مث اضبطوا؟. ْٖٔسواؿ رقم 

 ِّٓ.............................. دت ) قىاعًًتُتى ( ) كىاٍلقىاعًًتُتى ( ) اٍلقىاعًًتُتى (؟./ أي  كر  ْٕٖسواؿ رقم 

ٍ بػىػػهى  ْٖٖسػواؿ رقػم  ( ) أىدلى ٍ يػىػهى ٍ يػىػهىٍكاٍ ( )أىفػىلىػٍم يػىػهىٍكٍا( )أىكىدلى ٍ يػىػػهىٍكا ( ) أىدلى ٍكا ( ) / اضػبط مواضػع اشات التالنػة ) أىكىدلى
ٍ بػىهى ( ؟.  ِّٓ................................................................................. أىدلى

رً يػم( )أيٍخهًجيػػوا  ْٖٗسػواؿ رقػم  ػػواٍ ًمػ  ًداى رًًهٍم()اٍخهيجي رًًهٍم()كىأيٍخهًجيػواٍ ًمػ  ًداى / أضػػبط مواضػع )خىهىجيػواٍ ًمػػ  ًداى
رًًهٍم(؟.  ّٕٓ.............................................................................. ًم  ًداى

ٍوًت ( مث اضبطوا؟. َْٗسواؿ رقم   ّٖٓ.................................... / أي  كردت )  ىهىرى اٍلمى

 ّٖٓ........................................... / أي  كردت ) ميوبيواٍ ( مث اضبطوا؟. ُْٗسواؿ رقم 

/ اضػػبط مواضػػع )ًإفَّ اَّلٌلى لىػػهيك فىٍضػػلو عىلىػػ  السَّػػاًس كىلىًبػػ َّ أىٍ اػىػػهى السَّػػاًس الى يىٍشػػبيهيكفى ( )ًإفَّ اَّلٌلى  ِْٗسػػواؿ رقػػم 
ٍضػػػلو عىلىػػػ  السَّػػػاًس كىلىًبػػػ َّ أىٍ اػىػػػهىهيٍم الى لىػػػهيك فىٍضػػػلو عىلىػػػ  السَّػػػاًس كىلىًبػػػ َّ أىٍ اػىػػػهىهيٍم الى يىٍشػػػبيهيكفى( )كىًإفَّ رىبَّػػػهى لىػػػهيك فى 

سىا كىعىلى  السَّاًس كىلىًب َّ أىٍ اػىهى السَّاًس الى يىٍشبيهيكفى(؟.  ّٗٓ................. يىٍشبيهيكفى( )ذىًلهى ًم  فىٍضًل اَّلٌلً عىلىنػٍ

 َْٓ........ ا الًَّهم يػيٍقًهضي اَّلٌلى قػىٍهضنا  ىيىسنا فػىنيضىاًعفىتي لىتي()قػىٍهضنا  ىيىسنا(؟./ اضبط )مَّ  ذى  ّْٗسواؿ رقم 

 ِْٓ.......................................... / اضبط مواضع البلمة ) أىٍضوىافنا (؟. ْْٗسواؿ رقم 

ٍ بػىهى ًإذلى (   سورة البقهة؟. ْٓٗسواؿ رقم   ِْٓ................................. / اضبط مواضع ) أىدلى

ًّ ( مث اضبطوا؟. ْٔٗسواؿ رقم   ّْٓ........................................ / أي  كردت ) ًإذلى اٍلمى

 ّْٓ.................................. / أي  كردت ) ًم  بىًٍت ًإٍسهىائًنلى ( مث اضبطوا؟. ْٕٗسواؿ رقم 

 ْْٓ.................................. / أي  كردت ) ًم  بػىٍوًد ميوسى  ( مث اضبطوا؟. ْٖٗسواؿ رقم 

 ْٓٓ......................................... / أي  كردت ) ًإٍذ قىاليواٍ ( مث اضبطوا؟. ْٗٗسواؿ رقم 

 ْٔٓ................................... مىلىبنا (؟. –مٍُّلبنا  –/ اضبط مواضع ) مىًلبنا  ََٓسواؿ رقم 

 ْٕٓ......................................... / أي  كردت ) قىاؿى هىٍل ( مث اضبطوا؟. َُٓسواؿ رقم 

تيٍم  َِٓسواؿ رقم  نػٍ ٍل عىيى تيٍم (؟. -/ اضبط مواضع ) هى نػٍ  ْٖٓ............................... فػىوىٍل عىيى



 ِٗٓ - ؿكَّ الى  ءي زٍ اٞتي  – ةاًبى شى تى مي ػال اظً فى لٍ الى  طً بٍ ضى ة بً بى وً جٍ أى ة كى لى ئً سٍ أى  - ا١توصليريد د

 ْٗٓ........................... / أي  كردت ) فػىلىمَّا  يًت ى عىلىٍنًومي اٍلًقتىاؿي ( مث اضبطوا؟. َّٓسواؿ رقم 

ويٍم ( مث اضبطوا؟. َْٓسواؿ رقم  سػٍ ويٍم ( ) ًإالَّ قىًلنله مًٌ سػٍ  ْٗٓ.................../ أي  كردت ) ًإالَّ قىًلنالن مًٌ

 ُٓٓ........................................ / أي  كردت ) كىقىاؿى ٢تىيٍم ( مث اضبطوا؟. َٓٓسواؿ رقم 

 ِٓٓ............................ ٍد (؟.كىأىفَّ اَّللَّى قى  -أىفَّ اَّلٌلى قىٍد  –/ اضبط مواضع ) ًإفَّ  َٔٓسواؿ رقم 

 ّٓٓ..................................... / أي  كردت ) أىسلَّ يىبيوفي لىتي ( مث اضبطوا؟. َٕٓسواؿ رقم 

 ّٓٓ...................................... طوا؟./ أي  كردت ) قىاؿى ًإفَّ اَّلٌلى ( مث اضب َٖٓسواؿ رقم 

 ْٓٓ............................................... / أي  كردت  لمة ) بىٍيطىةن (؟. َٗٓسواؿ رقم 

ٍبًنىبيمي ( مث اضبطوا؟. َُٓسواؿ رقم   ْٓٓ....................................... / أي  كردت ) أىف أيى

 ٓٓٓ.............................................. / أي  كردت  لمة ) التَّابيوت (؟. ُُٓسواؿ رقم 

 ٔٓٓ................................................ / أي  كردت  لمة ) ٖتىًٍمليتي (؟. ُِٓسواؿ رقم 

 ٔٓٓ............... / أي  كردت ) ًإفَّ ً  ذىًلهى شيىةن لَّبيٍم ًإف  يستيم مٍُّوًمًسُتى ( مث اضبطوا؟. ُّٓسواؿ رقم 

 ٕٓٓ................................... / اضبط مواضع ) كىمى  دلٍَّ ( كما جاء بودها؟. ُْٓسواؿ رقم 

 ٗٓٓ.....................يىٍطوىميتي ( أسباف كضم ا١تنم؟. –/ أي  كردت  لمة ) يىٍطوىٍمتي  ُٓٓسواؿ رقم 

 َٔٓ...................................... اضبطوا؟./  م مهة كردت ) فىًإعَّتي ًمٍتًٌ ( مث  ُٔٓسواؿ رقم 

 َٔٓ.................................... /  م مهة كردت  لمة ) بًنىًدًن ( مث اضبطوا؟. ُٕٓسواؿ رقم 

 ُٔٓ................................... بطوا؟./  م مهة كردت ) الى طىاقىةى لىسىا ( مث اض ُٖٓسواؿ رقم 

 ِٔٓ............................. /  م مهة كردت ) كىاَّلٌلي مىعى النيَّاًبهًي ى ( مث اضبطوا؟. ُٗٓسواؿ رقم 

هنا ( مث اضبطوا؟./  م مهة كردت ) رىبػَّسىا أىفٍ  َِٓسواؿ رقم   ِٔٓ........................... هًٍغ عىلىنػٍسىا صىبػٍ

 ّٔٓ........ /  م مهة كردت ) كىثػىبًٌٍت أىٍقدىامىسىا كىاعنييٍهَنى عىلى  اٍلقىٍوـً اٍلبىاًفهًي ى ( مث اضبطوا؟. ُِٓسواؿ رقم 

( اليت كردت   سورة البقهة؟. ِِٓسواؿ رقم  ني اَّلٌلي اٍلميٍلهى ني اَّلٌلي اٍلميٍلهى ( )أىٍف آاتى  ْٔٓ............/ ) كىآاتى

ػدىًت الىٍرضي (   سػورة البقػهة ) / اضبط اشيتُت ) كىلىٍوالى دىفٍػعي اَّلٌلً السَّػا ِّٓسواؿ رقم  سى بػىٍوضىػويٍم بًػبػىٍو و لَّفىيى
 ٓٔٓ............................. كىلىٍوالى دىٍفعي اَّللًَّ السَّاسى بػىٍوضىويم بًبػىٍو و ٢تَّيدًٌمىٍت صىوىاًمعي (   سورة اٟتج؟.

 ٔٔٓ........................ فىٍضلو عىلى  ( ) لىهيك فىٍضلو عىلى  (؟./ اضبط مواضع ) ذيك  ِْٓسواؿ رقم 

تي اَّلٌلً عػىتػٍليوهىا عىلىٍنهى ًأٟتٍىقًٌ ( كما جاء بودها؟. ِٓٓسواؿ رقم   ٕٔٓ.......... / اضبط مواضع ) بًٍلهى آاى

 ٖٔٓ................................ /  م مهة كردت ) لىًم ى اٍلميٍهسىًلُتى ( مث اضبطوا؟. ِٔٓسواؿ رقم 

 ٗٔٓ.......................-كأخَتا فنما يلي جدكؿ لضبط بداات كهناات أ زاب كأرأع اٞتزء الااشل 

 ُٕٓ ......................................................... اتوات 
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صابر أجد من الواجب علي أن أشكر السيد 
بنائه الذين أكرموين ومنحوين وإخوته وأ صويف علي

رار فلوال عوهنم يل بعد فضل هللا األمان واإلستق
 وإيوائهم يل ما كانت تُتاح يل فرصة إجناز هذا العمل.

 فجزاهم هللا عين وعن زوجيت خري اجلزاء
وكذلك أشكر كل من ساهم يف نشر هذا الكتاب 

وأسأل هللا تعاى أن يثيبه الفردوس األعلى يوم 
 القيامة
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 اجلزء الثالثرة  / سورة البق

َهذاَاعبزءَهوَاستكماؿَللجزءَالوؿَوبدأتَبهَمنَاعبػزءَالثالػمَمػنَالنػوحفَو ػى
َ-:وهللاَويلَالتوفيقَ..َسؤاؿَوجواب(ََٕٚ٘)ََهنايةَاعبزءَالوابعَوتضمن

مثََ(ََفضَّػػػػػػْلََاَبَػْمَضػػػػػػُ ْ ََ لَػػػػػػ َبَػْمػػػػػػ ٍََكػػػػػػ َمػػػػػػوةَوردتَ)َ/َٕٚ٘سػػػػػػؤاؿَر ػػػػػػ َ
َ؟.اضبط ا

نػػػػػػوةَيفَالبمػػػػػػو فَ(َََفضَّػػػػػػْلََاَبَػْمَضػػػػػػُ ْ ََ لَػػػػػػ َبَػْمػػػػػػ ٍََ)َدتوَرَ/َٕٚ٘اعبػػػػػػوابَر ػػػػػػ َ
 رثَ(َوبمػػػػدهاَيفَاإلسػػػػواءَ) حن جن يم ىم جػػػػاءَبمػػػػدهاَيفَالبنػػػػوةَ)َواإلسػػػػواء 
مػػنََاؼبػػي :َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما( َ  ىث نث مث زث

َ-(: رثَمنَ)َالواو(َ بلَ ىمَ)
 جهين ىن من  حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 .البنوة َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب
 .اإلسواء َّ يث  ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت  زت رت يب ُّٱٱ -2

َالوسُسػُلََفضَّػْلََاَبَػْمَضػُ ْ ََ لَػ َبَػْمػ ٍَ ػاؿَهللاَتمػا:َ:َ)َفا ػدةَ/َ ََ نػوؿَ ػػنَ َوكبػنَن(َتِْلػ
َََلَنُػَفػػّوُِؽَبػَػػْ َََأَ ػػدٍَ:َ)َنبيػػاءَواؼبوسػػل  َمػػعَأفَهللاَتمػػا:َينػػوؿنبيَػػاَ :َإنػػهَأاػػوؼَال

َ؟( َفكيفَنوفقَب َذلََُرُسِلهََِِمنَْ
.َيمػػنَنػػؤمنَبػػ َٕ٘ٛ/البنػػوة(َََلَنُػَفػػّوِؽَبػَػػْ َأ ػػٍدَمػػنَُرُسػػِله:َ)َاؼبنصػػودَبنولػػهَتمػػا:

 .  َبلَاعبميعَصاد وفَابروفَراادوفصبيما ََلَنؤمنَببم َونكفوَببم 
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َ

ٚ 

 َوَلَيتمارضَماَتنػورَمػنَأفَبمضػ  َأفضػلَ َػدَهللاَوهذاََلَيَايفَتفاضلَالنبياء
َ. منَبم 

هَبػ َرسػلَهللاَأفَينػاؿ:َهػذاَرسػوؿ َوهػذاَلػي،َبوسػوؿ َف ػػذاََفػالتفويقَاؼبَ ػ َ َػ
َ .  َلفَمنَكفوَبوسوؿَفندَكفوَابكفو
اَف ػػػذَكمػػػاَجػػػاءتَبػػػهَنصػػػوصَالكتػػػابَوال ػػػَةَالؼَمػػػنَفاضػػػلَبػػػ َالنبيػػػاءخػػػ

َ. تصديقَوإيباف

َ؟.مثَاضبط اَ(ََكلََّ َاللََُّوردتَ)أينََ/َٕٛ٘سؤاؿَر  َ
 َإَلَأنػهَيفَالَ ػاءَوالَ ػاءَيفَالبنوةمو فَ(َََكلََّ َاللََُّ)َوردتَ/َٕٛ٘اعبوابَر  َ

َبمػػدهاَ  ا ػػدةَالػػز دةَللموضػػعَاؼبتػػ خو لػػ ََونضػػبط اَ(َاللَََُّكلَّػػ َََوََ)َالػػواوأتػػبَبػػز دةَ
 لػػػ ََونضػػػبط ما(َ مب  زب(َويفَالَ ػػػاءَ)َ ين ىن منَ)َيفَالبنػػػوة

(َ منَمػنَ)َالػواء:َ ا دةَربطَ وؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َال ػورة
َ-اء: الَس َ(َمعَ زبمنَ)ََال  ة ََوَوالبنَراءمعَ
 ينجه ىن من  حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 .البنوة َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب
 رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -2

َ.الَ اء َّ نب مب  زب
َ؟.(بَػْمِدِه ََِْمنََوالَِّذينََ)(َِمنَبَػْمِدِه َالَِّذينََ)َمواضعَاضبطَ/َٜٕ٘سؤاؿَر  َ

َالبنػػػػػوةَوا ػػػػػدةَفنػػػػػطَيفَمػػػػػوة(ََِمػػػػػنَبَػْمػػػػػِدِه َالَّػػػػػِذينَََ)َوردتَ/َٜٕ٘اعبػػػػػوابَر ػػػػػ َ
 َوَل ػػاَااػػياؾَ(غػػافوََ–إبػػواهي ََيفَ)َمػػو فَ(َبَػْمػػِدِه ََِْمػػنَِذينَََوالَّػػ)ََابلػػواوووردتَ
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َ-:(َوغافَ–اهي ََوإبَ–ةََويفَاظباءَال ورَ)َالبنَالواءبورودَ وؼََالثالثةاؼبواضعَ
 ينجه ىن من  حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 .البنوة َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ -2

 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل

 .إبواهي  َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي
َ.غافو َّ  جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ٱُّٱ -3

(َيفَسػػور)َ)َإبػػواهي َوغػػافوَ( ََبَػْمػػِدِه ََِْمػػنََوالَّػػِذينََنضػػبطَمػػاَجػػاءَبمػػدَ)ََ/مال ظػػةَ
(َ مق حق مف خف حف(َويفَغػػػػػػػػػافوَ)َ ام يل ىل ملهي َ)َيفَسػػػػػػػػػورةَإبػػػػػػػػػوا

 حفمػنَ)َالػواو(َ بػلَ ىل ملمنَ)ََالالـ:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما
َ(َوكذاَتوتيجَال ور.خف

َ.؟(ََماَيُوِيدَُوَبُْكُ َ)ََ(ََماَيُوِيدََُيَػْفَملََُ)مواضعَاضبطََ/َٖٓ٘سؤاؿَر  َ
واغبػ، َبيَمػاَوردتََيفَالبنػوة فَمػَو(َََمػاَيُوِيػدََُيَػْفَمػلََُ)َوردتَ/َٖٓ٘اعبوابَر ػ َ

وَبُْكػُ ََ-َيَػْفَمػلَُلػديَاَ)ََ:إذف َفنػطَبدايػةَسػورةَاؼبا ػدةمػوةَوا ػدةََ(ََماَيُوِيدَُوَبُْكُ ََ)
(ََوَبُْكػ ََُ َإذَأفَموضعَ)و ا دهتاَاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب (ََيَػْفَملََُ–

َ-:ب َ)َالبنوةَواغب،َ(َالوسطيفَسورةَاؼبا دةَهوَ
 ينجه ىن من  حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 .البنوة َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب
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َ

ٜ 

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ مي زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن رن مم ام يل

 خلحل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ -3
َ.اغب، َّ مم خم حم جم هل مل

ِمنَطَيَِّباِتَأَنِفُنوْاََ)َ(َفبَّاََرَز ْػََاُك َأَنِفُنواََْ)َاضبطَمواضعَ/َٖٔ٘  َسؤاؿََر
ُت َْ ََكَ بػْ ََ(ََما ََرَز ْػََاُه َْ) َفبَّا ََ(ََويَُِفُنوْا (َ َاللََُّأَنِفُنوا ََرَزَ ُكْ  مَّاََِمنَأَنِفُنواَْوََ)َ(َفبَّا
َ.؟(ََوأَنَفُنواَْفبَّاََرَز َػُ ُ َاللََُّ)(َرَز ْػََاُك 

َََ-اؼبواضعَه :َ/َٖٔ٘اعبوابَر  َ
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّٱ -1

 .البنوة َّ زي ري ٰى ين ننىن  من زن
 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱ -2

 جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰىين

 .البنوة َّ حت  جت هب مب خب حب
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ -3

 .إبواهي  َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -4

 .ي، َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم
  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ٱُّٱ -5

 .اؼبَافنوف َّ حض جض مص خص حص مس خس حس
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ -6

 .الَ اء َّ زئ رئ
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ََالضبطَوالفوا دَ/ 
ِمػػنَمػػنَالبنػػوةَأتػػبَ)َاؼبوضػػعَالثػػاِن(َإَلََالػػوزؽيفَكػػلَاؼبواضػػعَأتػػبَكلمػػةَ)َ -ٔ

َكََ ُت َْطَيَِّباِتََما  .(َ بػْ
ِمػػنَطَيِّبَػػاِتََأَنِفُنػػواَْ)ََالثػػاِن(ََوَفبَّػػاََرَز ْػََػػاُك َأَنِفُنػػواَْ)ََالوؿ:َموضػػمافالبنػوةََيف -ٕ

ُت َْ ََكَ ػػػبػْ (َ لػػػ َطَيِّبَػػػاتَِمػػػنَ)َالطػػػاء(َ بػػػلََفبَّػػػاََرَز ْػََػػػاُك مػػػنَ)ََالػػػواء َ(ََمػػػا
 . ا دةَاليتيجَاؽبجا  

 َ(َيفَ ػػويفَهي( َاسػػ َال ػػورةَ)َإبػػواَاُه ََْويَُِفُنػػواَْفبَّػػاََرَز ْػََػػيفَسػػورةَإبػػواهي َ)َ -ٖ
 ا ػػػدهتاََوَ(ََرَز ْػََػػػاُه َْ)ََهػػػاء(ََوََويَُِفُنػػػواَْ)ََ ءونوبط مػػػاَمػػػعََاليػػػاءَوَاؽبػػػاء

 .ربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
(َفَػػػػػوبطَكلمػػػػػ َ ىف(َوردَ بل ػػػػػاَ)ََفبَّػػػػػاََرَزَ ُكػػػػػْ َاللَََُّأَنِفُنػػػػػوايفَسػػػػػورةَيػػػػػ،َ)َ -ٗ

 فانتبهَ لبيج.َ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َىف(َوَ)َرَزَ ُك َْ)
(َتشاببَمػعَاؼبوضػعََمَّاََرَز ْػََاُك َِمنَأَنِفُنواَْوََ)ََابلواويفَسورةَاؼبَافنوفَأتبَ -٘

.َ ا ػػدةَالػػز دةَللموضػػعَاؼبتػػ خو لػػ ََونضػػبط ماالوؿَمػػنَسػػورةَالبنػػوةَ
َكػػػلَمَ ػػػاَةَاؼبَػػػافنوف َ(َيفَسػػػوَرَأَنِفُنػػػواَْوََ)ََالػػػواوأيَأفَز دةَ وأتػػػ َبمػػػد

وأ لػػػػػػ ََ (مج(َويفَاؼبَػػػػػػافنوفَ) ىلَ( َيفَالبنػػػػػػوةَ)حج مث هت مت)
ػػػنَ َػْبػػػِلَأَفََ ِْ)ََأنػػػهَيفَكػػػلَالنػػػوحفَأتػػػبَ)َ (َإَلَيفَاؼبَػػػافنوفَأتػػػبََيػَػػػْوـٌََمِّ

وكمػػػاَسػػػيموََ ا ػػػدةَالمَايػػػةَابويػػػةَالو يػػػدةَ لػػػ َونضػػػبط ا(َ مج)
 ممَاَيفَموضم ا.

مَّػػاََِمػػن)ََمَفصػػلة(َويفَاؼبَػػافنوفَََرَز ْػََػػاُك َفبَّػػا)ََمتصػػلةيفَالبنػػوةَأتػػبََمال ظػػةَ/
َ.(ََرَز ْػََاُك 
مػنَالبنػوةَوموضػعَسػورةََالوؿهَالََتشابهَن يبَب َختاـَاويةَيفَاؼبوضػعَ -ٙ

بَػْيػػػػٌعَِفيػػػػهَِابػػػػواهي .َ يػػػػمَختمػػػػبَيفَالبنػػػػوةَ)َ (َََوَلَََاػػػػَفاَ ةٌََُخلَّػػػػةٌََوَلََََلََّ
بَػْيػػػػػٌعَِفيػػػػػهََِوختمػػػػػبَيفَابػػػػػواهي َ) (َيفَالبنػػػػػوةَوََُخلَّػػػػػةٌََ َ)(َِخػػػػػاَلؿٌََوَلََََلََّ

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ(َيفَإبػػواهي  َو لػػ َِخػػاَلؿٌَ)
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َ

ٔٔ 

مػػنَاللػػفَ َونػػوبطَهالبنػػَوَهػػاء(َمػػعَهَُخلَّػػَمػػنَ)َاؽبػػاءنػػوبطَاسػػ َال ػػورةَ
(َََاػَفاَ ةٌَهي  َويفَالبنػوةَزادتَكلمػةَ)َامنَسورةَإبَواللفَ(َمعَِخاَلؿٌَ)

 بػػػلَهػػػذاََمػػػوت (ََاػػػَفاَ ةٌَ.َوأيضػػػاَوردتَكلمػػةَ)ؿفػػالز دةَلل ػػػورةَالطػػػَو
  َأهناَملَتودَيفَسورةَإبواهي  َوضػيةةَاويػةَاؼبوضعَفَاسببَالز دةَيفَ

 لػػػ ََونضػػػبط ايفَسػػػورةَالبنػػػوةَأطػػػوؿَمػػػنَضػػػيةةَاويػػػةَيفَسػػػورةَإبػػػواهي َ
 . ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ

يفَكػلََبػذهَالصػيةةَالو يدة(َوه َ ٍّ ٌّ ٰى  ٰريفَالَ اءَأتبَ)َ -ٚ
َالنوحفَوموضم اَمش ورَأتبَبمدَايةَالذيَيَفنوفَامواؽب َرائءَالَاس.

َ؟.مثَاضبط اَ(َمنَ َػْبِلََأفََ ِْ)ََيَػْوـٌََك َموةَوردتَ)َ/َٕٖ٘سؤاؿَر  َ
( ََمػػػنَ َػْبػػػِلَأَفََ ِْ)ََيػَػػػْوـٌََ)َالصػػػلَيفَالنػػػوحفَالكػػػو َأفَتػػػودَ/َٕٖ٘اعبػػػوابَر ػػػ َ

ََوالػػَ–اهي ََوإبػػَ–ةََو)َالبنػػَمػػواتَيفَال ػػورَأربػػعوالػػ َوردتَ َونضػػبط اىَ(ََرالشػػَوَ–ـو
وأنظػػػػوَإ:ََ(تشػػػػاورَإبػػػػواهي َيفَبنػػػػوةَللػػػػوـو:َ) ا ػػػػدةَالضػػػػبطَابعبملػػػػةَاَلنشػػػػا ية لػػػػ َ

بَػْيػػٌعَِفيػػهَِ َيفَبنػػوةَإبػػواهي َجػػاءَبمػػدهاَ)يفَصبيػػعَاظبػػاءَال ػػورَالػػواءااػػياؾَ ػػوؼَ َ(َلََّ
ََمػَودََّلَػُهَِمػَنَاللََِّرىَ)َوـَوالشػَويفَالػَوَوَ( َبَػْيػعٌَ)ََابءَواهي َمػعبنوةَوابالابءَبطَب َونَو (ََلَّ

َ-:الواووتذكوَأهنماَاايكاَيفَاظبي ماَحبوؼَ
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّٱ -1

 .البنوة َّ زي ري ٰى ين ننىن  من زن
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ -2

 .إبواهي  َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 .لوـوا َّ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -3
 لك اك  يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت  ٱُّٱ -4

َ.الشورى َّ يل ىل مل يك ىك مك
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َالو يد َ)َواؼبوضع َكلمة َفيه َأت) َمل َاؼبَافنوف َسورة َكلمةََ(َيَػْوـٌََيف َوردت بل
 -: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا(َمج)
  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ٱُّٱ -5

َ.اؼبَافنوف َّ حض جض مص خص حص مس خس حس

َ؟.مثَاضبط اَ(ََواْلَكاِفُووفَََك َموةَوردتَ)َ/َٖٖ٘ر  ََسؤاؿ
َ–ىََرالشػػَوَ–َةَوالبنػػ)َيفََمػػواتَثػػالث(َََواْلَكػػاِفُووفَََ)َوردتَ/َٖٖ٘اعبػػوابَر ػػ َ

َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط ا َالواءحبوؼََب(َوال ورَاايكَواؼبدث
َةَوَنََبػَََالَْيفََوَُثَِّدََّمَُػالََْرََاوََشَََتََ***ةَرََوَََبػََ َََةٌَثََاَلََثََ"ََواْلَكاِفُووفَََ"

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ زي ري ٰى ين ىننن  من زن
 زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -2

 .الشورى َّ يي ىي ني مي
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -3

 مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل
 خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني
َ.اؼبدثو َّ مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

َََالضبطَوالفوا دَ/
 (. ٰى)ََهاءالبنوهَمعََهاءنوبطََ( ري ٰىجاءَبمدهاَ)ََةالبنَوَيف -ٔ
 (.ىي)ا َورىَمعَشالا َنوبطََ( ىي ني ميورىَ)َشيفَالََ -ٕ
َمػػي دثوَمػػعَمالػػػَمػػي نػػوبطََ( جب هئ مئ خئ  حئَجػػاءَبمػػدهاَ)َدثومػيفَالػػ -ٖ

 (.حئ)
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َ

ٖٔ 

اؼبتشػػابهَمػػػعَربػػطَ ػػػوؼَمػػنَاؼبوضػػػعَ:َال ػػػابنةضػػبطَاؼبواضػػػعَالثالثػػةََ ا ػػدة -ٗ
َ وؼَمنَاس َال ورة.

َاْلَنيسوـََُ)أينَوردتََ/َٖٗ٘سؤاؿَر  َ ُهَوَاغبَْ س إَِلَهَِإَلََّ َ؟.مثَاضبط اَ(َالّلََُلََ
َاْلَنيسػػوـََُ)َوردتَ/َٖٗ٘اعبػػوابَر ػػ َ ُهػػَوَاغْبَػػ س يفَالزهػػواوافَمػػو فَ(ََالّلََُلََإِلَػػَهَِإَلََّ

 حب جب هئ َجػاءَبمػدهاَيفَالبنػوةَ)(َةَ موافحيةَالكوس َوبداي)ََ َحؿَ موافَ–َالبنوة
 ا ػػػػػػػػػدةَاليتيػػػػػػػػػجََ لػػػػػػػػػ َونضػػػػػػػػػبط ما(َ خن حن جن(َويفَحؿَ مػػػػػػػػػوافَ)مب خب

َََ-:( جنمنَ)ََالَوف(َ بلَ جب هئَمنَ)َالالـ:َاؽبجا  
  هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -1

 حط مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث

 لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ

 .البنوة َّ هل مل خل حل  جلمك
 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ حي جي يه ىه
اضافةَؼبوضم َالزهواوينَوردتَيفَسبَمواضعَأخوىَيفََ(َالّلَََُلَِإَلَهَِإَلََُّهوَََأماَ)

َ-التةابنَ(:َ–النصصََ–الَملََ–َالوؿاؼبوضعَطهََ–التوبةََ–ال ورَ)َالَ اءَ
 مه جه ين ىن  منخن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .:الَ اء َّ يه ىه

 جع مظ حط خضمض حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -2
 .التوبة َّ  جغ مع

 .طه َّ جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -3

 .الَمل َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت  ٱُّٱ -4



 ٗٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 من خن حن جنمم خم حم جم  هل خلمل حل جل مك لك خك ُّٱ -5
 .النصص َّ  جه هن

 .التةابن َّ مث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب ٱُّٱ -6

َََالضبطَوالفوا دَ/
وهػ َأخػوَحيػةَمػنََسػياؽَاويػةإَلَالتوبةَأتػبَيفََصدرَحيةتبَكلَاؼبواضعَأ -ٔ

 سورةَالتوبة.
 يفَالنوحف.َالو يدة(َوه َ خكأتبَيفَالنصصَبز دةَ)َ -ٕ
  اء.َالنوفَمَ اَمعَالَوفَ(َنوبطَ خمبمدهاَيفَالَ اءَ)َ -ٖ
(َمػػػػػعَ   خضمػػػػػنَ)ََالتػػػػػاءات(َنػػػػػوبطَ  خض حضبمػػػػػدهاَيفَالتوبػػػػػةَ)ََ -ٗ

 وبة.تالَ ءات
 (َمعَطػه. خئ(َنوبطَاؽباءَمنَ)َ هئ  مئ خئبمدهاَيفَطػهَ)َ -٘
َيفَالَملَموضعَسجدةَفلنَتَ اه. -ٙ

َ؟.مثَاضبط اَ(َمَّنََذاَالَِّذيَك َموةَوردتَ)َ/َٖ٘٘سؤاؿَر  َ
َ–َموضػػػمافَالبنػػػوةيفَ)ََمػػػواتَأربػػػع(ََمَّػػػنََذاَالَّػػػِذيَ)َوردتَ/َٖ٘٘اعبػػػوابَر ػػػ َ

مػػنَال ػػزابََ"َالَّػػِذيمَّػػنََذاََ"َ:َ)ابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ااغبديػػدَ(ََ–ال ػػزابَ
َََ-:(لهَبنوٌةَو ديدَ

 جف مغجغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -1
 .البنوة َّ  مق حق مف خف حف

  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -2

 حط مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث

 لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ

 .البنوة َّ هل مل خل حل  جلمك



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٔ٘ 

 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -3
 .ال زاب َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

َ.اغبديد َّ  لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب  هئ مئ ُّٱ -4
َََالضبطَوالفوا دَ/

ال ػػػػؤاؿََاعبػػػػزءَالوؿمػػػػنَالبنػػػػوةَوموضػػػػعَاغبديػػػػدَيفََالوؿمتَضػػػػبطَاؼبوضػػػػعَ -ٚ
ٜٖٗ. 

(َوتػػذكوَأنػػػهَ مخ(َأتػػ َبمػػػدهاَ)ََاؼبوضػػعَالثػػػاِنَمػػنَالبنػػػوةحيػػةَالكوسػػػ َ)ََ -ٛ
مػػػػواتَيفَسػػػػورةََثػػػػالثَوردتَ(َوالػػػػ َاػػػفا ة بل ػػػاَ يػػػػةَأتػػػػبَكلمػػػػةَ)َ

 .( جيحيةَال زابَجاءَبمدهاَ)َ:َإذفالبنوة َ
(َةَالكوس حيوا دةَهَاَفنطَ)َموةَمضمومةَبم (َوردتَ مخكلمةَ)َََمال ظةَ/
ٱٱ(:٘ٛيفَسورةَالَ اءَفنطَويفَنف،َاويةَ)َموت ساكَةََبم (َ خضووردتَ)َ

 مق حق مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ

 .َّ هل مل خل حل جل مك لك  خكحك جك

َالَِّذيَمنفأماَ)َ (َٓٙٔفوردتَموةَواخدةَيفَسورةَحؿَ موافََاويةَ)َابلفاء(َََذا
 نت متزت رت يب  ىب نب مب ٱُّٱٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا
وردَ بل اََ.َّ اك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث زث رث يت ىت

 .الفاءمعََالفاء(َ يتفتذكوَاهناَأتبَهَاَ)ََ(رت يب)

ِبِِْذنِهََِةَوردتَ)ك َمَوَ/َٖٙ٘سؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(َِإَلََّ
ِبِِْذنِػػػػػػهََِ)َوردتَ/َٖٙ٘اعبػػػػػػوابَر ػػػػػػ َ َ–هػػػػػػودََ–َالبنػػػػػػوةمػػػػػػواتَيفَ)َثػػػػػػالث(ََِإَلََّ

َ-:َ(َبنوةَهوٍدَللحجاج:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ( اغب،
  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ -1

 حط مضخض حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث



 ٙٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ

 .البنوة َّ هل مل خل حل  جلمك
 .هود َّ حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت ٱُّٱ -2
 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

َ.اغب، َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي حيخي جي يه ىه مه جه ين
َأَْيِديِ ْ ََوَماََخْلَفُ  َْ)اضبطَمواضعَك ََ/َٖٚ٘سؤاؿَر  َ َ؟.َ(يَػْمَلُ ََماَبَػْ َ

مػػػواتَيفََأربػػػع(ََيَػْملَػػػُ ََمػػػاَبػَػػػْ ََأَيْػػػِديِ ْ ََوَمػػػاََخْلَفُ ػػػ ََْ)َوردتَ/َٖٚ٘اعبػػػوابَر ػػػ َ
بنػػوةَطػػػهَلانبيػػاءَ:َ)َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ا( َاغبػػ،َ–النبيػػاءََ–طػػػهََ–َالبنػػوة)

ََََ-(:واغبجاج
  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -1

 حط خضمض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث

 لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ

 .البنوة َّ هل مل خل حل  جلمك
 .طه َّ مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -2
 يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -3

 .النبياء َّ مت  زت رت
 .اغب، َّ  يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػنَالبػػاءَ(َونػػوبطَ جع(ََوبمػػدهاَيفَالبنػػوةَ)َ خض حضجػػاءَبمػػدهاَيفَالبنػػوةَوطػػهَ)َ -ٔ

اؽبػاءَ(َونوبطَمضَأتبَ)َه(َيفَسورةَط خض حض( َوبمدَ)َ جعَ)ابءَنوةَمعَبال
 لػ ََ اغبػوؼَالثػاِنَأيضػا(َوهػ َمضمػنَ)اؽبػاءَ(َمػعََوه َاغبػوؼَالثػاِن)ََهمنَط

  ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة.



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٔٚ 

(َوردتَفنػػػػطَيفَهػػػػذينَاؼبوضػػػػم َيفَكػػػػلَالنػػػػوحفَ خض حضكلمػػػػةَ)َََمال ظػػػػةَ/
 الكو .
 يئيفَسػػورةَالنبيػػاءَأتػػبَكلمػػةَ)َ(َلَػػُ ََمػػاَبػَػػْ ََأَيْػػِديِ ْ ََوَمػػاََخْلَفُ ػػ َْيَػمَْوبمػػدَ)َ -ٕ

 .َفلنَتلتب،َ يَ.والنبياءَيشفموف(َرب
َجػػػي مػػػعََ،اغبػػػَجػػػي (َنػػػوبطَىك مك لك اكويفَاغبػػػ،َجػػػاءَبمػػػدهاَ)َ -ٖ

 ا دةَربطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َ(َ ل َمك)
 .ال ورة

َالكوس َيفَسياؽَاوية.َإَلَحيةَصدرَحيةكلَاؼبواضعَأتبَ -ٗ

َ؟.مثَاضبط اَ(َِبَشْ ٍءَمِّنََْك َموةَوردتَ)َ/َٖٛ٘سؤاؿَر  َ
ػػػنََْ)َوردتَ/َٖٛ٘اعبػػػوابَر ػػػ َ َ–َموضػػػمافَالبنػػػوةَمػػػواتَيفَ)َثػػػالث(ََِبَشػػػْ ٍءَمِّ

مػػنَالبنػػوةَواؼبا ػػدةَأتػػ َ بل ػػػاََالوؿ(َأيَاؼبوضػػعََبػػالءَ–َكوسػػ َ–َبػػالء)ََ(اؼبا ػػدةَ
َََ-:َ(َاؼبوضعَالثاِنابلوسطَ)ََلكوس اوايةََ( ىك(َ)َ ينالبالءَ)َ

 ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ -1
 .البنوة َّ ٰى  ٰر

  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -2

 حط مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث

 لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ

 .البنوة َّ هل مل خل حل  جلمك

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -3
 .اؼبا دة َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من



 ٛٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ جغ)ََالثػػػػػػػػاِن(ََو ىهمػػػػػػػػنَالبنػػػػػػػػوةَجػػػػػػػػاءَبمػػػػػػػػدهاَ)ََاؼبوضػػػػػػػػعَالوؿَيف -ٔ

(َ بػػػلَ ىهمػػػنَ)ََاؽبمػػػزة:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما
 (. جغمنَ)ََالم 

(َ لػ َ يل)ََداؿاؼبا ػدةَمػعََداؿونػوبطََ(يلَيفَاؼبا دةَجػاءَبمػدهاَ) -ٕ
َ.معَ وؼَمنَاس َال ورةَ ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابه

َ؟.منينةَ(َال ََّماَواتََواْلَْرضاضبطَمواضعَ)ََ/َٜٖ٘سؤاؿَر  َ
 َوردتَكلمةَموةٖٖٔ(َمنينةََال ََّماَواتََواْلَْرضوردتَ)ََ/َٜٖ٘اعبوابَر  َ

َ ََاَلْرضََ) )َ َيفَالنوحفَالكو َََٖٗمفتو ةبضاد وَلََموةََٜ٘مك ورةَوبضادموة
ال ََونضبطمواتَفنط ََأربعَابلض (ََل ََّماَواُتََواْلَْرضَُا َووردتَ)َدا  َغبصوها

َ-يفَالنوحفَالكو َ:َبضادَمفتو ةأتبَ
(َََخَلُنوا(َأوَ)ََخَلْنََا)ََيفَالنوحفَأوَالالـَمفتو ة(َََخَلقََأيَماَوردتَ)ََ -ٔ

َكلمةََالضاد(َتكوفََال ََّماَواِتََواْلَْرضََوأت َبمدهاَ)َ .َمفتو ةَالرضمن
 حق مف خف ٱُّٱ:َ(َأوؿَصفحة)َختاـََيفَسورةَيون،َ(ٙ)َاَليةابستثَاءَ

  .َّجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق
(َوهذهَاؼبواضعَه ََٔمواضعَملَ )َماَذكوتَيفَالَنطةَر  َ)ََأربمة داَ -ٕ

َ-(:ََفاطوَ–َالنبياءَ–َالنماـَ–َالبنوةيفََحيةَالكوس )َ
  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱٱ -1

 حط مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٔ 

 لك خك جكحك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ

 .البنوة َّ هل مل خل حل  جلمك
 مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -2

 .النماـ َّ جت هب
 ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ -3

 .النبياء َّ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى
 ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -4

 .فاطو َّ يي ىي ني مي زي  ريٰى
 -:بطَابلشمو ا دةَالضَ ل َونضبط ا

َُكْوِسيسهََُ" َ"َلِلَِّذيََفَطوَ"ََواِبلَنْػَماـََِ"ََوِسَع
 "َيفََفَطوََأفَتَػُزوََلَََوَ"ََيفَالَنِْبَياءََِ"َََكانَػَتاََرتْػًنا"َ

مواضعَيفََأربمةفنطَيفََمضمومةَالضادَوَالتاء(ََال ََّماَواُتََواَلْرضَُووردتَ)َ
َ َولنََاؼبؤمَوفَ–َمتتال موضم ََهودَ–َ موافَحؿالنوحفَالكو َ) َوه َس لة )
َ-تلتب،َ ليك :

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 . مواف حؿ َّ خن حن

 لك خك حك جك مقحق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ٱُّٱ -2
 .هود َّ جل  مك

 هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ -3
 .هود َّ  هي مي خي حي جيٰه مه جه
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 مغ جغ مع جعمظ حط مض  خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -4
 .اؼبؤمَوف َّ حق مف خف  حف جف

َ؟.(اْلَكِبيََُوُهَوَاْلَمِل سَ)َ(َاْلَمِظي ََُوُهَوَاْلَمِل سََ)َاضبطَمواضعَ/َٓٗ٘سؤاؿَر  َ
َاْلَمِظػػػػي ََُ)َوردتَ/َٓٗ٘اعبػػػػوابَر ػػػػػ َ والشػػػػػورى ََيفَالبنػػػػوةمػػػػػو فَ(َََوُهػػػػَوَاْلَملِػػػػػ س

(ََاْلَكبِػػػػػػيََُوُهػػػػػػَوَاْلَملِػػػػػػ سَويفَسػػػػػػب َوردتَ)ََ(وبدايػػػػػػةَالشػػػػػػورىَ–َختػػػػػاـَحيػػػػػػةَالكوسػػػػػػ )
موضػعَسػب َبػ َالبنػوةَ َةَاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشػاب  ا د ل ََونضبط  

َكلمةَ)َ َََ-:(َاْلَكِبيَُوالشورىَف تبَفيه
  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ -1

 حط مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث

 لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ

 .البنوة َّ هل مل خل حل  جلمك
 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .سب  َّ يي  ىي مي خي حيجي يه ىهمه
َ.الشورى َّ ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ٱُّٱ -3

ََُهوَََأماَ) َ-لنمافَ(:َ–)َاغب،َيفََموت َفوردتَ(َواوبدوفَ)ََ(َاْلَكِبيَُاْلَمِل س
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -1

 .اغب، َّ  مح جح مج حج

 .لنماف َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -2

َ َ)أما َفوردت َغافو َسورة َاْلَكِبيََِيف ََونضبط اَ(َاْلَمِل ِّ َابويةَ ل  َالمَاية  ا دة
 زنرن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك ٱُّٱ:الو يدة
َ.غافو َّ ٰى ين  ىن نن من



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ
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َََك َموةَوردتَ)َ/َٔٗ٘سؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(ََ دَتػَّبَػ َّ
َََ)َوردتَ/َٔٗ٘اعبػػػػوابَر ػػػػ َ أتػػػػبَيفََوالمَكبػػػػوت َيفَالبنػػػػوةمػػػػو فَ(ََ َػػػػدَتػَّبَػػػػػ َّ

ََََوَ دَالمَكبوتَبز دةَالواوَ) َََ-: ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط اَ(َتػَّبَػ َّ
 مي خي حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ  مش هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي
  خض حض جض مصخص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ -2

َ.المَكبوت َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض
َ؟.(َالوسْادََِ–َْادَُالوَسَ)َاضبطَمواضعَالكلمةَ/َٕٗ٘سؤاؿَر  َ

البنػػوةَاويػػةََيفَمضػػمومةَبػػداؿَوا ػػدةَمػػوة(ََالوسْاػػدََُ)َوردتَ/َٕٗ٘اعبػػوابَر ػػ َََََ
 خي حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جمٱٱٱُّٱ(:ٜٕ٘)

 .َّ مش هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي

َ-(:َاعبنبدايةََ–فوردتَموت َيفَ)َال واؼََمك ورةَبداؿَ(َالوسْادََِأماَ)
 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -1
 لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت
 .ال واؼ َّ زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك

َ.اعبن َّ  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -2
ََفَمنََْ–ََومن)َ(َكَفوََََفَمنَ–َمَّنَ–ََوَمن)َمواضعاضبطََ/َٖٗ٘سؤاؿَر  َ

َ؟.(َيْكُفوََِْلَمنَ-
سػػػػورََطبػػػػ،تَيفَمػػػػواَسػػػػبوردتَ(َََكَفػػػػوََََوَمػػػػنَ)َوردتََ/َٖٗ٘اعبػػػػوابَر ػػػػ َ

 ا ػػػدةَ لػػ ََونضػػبط ا َ(َافموضػػملنمػػػافََ–الَمػػلََ–الَػػورََ–اؿَ مػػوافََ–البنػػوةَ)
َ-:الضبطَابلشمو
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ََكَفوََوَََ َػوَأََلُْنَماَفَ" ََََوََلَتَػََْ  َاْلَػسْوَرََواْلَّْمَلََوحُؿَِ ْموَافََْ***َ"َيفَاْلَمَوافَََْمن
 مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ -1

 مب هئمئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن منخن حن جن

 .البنوة َّ  مت هب
  جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ -3

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 مك لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت

 .الَور َّ  يك ىك
 ىن نن منزن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -4

  خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين
 .الَمل َّ حج مث هت مت خت حت جت هبمب

 ين ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 .لنماف َّ جي يه ىه مه جه

 خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى  ىنين نن من زن رن ٱُّٱ -6

 .لنماف َّ هئ  مئ
َََالضبطَوالفوا دَ/

 ػػاؼَ(َمػعَ جيمػػنَ)َالنػاؼَ(َونػػوبطَ جي ٰهالبنػوةَجػػاءَبمػدهاَ)َيفَ -ٔ
اؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ ََ ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعوة َ لػػ َنػػالب

 .ال ورة
 خت حت جت(َويفَالَمػػػػػلَ)َ  جس مخ جخ مح جح مج حجيفَحؿَ مػػػػػوافَ)َ -ٕ
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(َيفَ مت(َيفَحؿَ مػػػوافَوَ)َ محاسػػػ َاعبػػػالَ)ََونضػػػبط َ( مث هت مت
(َ بػلَ محمػنَاسػ َاعبػالؿَ)ََاؽبمػزة:َ ا ػدةَاليتيػجَاؽبجػا  الَملَ ل َ

 لػ ََمػواف ػ َ (َمػعَ  جس مخمػنَ)َالمػ َ(.َونوبطَ متَمنَ)َالواء
وبػػاََ ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ َال ػػورة

 جاءتَيفَالَمل.َ( مثنمل َأفَ)
َالَػػػوفَوَالػػػواو(َونػػػوبطَ ىك مك لك اك يقيفَالَػػػورَجػػػاءَبمػػػدهاَ)َ -ٖ

 ا ػػدةَربػػطَ ل ََرَػػَومػػنَاسػػ َسػػورةَالَالَػػوفَوَالػػواو(َمػػعَ ىكمػػنَ)َ
 . وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

 من)َالثػػاِن(َويفَ يه ىه مه جهلنمػػافَجػػاءَبمػػدهاَ)َمػػنََالوؿاؼبوضػعَ -ٗ
مػػػنََاؽبمػػػزة:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما(َىن نن

َ(.منمنَ)َالالـ(َ بلَجه)
( َالػوـوَ–الَحػلََ–َاؼبوضػعَالثػاِنالبنػوةَمػواتَيفَ)َثالثفوردتََ(ََكَفوََمَّنَََأماَ)
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط ا
َ ُػْلَ اَِباَلََاَتاتََََْثِنََ***َحَ تََْاَلثََُثَََواوٍََِباَلََ"ََكَفوََََمَّنَ" َاْلبَػَنوَِةََوكَبُْلَاْلوسْوـِ

 جهين ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 .البنوة َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ -2
 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 .الَحل َّ  مل يك
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 .الوـو َّ  نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
 (.َيفَسياؽَاوية)ََاعبزءَالثالميفَالبنوةَوردتَيفَبدايةَ -ٔ
َأتػػبَ)َصػػدرَحيػػةَ( -ٕ  زت رت يب َجػػاءَبمػػدهاَيفَالَحػػلَ)َيفَالَحػػلَوالػػوـو

َ)َالَنػػػػػوف(َمػػػػػعَ مت - رت)ََنػػػػػوف(َنػػػػػوبطَ مت  زئحػػػػػل َويفَالػػػػػوـو
.َوالَراء(َمعَ مئ)َراءنوبطََ(مئ َـو

 لػػػ ََونضػػػبط اَفػػػاطوَ( َ–يفَ)َاؼبا ػػػدةََمػػػو فَفػػػوردتَابلفػػػاءَ(ََكَفػػػوَََََفَمػػػنوأمػػػاَ)َ
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو

ََ ْدََأَ فََْيفَالْػَماِ َدِةََوفَاِطوٍََ***َ"َيفَاْلُنْوحِفََموََّ فََْكَفَوََََفَمن"َ
 يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -1

 ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت
 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث

 ين ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل مل  يك
 .اؼبا دة َّ ني مي زي ري ٰى

 جه ين ىن من  خن جنحن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .فاطو َّ ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه

َونضػبط ما(َ جن يمَ(َويفَفػاطوَ) ين ىن ننَ)َجاءَبمدهاَيفَاؼبا ػدةَ
وبطَ(َوكػذلََنػ يمَ(َ بػلَالفػاءَمػنَ) ننَ:َالبػاءَمػنَ) ا ػدةَاليتيػجَاؽبجػا   لػ َ

 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَ ل َ(َمعَفاءَفاطوَ يمَالفاءَمنَ)
َمنَاس َال ورة.

مػػواتََطبػػ،فػػوردتََ(ََيْكُفػػوَْ(َواليػػاءَمػػنَ)َََومػػنمػػنَ)ََابلػػواوَ(ََيْكُفػػوَََْومػػن)ََأمػػا
ابعبملػػػػةََونضػػػػبط ا َهػػػػودَ(َ–اؼبا ػػػػدةََ–الَ ػػػػاءََ–حؿَ مػػػػوافََ–يفَال ػػػػورَ)َالبنػػػػوةَ

َ-(:نوةَ موافَللَ اءَ ل َما دةَهودَب:َ)َاَلنشا ية
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 زت رت  يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ نت مت

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يثىث نث

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ -3
 لك اك يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث
 .الَ اء َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك

 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ُّٱ -4

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

  خل حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف

 .اؼبا دة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ُّٱ -5
 مث هت مت ختحت جت هب مب  خب حب جب هئمئ خئ حئ جئيي

 .هود َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جحمج حج

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػةَ)َ -ٔ َ( مئلبنػوةَ)َوأتػ َ بل ػاَيفَاَ(خبيفَالبنوةَوهودَجاءَبمدها

 .اؼبوضم سبنت اَيفََالتالوة:َصفةَإذف( َ ىنويفَهودَ)َ
مػػػػػػنَالمػػػػػػ َ(َنػػػػػػوبطَ ىك مك لك اك يق  ىقيفَحؿَ مػػػػػػوافَ)َ -ٕ

 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشػابهَ ل ََمواف  َ (َمعَمك)
 .معَ وؼَمنَاس َال ورة

َال ػػ (َنػػوبطَلك اك يق ىقجػػاءَبمػػدهاَ)ََيفَالَ ػػاء -ٖ



 ٕٙ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَ اءَ لػػ َ ػػمػػنَالََال ػػ (َمػػعَلكمػػنَ)
 .اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

اؼبا ػػدةََمػػي (َمػػعَ ملمػػنَ)ََاؼبػػي (َنػػوبطَ مليفَاؼبا ػػدةَأتػػ َبمػػدهاَ)َ -ٗ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ

ةَ َبمػػػدهاَيفَالبنػػػَويفَ)َالبنػػػوةَواؼبا ػػػدةَ(َمػػػو فَفػػػوردتَابلفػػػاء(َََيْكُفػػػوَََْفَمػػػنَْ)َأمػػػاَ
(َمػعَ ِّمػنَ)ََاؼبػي (ََو  ُّمػنَ)ََالػداؿونػوبطََ( ِّ ُّ(َويفَاؼبا دةَ)َحي)

َ-(َجاءتَيفَالبنوة: حي:َ)َإذفة َدا مػالَمي َوَداؿ
 مي خي حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ  مش هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -2
 .اؼبا دة َّ  زب رب يئ

 لػػ ََونضػػبط ا(َٖٖيفَسػػورةَالزخػػوؼَاويػػةَ)َو يػػدةف ػػ ََابلػػالـَ(َوََُيْكُفػػَِلَمػػن)َأمػػاَ
 مل خل حل جل مك لك خك  حك  ٱُّٱٱ: ا ػػػػػػػػػػػدةَالمَايػػػػػػػػػػػةَابويػػػػػػػػػػػةَالو يػػػػػػػػػػػدة

 . َّ  هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل

َاِبْلُمْوَوِةَاْلُوثْػَن َََ)َأضبطَمواضعَ/َٗٗ٘سؤاؿَر  َ ََ َ؟.(َفَػَنِدَاْسَتْمَ 
ََََ)َوردتَ/َٗٗ٘اعبػػػػوابَر ػػػػ َ َيفَالبنػػػػوةمػػػػو فَ(ََاِبْلمُػػػػْوَوِةَالْػػػػُوثْػَن َََفَػَنػػػػِدَاْسَتْمَ ػػػػ

 يل ىل ملَ(َويفَلنمػػػػػػػافَ) هت مت هبولنمػػػػػػػاف َجػػػػػػػاءَبمػػػػػػػدهاَيفَالبنػػػػػػػوةَ)َ
(َ هت مت هبمػػػػنَ)ََالػػػػالـ:َ ا ػػػدةَاليتيػػػػجَاؽبجػػػا   لػػػػ ََونضػػػبط ما(َ ام
ََََ-(َوكذاَتوتيجَال ور: ىل ملَمنَ)َالواو بلَ
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َ

ٕٚ 

 مي خي حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ  مش هس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ  هي
 ىل مل  ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -2

َ.لنماف َّ مم ام يل

َِإَ:َََوىُبْوُِجُ  َ-َىُبْوُِجُ  َ)َاضبطَمواضعَ/َ٘ٗ٘سؤاؿَر  َ َالظسُلَماِت مَِّن
َ؟.(َالَػسُورَِ

ػػػَنَالظسُلَمػػػاِتَِإَ:َالَػسػػػُورََِىُبْػػػوُِجُ  َ)َوردتَ/َ٘ٗ٘اعبػػػوابَر ػػػ َ  َيفَسػػػورةَالبنػػػوة(ََمِّ
 ا ػدةَالػز دةَللموضػعََ لػ َونضػبط ما(َيفَسػورةَاؼبا ػدة َََوىُبْػوُِجُ  )ََابلواوتَوورد

َ-:اؼبت خو
 خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

  يي ىي ميخي حي جي يهىه مه جه  ين ىن من

 .البنوة َّ ٰر ٰذ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -2

َ.اؼبا دة َّ يل  ىل مل يك ىك مك اكلك

َنَالظسُلَماتََِك َموةَوردتَ)َ/َٙٗ٘سؤاؿَر  َ َ(َمثَاضبط ا؟.َِإَ:َالَػسُورََِمِّ

ػػَنَالظسُلَمػػاِتَِإَ:َالَػسػػُورََِوردتَ)َ/َٙٗ٘اعبػػوابَر ػػ َ َ–اؼبا ػػدةََ–َالبنػػوة)يفَمػػو فَ(ََمِّ
( َالطػػػػػالؽَ–اغبديػػػػدََ–ال ػػػػزابََ–َ"ََ٘بدايػػػػػةَال ػػػػورةَواويػػػػةَر ػػػػػ َ"َموضػػػػمافإبػػػػواهي َ

ا ػػػػػزابَوَلَتَ ػػػػػ َلَبنػػػػػوةَإبػػػػػواهي َ لػػػػػ َما ػػػػػدةَاغبديػػػػػد:َ)اَلنشػػػػػا يةَابعبملػػػػػةَونضػػػػػبط ا
ََ-:(الطالؽ
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 حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ميخي حي جي يهىه مه جه  ين ىن من خن

 .البنوة َّ ٰر ٰذ  يي ىي
 ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىهمهُّٱ -3

 .إبواهي  َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -4

 .إبواهي  َّ  خص خسمسحص جسحس جخمخ جحمح  مج حج
 هئ هيمئ مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من ٱُّٱ -5

 .بال زا َّ  مت هب مب
  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت ٱُّٱ -6

 .اغبديد َّ جض مص خص
 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -7

 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ

 .الطالؽ َّ خم حم جم هل مل خل حلجل
َََالضبطَوالفوا دَ/

َراء(َمػػػػػػعَ حن)ََراء(َنػػػػػػوبطَ حن جنجػػػػػػاءَبمػػػػػػدهاَ)ََيفَالبنػػػػػػوة -ٔ
 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَاؼبتشػػػابهَمػػػهَ ػػػوؼَمػػػنَاسػػػ ََةَ لػػػ َوالبنػػػ

 .ال ورة
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َ

ٕٜ 

 مك)ََهػػػػػػػػاءات(َنػػػػػػػػوبطَ ىك مكيفَاؼبا ػػػػػػػػدةَجػػػػػػػػاءَبمػػػػػػػػدهاَ)َ -ٕ
مػػػنَسػػػورةَإبػػػواهي َجػػػاءََالوؿ َويفَاؼبوضػػػعَهاؼبا ػػػدَهػػػاء(َمػػػعَ ىك
الػ ََالواءَواؽباء(َمعَ ٌّ)َمنَاؽباءََوواءَنوبطَالَ( ٌّ ٰىَبمدهاَ)

مػػنَسػػورةَابػػواهي َجػػاءَبمػػدهاََالثػػاِناؼبوضػػعََاهي  َامػػاَويفَاسػػ َال ػػورةََإبػػ
الػػػواءَ(َمػػػعَ ٌّ)َمػػػنَاؽبػػػاءََوواءَأيضػػػاَنػػػوبطَالػػػ(َجح  مج حج)

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػػعََ لػػ َاهي َوالػػ َيفَاسػػ َال ػػورةََإبػػَواؽبػػاء
 .اؼبتشابهَمهَ وؼَمنَاس َال ورة

(َويفَاؼبوضػػعَ ٌّ ٰىمػػنَسػػورةَابػػواهي َجػػاءَبمػػدهاَ)ََالوؿَيفَاؼبوضػػع -ٖ
 ا ػػػػػػػػػػدةَاليتيػػػػػػػػػػجَ لػػػػػػػػػػ ََونضػػػػػػػػػػبط ما(َ جح  مج حج)ََالثػػػػػػػػػػاِن
 (. حجمنَ)ََالواو(َ بلَ ٌّ ٰىمنَ)ََالباء:َاؽبجا  

(َال ػػزابَوَ هب مب هئ)ََالوضبػػةيفَال ػػزابَواغبديػػدَأتػػبَصػػفةَ -ٗ
اظبػػػاءََ ػػػاءمَ مػػػاَمػػػعََاغبػػػاء(َاغبديػػػدَونػػػوبطَ مص خص  حص مس خسَ)

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػهَ ػػوؼَمػػنَاسػػ ََ لػػ َال ػػور
 .ال ورة

(َ خض حض جض مص مػػػػػلَالصػػػػػاغباتَ)ََبمػػػػػدهاَوَ بل ػػػػػاالطػػػػػالؽَيفَ -٘
َ(َفانتبهَ َلبيج. خف حف جف مغ جغ)ََبمدها ََو بل ا

َ؟.مثَاضبط اَ(َأَْولَِيآُؤُه ََُك َموةَوردتَ)َ/َٚٗ٘سؤاؿَر  َ
والنمػػاـ َجػػاءَبمػػدهاَيفََيفَالبنػػوةمػػو فَ(ََأَْولِيَػػآُؤُه ََُ)َوردتَ/َٚٗ٘اعبػػوابَر ػػ َ

َاليتيػػػػػػػجَ ا ػػػػػػدة لػػػػػػ ََونضػػػػػػبط ما( َ مل يكَ(َويفَالنمػػػػػػاـَ) منَالبنػػػػػػوةَ)
َ-:( مل يكَمنَ)َاؼبي (َ بلَ منَمنَ)َاؽبمزةَ:اؽبجا  
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 حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ميخي حي جي يهىه مه جه  ين ىن من خن

 .البنوة َّ ٰر ٰذ  يي ىي
  ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -2

 ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك

َ.النماـ َّ خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي
َ؟.مثَاضبط اَ(َِإْذَ َاَؿَإِبْػوَاِهي ََُ)أينَوردَ وؿَهللاَتما:ََ/َٛٗ٘سؤاؿَر  َ
وا دةَفنطَيفَسورةََموة(ََِإْذَ َاَؿَِإبْػوَاِهي ََُ)َوردَ وؿَهللاَتما:َ/َٛٗ٘اعبوابَر  َ
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ(:ٕٛ٘البنوةَاويةَ)

 مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ

 يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث

َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا َّ رن مم ام
ََمال ظةَ/

 وه َالو يدةَيفَالنوحف.َوإذَ–َإذ(َبالَزب ربيفَنف،َاويةَأتبَ) -ٔ
 .اعبزءَالوؿ(َٕٕٓموجودَضبط اَيفَال ؤاؿَ)َ(َ َاَؿَِإبْػوَاِهي ََُِإذَْوََأماَ)َ -ٕ
َ.صدرَحية(َجاءتََ َاَؿَِإبْػوَاِهي ََُِإذَْوََصبيعَمواضعَ)َ -ٖ

َ؟.مثَاضبط اَ(َوُبِْي ََويُبِيبََُك َموةَوردتَ)َ/َٜٗ٘سؤاؿَر  َ
حؿَ مػػوافََ–َالبنػػوة)ََمػػواتَيفَت ػػع(ََوُبْيِػػ ََويُبِيػػبََُ)َوردتَ/َٜٗ٘اعبػػوابَر ػػ َ

َونضػبط ااغبديػدَ( ََ–الدخافََ–غافوََ–اؼبؤمَوفََ–يون،ََ–التوبةََ–ال واؼََ–
َ-: ا دةَالضبطَابغبصو ل َ
غػافوَ( ََ–اؼبؤمَوفََ–مواتَيفَ)َالبنوةََثالث:َوردتَ(َوُبِْي ََويُبِيبََُيالَّذَِ)ََمواضع:َأوَل
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َ

ٖٔ 

واوَالػػ َيفَاؼبؤمَػػوفَبػػوبطََونضػػبط ََواو(َبػػالَ َِّ(َويفَغػػافوَ) مثَيفَاؼبؤمَػػوفَسػػبنت اَ)
 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَ لػػ ََفَوسػػورةَاؼبؤمَػػواوَ(َمػػعَ مث)

ََ-:الواواظب اَ وؼََافوَلي،َيف َوكماَتال ظوفَأفَغاس َال ورة
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -1

 ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب

 ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 .البنوة َّ رن مم
 .اؼبؤمَوف َّ ىك مك لك اكيق ىق  يف ىف ىثيثنث مث ُّٱ -2
 .غافو َّ يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئزئمئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -3

َ–َيون،َ–َال واؼمواتَيفَ)ََثالثدتَوَرَ(:َوُبِْي ََويبُِيبََُُهوََ)ََمواضع:ََثنياًَ
َ–ال واؼَ)َالذينَتشاباَالطوف )َيون،َ(َاختلفَ نََالوسط َاؼبوضعَ(َالدخاف
َ بل اَ(الدخاف ََ يمَجاء ََو جت هب مب) َاختالؼَالوسطَب َالطوف َ(  ا دهتا

 َ-:اؼبتشاب 
 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٱُّٱ -1

 جخ مح جح مج حج مث  متهت خت حت جت هب مب خبحب
 .ال واؼ َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ

 .يون، َّ رت يب ىب  نب مب زب ٱُّٱ -2
 .الدخاف َّ ىف يث ىث نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -3

َال ََّماَواِتََواَلْرضَِ)ََمواضع:ََثلثاًَ َُ َ–يفَ)التوبةََمو فوردتََ(:َوُبِْي ََويُبِيبَََُلُهَُمْل
(َويفَاغبديدَمث هت مت خت حت جت  هب مب خببمدهاَيفَالتوبةَ)َاغبديد( َ

َ مف خف حف جف مغ)َ َاليتيجَاؽبجا   ل ََط ماونضب( َ ا دة ََاؼبي :  خبمنَ)
 -(: مغمنَ)ََاؽباء(َ بلَ مب
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 حت جت  هب مب خب جبحب هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱ -1
 .التوبة َّ حج مث هت مت خت

 .اغبديد َّ  حق مف خف حف جف مغ معجغ جع حطمظ مض  خض حض ٱُّٱ -2
وا دةَفنطَيفَسورةَحؿَ موافَاويةََموةفوردتََ(َوُبِْي ََويبُِيبَََُواللََُّ)َضعمَو:ََثلثاًَ
 مس خس حس  جس  ٱُّٱَ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةأيضاَ ل ََونضبط اَ(ٙ٘ٔ)

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص
 خم حم  هلجم مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف

 .ٱَّ حن جن مم
َ(. هل مل(َ بلَوبمدَ)َ حموردَاس َاعبالؿَ)ََمال ظةَ/

َ؟.مثَاضبط اَ(َالَِّذيََكَفوَََك َموةَوردتَ)َ/َٓ٘٘سؤاؿَر  َ
ومػػو  َ بل ػػاَيفَالبنػػوةََيفَالبنػػوةمػػو فَ(ََالَّػػِذيََكَفػػوَََ)َوردتَ/َٓ٘٘اعبػػوابَر ػػ َ

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَ لػػ ََونضػػبط ما( َ خلَ(َو بل ػػاَيفَمػػو َ)لك)
مػػػنََوالػػػواءالبنػػػوة ََابء(َمػػػعَ لكمػػػنَ)ََالبػػػاءَ:اؼبتشػػػابهَمػػػعَ ػػػوؼَمػػػنَاسػػػ َال ػػػورة

َََ-مو :َراءمعََ(خل)
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -1

 ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب

 ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 .البنوة َّ رن مم
َ.مو  َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
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ََلَيَػْ ِديَاْلَنْوـََ)َاضبطَمواضعَ/َٔ٘٘سؤاؿَر  َ َاْلَكاِفوِينَََ–َالظَّاِلِم ََََوالّلَُ
ََلَيَػْ ِديَاْلَنْوـََاْلَفاِسنَِ)(اْلَفاِسِن َََ- َ؟.( ََِإفََّاللَََّ

يَػْ ػػِديَاْلَنػػْوـَََ)َأمػػاَ/َٔ٘٘اعبػػوابَر ػػ َ مػػواتََسػػبفػػوردتَ(ََالظَّػػاِلِم ََََوالّلََُلََ
ابعبملػػةََونضػػبط اَاعبممػػةَ(َ–الصػػفََ–َموضػػمافالتوبػػةََ–حؿَ مػػوافََ–َالبنػػوةَيفَ)

َاعبممة)ََاَلنشا ية َ موافَبنوةَالتا ب َيـو َََ-:(َّصفَّ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -1

 ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب

 ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 .البنوة َّ رن مم
 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث
 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ٱُّٱ -3

 .التوبة َّ مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خصحص مس خس
 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ٱُّٱ -4

 .التوبة َّ مي زي ري  ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل
 .الصف َّ نت  مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -5
 ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -6

 .اعبممة َّ  مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل
يَػْ ِديَاْلَنْوـََََواللََُّأماَ) َ-التوبةَ(:َ–يفَ)َالبنوةََموت فوردتََ(َاْلَكاِفوِينََََلََ

  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ُّٱ -1
 خلحل جل مك لك خك  حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ

 .البنوة َّ  مه جه هن من خن حن جنمم خم حم  جم هل مل
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 حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
 .التوبة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ زي ري ٰى ين ىن(َأتػػػػبَ)ََاليمػػػػ )ََٖٗالصػػػػفحةََيفَالبنػػػػوة -ٔ

(َيفَختػػاـََالي ػػارلػػةَؽبػػاَ)َ َويفَالصػػفحةَاؼبنابؿباججػػةَابػػواهي ختػػاـَحيػػةَ
(َوهػػػػػذهَتلتػػػػػب،َ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّأخػػػػػوَحيػػػػػةَمَ ػػػػػاَ)َ

َونضػػػػبط ا( َ ِّ(َأـَ)َ زي لػػػػ َالػػػػبم َهػػػػلَينػػػػوؿَ)َ
 -ِب دىَالطوؽَالتية:

مػػػػنََالظػػػػاء(ََو ِّ)ََالثػػػػاِن(َويفَ زيأتػػػػبَ)ََالوؿاؼبوضػػػػعَ -ٔ
َاليتيػػػػػجَ ا ػػػػػدة(َ لػػػػػ َ ِّمػػػػػنَ)ََالكػػػػػاؼ(َ بػػػػػلَزي)

 .اؽبجا  
َكلمػػػػػةََالظػػػػػاء(َوردَفي ػػػػػاَ ػػػػػوؼَٖٗيفَالصػػػػػفحةَ) -ٕ سػػػػػبعَمػػػػػواتَف تػػػػػبَفي ػػػػػا

في ػػػاَوَلَمػػػوةََالظػػػاء(َملَيػػػودَ ػػػوؼَٗٗ( َبيَمػػػاَيفَالصػػػفحةَ)زي)
َكلمةَ)َ  (. ِّف تبَفي ا

َكلمػػةَ)َ -ٖ َكلمػػةَ) ِّيفَختػاـَاويػػةَالػػ َوردتَفي ػػا  خم(َأتػػ َ بل ػػا
(َ لػػػػ َ ِّ)ََكػػػػاؼ(َمػػػػعََ مم)ََكػػػػاؼ(َونػػػػوبطََمم

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة
 صػػػةَالَمػػػوودَالظػػػاملَالػػػذيَامػػػوَبنتػػػلَ(َيفَ زياَليػػػةَالػػػ َختمػػػبَبػػػػَ)َ -ٗ

َكلمػػةَ)َ (َانسػػببَسػػياؽَاويػػةَالػػ َ ِّالوجػػلَبةػػيَ ػػق َبيَمػػا
 (. خف حف جف مغ جغجاءَفي اَ)َ

َاْلَكاِفوِيَنَ)َملَختمبَاويةَبنولهَتما:: فا دةَ/ (َؼباذاَملَٕٗٙ)ََوالّلَََُلَيَػْ ِديَاْلَنْوـَ
َ-:(َد.فاضلََال اموا  )ََينلَالظاؼب ؟
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َكافوََو َكػافوَفنػدَيكػوفَااؼبػاًَغػيَكػافوَإمبػاَهذا لوَ ػاؿَاػاملَفالظػاملَلػي،َابلضػوورة
َكػافو.َ ػىَؼبػاَ َاوخػوَلػوَ ػاؿَاػاؼب ََلَتمػنَأنػه َكافوََلَيػؤمنَابَوَلَابليػـو هذاَهو

ََكَ ػػػػُبواََْ) ػػػاؿَ َّػػػا يَػْنػػػػِدُروَفََ لَػػػ ََاػػػػْ ٍءَفبِّ وصػػػفَالػػػػذينَكفػػػوواَأ مػػػػاؽب َ)ك ػػػػوابَ(َََلََّ
َ(.َدتَبهَالويحكومادَااتَبنيمة(َ)

التوبةََ–مواتَيفَ)َاؼبا دةََأربع(:َفوردتََاْلَفاِسِن ََََوالّلَََُلَيَػْ ِديَاْلَنْوـََ)َأماَ
َ-الصفَ(:َ–َموضماف

 حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف  ُّٱ -1
 .اؼبا دة َّ  ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم

  مت زت رت يب ىب نب  مب زب ُّٱ -2
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
 يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
 .التوبة َّ نن من زن  رن مم ام

 جه ينىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .التوبة َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه

 خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -4
 .الصف َّ  حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػػػػػػػةَ)َ -ٔ َسػػػػػػػ (َمػػػػػػػعَ جن)ََسػػػػػػػ (َنػػػػػػػوبطَ جنيفَاؼبا ػػػػػػػدةَسػػػػػػػبنت ا

 .رة ا دةَاؼبوافنةَواجملاَو(َ ل َمف)
 ضبطتهَلو دهَفيماَيل َهذهَالَناطَلو دها.َموضم َالتوبة -ٕ
 جس مخ - مح(َالكلمػػاتَ) مفيفَسػػورةَالصػػفَسػػينبَكلمػػةَ)َ -ٖ

يفَكلمػػةََالنػػاؼهػػذهَالكلمػػاتَمػػعََ افػػات(َنػػوبطَبػػ َ مع - مس -
َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َمف)َ



 ٖٙ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

الّلََُلََيَػْ ػػِديَوََ)ََح تَالػػثالثأنػػهَيفَسػػورةَالتوبػػةَوردَفي ػػاََوهَػػاَسػػؤاؿَيطػػوحَنف ػػه:
َوالّلََُلََيَػْ ػػِديَ)َوا ػدةَمػوةَ(َاْلَكػاِفوِينََََلََيَػْ ػِديَاْلَنػػْوـََََواللََُّ)َمػو فَ(َالظَّػاِلِم َََاْلَنػْوـََ
 َفكيػػفَن ػػػتطيعَالتفويػػقَبيَ ػػػاَحبيػػمََلَتلتػػػب،َ لػػ َ ػػػافاَمػػػو فَ(اْلَفاِسػػِن َََاْلَنػػْوـََ
َ-:وفيماَيل َأستموضَطوينةَضبط ا َالنوحف
يَػْ ِديَاْلَنْوـََاويةَ)ََأما -ٔ  -يفَاو ت:َمو ف(َأتبََالظَّاِلِم ََََوالّلََُلََ
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ٱُّٱ 

  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خصحص مس خس حس  جس

 ٜٔالتوبة:َ َّ مغ جغ

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

 ري  ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك

 ٜٓٔالتوبة:َ َّ مي زي

سػػػنايةَاغبػػػاجََ(َسػػػنايةَاغبػػػاجَأسػػػاس:َ)َنشػػػا يةاعبملػػػةَاَلا فػػػاَموضػػػم ماَبػػػذهَ
َكلمػػػةَالو:(َيفَاويػػػةَ هت  مت ختللدَللػػػةَ لػػػ َ)َ للدَللػػػةَ لػػػ ََأسػػػاس َو

 َواويتػػافَفي مػػاَإنػػزاؿَفئػػة َمَػػزؿَفئػػةََلَت ػػتحنهَالثانيػػة(َيفَاويػػةَ نث مث زث)
َكمػػػنَامػػػنَابوهػػػذاَالػػػ َ)ََ ...َاخلَ(َولػػػي،َلي ػػػبَال ػػػنايةَو مػػػارةَاؼب ػػػجدَاغبػػػواـ

 (.اس،َبَيانهَ ل َالتنوىَكالذيَأس هَ ل َافاَجوؼَهارمنَ)
يَػْ ِديَاْلَنْوـََأماَاويةَ)َ -ٕ  -يفَاو ت:َموت (َفوردتَأيضاََاْلَفاِسِن ََََوالّلََُلََ
 مت زت رت يب ىب مبنب زب ٱُّٱ  

 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٚ 

 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث

 ٕٗالتوبة:َ َّ نن من زن  رن مم ام يلىل

 جه ينىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ 

 ٓٛ التوبة: َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه مه

 - مث زث)ََاويػػػػػػػػػةَالو:يفَاويتػػػػػػػػػ :ََال ػػػػػػػػػ أنظػػػػػػػػػوَا:َدورافَ ػػػػػػػػػوؼَ

َال ػػػ (َنػػػوبطَ ىق - يم - جم -  خل)ََالثانيػػػة(َويفَ لك - ىق
َ(. منمنَكلمةَ)ََال  منَهذهَالكلماتَمعَ

َوالّلََُلََ(َيفَكػػالَاويتػػ َفػػا ل َوتَبػػهَأهنػػاَختمػػبَ)َىق:َوردتَكلمػػةَ)َربػػطََثِن
 (.َاْلَفاِسِن َََيَػْ ِديَاْلَنْوـََ

يَػْ ِديَاْلَنْوـََََواللَُّأماَاويةَ)َ -3 وهذهَ(َفوردتَموةَوا دةَيفَالتوبةََاْلَكاِفوِينََََلََ
َكلمةَ)س لةَجدا وباََ( يم - جمَ:ََلنهَوردَيفَنف،َاوية

 يل ىل مل خل ُّٱَ:(َاْلَكاِفوِينََتمل َأفَاويةَختمبَبكلمةَ)َ

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم
  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين

 ٖٚالتوبة:َ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

َاللَََََّلَيَػْ ِديَاْلَنْوـََاْلَفاِسِن ََأماَ)َ وا دةَيفَالنوحفَالكو َيفَسورةََموة(َفوردتََِإفَّ
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ٱُّٱ(:ٙاؼبَافنوفَاويةَ)

َالمَاية ل ََونضبط ا  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰرٰذ ابويةََ ا دة
 .الو يدة



 ٖٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َ؟.مثَاضبط اَ(ََ َل َ َػْويَةٍََ)َأينَوردتَ/َٕ٘٘سؤاؿَر  َ
يفَالبنػػػػوةَوالنبيػػػػاء َبمػػػػدهاَيفَمػػػػو فَ(َََ لَػػػػ َ َػْويَػػػػةٍََ)َوردتَ/َٕ٘٘اعبػػػػوابَر ػػػػ َ

 َوبمػػدهاَيفَالنبيػػاءَهالبنػػَوهػػاءَ(َمػػعَ ريمػػنَ)َاؽبػػاءَ(َنػػوبطَ ري ٰىالبنػػوةَ)َ
 ا ػػػػدةَربػػػػطََبياءَ لػػػ ن الػػػػػَنبػػػػزة(َمػػػعَ ىبمػػػػنَ)ََاؽبمػػػػزةنػػػوبطََ(ىب)

َََ-: وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -1

 .البنوة َّ  من..... هئمئ
َ.النبياء َّ مت زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱ -2

َ؟.(ََخاِويٌَةََ َل َُ ُووِاَ ااضبطَمواضعَ)ََ/َٖ٘٘سؤاؿَر  َ
َ–مػػواتَيفَ)َالبنػػػوةَثػػالثَ(ََوِاػػَ اَخاِويَػػٌةََ لَػػػ َُ وَُ)ََوردتَ/َٖ٘٘اعبػػوابَر ػػ َ

( َجػػػاءََالبنػػػوةَيفَك ػػػفَاغبجػػػاج:َ)َابعبملػػػةَاَلنشػػػا يةَونضػػػبط اَاغبػػػ،َ(َ–الك ػػفَ
َابلفػػػػػػاء(َ جخ َبيَمػػػػػػاَيفَاغبػػػػػػ،َ)َابلػػػػػػواو(َ ٰى بل ػػػػػػاَيفَالبنػػػػػػوةَوالك ػػػػػػفَكلمػػػػػػةَ)َ

 ا ػػدةَاؼبوافنػػةَ(َ لػػ ََفػػاءمػػعََفػػاء)ََ( هتَ)َابلفػػاءأفَبدايػػةَاويػػةَبػػدأتََونضػػبط ا
ََََ-:ورةواجملا

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ..... هئمئ
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -2

 .الك ف َّ خض حض جض مص خص حص مس
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ٱُّٱ -3

 .اغب، َّ مص خص حص مس
اغبا ػػةَ( ََ–(َلو ػػدهاَأتػػبَفنػػطَيفَسػػور)َ)َالَمػػلَََخاِويَػػةكلمػػةَ)َمال ظػػةَ/ََ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٜ 

 َويفَاغبا ػػةَ( خئ)ََفتحػػةوانظػػوَا:ََ( هئ مئ خئ)ََمَصػػوبةيفَالَمػلَ
َ-:( مككلمةَ)َََك وة(َوانظوَا:ََ جل مكَ)َمك ورة

 .الَمل َّ هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ ُّٱ -1

 .اغبا ة َّ حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ  مع جع ُّٱ -2

ََكْ ََ)َاضبطَمواضعَ/َٗ٘٘سؤاؿَر  َ ََكْ َ)ََ(َلَِبْثبََ َاَؿ َ؟.(َلَِبثْػُت َْ َاَؿ
ََكْ ََ)َوردتَ/َٗ٘٘اعبوابَر  َ سورةَالبنوةَاويةََفنطَيفَوا دةَموة(ََلَِبْثبََ َاَؿ

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ(:ٜٕ٘)

ََكْ ََ)َأماٱ َّ  من .....هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئمئ َ(َلَِبثْػُت َْ َاَؿ

 يل ىل مل يك ىك  مكُّٱٱ(:ٕٔٔاويةَ)َيفَأخوَسورةَاؼبؤمَوفَموةَوا دةفوردتَ

ٱَّ مم ام ََونضب ماٱ َاؼبت خو  ل  َللموضع َالز دة َ)َ)َا دة َاؼبي  َيفَلَِبثْػُت َْز دة )
 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبؤمَوفَ ل ََاؼبي (َمعََلَِبثْػُت َْمنَ)ََاؼبي اؼبؤمَوفَ(َوأيضاَنوبطَ

َ.منَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
ََك َْوردتَ)ََمال ظةَ/ ٱ(َفنطَيفَهذينَاؼبوضم َمنَالنوحفَالكو .َ َاَؿ

َ؟.مثَاضبط اَ(َيَػْوًماَأَْوَبَػْمَ َيَػْوـٍََك َموةَوردتَ)َ/َ٘٘٘ر  ََسؤاؿ
َ–مػػػػواتَيفَ)َالبنػػػػوةََثػػػػالث(ََيَػْوًمػػػػاَأَْوَبَػْمػػػػَ َيػَػػػْوـٍََ)َوردتَ/َ٘٘٘اعبػػػوابَر ػػػػ َ

 َبيَمػػاَيفَالك ػػفَللمفػػود(َ مج حجاؼبؤمَػػوفَ( َيفَالبنػػوةَجػػاءَ بل ػػاَ)ََ–الك ػػفَ
َََ-:ابعبمعَ(  حت جتواؼبؤمَوفَ)َ

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ -1

 مح جح مج حج  مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئمئ



 ٓٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 جع مظحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس مخجس جخ

 .البنوة َّ  من.....خفحف جف مغ جغ  مع
  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ٱُّٱ -2

 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص
 .الك ف َّ حف جف مغ  جغ

َ.اؼبؤمَوف َّ زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن ٱُّٱ -3

َ؟.مثَاضبط اَ(َ َاَؿََبلَ)َأذكوَاؼبواضعَال َوردتَفي اَ/َٙ٘٘ َسؤاؿَر 
يوسػػػػػػفََ–يفَ)َالبنػػػػػػوةََمػػػػػػواتَسػػػػػػب(ََ َػػػػػػاَؿَبَػػػػػػلَ)َوردتَ/َٙ٘٘اعبػػػػػػوابَر ػػػػػػ َ

يوسػفَوالمػوافََ:َ)ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا َ(َموضمافالنبياءََ–طهََ–َموضماف
َََ-:(َموضمافويفَطهَوالنبياءَ

 هئمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱ -1

 حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب جب

 جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

  حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ

 .البنوة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل
  يثىف ىث مثنث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب ٱُّٱ -2

 .يوسف َّ مك لك اك يق ىق يف
 هت مت خت حت جت مبهب خب  جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -3

 .يوسف َّ مخ جخ مح  جح مج مثحج
 .طه َّ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من  خن  ٱُّٱ -4



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٔ 

 .النبياء َّ لك  خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّٱ -5
َ.النبياء َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ٱُّٱ -6

َََالضبطَوالفوا دَ/
البػاءَ(َمػعَ مسمػنَ)َالبػاءَ(َنػوبطَ خص حص مسجػاءَبمػدهاَ)ََيفَالبنوة -ٔ

 ا ػػػدهتاَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَاؼبتشػػػابهَمػػػعَنػػػوة ََوبمػػػنَاسػػػ َال ػػػورةَال
 .منَاس َال ورة وؼَ

 مئ خئوتشػػػػػػػابهَالػػػػػػػذيَجػػػػػػػاءَبمػػػػػػػدنباَ)ََموضػػػػػػػمافيفَسػػػػػػػورةَيوسػػػػػػػفَ -ٕ
 يف)ََالوؿ(َوبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ مب خب  جبحب هئ
 هت مت خت حت جت)ََالثػػػػػػػػػػػػاِن(َويفَ لك اك يق ىق
مػػػنََالػػػواوؿَ(َمػػػعََوؿَ)َأيَاؼبوضػػػعَالَومػػػنَكلمػػػةَأَالػػػواو( َنػػػوبطَ مث

 (. يفاس َاعبالؿَ)َ
 (َفا فظ اَ َلبيج. ىنيفَسورةَطػهَ)َ -ٖ
(َوبمػػػدَ حف  جف مغ جغ)ََالوؿ:َجػػػاءَبمػػػدَموضػػػمافبيػػػاءَيفَالن -ٗ

َالػػػواء:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما(َ ىب نب)ََالثػػػاِن
 (. نبمنَ)ََالفاء(َ بلَ جغمنَ)َ

َيوسف.َأوؿكلَاؼبواضعَأتبَصدرَحيةَ داَالبنوةََو -٘
َ؟.(ََوانظُْوَِإَ:َ)ََ(َفَانظُْوَِإَ:ََ)اضبطَمواضعََ/َٚ٘٘سؤاؿَر  َ
َونضػػبط االػػوـو َيفَالبنػػوةََومػػو فَفػػوردتَ(ََفَػػانظُْوَِإَ:ََ)أمػػاَََ/َٚ٘٘اعبػػوابَر ػػ َ

يفَاظبػػػػػاءََالػػػػواء(َااػػػػيؾَ ػػػػوؼََ"َإ:َبنػػػػوةَالػػػػوـوَفَػػػػانظُْوَِإَ:ََ":َ)َابعبملػػػػةَاَلنشػػػػا ية
َ)َفَػػػانظُوَْ)ََراءال ػػػورت َونوبط ػػػاَمػػػعَ (َنػػػوبطَ جم هل مل( َبمػػػدهاَيفَسػػػورةَالػػػوـو

َََ-(َأتبَبمدهاَيفَالبنوة: خض حضَـو َفَمل َأفَ)َوالَراءفي اَمعََالواءات



 ٕٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 هئمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -1

 حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب جب

 جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

  حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ

 .البنوة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 ٰهمه جه هن من خنحن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ -2

 .الوـو َّ  مئ هي مي خي حي جي
(َ َِإَ:ََأما ََثالثفوردتََابلواوَ(ََوانظُْو َالبنوة (َ َالكو  َالنوحف موضمافََمواتَيف

َ-طػهَ(:َ–كالنباَيفَنف،َاويةَ
 هئمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -1

 حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب جب

 جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

  حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ

 .البنوة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل

 حفجف مغ جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس  ٱُّٱ -2
 مل خل حل جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف

 .طه َّ جم هل

َََالضبطَوالفوا دَ/
َيفَاؼبوضعَ -ٔ َبمدها َجاء ََالوؿيفَالبنوة ََالثاِن(َويفَ جغ) (َ مق)

 َالوؿالبنوةَوباَنمل َأهناَاؼبوضعََراء(َمعَ جغمنَ)ََالواءونوبطَ
منَََاللفَاؼبديةمَ اَمعََلفَاؼبديةال(َنوبطَ مق)ََالثاِنواؼبوضعَ

 (.َأ صدَباَاؼبوضعَالثاِنكلمةََثِنَ)َ
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ٕ- َ (َ َطػه َيفَسورة َنوبطَ حقبمدها ََاؽباء( َمعَ حقمنَ) منََاؽباء(
ربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َ ا دةَ ل ََهسورةَط
َ.ال ورة

َ؟.مثَاضبط اَ(َحيًَةَلِّلَّاسََِك َموةَوردتَ)َ/َٛ٘٘سؤاؿَر  َ
مػػو  َجػػاءَبمػػدهاَيفَيفَالبنػػوةََومػػو فَ(ََحيَػػًةَلِّلَّػػاسََِ)َوردتَ/َٛ٘٘اعبػػوابَر ػػ َ

 ا ػػدةَ لػػ ََونضػػبط ما(َ هت  مت(َوبمػػدهاَيفَمػػو َ)َ  مق  حق مفالبنػػوةَ)َ
(َلنػػػهَت ػػػاوىَؾبػػػ ءَ متمػػػنَ)ََالػػػواء(َ بػػػلَ  مفمػػػنَ)ََاؽبمػػػزة:َاليتيػػػجَاؽبجػػػا  

ََََ-:م َوأخذتَاغبوؼَالثاِنَمَ ماضيفَاؼبَوَالواو وؼَ
 هئمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -1

 حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب جب

 جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

  حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ

 .البنوة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 هتمث  مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ ُّٱ -2

َ.مو  َّ مح جح مج حج
َ؟.مثَاضبط اَ(َاغبَْمًََ)َكلمةََك َموةَوردتَ/َٜ٘٘سؤاؿَر  َ
اؼبؤمَػػوفََ–الَحػػلََ–البنػػوةَ)ََمػػواتَيفَأربػػع(ََغبًَْمػػاَ)َوردتَ/َٜ٘٘اعبػػوابَر ػػ َ

فػػػاطوَالَحػػػلَوبنػػػوةَ:َ)َ ا ػػػدةَالضػػػبطَابعبملػػػةَاَلنشػػػا ية لػػػ ََونضػػػبط افػػػاطوَ( ََ–
(َوسيت َضػبطَاويتػ َيفَ حص( َوتشابهَالذيَأت َبمدهَيفَالَحلَوفاطوَ)ََاؼبؤمَوف

ََََ-تما::َموضم اَافَااءَهللا
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 هئمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱ -1

 حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب جب

 جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

  حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ

 .البنوة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 مض خضحض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ -2

 .الَحل َّ خف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱ -3

 .اؼبؤمَوف َّ مح جح مج حج مث هتمت  خت حت جت هب مب
 من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4

 يي ىي مي خي حي جييه ىه  مه جه ين ىن

َ.فاطو َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

َََك َموةَوردتَ)َ/َٓٙ٘سؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(ََلهََُفَػَلمَّاَتَػبَػ َّ
َََ)َوردتَ/َٓٙ٘اعبػػػوابَر ػػػ َ ػػػاَتَػبَػػػػ َّ بمػػػدهاَيفََلتوبػػػة ايفَالبنػػػوةََومػػػو فَ(ََلَػػػهََُفَػَلمَّ

َ ػػػػاؼمػػػعََ( هلمػػػػنَ)ََالنػػػاؼنػػػػوبطََ( خن حن جن مم خم حم جم هلَالبنػػػوةَ)
(َمػػػعَيتمػػػنَ)ََاؽبػػػاء(َنػػػوبطَ نث مث زث رث يتوة َويفَالتوبػػػةَأتػػػ َبمػػػدهاَ)َنػػػالب

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ َ لػػ ََهمػػنَاسػػ َالتوبػػَاؽبػػاء
َ-:ال ورة

 هئمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱ -1

 حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب جب

 جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
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  حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ

 .البنوة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱ -2

َ.التوبة َّ يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت

َأَِرِنََك َموةَوردتَ)َ/َٔٙ٘سؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(ََربِّ
َأَِرِنََ)َوردتَ/َٔٙ٘اعبػػػػػوابَر ػػػػػ َ  َيفَالبنػػػػػوةَال ػػػػػواؼيفَالبنػػػػػوةََومػػػػػو فَ(َََربِّ

طلػػػجَابػػػواهي َافَيػػػوىَكيفيػػػةَا يػػػاءَاؼبػػػوت  َويفَال ػػػواؼَطلػػػجَموسػػػ َأفَيػػػوىَربػػػهَ
 ا ػػدةََ واؼَ لػػ  الػػػَنبػػزةمَ مػػاَمػػعََاؽبمػػزة(َنػػوبطَ مج حج يػػمَجػػاءَبمػػدهاَ)َ

َََ-:ربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
 ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱُّ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه
 .البنوة َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ -2
 جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع
 .ال واؼ َّ  حل جل
َ-َالَِّذينََ)ََ(َِذيَنَيَُِفُنوفََالَََّوَمَثلََُ-َمََّثلََُ)َمواضعاضبطََ/َٕٙ٘سؤاؿَر  َ

َ؟.(َيَُِفُنوفَََالَِّذينََوََ
 نب ٱُّٱٱ(:ٕٔٙلػػػدىَاويػػػةَ)َأوَلَ(َالَّػػػِذيَنَيَُِفُنػػػوفَََمَّثَػػػلََُ)َوردتَ/َٕٙ٘اعبػػػوابَر ػػػ َ

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
الَّػػػِذيَنَََوَمثَػػلََُاَاويػػةَ) َأمػػَّ يل ىل مل يك ىكمك لك  اك يق ىقيف ىف
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 جم يل ىل مل خل ُّٱ(:َٕ٘ٙدىَاويػػةَ)لػََثنيػا(َوردتََيَُِفُنػوفََ

 جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم

اؼبواضػػػػػػػػػعَهػػػػػػػػػذهَ َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه
َكلمػػػةَ)ََالو يػػػدة َالثػػػاِنيفَاؼبوضػػػعََالػػػواو(َأتػػػبَز دةََمَّثَػػػلَُيفَالنػػػوحفَالػػػ َأتػػػبَفي ػػػا

َ. ا دةَالز دَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ا(ََوَمَثلَُ)
مػػػواتَيفَال ػػػورََأربػػػع(َمم ػػػاََمَّثَػػػلَُفػػػوردتَبػػػالَا ػػػيافَكلمػػػةَ)َ(ََالَّػػػِذيَنَيَُِفُنػػػوفََأمػػػاَ)َ

َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(الَ اءَ–حؿَ موافََ–َموضمافالبنوةَ)
َاءَْ ََالََِّوَََافََوََمَْ ََِلػََِ َِتََِوَنََبػَََ***َاءَْوَّ ػَُ َََةٌَمََبػََْرَأََ"ََالَِّذيَنَيَُِفُنوفَََ"

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي
  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ ٱُّٱ -2

 .البنوة َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن من ٱُّٱ -3
 . مواف حؿ َّ ٰر ٰذ يي ىي

 خن حنجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
َ.الَ اء َّ يه ىه  مه جه ين ىن من

َََالضبطَوالفوا دَ/
َونضػبط اَ( خل)ََالػواوإَلَموضعَالَ اءَجاءَبػز دةََواوصبيعَاؼبواضعَبالَ -ٔ

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل َ
 جه ين(َإَلَيفَحؿَ مػػػػػوافَأتػػػػػ َ)َ جسصبيػػػػػعَاؼبواضػػػػػعَجػػػػػاءَبمػػػػػدهاَ)َ -ٕ

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا(َ مه
(َو ػػػدـَاتبا ػػػهَابؼبػػػن َ نن من زنأتػػػ َؾبمػػػالَ)ََالوؿ:َموضػػػم يفَالبنػػػوةَ -ٖ
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(َمػػػػػعَ نن من زنووافػػػػػقَاويػػػػػةَالػػػػػ َ بل ػػػػػاَ يػػػػػمَأتػػػػػ َفي ػػػػػاَأيضػػػػػاَ)َ
(َ حص مس خس حسفجػػػػاءَمفصػػػػالَ)ََالثػػػػاِنأمػػػػاَ َال ػػػػَابل

 واجململَ بلَاؼبفصل َ
 ػدـَ)َيفَسػبيلََيفَسػورةَالبنػوة َ(َجاءتَمػوت  جس مخ جخَ)َفا دةَ/
الشػوطَيفَاَلوؿَ بػلَافَتَفػقَليػلَوهنػارََايَأ ػطَأوَلَ)َأيَاؼبوضعَالوؿَ(َهللاَ(

 سواَو النية..
َََ/َمال ظات

 من(َأتػػػػػبَ)٘ٗ(َوَبدايػػػػػةَالصػػػػػفحةَ)ٗٗفحةَ)يفَالبنػػػػوةَلػػػػػديَاَيفَالصػػػػػ -ٔ
 ( َأي:ََوَمَثلَُ(َمثَ)ََمََّثلَُ(َمثَبالَ)ََمََّثلَُ(َو ل َهذهَالشاكلةَ)َىن

َ.(َفانتبهَ َلبيجَالَِّذيَنَيَُِفُنوفََََوَمَثلَُ)ََ(َالَِّذيَنَيَُِفُنوفَََ(َ)َالَِّذيَنَيَُِفُنوفَََمََّثلَُ)َ
(َولكػنَسػياؽَاويػةَ ػنَٖٙ(َاويػةَ)َؽَبُ َْيَُِفُنوَفَأَْمػَوايفَسورةَالنفاؿَأتبَ)َ -ٕ

 ىئ نئ ُّٱٱالكفػػػػػػػارَالػػػػػػػذينَيَفنػػػػػػػوفَاَلمػػػػػػػواؿَليصػػػػػػػدواَ ػػػػػػػنَسػػػػػػػبيلَهللا:
  نت مت زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ
َ.َّ ىق يف  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت

َ؟.(ََماَأَنَفُنواََُ)َاضبطَمواضعَالكلمةَ/َٖٙ٘سؤاؿَر  َ
َ–الَ ػػػاءََ–وةَيفَ)َالبنػػػَمػػػواتَطبػػػ،(َََمػػػاَأَنَفُنػػػواََُ)َوردتَ/َٖٙ٘اعبػػػوابَر ػػػ َ

فنػػػطَوهػػػ ََ(َأَنَفُنػػػواَََْودبَػػػا)ََالبػػػاءَوَواو( َويفَالَ ػػػاءَبػػػز دةَالػػػَثػػػالثَمواضػػػعاؼبمتحَػػػةَ
 ا ػػػػدةَ لػػػػ ََاػبم ػػػػةاؼبواضػػػعَََونضػػػػبطَيفَحيػػػػةَانفػػػػاؽَالوجػػػاؿَ لػػػػ َالَ ػػػػاء َو يػػػدة

َ-:الضبطَابلشمو
َافَْحََتَِاَلمََْدََمَْبػَََاءَِ ََلََِِّلََةٌََوَنََبػَََ***َافَْوََخََْإَِ َََةٌَ ََطبََْ"ََََماَأَنَفُنواََُ"

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىنمن خن
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 ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
 .الَ اء َّ نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ

 هت مت ختحت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -3
 جع مظ حطمض خض  حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مفخف حف جف مغ جغ مع
 .اؼبمتحَة َّ هن من خن حن جنمم خم حم جم هل  خلمل

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه ٱُّٱ -4
َ.اؼبمتحَة َّ  مل مك لك هش مش هس مس مثهث هت

َ؟.مثَاضبط اَ(َأًَذىَ)َكلمةََك َموةَوردتَ/َٗٙ٘سؤاؿَر  َ
حؿََ–َأربػػػعَمواضػػػعَالبنػػػوةَ)ََمػػػواتَيفَشبػػػاف(ََأًَذىَ)َوردتَ/َٗٙ٘اعبػػػوابَر ػػػ َ

أذىَمػػػػنَرأسػػػػهَويفَ َيفَالبنػػػػوةَأ فػػػػاَهػػػػذهَاعبملػػػػةَ)َالَ ػػػػاءَ(َ–َموضػػػػماف مػػػػوافَ
َكلمػةََالربمةوه َصبيعَاؼبواضعََ(َاي َو وؿَاؼبمووؼَخيَمنَاؼبن ال َوردتَفي ػا

(َويفَالَ ػاءَيفَأيػػةَصػفةَصػػالةََولت ػممنَ–َيضػػووك َلػنويفَحؿَ مػوافَ)ََ( َأًَذىَ)
َ-(:بنواتَلػَ موافَوالَ اءََأربع:َ)َعبملةَاَلنشا يةابصبيعَاؼبواضعََونضبطاغبوب َ

  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب ُّٱ -1

 حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص حص

 من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جكمق

 مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه جه هن

 .البنوة َّ  هي مي هن من مل مك لك هش مشهس
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى  ٱُّٱ -2

 مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب
 .البنوة َّ حس جس
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 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ -3

 .البنوة َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي
 .البنوة َّ حس جس مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱٱ -4
 . مواف حؿ َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ ىئ ُّٱٱ -5
  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -6

 خف حف جف مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض جض مص
 . مواف حؿ َّ  مق حق مف

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -7
 خي  حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خنحن
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي
 ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

َ.الَ اء َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف
َ؟.(ََوَلَََخْوٌؼََ َلْيِ ْ ََوَلََُهْ َوَبْزَنُوفَََ)َاضبطَمواضعَ/َ٘ٙ٘سؤاؿَر  َ
مػػواتَيفََطبػػ،(َََوَلَََخػػْوٌؼََ لَػػْيِ ْ ََوَلََُهػػْ َوَبَْزنُػػوفَََ)َوردتَ/َ٘ٙ٘ َاعبػػوابَر ػػ
مػنَأسػل َوأنفنػواَالمػواؿََلَُلَػمَِ:َ)َاعبملةَاَلنشا يةمواضم اَبذهََونضبطالبنوةَفنط َ

( َ...حم جم يل ىل مل خل(َأيَاويػػػػةَ)ََملػػػػلوممػػػػ َ)ََ(َبػػػػالَرابَمػػػػوت 
وأنفنػواَ( َوممػ َ)َ....جن  مم خم حم جم هل ملخلٱ(َاويػةَ)َمنَأسل ومم َ)َ
(َأيَيفََبػػػػػػػػػالَراب( َوممػػػػػػػػػ َ)َ...رن مم ام(َاويتػػػػػػػػػ َ)َمػػػػػػػػػوت المػػػػػػػػػواؿَ

َََ-:الوابالصفحةَال َتكلمبَفي اَاو تَ نَ
 خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البنوة َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من
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 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملخلٱُّٱ -2

 .البنوة َّ مي  خي حي
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ -3

 .البنوة َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي
  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ ُّٱ -4

 .البنوة َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ -5

َ.البنوة َّ ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

َ؟.مثَاضبط اَ(َ َػْوٌؿَمَّْمُووؼٌََك َموةَوردتَ)َ/َٙٙ٘سؤاؿَر  َ
دمحم( ََ–يفَال ػػػػورَ)البنػػػػوةََمػػػػو ف(ََْمػػػػُووؼٌَ َػػػػػْوٌؿَمَََّ)َوردتَ/َٙٙ٘اعبػػػػوابَر ػػػػ َ
 ا ػػػػدةَالػػػػز دةََ لػػػػ َونضػػػػبط اَ(َمَّْمػػػػُووؼٌََ َػػػػػْوؿٌَوََيفَسػػػػورةَدمحمَ)ََالػػػػواووأتػػػػبَبػػػػز دةَ
َ-:للموضعَاؼبت خو

 .البنوة َّ حس جس مخ جخ محجح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ -1
َ.دمحم َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ُّٱ -2

َ؟.(ََوَمْةِفوَةًََ-َوَةٌََوَمْةفََِ)َاضبطَمواضعَ/َٚٙ٘سؤاؿَر  َ
َ–النفػاؿََ–)َالبنػوةَمواتَيفََأربعَابلض َ(ََوَمْةِفوَةٌََ)َوردتَ/َٚٙ٘اعبوابَر  َ

( َويفَ خت حت َيفَالبنػػوةَ)َضػػ َتَػػويناغبديػػدَ( َصبيػػعَاؼبواضػػعَأتػػ َ بل ػػاََ–دمحمَ
(َلػػػذاَفانتبػػػهَأفَ رث يت(َويفَاغبديػػػدَ)َ نن( َويفَسػػػورةَدمحمَ)َ رثالنفػػػاؿَ)َ

َََ-:بتَوينَالض (ََةٌََوَمْةِفوََ)َ
 .البنوة َّ حس جس مخ جخ محجح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ -1
 .النفاؿ َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت ُّٱ -2
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 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -3
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 .دمحم َّ هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئخئ

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ٱُّٱ -4
 متزت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ
 اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت
َ.اغبديد َّ  مك لك

(َٜٙفنػػػػػػطَيفَسػػػػػػورةَالَ ػػػػػػاءَاويػػػػػػةَ)َمػػػػػػوةَوا ػػػػػػدةوردتَابلَصػػػػػػجََ(ََوَمْةِفػػػػػػوَةًََأمػػػػػػاَ)
 مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ ُّٱ:َ ا ػػػػدةَالمَايػػػػةَابويػػػػةَالو يػػػػدة لػػػػ ََونضػػػػبط ا
 .َّ يب ىب نب

يََغِنَي)(َ ِلي ٌَََغِنَي)َاضبطَمواضعَ/َٛٙ٘سؤاؿَر  َ َ؟.(َكوِ ٌَََغِنَي()دٌَضبَِ
(َٖٕٙيفَالبنػوةَلػدىَاويػةَ)َموةَوا دة(َََ ِلي ٌَََغِنَيَ)َوردتَ/َٛٙ٘اعبوابَر  َََََ

 مث هت مت خت حت جت ٱُّٱَ: ا ػػػدةَالمَايػػػةَابويػػػةَالو يػػػدة لػػػ ََونضػػػبط ا
 .َّ حس جس مخ جخ محجح  مج حج

يدٌَََغِنَيَأماَ) َ–إبػواهي ََ–َالبنػوةَمػواتَيفَالنػوحفَالكػو َيفَال ػورَ)َأربػعفوردتََ(َضبَِ
َالتةػابنَ:َ)َابعبملةَاَلنشػا يةَونضبط اَ(التةابنََ–لنمافَ (َبنػوةَإبػواهي َلػػَلنمػافَيػـو

وتػػػذكوَأفََيفَالنػػػوحفَو يػػػدةوهػػػ َ(َرث يت)ََالػػػالـيفَسػػػورةَإبػػػواهي َأتػػػبَبػػػز دةَ
واب ػػ َال ػػورَيفَاظب ػػاََابلػػالـ(َفي ػػاَ يتف تػػبَ)ََالػػالـاسػػ َال ػػورةَلػػي،َفيػػهَ ػػوؼَ

َََ-:( مه جه( َتشابهَالذيَأت َ بل اَيفَابواهي َولنمافَ)َََغِنَيف تبَ)َََلـ
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 ٰىين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱ -1

 خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 .البنوة َّ حت  جت هب مب
 .إبواهي  َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -2
 ين ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .لنماف َّ جي يه ىه مه جه
 خئحئ  جئ ييىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ -4

 .التةابن َّ حب جب هئ مئ
 ا دةَالمَايةَ ل ََونضبط ا(َٓٗلدىَاويةَ)َيفَالَملَموةَوا دةَ(ََكوِ ٌَََغِنَيَأماَ)

 منزن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱٱ:ابويةَالو يدة

  خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن
 .َّ حج مث هت مت خت حت جت هبمب

ََمال ظةَ/
َكلمة -ٔ (َ ػداَ مه(َأت َ بل اَاس َاعبػالؿَ)َََغِنَي)ََكلَاؼبواضعَال َأتبَفي ا

 (. مت(َأت َ بل اَ)َََكوِ ٌَاؼبوضعَالذيَات َباَصفةَ)ََ
ََغػػِنَيَخػػت َ)الثػػاِن(ََوََ لِػي ٌَََغػػِنَيخػػت َ)َالوؿَ:َموضػم يوجػػدَلػػديَاََيفَالبنػوة -ٕ

يػػدٌَ َأيَاؼبوضػػع)ََؿمػػنَكلمػػةَأَوَالػػالـ(َمػػعَََ لِػػي ٌَمػػنَ)ََالػػالـ( َنػػوبطَضبَِ
يدٌَ)ََالثاِنويفََاوَل(َََ ِلي ٌَ:َ)َذفإ( ََالوؿ  (.َضبَِ

 جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱاويػػػػةَالو:ٱٱٱفا ػػػػدةَ/

َلَيمجػػػلََاغبلػػي لفََاغبلػػػ انسػػجَذكػػوََالذىَيفَاويػػػةَالو:َؼبػػاَذكػػوَ.َّجس مخ
َ.اغبِل انسجَذكوََالذىفلماَذكوََأُوذيابلمنوبةَوَلَيةضجَسويماًَإذاَ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖ٘ 

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱٱٱاويةَالثانيػةأماَ

 جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن

هػػػػذهَلػػػػي،َفي ػػػػاَأذىَوإمبػػػػاَإنفػػػػاؽَمػػػػاَهػػػػوَِخػػػػالؼَ َّ حت  جت هب مب خب حب
 زي ريَاَلْو: َأنػػػػبَأنفنػػػػبَمػػػػنَاػببيػػػػمَوهللاَغػػػػنَ ػػػػنَهػػػػذا.َهللاَتمػػػػا:َ ػػػػاؿَ)

(َوالَػػاسَهبػػجَأفَتَفػػقَالطيػػجَولػػي،َاػببيػػمَالػػوديء َأنػػبَ ىي ني مي
هللاَغػػػنَ ػػػنَهػػػذا.َاويػػػةَالو:َفي ػػػاَأذىَفَاسػػػجَذكػػػوَتَفػػػقَاػببيػػػمَيفَسػػػبيلَهللاَو
(َلنػهَ جتََ:َيفَاإلنفاؽَفاَغنَوضبيدَفػذكوَفي ػاَ)اغبلي َوهذهَفي اَخالؼَاَلوَْ

َ(.َد.َفاضلَال اموا  )ََهبجَأفَتفملَ ىَرُبمدَ ل َماَتَُفق.

تُػْبِطُلواََْك َموةَوردتَ)َ/َٜٙ٘سؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(ََلََ
تُػْبِطُلواََْ)َوردتَ/َٜٙ٘ َاعبوابَر  دمحمَ( َيفَسػورةَدمحمََ–)َالبنػوةَيفَمػو فَ(َََلََ

بمػػػدهاَيفََ  ا ػػػدةَالػػػز دةَللموضػػػعَاؼبتػػػ خو لػػػ ََونضػػػبط اَ( مث زث)ََالػػػواوبػػز دةَ
وة َويفَسػػػػورةَدمحمَجػػػػاءَبمػػػػدهاَنػػػػالبَ ػػػػاؼمَ ػػػػاَمػػػػعََالنػػػػاؼ(َنػػػػوبطَ جضالبنػػػػوةَ)

َََ-:د(محمػاس َال ورةَ)َميماتمَ اَمعََاؼبيمات(َنوبطَنث)
  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ٱُّٱ -1

 خلحل جل مك لك خك  حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ

 .البنوة َّ  مه جه هن من خن حن جنمم خم حم  جم هل مل
َ.دمحم َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -2

َ؟.مثَاضبط اَ(َراَِئءَالَّاسََِك َموةَوردتَ)َ/َٓٚ٘سؤاؿَر  َ
الَ ػاءََ–)َالبنػوةَتَيفَمواَثالث(ََراَِئءَالَّاسََِوردتَ)/ََٓٚ٘اعبوابَر  َ

"َ  ػػواءَبنػػوةَالنفػػاؿََراَِئءَالَّػػاسََِ":َ)َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط االنفػػاؿَ(ََ–
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ََ-:(َالَّاسََِراَِئءوََ)ََالواوأتبَبز دةَفنطَ( َويفَالنفاؿَللَ اءَ
  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ُّٱ -1

 خلحل جل مك لك خك  حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ

 .البنوة َّ  مه جه هن من خن حن جنمم خم حم  جم هل مل
 خن حنجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .الَ اء َّ يه ىه  مه جه ين ىن من
 ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ٱُّٱ -3

َ.النفاؿ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ََكَمَثلََِك َموةَوردتَ)َ/َٔٚ٘سؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(ََفَمثَػُلُه
ََكَمَثلََِ)َوردتَ/َٔٚ٘اعبوابَر  َ َََ-:ال واؼيفَالبنوةََوَمو ف(َََفَمثَػُلُه

  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ٱُّٱ -1
 خلحل جل مك لك خك  حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ

 .البنوة َّ  مه جه هن من خن حن جنمم خم حم  جم هل مل
 مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -2

 خص حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
َ.ال واؼ َّ مظ حط مض خض  حض جضمص

ََكَ ُبواََْ)َأينَوردتَ/َٕٚ٘سؤاؿَر  َ َّا َ؟.مثَاضبط اَ(َفبِّ
ََكَ ػػػػُبواََْ)َوردتَ/َٕٚ٘ َاعبػػػػوابَر ػػػػ َّػػػػا َ–ضػػػػمافََومالبنػػػػوةَ)َمػػػػواتَيفََأربػػػػع(ََفبِّ

َََ-(:بنوت َإلبواهي َبمدَالشورىالشورىَ( َونضبط اَابعبملةَاَلنشا ية:َ)َ–إبواهي َ
 .البنوة َّ  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض ٱُّٱ -1
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  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ٱُّٱ -2
 خلحل جل مك لك خك  حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ

 .البنوة َّ  مه جه هن من خن حن ممجن خم حم  جم هل مل
 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص ٱُّٱ -3

 .إبواهي  َّ  مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق  حق
 خف  حف جفمغ جغ مع جع مظ حط  مض خض ُّٱ -4

 جم هل ملخل حل جل مك لك  خكحك جك مق حق مف

َ.الشورى َّ  مم خم حم
َََالضبطَوالفوا دَ/

 منَاعبزءَالثاِن.َاغبزبَالوؿيفَختاـََالوؿوضعَاؼبَيفَالبنوة -ٔ
 مف( َويفَابػػواهي َ) مم خم حم  جم هل ملالبنػػوةَ)َمػػنََالثػػاِناؼبوضػػعَ -ٕ

(َويفَخك حك( َيفَايػػػةَالبنػػػوةَتنػػػدمبَ)خك حك جك مق  حق
 حك(َفتكػوفَ) حك(َوَ)َ حك(َفَوبطَبػ َ)َ خك  حكنف،َاويةَأتبَ)َ

( َأمػػػػػػاَيفَسػػػػػػورةَ جك مق(َمتندمػػػػػػةَيفَالبنػػػػػػوةَ لػػػػػػ َكلمػػػػػػةَ)َخك
مػػػػػي َ(َنػػػػػوبطَ جك مق(ََوتنػػػػػدمبَ)َ خك حكابػػػػػواهي َفتػػػػػ خوتَ)َ

(َيفَسػػػػػػػورةَ جك مقفَنػػػػػػػدمبَ)ََ إبػػػػػػػواهيمػػػػػػػي َ(َمػػػػػػػعَجك مق)
 حكمػػػنَ)َالمػػػ :َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََنضػػػبط ما َأيضػػػاَ ابػػػواهي
 (َيفَإبواهي .جك مقمنَ)َاؼبي (َيفَالبنوةَ بلَخك

حيػػػةَالبنػػػوةَيفَسػػػياؽَاَلنفػػػاؽَوالصػػػد ة َواؼبَفػػػقَممػػػٍطَولػػػي،َكاسػػػجَفتػػػ خوََفا ػػػدةَ/
 .جَفتندـَالك جماملَكاسوالالك ج َبيَماَيفَابواهي َف  َيفَسياؽَالمملَ

(َمػعَ حطَ)ا َ(َنوبطَب َ حطيفَسورةَالشورىَجاءَ بل اَ)َ -ٖ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَورىَ لػ َشالا َ

َ.اس َال ورة
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َ؟.(َُأُكُلَ اَ–َأُُكَلَ اَ)َاضبطَمواضعَ/َٖٚ٘سؤاؿَر  َ
َ–َالبنػوة)َمػواتَيفَثػالثَوردتَمفتو ػةَبػالـَ(َأُُكَلَ ػاَ)أمػاََ/َٖٚ٘اعبوابَر ػ َ

 لػػػ ََونضػػػبط ا َمفتو ػػػةَالػػػالـوالصػػػلَيفَالنػػػوحفَأفَتػػػودَفي ػػػاََالك ػػػف( َ–إبػػػواهي َ
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو

َفَِ َْكَََالَْي َيفَاهَِوََبػَِْإََةََُوَنََبػَََ***َيفََةٌَثََاَلَثََ"َََأُُكَلَ اَأَ"َوََا ػَْوََ
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن

 .البنوة َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي
 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .إبواهي  َّ من خن
 .الك ف َّ حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حف جف ٱُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
يفَالبنػػػػػػػػػػوةََالفػػػػػػػػػػاء(َز دةَخف(َويفَالك ػػػػػػػػػػفَ)َ ين بل ػػػػػػػػػػاَ)ََيفَالبنػػػػػػػػػػوة -ٔ

َفػاء َوأيضػاَالبنػوةَلػي،َفي ػاَ ا دةَالز دةَلل ػورةَالطػوؿ ل ََونضبط ا
فلػ َأتتََفػاءففػ َاظب ػاََفاماَالك ػ(َ ين)ََالفاءفجاءتَفي اَبز دةَ

 (. خف)ََالفاءفي اَ
َكلمػةَ)َ -ٕ مػنَاسػ ََاليػاءمَ ػاَمػعََاليػاء(َنػوبطَ خليفَسورةَإبػواهي َجػاءَ بل ػا

 ا دةَربطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَ َ(َ ل َيال ورةَ)َإبواه
َ.منَاس َال ورة

َ(َ َوا دةفوردتََمضمومةبالـََ(َأُُكُلَ اوأما ََموة (َٖ٘الو دَاويةَ)فنطَيفَسورة
 مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا
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 خي  حي جييه ىه مه جه ينىن من خن  حنجن يم ىم
 .َّ ىي مي

َكلمةَ/َٗٚ٘سؤاؿَر  َ َ؟.(َِضْمَفْ ََِ)َ ددَاؼبواضعَال َأتبَفي ا
َال ػػػػػزابَ–)َالبنػػػػػوةَمػػػػػواتَيفََثػػػػػالث(ََِضػػػػػْمَفْ ََِ)َوردتَ/َٗٚ٘اعبػػػػػوابَر ػػػػػ َ

ل ػػزابَواببنػػوةَذبػػدهاَيفَال"ََِضػػْمَفْ ََِ":َ)َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَنضػػبط اَوَ( موضػػم َ
َََ-(:َموضم 

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن

 .البنوة َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي
 جكحك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -2

 .ال زاب َّ  خل حل جل مك لك خك
َ.ال زاب َّ مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -3

َََ/الضبطَوالفوا دَ
 خن حنسياؽَاويةَالكالـَفي اَ نَجَةَأتػبَاكل ػاَضػمف َ)ََيفَالبنوة -ٔ

 (. جه ين  ىن من
َبيَماَموضم َال زابَجاءَيفَمضا فةَالمذاب. -ٕ

َ؟.صدرَحيةَ(َفَِإفَملَََّْ)َأينَوردتَ/َ٘ٚ٘سؤاؿَر  َ
يوسػفََ–َضػمافَومالبنػوةَ)َمواتَيفََطب،(ََفَِإفَملَََّْ)َوردتَ/َ٘ٚ٘اعبوابَر  َ

َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَصَ(النصَ–الَورََ–
ََصَْصََالنَََورَمُثَُّنَوَََفََوسَُُيََلػََِْ َِتػَََوَنََبػَََ***َصََّْالَْيفََةٌَ ََطبََْ"ََفَِإفَملَََّْ"
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 جن ممخم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -1
 .البنوة َّ  خن حن

  خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱ -2

 .البنوة َّ حض جض مص خص حص مس
 .فيوس َّ حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -3
 ىن من خن  حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 .الَور َّ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه جهين
 مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع  جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -5

َ.النصص َّ  حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك
َََالضبطَوالفوا دَ/

 (.ٖٖال ؤاؿَ)َاعبزءَالوؿمتَضبط ماَيفََالبنوةَموضم  -ٔ
مػػػػػنََاليػػػػػاء(َأيَأخَيوسػػػػػف َونػػػػػوبطَ مح جحيفَيوسػػػػػفَجػػػػػاءَبمػػػػػدهاَ)َ -ٕ

 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنََوسػفَ(َ لػ ييفَاس َال ورةَ)ََالياء(َمعَجح)
 .اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

(َيفَاَلستئذافَبػدخوؿَ خم حم جم يل ىليفَالَورَجاءَبمدهاَ)َ -ٖ
 بيوتَالَاس.

(َ حطمػػػػػػػػنَ)ََال ػػػػػػػػ (َمظ حطجػػػػػػػػاءَبمػػػػػػػػدهاَ)ََيفَالنصػػػػػػػػص -ٗ
َ.الصفيمنَأ وؼََصصمنَالنَلصادوا
مػػواتَوَلَدا ػػ ََشبػػاف(َالػػ َوردتَيفَسػػياؽَاو تَف ػػ ََفَػػِإفَملََّْأمػػاَ)ََمال ظػةَ/

َغبصوها.

أَيَػَودسََأَ دُُكْ ََأفََتُكوَفََلُهََجٌَّةََ):َ(ٕٙٙ)يفَالبنوةَاويةََ/َٙٚ٘سؤاؿَر  َ
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َالثََّموَاِتََوَأَصابَُهَالَْ َُكلِّ يٍلََوأَْ ََاٍبَذَبْوِيَِمنَرَبِْتَ اَالَنْػَ اُرَلَُهَِفيَ اَِمن ِكبَػُوَمِّنَلبَِّ
َلُكُ َاوَ ِتَ َالّلَُ ُ َيُػبَػ ِّ ََ ََكَذِل َوَلُهَُذرِّيٌَّةَُضَمَفاءَفََ َصابَػَ اَِإْ َصاٌرَِفيِهَاَنٌرَفَاْ تَػَوَ ْب

 يمَ دَأتت َصبلةَ بلَصبلة ََاويةهذهََ دَوبدثَلب،َيفَ(ََلَملَُّكْ َتَػتَػَفكَُّووفََ
َضبط ا؟.نَفكيف

َ- َوكماَيل :تن ي َاعبملأوََاؼبم ف  َفي اَهوََالضابطَ/َٙٚ٘اعبوابَر  َ
َ.سب َجَةَمنَلبيلَوأ َاب:َأوَل
إنبػػاتَكػػلَالثمػػواتَ)َوكػػلَالثمػػواتََاعبَػػةَوهػػذاَسػػبجَيفَجػػو فَالهنػػارَيف:ََثنيػػاًَ

َالػػ َاػجارال َوالَخيػػلَوال َػابَنبػاَوعَالثمػوةَنف ػػ اَفضػالًَ ػنَتَو  ػاإاػارةَإ:َنػ
َ.نةَ(ربيطَابغبدينةَنف  اََلَؾبودَأاجارَاغبدي

وجػودَتلػَََ ػىَيفَاَلبػتالءكربَال نَمعَوجودَذريػةَضػمفاءَوهػوَنػوعَمػنَ:ََثلثاًَ
َكربَ.ةَّاءَ يمَستصبحَمطمماًَللطامم اغبدينةَال ال نَ ل َالذريػةَالضػمفاءََوتندـ
َاؼبصيبةَ.َأبلغَيف
َ.جَاغبدينةَإ صارَفيهَانرَفيحو  اتتضحَاؼبصيبةَأكثوَ َدماَيصي:َرابماًَ

يٍلََوأَْ ََابٍَََجَّةٌَ)اضبطَمواضعََ/َٚٚ٘سؤاؿَر  َ ََجَّاتٍَ)َ(َوِ ََجٍََ-َمِّنَلبَِّ
يٍلَ َ؟.(َوأَْ ََابٍَمِّنَلبَِّ

يٍلََوَأْ ََابٍَََجََّةٌََ)َأماَ/َٚٚ٘اعبوابَر  َ سورةََيفَوا دةَفنطَموةَوردتَ(َمِّنَلبَِّ
 َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط اَ(ٕٙٙالبنوةَاويةَ)

 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب

 .َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
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يػػٍلَََجَّػػةٌََأمػػاَ) ػػنَلبَِّ (َٜٔوا ػػدةَفنػػطَيفَسػػورةَاإلسػػواءَاويػػةَ)مػػوةََوردتَ(ََوِ ََػػجٍَمِّ
  اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱَ: ا ػػدةَالمَايػةَابويػػةَالو يػػدة لػػ ََونضػبط ا

 .َّ مل يك ىك مك لك

يػػػػلٍَََجَّػػػػاتٍَأمػػػػاَ)َ ػػػػنَلبَِّ يػػػػ،َ(ََ–يفَال ػػػػورَ)َاؼبؤمَػػػػوفََمػػػػوت (َفػػػػوردتَََوأَْ ََػػػػابٍََمِّ
َ-: ل َ ا دةَالضبطَابلشموَونضبط ا
يٍلَََجَّاتٍََ" ََابَْحََصََْأََ،َ ََيََوفَوََََُمَِؤَْمََُالَْيفََ***"َََوأَْ ََابٍَمِّنَلبَِّ

 .اؼبؤمَوف َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ٱُّٱ -1
َ.ي، َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -2

َََلفوا دَ/الضبطَوا
 (. حي - ىه - ينَل اَ ولهَتما:َيفَسورةَاؼبؤمَوفَ)َ -ٔ
 (. حي - ىه - يكوَل اَ ولهَتما:َيفَسورةَي،َ)َ -ٕ

( َالبنػوةَإ:َاإلسػواء(َابإلفػوادَمػنَ) ّٰجاءَبنوؿَ)ََنصفَالنوحفَالوؿَمال ظةَ/
َ(. ىهبنوؿَ)ََونصفَالنوحفَالثاِن

َالثََّموَاَك َموةَوردتَ)َ/َٛٚ٘سؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(َتَِِمنَُكلِّ
َالثََّمػػػػػوَاتََِ)َوردتَ/َٛٚ٘اعبػػػػػوابَر ػػػػػ َ َُكػػػػػلِّ َ–البنػػػػػوةَ)َمػػػػػواتَيفََسػػػػػب(ََِمػػػػػن

 ا ػدةَالضػبطَابعبملػػةَ لػػ ََونضػبط اَدمحمَ(َ–َموضػمافالَحػػلََ–الو ػدََ–ال ػواؼَ
الو ػدَوأوؿَالَحػلَجػاءََموضػم يفََ(ََبنوةَال واؼَوالَحلَلػَر دَودمحم:َ)َاَلنشا ية
َكلتػػػػاَاويتػػػػ َ( يف ىف يث)ََابلػػػػواو  رن مم ام يلختمتػػػػاَ)َوضػػػػعَرابطػػػػاَؽبػػػػاَأف
 رن مم ام يلمنَسورةَالَحلَختمبَبػػَ)ََالثاِن( َوكذلََاؼبوضعَمن زن
كلمػػةَََواوَمػػنَسػػورةَالَحػػلَنػػوبطَالثػػاِنَوالوؿَ(َولكػ َنضػػبطَاؼبوضػػعَ من زن

َ(.َ يف ىف يثمنَ)ََالواو(َمعََا صدَبهَاؼبوضعَالوؿؿَ)ََوأ
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 مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -1

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 .البنوة َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىثنث
 حق مف  خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض ٱُّٱ -2

 خم حم جم ملهل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 .ال واؼ َّ  حن جن مم

 لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىثنث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -3
 .الو د َّ نن من زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك

 اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث ُّٱ -4

 .الَحل َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك
 ني مي زي  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل  ىل مل ٱٱُّ -5

 .الَحل َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي
 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -6

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
َ.دمحم َّ هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ خئمئ

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػنََاؽبػػاءَوالبػػاءَ(َنػػوبطَ زت رت(َجػػاءَ)َ يب ىب نببمػػدَ)ََيفَالبنػػوة -ٔ

 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَ لػػػ ََهنػػػَوبمػػػنَالَاؽبػػػاءَوَالبػػػاءمػػػعَ(َ رت)َ
 .اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

مػنََالػواء(َمػعَ حممػنَ)ََالواء(َنوبطَ خم حم جميفَال واؼَبمدهاَ)َ -ٕ
 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةاؼََوال 

َ(َمػػػػػع ىقمػػػػػنَ)ََالمػػػػػ نػػػػػوبطََ( لك اك يق ىقيفَالو ػػػػػدَبمػػػػػدهاَ)َ -ٖ
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 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَدَ لػػ َ ػػمػػنَالَوَالمػػ 
 .منَاس َال ورة

 يث ىث نث  مث زثَمػػػػػنَالَحػػػػػلَجػػػػػاءَ بل ػػػػػاَ)َالوؿاؼبوضػػػػػعَ -ٗ

أنػػػػػػواعَالَبػػػػػػاتَالػػػػػػذيَسػػػػػػيخوجَابَلضػػػػػػافةَا:َكػػػػػػلََ( يف ىف
َكػػلَالثمػػوات:َخػػاصَابَالثػػاِنالثمػػوات َأمػػاَاؼبوضػػعَ لَحػػلَأفَ كلػػواَمػػن

 (.نن من زن رن مم ام يل  ىل مل)
(َخئ حئ جئمػنَ)َاؼبيمػاتنوبطََ(  خئ حئ جئرةَدمحمَبمدهاَ)َيفَسَو -٘

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَدَ لػػ َمػحمػػمػػنَاسػػ َسػػورةََاؼبيمػػاتمػػعَ
َََ.اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َ(؟.أَيَِمدُُك ََْ-َيَِمْدُك ََْ-َيَِمدُُك ََْ–َيَِمدُُك َُ)َبطَمواضعاضَ/َٜٚ٘سؤاؿَر  َ
َ-: ا دةَالضبطَابغبصونةَ ل َاؼبواضعَال ابَونضبطَ/َٜٚ٘اعبوابَر  َ

َ-النفاؿَ(:َ–فنطَيفَال ورَ)َالبنوةََموت وردتَ(:ََيَِمدُُك ََُ:َمواضعَ)أوَلًَ
 حسجس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ  خص حص مس خس
 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -2

 .النفاؿ َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت
َالضبطَوالفوا دَ/

َة نػَومػنَالبَالػواءَوالنػاؼَمَ اَمػعََالواءَوالناؼََ(َنوبطهتيفَالبنوةَبمدهاَ) -ٔ
 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ

(َحئمنَاسػ َاعبػالؿَ)َاؽبمزة(َنوبطَ مئ خئ حئيفَالنفاؿَبمدهاَ)َ -ٕ
 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ لػػ ََنفاؿ  مػػنَالػػػَاؽبمػػزةمػػعَ

َ. وؼَمنَاس َال ورة
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َ

ٖٙ 

نفػػػ،َاويػػػةََمػػػواتَيفَ)َالبنػػػوةَ"َمػػػو فسػػػاكَةََدبػػػي وردتَ(:ََيَمِػػػدُُك ََْعَ):َمواضػػػَثنيػػػاًَ
َ-غافوَ(:َ–"َال ابنةَولكَ اَاتبََثنياَ

 جسحس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت ُّٱ -1

 .البنوة َّ  خص حص مس خس

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱٱُّٱ -2
 يف ىفيث ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب
 زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق
 .غافو َّ نن من

َطَوالفوا دَ/الضب
مػػنَكلمػػةََبوطػػةالتػػاءَاؼبَوَوَالػػواء(َنػػوبطَ جس مخ جخيفَالبنػػوةَبمػػدهاَ)َ -ٔ

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَ لػػ ََ وةالبنػػمػػنََالتػػاءَاؼبوبوطػػةَوَالػػواءمػػعََ( جخ)َ
 .منَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

الػػواءَ(َنػػوبطَ من زن رن مم ام يل ىل ملَبمػػدهاَ)َسػػورةَغػػافويفَ -ٕ
 ا ػدةَربػطَ لػ ََ فواسػ َسػورةَغػاَمػنَالواءَوالفػاء(َمعَ زنَ)َوالفاء

 . وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
طهََفنطَيفَسورةَموةَوا دةوردتََساكَت َمي َوَداؿب(:ََيَِمْدُك ََْضعَ)مَوَ:َثلثاًَ

 خض حض جض مص خص  حص مسخس حس جس مخ جخ مح ُّٱ(:َٙٛاويةَ)
  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حطمض
تذكوَأنهَأت َ بل اََوَ.يةَابويةَالو يدة ا دةَالمَاَ ل ونضبط اَأيضاَ َّ خك حك

َ.( مصَاستف اـَ)
فنطََموةَوا دةوردتََساكَةَمي َوَاستف اـَنبزةسبنت اََ(:َأَيَِمدُُك ََْضعَ)مَوَ:رابماًَ

َ)َيفَسورة َاوية  حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱَ(:ٖ٘اؼبؤمَوف
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَ ل ونضبط اَأيضاَ  َّ مت  خت
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ا ػػدةَ  لػػ ََاؽبمػػزات(َبمػػدهاَيفَنفػػ،َاويػػة َفػػاربطَبػػ َ جب - جبوَل ػػاَؾبػػ ءَ)َ
َأيضا.اؼبوافنةَواجملاورةَ
َ؟.مثَاضبط اَ(َاِبْلَفْحَشاءَ)َكلمةََك َموةَوردتَ/َٓٛ٘سؤاؿَر  َ
َ–ال ػواؼََ–)َالبنػوةَمػواتَيفََثػالث(ََاِبْلَفْحَشػاءَ)َوردتَ/َٓٛ٘اعبوابَر  َ

بنػػوةَال ػػواؼَلػػػَنػػورَبػػالََثػػالث"ََْحَشػػاءاِبْلفََ"َ:َ)ابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط اَالَػػورَ(
َكلمػاتَالمػوَ)(َخالؼ  َيفَ(ىن - مح جح - مث َيفَصبيعَاو تَ )َفي ا

اؼبوضػػػػعَالبنػػػػوةَوالَػػػػورَجػػػػاءَفي ػػػػاَأفَالشػػػػيطافَ مػػػػوَابلفحشػػػػاء َبيَمػػػػاَيفَال ػػػػواؼَ)
َكلمةَ)َالوسط َََََ-:( حب  جب هئ(َسبن ا

 حسجس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ُّٱ -1

 .البنوة َّ  خص حص مس خس
 مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ٱُّ -2

 .ال واؼ َّ مص خص حص مس خس حس جس جخمخ
 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن

َ.الَور َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
ََكِثيًاَك َموةَوردتَ)َ/َٔٛ٘سؤاؿَر  َ وًا َ؟.(ََخيػْ

ََكثِػػػػػيًاَ)َوردتَ/َٔٛ٘اعبػػػػػوابَر ػػػػػ َ ػػػػػوًا الَ ػػػػػاء َيفَالبنػػػػػوةَلبنػػػػػوةََويفَاَمػػػػػو ف(َََخيػْ
َكوهَالَ اء: َكثيا َويفَالَ اءَيفَ دـ ََََ-جاءتَيفَاغبكمةَومنَيؤهتاَفندَاو)َخيا

 خف جفحف مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ُّٱ -1

 .البنوة َّ  حك جك مق حق مف
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  مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ٱُّٱ -2

 حص مسخس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص

َ.الَ اء َّ  حف جف
ََيذَّكَّوَُ)َضبطَمواضعاَ/َٕٛ٘سؤاؿَر  َ َالَْلَبابََِِإَلَََّوَما َا)َ(أُْوُلوْا َيَػَتذَكَّوََُِإمبَّ

َ؟.(أُْولُواَاْلَْلَبابََِولِيَػَتذَكََّوَ)َ(أُْوُلواَْالَْلَبابَََِولَِيذَّكَّوََ)َ(الَْلَبابََِأُْوُلواَْ
َالبنػوةيفَالزهػواوافَمػو فَ(ََابَِأُْولُػواَْالَْلبَػَِإَلَََّوَمػاَيَػذَّكَّوََُ)َوردتَ/َٕٛ٘اعبوابَر  َ

ََََََ-:َ موافَحؿَ–
 خف حفجف مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ  حك جك مق حق مف
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -2

 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي
 جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت
 . مواف حؿ َّ مظ حط مض خض  حض
َاَأماَ)  -الزموَ(:َ–يفَ)َالو دََموت أيضاَوردتََ(َالَْلَبابََِاَْأُْوُلَوَيَػَتذَكَّوََُِإمبَّ

 .الو د َّ مه جه ين  ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ -2

 .الزمو َّ جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق
افَ(َيفَالو ػػػػدَوالزمػػػػوَونبػػػػاَموضػػػػمَيَػتَػػػػذَكَّوَُ(َيفَالزهػػػػواواف َوَ)ََيَػػػػذَّكَّوَُ)ََيتبػػػػ َلَػػػػاَأف

َ. ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََفَضبط مامت خوافَ
 لػػػ ََنضػػػبط ا(َوهػػػذهَالػػػز دةَِإَلَّ(َوَ)َوَمػػػا(َأتػػػ َمم ػػػاَ)َيَػػػذَّكَّوَُيبنػػػ َلػػػديَاَأنػػػهَمػػػعَ)َ
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َػػػػا)َالبنػػػػوةَوَحؿَ مػػػػوافَ(َوا تصػػػػوتَ)ََ ا ػػػػدةَالػػػػز دةَلل ػػػػورَالطػػػػوؿ (َفنػػػػطَمػػػػعََِإمبَّ
َ(.َوَُيَػَتذَكََّالكلمةَال َأتبَبز دةَالتاءَ)َ

ََولِيَػتَػػذَكَّوََأمػاَ)فنػطَيفَسػػورةَإبػواهي  َََمػوةَوا ػدةوردتََ(َأُْولُػواَْالَْلبَػػابَََِولِيَػذَّكَّوَََأمػاَ)
َالتػػاءز دةَ ػوؼََونضػػبطيفَسػورةَص ََمػػوةَوا ػدةابلتػػاءَأيضػاَوردتََ(أُْولُػواَاْلَْلبَػابَِ

َ-: ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو(َ ل َََولِيَػَتذَكَّوََمنَ)َ
َ؟.(ََوَماَلِلظَّاِلِمَ َِمْنَأَنَصارٍََضبطَمواضعَ)اَ/َٖٛ٘  َسؤاؿََر

َ–)البنػوةََيفَمػواتثػالثَ(َََوَماَلِلظَّاِلِمَ َِمػْنَأَنَصػارٍََ)َوردتَ/َٖٛ٘اعبوابَر  ََََ
َوَمػػاَبنػػوةَ مػػوافَ لػػ َاؼبا ػػدةَ":َ)َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ااؼبا ػػدة( ََ–حؿَ مػػوافَ

َ-(:َ"لِلظَّاِلِمَ َِمْنَأَنَصارٍَ
 خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .البنوة َّ جه ين ىن من

 . مواف حؿ َّحجمث  هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -2

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -3

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ

 .اؼبا دة َّ  ىث نث مث زث رث يتىت

َ؟.(َتُػْبُدواَََْوِإفَ-َِإفَضبطَمواضعَ)اَ/َٗٛ٘سؤاؿَر  َ
َ–َالوؿَاؼبوضػػع)َالبنػػوةََيفَمػػواتثػالثَ(ََتُػْبػػُدواََِْإفَ)َوردتَ/َٗٛ٘اعبػوابَر ػػ ََََ

فنػػطَيفَاؼبوضػػعََمػػوةَوا ػػدة(َوردتََتُػْبػػُدواَََْوِإف)ََالػػواوال ػػزابَ(َوبػػز دةََ–الَ ػػاءَ
وسػػطَالػذيَجػاءَيفََاؼبوضػعَهػوَالو يػدوهػذاََ(َأخػوَصػفحةمػنَسػورةَالبنػوةَ)ََالثػاِن
َِإفالخػػوىَأتػػبَفيػػهَ)ََالثالثػػةَمػػاَاؼبواضػػعَ( َبيََوِإف)ََواومػػعََوسػػطَواوونػػوبطََاويػػة
ابعبملػػػػػةََ ا ػػػػػدةَالضػػػػػبط لػػػػػ ََالربمػػػػػةصبيػػػػػعَاؼبواضػػػػػعََونضػػػػػبط َصػػػػػدرَحيػػػػػة(ََتُػْبػػػػػُدواَْ

َ-(:"َبنوت َلَ اءَال زابََتُػْبُدواََِْإفَ":َ)َاَلنشا ية
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َ
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 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -2

 .البنوة َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث

 .الَ اء َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -3

 .ال زاب َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم  ُّٱ -4

َ؟.(َالصََّد َاتََِ)َك َموةَوردتَكلمةَ/َ٘ٛ٘سؤاؿَر  َ
َ–َافموضػػػػممػػػػواتَيفَ)َالبنػػػػوةََسػػػػب(ََالصَّػػػػَد َاتََِ)َوردتَ/َ٘ٛ٘اعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ

َََ-:(َبنوت َلربمةَ  ب :َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َأربعَمواضعالتوبةَ
 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 .البنوة َّ  اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت  ىت  ٱُّٱ -2

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱ -3
 .التوبة َّ يث ىث نث

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ٱُّٱ -4
 حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ
 .التوبة َّ جح مج

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱ -5
 .التوبة َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب ٱُّٱ -6

 .التوبة َّ مخ جخ مح
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َََالضبطَوالفوا دَ/
 يث ىث)ََالثػاِنوبمػدهاَيفََ( حي جي)ََالوؿالبنوةَبمدهاَيفَاؼبوضعََيف -ٔ

مػنََالفػاء:َا دةَاليتيجَاؽبجا    ل ََونضبط ما(َ يق ىق يف ىف
 (. ىثمنَاس َاعبالؿَ)ََالواو(َ بلَ حي جي)َ

َ( مضَ(َ)  نبَمػنَالتوبػػةَأتػ َ بل ػػاَاللمػػزَ)َالثالػػمَوالوؿَاؼبوضػعَ -ٕ
وهػػػوََ( زيف ػػػوَالو يػػػدَالػػػذيَأتػػػبَفيػػػهَالتػػػاءَابلضػػػ َ)َالثػػػاِنَأمػػػاَ

 أصَاؼَالَاسَاؼب تحن َللزكاة.

(َحتمػػػػػدهاَمصػػػػػدرَالتوبػػػػػةَ)ف تػػػػػبَ بل ػػػػػاَوبَوالخػػػػػيَالوابػػػػػعأمػػػػػاَاؼبوضػػػػػعَ -ٖ
َ(َفانتبهَ َلبيج.مح)
َ؟.(َنِِممَّاَ–َفََِِممَّاَضبطَمواضعَ)اَ/َٙٛ٘سؤاؿَر  َ

ػػػاَ)َوردتَ/َٙٛ٘اعبػػػوابَر ػػػ ََََ ػػػاسػػػورةَالبنػػػوة َأمػػػاَ)ََيفَوا ػػػدةَمػػػوة(ََفََِِممَّ (ََنِِممَّ
َاءالفػال َيفَالبنوةَوال َأتبَبػز دةََونضبطيفَسورةَالَ اء ََوا دةَموةفوردتَأيضاَ

(َجغ مع(َويفَالَ ػاءَ) حي َبمدهاَيفَالبنوةَ)َ ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل َ
 معمػػنَ)ََاليػػاء(َ بػػلَ حيمػػنَ)ََاؽبػػاء:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما

َ-(: جغ
 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضخض حض

ٌوَلسُك ََْ)َأينَوردَ ولهَتما:َ/َٚٛ٘سؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبطهَ(َفَػُ َوََخيػْ
ػٌوَلسُكػ ََْ)َوردَ ولػهَتمػا:َ/َٚٛ٘اعبوابَر  ََََ َ–مػواتَيفَ)َالبنػوةََثػالث(ََفَػُ ػَوََخيػْ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٙ 

ػػٌوَلسُكػ ََْ"َ)َ:ابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػبط ا َالتوبػػةَ(َ–النفػاؿَ  َأ بػػةََثالثػػة"ََفَػُ ػَوََخيػْ
َ-:(بنوةَالنفاؿَوالتوبةَ

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ  زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -2
 .النفاؿ َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -3
 يت ىت  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
َ.بةالتَو َّ  يف ىف يث ىث نث مث زثرث

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػػػػػػػػنََالػػػػػػػػػواء(َنػػػػػػػػػوبطَ ّٰ ِّ ُّ َّالبنػػػػػػػػػوةَ)ََيفبمػػػػػػػػػدهاَ -ٔ

 البنوة.َراء(َمعََّ)
َنبػػػػزة(َمػػػػعَ مبمػػػػنَ)ََاؽبمػػػػزة(َنػػػػوبطَ ىب نب مببمػػػػدهاَيفَالنفػػػػاؿَ)َ -ٕ

 النفاؿ.
 وبة.تالَ ء(َمعَ زتمنَ)ََالتاء(َنوبطَ زت رتبمدهاَيفَالتوبةَ)َ -ٖ
دةَربػػػطَ ػػوؼَمػػػنَ ا ػػكػػلَمػػاَمتَضػػػبطهَيفَالَنػػاطَالثالثػػػةَالو:َهػػوَ لػػػ َ -ٗ

َ.اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
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ََ َُك ََوُيَكفِّوََُ)َأينَوردتَاو تَالتاليةَمثَ اوؿَضبط اَ/َٛٛ٘سؤاؿَر  َ
ػػن ػػوََْ)َ(ََسػػػيَِّئاِتُك ََْمِّ ػػػوَََ)َ(ََسػػيَِّئاِتُك َََْ ػػػَُك َََْوُيَكفِّ ػػػوََ)َ(ََسػػػيَِّئاِتُك َََْ ػػَُك ََُْيَكفِّ ََوُيَكفِّ

َْ  ُ َُكفَِّوفَََّ)َ(ََسيَِّئاِتُك َََْ َُك َُْنَكفِّْوََ)َ( ََْسيَِّئاهتَََِِ َػْ ػَوفَََّ)َ(ََ ػَُكْ ََسػيَِّئاِتُك ََْلَّ َُلَكفِّ
ُ ْ ََسيَِّئاهِتِ َْ َ؟.(ََ َػْ

ََََ َتما:َأماَ/َٛٛ٘اعبوابَر   نََ َُك ََويَُكفِّوََُ)َ وله َََسيَِّئاِتُك ََْمِّ )ََ موةَفورد
 جي يه  ىه مه ٱُّٱ(:ٕٔٚ)َاويةَيفَالبنوةَيفَاخفاءَالصد اتَوا دة

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي
 ا دةَالمَايةَابويةََ ل َونضبط ا. َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ

 .الو يدة
ََ/َفوا د

َكلمةَ)َ -ٔ  سبجَلتكفيَبم َال يئات.(َلفَالصد اتََمِّنزادتَهَا
ػػػػػػنجػػػػػػاءتَز دةَ)َ -ٕ (َفنػػػػػػطَيفَسػػػػػػورةَالبنػػػػػػوةَوملَأتتَيفَأيَموضػػػػػػعَأخػػػػػػوََمِّ

َ.دةَلل وةَالطوؿ ا دةَالز  ل ََونضبط ا
(ََسػيَِّئاِتُك َََْ ػَُك ََْيَُكفِّوََفوردتَيفَالنفاؿ َوأماَ)َابلواو(َََسيَِّئاِتُك َََْ َُك َََْويَُكفِّوَْ)َأماَ
َََ-أيَسورةَالنفاؿ:َلل ورةَالطوؿَالواوفوردتَيفَسورةَالتحو  َز دةََواوبالَ
 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -1

 .النفاؿ َّ يق ىق يف ىف يث ىثنث  مث زث

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي

 .التحو  َّ  رت يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٚٔ 

َ/ََفوا د
يفَحيةَالنفاؿَجاءَالموَفي اَبتنوىَهللا َوتنوىَهللاَأمػوَجػامعَلكػلَأ مػاؿَ -ٔ

 أيَصبيم ا.(َََسيَِّئاِتُك َََْ َُك َََْويَُكفِّوَْالربَلذاَجاءَبمدهاَ)َ
(َوالتوبػػػػةَالَصػػػػوحَتكفػػػػوَ مم خم حم جم يليفَحيػػػػةَالتحػػػػو َسػػػػبن اَ)َ -ٕ

َ(.ََسيَِّئاِتُك َََْ َُك ََْيَُكفِّوََصبيعَال يئاتَلذاَجاءَبمدهاَ)َ
َ ُ  َََْويَُكفِّوَََ)أما َوا دةفوردتََ(ََسيَِّئاهِتِ َََْ َػْ َ)َموة َالفتحَاوية (:َ٘فنطَيفَسورة
  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت متٱُّٱ

 ا دةَالمَايةَابويةَ ل ََونضبط ا َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق
َ.الو يدة
َ (َ َوا دةفوردتََابلَوفَ(ََسيَِّئاِتُك َََْ َُك ََْنَُكفِّوَْأما َاويةََموة َالَ اء فنطَيفَسورة

(َٖٔ  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ(:
َالو يدة ل ََونضبط ا َّ  ىن نن من زن َابوية َالمَاية  َ ا دة

 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَمنَالَ اءَ ل ََلَوفا(َمعََنَُكفِّوََْمنَ)َالَوفونوبطَ
 .اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َُكفَِّوفََّأماَ)َ (:َٕٔاويةَ)َاؼبا دةفنطَيفَسورةََموةَوا دةفوردتََ(ََ َُكْ ََسيَِّئاِتُك ََْلَّ
 رت يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ

 يث ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت  زت

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف

 ٰى ين ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل مل  يك

َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا َّ ني مي زي ري
َ (َ ََسيَِّئاهِتِ ََُْلَكفَِّوفََّأما  ْ ُ َوا دةفوردتََ(ََ َػْ َاويةََموة َ مواف َحؿ فنطَيفَسورة

 منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ(:ٜ٘ٔ)
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 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين ىن
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا َّ  يب ىب نب مب زب ربيئ
َ)َ/َوضبطَفا دة َالبنوةَونبا ( َيفَٙٗ(َوَ)٘ٗيوجدَلديَاَصفحتافَمتنابلتافَيفَسورة

  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ(:ٕ٘ٙ(َاويةَ)٘ٗالصفحةَ)

 ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم

 ٰذ يي ىيَختمبَ) َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه

 مي خيحي جي يه  ىه مه ُّٱ(:َٕٔٚ(َاويةَ)ٙٗوالصفحةَ)َ( ٰر

  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي
ََختمب َّ يئ ىئ نئ مئ زئ َ( ىئ نئ مئ زئ)

َ-:ونضبط ماَدباَيل 
منََاػباء(َ بلَ ٰرمنَ)ََالباء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََنضبط ما -ٔ

 (.ىئ)

َكلمةَََالصادَوَالباء(َمعَ جي)ََ( منَمنَ)َالصادَوَالباءنوبطَ -ٕ من
َاػباءف،َاَلية َونوبطَ(َوال َوردتَيفَنٕ٘ٙ(َمنَاويةَالو:َ)ٰر)
 ا دةَاؼبوافنةَ(َ ل َ ىئمنَكلمةَ)ََالواءَوَاػباء(َمعَ ٰىمنَ)ََالواءَو

 .واجملاورة

َ؟.(َاْ ءٍََِمنََوَماَتَُِفُنواَْ)(َخْيٍََِمنَََْوَماَتَُِفُنواَْضبطَمواضعَ)اَ/َٜٛ٘سؤاؿَر  َ
البنػوةَويفََيفَاكل ػََمػواتثػالثَ(َََخػْيٍََِمػنَََْوَماَتَُِفُنواََْ)َوردتَ/َٜٛ٘اعبوابَر  ََ

َ-ح تَمتتالية:
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  زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ٱُّٱ -1
 ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث
 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي
 مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جتهب مب خب
 مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس

 .البنوة َّ  جغ مع جع مظ حط

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػػعَيفَالبنػػوةَ لػػ َالػػ ََالػػواء(َمػػعَََخػػْيٍَمػػنَ)ََالػػواءنػػوبطَ
َ.اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َ-:النفاؿَ(َ–يفَال ورَ)َاؿَ موافََموت فوردتََ(ََاْ ءٍََِمنََوَماَتَُِفُنواََْأماَ)
 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه

 .عمران آل َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -2
 حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص
 هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

 .األهفال َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ مخ جخ(َوبمػػػدَالثانيػػػػةَ)َ زنبمػػػدَاويػػػةَالو:َيفَالبنػػػػوةَجػػػاءَ)َ -ٔ

مػػنَاسػػ َسػػورةَالنػػاؼَ(َمػػعَ مخ(َوَ)َ زنمػػنَ)َالنافػػاتَنػػوبطَ
ربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ ََة ا ػػدَوةَ لػػ نػػالب
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 .ال ورة
 ملمػػػنَالبنػػػوةَمػػػعَموضػػػعَالنفػػػاؿَ)ََاؼبوضػػػعَالثػػػاِنتشػػػابهَالػػػذيَجػػػاءَبمػػػدَ -ٕ

 (َفانتبهَ َلبيج. مم ام يل ىل
 خن(َويفَحؿَ مػوافَتشػاباَ)ٖٕٚمػنَالبنػوةَاويػةَ)َالثالػمبمدهاَيفَاؼبوضعَ -ٖ

 (.ين ىن من

 ىهفَجػػػػػػػػػػػػاءَ)(َيفَحؿَ مػػػػػػػػػػػػوا ين ىن من خن  حن جن يم ىمبمػػػػػػػػػػػػدَ)َ -ٗ

َمػػػػنَحؿَ مػػػػوافَ لػػػػ َالمػػػػ (َمػػػػعَ يهمػػػػنَ)ََالمػػػػ (َنػػػػوبطَيه
 .ربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةَة ا د

مػنََالَػوفَواؽبمػزةَ(َنػوبطَ خل  حل جل(َجػاءَ)َٓٙيفَالنفاؿَبةدَاويػةَ) -٘
ربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعََة ا دَ ل َفاؿ نمنَالػَالَوفَواؽبمزةَ(َمعَ جل)َ

 .اس َال ورةَاؼبتشابهَمعَ وؼَمن
(َ  يث ىثَ- يم ىموبدثَلب،َب َ)ََٖٕٚ ََٕٕٚيفَاو تََفا دةَ/
َ-: ا دةَالضبطَابلت ملَللمم  ل ََونضبط ا
َدورافَ َأبلغَيفَ(: هت مت خت حت) َالَف،َوهو  ىت البيافَ)َالبدءَِبستفادة

ىفَاؼبوضعَ (  خت حتَ)ب َ (  يث ىثَ) َ( مث  زث رث يت
َ.الوؿ

َ-: تضبطَهنايةَاو
(َوبضبطَ ىل مل يك ىك مك لكَ،َ)فبيافَأخوَإلستفادةَالَيةَالو:َاو

َموضعَيتضحَالخو َح  َية َبَ  بدأتََ( ٰى ين ىن نن من زن)
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َ
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َ( هب مب خب حب)ََبَ  وأنت بَ(َىي ني مي زي ري  ٰى)
 .يةلضبطَتوتيجَصفاهت َىفَاو

َ؟.(َابِْتَةاءََوْجهََِضبطَمواضعَ)اَ/َٜٓ٘سؤاؿَر  َ
َ–الو ػػػدََ–مػػػواتَيفَ)َالبنػػػوةََالثثػػػ(ََابِْتةَػػػاءََوْجػػػهََِ)َوردتَ/َٜٓ٘اعبػػػوابَر ػػػ ََََ

(َوملَأتتَيفَسورةَالو دَاؼبوضػعَ ىف)َالبنوةَوالليلَ(َأت َ بل اَ)ََالطوف  َيفَالليلَ(
 -: ا دةَاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب  ل ََونضبط ا َالوسط

 رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱٱ -1
 يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث  زث
 .البنوة َّ رن  مم ام يل ىل مل

 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ُّٱ -2
 .الو د َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 .الليل َّ يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -3

َاْلُمَ اِجوِينَََلِْلُفَنوَاء)(أُ ِصُوواََْالَِّذينَََلِْلُفَنوَاء)ضبطَمواضعَاَ/َٜٔ٘سؤاؿَر  َ
َ؟.(أُْخوُِجواَالَِّذينََ
سورةَالبنوةََيفَموةَوا دة(ََُأ ِصُوواََْالَِّذينَََلِْلُفَنوَاءَ)َوردتَ/َٜٔ٘اعبوابَر  ََََ

 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ(:ٖٕٚاويةَ)

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 .َّ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جتهب مب خب

 جت ٱُّٱ(:ٛ(َفوردتَيفَسورةَاغبشوَاويةَ)َُأْخوُِجواَالَِّذينَََاْلُمَ اِجوِينَََلِْلُفَنوَاءأماَ)َ

 جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
 .َّ جض مص خص  حص مسخس حس
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 َأماَ ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبطه(َيفَسورةَاغبشوََاْلُمَ اِجوِينََ)َز دةَ
َ (َ َ ننضبط (َ َو َالبنوة َ مت( َاغبشو ََفَضبط ما( َاليتيجَ ل   ا دة
َ(. متمنَ)ََاػباء(َ بلَ ننمنَ)ََاغباء:َاؽبجا  

َ؟.(ََضْوابًََ)َك َموةَوردتَالكلمةَ/َٕٜ٘سؤاؿَر  َ
َ-:البنوةَوالصافاتَيفمو فَ(َََضْوابًََ)َوردتَ/َٕٜ٘اعبوابَر  َََََ
 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱ -1

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي
 .البنوة َّ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جتهب مب خب

  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ٱُّٱ -2
 .الصافات َّ مئ خئ

ََالفوا دَ/
يمػػػن:َسػػػفواَللت ػػػبجَيفَ ( ىي ني مي زي ري)ََ:يفَالبنػػػوة -ٔ

 .وَال فو:َهيفَالرضَوالضوبَ طلجَاؼبماش

:َفمػػاؿَ لػػ َحؽبػػةَ ومػػهَضػػوابَؽبػػاَ(خئ  حئ جئ يي)ََ:يفَالصػػافات -ٕ
َ.ابليم َبف سَيفَيدهَيك وهن

َ؟.مثَاضبط اَ(َأَْغََِياءَ)َأينَوردتَكلمةَ/َٖٜ٘سؤاؿَر  َ
َ–حؿَ مػػػوافََ–مػػػواتَيفَ)َالبنػػػوةََثػػػالث(ََأَْغَِيَػػػاءَ)َوردتَ/َٖٜ٘اعبػػػوابَر ػػػ ََََ

ابعبملػػػػػػةََونضػػػػػػبط ا َابلضػػػػػػ اب ػػػػػػ َاؼبواضػػػػػػعَ ََوابلَصػػػػػػجالتوبػػػػػػةَ( َيفَالبنػػػػػػوةَو يػػػػػػدةَ
َ-(َ"َحؿَ موافَؽب َبنوةَالتا ب َأَْغََِياءََُ":َ)َاَلنشا ية

 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱٱ -1
 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي
 .البنوة َّ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جتهب مب خب
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َ

ٚٚ 

 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين

 مف  خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض خض حض ُّٱ -3

 .التوبة َّ  حل جل مك لك خك حك جك مق حق

 مثٱُّٱ(:ٚاغبشوَاويةَ)ٱ(َموةَوا دةَيفَالنوحفَيفَسورة ننوردتَ)َمال ظةَ/َ

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

 ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل
 .َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي

َ؟.(َِبِ يَماُه ََْ)َالكلمةَضبطَمواضعاَ/َٜٗ٘سؤاؿَر  َ
ال ػػػػػواؼََ–مػػػػػواتَيفَ)َالبنػػػػػوةََطبػػػػػ،(ََِبِ ػػػػػيَماُه ََْ)َوردتَ/َٜٗ٘وابَر ػػػػػ َاعبػػػػػَََ

 هئ)َاؼبموفػةالوضبنَ(َجاءَ بل اَيفَكلَاؼبواضعَأ ػدَمصػادرََ–دمحمََ–َموضماف
َ-(:خم - يل - ني - زت -
 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱٱ -1

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي
 .البنوة َّ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جتهب مب خب

 مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نبمب زب ُّٱ -2
 .ال واؼ َّ اك يق ىق يف ىف  يثىث نث

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -3
 .ال واؼ َّ خب حب

 خن حن جنيم ىم  مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 .دمحم َّ ىن من
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 .الوضبن َّ هن من خن حن جن مم خم ُّٱ -5

َََالضبطَوالفوا دَ/
 وب ب  َاعباهلَأغَياءَمنَالتمفف.َ:يفَالبنوة -ٔ
َػةَوأصػػحابَالَػارَ)موضػػماف(َيفَال ػواؼَيفَح تَاؼبَػاداةَبػػ َأصػحابَاعب -ٕ

 يفَنف،َالصفحة.
 يفَسورةَدمحمَبدايةَأخوَصفحةَمنَال ورة. -ٖ
َ(. جن مم خمويفَسورةَالوضبنَ)َ -ٗ

َ؟.(َالَِّذيَنََ ُْكُلوفَََضبطَمواضعَ)اَ/َٜ٘٘سؤاؿَر  َ
 َبمػػدهاَيفَالبنػػوةَوالَ ػػاءَيفمػػو فَ(ََالَّػػِذيَنََ ُْكلُػػوفَََ)َوردتَ/َٜ٘٘اعبػػوابَر ػػ ََََ

 زثة َوبمػدهاَيفَالَ ػاءَ)َومػنَالبنػَالػواء(َمػعَ ىلمػنَ)ََالواء(َنوبطَ ىلالبنوةَ)َ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَ لػ ََءمػنَالَ ػااؽبمػزةَ(َمعَ زثمنَ)َاؽبمزةَ(َنوبطَنث مث

َ-:منَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن

 مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 .البنوة َّ نت مت زت رت يبىب نب

 يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -2
 .الَ اء َّ مك لك اك

َِِبَنػَُّ ْ َ َاُلواََْضبطَمواضعَ)اَ/َٜٙ٘سؤاؿَر  َ ََ َ؟.(ََذِل
َِِبَنػَُّ ػػػػْ َ َػػػػاُلواََْ)َوردتَ/َٜٙ٘اعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ ََ حؿََ–مػػػػواتَيفَ)َالبنػػػػوةََأربػػػػع(َََذلِػػػػ

َ-:صدرَحيةرةَدمحمَ موافَوموضعَسَوََثِندمحمَ( ََ–َموضماف موافَ
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َ

ٜٚ 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه ين ىن منخن

 مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 .البنوة َّ نت مت زت رت يبىب نب

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ مئ زئ رئ

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ -3

 مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

 . مواف حؿ َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح

 متهت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -4
 .دمحم َّ جح  مج حج مث

َََالضبطَوالفوا دَ/
 (...جي يه  ىه مه جه ين ىنجاءتَيفَح تَالوابَ)ََيفَالبنوة -ٔ
 ٰذ يي ىي مي خي حي)ََالوؿ:َبمػػػدهاَيفَموضػػػم يفَاؿَ مػػػوافَ -ٕ

 حج مث هت مت خت)ََالثػػػاِن(َوبمػػػدهاَيفَ...ٌّ ٰى ٰر
مػنََالَػوف:َاليتيجَاؽبجػا  َ ا دة ل ََونضبط ماَ(...مح  جح مج
 (. مثمنَ)ََالياء(َ بلَ ىي)َ

 خت حت جت هب  مب خب حب جبيفَسػػػػػػػورةَدمحمَبمػػػػػػػدهاَ)َ -ٖ
َد.مػحممنَاس َسورةَاؼبي َ(َمعَ  مب خبمنَ)ََاؼبي (َنوبطَ مت

َ؟.(َمَّْوِ ظٌَةَمِّنَ)َك َموةَوردتَ/َٜٚ٘سؤاؿَر  َ
ػػػػنَ)َوردتَ/َٜٚ٘اعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ  بل ػػػػاَيفَوةَويػػػػون، َالبنػػػػََيفمػػػػو فَ(ََمَّْوِ ظَػػػػٌةَمِّ



 ٓٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َ( ىت َو بل ػػاَيفَيػػػون،َ)َابؽبػػاءَ(ُّفػػ ت َبمػػػدهاَ)ََابؽبػػاء(َ ٌّالبنػػوةَ)َ
َ-:اؼبي َوَلكاؼابَ( زثف ت َبمدهاَ)ََاؼبي َوَلكاؼاب
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن

 مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 .البنوة َّ نت مت زت رت يبىب نب

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -2
 .يون، َّ يق  ىق يف

ََأْصَحاُبَالَّاِرَُهْ َِفيَ اَََوَمْنََ ادََ)ضبطَمواضعَاَ/َٜٛ٘سؤاؿَر  َ ََ فَُ ْولَِئ
َ؟.(َاؼبا دةفَػَيََتِنُ َالّلَُِمَُْهََوالّلََُ زِيٌزَُذوَانِْتَناـٍَََوَمْنََ ادََالبنوة َوَ)َ(َخاِلُدوفََ

َ-اؼبواضعَه :َ/َٜٛ٘اعبوابَر  َََََ
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن

 مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 .البنوة َّ نت مت زت رت ىبيب نب

 هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -2
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 جكمق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
 .اؼبا دة َّ  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك

(َوبمػػػػػػدهاَيفَ مت زت رت ىبيب نب مب)ََيفَالبنػػػػػػوةبمػػػػػػدهاَالضػػػػػػبطَ/َ
بمػػػدهاَيفََالفػػػاء(َت ػػػاوىَؾبػػػ ءَ ػػػوؼَ جم هل مل خل جلحل مك لكاؼبا ػػػدةَ)َ
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َ
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(َلك(َويفَاؼبا ػػدةَ)مب َيفَالبنػػوةَ)الفػػاءبمػػدََاغبػػوؼَالثػػاِن َفَ خػػذَاؼبوضػػم 
مػػػػػنََاليػػػػػاء(َ بػػػػػلَ مبمػػػػنَ)ََاؽبمػػػػػزة:َ ا ػػػػػدةَاليتيػػػػجَاؽبجػػػػػا   لػػػػػ ََونضػػػػبط ما

َ(.لك)
َ َر   َمَواَ/َٜٜ٘سؤاؿ َ)اضضبط َالصَّالَةََع َالصَّالَةََ)(َوأَ َاُموْا َوحتَػُواَََْوأَ َاُموْا

َ؟.(الزََّكاةََ
َ-يفَاؼبواضعَالتالية:َ(ََوأَ َاُمواَْالصَّالَةَََ)وردتََ/َٜٜ٘اعبوابَر  َََََ
 .ال واؼ َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك ُّٱٱ -1

 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -2
 .الو د َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض مصجض خص حص مس خس ٱُّٱ -3

 جم هل مل  حلخل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف

 .فاطو َّ  من خن حن جن ممخم حم

  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -4

 .فاطو َّ جل مك لك خك حك

 .الشورى َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ٱُّٱ -5

َََالضبطَوالفوا دَ/
َ–َ)ال ػواؼَمػواتَيفطب،ََ(َالزََّكاةََََوحتُػُوابدوفَ)ََ(ََوأَ َاُمواَالصَّاَلةََوردتَ)َ -ٔ

َػْلػػػلَِ"ََوأَ َػػػاُمواَالصَّػػػاَلَةَ"َ:َ)ََونضػػػبط االشػػػورى(ََ–َموضػػػم فػػػاطوََ–الو ػػػدَ
(َأيَأهنػػاَمػػوت للػػػػَفػػاطوَوممػػ َ)َ( َواػػاورَر ػػدَيفَال ػػواؼَ..َمػػوت فػػاطوَ

 .الشورى(َأيَسورةَوااورومم َ)َ موت َفاطووردتَيفَسورةَ
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َكلمػػػةَ)َ -ٕ كلمػػػاتَاؼبشػػػ ورةَ(َوهػػػذهَمػػػنَال مكيفَال ػػػواؼَوردتَ بل ػػػا
فتػػػذكوَأفَبمػػػدهاََاؼبػػػي َمفتو ػػػةَوال ػػػ َمشػػػددةابلنػػػوحفَوتملػػػقَابلذهػػػافَأفَ

 (.َوأَ َاُمواَالصَّاَلةََ)
 (.....مص خص حص مس خسيفَفاطوَاؼبوضعَالوؿَتذكوهاَلدىَ)َ -ٖ
َوأَنَفُنػواَ)َ(َدبػاَجػاءَبمػدهاَاؼبوضػعَالثػاِنَفػاطووََالو ػدَبَحيتاَسور)َ)تشاب -ٗ

َفػػػػػاطوَويفَ(ََويَػػػػػْدَرُؤوفَََ)َالو ػػػػػدجػػػػاءَبمػػػػػدهاَيفََ(وًّاََوَ اَلنِيَػػػػػةًَفبَّػػػػاََرَز ْػََػػػػػاُهْ َِسػػػػػ
ََويَػػْدَرُؤوفَََمػنَالػواو َاذَأفَ) ا ػدةَاليتيػجَاؽبجػا   لػ ََونضػبط ا(َيَػػْوُجوفََ)

َ(ََوالَّػػِذيَنََصػػبَػُوواَْ)ََالو ػػد( َوايضػػاَأنظػػوواَا:َبدايػػةَأيػػةَيَػػػْوُجوفََمػػنََاليػػاء بػػلَ
َِكتَػػػاَبَيفَبػػػدايت اَ)ََفػػػاطو( َوحيػػػةَََرُؤوفَََويَػػػدََْ)َفجػػػاءتَابلػػػواوَبػػػدأت ُلوَف يَػػػػتػْ

 (.َيَػْوُجوفَََفي اَ ءَفجاءتَ)َ(اللََِّ
(َين(َوهػػذهَسػػ لةَاربػطَالشػػورىَمػػعَ) ين ىنيفَالشػورىَأتػػ َبمػدهاَ)َ -٘

 ال َوردتَيفَاوية.
َ-وردتَيفَاؼبواضعَالتالية:(َََوحتَػُواَْالزََّكاةََََوأَ َاُمواَْالصَّالَةََ)َأماَ

 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ -1

 .البنوة َّ ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -2
 جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب
 .التوبة َّ  خص حص مس خس حس

 زي ريٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -3
 .التوبة َّ يي ىي ني مي
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َ

ٖٛ 

 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -4
 .اغب، َّ ىل مل يك ىك  مكلك اك يق

َََالضبطَوالفوا دَ/
ةَََوأَ َػػامَُوردتَاويػػةَ)َ -ٔ ةََََواَْٱلصَّػػَلو  َمفتو ػػةَبتػػاءمواضػػعََأربمػػةَ(َيفََوَءاتَػػػُواَْٱلزََّكػػو 

(ََاغبػػػػػ،َ–َٔٔوَََ٘التوبػػػػػةَ–َالبنػػػػػوة(َيفَال ػػػػػورَ)َََوَءاتَػػػػػػُواَْمػػػػػنَكلمػػػػػةَ)َ
َ..ََ):َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَوتضػػبط الػػذينَ كلػػوفَالػػواب..َيفَالاػػ وَاغبػػػـو
ةََ"ََإفَ بػػػوا ةَََوَءاتَػػػػُواَْٱلَََوأَ َػػػاُمواَْٱلصَّػػػَلو  وممػػػ َ(َمكَػػػاه َيفَالرضَ"َََزََّكػػػو 

(ََيفَالاػ وَاغبػـوَوممػ َ) َالبنوةيفَسورةََالوابحيةَ(َالذينَ كلوفَالواب)
 َالثػاِناؼبوضػعََالتوبػةأيََ( بػواَإف َوممػ َ)الوؿاؼبوضعََالتوبةأيَسورةَ
 ََ.اغب،(َأيَسورةََمكَاه َيفَالرضَومم َ)

 (.َاَْأَ َاُمَوَ(َأيَ)َواوبدوفَ)ََاغب،يفَ -ٕ
َ.مفتو ةَبتاءَ(ََوَءاتَػُواََْ)َواضعَه َالو يدةَال َاتبَفي اهذهَاؼب -ٖ

َ؟.(ََ َأَيػسَ اَالَِّذيَنَحَمَُواَْاتػَُّنواَْاللَََّضبطَمواضعَ)اَ/َٓٓٙسؤاؿَر  َ
مػػواتَيفَال ػػورََسػػبع(َََ َأَيػسَ ػػاَالَّػػِذيَنَحَمَُػػواَْاتػَُّنػػواَْاللَََّ)َوردتَ/َٓٓٙاعبػػوابَر ػػ ََََ

اغبشػػػػػػػوَ( ََ–اغبديػػػػػػػدََ–ال ػػػػػػػزابََ–التوبػػػػػػػةََ–اؼبا ػػػػػػػدةََ–حؿَ مػػػػػػػوافََ–ةَ)َالبنػػػػػػػَو
َ:َ)َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ا بنػػوةَ مػػوافَ لػػ َما ػػدةَاغبديػػدَل ػػزابَالتػػا ب َيػػـو

َ-(:َاغبشو
 .البنوة َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -2

  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب ُّٱ -3

 .اؼبا دة َّ مخ جخ مح

 .التوبة َّ رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -4

 .ال زاب َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ -5
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  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ٱُّٱ -6
 .اغبديد َّ مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح

 ٰر ٰذ ييىي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ُّٱ -7

 .اغبشو َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

َََالضبطَوالفوا دَ/
او تَ ػىَكبفػاَمواضػم اَياؽَمػنَسػَجبملةَانشػا يةَال بمةاؼبواضعََنضبط -ٔ

َلوسػػػػيلةَوكونػػػػواَم ػػػػددينَبوسػػػػولهذرواَالػػػػوابَ َم ػػػػلموفَوابتةػػػػواَابد ػػػػة:َ)
 (.لةد

 (. خب حب جب هئ مئ(َموضعَالبنوةَ)ََذرواَالوابمم َ)َ -ٕ
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيموضػػػػػػػػػػعَحؿَ مػػػػػػػػػػوافَ)ََ(َ َم ػػػػػػػػػػلموف)ََممػػػػػػػػػػ  -ٖ

ٍّ .) 

 (. مث هت مت(َموضعَاؼبا دةَ)ََوابتةواَالوسيلةمم َ)َ -ٗ

 (. يئ  ىئ نئ(َموضعَالتوبةَ)ََكونواَومم َ)َ -٘

 (. جب هئ مئ(َموضعَال زابَ)ََم ددينمم َ)َ -ٙ

 (. خت حت(َموضعَاغبديدَ)ََبوسولهمم َ)َ -ٚ

َ(. حي جي يه ىه  مهَ(َموضعَاغبشوَ)َلةدَمم َ) -ٛ
َ؟.(ََوَذُرواََْ)َاضبطَمواضعَالكلمةَ/َٔٓٙسؤاؿَر  َ

ال ػواؼََ–النمػاـََ–وةَمػواتَيفَ)َالبنػَأربع(َََوَذُرواََْ)َوردتَ/َٔٓٙاعبوابَر  ََََ
َاعبممػػةفًػوَْ"َبنػوةَالنمػػاـَ َََُوَذُرواََْ":َ)ابعبملػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ااعبممػةَ( ََ–  َ(اَيػػـو

َََ-:صدرَحيةفنطَيفَالنماـَأتبَ(َأيَال واؼ َاَفًَوَْ َُومم َ)َ
 .البنوة َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱٱ -1

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -2
 .النماـ َّ يب ىب
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 زت رت يب نبىب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -3

 .ال واؼ َّ نت مت

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 .اعبممة َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ىنين

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػػػػنََالػػػػػواء(ََو جب هئمػػػػنَ)َالنػػػػػاؼَنػػػػوبطََ( خب حب جب هئبمػػػػػدهاَ)ََيفَالبنػػػػوة -ٔ

 .ةنَوالبَراءَو اؼَ(َمعَخب)
مػػػي َ(َمػػػعَ رئمػػػنَ)َاؼبػػػي َنػػػوبطََ( زئ رئ ّٰالنمػػػاـَبمػػػدهاَ)َيفَ -ٕ

َ.ـالنما
(َمػػعَ ربمػػنَ)ََاؽبمػػزةنػػوبطََ( نب  مب زب ربال ػػواؼَبمػػدهاَ)َيفَ -ٖ

َ واؼ. الػَنبزة
 .ةماعبم  َ(َمعَ ىنمنَ)َالم َنوبطََ( ىناعبممةَبمدهاَ)َيفَ -ٗ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَربطَاَصبيػعَاؼبواضػعَال ػابنةَ لػ َ -٘

َ. وؼَمنَاس َال ورة
َنَاللََِّوَرُسولِهََِ)َتك َموةَوردَ/َٕٓٙسؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(َمِّ

ػػػػَنَاللََِّوَرُسػػػولِهََِ)َوردتَ/َٕٓٙاعبػػػوابَر ػػػ ََََ التوبػػػػةََ–مػػػػواتَيفَ)َالبنػػػوةََأربػػػع(ََمِّ
ػَنَاللََِّوَرُسػولِهََِ:َ)َ"ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا( ََثالثَمواضع َةثالثػ"َأربػعَبنػوٌةَلػػََمِّ
تَالػػػوابَواغبػػػوبَمػػػنَهللاَورسػػػولهَافَملَييكػػػواَيفَالبنػػػوةَيفَصػػػفحةَح ( ََ  بػػػ َفػػػاظبع

ؤََجاءاَيفَبدايةَسورةَالتوبػةَاو تَ)ََالثاِنَوَالوؿيفَالتوبةَاؼبوضعَالتماملَابلواب َ
مػػػػػنَالتوبػػػػػةَمشػػػػػ ورَجػػػػػداَيفَالتملػػػػػقَابلػػػػػدنياَوالهػػػػػلَواَلوَلدََالثالػػػػػم َاؼبوضػػػػػعَ(َٕ

َ-:والمشيةَوتوؾَاعب ادَيفَسبيلَهللا
  خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱٱ -1

 .البنوة َّ حض جض مص خص حص مس
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 .التوبة َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -3
 زثرث يت ىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .التوبة َّ  يف ىف يث ىث نث مث

  مت زت رت يب ىب نب  مب زب ٱُّٱ -4
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
 يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
 .التوبة َّ نن من زن  رن مم ام

ُت َََْوِإفَ)َكيفَتضبطَ/َٖٓٙسؤاؿَر  َ ُت ََْفَِإفالبنوة َ)ََ(َتُػبػْ َ؟.(َالتوبةَتُػبػْ
َ-اؼبواضعَه :َ/َٖٓٙاعبوابَر  َََََ
  خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱٱ -1

 .البنوة َّ حض جض مص خص حص مس

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -2
 زثرث يت ىت  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ
 .التوبة َّ  يف ىف يث ىث نث مث

ََ/الضبطَ
(َرب)َابلفػػاء(َويفَالتوبػػةَوردتَمخيفَسػػورةَالبنػػوةَ)ََابلػػواوورودهػػاََنال ػػا -ٔ

 . ا دةَالواوَ بلَالفاء ل ََونضبط ما
 نب مب(َوبمػػػػػػػػدهاَيفَالتوبػػػػػػػػةَ)َ مس  خس حسبمػػػػػػػػدهاَيفَالبنػػػػػػػػوةَ)َ -ٕ

(َ بػلَحسمػنَ)َالػالـ:َ ا دةَاليتيجَاؽبجػا   ل ََونضبط ما(َ ىب
 ( َوكذؿَتوتيجَال ور. مبمنَ)ََاؽباء

(َمػعَمبمػنَ)َالواوَوَاؽباءالبنوة َونوبطََراء(َمعَ خسنَ)َمَالواءأيضاَنوبطَ -ٖ
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 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَاؼبتشػػػابهَمػػػعَ لػػػ ََهبػػػَومػػػنَالتَلػػػواووااؽبػػػاءَ
َ. وؼَمنَاس َال ورة

َ؟.مثَاضبط اَ(َفَػَلُك ََْ)َك َموةَوردتَالكلمةَ/َٗٓٙسؤاؿَر  َ
َ–ؿَ مػػػػوافَحَ–مػػػػواتَيفَ)َالبنػػػػوةََثػػػػالث(ََفَػَلُكػػػػ ََْ)َوردتَ/َٗٓٙاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ

َ-(:"َبنوةَ موافَ َن اءََفَػَلُك ََْ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط االَ اءَ( َ
  خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱٱ -1

 .البنوة َّ حض جض مص خص حص مس

 جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -2
  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 . مواف حؿ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جعمظ

 من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .الَ اء َّ مت....جييه  ىه مه جه ين ىن

َ؟.(َُرُؤوسََُ)الكلمةَضبطَمواضعَاَ/َ٘ٓٙسؤاؿَر  َ
َ-:البنوةَالصافاتَوالموافَيفمو فَ(ََُرُؤوسََُ)َوردتَ/َ٘ٓٙاعبوابَر  َََََ
  خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت ٱُّٱٱ -1

 .البنوة َّ حض جض مص خص حص مس

 .الصافات َّ مي  زي ري ٰى ين ٱُّٱ -2

َ؟.ال َوردتَفنطَيفَالبنوةَ(َواتػَُّنواَْيَػْوماًَمواضعَ)َضبطاَ/َٙٓٙسؤاؿَر  َ
متََالثػػاِنَوالوؿَمػػوات َاؼبوضػػعََثػػالث(َََواتػَُّنػػواَْيَػْومػػاًََ)َوردتَ/َٙٓٙاعبػػوابَر ػػ ََََ

جػػػاءَيفَأخػػػوَحيػػػةَمػػػنََالثالػػػمأمػػػاَاؼبوضػػػعََاعبػػػزءَالوؿ(َمػػػنَٔٚضػػػبط اَيفَال ػػػؤاؿَ)
َ-صفحةَالواب:
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 هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف ٱُّٱٱ -1

 .البنوة َّ  جن مم خم حم جم

 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ -2

 .البنوة َّ زي ري ٰى

 خن حن جن مم خم حم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك ُّٱ -3

 .البنوة َّ  هن من

مػػػنَاو تَالتاليػػػةََعمواضػػػاضػػػبطََ/َٚٓٙسػػػؤاؿَر ػػػ َ مَّػػػاَََُكػػػلسَنَػْفػػػ،ٍََ)َكػػػالًَّ
ََكَ َببََُْكلسَنَػْف،ٍََ)َ(ََكَ َببَْ َ؟.(َاََ ِمَلبَْمَََُّكلسَنَػْف،ٍََ)َ(َدبَا

َكماَيل :َ/َٚٓٙاعبوابَر  َََََ َ-يت َضبطَاؼبواضعَال ابنة
1- َ َالنوحفَا:َسورة ََغافومنَبداية (َ َكلمة ََكَ َببَْوردت َبالََمَّا  داََابء(

ََكَ َبْبَجاءتَفي اَ)ََالو دسورةَ  خص حص مس خس ٱُّٱ(:َٖٖ)(َيفَاويةَدبَا

 مق حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص

 جنمم  خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك خك  حك جك

 .َّ جي ٰه مه جه هن من خن حن

ََكَ َبْبَا:َهنايةَالنوحفَوردتَكلمةَ)ََغافوومنَسورةََ -ٕ  .ابلباء(َدبَا
َمواضػػػعَيفَالنػػػوحفَ)َحؿَ مػػػوافَثالثػػػةَ(َوردتَيفمَّػػػاََ ِملَػػػْبََبنػػػ َلػػػديَاَ)َ -ٖ

 مػػوافَلػػهََ)َ:ابعبملػػةَاَلنشػػا يةَنضػػبط اَوالزمػػوَ(ََ–الَحػػلََ–َاؼبوضػػعَالثػػاِن
َ-:(كبلَالزموَ

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ -1

 . مواف حؿ َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جييه ىه مه



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٛ 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .الَحل َّ جه ين

 .الزمو َّ  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -3
(َيفَاو تَالػػ َجػػاءتَفي ػػاَ ػػىََلَمَّػػاََ ِملَػػْبَبنػػ َأفَنضػػبطَمواضػػعَ)َ -ٗ

يػَػػْوـَََأتػػ َ بل ػػاَ)َالَحػػل(َويفََذبَِػػدَُْوـََيػَػػجػػاءَ بل ػػاَ)ََاؿَ مػػوافنَ ػػاها َيفَ
َُكػػػػلسَنَػْفػػػػٍ،َ َكػػػػالََذُبَػػػػاِدؿَُأَتِْ) َالتػػػػاءحبػػػػووؼَ)ََاؼبوضػػػػم (َوانظػػػػوَا:َمشػػػػاركة

َِبذفَهللاَتما:.َذُبَاِدؿََُ–ذبَُِدَ(َ)ََالداؿَوَاعبي َو  ( َفلنَتَ اهاَبمدَاليـو
حةَمنَوهوَس لَأيضاًَتذكوَأنهَجاءَيفَأخوَصفَالزموبن َلديَاَموضعَ -٘

ََكَفُووا ََثنياَتذكوَسياؽَاو تَبمدهاَ)َالزموسورةَ (َ...ََوِسيَقَالَِّذيَن
(َوه َمواضعَو يدةَيفَالنوحفَوه َأتبَ بل اَ...الَِّذيَنَاتػََّنْواََربػَُّ  َََْوِسيقََ)

 (.زت رت يب ىب نب مب زب رب يئسباماًَيفَاويةَ)
ََكَ َببَْوردتَ)ََ/َٔمال ظةَ فنطَيفَالنماـَاويةََموةَوا دة(َََأفَتُػْبَ َلَنَػْفٌ،َدبَا

 مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ(:ٓٚ)

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
 زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ
(َونضبطهَ ل َ ربوملَ تَ بل اَ)َ َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث

 . ا دةَالمَايةَيفَاويةَالو يدة

َموةَوَلَدا  َغبصوها.َٔٔ(َوردتَيفَالنوحفَََوُهْ ََلََيُْظَلُموفََ)ََمال ظةَ/

ًئاََوْليَػتَِّقَالّلَََربَّهَُضبطَمواضعَ)اَ/َٛٓٙسؤاؿَر  َ ََايػْ َيَػْبَخْ،َِمَُْه َوْليَػتَِّقَ)(َوََل
َتْكُتُمواَْالشََّ اَدةََالّلَََربَُّهَ َ؟.(َال َوردتَيفَسورةَالبنوةَوَلََ

َ-اؼبواضعَه :َ/َٛٓٙاعبوابَر  َََََ



 ٜٓ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1
 يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 .البنوة َّ خم .....  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي حيخي جي  يه ىه مه جه ين

 .البنوة َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ

َََالضبطَوالفوا دَ/
(ََوانظػػػوَا:َالكلمػػػاتَ بل ػػػاَالػػػ َأتػػػبَ ّٰ ِّيفَحيػػػةَالػػػدينَجػػػاءتَ)َ -ٔ

 (. ٰذ - جي - مه - حن)َابلياء

(َوالػػ َأتػػبَفػػي،َ ٰى(َأتػػبَبمػػدهاَ)َ ىي مياؼبوضػػعَالثػػاِنَ)َ -ٕ
َ ؽَكتمافَالش ادة.

ًئاَضبطَمواضعَ)اَ/َٜٓٙسؤاؿَر  َ َ؟.(َِمَُْهََايػْ
ًئاَ)َوردتَ/َٜٓٙاعبػػػوابَر ػػػػ ََََ َ–الَ ػػػػاءََ–مػػػواتَيفَ)َالبنػػػػوةََثػػػػالث(ََِمَْػػػُهََاػػػػيػْ
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اك فَ( َال

َفَِ َْكَََالَْيفََاءَِ َِالَََِّةََُوَنََبػَََ***ٌَةَيفَثََاَلَ"َثًَََئاِمَُْهََايػََْ"
 من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ينىن
 .ابلقرة َّ خم .....ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .امنساء َّ ىه مه جه ين  ىن خنمن حن جن

 .الكهف َّ حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف حف جف ٱُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٔ 

 (. زئ رئ ّٰ ِّأتبَيفَحيةَالدينَيفَ دـَالبخ،َ)ََيفَالبنوة -ٔ
 لػ ََ(َنوبطَاؽبمزةَمَ ػاَمػعَاؽبمػزةَمػنَالَ ػاء ىنبمدهاَ)ََيفَالَ اء -ٕ

 .ل ورة ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َا

الفػاءَ(َمػعَ لكمػنَ)َالفػاءَ(َنػوبطَ جل مك لكيفَالك فَبمدهاَ)َ -ٖ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَ َ لػ َفك ػمنَال

َ.اس َال ورة
َ؟.(َاِبْلَمْدؿََِ)َك َموةَوردتَكلمةَ/َٓٔٙسؤاؿَر  َ

الَ ػاءََ–َموضػمافمػواتَيفَ)َالبنػوةََسػب(ََاِبْلَمػْدؿََِ)َوردتَ/َٓٔٙاعبوابَر ػ ََََ
َلَ ػػػاءَ"بنػػػوت َل َونضػػػبط اَابعبملػػػةَاَلنشػػػا ية:َ)َاغبجػػػواتَ(َ–َموضػػػمافالَحػػػلََ–

َ-:(َ"َوكبلت َيفَاغبجواتَاِبْلَمْدؿَِ
 حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ىنين من خن
 يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 زثمث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب

 .البنوة َّ خم......يفىف يث  ىث نث

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -2

 . اءالَ َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط خضمض حض

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ٱُّٱ -3

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

 .الَحل َّ مئ خئ حئ

  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -4
 .الَحل َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث



 ٕٜ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 ىي ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من زن  رن مم ٱُّٱ -5
 مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 .اغبجوات َّ مح  جح مج حج

َََالضبطَوالفوا دَ/
 .الدينحيةََورداَيفَالبنوةَموضم  -ٔ
 .الماانتيفَالَ اءَيفَأداءَ -ٕ
حيػػػػػػةََالثػػػػػػاِن(ََو مك لكتػػػػػػذكوهاَلػػػػػػدىَ)َالوؿَيفَالَحػػػػػػل:َاؼبوضػػػػػػعَ -ٖ

 (....يب  ىب نب مب زبمش ورةَجداَ)
  رن مميفَاغبجػػوات:َافَا تتػػلَطػػا فت َمػػنَاؼبػػؤمَ َف صػػلحواَبيػػَ  َ)َ -ٗ

َ(.َ ين ىن نن من زن
َ َر   َاَ/َٔٔٙسؤاؿ َمن َكل ََ(ََواْسَتْشِ ُدواََْ)ضبط (َ (ََاْسَتْشِ ُدواَْفََالبنوة 

َ؟.الَ اء
َ-اؼبواضعَه :َ/َٔٔٙاعبوابَر  َََََ
 حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ -1

 يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ىنين من خن
 يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 زثمث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب

 .البنوة َّ خم......يفىف يث  ىث نث

 جن يمىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن

 .الَ اء َّ مي  خي

َََالضبطَوالفوا دَ/



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٖ 

َونضػػػبط ما(َ حميفَالَ ػػػاءَ)ََوابلفػػاء(َ نث)ََيفَالبنػػػوةَابلػػواو -ٔ
 . ا دةَالواوَ بلَالفاء ل َ

 لػػ ََونضػبط اَأيَأربمػةَاػ داء َ( مم(َويفَالَ ػاءَ)َ ىثَ)َيفَالبنػوة -ٕ
َ. ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو

َ؟.(َمنَّرَِجاِلُك ََْضبطَمواضعَ)اَ/َٕٔٙسؤاؿَر  َ
بنػػوةَال ػػزاب َجػػاءَبمػػدهاََيفمػػو فَ(ََمػػنَّرَِجػػاِلُك ََْ)َوردتَ/َٕٔٙوابَر ػػ َاعبػػَََ

(َ مف خف حف جف  مغ(َويفَال ػزابَ)َ لك اك يق ىقيفَالبنوةَ)َ
(َ مغمػنَ)ََالػواو(َ بػلَ يق ىقمػنَ)ََالفػاء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما

َ-وكذاَتوتيجَال ور:
 حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب

 .البنوة َّ خم.....لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث

 جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -2

 .ال زاب َّ  مك لك خك حك

َ؟.(ََرُجَلْ ََِ)َك َموةَوردتَكلمةَ/َٖٔٙسؤاؿَر  َ
الك ػفََ–الَحػلََ–واتَيفَ)َالبنػوةَمػَأربػع(َََرُجَلْ ََِ)َوردتَ/َٖٔٙاعبوابَر  ََََ
"َوك ػػػػػػفَََرُجلَػػػػػػْ ََِبنػػػػػػوٌةَوكبػػػػػػلَلػػػػػػػَ":َ)ابعبملػػػػػػةَاَلنشػػػػػػا يةَونضػػػػػػبط اَالنصػػػػػػصَ(َ–

َ-:(النصص
 حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن



 ٜٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث
 .البنوة َّ خم..... ىل مل

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ٱُّٱ -2

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

 .الَحل َّ مئ خئ حئ

 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس ُّٱ -3
 .الك ف َّ مغ جغ مع

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -4
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي
 .النصص َّ رث  يت ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زبرب يئ  ىئ

َََالضبطَوالفوا دَ/
 أتبَيفَحيةَالدين.َيفَالبنوة -ٔ
(َويفَ يق ىق يفيفَالَحػػلَوالك ػػفَأتػػبَيفَموضػػعَضػػوبَاؼبثػػاؿ َ)َ -ٕ

 (. حص مس  خسالك فَ)َ
َ ( خي)َويفَالنصػػصَؼبػػاَدخػػلَموسػػ َ ليػػهَال ػػالـَاؼبديَػػةَوجػػدَرجلػػ َ -ٖ

َصص.نال اؼَ(َمعَ خيمنَ)َالناؼَنوبطَ
َ؟.مثَاضبط اَ(َْإْ َدانُبَاَ)َأينَوردتَكلمةَ/َٗٔٙسؤاؿَر  َ

َ–َموضػػػػػمافمػػػػػواتَيفَ)َالبنػػػػػوةََطبػػػػػ،(ََْإْ ػػػػػَدانُبَاَ)َوردتَ/َٗٔٙاعبػػػػػوابَر ػػػػػ ََََ
َطبػػ،"ََْإْ ػػَدانُبَاَ:َ)َ"ابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ااغبجػػواتَ( ََ–َموضػػمافالنصػػصَ
َ-:وصبيعَاؼبواضعَس ٌلَتذكوهاَ(َ صةَالبنوت َواغبجواتَ-مواتَ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜ٘ 

 حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1
 يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث
 .البنوة َّ خم...ىننن من  زن رن مم ام يل ىل مل

 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱ -2

 يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام

 حت جت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ

 .النصص َّ مت  خت

 ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ٱُّٱ -3
 مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 .اغبجوات َّ مح  جح مج حج

َََالضبطَوالفوا دَ/
 يفَحيةَالدينَابلَ بةَلش ادةَالَ اء.َموت أتبََيفَالبنوة -ٔ
(َوبمػػػػػػػدهاَيفَ اك يق ىق)ََالوؿيفَالنصػػػػػػػصَبمػػػػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػػػػعَ -ٕ

َالتػاء:َ ا ػدةَاليتيػجَاؽبجػا   لػ ََونضػبط ما( َ جب هئ)ََالثاِن
 (. جب هئَمنَ)َالياء(َ بلَ ىقمنَ)َ

َيفَاغبجواتَإذاَبةبَإ دىَالطا فت َ ل َالخوى. -ٖ
َ؟.(ََصِةيًاَ)َأينَوردتَكلمةَ/َ٘ٔٙسؤاؿَر  َ

َ-البنوةَواإلسواء:َيفمو فَ(َََصِةيًاَ)َوردتَ/َ٘ٔٙاعبوابَر  َََََ
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 خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1
 ٰر  ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 يفىف يث  ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب
 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق
 هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىننن من  زن

 .البنوة َّ خم..مبخب حب جب

 .اإلسواء َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ٱُّٱ -2

َ؟.(َِ ََدَاللَََِّأَْ َ طََُ)َالكلمةَضبطَمواضعاَ/َٙٔٙسؤاؿَر  َ
البنػػوةَوال ػػزاب َبمػػدهاََيفمػػو فَ(ََِ َػػَدَاللَََِّأَْ َ ػػطََُ)َوردتَ/َٙٔٙاعبػػوابَر ػػ ََََ

وة َوبمػػدهاَيفَال ػػزابَنػػالب ػػاؼَمَ ػػاَمػػعَالنػػاؼَ(َنػػوبطَ هت متيفَالبنػػوةَ)َ
َ-ال زاب:َنبزة(َمعَ ىنمنَ)ََاؽبمزة(َنوبطَ ٰى ين ىن)َ
  جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين........  جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 مت خت حت  جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .البنوة َّ خم....هت

 ني مي  زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل ُّٱ -2
 جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ييىي
 .ال زاب َّ مث  هت مت خت حت

َ َر   َ)اَ/َٚٔٙسؤاؿ َذِبَارَةًََضبطَمواضع ََتُكوَف َأَف َََ اِضوَةًََِإَلَّ يفَسورةَ(
َأفََتُكوَفَذِبَارَةًََالبنوة َ) َُك ََِْإَلََّ َ؟.الَ اءيفَسورةَ(َََ نَتَػوَاٍضَمِّ

َ-ه :اؼبواضعََ/َٚٔٙاعبوابَر  َََََ
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َ

ٜٚ 

 هت مت خت حت  جت هب.....  جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -3
 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث
 .البنوة َّ خم.....حضجض  مص خص

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٱُّٱ -4
 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 .الَ اء َّ مت زت

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ بػلَ جسمنَ)ََاغباء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  أوَلَ ل ََاؼبوضم نضبطَ -ٔ

 (. نئ مئ زئمنَ)ََالم 
 َونػػوبطَةمػػنَالبنػَوالتػػاءَاؼبوبوطػةَ(َمػعَ جسنػوبطَالتػاءَاؼبوبوطػػةَمػنَكلمػػةَ)َ -ٕ

 ا ػدةَربػطَ ػوؼَ اءَ ل ََالَنوف(َمعَ نئ مئ زئمنَ)ََالَوف
َ.منَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َ؟.(ََوَأْاِ ُدْواََْضبطَمواضعَ)اَ/َٛٔٙسؤاؿَر  َ
بمػػػػزةََمػػػػوةَوا ػػػػدةَوَبمػػػػزةَبنطػػػػعفَمػػػػو (َََوَأْاػػػػِ ُدْواََْ)َوردتَ/َٛٔٙاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ

َ-وكماَهوَموضحَيفَاو ت:وصلَ
 حضجض  مص خص حص مس.........  جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 مق حق مف خف حفجف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض
 .البنوة َّ خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك خك حكجك

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .هود َّ مه جه
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  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّٱ -3

 من زن رن ممام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف

 .الطالؽ َّ ٰى ين ىن نن

َََالضبطَوالفوا دَ/
يفََالوسػػط( َواؼبوضػػعَ مث)ََبمػػزةَ طػػعوالطػػالؽَ(ََالبنػػوة)ََالطػػوف يفَ -ٔ

 ا ػػػدةَاخػػػتالؼَالوسػػػطَ لػػػ ََونضػػػبط ا(َ خن)ََبمػػػزةَوصػػػلَهػػػود
 .ب َالطوف َاؼبتشاب 

(َ يث ىث نثوبمػػػػػػػدهاَيفَالطػػػػػػػالؽَ)ََ( حط مضَبمػػػػػػػدهاَيفَالبنػػػػػػػوةَ) -ٕ
َالػػذاؿ(َ بػػلَ مضمػػنَ)ََاؽبمػػزة:َاليتيػػجَاؽبجػػا  َ ا ػػدة لػػ ََونضػػبط ما

َ(. نثمنَ)َ
اويػػػةَيفَسػػػورةَهػػػودَسػػػيا  اَيفَ صػػػةَهػػػودَ ليػػػهَال ػػػالـَووردتَيفَهػػػود:ََمال ظػػػةَ/

َكلمةَ)َإذف َ(َا فظ اَأهناَأتبَيفَ صةَهود. خن:
َ؟.يفَالنوحفَ(َاْلُفُ وؽَََ-َُفُ وؽَََ)اضبطَمواضعََ/َٜٔٙسؤاؿَر  َ

 َالبنػوةالمػوافالنػوحفَكالنبػاَيفََيفمو فَ(ََُفُ وؽَََ)كلمةََوردتَ/َٜٔٙاعبوابَر  ََََ
َ-:حيةَالدين(ََو ىل مل خلومواضم اَس لةَمش ورةَ)َ

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱٱ -1
 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من

 .البنوة َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى

 خف حفجف  مغ جغ مع جع ......... جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 هل مل خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق مف
 .بنوةال َّ خم حم جم
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َ

ٜٜ 

يفَاغبجػػػػواتَفنػػػػطَيفَنفػػػػ،ََمػػػػو ففػػػػوردتََالػػػػالـَوَابللػػػػف(َمموفػػػػةََاْلُفُ ػػػػوؽََ)َأمػػػػاَ
َ-الصفحةَلدىَاو ت:

 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -1
 يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .اغبجوات َّ  يق ىق

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -2
 جه  هن من خنحن جن مم خم حم جم هلمل  خل حل جل مك
 .اغبجوات َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه

َأالواوَنوبطََ( نثَ)َلواوؿَابَواؼبوضعَالَالضبطَ/ َكلمة َأ صدَباََومن ؿَ)
َ.واوبالََالثاِناؼبوضعَالوؿَ( َواؼبوضعَ

ََاْ ٍءََ ِلي ٌََضبطَمواضعَ)اَ/َٕٓٙسؤاؿَر  َ َ؟.(ََوالّلَُِبُكلِّ
ََاْ ٍءََ ِلي ٌَ)ََوردتَ/َٕٓٙاعبوابَر  ََََ مواتَيفَال ورَ)البنوةََسب(َََوالّلَُِبُكلِّ
البنوةَللَ اءَونوٌرَيفَاغبجواتََالتةابن(َ)َ–اغبجواتََ–َموضم الَورََ–الَ اءََ–

َالتةابنَ" ََاْ ٍءََ ِلي ٌََيـو َ-(:"ََوالّلَُِبُكلِّ
 حكجك مق حق مف خف.........  جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك خك

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

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين

 زت رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ
 .الَ اء َّ  نث مث زث رث يت ىتنت مت
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  حجمث هت مت ختحت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -3
 حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 مك لك خكحك جك مق حق مف خفحف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض
 .الَور َّ خم حم جم هل مل خلحل  جل

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن ٱُّٱ -4
 .الَور َّ  حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ

 جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ٱُّٱ -5
 .اغبجوات َّ مف  خف حف

  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -6
 .التةابن َّ َّ ٍّ ٌّ

َالضبطَوالفوا دَ/َ
 يفَالبنوةَختاـَحيةَالدين. -ٔ
 يفَالَاسءَأخوَحيةَمنَال ورة. -ٕ
ٖ- َ (َ َمش ورة َحية َختاـ َالوؿ َاؼبوضع َالَور ( َ جب  هئ مئ خئيف

 وضعَختاـَال ورة.واؼب
 (.خف حف جف مغ(َوختمبَ)َ حص مسيفَاغبجواتَ بل اَ)َ -ٗ
٘- َ َفختمبَ) َفافَهللاَيملم ا َكلَمصيبة َالتةابنَأف َموضع  جف مغوأخيا

َ(. خف حف
/َ َالدينَ:َمال ظة َحية  مل خلحل جل مك لك خك .........ٱُّٱٱجاءَيفَختاـ

ٱَّ خم حم جم هل  حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱال َبمدهاَختمبََواويةٱ

  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم
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 رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خيحي جي

ََٱَّ مئ زئ َكلمة َالتند ََ لي نوبط َيلتب،َ ليَا َاويت َ ىََل ال َختمبَبا
َ َقبمل َِبف ََ لي والت خي َالنوحفَتمملوفمكاف َيف َحية َأطوؿ َه  َالدين َحية ََثنيا  

َ(. جم هلالكو َفَاسب اَ)َ
َُكَُت ََْضبطَمواضعَ)اَ/َٕٔٙسؤاؿَر  َ َ؟.(ََوِإف

َُكَػػػػُت ََْ)َوردتَ/َٕٔٙاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ َثػػػػالثمػػػػواتَيفَال ػػػػورَ)َالبنػػػػوةََسػػػػب(َََوِإف
 َيفَصػػدرَحيػػةالبنػػوةَفنػػطَأتػػبَََثلػػمَوَأوؿ( ََموضػػم اؼبا ػػدةََ–الَ ػػاءََ–َمواضػػع

مػػنَ يػػمَالصػػالةَوالوضػػوءَحيػػ َالَ ػػاءَواؼبا ػػدةَتشػػابتاَمػػنَ يػػمَمضػػموفَاويػػةَ)َ
َ-دة:يفَنف،َحيةَاؼبا َموت ( َووردتَوالتيم َ

 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱٱ -1
 .البنوة َّ حك جك مق حق  مف خف حف جف

  ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2
 مث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب

 .البنوة َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث

 ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خيحي جي  يه ىه مه جه ين

 .البنوة َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ -4
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت  حت جت هب
 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس

 .الَ اء َّ حك جك مق حق مف  خف حفجف مغ
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 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن

 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 نت مت زترت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت

 .اؼبا دة َّ  لك اك يق ىق

َ َر   َ)ضاَ/َٕٕٙسؤاؿ َمواضع ََفُكَُت ََْ-ََ َل َََوَُكَُت ََْ-ََ َل َُكَُت َْبط
َ؟.(َ َل 
بدايػةَأخػوَصػفحةَمػنَسػورةَالبنػوةَ)ََيفَ(ََ لَػ َُكَُت ََْ)َوردتَ/َٕٕٙاعبوابَر  ََََ

هللاَ( ََحيػػةَاَل تصػػاـَحببػػل(َوردتَيفَسػػورةَحؿَ مػػوافَ)َََ لَػػ َََوَُكَػػُت َْ( َأمػػاَ)ََال ػػورة
(َوردتَهكػذاَاوَلََُكَػُت َْتَيفَسورةَاؼبؤمَػوف َوَل ػاَأفَ)ََ(َفوردََ َل ََفُكَُت َْوأماَ)َ

َالثػػػػػاِناؼبوضػػػػػعََونضػػػػػبط َابلفػػػػػاءمثَيفَاؼبوضػػػػػعَالخػػػػػيََالػػػػػواوبػػػػػالَأيَز دةَمثَبػػػػػز دةَ
َ-: ا دةَالواوَ بلَالفاء ل ََالثالمَو
 ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خيحي جي  يه ىه مه جه ين

 .ةالبنَو َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -2

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 . مواف حؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

 .اؼبؤمَوف َّ من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -3
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َ
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َ)َ(َوالّلَُدبَاَتَػْمَمُلوَفََ ِلي ٌَ)َاو تَالتاليةَضبطَمواضعاَ/َٖٕٙسؤاؿَر  َ َِإِّنِ
َ؟.(ِليٌ َدبَاَيَػْمَمُلوفََ ََََواللَُّ)َ(دبَاَتَػْمَمُلوَفََ ِلي ٌَ

َسػور)َالَػورَوالمػوافَيفمػو فَ(َََوالّلَُدبَاَتَػْمَمُلوَفََ ِلي ٌََ)َوردتَ/َٖٕٙاعبوابَر  ََََ

َ(َيفَسػػػػػػورةَاؼبؤمَػػػػػػوفَوردتَ)َأيَاؼبوضػػػػػػعَالوسػػػػػػط َوبيَ مػػػػػػاَ)َالطػػػػػػوف َالبنػػػػػوة دبَػػػػػػاََِإِّنِ
َ-:الطوف َاؼبتشاب َ ا دةَاختالؼَالوسطَب  ل ََونضبط ا(َتَػْمَمُلوَفََ ِلي ٌَ

 ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خيحي جي  يه ىه مه جه ين

 .البنوة َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ

 .اؼبؤمَوف َّحبهئجب  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ -2

 ىن من خن  حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .الَور َّ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه جهين

(َىي(َ ل َ) ميمبَفيهَ)َالذيَتندَاؼبوضعَالو يدف وََأماَيفَسورةَيوسف
 يل ىل  مل يك ىك ُّٱونضبطهَ ل َ ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة:َ

َ.َّ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىننن من زن رن ممام

َ َر   َ)اَ/َٕٗٙسؤاؿ ََضبطَمواضع ََ-للِّ َيفَََوللِّ ََوَما َال ََّماَواِت َيف َما
َ؟.(َاَلْرضَِ

ََ)َوردتَ/َٕٗٙاعبوابَر  ََََ مػواتَيفََطبػ،(ََيفَاَلْرضَََِماَيفَال َّػَماَواِتََوَمػاللِّ
ابعبملػػػػػػةََونضػػػػػػبط اَ التةػػػػػػابنَ(َ–اعبممػػػػػػةََ–الصػػػػػػفََ–اغبشػػػػػػوََ–ال ػػػػػػورَ)َالبنػػػػػػوةَ

َالتةػابن)ََ:اَلنشا ية (َأيَو شػووا( َوممػ َ)َيفَاعبممةَبنوةَللَ اءَو شوواَصفاَيػـو
َ-:الصف(َأيَسورةََصفا َوَ)َاغبشوسورةَ
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 نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱٱ -1

 .البنوة َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث

 ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام ُّٱ -2
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي

 .الَ اء َّ  جخ مح جح مج حج هتمث

 .اغبشو َّ ىل  مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -3

 .الصف َّ مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -4

 .اعبممة َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -5

 .التةابن َّ يه ىه مه جه ين ىن  منخن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6

ََأماَ) مػواتَيفَال ػورَ)َحؿََسػبوردتََابلػواوَ(ََماَيفَال ََّماَواِتََوَمػاَيفَاَلْرضَََِوللِّ
:ََ:ابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط اَالػػَج َ(َ–َمواضػػعَثػػالثالَ ػػاءََ–َموضػػم  مػػوافَ

ََ.الَ اءيفَثالثَمواتََوَفحؿَ موايفََموت (َوانتبهَأهناَوردتَوالَ اءَ موافَلػَقب ٌَ)
 . مواف حؿ َّ خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 مص خصحص مس خس  حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ خض حض جض

 .الَ اء َّ هب مب  خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱ -3

 ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ -4

 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي
 .الَ اء َّ  جخ مح جح مج حج مثهت

 .الَ اء َّ  مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -5

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -6
 .الَج  َّ من زن  رن
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َََالضبطَوالفوا دَ/
 مخ)َالثػاِن(َوبمػدَ حن جن يم ىم)ََالوؿبمػدََ:موضم اؿَ موافََيف -ٔ

ا صػػػػدَبػػػػاَؿَ)َوكلمػػػػةَأََواو(َمػػػػعَ يم ىممػػػػنَ)ََالػػػػواو(َنػػػػوبطَحس جس
أ صػػدَ)ََثِنلمػػةَمػػنَكَاليػػاء(َمػػعَ مخمػػنَ)ََاليػػاء(َونػػوبطَاؼبوضػػعَالوؿ

 (.باَاؼبوضعَالثاِن
ٕ- َ ََالَ اءكلَاؼبواضعَيفَسورة َيفَاَلْرِضَجاءتَ) َيفَال ََّماَواِتََوَما (ََما

 خضُّٱ:ٱ(َماَيفَال ََّماَواِتََواَلْرِضَ(َجاءتَ)ََٓٚٔفيماَ داَاويةَ)َ
  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض

واويةَ  َّ حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك
َبدايت أٖٔ) َبالَام)َلواوابَ(   رن مم ام ٱُّٱ(:مب)َواو(َويفَوسط ا

 ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن

 حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي

 .الَ اء َّ  جخ مح جح مج حج هتمث مت خت

/َ ََمال ظة َ َ)َالَحليفَسورة َٜٗاوية )َ (َ َبز دة ََيْ ُجُد (َ  )َ َيفَََيْ ُجدَََُوللِّ َما
 مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱٱ(:ال ََّماَواِتََوَماَيفَاَلْرِضَ

َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا َّ مت خت حت جت هب
/َ ََفا دة َ حب جب هئ مئ خئ حئ) (َ َ جل مك لك خك( (َ  مب زب(

(َهذهَم  لةَإ ادةَاس َ مف  خف حف جف(َ)َ رت يب ىب نب
َ-اؼبوصوؿَ)َماَ َمنَ(َيفَالنوحفَالكو َوذلََيفَثالثةَمواطن:
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َكلَ)ََأفَيَص -ٔ َ(َ َدهاَيماد رت يب ىب نب مب زبال ياؽَ ل 
َ َتما:: َكنوله َاؼبوصوؿ  مف خف  حف جف مغ جغ مع ٹٱٹٱُّٱاس 

و  الَملٱَّ جم هل  مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق حق

 ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱو  الزمو  َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه

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

 لك اك يقىق يف ىف يث ىثنث  مث زث رث يت ىت

زعَعبميعَ)ف َاغب،ا َّ ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك
 (َفُ  يدَاس َاؼبوصوؿ.وصمقَوسجد

َكافَال ياؽَيب َإ اطةَ ل َهللاَبكلَا ءَوأنهََلَيةيجَوَلَيَدَ نَ -ٕ إذا
َكنولهَتما::  خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱُّٱ لمهَغا بة

 .حؿَ مواف َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه  جه هن من

َكنولهَتما::َ -ٖ َكافَاػبطابَبمدَاويةَموج اَلهلَالرضَمبااوة  ىثُّٱإذا
 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث

ََٕ–َٔاغبشو:َ َّ مص .... ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن
 مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ و ولهَتما:
 .َٕ–َٔالصف:َ َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

َوِإفَتُػْبُدوْاََماَيفَأَنُفِ ُكْ َأَْوَزُبُْفوُهََ)َضبطَاويت َالتاليت اَ/َٕ٘ٙسؤاؿَر  َ
َاللَُّالبنوة َ)ََ(َاللََُّوُبَاِسْبُك َِبهَِ َيَػْمَلْمُه َتُػْبُدوُه ََأْو ََماَيفَُصُدورُِكْ  (َحؿََُ ْلَِإفَزُبُْفوْا

َ؟. مواف
َ-مواضعَاو ت:َ/َٕ٘ٙاعبوابَر  َََََ
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 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبمبنب زب  يئرب نئىئ ٱُّٱٱ -1

 .البنوة َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث

 ٰه مه  جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي

َََالضبطَوالفوا دَ/
َ ا ػػػػػػػدة لػػػػػػػ ََونضػػػػػػػبط ما(َ مل(َويفَحؿَ مػػػػػػػوافَ)َ رت)ََ:يفَالبنػػػػػػػوة -ٔ

( َوأيضػػػاَ ملمػػػنَ)ََاػبػػػاء(َ بػػػلَ رتمػػػنَ)ََالبػػػاء:َاليتيػػػجَاؽبجػػػا  
 ا ػػػػدةَربػػػػطَ ػػػػوؼَمػػػػنَنػػػػوةَ لػػػػ َبالابءَ(َمػػػػعَ رتمػػػػنَ)َالبػػػػاءَنػػػػوبطَ

 .اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
اسػػػبةَيفَسػػػورةَالبنػػػوةَهػػػ َ لػػػ َمػػػاَيُبػػػديَاإلن ػػػافَولػػػي،َمػػػاَىُبفػػػ َففػػػ َا -ٕ

سياؽَااسػبةَ ػّدـَاإلبػداءَأمػاَيفَسػورةَحؿَ مػوافَفاويػةَيفَسػياؽَالملػ َ
 .د.َفاضلَال اموا  َ.لذاَ ّدـَاإلخفاءَلنهَسبحانهَيمل َال وَوأخف 

َووباسبك َأيَيمّدهَ ليك  -ٖ مثَأطلقَهذاََااسبةَمشتنةَمنَاغب بافَوهوَالمّد
اللفاَ ل َماَيَج َ نَالمّدَواإل صاءَوهوَاؼبؤاخذةَواجملازاةَفح ابَهللاَ

َتما:َهوَإ صاءَل مالََوأفمالََمثَؾبازاتََ ل َذلَ.

َ ََمنََويُػَمذِّبَََُيَشاءَِلَمنَيَػْةِفوََُ-َفَػيَػْةِفوَُمواضعَ)ضبطَاَ/َٕٙٙسؤاؿَر  
َ؟.(َمنََيَشاءََويَػْوَ  َََُمنََيَشاءَيُػَمذِّبَُ()َيَشاءَنِلمََََويَػْةِفوَََُمنََيَشاءَيُػَمذِّبَُ)(َيَشاء
َوا دةَََيَشاءََمنََويُػَمذِّبَََُيَشاءَِلَمنَفَػيَػْةِفوَُ)ََوردتَ/َٕٙٙاعبوابَر  ََََ َموة )

(َ َاوية َالبنوة َسورة َيف َالنوحف َيف َٕٗٛفنط ََونضبط ا( َابويةَ ل  َالمَاية  ا دة
  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱٱ:الو يدة

 .َّىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث

مواتَيفَال ػورَ)َحؿَ مػوافََثالثَ(َفوردتََيَشاءََمنََويُػَمذِّبَََُيَشاءَِلَمنَيَػْةِفوَُأماَ)َ
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لػػػػػََِأوًَلَاؼبا ػػػػدةَ:َ)َابعبملػػػػةَاَلنشػػػػا يةَونضػػػػبط االفػػػػتحَ( ََ–َاؼبوضػػػػعَالوؿاؼبا ػػػػدةََ–
َ-منَسورةَاؼبا دة:َالوؿللدَللةَ ل َاؼبوضعََأوًَلَو لبََ(َ موافَبمدَالفتح

 مص حصخص مس خس  حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ خض حض جض

 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن

 .اؼبا دة َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ

  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح  مججح حج مث هت ُّٱ -3

 .الفتح َّ حض جض

َََالضبطَوالفوا دَ/
 هت(َويفَالفػػػتحَ)َ مح جح مج حج مث هت متيفَاؿَ مػػوافَ بل ػػاَ)َ -ٔ

( َالصػػػػيةةَالطػػػػوؿَيفَال ػػػػورةَالطػػػػوؿَأيَسػػػػورةَ مج حج مث
 . ا دهتاَالز دةَلل ورةَالطوؿحؿَ مواف ََو

  مص خص حص(َويفَالفػػػػػػتحَ)َ حض جض مصيفَحؿَ مػػػػػػوافَبمػػػػػػدهاَ)َ -ٕ
َونضػبط ا(ََل اَالز دةَيفَال ػورةَاؼبتػ خوةَيفَاليتيػجَ)َالفػتحَ(َجض
وَل ػػاَأيضػػاَموافنػػةَفواصػػلَاويَ َ ا ػػدةَالػػز دةَللموضػػعَاؼبتػػ خو لػػ َ

َ–ََ ِظيًمػاَ( َ بل اَ)جض  مص خص حصيفَسورةَالفتحَلال تَ بلَ)
(َفواصػػػػلَجض(َفَاسػػػػببَ)َ َلِػػػػياًلَ(َوبمػػػػدهاَ)َََسػػػػِميًاَ–َبُػػػػورًاَ–ََخبِػػػػيًا

 او تَ بل اَوبمدها َو ا دهتاَموافنةَفواصلَاوي.
َيَػْةِفػػػػػػوَُ(َبمػػػػػػدَ)َ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذأتػػػػػػبَ)ََيفَاؼبا ػػػػػػدة -ٖ

(َهَػػاَواربػػطَ َّ ٍّ(َوَل ػػاَز دةَ)َََيَشػػاءََمػػنََويُػَمػػذِّبَََُشػػاءَيََِلَمػػن
 أهناَأتبَمت خوةَولي،َ بل ا.
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َ ََ(َيَشاءَِلَمنََويَػْةِفوَََُمنََيَشاءَيُػَمذِّبَُ)أما َالمذابَ ل َاؼبةفوة َوا دةتندـ يفََموة
َ َاؼبوضع َ)َالثاِنالنوحف َاوية َاؼبا دة َسورة   نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ(:ٓٗمن

 َّ مك لك اك يق ىق يف  يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت

َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبطه
َ ) َيَشػاءَِلَمػنََويَػْةِفوَََُمنََيَشاءَيُػَمذِّبََُ()ََيَشاءََمنََويُػَمذِّبَََُيَشاءَِلَمنَيَػْةِفوََُ)َفا دةَ/

 َالنوحفَالكو َيندـَمالهَالمَايػةَيفَال ػياؽَ ا لَالتند َوالت خيَيفَالنوحفهذهَمنَم
يفَسػياؽَالمصػاةََموت ةفوةَأربعَمواتَكل اَيفَسياؽَاؼبؤمَ َو دـَالمذابَ دمبَاؼب

َ.وإ امةَاغبدودَأوَالكفار
َؼباذاَتندـَالمذابَ ل َاؼبةفوةَيفَاؼبوضعَالثاِنَمنَسورةَاؼبا دة؟

َ مبادهَمنَحاب   َوأم اهت بربَالماؼب َأر  ََهبجَأفَنَظوَإ:َسياؽَاو تَ بل ا:
َتُلن َتكّل َربَالماؼب َ َاستشوتَيفَأيَؾبتمعَتَُ يه  َإذا َبشمة  نَجوا  َخطية

اػبوؼَوالو جَو دـَاَلستنوارَتكل َربَالماؼب َ نَجويبت َ ظيمت َالو:َ طعَ
  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ:َالطويقَاغبوابة

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

مثَ اؿَ َّ ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك مكىك
 جب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱٱبمدها:

النتلَوالصلجَوتنطيعَاويديَ...َاخل(َمنَالمذاب َوبمدهاَالتوبةََ) َّ خب حب
َ :َالمذابَسبقَاؼبةفوةإذف(َ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىواؼبةفوةَ)َ

َال ارؽ َمبااوة َالثاِنَوراءها  يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ:

 َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱٱمثَ اؿَبمدها:ََّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي
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 طعَاويديَ َّ نب مب زب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
َبتند َالمذابَ َانسجَأفَأت)َاو تَبمدها َكلَهذا َمةفوة َالتوبة  ذابَوبمدها

  ل َاؼبةفوة.

فنطَيفَسورةَالمَكبوتََموةَوا دةفوردتََ(ََمنََيَشاءََويَػْوَ  َََُمنََيَشاءَيُػَمذِّبََُ)أماَ
 ل ََونضبطهََّ خص حص مس حسخس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ(:ٕٔاويةَ)

 .لو يدة ا دةَالمَايةَابويةَا

/َ َالمذابَ ل َالوضبةَلف َفا دة َابواهي َسياؽََتندـ َيفَسياؽَإنذار وذلََلهنا
لنومهَوـباطبةَمبوودَوأصحابهَوأفَالمذابَو عَب َيفَالدنيا.َفندَأنذرَابواهي َ ومهَ

َالَّذََِ ا اًل:َ) َأَْوََثاًنََوزَبُْلُنوَفَِإْفًكاَِإفَّ َاَتَػْمُبُدوَفَِمْنَُدوِفَاللَِّ َِإمبَّ يَنَتَػْمُبُدوَفَِمْنَُدوِفَاللَِّ
َتُػْوَجُموفََ َإِلَْيِه ََلُه ََواْاُكُووا ََواْ ُبُدوُه َالّوِْزَؽ َاللَِّ َِ ََْد َفَابْػتَػُةوا َرِْز ًا ََلُكْ  َيَبِْلُكوَف (َٚٔ)َََل

ََوَماََ َل َالوَّسََُ(َمثَ اؿ:َ)َالمَكبوت َِمْنَ َػْبِلُكْ  ََكذََّبَأَُمٌ  َفَػَنْد ََوِإْفَُتَكذِّبُوا وِؿَِإَلَّ
َاْلُمِبُ َ ََ(َ(َوهدده َبمدَبنولهَ)ٛٔ)اْلَباَلُغ ََ َأُولَِئ ََوِلَنا ِِه َ ََِ ِتَاللَِّ ََكَفُووا َوالَِّذيَن

َؽَبُْ ََ َذاٌبَأَلِي ٌَ ََ (َ(َف نبَتوىَأفَال ياؽَينتض َتند َٖٕ)َيَِئُ واَِمْنََرضْبَِ ََوأُولَِئ
َ..المذابَهَا

ََاْ ٍءََ ِديوٌََ)َتك َموةَوردَ/َٕٚٙسؤاؿَر  َ َ؟.(ََوالّلََُ َل َُكلِّ

ََاػػػْ ٍءَ َػػػِديوٌََ)َوردتَ/َٕٚٙاعبػػػوابَر ػػػ ََََ َُكػػػلِّ َمػػػواتَيفَ)البنػػػوةَت ػػػع(َََوالّلََُ لَػػػ 
َ–التوبػػػةََ–النفػػػاؿََ–َمواضػػػعَثػػػالثاؼبا ػػػدةََ–َموضػػػمافاؿَ مػػػوافََ–َأخػػوَصػػػفحة

َ-:اغبشو(
 نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱٱ -1

 .البنوة َّ ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث
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 ٰه مه  جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي

 . مواف حؿ َّ مث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب ُّٱ -3

 ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -4
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت  حت جت

 .اؼبا دة َّ  خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ -5

 .اؼبا دة َّ ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مثزث رث يت

 ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -6

 .اؼبا دة َّ مك لك اك يق ىق يف  ىفيث

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

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

 .نفاؿال َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ -8
 .توبةال َّ ني مي  زي ري ٰى ين ننىن

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -9
 .اغبشو َّ زث رث  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػػػػػةَ)َ -ٔ (َيفَسػػػػػياؽََيشػػػػاءَ–َاػػػػيئاَ–َاػػػػ ءَل ػػػػاَيفَكػػػػلَاؼبواضػػػػعَورود

ََاػػػْ ٍءَ َػػػِديوٌَاو تَالػػػ َختمػػػبَبػػػػَ)َ َُكػػػلِّ  مػػػوافََحيػػػ (َ ػػػداَََوالّلََُ لَػػػ 
 اؼبا دة.ََثِنَو
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 وَأهناَأتبَيفَأخوَصفحةَمنَال ورة.لدىَالبنوةَتذك -ٕ
 (. مل خل  حل موافَ)ََاوؿ(ََو رت يبالبنوةَلدىَ)َ -ٖ
  موافَجاءَفي اَذكوَال ماواتَوالرضَفانتبيهَ َلبيج.َحي  -ٗ
 (. ىف يث ىث نثاؼبا دةَتذكوَ بل اَ)َََثِن -٘
 .( يب ىبَ)لدىَََثلث ا(ََو مم امَ)لدىَاؼبا دةََأوؿ -ٙ
 .اعبزءَالمااوويفَالنفاؿَبدايةَ -ٚ
 (. يك ىكلدىَ)ََيفَالتوبة -ٛ
َ(.َماَأفاءوالثانيةَبالَواوَ)ََ (ََالو: ٌّ ٰىيفَاغبشوَ)َ -ٜ

َ َر   َ)َفَتضبطكيَ/َٕٛٙسؤاؿ ََأَ ٍد َبَػْ َ َنُػَفّوُِؽ ُ  َََْل َػْ َبَػْ ََ)(مِّ َنُػَفّوُِؽ ََل
َ؟.(رسُسِلهََِمِّنَأَ ٍدَ
َ-اؼبواضعَه :َ/َٕٛٙاعبوابَر  َََََ
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱٱ -1

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .البنوة َّ  مت زت رت يب ىب

 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ٱُّٱ -2

 جت هبمب  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

 .البنوة َّ هت مت خت حت

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 . مواف حؿ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

َََالضبطَوالفوا دَ/
موضػػػعَحؿَ مػػػوافََ(َوكػػػذلَ يي  ىي مي خي حي)ََاؼبوضػػػعَالوؿَيفَالبنػػػوة
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 جئ يي(َأتػػبَ)َاؼبوضػػعَالثػػاِنَمػػنَالبنػػوةَ)َاؼبوضػػعَالوسػػطأيَ)َالطػػوف َ(َوبيَ مػػاَ
:َ ا ػػدةَاخػػتالؼَالوسػػطَبػػ َالطػػوف َاؼبتشػػاب َ لػػ َونضػػبط ا(َهئ مئ خئ حئ

َ(.هئ مئ)ََالوسط(ََو ييبػَ)ََاؼبتشاب 
  ىك مك ُّٱٱ(:ٕ٘ٔ(َاويةَ) يي  ىي مييفَسورةَالَ اءَأتبَ)ََمال ظةَ/
 ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 .َّ ني مي زي

َ؟.(َمِّنَرسُسِلهََِضبطَمواضعَ)اَ/َٜٕٙسؤاؿَر  َ
َ-:حؿَ موافَ–َالبنوةَالزهواوافَيفمو فَ(ََمِّنَرسُسِلهََِ)َوردتَ/َٜٕٙاعبوابَر  َََََ
 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ٱُّٱٱ -1

 جت مبهب  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

 .البنوة َّ هت مت خت حت

 جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -2
  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 . مواف حؿ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جعمظ

َََالضبطَوالفوا دَ/
وة َنػػالبَ ػػاؼ(َمػػعَ حبمػػنَ)ََالنػػاؼ(َنػػوبطَ مب  خب حب)ََالبنػػوةَبمػػدهاَيف

 ا ػدةَواف َ لػ َمػ(َمػعَمػي َ  جضمػنَ)َاؼبػي َ(َنػوبطَ حض جضوبمدهاَيفَحؿَ موافََ)َ
َ. وؼَمنَاس َال ورةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمع

ْمََاََوَأَطْمََاَ)ك َموةَوردتَََ/َٖٓٙسؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(َظبَِ
ْمََػػاََوأَطَْمََػػػاَ)َوردتَ/َٖٓٙاعبػػوابَر ػػػ ََََ َ–الَ ػػػاءََ–مػػػواتَيفَ)َالبنػػوةَأربػػعَ(ََظبَِ

َبنػوةَالَ ػاءَ لػ َما ػدةَنػورَو ػالواَ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط االَورَ( ََ–اؼبا دةَ
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َنضػػػبط اَالػػػواو(َوز دةَ ِّ(َويفَالَ ػػػاءَ)َ حب بل ػػػاَيفَالبنػػػوةَ)ََ(َ"َْمََػػػاََوأَطَْمََػػػاظبََِ
(َواتػػػػػػ َ بل ػػػػػػاَ زن رن َويفَاؼبا ػػػػػػدةَ بل ػػػػػػاَ)َ ا ػػػػػػدةَالػػػػػػز دةَلل ػػػػػػورةَالطػػػػػػوؿ لػػػػػػ َ

(َو ػػػػػدَأتػػػػػ َ خف حف( َويفَالَػػػػػورَسػػػػػبن اَ)َ زن(َفَاسػػػػػببَ)َ ام - مل)
َ-اؼبؤمَ :(َأيَ خف حف(َفَاسب اَ)َ مض خض حض جض بل اَيفَنف،َاويةَ)َ

 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّٱٱ -1

 جت مبهب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

 .البنوة َّ هت مت خت حت

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -2
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي

 .الَ اء َّ نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -3

 .اؼبا دة َّ جئ يي  ىي ني مي زي ريٰى ين ننىن

 مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ -4

 .الَور َّ لك خك حك جك حقمق

َاْلَمِصيََُ)ك َموةَوردتََ/َٖٔٙسؤاؿَر  َ ََ َ؟.(ََوإِلَْي
َاْلَمِصيََُ)َوردتَ/َٖٔٙاعبوابَر  َََََ ََ َ-اؼبمتحَة(:َ–)البنوةََيفمو فَ(َََوإِلَْي
 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ٱُّٱٱ -1

 جت هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

 .ابلقرة َّ هت مت خت حت

 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱُّٱ -2
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٔٔ٘ 

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

 .املمتحوة َّ لك خك حك جك مق حق مف خف

َ؟.(َضَبََلْتهََُ–ََفَحَمَلْتهََُ–َضَبَْلَتهََُضبطَمواضعَ)اَ/َٕٖٙسؤاؿَر  َ
َموةَوا دةَوردتَتو ةمفَو ءََساكَةَالـب(َََضَبَْلَتهَُ)ََأماَ/َٕٖٙاعبوابَر  ََََ

َ َمَ ا َالخية َاوية َالبنوة َسورة َأخو َيف ََونضبط افنط َابويةَ ل  َالمَاية  ا دة
 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مثٱُّٱٱ:الو يدة
 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك

 . َّ مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن

فنطَيفَسورةََموةَوا دةَوردتَساكَةَ ءَوَمفتو ةَبالـَوَابلفاءَ(ََفَحَمَلْتهَُوأماَ)َ
  جس مخ جخ ٹٱٹٱُّٱَ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط امو َاويةَ
 .َّ حص مس خس حس

َ-(:ال ناؼَ–لنمافَيفَ)َموت وردتََساكَة ءََوَمفتو ةبالـََ(َضَبََلْتهَُأماَ)َ
 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱ -1

 .لنماف َّ زث رث يت  ىت نت مت

 خن حن يمجن  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من
 ىب نب مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 .ال ناؼ َّ مت زت رت يب

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ نب مب زب(َإَلَأنػػهَيفَلنمػػافَبمػػدهاَ)َربجػػاءَبمػػدهاَيفَاؼبوضػػم َكلمػػةَ)َ

َالَػػوف(َمػػعَ زبمػػنَكلمػػةَ)َالَػػوف( َنػػوبطَ يم  ىم مموبمػدهاَيفَال نػػاؼَ)
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 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َ لػ ََفنَاس َسورةَلنمام
َ(َجاءتَيفَال ناؼ.مم َوبذاَنمل َأفَكلمةَ)ال ورة

َ؟.(ََ َل َالَِّذيَنَِمنَضبطَمواضعَ)اَ/َٖٖٙسؤاؿَر  َ
َ-فنطَيفَالبنوة:مو فَ(َََ َل َالَِّذيَنَِمنَ)َوردتَ/َٖٖٙاعبوابَر  َََََ
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱٱ -1

 .البنوة َّ ُّ َّ ٍّ

 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ -2

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض

 خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك

 .البنوة َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َفػػػػاربطَ خيووردَ بل ػػػػاَ)ََ( ٌَّجػػػػاءَبمػػػػدهاَ)َالوؿاؼبوضػػػػعََيف -ٔ

ووردَ بل ػػاََ( خكجػػاءَبمػػدهاَ)ََالثػػاِنضػػعَ(َيفَالكلمتػػ  َاؼبَوَكػػ بػػ َ)ََ
(َان(َفػػػاربطَبػػػ َ) حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض)َ

َكلمةَ)َانيفَهذهَالكلماتَوب َ)َ  (. خك(
َالبنوة.َأخو َوالثانيةَح تَالصياـاويةَالو:َيفَبدايةَ -ٕ

َ؟.(َِمنَ َػْبِلََاَضبطَمواضعَ)اَ/َٖٗٙسؤاؿَر  َ
البنػػوةَوالنمػػاـ َبمػػدهاَيفََيفمػػو فَ(ََِمػػنَ َػْبِلََػػاَوردتَ)/ََٖٗٙاعبػػوابَر ػػ ََََ

 خت حت(َوبمػػػدهاَيفَالنمػػػاـَ)َحم جم هل مل خل حل  جل مكالبنػػػوةَ)َ
(َمكمنَ)َالواء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََنضبط ما(َ مث هت مت

َاؽبمػػػزةة ََوَوالبنػػػراءَ(َمػػػعَ مكمػػػنَ)ََالػػػواء َوأيضػػػاَنػػػوبطَ( حتمػػػنَ)ََالػػػواو بػػػلَ
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َ

ٔٔٚ 

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَماـ َ لػػ َ نمػػنَالػػػَالَػػوفَوَاؽبمػػزة(َمػػهَ حتمػػنََ)ََالَػػوفَو
َ-:اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ُّٱٱ -1

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك

 .البنوة َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن

 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -2

 َ.النماـ َّ حج  مث

َ؟.(َفَاْغِفْوَلَََاَ-َواْغِفْوَلَََاَ)موةَوردتََك َ/َٖ٘ٙسؤاؿَر  َ
َ–مػػػػػػواتَيفَ)َالبنػػػػػػوةََثػػػػػػالثَابلػػػػػػواوَ(ََواْغِفػػػػػػْوَلَََػػػػػػاَ)َوردتَ/َٖ٘ٙاعبػػػػػػوابَر ػػػػػػ ََََ

َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط االتحو َ( ََ–اؼبمتحَةَ
َ َْوَِحَْالتَّوَََةََََِحََِتَمَْمَُػالَةََُوَنََبػَََ***َ َْوَِكََالََْابَِتََكََِالَْيفََثالثةٌَ"َََواْغِفْوَلَََاَ"

 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱٱ -1

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك

 .البنوة َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن

 .اؼبمتحَة َّ منهن خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ -2

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي

 .التحو  َّ  رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ
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َ–ال ػػواؼََ–َموضػػم مػػواتَيفَ)َحؿَ مػػوافََأربػػعفػػوردتََابلفػػاء(ََفَػػاْغِفْوَلَََػػاأمػػاَ)َ
أ ػػػواؼََ-َيفَالنػػوحفَأربمػػةٌَ"ََفَػػاْغِفْوَلَََػػػاَ":َ)َابعبملػػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ااؼبؤمَػػوفَ( َ

َََ-:(َاثَتافاؼبؤمَوفَويفَ موافَ
 . مواف حؿ َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 حض جض مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض

 مض خض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -3
 جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط

 .ال واؼ َّ  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -4
 .اؼبؤمَوف َّ يب ىب

َََالفوا دَ/الضبطََو
َالوؿيفَاؼبوضػػػػػعََ( خض(َوبمػػػػػدَ)َ خضحؿَ مػػػػػوافَ)ََموضػػػػػم بمػػػػػدهاَيفَ -ٔ

(َمظ  حط مض)َالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِن(َوبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهاَيفَجن يم  ىم)
(َ بػػػػػلَ  ىممػػػػػنَ)ََالنػػػػػاؼ:َ ا ػػػػػدةَاليتيػػػػػجَاؽبجػػػػػا   لػػػػػ ََونضػػػػػبط ما

 (َيفَتوتيجَاغبووؼ. مضمنَ)ََالكاؼ
(َوبمػدهاَيفَال ػواؼَ هن من حنخنال ػواؼَواؼبؤمَػوفَأتػ َ)ََموضم بمدَ -ٕ

 َوبمػػػػػدهاَيفَؼال ػػػػػوافػػػػػاءَ(َمػػػػػعَ جهمػػػػػنَ)َالفػػػػػاءَ(َنػػػػػوبطَ جه)َ
َػػػػوف َماؼبَؤمػػػػي َ(َمػػػػعَ ىبمػػػػنَ)َاؼبػػػػي َ(َنػػػػوبطَ ىباؼبؤمَػػػػوفَ)َ

 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ
َلَََاَُذنُوبَػََاب َموضم َحؿَ موافَأتبَ)ََمال ظةَ/ (:َٚٗٔ(َبالَفاءَاويةَ)َاْغِفْو

 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جضُّٱ
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َ

ٜٔٔ 

ََونضبط اََّ لك خك حك جك مق َب َ ل  َالوسط َاختالؼ  ا دة
 .الطوف َاؼبتشاب 

َ؟.(ََواْرضَبََْآَضبطَمواضعَ)اَ/َٖٙٙسؤاؿَر  َ
َ–ال ػػػػواؼََ–مػػػػواتَيفَ)َالبنػػػػوةََثػػػػالث(َََواْرضَبََْػػػػآَ)َوردتَ/َٖٙٙاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ

 َم لموفَبنػوةَال ػواؼََثالثةٌَ"ََََآَواْرضبَََْ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ااؼبؤمَوفَ( َ
 مم)َابلفػاءويفَال ػواؼَواؼبؤمَػوفََلواو(َاب خن حن َ بل اَيفَالبنوةَ)َ(للمؤمَوفَ
َ-: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةال َيفَالبنوةَ ل ََونضبط(َجن
 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱٱ -1

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك

 .البنوة َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  منهن

 مض خض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -2
 جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط

 .ال واؼ َّ  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -3
 .اؼبؤمَوف َّ يب ىب

َ؟.(ََمْوََلانَََ)أينَوردتَكلمةََ/َٖٚٙسؤاؿَر  َ
 َبمػدهاَيفَالبنػوةَالبنػوةالتوبةَوالمػوافََيفمو فَ(َََمْوََلانَََ)َوردتَ/َٖٚٙر  ََاعبوابَََ
(َيك ىك مك لك(َوبمػػدهاَيفَالتوبػػةَ)َ خي حي جي ٰه)َ

(َلكمػنَ)َالػواو(َ بػلَ ٰهمػنَ)ََالفػاء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما
مػػنََالػػواوةَونػػوبطََوالبنػػَراء(َمػػعَ ٰهمػػنَ)ََالػػواءيفَتوتيػػجَاغبػػووؼ َوأيضػػاَنػػوبطَ
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 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَبػػةَ لػػ ََوالتَواو(َنوبط ػػاَمػػعَلك)
َ-:منَاس َال ورة

 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ُّٱٱ -1

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك

 .البنوة َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن

 ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -2

 .وبةالت َّ مل  يك

َ)َمػػاَح هػػاَإَلََلَيكلػػفَهللاَنفً ػػاَ)َ(َوسػػم اَإَلََلَيكلػػفَهللاَنفً ػػا(َفا ػػدةَ/َ
َك ببَو لي اَماَاكت ببحيةَالبنوةَيفَسياؽَالمملَأَلَتوىَبمدهاَ)  (...ؽباَما

ليَفػقَ)َحيةَالطالؽَيفَسياؽَالندرةَ ل َالَفنةَأَلَتػوىَ بل ػاَ)إَلَوسم افناؿَ)َ
َ.(َإَلَماَح هاَ)فناؿَ ....(ذوَسمةَمنَسمته
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 اجلزء الثالث/  سورة آل عمران
ََََؿََنَػزََّضبطَمواضعَ)اَ/َٖٛٙسؤاؿَر  َ ََََأَنَزؿَََ-ََ َلْي َ؟.(ََ َلْي

ََََ َر   ََََنَػزَّؿَََ)َوردتَ/َٖٛٙاعبواب َاويةََيفَ(ََ َلْي َ مواف َحؿ َسورة بداية
أماََ َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جنٱُّٱ(:ٖ)
ََََأَنَزؿََ)َ  زن رن مم ام  يل  ُّٱ(:ٚيفَنف،َالصفحةَاويةَ)وردتََ(ََ َلْي
 مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من
 جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب  جب هئ

اؼبوضم ََونضبطَ َّ مظ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ
 َ.الثاِنيفَاؼبوضعََاؽبمزة(َبز دةَ مم َأيَأفَ)َ ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل َ

ََنّزؿأنهََزؿوأنَنّزؿالفوؽَب ََ/ََٔفا دة َوأكـو تفيدَاَلهتماـَنظيَوص َوأوص َوكوـّ
(َ َبػ َابل ياؽَ ) َواهتماـ َتوكيد َفي ا َال  َاؼبواطن َبػََنّزؿَفف  ( َ َوال َدوهنا )

َ.د.َفاضلَال اموا  َ(.أنزؿ)
َكػػافََ(َأنػػزؿَ) (َمػػنَ بػػلَأفَتَػػّزؿَالتػػوراةَ)َ(َالتػػوراةَواإلقبيػػلَوأنػػزؿ)ََ/َٕفا ػػدةَ إذا

َكحػػاؿَالتػػوراةَواإلقبيػػل َلػػذاَ )َمم ػػ َالفمػػلاؼبَػػّزؿَجػػاءَصب (َأمػػاََأنػػزؿَ)َلػػةَوا ػػدة 
َكافَاؼبَزؿَجاءَ ل َدفماتَكحاؿَالنوحفََ(نّزؿ) أوَ )َالفمػلََ الكػو ابلتضميفَإذا

َ.يفَسياؽَالتحديَكماَيفَاويةَالثانية
فَالكػو َ(:َأنػزؿَالنػوحَوأنػزؿَنػّزؿأماَالنوحفَالكو َفيصػدؽَ ليػهَاللفظػافَ)ََ/َٖفا دةَ

َمنَال ماءَال ابمةَلل ماءَالدنياَصبلةَوا دةَليلةَالندر.
ونػػّزؿَالنػػوحفَالكػػو َمػػنَال ػػماءَالػػدنياَا:َالرضَمَجمػػاَحب ػػجَالو ػػا عَواغبػػوادث.َ

َوبذلََيزوؿَاَلاكاؿ.
َوأخياَ/
رضبػهَهللا:َ"أفَالتحػوؿَ ػنَصػيةةَمػنَاللفػاظَإ:َصػيةةَأخػوىََلََابنَالثػيَيذكو

خصوصػية َا تضػبَذلػَ َوهػوََلَيتوخػاهَيفَكالمػهَإَلَالمػارؼَبومػوزََيكوفَإَلَلَوع
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الفصا ةَوالبالغةَالذيَاطلعَ ل َأسوارها َوفتشَ ػنَدفا َ ػا َوَلَذبػدَذلػََيفَكػلََ
 كالـ َفإنهَمنَأاكلَضووبَ ل َالبياف َوأد  اَف ماً َوأغمض اَطويناً".

َكػػلَربػػوؿَيفَبَػػاءََابػػنَالثػػيَوالػػذيَيمَيَػػاَمػػنَكػػالـ الكلمػػةَيصػػا بهَربػػوؿَهػػوَأف
يفَممَاها َوهذاَأموَغيَخاؼَ ل َأهلَالموبيةَ موماً َوالوا ف َ لػ َبالغت ػاَ لػ َ

َوجهَاػبصوص.
وأتسي ػػػاًَ لػػػ َهػػػذاَاؼبلحػػػا َنتو ػػػفَهَػػػاَ َػػػدَفملػػػ َورداَبصػػػيةت َـبتلفتػػػ َيفَ

{.َوهػػذافََأنػػزؿَ{ َو َمواضػػعَ ديػػدةَومتفو ػػةَمػػنَالنػػوحفَالكػػو  َونبػػاَالفمػػلَ نػػزؿ
َكمػاَورداَؾبتممػ َيفَحيػةَوا ػدةَالف َكلَمَ ماَيفَحيةَ لػ َ ػدةَيفَمواضػع  مالفَورد

َيفَموضم  َننفَ لي ماَيفَأثَاءَهذاَاؼبناؿ.
نػزؿَ ليػَََومنَاؼبواضعَال َوردَفي اَهذافَالفمػالفَيفَحيػةَوا ػدةَ ولػهَتمػا::َ 

َ(.ٖف:{َ)حؿَ مواَالكتابَابغبقَمصد اَؼباَب َيديهَوأنزؿَالتوراةَواإلقبيل
و ػػدَتو ػػفَ ػػددَمػػنَاؼبف ػػوينَ َػػدَهػػذينَالفملػػ َيفَهػػذهَاويػػة َوأ ملػػواَالفكػػوَ
َكػػافَشبػػةَفػػوؽَبيَ مػػا َأـَأفَالمػػوََلَىبػػوجَ ػػنَكونػػهَؾبػػودَتَػػوعَ والَظػػوَلػػيواَفيمػػاَإذا

َلفظ  ََلَوبملَأيَدَللةَذاتَابؿ؟َوكافَ اصلَحرا   َبذاَالصددَوفقَالتايل:
{ َمػودهَإ:َأفَالنػوحفَنػزؿَمتتابمػػاًََنػزؿَ)التَزيػل(َ َالػوأيَالوؿ:َأفَالتمبػيَبلفػا

َكػػافَالتمبػػيَبلفػػاَ)اإلنػػزاؿ(َ  لػػ َفػػيات َاسػػتةو بَمػػاَيزيػػدَ ػػنَ شػػوينَسػػَة َبيَمػػا
َكمػػاَََأنػػزؿَ  { َمػػودهَإ:َأفَالتػػوارةَواإلقبيػػلَنػػزَلَدفمػػةَوا ػػدة َوملَيَػػزَلَ لػػ َفػػيات 

 َمثَ بمهَ ليػهَبمػ ََشويالزـبَكافَمنَا فَالنوحف.َوأوضحَمنَ ربَ نَهذاَالوأي
:َ"فإفَ لػب:َملََ يػل:َنػزؿَالكتػاب َوأنػزؿَالتػوراةَواإلقبيػل؟ََالزـبشويَاؼبف وين:َينوؿ

َ لب:َلفَالنوحفَنزؿَمَجماً َونزؿَالكتاابفَصبلة".
يفَهػػػذاَالػػوأي َفنػػػاؿ:َ"إفَالتَزيػػػلَـبػػػتصَابلَػػػزوؿََالزـبشػػػويَو بػػػعَالػػػوازيَمثَجػػاء

ـبػػتصَدبػػاَيكػوفَالَػػزوؿَفيػػهَدفمػةَوا ػػدة".َو ػػاؿَأيضػػاً:ََ لػ َسػػبيلَالتػػدري، َواإلنػزاؿ
"ولفظةَ)نزؿ(َتدؿَ ل َالتفويػق َوأمػاَلفظػةَ)أنػزؿ(َفتػدؿَ لػ َاعبمػع".َو لػ َأسػاسَ

ػػػو اػػػ وَرمضػػػافَالػػػذيَأنػػػزؿَفيػػػهََ ولػػػهَتمػػػا::َ َالػػػوازيَهػػػذاَالتفويػػػقَبػػػ َالفملػػػ َف َّ
َكػػػافَاؼبػػػوادَهَػػػاَ٘ٛٔ{َ)البنػػػوة:َالنػػػوحف نػػػزوؿََ-َجح ػػػالوازيحب ػػػجَمػػػاََرَ-( َإذَؼبػػػا
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َكػػػافَمػػػنَاؼبَاسػػػجَالتمبػػػيَ النػػػوحفَمػػػنَاللػػػوحَافػػػوظَإ:َال ػػػماءَالػػػدنياَدفمػػػةَوا ػػػدة 
َ(.َالتَزيلَ(َدوفَ)َاإلنزاؿَبلفاَ)

وينػػوؿَالػػذينَحمَػػواَلػػوَلََوهػػذاَالػػوأيَيشػػدسَمػػنَأزرهَ ولػػهَسػػبحانهَيفَحيػػةَأخػػوى:َ 
الػػذينَيفَ لػػوب َمػػوضََنزلػػبَسػػورةَفػػإذاَأنزلػػبَسػػورةَؿبكمػػةَوذكػػوَفي ػػاَالنتػػاؿَرأيػػب

( َفنػدَاجتمػعَالفمػالفَممػاًَيفَٕٓ{َ)دمحم:َيَظووفَإليََنظوَاؼبةش َ ليػهَمػنَاؼبػوت
َكػػػافَاؼبؤمَػػػػوفَهػػػ َالػػػػذينَيػػػودوفَنػػػػزوؿََأنزلػػػبَ{ َو َنزلػػػػبَهػػػذهَاويػػػةَ  { َفلمػػػػا

كػػافَمػػنَََ-وطلَػػُب  َنزوؽبػػاَإمبػػاَهػػوَ لػػ َمػػاَا تػػادوهَمػػنَالتفويػػقَوالتفصػػيلََ-ال ػػورةَ
َكػػافَاؼبػػوادَربصػػيل اَجبملت ػػاَبمػػػدَََنزلػػبَالتمبػػيَبفمػػلَ)التَزيػػل(َ اؼبال ػػ َهَػػاَ { َوؼبػػا

َكافَمنَاؼبال  َالتمبيَبفملَ)اإلنزاؿ(َ  { َفجػاءَالتمبػيَيفَكػلََأنزلػبَكماؿَنزوؽبا 
ََموضعَدباَهوَأن جَللمم .َ

َو دَنو شَهذاَالوأيَمنَج ت :
 تَالنوحنيػػةَمػػواداًَبػػهَالنػػوحفَ(َوردَيفَبمػػ َاوَاإلنػػزاؿَأوؽبمػػا:َأفَالتمبػػيَبفمػػلَ)

َكنولػػهَتمػػا::َ  (.َٔ{َ)الك ػػف:َاغبمػػدََالػػذيَأنػػزؿَ لػػ َ بػػدهَالكتػػابَالكػػو  
{َإذاَاجتممػا ََأنػزؿَ{َىبتلػفَ ػنَالتمبػيَبػػَ َنػزؿَوأجيجَ نَهذا َِبفَالتمبيَبػَ 

ل( َويػوادَف ماَإذاَاجتممػاَافي ػا َوإذاَافي ػاَيبكػنَأفَهبتممػا َفػيمكنَالتمبػيَبػػَ)التَزيػ
َََ( َويبكنَالتمبيَبػَ)اإلنزاؿ( َويُنصدَبهَ)التَزيل(.ََاإلنزاؿَبهَ)

َكػػلَمػػاََابػػنَ ااػػورََثني مػػا:َمػػاَذكػػوه َكشػػ ف مػػنَأفَالتػػوراةَواإلقبيػػلَنػػزَلَمفػػو   
َكتاابًَنزؿَ ل َرسوؿَدفمةَوا دة. َيَزؿَ ل َالوسلَيفَمدةَالوسالة؛َإذََلَيُموؼَأف

 َالفملػػػػ َلػػػػي،َمػػػػنَاببَأفَالنػػػػوحفَنػػػػزؿَ لػػػػ َدفمػػػػات َ:َأفَالتةػػػػايوَبػػػػالػػػػوأيَالثػػػػاِن
والتوراةَواإلقبيلَنزَلَدفمةَوا دة َبلَالموَموجمهَإ:َ ػوةَأ ػدَالفملػ ؛َإذَإفَالفمػلَ
اؼبضمفَيدؿَدَللةَأ وىَ ل َاغبدثَمنَالفملَغيَاؼبضمف َفنولَ:َ)ف َّو(َأ ػوىَ

نَ)ك ػو( َفالفمػلَاؼبضػمفَمنَ)َفَ و( َو)فوَّؽ(َأ وىَمنَ)فَػَوؽ( َو)ك َّػو(َأ ػوىَمػ
يدؿَ ل َتنويةَالفمل َويكوفَاؼبنصػودَهَػاَبيػافَفضػلَالنػوحفَوهيمَتػهَ لػ َغػيهَمػنَ

َكمػػػاَ ػػػاؿَتمػػػا::َ  وأنزلَػػػاَإليػػػََالكتػػػابَابغبػػػقَمصػػػد اَؼبػػػاَبػػػ َيديػػػهَمػػػنََالكتػػػج 
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موضػػحاًَهػػذاَاؼبَحػػ :َ"إفََابػػنَ ااػػورَ(.َ ػػاؿٛٗ{َ)اؼبا ػػدة:َالكتػػابَوم يمَػػاَ ليػػه
مديػةَابؽبمػػز َإ:َالتمديػػةَابلتضػميف َلنصػػدَمػػاَُ  ػدَيفَالتضػػميفَمػػنَالمػدوؿَ ػػنَالت

وأنػػػزؿََ{َأهػػػ ََّمػػػنَ ولػػػه:َ َنػػػزؿَ ليػػػََالكتػػػابَتنويػػػةَممػػػ َالفمػػػل َفيكػػػوفَ ولػػػه:َ 
َ{؛َللدَللةَ ل َ ظ َا فَنزوؿَالنوحف".َالتوراة

َلَ:َأفَالفمػػلَ)أنػػزؿ(َُي ػػتمملَيفَ ػػقَالتػػوراةَواإلقبيػػلَمػػنَج ػػةَأهنمػػاَنػػَزالػػوأيَالثالػػم
أنػػػزؿ{َممػػػاًَيفَ ػػػقَالنػػػوحفَمػػػنََ{َو َنػػػزؿَدفمػػػةَوا ػػػدة َبيَمػػػاَُي ػػػتمملَالفمػػػالفَ 

ج ػػةَأفَالنػػوحفَنػػزؿَدفمػػةَوا ػػدةَإ:َال ػػماءَالػػدنيا َمثَنػػزؿَ لػػ َدفمػػاتَ لػػ َ لػػجَ
بنولػه:َ"التمبػيَِبنػزؿَفي مػاَلةاػارةََاولوسػ َرسوؿَهللاَ  َو دَ ػربَ ػنَهػذاَالػوأي

نَؽبمػػاَإَلَنػػزوؿَوا ػػد َوهػػذاَخبػػالؼَالنػػوحف َفػػإفَلػػهَنػػزول  َنػػزوؿَمػػنَإ:َأنػػهَملَيكػػ
اللوحَافػوظَإ:َبيػبَالمػزةَمػنَظبػاءَالػدنياَصبلػةَوا ػدة َونػزوؿَمػنَذلػََإليػهَصػل َ
هللاَ ليػػػػػهَوسػػػػػل َمَجمػػػػػاًَيفَثػػػػػالثَو شػػػػػوينَسػػػػػَةَ لػػػػػ َاؼبشػػػػػ ور َوؽبػػػػػذاَينػػػػػاؿَفيػػػػػه:َ

{ََوأنػػزؿَ{َينتضػػ َالتػػدري،َ َؿنػػَزَ{ َوهػػذاَأو:َفبػػاَ يػػل:َإفَ َأنػػزؿَ{َو َنػػزؿَ 
َينتض َاإلنزاؿَالدفم ".

:َأفَالمػوََلَيمػدوَأفَيكػوفَمػنَاببَالتَويػعَوالتةيػيَيفَاللفػا َمػنَغػػيَالػوأيَالوابػع
أبوَ يانف َ"تف يه" َ يػمَ ػاؿ:َ"غػايوََأفَوبملَدَلَلتَأُخو َو دَتب َهذاَالوأي

َكمػاَأفَاؽبمػزةَ{ َوإفَكاانَدبم َوا د َإذَالَأنزؿَ{َو َنزؿَب َ  تضميفَللتمدية 
 َو ػػػاؿَبػػػذاَالصػػػدد:َ-ال ػػػابقَالػػػذكوََ-َالزـبشػػػويَ ػػػوؿَللتمديػػػة".َو ػػػدَردأبػػػوَ يػػػاف

(َلػي،َللتكثػيََنػزؿَ{ ََلَتصػح؛َلفَالتضػميفَيفَ)َأنزؿَ{َو َنزؿَ"التفو ةَب َ 
ََوالتفويق َوإمباَهوَللتمدية َوهوَموادؼَلل مزة".َ

اؼبف ػػوينَ ػػوؿَهػػذينَالفملػػ  َأفَنشػػيَإ:َأمػػوينََو ػػوييَبَػػاَبمػػدَالو ػػوؼَ لػػ َحراء
َ-اثَ :
:َأفَبم َاؼبف وينَملَيتموضَلػذكوَأيَفػوؽَبػ َهػذينَالفملػ  َمػاَيُف ػ َمػنَأ دنبا

َهذاَاؼب لََأفَالفمل َ َدهَدبم َوا د َوهذاَهوَصَيعَالطربيَوابنَكثيَوغينبا.
َكوهناَاجت اداتَ دََثني ما تكػوفَصػا بةَو ػدَتكػوفَخاطئػة َ:َأفَهذهَاوراءََلَتمدو

و ػػدَيتفػػقَالنػػارئَمم ػػاَو ػػدَىبالف ػػا َلكػػنَتبنػػ َيفَهنايػػةَاؼبطػػاؼَرؤيػػةَاجت اديػػة ََلَ
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َ

ٕٔ٘ 

ََََبلَاؼبطلوبَتنديوها َسواءَاتنفَاَمم اَأوَخالفَ ا.َيليقَالتنليلَمنَا هنا َ
ََََضبطَمواضعَ)اَ/َٜٖٙسؤاؿَر  َ ََََ-ََاْلِكَتابََََ َلْي َ؟.(َاْلِكَتابَََإِلَْي

ََََ)َوردتَ/َٜٖٙاعبػػػػػػوابَر ػػػػػػػ ََََ مػػػػػػػواتَيفَ)َحؿَ مػػػػػػػوافََسػػػػػػػبع(ََاْلِكتَػػػػػػػابََََ َلْيػػػػػػػ
َ–َاؼبوضػػعَالثػػاِنالمَكبػػوتََ–َموضػػمافالَحػػلََ–َاؼبوضػػعَالثػػاِنالَ ػػاءََ–َموضػػماف

ن ػاءَ مػوافَوالمَكبػوتََالَحلَلػَِ:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َاؼبوضعَالثاِنالزموَ
الَحػػلَجػػاءََموضػػم فحةَالو:َمػػنَال ػػورة ََو مػػوافَيفَنفػػ،َالصػػَموضػػم ( ََللزمػػو

َ-:( مه جهفي ماَ)َ
 . مواف حؿ َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن ٱُّٱٱ -1

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ -2
 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي
 جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت
 . مواف حؿ َّ مظ حط مض خض  حض

 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ٱُّٱ -3
 خك حك جك مق حق مفخف  حف جف مغ جغمع جع

 .الَ اء َّ  جن مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك  لك

 مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱ -4
 .الَحل َّ حي جي ٰه

 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن ٱُّٱ -5
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر

 .الَحل َّ يئ ىئ

 حص مس خس حس مخجس جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -6
 .المَكبوت َّ حض جض  مص خص



 ٕٙٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 من خن حن جنيم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -7
 .الزمو َّ حي جي  يه ىه مه جهين ىن

َََالضبطَوالفوا دَ/
 اَيفَال ؤاؿَال ابق.م موافَمتَضبطَالذيَأت َ بل َموضم  -ٔ

 خس  حسوتػػػذكوَأفَاويػػػةَنف ػػػ اَبػػػدأتَ)ََ( مق حقَ بل ػػػاَيفَالَ ػػػاءَ) -ٕ
 (. مس(َفاربطَبيَ  َأيَورودَاس َاعبالؿَ)َ مس

مػػػنََالثػػاِن( َبيَمػػػاَاؼبوضػػعَ ملالَحػػلَوالمَكبػػوتَوالزمػػػوَجػػاءَ بل ػػاَ)ََأوؿ -ٖ
 جن ممالَحلَأتػ َ)َأوؿ(َيفَ ُّ َّ َوبمدَ)َ( ٍّ)ََالَحل
 ا ػػػػػدةَ لػػػػػ ََونضػػػػػبط ما(َ رئ ّٰ ِّ)ََالثػػػػػاِن(َوبمػػػػػدهاَيفَ حن

 (. ِّمنَ)ََالتاء(َ بلَ مممنَ)َاؽبمزة:َاليتيجَاؽبجا  
َكلمػةَ حم جم(َوبمػدهاَابلزمػوَ)َ منيفَأوؿَ مػوافَ)ََبمػدها -ٗ (َبػز دة

َ. ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبطه(َ جم)َ
ََََأمػػاَ) َ–النصػػصََ–اؼبا ػػدةََ–مػػواتَيفَ)َالَ ػػاءََطبػػ،فػػوردتََ(َاْلِكتَػػابَََإِلَْيػػ

زمػػػػػػوَن ػػػػػػاءَاؼبا ػػػػػػدةَو صػػػػػػةََ:َ)ابعبملػػػػػػةَاَلنشػػػػػػا يةَونضػػػػػػبط اَالزمػػػػػػوَ(َ–المَكبػػػػػػوتَ
َ-(:َالمَكبوت

 مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ  خك حك جك

 يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -2

 نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف

 جب هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن

 .اؼبا دة َّ مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خبحب
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َ

ٕٔٚ 

 رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ٱُّٱ -3
 .النصص َّ مئ زئ

 ىئ نئمئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -4
 .المَكبوت َّ نت مت زت  رت يب ىب نبمب زب رب يئ

 .الزمو َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱ -5

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػػػػػػػػػػػػػػةَ)َ ىب  نب)ََالصػػػػػػػػػػػػػػلَأفَ )َ بػػػػػػػػػػػػػػل -ٔ (َيفَالَ ػػػػػػػػػػػػػػاءَ ٌّ(

(َوا فظ ػػػاَِبهنػػػاَالو يػػػدةَ يب)ََابلػػػواووالمَكبػػػوتَوالزمػػػوَويفَاؼبا ػػػدةَ
صػصَنالَ ػاؼ(َونػوبطَبػ َ يي َويفَسورةَالنصصَجاءَ بل ػاَ)َابلواو
 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَ(َ ل َ يي)ََ اؼمعَ

 .منَاس َال ورة
ةَوالزمػػػػػوَ)َما ػػػػػدةَزمػػػػػوَالَ ػػػػػاءَ(َ(َيفَالَ ػػػػػاءَواؼبا ػػػػػد ىب  نببمػػػػػدَ)َ -ٕ

 (.يبجاءتَكلمةَ)
َاػبالصةَ/َ

َََ ػػػوَلَوا ػػػداَأتػػػبَ)ََيفَحؿَ مػػػوافَوالَحػػػل -ٔ  يػػػمََ ابلمػػػ (ََاْلِكتَػػػابََََ َلْيػػػ
َوسػطَاغبلػقـبوج ػاَوا ػدَمػنََاغبػاءَوَالمػ َ مػو فوردتَيفَكلَمَ مػاَ

َََفػػَ)َ َبػاَ)َاؿَ مػوافَوالَحػلَ(َوالػ َ(َأتػبَيفَال ػورت َاْلِكتَػابََََ َلْيػ
(َََ  ولنَتلتب،َ ليك .َابلم (ََ َلْي

َََيفَالَ اءَأتبَ)َ -ٕ ََََوا ػدة َوأتػبَ)َمػوة(ََاْلِكتَػابََََ َلْي َمػوة(ََاْلِكتَػابَََإِلَْيػ
َََيفَاويةَال َأتبَفي اَ)َوا دة َ َكلمػةَ)ََ َلْيػ َََ(َوردَيفَبػدايت ا (ََ َلْيػ

 هل(َوكػػػػػذاَيفَختام ػػػػػاَ)........خص حص مس خس  حس)َ
َََ)َف َػػاَأتػػبََ( مم خم حم جم (َولػػنَتلتػػب،ََاْلِكتَػػابََََ َلْيػػ

َََ َأمػػاَاويػػةَالػػ َأتػػبَفي ػػاَ)َو ا ػػدهتاَاؼبوافنػػةَواجملػػاورة ليػػََأبػػداَ َإِلَْيػػ
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 مظ حط مض خض ٱُّٱٱ(َفلػػ َيػػودَفي ػػاَ ػػوؼَالمػػ َمطلنػػاَاْلِكتَػػابََ
 .َّ خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع

َََأتػبَ)ََيفَالمَكبوت -ٖ ََََوا ػدة َوأتػبَ)َمػوة(ََاْلِكتَػابََََ َلْيػ (ََاْلِكتَػابَََإِلَْيػ
َََوا ػػدة َيفَاويػػةَالػػ َأتػػبَفي ػػاَ)ََمػػوة َ( َْ ََِ لَػػيَْكلمػػةَ)ََ ػػا(َوردَفيََ َلْيػػ
فاربط اَمم ػاَ( .... مخ جخ  مح جح مج حج مث هت)

ََََأمػاَاويػةَالػ َأتػبَفي ػاَ)َ اؼبوافنػةَواجملػاورةَ ا دة ل َ (ََاْلِكتَػابَََإِلَْيػ
 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱٱٱٱفلػػػػػ َيػػػػػودَفي ػػػػػاَ ػػػػػوؼَالمػػػػػ َمطلنػػػػػا

 ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ  رئ ّٰ ِّ
 .َّ نت مت زت  رت يب

َََيفَالزمػػوَأتػػبَ)َ -ٗ ََََوا ػػدة َوأتػػبَ)َمػػوة(ََاْلِكتَػػابََََ َلْيػػ َمػػوة(ََاْلِكتَػػابَََإِلَْيػػ
َََوا ػػػدة َيفَاويػػػةَالػػػ َأتػػػبَفي ػػػاَ)َ َكلمػػػةَ)ََ َلْيػػػ َ ػػػا(َوردَفي ػػػا –ََ َليػْ

  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل(َ)َِ ْ ََ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَْ
َ( جي  يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جنيم

أمػػػاَاويػػػةَالػػػ َأتػػػبَفي ػػػاََ اؼبوافنػػػةَواجملػػػاورةَ ا ػػػدةفاربط ػػػاَمم ػػػاَ لػػػ َ
(َََ   نب مب زب ُّٱ(َ لػػػػػػي  أوََ ليػػػػػػهَ)َٱ(َفلػػػػػػ َتػػػػػػودَفي ػػػػػػااْلِكتَػػػػػػابَََإِلَْيػػػػػػ

 ََ.الزمو َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب

َََ)َاتػػػ َ بل ػػػاَاَلنػػػزاؿَيفَكػػػلَاؼبواضػػػعَسػػػواءَمػػػعَ -٘ ََََ)َأوَ(َاْلِكتَػػػابََََ َلْيػػػ َإِلَْيػػػ
 من  خن حن جن ٱٱٱ مػوافَ)َيفََأوؿَموضم  داََابؽبمزةَ(َاْلِكَتابََ
(َ...رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ(َوَثِنَالَحلَ)........ ىن

َََأيَمػػػػعَمواضػػػػعَالمػػػػ َ)َ َََ(َأمػػػػاَمػػػػعَ)ََاْلِكتَػػػػابََََ َلْيػػػػ (ََاْلِكتَػػػػابَََإِلَْيػػػػ
 .ابؽبمزةفكل اَ

َََالصػػلَمػػعَ)َ -ٙ َََ(َوَ)ََاْلِكتَػػابََََ َلْيػػ إَلَيفَسػػورةَ(َأفَ )َاإلنػػزاؿََاْلِكتَػػابَََِإلَْيػػ
(َ يي)ََ ػػاؼصػػصَمػػعَنالَ ػػاؼ(َونػػوبطَبػػ َ ييالنصػػصَجػػاءَ بل ػػاَ)َ

 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ

مػػنَهػػذهََالو:َاؼبواضػػعيفَكػػلَمػػنَ)َالَ ػػاءَوالمَكبػػوتَوالزمػػوَ(َوردتَيفَ -ٚ
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مَ ػػػػػػػا ََالثانيػػػػػػػة(َفنػػػػػػػدَوردتَيفَاؼبواضػػػػػػػعَ ُّ َّال ػػػػػػػورَأمػػػػػػػاَ)َ
(َ بػػلَحطمػػنَ)َؽبمػػزةا:َأيَأفَ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ا

َ(. َّمنَ)ََالم 
(َيفَالةالػػػػجَيفَالمنػػػػوابتََ لػػػػ َ(َوأت)َ)َإ:َ(َأ ػػػػوىَمػػػػنَ)َ لػػػػ َ)َوفا ػػػػدةَ/َ

(َالػػذار ت(َوفي ػػاَممػػ َاَلسػػتمالءَهػػ َٔٗ)َويفََ ػػاٍدَِإْذَأَْرَسػػْلََاََ لَػػْيِ ُ َالػػوِّيَحَاْلَمِنػػيَ َ)
فلي ػػبَكػػذلََوإمبػػاَتفيػػدََ(َإ:َاسػػتمالءَولػػذلََكػػافَفي ػػاَممػػ َالشػػدةَوالنػػوة َأمػػاَ)

لػوَلَأنػزؿَإليػهََ)ومػوةَ(ََلػوَلَأنػزؿَ ليػهَملػََمػوةَ)هللاَتمػا:َمَت  َالةايةَفنط.َينػوؿَ
(َنال اَأفَال ياؽَىبتلفَوهَػاؾَفػوؽَبػ َإليػهَو ليػه َ ػاؿ:َ)َو َػاُلواَْلَػْوَلَأُنػزَِؿََملَ

ََولَػػػْوَأَنزَْلََػػػاََمَلًكػػػاَلَُّنِضػػػَ َالْمػػػُوَمُثَّ ٌَ (َفي ػػػاَهتديػػػد ََ(َالنمػػػاـَٛلََيَُظَػػػُووَفَ)ََ َلْيػػػِهََملَػػػ
َفَػَيُكػوَفَ ٌَ ـَََويَبِْشػ َيفَاْلَْسػَواِؽَلَػْوََلَأُنْػزَِؿَإِلَْيػِهََملَػ )َو َاُلواََماِؿََهَذاَالوَُّسوِؿََ ُْكػُلَالطََّمػا

َ ػػػاَوَََٚمَمػػػُهَنَػػػِذيوًاَ) ػػػٌزَأوََتُكػػػوُفَلَػػػُهََجَّػػػٌةََ ُْكػػػُلَِمَػْ ََكَػْ  َػػػاَؿَالظَّػػػاِلُموَفَِإْفَ(َأوَيُػْلَنػػػ َإِلَْيػػػِه
ََرُجػػاًلََمْ ػُحورًاَ) (َإذفَنػػّزؿََ لػ َ(َلػي،َفي ػػاَهتديػد.َال ػػوىَ)َ(َالفو ػػافٛتَػتَِّبمُػوَفَِإَلَّ

َ)ََ:اوفَنَظػوَاو تَموضػعَال ػؤاؿَ.أ وىَمنَأنزؿَو لػ َأ ػوىَمػنَإ: ََ َوأَنزَْلََػاَإِلَْيػ
ََلِلَّػػاِسََمػػاَنػُػػّزَِؿَإِلَػػْي َِ ػػُووَفَ)الػػذِّْكَوَلِتُػبَػػػ ِّ ََ(َالَحػػل(َ)ْٗٗ ََوَلَملَُّ ػػْ َيَػتَػَفكَّ ََ َوَمػػاَأَنزَْلََػػاََ َلْيػػ

َيُػْؤِمَُػػػوَفَ) ََؽَبُػػػُ َالَّػػػِذيَاْختَػَلُفػػػواَِْفيػػػِهََوُهػػػًدىََوَرضْبَػػػًةَلَِّنػػػْوـٍ لِتُػبَػػػػ ِّ (َالَحػػػل(َٗٙاْلِكتَػػػاَبَِإَلََّ
أيََأنزلَػػػاَإليػػػََوأنزلَػػػاَ ليػػػَ َالفمػػػلَأنػػػزؿَوا ػػػدَولكػػػنَاختلػػػفَ ػػػوؼَاعبػػػو.َنَظػػػو

ػػػُووَفََاؼبػػػوطَ َأ ػػػوى؟َ) ََلِلَّػػػاِسََمػػػاَنػُػػػّزَِؿَإِلَػػػْيِ ْ ََوَلَملَُّ ػػػْ َيَػتَػَفكَّ َالػػػذِّْكَوَلِتُػبَػػػػ ِّ ََ َوأَنزَْلََػػػاَإِلَْيػػػ
ََؽَبُػػُ َالَّػػِذيَاْختَػَلُفػػواَِْفيػػِهََوُهػػًدىََ(َوَ)َ(َالَحػلٗٗ) لِتُػبَػػ ِّ َاْلِكتَػػاَبَِإَلََّ ََ َوَمػػاَأَنزَْلََػػاََ َلْيػػ

َيُػْؤِمَُػػػوَفَ)َوَرضْبَػػػًةَلَِّ (َهػػػذهَأ ػػػوى َوالثانيػػػةََإَلَ(َو)َمػػػاَ(َهَػػػاَ َػػػدانَ)َ(َالَحػػػلَٗٙنػػػْوـٍ
(َمػػنَ يػػمََ ليػػََ(َأي مػػاَأو:َبػػػَ)َمػػاَوإَلَوهػػدىَورضبػػةَفي ػػاَهػػدىَورضبػػةَإذفَ)

َاْلِكتَػاَبََ(.َاويػةَالخػوىَ)َ ليػََمَطوؽَاللةة؟َاويةَالثانيةَال َفي ػاَ) ََ َونَػزَّْلََػاََ َلْيػ
يَػػااًنَلَِّ ََاػػْ ٍءََوُهػػًدىََوَرضْبَػػًةََوُبْشػػَوىَلِْلُمْ ػػِلِمَ َ)تِبػْ (َ ػػاؿَ ليػػػَ.َويفََ(َالَحػػلُٜٛكػػلِّ

ََاػػػْ ءٍََ(َوهَػػػاَ ػػػاؿ:َ)َاْختَػَلُفػػػواَِْفيػػػهََِاويػػػةَالثانيػػػةَ ػػػاؿ:َ) يَػػػااًنَلُِّكػػػلِّ (َيفَاويػػػةَالثانيػػػةََتِبػْ
مم ػاَنزّلَػاَالتبيافَيفَالذيَاختلفواَفيهَويفَهذهَاويػةَالتبيػافَلكػلَاػ ءَإذفَي ػتمملَ
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َيُػْؤِمَُػػػوَفَ)َ ليػػػَ.َهَػػػاؾَ ػػػاؿ:َ) َوُهػػػًدىََوَرضْبَػػػًةََ(َوهَػػػاَ ػػػاؿَ)َٗٙوُهػػػًدىََوَرضْبَػػػًةَلَِّنػػػْوـٍ
َ.د.َفاضلَال اموا  َ.(َفَضعَنزّلَاَمعَاويةَالثالثةَٜٛوُبْشَوىَلِْلُمْ ِلِمَ َ)

يَأفَيػػػودَمػػػنَغػػػَ(َاْلِكتَػػػاَبَاِبغْبَػػػقَِّ)ََمواضػػػعَوردَفي ػػػاَثػػػالثيوجػػػدَلػػػديَاََمال ظػػػةَ/
َ-:الشورىَ(َ–َموضماف(َيفَ)َالبنوةَ َّ)ََأو(َحط) بل اَ

 خم حم جم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك مق ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ  جن مم

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -2
 يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن  مم ام
 .البنوة َّ حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ

 .الشورى ََّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -3

ََيَدْيهَِضبطَمواضعَ)اَ/َٓٗٙسؤاؿَر  َ َُمَصدِّ ًاَلَِّماَبَػْ َ َ؟.(اْلِكَتاَبَاِبغبَْقِّ
َُمَصػدِّ ًاَلَِّمػاَبػَػْ ََيََديْػهََِ)َوردتَ/َٓٗٙاعبوابَر  ََََ )حؿََيفمػو فَ(ََاْلِكتَػاَبَاِبغْبَػقِّ

 زث ػدةَ)(َوبمدهاَيفَاؼبا جي يه ىهاؼبا دة(َبمدهاَيفَحؿَ موافَ)ََ– موافَ
 لػػػ َ ا ػػػدةَربػػػطَمػػػنَاسػػػ َسػػػورةَاؼبا ػػػدةََاؼبػػػي (َمػػػعَ زثمػػػنَ)ََاؼبػػػي (َنػػػوبطَمث

َ-: وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
 .عمران آل َّحيجي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جنٱُّٱٱ -1

 يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -2

 نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف

 جب هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن

 .املائدة َّ مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خبحب



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٔٔ 

َ؟.(َالتػَّْورَاَةََواإِلقِبيلَََضبطَمواضعَ)اَ/َٔٗٙسؤاؿَر  َ
مػػواتَيفَال ػػورَ)َحؿَ مػػوافََشبػػاف(ََالتػَّػػْورَاَةََواإِلقِبيػػلَََ)َوردتَ/َٔٗٙاعبػػوابَر ػػ ََََ

َ-التوبةَ(:َ–ال واؼََ–َثالثَمواضعاؼبا دةََ–َثالثَمواضع
 . مواف حؿ َّحيجي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جنُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2

 اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -3
 . مواف حؿ َّ زن رن  مم

 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱٱ -4

 .اؼبا دة َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

 زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -5

 خت حت جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي

 .اؼبا دة َّ مث  هت مت

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ُّٱ -6
 زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت ىبيب نب مب
 يك  ىك مك لكاك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث
 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىلمل
 .اؼبا دة َّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -7
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب
 مكلك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث
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 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك
 .ال واؼ َّ ٰى ين ىن

 حص مسخس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -8

  مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص

 خلحل جل مك لك  خك حكجك مق حق مف خف حفجف

 .التوبة َّ  خم حم جم هل مل

َََالضبطَوالفوا دَ/
َةثالثػ(َوكلمػةََموا ػدَلػػَ مػوافَةثالثػ ػوؼَالتػا بوفَ:َ)َابعبملػةَاَلنشػا يةَنضػبط ا -ٔ

الَو صػػػػدتَبػػػػاَأهنػػػػاَأتػػػػبَيفَكػػػػَ مػػػػواف)َأيَاؼبا ػػػػدةَ(َو بػػػػلََموا ػػػػدأتػػػػبَ بػػػػلَ
 .مواتَثالثال ورت َ

(َوأتػػػ َ بل ػػػاَتملػػػي َالكتػػػابَ مئ)ََابلػػػواواؼبا ػػػدةَأتػػػبَََثلػػػم مػػػوافََوَثِنََ -ٕ
  رب يئ(َيفَ مػػػػوافَوَ)َ زئ رئ ّٰواغبكمػػػػةَفػػػػالَتَ ػػػػ اَ)َ

 .(َيفَاؼبا دة مب زب
(َ  ينأتػػ َ بل ػػاَا امػػةَالتػػوراةَواَلقبيػػلَ)ََمػػنَسػػورةَاؼبا ػػدةَالثػػاِنَوَالوؿاؼبوضػػعَ -ٖ

 .الثاِن(َ بل اَيفَاؼبوضعَ ننَوَ)َالوؿ بل اَيفَاؼبوضعَ

 (ز ىئ نئ مئ  زئ رئيفَال واؼَلدىَ)َ -ٗ

َ(. مع جع مظ حطالو دَاغبقَجاءَ بل اَيفَالتوبةَ)َ -٘
ََكَفُوواََْ)َاو تَاضبطَمواضعَ/َٕٗٙسؤاؿَر  َ ِ َ ِتَََيْكُفُووفَََ-َِإفََّالَِّذيَن

ََكَفُوواََْحؿَ موافَ)َيفَ(َاللَِّ َ؟.َ اءالَيفَ(َِ َ تََِاَِإفََّالَِّذيَن
َ-اؼبواضعَه :َ/َٕٗٙاعبوابَر  َََََ
 زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ زب رب يئ ىئ نئ
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  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ خض حض جض  مص خص حص مس خس حس

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -3

 .الَ اء َّ ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل

ََ/َالضبط
مػػنَكلمػػةََاليػػاءنػػوبطََ(  مثَ)َلثػػاِنا(ََو َّمػػنَحؿَ مػػوافَ)َالوؿاؼبوضػػعَ -ٔ

(َوبػذاَنملػ َأفََ  مثمنَكلمػةَ)ََالياء(َمعََأ صدَاؼبوضعَالثاِن)ََ َثنػ
 .الوؿ(َأتبَيفَاؼبوضعَ َّكلمةَ)

 جح)ََالثػػػػػاِن(َوبمػػػػػدهاَيفَ زئ رئ  ّٰ)ََالوؿبمػػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػػعَ -ٕ
مػػػػػنََالػػػػػالـ:َ ا ػػػػػدةَاليتيػػػػػجَاؽبجػػػػػا   لػػػػػ ََونضػػػػػبط ما(َ مخ جخ مح

 (. جحمنَ)ََالواو(َ بلَّٰ)

(َيفَسػػورةَالَ ػػاءَوهػػ َاؼبوضػػعَ يفمػػنَكلمػػةَ)َاللػػفََوَالَػػوفجػػاءتَز دةَ -ٖ
َ. ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ااؼبت خوَ
َ؟.(َؽَبُْ ََ َذاٌبََاِديدٌََضبطَمواضعَ)اَ/َٖٗٙسؤاؿَر  َ

َ–مػػواتَيفَ)َحؿَ مػػوافََسػػب(ََؽَبُػػْ ََ ػػَذاٌبََاػػِديدٌََ)َوردتَ/َٖٗٙاعبػػوابَر ػػ ََََ
َ-(:َموضمافالشورىََ–صََ–َوضمافمفاطوَ

 زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ زب رب يئ ىئ نئ

 .فاطو َّ يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب  نب  ٱُّٱ -2

 معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -3

 .فاطو َّ لك  خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ  جغ
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 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ -4
 مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰهمه جه هن
 .ص َّ  مس هث

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

 .الشورى َّ ىه  مه جه ين ىن من

 زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ -6
 .الشورى َّ يي ىي ني مي

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َسػػػػبنت اَالكلمػػػػاتَالتاليػػػػة:َ ىي ني مييفَكػػػػلَاؼبواضػػػػعَالػػػػ َأتػػػػ َفي ػػػػاَ)َ -ٔ

فػػػػاطو َوَََثِن(َيفَ جف مغفػػػػاطو َوَ)ََاوؿ(َيفَحؿَ مػػػػوافََوَّ ٍّ)
(َأوؿَ يل ىل مل(َيفَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةَص َو)َمئ هي مي  خي حي)

َ–َوضػػػػالؿَ–َومكػػػػوَ–َكفػػػػو:َ)َإذفالشػػػػورى َََثف(َ زيالشػػػػورى َو)َ
َكلَهذهَاؼبماِنَاستوجببَأفَيكوفَلصحاباَالمذابَالشديد.َوؿباججة ) 

مػنَكلمػةَالػواوَ(َونوبطَ مه جه ين)ََالواومنَالشورىَبز دةََالوؿاؼبوضعَ -ٕ
 (. ينمنَكلمةَ)َالواوَ(َمعََأ صدَبهَاؼبوضعَالوؿؿَ)ََوأ

َ
َ(انِتَناـَُذوََ زِيزٌَََواللَُّ)َأينَوردتَاو تَالتاليةَمثَاضبط اَ/َٗٗٙسؤاؿَر  َ

ـٍََِبَمزِيٍزَِذيَاللَََُّأَلَْي،ََ)َ(انِْتَناـَُذوََ زِيزٌََاللَََِّإفََّ) َ؟.(انِتَنا
َ–افَ)َحؿَ مػػػػػػَوَيفمػػػػػػو فَ(ََانِتَنػػػػػػاـٍََُذوََ زِيػػػػػػزٌَََواللََُّ)َوردتَ/َٗٗٙاعبػػػػػػوابَر ػػػػػػ ََََ

َ-(:"َيفَاؼبا دةَو موافَانِتَناـٍََُذوََ زِيزٌَََواللََُّ":َ)ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ااؼبا دةَ(َ
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 مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ زب رب يئ ىئ نئ

 هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -2
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 جكمق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
 .اؼبا دة َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك

(َ َوا دةفوردتََ(َانِْتَناـٍََُذوََ زِيزٌََاللَََِّإفَََّأما َاويةََموة َإبواهي  َسورة َيف فنط
َ.َّ ٰى ين ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل مل يك ُّٱ(:ٚٗ)

 بواهي .إمنََاؼبك ورةَاؽبمزة(َمعَ زنمنَ)ََاؼبك ورةَاؽبمزةنوبطَ
(َ َِذيَاللَََُّأَلَْي،َََأما ـٍَانِتنَََبَِمزِيٍز َوا دةفوردتََ(َا َاويةََموة َالزمو َسورة فنطَيف

 لك اك يق  ىق يف ىفيث ىث نث مث زثرث  يت ىت نت ُّٱٱٱ(:ٚٗ)

نوبطَ َّ زي ري ٰى ين ىن نن  منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
( َوجاءتَ ري ٰى ين ىن نن(َيفَاويةَال َ بل اَمعَ)َ ىت نتب َ)َ
َ.الو يدةوه ََابلياء(َٰىهَاَ)

َ؟.(ََلََىَبَْف َََ)َأينَوردتَالكلمةَ/َ٘ٗٙسؤاؿَر  َ
 َبمػػدهاَغػػافوَ(َ–)َحؿَ مػػوافََيفمػػو فَ(َََلََىَبَْفػػ َََ)َوردتَ/َ٘ٗٙاعبػػوابَر ػػ ََََ

(َونضػػػبط ماَ لػػػ َ جك مق حق مف(َوبمػػػدهاَيفَغػػػافوَ)َ زت  رتيفَحؿَ مػػػوافَ)َ
َََ- ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو:

 . مواف حؿ َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ُّٱٱ -1

 .غافو َّ  هل مل خل حل جلمك لك خك جكحك مق حق مف  خف حف جفمغ جغ مع ٱُّٱ -2

َ َر   ََ/َٙٗٙسؤاؿ َفي اَواضعاؼباضبط َوردت َيفَ)َال  ََوََل َاْلَْرِض يف
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َ؟.(اَلْرِضََوال ََّماَواتَُ)(أَنُفِ ُك ََْاْلَْرِضََوََلَيفَيفََ)(ال ََّماء
َ-اؼبواضعَه :َ/َٙٗٙاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٱُّٱٱ -1

 حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -2
  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك
 .يون، َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن

 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -3
 .إبواهي  َّ جت هب

 مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض  خض حض جض مص ٱُّٱ -4
 .المَكبوت َّ حك جك مق  حق

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱ -5
 .اغبديد َّ حض جض مص خص حص مس خسحس

َََلفوا دَ/الضبطَوا
(َمواتَيفَال ورََٗ)َأربعَ(ََيَفَاَلْرِضََوََلَيفَال ََّماءوردتَهذهَاويةَ)َ -ٔ

َ ََالمَكبوتَ–َابواهي َ–َيون،َ–َ موافَحؿ) َويف بدوفََاغبديد(
 (.ال ََّماء)

ََونضبط اَ -ٕ (َ :َ َلػَِ مواف َاْلَْرضََيون،َ"َ اؿ ََال ََّماء بل "َ ابواهي َيف
ال ََّماءَيفََالتند َوالت خيَ:ضلَال اموا  فاَالدكتور( َوينوؿََوالمَكبوت
َوالرض َأف َالرض: َأهل َ ن َيف ََالكالـ َيندـ  ل ََالرضفَاسجَأف
 .ال ماء
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 ىب نب مبيفَحؿَ موافَويون،َوإبواهي َوردَ بل اَمصدرَمنَكلمةَاػبفاء:َ)َ -ٖ

َومم َ(مم خم حم جم هل مل خل(َيفَاؿَ موافَوَ) زت  رت يب
يفَيون،ََ. ليه َوَلَيبمدَ َهَلَيةيجَ نَ لمه ََلَىبف َأيَ(َ مل خل)

(َ َيفَهئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىنو )
 إبواهي .

َكلمةَ)َيفَاْلَْرِضََوََلَيفَجاءتَفنطَ)ََاغبديديفَسورةَ -ٗ (َبلَال ََّماء(َبدوف
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط اَ(َأَنُفِ ُك َْ)ََجاءَبمدها

َ-َاؼبواضعَالتالية:(َفوردتَيفَاَلْرِضََوال ََّماَواتَُأماَ)َ

 .إبواهي  َّ جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ ىي ني مي زي ري ٱُّٱٱ -1

 .طه َّ  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -2

ََدَ/فوا الضبطَوال
ََالرضوردتَ -ٔ ََال ماوات بل َوجلََاثَ َموضم يف َكتابَهللاَ ز يف

 .("َبدايةَال ورة"ََطػهوََ"َأخوَصفحةَمنَال ورة"ََابواهي )
 َ.("ال ََّماَواتََُ بلاْلَْرضََهَ"طَاؿَلػَِ إبواهي َ:َ)ابعبملةَاَلنشا يةَنضبط ا -ٕ
َكلمةَ)ََالضادَ -ٖ يفَسورةََومفتو ة َإبواهي يفَسورةََمك ورة(َاَلْرِضَمن

ََطػػه (َ َاْلَْرَض َبيَما ََ ء(  (َ ََوال ََّماَواُت ََمضمومة( َسورة َابواهي يف
 (.َوال ََّماَواِتَ)ََطػػهيفَسورةََومك ورة
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َ؟.ابختالؼَتشكيالهتاَ(اَلْرَ اـَِ)َمةالكلَضبطَمواضعاَ/َٚٗٙسؤاؿَر  َ

مػواتَيفَ)َحؿَ مػوافََطبػ،َمك ػورةَاؼبػي َ(َاَلْرَ ػاـََِ)َوردتَ/َٚٗٙاعبوابَر  ََََ
َ-:ال زابَ(َ–لنمافََ–اغب،ََ–النفاؿََ–
 . مواف حؿ َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱٱ -1

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .الَ اء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه مهجه ين

  جل مك لكخك حك جك مق حق مف  خف حف جف ُّٱ -3
 .النفاؿ َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل

 مث زث رث ىتيت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -4
 .الو د َّ ىث نث

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -5
 جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
 هتمت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث
 خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حضجض
 اغب،. َّ  جك مق حق مف

 حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ -6

 .لنماف َّ  ٰه مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم  هلمل خل

 خص حص مس  خسحس جس مخجخ مح جح مج حج ٱُّٱ -7
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص

 .ال زاب َّ  لك خك حك جك مق حق مفخف
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َََالضبطَوالفوا دَ/
(َنػوبطَالػػواءَواؼبػي َمَ ػػاَ ىثمػةَ)َ(َيفَحؿَ مػػوافَكلَاَلْرَ ػاـَِجػاءَ بػلَكلمػػةَ)َ -ٔ

 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػػعََاف َ لػػػ مػػػػَومػػػنَاسػػػ َال ػػػورةَ َاؼبػػػي َوالػػػواءَمػػػعَ
 .اؼبتشابهَمنَ وؼَمنَاس َال ورة

َالػالـَوَاؽبمػزةمَ ػاَمػعََالػالـَوَاؽبمػزة(َنػوبطَ مسيفَأنفاؿَال زابَجاؤَ بل اَ)َ -ٕ
مػػػنَاؼبوضػػػعََ ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَ لػػػ َ ػػػزابَ(لاَ–نفػػػاؿَلمػػػنَاظبػػػاءَال ػػػورَ)َا

 .اؼبتشابهَمنَ وؼَمنَاس َال ورة
(َوانظػػوَا:َالكلمػػاتَ بل ػػاَيفَنفػػ،َالايػػةَودورافَ جئيفَاغبػػ،َجػػاءَ بل ػػاَ)َ -ٖ

يفَهػػػػػػذهََالنافػػػػػػات(َنػػػػػػوبطَبػػػػػػ َ ري - نن - مل)ََالنػػػػػػاؼ ػػػػػػوؼَ
 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ جئمنَكلمةَ)ََالناؼالكلمةَمعَ

مػػنَاسػػػ ََاؼبػػػي َوالػػالـَمَ ػػاَمػػػعََاؼبػػػي َوالػػالـَ(َنػػػوبطَ حقيفَلنمػػافَجػػػاءَ بل ػػاَ)َ -ٗ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمنَ وؼَمنَاس َال ورةَ ل َلنماف

يفَسػورةَالو ػدَوَل ػاَالكلمػاتَيفََوا ػدةَموةفوردتََمضمومةَاؼبي َ(َاَلْرَ اـََُأماَ)
َ(.ىت -  زت- ىب -  نب - زباويةَال َسبنت اَوال َبمدهاَأهناَمضمومةَ)

(َبدايػػػةَال ػػػورةيفَسػػػورةَالَ ػػػاءَ)َوا ػػػدةَمػػػوةفػػػوردتََمفتو ػػػةَاؼبػػػي (َََ ػػػاـََاَلرَْوََأمػػػاَ)َ
َ.واووهذهَمش ورةَولنَتلتب،َ ليَ َوه َالو يدةَال َسبنت اَ

َ؟.مثَاضبط اَ(ََكْيَفََيَشاءَ)َأينَوردتَ/َٛٗٙسؤاؿَر  َ
اؼبا ػدةََ–مػواتَيفَ)َحؿَ مػوافََثػالث(َََكْيَفََيَشاءَ)َوردتَ/َٛٗٙاعبوابَر  ََََ
–ََ)َ َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط االوـو

َافوََمَْ ََِلػََِوـَِوَسالََْةَُدََا َِمَََ***َحفْوَنََُالَْيفََثالثةٌَ"َََكْيَفََيَشاءَََُ"
 . مواف حؿ َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث  ىث نث مث ُّٱٱ -1

 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ٱُّٱ -2

  جن مم خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك مقجك حق
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 مب هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن

 .اؼبا دة َّ  هس مس هث مث هت متهب

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ -3
 .الوـو َّ جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس

ُهَوَاْلَمزِيُزَاغبَِْكي ََُ)أينَوردتََ/َٜٗٙسؤاؿَر  َ َ؟.(ََلََإَِلَهَِإَلََّ
فنػػػػطَيفَسػػػػورةَحؿَ مػػػػواف َبمػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػعََمػػػػو فوردتََ/َٜٗٙاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ

وأ صػػدَؿَ)َومػػنَكلمػػةَأَالػػواو( َنػػوبطَ يئ ىئ(َوبمػػدهاَيفَالثػػاِنَ)َ يلام)ََالوؿ
وأ صػدَ)َ منَكلمةََثنػػَالياء( َونوبطَ يلاممنَكلمةَ)ََالواو(َمعَبهَاؼبوضعَالوؿ
َ-:( يئ ىئمنَكلمةَ)ََالياء(َمعَبهَاؼبوضعَالثاِن

  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱٱ -1
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 . مواف حؿ َّ مظ......نيمي

 ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ يك.... نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

َـسَ)َال َوردتَفي اَواضعاؼبضبطَاَ/َٓ٘ٙسؤاؿَر  َ ََ-َُأ َ؟.(َاْلِكَتابَِأُّـِ
َ-اؼبواضعَه :َ/َٓ٘ٙاعبوابَر  َََََ
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱٱ -1

 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي
 جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت
 . مواف حؿ َّ مظ حط مض خض  حض

 .الو د َّ  حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت ٱُّٱ -2

 .الزخوؼ َّ ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -3
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َ

ٔٗٔ 

َََالضبطَوالفوا دَ/
َـسَوردتَ) -ٔ ََاْلِكَتابََُِأ َ(الو دَ–َحؿَ موافيفَال ورَ)َمضمومةَدبي َموت (

َ (َ َ ويف َال ورت َالم َوَالواءواايؾ َاس  َيف ) ََ ََمك ورةَدبي وموة ِـَّ) َُأ
 .(َيفلنهَ بل اَ)ََمك ورة(َوجاءتََالزخوؼ(َيفَ)ََاْلِكَتابَِ

َـسَُهنَََّ) -ٕ َـسََوِ ََدهََُ-َاْلِكَتابََُِأ ِـََّيفََوِإنَُّهََ-اْلِكَتاِبََُأ َالَوف َ(ََلَديْػََاَاْلِكَتابََُِأ
َُهنََّ) َمع )َ ََوف موانوف َ)َالداؿَوَالم   َََوِ ََدهََُمن َمع منََالداؿَوالم َ(
َ.ؼالزخَوفاءَ(َمعََيفََمنَ)َالفاء ََو دالَو

َبيانيةَ/َةؼب 
ـسَاْلِكَتابَِ:َ َؼباذاَ اؿَاغبقَ* َ؟َوملَينل:َهنَأم اتَالكتاب{؟ََُهنََُّأ

لََأفَتموؼَأي اَاؼبؤمنَأنهَلي،َكلَوا دةَمَ نَأما َولكنَؾبمو  اَهوَالـ َ
َربْػَوٍةََذاِتََُهَحيًَةََوحَويْػََانبَُآَِإَ:ََمْوَ َََوأُمَََّوَجَمْلََاَاْبَنَولتوضيحَذلََفلَ معَ وؿَاغبق: َ

ملَينلَاغبق:َإهنماَحيتاف؛َلفَ ي  َ ليهَال الـَملَ[.ٓ٘{]اؼبؤمَوف:ََ َػوَاٍرََوَمِم ٍَ
َكآيةَإَلَدبيالدهَمنَأمهَدوفَأبَأيَبضميمةَأمه َوأـَ ي  َملَتكنَحيةَإَلَ يوجد

َيكوانفَاوية َوكذلََ َدبيالدَ ي  َأيَبضميمةَ ي  .َإذفَف م َممًا ـسَا َُأ ُهنَّ
{َفاؼبنصودَباَلي،َكلَؿبك َأُّماَللكتاب َإمباَاكماتَاْلِكَتاِبََوأَُخُوَُمَتَشاِبَاٌتَ

كل اَه َالـ َوالصلَالذيَيَػُودسَإليهَاؼبؤمنَأيََّمتشابٍه.َوم مةَاك َأفَنمملَبه َ
َتصورتهَ ل َأيَوجهََلَيؤثوَيفَ ملَ.وم مةَاؼبتشابهَأفَنؤمنَبه؛َبدليلَأنََإفَ

َالشيخَالشمواوي.
َ؟.(زَْيغٌََيفَ ُػُلوِبِ َْ)(مََّوضٌََيفَ ُػُلوِبِ مواضعَ)ضبطَاَ/َٔ٘ٙسؤاؿَر  َ

َ يمَ(َمََّوضٌََيفَ ُػُلوِبِ َالصلَيفَالنوحفَالكو َأفَتودَ)َ/َٔ٘ٙاعبوابَر  ََََ
اغب،ََ–َٕ٘ٔالتوبةََ–ََٜٗالنفاؿَ–َٕ٘اؼبا دةََ–َٓٔالبنوةََ)َموة(َٔٔ)َوردت
وَلَدا  ََ(ٖٔاؼبدثوََ–َٜٕ ََٕٓدمحمََ–َٓٙ ََٕٔال زابََ–َٓ٘الَورََ–َٖ٘
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َ)غبصوها َاؽبمزة َأت َبز دة َالَور َموضعَسورة َإ:َأنه َفنطَأنوه (َمََّوضٌََ ُػُلوِبِ ََأيفَ 
َ َوه َالو يدةَيفَالنوحف

تَموةَوا دةَفنطَيفَسورةَحؿَ(َوال َوردََزْيغٌََيفَ ُػُلوِبِ َْفنطَأذكوَموضعَ)َإذفَ
 رن مم ام  يل  ٱُّٱٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَ ل َونضبط ا(َٚ موافَاويةَ)
 خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
 مح جح  مجحج مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ
 .َّ مظ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ

َ؟.(َفَػيَػتَِّبُموفَََ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٕ٘ٙسؤاؿَر  َ
َ-الزموَ(:َ–)َحؿَ موافََيفمو فَ(ََفَػيَػتَِّبُموفَََ)َوردتَ/َٕ٘ٙبَر  َاعبواََََ
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱٱ -1

 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي
 جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت
 . مواف حؿ َّ مظ حط مض خض  حض

 هت مت ختحت جت هب مب  خبحب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -2
 .الزمو َّ  مج حج مث

َ؟.(يفَاْلِمْل ََِالوَّاِسُخوفَََ-ََوالوَّاِسُخوفََاضعَ)ضبطَمَواَ/َٖ٘ٙسؤاؿَر  َ
َ-اؼبواضعَه :َ/َٖ٘ٙاعبوابَر  َََََ
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱٱ -1

 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي
 جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت
 . مواف حؿ َّ مظ حط مض خض  حض
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َ

ٖٔٗ 

 هلمل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ُّٱ -2
 مه جه هن من خن حن  جن مم خمحم جم
 .الَ اء َّ  حي جي ٰه

 ا دةَالػز دةَلل ػورةَ ل ََونضبط ا(َ جح)ََالواويفَاؿَ موافَبز دةََ/الضبطَ
َ.الطوؿ

َ؟.(َيَػُنوُلوَفَحَمَّاَضبطَمواضعَ)اَ/َٗ٘ٙسؤاؿَر  َ
الَػورَ( َويفََ–)َحؿَ مػوافََيفمػو فَ(ََيَػُنولُػوَفَحَمَّػاَ)َوردتَ/َٗ٘ٙاعبوابَر ػ ََََ

الػػ َيفَسػػورةَالػواوَفي ػاَمػػعَالػػواوَ(َونػػوبطَز دةََيَػُنولُػوفََوََ)ََالػػواوةَالَػورَجػػاءتَبػز د
 َوأيضػػاَ ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ َال ػػورةرَ لػػ ََوالَػػ

َ-:صدرَحية َويفَالَورَأتبَ ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََنضبط ا
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱٱ -1

 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي
 جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت
 . مواف حؿ َّ مظ حط مض خض  حض

 رن ممام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ٱُّٱ -2

 .الَور َّ نن من زن

َ؟.مثَاضبط اَ(َحَمَّاَبِهََِ)َك َموةَوردتَ/َ٘٘ٙسؤاؿَر  َ
َ–مػػػػػواتَيفَ)َحؿَ مػػػػػوافََسػػػػػب(ََحَمَّػػػػػاَبِػػػػػهََِوردتَ)/ََ٘٘ٙاعبػػػػػوابَر ػػػػػ ََََ

:َ)َابعبملػػػةَاَلنشػػػا يةَونضػػػبط اَ(َموضػػػمافاعبػػػنََ–اؼبلػػػَََ–سػػػب ََ–النصػػػصَ
َلػػػَِ مػػواف ٌَ (ََل ػػاَأهنػػاَملَتػػودَإَلَمػػوةَوا ػػدةَمػػنَبدايػػةََ صػػصَاعبػػنَوسػػب َُمْلػػ

اعبػػػزءَالبا يػػػةَمػػػنََواػبم ػػػةيفَ)َحؿَ مػػػوافَ(َفنػػػط ََالمشػػػووفالنػػػوحفَا:َاعبػػػزءَ
(َيفَبدايػػةََبِػػهَََِّػػاَفآمََ)ََمػػوةَوا ػػدةَالفػػاءوا:َهنايػػةَاعبػػن َووردتَبػػز دةََالمشػػووف
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َ-:يفَهنايةَنف،َالصفحةَفانتبهَ َلبيجَفاءسورةَاعبنَووردتَبالَ
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱٱ -1

 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي
 جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت
 . مواف حؿ َّ مظ حط مض خض  حض

 .النصص ََُّّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ -2

 .سب  َّ زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -3

 .اؼبلَ َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّ -4

 .اعبن َّ  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن ُّٱ -5

 .اعبن َّ مهٰه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم  هل مل خل حل ٱُّٱ -6

َََالضبطَوالفوا دَ/
َالػػػػػػػواو(َبػػػػػػػز دةَ رب يئ ىئ(َويفَسػػػػػػػب َ)َ خي حي جييفَالنصػػػػػػػصَ بل ػػػػػػػاَ)َ -ٔ

َ. ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ا
ْنَِ َػدَِمواضعَ)ضبطَاَ/َٙ٘ٙسؤاؿَر  َ ػْنَ)َوَحؿَ مػوافَ(رَبََِّػاَُكليَمِّ ُكػلًَّمِّ

َ؟.الَ اءَيفَ(اللََِِّ َدَِ
َ-اؼبواضعَه :َ/َٙ٘ٙاعبوابَر  َََََ
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱٱ -1

 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي
 جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت
 . مواف حؿ َّ مظ حط مض خض  حض
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َ

ٔٗ٘ 

 مظ حط مض  خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ُّٱ -2
 هل مل حلخل جل مك لك خك حكجك مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع
 .الَ اء َّ حن جن مم  خم حم جم

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػنَالػػواءَ(َمػػعَ خصمػػنَ)َالػػواءَنػػوبطَ(َيفَحؿَ مػػواف َ خص(َوردتَ)َ خص حص مس خس)

نملػ َوبػذاََاف َو مػراءَأيضػاَفاربط ػاَمػعَراءَ(َوفي ػاَ حض جضوكذلََبمدهاَ)َافََواس َ م
(َنػػوبطَاؽبمػػزةَمَ ػػاَمػػعَهل مل(َجػػاءَيفَسػػورةَالَ ػػاء َوبمػػدهاَ) حلَأفَاسػػ َاعبػػالؿَ)
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةنبزةَالَ اءَ ل َ
ََرضْبَةًََضبطَمواضعَ)اَ/َٚ٘ٙسؤاؿَر  َ ََ َ؟.(َِمنَلَُّدن

ََرضْبَػػػةًََوردتَ)َ/َٚ٘ٙاعبػػػوابَر ػػػ ََََ ََ َ(الك ػػػفَ–)َحؿَ مػػػوافََيف فَمػػػَو(ََِمػػػنَلَّػػػُدن
 َوبمػدهاَيفَف مػوانػوفَ(َمعَ لكمنَ)َالَوفَ(َنوبطَ جل مك لكبمدهاَيفَاؿَ موافَ)َ

مػػػػنَاسػػػػ َسػػػػورةَاؽبػػػػاءَ(َمػػػػعَ مممػػػػنَ)َاؽبػػػػاءَ(َنػػػػوبطَ نن من زن رن ممالك ػػػػفَ)َ
َ-: ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةفَ ل َ الك
 . مواف حؿ َّ حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱٱ -1

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ -2

 .الك ف َّ ىن نن من

َأَنَبَاْلَوهَّابََُ)َأينَوردتَ/َٛ٘ٙسؤاؿَر  َ ََ َ؟.مثَاضبط اَ(َإِنَّ
ػػابََُ)َوردتَ/َٛ٘ٙاعبػػوابَر ػػ ََََ َأَنػػَبَاْلَوهَّ ََ ص( ََ-)حؿَ مػػوافََيفمػػو فَ(ََِإنَّػػ

ويفَصَأتػ َبمػدهاََ( جن مم خم حم جم  هل مل خلجاءَبمدهاَيفَاؿَ موافَ)َ
َالفػاء(َ بػلَخلمػنَ)َالػواء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجػا   ل ََونضبط ما(َ جس مخ جخ)َ

َ-(: جخمنَ)َ
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 خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ  ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم  هل مل

  مح جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ٱُّٱ -2
 .ص َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

ََََ)َال َوردتَفي اَواضعاؼبضبطَاَ/َٜ٘ٙسؤاؿَر  َ َ؟.(َرَبػَََّاَإِنَّ
ََََ)َوردتَ/َٜ٘ٙاعبػػوابَر ػػ ََََ َ–َموضػػمافمػػواتَيفَ)َحؿَ مػػوافََسػػب(َََربػَََّػػاَِإنَّػػ

 مػػػػػوافَ:َ)َابعبملػػػػػةَاَلنشػػػػػا يةَونضػػػػػبط اَاؼبمتحَػػػػػةَ(َ-اغبشػػػػػوََ–إبػػػػػواهي ََ–يػػػػػون،َ
ََََويػػػػون،َ ػػػػاَلَ" (َأيََامتحَػػػػبممػػػػ َ)ََ("َامتحَػػػػبَإبػػػػواهي َ بػػػػلَاغبشػػػػوَََربػَََّػػػػاَِإنَّػػػػ

:َأفَهللاَتمػػػا:َامػػػتحنَابػػػواهي َيفَاظبا يػػػلَؼبػػػاَأرادَذحبػػػهَوالضػػػابطَلػػػهَممػػػ َاؼبمتحَػػػة 
َاغبشوَأيَيفَاغبياةَالدنيا: َكلهَ بلَيـو َ-وهذا

 . مواف حؿ َّ  ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم  هل مل خل ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّحج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ -2

 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض ُّٱ -3
 خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خكحك جك مق
 .ن،يَو َّ  خن حن جن مم

 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -4
 .إبواهي  َّ جت هب

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 .اغبشو َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن

 .اؼبمتحَة َّ منهن خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ -6

ََالضبطَوالفوا دَ/
 .صدرَحيةوردتَحؿَ موافَوإبواهي ََموضم  -ٔ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٔٗٚ 

َالثػاِن(َوبمػدهاَيفَ جن مم خم حم جم  هليفَاؿَ مػوافَجػاءَ)ََالوؿبمدَاؼبوضعَ -ٕ
مػػػنََاعبػػػي :َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما(َ جت هب مب خب حب)َ
 (.حبمنَ)ََاؼبي (َ بلَهل)

(َمػػػعَجعمػػػنَ)َاليػػػاء(َنػػػوبطَ جغ مع جعيفَسػػػورةَيػػػون،َجػػػاءَبمػػػدهاَ)َ -ٖ
 .ضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبَوون،َ ل َيمنََالياء

مػػػنََاؼبػػػي (َمػػػعَ ٰىمػػنَ)ََاؼبػػػي (َنػػػوبطَ ني مي زي ري ٰىبمػػدهاَيفَإبػػػواهي َ)َ -ٗ
 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل ََ إبواهي

 ا ػػدةَ لػػ ََومػػنَاغبشػػالػػواءَمَ مػػاَمػػعَالػػواءَ(َنػػوبطَ خي حيبمػػدهاَيفَاغبشػػوَ)َ -٘
 .بهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشا

مػػػػػنَاؼبػػػػػي ََوَاغبػػػػػاء(ََوحنمػػػػػنَ)الَػػػػػوفَ(َنػػػػػوبطَمن خن حنبمػػػػػدهاَيفَاؼبمتحَػػػػػةَ)َ -ٙ
َة.حَتممنَاؼبَاؼبي َوَاغباءَوالَوفَ(َمعَمن)

رَيْػػػَجَِفيػػػهََِضػػػبطَمواضػػػعَ)اَ/َٓٙٙسػػػؤاؿَر ػػػ َ ََلََّ الػػػ َوردتَيفَحؿََ(َلِيَػػػػْوـٍ
َ؟. مواف

َ-اؼبواضعَه :َ/َٓٙٙاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ  ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم  هل مل خل ٱُّٱٱ -1

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ رث يت

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ىب(َوبمػػػػػػدهاَيفَالثػػػػػػاِنَ)َ مه جه هن من خنبمػػػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػػػعَالوؿَ)َ

(َخنمػػنَ)َاؽبمػػزة:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما(َ مت زت رت يب
َ(. ىبمنَ)ََالواو بلَ
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َالّلََََلَىُبِْلُفَاْلِميَمادََ)بطَمواضعَضاَ/َٔٙٙسؤاؿَر  َ ََلَََ)(ِإفَّ ََ َزُبِْلفََُإِنَّ
َ؟.(اْلِميَمادََ

َ-اؼبواضعَه :َ/َٔٙٙاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ  ٰه مه جه هن من خن حنجن مم خم حم جم  هل مل خل ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّهل مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف ٱُّٱ -2

 نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -3

 مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث

 خئحئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن

 .الو د َّ مب خب حب جب هئ مئ

َََالضبطَوالفوا دَ/
 جه هن من خن(َأتػػبَ)ََالطػػوف اؼبوضػػعَالوؿَمػػنَحؿَ مػػوافَوموضػػعَالو ػػدَ)َ -ٔ

 حل جل(َأتػبَ)َاؼبوضعَالثاِنَمنَحؿَ مواف(َوبيَ ماَيفَاؼبوضعَالوسطَ)َ مه

 .تالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب  ا دةَاخ ل ََونضبط  (َمل خل
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱٱيفَسػػػػػػورةَالزمػػػػػػوَأتػػػػػػبَاويػػػػػػة: -ٕ

 لػػػ ََنضػػػبط اوهػػػذهَ َّ جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف حف  جف
َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة

ََكَفُوواََْضبطَمواضعَ)اَ/َٕٙٙسؤاؿَر  َ َ؟.يفَحؿَ موافَ(َِإفََّالَِّذيَن
ََكَفػػػُوواََِْإفَََّ)َوردتَ/َٕٙٙاعبػػػوابَر ػػػ ََََ َكػػػلَاؼبواضػػػعََطبػػػ،(ََالَّػػػِذيَن مػػػواتَفي ػػػا 

َِإفََّ داَاؼبوضعَالوؿ َونضبطَصبيعَاؼبواضػعَبػذهَاعبملػةَاَلنشػا ية:َ)"َصدرَحيةأتبَ
ََكَفػػػُوواَْ َكفػػػوواَبمػػػدََ  تَهللا"ََالَّػػػِذيَن َومػػػاتواَ لػػػ َالكفػػػوَايبػػػاهن هػػػ َو ػػػودَالَػػػارَلهنػػػ 

َ-(:َوأولئََأصحابَالَار



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٔٗ 

 مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ زب رب يئ ىئ نئ

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

 . مواف حؿ َّ مه جه ين ىن

 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٱُّٱ -3
 . مواف حؿ َّ خس حس

 مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ٱُّٱ -4
 . مواف حؿ َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ

 من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 . مواف حؿ َّ  جي يه ىه مه ينجه ىن

 َََالضبطَوالفوا دَ/
 َاؼبوضعَالوؿَبدايةَال ورة َوالثاِنَبدايةَالصفحةَالثانيةَمنَال ورة. -ٔ

 جن يم  ىم مم خم حم جم يلوردتَفي ػاَ)ََالخيَوَالثاِنيفَاؼبوضعَ -ٕ

 من)َالثانيػػة(ََو جه ين ىن منَ)الو:َإَلَأنػػهَختمػػبَاويػػةََ( حن
 .نشا يةاعبملةَاَل(َوذكوهتاَ ل َاليتيجَيفَيه ىه مه ينجه ىن

 (.موتَ ل َالكفو(َمثَ)كفوَبمدَأيبافح تَمتتاليةَ)َالوابعَوَالثالماؼبوضعَ -ٖ

(َوردتَيفَموضػػػػػػػػعَ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل)ََ/ََٔمال ظػػػػػػػػة
 هت مت خت حت جت ٱُّٱ(:ٚٔلػةَاويػةَ)داضافةَؼبوضػم َ مػوافَيفَسػورةَاجملاََثلم
ختاـَاويةَهَاَمػعَتشابهََ.َّ خص حص مس خس جسحس مخ جخ جحمح  مج حج مث

(َمن)َالػػػػػواومػػػػػنَحؿَ مػػػػػوافَإَلَأنػػػػػهَيفَحؿَ مػػػػػوافَبػػػػػز دةََالثػػػػػاِنختػػػػػاـَاؼبوضػػػػػعَ
َالوؿ َومػػنَاعبػػديوَابلػػذكوَأفَاؼبوضػػعَ ا ػػدةَالػػز دةَلل ػػورةَالطػػوؿ لػػ ََونضػػبط ا
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سورةَاجملادلةَلػي،َىفَبػدايت اََوال ياؽَأوضحَىفَالضبطَ(. من)ََالواوأت َبز دةَ
َ(.جخ) بلََالواوولي،َىفَهنايت اَ وؼََ( خص حص مس)َ

(َفنطَأتبَيفَمواضعَرابعَوهوَسورةَ  ىم مم خماويةَ)ََ/ََٕةمال ظ
 حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ(:٘٘التوبةَاويةَ)
َاَلنشا يةَ:إذف َّ  ىه مه جه ين ىن من خن :َصبلت ا

َ(.َلةَثبتبدأتبَيفَ موافَوالتوبةَواجملاَأربع"َ  ىم مم خم)"
ًئااويةَ)ََ/ََٖمال ظة ََايػْ َنَاللِّ  َٓٔموضمافحؿَ موافَمواتَيفَ)َت عََوردت(ََمِّ
َٔٔٙ–ََ َاؼبا دة ََ–ََٔٗ َٚٔموضماف َ–َٔٔالفتحََ–َٛال ناؼََ–َٜٔاعباثية

 (َوَلَدا  َغبصوها.َٓٔالتحو ََ–َٚٔاجملادلةَ

والػذيََ(ََكػَدْأِبَحِؿَِفْوَ ػْوَفََوالَّػِذيَنَِمػنَ َػػْبِلِ  ََْاضػبطَمواضػعَ)َ/َٖٙٙسؤاؿَر  َ
َ؟.جاءَبمدها

َكػػػػَدْأِبَحِؿََ)َاو تمواضػػػػعَالكثػػػػيَمػػػػنَاغبفػػػػاظَيلتػػػػب،َ لػػػػ ََ/َٖٙٙاعبػػػػوابَر ػػػػ َ
َ-(:موضمافالنفاؿََ–حؿَ موافَمواتَيفَ)َثالثوال َوردتََ(َِفْوَ ْوَفََوالَِّذيَنَِمنَ َػْبِلِ  َْ

  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

 مقجك حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -2
 .النفاؿ َّ حل جل مك لك خك حك

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ٱُّٱ -3

 .النفاؿ َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ
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َ-اللب،َوبدثَيفَماَبمدها:َالضبطَوالفوا دَ/
بُواَْ﴿ََلػػػػديَاَ -ٔ بُواََْ-َكَفػػػػُوواََْ-ََكػػػػذَّ أتػػػػبََالثالػػػػمَوالوؿََل ظػػػػواَأفَاؼبوضػػػػعََ﴾ََكػػػػذَّ

بُواَْ﴿  ا ػدةَ﴾َونضػبطهَ لػ َََكَفػُوواََْ(َجػاءتَ﴿َاؼبوضػعَالثػاِن)َالوسطَ﴾ََوََكذَّ
 . َالطوف َاؼبتشاب اختالؼَالوسطَب

بُواَْبمدَ﴿ََ -ٕ ﴾َِ َ تََِػا﴿َألػفَوَنػوف﴾َونػوبطََِ َ تََِػاجػاءتَ﴿ََحؿَ مػواف﴾َيفَََكذَّ
﴾َِ َ ِتَاللَِّ﴾َجػػاءتَ﴿َكَفػػُوواَْبمػػدَ﴿َََالنفػػاؿَأوؿ.ََوفاحؿَ مػػَوَألػػفَوَنػػوفمػػعَ

يفَنفػػػػ،َاويػػػػةَو ليػػػػهَتػػػػذكوَاهنػػػػاََمػػػػواتَثػػػػالثوردََهللاوَل ػػػػاَأفَاسػػػػ َاعبػػػػالؿَ
بُواَْبمػػدَ﴿َاَلنفػػاؿمػػنََاؼبوضػػعَالثػػاِن﴾.َويفَاللََِِّ َ تَِ﴿  َ ِتَ﴾َجػػاءتَ﴿ََكػػذَّ

 ﴾.َ َ ِتََربِِّ َْمطلناَفتذكوَانهَجاءتَ﴿ََهللا﴾َوهَاَملَيودَاس َاعبالؿَََربِِّ َْ
ََثِن َأمػػػػػػاَيفَالنفػػػػػػاؿَأوؿَوَحؿَ مػػػػػػواف﴾َجػػػػػػاءتَيفََذُهُ َالّلَُبِػػػػػػُذنُوِبِْ ََخػػػػػػفَ ََ﴿َ -ٖ

َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا  ﴾َونضػػػبط اَ لػػػ ََبِػػػُذنُوِبِ َََْلْكََػػػاُه فََ هََْأتػػػبَ﴿َالنفػػػاؿ
َ.﴾فََ ْهَلْكََاُه ﴿اؽباءَ﴾َ بلََذُهُ َخََفَ ََمنَ﴿ََاػباء يمَافَ

بنلػةََحؿَ موافَ َواات وتَسورةحؿَ مواف﴾َختمبَحيةَََوالّلََُاِديُدَاْلِمَنابَِ﴿َ -ٗ
َاػػػػِديُدََ َػػػػِويَيَاللَََِّإفَََّجػػػػاءتَ﴿َالنفػػػػاؿموضػػػػعََأوؿ.َبيَمػػػػاَيفَاليكيػػػػجَاللفظػػػػ 

 .الز دةَللموضعَاؼبت خوأفََونضبط ا﴾ َََ ِويَيَ-َِإفََّ﴿ََ﴾َبز دةَاْلِمَنابَِ
ََ/َٔمال ظة َِمنَ َػْبِلِ  َْوردتَ) َََوالَِّذيَن َيفَسورةََرابع(َيفَموضع َذكو َؼبا اضافة

 حل جل مكلك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ٱُّٱ(:ٖٚالدخافَاويةَ)
 .َّ  مل خل

ََٕمال ظة (َ َاوية َاللَُّفََ/ َؼبوضعَاؿَ موافَوالنفاؿَََ َخَذُهُ  َاضافة َوردتَأيضا )
َاو تَ)َالوؿَاؼبوضع َغافو  يق  ىق يف ىف يث ٱُّٱٱ(:َٕٕ-َٕٔيفَسورة

 ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك ىك مك لك اك

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى
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. َّ مح جح مج حج  مث متهت خت حت جت هب مب
َ(."َأربمةَ َذاكوَأنفاؿَ موافَوغافوَفََ َخَذُهُ َاللَُّ")ََ:ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا

َ؟.(ََوالّلََُاِديُدَاْلِمَنابََِضبطَمواضعَ)اَ/َٗٙٙسؤاؿَر  َ
حؿَ مػػوافَوالنفػػاؿ ََيفمػػو فَ(َََوالّلََُاػػِديُدَاْلِمَنػػابََِ)َوردتَ/َٗٙٙاعبػػوابَر ػػ ََََ

(َ)كػػدأب(َكػػدأبَمػػنَزيػػنَؽبػػ َالشػػيطافوا فػػاَموضػػم ماَبػػذهَاعبملػػةَاَلنشػػا ية:َ)
َ-(َموضعَالنفاؿ:زينَؽب َالشيطافأيَموضعَحؿَ مواف َ)

  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ٱُّٱ -2
 يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت زت
 .النفاؿ َّ رن مم ام يل ىلمل يك ىك  مك لك اك يق ىق

ََكَفُوواََْضبطَمواضعَ)اَ/َ٘ٙٙسؤاؿَر  َ َ؟.(َُ لَلِّلَِّذيَن
ََكَفػػػػُوواََْ)َوردتَ/َ٘ٙٙاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ حؿَ مػػػػوافَوالنفػػػػاؿ ََيفمػػػػو فَ(ََ ُػػػػلَلِّلَّػػػػِذيَن

 جئ يي(َويفَالنفػػػػاؿَجػػػػاءَبمػػػػدهاَ)َ ىئ  نئبمػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػوافَ)َ
 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؿَ لػػ َفػػمػػنَالنالفػػاءَ(َمػػعَ حئمػػنَ)َالفػػاءَ(َنػػوبطَ حئ

َ-:اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
 . مواف حؿ َّ ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ -1

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱ -2
 .النفاؿ َّ خت حت جت هب

/َ ََمال ظة َحَمَُواوردتَ) َيفَالنوحَُ لَلِّلَِّذيَن َوا دة َموة َاويةَ( َاعباثية فَيفَسورة
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا(َٗٔ)

 .َّ ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم
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َ؟.(ََجَ ََّ ََوبِْئَ،َاْلِمَ ادََُضبطَمواضعَ)اَ/َٙٙٙسؤاؿَر  َ
مػػواتَيفَ)َحؿَ مػػوافَثػػالثَ(َََجَ ػػََّ ََوبِػػْئَ،َاْلِمَ ػػادَُ)ََوردتَ/َٙٙٙاعبػػوابَر ػػ ََََ

(َو بل ػػاَيفَالو ػػدَ يثمػػنَحؿَ مػػوافََ بل ػػاَ)ََالثػػاِن َاؼبوضػػعَالو ػػدَ(َ–َموضػػماف
وَل ػاَااػياؾَ ػويفَ َ ا ػدةَالػز دةَللموضػعَاؼبتػ خو ل ََونضبط اَابلواو(َ مش)

َ-دَ(:و الَ–افََوم يفَاس َال ورت َ)َحؿََالم َوَالواء
 . مواف حؿ َّىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ اك يق ىق ىفيف يث ىث  نث مث ٱُّٱ -2

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم ُّٱ -3

 .الو د َّ  من مل مك هشلك مش هس مس هث مث  هتمت هب مب

َ؟.(َكاَفََََلَندََْ-َََ دََْضبطَمواضعَ)اَ/َٚٙٙسؤاؿَر  َ
وا دةَفنطَيفَسورةَحؿَ موافَاويةََموة(َََكافَََََ دََْ)َوردتَ/َٚٙٙاعبوابَر  ََََ
 ىف  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱٱ(:ٖٔ)

 رن مم اميل ىل مل يك  ىك مكلك اك يق ىق يف

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا َّ ين ىن  نن من زن

َ–ال ػػػزابََ–َموضػػػمافسػػػفَمػػػواتَيفَال ػػػورَ)َيَوَسػػػبَ(َفػػػوردتَكػػػاَفََََلَنػػػدَْأمػػػاَ)َ
"َيفَيوسػػفَامتحػػافََكػػاَفََََلَنػػدََْ":َ)َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ااؼبمتحَػػةَ( ََ–سػػب َ

َ-(:ل زابَسب َ
 .يوسف َّ يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱٱ -1

 لك خك حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ -2
 .يوسف َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -3
 .ل زابا َّ  حم جم
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 ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 .سب  َّ مي  خي حي جي يه ىهمه جه

 مه جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5
 .اؼبمتحَة َّ جي يه ىه

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػػةَ)ََاؼبوضػػم يفَيوسػػفَ -ٔ (َيفَمت زت رت)ََالوؿ(َ رتجػػاءَبمػػدها

 (َيفَهنايةَال ورة. خف حف جف مغ جغ)ََالثاِنبدايةَالنصةَوال ورةََو
 مفَ)َال ػػػػػػزابَواؼبمتحَػػػػػػةَ( َيفَال ػػػػػػزابَ)َموضػػػػػػم وردتَيفََ( خف حف جفَ) -ٕ

(َالػػػػػػػػػػػػز دةَيفَسػػػػػػػػػػػػورةَ حم جم يلويفَاؼبمتحَػػػػػػػػػػػػةَ)ََ( حك  جك مق حق
 . ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل ََونضبط اال زابَ

َ(َوفي اَاس َال ورةَوهذهَس لة. حم جم يل ىل مل خليفَسب َأتبَ)َ -ٖ
َ؟.(َيفََحيَةٍََ-َيفََحيَةٌََضبطَمواضعَ)اَ/َٛٙٙسؤاؿَر  َ

ٱ(:ٖٔيفَسورةَحؿَ موافَاويةَ)َوا دةَموة(ََيفََحيَةٌََ)َوردتَ/َٛٙٙاعبوابَر  ََََ
 ىف  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱ

 رن مم اميل ىل مل يك  ىك مكلك اك يق ىق يف

 .َّ ين ىن  نن من زن

 من خن ٱُّٱ(:٘ٓٔيفَسورةَيوسفَاويةَ)َموةَوا دة(َفوردتَأيضاََيفََحيَةٍَأماَ)َ
 .َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

َ؟.(َِفئَػتَػْ ََِ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٜٙٙسؤاؿَر  َ
الَ ػاءَ(َبمػدهاَيفََ–)َحؿَ مػوافََيفمػو فَ(ََِفئَػتَػػْ ََِ)َوردتَ/َٜٙٙاعبوابَر ػ ََََ

َونضػػػػبط ما(َ ٌّ ٰى ٰر ٰذ(َوبمػػػػدهاَيفَالَ ػػػػاءَ)َ يتحؿَ مػػػػوافَ)َ
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َ-(: ٰذَمنَ)َالواو(َ بلَ يتمنَ)ََاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل َ
 ىف  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ٱٱُّٱ -1

 رن مم اميل ىل مل يك  ىك مكلك اك يق ىق يف

 . مواف حؿ َّ ين ىن  نن من زن

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ

َ؟.(َبََِْصوِهََِ)َالكلمةَضبطَمواضعاَ/َٓٚٙسؤاؿَر  َ
النفػػػػاؿََ–مػػػػوافَمػػػػواتَيفَ)َحؿَ َثػػػػالث(ََبََِْصػػػػوِهََِ)َوردتَ/َٓٚٙاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ

َ-:(َموضماف
 ىف  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱٱ -1

 رن مم اميل ىل مل يك  ىك مكلك اك يق ىق يف

 . مواف حؿ َّ ين ىن  نن من زن

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .النفاؿ َّ يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن

 .النفاؿ َّ من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػػػػةَ)ََاؼبواضػػػػعَالثالثػػػػةجػػػػاءَ بل ػػػػاَيفَ (َو لػػػػ َاليتيػػػػج َيفَحؿََالت ييػػػػدمصػػػػدر

(َابعبمػػػعَمػػػعَاؼبػػػؤمَ َوالثػػػاِنَ خن( َاؼبوضػػػعَالوؿَمػػػنَالنفػػػاؿَ)َ يك مػػػوافَ)َ
َ(َابإلفوادَالكالـَمعَرسوؿَهللاَصل َهللاَ ليهَوحلهَوسلَّ . جن)

وَةًََضبطَمواضعَ)اَ/َٔٚٙسؤاؿَر  َ ََلِمبػْ ََ َ؟.(َِإفََّيفََذِل
ػػوَةًََ)َدتوَرَ/َٔٚٙاعبػػوابَر ػػ ََََ ََلِمبػْ ََ مػػواتَيفَالنػػوفَالكػػو َيفََثػػالث(ََِإفََّيفََذلِػػ

َ-الَاز اتَ(:َ–الَورََ–ال ورَ)َحؿَ موافَ
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 ىف  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱٱ -1
 رن مم اميل ىل مل يك  ىك مكلك اك يق ىق يف

 . مواف حؿ َّ ين ىن  نن من زن

 .الَور َّ  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .الَاز ات َّ مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -3

َََضبطَوالفوا دَ/ال
ٔ- َ (َ َبمدها َأت  َالذي َتشابه َوالَور َ مواف َاؿ َواايكبَ جن يميف  )

َ َ ويف َيف ََالواءَالَوفال ورت  (َ َاو ت َسياؽ َوَل ا َ َاظبا  ما   يميف

 اك يق ىقَ(َوردَفي اَماَوبتاجَلالبصارَيفَاؿَ موافَ) جن

َ) لك َويفَالَور َ يل ىل مل خلَ( َلديَاَ(  َيوجد َابلذكو ومنَاعبديو
 يل ٱُّٱ(َمنَسورةَاغبشو:َٕ(َيفَاويةَ) خص حصبَفيهَ)َأتََثلمموضعَ
 حئجئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 حج  مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

 .َّ مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ محجح مج
 .(َأويلَاللبابَويفَغيَهذهَاؼبواضعَالثالثةَأتبَ)

يةَ ا دةَالمَايةَابو ل ََونضبط ا(َ زت رتفجاءَبمدهاَ)ََاَيفَالَاز اتمََّأ -ٕ
 َسياؽَاو تَيفَال ورةَيتطلجَاػبشيةَمنَهللاَ زَوجلَلنهَيفَ وؿَالو يدة
 .(زئ رئ ّٰ ِّ ُّفو وفَ)

َ؟.(َِمَنَالََِّ اءَضبطَمواضعَ)اَ/َٕٚٙسؤاؿَر  َ
َ–مػػواتَيفَال ػػورَ)َحؿَ مػػوافََسػػب(ََِمػػَنَالََِّ ػػاءَ)َوردتَ/َٕٚٙاعبػػوابَر ػػ ََََ

ِمػػػَنََ":َ)َابعبملػػػةَاَلنشػػػا يةَط اونضػػػبال ػػػزابَ(ََ–الَػػػورََ–َثػػػالثَمواضػػػعالَ ػػػاءَ
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َ

ٔ٘ٚ 

مػػواتََثػػالثأيَوردتََثػالث(َمػنَالَ ػػاءَ مػػوافََػَِونػورَال ػػزابَلػَثػػالث"َََالََِّ ػاء
َ-يفَالَ اءَواب  َال ورةَفنطَموةَوا دة.:

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱٱ -1

 مث هتمت خت  حت جت هبمب خب حب جب  هئ

 . مواف حؿ َّ مح جح مج حج

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك

 مب زبرب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -3

 .الَ اء َّ مت زت رت  يب ىب نب

 من خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

 .الَ اء َّ زت رت  يب ىب نب مب زبرب

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -5

 .الَور َّ رت يب ىب  نب مبزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱُّٱ -6

 .ال زاب َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

َََالضبطَوالفوا دَ/
 (. مي زي ري ٰىوأوؿَالش واتَ باَ)َالَ اء(َيفَحيةَحؿَ موافَ)َ -ٔ
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( َواؼبوضػػعَالثػػاِنَهنايػػةَاعبػػزءَ مك لك اك)ََالوؿبدايػػةَسػػورةَالَ ػػاءَاؼبوضػػعَ -ٕ
ََثلػمموضػعََ(َوبدايةَاعبزءَاػبام، رئ ّٰ ِّ ُّ َّالوابعَ)َ

 (. يل ىل ملمنَسورةَالَ اءَ)َ

 يفَالَورَالنوا دَمنَالَ اءَوهذهَس لةَمش ورة. -ٖ
  مه جهوأخػػػياَيفَال ػػػزابَأفَن ػػػاءَالَػػػيبَمَل ػػػنَك  ػػػٍدَمػػػنَالَ ػػػاءَ)َ -ٗ

َ(. مي خي حي جي يه ىه
َ.؟(الذََّهَجََواْلِفضَّةَََ-ََواْلِفضَّةََِالذََّهجَِضبطَمواضعَ)اَ/َٖٚٙسؤاؿَر  َ

ََََ ََواْلِفضَّةََِ)َوردتَ/َٖٚٙاعبوابَر   ََالذََّهِج َحؿَ موافَاوبةَ( فنطَيفَسورة
 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ(:ٗٔ)

 مث هتمت خت  حت جت هبمب خب حب جب  هئ مئ

َهَجََواْلِفضَّةََوأماَ)ََ َّ مح جح مج حج (َفوردتَأيضاَموةَوا دةَفنطََالذَّ
 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ(َيفَالذينَيكَزوهنما:ٖٗيفَسورةَالتوبةَاويةَ)

  زترت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ
 يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 . َّٱىق يف ىف

ََواغْبَْوثَِضبطَمواضعَ)اَ/َٗٚٙسؤاؿَر  َ ـٌََ-اغْبَْوِثََوالَنْػَماـَِ-َوالَنْػَماـِ أَنْػَما
َ؟.(ََوَ ْوثٌَ

ََواغْبَػػػْوثََِ)َوردتَ/َٗٚٙاعبػػػوابَر ػػػ ََََ سػػػورةَحؿَ مػػػوافَاويػػػةََيفَفنػػػط(َََوالَنْػَمػػػاـِ
 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ٱَُّ(:ٗٔ)

 مث هتمت خت  حت جت مبهب خب حب جب  هئ مئ
ـَِأمػػػاَ)َ َّ مح جح مج حج اؼبوضػػػعَ(َفػػػوردتَمػػػوةَوا ػػػدةَيفََاغْبَػػػْوِثََوالَنْػَمػػػا
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َ
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 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱَ(:ٖٙٔالنمػػاـَاويػػةَ)َمػػنَالوؿ
 هب  مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئيي ىي ني مي زي ري
َ.َّ جخ مح جح مج  حجمث هت مت خت حت جت

َ ََوَ ْوثٌَووردتَ) ـٌ َيفَأَنْػَما َ)َاؼبوضعَالثاِنَ( َاوية  مل خل ٱُّٱ(:ٖٛٔمنَالنماـ
 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل

 .َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جه

ََواغْبَػػْوثََِ):َإذف ـٌََوَ ػػػْوثٌََ-اغْبَػػْوِثََوالَنْػَمػػػاـَِ-َوالَنْػَمػػاـِ  ا ػػػدةَ لػػ َ َونضػػبط اَ(َأَنْػَمػػا
َكاسػػ َمػػوافَوالػػ مػػنَالمػػ ََ اخػػتالؼَالوسػػطَبػػ َالطػػوف َاؼبتشػػاب   َهػػ َمفصػػولة

( َفتكػوفَمتندمػةَفي ػا َبيَمػاَاَلنمػاـَ خب)َ ػ َمػوافَ(َمػعَ َلهناَتكتجَ)َحؿَ
الػ َجػاءتَيفَسػورةَالنمػاـَأتػبَمتػػ خوةَوكػذاَسػورةَالنمػاـَمتػ خوةَيفَتوتيػجَال ػػورَ

َ نَاؿَ مواف.
َاْلَمآبَََِوالّلَُِ ََدهَُ)َاو تَالتاليةَمواضعضبطَاَ/َ٘ٚٙسؤاؿَر  َ َ(ُ ْ ُن

َُِ ََدهَُ)َ(ُ ْ ُنَالثػََّوابَََِوالّلَُِ ََدهَُ) َ؟.(َأْجٌوََ ِظي ٌَََواللَّ
َ-اؼبواضعَه :َ/َ٘ٚٙاعبوابَر  َََََ
 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱٱ -1

 مث هتمت خت  حت جت هبمب خب حب جب  هئ

 . مواف حؿ َّ مح جح مج حج

 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 . مواف حؿ َّ  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ

 .التةابن َّ يي ىي ني مي زي ريٰى  ين ىن نن ٱُّٱ -3
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َََالضبطَوالفوا دَ/
 مب زب(َوالثػػػػاِنَ)جح مج حج مثاؼبوضػػػػعَالوؿَمػػػػنَحؿَ مػػػػوافَ) -ٔ
َالثػػػػػػػػاِن(ََوجح)بمػػػػػػػػدهاََالوؿيفََاؼبوضػػػػػػػػم (َاغب ػػػػػػػػنَأتػػػػػػػػ َيفَىب نب

أ صػدَبػاَاؼبوضػعَوؿَ)َأمنَكلمةََاؽبمزة(َمعَ جحَمنَ)َاؽبمزة(َنوبطَىب)
وأ صػػػدَبػػػاَ)ََثِنمػػػنَكلمػػػةََالثػػػاء(َمػػػعَ ىبَمػػػنَكلمػػػةَ)َالثػػػاء(َونػػػوبطََوؿال

 (. ىي ني مي زي)ََ(َبيَماَيفَالتةابناؼبوضعَالثاِن
َ(.َمآبَالثوابَأجوهَ ظي :َ)َاعبملةَاَلنشا يةبذهََاؼبواضعَالثالثةَنضبط -ٕ

َهػػػْلََ ُػػػلََْ-أَُؤنَػبِّػػػُئُك ََ ُػػػلََْ)او تَالتاليػػػةََضػػػبطَمواضػػػعاَ/َٙٚٙسػػػؤاؿَر ػػػ َ
َ؟.(َأُنَػبُِّئُك ََْهْلََ-َأَفَ ُنَػبُِّئُك َُ لََْ-َنُػََػبُِّئُك ََْهْلََُ لََْ-نَػبُِّئُك أَُ

َ-اؼبواضعَه :َ/َٙٚٙاعبوابَر  َََََ
 حط مض  خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ -1

 جك مق حقمف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ

 . مواف حؿ َّ  خك حك

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ٱُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت
 .الك ف َّ ام يل  ىل مل يك ىك ٱُّٱ -3
 خك حكجك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -4

 من خن حن ممجن  خم حم جم هل ملخل حل جل مك  لك
 .اغب، َّ  حي جي ٰه مهجه هن

 .الشمواء َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -5
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َ

ٔٙٔ 

َ الضبطَوالفوا دَ/
َكلمةَ) َحؿَ مواف(َو يدةَيفََأَُؤنَػبُِّئُك َكلمةَ) -ٔ يفََو يدة(ََنُػََػبُِّئُك ََْوكذلَ

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَ ل َفَضبط ما َك فالسورةَ
ٕ- ََ َيفَ) َ)َالشمواءَ–َاغب،َ–َاؼبا دةاما َكلمة َأتب ََأُنَػبُِّئُك َ( َوبز دة َاؽبمزة( 

)ََما َِدُةَاْلشسَموَاِءَ:َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا(.ََأَفَ ُنَػبُِّئُك )ََاغب،يفَسورةََالفاءَو
 (.َلِْلُحجَّاجَْ

 .الشمواء(َ داَسورةََُ لََْمم اَ)يفَكلَاؼبواضعَأتبَ -ٖ
َ)َثالثةَ -ٗ َونضبط ا(ََالشمواءَ–َالك فَ–َاؼبا دة(َ)ََهْلََمواضعَأتبَمم ا

 (.َاؼبا َِدُةَيفََكْ ِفَاْلشسَموَاءََْ"َهْلََ":َ)َابعبملةَاَلنشا ية
(َواغب،َ يئ ىئ نئ( َويفَاؼبا دةَ)َ مس خس حسبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ -٘

معَال َيفَاؼبا دةَ ل ََونضطب ا(َ مم(َبز دةَاؼبي َمنَ)َ مم  خم حم)
 . ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو

 -وضبطبَاؼبواضعَبذهَالبيات: -ٙ

َيفَِ ْموَاْفَََوِ ْيَدةٌَ"ََأَُؤنَػبُِّئُك َ"
ََمَعَاػبُْْ وَافَْ"ََنُػََػبُِّئُك َََْويفَاْلَكْ ِفَُ ْلَ"

ََ"َأُنَػبُِّئُك ََويفََما َِدِةَاْلشسَموَاِءََ ْلَ"
ََوَمْوضَِ َ"َ ُنَػبُِّئُك أَفَََ"ََوَسٌطَاْختَػَلفََُعَاغبَْ،ِّ



 ٕٙٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َالشوح/
َ.الك ف=َُ ْلََهْلَنُػََػبُِّئُكْ َاِبْلَْخَ وِيَنَأَْ َماًَل.َسورةََاػْبُْ وَافَْ"ََمَعََنُػََػبُِّئُك ََْ"

َ َاْختَػَلفَََاغبَْ،ََِّوَمْوِضُع ََأَفَ ُنَػبُِّئُك َ"ََوَسٌط َسورة =َ ََاغب،" َب  َوسط َاؼبا دةه 
ََاءوالشمَو َز دة ََالفاءَوَاؽبمزةونضبط َالطوف َ ل  َب  َالوسط َاختالؼ  ا دة

َ.اؼبتشاب 

َ؟.(َلِلَِّذيَنَاتػََّنْواَضبطَمواضعَ)اَ/َٚٚٙسؤاؿَر  َ
َ–ال ػػػػػػورَ)َحؿَ مػػػػػػوافََيفَثػػػػػػالث(ََلِلَّػػػػػػِذيَنَاتػََّنػػػػػػْواَ)َوردتَ/َٚٚٙاعبػػػػػػوابَر ػػػػػػ ََََ

لِلَّػػػِذيَنََمػػػوافَويوسػػػفَ"كبػػػلَ :َ)ََابعبملػػػةَاَلنشػػػا يةَونضػػػبط االَحػػػلَ(ََ–يوسػػػفَ
َ-(:َ"َاتػََّنْوا

 حط مض  خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱٱ -1

 جك مق حقمف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ

 . مواف حؿ َّ  خك حك

  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ٱُّٱ -2
 خب حب جب  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 .يوسف َّ مت خت حت هبجت مب

 ام يل  ىل مل يك ىكمك لك يقاك ىق يف ىف يث  ىث نث ٱُّٱ -3

 .الَحل َّ زي  ري ٰى ين ىننن من زن رنمم

َََالضبطَوالفوا دَ/
المػػػػ ََ(َمػػػع جضمػػػنَ)ََالَػػػوفَوالمػػػػ َ(َنػػػوبطَ حض جضيفَاؿَ مػػػوافَبمػػػدهاَ)َ -ٔ

 ا دةَربطَ وؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َ ل ََفموا منََالَوفَو
 .ال ورة



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٔٙ 

 لػ ََونضػبط ما(َ يق ىق يفويفَالَحػلَ)ََ(خت حتَ)َبمدهاَيفَيوسف -ٕ
 ىق يفمػػػػنَ)ََؼبػػػػي ا(َ بػػػػلَ خت حتمػػػػنَ)ََاؽبمػػػػزة:َ ا ػػػػدةَاليتيػػػػجَاؽبجػػػػا  

َ(. يق
َنَاللََِّ)َأينَوردتَ/َٛٚٙسؤاؿَر  َ َ؟.مثَاضبط اَ(ََوِرْضَواٌفَمِّ

َنَاللََِّ)َوردتَ/َٛٚٙاعبوابَر  َََََ َ-التوبةَو مواف:َيفمو فَ(َََورِْضَواٌفَمِّ
 حط مض  خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱٱ -1

 جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ

 . مواف حؿ َّ  خك حك

 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ -2

 حض جض مص حصخص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج

 .التوبة َّ  مض خض

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػػػػػدةَالػػػػػز دةَللموضػػػػػعَ لػػػػػ ََونضػػػػػبط ا(َيفَسػػػػػورةَالتوبػػػػػةَ حصجػػػػػاءتَز دةَ)َ

 لػػ ََةبػػمػػنَاسػػ َسػػورةَالتَوالبػػاءَ(َمػػعَ حصمػػنَكلمػػةَ)َالبػػاءَ َوأيضػػاَنػػوبطَاؼبتػػ خو
َ.رة ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال َو

َ؟.(ََوالّلََُبِصٌيَاِبْلِمَبادََِضبطَمواضعَ)اَ/َٜٚٙسؤاؿَر  َ
 َوتػػػذكوهاَحؿَ مػػػوافَيفمػػػو فَ(َََوالّلََُبِصػػػٌيَاِبْلِمبَػػػادََِ)َوردتَ/َٜٚٙاعبػػػوابَر ػػػ ََََ

َ-:(َوَلَيوجدَيفَالنوحفَغينبا ىل مل - جس  مخلدىَ)َ
 حط مض  خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱٱ -1

 جك مق حقمف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ



 ٗٙٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خك حك

 . مواف حؿ َّ حن جن

  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱ -2
 خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي
 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت

 . مواف حؿ َّ خض حض جض  مص خص حص مس خس

وبمػػػػػػدََ( خم حم جم يل ىل مل خلَبمػػػػػػدَاويػػػػػػةَالو:َ)/َٔفا ػػػػػػدةَ
َوالضابطَغبفاظ:(َو دَوبدثَلب،َب َا مج حج  مث هت متاويةَالثانيةَ)َ

َََ.(َواإليبافَي بقَالكفوذكوَاإليبافَبمدَاويةَالو:َوذكوَالكفوَبمدَاويةَالثانيةَ)َ
دَ ػػػوؼَالمطػػػفَبػػػ َالصػػػفات؟ََووَريفَسػػػياؽَاو تَوالػػػ َ بل ػػػاَنال ػػػاََ/ٕفا ػػػدةَ

َكافَليتحّصػلَلػوَ لندَاختارهَهللاَسبحانهَوتما:َلبيانهَاعبليلَإيذاانًَدبم َخصوص َما
 هب) ػوؼَالمطػػفَوهػذاَالنصػدَهػػوَاإلاػارةَإ:َكمػاؿَاؼبوصػػوؼَوهػوَ ولػػهََُ ػِذؼ
َكػػػلَصػػػفةَمَزلػػػةَم ػػػتنلةَومػػػاَذاؾَإَلَلنػػػوةََ(حت جت يفَكػػػلَصػػػفةَحبيػػػمَتَػػػزؿ

اؼبوصوؼَيفَتلََالصفةَوك نهَينوؿ:َوهللاَبصيَابلمبػادَالصػابوين َوهللاَبصػيَابلمبػادَ
اؼبمػػػ َالػػػذيَن ػػػتفيدهَمػػػنََالصػػػاد   َوهللاَبصػػػيَابلمبػػػادَالنػػػانت َوهكػػػذا.َهػػػذاَهػػػو

ََ(.ورتلَالنوحفَتوتيالَمنَبوانم،َ)ََتكوارَ وؼَالمطفَب َهذهَالصفات.

َ؟.(َالَِّذيَنَيَػُنوُلوفَََ)َك َموةَوردتَ/َٓٛٙسؤاؿَر  َ
مػػواتَيفَال ػػورَ)َحؿَ مػػوافََطبػػ،(ََالَّػػِذيَنَيَػُنولُػػوفَََ)َوردتَ/َٓٛٙاعبػػوابَر ػػ ََََ
 مػوافََحؿ:َ)ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا َافنوفَ(اؼبََ–َموضمافالفو افََ–الَ اءََ–
(َأيَسورةَالفو ػاف َوانتبػهَإ:ََتفوؽومم َ)ََ(اؼبَافنوفَن اءَ"َتفوؽََالَِّذيَنَيَػُنوُلوفَََ"

َ-:( خض حضسورةَالفو افَفنطَ)ََموضم يفََالواوز دةَ
 . مواف حؿ َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٔٙ٘ 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 .الَ اء َّ َّ ٍّ  ٌّ

 .الفو اف َّ مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض ٱُّٱ -3

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ٱُّٱ -4
 .الفو اف َّ هب مب

  زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ٱُّٱ -5
 .اؼبَافنوف َّ نث  مث زث رث يت ىت نت مت

َََالضبطَوالفوا دَ/
الخيَ)َسػورةَاؼبَػافنوفَ(ََلنػهَ ػوؿَ(َ داَاؼبوضعَ ىنكلَاؼبواضعَات َبمدهاَ)َ -ٔ

 (. ىن نَاؼبَافنوفَفل َينولواَ)َ
َالػواء(َمػعَ ىلمػنَ)ََالَػوفَوالواءَ(َنوبطَ جم يل ىلبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ -ٕ

(َنوبط ػػػاَمػػػعَ جم يلبمػػدهاَ)َالَػػػوفَوأيضػػػاَتتػػػابعَ ػػوؼََفاَومػػػنَ مػػَالَػػوفَو
َ ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعوافَ لػ َمػ َمػي (َمػعَ جم)ََاؼبي  مواف ََوَنوف

 .اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
مػػػػنَكلمػػػػةَال ػػػػ َ(َنػػػػوبطَ من خن(َهػػػػ َ)َ مميفَسػػػػورةَالَ ػػػػاءَ)َ -ٖ

 ا ػػػػدةَربػػػػطَ ػػػػوؼَمػػػػنَاؼبوضػػػػعَ لػػػػ ََاء ػػػػمػػػػنَالَال ػػػػ َ(َمػػػػعَمم)
 .اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

  ىي)َالثػػاِن(َوبمػػدَ مع جع مظ حط مض)ََالوؿبمػػدََيفَالفو ػػاف:َموضػػم  -ٗ
(َمضمػنَ)َاؽبمػزة:َتيػجَاؽبجػا   ا ػدةَالَي ل ََونضبط ما(َخئ حئ جئ يي
 (. جئ ييمنَ)ََاؽباء بلَ

نػػوفَمَ ػػاَمػػعََالنػػاؼَوَالفػػاءَوَالَػػوفََ(َنػػوبط ىئ نئيفَاؼبَػػافنوفَجػػاءَبمػػدهاَ)َ -٘



 ٙٙٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَ لػػ ََفَوفناؼبَػػاَ ػػاؼَوَفػػاءَو
َ.اس َال ورة
َ؟.(َانََّإَِرَّبََِّاََ-َإِنػَََّارَبػَََّاََضبطَمواضعَ)اَ/َٔٛٙسؤاؿَر  َ

مواتَيفَال ورَ)َحؿَ مػوافََثالثَبَون َ(َإِنػَََّارَبػَََّاََ)َوردتَ/َٔٛٙاعبوابَر  ََََ
َ-طهَ(:َ–َموضماف

 . مواف حؿ َّجنحن يم ىم مم خم جمحم يل ىل خلمل ُّٱٱ -1

 حض جض مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض

 .طه َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
 مح)ََالثػػاِن(َوبمػػدَ خم حم جم)ََالوؿبمػػدََ:موضػػم يفَاؿَ مػػوافَ -ٔ

(َ بػػػػلَ جممػػػػنَ)ََاؽبمػػػػزة:َ ا ػػػػدةَاليتيػػػػجَاؽبجػػػػا   لػػػػ ََونضػػػػبط ما(َ جخ
 (. محمنَ)ََال  

َ(.مت خت حت جتويفَطهَالكالـَتثَيةَ نَ)َموس َوأخيهَ(:َ) -ٕ
َ–ل ػػزابَاَ–مػػواتَيفَال ػػورَ)َالنصػػصََأربػػعفػػوردتََبَػػوفَوا ػػدةَ(َِإانََّرَّبََِّػػاََأمػػاَ)

َ-بػػالَاػػػتاتََأربمػػػة"ََِإانََّرَّبََِّػػاََ":َ)َابعبملػػةَاإلنشػػػا يةَونضػػػبط اَالنلػػ َ(َ–الصػػافاتَ
َ-:(َ ل َال زابَو صةَالصافات

 .النصص َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱٱ -1

 .ال زاب َّ نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -2

 .الصافات َّ  زت رت يب نبىب مب زب رب ُّٱ -3

 .نل ال َّ نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
يفَاسػ َال ػورت  ََالنػاؼ(َوااػيؾَ ػوؼَ ٰىل َأتػ َبمػدهاَ)َلنصصَوانيفَال -ٔ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٔٙٚ 

 ػػػػػػاؼَ(َمػػػػػػعَ ٍّمػػػػػنَكلمػػػػػػةَ)َالنػػػػػػاؼَ(َنػػػػػػوبطٍَّ ٌّبمػػػػػدهاَيفَالنصػػػػػػصَ)َ
 ا ػػدةَ لػػ ََ النلػػمػػي َمَ ػػاَمػػعَاؼبػػي َ(َنػػوبطَ منصػػص َوبمػػدهاَيفَالنلػػ َ)َنال

 .رةربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال َو
(َيت ىت(َجػػػاءَبمػػػدهاَ)َوردتَيفَأخػػػوَصػػػفحةَمػػػنَال ػػػورةيفَال ػػػزابَ)َ -ٕ

 ا ػػػدةَربػػطَ ػػػوؼَمػػػنَ لػػػ ََ زاب الػػػَنبػػػزة(َمػػػهَ ىتنػػوبطَاؽبمػػػزةَمػػػنَكلمػػةَ)َ
 .اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

 رب(ََل ػػاَدورافَ ػػوؼَالنػػاؼَيفَاويػػةَ) رتيفَالصػػافاتَجػػاءَبمػػدهاَ)َ -ٖ

َ.ََ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ رتَ)َ اؼمَ اَمعََالنافات(َنوبطَ مب -
َ؟.(َرَبػَََّاَحَمَّاَ-َحَمَّاَإِنػَََّاَرَبػَََّاَضبطَمواضعَ)اَ/َٕٛٙسؤاؿَر  َ

َوا دةَفنطَيفَسورةَحؿَ موافَموة(ََحَمَّاَإِنػَََّاَرَبػَََّاَ)َوردتَ/َٕٛٙاعبوابَر  ََََ
َ َالوؿ) َ)َ(َاؼبوضع َٙٔاوية ََونضبط ا( َابو ل  َالمَاية َالو يدة ا دة ٱ:ية
 .َّجنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱ

اؼبا ػدةََ–َاؼبوضػعَالثػاِنَحؿَ مػوافَمػواتَيفَال ػورَ)َثػالث(َفػوردتََرَبػَََّػاَحَمَّػاأماَ)َ
(ََؤمَ "َأفَما ػدةَ مػوافَللمػَرَبػَََّاَحَمَّا":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(اؼبؤمَوفََ–

َ-:اؼبي اايؾَيفَاظباءهاَ وؼََالثالثال ورَ
 . مواف حؿ َّيمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ -1

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -2
 .اؼبا دة َّ مظ حط مض خض حض جض مص خصحص مس خس

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -3
 .اؼبؤمَوف َّ يب ىب



 ٛٙٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ ػػنَ حط مض خض(َ بػػلَ)َحم جميفَاؿَ مػػوافَأتػػبَبػػز دةَ)َ -ٔ

 . ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿَ ل َونضبط ااؼبا دةَ
 نب مب زب رب يئيفَاؼبؤمَػػػػػػػػػوفَ بػػػػػػػػػادَهللاَاؼبؤمَػػػػػػػػػوفَيػػػػػػػػػد وفَربػػػػػػػػػ َ)َ -ٕ

 (. ىب
ىفَكلتػػاََوالضػػابطَف ػػ َاؼبمػػ دثَلػػب،َ ػػدَوبػػ(َ حط مض خض)َمػػاَبمػػدَ -ٖ

  ين ىن خنمن حن جن ٱَُّ:يفَحؿَ مػػػػػػوافَيػػػػػػةَالو:يتػػػػػػ َ يػػػػػػمَاؼبمػػػػػػ َىفَاواو

هػػوَ ػػوؿَاغبػػواري َكػػذابًَ لػػ َنػػ َهللاَ ي ػػ َابهنػػ َأمَػػواَفجػػاءتَََّ مه جه
 َيبكػػووفَبكػػذب َوهللاَهػػَلتوضػػحَأفَهللاَيبكػػُوَبػػ َوهػػ ََلَيشػػمووفَ)َاليػػةَالثانيػػة
ََ.(َيبكوَب 

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱيفَاؼبا ػػػػػػدة:َالثانيػػػػػػةأمػػػػػػاَاليػػػػػػةَ
ف ػػػػ َتتحػػػػدثَ ػػػػنَبمػػػػ َالن ي ػػػػ َوالوهبػػػػافَ  َّ جه ين ىن من خن حن

 ي ػػ َالنإيبػػافَبمػػ ََالػػذينَأمَػػواَفجػػاءتَاليػػةَالثانيػػةَأتكيػػداًَوتكمػػيالًَلكالم ػػ َ)
َ.(َوتوضيحَسبجَاإليباف

حؿَ مػػوافََ(َوالصَّػػاِدِ َ ََواْلَنػػانِِت َََالصَّػػاِبوِينََضػػبطَمواضػػعَ)اَ/َٖٛٙسػػؤاؿَر ػػ َ
َ؟.(َال زابَوالصَّاِبوَاِتََواػْبَاِاِم ََََوالصَّاِبوِينََ)

َ-اؼبواضعَه :َ/َٖٛٙاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ ىه مه جه ين  ىن من خن ٱُّٱٱ -1

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ٱُّٱ -2
 خب حب جب  هئ مئ خئ
 .ال زاب َّ  مس.....مب
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َ

ٜٔٙ 

َََالضبطَوالفوا دَ/
( َبيَمػػاَيفَال ػػزابَالمكػػ،َ من(َ بػػلَ)َ خنيفَاؿَ مػػوافَجػػاءتَ)َ

افََو مػػػػَراء(َمػػػػعَ خنمػػػػنَ)ََالػػػػواء( َنػػػػوبطَ هئ(َ بػػػػلَ)َ خئأتػػػػبَ)َ
وبػػاَنملػػ َأفَ ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ َال ػػورةَ لػػ َ

َوتَيفَال زاب.(َتندمبَيفَ موافَوأتخخن)
َ؟.(َاِبَلْسَحارََِ)َأينَوردتَكلمةَ/َٗٛٙسؤاؿَر  َ

الػػػػػذار ت(ََ–)حؿَ مػػػػػوافََيفمػػػػػو فَ(ََاِبَلْسػػػػػَحارََِ)َوردتَ/َٗٛٙاعبػػػػػوابَر ػػػػػ ََََ
 ا ػػدةَالػػز دةَ لػػ ََونضػػبط ا(ََاِبَلْسػػَحارَِوََجػػاءتَبػػز دةَالػػواوَيفَسػػورةَالػػذار تَ)َ

َََ-:للموضعَاؼبت خو
 . مواف حؿ َّ ىه مه جه ين  ىن من خن ٱُّٱٱٱ -1

 .الذار ت َّ ىل  مل يك ىك ُّٱ -2

َكلمةَواضعاؼبضبطَاَ/َ٘ٛٙسؤاؿَر  َ َ؟.(ََ آِ َماًََ)َال َوردتَفي ا
َموضػػمافمػػواتَيفَال ػػورَ)َحؿَ مػػوافََأربػػع(َََ آ َِمػػاًََ)َوردتَ/َ٘ٛٙاعبػػوابَر ػػ ََََ
َ-:اعبممةَ(َ-يون،ََ–
 ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -2

 مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

 . مواف حؿ َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح



 ٓٚٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ُّٱ -3
 مج حج مث  هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ
 .يون، َّ مح جح

 نث مث زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -4

 .اعبممة َّ  يق ىق يف ىف يثىث

َََالضبطَوالفوا دَ/
َالثػػػػاِن(َوبمػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػعَ ٍّمػػػػنَحؿَ مػػػػوافَ)ََالوؿاؼبوضػػػػعََبمػػػػدهاَيف -ٔ

مػػػػػػػػنََالبػػػػػػػػاء:َ ا ػػػػػػػػدةَاليتيػػػػػػػػجَاؽبجػػػػػػػػا   لػػػػػػػػ ََونضػػػػػػػػبط ما(َهت مت خت)
 (. ختمنَ)ََالذاؿ(َ بلٍَّ)

 َ،منَيػونَال  مَ اَمعََال  (َنوبطَ ٰى  ين ىنيفَيون،َلدىَاويةَ)َ -ٕ
َ.ممةجالػَجي (َمعَ ربمنَ)ََاعبي (َ رب يئ ىئويفَاعبممةَلدىَاويةَ)َ

َ؟.(َِإفََّالدِّينَََضبطَمواضعَ)اَ/َٙٛٙسؤاؿَر  َ
الػػػػػذار تَ(ََ–)َحؿَ مػػػػػوافََيفمػػػػػو فَ(ََِإفََّالػػػػػدِّينَََ)َوردتَ/َٙٛٙاعبػػػػػوابَر ػػػػػ ََََ

 ا ػػػػػدةَالػػػػػز دةَللموضػػػػػعَ لػػػػػ ََونضػػػػػبط ا(َيفَالػػػػػذار تََالػػػػػدِّينَََِإفََّوََ)ََالػػػػػواووبػػػػػز دةَ
َ( حكذار تَ)َ(َوبمػػػػػػدهاَيفَالػػػػػػ مب زب  رب َبمػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػوافَ)َاؼبتػػػػػػ خو

َ-(.حكمنَ)َالالـ(َ بلَ ربمنَ)َالم :َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما
 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يثىث نث

 .الذار ت َّ  خك حك جك مق ٱُّٱ -2

ََََ-َفَإْفََ آجسوؾَََضبطَمواضعَ)اَ/َٚٛٙسؤاؿَر  َ يفَسػورةََ(ََفَمْنََ آجَّ
َ؟.ؿَ موافح

َََ-اؼبواضعَه :َ/َٚٛٙاعبوابَر  َََََ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٔٚٔ 

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱٱٱ -1
 هب مبخب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي  زي

 . مواف حؿ َّ خت حت جت
 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -2

َ. مواف حؿ َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف
َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػنَََاؽبمػػزة(َنػػوبطَ مس خس)ََالثػػاِن(َويفَاؼبوضػػعَ ىل مل)ََالوؿيفَاؼبوضػػعَ

مػنَكلمػةََالواو(َمعَ ىلمنَكلمةَ)ََالواو(َونوبطََأوؿ)ََاؽبمزة(َمعَ ملكلمةَ)َ
(َجػػػػاءتَيفَاؼبوضػػػػعَ ىل مل(َوبػػػػذاَنملػػػػ َأفَ)ََأ صػػػػدَبػػػػاَاؼبوضػػػػعَالوؿؿَ)ََوأ

َ.الثاِن(َيفَاؼبوضعَ مس خسو)ََالوؿ
َ(اتػَّبَػَمػػِنَََوَمػػنَِ(َحؿَ مػػوافَ)َاتػَّػػبَػَمنَََِوَمػػنََِاضػػبطَمواضػػعَ)َ/َٛٛٙسػػؤاؿَر ػػ َ
َ؟.سورةَيوسف

َََ-اؼبواضعَه :َ/َٛٛٙاعبوابَر  َََََ
 ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱٱٱ -1

 هب مبخب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي  زي
 . مواف حؿ َّ خت حت جت

 اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّٱ -2
َ.يوسف َّ ىك مك لك



 ٕٚٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ يثيفَيوسػػػػفَ)ََ(َوابثباهتػػػػا منمػػػػنَكلمػػػػةَ)ََاليػػػػاءيفَاؿَ مػػػػوافَحبػػػػذؼَ -ٔ

 . ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ا
 (َفي اَفانتبهَ َلبيج. يثوكلمةَ)َ ءَوسفَفي اَياس َسورةَ -ٕ
 ىنمػػػػػنَ)ََالالمػػػػػات(َنػػػػػوبطَ ري ٰى ين ىنبمػػػػػدهاَيفَاؿَ مػػػػػوافَ)َ -ٖ

 لك اك يق ىق  يف مواف َوبمػدهاَيفَيوسػفَ)ََؿمنَحالالـَ(َمعَ ين
 ا ػػػدةَ لػػػ ََفسػػػمػػػنَيَوَال ػػػ (َمػػػعَ يفمػػػنَ)ََال ػػػ (َنػػػوبطَمك

َ.ربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
َ؟.مثَاضبط اَ(ََوُ لَلِّلَِّذينَََ)أينَوردتََ/َٜٛٙسؤاؿَر  َ

بمػدهاََ(َهػودَ–يفَ)َحؿَ مػوافَمػو فَ(َََو ُػلَلِّلَّػِذينَََ)َوردتَ/َٜٛٙاعبوابَر ػ ََََ
َونضػػػػػبط ما(َ  يت ىت(َوبمػػػػػدهاَيفَسػػػػػورةَهػػػػػودَ)َ ري ٰىيفَحؿَ مػػػػػوافَ)َ

(َيت ىتمػنَ)َالػالـ(َ بػلَ ري ٰىمػنَ)ََاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل َ
َ-:وكذاَتوتيجَال ور

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱٱٱ -1
 هب مبخب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي  زي

 .عمران آل َّ خت حت جت
َ.هود َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت ٱُّٱ -2

يِّ َََضبطَمواضعَ)اَ/َٜٓٙسؤاؿَر  َ يِّ َََ–ََوالُمِّ َ؟.(َالُمِّ
يِّػػػػػ َََ)َوردتَ/َٜٓٙاعبػػػػػوابَر ػػػػػ ََََ مػػػػػنَحؿََالوؿوا ػػػػػدةَيفَاؼبوضػػػػػعََمػػػػػوة(َََوالُمِّ

يِّ ََؿ َأماَ)َوكلمةَأََواومَ اَمعََالواو موافَونوبطَ مػنََالثػاِنفػوردتَيفَاؼبوضػعََ(الُمِّ
َ-سورةَاعبممةَ(:َوبدايةَ–حؿَ موافَ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٔٚ 

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱٱٱ -1
 هب مبخب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي  زي

 . مواف حؿ َّ خت حت جت
 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -2

 مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

 . مواف حؿ َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -3

َ.اعبممة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
َاْلَباَلغََُضبطَمواضعَ)اَ/َٜٔٙسؤاؿَر  َ ََ َاََ َلْي َ؟.(َفَِإمبَّ

َالْػػػَباَلغَُوردتَ)ََ/َٜٔٙاعبػػػوابَر ػػػ ََََ ََ َػػػاََ َلْيػػػ مػػػواتَيفَال ػػػورَ)َحؿََثػػػالث(ََفَِإمبَّ
َََ-الَحلَ(:َ–الو دََ– موافَ

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱٱٱ -1
 هب خبمب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي  زي

 . مواف حؿ َّ خت حت جت
 .الو د َّ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -2
َ.الَحل َّ ىف يث ىث  نث مث زث رث ٱُّٱ -3

َََا دَ/الضبطَوالفَو
َ:ابلفػػػاء(َ زث رث َو بل ػػػاَيفَالَحػػػلَ)َابلػػػواو(َ هئ مئ بل ػػػاَيفَحؿَ مػػػوافَ)َ -ٔ

 . ا دةَالواوَ بلَالفاء ل ََونضبط ما
مػػنَالمػػ َ(َمػػعَ جعمػػنَ)َالمػػ َ(َنػػوبطَ مع جعيفَالو ػػدَبمػػدهاَ)َ -ٕ

َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةدَ ل َ الَو



 ٗٚٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

ْوُه َِبَمَذاٍبَأَلِي ٍََضبطَمواضعَ)اَ/َٕٜٙسؤاؿَر  َ َ؟.(َفَػَبشِّ
ػْوُه َبَِمػَذاٍبَأَلِػي ٍََ)َوردتَ/َٕٜٙاعبوابَر  ََََ َ–)َحؿَ مػوافََمػواتَثػالث(َََفَػَبشِّ

وكفػػػوَوتكػػػذيجَ(َهػػػذهََ–ويكَػػػزوفَالػػػذهجَوالفضػػػةََ–)َ تػػػلََ(اإلنشػػػناؽََ–التوبػػػةَ
َونضػبط ا َ المورَالثالثةَال َوردتَيفَاو تَواستوججَؽب َالبشوىَابلمػذابَاللػي

َََ-(:َ بَ موافَ بلَاَلنشناؽ)ََ:ابعبملةَاَلنشا ية
  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت ُّٱٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ خض حض جض  مص خص حص مس خس حس
 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ -2

 يت ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب زب
 .التوبة َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث

 لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ ٱُّٱ -3
 .ناؽاَلنش َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك

وَازنػةَوَيتوصػلََالنوحفَالكػو َيفَاَلمػورَال ػارةَوردتَمفودةَالبشارةَيفَفا دةَ/
َنػػػػوا نَاغبافػػػػةَابلكػػػػالـا:َاؼبػػػػوادَمَ ػػػػاَمػػػػنَخػػػػالؿَال ْطَلَنػػػػُةََلَتكػػػػوفَِإَلَّ

ُ
:َوَالِبشػػػػارَُةَاؼب

ػػْوُه َبمػػذابَأَلػػي "؛ َكنولػػهَتمػػا::َ"فَػَبشِّ َكانػػبَمنيػػدة وََابػبػػي َوَِإمبػػاَتكػػوفَابلشػػوَِإذا
َكنولػػهَتمػػا: ػػْوُه َبَِمػػَذاٍبَأَلِػػي ٍََ﴿ :التػَّْبِشػػُيَيكػػوفَابػبػػيَوَالشػػو مثَإنػػهَملَتػػودََ.﴾َفَػَبشِّ

َكمفػػػودةَ"بشػػػوى"ََوَمػػػاََبشػػػارةَمفػػػودةَ" "َيفَالنػػػوحفَالكػػػو َوَإمبػػػاَجػػػاءتَمشػػػتناهتا 
ُبْشػوى َُِإَلََّ ابَلمػوََالبشػوىَهَػاَوَيفَح تَأخػوىَدلػبَ لػ َالتبشػيَوََلُكػْ ".َََجَمَلُهَاللَّ

ػػػػو"َفنػػػػدَوردتَيفَالنػػػػوحفَبكػػػػالَ ال ػػػػارَوَاَلمػػػػورَابػػػػذةَللػػػػَف، َوَأمػػػػاَمفػػػػودةَ"َبشِّ
ِوَالَِّذيَنَحَمَُػواََوََ ِملُػواَالصَّػاغِباِتَأَفََّؽَبُػْ ََجَّػاٍتَذَبْػويَوَََ﴿ اؼبمَ  َفف َ ولهَتما: بشِّ

ارَوَابػػجَللػػَف، َوَااػػارةَا:َالتبشػػيَابلشػػ ءَال ػػَٕ٘البنػػوةََ﴾َِمػػْنَرَبِْتَ ػػاَاْلَهْنػػار
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َ

ٔٚ٘ 

ػػِوَاْلُمَػػاِفِنَ َِِبَفََّؽَبُػػْ ََ ػػذاابًَأَلِيمػػاًََ﴿ أمػػاَ ولػػهَتمػػا: َ ولػػهَسػػبحانهَو َٖٛٔالَ ػػاءَ ﴾َبشِّ
ػػػْوُهْ َبَِمػػػذاٍبَأَلِػػػي ﴿ يز ج ػػػا َوَيفَاغبنينػػػةَاهنػػػاَف ػػػ َبشػػػارةَدبػػػاَي ػػػوءَالػػػَف،ََوَ﴾فَػَبشِّ

التَػويو:َالتحويػوََو ػيَ ػاؿَصػا جَتفَََجاءتَهَاَلتَ َ نَنوعَمنَالطمنَوَالتوبيخ
م تمارَلةنذارَوَالو يدَ ل َطوينةَالػت ك َلفَ نينػةَالتبشػي:َ«ََبّشوه َ»وَفملَ

َكَػارَ لػ َ َكانػبَ ويَػةَالػت ك  اإلخبارَدباَي ّوَوَيَفع.َفلماَ لػقَابلفمػلَ ػذابَألػي 
َ ل .َ
نَذلػػَََلفَالكفػػارَؼبػػاَسبػػادواَيفَغػػي  َوَ َػػاده َفلػػ َتَفػػعَمم ػػ َاؼبو ظػػةَوَملَتلػػَو

 لػػػػوب َللحػػػػقَمػػػػنَهَػػػػاَجػػػػاءَاػبطػػػػابَاَلؽبػػػػ َ لػػػػ َكبػػػػوَالػػػػت ك َوَمبشػػػػواًَإ هػػػػ َدبػػػػاَ
َ.ي تنبل  َمنَالمذابَاَللي 

ِصوِينَََضبطَمواضعَ)اَ/َٖٜٙسؤاؿَر  َ َ؟.(ََوَماَؽَبُ َمِّنَانَّ
ِصػػوِينَََ)َوردتَ/َٖٜٙاعبػػوابَر ػػ ََََ ػػنَانَّ َمػػواتَيفَ)َحؿَ مػػوافَطبػػ،َ(َََوَمػػاَؽَبُػػ َمِّ

َ(ََ-الَحلََ–َثالثَمواضع َؿَ مػوافَ:َ)َابعبملةَاَلنشػا يةَونضبط االوـو كبػلَالػوـو
ِصوِينَََ" َ-(:َ"ََوَماَؽَبُ َمِّنَانَّ
 . مواف حؿ َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱٱٱ -1
 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ اك يق
 مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ٱُّٱ -3
 .اف مَو حؿ َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ

 .الَحل َّ  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ٱُّٱ -4



 ٙٚٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -5
َ.الوـو َّ حت جت هب

َََالضبطَوالفوا دَ/
منَاؿَ موافَسبنت اَايةَ تلَالَبي َوأكيدَأفَمنَينتل  َفالَانصػوََاَلوؿاؼبوضعَ

بمػػػدَإذََالثػػػاِن( َ يت  ىتؽبػػػ  َواؼبوضػػػعَالثػػػاِنَوالثالػػػمَمػػػنَحؿَ مػػػوافَسػػػبن اَ)َ
اعبػزءَمػنَالصػفحةَالخػيةَمػنَأخوَحيػةَمػنََالثالم اؿَهللاَ َ ي  َاِنَمتوفيَ.. ََو

(َوممػ ََ بطػبَأ مػاؿَالػذينَكفػوواَومػاتواَ لػ َالكفػو:َ)َابعبملةَونضبط ا َالثالم
الػػػذينَ(َوممػػػ َ)َ... جع مظ حط مض)َالوؿ(َأيَاؼبوضػػػعََ بطػػػبَأ مػػػاؿ)َ

ومػػػػػػاتواَ لػػػػػػ َ( َوممػػػػػػ َ)....رث يت  ىت نت)َالثػػػػػػاِن(َأيَاؼبوضػػػػػػعََكفػػػػػػووا
َ(....حض  جض مص خص حص مس)َالثالم(َأيَاؼبوضعَالكفو

ػػػػػػَنَضػػػػػػبطَمواضػػػػػػعَ)اَ/َٜٗٙسػػػػػػؤاؿَر ػػػػػػ َ تَػػػػػػػَوَِإَ:َالَّػػػػػػِذيَنَأُْوتُػػػػػػواََْنِصػػػػػػيًباَمِّ أملََْ
َ؟.(اْلِكَتابَِ

ػَنَاْلِكتَػابََِ)َوردتَ/َٜٗٙاعبػوابَر ػ ََََ تَػػَوَِإَ:َالَّػِذيَنَأُْوتُػواََْنِصػيًباَمِّ َثػػالث(ََأملََْ
َََ-:(َموضمافالَ اءََ–مواتَيفَ)َحؿَ موافَ

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ  جي يه ىه مه جه ين

 جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -2
 .الَ اء َّ  خن حن

 جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -3
َ.الَ اء َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٔٚٚ 

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػدةَمػوافَ لػ َ َ ػ مَ ػاَمػعََالمػ وبطَ(َن ىميفَاؿَ موافَجاءَبمدهاَ)َ -ٔ

 .ربطَ وؼَماؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
(َ هل مل)ََالثػػػػػػػػػػػػاِن(َويفَ حم جم)ََالوؿ:َالَ ػػػػػػػػػػػػاءَموضػػػػػػػػػػػػم  -ٕ

مػػنَََالػػواو(َ بػػلَ جممػػنَ)ََالشػػ :َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما
( َوانتبػػػػػػهَإ:َأفَ هلمػػػػػػنَ)ََالبػػػػػػاء(َ بػػػػػػلَ حممػػػػػػنَ)ََاؽبمػػػػػػزة( ََومل)
 (.َٙٛوََ٘ٛوضم َورداَيفَصفحت َمتنابلت َ)َاؼب

(َوَثِنَالَ ػػػػػػػػػػػػاءَ جم(َوأوؿَالَ ػػػػػػػػػػػػاءَ)َ ىم:َيفَاؿَ مػػػػػػػػػػػػوافَ)َابصػػػػػػػػػػػػلة -ٖ
َ(.َد اَفاايىَفآمن(َونضبط اَبذهَاعبملة:َ)َمل)

ػػػَنَاْلِكتَػػػاِبَ)َ)َفا ػػػدةَ/ لنػػػدَجػػػاءتََ((َحؿَ مػػػوافٖٕأمََلَْتَػػػػَوَِإَ:َالَّػػػِذيَنَأُْوتُػػػواََْنِصػػػيًباَمِّ
َ(؟ََنصيباًََ(َفماَاؼبم َالذيَأضافتهَ بارةَ)َأوتواَالكتابَارةَ)اويةَبمب

إفَالَصيجَهوَالن طَواغباَو دَجاءتَنكوةَللدَللةَ ل َالت اوفَب َوالتنليػلَمػنَ
(َدبمػػ َالتبمػػي َز دةَيفَذلػػََالت ػػاوفَوالتنليػػلَتمويضػػاًَِبهنػػ ََمػػنَاػػ هن .َوجػػاءتَ)

َكتاب َإَلَ ظاًَي ياً. َ.(ورتلَالنوحفَتوتيالًَ)َم،بوان َلَيملموفَمن

ََػُ  ََْضبطَمواضعَ)اَ/َٜ٘ٙسؤاؿَر  َ َ؟.(َلَِيْحُكَ َبَػيػْ
ََػُ  ََْ)َوردتَ/َٜ٘ٙاعبوابَر  ََََ الَحػلََ–مواتَيفَ)َحؿَ موافََأربع(ََلَِيْحُكَ َبَػيػْ
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(َموضمافالَورََ–

ََػُ  ََْ" َروَََْنػَُِلَذََكََََافََوََمَْلػَِ ََِحلَُالََّ***ورََْنَُ َََأَْربَػَمةٌَ"ََلَِيْحُكَ َبَػيػْ
َ-يفَسورةَالَور:َموت يفَالبيبَللدَللةَأهناَوردتََموت نورََ لب

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱ -1

 .عمران آل َّ  جي يه ىه مه جه ين



 ٛٚٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 ين ىن نن من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -2
 .انلحل َّ ىي ني مي زي  ري ٰى

 .ورانل َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -3

 مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -4

َ.انلور َّ لك خك حك جك مقحق
َََالضبطَوالفوا دَ/

 يفَالَحلَتذكوهاَلدىَأخوَصفحةَمنَال ورة. -ٔ
َ(.ٖٙ٘يفَنف،َالصفحةَ)َموت يفَالَورَوردتَ -ٕ

ُ  ََْ)َأينَوردتَ/َٜٙٙسؤاؿَر  َ َػْ ََفوِيٌقَمِّ يَػتَػَو:َّ َ؟.مثَاضبط اَ(َمُثََّ
ُ  َْ)َوردتَ/َٜٙٙاعبػػوابَر ػػ ََََ ػػَػْ ََفوِيػػٌقَمِّ يَػتَػػػَو:َّ َ–مػػواتَيفَ)َحؿَ مػػوافَمػػو فَ(َمُثََّ

مػػػػػػنََالَػػػػػػوفَوَالػػػػػػواءَوالمػػػػػػ َ(َنػػػػػػوبطَيه ىهالَػػػػػػورَ( َبمػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػوافَ)َ
َ(ام  يل ىل َوبمػػػػدهاَيفَالَػػػػورَ)فاَومػػػػ مػػػػنََالَػػػػوفَوَالػػػػواءَوالمػػػػ َ(َمػػػػعَيه)

شػػابهَ ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَماؼبوضػػعَاؼبتورَ لػػ ََػػمػػنَالالَػػوفَ(َمػػعَ ىلمػػنَ)ََالَػػوفنػػوبطَ
َ-:معَ وؼَمنَاس َال ورة

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ  جي يه ىه مه جه ين

 رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ٱُّٱ -2

 .الَور َّ نن من زن
َالَورَ)مال ظةَ/َ َه َمموضوفَوال َٛٗيفَاويةَالتاليةَمنَسورة َإذا (َوردتَفي ا

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱٱتشاببَمعَموضعَحؿَ مواف:



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٔٚ 

(َاؿَخن حن  جن يم ىمويفَاؼبوضم َوردَ بل اَالد وةَ) َّ خئ حئ جئ
 (َالَورَفجاءَبمدَالد وةَاإل واض. زي ري ٰى ين ىن موافَوَ)

َ؟.(ََوُه َمسْمِوُضوفَََضبطَمواضعَ)اَ/َٜٚٙسؤاؿَر  َ
َ–مػػػػواتَيفَ)َحؿَ مػػػػوافََثػػػػالث(َََوُهػػػػ َمسْموُِضػػػػوفَََ)َوردتَ/َٜٚٙاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ

َ-(:"َثالثَأنفاؿَ موافَللتا ب َبالَخالؼََوُه َمسْموُِضوفَََ")َ(َالتوبةَ-النفاؿَ
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  جي يه ىه مه جه ين
 .النفاؿ َّ مج حج مث هت مت خت  حتجت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -2
َ.التوبة َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ -3

َفا دةَ/
َكلمػػػاتََُضػػػوفَََوُهػػػ َمسْموََِل ػػػاَيفَصبيػػػعَاؼبواضػػػعَالػػػ َختمػػػبَبػػػػَ)َ :َالتػػػويل(َسػػػبنت ا

َ(َالتوبة. يي(َالنفاؿَوَ)َ هت(َحؿَ موافَوَ)َين)
َِِبَنػَُّ ْ َ َاُلواََْضبطَمواضعَ)اَ/َٜٛٙسؤاؿَر  َ ََ َ؟.(ََذِل

َِِبَنػَُّ ػػػػْ َ َػػػػاُلواََْ)َوردتَ/َٜٛٙاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ ََ حؿََ-البنػػػػوةَمػػػػواتَيفَ)ََأربػػػػع(َََذلِػػػػ
َِِبَنػَُّ ػْ َ َػاُلواََْ":َ)َاَلنشا يةابعبملةََونضبط اَ(َدمحمَ–َموضمافَ مواف ََ "َأفَبنػوةَََذِل

َََ-:( موافَلػَِدمحمَ
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱ -1

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن

 مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 .البنوة َّ نت مت زت رت يبىب نب



 ٓٛٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ مئ زئ رئ

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -3

 مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

 . مواف حؿ َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح
 هتمت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -4

َ.دمحم َّ جح  مج حج مث
َََالضبطَوالفوا دَ/

(َيفَالبنػػوةَوَ خن حنَ)َ:وأوؿَ مػػوافَأتػػ َ بل ػػاَمصػػدرَلكملػػةَاؼبػػ،َيفَالبنػػوة -ٔ
 .(َيفَحؿَ موافيي ىي)

 لػػ ََونضػػبط ماَ( حج مثَ)َالثػػاِن(َويفَ يي ىيَ مػػوافَ)َأوؿبمػػدهاَيفَ -ٕ
 (. مثمنَ)ََالياء(َ بلَ ىيمنَ)ََالَوف:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  

َ.صدرَحية موافَودمحمَأتبَََثِن -ٖ
َ؟.(ََلنَسَبَ َََّاَالَّارََُضبطَمواضعَ)اَ/َٜٜٙسؤاؿَر  َ

ػػََاَالَّػػارََُ)َوردتَ/َٜٜٙاعبػػوابَر ػػ ََََ :ََ مػػوافَحؿَ–َوةالبنػػالزهػػواوافََيفَمػػو ف(ََلَػػنَسَبَ َّ
َ-(:ٚٔٔو دمتَضبطَماَبمدنباَيفَاعبزءَالوؿَال ؤاؿَ)

 يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱٱٱ -1
 .البنوة َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مكلك اك يق ىق

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -2
َ. مواف حؿ َّ مئ زئ رئ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٔٛٔ 

َ؟.مثَاضبط اَ(ََفَكْيَفَِإَذاَ)أينَوردتََ/َٓٓٚسؤاؿَر  َ
الَ ػػػاءََ–مػػػواتَيفَ)َحؿَ مػػػوافََأربػػػع(َََفَكْيػػػَفَِإَذاَ)َوردتَ/َٓٓٚاعبػػػوابَر ػػػ ََََ

َََ-(: مخ - نت - نثَ- يئوابليتيجَأت َبمدهاَ)ََ(َدمحمَ-َموضماف
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ ٱُّٱٱٱ -1

 .عمران آل َّ رث يت
 .امنساء َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -2
 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -3

 .منساءا َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث
َ.حممد َّ حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
َالَػػوفَوالمػػ َمَ ػػاَمػػعََاؼبػػي َوَالمػػ َوالَػػوفَ(َنػػوبطَ يئيفَاؿَ مػػوافَبمػػدهاَ)َ -ٔ

 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َ لػ ََفوا مػمنََاؼبي َو
 .ال ورة

 مػػػاَمػػػعَنػػػوبطَاؽبمػػػزةَمََ( نتَ(َوالثػػػاِنَ) نثَيفَالَ ػػػاءَاؼبوضػػػعَالوؿَ) -ٕ
 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَاؼبتشػػػابهَمػػػعَ ػػػوؼَمػػػنَاسػػػ َ لػػػ ََنبػػػزةَالَ ػػػاء

إذفَأتػػػػػػػػػػبََالثانيػػػػػػػػػػة(َويفَ ىقتكػػػػػػػػػػورتَكلمػػػػػػػػػػةَ)ََالوؿ َيفَاؼبوضػػػػػػػػػػعَال ػػػػػػػػػػورة
 (.ىتالػ)

َد محمػػمػنَاسػ َال ػورةَاؼبػي َمَ ػاَمػعَاؼبػي َ(َنػوبطَ مخيفَسورةَدمحمَبمدهاَ)َ -ٖ
َ.ال ورةَ ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس 

َ؟.(َصَبَْمََاُه ََْ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٔٓٚسؤاؿَر  َ
( َالك ػػفَ–حؿَ مػػوافَمػػواتَيفَ)مػػو فَ(ََصَبَْمََػػاُه ََْ)َوردتَ/َٔٓٚاعبػوابَر ػػ ََََ



 ٕٛٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 لػ ََالو:ِب دىَطػوينت :ََونضبط ا(َََفَجَمْمََاُه َْ)ََالفاءإَلَأنهَيفَالك فَبز دةَ
َفػػػػػاء(َمػػػػػعََفَجَمْمََػػػػػاُه َْمػػػػػنَ)َالفػػػػػاء:َربػػػػػطَنيػػػػػةوالثا َ ا ػػػػػدةَالػػػػػز دةَللموضػػػػػعَاؼبتػػػػػ خو

َ-:فالك 
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ ُّٱٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ رث يت
َ.الك ف َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -2

َ؟.(َُ ِلَاللَُّ  َََّضبطَمواضعَ)اَ/َٕٓٚسؤاؿَر  َ
 َبمػػدهاَ(الزمػوََ–حؿَ مػوافَيفَ)َمػو فَ(ََ ُػِلَاللَُّ ػػ َََّ)َوردتَ/َٕٓٚاعبػوابَر ػ ََََ

واف َوبمػدهاَمػ َؿمػنَحاؼبػي َمَ ماَمػعََلالـوااؼبي َ(َنوبطَىث نثيفَحؿَ موافَ)َ
 لػػ ََومػػنَالزمػػالػػواءَ(َمػػعَ مجمػػنَ)َالػػواءَ(َنػػوبطَ مح  جح مجيفَالزمػػوَ)َ

َ-: ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن ممام يل  ىل مل
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -2

َ.الزمو َّ مض خض حض جض مص خص
َ؟.(َتُػْؤِ)ََ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٖٓٚسؤاؿَر  َ

 َبمػػػدهاَ(َإبػػػواهي َ–يفَ)َحؿَ مػػػوافََمػػػو ف(ََتػُػػػْؤِ)ََ)َوردتَ/َٖٓٚاعبػػػوابَر ػػػ ََََ
واف َمػػػػ َؿنَحمػػػػَاؼبػػػػي َوالػػػػالـَمَ ػػػػاَمػػػػعََاؼبػػػػي َوالػػػػالـَ(َنػػػػوبطَ  ىفيفَحؿَ مػػػػوافَ)َ
 لػ ََي هبواإمنََاؽباءَواؽبمزةَمَ اَمعََاؽباءَواؽبمزةَ(َنوبطَ  مل)ََوبمدهاَيفَإبواهي 

َ-: ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱٱٱ -1

 .عمران آل َّ زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن ممام يل  ىل مل



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٔٛ 

 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

َ.إبراهيم َّ من خن
َ؟.(َتََزِعََُ)الكلمةََاضبطَمواضعَ/َٗٓٚسؤاؿَر  َ

النمػػوَ( َإَلَأهنػػاَيفََ–يفَ)َحؿَ مػػوافََمػػو ف(ََتََػػزِعَُ)ََوردتَ/َٗٓٚاعبػػوابَر ػػ ََََ
 َيفَحؿَالػز دةَلل ػورةَالطػوؿ ا ػدةَ لػ ََ(َونضبط ا يق)ََالواوحؿَ موافَبز دةَ

( َبيَمػاَيفَالنمػوَجػاءتَ يق)ََواومػنَوسػطَمػعََالواو موافَأتبَابلوسطَونوبطَ
َ-:صدرَحية

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن ممام يل  ىل مل

َ.النمو َّ جس مخ جخ  مح جح مج حج ُّٱ -2
ََاْ ٍءََ ِديوٌََ)َاضبطَمواضعَ/َ٘ٓٚسؤاؿَر  َ َُكلِّ ََ َلَ  ََ َ؟.(َإِنَّ

ََا ََْ)َوردتَ/َ٘ٓٚاعبوابَر  ََََ َُكلِّ ََ َلَ  ََ َ–يفَ)َحؿَ مػوافََمػو ف(ٍََءَ َػِديوٌَِإنَّ
(َ مت زتَوبمػػػػػػدهاَيفَإبػػػػػػواهي َ)َ( ني ميَ مػػػػػػوافَ)حؿَ( َبمػػػػػػدهاَيفََالتحػػػػػػو 

(َزتمػػػنَ)َاليػػػاء(َ بػػػلَ ميمػػػنَ)ََالتػػػاءَ:اليتيػػػجَاؽبجػػػا   ا ػػػدةَ لػػػ ََونضػػػبط ما
َ-وكذاَتوتيجَال ور:

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱٱٱ -1
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن ممام يل  ىل مل
 . مواف حؿ َّ  مح..... هئمئ خئ حئ جئ

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي



 ٗٛٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ

َ.التحو  َّ ىق يف ىف يثىث نث  مثزث رث يت
َالَػََّ ػػاَرَيفَََوتُػػوِل،ََُاللَّْيػػَلَيفَاْلَػََّ ػػارََِتُػػوِل،ََُ)َاضػػبطَاؼبواضػػعَ/َٙٓٚسػػؤاؿَر ػػ َ

َ؟.(َالَػََّ اَرَيفَاللَّْيلَََِويُوِل،ََُاللَّْيَلَيفَالَػََّ ارََِيُوِل،َُ)ََ(َاللَّْيلَِ
نطَ(َفَاللَّْيلََِالَػََّ اَرَيفَََوتُوِل،ََُاللَّْيَلَيفَاْلَػََّ ارََِتُوِل،ََُ)َوردتَ/َٙٓٚاعبوابَر  ََََ

 يي ىي  ني مي ُّٱ:المَايةَابويػةَالو يػدة ا دةَ ل ََونضبط اَ(َيفَ)َحؿَ مواف
 حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ
 .َّ  مح جح مج

َ–مػواتَيفَ)اغبػ،ََأربع(َفوردتََالَػََّ اَرَيفَاللَّْيلَََِويُوِل،ََُاللَّْيَلَيفَالَػََّ ارََِيُوِل،َُأماَ)َ
 ػػ،َلنمػػافَبمػػدَأفَفطػػوَ:َ)َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ااغبديػػد( ََ–فػػاطوََ–لنمػػافَ
 -(:َاغبديد

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -1
 .اغب، َّ حئ  جئ يي ىي

 ىنين من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .لنماف َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه
  مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -3

 ىث نث مث زث  رثيت ىت نت مت زت يبرت ىب نب

 .فاطو َّ يق ىق يف ىف يث
َ.اغبديد َّ اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
 .وكماَهوَموضحَيفَاؼبواضعَال ابنةَءابلياالصلَيفَالنوحفَأفَتودَ -ٔ
 نب  مب ربزب يئ ىئ)ََتشابهَالذيَأتػ َبمػدهاَيفَلنمػافَوفػاطو -ٕ
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َ

ٔٛ٘ 

 ا ػػػػدةَالمَايػػػػػةَ لػػػػػ ََونضػػػػبط اَ(ىه َإَلَأنػػػػهَيفَلنمػػػػافَبػػػػػز دةَ)( يب ىب
 .ابويةَالو يدة

َ.صدرَحيةيفَفاطوَواغبديدَأتبَ -ٖ
َِمػػػػػػػنََََوزُبْػػػػػػػوِجَُ)َاو تَالتاليػػػػػػػةَمواضػػػػػػػعاضػػػػػػػبطََ/َٚٓٚسػػػػػػػؤاؿَر ػػػػػػػ َ َاغْبَػػػػػػػ َّ

َِمَنَاْلَميِّبََِىُبْوِجَُ)(اْلَميِّبَِ َ؟.(اْلَميِِّبَِمَنَاغبَْ َََِّوـُبْوِجَُ)(اغبَْ َّ
َِمػػػػَنََىُبْػػػػوِجََُ)َوردتَابليػػػػاءالصػػػػلَيفَالنػػػػوحفَأفَأت)ََ/َٚٓٚاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ اغْبَػػػػ َّ

ََ–َيػون،َ–َالنماـيفَ)َمواتََثالثَ يمَوردتَ(َاْلَميِّبَِ  لػ ََونضػبط ا( َالػوـو
َلػَيون،)ََ:ابعبملةَاَلنشا يةالضبطَ ا دةَ َ-(:َأنماـَالوـو

 ىهمه جه ىنين من خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ -1
 .النماـ َّ حي جي يه

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٱُّٱ -2

 .يون، َّ خك حك جك مق حقمف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ
 رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -3

َ.الوـو َّ مب  زب
َابؼبػػػي (َإَلَيفَالنمػػػاـَأتػػػبَ مع جع مظ حطيَكػػػلَاؼبواضػػػعَأتػػػبَ)ََ/َالضػػػبطَ

لػدىَ َوتػذكوهاَ ا دةَالمَايػةَابويػةَالو يػدة ل ََونضبط اَ(ىن من خن  حن)
َ(. حم جم يل ىل مل)ََبدايةَالوبعَالخيَمنَاعبزءَال ابع

 جئ يي ىي  ني مي ٱُّٱ(:ٕٚيفَحؿَ موافَاويةَ)َابلتاءَوا دةَموةووردتَ

 مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ
َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَ ل َونضبط ا َّ  مح جح

مػػػنََوَماَلًَيفَغايػػػةَالد ػػػةَواعبمػػػاؿ:ي ػػػتمملَالنػػػوحفَالكػػػو َبَُيػػػَةَالكلمػػػةَاسػػػتمفا ػػػدةَ/َ
َأفَالفمػػػلَيػػػدؿَ لػػػ َاغبػػػدوثَوالتجػػػددَ ذلػػػََاسػػػتمماؿَالفمػػػلَواَلسػػػ .َفمػػػنَاؼبملػػػـو
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تنوؿ:َهوَيتمل َوهوَمػتمل .َفػػَ)يػتمل (َيػدؿَ لػ َاغبػدوثََ واَلس َيدؿَ ل َالثبوت
والتجػػػددَخبػػػالؼ:َ)مػػػتمل (َفإنػػػهَيػػػدؿَ لػػػ َأفََّالمػػػوَمتَوثبػػػبَوأفَالصػػػفةَسبكَػػػبَيفَ

َكػػافَالمػػوَملَوبػػدثَبمػػدَومػػعَذلػػََيػػؤت ََصػػا ب ا.َومثلػػه:َهػػوَهبت ػػدَوؾبت ػػد. وردبػػا
اَلظبيػػػػةَللدَللػػػػةَ لػػػػ َأفَالمػػػػوَدبَزلػػػػةَاغباصػػػػلَاؼب ػػػػتنوَالثابػػػػبَوذلػػػػََكبػػػػوََابلصػػػػيةة

َكػ فَارَاهوَفاالَوذلػََلوثو ػََدبػاَ َوَ ولَ:َأتواهَسيفشلَيفَم مته؟َفتنوؿ: تػهَأي:
ََجاِ ػػٌلَيفَ المػػوَمتَو صػػلَوإفَملَوبػػدثَفمػػاًل َومػػنَهػػذاَالضػػوبَ ولػػهَتمػػا::َ ِإِّنِ

[.َف ػػػوَملَهبملػػػهَبمػػػدَولكػػػنَذكػػػوهَبصػػػيةةَاسػػػ َالفا ػػػلَٖٓاَلْرِضََخِليَفػػػًة{َ]البنػػػوة:َ
مثلػهَ ولػهَتمػا:َلَػوحَللدَللةَ ل َأفَالموَ اصلََلَؿبالةَفك نػهَمتَواسػتنوَوثبػب.ََو

[َفلػػػ َينػػػل:َٖٚ ليػػهَال ػػػالـ:َ َوَلََزُبَػػػاِطْبِنَيفَالَّػػِذيَنَاََلُمػػػواَِْإنػَُّ ػػػْ َمسْةَو ُػػوَف{َ]هػػػود:َ
َكػػ فَالمػػوَاسػػتنوَ سػػ غو   َأوَإهنػػ َسػػيةو وف.َولكَػػهَأخوجػػهَـبػػوجَالمػػوَالثابػػبَأي:

ػػػاََجػػػ َلػػػوطَ ليػػػهَال ػػػالـ:َ َوَلمَّ آَءْتَُرُسػػػُلََآَِإبْػػػػوَاِهيَ َوانت ػػػ .َومثلػػػهَ ولػػػهَتمػػػا:َيفَ ػػػـو
َُمْ ِلُكػػواَأَْهػػِلََهػػاِذِهَاْلَنْويَػػِة{َ]المَكبػػوت:َ [َوملَينولػػوا:َسػػَُ لَ.َٖٔاِبْلُبْشػػَوىَ َػػاُلواَِْإانَّ

َكػػ فَالمػػوَانت ػػ َوثبػػب.فػػذكوهاَابلصػػيةةَاَلظبيػػةَللدَللػػةَ لػػ َا فخالصػػةََلثبػػاتَأي:
 لػ َالثبػوتَواَلسػتنوار.َو ػدَأفَالفملَيدؿَ ل َاغبدثَوالتجددَواَلسػ َيػدؿَالموَ

فمػػنَذلػػَََاَلًَفَيػػاًَيفَغايػػةَالفػػنَوالد ػػة.الفمػػلَواَلسػػ َاسػػتممالكػػو َاسػػتمملَالنػػوحفَ
َتُػْؤَفُكػوَف{َ َُفَػَ  َّ َذاِلُكػُ َاللَّ َِمَنَاْلَميِِّبََوـُبْوُِجَاْلَميِِّبَِمػَنَاغْبَػ ِّ  ولهَتما::َ ىُبْوُِجَاغبَْ َّ

)ىبػػوج(َواسػػتمملَاَلسػػ َمػػعَاؼبيػػبََمػػعَاغبػػ َفنػػاؿ:َ[.َفاسػػتمملَالفمػػلٜ٘]النمػػاـ:َ
الفمليػةََابلصػيةةفناؿ:َ)ـبوج(َوذلََلفَأبوزَصفاتَاغب َاغبوكةَوالتجددَفجاءَممهَ

الدالػػػػةَ لػػػػ َاغبوكػػػػةَوالتجػػػػدد َولفَاؼبيػػػػبَيفَ الػػػػةَنبػػػػودَوسػػػػكوفَوثبػػػػاتَجػػػػاءَممػػػػهَ
مػػػاـ:َ{َ]النَِمػػػَنَاغْبَػػػ َََِّوـُبْػػػوُِجَاْلَميِّػػػبََِاَلظبيػػػةَالدالػػػةَ لػػػ َالثبػػػاتَفنػػػاؿ:َ َابلصػػػيةة

َِمػػػَنَاْلَميِّػػػِبََوزُبْػػػوُِجَو ػػػدَتنػػػوؿَ[.ٜ٘ :َوؼبػػػاذاَ ػػػاؿَيفَسػػػورةَحؿَ مػػػواف:َ َوزُبْػػػوُِجَاغْبَػػػ َّ
{َ]حؿَ مػػػػواف:َ َ[َابلصػػػػيةةَالدالّػػػػػةَ لػػػػ َالتجػػػػددَيفَاؼبػػػػػوطَ ؟ٕٚاَلَميِّػػػػَبَِمػػػػَنَاغْبَػػػػػ ِّ

ََأفَال ػػػػياؽَيفَحؿَفَنػػػوؿ:َإفََّال ػػػياؽَيفَحؿَ مػػػوافَىبتلػػػفَ َػػػهَيفَالنمػػػاـ َوذلػػػ
 مػػوافَوهػػوَيفَالتةيػػيَواغبػػدوثَوالتجػػددَ مومػػاً َفػػاَسػػبحانهَيػػؤ)َُمْلكػػهََمػػْنَيشػػاءَ
َمػػنَيشػػاءَأوَيُِذلػػه َويةػػيَالليػػلَوالَ ػػار َوىبػػوجَاغبػػ َمػػنَاؼبيػػب َ أوَيَز ػػهَمَػػه َويُمِػػزس
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ٔٛٚ 

وىبػػوجَاؼبيػػبَمػػنَاغبػػ  َوغػػيَذلػػََمػػنَال ػػداث َفال ػػياؽَكلػػهَ وكػػةَوتةيػػيَوتبػػديلَ
 ُػػِلَاللَُّ ػػ َََّ ػػاؿَتمػػا::َ َددَوالتةيػػيَواغبوكػػة.جػػلػػةَ لػػ َالتالفمليػػةَالداَابلصػػيةةجػػاءَف

ََمػنَ َوتُػِذؿس ََمػنََتَشػآءَُ َوتُمِػزس َفبَّْنََتَشآءَُ ََ َوتََزُِعَاْلُمْل ََمنََتَشآءَُ ََ َتُػْؤِ)َاْلُمْل َِ َاْلُمْل ََ َماِل
ََاػ َْ ََ لَػ َُكػلِّ ََ ػُوَِإنَّػ بِيَػِدَؾَاػْبَيػْ ٍءَ َػِديٌوَ*َتُػوِلُ،َاللَّْيػَلَيفَاْلَػََّ ػاِرََوتُػوِلُ،َالَػََّ ػاَرَيفََتَشػآءَُ

بِةَػْيَِ ََوتَػػْوُزُؽََمػنََتَشػآءَُ َِمَنَاْلَميِّػِبََوزُبْػوُِجَاَلَميِّػَبَِمػَنَاغْبَػ ِّ َِ َ ػاٍب{َاْللَّْيِلََوزُبْوُِجَاغبَْ َّ
ي،َال ػػياؽَيفَ ػػ َأفَال ػػياؽَيفَسػػورةَالنمػػاـَـبتلػػفَولػػَ[.ٕٚ-ٕٙ]حؿَ مػػواف:َ

 ػػاؿَتمػػا::َََتمػػا:َو درتػػهَوتفضػػلهَ لػػ َخلنػػه.يفَالتةيػػياتَوإمبػػاَهػػوَيفَصػػفاتَهللا
َِمػػَنَاْلَميِّػػِبََوـُبْػػ ََوالَػَّػػَوىَىُبْػػوُِجَاغْبَػػ َّ ََفَػػاِلُقَاغْبَػػجِّ َذ ِإفََّاللَّ َُوُِجَاْلَميِّػػِبَِمػػَنَاغْبَػػ ِّ ِلُكػػُ َاللَّ

َتُػْؤَفُكػػػوَفَ*َفَػػػاِلُقَاإِلْصػػػَباحَِ ػػػَفَػػػَ  َّ َْمَ،ََواْلَنَمػػػَوَُ ْ ػػػَباانًَذَوَجَمػػػَلَاْللَّْيػػػَلََسػػػَكَاًََوالشَّ ََ لِػػػ
ف نػػبَتػػوىَأنػػهَبػػدأَاويػػةَابعبملػػةَاَلظبيػػةََ[.ٜٙ-ٜ٘اْلَملِػػيِ {َ]النمػػاـ:ََتَػْنػػِديُوَاْلَمزِيػػزَِ

فػػػالقََ)َ(َوَـبػػوجَاؼبيػػبَوكػػافَُمْ ػػََدهاَاظبػػاًَأيضػػػاًَمثَجػػاءَبمػػدهَابظبػػ َحخػػػوينَنبػػاَ)
(َابلصػػػػورةَالفمليػػػػةَؼبػػػاَذكػػػػوتَمػػػنَ وكػػػػةَاغبػػػػ ََىبػػػػوجَاغبػػػ َوَأنػػػهَ)(َمثَذكػػػػَاإلصػػػباح

خبػػالؼَمػػػاَيفَاويػػػةَحؿَ مػػوافَمػػػنَدَللػػػةَ لػػ َالتةػػػيَواغبوكػػػة.َفال ػػياؽَـبتلػػػفَولػػػذاَ
َكػػػلَتتػػوا:َالفمػػػاؿَيفَهػػػذهَاويػػػة َفوضػػػ   ػػػنَغػػػازيََيفَاؼبكػػػافَالال ػػػقَبػػػا.َصػػػيةةع

َ. كووؾَال مدي
وهػػذهَو يػػدةََ(َتَػػػْوُزُؽََمػػنََتَشػػاءَبِةَػػْيَِِ َ ػػابٍَوَََختػػاـَاويػػةَيفَحؿَ مػػوافَ)َمال ظػػةَ/

َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ايفَالنوحفَبذهَالصيةةَ
َ؟.(َاْلَكاِفوِيَنَأَْولَِياءَِمنَُدوِفَاْلُمْؤِمَِ َََ)َاضبطَمواضعَ/َٛٓٚسؤاؿَر  َ

مػػواتَيفََثػػالث(ََاْلُمػػْؤِمَِ َََاْلَكػػاِفوِيَنَأَْولِيَػػاءَِمػػنَُدوفََِ)َوردتَ/َٛٓٚاعبػػوابَر ػػ ََََ
َ-:(َموضمافالَ اءََ–)َحؿَ موافََال ور

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ جل مك لك خك حكجك مق حق مفخف  حف جف مغ
 مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱ -2

 .الَ اء َّ جض مص خص حص



 ٛٛٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ٱُّٱ -3
َ.الَ اء َّ هب مب خب حب جب هئ
َََلفوا دَ/الضبطَوا

َالوؿ( َاؼبوضعََٔٓٔ-َٓٓٔيفَصفحت َمتتاليت َ)َموضم يفَالَ اءَأتبَيفَ
 َّ مت خت حت جت هب مب خب ٱُّٱسياؽَاو تَ نَاؼبَافن َ يمَبدأتَ

(َ َوالصفحةَ...جخ مح جح مج حج مث  هتوجاءتَبمدها )
 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىنالتاليةَبمدَذبذبةَاؼبَافن َأتبَ)َ

ازباذَالكافوينَأولياءَمنَدوفَاؼبؤمَ  ََ(َنصيحةَللمؤمَ َيفَ دـ.....جئ يي
 إذف:َيفَأخوَصفحت َمنَاعبزءَاػبام،َيفَسياؽَاؼبَافن َأتبَاويت .

َ؟.ال َوردتَيفَحؿَ موافَ(ََووُبَذِّرُُكُ َالّلَُنَػْفَ هََُ)َاضبطَ/َٜٓٚسؤاؿَر  َ
َ-اؼبواضعَه :َ/َٜٓٚاعبوابَر  َََََ
 حط مض خض حض  جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱٱٱ -1

 مك لك خك جكحك مق حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ
 مه  جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل
 . مواف حؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه

 ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جييه

َ. مواف حؿ َّ نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ
َََالضبطَوالفوا دَ/

 خكَهػػلَهػػ َ)َاللػػب،َينػػعَيفَاويػػةَالػػ َبمػػدهاَ( جك مق حقَ) -ٔ
 ا ػػدةَالت مػػلَ لػػ ََونضػػبط ماَ( ٰر ٰذ ييَ(َأـَ) مك لك

 ػػػدـَازبػػػاذَالكػػػافوَويلَيفَ ػػػ َتكلػػػ َهللاَسػػػبحانهَوتمػػػا:َ ػػػنَ:َللممػػػ 
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َ
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ػػَالػػدنيا َاغب ػػابَجػػاءتَ)َانَِبنػػهَوََذكَّ َ( مك لك خكالوجػػوعَاليػػهَيػػـو
 (. ٰر ٰذَو  َتكل َ نَاَلخوةَذكوَِبنهَ)

:َيتػػػ َمتتػػػاليت حتػػػ َىفَبوجػػػودَ ػػػوؼَمشػػػيؾَبػػػ َكلمَ تضػػػبطَتتػػػابعَاو -ٕ
 خل  حل(َوبمػػػػػػدهَبػػػػػػدأتَاويػػػػػػةَ)َمك لك خكخػػػػػػت َ)ََالوؿاؼبوضػػػػػػعَ

َصػػػػػػػػػاد(َمػػػػػػػػػعَ مكمػػػػػػػػػنَ)ََالصػػػػػػػػػاد(َنػػػػػػػػػوبطَ حم جم هل مل
(َوبمػدهَبػػدأتَ ٰر ٰذ يي)ََالثػػاِن(َوخػت َاؼبوضػعَحم)

مػػػػػػػػػػنََالبػػػػػػػػػػاء(َنػػػػػػػػػػوبطَ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  اويػػػػػػػػػػةَ)
 ا ػػػػػػػدةَ(َ لػػػػػػػ َ رئ ّٰ - ُّيفَ)َالبػػػػػػػاءات(َمػػػػػػػعَٰر)

َ.اؼبوافنةَواجملاورة
ػػػَماَواِتََوَمػػػاَيفَََويَػْملَػػػ َُ)َاضػػػبطَاؼبواضػػػعَالتاليػػػةَ/َٓٔٚاؿَر ػػػ َسػػػَؤ َمػػػاَيفَال َّ
ػػػػػػػَماَواِتََوَمػػػػػػػاَيفَاَلْرضَِ)(الْرضَِ ػػػػػػػَماَواِتَ()يَػْملَػػػػػػػُ ََمػػػػػػػاَيفَال َّ يَػْملَػػػػػػػُ ََمػػػػػػػاَيفَال َّ
َ؟.(َواْلَْرضَِ

ػػػػَماَواِتََوَمػػػػاَيفَاَلرََْأمػػػػاَ)َ/َٓٔٚاعبػػػػوابَر ػػػػ ََََ َأربػػػػعَوردتَ(َضَِيَػْملَػػػػُ ََمػػػػاَيفَال َّ
اجملادلػػػػةَ(َمػػػػعَالتَبػػػػهَإ:َأنػػػػهَوردتََ–اغبجػػػػواتََ–اؼبا ػػػػدةََ–مػػػػواتَيفَ)َحؿَ مػػػػوافَ

ؿَموضػػعَيفَالنػػوحفَوهػػوَسػػورةَحؿَ مػػوافَونضػػبط اَِبفََو(َيفَأََويَػْملَػػ َُ)ََابلػػواوفنػػطَ
َ-(:ََويَػْمَل ََُمنَكلمةَ)َالواو(َمعََالوؿؿَ)َأ صدَباَاؼبوضعََومنَكلمةَأَالواونوبطَ

 ٰه مه  جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي

 نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ٱُّٱ -3

 .اغبجوات َّ مف  خف حف



 ٜٓٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه
َ.اجملادلة َّ نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ  ىئ نئ مئزئ

َََالضبطَوالفوا دَ/
َجػػػادؿَأهػػػلَاغبجػػػواتَيفَما ػػػدٍةَلػػػػَِ:َ)َابعبملػػػةَاَلنشػػػا يةَالربمػػػةاؼبواضػػػعََنضػػػبط -ٔ

 (.َ مواف

َكػػػافَيفَ -ٕ يفَكػػػلَاؼبواضػػػعَسػػػياؽَاو تَربػػػدثبَ ػػػنَ لػػػ َهللاَ ػػػزَوجػػػلَسػػػواءَأف
وتملػػي َالػػدينَويملػػ َالَجػػوى َوختمػػبَيفََصػػدورك َأوَجمػػلَالكمبػػةَ يامػػاَللَػػاسَ

مَاسػػػبةَل ػػياؽَاو ت َ ػػػداَموضػػػعَ مػػػوافََ( مت زت رت يبَكػػلَاؼبواضػػػعَ)
 (. مب هئ مئ هي ميختمبَ)َ

(َحيػػػػػػةَ جض)ََالوسػػػػػػط(َويفَ ىئ نئ(َسػػػػػػبنت اَ)ََالطػػػػػػوف يفَاؼبا ػػػػػػدةَواجملادلػػػػػػةَ)َ -ٖ
.َطبمػػاَ ا ػػدةَاخػتالؼَالوسػػطَبػ َالطػػوف َاؼبتشػاب  لػ ََونضػػبط مااغبجػواتَ

 (.ََويَػْمَل َُ)ََابلواوف َبمدَاستبمادَموضعَحؿَ موافَال َاتبَباَالطَو
ػػػػػَماَواِتََواْلَْرضَِأمػػػػػاَ)َ َ–)َالمَكبػػػػػوتَال ػػػػػورَيفََمػػػػػوت (َفػػػػػوردتََيَػْملَػػػػػُ ََمػػػػػاَيفَال َّ

َ-منَاظباءَال ورت :َالَوفَوَالباءَوَالتاءواايكبَجووؼََالتةابنَ(
 مق مفحق خف حف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض ُّٱٱ -1

 .المَكبوت َّ  خل حل جل مك لك خك حك  جك

 ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ -2

 .التةابن َّ ىف يث

ََاْ ٍءََ ِديوٌَوردتَ)ََمال ظةَ/ مواتَيفَالنوحفَالكو َيفَال ورََت ع(َََوالّلََُ َل َُكلِّ
َٔٗالنفاؿََ-ٓٗ ََٜٔ ََٚٔ َاؼبا دةََٜٛٔ ََٜٕحؿَ موافََ-َٕٗٛ)َالبنوةَ

َصوها.َ(َوَلَدا  َغبَٙاغبشوََ–َٜٖالتوبةََ–
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َ
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َ؟.َ(َك ببَماَ(َوَ)َ ملبَماَماَالفوؽَب َ)َ/َٔٔٚسؤاؿَر  َ
َُكػلسََاويتافَنباَ)َ/َٔٔٚاعبوابَر  َََََ َُكلسَنَػْفٍ،َذُبَاِدُؿََ ػنَنػَّْفِ ػَ اََوتػُػَوىفَّ يَػْوـََأَتِْ)

َويفَمػاَ ملػب(َ اؿَوتوىفَكلَنف،ََالَحلَ(ٔٔٔ)ََوُهْ ََلََيُْظَلُموفََمَّاََ ِمَلْبَنَػْفٍ،َ
َُكػػػلسَنَػْفػػػٍ،ََح تَأخػػػوىَ ػػػاؿَ) تػُػػػَوىفَّ ََكَ ػػػَبْبََواتػَُّنػػػواَْيَػْوًمػػػاَتُػْوَجمُػػػوَفَِفيػػػِهَِإَ:َاللَِّمُثََّ مَّػػػا

َُكػلسَنَػْفػٍ،ََ(َوحؿَ موافَ)َالبنوة(َٕٔٛ) َريْػَجَِفيػِهََوُوفِّيَػْب ََلََّ َفَكْيَفَِإَذاَصَبَْمََاُهْ َلِيَػْوـٍ
ََكَ ػػػَببَْ مػػػاَََ.َيفَسػػػياؽَالمػػػواؿَينػػػوؿَ)(َما ملػػػب)َ(.َيفَحيػػػةَالَحػػػلَ ػػػاؿَ(ٕ٘)َمَّػػػا
َأَفََ)(.َيفَحؿَ مػػوافََمػػاَ ملػػبَ(َويفَسػػياؽَالممػػلَينػػوؿَ)َك ػػبب ََكػػاَفَلََِػػيبٍّ َوَمػػا

َُكػلسَنَػْفػٍ،َ تُػَوىفَّ ََكَ ػَببَْيَػُةلَََّوَمنَيَػْةُلْلََ ِْتَدبَاََغلََّيَػْوـََاْلِنَياَمِةَمُثََّ َوُهػْ ََلََيُْظَلُمػوَفََمَّػا
(َالةػػػػلَهػػػػوَالخػػػػذَمػػػػنَاؼبةػػػػَ َ بػػػػلَا ت ػػػػاـَالةَػػػػا   َوهػػػػوَمتملػػػػقَواف(َحؿَ مػػػػٔٙٔ)

َك ػػػببَ)َابلمػػػواؿَوالك ػػػجَفنػػػاؿ َواتػَُّنػػػواَْيَػْوًمػػػاََ( َيفَالبنػػػوةَيفَسػػػياؽَالمػػػواؿَ)َمػػػا
ََكَ ػػَبْبَ َُكػػلسَنَػْفػػٍ،َمَّػػا تػُػػَوىفَّ (َو بل ػػاَأمػػورَماديػػةََ(َالبنػػوةٕٔٛ)تُػْوَجمُػػوَفَِفيػػِهَِإَ:َاللَِّمُثََّ

َُكَػػُت َمسػػْؤِمَِ َََوابَ)مػػنَتػػوؾَالػػ ََ َأَيػسَ ػػاَالَّػػِذيَنَحَمَُػػواَْاتػَُّنػػواَْالّلَََوَذُرواََْمػػاَبَِنػػَ َِمػػَنَالػػّواَِبَِإف
ََكػاَفَُذوَُ ْ ػوٍَةَفَػََِظػوٌَةَِإَ:ََمْيَ ػوٍَةََ(َالػوابَك ػجَ ػواـ َحيػةَاؼبمِ ػوَ)َالبنوة(َٕٛٚ) َوِإف
مواؿَفَاسجَذكػوَالك ػجَأمػاَحيػةَ(َيفَسياؽَالالبنوة(َٕٕٛ(( َحيةَالدينَ))ٕٓٛ)

َلِلَّػػِذيَنََهػػاَجُوواَِْمػػنَبَػْمػػِدََمػػاََالَحػػلَلػػي،َؽبػػاَ ال ػػةَابلك ػػجَو ػػاؿَ بل ػػاَ) ََ ِإفَََّربَّػػ مُثََّ
َِمػػنَبَػْمػػِدَهاََلَةُفػػوٌرَرَِّ ػي ٌَ ََ َجاَهػػُدواََْوَصػػبَػُوواَِْإفَََّربَّػ (َلػػي،َفي ػػاَََالَحػػل(َٓٔٔ)َفُِتَُػواَْمُثََّ

الصػػػربَلي ػػػبَك ػػػباً.َففػػػ َسػػػياؽَالمػػػواؿَ ػػػاؿَك ػػػجَويفَك ػػػجَفاعب ػػػادَوالفتَػػػةََو
ََسياؽَال ماؿَ ػاؿَ مػل.َالك ػجَمَػوطَابؼبػاؿَيفَالةالػجَوؽبػذاَينػوؿَتمػا:َ) ََ تِْلػ

ََكَ ػػػػَبْبَأُمَّػػػػٌةَ َػػػػْدََخلَػػػػْبَؽَبَػػػػاَ ُت ََْمػػػػا ََكَ ػػػػبػْ َكػػػػالمواؿََ(َالبنػػػػوةٖٗٔ)ََوَلُكػػػػ َمَّػػػػا (َجمل ػػػػا
َ.( َد.فاضلََال اموا َ)َوكك جَاإلن اف.

َ؟.(َُسَوءََِِمنَ-َُسَوءٍََِمنَ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٕٔٚاؿَر  َسَؤ
حؿَ مػوافََيفَ)مػواتََثالثَك وَتَوينَ(َُسَوءٍََِمنَ)َوردتَ/َٕٔٚاعبوابَر  َََََ
َََ-:(َاؼبوضعَالوؿالَحلََ–يوسفََ–
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 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جييه ىه مه
 مف خف حف جف  مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص  ٱُّٱ -2

 حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك حقمق
 .يوسف َّ مم خم

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ  يي ىي مي ٱُّٱ -3

َ.الَحل َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ
َ-الزموَ(:َ-َاؼبوضعَالثاِنفنطَيفَ)َالَحلََمو فَابلك و(ََُسَوءََِِمن)ََووردت

 ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -1
 .الَحل َّ ىق يف ىف يث

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ٱٱُّ -2
 .الزمو َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك  خك

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱَ(َمػػنَحؿَ مػػواف:ٖٓيفَحيػػةَ)َمال ظػػةَ/
 ىيمي خي  حي جييه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم
(َوَجهلػػػػػب،َيفَهػػػػػذهَاويػػػػػةَمػػػػػنَتنػػػػػد َكلمػػػػػ َ)َوبػػػػػدثََّ ٰى ٰر ٰذ يي

َكلمػةَ)ََ(َالوا ػدةَمكػافَالخػوىَولضػبط اَأنظػوَا:َبدايػةمه) (َأتػػبَ يلاويػة
(َوهػػ َأتػػبَ يل(َأيَاؼبنصػػودَبػػاَ)َ جه:َننػػدـَ)َإذف(َأتػػبََثنيػػا َ خن أوَلًَوَ)

(َ لػػ َجه(َوالػػ َأتػػبََثنيػػا.َفَنػػدـَ) خن(َاؼبنصػػودَبػػهَالػػػَ)َ مهأوًَل َوكلمػػةَ)َ
َ(.مه)

َ؟.(َأََمًداَ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٖٔٚسؤاؿَر  َ
َ–الك ػػفََ–حؿَ مػػوافََمػػواتَيفَ)َثػػالث(ََأََمػػًداَ)َوردتَ/َٖٔٚاعبػػوابَر ػػ َََََ

َََ-:("َأََمًداَمكمَ موافَيفَك فَاعبنَ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَاعبنَ(
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َ

ٜٖٔ 

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱ -1
 .عمران آل َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جييه ىه مه

 .الكهف َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ -2
َ.اجلن َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ٱُّٱ -3

َ؟.(َفَاتَِّبُموِنََ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٗٔٚ َسؤاؿَر 
(َبمػدهاَيفَطػهََ–حؿَ مػوافََيفَ)َمػو ف(ََفَػاتَِّبُموِنََ)َوردتَ/َٗٔٚاعبوابَر ػ َََََ

وافَونػوبطَمػمػنَ اؼبػي َ(َمعَ زئ رئمنَ)َاؼبي َ(َنوبطَ زب  ربسورةَطهَ)َ
 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَهَ لػػ َطػػمػػنََالطػػاء(َمػػعَ ربمػػنَ)ََالطػػاء

َََ-:معَ وؼَمنَاس َال ورة
 زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ نب  مب
 يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2

َ.طه َّ مب زب  رب
َلُكػػػػػْ ََيَػْةِفػػػػػوََْ-ََويَػْةِفػػػػػوََْ)َاو تَالتاليػػػػػةَمواضػػػػػعَاضػػػػػبطَ/َ٘ٔٚسػػػػػؤاؿَر ػػػػػ َ

َ.؟(َُذنُوِبُك ََْمِّنََلُك َيَػْةِفوََْ-َلِيَػْةِفوَََ)َ(َُذنُوَبُك َْ
َثػػالثَفػػوردتَ(ََلُكػػْ َُذنُػػوَبُك ََْيَػْةِفػػوََْ-ََويَػْةِفػػوََْ)َأمػػاَمواضػػعَ/َ٘ٔٚاعبػػوابَر ػػ َََََ

 ا ػػػػػػدةَالضػػػػػػبطََ لػػػػػػ َونضػػػػػػبط اَ(الصػػػػػػفََ-ال ػػػػػػزابََ–حؿَ مػػػػػػوافََمػػػػػػواتَيفَ)
َ-:ابلشمو
َفَِّصَََّالَْيفََافََوََمَْ ََِابَُزََ ََْأََ***َ"َيفَََلُكْ َُذنُوَبُك ََْاَ"دهََمَْ"َبػَََيَػْةِفوََْ"َأَوََا ػَْوََ
َوسػط(ََل اَأهناَجػاءتَيفَ مئ)ََالواوأتبَبز دةََ موافَوال زابَموضم يفَ

َصػػدر( َبيَمػػاَيفَالصػػفَأتػػبَ  مئمػػنَ)َالػػواوَسػػطَمػػعََومػػنَالػػواوَاو تَونػػوبطَ
َ-(:  مخ)َالواوَفجاءتَبةيََحية
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 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ نب  مب

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -2
 .ال زاب َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -3
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت جت هب

 .الصف َّ جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص
مواتَيفَال ورََثالثأيضاَوردتََ(َُذنُوِبُك ََْمِّنََلُك َيَػْةِفوََْ-َلِيَػْةِفوَََوأماَمواضعَ)

إبواهي َوال ناؼَويفَ:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَضبط اونَنوحَ(َ–ال ناؼََ–إبواهي َ)
َونضبط ا(َ مح)ََالالـ َاؼبوضعَالو يدَيفَسورةَإبواهي َبز دةَ(نوحَبالَخالؼَ

َ-: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل َ
 جخ مح  جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱ -1

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خصحص  مس خس حس جس مخ

 .إبواهي  َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع

 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -2
 .ال ناؼ َّ زث رث

 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -3

 .نوح َّ حئ  جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل

َ/ََٔفا دةَ
(َنال ػاَأهنػاَََلُكػْ َُذنُػوَبُك ََْيَػْةِفوََْ-ََويَػْةِفوَْ)ََالثالثَالو:او تَيفَلوَتتبمَاَسياؽَ

الػذنوبَكل ػاَلػهَمنػدماتَوأسػبابََفةفػواف ََ ولكػنَلػي،َكػلَاؼبػؤمَاؼبػؤمَ َأتبَيف
وىفَحيػػةََ عَللوسػػوؿَأدىَا:َأفَوبػػب  َهللاحيػػةَحؿَ مػػوافَ ػػجَهللاَوسبػػاـَاإلتبػػَاَيفَ هػػ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٔ٘ 

َوالمػوَواضػحَيفَ حَالمبػدََلَينػوؿَإَلَ ػوَلَسػديداإذاَربننػبَالتنػوىَوأصػبال ػزابَ
 َو مومػاَاللفػاَسػبيلَهللاَ:َذروةَسػَاـَالمػوَوهػوَاعب ػادَيفحيةَالصػفَفنػدَوصػلواَإ

َ.دمحمَصل َهللاَ ليهَوحلهَوسلَّ َ(َخاصَفنطَِبمةََلُكْ َُذنُوَبُك ََْيَػْةِفوَْ)َ
ػنَََلُكػ َيَػْةِفػوََْ-َلِيَػْةِفوََالخوىَال َاتبَفي اَمنَ)َاو تَالثالثَأماَ (ََُذنُػوِبُك َْمِّ

بمػدهاَؿََوال اَأفَ بل اَد وةَلةيبافَوالتنوىَوطا ػةَالوسػَونحيةَابواهي َوحيةَنوحََيف
َكػػػافَاَ و ػػػدَابلتػػػ خيَا:َأجػػػلَم ػػػم  حمَػػػواَلجػػػلَاؼب ػػػم َ ػػػدَ ػػػددَسػػػلفاَاذاَوؼبػػػا

:َهالك ػػ َب ػَةَاػو يةَوهػوَمػاَ ػدث.َفػػَف  َيصػلواَإليػهَولكػنَ ػدـَإيبػاهن َيػؤدىَا
َ َالدنياَت توججَ ذابَاؽبالؾَيفَ"َال َُذنُوِبُك َْمِّنَََلُك َيَػْةِفوََْالد وةَ"َأنهَيف
َ/َٕفا دةَ

(َهػػوَربَالبشػػوَجػػلَو ػػالَََلُكػػْ َُذنُػػوَبُك ََْيَػْةِفػػوَْالو:َ)ََالػػثالثيفَاو تََاؼبتحػػدث
َدبةفوةَصبيعَالذنوب.َمنفحذفبَ)َ َ(َلفَهللاَ زَوجلَهوَالنادرَ ل َاعبـز

ػػنَََلُكػػ َيَػْةِفػػوَْح تَ)ََاؼبتحػػدثَيفَالػػثالثَأمػػاَ هػػ َالبشػػوَو لػػ َاليتيػػجَ(ََُذنُػػوِبُك َْمِّ
ولكػػػػػػػوهن َبشػػػػػػػوَفػػػػػػػالََ(ىف يث ىث نث مث زث(َ) رب يئ(َ)َجت  هب)

َدبةفوةَصبيعَالذنوبَف تبَ)َ َوهللاَتما:َأ ل َوأ ل .َ(َمني تطيموفَاعبـز
َ/َََٖفا دةَ

َكليهَ) َ..(..اذاَاستةفوَصبيم اَكلَالذنوبَََاؼبةفوةَللمؤمَ َمةفوة
َمةفػػػوةَلػػػهَ(..َلفَالكفػػػوَذنػػػجََلَبمػػػ َالػػػذنوبَاؼبةفػػػوةَللكػػػافوينَمةفػػػوةَجز يػػػهَ)أمػػػاَ
َِلَمػػنََيَشػػاءََوَمػػػنَُيْشػػوِْؾَاِبللَِّفَػَنػػػِدَِإفََّالّلَََلََ) ََ َيَػْةِفػػُوَأَفَُيْشػػَوَؾَبِػػػِهََويَػْةِفػػُوََمػػاَُدوَفََذلِػػػ

َ.({ٛٗ الَ اء/افْػتَػَوىَِإشْبًاََ ِظيًماَ
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َوالوَُّسػػػػوؿَََ)َاو تَالتاليػػػػةَمواضػػػػعَاضػػػػبطَ/َٙٔٚسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ َ(ََأِطيُمػػػػواَْالّلََ
َوَرُسوَلهَُ) َوَأِطيُمواَْالوَُّسوؿَََأطَِ(َ)ََأِطيُمواَاللَََّ َ؟.(َيُمواَْالّلََ

َوالوَُّسوَؿََأماَمواضعَ)/ََٙٔٚاعبوابَر  َََََ يفَسورةَاؿََموت (َفوردتََأِطيُمواَْالّلََ
َ-: مواف

 . مواف حؿ َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  خم حم جم هل مل خل ٱُّٱ -2

 -: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط ا
َوالوَُّسوؿََََأِطيُمواََْ" َذبَِْدنُبَاَيفَحِؿَِ ْموَافََْ****يفَاْلُنْوحْفََاثْػََػَتافَِ"ََالّلََ

َكثػوةَدورافَالكلمػةََالوَُّسوؿَََنضبطَكلمةَ)َالضبطَوالفوا دَ/ (َدباَسبتػازَبػهَال ػورةَوهػو
َكلمػػػةََٙيفَال ػػػورةَ يػػػمَ)َدارتَ بنلػػػةَ( َوااػػػت وتَحؿَ مػػػوافََالوَُّسػػػوؿََمػػػواتَفي ػػػا

َكلمةَ)ََاليكيجَاللفظ  كمػاَهػ َابرزةَيفَََالالـَوَاللف(َوبووزََأَِطيُمواَْ يمَملَتتكور
حيػػػػة َاَلو:ََٓٓٔ(.َوَل ظػػػػواَأفَبػػػػ َاويتػػػػ ََالوَُّسػػػػوؿََ ََ مػػػػوافَحؿاسػػػػ َال ػػػػورةَ)َ

َونضػػػبط ا(َ خل)ََالػػػواو َاؼبوضػػػعَالثػػػاِنَبػػػز دةَ(َٕٖٔ(َوالثانيػػػةَ)ََٕٖر م ػػػاَ)َ
َ. ا دةَالز دَللموضعَاؼبت خو ل َ
َََوَرُسوَلُهََواضعَ)مأماَ َ-(:أَِطيُمواَاللَّ
 ىنمن خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ -1

 .النفاؿ َّ حي جي  يه ىه مه جه ين

 .النفاؿ َّ ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث  ُّٱ -2

 خن حن جنيم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .النفاؿ َّ ين ىن من

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -4
 .اجملادلة َّ ىت نت مت زت رت ىبيب  نب مب زب رب يئ
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ََلضبطا ََثالثوردتَ/ ََالنفاؿمواتَيفَسورة َيف ََاجملادلةوموة َ ل َونضبط ا 
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو

َََوَرُسوَلهََُ" َ"َِباَلَِجَداؿََْ ْدَظبََِعَيفَ"َََواْلوَّاِبَمةََُ****يفَالَنْػَفاْؿَََثاَلثَةٌََ"ََأِطيُمواَاللَّ
َكلمةَ)ََفا دةَ/ ودبموفةَاويةَالو:َمنََالنفاؿَيفَسورةَطب،َموات(َََوَرُسوَلهَُدوراف
(َاَلََأَِطيُمواَْوََ)ََالواوُتضبطَاويت َالخوي .َوكلَاؼبواضعَأتبَبز دةََالنفاؿسورةَ

أَِطيُموْاَالّلَََ َأَيػسَ اَالَِّذيَنَحَمَُوْاََ)َبدأَابلَداءَللمؤمَ الذيََالنفاؿمنََاؼبوضعَالثاِن
َ(.َُٙٗهََوأَنُتْ ََتْ َمُموفَََوَلََتَػَولَّْواَ َََََْوَرُسوَلهَُ
َ-(:َأَِطيُمواَْالّلَََوَأِطيُمواَْالوَُّسوؿَََمواضعَ)أماَ

ََمواتَ٘وردتَ (َ َََٜ٘الَ اءيفَال ور َََٕٜاؼبا دة  َََٗ٘الَور   َََٖٖدمحم 
ََ-(َوه َ:َٖٕالتةابن

 خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -1

 .امنساء َّ  هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي  خي  ٱٱُّ -2
 .املائدة َّ زئ رئ ّٰ

 ينىن من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .انلور َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جه

 .حممد َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -4

 .اتلغابن َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -5

َ/والفوا دََالضبط
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََصبيعَاؼبواضعَنضبط -ٔ

َوَأطَاَعَاْلوَُّسْوؿَََلِػَمنَْنُػْوٌرَ َأََبَدا *****  ؿُبَمََّداََأطَاَعَهللاََ  ؽَبُْ ََماِ َدُةَاْلََِّ اِءَِباَلَُغْْبٍ
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َكلمةَ)َ -ٕ َكلمةََُ لََْل اَأف يفَصبيعَاؼبواضعَال ابنةَإَلَََأِطيُموا(َملَأتتَ بل
ََموضم َاثَ يفَ َاوية ََاؿَ موافَٕٖونبا َاو َالَورَٗ٘ َواوية تَوهذه

 -:َاو تَال َسبنت اَفانتبهَؽبا(َيفَُ لوردتَلفظةَ)َ
فَاتَِّبُموِنَوُبِْبْبُكُ َالّلََُويَػْةِفْوََلُكْ َُذنُوَبُكْ ََوالّلََُغُفوٌرَرَِّ ي ٌََُ لَْ َ َُكَُتْ َربُِبسوَفَالّلََ ََِٖٔإف
َوالوَُّسوؿَََُ لَْ َلَََأَِطيُمواَْالّلََ َاْلَكاِفوِينَََفِإفَتَػَولَّْواَْفَِإفََّالّلََ  {.ٕٖ/ موافَحؿََوبُِجس
ََجْ َدَأيَْبَاهِنِْ ََلِئْنَأََمْوتَػُ ْ َلََيْخُوُجنَََّ  َاللََََُّ لَوأَْ َ ُمواَاِبللَِّ َتُػْنِ ُمواَطَاَ ٌةَمَّْمُووَفٌةَِإفَّ َلَّ

َتَػْمَمُلوفََ َدبَا َالوَُّسوؿَََُ لََََْٖ٘خِبٌي ََوأَِطيُموا َاللََّ َتػَََأَِطيُموا َلَفَِإف َضبُِّ ََما ََ َلْيِه َا َفَِإمبَّ َولَّوا
َاْلَباَلُغَاْلُمِبُ َ ْلُتْ ََوِإفَُتِطيُموُهَتَػْ َتُدواََوَماََ َل َالوَُّسوِؿَِإَلَّ  {.ٗ٘/الَورَوَ َلْيُك َمَّاَضبُِّ

فنطََموضم (َيفَََأِطيُمواَاللََََّوأَِطيُمواَالوَُّسوؿََوََسبنبَاويةَ)ََالواوَل اَأفَ -ٖ
َ َ)ََوالتةابنَدةاؼبا نبا ََ َل ََرُسولََِاَو دَتشابهَماَجاءَبمدنبا َا َفَِإمبَّ ُتْ  فَِإفَتَػَولَّيػْ

َواْ َذُرواَْ)َالو يدةَال َجاءَبمدهاََه َاؼبا دة(َإَلَإنهَأيةَسورةََاْلَباَلُغَاْلُمِب َُ
ُتْ َفَاْ َلُمواَْ  . ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل ََونضبط ا(ََفَِإفَتَػَولَّيػْ

(َأتبَبالَإضافاتَََ َأَيػسَ اَالَِّذيَنَحَمَُوا)ََابلَداءَللمؤمَ اضعَال َبدأتَاؼبَو -ٗ
َ (َ ََواوَل (َ َوَل ََ ل( (َ َحية َوه  َ)َدمحمَ-َالَ اء( ََوأَِطيُمواَ( َاللََّ َأِطيُموا
 (.الوَُّسوؿََ

تمبػػيَ ػػاـَيفَ (َوأطيمػواَهللاَوأطيمػػواَالوسػوؿَ)َ ػػلَأطيمػواَهللاَوالوسػػوؿَ...()ََفا ػدةَ/
(َفال ػػػػياؽَخػػػػاصَابَتمػػػا:َو ػػػػدهَوإذاَتكػػػػورََأطيمػػػواَالنػػػوحفَإذاَملَيكػػػػورَالمامػػػػلَ)

لفَإ ػػػادةََ؛هللاَتمػػػا:َوالوسػػػوؿَ ليػػػهَال ػػػالـَ(َفال ػػػياؽَمشػػػيؾَبػػػ َأطيمػػػواَالمامػػػل)
َ.الماملَتنتض َاؼبةايوة

نػػػػاؿَ)َوأطيمػػػػواَيفَنظػػػػ َالػػػػدرر:َو ظػػػػ َرتبػػػػةَنبيػػػػهَمَِب ػػػػادةَالمامػػػػلَفَالبنػػػػا   ػػػػاؿَ
:َأ ػػادَالفمػػلَيفَ ولػػهَ)َوأطيمػػواَالوسػػوؿَ(َإاػػارةَإ:َاسػػتنالؿَالطيػػيبالوسػػوؿَ( َ ػػاؿَ

َََ:َإ ادةَالماملَتنتض َاؼبةايوة.اللوس الوسوؿَمَابلطا ة َ اؿَ
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 -ؼب ةَبيانيةَللدكتورَفاضلَال اموا  :
َكلمةَ و دـَذكوهاَمعَأويلََالَ اءيفَسورةََوؿأطيمواَهللاَوأطيمواَالوسماَدَللةَتكوار

َالمو؟
َوأُْويلََأَِطيُموْاَالّلَََوأَِطيُموْاَالوَُّسوؿَََ َأَيػسَ اَالَِّذيَنَحَمَُوْاََ)َالَ اء اؿَتما:َيفَسورةَ

َُكَُتْ َتُػؤَْ ََوالوَُّسوِؿَِإف َاَلْمِوَِمَُكْ َفَِإفَتَػََاَزْ ُتْ َيفََاْ ٍءَفَػُودسوُهَِإَ:َاللِّ ِمَُوَفَاِبللََِّواْليَػْوـِ
ٌوََوَأْ َ ُنَأَتِْوياًلَ ََخيػْ ََ (َملَينلَتما:َوأطيمواَأويلَالموَمَك َلفََ{ٜ٘ اوِخِوََذِل

َالوسوؿَ َهللاَوطا ة َلطا ة َ بمة َه  َوإمبا َولي بَم تنلة َتبمية َالمو َأويل طا ة
َولكنَطا  َف ويلَالموَلي،َؽب َطا ةَم تنلة َتبميةَحب جَطا ت  ََ) ( ت  

َكماَأفَطا ةَأويلَالموَلي بَبَف،َمَزلةَطا ةَهللاَورسولهَومنَ ولوسولهَ) (َ.
َ . اتملَالتَازعَب َأويلَالمو

أطيمواَهللاَوأطيمواَ وهَاؾَسؤاؿَحخوَيفَهذهَاويةَوهوَؼباذاَيودَيفَالنوحفَأ ياانًَ
َ ؟وأطيمواَهللاَوالوسوؿالوسوؿَوأ ياانًَأخوىَيودَ

يفَالنوحفَ ا دةَ امةَوه َأنهَإذاَملَيتكػورَلفػاَالطا ػةَفال ػياؽَيكػوفََو ػدهَ
َكمػػاَجػػاءَ يفَح تَال ػػورةَوملَهبػػويَذكػػوَالوسػػوؿَ) (َيفَال ػػياؽَأوَأيَإاػػارةَإليػػه

{(.َوالمػػوَاوخػػؤَٕٖ َضَبُػػوفَََلَملَُّكػػْ َتُػوَََْوأَِطيمُػػواَْالّلَََوالوَُّسػػوؿََ)ََحؿَ مػػوافيفَسػػورةَ
أنهَإذاَملَتكورَلفاَالطا ةَفيكوفَ طمياًَ دَذُكوَفيػهَالوسػوؿَيفَال ػياؽَكمػاَيفَ ولػهَ

َوأُْويلَاَلْمػػِوَِمػَُكْ َفَػػِإفَتَػََػػاَزْ ُتْ ََأَِطيمُػػواَْالّلَََوأَِطيمُػواَْالوَُّسػػوؿَََ َأَيػسَ ػػاَالَّػِذيَنَحَمَُػػواَْتمػا:َ)َ
ػٌوََوَأْ َ ػُنَيفََاْ ٍءَفَػُودَس ََخيػْ ََ َاوِخػِوََذلِػ َُكَُتْ َتُػْؤِمَُوَفَاِبللََِّواْليَػْوـِ وُهَِإَ:َاللََِّوالوَُّسوِؿَِإف

ُتْ َفَػػاْ َلُمواَََْوأَِطيمُػواَْالّلَََوأَِطيمُػػواَْالوَُّسػوؿَََ(َوَ)َالَ ػػاء{َٜ٘ َأَتِْويػالًَ َواْ ػػَذُرواَْفَػِإفَتَػػػَولَّيػْ
َاََ َل ََرُسولََِاَا ََ ِنَالَنَفاِؿَ ُػِلَالَنَفػاُؿَ(َوَ)ََاؼبا دة{َٕٜ ْلَباَلُغَاْلُمِبُ َأمبَّ ََ َيْ  َُلوَن

َُكَُت َمسػْؤِمَِ ََََوأَِطيُمواَْالّلَََوَرُسوَلهَُللََِّوالوَُّسوِؿَفَاتػَُّنواَْالّلَََوَأْصِلُحواََْذاَتَبِْيَُِكْ َ {َٔ َِإف
{َٕٓ َوَلََتَػَولَّػػػػْواََ َْػػػػُهََوأَنػػػػُتْ ََتْ ػػػػَمُموَفَيمُػػػػواَْالّلَََوَرُسػػػػوَلُهَأَطَِ)ََ َأَيػسَ ػػػػاَالَّػػػػِذيَنَحَمَُػػػػواََْو

َََوأَِطيمُػواَالوَُّسػوؿََ ُػْلَ(َوَ)ََالنفاؿ ػَلََوَ لَػْيُك َمَّػاََفَػِإفَتَػَولَّػواَأَِطيمُػواَاللَّ َػاََ َلْيػِهََمػاَضبُِّ فَِإمبَّ
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ْلػػُتْ ََوِإفَُتِطيمُػػػوُهَتَػْ تَػػُدواََوَمػػػاََ لَػػ َال َالْػػَباَلُغَاْلُمبِػػػ َُضبُِّ َ َ(َو)ََالَػػػور{َٗ٘ َوَُّسػػػوِؿَِإَلَّ
َََوأَِطيمُػػػػواَالوَُّسػػػػوؿََأَيػسَ ػػػػاَالَّػػػػِذيَنَحَمَُػػػػواَ (َوََدمحم{َٖٖ ََوََلَتُػْبِطلُػػػػواَأَْ َمػػػػاَلُك ََْأَِطيمُػػػػواَاللَّ

َيََدْيَقَبَْواُكْ ََصػَد َاٍتَفَػِإْذَمَلَْتَػْفمََ) ََُ لَػْيُكْ َفَػ َِ يُمواَأََأْاَفْنُتْ َأَفَتُػَندُِّمواَبَػْ َ لُػواََوَ َبَاللَّ
َََوَرُسػػػوَلهَُالصَّػػػاَلَةََوحتُػػػػواَالزََّكػػػػاَةَ ََُخبِػػػػٌيَدبَػػػػاَتَػْمَملُػػػػوفََََوأَِطيمُػػػػواَاللَّ (َوََاجملادلػػػػة{َٖٔ ََواللَّ

َََوأَِطيمُػػػػواَالوَُّسػػػػوؿََ) َػػػػاََ لَػػػػ ََرُسػػػػولََِاَالْػػػػََوأَِطيمُػػػػواَاللَّ ُتْ َفَِإمبَّ {َٕٔ ََباَلُغَاْلُمبِػػػػ َُفَػػػػِإفَتَػػػػػَولَّيػْ
َكنا دةَ امةالتةابن َكله َ(َوهذاَماَجوىَ ليهَالنوحف

َاْلَكػاِفوِينَََفَػِإفََّاللََّ)َاضبطَمواضػعَ/َٚٔٚسؤاؿَر  َ َوبُِػجَسَََلََإِنَّػهََُ)َ(ََلَوبُِػجس
َ؟.(اْلَكاِفوِينََ

َ-اؼبواضعَه :/ََٚٔٚاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىب ُّٱٱ -1

 .الوـو َّ ىث نث  مث زث رث يتىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
َ)َ رث يتحؿَ مػػػوافَ)َيفَ -ٔ َونضػػػبط ا( َيفَ مػػػوافَِبطػػػوؿَصػػػيةةَ رث(َويفَالػػػوـو

َ. ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل َ
َ(؟.َ َاَلبََِِإذَْوَََ-َ َاَلبََِِإذََْ)َمواضعَاضبطَ/َٛٔٚسؤاؿَر  َ

اؿََال ورَ)يفََمواتَثالث(َفوردتََ َاَلبََِِإذََْأماَمواضعَ)/ََٛٔٚاعبوابَر  َََََ
َؼباََالوؿحؿَ موافَيفَ صةَمو  ََموضم التحو َ( ََ–َموضمافَ مواف يفَام ا

َصدرؼباَبشوتَاؼبال كةَمو َابؼب يحَ ليهَال الـَوأتبََوالثاِننذرتَماَيفَبطَ ا َ
َ-: َأماَموضعَالتحو َات َوسطَاويةَيفَ صةَاموأتَفو وفاؼبوضم يفََحية
 جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مت خت حت
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َ

ٕٓٔ 

 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ -3

 .التحو  َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ

َ (َ َمواضع َ مواَ(َ َاَلبََِِإذَْوََوأما َحؿ (َ َال ور َثالثَمواتَيف َفوردتَأيضا َ-ف
َأتبََ–ال واؼَ َكل ا َحيةال زابَ( َواودَصدر َمو  َلدىَاصطفاء َيفَ مواف  

َواو(َبالَ جف مغسطَب َاويت َال َفي ماَ)ََو(َأتبَابل  مي زيالتَبيهَهَاَأفَ)َ
َكلمةَالَالواونوبطَ (َىل( َويفَال واؼَبمدهاَ)  مي زيمنَ)ََالواوسطَمعََومن
َنوبطَ َمعَاؽبمزة َمَ ا َمعَ ا  واؼَ ل َ الػنبزة َربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابه دة

(َوَ ىلكلم َ)َََونضبط(َ حبويفَال زابَأتبَكلمةَ)َ وؼَمنَاس َال ورة َ
(َ حبمنَ)ََالطاء(َ بلَ ىلمنَ)ََاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  (َ ل َحب)

َ-وكذاَتوتيجَال ور:
 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ٱُّٱ -1

 .عمران آل َّ خب حب

 ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 .األعراف َّ جي يه ىه مه جه ين

 مج  حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ ُّٱ -3
 .األحزاب َّ خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح

َ/َََ ظاتمال
َكلمػةَ)َالثالمَوالثاِنَاؼبوضعَ -ٔ  مف ىي نيَمنَحؿَ موافَأتػ َبمػدها

َواوبػػػالََلثػػػاِنواَابلػػػواو(َ جب هئ بل ػػػاَ)َالوؿَإَلَأنػػػهَيفَاؼبوضػػػعََ( حق
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(َمػػػعََأ صػػػدَبػػػاَاؼبوضػػػعَالوؿؿَ)ََوةَأمػػػنَكلمػػػَالػػػواو(َنػػػوبطَ جف مغ)
َ.الثاِنيفَاؼبوضعََالواو(َفل َأتتَيفَ جب هئمنَ)ََالواو

(َحئأتػػػػبَكلمػػػػةَ)َالوؿ(َيفَاؼبوضػػػػعَ حق مف ىي نيبمػػػػدَ)َ -ٕ
 ا ػدةَاليتيػجَ لػ ََونضػبط ما(َ مقأتػبَكلمػةَ)ََالثػاِنوبمدهاَيفَ

َ(. مقمنَ)ََالياء(َ بلَ حئمنَ)ََاؽبمزة:َاؽبجا  
ََنَذْرتََُ)َمواضعَاضبطَ/َٜٔٚسؤاؿَر  َ َ(؟.َِإِّنِ

ََنَذْرتََُ)وردتَ/ََٜٔٚاعبوابَر  َََََ مو َ(ََ–َاؿَ مواف)ََ وراليفَموت َ(ََِإِّنِ
َمو  َ ومنَاظباءَال ورَنمل َأفَاؼبوضعَالوؿَخاصَبزوجةَ موافَوالثاِنَخاصَبػ

 َمَومنَاس ََاؼبي َوالواءَمَ اَمعََاؼبي َوالواءَ(َنوبطَ منبمدهاَيفَسورةَمو َ)َ
َ-: ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ

 جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ مت خت حت

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .مو  َّ  يه ىه مه جه ين

َ(؟.َ َاَلْبََربََِّ)َمواضعَاضبطَ/َٕٓٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٓٚاعبوابَر   َرَََ)وردتَ/ َاؿَ موافَ)َ وراليفَمواتََأربعَ(َبَِّ َاَلْب

َ-:التحو َ(َ–الَملََ–َموضماف
 جض مصخص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض

 يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
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َ

ٕٖٓ 

 مث هت مت هب مب هئمئ  هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن من خن ُّٱٱ -3
 .الَمل َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك  هش مش هس مسهث

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -4

 .التحو  َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ

َََالضبطَوالفوا دَ/
 جن)َالثػػػػػاِن(َوبمػػػػػدهاَيفَ مح جحمػػػػػنَحؿَ مػػػػػوافَ)ََالوؿبمػػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػػعَ -ٔ

َاليػػاء(َ بػػلَ محمػػنَ)ََالػػواو:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما(َحن
 (. حنمنَ)َ

(َوبمػػدهاَيفَ جحمػػنَاؿَ مػػوافَويفَالَمػػلَأتػػبَكلمػػةَ)ََالوؿاؼبوضػػعَبمػػدهاَيفَ -ٕ
 لكَوبمدهاَيفَالَمػلَ)َمواف   َ مَ اَمعَالم َنوبطََ( مح حؿَ موافَ)

 ا ػدةَربػطََ لػ َملمنَالَاؼبي ََوَالالـ(َمعَ لكمنَ)ََاؼبي َوالالـَنوبطََ( مك
 . وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

 مح جح مج حج مثاويػػػػةَمشػػػػ ورةَ ػػػػنَ ػػػػوؿَامػػػػواتَفو ػػػػوفَ)َيفَسػػػػورةَالتحػػػػو َ -ٖ

 (َوهذهَلنَتلتب،َ ليك . جخ
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يفََو دَوردت (َاموأت)ََإذاَا ينبَببمل اَيو فَ لي اَابلتاء(ََاموأة)َ لفاَ/فا دةَ
َ-:مواضعَيفَالنوحفَالكو َسبع

َ َاَلبَِ)َ ََماَيفََبْطِنَ ِ ْمَوافََاْموََأُتَ ِإْذ ََ ََنَذْرُتََل َِإِّنِ َََربِّ ََ َِإنَّ َۖ َفَػتَػَنبَّْلَِمنِّ ؿُبَوَّرًا
َاْلَمِلي َُ َال َِّميُع َ مواف (ٖ٘) أَنَب َ)َحؿ َاْلَمِديََةَِ(  َيف َِنْ َوٌة اْموََأُتَ َو َاَؿ

َنػَّْفِ هَِ اْلَمزِيزَِ ََ ن َفَػَتاَها ََيوسف (ٖٓ) تُػوَاِوُد (َ َ  َاَلبَِ(  اْوَفَ اْلَمزِيزَِاْموََأُت
ََلَ ِفْوَ ْوفَََاْموََأتَََُو َاَلبَِ)ََ( َيوسف (ٔ٘) َ ْصَحَصَاغبَْقَس َۖ ََ ََوَل َيلِّ  ُػوَُّتََ ْ ٍ

ََأفَيَََفَمََاَأَْوَنَػتَِّخَذُهََوَلًداََوُهْ َََلََيْشُمُووفََ َضَوَبَ( َ)ََالنصص (ٜ) تَػْنتُػُلوُهََ َ   
ََكَفُووا َلِّلَِّذيَن ََمَثاًل ََْموََأتََا اللَُّ َرَبْبََ ُلوطََواْموََأتََنُوٍح َِ َباِداَنَََكانَػَتا َِمْن َ ْبَدْيِن

ََمَعَ َالَّاَر َاْدُخاَل ََوِ يَل ًئا ََايػْ َاللَِّ َِمَن ُ َما ََ َػْ َيُػْةََِيا َفَػَلْ  ََفَخانَػَتانُبَا َصاغِبَْ ِ
اِخِل ََ ِإْذَ َاَلْبَ ِفْوَ ْوفَََاْموََأتََََوَضَوَبَاللَََُّمَثاًلَلِّلَِّذيَنَحَمَُوا( َ)ََالتحو  (ٓٔ) الدَّ
َاْبنَِ َََربِّ َاْلَنْوـِ َِمَن ِن ََوقبَِّ ََوَ َمِلِه َِفْوَ ْوَف َِمن ِن ََوقبَِّ َاعْبَِّة َيف ًتا َبَػيػْ َِ ََدَؾ يل
َ(.َالتحو  (ٔٔ) الظَّاِلِم ََ

 -:بدوفَبمل اَيو فَ لي اَابؽباء اموأة أماَإذاَوردَلفا
َ ََأوَِ) ََكاَلَلًة َيُوَرُث ََرُجٌل ََكاَف َأَُ اْموَأَةٌَ َوِإف َأَْو ََأٌخ ُ َماََوَلُه َػْ َمِّ ََواِ ٍد َفَِلُكلِّ ْخٌب

َخاَفْبَِمنَبَػْمِلَ اَُنُشوزًاَأَْوَِإْ وَاًضاََفاَلَُجََاَحَ اْموَأَةٌَ َوِإفَِ( َ)َالَ اء (ٕٔ) ال سُدسَُ
وٌَ ََخيػْ ََوالصسْلُح َُصْلًحاَۚ ََػُ َما َبَػيػْ َُيْصِلَحا ََأف َالَ اء (ٕٛٔ)َ َلْيِ َما (َ  )َ ِإِّنِ

ََ ِظي ٌَسَبِْلُك َُ اْموَأَةًَ َوَجدتَس ََ ْوٌش ََوؽَبَا ََاْ ٍء َُكلِّ َِمن ََوأُوتَِيْب ( َالَمل (ٖٕ) ْ 
َِمنَ َواْموَأَةًَ) ََ َِإْفَأَرَاَدَالَّيبسََأفََيْ َتَِكَحَ اََخاِلَصًةَلَّ مسْؤِمًََةَِإفََوَهَبْبَنَػْفَ َ اَلِلَّيبِّ

 .ال زاب (ٓ٘) ُدوِفَاْلُمْؤِمَِ ََ
حؿَ مػػوافََمػػواتَيفَال ػػورَ)َت ػػع(َيفَالنػػوحفَالكػػو ََلَػػ ََُوالّلَُأَ َْوردتَ)ََمال ظػػةَ/

َ-ٚٚيوسػػػػػػفََ–َٛ٘النمػػػػػػاـََ–َٔٙاؼبا ػػػػػػدةََ–َ٘ٗ ََٕ٘الَ ػػػػػػاءََ–َٚٙٔ ََٖٙ
َََ(َوَلَدا  َغبصوها.َٖٕاَلنشناؽََ–َٔٓٔالَحلَ
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َ(؟.َالشَّْيطَاِفَالوَِّجي ََِ)َمواضعَاضبطَ/َٕٔٚسؤاؿَر  َ
َ–َاؿَ مواف)ََ وراليفَموت َ(ََالوَِّجي ََِالشَّْيطَافََِ)وردتَ/ََٕٔٚاعبوابَر  َََََ

َيفَ َالوجي  َالشيطاف َمن َاب َاستماذتَاموأتَ مواف َؼبا َ مواف َحؿ َيف  )َ الَحل
َ-:ذريت ا َويفَالَحلَ َدَ واءةَالنوحفَالكو 

 جض مصخص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱٱ -5

 . مواف حؿ َّ جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض

 .َحلال َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ -6

َ(؟.َاْلِمْحوَابََِ-َاْلِمْحوَابَََ)َمواضعَاضبطَ/َٕٕٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٕٚاعبوابَر   ََ وراليفَموت ََمفتو ةَالباءَ(َاْلِمْحوَابَََ)وردتَ/ ؿَح)

َ وراليفَموت ََمك ورةَالباءَ(َاْلِمْحوَابََِ)صَ( َووردتََ–َاؼبوضعَالوؿَ مواف
َ-:(َ ووؼَجو مص(َوَ)َ ميوردَ بل اَ)َ يمََمو َ(َ–َاؼبوضعَالثاِنَؿَ موافح)َ
  خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق  مف خف حف ٱُّٱٱ -1

 هي ميخي حي جي ٰه مه  جههن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل
 . مواف حؿ َّ  مث هت مت هب مب هئ مئ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 .مو  َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس ٱُّٱ -3

 .ص َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -4

(َبدايةَٜٖوَ)َٗ٘(َهنايةَالصفحةٖٚحؿَ موافَاو تَ)َموضم يفَََال ظةَ/م
َ.٘٘الصفحةَ
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َ(؟.ََوَجَدَِ ََدَهاَ)َمواضعَاضبطَ/َٖٕٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٖٕٚاعبوابَر   َِ ََدَهاَ)وردتَ/ َََوَجَد ََ وراليفَموت َ( َ–َاؿَ مواف)

 ا دةَالز دةَ ل ََط اونضب(َََوَجدََوََ)ََالواوالك فَ( َإَلَأنهَيفَالك فَبز دةَ
َ-:للموضعَاؼبت خو

  خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق  مف خف حف ٱُّٱٱ -1
 هي ميخي حي جي ٰه مه  جههن من خن حن جن خممم حم جم هل مل
 . مواف حؿ َّ  مث هت مت هب مب هئ مئ

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ -2

 .الك ف َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ل ََبط ماونض(َ ٰذ(َوبمدهاَيفَالك فَ)َ خمبمدهاَيفَحؿَ موافَ)ََالضبطَ/
َ(. ٰذمنَ)ََالناؼ(َ بلَ خممنَ)ََالواء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  

 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعََافَ ل َومنَ مَالواء(َمعَ خممنَ)ََالواءوأيضاَنوبطَ
ََ.اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

/َ َََمال ظة (َ ََِ ََدَهاكلمة َموضع َيف َوردت َلو دها َللموضم َََثلم( إضافة
 . َّ  مم ام يل ىل ٱُّٱ(:٘ٔالَج َاويةَ)ال ابن َيفَسورةَ

ََهْجَيلََ)َمواضعَاضبطَ/َٕٗٚسؤاؿَر  َ َ(؟.ََربِّ

ََهْجَيلَ)وردتَ/ََٕٗٚاعبوابَر  َََََ َ–َاؿَ مواف)ََ وراليفََمواتَثالث(َََربِّ
َ-:الصافاتَ(َ–الشمواءَ
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 ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مه جه

 .واءالشم َّ  مه جه هن من خن حن جن ٱُّٱ -2

 .الصافات َّ مق  حق مف خف حف جف ٱُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
يفَحؿَ موافَاو تَ نَزكو َ ليػهَال ػالـ َبيَمػاَاو تَيفَالشػمواءَوالصػافاتَ -ٔ

  نَ صةَإبواهي َ ليهَال الـ.

(َ يممنَكلمػةَ)ََالَوفَوَاؼبي نوبطََ( خن  حن جن يمَبمدهاَيفَحؿَ موافَ) -ٕ
الصػػػادَ(َنػػػوبطَ  حق مففاتَ)َ َوبمػػػدهاَيفَالصػػػافوامػػػمػػػنَ َالَػػػوفَواؼبػػػي َمػػػعَ
 ا دةَربػطَ ػوؼَ ل َفاتَصامنَالَاللفَوَالصاد(َمعَ  حقمنَ)ََاللفَو

 .منَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

واءَهػػذينَاغبػػوف َممػػنَالشػػَالمػػ مَ ػػاََواغبػػاءَ(ََو منيفَالشػػمواءَأتػػ َبمػػدهاَ)َ -ٖ
 .النا دةَالتجويديةـبوج ماَمنَوسطَاغبلقَ ل َ

 -: ا دةَالضبطَابلشموضعَال ابنةَ ل َصبيعَاؼبواَنضبط -ٗ

ََهْجَيلََ" َاتَْافَّصََّالََْاءََُوَمََاَُافَوََوََمَْ ََِ***َتَْح َََثَُاَلَثََ"َََربِّ



 ٕٛٓ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

موةَمػعَاؼبال كػةَيفَالنػوحفَالت نيمَماَسبجَالتذكيَموةََوََ/َٕ٘ٚسؤاؿَر  َ
ََ.الكو ؟

َََََ ََٕ٘ٚاعبوابَر   /َ َاْلَماَلِ َكةَََُ)صَ اؿَتما:َيفَسورة ََأصْبَُموَفََفَ َجَد ُكلسُ ْ 
فَػََاَدْتُهَاْلَماِ َكُةََوُهَوَ َا ٌِ َ)َحؿَ موافَ َويفَسورةَابلتذكي(َوجاءتَاؼبال كةَهَاَٖٚ

َنَاللََِّوَسيِّداًََوَ ُصوراًََونَبَِ ُوَؾَبَِيْحيَػ َُمَصدِّ اًَِبَكِلَمٍةَمِّ يُػَبشِّ َالّلََ ّياًَُيَصلِّ َيفَاْلِمْحوَاِبََأفَّ
َنَالصََّ َ.ابلت نيم(َجاءتَاؼبال كةََٜٖاغبَِِ َمِّ

َكافَاعبمعَصبعَتك يَكماَيفََيُذّكوالفملَأوََيؤّنميبكنَأفَاغبك َالَحوي:َ -4 إذا
َالتذكي(َفيجوزَ البَن وةَيفَاؼبديَةَ(َوَ)َ)َ البَال وابَحمَاَ ولهَتما:َ

َمنَ يمَاغبك َالَحوي.َالت نيمَو
َاختارَهللاَاللم ةَالبيانية:َ َؼباذا يفَموطنَحخوََوالتذكييفَموطنََالت نيمتما:َأما

الفملَمعَاؼبال كة.ََتذكيَوَأتنيمه َال َربددََخطوطَتمبييةف وَلفَيفَاو تَ
َ-:وهذهَاػبطوطَه 

َكلهَََ-ٔ  َاسجدوا)َابلتذكيََكلَفملَأموَيصدرَإ:َاؼبال كةَيكوفيفَالنوحفَالكو 
َ(.َلهَساجدينفنمواَ َأنبئوِن

َكماَيفَ ولهَتما:َ)َابلتذكيََمدَذكوَاؼبال كةَ )كلَفملَينعَبَ-ٕ واؼبال كةَأيضًا
َكلَاببَيدخلوفَ اؼبال كةَي بحوفَحبمدَ(َ)َاؼبال كةَيش دوفَ(َوَ)َ لي  َمن

َ(.رب َ
ابسطواَاؼبال كةَ(َ)َاؼبنّوبوفَاؼبال كةَ)َابلتذكيََ )َكلَوصفَإظب َللمال كةَ-ٖ

َ(ََمَزل  َمودف  َم ّوم (َ)َأيدي  َ
َهللا)ََلَيمصوفَ(ََأصبم َكل  َاؼبال كةف جدَ)َابلتذكيََ )َكلَفملَ بادةَ-ٗ
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َكل  ََاؼبذكو(َلفََأموه َما يفَالمبادةَأكملَمنَ بادةَالنث َولذلََجاءَالوسل
َرجاًَل.

َكافَ ذاب َأ دنباَأاّدَمنَاوخوَفالاّدَ )َ-٘ َكلَأموَفيهَِاّدةَو وةَ ىَلو
وذو واََكفوواَاؼبال كةَيضوبوفَوجوه  َوأدابره َالذينيتوىفََتوىَإذاولوََ)ابلتذكيَ

(َوذو واَ ذابَاغبويقَلفَالمذابَأادَ)َابلتذكيَ(َجاءتَيتوىفَ(َ)ََ ذابَاغبويق
(َتوفت  (َ)َيضوبوفَوجوه  َوأدابره توفت  َاؼبال كةََفكيفَإذاأماَيفَ ولهَتما:َ)َ

ونّزؿَيةَال ابنة.َوكذلََيفَ ولهَتما:َ)َلفَالمذابَأخّفَمنَاوابلت نيمَجاءتَ
تَزؿَو ولهَ)َابلت نيمَ(ََ لي  َاؼبال كةتتَّزؿَو ولهَتما:َ)َابلتذكيَ(ََاؼبال كةَتَزيال

َ.د.فاضلَال اموا  .ابلت نيم(ََاؼبال كةَوالووحَفي اَمنَكلَأمو
لنوحفَالكو َالكو َفكلَبشارةَيفَاأبداًَيفَالنوحفَالتذكيَبصيةةََالبشارةملَأتتََ-ٙ

َ(. البَاؼبال كةَ(َوَ)َفَادتهَاؼبال كةَكماَيفَ ولهَتما:َ)َالت نيمَََأت)َبصيةة
َابلتذكري الفعل مع املالئكة

َكلَفملَأموَيصدرَإ:َاؼبال كةَيكوف -ٔ
َ(َساجدينَلهفنمواَ َأنبئوِن َاسجدواكبوَ ولهَتما:َ)َ

َابلتذكيَكلَفملَينعَبمدَذكوَاؼبال كةَ ) -ٕ
(َوََاببَكلَمنَ لي  يدخلوفََواؼبال كةتما:َ)ََكبوَ وله

 (َرب َحبمدي بحوفََاؼبال كة(َ)َيش دوفَاؼبال كة)
َكلَوصفَإظب َللمال كة -ٖ

َكذاَ(َأيدي  َابسطواَاؼبال كةَ(َ)َاؼبنوّبوفاؼبال كةَ)ََكبوَ ولهَتما:
 (مَزل َ َمودف  َم ّوم )َ

َكلَفملَ بادة -ٗ
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َ(ََأصبم َكل  َةاؼبال كف جدَ)ََكبوَ ولهَتما:
َ(َأموه َماَهللا)ََلَيمصوفَ

َكافَكلَالوسلَرجاَلًَ  ذلََلفَالذكوَيفَالمبادةَأكملَو ليه
َكافَ ذاب َأ دنباَأاّدَمنَ -٘ كلَأموَفيهَِاّدةَو وةَ ىَلو

َولوَتوىَإذاَ)يفَالمذابََالادَابلتذكي )ََاوخوَفالادَّ
وذو واََأدابره كفوواَاؼبال كةَيضوبوفَوجوه  ََوَالذينيتوىفَ

لفَالمذابَابلتذكيَ(َجاءتََيتوىف(َفكلمةَ)ََ ذابَاغبويق
َابلتذكي(ََاؼبال كةَتَزيالونّزؿَ()ََ ذابَاغبويقوذو واَ)َََأاد

َابلتأنيث الفعل مع املالئكة أما مواضع

يفَالمذابَ )ََؼباَتكوفَهَاؾَحيةَفي اَ ذابَفػػَالخف -ٔ
يضوبوفََاؼبال كةتوفت  ََافكيفَإذيفَ ولهَتما:َ)ََابلت نيم

لفَالمذابَابلت نيمَ(َجاءتََتوفت  (ََ)ََوجوه  َوأدابره 
َابلت نيم(ََ لي  َاؼبال كةتتَّزؿَفي اَأخّف.َو ولهَتما:َ)َ

َ(َاؼبال كةَوالووحَفي اَمنَكلَأموتَزؿََو ولهَ)
كماَيفَ ولهَََالت نيمَكلَبشارةَيفَالنوحفَالكو َأت)َبصيةة -ٕ

َ(.َاؼبال كة البَ(َوَ)ََاؼبال كةَفَادتهتما:َ)َ
َ-:ابلت نيمَفنطَ )َالفملَمعَاؼبال كةَاثَ َموضم يتضحَفباَسبقَأنهَيفَ:َإذف

 .موَيكوفَفيهَادةَأوَ وةَفالخفَ )َابلت نيمأكلَ -ٔ
 .َيفَكلَالنوحفَابلت نيمَةالبشاَر -ٕ
اؼبال كػػةَهػػ َالػػ َاندتػػه؟ََ فَػََاَدتْػػُهَاْلَماَلِ َكػػُةَ{َؼبػػاذاَجػػاءَالنػػوؿَاغبػػقَهَػػاَِبففا ػػدةَ/

َ-:(َالشيخَدمحمَمتويلَالشمواويَ)َهلَكلَاؼبال كةَاجتممواَأوَاندواَزكو ؟َ
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َل َلفَجربيػػلَ ليػػهَال ػػالـَالػػذيَانداهَ.َلنػػدَجػػاءَهػػذاَالنػػوؿَاغبػػقَلػػَفطنَإ:ََ
لػػػهَج ػػػةَ )َمَ ػػػا َأمػػػاَالصػػػوتََ-كاإلن ػػػافَََ-اػػػ ءَهػػػو َأفَالصػػػوتَيفَاغبػػػدثَ

 لػػ َفػػالَيمػػوؼَاإلن ػػافَمػػنَأيػػنَ تيػػه َإفَاإلن ػػافَي ػػممهَوك نػػهَالنػػادـَمػػنَاؼبػػاَال
َ )َمنَكلَاعب ات َوك فَهَاؾَملكاَيفَكلَمكاف.

َنَالصَّاغِبِ َََ)َمواضعَاضبطَ/َٕٙٚسؤاؿَر  َ َ(؟.َنَِبيًّاَمِّ
َنَالصَّاغبِِ َََ)وردتَ/ََٕٙٚاعبوابَر  َََََ َ–َاؿَ مواف)ََ وراليفَموت َ(ََنَِبيًّاَمِّ
 ا دةَالز دةََ ل َونضبط ا(َ رئ)ََالواوفاتَ( َإَلَأنهَيفَحؿَ موافَبز دةَالصا

َالطوؿ َويفَلل ورة َال الـ  َ لي ما َزكو  َبن َوبىي َالَيب َبه َاؼبنصود َ مواف َيف  
َ-الصافاتَاؼبنصودَبهَاسحقَبنَإبواهي َ لي ماَال الـ:

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 .الصافات َّ ىت نت  مت زت رت يب ُّٱ -2

ََأ ََََّيُكػػوُفَيلَُغػػاَلـٌََ)َمواضػػعَاضػػبطَ/َٕٚٚسػػؤاؿَر ػػ َ َو َػػْدَبَػَلةَػػِنَََ َػػاَؿََربِّ
ََيُكػوُفَيلَُغػاَلـٌََيفَحؿَ موافَ)َ(َاْلِكبَػُوََواْموََأِ)ََ اِ وٌَ ََأ َّ َكانَػِبَاْمػوََأِ)ََوََ َػاَؿََربِّ

َ؟.(َيفَسورةَمو َرَبَِِ ِتيًّاَ اِ وًاََوَ ْدَبَػَلْةُبَِمَنَاْلكَِ
َََََ ََٕٚٚاعبوابَر   َأفَ/ َونضبطه َنف ه َاغبديمَ ن َزكو  َ دـ َ مواف َحؿ يف

ََواْمَوَأِ)َ موافَاس َال ورةَمذكوَفندـَنف هَهَاَيفَحؿَ موافَ)َ َاْلِكبَػُو َبَػَلَةِنَ َوَ ْد
ََوَ ْدَوََكانََ( َبيَماَيفَسورةَمو َ دـَزكو َاغبديمَ نَاموأتهَ)َََ اِ وٌَ ِبَاْمَوَأِ)ََ اِ وًا

َ َِ ِتيًّا َاْلِكرَبِ َِمَن َؼبوافنةَبَػَلْةُب َوأيضا َفي ا  َاؼبؤنمَاموأته َفي ا َمؤنمَفندـ َومو  )
يًّاَ–ََرِضيًّاَ–ََولِيًّاَ–ََاِنيًّاَ–ََخِفيًّافواصلَاو تَال َ بل اَوبمدهاَ)َ َ–َِ ِتيًّاَ–َظبَِ

ًئا َ(.ََوَ ِشيًّاَ–ََسِو ًََّ–ََايػْ
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يفَ صػةَزكػو َ ليػهََ(َولػد)ََوَ(َغػالـ)َماَهوَالفوؽَب ََ/َٕٛٚاؿَر  َسَؤ
وَ الػبَ(ََأنػػػّ َيػكػػوُفَلػػْ َغػػالـٌََ)ؼبػاذاَ ػاؿَزكػو ََوَ ال الـَومو َ لي ػاَال ػالـ

َ؟.فذكوَزكوّ َالةالـََ َوذكػػػوتَمو َالولػػدََ(ََأنػػّ َيػػكػػوفَلػػْ َولػػَدٌََ)مو َ
َ-:و تَه ا/ََٕٛٚاعبوابَر  َََََ
 رث يت  ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱٱ -1

 .عمران آل َّ ىث نث مث زث

 يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم ٱُّٱ -2
 .عمران آل َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

أمػػاَابلَ ػػبةَإ:َاسػػتمماؿَالةػػالـَمػػعَزكػػو َف ػػوَاؼبَاسػػجَ َلّفَهللاَتمػػا:َبّشػػوهَبيحػػىي َ
 ٌ َيصل َيفَاػوابَأّفَهللاَيبشػُوَؾَبيْحيَػ َمصػد اًَفَاَدتهَاؼبال كُةَوهَوَ ا)َ:  اؿَتما:

 .ووبي َغالـََٜٖحؿَ موافََ(بكلمػٍةَمنَهللِاَ
أّمػػػػاَابلَ ػػػبةَإ:َاسػػػتمماؿَالولػػػدَمػػػعَمػػػو َ َف ػػػوَاؼبَاسػػػجَأيضػػػاًَ ذلػػػََأّفَهللاَبّشػػػوهاَ

َ مػػػػو َإّفَهللاَيبّشػػػػوؾ)ََ :بكلمػػػػةَمَػػػػهَاظبػػػػهَاؼب ػػػػيحَ َ ػػػػاؿَتمػػػػا: َإذَ الػػػػبَاؼبال كػػػػةَُ
)َالكلمػػةَ(َالػػ َبّشػػوهاَهللاَبػػاَأ ػػّ َمػػنََوَ(َبكلمػػٍةَمَْػػُهَاظْبُػػُهَاؼب ػػْيُحَ ي ػػ َابْػػُنَمػػو َََ

 الػذيَبّشػػوَهللاَبػهَزكػػو َ َف ػ َتصػحَلكػػّلَمػاَأرادَهللاَأْفَيكػػوفَ َ ػاؿَتمػػا:(َالةػالـ)
َكْنَفيكوفَُ)  ٕٛي،َ(إمباَأموُهَإذاَأراَدَاْيئاًَحْفَينوَؿَلُه

   َواؼبفػودَواعبمػع:َيُنػاؿَللػذكوَوالنثػ َفالولػد (:َالةػالـ)ََ َمػنأ ػَ(َالولػد)َوابلتػايلَ
َأانَأ ػػػػػّلَمَْػػػػػََمػػػػػاَلًَوولػػػػػداًَ)َ ػػػػػاؿَتمػػػػػا:َ:َ َفلّمػػػػػاَبّشػػػػػوهاَبػػػػػػَٜٖالك ػػػػػفََ(َإْفَتػػػػػوفَِ

 (الولػػػػػػػػػػد)وهػػػػػػػػػػ َ امػػػػػػػػػػةَ َسػػػػػػػػػػ لبَدبػػػػػػػػػػاَهػػػػػػػػػػوَأ ػػػػػػػػػػّ َمػػػػػػػػػػنَالةػػػػػػػػػػالـَوهػػػػػػػػػػوَ(َالكلمػػػػػػػػػػة)
َ.فَاسجَالمموـَُالمموـََ َواػبصوُصَاػبصوصََ
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ـٌََومَلَْيَبَْ ْ ػػػِنََبَشػػػٌوََومَلََْأُؾَبَِةيًّػػػا)ََ أمػػػاَيفَسػػػورةَمػػػَو ََيُكػػػوُفَيلَغُػػػاَل (َ الػػػبََ َالَػػػْبََأ َّ
ََغػػػالـ(َلنػػػهَسػػػبن اَتبشػػػيَاؼبلػػػََؽبػػػاَابلةػػػالـَ)) َِ َِلََهػػػَجَلَػػػ َِ َػػػاَأاََنََرُسػػػوُؿََربِّػػػ  َػػػاَؿَِإمبَّ

 (ٜٔ/ُغاَلًماَزَِكيًّاَ
َالػلػُهَ)ََ:وؼباذاَ ػاؿَهللاَتػمػا:َـباطباًَزكػويػا ََ  ٓٗحؿَ موافََ(َمػايشػاءََُيفػمػلَُكػذلِػ

َالػلػُهَ)َ : و اؿَـباطباًَمو  َِ  ٚٗحؿَ مواف(َمػػاَيػشاُءََىَبْلػقَُكذلِػ
َالػلػػػُهَ)ََوأمػػاَ ولػػهَـباطبػػاًَزكػػو َ :اعبػػواب ََ َ(َالفمػػلَ)ذلػػََأفَ(ََمػايشػػػاءََُيفػمػػػلَُكػذلػػِػ

وملََ؟ينػوؿَلػََ ا ػلَ:َملََفملػبَكػذا اـ َأَلَتوىَأنػهَ ػدََفالفمل َ(َاػبلق)َأي وَمنَ
َكػػػذاَفتنػػػوؿَ:َأانَ وَليصػػػحَأفَتنػػػوؿَأانَأخلػػػقَماأاػػػاءَفإنػػػَََلََمػػػاَأاػػػاءَأفمػػػلتفمػػػل

 . ت تطيعَذلَ
َكػػػافَاػػػ هنما كمػػػاَيفَخلػػػقَوبػػػىيَأي ػػػوَمػػػنَ هػػػذا:َوإفَإهبػػػادَالذريػػػةَمػػػنَأبػػػوينَم مػػػا

ـَّبػػالَأبَيفَخلػػقَ ي ػػ  مػػنََالػػذيَهػػوَأي ػػوََُ(َالفمػػل)َفَاسػػجَذكػػوَإهبادنبػػاَمػػنَأ
َمػػػعَزكػػػو  د.فاضػػػلََ.مػػػعَمػػػو َالػػػ َملَيب  ػػػ اَبشػػػوٌَ(ََاػبلػػػقَ)وانسػػػجَذكػػػوَ اػبلػػػقَِ

 .ال اموا  
( ََيفملاستبمادَزكو َملَيكنَلموَخارؽَبلَاندرَبميدَفح نَالتمبيَبػَ)ََ/ََٔفا دة

ََ(َأن ج.َاػبلقواستبمادَمو َكافَلموَخارؽَفكافَذكوَ)َ
( َأمػاَإذاَأوجػدََيفمػلَاَمػنَمػوادَممتػادةَينػوؿَ)َاذاَصَعَهللاَ زَوجلَكا َ/َٕفا دةَ

َ(.َىبلقكا َاَمنَغيَالسبابَاؼبمتادةَفينوؿَ)َ
مػػػعَزكػػػو َلفََوالفمػػػلمػػعَمػػػو ََاػبلػػػقوتبشػػيَمػػػو َأاػػػدَغوابػػػةَمػػنَتبشػػػيَزكػػػو َفجػػػاءَ

َ.الفملأادَ وةَمنََاػبلق
 ربعَ)(َالو يػػػدةَيفَالنػػػوحفَيفَاؿَ مػػػوافَواب ػػػ َاؼبواضػػػػ من خن حن جن)ََ/َٖفا ػػػدةَ
َ(.نب مب زب
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َ(؟.َيَػْفَمُلََماََيَشاءَاللََُّ)َمواضعَاضبطَ/َٜٕٚسؤاؿَر  َ
َ–َاؿَ مواف)ََ وراليفَموت َ(ََيَػْفَمُلََماََيَشاءَاللََُّ)وردتَ/ََٜٕٚاعبوابَر  َََََ

(َ َ مواف َحؿ َيف َبمدها َجاء )َ َاغب،َ يق ىق يف ىف يثَاغب، َيف َوبمدها )
َالناؼَ:ؽبجا   ا دةَاليتيجَا ل ََونضبط ما(َني مي  زي ري ٰى)

َ-:( ٰىمنَ)ََاؽباء(َ بلَ يثمنَ)َ
 رث يت  ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱٱ -1

 ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 . مواف حؿ َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن رنمم ام يل

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2

 اك يقىق يف ىف يث ىثنث  مث زث رث يت ىت نت

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك

 مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي  زي

 .اغب، َّ حت جت هب

َرْمػػزًاَاضػػبطَمواضػػعَ)َ/َٖٓٚسػػؤاؿَر ػػ َ َِإَلََّ ـٍ ثَػػاَلَثََحؿَ مػػوافَ)َ(ََثالَثَػػَةَأَ َّ
َ؟.(َمو َلََياٍؿََسِو ًَّ

َ-اؼبواضعَه :/ََٖٓٚاعبوابَر  َََََ
  زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ري ٰى ين ىن نن من

 .مو  َّ خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج هتمث مت خت حت جت ُّٱ -2
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َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػػنَاؽبمػػػزةَ(َونوبط ػػػاَمػػػعَ مم ام(َوَ)َ يلمػػػنَ)َاؽبمػػػزةَيفَاؿَ مػػػوافََل ػػػاَ -ٔ

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنََ لػػ فَاَو مػػراءَ(َمػػعَ مممػػنَ)َالػػواءَونػػوبطَؿَ مػػواف َح
 اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة.

 ا ػػػدةَاليتيػػػجَ لػػػ َ(َ جسمػػػنَ)ََالػػػالـيفَحؿَ مػػػوافَ بػػػلََ( يلَمػػػنَ)َاؽبمػػػزة -ٕ
 .اؽبجا  

َكلمػػػػةَ)َ ىليفَحؿَ مػػػػوافَأتػػػػبَ)َ -ٖ (َ ىل(ََل ػػػػاَأتنيػػػػمَكلمػػػػةَ)َ يل(َمػػػػع
لفَالنا ػػػدةَتنػػػوؿَأفَالمػػػددَىبػػػالفَاؼبمػػػدودَيفَالتػػػذكيَوالت نيػػػم َوأتػػػبَكلمػػػةَ

(َ جس(َابلتػػػػذكيَلتوافػػػػقَاسػػػػ َال ػػػػورةَاؿَ مػػػػوافَابلتػػػػذكي َوأتػػػػبَكلمػػػػةَ)َيل)
 ل ورةَابلت نيمَمو .ابلت نيمَيفَسورةَمو َلتوافقَاس َا

(َوملَأتتَ ٰى ين ىن نن من  زنيفَحؿَ مػػػػػػػػوافَزادتَ)َ -ٗ
َ. ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل ََونضبط ايفَسورةَمو َ

ََََ)َأينَوردتَ/َٖٔٚسؤاؿَر  َ َ(؟.ََواذُْكوَرَّبَّ
ََََ)وردتَ/ََٖٔٚاعبوابَر  َََََ َ–َاؿَ موافَ)َ وراليفََمواتَثالث(َََواذُْكوَرَّبَّ

ََََ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط الك فَ(َاَ–ال واؼَ "َ َ موافَيفََََواذُْكوَرَّبَّ
َََ( َوأيضاَنضبط اَب ياؽَاو تَو ل َاليتيج:َ)َ"ك فَال واؼَ "َََواذُْكوَرَّبَّ

َ-:(َكثياَيفَنف ََإذاَن يب
  زن رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ري ٰى ين ىن نن من

 مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ -2
 .ال واؼ َّ مف خف حف جف
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 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ييىي ني مي زي ٱُّٱ -3

 .الك ف َّ مت  خت حت

َ)َمواضعَاضبطَ/َٕٖٚسؤاؿَر  َ ََ-ََواإِلْبَكارَِاِبْلَمِش ِّ ْاوَاؽَِاِبْلَمِش ِّ َ(؟.َواإْلِ

َ-اؼبواضعَه :/ََٕٖٚاعبوابَر  َََََ

  زن رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ري ٰى ين ىن نن من

 .ص َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ -2

  مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ٱُّٱ -3

 .غافو َّ يل ىل

َََ/َوالفوا دَالضبط
(َبيَمػػػػػاَاؼبوضػػػػػعَىل  مل(َأتػػػػػبَ)ََالطػػػػػوف ؿَ مػػػػػوافَوغػػػػػافوَ)َحيفَ -ٔ

 ا ػػػػػػدةَ لػػػػػػ ََونضػػػػػػبط  (َ يه ىهيفَسػػػػػػورةَصَأتػػػػػػبَ)ََالوسػػػػػػط
 .اختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب 

َكلمػػػػةحرةَالضػػػابطَ لػػػةَاللفػػػاظَىفَسػػػَو -ٕ َ( يك ىك)ََؿَ مػػػوافَ يػػػمَملَتػػػود
 ا ػػػػدةَالػػػػز دةَللموضػػػػعَأيضػػػػاَ لػػػػ ََونضػػػػبط ا َالػػػػىَوردتَىفَسػػػػورةَغػػػػافو

َ.اؼبت خو
َ-:الفوؽَب َالمش َوَاإلبكارَوَالمش َوَاإلاواؽَ/َفا دة

َبػػػهَاإلن ػػػافَيفَالصػػػباحَالبػػػاكوَبمػػػدَأفَانـَطػػػواؿََ ءأوؿَاػػػَممَػػػاهَ:اإلبكػػػار ينػػػـو
َابلت ػبيحَيفَحمعَأمػوَل ػيدانَذكػو َيفَسػورةَاَالليل َوَ دَمتَإ واهن ؿَ مػوافَِبفَينػـو
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َ

ٕٔٚ 

َكانػػػبَموتبطػػػةَِبمػػػوَل ػػػيدانَدمحمََاَلسػػػتيناظالليػػػلَوَ َػػػدَ مػػػنَالَػػػـو َوَيفَاؼبػػػوةَالثانيػػػة
َكافَيفَسػورةَغػافو َويفَاؼبػوت َقبػدَأفَمػنَمَ ابلت بيحَيفَنف،َهذاَالتو يبَوهذا

فكػػافَالمػػوَمػػوتبطَجببػػاؿَت ػػبحَمػػعََ:اإلاػػواؽي ػػتينا َأمػػاََتلنػػ َالمػػوَبشػػوَيَػػاـَو
َكػػافَالمػػوَؽبػػاَيفَاإلاػػواؽَأيَ سػػيدانَداودَوَاعببػػاؿَابلطبػػعََلَتَػػاـَف ػػ َصبػػادَوَؽبػػذا

يفَالتمبػػػي ََالنػػوحف َػػدَاػػػووؽَالشػػم، َوَفبػػػاَسػػبقَنف ػػػ َالفػػوؽَبػػػ َالتمبػػيينَود ػػػةَ
صػل َهللاََسيدانَدمحم   َبهَإ:ونمل َجيداَأنهََلَيَطقَ نَاؽبوىَوماَهوَإَلَو  َأَو

 .تما:منَ بلَخالقَالكوفَسبحانهََوَ ليهَوحلهَوسل 
(َلو دهاَ مث(َوردتَكلمةَ)َٖٔمنَسورةَصَاويةَ)َالثاِنيفَاؼبوضعََمال ظةَ/

 .َّ يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱٱبدوفَغبكارَاوَااواؽ:

يفََمػػاَدَللػػةَتنػػد َال ػػجودَ لػػ َالوكػػوعَيفَاػبطػػابَؼبػػو َ/َٖٖٚسػػؤاؿَر ػػ َ
ََواْسػػُجِديََوارَْكمِػػ ََمػػَعََسػػورةَحؿَ مػػواف:َ)(َمػػنَٖٗاويػػةَ) َِ َ ََمػػْوَ َُا ْػَُػػِ َِلوَبِّػػ

َ؟.الوَّاِكِمَ َ(
َ-:فاضلَال اموا  َاعبوابَللدكتور/ََٖٖٚاعبوابَر  َََََ

َكافَاغبك َخاصػاًَابلَ ػاءَمثػلَ ولػهَال كاـَتُذكوَ موماًَلةانثَوالذكورَإَلَإذ ا
ََواْسػػػُجِديََوارَْكمِػػػ ََمػػػَعََتمػػػا:َـباطبػػػاًَمػػػو َيفَسػػػورةَحؿَ مػػػواف:َ) َِ َ ََمػػػْوَ َُا ْػَُػػػِ َِلَوبِّػػػ

{(َويفَأتخػػػيَالوكػػػوعَهَػػػاَدَللػػػةَمػػػعَأنػػػهَ )َ بػػػلَال ػػػجودَيفَالصػػػالةَٖٗالػػػوَّاِكِمَ َ 
َايفَكػػلَركمػػةَسػػجدت َوركػػوعَوا ػػدَلػػذَوهػػذاَلنػػهَتمػػا:َجػػاءَابلكثػػوةَ بػػلَالِنلّػػةَلف

 ػػػّدـَال ػػػجودَ لػػػ َالوكػػػوعَيفَاويػػػة.َويفَال كػػػاـَ لػػػ َاؼبػػػوأةَاَل تػػػداءَابلوجػػػاؿَمػػػعَ
َ.التخّف 
َََال َوردتَؼبو َموةَوا دةَيفَالنوحف؟(َََواْسُجِديَ)ؼباذاَوردتَكلمةَطيج:َ

هَػػػػاؾََملَتتكػػػورَلنػػػهَلػػػػوَخاطػػػجَأّيَأنثػػػػ َأخػػػوىَوأموهػػػػاَابل ػػػجودَلنػػػػاؿَاسػػػجديََو

https://www.almrsal.com/post/399768
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َوغاسػػقَ–والفلػػقََ-والَفػػاَثتََ-الصػػمدَ)َكلمػػاتَ ديػػدةَملَتتكػػورَيفَالنػػوحفَمثػػلَ
َ.ولوَا تض َالموَلكورها(َوضيزىََ-وو جََ-
ََيفَتوتيػجَالنَػوتَوالوكػوعَوال ػجودَيفَاويػة:َ)َاللم ػةَالبيانيػةماَ َِ َ ََمػْوَ َُا ْػَُػِ َِلَوبِّػ

َ.(؟ََواْسُجِديََوارَْكِم ََمَعَالوَّاِكِم ََ
ََواْسػػُجِديََوارَْكمِػػ ََمػػَعَالػػوَّاِكِم َََيفَاويػػة:َ)َاللم ػػةَالبيانيػػةأمػػاَ َِ (َََ ََمػػْوَ َُا ْػَُػػِ َِلَوبِّػػ

َكل ػػاَملَتتكػػورَلنػػهَملَىباطػػجَبػػاَأنثػػ َلكػػنَهػػذهَاويػػةَمتدرجػػةَمػػنَالكثػػوةَإ:َ هػػذه
َالمبػػػادةَيفَالصػػػل َ َػػػبَأيَ بػػػدَوخضػػػعَ) ٌبَحاَنءَأَمَّػػػْنَُهػػػَوَ َانِػػػَالنلػػػة َا َػػػ َ مػػػـو

( َواسػػػػػجديَأ ػػػػػلَمػػػػػنَالنَػػػػػوتَواركمػػػػػ َأ ػػػػػلَلفََ(َالزمػػػػػوٜ)اللَّْيػػػػػِلََسػػػػػاِجًداََو َا ًِمػػػػػاَ
ال ػػػػجودَأكثػػػػوَمػػػػنَالوكػػػػوعَولكػػػػلَركمػػػػةَسػػػػجد فَوهَػػػػاؾَسػػػػجودَلػػػػي،َيفَالصػػػػالةََ

ؼبػػاذاَالتػػدرجَمػػنَالكثػػوةَك ػػجودَال ػػ وَوالػػتالوةَوالشػػكوَفال ػػجودَأكثػػوَمػػنَالوكػػوع.َ
َ َأَيػسَ ػػػػاَالَّػػػػِذيَنَحَمَُػػػػواَارَْكمُػػػػواََمػػػػنَالنلػػػػةَإ:َالكثػػػػوةَ)يفَحيػػػػةَأخػػػػوىَتػػػػدرجَإ:َالنلػػػػة؟َ

ػػػَوََلَملَُّكػػػْ َتُػْفِلُحػػػوَفَ (.َيفَاويػػػةَ ػػػاؿََ(َاغبػػػ،ٚٚ)َواْسػػػُجُدواََواْ بُػػػُدواََربَُّكػػػْ ََوافْػَملُػػػواَاػْبَيػْ
واركم َمعَالػواكم َوالػواكم َمػذّكوَوصػالةَاؼبػوأةَيفَبيت ػاَأكثػو َؼبّػاَ ػاؿَمػعَالػواكم َ

(َمفضػػػولةَولػػػوَصػػػّلبَيفَبيت ػػػاَلكػػػافَأفضػػػل.َؼبػػػاَ ػػػاؿَمػػػعََعَالوجػػػاؿَيفَاؼب ػػػاجدمػػػَ)
الػػواكم َأّخوهػػاَو ػػّدـَمػػاَهػػوَأفضػػل.َالوسػػوؿَ) (َ ػػاؿََلَسبَمػػواَالَ ػػاءَم ػػاجدَهللاَ

َ َأَيػسَ ػػاَالَّػػِذيَنَحَمَُػػواَارَْكمُػػواََواْسػػػُجُدواََلكػػنَصػػالهتاَيفَالبيػػبَأفضػػل.َيفَحيػػةَأخػػػوىَ)
َوََلَملَُّكْ َتُػْفِلُحوفََ (َبدأَمػنَالنلػةَإ:َالكثػوةَوهػذاَحب ػجَمػاَََواْ ُبُدواََربَُّكْ ََوافْػَمُلواَاػْبَيػْ

َ.ينتضيهَال ياؽ
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َ

ٕٜٔ 

َ(؟.ََمَعَالوَّاِكِم َََ)َمواضعَاضبطَ/َٖٗٚسؤاؿَر  َ
الزهواوين ََل ظواََ وراليفَموت َ(َََمَعَالوَّاِكِم ََََ)وردتَ/ََٖٗٚاعبوابَر  َََََ

(َ َال ورت َر   َاو تَيف َٖٗنف،َر   (َ َابعبمع َ بل ا َالبنوة َيف (َ ين( 
َ-:( ختانسببَسياؽَاوية َويفَحؿَ موافَخاصةَبػَمو َ)َ

 .البنوة َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب ٱُّٱ -2

َََ)َاو تَالتاليػػةَمواضػػعَاضػػبطَ/َٖ٘ٚسػػؤاؿَر ػػ َ وِ يػػِهَاْلَةْيػػِجَنََُِمػػْنَأَنبَػػاءََذلِػػ
َََ ََََ)َ(إِلَيػػػ َََنُوِ يَ ػػػاََاْلَةْيػػػجََِِمػػػْنَأَنبَػػػاءَتِْلػػػ َََ)َ(إِلَْيػػػ اْلُنػػػَوىَنَػُنصسػػػُهََِمػػػْنَأَنبَػػػاءََذلِػػػ
َََ ََََنػَُّنػػصَسوَُكػػالًََّ)َ(َ َلْيػػ ََََ)َ(الوسُسػػلََِِمػػْنَأَنبَػػاءََ َلْيػػ ََ َلْيػػ َمػػاَ َػػْدََِمػػْنَأَنبَػػاءَنَػُنػػصس
َ؟.(َسَبقََ
َََذَََ)َمواضعأماَ/ََٖ٘ٚاعبوابَر  َََََ َََنُوِ يِهََاْلَةْيجََِِمْنَأَنَباءَِل َََوَ)َ(ََإِلَي َتِْل

َََنُوِ يَ اََاْلَةْيجََِِمْنَأَنَباء َ-:(َف  َإِلَْي
 جض مص خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل  مل  ٱُّٱ -2
 .هود َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىيني

 حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل  جل مك لك خك ٱُّٱ -3

 .يوسف َّ من  خن

َََالضبطَوالفوا دَ/
 حل  جل مك لك خك)َموضػػػػعَحؿَ مػػػوافَويوسػػػػفَ(َأتػػػػبَ)ََالطػػػوف يفَ -ٔ

 مم ام يل ىل  ملهػػػػودَ(َأتػػػػبَ)ََ)َموضػػػػعَالوسػػػػط(َبيَمػػػػاَيفَ خل



 ٕٕٓ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

:َيفَ ا ػػػػدةَاخػػػػتالؼَالوسػػػػطَبػػػػ َالطػػػػوف َاؼبتشػػػػاب  لػػػػ ََونضػػػػبط  (َ رن
 (. حل - خكبيَماَيفَالطوف َ)ََ(  مم  - ملأتبَ)ََالوسط

ويوسػػػفَبيَ مػػػػاَ ال ػػػةَأهنػػػػ َأ فػػػادَابػػػواهي َ لػػػػي  َال ػػػالـ َفبيَ مػػػػاََاؿَ مػػػواف -ٕ
( َوهػػودَلػػي،َمػػنَأ فػػادَ حم جم هلتنػػاربَيفَاللفػػاظَوَل ػػاَبمػػدهاَ)َ

َابواهي َ ليهَال الـَفجاءتَاللفاظَيفَسورتهَـبتلفة.
(َويفَسػورةََمػنَأنبػاءَالةيػجَذلػََ)َماَالفوؽَب َ ولهَتما:َيفَسػورةَيوسػففا دةَ/َ
 (؟َمنَأنباءَالةيجَتلََهودَ)

وَهػػ َلي ػػبَصبػػعَ مػػذكو وكلمػػةََ صػػص َكلمػػةَالَنصػػصَمػػذكوَمثػػلَكلمػػةَ ػػدد
 .اؼبنصوص أي اس َاؼبفموؿ دبم َال ودَأيَدبم   صةَوإمباَالَنصصَهَا

َ)ََ:و ػػػػػػػدَجػػػػػػػاءَيفَسػػػػػػػورةَيوسػػػػػػػفَ ولػػػػػػػهَتمػػػػػػػا:َيفَأوؿَال ػػػػػػػورة ََ ََ َلْيػػػػػػػ كَبْػػػػػػػُنَنَػُنػػػػػػػصس
ََاَ اْلَنَصصَِ َأْ َ نََ َُكَػَبَِمػنَ َػْبلِػِهََلِمػَنَاْلةَػاِفِل ََدبَاَأَْوَ يػْ ََهػػَذاَاْلُنػْوحَفََوِإف ََ (َ{ٖ} إِلَْيػ

 (َذلَ)َ ابستخداـ وه َ صةَوا دةَه َ صةَيوسفَ ليهَال الـَفجاءتَاوية
َ(َََ َُكَػػػػػَبَلَػػػػػَدْيِ ْ َِإْذََأصْبَمُػػػػػواَْأَْمػػػػػَوُهْ ََوُهػػػػػْ َ َذلِػػػػػ ََوَمػػػػػا ََ ِمػػػػػْنَأَنبَػػػػػاءَاْلَةْيػػػػػِجَنُوِ يػػػػػِهَإِلَْيػػػػػ
ؾبمو ػػػػػػػةَمػػػػػػػنََ صػػػػػػػصَ أمػػػػػػػاَيفَسػػػػػػػورةَهػػػػػػػودَفنػػػػػػػدَجػػػػػػػاءَفي ػػػػػػػا( َ{ٕٓٔ} ُكػػػػػػػُووفََيبََْ

َََ(َ)ََتلػػَ)َ أفَأت)َاويػػةَابسػػتخداـ فا تضػػ  النبيػػاء ِمػػْنَأَنبَػػاءَاْلَةْيػػِجَنُوِ يَ ػػاَ تِْلػػ
َِمػػػػػػػػنَ َػْبػػػػػػػػِلََهػػػػػػػػػَذاَفَاْصػػػػػػػػربَِْإفََّاْلَماِ بَػػػػػػػػَةَ ََ َُكَػػػػػػػػَبَتَػْمَلُمَ ػػػػػػػػاَأَنػػػػػػػػَبََوَلََ َػْوُمػػػػػػػػ ََمػػػػػػػػا ََ إِلَْيػػػػػػػػ

 (.َد.َفاضلَال اموا  )ََ.({ٜٗ} ِن ََلِْلُمتَّ
ََََ)َأمػػػاَمواضػػػع ََََاْلُنػػػَوىَنَػُنصسػػػهََُِمػػػْنَأَنبَػػػاءََذلِػػػ ََََنػَُّنػػػصَسَوَُكػػػالًَّ)َ(ََ َلْيػػػ َِمػػػْنَأَنبَػػػاءََ َلْيػػػ

ََََ)َ(َالوسُسلَِ ََ َلْي َ-ف  :َ(ََماََ ْدََسَبقَََِمْنَأَنَباءَنَػُنصس
 .هود َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -1

 نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّٱ -2
 .هود َّ زت رت يب ىب

 .طه َّ ىن من  خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
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َ

ٕٕٔ 

َالضبطَوالفوا دَ/
أنبػػاءَ ػػوىَالوسػػلَو لػػ َاليتيػػج:َ)ََابعبملػػةَاَلنشػػا يةَالثالثػػةاؼبواضػػعََنضػػبط -ٔ

 ََِّ)الثػاِن(ََو يي ىي ِّمػنَهػودَ)الوؿَ( َأيَاؼبوضعََ دَسبق
 ( مم خم حم جم يل(َوموضعَطهَ)َ رئ ّٰ

(َّٰ ِّ ُّ  َّلثػػاِنَمػػنَسػػورةَهػػودَوموضػػعَطػػهََتشػػاباَيف:)اؼبوضػػعَا -ٕ
 ىي ميتنػػػػدـَالنػػػػصَ لػػػػ َأنبػػػػاء َواختلػػػػفَاؼبوضػػػػعَالوؿَمػػػػنَهػػػػودَ)

 .(َتندمبَالنباءَ ل َالنصص ٰر ٰذ يي

(َأيَأتخػػوَ ٰذيفَأخػػوَالكلمػةَأتػػبَكلمػػةَ)ََالكػػاؼ(ََ خيمػعَكلمػػةَ)َ -ٖ
اوؿَالكلمػػػػػةَتنػػػػػدـَالنػػػػػصََالكػػػػػاؼ(َ خل(َوَ)َ ٍّالنػػػػػص َومػػػػػعَ)َ

(َّ  ُّ.) 

 يل ىل  مل)َالوؿََل ػػاَأنػػهَاتػػبَثػػالثَمواضػػعَيفَسػػورةَهػػود:ََظػػةَ/مال 
َالثالػػػػػػػػػػػػػػػم(ََو ٰر ٰذ يي ىي مي خي)ََالثػػػػػػػػػػػػػػػاِن(ََو رن مم ام

َ(َفانتبهَ َلبيج.رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ)
َ(؟.َىَبَْتِصُموفَََ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٖٙٚسؤاؿَر  َ

َ–َاؿَ مواف)ََ ورالَمواتَيفَأربع(ََىَبَْتِصُموفَََ)وردتَ/ََٖٙٚاعبوابَر  َََََ
"ََىَبَْتِصُموفَََامواءَ موافَ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اصَ(ََ–الَملََ–لشمواءَا

َ-:(َيفَمبٍلَلػَصاد
 جض مص خص حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض

 .الشمواء َّ من زن رن مم ام ٱُّٱ -2

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .الَمل َّ من خن
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 .ص َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمةَ)ََأيَاؼبوضعَالوؿَوالخييفَاؿَ موافَوَصَ)َ -ٔ  (. يق(َأت َ بل ا
َكانبَ ل َكفالةَمو   -ٕ ويفَالشمواءَاػبصومةَيفَالَػارَبمػدََيفَاؿَ موافَاػبصومة

َصػػػا  َويفَص أيَ:ََأفَكبكبػػػواَفي ػػػا َويفَالَمػػػلَاػبصػػػومةَبػػػ َفػػػوين َمػػػنَ ػػػـو
َكَػػػبَأدريَابلػػػوَلَالػػػو  َمػػػنَأيػػػ حدـََ؟َيمػػػنَ:َيفَاػػػ فخػػػتالؼَاؼبػػػاَال لػػػ ن

َه.وامتَاعَإبلي،َمنَال جودَله َوؿباجتهَربهَيفَتفضيلهَ لي
َاْلَمِ ػيحَُ)َ(َمػْو ََََاْبنََُِ يَ  َاْلَمِ يحَُ)َكيفَنضبطَمواضعَ/َٖٚٚسؤاؿَر  َ

َ؟.(ََمْو ََََاْبنَُ
َ ورالَمواتَيفَثثال(َََمْو ََََاْبنََُِ يَ  َاْلَمِ يحََُ)وردتَ/ََٖٚٚاعبوابَر  َََََ

َ-:(َموضم الَ اءََ–َاؿَ مواف
 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -2
  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب
 .الَ اء َّ مل يك ىك مك

 ىن من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين

 يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ

 .الَ اء َّ ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َوردَ ينَل ظػواَاسػ َ)َ( َ ينفباَيلتب،َ ل َاغبفاظََضبطَمواضعَاس َ)َ
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َ

ٕٕٖ 

مػنََال ػ مػواف َونػوبطَ ػ َ (َمػعَ ينمػنَ)ََالمػ  َنوبطَال  َوَالم فيهَ ويفَ
َكَػبَتنػوأَيفَسػور)َ)َحؿَ مػوافَوالَ ػاءَ(َاء َدبمػ  الََس (َمعَ ين)َ :َأنػهَإذا

َ.(  مئ زئ رئ ّٰفتذكوَأنهَأتبَ)َ
َ-يفَالتوبة:َووا دةمواتَيفَسورةَاؼبا دةََأربعفوردتَأيضاََ(ََمْو ََََاْبنََُاْلَمِ يحََُ)َأما
 ني مي ريزي ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -1

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت  حت جت

 .اؼبا دة َّ  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -2

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ

 .اؼبا دة َّ  ىث نث مث زث رث يتىت

 مس خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -3

 .اؼبا دة َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خصحص

 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -4

 جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حص

 .التوبة َّ  خف حف

َوالفوا دَ/َالضبطَ
(ََال ػ َوالمػ ََل ظواَأفَسور)َاؼبا دةَوالتوبةََلَيوجدَيفَاظبي ماَ ػويفَ)َ -ٔ

 .( ينَولذاَملَ )َفي ماَاس َ)
  خس حس)ََالػػػػػػواو(َأتػػػػػػ َبػػػػػػز دةََأيَسػػػػػػورةَالتوبػػػػػػةاؼبوضػػػػػػعَالخػػػػػػيَ)َ -ٕ

َ. ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبطه(َ مس
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مػػوةَواؼب ػػيحَمػػوةَوابػػنَمػػو َمػػوةَيفَالنػػوحفََمػػاَاللم ػػةَالبيانيػػةَيفَذكػػوَ ي ػػ َفا ػػدةَ/
َ(َ فاضلَال اموا َد.َ)الكو ؟َ

لوَ ملَاَم حاًَيفَالنػوحفَالكػو َكلػهَ ػنَ ي ػ َقبػدَأنػهَيُػذكوَ لػ َإ ػدىَهػذهَ
َالصيغ:
 َويدخلَفي اَاؼب يحَ َاؼب يحَ ي  َابنَمو  َاؼب يحَابنَمو َ)لنبه(.اؼب يح:َ
   (.َاظبهَي  َ)ويدخلَفي ا:َ ي  َابنَمو َو َ يَ
  (.َُكَيتهَ)َابنَموَ

سػواءَو ػدهَأوَاؼب ػيحَ ي ػ َابػنَمػو َأوَاؼب ػيحََاؼب يحَيفَكلَال ور يمَوردَ
ابػػنَمػػو َملَيكػػنَيفَسػػياؽَذكػػوَالوسػػالةَوإيتػػاءَالبّيَػػاتَأبػػدأًَوملَتػػودَيفَالتكليػػفَوإمبػػاَ

ػػػُوِؾََِإْذَ َالَػػػِبَاْلَماَلِ َكػػػةََُ).َأت)َيفَمنػػػاـَالثَػػػاءَأوَتصػػػحيحَالمنيػػػدة ََيُػَبشِّ َ ََمػػػْوَ َُِإفََّاللَّ
نْػَياََواْوَِخػػػوَِةََوِمػػػَنَاْلُمَنػػػوَِّبَ َ ِبَكِلَمػػػٍةَِمَْػػػُهَاظْبُػػػُهَاْلَمِ ػػػيُحَِ يَ ػػػ َابْػػػُنََمػػػْوَ َََوِجيً ػػػاَيفَالػػػدس

ََ(َحؿَ مواف(َ)٘ٗ) َ َػتَػْلََاَاْلَمِ يَحَِ يَ  َاْبَنََمْوَ َََرُسوَؿَاللَِّ َوَماَ َػتَػلُػوُهََوَمػاََو َػْوؽِبِْ َِإانَّ
َ َِمَْػػُهََمػػاَؽَبُػػْ َبِػػِهَِمػػْنَِ ْلػػٍ َِإَلَّ ٍَّ َصػػَلُبوُهََوَلِكػػْنَُاػػبَِّهَؽَبُػػْ ََوِإفََّالَّػػِذيَنَاْختَػَلُفػػواَِفيػػِهََلِفػػ ََاػػ

ََُهػػػػوَََ(َ)َ(َالَ ػػػػاءٚ٘ٔ)َاتِّبَػػػػاَعَالظَّػػػػنََِّوَمػػػػاَ َػتَػلُػػػػوُهَيَِنيًَػػػػا ََكَفػػػػَوَالَّػػػػِذيَنَ َػػػػاُلواَِإفََّاللَّ ََلَنػػػػْد
َاْلَمِ يَحَابْػَنََمػْوَ َََوأَُ ََ ًئاَِإْفَأَرَاَدَأَْفَيُػْ ِل ََايػْ َِمَنَاللَِّ َُ مَّػُهَاْلَمِ يُحَاْبُنََمْوَ ََُ ْلََفَمْنَيَبِْل

َُ َواللَّ ََػُ َمػػاَىْبلُػػُقََمػػاََيَشػػاءَُ َال َّػػَماَواِتََواْلَْرِضََوَمػػاَبَػيػْ َُ َُمْلػػ يًمػػاََوللَِِّ َوَمػػْنَيفَاْلَْرِضَصبَِ
ََاْ ٍءََ ِديوٌَ ََ َوَجَمْلََػاَ)َوكذلََابػنَمػو َملَأت)َمطلنػاًَابلتكليػف(َاؼبا دة(َٚٔ)ََل َُكلِّ

ػػاَُضػػِوَبَ(َاؼبؤمَػػوف(َ)ٓ٘)َابْػػَنََمػػْوَ َََوأُمَّػػُهََحيَػػًةََوَحَويْػََانُبَػػاَِإَ:ََربْػػػَوٍةََذاِتَ َػػػوَاٍرََوَممِػػ ٍَ َوَلمَّ
َِمَُْهَ ََ َ(َالزخوؼ(.ٚ٘)َيِصدسوَفَاْبُنََمْوَ َََمَثاًلَِإَذاَ َػْوُم

َ ي ػػ َيفَكػػلَأاػػكاؽباَف ػػذاَلفػػاَ ػػاـَ )َللتكليػػفَوالَػػداءَوالثَػػاءَف ػػوَ ػػاـأمػػاَ
ََػاُهَاإْلَِ) ََاََ َل ََحََثرِِهْ َبِِميَ  َابْػِنََمػْوَ ََُمَصػدِّ ًاَِلَمػاَبػَػْ ََيََديْػِهَِمػَنَالتػَّػْورَاِةََوَحتَػيػْ يػَلََو َػفَّيػْ قبِْ

(َٙٗ)ََصػػػدِّ ًاَِلَمػػػاَبػَػػػْ ََيََديْػػػِهَِمػػػَنَالتػَّػػػْورَاِةََوُهػػػًدىََوَمْوِ ظَػػػًةَلِْلُمتَِّنػػػ ََِفيػػػِهَُهػػػًدىََونُػػػوٌرََومَُ
َالَّػػِذيَِفيػػِهَيَبْتَػػػُووفَََاؼبا ػػدة(َ) َ يَ ػػ َابْػػُنََمػػْوَ ََ َػػػْوَؿَاغْبَػػقِّ ََ (َمػػو (َوَلَقبػػدَيفَٖٗ)ََذلِػػ

َكلهَحتيَاهَالبيَاتَإَلَمعَلفاَ) ِ يَ ػ َاِبْلبَػيََِّػاِتَ َػاَؿَ َػْدََوَلمَّاََجاَءََ(َ)َ ي  َالنوحف
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َََوأَِطيمُػػػوفَِ َََلُكػػػْ َبَػْمػػػَ َالَّػػػِذيَزَبَْتِلُفػػػوَفَِفيػػػِهَفَػػػاتػَُّنواَاللَّ ػػػُتُكْ َاِبغبِْْكَمػػػِةََوِلُبػَػػػ ِّ (َٖٙ)َِجئػْ
الزخػػوؼ(َوملَ تَأبػػداًَمػػعَابػػنَمػػو َوَلَاؼب ػػيح.َإذفَفػػالتكليفَ )َبلفػػاَ ي ػػ َأوَ

ِإْذَ َػػاَؿَاغْبََوارِيسػػوَفََ َِ يَ ػػ َابْػػَنََمػػْوَ َََهػػْلََيْ ػػَتِطيُعََةَ)الثَػػاءَأيضػػاًَوكلمػػةَ ي ػػ َ امػػ
ػُتْ َُمػْؤِمَِ ََ َُكَػْ ََِإْف ََاََما ِػَدًةَِمػَنَال َّػَماِءَ َػاَؿَاتػَُّنػواَاللَّ َأَْفَيُػََػّزَِؿََ َليػْ ََ (َاؼبا ػدة(َٕٔٔ)ََربس

يتػػػهَواللنػػػجَيفَفاؼب ػػيحَلػػػي،َاظبػػاًَولكَػػػهَلنػػجَو ي ػػػ َاسػػػ َأيَي ػػوعَوابػػػنَمػػو َكَ
(َ ي ػػػ الموبيػػػةَ )َللمػػػدحَأوَالػػػذـَواؼب ػػػيحَممَاهػػػاَاؼببػػػارؾ.َوالتكليػػػفَجػػػاءَابظبػػػهَ)

َُكَيته. َولي،َبلنبهَوَل
َ(؟.ََوِجيً اَ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٖٛٚسؤاؿَر  َ

َََََ َر   ََٖٛٚاعبواب /َ َََوِجيً اَ)وردت )َ َموت  َ مواف)َ وراليف َ–َاؿ
َ-:ال زاب(

 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل

 ري ٰى ينىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -2
 .ال زاب َّ  ني مي زي

َ(؟.َيفَاْلَمْ دََِ)َمواضعَاضبطَ/َٜٖٚسؤاؿَر  َ
َ–َاؿَ مواف)ََ ورالَمواتَيفَثالث(ََيفَاْلَمْ دََِ)وردتَ/ََٜٖٚاعبوابَر  َََََ

َ-:ابلشموَ ا دةَالضبط ل ََونضبط اَمو َ(َ–اؼبا دةَ
ََافَْوََمَْ َِوَََ َََوَْػَمٌََةَلَِدََا َِمَََ***َحفَْْوَنََُالَْيفََةٌَثََاَلَثََ"ََيفَاْلَمْ دََِ"

 . مواف حؿ َّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -2
 زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ



 ٕٕٙ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يبىب نب مب
 يك  ىك مك لكاك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث
 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىلمل
 .اؼبا دة َّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 .مو  َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبىب نب ٱُّٱ -3

َكلمةَ)ََمال ظةَ/ َ(. نئيفَاؿَ موافَواؼبا دةَأت َبمدها
يمنَايخاً؟َحؿَ مواف(َ(َٙٗ) جم يل ىل مل خلَ)َفا دةَ/ َهلَك الًَ

هػػػ َدوفَالشػػػيخ.َالك ػػػلَهػػػوَ بػػػلَالشػػػيخوخةَبمػػػدَالشػػػبابَ َػػػدَالربمػػػ َأوَ بيػػػلَ
َك ػػػلَالربمػػػ َوسػػػيدانَ اؼب ػػػيحَملَيبلػػػغَالشػػػيخوخةَهػػػوَرُفػػػعَوملَيكػػػنَاػػػيخاًَوإمبػػػاَهػػػو

َكػػػافَيفَالثالثػػػةَوالثالثػػػ َهػػػذهَبدايػػػةَالك ولػػػة.َالشػػػيخَأكػػػربَيبػػػدأَمػػػنَال ػػػت .َ و ػػػالوا
َك ولػػػػػةَمػػػػػاَملَيبلػػػػػغَدرجػػػػػةَ َكل ػػػػػا الك ػػػػػلَالاػػػػػ وَهػػػػػوَ َػػػػػدَالربمػػػػػ َو بل ػػػػػاَوبمػػػػػدها

َ.(َفاضلَال اموا  َ.دَ)َالشيخوخة.َالك ولةَبمدهاَمبااوةَفيةَالشيخوخة.
َ(؟.َاْلِكَتاَبََواغبِْْكَمَةََوالتػَّْورَاَةََواإِلقِبيلَََ)َمواضعَاضبطَ/َٓٗٚسؤاؿَر  َ

َ وراليفَموت َ(ََاْلِكَتاَبََواغبِْْكَمَةََوالتػَّْورَاَةََواإِلقِبيلَََ)وردتَ/ََٓٗٚاعبوابَر  َََََ
َ(َ–َؿَ موافح) َاؼبا دة َحؿَ موافَ) َيفَاية َخطابَللة ّٰ  َيفَ( َبيَما ا ج 

َ-:(  رب يئاؼبا دةَاػبطابَللمتكل َ)َ
 . مواف حؿ َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱ -1

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -2
 زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت ىبيب نب مب
 يك  ىك مك لكاك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث
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 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىلمل
 .اؼبا دة َّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

َكافَاؼبنصودَبذلََالكتابََ(َاْلِكَتابََويُػَملُِّمهََُ)َفا دةَ/ ماَاؼبنصودَابلكتاب؟َهل
َكصحفَإبواهي َ ليهَال الـ؟ََ َكالزبور َوالصحفَالو:  َالكتجَاؼبتندمة 

ََ-:(َالشيخَدمحمَمتويلَالشمواويَ)
{َأفَاغبقَ دَ لمهَماَََويُػَملُِّمُهَاْلِكَتابإفَذلََ دَيكوفَصحيحا َومم َ ََ

َدا َمنَزبور َموس َالذيَجاءَنزؿَ بله َوبمدَذلََتوراة َومنَصحفَإبواهي   ود 
َأفَت مةَ َال الـ َ نَ ي  َ ليه َأُثَِو َ دَ اؿ: َوبم َالملماء  ي  َمكمالَؽبا.

َكافَيفَيده.َوبذلََيبكنَأفَنف  َ َ َاْلِكَتابََأ شارَصباؿَاػبط {َأيَََويُػَملُِّمُه
َالكتابة َ ل  َال الندرة َ ليه َ ي   َإف َبنوله: َاؼبنصود َوما َهللاَ. َ ن َتلن  الـ
َإ:َ َ َاْلِكَتابََابإلضافة َََويُػَملُِّمُه  َ َأيضا َتمل  َأنه يلََ{ ََواإِلقبِْ ََوالتػَّْورَاَة {ََاغبِْْكَمَة

َكتابَمَزؿ َمثاؿَذلََ ولهَاغبق: َ َواذُْكػْوَفََماَيُػْتػَلىاَوكلمةَاغبكمةَ ادةَأت)َبمد
ََواغبِْْكػَمةَِ ََكاَفََلِطيفاًََخِبياًََيفَبُػُيوِتُكػنََِّمْنَحَ ِتَاللَِّ [.َح تَٖٗ{]ال زاب:َِإفََّاللََّ

َهللاَاؼبنصودَهَاَهوَالنوحفَالكو  َواغبكمةَه َكالـَالوسوؿَ ليهَالصالةَوال الـ.
َ(؟.َِإَ:ََبِنَِإْسوَا ِيلَََ)ك َموةَوردتََ/َٔٗٚسؤاؿَر  َ

َِإْسوَا ِيلَََ)وردتَ/ََٔٗٚاعبوابَر  َََََ ََبِن ََِإَ: ََٓؿَ مواف)َح واليفََموت (
(َوبمدهاَيفَاإلسواءَ رت يب ىب نباإلسواءَ( َجاءَبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ

َالفاء(َ بلَ نبمنَ)ََاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما(َيت ىت)
َ-:( يت ىتمنَ)َ

 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ خئ....... اكيق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
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 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -2
 .اإلسواء َّ يف ىف

ُتُك َ)َمواضعَاضبطَ/َٕٗٚسؤاؿَر  َ َ؟.وماَجاءَبمدهاَ(ََ ْدَِجئػْ
ُتُك َ)وردتَ/ََٕٗٚاعبوابَر  َََََ َ–َؿَ مواف)َحَ ورالمواتَيفََثالث(َََ ْدَِجئػْ

 َو موافَوال واؼَحبوؼَالواء َاايكبَصبيعَال ورَحبوؼَالزخوؼَ(َ–ال واؼَ
َ-:الم َوَالواء
 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱ -1

 .: مواف حؿ َّ خئ..... اكيق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث

 ين ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .ال واؼ َّ يه ىه مه جه

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -3
 .الزخوؼ َّ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ

ََ/َالضبط
(َوبمػػدهاَيفَالزخػػوؼَ خن(َوبمػػدهاَيفَال ػػواؼَ)َ رتبمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ

مػػنََاؽبمػػزةَ: ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََالثالثػػةصبيػػعَاؼبواضػػعََونضػػبط(َ ٰى)
َ(. ٰىمنَ)ََاغباء(َ بلَ خنمنَ)ََالباء(َ بلَرت)

َكلمةَ)ََ(ٓ٘مال ظةَ/َيفَنف،َالصفحةَاويةَ) (َولكنَ مح جح رتأتبَأيضا
(َ َحج بل ا (َ َكلمة َأف َتمل  َوبذا َتكورتَيفَحؿَ موافَ مح جح مج( )

َكلمةَ)َ   جت هب مب خب حب جب هئ مئٱٱُّ:( رتوتضبطَمنَخالؽبا

 .َّحس جس مخ جخ  مح جح مج حج مثهت مت خت حت
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َ

ٕٕٜ 

ئَػػِةَالطَّػػْيََِ)َمواضػػعَاضػػبطَ/َٖٗٚسػػؤاؿَر ػػ َ ََكَ يػْ ػػِ  ػػَنَالطِّ ََأْخلُػػُقََلُكػػ َمِّ ََأِّنِ
ػػػوًاَِفيػػػهََِفَػػػ َنُفخَُ ئَػػػِةَحؿَ مػػػوافَوَ)ََ(َِبِِْذِفَاللََِّفَػَيُكػػػوُفَطَيػْ ََكَ يػْ ػػػِ  َوِإْذَزَبْلُػػػُقَِمػػػَنَالطِّ
َ؟.(َاؼبا دةَفَػَتُكوفََُفَػَتَُفُخَِفيَ اَِبِِْذِنَالطَّْيَِ

َ-اؼبواضعَه :/ََٖٗٚاعبوابَر  َََََ
 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱ -1

 ىك مك لك يقاك ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
 مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك
 . مواف حؿ َّ خئ حئ جئ يي ىي ني

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ُّٱ -2
 زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يبىب نب مب
 يك  ىك مك اكلك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث
 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ملىل
 .اؼبا دة َّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػػػدةََبط  َ لػػػ ضػػػ(َون مث زثَ(َويفَاؼبا ػػػدةَ)يث ىثَيفَاؿَ مػػػوافَ) -ٔ

(َوسػػورةَاؼبا ػػدةَ يث ىث)َسػػورةَحؿَ مػػوافَمػػذكوَجػػاءَفي ػػاََ:التػػذكيَوالت نيػػم
وأيضػػاَمػػنَخػػالؿَاسػػتنواءَاؼبواضػػعَاؼبتشػػابةَ( َ مث زثَ)َمؤنػػمَجػػاءَفي ػػا

 و ل َضوءَهذهَالنا دةَيكوفَاؼبذكوَمتندماَ ل َاؼبؤنم.
حيةَحؿَ موافَمنَكالـَ ي ػ َ ليػهَال ػالـَيفَابتػداءَربديػهَابؼبمجػزةَاؼبػذكورةَوملَ -ٕ

تكنَصورةَبمدَفح نَالتذكيَابإلفواد َأماَحيةَاؼبا دةَف وَمنَكالـَهللاَتمػا:َلػهَ
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َالنيام ةَممدداًَنممػهَ ليػهَبمػدماَمضػبَفح ػنَالت نيػمَعبما ػةَمػاَصػورهَمػنَيـو
 ذلََونفخَفيه.

َكػػالـَ ي ػػ َ -ٖ ػػَنََ) ليػػهَالصػػالةَوال ػػالـَىفَحيػػةَحؿَ مػػوافَهػػذا ََأْخلُػػُقََلُكػػ َمِّ َأِّنِ
ئَػػِةَالطَّػػْيَِ ََكَ يػْ ػػِ  ػػوًاَفَػػ َنُفُخَِفيػػهَِالطِّ هَػػاَ)فيػػه(َأيَيفَهػػذاَالطػػ .َيمػػنََ(َفَػَيُكػػوُفَطَيػْ

أصػػػلَالتكػػػوينَ ػػػىَيػػػذكوه َأفَهػػػذاَطػػػ َجملػػػبَمَػػػهَطػػػياً َ َػػػدانَ ػػػواءةَذكػػػوَ
)فيكػػػػػػػػػػػػوفَطػػػػػػػػػػػػا واً(َيطػػػػػػػػػػػػيأوَمػػػػػػػػػػػػنَالطيػػػػػػػػػػػػور.َهَػػػػػػػػػػػػاَيويػػػػػػػػػػػػدَأفَيكلم ػػػػػػػػػػػػ َ ػػػػػػػػػػػػنَ
َكػالطيَ ممجزة والش ءاؼبمجزَإذاَ ّدمهَ الةَوا ػدةَتكفػ  َ )َبطػ َيصػَعَمَػه
ََيػػَفخَفيػػهَفيكػػوفَطػػياًَويطػػي َهػػذهَتكفػػ َيفَاغبجػػةَ لػػ َصػػدؽَنبوءتػػه .َفلمػػا
كػػػافَيتحػػػدثَ ػػػنَ الػػػهَمم ػػػ َذكػػػوَ الػػػةَوا ػػػدةَوكػػػافَاإلاػػػارةَإلي ػػػاَابلتػػػذكيَ

َ)ف نفخَفيه(َأيَيفَهذاَالط َاؼبوجودَب َأيديك .َ
َكانػػبَيفَتمػػدادَنمػػ َهللاَ ػػزَوجػػلَ لػػ َ ي ػػ َ  ليػػهَالصػػالةَوال ػػالـَحيػػةَاؼبا ػػدة

َِبُووحَِ ولذلََجاءتَ)ِإذَْ ََ َََ َوِإذَْ اْلَمْ ِدَوََكْ اًلََاْلُنُدِسَُتَكلُِّ َالَّاَسَيفَ أَيَّْدُت  َ لَّْمُت
يػلََ ئَػِةَالطَّػْيَِ زَبْلُػقَُ َوِإذَْ اْلِكَتاَبََواغبِْْكَمػَةََوالتػَّػْورَاَةََواإْلِقبِْ ََكَ يػْ ُفُخَ ِبِِْذِنَ ِمػَنَالطِّػِ  فَػتَػػَػْ

وًاَِبِِْذِنََوتُػرْبُِئَاْلَْكَمَهََواْلَبْػَوَصَِبِِْذِنَ ِفيَ ا  َوِإذَْ زُبْوُِجَاْلَمْوَت َِبِِْذِنَ َوِإذَْ فَػَتُكوُفَطَيػْ
َكلػهَاذكػوَهػذاَواذكػوَهػذا َنُِظػوَ َكَفْفػُبَبَػِنَ ػتَػُ ْ َاِبْلبَػيََِّػاِت( َِإْذَِجئػْ ََ ِإْسػوَا ِيَلََ َْػ

.َؼبػػػاَتنػػػوؿَلةػػػيَالما ػػػلَالت نيػػػمَأصػػػلحَللتمػػػددفيػػػهَإ:َاؽبيئػػػةَوجػػػاءَالت نيػػػمَلفَ
َكػ فَ اؽبيئػةَصػارتَأكثػوَمػنَ الػةَ"الشجواتَفي ا"َؼباَتنػوؿَ)في ػا(َيمػنَمتمػددة

ف ػػ َإذفَيفَؾبػػاؿَبيػػافَتمػػدادَنمػػ َهللاَسػػبحانهَوتمػػا:َ ليػػهَفاختػػارَالت نيػػمَلفَ
َكثػية:َ َكثػيَيمػنَهػوَيػذكوَلػهَنممػًا الت نيمَأليقَمعَصبعَغيَالما ل.َتمػدادَالػَِم 

َكذاَ)َوِإذَْ َكذاَواذكو ئَػِةَالطَّػْيَِ زَبْلُػقَُ اذكو ََكَ يػْ ُفُخَِفيَ ػا ِبِِْذِنَ ِمػَنَالطِّػِ  فَػَتُكػوُفَ فَػتَػػَػْ
ػػػوًاَِبِِْذِن(.َؼبػػػاَ ػػػاؿَ)في ػػػا(َممَػػػاهَصػػػارتَهيئػػػاتَمتمػػػددةَلفَاإلاػػػارةَبضػػػميَ طَيػْ
اؼبؤنػػػمَ)في ػػػا(َيشػػػيَإ:َهػػػذاَالتمػػػدد َف ػػػذاَهػػػوَاَلختيػػػار.َهػػػوَمػػػنَ يػػػمَاللةػػػةَ
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َ

ٕٖٔ 

الصػػلَأنػػهَإذاَنظػػوَإ:َاؽبيئػػةَأنّػػمَوإذاَنظػػوَإ:َالطػػ َذّكػػوَفمػػوةَنظػػوَإ:َاؽبيئػػةَ
مػػوةَنظػػوَإ:َالطػػ .َلكػػنَالػػذيَ ػػّوىَاختيػػارَالَظػػوَإ:َاؽبيئػػةَأفَضػػميَاؼبؤنػػمََو

يشػػارَبػػهَإ:َاؼبتمػػددَفجػػاءَبضػػميَاؼبؤنػػمَيفَموضػػعَتمػػدادَالػػَم َلفَفيػػهَتمػػدادَ
للػػَم َفػػاختيَالت نيػػم.َهػػذاَجػػزءَمػػنَال ػػؤاؿ َواتضػػحَالفػػوؽَبػػ َ)ِبذِن(َو)ِبذفَ

َ(.َلَميم د.َ  اـَا)ََهللا(َلفَج ةَالكالـَـبتلفة.
إ:َبػػػنَإسػػػوا يلَأِنَ ػػػدَجئػػػتك َ) ولػػػهَ -ٗ رسػػػوؿََ ليػػػهَالصػػػالةَوال ػػػالـكونػػػهَََ(َورسػػػوَلًَ

َكػافَموَسػالًََ ليػهَالصػالةَوال ػالـينتض َموِساًلَفمي  َ هػوَموَسػلَولػي،َموِسػلَفػإذا
َكػػلَالفمػػاؿَالػػ َتؤيػػدَصػػدؽَ فػػالَبػػدَأفَيكػػوفَهَػػاؾَمػػنَأرسػػلهَوهػػوَهللاَتمػػا:.َإذف

وفَفبػػػنَأرسػػػلهََلَمػػػنَالوسػػػوؿَنف ػػػهَواؼبمجػػػزاتَالػػػ َصػػػا ببَالوسػػػالةََلَبػػػدَأفَتكػػػ
َه َمنَِ بلَهللاَتما:َولي،َمنَنف ه.َ ليهَالصالةَوال الـ ي  َ
اويػػػةَهػػػ َاؼبمجػػػزةَوالمالمػػػةََ)أِنَ ػػػدَجئػػػتك َ يػػػةَمػػػنَربكػػػ ( ولػػػهَتمػػػا:َََثنيػػػاً:

اَهػػوَحيػػةَمػػنَهللاَتمػػا:َلػػذَ ليػػهَالصػػالةَوال ػػالـوالربهػػافَفالػػذيَجػػاءَبػػهَ ي ػػ َ
واختيػػػػارَلفػػػػاَمػػػػنَربكػػػػ َلي ػػػػتثيَاإليبػػػػافَفػػػػي  َونػػػػوازعَالينػػػػ ََ)مػػػػنَربكػػػػ ( ػػػػاؿَ

ونال اَالفوؽَب َاستمماؿَكلمةَربك َيفَهذهَالنصػةَواسػتمماؿَكلمػةَ)هللا(َيفَ
 صةَموس َمعَبنَاسوا يلَ)إفَهللاَ موك َأفَتذحبواَبنوة(َوهذاَلفَبػنَاسػوا يلَ

تَاو تَكل ػػاَتشػػيَإ:َأفَالمػػوَمػػنَيبيلػػوفَا:َالتكػػذيجَواَل ػػياضَلػػذاَجػػاء
َهللاَتما:َ)إفَهللاَ موك  َإنهَينوؿ(.

ػػوًاَِبِِْذِفَ ولػػهَََثلثػػاً: ئَػػِةَالطَّػػْيَِفَػػ َنْػُفُخَِفيػػِهَفَػَيُكػػوُفَطَيػْ ََكَ يػْ ػػِ  ََأْخلُػػُقََلُكػػْ َِمػػَنَالطِّ )َأِّنِ
)َ  ػػػ َإ:َدا ػػػوةَننلػػػبَالفمػػلَمػػػنَدا ػػوةَاَلمكػػػافَابلَ ػػبةَلميَ)ِبذفَهللا( ولػػهََاللَِّ

َالندرةَواَلستطا ةََتما:.
( ولػػهَتمػػا:ََرابمػػاً: تكويػػوَ ولػػهََ)َوأُبْػػوُِئَاْلَْكَمػػَهََواْلَبْػػػَوَصََوأُْ يِػػ َاْلَمػػْوَت َِبِِْذِفَاللَِّ

)ِبذفَهللا(َتَ ػػجَالفمػػلَإ:َهللاَتمػػا:َوهػػذاَيػػدؿَ لػػ َأفَاؼبمجػػزاتَكانػػبَمػػنَ
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َ(.د.َ  اـَالَميم )َ.هَالصالةَوال الـ لي بلَهللاَتما:َولي،َمنَِ بلَ ي  َ
َ(؟.َيفَبُػُيوِتُك ََْ)َمواضعَاضبطَ/َٗٗٚسؤاؿَر  َ

فنط َجاءََ(َؿَ موافحَ)َيفموت َ(ََيفَبُػُيوِتُك ََْ)وردتَ/ََٗٗٚاعبوابَر  َََََ
 اك يق ىقَ(َويفَاؼبوضعَالثاِنَ) ني مي زي ريَبمدهاَيفَاؼبوضعَالوؿَ)

َ يك ىك مك لك َاليت ل ََونضبط ما( َيجَاؽبجا   ا دة منََاؽبمزة:
َ-:( ىقَمنَ)َالالـ(َ بلَري)
 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱ -1

 ىك مك لك اكيق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
 مي زي ري ينٰى  ىن نن من زن رن مم اميل ىل مل  يك
 . مواف حؿ َّ خئ حئ جئ يي ىي ني

 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت

 ٰى  ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل  يكمل ىك مك
 . مواف حؿ َّ ني مي زي ري

َََيوجدَلديَاَيفَالنوحفَ)ََمال ظةَ/ َيفََذِل َيفََموةَوَ)َٕٓ(َوردتَََويَةًََِإفَّ ِإفَّ
َََ بم َال ورَجاءتَفي اََموةَوَلَدا  َغبصوها َولكنَٕٗ(َوردتَََوَ تٍَََذِل

سوؼَيت َضبط اَيفَمواضم اَافَااءَهللا َا صدَفنطَال ورَال َاتبَالصيةت ََو
َفي اَالصيةت َ ىََلَتلتب،َ ل َاغبفاظ.



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٕٖٖ 

َ(؟.ََ َلْيُك َََُ وَّـَََ-َُ وِّـَََ َلْيُك ََْ)َمواضعَاضبطَ/َ٘ٗٚسؤاؿَر  َ
ؿَحَ)َ وراليفَموت ََمضمومةَاغباءَ(َُ وِّـَََ َلْيُك ََْ)وردتَ/ََ٘ٗٚاعبوابَر  َََََ
َ(اؼبا دةََ–َمواف  َبز دة ََالواو َإَلَأنهَيفَاؼبا دة َ يم)  ا دةََ ل َونضبط ا(

َ-:الز دةَللموضعَاؼبت خو
 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج هتمث

 من خن حن جن  يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ خي حي  جي يه ىه مه جهين ىن

َ–النماـََ–مواتَيفَال ورَ)َالبنوةََثالثفوردتََو ةمفتَاغباء(َََ َلْيُك َََُ وَّـََأماَ)َ
(َوبمدهاََ ىف َوتشابهَالذيَجاءَ بل اَبمدهاَيفَالبنوةَوالَحل:َ بل اَ)َالَحلَ(

ََ-(:مم ام يل ىل)
 مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ جئ يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جه ين
 .النماـ َّ  ُّ َّ

 ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -3
 .الَحل َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري
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َوَأِطيُموفََِ)َمواضعَاضبطَ/َٙٗٚسؤاؿَر  َ َ(؟.َفَاتػَُّنواَْالّلََ
َالّلَََوأَِطيُموفََِ)وردتَ/ََٙٗٚاعبوابَر  َََََ ؿَحَ)َ ورالَمواتَيفَ شو(ََفَاتػَُّنوْا

َالَ–َ مواف َمواضعشمواء َ موافََ(َالزخوؼَ-َشباف َاؿ َموضم  َفنط وس وضح
َ-:كل اَيفَسورةَالشمواءََاؼبواضعَالثمانيةوالزخوؼَفنطََلنهَاب  َ

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مثهت

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -2
 .الزخوؼ َّ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ

َيهَال الـ.كالَاؼبوضم َيفَ صةَ ي  َ ل
/َ َ)َمال ظة َنوحَاوية وهذهَ َّ ىك مك لك اك  يق ىق ٱُّٱ(:ٖيفَسورة
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََنضبط ا

ََورَبسُكػػ َْ)َاضػػبطَمواضػػعَ/َٚٗٚسػػؤاؿَر ػػ َ َرّبِّ اللَََّ)َ(َورَبُِّكػػ َ–ََورَبَُّكػػ ََْ–َالّلََ
ََورَبسُك ََُْهوََ َ(؟.َرّبِّ
ََوَربسُك َْاللَََّ)وردتَ/ََٚٗٚاعبوابَر  َََََ َؿَ موافحَ)َ ورالَمواتَيفَطب،(ََََرّبِّ
ََوَربسُك ََُْهوََاللَََّبيَماَوردتَ)ََ(مو ََ–هودََ–َموضمافاؼبا دةََ– (َموةَوا دةََََرّبِّ

َ-: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا(َفنطَيفَسورةَالزخوؼََُهوََبز دةَ)َ
 . مواف حؿ َّ حط مض خض حض  مصجض خص حص مس خس ٱُّٱٱ -1

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -2

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ

 .اؼبا دة َّ  ىث نث مث زث رث يتىت
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 جس مخ جخ  مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٱُّٱ -3
 .اؼبا دة َّ مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مسخس حس

 نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -4

 .هود َّ رت  يب ىب

 .مو  َّ خك حك جك مق مفحق  خف حف جف مغ ٱُّٱ -5

 .الزخوؼ َّ نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -6

َََالضبطَوالفوا دَ/
الزخوؼَ(َتشاببَاو تَفي ا َولكػنَيفََ–مو ََ–ابلَ بةَلل ورَ)َاؿَ موافَ -ٔ

 ا ػػػدةَاخػػػتالؼَالوسػػػطَبػػػ َالطػػػوف َ لػػػ ََونضػػػبط ا(َ مغ)ََالػػػواومػػػو َبػػػز دةَ
َونضػػبط ا(َ زب( َويفَالزخػػوؼَبػػز دةَ)َ يئأيَيفَ مػػوافَوالزخػػوؼَ)َاؼبتشػػاب َ

ةَيفَاليتيػػػجَ ػػػنَا:َ مػػػوافَ َإذَأهنػػػاَمتػػػ خَو ا ػػػدةَالػػػز دةَللموضػػػعَاؼبتػػػ خو لػػػ َ
 ومو .

 فنطَفانتبهَ َلبيج.َالكاؼَوَالباءَبفتح(َ مجاؼبا دةَأتبَ)ََموضم  -ٕ
 (َبك وَالباءَفنطَيفَهذاَاؼبوضع. ُّيفَالنماـَأتبَ)َ -ٖ

ََوَربسُكػػػْ َفَاْ بُػػػُدوهََُ)َ/ٔفا ػػػدةَ َََرّبِّ ََ–َ( مػػػوافَحؿ﴾ََٔ٘هػػػَذاَِصػػػوَاٌطَُمْ ػػػَتِنيٌ َ﴿َِإفََّاللَّ
ََوَربسُكػػْ َفَاْ بُػػُدوُهََهػػَذاَِصػػوَاٌطَُمْ ػػَتِنيٌ َ﴿) َََرّبِّ َ)ََ–َ(مػػو ﴾ََٖٙوِإفََّاللَّ ََُهػػَوََرّبِّ ِإفََّاللَّ

مػػػػػػاَالفػػػػػػوؽَبػػػػػػ َاو تََ(الزخػػػػػػوؼ﴾ََٗٙوَربسُكػػػػػػْ َفَاْ بُػػػػػػُدوُهََهػػػػػػَذاَِصػػػػػػوَاٌطَُمْ ػػػػػػَتِنيٌ َ﴿
َ-:(َ أضبدَالكبي َد.َ)؟َالكويبات

َوُمَصػدِّ ًاَِلَمػاََ)ينوؿَربَالماؼب َ نَسيدانَ ي  َ ليهَال ػالـَ ػاؿَلبػنَإسػوا يلَ
ػػُتُكْ َ َِيَػػٍةَِمػػْنََربُِّكػػْ َ بػَػػْ ََيَػػَديََِّمػػَنَالتػَّػػْورَاِةََوِلُِ ػػلَََّلُكػػْ َبَػْمػػَ َالَّػػِذيَُ ػػوِّـَََ لَػػْيُكْ ََوِجئػْ

َََوأَِطيمُػػَو ََوَربسُكػػْ َفَاْ بُػػُدوُهََهػػَذاَِصػػوَاٌطَُمْ ػػَتِنيٌ َ﴿ِٓ٘فَ﴿فَػػاتػَُّنواَاللَّ َََرّبِّ ﴾َٔ٘﴾َِإفََّاللَّ
ََوَربسُكػػػػْ َفَاْ بُػػػػُدوُهََهػػػػَذاََ)ثػػػػالثَح تَحيػػػػةَ ؿَ مػػػػوافَينػػػػوؿََ(َحؿَ مػػػػواف َََرّبِّ ِإفََّاللَّ

َػػاَيَػُنػػوُؿَِإَذاََ َضػػ ََ(َاويػػةَالثانيػػةَ)َإفَهللاَرّبَمػػنَغػػيَواوَ)َ(َِصػػوَاٌطَُمْ ػػَتِني ٌَ أَْمػػوًاَفَِإمبَّ
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َُكػػػػْنَفَػَيُكػػػػوُفَ﴿ ََوَربسُكػػػػْ َفَاْ بُػػػػُدوُهََهػػػػَذاَِصػػػػوَاٌطَُمْ ػػػػَتِنيٌ َ﴿ٖ٘لَػػػػُه َََرّبِّ ﴾َٖٙ﴾ََوِإفََّاللَّ
ََوَربسُكػْ َفَاْ بُػُدوُهََهػَذاَِصػوَاٌطَُمْ ػَتِني ٌََمو (َهَػاَيفَواوَ) َََرّبِّ (َففػ َسػورةَمػو َََوِإفََّاللَّ
مػػاَيفَاويػػةَالو:َمػػنَغػػيَإضػافةَواوَوهػػ َحيتػػ َنفػػ،َالَ ػػقَمػػاَيفَفي ػاَإضػػافةَواوَأ

ََوَربسُكػػػْ َفَاْ بُػػػُدوُهََهػػػَذاََفػػػوؽَغػػػيَهػػػذهَالػػػواو َاويػػػةَالثالثػػػةَيفَالزخػػػوؼَ) ََُهػػػَوََرّبِّ ِإفََّاللَّ
ِإفَََّ)(َهػذهَاويػػةَجػاءتَبػثالثَصػػيغَبػثالثَسػػورََ﴾َالزخػػوؼِٗٙصػوَاٌطَُمْ ػَتِنيٌ َ﴿

َ َََرّبِّ ََهػػػػذهَصػػػػيةةَإفَالثانيػػػػةَ)(َََوَربسُكػػػػْ َفَاْ بُػػػػُدوُهََهػػػػَذاَِصػػػػوَاٌطَُمْ ػػػػَتِني ٌَاللَّ َََرّبِّ َوِإفََّاللَّ
ََوَربسُكػػْ ََ(َهػػذهَفي ػػاَواو َالثالثػػةَ)ََوَربسُكػػْ َفَاْ بُػػُدوُهََهػػَذاَِصػػوَاٌطَُمْ ػػَتِني ٌَ ََُهػػَوََرّبِّ ِإفََّاللَّ

ورتَهػػذهَاو تَثػػالثَمػػواتَوكػػلَمػػوةَفي ػػاَز دةَ(َتكػػَفَاْ بُػػُدوُهََهػػَذاَِصػػوَاٌطَُمْ ػػَتِني ٌَ
ََوَربسُكػػػْ َفَاْ بُػػػُدوُهََ)مػػػاَالفػػػوؽ؟ََهػػػووالثالثػػػةَفي ػػػاَز دةََواوالثانيػػػةَفي ػػػاَز دةَ َََرّبِّ ِإفََّاللَّ

هػذاَللت كيػدَرجػػلَي ػ ؿَمػنَربػػَ؟َتنػوؿَلػهَإفَهللاَرّبَ يَئػػٍذََ(ََهػَذاَِصػوَاٌطَُمْ ػػَتِني ٌَ
لػػهَإفَهللاَرّبَأكػػدتَلػهَأنػػبَكػافَِبمكانػػََأفَتنػػوؿَهػذاَالوجػػلَالػذيَسػػ لََ لػبَ

لػػػهَهللاَرّبَلكػػػنَلكػػػ َتؤكػػػدَلػػػهَاؼبمػػػ َ لػػػبَإفَهللاَرّب َطيػػػجَهػػػذاَجػػػوابَل ػػػا ل.َ
ََالثانيةَ) َََرّبِّ (َلوَتنوأَاو تَالػ َ بل ػاَتواهػاَسبامػاًَابلضػبطَهكػذاَمػوةَسػيدانَََوِإفََّاللَّ

دِّ ًاَِلَمػػاَبػَػػْ ََيَػػَديََِّمػػَنَالتػَّػػْورَاِةََوِلُِ ػػلَََّوُمَصػػَ) ي ػػ َيمػػوضَنف ػػهََلَهبادلػػهَأ ػػدَ ػػاؿَ
َََوأَِطيمُػوِفَ﴿ ػُتُكْ َ َِيَػٍةَِمػْنََربُِّكػْ َفَػاتػَُّنواَاللَّ ﴾َِإفَََّٓ٘لُكْ َبَػْمَ َالَِّذيَُ ػوِّـَََ لَػْيُكْ ََوِجئػْ

ََوَربسُكػػْ َفَاْ بُػػُدوُهََهػػَذاَِصػػوَاٌطَُمْ ػػَتِني ٌَ َََرّبِّ َكػػافَ يَئػػٍذَسػػيَ(َاللَّ دانَ ي ػػ َ ليػػهَال ػػالـ
يمظ  َجاءَيملم  َالدينَإفَهللاَرّبَوربك َابلت كيد.َيفَاويةَالثانيةَصارَننػاشَبيَػهَ
وبيَ  َ الواَكبنَنويدَحيةَأخوىَمشَممنوؿَأنبَ بدَمنَ بادَهللاَأنبَفػالفَالفػالِنَ

ََوَربسُك ََْأنبَابنَهللاَفناؿََلَ) َرّبِّ عَإفَللمَكػوَوا ػدَتنػوؿَلػهَ(َهذهَالػواوَمػََوِإفََّاللَََّ
أنبَانجحََلَيصدؽَف  وؿَلهَإنََانجحَأتكيدََل اَإذاَماَصػدؽَتنػوؿَلػهَوإنػََ
َك هنػػػاَواوَ  ػػػ َفػػػالو:َل ػػػا لَوالثانيػػػةَؼبَِكػػػو.َإذاًَ لَػػػاَِبفَهػػػذهَاو تَ انجػػػحَهػػػذه

ِإفَََّ)الثالثَال َتتكل َ نَ وارَسيدانَ ي  َ ليهَال الـَمعَ ومهَالو:َيؤكدَؽبػ َ
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ََوَربسُك َْا َرّبِّ مثَموتَسَ َ ل َالد وةَاؼب ػيحيةَمػنَال ػماءَوصػارَفي ػاَخالفػ َََ(َللَََّ
كمػػاَهػػوَممػػووؼَيفَالنػػوحفَالكػػو َويفَاإلقبيػػلَوالتػػوراةَ يَئػػٍذَننػػوؿَ ػػاؿَربَالمػػاؼب َ

َالَّػِذيَِفيػِهَيَبْتَػػُووَفَ﴿ َ يَ ػ َابْػُنََمػْوَ ََ َػػْوَؿَاغْبَػقِّ ََ ََكػاَفَللََِّٖٗ)َذلِػ َأَْفَيَػتَِّخػَذَِمػْنَ﴾ََمػا
َُكػػػْنَفَػَيُكػػػوُفَ﴿ َػػػاَيَػُنػػػوُؿَلَػػػُه ََوَربسُكػػػْ ََٖ٘ولَػػػٍدَُسػػػْبَحانَُهَِإَذاََ َضػػػ َأَْمػػػوًاَفَِإمبَّ َََرّبِّ ﴾ََوِإفََّاللَّ

(َيتكل َ نَهؤَلءَالذينَ الواَأنػبَابػنَهللاََ﴾َمو ٖٙفَاْ ُبُدوُهََهَذاَِصوَاٌطَُمْ َتِنيٌ َ﴿
ََ ْبػػػَفنػػػاؿَ) ََحَ ِنََاْلِكتَػػػاَبََوَجَملَػػػِنَنَِبيًّػػػاَ﴿ َػػػاَؿَِإِّنِ ﴾ََوَجَملَػػػِنَُمَبارًَكػػػاَأَيْػػػَنََمػػػآََُٖدَاللَِّ
﴾ََوبػَػػوًّاَِبَوالِػػَدِ)ََومَلَْهَبَْمْلػػِنََجبَّػػارًأََٖوأَْوَصػػاِنَاِبلصَّػػاَلِةََوالزََّكػػاِةََمػػاَُدْمػػُبََ يًّػػاَ﴿ُكَْػػُبَ
َ يَ ػػ َابْػػُنََمػػْوَ ََ َػػػْوَؿََإ:َأفَ ػػاؿَ)(َأانَ بػػدَمػػنَ بػػادَهللاََ﴾َمػػو َٕٖاػػِنيًّاَ﴿ ََ َذلِػػ

َالَّػػِذيَِفيػػِهَيَبْتَػػػُووفََ َأَْفَيَػتَِّخػػَذَِمػػْنََولَػػٍدَُسػػْبَحانَهََُ(َهبػػادلوفَ)َاغْبَػػقِّ ََكػػاَفَللَِِّ (َ ػػاؿَؽبػػ َََمػػا
ََوَربسُكػػْ (َهػػذاَجػػواٌبَؼبَِكػػوَ ػػالواََلَأنػػبَل ػػبَ بػػداًَمػػنَ بػػادَهللاَأنػػبَ َََرّبِّ )َوِإفََّاللَّ

ػػػاََجػػػاَءَِ يَ ػػػ ََابَػػػهَأنػػػبَإلػػػهَأيضػػػاًَهػػػذاَمَكػػػو.َاغبالػػػةَالثالثػػػةَفو ػػػةََثنيػػػةَتنػػػوؿَ) َوَلمَّ
َََلُكػػػػْ َبَػْمػػػػَ َالَّػػػػِذيَزَبَْتِلُفػػػػوَفَِفيػػػػِهَ) ػػػػُتُكْ َاِبغبِْْكَمػػػػِةََوِلُبػَػػػػ ِّ (َٖٙاِبْلبَػيََِّػػػػاِتَ َػػػػاَؿَ َػػػػْدَِجئػْ

اسػػتطاعَؽبػػ َأفَ(َبمػػ َولػػي،َكلػػهَبػػلَبمػػ َانظػػوَإ:َد ػػةَالنػػوحفَالكػػو َمػػاََالزخػػوؼ
َكػػػلَالػػػذيَىبتلفػػػوفَفيػػػهَوكػػػ فَهػػػذاَمػػػنَ ػػػدرَهػػػذاَالكػػػوفََلَيبكػػػنَل ػػػٍدَأفَ يبػػػ َؽبػػػ 
يو دَب َأتبا هَابلكاملَلي،َيفَوسعَبشوَمنَالنبياءَأوَالوسلَأوَغػيه َأفَيو ػدَ

)َوََلَيَػزَالُػػوَفََأتبػػاعَديػػنَمػػنَالد فَ لػػ َمػػاَأنػػزؿَهللاَمػػنَاغبػػقََلَبػػدَمػػنَاَلخػػتالؼَ
ػػػاََجػػػاَءَِ يَ ػػػ ََ(َولػػػذلََخلن ػػػ َسػػػيدانَ ي ػػػ َموسػػػلَ)َ﴾َهػػػودَٛٔٔ َ﴿ـُبَْتِلِفػػػ َوَلمَّ

َََلُكػػْ َبَػْمػػػَ َالَّػػِذيَزَبَْتِلُفػػوَفَِفيػػِهَفَػػػاتػَُّنواَاللَََّ ػػػُتُكْ َاِبغبِْْكَمػػِةََوِلُبػَػػ ِّ َاِبْلبَػيََِّػػاِتَ َػػاَؿَ َػػْدَِجئػْ
ََوَربسُكػػػػػػْ َفَا ََْٖٙوأَِطيمُػػػػػػوِفَ﴿ ََُهػػػػػػَوََرّبِّ ﴾َٗٙبُػػػػػػُدوُهََهػػػػػػَذاَِصػػػػػػوَاٌطَُمْ ػػػػػػَتِنيٌ َ﴿﴾َِإفََّاللَّ

ََ(َ)َالزخػػوؼ ََُهػػػَوََرّبِّ (َهَػػػاَهػػذاَؼبػػػاذاَ ػػػاؿَذلػػَ؟َلفَالي ػػػودَ ػػػالواَأفَاؼب ػػػيحََِإفََّاللَّ
َوِإَذاََموِْضػػػُبَفَػُ ػػػَوََهػػػذاَابػػػنَهللاَفمػػػاَأفػػػودواَالوبوبيػػػة.َمػػػاَالػػػذيَ الػػػهَسػػػيدانَإبػػػواهي ؟َ)

َكلمػػةَهػػوَ ػػنَاؼبػػَوَ﴾َالشػػمواءَٓٛيْشػػِفِ َ﴿ ضَفنػػطََلَتظػػنَأفَالطبيػػجَهػػوَالػػذيَ(
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(َ ػػػاؿَيطممػػػنَََوِإَذاََموِْضػػػُبَفَػُ ػػػَوََيْشػػػِف ََِاػػػافاؾَالطبيػػػجَسػػػبج َاؼبشػػػايفَهػػػوَهللاَ)
(َلفَالطمػػػاـَوال ػػػن َتمػػػوؼَهػػػذهَمػػػنَهللاَََوِإَذاََموِْضػػػُبَفَػُ ػػػَوََيْشػػػِف ََِوي ػػػنينَاخلَ)

لكنَاؼبشػايفَالػذيََلكنَالشفاءَيبكنَتنوؿََلَمنَالطبيجَأوَالدواءَنم َهذهَأسباب
َيفَهذاَالدواءَهوَهللاَ زَوجل.َوضعَ وةَالشفاء

ََوَربسُكػْ َفَاْ بُػُدوهَُ)ََ/ٕفا دةَ َرّبِّ َهػو(َيفَحؿَ مػوافَومػو  َويفَالزخػوؼَبػز دةََِإفََّاللَََّ
(ََ ََوَربسُكػ ََُْهػوََِإفََّاللَّ وذلػََأفَحيػ َاؿَ مػػوافَومػو َتنػدـَمػنَاو تَالدالػةَ لػػ ََ(َرّبِّ

تو يػػدَالػػوبَتمػػا:َو درتػػهَو بوديػػةَاؼب ػػيحَلػػهَمػػاَأغػػ َ ػػنَالت كيػػد َويفَالزخػػوؼَملَ
َ(.َكشفَاؼبماِن)ََيتندـَمثلَذلََفَاسجَتوكيدَانفوادهََابلوبوبيةَو ده.

(َيفََالنماـَويػون،َاضػافةَا:َمواضػعَ)َاؿَ مػوافَومػو ََفَاْ ُبُدوهَُكلمةَ)َََمال ظةَ/
َ-اتَيفَالنوحفَالكو :مَوَطب،والزخوؼَ( َأيَأهناَوردتَ

 مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ -1
 .النماـ َّ يه ىه

 نت متزت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -2

 .يون، َّ مل يك  ىك لكمك اك يق ىق يفىف يث ىث نث  مث زث رث يتىت

َمػػػػْنَأَنَصػػػػارِيَِإَ:َاللَِّ َػػػػاَؿَاغْبََوارِيسػػػػوَفَكَبْػػػػُنََ)َأيػػػػنَوردتَ/َٛٗٚسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ
َ(؟.َأَنَصاُرَاللَِّ

َََََ َاللََِّ)وردتَ/ََٛٗٚاعبوابَر   َِإَ: َأَنَصارِي َأَنَصارَََُمْن َكَبُْن َاغْبََوارِيسوَف (ََ َاَؿ
(َوبمدهاَ خل حلبمدهاَيفَاؿَ موافَ)ََ(َالصفَ–َؿَ موافحَ)َ وراليفَموت َ

َ َالصفَ) َ مت هبيف ََونضبط ما( َاليتيجَاؽبجا   ل  َ ا دة منََاؽبمزة:
َالفاءَ(َ بلَحل) َنوبطَ( َوأيض هبمنَ) منَالفاءَ(َمعَ هبمنَ)َالفاءَا

َالص َسورة َمعَ وؼَمنَاس َ ل ََفاس  َاؼبتشابه َربطَ وؼَمنَاؼبوضع  ا دة
َ-:ال ورة
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َ

ٕٖٜ 

 خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك

  جيحي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل ُّٱ -2
 لك هش مشهس مس  هث مث هت مت هب هئمب مئ هي مي خي
 .الصف َّ  هي مي هن من مل مك

(َُمْ ػػػِلُموفَََِِبانََّاْاػػػَ ُدواَْ)َ(ُمْ ػػػِلُموفَََِِبانَََّواْاػػػَ ْدَاضػػػبطَ)َ/َٜٗٚسػػػؤاؿَر ػػػ َ
َ؟.(ُمْ ِلُموفَََِِبَنػَََّاََواْاَ دَْ)

َنََذْرتََُ)وردتَ/ََٜٗٚاعبوابَر  َََََ َ-:(َؿَ موافحَ)َ وراليفَموت َ(ََِإِّنِ
 خك حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱٱ -1

 يل ىل مل خل حم جم هل مل خل حل جل مك  لك
 . مواف حؿ َّ  يم ىم  مم خم حم جم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -2
  مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث
 . مواف حؿ َّ زن رن  مم اميل

 .اؼبا دة َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػػػػةَ)ََنضػػػػبط -ٔ (َََواْاػػػػَ دَْ)ََالطػػػػوف (َ يػػػػمَوردتَيفََاْاػػػػَ ُدواََْ-ََواْاػػػػَ دَْأوًَل

َونضػبط ا(ََاْاػَ ُدواَْ(َأتػبَ)ََأيَاؼبوضػعَالثػاِنَمػنَحؿَ مػواف)ََالوسطبيَماَيفَ
 . ا دةَاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب  ل َ

 َبيَمػػػػػػاَيفَاؼبوضػػػػػػم (َيفََِِبانَََّ:َيفَحؿَ مػػػػػػوافَأتػػػػػػبَ)(َِِبَنػَََّػػػػػػاَ–َِِبانَََّ)َنضػػػػػػبط -ٕ
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 َوأيضػػػػاَ ا ػػػػدةَالػػػػز دةَللموضػػػػعَاؼبتػػػػ خو لػػػػ ََونضػػػػبط ا(ََِِبَنػَََّػػػػاَاؼبا ػػػػدةَأتػػػػبَ)
 ا دتػػػهَالمَايػػػةَ(ََوَِِبَنػَََّػػػاموضػػػعَاؼبا ػػػدةَِبنػػػهَالو يػػػدَالػػػذيَأتػػػ َبَػػػون َ)ََنضػػػبط

 .ابويةَالو يدة

َََ.(َفي اَِب صوَصيةةَِِبانَََّفجاءتَ)َبنلةَاليكيجَاللفظ سبتازَسورةَحؿَ موافَ -ٖ
ويفَسػػػياؽَتمػػػددَنممػػهَ لػػػي   َفتاسػػػجَحيػػػةَاؼبا ػػدةَيفَخَفا ػػدةَ/ طػػػابَهللاَتمػػػا:َؽبػػ َأوَلًَ

َسيا هَأتكيدَاننياده َإليهَأوَلًَ َدَإوبا هَإلي  .
أماَحيةَحؿَ مػوافَ كايػةَ ػنَ ي ػ َ ليػهَال ػالـََلَيفَسػياؽَتمػددَالػَم َأنػهَسػ ؽب َ مػاَ

دبثػلَمػاََلوسػولهَفكافَذلػََمػَ  َا ػواراًََثنيػا(َ مق حق مف خفَأ وواَبهََتما:َفناؿَ)
َ(َغبصوؿَاؼبنصود.َِِبانََّأ وواَبهََتما:َأوًَل َفاكتف َبػَ)َ

 يث)ََالثػػػاِن(َوبمػػػدَ يل ىل مل خلمػػػنَاؿَ مػػػوافَ)ََالوؿبمػػػدَاؼبوضػػػعَ -ٗ
َالػػواء:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما(َ اك  يق ىق يف ىف
َ(. يثمنَ)ََالياء(َ بلَ خلمنَ)َ

َ.(؟ََوَمَكُوواََْ)َمواضعَاضبطَ/َٓ٘ٚسؤاؿَر  َ
َ–َؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَثالث(َََوَمَكُوواََْ)وردتَ/ََٓ٘ٚاعبوابَر  َََََ

َاَلنشا يةَ(َنوحَ-الَملَ َابعبملة ََ:ونضبط ا  ل َ موافَيفَالَملََ"ََوَمَكُوواََْ")
َ-:(َونوح

 . مواف حؿ َّ مه جه  ين ىن منخن حن جن ُّٱ -1

 .الَمل َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ٱُّٱ -2

 .نوح َّ ني مي زي ري ُّٱ -3

ُوَاْلَماِكوِيَنَ)َ) اؼبكوَيفَ ولهَتما:ماَهوَ فا دةَ/ َخيػْ ََُواللََُّ (َحؿََٗ٘وَمَكُوواََوَمَكَوَاللَّ
َ(َ د.  اـَالَميمَ)َوؼباذاَظباهَهللاَتما:َاؼبكو؟ ( مواف

ُوََ)َاؼبكوَيفَاللةةَممَاهَالتدبي َأفَيدبوَالش ءَيوتبه. َوَمَكُوواََوَمَكَوَاللَََُّواللَََُّخيػْ
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َ زَوجلَيدبّوَوهوَخيَاؼبدبوين.َ(َه َدبوواَوهللاََاْلَماِكوِينََ
وََُاضبطَمواضعَ)َ/َٔ٘ٚسؤاؿَر  َ وٌََ-َاْلَماِكوِينََََوالّلََُخيػْ ََُخيػْ َ-ََوأَبْػَن ََواللَّ

وَُ ََُخيػْ َ(؟.َالوَّازِِ  ََََواللَّ
َمواتَيفَالنوحفَالكو َيفَأربع(َوردتَََوالّلََُخيػْوَُ)ََ:أوَلًَ/ََٔ٘ٚاعبوابَر  َََََ

َ َ مواف َحؿ (َ ََ–ال ور ََ–النفاؿ ََ–طه )َ َاَلنشا يةَونضبط ااعبممة :َابعبملة
َاعبممة) َيـو َ موافَوطه َلػ وََُ)َأماَ( النفاؿ يفََموت َوردتَ(َاْلَماِكوِينََََوالّلََُخيػْ
َ-:(َالنفاؿَ-َؿَ موافحَ)َ ورال
 . مواف حؿ َّ مه جه  ين ىن خنمن حن جن ُّٱٱ -1

  من زن رنمم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ٱُّٱ -2
 .النفاؿ َّ زي ري ٰى ين ننىن

/َ ََمال ظة (َ َسبن ا َ مواف َحؿ َ خن حن جنيف (َ َالنفاؿ َويف  زن(
)َسورةَالنفاؿَمت خوةَ ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خوَ ل ََونضبط ا(َ نن  من

َيفَاليتيجَ نَسورةَحؿَ موافَ(.
وٌََ)أماَ َونضبط ا(َٖٚةَطهَاويةَ)سوَريفَوا دةَفنطََموةَوردتَ(ََوأَبْػَن ََواللَََُّخيػْ
 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل َ

 .َّ خك حك جك مق حقمف خف

وََُ)أماَ ةَاعبممةَاويةَسوَرأخوَحيةَمنَيفَوا دةَفنطََموةَوردتَ(َالوَّازِِ  ََََواللَََُّخيػْ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا(َٔٔ)

 .َّ  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زترت يب
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َ(؟.َِإْذَ َاَؿَالّلََُ َِ يَ  َ)َمواضعَاضبطَ/َٕ٘ٚسؤاؿَر  َ
َ َِ يَ  َ)وردتَ/ََٕ٘ٚاعبوابَر  َََََ ؿَحَ)َ وراليفََمواتَثالث(ََِإْذَ َاَؿَالّلَُ

َ-:(َموضمافاؼبا دةََ–َ مواف
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱٱ -1

  زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
 .اف مَو حؿ َّ مت زت رت يب ىب نب مب

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -2
 .اؼبا دة َّ حئ........ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -3
 .اؼبا دة َّ جب ..... يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َوالػػػػػ َأتػػػػػبَفنػػػػػطَيفَسػػػػػورةَاؼبا ػػػػػدةَيفَ  ىي مييفَاؿَ مػػػػػوافَأتػػػػػبَبػػػػػدوفَ)َ -ٔ

 .اؼبوضم 
 ىب نب مب(َأتػػبَبػػز دةَالػػواوَ)ََوهػػوَاؼبوضػػعَالثػػاِنَمػػنَاؼبا ػػدةَاؼبوضػػعَالخػػيَ) -ٕ

 . ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ا(َ زت رت يب
 مح جح  مج حج ُّٱ(: جح(َأت َ بل اَ)َٕٔٔيفَاويةَ)َمال ظةَ/
  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ

 .َّ مغ جغ
ِإْذَ َاَؿََ) سورةَحؿَ موافَيف (َ َ ي  َ)َؼباذاَجاءَنداءَهللاَتما:َلمي  َ/ٔفا دةَ

ََُ َِ يَ   ََكَفُووا اللَّ ُوَؾَِمَنَالَِّذيَن َِإيَلَََّوُمَط ِّ ََ ََورَاِفُم ََ َُمتَػَوفِّي َوَجاِ ُلَالَِّذيَنَاتػَّبَػُموَؾَ ِإِّنِ
ََكَفُوواَِإَ:َيَػْوـَِ ََُك َْ فَػْوَؽَالَِّذيَن ِإيَلَََّمْوِجُمُكْ َفََ ْ ُكُ َبَػيػْ ُت ََْاْلِنَياَمِةَمُثََّ َُكَػْ َِفيِهَزَبَْتِلُفوفََ ِفيَما

َ:(َ   اـَالَميمَد.َ؟َ)َكماَيفَسورةَاؼبا دةَ(َمو َ َ ي  َإبنَ)َولي، ((٘٘)
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َوال الـ ي  َ َالصالة َكله.َيفَثالثََ ليه نوديَأربعَمواتَيفَالنوحفَالكو 
 ي  ََ َ(َؾبّودًاَويفَموت َ)َ ي  َمواتَيَاديهَهللاَسبحانهَوتما:َيفَموةَ اؿَ)

(.َيفََ َ ي  َإبنَمو َ(َواؼبوةَالخوىَنوديَفي اَ ل َل افَاغبواري َ)َإبنَمو 
الَداءَموةَوا دةَنوديَِبظبهَاجملّودَِبداةَالَداءَ .َؼباَتَاديَإن اانًَِبظبهَاجملّودَهَاؾَ

ذاَ َدماَيَاديهَِبظبهَاجملّودَهَ(َال ل َمَصباًَوجاهاًََصور ف:َال ل َيَاديَالد َ)
نوعَمنَالتحبجَوالتنّوب.َواؼبَاسبةَهَاَمَاسبةَتويّفَفالَبدَأفَيو قَالكالـَممهَأنهَ

ََُ َِ يَ  َ)أنبَ ويجَمنَلفَهذاَممَاهَ ُوبَفناؿَ َ ِإْذَ َاَؿَاللَّ ََ ََورَاِفُم ََ َُمتَػَوفِّي ِإِّنِ
ََكَفُووا ُوَؾَِمَنَالَِّذيَن ََكَفُوواَِإَ:َيَػْوـََِوَجاِ ُلَالَِّذيَنَاتػَّبػََ ِإيَلَََّوُمَط ِّ اْلِنَياَمِةَ ُموَؾَفَػْوَؽَالَِّذيَن

ُت َْ َُكَػْ َِفيَما ََُكْ  َبَػيػْ َفََ ْ ُكُ  ََمْوِجُمُكْ  َِإيَلَّ َ) مُثَّ َزَبَْتِلُفوَف َيفَغيََ((ِ٘٘فيِه َمانع هَاؾ
َ َ ي  َأنبَ ويجَمنَأانَ ََلَيَفعَممَاه. النوحفَأفَينوؿ:َ َ ي  َإبنَمو  

َنوعَمنَس توفّاؾَوس رفم َفي ا َاؼبوضعََلَوبتاجَإ:َأفَيذكوَأّمه. ََإيّلَفف َهذا
َ(َوَلَؾباؿَلذكوَأمهَهَا.ََ َ ي  َالتحبجَلنهَيويدَأفَيتوفاهَفَاداهَابلتنّوبَ)

َ َِإيَلَََّ)َ/َٕفا دة ََ ََورَاِفُم ََ َُمتَػَوفِّي َِ يَ  َِإِّنِ َالّلََُ  َ َاَؿ َما٘٘)َِإْذ َحؿَ مواف( )َ
َ-:(َ ال اموا فاضلَََ.دَ)َدَللةَمتوفيَ؟

اإلاكاؿَ َدَمتوفيَ َ دَيف موفَأفَالتويفَهوَاؼبوت.َ َالتويفَلي،َهوَاؼبوت
َاْلَنُفَ،ََاؼبوتَهوَ الةَمنَ اَلتَالتويّفَالتويفَلي،َابلضوورةَاؼبوتَ) اللََُّيَػتَػَوىفَّ

َالَِّ َ ََ َُ َ اَاْلَمْوَتََويُػْوِسُلَاْلُْخَوىَِ َ ََمْوهِتَاََوالَِّ َملََْسَبُْبَيفََمََاِمَ اَفَػُيْمِ  َض ََ َليػْ
َيَػتَػَفكَُّووفََ ََوَ ٍتَلَِّنْوـٍ ََ َيفََذِل (َهللاَيتوىفَالنف،ََ(َالزموٕٗ)َِإَ:ََأَجٍلَُمَ مًّ َِإفَّ

  َموهتاَويتوىفَال َملَسببَيفَمَام اَ الواَالنب َ نَالتصوؼَاإلختياريَيفَ الةَ
َفنبضهَ َهوَلي،َـبتارًا َالَـو  نَالتصوؼَاإلختياريَومنَمماِنَالتويفَيفَاللةةَالَـو

َالنب َالكاملَ َاغبياة َاؼبوتَانت اء َيكوفَمنَاؼبماِن. َاؼبوتَ د فالتويفَلي،َممَاه
َاْلَمْوتَُ) َيَػتَػَوفَّاُهنَّ ََ ىََّ َيفَاْلبُػُيوِت َاؼبوتَنزعَالووحَمنَ٘ٔ)َفََ ْمِ ُكوُهنَّ َالَ اء( )
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َفي اَإ ادةَ ب َالووحَوذهجَيفَملكوتََاعب دَبصورةَهنا يةَدوفَإ ادة يفَالَـو
هللاَكماَيفَاغبديمَزبوجَالووحَفتذهجَوأت)َرببَالموشَوربَاَيطلم اَ ل َماَااءَ
َلكَهَملَ وهذهَ نَالوؤىَالصاد ة.َمتوفيََأيَ بضهَ نَالتصوؼَيفَالدنياَاختيارًا

َلي،َميتاًَ َلكَه َورافمََإيّل َاؼبوتَ صواً  َلي،َممَاه َالتويف َكالَا  ََيبب.  صوًا
َالَِّذيَنَتَػَوفَّاُهُ َاْلَماِ َكُةَاَاِلِم َأَنْػُفِ ِ  ََْيتوفاهَبوو هَلكنَج دهَابؽ.َ) (َٜٚ)َِإفَّ

َ َدبم َاؼبوت. َهذا َالتصوؼَيفََ:إذفالَ اء( التويفَدبم َاؼبوتَودبم َالنب َ ن
َكالـَيف اللةةَإذاَََاغبياةَويفَاويةَمتوفيََأيَ بضهَ نَالتصوؼَيفَاغبياة.َ َدان

كافَهَالََأثوَصحيحَ نَالوسوؿَننطعَبهَلكنَمنَ يمَاللةةَالتويفَلي،َممَاهَ
َاْلَنُفَ،ََاؼبوتَضوورةَولكنَمنَأ دَممانيهَاؼبوت.َيفَاللةةَويفَالنوحفَ) اللََُّيَػتَػَوىفَّ

ََمْوهِتَا  َ َِ(َ َسبوتَانت  َ ب َرو  ا َؼبا َفػَََ( َيفََمََاِمَ ا َسَبُْب َملَْ َالَِّ ََوالَِّ  َُ ُيْمِ 
َ اَاْلَمْوَتََويُػْوِسُلَاْلُْخَوىَِإَ:ََأَجٍلَُمَ مًّ  (َوال َملَسببَيتوفاهاَيفَمَام اَََ َض ََ َليػْ

(َويوسلَال َه َان مة.ََأيَ خذهاَاؼبَاـَتويّفَفي مََال َ ض َ لي اَاؼبوتَ)
َكافَهَاؾَأثوَصحيحَ  صل َنَالوسوؿَمتوفيََهَاََلَتمنَابلضوورةَاؼبوتَإَلَإذا

َوسل  َوحله َأفَ ي  َ ليهََ:إذفَ بذلََهللاَ ليه ََلَتمنَاوية منَ يمَالدَللة
َكافَهَاؾَدليلَوالدَللةَالد ينةَتت ت َ الصالةَوال الـَماتَمنَ يمَاللةةَإَلَإذا

َمنَ يمَال ياؽ.َ
ََكَفُوواََْ)َمواضعَاضبطَ/َٖ٘ٚسؤاؿَر  َ َ(؟.َِمَنَالَِّذيَن

ََكَفُوواََْ)وردتََ/َٖ٘ٚاعبوابَر  َََََ َؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَأربع(ََِمَنَالَِّذيَن
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(اغبديدََ–النفاؿََ–َموضماف

ََكَفُوواََْ" َيدَْدَِاغبََوَََافََوََمَْ ََِاؿَُفََنػََْأََ***َيدَْمَِاغبَََابَِتََكََِالَْيفََةٌَمََبػََْرَأََ"ََِمَنَالَِّذيَن
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:َاعبملػػػػةَاَلنشػػػػا يةيفَال ػػػػورَالػػػػثالثَبػػػػذهََالػػػػذيَأتػػػػ َ بل ػػػػاَمػػػػنَكلمػػػػاتَونضػػػػبط
 ٰى ٰر ٰذ(َأيَ)ََمط ػػػػػوؾ َوممػػػػػ َ)َ(مط ػػػػوؾَطوفػػػػػاَويةلبػػػػػواَألفػػػػػاًَبػػػػػالَفديػػػػػة)

ويةلبػػػػػواَ(َوممػػػػػ َ)َ ري ٰى ين  ىن نن(َأيَ)ََطوفػػػػػا( َوممػػػػػ َ)َ ٌّ
 ين ىن نن(َأيَ)ََبػػالَفديػػة(َوممػػ َ)َ ىل مل  يك ىك مك(َأيَ)ََألفػػاًَ

َ(. ىييي ني مي  زي ري ٰى
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱٱ -1

  زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
 . مواف حؿ َّ مت زت رت يب ىب نب مب

 . مواف حؿ َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن ُّٱ -2

  ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ُّٱ -3
 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث
 .النفاؿ َّ زن رن مم

 حب جبهئ مئ خئحئ جئ ىييي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -4
 .اغبديد َّ مب  خب

َ(؟.ََجاِ لََِ–ََجاِ لَُوَََ–ََجاِ لٌََ)َمواضعَاضبطَ/َٗ٘ٚسؤاؿَر  َ
ََٗ٘ٚاعبوابَر  َََََ َوا دةالكلماتَوردتََكلَوا دةَمنَهذه/ فنطَيفََموة

َ-: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةكلَمَ اَ ل َََونضبطَالنوحفَالكو 
 .البنوة َّ ٍّ..... يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -2
  زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
 . مواف حؿ َّ مت زت رت يب ىب نب مب
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 جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -3

 .فاطو َّ جح مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب

َ-َزَبَْتِلُفػػوفَََِفيػػهَُِكَػػُتْ ََِفيَمػػاََ-ََمػػْوِجُمُك ََْ)َمواضػػعَاضػػبطَ/َ٘٘ٚسػػؤاؿَر ػػ َ
َُكَُت َْ َُكَُتْ َََ-َزَبَْتِلُفوفَََِفيهََِدبَا يًماَََمْوِجُمُك َِْإَ:َاللََِّ-َتَػْمَمُلوفََدبَا َ(؟.صبَِ

َكيفيةَضبط اَ/َ٘٘ٚاعبوابَر  َََََ َ-:س وردَلك َاؼبواضعَأوَلَمث
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱٱ -1

  زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
 .حؿَ مواف َّ مت زت رت يب ىب نب مب

 يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -2

 نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف

 جب هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن

 .اؼبا دة َّ مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خبحب

 يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -3
 .اؼبا دة َّ رت يب ىب نب مب  زب رب

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4

 .النماـ َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىنمن خن

 مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ -5

 .النماـ َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل ملخل حل جل

 يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىننن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -6

 .يون، َّ  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ
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 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهجه ين  ىن من ٱُّٱ -7
 .المَكبوت َّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى

 ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -8
 ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رنمم ام يل
 .لنماف َّ حئ جئ يي

 ىثنث  مث زث رث يتىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ -9

 اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث

 .الزمو َّ  ىن نن من زن رن

َََالضبطَوالفوا دَ/
َ-(::َزَبَْتِلُفوفََ(َوَ)َتَػْمَمُلوَفََ/َفيماَىبصَختاـَاو تَ)َأوَل
َالنمػاـََثِنَوَاؼبا ػدةَأوؿَوَحؿَ مػواف(َإَلَيفََتَػْمَملُػوفَََيفَكلَاؼبواضعَأتػبَ) -ٔ

َكلمػةَاؼبا ػدةَواؿَ مػوافَ( َاايكبََزَبَْتِلُفوفَََأتبَ) َِبنػهَأتػبَيفَنفػ،َاويػة
ػػػػَوَاللَِّغََأََبػػػػدأتَاويػػػػةَ)ََالنمػػػػاـ( َويفََاختلفػػػػوافيمػػػػاََاغبكػػػػ (َ)ََفَػػػػاْ ُك )َ يػْ
( ََ)ََأد َاغبلػقمنَنفػ،َاؼبخػوجََاػباءَوَالة (ََوََتِلُفوفََزبََْ(َوانت بَ)ََ ةَِأَبَْ

َكلمػػػػةَ)ََِفيػػػػهََِ(َملَأت)َ)ُكَػػػػُتْ َََوَبمػػػػدَ) ( َأيَمػػػػىَأتػػػػبََزَبَْتِلُفػػػػوفََ(َإَلَمػػػػع
َ(.َِفيهَِ)َمم اَ)َ(ََلَأتتَػْمَمُلوفََ)
يًمػػػػػػاَ-َِإيَلَََّمػػػػػػْوِجُمُك ََْ/َفيمػػػػػػاَىبػػػػػػصَ)ََثنيػػػػػػا ِإَ:ََربُِّكػػػػػػػ ََ-َِإَ:َهللاََمػػػػػػْوِجُمُكْ َصبَِ مُثََّ
ِإَ:ََربُِّك َمَّْوِجُمُكْ ََ-َمَّْوِجُمُك َْ إِلَْيِهََمْوِجُمُكْ َََ-مُثََّ إِلَيََاََمْوِجُمُك ََْ-مُثََّ  -(:َمُثََّ
( َيفَََلنمػافَ–المَكبػوتََ–حؿَ موافَيفَ)ََثالَث(َوردتََِإيَلَََّمْوِجُمُك َْ)َ -ٔ

ممػػػػػووؼَموضػػػػػم اَ ػػػػػوؿَوفػػػػػاةَ ي ػػػػػ َ ليػػػػػهَال ػػػػػالـ َبيَمػػػػػاَيفَحؿَ مػػػػػوافَ
فانتبػػهَؽبػػاَوختمػػبََأتػػبَيفَاو تَالػػ َتُوصػػ َابلوالػػدينَلنمػػافَوالمَكبػػوتَ

َل ػػاَيفَاو تَ(.ََوَتَػْمَملُػػوفَََُكَػػُت ََْدبَػػاَفَػػ ُنَػبُِّئُك َِإيَلَََّمػػْوِجُمُك ََْنفػػ،َالشػػ َ)
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(َ بل ػػػػػػاَيفَسػػػػػػياؽَاويػػػػػػة ََِإيَلَََّيفَسػػػػػػورةَحؿَ مػػػػػػوافَولنمػػػػػػافََأنػػػػػػهَوردتَ)
 -أيضاً:َ ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط ا

 لُْنَمافََْمُثََّاْلَمََْكبُػْوتَِوَََِ ْموَافَََ********َفِػ َاْلُنْوحفَََْثاَلثَةٌَ"ََِإيَلَََّمْوِجُمُك ََْ"
يََمػػْوِجُمُك َِْإَ:َهللاََ) -ٕ فنػػط َوهػػذهََاؼبا ػػدةفنػػطَكالنبػػاَيفََمػػوت (َوردتًََمػػاصبَِ

(َ ػزَهللاَال َوردَفي ػاَاسػ َاعبػالؿَ)ََالو يدةربفاَبكلَس ولةَوي و.َه َ
 وجل.

ِإَ:َ)َ -ٖ .َوااػػػيكبَاويتػػػافَأنػػػهَالزمػػػوَوالنمػػػاـَََثِن(َوردتََمَّػػػْوِجُمُك َََْربُِّكػػػ مُثََّ
(.َوَل اَيفَالنماـَأنهَتكػورتََأُْخَوىَوََلََتزُِرََوازِرٌَةَِوْزَرَأتبَفي ماَ بل اَ)َ

َثػػػالث(َََربسُكػػػ ََْ.َويفَالزمػػػوَوردتَيفَنفػػػ،َالصػػػفحةَ)مػػػوت (َ بل ػػػاَََربَس)َ
 مواتَابختالؼَالتشكيل.

إِلَْيػػِهَ)َ -ٗ (َهَػػاَيفََمُثَّ.َتما بػػبَ)َالنمػػاـَأوؿفنػػطََو يػػدة(َوردتَََمػػْوِجُمُك َْمُثََّ
 هذهَاويةَفانتبهَؽبا.

إِلَيََػػػاَ)َ -٘ .َوانتبػػػهَا:َبدايػػػةَيػػػون،فنػػػطَيفَسػػػورةََو يػػػدة(َوردتََْوِجُمُك ََْمػػػمُثََّ
َ(.إِلَيََاَ(َوَ)ََأََذ ْػََا(َفاربطَب َ)َََوِإَذاَأََذ ْػََاَالَّاَسََرضْبَةًَالصفحةَ)َ

ػػػََُك َْ/ََفيمػػػاَىبػػػصَ)ََثلثػػػاَ يُػََػبِّػػػُئُك َ-َفَػيُػََػبِّػػػُئُك َ(َوَ)َفَػػػَ ْ ُكُ َبَػيػْ ََ-َفَػَُػََػبِّػػػُئُك َ–َمُثََّ
 -(:َبُِّئُك فَ ُنػََ

ػػََُك َْ)َ -ٔ (َوهػػػ ََِفيَمػػاَ َوأتػػبَمم ػػػاَ)حؿَ مػػػواففنػػطَيفََو يػػػدة(ََفَػػَ ْ ُكُ َبَػيػْ
 .(َدبَاَيفَهذاَاؼبوضعَواب  َاؼبواضعَ)َالو يدة

َ–َالنمػاـََثِنَ–َاؼبا ػدةَموضم مواتَيفَال ورَ)ََأربع(َوردتََفَػيُػََػبُِّئُك َ) -ٕ
 -: ا دةَالضبطَابلشموََ ل َونضبط ا(.ََالزمو

ََََثِنََوَََما َِدَ ِفََ*******َ َػوَأََهاَُ َموََْأَْربَػَمةًَ"ََيُػََػبُِّئُك فػَََ"  اْلزسَموَْوََالَنْػَماـِ
يُػََػبُِّئُك َ) -ٖ  .ََ ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَ:النماـََثِنفنطََو يدة(ََمُثََّ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٕٜٗ 

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَ:يون،فنطَيفََو يدة(ََفَػَُػََػبُِّئُك )َ -ٗ
(َمواضػعَالوصػيةَابلوالػدين)َلنمػافوََالمَكبوتيفََموت (َوردتََُئُك فَ ُنَػبََِّ) -٘

 فالَتَ اها.
ػػػػػُتْ َِفيػػػػػِهَزَبَْتِلُفػػػػػوفَََ)َفا ػػػػػدةَ/ َُكَػْ ػػػػػََُكْ َِفيَمػػػػػا ِإيَلَََّمػػػػػْوِجُمُكْ َفَػػػػػَ ْ ُكُ َبَػيػْ اؿََ(َ(٘٘)َمُثََّ

ػػػػػََُكْ َالنػػػػػوءافََالو يػػػػػدةَيفَ مػػػػػواف غبكػػػػػ َىفَمثَا َفػػػػػ نبئك واب ػػػػػ َالنػػػػػوءافَفَػػػػػَ ْ ُكُ َبَػيػْ
:َلػػوف َمثَالبػػدءَبنولػػهاإلخػػتالؼَعبمل ػػ َ ي ػػ َهػػوَهللاَأوَابػػنَهللاَتمػػا:َهللاَ مػػاَينَو

(َلبشػػا ةَجػػوم  َوالػػذىَوأمػػاَالػػذينَأمَػػواَو ملػػواَالصػػاغبات(َ بػػلَ)ف مػػاَالػػذينَكفػػووا)
ف دَ.

ُ
ََلَيُوج َممهَرضبهَإذاَماتواَ ل َهذاَاإل تنادَالفاسدَاؼب

َ–م يَػاََ–ََ ػَذااًبََاػِديًداَ)َل َأتػبَفي ػااضبطَاؼبواضعَاَ/َٙ٘ٚسؤاؿَر  َ
َ(؟.أليماََ–َ ويباًََ-َصمداَ–َضمفاًََ–َكبياًََ–َوأبن َ–َنكواًََ–َ ظيما

َََََ ََٙ٘ٚاعبوابَر   ََاِديًداَ)َأما/ ؿَحَ)َ وراليفََمواتَسبعَوردتَ(ََ َذااًب
َونضبط اَ(الطالؽََ–اجملادلةََ–فصلبََ–الَملََ–اإلسواءََ–ال واؼََ–َ مواف

(َومم ََ وؼَ موافَمبلَاسواءَوَلذبادؿَيفَالطالؽَبمدَالفصل:َ)َابعبملةَاَلنشا ية
َ-:(َأيَفصلبَالفصل(َأيَال واؼ َومم َ)َ وؼ)
 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ اك يق

 ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .ال واؼ َّ جي يه ىه مه جه ين

 جه هن خنمن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ -3
 .اإلسواء َّ  حي جي ٰه مه

 .الَمل َّ مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -4
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 .فصلب َّ جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح ٱُّٱ -5

 .اجملادلة َّ ىي ني  مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن ٱُّٱ -6
 .الطالؽ َّ جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ ُّٱ -7

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ؿَ موافَالذينَملَيتبمواَ ي  َ ليهَال الـ.حيفَ -ٔ

(َونبػػػػاَال ػػػػورت َ من زن رنيَأتػػػػ َ بػػػػلَسػػػػور)َاجملادلػػػػةَوالطػػػػالؽَ)َتشػػػػابهَالػػػػذ -ٕ
 الخيت َيفَاليتيج.

َيفَالَملَمعَاؽبدهدَؼباَس ؿَ َهَسليمافَوملَهبده. -ٖ
ال ػزابَ(ََ–َثالثَمواضػعَالَ اءَ)َ وراليفََمواتَأربعَوردتَ(َم يَاًََ َذااًبََ)َأما

َ-:(َثالثَن اءَمنَال زاب:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا
 مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّٱ -1

 .الَ اء َّ  جع مظ حط مض خض حضجض

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 خي  حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خنحن
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي
 ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب

 .الَ اء َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف

 .الَ اء َّ لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث ٱُّٱ -3

 .ال زاب َّيق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ٱُّٱ -4

مػػػواتَووبػػدثَلػػػب،َبيَ ػػػاََثػػػالثيفَالَ ػػاءَ(َ ىك مكَ)وردتََالضػػبطَوالفوا ػػػدَ/
َ(َأليمػػػاًَ(َومػػػىَأتتَ)ََم يَػػػاًَمػػػىَأتتَ)ََ(َ ظيمػػػاَ ػػػذاابًَوَ)ََ(َأليمػػػاًََ ػػػذاابًَوبػػػ َ)َ

واضػػعَالػػ َأتػػبَفي ػػاَ َونضػػبط اَابلطوينػػةَالتاليػػة:َأنػػهَيفَكػػلَاؼب(َ ظيمػػاومػػىَأتتَ)َ
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َ

ٕ٘ٔ 

(َ ػػػػداَموضػػػػعَو يػػػػدَجػػػػاءَختام ػػػػاَ لك اك - خضَ(َسػػػػبن اَ)ىك مك)
َوَأْخػػِذِهُ َالػػّواَِبََو َػػْدَنُػُ ػػواَْ)ََالَ ػػ َ ػػنَالػػواب(َوالػػ َفي ػػأَٙٔ(َيفَاويػػةَ)أليمػػاًََ ػػذاابًَ)

ُ ْ ََ َْػػػُهََوَأْكِلِ ػػػْ َأَْمػػػَواَؿَالَّػػػاِسَاِبْلَباِطػػػِلََوأَْ تَػػػْداَنَلِْلَكػػػاِفوَِ َكػػػلَإذف َ(َاأَلِيًمػػػََ ػػػَذاابًَيَنَِمػػػَػْ :
الَ ػ َ ػنَ(َ داَايةََم يَاًَ(َختمبَبػَ)َ لك اك - خضاؼبواضعَال َفي اَ)َ

َ(. ىك مك(َوفيماَ داهاَيفَسورةَالَ اءَأتبَ)ََأليماًََ ذاابًَختمبَ)ََالواب
 مكولي،َ)َ(ٛ(َختاـَاويةَ)َأليماًََ ذاابًَيفَسورةَال زابَوردتَ)ََمال ظةَ/

 يي ىي ميخي حي جي يه ُّٱ:َ(َوهذهَخاصةَب ورةَال زابىك

ٱَّ ٰى  ٰر ٰذ  مكأماَال َختمبَ)َفانتبهَ َلبيج. ( يي ىي)ََسبنت اٱ
 (َمعَالذينَيؤذوفَهللاَورسولهَفالَتَ  ا.ىك

َكلَالنوحفَوه َاويةَ)َو يدَفموضع(ََ ظيماًََ ذاابًََ)َأما (َ تلَٖٜيفَالَ اءَويف
َ َحاؼبؤمن ََلهنا َ ليك  َتلتب، َلن َوهذه َمش ورة: مدا   مل يك ىك ٱُّٱٱية

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل

 .َّ مي زي ري

َ-:(َالطالؽَ–َالك فَ)َ وراليفََموت َوردتَ(َنسْكوًاَ َذااًبََ)َأما
 .الك ف َّ رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ -1

 .الطالؽ َّ ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػػدةَربػػػطَ ػػوؼَمػػػنَ(َ لػػ َ يت)ََكػػػاؼ ػػفَمػػعََكمػػػنَالَالكػػاؼنػػوبطَ -ٔ

 .معَ وؼَمنَاس َال ورةاؼبوضعَاؼبتشابهَ
(َ لػ َ يت)ََكػاؼمَ اَمعَََالكاؼ(َنوبطَ مكَيفَالطالؽ:َبدأتَاويةَ) -ٕ

َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة
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 مل يك ُّٱ(:ٔٚاويةَ)ََسورةَطػهَفنطَيفَوا دةَموةَتوردَ(وأبن ََ َذااًبََ)َأما

 ىي ني  مي زي ريٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل

 ل ََونضبط ا  َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 .ةَالمَايةَابويةَالو يدة ا د

َ)َفنطَيفَوا دةَموةَتوردَ(ََكِبيًاَ َذااًبَََ)َأما َالفو افَاوية   هب  ٱُّٱ(:ٜٔسورة
 جس مخ جخ مح جحمج  حج مث هت مت خت حت جت
 . ل َ ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَونضبط ا ٱ  َّ  مس خس حس

َ-:(َصَ–َال واؼَ)َ وراليفََموت َوردتَ(ضمفاًََ َذااًبََ)َأما
 مه جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهىه

 .ال واؼ َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ

 .ص َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن ٱُّٱ -2

  ٰذ  ُّٱٱٱ(:ٚٔسورةَاعبنَاويةَ)َفنطَيفَوا دةَموةَوردتَ(َداًَمََصَََ َذااًبََ)َأما
 ل َ ا دةَالمَايةََونضبط ا  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر
 .ويةَالو يدةاب

ََ َذااًبََ)َأما  ىك مك ٱُّٱٱٱ(:ٓٗسورةَالَب َاويةَ)َفنطَيفَوا دةَموةَوردتَ(َ وِيبًا

  َّ  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك
الباءَ(َمعَ ملمنَ)َالباءَ َوأيضاَنوبطَ ل َ ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَونضبط ا

َالَ َ ل َبمنَاس َسورة ابهَمعَ وؼَمنَاس َ ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتش 
 .ال ورة

يفَالنػػػوحفَالكػػػو َيفَََمػػػوةََٗٔتكػػػورتَ(أَلِيمػػػاًََ ػػػَذااًبََ)َومػػػاَبنػػػ َمػػػنَاؼبواضػػػعَأتػػػب
َ-ٓٔاإلسػػػواءََ–َٗٚ ََٜٖالتوبػػػةََ–َٖٚٔ ََٔٙٔ ََٖٛٔ ََٛٔال ػػػورَ)َالَ ػػػاءَ
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َ
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(ََٖٔاإلن ػػافََ-ٖٔاؼبزمػػلََ-ٕ٘ ََٚٔ ََٙٔالفػتحََ–َٛال ػػزابََ–َٖٚالفو ػافَ
َ ػذااب َاؼب  َأفَتضبطَاب  َاؼبواضعَال َمتَذكوهػاَويفَغيهػاَأتػبَ)وَلَدا  َغبصوها

َ.(ليماًَأ
الَّػػِذيَنَحَمَُػػواََوَ ِملُػػواََْأَمَّػػاَ-َفََ مَّػػاَ–ََوأَمَّػػاَضػػبطَمواضػػعَ)اَ/َٚ٘ٚسػػؤاؿَر ػػ َ

َ(؟.َالصَّاغِبَاتَِ
الصَّاغبََََِوأَمَّاَ)َاويةَ/َٚ٘ٚاعبوابَر  َََََ َوردتَيفََابلواوَ(َاتَِالَِّذيَنَحَمَُواََوَ ِمُلواَْ

وَلَيوجدَال جدةَوردتَيفَسورةَ(ََالَِّذيَنَحَمَُواََوَ ِمُلواَْالصَّاغِبَاتََِأَمَّااؿَ موافَوَ)َ
َ َغينبا َالنوحف  َََونضبطيف َ ل  َمَ ا َالو يدةكل َابوية َالمَاية َوهذهَ ا دة  
َ-:مواضم ا

 . مواف حؿ َّنن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك ٱُّٱٱ -1

 .ال جدة َّ خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -2

َال َوردتَ َالصَّاغِبَاتَََِفَ مَّا)ََابلفاءأما ََوَ ِمُلوْا َحَمَُوا يفَال ورََثالثة(َف  ََالَِّذيَن
ََ–)الَ اءَ َهوَالصلَأيَأفَتودََاعباثية(َ–الوـو  َلذاَكبصوَاؼبواضعَابلفاءوهذا
َ-:ابلفاءوالبا  َأتبََفاءوَلََواووبالََابلواوال َاتبَ

 جبحب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -1

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب  مب خب

 .الَ اء َّ حس جس مخ جخ مح جح

 .الوـو َّ  خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ -2

 مل خل حل جلمك لك خك حك  جك مق حق مف خف ٱُّٱ -3
 .اعباثية َّ جم هل

الَ اءَ(ََ-َؿَ موافحَ)َ وراليفََفنطموت َ(ََفَػيُػَوفِّيِ ْ َأُُجوَرُه ََْ)وردتََمال ظةَ/
 هئ مئ(َوبمدهاَيفَالَ اءَ) من زن رن ممَجاءَبمدهاَيفَاؿَ موافَ)
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منََالياء(َ بلَ ممَمنَ)َاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما(َجب
َ)(مئ) َاوية َويفَفاطو  َٖٓ ََابلالـ( َيفََُأُجوَرُه ََْلِيُػَوفِّيَػُ  َْ) َو يدة َوهذه )

 هل مل  خل حل ٱُّٱٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط االنوحفَ

 .َّ  حن جن مم خم حمجم

َالظَّػػػاِلِم ََََواللََُّبطَمواضػػػعَ)اضػػػَ/َٛ٘ٚسػػػؤاؿَر ػػػ َ وبُِػػػجس ػػػجَسَإِنَّػػػهََُ-ََلََ َََلَوبُِ
َ(؟.َالظَّاِلِم ََ

َََََ ََٛ٘ٚاعبوابَر   َالظَّاِلِم ََََواللََُّ)وردتَ/ َوبُِجس ََََل ََفمو ( ؿَحَيفكالنبا
َيفَ زي ري ٰى ين ىنَ)َالوؿوضعَجاءَبمدهاَيفَاؼبَ  مواف (َوبمدها

:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما(َ يل ىل مل خلَ)َالثاِنؼبوضعَا
َ-:( خلَمنَ)َالواو(َ بلَ ىنَمنَ)َالذاؿ

 من زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك ُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن

 حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -2
 مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص

 . مواف حؿ َّ خم حم جم يل ىل مل خل  حف جف
(َ َوبُِجَسَإِنَّهََُأما َوا دةفوردتََ(َالظَّاِلِم َََََل َ)َموة َمنَسورةَٓٗفنطَيفَاوية )

 جت هبمب خب حب جب ُّٱ:َ ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط االشورىَ
 .َّ مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت
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َ
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َ(؟.َِمَنَاوَ تََِ)َمواضعَاضبطَ/َٜ٘ٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٜ٘ٚاعبوابَر   َاوَ تََِ)وردتَ/ ََِمَن َحَ)َ وراليفََموت ( َ–َ موافؿ

َ-:(الدخافَ
 . مواف حؿ َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱٱ -1

 .الدخاف َّ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
ذلػػََالػػذيَننصسػػهَ ليػػََيفَاػػ فَ ي ػػ  َمػػنَالػػدَل لَالواضػػحةَيفَاؿَ مػػواف:َ -ٔ

 ل َصحةَرسالتَ َوصػحةَالنػوحفَاغبكػي َالػذيَيفصػلَبػ َاغبػقَوالباطػل َفػالَ
 (.َتف يَاؼبي وال.َ)َاََفيهَوَلَامياء

ََػػػاُهْ َِمػػػَنَاوَ ِتََمػػػاَِفيػػػِهَبَػػػالٌءَُمبِػػػ ٌَ)َ  ولػػػهأمػػػاَيفَالػػػدخاف:َ -ٕ ينػػػوؿَتمػػػا:َ (ََوحتَػيػْ
ذكػػػوه:َوأ طيَػػػاه َمػػػنَالمِػػػربَوالِمظػػػاتَمػػػاَفيػػػهَاختبػػػارَيبػػػ َؼبػػػنَأتملػػػهَأنػػػهَاختبػػػارَ

واختلػػػفَأهػػػلَالت ويػػػلَيفَذلػػػََالػػػبالءبَفنػػػاؿَبمضػػػ  :َابػػػتاله ََ.اختػػػربه َهللاَبػػػه
 ػدثَاَبشػوبَ ػاؿ:َثَػاَيزيػدبَ ػاؿ:َثَػاَسػميدبََ:ذكوَمػنَ ػاؿَذلػََ. َده َبَممه

ََػػػػاُهْ َِمػػػػَنَا)َ  ػػػػنَ تػػػػادةبَ ولػػػػه أقبػػػػاه َهللاَمػػػػنَ (َوَ ِتََمػػػػاَِفيػػػػِهَبَػػػػالٌءَُمبِػػػػ َوحتَػيػْ
 . ػػػدّوه بَمثَأ طم ػػػ َالبحػػػوبَوالَّػػػلَ لػػػي  َالةمػػػاـبَوأنػػػػزؿَ لػػػي  َاؼبػػػّنَوال ػػػلوى

َ(.َتف يَالطربي)ََ.والشّدةَو اؿَحخووف:َبلَابتاله َابلوخاء
َ(؟.َِمنَتُػوَابٍََ)َمواضعَاضبطَ/َٓٙٚسؤاؿَر  َ

َ–َؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَسب(ََِمنَتُػوَابٍََ)وردتَ/ََٓٙٚاعبوابَر  َََََ
ََ–اغب،ََ–الك فَ َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(َغافوَ-فاطوََ–الوـو
َوَِافَِةََْلَِلََ،َساغبََافَوََوََمََ ََِفَُ َْكَََوََ***َوَِطَِاَفَوَََوـَِوَسَالَْيفََبَْتََ"َأَََِمنَتُػوَابٍََ"

 مت خت  حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ مث هت
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 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2

 .الك ف َّ زب  رب يئ

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱ -3
 .اغب، َّ  جك .... رن مم

 .الوـو َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -4

 جه هن من خن حن  جنمم خم حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ -5

 هش مش هس مسهث مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خي حيجي ٰه مه

 .فاطو َّ  مل مك لك

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -6
 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين
 .غافو َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

َ(.َاػبلقيفَصبيعَاؼبواضعَسبن اَمصدرَ)ََ/َمال ظة
ِإَذاََ َضػ َدوفَأفَ )َمم اَ)ََ(َُكنَفَػَيُكوفََُ)َينَوردتأَ/َٔٙٚسؤاؿَر  َ

َاَيَػُنوُؿََلهَُ َ؟.(َأَْموًاَفَِإمبَّ
ََُكنَفَػَيُكوفََُ)وردتَ/ََٔٙٚاعبوابَر  َََََ َؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَأربع(

ماـَلػَالنَ:َ)ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(ي،ََ–الَحلََ–النماـََ–َاؼبوضعَالثاِن
منَسورةَحؿَاؼبوضعَالثاِنَ(َأيَََثنيالػَ موافََ(َومم َ)َوالَحلَلػَي،ََثنيا موافَ

َ)ََاؼبوضعَالوؿ مواف َلفَ َِ ََكَذِل يَبَْ ْ ِنََبَشٌوَ َاَؿ ََيُكوُفَيلََوَلٌدََوملََْ ََأ َّ  َاَلْبََربِّ
ىَبُْلُقََماََيَشاء َاَيَػُنوُؿََلهََُالّلَُ ِإَذاََ َض َأَْمًواَ)ََمواضعَوَ(َُكنَفَػَيُكوفََُِإَذاََ َض َأَْمًواَفَِإمبَّ

َ-:(ٕٙٓال ؤاؿَ)اعبزءَالوؿَيفََضبط امتََ(َُكنَفَػَيُكوفََُاَيَػُنوُؿََلهَُفَِإمبَََّ
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َ

ٕ٘ٚ 

 مت خت  حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ مث هت

 مفخف حف مغجف  جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -2
 جم هل ملخل حل جل  مكلك خك حك جك مق حق

 .النماـ َّ  خم حم

 .الَحل َّ مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -3

 .ي، َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
نػوفَحػلَفي ػاََالَ:(حق مف خف حف جف(َويفَيػ،َ)َ جع  مظ حطيفَالَحلَ)َ

 ا ػدةَربػطَ(َ لػ َ حف)َ ءَونوبط ػاَمػعَ ءَ،َفي ػاَي( ََو  مظ)َنوفَونوبط اَمعَ
َ. وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َ(؟.ََماَلْواَْتػَََُ لََْ-َتَػَماَلْواََْفَػُنلََْ)َمواضعَاضبطَ/َٕٙٚسؤاؿَر  َ
َُ لَْ َووردتَ)ؿَ موافحَيفَوا دةَموة(َ تَػَماَلْواََْفَػُنلََْ)وردتَ/ََٕٙٚاعبوابَر  َََََ

َتَػَماَلْواَْ ََوا دةَموة( َأتبَبز دة َيفَحؿَ مواف َأنه َتال ظوف َوكما َالفاءيفَالنماـ 
َ-: ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل ََونضبط ا(َفَػُنلَْ)
 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

 .النماـ َّ ...جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ٱُّٱ -2

َ؟.ال َوردتَحبذؼَالواوَ(ََنْدعََُ)الكلمةََمواضعَاضبطَ/َٖٙٚسؤاؿَر  َ
َ-:(الملقََ–َؿَ موافحَ)َ وراليفَموت َ(َََندْعََُ)وردتَ/ََٖٙٚاعبوابَر  َََََ



 ٕٛ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

 .الملق َّ ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
 . ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ا(َ يي)ََال  يفَالملقَبز دةَ -ٔ
 قَ(.لملاَ–موافَ َؿيفَاس َال ورت َ)َاَالم َوالالـَاايؾَ ويفَ -ٕ

 لػػػػ ََونضػػػػبط ما(َ ٰذ)َ(َوبمػػػػدهاَيفَالملػػػػقَ معبمػػػػدهاَيفَاؿَ مػػػػوافَ)َ -ٖ
 (. ٰذمنَ)ََالالـ(َ بلَمعمنَ)َالباء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  

 خض حض جض مص خص حص مس خس ٱٱُّٱٱيفَحيػػػػةَاؼبباهلػػػػةَيفَسػػػػورةَاؿَ مػػػػوافَمال ظػػػػةَ/
 مف  خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض
وبػػدثَلػػب،َبيتيػػجَالبَػػاءَمثَالَ ػػاءَمثَََّ  مك لك خك حك جك مق حق

مػػنََال ػػ (َ بػػلَ معمػػنَ)ََالبػػاء:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط االنفػػ،َ
َ(. حفمنَ)ََالفاء(َ بلَمغ)

اللََِّ لَػػػػػػػػػ ََبََلَّْمََػػػػػػػػػ)َاو تَالتاليػػػػػػػػػةَاضػػػػػػػػػبطَمواضػػػػػػػػػعَ/َٗٙٚسػػػػػػػػػؤاؿَر ػػػػػػػػػ َ
ََ َل ََفَػَلْمََةَُ)(اْلَكاِذِب ََ َ؟.(الظَّاِلِم َََاللََِّ َل َلَّْمََةَُ()اْلَكاِفوِينََاللَّ

َ)/ََٗٙٚاعبوابَر  َََََ ؿَحَيفَموةَوا دةوردتَ(ََاْلَكاِذِب َََ َل ََاللََِّلَّْمََبَََأما
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱٱ:(ٔٙ(َاويةَ)َختاـَحيةَاؼبباهلة)ََ مواف
 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط
َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا َّ  مك لك خك حك جك مق

َاويةَ)َ َ ٰذ يي ىي ميأما َوا دة(َفوردتَأيضا يفَالنوحفَالكو َيفََموة
َا َ)سورة َاوية  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ(:ٜٛلبنوة
 خيحي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط اََّ  ٰر ٰذ يي ىي مي
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َ

ٕٜ٘ 

َ-هودَ(:َ–يفَال ورَ)َال واؼََموت (َفوردتَ ٌّ ٰى ٰر ٰذأماَاويةَ)َ
 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 .ل واؼا َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه

 خف حف جف  مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض  جض  ٱُّٱ -2

 .هود َّ هل مل خل حل جل مك لكخك  حك جك مق حق مف

َ(؟.َِإفَََّهَذاَؽَبُوَََ)َأينَوردتَ/َ٘ٙٚسؤاؿَر  َ
ََهَذاَؽَبُوَََ)وردتَ/ََ٘ٙٚاعبوابَر  َََََ َ–َؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَطب،(ََِإفَّ

و عَالَملَ:َ)َنشا يةابعبملةَاَلَونضبط اَ(الوا مةََ–َموضمافالصافاتََ–الَملَ
َ-:( ل َ موافَيفَالصافاتَ

 . مواف حؿ َّ مه جه ين  ىن من خن حنجن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ -1

 نبمب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٱُّٱ -2
 .الَمل َّ نت مت زت رت يب ىب

 .الصافات َّ يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱٱُّٱ -3

 .الصافات َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ٱُّٱ -4

 .الوا مة َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -5

َََالضبطَوالفوا دَ/
 صػصَالفضػلَ)َ:َاعبملػةَاإلنشػا يةبػذهََ(  جت هبَمبالػذيَجػاءَبمػدَ)ََبطنض -ٔ

(َحؿَ مػػػواف َوممػػػ َ جم يل(َأيَ)ََ صػػػص َوممػػػ َ)َ(فػػػوٌزَوالػػػبالءَ ػػػقَ
(َ يت ىت(َأيَ)ََفػػػػػػػوزٌَ(َالَمػػػػػػػل َوممػػػػػػػ َ)َ مت زت(َأيَ)َالفضػػػػػػػل)

لصػػػػػػػافاتَاَ( خي حي(َأيَ)ََوالػػػػػػػبالء َوممػػػػػػػ َ)َالوؿالصػػػػػػػافاتَاؼبوضػػػػػػػعَ
 (َالوا مة. خت حت(َأيَ)ََ ق َومم َ)الثاِناؼبوضعَ

(َ لػ َنفػ،َوزفَ زتَل ػاَكلمػةَ)ََ( مت زتَيفَالَملَجاءَبمدهاَ) -ٕ
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(َ يت ىت)ََالوؿبيَ مػػػا َيفَالصػػػافاتَاؼبوضػػػعََالػػػالـوااػػػيؾَ ػػػوؼََلالَمػػػ
اتَوبػػذاَنملػػ َأهنػػاَأتػػبَيفَاؼبوضػػعَفالصػػاَفػػاء(َمػػعَ ىتمػػنَكلمػػةَ)ََالفػػاءنػػوبطَ
(َمػػػػػػعَ صػػػػػػةَابػػػػػػواهي َواظبا يػػػػػػلَ لي مػػػػػػاَ خي حيجػػػػػػاءَ)ََِنالثػػػػػػاويفََالوؿ

مػػػنَالنػػػاؼَمػػػنَالكلمتػػػ َمػػػعََالنافػػػات(َنػػػوبطَ خت حتال ػػالـ َويفَالوا مػػػةَ)َ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةمةَ ل َ الوا

َ؟. ل َاختالؼَالتشكيالتَ(َاْلَنَصصََُ)ك َموةَوردتََ/َٙٙٚسؤاؿَر  َ
َ–َؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَأربع(َ اْلَنَصصََُ)وردتَ/َََٙٙٚاعبوابَر  ََََ

 صةَ وؼَ موافَ:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(النصصََ–يوسفََ–ال واؼَ
َ-:(َيوسف

 . مواف حؿ َّ مه جه ين  ىن من خن حنجن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -2
 خص حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 .ال واؼ َّ مظ حط مض خض  حض جضمص

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ٱُّٱ -3
 .يوسف َّ مس خس حس  جس

 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱ -4

 يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام

 .النصص َّ حئ جئ
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َ
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إِلَػٌهَََوَمػاَِمػْنَإِلَػٍهَِإَلََّ-َاللَََُّوَماَِمػْنَإِلَػٍهَِإَلََّمواضعَ)َاضبطَ/َٚٙٚسؤاؿَر  َ
َ(؟.ََواِ دٌَ
َؿَ موافحَ)َ وراليفَموت َ(ََاللَََُّوَماَِمْنَإَِلٍهَِإَلََّ)وردتَ/ََٚٙٚاعبوابَر  َََََ
(َيفَسورةَاؼبا دةََإَِلٌهََواِ دٌَََوَماَِمْنَإَِلٍهَِإَلَّ َبيَماَوردتَ)َالطوف أيَيفََ(صََ–

َ-: ا دةَاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب  ل ََونضبط ا َالوسطوهوَاؼبوضعَ
 . مواف حؿ َّ مه جه ين  ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ -1

 زن ممرن ام يل ىل  مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

 .ص َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -3

(َوالت كيػػػدَ ليػػػهَلنػػػهَسػػػبن اَ ػػػوؿَالػػػذينََ مم اميفَاؼبا ػػػدةَجػػػاءَذكػػػوَ)َفا ػػػدةَ/َ
َكفوواَأفَهللاََثلمَثالثةَ)َاستةفوَهللاَ(.

ؽَبُوَََ)َمواضعَاضبطَ/َٛٙٚؿَر  َسؤا َ(؟.ََوِإفََّالّلََ
َالّلََؽَبُوَََ)وردتَ/ََٛٙٚاعبوابَر  َََََ َؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَثالث(َََوِإفَّ

َ-:(َموضمافَيفَنف،َالصفحةاغب،َ
 . مواف حؿ َّ مه جه ين  ىن من خن حنجن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -2
 .اغب، َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ رئزئ

 .اغب، َّ جل مك لك خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغ جغ ٱُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ػ َ(َمػعَ ينمنَ)َالم َ(َنوبطَ جه ينيفَاؿَ موافَجاءَبمدهاَ)َ -ٔ

 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةموافَ ل َ 
 َُّ(َوسػػػبن اَيفَاويػػػةَنف ػػػ اَ) رب  يئمػػػنَاغبػػػ،َ)ََموضػػػعَأوؿ -ٕ



 ٕٕٙ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

.َفَاسػػجَخػػت َ ا ػػدةَاؼبوافنػػةَواجملػػاورة لػػ ََالػػوزؽمػػعََؽالػػوَزَ( رئ ّٰ ِّ
 (. رب  يئ ىئ نئ مئاويةَ)َ

لػػهَو ػػدهَملػػََمػػاَيفَال ػػماواتَوملػػَََهللابػػ َأفَمػػنَسػػورةَاغبػػ،ََالثػػاِناؼبوضػػعَ -ٖ
مػػػػاَيفَالرض َوإفَهللاَؽبػػػػوَالةػػػػنَالػػػػذيََلَيفتنػػػػوَإ:َأيَـبلػػػػوؽَمػػػػنَـبلو اتػػػػه َ

َ(. مك لك خك حك جك)ََامودَيفَكلَ اؿ
َ لِػػػػػػيٌ ََفَػػػػػِإفََّاللَََّفَػػػػػِإفَتَػَولَّػػػػػْواَْ)َاويتػػػػػ َاؼبتتػػػػػػاليت َاضػػػػػبطَ/َٜٙٚ َسػػػػػؤاؿَر ػػػػػ
َُمْ ِلُموفَََفَػُنوُلواَْاْاَ ُدواََْتَػَولَّْواََْفَِإفَ)(اِبْلُمْفِ ِدينََ َ؟.(َمنَسورةَحؿَ موافِِبانَّ

َ-:اؼبواضعَه /ََٜٙٚاعبوابَر  َََََ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
 ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
 َٗٙ-َٖٙحؿَ مواف:َ َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب

َََالضبطَوالفوا دَ/
جػػػػاءََالثػػػػاِن(َوبمػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػعَ حي جيجػػػػاءَ)ََالوؿ(َيفَاؼبوضػػػػعَ يت ىتبمػػػػدَ)َ

(َ بػػػلَ جيمػػػنَ)ََاؽبمػػػزة:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما(َزث رث)
َ( رثمنَ)ََالناؼ

َ(؟.َ َأَْهَلَاْلِكَتابََِ-َأَْهَلَاْلِكَتابََِ َََُ لَْ)َمواضعَاضبطَ/َٓٚٚسؤاؿَر  َ
َ-(:َأَْهَلَاْلِكَتابََِ َََُ لَْ:َمواضعَ)َأوَل/ََٓٚٚاعبوابَر  َََََ
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱ -1

 رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 . مواف حؿ َّ ىث نث  مث زث

 . مواف حؿ َّ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -2
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 مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ -3

 . مواف حؿ َّ خم حم جم هل  مل خل حلجل

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ -4

 .اؼبا دة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

 زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -5

 خت حت جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي

 .اؼبا دة َّ مث  هت مت

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ٱُّٱ -6

 .اؼبا دة َّ هث مث هت مت هب مب هئ

َََوا دَ/الضبطَوالف
َاْلِكَتابََِ َََُ لََْوردتَ) -ٔ َحؿ(َمواتَفنطَيفَسورت َ)ََٙ)َسبَ(ََأَْهَل

َكل اَجاءتََثالث(ََاؼبا دةَ–َ مواف  .صدرَحيةيفَكلَمَ ا 
َ(ُ لَْبثبوتَ)َ(َفلماَأ ،َ ي  يفَربعَ)ََاؼبوضعَالوؿَحؿَ موافمواضعَ -ٕ

ََكَلَمٍةََسوَََأَْهَلَاْلِكَتابََِ َََُ لََْ) ِإَ: ََػََاتَػَماَلْواَْ (ََكلَالطماـ( َويفَربعَ)َََاءَبَػيػْ
أَْهَلََ َََُ لََْ-َملَََتْكُفُووَفَِ َ ِتَاللََِّأَْهَلَاْلِكَتابََِ َََُ لَْمتتال َ)ََموضم 
ََ-تَػَماَلْواََْأَْهَلَاْلِكَتابََِ َََُ لَْ( َوقبمم اَ)ََملَََتُصدسوَفََ نََسِبيِلَاللََِّاْلِكَتابَِ

 (.ََتُصدسوَفَملَََِ-ملَََتْكُفُووَفَ
ََوَهْلَتََِنُموَفََ:َ)ب ياؽَاو تَنضبط ا:َاؼبا دةيفَ -ٖ ََلْ ُتْ ََ َل ََاْ ٍء ََلَفػ

 ىه مه جه ين ىن(َأيَ)َََهْلَتََِنُموفََومم َ)ََ(تَػْةُلوْاَيفَِديَُِكْ َ

(َزن رن مم ام  يل ىل(َأيَ)ََلْ ُتْ ََ َل ََاْ ءٍََو(َومم َ)َ يه
َ.( من خن حن جن مم خم حم(َأيَ)ََ ََْلََتَػْةُلواَْيفَِديَِكَُفػَومم َ)َ
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َؼب اتَبيانيةَ/
ََكَلَمٍةََسَواءََتَػَماَلْواَُْ ْلََ َأَْهَلَاْلِكَتاِبَ)ََيفَ ولهَتما:)َتمالواَ(ََماَدَللةَالفمل ِإَ:

الّلََ نَػْمُبَدَِإَلََّ ََُكْ ََأَلََّ ََػََاََوبَػيػْ َ-(:َورتلَالنوحفَتوتيالًَ(َحؿَ موافَ(؟َ)َٗٙ)بَػيػْ
َفت ملَصيةةَالموَبفملَأَلَذبدَأفَيفَه والصلََ(َتمالواَ)ذهَاويةَرفمةَوظبوًا

فيهَطلجَاَلجتماعَيفَمكافَ اٍؿَوهوَهَاَ)َالكلمةَ(َوهوَسبثيلَرا عَ يمَجملََ
َي موَدبنَيلحقَبه. َكلمةَالتو يدَتشبهَاؼبكافَاؼبوادَبهَاَلرتفاعَوهوَمكافَساـٍ

(َ( وملَ تَبةيهََ(َإفَ)الشوطَحبوؼَج ءَيفَهذاََ(َحؿَ مواف(َٗٙفَِإفَتَػَولَّْواَْ
وماَذاؾَإَلَلفَالتويّلَبمدَهنوضَاغبجةَوماَ بل اَمنَالدلةَغويجَالو وعَوهذاَمنَ

ُ ْلََ ََ)َفت مل!.َ(فإفَتولواََ)ال َجاءتَيفَ ولهَتما:ََ(إفََ)اؼبماِنَال َتفيدهاَ
(َ َاللِّ َِ َ ِت َملَََتْكُفُووَف َاْلِكَتاِب َٜٛأَْهَل َكيفَتَوعَاػبطابََ(َوافحؿَ م( انظو

َجاءَابلموَ َف وًَل َمنَورا ه  َذلََإَلَلغواضَأرادها َوما النوحِنَِبساليجَاإلنشاء
َإنكاراًََ(ُ ل) َابَلستف اـ َمث َ لي   َت جياًل َابلَداء َاؼبنوؿ َوافتتح َابؼبنوؿ إهتمامًا

َلكفوه َ  تَهللاَتما:َفتذوؽَتفَنَالتمبيَالنوحِنَودَلَللته.
َتَػْمَمُلوفََُ ْلَ ََ َ ََ َل ََما ََواللَََُّاِ يٌد َ ََِ ِتَاللَِّ َاْلِكَتاِبَملَََتْكُفُووَف َ(َ{ٜٛ)ََأَْهَل

وَلَ )َفي اَ وؿَ{ََ َأَْهَلَاْلِكَتابَِ:َ َهَاؾَح تَكثيةَيفَالنوحفَتبدأَبنوؿَاغبق
الشيخَ"؟َ)َماَالفوؽَب َاَلثَ "َ"ََ ل"ََح تَأت)َم بو ةَبػَوهَاؾ".ََ ل:َ"َاغبق

ََ-(:دمحمَمتويلَالشمواوي
َكلفبََ لو  َت معَ"َ َكماَ لَاَمنَ بل؛َإنََإذا "َف  َأموَمنَهللاَلوسوله

"َأوَيؤديََ لإن اانَأفَينوؿَصبلةَؼبنَتوسلهَإليهَف لَهذاَاإلن افَ )َابلموَ"َ
َاعبملة؟َإنهَيؤديَاعبملة َومثاؿَذلََ  َتنوؿََلبَََمثال:َ"َ لَلممَ:َإفَأّب

َسي تيََغداَ"َفابَََيذهجَإ:َ مهَ ا ال:َ"َأّبَ تيََغداَ".
و دَينوؿَ ا ل:َأملَيكنَيكف َأفَينوؿَهللاَللوسوؿ:َ"َ لَ َدمحمَ"َفيبلةَاَرسوؿَ
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َ

ٕٙ٘ 

َكافَذلََيكف  َولكنَالوسوؿَمبلغَالموَنف هَمنَ هللاَ َأهلَالكتابَملَتكفووف؟
َتلناهَمنَهللاَ َوالذيَتل  أَْهَلََُ لَْناهَالوسوؿَمنَهللاَهو:َ َهللاَ َفك نهَ اؿَما

{َوهذاَيدؿَ ل َأفَالوسوؿَيبلغَ وفياَماَظبمهَ نَهللاَوهَاؾَح تَكثيةََاْلِكَتابَِ
َبنوؿَاغبق:َ َ َاْلِكَتابَِيفَالنوحفَتبدأ َ وؿَاغبق:َ"ََ أَْهَل ".ََ ل{َوَلَ )َفي ا
كبنَقبدَأفَاغبقََ"؟َ"َ"َماَالفوؽَب َاَلثَ َ لوهَاؾَح تَأت)َم بو ةَبػَ"َ

{َإنهََ أَْهَلَاْلِكَتابموةَيتلطفَمعَخلنه َفيجمل  َأهالَػبطابه َفينوؿ:َ َ
خطابَمنَهللاَؽب َمبااوة.َوموةَينوؿَلوسوله:َ لَؽب َ َدمحمَلهن َملَيت امواَ
إ:َموتبةَأفَىُباطبواَمنَهللاَمبااوة:َفإذاَماَوجدانَخطاابَمنَاغبقَللخلق َموةَ

"َوموةَأخوىَغيَم بوؽَفْلتمل َأفَاغبقَسبحانهَ  َىباطجََ ل"َم بو اَبػَ
خلنهَالذينَخلن  َيتلطفَمم  َموة َوهبمل  َأهالَلفَىباطب   َوموةَ  َ

وَاؼبثلََ-هبدَمَ  َاللجاجَفإنهَيبلغَرسوؿَ :َ لَؽب .َواؼبثاؿَ ل َذلََ
َينوؿََ-ال ل َ َمَا َالوا د َقبد َ لَلصا جَالصوتَيفَ ياتَا  ؼبنَجبانبه:

َاإلن افَ َهذا َىباطج َأف َ ن َتَػَماَ: َ د َالنا ل َهذا َإف َيصمب. َأف المايل
َالصوتَ َصا ج َ مو َأف َهبل،َجبانبه َفيطلجَفبن َاؼبوتفع َالصوت صا ج
المايلَابل كوت.َو  َهب ءَاػبطابَلهلَالكتابَفَحنَنموؼَأهن َالي ودَ

ل َوهؤَلءَه َمنَينوؿَ َ  َاغبق:َأصحابَالتوراة َوالَصارىَأصحابَاإلقبي
َ{.َ أَْهَلَاْلِكَتاب َ

 أَْهَلَلفَاغبقَ  َينوؿَؽب :َ ََوملَينلَأ دَلَا:َ"َ َأهلَالنوحفَ"َؼباذا؟
{َفَحنَنموؼَأفَالكتابَيُطلقَ ل َكلَمكتوب َوكفوه َيمارضَماََاْلِكَتاب

ذيَأنزؿَالكتاب َ ل َهللاَأنهَموجودَيفَالكتابَالذيَأنزؿَ لي  ؛َلنهَهوَال
َهوَ َداـ َوما َوَلَيد وَإ:َالكفو. َإ:َاإليباف  َيفَالكتابَيد و َأفَما ويمل 
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اغبقَالذيَنَػزَّؿَالكتاب َوهوَالشاهد َفيصبحَمنَاغبمقَمنَأهلَالكتابَأفَ
َ-سبحانهََ-يو مواَأنف   َيفَفخَالكفو؛َلهن َبذلََيكذبوفَ ل َهللا:َوهللاَ

َمكتوبَومَزؿَ لي  َيفَكتاب .َي جلَ لي  َأهن َخالفواَماَهو
َ)َورتلَالنوحفَتوتياًل: ََ َل ََاْ ٍء ََلْ ُتْ  َاْلِكَتاِب ََأْهَل  ََ َُ ْل و مبَََ(َاؼبا دة(َٛٙ)

كلمةَا ءَنكوةَيفَسياؽَالَف َ يمَسبنبَابلفملَلي،َوهوَيدؿَ ل َالَف َ
َف فادَهذاَالسلوبَأفَيكوفَؽب َأ لَ اَمنَالتدينَوالتنوى.

)ََ ََأْهَلَاْلِكَتاِبََلََتَػْةُلواَْيفَِديَُِكْ ََوَلََتَػُنوُلواََْ َل َاللَِِّإَلَََّ َاويت ماَالفوؽَبَ*
َٔٚٔ)َاغبَْقَِّ (َ َالَ اء( َاغبَْقَِّ( َو ََغيػْ َِديَُِكْ  َيف َتَػْةُلوْا َََل َاْلِكَتاِب َأَْهَل  ََ (َٚٚ)َُ ْل

َ-:(َد.فاضلَال اموا  اؼبا دةَ(؟َ)َ
َ َل َاللَِِّإَلََّ)ََ ولهَتما:َالَ اءحيةَ يفَِديَُِكْ ََوََلَتَػُنوُلواَْ َ َأَْهَلَاْلِكَتاِبَََلَتَػْةُلواَْ
ََاؼبا دة(َيفََالَ اء(َٔٚٔ)َاغبَْقَِّ َوَاغبَْقِّ ََغيػْ َأَْهَلَاْلِكَتاِبَََلَتَػْةُلوْاَيفَِديَُِكْ  )ُ ْلََ 

َ َػْبلَُ َِمْن ََضلسوا ََ ْد َ َػْوـٍ َأَْهَواَء َتَػتَِّبُموا َال َِّبيِل)ََوََل ََسَواِء ََ ْن ََوَضلسوا ََكِثيًا (ََٚٚوَأَضلسوا
َوََلََيفَالنوؿَ)َالَ اء(؟َحيةَغيَاغبقَ(َويفَالثانيةَ)ََإَلَاغبقؼباذاَ اؿَهَاَ)ََاؼبا دة(

َ َِإَلََّاغبَْقِّ ََ َل َاللِّ َيفَلي،َيفَالنوؿَهوَ اؿََاؼبا دة((َيفَٔٚٔ)تَػُنوُلوْا َتَػْةُلوْا َََل (
َ(َِديَُِك َْ َاغبَْقِّ َو ماَ اؿََلَتنولوا َأصاًلََلَيصحَيفَاؼبم َأفَينوؿََلَتةلواَيفَََغيػْ

ديَك َإَلَاغبق ََلَتةلواَيفَديَك َإَلَاغبقَممَاهَأفَمنَالةلوَيكوفَ نًاَوالةلوََلَ
َممَاهَ َ ق َفيه َالةلو َمن    َ َأف َممَاه َاغبق َإَل َديَك  َيف َتةلوا ََل َ ناً  يكوف

نَالةلوَماَهوَ قَوالةلوَ طماًَلي،َ ناًَوالةلوَممَاهَؾباوزةَاستث  َإذفَمم َأفَم
َ(اغبد.َ َاغبَْقِّ َو ََغيػْ َيفَِديَُِكْ  َتَػْةُلوْا َغيََ)َََل هذهَصفةَمؤكدةَمفموؿَمطلقَ)َغلوًا

اغبقَ( َأوَ دَيكوفَ اؿَمنَضميَالفا لَلكنَمةال َلكنَذاؾَاستثَاءَلنهَ وؿَ
َيك ََل َالةلو َلكن َابطل َومَه َ ق َفكيفَيكوفَمَه َاغبد َؾباوزة َهو َ ق  َفيه وف

َ(َهَاَلي بَأداةَاستثَاءَوَلَيبكنَوضعَحيةَمكافَحخوى.ََل ناً؟!َ)َ
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َ ل َهللا؟إ َوَلَتنولوا َف مَاها َهبوزَأفَيناؿَخارجَالنوحفََلََذا َحخو  َأمو هذا
َتنولواَ ل َهللاَغيَاغبقَلكنََلَيبكنَأفَيناؿََلَتةلواَيفَديَك َإَلَاغبق.

َ)َحفَتوتياًل:ورتلَالنَو َوَاغبَْقِّ يفَِديَُِكْ ََغيػْ َ(َاؼبا دة(َٚٚ)َُ ْلََ ََأْهَلَاْلِكَتاِبَََلَتَػْةُلواَْ
َكيفَ دؿَهللاَتما:َ نَ ولهَ)ََلَتةلواَيفَديَك َابطاًلَ(َإ:َ ولهَ )َََلَتَػْةُلواَْانظو

ََيفَ َاغبَْقِّ َو ََغيػْ َيفَوصفََِديَُِكْ  إذَاؼبم َأنهََمنَتشَيعَاؼبوصوؼَ)َغيَاغبق(ؼبا
َلفَاغبقَؿبمودَفةيهَمذمـوـبالفَللحقَاؼبمووؼَومنَمثَف وَمذم َ.ـو

َ-(:ََأْهَلَاْلِكَتابََِ ََ)ََأماَمواضع
 اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -1

 . مواف حؿ َّ زن رن  مم

 . مواف حؿ َّ  من خن حن جن مم خم حم جم  هل  ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ىن من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4

  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين

 يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ

 .الَ اء َّ ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱ -5
 رت يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 .اؼبا دة َّ ىت نت  مت زت

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -6

 .اؼبا دة َّ ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث ىث نث مثزث رث يت
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َََالضبطَوالفوا دَ/
َ–َحؿَ مواف(َمواتَفنطَيفَال ورَ)ََٙ)َسبَ(ََأَْهَلَاْلِكَتابََِ َََوردتَ) -ٔ

َوموضم  َالَ اءيفََووا دَحؿَ مواف مواضعَيفََثالث( ََاؼبا دةَ–َالَ اء
َكل اَجاءتَاؼبا دةيفَ  .صدرَحية.

ٕ- ََ ََ موافَحؿجاءتَيف ََربعيف َأ ،َ ي  ) ََفلما َمتتاليةَمَ اَموضم (
َ-ََتْكُفُووفَََ-َرُبَآجسوفَََ:َ) ا دةَاليتيجَاؽبجا  َالذيَأت َبمدهاَ ل َونضبط
منََالالـ(َ بلَََتْكُفُووفََمنَ)ََالكاؼ(َ بلََرُبَآجسوفََمنَ)ََاغباء َ(َتَػْلِبُ وفََ

 .(تَػْلِبُ وفََ)
تَػْةُلواَْيفَدَََِأْهَلَاْلِكَتابََِ ََيفَاويةَ)ََوا دموضعََالَ اءيفَ -ٖ  (.َيَُِك ََْلََ
أَْهَلََ ََ(َ)ََولندَأخذَهللاَميثاؽَبنَاسوا يل)ََربعيفََموضم يفََاؼبا دةيفَ -ٗ

ََاْلِكَتابَِ ََرُسولََُا ََجاءُكْ  ََلُك ََْ ْد ُ َ ْدََاايكواَيفَ)َاؼبوضم أفََنال ا( ََيُػبَػ ِّ
َ ََلُكْ  ُ َيُػبَػ ِّ ََرُسولََُا ََجاءُكْ  َ)َََاؼبوضعَالوؿ( َبمده َفبَِّّجاء َزُبُْفوفَََكِثيًا َُكَُتْ  (ََا

َنَالوسُسلََِ)َوالثاِن وٍَةَمِّ وَةٍََمثََكِثيًا( َ)ََََ َل َفَػتػْ َ(.َفَػتػْ
َؼب اتَبيانيةَ/

ََأْوَ:َالَّاِسَِبِِبْػوَاِهيَ َلَلَِّذيَنَاتػَّبَػُموهََُ)َيفَ ولهَتبارؾَوتما: ؼباذاَ(َحؿَ موافَ(َٛٙ)َِإفَّ
َ-(:َاضلَال اموا  د.َف؟َ)َاتبموهَولي،َالذينَحمَواَبهَالذين

ََكاَفََ َِيًفاَمسْ ِلًماَ بلَهذهَاويةَ اؿَ)َ ََوََلََنْصوَانِيًّاََوَلِكن ََكاَفَِإبْػوَاِهيُ َيَػُ وِد ًّ َما
ََكاَفَِمَنَاْلُمْشوِِك ََ ((َالي ودَ الواَي وديَوالَصارىَ الواَنصواِن َبَاَتما:َٚٙ)ََوَما

وَفَيفَِإبْػوَاِهيَ ََوَماَأُنزَِلِبَالتَّورَاُةََواإلقِبيُلَِإَلََِّمنَبَػْمِدِهََ َأَْهَلَاْلِكَتاِبَملََرُبَآجَس اؿَ)َ
تَػْمِنُلوفََ ((َلوَ اؿَالذينَحمَواََلّد  َكلَأ دَأهن َأو:َبه َفالي ودَينولوفَ٘ٙ)َأََفالََ

(َ ىَإبواهي َََللَِّذيَنَاتػَّبَػُموهَُكبنَمؤمَوفَوالَصارىَينولوفَكبنَمؤمَوفَلكنَ اؿَ)َ
َ (َ َ اؿ َال الـ َ ليه َِمنِّ َفَِإنَُّه َتَِبَمِن َٖٙ)ََفَمن َو ل ََإبواهي ( َمَ جه َ ل  َسار )
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او ته َلوَ اؿَالذينَحمَواَلناؿَالي ودَكبنَمؤمَوفَفَحنَأو:َبهَوالَصارىَينولوفَ
َكبنَمؤمَوفَفَحنَأو:َبه.َ

اِبََحِمَُواَاِبلَِّذيَأُْنزَِؿَ)ََو َاَلْبَطَا َِفٌةَِمْنَأَْهِلَاْلِكتَََحؿَ مواف اؿَتما:َىفَسورةَ
(َ َيَػْوِجُموَف ََلَملَُّ ْ  ََحِخوَُه ََواْكُفُووا َالَػََّ اِر ََوْجَه ََحَمَُوا َالَِّذيَن َاويةََ((َٕٚ َل  ويفَهذه

َكافَمؤدابًََالك ا  طويفةَتُذكوَوفي اَفا دةَوه َأفَ وكافَمنَأ دَالُنوّاءَو املَكبو
يوماًَف  جبتنَنف  َ)َإذاََابلوايدوؿَصّليبَلوَلدَالوايدَوكافَذاَصوتَصبيلَفين

َوهللاَ َ اؿ َالممل َوُبِبط َواَل جابَابلَف،َ د )َ َخطئه َا: َيَب ه أ جَهللاَ بدًا
أخط ُتَخط ََلَىبطئهَالصبيافَ وأتَ)َيوجم َ(َفت ّيجَالوايدَأفَيودهاَ لّ َفلماَ

َك ا  َ واءةََمْنَهذه؟َ لبَ َأميَاؼبؤمَ  َ دَيكبوَاعبوادَانت يبَ اؿَالوايدَ 
َفيَبة َلالن افَأفََلَتمجبهَنف هَفيؤّدب.ََفناؿَفَم .َوهذاَنوعَمنَاليبية

ي تمملَالنوحفَالكو َلفاَطا فةَوفويقَوفو ةَوالنوحفَََ(؟َطا فةَؼباذاَ اؿَالنوحفَ)
َلَهبملَالكالـَ امًاَوهذاَماَي م َابلووحَالملم َيفَالتمبيَفالَنمم َوننوؿَ اؿَ

َممَاهاَصبيعَالَا َكلمةَمنَهذه َطا فةَوفويقَأوَفو ةَولكل َكلمة س.هَاؾَفوؽَب 
َك هناَفوّ بَصبماًَأماََلفو ةفا َكثيَوظُبّيبَفو ة ف  َاعبما ةََالطا فةه َصبا ةَ ددها

َك هن َااهوينَ َك هناَتطفوَ ل َال طحَااهوةَوه َأ لَمنَالِفو ةَوهؤَلء البارزةَال 
َكافَلدي  َـبططًاََو مثَيوتدواَيفَاؼب اءَابرزينَلنه هوَأفَيدخلواَيفَاَلسالـَصبا اًَ

َطا فةَ َكل َولي ب َايضاً. َفيتدوا َيَبة  ََل َما َرأوا َأهن  َبد ََل َالَاس َينوؿ  ى
َكماَيفَ ولهَتما:َ)َزبطط َااهووف َالطا فةَه َ ـو وإفَطا فتافَمنَاؼبؤمَ ََوإمبا
ؽباَ يادةَم تموةَ ل َمدىَ(َملَيَزعَ َ ماَصفةَاَليبافَويناؿَأفَالص يونيةَا تتلواَ

َكلماَهلََوا دَدخلَوا دَ الف َ اـَتَنلَذبارباَالذينَه َ)َ كماءَص يوفَ(
َومنَ َمياكمة َوخرباهت  َمتواصلة َم تموة َفتجارب  َالنيادة َاو َالمصبة َيفَهذه حخو
خرباهت َيفَذلََالزمافَأهن َيكّلفوفَبمض  َابلدخوؿَيفَدينَهللاَيفَالصباحَ)الكالـَ
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.َ  اـَدَ)َ نَالي ودَ(َمثَيوتدواَيفَاؼب اءَليتدَاوخووف.َحؿَ موافورةَيفَحيةَس
َ(.َ الَميم

(َٔٚٔ)َِإَلََّاغبَْقََِّ ََأْهَلَاْلِكَتاِبَََلَتَػْةُلوْاَيفَِديَُِكْ ََوََلَتَػُنوُلوْاََ َل َاللَِّ)ََ اؿَتما:
يفَِديََِ)ََوالَ اء(َ َوَاغبَْقَُِّكْ َُ ْلََ ََأْهَلَاْلِكَتاِبَََلَتَػْةُلواَْ وجهَ ما(َاؼبا دةَ(َٚٚ)ََغيػْ

ََ(: َاـَالَميمد.  )ََ؟َاإلختالؼَب َاويت 
منَغالَيةلوَيفَديَهَوه َغيَغالَيةل َغلياانً.ََالةلوَممَاهَاإلفواطَوؾباوزةَاغبّد.َ

ماَهوَهذاَاغبق؟ََ(َاغبَْقَََِّإَلََّ اللََِّ َ ََأْهَلَاْلِكَتاِبَََلَتَػْةُلواَيفَِديَُِكْ ََوََلَتَػُنوُلواََ َل )
َاويةَالو:َيفَ َهذه َإ:َمو   َألناها َاؼب يحَ ي  َابنَمو َرسوؿَهللاَوكلمته إمبا

َ.الَ اءسورةَ
َوَاغبَْقَِّ َ َأَْهَلَاْلِكَتاِبَََلَتَػْةُلواَيفَِديَُِك َْ ُ لََْ)  ََحيةَالَ اءَتفّ وَحيةَاؼبا دة.َ(ََغيػْ

 .َواويةَالخوىَيفَسورةَاؼبا دة
اويََلهَوأفَ ي  َرسوؿََاغبقَأفَهللاَسبحانهَوتما:ََلَماَهوَاغبقَالذيَيويده؟
َ-(:َ د.أضبدَالكبي )ََهللاَولي،َكماَينولوف.

َيفَحيةَ َلي،َ بثاً. ىباطجَالي ودَينوؿَؽب َ َي ودَ َأهلَالكتابََالَ اءهذا
فَ ل َالتوراةَواإلقبيلَأنت َ َدك َاغبنا قَوالتوراةَواإلقبيلَمليئةَابغبنا قَؼباذاَتكذبَو

َحخو؟َلي،َمنَاغبق َف نت َاحبثواَ نَاغبقَالذيَيفَالكتابَو ولوهَ َكالمًا وتنولوف
(َ َاغبَْقَََّوََلَتَػُنوُلواََ َل َاللَِّ َكتبك َ نََ(ِإَلَّ فوبَالماؼب َينوؿَلهلَالكتابَاحبثواَيف

َ)ََوََلَتَػُنَواغبقَاؼبتملقَبَبوةَدمحمَنيبَحخوَالزمافَو ولوهاَ ََ َل َاللَِّ َاغبَْقََُّلوا هذاَ(ََِإَلَّ
َ َأَْهَلَاْلِكَتاِبَََلَتَػْةُلواَيفَأمٌوَِبفَينولواَاغبق.َالثانيةَهن َِبفََلَينولواَغيَاغبقَ)َ

َوَاغبَْقَِّ (َفوبَالماؼب َهناه َ ماَ الواَلهن َ الواَغيَاغبقَوأموه َأفَينولواََِديَُِكْ ََغيػْ
في اَأموَِبفَينولواَاغبقََالَ اء َسورةَتنولواَإَلَاغبقَففجديدَاغبقَنف هَ اؿََلَ

فَيفَانسَسكتواَفناؿَ ولواَاغبقَوانسَ الواََهن َأفَينولواَغيَاغبقَلَاؼبا دةويفَ
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َ
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َوهذاَ َالكتاب َأهل َمن َعبما ة َخطاب َهذا َإذًا َاغبق َغي َتنولوا ََل َفناؿ كذاًب
َخطابَعبما ةَأخوىَمنَأهلَالكتاب.َ

الةلوَم خوذَمنَغلوةَال   ََ(َالَ اء(ََٔٚٔتاِبَََلَتَػْةُلوْاَيفَِديَُِكْ َ)َ َأَْهَلَاْلكََِ)
وه َمَت  َاندفا هَواسُتميَللز دةَ ل َاؼبطلوبَمنَاؼبمنوؿ.َفالةلوَيفَالدينَذباوزَ
َابتّباعَ َطولبوا َفالَصارى َالدين َ دود َيفوؽ َما َاؼبتدين َيُظِ و َاؼب لوؼَحبيم اغبد

َكونهَابنَهللا.اؼب يحَفتجاوزواَفيهَاغب َدَإ:َد وىَألوهيتهَأو
َنَالوسُسِلَ) َمِّ وٍَة ََلُكْ ََ َل َفَػتػْ ُ َ(َاؼبا دة(َٜٔ)ََ َأَْهَلَاْلِكَتاِبََ ْدََجاءُكْ ََرُسولََُاَيُػبَػ ِّ

َنَالوسُسِلَ(َالفيةَه َالفتورَأيَل َبمدَادةَوضمفَبمدَ وةَفنولهَ َمِّ وٍَة )ََ َل َفَػتػْ
َلوسوؿَفنبلَبمثتهَ َكانبَالوسلَتبممَتيىَمتتالية.أيَسكوفَ اؿَ نَؾب ءَا

َ(.َورتلَالنوحفَتوتيالًََ)
َ(؟.َأَْراَبابًََ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٔٚٚسؤاؿَر  َ

َََََ َر   ََٔٚٚاعبواب /َ ََأَْراَبابًََ)وردت ََمواتَثالث( َ موافحَ)َ وراليف َؿ
ازباذَالرابب َبيَماَيفَالتوبةََ َيفَاؿَ موافَاؼبوضم َيفَ دـ(َالتوبةَ-َموضماف

َ-:ازبذواَاَل بارَوالوهبافَأرابب
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱٱ -1

 رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 . مواف حؿ َّ ىث نث  مث زث

 ام يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ  رن مم
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 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -3

 جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حص

 .التوبة َّ  خف حف

َ(؟.َيفَإِبْػوَاِهي َََ)َمواضعَاضبطَ/َٕٚٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٚٚاعبوابَر   َِإبْػوَاِهي َََ)وردتَ/ ََيف )َ َموت  َ موافحَ)َ وراليف َ–َؿ

َ-:يفَاؼبمتحَةَواَلسوةَاغب َةيفَاؿَ مواف ََااججة َ(اؼبمتحَةَ
 اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ زن رن  مم

 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱُّٱ -2
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

 .اؼبمتحَة َّ لك خك حك جك مق حق مف خف

َ(؟.َأُْوَلءَهاأَنُتْ ََ-ََهُؤَلءَهاأَنُتْ ََ)َمواضعَاضبطَ/َٖٚٚسؤاؿَر  َ
َؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَثالث(َََهُؤَلءَهاأَنُتْ ََ)وردتَ/ََٖٚٚاعبوابَر  َََََ

(ََهُؤَلءأفَتودَ)َالكو وهذاَهوَالصلَيفَالنوحفََ(دمحمََ–الَ اءََ–َالوؿَاؼبوضع
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط ا

َافَْوََمَْ ََِاءَُ ََنَِدمحمَوَََ***َحفَْْوَنََُالَْيفََةٌَثََاَلَثََ"ََََهُؤَلءَهاأَنُتْ ََ"
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱٱ -1

 . مواف ؿح َّ هب مب خب  حب جب هئ مئخئ حئ
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  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ٱُّٱ -2
 .الَ اء َّ ىك مك لك اك يق ىق يف

 مع  جع مظ حطمض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ٱُّٱ -3
 جل مك لك خك  حك جكمق حق مف خف حفجف مغ جغ
 .دمحم َّ  جم هل مل خل حل

َالضبطَوالفوا دَ/َ
َيفَحؿَ مواف -ٔ ََ(  ىنَ)َبمدها (َ َكلمة َال َ بل ا َيفَاوية ملََسبن ا

 .و ا دهتاَاؼبوافنةَواجملاورةسبةَؽبا َ(َمَا ىن(َف تبَكلمةَ)ََرُبَآجسوفََ
َ ِنَالَِّذيَنَىَبَْتانُوَفََذُبَاِدؿََْوََلَ(َسبن اَ يت َ)َ  نتبمدهاَيفَالَ اءَ)َ -ٕ

َأَثِيًما ََخوَّااًن ََكاَف ََمن َوبُِجس َََل َالّلَ َِإفَّ ََ(َأَنُفَ ُ ْ  (َ َكلمة (َ نتف تب
 .و ا دهتاَاؼبوافنةَواجملاورةَمَاسبةَؽبا َ

منَاس َسورةَالداؿَمَ اَمعَالداؿَ(َنوبطَ  مسورةَدمحمَ)َبمدهاَيفَس -ٖ
 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َدَػؿبم

منَحؿَ موافََاؼبوضعَالثاِنيفَالنوحفَيفََموةَوا دة(َفوردتََأُْوَلءَهاأَنُتْ َ)ََأما
 زي ري ٰى ُّٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا(َٜٔٔاويةَ)
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي
َ.َّ  جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت ختحت جت  هب
 حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ:(ٗٛ(َلو دهاَيفَسورةَطهَاويةَ)َأُْوَلءوردتَ)ََمال ظةَ/
َكلمةَ)َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ يفََموت (َوردتََأُْوَلءَ.َأيَأف

 . موافََثِنَوَالنوحفَيفَطه
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َ(؟.ََلُك َبِهََِ)َأينَوردتَ/َٗٚٚسؤاؿَر  َ
مو فََؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَطب،(َََلُك َبِهََِ)وردتَ/ََٗٚٚاعبوابَر  َََََ

َلُك ََ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َالَورَ-اؼبؤمَوفََ–الَحلََ–َيفَنف،َاوية
ََبِهَِ َمؤمَوف  َ َو مواف َالَحل َيف َنوٌر َبمدهاَ" َجاء َوالَور َ مواف َموضم  َيف  )
َ-:( ىي ني موافَوالَورَأتبَ)َ(ََثِنَََلُك َبِهَِ( َو بلَ)َحئ)
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ هب مب خب  حب جب هئ خئمئ حئ

 لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث ٱُّٱ -2

 .الَحل َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك

 .اؼبؤمَوف َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ٱُّٱ -3

 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -4
 .الَور َّ مب خب حب

ََُويلسََ-َاْلُمْؤِمَِ ََََوالّلََُويلَس)َمواضعَاضبطَ/َ٘ٚٚسؤاؿَر  َ َ(؟.اْلُمتَِّن َََواللَّ
َََََ ََ٘ٚٚاعبوابَر   َاو تَوردتَ/ َهذه َمن َوا دة َوا دةكل فنطَيفََموة

َ-النوحفَالكو :
  جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ جف مغ

 مت خت حتجت هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -2
 .اعباثية َّ مث  هت

َََطَوالفوا دَ/الضب
(َ  هتواف َويفَاعباثيػةَ)َمػ مػي َمػنَمَ ػاَمػعََاؼبػي (َنػوبطَمغيفَحؿَ موافَ)
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 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَ لػ ََةاعباثيػ ءَمَ اَمػعَالتاءَنوبطَ
َ.منَاس َال ورة
أَنُفَ ػػػػُ  ََْ)َمواضػػػػعَاضػػػػبطَ/َٙٚٚسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ ومػػػػاَجػػػػاءََ(ََوَمػػػػاَُيِضػػػػلسوَفَِإَلََّ

َ؟.بمدها
َِإَلََّأَنُفَ ُ  ََْ)وردتَ/ََٙٚٚاعبوابَر  َََََ َُيِضلسوَف َََوَما ؿَحَ)َ وراليفَموت َ(

َ-:(الَ اءََ–َ مواف
 . مواف حؿ َّ مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف ُّٱٱ -1

 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ٱُّٱ -2
 خك حك جك مق حق مفخف  حف جف مغ معجغ جع

 .الَ اء َّ  جن مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك  لك

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َجف مغ(َوبمػػػػػػدهاَيفَالَ ػػػػػػاءَ)خل حلجػػػػػػاءَبمػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػوافَ)َ

ََالضػػػػاد(َ بػػػػلَ خل حلمػػػػنَ)ََالشػػػػ :َ ا ػػػػدةَاليتيػػػػجَاؽبجػػػػا   لػػػػ ََونضػػػػبط ما
َكذاَتوتيػجَال ػور َوأيضػاَنػوبطَجف مغ) َالمػ (َمػعَ خل حلمػنَ)ََالمػ (

 َ ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ َال ػػورةمػػوافَ لػػ َ مػػنَ
َ(َيفَسورةَالَ اء. جف مغفتكوفَ)َ

أَنُفَ ُ ْ ََوَماََيْشُمُووفَََ)َمواضعَاضبطَ/َٚٚٚسؤاؿَر  َ َ(؟.َِإَلََّ
البنوةَ)َ وراليفَموت َ(ََِإَلََّأَنُفَ ُ ْ ََوَماََيْشُمُووفَََ)وردتَ/ََٚٚٚاعبوابَر  َََََ
ا دةَ  ل ََونضبط اَ(َ("َنُفَ ُ  َِْبَََِِإَلَّ)ََالثاِن"ََموضمافالنماـََ–َؿَ موافحَ-

َ-:الضبطَابلشمو
أَنُفَ ُ ْ ََوَماََيْشُمُووفَََ" ـَْوَََكَِ َََةٌَمََبػََْرَأََ"ََِإَلََّ َاـَْمََنػَْالَََنََمََِافََوََمَْ ََِةََُوَنََبػَََ***َا

 .البنوة َّ مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱٱ -1
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 . مواف حؿ َّ مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف ٱُّٱ -2

 .النماـ َّ هب مب هئ مئ هي مي  خي حيجي ٰه مه جه هن ٱُّٱ -3

  جخ محجح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٱُّٱ -4
 .النماـ َّ حص مس خس حس جس مخ

َََالضبطَوالفوا دَ/
(ََوهػوَالخػيَأيضػاَلبػا  َاؼبواضػعمػنَالنمػاـَ)ََالثاِنكماَتال ظوفَأفَاؼبوضعَ -ٔ

 . ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبطهَ( حس جسَ)َالباءجاءَبز دةَ
َ–فَ(:َ)َىبػد َو زت رت  يب ىبوَل ظواَاَل ماؿَال َ امواَباَ بػلَ)َ -ٕ

َيبكووفَ(َو ل َاليتيج.َ–ي لكوفََ–يضلوفَ
َ(؟.َملَََتْكُفُووَفَِ َ ِتَاللََِّ)َمواضعَاضبطَ/َٛٚٚسؤاؿَر  َ

َ-:(َؿَ موافحَ)يفَموت َ(ََملَََتْكُفُووَفَِ َ ِتَاللََِّ)وردتَ/ََٛٚٚاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ  من خن حن جن مم خم حم جم  هل  ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػػنََالػػػواو(ََو حنمػػػنَ)ََاؽبمػػػزة(َنػػػوبطَ خن حنبمػػػدهَ)ََالوؿيفَاؼبوضػػػعَ

( َوبمدهَيفَاؼبوضػعََأ صدَاؼبوضعَالوؿ)ََؿأَومنَكلمةََالواوَوَاؽبمزة(َمعَخن)
أ صػػػػدَ)َ مػػػػنَكلمػػػػةََثنػػػػػَاليػػػػاء(َمػػػػعَ  مضمػػػػنَ)ََاليػػػػاءنػػػػوبطََ(  مض خض)ََالثػػػػاِن

َ(.اؼبوضعَالثاِن
 مم خم حم جم  هل  ُّٱٱ(:ٔٚ(َوَ)ٓٚاو تَاؼبتتاليةَ)َظةَ/مال 

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

َ) خمَوبدثَلب،َب َ) َّ جن يم َو  ا دةَ ل ََونضبط ماَ( يلَ(
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(َخم)َ:إذف( َ يلمنَ)ََالالـ(َ بلَ خممنَ)ََالكاؼ:َاليتيجَاؽبجا  
 (. يلأتبَ بلَ)َ

َ(؟.ََوأَنُتْ ََتْشَ ُدوفَََ)َمواضعَاضبطَ/َٜٚٚسؤاؿَر  َ
ََتْشَ ُدوفََوَََ)وردتَ/ََٜٚٚاعبوابَر  َََََ ََالزهواوافيفََفمو (ََأَنُتْ  َحؿَ موافَ–البنوة

ََبمدها (َ َالبنوة َ ىه مه جهيف (َ َ مواف َحؿ َيف َوبمدها (َ مل خل(
َ-:( خلمنَ)ََالياء(َ بلَ جهمنَ)ََالثاء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1
 .البنوة َّ ىل.... يه ىه مه جه  ين ىن من خن

 مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم  هل  ُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل

َاِبْلَباِطلَََِوََلَتَػْلِبُ واَْ)َاضبطَ/َٓٛٚسؤاؿَر  َ َملََتَػْلِبُ ػوَفَالبنوة َ)َ(اغبَْقَّ اغْبَػقَّ
َ؟.(َحؿَ موافاِبْلَباِطلَِ

َ-:اؼبواضعَه /ََٓٛٚاعبوابَر  َََََ
 .البنوة َّ رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
 .اؼبوضم (َملَتودَيفَالنوحفَإَلَيفَهذينَ  مل يك)َ -ٔ
 لػ ََونضبط ماَ يفَحؿَ مواف بل اَ(َ يل ىلَ(َيفَالبنوةَ) ىك مكَ) بل اَ -ٕ

َوَلَََ-ََوحِمَُػػواََْ-ََوأَْوفُػػواََْ–َاذُْكػػُوواَْ يػػمَسػػبن اَيفَالبنػػوةَ)ََ ا ػػدةَاؼبوافنػػةَواجملػػاورة
َكلمػػػػػػػةَ)َََوَلَََتْشػػػػػػػتَػُوواََْ-ََتُكونُػػػػػػػواَْ (َوسػػػػػػػياؽَاو تَيفَبػػػػػػػنَ ىك مك(َفَاسػػػػػػػب ا
(َفَاسػػػب اََملَتكفػػػووفَ َويفَحؿَ مػػػوافَسػػػبن اَ)َ( ىلوجػػػاءَبمػػػدهاَ)ََاسػػػوا يل



 ٕٛٚ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َ(. خموسياؽَاو تَيفَاهلَالكتابَوجاءَبمدهاَ)ََ( يل ىلكلمةَ)َ
َ(؟.َطَّآ َِفةٌَ َاَلبََ)َمواضعَاضبطَ/َٔٛٚسؤاؿَر  َ

َََََ ََٔٛٚاعبوابَر   ََ َاَلبَطَّآ َِفةٌََ)وردتَ/ -َؿَ موافحَ)َ وراليفَموت َ(
 ا دةََ ل َونضبط ا(ََطَّآ َِفةٌََ َاَلبوََ)ََالواوإَلَأنهَيفَحؿَ موافَبز دةََ(َال زاب

َ-:الز دةَلل ورةَالطوؿ
 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 مج  حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ ٱٱُّ -2
 .ال زاب َّ خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح

َ(؟.َحِمَُواَْاِبلَِّذيَََ)َمواضعَاضبطَ/َٕٛٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٛٚاعبوابَر   َاِبلَِّذيَََ)وردتَ/ ََحِمَُوْا -َؿَ موافحَ)َ وراليفََموت (

َ-:(َال واؼ
 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّٱٱ -1

 . مواف ؿح َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ٱُّٱ -2

 .ال واؼ َّ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خص

َََالضبطَوالفوا دَ/
نػػػػوفَ(َمػػػػعَ ىهَمػػػػنَ)الَػػػػوفَ(َنػػػػوبطَ حي جي يه ىهبمػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػوافَ)َ

راءَ(َمػػػػػػعَ جسَمػػػػػػنَ)الػػػػػػواءَ(َنػػػػػػوبطَحس جس َوبمػػػػػػدهاَيفَال ػػػػػػواؼَ)َف مػػػػػػوا
َ.اس َال ورةَ ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمناؼَ ل ََوال 

وَلَدا ػػػػػػ َ(َوردتَت ػػػػػعَمػػػػػواتَيفَالنػػػػػػوحفَالكػػػػػو َ)َََلَملَُّ ػػػػػْ َيَػْوِجمُػػػػػػوفََ)ََمال ظػػػػػةَ/



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٕٜٚ 

َ–َٗٚٔ ََٛٙٔال ػػػػػػػػواؼََ–َٕٚ(َيفَال ػػػػػػػػورَ)َحؿَ مػػػػػػػػوافَغبصػػػػػػػػوهاَيفَضػػػػػػػػابطَ
ََ–َٕٙيوسفَ َ(َٕٚال نػاؼََ–َٛٗ ََٕٛالزخػوؼََ–َٕٔال ػجدةََ–َٔٗالػوـو
َ.(ََلَملَُّ  َْوَََ)َالواويَأت َبز دةَالذَالو يدال واؼَهوََمنَالثاِنواؼبوضعَ

َ(؟.ََأفَيُػْؤَت َ)َمواضعَاضبطَ/َٖٛٚسؤاؿَر  َ
َ(اؼبدثوَ-َؿَ مواف)حَ وراليفَموت َ(َََأفَيُػْؤَت َ)وردتَ/ََٖٛٚاعبوابَر  َََََ

َ (َ َ مواف َحؿ َيف َ) ىب نب مب زببمدها َاؼبدثو َيف َوبمدها (َٰر ٰذ(
(َٰذمنَ)َالصاد(َ بلَ زبنَ)َمَاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما

َ-:(َاؿَ موافَ بلَاؼبدثووكذاَتوتيجَال ورَ)َ
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ -1

  ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب

 . مواف حؿ َّ اك يق

 .اؼبدثو َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱ -2

يُػْؤتِيػػػِهََمػػػنَ)(لِػػػي ٌََواِسػػػٌعَ َََيُػْؤتِيػػػِهََمػػػنََيَشػػػاءََواللَُّ)َاضػػػبطَمواضػػػعَ/َٗٛٚسػػػؤاؿَر ػػػ َ
َ؟.(ُذوَاْلَفْضِلَاْلَمِظي َََِيَشاءََواللََُّ

َ-اؼبواضعَه :/ََٗٛٚاعبوابَر  َََََ
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ -1

  ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب

 .حؿَ مواف َّ اك يق



 ٕٓٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ٱُّٱ -2

 مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 .اؼبا دة َّ خص حص مس خس  جسحس مخ جخ مح جح

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

 .اغبديد َّ خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني مي زيري ٰى

 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ -4

 .اغبديد َّ خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق

 .اعبممة َّ نث مث زث رث  يت نتىت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -5

َََالضبطَوالفوا دَ/
َ( حص مسَدمػػػةَ(َجػػػاءَيفَختام ػػػاَ)واؼبا ػػػدةَ)َوهػػػ َال ػػػورَاؼبتنَيفَحؿَ مػػػواف -ٔ

(َاؿَ مػػػػػوافَوَ ّٰ)ََالػػػػػدينأتػػػػػ َ بل ػػػػػاَمصػػػػػدرَلكلمػػػػػةََاؼبوضػػػػػم ويفَكػػػػػالَ
اعبممػػةَ(ََ–َموضػػماف َبيَمػػاَال ػػورَاؼبتػػ خوةَيفَاليتيػػجَ)َاغبديػػدَ(َاؼبا ػػدةزي)

 (. حل جل مكجاءَيفَختام اَ)

َأوؿ(َبيَمػػػػػػػاَيفَاؼبا ػػػػػػػدةََو حق مف  خفَاغبديػػػػػػػدَ)ََثِن بل ػػػػػػػاَيفَاؿَ مػػػػػػػوافََو -ٕ
َ(. ىي  ني ميواعبممةَأت َ بل اَ)َاغبديدَ

يِّ َََ)َمواضعَاضبطَ/َ٘ٛٚسؤاؿَر  َ َ(؟.َيفَالُمِّ
يِّ َََ)وردتَ/ََ٘ٛٚاعبوابَر  َََََ َ(اعبممةَ-َؿَ مواف)حَ وراليفَموت َ(ََيفَالُمِّ

َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط ا
يِّ َََ" َافَْوََمَْ َََِحؿَِيفَةَوََمََمَُعبَُايةَابدَََ***َحفَْْوَنََُالَْيفََافَِتَََػََاثػَْ"ََيفَالُمِّ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٕٛٔ 

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱ -1

 مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

 . مواف حؿ َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -2

 .اعبممة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

َ(؟.يَػْمَلُموفَََويَػُنوُلوَفََ َل َاللَِّاْلَكِذَبََوُهْ َ)َمواضعَاضبطَ/َٙٛٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٙٛٚاعبوابَر   َيَػْمَلُموفَََ)وردتَ/ ََوُهْ  َاْلَكِذَب ََ َل َاللِّ َََويَػُنوُلوَف موت ََ(

َ-ؿَ مواف:حَيفَكالنبا
 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱٱ -1

 مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

 خض حض جض خصمص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح

 َٙٚ–َ٘ٚحؿَ مواف:َ َّ جغ مع جع مظ حط مض

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

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 َٜٚ-َٛٚحؿَ مواف:َ َّ يث.... رب يئ ىئ نئ

َالثػػاِنوبمػػدهاَيفَاؼبوضػػعََ( خض حض جض خصمص)ََالوؿاؼبوضػػعََيفبمػػدهاَََ/َالضػػبط
(َ بػػػلَ خصمػػػنَ)ََالبػػػاء:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما(َ ُّ َّ ٍّ)َ

َ(. ُّ َّ ٍّ)ََمنَاؼبي 
(َٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي)َٛٚ ََ٘ٚمػػػػاَبمػػػػدَهنايػػػػةَال تََفا ػػػػدةَ/

َمػػنَؽبػػاَوالضػػابطيػػةَالػػىَتلي ػػاَنظػػواًَلتشػػابهَالَ ػػا تَ ػػدَوبػػدثَلػػب،َىفَاإلتيػػافَابو



 ٕٕٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

هػػػ َتَاسػػػػجَ(َ خض حض جض خصمص)َمػػػاَبمػػػدَاؼبوضػػػعَالوؿََ:لممػػػ الت مػػػلَلخػػػالؿَ
يػةَـَأداءَالػبم َوهػذهَاويةَالىَت بن اَوه َأداءَبم َأهلَالكتػابَلامانػةَو ػداو

يػةَالتاليػةَؽبػاَاوَفَهللاَوبجَمنَيف َبم دهَمثَأت)في اَمنَاغبمَ ل َالوفاءَابلم دَل
أيضاًَلتوضحَاعبانجَالثا َأوَالشقَالثا َمنَجزاءَمنََلَيفػ َابلم ػدَِبنػهََلَخػالؽَ

َ-:كالتا:ََٛٚ:ََ٘ٚلهَوَلَيكلمهَهللاَوَلَيَظوَإليهَإذفَال تَمنَ
إنن ػػاـَأهػػلَالكتػػابَإ:َ  ػػم َمػػنَ يػػمَالوفػػاءَابلم ػػدَ  ػػ َيفػػ َو  ػػ ََ٘ٚيػػةَاو

َ.َلَيف 
َ.جزاءَمنَيف َابلم دَٙٚيةَاو
َ.جزاءَمنََلَيف َابلم دَٚٚيةَاو

إاػػػارةَؼبػػػنَيكػػػت َرسػػػالةَهللاَِبسػػػلوبَإسػػػتَكارىَيوضػػػحََاويػػػةَومػػػاَبمػػػدَاؼبوضػػػعَالثػػػا 
 لػػ َ  ػػابَكػػالـَهللاَالػػػذىََاػػَيعَفمػػلَأهػػلَالكتػػابَىفَإزبػػاذَبمضػػ  َبمضػػاًَأرابابًَ

َ وّفوهَ.
:َإفياءَأهلَالكتابَالكذبَ ل َهللاَوربػويف  َمػاَانػزؿَو ػوؽب َأنػهَمػنَ َػدََٛٚيةَاو
َ.هللا
:ََلَوبػػػلَلبشػػػوَأفَوبػػػوؼَكػػػالـَهللاَوينػػػوؿَللَػػػاسَكونػػػواَ بػػػاداًَ:َمػػػنَدوفََٜٚيػػػةَاو
َ.هللا

دبَػػاََأَْوىفََََوَمػػنََْ)(َِدهَِأَْوىَفَِبَمْ ػػََمػػنَْوَََ-َمػػنََْضػػعَ)مواَاضػػبطَ/َٚٛٚسػػؤاؿَر ػػ َ
َ؟.(ََ اَهدََ

َََََ ََٚٛٚاعبوابَر   َبَِمْ ِدهَََِوَمنََْ-َمنََْ)وردتَ/ ََأَْوىَف ؿَحَ)َ وراليفَموت َ(
ََ(َالتوبةَ-َ مواف ََالواووبز دة (َ َالتوبة َََوَمنَْيف ََونضبط ا( َالز دةَ ل   ا دة

َ-:للموضعَاؼبت خو



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٕٖٛ 

 . مواف حؿ َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخصٱٱٱُّٱ -1

 حص مسخس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -2

  مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص

 خلحل جل مك لك  خك حكجك مق حق مف خف حفجف

 .التوبة َّ  خم حم جم هل مل

(َٓٔ(َفوردتَموةَوا دةَيفَالنوحفَيفَسورةَالفتحَاويةَ)َدبَاََ اَهدََََأْوىفََََوَمنَْأماَ)َ
َالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا  جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ: ا دة

 حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم حم

 .َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي

َاْلُمتَِّن َََِإفَََّ-َفَِإفَََّ)َمواضعَاضبطَ/َٛٛٚسؤاؿَر  َ َ(؟.َالّلََوبُِجس

َاْلُمتَِّن َََفَِإفَََّ)َأماَ/ََٛٛٚاعبوابَر  َََََ ََسورةيفََوا دةةَمَوَفوردتَ(َالّلََوبُِجس
َ.َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخصٱُّٱ:(ٙٚاويةَ)َؿَ موافح

َالطوؿ ل ََونضبط ا َلل ورة َالز دة َوردتَ) ا دة َالتوبة َلنهَيفَسورة الّلَََِإفَََّ 
َاْلُمتَِّن ََ  -:فاءبالََموت (ََوبُِجس

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ -1

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن

 .َ٘–َٗالتوبة:َ َّ  خص.... حب جب هئ مئ  خئ



 ٕٗٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن

 مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 َٛ-َٚالتوبة:َ َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ٰذ)ََالثػػػاِن(َوبمػػػدهاَيفَ  خئ حئ جئ يي)ََالوؿبمػػػدهاَيفَاؼبوضػػػعَ

(َييمػػػػنَ)َالفػػػػاء:َ ا ػػػػدةَاليتيػػػػجَاؽبجػػػػا   لػػػػ ََونضػػػبط ما(َ ٌّ ٰى ٰر
َ(.ٰذمنَ)َالكاؼ بلَ

َ(؟.َِبَمْ ِدَاللََِّ)َمواضعَاضبطَ/َٜٛٚسؤاؿَر  َ
َ–حؿَ موافََ)َ وراليفََمواتَطب،(ََبَِمْ ِدَاللََِّ)وردتَ/ََٜٛٚاعبوابَر  َََََ

َ-:(َموضم الَحلََ–الو دََ–النماـَ
 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ٱُّٱٱ -1

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

 . مواف حؿ َّ  مه جه

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

 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين

 .النماـ َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ

 .الو د َّ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -3

 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -4
 .الَحل َّ زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٕٛ٘ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -5

 .الَحل َّ زئ رئ

َََالضبطَوالفوا دَ/
ََيْشػتَػُووفََِذيَنَِإفََّالَّػَ)َابلشػواءاؼبوضوعَيتملػقََالثاِنيفَحؿَ موافَوالَحلَاؼبوضعَ -ٔ

َكمالمةَلَ.َبَِمْ ِدَاللَََِّتْشتَػُوواََْوَلَََ-ََبَِمْ ِدَاللَِّ  (َوهذهَضم ا
(َجػػػاءتَ ضػػػيةََاؼبوضػػػعَالوؿَالَحػػػلَ–َالو ػػػدَ–َالنمػػػاـيفَاب ػػػ َاؼبواضػػػعَ)َ -ٕ

َبَِمْ ػػػدََِواََْوأَْوفُػػػَ-َبَِمْ ػػػِدَاللََِّيُوفُػػػوفََالَّػػػِذيَنََ-َأَْوفُػػػواََْاللَََِّوبَِمْ ػػػدَِ َ)َابلم ػػػودالوفػػػاءَ
 (.اللَِّ

 .و يد(َوهوَموضعََاللَََِّوبَِمْ دََِ)َالواوبز دةََالنماـجاءتَيفَ -ٖ
 :ََ ا دةَالضبطَابلشموَ ل صبيعَاؼبواضعََنضبط -ٗ

ََافَْوََمَْػَ َِِلََلَُحَْالَّوَََدٍَ َْرَََاـَُمََنػََْأََ***َحفَْْوَنََُالَْيفََةٌَ ََطبََْ"ََِبَمْ ِدَاللََِّ"

َ(؟.َِكَتابَِاِبلََْ)َمواضعَاضبطَ/َٜٓٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٜٓٚاعبوابَر   ََاِبْلِكَتابََِ)وردتَ/ َؿَ موافحَ)َ ورالَمواتَيفَطب،(

َ-:(اِبْلِكَتابَِوََ)َابلواوَالو يدموضعَفاطوََ(َغافوَ-فاطوََ–ال واؼََ–َموضماف
 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن

 . مواف حؿ َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ -2
 مح جح مج حجمث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ
 . مواف حؿ َّ  جس مخ جخ

 .ال واؼ َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك ٱُّٱ -3



 ٕٙٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث ُّٱ -4

 .فاطو َّ ىك مك  لك

 .غافو َّ مل  يك ىك مكلك اك يق ىق يف  ىف يث ٱُّٱ -5

َََالضبطَوالفوا دَ/
ٔ- َ ََموضم وردتَيفََ موافَحؿيفَسورة َأَْلِ ََػتَػُ  ) ََهاأَنُت ََْ–َِكَتابَِبِػالََْيَػْلُووَف

 يفَالنوحف.َو يدةلهناََ موافَحؿ(َممووفةَيفَََهاأَنُتْ َأُْوَلء(َوكلمةَ)ََأُْوَلء
 (.َبِػاْلِكَتابَََِوالَِّذيَنَيُبَ َُّكوفََوهوَممووؼَ)ََموضعَوا دَال واؼيفَسورةَ -ٕ
 (.اْلُمَِيََِِكَتابََِوبِػالََْاِبْلبَػيََِّاِتََواِبلزسبُوَِتذكوهَابويةَ)َموضعَوا دَفاطويفَسورةَ -ٖ
بُوا)ََموضعَوا دَغافويفَسورةَ -ٗ ََكذَّ  (.ََودبَاَأَْرَسْلََاَبِِهَُرُسَلََاَبِػاْلِكَتابََِالَِّذيَن

/َ ََمال ظة َاْلِكَتابَِوردتَ) ََِمَن َالبنوةََٖٔ( َوَلَدا  َغبصوها َيفَال ورَ) موة
َٛٗ ََ٘ٔاؼبا دةََ–َٔ٘ ََٗٗالَ اءََ–َٛٚ ََٖٕحؿَ موافََ–َٖٕٔ ََٗٚٔ

َ(.َٖٔفاطوََ–َ٘ٗالمَكبوتََ–َٓٗالَملََ–َٖٚال واؼََ–
ََكاَفَلَِبَشوٍََ)َأينَوردتَ/َٜٔٚسؤاؿَر  َ َ(؟.ََما

َََََ َلَِبَشوٍََ)وردتَ/ََٜٔٚاعبوابَر   ََكاَف َََما َ-َؿَ موافحَ)َ وراليفَموت َ(
َ-:(َالشورى

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱ -1

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

 .ف موا حؿ َّ يث ىث نث مث

 هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ٱُّٱ -2

 .الشورى َّ  مئ هي مي خي حيجي ٰه مه جه



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٕٛٚ 

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػدةَالػز دةَللموضػعَ لػ َونضػبطهَ(َ جل مك)َالػواوَيفَالشورىَأتبَبز دةَ -ٔ

 ا ػػدةَربػػطَرىَ لػػ ََوالشػػواوَ(َمػػعَ جل مكمػػنَ)َالػػواوَ َوأيضػػاَنػػوبطَاؼبتػػ خو
 .وؼَمنَاس َال ورة وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ 

( َت ػاوىَ هل مل خل(َوبمدهاَيفَالشػورىَ)َ ّٰ ِّيفَحؿَ موافَ)ََبمدها -ٕ
َاؽبمػػػزةَاليػػػاء(َوبمػػػدَ مل(َوَ)َ ّٰمػػػنَكلمػػػ َ)ََاليػػػاء(ََو ِّيفَاؼبوضػػػم َ)َ

َ. ا دةَاليتيجَاؽبجا  (َ ل َ ملمنَ)ََالكاؼ(َ بلَ ّٰمنَ)َ
َ(؟.َبُػوَّةََاْلِكَتاَبََواغبُْْكَ ََوالَػَسَ)َمواضعَاضبطَ/َٕٜٚسؤاؿَر  َ

َََََ ََوالَػسبُػوَّةَََ)وردتَ/ََٕٜٚاعبوابَر   ََاْلِكَتاَبََواغْبُْكَ  َ ورالَمواتَيفَثالث(
َ مواف)ح ََ–َؿ َ (اعباثيةَ-النماـ َلكلمة َمصدر َاؼبواضعََاَلتيافَل اَورود  بل

َ-:(َاعباثية  ٍّ(َالنماـَ)َ مح(َاؿَ موافَ)َ ّٰالثالثةَ)َ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱٱ -1

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

 . مواف حؿ َّ يث ىث نث مث

 مص خص حص مس خس  جسحس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2
 .النماـ َّ جع  مظ حط مض خض حض جض

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٱُّٱ -3
 .اعباثية َّ زب رب

َ(؟.َيَػُنوؿَُمُثَََّ-َيَػُنوؿََمُثَََّ)َمواضعَاضبطَ/َٖٜٚسؤاؿَر  َ
 َؿَ موافحََةَوا دةمَوَمفتو ةَـالالَ( يَػُنوؿََمُثَََّ)وردتَ/ََٖٜٚاعبوابَر  َََََ

(َربيفَسب  َوبمدهاَيفَاؿَ موافَ)َموةَوا دةَمضمومةَالالـ(ََيَػُنوؿَُمُثََّووردتَ)َ



 ٕٛٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

مَ اَمعَاؽبمزةَ(َنوبطَ حم َوبمدهاَيفَسب َ)َف موانوفَمَ اَمعَالَوفَنوبطَ
َ-: ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل ََ سبنبزةَ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱٱ -1

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

 . مواف حؿ َّ يث ىث نث مث

 .سب  َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

َ(؟.ََتْدُرُسوفَََ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٜٗٚسؤاؿَر  َ
َ(النل َ-َؿَ مواف)حَ وراليفَموت َ(َََتْدُرُسوفَََ)وردتَ/ََٜٗٚاعبوابَر  َََََ

َ-:اس َال ورت يفََاؼبي َوَالالـاايؾَ ويفَ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱ -1

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

 . مواف حؿ َّ يث ىث نث مث

 .النل  َّ حك جك مق حق مف  خف  ٱُّٱ -2

َ(؟.َاِبْلُكْفوََِ)َك َموةَوردتَ/َٜ٘ٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٜ٘ٚاعبوابَر   ََاِبْلُكْفوََِ)وردتَ/ َ–َؿَ موافحَ)َ ورالَمواتَيفَأربع(

َ ََ–اؼبا دة َاَلنشا يةَونضبط اَ(َالَحلَ-التوبة َابعبملة (َ َما دةَ:  بَ موافَوله
َ-:(َوكبل

 ام يل ىل مل يك ىكمك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  رن مم



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٕٜٛ 

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ مي  زي

 لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ٱُّٱ -3
 .التوبة َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -4
 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 .الَحل َّ  مل يك

َََالضبطَوالفوا دَ/
اف َمػَومػنَ َالػواءَواؼبػي َمَ اَمػعََالواءَواؼبي َ(َنوبطَ يك بل اَ)ََيفَحؿَ مواف

ة َويفَدمػػنَاؼبا ػػالػػداؿَمػػنَالكلمتػػ َمػػعَالػػداؿَ(َنػػوبطَ يل ىلويفَاؼبا ػػدةَ بل ػػاَ)َ
(َىقنَ)مػػَالَػػوفَوَاؽبمػػزة(ََو يفمػػنَ)َالمػػ َ(َنػػوبطَ ىق يف النمػػاـََ بل ػػاَ)

مَ ػاَمػػعََاغبػاء(َنػوبطَ يثاـ َويفَالَحػلَ بل ػػاَ)َ نممػنَالػػَالَػػوفَواؽبمػزةََوالمػ َمػعَ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةلَ ل َحالََ اء

الػػ َوردتَيفَحؿَ مػػوافََ(ََوِإْذََأَخػػَذَالّلَُِميثَػػاؽَََ)َاضػػبطَ/َٜٙٚسػػؤاؿَر ػػ َ
َ؟.وماَجاءَبمدها

َ-اؼبواضعَه :/ََٜٙٚر  َاعبوابَََََ
 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱٱ -1

 خت حت جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ

 . مواف حؿ َّ  خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هتمت

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ خي حي جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن



 ٜٕٓ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َََالضبطَوالفوا دَ/
 حم جم)ََالثػػػػػػػػػاِن(َوبمػػػػػػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػػػػػػعَ ين)ََالوؿبمػػػػػػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػػػػػػعَ -ٔ

 َمثَذكػػػوَأوَل( َتػػػذكوَأفَالنبيػػػاءَأ لػػػ َالبشػػػوَوأفضػػػل  َفجػػػاءَذكػػػوه َ خم
 .الثاِنالذينَأوتواَالكتابَيفَاؼبوضعَ

ََََوِإْذََأَخَذَيفَال واؼَوردتَ)ََمال ظةَ/  مي خي حي ُّٱٱ(:ٕٚٔ(َيفَاويةَ)ََربس
 ىئنئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
َالمَايةَ ل ََنضبط اََّ مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ  ا دة
 .ويةَالو يدةاب

َ(؟.َُهُ َاْلَفاِسُنوفَََ)َمواضعَاضبطَ/َٜٚٚسؤاؿَر  َ
َؿَ موافحَ)َ ورالَمواتَيفَسب(ََُهُ َاْلَفاِسُنوفَََ)وردتَ/ََٜٚٚاعبوابَر  َََََ
 موافَ:َ)ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(اغبشوََ–َموضمافالَورََ–التوبةََ–اؼبا دةََ–

َاغبشو َ-:( اؿَما دةَنورَللتا ب َيـو
 . مواف حؿ َّ  مض خض حض جض مص خص حص مس ٱُّٱٱ -1

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ ىب نب مب

 خب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱ -3

 .التوبة َّ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جتهب مب

 يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ -4
 .الَور َّ ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -5
 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ
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 مك لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت
 .الَور َّ  يك ىك

 .اغبشو َّ مب زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -6

َََالضبطَوالفوا دَ/
الَػػػورََاوؿ َويفَابلفػػػاء(َ لكالَػػػورَجػػػاءَ بل ػػػاَ)َََثِنواؼبا ػػػدةََوَيفَحؿَ مػػػواف -ٔ

 . ا دةَالواوَ بلَالفاءالَورَ ل ََموضم َونضبط(َ نن)ََابلواوأتبَ
 .فاءوَلََواو(َبالَََيئَيفَاغبشوَجاءَ بل اَ) -ٕ

َ(َلفَاويةَربدثبَ نَصفاتَاؼبَافن . حج مثيفَالتوبةَ بل اَ)َ -ٖ
وَََ)َمواضعَاضبطَ/َٜٛٚسؤاؿَر  َ َ؟.يفَالنوحفَ(َأَفَػَةيػْ

وَََ)وردتَ/ََٜٛٚاعبوابَر  َََََ النماـََ–َؿَ موافحَ)َ وراليفََمواتَأربع(ََأَفَػَةيػْ
َ-:(َالزموَ-الَحلََ–
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  خك حك جك

 من زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ -2

 .النماـ َّ خئ حئ جئ يي ىي  نيمي زي ري ٰى ين ىن نن

 .الَحل َّ جل مك لك خك حكجك مق حق مف  خف حف جف مغ ٱُّٱ -3

 .الزمو َّ خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َإَلَيفَحؿَ مػػػوافَأتػػػ َبمػػػدهاَ جعيفَكػػػلَاؼبواضػػػعَجػػػاءَبمػػػدهاَاسػػػ َاعبػػػالؿَ)َ -ٔ

بّوَوا تػػػربَمػػػنَهػػػذهَاويػػػةَالػػػ َجػػػاءتَ لػػػ َطوينػػػةَاَلسػػػتف اـَتػػػدَوَ(جع مظ)
َكيػػػفَيبكػػػنَلةن ػػػافَأفَ اإلنكػػػاريَالػػػذيَوبمػػػلَممػػػاِنَالتػػػوبيخَوالتحػػػذيوَإذ

 ىبتارَديَاًَغيَدينَهللاَوالجواـَالملويةَالكبيةَانصا بَلموهَوأسلمب؟!



 ٕٜٕ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

نَمػاؽبمزةَالثانيةَ(َمعَ مكَمنَ)اؽبمزةَ(َنوبطَ ىك مكبمدهاَيفَالنماـَ)َ -ٕ
 َويفَالَحػػلَجػػاءَبمػػدهاَالمػػ مَ ػػاَ ويبػػةَيفَالوسػػ َمػػنَالةػػ َنماـ َوايضػػاَ ػالػػ
حػػػػػػػل َويفَالزمػػػػػػػوَجػػػػػػػاءَبمػػػػػػػدهاََالنػػػػػػػوفَمَ ػػػػػػػاَمػػػػػػػعَالَػػػػػػػوفَ(َنػػػػػػػوبطَمك)
َواغبوفػػػػاف)ََمػػػػومػػػػنَالَزَالػػػػواءَواؼبػػػػي َمَ ػػػػاَمػػػػعََالػػػػواءَواؼبػػػػي َ(َنػػػػوبطَمئ)

 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَ ل َ"َ(ََمو"ََمتتابماف
َ.اس َال ورة

َ؟.يفَالنوحفَ(َِديِنَاللََِّ)َأينَوردتَ/َٜٜٚسؤاؿَر  َ
َ–َؿَ موافحَ)َ ورالَمواتَيفَثالث(ََِديِنَاللََِّ)وردتَ/ََٜٜٚاعبوابَر  َََََ

َ ََ(َالَصوَ-الَور َ ويف َااياؾ َلدىََالواءَوَالَوفَل ا َوتذكوها َال ور َاظباء يف
َ (َ َالتالية َأفواجاالكلمات َالوأفة َوممَ(َيبةوف (َ ََيبةوف  (َ َأي  جع مظ حط(

(َيفَ يي ىي مي خي حي  جي يه(َأيَ)ََالوأفة(َيفَحؿَ مواف َومم َ)َمع
َ-:(َسورةَالَصو نب مب زب رب(َأيَ)ََيبةوفَالوأفةَأفواجاسورةَالَور َومم َ)

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  خك حك جك

 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -2
 .الَور َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .الَصو َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱ -3

َال َّػػَماَواتََِيفَََمػػن)(َمػػنَيفَال َّػػَماَواِتََواَلْرضَِاضػػبطَمواضػػعَ)َ/َٓٓٛسػؤاؿَر ػػ َ
َ؟.(اْلَْرضَََِوَمنَيفَ

َ ورالَمواتَيفَت ع(َ َمنَيفَال ََّماَواِتََواَلْرضََِ)وردتَ/ََٓٓٛاعبوابَر  َََََ
ََ–الَورََ–الَملََ–النبياءََ–مو ََ–واءَاإلسَ–الو دََ–َؿَ موافحَ) َ-الوـو

َغبصوهاَ(َالوضبن َدا   ََوَل َاؼبواضع َتذكوت َاذا ََالربمةولكن (َ َيفَلاية ََمن
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َ
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ال ََّماَواِتَََمنَيفَ(َالذيَموتَممَاَفماَ داهَسيكوفَ)َاْلَْرِضََوَمنَيفََال ََّماَواتَِ
َ ََواْلَْرِض ََوانتبه(  َسورة َبَزَاَلسواءؼبوضع َجاء ََالباء دة ال ََّماَواِتََيفََبِػَمن)
َ-:(َهَاَيفَهذهَالصيةةَف نتبهَؽبذاَوماَبيَ ماَنهَملَأت)َ)أَمال ظة( َمعََواَلْرضَِ

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  خك حك جك

 .الو د َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ -2

  جتهب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱ -3
 .سواءاإل َّ هت مت خت حت

 .مو  َّ مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف ٱُّٱ -4

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٱُّٱ -5
 .النبياء َّ مب خب

 حص مس  خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ٱُّٱ -6
 .الَور َّ حط مض خض حض جض مصخص

 .الَمل َّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱ -7

 .الوـو َّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي  حي جي يه ىه ُّٱ -8

 .وضبنال َّ لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث ٱُّٱ -9

مواتَيفَاؼبواضعََأربع(َفوردتََاْلَْرضَََِوَمنَيفََال ََّماَواتََِيفَََمن)ََأماَمواضع
َ-التالية:

 يق ىق يف  ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت رت ٱُّٱ -1

 .يون، َّ زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مكلك اك



 ٜٕٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2

 اك يقىق يف ىف يث ىثنث  مث زث رث يت ىت نت

 .اغب، َّ ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك

 حلجل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -3
 .الَمل َّ جم هل  مل خل

 جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 .الزمو َّ مي  خي حي جي يه ىه مه

َََالضبطَوالفوا دَ/
ػػػػػَماَواتَََِمػػػػػنَيفَوردتَهػػػػػذهَاويػػػػػةَ)َيفَ -ٔ مػػػػػواتَيفََأربػػػػػع(َاْلَْرِضََوَمػػػػػنَيفََال َّ

 ػ،َ:َ)ابعبملػةَاَلنشػا يةَونضػبط ا(ََزموالَ–َالَملَ–َاغب،َ–َيون،ال ورَ)َ
َاؼبوضػػعَالثػػاِن:لهنػػاَوردتَيفَ(ََثنيػػاالَمػػلَ)ََ(ََوممػػ ََثنيػػاالَمػػلََزمػػويػػون،ََو

َيَػْملَػػُ ََ)َاؼبوضػػعَالوؿ َلفَالَمػػلمػػنَسػػورةَ ََواْلَْرضََِال َّػػَماَواتَََِمػػنَيفَ ُػػلََلَّ
َُ َاللَّ  (.اْلَْرضَِوََ(َ بلَكلمةَ)َوَمنَيفَ(َحبذؼَ)َاْلَةْيَجَِإَلَّ

تبػػػػػدوَ(َ يل(َويفَالزمػػػػػوَ)َ حفتشػػػػػاببَحيػػػػػ َالَمػػػػػلَوالزمػػػػػو:َيفَالَمػػػػػلَ)َ -ٕ
َكلمػػػػةَ) (َيفَاويػػػػةََفػػػزعَاو تَمتشػػػابةَمػػػػعَبمػػػ َاَلختالفػػػػات َومَ ػػػاَورود

(َصػػػمق َوإفَأتملَػػػاَاويػػػةَجيػػػداَلوجػػػدانَأفَ)الثانيػػػة(َيفََصػػػمق َوكلمػػػةَ)الو:
فجػػػػػاءتََ(   خي حي جي يهَتَاسػػػػػجَمػػػػػاَبمػػػػػدها َ يػػػػػمَ )َ ولػػػػػه:َ)

يفَمنابلَالنياـَلهنػاَتَاسػب ا َولػوَ ػدانَإ:َاو تَال ػابنةَمػنَسػورةََالصمنة
الزمػػػوَلوجػػػدانَأفَممػػػاِنَاؼبػػػوتَوكلماتػػػهَأت)َفي ػػػاَ ػػػدةَمػػػوات َوبػػػاَيصػػػيَجػػػوَ

 خلالو:َفَػػوىَأهنػػاَزبػػت َبنولػػه:َ)َويفَاويػػةَ.الصػػمقال ػػورةَمَاسػػباَلكلمػػةَ
ذَإنػػػهَيمػػػػلَصػػػػا بهَيفَذلػػػػةَ َإللفػػػػزع(َأيَصػػػاغوين َوهػػػػوَاؼبَاسػػػػجَهل  مل

َمػػنََجػػاءَاِبغبََْ ػػََِةََوَصػػةارَ َولػػوَتتبمَػػاَاو تَالتاليػػةَلوجػػدانَ ولػػهَ ػػزَوجػػل:َ)
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َ

ٕٜ٘ 

ػػنَفَػػػزٍَعَيَػْوَمئِػػٍذَحِمَُػػوفََ َ ػػاََوُهػػ َمِّ َػْ ػػٌوَمِّ الػػذيَيصػػيجََالفػػزع(َفػػ مَ  َمػػنََفَػلَػػُهََخيػْ
َكمػػاَإفَهػػذهَال ػػَو َالنيامػػة َف ػػذهَاللفظػػةَتَاسػػجَمػػاَ بل ػػا  رةَأت)َاػبال ػػقَيػػـو

ػاََرحَهػػاََكنولػهَ ػػزَوجػل:َ)ََالفػػزعفي ػاَ صػةَموسػػ َيفَجػوَمػنَ َوأَلْػِقََ َصػػاَؾَفَػَلمَّ
َََلَىَبَػػػاُؼَلَػػػَديََّ ػػػْجََ َُموَسػػػ َََلَزَبَػػػْفَِإِّنِ َُمػػػْدِبوًاََومَلَْيُػَمنِّ ََك َنػََّ ػػػاََجػػػافيََو:َّ تَػْ تَػػػػزس

 (.َاْلُمْوَسُلوفََ
مػػنََالفػاءََسػورةَالَمػػلَنػوبطَكلمػةَ)َففػزعَ(َأتػبَيفَاسػػفلَالصػفحةَالي ػارَيف -ٖ

ل َوكلمػةَ)َفصػمقَ(َأتػبَا لػ َصػفحةَالي ػارَيفَفاسفاءَزعَ(َمعَففكلمةَ)َ
 ل . منَاالم َقَ(َمعَممنَ)َفصالم َالزموَنوبطَ

َ(َهَاَيفَهذهَالصيةة.َف نتبهَؽبذا.َوماَبيَ ماملَأت)َ)َ -ٗ

(ََ ػمواتَوالرضمػنَيفَالَ)َماَالفػوؽَبػ َاسػتمماؿَمػنَومػاَيفَ ولػهَتمػا::َفا دةَ/
َ(َ د.فاضلَال اموا )َ(؟َماَيفَال مواتَوالرضَ)َو ولهَتما:

مػػػػن(َت ػػػػتمملَلػػػػذواتَالمنػػػػالءَوأويلَالملػػػػ َفنػػػػطَأمػػػػاَ)مػػػػا(َفت ػػػػتمملَلصػػػػفاتَ)
المنػػالءَ)ونفػػػ،َومػػاَسػػػّواها َفػػانكحواَمػػػاَطػػابَلكػػػ َمػػنَالَ ػػػاء(َ)ومػػاَخلػػػقَالػػػذكوَ

َهػػوَاؼب ػػوي َوذواتَغػػيَالما ػػلَوالنثػػ (َوهللاَهػػوَاػبػػالق َ)ونفػػ،َومػػاَسػػّواها(َوهللا
)أاػػػوبَمػػػنَمػػػاَتشػػػوب(َوهػػػ َأ ػػػّ َوألػػػل.َلكػػػنَيبنػػػ َال ػػػؤاؿَؼبػػػاذاَاَلخػػػتالؼَيفَ

ون ػػتموضَاو تَالػػ ََاَلسػػتمماؿَيفَالنػػوحفَالكػػو َفمػػوةَأت)َ)مػػن(َومػػوةَأت)َ)مػػا(؟
ََيْ ػػػػُجُدََمػػػػْنَيفَوردتَفي ػػػػاَ)مػػػػن(َمػػػػعَال ػػػػجودَ:َ ػػػػاؿَتمػػػػا:َيفَسػػػػورةَالو ػػػػد:َ) ََوللَِِّ

ََواْوََصػاؿَِ ((َوالطػوعَوالكػوهَمػنَ٘ٔ)(َال ََّماَواِتََواْلَْرِضََطْوً اَوََكْوًهاََوِااَلؽُبُْ َاِبْلةُػُدوِّ
أمػػاَيفَ.(َمػػنَصػػفاتَالمنػػالءَفاسػػتمملَ)مػػن(َوالكػػالـَيفَالمنػػالءَأيضػػاًَفاسػػتخدـَ)

َُِمػػػنَْسػػػورةَالَحػػػلَيفَ ولػػػهَتمػػػا::َ) َاػػػْ ٍءَيَػتَػَفيَّػػػ َُِااَللُػػػُهََ ػػػِنََأََومَلَْيػَػػػَوْواَِإَ:ََمػػػاََخلَػػػَقَاللَّ
ََوُهػػْ ََداِخػػُووفََ ػػَماِ ِلَُسػػجًَّداَللَِِّ ََيْ ػػُجُدََمػػاَيفَال َّػػَماَواِتََوَمػػاَيفَ(َٛٗ)َاْلَيِمػِ ََوالشَّ َوللَِِّ

((َالدابػػػةَأغلػػػجَمػػػاَت ػػػتمملَيفَٜٗ)اْلَْرِضَِمػػػْنََدابَّػػػٍةََواْلَماَلِ َكػػػُةََوُهػػػْ َََلََيْ ػػػَتْكربُوَفَ
َكمػػاَأنػػهَيفَاويػػةَجػػاءتَكلمػػةََاللةػػة لةػػيَالما ػػلَوهػػ َ امػػةَواػػاملةَفاسػػتمملَ)مػػا(
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َانسػػجَاسػػػتمماؿَ)مػػػا(َومػػػنَ َكلمػػة.َو ليػػػهَفإنػػػهَمػػنَان يػػػةَالممػػػـو )اػػ ء(َوهػػػ َأ ػػػّ 
َكمػاَأسػلفَاَت ػتمملَيفَ ان يةَاستمماؽباَلةيَالما لَانسػجَاسػتمماؿَ)مػا(َلفَالدابػة

هَتمػا:َ َػدماَي ػتمملَ)مػن(َيمطػفَ لي ػاَونال اَيفَالنوحفَأنَ.الةالجَلةيَالما ل
َََيْ ػػػػُجُدَلَػػػػُهََمػػػػْنَيفََمػػػػاََلَيمنػػػػلَكمػػػػاَيفَ ولػػػػهَتمػػػػا:َيفَسػػػػورةَاغبػػػػ،:َ) أمََلَْتَػػػػػَوَأَفََّاللَّ

َوََكثِػػٌيَ ال َّػػَماَواِتََوَمػػْنَيفَاْلَْرِضََوالشَّػػْمُ،ََواْلَنَمػػُوََوالَسُجػػوـََُواعْبِبَػػاُؿََوالشَّػػَجُوََوالػػدََّوابس
ََيَػْفَمػػُلََمػػاََِمػػنََ َِإفََّاللَّ ََُفَمػػاَلَػػُهَِمػػْنَُمْكػػوِـٍ ََ َلْيػػِهَاْلَمػػَذاُبََوَمػػْنَيُِ ػػِنَاللَّ الَّػػاِسَوََكثِػػٌيََ ػػقَّ

وَي ػػجدَ..ََ((.َأمػػاَ َػػدماَي ػػتمملَ)مػػا(َفإنػػهَيمطػػفَ لي ػػاَمػػاَيمنػػلَ)ََٛٔيَشػػاءَُ
َ.البيانيػةَمَػهَاعبمػعَ(َوهوَخطَبياِنَملَيتخلفَيفَالنوحفَأبػداَواغبكمػةَدابةَواؼبال كة

ُتَ ػبُِّحَلَػُهََوكذلََاستمماؿَمنَمعَفملَي ػّبحَكمػاَيفَ ولػهَتمػا:َيفَسػورةَاإلسػواء:َ)
َُيَ بُِّحَحِبَْمِدِهََوَلِكػْنَََلَتَػْفَنُ ػوَفَ ال ََّمَواُتَال َّْبُعََواْلَْرُضََوَمْنَِفيِ نَََّوِإْفَِمْنََاْ ٍءَِإَلَّ

ََكػػاَفَ ََ ََُيَ ػػبُِّحَلَػػُهََمػػْنََ((َويفَسػػورةَالَػػورَ)ٗٗ)ِليًمػػاََغُفػػورًاََتْ ػػِبيَحُ ْ َِإنَّػػُه أمََلَْتَػػػَوَأَفََّاللَّ
ََُ لِػػػيٌ َدبَػػػاَ َُكػػػليَ َػػػْدََ لِػػػَ ََصػػػاَلتَُهََوَتْ ػػػِبيَحُهََواللَّ ػػػُوََصػػػافَّاٍت ػػػَماَواِتََواْلَْرِضََوالطَّيػْ يفَال َّ

َكمػػاَيفَ ولػػهَتمػػا:َيفَ( َٔٗ)يَػْفَملُػػوَفَ َُاػْبَػػاِلُقََسػػورةَاغبشػػوَ)واسػػتمماؿَ)مػػا( ُهػػَوَاللَّ
ػػػَماَواِتََواْلَْرِضََوُهػػػَوَاْلَمزِيػػػُزَ اغْبُْ ػػػَ َُيَ ػػػبُِّحَلَػػػُهََمػػػاَيفَال َّ اْلبَػػػارُِئَاْلُمَصػػػوُِّرَلَػػػُهَاْلَظْبَػػػاءَُ

ػػػػَماَواِتََوَمػػػػاَيفَاْلَْرِضَاْلَملِػػػػَ((َوسػػػػورةَاعبممػػػػةَ)ٕٗ)َاغبَِْكػػػػي َُ ََمػػػػاَيفَال َّ َُيَ ػػػػبُِّحَللَِِّ َِ
ػػػػَماَواِتََوَمػػػػاَيفََ((َوسػػػػورةَالتةػػػػابنَ)ٔ)اْلُنػػػػدسوِسَاْلَمزِيػػػػِزَاغبَِْكػػػػيِ َ ََمػػػػاَيفَال َّ ُيَ ػػػػبُِّحَللَِِّ

ََاػْ ٍءَ َػِديوٌَ ََوَلُهَاغْبَْمػُدََوُهػَوََ لَػ َُكػلِّ َُ َ((َوسػورةَاغبديػدَ)ٔ)َاْلَْرِضََلُهَاْلُمْل َسػبََّحَللَِِّ
َكػلَٔ)َوَاْلَمزِيُزَاغبَِْكيُ ََماَيفَال ََّماَواِتََواْلَْرِضََوهَُ ((َواغبكمةَالبيانيةَمنَذلػََصبػع

َ.ا ء
َ(؟.َفَػَلنَيُػْنَبلَََ)َمواضعَاضبطَ/َٔٓٛسؤاؿَر  َ

َََََ ََٔٓٛاعبوابَر   ََفَػَلنَيُػْنَبلَََ)وردتَ/ فنطَيفَنف،ََؿَ موافحَيفموت َ(
َ-:(ٔٙالصفحةَ)

 . مواف حؿ َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱٱ -1
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َ

ٕٜٚ 

 مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ

َََالضبطَوالفوا دَ/
 لػ ََونضػبط ا(َ مظ حط)ََالثػاِن(َوبمػدهاَيفَ مئ)ََالوؿبمدهاَيفَاؼبوضعَ

َ. ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو
َ(؟.ََوُهَوَيفَاوِخوَِةَِمَنَاػْبَاِسوِينَََ)َمواضعَاضبطَ/َٕٓٛسؤاؿَر  َ

ؿَ)حَ وراليفَموت َ(َََوُهَوَيفَاوِخوَِةَِمَنَاػْبَاِسوِينَََ)وردتَ/ََٕٓٛابَر  َاعبَوََََ
َ-:(َاؼبا دةَ-َ مواف

 . مواف حؿ َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱ -1

 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ٱُّٱ -2

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

  خل حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف

 .اؼبا دة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

(َوردتَموت َيفَنف،َََكَفُووْاَبَػْمَدَِإيبَاهِنِ َْوردتَ)َََ(ٔٙيفَالصفحةَ)َ/َٔمال ظةَ
(َ َاوية ََلنه َضبط ما  َلب،َويت  َوبدث ََل َك  َؽبا َفانتب وا َتشتبهَٜٓالصفحة )

َ-(: خت  حت جت(َبػَ)َٜٔبدايت اَمعَبدايةَاويةَ)
 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -1

 . مواف حؿ َّ اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث

 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ خس حس
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ََ/ََٕمال ظة (َ ََيبَاهِنِ َْأََبَػْمَد ََمفتو ةَاؽبمزة( َيف َاويةَوردت َاؼبا دة سورة
 جمحم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مفٱُّٱ(:ٛٓٔ)

(َأيَصبعَيب  َأماََأيبافومم َ)َ َّ  ٰه مه جه هن من خن حنجن مم خم
َ(َف  َمصدرَحمن.َإيبافمم َ)َ

َ(؟.ََوَاِ ُدواََْ)َمواضعَاضبطَ/َٖٓٛسؤاؿَر  َ
َ–َمواف ؿَحَ)َ وراليفََمواتَثالث(َََوَاِ ُدواََْ)وردتَ/ََٖٓٛاعبوابَر  َََََ
َمالن َالثالثالم َاايؾَ وؼََ(َواؼ الَ-اـ َال ور َوسور)َالنماـَيفَاظباء  

َ-:وال واؼَمتتاليتافَيفَاليتيج
 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2
 مغ جغ معجع مظ حط مض خضحض جض  مص خص حص

 .النماـ َّ حك جك مق حق مف خف حف  جف

 جل مك لك خك حكجك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -3

 جي  ٰهمه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خلحل

 .ال واؼ َّ  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي

َََالضبطَوالفوا دَ/
 حق مف خف ميتشابهَموضػم َالنمػاـَوال ػواؼَفيمػاَجػاءَبمػدهاَ)َ -ٔ

  مخ جخ( َويفَاويتػػػػ َسػػػػبن اَؾبػػػػ ءَالوسػػػػل:َالنمػػػػاـَ)َجك مق

(َفختمبَاويت َبػَف،َ حم  جم هل مل( َويفَال واؼَ)َ حس جس
 اػباسبة.

َاؽبمػػػػػػزة(َنػػػػػػوبطَ زث رث يت  ىتبيَمػػػػػػاَيفَحؿَ مػػػػػػوافَجػػػػػػاءَبمػػػػػػدهاَ)َ -ٕ
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َ

ٕٜٜ 

مػنََالػالـَوالػواءَ موافَوكػذلََنػوبطََؿاوالَوفَمنََاؽبمزةَ(َمعَ يتمنَ)ََالَوفَو
 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَمػػػنَاؿَ مػػػوافَ لػػػ ََالػػػالـَواءَالػػػَو(َمػػػعَ رث)َ

َ.اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
ََجَزحُؤُه ََْ)َاضبطَاويت َ/َٗٓٛسؤاؿَر  َ ََ َ؟.يفَحؿَ موافَ(َأُْولَِئ

َ-:اؼبواضعَه /ََٗٓٛاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱٱ -1

 لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ مل يك ىك مك

ََ/َالضبط
  زث)َالثاِن( َوبمدهاَيفَاؼبوضعَ  ىل مل يك ىك)ََالوؿبمدهاَيفَاؼبوضعَ

مػػنََاؼبػػي (َ بػػلَ ىكمػػنَ)ََاؽبمػػزة:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما(َنث مث
َ(. زث)

َُكْفوًاَ)َاضبطَاويت َ/َ٘ٓٛسؤاؿَر  َ اْزَداُدوْا َ(؟.َمُثََّ
َُكْفوًامُثَّوردتَ)َ/ََ٘ٓٛاعبوابَر  َََََ َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََموت (َََاْزَداُدوْا

َ  )َ َاَلنشا يةابَونضبط االَ اء َعبملة (َ َُكْفوًاَ": َاْزَداُدوْا ََمُثَّ َحُؿََموضم " َ واء  
ََ-(: موافَوالَ اءَ

 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ خس حس

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -2
 .الَ اء َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ
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َؽَبُْ ََ َذاٌبَأَلِي ٌََ)َاضبطَمواضعَ/َٙٓٛسؤاؿَر  َ ََ َ(؟.َأُْولَِئ
َؽَبُْ ََ َذاٌبَأَلِي ٌَوردتَ)َ/ََٙٓٛاعبوابَر  َََََ ََ مواتَيفَال ورَ)حؿََثالث(ََأُْولَِئ

َيفَاؼبوضعََ–المَكبوتََ– موافَ )َأيَالمَكبوتَ(َأتبَبز دةََالوسطالشورى(ػ
ََالواو َ حم) ََونضبط ا( َاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب  ل   َ ا دة

َ-:واوأيَسور)َاؿَ موافَوالشورىَال َأتبَفي اَبالََالطوف 
 مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ُّٱٱ -3
 . مواف حؿ َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ

 خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ٱُّٱ -4
 .المَكبوت َّ  حن جن مم

  جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱ -5
 .الشورى َّ لك خك حك

وأخػػػػػياَفيمػػػػػاَيلػػػػػ َجػػػػػدوؿَلضػػػػػبطَبػػػػػدا تَوهنػػػػػا تَأ ػػػػػزابَوأرابعَاعبػػػػػزءَ
َ-الثالم:

لث
لثا

زء ا
لج

ا
 

ح 

1 

َالوسُسُلَ 9 ب ََ  َ َل ََسَفوٍََكانواوافََ..ََالَاسولي،َ لي  َهدايةَ..َامَّْمُووفَالَوا..َ تِْل

 زُيَِّنَلِلَّاسََِوُتبوَفََديََػُ  َ..َيكَوَ..َ َصد اهتََِفََيُػْبُدَووَ..َيَُِفُنوَفَأَْمَواؽَبُ َْ 11 هـ

ح 

2 

 ِ َطَاُرَأَْهِلَاْلِكَتابََِأـَا  اسَِ يَ  َ..َهلَهو..ََءاصطفاالػَبػػ..ََنبئن 11 ب

ََوَربسُك ََُْ ْلَأَِطيُمواَْاللََّ 12 هـ َِبَوضْبَِتِه..َاَ..َ..ََرّبِّ  اْلربَََّأهلْخَتصَّ
َالوَس بداية وهناية االحزاب ََ انؿَاْلربََّدبن..َ لَأنبئنََ..ؽَبُ َالَاسَزُيَِّنََو..ََُه ُسُلََفضَّْلََاتِْل  

(َأيََهػػػ َوممػػ َ)َالوبػػعَبدايػػة(َأيََب َوممػػ َ)َال ػػزاب(َأيََٕحؤََح)ََممػػ  
َ.هنايةَالوبع بداية الحزب 

5 
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َ

ٖٓٔ 

 
 اجلزء الرابعسورة آل عمران / 

َ(؟.َالطََّماـَََ–َالطََّماـََِ)َاضبطَمواضعَ/َٚٓٛسؤاؿَر  َ
َاََََ ََٚٓٛعبوابَر   ـََِ)َأما/ َوا دةفوردتََمك ورةَاؼبي َ(َالطََّما فنطَيفََموة

 مي  خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱٱ:(َبدايةَاعبزءَالوابعَسورةَاؿَ موافَ)

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 .َّ مب  زب رب
َ (َ َ الطََّماـََأما َ–َالنبياءَ–َاؼبا دةمواتَيفَال ورَ)ََطب،فوردتََفتو ةمَاؼبي (
َ-:(ما دُةَاإلن افَلانبياءَوَلتَ  َالفو افََ)َ(َاإلن افَ-َموضمافافَالفو 
 مس خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱٱٱ -1

 .اؼبا دة َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  حصخص

 .النبياء َّ هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ٱُّٱ -2

 نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك  ُّٱ -3
 .الفو اف َّ زي ري ٰى ين ىن

 جف جغمغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -4

 .الفو اف َّ  لك خك حك جك مقحق مف خف  حف

 .اإلن اف َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -5

 مم امَ ػػػػػنَالوسػػػػػوؿَمَفجػػػػػاءَبمػػػػػدهاَ)َالوؿفَاؼبوضػػػػػعَايفَالفو ػػػػػَمال ظػػػػػةَ/
 مع جعالكػػػػػػالـَ ػػػػػػنَاؼبوسػػػػػػل َفجػػػػػػاءَبمػػػػػػدهاَ)َالثػػػػػػاِن(َبيَمػػػػػػاَاؼبوضػػػػػػعَ رن

َ.(جغمغ
َ
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َ؟.يفَالنوحفَ(َوَا ِيلََلَِّبِنَِإسََْ)َأينَوردتَ/َٛٓٛسؤاؿَر  َ
مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََطب،(ََلَِّبِنَِإْسوَا ِيلََوردتَ)َ/ََٛٓٛاعبوابَر  َََََ
سجدتَ:َ)ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَالزخوؼَ(َ–ال جدةََ–َموضمافاإلسواءََ–
َإس َ موافوالزخوؼَلػََِمو فواء َػ َومم َ) َإس( َوردتََمو فواء َأيَأهنا يفََموت (

َ-:ءاإلسوا
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -2
 .اإلسواء َّ  رئ ّٰ

 .اإلسواء َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك ٱُّٱ -3

 نئ مئ  زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱُّٱ -4
 .ال جدة َّ يئ ىئ

 .الزخوؼ َّ حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ -5

َََوالفوا دَ/َالضبط
(َوَل ػػاَوانتبػػهَللػػذيَ ٰرويفَال ػػجدةَأتػػ َ بل ػػاَ)ََالوؿيفَاإلسػػواءَاؼبوضػػعَ -ٔ

 (. ٰى ٰر  ٰذأت َ بل ماَ)َ
 ػػداََالػػواء(َااػػيؾَيفَاظباءهػػاَ ػػوؼََلِّبَػػِنَِإْسػػوَا ِيلََكػػلَال ػػورَالػػ َأتػػبَفي ػػاَ)َ -ٕ

َسورةَال جدة.
َ(؟.ََ َل َنَػْفِ هََِ)َمواضعاضبطََ/َٜٓٛسؤاؿَر  َ

َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََسب(َََ َل َنَػْفِ هََِوردتَ)/ََٜٓٛر  َاعبوابَََََ
َ-:(َالنيامةَ-الفتحََ–َموضمافالنماـََ–َالَ اء
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َ
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ

 .الَ اء َّ خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱ -2

 زتمت رت يب ىب  نبمب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -3
 يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت
 .النماـ َّ لك  اك

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ٱُّٱ -4

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .النماـ َّ ىب نب

 ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

 .الفتح َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه جهمه ين

 .النيامة َّ حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱ -6

َََالضبطَوالفوا دَ/
الػواءَ(َمػعَ ٰذمػنَ)ََاؼبػي َوالػواءَنػوبطََ( ٰر ٰذ يي ىيَ بل اَيفَحؿَ موافَ) -ٔ

 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َافَ لػ َمػَومنَ َاؼبي َو
 .ال ورة

(َوَ ميمػػنَ)ََال ػػ (َنػػوبطَ يي ىي ني مي زي بل ػػاَيفَالَ ػػاءَ)َ -ٕ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَ لػ ََاء ػمػنَاسػ َسػورةَالََال  (َمعَ يي)َ

 .ورةاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال 

  ٰذ)ََالثػػػػػػػػػػػاِن(ََو زت رت يب ىبمػػػػػػػػػػػنَالنمػػػػػػػػػػػاـَ)َالوؿَاؼبوضػػػػػػػػػػػعَ -ٖ
 لػ ََونضبط ا(َ ٰربز دةَ)َالثاِنَ(َجاءَاؼبوضعَ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 . ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو
مػػػػػػنَالفػػػػػػاءَ(َنػػػػػػوبطَ يه ىه جهمه ين ىن من خن حنيفَسػػػػػػورةَالفػػػػػػتحَ)َ -ٗ
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 لػ ََتحفمنَاس َسورةَالالفاءَ(َبمدهاَمعَ يهَ(َ بل اَونوبطَ) من(َوَ)َحن)
َ.دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ا 

َ(؟.ََأفَتُػََػزَّؿَََ)َأينَوردتَ/َٓٔٛسؤاؿَر  َ
َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََثالث(َََأفَتُػََػزَّؿَََوردتَ)/ََٓٔٛاعبوابَر  َََََ

َ-:(َالتوبةَ–َالَ اء
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ  ِّ

 حت جت  هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -2
 حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت خت
 .الَ اء َّ  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض  مص خص

  مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱ -3
 .التوبة َّ مت زت رت يب ىب نب

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ف.وا(َ مَرا(َمَ اَمعَ)ََرا)ََػ(َنوبطَال ّٰبمدهاَ)ََيفَحؿَ مواف -ٔ
ال ػػػػ َ(َمػػػػعَ حبمػػػػنَ)ََاؽبمػػػػزةَوَال ػػػػ نػػػػوبطََ( حب جب هئيفَالَ ػػػػاءَ) -ٕ

(َ ػػػىَتملػػػ َ جئ يي  ىي(َ)َ خئ حئ َوجػػػاءَ بػػػلَ)َءا ػػػمػػػنَالََاؽبمػػػزةَو
(َوَلَوبػدثَلػب،َبيَ ػاَوبػ َمػاَوردَيفَسػورةَالتوبػةَأنػهَوردَ هئأفَبمدهاَأتػ َ)

َكلمةَ)َ خئ حئبمدَ)َ  (. زئ(

َواو(َمػػػػعَ زئمػػػػنَ)ََالػػػػواو(َنػػػػوبطَ مئ زئ رئ ّٰ ِّيفَالتوبػػػػةَ)َ -ٖ
 وبة.تالَ ء(َمعَ مئمنَكلمةَ)ََالتاءبةََوَوالت

 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَهػوَ لػ ََضػبطهكلَمػاَمتَ -ٗ
 .اس َال ورة

َ(. ّٰ ِّ(َيفَالَ اءَوالتوبةَبمدَ)َ رئوردتَ)َ -٘
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َ(؟.َُ ْلَفَْ تُواََْ)َاضبطَمواضعَ/َٔٔٛسؤاؿَر  َ
َفَْ تُواََْوردتَ)/ََٔٔٛاعبوابَر  َََََ َ–رَ)َحؿَ موافَمواتَيفَال َوَأربع(َ ُ ْل

َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(َالنصصَ–َهودَ–َيون،
َصَْصََنََودَالَْهََُ،ََونَُُيََافََوََمَْ ََِ***َصَْلَّابََِبََْتََأََةٌَمََبػََْرَأََ"َ ُ ْلََفْ ُتواََْ"

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ٱُّٱ -2

 .يون، َّ  خص حص

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -3

 .هود َّ  يه ىه مه جه ين ىن

 .النصص َّ حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
 .صدرَحيةفنطَموضعَالنصصَجاءَ -ٔ
 (.ٕٖال ؤاؿَ)َاعبزءَالوؿيون،َوهودَيفََموضم متَضبطَ -ٕ

ون،َمثَالتحػديَبمشػوَسػورَيفَالتحديَب ػورةَيفَيػَويفَسبجَهذاَاليتيجَ)فا دةَ/َ
(َمػػعَأفَالتحػػديَ ػػادةَيكػػوفَابلكثػػوَمثَ َػػدَ ػػدوثَاَلهنػػزاـَيكػػوفَابل ػػل..ََهػػود

يفَهذاَاليتيجَالنوحِنَ ػدةَ كػ َفنػدَينػاؿ:َلفَهػوًداَ ليػهَال ػالـَأ ػدـَمػنَيػون،َ
(َيفََالنػوحفَ ليهَال الـَ رىبًا َولكنَمنَأبوزَالت مالتَأفَهللاَتما:َوصفَكالمػهَ)

ورةَيػػػون،َابغبكمػػػةَبيَمػػػاَوصػػػفهَيفَسػػػورةَهػػػودَابإل كػػػاـَوالتفصػػػيل َوالػػػذيَيويػػػدَسػػػ
البحػمَ ػػنَاإل كػاـَوالتفصػػيلََلَيكتفػػ َب ػورةَوا ػػدةَلينتَػػعَفجػاءَالتحػػديَبمشػػوَ

َ(.َأ.د.َ بدَال الـَمنبلَاجمليدي)ََ.سور
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َ(؟.ََصَدَؽَاللََُّ)َاضبطَمواضعَ/َٕٔٛسؤاؿَر  َ
َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََثالث(َ َدَؽَاللَُّصََوردتَ)َ/ََٕٔٛاعبوابَر  َََََ

َ-:(َالفتحَ–َال زاب
 . مواف حؿ َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث ٱُّٱٱ -1

 خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم ٱُّٱ -2
 .ال زاب َّ  مت هب مب هئ مئ هي

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -3

 جع مظ حط مض خض حض جض مصخص حص  مس خس حس

 .الفتح َّ جف مغ جغ  مع

َََ/َالضبطَوالفوا د
(َمػػعَ يفمػنَ)َالمػ َ(َنػػوبطَ اك يق ىق يفيفَحؿَ مػوافَبمػدهاَ)َ -ٔ

 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َموافَ لػ َ منَالم َ
 .ال ورة

ب َاؿَ موافَوالفػتحََموضعَوسط(َوه َ حي جي)ََالواوال زابَبز دةَيفَ -ٕ
 . ا دةَاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب  ل ََونضبط ا

يفََابلػػػػػػواو( َجػػػػػػاءتَ خت(َوالفػػػػػػتحَ)َ خيمػػػػػػدهاَيفَال ػػػػػػزابَ)َجػػػػػػاءَب -ٖ
َ.ابلواو(َوملَأتتَيفَالفتحَ جيمنَ)ََالواوال زابَواربط اَمعَ

َ(؟.َُمَبارًَكاَ)َاضبطَمواضعَ/َٖٔٛسؤاؿَر  َ
ََمو َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََأربع(ََُمَبارًَكاَوردتَ)/ََٖٔٛاعبوابَر  َََََ
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(َؽَ-اؼبؤمَوفََ–

َاؼََْ َوَََوفََََُمَِؤَْمَُػالوَََفََواََمَْ ََِبَََََابػََْ ََُوَْمَََ***َاؼََْزبَََََلَوَََامًَبػََْرَأََاَ ََلَْ"َ ػََُُمَبارًَكاَ"
 . مواف حؿ َّ ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱٱ -1
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 .مو  َّ نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -2

 .اؼبؤمَوف َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -3

 .ؽ ٱٱَّ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -4

ػػػَةَُمَبارًَكػػػاََوُهػػػًدىََيفَسػػػورةَحؿَ مػػػوافَ)َفا ػػػدةَ/ ِإفََّأَوََّؿَبَػْيػػػٍبَُوِضػػػَعَلِلَّػػػاِسَلَلَّػػػِذيَبَِبكَّ
َكلمةَبكةَيفَ  َاب ػ َال ػورَواو تَ((َٜٙ)لِّْلَماَلِمَ َ اويةَالو يدَال َوردتَفي ا

َكلمةَبكةَيفَاويةَ َربديداً؟وردتَكلمةَمكةَفماَال بجَيفَورود
بكةَمنَأظباءَمكة.َمكةَوبكة.َاإلظبافَ ل َنف،َالبنمػةَاعبةوافيػة َيفَالنػوحفَوردتَ

ُ  َبِػَبْطنََِموةَمكةَوموةَبكةَ) َأَيْػِديَػُ ْ ََ ػَُكْ ََوأَيْػِدَيُكْ ََ ػَػْ (َٕٗ)ََمكَّػةََََوُهَوَالَِّذيََكػفَّ
َمػنَالز ػاَلَلَِّذيَبَِبكََّةَُمَبارًَكاَالفتح(َوهَاَ اؿَ) َّ َيمػنَازد ػ .َ(َالب َّ َيبُػ َّ ـ.َفمػلَبػ

ػػػَةَُمَبارًَكػػػاََوُهػػػًدىََذكوهػػػاَيفَسػػػياؽَاغبػػػ،َ)َةبكػػػ إفََّأَوََّؿَبَػْيػػػٍبَُوِضػػػَعَلِلَّػػػاِسَلَلَّػػػِذيَبَِبكَّ
ََكػػاَفَحِمًَػػاََوللََِّ لَػػ َالَّػػاِسَ(َٜٙ)َلِّْلَمػػاَلِم ََ ـَُِإبْػػػوَاِهيَ ََوَمػػنََدَخلَػػُه ِفيػػِهَحَ ٌتَبَػيِّػػػََاٌتَمََّنػػا
((َهػذاَيصػيَفيػهَازد ػاـَيبػََالَػاسَبمضػ  َٜٚ)َْلبَػْيِبََمِنَاْسَتطَاَعَإِلَْيػِهََسػِبيالًَِ ،سَا

(َيمػػػنَيفَمكػػػافََببكػػػةَبمضػػػاً َهػػػوَيفَالبيػػػب َيزدضبػػػوفَفيػػػهَو ػػػبَاغبػػػ،َإذفَ ػػػاؿَ)
ازد ػػاـَالَػػاسَفجػػاءَببكػػةَمَاسػػبةَلػػذكوَاغبػػ،َبيَمػػاَيفَاويػػةَالثانيػػةَلػػي،َفي ػػاَازد ػػاـَ

َ.(َل اموا  فاضلَاَد.َ)َفناؿَمكة.
َ؟.(َحَ ٌتَبَػيََِّاتٌَ)ََ(َحَ ٍتَبَػيََِّاتٍََ)َاضبطَمواضعَ/َٗٔٛسؤاؿَر  َ

َ–البنوةَمواتَيفَال ورَ)ََطب،(ََحَ ٍتَبَػيََِّاتٍََوردتَ)/ََٗٔٛاعبوابَر  َََََ
َ-:(َاجملادلةَ-اغبديدََ–الَورََ–َاغب،َ–اإلسواء

 .البنوة َّ  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ ٱُّٱٱ -1

  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -2
 .اإلسواء َّ مخ جخ مح جح مج
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 .اغب، َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .الَور َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت ٱُّٱ -5
 .اغبديد َّ جض مص خص

 حض جض مص خصحص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ -6

 .اجملادلة َّ مع جع مظ  حط خضمض

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ داَسورةَاَلسػواءَجػاءَفي ػاََانزاؿجاءَ بل اَمصدرَمنَكلمةَ)َيفَكلَاؼبواضعَ -ٔ

 (. خب حب  جب هئ مئ خئ)َ
(ََل ػػػاَالػػػز دةَ جض مص(َويفَاجملادلػػػةَ)َ جب  هئ مئالبنػػػوةَ بل ػػػاَ)َيفَ -ٕ

 . ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل ََونضبط ايفَسورةَالبنوةَ

 (. مل خلموضعَالَورَيفَبدايةَال ورةَوهذاَس لَولنَيلتب،َ ليََ)َ -ٖ

 حبمػعَ)ََموةَوا ػدة(َ مت(َوردتَ)َ  مث هت مت خت حتاغبديدَ بل اَ)ََيف -ٗ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػػنََدَ لػػ يػمػنَاغبداليػاءَ(َمػػعَ متمػنَ)َاليػاءَ(َنػوبطَ خب

 .اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َكلمةَ)َ -٘  (َوال َوردتَفنطَيفَسورةَاغب،. ملبن َلديَا

َ-:المَكبوتَ(َ–)َاؿَ موافَيفَال ورََموت فوردتََ(َحَ ٌتَبَػيََِّاتٌََأماَ)
  جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ُّٱ -1

 . مواف حؿ َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت

 ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱ -2
 .المَكبوت َّ زي ري

َََالضبطَوالفوا دَ/
واف َمػػ مػػي َ(َمػػعَ  ىيمػػنَ)َاؼبػػي َ(َنػػوبطَ يي  ىيبمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ -ٔ
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مػػػػػنََالػػػػػواو(َنػػػػػوبطَ  زن رن مم ام يلويفَالمَكبػػػػػوتَجػػػػػاءَبمػػػػػدهاَ)َ
 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشػابهَمػعَتَ ل ََومنَالمَكبَالواو(َمعَام)

َ. وؼَمنَاس َال ورة
َ(؟.َفَِإفََّهللاََغِنَيَ)َاضبطَمواضعَ/َ٘ٔٛسؤاؿَر  َ

َهللاََغِنَيَوردتَ)/ََ٘ٔٛاعبوابَر  َََََ مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََثالث(ََفَِإفَّ
َ-:(َوالزمَ–َلنمافَ–
  جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت

 ين ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .لنماف َّ جي يه ىه مه جه

 نثىث  مث زث رث يتىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ -3

 ممام يل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث

 .الزمو َّ  ىن نن من زن رن

َََالضبطَوالفوا دَ/
ويفَحيػةََ(َ مج حج)ََابستخداـَصيةةَاؼباضػ فَولنمافَ بل اَيفَحؿَ مواَ -ٔ

(َبصيةةَاؼبضػارع.َفمػلَاؼباضػ َبمػدَإداةَالشػوطَ زب ربَ)َالزموسورةَ
معَاؼب تنبلَيفػيضَاغبػدثَمػوةَوا ػدةَأمػاَفمػلَاؼبضػارعَفيػدّؿَ لػ َتكػوارَ

 اغبدث.

مػنََالَػوفَوالمػ َوالػالـَواؼبػي َنوبطَبػ ََ( جس مخبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ -ٕ
 َوبمػػدهاَيفَلنمػػافَفوا مػػَؿمػػنَحَالَػػوفَوَوالػػالـَواؼبػػي َالمػػ (َمػػعَجس)
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 ا دةَربطَ وؼَمػنَافَ ل َممنَلنَاؼبي مَ اَمعََاؼبي (َنوبطَب َيه)
 .اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

 - نث(َيفَالكلمػػاتَ)ََ ُكػػ(َووردَيفَنفػػ،َاويػػةَ)ََ يبيفَالزمػػوَجػػاءَبمػػدهاَ)َ -ٖ
(َ ُكػػػػ(َمػػػعَ) يب)َ(َمػػػنَكلمػػػةََ ُكػػػ(َونػػػوبطَبػػػ َ)ََ مل  يك ىك

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورةالكلماتَال ابنةَ ل َ
َكلمػةَ)ََ/ََٔمال ظة (َابلػالـَََلةَػِنَييوجدَلديَاَموضعَيفَالنوحفَالكػو َوردتَفيػه

 جم هل مل خل حلجل مك لك خك  حك  ٱُّٱ:(ٙاويػػػةَر ػػػ َ)َيفَسػػػورةَالمَكبػػػوت
َاؼبتػ خو ا ػدةَالػز دةَللموضػعَمػعَالػ َيفَحؿَ مػوافَ لػ ََونضبط ا َّ  خم حم

َ(. حم جم جخلهناَوردتَيفَاؿَ موافَبدوفَالالـَ)َ
اضافةَؼبوضم َ)َحؿَ موافَََثلم(َيفَموضعَ حم جموردتَ)ََ/َٕمال ظةَ

 َّ  حم جم هل مل خل حل ُّٱ(:ٓٚوالمَكبوتَ(َوذلََيفَسورةَاغبجوَاويةَ)
َاَلنشا يةَ اونضبط َابعبملة (َ َاْلَماَلِم َََ": َو جوَََ ِن َ مواف َسبوتَيف َمن  َ "
َ(.َبوتالمَك

َ؟.منَحؿَ موافَ(ََٜٜ-ََٜٛ)َبدايةَاويت اضبطََ/َٙٔٛسؤاؿَر  َ
 خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱٱاؼبواضعَه :/ََٙٔٛاعبوابَر  َََََ

 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

 َ.َّ خم حم جم هل  مل خل حلجل مك لك خك

َََالضبطَوالفوا دَ/
 خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ٱٱُّٱٱَل ظػػػػػػػػواَاويػػػػػػػػةَالػػػػػػػػ َ بل ػػػػػػػػا -ٔ

 جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جبهئ مئ
َكلمػػػةَ)َوَرََّ حس  جس مخ جخ مح (َنوبط ػػػاَمػػػعَبدايػػػةَاويػػػةَ مجدَفي ػػػا
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(َمػػػػػػػػعَ مج( َ)... حض جض مص خص حص مس خسالػػػػػػػػ َبمػػػػػػػػدهاَ)َ
  مف خف حف جف مغ جغ(َوبذاَتكوفَاويةَال َبمػدهاَ) مص)

 (....مق حق
َالصدودََلَيكوفَإَلَبمدَالكفو َأيَافَالكفوَيكوفَأوَلَمثَبمدهَ )َالصد. -ٕ

ُةونَػَ ػاََتُصػدسوَفََ ػنََسػِبيِلَاللََِّمػْنَحَمػنَََ)َبطَمواضػعاضَ/َٚٔٛسؤاؿَر  َ َتَػبػْ
ُةونَػَ ػػػاَبِػػػهَََِ ػػػنََسػػػِبيِلَاللََِّمػػػْنَحَمػػػنََََوَتُصػػػدسوفََ)ََاؿَ مػػػوافَ(َِ َوًجػػػا َ(َِ َوًجػػػاََوتَػبػْ

َ؟.ال واؼ
ُةونَػَ اَ–ََتُصدسوفَََ)َيفَحؿَ مواف/ََٚٔٛاعبوابَر  َََََ ال واؼَيفََ(َِبهَِبالَ)ََ( تَػبػْ
ُةونَػَ اَ–بِِهََ-ََوَتُصدسوفََ)َ َ-: ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََامونضبط (َ َوتَػبػْ
 مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ خم حم جم هل  مل خل حلجل

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -2

 حت  جت هبمب خب حب جب هئ  خئمئ حئ جئ

 .ال واؼ َّ مث هت مت خت

َالَيَ/ََٔمال ظة َحؿَ موافَبنلة َملَأتتَهذهَاات وتَسورة َو ليه اكيجَاللفظية
َالز داتَكماَجاءتَيفَسورةَال واؼ.

 رت يب ىب نب ٱُّٱ(:٘٘(َيفَسورةَالَ اءَاويةَ)َمْنَحَمَنَبِهَِوردتَ)ََ/َٕمال ظةَ

َتكوفَوردتَ َّ نث  مث زث رث يتىت نت مت زت يفَالنوحفَيفََموت وبذا
َ.ال واؼَ(َ–ال ورَ)َالَ اءَ

َ-البنوةَوالَ اء:يفََمو ف(َ يب ىب نبوردتَ)ََ/َٖمال ظةَ
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 جهين ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 .البنوة َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب

 .الَ اءٱَّ نث  مث زث رث يتىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ -2

 . ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ا(َيفَسورةَالَ اءَرتزيدتَ)

َ(؟.َُتِطيُمواََِْإففَََ-َِإفوَََ-َِإفَ)َاضبطَمواضعَ/َٛٔٛؿَر  َسؤا
َ-يفَحؿَ مواف:َمو فَوردتَ(َُتِطيُمواََِْإفَ)َأما/ََٛٔٛاعبوابَر  َََََ
 مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  مئ هي

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ  خن حن جن يم

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َوهَػػػػػاَتػػػػػذكوَأفَسػػػػػياؽَ جي ٰه مه جه هنوؿَ)َبمػػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػػعَال

 مه جه هن  من خنبمػدهاَ)ََ(َفجػاءَأهلَالكتاباو تَال َ بل اَأتبَيفَ)َ
(ََلفَمػػػػػػػػَ  َصػػػػػػػػا َومػػػػػػػػَ  َطػػػػػػػػا  َوختمػػػػػػػػبَاويػػػػػػػػةَ هن(َو ػػػػػػػاؿَ)َ جي ٰه
(َيفَنفػ،َاويػةَ هنمػنَكلمػةَ)ََالػواءَوالفاءَمَ اَمعََالواءَوالفاءَ(َنوبطَب َهي)

َ(. حنختمبَ)ََالثانيةاويةََإذف َة ا دةَاؼبوافنةَواجملاوَر ل َ
 (.  خم حم جم يلجاءتَ)ََالثاِنيفَاؼبوضعََإذف:

 يف ىف ٱُّٱ(:ٗٔفوردتَموةَوا دةَفنطَيفَسورةَاغبجواتَاويةَ)َ(َُتِطيُمواََِْإفوَََأماَ)
 ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق
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 ا دةَ ل ََونضبط ا  َّ  هئ مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى  ين
َ.ةالمَايةَابويةَالو يد

(َ ََ(َُتِطيُمواََِْإففَََأما َوا دةفوردت َ)َموة َاوية َالفتح َسورة َيف  خل ٱٱُّٱ(:ٙٔفنط
 ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه

فاءَ(َمعَ ىنمنَ)َالفاءَ َوأيضاَنوبطَ ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا
 .ابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشتحَ ل َفال

َ(؟.ََفوِيًناَمِّنَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٔٛسؤاؿَر  َ
َََََ ََٜٔٛاعبوابَر   َمِّنَََوردتَ)/ َََفوِيًنا ََأربع( َمواتَيفَال ورَ) حؿََ-البنوة

َبنوةَالنفاؿَلػَسب َإَلَ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(سب ََ–َالنفاؿَ– موافَ
نََ َ-:(َ"َحؿَ موافََفوِيًناَمِّ

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱُّٱٱ -1

 .البنوة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ  مئ هي

 .النفاؿ َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ٱُّٱ -3

 .سب  َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -4

َكلمةَ)ََاؼبوضم يفََ/َمال ظة َ(. هتالخيينَ)َالنفاؿَوسب َ(َجاءَبمدها
َنَالَِّذيَنَأُوتُواَْاْلِكَتابَََ)َاضبطَمواضعَ/َٕٓٛ َسؤاؿَر  َ(؟.َمِّ

َاْلِكَتابَََوردتَ)/ََٕٓٛاعبوابَر  َََََ َأُوتُوْا َالَِّذيَن َن ََمِّ مواتَيفَال ورََسب(
َ-:(التوبةََ–َموضمافاؼبا دةََ–َموضمافَحؿَ موافَ-البنوةَ)
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 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱٱ -1
 .البنوة َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ  مئ هي

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -3
 خف حف جف مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض جض مص
 . مواف حؿ َّ  مق حق مف

 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ٱُّٱ -4

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

  خل حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف

 .اؼبا دة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ٱُّٱ -5
 .اؼبا دة َّ  مث هت مت هب مب هئ مئهي مي خي حي

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱ -6

 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 .التوبة َّ رن  مم ام يل ىل مل يك

َََالضبطَوالفوا دَ/
ِمػػَنَالَّػػِذيَنَأُوتُػػواََْ"َ)َ: ا ػػدةَالضػبطَابعبملػػةَاَلنشػػا يةَصبيػػعَاؼبواضػػعَ لػػ َضػبطن -ٔ

 َالتوبػة(َأيَسػورةََ بػوا(َوممػ َ)َمػوافَ لػ َما ػدت َ"َ بوا..َوَبنوةَ اْلِكَتاَبَ
 .واؼبا دةَ موافَحؿيفَكلَمنَسورةََموت ووردتَ

 (. جض مصاؼبا دةَجاءَبمدهاَ)ََموضم منَاؿَ موافََوالثاِنَاؼبوضعَ -ٕ
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ََ(؟َحتيَاه َالكتابَ(َوَ)َأوتواَالكتابَماَالفوؽَب َ)َؼب ةَبيانيةَ/
َ-:(َد.َفاضلََال اموا  َ)

َالكتابَيفَالنوحفَ وي تمملَحتيَاه َالكتابَيفََمناـَالذـالكو َي تمملَأوتوا
ْنَِ َِدَاللَُِّمَصدٌِّؽَلَِّماََمَمُ ْ َنَػَبَذََفوِيٌقََ).َ اؿَتما:َمناـَاؼبدح َوَلمَّاََجاءُهْ ََرُسوٌؿَمِّ

ََك َنػَُّ  َْ ََورَاءَاُُ ورِِهْ  َِكَتاَبَاللِّ َاْلِكَتاَب َالَِّذيَنَأُوتُوْا َن َيَػْمَلُموَفَ)َمِّ َ(َالبنوة(َََٔٓٔل
َِمنَبَػْمِدََماََجاءتْػُ ُ َاْلبَػيََِّةَُهذاَذـ َ)َ (ََالبيَة(َٗ)ََوَماَتَػَفوََّؽَالَِّذيَنَأُوتُواَاْلِكَتاَبَِإَلَّ
َ (َ َذـ  ََويُوِيُدوفََهذا َالضَّالََلَة ََيْشتَػُووَف َاْلِكَتاِب َن َمِّ ََنِصيًبا َأُوتُوْا َالَِّذيَن َِإَ: َتَػَو َأفََأملَْ
َال َِّبيلََ َٗٗ)ََتِضلسوْا ََالَ اء( َاؼبدح َمع َالكتابَأت) َحتيَاه  َبيَما َذـ. الَِّذيَنََ)(

َِتاَلَوتِِهَ) ُلونَُهََ قَّ ََاُهُ َاْلِكَتاَبَيَػتػْ ََاُهُ َاْلِكَتاَبَمدح َ)ََ(َالبنوة(َٕٔٔحتَػيػْ َوالَِّذيَنَحتَػيػْ
َ ََ .َهذاَخطَ اـَيفَالنوحفَ ل َكثوةَماَوردَ(َمدحَالو د(َٖٙ)يَػْفَوُ وَفَدبَاَأُنزَِؿَِإلَْي

منَأوتواَالكتابَوحتيَاه َالكتابَ يمَ اؿَأوتواَالكتابَف  َيفَمناـَذـَو يمَ
َيفَ َخاصة َخصوصية َله َالكو  َالنوحف َومدح. َثَاء َمناـ َالكتابَيف َحتيَاه   اؿ

ناـَالذـَاستخداـَاؼبفوداتَوإفَملَذبويَيفَسَنَالموبية.َأوتواَيفَالموبيةََلَأت)َيفَم
َالما َرب َ مومًا َالكو . َخاصَابلنوحف َهذا َلَف هَوإمبا َواػبي َالتفضل َي َد ؼب 

َكافَفيهَثَاءَوخيَن جَاإليتاءَإ:َنف ه َأوتواَفي اَذـَفَ بهَحتيَاه َالكتاب) (َؼبا
َالتػَّْورَاَةَمُثََّملََْوَبِْمُلوَهاََللمج وؿَ) ُلوا َالَِّذيَنَأُورِثُواََوإَِ(َ)ََاعبممة(َ٘)َمَثُلَالَِّذيَنَضبُِّ فَّ

َْهَُ َمِّ ٍَّ مُثََّأَْوَرثْػََاَ( َأماَ ولهَتما:َ)ََالشورى(َُٗٔموِيٍجَ)َاْلِكَتاَبَِمنَبَػْمِدِهْ ََلِف ََا
ََاَِمْنَِ َباِداَنَ َ(َهذاَمدح.َفاطو(َٕٖ)اْلِكَتاَبَالَِّذيَنَاْصطََفيػْ

َ(؟.َيَػُودسوُك ََْ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٕٔٛسؤاؿَر  َ
َاعبََََ ََٕٔٛوابَر   ََيَػُودسوُك ََْوردتَ)/ ََثالث( (َ َمواتَيفَال ور حؿََ-البنوة

َ-:(َموضماف موافَ
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  نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ -1
 نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 يلىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث ىث
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام
 .البنوة َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ ييىي ني

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ  مئ هي

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 . مواف حؿ َّ  خن حن جن يم

َََالضبطَوالفوا دَ/
 (َفلنَتلتب،َ ليك   مم اميفَالبنوةَجاءَبمدهاَ)َ -ٔ

 ىم)ََالثػػػاِن(َوبمػػدهاَيفَ  مي خيمػػنَحؿَ مػػػوافَ)ََالوؿاؼبوضػػػعَيفَبمػػدهاَ -ٕ
(َ بػػػلَ خيمػػػنَ)ََالبػػػاء:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ماَ( يم

َ(. ىممنَ)ََ الم
َ(؟.َِإيبَاِنُك ََْبَػْمدَََ-َبَػْمدََِ)َاضبطَمواضعَ/َٕٕٛسؤاؿَر  َ

حؿََ-البنوةَمواتَيفَال ورَ)ََأربع(ََبَػْمِدَِإيبَاِنُك ََْوردتَ)/ََٕٕٛاعبوابَر  َََََ
َ-:(التوبةََ–َموضماف موافَ

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ٱُّٱٱ -1

 يي ىي  ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم

 .البنوة َّ جت  هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ
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َ
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 مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ  مئ هي

  خص حص مس خس حس جس مخ جخمح  جح مج حج مث ٱُّٱ -3

 . مواف حؿ َّ حط مض خض حض جض مص

  ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -4
 .التوبة َّ مي زي ري ٰى

َََالضبطَوالفوا دَ/
 (. مللنهَ بل اَ)ََمك ورة داَالبنوةَأتبََمفتو ةَ( حصَكلَاؼبواضعَ) -ٔ

مػػػػػػػنَحؿَ مػػػػػػػوافَ بل ػػػػػػػاََالوؿواؼبوضػػػػػػػعََ( مل يك ىكَاَيفَالبنػػػػػػػوةَ) بل ػػػػػػػ -ٕ
 . ا دهتاَالز دةَلل ورةَالطوؿ(ََل اَالز دةَيفَسورةَالبنوةََوحي)

و بل ػػػػػاَيفَالتوبػػػػػةََابؽبمػػػػػزة(َ مسمػػػػػنَحؿَ مػػػػػوافَ)ََالثػػػػػاِن بل ػػػػػاَيفَاؼبوضػػػػػعَ -ٖ
 . ا دهتاَالز دةَلل ورةَالطوؿ(َوسورةَحؿَ موافَأطوؿَمنَالتوبةََو  مل)

َ( حب جب هئلَ اءَ)يفَا -ٗ
َ؟.(اللََِّحَ ِتَََ َلْيُك َْ)َ(اللَِّحَ ُتَََ َلْيُك َْ)َاضبطَمواضعَ/َٖٕٛسؤاؿَر  َ

 َبيَماَحؿَ موافَوا دةَيفَموة(ََاللَِّحَ ُتَََ َلْيُك ََْوردتَ)/ََٖٕٛاعبوابَر  َََََ
َ-:(َوردتَيفَسورةَالطالؽاللََِّحَ ِتَََ َلْيُك َْ)
 خن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  ىه مه جه ين ىن من

 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -2
 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ
 .الطالؽ َّ خم حم جم هل مل خل حلجل



 ٖٛٔ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ ىل)ََ ءَضػػػمة(َمػػػعَ حم)ََ ءَضػػػمةنػػػوبطََ ا ػػػدةَاؼبوافنػػػةَواجملػػػاورة لػػػ َ -ٔ

 يفَحؿَ مواف.َ بل ا
َالتػاءَك ػوة(َمػعََ خس)ََ ءَك ػوةدةَبػ ََأماَيفَالطػالؽَفَػوبطَ لػ َنفػ،َالنا ػ -ٕ

َ(َال َأتبَبمدها. حصمنَكلمةَ)َ
َ(؟.ََواْ َتَصُمواََْ–ََواْ َتِصُمواََْ)َاضبطَمواضعَ/َٕٗٛسؤاؿَر  َ

َََََ يفَال ورَ)َحؿََموت َالصادَبك وَ(ََواْ َتِصُمواََْوردتَ)/ََٕٗٛاعبوابَر  
ََ-وهَاَأتبَ ل َصيةةَالمو:َ(َاغب،َ– موافَ

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱٱ -1

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 . مواف حؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱ -2

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت

  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص  حص مس خس

 .اغب، َّ  جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع

َ َيفَاؿَ موافَ) َ ّٰ ِّبمدها َوالز دةَيفَحؿَ موا جغ(َويفَاغب،َ) فَوه َ(
َ.ال ورةَالطوؿ

وهَاَأتبَ ل َصيةةَ َيفَالَ اءَفنطَموت فوردتََالصادَبفتح(َََواْ َتَصُمواَْبيَماَ)َ
 -صفة َواؼبواضعَه :

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ -1
 .الَ اء َّ خف حف جف مغ  جغ مع جع مظحط
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َ
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 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ  حل جل مك لك خك

ََالثاِنماَيفَالثاِنَأت َ بل اَولذاَجاءَبمدهاَيفَ(َبيَ خصأت َبمدهاَ)ََالوؿاؼبوضعَ
َ(. خفكلمةَ)َ

َ(؟.َحِبَْبلََِ)الكلمةََاضبطَمواضعَ/َٕ٘ٛسؤاؿَر  َ
 َبمدهاَيفَاؼبوضعَحؿَ موافَفنطَيفَموت (ََحِبَْبلََِوردتَ)/ََٕ٘ٛاعبوابَر  َََََ

َ:  ا دةَاليتيجَاؽبجا  ل ََونضبط ما(َ ىق يفَ)َالثاِن(َوبمدهاَيفَ َّٰ)َالوؿ
َ-:( يفمنَ)ََاؼبي (َ بلَ ّٰمنَ)ََاؽبمزة

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ -1

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 . مواف حؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  ُّٱ -2
 ين ىن نن من زن  رن ممام يل ىل مل يك ىك

 . مواف حؿ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي  زي ري ٰى

ََواذُْكػُوواََْ)َ(َاللََِّبََنِْمَمػَاذُْكػُوواََْ-َاذُْكػُوواَْوَََمواضعَ)َاضبطَ/َٕٙٛسؤاؿَر  َ
َ؟.(َاللََِّنِْمَمةَََاذُْكُوواََْ-
مواتَيفَال ورََموت َابلواو(ََاللََِّنِْمَمبََََواذُْكُوواََْوردتَ)/ََٕٙٛاعبوابَر  َََََ

َ-:(َحؿَ موافَ-)البنوةَ
 حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن



 ٕٖٓ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 زب ربيئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر
 .البنوة َّ  نت مت زت رت يب ىب نب مب

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -2

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 . مواف حؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

(َ ََموت فوردتََ( من  خن حنَأما َ)اؼبا دة َال ور َالثاِنيف َ–َاؼبوضع
 -فاطو(:

 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم ٱُّٱ -1

  َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي

 .اؼبا دة َّ ِّ ُّ

 جم هل  مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف  خف  ٱُّٱ -2

 .فاطو َّ  مه جه هن منخن حن جن مم خمحم

َالضبطَوالفوا دَ/َ
 يم ىميفَاو تَال َلي،َيفَبدايت اَنداءَسواءَللذينَحمَواَ)ََابلواوأتبَ

(َوجاءَ بل اَيفَالبنوةَيفَ دـَازباذَح تَهللاَهزوا َ مف  خف(َاوَللَاسَ)َ جن
َيفَحؿَ موافَيفَ دـَالفو ة.َو

اؼبا دةَوفاطوَََثِن"َ جك مق ":َ)َابعبملةَاَلنشا ية(َ جك مقمواضعَ)ََونضبط
َ(الزهواوينَ

(َ َاؼبوضعَالوؿفنطَيفَاؼبا دةََموةَوا دةوردتََابلواوَ( يك ىك مكَأما
(َ َٚاَلية ََونضبط ا( َالو يدة ل  َابوية َالمَاية ٱ: ا دة  يك ىك مك ُّٱٱ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٕٔ 

 مي زي ريٰى ين ىننن من زن رن مم  ام يل ىل مل

 .َّ جئ يي  ىي ني
َ–َاؼبوضعَالثالممواتَيفَال ورَ)َاؼبا دةََثالثفوردتََ( زن رن  ممَأماَ)

َ-ال زابَ(:َ–إبواهي َ
 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّٱ -1

 .اؼبا دة َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 جييه ىه مه جه  ين ىن من خن

 .إبواهي  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -3
 .ال زاب َّ ىت نت مت زت  رت يب ىبنب مب زب

(َوهػػذهَ يل ىل مل يكاؼبا ػػدةَوإبػػواهي َأتػػ َ بل ػػاَ)ََموضػػم مال ظػػةَ/َ
َلنَتلتب،َ ليك .

مػػػوةَيفَالنػػػوحفَالكػػػو َووردتََٕ٘(َابلتػػػاءَاؼبوبوطػػػةََنممػػػةَوردتَ) َفا ػػػدةَ/
ََ. موةَيفَالنوحفَالكو َٔٔ(َابلتاءَاؼبفتو ةَنممب)

(َابلتاءَاؼبوبوطةَأهناََنممةَانَلا تَالكويبةَال َوردتَفي اَ)ونال اَ  َتدبَو
تتحػػدثَإمػػاَ ػػنَنمػػ َهللاَالظػػاهوةَللميػػافَوهػػ َالػػَم َالمامػػةَللبشػػوَصبيًمػػاَ...َأوَ

َوماَبك َمنَنممةَفمنَهللاَ(َمثلَ:َ)َنممةَتتحدثَ نَأ لَا ءَيطلقَ ليهَ)
(َف ػوَمػنََنممػةَ[َ َأيَأفَماَبكػ َمػنَأ ػلَاػ ءَيطلػقَ ليػهَ)ٖ٘]الَحلَ:َ(

هللاَولي،َأيَـبلوؽَبنادرَ ل َأفَيػَم َ لػيك َِب ػلَنممػةَ...َوطبيمػ َأفَأت)ََ
 ... (َيفَهػػػػذاَاجملػػػػاؿَابلتػػػػاءَاؼبوبوطػػػػةَ؛َلهنػػػػاَؿبػػػػدودةَوموبوطػػػػةنممػػػػةكلمػػػػةَ)



 ٕٕٖ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

لػػ َالَممػػػةَاػباصػػةَالػػػ َ(َابلتػػاءَاؼبفتو ػػةَفإهنػػػاَتػػدؿَ َنممػػػبَأمػػاَ يَمػػاَأت)َ)
ََ... وهب اَهللاَللمؤمَ َمنَ باده

َ... كماَأهناَتدؿَ ل َالَم َاؼبفتو ةَال ََلَيبكنَإ صاءَ ددها
حفَالكػو َفيكػوفَذلػػَََو(َيفَأيَحيػةَمػػنَالنػَنممػبَوجػديوَابلػذكوَأنػهَ يَمػػاَتػذكوَ)

اسػػتخالصَمػػنَأجػػلَلفػػبَانتبػػاهَ ػػارئَالنػػوحفَلتػػدبوَهػػذهَاويػػةَومػػاَ وؽبػػاَمػػنَح تََو
َ(َإ جازَرس َالنوحفَوإ جازَتالوتهَأتليفَ/َدمحمَللوؿ اهػَ)اغبكمةَوالمربةَ....

َُكَُت ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٕٚٛسؤاؿَر  َ َ(؟.َِإْذ
َُكَُت ََْوردتَ)/ََٕٚٛاعبوابَر  َََََ  َ(ال واؼَ–حؿَ موافَيفَال ورَ)َموت (ََِإْذ

َ (َ َ مواف َاؿ َيف َ ىببمدها َال واؼَ) َويف َ خب( ََط ماونضب(  ا دةَ ل 
َالم  َايضاَنوبطَ( خبمنَ)ََالناؼ(َ بلَ ىبمنَ)ََاؽبمزة:َاليتيجَاؽبجا  

 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَموافَ ل َ َ  (َمعَ ىبمنَ)َ
َ-:منَاس َال ورة

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ -1

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 . مواف حؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -2

 حت  جت هبمب خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ

 .ال واؼ َّ مث هت مت خت
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َ
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َ(؟.َفََ ْصَبْحُت َ)َالكلمةَاضبطَمواضعَ/َٕٛٛسؤاؿَر  َ
َََََ َر   ََٕٛٛاعبواب /(َ ََفََ ْصَبْحُت َوردت َ)َمو ف( َال ور َيف َ مواف َ–حؿ

(َنت مت(َوبمدهاَيفَفصلبَ) ىت نت َبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ(فصلب
( َمتمنَ)َاؼبي (َ بلَ نتمنَ)ََالباء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََماونضبط 
 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَموافَ ل َ  َ (َمعَ نتمنَ)َالم َنوبطََوأيضا

َ-:-:اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱٱ -1

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 . مواف حؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

 .فصلب َّ ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -2

َ(؟.َِإْخَواانًََ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٜٕٛسؤاؿَر  َ
َََََ ََٜٕٛاعبوابَر   ََِإْخَواانًََوردتَ)/ َحؿَ موافََطب،( َ–مواتَيفَال ورَ)

َ-:("َيفَ جوَ موافَ ِإْخَواانًََ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َاغبجو
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱٱ -1

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 . مواف حؿ َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

 .اغبجو َّ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -2

مواضػػػػعَاو تَالػػػػ َوردَفي ػػػػاَالمػػػػوَابؼبمػػػػووؼَاضػػػػبطََ/َٖٓٛسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ
َوالَ  َ نَاؼبَكو؟.

َ-اؼبواضعَه :/ََٖٓٛاعبوابَر  َََََ



 ٕٖٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 زي ٰىري ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱٱ -1

 .اف مَو حؿ َّ ىي ني مي

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -2

  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي
 . مواف حؿ َّ نئ مئ زئ

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ -3

 . مواف حؿ َّ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض

 رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ٱُّٱ -4

 ني ميزي  ري ٰى ين ىن نن من  زن

 .التوبة َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي

َََالضبطَوالفوا دَ/
 مسَلتوبةَأتػبَالصػيةةَ)منَحؿَ موافَوموضعَاَالثالمَوالوؿَاؼبوضعََيف -ٔ

مػنَكلمػةََالػواومعَمال ظةَ ػذؼََابلياءاتَ( جض مص خص حص
ال ػورةََفنطَيفَسورةَحؿَ مػوافَوهػ َالواو(َيفَالتوبةَدبم َأفَز داتَيل)

 .الطوؿ

(َوانسػببَ ني مي زي)ََالوؿاختلفبَهنػا تَاو ت:َففػ َاؼبوضػعَ -ٕ
مػػػنَََالػػػواو( َوأيضػػػاَنػػػوبطََتَػْ تَػػػُدوفََ(َوَ)ََمسْ ػػػِلُموفََفواصػػػلَاو تَالػػػ َ بل ػػػاَ)َ

بيَمػػػاَيفَاؼبوضػػػعَ( َني)َواوَ(َمػػػعََأ صػػػدَبػػػهَاؼبوضػػػعَالوؿؿَ)ََوكلمػػػةَأ
َونضػػػبط ا(َ مع جع مظ مضحط خض  حضجػػػاءَبػػػز دةَ)ََالثالػػػم
  َإذَاهناَاؼبوضعَالخيَمنَاؿَ مواف. ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل َ

َكلمػػةَ)َ بكلمػػةََالػػ َبمػػدهاَوالػػ َختمػػبَفموافنػػةَلفواصػػلَاوي(َ معأمػػا



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٕ٘ 

ِإَ:ََمْةِفػػوٍَةَََوَسػػارُِ واَْ(َتوطئػةَللوبػػعَالػػذيَبمػدهَ)َ  حض َوكلمػػةَ)َ(اِبْلُمتَِّنػ ََ)
ػػنَرَّبُِّكػػْ ََوَجَّػػٍةََ ْوُضػػَ اَال َّػػَماَواُتََوالََ َونضػػبط ما َ(َْٖٖٔرُضَأُِ ػػدَّْتَلِْلُمتَِّنػػ ََمِّ

َ(.َياتَصا اػبَيدعَإ:َاػبيَُمفلحَومنَي ارعَيفمنَ:)َاَلنشا يةَاعبملةبذهَ
(َلينابلَ ولهَتما:َيفَ ين ىن نن منأماَيفَسورةَالتوبةَ)َ -ٖ

(َ َ بل اَ(ٚٙاوية َوردت  خئحئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱٱ:ال 
 خت حت جتهب مب خب حب  جب هئ مئ
أماـَن ياهن َهللاَفإ امةَالصالمةَٱٱَّ مح جح مج حج مث  هتمت

 تما: َوإيتاءَالزكاةَأماـَ بض  َأيدي  .

  يه ىه)ََابلتاءالذيَجاءَمنَحؿَ موافَهوَالو يدََالثاِناؼبوضعَ -ٗ
َ .ابلتاءال َأتبََالو يدة ل َأهناََونضبط ا(َ خي حي جي

َ-(َمنَسورةَحؿَ مواف:َٗٔٔ ََٓٔٔ ََٗٓٔ)َضبطَال تَكيفيةَََفا دةَ/
لضبطَال تَأوَلًَابلصورةَالذهَيػةَلتنػاربَال تَ يػمَأفَصبيم ػاَىفَصػفحتافَ

َكماَيبكنَضبط اَابل ياؽَ. َمتنابلتافَوا دةَ 
َالضبطَمنَخالؿَاؼبم َ يمَ:َياًََثن
َ:َد وةَإ:َاػبيَ َأموَابؼبمووؼَ َهن َ نَاؼبَكوَٗٓٔيةَاو
َ:َأموَابؼبمووؼَ َهن َ نَاؼبَكوَ َإيبافَابَٓٔٔيةَاو
َالخػػوَ ََٗٔٔيػػةَاو :َصبمػػبَبػػ َاليتػػ َ يػػمَأهنػػاَتشػػملَ لػػ َ:َإيبػػافَابَواليػػـو

َةَىفَاػبياتَ.أموَابؼبمووؼَ َهن َ نَاؼبَكوَ َم ار 
َ.وماَبمدهاَ:َاؼبفلحوفَبي َالوجوهَٗٓٔيةَلتتابعَاو

ََكالَِّذينَََ)َاضبطَمواضعَ/َٖٔٛسؤاؿَر  َ َتُكونُوْا َ(؟.ََوَلََ
َََََ ََكالَِّذينَََوردتَ)/ََٖٔٛاعبوابَر   ََتُكونُوْا َََوََل مواتَيفَال ورَ)َحؿََأربع(

َ-:(َاغبشوَ–َموضمافالنفاؿََ– موافَ



 ٕٖٙ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 خت حت جت  هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ هت مت

 .النفاؿ َّ ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -2

 ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ُّٱ -3
 .النفاؿ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .اغبشو َّ مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػػدةَربػػطَافَ لػػ ََو مػػراءَمَ ػػاَمػػعَالػػواءَ(َنػػوبطَ خئبمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ -ٔ

 .ؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة وؼَمنَا
 حي جي يهَ)َالثػػػاِن(َوبمػػػدَ زن رنَ)َالوؿ:َبمػػػدَموضػػػم يفَالنفػػػاؿَ -ٕ

 (.َ الواَظبمَاَوخوجواَبطواَ:َ)اَلنشا يةَابعبملةَونضبط ماَ( خي

مػػنَهػػذهَالكلمػػاتَ ويبػػةَيفَال ػػ ََ( نئ مئ زئ رئَ)َيفَاغبشػػوَبمػػدها -ٖ
 و.شاغبا َالوس َمنَ

ََكالَّػػػِذينَََلَََتكََُوردتَ)َمال ظػػػةَ/ َيفَالنػػػوحفَ)َحؿَ مػػػوافَموضػػػم يفََواو(َبػػػالََونُػػػوْا
 ِّ ُّ َ لػػػػػ َ كػػػػػ،َ)َسػػػػػياؽَاو توكالنبػػػػػاَيفََال ػػػػػزابَ(َ–َاؼبوضػػػػػعَالثػػػػػاِن
َ-:صدرَحية(َال َأتبَكل اَ ّٰ

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱ -1
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 . مواف حؿ َّ حن جن مم خم حم  جمهل مل خل حلجل

 ري ٰى ىنين نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -2
 .ال زاب َّ  ني مي زي

َالضبطَ/
َراء(َمػػػػػػعَ مصمػػػػػػنَ)ََالػػػػػواء(َنػػػػػػوبطَ حض جض مصبمػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػوافَ)َ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٕٚ 

مػػػػػػػنََالبػػػػػػػاء(َنػػػػػػػوبطَ ىن نن من زن رن مماف َوبمػػػػػػػدهاَيفَال ػػػػػػػزابَ)ََو مػػػػػػ
 ا ػدةَربػػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػػوؼَمػنَال ػػزابَ لػ ََالبػاء(َمػعَزن)

َ.منَاس َال ورة
َؽَبُْ ََ َذاٌبََ)َاضبطَمواضعَ/َٕٖٛسؤاؿَر  َ ََ َ(؟.َأَلِي ٌََ-ََ ِظي ٌََوأُْولَِئ

َََََ ََٕٖٛاعبوابَر   ََوأََُوردتَ)/ ََ َذاٌب َؽَبُْ  ََ َوا دةَ(ََ ِظي ْولَِئ فنطَيفََموة
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٱُّٱ(:٘ٓٔسورةَحؿَ موافَاويةَ)

َؽَبُْ ََ َذاٌبَ)ََأماَ  َّ هت مت خت حت جت  هبمب ََ موةَفوردتَ(ََ ٌَأَلِيَوأُْولَِئ
  حل جل مك لك خك ُّٱَ:(ٖٕفنطَيفَسورةَالمَكبوتَاويةَ)َوا دة
 .ََّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ جبيفَاويػػػػػةَ)ََالمػػػػػ (َوَل ػػػػػاَورودَ ػػػػػوؼَ متيفَحؿَ مػػػػػوافَختمػػػػػبَ)َ -ٔ

 .و ا دهتاَاؼبوافنةَواجملاورة
ربػػطَبػػ َيفَاويػػةَمطلنػػا َواَالمػػ (َفلػػ َيػػودَ ػػوؼَ جنالمَكبػػوتَختمػػبَ)ََيف -ٕ

َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َيفَنف،َاويةَ ل َ  حل)َََلـ(َمعَ جن)َََلـ
ػػػػُت ََْ)َاضػػػػبطَمواضػػػعَ/َٖٖٛسػػػؤاؿَر ػػػػ َ َُكَػْ َ–ََتْكُفػػػػُووفَََفَػػػػُذوُ واَْاْلَمػػػػَذاَبَدبَػػػا

َ(؟.ََتْكِ ُبوفََ
ُت ََْوردتَ)/ََٖٖٛاعبوابَر  َََََ َُكَػْ َاْلَمَذاَبَدبَا اتَيفَمَوَأربع(َََتْكُفُووفََََفُذوُ وْا

 َوهذاَهوَالصلَيفَالنوحفَ(َال ناؼَ–َالنفاؿَ–َالنماـَ–ال ورَ)َحؿَ موافَ
َ-:(َأنماـَ موافَوأنفاؿَال ناؼ:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا

  خص حص مس خس حس جس مخ جخمح  جح مج حج مث ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ حط مض خض حض جض مص



 ٕٖٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 ىب نب زبمب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -2

 .النماـ َّ نت  مت زت رت يب

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ٱُّٱ -3
 .النفاؿ َّ مئ زئ رئ

 جض مص حصخص مس خس جسحس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -4
 .ال ناؼ َّ مظ حط مض  خض حض

ُت َْأماَ)َ َُكَػْ َاْلَمَذاَبَدبَا (َفوردتَموةَوا دةَفنطَيفَسورةَال واؼَََتْكِ ُبوفََََفُذوُ وْا
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ(:ٜٖاويةَ)
َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا َّ يث ىث نث

 مس خس جسحس مخ جختشابهَالذيَأت َ بل اَيفَالنماـَوال ناؼَ)ََمال ظةَ/
 ( مص حصخص

َ(؟.َابْػَيضَّبََْ)َالكلمةَاضبطَمواضعَ/َٖٗٛسؤاؿَر  َ
 َ(يوسفَ–حؿَ موافَيفَال ورَ)َموت (ََابْػَيضَّبََْوردتَ)/ََٖٗٛاعبوابَر  َََََ

َالَو َبز دة َيوسف َسورة َيف َأنه َإَل (َ ََابْػَيضَّبَْوََاو ََونضبط ا( َالز دة ل  َ ا دة
َ-:سفَومنَاس َسورةَيالواوَمَ اَمعَالواوَ َوأيضاَنوبطَللموضعَاؼبت خو

 . مواف حؿ َّ جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ ُّٱٱ -1

 مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ٱُّٱ -2

 .يوسف َّ  مظ حط

َ؟.(َيفَالتمبيَالنوحِنَرضببَ-الفوؽَب َ)َرضبةََ/َٖ٘ٛسؤاؿَر  َ
 /ََٖ٘ٛاعبوابَر  َََََ

(َمضػػافةَإ:َاسػػ َمػػنَأظبػػاءَهللاَاغب ػػ َإمػػاَإ:َ)َهللاَ(ََرضبػػبَ-َرضبػػةوردتَكلمػػةَ)َ
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(َلػػهَدَلَلتَولطػػا فََرضبػػبَ-َرضبػػةواخػػتالؼَرسػػ َالتػػاءَفي ػػاَ)َ(ََوإمػػاَإ:َ)َربػػَ
َ-:مثل
َٚٓٔحؿَ مواف:َ َّ جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ ٱُّٱ (ٔ

َٙ٘و:َاغبج َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱٱ(ٕ

 يي ىي نيمي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱٱ(ٖ
َٓٓٔاإلسواء:َ َّ حئ جئ

َٜص:َ َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٱ(ٗ
 جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱٱ(٘
َٖ٘الزمو:َ َّ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت
َكلمػةَرضبػةَمضػافةَإ:َاسػ ََطب ةهذهَ  َاػاهوَمػنَأظبػاءَهللاَاغب ػ أمثلػةَوردتَفي ػا

وهػػػذاَهػػػوَمػػػَ ،َلةػػػةَالنػػػوحفَيفَرسػػػ َهػػػذهَ (َػػػػة)َوبوطػػػاَو ػػػدَرسػػػ َفي ػػػاَ ػػػوؼَالتػػػاءَم
َكانػػػبَمموفػػػةَأوَنكػػػوةَأوَ ػػػىَمالكلمػػػةَسػػػ  .ضػػػافةَإ:َاسػػػ َمػػػنَأظبػػػاءَهللاَاغب ػػػ واء

َكلمةَ)ََمواضعَسبمةوهَاؾَ َ: ابلتاءَاؼبفتو ة(ََرضببوردتَفي ا
  مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب ٱُّٱ (ٔ
َٕٛٔالبنوة:َ َّ مس خس حس جس مخجخ

 حص مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ٱُّٱٱ(ٕ

َٙ٘ال واؼ:َ َّ مص خص

َٖٚهود:َ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين ىن ٱُّٱٱ(ٖ
 ٰهمه جه هن من خنحن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱٱ(ٗ
:َ َّ  مئ هي مي خي حي جي  ٓ٘الوـو

َٕمو :َ َّ  مم خم حم جم يل ىل ُّٱٱ(٘
 مض خض حض جضمص  خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج  ٱُّٱٱ(ٙ
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 َٕٖالزخوؼ: َّ جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ حط

وهوَيشملَالوضبةَاؼبػدخوةَ َػدَهللاَ :َاؼبم َالماـَللوضبةَموبوطةَالتاء(ََرضبةاؼبوادَمنَ)َ
َ َ. إ:َأبدَاوبدينَمثَالوضبةَالوا ميةَال َيتمتعَباَالَاسَوا ماَملموساَيفَ ياهت 

(َاؼبفتو ػػػةَالتػػػاءَفػػػاؼبوادَمَ ػػػاَالوضبػػػةَالوا ميػػػةَفح ػػػجَأيَالػػػ َيػػػَم َبػػػاََرضبػػػبوأمػػػاَ)َ
َكافَمدخواَ َدَهللاَغيَم تمملَف وَ)َر   َاسَاوفال َ. (َفما

َكاؼبػاءَالػذيَيشػوبونهَوالطمػاـَ َكافَم ػتممالَيفَ اضػوَالَػاسَوحَثرهَمػدركاَؽبػ  وأماَما
َكػػافَ َػػدَهللاَمػػنَ(َرضبػػبَالػػذيَ كلونػػهَوصػػحةَالبػػدافَواغبػػواسَف ػػوَ) الوضبػػةََومػػا

 (َهذاَوهللاَأ ل َرضبةوَ)َالواسمةَال َسيَم َباَالَاسَيفَأو اتََل نةَف 

َُيُوِيُدَاُْلًماَ)َك َموةَوردتَ/َٖٙٛسؤاؿَر  َ َ(؟.ََوَماَاللَّ
َُيُوِيُدَاُْلًماَوردتَ)/ََٖٙٛاعبوابَر  َََََ َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََموت (َََوَماَاللَّ
 ل ََونضبط ما(َ مق(َوبمدهاَيفَغافوَ)َ خمبمدهاَيفَاؿَ موافَ)ََ(َغافو

َ َاليتيج َاؽبجا   ا دة ََاَللف: (َ َ خممن َ بل َ)َالباء( َاخذتَمقمن )
َ-:( مق - خماغبووؼَبمدَالم َيفَكلم َ)َ

 . مواف حؿ َّ  مم خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك  خك حك ٱُّٱٱ -1

 .غافو َّ  جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ٱُّٱ -2

وًاَؽبَُّ َ)َاضبطَمواضعَ/َٖٚٛسؤاؿَر  َ َ(؟.ََلَكاَفََخيػْ
ُ َوردتَ)/ََٖٚٛاعبوابَر  َََََ وًاَؽبَّ مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََطب،(َََلَكاَفََخيػْ
َ-:(َاغبجواتَ–َدمحمَ–َموضمافالَ اءََ–
 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱٱ -1

  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي
 . مواف حؿ َّ نئ مئ زئ
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 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -2
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي

 .الَ اء َّ نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ

 جهين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .الَ اء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 .دمحم َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٱُّٱ -4

 .اغبجوات َّ من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

َََالضبطَوالفوا دَ/
َالَػػوفَواؼبػػي َمَ مػػاَمػػعََالَػػوفَواؼبػػي َ(َنػػوبطَ رئ ّٰ)ََيفَحؿَ مػػوافبمػػدهاَ -ٔ

 .فواممنَ 
(َ ٰر ٰذ)ََالثػػػاِنوبمػػػدهاَيفََ( ربَالَ ػػػاءَ)َمػػػنَالوؿاؼبوضػػػعََيفاَبمػػػده -ٕ

 .ءالَ اَنبزء(َمعَ ٰذ(َوَ)َ ربمنَ)ََاؽبمزاتنوبطَ

مػػنَالػػداؿَ(َمػػعَ نئمػػنَ)َالػػداؿَ(َنػػوبطَ  ىئ نئ مئ بل ػػاَيفَسػػورةَدمحمَ)َ -ٖ
 .ػداس َسورةَؿبم

(َ خن  حنمػػػػنَ)ََالػػػػواءات(َنػػػػوبطَ خن  حن جنبمػػػػدهاَيفَاغبجػػػػواتَ)َ -ٗ
 جوات.حالػَ اء(َمعَ خنمنَ)ََاغباءنوبطََاتَوكذلََواغبجَراءمعَ

كػػلَمػػاَمتَربطػػهَهػػوَ لػػ َ ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَ -٘
َاس َال ورة.
َ(؟.َاْلَْداَبرَََ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٖٛٛسؤاؿَر  َ

َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََطب،(ََاْلَْداَبرََوردتَ)َ/ََٖٛٛاعبوابَر  َََََ
ََ–َال زابَ–َالنفاؿ َاَلنشا يةَونضبط اَ(َاغبشوَ-الفتح ََ:ابعبملة أنفاؿَ)

َاغبشوَوَلَتولواَ"َػَِال زابَل َالفتحََاْلَْداَبرَََ موافَيـو َ-("َيـو
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 . مواف حؿ َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئ ُّٱٱ -1

 .النفاؿ َّ مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2

 .ال زاب َّ  خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل  مك لك خك ُّٱٱ -3

 .الفتح َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف ٱُّٱ -4

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -5
 .اغبشو َّ  يل ىل مل يك ىك

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػػةَ)َ -ٔ  - يب(َو لػػ َاليتيػػج:َ)ََالتػػويليفَكػػلَاؼبواضػػعَجػػاءَ بل ػػاَمصػػدر

 (. مك - مق - هل مل  - حص
(:َ يػػػمَسػػػبن اَالنتػػػاؿَيفَاؿَنت مت زتبمػػػدهاَيفَحؿَ مػػػوافَواغبشػػػوَ)َ -ٕ

( َأمػػػػػػاَيفَاغبشػػػػػػوَنت متفيػػػػػػهَنصػػػػػػوَوهزيبػػػػػػةَفتختمػػػػػػبَ)ََ مػػػػػػوافَوالنتػػػػػػاؿ
َكلمتػػػػػػػػػػػػػػػ َمتشػػػػػػػػػػػػػػػابت َ)  متفختمػػػػػػػػػػػػػػػبَ)(َ يق ىقَ- لكَف ػػػػػػػػػػػػػػػبنت ا

( َوهػذينََواغبشػَ–افََويفَاس َال ػورت َ)َ مػالواءَ َواايؾَ وؼَ(نت
َ(َفنط.نت مت زتاؼبوضم َالو يدينَيفَالنوحفَالذيَوردَفي ماَ)َ

َ.(؟َاللَّْيلََِحاَنءَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٖٛسؤاؿَر  َ
مواتََثالثَاؽبمزةابختالؼَتشكيلََ(َاللَّْيلََِحاَنءَََوردتَ)/ََٜٖٛاعبوابَر  َََََ

َ َ مواف َحؿ (َ َال ور ََونضبط اَ(َالزموَ–َطػهَ–يف َ ل  َالضبط ابعبملةَ ا دة
َررَََْثاَلثةَُ)ََ:اَلنشا ية ََ-(:َحُؿَِ ْموَاَفََطَهََوالزسَموَََْ َاَبِغَ َاْلدس

  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خبحب جب هئ ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ جخ مح جح

 يك ىك  مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -2
 .طه َّ زن رن مم ام يل ىل مل
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 حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -3

 .الزمو َّ جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق

َكلمةَ)ََ/َمال ظة َ(َيفَسورةَطهَالذيَأت َابلك و. يكَل اَرس 
َ(؟.ََيْ ُجُدوفَََ)َك َموةَوردتَالكلمةَ/َٓٗٛسؤاؿَر  َ

َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََأربع(َََيْ ُجُدوفَََوردتَ)/ََٓٗٛاعبوابَر  َََََ
ََ(َاَلنشناؽَ–َالَملَ–َال واؼ (َ َاَلنشا ية: َابعبملة َ موافَونضبط ا حؿ

َ-:(َويفَالَملَواَلنشناؽَبالَخالؼَ-َ"َيفَحخوَال واؼَيْ ُجُدوفََ"
  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خبحب جب هئ ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ جخ مح جح

 .ال واؼ َّ حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ٱُّٱ -2

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -3
 .الَمل َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

 .اَلنشناؽ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
يفَال ػػواؼَواَلنشػػناؽَموضػػم َسػػجدةَالػػتالوة َيفَال ػػواؼَهػػ َاخػػوَايػػةَمػػنَ -ٔ

 نشناؽَوه َالو يدة.(َ بل اَيفَاَل مغال ورة َوانتبهَا:َؾب ءَ)َ
َبلني،. -ٕ َيفَالَملَالكالـَ نَ ـو

َاوِخوََِ)َاضبطَمواضعَ/َٔٗٛسؤاؿَر  َ َ(؟.َيُػْؤِمَُوَفَاِبللََِّواْليَػْوـِ
َاوِخوََِوردتَ)/ََٔٗٛاعبوابَر  َََََ ََواْليَػْوـِ مواتَيفَال ورََأربع(َ يُػْؤِمَُوَفَاِبللِّ
التا بوفَمنَ)ََ:ابعبملةَاَلنشا يةَط اونضبَ(َاجملادلةَ–َموضمافالتوبةََ–حؿَ موافَ)

َاوِخوََِحؿَ موافَ" َ-:("َوملَهبادلواَ يُػْؤِمَُوَفَاِبللََِّواْليَػْوـِ
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 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض

 يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ٱُّٱ -2

 .التوبة َّ ام يل ىل مل

 ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -3

 .التوبة َّ جئ يي ىي

 ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه  جه ين
  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 .اجملادلة َّ  نث مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىبنب

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َيفَاَلسػػػتئذافَابعب ػػػاد َوانتبػػػهََ٘ٗ-َٗٗمتتػػػالي َاو تَ)َاؼبوضػػػم التوبػػػةَيفَ -ٔ

 (. منمَ اَسبنت اَ)ََالثاِنا:َاؼبوضعَ
َاجملادلةَأتبَأخوَحيةَمنَال ورة.يفَ -ٕ

َ(؟.َيفَاػْبَيػْوَاتََُِيَ ارُِ وفَََ-ََوُيَ ارُِ وفَََ)َاضبطَمواضعَ/َٕٗٛسؤاؿَر  َ
حؿَيفََابلواووا دةََموة(ََيفَاػْبَيػْوَاتَََِوُيَ ارُِ وفَََوردتَ)/ََٕٗٛاعبوابَر  َََََ

 خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱٱ(:ٗٔٔاويةَ)َ مواف
 .َّ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جض مص

َ-:(َاؼبؤمَوفَ–َالنبياءَيفَال ورَ)َموت (َوردتََيفَاػْبَيػْوَاتََُِيَ ارُِ وفََبيَماَ)َََ 
 حط مض خض حض جضمص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱٱ -1

 .النبياء َّ  مف خف حف جف جغمغ مع جع  مظ
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 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .اؼبؤمَوف َّ ىه مه جه ين ىن

َََ/َوالفوا دَالضبط
الػػػ َيفَحؿََونضػػػبط َواوَالنبيػػػاءَواؼبؤمَػػػوفَبػػػالَ َويفالػػػواويفَحؿَ مػػػوافَبػػػز دةَ -ٔ

 . ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ موافَ ل َ
(َمػػػعَ جعمػػػنَ)ََالَػػػوف(َنػػػوبطَ جغ مع جعبمػػػدهاَيفَالنبيػػػاءَ)َ -ٕ

(َمػػعَ ينمػػنَ)ََاؼبػػي (َنػػوبطَ مه جه ينبيػػاء َويفَاؼبؤمَػػوفَبمػػدهاَ)َنالَنػػوف
َالَػػوفَوالػػواوَمػػعََ( مه(َمػػنَ)ََوف)ََالَػػوفَوالػػواوََوفَوأيضػػاَنػػوبطَمَؤمالػػػَمػػي 

 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَاؼبتشػػػابهَمػػػعَ ػػػوؼَمػػػنَاسػػػ َ لػػػ ََوفمػػػنَاؼبؤمَػػػ
َ.ال ورة

َ(؟.ََوالّلََُ ِليٌ َاِبْلُمتَِّن َََ)َاضبطَمواضعَ/َٖٗٛسؤاؿَر  َ
يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(َََوالّلََُ ِليٌ َاِبْلُمتَِّن َََوردتَ)/ََٖٗٛاعبوابَر  َََََ
َ-:(َالتوبةَ–
 ىل مل خل  لك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ ٱُّٱٱ -1

 ىه مه جهين ىن من خنحن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
 . مواف حؿ َّ  جي يه

 يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ٱُّٱ -2

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل

 .التوبة َّ جئ يي ىي ني  مي زي ري

َََالضبطَوالفوا دَ/
الػػػواءَ(َمػػػعَ ىلمػػػنَ)َالػػػواءَ(َنػػػوبطَ ىل مل خلبمػػػدهاَيفَحؿَ مػػػوافَ)َ

(َيفَاويت  َوبمػدهاَ ىل(َو ووؼَ)َ حقوؼَ)َافَواربطَب َ َوَومنَ م
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 ا ػدةَربػطَ لػ ََوبةتالَ ء(ََو رن)َ ءَ(َنوبطَبيبَ رن مميفَالتوبةَ)َ
فلػنََاَلسػتئذاف َوحيػ َالتوبػةَيفَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َال ػورة

َتلتب،َ ليَ.َ
تػَََ)َاضبطَمواضعَ/َٗٗٛسؤاؿَر  َ َ(؟.َتَِّخُذواََْ َأَيػسَ اَالَِّذيَنَحَمَُواََْلََ

َََََ ََٗٗٛاعبوابَر   َتَػتَِّخُذواََْوردتَ)/ َََل َحَمَُوْا َالَِّذيَن َأَيػسَ ا  َََ مواتَيفََسب(
َونضبط اَ(َاؼبمتحَةَ-التوبةََ–َموضمافَاؼبا دةَ–َالَ اءَ–ال ورَ)َحؿَ موافَ

(َ ب( َومم َ)َ بَن اءَ موافَوؽب َما دت َبمدَاَلمتحاف:َ)َاَلنشا يةَابعبملة
َ-:(َأيَسورةَاؼبمتحَةَاَلمتحافأيَسورةَالتوبة َومم َ)َ

 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ  ين....لك اك يق ىق يف ىف

 مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّٱ -2
 .الَ اء َّ هب مب خب حب جب هئ

 ين ىن منخن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 .اؼبا دة َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه

 جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ُّٱ -4
 .اؼبا دة َّ  مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -5
 .التوبة َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -6
 .اؼبمتحَة َّ نت......جه ين ىن من

َََالضبطَوالفوا دَ/
بطانػػةَالكػػافوينَالي ػػودََ:َ)ابعبملػػةَالتاليػػةنضػػبطَالػػذيَجػػاءَبمػػدهاَيفَكػػلَال ػػورَ -ٔ
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(َاؿَ مػػواف َوممػػ َ ىت(َأيَ)ََبطانػػة( َوممػػ َ)َنَازبػػذواَأابءكػػ َأ ػػداءَالػػذي
(َأيََالي ػػػػػػودَالػػػػػػذينَازبػػػػػػذوا(َالَ ػػػػػػاء َوممػػػػػػ َ)َ مي(َأيَ)َالكػػػػػػافوين)َ
(َأابءكػػػ يفَنفػػػ،َالصػػػفحة َوممػػػ َ)َاؼبوضػػػم (َاؼبا ػػػدةَ حن جن(َوَ)َخم)

(َبدايػػػػػػةَسػػػػػػورةَ حم(َأيَ)ََأ ػػػػػداء(َسػػػػػورةَالتوبػػػػػػة َوممػػػػػػ َ)َ ٰذأيَ)َ
 اؼبمتحَة.

َ داَسورةَحؿَ مواف.َ( ٰىَ)أتبَكلمةََكلَاؼبواضعيفََ -ٕ
َ(؟.ََخَباَلًََ)َاضبطَمواضعَ/َ٘ٗٛسؤاؿَر  َ

َ-:(َالتوبةَ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(َ َخَباَلًََوردتَ)/ََ٘ٗٛاعبوابَر  َََََ
 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱٱ -1
 مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 . مواف حؿ َّ  ين ىن نن من زنرن

 مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٱُّٱ -2

 .التوبة َّ  مع جع مظ حط مضخض حض جض

َ َََخَباَلًَ) َيشبهَاػبباؿ( َاضطوااًب َفيورثه َاإلن اف َيصيج َالذي َالف اد َأو َالشو :
َ.اعبَوف َأوَهوَف ادَيفَالفكوَوَالمنل

َ(؟.َِمْنَأَفْػَواِهِ  ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٙٗٛسؤاؿَر  َ
مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََطب،(ََ َِْمْنَأَفْػَواِه َِوردتَ)َ/ََٙٗٛاعبوابَر  َََََ
َ-:(َالك فَ–
 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱٱ -1
 مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 . مواف حؿ َّ  ين ىن نن من زنرن
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 جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .الك ف َّ ىه مه

َََالضبطَوالفوا دَ/
َراء(َمػػعَ يكمػػنَ)ََالػػواء(َنػػوبطَ يك  ىك مكبمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ

(َمػػػعََمهمػػػنَ)َالكػػػاؼ(َنػػػوبطَ مه جه ين ىناف َوبمػػػدهاَيفَالك ػػػفَ)ََو مػػػ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة فَ ل َكالَكاؼ

َُكَُتْ َتَػْمِنُلوفَََ)َاضبطَمواضعَ/َٚٗٛسؤاؿَر  َ َ(؟.َِإف
َُكَُتْ َتَػْمِنُلوفََوردتَ)َ/ََٚٗٛاعبوابَر  َََََ َ–موافَيفَال ورَ)َحؿَ َمو ف(ََِإف

َ-:يفَاس َال ورت الم ََوالواءَالشمواءَ( َاايؾَ ويفَ
 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱٱ -1
 مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 . مواف حؿ َّ  ين ىن نن من زنرن

 .الشمواء َّ من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -2

َ(؟.َِمَنَاْلَةْياََِ)َأينَوردتَ/َٛٗٛسؤاؿَر  َ
 َ(اؼبلََ–حؿَ موافَيفَال ورَ)َمو ف(َ اْلَةْياََِِمنَََوردتَ)/ََٛٗٛاعبوابَر  َََََ

َيفَاؼبلََ)َ مث هت متبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ (َ هب مب خب حب(َوبمدها
( َحبمنَ)َالكاؼَ(َ بل متمنَ)ََالناؼ:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما

 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَ ل َََاؼبلَكاؼ(َمعََ حبوأيضاَنوبطَالكاؼَمنَ)َ
َ-:منَاس َال ورةَاؼبتشابهَمعَ وؼ
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 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱٱ -1
 مح جح مج مثحج هت مت حتخت جت  هب مب خب حب جب هئ
 . مواف حؿ َّ  جس مخ جخ

 .اؼبلَ َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ  خئ حئ ٱُّٱ -2

َ لِػػػيٌ َ"َََوُهػػػوَََ-َإِنَّػػػهََُ-ََوالّلََُ-َِإفََّاللَََّاضػػػبطَمواضػػػعَ)َ/َٜٗٛسػػػؤاؿَر ػػػ َ
َ"(؟.َِبَذاِتَالصسُدورَِ

َََََ َاعبواب ََٜٗٛر   َ ل / َال ابنة َاؼبواضع َمن َكل َالضبطََونضبط  ا دة
َ-:ابغبصو

َ-(:ََ ِليٌ َِبَذاِتَالصسُدورََِِإفََّاللََّ:َمواضعَ)َأوَل
 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱٱ -1

 مح جح مج حجمث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ
 . مواف حؿ َّ  جس مخ جخ

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ جئ يي  ىي ني مي زي ريٰى ين ىننن

 خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن ٱُّٱ -3

 .لنماف َّ هئ  مئ

َََالضبطَوالفوا دَ/
َ–ال ػػػػورَ)َحؿَ مػػػػوافََيفمػػػػواتََثػػػػالث(َََ لِػػػػيٌ َبِػػػػَذاِتَالصسػػػػُدورََِِإفََّاللََّوردتَ)َ

 َ يلَالنػػػػوحفَما ػػػػدةَ مػػػػوافَلَ:َ)َابعبملػػػػةَاَلنشػػػػا يةَونضػػػػبط النمػػػػافَ(ََ–اؼبا ػػػػدةَ
َ لِػيٌ َبِػَذاِتََِإفََّاللََّظباءَال ػورَالػ َوردتَفي ػاَ)َ َولوصبمبَأوؿَ وؼَمنَا(لنمافَ
مػنََالػالـا دة ََوممػنَالػػَاؼبػي مػواف ََو مػنََالمػ (ََ مل(َلصبحبَكلمةَ)ََالصسُدورَِ

َنماف.ل
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َ-(:ََ ِليٌ َِبَذاِتَالصسُدورَََِواللَُّ:َمواضعَ)ََثنياًَ
 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت

 ٰى  ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مليك ىك مك
 . مواف حؿ َّ ني مي زي ري

 ىث نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -2

 .التةابن َّ ىف يث

َََالضبطَوالفوا دَ/
َاؼبوضػػعَالثػػاِنَ مػػوافحؿَال ػػورَ)َيفََمػػوت (َََ لِػػيٌ َبِػػَذاِتَالصسػػُدورَََِواللَُّوردتَ)َ -ٔ

 التةابنَ(.َ–
(َويفَ زن - ىل:َاؿَ مػػػػػوافَ)َاؼبوضػػػػػم يفَكػػػػػالََالػػػػػواوانتبػػػػػهَا:َدورافَ -ٕ

َ لِػػيٌ َبِػػَذاِتَََواللَُّ(َوبػػاَتملػػ َأفَالػػذيَأتػػ َبمػػدهاَ)َ رث يت - متالتةػػابنَ)َ
َ(.َالصسُدورَِ

َ-(:ََ ِليٌ َِبَذاِتَالصسُدورََِِإنَّهَُ:َمواضعَ)ََثلثاًَ
 يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -1

 .النفاؿ َّ جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ  حئ جئ

 هل مل خل  حل جل مك لك خكحك جك مق حق  مف خف ٱُّٱ -2
 .هود َّ  من خن حن جن مم خمحم جم

 .فاطو َّ  مم خم حم جم هل ملخل حل جل  مك لك خك ٱُّٱ -3
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 ىثنث  مث زث رث يتىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ -4

 ممام يل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث

 .الزمو َّ  ىن نن من زن رن

 نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -5
 .الشورى َّ يث ىث نث مث زث رثيت  ىت

 .اؼبلَ َّ جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -6

)َالنفػاؿََال ػورَيفمػواتََسػب(َََ ِليٌ َِبَذاِتَالصسػُدورََِِإنَّهَُوردتَ)ََالضبطَوالفوا دَ/
النفػاؿَ)َ:ابعبملػةَاَلنشػا يةَونضبط ااؼبلََ(ََ–الشورىََ–الزموََ–فاطوََ–هودََ–

( َوهػػذهَالصػػيةةَهػ َأكثػػوَاػػ ءَوردَيفَيفَاؼبلػػََ ذاكػووتشػاورَالزمػػوََ-ؽبػودَوفػػاطوَ
النوحفَالكو َوأيَماَوردتَفل َتودَمم اَيفَنفػ،َال ػورةَصػيةةَاخػوىَمػنَالصػيغَالػ َ

َ(.ََ ِليٌ َِبَذاِتَالصسُدورَِأتبَمعَ)َ
فنػػطَيفَسػػورةَاغبديػػدََمػػوةَوا ػػدة(َوردتَََ لِػػيٌ َبِػػَذاِتَالصسػػُدورََََِوُهػػوََ:َموضػػعَ)َرابمػػاًَ
 ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ:َالو يػػدة(َونضػػبط اَ لػػ َأهنػػاَٙةَ)الايػػ
 .َّ اك يق  ىق يف

 ػػداَََ(ََ لِػػيٌ َبِػػَذاِتَالصسػػُدورََِِإنَّػػهََُ)َا:َأخػػوَالنػػوحفَأتػػبَاعبػػزءَالمااػػومػػنََاػبالصػػةَ/
يفَ(ََوََ لِػػػػيٌ َبِػػػػَذاِتَالصسػػػػُدورَََِواللَُّ(َوالتةػػػػابنَ)َََ لِػػػػيٌ َبِػػػػَذاِتَالصسػػػػُدورََِِإفََّاللََّ)ََلنمػػػػاف

)َاؿَ مػػػوافَواؼبا ػػػدةَ(َأتػػػبََوالجػػػزاءَالو:( َََ لِػػػيٌ َبِػػػَذاِتَالصسػػُدورََََِوُهػػػوََاغبديػػدَ)َ
َ لِػػػػيٌ َََواللَُّمػػػػنَاؿَ مػػػػوافَأتػػػػبَ)ََالثػػػاِن(َ ػػػػداَاؼبوضػػػػعََ لِػػػيٌ َبِػػػػَذاِتَالصسػػػػُدورََِِإفََّاللََّ)

َ(. ىم مم(َلدىَ)ََِبَذاِتَالصسُدورَِ
(َٓ٘(َالَ ػػاء َ)ٛٚ مػػواف َ)َاؿَ(ٕٓٔ)َاضػػبطَاو تَ/َٓ٘ٛسػػؤاؿَر ػػ َ

َ؟.التوبة
َ-او تَه :/ََٓ٘ٛاعبوابَر  َََََ
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 جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ حك جك مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع

 مظ حط مض  خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ٱُّٱ -2
 هل مل خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع
 .الَ اء َّ حن جن مم  خم حم جم

 ىب نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -3

 .التوبة َّ يت ىت نت  مت زت رت يب

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َيفَالَ ػػػػػػاءَوَ  خض(َبيَمػػػػػػاَأتػػػػػػبَ)َ  خسبلفظػػػػػػةَ)ََحؿَ مػػػػػػوافَانفػػػػػػودت -ٔ

(ََاؼبػػػػ،( َولػػػػوَراجمَػػػػاَاو تَيفَسػػػػورةَحؿَ مػػػػوافَلوجػػػػدانَأفَفمػػػػلَ)َزئ)
َكثػػياَفي ػػا:َ) َِِبَنػَُّ ػػْ َ َػػاُلواَْلَػػنَجػػاء ََ ػػََاَذلِػػ َأََ(َ)ٕٗ...الَّػػارََُسَبَ َّ ََيُكػػوُفَ َالَػػْبََربِّ َّ 

ػَنَ(َ)ٓٗٔ... َػػوْحٌََيَبَْ ْ ػُك َِْإفَ(َ)ٚٗ...َبَشوٌََيَبَْ ْ ِنَيلََوَلٌدََوملََْ فَػانَنَلُبواَْبَِِْمَمػٍةَمِّ
(َ ك،َسور)َالتوبةَوالَ اءَال َملَيػودَفي ػاَٗٚٔ...ُسوءٌََيَبَْ ْ ُ  َْاللََِّوَفْضٍلَملََّْ

 (َمطلنا.َاؼب،فملَ)َ
( َمئ(َوذلػػََيفَمنابلػػةَ ولػػهَ) خفكلمػػةَ)َََاوافَوالَ ػػاءَأتػػبَفي ػػ مػػحيتػػاَ -ٕ

َكلمػػػػةَ)َ مئإَلَيفَسػػػػورةَالتوبػػػػةَأتػػػػبَمنابػػػػلَألػػػػػَ)َ ( َأيَملَأتتََ زب(
َسػػػ ملةَفي ػػػاَ ػػػملة َالب ػػػ(َوانتبػػػهَا:َأفَسػػػورةَالتوبػػػةَملَتبػػػدأَابلب خفكلمػػػةَ)َ
الػػ َملََالو يػدةِبهنػاََنضػػبط اولكانبػػاَملَ تيػاَيفَالتوبػة َوأيضػاََسػ في ػاََوال ػيئة
َكلمةَ)َأتتَف َ(. خفي ا

َ(؟.ََتْصربُواََْوَأفََ-ََوِإفَ)َاضبطَمواضعَ/َٔ٘ٛسؤاؿَر  َ
كالنباَيفَحؿَََمو فَمك ورةاؽبمزةَ (ََتْصربُواَْ َوِإفَوردتَ)/ََٔ٘ٛاعبوابَر  َََََ

َ- مواف:
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َ
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 جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ حك جك مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -2
 خف حف جف مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض جض مص
 . مواف حؿ َّ  مق حق مف

َكلمػػػػةَ)ََالضػػػبطَوالفوا ػػػػدَ/ (َوبمػػػػدهاَيفَ جعيفَموضػػػم َحؿَ مػػػػوافَجػػػػاءَبمػػػدنبا
مػػػػنَََالػػػػالـ(َمػػػػعَ  جغ معمػػػػنَ)ََالػػػػالـ(َنػػػػوبطَ جف مغ جغ معاؼبوضػػػػعَالوؿَ)

 خف حف جف( َوبمػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػعَالثػػػػاِنَ)َ)أ صػػػػدَبػػػػاَاؼبوضػػػػعَالوؿَؿكلمػػػػةَأَو
أ صػدَبػاََ َ)نػػمػنَكلمػةََثَالَػوف(َمػعَ جفكلمػةَ)َمػنَََالَػوف(َنوبطَ حق مف

 (.َاؼبوضعَالثاِن
(َجاءَبالََالوؿَوالثاِن)ََاؼبوضم يوجدَموضعَوسطَيفَاؿَ موافَب ََمال ظةَ/

 يب ىب نب مب زب ربيئٱُّٱ(:ٕ٘ٔلدىَاويةَ)َ(ََوتَػتػَُّنواَََْتْصربُواََِْإفَ)َواو

َ ل َونضبطهَ.َّ نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت
 وسطَب َالطوف َاؼبتشاب  ا دةَاختالؼَال

(َ ََ(ََتْصربُواَََْوَأفَأما َوا دةفوردتََمفتو ةاؽبمزة َاويةََموة َالَ اء فنطَيفَسورة
 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ(:َٕ٘)

 رنمم  ام يل ىلمل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي  ىي

 حص مس خسحس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت متخت حت

َ.َّ مص  خص
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َيُضوسُك ََْ)ك َموةَوردتََ/َٕ٘ٛؿَر  َسؤا َ(؟.ََلََ
َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََثالث(ََََلََيُضوسُك ََْوردتَ)/ََٕ٘ٛاعبوابَر  َََََ

ََ–َاؼبا دة َ(النبياء َأتبَبز دة ََالواو َيفَالنبياء َ ري ٰى)  ل ََونضبط ا(
َ-: ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو

 جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ حك جك مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع

 يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2
 .اؼبا دة َّ رت يب ىب نب مب  زب رب

 .النبياء َّ زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -3

َ(؟.َُه ََْكْيدَََ–ََكْيُدُه ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٖ٘ٛسؤاؿَر  َ
يفَال ورَ)َحؿَمواتََمو فَمضمومةَداؿَ(َْيُدُه َْكَََوردتَ)/ََٖ٘ٛاعبوابَر  َََََ

َ-:فنطَيفَسورةَالفيلَمفتو ةَداؿ(َََكْيَدُه َْبيَماَوردتَ)َََ(َالطورَ– موافَ
 جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ حك جك مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع

 .الطور َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -2

 .الفيل َّ رن مم ام  يل ىل مل ٱُّٱ -3

ََالضبطَوالفوا دَ/
(َ جغ معوانتبػػهَا:َكلمػػ َ)ََمضػػمومةَاؿبػػدوالطػػورَجػػاءتََيفَحؿَ مػػواف -ٔ

 َوجػػػاءَبمػػػدنباَيفَال ػػػورت ََابلضػػػ (َيفَالطػػػورَأتيػػػاَ جغيفَاؿَ مػػػوافَوَ)َ
َكلمػػػةَ)َ  جفكلمػػػةَ)َ  مق حق مف خف(َيفَاؿَ مػػػوافَ)َ  جف(َوبمػػػد
 ا ػػػػػػػدةَ لػػػػػػ ََونضػػػػػػبط ما(َ مف خف حف(َوبمػػػػػػدهاَيفَالطػػػػػػورَ)َ جك
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َ

ٖٗ٘ 

ضػػػاَنػػػوبطَ( َوأي خف حفمػػػنَ)ََالػػػواو(َ بػػلَخفمػػػنَ)َاؽبمػػػزة:َاليتيػػجَاؽبجػػػا  
 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَرَ لػػػ ََوالطػػػَواو(َمػػػعَ خف حفمػػػنَ)ََالػػػواو

 .اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
(َىل مل)َفتحػػػاتمَ ػػػاَمػػػعََاؼبفتو ػػػةَالػػػداؿواربػػػطَبػػػ ََ( يلَ)َيفَالفيػػػل -ٕ

َ بل ا.
َوََكػػافَََ)(َدبَػػاَيَػْمَملُػػوَفَؿبُِػػيطٌَََوهللاَ-ََاللََِّإفَََّ)َاضػػبطَمواضػػعَ/َٗ٘ٛسػػؤاؿَر ػػ َ

َ؟.(دبَاَيَػْمَمُلوَفَؿبُِيطًاَاللَُّ
كلَوا دةَمنَهذهَالصيغَوردتَموةَوا دةَفنطَيفَالنوحفَ/ََٗ٘ٛاعبوابَر  َََََ

َ-وكماَيل :
 جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ حك جك مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -2
 .الَ اء َّ رت يب ىب نب مب  زب ربيئ ىئ نئ

 ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ٱُّٱ -3
 .النفاؿ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػػػػػػػةَ)َ مف خفيفَحؿَ مػػػػػػػوافَأتػػػػػػػبَ)َ -ٖ (َفػػػػػػػاربطَ جع مظ حط(َسػػػػػػػبنت ا

(َيفَالنفػػاؿَلنػػهَملَتػػودَ خف َو ليػػهَملَأتتَ)َ ا ػػدةَاؼبوافنػػةَواجملػػاورةبيَ مػػاَ لػػ َ
 يفَنف،َاويةَماَيوافن ا.

معَاويةَال ََوافنةَواجملاورة ا دةَاؼبوأيضاَنوبط اَ ل ََ( مب  زبَيفَالَ اءَ)
َكلمةَ)َ  جه ينىن من خن حن  جن يم ُّٱ:َ(  حي بل اَ يمَجاءَفي ا
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مواتَيفَهذهََأربعَ(  حيَووردتَ)، َّ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
 الصفحة.

ََََ)َاضبطَمواضعَ/َ٘٘ٛسؤاؿَر  َ َ(؟.َِمْنَأَْهِل
ََََوردتَ)/ََ٘٘ٛاعبوابَر  َََََ  َ(هودَ–حؿَ موافَيفَال ورَ)َمو ف(ََِمْنَأَْهِل

(َمنصودَبهَرسوؿَهللاَصل َهللاَ لك خكومواضم اَس لةََلَلب،َفي ا:َيفَ موافَ)َ
َ-:(َاؼبنصودَبهَولدَنوحَالذيَغوؽ حم جم يل ىل ليهَوحلهَوسل  َويفَهودَ)َ

 . مواف حؿ َّ جن مم خم حم جمهل مل خل حل  جل مك لك خك ٱُّٱٱ -1

 يهىه مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .هود َّ  ٰذ يي ىي مي خي حي جي

َ(؟.ََمَناِ دَََ)َالكلمةَاضبطَمواضعَ/َٙ٘ٛر  ََسؤاؿ
َ-:(َاعبنَ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(َََمَناِ دَََوردتَ)/ََٙ٘ٛاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ  جن مم خم حم هلجم مل خل حل  جل مك لك خك ُّٱٱ -1

 .اعبن َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -2

َونضػػػػبط ا(َ هئ)َ(َوبمػػػػدهاَيفَاعبػػػػنَ هل)ََيفَحؿَ مػػػػوافبمػػػػدهاََ/ََٔفا ػػػػدة
َ.(الةدوَللنتاؿَوالنمودَلل معَ)ََ:اعبملةبذهَ
َ(َ مم خم حم هلجم مل خل حل  جل مك لك خكَ)َ/ََٕفا ػػػػػدة

اؼبنا دَصبعَمنمدَوهوَمكافَالنمودَأيَاعبلػوسَ لػ َالرض.َوأنػبَتملػ َأفَاغبػوبَ
والنتػػاؿَلي ػػاَمكػػافَ مػػودَوَلَجلػػوسَبػػلَو ػػوؼَو يػػاـَفلِػػَ َملَ تَالبيػػافَِبفَينػػوؿ:َ

َبػػػػوانم،َ؟َمػػػػنَأهلػػػػََتبػػػػوئَاؼبػػػػؤمَ َموا ػػػػفَللنتػػػػاؿ؟َلفَالو ػػػػوؼَأو:وإذَغػػػػدوتَ
َ-:(ورتلَالنوحفَتوتيالًَ)

إ لػػ َأفَإضػػافةَمنا ػػدَإلسػػ َالنتػػاؿَ ويَػػةَ لػػ َأنػػهَأطلػػقَاؼبواضػػعَالال نػػةَابلنتػػاؿَ
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الػػػ َيثبػػػبَفي ػػػاَاؼبناتػػػلَوَلَيَتنػػػلَ َ ػػػاَفمػػػرّبَ ػػػنَالثبػػػاتَوالػػػتمكنَيفَاؼبنا ػػػدَدوفَ
َوضةَاغبوكةَو دـَالثبات.الو وؼَلفَالو وؼَ 

"َخم حم"َ َيمػػنَبػػذلََتمػػا:َذكػػوهَ:َ" مم خم حم و ولػػهَ:َ"َ/ََٖفا ػػدة
 َموضػعَلنا ػََولنػا   َ ػدوؾَو ػدوه َ َمػنوؿَاؼبؤمَػوفَلػََفيمػاَاػاورهت َفيػهؼباَينػ

:َ َو ػوؿَمػنَ ػاؿَلػَ  "اؼبديَة منَ وؿَمنَ اؿَ:َ"اخوجَبَاَإلي  َ ىَنلناه َخارج
وؼبػاَتشػيََ- ىَيدخلوهاَ ليَاَ"َ َ ل َماَ دَبيَاَ بػلَ ؼبديَةاب َلَزبوجَإلي  َوأ  َ"

َ َودبػػػػاَزبفيػػػػهَصػػػػدور"َِبصػػػػلحَتلػػػػََاوراءَلػػػػََوؽبػػػػ  مم "َ دمحم بػػػػهَ لػػػػي  َأنػػػػبَ 
ؼبشػػيينَ ليػػََابؼبنػػاـَيفَاؼبديَػػة َوغػػيَ َوصػػدورَااؼبشػػيينَ ليػػََابػبػػووجَإ:َ ػػدوؾ

َ(.َتف يَالطربي.َ)َذلََمنَأموؾَوأموره 
َ؟.يفَالنوحفَ(َنَبَّبَ)َك َموةَوردتَالكملةَ/َٚ٘ٛسؤاؿَر  َ

َ-:(َيوسفَ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(ََنَبَّبَوردتَ)/ََٚ٘ٛاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ من خن حن جن  يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٱُّٱ -2
 .يوسف َّ مت زت رت يب ىب نبمب  زب

ََ/َالضبط
 َوبمػػدهاَاف(َ مػػَوَاف(َمَ ػػاَمػػعَ)ََافنػػوبطَ)َ(ََىلبمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ -ٔ

سػفَ لػ ََومػنَيالػواوَ(َمػعَ َّمػنَ)َالػواوَ(َنوبطَ  ُّ َّ ٌٍّّيفَيوسفَ)َ
 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

 ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٱُّٱ :  ولهَتمػا:َفا دةَ/
َ.يوسف َّ مت زت رت يب ىب نبمب  زب رب يئ

 ليػهَو لػ َنبيَػاَالصػالةَوال ػالـَهػ َ يوسػف ةَ دَيف  َمَػهَأفااهوَهذهَاويةَالكويب
 َولكػػنَالنػػوحفَالمظػػي َبػػ َبواءتػػهَأةَمثػػلَمػػاَنبػػبَهػػ َبػػهَمَػػهِبفَيفمػػلَمػػعَتلػػََاؼبػػَو
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َكػػلَمػػنَلػػهَتملػػقَ  ليػػهَالصػػالةَوال ػػالـَمػػنَالو ػػوعَفيمػػاََلَيَبةػػ َ يػػمَبػػ َاػػ ادة
أمػاَالػذينَؽبػ َتملػقَبتلػََ  هابؼب ػ لةَبرباءتػه َواػ ادةَهللاَلػهَبػذلََوا ػياؼَإبلػي،َبػ

َوالش ود  َواؼبوأةَ َوزوج اَ َوالَ وةَ  يوسف  الوا مةَف  
َ ػنَراودتػنَهػ  : ِبنػهَبػويءَمػنَتلػََاؼبمصػيةَفػذكوهَتمػا:َيفَ ولػه يوسػف أماَجـز 

ََ.  إليهَيد وننَفباَإيلَأ جَال جنَربَ اؿ :  َو وله نف  
َ   فاستمصػػ َنف ػػهَ ػػنَراودتػػهَولنػػد : وأمػػاَا ػػياؼَاؼبػػوأةَبػػذلََففػػ َ وؽبػػاَللَ ػػوة

َ. الصاد  َؼبنَوإنهَنف هَ نَراودتهَأانَاغبقَ صحصَاوف : و وؽبا
َيوسػػف  ظػػي َكيػػدكنََإفَكيػػدكنََمػػنَإنػػهَ ػػاؿ : وأمػػاَا ػػياؼَزوجَاؼبػػوأةَففػػ َ ولػػه 

َ. اػباطئ َمنَكَبََإنََلذنبََواستةفويَهذاَ نَأ وض
َ ػػدَ ميصػهَكػافََإفَأهل ػاَمػنَاػػاهدَواػ د : وأمػاَا ػياؼَالشػ ودَبػذلََففػ َ ولػػه

َ . اوية الكاذب َمنَوهوَفصد بَ بلَمن
َوالفحشػػاءَال ػوءَ َػهَؼلَصػَوَكػذلَ : وأمػاَاػ ادةَهللاَجػلَو ػالَبرباءتػهَففػ َ ولػه

َ. اؼبخلص َ بادانَمنَإنه
يفَ"َتف ػػػيهَ"َ:َ ػػػدَاػػػ دَهللاَتمػػػا:َيفَهػػػذهَاويػػػةَالكويبػػػةَ لػػػ َ الػػػوازيَالفخػػػو  ػػػاؿ

َ : ط ارتهَأربعَموات
َ .  َوالالـَللت كيدَواؼببالةة ال وءَ َهَلَصوؼ : أوؽبا

َ . والثاِنَ ولهَ:َوالفحشاءَ َأيَ:َوكذلََلَصوؼَ َهَالفحشاء
َ لػ َيبشػوفَالػذينَالػوضبنَو بػاد :  َمػعَأنػهَتمػا:َ ػاؿ  بػادانَمػنَإنػه : والثالمَ ولػه

َ.  سالماَ الواَاعباهلوفَخاطب  َوإذاَهوانَالرض
 والوابعَ ولهَ:َاؼبخلصػ َ َوفيػهَ ػواء فَ:َ ػواءةَابسػ َالفا ػلَ َوأخػوىَابسػ َاؼبفمػوؿ

َ . فورودهَابس َالفا لَيدؿَ ل َكونهَحتياَابلطا اتَوالنوابتَمعَصفةَاإلخالص
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  . وورودهَابس َاؼبفمػوؿَيػدؿَ لػ َأفَهللاَتمػا:َاستخلصػهَلَف ػهَ َواصػطفاهَغبضػوته
 ل َكالَالوج  َ:َفإنهَمنَأدؿَاللفاظَ ل َكونهَمَزهاَ ماَأضافوهَإليهَ.َاهػػَمػنََو

َ . الوازي تف ي
  الظػػاؼبوفَيفلػػحََلَإنػػهَيمثػػواَأ  ػػنَرّبَإنػػهَهللاَممػػاذ : ويؤيػػدَذلػػََ ولػػهَتمػػا:

َك ػػ  أ ػػد ابلفػػوارَيػػـو وبػػنَسػػلمة بػػنَ ارثػػة وهػػ  َإذ : هػػذاَ َبػػدليلَ ولػػه يوسػػف  
َيػدؿَ لػ َأف ولي مػاَوهللا :فَ ولػهلَ  ; ولي مػاَوهللاَتفشػالَأفَمػَك َطا فتػافَنبػب

ذلػػػػََاؽبػػػػ َلػػػػي،َممصػػػػيةَةَلفَإتبػػػػاعَاؼبمصػػػػيةَبوَليػػػػةَهللاَلػػػػذلََالماصػػػػ َإغػػػػواءَ لػػػػ َ
بةَوالش وةَ َفينػوؿَاإلن ػافَفيمػاََلَوببػهَوَلَوالموبَتطلقَاؽب َوتويدَبهَا . اؼبمصية

يشت يهَ:َهذاَماَي منَ َوينوؿَفيماَوببهَويشػت يهَ:َهػذاَأهػ َالاػياءَإيلَ.َخبػالؼَ
َوتصػػػمي َ َبػػػدليلَأهنػػػاَاػػػنبَ ميصػػػهَمػػػنَدبػػػوَوهػػػوَ هػػػ َامػػػوأةَالمزيػػػزَ َفإنػػػهَهػػػ َ ػػػـز

َ . هاربَ َ اَ َوملَيبَم اَمنَالو وعَفيماََلَيَبة َإَلَ جزهاَ َه
ومثػػػلَهػػػذاَالتصػػػمي َ لػػػ َاؼبمصػػػيةَممصػػػيةَيؤاخػػػذَبػػػاَصػػػا ب اَ َبػػػدليلَاغبػػػديمَ

َ ػػػػلمافاؼبَالتنػػػػ َإذا " : أّبَبكػػػػوة الثابػػػػبَيفَالصػػػػحيحَ َػػػػهَ َمػػػػنَ ػػػػديم
َفمػػاَالناتػػلَ وفَػػاَ ػػدَ َهللاَرسػػوؿَ َ:َ ػػالواَ"َالَػػارَيفَواؼبنتػػوؿَفالناتػػلَب ػػيفي ما

 َفصػػػوحَ َِبفَ " صػػػا بهَ تػػػلَ لػػػ َ ويصػػػاَكػػػافََإنػػػهَ"َ:َ ػػػاؿَ؟َاؼبنتػػػوؿَابؿ
أضػػواءَالبيػػافَيفََر.)بهَممصػػيةَأدخلػػهَهللاَب ػػبب اَالَػػاتصػػمي َ زمػػهَ لػػ َ تػػلَصػػا 

َ (.َدمحمَالم َالشَنيط لػََلنوحفإيضاحَالنوحفَاب
َ(؟.َطَّآ َِفَتافََِ)َالكلمةَاضبطَمواضعَ/َٛ٘ٛسؤاؿَر  َ

َ–يفَال ػػػػػػػػورَ)َحؿَ مػػػػػػػػوافََمػػػػػػػػو ف(ََطَّآ َِفتَػػػػػػػػافََِوردتَ)/ََٛ٘ٛاعبػػػػػػػػوابَر ػػػػػػػػ َََََ
مػػػػػػػػػػنَحؿَ مػػػػػػػػػػوافَيفَ"ََطَّآ َِفتَػػػػػػػػػػافََِ")َ:اَلنشػػػػػػػػػػا يةَابعبملػػػػػػػػػػةَونضػػػػػػػػػػبط اَ(َاغبجػػػػػػػػػػوات
َ-(:اغبجوات

 . مواف حؿ َّ من خن حن جن  يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ -1
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 ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ٱُّٱ -2
 مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 .اغبجوات َّ مح  جح مج حج

ػػػػلَِكيػػػػفَتضػػػػبطَمواضػػػػعَ)َ/َٜ٘ٛسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ َ(اْلُمْؤِمَُػػػػوفََََوَ لَػػػػ َاللَِّفَػْليَػتَػوَكَّ
َ(؟.اْلُمتَػوَكُِّلوفَََيَػتَػوَكَّلَُ(َ)اْلُمتَػوَكُِّلوفَََلَِفَػْليَػتَػوَكََّ(َ)اْلُمتَػوَكُِّلوفََََوَ َل َاللَِّفَػْليَػتَػوَكَّلَِ)

َفَػْليَػتَػوَكَّلَِ)ََأما/ََٜ٘ٛاعبوابَر  َََََ مواتَيفََسبعَوردتفَ(َاْلُمْؤِمَُوفََََوَ َل َاللِّ
َ–َٔٔإبواهي ََ–َٔ٘التوبةََ–َٔٔاؼبا دةَََ-َٓٙٔ َََٕٕٔال ورَ)َحؿَ مواف

َ ََ–َٓٔاجملادلة َالَ(َٖٔالتةابن َهو َالصيةة َوهذا َبذه َتود َأف َالنوحف َيف صل
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط ا

َوَلَذبادلواَيفَالتةابنَ َم ملوفَ***َوفَْبَُا َِالتَّوَََأَوََّلًَي َاهَِوََإلبػََْافََوََمَْ ََِةَُدََا َِمََ
َ َاهَِوََإلبػَْومم َ) َاويةََأَوََّلًَي  َإبواهي  َسورة َمن َالوؿ َوردتَيفَاؼبوضع َأيَأهنا )

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ(:ٔٔ)
 ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن

(َ ل َ ٍّ(َيفَنف،َاويةَوختاـَاويةَ)َ جنواربطَب َ)َ َّ َّ  ٍّ
َواجملاورة َاؼبوافنة َ)لَ ا دة َبمدها َال  َاوية َٕٔف َالثاِن( َابلػََاؼبوضع ختمب

ََواْلُمتَػوَكُِّلوفََ) َالنوحف َيف َو يدة َوه  َالَو( َابوية َالمَاية َ يدة ا دهتا  ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ:

 َّ ىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ
َ (َ َالكلمة ََل ا َوب َ رئ ّٰوأيضا َبيَ ا َفاربط َاوية َبداية َوردت َال  )

 .َ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ   نت)

فباإلضافةَا:َموضعَسورةَإبواهي َوردتَأيضًاَيفَسورةََ(َاْلُمتَػوَكُِّلوفَََفَػْليَػتَػوَكَّلََِأماَ)
 جئيي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ(:ٚٙيةَ)يوسفَاو

 جح مج مثحج هت متخت  حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ
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َ
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َ) َّ جخ مح َ بل ا َ مث هت ورد (َ َف تبَبمدها  جح مج(

َكلم َ)َ مح (َيفَ مح - مث(َوالتوكلَ)َ هت(َفَوبطَب 
َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة ل ََنف،َاوية

(َ ََيَػتَػوَكَّلََُأما َفنطَيفَالنوحفَيفَسورةَفوردتَمَوََلـَوَفاءبالََ(اْلُمتَػوَكُِّلوَف َوا دة ة
 جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ:َ ا دهتاَالمَايةَابويةَالو يدة(:َوٖٛالزموَاويةَ)

 حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ

 خضحض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج

 .َّ جع مظ حط مض

َكلمةَ)ََ/َٔمال ظةَ )َابواهي ََالثالثة(َيفَغيَهذهَاؼبواضعَ مظَلَتوجد
َالزموَ(.ََ–يوسفََ–َاؼبوضعَالثاِن

 مف  خف حف جف مغ جغ ٱُّٱٱ(:ٖٕوجدَيفَسورةَاؼبا دةَاويةَ)يَ/َٕمال ظةَ

 حم جم هل مل خلحل جل  مك لك خك حك جك مق حق

 وه َالو يدةَبذهَالصيةةَيفَالنوحفَالكو . َّ  جن مم خم

َ(؟.ََنَصوَُكُ َاللَََُّلَندََْ-ََوَلَندََْ)َاضبطَمواضعَ/َٓٙٛسؤاؿَر  َ
َََََ َ)َ/ََٓٙٛاعبوابَر   َاللَََُّوَلَندَْأما َََنَصوَُكُ  وا دةَيفَحؿََموةفوردتََابلواو(

ز دةََونضبطفوردتَفنطَيفَسورةَالتوبة ََواو(َبالَََنَصوَُكُ َاللَََُّلَندَْ مواف َوأماَ)َ
َ-: ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿيفَسورةَحؿَ موافَ ل ََالواو

 . مواف حؿ َّ يي ىي مي خي حي يهجي  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱٱ -1

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ -2
 خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
 .التوبة َّ هت مت
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َََ/َالضبطَوالفوا د
(َويفَال ػورةَالػ َ ىن)ََالػواوأتبَبدوفَبةَ(ََو)َالتََواويفَال ورةَال َيفَاظب اَ -ٔ

 (. ىن)ََابلواوأتبَ)َحؿَ موافَ(ََواولي،َيفَاظب اَ

(َمي  زي ري(َوبمػدهاَيفَالتوبػةَ) يه  ىه مهبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ -ٕ
َ(.ريمنَ)َالفاء(َ بلَمهمنَ)َالباء:َدةَاليتيجَاؽبجا   ا  ل ََونضبط ما

َ(؟.َأَِذلَّةًََ–َأَِذلَّةٍََ–َأَِذلَّةٌََ)َاضبطَمواضعَ/َٔٙٛسؤاؿَر  َ
حؿََوا دةَيفَموةَتَوينَض َالتاءَاؼبوبوطةَ(َأَِذلَّةٌََوردتَ)/ََٔٙٛاعبوابَر  َََََ

َ َ) مواف  مي خي حي يهجي  ىه مه جه ين ىن ُّٱ(:ٖٕٔاوية

َكلمةَ)َ َّ يي ىي َضمةنوبط اَمعََمضمومةمَ اََالتاء(َ بل اَ  ىهَل ا
َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل ََأَِذلَّةٌَمنَ)ََاؼبوبوطةَالتاء

َ (َ َاؼبوبوطةَ(َأَِذلَّةٍَأما َتَوينَََالتاء َاويةََموةَفوردتك و َاؼبا دة َسورة َيف وا دة
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ٱُّٱ(:ٗ٘)

 حجمث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
َتَوين(َ بل اَ ييَل اَكلمةَ)َ َّ خص حص مس خس  حسجس مخ جخ مح جح مج
(َ خئَ)َاؼبوبوطةَالتاءمنََالك وَتَويننوبط اَمعََك وَتَوين(َ جبوبمدهاَ)ََك و
 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة ل َ

َ-كالنباَيفَسورةَالَمل:ََموت َفوردتفتحَتَوينََالتاءَاؼبوبوطةَ(َأَِذلَّةًَأماَ)َ
 .انلمل َّحم جم هل خلمل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱٱ -1

 .انلمل َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َٰر ٰذ)َالثاِن(َو بل اَيفَاؼبوضعَ حل جل)ََالوؿاؼبوضعَيفَ بل اَ -ٔ
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مػػػػنََالػػػػواو(َ بػػػػلَ جلمػػػػنَ)ََاؽبمػػػػزة:َ ا ػػػػدةَاليتيػػػػجَاؽبجػػػػا   لػػػػ ََونضػػػػبط ما
 (.ٰذ)

الػدخوؿَ(َ)َ ٰذَخػووجَ)َالثػاِن(ََو حكفيػهَدخػوؿَ)ََالوؿتذكوَاؼبوضعَ -ٕ
 (.مثَاػبووجَ

 النػػوءافَالكػو ؟ََ(َيفَتشػكووفَولملك َ-َتشكووفَلملك :َ)َ مػالفػوؽَب َ/مال ظةَ
"َيكػػػوفَالشػػػكوَفي ػػػاَ لػػػ ََتشػػػكووفَلملكػػػ َابلبحػػػمَسػػػَجدَأفَاَل تَاؼبَت يػػػةَبػػػػَ"

َ-: أفماؿَهللاَ زَوجل
َ"تشكووفَلملك مثَ فوانَ َك َمنَبمدَذلََ"َٕ٘البنوةَ
َ"تشكووفَلملك مثَبمثَاك َمنَبمدَموتك َ"َٙ٘يةَحَ-البنوة

َ"تشكووفَلملك ولندَنصوك َهللاَببدرَوأنت َأذلةَفاتنواَهللاَ"َٖٕٔحيةََ-حؿَ مواف
َ َأي اَالذينَحمَواَإذاَ مت َإ:َالصالةَفاغ لواَوجوهك َوأيديك "َٙحيةََ-اؼبا دة

َكَػت َكَػت َإ:َاؼبوافقَوام حواَبوؤوسػك َوأرجلكػ َإ:َالكمبػ َوإف  َجَبػاَفػاط وواَوإف
موض َأوَ ل َسػفوَأوَجػاءَأ ػدَمػَك َمػنَالةػا طَأوََلم ػت َالَ ػاءَفلػ َذبػدواَمػاءَ
فتيممػواَصػميداَطيبػػاَفام ػحواَبوجػوهك َوأيػػديك َمَػهَمػاَيويػػدَهللاَليجمػلَ لػيك َمػػنَ

َ"َتشكووفَلملك  وجَولػكنَيويدَليط وك َوليت َنممتهَ ليك َ
هللاَابللةػوَيفَأيبػانك َولكػنَيؤاخػذك َدبػاَ نػدمتَاليبػافََلَيؤاخذك َ"َٜٛحيةََ-اؼبا دة

َك ػػػوهت َأوَربويػػػوَ فكفارتػػهَإطمػػػاـَ شػػػوةَم ػػػاك َمػػػنَأوسػػػطَمػػػاَتطممػػػوفَأهلػػػيك َأو
ر بػػػةَفمػػػنَملَهبػػػدَفصػػػياـَثالثػػػةَأ ـَذلػػػََكفػػػارةَأيبػػػانك َإذاَ لفػػػت َوا فظػػػواَأيبػػػانك ََ

َ."تشكووفَلملك كذلََيب َهللاَلك َح تهَ
واذكػوواَإذَأنػت َ ليػلَم تضػمفوفَيفَالرضَزبػافوفَأفَيػتخطفك َ"َٕٙحيػةََ-النفاؿ

َ."َتشكووفَلملك الَاسَفآواك َوأيدك َبَصوهَورز ك َمنَالطيباتَ
وهللاَأخػػػوجك َمػػػنَبطػػػوفَأم ػػػاتك ََلَتملمػػػوفَاػػػيئاَوجمػػػلَلكػػػ َ"َٛٚحيػػػةََ-الَحػػػل

َ."َتشكووفَلملك ال معَوالبصارَوالفئدةَ
لكػػ َمػػنَاػػما وَهللاَلكػػ َفي ػػاَخػػيَفػػاذكوواَاسػػ َهللاَوالبػػدفَجملَاهػػاَ"َٖٙحيػػةََ-اغبػػ،
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 لي ػاَصػػواؼَفػإذاَوجبػػبَجَوبػاَفكلػػواَمَ ػػاَوأطممػواَالنػػانعَواؼبمػيَكػػذلََسػػخوانهاَ
َ."َتشكووفَلملك لك َ

"َفػػَيكػوفَالشػكوَفي ػاَ لػ َـبلو ػاتَهللاَ ػزََتشػكووفَولملكػ أماَاَل تَاؼبَت يهَبػَ"
َ-: (َالبحو- مَال-الو ح-الفلَ-الصياـَ)َونممهَوجل

اػػػ وَرمضػػػافَالػػػذيَأنػػػزؿَفيػػػهَالنػػػوحفَهػػػدىَللَػػػاسَوبيَػػػاتَمػػػنَ"َ٘ٛٔحيػػػةََ-البنػػػوةَ
اؽبدىَوالفو افَفمنَاػ دَمػَك َالشػ وَفليصػمهَومػنَكػافَمويضػاَأوَ لػ َسػفوَفمػدةَ
مػػػنَأ ـَأخػػػوَيويػػػدَهللاَبكػػػ َالي ػػػوَوَلَيويػػػدَبكػػػ َالم ػػػوَولتكملػػػواَالمػػػدةَولتكػػػربواَهللاَ

َ."َشكووفتَولملك  ل َماَهداك َ
وهوَالذيَسخوَالبحوَلت كلواَمَهَغبماَطو َوت تخوجواَمَػهَ ليػةَ"َٗٔحيةََ-الَحل

َ."تشكووفَولملك تلب وهناَوتوىَالفلََمواخوَفيهَولتبتةواَمنَفضلهَ
ومػػػنَرضبتػػػهَجمػػػلَلكػػػ َالليػػػلَوالَ ػػػارَلت ػػػكَواَفيػػػهَولتبتةػػػواَمػػػنَ"َٖٚحيػػػةََ-النصػػػص
َ."تشكووفَولملك فضلهَ
َ نَح تػػهَأفَيوسػػلَالػػو حَمبشػػواتَوليػػذينك َمػػنَرضبتػػهَولتجػػويَومػػ"َٙٗحيػػةَ–الػػوـو

َ."تشكووفَولملك الفلََِبموهَولتبتةواَمنَفضلهَ
ومػاَي ػتويَالبحػوافَهػذاَ ػذبَفػواتَسػا غَاػوابهَوهػذاَملػحَأجػاجَ"َٕٔحيػةََ-فاطو

ومنَكلَأتكلوفَغبماَطو َوت تخوجوفَ ليةَتلب وهناَوتوىَالفلََفيهَمػواخوَلتبتةػواَ
َ."تشكووفَلملك َومنَفضلهَ

هللاَالػػذيَسػػخوَلكػػ َالبحػػوَلتجػػويَالفلػػََفيػػهَِبمػػوهَولتبتةػػواَمػػنَ"َٕٔحيػػةََ-اعباثيػػة
َ."تشكووفَولملك فضلهَ

َ(؟.َِإْذَتَػُنوؿََُ)َاضبطَمواضعَ/َٕٙٛسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٙٛاعبوابَر   َتَػُنوؿََُوردتَ)/ ََِإْذ َويفََمو ف( يفَال زابَوحؿَ مواف 

َ-: ل َ ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خوَونضبط ا(ََِإذَْوََ)ََالواوال زابَأتبَبز دةَ
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  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ىئ نئ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2

  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ

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

 .ال زاب َّ نن  من زن رن مم اميل ىل

ػَنَاْلَماِ َكػةََِحََلؼٍَبَِثالَثَػِةَ)َالتاليةَواضعاؼباضبطََ/َٖٙٛسؤاؿَر  َ َ(ُمَػزَِل َََمِّ
ػػػػَنَاْلَماِ َكػػػػةََِحَلؼٍََخِبَْمَ ػػػػةَِحؿَ مػػػػواف َ) ػػػػَنََِِبَلْػػػػفٍَ(َحؿَ مػػػػواف َ)ُمَ ػػػػوِِّم َََمِّ مِّ

َ؟.(َالنفاؿُمْوِدِف َََاْلَماِ َكةَِ
َ-اؼبواضعَه :/ََٖٙٛاعبوابَر  َََََ
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ىئ نئ

 يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب ربيئٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ نث  مث زث رث

 .النفاؿ َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

ََ/الضبطَ
َالػػالـ(َنػػوبطَ نئ  مئ زئ رئ ّٰمػػنَحؿَ مػػوافَ)ََالوؿاؼبوضػػعَيفَ -ٔ

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ نئمنَكلمةَ)ََالالـ(َمعَ ّٰمنَ)َ
َال ػ (َنػوبطَ مث زث رث يت ىتمػنَحؿَ مػوافَ)ََالثػاِنيفَاؼبوضعَ -ٕ

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ مثمنَكلمةَ)ََال  (َمعَ ىتمنَ)َ
الفػػاءَ(َنػػوبطَ جنأتػػبَكلمػػةَ)ََ( جن يم ىم  ممَ)َيفَالنفػػاؿ -ٖ
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 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاؿَ لػػ َفػػالنفػػاءَمَ ػػاَمػػعَ
 .اس َال ورة

لِْلُمػْؤِمََِ َأَلَػنََيْكِفػيُكْ َأَفَيُبِػدَُّكْ ََِإْذَتَػُنػوؿََُ)َ ػاؿَتمػا:َيفَسػورةَحؿَ مػوافَ/َٔفا دةَ
ػػَنَاْلَماِ َكػػِةَُمَػػزَِلَ َ)َبَِثالَثَػػِةَحََلؼٍََربسُكػػ َ ػػنَٕٗٔمِّ (َبَػلَػػ َِإفََتْصػػربُواََْوتَػتػَُّنػػواََْوَ ْتُػػوُك َمِّ

ػَنَاْلَماِ َكػػِةَُمَ ػوِّمََِخِبَْمَ ػػِةَحَلؼٍَفَػػْورِِهْ ََهػػَذاَيُبْػػِددُْكْ ََربسُكػ َ ((َويفَالنفػػاؿََٕ٘ٔ َ)مِّ
َفُبِدسُك ََ)َ اؿ ػَنَاْلَماِ َكػِةَُمػْوِدِفَ َ)َِِبَْلفٍَِإْذََتْ َتِةيثُوَفََربَُّكْ َفَاْسَتَجاَبََلُكْ ََأِّنِ َ((ٜمِّ

َ-:( َد.فاضلَال اموا َ)َفماَهوَالمددَالَ ا  َللمال كةَيفَمموكةَبدر؟
َفُبِػػػػػدسُك َفَاْسػػػػػَتَجاَبََننػػػػػوأَاو تَ ػػػػػىَيتضػػػػػحَالمػػػػػوَ ػػػػػاؿَ) ػػػػػَنََِِبَلْػػػػػفٍََلُكػػػػػْ ََأِّنِ مِّ

(َمودف َيمنَمتبم َيمنَألفَيتػبم  َألفػاً َألػفَيتػبم  َألػفََ(ٜاْلَماِ َكِةَُمْوِدِفَ َ)
يمنَصارواَألف  َألفَمنَاؼبال كةَمودف َيمنَألفَيتبم  َألػف َمػودف َمػنَردؼَ

ِإْذَتَػُنػوُؿََإذفَصػارواَألفػ .َ)يمنَتبمهَولي،َممَاهاَالوكػوبَوإمبػاَجػاءَبمػده َخلفػه َ
ػػَنَاْلَماِ َكػػِةَُمَػػزَِلَ َ)َبَِثالَثَػػِةَحََلؼٍَلِْلُمػػْؤِمََِ َأَلَػػنََيْكِفػػيُكْ َأَفَيُبِػػدَُّكْ ََربسُكػػ َ (ََ(ٕٗٔمِّ

ػػػنََألفػػػافَوثالثػػػةَحوؼَصػػػارواَطب ػػػةَحوؼَفنػػػاؿَ) بَػلَػػػ َِإفََتْصػػػربُواََْوتَػتػَُّنػػػواََْوَ ْتُػػػوُك َمِّ
ػػَنَاْلَماِ َكػػِةَُمَ ػػوِِّمَ َ)خِبَْمَ ػػِةَحَلٍؼَػَذاَيُبْػػِددُْكْ ََربسُكػػ َفَػػػْورِِهْ ََهػػ (َ(َحؿَ مػػوافٕ٘ٔمِّ

َ َوثالثةَحوؼَصارواَطب ةَحوؼ.ألفَمودف َيمنَألف
:َُممِلمػ َأنف ػػ  َأوَخػػيل  َبمالمػات َمػػنَال ػيماءَوَهػػ َالمالمػػةَوَُم ػػوِّم  وممػ 

َ.ارةاؽبيئة.َوَ يل:َموِسل َخيل  َيفَالة
ػػػنَفَػػػػْورِِهْ ََهػػػػَذاَيُبْػػػِددُْكْ ََربسُكػػػ َخِبَْمَ ػػػِةََ)َ/َٕفا ػػػدةَ بَػلَػػػ َِإفََتْصػػػربُواََْوتَػتػَُّنػػػواََْوَ ْتُػػػوُك َمِّ

ػَنَاْلَماِ َكػػِةَُمَ ػػوِِّمَ َ) ربمػلَهػػذهَاويػػةَيفَكياهتػػاَلفتػػاتََ(َ(َحؿَ مػػوافٕ٘ٔحَلٍؼَمِّ
يل:َإفَتصػػػربواَوتتنػػػواَيبػػػددك َبالغيػػػةَرا مػػػة.َأَلَتػػػوىَأفَ ػػػقَال ػػػياؽَأفَيكػػػوفَكالتػػػا

ربكػػ َخبم ػػةَحوؼَمػػنَاؼبال كػػةَو تػػوك َمػػنَفػػوره ؟َفلِػػَ َ ػػدَّـَ)و تػػوك َمػػنَفػػوره (َ
َ.(َورتلَالنوحفَتوتيالًََ)منَبوانم،ََ ل َاإلمداد؟
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إفَتندـَاؼبمطوؼَيو  َبتمجيلَالطم نيَةَإ:َنفػوسَاؼبػؤمَ َوسػو ةَالَصػوَ بػلََ
َ(.َويبددك َ)َربنقَجزاءَالشوطَوهوَ ولهَتما:

ػػَنَاْلَماِ َكػػةَِ)ََمال ظػػةَ/ اغبجػػوَ(َاضػػافةََ–أخػػوينَ)َاَلسػػواءََموضػػم (َوردتَيفََمِّ
مػػػواتَيفََطبػػ،النفػػاؿَ( َأيَأهنػػاَوردتََ–َموضػػماف)َاؿَ مػػوافََالثالثػػةللمواضػػعَ

أنفاؿَ مػوافَإلسػواءَ:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَالضبط ل َ ا دةََونضبط االنوحفَالكو  َ
 لػػػ ََونضػػػبط ما(َ رت(َوبمػػػدهاَيفَاغبػػػ،َ)َ  ٰذبمػػػدهاَيفَاوسػػػواءَ)َ( ََواغبجػػػي،

َ-(: رتمنَ)ََالواء(َ بلَ  ٰذمنَ)َاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  
 .اإلسواء َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي ُّٱ -1

 .اغب، َّ مث زث رث يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب مب ٱُّٱ -2

َ(؟.ََزِِل ََاْلمََُ–َُمَزِِل َََ–َُمَزَِل َََ)َاضبطَمواضعَ/َٗٙٛسؤاؿَر  َ
َموضعَالكلمةَ)َ/ََٗٙٛاعبوابَر  َََََ َموةَوا دةفوردََالزايَبفتح(ََُمَزَِل ََأما

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ(:ٕ٘ٔفنطَيفَسورةَحؿَ موافَاويةَ)

َوفتحة(َ رئ)ََفتحاتاربطَب َب َ .َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ نئمنَكلمةَ)ََالزاي
(َٕٛفنػطَيفَسػورةَيػ،َاويػةَ)َمػوةَوا ػدةالزايَأيضاَوردََبك و(ََ ََُمَزِلَِوأماَ)ََ

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ:ٖٕبدايػػػػػػػػػػػػػػػػةَاعبػػػػػػػػػػػػػػػػزءَ
َالك ػػوالػػ َفي ػػاََ( جنَ- ىمَ- خمَ- جمََل ػػاَالكلمػػاتَ) .َّ ىن من

(َ لػػػ َ من)ََالػػػزايَك ػػػوةيفَهػػػذهَالكلمػػػاتَوبػػػ َََالك ػػػواتواضػػػحَونػػػوبطَبػػػ َ
َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة(َ ل ََُمَزِِل ََ(َوَ)ََُمَزَِل ََكلَمنَ)َََضبطون
(َيفَأؿَالتمويػػػفََوَمفتو ػػػةَبػػػزاييفَالنػػػوحفَالكػػػو َ)ََمػػػوت (َفػػػوردتََاْلُمَػػػزِِل ََأمػػػاَ)َ

ٱ-اؼبؤمَوفَ(:َ–ال ورَ)َيوسفَ
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 خت حت جت هب  مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱٱ -1
 .يوسف َّ مث هت مت

 .اؼبؤمَوف َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
َكلمػػػةَ)َ (َوهػػػوَ ػػػوؿَيوسػػػفَ ختو بل ػػػاَيفَيوسػػػفَ)ََ:اؼبوضػػػم (َيفَ متسػػػبن ا
(َف ػوَ ػوؿَنػوحَ ليػهَ حي َأمػاَيفَاؼبؤمَػوفَ)َخُيَمنَُيضػيفَدبصػو ليهَال الـ:َأانَ

َزًَلَُمَبارًَكاََوأَْنَبََخْيَاْلُمَْزِلَِ)َ ال الـ َأَْنزِْلِنَُمَػْ ِبيِِّهَنُػوحَيَػُنوؿَتَػَماَ:َذِْكوهَلَََِ (  َََوُ ْلََربِّ
َ ػاَ َلْيػِهَال َّػاَلـ ََوَأْخَوَجػََِمػَنَاْلُفْلػََفَػََػزَلْػبََ َػْ َأَنْػزِْلِنَ ) : :ََو ُػْلَِإَذاََسػلََّمََاللَّ َربِّ

ػَزًَلَ (.ََدهَاْلَمََػػازِؿَمػْنَأَنْػػػَزَؿَِ بَػا ) أي:َُمَبارًَكػػاََوأَنْػَبََخػْيَاْلُمَْػػزِِل ََ ( ِمػػَنَاْلَْرض ) ُمَػْ
َ(.تف يَبنَكثي)

َ(؟.َيُبِْددُْك ََْ)َك َموةَوردتَالكلمةَ/َ٘ٙٛسؤاؿَر  َ
 َ(َنوحَ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(ََيُبِْددُْك ََْوردتَ)/ََ٘ٙٛاعبوابَر  َََََ

َ َنوحَأتبَبز دة َيفَسورة َأنه ََالواوإَل ََيُبِْددُْك َْوََ) ََونضبط ا( َالز دةَ ل   ا دة
حَ ل ََومنَاس َسورةَنالواوَ(َمعََيُبِْددُْك َْوََمنَ)َالواوَ َوأيضاَنوبطَؼبت خوللموضعَا

َ-:ةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ا د
 يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب ربيئٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ نث  مث زث رث

 .نوح َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم ُّٱ -2

َ؟.(َالنفاؿٓٔوَ)َاؿَ موافَ(َٕٙٔ)َاضبطَاو تَ/َٙٙٛسؤاؿَر  َ
َ-او تَه :/ََٙٙٛاعبوابَر  َََََ
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 مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ من زن رن

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -2
 .النفاؿ َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

ََ/َالضبط
َكلمةَ)َ يقكلمةَ)ََيفَحؿَ موافَأتب -ٔ (َوملَأتتَيفَالنفاؿ َنوبطَ ىق(َبمد

 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَوافَ ل َم مي َ(َمعَ يقمنَ)َاؼبي َ
(َيفَال ورةَالطوؿَ)َحؿَ موافَ( َ يق.َأيضًاَز دةَ)َ وؼَمنَاس َال ورة

 َولكنَيفَالنفاؿَتندمت اَيفَحؿَ موافَ(َ ل َالصل جمَوجاءتَكلمةَ)
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱيفَحيةَ
(َ ل َ جم يل اؿَ)َ َفلماَفل َتتكورَيفَاويةَال َبمدهاََّ حن جن

(َالو:َبلفظ اَوممَاهاَ نَالثانية َأماَيفَ جمأنهَجملَبشوىَؽب َف غَبَ)َ
 (َ ل َالصل. جمحؿَ موافَفل َيتندـَماَيةنَ َ اَف ت َبػَ)َ

(ََوؼبػػػػػػاَملَأتتَيفَىه(َيفَحؿَ مػػػػػػوافَأتخػػػػػػوتَكلمػػػػػػةَ)َ يقؼبػػػػػػاَأتػػػػػػبَكلمػػػػػػةَ)َ -ٕ
 (. ىهالنفاؿَتندمبَكلمةَ)َ

 ٰذٰر يي ىي مي(َويفَالنفػػػػػاؿَ)َ زن رن مم ام يل ىليفَحؿَ مػػػػػوافَ)َ -ٖ
 َأيَالػز داتَ ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ا(َ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 يفَسورةَالنفاؿ َواات وتَاؿَ موافَبنلةَاليكيجَاللفظ .

(َٕٙٔالنفػػاؿَوحيػػةَ)َ(ٓٔمػػاَاللم ػػةَالبيانيػػةَيفَالتنػػد َوالتػػ خيَيفَحيػػةَ) /َٔفا ػػدةَ
َ-(:َ فاضلَال اموا َد.)ََحؿَ مواف؟

َوَمػػاََ ُػلُػػوبُُك ََْبِػػهََِولَِتْطَمػػِئنَََُّبْشػػَوىََوَمػػاََجَملَػػُهَالّلَُِإَلََّ ػػاؿَتمػػا:َيفَسػػورةَالنفػػاؿَ)
َ زِيٌزََ ِكيٌ َ ِمْنَِ َِدَاللَِِّإفََّالّلََ َوَمػاََجَملَػُهَالّلََُ)َ(َويفَسورةَحؿَ مػوافَٓٔالَّْصُوَِإَلََّ

ِمػػْنَِ َػِدَاللَِّاْلَمزِيػػِزَاغبَِْكػػي ََِ ُػلُػػوبُُك َبِػػهَََِولَِتْطَمػِئنَََُّبْشػَوىََلُكػػ َِْإَلََّ (َََٕٙٔوَمػاَالَّْصػػُوَِإَلََّ
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؟َهبػجَالنفػاؿومتػ خوةَيفََاؿَ مػوافيفََ(َبِػهَِ)َمنّدمػةَ لػ ََ(َ ُػلُػوبُُك )َؼباذاَجاءتَ
أفَنػػػوىَأوَلًَسػػػياؽَاو تَيفَال ػػػورت  َسػػػياؽَحيػػػةَحؿَ مػػػوافَفيػػػهَذكػػػوَؼبموكػػػةَبػػػدرَ

أ ػػػدَومػػػاَأصػػػابَاؼب ػػػلموفَمػػػنَ ػػػزفَو ػػػوحَواؼبنػػػاـَمنػػػاـَم ػػػحَ لػػػ ََوسب يػػػدَؼبموكػػػة
َُكَػػُت َمسػػْؤِمَِ َََالنلػػوبَوطم نػػةَؽبػػاَ) ِإفَ{َٜٖٔ ََوَلََهَتَُِػػواََوَلََرَبَْزنُػػواََوأَنػػُتُ َاَلْ لَػػْوَفَِإف

ـَُنُػػَداِوؽُبَا َال َّ ََ ثْػلُػػُهََوتِْلػػ َاْلَنػػْوـََ َػػػوٌْحَمِّ بػَػػْ ََالَّػػاِسََولِػػيَػْمَلَ َالّلََُيَبَْ ْ ػػُكْ َ َػػػوٌْحَفَػَنػػْدََمػػ،َّ
َالظَّػاِلِم ََ {(َوغيهػاَمػنَح تَٓٗٔ َالَِّذيَنَحَمَُواََْويَػتَِّخَذَِمػَُكْ َُاػَ َداءََوالّلََُلََوبُِػجس

(َوبػػػػػػهَتمػػػػػػودَ لػػػػػػ َاإلمػػػػػػدادَ يق ىقَالتصػػػػػػبيَواؼبواسػػػػػػاةَوخصػػػػػػصَالبشػػػػػػوىَبػػػػػػ َ)
َلفَاؼبنػػاـَمنػػاـَتصػػبيَومواسػػاةَ(َبِػػهََِ(َ لػػ َ)َ ُػلُػػوبُُك َ ػػّدـَالنلػػوبَ)ال ػػماويَلػػذاَ

(َلفََ ُػلُػػػوبُُك َ(َ لػػػ َ)َبِػػػهََِ ػػّدـَ)والكػػالـَم ػػػحَ لػػػ َالنلػػوب.َأمػػػاَيفَحيػػػةَالنفػػػاؿَ
الذيَهػوَؿبػورَح تَسػورةَالنفػاؿَوكػذلََملَىبصػصََالكالـَ ل َاإلمدادَال ماوي

َ(.  جه ين ىن من خنَالبشوىَوجمل اَ امةَ)
َ.(؟ لك اكَةَوالمافَبنولهَ)ملََ رّبَهللاَتما:َ نَالثنَ/َٕفا دةَ

يفَهػػذهَالكلمػػةَمػػنَالدَللػػةَمػػاَينصػػوَغيهػػاَمػػنَالكلمػػاتَ ػػنَالتمبػػي.َف ػػكوفَ
َكػافَالنلػجَ النلجَيمنَ دـَاضطوابَنبضػاتَالنلػجَالَػاج َ ػنَاػبػوؼَواؽبلػعَوإذا
طبيميػاًَبَبضػػاتهَف ػذاَيمػػنَأفَاإلن ػافَيفَ ػػاؿَأمػنَوك نػػهَخػارجَإطػػارَاغبػوبَبػػلَهػػوَ

َ.(َورتلَالنوحفَتوتيالًََ)َبوانم،َمن.يفَدارَسالـَوأ
يفَحؿََ( زن رن مم ام يل ىل)ََاػبػػػػػػاسبت :َمػػػػػػاَالفػػػػػػوؽَبػػػػػػ َ/َٖفا ػػػػػػدةَ

َ-:(َ أضبدَالكبي َد.َ)َ؟( َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي موافَويفَالنفاؿَ)َ
َاْلَمزِيػِزَاغبَِْكػي ََِيفَسورةَحؿَ موافَيفَزمنَبدرَ ػاؿَ) َِمػْنَِ َْػِدَاللَِّ (َََوَمػاَالَّْصػُوَِإَلَّ

صػػػػحابةَوأصػػػػحابَبػػػػدرَوأصػػػػحابَالَػػػػيبَ َوواثنػػػػوفَمػػػػنَأفَالَصػػػػوَمػػػػنَ َػػػػدَهللاَ
َاْلَمزِيػػػِزَاغبَِْكػػػي ََِ َػػػده َ ضػػػيةَرأوهػػػاَِب يػػػَ  َ) َِمػػػْنَِ َْػػػِدَاللَِّ الَاصػػػوََ(ََوَمػػػاَالَّْصػػػُوَِإَلَّ

َِمػَالمزيزَاغبكي َيفَمثػلَهػذهَاغبالػةَرأوهَمػواتَكثػيةَ) َاْلَمزِيػِزََوَمػاَالَّْصػُوَِإَلَّ ْنَِ َْػِدَاللَِّ
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َكػ ََاغبَِْكي َِ (َاللفَوالالـَابلم دَالذهنَيمػنَم ػل َِبفَهللاَ زيػزَ كػي َيمػنَاػفَاه
ََمػػوةَابلَ ػػبةَلَػػاَكبػػنَالػػذينَملَنػػوىَ ػػاؿَيفَسػػورةَالنفػػاؿَ) َِمػػْنَِ َْػػِدَاللَِّ َوَمػػاَالَّْصػػُوَِإَلَّ

َََ زِيػػٌزََ ِكػػي ٌَ ؼبػػاذاَهَػػاؾَ ػػاؿَالمزيػػزَاغبكػػي َوهَػػاَ ػػاؿَإفَهللا؟ََ(َهػػذاَلػػي،َ بثػػاًََِإفََّاللَّ
َكَػػت ََلَتػػووفَفػػوبَالمػػاؼب َيؤكػػدَلكػػ َهػػذاََلَتشػػَََلَ ؼبػػاذاَأكػػدَبػػػَإف؟َ ػػاؿَلػػََإذا
َكَػػػبَضػػػميفاًَأ  ػػػنَاَلسػػػتةاثةَفػػػإفَهللاَ زيػػػزَ كػػػي َوأؤكػػػدَلػػػََ َ تكػػػوفَمػػػيددَإذا

(َ نََولػػػوَبمػػػدَلنصػػػَوَ بػػػديَأفَهللاَسيَصػػػوؾَكمػػػاَيفَاغبػػػديمَالندسػػػ َ ػػػنَاؼبظلػػػـو
.َفػوبَالمػاؼب َؼبػاَ ػاؿََاتنػواَد ػوةَاؼبظلػـوَ(َ)َ   (َهػوَمػنَالػذيَي ػتةيم؟َاؼبظلػـو

هَاؾَالمزيزَاغبكي َلفَهػذاَممػووؼَلػدي  َهَػاَبمػدَطب ػةَ شػوَ ػوفَوما ػةَ ػوفَ ػاؿَ
أؤكدَلك َِبِنَأانَالوضبنَالو ي َأانَالمزيزَاغبكي َ َدماَأنصوَالضميفَصػا جَاغبػقَ

َكمػاَسػَذكوَيفَاويػةَالنادمػةَ ل َالنويَالظػامل َوالبةػ َهػذاَهػوَمػنَ ػوان َهػذاَالبشػو
أفَهذاَالبة َهوَمنَ انوفَالبشو.َأوؿَبةػ َو ػعَمػنَابػنَحدـَ لػ َأخيػهَاوخػوَوإ:َ
َالنيامةَموةَأمويكافَينتلوفَالمواؽَوأفةان تافَموةَفػوسَيػذحبوفَالمػوبَمػوةَالػووسَ يـو

هَهػػػذاَإ:َالبةػػػ َ لػػػ َاوخػػػوين.َ ػػػىَيػػػذحبوفَالَػػػاسَكػػػلَمػػػنَلػػػهَ ػػػوةَوسػػػلطافَيػػػد َو
وؽبػػذاَربَالمػػاؼب َ ػػزَوجػػلَجمل ػػاَ َلموا ػػلَ ػػىَأفػػوادَالسػػوةَالوا ػػدةالمشػػا وَ ػػىَا

َكبػػيةَومػػاَأ صػػوهاَمػػنَ ا ػػة َغمػػ َوفػػتحَوإذاَأنػػبَبػػ َيػػديَاؼبال كػػةَ  ا ػػةَامتحػػاف
ََوكَبْػػػػُنَأَ ْػػػػػَوُبَإِلَْيػػػػهَِ﴾َٗٛ﴿َوفَََوأَنْػػػػػُتْ َِ يََئِػػػػٍذَتَػَْظُػػػػوَُ﴾َٖٛ﴿َفَػلَػػػػْوََلَِإَذاَبَػَلةَػػػػِبَاغْبُْلُنػػػػوـََ)

ؽَبػػػػػ َحيتػػػػػ َحؿَ مػػػػػوافَ(َإذاًَهػػػػػذاَالفػػػػػَوَ﴾َالوا مػػػػػة٘ٛ﴿َِمػػػػػَُْكْ ََوَلِكػػػػػْنَََلَتُػْبِصػػػػػُووفََ
َوالنفاؿ.َ
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َ؟.(َفَػَتََنِلُبواََْخاِسوِينََ)ََ(َفَػَيََنِلُبواََْخآ ِِب َََ)َاضبطَمواضعَ/َٚٙٛسؤاؿَر  َ
يفَالنوحفََوا دةَموةفوردتََ(َِلُبوْاََخآ ِِب ََفَػَيَنَََ)َأماَوردت/ََٚٙٛاعبوابَر  َََََ

 ري ٰى ين  ىن نن ٱُّٱ(:ٕٚٔالكو َيفَاؼبوضعَالوؿَمنَحؿَ موافَاويةَ)

َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط اََّ يي ىي ني مي زي
َخاِسوِينََأماَ)َ َاؼبوضعَالثاِنَيفَال ورَ)َحؿَ موافَيفَالنوحفَموت (َفوردتََفَػَتََنِلُبواَْ

َ-:(اؼبا دةََ–
 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ  خن حن جن يم

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ جح مج حج  مث

َََالضبطَوالفوا دَ/
ويفَاؼبا ػػدةََيفَحؿَ مػػواف(َ مم:َ)َاؼبوضػػم (َ بل ػػاَيفََردأتػػبَالفمػػلَ)َ -ٔ

 (. حن( َوباَتمل َافَختام اَ)َ مت)َ
َالتػػاءمػػعََيفَاؼبا ػػدةَ(متمػػنَ)َءالتػػايفَاؿَ مػػوافَوََ( جمَمػػنَ)َ ءنػػوبطَ -ٕ

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة ل ََ( حجَمنَ)

(َمػػػعَ يممػػػنَ)ََالمػػػ (َنػػػوبطَ يم ىمبمػػػدهاَيفَاؿَ مػػػوافَ)َ -ٖ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َموافَ لػ َ منََالم 
َ(َأتبَيفَسورةَاؼبا دة. مث هت:َ)َإذف َال ورة

َ(؟.َاْ ءَِمنِمَنَاَلْمِوََ-َاَلْمِوََاْ ءَِمنََ)َاضبطَمواضعَ/َٛٙٛسؤاؿَر  َ
َكل اَ/ََٛٙٛاعبوابَر  َََََ َ-حؿَ مواف:يفَاؼبواضع
 . مواف حؿ َّحتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱٱ -1
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 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت

 ٰى  ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مليك ىك مك
 . مواف حؿ َّ ني مي زي ري

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ ٌّ ٰى ٰر ٰذ(َويفَالوسػػطَاختلػػفَ)َ ىت نت متيفَالطػػوف َتشػػاباَ)َ

 . ا دةَاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب  ل ََونضبط ا(َ ٰىبز دةَ)َ
نفػػا:َيفَاعباثيػػةَمواضػػعَأخػػوىَ ػػداَاؼبػػذكورَحَثػػالث(َيفَ نت مت)َوردتََمال ظػػةَ/
َ-اغبجوات:َ–َموضماف

  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب مب ٱُّٱ -1
 .اعباثية َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

 .اعباثية َّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -2

 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -3
 يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .اغبجوات َّ  يق ىق

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ رن)ََالثػػػػػػػػاِن(َو بل ػػػػػػػػاَيفَ نبمػػػػػػػػنَاعباثيػػػػػػػػةَ)ََالوؿوضػػػػػػػػعَ بل ػػػػػػػػاَيفَاؼب -ٔ

مػػػنََالشػػػ (َ بػػػلَ نبمػػػنَ)ََالبػػػاء:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما
 .(رن)

 لػػ ََتمػػنَاغبجػػواالتػػاءَمَ ػػاَمػػعَالتػػاءَ(َنػػوبطَ نباغبجػػواتَجػػاءَبمػػدهاَ)َيفَ -ٕ
 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
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 -: ا دةَالضبطَابلشمو(َ ل َ مب زبمواضعَ)ََنضبط -ٖ

َحفَْوَْلَالنَُهََْأََاتَِوََجََُاغبَُاَيفَثََجََوَََ***َافَْوََمَْ َََِحؿَِيفََةٌَثََاَلَثََ"َ مب زب "
َ(؟.ََ َلْيِ  ََْيَػُتوبََُ-َيَػُتوبَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٙٛسؤاؿَر  َ

مواتَيفَال ورََثالثَمفتو ةَالباء(َ َ َلْيِ  ََْيَػُتوبَََوردتَ)/ََٜٙٛاعبوابَر  َََََ
َحؿ ََ– موافََ) َ(َال زابَ-َاؼبوضعَالوؿالتوبة (َ َسبنت ا َيفَحؿَ موافَ جب  )

َ-:وال زاب
 . مواف حؿ َّ خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ٱُّٱٱ -1

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -2

 .التوبة َّ  ام يل ىل مل يك مكىك

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ -3
 .ال زاب َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ

منَسورةَالتوبةَاويةََاؼبوضعَالثاِنفوردتَموةَوا دةَفنطَيفَ(َََ َلْيِ  ََْيَػُتوبَُأماَ)َ
(َٔٓٙ(َ َالو يدة َالمَايةَابوية َ ل َ ا دة َونضبطه  خف حف ُّٱ(:َابلض (

َالوؿ َاؼبوضعَ َّ  مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف
(َيفَنف،َاويةَلك)َفتحة(ََو ىفَ)فتحةَ(َنوبطَب َ لك)ََابلفتحمنَالتوبةَ

َ َواجملاوَر ل  َاؼبوافنة َة ا دة َاؼبوضع ََ(َيَػُتوبََُ)َابلض َالثاِن  َب  َضمةنوبط
 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورةَ(َ ل َيَػُتوبَُ(َوضمةَ)َجك)

َ(.ٖٕٓالتوبةَورداَيفَنف،َالصفحةَ)َموضم َ/ََٔمال ظة
مواتَيفَالنوحفَالكو َوَلَدا  ََشباف(َوردتَََلَملَُّكْ َتُػْوضَبُوفََاويةَ)ََ/َٕمال ظةَ

َ–َٕٗٓ ََٖٙال واؼََ–َ٘٘ٔالنماـََ-ٕٖٔحؿَ موافَغبصوهاَيفَاؼبواضع:َ)َ
( َفنطَأودَالتَويهَإ:َأنهََٓٔاغبجواتََ–َ٘ٗي،ََ–َٙٗالَملََ–َٙ٘الَورَ
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َ ََوا دموضع َبز دة َجاء ََالواوفنط ََتُػْوضَبُوفََََلَملَُّك َْوََ) َوهو َالوؿ( منََاؼبوضع
(َ  مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱٱ(:ٖٙاَل واؼَاوية

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَ ل َهونضبط َّ حئ جئ يي ىي ني

حؿََ(َتُػْوضَبُػػػػوفََََلَملَُّكػػػػ َََْوالوَُّسػػػػوؿَََاللََََّوَأِطيُمػػػػواََْ)َاضػػػػبطَمواضػػػػعَ/َٓٚٛسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ
َ؟.(َالَورَتُػْوضَبُوفََََلَملَُّك َْالوَُّسوَؿَََوَأِطيُمواََْ موافَ)

َ-او تَه :/ََٓٚٛاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ  خم حم جم هل مل خل ٱُّٱٱ -1

 .الَور َّ نن من  زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱٱ -2

ََ/َالضبط
 ا ػدةَالػز دَلل ػورةَ لػ ََونضػبط ا(َ مليفَحؿَ موافَأتبَبز دةَاسػ َاعبػالؿَ)َ

َ َسورةَحؿَ موافَأطوؿَمنَسورةَالَور.الطوؿ
ػػػػنَرَّبُِّكػػػػْ ََوَجَّػػػػٍةَََوَسػػػػارُِ واَْ)ََاضػػػػبطَاو ت:َ/َٔٚٛسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ ِإَ:ََمْةِفػػػػوٍَةَمِّ

ػػػمََََ ْوُضػػػَ ا ِإَ:ََمْةِفػػػوٍَةَََسػػػاِبُنواَ)(َحؿَ مػػػوافَٖٖٔ.....أُِ ػػػدَّتَََْواَلْرضََُاَواتَُال َّ
َ؟.اغبديدَ(َٕٔ....أُِ دَّتَََْواْلَْرضََِال ََّماءَكَمْوِضَََمِّنَرَّبُِّكْ ََوَجٍَّةََ ْوُضَ ا

َ-او تَه :/ََٔٚٛاعبوابَر  َََََ
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 . مواف حؿ َّ خن حن

 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -2
 .اغبديد َّ خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي  ني مي زيري ٰى

ََ/َالضبط
مػػػنَكلمػػػةََالػػػواءَوالمػػػ َ(:َنػػػوبطَ ىك(َويفَاغبديػػػدَ)َ مليفَحؿَ مػػػوافَ)َ -ٔ

 ا ػػػػدةَربػػػػطَ ػػػػوؼَمػػػػنَاؼبوضػػػػعَفَ لػػػػ َوامػػػػ مػػػػنََالػػػػواءَوَالمػػػػ (َمػػػػعَمل)
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مػنَالزا ػدةَالػواوَ(َيفَاغبديد ََو ىك:َ)َإذف َاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
  َوملَأتتَيفَاغبديد. ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل ََنضبط ا(َ مل)َ

صبػػعَََونضػػبط َابإلفػػواد(َ  زنويفَاغبديػػدَ)ََابعبمػػع(َ ىماؿَ مػػوافَ)َيفَ -ٕ
 . ا دةَال ورةَالطوؿ(َ ل َ ىمكلمةَ)َ

َ ا ػػػػػػدة لػػػػػػ ََونضػػػػػػبط ا(َ رن مم(َويفَاغبديػػػػػػدَ)َ  مميفَاؿَ مػػػػػػوافَ)َ -ٖ
(َيفَسػػػورةَاغبديػػػدَوهػػػ َاؼبتػػػ خوةَيفَ رن):َأيَز دةَاؼبتػػػ خوَللموضػػػعَالػػػز دة

 توتيجَال ور.

يفَاويتػػ َأكثػػوَمػػنَو فػػة:َ ضػػيةَالػػواوَوانمػػدام ا َال ػػمواتَوال ػػماء َ وضػػ اَ/َََٔفا ػػدة
َوكموض َللمتن َوَللذينَحمَواَابَورسله َذلََفضلَهللاَوملَتودَيفَاويةَالثانية.

َال ماءَوال مواتَ:
َالنوحِنَؽباَممَياف:ال ماءَيفَاللةةَويفَاؼبدلوؿَ

َكنولػػػهَتمػػػا::َ"ولنػػػدََزيَّػػػاَالّ ػػػماَءَالػػػدنياَدبَصػػػابيحَ"َٔ ػػػػَوا ػػػدةَال ػػػمواتَال ػػػبع 
َاؼبلَ.
َكلَماَ الَوارتفعَ نَالرضَػٕ َف نفَالبيبَيفَاللةةَي م َظباء.ََػ

نْػَياََواْوِخػػوَةَِ ػػاؿَتمػػا::َ"َ َُيفَالػػدس ََكػػاَفََيظُػػنسَأَْفَلَػػػْنَيَػَُْصػػوَُهَاللَّ فَػْلَيْمػػُدْدَِبَ ػػػَبٍجَِإَ:َََمػػْن
ََكْيػُدُهََمػاَيَةِػياَُ ْليَػْنَطْعَفَػْليَػَْظُػْوََهػْلَيُػْذِهَْبَّ أيَ:َ)َينػوؿَاؼبف ػووف٘ٔ"اغبػ،:َال ََّماِءَمُثََّ

َليمدَ بالَإ:َسنفَبيتهَمثَليخَقَنف ه(َفال ماءَهَاَدبم َال نف.
َ.ٚٔالو د:َ"َ اَلْبَأَْوِديٌَةَبَِنَدرَِهاأَنْػَزَؿَِمَنَال ََّماِءََماًءَفَََو دَتكوفَدبم َال حاب:َ"
َ"َنوح.َيَزؿَال ماءَ ليك َمدراراو دَتكوفَدبم َاؼبطوَ:َ"َ

ػػػَماِءََمػػػاََو ػػػدَتكػػػوفَدبمػػػ َالفضػػػاءَواعبػػػوَ:َ" أمََلَْيػَػػػَوْواَِإَ:َالطَّػػػْيَُِمَ ػػػخَّوَاٍتَيفََجػػػوَِّال َّ
َاللََُّ َ.َٜٚ"الَحل:َيُبِْ ُكُ نََِّإَلَّ
َػاََيصَّػمَُّدَيفََ)َاعَالمايلوذكوهذاَاَلرتف ََكَ مبَّ َوَمْنَيُػوِْدَأَْفَُيِضػلَُّهَهَبَْمػْلََصػْدرَُهََضػيِّناًََ َوجػًا

ػػػَماءَِ َكلمػػػةَواسػػػمةَجػػػداَ ػػػدَتكػػػوفَدبمػػػ َال ػػػحابَأوََ.ٕ٘ٔالنمػػػاـ:(ََال َّ فال ػػػماء
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اؼبطوَأوَالفضاءَأوَال نف َوبػذاَتكػوفَال ػمواتَوال ػمواتَمػوطنَاؼبال كػةََجػزءاَ
َكػػلَمػػاَ ػػالَوارتفػػعَفبػػاَ ػػداَالرض َوال ػػمواتَجػػزءَمَ ػػاَمػػنَال ػػم اء َلفَال ػػماء

بػػذاَاؼبمػػ َالواسػػعَالػػذيَيشػػملَالفضػػاءَوال ػػنفَواؼبطػػوَوال ػػحاب َفػػإفَ)ال ػػماء(َ
َتشمل اَوغيها.تكوفَأوسعَمنَ)ال موات(َف  َ

َيفَال َّػػَماَواِتََواْلََ ػػاؿَتمػػا::َ"َ ػػوَّ و ػػاؿ:ََ(َٙ)الفو ػػاف:َْرضَِ ُػػْلَأَنْػزَلَػػُهَالَّػػِذيَيَػْملَػػُ َال ِّ
يكػوفَسػواََ"َلفَالنػوؿَأوسػعَمػنَال ػو َف ػوَ ػدرّبَيمل َالنوؿَيفَال ػماءَوالرض"

(.َوؼبػػػاََيفَال ػػماءَ(َوسػػعَو ػػاؿَ)َالنػػػوؿَفلمػػاَوسػػعَ ػػاؿَ)َأوج ػػواَوال ػػوَجػػزءَمَػػػه 
َضيقَو اؿَ)ال و(َ اؿَ)ال موات(َ.

َكموضَ: َ- وض ا 
( َولكػػػػنَ َػػػػدماََضػػػػ اَال ػػػػموات َوَ(َ ػػػػاؿَ)َال ػػػػمواتَولػػػػذلََؼبػػػػاَ ػػػػاؿَ)

َكمػوضَال ػماءَات ػمبَات ػا اَهػا الَجػاءَِبداةَالتشػبيهَ) (َلفَاؼبشػبهََ وضػ ا
َبهَ ادةَأبلغَمنَاؼبشبه َف  ََلَتبلغَهذاَاؼببلغَالواسعَالذيَيشملَكلَا ء.

(َأت)َ امػػةَ"وال ػػماءَبَيَاهػػاَِبيػػد"َ َ"ويفَال ػػماءَرز كػػ ََال ػػماءَكلمػػةَ)
ت َمنَيفَال ماء.."َمثَتت عَلاياءَأخوى َفمَػدماَينػوؿ:َوماَتو دوف"َ َ"أأمَ

"سػػػبعَظبػػػواتَطبا ػػػا"َف ػػػ َلي ػػػبَالفضػػػاءَوَلَال ػػػنفَوَلَال ػػػحاب َفمَػػػدماَ
لهنػاَأ ػػوىَوأوسػعَوألػػلَو لػ َهػػذاَبػنَالتمبػػيَََات ػمبَ ػػاؿَ)كمػوضَال ػػماء(

َ.َكلهَيفَاويت 
ال ػػماء.ََهَػػاؾَاسػػتمملَالكػػاؼَللتشػػبيهَوهَػػاَملَي ػػتخدم ا.َال ػػمواتَصبػػع

صػػحيحَهػػ َمفػػودَلكػػنَ يَمػػاَ )َو ػػدهاَأت)َلمػػدةَمصػػا .َال ػػماءَوالرضَ
 ظيمةَجػداًَفاسػتمملَؽبػاَالتشػبيهَلهنػاَغػيَؿبػدودةَلكػنَؼبػاَاسػتمملَال ػمواتَ

(َللتنويج.َلكنَالموّبَؼباَي ػمعََ وض اَال مواتَوالرضَإستمملَالتحديدَ)
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اءَالو:َالوا ػدةَلكػنَؼبػاَ وض اَ وضَال ػمواتَوالرضَ ػدَيف ػ َمَ ػاَال ػم
(َأ ػػوىَمػػنََكمػػوضَ(َيف ػػ َأفَهػػذاَإطػػالؽ.َ)َكمػػوضَال ػػماءَوالرضَ ػػاؿَ)

َ) وض ا(َوأللَوأوسعَهكذاَيُف  .َ
َأ دتَللمتن  َأ دتَللذينَحمَواَ:

مثَوصػػػف  َيفَاو تَالتاليػػػة َو َػػػدماَوسػػػعَ مػػػ ََللمتنػػػ  َػػػدماَضػػػيقَ ػػػددهاَ
وملََاؼبتنوفَجزءَمنَالػذينَحمَػوا وهؤَلءََ(ََورسلهالذينَحمَواَابَالنوؿَلي عَاػبلقَ)

َ.وبددَ مالَؿبدداَؽبؤَلء
َسابنوا َسار واَ:
( َو َػدماَ ػاؿَ)سػابنوا(ََ وضػ اَال ػمواتَوالرضَ اؿَ)َ(َسار واَ) َدماَ اؿَ

كثػوةَاػبلػقَاؼبتج ػ َؼبكػافَوا ػدَتنتضػ َاؼب ػابنة ََ(َكموضَال ػماءَوالرضَ اؿَ)
َاؼب ار ةَفنطَ َولي،َاؼب ابنة.فإفَ ّلواَا تض َذلََ

ات عَاؼبكػافَفات ػعَاػبلػقَ َذكػوَال ػماءَالػ َتشػملَال ػمواتَوز دةَ َوذكػوَالػذينَ
"َ.َلفَذلػػػََفضػػػلَهللاحمَػػػواَابَورسػػػلهَوهػػػ َتشػػػملَاؼبتنػػػ َوز دةَ َمثَزادَو ػػػاؿ:َ"

َالفضلَأوسعَفباَجاءَيفَحؿَ موافَبلَالفضلَواضحَإذَجاءتَ امة
َتكوارَالمطفَ:

َكػلَوا ػدةَيَاسػجَمػاَهػ َفيػه َففػ ََو كذلََلوََل ظَاَالَا يةَالفَيةَلوأيَاَوضػع
(ََيضػػػا فَؽبػػػ َ(َو)َ)الفضػػػلَالمظػػػي َ(َوَحمَػػػواَابَسػػػورةَاغبديػػػدَتتكػػػورَ بػػػاراتَ)

ففي اَتفضالتَكثية.َوكذلََوضعَالواوَيفَسار واَ َحيةَحؿَ موافَفي ػاَتماطفػات َ
َاؼبتن َوالموَابلتنوىَيتكورَ دةَموات.ويفَحؿَ موافَنوىََأماالخوىَفبالَ طف

ؼباَأن)َإ:َسياؽَاو تَلذاَننوؿَدا مػاًَف ػ َاو تَيكػوفَابلوجػوعَإ:َال ػياؽ.َ
ََوَََ َأَيػسَ ػػاَالَّػػِذيَنََحَمَُػػواَََلَأَتُْكلُػػواَالػػّواَِبََأْضػػَمافًاَُمَضػػاَ َفًةََ)نال ػػاَاويػػةَالو:َ اتػَُّنػػواَاللَّ

ََوََ(َٖٔٔاتػَُّنػػػػػواَالَّػػػػػػاَرَالَّػػػػػػِ َأُِ ػػػػػدَّْتَلِْلَكػػػػػػاِفوِيَنَ)وََ(ََٖٓٔفَ)َلَملَُّكػػػػػْ َتُػْفِلُحػػػػػػَو أَِطيمُػػػػػػواَاللَّ
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َ

ٖٜٙ 

هَػػاؾَتشػػويعَوهنػػ َ ػػنَارتكػػابَإمثَ ظػػي  َود ػػوةََ((َٕٖٔوالوَُّسػػوَؿََلَملَُّكػػْ َتُػْوضَبُػػوَفَ)
َ(َسػػػػار واَإ:َمةفػػػػوةَوَ)مػػػػاَيوصػػػػلك َإ:َالَػػػػار ََل ػػػػاَالػػػػواوات َمثََاللتنػػػػوى ََاتنػػػػَو

نْػَياََيةَيفَإطارَالمطف.َبيَماَاويػةَالخػوىَيفَسػورةَاغبديػدَ)جاءتَاو َػاَاغْبَيَػاُةَالػدس أمبَّ
ََكَمثَػػػػِلََغْيػػػػٍمَأَْ َجػػػػَجَ ػػػػََُكْ ََوَتَكػػػػاثُػٌوَيفَاْلَْمػػػػَواِؿََواْلَْوََلِد َلمِػػػػٌجََوؽَبْػػػػٌوََوزِيََػػػػٌةََوتَػَفػػػػاُخٌوَبَػيػْ

يَِ ػػيُ،َفَػتَػػػوَاُهَُمْصػػفََ َيُكػػوُفَُ طَاًمػػاََويفَاْوَِخػػوَِةََ ػػَذاٌبََاػػِديٌدََوَمْةِفػػوٌَةَاْلُكفَّػػاَرَنَػَباتُػػُهَمُثََّ وًّاَمُثََّ
ََمتَػػػاُعَاْلةُػػػُوورَِ نْػَياَِإَلَّ ََورِْضػػػَواٌفََوَمػػػاَاغْبَيَػػػاُةَالػػػدس (َفي ػػػاَنػػػوعَمػػػنَاإليضػػػاحََ(ٕٓ)َِمػػػَنَاللَِّ

(َمػػػنَغػػػيَالػػػواو.ََسػػػابنواَوالشػػػوحَلنضػػػيةَمميَػػػةَمثَمػػػاَ َػػػدانَهنػػػ َأوَأمػػػوَفجػػػاءتَ)
سػػار وا(َؼبػػاَيكػػوفَتشػػويعَويكػػوفَهَػػاؾَإمثَ ظػػي َوهػػوالوابَ لػػ َارتكػػابَاؼبخالفػػة.َ)َو

َكثػػيَمػػنَاؼب ػػلم َيتمػػاطوفَابلػػوابَ بػػلَربويبػػهَفلمػػاَجػػاءَالتحػػو َطلػػجَمػػَ  َأفَ وكػػاف
َكػػلَوا ػػدَم ػػؤوؿَ ػػنَفملػػهَلنػػهَأمػػوَاخصػػ َ ي ػػار واَولي ػػبَم ػػ لةَم ػػابنةَوإمبػػا

َكيػػػفَُي ػػػ وعَؽبػػػا؟َابلتوبػػػةَوالتوبػػػةَاخصػػػيةَفجػػػاءتََفطلػػػجَإليػػػهَأفَُي ػػػوعَإ:َمةفػػػوة.
كلمػػةَسػػار وا.َلػػي،َهَػػاؾَؾبػػاؿَللم ػػابنةَأنػػبَوحَخػػو.َاوفَاؼبَاسػػبةَتمَيػػََوالكػػالـَ

(َالكػالـَ لػ َالػدنياَوالػدنياَفي ػاَمَاف ػاتََسػابنواَ لػ َالػوابَوالػوابَاخصػ .َلكػنَ)
اخوَالَػاسَوتَاف،َولمجَوماَمنَلمجَإَلَوفيهَمَاف ةَوالل وَيتَاف،َفيهَالَػاسَوالتفػ

َكُلَيويدَأفَيظ وَا نهَفيهَوتفاخوَيت ػابنوفَيفَالفخػو.َ يتَاف وفَفيه.َاللمجَوالل و
اؼبوضوعَلي،َهَاَولكنَاؼب ابنةَه َأفَتت ابنواَإ:َمةفوةَمػنَربكػ َتلجػ وفَإ:َهللاَ

َََتما:َ نَهذاَالل وَوالمبمَلكنَفيهَت ابقَوال باؽَ طماًَفيهَسو ةَوز دة.
َََ(.ا  َد.َفاضلَال امَوَ)

َكمػػوضاذاَاد /َٕفا ػػدةَ َكػػاؼَالتشػػبيهَ) هنػػاَإفَمػػعَكلمػػةَ)َال ػػماواتَ(ََ(َخلَػػاَفي ػػا
َكػػػػػػػاؼَالتشػػػػػػػبيهَليوضػػػػػػػحتػػػػػػػمػػػػػػػاَ لوضػػػػػػػحَأَوَ تنلػػػػػػػلَالصػػػػػػػفة  :هَدبثػػػػػػػاؿَن ػػػػػػػتخدـَفيػػػػػػػه

 ؟( َف ي مػػػػػاَا ػػػػػويَوامكػػػػػنَيفَالصػػػػػػفةَ(َاـَ)َانػػػػػبَكالسػػػػػدَاذاَ لػػػػػبَ)َانػػػػػبَاسػػػػػد
َك نََربولبَلسدَلََالصفاتَابلطبعَ)َانبَاسد َََ%.َٓٓٔكاملةََ(
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َلػػػنَولكػػػنَ ََٝٓ٘ ػػػىَاوََٕٓاوََٓٔردبػػػاَفنػػػط َلػػػهَاػػػبيهَفانػػػب(ََكالسػػػد)ََمػػػاأ
ََابنوا...)سػػػَٕٔولػػػذلََسػػػَنوؿَمػػػاَ الػػػهَهللاَتمػػػا:َيفَسػػػورةَاغبديػػػدََ.َٝٓٓٔتكػػػوف

َكػػاؼَالتشػػبيهَولهنػػاَ كمػػوض)َال ػػماء(َأتػػ َمم ػػاَبلفػػاَ)َال ػػماء(َابؼبفػػود ََلفَمم ػػا
َََ.(َفنطَورسله دَا دتَ)َللذينَامَواَابَ

َ(َيفَسػػػػػػػػورةَاؿَ مػػػػػػػػوافَاؼبتنػػػػػػػػ َوا ػػػػػػػَ َولكػػػػػػػنَ يَمػػػػػػػػاَارادَافَيتحػػػػػػػدثَ ػػػػػػػػنَ)
 فإنػػػػهَالػػػػذينَهػػػػ َا لػػػػ َمػػػػنَ)الػػػػذينَامَػػػػواَ..فنػػػػط َ(-َٖٙٔ-ٖٖٔ-وسػػػػار وا...َ()
وجَػػػةَ وضػػػ اََفلػػػ َينػػلَ"كمػػػوض"َولكَ ػػػاَ ػػاؿَ)َ(َسػػػيحذؼَكػػػاؼَالتشػػبيه (َ-ٔ

َ (.َال ماوات
َكمػػػػػػػوضَال ػػػػػػػماءةَاعبمػػػػػػػع(َ لػػػػػػػ َصػػػػػػػيةَال ػػػػػػػماواتَ)بػػػػػػػػػَأتػػػػػػػ ََ-ٕ  ." َوملَينػػػػػػػلَ"

 َوايضػاَ(َابلطبػعَوذلػََحبػذؼَكػاؼَالتشػبيهَف وَهَاَيوسعَاعبَةَونميم ػاَ)َللمتنػ 
 .نػػػػػػػػػػػػػػػػهَيتحػػػػػػػػػػػػػػػػدثَويصػػػػػػػػػػػػػػػػفَاؼبتنػػػػػػػػػػػػػػػػ (َابعبمػػػػػػػػػػػػػػػػعَلَواتا)َال ػػػػػػػػػػػػػػػػمػَجػػػػػػػػػػػػػػػػاءَبػػػػػػػػػػػػػػػػ

)َالػذينَيَفنػوفَيفَال ػواءََوأيضػاَلنػهَهبمػعَؽبػ َالصػفاتَالمظيمػةَويربزهػاَبنولػه -ٖ
لةػػػياَوالمػػػاف َ ػػػنَالَػػػاس..َمثَوصػػػف  َاب ػػػَ َبنولػػػهَ)َوهللاَوالضػػػواءَوالكػػػاام َا

وتمػػددَوصبػػعَالصػػفاتَيَاسػػبهَ(َ..... (َ..والػػذينَاذاَفملػػواَفا شػػةَاوَوبػػجَا ػػَ 
 .تمددَوصبعَ"َال ماوات"َايضا

نمػػ َاجػػوََو)َ (َالمطػػف َولػػذلََ ػػاؿَمم ػػاَونال ػػاَهَػػاَتمػػددَالصػػفاتَوبيَ ػػاَ)َواو
َ(د.َسامحَالنلينَ.َ)َوهذاَهوَاؼبيزافَالنوحِنَاؼبب و  َلواو(َممطوفةَايضاَابَالمامل 

َ(؟.ََوالَِّذيَنَِإَذاَ)َاضبطَمواضعَ/َٕٚٛسؤاؿَر  َ
َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََأربع(َََوالَِّذيَنَِإَذاَوردتَ)/ََٕٚٛاعبوابَر  َََََ

َِإَذاَوالَِّذيَ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(الشورىََ–موضمافََالفو اف َ"َتفو واََن
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ٖٚٔ 

َمعَ موافََموت  َتشاوروا َومم َ) َالفو افَووردتَفي اََموت َتفو وا( َأيَسورة )
َ-:(َأيَسورةَالشورىَتشاوروا َومم َ)َموت 

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ

 .الفو اف َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ٱُّٱ -2

 .الفو اف َّ زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ٱُّٱ -3

 .الشورى َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػػوافَ ػػػ َ (َمػػػعَ ٍّمػػػنَ)َالمػػػ َ(َنػػػوبطَ َّ ٍّبمػػدهاَيفَحؿَ مػػػوافَ)َ -ٔ

 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ
 رن)ََالثػػػػػػاِنوبمػػػػػػدهاَيفََ( جلَ)َالوؿ:َبمػػػػػػدهاَيفَموضػػػػػػم يفَالفو ػػػػػػافَ -ٕ

(َ بػلَ جلمػنَ)ََاؽبمػزة:َ ا ػدةَاليتيػجَاؽبجػا   ل ََونضبط ما(َ من زن
 (. رنمنَ)ََالذاؿ

َصػػاد(َمػػعَ  جئ)ََصػػاد(َنػػوبطَ مئ خئ حئ  جئبمػػدهاَيفَالشػػورىَ)َ -ٖ
َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َمئ)

َ(؟.َفَػَمُلواَْفَاِ َشةًََ)َاضبطَمواضعَ/َٖٚٛسؤاؿَر  َ
َََََ َر   ََٖٚٛاعبواب /(َ َفَاِ شَََوردت ََةًَفَػَمُلوْا َ)َمو ف( َيف َ مواف َ–حؿ

َ-:(ال واؼ
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ

 مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ٱُّٱ -2

 .ال واؼ َّ مص خص حص مس خس حس جس مخجخ



 ٕٖٚ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

ََ/َالضبط
(َ مب خب(َوبمػػػػػػػدهاَيفَال ػػػػػػػواؼَ)َ ّٰ ِّ ُّبمػػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػػوافَ)َ

مػػػنََالنػػػاؼ(َ بػػػلَ ِّ ُّمػػػنَ)ََاؽبمػػػزة:َتيػػػجَاؽبجػػػا   ا ػػػدةَالَي لػػػ ََونضػػػبط ما
َ(.خب)

َ(؟.َاََلُمواَْأَنُفَ ُ  ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٗٚٛسؤاؿَر  َ
َحؿَ مػػػوافَمػػػواتَيفَال ػػػورَ)َسػػػب(ََاََلُمػػػواَْأَنُفَ ػػػُ  ََْوردتَ)/ََٗٚٛاعبػػػوابَر ػػػ َ

 ا ػػػػػدةَالضػػػػػػبطَ لػػػػػ ََونضػػػػػبط اَ(َسػػػػػػب َ-إبػػػػػواهي ََ–َهػػػػػودَ–َالَ ػػػػػاءَ–َموضػػػػػماف
َََ-:ابلشمو

َََاََمََ"ََ َََاََلُمواَْأَنُفَ ُ  ََْ"َدٍَوَْهََُـََوَْ ػَََ*** َبََسََ الواَلػََِي ََاهَِوََبػَْوإََِافََوََمَْ ََِاءَُ ََنَِ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ مئنئ زئ

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ

 مب خب حب جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -3
 مج حج  مث هت مت خت حت جت  هب
 .الَ اء َّ جخ مح جح

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ  زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -4
 .هود َّ  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت  يب

  نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -5
 .إبواهي  َّ رث يت ىت

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػنَََاؽبمزةمَ اَمعََاؽبمزة(َنوبطَ مئ)ََالوؿبمدهاَيفَحؿَ موافَاؼبوضعَ -ٔ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٖٚ 

َكلمػػةَ)َاذف( ََصػػدَبػػهَاؼبوضػػعَالوؿا )ََأوؿكلمػػةَ (َأتػػبَبمػػدهاَ زئ رئ:
 .الثاِنيفَاؼبوضعَ

نػػػػػػوبطََ( مث هت مت خت حت جتَيفَالَ ػػػػػػاءَ)بمػػػػػػدهاَ -ٕ
ال ػػػ َ(َمػػػعَ مث - مت - حتمػػػنَالكلمػػػاتَ)َال ػػػ َ ػػػوؼَ

 ا ػدةَربػطَر ػفَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاءَ لػ َ ػمنَاس َسػورةَالَ
 .اس َال ورة

نوبطَ وؼَاؽباءَمنَالكلمػاتََ( زب رب يئ ىئبمدهاَيفَسورةَهودَ)َ -ٖ
 ا ػػػدةَربػػػطَر ػػػفَمػػػنَ(َمػػػعَاؽبػػػاءَمػػػنَاسػػػ َسػػػورةَهػػػودَ لػػػ َ زب رب)َ

 .اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

مػػػنَالبػػػاءَ(َمػػػعَ ىبمػػػنَ)َالبػػػاءَ(َنػػػوبطَ يب ىببمػػػدهاَيفَسػػػورةَإبػػػواهي َ)َ -ٗ
 ا دةَربطَر فَمنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َواهي َ ل َباس َسورةَإ

َ.ال ورة
َ(؟.َيَػْةِفُوَالذسنُوبَََ)َاضبطَمواضعَ/َ٘ٚٛسؤاؿَر  َ

َالذسنُوبَََوردتَ)/ََ٘ٚٛاعبوابَر  َََََ ََيَػْةِفُو َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(
َ-:(َالزمو

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ

 جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -2
 الزمو َّ مح  جح مج حج مث متهت خت حت

ََ/َالضبط
 لػػػػ ََونضػػػػبط ما(َ مت(َوبمػػػػدهاَيفَالزمػػػػوَ)َ مب زببمػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػوافَ)َ

َ(. متمنَ)ََاعبي (َ بلَ مب زبمنَ)ََاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  
مػػواتَيفَالنػػوافَالكػػو َيفَاؼبواضػػع:َ)َالبنػػوةََسػػبع(َوردتَََوُهػػْ َيَػْمَلُمػػوفََ)ََمال ظػػةَ/



 ٖٗٚ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

(َوَلََٗٔاجملادلػػػػةََ–َٙٛالزخػػػػوؼََ–َٖ٘ٔ ََٛٚ ََ٘ٚحؿَ مػػػػوافََ–َٙٗٔ ََ٘ٚ
مواضػػػعَمَ ػػػاَوردتَيفَالزهػػػواوين ََطبػػػ،دا ػػػ َغبصػػػوهاَيفَضػػػابط َفنػػػطََل ػػػاَأفَ

َوموضعَيفَالزخوؼَوموضعَيفَاجملادلة.
َ(؟.َمَّْةِفوٌَةَمِّنَرَّبِِّ ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٙٚٛسؤاؿَر  َ

دمحم( َيفََ–يفَ)حؿَ موافََمو ف(ََمَّْةِفوٌَةَمِّنَرَّبِِّ ََْوردتَ)/ََٙٚٛاعبوابَر  َََََ
َ ََالواودمحمَأتبَبز دة ََمِّنَرَّبِِّ ََْمَّْةِفوَةٌَوََ) َللموضعَ ل ََونضبط ما( َالز دة  ا دة

َ-:اؼبت خو
 لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ مل يك ىك مك

 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث ُّٱ -2
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 .دمحم َّ هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ خئمئ

َنِْمػػ ََحؿَ مػػوافَ)ََ(ََأْجػػُوَاْلَمػػاِمِل ََََونِْمػػ َََ)َاضػػبطَمواضػػعَ/َٚٚٛسػػؤاؿَر ػػ َ
َ؟.(َالزموََأْجُوَاْلَماِمِل ََََِْم ََفََ(َالمَكبوتَ)َََأْجُوَاْلَماِمِل ََ

َ-او تَه :/ََٚٚٛاعبوابَر  َََََ
 لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ مل يك ىك مك

 لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث  ُّٱ -2

 .المَكبوت َّ ام يل ىل مل يكىك مك

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -3
 .الزمو َّ  حل جل مك لك خكحك جك



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٚ٘ 

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َؼبػػػػػػاَتنػػػػػػدـَ طػػػػػػفَ يك ىك مكبثبػػػػػػوتَالػػػػػػواوَ)َََيفَحؿَ مػػػػػػوافجػػػػػػاءتَ -ٔ

َِإَذاََوالَّػػػػِذينَََ-َاْلَمػػػػاِف ََوَََ–ََواْلَكػػػػاِاِم َََ–َيَُِفُنػػػػوفَََالَّػػػػِذينََالوصػػػػاؼَاؼبتندمػػػػة:َ)َ
(َانسػجَذلػََالمطػفََوخلػودَ–ََوَجَّػاتٌََ–َمَّْةِفوَةٌَََجَزحُؤُه َ-َُيِصوسواَََْوملَََْ-َفَػَمُلواَْ
َواو(َوملَيتنػػػػدـَمثلػػػػهَيفَالمَكبػػػػوتَفجػػػػاءتَبةػػػػيَ مكالتمػػػػددَوالتفخػػػػي َ)ََبػػػػواو

َواو َوايضػػػػػػػػاَاربط ػػػػػػػػاَأفَال ػػػػػػػػورةَالػػػػػػػػ َيفَاظب ػػػػػػػػاَ( ملوك نػػػػػػػػهَسبػػػػػػػػاـَاعبملػػػػػػػػةَ)َ
)َحؿَ مػوافَ(َأتػبََواو(َوالػ َلػي،َيفَاظب ػاَ مل)ََواو)المَكبوت(َأتبَبػالوَ

 (َ ال ةَ ك ية. مك)ََابلواوفي اَ
(َلفَاَلتصػػػاؿَيفَهػػػذهَاويػػةَدبػػػاَبمػػػدهاَأكثػػػوَ مل)ََالػػواويفَحيػػةَالمَكبػػػوتَحبػػػذؼَ -ٕ

 .َّىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل.....ُّٱٱفبم َالنوحءَينوأ:َ
َالوؿَيفَاعباممةَ -ٖ هَاؾَأوؿَمكػورَهَػاؾَأكثػوَمػنَأوؿَف  طيػبَكػلَ َدماَتكوـّ

وا ػػػدَسػػػيارةَهػػػذاَنمػػػ َأجػػػوَالمػػػػامل  َلكػػػنَأوؿَالوا ػػػلَالػػػذيَهػػػوَأوؽبػػػ َأخػػػػذَ
سػػيارت َهػػذاَونمػػ َأجػػوَالمػػامل َهػػذهَأ ػػوىَمػػنَالو: َأمػػاَفػػَم َأجػػوَالمػػامل َ

 هذهَ َدماَي تلموفَاعبا زة.َ
ػػَنَاعْبَّػػِةَُغَوفًػػاَذَبْػػوِيَِمػػنَرَبِْتَ ػػاََوالَّػػِذيَنَحَمَُػػواََوَ ِملُػػواَالصَّػػَ ػػاؿَتمػػا:َ) اغِبَاِتَلََُػبَػػػّوِ َػَػَُّ  َمِّ

َك هنػػاََ(َالمَكبػػوتٛ٘)َأْجػػُوَاْلَمػػاِمِلَ ََنِْمػػ ََاْلَنْػَ ػػاُرََخالِػػِديَنَِفيَ ػػاَ (َُغػػَوؼَغوفػػاتَهػػذه
َويصػػل ََ دررَو  ػوتَأ جوبػةَالمجا ػػج َنمػ َأجػوَالمػػامل َ لػ َالممػلَالصػػا َيصػـو

لم َاؼبؤمَ َابَإذاَداومواَ ليهَؽبػ َأجػوه َالمظػي َالػ َهػ َاعبَػةَالػ َكماَصبيعَاؼب 
في اَماََلَ  َرأتَوَلَأذفَظبمبَوَلَخطػوَ لػةَ لػجَبشػوَهػذاَنِمػ َأجػوَالمػامل .ََ
كلَمؤمنَبديَهَويطبنهَابلشكلَالػذيَأمػوَهللاَ ػزَوجػلَ بػادهَوالوسػلَ لػ َأيَوجػهَ

ػػػػوَّاءََ) َػػػػده َد ػػػػةَهػػػػذاَنمػػػػ َأجػػػػوَالمػػػػامل .َلكػػػػنَهَػػػػاؾَأانسَ الَّػػػػِذيَنَيَُِفُنػػػػوَفَيفَال َّ
َاْلُمْحِ َِ ََ وبُِجس َوالَِّذيَنَِإَذاَ(َٖٗٔ)ََوالضَّوَّاءََواْلَكاِاِمَ َاْلَةْيَاََواْلَماِفَ ََ ِنَالَّاِسََوالّلَُ

ِلذَُ الّلََفَاْستَػْةَفُوواَْ أَنْػُفَ ُ ْ َذََكُوواَْ فَاِ َشًةَأَْوَاََلُمواَْ الّلََُنُوِبِْ ََوَمنَيَػْةِفوَُفَػَمُلواَْ الذسنُوَبَِإَلََّ
َوُهػْ َيَػْمَلُمػوفََ َ َل ََماَفَػَمُلواَْ ِػْ ََوَجَّػاٌتَ(َٖ٘ٔ)ََوملََُْيِصوسواَْ ػنَرَّبِّ ََجػَزحُؤُه َمَّْةِفػَوٌةَمِّ ََ أُْولَػػِئ
اػ واتََ(َ مواف(َحؿَٖٙٔ)ََأْجُوَاْلَماِمِل ََََونِْم ََذَبْوِيَِمنَرَبِْتَ اَالَنْػَ اُرََخاِلِديَنَِفيَ اَ
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هػػذهَموتبػػةَأ لػػػ .َ(َََأْجػػُوَاْلَمػػاِمِل ََََونِْمػػ ََ)ََ ويػػةَصػػربواَ لي ػػاَويَػػدموفَويمػػودوفَ ػػػاؿ
َالنيامةَرباَسجَأوََلَرب اب َتػدخلَاعبَػةَوتػوىَالَمػي َ)َوِسػيَقَالَّػِذيَنَ  َدماَأت)َيـو

َِإَذاَجََ ـٌَاتػََّنػػػْواَرَبػَُّ ػػػْ َِإَ:َاعْبَّػػػِةَُزَمػػػوًاََ ػػػىَّ اُؤوَهػػػاََوفُِتَحػػػْبَأَبْػَوابُػَ ػػػاََو َػػػاَؿَؽَبُػػػْ ََخَزنَػتُػَ ػػػاََسػػػاَل
ػػػُتْ َفَاْدُخُلوَهػػػاََخالِػػػِديَنَ) َالَّػػػِذيََصػػػَد َػََاََوْ ػػػَدُهََوأَْورَثَػََػػػاََٖٚ لَػػػْيُكْ َِطبػْ (ََو َػػػاُلواَاغْبَْمػػػُدَللَِِّ

(َالزمػػػػو(َابلفػػػػػاءَأيَٗٚ)َْلَمػػػػاِمِل َََأْجػػػػُوَاَفَػػػػَِْم ََاْلَْرَضَنَػتَػبَػػػػػوَّأَُِمػػػػَنَاعْبَّػػػػِةََ ْيػػػػُمََنَشػػػػاءَ
(ََلَتنوؽبػػاَإَلَ َػػدماَت ػػتل َجا زتػػََوأجػػوؾ.َفػػالجوَإفَُوِ ػػدتَبػػهََفػػَم َاسػػتلمَا.َ)

َكػػافَاػػيئاًَمتميػػزاًَلنػػََأنػػبَمتميػػزَهػػذهَ)ََأْجػػُوَاْلَمػػاِمِل َََنِْمػػ َََف ػػ َ) ونمػػ َأجػػوَ(َإذا
َ(.د.َأضبدَالكبي  َ)َ َهذاَهوَالفوؽ.(ََأْجُوَاْلَماِمِل َََفََِْم َََ(َوإذاَاستلمتهَ)المامل 

َأْجػػػػُوََفَػػػػَِْم ََمػػػػنَ)ََوالفػػػػاء(َاؿَ مػػػػوافَََأْجػػػػُوَاْلَمػػػػاِمِل ََََونِْمػػػػ ََالػػػػواوَمػػػػنَ)ََنضػػػػبط -ٗ
َ.الواوَ بلَالفاء(َالزموَ ل َ ا دةََاْلَماِمِل ََ

َ(؟.ََ ْدََخَلْبَِمنَ َػْبِلُك ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٛٚٛسؤاؿَر  َ
يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(َ َ ْدََخَلْبَِمنَ َػْبِلُك ََْوردتَ)/ََٛٚٛاعبوابَر  َََََ
َ-:(َال واؼَ–
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مي  زي

 ين ىن خنمن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .ال واؼ َّ  مب ..... يهىه مه جه

ََ/َالضبط
 حن  جن يم ىم( َوبمػػػػدهاَيفَال ػػػػواؼَ)َ رنبمػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػوافَ)َيفَ
مػنََاؼبػي (َ بػلَ رنمػنَ)ََال ػ :َ ا ػدةَاليتيػجَاؽبجػا   لػ ََماونضبط (َ خن
َ(.ىم)

َ(؟.َُسََنَََ–َُسََنٌََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٚٛسؤاؿَر  َ
َ-فنطَيفَالنوحف:َموةَوا دةكلَوا دةَمَ اَوردتَ/ََٜٚٛاعبوابَر  َََََ
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 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ٱُّٱٱ -1
 . مواف حؿ َّ مي  زي

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ  مق حق مف خف حفجف

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ مممػػػػنَ)ََالكػػػػاؼَضػػػػمةواربط ػػػػاَمػػػعََابلضػػػػ (َ رن)ََيفَحؿَ مػػػواف -ٔ

 يفَنف،َاوية.َ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة ل َ
 ا ػػدةَ لػػ ََ( خضمػػنَ)ََالَػػوفَفتحػػةواربط ػػاَمػػعََابلفػػتحَ( مظَيفَالَ ػػاءَ) -ٕ

َيفَنف،َاوية.َاؼبوافنةَواجملاورة
يفَُ ْلَِسيُواََْ-َفَاْنظُُوواََْيفَاَلْرضََِِ يُواَْفَََ)َاضبطَمواضعَ/َٓٛٛسؤاؿَر  َ

انظُُوواََْاَلْرضَِ ََكاَفََ اِ َبُةَاْلُمَكذِِّب َََمُثََّ َ؟.(ََكْيَف
يفَال ورَمو فََوردتفَ(َفَاْنظُُوواََْيفَاَلْرضَََِفِ يُواََْأماَ)/ََٓٛٛاعبوابَر  َََََ
َ-:(الَحلََ–حؿَ موافَ)
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ٱُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ مي  زي

 رت يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -2

  ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت

 .الَحل َّ مك لك اك يق

َ (َ َِسيُواَْأما ََمُثََّانظُُوواََْيفَاَلْرضََُِ ْل َفورد َوا دة( َالنماـََموة يفَالنوحفَيفَسورة
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ(:ٔٔ(َاويةَ)وهوَموضعَوسطَب َاؿَ موافَوالَحل)

 ا دةَاختالؼَالوسطَ ل ََونضبطه َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
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(ََمُثََّانظُُوواََْ.َوأيضاَهوَالو يدةَيفَالنوحفَالذيَأت َبصيةةَ)َُب َالطوف َاؼبتشاب 
َ(. ىنواب  َاؼبواضعَ)َ

(َيفَموضعَرابعَوهوَالزخوؼَ ِّ  ُّ َّ ٍّوردتَ)ََمال ظةَ/
 ىب نب  مب زب ربيئ ىئ ٱُّٱ(:ٕ٘اضافةَللمواضعَالثالثةَال ابنةَاويةَ)

َاَلنشا يةَالربمةَاؼبواضعَونضبط َّ رت يب َ)ابعبملة َكباًلََ: زخوؼَ مواان
 .(وأنماماَ

َ(؟.َلِّلَّاسَََِباَلغٌَََهَذاَ-َلِّلَّاسَِبَػَياٌفَََهَذاَ)َاضبطَمواضعَ/َٔٛٛسؤاؿَر  َ
ٱ(:ٖٛٔاويةَ)َيفَحؿَ مواف(ََلِّلَّاسََِبَػَيافٌَََهَذاَوردتَ)/ََٔٛٛاعبوابَر  َََََ
(ََلِّلَّاسَََِباَلغٌَََهَذاووردتَ)َ َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي نيٱُّٱ
 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱ(:ٕ٘إبواهي َاويةَ)َأخويفَ
َكلمةَ)افَ)ََالَوفَواللفَنوبطَب َ َّ  جك مق حق مف خف (َىي(َمن
َ مَوَالَوفَواللفَمعَ َكلمة َمعَ ل ََافمن َربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابه  ا دة

َبواهي .(َيفَإ حط َفتكوفَكلمةَ)َ وؼَمنَاس َال ورة
َ(؟.َلِّْلُمتَِّن ََََوَمْوِ َظةًََ-ََوَمْوِ َظةٌَََوُهًدىَ)َاضبطَمواضعَ/َٕٛٛسؤاؿَر  َ

َ-اؼبواضعَه :/ََٕٛٛاعبوابَر  َََََ
 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱٱ -1

 .َٜٖٔ–َٖٛٔحؿَ مواف:َ َّ مت  خت حت جت هب

 من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 .َٚٗ–َٙٗاؼبا دة:َ َّ ىب نب مب زب
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َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ ىيمػنَكلمػةَ)ََالضػ َتَويننوبط اَمعََض َتَوين(َ حئ)ََيفَحؿَ مواف -ٔ

مػػػنَََالفػػػتحَتَػػػويننوبط ػػػاَمػػػعََفػػػتحَتَػػػوين(َ ييَيفَاؼبا ػػػدةَ)يفَنفػػػ،َاويػػػة ََو
 . ل َ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َيفَنف،َاويةَ ىهَكلمةَ)

( َ...خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئحؿَ مػػػػػػػػػػػػػػػػػوافَ)....يفََ -ٕ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيويفَاؼبا ػػػػػػػػدةَ)....
(َ بػػػلَ جب هئمػػػنَ)ََاللػػػف:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََنضػػػبط ما(َ...رئّٰ
 َفمػػنَ مػػواالَػػوفَ(َمػػعَ جب هئمػػنَ)ََالَػػوف(.َوأيضػػاَنػػوبطَ ٰىمػػنَ)َاليػػاء

اؼبوضػػعََ ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَا دةَ لػػ مالػػػَمػػي (َمػػعَ ٰىمػػنَ)ََاؼبػػي ونػػوبطَ
َ.اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

هَتَُِواَ)َك َموةَوردتَ/َٖٛٛسؤاؿَر  َ َ(؟.ََفاَلَهَتَُِواَ-ََوَلََ
َ–حؿَ موافَيفَال ورَ)َمو فَابلواوَ(ََوََلَهتََُِواَوردتَ)/ََٖٛٛاعبوابَر  َََََ

َ-:(الَ اء
 . مواف حؿ َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱٱ -1

 جحمج  حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب  حب جب ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح

َََالضبطَوالفوا دَ/
يفَ َوبمػػدهاَف مػػوانػػوفَمَ ػػاَمػػعَالَػػوفَ(َنػػوبطَ خب حببمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ

 ا ػػػدةَ لػػػ ََءالَ ػػػانبػػػزةَ(َمػػػعَ مبمػػػنَ)َاؽبمػػػزةَنػػػوبطََ( هب مب خبَالَ ػػػاءَ)
َ.ربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
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َ (َ َهتَََُِوأما ََاَفاَل َوا دةَابلفاء( َ)َموة َٖ٘فنطَيفَسورةَدمحمَاوية  ل ََونضبط ا(
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن ٱُّٱٱ: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة

 .َّ جئ يي ىي ني

رَبْزَنُواَ)َاضبطَمواضعَ/َٗٛٛسؤاؿَر  َ َ(؟.ََوَلََ
َ(فصلبَ–حؿَ موافَيفَال ورَ)َمو ف(َََوََلَرَبَْزنُواَوردتَ)/ََٗٛٛاعبوابَر  َََََ
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََضبط اون

َبَْلََصَُِّفَوَََافََوََمَْ َََِحؿَِيفََ***َبََْتََأََافَِتَََػََاثػَْ"َََوَلََرَبَْزنُواَ"
 . مواف حؿ َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱٱ -1

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

 .فصلب َّ يه ىه مه جه  ين ىن من خن

َ(؟.ََوأَنُتُ َاَلْ َلْوفَََ)َاضبطَمواضعَ/َ٘ٛٛسؤاؿَر  َ
َاعبََََ ََ٘ٛٛوابَر   َاَلْ َلْوفَََوردتَ)/ َََوأَنُتُ  َ)َمو ف( َ–حؿَ موافَيفَال ور
َ-:(دمحم
 . مواف حؿ َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱٱ -1

 .دمحم َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َمي زي( َوبمػػػدهاَيفَسػػػورةَدمحمَ) خت حت جتبمػػدهاَيفَحؿَ مػػػوافَ)ََ -ٔ

(.َزيمػنَ)َالواو(َ بلَ جتمنَ)ََاؽبمزة:َيجَاؽبجا   ا دةَاليت ل ََونضبط ما
 .ميم دَفي اَمػحموكذاَاس ََ ميم(َفي اَ ميوأيضاََل اَكلمةَ)َ

الػػػواوَ بػػػلََ(َفنا ػػػدهتا من زن(َاؿَ مػػػوافَوَ)َ جب هئوإذاَأردانَافَنضػػػبطَ)َ -ٕ
َ.الفاء
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َ(؟.َاللََُّلِيَػْمَل َََ-َاللَََُّولِيَػْمَل َََ)َاضبطَمواضعَ/َٙٛٛسؤاؿَر  َ
َاعبََََ َر   ََٙٛٛواب /(َ ََاللَََُّولِيَػْمَل َََوردت َ)َمو ف( َال ور َيف َ مواف َ–حؿ

َ-اغبديد(:
 حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱٱ -1

 مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص خص
 . مواف حؿ َّ  حف جف

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حنجن
 .اغبديد َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي  مي

 لك اك ُّٱ(:ٜٗفنطَيفَسورةَاؼبا دةَاويةَ)َموةَوا دةوردتََ(َاللََُّلِيَػْمَل ََبيَماَ)َ
 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك
 ا دةَاختالؼَ ل ََونضبط اَ َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين

َاؼبتشاب  َالطوف  َب  َالوسط َهو َاؼبا دة َموضع َأف َأي ََالوسط  َالطوف ب 
 (. يه)ََابلواو)َاؿَ موافَواغبديدَ(َالذينَأتياََاؼبتشاب 

ََ/الضبطَ
(َ خي حي(َوبمػػػػػػػػػػػػدهاَيفَاغبديػػػػػػػػػػػػدَ)َ خض حضبمػػػػػػػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػػػػػػػوافَ)َ -ٔ

 حيمػنَ)َاؼبػي (َ بػلَ حضمنَ)ََاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما
َ(.خي

د.فاضػلََ)َ(؟ٔٗٔ-ٓٗٔماَدَللةَذكػوَو ػذؼَالػالـَىفَحيػىَحؿَ مػوافَ)َ/ٔفا دةَ
َ-:( َال اموا 

ـَُنُػػَداَ)يفَ ولػػهَتمػػا:َ َال َّ ََ ِوؽُبَاَبػَػػْ ََالَّػػاِسََولِػػيَػْمَلَ َالّلَُالَّػػِذيَنَحَمَُػػواََْويَػتَِّخػػَذَِمػػَُكْ ََوتِْلػػ
َالظَّػػػػاِلِمَ َ) ػػػػجس َصَالّلََُ)هػػػػذهَممطوفػػػػةََ(َ(َحؿَ مػػػػوافُٓٗٔاػػػػَ َداءََوالّلََُلََوبُِ َولِػػػػُيَمحِّ



 ٕٖٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

الخػػػوىَلػػػي،َإ ػػػداهاَفي ػػػاََلـََوَ(َ(َحؿَ مػػػوافٔٗٔالَّػػػِذيَنَحَمَُػػػواََْويَبَْحػػػَقَاْلَكػػػاِفوِيَنَ)
َولِػيَػْمَلَ َالّلَُالَّػِذيَنَحَمَُػواََْ)َفي اََلـ َ   َفي اَ طف.َالذيَفيهََلـَيكوفَأ وىَوحكد

أيس ػػاَالكثػػوَيملػػ َهللاَالػػذينَحمَػػواَأوَيتخػػذَاػػ داء؟َيملػػ َهللاََ(ََويَػتَِّخػػَذَِمػػَُكْ َُاػػَ َداء
َصَالّلَُالَّػِذيَنَحَمَُػواََْ)َالذينَحمَواَأكثو. أيسَالكثػوَسبحػيصََ(ََويَبَْحػَقَاْلَكػاِفوِينَََولُِيَمحِّ

الذينَحمَواَأوَؿبقَالكافوين؟َسبحيصَالذينَحمَواَفجػاءَابلػالـَوالخػوىَملَيػذكوَفي ػاَ
َالالـ َهذاَاؼبتملقَابوية.َو َدانَ ا دةَالذكوَحكدَمنَاغبذؼ.

ثْػلُػػَ)َ/َٕفا ػػدة َاْلَنػػْوـََ َػػػػوٌْحَمِّ انظػػػوَََ(َ(َحؿَ مػػوافٓٗٔ)َهَُِإفَيَبَْ ْ ػػُكْ َ َػػػوٌْحَفَػَنػػػْدََمػػ،َّ
كيفَاستطا بَابالغةَالنوحنيةَأفَتَنصَمنَ درَاؼبصيبةَ ل َاؼبؤمَ .َفػ ينَتكمػنَ

َ-:(َورتلَالنوحفَتوتيالًََ)َالبالغةَيفَهذهَاويةَالتصويوية؟
وملَينػػػلَيصػػػبك َلفَاؼبػػػّ،َأصػػػلهََ)يب  ػػػك (لنػػػدَ ػػػرّبَهللاَتمػػػا:َ ػػػنَاؼبصػػػيبةَبنولػػػهَ

سػػطحياًََلَىبػػيؽَاعب ػػدَخػػالؼَالفمػػلَيصػػبك َالػػذيَيفيػػدََاللمػػ،َابليػػدَفيكػػوفَأمػػواًَ
اخػػػياؽَالنػػػوحَإ:َداخػػػلَاعب ػػػدَوهػػػذاَمػػػؤذفَابلتخفيػػػف.َمثَصػػػورَاؽبزيبػػػةَابلنػػػوحَأيَ
اعبوحَوهوَهَػاَم ػتمملَيفَغػيَ نينتػهَفيكػوفَبػذلََإسػتمارةَلل زيبػةَإذََلَيصػحَأفَ

َكػافَمم ػاَالَصػوَانهيػََيوادَباَاغبنينةَلفَاعبواحَال َتصيجَاعبيشََلَيُمبػ َبػاَ إذا
َ نَأفَتصويوَاؽبزيبةَابلنوحَمؤذفَابلشفاءَمَه.

ثْػلُػػػهََُ)َ/ٖفا ػػػدةَ َاْلَنػػػْوـََ َػػػػوٌْحَمِّ لمػػػلََ(َ(َحؿَ مػػػوافٓٗٔ)َِإفَيَبَْ ْ ػػػُكْ َ َػػػػوٌْحَفَػَنػػػْدََمػػػ،َّ
ي  ؿَملََِ (َمػ،َّ(َواؼباضػ َيفَ)َيب  ػك َاختارَالبيافَاإلؽب َصيةةَاؼبضارعَيفَ)َسا الًَ

َ-:(َورتلَالنوحفَتوتيالًَ)َيفَزمنَوا د؟َوملَيكوان
إهناَد ةَالتمبيَيفَإيػوادَاغبنػا قَالوا ميػةَفػالتمبيَ مػاَأصػابَاؼب ػلم َبصػيةةَاؼبضػارعَ

َأ ػدَو مػاَأصػابَاؼبشػوك َبصػيةةَاؼباضػ َ(َيب  ك َ)يفَ مػّ،ََ)َلنوبهَمنَزمنَيـو
َبدر.َ(َالنـو َلُبمِدهَلنهَ صلَيـو
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َ

ٖٖٛ 

صَََ)َاضبطَمواضعَ/َٚٛٛسؤاؿَر  َ َ(؟.ََولُِيَمحِّ
صَََوردتَ)/ََٚٛٛاعبوابَر  َََََ  َبمدهاَيفَحؿَ موافَفنطَيفَمو ف(َََولُِيَمحِّ

ََالوؿاؼبوضعَ َيفَ مل) َوبمدها ََالثاِن( َ ىن نن من) َ ا دة ل ََونضبط ما(
َ-:(نن منمنَ)ََاؼبي (َ بلَ ملمنَ)ََاؽبمزة:َاؽبجا  َاليتيج

 . مواف حؿ َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -1

 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت

 ٰى  ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل  مليك ىك مك
 . مواف حؿ َّ ني مي زي ري

َ(؟.ََوأَنُتْ َتََظُُووفَََ)ك َموةَوردتََ/َٛٛٛسؤاؿَر  َ
يفَالبنوةََاثَتافَ)َمواتَيفَثالث(ََأَنُتْ َتََظُُووفََوَََوردتَ)/ََٛٛٛاعبوابَر  َََََ

َكلَاؼبواضعَال ََ(ٛ(َموضم َالبنوةَيفَنف،َالصفحةَ)َيفَ موافَووا دة وَل ا
َ (َ َتََظُُووفََختمب َ)ََوأَنُتْ  َصيغ َبمدة َاؼبوت َفي ا َات  َ–َالصا نةَ–َالةوؽ(

َ-:(رأيتموه
 .البنوة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱٱ -3

 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -4
 .البنوة َّ مج حج

 . مواف حؿ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ُّٱ -5



 ٖٗٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َنػػػوبطَ هت)ََالثػػػاِن(َوَ بل ػػػاَيفَ يي)ََالوؿيفَالبنػػػوةَ بل ػػػاَيفَاؼبوضػػػعَ

(َنػػػوبطَ ٍّوة َويفَحؿَ مػػػوافَ بل ػػػاَ)َنػػػمػػػنَالبَالنػػػاؼمػػػنَالكلمتػػػ َمػػػعََالنػػػاؼ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَافَ لػ َمػَومػنَ َاؼبػي َواءَالَومَ اَمعََاؼبي َوالواءَ

َ.معَ وؼَمنَاس َال ورة
َ؟.م(ََدمحمك َموةَذكوَاس َنبيَاَ)ََ/َٜٛٛسؤاؿَر  َ

مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََأربعَمَ( دمحمَ)َوردَاس َنبيَا/ََٜٛٛاعبوابَر  َََََ
َ-:(َالفتحَ–َدمحمَ–َال زابَ–
 زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱٱ -1

 يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت
 . مواف حؿ َّ لك اك

 جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -2

 .ال زاب َّ  مك لك خك حك

 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم  ٱُّٱ -3
 .دمحم َّ ٰر ٰذ يي ىي

 ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -4

 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت متزت رت يب ىب

 .الفتح َّ  يف ىف

َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََالربمةمواضم اََونضبط
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َ

ٖٛ٘ 

ََ"َيفَحِؿَِ ْموَاَفَأَتَػْتُك  مئ زئ  رئ ّٰ "
َ"جغ مع جع مظ حط مض خضَويفَاَلْ زَاِبَ"َ

َ"َيفَالِنَتاْؿَ مه جه ين ىن من "

َ"ََ َأَْبطَاؿَْىل مل خل "َحَِْتَفَََالَْيفَوََ 
؛َلّفَاػورَالساسػػ َوالمػاـَؽبػػاَالنتػاؿأطلػػقَ لػ َسػورةَدمحمَسػػورةَ:َالنتػاؿ/ََمال ظػة

وجػػلَفي ػػاَََيوكػػزَ لػػ َموضػػوعَو ضػػيةَاعب ػػادَوالنتػػاؿَيفَسػػبيلَهللا َفنػػدَذكػػوَهللاَ ػػز
َكمػػػاَبػػػ َمشػػػوو يته َهػػػذاَ ػػػداَأنػػػهَذكػػػوَفي ػػػاَالكثػػػيَمػػػنَالمػػػورََالنتػػػاؿَكلمػػػةَ)  )

طةَِب كاـَالنتاؿ َإضافةَلػذكوَنتػا ،َاغبػووبَمثػل:َالسػوىَوالةَػا   َفينػوؿَهللاَاؼبوتب
َويَػُنوُؿَالَِّذيَنََحَمَُػواَلَػْوََلَنُزِّلَػْبَُسػورٌَةَفَػِإَذاَأُْنزِلَػْبَُسػورٌَةَؿُبَْكَمػٌةََوذُكِػَوََسبحانهَوتما::َ)

ََ َلْيػِهَِمػَنَاْلَمػْوِتَِفيَ اَاْلِنَتاُؿَرَأَْيَبَالَِّذيَنَيفَ ُػُلوِبِْ ََمَوٌضَيػََ ََنظَػَوَاْلَمْةِشػ ِّ ََ َْظُُووَفَإِلَْيػ
 (.ٕٓدمحم:َ)َ(ََفََ ْوَ:َؽَبُ َْ

َرُسوٌؿََ ْدََخَلْبَِمنَ َػْبِلِهَالوسُسلََُ)َك َموةَوردتَ/َٜٓٛسؤاؿَر  َ َ(؟.َِإَلََّ
َََََ ََٜٓٛاعبوابَر   َالوسُسلََُوردتَ)/ َِمنَ َػْبِلِه ََخَلْب ََ ْد ََِإَلَََّرُسوٌؿ يفََمو ف(

َ-:(َاؼبا دةَ–ال ورَ)َحؿَ موافَ
 زت  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱٱ -1

 يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت
 . مواف حؿ َّ لك اك

 مس خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خصحص

(َمت خت حت جت(َويفَاؼبا ػػدةَ) رئ ّٰ بل ػػاَيفَحؿَ مػػوافَ)ََالضػػبطَوالفوا ػػدَ/
يفَحؿَ موافَسياؽَاو تَالػ َسػبنت اَالكػالـَفي ػاَ ػنَسبحػيصَاؼبػؤمَ َواجملاهػدينَ



 ٖٙٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

اؼب ػػػػلم َالػػػػذينَحمَػػػػواَابَورسػػػػولهَالكػػػػو َدمحمَم َأمػػػػاَيفَاؼبا ػػػػدةَفمحػػػػورَاَل تَ
ُهَوَاْلَمِ يُحَاْبُنََموَْال ابنةَ نَاؼب يحَ ليهَال الـَو وؽب َ)َ َ(.َ َََِإفََّالّلََ

َ(؟.َنيَْأَفَإََِ)َك َموةَوردتَكلمةَ/َٜٔٛسؤاؿَر  َ
َََََ ََأَفَِإْينَوردتَ)/ََٜٔٛاعبوابَر   َ(النبياءَ–حؿَ موافَيفَال ورَ)َمو ف(

َ-:(َ  واءَحُؿَ موافَوالنبياءَموضماف"ََأَفَِإْينَ"ونضبط اَابعبملةَاإلنشا ية:َ)َ
 زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱٱ -1

 يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت
 . مواف حؿ َّ لك اك

 .النبياء َّ مك لك خك حك جك مقحق  مف خف حف جف مغ ٱُّٱ -2

ُت ََْ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٕٜٛسؤاؿَر  َ َ(؟.َانَنَلبػْ
ُت ََْوردتَ)/ََٕٜٛاعبوابَر  َََََ َ-:(َالتوبةَ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(ََانَنَلبػْ
 زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱٱ -1

 يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت
 . مواف حؿ َّ لك اك

 نبمب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ٱُّٱ -2
 .التوبة َّ زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب ىب

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ػػػ َمػػػنَالكلمتػػػ َمػػػعَالمػػػ َ(َنػػػوبطَ ػػػوؼَ نت متبمػػػدهاَيفَحؿَ مػػػوافَ)َ

(َىئمػنَ)َالػواوَوَالتػاءنػوبطََ( يئ ىئ نئمواف َوبمدهاَيفَالتوبػةَ)َ 
 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَ َبػػةَ لػػتَومػػنَالَالػػواوَوَالتػػاءمػػعَ

َ.اس َال ورة



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٛٚ 

َ(؟.ََ َل َأَْ َناِبُك ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٖٜٛسؤاؿَر  َ
مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََثالث(َََ َل ََأْ َناِبُك ََْوردتَ)/ََٖٜٛاعبوابَر  َََََ

َ-:( موافََيفَاثَتاف"َ َ َل ََأْ َناِبُك ََْاؼبؤمَوفَ" اؿََ)َ(اؼبؤمَوفََ–َموضماف
 زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱٱ -1

 يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت
 . مواف حؿ َّ لك اك

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ  خن حن جن يم

 .اؼبؤمَوف َّ من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -3

َ؟.ساكَةَالباءَ(َيَََنِلجََْ)َاضبطَمواضعَ/َٜٗٛسؤاؿَر  َ
يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو فَساكَةَبباءَ(َََنِلجََْيََوردتَ)/ََٜٗٛاعبوابَر  َََََ
َ-:(َاؼبلََ–
 يت ىتنت مت زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱٱ -1

 . مواف حؿ َّ لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث

 .اؼبلَ َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ٱُّٱ -2

ََ/َالضبط
َ ػػػ مػػػنَالكلمتػػػ َمػػػعََالمػػػ (َنػػػوبطَ ػػػوؼَ مث زثبمػػػدهاَيفَحؿَ مػػػوافَ)َ

َكػػاؼَاؼبلػػ متمػػنَ)َالكػػاؼَ(َنػػوبطَ  نت متيفَاؼبلػػََ)َمػػواف َوبمػػدهاَ  ََ(َمػػع
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ



 ٖٛٛ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َ(؟.ََ َل ََ ِنبَػْيهََِ)َاضبطَمواضعَ/َٜ٘ٛسؤاؿَر  َ
حؿََ-مواتَيفَال ورَ)َالبنوةََثالث(َََ َل ََ ِنبَػْيهَِوردتَ)َ/ََٜ٘ٛاعبوابَر  َََََ

َكيفيةَالضبطَب ََالنفاؿَ(َ– موافَ البنوةَوحؿَ موافَيفَاعبزءََموضم ومتَتوضيح
َ-:(ٖٕ٘الوؿَال ؤاؿَ)

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱٱ -1

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ

 مك لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت

 .البنوة َّ زن رن مم  ام يل ىل مليك ىك

 يت ىتنت مت زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث

 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ٱُّٱ -3
 يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت زت
 .النفاؿ َّ رن مم ام يل ىلمل يك ىك  مك لك اك يق ىق

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َزث(َبيَماَيفَالنفػاؿَأتػبَ)رث - نتافَأت َ بل اَ)حؿَ مَوالبنوةَوَيفَ

َ.الو يدةَيفَالنوحف ل َأهناََونضبط ا
َاللَََُّوَسػَيْجزِيَمنَحؿَ مػوافَ)َتاـَاو تتضبطَخكيفََ/َٜٙٛسؤاؿَر  َ

ػػػػاِكوِينََ ػػػػاِكوِينََََوَسػػػػََْجزِيَ)َ(َٗٗٔالشَّ ػػػػجَس)َ(ََ٘ٗٔالشَّ (ََٙٗٔالصَّػػػػاِبوِينََََوالّلَُوبُِ
َ؟.َ(َٛٗٔاْلُمْحِ َِ ََََوالّلَُوبُِجَس)

َ-او تَه :/ََٜٙٛاعبوابَر  َََََ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ
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 مت زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ

 لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتنت
 ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك
 مب خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني مي زي ري
 خسحس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس
 مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق  مف
َ.َّ  حن جن مم خم حمجم هل

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػػػػػػػػنََاءليػػػػػػػػػا(َنػػػػػػػػػوبطَ اك يق ىقَ)َ(ٗٗٔجػػػػػػػػػاءَختػػػػػػػػػاـَاويػػػػػػػػػةَ)َ -ٔ

(َيفَنفػػػ،َاويػػػة َونػػػوبطَاسػػػ َ ىث - رثمػػػنَكلمػػػ َ)ََاليػػػاءمػػػعََ(ىق)
 ا ػدةَاؼبوافنػةَ(َ لػ َ ىف يث  ىث نثمعَاس َاعبالؿَ بل ػاَ)ََ( يقَاعبالؿَ)
 .واجملاورة

مػػنَكلمػػةََالَػػوف َنػػوبطَابلَػػوفَ( هئ مئَ)َ(٘ٗٔ)َجػػاءَختػػاـَاويػػة -ٕ
(َالػػػ َوردتَيفَنفػػػ،َاويػػػةَ بل ػػػاَ لػػػ َريمػػػنَكلمػػػةَ)ََالَػػػوف(َمػػػعَمئ)

 (َهَا. يق َمنَغيَذكوَاس َاعبالؿَ)َنةَواجملاورة ا دةَاؼبواف

مػػػػنَكلمػػػػةََوالبػػػػاءَالصػػػػاد(َنػػػػوبطَ خص حص مس(َ)َٙٗٔجػػػػاءَختػػػػاـَاويػػػػةَ) -ٖ
 ا ػػػػدةَ لػػػػ ََ(َيفَنفػػػػ،َاويػػػػة حجمػػػػنَكلمػػػػةَ)ََالبػػػػاءَوَالصػػػػاد(َمػػػػعَخص)

 .اؼبوافنةَواجملاورة

مػنَََالَػوفَوَال ػ َوَاغباء(َنوبطَ جن مم خم(َ)َٛٗٔجاءَختاـَاويةَ) -ٗ
(َالػػ َوردتَ بل ػػاَ ملمػػنَ)ََالَػػوفَوَال ػػ َوَاءاغبػػ(َمػػعَ جنكلمػػةَ)َ

َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورةيفَنف،َاويةَ ل َ



 ٜٖٓ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

ََكػػاَفَلِػََػْف،ٍََ)َكػػ َمػوةَوردتَ/َٜٚٛسػؤاؿَر ػػ َ مثَاضػػبطَمػػاَجػػاءََ(ََأفَََْوَمػػا
َ؟.بمدها

ََكاَفَلََِػْف،ٍََوردتَ)/ََٜٚٛاعبوابَر  َََََ يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(ََأْفَََوَما
َ-:(َيون،َ–
 ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٱُّٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني مي زي ري
 .يون، َّ زث رث يت ىت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ  ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
أيَأفَسػػياؽَاو تَ بل ػػاَيفَحؿَ مػػوافََ: ا ػػدةَالت مػػلَللممػػ  لػػ ََونضػػبط اَ -ٔ

َُكَػُتْ َسَبََػَّػْوَفَ)ََاؼبوتربدثبَ نَ ػُتْ ََ لَػ ََمَّػاتََأَفَػِإفََ(َ)َاْلَمػْوتَََوَلَنْد أَْوَ ُتِػَلَانَنَلبػْ
ََكػػػاَفَلِػػػََػْفٍ،َأَفَْ(َفجػػػاءتَ)ََأَْ َنػػػاِبُك َْ ِبِِْذِفَهللاَسَبُػػػوتََََوَمػػػا هػػػوََاؼبػػػوت:َإذف(ََِإَلََّ

 ؿبورَاو ت.

ََكانَػػػْبَ َػْويَػػػٌةَ:َ)َاإليبػػػافيفَيػػػون،َسػػػياؽَاو تَ بل ػػػاَ ػػػنَ -ٕ فَػََػَفَمَ ػػػاََحَمََػػػبَْفَػلَػػػْوََل
َ(َ)ََيبَانُػَ اإَِ ََ يًمػاَوَمػنَََوَلْوََاػاءََربسػ َُكلسُ ػْ َصبَِ ََكػاَفَ(َفجػاءتَ)َََمػنَيفَاَلْرِض َوَمػا

ِبِِْذِفَاللََِّتُػْؤِمنََلََِػْفٍ،َأَفَ  هوَؿبورَاو ت.َاإليباف:َإذف(ََِإَلََّ

َِبِِْذِفَاللََِّ)َََمال ظػػػػةَ/ البنػػػػوةََمػػػػواتَيفَالنػػػػوحفَالكػػػػو َيفَال ػػػػورَ)َشبػػػػاف(َوردتََِإَلَّ
َٛٚغػػافوََ–َٔٔإبػػواهي ََ–َٖٛالو ػػدََ–َٓٓٔيػػون،ََ–َ٘ٗٔحؿَ مػػوافََ–َٕٓٔ

َ(َوَلَدا  َغبصوها.َٔٔالتةابنََ–َٓٔاجملادلةََ–
َ(؟.َيُوِدََِ–َيُوِدََْوَمنََ-ََمنفَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٛٛسؤاؿَر  َ

ؿَال ورَ)َحَمواتَيفَأربعَساكَةَبداؿ(ََيُوِدََْوَمنََوردتَ)/ََٜٛٛاعبوابَر  َََََ
َابلفاءجاءََموضعَالنماـوانتبهَا:ََ(َاغب،َ-النماـََ–َمو فَيفَنف،َاويةَ مواف

(ََيُوِدََْوَمنَ)ََابلواوأتبََالثاِنويفَنف،َاويةَاؼبوضعََوداؿَمك ورةَ(َيُوِدَََِمنفَََ)
َ-:(ََوَمنمنَ)ََالواو(َ بلَََمنفََمنَ)ََالفاء:َاؽبجا  َ ا دةَاليتيج ل ََونضبط ما
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 ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٱُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني مي زي ري

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن

 .النماـ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر
 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -3

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي

 .اغب، َّ  زئ رئ
 ىي(َوَ)َ ٰى ين)َ ػػػػىََلَي ػػػػبقَثػػػػوابَثػػػػوابَحيػػػػةَحؿَ مػػػػوافََمال ظػػػػةَ/

َ.(َلكونهَأ ظ َنال اَإ يافَثوابَالخوةَابلشكوَىفَهنايةَاليةَ)(َ يي
(َ َوا دةَفنطَيفَسورةَاؼبا دةَاويةَ)َ(َيُوِدََِوَمنََأما  يك ىك ٱُّٱ(:ٔٗفوردتَموة

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

 حب  جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي نيمي زي ري

 جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حت جت هبمب خب

 جغ  معجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مسخس حس جس مخ

 هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جكمق حق مف خف حف جف مغ

َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط اََّ  حم جم
َ-ا يفَثوابَالدنياَوثوابَالخوةَيفَاو تَالتالية:َمال ظةَ/

 ري ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٱُّٱ -1
 . مواف حؿ َّ جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني مي زي

 . مواف حؿ َّ  حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ -2
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 حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -3

 .الَ اء َّ  من خن

َ(.ٛٙوانتبهَإلل َموضم َاؿَ موافَيفَنف،َالصفحةَ)
َ اَنُػْؤتِهََِ)ك َموةَوردتَالكلمةََ/َٜٜٛسؤاؿَر  َ َ(؟.َِمَػْ

َ اَنُػْؤتِهََِوردتَ)/ََٜٜٛاعبوابَر  َََََ َال ورَ)َحؿَ موافَمواتَيفَثالث(ََِمَػْ
َ-:(َالشورىَ–َموضمافَيفَنف،َاوية

 ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ جب هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني مي زي ري

 مي زي ري ٰى  ين ىننن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -2

َ.الشورى َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
َ(؟.َمِّنََك َيِّنفَََ-َوََك َيِّنَ)َاضبطَمواضعَ/َٜٓٓسؤاؿَر  َ

َََََ ََٜٓٓاعبوابَر   نَوََك َيِّنَوردتَ)/ ََمِّ َحؿََمواتَيفَسبَلواواب( (َ ال ور
ونضبط اََ(َالطالؽَ-دمحمََ–المَكبوتََ–َاؼبوضعَالثاِناغب،ََ–يوسفََ– موافَ

َ-: ل َ ا دةَالضبطَابلشمو
َََثفََْ،ََِّاغبََيفَوَََفََوسَُيَُِ ْموَافََ***َحفَْْوَنََُالَْيفََةٌَتَّسَِ"ََمِّنَوََك َيِّنَ"

َفَْابَََؽَِاَلَطََّالَْيفَوَََدٌَؿبمَ***َافَْوََخََْإَِ َ َََتََأََوتَِبَُكََََْمَََالَْيفَوََ
ََابلفاءَالوؿمنَسورةَاغب،َلفَاؼبوضعََالثاِن(َأيَاؼبوضعََََثفََْ،ََِّاغبََيفَوََومم َ)َ

َ-كماَسيموَممَا:
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مص خص حص مس خسحس جس  مخ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ
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 .يوسف َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -2
 .اغب، َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱُّٱ -3
 .المَكبوت َّهئجب مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -4
 .دمحم َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -5
َ.الطالؽ َّ ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ٱُّٱ -6

َََالضبطَوالفوا دَ/
 َويفَيوسػفَفمػنَ مػواالَػوفَمَ ػاَمػعَالَػوفَنوبطَ(َ مبَبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ -ٔ

نػػػوبطََ( ريوسػػػف َويفَالمَكبػػػوتَ)َ ءَيعَمَ ػػػاَمػػػاليػػػاءَ(َنػػػوبطَ ىنبمػػػدهاَ)َ
 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَاؼبتشػػػابهَمػػػعَوتَ لػػػ َبػػػالمَكابءَمَ ػػػاَمػػػعَالبػػػاءَ

 . وؼَمنَاس َال ورة
 .( ٰذَ)كلمةَيفَاغب،َودمحمَوالطالؽَجاءَبمدهاََ -ٕ

(َ نََفَك َيِّنَأما َاغب،َاؼبوضعَ(َمِّ   حج مث هت ٱُّٱ(:٘ٗاويةَ)َالوؿَيفَسورة
 َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج
َكلمةَ)َ ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا  (. ٰذ َوأت َبمدهاَأيضا

َ(؟.َمِّنَنَّيبٍََّ)َاضبطَمواضعَ/َٜٔٓسؤاؿَر  َ
ػػػػنَنَّػػػػيبٍََّوردتَ)/ََٜٔٓاعبػػػػوابَر ػػػػ َََََ َ–ال ػػػػورَ)َحؿَ مػػػػوافََمػػػػواتَيفَأربػػػػعَ(َمِّ

ػػػػػنَنَّػػػػػيبٍََّ"َ:َ)ابعبملػػػػػةَاَلنشػػػػػا يةَونضػػػػػبط اَ(َموضػػػػػمافالزخػػػػػوؼََ–ال ػػػػػواؼَ "َيفََمِّ
يفَاظبػػػػػاءَال ػػػػػورََالػػػػػواء(َوااػػػػػيؾَ ػػػػػوؼََموضػػػػػمافَال ػػػػػواؼَو مػػػػػوافَويفَالزخػػػػػوؼ

َ-:الثالثة
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مص خص حص مس خسحس جس  مخ
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 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ -2
 .ال واؼ َّ جل مك

 .الزخوؼ َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -3
َ.الزخوؼ َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -4

َ(؟.ََفَماَاْسَتَكانُواَ-ََوَماَاْسَتَكانُواََْ)َاضبطَمواضعَ/َٕٜٓسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٜٓاعبوابَر   َاْسَتَكانُواََْوردتَ)/ َََوَما ََموةَابلواو( َيفَسورة حؿَوا دة

 حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ٱُّٱ:(ٙٗٔاويةَ) موافَ

َ(واَفَماَاْسَتَكانَُووردتَ) َّ مص خص حص مس حسخس جس  مخ جخ مح جح مج
  ىه مه جه ين ىن من ُّٱ(:ٙٚموةَوا دةَيفَسورةَاؼبؤمَوفَاويةَ)

 . ا دةَالواوَ بلَالفاء ل ََونضبط   َّ حي جي يه

َ؟.َ(َفََ َ ُه ََْ-ََفآَ ُه ََُ)َاضبطَمواضعَ/َٖٜٓسؤاؿَر  َ
اويةَحؿَ موافََوا دةَيفَموةَمدَبدؿ(َََفآَ ُه ََُوردتَ)/ََٖٜٓاعبوابَر  َََََ
 َّ  حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جل مك ُّٱٱٱ(:ٛٗٔ)

َ ل ََونضبط ا َالو يدة ا دة َابوية َبم َالنوحءَىبط ءَالمَاية ََلنه َهَا َوأوردهتا  
 .مدَبدؿفينوأهاَبالَ

يفََالواءواايؾَ وؼََ(اغبشوََ–الزموََيفَال ورَ)َموت (َفوردتََفََ َ ُه َْأماَ)ََ
َ-اس َال ورت :

 .الزمو َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ ٱ -1
 يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ -2

 متهت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ
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 حص مس  خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث

 .اغبشو َّ مص خص
َََالضبطَوالفوا دَ/
 نيمػػػػنَكلمػػػػةَ)َالػػػػواءنػػػػوبطَََ( ىي ني  مي زي ريَ)َالزمػػػػوبمػػػػدهاَيفَ
(َنػػػػػوبطَ مت خت حت جت هب َويفَاغبشػػػػوَجػػػػػاءَبمػػػػدهاَ)َوالزمػػػػػَراء(َمػػػػعَىي

 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَوَ لػػػ َشحالػػػػَ ػػػاء(َمػػػعَ مت - حتمػػػنَكلمػػػ َ)ََاغبػػػاء
َ.اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

/َ ََمال ظة َكلمة َأتب َالزمو َ:َالمذابيفَسورة َ بل ا َال  َاوية  ىق يف ُّٱٱيف
فاربطَب َ َّ زن  رن مم ام يل ىل مل يكىك مك لك  اك يق

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورةالكلمت َ ل َ

َ(؟.َللَََّاََبلَََِ-َاللَََُّبلََِ)َاضبطَمواضعَ/َٜٗٓسؤاؿَر  َ
منَاس َاعبالؿََاؽباء(ََاللَََُّبلََِ)َالصلَيفَالنوحفَأفَتود/ََٜٗٓاعبوابَر  َََََ

َ(َاغبجواتَ-الَ اءََ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَمواتََأربعَ َو دَتكورتمضمومة
َ-:(َ"َيفَاغبجواتَاللَََُّبلََِن اءَ موافَ الواَ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا

 . مواف حؿ َّ جي يه ىه مه ينجه ىن من ُّٱ ٱ -1
 .الَ اء َّ مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱ -2
 جن مم خم حم  جم هل ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق حق ٱُّٱ -3

 .اغبجوات َّ جه هن من خن حن
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َََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػدةَ لػ ََوافمػ مػي َمَ ػاَمػعَاؼبػي َنػوبطََ( ينَبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ -ٔ

 .ربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
َاللػف(َمعَ مصمنَ)ََاؽبمزةَوَاللف(َنوبطَ مص خص حصالَ اءَ)ََبمدهاَيف -ٕ

 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َ ل َاءَواؽبمزةَمنَالَ 
 .ال ورة

يفَنفػػػ،َاويػػػة:ََاؼبػػػنوانتبػػػهَا:َتكػػػوارَفمػػػلََ( خم حمَبمػػػدهاَيفَاغبجػػػواتَ) -ٖ
َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َفَوبط اَ ل َجل مك - حق)

َ(؟.ََمْوَلَُك ََْ)َك َموةَوردتَالكلمةَ/َٜ٘ٓسؤاؿَر  َ
َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَمواتََطب،(َََمْوَلَُك ََْوردتَ)/ََٜ٘ٓاعبوابَر  َََََ

َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(َالتحو َ-اغبديدََ–اغب،ََ–النفاؿَ
َافَْوََمَْ ََِحؿََِ"َيفَ ىن من اَ" ََلََبػَْ ػَََ***َحفَْْوَنََُالَْيفََبََْتََأََةٌَ ََطبََْ"َََمْوَلَُك ََْ"

َي،َْجََِاغبََيفََاْلَفاءَََِدَزَِ"َوََ جف مغ "َ***َي،َْجَِاغبَََاؿَِفََنػََْأََاَيفَهََدََمَْبػََ
َارَْتَََربََْاَلَفَََاَِلفَْذاَالَّبَََِةٌَيدَََو ََِ***"َََمْ َواُكُ َالَّار "َيدَِدََِاغبََْيفَوََ
ََىََفػََ"َ ََخي حي جي يه ىه مه "َ***ىَدَََلََبََْتََأََ َِوَِحَْتََّالَْيفَوََ

(َيفَالنفػػػػػػاؿَخف حف جف مغ(:َوردتَ)َي،َِْجػػػػػػَاغبََيفََْلَفػػػػػػاءََاَِدَِزَوََوممػػػػػػ َ)َ
 ا ػػػدةَالػػػز دةَللموضػػػعَ لػػػ ََونضػػػبط ا(َ خف)ََالفػػػاءواغبػػػ،َولكػػػنَيفَاغبػػػ،َبػػػز دةَ

َ.اؼبت خو
(َأيَأفَكػلَاؼبواضػعَأتػ َ بل ػاَاسػ َاعبػالؿََارَْتَػَربََْاَلَفَػَاَِلفَْذاَالَّبَََِةٌَيدَََو َِومم َ)َ

فَمػػػػػوَله َالَػػػػػارَ)َنمػػػػػوذَابَمػػػػػنَانرَج ػػػػػَ َ(َ(َإَلَيفَاغبديػػػػػدَالو يػػػػػدةَأتػػػػػبَأهللا)
َََ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا
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 . مواف حؿ َّ جي يه ىه مه ينجه ىن من ٱُّٱ ٱ -1
 .النفاؿ َّ  مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض خض ٱُّٱ -2
 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -3

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت

  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص  حص مس خس

 .اغب، َّ  جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع
 حب هئجب مئ حئخئ جئ ييىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -4

 .اغبديد َّ مب  خب
َ.التحو  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي خيمي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -5

َ(؟.َيفَ ُػُلوِبَالَِّذينَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٙٓسؤاؿَر  َ
َََََ ََٜٙٓاعبوابَر   َالَِّذينَََوردتَ)/ ََيفَ ُػُلوِب َحؿَمواتََثالث( (َ يفَال ور

َ-:(َغبديداَ-النفاؿََ– موافَ
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ زب رب يئ  ىئ نئمئ زئ رئّٰ ِّ

 يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -2

 .النفاؿ َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -3

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
  يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم
 .اغبديد َّ جب هئ مئ خئ حئجئ
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َََ دَ/الضبطَوالفوا
 يي ىي مي خياؿَ مػػوافَوالنفػػاؿَتشػػابهَالػػذيَأتػػ َبمػػدهاَ)ََموضػػم َ -ٔ
َكماَيل : ٰذ  -(َونضبطَالذيَ بل اَوبمدها

 ا ػػدةَربػػطََ لػػ َف مػػوانػػوفَمَ ػػاَمػػعَالَػػوفَ(َنػػوبطَ حي بل ػػاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ -ٕ
(َيفَ يك َفتكػػػػوفَ)َ ػػػػوؼَمػػػػنَاؼبوضػػػػعَاؼبتشػػػػابهَمػػػػعَ ػػػػوؼَمػػػػنَاسػػػػ َال ػػػػورة

 النفاؿ.
(َنػػػػػوبطَ ٰى ٰر)ََحؿَ مػػػػػوافَ(َيف ٰذ يي ىي مي خيَبمػػػػػدَ) -ٖ

(َ من  زن رن مػػػواف َوبمػػػدهاَيفَالنفػػػاؿَ)ََمػػػي (َمػػػعَ ٰرمػػػنَ)ََاؼبػػػي 
 ا دةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعََاؿَ ل فالنَفاء(َمعَ زن رنمنَ)ََالفاءنوبطَ

 اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
مػػػػنَََاغبػػػػاء(َنػػػوبطَ ىك مك لك(َيفَاغبديػػػػدَ)َ ىي مي خيبمػػػدَ)َ -ٗ

 دةَربطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَ اَ ل َديدحالػَ اء(َمعَ ىككلمةَ)َ
 .معَ وؼَمنَاس َال ورة

اضافةَؼباَذكوَيفَسورةَال زابََرابع(َيفَموضعََالوسْ جََوردتَكلمةَ)ََمال ظةَ/
 مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ٱُّٱ(:ٕٙاويةَ)
 .َّ زن رن مم ام يل  ىل

يُػََػػػّزِْؿَبِػػِهَُسػػْلطَاانًََاضػػبطَمواضػػعَ)َ/َٜٚٓسػػؤاؿَر ػػ َ يُػََػػػّزِْؿَبِػػِهَََمػػاَملَََْ-ََمػػاَملََْ
َ(؟.َُسْلطَاانًَََ َلْيُك َْ

َُسْلطَاانًَالصلَيفَالنوحفَأفَتودَ)َ/ََٜٚٓاعبوابَر  َََََ َبِِه َيُػََػّزِْؿ َملَْ (َ يمَََما
َابعبملةَونضبط اَ(َاغب،َ-ال واؼََ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَمواتََثالثوردتَ

َ-:(َ وؼَ موافَأركافَاغب،:َ)َاَلنشا ية
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َ
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 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ زب رب يئ  ىئ نئمئ زئ ّٰرئ ِّ

 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ -2

 .ال واؼ َّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق
 حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث ُّٱ -3

 .اغب، َّ مظ حط مض  خض
َكلمةَ)ََ(َُسْلطَاانًَََ َلْيُك ََْماَملََْيُػََػّزِْؿَِبِهََأماَ) فنطََموةَوا دة(َََ َلْيُك َْفوردتَبز دة

َالنماـَاويةَ)  حك  جك مق حق مف خف ٱُّٱٱ(َ:ٔٛيفَالنوحفَيفَسورة
 خنحن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل جل مك لك خك
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط اََّ  مه جه هن من

َفَمػْ َواُهُ ََ-َالَسػارَََُمػْ َواُه ََُ-َالَّػارَََُوَمْ َواُه ََُمواضعَ)اضبطََ/َٜٛٓسؤاؿَر  َ
َ(؟.ََجَ َّ َََُوَمْ َواهََُ-ََجَ َّ َََُمْ َواُه ََْ-ََجَ َّ َََُوَمْ َواُه َََْ-َالَّارَََُمْ َواهَُوَََ-الَّارَُ
َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو فَوردتَ(َالَّارَََُوَمْ َواُه ََُ)َأما/ََٜٛٓاعبوابَر  َََََ
َ-:(َالَور

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ زب رب يئ  ىئ مئنئ زئ رئّٰ ِّ

 .الَور َّ هئ مئ خئ جئحئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ -2
َََالضبطَوالفوا دَ/

 خئ(َوبمػػػػػدهاَيفَالَػػػػػورَ)َ رب يئ ىئَبمػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػوافَ)

ونضػػبط اَ لػػ َ ا ػػدةََالػػالـ(َيفَالَػػورَبػػز دةَ خئ(َوَ)َىئ( َنضػػبطَ) مئ
مػػنَكلمػػةََاؼبػػي (َنػػوبطَرب يئالػػز دةَللموضػػعَاؼبتػػ خو َيفَحؿَ مػػوافَ)َ
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 لػػػ ََرالَػػػَوَراءمَ ػػػاَمػػػعََالػػػواء(َنػػػوبطَ مئورَ)َواف َويفَالَػػػمػػػ َمػػػي (َمػػػعَيئ)
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

 ا ػػػدةَالمَايػػػةَ لػػػ ََونضػػػبط ا(َهػػػ َالو يػػػدةَيفَالنػػػوحف َ مئ خئ)ََمال ظػػػةَ/
َ.ابويةَالو يدة

 خلُّٱ(:ٛفنطَيفَالنوحفَيفَسورةَيون،َاويةَ)َموةَوا دة(َوردتََالَسارَََُمْ َواُه َُأماَ)َ
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ا دةَ ل ََونضبط اََّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

َ.المَايةَابويةَالو يدة
فنطَيفَالنوحفَيفَسورةَال جدةََموةَوا دةوردتََأيضاَابلفاءَ(َالَّارَََُفَمْ َواُه ََُأماَ)

 مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع  مظ حط مض ُّٱٱ(:ٕٓاويةَ)
 ا دةَ ل ََونضبط اََّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك

َالو يدة َنوبطَالمَايةَابوية ََالفاء َوأيضا َمعَ جعمنَ) َََفاء( (َ (َ مظكلمة
َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة بل اَ ل َ

 خي حي ُّٱ(:ٕٚ(َفوردتَموةَوا دةَفنطَيفَسورةَاؼبا دةَاويةَ)َالَّارَََُوَمْ َواهَُأماَ)َ

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي

 رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةونضبط اَ ل َ َّ  ىث نث مث زث

َ–الو دََ–َموضمافمواتَيفَال ورَ)َالتوبةََأربع(َفوردتَََجَ َّ َََُوَمْ َواُه َْأماَ)َ
َ-التحو َ(:

 حن يمجن ىم  خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 .التوبة َّ من خن
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َ
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 نبمب  زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ٱُّٱ -2
 .التوبة َّ زث رث  يت ىت نت مت زت يبرت ىب

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم ٱُّٱ -3

 .الو د َّ  من مل مك هشلك مش هس مس هث مث  هتمت هب مب

 ىف ىثيث نث  زثمث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -4

 .التحو  َّ ىق يف

َََالضبطَوالفوا دَ/
 (َوحيةَالتحو .َاؼبوضعَالوؿتطابنبَحي َالتوبةَ)ََ -ٔ
مػػنََاعبػػي  َونػػوبطَٔٔمػػنَالتوبػػةَجػػاءَيفَالصػػفحةَالولػػةَمػػنَاعبػػزءََالثػػاِناؼبوضػػعَ -ٕ

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َََجَ َّ َُكلمةَ)َََجي (َ بل اَمعَ يبمةَ)َكل
مػػنَالػػداؿَ(َمػػعَ ملمػػنَكلمػػةَ)َالػػداؿَ(َنػػوبطَ مل مكختمػػبَحيػػةَالو ػػدَ)َ -ٖ

َكلتػػاَالكلمتػػ َأتػػبَ ا ػػدةَاؼبوافنػػةَواجملػػاورة لػػ ََدمػػنَاسػػ َسػػورةَالو ػػ  َوانتبػػهَانػػه
 في اَأخوَالكلمة.َالداؿ

يًماَ–ََيْ َتِجيُبواََْ–َاْسَتَجابُواَْمنَالكلماتَ)ََاعبي حيةَالو دَنوبطَ وؼَ -ٗ (َمػعََصبَِ
َ(.َالَّارك ََلَتتوه َوتنوأهاَ)َََ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َََجَ َّ َُكلمةَ)َََجي 

َ–مػػواتَيفَالنػوحفَالكػػو َيفَال ػػورَ)َحؿَ مػػوافََأربػػعفػوردتََ(ََجَ ػػَّ َََُمػػْ َواُه ََْأمػاَ)
ََمػػْ َواُه ََْ ػػوأتَإسػػواءَ"َ):َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط اَاإلسػػواءَ(َ–َموضػػمافالَ ػػاءَ
َ-:(َ موافَوَ اءَالَيفَ"ََجَ َّ َُ

 . مواف حؿ َّ اك يق ىق ىفيف يث ىث  نث مث ٱُّٱ -1

 يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّٱ -2
 نن زنمن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق
 .الَ اء َّ ين ىن
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 .الَ اء َّ  لك خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ -3

 جه ين ىنمن خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي ميخي  حي جي يه ىه مه
 .اإلسواء َّ  َّ ٍّ

َََالضبطَوالفوا دَ/
 منَال ورة.َأخوَصفحةتذكوَموضعَحؿَ موافَيفََ -ٔ
َكلمػػةَ)ََاعبػػي اربػػطَ -ٕ َكلمػػةَ)َاعبػػي  ََوالوؿ(َاؼبوضػػعَ ىلمػػن (َ جك مقَمػػن

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ حقكلمةَ)َََجي معََالثاِناؼبوضعَ

َالثػػػػاِن(َوبمػػػػدهاَيفَ ىن ننمػػػػنَسػػػػورةَالَ ػػػػاءَ)ََؿالَوبمػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػعَ -ٖ
(َننمػػنَ)َال ػػ :َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما(َجك مق)

 ََ(. جك مقمنَ)ََالالـ بلَ

 ا ػػدةَ(َ لػػ َ حقكلمػػةَ)َََجػػي مػػعََ( يهمػػنَ)ََاعبػػي يفَاإلسػػواءَنػػوبطَ -ٗ
 .اؼبوافنةَواجملاورة

فنػػػطَيفَالنػػػوحفَيفَسػػػور)ََمػػػوت دتَ(َوَرََمػػػْ َواُهْ ََجَ ػػػَُّ ََوبِػػػْئَ،َاْلِمَ ػػػادَُ)ََمال ظػػػةَ/
 ا ػدةَالػز دةَ لػ ََونضبط ا(َََمْ َواُه َْوََ)ََالواوالو د(َويفَالو دَبز دةََ–)حؿَ موافَ

َ-:للموضعَاؼبت خو
 . مواف حؿ َّ اك يق ىق ىفيف يث ىث  نث مث ٱُّٱ -1

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم ٱُّٱ -2

 .الو د َّ  من مل مك هشلك مش هس مس هث مث  هتمت هب مب

َ-النفاؿَ(:َ–يفَ)َحؿَ موافََموت (َوردتَََجَ َّ َََُواهََُوَم َْأماَ)َ
 . مواف حؿ َّ حج  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱ -1
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  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ٱُّٱ -2
 .النفاؿ َّ  جل مك لك حكخك جك مق حق مف

َ/ََالضبط
(َمق حق مف  خف(َو بل ػػاَيفَالنفػػػاؿَ) جت هب مب خب بل ػػاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ

مػػػػنََالةػػػػ (َ بػػػػلَ مبمػػػػنَ)ََال ػػػػ :َيػػػػجَاؽبجػػػػا   ا ػػػػدةَاليت لػػػػ ََونضػػػػبط ما
َ(.مف)

ج ػَ َ:َدارَالمػذابَيفَاوخػوة ََ-َ؟ماَالفوؽَب َ"ج َ "َوب َ"انرَج َ "ََفا دةَ/
َاَبٍبََأماكنَلنػواعَالمػذابَاؼبختلفػة.َ ؽباَسبمةَأبواب َوفي اَ َمُةَأَبْػػَواٍبَِلُكػلِّ ؽَبَػاََسػبػْ

ُ ْ َُجْزٌءََمْنُ وـٌَ جو[َانرَج َ َ:َانرَتوجدَداخػلَج ػَ  َوهػ َ{َ]سورةَاغبَ(ٗٗ)ِمَػْ
َوََكوُِهػواََ َ-ال َذبملَج َ َاديدةَاغبو.َ َفوَِحَاْلُمَخلَُّفوَفَدبَْنَمِدِهْ َِخػاَلَؼََرُسػوِؿَاللَِّ

ََو َػاُلواَََلَتَػَِْفػُوواَيفَاغْبَػوَِّ ُػْلَانََ ُرََجَ ػََّ ََأَاػدسَأَْفَهُبَاِهُدواَِِبَْمَواؽِبِْ ََوأَنْػُفِ ِ ْ َيفََسػِبيِلَاللَِّ
ََكانُواَيَػْفَنُ وَفَ َ.{َسورةَالتوبة(ٔٛ)َ وًّاََلْو

َ-َفَػَلبِػػػْئ،َََ)َ(َالظَّػػػاِلِم ََََمثْػػػػَوىََوبِػػػْئ،َََاضػػػبطَمواضػػػعَ)َ/َٜٜٓسػػػؤاؿَر ػػػ َ
ِينََََمثْػَوىَفَِبْئ،ََ َ؟.(َاْلُمَتَكربِّ
َََََ ََٜٜٓاعبوابَر   /َ (َ ََوَالظَّاِلِم ََََمثْػَوىََوبِْئ،ََأما َوا دةمَوردتَ( حؿََيفَة

َ َ) مواف  ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٹٱٹٱُّٱ:(ٔ٘ٔاوية
 يئ  ىئ نئمئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط اََّ زب رب

ِينََََمثْػَوىَفَػَلِبْئ،َََ)َأما ٱٱٱ(:ٜٕيفَسورةَالَحلَاويةَ)موةَوا دةَفوردتََ(َاْلُمَتَكربِّ

َونضبط اَ َّ مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت يب ٱُّٱ
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل َ

ِينََََمثْػَوىَفَِبْئ،ََأماَ)َ  -غافوَ(:َ–يفَال ورَ)َالزموََموت (َفوردتََاْلُمَتَكربِّ



 ٗٓٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 .الزمو َّ حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -1

 .غافو َّ حك جك مق  حق مفخف حف جف مغ جغ ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
ِينََََمثْػػَوىَ)مػعََ -ٔ يفَسػػورةََالػالـلو يػػدةَبػز دةَوهػ َاَ(َفَػَلبِػْئ،َََأتػػبَ)َ(َاْلُمَتَكػربِّ

 يفَالزموَوغافو.َ( حقَأوَ)الَحلَ
َكلمػػةَ) -ٕ  ََل ظػػواَ(َيفَبدايػػةَحيػػةَالزمػػو حئَتطابنػػبَحيػػ َالزمػػوَوغػػافوَ ػػداَز دة

ََكَفػػُوواَِإَ:َ:َ ػػاؿَ بل ػػاَ)َوأتملػػواَاؼبمػػ سػػياؽَاو تَيفَسػػورةَالزمػػوَ َوِسػػيَقَالَّػػِذيَن
َِإَذاََجاُؤوهََ ػَُكْ َََو َاؿََاَفُِتَحْبَأَبْػَوابُػَ اََجَ ََّ َزَُموًاََ ىَّ ؽَبُْ ََخَزنَػتُػَ اَأمََلََْ ِْتُكػْ َُرُسػٌلَمِّ

لُػػوَفََ لَػػْيُكْ َحَ ِتََربُِّكػػْ ََويَُػػِذُروَنُكْ َلَِنػػاءَيػَػػْوِمُكْ ََهػػَذاَ بَػلَػػ ََوَلِكػػْنََ نَّػػْبَََ َػػاُلوايَػتػْ
َ َػػاُلواَ-َؽَبُػػْ ََخَزنَػتُػَ ػػاََو َػػاؿََارَ)َ(َوانتبػػهَا:َاغبػػَؤََْٚلَمػػَذاِبََ لَػػ َاْلَكػػاِفوِينَََكِلَمػػُةَا

(.َوملَأتتَ حب جب هئ مئ خئ حئ(َف تبَاويػةَالػ َبمػدهاَ)ََبَػَل 
 (ََلنهََلَيوجدَمثلَهذاَاغبوار. حئيفَغافوَ)َ

َكفػػػوَاؼبػػػذكورينَمػػػنَصػػػده َوضػػػالؽب َوإضػػػالؽب َؼبػػػ -ٖ اَتنػػػدـَيفَسػػػورةَالَحػػػلَاػػػدة
أهػلَالَػارَأكػدَيفَذكػوَانسجَذلََالت كيدَبذكوَالالـ َولذلََؼبػاَأكػدَيفَذكػوَ

ليػػةَمػػنَذلػػََفلػػ َيؤكػػدَاوحيػػةَالزمػػو:َخ ولػػَم َدارَاؼبتنػػ  َ:أهػػلَاعبَػػةَبنولػػهَتمػػا:
 .بدرَالدينَبنَصبا ة(ََكشفَاؼبماِنَيفَاؼبتشابهَمنَاؼبثاِن)َ في ا.

 (َاؼبتكربينفبئ،َمثوىََ)َ(َاؼبتكربينمثوىََفلب،َ)َ(َالظاؼب وبئ،َمثوىَ)ََفا دةَ/
وؾَؽَيتحػػدثَ ػػنَمشػػوك  َوالشػػلفَال ػػياَ(َالظػػاؼب َ)َحيػػةَحؿَ مػػوافَو يػػدةَبلفػػا

تصػفَالػذينَتكػربواَ ػنَح تَهللاَحيػةَالَحػلََ(َاؼبتكػربينَ)َوالبنيةَوهنَثالثَ الظل 
َ.للتوكيدَلهن َضلواَأنف   َوحخوينَ(َابلالـَ)َو يدة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=244&ID=226#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=244&ID=226#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=244&ID=226
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َ

ٗٓ٘ 

لََّفِشػػػػْلُتْ ََ-َيفَاَلْمػػػػوَََِفِشػػػػْلُتْ ََوتَػََػػػػاَزْ ُت ََْ)َاضػػػػبطَمواضػػػػعَ/َٜٓٔسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ
َ(؟.َيفَاَلْموَََِولَتَػََاَزْ ُت َْ

َ-او تَه :/ََٜٓٔعبوابَر  َاََََ
 يت ىت نتمت زت رت يب  ىب نب مب ٱُّٱ ٱ -1

 لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث
 نن من زن رنمم ام يل  ىل مل يك ىك مك
 . مواف حؿ َّ خئ....  ينىن

 يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -2

 .النفاؿ َّ جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ  حئ جئ
َََالضبطَوالفوا دَ/

 ا ػدةَ لػ ََونضبط اَ( يي ىيَ)َأتبَيفَالنفاؿَالالـز دةَ وؼََ -ٔ
 .الز دةَللموضعَاؼبت خو

َونضػػػبط ما(َ خئ(َوبمػػػدهاَيفَالنفػػػاؿَ)َ ىثبمػػػدهاَيفَحؿَ مػػػوافَ)َ -ٕ
( َخئمػنَ)َالػالـ(َ بػلَ ىثمػنَ)َالم َ:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل َ

 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَمػوافَ لػ َ ػ َ (َمػعَ ىثمنَ)َالم َوأيضاَنوبطَ
 .اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

أخػػػػوينَاضػػػػافةَؼبػػػػاَذكػػػػوَيفَال ػػػػورَ)َحؿََموضػػػػم (َيفََيفَاْلَْمػػػػوَِدتَ)َوَرَمال ظػػػػةَ/
يفََأربمػػة"ََيفَاْلَْمػػوََِ":َ)َابعبملػػةَاَلنشػػا يةَونضػػبط ااغبػػ،َ(ََ–َاؼبوضػػعَالثػػاِن مػػوافَ
َ-(:يفَ موافََواثَتافأنفاؿَاغبجي،ََ–النوحفَ

  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ٱُّٱ -1

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 . مواف حؿ َّ زب رب
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 زث رث ىتيت نت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -2
 .اغب، َّ  ىق يف ىف يث ىث نثمث

ََوَلَنػْدََ َفػاَ-ََ َُك َََْوَلَنْدََ َفاَ)َؿَ موافضبطَموضم َحاَ/َٜٔٔسؤاؿَر  َ
َْ  ُ َ(؟.َالّلََُ َػْ

َ-اؼبواضعَه :/ََٜٔٔاعبوابَر  َََََ
  رث يت ىت نتمت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱ ٱ -1

 ىك مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
  ينىن نن من زن رنمم ام يل  ىل مل يك
 . مواف حؿ َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى

  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حتجت

َََالضبطَوالفوا دَ/
فبػػاَ ػػدَوُبػػدثَلػػب،َلػػدىََ( مت خت)ََذكػػوَصبلػػةََيتػػ َيفنال ػػاَتشػػابهَهنايػػةَاو

َ-:والضابطيةَتتمةَاوَالنارئَيف
وهوَهللاَ(َم تيَلنػهََدَذكوَلفاَاعباللةَوجملَفا لَالمفوَ)َ َاؼبوضعَالوؿَيف

ذكػػوَلفػػاََاؼبوضػػعَالثػػا .َا ػػ َللتكػػوارَلمػػدَإ تضػػا هَبالغيػػاًَيػػةَفبػػاََلَدأوؿَاوَذُكػػوَيف
وىفَالثانيػػػػةََ( زي)ََ.َىفَاليػػػةَالو:لنػػػػهَهَػػػاَإبتػػػػداءاًََ( مت خت)َبمػػػدََاعباللػػػة

 لػػ ََضػػبط مافضػػالَ ػػنَ.َج:َضػػميَاؼبخاطػػجَي ػػبقَضػػميَالةا ػػوالضػػابطَ(مث)
َ(. مثمنَ)ََاؽباء(َ بلَ زيمنَ)ََالكاؼ:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  

فضػػالًَ مػػاَسػػبقَيُبكػػنَضػػبطَاليتػػ َابلصػػورةَالذهَيػػةَ َهنايػػةَال تَتُمػػوؼَابل ػػياؽ
َلتناربماَ يمَأهنماَىفَصفحت َمتنابلت َ.
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َ
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َ(لَػ َاْلُمػْؤِمَِ ََ ََََوالّلَُُذوََفْضػلٍَ)َبطَموضم َحؿَ موافاضَ/َٕٜٔسؤاؿَر  َ
َ؟.(َ ِظي ٍَََوالّلَُُذوََفْضلٍَ)

َ-اؼبواضعَه :/ََٕٜٔاعبوابَر  َََََ
  رث يت ىت نتمت زت رت يب  ىب نب مب ٱُّٱ ٱ -1

 يك ىك مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 ري ٰى  ينىن نن من زن رنمم ام يل  ىل مل
 . مواف حؿ َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني ميزي

 ىن من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ جه ين
َََفوا دَ/الضبطَوال

مػػػػنَالكلمتػػػػ َمػػػػعََالالمػػػػاتنػػػػوبطََ( حئ جئَ)َالوؿاؼبوضػػػػعَبمػػػػدهاَيفََ -ٔ
 .الثاِن(َيفَ ينكلمةَ)َََإذف( ََأ صدَبهَاؼبوضعَالوؿمنَكلمةَأوؿَ)ََالالـ

اؼبوضػػعََالػػىَذبمػػعَبػػ َهنايػػةَاليػػةَوكلمػػةَفي ػػاَابعبملػػةَاإلنشػػا يةَاؼبوضػػم َنضػبط -ٕ
َ.(َرضوافَهللاَفضلَ ظي َ)َثا الاؼبوضعََ( َ فاَهللاَ نَاؼبؤمَ )ََ:الوؿ

َ(؟.ََ َل َأَ دٍََ)َك َموةَوردتَ/َٖٜٔسؤاؿَر  َ
َََََ َر   ََٖٜٔاعبواب /(َ َأَ دٍََوردت َََ َل  َ)َمو ف( َال ور َيف َ مواف َ–حؿ

َ-:(التوبة
 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ ٱ -3

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت
 . مواف حؿ َّ  حض جض مص خص حص مسخس حس

 حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -4
 .التوبة َّ خص  حص مس خس
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َََالضبطَوالفوا دَ/
(َجتمػػػػنَكلمػػػػةَ)َالػػػػواءنػػػػوبطََ( حت جتَبمػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػوافَ)َ
 مت ختاف َوبمػدهاَيفَالتوبػةَ)ََومػ مػنََلمػ واَلواء(َمعَا حتَمنَ)َالم َو
 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَوبػػةَ لػػ َتمػػنَالَالتػػاء(َمػػعَ متَمػػنَ)َالتػػاء(َنػػوبطَ هت

ََ.ال ورةمنَاس َاؼبتشابهَمعَ وؼَ
َ(؟.ََوالوَُّسوُؿََيْدُ وُك ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٜٗٔسؤاؿَر  َ

َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(َََوالوَُّسوُؿَيَْدُ وُك ََْوردتَ)/ََٜٗٔاعبوابَر  َََََ
َ-:(َاغبديد

 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ ٱ -1
 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت
 . مواف حؿ َّ  حض جض مص خص حص مسخس حس

 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱ -2
 .اغبديد َّ جت هب

ََ/َالضبط
َ( مئ خئَوبمػػػػػدهاَيفَاغبديػػػػػدَ)َ( مت ختَبمػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػوافَ)

َ(.خئمنَ)َالالـ(َ بلَ ختمنَ)ََالفاء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما
َ(؟.َيَََنِلجََْ)َاضبطَمواضعَ/َٜ٘ٔسؤاؿَر  َ

َ-ؼباَذكو:أخوينَاضافةََموضم (َوردتَيفََيَْدُ وُك َْكلمةَ)َََمال ظةَ/
 جخ مح  جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱ -1

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خصحص  مس خس حس جس مخ

 .إبراهيم َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع

 .اإلرساء َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -2
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َ
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َََالضبطَوالفوا دَ/
(َجخمػنَ)َواؼبػي (َ محمنَ)ََالواءنوبطَ(َ جخ محبمدهاَيفَإبواهي َ)ََ -ٔ

ال ػ َنػوبطََ( يئ ىئسػواءَ)َوبمػدهاَيفَاإل َ اهيَومػنَابػَاؼبػي َوالػواءَمعَ
 ا ػػػدةَربػػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػػعَواءَ لػػػ َسػػػمػػػػنَاإلال ػػػ َ(َمػػػعَىئمػػػنَ)

 .اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
"ََيَػػػػْدُ وُك ََْ":َ)َابعبملػػػػةَاَلنشػػػػا ية(ََيَػػػػْدُ وُك َْلكلمػػػػةَ)ََالربمػػػػةاؼبواضػػػػعََنضػػػػبط -ٕ

َ(. موافَوإبواهي َيفَاإلسواءَواغبديدَ
َ(؟.ََكْ َََلََ-َِلَكْ ََلَََ-ََكْيالََلََِّ)َاضبطَمواضعَ/َٜٙٔسؤاؿَر  َ

اغب،ََ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَمواتََأربع(ََلَِّكْيالَََوردتَ)/ََٜٙٔاعبوابَر  َََََ
َاَلنشا يةَونضبط اَ(َاغبديدَ-َاؼبوضعَالثاِنَال زابَ– َ)َابعبملة أ زابَََثِن:
َ-:(َ موافَجي،َؽب َ ديداغب
 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ ٱ -1

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت
 . مواف حؿ َّ  حض جض مص خص حص خسمس حس

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -2
 جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
 هتمت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث
 خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض جضحض
 .اغب، َّ  جك مق حق مف

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -3
 خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
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 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت
  حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جضمص

 .ال زاب َّ  مك لك خك حك جك حقمق مف خف
 مق حق مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ٱُّٱ -4

 .اغبديد َّ خك حك جك
َََالضبطَوالفوا دَ/

َ( خس حس جس  مخ جخ مح جح مجَيفَحؿَ مػػػػػػػػػػػػػػػوافَ)َ -ٔ
(َيفَ جح(:َ)َ جغ مع جع مظ حط مض  خضويفَاغبديػػػػػػػػػػػػػػػػدَ)َ

َأَلَََّ-َرَبَْزنُػػػواَوَلََهَتَُِػػػواََوَلََ(َيفَهػػػذهَال ػػػورةَ)ََاغبػػػزفلَ)َحؿَ مػػػوافَلنػػػهَجػػػاءَفمػػػ
ََََوَلَََ-َوَبَْزنُػػوفَََخػػْوٌؼََ لَػػْيِ ْ ََوَلََُهػػْ َ (َيفَ ػػ ََالَّػػِذيَنَُيَ ػػارُِ وَفَيفَاْلُكْفػػوََِوَبْزُنػػ

 (. مضأنهَملَ تَيفَسورةَاغبديدَفجاءَفي اَ)َ
دَو اؿَاؼب ػلم َفي ػاَومػاَ ػدثَؽبػ َحيةَحؿَ موافَتتحدثَ نَغزوةَأ َ/ََٔفا دة

بػا َلكػػ ََلَوبزنػػواَ لػػ َمػػاَفػػاهت َمػػنَنصػػوَوغَيمػػةَوَلَمػػاَ ػػلَبػػ َمػػنَخػػوؼَوهزيبػػةَ
َوهللاَخبيَجبميعَأ مالك  ََلَىبف َ ليهَمَ اَا ء.

أمػػاَحيػػةَاغبديػػدَفنػػدَجػػاءَ بل ػػاَأنػػهَمػػاَأصػػابَمػػنَمصػػيبةَإَلَوهػػ َمكتوبػػةَيفَاللػػوحَ
لينةَإفَذلََ ل َهللاَتما:َي ي َلك ََلَأتسػواَ لػ َمػاَافوظَمنَ بلَأفَزبلقَاػب

فاتك َمنَالدنياَوَلَتفو واَدباَح ك َفوحَبطوَوأاو َوهللاََلَوبجَكلَمتكػربَدبػاَأو)َ
َمنَالدنياَفخورَبهَ ل َغيه.

ُ ػواَدبَػاَِلَكْياَلَأَتَْسػْواََ لَػ ََمػاَفَػاَتُكْ ََوََلَتَػْفوَََاؼبال اَأنهَيفَاغبديدَؼباَ اؿَ)َ/َٕفا دةَ
َُكػػػلََّـُبْتَػػػاٍؿََفُخػػػوٍر(َبيَمػػػاَيفَحؿَ مػػػوافَ ػػػاؿَ َََُلَوبُِػػػجس ََ)حَ ُكػػػْ ََواللَّ ػػػاًَبِةَػػػ ٍّ فَػػػَ ََثَبُكْ َُغمَّ
رَبَْزنُواََْ َل ََماَفَاَتُكْ ََوَلَََمػاََأَصػاَبُكْ ََوالّلََُخبِػٌيَدبَػاَتَػْمَملُػوَفَ) هػذهَ ػزفََ((ٖ٘ٔلَِّكْيالََ

ِلَكػْياَلَأَتَْسػْواََ لَػ ََمػاَفَػاَتُكْ ََوََلَتَػْفَوُ ػواَدبَػاَحَ ُكػْ ََوَدبػاَح هػ َ)فبَ َيفخو؟َهَػاؾَيفخػ
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َُكػلََّـُبْتَػاٍؿََفُخػوٍر(َهػذاَيفخػوَدبػاَحتػ  َ َََُلَوبُِجس لَِّكػْيالََرَبَْزنُػواََْ لَػ ََمػاَفَػاَتُكْ ََوَلَََ)َواللَّ
 مبَيفخو؟َهذهَلي بَمثلَهذه.ََ(ََماََأَصاَبُك َْ

واف َويفَاغبديػػػػدَمػػػػ مػػػػي َمَ ػػػػاَمػػػػعَاؼبػػػػي َنػػػػوبطََ( خسَمػػػػوافَ)يفَحؿَ َ -ٕ
 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَديدَ لػػػ َحمػػػنَالػػػػَاغبػػػاءمَ ػػػاَمػػػعََاغبػػػاء(َنػػػوبطَجغ)

 .اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
مػػػػػػنَكلمػػػػػػةََالصػػػػػػاد(َمػػػػػػعَ خسمػػػػػػنَكلمػػػػػػةَ)ََالصػػػػػػادنػػػػػػوبطََفا ػػػػػػدةَأخػػػػػػوىَ/

 .اورة ا دةَاؼبوافنةَواجمل(َال َوردتَيفَنف،َاويةَ ل َجب)
(َمػػػعَ حق(َنػػػوبطَاغبػػػاءَمػػػنَكلمػػػةَ)َ حق مف خف  حف)ََيفَال ػػػزاب -ٖ

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَ لػػ ََاغبػػاءَمػػنَال ػػزاب
َ.اس َال ورة

َونضػبط(ََاؼبوضػعَالوؿال زابََ–يفَال ورَ)َالَحلََموت فوردتََ(َِلَكْ ََلَََأماَ)
وردةَمػوةََزيػدواسػ ََ(َكػذاَزيػدَخلنكػ ََوهللاب ياؽَاو ت:َ)ََجبملةَانشا يةمواضم اَ

َ-:يفَسورةَال زابَ(َِلَكْ ََلََوا دةَيفَالنوحفَون تدؿَبهَ ل َموضعَ)َ
 مسحص خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت متخت حت جت هب ٱُّٱ -1

 .الَحل َّ خض حض جض مص خص

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -2

  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ

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

 .ال زاب َّ نن  من زن رن مم اميل ىل

َََالضبطَوالفوا دَ/
  حص مس خس(َويفَاغبػػػػػػػػ،َ)َ مس خس حس جس مخ جخبمػػػػػػػػدهاَيفَالَحػػػػػػػػلَ)ََ -ٔ
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(َجػػاءَ حص(َواغبػػ،َيفَتوتيػػجَال ػػورَمتػػ خوةَ ػػنَالَحػػل َوز دةَ)َ جض مص خص
 . ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ايفَسورةَاغب،َ

 مم اَ ل َالَيبَمَبػدأتَ)منَال زابَسياؽَاويةَالكالـَفيَالوؿاؼبوضعَ -ٕ
( َأمػػػاَاؼبوضػػػػعَحق مف خف  حف(َف تػػػبَ).....ىن نن من  زن رن
 ىل مل يك ىك مكف ياؽَاويػةَبيػافَ كػ َللمػؤمَ َيفَ ضػيةَ)ََالثاِن
( َا فظ ػػػػػػػػاَبػػػػػػػػذهَاعبملػػػػػػػػة:َ اك يق ىق يف ىف يث(َف تػػػػػػػػبَ)َ....يل

 .(الَيبَأوَلَمثَاؼبؤمَ )
ََ(َ َََلَأما َََكْ  َبال َوردتَََلـ( َاويةََوا دةموة َاغبشو َالكو َيفَسورة َالنوحف يف

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ(:ٚ)

 زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل
 ل ََونضبط ا  َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي

َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة
َكلمػػػػةَ/َؼب ػػػػةَبيانيػػػػة َكتابػػػػة َمَفصػػػػلةَمػػػػوةَيفَحيػػػػةَسػػػػورةَالَحػػػػلَو(َ ىف يثَ)َمػػػػاَدَللػػػػة

  -(:َد.َفاضػػػػػػػػػلَال ػػػػػػػػػاموا  )ََوصػػػػػػػػػولةَيفَحيػػػػػػػػػةَسػػػػػػػػػورةَاغبػػػػػػػػػ،؟م(َحف)
 مح  جح مج حج مث هت متخت حت جت هب ُّٱَ: ػػػػاؿَتمػػػػا:َيفَسػػػػورةَالَحػػػػل

 ٓٚالَحل:َ َّ خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ

 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱَ:و اؿَيفَسورةَاغب،
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل
 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ييىي
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هتمت
 حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حضجض مص خص
 ٘اغب،:َ َّ  جك مق حق مف خف
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:َخطَاؼبصحفََلَيناسَ ليهَأصػالَلكػنَيبػدوَيفَهػذاَالوسػ َملحػاَبيػاِنَوهللاََأوَل
(َ خسَ(َمفصػػػػػػولةَومػػػػػػوةَ) مخ جخَأ لػػػػػػ َيفَأكثػػػػػػوَمػػػػػػنَمػػػػػػوطن.َفمػػػػػػوةَتكتػػػػػػجَ)

َكمػػاَذكػػوان َسػػابناَ ػػنَموصػػولة.َوأ ػػوؿَأفَهػػذاَلػػي،َفنػػطَللخػػطَوإمبػػاَلمػػوَبيػػاِنَهػػو
(َهػػ َابتػػداءَالةايػػةَأمػػاََمػػنَ(َو لَػػاَ:َأفَ)َبمػػدَ لػػ َ(َو)َمػػنَبمػػدَ لػػ َالفػػوؽَبػػ َ)

(َأيََمػػػنَفو  ػػػاَ)بمػػػدَ لػػػ (َفنػػػدَيكػػػوفَهَػػػاؾَفاصػػػلَبػػػ َهػػػذاَوذاؾَوذكػػػوانَأمثلػػػةَ)
مبااػػػوةَومالم ػػػةَؽبػػػاَأمػػػاَفو  ػػػاَفػػػالَتنتضػػػ َاؼبالم ػػػةَابلضػػػوورة.َفمػػػنَ يػػػمَاؼبمػػػ َ

مبااػػوةَيشػػملَكػػلَاؼب ػػافةَبيَ مػػاَولػػوَ ػػاؿَ"بيََػػا"َؼبػػاَأفػػادتَ)و ػػالواَ لوبَػػاَيفَأكَػػة(َ
 مس خس (َبػالَفاصػلة.َ"َوجملَاَمنَب َأيػدي  َسػداَنف،َاؼبم بَو ولهَتما:َ)

 خس حس جس مخ جخَأمػػػاَ ولػػػهَ)َ "َربتمػػػلَالػػػزمنَالطويػػػلَوالوصػػػل جض مص خص  حص
(َو َػػدماَوصػػلَ مخ جخَف ػػ َمبااػػوةَبمػػدَالملػػ َفلمػػاَا تمػػلَالفاصػػلَفصػػلَ)َ( مس
 (. خسَاَوصلَ)بيَ م

َكماَيفَحيةَسورةَال زاب  ٰر ٰذ ُّٱَ:ويفَالنوحفَالكو َأمثلةَأخوىَ ل َمثلَهذا
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب

 زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث

(َمَفصلةَلنهََلَوبلَالزواجَابموأةَ ىف يثَكتببَ)  ٖٚال زاب:َ َّ نن  من
َدةَ؛َفالَيصحَإذفَالزواجَباَإَلبمدَانفصاؽباَ نَزوج اَالوؿَو ضاءَالمَأخوىَإَل

  زن رن مم ٱُّٱَ:ويفَحيةَأخوىَ.(َمَفصال ىف يثَبمدَاإلنفصاؿَفجاءَرس َ)

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ

 حض جضمص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج



 ٗٔٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض
 ٓ٘ال زاب:َ َّ  مك لك خك حك جك مقحق

َاإلتصاؿَ ا  َفاإلن افَمعلي،َيفَاويةَانفصاؿَفالكالـَ نَأزواجَالوسَو  َؿَوهَا
َجاءتَ) َمتصلة حفَزوجتهَيفَاتصاؿَ ا  َولي،َهَاؾَفصلَلذا ويفَحيةََ.(

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱَ:أخوى

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل
(َهَاَلنهَيويدَ مم امَفصلَ)  ٚو:َاغبش َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ

َتبن َدولة َتَبة َأف ََل َالمواؿَلهنا َيفصل َتت عَأف َهبجَأف َوإمبا َب َالغَياء
َفا تض َالفصلَيفَرس َ) َاوية مم امَالمواؿَلتشكلَالفنواء ويفَحيةََ.(َيفَهذه

 حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱَ:أخوى
 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت
جاءتَ َٖ٘ٔ اف:حؿَ مَو َّ  حض جض مص خص حص مسخس حس
؛َغ َاؽبزيبةَوغ َفواتَم َيدؿَ ل َأفَالة َمتصلَابلة (َمتصلةَلفَاؼبمج)

َا تض َالوصلَفوصلَ) َوهذا َمنَاببَ مجَالةَا   َننوؿَأنه َالمو َوهذا .)
(َلكَ اَتوس َىف يث(َمتصلةَأوَمَفصلةَ) مجَاعبوازَف وَجا زَأفَتكتجَ)

 .حبيمَتتَاسجَمعَال كاـأيضاَدباَيتَاسجَمعَالَا يةَالبيانيةَوالبالغيةَ

َ(؟.ََأَصاَبُك ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٜٚٔسؤاؿَر  َ
َََََ ََٜٚٔاعبوابَر   َََأَصاَبُك ََْوردتَ)/ َ موافمواتََأربع( َحؿ (َ َال ور َيف

تشاورَالَ اءَيفَحؿَ:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َالشورىَ-الَ اءََ–َموضماف
َ-:(َموت  موافَ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٔ٘ 

 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ ٱ -1
 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت
 . مواف حؿ َّ  حض جض مص خص حص خسمس حس

 . مواف حؿ َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -3

 .الَ اء َّ حض جض مص  خص حص مس
 .الشورى َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ُّٱ -4

ََ-يفَحؿَ موافَزبتلفَخاسبت ما:َموضم يوجدَمال ظةَ/َ
 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -1

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت
 . مواف حؿ َّ  حض جض مص خص حص مسخس حس

 مم خم حم جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ٱُّٱ -2
 مب هئ مئهي مي خي حي  جيٰه مه جه هن من خن حنجن

 . مواف حؿ َّ  هت مت هب

ََالضبطَوالفوا دَ/ (َتندمبَجض مص خص حصاويةَاوو:َختمبَ)
َ (َ َ خصصفة (َ َالممل َ ل  َاصابَجض( َؼبا َاوية َسياؽ َا: َوانظو )

 َو زفَبمدَغزوةَأ دَوهذاَالة َواغبزفَوماَدارَيفَ لوب َهللاَتما:َاؼب لم َمنَغ
َ (َ َوجلَفندَصفة َإَلَهللاَ ز ََلَيملمه َاَلمو َوهذا َبه َ ل َالمملَ خصأ ل  )

َ(جض)
(َتنػدـَالممػلَ لػ َصػفةَالػػػَ مت هب مب هئبيَماَختمبَاويػةَالثانيػةَ)َ

هػوَمػنَا مػاؿَبػنَ(َوانظوَا:َسياؽَاويةَتكل َهللاَ زَوجلَفي اَ نَالبخلََومت)
(َ لػػ َصػػفةَالػػػػَ هب مبومػػاَهػػوَاػبػػيَؽبػػ َومػػاهوَالشػػوَلػػذاَ ػػدـَالممػػلَ)َحدـَ



 ٙٔٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َ(.ٓٛٗال ؤاؿَ)َاعبزءَالوؿؼبنَأرادَاَلستزادةَيفَهذاَاؼبوضوعَيواجعَ ََو(مت)
(َٓٚ(َوبدأتَالصفحةَ)َبَِة ٍََُّغمَّاًَفََ ََثَبُكْ َ)ََابلة (َٜٙانت بَالصفحةَ)َمال ظةَ/

أََ)ََابلة  نَبَػْمِدَمُثََّ َ(.َأََمًََةَنػسَماًساَاْلَة َِّنَزَؿََ َلْيُك َمِّ

أَنَزؿَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٛٔسؤاؿَر  َ َ(؟.َمُثََّ
أَنَزؿَََوردتَ)/ََٜٛٔاعبوابَر  َََََ َ-:(التوبةَ–حؿَ موافَيفَال ورَ)َمو ف(ََمُثََّ
 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ ني....خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱٱ -2

 .التوبة َّ  مظ حط مض خض حضجض مص خص
ََ/َالضبط

مػواف َوبمػدهاَيفَالتوبػةَ ػ َ مَ ػاَمػعَالمػ َ(َنػوبطَ ىلَبمدهاَيفَحؿَ موافَ)
وبػةَتمػنَاسػ َسػورةَالَالتػاء(َمػعَ جحمػنَكلمػةَ)ََالتػاءنوبطََ( جح مج)

َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ
َ(؟.َأََمََةًََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٜٔاؿَر  َسَؤ

َ-:(َالنفاؿَ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(ََأََمََةًََوردتَ)/ََٜٜٔاعبوابَر  َََََ
 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ ني....خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -2

 .النفاؿ َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب
َََالفوا دَ/الضبطََو

 ا ػػدةَربػػطَمػػوافَ لػػ َ ػػ َ مَ ػػاَمػػعَالمػػ َنػػوبطََ( ممَبمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٔٚ 

(َرئ َبيَمػاَتنػدمبَكلمػةَ) وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َال ػورة
َيفَسورةَالنفاؿ.
َُك ََْطَآ َِفةٍََ-َطَآ َِفةٌََ–َطَآ َِفةًََ)َاضبطَمواضعَ/َٕٜٓسؤاؿَر  َ َ(؟.َمِّ

َُك ََْطَآ َِفةًََ)َكلَمنَهذهَالكلماتَ/َٕٜٓاعبوابَر  َََََ َُك َْ طَآ َِفةٌََ-َمِّ َ-َمِّ
َُك ََْطَآ َِفةٍَ َ-:وهذهَه َاؼبواضعَ موةَوا دةَوردت(ََمِّ

 من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ ني....خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ٱُّٱ -2

 .ال واؼ َّ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خص
  ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -3

َ.التوبة َّ مي زي ري ٰى
َََالضبطَوالفوا دَ/

 .فتحَتَوين(َ يمف تبَكلمةَ)َمفتو ةَفََحؿَ مواَمنَاس َسورةَالَوفََ -ٔ
 .تَوينَك و(َ منف تبَكلمةَ)َمك ورةََةمنَاس َسورةَالتوبالتاءَاؼبوبوطةَََ -ٕ

 (.  جحإذفَاب  َلديَاَموضعَال واؼَالذيَهوَتَوينَض َ)َ -ٖ

(َفوردتَيفَنف،َح تَحؿَ موافَوال واؼَووردتَيفَََوطَآ َِفةٌَ)َأماََمال ظةَ/
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ(:ٕٓيفَسورةَاؼبزملَأخوَحيةَ)َموضعََثلم

 .َّ خئ .....جي يه ىه مه جهين ىن من  خن حن جن

َ(؟.َيَػُنوُلوَفََهلَ)َاضبطَمواضعَ/َٕٜٔسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٜٔاعبوابَر   ََهلَوردتَ)/ ََيَػُنوُلوَف َحؿَ موافَيفََمو ف( (َ َ–ال ور

َ-:("َتشاورَ موافََيَػُنوُلوَفََهلَ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َالشورى
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 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٱ -1
 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 . مواف حؿ َّ ني.....  ٌٍّّ ٰى

 هئ مئ هي مي  خي حي جيٰه مه جه هن من خن حن جن مم ٱُّٱ -2
 .الشورى َّ  هث مث هت مت هب مب

َََالضبطَوالفوا دَ/
 َف مػػواَؿمػػنَحَالَػػوفَوالػػالـَمَ ػػاَمػػعَالَػػوفََوالػػالـَ(َنػػوبطَ ييَمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)ب

ىَ لػ ََرالشػَوراءَ(َمػعَ متمػنَ)َالواءَ(َنوبطَ مث هت مت هبوبمدهاَيفَالشورىَ)َ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َ(؟.ََهاُهََاَ)ك َموةَوردتَاضبَ/َٕٕٜسؤاؿَر  َ
اؼبا دةََ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَمواتََأربع(َََهاُهََاَوردتَ)/َََٕٕٜاعبوابَر  ََََ
–ََ َاَلنشا يةَونضبط اَ(َاغبا ةَ-الشمواء َابعبملة (َ َ اؿ:  نبََللشمواءَ مواف
َ-:("َاؼبا دةََهاُهََا"
 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٱ -1

 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت

 . مواف حؿ َّ ني ....مليك ىك مك
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ جه ين ىن
 .الشمواء َّ  مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -3



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٗٔ 

 .اغبا ة َّ مك لك هش مش هس مس ٱُّٱ -4
َََالضبطَوالفوا دَ/

 واف.م َمي مَ اَمعََاؼبي نوبطََ( رث يتَيفَحؿَ موافَ)َ بل اََ -ٔ
 ة.داؼبا داؿَمعَالداؿَ(َنوبطَ يندةَ)َيفَاؼبا َبمدهاَ -ٕ
 .ءالشموانبزةَمعَاؽبمزةَ(َنوبطَ يكبمدهاَيفَالشمواءَ)َ -ٖ
 ا ة.حالػَ اءمَ اَمعََاغباء(َنوبطَ لكبمدهاَيفَاغبا ةَ)َ -ٗ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَكلَمػاَمتَضػبطهَهػوَ لػ َ -٘

َ.اس َال ورة
َ(؟.َُ لَلَّوََْ)َاضبطَمواضعَ/َٖٕٜسؤاؿَر  َ

َََََ ََٖٕٜاعبوابَر   َلَّوََْوردتَ)/ ََُ ل َمواتََسبع( َحؿَ مواف (َ َ–يفَال ور
َالضبطَ ا دة ل ََونضبط اَ(َالك فَ-َثالثَمواضعاإلسواءََ–يون،ََ–النماـَ
َ-:ابلشمو

ـَُِ ْموَاَفَََ***َ َ ُػوَّاْءَََثاَلثَةٌَ"َيفَاإلْسوَاِءََُ لَلَّوََْ" َْسوَاءَْيفََكْ ِفَإََِ،ََُنَوَْيُػَوَََوأَنْػَما
 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٱ -1

 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت

 ٰى  ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مليك ىك مك
 . مواف حؿ َّ ني مي زي ري

 .النماـ َّ  مض خض حض جض مصخص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2
 نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب ٱُّٱ -3

 .يون، َّ اك يق ىق يفىف يث ىث
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 .اإلسواء َّ ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -4
 خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف ُّٱ -5

 .اإلسواء َّ هل مل
 يي ىي نيمي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -6

 .اإلسواء َّ حئ جئ
 خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ -7

 .الك ف َّ جن مم
َََالضبطَوالفوا دَ/

 .سياؽَاوية داَحؿَ موافَأتبَيفََصدرَحيةاضعَأتبَيفَكلَاؼبَو -ٔ

(َيف(َوَ) يثمػػنَ)َاؼبػػي َنػػوبطََ(يف ىف  يثبمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ -ٕ
 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ َ لػػ ََوافمػػ مػػي َمػػعَ

 .ال ورة
مػػػنََالمػػػ َوالَػػػوفَمَ مػػاَمػػػعََالمػػػ َوالَػػػوفَنػػػوبطََ( جخ محَبمػػدهاَيفَالنمػػػاـَ) -ٖ

 . دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ا ل ََاـنمال

 .، ويبةَيفَالوس َمنَس َيونالش َ(َ يب  ىببمدهاَيفَيون،َ)َ -ٗ

(َومػػاَجػػاءَبمػػدهاَنضػػبطهَ يب ىب نبوموضػػعَالك ػػفَأتػبَ)ََالثػػاِنَوَالوؿاؼبوضػعَ -٘
(َاإلسػواءَاؼبوضػعَ زت رت(َأي:َ)ََممهَأؽبةَيفَالرضَوالبحػوالتالية:َ)ََابعبملة
 (َالك ف. مق َ)َالثاِن(َاإلسواءَاؼبوضعَمق حق)َ الوؿ

َ(....ين ىن نن من زن:َ)اػبزا نيفَاوسواءَتذكوهَلدىََالثالماؼبوضعَ -ٙ
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َ(؟.َُصُدورُِك ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٕٜٗسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٜٗاعبوابَر   ََُصُدورُِك ََْوردتَ)/ َ موافمواتََأربع( َحؿ (َ َال ور َيف

يفََاثَتاف"ََُصُدورُِك ََْ"َ:َ)ملةَاَلنشا يةابعبَونضبط اَ(َغافوَ-اإلسواءََ–َموضماف
َ-:(َسواءَوغافوإَ موافَ َذاكوَوَلَتَ  

 ٰه مه  جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي

 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت

 ٰى  ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل  مليك ىك مك
 . مواف حؿ َّ ني مي زي ري

  ميخي حي جي يه ىه جهمه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم ٱُّٱ -3

 .اإلسواء َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب ٱُّٱ -4

 .غافو َّ ىث نث
َََالضبطَوالفوا دَ/

وبمػػػػػػدهاَيفََ( حن جن مم خمَحؿَ مػػػػػػوافَ)مػػػػػػنََالوؿاؼبوضػػػػػػعَبمػػػػػػدهاَيفََ -ٔ
َاؽبمػزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجػا   ل ََونضبط ماَ( ىن نن من زنَ)َالثاِن
 (. زنمنَ)ََالواو(َ بلَ مم خممنَ)َ

سػ َ(َمػعَ ىنمػنَ)َال ػ َ(َنػوبطَ جه ين ىنبمدهاَيفَاإلسواءَ)َ -ٕ
 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل ََواءساإل
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َوافغػػفػػاءَ(َمػػعَ مثمػػنَ)َالفػػاءَ(َنػػوبطَ مث  زث رثبمػػدهاَيفَغػػافوَ)َ -ٖ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ

َ(؟.َيفَ ُػُلوِبُك ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٕٜ٘سؤاؿَر  َ
َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَمواتََسب(ََيفَ ُػُلوِبُك ََْوردتَ)/ََٕٜ٘اعبوابَر  َََََ

َ-:(َموضمافاغبجواتََ-الفتحََ–ال زابََ–النفاؿَ
 من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٱ -1

 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت

 ٰى  ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل  مليك ىك مك
 . مواف حؿ َّ ني مي زي ري

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .النفاؿ َّ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه مه جه ين

 ين ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱُّ -3
 ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه
 .ال زاب َّ يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ

 مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -4

 .الفتح َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -5

 يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .اغبجوات َّ  يق ىق
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 نن زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف ُّٱٱ -6
 .اغبجوات َّ  هئ مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ري ٰى َوبمػػػدهاَيفَحؿَ مػػػوافَ)َ( َُّ)أتػػػبََوال ػػػزابَيفَحؿَ مػػػوافَ بل ػػػاَ -ٔ

مػنََاؼبػي َوَالػالـَوالم َ(َمعَ ريمنَ)َاؼبي ََوَالالـَوالم َ(َنوبطَ مي زي
اسػػػػ َ ا ػػػػدةَربػػػػطَ ػػػػوؼَمػػػػنَاؼبوضػػػػعَاؼبتشػػػػابهَمػػػػعَ ػػػػوؼَمػػػػنَحؿَ مػػػػوافَ لػػػػ َ

َكلمػ َ) ميمنَ)ََالصادونوبطََ.ال ورة (َ زن رن(َمعَصاد
 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورةال َوردتَيفَنف،َاويةَ ل َ

 ىن(َواعبػوابَ) من خن حن جن يم ىميفَالنفاؿَسؤاؿَموجػهَلاسػوىَ)َ -ٕ
 . ا دهتاَالت ملَللمم (ََوجي يه ىه مه جه ين

(َمػعَ ىئمػنَ)ََاغبػاء(َنػوبطَ ىئ نئ مئ زئبمدهاَيفَال ػزابَ)َ -ٖ
 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ َ لػػ ََزاب ػػالَ ػػاء

 .ال ورة
َحتالفػػ ءَ(َمػػعَ نينػػوبطَالتػػاءَمػػنَ)ََ( يي ىي نيبمػػدهاَيفَالفػػتحَ)ََ -ٗ

 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ
 ىب)ََالوؿ(:َ بل ػػػػاَيفَ متيفَاغبجػػػواتَموضػػػػم َو بل مػػػاَأتػػػػبَكلمػػػةَ)َ -٘

َالوؿ(َ مم ام يلو بل ػػػػػػػػػػػػػػػػاَيفَالثػػػػػػػػػػػػػػػػاِنَ)َ(َ نت مت زت رت يب
 َواؼبوضػعَالوؿََلنػهَاليتيجَاؽبجا  يفََالياء بلََواغباء(َ ام)ََوالثاِن(َرت)

َكلمةَ َ(َوملَ تَمعَالثاِن. نت)ََالتزي  بجَفجاءتَممه
َ(؟.َالَِّذيَنَتَػَولَّْواََْ)َك َموةَوردتَ/َٕٜٙسؤاؿَر  َ

َََََ ََٕٜٙاعبوابَر   َتَػوَََوردتَ)/ ََلَّْواَْالَِّذيَن ََمو ف( َحؿَ مواف (َ َ–يفَال ور
َ-:(َ"َجادلواَ موافَالَِّذيَنَتَػَولَّْواََْ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َاجملادلة
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 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ٱُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حتجت  هب

  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -2
َ.اجملادلة َّ مم ام يل

َ(؟.َيَػْوـََاْلتَػَن َاعبَْْمَمافََِ)َاضبطَمواضعَ/َٕٜٚسؤاؿَر  َ
َاْلتَػَن َاعبَْْمَمافََِوردتَ)/ََٕٜٚاعبوابَر  َََََ يفَال ورَ)َحؿَمواتََثالث(ََيَػْوـَ

َاْلتَػَن َاعْبَْمَمافََِ"َ:َ)ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َالنفاؿَ–َموضمافَ مواف "ََيَػْوـَ
َ-:(يفَ موافََواثَتافيفَالنفاؿَ

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حتجت  هب

 . مواف حؿ َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

 .النفاؿ َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ  يي

َََالضبطَوالفوا دَ/
َاِنالثػػػػػػويفََ( خب حب جبَ)َالوؿاؼبوضػػػػػػعََبمػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػوافَ -ٔ

(َ بػػػلَ جبمػػػنَ)ََاؽبمػػػزة:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما(َخم حم)
 (. خم حممنَ)ََالفاء

(َمػػػػعَفػػػػاءَالنفػػػػاؿ َ يينػػػػوبطَالفػػػػاءَمػػػػنَ)ََ( يي ىي بل ػػػػاَيفَالنفػػػػاؿَ) -ٕ
(َيفَنفػػػػػ،َاويػػػػػةَ لػػػػػ َ ٰى ٰر ٰذ(َمػػػػػعَ)َ يي ىيوأيضػػػػػاَاربػػػػػطَ)

َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة
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الػػػػ َوردتَيفَحؿََ(َإِلْخػػػػَواهِنِ ََْاُلواَْ َػػػػَ-ََو َػػػػاُلواََْ)اضػػػػبطََ/َٕٜٛسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ
َ؟. مواف

َ-اؼبواضعَه :/ََٕٜٛاعبوابَر  َََََ
 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ٱُّٱ ٱ -1

 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 . مواف حؿ َّ حن جن مم خم حم  جمهل مل خل حلجل

 يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ ىك مك لك اك
َََالضبطَوالفوا دَ/

(َجضمػنَ)َالػواو َنػوبطَواووالثػاِنَبػالََ( حض جضَ)َابلػواووضػعَالوؿَاؼبَ -ٔ
 (.َأ صدَباَاؼبوضعَالوؿ)ََأوؿمنَكلمةََالواومعَ

 رث يت)ََالثػػػػػػاِن(َوبمػػػػػػدهاَيفَ مظ حط مض  خض)ََالوؿبمػػػػػػدهاَيفَاؼبوضػػػػػػعَ -ٕ
(َ بػلَ خضمػنَ)َاؽبمػزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما(َ نث مث زث
 َ(. يتمنَ)ََالواو

أخػػػوينَاضػػػافةَؼبػػػاَذكػػػوَيفَسػػػور)ََموضػػػم يفََ(َإِلْخػػػَواهِنِ َْردتَكلمػػػةَ)ََوَمال ظػػػةَ/
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَاغبشو(َ-)ال زابَ

َافَْوََمََْ َِيفََافَِتَََػََاثػَْوَََابَُزََ َْالَََوََشَِ ََُ***َحفَْْوَنََُالَْيفََةٌَمََبػََْرَأََ"ََإِلْخَواهِنِ ََْ"
 نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -1

 . زابال َّ يث ىث

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -2
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 .اغبشو َّ رث  يت ىت نت مت
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َ َاويت ََ/َٕمال ظة ََ(ٙ٘ٔ)لديَا َوَ( مق  حق مف خف حف جف مغ) :
(ٔٙٛ)ََ َالوؿ ( نث مث زث رث) َاؼبوتاؼبوضع َالضوبَىفَالرضَيَاسبه :َ

(َ َالنتل َيَاسبه َالثا   (َايئ َبشيئ َوالةزو َاغبَ:اؼبوضع َوهوَفيه وبَىفَاؼبموكة
 .( ءَبشَ ءاَيَاسبهَالنتلَ)

ََوِإَذاحؿَ مػواف َ)ََ(َاَلْرضََِيفَََضوَبُواََِْإَذاَ)َاويت اضبطََ/َٜٕٜسؤاؿَر  َ
َ؟.(َالَ اءَاَلْرضََِيفََضوَبْػُتْ َ

َ-اؼبواضعَه :/ََٜٕٜاعبوابَر  َََََ
 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱ ٱ -1

 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 . مواف حؿ َّ حن جن مم خم حم  جمهل مل خل حلجل

 جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ٱُّٱ -2
 .الَ اء َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػػػػدةَالػػػػز دةَونضػػػػبط اَ لػػػػ ََابلػػػػواو(َ ملويفَالَ ػػػػاءَ)ََ( خضيفَحؿَ مػػػػوافَ)َ -ٔ

 )َأيَأفَسورةَالَ اءَمت خوةَيفَاليتيجَ نَ موافَ(.للموضعَاؼبت خوَ
وه َالو يدةَيفَالنوحف َاماَيفَالَ اءََبصيةةَالةا ج(َ مضحؿَ موافَ)ََيف -ٕ

يفَالَ اءََموت (َ  هلوتكورتَكلمةَ)ََبصيةةَاؼبخاطج(َحم جم  هل)
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱٱ(:ٜٗ يمَوردتَيفَاويةَ)

 مث  هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب
 مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج
 . َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض

(َبلَ خض(َولكنَملَأتتَ بل اَ)َ حم جم  هلاؼبا دةَأتبَ)َوكذلََموضعَ
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 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱٱ(: مل يكأتبَ)َ
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن منزن رن مم
َ.َّ هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

َ(؟.َلَِيْجَملَََ)َك َموةَوردتَالكلمةَ/َٖٜٓسؤاؿَر  َ
َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَمواتََثالث(ََلَِيْجَملَََ)َوردت/ََٖٜٓاعبوابَر  َََََ

َ-:(يفَالنوحفَما دةَاغبجاجَلػَِ موافََثالثةٌَ"ََلَِيْجَملَََ")ََ(َاغب،َ-اؼبا دةَ
 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱ ٱ -1

 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 . مواف حؿ َّ حن جن مم خم حم  جمهل مل خل حلجل

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن

 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 نت مت زترت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت

 .اؼبا دة َّ  لك اك يق ىق
 جت هبمب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱ -3

َ.اغب، َّ مث هت مت خت حت
َ(؟.َغبََْ وَةٌََ-َاغبَْْ وَةََِ–ََ ْ وَةًََ)َاضبطَمواضعَ/َٖٜٔسؤاؿَر  َ

َََ ْ َوةًََوردتَ)/ََٖٜٔاعبوابَر  َََََ َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَمواتََثالث(
َ-:(َي،َ-النفاؿَ
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 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ٱُّٱ ٱ -1
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

 . مواف حؿ َّ حن جن مم خم حم  جمهل مل خل حلجل
  نت مت زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ -2

 .النفاؿ َّ ىق يف  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت
 .ي، َّ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي ٱُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
َصػػدر(َويفَسػػياؽَاو تَأتػػب َبيَمػػاَيفَيػػ،َأتػػبَيت)َوالنفػػاؿَيفَحؿَ مػػوافَ

 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعَ،َ لػػػ َ ءَيػػػمػػػعَاليػػػاءَ(َنػػػوبطَ ىي)ََ َمػػػعَحيػػػة
َ.الز دةَأتبَيفَاؼبوضعَاؼبت خو.َوأيضاَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

يفَالنػػوحفَالكػػو ََمػػوةَوا ػػدة(َفػػوردتَكػػلَوا ػػدةَمَ مػػاََوَةٌَغبََْ ػػ(َوَ)ََاغبَْْ ػػوَةَِأمػػاَ)َ
َ-: ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ما

 .مو  َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -2
 .اغبا ة َّ حئ جئ يي ىي ني مي

َ ػاَواربػطَبيَابلػالـ(َوالػ َوردتَ يي -زن -  يلانتبهَللكلماتَ)ََمال ظةَ/
َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ ري)َََلـوب َ

َلَمْةِفػوٌَةََُمػتس ََْأَوََْاللََِّيفََسػِبيلََِ ُِتْلػُت َََْولَِئنَ)َاؼبوضم اضبطََ/َٕٖٜسؤاؿَر  َ
َّػػاَهَبَْمُمػػوفََ ػػٌوَفبِّ ػػَنَاللََِّوَرضْبَػػٌةََخيػْ َوفََرُبَْشػػوََُهللاإِلَ:ََ ُِتْلػػُت ََْأَوََْمسػػتس َََْولَػػِئن)ََ(ََٚ٘ٔمِّ

َ؟.(َمنَسورةَحؿَ موافٛ٘ٔ
َالالـ:َنوبطَالوؿ(َيفَاؼبوضعََُمتس َْ(َ ل َ)ََ ُِتْلُت َْتندمبَ)َ/ََٕٖٜاعبوابَر  َََََ

َ.الثاِن(َوأتخوتَيفََأيَاؼبوضعَالوؿ)ََأوؿََلـ(َمعََ ُِتْلُت َْمنَ)َ
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ورةَؼباَأن)َإ:َحي َس:َ  اـَالَميم :َينوؿَالدكتورَابلت ملَللمم َنضبط اوأيضاَ
 ُِتْلُتْ َيفََسِبيِلََولَِئنََ)حؿَ موافَيلفبَنظوانَفي اَا ءَوه َ وؿَهللاَسبحانهَوتما:َ

َّاَهَبَْمُموَفَ)َُمتس ََْأْوََاللَِّ ٌوَفبِّ َنَاللََِّوَرضْبٌَةََخيػْ إِلَ:َهللاََ ُِتْلُت ََْأْوََمستس َْ(ََولَِئنََٚ٘ٔلَمْةِفَوٌةَمِّ
الو:َ ّدـَالنتلَويفَالثانيةَ ّدـَاؼبوت.َ دَينوؿَ ا لَنال اَيفََ((ٛ٘ٔرُبَْشُووَفَ)

أفَهذاَلةوضَالتلوينَوالتَويعَيفَالسلوبَوهذاَطبيم َ ىََلَيصيَنف،َالو بة.َ
يمنَالش ادةَ ّدم اَ ل َاؼبوتََاللَََِّسِبيلَِلكنَهَاؾَا ءَحخوَوهو:َؼباَتكل َ نَ

لكنَؼباَيتكل َ نَاؼبوتَوالنتلََاإل تياديَلفَالش ادةَمندمةَلفَللش داءَمَزلة.
َ دَيُنَتلَخط  َ دَيُنتلَبث ر َ دَينتلَيفَ َا تياد ً  اإل تياديَاإلن افَيبوتَموً 
َهذهَ َاؼبوت  َالذيَهو َالكثو َ ّدـ َالطبيم   َالش ء َفنّدـ َأفم   َتنتله َ د اعب اد 

َلفتةَبيانيةَأردانَأفَنبيَ ا.
َ-:د.  اـَالَميم َابلك و؟ْ َِمتَسابلض ََُمتس َْماَالفوؽَب ََفا دةَ/

َأَْوََ) ػػاؿَتمػػػا:َىفَسػػػورةَحؿَ مػػواف: ََُمػػػتس ََْولَػػػِئْنَ ُِتْلػػػُتْ َيفََسػػِبيِلَاللَِّ َلَمْةِفػػػوٌَةَِمػػػَنَاللَِّ
ٌوَفبَّاَهَبَْمُموَفَ) َرُبَْشػُووَفَ)َُمػتس َْ(ََولَِئْنََٚ٘ٔوَرضْبٌَةََخيػْ َ:َاللَِّ ُمػت َهػذهََ(ٛ٘ٔأَْوَ ُِتْلػُتْ َإَلِ

.َمػػاتَيبػػوتَفينػػوؿَُمػػبَأانَوهَػػاَتكػػوفَالتػػاءَفػػا الًَمبػػنَيفَؿبػػلَم  ػػَدةَإ:َاؼبملػػـو
(َأوَُمػبَأنػػب.َلكػنَإذاَأردتَأفَتبَي ػاَللمج ػػوؿَيمػنَو ػػعََللمػػتكل َرفػعَالفا ػلَ)

َوِمػػُبَأانَ ليػػهَاؼبػػوتَدبمػػ َأُميػػبَتصػػيَ) أَيَمِػػدُُكْ َأَنَُّكػػْ َِإَذاَِمػػتسْ ََ(َُتك ػػوَاؼبػػي َ)َِمػػبَّ
ػ (.َموضػػوعَالضػػ َوالك ػػوَلفَهػػذاََ(َاؼبؤمَػػوفٖ٘)َُتْ َتػُػػوَااًبََوِ ظَاًمػػاَأَنَُّكػػْ َـُبَْوُجػػوفََوَُكَػْ

َيُب َللمج وؿَيكوفَبذهَالصيةة.فملَأجوؼَوالجوؼَ َدماَ
َنَاللَََِّمْةِفوَةٌَوَََ–ََلَمْةِفوَةٌََ)َاضبطَمواضعَ/َٖٖٜسؤاؿَر  َ َ(؟.َمِّ

َََََ َر   ََٖٖٜاعبواب َا/ َهذه َمن َوا دة َكل َوردت َوا دةو ت فنط ََموة
َ-واؼبواضعَه :
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 . مواف حؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن ُّٱ ٱ -1
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ٱُّٱ -2

 متزت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ
 اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت
 .اغبديد َّ  مك لك

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ لػ َ خن)ََابلػالـتَوَل ػاَبدايػةَاويػةَبػدأَابلالـ(َ حيَيفَحؿَ موافَ)َ -ٔ

(َالالـَاؼبَفصلةَمػنَاسػ ََؿ:َاس َال ورةَ)َحالضبطَالثاِن َ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة
 (. حيـَمنَ)َالال ورةَفَوبط اَمعَال

َكثيا.َابلواو(َ زثَويفَاغبديدَ) -ٕ َوَل اَدورافَ وؼَالواوَيفَهذهَاوية
َّاَهَبَْمُموفَََ)َاضبطَمواضعَ/َٖٜٗسؤاؿَر  َ ٌوَفبِّ َ.(؟ََخيػْ

َََََ َهَبَْمُموفَََوردتَ)/ََٖٜٗاعبوابَر   َّا َفبِّ ٌو َََخيػْ يفَال ورَ)َحؿَمواتََثالث(
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََالثالثةمواضم اََونضبطَ(َالزخوؼَ-يون،ََ– موافَ
َّاَهَبَْمُموفَََ" ٌوَفبِّ َافَِوََمَْ َََِحؿَِ"َيفَ من خن ىَ"دَََلََ***َحفَِْوَنََُالَْيفََةٌَثََاَلَثََ"َََخيػْ

َؼَِوَِخََْالزَسيفَأََتْبَ"َ جح  مج "َ***َفَاْ ِوؼَِ"َ مك لك اك "ِ،ََويفَيُونٌَ
 . مواف حؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن ُّٱ ٱ -3
 .يون، َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -4
 حض جضمص  خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج  ٱُّٱ -5

 حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض

َ.الزخوؼ َّ جك مق
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َ(؟.َإِلَ:ََ)َك َموةَوردتَكلمةَ/َٖٜ٘سؤاؿَر  َ
َ(الصافاتَ–حؿَ موافَيفَال ورَ)َمو ف(ََإِلَ:ََوردتَ)/ََٖٜ٘اعبوابَر  َََََ

َ-:(َيفَالنوحفَالصافاتَو موافَموضماف"ََإِلَ:ََ"َونضبط اَابعبملةَاَلنشا ية:َ)
 . مواف حؿ َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٱ -6
َ.الصافات َّ  مج حج مث هت مت خت ُّٱ -7

َكلمةاضبطَاؼبواضعَال َوردتَفيَ/َٖٜٙسؤاؿَر  َ َ(؟.َفَِبَماَ)َ ا
الَ اءََ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََسب(ََفَِبَماوردتَ)َ/ََٖٜٙاعبوابَر  َََََ
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(َالشورىَ-سب ََ–ال واؼََ–اؼبا دةََ–

ََافَْوََمََْ َِاَيفَذََكََ"َهََ يم ىم "َ***َحفَْْوَنََُالَْيفََةٌَتَّسَِ"َ ىم "
َاءَْوََّ ػَُ َََاؼَِوََ ََْالََ"َيفَ يب ىب "َ***َاءَْ ََلََِّاَةَِدََا ََِمََيفََ" ىل مل خل "

ََ ََمَاََ" جن مم  خم "ىورَََالشَسيفَوَََ***َيفََسَب ََ" خي حي جي يه "
  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱ ٱ -1

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 . مواف حؿ َّ زب رب
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .لَ اءا َّ مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن منخن
 مب خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -3

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت  مت خت حت جت هب

 .اؼبا دة َّ مظ حط مض خض حض جضمص خص  حص مسخس
 .ال واؼ َّ ىت نت مت  زت رت يب ىب نب ُّٱ -4
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 يي  ىي ميخي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حن جن يم ٱُّٱ -5

 .سب  َّ ٰر ٰذ
 .الشورى َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ٱُّٱ -6

َََالضبطَوالفوا دَ/
ما ػػػػدةَالَ ػػػػاءَ ػػػػوؼَ مػػػػوافََ)َ:اعبملػػػػةَاَلنشػػػػا يةَبػػػػذهَال ػػػػتةونضػػػػبطَمواضػػػػم اَ

ََ(َأيَالشورى.وتشاورَ(َأيَال واؼ َومم َ)َ وؼَ َومم َ)َ(وتشاورَيفَسب َ
َ(؟.َُكَبَََُوَلوََْ-َُكَبََََوَلوََْ)َاضبطَمواضعَ/َٖٜٚسؤاؿَر  َ

َََََ ََٖٜٚاعبوابَر   َيفَموةَمفتو ةَالتاءَ(َُكَبََََوَلوََْوردتَ)/ حؿََوا دة
َ-وا دةَيفَال واؼ:َموةمضمومةََالتاء(ََُكَبَََُوَلوَْوَردتَ)َ ََو مواف

  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ٱُّٱ ٱ -1

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 . مواف حؿ َّ زب رب
 مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .ال واؼ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه
َََالضبطَوالفوا دَ/

أتػػبََاؼبخاطػػج َسػػيدنبَالَػػيبَدمحمَم َيفَحؿَ مػػوافَبصػػيةةَاؼبنصػػودَابويتػػَ -ٔ
 (.  من خن)ََابلض أتبََاؼبتكل ( َويفَال واؼَبصيةةَ جه ين)ََابلفتح

 مه - خنالكلمػػػاتَ)ََفتحػػػةيفَحؿَ مػػػوافَمػػػعََ( جهَ)مػػػنََالتػػػاءَفتحػػػةنػػػوبطَ -ٕ
َضػػػمة(َمػػػعَ  منمػػػنَ)ََالتػػػاءَضػػػمة(َيفَنفػػػ،َاويػػػة َويفَال ػػػواؼَنػػػوبطَ ىه

 ا ػػػػػػػدةَاؼبوافنػػػػػػػةَ(َيفَنفػػػػػػػ،َاويػػػػػػػةَ لػػػػػػػ َ جه - ىن - ىلالكلمػػػػػػػاتَ)َ
َ.واجملاورة
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َ

ٖٖٗ 

ُ  ََْ)َاضبطَمواضعَ/َٖٜٛسؤاؿَر  َ َ(؟.َفَاْ ُفََ َػْ
َََََ ََٖٜٛاعبوابَر   ُ  ََْوردتَ)/ ََ َػْ ََفَاْ ُف َحؿَ موافََمو ف( َ–يفَال ورَ)

َ-:(َاؼبا دة
  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ٱُّٱ ٱ -1

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 . مواف حؿ َّ زب رب
 مب خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -2

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت  مت خت حت جت هب

 .اؼبا دة َّ مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص مسخس
َََالضبطَوالفوا دَ/

َ( مصَ َوبمػػػػػػػػػػػػػدهاَيفَاؼبا ػػػػػػػػػػػػػػدةَ)( ٰر ٰذَبمػػػػػػػػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػػػػػػػػوافَ)َ -ٔ
مػنََالصػاد(َ بػلَ ٰذمػنَ)ََال  :َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما

 (.مص)
الػواءَ(ََل اَدورافَ ػوؼَ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ)ََبمدهاَيفَاؿَ مواف -ٕ

 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَاؼبوضػػػعََافَ لػػػ َو مػػػراءَيفَهػػػذهَالكلمػػػاتَواربط ػػػاَمػػػعَ
َ(َيفَاؼبا دة. مص:َ)َإذف َاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َتَػْةِفوَْاْسػػَ-َؽَبُػ َََُواْسػػتَػْةَفوَََ-َؽَبُػ َََْواْسػػتَػْةِفوََْاضػػبطَمواضػعَ)َ/َٜٖٜسػؤاؿَر ػ َ
َ(؟.َؽَبُ َْ
َمك ورةوالفاءََساكَت َوالواءَالة َ(َؽَبُ َََْواْستَػْةِفوََْوردتَ)/ََٜٖٜاعبوابَر  َََََ

(ٍَّ ٌّ ٰى َوردَبمدهاَيفَحؿَ موافَ)(الَورََ–حؿَ موافَيفَال ورَ)ََمو ف
 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَوافَ ل َم َمي (َمعَ ٍّ - ٰىمنَ)ََاؼبي نوبطَ

َ-:نَاس َال ورةاؼبتشابهَمعَ وؼَم
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  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ٱُّٱ ٱ -3

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 . مواف حؿ َّ زب رب

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جهين ىن
 ىئ نئ مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر
 .الَور َّ زب رب يئ

يفَسورةََوا دةَموةفوردتَمفتو تافََالة َساكَةَوالفاءَوالواءَ(َؽَبُ َََُواْستَػْةَفوَََأماَ)
 حب جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱٱ(:ٗٙالَ اءَاويةَ)
 حج  مث هت مت خت حت جت  هب مب خب
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدةَ ل َونضبط ا َّ جخ مح جح مج

 خلٱُّٱٱ(:ٓٛاويةَ)َالتوبةيفَسورةََوا دةَموةفوردتَ(ََؽَبُ ََْاْستَػْةِفوََْوأخياَموضعَ)
 مه جه ينىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ا دةََ ل َونضبط ا  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حيجي يه ىه
 .المَايةَابويةَالو يدة

َ(؟.ََ َل َاللََِّيَػتَػوَكَّلََْ-َتَػوَكَّلَْوَََ-فَػتَػوَكَّْلََمواضعَ)اضبطََ/َٜٓٗسؤاؿَر  َ
يفَال ورَ)َحؿََمو فَوردتَابلفاءَ(ََ َل َاللََِّفَػتَػوَكَّلََْ)َأما/ََٜٓٗاعبوابَر  َََََ

 - ىميفَحيةَ موافَ)َابلفاءَل اَدورافَالكلماتَال َبدأتََ(َالَملَ– موافَ

َ ُّ - ىي (َ َ ووؼ َواايكب َال ورت َالالـَوَاؼبي َوَالَوف(  َاظباء َيف )َ 
 دَأ فَيفََموضمافَ"َفَػتَػوَكَّلََْ":َ)َ ا دةَالضبطَابعبملةَاَلنشا ية ل ََونضبط ما

َ-:(الَملَو موافَ
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  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱ ٱ -1

 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 . مواف حؿ َّ زب رب

 .الَمل َّ مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ٱُّٱ -2
ػػػلَْوَََأمػػاَ) َ–النفػػػاؿََ–يفَال ػػػورَ)َالَ ػػػاءََأربػػػعَمػػواتفػػػوردتََابلػػواوَ(ََ لَػػػ َاللََِّتَػوَكَّ

َ-:(يفَالكتابَأنفاؿَالَ اءَلا زابََأربمةٌَ"ََتَػوَكَّلَْوَََ")ََ(َموضمافال زابَ
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ رب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

 .النفاؿ َّ  هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل  حل جل مك ُّٱ -2

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ٱُّٱ -3
 .ال زاب َّ زئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ

 ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -4

 .ال زاب َّ  رت يب

َََالضبطَوالفوا دَ/
 داَسػورةَالنفػاؿَأتػبََ( يب ىب نبَ)َكلَاؼبواضعَأتببمدهاَيفَََ -ٔ

 بذاَاللفا.َالو يدة(َونضبط اَِبهناَمن خن حن جن)
يفَصبيػػػػػػعَاؼبواضػػػػػػعَالػػػػػػ َأتػػػػػػبَفيػػػػػػهََابلػػػػػػواوَل ػػػػػػاَدورافَالكلمػػػػػػاتَالػػػػػػ َتبػػػػػػدأَ -ٕ

( َ ٰر - ىن:َالَ ػاءَ) ا دةَاؼبوافنػةَواجملػاورةونوبط اَ ل ََابلواو(َيئ)
َ ( ىه مه جه ينَ)َالوؿ َال ػػػػػػػػػػػػػػزابَاؼبوضػػػػػػػػػػػػػػعَ(  حل جلالنفػػػػػػػػػػػػػػاؿَ)َ

َ( نئ - رئ ّٰ)ََالثاِنال زابَاؼبوضعَ
َأفََ/فا دةَ منَ ووؼَالمطف َوه َابإلضافةَإ:َأهناَتفيػدَالمطػفََ«ََالفاءَ»مملـو

كبنيةَ ووؼَالمطف َفإهناَسبتازَ َ ػاَِبهنػاَتفيػدَالتمنيػجَواليتيػج َأيَالمطػفَبػالَ
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أفَدخػوؿَهَػاَأفػادتَ«ََالفػاءَ»م لةَمنَالزمن َأوَتواٍخَمثل:َدخلَاؼبمل َفالطالج َ
الفػاءَسبتػازَ ػنَغيهػاَمػنَ ػووؼََوَ م لػةالطالجَجاءَمبااوةَبمػدَدخػوؿَاؼبملػ َوبػالَ

المطػػفَِبهنػػاَتفيػػدَالتمنيػػجَواليتيػػجَبػػالَم لػػة َوكػػ فَاسػػتجابةَاغبػػقَسػػبحانهَوتمػػا:َ
 َلفَبنيػػػةَ«َالفػػػاءَ»لمبػػػادهَاؼبضػػػطوينََلَيصػػػلحَؽبػػػاَمػػػنَ ػػػووؼَالمطػػػفَإَلَ ػػػوؼَ

َلَربنػػػقَمػػػاَربننػػػهَ«..ََلكػػػن َبػػػل َأو َأـ َ ػػػى َمث َالػػػواوَ» ػػػووؼَالمطػػػفَمثػػػل:َ
مػػنَسػػو ةَاَلسػػتجابةَإلغاثػػةَاؼب ػػتةيث َالػػذينَنػػزؿَبػػ َالػػبالء َوهػػ َيفَؽبفػػةَ«َالفػػاء»

َمػػنَالوسػػلَالكػػواـَ) َكػػانواَمػػنَأويلَالمػػـز  لػػي  َصػػلواتَهللاََلوفػػعَهػػذاَالػػبالء َ ػػىَلػػو
ممونػػػةَهللاَتمػػػا:َ( َفػػػالَيوجػػػدَإن ػػػافَم مػػػاَ ػػػالَ ػػػدرهَلػػػي،َيفَ اجػػػةَإ:ََوسػػػالمه
َ.ورضبته
ػػػػلَْأمػػػاَ)َ َ–َاؼبوضػػػػعَالوؿ(َابليػػػػاءَفػػػػوردتَمػػػػوت َيفَال ػػػػورَ)َالنفػػػػاؿَََ لَػػػػ َاللََِّيَػتَػوَكَّ

 هئ(َوبمػػػدهاَيفَالطػػػالؽَ)َ حب جب هئ مئالطػػػالؽَ( َبمػػػدهاَيفَالنفػػػاؿَ)َ
مػنََاؽبػاء(َ بػلَمئمػنَ)َاؽبمػزة:َ ا ػدةَاليتيػجَاؽبجػا   ل ََونضبط ما(َ جب

َ(.هئ)
 جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن ُّٱ -1

 .النفاؿ َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 حتجت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري  ٱُّٱ -2

 .الطالؽ َّ جح مج حج مث هت مت خت

:َ ء(َبػػػػدأتَاو تَفي ػػػػاَبكلمػػػػةَفي ػػػػاَ حئ)ََابليػػػػاءاؼبواضػػػػعَالػػػػ َوردتََفا ػػػػدةَ/
َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َونوبطَبيَ ماَ ل َ ري( َويفَالطالؽَ)َ منالنفاؿَ)
َ(؟.ََويََُصوُْك ََْ–َيََُصوُُك َ–َيََُصوُْك ََُ)َاضبطَمواضعَ/َٜٔٗؿَر  َسؤا

َََََ يفَال ورَ)َحؿََمو فَوردتَساكَةَالواءَ(َيََُصوُْك ََُ)َأما/ََٜٔٗاعبوابَر  
)حؿََمو فوردتَأيضاََمضمومةَالواء(ََيََُصوُُك  َأماَ)َ(َدمحمَ–َاؼبوضعَالوؿَ مواف
وردتَفنطَيفََساكَةَوالواءَابلواو(َََويََُصوُْك َْ( َوأماَ)َاؼبلََ–َاؼبوضعَالثاِن موافَ
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 ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَبةَ ل ََوالتواوَ(َمعَََويََُصوُْك َْمنَ)ََالواوالتوبةَنوبطَ
َ-:ابلواووأيضاَه َالو يدةَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةَ

  نث مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب  ىب نب مب ٱُّٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ اك يق ىق يف ىف يثىث

 .دمحم َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ُّٱٱ -2
 .اؼبلَ َّ جح  مج حج مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ٱُّٱ -3
 يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 .التوبة َّ حن جن
ََ/َفوا د

 .بضم اوالثاِنََالواءورداَيفَنف،َاويةَاَلوؿَب كوفَحؿَ موافََموضم  -ٔ
مػنََاؼبػي َضػمةمػعََضػمت انػوبطََمضمومةَالواء(َ مبموضعَسورةَاؼبلََ)َ -ٕ

 لَ.مالػ
َفلنَتلتب،َ ليَ.َابل كوففي اََفالواءيفَالتوبةََابلواودباَأنهَأتبَ -ٖ

َ(؟.ََلُك َََُغاِلجََََلَََ-َََلُك َََْغاِلجََََفالَََ)َاضبطَمواضعَ/َٕٜٗسؤاؿَر  َ
َ-يفَالنوحفَيفَاؼبواضع:َموةَوا دةكلَوا دةَوردتَ/ََٕٜٗاعبوابَر  َََََ
 يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب  ىب نب مب ُّٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ اك يق ىق يف ىف
 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ٱُّٱ -2

 يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت زت
 .النفاؿ َّ رن مم ام يل ىلمل يك ىك  مك لك اك يق ىق
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َََالضبطَوالفوا دَ/
 لػ َ ا ػدةَالػز دةََونضػبط ايفَال ورةَالطػوؿَ)َحؿَ مػوافَ(ََالفاءأتبَبز دةََ -ٔ

 َ.لل ورةَالطوؿ
َابلفػػاء(َ رت يبأتػػبَ)ََفػػاءي،َيفَاظب ػػاَال ػػورةَالػػ َلػػَيضػػاَالمال ػػةَ ك ػػية:أ -ٕ

َ.فاء(َبالَ زب ربأتبَ)ََفاءوال ورةَال َيفَاظب اَ
َ(؟.َلََِيبٍَََّكافََََماَ-َلََِيبٍَََّكافََََوَماَ)َاضبطَمواضعَ/َٖٜٗسؤاؿَر  َ

َ-يفَالنوحفَيفَاؼبواضع:َموةَوا دةكلَوا دةَوردتَ/ََٖٜٗاعبوابَر  َََََ
  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل ملىل  يك ىك مك لك ٱُّٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي
  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -2

 .النفاؿ َّ خف حف جف مغ جغمع جع مظ
َََالضبطَوالفوا دَ/

 لػ َ ا ػدةَالػز دةََونضػبط ايفَال ورةَالطػوؿَ)َحؿَ مػوافَ(ََالواوأتبَبز دةََ -ٔ
 .لل ورةَالطوؿ

َضػػبط ماون(َ مس خس  حس جس(َوبمػػدهاَيفَ)َ مل  يكبمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَ)َ -ٕ
  حس جسمػػنَ)ََالكػػاؼ(َ بػػلَ مل  يكمػػنَ)ََالةػػ :َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ َ
َ(. مس خس

تُػػػَوىفَََّاضػػبطَمواضػػػعَ)َ/َٜٗٗسػػؤاؿَر ػػ َ ََكَ ػػَبْبََوُهػػػْ ََلَََمُثََّ ُكػػلسَنَػْفػػػٍ،َمَّػػا
يُْظَلُموفََََوُوفَِّيبَْ)ََ(َيُْظَلُموفََ ََكَ َبْبََوُهْ ََلََ َ؟.(َُكلسَنَػْفٍ،َمَّا

َ-اؼبواضعَه :/َََٜٗٗاعبوابَر  ََََ
 خن حن جن مم خم حم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك ٱُّٱ ٱ -1

 .البنوة َّ  هن من
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 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ ُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ رث يت

  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك لك ُّٱ -3

 . مواف حؿََّ حئ جئ يي ىي ني مي زي
َََالضبطَوالفوا دَ/

 َدبمػػ :َأفَوسػػطَوَطػػوف (:ََموضػػمافمواضػػعَ)َالبنػػوةَوَاؿَ مػوافََثػػالثلػديَاََ -ٔ
( َوالوسػطَاختلػفَ ٰى ين موافَ(َبكلمػةَ)َََثِنالطوف َتشاباَسباماًَ)َالبنوةََو

 ا ػػػدةَاخػػػتالؼَالوسػػػطَبػػػ َ لػػػ ََونضػػػبط  َ( ىبالػػػذيَهػػػوََثِنَ مػػػوافَ)َ
 .الطوف َاؼبتشاب 

 سط.َوالواوَمَ اَمعَالواوَ(َنوبطَ ىب)َابلواوَسطَات ََوانتبهَا:َموضعَال -ٕ

ٖ- َ
َ(؟.َاللََِِّرْضَوافََِ-َاللََِِّرْضَوافَََ)َمواضعَاضبطَ/َٜ٘ٗسؤاؿَر  َ

َََََ ََٜ٘ٗاعبوابَر   َحؿَََمو فَفوردتَالَوفَبفتحَ(َاللََِّرِْضَوافََ )َأما/ كالنبا
َ-: مواف

 . مواف حؿ َّ حج  مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ٱُّٱ ٱ -1
 ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ جه ين
ََ/الضبطَ

 من خنَ)َالثػػػػاِنوبمػػػػدهاَيفََ( جت هب مب خب حبَ)َالوؿوضػػػػعَاؼببمػػػدهاَيفَ
(َ بػػػلَ حبمػػػنَ)ََالكػػػاؼونضػػػبط ماَ لػػػ َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا  :ََ( ين ىن
َ(. خنمنَ)ََالواو
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ٱ:(ٕٚفنطَيفَسورةَاغبديدَاويةَ)َموةَوا دةفوردتََالَوفَبك وَ(َاللََِّرِْضَوافََِأماَ)
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 خئ حئجئ  يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن
 .ابلك ويفَالنوحفََِبهناَالو يدةَونضبط اََّ جب هئ مئ

َ(؟.ََدَرَجاٌتَِ َدَََ)َك َموةَوردتَ/َٜٙٗسؤاؿَر  َ
َََََ ََٜٙٗاعبوابَر   َِ َدَََوردتَ)/ َََدَرَجاٌت َحؿَ موافََمو ف( َ–يفَال ورَ)

َ-:(َالنفاؿ
 . مواف حؿ َّ  حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج ُّٱ ٱ -1
 .النفاؿ َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ مث( َوبمػػػػػػػػدهاَيفَالنفػػػػػػػػاؿَ)َ جخبمػػػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػػػوافَاسػػػػػػػػ َاعبػػػػػػػػالؿَ)َ -ٔ

ََ(.مثمنَ)َالواء(َ بلَجخمنَ)َاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما
( َأمػاَ جخ مح جحف تػبَ)ََ( جخَيفَصفحةَحؿَ موافَتكػورَاسػ َاعبػالؿَ) -ٕ

ِػػػ ََْوَ لَػػػ َمػػػواتَ)َثػػػالثالنفػػػاؿَفػػػوردتَ)َربَ(َفي ػػػاََيفَصػػػفحة لُػػػوفََََربِّ َ-َيَػتَػوَكَّ
َ ََ ََََكَماََأْخَوَج َََََربس َ(. مث  زث رثَ(َف تبَ)ِمنَبَػْيِت
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 َولػديَاَ)َمضػمومةَالػالـ(ََ بػلََُمػنيفَالنػوحفَالكػو َلػديَاَ)ََ/َٜٚٗسؤاؿَر  َ
َالػػداؿ(ََبمػػدََُنمػػولػػديَاَأيضػػاَ)َ. َفكيػػفَتضػػبط ما؟؟مك ػػورةَالػػالـ(ََ بػػلََِمػػن

َ؟؟تضبط ما َفكيفَمك ورةَالداؿ(ََبمدََِمن َولديَاَ)َمضمومة
َس ضبط( ََوٕٜيفَالنوحفَ)َ(َ َػْبلََِِمنََْ- بُلََمن)ََتكورت/ََٜٚٗاعبوابَر  َََََ
َوردتَ( لَِبَْ ػَََنَْمََِ)َلك  ََمك ورةَالـبَال  َتكوف َاؼبواضع َهذه َغي َالالـويف

َ-:مضمومة
َوردتََ َ يثما ََجاءيفَالنوحفََ( لَِبَْ ػَََنَْمَِ) (َ َكلمة ََاؼبصدريةَ(ََأفبمدها َاؽبمزة)

َ-وابؼبثاؿَيتضحَاؼبناؿ:َ(َمفتو ة
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّٱ -1

 .البنوة َّ زي ري ٰى ين ىننن  من زن

 . مواف حؿ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -2

َكَال ناؼَ(َ–سور)َ)َهودََكماَيفَمضاؼَإليهأفَ )َبمدهاَأوَ لمةَأت َبمدها
َنَْمََِ"(:َ)ََلَِبَْ ػَََنَْمَِحب جَماَجاءَبمدَ)ََاعبملةَاَلنشا يةوقبمم اَيفَهذهََ(ََهذاَ)
َالفتحَمنَالصالةأوَ)ََ(َ"َهذاَوصالةَالفجوَوالفتح لَِبَْ ػََ (َيفَ حص َأيَ)َ(َهذا

َ-:(َيفَسورةَاغبديد  مكَ(َيفَالَورَوََ) حس جسَهودَوال ناؼ َوَ)
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  مل  ٱُّٱ -1

 .هود َّ هئ مئ خئ حئ جئيي نيىي

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -2
 .ال ناؼ َّ مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخجخ

 حت جت هب مب  خب حب جب ٱُّٱٱ:(ٛ٘وموضعَسورةَالَورَاويةَ)

 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت



 ٕٗٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

  لك خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغمع جع مظ حطمض خض حض
 .َّ  حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل جلمك

َس َ)وموضع َاوية َاغبديد   مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱٱ(:ٓٔورة
 جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف جف
 .َّ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من  خنحن جن مم خم حم

َيفَاب  َالنوحفَالكو .َ( بُلََمن)ََمضمومةَالالـوفيماَ داَماَذكوَأتبَ
َ(َموةَيفَالنوحف َطب ةَمَ اَفنطَاتبَفي اٗٛتكورتَ)َ(َبمدََِمنَ–َبمدََُمن)ََأما

َ–النفاؿََ–مواضعَمنَالنوحفَالكو َيفَال ورَ)َالبنوةََطب ةيفََمضمومةَالداؿ
َ َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَاغبديدَ(َ–ال زابََ–الوـو
َابَْزََ َْاََِلََيدَُدَِاغبََوَََوـَِللوَسَاؿَِفََنػَْالَََةََُوَنََبػَََ***َابَْتََكََِالَْيفََةٌَ ََطبََْ"ََبمدََُمنَ"
 حي جي ٰه مه جه هن منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ -1

 .البنوة َّ  هش مش هس مس هث مث هت متهب مب هئ  مئ هي مي خي

  جل مك لكخك حك جك مق حق مف  خف حف جف ٱُّٱ -2
 .النفاؿ َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل

 .الوـو َّ  مض خض حض جض خصمص حص مس خس  حس جس جخمخ مح جح ُّٱٱ -3

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ -4
 .ال زاب َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث

 جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -5
 من  خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك
 .اغبديد َّ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن
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َََالضبطَوالفوا دَ/
َلدىََ"َيفَالبنوة َويف خل حل لدىَ" النفاؿَأخوَحيةَمنَال ورة َوبدايةَالوـو

َيفَاغبديدَلدىََ( نب  مب زب رب( َويفَال زابَلدىَ)َجخ مح جح) وأخيا
يفَبضعََ–وأخوَالنفاؿََ-إفَطلن اف(.َوابليتيج:َ)َمع جع مظ حط مض خض حض)

َداؿبويفَغيَهذهَاؼبواضعَأتبَ( ََوماَلك َأَلَتَفنواَ–َلَوبلَلََالَ اءََ–سَ َ
َ.(َبمدََِمنَ)َمك ورة

َ(؟.ََلِف ََضالٍؿَمسِب ٍََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٛٗسؤاؿَر  َ
َََََ ََيَََنِلجَْوردتَ)َ/ََٜٛٗاعبوابَر   َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَمواتََطب،(
امواءَ موافَ:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َاعبممةَ-ي،ََ–الشمواءََ–سفَيَو

َاعبممةَ نث مث زثَوي،َ" َ-:("َيـو
 جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ ٱ -1

 جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف

 . مواف حؿ َّ  خل حل
 .يوسف َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -2
 .الشمواء َّ مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّٱ -3
 .ي، َّ مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -4
 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ -5

 .اعبممة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
َََالضبطَوالفوا دَ/

( َوهَػاَٖٕمتَضبطَحي َاؿَ موافَواعبممةَيفَاعبزءَالوؿَمنَالكتابَالصػفحةَ)
ََأودَالتَويهَا:َتطابقَاػباسبت .
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َ(؟.ََأَصابَػْتُك َمسِصيَبةَ)َاضبطَمواضعَ/َٜٜٗسؤاؿَر  َ
َاعبََََ ََٜٜٗوابَر   ََوردتَ)/ َحؿَمواتََثالثَ(َأَصابَػْتُك َمسِصيَبة يفَال ورَ)

َ ََ– مواف ََ(َاؼبا دةَ-الَ اء َبز دة ََالفاءيفَاؼبا دة َ مم)  ل ََونضبط ا(
َللموضعَاؼبت خو َالز دة َ ا دة (َ َلكمة َوانتبه َ رن  َبمدها َتَوينولي،ََابلض (

َ-:ض 
 ٰه مه جه هن  منخن حن جن مم خم حم جم هل مل ٱُّٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حيجي
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ حت جت  هب
  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -3

 منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
َ.اؼبا دة َّ هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ

َ(؟.َفَِبِإْذِفَاللََِّ)َاضبطَمواضعَ/َٜٓ٘سؤاؿَر  َ
َاعبََََ َر   ََٜٓ٘واب /(َ َاللََِّوردت ََفَِبِإْذِف َ)َمو ف( َال ور َيف َ مواف َ–حؿ

َ-:(اغبشو
 . مواف حؿ َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٱ -1
 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -2

 .اغبشو َّ ٰر ٰذ
َََالضبطَوالفوا دَ/

َمػواف َ ػ مػعََ(  مممػنَ)ََالم نوبطََ( ىم ممَبمدهاَيفَحؿَ موافَ)َ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٗ٘ 

 َوبمػػدهاَيفَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنَاسػػ َال ػػورة ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَ لػػ َ
(َ ويبػػػةَيفَالوسػػػ َمػػػنَ ييمػػػنَكلمػػػةَ)ََالػػػزاءَوَاػبػػػاء(َٰذ يي)ََاغبشػػػو
َ.وشحمنَاس َسورةَالػَالواءَواغباءَ

َ(؟.ََوْليَػْمَلَ َالَِّذينَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٔ٘سؤاؿَر  َ
يفَال ورَ)َحؿَ موافَواتَمَثالث(َََوْليَػْمَلَ َالَِّذينَََوردتَ)/ََٜٔ٘اعبوابَر  َََََ
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(َاغب،َ-الَحلََ–

َافَْوََمَْ َََِحؿَِ"َيفَ خن اَ"هََدََمَْبػََََ***َحفَْْوَنََُالَْيفََةٌَثََاَلَثََ"َ حن جن "
َلَِجَََ ََاَلَِبَََ" مح جح "َ،ََِّاغبََيفَوََ***َِلَحََْالَّاَيفَهََدََمَْ"َبػََ حس "َلَُْ َوََ

 ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن ٱُّٱ ٱ -1

  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

 . مواف حؿ َّ زت رت يب ىب نب مبزب رب
 .الَحل َّ خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -2
 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ٱُّٱ -3

 .اغب، َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جضمص
َ(؟.َالَِّذيَنَاَنفَػُنواََْ)َأينَوردتَ/َٕٜ٘سؤاؿَر  َ

َََََ ََٕٜ٘اعبوابَر   َاَنفَػنََُوردتَ)/ ََواَْالَِّذيَن َحؿَ موافََمو ف( (َ َ–يفَال ور
َ-:(َاغبشو

 ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن ٱُّٱ ٱ -1

  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

 . مواف حؿ َّ زت رت يب ىب نب مبزب رب



 ٙٗٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -2
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 .اغبشو َّ رث  يت ىت نت مت

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ َّ ٍّ َوبمػػػػػػػػػدهاَيفَاغبشػػػػػػػػػوَ)َ( ين ىنَبمػػػػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػػػػوافَ)

ََ(.ٍّمنَ)َالياء(َ بلَ ىنمنَ)ََالواو:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما
َ(؟.ََوِ يَلَؽَبُ ََْ)ك َموةَوردتَاضَ/َٖٜ٘سؤاؿَر  َ

الشمواءََ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََمو ف(َََوِ يَلَؽَبُ ََْوردتَ)/ََٖٜ٘اعبوابَر  َََََ
"َتمالواَأينَََوِ يَلَؽَبُ ََْ"ب ياؽَاو ت:َ)ََاَلنشا يةَابعبملةَونضبط ا َ(َال جدةَ-

َكَت َذو واَ َ-:(ما
 ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن ٱُّٱ ٱ -1

  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

 . مواف حؿ َّ زت رت يب ىب نب مبزب رب
 .الشمواء َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب ٱُّٱ -2
  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغمع جع  مظ حط مض ٱُّٱ -3

 .ال جدة َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك
َََالضبطَوالفوا دَ/

 َويفَمػػػػواف ػػػػ َ مػػػػعََ( جه)َ ػػػػ َنػػػػوبطََ( مه جهَبمػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػوافَ)
 لػػػ ََءالشػػػمواَنبػػػزة(َمػػػعَ متمػػػنَ)ََاؽبمػػػزة(َنػػػوبطَ يت ىت نت متالشػػػمواءَبمػػػدهاَ)َ

َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٗٚ 

َ(؟.َِ يَلَؽَبُْ َتَػَماَلْواَََْوِإَذاَ-ََماَلْواَْؽَبُْ َتػََََوِ يلَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٗ٘سؤاؿَر  َ
َََََ َر   ََٜٗ٘اعبواب /(َ َتَػَماَلْواَََْوِ يلَََوردت ََؽَبُْ  َوا دة( َ موافَيفَموة َحؿ

َ َ)الو يدةونضبط اَِبهنا َأما َتَػَماَلْواَََْوِإَذاَ  َؽَبُْ  مواتَيفَال ورََثالث(َفوردتََِ يَل
َ-:(اؼبَافنوفَ-اؼبا دةََ–)الَ اءَ

 ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن ُّٱ ٱ -1

  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

 . مواف حؿ َّ زت رت يب ىب نب مبزب رب
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ رت يب  ىب نب
 جهين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .اؼبا دة َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

َ.اؼبَافنوف َّ ىن من
َََطَوالفوا دَ/الضب
 ىل مل خل(َأتػػبَيفَسػػياؽَاويػػة َبيَمػػاَ)َ جه ين ىنَل ػػاَأفَموضػػعَ)ََ -ٔ

َكل اَأتبَصدرَحية. يل ) 
 تشاببَحي َالَ اءَواؼبا دةَوسَضبط اَيفَموضم اَافَااءَهللاَتما:. -ٕ
(َ جممػػػنَ)َالفػػػاءَ(َنػػػوبطَ مم خم حم جمبمػػػدهاَيفَاؼبَػػػافنوفَأتػػػبَ)َ -ٖ

ضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ َ ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبَوَنوفَ لػ فاؼبَػافاءَمعَ
 .ال ورة

 ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن ُّٱاويػػػػػػػػػػػػةََمال ظػػػػػػػػػػػػةَ/



 ٛٗٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي

َف. موا حؿ َّ زت رت يب ىب نب مبزب رب  يئ
 ُّ ٍّ(َأـَينػػػػوؿَ)َ ُّ َّ ٍّتنػػػػد َوأتخػػػػيَكلمػػػػ َ)ََيلتػػػػب،َ لػػػػ َالػػػػبم 
َكػػاؼَ) ٰىوانتبػػهَا:َكلمػػةَ)ََ( َّ (َ ََّ(َ بل ػػاَواربػػطَالكػػاؼَمَ ػػاَمػػع
(َ بػػلَ َّمػػنَكلمػػةَ)ََالكػػاؼفتَضػػبطَلػػديَ َأيضػػاََ ا ػػدةَاؼبوافنػػةَواجملػػاورة لػػ َ
 ُّ  َّ ٍّفتكػػػػوفَ)ََ ا ػػػػدةَاليتيػػػػجَاؽبجػػػػا  (َ لػػػػ َ ُّمػػػػنَكلمػػػػةَ)ََاليػػػػاء
َ(. رئ ّٰ ِّ

َيفََلَػػػػْي،َََمَّػػػاَِِبَفْػػػػَواِهِ  َيَػُنولُػػػوفَََ)َالتاليػػػػةَواضػػػعاؼباضػػػبطََ/َٜ٘٘سػػػؤاؿَر ػػػ َ
َ؟.الفتحَ(َمَّاَلَْيَ،َيفَ ُػُلوِبِ ََِِْبَْلِ ََِتِ  َُلوفََيَػُنَوَ)َحؿَ موافَ(َ ُػُلوِبِ َْ

َ-:اؼبواضعَه /ََٜ٘٘اعبوابَر  َََََ
 ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن ُّٱ ٱ -1

  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

 . مواف حؿ َّ زت رت يب ىب نب زبمب رب
 نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -2

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ  ىئ

 .الفتح َّ مل يك  ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث
 ََالضبطَوالفوا دَ/

َفمػه يَماَتَظوَلشخصَفإفَأوؿَماَينابلػََهػوََ:ابلصورةَالذهَيةَنضبط اأوَلًَ -ٔ
مثَبمػػػدَذلػػػََينابلػػػََ َ(َأتػػػبَيفَاؿَ مػػػواف زب رب  يئ ىئ نئ مئَ)

 ح.(َيفَسورةَالفت نب مب زب رب يئ  ىئَ)َل انه



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٗٗ 

ةَ(َأتػػػػػػػػػػػبَ بل ػػػػػػػػػػػاَيفَسػػػػػػػػػػػورةَحؿَ مػػػػػػػػػػػوافَاويػػػػػػػػػػػ لكََل ػػػػػػػػػػػاَأفَكلمػػػػػػػػػػػةَ) -ٕ
  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يبٱُّٱ(:ٛٔٔ)

 ام يل ىلمل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 .(ٚٙٔفتكورتَيفَاويةَ) َّ  ين ىن نن من زنرن مم

(َيفَال ػػػورةَ نئلػػػذاَأتػػػبَكلمػػػةَ)ََ(َالل ػػػنَ(َأ ػػػ َمػػػنَ)َأفػػػواهَكلمػػػةَ)َ -ٖ
 الطوؿَ)َحؿَ موافَ(َلهناَأ  .

َالفػػاء:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا  (َ لػػ َ يئ(َوَ)َ نئكلمػػ َ)َََنضػػبط -ٗ
َ(َوكذاَتوتيجَال ور. يئمنَ)ََالالـ(َ بلَ نئمنَ)َ
َكػػذاَوإذاََفا ػػدةَ/ الل ػػافَهػػوَجػػزءَمػػنَالفػػ َوالصػػلَيفَالكػػالـَأفَننػػوؿ:َ ػػاؿَفػػالف
:َ اؿَبل انه.َوالصورةَالثانيػةَؼبػاَيويػدَاؼبخالفػةَؼبػاَيفَنيّػةَاإلن ػافَلت كيدَفتنوؿأردتَا

َصػور فَلةسػتمماؿ:َف ػ َإمػاَفتنوؿ:َ اؿَبل انهَغيَماَيُبطنَوغيَماَىُبفػ .َ َػدان
(.َلكػنََؼبػاَيكػوفَمنابلػةَللت كيدَأوَللموازنةَؼباَيبطَه.َفنػاؿَبل ػانهَغػيَمػاَيفَ لبػهَ)

َؼباذاَي تمملَالل افَموةَوالف َموة؟َوالمال ةَب َالل افَوالف َ ال ةَمكانية.َ
فَالكػػػو .َملَيػػػذكوَالنػػػوؿَابلل ػػػافَأوَابلفػػػ َإَلَيفَموضػػػعَالػػػذـَّيفَالنػػػوحَ ا ػػػدةَ امػػػة:

والل ػػافَجػػزءَمػػنَالفػػ َممػػ َذلػػََأفَالكلمػػةَالػػ َزبػػوجَمػػنَالل ػػافَأوَابلل ػػافَكلمػػةَ
َك نػهَيبػاَبػاَفمػهَفي ػاَإاػارةَإ:َنػوعَمػنَالثوثػوةَوالتمػايلَونػوعَمػنَ طبيمية.َلكنَبفمه

 ػػػوؿََ)َالتفخػػي َوالتضػػخي .وفي اَدَللػػة ل َثبػػػوتَهػػذهَالصػػفةَؽبػػػ َودوام ػػاَوتكوارهػػا
ََََ(َ.َغيَماَيبطن

َكػػافَفػػي  ََِبفػػواه  َاويػػةَالػػ َوردَفي ػػاَ) َكانػػبَوصػػفاًَللمَػػافن َيفَاؼبديَػػة َهػػؤَلء )
اػػيخَاؼبَػػافن َ بػػدَهللاَبػػنَُأّبَبػػنَسػػلوؿَالػػذيَكػػافَ ومػػهَيَظمػػوفَلػػهَاػبػػوزَليتوجونػػهَ
ملكػػاًَ لػػ َاؼبديَػػةَ بػػلَاإلسػػالـ َفصػػدرهَمػػوغوَضػػدَاإلسػػالـَوَاؼب ػػلم .َلكَػػهَهػػوَ

َكبػػػيَوَل َيوتضػػػ َأفَيَُ ػػػجَإليػػػهَاػبػػػوؼَأوَاعبُػػػْبَيفَالنتػػػاؿَوالوسَوجيػػػهَيفَ ومػػػه 
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َك فَالنوحفَيويدَأفَيبّ َأفَهؤَلءَاؼبَافنوفَ ػالواَهػذهَ واػبزرجَه َأبَاءَاغبووب.َوؽبذا
(َصػارَالكػالـَبمػدَإنت ػاءَمموكػةََوليمل َالذينَانفنػواَالكلمةَبَوعَمنَاليّفعَوالتمايلَ)

َكانبَخ َكانبَذبوبةَأو َولِيَػْمَلَ َالَِّذيَنَاَنفَػُنػواََوِ يػَلَؽَبُػْ َتَػَمػاَلْواَ َػاتُِلواَيفََ)ربة.َأُُ دَوأهنا
َ ْ ُ َأَِوَاْدفَػُمواَ َاُلواََلْوَنَػْمَلُ َِ َتاًَلَََلتػَّبَػْمََاُكْ َُهْ َلِْلُكْفِوَيَػْوَمِئٍذَأَ ْػػَوُبَِمػَػْ ِلْةِيبَػاِفََسِبيِلَاللَِّ

َُأَْ لَػُ َدبَػاََيْكُتُمػوَفَ)يَػُنوُلوَفَِِبَفْػواِهِ ْ ََمػاَلَػْيَ،َيفَ ينيَػاًَهػذهَالمبػارةََ((َٚٙٔ ُػلُػوِبِْ ََواللَّ
َكماَيناؿَابلف َاؼبافَيمػنَلػوَنملػ َأنكػ َسػتناتلوف َسػوؼََلَيكػوفَ  الوهاَِبفواه  

َهَاؾَ تاؿَكبنََلَلبوجَممك َوه َأضمفواَاؼب لم َبمدـَخووج  .َ
ولوفَِبل ػَت  َهػ َمػنَال ػوابَم ػلم َلي ػواَ(َالذينَينَِبل َت  َىفَاويةَالثانيةَ)َ

 َدماَذهجَللممػوةَإسػتَفوَاؼب ػلم َوإسػتَفوَال ػوابََممنَاؼبَافن َلفَالوسوؿَ
أفَ تػػواَممػػهَربّ ػػباًَغبػػدوثَ تػػاؿَوسػػاؽَاؽبػػدَيَرب ػػباً.َلػػوَ ػػاؿَللمَػػافن َِبل ػػَت  َ

َكػػانواَمتكػػػرَب ينَفنػػػاؿَِبفػػػواه  َولػػػي،َِبل ػػػَت  .َيضػػمفَاغبػػػاؿَوَلَيصػػػورَ ػػػاؽب َهػػػ 
َكانواَممتذرينَفالَتتَاسجَِبفواه  .َالصورةََلَتتَاسجَفكػلَكلمػةَيفَالنػوحفَ وهؤَلء

َ(.د.َ  اـَالَميم َ)ََيفَمكاهنا.
َ(؟.َفْػَواِهِ  َأََ–َِِبَفْػَواِهِ  َ)َك َموةَوردتَكلمةَ/َٜٙ٘سؤاؿَر  َ

َمواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافَسبَلباءابَ(َِِبَفْػَواِهِ  )ََأما/ََٜٙ٘اعبوابَر  َََََ
َالثاِن ََ–َاؼبوضع ََ-اؼبا دة َمواضعالتوبة َابعبملةَونضبط اَ(َالصفَ-َثالث

َ موافَ(َومم َ)َ  ب َيفَالصفَثالثةَوََثنياافَوََمَْ ََِلػََِاؼبا دةَُ:َ)َاَلنشا ية (ََثنيالػ
َ َاؼبوضع ََالثاِنأي َاؼبوضع َلف َ مواف َحؿ ََالوؿمن َ)ابءأتبَبال َومم  َثالثةَو 

َ-:مواضعَيفَالتوبةَثالث(َأيَ  ب 
 ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن ٱُّٱ ٱ -1

  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

 . مواف حؿ َّ زت رت يب ىب نب مبزب رب
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َ

ٗ٘ٔ 

 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ -2

 مئ خئ حئجئ  يي ىي نيمي زي ري ٰى ين

 .اؼبا دة َّ  حم... هبمب خب حب  جب هئ
 مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -3

 .التوبة َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ
 يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -4

 مت ختحت  جت هبمب خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ

 .التوبة َّ مث هت
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

 .التوبة َّ ين ىن
 .الصف َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -6

َََالضبطَوالفوا دَ/
:َ(ٛاويػػػػةَ)َتشػػػػابهَتنويبػػػػاَمػػػػعَموضػػػػعَالصػػػػف(َٕٖاويػػػػةَ)َأخػػػػوَموضػػػػعَمػػػػنَالتوبػػػػةَ

َكماَيل :ونضبط م  -ا
(َالصػفَ يت(َالتوبػةَوَ) ىل مل:َاللب،َب َ)َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل َ -ٔ

وكػذاََاليتيجَاؽبجػا  (َيفَ يت(َ بلَالالـَمنَ)َ ملوالضابطَأفَاللفَمنَ)َ
 يفَتوتيجَال ور.

(َالصػػػػػػػػف َز دةَ ىث نث(َالتوبػػػػػػػػةَوَ)َ جن يم  ىم مم خماللػػػػػػػػب،َالثػػػػػػػػاِنَ)َ -ٕ
 ا ػػػػػػػػدهتاَالػػػػػػػػز دةَلل ػػػػػػػػورةَةَ(ََوال ػػػػػػػػورةَالطػػػػػػػػوؿَ)َالتوبػػػػػػػػَيف(َ  يم  ىمَ - خم)

 .الطوؿ

(َمػػػعَالػػػواوَالبػػػاءَمػػػنَاسػػػ َالتوبػػػةَ لػػػ َ خم(َمػػػنَكلمػػػةَ)ََالبػػػاءَوَالػػػواونػػػوبطَ)َ -ٖ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
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( َويفَالصػػفَمفمولػػهَؿبػػذوؼَتنػػديوهَ خلهػػوَمفمػػوؿَ)ََ( ىل ملَ)َفا ػػدةَ/
هللاَِبفػواه   َأيَبتحػويف  َالكتػابَومػاَينولونػهَيويدوفَاَلفياءَلجلَأفَيطفئػواَنػورَ

َمنَالودَ ل َالَيبَم.
النػػػوحفَوبتػػػاجَإ:َتػػػدبوَأيَإ:َنظػػػوَإثػػػوَنظػػػوَوكلمػػػاََفا ػػػدةَللػػػدكتورَ  ػػػاـَالَميمػػػ َ/

َكػػافَيموف ػػاَمػػنَ بػػل َلََنَظػػوَيفَمػػاَ بػػلَهػػات َاويتػػ َ)َ.تػػدبوَانكشػػفبَلػػهَأمػػورَمػػا
يئاًَمَمػزَلًَ ػػنَال ػياؽَفال ػياؽَم ػ َلنػهَؼبػػاَتنتطػعَحيػةَمػنَسػػيا  اَيَبةػ َأفَنف ػ َاػ

تُف  َيفَغيَوج  اَوهذاَ ىَيَنطعَالطويقَ ل َالذينَوبّملػوفَألفػاظَالنػوحفَالكػو َ
مػػاََلَربتملػػهَؼبػػاَينطم ػػاَلػػذلَََلَبػػدَأفَتؤخػػذَ ػػىَيكػػوفَالف ػػ َالكامػػلَوهػػذاَدليػػلَ

َكػػلَمَ ػػاَنزلػػبَيفَو ػػب َكػػافَينػػوؿ:َضػػمواَهػػذهََتػػوابطَاو تَمػػعَأف والوسػػوؿَ) (
َكػالـَ هَاَوضمواَهذهَهَاَوهذاَتو يف َبػو  َمػنَهللاَتمػا:َولػي،َبفمػلَمَػهَلفَهػذا

ويبكنَأفَي تفيدَاإلن افَمنَسبجَالَزوؿَيفَف  َاويةَلكنَكبػنَ لَػاََ.هللاَ زَوجل
ةَ ليػلَوكثػيَمَ ػاَمػاَأنهَيفَالةالجَماَصحَمنَأسبابَالَزوؿَيفَال اديمَالصحيح

َكػػالـ.َلكػػنَسػػبجَالَػػزوؿَ ػػدَيَفػػعَيفَ صػػحَوكػػذلََيفَفضػػا لَال ػػورَوللملمػػاءَفي ػػا
 .ف ػػػػػػػػػػػػ َاويػػػػػػػػػػػػػةَداخػػػػػػػػػػػػػلَال ػػػػػػػػػػػػػياؽَوالصػػػػػػػػػػػػػلَأفَيؤخػػػػػػػػػػػػػذَالػػػػػػػػػػػػػَصَداخػػػػػػػػػػػػػلَسػػػػػػػػػػػػػيا ه

يُوِيػُدوَفَأَْفََاويةَالو:َال َه َيفَسورةَالتوبةَه َيفَالكالـَ ل َالي ودَوالَصارىَ)
ََكػػوَِهَاْلَكػػػاِفُووَفَ)َيُْطِفئُػػواَنُػػػوَرَاللََِّ َأَْفَيُػػِت ََّنُػػػورَُهََولَػػػْو َُِإَلَّ (ََالتوبػػػةَ(ِِٕٖبَفْػػػػَواِهِ ْ ََوَ َْاَاللَّ

واويةَالخوىَأيضاًَيفَالكالـَ لي   َ ل َالي ودَوالَصارى.َلكػنَح تَسػورةَالتوبػةَ
َتتملقَوتتحدثَ ػنَربػويف  َلكتػب  َأفمػاؽب َهػ .َفلمػاَربػدثَ ػنَربػويف  َلكتػب  ََل
َلدىَاؼب لم َأهن َ وّفواَوغّيوا َوه َأيضػاًَيملمػوفَ وبتاجَذلََإ:َأتكيدَلنهَمملـو
أهن َ وفػواَوغػيواَفلػ َي ػتمملَأسػاليجَالتوكيػدَهَػاَلكػنَؼبػاَجػاءَيفَالكػالـَ ػَ  َيفَ
ـََ  وب َللوسوؿَ) (َويفَإنكارَنبوتهَمعَأنهَموجودَ َػده َوربم ػ  َاربػةَاإلسػال

 هن َهػػػ َيؤكػػػدوفَإطفػػػاءَنػػػورَهللاَاسػػػتمملَالت كيػػػدَويفَالػػػودَ لػػػي  َاسػػػتمملَالصػػػيةةَكػػػ
َو َالَػػػِبَاْليَػُ ػػػوُدَُ َزيْػػػػٌوَابْػػػُنَاللََِّو َالَػػػْبَالََّصػػػاَرىََح تَالتوبػػػةَ)َ:الثابتػػػة.َنوضػػػحَذلػػػَ

َ َػْوؽُبُ َِِبَفْػَواِهِ ْ َُيَضػاِهُؤوَفَ َػػْوَؿَالَّػِذي ََ ََكَفػُوواَِْمػنَ َػْبػُلَ َػاتَػَلُ ُ َالّلَُاْلَمِ يُحَاْبُنَاللََِّذِل َن
َيُػْؤَفُكوَفَ) (َازبََُّذواََْأْ َباَرُهْ ََورُْهَبانَػُ ْ َأَْراَباًبَمِّنَُدوِفَاللََِّواْلَمِ ػيَحَابْػَنََمػْوَ َََوَمػآََٖأ َّ
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َ

ٖٗ٘ 

ُهػػػػَوَُسػػػػْبَحانَهَُ إِلَػػػػػَهَِإَلََّ لِيَػْمبُػػػػُدواَْإِلَػػػػػً اََواِ ػػػػًداََلََّ ػػػػاَُيْشػػػػوُِكوفَََأُِمػػػػُوواَِْإَلََّ (َازبػػػػاذََ(ٖٔ)ََ مَّ
ال بػػارَوالوهبػػافَمػػنَدوفَهللاَوذكػػوانَسػػابناًَ صػػةَ ػػديَبػػنَ ػػامتَالطػػا  َالػػذيَكػػافَ
يتصورَأفَالمبػادةَهػ َدبمَػاهَاللةػويَفجػاءَيفَاغبػديمَ ػنَ ػديَبػنَ ػامتَالػذيَ ػاؿَ

َكيػػػفَتنػػػوؿَ) َػػػَفيػػػهَللوسػػػوؿَ) (:َ َدمحمَإهنػػػ َملَيمبػػػدوه  ُذواََأْ بَػػػاَرُهْ ََورُْهبَػػػانَػُ ْ َازبَّ
َالمبػػػادةَيفَاإلسػػػالـَفنػػػاؿَبلػػػ ََأَْراَباًبَِمػػػْنَُدوِفَاللََِّ (؟َفالوسػػػوؿَ) (َيبػػػّ َلػػػهَمف ػػػـو

أ لّػػػػػواَؽبػػػػػ َاغبػػػػػواـَو ّومػػػػػواَ لػػػػػي  َاغبػػػػػالؿَفػػػػػاتّبموه َفػػػػػذلََ بػػػػػادهت َإ هػػػػػ .َ َػػػػػدانَ
َحخوَيفَاإلسالـَالصال ةَيفَاإلسػالـَؽبػاَممػ َغػيَممَاهػاَمصطلحاتَصارَؽباَمف ـو

اللةػػػويَوالزكػػػاةَممَاهػػػاَالَمػػػوَلكػػػنَيفَاإلسػػػالـَؽبػػػاَمف وم ػػػاَاػبػػػاصَفلمػػػاَ ػػػاؿَهػػػ ََلَ
يمبػػػػدوه َ ػػػػاؿَ) (َبلػػػػ َأ لّػػػػواَؽبػػػػ َاغبػػػػواـَو ّومػػػػواَ لػػػػي  َاغبػػػػالؿَفػػػػاتّبموه َفػػػػذلََ

َكػػػػػا َكػػػػػافَيفَمػػػػَ ج  َهػػػػػ َفلمػػػػػا فَالتحويػػػػػفَيفَ بػػػػادهت َإ هػػػػػ .َهػػػػػذاَالتحويػػػػػفَإذف
مػػػَ ج  َهػػػذاَنػػػوعَمػػػنَؿباولػػػةَإطفػػػاءَنػػػورَهللاَأيَديػػػنَهللاَو اَهللاَإَلَأفَيػػػت َنػػػورهَ

َلُِيْظِ ػػػوَُهََ لَػػػ ََِبرسػػػاؿَدمحمَ) (َبنولػػػهَ) ُهػػػَوَالَّػػػِذيَأَْرَسػػػَلََرُسػػػوَلُهَاِبؽْبُػػػَدىََوِديػػػِنَاغْبَػػػقِّ
ََكػػػوَِهَاْلُمْشػػوُِكوفََ َُكلِّػػػِهََولَػػْو (َفلمػػػاَيظ ػػوَ لػػػ َصبيػػعَالد فَالخػػػوىَوهػػػوََ(ٖٖ)َالػػدِّيِن

َكػػػافَ الػػدينَالصػػادؽَالصػػحيحَالَنػػػ َ َػػدَذلػػََلفظ ػػ َِبفػػػواه  ََلَهبػػديَنفمػػاًَفمػػا
َوِإْذَ َاَؿَِ يَ  َابْػُنََمػْوَ َََ َبَػِنَِإْسػوَا ِيَلََأماَيفَسورةَالصفَ)َ.هَاؾَ اجةَإ:َتوكيد

َإِلَػػْيُك َمسَصػػدَِّ ََرُسػػوُؿَاللَِّ ػػوًاَِبَوُسػػوٍؿََ ِْ)َِمػػنَبَػْمػػِديَِإِّنِ  ًاَلَِّمػػاَبػَػػْ ََيَػػَديََِّمػػَنَالتػَّػػْورَاِةََوُمَبشِّ
(ََوَمْنَأَْاَلُ َفبَّػِنَافْػتَػػَوىََ لَػ َٙاظْبُُهََأضْبَُدَفَػَلمَّاََجاءُه َاِبْلبَػيََِّاِتَ َاُلواََهَذاَِسْحٌوَمسِبٌ َ)

ْسػ َاْلَكِذَبََوُهَوَيُْدَ  َِإَ:َاإْلِ َََُلَيَػْ ػِديَاْلَنػْوـََالظَّػاِلِمَ َ)اللَِّ ََواللَّ (َغػيواَمػاَيفَََ(ٚاَلـِ
َكػػػذبوا َ) َك مبػػػاََيويػػػدوفَليطفئػػػواَكتػػػب    (َفيػػػهَنػػػوعَمػػػنَاإلصػػػوارَمػػػنَ ػػػبل  َلةطفػػػاء

يويػدوفَبفمل ػػ َهػػذاَأفَيصػػلواَإ:َإطفػػاءَنػػورَهللا َإ:َ جػػجَاإلسػػالـَففي ػػاَنػػوعَمػػنَ
ََكػػػػوَِهَاْلَكػػػػػاِفُووفَََيُوِيػػػػُدوَفَلُِيْطِفػػػػُؤواَالت كيػػػػد.َ) َُُمػػػػِت سَنُػػػػورِِهََولَػػػػْو َِِبَفْػػػػػػَواِهِ ْ ََواللَّ (ََنُػػػػوَرَاللَِّ

اسػػتمملَاسػػ َالفا ػػلَواَلسػػ َأثبػػبَوحكػػدَمػػنَالفمػػلَفَاسػػجَهػػذاَالت كيػػد َؼبػػاَجػػاءَ
(.َيفَاؼبةػوبَينػوأوفَمػتٌ َنػورهَفػإذفَ َػدانَ ػواء ف:َمػتُ ََمت َنػورهَابلالـَجاءَبكلمةَ)

كثػػيَوضبػػزةَوالك ػػا  َ ػػنَ اصػػ َواػػمبةَ وأهػػاَمػػتٌ َنػػوره َممَػػاهَمكػػةَنػػورهَ وأهػػاَابػػنََ
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اػمبةَ ػنََو با لَالكوفةَ وأتَمتُ َنوره َاؼبديَةَوالبصػوةَالشػاـَوبمػ َ با ػلَالكوفػةَ)
(َ وأواَمتٌ َنوره.َ َدماَينوؿَمتُ َنورهَدبم َأفَالموَو ع.َبم َالَحػوي َأرادََ اص 

ؿَأ ػده َإذاَ ػاؿَلػََفػالفَأانَ اتػُلَزيػدَأوَ ػاؿَأفَيب َ اجةَالفنػهَإ:َالَحػو َسػ 
لََأانَ اتٌلَزيدَفماذاَتنوؿ؟َ اؿَيفَاغبال َحخذَبػهَف ػوَا ػياؼَابلنتػل َ ػاؿََلَإذاَ
 ػػاؿَأانَ اتػػُلَيمػػيؼَ لػػ َنف ػػهَابلنتػػلَلكػػنَلػػوَ ػػاؿَأانَ اتػػٌلَزيػػدَف ػػذاَهتديػػدَابلنتػػلَ

هَوو وعَبدا تهَِبرساؿَالوسػوؿَأنهَسيفملَذلََيفَاؼب تنبل.َمتُ َنورهَإاارةَإ:َو و 
) (َومػتٌ َنػورهَإاػارةَإ:َاسػتموارَنػزوؿَاو تَ لػ َالوسػوؿَ) (َيفَاؼب ػتنبلَأيَ
ملَيتو فَالو  .َيفَاعبمعَبػ َالنػواءت َممَػاهَأنػهَتمػا:َبػدأَيفَإسبػاـَنػورهَوهػوَمػاٍضَ

(َ اضػػواًَوم ػػتنبالًَفجممػػبَالنػػواء فَالصػػورت َيفَهػػذاَاإلسبػػاـَمػػدةَ يػػاةَالَػػيبَ) 
َ.لذاَننوؿَكباوؿَأفَقبمعَب َالنواءت 

َكلمةَ) َاؼبوضػعَالوؿمواتَيفَال ػورَ)َحؿَ مػوافََأربعتكورتََابء(َبالََفْػَواِهِ  َأََأما
"َ فْػػَواِه َِأََ ػاؿَإبػواهي َ":َ)َابعبملػةَاَلنشػا يةَونضبط اَي،َ(َ–الك فََ–إبواهي ََ–

(َأيَاؼبوضػػػػعَالوؿَمػػػػنَحؿََأوَليفَ مػػػػوافَ(َوممػػػػ َ)َمثَك ػػػػفَيػػػػ،ََأوَليفَ مػػػػوافَ
َ-: مواف

 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱ -1
 مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 . مواف حؿ َّ  ين ىن نن من زنرن

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ -2
 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل

 .واهي إب َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي

 جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 .الك ف َّ ىه مه

 .ي، َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -4
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َ
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ََواللَُّحؿَ موافَ)ََ(ََيْكُتُموفَََدبَاَأَْ َل َََُواللََُّاضبطَمواضعَ)َ/َٜٚ٘سؤاؿَر  َ
َ؟.(َاؼبا دةََيْكُتُموفََََكانُواََْدبَاَأَْ َل َُ
َ-:ه اؼبواضعَ/ََٜٚ٘اعبوابَر  َََََ
 ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن ُّٱٱ -7

  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

 . مواف حؿ َّ زت رت يب ىب نب زبمب رب
 ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -8

َ.اؼبا دة َّ مي  زي
َََالضبطَوالفوا دَ/

َاؼبضػػػػػػػػػػارع...َسػػػػػػػػػػياؽَالكػػػػػػػػػػالـَيفَيفَحؿَ مػػػػػػػػػػوافَ( رت يب ىب نب)ََ -ٔ
 (.َ"َمضارعَ"رت يب)َ"َ( َعمضاَرَ"َنئ مئ)

َكلػػهَيفَ"  ري تػػبَ"يفَاؼبا ػػدةَا(َ زي ري ٰى ين ىنَ) -ٕ سػػياؽَََلفَالكػػالـ
 (َ"َماضػػػػػػػػػ َ" من زن رن ممَ)(ََ"َماضػػػػػػػػػ َ"  ام يل ىل)ََ اؼباضػػػػػػػػػ 

 .("ََماض َ"  زي ري)َ
 خي حي ٱُّٱ(:ٚٔٔ(َيفَحؿَ موافَيفَاويةَ) ريهَالََموضعَأخوَحبذؼَ)َ -ٖ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
فانتبهَ َ َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئمئ زئ
 لبيج.

َكانواَ ريزادَ)ََ/فا دةَ (َيفَحيةَاؼبا دةَلهناَنزلبَيفَ ادثةَ  َيفَانسَمنَالي ود
َف خربهَهللاَ زَوجلَبش هن  َ يدخلوفَ ل َالوسوؿَمَويظ ووفَلهَاَليبافَنفا اً 

َأماَحيةَحؿَ موافَفمامةَيفَاؼبَافن .
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َ(َرَبَْ ػَْبََََّلَََ-َوَبَْ ػَْبََََّلََوَََ-َرَبَْ ػَْبََََّوَلَََ)َاضػبطَمواضػعَ/َٜٛ٘سؤاؿَر ػ َ
َ؟.يفَحؿَ مواف

َ-اؼبواضعَه :/ََٜٛ٘اعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّزي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ ٱ -1
  ىيني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن  مم ام يل ىل ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ خئ حئ جئ يي
 مم خم حم جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ٱُّٱ -3

 مب هئ مئهي مي خي حي  جيٰه مه جه هن من خن حنجن
 . مواف حؿ َّ  هت مت هب

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -4
 . مواف حؿ َّ نب مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ لػ َ يل)َ ءَ(َمػعَ مل يك)َ ءَ(َ يللَ)َتػأتبَمػعَالنَ( مل يكَ)َ -ٔ

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة
  حقمػػػػػػنَ)ََاليػػػػػػاء(َ حك(َ)َ من زن(َمػػػػػػعَاإلمػػػػػػالءَوالبخػػػػػػلَ)َ مق  حق)َ -ٕ

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ حك(َ)َ من زنمنَ)ََالياء(َمعَ مق
 َوَل ػػػاَيفَنفػػػ،َ( ٰذَمػػػعَالفػػػوحَ)َواو(َاؼبختلفػػػةَالو يػػػدةَبػػػالَ ىي مي)َ -ٖ

َ.التاءاتفاربطَب ََابلتاء(َ زئ رئَاويةَأتبَ)
 خك حك ٱُّٱ(:ٕٗ(َيفَسورةَإبواهي َأيضاَاويةَ) مل يكوردتَ)ََ/ََٔمال ظة

ووردَ  َّ  حن جن مم خم حم جم هل ملخل  حل جل مك لك
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َ
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(َ  ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل مل يك ُّٱٱ:(ٚٗيفَاوية
َ. ا دةَالواوَ بلَالفاءابواهي َ ل ََموضم َونضبطَابلفاء  َّ ٰى ين

اضاؼَؼبوضعَاؿَ موافَيفَاويةََموضعََثف(َيفَ ين ىنَوردتَ)َ/َٖمال ظةَ
َالَور:ٚ٘)  حئجئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱٱ(َمنَسورة

 .َّ هئ مئ خئ

 َفمػػػثالًَ ػػػدَيظػػػنَاَػػػاًَعَأ ػػػواـَ ػػػدَيظػػػنَفػػػي  َاؼبػػػؤمنَمػػػ(َ ين ىن)َجػػػاءتََفا ػػػدةَ/
َيبػبَيػةَالكويبػةَِبنػهَملَىفَاوتنويػوَهللاَنَ تلَىفَسبيلَهللاَماتَولكػنَ )اؼبؤمنَأفَم

َكمػػػػاَ ػػػػدَوب ػػػػجَاؼبػػػػؤمنَأفَمػػػػنَيفػػػػوحَدبػػػػاَأتػػػػ َ)وإمبػػػػاَهػػػػوَ ػػػػ َيػػػػوزؽَ َػػػػدَهللا أىََ 
الشخصَالذىَيمملَ ملَصا َويفوحَبهَويةػيَبػهَ(َفضػالًَ ػنَطلبػهَأفَوبمػدَ لػ َ

يَخػدعَالَػاسَبػػذاَالصػَفَمػنَالَػػاس َ(َفنػػدََوهػذاَمػػنَ ػجَالظ ػورَ)َاػ َملَيفملػه
َ لػػػػ َ نينػػػػت  َ ػػػػىَيمػػػػوف  َاؼبػػػػؤمنَ لػػػػ َولكػػػػنَأتتػػػػ َاو يػػػػةَلتكشػػػػفَهػػػػؤَلءَالنػػػػـو

َُكثوَ. َ نينت  َوهؤَلءَالنـو
بوفَأهنػػػػ َ لػػػػ َ ػػػػقَفنػػػػدَجػػػػاءتَمػػػػعَأ ػػػػواـَهػػػػوَيظَػػػػوفَووب ػػػػ(َ مق  حق)َأمػػػػاَ

يمطيػهَأنػهَىبصػهَابػبػيَلنػهَ لػهَهللاَودبػاَ َفالكافوَيظػنَنف ػهَدبػاَيبولكَ  َ ل َابطل
 َأمػػاَاؼبػػؤمنَؿبػػذراًَللكفػػارَأفََلَيمتنػػدواَهػػذا َف ػػوََلَيملػػ َهػػذاَفجػػاءَبيػػافَهللاَوببػػه

رب ػْبَ(َلفَاؼبػؤمنََوَلَف وَيموؼَأفَالكافوَ ل َابطلَلذاَملَيذكوَهللاَمعَالكافوَ)
َ.يمل َ نينته

 َالباطػػلَهػػوَالبخيػػلَالػػذىَوالصػػَفَالثػػا َالػػذىَيظػػنَنف ػػهَ لػػ َ ػػقَوهػػوَ لػػ
يبخلَدباَأ هَهللاَمنَفضلهَ َفمثالًَ اروفَوأاَأبنَخلفَكانواَيمتندواَأهن َ ل َ ػقَ

 َوهللاَتمػػا:َولكػػنَاغبػػقَغػػيَذلػػََ هػػذاَاؼبػػاؿَبػػذكا   َوأهنػػ َي ػػتحنوهوإمبػػاَأكت ػػبواَ
َأ ل َوأ ل َ.



 ٛ٘ٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

يفَحؿَ موافََؼبوضم اضافةَََثلم(َيفَموضعَ مق  حق)ََوردتَ/ََٕمال ظة
(َ َالنفاؿَ(ٜ٘اوية َسورة  حت جت هبمب خب حب جب هئ ُّٱ:من

َكلمةَ)َالياء(َمعَ جب هئَمنَ)َالياء َنوبطََّ  مت خت (َ خت حتَمن
 -:اػبالصة ََو ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة ل َ

َموضم اَالكلمة

َمل يك
اؼبوضعَيفَحؿَ موافَوابواهي ََموت 

َمَ ما.َالوؿ

َ( مل يك)َ
منَابواهي َونضبطََاؼبوضعَالثاِنيفَ
الواوَ بلَابواهي َ ل َ ا دةََم موض

َالفاء

َ( مق  حق)َ
(ََاؼبوضعَالثاِنَوالثالميفَاؿَ موافَ)َ

َوالنفاؿ.

َ(ين ىن)
(ََاؼبوضعَالوابعوردتَيفَحؿَ موافَ)َ
َوالَور.

َ(؟.َ ُِتُلواَْيفََسِبيِلَاللَََِّوالَِّذينَََ-َالَِّذينَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٜ٘سؤاؿَر  َ
َ-:اضعَه اؼبَو/ََٜٜ٘اعبوابَر  َََََ
 .عمران آل َّ زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ ٱ -1
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -2

 ريٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مليك  ىك مك لك
 .حممد َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٗ٘ 

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػػدةَالػػز دةَللموضػػعَ لػػ ََونضػػبط ايفَسػػورةَدمحمََ( زيَ)أتػػبَبػػز دةَالػػواوََ -ٔ

َ.اؼبت خو
َ(؟.َيُػْوَزُ وفَََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٓٙر  َسؤاؿَ

َ-:غافوَ(َ–يفَال ورَ)َحؿَ موافََموت (َ يُػْوَزُ وفََوردتَ)َ/ََٜٓٙاعبوابَر  َََََ
  مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ  مث ....حئ جئ يي ىي ني
 حق مف خف حف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض ٹٱٹٱُّٱ
 .غافو َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق

َََضبطَوالفوا دَ/ال
(َ مل خل حلوبمػػػػػػػػػػػػػػدهاَيفَغػػػػػػػػػػػػػػافوَ)ََ( ميَبمػػػػػػػػػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػػػػػػػػػوافَ)

(َ حلمػػنَ)ََاليػػاء(َ بػػلَ ميمػػنَ)ََالػػواء:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما
ََوكذلََتوتيجَال ور.

َنَاللََِّوَفْضلٍََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٔٙسؤاؿَر  َ َ؟.يفَحؿَ موافَ(َبَِِْمَمٍةَمِّ
َ-:واضعَه اؼب/ََٜٔٙاعبوابَر  َََََ
 . مواف حؿ َّ مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱٱ ٱ -1
 ىن من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ جه ين
َََالضبطَوالفوا دَ/

مػنَََالػواو(َمػعَ جسمػنَ)ََالػواوَنػوبطَ( حس جسَ)َاؼبوضػعَالوؿبمدهاَيفََ -ٕ



 ٓٙٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 خم حم( َوبمػػدهاَيفَاؼبوضػػعَالثػػاِنَ)ََا صػػدَبػػهَاؼبوضػػعَالوؿؿَ)ََوكلمػػةَأ
ا صػػػدَبػػػهَمػػػنَكلمػػػةََثِنَ)ََاليػػػاء(َمػػػعَ خممػػػنَكلمػػػةَ)ََاليػػػاءوبطَ(َنػػػ مم

َ(.اؼبوضعَالثاِنَ
ُيِضيُعََأْجوََ)ََ(َاْلُمْؤِمَِ ََََلََُيِضيُعََأْجوَََمواضعَ)اضبطََ/َٕٜٙسؤاؿَر  َ ََلََ

َ؟.(َاْلُمْحِ َِ ََ
(َ يمََاْلُمْحِ َِ َََََلَُيِضيُعََأْجوََالصلَيفَالنوحفَأفَتودَ)َ/ََٕٜٙاعبوابَر  َََََ

َ-يوسفَ(:َ–هودََ–مواتَيفَال ورَ)َالتوبةََثالثوردتَ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب ٱُّٱٱ ٱ -1

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل

 .التوبة َّ  جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ  يي
 .هود َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -2
 مم اميل  ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث ٱُّٱ -3

 .يوسف َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
َََالضبطَوالفوا دَ/

 َويفَالتوبػةَيفَسػور)َهػودَويوسػفََ( ىن ننَ)َأتػبَ( من - محمعَالصػربَ)َ
َ(َوه َالو يدة. جب هئأتبَ)َ
(َ ََأْجوََأما َُيِضيُع َاويةَاْلُمْؤِمَِ َََََل َ مواف َحؿ َيف َالنوحف َيف َوا دة َموة َف تب )

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱٱ(:ٔٚٔ)

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََضبط اونََّ مص خص



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٙٔ 

َ(؟.َاْسَتَجابُواَََْوالَِّذينَََ-ََلِلَِّذينَََ-َالَِّذينَََ)َاضبطَمواضعَ/َٖٜٙسؤاؿَر  َ
َ-:اؼبواضعَه /ََٖٜٙاعبوابَر  َََََ
 خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ  جك مق حق مف
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم ٱُّٱ -2

 .الو د َّ  من مل مك لكهش مش هس مس هث مث  هتمت هب مب
 .الشورى َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ٱُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
وهػػػػػ َاؼبوضػػػػػعَالوؿ َأمػػػػػاَيفََبػػػػػدوفَأيَاضػػػػػافةَ( حض جضيفَحؿَ مػػػػػوافَ) -ٔ

الػػػ َدارتَكثػػػياَيفََالالمػػػاتمَ ػػاَمػػػعََالػػػالـ(َونػػػوبطَ خمالو ػػدَف تػػػبَابلػػػالـَ)َ
َكلمةَ)َ  .وافنةَواجملاورة ا دةَاؼب(َ ل َ هبنف،َاويةَوخصوصا

 ا ػدةَربػطََرىَ لػ َوالشػَواومَ اَمعََالواو(َنوبطَ مم)ََابلواويفَالشورةَأتبَ -ٕ
  وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة.

 (. خض( َبيَماَيفَىلَ موافَ)َ زنيفَالو دَوالشورىَأت َبمدهاَ)َ -ٖ
ََوالوَُّسوِؿَِمْنَبَػْمػ)ََفا دةَ/ ُ ْ َالَِّذيَنَاْسَتَجابُواَللَِِّ ِدََمػاََأَصػابَػُ ُ َاْلَنػوُْحَلِلَّػِذيَنََأْ َ ػَُواَِمػَػْ

(َالَّػػِذيَنَ َػػاَؿَؽَبُػػُ َالَّػػاُسَِإفََّالَّػػاَسَ َػػْدَصَبَمُػػواََلُكػػْ َفَاْخَشػػْوُهْ ََٕٚٔواتػََّنػػْواََأْجػػٌوََ ِظػػيٌ َ)
ََُونِْمَ َاْلوَِكيُلَ) َ.(ٖٚٔفَػزَاَدُهْ َِإيبَااًنََو َاُلواََ ْ بُػََاَاللَّ

لو:َوالضػابطَيػةَاتتػاليت َ ػدَهبمػلَالنػارئَيَ ػ َاويتػ َمحَفَلفظةَالذينَيفدورا
َاليةَالو:.َذكوَهللاَورسولهَيف

والػالـََ(َلفَرسػوؿَهللاَهػوَ بػدهَورسػولهَ)ََوللوسػوؿَملَتودَالالـَ بلَالوسػوؿَ)
َ.(َافي اَمنَالَديةَماَفي اَماََلَيصلحَذكوهَهَاَوهللاَأ ل َوالنا دةَلضبطَاللف



 ٕٙٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َ(؟.َلِلَِّذيَنََأْ َ َُواََْ)َاضبطَمواضعَ/َٜٗٙسؤاؿَر  َ
(َأربعَمواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََلِلَِّذيَنََأْ َ َُواَْوردتَ)َ/ََٜٗٙاعبوابَر  َََََ
"َمنَ لِلَِّذيَنََأْ َ َُواََْ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط االزموَ(ََ–الَحلََ–يون،ََ–

َ-(:حؿَ موافَويون،َؽب َكبلَالزموَ
 خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ جك مق حق مف
 ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .يون، َّ جي يه ىه مه جهين
 ام يل  ىل مل يك ىكمك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ -3

 .الَحل َّ زي  ري ٰى ين ننىن من زن ممرن
 مي  حيخي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن  مم خم حم ٱُّٱ -4

 .الزمو َّ  مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي
َََالضبطَوالفوا دَ/

مػػػػنََالَػػػػوفَواؼبػػػػي َفَمَ ػػػػاَمػػػػعَالَػػػػَوَواؼبػػػػي ََنػػػػوبطَ( خفَيفَحؿَ مػػػػوافَ)َبمػػػػدهاَ -ٔ
 لػ ََ،مػنَيػونال ػ َمَ اَمعَال  َ(َنوبطَ يل َويفَيون،َبمدهاَ)َفوام 

 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
 َوبمػدهاَيفَ( حي جي ٰه مهَتشابهَالذيَأتػ َبمػدهاَيفَالَحػلَوالزمػوَ) -ٕ

 َوبمػػدهاَيفَلالَحػػَلـَ(َمػػعَ زنمػػنَ)َالػػالـَنػػوبطََ( نن من زنالَحػػلَ)َ
 لػ ََومػنَالزمػالػواءَ(َمػعَ ميمنَكلمػةَ)َالواءَ(َنوبطَ مئ هي ميالزموَ)َ

 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

مػػواتَيفَالنػوحفَالكػو َيفَال ػورَ)َحؿَ مػػوافََسػبع(َََأْجػٌوََ ِظػي ٌَوردتَ)ََمال ظػةَ/
التةػػػػابنََ–َٖاغبجػػػواتََ–َٕٕالتوبػػػػةََ–َٕٛالنفػػػاؿََ–َٜا ػػػدةَاؼبَ–َٜٚٔ ََٕٚٔ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٗٙ 

اؼبا ػػػػػػػدةََموضػػػػػػػم (َيفَََ ِظػػػػػػػي ٌَََأْجػػػػػػػوٌَوََ)ََابلػػػػػػػواو( َوَلَدا ػػػػػػػ َغبصػػػػػػػوها َووردتََ٘ٔ
َواغبجوات.

َ(؟.ََ ْ بُػََاَ)َاضبطَمواضعَ/َٜ٘ٙسؤاؿَر  َ
َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََثالث(َََ ْ بُػََاوردتَ)َ/ََٜ٘ٙاعبوابَر  َََََ
َ-:التوبةَ(َ–ا دةَاؼب
 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱٱ ٱ -1

 .عمران آل َّ  هن من خن حن جن
 ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .املائدة َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -3

 .اتلوبة َّ ين ىن نن من زن رن  مم
َََالضبطَوالفوا دَ/

بمػدهاَيفَ( َ حناس َاعبػالؿَهللاَ)ََتشابهَالذيَأت َبمدهاَيفَحؿَ موافَوالتوبةَ -ٔ
مػػػػػواف َ (َمػػػػػعَ ػػػػػ َ خنمػػػػػنَ)ََالمػػػػػ نػػػػػوبطََ( من خنَحؿَ مػػػػػوافَ)

مػػػػنََالتػػػػاء(َمػػػػعَ ىلمػػػػنَ)ََالتػػػػاء(َنػػػػوبطَ يل ىلوبمػػػػدهاَيفَالتوبػػػػةَ)َ
 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل ََوبةتال

(َ من خننَ)َمػػَالػػداؿَوَاؼبػػي نػػوبطََ( ين ىن من خنَبمػػدهاَيفَاؼبا ػػدةَ)َ -ٕ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَ ل ََمنَاؼبا دةَالداؿَوَاؼبي معَ

َ.منَاس َال ورة
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َ(؟.َببَِِْممَََ-َبَِِْمَمةٍََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٙٙسؤاؿَر  َ
َ)َ/ََٜٙٙاعبوابَر  َََََ مواتَيفَال ورََأربعفوردتََاؼبوبوطةَابلتاء(ََبَِِْمَمةٍَأما
َاَلنشا يةَونضبط اَ(الضح ََ–َالنل َ–َموضمافحؿَ موافَ) َابعبملة (َ جَتََكََ:
)َالنل َوالضح َ(َفنطََموضم وانتبهَا:ََ(َ حََضََُ َِلََنََِبََموت "ََبَِِْمَمةٍََموافَ" َِ

َ-:ابلك و
 . مواف حؿ َّ مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱٱ ٱ -1
 ىن من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 . مواف حؿ َّ جه ين
 .ل الن َّ  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -3
َ.الضح  َّ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -4

َََالضبطَوالفوا دَ/
 (َوالذيَجاءَبمدها. ٜٔٙحؿَ موافَيفَال ؤاؿَ)ََموضم متَضبطََ -ٔ
( َوا فظ مػػاَلػػدىَبدايػػةَالنلػػ َوأخػػوَ مكموضػػم َالنلػػ َوالضػػح َأتػػ َبمػػدهاَ)َ -ٕ

َنضػػبط ما(َ مح(َوبمػػدهاَيفَالضػػح َ)َ ىكالضػػح  َبمػػدهاَيفَالنلػػ َ)َ
( َ مح)ََالفػػػػػاء(َ بػػػػػلَ ىكمػػػػػنَ)ََلبػػػػػاءا:َ ا ػػػػػدةَاليتيػػػػػجَاؽبجػػػػػا   لػػػػػ َ

 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَمػنَاسػ ََايضاَ ل َونضبط ما
 َويفَالضػػػػػح َ النلػػػػػَمػػػػػي مَ ػػػػػاَمػػػػػعََاؼبػػػػػي (َنػػػػػوبطَ ىكَ:َيفَالنلػػػػػ َ)ال ػػػػػورة

ََ .حالضَ اءمَ اَمعََاغباء(َنوبطَمح)
َ-:الطورَ(َ–يفَال ورَ)َلنمافََموت فوردتََاؼبفتو ةَالتاءَ(َببَِِْممَََأماَ)

 يف ىف يث  ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب ٱُّٱ -1

 .مقمان َّ لك اك يق ىق

 .امطور َّ حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ٱُّٱ -2
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َ

ٗٙ٘ 

َََالضبطَوالفوا دَ/
 َلنمػافَمػنَالػالـ(َمػعَ يتمػنَاسػ َاعبػالؿَ)ََالالـنوبطََ( يتَ)َلنمافبمدهاَيفَ

دةَربػػطَ ا ػػَ لػػ َرمػػنَاسػػ َالطػػَوالػػواءَمَ ػػاَمػػعَالػػواءَ(َنػػوبطَ خكوبمػػدهاَيفَالطػػورَ)َ
َ. وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َََََوَلَََ)اضبطََ/َٜٚٙسؤاؿَر  َ َََََلَََ-َوَبْزُن َََََفاَلََ-َوَبْزُن َ(؟.َوَبْزُن
َََََ َر   ََٜٚٙاعبواب /(َ َََََوَلَََوردت ََوَبْزُن َ)َموت ( َال ور َيف َ مواف َ-حؿ

َ-:(يون،
 ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱٱ ٱ -1

 .عمران آل َّ زث رث  يت ىت نتمت زت رت يب
َ.يونس َّ يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ زئ(َوبمػػػػػػػػػدهاَيفَيػػػػػػػػػون،َ)َ ّٰ ِّ ُّ َّبمػػػػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػػػػوافَ)َ

ََ(. زئ(َ بلَالناؼَمنَ)َ َّ:َاؽبمزةَمنَ)َاليتيجَاؽبجا  َ ل َونضبط  
َََََلَََأماَ)   مل يك ىك ُّٱ:(ٔٗيفَسورةَاؼبا دةَاويةَ)َموةَوا دةفوردتََ(َوَبْزُن

 نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل

 جت هبمب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي

  مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حت

 حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

 .َّ  حم جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جكمق

َََالضبطَوالفوا دَ/
َََََلَََويفَاؼبا ػػػػدةَ)َابلػػػػواو(َ رئ َّٰيفَحؿَ مػػػػوافَ)َ -ٔ يفََالػػػػواوز دةََ(َوَبْزُنػػػػ

 . ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل ََونضبط اسورةَحؿَ موافَ
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(َ يئ  ىئ نئ مئ زئ(َيفَحؿَ مػػػػوافَ)َ زن رن مم ام)ََبمػػػػد -ٕ
َ ا ػػػػػدة لػػػػػ ََونضػػػػػبط ماَ( ٰى ين ىن  نن منَوبمػػػػػدهاَيفَاؼبا ػػػػػدةَ)

َ(َوكذاَتوتيجَال ور. من(َ بلَاؼبي َمنَ)َ زئ:َاؽبمزةَمنَ)َاليتيجَاؽبجا  
َََََفاَلََ)َأما َ-ي،َ(:َ–يفَال ورَ)َلنمافََموت وردتََابلفاءَ(َوَبْزُن
 خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى  ىنين نن من زن رن ٱُّٱ -1

 .لنماف َّ هئ  مئ

 .ي، َّ زث رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب ٱُّٱ -2

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َالػػ َأتػػبَ بل ػػاَ لػػ َ زننوبط ػػاَ لػػ َكلمػػةَ)ََ( ىنبمػػدهاَيفَلنمػػافَ)ََ -ٔ

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة
يػػػػون،َولكػػػنَ بل ػػػػاَيفَيػػػػون،َ(َتشػػػػاببَمػػػػعَحيػػػةَ يبيفَيػػػ،َجػػػػاءَبمػػػدهاَ)َ -ٕ

 ا ػدةََ(َونضػبط ماَ لػ  ىب نب)ََابلفاء(َوهَاَيفَي،َ رئ ّٰ)ََابلواو
َ.الواوَ بلَالفاء

َاْيئاًََ)َاضبطَمواضعَ/َٜٛٙسؤاؿَر  َ َ(؟.ََلنََيُضوسواَْالّلََ
مواتَيفَال ورَ)َحلََثالث(َََلنََيُضوسوْاَالّلَََاْيئاًَوردتَ)َ/ََٜٛٙاعبوابَر  َََََ

َ-دمحمَ(:َ–َضمافمَو موافَ
 ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ زث رث  يت ىت نتمت زت رت يب
 . مواف حؿ َّ مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -2
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٱُّٱ -3

 .دمحم َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
َََالضبطَوالفوا دَ/
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َ

ٗٙٚ 

 (.ٚٚٔ(َوَ)ٙٚٔمتتاليافَ)حؿَ موافََموضم ََ -ٔ

مد(َحاسػ َال ػورةَ)مػػَ ػاءمَ ػاَمػعََاغباء(َنوبطَ مبسورةَدمحمَ)َبمدهاَيفَ -ٕ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ

َ؟.منَحؿَ موافَ(َٛٚٔ-ََٚٚٔ–َٙٚٔ)َاضبطَاو تَ/َٜٜٙسؤاؿَر  َ
 -:اؼبواضعَه /ََٜٜٙاعبوابَر  َََََ

 نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نتمت زت رت يب ىب
 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق  ىق
َ َّ خئ حئ جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ينىن َ–َٙٚٔحؿَ مواف:

ٔٚٛ. 
 ََالضبطَوالفوا دَ/

الضػبطَ ا ػدةَ لػ َََ(  حئ - يك - رثَ)َنضبطَأوؿَختػاـَاو تَالػثالث -ٔ
 َوإذاَصبمػػبَاغبػػوؼَالوؿَمػػنَجبمػػعَاغبػػوؼَالوؿَمػػنَأوا ػػلَالكلمػػاتَاؼبتشػػابة

  َلفَاَلاكاؿَوبدثَب َهذهَالكلماتَالثالث.(َ اـمةَزبوجَكلمةَ)َكلَكل
َكػػافَالطالػػجَابلختبػػارَوسػػئلَ يػػةَمَ ػػاَإمػػاَاويػػةَ -ٕ لكػػنَهَػػاؾَضػػبطََثف:َأنػػهَإذا

َكمػػػاَٛٚٔ(َأوَاويػػػةَ)ٚٚٔ) (َفكيػػػفَسػػػيمل َالطالػػػجَختػػػاـَاو ت َفَضػػػبط ا
 -يل :

 ىب نب مب زب(َجػػػاءَ بل ػػػاَ)َ رث  يت ىتختمػػػبَ)ََ(ٙٚٔيفَاويػػػةَ) -ٔ
(َرثمػنَكلمػةَ)َالظػاء(َمعَ رتمنَكلمةَ)ََالظاء(َنوبطَ مت زت رت يب

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة ل َ

 ىث نث مث(َبػػػػػػػدأتَاويػػػػػػػةَ)َ يك ىك مكختمػػػػػػػبَ)ََ(ٚٔٚيفَاويػػػػػػػةَ) -ٕ
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(َ يكمػػػنَكلمػػػػةَ)ََاؽبمػػػزة(َمػػػعَ مثمػػػنَكلمػػػةَ)ََاؽبمػػػزة(َنػػػوبطَ ىف يث
 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة ل َ

 مي زي ري ٰىبل ػاَ)َ(َجػاءَ  حئ جئ ييختمػبَ)ََ(ٚٔٛيفَاويةَ) -ٖ
 ا ػػػدةَ(َ لػػػ َ حئمػػػنَكلمػػػةَ)ََاؼبػػػي (َمػػػعَ نيمػػػنَكلمػػػةَ)ََاؼبػػػي (َنػػػوبطَ ني

 .اؼبوافنةَواجملاورة

َ(َوعَيشػػػيىَوَلَوب ػػػج ػػػاؼب)ََابعبملػػػةَاَلنشػػػا يةبدايػػػةَاو تَالػػػثالثََنضػػػبط -ٗ
(ََيشػػػػػيى(َوممػػػػػ َ)َ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ(َأيَ)ََوع ػػػػػاؼبوممػػػػػ َ)َ

 يل ىل)ََ(َأيَوَلَوب ػػػػػػج(َوممػػػػػػ َ)َ ىف يث ىث نث مثأيَ)َ
 .(  مم ام

 ػػػ والمػػػذابََاللػػػي مػػػاَالفػػػوؽَبػػػ َالمػػػذابََ/ََٔفا ػػػدة
ُ
ىفَالنػػػوحفََالمظػػػي والمػػػذابََاؼب

َ؟.الكو 
َ.المذابَاللي َ ذابَِ   َاديدَ:اللي المذابََ:أوَلًَ
 ػ المػذابََ:َثنياًَ

ُ
هػؤَلءَالػذينَأضػّلواَالَػاسَوتػبم  َالَػاسَ لػ َإضػالؽب َ َهػؤَلءَ:َاؼب

َالنيامػػةَ ػػذابٌَ َاؼب ػػ ُم ػػ َيُمػػذَّبوفَأمػػاـَأتبػػا   َالػػذينَأضػػّلوه َ َوالمػػذابََؽبػػ َيػػـو
َ.اللي أادسَمنَالمذابَ

َكػَ ْفَتضػوبهَضػوابًَ َكبيةَجداًَ..َوأهَتهَأماـَالَاسَصبيمػاًَ.. َكافَاإلن افَلهَمكانة فلو
ػػػ َ؛َويم ػػػ أتبا ػػػهَصبيمػػػاًَفػػػإفَهػػػذاَ ػػػذابََم يَػػػاًَأمػػػاـ وجػػػدَ ػػػذابَألػػػي َلػػػهَأملَ  ِّ

َ.ِ   َاللي ممَوي َوالمذابََاؼب  بَ؛َالمذااديد
؛َأنػػػػبَإفَأردتَأفَمَ ػػػػوٌبَلنػػػػدرةَهللاَالمظػػػػي أمػػػػاَالمػػػػذابَ:َالمظػػػػي المػػػػذابََ:َثلثػػػػاًَ

 .. تمػػػػػػػػػػػػػػذِّبَإن ػػػػػػػػػػػػػػاانًَيوجػػػػػػػػػػػػػػدَ ػػػػػػػػػػػػػػدودَيَت ػػػػػػػػػػػػػػ َ َػػػػػػػػػػػػػػدهاَالمػػػػػػػػػػػػػػذاب
 َ ػػ َ ػػدرتََ لػػ َتمذيبػػهَبمػػدَأفَيبػػوت َتَتمػػاتَفػػالَت ػػتطيعَإكمػػاؿَالمػػذابفػػإذاَ

الػدكتورَدمحمَراتػجَ.َ)َفَيُػَمذِّبَاإلن افَإ:َأبدَاوبدينلكنَهللاَ ّزَوجلَ ادرَ ل َأ
َ(. َالَابل 
َالَّػػػػِذيَنَُيَ ػػػػارُِ وَفَيفََ)ننػػػػوأَاو تَونوضػػػػحَسػػػػبجَاَلختيػػػػار.ََ/َٕفا ػػػػدةَ ََ َوَلََوَبْزُنػػػػ
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َ

ٜٗٙ 

هَبَْمػػػَلَؽَبُػػػْ ََ ظًّػػػاَيفَاو َوؽَبُػػػْ ََ ػػػَذاٌبَِخػػػوَِةَاْلُكْفػػػِوَِإنػَُّ ػػػْ َلَػػػنََيُضػػػوسواَْالّلَََاػػػْيئاًَيُوِيػػػُدَالّلََُأَلََّ
ذكػػوَأفَهػػؤَلءَيمجلػػوفَيفَالكفػػو َي ػػار وفَيفَالكفػػوَفوبَػػاَهػػدده َ(َ(ٙٚٔ)ََ ِظػػي ٌَ

يويدَهللاَأفََلَهبملَؽب َ ظاًَيفَاوخوةََلَيفَاوخوينَفإذفَذكوَالمػذابَالمظػي َوهػوَ
ًئاَِإفََّالَّػِذيَنَاْاػتَػَوُواَْاْلُكْفػَوَاِبإلََِ)أادَالمذاب.َإمباَاويةَالخوىَ يبَػاِفَلَػنََيُضػوسواَْالّلَََاػيػْ

الػػػذيَيشػػػييَبضػػا ةَيطلػػػجَالػػػوبحَفػػػإذاَخ ػػػوَيتػػػ مل َإفََ((ٚٚٔ)ََوؽبُػػْ ََ ػػػَذاٌبَأَلِػػػيٌ َ
الذينَاايواَالكفوَابإليبافَيمػنَتوكػواَاإليبػافَوااػيواَالكفػوَخ ػوواَواػباسػوَيتػ ملَفلػهَ

َػػػَ) ػػػذابَألػػػي .َ ََكَفػػػػُوواَْأمبَّ َػػػاَمُبْلِػػػ َؽَبُػػػػْ ََوَلََوَبَْ ػػػَْبََّالَّػػػِذيَن َنُفِ ػػػِ ْ َِإمبَّ ػػػػٌوَلِّ اَمُبْلِػػػ َؽَبُػػػْ ََخيػْ
هػؤَلءَأملػ َؽبػ َمػنَاؼبػاؿَوالػوزؽَوال ػمةَيبلػ ََ((ٛٚٔلِيَػْزَداُدواَِْإشْبًاََوؽَبُْ ََ َذاٌبَمسِ ٌ َ)

ؽبػػ َمػػاَهػػوَخػػيَؽبػػ َيفَاػػاهوهَمػػاَيفخػػووفَبػػهَومػػاَهػػوَيمتػػزوفَبػػهَو ػػدَي ػػتطيلوفَ لػػ َ
َكػػافَخلػقَهللا َهػػذاَاؼب َكػػافَيصػػَعَيفَ ياتػػهَالػػدنيا   ػػتطيلَيُ ػػافَفجػػاءَبصػػفةَضػػدَمػػا
 ػػاف.َالمػػذابَمتحنػػقَيفَالثالثػػةَلكػػنَكػػلَوا ػػدةَتَاسػػجَمػػاَ يػػلَفيػػهَيمتػػزَويفخػػوَفيَُ
َ(.َد.َفاضلَال اموا  )َومنَ يلَفيه.َ

َاَػواَأفَؽبػ َنصػيباَوافػواَيفَاوخػوةَ ظػي وؽب َ ذابَ)ََ/َٕفا دةَ ) ظػاَيفََ(َيفَ ػـو
َااػيواَالكفػوَابإليبػافَفخ ػووا َواػب ػارةَمؤؼبػةََألػي وؽب َ ػذابََ)َ (َاوخوة (َيفَ ػـو

َاَواَأفَاػبيَواإلكواـَؽب َ(م  وؽب َ ذابَ)  (َأمباَمبل َؽب َخػيَلنف ػ  َ)َيفَ ـو
َ.كلَهؤَلءَ و بواَبَني َماَسبَوا

َ(ي ٌَأَلِػػََوؽبُػػْ ََ ػػَذابٌَ)َ(َ ِظػػي ٌََوؽَبُػػْ ََ ػػَذاٌبَاضػػعَ)اضػػبطَمَوَ/َٜٓٚسػػؤاؿَر ػػ َ
َ؟.(مسِ  ٌَََوؽَبُْ ََ َذابٌَ)

َََََ ََٜٓٚاعبوابَر   ََأما/ ََ ِظي ٌَ) ََ َذاٌب يفَال ورََمواتَطب،َوردتَ(ََوؽَبُْ 
البنوةَ:َ)ابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا(َاعباثيةَ–الَورََ–الَحلََ–حؿَ موافََ-البنوةَ)

َ-(:وجثواَلػَِ موافَوالَحلَلَورٍَ
 .البنوة َّ ٰذ يي ىي مي خيحي جي  يه ىهمه جه ين ىن من خن ٱُّٱٱ ٱ -1
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 ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ زث رث  يت ىت نتمت زت رت يب

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -3
 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 .الَحل َّ  مل يك

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱ -4

 .الَور َّ  مي زي ري
 حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت ختحت جت هب ٱُّٱ -5

 .اعباثية َّ حض جض مص خص
َََالفوا دَ/الضبطََو

فوينَسػػػواءَيفَنفػػػ،َاويػػػةَأوَالكػػػاَواؿَ مػػػوافَوالَحػػػلَأتػػػبَيفَسػػػياؽيفَالبنػػػوةََ -ٔ
يفَالبنػػػػوةَ(َوَ)َي ػػػػار وفَيفَالكفػػػػوَيفَ مػػػػوافَ(َوََ لػػػػ َ لػػػػوب َ بل ػػػػا َ)َخػػػػت 

 (.اوحَابلكفوَصدارَيفَالَحل)
 يفَالَورَيفَالذينَيوموفَاصَات. -ٕ
 ذواَمنَدوفَهللاَأولياء.يفَاعباثيةَيفَالذينَاست زءواَآي تَهللاَوازب -ٖ

َ)َو يديفَموضعََواوووردتَبالَ َحؿَ موافَاوية  جئ  يي  ُّٱٱ(:٘ٓٔيفَسورة

 .َّ هت مت خت حت جت  هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 ََٓٔمػػوةَوَلَدا ػػ َغبصػػوهاَيفَال ػػورَ)َالبنػػوةََٕٔ(َفػػوردتََأَلِػػي ٌَََوؽبُػػْ ََ ػػَذابٌَأمػػاَ)َ
َٖٙالَحػػلََ–َٜٚةَالتوبػػَ–َٖٙاؼبا ػػدةََ–َٛٛٔ ََٚٚٔ ََٚٚحؿَ مػػوافََ–َٗٚٔ

َ(.َ٘التةابنََ–َ٘ٔاغبشوََ–َٚٔٔ ََٗٓٔ َ
 ىل ُّٱ:(ٛٚٔفنطَيفَحؿَ موافَاويةَ)َموةَوا دة(َفوردتََمسِ  ٌَََوؽَبُْ ََ َذابٌَأماَ)َ
 يي  نيىي مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن  مم ام يل
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َ

ٗٚٔ 

َ.َّ خئ حئ جئ
َونضبط اَاعباثيةَ(َ–لنمافََ–مواضعَيفَال ورَ)َاغب،ََثالثةيفََواوووردتَبالَ

َ-:(َ ،َلنمافَوجثا:َ)َلةَاَلنشا يةابعبم
 .اغب، َّ  خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ٱُّٱ -1

 ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -2
 .لنماف َّ نت مت زت  رت يب

 .اعباثية َّ مب خب  حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -3

يفَالنوحفَيفَسورةَالَ اءََموةَوا دة(ََمسِ  ٌَََ َذابٌَََوَلهَُوردتَابإلفوادَ)ََمال ظةَ/
 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ(:ٗٔاويةَ)
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا  َّ  لك خك حك جك مق

َاػْبَِبيػػػػػػػػمََ)(اػْبَِبيػػػػػػػػَمَِمػػػػػػػػَنَالطَّيِّػػػػػػػػجَِ)َاضػػػػػػػػبطَمواضػػػػػػػػعَ/َٜٔٚسػػػػػػػػؤاؿَر ػػػػػػػػ َ
َ؟.(َوالطَّيِّجََُاػْبَِبيمَُ()اِبلطَّيِّجَِ

َ-نفاؿَو مواف:يفَالَمو ف(ََاػْبَِبيَمَِمَنَالطَّيِّجَِوردتَ)َ/ََٜٔٚاعبوابَر  َََََ
 جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱٱ ٱ -1

  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 . مواف حؿ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جعمظ

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -2
 .النفاؿ َّ زي ري ٰى ين ىننن من  زن رن

ََالضبطَوالفوا دَ/
(َ اك يقو بل ػػػػػػػػػػاَيفَالنفػػػػػػػػػػاؿَ)ََ( متَيفَحؿَ مػػػػػػػػػػوافَ)َ بل ػػػػػػػػػػاَ -ٔ

 .الز دةَللموضعَاؼبت خو ا دةَ ل ََونضبط ا
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(َ بل اَمبااوةَيفَاؿَ موافَلنهَبػدأتَاويػةَ اكملَ تَاس َاعبالؿَ)َ -ٕ
 (َابس َاعبالؿَفل َيكورها. جب هئ مئ)َ

َكلمةَ)َمنَ(َأيَ)َ -ٖ َ(. ىك مك لكلنهَوردتَكلمةَالتمييزَأتبَبيَ ما
َ َأتبَ) ََةالو يدَوه َ(َاِبلطَّيِّجََِاػْبَِبيمََويفَالَ اء َالصيةة َهَاََوأتبََبذه ابلباء

 ُّ َّٱُّٱ(:ٕيفَاويةَ)َوأكلَامواؿَاليتام َالما َابداؿ(َلنهَ نئكلمةَ)َ
 َّ نت مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ  ِّّٰ

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبطه

  ري ٰى ين ىن نن ُّٱ(:ٓٓٔيفَاويةَ)َ(ََوالطَّيِّجََُاػْبَِبيمَُويفَاؼبا دةَ)َ

اَأتبَهَ َّحب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي
 ا دةَالمَايةَ ل ََونضبطه(َ ين ىن نن(َلهناَ مليةَمنارنةَ)َ ريابلواوَ)َ

 .ابويةَالو يدة

َ(؟.ََ َل َاْلَةْيجََِ)َك َموةَوردتَ/َٕٜٚسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٜٚاعبوابَر   /َ َاْلَةْيجَِوردتَ) َََ َل  ََمو ف( َحؿَ مواف َ–يفَالنوحفَ)

َ-التكويوَ(:
 جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٱ ٱ -1

  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 . مواف حؿ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جعمظ

َ.التكويو َّ خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -2
َ(؟.َِمنَرسُسِلهََِ)َك َموةَوردتَ/َٖٜٚسؤاؿَر  َ

َََََ َر   ََٖٜٚاعبواب /َ (َ َرسُسِلهَِوردت ََِمن ََمو ف( ََالزهواوافيف حؿََ-)البنوة
َ- مواف(:
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َ

ٖٗٚ 

 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ٱُّٱٱٱ ٱ -1

 جت مبهب  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

 .البنوة َّ هت مت خت حت
 جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -2

  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
َ. مواف حؿ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جعمظ

َََالضبطَوالفوا دَ/
 ػػػاؼَ(َمػػػعَ حبمػػػنَ)َالنػػػاؼَ(َنػػػوبطَ مب  خب حببمػػػدهاَيفَالبنػػػوةَ)ََ -ٗ

وافَمػػػ مػػػي َ(َمػػػعَ جضمػػػنَ)َاؼبػػػي َ(َنػػػوبطَ حض جضوة َوبمػػػدهاَيفَحؿَ مػػػوافَ)َنػػػالب
ََ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ

َ(اِبللََِّوُرُسػػػِلهَََُِػػػواَْحمََ(َ)اِبللََِّوُرُسػػػِلهََِفَػػػآِمَُواَْ)َكػػػ َمػػػوةَوردتَ/َٜٗٚسػػػؤاؿَر ػػػ َ
َ؟.(َوَرُسولِهََِاِبللَََِّفآِمَُواَْ)

َََََ َر   ََٜٗٚاعبواب /َ (َ ََوُرُسِلهَِابَََِفآِمَُواَْوردت ََللِّ َ موافَمو ف( َ)حؿ َ-َيف
َ-(:الَ اء

 جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٱٱٱ ٱ -3
  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 . مواف حؿ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع

 ىن من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين

 يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ

َ.الَ اء َّ ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت
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َََالضبطَوالفوا دَ/
 َّوبمػػدهاَيفَالَ ػػاءَ)َ( خف حف جف مغ جغ معَيفَحؿَ مػػوافَ)َبمػػدها
مػنََالػالـ(َ بػلَمعمػنَ)َاؽبمػزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجػا   ل ََونضبط ماَ(ِّ ُّ

(َّ ُّ.)َ
يػػػػػػػدَاغبدَ–مػػػػػػواتَيفَال ػػػػػػورَ)الَ ػػػػػػاءََثػػػػػػػالثفػػػػػػوردتََ(َاِبللََِّوُرُسػػػػػػِلهَََُِػػػػػػواَْحمََوأمػػػػػػاَ)َ
َ-(:موضماف

  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٱُّٱ -1
 .الَ اء َّ ني مي زي ري ٰى ينىن نن

 خن حن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .اغبديد َّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىنمن

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

 .اغبديد َّ خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي  ني مي ريزي ٰى

َََالضبطَوالفوا دَ/
اغبديػػػدَيفَنفػػػ،َالصػػػفحةََم وموضػػػ َال ػػػادسيفَالَ ػػػاءَأتػػػبَيفَبدايػػػةَاعبػػػزءََ -ٔ

(٘ٗٓ.) 
اغبديػػػدَ(َََثِن(َبيَمػػػاَالخػػػيَ)َ مكاغبديػػػدَجػػػاءَ بل ػػػاَ)ََأوؿموضػػػعَالَ ػػػاءََو -ٕ

 (. ىنأت َ بل اَابلالـَ)َ
َ-التةابنَ(:َ–يفَال ورَ)َال واؼََموت (َفوردتَََوَرُسولِهََِاِبللَََِّفآِمَُواَْوأماَ)َ

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱ -1
 جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب
 .ال واؼ َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ

 .التةابن َّ جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -2
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َ

ٗٚ٘ 

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ حط مض خض(َوبمػػػػػػػػػدهاَيفَالتةػػػػػػػػػابنَ)َ مح جحيفَال ػػػػػػػػػواؼَ)َبمػػػػػػػػػدهاَ
مػػػنَََالػػػواو(َ بػػػلَ جحمػػػنَكلمػػػةَ)ََاؽبمػػػزة:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما
َ(َوكذاَتوتيجَال ور. خضكلمةَ)َ

ََ؟.(ََوتَػتػَُّنواَتُػْؤِمَُواََوِإفََْ)َأينَوردتَ/َٜ٘ٚ  َسؤاؿََر
َ-دمحم(:َ-يفَ)حؿَ موافََمو ف(َََوتَػتػَُّنواَتُػْؤِمَُواََوِإفَْوردتَ)َ/ََٜ٘ٚاعبوابَر  َََََ
 جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٱٱٱ ٱ -1

  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 . مواف حؿ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جعمظ

 مت خت  حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ  حئ  ٱُّٱ -2
َ.دمحم َّ مث هت

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َ حت جت َوبمػػػػػػػدهاَيفَدمحمَ)َ( خف حف جفَيفَحؿَ مػػػػػػػوافَ)َبمػػػػػػػدها
(َ جتمػػنَ)ََاليػػاء(َ بػػلَ جفمػػنَ)ََالفػاء:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػبط ما

َوكذاَتوتيجَال ور.

ََوتَػتػَُّنػػواَتُػْؤِمَُػػواََوِإفَْاضػػبطَاويتػػ َمػػنَسػػورةَحؿَ مػػوافََ)ََ/َٜٙٚسػػؤاؿَر ػػ َ
َاْلُُمػػػػورَََِوتَػتػَُّنػػػػواََتْصػػػػربُواََوِإفَْ(َ)َََٜٚٔفَػَلُكػػػػْ ََأْجػػػػٌوََ ِظػػػػي ٌَ َِمػػػػْنََ ػػػػْزـِ ََ َفَػػػػِإفَََّذلِػػػػ

َ(؟.ٙٛٔ
َ-اؼبواضعَه :/ََٜٙٚاعبوابَر  َََََ
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 جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٱٱٱ ٱ -1
  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 . مواف حؿ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جعمظ

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّ -2
 خف حف جف مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض جض مص
َ. مواف حؿ َّ  مق حق مف

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َأتػػػبَ مغ جغ مع)ََالثػػػاِن( َويفَ مغ جغ مع)ََالوؿيفَاؼبوضػػػعََ -ٔ

 لػػػػ ََونضػػػػبط ماَالثػػػػاِن(َيفَاؼبوضػػػػعَ جغوأتػػػػبَ)ََالوؿ(َيفَاؼبوضػػػػعَجغ)
 (. جغَمنَ)َالصاد(َ بلَ جغ:َاؽبمزةَمنَ)َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  

( َ جغسػػياؽَاويػػةَالػػد وةَلاليبػػافَابَورسػػلهَف تػػبَمم ػػاَ)ََالوؿيفَاؼبوضػػعَ -ٕ
  مخ جخ محسػػػػياؽَاويػػػػةَيفَالصػػػػربَ لػػػػ َالػػػػبالءَ)ََالثػػػػاِنويفَاؼبوضػػػػعَ

 (. جغ(َف تبَمم اَ)َ جس
 َوممػػػػػ َ(َلةيبػػػػػافَأجػػػػػوَوللصػػػػػربَ ػػػػػـزَ:َ)ابعبملػػػػػةَاَلنشػػػػػا يةالَ ػػػػػايت :ََلضػػػػػبط -ٖ

(ََوللصػػربَ ػػـز( َوممػػ َ)َ خف حف جف مغ جغ مع(َأيَ)َلةيبػػافَأجػػو)
 (. حق مف خف حف جفأيَ)َ
 (َإنػهَمػنَيتػقَويصػربَ) َويفَيوسػفَ(َوإفَتصربواَوتتنػوا)ََيفَحؿَ مواففا دةَ/َ

(َلفَال ػػياؽَيتحػػدثَ ػػنَمموكػػةَأ ػػد َوأهػػ َ وامػػلََالصػػربَيفَحيػػةَحؿَ مػػوافَ ػػدـَ)
واودةَ(َيفَسػياؽَالفتَػةَومػَالتنػوىَالَصوَيفَاغبوبَهوَالصربَيفَحيػةَيوسػفَ ػدمبَ)

َالتنوى َ.اموأةَالمزيزَليوسفَ ليهَال الـَ َواؼبَج َمنَالفنتَهوَلزـو



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٚٚ 

َ(؟.َالَِّذيَنَيَػْبَخُلوفَََ)َمواضعَاضبطَ/َٜٚٚسؤاؿَر  َ
مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََثالث(ََالَِّذيَنَيَػْبَخُلوفََ وردتَ)/ََٜٚٚاعبوابَر  َََََ
َ-اغبديدَ(:َ–الَ اءََ–
 مم خم حم جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ٱُّٱٱٱٱ ٱ -1

 مب هئ مئهي مي خي حي  جيٰه مه جه هن من خن حنجن
 . مواف حؿ َّ  هت مت هب

 مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّٱ -2

 .الَ اء َّ  جع مظ حط مض خض جضحض
َ.اغبديد َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل  جل مك لك ُّٱ -3

َََالضبطَوالفوا دَ/
مػػػػػػػنََاؼبػػػػػػػي (َنػػػػػػػوبطَ مل خل حل جل مك لك خكَيفَحؿَ مػػػػػػػوافَ)َبمػػػػػػػدهاَ -ٔ

ةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَ ا ػدمنَ مػوافَ لػ ََاؼبي (َمعَخك)
 .منَاس َال ورة

وبمػػػػػػدهاَيفَالَ ػػػػػػاءََ( حس جس  مخبمػػػػػػدهاَيفَالَ ػػػػػػاءَواغبديػػػػػػدَ)َ -ٕ
(َمػػػػػػعَ حص مسمػػػػػػنَ)ََاؽبمػػػػػػزة(َنػػػػػػوبطَجض مص  خص حص مس خس)

اغبػػاءَ(َنػػوبطَحن جن مم خم حم جم هلالَ ػػاء َوبمػػدهاَيفَاغبديػػدَ)ََنبػػزة
 ا ػػدةَربػػطَ لػػ ََ.حديدالػػػَالػػداؿَوَاليػػاءَواغبػػاءَ(َمػػعَ حنمػػنَ)ََالػػداؿَوَاليػػاءَو

َ. وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
َ(؟.ََماَحَ ُه ََُ-َدبَاَحَ ُه ََُ)مواضعَالكلمةَاضبطََ/َٜٛٚسؤاؿَر  َ

َََََ ََٜٛٚاعبوابَر   /َ َحَ ُه َُوردتَ) ََدبَا َحؿَ موافََثالث( مواتَيفَال ورَ)
َ-الطورَ(:َ–َموضماف
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 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي  ٱُّٱٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب
 مم خم حم جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ٱُّٱ -2

 مب هئ مئهي مي خي حي  جيٰه مه جه هن من خن حنجن
 . مواف حؿ َّ  هت مت هب

َ.الطور َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -3
َََالضبطَوالفوا دَ/

(َحك)َالثػػػػاِنو بل ػػػػاَيفََ(  ميَحؿَ مػػػػوافَ)مػػػػنََالوؿاؼبوضػػػػعَ بل ػػػػاَيفََ -ٔ
مػػػػنََاليػػػػاء(َ بػػػػلَ ميمػػػػنَ)ََالفػػػػاء:َيػػػػجَاؽبجػػػػا   ا ػػػػدةَاليت لػػػػ ََونضػػػػبط ما

 (.حل جل مك)ََاؼبوضم ( َوتشابهَالذيَأت َبمدهاَيفَحك)
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا(َ ٍّيفَالطورَجاءَبمدهاَ)َ -ٕ

َ-(َفوردتَموت َكالنباَيفَالَ اء:ََماَحَ ُه ََُأماَ)
 مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّٱ -1

 .الَ اء َّ  جع مظ حط مض خض جضحض

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ  مب زب رب يئ ىئ

َالضبطَ/
َ.الثاِن(َاؼبوضعَ ييوَ)ََالوؿ(َاؼبوضعَ جخأتبَلدىَ)َ

َ(؟.ََوللََِِّميَاُثَال ََّماَواِتََواْلَْرضَِك َموةَوردتَ)ََ/َٜٜٚسؤاؿَر  َ
َِميَاُثَال ََّماَواِتَوََوردتَ)َ/ََٜٜٚاعبوابَر  َََََ يفَاغبديدََمو ف(ََاْلَْرضََِوللَِِّ

 -و مواف:
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َ

ٜٗٚ 

 مم خم حم جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ٱُّٱٱٱٱ ٱ -1
 مب هئ هيمئ مي خي حي  جيٰه مه جه هن من خن حنجن

 . مواف حؿ َّ  هت مت هب
 جك مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -2

 من  خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك
َ.اغبديد َّ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن

َعَالّلَُ َػْوؿََََندَْلََّ)َمواضعَاضبطَ/َٜٓٛسؤاؿَر  َ َُ َػْوؿََََ دََْ–َظبَِ َعَاللَّ َ(؟.ظبَِ
َ-اؼبواضعَه :/ََٜٓٛاعبوابَر  َََََ
 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين
 ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

َ.اجملادلة َّ يه ىه مه جه
َََالضبطَوالفوا دَ/

الػػ َيفَحؿََونضػػبط(َ خل)َََلـ(َويفَاجملادلػػةَبػػالَ خل)ََالـالػػيفَحؿَ مػػوافَبػػز دةَ
ََ. ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ موافَ ل َ

َ(؟.َ َػْوَؿَالَِّذينَََ)َمواضعَاضبطَ/َٜٔٛسؤاؿَر  َ
َََََ َر   ََٜٔٛاعبواب /َ َالَِّذينََوردتَ) ََ َػْوَؿ ََمو ف( َ مواف َ)حؿ َال ور َ–يف

َ-التوبة(:
 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين
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 يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -2

 مت ختحت  جت مبهب خب حب جب هئ مئ  خئحئ جئ

َ.التوبة َّ مث هت
َََالضبطَوالفوا دَ/

وبمػػػػػػػػػػػػػدهاَيفَالتوبػػػػػػػػػػػػػةََ( جن يم ىم مم خم حمَيفَحؿَ مػػػػػػػػػػػػػوافَ)َبمػػػػػػػػػػػػػدها
(َ بػلَحممػنَ)َالناؼَ: ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ماَ(مب خب حب)

َ(.حبمنَ)َالكاؼ

ََوُذو ُػػػواََْ()ََ ػػػَذاَبَاغْبَوِيػػقَََِونَػُنػػػوُؿَُذو ُػػواََْاضػػػبطَمواضػػعَ)َ/َٕٜٛاؿَر ػػ َسػػَؤ
َ(؟.ََ َذاَبَاغْبَوِيقَََِونُِذيُنُهَيَػْوـََاْلِنَياَمةََِ()ََ َذاَبَاغْبَوِيقَِ

َ-اؼبواضعَه :/ََٕٜٛاعبوابَر  َََََ
 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱٱ ٱ -1

 .ف موا حؿ َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين
 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -2

 .النفاؿ َّ مخ جخ مح جح
 .اغب، َّ معجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ -3
 نث مث زث رث يتىت نت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -4

َ.اغب، َّ يث ىث



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٛٔ 

َََالضبطَوالفوا دَ/
(َلهنػػػػػػػاَممطوفػػػػػػػةَ لػػػػػػػ َخي حي جي  يهجػػػػػػػاءتَيفَحؿَ مػػػػػػػوافَ)ََ -ٔ

 (.خن)
َواوابلػػػ(َ جخ مح جح)ََالثػػػاِناؼبوضػػػعََجػػػاءتَيفَحيػػػةَالنفػػػاؿَواغبػػػ،َ -ٕ

 (.َوننوؿَؽب والتنديوَفي اَ)َ
َمنَاغب،.َالوؿ(َأتبَيفَاؼبوضعَ ىث نث مث زث رثاماَ)َ -ٖ

(َيفَسورةَال جدةَوه َالو يدةَبذهَالصيةةَيفَ ىب نبوردتَ)ََ/َمال ظة
 يب ىب نب مب  زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱالنوحف:
َ .َّ مت زت رت
ٍ،ََذا َِنػُةَاْلَمػْوِتَُكػلسَنَػْفػَ) ؼباذاَاستخدـَلفاَ)ذا نة(َيفَحيةَسػورةَحؿَ مػوافَفا دةَ/

َاَتُػَوفػَّْوَفَأُُجورَُكْ َيَػْوـََ َوَمػاَاغْبَيَػاُةَ اْلِنَياَمِةََفَمْنَُزْ زَِحََ ػِنَالَّػاِرََوأُْدِخػَلَاعْبَّػَةَفَػَنػْدَفَػازََ َوِإمبَّ
ََمتَػػاُعَاْلةُػػُوورَِ نْػَياَِإَلَّ (َٔٛٔ)ََونَػُنػػوُؿَُذو ُػػواََ ػػَذاَبَاغْبَوِيػػقََِويفَ ولػػهَتمػػا:َ)(َ٘ٛٔ)َالػػدس

ََ(؟َحؿَ مواف
َ-:(َ د.  اـَالَميمَؼباذاَاستمملَالذوؽَمعَاؼبوتَوالمذاب؟)

كبػػػنَ َػػػدانَيفَالموبيػػػةَمػػػاَي ػػػم َابإلسػػػتمارة.َينولػػػوفَاإلسػػػتمارةَهػػػ َتشػػػبيهَ
ُ ِذؼَأ دَطوفيهَفإذاَُصوِّحَابؼبشّبهَبػهَت ػم َتصػووبيةَوإذاَملَُيصػوّحَبػهَت ػم َ

ؽَلل ػػافَممػػ َذلػػََأنّػػهَاػػّبهَاؼبػػوتَ(َالػػذَوكػػلَنفػػ،َذا نػػةَاؼبػػوتمكَيػػة.َهَػػاَ)
بشػػ ءَيُػػذاؽَمثَ ػػذؼَاؼبشػػبهَبػػهَف ػػ َمكَيػػةَوكػػذلََالمػػذاب.َمػػاَالفا ػػدةَمػػنَ

(ََذو واَ ذابَاغبويقَ(َ)َذا نةَاؼبوتَهذهَاإلستمارةَاؼبكَية؟َهَاَ َدماَينوؿَ)
إاارةَإ:َادةَاإللتصاؽَواإلتصاؿَحبيمَك فَاؼبوتَيتحوؿَإ:َا ءَيكوفَيفَ

 ءَمػػنَاإلن ػػافَحبيػػمَيذو ػػهَويتح  ػػهَيمػػنَاؼبػػوتَلػػي،َخيػػاَلًَالفػػ َِب ػػوبَاػػ



 ٕٛٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

وإمبػاَهػوَسػُيذاؽَذو ػاً.َفكمػاَأفَالشػ ءَيوضػعَ وإمباَيُذاؽَوالمذابَلػي،َخيػاَلًَ
 ل َالل افَفيح هَهكذاَسيكوفَُ وبَاؼبوتَمنَاإلن افَوالتصػا هَبػهَوهكػذاَ

مػػهَف ػػذاَسػػيكوفَالمػػذابَمػػنَالنػػوبَواإللتصػػاؽَبػػذاَاؼبمػػّذبَلنػػهَسػػيكوفَيفَف
َهوَالةايةَمنَهذهَاإلستمارة.

َ(َأَْيِديُك ََْدبَاََ دََّمبََْ()َأَْيِديِ  ََْدبَاََ دََّمبَْاضبطَمواضعَ)ََ/َٖٜٛسؤاؿَر  َ
َ(؟.ََيَداؾَََدبَاََ دََّمبََْ)

مواتَيفَال ورََسبوردتََابؽباء(ََأَْيِديِ  ََْدبَاََ دََّمبَْأماَ)َ/ََٖٜٛاعبوابَر  َََََ
ََ–النصصََ–ءَالَ اَ–)البنوةَ اعبممة(َوَلَدا  َغبصوهاَلهناََ–الشورىََ–الوـو

دبَاَ(َ)أَْيِديُك ََْدبَاََ دََّمبَْ)َالبا  الصلَيفَالنوحف َوالذيَسوؼَنضبط اَهوَمواضعَ
َ-(:يََداؾََََ دََّمبَْ

 .البنوة َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه ٱُّٱٱٱٱ ٱ -1
 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث
 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -3

 .النصص َّ رن مم ام  يل ىل مل يك
 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ  ىئ نئ ٱُّٱ -4

 .الوـو َّ زث رث
 يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين ىننن من زن رن  مم ام ُّٱ -5

 خت حت جت هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ

 .الشورى َّ مث هت مت
 .اعبممة َّ مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ -6



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٗٛ 

َ(.ٙٗٔال ؤاؿَ)َزءَالوؿاعبالبنوةَواعبممةَيفََموضم متَضبطََمال ظةَ/
َََالضبطَوالفوا دَ/

َكلمػػػةَ)ََ -ٔ َوالشػػػورىَ ىتيفَالَ ػػػاءَوالنصػػػصَأتػػػبَ بل ػػػا ( َبيَمػػػاَيفَالػػػوـو
َكلمػػػةَ)َ رت يب ىبأتػػػبَ بل ػػػاَ)َ (َدبمػػػ :َأنػػػهَ ىئ(َووردَيفَاويتػػػ َ بل ػػػا

َكلمةَ)َ  (. ىت(َولي،َ)َ رت(َأت َمم اَ)َ ىئاؼبواضعَال َأتبَفي ا
ٕ- َ(َ َػػػػػػػػاسَابعبمػػػػػػػعَوكػػػػػػػػذلََالفػػػػػػػػوحَ(َال مب زب رب يئ  ىئ نئيفَالػػػػػػػوـو

(َأتػػػػػػبَ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني( َبيَمػػػػػػاَيفَالشػػػػػػورىَ)َزب)
(َيفَالشػػػػػػػورىَوالمال ػػػػػػػةَ حئ(َوأتػػػػػػػبَ)َ مئكػػػػػػػذلََالفػػػػػػػوحَ)َََابإلفػػػػػػػوادَجئ

َفي ػاَ ػوؼَاؼبػي َفلػ َأتتَ)َ (َبيَمػاَالشػورىَلػي،َفػ،َ حئ ك ية َدبم :َالػوـو
َكلمةَ)َ  (. حئاظب اَ وؼَاؼبي َأتبَفي ا

فنػػػطَيفَالنػػػوحفَيفَال ػػػورَ)َحؿََمػػػوت فػػػوردتََابلكػػػاؼ(ََيْػػػِديُك ََْأََدبَػػػاَ َػػػدََّمبَْأمػػػاَ)َ
 ّٰ وفياَيفَكلَاويػة َبمػدهاَيفَحؿَ مػوافَ)َاؼبوضمافالنفاؿَ(َوتطابقََ– موافَ
َاليتيػػػػػجَ ا ػػػػػدة لػػػػػ ََونضػػػػػبط ما(َ مظ حط مض(َوبمػػػػػدهاَيفَالنفػػػػػاؿَ)َرئ

مػػػػنََالفػػػػاءوأيضػػػػاَنػػػػوبطََ( مضمػػػػنَ)ََالكػػػػاؼ(َ بػػػػلَ ّٰمػػػػنَ)ََاؽبمػػػػزة:َاؽبجػػػػا  
 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَاؼبوضػػعَاؼبتشػػابهَمػػعَ ػػوؼَمػػنََاؿَ لػػ فػػالنَفػػاء(َمػػعَمظ)

َ-:اس َال ورة
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -1

 . مواف حؿ َّ  اك....ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 حط مض ٱٱخض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ٱُّٱ -2
 لك خك حك جكمق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ
 .النفاؿ َّ  حل جل مك



 ٗٛٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

  ىف ُّٱٱ:(ٓٔيفَالنوحفَيفَسورةَاغب،َاويةَ)َموةَوا دةفوردتََ(يََداؾَََدبَاََ دََّمبَْ)َأما
 ا دةَالمَايةَابويةَ ل ََونضبط ا  َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

 .الو يدة

َ(؟.َالَِّذيَنَ َاُلواَِْإفََّاللَََّاضبطَمواضعَ)َ/َٜٗٛسؤاؿَر  َ
ِإفََّاللََّوردتَ)َ/ََٜٗٛاعبوابَر  َََََ يفَ موافََاثَتافَمواتَ)َطب،(ََالَِّذيَنَ َاُلواَْ
َ-يفَاؼبا دةَ(:َثالثةَو
 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زترت يب
 . مواف حؿ َّ  اك يق ىق يف ىف

 ني مي ريزي ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -3
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت  حت جت

 .اؼبا دة َّ  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -4

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ

 .اؼبا دة َّ  ىث نث مث زث رث يتىت
 زن رنمم ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -5

 .اؼبا دة َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٛ٘ 

ََالضبطَوالفوا دَ/
 .( ٗٚ)ََيفَنف،َالصفحةَحؿَ موافَموضم ََ -ٔ

(َوكل ػاَيفَسػياؽَ صػةَاؼب ػيحَ ىف يثصبيعَمواضعَاؼبا ػدةَأتػ َ بل ػاَ)َ -ٕ
(َ ري ٰى  ين ىن)ََالثػػػػػػػػػاِنَوَالوؿ ليػػػػػػػػػهَال ػػػػػػػػػالـ َبمػػػػػػػػػدهاَيفَ

َالثػػػػػػاِن(َوبمػػػػػػدهاَيفَ حئ جئ يي ىي ني مي)ََالوؿوبمػػػػػػدهاَيفَ
 لػػػػػػػػ ََونضػػػػػػػػبط ما(َ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ)

 (. ُّمنَ)ََالواو(َ بلَ ميمنَ)ََالناؼ:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  

(َ لك(َنػوبطَكلمػػةَ)َ مك لكمػنَاؼبا ػدةَجػاءَبمػدهَ)ََالثالػمؼبوضػعَا -ٖ
َفلنَتلتب،َ ليك .َالثالممعَاؼبوضعَ
َ؟.(َ َػْبِل َنمَََ-َ َػْبِل َنمََِاضبطَمواضعَ)َ/َٜ٘ٛسؤاؿَر  َ

َ-اؼبواضعَه :/ََٜ٘ٛاعبوابَر  َََََ
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زترت يب
 . مواف حؿ َّ  اك يق ىق يف ىف

 هن خنمن حن جن  مم خم حم جم هلمل خل حل جلمك لك خك حك  جك  ٱُّٱ -2
 .النبياء َّ  هي مي خي حيجي ٰه مه جه

 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ٱُّٱ -3
 .ال ناؼ َّ خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

ََالضبطَوالفوا دَ/
واؼبوضػػػم ََمك ػػػورةَاؼبػػػي (َ مي  زيوال نػػػاؼَ)ََجػػػاءتَيفَحؿَ مػػػواف



 ٙٛٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َونضػبط اَمفتو ػةَاؼبي (َ خن حنَ)َالنبياءَأتبَطالوس َبيَماَموضعَطوف 
َ. ا دةَاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب  ل َ

 ُػْلػػػػُتْ َفَلِػػػػَ َََواِبلَّػػػػِذيَاِبْلبَػيََِّػػػػاتَِ ُػػػػْلَ َػػػػْدََجػػػػاءَُكْ َُرُسػػػػٌلَِمػػػػْنَ َػْبلِػػػػ َيفَاويػػػػةَ)ََمال ظػػػػةَ/
ػػػػػُتْ ََصػػػػاِدِ َ َ َُكَػْ َاِبْلبَػيََِّػػػػػاتََِ ولػػػػهَ)َيفَالبػػػػػاءارَتكػػػػَو َؿَ مػػػػػوافحَ(ََٖٛٔ َػتَػْلُتُمػػػػوُهْ َِإْف

َ.(َابلبيَاتَوالذىَ لت َ(َلد  َ جت  َ ىََلَتُذكوَ)َ ُػْلُت َََْواِبلَِّذي
ََوِإفَ-ََكػػػػذَّبُوؾََََوِإفَ-ََكػػػػذَّبُوؾَََفَػػػػِإفاضػػػػبطَمواضػػػػعَ)ََ/َٜٙٛسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ

َ(؟.َُتَكذِّبُواََوِإفَ-َُيَكذِّبُوؾََ
بََُفَِإفوردتَ)َ/ََٜٙٛاعبوابَر  َََََ َ-يفَالنماـَوحؿَ مواف:َمو ف(ََوؾَََكذَّ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ نن من زن
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 .النماـ َّ من خن
 مه جه ٱُّٱ(:ٔٗفنطَيفَسورةَيون،َاويةَ)َموةَوا دةوردتََ(ََكذَّبُوؾََََوِإفَأماَ)

نوبطَ َّ مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه
ََالواو (َ َََوِإفمن َمع )َ َيالواو َاس  ََومن َاؼبوضعَن،َ ل  َربطَ وؼَمن  ا دة

 .اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َ-(:َموضماففاطوََ–مواتَيفَال ورَ)َاغب،ََثالثفوردتََ(َيَُكذِّبُوؾََََوِإفَأماَ)
 .اغب، َّ ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ُّٱ -1

 .فاطو َّ خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -3

 .فاطو َّ ىك مك  لك



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٗٛٚ 

 يت ٱُّٱٱ(:ٛٔفنطَيفَسورةَالمَكبوتَاويةَ)َموةَوا دةوردتَ(ََُتَكذِّبُواََوِإفَأماَ)
نوبطَ َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث  رث
ََالتاء  ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَ ل ََتمنَاس َالمَكبَوَالتاء(َمعَََوِإفمنَ)

 .اؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

ََالضبطَوالفوا دَ/
(َواب ػ َاؼبواضػعَأتػبَ خل)ََابلفػاءءتَيفَأوؿَال ورَ)َحؿَ موافَوالنماـَ(َجاَ -ٔ

 المَكبوتَ(.َ–َاؼبوضماففاطوََ–اغب،ََ–(َيفَ)َيون،َََوِإف)ََابلواو

يػػون،َ( ََ–النمػػاـََ–(َيفَنصػػفَالنػػوحفَالوؿَ)َحؿَ مػػوافَََكػػذَّبُوؾََجػاءتَ)َََ -ٕ
( ََاؼبوضػػػمافَ)َاغبػػ،َوفػػاطوَ(َيفَيَُكػػذِّبُوؾََ)ََابليػػػاءبيَمػػاَيفَالَصػػفَالثػػاِنَأتػػبَ

 (.َُتَكذِّبُواوانفودتَسورةَالمَكبوتَابلتاءَ)َ

(َهكػػػػذاَ يك(َ)َ يل ىل مل يك ىكيفَحؿَ مػػػػوافَجػػػػاءَبمػػػػدهاَ)َ -ٖ
(َبػػػػَف،ََاؼبوضػػػػعَالوؿابلفمػػػػلَاؼببػػػػنَللمج ػػػػوؿَوبػػػػدوفَز دة َبيَمػػػػاَيفَفػػػػاطوَ)َ

( َ يل)َالتػػاء(َولكػػنَبػػز دةَ خم حم جم يل ىلالفمػػلَاؼببػػنَللمج ػػوؿَ)َ
(َبصػػػػػػػيةةَالفمػػػػػػػلَاؼباضػػػػػػػ َ نن من زن  رن مميفَاغبػػػػػػػ،َ)َوجػػػػػػػاءتَ

(َوالمَكبػػػػػػػػػوتَأتػػػػػػػػػبَاؼبوضػػػػػػػػػعَالثػػػػػػػػػاِنَ َويفَفػػػػػػػػػاطوَ)َالتػػػػػػػػػاء(َوز دةَ رن)
 .ََالتاء(َبصيةةَالفملَاؼباض َولكنَحبذؼَمث)

(َبيَمػػػػػػػػاَيفَفػػػػػػػػػاطوَ من زن رن  مم اميفَحؿَ مػػػػػػػػوافَ)َ -ٗ
(َأتػػػػػبَ مك  لك اك يق ىق يف)ََالثػػػػػاِناؼبوضػػػػػعَ
 ا ػػػػػػػدةَالػػػػػػػز دةَ لػػػػػػػ ََاونضػػػػػػػبط م(َ اك يقيفَكلمػػػػػػػ َ)ََالبػػػػػػػاءبػػػػػػػز دةَ

 َوسػػػورةَحؿَ مػػػوافَسبيػػػزتَبنلػػػةَاليكيػػػجَاللفظػػػ َوبَيػػػبَ لػػػ َللموضػػػعَاؼبتػػػ خو
 اَلختصارَواَلكتفاءَابلنليلَ نَالكثيَمعَوضوحَاؼبم .

(َيفَسػػػػػػػػػػػورةَالَحػػػػػػػػػػػلَاويػػػػػػػػػػػةََالكتػػػػػػػػػػػاب(َبػػػػػػػػػػػدوفَ)َ اك يقجػػػػػػػػػػاءتَ)َ -٘
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ىهيه مهُّٱ(:ٗٗ)



 ٛٛٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

اَدبمػػػ َأنػػََت ػػػتطيعَ ػػواءةَاويػػػةَوهػػذهَاويػػػةَموتبطػػةَابلػػػ َ بل ػػَٱَّ ٍّ  ٌّ
َ(. ىهيهال َت بن اَوَلَتنفَإَلَ ل َ ولهَ)َ

َ؟.(َُكلسَنَػْفٍ،ََذح َِنُةَاْلَمْوتََِاضبطَمواضعَ)َ/َٜٚٛسؤاؿَر  َ
َاْلَمْوتَِوردتَ)ََ/ََٜٚٛاعبوابَر  َََََ َنَػْفٍ،ََذح َِنُة مواتَيفَال ورََثالث(ََُكلس

َ-المَكبوتَ(:َ-النبياءََ–)حؿَ موافَ
 جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن ُّٱٱ ٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مج حج مث هت  مت خت حت جتهب مب خب حب
 .النبياء َّ خنمن حن ممجن خم حم جم ملهل  خل حل جل ٱُّٱ -2
 .المَكبوت َّ يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب ٱُّٱ -3

ََالضبطَوالفوا دَ/
مػػػػنَاؼبػػػػي ََوالَػػػػوفَنػػػػوبطََ( جئ يي ىي ني ميَيفَحؿَ مػػػػوافَ)َبمػػػػدها

نػػوبطََ( مم خم حم جميفَالنبيػػاءَ)َ َوبمػػدهاَفوامػػمػػنَ َاؼبػػي َوالَػػوفَ(َمػػعَمي)
 نت متيػػاء َوبمػػدهاَيفَالمَكبػػوتَ)َنبمػػنَالَالبػػاءَوالَػػوفَ(َمػػعَ جممػػنَ)ََالبػػاءَوالَػػوفَ
َوتكبػَمػنَالمػَالَػوفَوَالػواوَوَالتػاء(َمػعَ ىتمػنَ)ََالَػوفَوَالػواوَوَالتػاء(َنوبطَىت

َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة ل َ

َ؟.(َُأُجورَُك ََْ)َوةَوردتَالكلمةك َمَ/َٜٛٛسؤاؿَر  َ
َ-دمحمَ(:َ–(َمو فَيفَال ورَ)َحؿَ موافََأُُجورَُك َْوردتَ)َ/ََٜٛٛاعبوابَر  َََََ
 جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مج حج مث هت  مت خت حت جتهب مب خب حب
 مت خت  حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ  حئ  ٱُّٱ -2

 .دمحم َّ مث هت



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٗٛ 

ََالضبطَوالفوا دَ/
 لػ ََونضػبط ما(َ جت َو بل ػاَيفَسػورةَدمحمَ)َ( نيَيفَحؿَ موافَ)َ بل اَ -ٔ

َ(. جتمنَ)ََالياء(َ بلَ نيمنَ)ََالتاء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  

َ؟.(َفَػَنْدَفَازَََاضبطَمواضعَ)َ/َٜٜٛسؤاؿَر  َ
َفَازََوردتَ)َ/ََٜٜٛاعبوابَر  َََََ ال زابَ(ََ–يفَ)َحؿَ موافََمو ف(ََفَػَنْد

َاَل َابعبملة َ)ونضبط ا َفَازََ"نشا ية: َ فَػَنْد َ موافََموضماف" َحؿ َالكتاب يف
َ-(:وال زاب

 جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن ُّٱٱ ٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مج حج مث هت  مت خت حت هبجت مب خب حب
 جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب  ٱُّٱ -2

 .ال زاب َّ جس مخ
ََالضبطَوالفوا دَ/

 حتمػػػػػػػنَ)َاؼبػػػػػػػي (َنػػػػػػػوبطَ حج مث هت  مت خت حتبمػػػػػػػدهاَيفَحؿَ مػػػػػػػوافَ)َ

َزاي(َمػعَجخمػنَ)َالزاي(َنوبطَ مخ جخواف َوبمدهاَيفَال زابَ)َم َمي (َمعَخت
َ.َ ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةابَ ل ََزال 

ََمَتاُعَاْلُةُوورََِ)َك َموةَوردتَ/َٜٜٓسؤاؿَر  َ نْػَياَِإَلَّ َ؟.(ََوَماَاغْبََياُةَالدس
ََمَتاُعَاْلُةُوورََِومََوردتَ)َ/ََٜٜٓاعبوابَر  َََََ نْػَياَِإَلَّ يفَال ورََمو ف(ََاَاغْبََياُةَالدس

َ-اغبديد(:َ–)حؿَ موافَ
 جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مج حج مث هت  مت خت حت جتهب مب خب حب



 ٜٓٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّٱ -2
 متزت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ
 اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت
 .اغبديد َّ  مك لك

ََََفَػػِإفََّاضػػبطَمواضػػعَ)ََ/َٜٜٔسػػؤاؿَر ػػ َ َالُُمػػورَِِمػػْنَََذلِػػ (َحؿَ مػػوافَََ ػػْزـِ
ََََِإفََّ) َاْلُُمورَِِمْنَََذِل ََََِإفََّ(َلنمافَ)ََ ْزـِ َاْلُُمورَََِلِمنَََْذِل َ(َالشورى؟.ََ ْزـِ

َ-اؼبواضعَه :/ََٜٜٔاعبوابَر  َََََ
 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص
 . مواف حؿ َّ  مق حق مف خف حف جف

  مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص ٱُّٱ -2
 .لنماف َّ حك جك مق حق

 .الشورى َّ خم  حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ -3
ََالضبطَوالفوا دَ/

َونضػػػػبط(َ خل َويفَلنمػػػػافَوالشػػػػورىَ)َابلفػػػػاء(َ جفَجػػػػاءتَيفَحؿَ مػػػػوافَ)َ -ٔ
 .طوؿ ا دةَالز دةَلل ورةَالَيفَحؿَ موافَ ل َالفاءز دةَ

وَل ظػػػةَبدايػػػةَاويػػػةََالػػػالـ(َبثبػػػوتَ هلأتػػػبَيفَسػػػورةَالشػػػورىَبصػػػيةةَفويػػػدةَ)َ -ٕ
 ا ػػدةََأيضػػاَفػػاربطَبيَ مػػاَ لػػ َالػػالـ(َبثبػػوتَ مك(َبػػدأتَ)َحل جل مك)

ال ػورت َانت ػػ َاظب مػاَبػػََاللػػفَ)ََافولنمػَاف.َبيَمػاَيفَحؿَ مػػَواؼبوافنػةَواجملػاورة
َ(. حق مف خف(َأتبَفي اَ)ََ"افَوالَوفَ"َ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜٗٔ 

َ؟.(َيَػْفَوُ وفَََاضبطَمواضعَ)َ/َٕٜٜسؤاؿَر  َ
َ-الو دَ(:َ–يفَ)َحؿَ موافََمو ف(ََيَػْفَوُ وفََوردتَ)َ/ََٕٜٜاعبوابَر  َََََ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ نب مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ
 نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -2
 .الو د َّ  رث يت ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

ََفوا دَ/الضبطَوال
َونضػبط ما(َ َّ ٍّ ٌّوبمػدهاَيفَالو ػدَ)ََ(َ ٰى ٰرَيفَحؿَ مػوافَ)َبمدها

َ(.ٍّمنَ)َالَوف(َ بلَ ٰىمنَ)ََالتاء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل َ
َََُ-َللََِّ-ََوللَِّمواضعَ)اضبطََ/َٖٜٜسؤاؿَر  َ َ(؟.َواَلْرضََِال ََّماَواتََُِمْل

َال ََّماَواِتََواَلْرضَِمَََُوللَِّأماَمواضعَ)َ/ََٖٜٜاعبوابَر  َََََ َُ َسب(َفوردتََْل
َ-الفتحَ(:َ–اعباثيةََ–الَورََ–َموضمافاؼبا دةََ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافَ

 . مواف حؿ َّ مث زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1
 ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -2

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت  حت جت

 .اؼبا دة َّ  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس
 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن

 .اؼبا دة َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ
 .الَور َّ مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ ٱُّٱ -4
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 .اعباثية َّ حت  جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ ٱُّٱ -5
  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح  مججح حج مث هت ُّٱ -6

 .الفتح َّ حض جض
ََالضبطَوالفوا دَ/

ػػػػػػَماَواِتَََوللَََِّ"َالفػػػػػػتحَيػػػػػػـوَجثػػػػػػاَنػػػػػػور:َ)َابعبملػػػػػػةَاَلنشػػػػػػا يةَنضػػػػػبط ا -ٔ َال َّ َُ ُمْلػػػػػػ
(ََنػور َوممػ َ)َاعباثيػة(َأيَسػورةََجثػا( َومم َ)ََو موافَلهَما دت َ"َواْلَْرضَِ

 .َاؼبا دةيفَسورةََموت (َأيَوردتََما دت  َومم َ)َالَورأيَسورةَ
ََػُ َمػػاَالصػػلَيفَهػػذهَاؽبيئػػةَ ػػدـَاتيػػافَ)ََ -ٕ َجػػاءَبمػػدَاؼبا ػػدةاَلَيفََ(َمم ػػاَوَمػػاَبَػيػْ

َال َّػػَماَواِتََواْلَْرضَََِوللََِّ) َُ ََػُ َمػػاَفنػػطَكلمػػةَ)ََاؼبا ػػدة(َيفَُمْلػػ (َوت ػػتطيعََوَمػػاَبَػيػْ
(َومَ ػػػػاََخلَػػػػَقََ–ىَبْلُػػػػُقَأفَتمػػػػوؼَذلػػػػََأيضػػػػاَأنػػػػهَيفَاو تَوردتَكلمػػػػاتَ)َ

ََػُ َماَتموؼَأفَ)َ َََوللَََِّيػةَ)(َجاءتَفي اَفنط َوأيضاَانتبهَإ:َأفَاوَوَماَبَػيػْ َُ ُمْلػ
ولػػي،َصػػدرََسػػياؽَاويػػةيفََاؼبا ػػدة(َجػػاءتَفنػػطَيفَسػػورةََال َّػػَماَواِتََواْلَْرضَِ

َكلمةَ)َ ََػُ َماحيةَفاربطَبا  (.ََوَماَبَػيػْ
( ََالفػػػتحَ–اعباثيػػػةََ–الَػػػورََ–حؿَ مػػػوافَمواضػػػعَصػػػدرَحيػػػةَ)ََأربمػػػةجػػػاءتَيفَ -ٖ

 جاءواَيفَسياؽَاوية.َاؼبوضم فنطََاؼبا دةويفَ
َال َّػػَماَواِتََواْلَْرضََِللَََِّاَ)أمػػ َُ َ–َأخػػوَحيػػةيفَ)َاؼبا ػػدةََمػػوت فػػوردتََواو(َبػػدوفََُمْلػػ

َاػاور:َ)َابعبملػةَاَلنشػا يةَنضػبط اَ صػدرَحيػةَاؼبوضػم وجػاءتَاويػةَيفََالشورىَ(
ػػػػػػػَماَواِتََواْلَْرضََِللَََِّ"َيفَاؼبا ػػػػػػدةَو ػػػػػػػل َال َّ َُ (َأيَسػػػػػػػورةََاػػػػػػػاور( َوممػػػػػػػ َ)ََ"َُمْلػػػػػػػ

َ-:رىالشَو

 .اؼبا دة َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من ملمك لك هش مش هس مس ٱُّٱ -1
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َ

ٜٖٗ 

 حض جض  مص خص حص مس خسحس جس مخ محجخ جح  مج حج ٱُّٱ -2

 .الشورى َّ حط مض خض

ػػػػػَماَواِتََواْلَْرضَِجػػػػػاءتَ)ََمال ظػػػػػةَ/ َال َّ َُ (ََٜٔ)ََت ػػػػػمةَ شػػػػػو(َ مومػػػػػاَيفََُمْلػػػػػ
َكتػػابَهللاَ ػػزَوجػػل َ ََػُ َمػػاَمػػَ  َبثبػػوتَ)ََأربمػػةموضػػماَمػػن َٚٔ)ََاؼبا ػػدة(َيفََوَمػػاَبَػيػْ

َ( َو ذفبَيفَاب  َاؼبواضع.َ٘ٛ)ََوالزخوؼ(ََٓٔ)ََص(َوَََٛٔ–

 لػ ََ(َال ػمواتَيفَصبيػعَالنػوحفَتتنػدـَ)(ََإفَيفَخلػقَال ػمواتَوالرض)ََفا دةَ/
(َإَلَيفَطب ػػػػػػةَمػػػػػػواطنَفحيػػػػػػمَتنػػػػػػدمبَالرضَفال ػػػػػػياؽَيفَاػػػػػػ فَاهػػػػػػلََالرضَ)

َوتتنػػػدـ (َومػػػاَىبفػػػ َ لػػػ َهللاَمػػػنَاػػػ ءَيفَالرضَوَلَيفَال ػػػماءَالرضَكنولػػػهَ)
َ... ال مواتَيفَاغبديمَ نَاػبلقَواؼبلََوال ا ةَوالوزؽ

(َحؿَ مػواف ََُجَُػوِبِ ََِْ َياًماََو ُػُموًداََوَ لَػ َََمواضعَ)اضبطََ/َٜٜٗسؤاؿَر  َ
َ(َالَ اء؟.َُجَُوِبُك ََِْ َياًماََو ُػُموًداََوَ َل َ)

َ-اؼبواضعَه :/ََٜٜٗاعبوابَر  َََََ
 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 .عمران آل َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى
 ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -2

 .امنساء َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ميزي ري
ََالضبطَوالفوا دَ/

َكلمػػػػػػةَ زنجػػػػػػاءتَيفَحؿَ مػػػػػػوافَ)َ (َأتػػػػػػبَبصػػػػػػيةةَالةا ػػػػػػجَونوبط ػػػػػػاَمػػػػػػع
(َالػػ َأتػػبَأيضػػاَبصػػيةةَالةا ػػج َبيَمػػاَيفَالَ ػػاءَأتػػبَبصػػيةةَاؼبخاطػػجَىل)
َكلمػػػػػػػةَ)َ(ََونوبط ػػػػػػػاَمػػػػػػػنن) (َالػػػػػػػ َوردتَيفَنفػػػػػػػ،َاويػػػػػػػةَبصػػػػػػػيةةَ ىلع

َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورةاؼبخاطجَ ل َ



 ٜٗٗ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َ؟.(ََأْفَحِمَُواََْاضبطَمواضعَ)َ/َٜٜ٘سؤاؿَر  َ
َ–مواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََثالث(َََأْفَحِمَُواَْوردتَ)َ/ََٜٜ٘اعبوابَر  َََََ

 َم لم َما دةََثالثةٌََ"َحِمَُواََْأَفََْ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط االتوبةَ(ََ–اؼبا دةَ
َ-(:َ موافَللتا ب 

 حض جض مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض

 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -2
 .اؼبا دة َّ مث هت

 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك  ٱُّٱ -3
َ.التوبة َّ  جه هن من خن حن جن

َ؟.(َاَفآَمََّ)ك َموةَوردتََ/َٜٜٙسؤاؿَر  َ
َ-يفَاعبنَوَحؿَ مواف:َمو ف(َََفآَمَّاوردتَ)َ/ََٜٜٙاعبوابَر  َََََ
 حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض
َ.اعبن َّ  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -2

َ؟.(ََوتَػَوفػَََّاَ)َأينَوردتَالكلمةَ/َٜٜٚسؤاؿَر  َ
َ-يفَال واؼَوحؿَ مواف:َمو ف(ََتَػَوفػَََّاوََوردتَ)َ/ََٜٜٚاعبوابَر  َََََ
 حض جض مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

 . مواف حؿ َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض
 ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -2

 .ال واؼ َّ اك  يق
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َ

ٜٗ٘ 

ََالضبطَوالفوا دَ/
مػػوافَ لػػ َ َ ػػ (َمػػعَ معمػػنَ)ََالمػػ نػػوبطَ(َ جغ معَيفَحؿَ مػػوافَ)َبمػػدها

 َفتكػػػوفَكلمػػػةَمػػػنَاؼبوضػػػعَاؼبتشػػػابهَمػػػعَ ػػػوؼَمػػػنَاسػػػ َال ػػػورة ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَ
َ(َبمدهاَيفَسورةَال واؼ.يق)

َ؟.(ََوحتََِارَبػَََّاََ-َرَبػَََّاَحتََِاَاضبطَمواضعَ)َ/َٜٜٛسؤاؿَر  َ
َََََ ََٜٜٛاعبوابَر   /َ (َ َحتََِاأما َوردتََرَبػَََّا َالبنوةََثالث( (َ مواتَيفَال ور

َ-:(َحيتافَمتتاليتافيفَنف،َالصفحةَ)َالبنوةََموضم الك فَ( ََ–َموضماف
 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1

  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ

 .البنوة َّ حج مث
 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -2

 .البنوة َّ  خض حض جض
 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -3

 .الك ف َّ ىن نن من
 حف جف ٱُّٱ(:ٜٗٔ موافَاويةَ)َيفَسورةَحؿَموةَوا دةفوردتََ(ََوحتََِاَربػَََّاََأماَ)

َونضبط ا َّ  هل مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق  مف خف
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل َ

َ؟.(َفَاْسَتَجابَََ)ك َموةَوردتَاضبَ/َٜٜٜسؤاؿَر  َ
َ–(َثالثَمواتَيفَال ورَ)َحؿَ موافََفَاْسَتَجابََوردتَ)َ/ََٜٜٜاعبوابَر  َََََ

َ-يوسفَ(:َ–النفاؿَ
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 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ  يب..... مهجه ين

 .النفاؿ َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2
 .يوسف َّ جئ يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -3

ََالضبطَوالفوا دَ/
سػػػبنت اَاو تَالػػػ َد ػػػواَبػػػاَهللاَسػػػبحانهَوتمػػػا:ََ( ملَيفَحؿَ مػػػوافَ)َبمػػػدهاَ

أتبَبصػيةةَاؼبخاطػجَوانظػوَا:ََ( جمؿَ)َف تبَهَاَبصيةةَالةا ج َبيَماَيفَالنفا
(َبمػػػدَأفَد ػػػاَيوسػػػفَ نن( َويفَيوسػػػفَ)َ خم حم - ىل ملالكلمػػػاتَ)َ

َكيدَالَ وة. َربهَأفَيصوؼَ َه

َ؟.(َمِّنَذََكٍوََوأُنَث َ-َأُنَث َأَوَْذََكٍوََِمنَاضبطَمواضعَ)َ/َٓٓٓٔسؤاؿَر  َ
مواتَيفَالنوحفَالكو ََأربع(ََأُنَث ََأوَْذََكٍوََِمن)ََوردت/ََٓٓٓٔاعبوابَر  َََََ

:َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اغافوَ(ََ–الَحلََ–الَ اءََ–يفَال ورَ)َحؿَ موافَ
َ-(: َذاكوَن اءَ موافَوكبلَغافوََأربمةٌَ"ََأُنَث ََأوَْذََكٍوََِمن")
 ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٱٱٱ ٱ -1
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه جهمه ين
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 . مواف حؿ َّ  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ

 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ٱُّٱ -2
 .الَ اء َّ يق ىق يف ىف يث ىث

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -3

 .الَحل َّ رن مم ام يل ىل مل  يك
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َ

ٜٗٚ 

 مق حق مف خف حف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -4
 .غافو َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك

ََالضبطَوالفوا دَ/
 َوَل ػػاَاؼبواضػػعَالػػػ َإَلَحؿَ مػػواف(َ حك جكَ)َيفَكػػلَاؼبواضػػعَأتػػ َبمػػدهاَ -ٔ

(َفػػالَبػػدَوأفَيتصػػدرهاَالممػػلَالصػػا  َلػػذلََملَأتتَكلمػػةَ حك جكأتػػ َبػػاَ)َ
 الخوى.َالثالثة(َيفَحؿَ مواف.َوأتبَيفَاؼبواضعَحف)

(َوجػػاءَ مك لك خكتشػػاببَحيػػ َالَ ػػاءَوغػػافوَدبػػاَاتػػ َبمػػدهاَ)َ -ٕ
 خل حل جل(َوبمػػدهاَيفَغػػافوَ)َ ىق يف ىفبمػػدهاَيفَالَ ػػاءَ)َ

(َ يف ىفمػنَ)ََالواو:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما(َ مل
 (. جلمنَ)ََالياء بلَ

(َىنمػػػنَ)َاؼبػػي َوَالمػػػ نػػوبطََ( جه ين ىنَبمػػدهاَيفَحؿَ مػػوافَجػػػاءَ) -ٖ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ ػوؼَوافَ ل َ ممنََاؼبي َوَالم معَ

 .منَاس َال ورة

َ (َ ََوأُنَث أما َذََكٍو ن َأتبََمِّ َوا دة( َالنوحَموة َاغبجواتَاويةَفنطَيف َيفَسورة ف
 مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ(:ٖٔ)
َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا  َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت

َ-أتبَيفَال ورَالتاليةَمموفةَبػػػَ)َاؿَ(::/َمال ظةَ
َ{(٘ٗ الَج /َالذََّكَوََواْلُنَث )َوأَنَُّهََخَلَقَالزَّْوَجْ َِ

َ{َ(ٜٖ النيامة/َالذََّكَوََواْلُنَث الزَّْوَجْ ََِ)َفَجَمَلَِمَْهَُ
َ.لػػػ ػػػػاَفانتبهَ{(ٖ الليل/َالذََّكَوََواْلُنَث )َوَماََخَلَقَ
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َ؟.(َبَػْمُضُك َمِّنَبَػْم ٍََاضبطَمواضعَ)َ/َٔٓٓٔسؤاؿَر  َ
َأخويفَ)َحؿَ موافََمو ف(ََبَػْمُضُك َمِّنَبَػْم ٍَوردتَ)َ/ََٔٓٓٔاعبوابَر  َََََ

َ-الَ اءَ(:َ–َصفحة
 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٱٱٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ  يب.... جي يه ىه جهمه ين

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -2

  ام يل ىلمل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف

 .الَ اء َّ مص....نن من زن ممرن
ََالضبطَوالفوا دَ/

 زنوبمػػػػػدهاَيفَالَ ػػػػػاءَ)ََ( جي يه ىهَيفَحؿَ مػػػػػوافَ)بمػػػػػدها -ٗ
(َ ىهمػػػنَ)ََالػػػالـ:َؽبجػػػا   ا ػػػدةَاليتيػػػجَا لػػػ ََونضػػػبط ما(َ نن من
ََ(. زنمنَ)ََالَوف بلَ

َِمػنَأَِوَاْخُوُجػواََْ-َِدَ رِِهػ ََِْمػنََوُأْخوُِجػواََْاضػبطَمواضػعَ)َ/َٕٓٓٔسؤاؿَر  َ
َ(؟.َِدَ رِِه ََِْمنَُأْخوُِجواَ-َِدَ رُِك 

ٱ-اؼبواضعَه :/ََٕٓٓٔاعبوابَر  َََََ  

 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٱٱٱ ٱ -1
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 . مواف حؿ َّ  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ

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

 .الَ اء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
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َ

ٜٜٗ 

 ٰذ يي ىي ميخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱ -3
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 .اغب، َّ نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئىئ  نئ

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -4
 .اغبشو َّ جض مص خص  حص مسخس حس جس مخ

ََالضبطَوالفوا دَ/
واربط ػػػاََ( جن ػػػداَموضػػػعَالَ ػػػاءَ)ََ( مث هتَ)َكػػػلَاؼبواضػػػعجػػػاءتَيفَََ -ٔ

 ا ػػػدةَ(َالػػػ َوردتَ بل ػػػاَيفَنفػػػ،َاويػػػةَ لػػػ َ خم حم جم)ََكػػػاؼمػػػعََ
 .اؼبوافنةَواجملاورة

(َونضػػبط اَ جي)ََابلػواو(َيفَكػػلَاؼبواضػعَ ػػداَحؿَ مػوافَأتػػبَ متأتػبَ)َ -ٕ
َاؼبوضػػػػم (َ بل ػػػػاَيفَ خت َوأتػػػػبَكلمػػػػةَ)َةَلل ػػػػورةَالطػػػػوؿالػػػػز د لػػػػ َ ا ػػػػدةَ
َيفَاظبي ما.َاغباءشوَ(َواايؾَ وؼَح،َوالػحالخيينَ)َالػ
َ؟.(ََوأُوُذواََْ)َك َموةَوردتَكلمةَ/َٖٓٓٔسؤاؿَر  َ

َ-(:َالنماـَ–َيفَ)َحؿَ موافَمو ف(َََوأُوُذواََْوردتَ)/ََٖٓٓٔاعبوابَر  َََََ
 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٱٱٱ ٱ -1
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 . مواف حؿ َّ  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ

  جفمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ -2

َ.النماـ َّ جل  مك لك خك حك جك مقحق مف خف حف
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َ؟.(َيفََسِبيِل َاضبطَمواضعَ)َ/َٗٓٓٔسؤاؿَر  َ
َ–َأخوَصفحةَحؿَ موافَيفَ)َمو ف(ََيفََسِبيِل َوردتَ)/ََٗٓٓٔاعبوابَر  َََََ

َ-(:َوؿَحيةأَاؼبمتحَة
 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱٱ ٱ -3
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 . مواف حؿ َّ  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى

َ.اؼبمتحَة َّ نت مت زت رت يب ىب نب
ػػػػَوفَََّاضػػػبطَمواضػػػػعَ)َ/َ٘ٓٓٔسػػػؤاؿَر ػػػػ َ ُ  ََُْلَكفِّ ََسػػػػيَِّئاهِتِْ ََوُلْدِخلَػػػػَػَُّ  َََْ ػػػَػْ

ػػَوفَََّ)َ(ََجَّػاٍتَذَبْػػوِيَِمػػنَرَبِْتَ ػاَالَنْػَ ػػارَُ َُكفِّ َجَّػػاٍتَََسػػيَِّئاِتُكْ ََوُلْدِخلَػػَُّك َََْ ػَُك ََْلَّ
َ؟.(َارَُذَبْوِيَِمنَرَبِْتَ اَالَنْػ ََ

َ-اؼبواضعَه :/ََ٘ٓٓٔاعبوابَر  َََََ
 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱ ٱ -1
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 . مواف حؿ َّ  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ

 يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2

 ىث  نث مث زث رث يت نتىت مت  زت رت
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َ

٘ٓٔ 

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث

 ين ىن  نن من زن ممرن ام يل ىل مل  يك

 .اؼبا دة َّ ني مي زي ري ٰى
َالضبطَوالفوا دَ/

بصػػػػػػػػػػػػػيةةَ(َ َّ ٍّ ٌّ  ٰىَجػػػػػػػػػػػػػاءتَيفَحؿَ مػػػػػػػػػػػػػوافَ) -ٔ
(َيفَ خي)ََهػػػػػػاء(َمػػػػػػعَ َّ ٍّ ٌّ)ََهػػػػػػاءالةا ػػػػػػجَواربػػػػػػطَ

(َ يك ىك مك لكنفػػػػػ،َاويػػػػػة َوجػػػػػاءتَيفَاؼبا ػػػػػدةَ)َ
 مك)َكػػػػػػاؼ(َمػػػػػػعََ ين - نت)ََكػػػػػػاؼبصػػػػػػيةةَاؼبػػػػػػتكل َواربػػػػػػطَبػػػػػػ ََ

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورةَ(َيفَنف،َاويةَ ل يك ىك

  نن من زن(َوبمػػدهاَيفَاؼبا ػػدةَ)َ يئ ىئ نئ مئهاَيفَحؿَ مػػوافَ)َبمػػد -ٕ
(َ بػػلَ مئمػػنَ)ََالثػػاء:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما(َ ين ىن
َ(. زنمنَ)ََالفاء

(َمػػػػنَحؿََٜٛٔوَ)ََ(َٜ٘ٔ)ََختػػػػاـَاويتػػػػ اضػػػػبطََ/َٙٓٓٔسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ
َ؟. مواف

َ-او تَه :/ََٙٓٓٔاعبوابَر  َََََ
 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱٱ ٱ -1
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 . مواف حؿ َّ  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ٱُّٱ -2
 . مواف حؿ َّ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن
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ََالضبطَوالفوا دَ/
ويفَالثػػػاِنَ(َىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ)َالوؿاؼبوضػػػعََيفَجػػػاءَ -ٔ

 ل َ ا ػدةَاليتيػجََونضبط ما(َ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن)َ
 (. ننمنَ)ََالَوف(َ بلَ مئمنَ)ََالثاءاؽبجا  :َ

 مم ام يل ىل(َبمػػػػػػػدَ)َ  من زنأتػػػػػػبَبػػػػػػػز دةَ)ََالثػػػػػػػاِنيفَاؼبوضػػػػػػعَ -ٕ
 . ا دةَالز دةَللموضعَاؼبت خو ل ََونضبط ا(َ رن

الثػػوابَمػػنَهللاَف ػػوََاعبَػػةَىفَاؼبوضػػعَالوؿَثػػوابَوطاؼبػػاَأفَ: تلضػػبطَهنايػػةَاو -ٖ
(ََوهػوَاعبَػةََاؼبوضعَالثا َسكنَونُزؿَوطاؼباَأفَالَػزؿَ)اعبَةَىف ََوأ  نَالثواب

 منَ َدَهللاَفالَيكوفَإَلَلابوارَ.
/َ َ جغ مع جع مظ حط مض  خضَ)َفا دة ح تَيفَحؿََثالث(

(َ َبز دة َوذلََ جغ معَ مواف َواؼبتن  َالتنوى َأهل َسياؽ َيف َكل ا )
ٱ-:لفضل  

 حط مض  خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس  مخ جخ ُّٱ -1

 جك مق حقمف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ

 ٘ٔحؿَ مواف:َ َّ  خك حك

 اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ٱُّٱ -2
 ٖٙٔحؿَ مواف:َ َّ مل يك ىك مك

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱ -3
 ٜٛٔحؿَ مواف:َ َّ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن

 يدةَيفَحؿَ موافَحيةََوَ( من زنبدوفَ)ََ( زئ  رئ ّٰ ِّ َُّأماَ)َ
 ىل مل خل ٱُّٱٱ: َيفَا فَمنَأخوجواَمنَد ره َوأوذواَيفَهللاخلبَمنَالز دة

 خي حي  جي يه ىه مهجه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
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َ

ٖ٘ٓ 

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 .ٜ٘ٔحؿَ مواف:َ َّ  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ

َ؟.(ََمَتاٌعَ َِليلٌََاضبطَمواضعَ)َ/َٚٓٓٔسؤاؿَر  َ
َ–َأخوَصفحةيفَ)َحؿَ موافََمو ف(َََمَتاٌعَ َِليلٌََوردتَ)/ََٚٓٓٔاعبوابَر  َََََ

َ-(:َالَحل
 . مواف حؿ َّ اك يق ىق ىفيف يث ىث  نث مث ٱُّٱٱٱ ٱ -1
 .الَحل َّ حط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -2

ََالضبطَوالفوا دَ/
َ(مض خض حض َوبمػػػػدهاَيفَالَحػػػػلَ)( ىف يث ىثَيفَحؿَ مػػػػوافَ)َبمػػػػدها
َ(.حضمنَ)َالواو(َ بلَىثمنَ)َالثاء:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما

ومػاَجػاءََ(َؽَبُػ ََْرَبػَُّ ػ َََْلِكػِنَالَّػِذيَنَاتػََّنػْواََْاضػبطَمواضػعَ)َ/َٛٓٓٔسؤاؿَر  َ
َ؟.بمدها

يفَ)َحؿَ موافََمو ف(ََؽَبُ َََْلِكِنَالَِّذيَنَاتػََّنْواََْربػَُّ  ََْوردتَ)/ََٛٓٓٔاعبوابَر  َََََ
َ-(:َالزموَ–َأخوَصفحة

  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱ ٱٱٱ ٱ -3
 . مواف حؿ َّ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن

 مق حقمف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -4
 .الزمو َّ جل مك لك خك حك جك

ََالضبطَوالفوا دَ/
 لػػػػػػ ََونضػػػػػػبط ما(َ مظوبمػػػػػػدهاَيفَالزمػػػػػػوَ)َ(َ ىل يفَحؿَ مػػػػػػوافَ)َبمػػػػػػدهاَ -ٔ

َ(. مظمنَ)ََالة (َ بلَ ىلمنَ)ََاعبي :َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  
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َ؟.(َنُػُزَلًََ)َك َموةَوردتَ/َٜٓٓٔسؤاؿَر  َ
َ–أخوَصفحةَ موافَمواتَيفَ)َحؿََسب(ََنُػُزَلًَوردتَ)َ/ََٜٓٓٔاعبوابَر  َََََ

َ-(:َفصلبَ-الصافاتََ–ال جدةََ–َموضمافالك فَ
َفَْواََمَْ َََِحؿَِاَيفَهََدََمَْ"َبػََ ٰى ين ىن "َ***َحفَْوََْالنَُيفََةٌَتَّسَِ"ََنُػُزَلًََ"

َفَِ ََْالكََِنَاََثََ ََلََبػَْ"َ ػََ خض حض "َ***َفَِ َْؿَالكََوَّاَأََ ََلََبػَْ"َ ػََ اك يق ىق يف "
َاتَْافََّالصََّاَيفَ ََلََبػَْ"َ ػََ يف ىف "َ***َاتَْظََافََِ ََ َََةَِدََجََْال ََّ"َيفَ حص مس  خس "

َبَْلََصََِّفَُيدَيفَكَِاَأََهََدَْذبَََِ***َبَْتََ"َأََ رب يئ ىئ نئ "
  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ٱُّٱٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن

 .الك ف َّ مك لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -2
 .الك ف َّ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ٱُّٱ -3
 .ال جدة َّ خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -4
 .الصافات َّ مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱ -5
َ.فصلب َّ  زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -6

َ؟.وماَجاءَبمدهاَ(ََوَماَِ ََدَاللََِّاضبطَمواضعَ)َ/َٓٔٓٔسؤاؿَر  َ
َأخومواتَيفَ)َحؿَ موافََأربع(َََوَماَِ ََدَاللَِّوردتَ)َ/ََٓٔٓٔاعبوابَر  َََََ

َونضبط َ-النصصََ–الَحلََ–َصفحة َالشورىَ( (َ َاَلنشا ية: َابعبملة تشاورَا
َ-(:َ موافَيفَ صصَالَحل

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱٱ ٱ -1
 . مواف حؿ َّ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن
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َ
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  نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -2

 .الَحل َّ رث يت ىت
 ين منىن خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .النصص َّ مه جه
  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ -4

 .الشورى َّ يف ىف
ََالضبطَوالفوا دَ/

(َلنػهَ مب(َ ػداَموضػعَالَحػلَأتػبَكلمػةَ)َ رثيفَكلَاؼبواضعَجاءَبمدهاَ)ََ -ٔ
َكلمةَ)َ (َف تبَمتَاسػبةَيفَال ػياؽَالمك ػ  َافَالػذيَ َػدَهللاَهػوَىئسبن ا

 البا  َوماَ َدانَيَفد.

:َبمػػدهاَيفَاؼبوضػػم (َيفَ زث(َيفَالنصػػصَوالشػػورىَأتػػبَ)َ رثبمػػدَكلمػػةَ)َ -ٕ
(َ ىف  يث ىث نث مث(َويفَالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورىَ)َجه ينَالنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصَ)

َالػػالـ(َ بػػلَجه ينَمػػنَ)َاؽبمػػزة:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما
َ(. ىف  يث ىث نث مثمنَ)َ

ِمْنَأَْهِلَََوِإفَْحؿَ موافَ)َ(ِمْنَأَْهِلَاْلِكَتابَََِوِإفََّ)اضبطََ/َٔٔٓٔسؤاؿَر  َ
َ؟.(َالَ اءاْلِكَتابَِ

َ-اؼبواضعَه :/ََٔٔٓٔاعبوابَر  َََََ
 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -1

 حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 . مواف حؿ َّ حط مض خض  حض جض مصخص
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 حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ -2
َ.الَ اء َّ مب خب

ََالضبطَوالفوا دَ/
المال ػػػةَ ك ػػػيةَمػػػاَبػػػ َالَػػػوفَواؼبشػػػددةَوال ػػػاكَةَمػػػعَاسػػػ َال ػػػورةَالػػػ َوردتََ -ٔ

(َمشػػددة َبيَمػػاَاسػػ َ حئ)ََفي ػػا:َاسػػ َ)َحؿَ مػػوافَ(ََلَاػػدةَفي ػػاَف تػػبَفي ػػا
 (َابل كوف. ٰىالَِّ اءَيوجدَادةَيفَاظب اَف تبَفي اَ)َ

(َوَ ٰى(َاؿَ مػػػػػوافَوَ)َ حب(َوَ)َ حئوالمال ػػػػػةَايضػػػػػاَ ك ػػػػػيةَمػػػػػاَبػػػػػ َ)َ -ٕ
(َنػػػوفَمشػػػددةَأتػػػبَ حئ(َيفَالَ ػػػاء َدبمػػػ :َموضػػػعَاؿَ مػػػوافَبػػػدأَبػػػػَ)َىي)

كَةَف تػبَ(ََنػوفَسػَا ٰى(َالَوفَساكَة َوموضعَالَ ػاءَبػدأَبػػَ)َ حبمم اَ)َ
 (َنوفَمشددة. ىيمم اَ)َ

َوِإفََِّمػػْنَأَْهػػِلَاْلِكتَػػاِبََلَمػػنَيػُػػْؤِمُنَاِبللََِّوَمػػاَمػػنَحؿَ مػػوافََ)ََٜٜٔاَليػػةََمال ظػػةَ/
َؽَبُػػػ ََ ْ َأُنػػػزَِؿَإِلَػػػْيُكْ ََوَمػػػآَأُنػػػزَِؿَإِلَػػػْيِ ْ ََخاِاػػػِمَ َللََِّلَََيْشػػػتَػُووَفَِ َ ِتَاللَِّشَبًََػػػاَ َلِػػػيالًَأُْولَئِػػػ

ِػػْ َِإفََّالّلَََسػػوِيُعَاغبَِْ ػػابَِأََ َوَمػػاَأُنػػزَِؿَوبػػدثَلػػب،َبػػ َتنػػد َوأتخػػيَ)ََ(َْجػػوُُهْ َِ َػػَدََربِّ
( َولضػػػبط اََل ػػػاَبدايػػػةََإِلَػػػْيِ  َْ(َأـَ)ََإِلَػػػْيُك َْ(َهػػػلَينػػػدـَ)ََإِلَػػػْيُكْ ََوَمػػػآَأُنػػػزَِؿَإِلَػػػْيِ  َْ

(َمػػػعَالكػػػاؼَمػػػنَََاْلِكتَػػػابَِمػػػةَ)َ(َنػػػوبطَالكػػػاؼَمػػػنَكلَوِإفََِّمػػػْنَأَْهػػػِلَاْلِكتَػػػابَِاويػػػةَ)
َ(.َإِلَْيِ  َْ(َأتبَ بلَكلمةَ)ََإِلَْيُك َْ(َوبذاَنمل َأفَكلمةَ)َإِلَْيُك َْكلمةَ)

َ؟.(ََوَماَأُنزَِؿَإِلَْيُك ََْ)َك َموةَوردتَ/َٕٔٓٔسؤاؿَر  َ
َََََ ََٕٔٓٔاعبوابَر   َِإلَْيُك ََْوردتَ)/ َأُنزَِؿ َََوَما َحؿَ موافََمو ف( أخوَيفَ)

َ-:( هئ مئوردَ بل اَ)ََاؼبوضم يفََ(َاؼبا دةَ–صفحةَ
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َ
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 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -1
 حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 . مواف حؿ َّ حط مض خض  حض جض مصخص

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

 خت حت جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي

َ.اؼبا دة َّ مث  هت مت
َ؟.(َْيِ  ََْوَمآَأُنزَِؿَإِلَََ)َك َموةَوردتَ/َٖٔٓٔسؤاؿَر  َ

َََََ ََٖٔٓٔاعبوابَر   َِإلَْيِ  ََْوردتَ)/ َأُنزَِؿ َََوَمآ َحؿَ موافََمو ف( أخوَيفَ)
َ-(: هئ مئأيضاَأتبَيفَسياؽَ صةََ)ََاؼبوضم اؼبا دةَ(َيفََ–صفحةَ

 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -1
 حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 . مواف حؿ َّ حط مض خض  حض جض مصخص

 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -2

َاؼبا دة َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر
ََالضبطَوالفوا دَ/
(َ خي حيوبمػػػػػػػػدهاَيفَاؼبا ػػػػػػػػدةَ)َ(َ مث هتَ)يفَحؿَ مػػػػػػػػوافَجػػػػػػػػاءَبمػػػػػػػػدهاَ

مػػػنََاؼبػػػي (َ بػػػلَ مث هتمػػػنَ)ََاػبػػػاء:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما
َ(.خي حي)
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َ؟.(ََخاِاِم َََ)َك َموةَوردتَ/َٗٔٓٔسؤاؿَر  َ
َََٗٔٓٔاعبوابَر  ََََ /َ َََخاِاِم ََوردتَ) َحؿَ موافََثالث( أخوَمواتَيفَ)

تشاورَالنبياءَو موافَ:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَالشورىَ(َ-النبياءََ–صفحةَ
َ-:(َ"ََخاِاِم َََ"
 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ُّٱ -1

 حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 . مواف حؿ َّ حط مض خض  حض جض مصخص

 مض خض حض جضمص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ -2

 .النبياء َّ  مف خف حف جف مغجغ مع جع  مظ حط

 حن جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن

 .الشورى َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي
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 اجلزء الرابعسورة النساء / 
َ؟.(ََ َأَيػسَ اَالَّاُسَاتػَُّنواَْرَبَُّك ََُ)بػََسورةَبدأتك ََ/َ٘ٔٓٔسؤاؿَر  َ

ونباَسور)َ(َََ َأَيػسَ اَالَّاُسَاتػَُّنوْاََربَُّك ََُ)َسورت َبػػَبدأت/ََ٘ٔٓٔاعبوابَر  َََََ
َ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط اَ(اغب،ََ–)َالَ اءَ

ََكَذاَاغبَْ،سََ َِإْخَوافََْ***ََموََّ فَْ"َََ َأَيػسَ اَالَّاُسَاتػَُّنواََْربَُّك ََُ" ََبَدَأْتَبِػَ اَاْلََِّ اُء
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين

َ.اغب، َّ جن يم  ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ٱُّٱ -2
ػنََخَلَنُكػ َ()نػَّْفػٍ،ََواِ ػَدةٍََمِّنََخَلَنُك اضبطَمواضعَ)َ/َٙٔٓٔسؤاؿَر  َ َمِّ

َ(؟.َضْمفٍََمِّنََخَلَنُك َ()تُػوَابٍَََخَلَنُك َمِّن()ِط ٍَ
مواتَيفََثالثفوردتََ(َنػَّْفٍ،ََواِ َدةٍََمِّنََلَنُك خَََ)أماَ/ََٙٔٓٔاعبوابَر  َََََ

َ-الزموَ(:َ-ال واؼََ–ال ورَ)َالَ اءَ
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين

  نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -2
 يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب
 .ال واؼ َّ  اك يق ىق يف ىف

 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين

َ.الزمو َّ يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ
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ََالضبطَوالفوا دَ/
 لػػ ََونضػػبط ا(َ يل ىل مل خلبمػػدَ)َ(َ يمَ)َحيػةَالَ ػػاءَفويػػدةَبلفػػاَ -ٔ

 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة

( َنضػػػػػبطَالػػػػػ َيفَ خم حم جم(َويفَالزمػػػػػوَ)َ ىئ نئبيَمػػػػػاَيفَال ػػػػػواؼَ)َ -ٕ
(َ ىئ نئ)ََواوونوبط ػػػػػػاَمػػػػػػعََواو(َوفي ػػػػػػاَ ُّؼَِبفَاويػػػػػػةَبػػػػػػدأَبػػػػػػػَ)َال ػػػػػػوا

(َجم( َأماَالػ َيفَالزمػوَأتػبَبػز دةَ) ُّوَل اَاهناَاويةَالو يدةَال َبدأتَبػَ)َ
(َالػػ َ يي(َوكلمػػةَ)َخنمػػنَكلمػػةَ)َالثػػاءمَ ػػاَمػػعَ ػػوؼََالثػػاءنػػوبطَ ػػوؼَ

َ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورةوردتَيفَنف،َاويةَ ل َ
اعبمػػلَيفَالةالػػجَ الػػةَبمػػدَاػبلػػقَفػػاػبلقَأ ػػدـَوأسػػبق.َجمػػلَالػػزرعََ/َٔةَؼب ػػةَبيانيػػ

َوَجَمػَلََ طاماًَلي بَمثلَخلقَالزرعَ طاماً.َجمػلَدبمػ َصػّي َهػوَخلنػهَمثَجملػهَ)
ُ ُ َاْلِنػػػػَوَدَةََواػْبَََػػػػازِيَوَ (ََلَيمػػػػنَخلن ػػػػ َوإمبػػػػاَيمػػػػنَصػػػػّيه .َإذفَيفََ(َاؼبا ػػػػدةٓٙ)ِمػػػػَػْ
َلِلَّػػاِسَِإَماًمػػاَقَ)الةالػػجَاعبمػػلَبمػػدَاػبلػػ ََ ََجاِ لُػػ (َالبنػػوة(َصػػّيهَإمامػػإًَٗٔ)َ َػػاَؿَِإِّنِ

ولػػػي،َخلنػػػػهَإمامػػػاً.َإذفَهػػػػذاَالمػػػوَالمػػػػاـَولػػػذلََكػػػػلَ)جمػػػلَزوج ػػػػا(َبمػػػدَاػبلػػػػق َ
ػػػنَنػَّْفػػػٍ،ََ)نال ػػػاَيفَسػػػورةَالَ ػػػاءَ ػػػاؿَ َ َأَيػسَ ػػػاَالَّػػػاُسَاتػَُّنػػػواََْربَُّكػػػُ َالَّػػػِذيََخَلَنُكػػػ َمِّ

ََكثِػػيًاََوِنَ ػػاءَ)َواِ ػػَدٍةََوخََ ُ َمػػاَرَِجػػاًَل َِمَػْ َ ػػاََزْوَجَ ػػاََوبَػػمَّ هػػذاَيفَحدـَو ػػواء ََ((ٔلَػػَقَِمَػْ
َ ػػاََهػػذاَخلػػق.َ) َ ػػاََزْوَجَ ػػاَلَِيْ ػػُكَنَإِلَيػْ ػػنَنػَّْفػػٍ،ََواِ ػػَدٍةََوَجَمػػَلَِمَػْ ُهػػَوَالَّػػِذيََخَلَنُكػػ َمِّ

ػػاَتَػَةشَّػػاَهاَضَبَلَػػْبَضَبْػػالًََخِفيًفػػاََفَمػػوَّْتَبِػػ تَػََػػاَفَػَلمَّ ػػاَأَثْػَنلَػػبَدََّ ػػَواَالّلَََربػَُّ َمػػاَلَػػِئْنَحتَػيػْ ِهَفَػَلمَّ
ػػاَحَ نُبَػػاََصػػاغِباًََجَمػػالََلَػػُهَُاػػوََكاءَِفيَمػػاَحَ نُبَػػاََٜٛٔصػػاغِباًَلَََُّكػػوَننََِّمػػَنَالشَّػػاِكوِيَنَ) (َفَػَلمَّ

ػػػاَُيْشػػػوُِكوَفَ) اَبمػػػد َذاؾَ(َهػػػذهَلػػػي،َحدـَو ػػػواءَوإمبػػػَال ػػػواؼَ(ٜٓٔفَػتَػَمػػػاَ:َالّلََُ مَّ
ػػػنَنػَّْفػػػٍ،ََخلػػػقَوهػػػذاَجمػػػل َجمػػػلَهػػػذهَزوجَهػػػذه.َيفَسػػػورةَالزمػػػوَ ػػػاؿَ) َخَلَنُكػػػ َمِّ

َشَبَانِيَػػػَةَأَْزَواٍجَىَبُْلُنُكػػػْ َيفَبُطُػػػوِفَ ػػػْنَاْلَنْػَمػػػاـِ َ ػػػاََزْوَجَ ػػػاََوأَنػػػَزَؿََلُكػػػ َمِّ َجَمػػػَلَِمَػْ َواِ ػػػَدٍةَمُثََّ
َِمػػنَبَػْمػػِدََخْلػػٍقَيفَاََُأُمََّ ػػاِتُكْ ََخْلًنػػا َََلَإِلَػػَهَِإَلَّ َُ ََُربسُكػػْ َلَػػُهَاْلُمْلػػ ُلَمػػاٍتَثَػػاَلٍثََذِلُكػػُ َاللَّ
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َُتْصَوُفوَفَ) (َخلنك َمػنَنفػ،َوا ػدةَحدـَوهػذاَالصػلَلكػنَجمػلَزوجػةََ(ُٙهَوَفََ  َّ
َ ػػػػاََزْوَجَ ػػػػا)جمػػػػلَفػػػػالفَزوجَفػػػػالف َ ينصػػػػدَ ػػػػواءَوَ)جمػػػػلَمَ ػػػػاَزوج ػػػػا(ََ(َخلَػػػػَقَِمَػْ

َ ػػاََزْوَجَ ػػاَ) ػػواءَ ػػاؿَالكػػالـَ ػػنَالذريػػةَفلمػػاَذكػػوَ لذريػػةَ ػػاؿَوؼبػػاَذكػػوَاَ(ََخلَػػَقَِمَػْ
َ(.د.َفاضلَال اموا  َ)ََ)جملَمَ اَزوج ا(.

ََكِثيًاََوِنَ اءَماَدَللةَ ولهَتما:َ)َ/ٕؼب ةَبيانيةَ ُ َماَرَِجاًَل َِمَػْ َ(؟.ََوَبمَّ
َ ُ َما) َِمَػْ َََوَبمَّ َأيَ نَطويقَالتوالدَ) ََوِنَ اء( ََكِثيًا َكثياَواؼبم َ(َرَِجاًَل َرجاًَل :

َكثيات َلكَهَأخف َوصفَالَ اءَفُيف  َبَوٍعَمنَالدَللةَأفَالصلَللوجاؿَ ون اًء
َواضحةَ َوالدَللة َاؼبم َواضح َاف َمع َوال ي  َاَلختفاء َالَ اء َيف َوالصل الظ ور

َكثيات) َكثياَون اء ( َونظيَهذاَيفَالنوحفَ وؿَهللاَتبارؾَوتما:َؼباَذكوَحدـَرجاًَل
َ (َ َ اؿ: َاعبَة َودخوؽبما َفَػَتْشَن و واء َاعْبَِّة َِمَن َىُبْوَِجَُّكَما َ اؿََطهَََٚٔٔفاَل :)

 (َفدليلَ ل َأفَاؼبوأةَتبٌعَللوجل.َفتشنيا(َوملَينلَ)َفَػَتْشَن )

(َ نََخَلَنُك َأما ََمِّ ََ(ِطٍ  َاويةََوا دةَموةفوردت َالنماـ َسورة َبداية َيف فنط
َ َُّّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جهُّٱٱ(:ٕ)

 َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا

َ-(:غافوَ-َفاطوَ–َالوـومواتَيفَال ورَ)َثالث(َفوردتََتُػوَابٍَََخَلَنُك َمِّنأماَ)
 .الوـو َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -1
 جه هن من خن حن  ممجن خم حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ -2

 هش مش هس مسهث مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خي حيجي ٰه مه

 .فاطو َّ  مل مك لك
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين
َ.غافو َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
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ََالضبطَوالفوا دَ/
ٔ- ََ(َ (َفنػػػػػط َبيَمػػػػػاَيفَفػػػػػاطوَوغػػػػػافوَ زث  رث يت ىت نتبمػػػػػدهاَيفَالػػػػػوـو

(َوَل ػػػاَااػػػياؾَ ػػػويفَالػػػواءَوالفػػػاءَيفَاسػػػ َال ػػػورت َالػػػ َ مم خم حمأتػػػبَ)َ
 (. مم خم حمأتبَفي اَ)َ

(َ جن يم ىم(َوبمػػػػػػػػػػدهاَيفَغػػػػػػػػػػافوَ)َ مم خم حمَفػػػػػػػػػػاطوَ)َبمػػػػػػػػػػدهاَيف -ٕ
مػػنََاؼبػػي (َ بػػلَ خممػػنَ)ََاعبػػي :َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا   لػػ ََونضػػبط ما

 (.يم)

 ا ػػػدةََ لػػػ َونضػػػبط اأتػػػبَحيػػػةَسػػػورةَغػػػافوَأكثػػػوَتفصػػػيالَمػػػنَحيػػػةَسػػػورةَفػػػاطوَ -ٖ
َ.الز دةَللموضعَاؼبت خو

َاويةَ)َسورةَاليفَوا دةَموةَ(َفوردتَضْمٍفََمِّنََخَلَنُك أماَ)َ  ىئ نئ ٱُّٱٱ(:ٗ٘وـو

 مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ

 ا دةَالمَايةَابويةَ ل ََونضبط ا َّ  مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىثنث
َ.الو يدة

نَنػَّْفٍ،ََواِ َدةٍََأَنَشَ ُك َوُهَوَالَِّذَيَلديَاَموضعَو يدةَوردتَفيهَ)ََمال ظةَ/ (َيفََمِّ
 اك  يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ(:ٜٛسورةَالنماـَاويةَ)

َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط اَ َّ مل يك ىك مك لك
َإذف (َ ََواِ َدةٍَ: َنػَّْفٍ، ن َوردتََمِّ ََأربع( َالَ اء (َ َال ور ََ–مواتَيف َ–النماـ

َ(.َ وؼَالَ اءَأنماـَالزمو:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط االزموَ(ََ–ال واؼَ

َ؟.(َالَِّذيََواتػَُّنواَْاللَََّ)َاضبطَمواضعَ/َٚٔٓٔسؤاؿَر  َ
مواتَيفَال ورََطب،فوردتََ(ََواتػَُّنوْاَالّلََالَِّذيَ)َوردت/ََٚٔٓٔاعبوابَر  َََََ

َ-(:َاؼبمتحَةَ-اجملادلةََ–َموضمافاؼبا دةََ–)الَ اءَ
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 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1
 .الَ اء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه مهجه ين

 .اؼبا دة َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -2

 من خن حن جن  يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .اؼبا دة َّ خي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن

 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب ٱُّٱ -4
 .اجملادلة َّ خص حص مس خس حس جس جخمخ مح  جح

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه ٱُّٱ -5
َ.اؼبمتحَة َّ  مل مك لك هش مش هس مس مثهث هت

ََالضبطَوالفوا دَ/
جػػادؿَالَ ػػاءَبمػػدَاَلمتحػػافَ)َ:َ ا ػػدةَالضػػبطَابعبملػػةَاَلنشػػا ية لػػ ََنضػػبط اَ -ٔ

(ََما ػػػػدت (َأيَسػػػورةَاؼبمتحَػػػة َوممػػػ َ)ََاَلمتحػػػاف( َوممػػػ َ)ََ لػػػ َما ػػػدت 
 يفَسورةَاؼبا دة.َموت لهناَوردتَ

سػػػ َ(َمػػػعَ حيمػػػنَ)َال ػػػ َ(َنػػػوبطَ مي خي  حيبمػػػدهاَيفَالَ ػػػاءَ)َ -ٕ
 . ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةاءَ ل َ الَ

(َيفَأوؿَاؼبا ػػػدةَجػػػاءَ بل ػػػاَ مم ام يلؼبا ػػػدةَواؼبمتحَػػػةَجػػػاءَبمػػػدهاَ)َاَأوؿ -ٖ
مػػنَهػػذهَالكلمػػاتََاؼبيمػػات(َنػػوبطَ مث هت مت(َويفَاؼبمتحَػػةَ)َيق ىق)

 (. مم)ََمي معَ

اؼبا ػػػدةَأتػػػبَالكلمػػػاتَََثِن( َ حي  جياؼبا ػػػدةَواجملادلػػػةَجػػػاءَبمػػػدهاَ)َََثِن -ٗ
( َوا فظ ػػػػػػاَ حي(َنػػػػػوبطَبيَ ػػػػػػاَوبػػػػػػ َكلمػػػػػػةَ)َين -يم - يل - خل)

َ(.جخ مح  جحاجملادلةَيفَحيةَالَجوىَود وةَاؼبؤمَ َللربَوالتنوىَ)لدىَ
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َ؟.(ََرِ يًباَ)َك َموةَوردتَ/َٛٔٓٔسؤاؿَر  َ
َ(ال زابََ–الَ اءََيفَال ورَ)َمو فَ(ََرِ يًباَ)َوردت/ََٛٔٓٔاعبوابَر  َََََ

َ-:(َأوؿَالَ اءَوَلَوبلَلََالَ اء)ََاَلنشا يةاعبملةَوا فاَمواضم اَبذهَ
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -1

 .الَ اء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ -2
 .ال زاب َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث

َوَ(ٕ...اْليَػتَػػػػاَم ََوَحتُػػػوالػػػديَاَيفَبدايػػػػةَسػػػورةَالَ ػػػاءَالصػػػػفحةَالو::َ)َ/ََٔمال ظػػػة
 ػػػدََ(ََوَحتُػػػوا)َيتػػػ َبكلمػػػةَاوَابتػػػداء يػػػمَأفَ َ(ٗ.....نََّكِبْلَػػػةًَالََِّ ػػػاَءََصػػػُد َاهتَََِِوَحتُػػػوا)

يتنػدـَ ػقَاليتػام َ لػ َ ػقََ يمَلمم لَابلت ملَوالضابطوُبدثَلب،َلدىَالنارئَ
َ.الَ اء

تُػْنِ ػػطُواَْيفَاْليَػتَػػاَم َفَػػانِكُحواََْمػػاَطَػػاَبََِخْفػػُت َََْوِإفَْكمػػاَلػػديَاَاويػػةَ)َََ/َٕمال ظػػةَ َأَلََّ
ػػػػ تَػْمػػػػِدُلواَْفَػَواِ ػػػػَدًةَأَْوََمػػػػاََمَلَكػػػػْبََِخْفػػػػُت ََْفَػػػػِإفََْنَالََِّ ػػػػاءََمثْػػػػػَ ََوثُػػػػاَلَثََوُراَبَعََلُكػػػػ َمِّ َأَلََّ

تَػُموُلواَْ َأَْدَ ََأَلََّ ََ (ََِخْفػُت ََْفَػِإفَْ(َ لػ َ)ََِخْفػُت َََْوِإفَْ( َتنػدمبَ)ََٖالَ اء/أيَْبَانُُكْ ََذِل
َ. ا دةَالواوَ بلَالفاءونضبط اَ ل َ

ََوُ ولُػػػػػػػواَْؽَبُػػػػػػػْ َ َػػػػػػػػْوَلًَََواْكُ ػػػػػػػوُه ََِْفيَ ػػػػػػػاََواْرزُ ُػػػػػػػوُه َْلػػػػػػػديَاَأيضػػػػػػػاَاويػػػػػػػةَ)ََ/َٖةَمال ظػػػػػػػ
َْهََُفَاْرزُُ وُه (َواويةَ)َ٘....مَّْمُووفًا ( َوبدثَاللب،َبػ ََٛ....َوُ وُلواَْؽَبُْ َ َػْوَلًَمَّْمُووفًاَمِّ

َ- ل َالَحوَالتايل:َونضبط  (َََْهَُمَِّ(َوَ)ََِفيَ ا(َوب َ)ََفَاْرزُُ وُه (َوَ)ََواْرزُُ وُه َْ)
(َََواْرزُ ُػػوُه َْ)َىفََالػػواو:َ ا ػػدةَالػػواوَ بػػلَالفػػاء(ََفَػػاْرزُُ وُه (َوَ)َََواْرزُ ُػػوُه َْ)َ -ٔ

 (.َفَاْرزُُ وُه )َىفََالفاءت بقَ
َْػػهَُ(َوَ)ََِفيَ ػػا)َ -ٕ َاؼبػػي ت ػػبقََ(ََِفيَ ػػا)ََيفَالفػػاء:َ ا ػػدةَاليتيػػجَاؽبجػػا  (ََمِّ

َْهَُ)َىفَ  (.َمِّ
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َفَػاْرزُُ وُه  َوَ)َابلفػاءَالػواو(َجاءتَمػعََِفيَ اََواْرزُُ وُه َْال ةَ ك يةَب َ)َالم -ٖ
َْهَُ  .ابلواوَالفاء(َجاءتَمعََمِّ

لفَاؼبػػػاؿَإمبػػػاَهػػػوَمػػػاؿَاليتػػػي ََالوؿيفَاؼبوضػػػعََ(ََواْكُ ػػػوُه َْ)ََز دةَالك ػػػوة -ٗ
فَفػالَيصػحَأفَيكػَوَ  ليهَهبجَأفَيَفقَ ليهَمػنَغػذاءَوك ػاءَ والوص
َالثػاِناؼبوضػعََ. ػنَجو ػهَإفَجػاعَهَفضػالًَثَّػاؿَ َدَوليهَوثيابػهََرلليتي َم

َك ػػػاءَلهنػػػاَصػػػػد ةَ خػػػاصَبصػػػد ةَللفنػػػواءَوملَرُبػػػددَالصػػػد ةَبةػػػذاءَأو
خاصػػةَابلفنػػواءَإفَ ضػػوواَالن ػػمةَوالن ػػمةَاؼبػػذكورةَملَرُبػػددَابؼبالبػػ،َ

َولػذاَملَيكػنَمػنَالػدا َ ف  أفََيأوَالضػووَرَ الن مةَ ل َوجهَالممػـو
 .ك وةَهَاَمعَالفنواءتُذكوَال

َْهََُفَاْرزُُ وُه ()ََِفيَ اََواْرزُُ وُه َْ)َ -٘ تفيػدَالظوفيػة َفبػاَيمػنََ(َيفَاويةَالو:) (:َمِّ
أفَيكػػػوفَاؼبػػػاؿَؿبػػػلَاسػػػتثمارَويَفػػػقَ لػػػ َالوَلدَمػػػنَرحبػػػهَلػػػئالَيَفػػػد َ

تبميضػػػػية َواغباضػػػػووفَلن ػػػػمةََ(َمػػػػنَ)َفل ػػػػ َ ػػػػقَالَفنػػػػةَاويػػػػةَالثانيػػػػة
 .تطييباَػباطوه َوتطييباَػباطوه  ََلَ ناَفيهَاؼبياثَيمطوفَمَه

(َو ػػدَوبػػدثَلػػب،َلػػدىَََوُ ولُػػواَْؽَبُػػْ َ َػػػْوَلًَمَّْمُووفًػػاَتَت ػػ َكلتػػاَاويتػػ َبنولػػهَ) -ٙ
(ََوابتلػػواَ)َالو:النػارئَيفَاإلتيػػافَابويػةَالػػ َتلػ َاويتػػ َمػاَبمػػدَاويػةَ

الضػػػبطََ ا ػػػدةَ لػػػ َالػػػالـت ػػػبقََاللػػػف(ََوَولػػػيخشَ)َالثانيػػػةومػػػاَبمػػػدَ
 . اليتيجَاؽبجا 

سػػورةَالَ ػػاءَيفَؾبمل ػػاَتػػد وَإ:َاؼبمػػووؼَوتػػد وَإ:َاإل  ػػافَوتػػد وََفا ػػدةَ/
َ(.ََوُ وُلواَْؽَبُْ َ َػْوَلًَمَّْمُووفًا)ََإ:َاإلصالحَوجاءتَهذهَاعبملة
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َ؟.(َمثْػَ ََوفُػوَاَدى)(َمثْػَ ََوُثاَلَثََوُراَبعََوردتَ)ك َموةََ/َٜٔٓٔسؤاؿَر  َ
َاعبواََََ ََٜٔٓٔبَر   /َ ََوُراَبعَََ)أما ََوُثاَلَث َال ورََموت فوردتََ(ََمثْػَ  يف

َونضبطيفَسورةَسب  ََموةَوا دة(َفوردتَََمثْػَ ََوفُػوَاَدى َوأماَ)َ(فاطوَ–)الَ اءَ
َ ل َ َسب  َاختالؼَالوسطَب َالطوف َاؼبتشاب ال َيفَسورة َتوتيب اََ ا دة لف

َ-:ب َالَ اءَوفاطوَابلوسط
 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ ٱ -1

 .الَ اء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك

 جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص مس ٱُّٱ -2
 .سب  َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف  حف

 هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -3

َ.فاطو َّ جح مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب
َ؟.(َتَػْمِدُلواََْ)َك َموةَوردتَ/َٕٓٓٔسؤاؿَر  َ

َََََ ََٕٓٓٔاعبوابَر   َ)الَ اءَأربعَ(َتَػْمِدُلواََْ)َوردت/ َثالثَمواتَيفَال ور
َ-(:َاؼبا دةَ–َمواضع

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -1
 .الَ اء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك

 يب  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -2
 .الَ اء َّ ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زترت

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ينىن
 .الَ اء َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

٘ٔٚ 

 حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -4

 مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت

َ.اؼبا دة َّ خض حض جض
ََالضبطَوالفوا دَ/

 (. مثَ)َمنَالَ اءَواؼبا دةَجاءَ بل اَالوؿاؼبوضعَََ -ٔ

ؿَبػػػػػ َالزوجػػػػػاتَيفَ(َإفَخفػػػػػت َ ػػػػػدـَالمػػػػػدَو ام  يل ىل مل يكاَلوؿ:َ)َ -ٕ
 اؼب كلَواؼبلب،َواؼبشوبَفوا دة.

(َوهػػػػػػػ َابػػػػػػػةَالنلبيػػػػػػػةَ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّالثػػػػػػػاِن:َ)َ -ٖ
واغبالةَالوجدانيػة َلنػهَفبكػنَأفَوبػجَالوجػلَزوجػةَاكثػوَمػنَالخػوىَ لػ َأفََلَ

َك ََلَتةارَا داهنَمنَالخوىَ)َوربصلَمشاكلَ(.  يظ وَذلََمَه

 َ دـَاتباعَاؽبوى.(َيف ٌّ ٰى ٰر ٰذ يياؼبوضعَالثالم:َ)َ -ٗ

َلَوبملػػػػػػَك َأيََ( حج مث  هت مت خت حت جتموضػػػػػػعَاؼبا ػػػػػػدة:َ)َ -٘
َ ل َأَلَتمدلواَيفَ كمكػ َفػي  َوسػيتك َبيػَ   َفتجػورواَ لػي  َمػنَ  داوُةَ ـو

َ.أجلَماَبيَك َوبيَ  َمنَالمداوة
َ؟.(ََوْلَيْ تَػْمِففََِ-َفَػْلَيْ تَػْمِففََْ)َاضبطَمواضعَ/َٕٔٓٔسؤاؿَر  َ

َ-اؼبواضعَه :/ََٕٔٓٔاعبوابَر  َََََ
 حق مفخف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ٱُّٱ -1

 مم خم حم جم ملهل خل  حل جل مكلك خك حك جك مق
 .الَ اء َّ  هي مي خي حي جيٰه مه جه هن من  خن حنجن

 ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -2
 متزت رت يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
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 اك يقىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت
َ.الَور َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك

ََالضبطَوالفوا دَ/
(َونضػػػػبط اَ لػػػػ َ جييفَالَػػػػورَ)ََوابلػػػػواو(َ مليفَالَ ػػػػاءَ)ََابلفػػػػاء

يفَتوتيػػػجَاغبػػػووؼ َوأيضػػػاَنػػػوبطََالػػػواو بػػلََالفػػػاء:َ يػػػمَأفَ ا ػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا  
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَرَ لػ ََوالَػَواو(َمػعَ جيمػنَ)ََالواو

َََ. وؼَمنَاس َال ورة
َ–ََاػِ يًداَ–ََ ِ ػيًباََكَفػ َاِبللََِّوََ)َكيػفَتضػبطَمواضػعَ/َٕٕٓٔسؤاؿَر  َ

َ؟. َويفَغيهاَمنَاؼبواضعال َوردتَيفَسورةَالَ اءَ(ََ ِليًماَ-ََنِصيًاَ–َوَِكيالًَ
َََََ ََٕٕٓٔاعبوابَر   /َ َفنطَمعََموةفوردتََ(ََ ِ يًباَوََكَف َاِبللََِّ)أما وا دة

 حق مفخف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ٱُّٱ:اليتام 
  خن حنجن مم خم حم جم هلمل خل  حل جل مكلك خك حك جك مق
 .الَ اءََّ هي مي خي حي جيٰه مه جه هن من

ََ هذاَأموَإراػادَلػي،َبواجػج ( ٰه مه جه هن من  خن:َ)َ ولهَتما:
أمػػػوَالػػػويلَابإلاػػػ ادَ لػػػ َدفػػػعَاؼبػػػاؿَإ:َاليتػػػي َبمػػػدماَبلػػػغَلتػػػزوؿَ َػػػهَالت مػػػةَوتَنطػػػعَ

َ. (البةوي)َؿباسباَوؾباز َوااهدا ( مي خي حي)َ اػبصومةَ 
َال  َاؼبوضعَالخو َأما (َ َال زابَ مي خي حيَوردتَفيه (َفندَجاءَيفَسورة

 خي حي حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج ٱُّٱ(:ٜٖاويةَ)

َ–وبذاَتكوفَ دَوردتَموت َفنطَيفَالنوحفَ)َالَ اءَلدىَاليتام َ َّ حض مي
(َ مس خس حس جس مخ جخال زابَلدىَخشيةَهللاَ( َوَل اَالش َمنَ)َ

َكلمةَ)َ َلَتلتب،َ ليََمعَغيهاَ(َ ىَ مي ويبةَيفَالوس َمنَ وؼَال  َمن
 منَاؼبواضع.
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َ-:ؿَوارساؿَالوسَوَا ادةَهللا:َمعَمو ففوردتََ(ََاِ يًداَوََكَف َاِبللََِّ)أماَ
 مت هب مبهئ مئ هي  مي خي حي جيٰه مه جه هن من خن ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ  مش هس مس هث هتمث

 نن من رنزن مم  اميل ىل مليك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -2
َ.الَ اء َّ ين ىن

(َ َالَ اءَفوردتَىن نن منأما َالفتحََموة(َيفَغيَسورة وا دةَيفَسورة
(َ  مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف ٱُّٱ(:ٕٛاوية

 َل اَأهناَجاءتَأيضاَلدىَارساؿَالوسوؿ. َّ  جم ىن نن من حلجل

دباَأفَهللاَلهََالثاِن ََوالتوكلمعَالوؿََموات:َثالثفوردتََ(َوَِكيالًََوََكَف َاِبللََِّ)أماَ
َيفَال ماواتَوالرض َ ليه َوَما ََالثالمفتوكل َوأيََلَتةلوا) )َ (َ َفي ا  يت ىت نتضا

َ-:( نث مث زث  رث
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ رب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

وهذاَأخوَ .الَ اء َّ  مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -2
 .( مخَبػَ)َتموضعَيفَالَ اءَمنَاؼبواضعَال َبدأ

 ىن من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين

 يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ

وهذاَأخوََ.الَ اء َّ ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت
(َوالو يدَ نث مث زث  رث يت ىت)َموضعَيفَسورةَالَ اءَالذيَجاءَفيهَذكوَ

 (.نتالذيَأت َ بل اَ)َ
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(َال َوردتَيفَغيَسورةَالَ اءَفندَجاءتَيفَسورةَ رئ ّٰ َِّوأماَ)
فلنَتلتب،ََ( َّ ٍّ ٌَّ)َ اؼبوضم اَيفَ َوَل اَأنهَجاءَ بلموت ال زابَ

َ-: ليك 
 .ال زاب َّ زئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -1

 .ال زاب َّرتيب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -2

َ َجغ مع  جعوجاءتَ) َاويةََموة( َيف َاإلسواء َسورة َفنطَيف وا دة
ََّ مغ جغ مع  جع مظحط مض خض حض جض مص ٱُّٱ(:٘ٙ)

راءَ(َمعَ معمنَ)َالواءَوأيضاَنوبطَ َ ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورةءَ ل َاَواإلس

/َ ََمال ظة (َ َ َّ ٍّ ٌّوردت َموضع َيف َاويةََرابع( َالنفاؿ َسورة يف
  َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جلمكٱُّٱ(:ٔٙ)

َ َوردت َ د َتكوف ََأربعوبذا َالَ اء (َ َال ور َيف َالنوحف َيف ََ–موات َ–النفاؿ
 (.َموضم ال زابَ

 َفالَصوَ )َمنَهللاَال داءوا دةَفنطَمعََموةفوردتََ(ََنِصيًاَوََكَف َاِبللََِّ)أماَ
 .َّ جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱٱالدين:َأ داء ل َ

 ىق يف ُّٱٱ:فضلَهللاَتما:وا دةَفنطَمعََموةفوردتََ(ََ ِليًماَوََكَف َاِبللََِّ)أماَ

.َّ مل يك ىك  مك لكاك يق  

َ؟.(َمنَسورةَالَ اءٕٖوَ)َ(ٚ)َاضبطَاويت َ/َٖٕٓٔسؤاؿَر  َ
َ-اويت َه :/ََٖٕٓٔاعبوابَر  َََََ
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 .الَ اء َّ جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن
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 جبحب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ -2
 جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  جتحت هب مب خب
َ.الَ اء َّ حس جس  مخ

َاويةَ: ا دةَالت ملَللمم  ل ََنضبطهَوَاؼبوضم وبدثَلب،َب ََالضبطَوالفوا دَ/
 مي خي حي ٱُّٱََجاءَبمدهاَ ولهَتما::ولذلَتتحدثَ نَاؼبياثَ(ٚ)َالو:
ف وَ َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي

َكافَ ج َاليكةَأوَاؼبياثَ) ََ.( جه ين ىن من خنَنصيجَمفووضَم ما
ََاويةَالثانية َكتجَهللاََيفخاصةَبمدـَالَظوَؼبا َََأيدىَالَاسَفكاًلَ د َلذل لهَرز ًا

(َفالد اءَب مةَالوزؽَوالطلجَ مث هت مت ختَكافَالموَمنَهللاَابلد اءَ)
يفَغبكمةَهللاََف منَالوزاؽَالذىَرزؽَالكلَحبكمتهَأفضلَمنَاغب دَالذىَفيهَن

َ باده َمنَرز ه َ ملوا َفبا َأي َاكت بوا: َفبا َثواب َأي َنصيج َوالَ اء َوللوجاؿ  
َال ماؿَالصاغبة.

/َ ََمال ظة َ حم جم يل ىلوردتَ) َيفَموضع َيفَسورةَََثلم( أيضا
(َ َاوية  حضخض  جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ(:ٖٖالَ اء
 حق مف خف حف جف مغ جغمع  جع مظ حط مض
 مواتَكل اَيفَالَ اء.َثالثوبذاَتكوفَتكورتَ َّ  جك مق

َ؟.(ََنِصيًباَمَّْفُووًضاَ)َك َموةَوردتَ/َٕٗٓٔسؤاؿَر  َ
َ-:كالنباَيفَالَ اءفََمو َ(ََنِصيًباَمَّْفُووًضاَ)َوردت/ََٕٗٓٔاعبوابَر  َََََ
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1
 .امنساء َّ جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن

َ.امنساء َّ مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ٱُّٱ -2
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َسِديًداَ)َك َموةَوردتَ/َٕ٘ٓٔسؤاؿَر  َ َ؟.(َ َػْوَلًَ
َََََ َر   ََٕ٘ٓٔاعبواب ََسِديًداَ)وردتَ/ ََمو فَ(َ َػْوًَل َالَ اء (َ َال ور َ–يف

َ-ال زابَ(:
 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ  نت مت زت رت

َ.ال زاب َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ -2
ََالضبطَوالفوا دَ/

 َو بل ػػػػاَيفَال ػػػػزابَالالمػػػػات(َبثبػػػػوتَ رت يب ىب بل ػػػػاَيفَالَ ػػػػاءَ)َ
 ا ػػػػػدةَالػػػػػز دةَلل ػػػػػورةََيفَالَ ػػػػػاءَ لػػػػػ َالالمػػػػػاتز داتََونضػػػػػبط(َمئ خئ حئ)

َ.الطوؿ
َ؟.(َأَْمَواؿََََيْ ُكُلوفَََلََ-َأَْمَواؿَََُلوفَََ ْكََُ)َاضبطَمواضعَ/َٕٙٓٔسؤاؿَر  َ

َ-اؼبواضعَه :/ََٕٙٓٔاعبوابَر  َََََ
 يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ مك لك اك

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -2
 يت ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب زب
َ.التوبة َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث

ََالضبطَوالفوا دَ/
 ا ػػػدةَالػػػز دةَللموضػػػعَ لػػػ ََنضػػػبط اَوَ( يئيفَالتوبػػػةَ)ََالػػػالـأتػػػبَبػػػز دةَ

َ.اؼبت خو
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َ؟.يفَسورةَالَ اءَ(ََٕٔ-َٔٔ)ََاضبطَحي َاؼبواريمَ/َٕٚٓٔسؤاؿَر  َ
َ-:اويةَالو:/ََٕٚٓٔاعبوابَر  َََََ

  ين ىن نن منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ٹٱٹٱُّٱ
 مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى
  حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب
 مق حق مفخف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص
 .َّخن حن جن مم خم حم جمهل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك

َال سُدسََُالثػسُلمََُال سُدسََُالَِّْصفََُثُػلُثَا
َاإلخوةَمعَلاـَولدَبدوفَلاـَالوَلدَمعَلابوينََواِ َدةًََفَػْوَؽَاثْػََػتَػْ َِ

َكػػافَ ػػددنباَالثػسُلثَػػاِفََ) -ٔ ََثء(َمػػعَُلثَػػاَثػََُ)ََثء.َواربػػطَبػػ َاثْػََػتَػػػْ ََِفَػػػْوؽََ(َللبَػػاتَاف
 .كَصيجَأ ل (ََأتبَأوَلَوهوََالثػسُلثَاِفََ(َ/َ)ََػتَػْ َِثػَْا)

(َالَِّْصػفَُفلػنَتلتػب،َ ليػََ/َ)َللبَبَالوا ػدةفنطََموةَوا دة(َأتبَالَِّْصُفَ)َ -ٕ
 (.الثػسُلثَاِفََ)َالَصيجَال ل أتبَبمدَ

أيَيكػوفَلػهَ(ََإخػوة(َأوَ)ََأوَلد)َمػعََأمػا(َ )َكَصيجَأ ػلَدا مػاََال سُدسََُ) -ٖ
.َاإلخػوةمػعََوالثانيػة َالوَلدمػعََالو:(َال سػُدُسَأوَلدَأوَيكوفَلهَإخوة.َ)َ

 (.ال سُدسَُخوةَهبملَنصيب  َ)يمنَوجودَالوَلدَواَل
َابلوسػط(َالثػسلُػُمَ(َ )َكَصيجَأ ل َمعَ دـَوجودَالولد َوجػاءتَ)َالثػسُلُمََ) -ٗ

َصةَأكثو..َدبم َ دـَوجودَأوَلدَتكوفَاغبُسُدَس ب َ
َ(يمنَاؼبوضعَالوؿَوالثاِن)َالبَبَالوا دةَونصيجفوؽَاثَت ََنصيجَيمنَإفَتوكَا

َ(َُسُدسََْ–َثُػُلمََْ–َُسُدسَْف وؼَيكوفَاليتيجَالتايلَ)َ
َ(َلُهَِإْخَوةََ–َََلََوَلدَ–ََلُهََوَلد)َ

َ
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َ-:ويةَالثانيةا
 من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين ىن
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ىق يف ىف يث  ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت  رتيب
 ىن  نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك يق
 خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين
 .َّ مت  خت حت جت هبمب

َفيماَىبصَالزواجَوالزوجات
َ(َالزوجات)ََؽَبُنَ(َالزواج)َََلُك 
َولدَبدوفَاْلوسبُعَولدَبدوفَاْلَِّْصف
َالولدَمعَاْلثسُمنََْالولدَمعَاْلوسبُع

َ َنَِ) َوَسالَ–ْصُف َوَسالَ–بُُع َثَسالَ–بُُع َُمُن ََونضبط( (َ ََنَِوثَْاليتيجَبكلمة منَالَوفَ(
َوَسالمنَ)ََالواء(ََوْصفَُِنَ) َبُُع َثَسالمنَ)ََالثاءَوَموضمافَمتتالياف( منََونضبط ا( َُمُن

َ(.َالثسُمنََُ–الوسبُُعََ–ِنْصُفَ)ََالَصيجَال ل َفالد 
َ.منََلَولدَلهَوَلَوالد(ََكالََلًةَأماَ)ََ

َ(.َاْلثػسُلمَْ(َوَ)ََال سُدسَْلديَاَفنطَ)ََالكاللةيفَ
َ(َإخوةَأكثو)ََمعَكالََلًةََ(َأخَأوَأخب)ََمعَكالََلًةَ
َ ُ َماََدٍََوا َِفَِلُكلِّ َػْ َُلمَِثػَساليفََوََكاءاَُفَػُ ْ ََسَُدَُال َسمِّ

َداؿعَ(َمٍدََوا َِ)ََداؿاربطَ
َ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة ل ََ(سَُدَُال َس)

وََثالثَننطؽباََالش (َوََكاءَاَُ)َ
فَوبط اََثالثَننط(َؽباَُلِمَثػَسال)َََثء

َ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة ل ََببمض ا
َ
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 (.ُلِمَثػَسال(َ بلَ)َُسَال سدَُ)ََالد َنصيباَا:َال ل َمنَنضبط اوهَاَ
 مي(َأماَاويةَ)َٔٔ حق مفخف حف جف  مغ جغ مع جعيفَاويةَ)ََمال ظةَ/
ويفََابلك و(َ مغ(َيفَالو:َ)َهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني

يفََالصاد(َ....ىل مل  يك ىك)ََٔٔ:َبدأتَاويةَابلفتح(َ ييالثانيةَ)َ
(َال َأتبَيفَ مغمنَ)ََاؼبك ورةَالصادونوبط اَمعََمك ورة(َ ىككلمةَ)َ

َ(.يي)َمفتو ةَٕٔاويةَيفََالصاد.َفتكوفَ ا دةَاؼبوافنةَواجملاورةأخوَاويةَ ل َ
 مئ)َٕٔ( َوبمدهاَيفَاويةَحقجاءتَكلمةَ)َٔٔ(َيفَاويةَ خف حفبمدَ)َ
َهئ َاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما( َ ا دة ََاؽبمزة: َ بلَ حقمنَ) )

َ(. هئ مئمنَ)ََالة 
َ ََٕٔختمبَاوية َ ل َ خت حت جت) َونضبط ا َالنوحف َيف َالو يدة َوه  )

َ َختاـ َأما َالو يدة. َابوية َالمَاية َ ا دة (َحن جن مم خم حم)َٔٔاوية
َف ذهَس ضبط اَيفَسؤاؿَلو دها.

َالُنثَػيَػْ ََِ)َاضبطَمواضعَ/َٕٛٓٔسؤاؿَر  َ َ؟.(َلِلذََّكِوَِمْثُلََ اِّ
َ-:موت وردتَفنطَيفَسورةَالَ اءَ/ََٕٛٓٔاعبوابَر  َََََ
 ٰى  ين ىن نن زنمن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّٱ -3

 .الَ اء َّ  خن ......ييىي ني مي زي ري

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين

 زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ

َ.الَ اء َّ  نث مث زث رث يت ىتنت مت
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ََالضبطَوالفوا دَ/
َالػػػالـأتػػػبَبػػػز دةََالثػػػاِنأتػػػبَيفَالبدايػػػةَوأخػػػوَحيػػػةَمػػػنَسػػػورةَالَ ػػػاء َيفَاؼبوضػػػعَ

الكلمػػػاتَ َأيضػػػاََل ػػػاَ ا ػػػدةَالػػػز دةَللموضػػػعَاؼبتػػػ خو لػػػ ََونضػػػبط ا(َرب)
ََ. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َيفَنف،َاويةَونوبط  َصبيماَ ل َ َّ - ين بل اَ)َ

َ؟.(َحَ ؤُُكْ ََوأَبَاؤُُك ََْ)َك َموةَوردتَ/َٜٕٓٔسؤاؿَر  َ
الَ اءََيفَال ورَ)َموت فوردتََ(َحَ ؤُُكْ ََوأَبَاؤُُك ََْ)َوردت/ََٜٕٓٔاعبوابَر  َََََ
َ-(:التوبةََ–
 ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ٱُّٱ -1

 مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب
 مفخف حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خصحص
 خم حم جمهل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق
 .الَ اء َّ  خن حن جن مم

  مت زت رت يب ىب نب  مب زب ٱُّٱ -2
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
 يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
َ.التوبة َّ نن من زن  رن مم ام
ََلفوا دَ/الضبطَوا

وبمػػػػػػػػػػػػدهاَيفَالتوبػػػػػػػػػػػػةَ(َ جل  مك لك خك حك جكَ)َيفَالَ ػػػػػػػػػػػػاءَبمػػػػػػػػػػػػدها -ٔ
:َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   لػػػ ََونضػػػبط ما(َ مت زت رت)

 (. رتمنَ)ََالواو(َ بلَ حك جكمنَ)ََالالـ

 ا ػػدةَربػػطَ ػػوؼَمػػنَالتوبػػةَ لػػ ََواو(َمػػعَ رتمػػنَ)ََالػػواوأيضػػاَنػػوبطَ -ٕ
َ.اؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
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َ
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َ؟.(َأَيػسُ ْ َأَ ْػَوبََُ)َك َموةَوردتَ/َٖٓٓٔسؤاؿَر  َ
َََََ َر   ََٖٓٓٔاعبواب /َ َأَ ْػَوبََُ)وردت ََمو فَ(َأَيػسُ ْ  َ)الَ اء َال ور َ–يف

َ-(:اإلسواء
 ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّٱ -1

 مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب
 خفمف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  حصخص
 خم حم هلجم مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق
 .الَ اء َّ  خن حن جن مم

 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ -2
َ.اإلرساء َّ  لك خك حك جك مق حق مفخف حف

ََالضبطَوالفوا دَ/
(َ جف  مغ(َوبمػػػػػػػػػػػػدهاَيفَاإلسػػػػػػػػػػػػواءَ)َ جل  مكبمػػػػػػػػػػػػدهاَيفَالَ ػػػػػػػػػػػػاءَ)َ -ٔ

مػػػػػنََالػػػػػواو(َ بػػػػػلَ مكمػػػػػنَ)ََالػػػػػالـ:َ ا ػػػػػدةَاليتيػػػػػجَاؽبجػػػػػا   لػػػػػ ََونضػػػػػبط ما
 (.مغ)

 ا ػػدةَ لػػ ََاإلسػػواءَراء(َمػػعَ جف  مغَ)كلمػػ َمػػنَََالػػواءاتأيضػػاَنػػوبطَ -ٕ
َ.ربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة

َنَاللََِّ)َك َموةَوردتَ/َٖٔٓٔسؤاؿَر  َ َ؟.(ََفوِيَضًةَمِّ
َََََ ََٖٔٓٔاعبوابَر   َاللََِّ)َوردت/ َن َمِّ ََمو فَ(ََفوِيَضًة َ)الَ اء َال ور َ–يف

َ-(:التوبة
 ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ٱُّٱٱ -1

 مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري
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 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب
 مفخف حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خصحص
 خم حم هلجم مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق
 .الَ اء َّ  خن حن جن مم

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ٱُّٱ -2
 حج مث متهت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ
َ.التوبة َّ جح مج

 َالضبطَوالفوا دَ/
 حج مث(َوبمػػدهاَيفَالتوبػػةَ)َحن جن مم خم حم ػػاءَ)بمػػدهاَيفَالَ -ٔ

َالػواو(َ بػلَ حممػنَ)َاؽبمػزة:َ ا ػدةَاليتيػجَاؽبجػا   لػ ََونضبط ما(َ مج
 (. مثمنَ)َ

 َونػػوبطَء ػػاَمػػنَالَالَػػوفَوَاؽبمػػزةَ(َمػػع حمَ)كلمػػ َمػػنَََالَػػوفَوَاؽبمػػزةأيضػػاَنػػوبطَ -ٕ
 ا ػدةَربػطَ ػوؼَمػنَاؼبوضػعَاؼبتشػابهَمػعَ لػ ََبػةَوالتواوَ(َمػعَ مثمنَ)َالواوَ

 . وؼَمنَاس َال ورة

(َ مج حج(َالَ ػػػاءَ)َ حن جنوَل ػػػاَختػػػاـَاويتػػػ َمتشػػػابت :َ)َ -ٖ
َكلمةَ)َ َ(. حتالتوبةَو دَوردَ بل ا

َوََكػػافََ)ََ(ََ ِليمػػاََ ِكيًمػػاََكػػافَََاللَََِّإفَََّ)َاضػػبطَمواضػػعَ/َٕٖٓٔسػػؤاؿَر ػػ َ
َ؟.ال َوردتَيفَسورةَالَ اء َويفَاؼبواضعَالخوىَ(ََ ِكيًماََ ِليًماَاللَُّ

َفنػػػطَمػػػوت فػػػوردتََ( حن جن مم خم حمَ)أمػػػاَ/ََٕٖٓٔاعبػػػوابَر ػػػ َ
َكلمػػػةَ)َضػػػبط ماَوَيفَسػػػورةَالَ ػػػاء  الػػػ َوردتَ بل ػػػاَيفَنفػػػ،َ(َ خلَمػػػعَوجػػػود

َ-فنط:َموضمافونباََ(َيوصيك َهللاَيفَاصَات)ََوابعبملةَاَلنشا يةَاوية 
 ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّٱ -1

 مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري
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 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب
 مفخف حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خصحص
 خم حم جمهل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق
 .الَ اء َّ  خن حن جن مم

 من خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2

 ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

َ.الَ اء َّ زت حن جن مم خم حم ربزب
يفَغيَسػورةَالَ ػاءَفػوردتََ(َ حن جن مم خم حملػػَ)ََالخوىَأماَاؼبواضع

:َاعبملػػةَاَلنشػػا يةبػػذهََونضػػبط ا(ََ بػػلَأخػػوَحيػػةاإلن ػػافََ–أوؿَحيػػةَيفَ)َال ػػزابَ
َ-(:معَاإلن افَأ زابَالَ اء)
 جن مم خم حم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 .ال زاب َّ ىن حن

 .اإلن اف َّ  ىت حن جن مم خم حم ىبنب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -4

َ:الَ ػػػػاءسػػػػورةَيفََمػػػػواتَطبػػػػ،فػػػػوردتََ( ىق يف ىف  يثَ)َمواضػػػػعَأمػػػػا
إمبػػػػاَالتوبػػػػةَ)َ:َيفَصبلػػػػةَلي ػػػػ لَ فظ ػػػػاَ َواعبملػػػػةَهػػػػ َابعبملػػػػةَاَلنشػػػػا يةَونضػػػػبط ا

 -:التايلَ ل َاليتيجَوه َ(َفالَهتَواَبك جَاإلمثَأي اَالَاسَا وينَمتتابم 
 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ:رمزَوية"َإمباَالتوبةََ"

َ.َّ يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت
  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:َرمزَويةَ"َا وينَمتتابم ََ"

 يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن

 يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
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 زث  رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب

َ.الَ اء َّ مك ىق يف ىف  يث ىفيف يث ىث نث مث
 مث هت مت خت حت جتهب مب خب  حب جب ٱُّٱ:رمزَويةَ"َفالَهتَواََ"

َ.َّ حض ىق يف ىف  يث مسخس حس جس مخ جخ مح جحمج  حج
  يث  خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱَ:رمزَويةٱ"بك جَاإلمثََ"

َ.َّ خب ىق يف ىف
 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّٱَ:رمزَوية"ََأي اَالَاسَ"

 يف ىف  يث جل مك لك خك حك جك  مق حق مفخف حف

َ. َّ  حم ىق
َ)ََالخوىَأماَاؼبواضع (َيفَغيَسورةَالَ اءَفوردتَ ىق يف ىف يثلػػ

َ)َالفتحَفنطَيفَسورة  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱٱ(:ٗاوية

 َّ زت ىق يف ىف يث مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ

ََونضبط ا َاَلنشا يةبذه َاعبملة (َ َالَطب،ٍَ ل ََفتحَهللا:  ىف يثَ"ََ اءمن
ََ(َ" ىق يف َوردتََن اءَطب،ومم َ) َأيَأهنا يفَسورةََطب،َموات(
َالَ اء.
 المل َواغبكمةَيفَسورةَالَ اء فا دةَ/

وغيهػػاَمػػنَاغبنػػوؽَ اؼبػػياث حبنػػوؽَالضػػمفاءَواليتػػام َوبتن ػػي َوسػػورةَالَ ػػاءَتمػػ 
فيػػهَدَللػػةَ لػػ َأفَهللاَ ال ػػورة ولمػػلَتكػػوارَاسػػ َهللاَتمػػا:َالملػػي َاغبكػػي َيفَح ت

ذيَاػػوعَهػػػذهَاغبنػػوؽَوأنزؽبػػاَيفَكتابػػهَ لػػػي َحبػػاؿَخلنػػهَالضػػميفَمػػػَ  َتمػػا:َالػػ
والنػػػويَوهػػػوَسػػػبحانهَ ّ ػػػ َاؼبواريػػػمَو ػػػددَ نػػػوؽَالضػػػمفاءَبملمػػػهَوحبكمتػػػهَفػػػالَ
َمػػنَ َكمػػاَيشػػاءَويمطػػ َمػػنَيشػػاءَووبػػـو يتطػػاولّنَأ ػػدَ لػػ َاػػو هَو كمتػػهَفين ػػ 

وردتَيفَال ػورةََيشاءَمنَورثتهَأوَفبنَؽب َ َدهَ ػق.َواب ػ َالظبػاءَاغب ػ َالػ 
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أيًضػاَتؤكػػدَ لػػ َهػذاَاؼبمػػ َومَ ػػاَاػببػػيَالػذيَيملػػ َبػػواطنَالمػورَومػػاَخفػػ َمَ ػػاَ
َكػلَإن ػػافَأفَطبّػػقَاػوعَهللاَيفَ نػػوؽَالضػػمفاءَأـَملَيطبّػق َوهػػوَظبيػػعَ ويملػ َنيّػػة
ل واؿَاػبلقَوماَىبفونه َ زيزَسبحانه َواسع َواسعَالمل َواغبكمةَوالمػزة َاػاكوَ

ويَفذَأواموهَو لػي َ لػ َمػنَ صػاهَأوَذبػاوزَيفَتطبيػقَمػاَاػو هَيشكوَمنَيطيمهَ
هللاَػبلنه َبكلَا ءَ لي ََلَزبف َ ليهَخافيةَسبحانهَجلَيفَ ػالهَوؽبػذاَيَبةػ َ

َأفَيتلنػػػػ َأ كػػػػاـَهللاَتمػػػػا:َيفَكػػػػلَأمػػػػوهَويتلنػػػػ َاػػػػو هَابل ػػػػمع الفطػػػػن للمػػػػؤمن
والطا ةَ)ظبمَاَوأطمَا(َفم ماَبلغَ ل َاؼبخلوؽَأوَ كمتهَفلػنَي ػتطيعَأفَيصػلَ
لف ػػػ َمكَػػػوفَأوامػػػوَهللاَتمػػػا:َومػػػوادهَمَ ػػػا َهػػػوَخلنَػػػاَوأ لػػػ َبَػػػاَوأنػػػزؿَ ليَػػػاَمػػػاَ
بوسمَاَتَفيذهَفالَيكلفَاَماََلَطا ػةَلَػاَبػهَوإمبػاَيكلفَػاَوسػمَاَومػاَجمػلَ ليَػاَيفَ

لي َاغبكي َ ملنَهللاَتما:َوإ ك َفبػنَي ػتمموفَالدينَمنَ وج َف بحافَهللاَالم
النػػوؿَفيتبمػػوفَأ  ػػَهَوفبػػنَيتلنػػوفَاػػوعَهللاَوأوامػػوهَبنػػوؿَ)ظبمَػػاَوأطمَػػاَغفوانػػََ

َ(َمنَصفحةَاسالميات)ََ.ربَاَوإليََاؼبصي(.َهذاَوهللاَتما:َأ ل َوأ ل 
َ(َالوَُّسػػػوؿََوَََ–ََوَرُسػػػوَلهَََُوَمػػػنَيُِطػػػِعَاللَََّ)َاضػػػبطَمواضػػػعَ/َٖٖٓٔسػػػؤاؿَر ػػػ َ

َ؟.(مَّْنَيُِطِعَالوَُّسوؿََ)
َََََ ََٖٖٓٔاعبوابَر   َاللَََّ)وردتَ/ َيُِطِع يفَال ورَمواتََأربعَ(ََوَرُسوَلهَََُوَمن

َ-(:الفتحََ–ال زابََ–الَورََ–َ)الَ اء
 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مجحج مث هت ُّٱ -1

 .الَ اء َّ  مظ حط مض خض جضحض مص  خص حص

 .الَور َّ جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك  ٱُّٱ -2

 جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب  ٱُّ -3
 .ال زاب َّ جس مخ

 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٱُّٱ -4

َ.الفتح َّ يف ىف يث ىث نث مث  رثزث يت ىت نت مت زت
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ََالضبطَوالفوا دَ/
َأوَلالَ ػاءََحََتََفَػػ:َ)َالضػبطَابعبملػةَاَلنشػا يةَ ا ػدة لػ ََالربمػةاؼبواضػعََنضبط -ٔ

(َاؼبنصػودََأوَلالَ ػاءَةَالفػتح َوممػ َ)َ(َأيَسػوَرَحََتََفَػػ( َوممػ َ)ََأ زابَالَػور
 َمنَسورةَالَ اء.َالوؿبهَاؼبوضعَ

( َوبمػػػػػػػدهاَيفَ رث يت ىت نت مت زتبمػػػػػػػدهاَيفَالَ ػػػػػػػاءَوالفػػػػػػػتحَ)َ -ٕ
(َ ىف يث ىث نث مث(َوبمػػػػػػػػػػدهاَيفَالفػػػػػػػػػػتحَ)َ جض مصالَ ػػػػػػػػػػاءَ)َ
مػػنََالػواو(َ بػلَ مصمػنَ)ََاػبػاء:َ ا ػدةَاليتيػجَاؽبجػا   لػ ََونضػبط ما

 (.مث)

(ََاؼبوضعَالثاِنفنطَيفَالَ اءَ)ََموةَوا دةوردتََ(ََوالوَُّسوؿَََللَََّوَمنَيُِطِعَاَأماَ)
 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱٱ(:ٜٙاويةَ)

َونضبط ا َّىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت
َ. ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل َ
َ (َ َالوَُّسوؿََأما َيُِطِع َفوردتََمَّْن َوا دة( ََموة (َ َالَ اء َيفَسورة َاؼبوضعيفَالنوحف
 حن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خلٱُّ(:ٓٛ(َاويةَ)َالثالم
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط ا  َّ من خن

َََ)َاضػػػػبطَمواضػػػػعَ/َٖٗٓٔسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ َََ)(اْلَفػػػػْوُزَاْلَمِظػػػػي ََذلِػػػػ اْلَفػػػػػْوُزَََوَذلِػػػػ
َََ)(اْلَمِظػػي َُ َََ()اْلَفػػػْوُزَاْلَمِظػػػي َُُهػػػَوَََذلِػػػ اْلَفػػػْوُزََؽَبُػػػوََََهػػػَذاَِإفََّ()اْلَفػػػْوُزَاْلَمِظػػػي َُهػػػوََََوَذلِػػػ
َ؟.(اْلَمِظي َُ

َََوردتَ)َ/ََٖٗٓٔاعبوابَر  َََََ َاْلَمِظي َََذِل سورََأربعمواتَيفََطب ة(َاْلَفْوُز
 ل ََونضبط ا َ(َالتةابنَ–الصفََ–َ)َالثاِنَوالثالمَ(َموضمافالتوبةََ–اؼبا دةَ)

َ-: ا دةَالضبطَابلشمو
"ََََ َيَػْوـََاْلتَػَةابُنَََْموَّتَػْ َُِصفَّْبََماِ َدٌةَلِلتَّا ِِبَ ََ***ِكْنَأََمَاَطَبَْ ةََُ"َ اْلَفْوُزَاْلَمِظي َََُذِل



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖٖ٘ 

 ٰه  مه جه هن من خن حن جنمم خم حم  جم هل مل خل ٱُّٱ -1
 .اؼبا دة َّ  هث مث هت مت هبمب هئ مئ هي مي حيخي جي

 .التوبة َّ مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -2

 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم

 .ةالتوب َّ ٰذ يي ىي مي  حيخي

 مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -4
 .الصف َّ جف مغ جغ

 جم هل مل  خل حل جل مك لكخك حك جك مقحق مف خف  حف  ٱُّٱ -5

 حي جي مهٰه جه هن من  خن حن جن مم خم حم

َ.نالتةاب َّ  مي خي
ََالضبطَوالفوا دَ/

َكػػػػلَموضػػػػعَوردَيفَسػػػػورةَ ابلَ ػػػػبةَلكػػػػلَاؼبواضػػػػعَفػػػػالَااػػػػكاؿَوَلَلػػػػب،َفي ػػػػاََلف
 مييفَنفػػ،َال ػػورة َوهَػػاَلػػديَاَ)ولكػػنَاللػػب،َوبػػدثَإذاَتكػػورتَأكثػػوَمػػنَصػػيةةَ

َكلمةَ)َيي ىي  (َفاجمل اَرابطاَؽبا.َ ٌّ(َونضبط اَأنهَأت َيفَاؼبوضم َمم ا

ََأما (َََ َاْلَمِظي َََُوَذِل ََاْلَفْوُز َورد َوا دة( َاويةََموة َالَ اء فنطَيفَالنوحفَيفَسورة
 خس حس جس  مخ جخ مح جح مجحج مث هت ٱُّٱٱ(:ٖٔ)
َونضبط اََّ  مظ حط مض خض حضجض مص  خص حص مس

 .ةَالمَايةَابويةَالو يدة ا د ل َ

َََأماَ)َ َ–َاؼبوضعَالوؿمواتَيفَال ورَ)َالتوبةََأربعوردتََ(َاْلَفْوُزَاْلَمِظي َُُهَوَََذِل
ََ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط ااغبديدَ( ََ–الدخافََ–يون،َ

"ََََ َْلَتَػْوبَُةَيُػْوُنَ،ََوَدَخاُفَاغبَِْدْيدَْ ََُ***َيفَاْلُنْوحِفَاْلَمِجْيدََْأَْربَػَمةٌَ"ََاْلَفْوُزَاْلَمِظي َُُهَوَََذِل
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 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -1

 حض جض مص خصحص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج

 .التوبة َّ  مض خض

  ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ -2

 .يون، َّ ِّ خض حض جض مص

 .الدخاف َّ حض خض حض جض مص مسخس حس  جس  ٱُّٱ -3

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -4
 .اغبديد َّ ىي خض حض جض مص  يهىه مه جه ين ىن من خن

َالضبطَوالفوا دَ/
َ َكلمةَ)َ خض حض جض مصيفَالتوبةَ) َاؼبوضعَاضبطهَمع َال َ حب(َهذا )

َبدأتَباَاويةَ ىََلَتلتب،َ ليَ.
ََََ)َأما غافو( ََ–َاؼبوضعَالوابعيفَال ورَ)التوبةََمو فوردتََ(َاْلَفْوُزَاْلَمِظي َُهوََََوَذِل

ََ-: ا دةَالضبطَابلشمو ل ََونضبط ا
َََََ َبَ"ََغاِفٌوَلِػَمنَْهللاَُ َفِػ َاْلُنْوحِفَاْلَمِظْي ََموََّ فََْْلَواوَِابََِ***َ"َاْلَفْوُزَاْلَمِظي َُهوََََوَذِل

 حص مسخس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ -1

  مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص

 خلحل جل مك لك  خك حكجك مق حق مف خف حفجف

 .التوبة َّ  خم حم جم هل مل

 جم هل مل ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه ُّٱ -2

 .غافو َّ ُّ حم
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َ

ٖ٘٘ 

ََ/الضبطَوالفوا دَ
(َف تػػػبَهَػػػاَبػػػز دةَ حب(َوهػػ َاكثػػػوَمػػػنَكلمػػةَ)َ حطيفَالتوبػػةَأتػػػبَكلمػػػةَ)ََ -ٔ

مػنََالػواو(َمعَز دةَ حطمنَ)ََاللف(َز دةَ حم جم هل مل)ََالواو
َكلمػػػةَ)َمل)  جض مص)ََواو(َأتػػػبَبػػػالَ حب( َبيَمػػػاَاويػػػةَالػػػ َأتػػػبَفي ػػػا
 (. خض حض

(َ لػػػ َخي حي - ىه)ََواوات(َمػػػعَ ملمػػػنَ)ََالػػػواويفَغػػػافوَاربػػػطَز دةَ -ٕ
 .اؼبوافنةَواجملاورة ا دةَ

(َإَلَيفَموضعَوا دَيفَسورةَ ىه مه(َبمدَ)َ حيملَأتتَكلمةَ)ََ/ََٔمال ظة
 هت مت(َوموضعَاؼبا دةَوالتةابنَومعَصيةةَ)َ....مل خلالتوبةَلدىَ)
َ(َفنط. مث

َ-يفَالتوبةَفا دةَلطيفةَوػبصت اَيفَهذينَالبيت :َ/َٕمال ظةَ
َفةَ***ََوفِػ َاْلتػَّْوبَِةَفَاِ َدٌةََلِطيػَْفة َتَػتَػَملَُّقَبػػػَِأْيَ ِوََوأيَْبَِنَاْلَصِحيػْ

ََكاَنْبَاِبْلَيَ اِرََ َأِمْ ََ***َ"َِمْنََصَفَحِةَاْلَيِمْ ََُهوَََاْ ِذْؼَ" ََوَأِضْفَ اَِإْف
فنطَيفَالنوحفَيفَسورةَالصافاتََموةَوا دةفوردتََ(َاْلَفْوُزَاْلَمِظي ََُؽَبُوَََهَذاََِإفَََّ)َأما

 نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱٱ(:ٓٙاويةَ)
 . ا دةَالمَايةَابويةَالو يدة ل ََونضبط اََّ  رث يت ىت

َاػبالصةَ/
َ َ يت ىتوردتَ) )ََٖٔ َالكو  َالنوحف َيف َالضبطََ ل َونضبط اموة  ا دة
َ-:ابغبصو
ٔ- ََ(َََ التوبةََ–اؼبا دةََسورَ)َأربعيفَمواتََطب،(َوردتََاْلَفْوُزَاْلَمِظي ََذِل

 .(َالتةابنَ–الصفََ–َثالمَ""َالثاِنَوالَموضماف
ٕ- َ(َََ  فنطَيفَالَ اء.َموةَوا دة(َوردتََاْلَفْوُزَاْلَمِظي َََُوَذِل
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ٖ- َ(َََ َاؼبوضعَالوؿمواتَيفَال ورَ)َالتوبةََأربعوردتََ(َاْلَفْوُزَاْلَمِظي َُُهَوَََذِل
 اغبديدَ(.َ–الدخافََ–يون،ََ–

ٗ- َ(َََ  غافو(.َ–َاؼبوضعَالوابعلتوبةَيفَ)اَموت (َوردتََاْلَفْوُزَاْلَمِظي َُهوََََوَذِل
 فنطَيفَالصافات.َموةَوا دةوردتََ(َاْلَفْوُزَاْلَمِظي ََُؽَبُوَََهَذاََِإفََّ)َ -٘

َ-(:َد.َأضبدَالكبي  ماَالفوؽَب َهذهَاػبواتي ؟.َ)ََفا دةَ/
َاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػػي ََُ َػػدماَ ػػاؿَتمػػا:َ)َسػػورةَاؼبا ػػدةىفَ ََ (َخػػرب َربَالمػػاؼب َينػػوؿَهػػؤَلءَََذلِػػ
َاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػػي ََُذينَمهنع هللا يضرَورضػػواَ َػػهَ ػػاؿَ)الػػ ََ َكمػػاَ ػػاؿَ ػػنَاعبَػػةَ ي ػػ َ َػػدماَد ػػاَََذلِػػ )

َأَنْػػَبَاْلَمزِيػػُزَاغبَِْكػػيُ َ﴿َلنومػػهَ) ََ ﴾َ َػػاَؿَِٛٔٔإْفَتُػَمػػذِّبْػُ ْ َفَػػِإنػَُّ ْ َِ بَػػاُدَؾََوِإْفَتَػْةِفػػْوَؽَبُػػْ َفَِإنَّػػ
َفُعَالصَّادَِ ِ َ َِصْد ُػُ ْ َؽَبُْ ََجَّػاٌتَذَبْػوِيَِمػْنَرَبِْتَ ػاَاْلَنْػَ ػاُرََخالِػِديَنَِفيَ ػاَأَبَػًداَاللَََُّهَذاَيَػْوـَُيَػَػْ

َاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػػيُ َ﴿ ََ ُ ْ ََوَرُضػػواََ َْػػُهََذلِػػ َ ػػَػْ َاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػػي ََُ﴾َاؼبا ػػدة(َ)َٜٔٔرِضػػَ َاللََُّ ََ (َََذلِػػ
َاْلَفْوُزَاْلَمِظي ََُخربَأنبَانجحَ) ََ َخربَفنط.(َََذِل

َاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػي ََُأضػػاؼَواوَ)َيفَالَ ػاء ََ (َتلػػََ ػدودَهللا َهَػػاؾَفنػطَؼبػػنَحمػنَوكػػافَََوَذلِػ
َاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػػي ََُصػػاد اًَيفَ باداتػػهَ) ََ (َوهػػذاَأسػػاسَاعبَػػة َمػػنَدخػػلَاعبَػػةَ)َفَمػػْنَُزْ ػػزَِحَََذلِػػ

(َلكػػنَفػػاز َالفػػوزَأنػػواعَهَػػاؾَفػػوزََواف﴾َحؿَ مػػَ٘ٛٔ ػػِنَالَّػػاِرََوأُْدِخػػَلَاعْبَّػػَةَفَػَنػػْدَفَػػاَزَ﴿
فيػهََواو%َوهَػاؾَفػوزَ ظػي َلكػنَيفَأ ظػ َمَػهَوال ظػ َمَػهَهػوَالػذيَفيػهَٓ٘ؾبػّودَيمػنَ

َاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػػػي ََُ  ػػ َ) ََ َاْلَفػػػْوُزَاْلَمِظػػي ََُ(َهػػذاَالثػػاِنَ)ََوَذلِػػ ََ (َؼبػػنَيطيػػعَال كػػػاـَيفَََوَذلِػػ
َُ ػػَالكتػػابَوال ػػَةَ ػػالؿَو ػػواـَ ػػاؿَ) ََ ََوَمػػْنَيُِطػػِعَاللََََّوَرُسػػوَلُهَيُْدِخْلػػُهََجَّػػاٍتَتِْلػػ ُدوُدَاللَِّ

َََذَبْوِيَِمْنَرَبِْتَ ػاَاْلَنْػَ ػاُرََخالِػِديَنَِفيَ ػاَ (َهػ َالطا ػةَمػنَ﴾الَ ػاءٖٔاْلَفػْوُزَاْلَمِظػيُ َ﴿ََوَذلِػ
واغبػواـَهػذهَهػ َ﴾َالنفػاؿ(َابغبػالؿََٕٓأِطيُمػواَاللََََّوَرُسػوَلُه﴿َيطعَالوسوؿَفنػدَأطػاعَهللاَ)

ََََالتنوى َإذاًَفي اَواوَ) َ(َهذاَوا د.َََوَذِل
ََأضاؼَهوَبػدوفَواوَيفَ ولػهَ)َسورةَالتوبةيفَ ََ ﴾َالتوبػة(َمػنَٕٚاْلَفػْوُزَاْلَمِظػيُ َ﴿َُهػوَََذلِػ

َواْلُمْؤِمَُػوَفََواْلُمْؤِمََػاُتَبَػْمُضػُ ْ ََه َهؤَلء؟َالذينَه َ مووفَابؼبمػووؼَويَ ػوفَ ػنَاؼبَكػوَ)
َ ػػْوَفََ ػػِنَاْلُمََْكػػِو﴿أَْولَِ يمػػنَخّصػػّصَأفََهػػو(ََ﴾َالتوبػػةٔٚيَػػاُءَبَػْمػػٍ ََ ُْمػػُووَفَاِبْلَمْمػػُووِؼََويَػَػْ
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َُهػػَوَاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػػي ََُهػػذاَالفػػوزَفػػوزَفويػػدَ) ََ َُهػػَو(َ)ََذلِػػ ََ َوِإَذاََ(ََلَفػػوزَغػػيهَيفَمنامػػهَ)َذلِػػ
لفَهَػػػاؾَغػػػيهََهػػػونينَملَينػػػلَ(َيفَيطممػػػنَوي ػػػَ﴾َالشػػػمواءَٓٛموِْضػػػُبَفَػُ ػػػَوََيْشػػػِفِ َ﴿

(َمػاَََوِإَذاََموِْضُبَفَػُ َوََيْشِف ََِيطمموفَوي نونََهَاؾَحخووفَأبوؾَأمََالدولةَاخلَهَاَ)
َُهػػَوَاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػػي ََُيفَغػػيهَوَلَالطبيػػجَهػػذاَأسػػبابَبيَمػػاَهَػػاَ ػػاؿَنفػػ،َالشػػ ءَ) ََ (ََََذلِػػ

َيهَطا ةَاغبالؿَواغبواـ.َأضاف اَلك َيب َأفَهذاَفوزَمتميزَلفَفَهوكلمةَ
َُهػػَوَاْلَفػػْوُزَاْلَمِظػػػيُ ََأضػػاؼَالػػواوَواؽبػػػاءَينػػوؿَتمػػا:َ)َسػػورةَالتوبػػػةيفَمو ػػعَحخػػوَيفَ ََ َوَذلِػػػ

َؽَبُػػُ ََ(َهػػذهَللشػػ داءَ)َ﴾َالتوبػػةٔٔٔ﴿ ِإفََّاللَََّاْاػػتَػَوىَِمػػَنَاْلُمػػْؤِمََِ َأَنْػُفَ ػػُ ْ ََوأَْمػػَواؽَبُْ َِِبَفَّ
يػػِلََواْلُنػػْوَحِفََاعْبَّػػَةَيُػَنػػاتُِلوفََ قبِْ َفَػيَػْنتُػلُػػوَفََويُػْنتَػلُػػوَفََوْ ػػًداََ َلْيػػِهََ نًّػػاَيفَالتػَّػػْورَاِةََواإْلِ يفََسػػِبيِلَاللَِّ

َُهػػػػَوَاْلَفػػػػْوُزَاْلَمِظػػػػي ََ َفَاْستَػْبِشػػػػُوواَبِبَػػػػػْيِمُكُ َالَّػػػػِذيَاَبيَػْمػػػػُتْ َبِػػػػِهََوَذلِػػػػ ُ ََوَمػػػػْنَأَْوىَفَِبَمْ ػػػػِدِهَِمػػػػَنَاللَِّ
(َ طماًَأفَفوزَالش داءَأ وىَمنَفوزَالذينَيتبموفَاغبالؿَواغبػواـَالطا ػةََتوبة﴾َالٔٔٔ﴿

َبػهَولكػنَهػذاَملَيكػنَملزمػاًَبػهَأفَيَػاؿَالشػ ادةَ لفَهذاَإضافة َاغبالؿَواغبواـَأنػبَملػـز
ََََفَاؿَالش ادةَ اؿَ) (َواوَالن  َجاءَابلواوَوهوَمماً َهللاَسبحانهَوتما:َين  َِبفَََوَذِل

لفػػوزَالفويػػدَاؼبتميػػزَجػػداًَؼبػػاذا؟َلفَفي ػػاَاػػ ادة.َأنػػبََل ػػاَكػػلَز دةَ وكػػةَيفَهػػذاَهػػوَا
تةيػػيَيفَاؼبمػػ َف َػػاؾَالو:ََخػػرَبَالثانيػػةَللمتنػػ َالصػػاد  َالثالثػػةَؼبػػنَاتبػػعَاغبػػالؿَواغبػػواـَ

َُهَوَاْلَفْوُزَاْلَمِظيُ (.َ ََ َالوابمةَللش داءَ)َوَذِل
(َإّفَمؤكِّػدةَمثَهػوَمثََ﴾َالصافاتٓٙؽَبَُوَاْلَفْوُزَاْلَمِظيُ َ﴿َِإفَََّهَذاَ اؿَ)َيفَالصافاتأخياًَ

َلـَتوكيػػدَإّفَ لػػ َهػػو َيمػػنَهػػذاَممَػػاهَفػػوزَ جيػػجَمػػىَهػػذا؟َهػػذاَ َػػدماَالَػػاسَدخلػػواَ
اعبَػػةَو ااػػواَب ػػمادةَو ػػورَ ػػ َوأمػػاكنَرا مػػةَجػػداًَوجال ػػ َيفَؾبػػال،َ لػػوةَويفَهػػذهَ

 ػدَ ػاؿَوهللاَ َصبا ػةَاضبػدواَهللاَ لػ َهػذاَالػذيَكبػنَالَممةَالمظيمةَفازواَفػوزاًَ ظيمػاًَفوا
ََكػاَفَيلَ َػوِيٌنَ﴿َفيهَ) ُ ْ َِإِّنِ ََلِمػَنَاْلُمَصػدِِّ َ َ﴿ٔ٘ َػاَؿَ َا ِػٌلَِمػَػْ ََ ﴾َأَ ِػَذإَ٘﴾َيَػُنػوُؿَأَ َّػ

ََػػاَوَُكَّػػاَتُػػػوَااًبََوِ ظَاًمػػاَأَ َّػػاََلَمػػِديَُوَفَ﴿ َكػػاَ﴾َالصػػافاتِٖ٘متػْ فَملحػػداًَأوَ(َمػػاَيفَحخػػوةَواخل
َكافَأواََرويداًَرويداًَأفَهبملنَأكفػوَفػذاؾَ ػاؿَ ايو ياًَفناؿَلهَوهللاَالمظي َهذاَالوجل

(َطبمػػاًَيفَاوخػػوةَ ػػوان َ جيبػػةََلََ﴾َالصػػافاتٗ٘ َػػاَؿََهػػْلَأَنْػػػُتْ َُمطَِّلُمػػوَفَ﴿َلػػهَاوخػػوَ)
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وىَكػلَيوجدَم ا ةَوَلَم افةَوَلَجاذبيةَمػنَالصػمجَتصػورهاَوأنػبَجػال،َفبكػنَأفَتػ
الكوفَيفَغبظةَوا دةَفنػطَخطػوَيفَابلػََتػوىَفػالفَيفَج ػَ َتػواهَأوَفػالفَيفَاعبَػةَتػواهَ

(َانظػػوواَ لػػ َج ػػَ َوإذاَهػػذاََ َػػاَؿََهػػْلَأَنْػػػُتْ َُمطَِّلُمػػوفَََ لػػ َخػػواطوؾَالػػذيَتويػػدهَوبػػدثَ)
﴾َ٘٘عبَِْحػيِ َ﴿فَاطََّلَعَفَػػَوَحُهَيفََسػَواِءَاَصا بهَالذيَكافَسُيِضلهَوإذاَبهَيفَج َ َ اؿَلهَ)

َِكػػػػػْدَتَلَتُػػػػػػْوِديِنَ﴿ َِإْف ََلُكَْػػػػػُبَِمػػػػػَنَاْلُمْحَضػػػػػوِيَنَ﴿ٙ٘ َػػػػػاَؿََ للَِّ ﴾َٚ٘﴾ََولَػػػػػْوََلَنِْمَمػػػػػُةََرّبِّ
(َاغبمػػػدََالػػػذيَخلصػػػنَفارتمػػػجَ َػػػدماَرأىَهػػػذاَاؼبَظػػػوَيفَاعبحػػػي َوهػػػوَيفََالصػػػافات

َكػافَمػنَاؼبمكػنَالَمي َاموَابلفوؽَاؽبا ل َهػذاَالفػزعَالكػربَالػذيَيميشػوفَفيػهَأ هػلَالَػار
َكفػوَابَأوَمػاَاػاكلَذلػََأوَ لوَأنهَأطاعَهذاَاإلن افَوصارَايو ياًَأوَصارَملحػداًَأو
َ َكػلَؾبػـو ػنهَيمػنَهػذاَاإلن ػافَطبمػًا  اؿَلهَتما:َننتلَم لماًَنكفِّوهَأوَننتلَاخصػاًَنف ِّ

ُءَيَػْوَمئِػػٍذَبَػْمُضػػُ ْ َلِػػبَػْمٍ ََ ػػُدوَيَيفَانسَأضػػلوهَ) َاْلُمتَِّنػػَ َ﴿َاْلَِخػػالَّ (َؼبػػاََ﴾َالزخػػوؼِٚٙإَلَّ
َكثػػيَمػػنَالَػػاسَدخلػػواَ يػػوىَالفػػوؽَالػػذيَهػػوَفيػػهَواعبحػػي َالػػذيَبػػواهَارتمػػجَأنػػبَيفَالػػدنيا
َ سجوفَورأواَأدواتَتمذيجَخياؿَ ل َ  َغوةَوا دَمػَ  َىبوجونػهَلمػٍوَمػاَيشػموَبكػـو

َكيفَخلصَمنَهذاَالمذابَالػذيَكػافَفيػه؟َهػذاَ ػذاب الػدنياَفكيػفَ ػذابََهللاَوالوضبة
َِكػػْدَتَلَتُػػػْوِديِنَ﴿َاوخػػوةَ) َِإْف ََلُكَْػػُبَِمػػَنَاْلُمْحَضػػوِينََٙ٘ َػػاَؿََ للَِّ (َإ:ََ﴾ََولَػػْوََلَنِْمَمػػُةََرّبِّ
ََمْوتَػتَػََػاَاْلُوَ:ََوَمػاَكَبْػُنَدبَُمػذَِّبَ َ﴿ٛ٘أََفَماَكَبْػُنَدبَيِّتِػَ َ﴿َأفَ اؿَ) ﴾َِإفَََّهػَذاَؽَبُػَوَٜ٘﴾َِإَلَّ

(َيمػنَكبػنَلػػنَنػدخلَج ػػَ َولػنَمبػوتَولػػنَكباسػجَمػػوةََ﴾َالصػػافاتٓٙاْلَفػْوُزَاْلَمِظػيُ َ﴿
َ(.ََِإفَََّهَذاَؽَبَُوَاْلَفْوُزَاْلَمِظي ََُأخوى!َيكادَهبنَمنَالفو ةَ)

َوَرُسوَلهََُ)َك َموةَوردتَ/َٖ٘ٓٔسؤاؿَر  َ َ؟.(ََوَمنَيَػْمِصَالّلََ
يفَال ورَمواتََثالثَ(َِصَالّلَََوَرُسوَلهََُوَمنَيَػمََْ)وردتَ/ََٖ٘ٓٔاعبوابَر  َََََ

َ َو ل ََ(اعبنَ–ال زابََ–)الَ اء َالثالثة َال ور َيف َبمدها َالذيَجاء ونضبط
"َويتمدَ دودهَفندَضلَََوَمنَيَػْمِصَالّلَََوَرُسوَلهََُ"َاليتيجَبذهَاعبملةَاَلنشا ية:َ)

َ-:(َولهَانرَج َ 
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َ

ٖٜ٘ 

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -1
 .َ اءال َّ  لك خك حك جك

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

 .ال زاب َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ ُّٱ -3
َ.اعبن َّ جخ مح

َ؟.(ََخاِلًداَِفيَ اَ)َاضبطَمواضعَ/َٖٙٓٔسؤاؿَر  َ
َََََ ََٖٙٓٔاعبوابَر   َِفيَ اَ)وردتَ/ الَ اءََيفَال ورَ)َمواتثالثََ(ََخاِلًدا

َ-(:َ ببَاثَتافَمنَالَ اء:َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط ا(ََلتوبةاَ–َموضماف
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ  لك خك حك جك

 من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن

  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -3
َ.التوبة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

ََالضبطَوالفوا دَ/
 (.َوالنتلَالممد)ََوَ(َالمصياف)ََالَ اءَيفَموضم ََ -ٔ

 .وبادوفَهللاَورسولهيفَالتوبةَللذينَ -ٕ

لنػػهَ ػػذابَابلَػػارََ(ََخالِػػًداَِفيَ ػػاَ)أاػػدََاو تَالػػثالثالو يػػدَابلمػػذابَيفََفا ػػدةَ/
َكػػافَيفَاعبَػػة َيكػػوفَ(َََخالِػػًدا)َوابلو ػػدة َ يمػػنَمَفػػوداًَلفَالو ػػدةَ ػػذابَ ػػىَلػػو

ولػذلََيفَالَػارَذكػوََثنيػلَجػداً.و دهَلي،َممهَأ ػدَوَلَيػتكل َمػعَأ ػدَهػذاَاػ ءَ
أمػػاَاعبَػػةَملََ(َِفيَ ػاََخالِػػًدااَنرًاََيُْدِخْلػهََُ)أمػوينَذكػػوَ ػذابَالَػػارَو ػذابَالو ػػدةَفنػػاؿَ
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يػذكوَخالػداًَلفَدا مػاًَفي ػاَاجتمػاعَفيػ ن،َمػنَنمػي َاَلجتمػاعَومػاَيفَاعبَػةَمػنَنمػي َ
َػاهَأكثػوَمػنَوا ػدَفناؿَخالدين.َمثَهَاؾَأموَحخػوَؼبػاَ ػاؿَيدخلػهَجَػاتَابعبمػعَمم

ربتمػلَاؼبفػودَواعبمػع َ مومػاًَأكثػوَالكػالـَأنػهَيبػدأَابؼبفػودَمثَ )َفيمػاََ(ََمػنََْ)يدخلَ
َاوِخػػػِوََوَمػػػاَُهػػػ ََبمػػػدَمػػػاَيبػػػ َهػػػذاَالشػػػ ءَ) َوِمػػػَنَالَّػػػاِسََمػػػنَيَػُنػػػوُؿَحَمَّػػػاَاِبللََِّواِبْليَػػػػْوـِ

َكػػافَمثَهبمػػع.َمػػعَاعبَػػةَ(َهػػذاَهػػوَالكثػػوَيبػػدأَابؼبفػػودََ(َالبنػػوةٛ)َدبُػػْؤِمَِ ََ اؼبػػذكوَأً 
 ػػذابَوأمػػاَيفَالَػػارَففي ػػاََنمػػي َاعبَػػةَونمػػي َالصػػحبة ػػاؿَخالػػدينَلفَفي ػػاَنميمػػافَ

و ػػػػدَأت)َخالػػػػدينَيفَالَػػػػارَوملَتػػػػودَيفَاعبَػػػػةَخالػػػػداًَفي ػػػػاَأبػػػػداًََالَػػػارَو ػػػػذابَالو ػػػػدة
انػةَينولػوفَوخالداًَوخالدينَأت)َمػعَالَػار.َ ػذابَأهػلَالَػارَابإلاػياؾَكػ فَيكػوفَإه
د.َفاضػػلَ)َلبمضػػ  َأنػػبَكَػػبَكػػذاَوأنػػبَكَػػبَكػػذاَىبتصػػموفَوهػػذاَ ػػذابَحخػػو.

َ(ال اموا  
ِ  وَََ)َ(ََوالالَِّ)ََ)َاضبطَمواضعَ/َٖٚٓٔسؤاؿَر  َ َ؟.(َالالَّ

َكلمةََمو فَوردتَ(ََوالالَِّ)ََ)كلمةََأما/ََٖٚٓٔاعبوابَر  َََََ يفَالَ اء َوأما
ِ  وََ) َ-:يفَالطالؽَويفَنف،َاويةَمو ف(َأيضاَوردتَالالَّ
 جن يمىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن

 .الَ اء َّ مي  خي

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىنمن خن
 ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
 .الَ اء َّ نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ
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َ

٘ٗٔ 

  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ -3

 حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض

َ.الطالؽ َّ مك لك خك حك جك مق
َ-(:َال اموا  َد.َفاضل)ََماَالفوؽَب َالا  َوالا)َيفَالنوحفَالكو ؟

لكػػنَمػػنَخصوصػػيةَاَلسػػتمماؿَيفَالنػػوحفَالكػػو َأنػػهََوالا ػػ َالػػال)النػػوحفَاسػػتمملَ
َ. .يفَ ال َالِظ ارَوالطالؽَفنطَالا  استمملَ

لكػػنَهػػذاَمػػنَخصوصػػياتََبيَ مػػاََلَتفػػوؽ َواللةػػةَالػػال)وفيمػػاَ ػػداَذلػػََي ػػتمملَ
 َاسػتمملَاللةػةكبنَ َدانَاؽبمزةَثنيلػةَيفََ استمماؿَالنوحفَالكو َوهوَاختيارَ جيج

يفَ ال َالِظ ارَوالطالؽَالػ َهػ َثنيلػةَ لػ َاإلن ػاف.َوك مبػاَتنػاربَكبػيَيفََالا  
َالػػاءلي ػػبَمشػػتنةَولكػػنَك هنػػاَمتناربػػةَيفَاللفػػاَمػػعََالا ػػ اَلاػػتناؽَبيَ ػػا َطبمػػاًَ

واؼبظػػاِهوَواؼبطلػػقََالتمػػجَواإلبطػػاءَواَل تبػػاسَواعب ػػدَواؼبشػػنةَوالشػػدةت ػػتخدـَمػػعََو
 .مبطػػػػػػػ َ ػػػػػػػنَاموأتػػػػػػػهَبميػػػػػػػدَ َ ػػػػػػػاَوفي ػػػػػػػاَمشػػػػػػػنةَ لػػػػػػػ َالطػػػػػػػوف  َاختيػػػػػػػارَ جيػػػػػػػج

مبط َ َ ا َؿبتب،َ َ اَفيهَج دَومشػنة َفنػطَيفَالظ ػارَوالطػالؽَاسػتممل اَفنػطَ
َ.الا) َاستمملَا َاغبالت .َأماَالبيفَهات 

(َوملَاذكونبػػاََلنػػهَاؼب ػػ َافَأوضػػحََالا ػػ (َ)ََالػػا))ََواوطبمػػاَأتػػبَبػػالََ ظػػةَ/مال
َ(.َالا)(َأتبَفنطَمعَالظ ارَوالطالؽ.َومعَغينباَأتبَ)ََالا  أفَ)َ

َ؟.(َاْلَفاِ َشةَََ)َك َموةَوردتَ/َٖٛٓٔسؤاؿَر  َ
َََََ َ–الَ اءََيفَال ورَ)مواتََطب،َ(َاْلَفاِ َشةَََ)وردتَ/ََٖٛٓٔاعبوابَر  

َ-(:المَكبوتََ–الَملََ–الَورََ–ال واؼَ
 جن يمىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن

 .الَ اء َّ مي  خي
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 .ال واؼ َّ حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -2

 حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ٱُّٱ -3
 .الَور َّ جه هن من خن حن جن ممخم

 .الَمل َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ -4

 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ -5
َ.المَكبوت َّ  مث هت

ََالضبطَوالفوا دَ/
(َاؼبنصودَبػاَ)َأيَيػزن َ( َويفَ جم يل ىل مل خليفَالَ اءَ)َ -ٔ

أي:َالمػػػػػػػػػورَالشػػػػػػػػػَيمةَاؼب ػػػػػػػػػتنبحةََ( لك خك حك جك  مق حق)ََالَػػػػػػػػػور
 (.َتف يَال مدي)َ.اؼب تمظمة َفيحبوفَأفَتشت وَالفا شة

ةَلػػػوطَ ليػػػهَال ػػػالـَمػػػعَيفَال ػػػواؼَوالَمػػػلَوالمَكبػػػوتَجػػػاءتَيفَسػػػياؽَ صػػػ -ٕ
َ ومه.

َ؟.(َفَِإفََاِ ُدواََْ)َك َموةَوردتَ/َٜٖٓٔسؤاؿَر  َ
َ–يفَال ػػػػػػػورَ)الَ ػػػػػػػاءََمػػػػػػػو فَ(َفَػػػػػػػِإفََاػػػػػػػِ ُدواََْ)وردتَ/ََٜٖٓٔاعبػػػػػػػوابَر ػػػػػػػ َََََ

 -(:النماـ

 حن جن يمىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -1

 .الَ اء َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن

 ٰىري  ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -2

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي

َ.النماـ َّ مب خب
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َ

ٖ٘ٗ 

ََالضبطَوالفوا دَ/ َيفَالنماـَ ىن  من خنبمدهاَيفَالَ اءَ) (َوبمدها
(َخنمنَ)َاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا   ل ََونضبط ما(َٰى  ين ىن)

َ(. ٰى  ين ىنمنَ)ََالالـ بلَ
َ؟.(َتَػوَّااًبَرَِّ يًماَ)َوردتأينََ/َٓٗٓٔسؤاؿَر  َ

َ-:كالنباَيفَالَ اءَمو فَ(َتَػوَّااًبَرَِّ يًماَ)وردتَ/ََٓٗٓٔاعبوابَر  َََََ
 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -1

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ

 يف ىف  يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت  زت

 .َٚٔ–َٙٔالَ اء:َ َّ يق ىق

  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -2
 مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت
 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
ََ٘ٙ-َٗٙالَ اء:َ َّ  حف جف مغ جغ مع جع

ََالضبطَوالفوا دَ/
 مخ)َالثػػػاِن َوبمػػػدهاَيفَاؼبوضػػػعَ( نب مب زب ربَ)َالوؿيفَاؼبوضػػػعَبمػػػدهاَ
مػنََالفػاء(َ بػلَربمػنَ)َاؽبمػزة:َ ا دةَاليتيػجَاؽبجػا   ل ََونضبط ماَ(حس جس

 (.مخ)

ػػػػػَوءَََيَػْمَملُػػػػػوفَََلِلَّػػػػػِذينََلػػػػػديَاَ)ََمال ظػػػػػةَ/ َيَػْمَملُػػػػػوفَََِذينََلِلَّػػػػػ(َوَ)َٚٔ......َجِبََ الَػػػػػةٍََال س
َِإَذاََ َضَوََأَ َدُه ََُال َّيَِّئاتَِ (َويفََال سػَوءََ:َيفَالوؿَ)َيفَسػورةَالَ ػاءَ(ٛٔ......َ ىَّ
ػػػيَِّئاتَِالثػػػاِنَ)َ  يػػػمَأفَ ػػػددََ ا ػػػدةَالػػػز دةَللموضػػػعَاؼبتػػػ خو لػػػ ََونضػػػبط ا(ََال َّ

ػػيَِّئاتَِ ػػووؼَ)َ (ََال سػػَوءََكلمػػةَ)َََ َوبمػػد(َال سػػَوءََ(َاكثػػوَمػػنَ ػػددَ ػػووؼَكلمػػةَ)ََال َّ
َِإَذاََ َضػَوََأَ ػَدُه َُ(َأتػبَ)ََال َّيَِّئاتَِ(َوبمدَ)ََجِبََ اَلةٍَأتبَكلمةَ)َ َونضػبط ما(َََ ػىَّ
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َِإَذاََ َضػػػَوَمػػػنَ)ََاغبػػاء(َ بػػػلََجِبََ الَػػػةٍَمػػػنَ)ََالبػػاء:َ لػػ َ ا ػػػدةَاليتيػػػجَاؽبجػػػا   َ ػػػىَّ
َ(.ََأَ َدُه َُ

َ؟.(َجِبََ اَلةٍََال سَوءَََ)َك َموةَوردتَ/َٔٗٓٔسؤاؿَر  َ
الَحلََ–يفَال ورَ)الَ اءََمو فَ(َال سَوَءَجِبََ اَلةٍََ)وردتَ/ََٔٗٓٔاعبوابَر  َََََ
َ-(:َصفحةَأخو
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث رث

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
َ.الَحل َّ  يه ىه مه جه ين

ََالضبطَوالفوا دَ/
(َ نت مت(َ)َ  زت رتف تػػػػػبَبمػػػػػدَ)ََ(َ يبَ)َلَ ػػػػػاء بل ػػػػػاَيفَاَ -ٔ

 . ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َنت)َ ء(َمعَيبمنَ)َالياءنوبطَ

َكلمةَ)  زت رت(َفجاءَبمدَ)َ جمبيَماَيفَالَحلَجاءَ بل اَ)َ -ٕ َ(.ىم(
َتُػْببََُ)َك َموةَوردتَ/َٕٗٓٔسؤاؿَر  َ َ؟.(َِإِّنِ

َََََ َر   ََٕٗٓٔاعبواب /َ َتُػْببََُ)وردت ََمو فَ(َِإِّنِ َ)الَ اء َال ور َ–يف
َ-ال ناؼ(:

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ٱُّٱ -1

 جئ يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .الَ اء َّ خئ حئ

 خن حن جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ -2
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من
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َ

٘ٗ٘ 

 ىب نب مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
َ.ال ناؼ َّ مت زت رت يب

ََالضبطَوالفوا دَ/
 لػػػػػػ ََونضػػػػػػبط ما(َيفَال نػػػػػػاؼَ ىبدهاَ)َ(َيفَالَ ػػػػػػاء َوبمػػػػػػ ننبمػػػػػػدهاَ)َ

( َطبمػاَبمػدَ ػويفَ ىبمػنَ)ََاليػاء(َ بػلَ ننمػنَ)ََاؽبمزة:َ ا دةَاليتيجَاؽبجا  
َ(. ىب(َوَ)َ ننمنَكلم َ)ََالالـَوَاؽبمزة

َ؟.(َؽَبُْ ََ َذااًبَأَلِيًماَ)َك َموةَوردتَ/َٖٗٓٔسؤاؿَر  َ
َأَلِيمًََ)وردتَ/ََٖٗٓٔاعبوابَر  َََََ ََ َذااًب َيفَال ورَ)الَ اءمواتََأربعَ(َاؽَبُْ 

َ-(:َاإلن افَ-اإلسواءََ–َموضماف
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ٱُّٱ -1

 جئ يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .الَ اء َّ خئ حئ

 .الَ اء َّ مت خت حت جت هب مب خب ٱُّٱ -2

 .اإلسواء َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -3

َ.اإلن اف َّ  اك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ٱُّٱ -4
ََالضبطَوالفوا دَ/

َكػػػلَال ػػػور:ََال ػػػ َواؽبمػػػزةَ ػػػويفََااػػػيؾ -ٔ َ:ابعبملػػػةَاَلنشػػػا يةَونضػػػبط ايفَأظبػػػاء
 (.اثَتاف"َيفَالَ اءََؽَبُْ ََ َذااًبَأَلِيًماَاإلن افَ اؿَلػَإسواءَ")

 (. مب خبوَ)َ(َ لك اكَ)َيفَالَ اءَلدى -ٕ

َكلمةَ)َ -ٖ  (َيفَأوؿَالَ اءَواَلسواء. ىيجاءَ بل ا

 أتبَأخوَحيةَيفَسورةَاإلن اف. -ٗ

َ
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وبَِلسََلُك ََْ)َك َموةَوردتَ/َٗٗٓٔسؤاؿَر  َ َ؟.(ََلََ
َ(الَ اءَ–َالبنوةيفَال ورَ)َمو فَ(َََلَوبَِلسََلُك ََْ)وردتَ/ََٗٗٓٔاعبوابَر  َََََ

َ َالواوَ) َبز دة ََلُك َََْلََوََولكنَيفَالبنوة َلل ورةََوبَِلس َالز دة َ ل َ ا دة َونضبط ا )
َ-:الطوؿ

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ٱُّٱ -1

 جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض

 .البنوة َّ جل مك لك  خك

  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ٱُّٱ -2

 حص مسخس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص

َ.الَ اء َّ  حف جف
ََالضبطَوالفوا دَ/

 جت هبوبمدهاَيفَالَ ػاءَ)َ(َ مث هت مت خت  حتَ)يفَالبنوةَبمدهاََ -ٔ
(َ بػلَ ختمػنَ)ََاؽبمػزة:َاليتيػجَاؽبجػا  َ ا ػدة لػ ََط ماونضب(َ خت حت
 (. جتمنَ)ََالواء

َالو يدة(َفنطَوه َٕ٘(َيفَسورةَال زابَاويةَ) مب زب ربٱوردتَ)ََمال ظةَ/
  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب ربٱٱُّٱيفَالنوحف:
 .َّيك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث

َ
َ
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َ

٘ٗٚ 

َ؟.(َيََِّةٍَِبَفاِ َشٍةَمسبػَََ)َك َموةَوردتَ/َ٘ٗٓٔسؤاؿَر  َ
الَ اءََيفَال ورَ)مواتََثالثَ(َِبَفاِ َشٍةَمسبَػيََِّةٍََ)وردتَ/ََ٘ٗٓٔاعبوابَر  َََََ
بَِفاِ َشٍةََ َأ زابَالَ اءَ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(َالطالؽَ-ال زابََ–

َ-:(َ"َيفَالطالؽَمسبَػيََِّةٍَ
  مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ٱُّٱ -1

 حص خسمس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص

 .الَ اء َّ  حف جف

 حكجك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -2
 .ال زاب َّ  خل حل جل مك لك خك

 جه ين ىن منخن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه

َ.الطالؽ َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ
ََالضبطَوالفوا دَ/

 حي جيمَ َولػذاَتشػػابهَمػاَأتػػ َ بل ػػاَ)َيفَالَ ػاءَوالطػػالؽَالكػالـَ ػػنَن ػاءَاؼبػػَؤَ -ٔ
 .اؼبوضم (َيفَ خي

ََبيَماَيفَال زابَفالكالـَخاصَلَ اءَالَيبَدمحمَم. -ٕ
ََكِثيًاَ)َأينَوردتَ/َٙٗٓٔسؤاؿَر  َ وًا َ؟.(ََخيػْ

ََكِثيًاَ)وردتَ/ََٙٗٓٔاعبوابَر  َََََ وًا َ-(:الَ اءَ-البنوةَيفَال ورَ)َمو فَ(ََخيػْ
 خف حفجف مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ُّٱٱ -1

 .البنوة َّ  حك جك مق حق مف
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  مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ٱُّٱ -2

 حص مسخس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص

َ.الَ اء َّ  حف جف
ًئاَ)َك َموةَوردتَ/َٚٗٓٔسؤاؿَر  َ َ؟.(َِمَُْهََايػْ

ًئاَ)وردتَ/ََٚٗٓٔاعبوابَر  َََََ ََايػْ َحيةالبنوةََ)َيفَال ورمواتََثالثَ(َِمَُْه
َ-(:َالك فَ–الَ اءََ-َالدين

 حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1
 يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 .البنوة َّ خم......ىب نب مب زب رب

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .الَ اء َّ ىه مه جه ين  ىن خنمن حن جن

َ.الك ف َّ حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف حف جف ٱُّٱ -3
ََوا دَ/الضبطَوالف

نػػػوة َوبمػػػدهاَيفَالَ ػػػاءَبالابءَمَ ػػػاَمػػػعَالبػػػاءَنػػػوبطََ( ّٰ َِّ)َ بل ػػػاَيفَالبنػػػوة
 َوبمػػػػدهاَيفَء ػػػػاَمػػػػنَالَالَػػػػوفَواؽبمػػػػزةَمَ ػػػػاَمػػػػعََالَػػػػوفَواؽبمػػػػزةَ(َنػػػػوبطَ ىن)

 ا ػػػدةَربػػػطَ ػػػوؼَمػػػنَ لػػػ ََفالك ػػػفػػػاءَمَ ػػػاَمػػػعَالفػػػاءَ(َنػػػوبطَ لكالك ػػػفَ)َ
 َاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة.

َ
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َ

ٜ٘ٗ 

َ؟.(َبُػْ َتاانًََوِإشْباًَمسِبيَاًََ)َاضبطَمواضعَ/َٛٗٓٔ َسؤاؿَر 
َالَ اءَيفَال ورَ)مواتََثالثَ(َبُػْ َتاانًََوِإشْباًَمسِبيَاًََ)وردتَ/ََٛٗٓٔاعبوابَر  َََََ

(َو بل اَيفَ ىن َ بل اَيفَاؼبوضعَالوؿَمنَالَ اءَ)َ(ال زابََ–َموضماف
َ (َ َ جح مجالثاِن ََونضبط ما( َاليتيج ل  َاؽبجا  َ ا دة منََاؽبمزة:

( َوال َيفَال زابَواضحةََلَلب،َفي اَ جح مجمنَ)ََالفاء(َ بلَىن)
(َابعبمعََلفَسياؽَاويةََ ام يليفَالذينَيؤذوفَاؼبؤمَ َواؼبؤمَاتَو بل اَ)َ

َ-:كل اَابعبمعَ ل َ ك،َاؼبوضعَالثاِنَمنَالَ اءَابإلفواد
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -1

 .اءالَ  َّ ىه مه جه ين  ىن منخن حن جن

 .الَ اء َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱ -2

 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ٱُّٱ -3
َ.ال زاب َّ  من زن رن

ََ/َفا دة
َ-:للدكتورَصباؿَال يدأ  نَماَ يلَيفَهذهَاو تَالثالثَالكالـَالتايلَ

او تَالثالثَكل اَ اببَمنَيكّذبوف َال ياؽَيفَالكذب.َالب تافَهػوَالكػذبَ
فيىَببَفػالفَ

ُ
فػالانًَيمػنَاّد ػ َ ليػهَاػيئاًَغػيَموجػودَفيػه َالب تػافَأاػدَالكػذبَاؼب

يمنَيفييَايئاًَ ليه.َإفيىَالوجػلَ لػ َالوجػلَأيَبتػهَأيَن ػجَإليػهَمػاَلػي،َفيػه.َ
ًئاَأأََتُْخُذونَػُهَبُػْ تَػاانًََوِإشْبػاًَمسِبيَػاًََحيةَسورةَالَ اءَ) (َهللاََ(الَ ػاءٕٓ)ََفالََأَتُْخُذواَِْمَُْهََاػيػْ

 َإ:َ َيئاًَمػػػػنَاؼب ػػػػورَاؼبندمػػػػةَسػػػػابناًَمػػػػبحانهَوتمػػػػا:َيَ ػػػػ َالوجػػػػاؿَأفَ خػػػػذواَاػػػػسػػػ
زوجػػػاهت  َهنػػػ َأفَ خػػػذوهَالمػػػاًَو ػػػدواانًَبػػػدوفَطيػػػجَخػػػاطوَمػػػنَالزوجػػػة َوأهنػػػ َهللاَ

(َو فَاؼبف ػووفَ َػدَالب تػافَ ػالواَملَينػلَهللاََبُػْ َتاانًََوِإشْباًَمسِبيَاًََأأََتُْخُذونَهََُاويةَبنولهَ)
زَوجػػلَأأتخذونػػهَالمػػاًَوالخػػذَالػػ  َيمػػنَ خػذَفػػالفَ خػػذَالشػػي َبةػػيَ ػػقَف ػػوَ ػ
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(َوملَتنػػػػلَأأََتُْخُذونَػػػػُهَبُػْ تَػػػػاانًََوِإشْبػػػػاًَمسِبيَػػػػاًَاػػػػاملَلفَالخػػػػذَالػػػػ  َفلمػػػػاذاَ الػػػػبَاويػػػػةَ)
أأتخذونهَالماً؟َلفَهذاَالظل َالذيَأخذوهَإمباَهوَمبنَ ل َكذٍبَاّد ػوهَلنف ػ  ََ

 نػػػ  َهػػػذاَيفَالصػػػلَمػػػايل َهػػػ َالػػػ َتػػػوكتن َوهػػػ َالػػػ َ ػػػد:َهػػػذاَاكػػػ فَينػػػوؿَالَو
َكػػػذابًَ أسػػػاءتَممػػػامل  َهػػػ َت ػػػتحقَأفَحخػػػذَماؽبػػػا َت ػػػتحقَالمنػػػاب َيػػػربرَلَف ػػػه

(َأأَتُْخُذونَُهَبُػْ َتاانًََوِإشْبػاًَمسِبيَػاًَوبتاانًَماَيفملهَف وَهَاَيكذبَلي خذَماؽباَفنالبَاويةَ)
للػػػذيَيويػػػدَأفَ خػػػذَمػػػاَأ طػػػاه َوالنػػػوحفَي ػػػت َابعبانػػػجَيوا ػػػ َاغبالػػػةَالشػػػموريةََإذف

َكػػػذب َواّد ػػػاؤه َأهنػػػ َأصػػػحابَ َكبػػػياً َمػػػاَالػػػذيَدفم ػػػ َإ:َالظلػػػ ؟ الػػػدَليلَاهتمامػػػًا
َ ق.

َبِػػِهَبَوِيئًػػاَفَػَنػػِدَاْ َتَمػػَلَبُػْ تَػػااًنََوِإشْبًػػاَمسِبيًَػػاَواويػػةَ) يػَػػْوـِ ََوَمػػنََيْكِ ػػْجََخِطيئَػػًةَأَْوَِإشْبًػػاَمُثََّ
(َهػػذاَأكػػذبَالكػػذاب َلنػػهَارتكػػجَاػبطيئػػة َإرتكػػجَاإلمثَمثَن ػػجََ(َالَ ػػاءٕٔٔ)

َكػػػذبَمػػػوةَيفَأنػػػهَنفػػػ َاػبطػػػ َ ػػػنَنف ػػػهَويكػػػوفَ ػػػدََ هػػػذاَاإلمثَإ:َبػػػويءَفيكػػػوفَ ػػػد
كػػذبَكذبػػةَأكػػربَيفَأنػػهَألصػػقَهػػذاَاإلمثَوهػػذاَالب تػػافَوهػػذهَاعبويبػػةَبشػػخصَحخػػوَ

شػ ءَيمػػنَوضػمهَ لػػ َكتفػػه َ(َ َػدماَننػػوؿَضبػلَالوجػػلَالا تمػػلبػويء.َممػػ َكلمػةَ)
َك مبػػاَيوفمػػهَمػػنَأسػػفلَإ:َأ لػػ َ ا تمػػلَدبمػػ َضبػػل َضَبَػػلََ- لػػ َ اتنػػهَوبػػذؿَج ػػدًا

هذاَملَوبمػلَفنػطَوإمبػاَبػذؿَج ػداًَليحمػلََ-ثالث َوا تملَطباس َمزيدَِبلفَو ءَ
َكلمػةَا تمػلَفيَفَػَنِدَاْ َتَمَلَبُػْ َتااًنََوِإشْبًاَمسِبيًَػاَوضّبلَنف هَالش ء.َ)  ػاَدَللػةَ  ػيةَ(

والب تػػافَاػػ ءَممَػػويَفاويػػةَجّ ػػمبَالب تػػافَواإلمثَفجملت مػػاَاػػيئاًَمػػاد ًَوُبمػػلَبػػلَ
ووُبتملَك فَهذاَالشخصَمثلمػاَن ػجَاعبويبػةَإ:َغػيهَوأزا  ػاَ ػنَنف ػهَف ػوَدبثابػةَ
مػػنَوبمػػلَاإلمثَمػػنَ لػػ َالرضَويضػػمهَ لػػ َكتفػػه َإذفَهػػوَيَفػػ َاإلمثَواعبويبػػةَ ػػنَ

َُكلّػػ  َهَػػاَاسػػتمارةَنف ػػهَووبّمل مػػاَ َُكّليػػةَوتشػػبيه لةػػيه.َهػػذهَت ػػم َيفَالبالغػػةَصػػورة
إ تمػػلَالب تػػافَهَػػاَأنػػهَاػػ ءَمػػاديَوُبمػػل َاسػػتمارةَسبثيليػػة َاػػّب بَاويػػةَمػػوةَأخػػوىَ
فػػيىَويضػػمهَ لػػ ََ

ُ
مػنَيوتكػػجَجويبػػةَويَ ػػجَهػػذهَاعبويبػػةَلةػػيهََمػػْنَوبتمػػلَالكػػذبَاؼب



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

٘٘ٔ 

جػَ،َالممػػلَوهػوَوبّمػػلَنف ػهَالب تػػافََكتفػهَأوَ لػ َنف ػػهَليػدؿَالمػػوَأفَاعبػزاءَمػػن
َواإلمثَمثلماَأرادَأفَوبمِّلَغيه.

َوالَِّذيَنَيُػْؤُذوَفَاْلُمْؤِمََِ ََواْلُمْؤِمََاِتَبَِةْيََِماَاْكَتَ ُبواَفَػَنػِدَاْ َتَملُػواَبُػْ تَػااًنََأماَاويةَ)
ؤمَ َمػػػاَملَيوتكبػػػوهَ(َلهنػػػ َالمػػػواَغػػػيه َون ػػػبواَإ:َاؼبػػػَ(َال ػػػزابٛ٘)ََوِإشْبًػػػاَمسِبيًَػػػا

وأسػػػاؤواَإ:َاؼبػػػؤمَ َبةػػػيَذنػػػج َلهنػػػ َأجومػػػواَولصػػػنواَاإلجػػػواـَبةػػػيه َف ػػػ َاػػػاؼبوفَ
َكذابَوالكذبَال . َوالم  َهذاَمبنَ ل َالكذبَوالكافو

/َ ََمال ظة َ ٌّ ٰىوردتَ) َوا دة( َاويةََموة َالَ اء َسورة َيف َالنوحف يف
َ ل َونضبط اَ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ(:ٙ٘ٔ)
َ. دةَالمَايةَابويةَالو يدة ا

 جع مظ حط ُّٱ(:ٓ٘(َفوردتَموةَوا دةَفنطَيفَالَ اءَاويةَ)َِإشْبًاَمسِبيًَاأماَ)َ
َابويةََ ل َونضبط ا َّ مق حق مف خف حف  جفمغ جغ مع َالمَاية  ا دة

 .الو يدة

يثَا ًاََغِليظًاَ)َك َموةَوردتَ/َٜٗٓٔسؤاؿَر  َ َ؟.(َمِّ
يثَاَ)وردتَ/ََٜٗٓٔاعبوابَر  َََََ ََغِليظًامِّ َالَ اءَيفَال ورَ)مواتََثالثَ(َ ًا

َ-(:َال زابَ–َموضماف
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ -1

 .الَ اء َّ ٍّ ٌّ

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -2
 .الَ اء َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل

 منخن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -3
َ.ال زاب َّ  ىه مه جه ين ىن
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ََالضبطَوالفوا دَ/
اغب ػػنَوابػػنَسػػيينَ ػػاؿَ ( ٰر ٰذَ)َالَ ػػاءمػػنََالوؿ بل ػػاَيفَاؼبوضػػعََ -ٔ

:َزوجتك ػاَ لػ َمػاَأخػذَ َػدَالمنػدَ ػوؿَالػويلهػوَ(َ ٰذ)َوالضحاؾَو تػادة:َ
. َوأتػػػػػػبَهللاَللَ ػػػػػػاءَ لػػػػػػ َالوجػػػػػػاؿَمػػػػػػنَإم ػػػػػػاؾَدبمػػػػػػووؼَأوَت ػػػػػػويحَِب  ػػػػػػاف

(َ ميمػػنَكلمػػةَ)ََاؼبػػي َوَالكػػاؼمَ ػػاَمػػعََاؼبػػي َوَالكػػاؼ(َنػػوبطَٰر)
 .وافنةَواجملاورة ا دةَاؼبال َوردتَيفَنف،َاويةَ ل َ

يمػػن:َ  ػػًداََ( جم هلمػػنَالَ ػػاءَوموضػػعَال ػػزابَ)ََالثػػاِنأمػػاَيفَاؼبوضػػعَ -ٕ
هػػذاََمؤكػػًداَاػػديًدا َِبهنػػ َيمملػػوفَدبػػاَأمػػوه َهللاَبػػه َويَت ػػوفَ مػػاَهنػػاه َهللاَ َػػه 

  ػػػػداَاػػػػديداَ لػػػػ َ(َأيَمه جه ين ىن)يفَالَ ػػػػاء َوأمػػػػاَال ػػػػزابَ
 يم  ىم مم خم حمَ) مػػػػنَأمانػػػػةَالوسػػػػالةَوالتبليػػػػغ:َالوفػػػػاءَدبػػػػاَضبلػػػػوا

خػػػصَهػػػؤَلءَاػبم ػػػةَابلػػػذكوَمػػػنَبػػػ َالَبيػػػ َلهنػػػ َأصػػػحابَ ( خن حن جن
َمنَالوسلَو دـَالَيبَ  .ابلذكوَ– ََ-الكتجَوالشوا عَوأولواَالمـز

َهػػػاءونوبط ػػػاَمػػػعََابؽبػػاء(َ ينمػػنَالَ ػػػاءَوال ػػػزابَ)ََالثػػػاِنوأتػػبَيفَاؼبوضػػػعَ -ٖ
َ.ؼبوافنةَواجملاورة ا دةَا(َال َوردتَيفَاويت َ ل َجم)

ََكػػػاَفَفَاِ َشػػػًةََ)َاضػػػبطَمواضػػػعَ/َٓ٘ٓٔسػػػؤاؿَر ػػػ َ َ(ََوَسػػػاءََسػػػِبيالًَََوَمْنتًػػػاِإنَّػػػُه
ََكاَفَفَاِ َشًةََوَساءََسِبيالًَالَ اء َ)َ َ؟.(َاإلسواءَِإنَُّه

َ-اؼبواضعَه :/ََٓ٘ٓٔاعبوابَر  َََََ
 مب ربزب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -1

 .الَ اء َّ مت زت رت  يب ىب نب

َ.اإلسواء َّ ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ٱُّٱ -2
ََالضبطَوالفوا دَ/

َونضػػػػبط اوملَأتتَيفَسػػػػورةَاإلسػػػػواءََيفَسػػػػورةَالَ ػػػػاءَ( يبَ)َجػػػػاءتَز دةَ -ٔ
 . ا دةَالز دةَلل ورةَالطوؿ ل َ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖ٘٘ 

َكافَيفَاعباهليةَوهػوَأاػدَنكاحَماَنكحَاو -ٕ  َػدَهللاَمػنَالػزانَلػذلَََمنتػاًَابءَأمو
َلَ اء.يفَحيةَسورةَاز دةَ(َ يب)َجاءتَكلمةَ

يفَالنػػػوحفَونبػػػاَيفَسػػػورةَالَ ػػػاءَاو تََمػػػوت (َوردتَ رب يئ ىئ نئ)ََمال ظػػػةَ/
َ.اعبزءَالوابع(َأخوَصفحةَمنَٔٛ(َيفَنف،َالصفحةَ)َٖٕ-ٕٕ)

  مب خب حب جب........... يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱ
 ٖٕالَ اء:َ َّ  مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب

َ؟.(َُ ّوَِمبََْ)َكلمةََك َموةَوردتَ/َٔ٘ٓٔسؤاؿَر  َ
َاعبواََََ ََٔ٘ٓٔبَر   َ)مواتََثالثَ(َُ ّوَِمبََْ)وردتَ/ ََيفَال ور َ–الَ اء

َ ََُ ّوَِمبََْ":َ)َابعبملةَاَلنشا يةَونضبط اَ(النماـََ–اؼبا دة َكواـَما دةََثالثةٌَ"  
َ-:(الَ اءَمنَالنماـَ

 مث زث رث يت ىت نت ُّٱ -1
 .الَ اء َّ  مح.......نث

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -2

 .اؼبا دة َّ مك.......ىن من

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -3
 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
َ.النماـ َّ ٰر ٰذ  يي

ََالضبطَوالفوا دَ/
َاؽبمػػػػزة(َنػػػػوبطَ يتوبمػػػػدهاَيفَالَ ػػػػاءَ)َ(َ ملَ)َيفَالَ ػػػػاءَواؼبا ػػػػدةَبمػػػػدها
ا دة َمالػػػَمػػي مَ ػػاَمػػعََاؼبػػي (َنػػوبطَىل َوبمػػدهاَيفَاؼبا ػػدةَ)َءالَ ػػاَنبػػزةمَ ػػاَمػػعَ

 لػػػ ََالنمػػػاـ(َمػػػعَاسػػػ َ ىن(َنػػػوبطَكلمػػػةَ)َ ىن منوبمػػػدهاَيفَالنمػػػاـَ)َ
َ. ا دةَربطَ وؼَمنَاؼبوضعَاؼبتشابهَمعَ وؼَمنَاس َال ورة
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َ-(:َٖٕ)ََسورةَالَ اءضبطَحيةَالتحو َيفَاَ/َٕ٘ٓٔسؤاؿَر  َ
َ-اويةَه :/ََٕ٘ٓٔاعبوابَر  َََََ

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

 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك
 ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي
 .َّ  مح جح مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب

ََالضبطَوالفوا دَ/
َمنَالَ جَ: َ-أوَلًَ/َماَوبـو

 (أُمََّ اُتُكْ ََوبَػََاُتُكْ ََوَأَخَواُتُكْ ََوَ مَّاُتُكْ ََوَخاَلَُتُكْ ََوبَػََاُتَاَلِخََوبَػََاُتَاُلْخِبََ)
(َف  َأ وبَماََالم اتلبمد َفناؿَأوًَلَ)َيبدأَهللاَتما:َمنَال وبَابلَ جَفا

َ الَذلََمنَام ا َما َأيضا َمثَتكوفَويَطبقَ ليه َام اتَاَلم ات  َأو تَاَلابء
(َأيَبَبَاَلبنَوبَبََالبَب)َؿَ نَ(َوه َبمدَالـَويَطبقَ ليهَأيضاَماَنَزالبَب)

ختََمنَأَ-والخواتَهنَّ: (َالممَّات(َإذَأهننَأ وبَمنَ)ََالخواتالبَب َمثَ)َ
َأبيَََ–أبيََوأمََ َأمََ–أختََمن َ).أختََمن َابلػػػ َوبدأ َلهناَالممَّات  )

َالَاػبالةالوابطةَال وبَمنَان يةَالب َمثَالوابطةَمنَج ةَالـَ)َ بمدَ( َوأخيا
َ(َوبدأَابلخَلنهَأ وبَمنَالخب.َالخبَبَات(َمثََ)َالخَبَات)

َالَ جَ)َ:إذف َلوابطة َف   َه  َهَا َفالبمدَاؼب  لة َلنََال وبَفالبمد َوهكذا )
َتلتب،َ ليك َِبذفَهللا.

َمنَالوضاعَََثنيا َمنَالَ جَوالص وَ)/َماَوبـو َمنَالوضا ةَماَوبـو َ-(:َوبـو
َنَالوََّضاَ ةََِ) َ.(ََوأُمََّ اُتُكُ َالالَِّ)َأَْرَضْمََُكْ ََوَأَخَواُتُك َمِّ
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َابؼبصاهوةَ)َََثلثا َ-(:َةَب بجَالزواجه َالنوابةَالَاائ/َماَوبـو
ػػنَنَِّ ػػآِ ُكُ َالػػالَِّ)ََدَخْلػػُت َِبِػػنَََّ) َوأُمََّ ػػاُتَِنَ ػػآِ ُكْ ََوَراَب ِػػُبُكُ َالػػالَِّ)َيفَُ ُجػػورُِك َمِّ

َتُكونُواََْدَخْلُت َِبِػنََّفَػالََُجََػاَحََ لَػْيُكْ ََوَ الَ ِػُلَأَبْػََػاِ ُكُ َالَّػِذيَنَِمػْنََأْصػالَِبُكْ ََوأََ فَفَِإفَملََّْ
َماََ ْدََسَلفََ َاُلْختَػْ َِإَلََّ َ.(َذَبَْمُمواَْبَػْ َ

َاللََُّوََكػافَََ)(َرَِّ يًمػاََغُفػورًاََكػافَََاللَََِّإفَََّ)َاضػبطَمواضػعَ/َٖ٘ٓٔسؤاؿَر ػ َ
ََكاَفََ)(َرَِّ يًماََغُفورًا َ؟.(ََغُفورًاَرَِّ يًماإِنَُّه
مواتَيفَال ورََأربعَ(َرَِّ يًماَورًاَغفَََُكافَََاللَََِّإفَََّ)وردتَ/ََٖ٘ٓٔاعبوابَر  َََََ

ََ(َال زابَ–َثالثَمواضعَ)الَ اء ََللموضعَالثالموانتبه َابلفاءمنَالَ اءَجاء
َ-:(نث مث زث  رث يت)
 نث مث زث رث  يت ىت نت ٱُّٱ -1

 مك لك  اك يق ىق يف ىف يث  ىث
  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك
 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ

 .ءالَ ا َّ  مح مم خم حم جم يل متخت

 .الَ اء َّ ىم مم خم حم جم يل ىلمل خل ٱُّٱ -2

 يب  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -3

 .الَ اء َّ ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زترت

 يل َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ -4
 .ال زاب َّ نئ مم خم حم جم

َ–َمواضػعَثػالثمػواتَيفَال ػورَ)َالَ ػاءََت ػعوردتََ(َرَِّ يًماََغُفورًاَاللََُّوََكافَََ)َأما
َ-:َالفتحَ(َ–َأربعَمواضعال زابَ-َثاِنالَاؼبوضعالفو افَ



 ٙ٘٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 .الَ اء َّ يب ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ ُّٱ -1

 جع مظ حط مض خض  حضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ -2
 .الَ اء َّ خل ىب نب مب زب خكحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع

  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٱُّٱ -3
 .الَ اء َّ ني ىب نب مب زب ينىن نن

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -4
 .الفو اف َّ نت ىب نب مب زب نبىب

 ني مي  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ٱُّٱ -5
 جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ىييي
 .ال زاب َّ مث ىب نب مب زب

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -6

 خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت

  حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض مصجض

 .ال زاب َّ  مك ىب نب مب زب مقحق مف خف

 خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -7
 .ال زاب َّ مت ىب نب مب زب مبخب حب جب هئ مئ

 حل  جل مك لك خك حك  جك مق حق ٱُّٱ -8
 .ال زاب َّ  جن ىب نب مب زب هلمل خل

 نب مب زب مسخس حس جس مخ جخ مح  جحمج حج مث هت ٱُّٱ -9

 .الفتح َّ حض ىب
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ََالضبطَوالفوا دَ/
 زب(َوَ)َ مم خم حم جم يليفَسػػػورةَالَ ػػػاء:َأتػػػبَالصػػػيةت َفي ػػػاَ)َ -ٔ

ضػػػػبط اَمػػػػواتَووبػػػػدثَاللػػػػب،َبيَ مػػػػا َونَثػػػػالثلكػػػػلَمَ مػػػػاََ( ىب نب مب
 -ابلطوينةَالتالية:

 َ(َىب نب مب زبوردت )ََصفحةَوا دةمَ اَيفََاثَتافَموات:َثالث(َٜٗ)
 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱ(:َاجملاهدينَوالنا دينَواؼب اجوينتذكوهاَلدىَ)َ
 مه جه ين ىنمن خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه
 وََّ يب ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 مظ حط مض خض  حضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محجحٱُّٱ
 ىب نب مب زب خكحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع
 يل ىل مل خلُّٱَ:ٱاعبزءَال ادسبدايةَالصفحةَالو:َيفََواؼبوضعَالثالم ،َّ خل
َاوية َّ جه ين ىن من  خن جنحن يم ىم مم خم حم جم َيفَختاـ

 زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مكَ)َ(ٕ٘ٔ)
 .( ني ىب نب مب زب ىنين نن  من

 َََا:َاو ت َمَالثالثوانتب وا َا ء َفي ا َفندَجاء (َ َكلمة  - ّٰشيؾَأَلَوهو
 (. ىب نب مب زب(َاجمل اَرابطَؼبواضعَ)َ ىن - مق

 َ َمواضعَ ىب نب مب زبكلَمواضعَ) َبيَما َأتبَيفَالصفحاتَالي ار  )
َمم خم حم جم يل) َأتبَيفَاليم َ دا  جم يل ىلمل خل ٱُّٱ(

َوهذهَََّ ىم مم خم حم )َ َحية َأوؿ (َ َأ ل َالصفحة أتبَيفَالي ار
 س لهَولنَتلتب،َ ليك .
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 (َفيماَىبصَسورةَ مم خم حم جم يلاؼبواضعَأتبَ):َفيماَ داَهذهَإذف
(َيفَحيةَالمدؿَيفَاغبجَب َالَ اءَ يتالَ اء َ داَموضعَمَ اَأتبَابلفاءَ)َ

 ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ(:َؼبنَتزوجَأكثوَمنَوا دة)َ
  رث يت ىت نت مت زترت يب  ىب نب مب زب

َكلم َ)ََالفاءوانتب واَا:َ وؼَ َّ ىث نث مث زث (َوَ مب زبمن
 .. ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َ يت)ََفاءبط اَمعَ(َيفَنف،َاويةَونَويب)

َموة(َ مم خم حم جم يلَ)َ يمَوردتَسورةَال زابَوالفَأن)َا: -ٕ
ََوا دة َالثاِنفنطَ) ََاؼبوضع َووردتَ) َ ىب نب مب زب( مواتََأربع(

(َ مم خم حم جم يل)ََاؼبوضعَالو يدفَضبطَووبدثَاللب،َبيَ ما َ
َيف َورد َالذي َ)َفي ا  يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ(ٕٗاوية

تذكوهاَيفَ َّ نئ مم خم حم جم يل َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
َجاءَ َّ جي...... ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱصفحة: أيضا

َ (َ َكلمة َنف،َاوية َيف َ ٰر بل ا (َ َمع َفَوبط ا َ ل  يل( َاؼبوافنةََ(  ا دة
َكلَمواضعَ)َواجملاورة (َأتبَيفَح هتاَ ىب نب مب زب َوأودَاَلاارةَا:َأنه
(َأتبَفي اَ٘ال زابَاويةَ)بدايةَسورةََاؼبوضعَالوؿ(َ داَ خلكلمةَ)َ
َ (َ َ ىيكلمة َأيَلدىَالكلماتَ) َ خل(  (َ َو (َ ىي(

( َوملَأتتَأيَمنَهذهَالكلماتَيفَ ىب نب مب زبختمبَاو تَبػػَ)َ
 (. مم خم حم جم يلَاويةَال َختمبَبػػَ)

ََكافَََأماَ) فنطَيفَسورةَالفو افَاؼبوضعََموةَوا دةفوردتََ(ََغُفورًاَرَِّ يًماَإِنَُّه
َوه َٙ)َاويةَالوؿ ََالو يدة( (َ َكلمة َوَل ا َاويةَ يتيفَالنوحف  َبداية )
 رث يت ىت ُّٱ: ا دةَاؼبوافنةَواجملاورة(َ ل َيف)َهاءمَ اَمعََاؽباءنوبطَ
أماَاؼبوضعََ.َّ لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث  مث زث



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜ٘٘ 

(َيفَأخوَصفحةَمنَال ورةَ ىب نب مب زبيفَالفو افَختمبَبػػَ)ََالثاِن
ََلدىَتبديلَال يئاتَ  َاتَوه َمش ورة.
َ-:هنا تَأ زابَوأرابعَاعبزءَالوابعوأخياَفيماَيل َجدوؿَلضبطَبدا تََو

ابع
 الر

جزء
ال

 

حَ
ٔ 

 صمودَوم ار ٍةَ..ََبلََلبدَمن..َلَْي،ََسَواًءَ..ََالطََّماـ ٖٔ ب

الّلََُضوَِبْبََ َلْيِ ُ َالذِّلَُّةَ ٗٔ هػ  اَأ ه دبَََِفَوِِ  َََصَدَ ُكُ ََوْ َدُهَ..ََالذيَ....ََوَأِطيُمواَْ

حَ
ٕ 

 َوَلُكْ َِنْصفََُالَ اءَ..َبدايةَ..ءََلبتالاب..َََيْ تَػْبِشُووفََ ٘ٔ ب

ـٌََ َلْيُك ََْواسَتوُصواَِبوَلدُِك َ..ََوَ..ََوَصاِبُوواََْاْصربُواَْف..َوتَسبَفُ،َال ٙٔ هػ  أُمََّ اُتُك َََْ وَا

ـَُِ لٌَ بدايةَوهنايةَاَل زاب  فا ترباَلمَّ اُتَ واـََوَ..َيْ تَػْبِشُووَفَابلَِِْمَمٍةََوَ..الّلََُ َُفو واَدبَاَحَ هََُو..ََالطَّما

(َأيََهػػػ َوممػػ َ)َالوبػػعَبدايػػة(َأيََب َوممػػ َ)َال ػػزاب(َأيََٕحؤََح)ََممػػ 
َ.هنايةَالوبع

َ
َحبمدَهللاَومَِّػِهَوكومهَانت  َاعبزءَالثاِن

َ(َاغبمدََالذيَبَممتهَتت َالصاغبات)ََََََََََََ
َوصل َهللاَ ل َسيدانَدمحمَو ل َحلهَوصحبهَوسلَّ ََََََ
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َ
َ(دريدَابواهي َاؼبوصل ََ)َال يةَالملميةَللشيخ

َ
ََدريدَبنَم َبطوسَابواهي هوَ َا تَقَاَلسالـَسَة وهوَطالجَيفَََٕٜٜٔ..

َاغبياةَ..َوبدأَطويقَالمل َبدايةَمعَالشيخَ ابوََ-ساملَاؼبو:َكليةَاليبيةَ   َ لـو
َ-واَلجووميةََ-ومصطلحَاغبديمََ- يمَتمل َ ل َيديهَالمنيدةَ"-ََ بدَالوضبن

)َاخَالشيخََالشيخَضياءمثَاكملَدراستهَ ل َيدََ-النوافََوا كاـَالتجويدَوتالوة
َ خذَفيهَدروسَمتَو ةَيفَالفنهَواصولهَ َي تةلَاَلنينبَوبدأ َبدا ساملَ(َوبمدها

َمثَبدأتَحبفاَالنوافَال َوالتزكية.. َالد وة َوشبانيةَوفنه َيفَسَة كو َواسبمبَ فظه
َكماَربفاَالفاربةَمعَخادـَالنوافَاا و.َويلَطوينةَللحفاَاظبيت اَ)َ ا فاَالنواف

َوااتةلبَيفَضبطَاؼبتشاباتَاللفظيةَويلَدريدَابواهي َ َكتاب  َيف َو دَضمَت ا )
َ(َ (َويلَََاَلتنافَبضبطَمتشاباتَالنوحفَابلف  َوالتدبوصفحةَ ل َالفي،َاظب ا

َ(ضبطَبدا تَوهنا تَأ زابَوأرابعَالنوافَالكو َابعبملةَاَلنشا يةَابَيفَ)َكت
َ(َ َيناربََضبطَمواضعَال جودوايضا طالجََٓٓٚ(َو دَأجزتَبذهَالكتجَما

والشيخََالشيخَسمدو وأتَالنواءاتَ ل َ ددَمنَمشايخَمنَاؼبوصلَومَ  َ)َ ل ََ
ََصديق َاَلخي َ فصَواجازه َالنَوبوواية َاكملب َمث )َ  اص َاءاتَوأجزتَبنواءة
َكثيَبواوييهو واءةََبواوييه وهذهَ)َََََاّبَ مووَبواوييهو واءةََانفعَبواوييهو واءةََبن

اَلستاذَ موَاَلجازاتَمتَتصدين اَمنَ بلَعبَةَمتخصصةَمنَالملماءَاَلفاضلَ"َ
دَ(َوالدكتورَز دَ بدَهللاَ بدَالصمَأبوَأيبنرايدَمصطف َوالشيخَساملَدمحمَ ل َ)َ

َ بدَالوضبنَصويف َكودستافََوالشيخَضبزة "َيفَوزارةَالو اؼَوالشؤوفَالديَيةَا لي 
َأنهَؾبازَأيضاَيفََبمدَافَاجتزتَاَلمتحافَابمتياز َكما َواعبزريةَالنوانيةَاَلربموف(

َ .. رضبهَهللاَتما:َكتجَالشيخَاغبصويويفَََوربفةَالطفاؿ
َ
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 احملتوايت

 َٙ...............................................َسورةَالبنوةََ/َاعبزءَالثالم

َك َموةَوردتَ)ََفضَّْلََاَبَػْمَضُ ْ ََ َل َبَػْمٍ َ(َمثَاضبط ا؟.َٕٚ٘سؤاؿَر  َ /َ.........................َٙ 

(َمثَاضبط ا؟.َٕٛ٘سؤاؿَر  َ ََكلََّ َالّلَُ  َٚ............................................َ/َأينَوردتَ)

 َٚ..........................َ/َاضبطَمواضعَ)الَِّذيَنَِمنَبَػْمِدِه (َ)َوالَِّذيَنَِمنَبَػْمِدِهْ (؟.َٜٕ٘سؤاؿَر  َ

 َٛ..............................َوِيُدَ(َ)َوَبُْكُ ََماَيُوِيُدَ(؟./َاضبطَمواضعَ)َيَػْفَمُلََماَيََُٖٓ٘سؤاؿَر  َ

ُتْ َ(َ)ََويَُِفُنػػػواَْفبَّػػػاَ/َاضػػػبطَمواضػػػعَ)َأَنِفُنػػػواَْفبَّػػػاََرَز ْػََػػػاُك َ(َ)َأَنِفُنػػػواَِْمػػػنَطَيِّبَػػػاِتََمػػػَٖٔ٘سػػػؤاؿَر ػػػ َ ََكَ ػػػبػْ ا
َُ(َ)َوأَنِفُنواَِْمنَمَّاََرَز ْػََاُك ()ََوأَنَفُنواَْفبَّاََرَز َػُ ُ َ  َٜ..................َالّلَُ(؟.َرَز ْػََاُهْ َ(َ)َأَنِفُنواَفبَّاََرَزَ ُكْ َاللَّ

َك َموةَوردتَ)َمنَ َػْبِلَأَفََ ِْ)ََيَػْوـٌَ(َمثَاضبط ا؟.َٕٖ٘سؤاؿَر  َ /َ............................َٔٔ 

َك َموةَوردتَ)ََواْلَكاِفُووَفَ(َمثَاضبط ا؟.َٖٖ٘سؤاؿَر  َ /َ.....................................َٕٔ 

َاْلَنيسوـَُ(َمثَاضبط ا؟.َ/َأينَوردتَ)َالّلََُلََِإَلَهَِإَلََّٖٗ٘سؤاؿَر  َ  َٖٔ.......................َُهَوَاغبَْ س

َك َموةَوردتَ)َمَّنََذاَالَِّذيَ(َمثَاضبط ا؟.َٖ٘٘سؤاؿَر  َ /َ...................................َٔٗ 

ِبِِْذنِِهَ(َمثَاضبط ا؟.َٖٙ٘سؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)َِإَلََّ /َ......................................َٔ٘ 

َك َاضبطَمواضعَ)يَػْمَلُ ََماَبَػْ ََأَْيِديِ ْ ََوَماََخْلَفُ ْ (َ؟.َٖٚ٘سؤاؿَر  َ /َ..........................َٔٙ 

ْنَ(َمثَاضبط ا؟.َٖٛ٘ؤاؿَر  َس َك َموةَوردتَ)َِبَشْ ٍءَمِّ /َ.....................................َٔٚ 

 َٛٔ.................................َ/َاضبطَمواضعَ)َال ََّماَواتََواْلَْرضَ(َمنينة؟.َٜٖ٘سؤاؿَر  َ

َاْلَكِبُي(؟.َٓٗ٘سؤاؿَر  َ َاْلَمِظيُ َ(َ)َوُهَوَاْلَمِل س  َٕٓ......................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوُهَوَاْلَمِل س

ََ(َمثَاضبط ا؟.َٔٗ٘سؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)ََ دَتػَّبَػ َّ /َ.......................................َٕٔ 

 َٕٔ...................................َالوسْاِدَ(؟.َ–لمةَ)َالوسْاُدَ/َاضبطَمواضعَالكَٕٗ٘سؤاؿَر  َ

 َٕٔ..........َِلَمنََيْكُفْو(؟.َ-َفَمْنََ–َفَمنََكَفَو(َ)َومنََ–مَّنََ–/َاضبطَمواضعَ)َوَمنََٖٗ٘سؤاؿَر  َ

َاِبْلُمْوَوِةَاْلُوثْػَنَ َ(؟.َٗٗ٘سؤاؿَر  َ ََ  َٕٙ.............................َ/َأضبطَمواضعَ)َفَػَنِدَاْسَتْمَ 

َنَالظسُلَماِتَِإَ:َالَػسُوِرَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َىُبْوُِجُ  ََ٘ٗ٘سؤاؿَر  َ  َٕٚ..................ََوىُبْوُِجُ  َمِّ

َنَالظسُلَماِتَِإَ:َالَػسُوِرَ(َمثَاضبط ا؟.َٙٗ٘سؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)َمِّ /َ..........................َٕٚ 

َك َموةَوردتَ)َأَْولَِيآُؤُهُ َ(َمثَاضبط ا؟.َٚٗ٘سؤاؿَر  َ /َ......................................َٕٜ 

 َٖٓ..........................َِإْذَ َاَؿَِإبْػوَاِهيُ َ(َمثَاضبط ا؟./َأينَوردَ وؿَهللاَتما:َ)ََٛٗ٘سؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َوُبِْي ََويُبِيُبَ(َمثَاضبط ا؟.َٜٗ٘سؤاؿَر  َ /َ...................................َٖٓ 

َك َموةَوردتَ)َالَِّذيََكَفَوَ(َمثَاضبط ا؟.َٓ٘٘سؤاؿَر  َ /َ.....................................َٖٕ 

ََلَيَػْ ػِديََ-اْلَكاِفوِيَنََ–/َاضبطَمواضعَ)َوالّلََُلََيَػْ ِديَاْلَنْوـََالظَّاِلِمَ ََٔ٘٘سؤاؿَر  َ اْلَفاِسػِنَ ()ِإفََّاللَََّ
 َٖٖ............................................................................َاْلَنْوـََاْلَفاِسِنَ (؟.



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖ٘ٙ 

 َٖٛ.........................................َ/َأينَوردتَ)ََ َل َ َػْويٍَةَ(َمثَاضبط ا؟.َٕ٘٘سؤاؿَر  َ

 َٖٛ......................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََخاِويٌَةََ َل َُ ُووِاَ اَ(؟.َٖ٘٘سؤاؿَر  َ

ََكْ َلَِبثْػُتْ َ(؟.َٗ٘٘سؤاؿَر  َ ََكْ َلَِبْثَبَ(َ)َ َاَؿ  َٜٖ............................َ/َاضبطَمواضعَ)َ َاَؿ

َك َموةَوردتَ)َيَػْوًماَأَْوَبػَََ٘٘٘سؤاؿَر  َ َ(َمثَاضبط ا؟./  َٜٖ..............................َْمَ َيَػْوـٍ

 َٓٗ..........................َ/َأذكوَاؼبواضعَال َوردتَفي اَ)َ َاَؿََبلَ(َمثَاضبط ا؟.َٙ٘٘سؤاؿَر  َ

 َٔٗ..................................َ/َاضبطَمواضعَ)َفَانظُْوَِإَ:َ(َ)ََوانُظْوَِإَ:َ(؟.َٚ٘٘سؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َحيًَةَلِّلََّاِسَ(َمثَاضبط ا؟.َٛ٘٘سؤاؿَر  َ /َ.....................................َٖٗ 

َك َموةَوردَٜ٘٘سؤاؿَر  َ  َٖٗ.....................................َتَكلمةَ)َغبًَْماَ(َمثَاضبط ا؟./

َََلُهَ(َمثَاضبط ا؟.َٓٙ٘سؤاؿَر  َ اَتَػبَػ َّ َك َموةَوردتَ)َفَػَلمَّ /َ...................................َٗٗ 

َأَِرِنَ(َمثَاضبط ا؟.َٔٙ٘سؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)ََربِّ /َ......................................َٗ٘ 

 َ٘ٗ.......ََوالَِّذيَنَيَُِفُنوَفَ(؟.َ-َوَمَثُلَالَِّذيَنَيَُِفُنوَفَ(َ)َالَِّذيَنََ-/َاضبطَمواضعَ)َمََّثُلََٕٙ٘سؤاؿَر  َ

 َٚٗ.........................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)ََماَأَنَفُنواَُ(؟.َٖٙ٘سؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَكلمةَ)َأًَذىَ(َمثَاضبط ا؟.َٗٙ٘سؤاؿَر  َ /َ.....................................َٗٛ 

 َٜٗ............................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوَلَََخْوٌؼََ َلْيِ ْ ََوَلََُهْ َوَبَْزنُوَفَ(؟.َ٘ٙ٘سؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َ َػْوٌؿَمَّْمُووٌؼَ(َمثَاضبط ا؟.َٙٙ٘سؤاؿَر  َ /َ...................................َ٘ٓ 

 َٓ٘.........................................ََوَمْةِفَوًةَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوَمْةِفوٌَةََٚٙ٘سؤاؿَر  َ

ََكوٌِ (؟./َاضبطَمواضعَ)َغِنيََ ِليٌ ()َغِنيََٛٙ٘سؤاؿَر  َ  َٔ٘.............................َضبَِيٌد()َغِني

َك َموةَوردتَ)ََلََتُػْبِطُلواَْ(َمثَاضبط ا؟.َٜٙ٘سؤاؿَر  َ /َ......................................َٖ٘ 

َك َموةَوردتَ)َراَِئءَالََّاِسَ(َمثَاضبط ا؟.َٓٚ٘سؤاؿَر  َ /َ.....................................َٖ٘ 

ََكَمَثِلَ(َمثَاضبط ا؟.َٔٚ٘سؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)ََفَمثَػُلُه /َ...................................َ٘ٗ 

ََكَ ُبوإََْٚ٘سؤاؿَر  َ  َٗ٘.........................................َ(َمثَاضبط ا؟.َ/َأينَوردتَ)َفبَِّّا

 َٙ٘..........................................َأُُكُلَ اَ(؟.َ–/َاضبطَمواضعَ)َأُُكَلَ اََٖٚ٘سؤاؿَر  َ

َكلمةَ)َِضْمَفْ َِ(؟.َٗٚ٘سؤاؿَر  َ  َٚ٘................................َ/َ ددَاؼبواضعَال َأتبَفي ا

 َٚ٘.............................................َ/َأينَوردتَ)َفَِإفَملََّْ(َصدرَحية؟.َ٘ٚ٘سؤاؿَر  َ

يػػٍلََوأَْ ََػػاٍبَذَبْػػوِيَِمػػنَ(:َ)َٕٙٙ/َيفَالبنػػوةَاويػػةَ)َٙٚ٘سػػؤاؿَر ػػ َ ػػنَلبَِّ أَيػَػػَودسََأَ ػػدُُكْ َأَفََتُكػػوَفَلَػػُهََجََّػػٌةَمِّ
َالثََّمػػوَاِتََوَأَصػػابَُهَاْلِكبَػػػُوََولَػػُهَُذّرِيَّػػٌةَُضػػَمَفاءَفََ َصػػابَػَ اَِإْ َصػػ َُكػػلِّ اٌرَِفيػػِهَاَنٌرَفَاْ تَػَو َػػْبََرَبِْتَ ػػاَالَنْػَ ػػاُرَلَػػُهَِفيَ ػػاَِمػػن

َُ َيُػبَػ ِّ ََ  دَوبدثَلب،َيفَهذهَاويةَ يمَ دَأتت َصبلةَ بلَصبلػة َالّلََُلُكُ َاوَ ِتََلَملَُّكْ َتَػتَػَفكَُّووَفَ(َََكَذِل
 َٛ٘............................................................................َنضبط ا؟.فكيفَ

يٍلََوأَْ ََاٍبََٚٚ٘ َسؤاؿَر  يٍلََوأَْ ََاٍب(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َجٌََّةَمِّنَلبَِّ  َٜ٘.....ََوِ ٍََج(َ)َجََّاٍتَمِّنَلبَِّ

َك َموةَٛٚ٘سؤاؿَر  َ َالثََّموَاِتَ(َمثَاضبط ا؟.َ/ َُكلِّ  َٓٙ................................َوردتَ)َِمن

 َٕٙ.........................َأَيَِمدُُكْ (؟.َ-يَِمْدُكْ ََ-يَِمدُُكْ ََ–/َاضبطَمواضعَ)يَِمدُُكُ ََٜٚ٘سؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَكلمةَ)َاِبْلَفْحَشاءَ(َمثَاضبط ا؟.َٓٛ٘سؤاؿَر  َ /َ................................َٙٗ 

ََكِثيًاَ(؟.َٔٛ٘سؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)ََخيػْوًا /َ...............................................َٙٗ 



 ٗٙ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

أُْولُػػػواَْالَلََْٕٛ٘سػػؤاؿَر ػػ َ َػػاَيَػتَػػذَكَُّوَأُْولُػػػواَْالَْلبَػػاِب(َ)َولِيَػػذَّكََّوَأُْولُػػػواَْ/َاضػػبطَمواضػػػعَ)َوَمػػاَيَػػذَّكَُّوَِإَلََّ بَػػاِب(َ)ِإمبَّ
 َ٘ٙ............................................................َالَْلَباِب(َ)َولِيَػَتذَكََّوَأُْوُلواَاْلَْلَباِب(؟.

 َٙٙ..................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوَماَلِلظَّاِلِمَ َِمْنَأَنَصاٍرَ(؟.َٖٛ٘سؤاؿَر  َ

 َٙٙ..........................................ََوِإفَتُػْبُدواَْ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َِإفََٗٛ٘سؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَكلمةَ)َالصََّد َاِتَ(؟.َ٘ٛ٘سؤاؿَر  َ /َ..........................................َٙٚ 

 َٛٙ............................................َنِِممَّاَ(؟.َ–/َاضبطَمواضعَ)ََفَِِممَّاََٙٛ٘سؤاؿَر  َ

ٌوَلسُكْ َ(َمثَاضبطه؟./َأيَٚٛ٘سؤاؿَر  َ  َٛٙ..............................َنَوردَ ولهَتما:َ)َفَػُ َوََخيػْ

مِّنََسيَِّئاِتُكْ َ(َ)ََوُيَكفِّْوََ َُكْ ََ/َأينَوردتَاو تَالتاليةَمثَ اوؿَضبط اَ)ََوُيَكفُِّوََ َُك َٛٛ٘سؤاؿَر  َ
َُكفِّػػَوفَََّ ػػػَُكْ ََسػػيَِّئاِتُكْ َ(َ)َُيَكفِّػػَوََ ػػَُكْ ََسػػيَِّئاِتُكْ َ(َ)َوُيَكفِّػػَوََ ػػَػُْ ْ ََسػػيَِّئاهِتِْ (َ)َُنَكفِّػػْوََ ػػَُكْ ََسػػيَِّئاِتُك َْ َ(َ)َلَّ

 َٓٚ........................................................َ(؟.ََسيَِّئاِتُكْ َ(َ)َُلَكفَِّوفَََّ َػُْ ْ ََسيَِّئاهِتِ َْ

 َٕٚ....................../َاضبطَمواضعَ)َوَماَتَُِفُنواَِْمْنََخْيٍ()َوَماَتَُِفُنواَِْمنََاْ ٍء(؟.َٜٛ٘سؤاؿَر  َ

 َ٘ٚ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َابِْتَةاءََوْجِهَ(؟.َٜٓ٘سؤاؿَر  َ

 َ٘ٚ........َ/َاضبطَمواضعَ)لِْلُفَنوَاءَالَِّذيَنَُأ ِصُوواْ()لِْلُفَنوَاءَاْلُمَ اِجوِيَنَالَِّذيَنَُأْخوُِجوا(؟.َٜٔ٘سؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَالكلمةَ)ََضْواًبَ(؟.َٕٜ٘سؤاؿَر  َ /َ.............................................َٚٙ 

 َٙٚ......................................َ/َأينَوردتَكلمةَ)َأَْغََِياءَ(َمثَاضبط ا؟.َٖٜ٘سؤاؿَر  َ

 َٚٚ.........................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َِبِ يَماُهْ َ(؟.َٜٗ٘سؤاؿَر  َ

 َٛٚ............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َالَِّذيَنََ ُْكُلوَفَ(؟.َٜ٘٘سؤاؿَر  َ

َِِبَنػَُّ ْ َ َاُلواَْ(؟.َٜٙ٘سؤاؿَر  َ ََ  َٛٚ.........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََذِل

َك َموةَوردتَ)َمَّْوِ َظٌةَمِّنَ(؟.َٜٚ٘سؤاؿَر  َ /َ..............................................َٜٚ 

ََأْصػَحاُبَالََّػاِرَُهػْ َِفيَ ػاََخالِػُدوَف(َالبنػوة َوَ)َوَمػْنََ ػاَدََٜٛ٘ؿَر  َسؤا ََ /َاضبطَمواضػعَ)َوَمػْنََ ػاَدَفَُ ْولَئِػ
(َاؼبا دة؟.  َٓٛ.....................................................َفَػَيََتِنُ َالّلَُِمَُْهََوالّلََُ زِيٌزَُذوَانِْتَناـٍ

 َٔٛ....................َ/َاضبطَمواضعَ)َوأَ َاُمواَْالصَّاَلَة()َوأَ َاُمواَْالصَّاَلَةََوحتَػُواَْالزََّكاَة(؟.َٜٜ٘سؤاؿَر  َ

(؟.َٓٓٙسؤاؿَر  َ  َٖٛ...............................َ/َاضبطَمواضعَ)ََ َأَيػسَ اَالَِّذيَنَحَمَُواَْاتػَُّنواَْالّلََ

 َٗٛ............................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)ََوَذُرواَْ(؟.َٔٓٙسؤاؿَر  َ

َنَالّلََِوَرُسولِِهَ(َمثَاضبط ا؟.َٕٓٙسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)َمِّ /َ.................................َٛ٘ 

ُتْ َ(َالتوبة؟.َٖٓٙسؤاؿَر  َ ُتْ َ(َالبنوة َ)َفَِإفَتُػبػْ َكيفَتضبطَ)ََوِإفَتُػبػْ /َ..........................َٛٙ 

َك َموةَوردتَالكلمةَٗٓٙسؤاؿَر  َ  َٚٛ..................................َ)َفَػَلُكْ َ(َمثَاضبط ا؟.َ/

 َٚٛ............................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َُرُؤوُسَ(؟.َ٘ٓٙسؤاؿَر  َ

 َٚٛ.........................َ/َاضبطَمواضعَ)َواتػَُّنواَْيَػْوماً(َال َوردتَفنطَيفَالبنوة؟.َٙٓٙسؤاؿَر  َ

ََكَ ػَبْبَ(َ)َََٚٓٙسؤاؿَر  َ َُكلسَنَػْفٍ،َدبَا ََكَ َبْبَ(َ) َُكلسَنَػْفٍ،َمَّا منَاو تَالتاليةَ) /َاضبطَمواضعَكالًَّ
 َٛٛ......................................................................َُكلسَنَػْفٍ،َمَّاََ ِمَلْبَ(؟.

ػػَ اَٛٓٙسػؤاؿَر ػػ َ َربَّػػُهََوَلَََتْكُتُمػػواَْالشَّ ًئا()َوْليَػتَِّقَالّلََ َربَّػػُهََوَلََيػَػْبَخْ،َِمَْػػُهََاػػيػْ َدَة(َ/َاضػػبطَمواضػػعَ)َوْليَػتَّػػِقَالّلََ
 َٜٛ...................................................................َال َوردتَيفَسورةَالبنوة؟.



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

٘ٙ٘ 

ًئاَ(؟.َٜٓٙسؤاؿَر  َ َايػْ  َٜٓ................................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِمَْهَُ

َك َموةَوردتَكلمةَ)َاِبْلَمْدِؿَ(؟.َٓٔٙسؤاؿَر  َ /َ.............................................َٜٔ 

 َٕٜ...................)َفَاْسَتْشِ ُدواَْ(َالَ اء؟./َاضبطَكلَمنَ)ََواْسَتْشِ ُدواَْ(َالبنوة ََٔٔٙسؤاؿَر  َ

 َٖٜ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َمنَّرَِجاِلُكْ َ(؟.َٕٔٙسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَكلمةَ)ََرُجَلْ َِ(؟.َٖٔٙسؤاؿَر  َ /َ.............................................َٜٖ 

 َٜٗ.....................................َ/َأينَوردتَكلمةَ)َْإْ َدانُبَاَ(َمثَاضبط ا؟.َٗٔٙسؤاؿَر  َ

 َٜ٘.................................................َ/َأينَوردتَكلمةَ)ََصِةيًاَ(؟.َ٘ٔٙسؤاؿَر  َ

 َٜٙ....................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َأَْ َ ُطَِ ََدَاللََِّ(؟.َٙٔٙسؤاؿَر  َ

أَفََتُكػػوَفَذِبَػػاَرًةََ ػػنََٚٔٙسػػؤاؿَر ػػ َ أَفََتُكػػوَفَذِبَػػاَرًةََ اِضػػَوًةَ(َيفَسػػورةَالبنػػوة َ)َِإَلََّ /َاضػػبطَمواضػػعَ)َِإَلََّ
َُكْ َ(َيفَسورةَالَ اء؟.  َٜٙ...............................................................َتَػوَاٍضَمِّ

 َٜٚ................................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوَأْاِ ُدْواَْ(؟.َٛٔٙسؤاؿَر  َ

 َٜٛ...............................َاْلُفُ وَؽَ(َيفَالنوحف؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َُفُ وَؽََٜٔٙسؤاؿَر  َ

ََاْ ٍءََ ِليٌ َ(؟./َاضبطَمواضعَ)ََٕٓٙسؤاؿَر  َ  َٜٜ.....................................ََوالّلَُِبُكلِّ

َُكَُتْ َ(؟.َٕٔٙسؤاؿَر  َ  َٔٓٔ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوِإف

 َٕٓٔ.....................ََفُكَُتْ ََ َل (؟.َ-وَُكَُتْ ََ َلَ ََ-/َاضبطَمواضعَ)ُكَُتْ ََ َل ََٕٕٙسؤاؿَر  َ

َدبَاَتَػْمَمُلوَفََ ِليٌ (َ)َوالّلََُ ِليٌ َدبَاََٖٕٙسؤاؿَر  َ /َاضبطَمواضعَاو تَالتاليةَ)َوالّلَُدبَاَتَػْمَمُلوَفََ ِليٌ (َ)ِإِّنِ
 َٖٓٔ................................................................................َيَػْمَمُلوَف(؟.

ََٕٗٙسؤاؿَر  َ ََماَيفَال ََّماَواِتََوَماَيفَاَلْرِضَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َللِّ  َٖٓٔ.................َوللِّ

/َاضػػبطَاويتػ َالتػاليت َ)ََوِإفَتُػْبػػُدواََْمػاَيفَأَنُفِ ػُكْ َأَْوَزُبُْفػػوُهَوُبَاِسػْبُك َبِػِهَالّلَُ(َالبنػػوة َ)ََٕ٘ٙسػؤاؿَر ػ َ
 َٙٓٔ...................................َْمَلْمُهَالّلَُ(َحؿَ مواف؟.ُ ْلَِإفَزُبُْفواََْماَيفَُصُدورُِكْ َأَْوَتُػْبُدوُهَيػََ

نََيَشػػاءََويَػْةِفػػُوَيَػْةِفػػُوَِلَمػػنََيَشػػاءََويُػَمػػذُِّبََمػػنََيَشػػاء()يُػَمذُِّبََمػػَ-/َاضػػبطَمواضػػعَ)فَػيَػْةِفػػُوََٕٙٙسػػؤاؿَر ػػ َ
 َٚٓٔ..............................................َِلَمنََيَشاء()يُػَمذُِّبََمنََيَشاءََويَػْوَ ُ ََمنََيَشاء(؟.

َ َل َكََُٕٚٙسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)ََوالّلَُ ََاْ ٍءََ ِديٌوَ(؟./  َٓٔٔ................................َلِّ

َػُْ ْ ()َلََنُػَفّوُِؽَبَػْ َََأَ ٍدَمِّنََٕٛٙسؤاؿَر  َ َكيفَتضبطَ)َلََنُػَفّوُِؽَبَػْ َََأَ ٍدَمِّ  َٕٔٔ..........َرسُسِلِه(؟./

 َٖٔٔ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َمِّنَرسُسِلِهَ(؟.َٜٕٙسؤاؿَر  َ

ْمََاََوأََطْمََاَ(َمثَاضبط ا؟.َٖٓٙسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)َظبَِ /َ.................................َٖٔٔ 

َاْلَمِصُيَ(؟.َٖٔٙسؤاؿَر  َ ََ َك َموةَوردتَ)ََوإِلَْي /َ.........................................َٔٔٗ 

 َ٘ٔٔ...............................َضَبََلْتُهَ(؟.َ–َفَحَمَلْتُهََ–/َاضبطَمواضعَ)َضَبَْلَتهََُٕٖٙسؤاؿَر  َ

 َٙٔٔ.........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََ َل َالَِّذيَنَِمنَ(؟.َٖٖٙسؤاؿَر  َ

 َٙٔٔ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِمنَ َػْبِلََاَ(؟.َٖٗٙسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)ََواْغِفْوََلََاَٖ٘ٙسؤاؿَر  َ  َٚٔٔ...................................َفَاْغِفْوََلََاَ(؟.َ-/

 َٜٔٔ................................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََواْرضَبََْآَ(؟.َٖٙٙسؤاؿَر  َ

 َٜٔٔ...............................................َ/َأينَوردتَكلمةَ)ََمْوََلاَنَ(؟.َٖٚٙسؤاؿَر  َ



 ٙٙ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 َٕٔٔ............................................................َسورة آل عمران / اجلزء الثالث

ََٖٛٙسؤاؿَر  َ ََ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َنَػزََّؿََ َلْي ََ  َٕٔٔ...............................َأَنَزَؿََ َلْي

َاْلِكَتاَبَََٜٖٙسؤاؿَر  َ ََ َاْلِكَتاَبَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََ َلْي ََ  َٕ٘ٔ.........................َإِلَْي

َُمَصدِّ ًاَلَِّماَبَػْ َََيَديِْه(؟.َٓٗٙسؤاؿَر  َ  َٖٓٔ........................َ/َاضبطَمواضعَ)اْلِكَتاَبَاِبغبَْقِّ

 َٖٔٔ.........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َالتػَّْورَاَةََواإِلقِبيَلَ(؟.َٔٗٙسؤاؿَر  َ

ََكَفػػػػُووإََْٗٙ َسػػػػؤاؿَر ػػػػ َيْكُفػػػػُووَفَِ َ ِتَالّلَِ(َيفَحؿَ مػػػػوافَ)َِإفَََّ-/َاضػػػػبطَمواضػػػػعَاو تَ)َِإفََّالَّػػػػِذيَن
ََكَفُوواَِْ َ تََِاَ(َيفَالَ اء؟.  َٕٖٔ.............................................................َالَِّذيَن

 َٖٖٔ.......................................َ/َاضبطَمواضعَ)َؽَبُْ ََ َذاٌبََاِديٌدَ(؟.َٖٗٙسؤاؿَر  َ

َ زِيػػػػٌزَُذوَانِْتَنػػػػاـ(ََٗٗٙسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ /َأيػػػػنَوردتَاو تَالتاليػػػػةَمثَاضػػػػبط اَ)َوالّلََُ زِيػػػػٌزَُذوَانِتَنػػػػاـ(َ)ِإفََّالّلََ
(؟. َُِبَمزِيٍزَِذيَانِتَناـٍ  َٖٗٔ...............................................................َ)أَلَْيَ،َاللَّ

 َٖ٘ٔ...........................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)ََلََىَبَْفَ َ(؟.َ٘ٗٙسؤاؿَر  َ

ػػػػػػػػػَماء()َيفَاْلَْرِضََوََلَيفََٙٗٙسػػػػػػػػػؤاؿَر ػػػػػػػػػ َ /َاضػػػػػػػػػبطَاؼبواضػػػػػػػػػعَالػػػػػػػػػ َوردتَفي ػػػػػػػػػاَ)يفَاْلَْرِضََوََلَيفَال َّ
 َٖ٘ٔ.............................................................َأَنُفِ ُكْ ()اَلْرِضََوال ََّماَواُت(؟.

(َابختالؼَتشكيالهتا؟.َٚٗٙسؤاؿَر  َ  َٖٛٔ.......................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)اَلْرَ اـِ

ََكْيَفََيَشاءَ(َمثَاضبط ا؟.َٛٗٙسؤاؿَر  َ  َٜٖٔ.....................................َ/َأينَوردتَ)

ُهَوَاْلَمزِيُزَاغبَِْكيُ َ(؟.َٜٗٙسؤاؿَر  َ إَِلَهَِإَلََّ  َٓٗٔ.................................َ/َأينَوردتَ)ََلََ

ـسََٓ٘ٙسؤاؿَر  َ َاْلِكَتاِبَ(؟.َ-/َاضبطَاؼبواضعَال َوردتَفي اَ)َُأ  َٓٗٔ.........................َأُّـِ

 َٔٗٔ............................َ/َاضبطَمواضعَ)يفَ ُػُلوِبِ َمََّوٌض()يفَ ُػُلوِبِْ ََزْيٌغ(؟.َٔ٘ٙسؤاؿَر  َ

 َٕٗٔ...........................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)َفَػيَػتَِّبُموَفَ(؟.َٕ٘ٙسؤاؿَر  َ

 َٕٗٔ..........................َالوَّاِسُخوَفَيفَاْلِمْلِ (؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َوالوَّاِسُخوَفََٖ٘ٙسؤاؿَر  َ

 َٖٗٔ...........................................َاضبطَمواضعَ)َيَػُنولُوَفَحَمََّاَ(؟./ََٗ٘ٙسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َحَمََّاَِبِهَ(َمثَاضبط ا؟.َ٘٘ٙسؤاؿَر  َ /َ......................................َٖٔٗ 

ْنَِ َِدَالّلِ(َيفَالَ اء؟.َٙ٘ٙسؤاؿَر  َ ْنَِ َِدََربََِّا(َحؿَ موافَوَ)ُكلًَّمِّ  َٗٗٔ...َ/َاضبطَمواضعَ)ُكليَمِّ

ََرضْبًَةَ(؟.َٚ٘ٙسؤاؿَر  َ ََ  َ٘ٗٔ........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِمنَلَُّدن

َأَنَبَاْلَوهَّاُبَ(َمثَاضبط ا؟.َٛ٘ٙسؤاؿَر  َ ََ  َ٘ٗٔ...............................َ/َأينَوردتَ)َِإنَّ

َ(؟.َ/َاضبطَاؼبواضعَٜ٘ٙسؤاؿَر  َ ََ  َٙٗٔ...............................َال َوردتَفي اَ)ََربػَََّاَِإنَّ

َرْيَجَِفيِهَ(َال َوردتَيفَحؿَ مواف؟.َٓٙٙسؤاؿَر  َ ََلََّ  َٚٗٔ.................َ/َاضبطَمواضعَ)َلِيَػْوـٍ

ََلََزُبِْلُفَاْلِميَماَد(؟.َٔٙٙسؤاؿَر  َ ََ  َٛٗٔ.............َ/َاضبطَمواضعَ)ِإفََّالّلَََلََىُبِْلُفَاْلِميَماَد()َِإنَّ

ََكَفُوواَْ(َيفَحؿَ مواف؟.َٕٙٙسؤاؿَر  َ  َٛٗٔ............................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإفََّالَِّذيَن

ََكَدْأِبَحِؿَِفْوَ ْوَفََوالَِّذيَنَِمنَ َػْبِلِ ْ َ(َوالذيَجاءَبمدها؟.َٖٙٙسؤاؿَر  َ  َٓ٘ٔ......َ/َاضبطَمواضعَ)

 َٕ٘ٔ.....................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوالّلََُاِديُدَاْلِمَناِبَ(؟.َٗٙٙسؤاؿَر  َ

ََكَفُوواَْ(؟.َ٘ٙٙسؤاؿَر  َ  َٕ٘ٔ........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َُ لَلِّلَِّذيَن

 َٖ٘ٔ....................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََجَ ََّ ََوبِْئَ،َاْلِمَ اُدَ(؟.َٙٙٙسؤاؿَر  َ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ
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ََكاَفَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََ ْدَََٚٙٙسؤاؿَر  َ  َٖ٘ٔ........................................ََلَنْد

 َٗ٘ٔ........................................َحيٍَةَيفَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َحيٌَةَيفََٛٙٙسؤاؿَر  َ

 َٗ٘ٔ.............................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)َِفئَػتَػْ َِ(؟.َٜٙٙسؤاؿَر  َ

 َ٘٘ٔ..........................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َِبََْصوِِهَ(؟.َٓٚٙسؤاؿَر  َ

ََلِمبػَْوًةَ(؟.َٔٚٙسؤاؿَر  َ ََ  َ٘٘ٔ.......................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإفََّيفََذِل

 َٙ٘ٔ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِمَنَالََِّ اءَ(؟.َٕٚٙسؤاؿَر  َ

َهَجََواْلِفضََّة(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)الذََّهِجََواْلِفضَِّةََٖٚٙ َسؤاؿَر   َٛ٘ٔ.........................َالذَّ

ََواغْبَْوثََِٗٚٙسؤاؿَر  َ ـَِاغبََْ-/َاضبطَمواضعَ)َوالَنْػَماـِ ـٌََوَ ْوٌثَ(؟.َ-ْوِثََوالَنْػَما  َٛ٘ٔ............َأَنْػَما

َُ/َاضبطَمواضعَاو تَالتاليةَ)َوالّلَُِ ََدُهَُ ْ ُنَاْلَمآِب(َ)َ٘ٚٙسؤاؿَر  َ َوالّلَُِ ََدُهَُ ْ ػُنَالثػَّػَواِب(َ)َواللَّ
 َٜ٘ٔ........................................................................َِ ََدُهََأْجٌوََ ِظيٌ (؟.

 ُػػْلََ- ُػػْلََهػػْلَنُػََػبِّػػُئُكْ ََ- ُػػْلََهػػْلَأُنَػبِّػػُئُك َ-بِّػػُئُك َ/َاضػػبطَمواضػػعَاو تَالتاليػػةَ)َ ُػػْلَأَُؤنػَََٙٚٙسػػؤاؿَر ػػ َ
 َٓٙٔ..................................................................ََهْلَأُنَػبُِّئُكْ َ(؟.َ-أَفَ ُنَػبُِّئُك َ

 َٕٙٔ............................................َبطَمواضعَ)َلِلَِّذيَنَاتػََّنْواَ(؟./َاضَٚٚٙسؤاؿَر  َ

َنَالّلَِ(َمثَاضبط ا؟.َٛٚٙسؤاؿَر  َ  َٖٙٔ.................................َ/َأينَوردتَ)ََورِْضَواٌفَمِّ

 َٖٙٔ......................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوالّلََُبِصٌيَاِبْلِمَباِدَ(؟.َٜٚٙسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َالَِّذيَنَيَػُنوُلوَفَ(؟.َٓٛٙسؤاؿَر  َ /َ..........................................َٔٙٗ 

َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََربػَََّاَإِنػَََّأََٛٙسؤاؿَر  َ  َٙٙٔ......................................َرَّبََِّاَِإانَّ

 َٚٙٔ................................َبػَََّاَحَمََّاَ(؟.رَََ-/َاضبطَمواضعَ)ََربػَََّاَإِنػَََّاَحَمَّإََٛٙسؤاؿَر  َ

َوالصَّػػػػػاِبوَاِتَ/َاضػػػػػبطَمواضػػػػػعَ)الصَّػػػػػاِبوِيَنََوالصَّػػػػػاِدِ َ ََواْلَنػػػػػانِِتَ (َحؿَ مػػػػػوافَ)َوالصَّػػػػػاِبوِيَنََٖٛٙسػػػػػؤاؿَر ػػػػػ َ
 َٛٙٔ.....................................................................ََواػْبَاِاِمَ (َال زاب؟.

 َٜٙٔ...........................................َ/َأينَوردتَكلمةَ)َاِبَلْسَحاِرَ(؟.َٗٛٙسؤاؿَر  َ

َكلمةَ)َ َآ َِماًَ(؟.َ٘ٛٙسؤاؿَر  َ  َٜٙٔ.............................َ/َاضبطَاؼبواضعَال َوردتَفي ا

 َٓٚٔ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإفََّالدِّيَنَ(؟.َٙٛٙسؤاؿَر  َ

َ(َيفَسورةَحؿَ مواف؟.َ-فَإْفََ آجسوَؾَ/َاضبطَمواضعَ)ََٚٛٙسؤاؿَر  َ ََ  َٓٚٔ..........ََفَمْنََ آجَّ

 َٔٚٔ..........ََمِن(َسورةَيوسف؟./َاضبطَمواضعَ)ََوَمِنَاتػَّبَػَمِنَ(َحؿَ موافَ)َوَمِنَاتػَّبػَََٛٛٙسؤاؿَر  َ

 َٕٚٔ.....................................َ/َأينَوردتَ)ََوُ لَلِّلَِّذيَنَ(َمثَاضبط ا؟.َٜٛٙسؤاؿَر  َ

يَِّ ََٜٓٙسؤاؿَر  َ يَِّ َ(؟.َ–/َاضبطَمواضعَ)ََوالُمِّ  َٕٚٔ.....................................َالُمِّ

َاْلَباَلُغَ(؟.َٜٔٙسؤاؿَر  َ ََ َاََ َلْي  َٖٚٔ......................................َ/َاضبطَمواضعَ)َفَِإمبَّ

ْوُه َِبَمَذاٍبَأَلِيٍ َ(؟.َٕٜٙسؤاؿَر  َ  َٗٚٔ....................................َ/َاضبطَمواضعَ)َفَػَبشِّ

ِصوِيَنَ(؟.َٖٜٙسؤاؿَر  َ  َ٘ٚٔ.....................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوَماَؽَبُ َمِّنَانَّ

َنَاْلِكَتاِب(؟./َاضبطَمواضعَ)أمََلَْتَػَوَِإَ:َالَِّذيَنَأََُٜٗٙسؤاؿَر  َ  َٙٚٔ....................َْوُتواََْنِصيًباَمِّ

ََػُ ْ َ(؟.َٜ٘ٙسؤاؿَر  َ  َٚٚٔ..........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َلَِيْحُكَ َبَػيػْ

َػُْ ْ َ(َمثَاضبط ا؟.َٜٙٙسؤاؿَر  َ ََفوِيٌقَمِّ يَػتَػَو:َّ  َٛٚٔ..............................َ/َأينَوردتَ)َمُثََّ



 ٛٙ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 َٜٚٔ..........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوُه َمسْموُِضوَفَ(؟.َٜٚٙسؤاؿَر  َ

َِِبَنػَُّ ْ َ َاُلواَْ(؟.َ/َاضبطَمواضعَ)َٜٛٙسؤاؿَر  َ ََ  َٜٚٔ.......................................ََذِل

ََاَالََّاُرَ(؟.َٜٜٙسؤاؿَر  َ  َٓٛٔ........................................../َاضبطَمواضعَ)ََلنَسَبَ َّ

 َٔٛٔ......................................َ/َأينَوردتَ)ََفَكْيَفَِإَذاَ(َمثَاضبط ا؟.َٓٓٚسؤاؿَر  َ

 َٔٛٔ...........................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)َصَبَْمََاُهْ َ(؟.َٔٓٚسؤاؿَر  َ

 َٕٛٔ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َُ ِلَاللَُّ  ََّ(؟.َٕٓٚسؤاؿَر  َ

 َٕٛٔ..............................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)َتُػْؤِ)َ(؟.َٖٓٚسؤاؿَر  َ

 َٖٛٔ...........................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َتََزُِعَ(؟.َٗٓٚسؤاؿَر  َ

ََاْ ٍءََ ِديٌوَ(؟.َ٘ٓٚ َسؤاؿَر  َُكلِّ ََ َلَ  ََ  َٖٛٔ...............................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإنَّ

تُػػوِلُ،َالَػََّ ػػاَرَيفَاللَّْيػػِلَ(َ)َيُػػوِلُ،َاللَّْيػػَلَيفَالَػََّ ػػاِرَ/َاضػػبطَاؼبواضػػعَ)َتُػػوِلُ،َاللَّْيػػَلَيفَاْلَػََّ ػػاِرَوَََٙٓٚسػػؤاؿَر ػػ َ
 َٗٛٔ...................................................................ََويُوِلُ،َالَػََّ اَرَيفَاللَّْيِلَ(؟.

َِمػػػَنَاْلَميِّػػػِب()َوـُبْوُِجَ/ََٚٓٚسػػػؤاؿَر ػػػ َ َِمػػػَنَاْلَميِّػػػِب()ىُبْوُِجَاغْبَػػػ َّ اضػػػبطَمواضػػػعَاو تَالتاليػػػةَ)َوزُبْػػػوُِجَاغْبَػػػ َّ
(؟.  َ٘ٛٔ.........................................................................َاْلَميِِّبَِمَنَاغبَْ ِّ

 َٚٛٔ........................َ/َاضبطَمواضعَ)َاْلَكاِفوِيَنَأَْولَِياءَِمنَُدوِفَاْلُمْؤِمََِ َ(؟.َٛٓٚسؤاؿَر  َ

نَػْفَ ُهَ(َال َوردتَيفَحؿَ مواف؟./َاضبطَ)ََووُبَذُِّرََٜٓٚسؤاؿَر  َ  َٛٛٔ......................َُكُ َالّلَُ

الْرِض()يَػْمَلُ ََماَيفَال َّػَماَواِتََوَمػاََ/َاضبطَاؼبواضعَالتاليةَ)َويَػْمَلُ ََماَيفَال ََّماَواِتََوَماَيفََٓٔٚسؤاؿَر  َ
 َٜٛٔ.................................................َيفَاَلْرِض()يَػْمَلُ ََماَيفَال ََّماَواِتََواْلَْرِض(؟.

َك ببَ(َ؟./ََٔٔٚسؤاؿَر  َ  َٜٔٔ..............................َماَالفوؽَب َ)َماَ ملبَ(َوَ)َما

 َٜٔٔ................................َِمنَُسَوِءَ(؟.َ-/َأينَوردتَالكلمةَ)َِمنَُسَوٍءََٕٔٚسؤاؿَر  َ

 َٕٜٔ..............................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)َأََمًداَ(؟.َٖٔٚسؤاؿَر  َ

 َٖٜٔ...........................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)ََفاتَِّبُموِنَ(؟.َٗٔٚسؤاؿَر  َ

ػػنََ-يَػْةِفػػْوََلُكػْ َُذنُػػوَبُكْ َ(َ)َلِيَػْةِفػػَوََ-َويَػْةِفػْوَ/َاضػبطَمواضػػعَاو تَالتاليػػةَ)ََ٘ٔٚسػؤاؿَر ػػ َ يَػْةِفػْوََلُكػػ َمِّ
 َٖٜٔ...............................................................................َُذنُوِبُكْ َ(؟.

َوَرُسػػوَلُه(َ)َأَِطيُمػػواَْالّلََ/َاضػػبطَمواضػػعَاو تََٙٔٚسػػؤاؿَر ػػ َ َوالوَُّسػػوَؿَ(َ)أَِطيُمػػواَاللَََّ التاليػػةَ)َأَِطيُمػػواَْالّلََ
 َٜٙٔ.........................................................................َوأَِطيُمواَْالوَُّسوَؿَ(؟.

َاْلَكاِفوِيَن(؟.َٚٔٚؿَر  َسؤا َاْلَكاِفوِيَن(َ)َِإنَُّهَََلَوبُِجس َلََوبُِجس  َٕٓٓ...........َ/َاضبطَمواضعَ)فَِإفََّالّلََ

 َٕٓٓ...................................ََوِإْذَ َاَلِبَ(؟.َ-واضعَ)َِإْذَ َاَلِبَ/َاضبطَمَٛٔٚسؤاؿَر  َ

َنََذْرُتَ(؟.َٜٔٚسؤاؿَر  َ  َٕٕٓ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإِّنِ

َ(؟.َٕٓٚسؤاؿَر  َ  َٕٕٓ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َ َاَلْبََربِّ

 َٕ٘ٓ........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َالشَّْيطَاِفَالوَِّجيِ َ(؟.َٕٔٚسؤاؿَر  َ

 َٕ٘ٓ..................................َوَاِبَ(؟.اْلِمحََْ-/َاضبطَمواضعَ)َاْلِمْحوَاَبََٕٕٚسؤاؿَر  َ

 َٕٙٓ...........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوَجَدَِ ََدَهاَ(؟.َٖٕٚسؤاؿَر  َ

ََهْجَيلَ(؟.َٕٗٚسؤاؿَر  َ  َٕٙٓ...........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََربِّ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜ٘ٙ 

 َٕٛٓ..............َ/ََماَسبجَالتذكيَموةَوالت نيمَموةَمعَاؼبال كةَيفَالنوحفَالكو ؟.َٕ٘ٚ َسؤاؿَر 

 َٕٔٔ.......................................(؟.َ/َاضبطَمواضعَ)َنَِبيًّاَمَِّنَالصَّاغِبِ َََٕٙٚسؤاؿَر  َ

ـٌََو َػػػْدَبَػَلةَػػػِنََاْلِكبَػػػػُوََواْمػػػوََأِ)ََ ػػػاِ ٌوَ(َٕٚٚسػػػؤاؿَر ػػػ َ ََأ ََََّيُكػػػوُفَيلَُغػػػاَل يفَحؿََ/َاضػػػبطَمواضػػػعَ)َ َػػػاَؿََربِّ
ََيُكوُفَيلَُغاَلـٌَوََكاَنِبَاْموََأِ)ََ اِ وًاََوَ ْدَبَػَلْةُبَِمَنَاْلِكرَبَِِ ِتيًّاَ(َيفَسوَر ََأ َّ  َٕٔٔ.َةَمو ؟. موافَ)َ َاَؿََربِّ

/َمػػاَهػػوَالفػػوؽَبػػ َ)َغػػالـَ(َوَ)َولػػدَ(َيفَ صػػةَزكػػو َ ليػػهَال ػػالـَومػػو َ لي ػػاَال ػػالـ ََٕٛٚسػػؤاؿَر ػػ َ
وؼباذاَ اؿَزكو َ)َأنػػّ َيػكػوُفَلػْ َغػالـٌَ(َوَ البَمو َ)َأنػػّ َيػػكػػوفَلػػْ َولػػػٌَدَ(َفػذكوَزكػوّ َالةػالـََ َوذكػػػػوتَ

 َٕٕٔ...............................................................................َمو َالولػػَد؟.

 َٕٗٔ......................................َ/َاضبطَمواضعَ)َالّلَُيَػْفَمُلََماََيَشاءَ(؟.َٜٕٚسؤاؿَر  َ

َ(َمو ؟.َٖٓٚسؤاؿَر  َ َرْمزًاَ(َحؿَ موافَ)ََثاَلَثَلََياٍؿََسِو ًّ َِإَلََّ ـٍ  َٕٗٔ......َ/َاضبطَمواضعَ)ََثالَثََةَأَ َّ

َ(؟.َٖٔٚسؤاؿَر  َ ََ  َٕ٘ٔ...............................................َ/َأينَوردتَ)ََواذُْكوَرَّبَّ

ََواإِلْبَكاِرََٕٖٚسؤاؿَر  َ ْاوَاِؽ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)اِبْلَمِش ِّ ََواإْلِ  َٕٙٔ......................َاِبْلَمِش ِّ

(َمػػػػنَسػػػػورةَحؿَٖٗ/َمػػػػاَدَللػػػػةَتنػػػػد َال ػػػػجودَ لػػػػ َالوكػػػػوعَيفَاػبطػػػػابَؼبػػػػو َيفَاويػػػػةَ)َٖٖٚسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ
ََواْسُجِديََوارَْكِم ََمَعَالوَّاِكِمَ َ(؟. َِ  َٕٚٔ.................................َ مواف:َ)ََ ََمْوَ َُا ْػَُِ َلَِوبِّ

 َٜٕٔ...........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََمَعَالوَّاِكِمَ َ(؟.َٖٗٚسؤاؿَر  َ

َِمػْنَأَنبَػاءَاْلَةْيػِجََٖ٘ٚسؤاؿَر  َ ََ (َ)َتِْلػ ََ َِمْنَأَنَباءَاْلَةْيِجَنُوِ يِهَإِلَي ََ /َاضبطَمواضعَاو تَالتاليةَ)َذِل
َِمْنَأَنَباءَالوسُسِل(َ)َ ََ ََ َلْي نػَُّنصس (َ)َوَُكالًَّ ََ َِمْنَأَنَباءَاْلُنَوىَنَػُنصسُهََ َلْي ََ (َ)َذِل ََ َِمػْنَنَػُنػنُوِ يَ اَإِلَْي ََ ََ َلْيػ صس

 َٜٕٔ........................................................................َأَنَباءََماََ ْدََسَبَق(؟.

 َٕٕٔ..........................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)َىَبَْتِصُموَفَ(؟.َٖٙٚسؤاؿَر  َ

َكيفَنضبطَمواضعَ)اْلَمِ يُحَِ يَ  َاْبُنََمْوَ َ(َ)اْلَمِ يُحَاْبُنََمْوَ ََ(؟.َٖٚٚسؤاؿَر  َ /َ..........َٕٕٕ 

 َٕٕ٘.............................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)ََوِجيً اَ(؟.َٖٛٚسؤاؿَر  َ

 َٕٕ٘..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيفَاْلَمْ ِدَ(؟.َٜٖٚسؤاؿَر  َ

 َٕٕٙ........................َ/َاضبطَمواضعَ)َاْلِكتَاَبََواغبِْْكَمَةََوالتػَّْورَاَةََواإِلقِبيَلَ(؟.َٓٗٚسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َِإَ:ََبِنَِإْسوَا ِيَلَ(؟.َٔٗٚسؤاؿَر  َ /َ........................................َٕٕٚ 

ُتُك َ(َوماَجاءَبمدها؟.َٕٗٚسؤاؿَر  َ  َٕٕٛ..............................َ/َاضبطَمواضعَ)ََ ْدَِجئػْ

َئِةَالطَّْيَِفَػ َنُفُخَِفيػِهَفَػَيُكػوُفَطَيػْػوًاَِبِِْذِفَالّلَِ(ََٖٗٚسؤاؿَر  َ ََكَ يػْ َنَالطِِّ  ََأْخُلُقََلُك َمِّ /َاضبطَمواضعَ)ََأِّنِ
َئِةَالطَّْيَِِبِِْذِنَفَػَتَُفُخَِفيَ اَفَػَتُكوُفَ(َاؼبا دة؟. ََكَ يػْ  َٜٕٕ................َحؿَ موافَوَ)ََوِإْذَزَبُْلُقَِمَنَالطِِّ 

 َٕٖٕ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيفَبُػُيوِتُكْ َ(؟.َٗٗٚسؤاؿَر  َ

 َٖٖٕ..............................ََ وَّـَََ َلْيُكُ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َُ وِّـَََ َلْيُكْ ََ٘ٗٚسؤاؿَر  َ

َوأَِطيُموِفَ(؟./َاضَٙٗٚسؤاؿَر  َ  َٖٕٗ.....................................َبطَمواضعَ)َفَاتػَُّنواَْالّلََ

ََوَربسُكْ ََٚٗٚسؤاؿَر  َ َرّبِّ ََوَربسُكْ (؟.َوَربُِّك َ–َوَربَُّكْ ََ–/َاضبطَمواضعَ)الّلََ ُهَوََرّبِّ  َٖٕٗ.......َ(َ)اللَََّ

 َٖٕٛ.............َاُرَالّلَِ(؟./َأينَوردتَ)ََمْنَأَنَصارِيَِإَ:َالّلَِ َاَؿَاغْبََوارِيسوَفَكَبُْنَأَنصَََٛٗٚسؤاؿَر  َ

َُمْ ِلُموَف(َ)َواْاَ ْدَِِبَنػَََّاَمََُٜٗٚسؤاؿَر  َ َُمْ ِلُموَف(َ)اْاَ ُدواَِِْبانَّ  َٜٖٕ..َْ ِلُموَف(؟./َاضبطَ)َواْاَ ْدَِِبانَّ

 َٕٓٗ................................................/َاضبطَمواضعَ)ََوَمَكُوواَْ(؟.َٓ٘ٚسؤاؿَر  َ



 ٓٚ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

ََُخيػٌْوََوأَبْػَن ََ-/َاضبطَمواضعَ)ََوالّلََُخيػُْوَاْلَماِكوِيَنََٔ٘ٚسؤاؿَر  َ ََُخيػُْوَالوَّازِِ َ َ(؟.َ-َواللَّ  َٕٔٗ.ََواللَّ

 َٕٕٗ....................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإْذَ َاَؿَالّلََُ َِ يَ  َ(؟.َٕ٘ٚسؤاؿَر  َ

ََكَفُوواَْ(؟.َٖ٘ٚسؤاؿَر  َ  َٕٗٗ........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِمَنَالَِّذيَن

 َٕ٘ٗ.............................ََجاِ ِلَ(؟.َ–َوَجاِ ُلََ–/َاضبطَمواضعَ)ََجاِ ٌلََٗ٘ٚسؤاؿَر  َ

َُكَػُتْ َِفيػِهَزَبَْتِلُفػوَفَََ-/َاضػبطَمواضػعَ)ََمػْوِجُمُكْ ََ٘٘ٚسؤاؿَر  َ َُكَػُتْ َِفيػِهَزَبَْتِلُفػوَفََ-ِفيَمػا َُكَػُتْ َََ-دبَػا دبَػا
يًماَ(؟.َ-تَػْمَمُلوَفَ  َٕٙٗ........................................................َِإَ:َالّلََِمْوِجُمُكْ َصبَِ

ََ–وأبنػػ ََ–نكػػواًََ– ظيمػػاََ–م يَػػاََ–اَ/َاضػػبطَاؼبواضػػعَالػػ َأتػػبَفي ػػاَ)ََ ػػَذااًبََاػػِديدًََٙ٘ٚسػػؤاؿَر ػػ َ
 َٜٕٗ..................................................َأليماَ(؟.َ– ويباًََ-صمداََ–ضمفاًََ–كبياًَ

 َٖٕ٘...........َأَمَّاَالَِّذيَنَحَمَُواََوَ ِمُلواَْالصَّاغِبَاِتَ(؟.َ-َفََ مَّاَ–/َاضبطَمواضعَ)ََوأَمَّاََٚ٘ٚسؤاؿَر  َ

َالظَّاِلِمَ ََٛ٘ٚسؤاؿَر  َ َالظَّاِلِمَ َ(؟.ِإنََّ-/َاضبطَمواضعَ)ََوالّلََُلََوبُِجس  َٕٗ٘.............َُهَََلَوبُِجس

 َٕ٘٘............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِمَنَاوَ ِتَ(؟.َٜ٘ٚسؤاؿَر  َ

 َٕ٘٘.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِمنَتُػوَاٍبَ(؟.َٓٙٚسؤاؿَر  َ

َاَيَػُنوُؿََلُهَ(؟.َٔٙٚسؤاؿَر  َ َُكنَفَػَيُكوُفَ(َدوفَأفَ )َمم اَ)َِإَذاََ َض َأَْموًاََفِإمبَّ  َٕٙ٘..َ/َأينَوردتَ)

 َٕٚ٘.................................َُ ْلَتَػَماَلْواَْ(؟.َ-َ/َاضبطَمواضعَ)َفَػُنْلَتَػَماَلْوإََْٙٚسؤاؿَر  َ

 َٕٚ٘......................َال َوردتَحبذؼَالواو؟.َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)ََندُْعَ(َٖٙٚسؤاؿَر  َ

ََ لَػػ َٗٙٚسػػؤاؿَر ػػ َ اْلَكاِفوِيَن()لَّْمََػػُةََ/َاضػػبطَمواضػػعَاو تَالتاليػػةَ)لَّْمََػػَبَالّلََِ لَػػ َاْلَكاِذِبَ ()فَػَلْمََػػُةَاللَّ
 َٕٛ٘.......................................................................َالّلََِ َل َالظَّاِلِمَ (؟.

ََهَذاَؽَبَُوَ(؟.َ٘ٙٚسؤاؿَر  َ  َٜٕ٘...............................................َ/َأينَوردتَ)َِإفَّ

َك َموةَوردتَ)َاْلَنَصُصَ(َ ل َاختالؼَالتشكيالت؟.َٙٙٚسؤاؿَر  َ /َ......................َٕٙٓ 

الّلََُٚٙٚسؤاؿَر  َ إَِلٌهََواِ ٌدَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوَماَِمْنَإَِلٍهَِإَلََّ  َٕٔٙ.............ََوَماَِمْنَإَِلٍهَِإَلََّ

ؽَبَُوَ(؟.َٛٙٚسؤاؿَر  َ  َٕٔٙ............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوِإفََّالّلََ

َ لِػيٌ َاِبْلُمْفِ ػِديَن()َفَػِإفَتَػَولَّػْواَْفَػُنولُػواَْاْاػَ ُدَوَٜٙٚسؤاؿَر  َ اَْ/َاضػبطَاويتػ َاؼبتتػاليت َ)فَػِإفَتَػَولَّػْواَْفَػِإفََّالّلََ
َُمْ ِلُموَف(َمنَسورةَحؿَ مواف؟.  َٕٕٙ.........................................................َِِبانَّ

 َٕٕٙ......................ََ َأَْهَلَاْلِكَتاِب(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ُ ْلََ َأَْهَلَاْلِكَتاِبََٓٚٚسؤاؿَر  َ

 َٕٔٚ..............................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)َأَْراَباًبَ(؟.َٔٚٚسؤاؿَر  َ

 َٕٕٚ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيفَِإبْػوَاِهيَ َ(؟.َٕٚٚسؤاؿَر  َ

 َٕٕٚ.............................ََهاأَنُتْ َأُْوَلءَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََهاأَنُتْ ََهُؤَلءََٖٚٚر  َسؤاؿَ

 َٕٗٚ...................................................َ/َأينَوردتَ)ََلُك َِبِهَ(؟.َٗٚٚسؤاؿَر  َ

ََُويلسَاْلُمتَِّنَ (؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َوالّلََُويلسَاْلُمْؤِمََِ ََ٘ٚٚسؤاؿَر  َ  َٕٗٚ......................ََواللَّ

أَنُفَ ُ ْ َ(َوماَجاءَبمدها؟.َٙٚٚسؤاؿَر  َ  َٕ٘ٚ...................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوَماَُيِضلسوَفَِإَلََّ

أَنُفَ ُ ْ ََوَماََيْشُمُووَفَ(؟.َٚٚٚسؤاؿَر  َ  َٕ٘ٚ................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإَلََّ

 َٕٙٚ...................................َ/َاضبطَمواضعَ)َملَََتْكُفُووَفَِ َ ِتَالّلَِ(؟.َٛٚٚؤاؿَر  َس

 َٕٚٚ.........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوأَنُتْ ََتْشَ ُدوَفَ(؟.َٜٚٚسؤاؿَر  َ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

٘ٚٔ 

َاِبْلَباِطِل(َحؿَ مواف؟.َٓٛٚسؤاؿَر  َ َاِبْلَباِطِل(َالبنوة َ)ملََتَػْلِبُ وَفَاغبَْقَّ  َٕٚٚ..َ/َاضبطَ)َوَلََتَػْلِبُ واَْاغبَْقَّ

 َٕٛٚ...........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َ َاَلبَطَّآ َِفٌةَ(؟.َٔٛٚسؤاؿَر  َ

 َٕٛٚ...........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َحِمَُواَْاِبلَِّذَيَ(؟.َٕٛٚسؤاؿَر  َ

 َٜٕٚ..............................................َأَفَيُػْؤَت َ(؟./َاضبطَمواضعَ)ََٖٛٚسؤاؿَر  َ

َُُذوَالََْٗٛٚسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ َفْضػػػػِلَ/َاضػػػػبطَمواضػػػػعَ)يُػْؤتِيػػػػِهََمػػػػنََيَشػػػػاءََوالّلََُواِسػػػػٌعََ ِليٌ ()يُػْؤتِيػػػػِهََمػػػػنََيَشػػػػاءََواللَّ
 َٜٕٚ.................................................................................َاْلَمِظيِ (؟.

يَِّ َ(؟.َ٘ٛٚسؤاؿَر  َ  َٕٓٛ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيفَالُمِّ

 َٕٔٛ.....................َ/َاضبطَمواضعَ)َويَػُنولُوَفََ َل َالّلَِاْلَكِذَبََوُهْ َيَػْمَلُموَف(؟.َٙٛٚسؤاؿَر  َ

 َٕٕٛ..............ََوَمْنَأَْوىَفَِبَمْ ِدِهَ()ََوَمْنَأَْوىَفَدبَاََ اَهَدَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََمنََْٚٛٚسؤاؿَر  َ

َاْلُمتَِّنَ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َفَِإفَََّٛٛٚسؤاؿَر  َ وبُِجس  َٖٕٛ.............................َِإفََّالّلََ

 َٕٗٛ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِبَمْ ِدَالّلَِ(؟.َٜٛٚسؤاؿَر  َ

 َٕ٘ٛ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َاِبْلِكَتاِبَ(؟.َٜٓٚسؤاؿَر  َ

ََكاَفَلَِبَشٍوَ(؟.َٜٔٚسؤاؿَر  َ  َٕٙٛ............................................../َأينَوردتَ)ََما

 َٕٚٛ.................................َ/َاضبطَمواضعَ)َاْلِكتَاَبََواغبُْْكَ ََوالَػسبُػوََّةَ(؟.َٕٜٚسؤاؿَر  َ

يَػُنوَؿََٖٜٚسؤاؿَر  َ يَػُنوُؿَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َمُثََّ  َٕٚٛ....................................َمُثََّ

 َٕٛٛ...........................................َ./َأينَوردتَالكلمةَ)ََتْدُرُسوَفَ(؟َٜٗٚسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َاِبْلُكْفِوَ(؟.َٜ٘ٚسؤاؿَر  َ /َ................................................َٕٛٛ 

ِميثَاَؽَ(َال َوردتَيفَحؿَ موافَوماَجاءَبمدها؟.َٜٙٚسؤاؿَر  َ  َٜٕٛ.......َ/َاضبطَ)ََوِإْذََأَخَذَالّلَُ

 َٜٕٓ..........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َُهُ َاْلَفاِسُنوَفَ(؟.َٜٚٚسؤاؿَر  َ

 َٜٕٔ........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َأَفَػَةيػَْوَ(َيفَالنوحف؟.َٜٛٚؿَر  َسؤا

 َٕٜٕ.........................................َ/َأينَوردتَ)َِديِنَالّلَِ(َيفَالنوحف؟.َٜٜٚسؤاؿَر  َ

 َٕٜٕ.َ/َاضبطَمواضعَ)َمنَيِفَال ََّماَواِتََواَلْرِض()َمنَيفَال ََّماَواِتََوَمنَيفَاْلَْرِض(؟.َٓٓٛسؤاؿَر  َ

 َٜٕٙ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َفَػَلنَيُػْنَبَلَ(؟.َٔٓٛسؤاؿَر  َ

 َٜٕٚ.............................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوُهَوَيفَاوِخَوِةَِمَنَاػْبَاِسوِيَنَ(؟.َٕٓٛسؤاؿَر  َ

 َٜٕٛ...............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوَاِ ُدواَْ(؟.َٖٓٛسؤاؿَر  َ

ََجَزحُؤُهْ َ(َيفَحؿَ مواف؟.َٗٓٛسؤاؿَر  َ ََ  َٜٜٕ............................./َاضبطَاويت َ)َأُْولَِئ

َُكْفوًاَ(؟.َ٘ٓٛسؤاؿَر  َ اْزَداُدوْا  َٜٜٕ..........................................َ/َاضبطَاويت َ)َمُثََّ

َؽَبُْ ََ َذاٌبَأَلِيٌ َ(؟.َٙٓٛسؤاؿَر  َ ََ  َٖٓٓ..................................َ/َاضبطَمواضعَ)َأُْولَِئ

 َٖٓٓ....................َ-وأخياَفيماَيل َجدوؿَلضبطَبدا تَوهنا تَأ زابَوأرابعَاعبزءَالثالم:

 َٖٔٓ........................................َسورةَحؿَ موافَ/َاعبزءَالوابع

ََٚٓٛسؤاؿَر  َ ـََ(؟.َ–/َاضبطَمواضعَ)َالطََّماـِ  َٖٔٓ.......................................َالطََّما

 َٕٖٓ.....................................َ/َأينَوردتَ)َلَِّبِنَِإْسوَا ِيَلَ(َيفَالنوحف؟.َٛٓٛسؤاؿَر  َ



 ٕٚ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

 َٕٖٓ............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََ َل َنَػْفِ ِهَ(؟.َٜٓٛسؤاؿَر  َ

 َٖٗٓ..................................................َ/َأينَوردتَ)ََأفَتُػََػزََّؿَ(؟.َٓٔٛ َسؤاؿَر 

 َٖ٘ٓ...............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َُ ْلََفْ ُتواَْ(؟.َٔٔٛسؤاؿَر  َ

 َٖٙٓ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََصَدَؽَالّلَُ(؟.َٕٔٛسؤاؿَر  َ

 َٖٙٓ.................................................َ/َاضبطَمواضعَ)َُمَبارًَكاَ(؟.َٖٔٛسؤاؿَر  َ

 َٖٚٓ...........................َ/َاضبطَمواضعَ)َحَ ٍتَبَػيََِّاٍتَ(َ)َحَ ٌتَبَػيََِّاٌتَ(؟.َٗٔٛسؤاؿَر  َ

 َٜٖٓ...........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َفَِإفََّهللاََغِنيَ(؟.َ٘ٔٛسؤاؿَر  َ

 َٖٓٔ..........................َ(َمنَحؿَ مواف؟.ََٜٜ-َٜٛ/َاضبطَبدايةَاويت َ)ََٙٔٛسؤاؿَر  َ

ُةونَػَ ػاَِ َوًجػاَ(َاؿَ مػوافَ)ََوَتُصػدسوَفََٚٔٛسؤاؿَر ػ َ /َاضػبطَمواضػعَ)ََتُصػدسوَفََ ػنََسػِبيِلَالّلََِمػْنَحَمػَنَتَػبػْ
 َٖٔٔ.........................................ََ نََسِبيِلَالّلََِمْنَحَمَنَِبِهََوتَػبػُْةونَػَ اَِ َوًجاَ(َال واؼ؟.

 َٕٖٔ................................َفَِإفَُتِطيُمواَْ(؟.َ-َوِإفََ-/َاضبطَمواضعَ)َِإفََٛٔٛسؤاؿَر  َ

َنَ(؟.َٜٔٛسؤاؿَر  َ  َٖٖٔ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََفوِيًناَمِّ

َنَالَِّذيَنَأُوُتواَْاْلِكَتاَبَ(؟.َ/َاضبطَٕٓٛسؤاؿَر  َ  َٖٖٔ.................................َمواضعَ)َمِّ

 َٖ٘ٔ............................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)َيَػُودسوُكْ َ(؟.َٕٔٛسؤاؿَر  َ

 َٖٙٔ.....................................َبَػْمَدَِإيبَاِنُكْ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َبَػْمِدََٕٕٛسؤاؿَر  َ

 َٖٚٔ......................../َاضبطَمواضعَ)َ َلْيُكْ َحَ ُتَالّلِ(َ)َ َلْيُكْ َحَ ِتَاللَِّ(؟.َٖٕٛسؤاؿَر  َ

 َٖٛٔ.................................ََواْ َتَصُمواَْ(؟.َ–/َاضبطَمواضعَ)ََواْ َتِصُموإََْٗٛؤاؿَر  َس

 َٜٖٔ...........................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َحِبَْبِلَ(؟.َٕ٘ٛسؤاؿَر  َ

 َٜٖٔ..َاذُْكُوواَْنِْمَمَةَالّلَِ(؟.َ-اذُْكُوواَْنِْمَمَبَالّلَِ(َ)ََواذُْكُوواََْ-/َاضبطَمواضعَ)ََواذُْكُووإََْٙٛسؤاؿَر  َ

َُكَُتْ َ(؟.َٕٚٛسؤاؿَر  َ  َٕٕٖ...............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإْذ

 َٖٕٖ.......................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َفََ ْصَبْحُت َ(؟.َٕٛٛسؤاؿَر  َ

 َٖٕٖ.............................................َِإْخَوااًنَ(؟./َأينَوردتَالكلمةَ)ََٜٕٛسؤاؿَر  َ

 َٖٕٖ.........َ/َاضبطَمواضعَاو تَال َوردَفي اَالموَابؼبمووؼَوالَ  َ نَاؼبَكو؟.َٖٓٛسؤاؿَر  َ

ََكالَِّذيَنَ(؟.َٖٔٛسؤاؿَر  َ  َٕٖ٘......................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوَلَََتُكونُوْا

َؽَبُْ ََ َذاٌبََ ِظيٌ ََٕٖٛسؤاؿَر  َ ََ  َٕٖٚ.........................َأَلِيٌ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوأُْولَِئ

ُتْ ََتْكُفُووَفَ/ََٖٖٛسؤاؿَر  َ َُكَػْ  َٕٖٚ...............ََتْكِ ُبوَفَ(؟.َ–اضبطَمواضعَ)ََفُذوُ واَْاْلَمَذاَبَدبَا

 َٕٖٛ........................................َ؟./َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َابْػَيضَّْبَ(َٖٗٛسؤاؿَر  َ

 َٕٖٛ..............................رضببَ(َيفَالتمبيَالنوحِن؟.َ-/َالفوؽَب َ)َرضبةََٖ٘ٛسؤاؿَر  َ

َُيُوِيُدَاُْلًماَ(؟.َٖٙٛسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)ََوَماَاللَّ /َ......................................َٖٖٓ 

ُ َ(؟.َٖٚٛسؤاؿَر  َ  َٖٖٓ.........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََلَكاَفََخيػْوًاَؽبَّ

 َٖٖٔ............................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)َاْلَْداَبَرَ(؟.َٖٛٛسؤاؿَر  َ

 َٕٖٖ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َحاَنَءَاللَّْيِلَ(؟.َٜٖٛسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَالكلمةَ)ََيْ ُجُدوَفَ(؟.َٓٗٛسؤاؿَر  َ /َ.......................................َٖٖٖ 



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٖ٘ٚ 

َاوِخِوَ(؟./َاضبطَمواضعَ)ََٔٗٛسؤاؿَر  َ  َٖٖٖ...............................َيُػْؤِمَُوَفَاِبلّلََِواْليَػْوـِ

 َٖٖٗ.......................َُيَ ارُِ وَفَيفَاػْبَيػْوَاِتَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوُيَ ارُِ وَفََٕٗٛسؤاؿَر  َ

 َٖٖ٘.....................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوالّلََُ ِليٌ َاِبْلُمتَِّنَ َ(؟.َٖٗٛسؤاؿَر  َ

 َٖٖٙ............................َ/َاضبطَمواضعَ)ََ َأَيػسَ اَالَِّذيَنَحَمَُواََْلََتَػتَِّخُذواَْ(؟.َٗٗٛسؤاؿَر  َ

 َٖٖٚ.................................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََخَباَلًَ(؟.َ٘ٗٛسؤاؿَر  َ

 َٖٖٚ...........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِمْنَأَفْػَواِهِ ْ َ(؟.َٙٗٛسؤاؿَر  َ

َُكَُتْ َتَػْمِنُلوَفَ(؟.َٚٗٛؿَر  َسؤا  َٖٖٛ........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإف

 َٖٖٛ................................................َ/َأينَوردتَ)َِمَنَاْلَةْيِاَ(؟.َٛٗٛسؤاؿَر  َ

 َٜٖٖ.......ََوُهَوَ"ََ ِليٌ َِبَذاِتَالصسُدوِرَ"(؟.َ-ِإنَُّهََ-َوالّلَََُ-/َاضبطَمواضعَ)َِإفََّالّلَََٜٗٛسؤاؿَر  َ

 َٖٔٗ...............َ(َالتوبة؟.ٓ٘(َالَ اء َ)ٛٚ(َاؿَ مواف َ)ٕٓٔ/َاضبطَاو تَ)َٓ٘ٛسؤاؿَر  َ

 َٕٖٗ.....................................ََوَأفََتْصربُواَْ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوِإفََٔ٘ٛسؤاؿَر  َ

َك َموةََوَٕ٘ٛسؤاؿَر  َ  َٖٗٗ..............................................َردتَ)ََلَََيُضوسُكْ َ(؟./

ََكْيُدُهْ ََٖ٘ٛسؤاؿَر  َ  َٖٗٗ.......................................ََكْيَدُهْ َ(؟.ََ–/َاضبطَمواضعَ)

ََٗ٘ٛسؤاؿَر  َ  ََٖ٘ٗوهللاَدبَاَيَػْمَمُلوَفَؿبُِيٌطَ()َوََكاَفَالّلَُدبَاَيَػْمَمُلوَفَؿبُِيطًا(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َِإفََّالّلََ

َ(؟.َ٘٘ٛسؤاؿَر  َ ََ  َٖٙٗ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِمْنَأَْهِل

 َٖٙٗ.........................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)ََمَناِ َدَ(؟.َٙ٘ٛسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَالكملةَ)َنَبَّبَ(َيفَالنوحف؟.َٚ٘ٛسؤاؿَر  َ /َ..................................َٖٗٚ 

 َٜٖٗ........................................َ/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َطَّآ َِفَتاِفَ(؟.َٛ٘ٛسؤاؿَر  َ

ػػػِلَاْلُمتَػوَكِّلُػػػوَف(ََٜ٘ٛسػػػؤاؿَر ػػػ َ ػػػِلَاْلُمْؤِمَُػػػوَف(َ)َوَ لَػػػ َالّلَِفَػْليَػتَػوَكَّ َكيػػػفَتضػػػبطَمواضػػػعَ)َوَ لَػػػ َالّلَِفَػْليَػتَػوَكَّ /
 َٖٓ٘....................................................َ)فَػْليَػتَػوَكَِّلَاْلُمتَػوَكُِّلوَف(َ)يَػتَػوَكَُّلَاْلُمتَػوَكُِّلوَف(؟.

 َٖٔ٘.................................ََلَنْدََنَصوَُكُ َالّلَُ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوَلَنْدََٓٙٛسؤاؿَر  َ

 َٕٖ٘.....................................أَِذلًَّةَ(؟.َ–أَِذلٍَّةََ–/َاضبطَمواضعَ)َأَِذلٌَّةََٔٙٛسؤاؿَر  َ

 َٖٗ٘..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َِإْذَتَػُنوُؿَ(؟.َٕٙٛسؤاؿَر  َ

ػَنََٖٙٛسؤاؿَر  َ َنَاْلَماِ َكِةَُمَػزَِلَ (َحؿَ مػواف َ)خِبَْمَ ػِةَحَلٍؼَمِّ /َاضبطَاؼبواضعَالتاليةَ)بَِثالَثَِةَحََلٍؼَمِّ
َنَاْلَماِ َكِةَُمْوِدِفَ (َالنفاؿ؟.  َٖ٘٘...........................َاْلَماِ َكِةَُمَ وِِّمَ (َحؿَ مواف َ)ِِبَْلٍفَمِّ

 َٖٚ٘.............................َاْلُمَزِِلَ َ(؟.َ–ُمَزِِلَ ََ–/َاضبطَمواضعَ)َُمَزَِلَ ََٗٙٛسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَالكلمةَ)َيُبِْددُْكْ َ(؟.َ٘ٙٛسؤاؿَر  َ /َ.........................................َٖ٘ٛ 

 َٖٛ٘.........................َ(َالنفاؿ؟.ٓٔ(َاؿَ موافَوَ)ٕٙٔ/َاضبطَاو تَ)ََٙٙٛسؤاؿَر  َ

 َٕٖٙ.....................َ/َاضبطَمواضعَ)َفَػَيََنِلُبواََْخآ ِِبَ َ(َ)َفَػَتََنِلُبواََْخاِسوِيَنَ(؟.َٚٙٛسؤاؿَر  َ

 َٕٖٙ......................َِمَنَاَلْمِوَِمنََاْ ء(؟.َ-اَلْمِوََاْ ءََ/َاضبطَمواضعَ)ِمنَََٛٙٛسؤاؿَر  َ

 َٖٗٙ..................................َيَػُتوُبََ َلْيِ ْ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َيَػُتوَبََٜٙٛسؤاؿَر  َ

َوالوَُّسػػػػوَؿََلَملَُّكػػػػْ َتُػْوضَبُػػػػوَفَ(َحؿَ مػػػػوافَ)ََوأَِطيُمػػػػواَْالوَُّسػػػػوَؿََٓٚٛسػػػػؤاؿَر ػػػػ َ /َاضػػػػبطَمواضػػػػعَ)ََوأَِطيُمػػػػواَْالّلََ
 َٖ٘ٙ.....................................................................َالَور؟.ََلَملَُّكْ َتُػْوضَبُوَفَ(



 ٗٚ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

ػػػػػَماَواُتََواَلرََْٔٚٛسػػػػػؤاؿَر ػػػػػ َ ػػػػػنَرَّبُِّكػػػػػْ ََوَجََّػػػػػٍةََ ْوُضػػػػػَ اَال َّ ُضَ/َاضػػػػػبطَاو ت:َ)ََوَسػػػػػارُِ واَِْإَ:ََمْةِفػػػػػَوٍةَمِّ
ػػػػػػَماءََواْلَْرِضَٖٖٔأُِ ػػػػػػدَّْت..... ََكَمػػػػػػْوِضَال َّ ػػػػػػنَرَّبُِّكػػػػػػْ ََوَجََّػػػػػػٍةََ ْوُضػػػػػػَ ا (َحؿَ مػػػػػػوافَ)ََسػػػػػػاِبُنواَِإَ:ََمْةِفػػػػػػَوٍةَمِّ
 َٖ٘ٙ..................................................................َ(َاغبديد؟.ٕٔأُِ دَّْت....َ

 َٖٓٚ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوالَِّذيَنَِإَذاَ(؟.َٕٚٛسؤاؿَر  َ

 َٖٔٚ..........................................َ(؟.َ/َاضبطَمواضعَ)َفَػَمُلواَْفَاِ َشةًََٖٚٛسؤاؿَر  َ

 َٕٖٚ.........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َاََلُمواَْأَنُفَ ُ ْ َ(؟.َٗٚٛسؤاؿَر  َ

نُوَبَ(؟.َ٘ٚٛسؤاؿَر  َ  َٖٖٚ..........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيَػْةِفُوَالذس

 َٖٗٚ.........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َمَّْةِفوٌَةَمِّنَرَّبِِّْ َ(؟.َٙٚٛسؤاؿَر  َ

َأْجػُوَاْلَمػاِمِلَ َ(َالمَكبػوتَ)َفَػَِْمَ ََ/َاضبطَمواضعَ)ََونِْمَ ََأْجُوَاْلَماِمِلَ َ(َحؿَ موافَ)َنِْم َََٚٚٛسؤاؿَر  َ
 َٖٗٚ......................................................................ََأْجُوَاْلَماِمِلَ َ(َالزمو؟.

 َٖٙٚ....................................َْ َ(؟./َاضبطَمواضعَ)ََ ْدََخَلْبَِمنَ َػْبِلكََُٛٚٛسؤاؿَر  َ

 َٖٙٚ..........................................َُسَََنَ(؟.َ–/َاضبطَمواضعَ)َُسٌََنََٜٚٛسؤاؿَر  َ

ََكػػاَفََ-/َاضػػبطَمواضػػعَ)ََفِ ػػيُواَْيفَاَلْرِضَفَػػاْنظُُووآََْٛٛسػػؤاؿَر ػػ َ ََكْيػػَف انظُػػُووْا  ُػػْلَِسػػيُواَْيفَاَلْرِضَمُثََّ
 َٖٚٚ........................................................................ََ اِ َبُةَاْلُمَكذِِّبَ َ(؟.

 َٖٛٚ......................ََهَذاََباَلٌغَلِّلََّاِسَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََهَذاَبَػَياٌفَلِّلََّاِسََٔٛٛسؤاؿَر  َ

 َٖٛٚ......................ََوَمْوِ َظًةَلِّْلُمتَِّنَ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوُهًدىََوَمْوِ َظٌةََٕٛٛسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)ََوَلََهتََُِواََٖٛٛسؤاؿَر  َ  َٜٖٚ....................................ََفاَلَهتََُِواَ(؟.َ-/

 َٖٓٛ..............................................ََرَبَْزنُواَ(؟./َاضبطَمواضعَ)ََوَلَََٗٛٛسؤاؿَر  َ

 َٖٓٛ..........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوأَنُتُ َاَلْ َلْوَفَ(؟.َ٘ٛٛسؤاؿَر  َ

 َٖٔٛ..................................َلِيَػْمَلَ َالّلَُ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََولِيَػْمَلَ َالّلََُٙٛٛسؤاؿَر  َ

َصَ(؟.َٚٛٛسؤاؿَر  َ  َٖٖٛ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََولُِيَمحِّ

َك َموةَوردتَ)ََوأَََٛٛٛسؤاؿَر  َ  َٖٖٛ...........................................َنُتْ َتََظُُووَفَ(؟./

َك َموةَذكوَاس َنبيَاَ)َدمحمَ(َم؟.َٜٛٛسؤاؿَر  َ /َ.......................................َٖٛٗ 

َرُسوٌؿََ ْدََخَلْبَِمنَ َػْبِلِهَالوسُسُلَ(؟.َٜٓٛسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)َِإَلََّ /َ.......................َٖٛ٘ 

َك َموةَوردتَكلمةَ)َأَفَِإْينَ(؟.َٜٔٛسؤاؿَر  َ /َ............................................َٖٛٙ 

ُتْ َ(؟./َأينَوَرَٕٜٛسؤاؿَر  َ  َٖٙٛ............................................َدتَالكلمةَ)َانَنَلبػْ

 َٖٚٛ..........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََ َل َأَْ َناِبُكْ َ(؟.َٖٜٛسؤاؿَر  َ

 َٖٚٛ.....................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيَََنِلْجَ(َالباءَساكَة؟.َٜٗٛسؤاؿَر  َ

 َٖٛٛ............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََ َل ََ ِنبَػْيِهَ(؟.َٜ٘ٛسؤاؿَر  َ

َكيػػفَتضػػبطَختػػاـَاو تَمػػنَحؿَ مػػوافَ)َٜٙٛسػػؤاؿَر ػػ َ ػػاِكوِيَنََ/ (َ)ََوَسػػََْجزِيََٗٗٔوَسػػَيْجزِيَالّلَُالشَّ
َالصَّاِبوِيَنََ٘ٗٔالشَّاِكوِيَنَ َاْلُمْحِ ََِ َٙٗٔ(َ)َوالّلَُوبُِجس  َٖٛٛ..................َ(َ؟.ٛٗٔ(َ)َوالّلَُوبُِجس

ََكاَفَلََِػْفٍ،َأَْفَ(َمثَاضبطَماَجاءَبمدها؟.َٜٚٛسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)ََوَما /َ................َٖٜٓ 

 َٜٖٓ.................................َيُوِِدَ(؟.َ–َوَمنَيُوِْدََ-/َاضبطَمواضعَ)ََفَمنََٜٛٛسؤاؿَر  َ



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

٘ٚ٘ 

َك َموةَوردتَالكلمةَ)َنُػْؤتِِهَِمَػَْ اَ(؟.َٜٜٛسؤاؿَر  َ /َ.......................................َٖٜٕ 

 َٕٜٖ....................................ََفَك َيِّنَمِّنَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َوََك َيِّنََٜٓٓسؤاؿَر  َ

َ(؟.َٜٔٓسؤاؿَر  َ  َٖٜٖ...............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َمِّنَنَّيبٍّ

 َٜٖٗ............................ََفَماَاْسَتَكانُواَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوَماَاْسَتَكانُوإََْٜٓسؤاؿَر  َ

 َٜٖٗ......................................َفََ َ ُهْ َ(َ؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َفَآَ ُهُ ََٖٜٓسؤاؿَر  َ

(؟.َبِلَاََ-/َاضبطَمواضعَ)ََبِلَالّلََُٜٗٓسؤاؿَر  َ  َٜٖ٘......................................َللَََّ

َك َموةَوردتَالكلمةَ)ََمْوَلَُكْ َ(؟.َٜ٘ٓسؤاؿَر  َ /َ.........................................َٖٜٙ 

 َٜٖٚ........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيفَ ُػُلوِبَالَِّذيَنَ(؟.َٜٙٓسؤاؿَر  َ

 َٜٖٛ.......ََماَمَلَْيُػََػّزِْؿَِبِهََ َلْيُكْ َُسْلطَااًنَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََماَمَلَْيُػََػّزِْؿَِبِهَُسْلطَااًنََٜٚٓسؤاؿَر  َ

َوَمػْ َواُهْ َََ-َوَمػْ َواُهَالََّػاُرََ-َفَمْ َواُهُ َالََّارََُ-َمْ َواُهُ َالَساُرََ-/َاضبطَمواضعَ)ََوَمْ َواُهُ َالََّاُرََٜٛٓسؤاؿَر  َ
 َٜٜٖ....................................................ََوَمْ َواُهََجَ ََُّ َ(؟.َ-َمْ َواُهْ ََجَ ََُّ ََ-َجَ ََُّ َ

ِيَنَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوبِْئَ،ََمثْػَوىَالظَّاِلِمَ َ(َ)َفَػَلِبْئَ،ََٜٜٓسؤاؿَر  َ  َٖٓٗ.َفَِبْئَ،ََمثْػَوىَاْلُمَتَكربِّ

 َ٘ٓٗ......َلََّفِشْلُتْ ََولَتَػََاَزْ ُتْ َيفَاَلْمِوَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََفِشْلُتْ ََوتَػََاَزْ ُتْ َيفَاَلْمِوََٜٓٔسؤاؿَر  َ

 َٙٓٗ.........ََوَلَنْدََ َفاَالّلََُ َػُْ ْ َ(؟.َ-/َاضبطَموضم َحؿَ موافَ)ََوَلَنْدََ َفاََ َُكْ ََٜٔٔسؤاؿَر  َ

 َٚٓٗ/َاضبطَموضم َحؿَ موافَ)َوالّلَُُذوََفْضٍلََ َل َاْلُمْؤِمََِ (َ)َوالّلَُُذوََفْضٍلََ ِظيٍ (؟.َٕٜٔسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)ََ َل َأَ ٍدَ(؟.َٖٜٔسؤاؿَر  َ /َ.............................................َٗٓٚ 

 َٛٓٗ.......................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوالوَُّسوُؿََيْدُ وُكْ َ(؟.َٜٗٔسؤاؿَر  َ

 َٛٓٗ................................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيَََنِلْجَ(؟.َٜ٘ٔسؤاؿَر  َ

 َٜٓٗ..............................ََكْ َََلَ(؟.ََ-ِلَكْ ََلَََ-/َاضبطَمواضعَ)َلَِّكْيالَََٜٙٔسؤاؿَر  َ

 َٗٔٗ...............................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََأَصاَبُكْ َ(؟.َٜٚٔسؤاؿَر  َ

أَنَزَؿَ(؟.َٜٛٔسؤاؿَر  َ  َٙٔٗ................................................َ/َاضبطَمواضعَ)َمُثََّ

 َٙٔٗ..................................................َ/َاضبطَمواضعَ)َأََمًََةَ(؟.َٜٜٔ َسؤاؿَر 

َُكْ َ(؟.َ-طَآ َِفٌةََ–/َاضبطَمواضعَ)َطَآ َِفًةََٕٜٓسؤاؿَر  َ  َٚٔٗ..........................َطَآ َِفٍةَمِّ

 َٚٔٗ............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيَػُنولُوَفََهلَ(؟.َٕٜٔسؤاؿَر  َ

 َٛٔٗ.............................................َ/َاضبك َموةَوردتَ)ََهاُهََاَ(؟.َٕٕٜسؤاؿَر  َ

 َٜٔٗ................................................َ/َاضبطَمواضعَ)َُ لَلَّْوَ(؟.َٖٕٜسؤاؿَر  َ

 َٕٔٗ..............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َُصُدورُِكْ َ(؟.َٕٜٗسؤاؿَر  َ

 َٕٕٗ............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيفَ ُػُلوِبُكْ َ(؟.َٕٜ٘سؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َالَِّذيَنَتَػَولَّْواَْ(؟.َٕٜٙسؤاؿَر  َ /َ............................................َٕٖٗ 

 َٕٗٗ.....................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيَػْوـََاْلتَػَن َاعْبَْمَماِفَ(؟.َٕٜٚسؤاؿَر  َ

 َٕ٘ٗ..................َوردتَيفَحؿَ مواف؟.َ َاُلواَْإِلْخَواهِنِْ َ(َال َ-/َاضبطَ)ََو َاُلوإََْٜٛسؤاؿَر  َ

(َالَ ػػاء؟.َ/َاضػػبطَاويتػػ َ)َِإَذاََضػػَوبُواَْيفَاَلْرِضَ(َحؿَ مػػواف َ)ََوِإَذاََضػػَوبْػُتْ َيفَاَلْرضََِٜٕٜسػػؤاؿَر ػػ َ
َ..........................................................................................َٕٗٙ 



 ٙٚ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َك َموةَوردتَالكلمةَ)َلَِيْجَمَلَ(؟.َٖٜٓسؤاؿَر  َ /َ.........................................َٕٗٚ 

 َٕٚٗ...............................غبََْ َوٌةَ(؟.َ-اغبَْْ َوِةََ–/َاضبطَمواضعَ)ََ ْ َوًةََٖٜٔسؤاؿَر  َ

َّػاَهبَََْٕٖٜسؤاؿَر  َ ػٌوَفبِّ ػَنَالّلََِوَرضْبَػٌةََخيػْ َمُمػوَفَ/َاضبطَاؼبوضم َ)ََولَِئنَ ُِتْلُتْ َيفََسػِبيِلَالّلَِأَْوَُمػتسْ ََلَمْةِفػَوٌةَمِّ
 َٕٛٗ......................َ(َمنَسورةَحؿَ مواف؟.ٛ٘ٔ(َ)ََولَِئنَمستسْ َأَْوَ ُِتْلُتْ َإِلَ:َهللاَرُبَْشُووَفََٚ٘ٔ

َنَالّلَِ(؟.َ–/َاضبطَمواضعَ)ََلَمْةِفَوٌةََٖٖٜسؤاؿَر  َ  َٜٕٗ................................ََوَمْةِفَوٌةَمِّ

 َٖٓٗ.......................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََخيػٌْوَفبَِّّاَهَبَْمُموَفَ(؟.َٖٜٗسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَكلمةَ)َإِلَ:َ(؟.َٖٜ٘سؤاؿَر  َ /َ.............................................َٖٗٔ 

َكلمةَ)َفَِبَماَ(؟.َٖٜٙسؤاؿَر  َ  َٖٔٗ..............................َ/َاضبطَاؼبواضعَال َوردتَفي ا

َُكََبََٖٜٚسؤاؿَر  َ َُكَُبَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوَلْو  َٕٖٗ..................................ََوَلْو

 َٖٖٗ...........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َفَاْ ُفََ َػُْ ْ َ(؟.َٖٜٛسؤاؿَر  َ

 َٖٖٗ................َاْستَػْةِفْوَؽَبُْ َ(؟.َ-َواْستَػْةَفَوَؽَبُُ ََ-/َاضبطَمواضعَ)ََواْستَػْةِفْوَؽَبُْ ََٜٖٜر  َسؤاؿَ

 َٖٗٗ.......................َيَػتَػوَكَّْلََ َل َالّلَِ(؟.َ-َوتَػوَكَّْلََ-ْلَ/َاضبطَمواضعَ)َفَػتَػوَكَََّٜٓٗسؤاؿَر  َ

 َٖٙٗ...........................ََويََُصوُْكْ َ(؟.َ–يََُصوُُك ََ–/َاضبطَمواضعَ)َيََُصوُْكُ ََٜٔٗسؤاؿَر  َ

 َٖٚٗ........................ََلَََغاِلَجََلُكُ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََفالَََغاِلَجََلُكْ َََٕٜٗسؤاؿَر  َ

ََٖٜٗسؤاؿَر  َ ََكاَفَلََِيبٍّ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوَما ََكاَفَلََِيبٍّ  َٖٛٗ.............................ََما

َُكػلسَنَػْفػٍ،َمَّػػاَََٜٗٗسػؤاؿَر ػ َ ََكَ ػَبْبََوُهػْ ََلََيُْظَلُمػوَفَ(َ)ََوُوفِّيَػْب َُكػلسَنَػْفػٍ،َمَّػػا تُػػَوىفَّ /َاضػبطَمواضػعَ)َمُثََّ
 َٖٛٗ.................................................................َكَ َبْبََوُهْ ََلََيُْظَلُموَفَ(؟.

 َٜٖٗ................................َرِْضَواِفَالّلَِ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َرِْضَواَفَالّلََِٜ٘ٗسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)ََدَرَجاٌتَِ ََدَ(؟.َٜٙٗسؤاؿَر  َ /َ...........................................َٗٗٓ 

/َيفَالنػػوحفَالكػػو َلػػديَاَ)َمػػنَ بػػُلَ(َالػػالـَمضػػمومة َولػػديَاَ)َمػػنَ بػػِلَ(َالػػالـَمك ػػورة ََٜٚٗر ػػ َسػػؤاؿَ
ولػػديَاَأيضػػاَ)َمػػنَبمػػُدَ(َالػػداؿَمضػمومة َولػػديَاَ)َمػػنَبمػػِدَ(َالػػداؿَمك ػػورة َفكيػػفَ.فكيػفَتضػػبط ما؟؟

 َٔٗٗ...............................................................................َتضبط ما؟؟

 َٖٗٗ.......................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََلِف ََضالٍؿَمسِبٍ َ(؟.َٜٛٗسؤاؿَر  َ

 َٗٗٗ.......................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََأَصابَػْتُك َمسِصيَبةَ(؟.َٜٜٗسؤاؿَر  َ

 َٗٗٗ.............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َفَِبِإْذِفَالّلَِ(؟.َٜٓ٘سؤاؿَر  َ

 َ٘ٗٗ..........................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوْليَػْمَلَ َالَِّذيَنَ(؟.َٜٔ٘سؤاؿَر  َ

 َ٘ٗٗ..............................................َ/َأينَوردتَ)َالَِّذيَنَاَنفَػُنواَْ(؟.َٕٜ٘سؤاؿَر  َ

 َٙٗٗ...........................................َ/َاضك َموةَوردتَ)ََوِ يَلَؽَبُْ َ(؟.َٖٜ٘سؤاؿَر  َ

 َٚٗٗ.....................ََوِإَذاَِ يَلَؽَبُْ َتَػَماَلْواَْ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََوِ يَلَؽَبُْ َتَػَماَلْواََْٜٗ٘سؤاؿَر  َ

/َاضػػػػبطَاؼبواضػػػػعَالتاليػػػػةَ)َيَػُنولُػػػػوَفَِِبَفْػػػػػَواِهِ  َمَّػػػػاَلَػػػػْيَ،َيفَ ُػلُػػػػوِبِْ َ(َحؿَ مػػػػوافَ)َيَػُنولُػػػػوَفََٜ٘٘سػػػػؤاؿَر ػػػػ َ
 َٛٗٗ........................................................َِِبَْلِ ََِتِ  َمَّاَلَْيَ،َيفَ ُػُلوِبِْ َ(َالفتح؟.

َك َموةَوردتَكلمةَ)َِِبَفْػَواِهِ  ََٜٙ٘سؤاؿَر  َ  َٓ٘ٗ...............................َأَفْػَواِهِ  َ(؟.َ–/

ََكػػػانُواََْيْكُتُمػػػوَفَ(ََٜٚ٘سػػػؤاؿَر ػػػ َ /َاضػػػبطَمواضػػػعَ)ََوالّلَُأَْ لَػػػُ َدبَػػػاََيْكُتُمػػػوَفَ(َحؿَ مػػػوافَ)ََوالّلَُأَْ لَػػػُ َدبَػػػا



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

٘ٚٚ 

 َ٘٘ٗ..................................................................................َاؼبا دة؟.

 َٙ٘ٗ........ََلََرَبَْ َْبََّ(َيفَحؿَ مواف؟.َ-َوَلََوَبَْ َْبَََّ-/َاضبطَمواضعَ)ََوَلََرَبَْ َْبَََّٜٛ٘سؤاؿَر  َ

 َٛ٘ٗ........................ََوالَِّذيَنَ ُِتُلواَْيفََسِبيِلَالّلَِ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َالَِّذيَنََٜٜ٘سؤاؿَر  َ

 َٜ٘ٗ................................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيُػْوَزُ وَفَ(؟.َٜٓٙسؤاؿَر  َ

َنَالّلََِوَفْضٍلَ(َيفَحؿَ مواف؟.َٜٔٙسؤاؿَر  َ  َٜ٘ٗ.......................َ/َاضبطَمواضعَ)َِبَِْمَمٍةَمِّ

 َٓٙٗ.......َ/َاضبطَمواضعَ)ََلََُيِضيُعََأْجَوَاْلُمْؤِمََِ َ(َ)ََلََُيِضيُعََأْجَوَاْلُمْحِ ََِ َ(؟.َٕٜٙسؤاؿَر  َ

 َٔٙٗ......................ََوالَِّذيَنَاْسَتَجابُواَْ(؟.َ-لِلَِّذيَنَََ-/َاضبطَمواضعَ)َالَِّذيَنََٖٜٙسؤاؿَر  َ

 َٕٙٗ.........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َلِلَِّذيَنََأْ َ َُواَْ(؟.َٜٗٙسؤاؿَر  َ

 َٖٙٗ................................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََ ْ بُػََاَ(؟.َٜ٘ٙسؤاؿَر  َ

 َٗٙٗ.......................................َِبَِْمَمبَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َِبَِْمَمٍةََٜٙٙسؤاؿَر  َ

ََٜٚٙسؤاؿَر  َ ََ ََ-/َاضبطَ)ََوَلََوَبْزُن ََ َ(؟.َ-َلََوَبْزُن ََ  َ٘ٙٗ............................ََفاَلَوَبْزُن

َاْيئاًَ(؟.َٜٛٙسؤاؿَر  َ  َٙٙٗ.....................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََلنََيُضوسواَْالّلََ

 َٚٙٗ....................َ(َمنَحؿَ مواف؟.َٛٚٔ-ََٚٚٔ–َٙٚٔاضبطَاو تَ)/ََٜٜٙسؤاؿَر  َ

 َٜٙٗ.....َُ ََ َذاٌبَمسِ ٌ (؟./َاضبطَمواضعَ)َوؽَبُْ ََ َذاٌبََ ِظيٌ (َ)َوؽبُْ ََ َذاٌبَأَلِيٌ (َ)َوؽبَََْٜٓٚسؤاؿَر  َ

 َٔٚٗ.......َُج(؟./َاضبطَمواضعَ)اػْبَِبيَمَِمَنَالطَّيِِّج()اػْبَِبيَمَاِبلطَّيِِّج()اػْبَِبيُمََوالطَّئََِّٜٚسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)ََ َل َاْلَةْيِجَ(؟.َٕٜٚسؤاؿَر  َ /َ............................................َٕٗٚ 

َك َموةَوردتَ)َِمنَرسُسِلِهَ(؟.َٖٜٚسؤاؿَر  َ /َ..............................................َٕٗٚ 

َك َموةَوردتَ)فَآِمَُواَْاِبلّلََِوُرُسِلِه(َ)حَمَُواَْاِبلّلََِوُرُسِلِه(َ)فَآِمَُواَْاِبلّلََِوَرُسولِِه(؟.َٜٗٚسؤاؿَر  َ /َ.....َٖٗٚ 

 َ٘ٚٗ..........................................َ(؟.َوِإْفَتُػْؤِمَُواََوتَػتػَُّنواَ/َأينَوردتَ)ََٜ٘ٚسؤاؿَر  َ

َوِإْفَ(َ)َََٜٚٔوِإْفَتُػْؤِمَُػواََوتَػتػَُّنػواَفَػَلُكػْ ََأْجػٌوََ ِظػيٌ َ/َاضبطَاويت َمنَسورةَحؿَ مػوافََ)ََٜٙٚسؤاؿَر  َ
َاْلُُموِرَ َِمْنََ ْزـِ ََ  َ٘ٚٗ..............................................َ(؟.َٙٛٔتْصربُواََوتَػتػَُّنواَفَِإفَََّذِل

 َٚٚٗ.........................................َ/َاضبطَمواضعَ)َالَِّذيَنَيَػْبَخُلوَفَ(؟.َٜٚٚسؤاؿَر  َ

 َٚٚٗ.............................َماَحَ ُهُ َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَالكلمةَ)َدبَاَحَ ُهُ ََٜٛٚسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)ََوللََِِّميَاُثَال ََّماوَََٜٜٚسؤاؿَر  َ  َٛٚٗ...........................َاِتََواْلَْرِضَ(؟./

َعَالّلَُ َػْوَؿََٜٓٛسؤاؿَر  َ َُ َػْوَؿ(؟.َ–/َاضبطَمواضعَ)لََّنْدَظبَِ َعَاللَّ  َٜٚٗ.......................ََ ْدَظبَِ

 َٜٚٗ............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َ َػْوَؿَالَِّذيَنَ(؟.َٜٔٛسؤاؿَر  َ

/َاضػػػبطَمواضػػػعَ)ََونَػُنػػػوُؿَُذو ُػػػواََْ ػػػَذاَبَاغْبَوِيػػػِقَ()ََوُذو ُػػػواََْ ػػػَذاَبَاغْبَوِيػػػِقَ()ََونُِذيُنػػػُهَيػَػػػْوـَََٕٜٛسػػػؤاؿَر ػػػ َ
 َٓٛٗ...................................................................َاْلِنَياَمِةََ َذاَبَاغْبَوِيِقَ(؟.

َمْبََيَداَؾَ(؟.َٖٜٛسؤاؿَر  َ َمْبَأَْيِديُكْ َ(َ)َدبَاََ دَّ َمْبَأَْيِديِ ْ َ()َدبَاََ دَّ  َٕٛٗ.َ/َاضبطَمواضعَ)َدبَاََ دَّ

(؟.َٜٗٛسؤاؿَر  َ  َٗٛٗ......................................َ/َاضبطَمواضعَ)َالَِّذيَنَ َاُلواَِْإفََّالّلََ

 َ٘ٛٗ...................................ََمنَ َػْبِل َ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َِمنَ َػْبِل ََٜ٘ٛسؤاؿَر  َ

بُوَؾََٜٙٛسؤاؿَر  َ ََكذَّ بُوَؾََ-/َاضبطَمواضعَ)َفَِإف  َٙٛٗ...ََوِإفَُتَكذِّبُواَ(؟.َ-َوِإفَُيَكذِّبُوَؾََ-َوِإفََكذَّ

َُكلسَنَػْفٍ،ََذح َِنُةَاْلَمْوِتَ(؟.َٜٚٛسؤاؿَر  َ  َٛٛٗ.................................َ/َاضبطَمواضعَ)



 ٛٚ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َك َموةَوردتَالكلمةَ)َُأُجورَُكْ َ(؟.َٜٛٛسؤاؿَر  َ /َ.........................................َٗٛٛ 

 َٜٛٗ.............................................../َاضبطَمواضعَ)َفَػَنْدَفَاَزَ(؟.َٜٜٛسؤاؿَر  َ

ََمَتاُعَاْلُةُووِرَ(؟.َٜٜٓسؤاؿَر  َ نْػَياَِإَلَّ َك َموةَوردتَ)ََوَماَاغْبََياُةَالدس /َ..........................َٜٗٛ 

َاْلُُمػوِر(َلنمػافََٜٜٔسؤاؿَر  َ َِمػْنََ ػْزـِ ََ َالُُموِرَ(َحؿَ مػوافَ)ِإفَََّذلِػ َِمْنََ ْزـِ ََ /َاضبطَمواضعَ)َفَِإفَََّذِل
َاْلُُموِرَ(َالشورى؟. ََلِمْنََ ْزـِ ََ  َٜٓٗ.......................................................َ)َِإفَََّذِل

 َٜٔٗ...............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيَػْفَوُ وَفَ(؟.َٕٜٜسؤاؿَر  َ

َال ََّماَواِتََواَلْرِض(؟.َ-للََِِّ-/َاضبطَمواضعَ)َوللََِِّٖٜٜسؤاؿَر  َ َُ  َٜٔٗ......................َُمْل

اََوَ لَػَ َُجَُػوِبِْ َ(َحؿَ مػواف َ)َِ َياًمػاََو ُػُمػوًداََوَ لَػ َُجَُػوِبُكْ َ/َاضبطَمواضعَ)َِ َياًمػاََو ُػُمػودًََٜٜٗسؤاؿَر  َ
 َٖٜٗ................................................................................َ(َالَ اء؟.

 َٜٗٗ...............................................واَْ(؟./َاضبطَمواضعَ)َأَْفَحِمَََُٜٜ٘سؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َفَآَمََّاَ(؟.َٜٜٙسؤاؿَر  َ /..................................................َٜٗٗ 

 َٜٗٗ.............................................َ/َأينَوردتَالكلمةَ)ََوتَػَوفػَََّاَ(؟.َٜٜٚسؤاؿَر  َ

 َٜ٘ٗ....................................ََربػَََّاََوحتََِاَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََربػَََّاَحتََِاََٜٜٛسؤاؿَر  َ

 َٜ٘ٗ.........................................َ/َاضبك َموةَوردتَ)ََفاْسَتَجاَبَ(؟.َٜٜٜسؤاؿَر  َ

 َٜٙٗ......................ٍَوََوأُنَث َ(؟.مِّنَذَكَََ-/َاضبطَمواضعَ)َِمنَذََكٍوَأَْوَأُنَث ََٓٓٓٔسؤاؿَر  َ

 َٜٛٗ....................................َ/َاضبطَمواضعَ)َبَػْمُضُك َمِّنَبَػْمٍ َ(؟.َٔٓٓٔسؤاؿَر  َ

ُأْخوُِجػػواَِمػػنَِدَ رِِهػػْ ََ-أَِوَاْخُوُجػػواَِْمػػنَِدَ رُِكػػ ََ-/َاضػػبطَمواضػػعَ)ََوُأْخوُِجػػواَِْمػػنَِدَ رِِهػػْ ََٕٓٓٔسػػؤاؿَر ػػ َ
 َٜٛٗ.......................................................................................َ(؟.

َك َموةَوردتَكلمةَ)ََوأُوُذواَْ(؟.َٖٓٓٔسؤاؿَر  َ /َ..........................................َٜٜٗ 

 َٓٓ٘............................................َ/َاضبطَمواضعَ)َيفََسِبيِل َ(؟.َٗٓٓٔر  َسؤاؿَ

َجََّػاٍتَذَبْػوِيَِمػنَرَبِْتَ ػاَالَنْػَ ػاُرَ(َ)ََ/َاضبطَمواضعَ)َُلَكفِّػَوفَََّ ػَػُْ ْ ََسػيَِّئاهِتِْ ََولُْدِخلَػَػَُّ  ََْ٘ٓٓٔسؤاؿَر  َ
َُكفَِّوفَََّ َُكْ ََسيَِّئاِتُكْ ََولُْدِخَلََُّكْ ََجَّاٍتَذَبْوِيَِمنَرَبِْتَ اَالَنْػَ اُرَ(؟.  َٓٓ٘...........................َلَّ

 َٔٓ٘.................َ(َمنَحؿَ مواف؟.َٜٛٔ(َوَ)ََٜ٘ٔ/َاضبطَختاـَاويت َ)ََٙٓٓٔسؤاؿَر  َ

 َٖٓ٘...........................................َاٌعَ َِليٌلَ(؟./َاضبطَمواضعَ)ََمتَََٚٓٓٔسؤاؿَر  َ

 َٖٓ٘...............َ/َاضبطَمواضعَ)ََلِكِنَالَِّذيَنَاتػََّنْواََْربػَُّ ْ َؽَبُْ َ(َوماَجاءَبمدها؟.َٛٓٓٔسؤاؿَر  َ

(؟.َٜٓٓٔسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)َنُػُزَلًَ /َ.................................................َ٘ٓٗ 

 َٗٓ٘...........................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوَماَِ ََدَالّلَِ(َوماَجاءَبمدها؟.َٓٔٓٔسؤاؿَر  َ

 َ٘ٓ٘...../َاضبطَ)َوِإفََِّمْنََأْهِلَاْلِكَتاِب(َحؿَ موافَ)َوِإْفَِمْنَأَْهِلَاْلِكَتاِب(َالَ اء؟.َٔٔٓٔسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)ََوَماَأُنزَِؿَإِلَْيُكْ َ(؟.َٕٔٓٔسؤاؿَر  َ /َ.......................................َ٘ٓٙ 

َك َموةَوردتَ)ََوَمآَأُنزَِؿَإِلَْيِ ْ َ(؟.َٖٔٓٔسؤاؿَر  َ /َ.......................................َ٘ٓٚ 

َك َموةَوردتَ)ََخاِاِمَ َ(؟.َٗٔٓٔسؤاؿَر  َ /َ.............................................َ٘ٓٛ 

 َٜٓ٘.................................................................َسورة النساء / اجلزء الرابع

َك َسورةَبدأتَبػَ)ََ َأَيػسَ اَالََّاُسَاَ٘ٔٓٔسؤاؿَر  َ  َٜٓ٘............................َتػَُّنواََْربَُّكُ َ(؟./



َ-الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابَِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ
 

َ

ٜ٘ٚ 

ػػنََٙٔٓٔسػػؤاؿَر ػػ َ ػػنَِطػػٍ ()َخَلَنُك َمِّ ػػنَنػَّْفػػػٍ،ََواِ ػػَدٍة()ََخَلَنُكػػ َمِّ تُػػػػوَاٍب()َ/َاضػػبطَمواضػػعَ)َخَلَنُكػػ َمِّ
 َٜٓ٘......................................................................ََخَلَنُك َمِّنََضْمٍف(؟.

الَِّذيَ(؟.َٚٔٓٔسؤاؿَر  َ  َٕٔ٘......................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََواتػَُّنواَْالّلََ

َك َموةَوردتَ)ََرِ يًباَ(؟.َٛٔٓٔسؤاؿَر  َ /َ................................................َ٘ٔٗ 

َك َموةَوردتَ)َمثْػَ ََوُثاَلَثََوُراَبَع()َمثْػَ ََوفُػوَاَدى(؟.َٜٔٓٔسؤاؿَر  َ /َ........................َ٘ٔٙ 

َك َموةَوردتَ)ََٕٓٓٔسؤاؿَر  َ  َٙٔ٘...............................................َتَػْمِدُلواَْ(؟./

 َٚٔ٘.............................ََوْلَيْ تَػْمِفِفَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)َفَػْلَيْ تَػْمِفْفََٕٔٓٔسؤاؿَر  َ

َكيػفَتضػبطَمواضػعَ)َوََكَفػ َاِبلّلََِ ِ ػيًبإََٕٓٔسؤاؿَر ػ َ َ ِليًمػاَ(َالػ ََ-َنِصػيًاََ–وَكِػيالًََ–َاػِ يًداََ–/
 َٛٔ٘...............................................َوردتَيفَسورةَالَ اء َويفَغيهاَمنَاؼبواضع؟.

 َٕٓ٘.............................َ(َمنَسورةَالَ اء؟.ٕٖ(َوَ)ٚ/َاضبطَاويت َ)َٖٕٓٔسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)ََنِصيًباَمَّْفُووًضاَ(؟.َٕٗٓٔسؤاؿَر  َ /َ........................................َٕ٘ٔ 

َك َموةَوردتَ)َ َػْوَلًََسِديًداَ(؟.َٕ٘ٓٔسؤاؿَر  َ /َ..........................................َٕٕ٘ 

 َٕٕ٘........................َلََيْ ُكُلوَفَأَْمَواَؿَ(؟.َ-/َاضبطَمواضعَ)ََ ُْكُلوَفَأَْمَواَؿََٕٙٓٔؿَر  َسؤا

 َٖٕ٘......................َسورةَالَ اء؟.َ(َيفََٕٔ-َٔٔ/َاضبطَحي َاؼبواريمَ)ََٕٚٓٔسؤاؿَر  َ

َالُنثَػيَػْ َِ(؟.َٕٛٓٔسؤاؿَر  َ  َٕ٘٘..............................َ/َاضبطَمواضعَ)َلِلذََّكِوَِمْثُلََ اِّ

َك َموةَوردتَ)َحَ ؤُُكْ ََوأَبَاؤُُكْ َ(؟.َٜٕٓٔسؤاؿَر  َ /َ.......................................َٕ٘ٙ 

َك َموةَوردتَ)َأَيػسُ ْ َأَ ْػَوُبَ(؟.َٖٓٓٔسؤاؿَر  َ /َ...........................................َٕ٘ٚ 

َك َموةَوردتَ)ََفوِيَضًةَمََِّٖٔٓٔسؤاؿَر  َ  َٕٚ٘........................................ََنَالّلَِ(؟./

ََكاَفََ ِليماََ ِكيًماَ(َ)َوََكاَفَالّلََُ ِليًماََ ِكيًماَ(َٕٖٓٔسؤاؿَر  َ الػ َوردتَيفََ/َاضبطَمواضعَ)َِإفََّالّلَ
 َٕٛ٘..........................................................َسورةَالَ اء َويفَاؼبواضعَالخوى؟.

َوَرُسوَلُهََٖٖٓٔسؤاؿَر  َ  َٖٔ٘......َمَّْنَُيِطِعَالوَُّسوَؿ(؟.َوالوَُّسوَؿَ(َ)َ–/َاضبطَمواضعَ)ََوَمنَيُِطِعَالّلََ

َاْلَفْوُزَاْلَمِظي ()َٖٗٓٔسؤاؿَر  َ ََ َاْلَفْوُزَاْلَمِظي َُ/َاضبطَمواضعَ)َذِل ََ َُهَوََوَذِل ََ َ()َذِل ََ اْلَفْوُزَاْلَمِظيُ ()َوَذِل
 َٕٖ٘.................................................َُهَوَاْلَفْوُزَاْلَمِظي ()ِإفَََّهَذاَؽَبَُوَاْلَفْوُزَاْلَمِظيُ (؟.

َك َموةَوردتَٖ٘ٓٔسؤاؿَر  َ َوَرُسوَلُهَ(؟.َ/  َٖٛ٘................................َ)ََوَمنَيَػْمِصَالّلََ

 َٜٖ٘.........................................../َاضبطَمواضعَ)ََخاِلًداَِفيَ اَ(؟.َٖٙٓٔسؤاؿَر  َ

ِ  َ(؟.َٖٚٓٔسؤاؿَر  َ  َٓٗ٘...................................َ/َاضبطَمواضعَ)ََوالالَِّ)َ(َ)ََوالالَّ

َك َموةَوردتَ)َاْلَفاِ َشَةَ(؟.َٖٛٓٔسؤاؿَر  َ /َ............................................َ٘ٗٔ 

َك َموةَوردتَ)َفَِإفََاِ ُدوآََْٜٖٔسؤاؿَر  َ  َٕٗ٘..........................................َ(؟.َ/

 َٖٗ٘.............................................َ/َأينَوردتَ)َتَػوَّااًبَرَِّ يًماَ(؟.َٓٗٓٔسؤاؿَر  َ

َك َموةَوردتَ)َال سَوَءَجِبََ اَلٍةَ(؟.َٔٗٓٔسؤاؿَر  َ /َ.........................................َ٘ٗٗ 

َتُػْبُبَ(؟.َٕٗٓٔسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)َِإِّنِ /َ.............................................َ٘ٗٗ 

َك َموةَوردتَ)َؽَبُْ ََ َذااًبَأَلِيًماَ(؟.َٖٗٓٔسؤاؿَر  َ /َ.......................................َ٘ٗ٘ 

َك َموةَوردتَ)َََلَوبَِلسََلُكْ َ(؟.َٗٗٓٔسؤاؿَر  َ /َ..........................................َ٘ٗٙ 



 ٓٛ٘ -الْػُجْزءَالثَّاِنََ–َةابََِشََتََمَُػالَاظَِفََلَْالَََطَِبَْضََةَبََِبَوَِجَْأََةَوَََلَئَِسَْأََ

َك َموةَوردتَ)َِبَفاِ َشٍةَمسبَػيٍََِّةَ(؟.َ٘ٗٓٔسؤاؿَر  َ /َ........................................َ٘ٗٚ 

ََكِثيًاَ(؟.َٙٗٓٔسؤاؿَر  َ  َٚٗ٘...............................................َ/َأينَوردتَ)ََخيػًْوا

ًئاَ(؟.َٚٗٓٔسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)َِمَُْهََايػْ /َ............................................َ٘ٗٛ 

 َٜٗ٘......................................َ/َاضبطَمواضعَ)َبُػْ َتاانًََوِإشْباًَمسِبيَاًَ(؟.َٛٗٓٔسؤاؿَر  َ

يثَا ًاََغِليظًاَ(؟.َٜٗٓٔسؤاؿَر  َ َك َموةَوردتَ)َمِّ /..........................................َ٘٘ٔ 

ََكػاَفَفَاِ َشػًةََوَسػاءََٓ٘ٓٔسؤاؿَر  َ ََكاَفَفَاِ َشًةََوَمْنًتاََوَسػاءََسػِبيالًَ(َالَ ػاء َ)َِإنَّػُه /َاضبطَمواضعَ)َِإنَُّه
 َٕ٘٘..........................................................................ََسِبيالًَ(َاإلسواء؟.

َك َموةَوردتَكلمةَ)َُ ّوَِمْبَ(؟.َٔ٘ٓٔسؤاؿَر  َ /َ.........................................َٖ٘٘ 

 َٗ٘٘..............................َ-(:َٖٕ/َاضبطَحيةَالتحو َيفَسورةَالَ اءَ)ََٕ٘ٓٔسؤاؿَر  َ

ََكػػاَفََغُفػػورًاََٖ٘ٓٔسػؤاؿَر ػػ َ ََكػاَفََغُفػػورًاَرَِّ يًمػػاَ()َوََكػػاَفَالّلََُغُفػورًاَرَِّ يًمػػاَ()َِإنَّػػُه /َاضػػبطَمواضػػعَ)َِإفََّالّلَ
 َ٘٘٘................................................................................َِ يًماَ(؟.رَّ

 َٜ٘٘......................َ-وأخياَفيماَيل َجدوؿَلضبطَبدا تَوهنا تَأ زابَوأرابعَاعبزءَالوابع:

 َٔٙ٘..........................................................َاتو تَ
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صابر أجد من الواجب علي أن أشكر السيد 
وإخوتو وأبنائو الذين أكرموين صويف علي 

عد ومنحوين األمان واإلستقرار فلوال عوهنم يل ب
فضل هللا وإيوائهم يل ما كانت تُتاح يل فرصة إجناز 

 ىذا العمل.
 فجزاىم هللا عين وعن زوجيت خري اجلزاء

وكذلك أشكر كل من ساىم يف نشر ىذا 
الكتاب وأسأل هللا تعاى أن يثيبو الفردوس 

 األعلى يوم القيامة
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 اجلزء اخلامسورة النساء / س

هنايػػة اعبػػزء  وحػٌب بدايػة اعبػػزء اػبػػام مػػ  سػااؿ وجػػواب  (ٖ٘ٗ)اعبػػزء هػػ ا ضػ  
، وابلَبتيػػػػ  حػػػػٌب يسػػػػتفيد ملمػػػػا  لبػػػػة الولػػػػ  وحفػػػػاظ  تػػػػاب    ػػػػز وجػػػػ  السػػػػادس

 -:االختبارات.. و  ويل التوفيق وخصوصا يف
ِإالَّ َمػػػػػا ) (  دْيَػػػػاُمُ  ْ أَ  ِإالَّ َمػػػػا َمَلَ ػػػػػ ْ  ) مواضػػػػػ  اضػػػػبط / ٗ٘ٓٔسػػػػااؿ ر ػػػػػ  

 ؟.( دَيِيُلكَ  َمَلَ  ْ 
  -اؼبواض  هي: / ٗ٘ٓٔاعبواب ر   

 خنحن جن يم  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ زت....مه جه ين ىن من

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ُّٱ -ٕ
ٱ.الحزاب َّ يك....ىفيف يث ىث نث

  الضبط والفوائد /
 اء الػػػٍب  بلمػػػا وبصػػػي ة اعبمػػػ يف اللسػػػاء جػػػاءت ت ملػػػة تيػػػة اس مػػػات مػػػ  اللسػػػ

  (.ىف  فأت  ، بيلما يف سورة الحزاب جاء السياؽ ـبا با الليب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(مم)
 ؟.( ِِبَْمَواِلُ   )    م ة وردت / ٘٘ٓٔسااؿ ر   

 –مػػػ ات يف السػػػور ) اللسػػػاء  ثػػػ ث(  ِِبَْمػػػَواِلُ  وردت )  / ٘٘ٓٔاعبػػػواب ر ػػػ  
اي  ػػػ اء  ب  ث ثػػػةٌ "  ِِبَْمػػػَواِلُ   ": ) ابعبملػػػة االمشػػػائية اومضػػػب مالصػػػ  (  -التوبػػػة 

 (ص  اللساء 
 خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 يي ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ 

 زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .اللساء َّ زت رت  يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ

 جن يمىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 .التوبة َّ  جه ين ىن من خن حن

 جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ ُّٱ -ٖ
ٱ.الص  َّ  جخ مح

  الضبط والفوائد /
 السْب( و  حيم  )  اللوف( م بط  مي خي حيبودها يف اللساء )  -ٔ

 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اء  لى لسال سْبو  موف( م   ميم  ) 
 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

( لف سػػياؽ اتايت  ػػ  اعبمػػاد  ختبوػػدها يف التوبػػة والصػػ  أتػػ   لمػػة )  -ٕ
 تواىل. يف سبي   

ػ َ  ؿبحِْصػِلْبَ  )اضػبط مواضػ   / ٙ٘ٓٔسااؿ ر ػ   ْبَ  َغيػْ ِِ أوؿ اللسػاء،  ( ُمَسػاِف
اتٍ )  َِ َ  ُمَسػاِف ػ َ  ؿُبِْصػِلْبَ ( اثٍل اللسػاء، )  َأْخػَدافٍ  َواَل ُمتَِّخػَ اتِ  ؿُبَْصَلاٍت َغيػْ  َغيػْ

ْبَ  ِِ  ؟.( اؼبائدة َأْخَدافٍ  َواَل ُمتَِّخِ ي ُمَساِف
 -واض  هي:اؼب / ٙ٘ٓٔاعبواب ر   

 خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 يي ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 .اللساء َّ زت......َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٕ
 يل ىلمل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف
 ٰى  ين ىن نن من زن رنمم  ام

 .اللساء َّ مص .....حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري



 ٓٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ٱُّٱ -ٖ
 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض
  خل حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف
ٱ.اؼبائدة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 الضبط والفوائد /
 -: ا دة التأم  للموُب لى  الث ثاؼبواض   مضبط
هو الصديق  ما يقولوف إزب ت اؼب أة خدانً أي صديقاً يوِب يزٍل بػا سػ اً. : اػبََدف

ئػػػ  اؼباملػػػات اتيػػػة الوىل الػػػٍب   تػػػ    الخػػػداف  امػػػ  تتِػػػدث يف التػػػزوج مػػػ  اغب ا
( و  يقػػ  وال متخػػ ي أخػػداف لف  حك جك مق َفَصػػامَػُمّ    توػػاىل فقػػاؿ )

اتية زبص اغب ائ  م  اؼباملات فاهلل تواىل صاهنّ  وهّ  أبوػد وأدػد ح صػاً  لػى الِوفَّػة 
مػػػػ  أف يقوػػػػ  يف الػػػػزان، اؼبخا َػػػػ  يف اتيػػػػة مسػػػػاء اؼبػػػػاملْب. اتيػػػػة الثاميػػػػة يف اؼبائػػػػدة 

  ز وج  للماملْب أف يتزوجوا ال تابيات وال تابيػات هػ  أهػ   تتِدث    إابحة  
 تػػاب ظبػػاوي  ػػاليمود واللصػػار ،   أابح للمػػاملْب أف يتزوجػػوا مسػػاءهّ  وادػػَب   
اتية أف ي ػوف اؼباملػوف يف ذلػك راغبػْب يف الػزواج وليسػوا راغبػْب يف الػزان وال يف ازبػاذ 

لل جاؿ لمػه  ػد (  مك لك خك حك جك مق أخداف واتية بّيل  هلا )
تق  ال تابية يف ازباذ اػبػدف،  ػد تقػ  ال تابيػة يف الػزان و ػد تقػ  يف ازبػاذ اػبػدف بيلمػا 
اؼباملػػات ؿبصػػلات. ويف سػػورة اللسػػاء  لػػدما ربػػدث  اتيػػة  ػػ  ا مػػاء اعبػػواري  الػػ  

( اللسػػػػاء( هلػػػػا تفايػػػػ  ؼبػػػػا  ػػػػاف ٕ٘)يي  ىي ني مي زي ري)
اعباهليػة  ػ  يػ هم ِبمػ  ورضػا مػواليم   حيػدث مػ  ا مػاء يف اعباهليػة لف ا مػاء يف
َواَل ُتْ  ُِهوا فَػتَػيَػاِتُ ْ  َ لَػى اْلِب َػاء ِإْف أََرْدَف  وساداهت  ليمارس  الب اء ِبج ،  اؿ تواىل )

مْػَيا  تَػ ُػػوا َ ػػَ َض اغْبَيَػػاِة الػػدح ( اللػػور( ال ي ػػ ك ذلػػك إال اؼباملػػة وريػػة اللػػور ٖٖ)رَبَصحػػًلا لِّتَػبػْ
 ب  أّ  ب  سلوؿ  امػ  لػه جاريتػاف مسػلمتاف و ػاف    ػا  لػى مزل  بشأف  بد  
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فبارسة الب اء لي س  اؼباؿ فش تا إىل أ  ب   الصديق فأخ  ال سوؿ صلى    ليه 
 وسػػل  ف ػػاف هلػػاؾ مػػلم  مػػ  صر هػػ ا التصػػ ؼ، فجػػاءت  ػػ   لمػػة تلاسػػ  أهلمػػا.

 (.د.صباؿ السيد)
 ؟.(ُأُجوَرُه َّ  َورُتوُه َّ )(ُأُجوَرُه َّ  ُه َّ َفآُتو ) مواض اضبط  / ٚ٘ٓٔسااؿ ر   
  -اؼبواض  هي: / ٚ٘ٓٔاعبواب ر   

 خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .اللساء َّ زت رت  يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٕ
 يل ىلمل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف
 ٰى  ين ىن نن من زن رنمم  ام

 هئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ري
  حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب
 .اللساء َّ مص  خص حص مس خسحس جس مخ جخ محجح مج

 ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين
ٱ.ال  ؽ َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى

  الضبط والفوائد /
(  ىي)  ابلفػػػاء( أتػػػ   اؼبوضػػػ  الوؿ مػػػ  اللسػػػاء وال ػػػ ؽ)  ال ػػػ فْبلػػػديلا  -ٔ

 لػػػى  ومضػػػب ه(  ىن)  ابلػػػواو( جػػػاء  اللسػػػاء الثػػػاٍلضػػػ  الوسػػػط ) ومو 
 . ا دة اخت ؼ الوسط بْب ال  فْب اؼبتشابْب

 فػػػاءمػػػ   فاءهػػػاومػػػ بط  ( َّمػػػ  اللسػػػاء جػػػاء بوػػػدك  لمػػػة )  الوؿاؼبوضػػػ   -ٕ
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بوػػدها  الثػػاٍل، وبػػ ا مولػػ  أف اؼبوضػػ   ا ػػدة اؼبوافقػػة واةػػاورة(  لػػى ىي)
(  ٰىأتػػػ   لمػػػة )  الثػػػاٍل  (، وبوػػػد اؼبوضػػػ ىن)  ابلػػػواوجػػػاء 
 ا ػدة اؼبوافقػة  ( الػٍب أتػ   بلمػا  لػى نن من)  ابءم  م   الباءم بط 

  .واةاورة
(  ين ىنمػػػػػ  اللسػػػػػاء و )  الوؿ( أتػػػػػ  يف اؼبوضػػػػػ   يي ىي)  -ٖ

:  ا ػدة الَبتيػ  اؽبجػػائي لػى  ومضػب ممامػ  اللسػاء  الثػاٍلأتػ  يف اؼبوضػ  
 (. ىنم  )  الواو(  ب   ىيم  )  الفاء
 ؟.( َف ِيَضةً     م ة وردت ) / ٛ٘ٓٔ  سااؿ ر 

 موضػػوافالبقػػ ة مػػ ات يف السػػور )  سػػ (  َف ِيَضػػةً  وردت ) / ٛ٘ٓٔاعبػػواب ر ػػ  
 بػ  اثلتػْب مػ  اللسػاء : ) ابعبملػة المشػائية ومضػب ما ( التوبة - موضواف اللساء –

 -:( وؽب  بق تْب
 حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -ٔ

 مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب مب
 .البق ة َّ مخ  جخ

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٕ
 خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ
 .البق ة َّ  حن جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل  مكلك

 ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام ىليل مل  يك ىك ٱُّٱ -ٖ
 خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري
 خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب مب
 حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خصحص مس
 جمهل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مفخف
 .اللساء َّ  خن حن جن مم خم حم

 خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
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 يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .اللساء َّ زت رت  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ

  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ٱُّٱ -٘
 هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ
ٱ.التوبة َّ جح مج حج مث

  الضبط والفوائد /
  يف سياؽ رايت ال  ؽ.متتاليتْب ريتْبيف البق ة أت  يف  -ٔ
(  ىل مل  يك ىكمػػػ  اللسػػػاء ختػػػاـ ريػػػة اؼبواريػػػػث )  الوؿيف اؼبوضػػػ   -ٕ

(، ويف  يل ىل مليف ختػػػاـ ريػػػة اس مػػػات مػػػ  اللسػػػاء )  الثػػػاٍلو 
 يف الق رف. الوحيدة( وهي  رب( )  اؿه ك اتية وردت مو فة بػ ) 

 ) وهي مشمورة (. الصد اتأما يف التوبة فجاءت ختاـ رية  -ٖ
 ؟.(  َّْ َيْسَتِ  ْ  َفَم ْ  - َوَم ْ     م ة وردت ) / ٜ٘ٓٔسااؿ ر   
  -اؼبواض  هي: / ٜ٘ٓٔاعبواب ر   

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ مص.....لك اك  يق ىق يف

 يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٕ
 خت  حتجت هب مب خبحب جب هئ مئ خئحئ  جئ
ٱ.اةادلة َّ مث هت مت

  الضبط والفوائد /
 الواو  ا دة لى  ومضب مما(  مي)  ابلفاء( ويف اةادلة  مت ) ابلواواللساء يف  -ٔ

  .الفاء  ب 
 ني مي) فػػػاءفارب مػػػا مػػػ   ( رن مم ام)  ابلفػػػاءالحػػب بدايػػػة ريػػػة اةادلػػػة بػػدأت  -ٕ

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى  ىي
سػػػاء، وبوػػػدها يف لال مػػػوفملمػػػا مػػػ   اللػػػوف( مػػػ بط  يتبوػػػدها يف اللسػػػاء )  -ٖ
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 ا ػدة ربػط حػ ؼ  لػى  جادلةمالػػ مي ملما م   اؼبي ( م بط  يياةادلة ) 
 .م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 ؟.(  ُوالً  )( َ ْوالً  ) بْب  لمٍبما الف ؽ  / ٓٙٓٔسااؿ ر   
  -اؼبواض  هي: / ٓٙٓٔاعبواب ر   

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٖ
 .اللساء َّ مص....مكلك اك  يق ىق يف

ٱ.ا س اء َّ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن مم خم ٱُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
أي: وم    يست   ال وؿ ال ي هو اؼبمػ  لل ػاح اسصػلات  ( رثاللساء ) يف  -ٗ

أي: اغب ائػػ  اؼباملػػات وخػػاؼ  لػػى مفسػػه الَولَػػ  أي: الػػزان واؼبشػػقة ال ثػػّبة، 
  .( السودي) .فيجوز له م اح ا ماء اؼبملو ات اؼباملات

تفسػػػػػػّب ِبُ ولِػػػػػػَك ، َواَل َت َاُولِػػػػػػَك "ِوَي اعْبِبَػػػػػػاَؿ َأْي لَػػػػػػْ  ُتَسػػػػػػا ( مييف ا سػػػػػ اء ) -٘
 (ٕٔٙ/ ٓٔ" )الق  يب
 ؟.( فَػتَػَياِتُ  ُ     م ة وردت ) / ٔٙٓٔسااؿ ر   

 -اللسػػػػػػػاء يف السػػػػػػور ) مػػػػػػ  ف(  فَػتَػيَػػػػػػػاِتُ  ُ  وردت )/  ٔٙٓٔاعبػػػػػػواب ر ػػػػػػ  
  -:(اللور
 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ -ٔ

 ملىل يك ىك لكمك اك  يق ىق يف ىف
 .اللساء َّ مص....ممرن  ام يل

 ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ
 رت يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يقىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت متزت
ٱ.اللور َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
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  الضبط والفوائد /
( المػػه زواج فػػ  بػػد  لك، ويف اللسػػاء زاد ) (ٙ٘ٓٔراجػػ  الضػػبط يف السػػااؿ )

  لى الب اء حٌب واف    غّب ماملات.اف ت وف ماملة. اما يف اللور يف  دـ ا  اهم  
  ام يل ملىل يك ىكدبػػا بوػػدها يف اللسػػاء )  حيػػدث لػػب  م حاػػة /
( أو ياخ هػػػػػػا  مم  ام يل(  لػػػػػػى )  مل يك ىكيقػػػػػػدـ )  ( مم

  ا دة الَبتي  اؽبجائي(  لى  يلم  )  الباء(  ب   يكم  )  اؽبمزة: ولضب ما
 ول  تلتب   لي  .

صبلػػػة موَبضػػػة (  مم  ام يل ملىل يك ىك)  :توػػػاىل و ولػػػه /فائػػػدة 
سػػػيق  بػػػْب إابحػػػة الل ػػػاح مػػػ  ا مػػػاء اؼباملػػػات وبػػػْب صػػػورة الوقػػػد  لػػػيم  صميسػػػا 
للقلػػوب، وإزالػػة لللفػػػ ة  ػػ  م ػػاح ا مػػػاء ببيػػاف أف ملػػاط التفػػػاخ  إ ػػا هػػو ا ديػػػاف ال 

 .التباهي ابلحساب والمساب
م    أ لػػػ  بتفاضػػػ  مػػػا بيػػػل   وبػػػْب أر ػػػائ   يف ا ديػػػاف ورجِامػػػه ومقصػػػامه فػػػيو

وفي  . وردبا  اف إدياف المػة أرجػم مػ  إديػاف اغبػ ة وردبػا  امػ  اؼبػ أة أرجػم يف ا ديػاف 
مػػػػػ  ال جػػػػػػ . وحػػػػػػق اؼبػػػػػاملْب أف ال يوػػػػػػّبوا إال فضػػػػػػ  االديػػػػػاف ال فضػػػػػػ  الحسػػػػػػاب 
والمسػػاب. وهػػػ ا صمػػي  بل ػػػاح ا مػػاء وتػػػ ؾ االسػػتل اؼ ملػػػه. و ولػػه بَػْوُضػػػُ ْ  ِمػػػْ  

لاسػػبوف متواصػػلوف الدػػػَبا    يف ا ديػػاف ال يفضػػ  حػػػ  بَػْوػػٍ  أ : أمػػت  وأر ػػػا    مت
 (. الوسيط لل ل اوي)  . بدا إال ب جِاف فيه

( يف سورة اؼبمتِلة يف سياؽ اغبديث     اَّللَُّ أَْ َلُ  ِبِِديَاهِنِ َّ وردت )  م حاة /
 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱاؼبماج ات إذا أتوا وه  ماملات:

 خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مبخب
 حق  مفخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جضمص خص حص مس
 حن جنمم خم حم جم هل  ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق
 .ٓٔاؼبمتِلة:  َّ هن من خن
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 فَػػػِْْف أَتَػػػػْْبَ )  ( ِبَفاِحَشػػػةٍ  ََيْتِػػػْبَ  ِإالَّ َأف )بط مواضػػػ  اضػػػ / ٕٙٓٔسػػػااؿ ر ػػػ  
 ؟.( ِبَفاِحَشةٍ 

  -اؼبواض  هي: / ٕٙٓٔاعبواب ر   
  مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ٱُّٱ -ٔ

 حص خسمس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص
 .اللساء َّ  حف جف

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٕ
 يل ىلمل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف
 ٰى  ين ىن نن من زن رنمم  ام

 هئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ري
  حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب
 .اللساء َّ مص  خص حص مس خسحس جس مخ جخ محجح مج

 ين ىن منخن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه
ٱ.ال  ؽ َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ

  الضبط والفوائد /
 خي حي جي)  ابلفػػػػاء( أتػػػػ   اؼبوضػػػػ  الوؿ مػػػػ  اللسػػػػاء وال ػػػػ ؽيف ال ػػػػ فْب )  -ٔ

 ومضػػب ه(  جب هئ مئ( )  اللسػػاء الثػػاٍل( وموضػػ  الوسػػط )  مي
 . ا دة اخت ؼ الوسط بْب ال  فْب اؼبتشابْب لى 

 (.٘ٗٓٔالسااؿ ) اعبزء الثاٍلفقد مت ضب ما يف  ( ىي ميأما  لمة )  -ٕ
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 ؟.( َذِلَك ِلَمْ  َخِشيَ  ) أي  وردت / ٖٙٓٔسااؿ ر   
 –يف السػػور ) اللسػػاء  مػػ  ف(  َذلِػػَك ِلَمػػْ  َخِشػػيَ  وردت ) / ٖٙٓٔاعبػػواب ر ػػ  

 -:( أخ  ريةالبيلة 
 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ -ٔ

 يل ىلمل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف
 ٰى  ين ىن نن من زن رنمم  ام

 هئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ري
  حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب
 .اللساء َّ مص  خص حص مس خسحس جس مخ جخ جحمح مج

 رب يئىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٕ
ٱ.البيلة َّ  ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب

  الضبط والفوائد /
 لػػى  ومضػػب مما(  نت( وبوػػدها يف البيلػػة )  جح مجبوػػدها يف اللسػػاء ) 
 (. نتم  )  ال اء(  ب   مجم  )  اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي

يف  ( يُ ِيػػُد اَّللُّ  - يُ ِيػػدُ  َواَّللُّ  - يُ ِيػػُد اَّللُّ  ) مواضػػ  اضػػبط / ٗٙٓٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.اللساء

  -اؼبواض  هي: / ٗٙٓٔاعبواب ر   
 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ
  مم خم حم جم يل ىل مل خل مق حق مف خف حفجف
 حي جي يهىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 .ٕٛ – ٕٚ – ٕٙاللساء:  َّ مي خي

 - يُ ِيػُد اَّللُّ : )  ا دة اخت ؼ الوسط بْب ال  فْب اؼبتشابْب لى  مضب ما / الضبط
 (. يُ ِيُد اَّللُّ  - يُ ِيدُ  َواَّللُّ 



 ٛٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َ  ) اضبط مواض  / ٘ٙٓٔسااؿ ر    َ  - َلُ  ْ لِيُػبَػْبِّ  ؟.(  ْ ؽبَُ لِيُػبَػْبِّ
 -اؼبواض  هي: / ٘ٙٓٔاعبواب ر   

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  مق حق مف خف جفحف

 زي  ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ -ٕ
 .إب اهي  َّ هئ  مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي

ٱ.اللِ  َّ خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٖ

  الضبط والفوائد /
 - حط: والحػػب ال لمػػات ) بصػػي ة اؼبخا ػػ يف اللسػػاء الوحيػػدة أتػػ   -ٔ

  ( وهي الوحيدة يف الق رف. جف - جغ
 (. ىن نن)  ائ بضي ة ال بيلما يف إب اهي  واللِ  أت   -ٕ

 ؟.( يَػْمِديُ  ْ  – َويَػْمِدَيُ  ْ اضبط مواض  )  / ٙٙٓٔسااؿ ر   
 -اؼبواض  هي: / ٙٙٓٔاعبواب ر   

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  مق حق مف خف حفجف

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع ٱُّٱ -ٕ
 .اللم  َّ  خم حم جم هل مل خلحل جل مك لكخك

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب ٱُّٱ -ٖ
ٱ.الفتم َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج

  الضبط والفوائد /
(  حط ) اليػػػاء الثاميػػػة وفػػػتم لػػػواواب( أتػػػ   والفػػػتماللسػػػاء  يف ال ػػػ فْب ) -ٔ

 ا ػػػػدة اخػػػػت ؼ  لػػػػى  ومضػػػػب ه(  مع ( ) اللمػػػػ وموضػػػػ  الوسػػػػط ) 
 .الوسط بْب ال  فْب اؼبتشابْب



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ 

  مخ( وبوػدها يف الفػتم )  مظ( يف اللساء أت  )  حطبود  لمة )  -ٔ
(  مظمػ  )  السػْب: لَبتيػ  اؽبجػائي ا ػدة ا لػى  ومضب مما(  جس

 (.  مخم  )  الصاد ب  
  َػػْبِلُ  ْ  ِمػ  الَّػِ ي َ  - ِمػ   َػػْبِلُ  ْ  َوالَّػِ ي َ  )ضػبط مواضػ  ا / ٚٙٓٔسػااؿ ر ػ  

 ؟.( ِم   َػْبِلُ  ْ  َ الَِّ ي َ  -
فقط يف سورة  م ة واحدةوردت  ( ِم   َػْبِلُ  ْ  َوالَِّ ي َ  ) أما / ٚٙٓٔاعبواب ر   

  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ:اؼبوض  الوؿ( وهي ٕٔتية )البق ة ا
 (. ابلواوب ك الصي ة )  الوحيدةوهي  َّ جئ يي ىي ني مي زي
اللساء  – الثاٍل اؼبوض يف السور ) البق ة  م ات أرب فوردت  (  َػْبِلُ  ْ  ِم  الَِّ ي َ أما ) 

 -إب اهي  (: –التوبة  –

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ -ٔ
 .البق ة َّ ُّ َّ ٍّ

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ  مق حق مف خف حفجف

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ
 يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن
 ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي
 .التوبة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ -ٗ
  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك
 جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 .إب اهي  َّ خب حب

 



 ٕٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
قػػػ ة، ويف بالابء ( مػػػ   يي( مػػػ بط البػػػاء مػػػ  )  ٰذ يي ىي)  يف البقػػ ة  بلمػػػا -ٕ

اء، و بلمػا يف التوبػػة سػاللسػْب ملمػػا مػ  السػْب ( مػ بط  مظاللسػاء  بلمػا ) 
وبػػػة، و بلمػػػا يف تال ء ( مػػػ   ينمػػػ  ) التػػػاءات ( مػػػ بط ين ىن)

م   اؽبمزةو الباء ( م   ىثم  ) اؽبمزة و الباء ( م بط  ىث نث مثإب اهي  ) 
ط حػػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػػ  اؼبتشػػػابه مػػػ  رحػػػ  مػػػ  اسػػػ   ا ػػػدة ربػػػإبػػػ اهي   لػػػى 

 .(  ت  السل  واستمت  ابللبأ ): اعبملة االمشائية، واحفاما ب ك السورة
 مل خل ُّٱ( يف بػػػػػػػدايتما:  ىل مل خليف مفػػػػػػػ  ريػػػػػػػة التوبػػػػػػػة أتػػػػػػػ  )  -ٖ

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل
  جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن
 ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي
الػػٍب أتػػػ   تيػػة الوحيػػػدة ا ػػدة الولايػػػة اب لػػػى ومضػػب ما  َّ ّٰ ِّ

 .ابل اؼ
م ة يف القػ رف ال ػ َل يف السػور ) اللسػاء  ٖٔ(  َواَّلّلُ َ ِليٌ  َحِ ي ٌ وردت )   م حاة /

اللػور  -ٕ٘اغبج  – ٓٔٔ،  ٙٓٔ،  ٜٚ،  ٓٙ،  ٘ٔالتوبة  – ٔٚالمفاؿ  – ٕٙ
( وال دا ػػي غبصػػ ها، و  َيت يف  ٓٔاؼبمتِلػػة  – ٛاغبجػػ ات  – ٜ٘،  ٛ٘،  ٛٔ
 (. َواَّلّلُ َحِ يٌ  َ ِلي ٌ  رف ابلو   أي ) الق

 ؼبسة بيامية / 
 -:( يد.فاض  السام ائ ) ما الف ؽ بيلمما؟(  َ ِليٌ  َحِ ي ٌ  ( ) َحِ يٌ  َ لي ٌ  )

إذا  اف السياؽ يف الول  وما يقتضي الول  يقدـ الول  وإال يقدـ اغب مػة، إذا  ػاف 
وإذا  ػػػاف يف الولػػػ  يقػػػدـ الولػػػ . حػػػٌب  المػػػ  يف التشػػػ ي  أو يف اعبػػػزاء يقػػػدـ اغب مػػػة

اَمَك اَل ِ ْلػػَ  لَلَػػا ِإالَّ َمػػا َ لَّْمتَػلَػػا إِمَّػػَك أَمػػَ  اْلَولِػػيُ  اغبَِْ ػػيُ   تتوضػػم اؼبسػػألة ) َِ  َػػاُلوْا ُسػػْب
َ َلُ ػػْ  َويَػْمػػِدَيُ ْ  ُسػػَلَ   )( السػػياؽ يف الولػػ  فقػػّدـ الولػػ ،  ( البقػػ ةٕٖ) يُ ِيػػُد اَّلّلُ لِيُػبَػػػْبِّ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ 

هػػ ا تبيػػْب مولػػاك  ( اللسػػاء( ٕٙ) َ لِػػيٌ  َحِ ػػي ٌ يَ  ِمػػ   َػػػْبِلُ ْ  َويَػتُػػوَب َ لَػػْيُ ْ  َواَّلّلُ الَّػػ ِ 
وََ ػػَ ِلَك َ َْتِبيػػَك رَبحػػَك َويُػَولُِّمػػَك ِمػػ  َصِْويػػِ  اَلَحاِديػػِث َويُػػِت ح مِْوَمتَػػُه َ َلْيػػَك  هػ ا  لػػ ، )

َق ِإفَّ رَبَّػػػكَ َوَ لَػػػى رِؿ يَػْوُقػػػوَب َ َمػػػا أسََبََّمػػػا َ لَػػػى أَبػَ  َِ َ لِػػػيٌ   َويْػػػَك ِمػػػ   َػْبػػػُ  إِبْػػػػ َاِهيَ  َوِإْسػػػ
َوِإف يُ ِيػػُدوْا ِخَيامَػتَػػَك  ( فيمػػا  لػػ  فقػػدـ  لػػي .  ػػاؿ يف اؼبلػػافقْب ) ( يوسػػ ٙ)َحِ ػػيٌ  

ُمْ  َواَّلّلُ  ( هػػ ك أمػػور  ( المفػػاؿٔٚ) َ لِػػيٌ  َحِ ػػي ٌ فَػَقػػْد َخػػامُوْا اَّلّلَ ِمػػ   َػْبػػُ  فَػػَأْمَ َ  ِمػػلػْ
يَػػامُػُمُ  الَّػػِ ي بَػلَػػػْوْا رِيبَػػًة يف  ُػلُػػوِبِْ  ِإالَّ أَف تَػَق َّػػَ   ُػلُػػوبُػُمْ  َواَّلّلُ  لبيػػة، )   َ لِػػػي ٌ اَل يَػػػزَاُؿ بُػلػْ

( م  ال ي ي ل   لى القلوب؟  ، فقدـ الولي . أنيت للجػزاء،  ( التوبةٓٔٔ) َحِ ي ٌ 
  ، تقػدي  اعبػزاء ح مػة اعبزاء ح مة وح   يوِب م  ال ي  ازي ويوا  ؟ هو اغبا 

( الموػاـ( ٕٛٔ) َحِ يٌ  َ لػي ٌ َ اَؿ اللَّاُر َمثْػَواُ ْ  َخاِلِديَ  ِفيَما ِإالَّ َما َداء اَّلّلُ ِإفَّ رَبََّك )
هػػ ا جػػزاء، هػػ ا حػػا   حي ػػ  تقػػدي  اعبػػزاء واغب ػػ   ػػدـ اغب مػػة، ولػػي  ابلضػػ ورة أف 

َمػا يف بُ ُػوِف َهػػِ ِك الَمْػَوػاـِ َخاِلَصػٌة  َو َػاُلواْ  ي وف الوا  حا مػاً لػي   ػ   ػا  حػا  . )
تَػػػًة فَػُمػػػْ  ِفيػػػِه ُدػػػ ََ اء َسػػػَيْجزِيِمْ  َوْصػػػَفُمْ  إِمَّػػػُه  لِّػػػ ُُ وراَِن َوؿُبَػػػ َّـٌ َ لَػػػى أَْزَواِجلَػػػا َوِإف َيُ ػػػ  مَّيػْ

( ه ا تش ي  والتش ي  حػا   فمػ  الػ ي يشػ ع و ػازي؟  ( المواـٜٖٔ) ِحِ يٌ  َ ِلي ٌ 
ىل هو ال ي  ازي وهو ال ي يش ع ؼبا ي وف السػياؽ يف الولػ  يقػّدـ الولػ  وؼبػا   توا

 ال ي وف السياؽ يف الول  يقّدـ اغب مة.
 ؟.( َواَّلّلُ يُ ِيدُ     م ة وردت ) / ٛٙٓٔسااؿ ر   

 -يف السػػػػػػور )اللسػػػػػػاء  مػػػػػػ  ف(  َواَّلّلُ يُ ِيػػػػػػدُ  وردت )/  ٛٙٓٔاعبػػػػػػواب ر ػػػػػػ  
  -:(المفاؿ

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ من خن حن جن

 مض خض حضجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٕ
ٱ.المفاؿ َّ خف حف جف مغ معجغ جع مظ  حط



 ٕٕ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
 اؽبمػزة( مػ   ىلمػ  )  اللػوفو  اؽبمػزةمػ بط  ( جم يل ىلاللساء بوػدها ) يف 

 ؿالمفػػاالـ ملمػػا مػػ  الػػ ـ ( مػػ بط  مع، وبوػػدها يف المفػػاؿ ) ءسػػالمػػ  ال اللػػوفو 
 .بط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  رح  م  اس  السورة ا دة ر  لى 

 ؟.( يُ ِيُد اَّلّلُ َأف    م ة وردت ) / ٜٙٓٔسااؿ ر   
 –مػػػ ات يف السػػػور ) اللسػػػاء  أربػػػ (  يُ ِيػػػُد اَّلّلُ أَف وردت ) / ٜٙٓٔاعبػػواب ر ػػػ  

" يتػػػوب  يُ ِيػػُد اَّلّلُ أَف ": ) ابعبملػػة االمشػػائية ومضػػب ما(  التوبػػة -المفػػاؿ  –اؼبائػػدة 
 -(: مت)  ابلواو الوحيد(، موض  المفاؿ  لى اللساء وؽب  مائدة المفاؿ 

 .اللساء َّ مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٔ

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ -ٕ
 لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض
 .اؼبائدة َّ مل خل حل جل مك

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -ٖ
 .فاؿالم َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ٱُّٱ -ٗ
ٱ.التوبة َّ جك مق حق مف

 (؟. ُخِلَق اِ مَسافُ  ) اضبط مواض  / ٓٚٓٔسااؿ ر   
يف السور ) اللسػاء  م  ف(  ُخِلَق اِ مَسافُ  وردت )/  ٓٚٓٔاعبواب ر   

  -:( المبياء -
 .اللساء َّ مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن ُّٱ -ٔ

 يي ىي  مي حيخي جي يه ىه ٱُّٱ -ٕ
ٱ.المبياء َّٰذٰر



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط والفوائد /
 ا ػػػػدة الػػػػزايدة للسػػػػورة  لػػػػى  ومضػػػػب ما(  جييف اللسػػػػاء )  الػػػػواوأتػػػػ  بػػػػزايدة  -ٔ

 .ال وؿ
 لػى  ومضػب مما(  حي جي( وبوػدها يف المبيػاء )  خيبودها يف اللساء )  -ٕ

( و ػػ ا  جيمػػ  )  اؼبػػي (  بػػ   خيمػػ  )  الضػػاد:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي
 ت تي  السور اللساء  ب  المبياء.

 ؟.( َضِويًفا )  لمة     م ة وردت / ٔٚٓٔر   سااؿ 
 اللسػػاء – البقػػ ةيف السػػور ) مػػ ات  أربػػ (  َضػػِويًفا وردت ) / ٔٚٓٔاعبػواب ر ػػ  

  -:( هود - موضواف
 حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .البق ة َّ خم.......مثزث رث

 .اللساء َّ مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن ُّٱ -ٕ

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٖ
 .اللساء َّ زث رث يت ىت  نت مت زترت يب

 زت رت ىبيب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٗ
ٱ.هود َّ مث زث رث  يت ىت نتمت

  الضبط والفوائد /
 االمسػػػاف) وهػػػي مشػػػمورة (، ويف اللسػػػاء اؼبوضػػػ  الوؿ  ػػػ   ريػػػة الػػػدي يف البقػػػ ة 

 نب مب زب، ويف هػػػود  ػػػ   ػػػـو دػػػوي  ؼبػػػا  ػػػالوا لػػػه ) الشػػػي اف  يػػػد   والثػػػاٍل  ػػػ
 (. ىبيب



 ٕٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.(اَل تَػْقتُػُلواْ  - َواَل تَػْقتُػُلواْ ) ض  اضبط موا / ٕٚٓٔسااؿ ر   
مػ ات يف أربػ  رايت يف السػػور  طبػ (  َواَل تَػْقتُػلُػواْ  وردت ) / ٕٚٓٔاعبػواب ر ػ  

  -:(ا س اء -المواـ  –اللساء )
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ -ٔ

 رت يب ىب نب  زبمب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ
 .اللساء َّ مت زت

 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ٱُّٱ -ٕ
 مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس
 مك  لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع
 .المواـ َّ مم خم حم جم هل مل حلخل جل

 .ا س اء َّ نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يبىب نب مب  زب رب ٱُّٱ -ٖ

 ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -ٗ
ٱ.ا س اء َّ جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي زي

  الضبط والفوائد /
وهي الوحيدة ب ك الصي ة، بيلما تشابه ال ي  ( زباللساء أتى بودها ) يف 

 يل ىلملممػػا و )  الوؿ( اؼبوضػػ   مصجػػاء يف سػػوريت الموػػاـ وا سػػ اء ) 
 ملمما. الثاٍل( اؼبوض   زن رن مم ام
  -وس  (:ي –( فوردت م تْب يف السور ) اؼبائدة  اَل تَػْقتُػُلواْ أما ) 

 هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -ٔ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
 .اؼبائدة َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جكمق  حق

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
ٱ.يوس  َّ هت مت  خت حت جت



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ة، وبوػػدها يف داؼبائػػ داؿملمػػا مػػ   الػػداؿ( مػػ بط  خبيف اؼبائػػدة بوػػدها )  الضػػبط /
 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ    لػى يوسػ ( م ب ما مػ  اسػ  السػورة مئوس  )ي

 . اؼبتشابه م  رح  م  اس  السورة
َ ػػػاَف   ِإمَّػػػهُ  - َ ػػػاَف ِبُ ػػػْ  َرِحيًمػػػا  ِإفَّ اَّللَّ   ػػػ  مػػػ ة وردت ) / ٖٚٓٔسػػػااؿ ر ػػػ  

 ؟.( ِبُ ْ  َرِحيًما
القػ رف    واحدة م  ه ك الصيغ أت  م ة واحدة فقط يف  / ٖٚٓٔاعبواب ر   

  -: ا دة الولاية ابتية الوحيدةال  َل ومضب ما  لى 
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ -ٔ

 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ
 .اللساء َّ مت زت

 حل جل مكلك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف ُّٱ -ٕ
ٱ.ا س اء َّ  هل مل خل

  الضبط والفوائد /
 ادَبؾ ح ؼ السْب واؽبمزة يف اظباء السورتْب. -ٔ
 (. ىب نبال وؿ وهي سورة اللساء )  أت  ِب وؿ صي ة يف السورة -ٕ

(  اَنرًا َفَسػػػػػْوَؼ ُمْصػػػػػِليهِ اضػػػػػبط موضػػػػػوي اللسػػػػػاء )  / ٗٚٓٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػ  
 (؟.اَنرًا ُمْصِليِم ْ  َسْوؼَ )

  -اؼبواض  هي:/  ٗٚٓٔاعبواب ر   
 ىق يف ىف ىثيث نث مث زث  رث يت ىت نت ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ لك اك  يق

 يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ
ٱ.لساءال َّ ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل مل



 ٕٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
( مػػػ   مثمػػ  )  الفػػاءمػػػ بط  ( نث مث)  اب فػػ ادأتػػ   الوؿاؼبوضػػ  يف 

م   اعبم  مي م بط  ( يق ىقأتى ابعبم  )  الثاٍل، اما اؼبوض  ا ف اد لمة   فاء
 .اعبم  لمة   مي ( م   يق) 

 ؟.( وََ اَف َذِلَك َ َلى اَّللِّ َيِسّبًا ) مواض اضبط  / ٘ٚٓٔسااؿ ر   
يف السػور مػ ات  أربػ (  وََ اَف َذلِػَك َ لَػى اَّلّلِ َيِسػّبًا وردت ) / ٘ٚٓٔاب ر   اعبو 
 -(: موضوافالحزاب  – موضواف ) اللساء

  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث  رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ لك اك

 .اللساء َّ حض جض مص خص حص مس  خسحس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٕ

 رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق  ىف  ٱُّٱ -ٖ
 خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن منزن
 .الحزاب َّ خت حت جت هب مب خب حبجب هئ  مئ

 حكجك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٗ
ٱ.الحزاب َّ  خل حل جل مك لك خك

  الضبط والفوائد /
، ويف مػ   فػ  أوالاللساء أت  يف مػ   تػ  مفسػه وأ ػ  امػواؿ اللػاس ابلبا ػ  يف  -ٔ

  .اثمياوظل  
  ( الوىل. مع جع( و )  يف  ىفويف الحزاب لد  )  -ٕ

 يف الق رف؟. ( َ َبآِئ َ  )   م ة وردت  لمة  / ٙٚٓٔسااؿ ر   
 –يف السػػػػػور ) اللسػػػػػاء مػػػػػ ات  ثػػػػػ ث(  َ بَػػػػػآئِ َ  وردت )/  ٙٚٓٔاعبػػػػواب ر ػػػػػ  

 : ابعبملة االمشائية ومضب مااللج  (،  -الشور  
 ( تشاور اللساء يف اللج ) 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  ىن نن من

 .ر الشو  َّ ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٕ

 هئ مئ خئحئ جئ يي ىي  ميني زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٖ
 مخ جخمح جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب
ٱ.اللج  َّ مس خس حس  جس

  الضبط والفوائد /
 نن ػػ  اؼبواضػػ  جػػاء  بلمػػا االجتلػػاب، وتشػػابه موضػػوي الشػػور  والػػلج  ) يف   -ٔ

واو ملمػػا مػػ  الػػواو ( مػػ بط  ىق) الػػواو إال أمػػه يف الشػػور  بػػزايدة  (  ىن
حػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػ  اسػػػ    ا ػػدة ربػػطر   لػػى و الشػػ

 .السورة
سػاء، لالمػوف مػ  ال لمتػْب مػ  اللوف ( م بط  يل ىل ملبودها يف اللساء )  -ٕ

واو مػػػ  ال لمتػػػْب مػػػ  الػػػواوات ( مػػػ بط  مل  يك ىكوبوػػدها يف الشػػػور  ) 
مػػػي  ( مػػػ   مي( مػػػ بط اؼبػػػي  مػػػ  )  مي زير ، وبوػػػدها يف الػػػلج  ) و الشػػػ
اؼبوضػػػ  اؼبتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػ  اسػػػ   ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ   لػػػى   الػػػلج
 .السورة
 (؟. َ  ديًا )ال لمة اضبط مواض   / ٚٚٓٔسااؿ ر   

 –يف السػػػػور ) اللسػػػػاء مػػػػ ات  أربػػػػ (  َ  ديًػػػػا وردت )/  ٚٚٓٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
  -:( موضوافالحزاب  – س اء ا
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ  ىن نن من زن

 ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 .ا س اء َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي



 ٕٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .الحزاب َّ ين ىن من خن حن

ٱ.الحزاب َّ يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
( متلاسػػبة مومػػػا، ويف  زنوسػػبقتما  لمػػػة ) (  من )  بلمػػػا اللسػػاءيف 

مػػ   ػػوؿ، وأوؿ  ( أي للوالػػدي  وهػػي متلاسػػبة  ػػوؿ خب حب( سػػبقتما )  مبا سػ اء ) 
(،  ىم مم( والثػػػاٍل  للمػػػاملْب )  ىن منالحػػػزاب مػػػ  مسػػػاء اللػػػيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) 

،  لى االج ( فل  تت  ر  لمة  جن يم  ىم( أمه جاء  بلما )  منومضبط ) 
 فيما. االج ( لمه   تت  ر  لمة  ىم مم    الثامية جاءت ) 

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱريػػػػػػػػػػػػة اللسػػػػػػػػػػػػاء  م حاػػػػػػػػػػػػة /
 - املل لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  )  امتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٱَّ  ىن نن من زن رن
 سػػ وف( بسػ وف اغبػػ ؼ الخػػّب ملمػػا، وارب مػا أيضػػا مػػ   زن - رن

 .(  ي ال رب  ه ابلفتم خ أً  زن م   لمة ) ال ـح ؼ 
 ؟.( م  سورة اللساءٖٖ)(ٕٖ) ختاـ اتيتْباضبط  / ٛٚٓٔسااؿ ر   
  -اؼبواض  هي: / ٛٚٓٔاعبواب ر   

 حبجب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ
  مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حتجت هب مب خب
 حط مض خضحض  جض مص خص حص مس خس حس جس
 .َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغمع  جع مظ

  الضبط والفوائد /
أو إدػَباؾ  اتيػةهناية  فيما وه ا ال ي سيضبط الباءدوراف الحب  الوىليف االية  -ٔ

، ( مخ جخ،  ني لضػػػب ما ) اتيػػػةهنايػػػة  يفحػػػ ؼ أو  لمػػػة مػػػ   لمػػػة 
 لمػػة الـ  ( مػػ   جس: مػػ بط الػػ ـ مػػ  ) ؿلو ( يف اؼبوضػػ  اجسو لمػػة )



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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إف التمػػػِب هػػػو  لػػػ  اغبصػػػوؿ  لػػػى (، مث  ؿ) وا صػػػد بػػػه اؼبوضػػػ  الو  ؿأو 
ديء أ  ب مػا ي ػوف مػ  اؼبسػتِي  لػ لك  ػّ    توػاىل  ػ  ت لّػ  اللفػوس 
إىل مػػا لػػي  ؽبػػا ابلتمػػِب لف ذلػػك  سػػمة مػػ    توػػاىل صػػادرة  ػػ  ح مػػة 

وم  مّث ما  اف ل ّبؾ ف  ي وف لػك وأمػا ال لػ  وتدبّب و ل  ِبحواؿ الوباد 
 توػػاىل بػػه  لػػى  بػػادك مػػ    توػػاىل فوػػّ   لػػه ابلسػػااؿ أف ذلػػك فبػػا ديػػّ   

 (. جس، ول ا جاء ختامما ملاسباً ؽبا )  ا دة التأم  للموُب لى  السائلْب
مػػػػ    اللػػػػ ( مػػػػ بط  مق حق مف خف حف جف مغ)  الثػػػػاٍلاؼبوضػػػػ   -ٕ

ٍل ) ا صػد بػا اؼبوضػ  الثػاٍل (، وأيضػا مػة اثمػ   لاللػ  ( م   خف لمة ) 
 . ا ػدة اؼبوافقػػة واةػػاورة(  لػػى  حط)   ػْب( مػػ   خفمػ  )  الوػػْبمػ بط 

( الوحيدة يف سورة  مق حق مف خف حف جف مغوامتبه إىل أمه ) 
 اللساء.

  ا ػػػػدة لػػػػى  ومضػػػػب مما(  مف خف( والثػػػػاٍل )  مخ جخاؼبوضػػػػ  الوؿ )  -ٖ
(  مف خفمػػػ  )  الوػػػْب(  بػػػ   مخ جخمػػػ  )  البػػػاء: الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي

 ( يف اتيتْب.  حف جف مغ لى ا تبار ما ال ي جاء بود ) 

 ِبُ ػػػ ِّ َدػػػْيءٍ  ()َ ِليًمػػػا ِبُ ػػػ ِّ َدػػػْيءٍ )اضػػػبط مواضػػػ   / ٜٚٓٔسػػػااؿ ر ػػػ  
ي ًا  (؟.ِ ْلًما ِبُ  ِّ َدْيءٍ )(ؿبِح

م ات يف السور  أرب (  َ ِليًما ِبُ  ِّ َدْيءٍ  وردت )/  ٜٚٓٔاعبواب ر   
  -:( الفتم - موضوافحزاب ال –اللساء )
 مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ -ٔ

 هت مت خت  حتجت هب مب خب حبجب هئ
 .اللساء َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج حجمث



 ٖٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٕ
 .الحزاب َّ  مك جس  مخ جخ جك مق

 .الحزاب َّ  خي جس  مخ جخ مه جه هن من خن حن جن  مم  ُّٱ -ٖ

  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٗ
 حئخئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
ٱ.الفتم َّ  مب جس  مخ جخ هئ مئ

  الضبط والفوائد /
 ( وهي الوحيدة ب ك الصي ة يف    الق رف. مح جح مجيف اللساء  بلما )  -ٔ
 حف جف  مغ( الحػػػػػب  بلمػػػػػا )  جك مق)  الوؿامػػػػػا يف الحػػػػػزاب اؼبوضػػػػػ   -ٕ

(، أمػػا  مق)  واو( م ب مػػا مػػ   خف - مغيف )  الػػواوات(  مف خف
 لمػػة   فػػاءملمػػا مػػ   الفػػاء( مػػ بط  مه جه هن)  ابلفػػاءفجػػاء  الثػػاٍلاؼبوضػػ  

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة  لى( الٍب أت   بلما من)
مػػ   الػػواومػػ  الحػػزاب واربػػط  الوؿمفػػ  اؼبوضػػ   ( جك مقويف الفػػتم أتػػ  )  -ٖ

(  بلمػػػػػا يف مفػػػػػ   حئ - ىي - زيال لمػػػػػات )  واوات( مػػػػػ  مق)
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة  لى اتية

ي ًا ِبُ  ِّ َدْيءٍ  ) أما م  اللساء  الثاٍلفقط يف اؼبوض   ة واحدةم  فوردت  ( ؿبِح
 مئخئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱ: ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما
 .َّ هب مب  خب حب جب هئ

 ومضب مافقط يف أخ  سورة ال  ؽ  م ة واحدةوردت  أيضا ( ِ ْلًما ِبُ  ِّ َدْيءٍ )  أما
 ٰهمه جه هن من خن  حن جن مم ٱُّٱ:  ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى 
 مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي

 .َّ لك  هش



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ؟.( ِلُ  ٍّ َجَوْلَلااضبط مواض  )  / ٓٛٓٔسااؿ ر   
 اؼبائدة ( -يف السور ) اللساء  م  ف(  ِلُ  ٍّ َجَوْلَلاوردت )  / ٓٛٓٔاعبواب ر   

 ا دة الزايدة للموضػ   لى  ومضب ما ( خس ) الواوإال أمه يف اللساء أت  بزايدة 
 -:اؼبتأخ 

  جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص مس خس ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغمع

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱ -ٕ
 رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث
ٱ.اؼبائدة َّ مج..... ينىن نن من زن

ػػْوا لػػديلا اتيتػػْب: )  م حاػػة / ُ بِػػِه بَػْوَضػػُ ْ  َ لَػػى بَػْوػػ ٍ َواَل تَػَتَملػَّ لِلّ َِجػػاِؿ  َمػػا َفضَّػػَ  اَّللَّ
فبَّا اْ َتَسُبوا َولِللَِّساِء َمِصيٌ  فبَّا اْ َتَسْمَ َواْسأَُلوا اَّللََّ ِمْ  َفْضِلِه ِإفَّ اَّللََّ َ اَف ِبُ  ِّ َمِصيٌ  
ُ بَػْوَضػػػػُمْ  َ لَػػػػى الّ َِجػػػػاُؿ  َػوَّاُمػػػػوَف َ لَػػػػى اللَِّسػػػػاِء ) و (ٕٖ َ ِليًمػػػػا  َدػػػػْيءٍ  دبَػػػػا َفضَّػػػػَ  اَّللَّ
ُ بِػػػِه بَػْوَضػػػُ ْ  َ لَػػػى بَػْوػػػ ٍ َمػػػا َفضَّػػػَ   )/  ( ٖٗ... بَػْوػػػ ٍ   ، واؼبوضػػػ  الثػػػاٍل ٕٖ(  اَّللَّ
ُ بَػْوَضُمْ  َ َلى بَػْو ٍ  ) ٖٗ اتية يف ( ِبهِ ) بدوف  اؼبوضػ   يف الباء( وجود  دبَا َفضََّ  اَّللَّ

 .وض  الثاٍلاؼب يفالوؿ و دـ وجودها 
 ؟.( ِمْ  َأْمَواؽبِِ ْ  اضبط مواض  ) / ٔٛٓٔسااؿ ر   
 -:(التوبة -اللساء يف السور ) م  ف(  ِمْ  أَْمَواؽبِِ ْ  وردت ) / ٔٛٓٔاعبواب ر   

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
  ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين منىن
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 .اللساء َّ نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ

 جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ -ٕ
 .التوبة َّ هئ مئ خئ حئ



 ٕٖ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
 ا دة الَبتي   لى  ومضب مما(  ممو بلما يف التوبة )  ( حن ) االلساء  بلميف 
  (. ممم  )  اػباء(  ب   حنم  )  اؽبمزة: اؽبجائي

 ؟.( َ امَِتاتٍ  – َ امَِتاتٌ  اضبط مواض  ) / ٕٛٓٔسااؿ ر   
  -وردت    واحدة م  ه ك ال لمات م ة واحدة: / ٕٛٓٔاعبواب ر   

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىنمن خن

 .اللساء َّ نب........ٰر ٰذ يي  ىي
 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ -ٕ

 .التِ َل َّ جح مج حج  مث هت
  الضبط والفوائد /

 ا ػػدة ربػػط  لػػى ِػػ َل تال ء ملمػػا مػػ  التػػاءات مػػ بط (  مت بوػػدها ) التِػػ َليف 
 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 ؟.( لِّْلَ ْي ِ  )    م ة وردت / ٖٛٓٔسااؿ ر   
  -:( يوس  -يف السور ) اللساء  م  ف(  ّلِْلَ ْي ِ  وردت ) / ٖٛٓٔاعبواب ر   

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ نب...حيخي جي يه ىه مه جه  ين ىنمن

 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ
 .يوس  َّ مم  ام يل ىل مل

  الضبط والفوائد /
 لػػػى  ومضػػػب مما(  اميوسػػػ  ) ويف  ( حي جي يه بوػػػدها ) اللسػػػاءيف 

  (. ام(  ب  اغباء م  )  حي جي يه: الباء م  )  ا دة الَبتي  اؽبجائي



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ؟.( زَبَاُفوفَ اضبط مواض  )  / ٗٛٓٔسااؿ ر   
الموػاـ  –م ات يف السور ) اللسػاء  أرب (  زَبَاُفوفَ وردت )  / ٗٛٓٔاعبواب ر   

  -:( حص  )، يف المفاؿ والفتم  بلما أت  الفتم ( -المفاؿ  –
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىنمن خن
 .اللساء َّ نب....ٰذ يي  ىي

 مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف ُّٱ -ٕ
 .المواـ َّ  مه......حمجم  هل

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .المفاؿ َّ يه....خن حن

 مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٗ
 مظ حط مض خض حض جض خصمص حص  مس خس حس جس
 .فتمال َّ جف مغ جغ  مع جع

  الضبط والفوائد /
ساء ويف اللسػاء ت ػ ر لالموف ملما م  اللوف م بط (  يي بودها ) اللساءيف 

 خك، ويف الموػػػػػػاـ بوػػػػػػدها ) ) لمػػػػػػه   َيت إال يف اللسػػػػػػاء ( اللشػػػػػػوز ف تلسػػػػػػى
واـ، ويف أممػػػ  الػػػػ اللػػػوفو اؽبمػػػزة ( مػػػ  خكمػػػ  ) اللػػػوفو اؽبمػػػزة ( مػػػ بط  لك
مػػػػػ    الفػػػػػاءات( مػػػػػ بط  حط مض خض حض جض( والفػػػػػتم )  يم ىمالمفػػػػػاؿ ) 

 ا ػػدة ربػػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػػ   لػػى  تملفػػػاؿ وافػػالم فػػاءات لمػػات اؼبوضػػوْب مػػػ  
 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 ؟.( اْلَمَضاِج ِ  ) أي  وردت  لمة / ٘ٛٓٔسااؿ ر   
 (السػجدة -اللسػاء يف السػور ) م  ف(  اْلَمَضاِج ِ  وردت ) / ٘ٛٓٔاعبواب ر   

  -:واللـوهج اف اللساء يف 
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ



 ٖٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىنمن خن
 ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
 .اللساء َّ نب .....مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 .السجدة َّ ري ٰى
  الضبط والفوائد /

 ومضػب مما(  زن رنويف السجدة بوػدها )  ( ٍّ بودها ) اللساءيف 
(،  رنمػػػ  )  اليػػػاء(  بػػػ   ٍّ  ) مػػػ الػػػواو:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى 

 ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ  ة  لػػػى دالسػػػج داؿ( مػػػ   رنمػػػ  )  الػػػداؿوأيضػػػا مػػػ بط 
 .اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 َّنب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ( بػػ  يل ىل مل خل) ختم  رية  / فائدة

يف القػػػ رف، فػػػْف حصػػػ  اؼبقصػػػود بواحػػػد مػػػ  هػػػ ك المػػػور  الوحيػػػد اؼبوضػػػ  تػػػ    أمػػػه
 زئ رئ ّٰ)  وأ وػػػػػػػػػػػػػػػل  ( ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ)

أي: فقػػػػد حصػػػػ  ل ػػػػ  مػػػػا رببػػػػوف فػػػػات  وا مواتبتمػػػػا  لػػػػى المػػػػور اؼباضػػػػية،  ( مئ
 زب رب يئ ىئ ُّٱ .والتلقيػػ   ػػ  الويػػوب الػػٍب يضػػ  ذ  هػػا وحيػػدث بسػػببه الشػػ 

أي: لػػػه الولػػػو اؼب لػػػق وميػػػ  الوجػػػوك واال تبػػػارات،  لػػػو الػػػ ات و لػػػو  َّ نب مب
وال أجػػػػ  وال أ اػػػػ ،  بػػػػّب الػػػػ ات  القػػػػدر و لػػػػو القمػػػػ  ال بػػػػّب الػػػػ ي ال أ ػػػػ  ملػػػػه

 .( تفسّب السودي)  .والصفات
 (. مب زبفْف ت  ت  ليما ب يا و دوا فت    أف   ا لى وأ   )

 ؟.( ِخْفُت ْ  ِْفْ فَ  - ِخْفُت ْ  َوِإفْ  اضبط مواض  ) / ٙٛٓٔسااؿ ر   
يف السػػػػور ) اللسػػػػاء مػػػػ ات  ثػػػػ ث(  ِخْفػػػػُت ْ  َوِإفْ  وردت ) / ٙٛٓٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  

  -:( التوبة - وضوافم



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ مل  يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٖ

 نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي

 .التوبة َّ مب زب رب يئ ىئ
  الضبط والفوائد /

( ويف  رتوبوػػدها يف الثػػاٍل )  ( زث رث ) يف اؼبوضػػ  الوؿ بوػػدها اللسػاءيف 
مػ   اؽبمػزة:  ا ػدة الَبتيػ  اؽبجػائي لى  الث ثةاؼبواض   ومضبط(  ٍّالتوبة ) 

 (. ٍّم  )  الوْب(  ب  رتم  ) الشْب(  ب  زث رث)
 -اللساء (: - موضوافم ات يف السور ) البق ة  ث ث(  ِخْفُت ْ  ِْفْ فَ أما ) 

 خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ُّٱ -ٔ

 حص مس خس جسحس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض مص خص

 .البق ة َّ جل مك لك  خك حك جك مق حق مفخف

 يه ىه مه  جه ين ىنمن خن حن جن يم ٱُّٱ -ٕ
 .البق ة َّ يي  ىي مي خي حي جي

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

 .اللساء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل
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  الضبط والفوائد /
( يف ريػػػػة ال ػػػػ ؽ  جض مص خص حصالبقػػػػ ة اؼبوضػػػػ  الوؿ  بلمػػػػا وبوػػػػدها )  يف -ٔ

 م  ف.
 اؼبوض  الثاٍل يف ص ة اػبوؼ وهي مشمورة. -ٕ
( أال تقسػػ وا يف اليتػػامى و  يت ىتيف اللسػاء اؼبوضػػ  الوحيػػد الػػٍب أتػ  فيمػػا )  -ٖ

( يف  ػػػػػدـ الوػػػػػدؿ بػػػػػْب الزوجػػػػػات. )ومت توضػػػػػيِما يف بدايػػػػػة سػػػػػورة مل يك)
 اللساء(.

فَػابْػَوُثوْا َحَ ًمػا َوِإْف ِخْفُتْ  ِدَقاَؽ بَػْيِلِمَمػا ( م  سورة اللساء ) ٖ٘اتية ) يف م حاة /
ػػػ ْ  ػػْ  أَْهلِػػِه َوَحَ ًمػػا مِّ لَػُمَمػػا ِإفَّ اَّلّلَ َ ػػاَف َ ِليًمػػػا  أَْهِلَمػػا مِّ ِإف يُ ِيػػَدا ِإْصػػَ ًحا يُػَوفِّػػػِق اَّلّلُ بَػيػْ

ػػْ  أَهْ  ( حيػػدث لػػب  هػػ  يقػػدـ ) َخبِػػّبًا ػػ ْ  (  لػػى ) لِػػهِ َحَ ًمػػا مِّ ( او  أَْهِلَمػػا َوَحَ ًمػػا مِّ
وبا  ( الّ َِجاُؿ  َػوَّاُموَف َ َلى اللَِّساءالحب اتية الٍب  بلما ربدث  )  ولضب ماالو  ، 

 (.أَْهِلَما( واثميا )أَْهِلهِ تول  أف تقدـ ذ   ال جاؿ أوال  لى اللساء و ليه تقوؿ أوال )
 ؟.( َوُثواْ َفابػْ  )    م ة وردت / ٚٛٓٔسااؿ ر   
 -:( ال م  -يف السور ) اللساء  م  ف( َفابْػَوُثواْ وردت ) / ٚٛٓٔاعبواب ر   

 .اللساء َّ مل...يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱُّٱ -ٔ
  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ٱُّٱ -ٕ

 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت
 .ال م  َّ حف ....خص حص

  الضبط والفوائد /
 مْب م  الزواج.ليِ   بْب اؼبتخاص(  نت يف اللساء بودها ) -ٔ
 ( أحد الفتية ل ي ي ه  اىل اؼبديلة. حسبيلما يف ال م  )  -ٕ

 ؟.( ْ  َأْهِلَمامِ  - ْ  َأْهِلهِ مِ  اضبط مواض  ) / ٛٛٓٔسااؿ ر   
  -اؼبواض  هي: / ٛٛٓٔاعبواب ر   
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  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ مل  يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث

 خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ريٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٕ
 .يوس  َّ هب مب  خب حب جب هئ مئ

 .م َل َّ نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٖ
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٗ

 .القصص َّ رث... ٌّٰى ٰر ٰذ يي
  الضبط والفوائد /

يف الق رف، ويف مف   الوحيدةوهي  الوؿاؼبوض  يف اللساء (  يت ىتوردت )  -ٔ
  .( مث زث ) اتية وردت

 امتب ت ) اي ا تزل  ( م  اهلمػا، ويف يف يوس  الشاهد ال ي ت ل ، ويف م َل -ٕ
 القصص دخوؿ موسى اؼبديلة  لى حْب غفلة.

 ابعبملػػػػة الضػػػػبط  ا ػػػػدة(  لػػػػى  مث زثاؼبواضػػػػ  الػػػػٍب أتػػػػ  فيػػػػه  )  مضػػػػبط -ٖ
 (. ح ى اللساء  صة يوس  وم َل: ) االمشائية

(  يك ىك مك لك اك( م  سورة اللساء )ٖ٘ختم  اتية ) م حاة /
 يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱُّٱ :يف الق رف ال  َل الوحيدةوهي 

 ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث
م لوا  لى خفااي المور ومي  الاواه  والبوا  ،   ا   تواىل  َّ مل  يك

، .فم   لمه وخ ك أف د ع ل   ه ك الح اـ اعبليلة والش ائ  اعبميلة ،وأس ارها
 (. َ ِليًّا َ ِبّبًا بلما )  موافقة لفاصلة اتيةوأت  
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َختَّػػػػاٍر  ()َفُخػػػػورٍ  ـُبْتَػػػػاؿٍ )(ـُبْتَػػػػااًل َفُخػػػػوًرابط مواضػػػػ  )اضػػػػ / ٜٛٓٔر ػػػػ  سػػػػااؿ 
 ؟.(َ ُفورٍ 

  -اؼبواض  هي: / ٜٛٓٔاعبواب ر   

 ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٔ

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 حج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب
 .اللساء َّ جح مج

 .لقماف َّ جه هن من خن حن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٕ
  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ٱُّٱ -ٖ

 .لقماف َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين
 مق حق مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ٱُّٱ -ٗ

 .اغبديد َّ خك حك جك
  الضبط والفوائد /

 ؼبوافقة فواص  اتايت( مج حج مث  هت مت خت حت جتاللساء ) رية -ٔ
 (. اَ َ ااًب محِميلً ( وبودها )  َ ِليًما َخِبّبًا( و )  َ ِليًّا َ ِبّبًا بلما ) 

 مل خل حل( سػػبقما )  هن من خن حن جن مم خم)  الوؿيف لقمػػاف اؼبوضػػ   -ٕ
( متبخػػػػَب يف مشػػػػػيته  هن من( أي خػػػػي ء، فأتػػػػ  هنيايتمػػػػا )  جم  هل

( وموػػُب ختػػار أي غػػدار، الهنػػ   حئ جئ(  لػػى اللػػاس، أمػػا الثػػاٍل ) هن)
( ؼبوافقػة حئد وا   اف يلجيم  فلما قباه  غػدروا وهػ   فػار اصػً ، وأتػ  )

 (.َصبَّاٍر َدُ ورٍ  بلما )فواص  اتية 
( خم( بػػ  )حك جك مق حق مف  خفريػػة اغبديػػد هػػي الوحيػػدة الػػٍب أتػػ  )  -ٖ

( مػػ  خم(، فػػاربط بػْب حػ ؼ اللػػوف مػ  ) خفبػ  جػاء ابسػػ  اعبػ ؿ مبادػ ة ) 
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( يف سػػػػوريت اللسػػػػاء  خماغبديػػػػد لمػػػػه غػػػػّب موجػػػػود يف اسػػػػ  السػػػػورة، ووجػػػػود ) 
 (.حك جك) ولقماف لمه يف اظبيمما ح ؼ اللوف فيما خيص مواض 

 خن حن  جن يم ُّٱ(:ٚٓٔم  سورة اللساء اتية ) الثاٍليف اؼبوض   م حاة /
والحب امه جاء  بلما   َّ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ينىن من
ول  تلتب    ا دة اؼبوافقة واةاورة لى  ( خي ( فارب ما م  ) من  لمة )

 يف الق رف ال  َل يف ه ا اؼبوض . الوحيدة(  مي خي ليك، و ) 
 ؟.( َوَأْ َتْدانَ  اضبط مواض  ) / ٜٓٓٔسااؿ ر   

 ثػػ ث يف السػػور ) اللسػػاءمػػ ات  سػػب (  َوأَْ تَػػْدانَ  وردت ) / ٜٓٓٔاعبػػواب ر ػػ  
 الضػػبط  ا ػػدة لػػى  ومضػػب ما ( اؼبلػػك  –الحػػزاب  – موضػػوافالف  ػػاف  – مواضػػ 
 -:ابلشو 
 اءْ  َّ   ػُ هلل ايَ  كُ لْ مُ ػالوَ  َم ََّتْبِ وا  ُ  َّ فَ تػَ  ابُ زَ حْ الَ وَ  **** اءْ سَ  اللِّ يف   ْ تَ أَ  ةٌ ثَ َ  ثَ "  َوأَْ َتْدانَ  "

 -لهنا وردت يف سورة الف  اف: ( َم ََّتْبِ وا  ُ  َّ فَ تػَ  وموُب )

 .امنساء َّ  جع مظ حط مض خض حضجض مص -ٔ
 .امنساء َّ لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ
 مظ حطمض  خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٖ

 .امنساء َّ جف مغ جغ مع جع
 .امفرقان َّ  خل حل جل مك لك خك حكجك مق  حق  ٱُّٱ -ٗ
 ىت نتمت  زت رت يب ىب نب مب زب  رب  ٱُّٱ -٘

 .امفرقان َّ مث زث رث يت
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ

 .األحزاب َّ ين ىن من خن حن
  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -ٚ

 .املنك َّ مل يك
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  الضبط والفوائد /
( مػػ  الوػػ اب،  ػػدا موضػػ  الحػػزاب أتػػى  لك ػػ  اؼبواضػػ  الػػٍب أتػػ  فيمػػا )  -ٔ

ات رسػػوؿ   صػػلى ( وخاصػػة ِبممػػات اؼبػػاملْب زوجػػ ىن من خنبوػػدها ) 
    ليه ورله وسل  م  يقل  ملم  هلل ورسوله.

(  مظ حطالوػػ اب اؼبمػػْب ) و  ال ػػاف ي وجػػاء مومػػا  ثػػ ث مواضػػ يف اللسػاء  -ٕ
  (. مغ جغجاء موما )  ( مس خس )يف رية  إال

( يف اللساء و  جع(،  بلما )  مغ جغالف  اف بودها )  اثٍلاللساء و  اثلث -ٖ
 ( يف الف  اف.يت)

 والوياذ ابهلل. السوّبوسورة اؼبلك جاء موما  لمة أوؿ الف  اف  -ٗ
َوالَّػِ يَ  يُلِفُقػوَف أَْمػػَواؽَبُْ  رَِاء اللَّػاِس َواَل يُػْاِملُػوَف اِبَّلّلِ َواَل اِبْليَػػػْوـِ  يف اتايت ) م حاػة /

ػػْي َاُف لَػػُه َ  ِيلًػػػا َفَسػػاء ِ  ِيلًػػا  لَػػْو رَملُػػػوْا اِبَّلّلِ َوَمػػػاَذا َ لَػػْيِمْ   {ٖٛ}اتِخػػِ  َوَمػػ  َيُ ػػػِ  الشَّ
وََ ػاَف اَّلّلُ ُختم  بػػ )  ({ٜٖ} وََ اَف اَّلّلُ ِبِ  َ ِليًماَواْليَػْوـِ اتِخِ  َوأَمَفُقوْا فبَّا َرَز َػُمُ  اَّلّلُ 

، و لػي  و  لػي  بليػاهت  الصػاغبة والفاسػدة: وهأي يف الق رف الوحيدة( وهي  ِبِ  َ ِليًما
، دك ويقيضػه لومػ  صػػاض ي ضػى بػه  لػػهويلممػه ردػػ دبػ  يسػتِق التوفيػق مػػلم  فيوفقػه

ودب  يستِق اػب الف وال  د    جلابه ال ا  ا ؽبػي، الػ ي مػ   ػ د  ػ  اببػه فقػد 
 .( ب   ثّب)  بل فه اعبزي  خاب وخس  يف الدميا واتخ ة ،  ياذا ابهلل م  ذلك

 ختػػػاؿاؼب) : ابعبملػػػة ا مشػػػائية ٖٛ،  ٖٚ،  ٖٙ تتػػػاب  اتايت ضػػػبطم / ٔ م حاػػػة
 .يف ا مفاؽ وي ائييف اػبّب فمو يبخ  (  يوم ائ خبي 

: يػػػث  ػػػد حيػػػداثف لػػػب  لػػػد  بوػػػ  القػػػ اءح ٖٛ،  ٖٚ اتايتولضػػػبط هنػػػاايت 
 . ( ولل ايء دي اف   ي  -البخ    اب ممْب )  :الضبط ابعبملة ا مشائية

َواَل يُػْاِملُػػػوَف اِبَّللَِّ َواَل اِبْليَػػػػْوـِ اِس َوالَّػػػِ يَ  يُػْلِفُقػػػوَف أَْمػػػَواؽَبُْ  رَِاَء اللَّػػػاتيػػػة )  / ٕم حاػػػة 
 (َٖٛوَمْ  َيُ ِ  الشَّْي َاُف َلُه َ  ِيًلا َفَساَء َ  ِيًلا )اْتَِخِ  
 بػ   ) البػاء( : دوراف  َواَل يُػْاِمُلوَف اِبَّللَِّ َواَل اِبْليَػْوـِ اْتَِخػ ِ   ب  اليـو الخ  ) الباءذ   
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اؼبوضػ  الػ    يفهػ ا اؼبوضػ  يضػبط  ػدـ ذ  هػا  يف  هػا ( وذ  الخػ  ابليـو -الق ر 
 (. َوَماَذا َ َلْيِمْ  َلْو َرَمُلوا اِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اْتَِخ ِ  ) ٜٖ اتيةيليه 

 ؟.( ِإفَّ اَّلّلَ اَل َياِْل ُ  اضبط مواض  ) / ٜٔٓٔسااؿ ر   
 –اللسػػػػػاء لسػػػػور )يف ا مػػػػ  ف(  ِإفَّ اَّلّلَ اَل َيْالِػػػػ ُ  وردت ) / ٜٔٓٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  

 اعبملة( واحفاما ب ك  ىه مه( ويف يوم  )  رببودها يف اللساء )  (يوم  
مػػ   السػػْبو اللػػوف ( مػػ   مهمػػ   لمػػة ) السػػْب و اللػػوف (، ومػػ بط  مثقػػاؿ اللػػاس) 
  -: ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى م  يو 
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ رث يت
 .يوم  َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -ٕ

 ؟.( ِمثْػَقاَؿ َذرَّةٍ  اضبط مواض  ) / ٕٜٓٔسااؿ ر   
 –يف السػػور ) اللسػػػاء مػػػ ات  سػػ (  ِمثْػَقػػػاَؿ َذرَّةٍ  وردت ) / ٕٜٓٔاعبػػواب ر ػػ  

 -:( موضوافالزلزلة  – موضوافسبأ  –يوم  
 َ َ ا الزَّْلَزلَة  اثْػلَػَتافِ َويف َسَبأ  ***"  ةِمثْػَقاَؿ َذرَّ  َواْ  أ يف اللَِّساِء َويُوُمَ  "

 -يف    السورتْب: م  فأي أهنا وردت  (َ َ ا الزَّْلزََلة   اثْػلَػَتافِ َويف َسَبأ وموُب ) 
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ رث يت
 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٕ

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك
 .يوم  َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من

 رث يتىت نت مت زت رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -ٖ
 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 .سبأ َّ رن مم ام يل ىل مل
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 مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٗ
 .سبأ َّ مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل

 .الزلزلة َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ -٘
 .الزلزلة َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -ٙ

  / الضبط والفوائد
( نبمػػػ  ) اللػػػوفو اؽبمػػػزة مػػػ بط (  رت يب ىب نب يف اللسػػػاء بوػػػدها ) -ٔ

 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ   لػػى  ءسػػالمػػ  ال اللػػوفو اؽبمػػزة مػػ  
 .ح ؼ م  اس  السورة

ابلتفصػػػي  يف موضػػػوم  اف دػػػػاء    ضػػػب مماسػػػبأ سػػػيت   أوؿيػػػوم  و  موضػػػوي -ٕ
 تواىل.

اؼبوضػػػػػ   ( وبوػػػػػدها يف يق ىق يف ىف يث سػػػػػبأ ) موضػػػػػويبوػػػػػدها يف  -ٖ
  ا ػدة لى  ومضب مما(  خم حم جم) الثاٍل( وبودها يف  لك اك)  الوؿ

 (. خم حم جمم  )  اؼبي (  ب   لك اكم  )  ال ـ: اؽبجائي الَبتي 
 الثػاٍل( و بلمػا يف  ني مي)  الوؿالزلزلػة:  بلمػا يف اؼبوضػ   موضػويبقي لديلا  -ٗ

 بػ  (  ميمػ  )  الفػاء: اؽبجػائي الَبتي   ا دة لى  ومضب مما ( هئ مئ) 
 ( خب ) الثاٍل( وبودها يف   جئ)  الوؿ(، وبودها يف اؼبوض   مئم  )  الواو

 الشػْب(  بػ    جئمػ  )  اػبػاء: اؽبجػائي الَبتيػ   ا ػدةأيضاً  لػى  ومضب مما
 (. خبم  ) 

 ؟.( َويُػْاتِ  )    م ة وردت / ٖٜٓٔسااؿ ر   
 ( هػػػػود -يف السػػػػور ) اللسػػػػاء  مػػػػ  ف(  َويػُػػػػْاتِ  وردت ) / ٖٜٓٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  

  -(:    ذي فض   –" م  لدمه  َويُػْاتِ  " بودها: ) بسياؽ اتايت ومضب ما
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٔ

 .امنساء َّ رث يت
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 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ -ٕ
 .هود َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح

 ؟.( ِم  لَُّدْمهُ  اضبط مواض  ) / ٜٗٓٔسااؿ ر   
  -:(ال م  -اللساء يف السور ) م  ف(  ِم  لَُّدْمهُ  دت )ور  / ٜٗٓٔاعبواب ر   

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ رث يت

 جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٕ
 .ال م  َّ جل مك لك خك حك

  الضبط والفوائد /
 ومضػػػػب مما(  مف خفويف ال مػػػ  ) (  يت ىت يف اللسػػػاء بوػػػػدها )

 (. خفم  )  الواو(  ب   ىت)  م  اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى 
،  ٗٚ، ٚٙ،  ٓٗمػػػ ة يف السػػػور ) اللسػػػاء  ٔٔ(  َأْجػػػ ًا َ ِايًمػػػاوردت )  م حاػػػة /

( وال  ٜٕ،  ٓٔالفػػػػػػػػػػػػتم  – ٖ٘،  ٜٕالحػػػػػػػػػػػػزاب  – ٕٙٔ،  ٙٗٔ،  ٗٔٔ، ٜ٘
مػ   الثاميػة: اؼبواضػ  موضػوْب( فقػط يف  َ ِايًمػا َأْجػ ًاوَ )  ابلػواودا ي غبصػ ها، وأتػ  

 م. الحزاب والفت
 ؟.( ُ  ِّ أُمَّةٍ  يف  )( ُ  ِّ أمَّةٍ  ِم  )اضبط مواض   / ٜ٘ٓٔسااؿ ر   

يف السػور ) اللسػاء م ات  أرب (  ُ  ِّ أمَّةٍ  ِم  وردت )/  ٜ٘ٓٔاعبواب ر   
 -:( القصص -اللم   –اللِ   –
 .اللساء َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ -ٔ
 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٕ

 .ِ الل َّ مي  زي ري
 .اللم  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٖ



 ٗٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -ٗ
 .القصص َّ ىي ني  مي زي ري ٰى ين

 -فقط يف اللِ : م  ف( فوردت  ُ  ِّ أُمَّةٍ  يف أما ) 
 يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ -ٔ

 ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
 .اللِ  َّ مك لك اك يق  ىق يف

 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ  ٰر

 .اللِ  َّ يئ ىئ
  الضبط والفوائد /

" مسػاٌء ؽبػ   ُ ػ ِّ أمَّػةٍ  ِمػ  ": ) ابعبملة االمشائية(  ُ  ِّ أمَّةٍ  ِم مواض  )  مضبط -ٔ
 جه( فقػػػط يف اللِػػػ  )  ىه  مه جه، بيلمػػػا ) (اللِػػػ  اثميػػػا و ػػػ  القصػػػص 

(  أمَّػةٍ  ُ ػ ِّ  ِم ( أت  )  الوسط( يف الوؿ والثالث اما يف الثاٍل )  ىه  مه
وهػ ك خاصػة )   ا ػدة اخػت ؼ الوسػط بػْب ال ػ فْب اؼبتشػابْب لػى  ومضب ما

 (.بسورة اللِ  
 يي ىي ) ( ويف اثلػػػػػػػػػث اللِػػػػػػػػػ  مك لك اك يق ىق) يف اللسػػػػػػػػػاء  -ٕ

( حػػػػٌب  مك( ختمػػػ  بػػػػ )  مك لك اكأتػػػ  )  (  ٰى  ٰر ٰذ
( َ ِايًمػا - َ ِليًمػا – ِ  ِيلًػاالٍب جاءت يف الصفِة  بلمػا ) توافق فواص  اتايت

( لهنػا    لك اك(  لى )  ٰذ(، ويف اللِ  تقدم  )  َحِديثًاوبودها ) 
 صت خاسبة رية.

اللِ   اثٍل(  ُ  ِّ أمَّةٍ  ِم ملما م  )  اثلتاف(  رنمواض  أت   لمة )  ث ث -ٖ
 اللِ . اثلث( يف  ىه  مه جهوالقصص، وم ة واحدة م  ) 

مػػ   الثػػاٍلاللِػػ ، ول ػػ   اثلػػثو  اثٍليف بدايػػة اتايت مػػ   ( ين ىن أتػػ  ) -ٗ
 الوؿ،  بلمػػػػػا يف اؼبوضػػػػػػ  ( ىه  مه جهمػػػػػ  )  الثالػػػػػػث( و ُ ػػػػػ ِّ أمَّػػػػػةٍ  ِمػػػػػ )
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(،  ُ ػػ ِّ أمَّػػةٍ  ِمػػ )  مػػي ( مػػ   َوَأْ ثَػػػ ُُه ُ مػػ  )  اؼبػػي ( مػػ بط اْلَ ػػاِفُ وفَ  َوَأْ ثَػػػ ُُه ُ )
مػ   لمػٍب  الفػاءات( مػ بط  يُػْفِسػُدوفَ اْلَوػَ اِب دبَػا َ ػامُوْا  فَػػْوؽَ )  الثػاٍلو بلما يف 

 نن من زن(، وامتبػػه اىل )  ىه  مه جهمػػ  )  الفػػاء( مػػ  يُػْفِسػػُدوفَ  - فَػػػْوؽَ )
 ال ػػاف وف( وارب مػػا مػػ   لمػػة  ُ ػػ ِّ أمَّػػةٍ  ِمػػ ( الػػٍب أتػػ  مػػ  )  ين ىن

 (. اْلَ اِفُ وفَ  َوَأْ ثَػ ُُه ُ الٍب أت   بلما آبية ) 
 ؟.( اَلْرضَ  - ِبُِ  اَلْرضُ  اضبط مواض  ) / ٜٙٓٔسااؿ ر   
  -اؼبواض  هي: / ٜٙٓٔاعبواب ر   

  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ زي ري ٰى

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٕ
 .اللِ  َّ رت يب ىب نب

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -ٖ
 رت يب ىب  نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .سبأ َّ مت زت

  الضبط والفوائد /
ويف اللِػػ  وسػػبأ  ،( زن رن و بلمػػا ) وحيػػدةوهػػي (  اَلْرضُ  ) ابلضػػ يف اللسػػاء 

 .اػبس و بلما  (ّٰ) ابلفتم
 ؟.( َحِديًثا اضبط مواض  ) / ٜٚٓٔسااؿ ر   

 ثػػ ث يف السػػور ) اللسػػاءمػػ ات  طبػػ (  َحػػِديثًا وردت ) / ٜٚٓٔاعبػػواب ر ػػ  
يف  ث ثػػػةٌ "  َحػػِديثًا ": ) ابعبملػػة االمشػػػائية ومضػػػب ما ( التِػػ َل -يوسػػػ   – مواضػػ 

  -(:   لاء اللساء ويوس  والتِ َل ب
  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ زي ري ٰى
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 حط مض  خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ٱُّٱ -ٕ
 خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ
 .اللساء َّ حن جن مم  خم حم جم هل مل

 مه جه ين ىن  منخن حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .اللساء َّ يه ىه

 مك لك خك حك جك  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٗ
 .يوس  َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -٘
 .التِ َل َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت  متزت رت

  الضبط والفوائد /
  خم حم)( ري ٰى  ين ىن) صبيػػػػ  مواضػػػػ  اللسػػػػاء أتػػػػ  يف ختػػػػاـ اتايت

(، بيلمػػا يف يوسػػ  والتِػػ َل أتػػ  يف سػػياؽ ىه مه جه ين ىن( )جن مم
 (.ٖ)، ويف التِ َل يف بداية السورة اتية م  السورةأخ  رية اتايت، ويف يوس  

 ؟.( اَل تَػْق َبُواْ وَ  - اَل تَػْق َبُواْ  اضبط مواض  ) / ٜٛٓٔسااؿ ر   
  -اؼبواض  هي: / ٜٛٓٔاعبواب ر   

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ حك.......مثهت مت خت  حت جت هب مب

 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ -ٕ
 مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس
 جل مك  لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع
 .المواـ َّ مم خم حم جم هل مل خلحل

 من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين ىن
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 .المواـ َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ
 .ا س اء َّ ىك مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث ٱُّٱ -ٗ
 مخ محجخ جح حجمج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -٘

 .ا س اء َّ مس خس  حس جس
  فوائد /الضبط وال

وجػػػاء بوػػػػدها  واوالػػػٍب أتػػػ  بػػػ   الوحيػػػدةوهػػػي (  اَل تَػْق َبُػػػواْ  ) وردتيف اللسػػػاء  -ٔ
 – موضػػػػػػواف) االموػػػػػػاـ  الربوػػػػػػة(، ويف اب ػػػػػػي اؼبواضػػػػػػ  مئ خئ  حئ)

: ابعبملػػػػة االمشػػػػائية ومضػػػػب ما(  خب حب( أتػػػػ  ابلػػػػواو )  موضػػػػوافاالسػػػػ اء 
 (. " المواـ اَل تَػْق َبُواْ وَ   ال  إس اء ")

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلالموػػػػاـ وا سػػػػ اء )  اثٍلت ػػػػابق  -ٕ
( مح( وبوػػػػدها يف ا سػػػػ اء ) من( وبوػػػػدها يف الموػػػػاـ )  خن جن

مػ   البػاء(  بػ   منمػ  )  اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما
 (.مح)

( وه ك مواضػ   ىف يث ىثا س اء )  أوؿ( و  جغ مع جعالمواـ )  أوؿ -ٖ
 ب ك الصي ة. وحيدة

 ؟.( ُسَ اَر  ) وردت  لمة أي  / ٜٜٓٔسااؿ ر   
  -:( اغبج -يف السور ) اللساء  م  ف(  ُسَ اَر  وردت ) / ٜٜٓٔاعبواب ر   

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ حك..... مثهت مت خت  حت جت هب

 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٕ
 .اغبج َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

  الضبط والفوائد /
وا الصػػػػ ة  بلمػػػػا، ويف اغبػػػػج أتػػػػ  يف بدايػػػػة السػػػػور أف اللػػػػاس ال تق بػػػػيف اللسػػػػاء 
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( يف مفػػػ  ٰىسػػػ ار  يػػػـو اؼبشػػػمد ) زلزلػػػة السػػػا ة (، وبوػػػدها أتػػػ  ابلبػػػاء )
  اتية.

واْ مواضػػػػػػ  ) اضػػػػػػبط  / ٓٓٔٔسػػػػػػااؿ ر ػػػػػػ   ُِ ُمػػػػػػواْ َصػػػػػػِويًدا  َيِّبًػػػػػػا َفاْمَسػػػػػػ  فَػتَػَيمَّ
ُمػػػػػواْ  ( اللسػػػػػاء، ) َوأَيْػػػػػِديُ  ْ  ِبُوُجػػػػػوِهُ  ْ  واْ ِبُوُجػػػػػوِهُ  ْ فَػتَػَيمَّ ُِ  َصػػػػػِويًدا  َيِّبًػػػػػا َفاْمَسػػػػػ
ْلهُ  َوأَْيِديُ    ( اؼبائدة؟. مِّ

  -اؼبواض  هي: / ٓٓٔٔاعبواب ر   
 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ -ٔ

 مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت  حت جت هب مب
 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص

 .اللساء َّ حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 ىي مي  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت  ىت نت مت رتزت يب ىب نب  مب زب رب
 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث
 .اؼبائدة َّ  لك اك

  ضبط والفوائد /ا
.  ا ػػدة الػػزايدة للموضػػ  اؼبتػػأخ  لػػى  ومضػػب ما( يف اؼبائػػدة  رتجػػاءت زايدة )  -ٔ

ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػػ   ا ػػدة ائدة  لػػى مالػػػػ مػػي ملمػػا مػػ   اؼبػػي وأيضػػا مػػ بط 
 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

لو ماػ ان يف اتيتػْب ريػة اللسػاء وريػة اؼبائػدة، ريػة : فاض  السام ائييقوؿ الد تور  -ٕ
اللساء يف اعبُُل  وذوي ال  ار   ي    الوضوء إذف ريػة اللسػاء هػي يف اعبُلُػ  

ِبيٍ  َحػػػػٌبََّ تَػْ َتِسػػػُلوْا َوِإف ُ لػػػػُت  َواَل ُجلُػبًػػػا ِإالَّ َ ػػػػاِب ِي َسػػػ ) وذوي ال ػػػ ار ربديػػػػداً 
أما رية اؼبائدة ففي اعبُُل  وغّب اعبُلُػ  وذوي ال ػ ار وذ ػ  الوضػوء،  ( مَّْ َضى
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هػي  امػة تلػػ  اعبلػ  وغػػّب اعبلػ  وذوي ال ػػ ار وذ ػ  الوضػػوء، إذف  :إذف
ِإَذا )ء التفصي  يف رية اؼبائدة أ ث  م  رية اللساء وذ   ما   ي   ك يف رية اللسا

وْا ِبُ ُ وِسػػُ ْ   ُِ ُ ْمػػُتْ  ِإىَل الصَّػػ ِة فاْغِسػػُلوْا ُوُجػػوَهُ ْ  َوأَيْػػِدَيُ ْ  ِإىَل اْلَم َافِػػِق َواْمَسػػ
( مضػػوما مػػ  التفصػػي  يف ريػػة اؼبائػػدة ملػػهفػػْذف  لمػػة ) ( َوأَْرُجَلُ ػػْ  ِإىَل اْلَ ْوبَػػْبِ 

(، و ملػػهبيػػاف وزاد )فلاسػػ  التفصػػي  والػػزايدة يف البيػػاف فلمػػا فّصػػ  فّصػػ  يف ال
( يوود  لى الَباب. هلاؾ فّص  وه ا أصبػ . هػ ا أمػ  وهلػاؾ أمػ  رخػ  يف مله)

اَل  )ذ   الُس ار  ( لمه  ِإفَّ اَّلّلَ َ اَف َ ُفوًّا َغُفورًا )رية اللساء خت  اتية بقوله 
َما  بيلما خت  رية اؼبائدة ) ( تَػْق َبُوْا الصََّ َة َوأَمُتْ  ُسَ اَر  َحٌبََّ تَػْوَلُموْا َما تَػُقوُلوفَ 

ْ  َح ٍَج َولَػِ   يُ ِيُد لُِيَ مَّ َُ ْ  َولِيُِت َّ مِْوَمَتُه َ َلْيُ ْ  َلَولَُّ ػ ْ  يُ ِيُد اَّلّلُ لَِيْجَوَ  َ َلْيُ   مِّ
( ذ   رف  اغب ج وإسباـ اللومػة وي يػد أف ي مػ    وهػ ا يسػتوج   (َٙتْشُ ُ وَف )

َتْشُ ُ وَف( أما يف رية اللسػاء   يػ    رفػ  اغبػ ج وإ ػا ذ ػ   الش   فقاؿ )َلَولَُّ  ْ 
فْذف اػباسبة ملاسبة  ( ِإفَّ اَّلّلَ َ اَف َ ُفوًّا َغُفورًا ) الس ار  و   فو غفور فقاؿ

( ملاسػػبة للتفصػػي  والبيػػاف. وهػػ ا هنػػج القػػ رف أف الفاصػػلة  ملػػه ؼبػػا ورد وذ ػػ  )
 .أحياانً خيال  الفواص الق رمية ال بد أف تلاس  اتية ل لك 

( يف سػػػورة ال مػػػ  مػػػ تْب اضػػػافة ؼبػػػا ذ ػػػ  يف  رت وردت  لمػػػة ) / ٔم حاػػػة 
 -السااؿ السابق واؼبواض  هي:

 .ال م  َّ مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٔ

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

 .ال م  َّ خئ حئ  جئ

يف اتية اضافة ؼبا ذ    اثلث( يف موض   ُ لُت  مَّْ َضىوردت  لمة )   / ٔم حاة 
  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ( م  سورة اللساء:ٕٓٔ)

 يه ىه مه جه ين  ىن من خنحن جن يم ىم
 ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
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 مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب

( وردت ُ لُت  مَّْ َضىوب ا ت وف ). َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف
 يف اللساء وم ة يف سورة اؼبائدة. م تْب

  ا ػدة لى  ومضب مما(  حئ)  الثاٍل( وبودها يف  زت)  الوؿبودها يف  الضبط /
 (. حئم  )  الزاي(  ب   زتم  )  اعبي : اؽبجائي الَبتي 

 ؟.( َلَوُفوٌّ َغُفورٌ )  ( َ ُفوًّا َغُفوًرا اضبط مواض  ) / ٔٓٔٔسااؿ ر   
 -لساء:   ا يف ال  م  ف وردت ( َ ُفوًّا َغُفورًا ) أما / ٔٓٔٔاعبواب ر   

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٔ
  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت  حت جت هب مب
 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 .اللساء َّ حك جك مق حق مف  خف حفجف مغ جغ

 .اللساء َّ  مج حج مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

 اؼبستضػوفْبورخصػة  التػيم يف رايت ال خص، أي رخصة (  حج مث )أت  يف  -ٔ
 للساء والولداف.م  ال جاؿ وا

(  جك مق حق مف  خفأت  ِب ػوؿ صػي ة )  الوؿيف ختاـ رية التيم  اؼبوض   -ٕ
( أتػػػ  ا صػػػ  لهنػػػا  حج مث هت مت)  الثػػػاٍللهنػػػا ال ػػػوؿ بيلمػػػا يف اؼبوضػػػ  

 اتية ال ص .
 -اةادلة (: –يف السور ) اغبج  م  ف( فوردت  َلَوُفوٌّ َغُفورٌ أما ) 

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثرث يت ُّٱٱ -ٔ
 .اغبج َّ ام يل ىل مل  يك
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 ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ٱُّٱ -ٕ

 .اةادلة َّ يب ىب نب مب  زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ

  الضبط والفوائد /
( يف  لكم   لمػة )  ال ـ( والحب  نب)  اؼبوضوْبيف  ال ـأت  بزايدة  -ٔ

مػ    ا ػدة اؼبوافقػة واةػاورة لػى  ومضػب مما( يف اةادلػة  زئاغبج و لمة ) 
 (. نب)  الـ

(  ىب نب مب  زب( ويف اةادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) يل ىل مل  يكاغبػػػػػػػػػػػػػػػػػج )يف  -ٕ
 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  ومضب ما

 ادلة (.جػاؼب – جيف اس  السورتْب ) اغباعبي  الحب ادَباؾ ح ؼ   -ٖ
 ؟.يف سورة اللساء ( َأَ ْ تَػَ  ِإىَل الَِّ ي َ  اضبط مواض  ) / ٕٓٔٔسااؿ ر   
  -ؼبواض  هي:م ات، وا طب وردت  / ٕٓٔٔاعبواب ر   

 جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  خن حن

 .اللساء َّ مض خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٕ
 جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -ٖ

 .اللساء َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ

 ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 .اللساء َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -٘
 يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .اللساء َّ مح جح مج حج
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  الضبط والفوائد /
ًئاوردا يف ربػ  )  الثالثو  الثاٍلو الوؿ اؼبوض   -ٔ ( يف  َواْ بُػُدوْا اَّلّلَ َواَل ُتْشػ ُِ وْا بِػِه َدػيػْ

  مل خل حلت ابقػػػػا )  وؿ والثالػػػػثال(:  ٙٛ – ٘ٛصػػػػفِتْب متقػػػػابلتْب ) 
  ا ػػػػػػدة  لػػػػػى ومضػػػػػػب ه(  جس مخ( جػػػػػاء )  الوسػػػػػػط)  الثػػػػػاٍل( و  هل

 الث ثػة،  بوػا فيمػا خيػص هػ ك اؼبواضػ  اخت ؼ الوسط بْب ال ػ فْب اؼبتشػابْب
 .الوىل

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) ال ابػ  اؼبوضػ   -ٕ
ِإفَّ اَّلّلَ ( وردت يف ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ) ......ىه مه جه ين ىن من خن

 رَبُْ ُمػػػػػواْ بَػػػػػػْْبَ اللَّػػػػػاِس أَف  َحَ ْمػػػػػُت ْ  أَف تُػػػػػادحوْا اَلَمػػػػػااَنِت ِإىَل أَْهِلَمػػػػػا َوِإَذا َيَُْمػػػػػ ُ ُ 
( يف سػػػياؽ اتايت يف هػػػ ا ال بػػػ  فلػػػ  تلتػػػب   التِػػػا  الحػػػب )  (...اِبْلَوػػػْدؿِ 
  لي  .

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث) اػبػػػػام اؼبوضػػػػ   -ٖ
 َسػػِبيِ  اَّلّلِ الَّػػػِ يَ  َيْشػػػُ وَف يف  فَػْليُػَقاتِػػػ ْ ( أتػػ  يف ربػػػ  ) ....يل ىل مل يك

مْػَيا اِبتِخ َةِ   ( يف اتيتْب. القتاؿ( الحب االدارة اىل ) ...اغْبََياَة الدح
 ؟.( َتِضلحواْ  اضبط مواض  ) / ٖٓٔٔسااؿ ر   
 -لساء:يف ال   ا  م  ف(  َتِضلحواْ  وردت ) / ٖٓٔٔاعبواب ر   

 جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  خن حن

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين
 رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ
 أخ  رية.. اللساء َّ  نث مث زث رث يت نتىت مت زت

 رث يتوبودها يف الثاٍل ) (  حن بودها )يف اؼبوض  الوؿ  الضبط والفوائد /



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖ٘ 

(  بػػ   حنمػ  )  اؽبمػػزة: ي ا ػدة الَبتيػػ  اؽبجػائ لػػى  ومضػب مما(  مث زث
 (. يتم  )  الواو

َ  الَِّ يَ  َهاُدواْ  )    م ة وردت / ٗٓٔٔسااؿ ر     ؟.( مِّ
ػػػػَ  الَّػػػػِ يَ  َهػػػػاُدواْ  وردت ) / ٗٓٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ    يف السػػػػور ) اللسػػػػاء مػػػػ  ف(  مِّ

  -:اؼبائدة ( - موضواف
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٔ

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي
 .اللساء َّ نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ حس جس

 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -ٖ
 مئ خئ جئحئ  يي ىي نيمي زي ري ٰى ين

  مثهت مت خت حت جت هبمب خب حب  جب هئ
 مص خص حص  مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض حض جض
 .اؼبائدة َّ  حم جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جكمق

  بط والفوائد /الض
 لػػػػى  ومضػػػػب ما(  جئحئ  يي ىي ) ابلػػػػواو، ويف اؼبائػػػػدة واويف اللسػػػػاء بػػػػ  

 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ 
 حُيَّ ِفُػػوفَ  - مََّواِضػػِوهِ  َ ػػ  اْلَ لِػػ َ  حُيَّ ِفُػػوفَ اضػػبط مواضػػ  )  / ٘ٓٔٔسػػااؿ ر ػػ  

 (؟. َمَواِضِوهِ  ِم  بَػْودِ  اْلَ ِل َ 
ػػوردت )  / ٘ٓٔٔاعبػػواب ر ػػػ    -يف السػػور ) اللسػػػاء  مػػػ  ف(  َ  الَّػػػِ يَ  َهػػاُدواْ مِّ

  اؼبائدة (
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 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ نت......ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي

 خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ مظ....مثهت  مت خت حت جت هب مب

 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -ٖ
 مئ خئ حئجئ  يي ىي نيمي زي ري ٰى ين

  هتمث مت خت حت جت هبمب خب حب  جب هئ
 .اؼبائدة َّ  حم...مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
  الضبط والفوائد /

، واب ػػػي اؼبواضػػػ  الوحيػػػدة(  هت مت ختمػػػ  اؼبائػػػدة جػػػاءت ) الثػػػاٍل اؼبوضػػػ  
 (.هب مباؼبائدة )  وأوؿاللساء 
هػ ا التِ يػ  الوؿ  بػ  ال سػوؿ  ليػه  ( هب مب خب حب)  فائدة /

 مت خت حت جت( أمػػػػػػػػػا )..جئ يي  ىي ) السػػػػػػػػػ ـ، أال تػػػػػػػػػ  

 يف زمػػ  اللػػيب  ليػػه السػػ ـ، ح فػػ  التػػوراة مػػ ة أخػػ   بداللػػةهػػ ا التِ يػػ   (هت
 !وم  ه ا التِ ي  بقي  مبوة ال سوؿ يف  تبم  (..يل ىل  مل يك)

حُيَّ ِفُػػوَف )  ( اؼبائػػدة، ؤٖ) حُيَّ ِفُػػوَف اْلَ لِػػَ  َ ػػْ  َمَواِضػػِوهِ ) مػػا الفػػ ؽ بػػْب  ؼبسػػة بياميػػة /
 -ي (:د.حساـ اللويم) ة؟ ( اؼبائدٔٗ) اْلَ ِلَ  ِمْ  بَػْوِد َمَواِضِوهِ 

( ل ػ  ؼبػا  َ ػْ  َمَواِضػِوهِ   اف دي   يف غّب الق رف أف يستوم  صي ة واحػدة )
( قبػػد أف ال ػػ ـ  لػػى رب يػػ   َ ػػْ  َمَواِضػػِوهِ  ملاػػ  يف اتايت الػػٍب وردت فيمػػا )

ب (  ػاف  لػده  ميثػاؽ دبػا اسػتِفاوا مػ   تػافَِبَما مَػْقِضِمْ  ِميَثا َػُم ْ التوراة  دديًا )
فَِبَمػػػا مَػْقِضػػػػِمْ  ِميثَػػػا َػُمْ  َلَولَّػػػػاُهْ  َوَجَوْللَػػػا  ُػلُػػػػوبَػُمْ  َ اِسػػػَيًة حُيَّ ِفُػػػػوَف اْلَ لِػػػَ  َ ػػػػْ   )  

ُمْ   ُمْ  ِإالَّ  َلِػيً  ِمػلػْ َمَواِضِوِه َوَمُسوا َحاًّا فبَّا ذُ ُِّ وا ِبِه َواَل تَػَزاُؿ َت َّلِػُ  َ لَػى َخائِلَػٍة ِمػلػْ
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ُم ْ  ِسػػِلَْب ) فَػػاْ ُ  َ ػػلػْ ِْ ػػ ح اْلُم ال لِػػ  لػػه موضػػ   ( ( اؼبائػػدةَٖٔواْصػػَفْم ِإفَّ اَّللََّ حيُِ
 وه  غّّبوك وحّ فوك. 

بوػػػد أف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ف ػػاف رب يفػػػاً يف زمػػ  ال سػػػوؿ  حُيَّ ِفُػػػوَف اْلَ لِػػَ  ِمػػػْ  بَػْوػػِد َمَواِضػػػِوهِ  أمػػا )
 ل   هلػا ال ػ ـ ثُػبّػ  يف مواضػوه ثبت  التوراة، ال  ـ مثب   لده ، التِ ي   دَل

 مث جاءوا بود ذلك وغّّبوك    مواضوه.
 ػػػ  مواضػػػوه، لػػػه مواضػػػ  ح فػػػوك  لمػػػا. اتف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاليمػػػود حّ فػػػوا التػػػوراة  بػػػ  ال سػػػوؿ 

ثبػػ ، فمػػ  بوػػد أف وضػػووك يف مواضػػوه  ػػادوا مػػ ة أخػػ   وحّ فػػوك. أمػػت  وضػػوتموك يف 
 أخ  .مواضوه مث توودوف م ة 

َ اِسػَيًة فَِبَمػا مَػْقِضػِمْ  ِميثَػا َػُمْ  َوَجَوْللَػا  ُػلُػوبَػُمْ   )ال ػ ـ الوؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصال  ـ م  ال سػوؿ 
(. اتف ال ػ ـ مػػ   هػ ا التِ يػػ  القػدَل ال ػ ـ  ػاـ ) ( حُيَّ ِفُػوَف اْلَ لِػَ  َ ػْ  َمَواِضػػِوهِ 

أَيػحَمػػا ال َُّسػػوُؿ اَل حَيْزُمْػػَك الَّػػِ يَ  ُيَسػػارُِ وَف يف اْلُ ْفػػِ  ِمػػَ  الَّػػِ يَ   َػػاُلوا  ايَ  ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلصال سػػوؿ 
ػػػَواِهِمْ  َو َْ تُػػػػْاِمْ   ُػلُػػػوبُػُمْ  َوِمػػػَ  الَّػػػِ يَ  َهػػػاُدوا ظَبَّػػػاُ وَف لِْلَ ػػػِ ِب ظَبَّػػػاُ وَف ِلَقػػػْوـٍ  َرَملَّػػػا ِِبَفػْ

ِإْف أُوتِيػػُتْ  َهػَ ا َفُخػػُ وُك َوِإْف  َْ  يَػُقولُػوفَ  اْلَ لِػَ  ِمػػْ  بَػْوػِد َمَواِضػػِوهِ حُيَّ ِفُػػوَف ََيْتُػوَؾ َرَخػ ِيَ   َْ 
ِمػػػػْ  بَػْوػػػػِد )التِ يػػػػ  الوؿ،  ( َ ػػػػْ  َمَواِضػػػػِوهِ  )فمػػػػ ا رب يػػػػ  اثٍل.  (تُػْاتَػػػػػْوُك َفاْحػػػػَ ُروا

 بوػد أف مػ ت ألػ   ػاـ أو أ ثػ   لػى هػ ا اؼبوضػ   ػادوا مػ ة أخػ   وحّ فػوا (َمَواِضِوهِ 
م  بود أف ثّب  يف م امه. مو   اتية الثامية خيتل  فاؼبو   الوؿ ال ػ ـ فيػه  لػى 

صػػلى   التػوراة  مومػاً. واؼبػو   الثػػاٍل ال ػ ـ  لػى  بػارات تقػػّدـ بػْب يػدي ال سػوؿ 
ػػُتْ  َصػػادِ  مػػ  التػػوراة. فلمػػا  ػػاؿ )  ليػػه ورلػػه وسػػل  ػػْورَاِة َفاتْػُلوَهػػا ِإْف ُ لػْ  ِ ْبَ  ُػػْ  فَػػْأُتوا اِبلتػَّ

صػلى ( رؿ  م اف( غّّبوا فيما ت يّباً جديػداً ومػ  ذلػك بقيػ  إدػارة إىل مبػوة   ٖٜ)
 ػػاف يُقصػػد   ( َ ػػْ  َمَواِضػِوهِ  )يف التػػوراة. ولػو  ػػاؿ يف اتيػػة الثاميػة     ليػه ورلػػه وسػل 

التِ يػػ  الوؿ ولػػي  دػػيئاً جديػػداً ل لػػه أراد أف يبػػّْب أمػػه رب يػػ  جديػػد. هػػ  دائمػػو 
  ، حيّ فوف دائماً. أمت  ثبتموك مث  دمت م ة اثمية وحّ فتموك.التِ ي
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حّ فػػوك  ػػ  مواضػػوه أي غػػّّبوك، أزالػػوك. التِ يػػ   ػػ  الشػػيء دبوػػُب اةػػاوزة، جولػػه 
أي مػ  بوػد أف ثُػبّػ  يف موضػوه، مػ   (ِمْ  بَػْوِد َمَواِضػِوهِ )ل     اوز م امه، غّّبوك. 

ّ فػػػػوك. التِ يػػػػ  هلػػػػا اؼبػػػػ اد بػػػػه التبػػػػدي  بوػػػػد أف ثبتػػػػوك ِبيػػػػديم   ػػػػادوا مػػػػ ة أخػػػػ   فِ
ابلح ؼ أيضاً حٌب الح ؼ بُّدل . والتِ ي  هو م  ت يّب اغبػ وؼ. هػ ك اغبػ وؼ 
اؼب سومة غّّبوها. ه    ي وموا حيفاػوف التػوراة  لػى  لػوب . المػة الوحيػدة الػٍب ربفػب 

جػػػود  لػػػده  هػػػي أمػػػة ا سػػػ ـ وهػػػ  أي اليمػػػود إىل اتف ال حيفاػػػوف التػػػوراة. اتف مو 
وصػػػ  اؼبسػػػلمْب أف أتبػػػاع اللػػػيب اػبػػػامت أانجػػػيلم  يف صػػػدوره ، حيفاومػػػه يف الصػػػدور 
وهػػ ك صػػػفة اؼبسػػػلمْب. يف  تػػػبم  يقولػػػوف هػػ ك المػػػة أانجيلمػػػا يف صػػػدورها. أي أمػػػة 
إقبيلمػػػا يف صػػػػدورها غػػػػّب اؼبسػػػػلمْب؟ م يػػػػْب اؼبسػػػػلمْب حيفاػػػػوف القػػػػ رف يف الصػػػػدور 

 ر  ب  أف حيفب يف الس ور.وا س ـ بدأ ابغبفب  لى الصدو 
ػَواِهِمْ  َو َْ تُػػْاِمْ   ُػلُػوبُػُمْ   ِمػ َ )  فائػدة / الَّػِ يَ  َهػاُدوا ظَبَّػػاُ وَف  َوِمػ َ الَّػِ يَ   َػاُلوا َرَملَّػا ِِبَفػْ

الحػب  ( ٔٗ...بَػْوِد َمَواِضػِوهِ  ِم ْ لِْلَ ِ ِب ظَبَّاُ وَف ِلَقْوـٍ َرَخ ِيَ   َْ ََيُْتوَؾ حُيَّ ُِفوَف اْلَ ِلَ  
 .( بَػْوِد َمَواِضِوهِ  ِم ْ  ( لضبط )  مِ  دوراف )

 ؟.( ِِبَْلِسَلِتِم ْ  ) أذ   اؼبواض  الٍب وردت فيما / ٙٓٔٔسااؿ ر   
  -:( الفتم -يف السور ) اللساء  م  ف(  ِِبَْلِسَلِتِم ْ  وردت ) / ٙٓٔٔاعبواب ر   

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ نت.......ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي

 نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٕ
 .الفتم َّ مل....ىبنب مب زب رب يئ  ىئ

 (؟. َوأَ ْػَوـَ  – َوأَْ وـُ  اضبط مواض  ) / ٚٓٔٔسااؿ ر   
  -وردت ابخت ؼ تش ي هتا ث ث م ات:/  ٚٓٔٔاعبواب ر   

 خت حت  جت هب........ حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
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 ية الدي .ر البق ة. َّ خم ......جخ مح جح مج حج مث هت مت
 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٕ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ
 .اللساء َّ نت مت زت  رت

 .اؼبزم  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٖ
  الضبط والفوائد /

(  أوؿ واثلػػػث( و ػػػا موضػػػوْب  ػػػ فْب )  ِّ)  مضػػػمومة اؼبػػػي واؼبزمػػػ    البقػػػ ةيف 
 ا ػػدة اخػػت ؼ الوسػػط  لػػى  ب ماومضػػ ( رب )  مفتوحػػة اؼبػػي بيلمػػا الوسػػط اللسػػاء 
  .بْب ال  فْب اؼبتشابْب

  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱٱ( بدأت :ٚٗيف اتية ) م حاة /
 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 يت ىت)  يف الق رف أت  الوحيدةوهي  َّ ري ٰى ين  ىن نن منزن رن
ما ( ويف غّبها )   ىث نث) (، وأت   اي أه  ال تابويف غّبها )  ( زث رث
 . ا دة الولاية الوحيدة لى  امومضب م(  أمزللا

( ٚٗ) اَي أَيػحَمػػا الَّػػِ يَ  أُوتُػػوْا اْلِ تَػػابَ  ) مػػداء أهػػ  ال تػػاب يف القػػ رف َييت مػػ ة فائػػدة /
فمػػػا سػػػ  هػػػاتْب الصػػػي تْب؟ ومػػػا (   ػػػ  اي أهػػػ  ال تػػػاب ) ويف غّبمػػػا موضػػػ اللسػػػاء( 

 -:( دد. صباؿ السي ) اللمسة البيامية فيمما؟ وم  ه  أه  ال تاب؟
أهػػ  ال تػػاب هػػػ   ػػ  مػػػ  ر هػػ     تػػػاابً، أرسػػ    إلػػػيم  رسػػوالً وأمػػػزؿ  لػػيم   تػػػاابً  
 ػػاليمود واللصػػار  أمػػزؿ   أمبيػػاء  ثػػّبي  أمػػزؿ موسػػى و يسػػى  لػػيم  و لػػى مبيلػػا الصػػ ة 
والسػػ ـ فمػػ  اتبػػ  هػػ ي  اللبيػػْب فقػػد اتبػػ  التػػوراة وا قبيػػ  حػػٌب ؼبػػا ح ّفػػوا ذ ػػ ه    توػػاىل 

اي  ( وذ     )اَي أَيػحَما الَِّ يَ  أُوُتواْ اْلِ َتابَ ِبهن  أه   تاب.   تواىل يقوؿ يف رية اللساء )
( اَي أَيػحَمػا الَّػِ يَ  أُوتُػواْ اْلِ تَػابَ ( اثلػٍب  شػ ة مػ ة يف القػ رف بيلمػا يف هػ ك اؼبػ ة ) أه  ال تاب
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أف يوامػػ  وأف يػػ   ه  ِبمػػه أ  ػػاه   دي ػػ  أف ملِػػب هلػػا دػػيئْب: الوؿ أف   توػػاىل أراد
( اَي أَيػحَمػػا الَّػػِ يَ  أُوتُػػواْ اْلِ تَػػابَ ال تػاب وِبمػػه أمػػزؿ إلػػيم  ال تػاب فولػػيم  أف يوملػػوا دبػػا فيػه )

ذّ  ه  دبا أ  اه   تػاابً فولػيم  أف يف ػ وا ويلفػ وا مػا فيػه، هػ ا مقػاـ اسػتد ى د ػوهت  إىل 
ذ ػػػػ  ال  مػػػػاٍل الػػػػ أي الثػػػػاٍل أف هػػػػ ا اؼبو ػػػػ   ا ديػػػػاف. هلػػػػاـ بوػػػػ  اؼبفسػػػػ ي  يقولػػػػوف و ػػػػد

(  ػأف  اَي أَيػحَمػا الَّػِ يَ  أُوتُػواْ اْلِ تَػابَ  ( وإ ا  اؿ ) اي أه  ال تاب )استخفاؼ ب  فل  يق  
هلػػا اسػػتخفافاً بػػ  وذبػػاه ً ؽبػػ . هلػػاؾ مػػ  يقػػوؿ أف   أراد أف يوامػػ  فػػ ّ  ه  ابل تػػاب 

وا دبا فيه وأان دخصياً أميػ  إىل الػ أي الوؿ أمػه للػو ب وأهن  أوتوا ال تاب و ليم  أف يومل
وا رداد و  ي   ه  بدلي  أف   يػد وه  إىل ا ديػاف بوػد ذلػك  مػا  ػاؿ ابػ   ادػور يف 
تفسػػّبك التِ يػػ  والتلػػوي  "ال يػػدع القػػ رف ف صػػة للػػو ب وا ردػػاد إال اسػػت لما" فػػالق رف هلػػا 

  س ـ وإىل ا دياف وإىل الوودة إىل اغبق.است ّ  اؼبو   ليوام  ويد وه  إىل ا

 ؟.( وََ اَف َأْمُ  اَّللِّ َمْفُووالً  )    م ة وردت / ٛٓٔٔسااؿ ر   
 -يف السور ) اللساء  م  ف(  وََ اَف أَْمُ  اَّلّلِ َمْفُووالً  وردت ) / ٛٓٔٔاعبواب ر   

  -:( الحزاب
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٔ

  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك
 .اللساء َّ ري ٰى ين

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٕ
  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
  .الحزاب َّ نن  من زن رن مم اميل ىل

 ؟.م  سورة اللساء ( ٙٔٔ - ٛٗ)  اضبط اتيتْب / ٜٓٔٔسااؿ ر   
  -اتيتْب  ا: / ٜٓٔٔاعبواب ر   

 حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱ -ٔ
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 خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت
 .اللساء َّ مض خض حض جض  مص

 ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك
 .اللساء َّ ىي ني مي زي

  الضبط والفوائد /
(  ىل ) الثػػػػػاٍليف اؼبوضػػػػ  بوػػػػػدها و  ( مت)  الوؿاؼبوضػػػػ  يف (  ملبوػػػػد )  -ٔ

مػػ   الضػػاد(  بػػ   متمػ  )  اؽبمػػزة: دة الَبتيػ  اؽبجػػائي ا ػػ لػػى  ومضػب مما
، واف دػػػئ   ػػػ  ضػػػ ؽب  بويػػػد، ويف الثػػػاٍل الفػػػَباءوا مث الواػػػي  مػػػ  ا(، ىل)

. فت ػػوف يف الوؿ( يف مفػػ  اتيػػة اؼبوضػػ   مت)   ػػزة( مػػ   ِإشْبًػػامػػ  )  اؽبمػػزة
 (. ىل ) الثاٍلاؼبوض  

 رن)  ٍلالثػػػػػا( وبوػػػػػد  جس مخ جخ مح جح مججػػػػػاء )  الوؿوبوػػػػػد اؼبوضػػػػػ   -ٕ
 الػػ ـ:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما(  ين ىن نن من زن
 (. رنم  )  اللوف(  ب   مجم  ) 

(  ىث نث مث زث رث يت ىتموضػػػ  )  يف القػػػ رف الوحيػػػدة(  ِإشْبًػػػا َ ِايًمػػػا)  -ٖ
 (. إشبا مبيلاً ويف اب ي اؼبواض  أت  ) الوؿ، 

، واةػػاورة  ا ػػدة اؼبوافقػػة(  لػػى  جح مجمػػ  )  الػػ اء( مػػ   متمػػ  )  الػػ اءومػػ بط  -ٗ
 .الوؿ( يف اؼبوض   متوحٌب يتثب  لديك موض  ال لمة ) 

يف سػػػورة  (ٙٔٔ - ٛٗ) ) بػػػْب ختػػػاـ اتايت مػػػا داللػػػة ا خػػػت ؼ ؼبسػػػة بياميػػػة /
 -:( يد.فاض   السام ائ)  ؟اللساء

ه ا الم  متولػق يف ال ػ ـ يف فواصػ  اتايت. صػدر اتيتػْب واحػد و لتػا اتيتػْب 
فقػد ضػ  ضػ ال  )والثاميػة  ( فقد افَب  إشباً  ايمػاً  )م  الوىل يف سورة اللساء. خت

ذ ػػ ان سػػابقاً أف هػػ ا المػػ  حػػٌب يتضػػم يلفولػػا الوػػودة إىل السػػياؽ ؼبػػاذا اختػػار (  بويػداً 
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هػ ك اتيػة مزلػ  يف  ( فقػد افػَب  إشبػاً  ايمػاً  )ه ك الفاصلة دوف تلك؟. اتية الوىل 
يػحَما الَِّ يَ  أُوُتوْا اْلِ تَػاَب رِملُػوْا دبَػا مَػزَّْللَػا ُمَصػدًِّ ا لَِّمػا اَي أَ  )أه  ال تاب  بلما  اؿ تواىل 

اَب  َِ َمَوُ   مِّ   َػْبِ  أَف مَّْ ِمػَ  ُوُجوًهػا فَػلَػُ دََّهػا َ لَػى أَْداَبرَِهػا َأْو مَػْلَوػلَػُمْ  َ َمػا َلَولَّػا َأْصػ
 تاب مزؿ  ليم   تاب مػزؿ ابلتوحيػد ال أه  ال ( (ٚٗالسَّْبِ  وََ اَف أَْمُ  اَّلّلِ َمْفُوواًل )

ابلش ؾ فولدما يش  وف ي وموف  د افَبوا  لى   ه  يفمموف اللػاس أمػه مػزؿ ابلشػ ؾ 
إمػػػا ابلتثليػػػث أو  زيػػػ  ابػػػ    أو غّبهػػػا مػػػ  ال اويػػػ  يلسػػػبوهنا إىل   وإىل ال تػػػ  

لهنػػ    (  ايمػػا فقػػد افػػَب  إشبػػا )يقولػػوف هػػ ا هػػو الػػ ي مػػزؿ، هػػ ا افػػَباء فخػػت  اتيػػة 
 ػػ بوا  لػػى  ، افػػَب  يوػػػِب  ػػ ب وا مث هػػو الػػ م . إذف ؼبػػػا  امػػ  اتيػػة يف أهػػػ  
ال تػػاب هػػ  افػػَبوا وا تسػػبوا إشبػػاً. هػػ ك مسػػألة واؼبسػػألة الخػػ   أف السػػياؽ أصػػً  يف 
ارت ػػػاب اتاثـ إضػػػافة إىل هػػػ ا، إضػػػافة إىل أهنػػػ  افػػػَبوا وا تسػػػبوا إشبػػػاً السػػػياؽ هػػػو يف 

ػَ  الَّػػِ يَ  َهػاُدوْا حُيَّ ِفُػوَف اْلَ لِػػَ  َ ػ  مََّواِضػػِوهِ  ( ) َيْشػتَػُ وَف الضَّػػ ََلةَ  )اثـ ارت ػاب ات   ( مِّ
أَ َْ تَػػػَ  ِإىَل  ( ) اماُػػْ  َ يػػَ  يَػْفتَػػػُ وَف َ لَػػى اَّلّلِ الَ ػػِ بَ  ( ) َوَلِ ػػ  لََّوػػلَػُمُ  اَّلّلُ ِبُ ْفػػ ِِه ْ  )

ػػػَ  اْل ِ  هػػػ ك  لمػػػا راثـ إذف  ( تَػػػاِب يُػْاِملُػػػوَف اِبعْبِْبػػػِ  َوال َّػػػاُغوتِ الَّػػػِ يَ  أُوتُػػػوْا َمِصػػػيًبا مِّ
. اتيػػة الثاميػػة يف  فػػار  ػػ يو   يو فػػػوا  ( فقػػد افػػَب  إشبػػػاً  ايمػػاً  )انسػػ  خػػت  اتيػػة 

 تاابً، ال يولمػوف دػيئاً غػافلْب   يلػزؿ إلػيم   تػاب وإ ػا هػ  ضػالوف. إذف هلػاؾ فػ ؽ 
افَبوا أمػا الثاميػة فلػ  يلػزؿ إلػيم   تػاب فمػ  ضػالْب يف اتية الوىل مػزؿ  لػيم   تػاب فػ
َ لَػُه اؽْبُػَد  )إضافة إىل أف السياؽ يف الض ؿ   ( َوَم  ُيَشاِ ِق ال َُّسوَؿ ِم  بَػْوِد َمػا تَػبَػػْبَّ

َ  َسِبيِ  اْلُمْاِمِلْبَ  )تبْب له اؽبد  ودا ق ال سوؿ ه ا ض ؿ،  َوُلِضلَّلػَُّمْ   ( ) َويَػتَِّبْ  َغيػْ
إذف اتية الثامية يف سياؽ الض ؿ إضافة إىل أهنا مزل  يف أانس  ( َملِّيَػلػَُّمْ  َوتُم َمػَُّم ْ َولُ 

  يلػػزؿ إلػػيم   تػػػاب وال   فػػوك فمػػ  ضػػػالوف السػػياؽ يف الضػػ ؿ أيضػػػاً. أمػػا يف اتيػػػة 
الوىل فْضافة إىل أهن  أه   تاب غػّّبوا وافػَبوا وحّ فػوا السػياؽ يف ارت ػاب اتاثـ إذف 

 ( فقػد افػَب  إشبػاً  ايمػاً  )   انحية    فاصلة انسب  السياؽ الػ ي وردت فيػه   م 
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ملاسػػػبة  ( فقػػػد ضػػػ  ضػػػ اًل بويػػػداً  )ملاسػػػبة للسػػػياؽ وؼبػػػ  مزلػػػ  فػػػيم  واتيػػػة الثاميػػػة 
 للسياؽ وؼب  مزل  فيم .

 يف دػأف اليمػود الػ ي  افػَبوا  لػى   أمػورا  ثػّبة ( فقد افَب  إشبًا  ايًما)  / ٔفائدة 
أ  تػػ  إىل الػػ ي   ) وجػػاء بوػػدها ( أو ملوػػلم   مػػا لولػػا أصػػِاب السػػب  ) جػاء  بلمػػا

وم   ) وهاالء ه  ال فار ،جاء  بلما ( فقد ض  ض ال بويًدا(،أما )  يز وف أمفسم 
 (. إف يد وف م  دومه إال إاناث ) ( يشا ق ال سوؿ

َل  لمػا يف اللسػاء، يف يف القػ رف ال ػ   أربػ  مػ ات( جػاءت  ضػ ال بويػًدا)  / ٕفائدة 
 ( ومػػ  يشػػ ؾ ابهلل فقػػد ضػػّ  ضػػ ال بويػػًدا دػػأف ال فػػار واؼبشػػ  ْب،  قولػػه توػػاىل )

( جػاءت مػ ة واحػدة يف الحػزاب، يف دػأف مػ  يوصػي   ورسػوله وهػو ض ال مبيًلا)
 (. وم  يوص   ورسوله فقد ضّ  ض ال مبيًلا  وله تواىل )

 َوَلِ ػػ َّ اَّللََّ  ) ( يُػزَ ِّػػي َمػػ  َيَشػػاء ِ  اَّللُّ بَػػ اضػػبط مواضػػ  ) / ٓٔٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.( يُػزَ ِّي َم  َيَشاء
  -اؼبواض  هي: / ٓٔٔٔاعبواب ر   

 .اللساء َّ مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٔ
 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن
 .اللور َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى
  وائد /الضبط والف

 ( ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّويف اللػػػور )  ( مص خص حص مس خس يف اللسػػػاء بوػػػدها )
 ٌّمػػ  ) الػػواو(  بػػ   مس خسمػػ  )  البػػاء:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما
 ٌّ ( و ) مس خس ) سػػورة اللػػور ( بػػْب )والػػزايدة ابلحػػ ؼ يف اؼبوضػػ  اؼبتػػأخ  (، ٍّ
ٍّ .) 
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( َمِقػّبًا ُياَْلُمػوفَ  َوالَ )( فَتِػي ً  ُياَْلُمػوفَ  َوالَ  اضػبط مواضػ  ) / ٔٔٔٔسااؿ ر ػ  
ًئا ُياَْلُموفَ  َواَل  )  ؟.( فَِتي ً  َواَل ُتاَْلُموفَ ) ( َديػْ

  -اؼبواض  هي: / ٔٔٔٔاعبواب ر   
 .اللساء َّ مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج ٱٱُّٱ -ٔ
 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ يق ىق يف ىف يث ىث
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني  مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٖ

 .ا س اء َّ هب مب خب حب جب
 .م َل َّ خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ -ٗ
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -٘

 يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .اللساء َّ مح جح مج حج

  الضبط والفوائد /
 أوؿوجػػاءت يف السػػور )  مػػ  ف(  مس خسمػػ ات مػػ  )  ثػػ ث (خض )وردت  -ٔ

 اللساء. اثٍل واحدة م ة(  مس خسا س اء (،  وم  )  -اللساء 
 خس) مػػػػ   لمػػػػة  اليػػػػاءيف اللسػػػػاء بػػػػ بط  ابليػػػػاءالػػػػٍب أتػػػػ   ( مس خس مضػػػػبط ) -ٕ

الػٍب وردت يف  (  مص - حص - مخ ) ال لمػات التاليػة الياءات( م   مس
( الػٍب أتػ   مث)   ءملمػا مػ   التػاء( بػ بط  مج حجمف  اتية، ومضبط ) 

 ك القا ػدة مولػ  أيػ  أتػ  ، وبػ ا ػدة اؼبوافقػة واةػاورة لػى  طالضػب بلما وه ا 
 (. مج حج)  وابلتاء(  مس خسابلياء ) 

مػػ  سػػورة  اؼبوضػػ  الثالػػث( مػػ ة واحػػدة يف القػػ رف يف  ىق يف ىفأتػػ  )  -ٖ
( فلاسػػػبه ختػػػاـ  مت زت رت  يب)  الومػػػ اللسػػػاء وهػػػي أتػػػ  مػػػ  

 .الوحيدة  ا دة الولاية ابتية لى  مضب ما. وأيضا اللقّباالية ب لمة 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙ 

 لػػػػى  مضػػػب مايف سػػػورة مػػػ َل و  واحػػػدة يف القػػػػ رف مػػػ ة(  حص مس خس أتػػػ  ) -ٗ
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة

هلا يف اتية اؼب  ورة  م تْب(   ت د إال يف سورة اللساء وفقط  مَِقّبًا لمة )   م حاة /
 .َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱٱ(:ٖ٘ووردت أيضا يف اتية )

اماُػػْ  َ يػػَ  يَػْفتَػػػُ وَف َ لَػػى اَّللِّ الَ ػػِ َب  ضػػبط مواضػػ  )ا / ٕٔٔٔسػػااؿ ر ػػ  
اماُْ  َ ْيَ  َ َ بُواْ َ َلى أَمُفِسِمْ  َوَض َّ َ ػلػُْم  مَّػا  )  اللساء ( ٓ٘ وََ َفى ِبِه ِإشْبًا محِبيًلا

 ؟.( َٕٗ امُواْ يَػْفتَػُ وَف 
اماُػػْ   ّب ) حيػػدث لػػب  يف اتيتػػْب اؼبػػ  ورتْب بتقػػدَل وصخػػ / ٕٔٔٔاعبػػواب ر ػػ  

(  اماُػػػػػْ  َ ْيػػػػػَ  َ ػػػػػَ بُواْ َ لَػػػػػى أَمُفِسػػػػػِم ْ  ( و ) َ يػػػػػَ  يَػْفتَػػػػػػُ وَف َ لَػػػػػى اَّللِّ الَ ػػػػػِ بَ 
  - ما يلي:  ومضب مما

تَػػَ  َوَمػ  ُيْشػ ِْؾ اِبَّلّلِ فَػَقػِد  ) (ٛٗجاء  بلما يف اتية )يف اللساء  -ٔ  ( ِإشْبًػا َ ِايًمػا افػْ
( ملاسػػػبا لسػػػياؽ  َ لَػػػى اَّللِّ الَ ػػػِ بَ  اماُػػػْ  َ يػػػَ  يَػْفتَػػػػُ وفَ جػػػاء بوػػػدها )  اذف

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة لى  افَباءم   افَباءاتايت: 
لَػػتُػُمْ  ِإالَّ أَف  َػاُلوْا َواَّلّلِ رَبِّلَػا يف المواـ  بلمػا آبيػة )  -ٕ  ( َمػا ُ لَّػا ُمْشػ ِِ ْبَ مثَّ  َْ َتُ ػ  ِفتػْ

(  لػى  َ ػَ بُواْ )   ػاؼ( مػ    ْبَ َمػا ُ لَّػا ُمْشػ ِ ِ مػ   لمػٍب )  ال ػاؼم بط حػ ؼ 
 (. اماُْ  َ ْيَ  َ َ بُواْ َ َلى أَمُفِسِم ْ ، فتقدم  )  ا دة اؼبوافقة واةاورة

 ؟.( وََ َفى ِبهِ  اضبط مواض  ) / ٖٔٔٔسااؿ ر   
   -الف  اف(: –يف السور )اللساء  م  ف(  وََ َفى ِبهِ وردت )  / ٖٔٔٔاعبواب ر   

 .اللساء َّ مق حق مف خف حف  جفمغ جغ مع جع مظ حط ُّٱٱ -ٙ
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ -ٔ

 .الف  اف َّ رئ ّٰ
  الضبط والفوائد /

(  ّٰ ِّ  ُّويف الف  ػػػػػاف بوػػػػػدها ) (  حق مف يف اللسػػػػػاء بوػػػػػدها )
 (.ُّم  ) الباء(  ب   مفم  )  اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما



 ٗٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( َولَػُمُ  اَّللُّ أُْولَِئَك الَِّ يَ  لَ  اضبط مواض  ) / ٗٔٔٔسااؿ ر   
يف السػور )اللسػاء  مػ  ف(  أُْولَِئَك الَِّ يَ  َلَولَػُمُ  اَّللُّ  وردت ) / ٗٔٔٔاعبواب ر   

–  :)-   
 .اللساء َّ  خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .  َّ يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
سػاء، وبوػدها لالمػوف مػ  مػ  ال لمتػْب اللػوف م بط (  خم حم يف اللساء بودها )

د(  لػى مػِمػاسػ  السػورة ) ميمػاتفيمػا مػ   اؼبيمػات( مػ بط  ىفيف سورة   ) 
 . ا دة ربط رح  م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 ث ث  -ٖ
ػػػَد لَػػػهُ  فَػلَػػػ  اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٘ٔٔٔسػػػااؿ ر ػػػ   ػػػَد ؽَبُػػػ لَػػػ وَ  )( َمِصػػػّبًا ذبَِ   ذبَِ

 ؟.( يف سورة اللساء َسِبي ً  هُ ذبََِد لَ  فَػَل  ()َمِصّبًا
  -اؼبواض  هي: / ٘ٔٔٔاعبواب ر   

 .اللساء َّ  خن حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ
 زن رن مم ام يل ىل  مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٖ

 .اللساء َّ نن من
 .ءاللسا َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٱُّٱ -ٗ

 -: ا دة التأم  للموُب لى  مضب م  الضبط والفوائد /
مػػػ  الػػػ ي  لوػػػلم    واؼبلوػػػوف م ػػػ ود مػػػ  رضبػػػة   فمػػػ   ( حن ) أتػػػ   لمػػػة -ٔ

يلص ك م  دوف  ، وأتػ  مػ  اؼبلػافقْب الػ ي  مػاتوا  لػى اللفػاؽ فمػ  يف الػدرؾ 
 ( مج)  ابلػػػػػػػػواو الثػػػػػػػػاٍل( ويف  ىم)  ابلفػػػػػػػػاء  الوؿالسػػػػػػػف  مػػػػػػػػ  اللػػػػػػػػار، ويف 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٙ٘ 

ضػا الحػب اتيػػة ، وايالػػواو بػ   الفػاء:  ا ػدة الَبتيػػ  اؽبجػائي لػى  ومضػب مما
(، واتيػػة  مج)  ابلػواو( أتػػ   هت - حت)  الفػاءحػ ؼ  الػٍب أتػى فيمػػا

 .الو  ة   سية(  ىم)  ابلفاءأت   الفاءالٍب   ي د فيما ح ؼ 
فلػػ  تلتػػب   اؼبوضػػوْب( يف  ام يل ىل( مػػ  الضػػ ؿ )  نبأتػػ   لمػػة )  -ٕ

  يف اؼبلافقْب.اؼبوضوْب و    ( ىم)  ابلفاءوردا  وضوْبواؼب ليك، 
 رثيت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱٱ:الوؿ( يف اؼبوضػػ   نب بوػػد  لمػػة ) -ٖ

وبوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها يف  َّ  ىن.....اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث
 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ٱُّٱٱ:الثػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلاؼبوضػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 لػػى  ب ممامضػػٱَّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئجئ

 ين ىنمػ  )  اليػاء بػ   ( زت  رت يبمػ  )  الواو:  ا دة الَبتي  اؽبجائي
 (. ني مي زي ري  ٰى

الوحيػػػػدة يف سػػػػورة  ( جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت) -ٗ
(، لمػػػه السػػػياؽ ابعبمػػػ  جنوالبػػػا ي ابالفػػػ اد )  دبػػػي  اعبمػػػ ( محاللسػػػاء أتػػػ  )

 (. ام يل ىل - مم خم حم(، بيلما اؼبواض  البا ية ابالف اد ) حت)
 ؟.( َ  اْلُمْلكِ مِ  اضبط مواض  ) / ٙٔٔٔسااؿ ر   
 –يف السػػػػػػور )اللسػػػػػػاء  مػػػػػػ  ف(  َ  اْلُمْلػػػػػػكِ ِمػػػػػػ وردت ) / ٙٔٔٔر ػػػػػػ  اعبػػػػػػواب 

   -(:يوس 
 .اللساء َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -ٔ
 جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ٱُّٱ -ٕ

 .يوس  َّ حك جك مق حق  مف خفحف جف مغ جغ مع



 ٙٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
 حض جض مصويف يوسػػػػػػػ  ) (  خي حي جي يه ىه يف اللسػػػػػػػاء بوػػػػػػػدها ) -ٔ

الػػواو (  بػ   ىه مػػ  )الفػاء : دة الَبتيػ  اؽبجػػائي ا ػػ لػى  مضػب مما و(  خض
 (. مص م  )

:   ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى  مضب مماأيضا  -ٕ
 ايءو  واو( مػػػػػ   مص مػػػػػ  ) اليػػػػػاءو  الػػػػػواو، و ءاللسػػػػػا ػػػػػزة ( مػػػػػ   ىه مػػػػػ  )اؽبمػػػػزة 

 س .يو 
 ؟.( الَّ يُػْاُتوفَ  اضبط مواض  ) / ٚٔٔٔسااؿ ر   
   -(:فصل  –يف السور )اللساء  م  ف(  الَّ يُػْاُتوفَ  وردت ) / ٚٔٔٔ   اعبواب ر 

 .اللساء َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ -ٔ
 .فصل  َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
:  ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  حػ ؼ مػ  اسػ  السػورة لى  مضب مما

م  اللساء، ويف  السْبو  اللوفملما م   سْبالو  اللوفم بط (  حي يف اللساء بودها )
 فػػػػػاء( مػػػػػ  ىكمػػػػ  ) الفػػػػػاءمػػػػ بط  (ىك مك  لك اك فصػػػػل  بوػػػػػدها )

 صل .ف
َلاُه  ) اضبط مواض  / ٛٔٔٔسااؿ ر    َلا َُا – َورتَػيػْ  ؟.( َورتَػيػْ

لَػػػػاُه  وردت ) / ٛٔٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ    –اللسػػػػاء  يف السػػػػور ) مػػػػ اتأربػػػػ  (  َورتَػيػْ
   -:(اعباثية  –الدخاف  –اغبج  

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ

 .اغبج  َّ مك  لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٕ
 .الدخاف َّ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -ٖ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٙٚ 

 يثىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب مب ٱُّٱ -ٗ
 .اعباثية َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف

  الضبط والفوائد /
إبػػ اهي  وذريتػػه مػػ   وذلػػك مػا أموػػ    بػػه  لػى (: زب رب يف اللسػاء بوػػدها ) -ٔ

اللبػػػػػػػػػػػوة وال تػػػػػػػػػػػاب واؼبلػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػ ي أ  ػػػػػػػػػػػاك مػػػػػػػػػػػ  أ  ػػػػػػػػػػػاك مػػػػػػػػػػػ  أمبيائػػػػػػػػػػػه  
 .(السودي) فْموامه   يزؿ مستم ًا  لى  بادك اؼباملْب ."سليماف" و "داود"  ػ

أت  هلا الهنا انسب  سياؽ اتايت  بلمػا  اؼبت ل بصي ة  ( ىقسورة اغبج  )  -ٕ
 َوَمػػا - َفامتَػَقْملَػػا – َوأَْم َػػْ انَ  – لَػػاَفَجَولْ : ) اؼبػػت ل وبوػػدها الػػٍب جػػاءت بصػػي ة 

 (. َخَلْقَلا
، ( يب ىب نب( واعباثيػػػػة )  مث هتالػػػػدخاف )  ريػػػػٍبحيػػػػدث اللػػػػب  بػػػػْب  -ٖ

 اؽبمػػزة: اؽبجػائي الَبتيػػ   ا ػدة لػى  ومضػػب مما(  نب( أتػ   بػ  ) مث)
(. و ػػػ ا ت تيػػػ  السػػػور ) الػػػدخاف  بػػػ   نبمػػػ  )  البػػػاء(  بػػػ   مثمػػػ  ) 

 اعباثية (.
  دا موض  سورة اللساء.صدر رية واض  أت  يف    اؼب -ٗ

َلاُ َاأما )  ( واؼبقصود ٚٔٔواحدة فقط يف سورة الصافات اتية ) م ة( فوردت  َورتَػيػْ
  َّ ىي ني  مي زي ٱُّٱبما موسى وهاروف  ليمما الس ـ: 

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب مما

 ؟.( محْلً ا )    م ة وردت / ٜٔٔٔسااؿ ر   
   -الف  اف(: –يف السور )اللساء  م  ف(  محْلً ا وردت ) / ٜٔٔٔب ر   اعبوا

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ

 .ص َّ  مح جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ٱُّٱ -ٕ
 .ا مساف َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٖ



 ٛٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  /الضبط 
 .ة الزايدة للموض  اؼبتأخ  ا د لى  ومضب ما (  مظ ) ابلواو سورة ا مسافيف 

ـْ ؽَبُ ْ  يمما أت   ب  الخ   )لضبط اتيتْب أ م حاة / َمِصػيٌ  ِمػَ  اْلُمْلػِك فَػًِْذا اَل  َأ
ـْ حَيُْسُدوفَ ( ٖ٘يُػْاُتوَف اللَّاَس مَِقّبًا ) َلا َرَؿ  َأ ُ ِمْ  َفْضِلِه فَػَقْد َرتَػيػْ اللَّاَس َ َلى َما َرَ ُهُ  اَّللَّ

َلاُهْ  ُمْلً ا َ ِايًما )إِبْػ َاِهيَ  الْ   (ِٗ٘ َتاَب َواغبِْْ َمَة َوَرتَػيػْ
بقا ػػدة (  أـ ضػػبط مػػا بوػػد  لمػػة ) ( حَيُْسػػُدوفَ )  مػػ  اليػػاءتسػػبق  ( ؽَبُػػ ْ )  مػػ  الػػ ـ

 .يالَبتي  اؽبجائ
 ؟.( َ َفُ واْ آِباَيتَِلا اضبط مواض  ) / ٕٓٔٔسااؿ ر   
 –اللسػاء  يف السػور )م ات  ث ث(  َلاَ َفُ وْا آِباَيتِ  وردت ) / ٕٓٔٔاعبواب ر   

" يف  َ َفػػُ وْا آِباَيتِلَػػػا   ػػػ أت إسػػ اء ": ) ابعبملػػة االمشػػائية ومضػػػب ما (البلػػد  –ا سػػ اء 
   -:( اللساء والبلد

 يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل مل

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ
 .ا س اء َّ يب ىب نب مب

 .البلد َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
  الضبط والفوائد /

سْب ( م   ىقم  ) السْب ( م بط  اك يق ىقيف اللساء بودها )  -ٔ
مػػ   اؽبمػػزات( مػػ بط   يئ ىئ نئ مئاء، وبوػػدها يف ا سػػ اء ) سػػالل
البػاء ( م بط  حم جم يل، وبودها يف البلد ) ءس اْالػ  زات( م   نئ)

تشػابه مػػ   ا ػػدة ربػط حػػ ؼ مػ  اؼبوضػػ  اؼبلػػد  لػى بالابء ( مػ  جممػ  )
 .ح ؼ م  اس  السورة



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٙ 

 لػػػى  ومضػػػب ما(   خل)  ابلػػػواو( و بلمػػػا يف البلػػػد  يث بلمػػػا يف اللسػػػاء )   -ٕ
 .الزايدة للموض  اؼبتأخ   ا دة

 ؟.( عِبُُلوِدِه ْ  - ُجُلوُدُه ْ و  – ُجُلوُدُه ْ  اضبط مواض  ) / ٕٔٔٔسااؿ ر   
 –)اللسػػػػػػاء  يف السػػػػػػور مػػػػػ  ف وردت ( ُجلُػػػػػػوُدُه ْ  ) أمػػػػػا / ٕٔٔٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػػ  

   -(:الزم 
 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ

 زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
 .الزم  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىتنت مت
 رب يئ  ىئويف الزمػػػػ  ) (  ىل مل يك يف اللسػػػػاء بوػػػػدها ) / الضػػػػبط 
مػػ   الػػواو(  بػػ   يكمػػ  )  البػػاء: جػػائي ا ػػدة الَبتيػػ  اؽب لػػى  ومضػػب مما(  زب
 (.ىئ)

   ػػػا يف مػػػ ة واحػػػدة  ( فقػػد وردت  ػػػ  واحػػػدة ملممػػا  عِبُلُػػػوِدِه ْ  – ُجلُػػػوُدُه ْ و أمػػا ) 
 -: ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب م سورة فصل ، 

 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل ُّٱ -ٔ
 .فصل  َّ  هن من

 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .فصل  َّ جي  يه ىه مه جه ين

ْلَلاُه ْ  ) ال لمة اضبط مواض  / ٕٕٔٔسااؿ ر     ؟.( َبدَّ
ْلَلاُه ْ  وردت ) / ٕٕٔٔاعبػواب ر ػػ   إال  (سػػبأ  –اللسػػاء  يف السػور ) مػػ  ف(  بَػدَّ
   -: ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  ومضب ما(  ٌّ)  ابلواوأمه يف سبأ أت  



 ٓٚ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 .سبأ َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ

 (؟. َيُ وُ وْا َ َ ابَ  - لَِيُ وُ واْ اْلَوَ ابَ  مواض  )اضبط  / ٖٕٔٔسااؿ ر   
 -اؼبواض : / ٖٕٔٔاعبواب ر   

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ين ىن نن من  زن رن اممم يل ىل

 .ص َّ خئ  حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام  ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

 جئا ػػػػوؿ مػػػػ  الصػػػػي ة يف سػػػػورة ص )  (  ام يل يف اللسػػػػاء بوػػػػدها )
 . ا دة الزايدة للسورة ال وؿ لى  ومضب ما(   حئ

وََ ػاَف اَّلّلُ  ) ( ِإفَّ اَّلّلَ َ ػاَف َ زِيػًزا َحِ يًمػا مواضػ  )اضبط  / ٕٗٔٔسااؿ ر   
 ؟.( َ زِيًزا َحِ يًما
   -اؼبواض  هي: / ٕٗٔٔ  اعبواب ر 

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل

 .اللساء َّ ين  ىن نن من زن رنمم ام يل ىل ُّٱ -ٕ
 ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٖ

 .اللساء َّ ىق  يف ىف يث
 .الفتم َّ جح مج حج مث هت متخت حت  جت هب ٱُّٱ -ٗ
 .الفتم َّ هئ مئ خئ حئ جئ ييىي ني  مي  ُّٱ -٘



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٚٔ 

  الضبط والفوائد /
وحيػد بػ ك (  ىن نن من  زن رن ) (ٙ٘اتيػة ) اللساءيف  الوؿ اؼبوض يف  -ٔ

، وأيضػا هػو اؼبوضػ  الوحيػد  ا ػدة الولايػة ابتيػة الوحيػدة لػى  ومضػب هالصي ة 
 نن من  زن رن( يف بدايػػػػة اتيػػػػة وبػػػػا مولػػػػ  أهنػػػػا ختمػػػػ  )  رنالػػػػٍب اتػػػػ  ) 

 (. مئ خئ حئ جئ( يف    مواض  )  رن( و  صت )  ىن
يف  ػػػػ  مػػػػ  اللسػػػػاء والفػػػػتم، يف  مػػػػ  ف( فػػػػوردت  مئ خئ حئ جئأمػػػػا )  -ٕ

 هباللسػػاء لػػد  رفػػ  اؼبسػػيم  ليػػه السػػ ـ ورسػػ  مبشػػ ي ، ويف الفػػتم لػػد  ) 
( ولػػد   أسػػف  الصػفِة الوىل مػػ  الفػتم( الثاميػة )  خت حت  جت
 اؼب اًل.

مػػػ  اعبلػػػة ومػػػ   ( أَبَػػػًدا َخالِػػػِديَ  ِفيَمػػػا ط مواضػػػ  )اضػػػب / ٕ٘ٔٔسػػػااؿ ر ػػػ  
 ؟.اللار

   -ف م  ضبط مواضوما:واال / ٕ٘ٔٔاعبواب ر   
 - اؿ السخاوي رضبه  :

 اَيِقيلً  َ ْشَ ةٍ  ِِبْحَد  ( اِفيمَ  اَخاِلِديلَ  ) دِ بَػوْ  ِم ْ  ( ًداأَبَ  )وَ 
ْوَدكُ  َث اثً  ُددْ َوا ْ  الوَّال دَّ تَػوُ  ال اللَِّساءِ  ِفيفَ    ؿُبَصَّ  بَػ

 :(داً أب  صيت فيه  لمة ) م  سورة اللساء  اؼبوض  الوؿأف  الحاوا
 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مجحج مث هت ُّٱ

 ٖٔاللساء:  َّ  مظ حط مض خض جضحض مص  خص حص
وواحػدة مػ   اعبلػةمػ   اثلتػاف(  أبداً الٍب بودها فوردت فيما  لمة )  الث ثةأما اؼبواض  

 -:اللارملما م   اؼبوض  الخّب، اللار
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ُّٱٱ -1

 .ٚ٘اللساء:  َّ مث هت مت خت حتجت هب مب خب  جبحب هئ



 ٕٚ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جن يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱ -2
 .ٕٕٔاللساء:  َّ مي خي حي جي يه ىه مهجه ين  ىن خنمن حن

 .ٜٙٔاللساء:  َّ حض جض مص خص حص مس  حسخس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -3
 - اؿ السخاوي رضبه  :

 اَسَ وَ  َ دْ  ُموُركُ  َأِخّبًا ِبَا اَو َػوَ  َ دْ  َراِب ٌ  ُوُقودِ الْ  َويف 
 اؼبوضػ  الثػاٍل ( وهػو لوقػودا)  يف سػورة اؼبائػدة اعبلػةوال ي هو مػ    اؼبوض  ال اب 

  صيت فيػػػه   اؼبوضػػ  الوؿلف   (  توػػػاىلالسػػخاوي رضبػػه  ك)أي الخػػّب الػػ ي  صػػػد
 ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ٱُّٱ(: أبػػػػػػدا لمػػػػػػة ) 
 -:الثاٍل، أما اؼبوض  الوؿه ا اؼبوض   ٘ٛاؼبائدة:   َّ ُّ َّ ٍّ

 حيخي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جنمم خم حم  جم هل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٜٔٔ اؼبائدة: َّ  هث مث هت مت هبمب هئ مئ هي مي

 - اؿ السخاوي رضبه  :
ُلهُ  ُتفِ  االْحزَابِ  يف  َوْهوَ  بَػَ اَءةٍ  يِف  َواتِخ ُ  الوَّؿُ  َوِمثْػ  يا ػْ

 ام اؼبوضػػػػ  االوؿ واػبػػػػومثلػػػػه الوؿ واالخػػػػ  يف بػػػػ اءة ) أي سػػػػورة التوبػػػػة (، أي أف 
   صيت فيػػه بيلممػػا اضػػ  الث ثػػةواؼبو (  أبػػداً ( مػػ  سػػورة التوبػػة أتػػ  فيػػه  لمػػة ) )الخػػّب

( و مل خل)، وتػػػػػػػ   ه  لػػػػػػػد  اعبلػػػػػػػة، وموضػػػػػػػوي التوبػػػػػػػة    ػػػػػػػا يف (أبػػػػػػػداً )
 -(:مل خل)
 منىن خن حن ٱ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ -1

 .ٕٕ -ٕٔ التوبة: َّ جي يه  ىه مه جه ين
 مضخض حض مصجض  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ُّٱ -2

 .ٛٙالتوبة:  َّ  جف مغ جغ مع جعمظ حط



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٚ 

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -3

 .ٕٚ التوبة: َّ  مض خض حض جض مص خصحص مس خس حس  جسمخ جخ
 .ٜٛ التوبة: َّ مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -4
 يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -5

 مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن

 ٓٓٔ التوبة: َّ ٰذ يي ىي

( يف سػورة التوبػة أتػ  مػ  اعبلػة إال أيػة واحػدة  خالدي  فيما   مواض  )   م حاة /
 (...... حس جس  مخ جخ) و د   اؼبلافقْب أت  م  اللار يف رية 
 ىي مي  خي حي جي يه ىه ٱُّٱ:اللػار، وهو مػ  موض  واحدويف سورة الحزاب 

 ٘ٙ – ٗٙ الحزاب: َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي
 - اؿ السخاوي رضبه   تواىل:

َ ابُ  ُسوَرةِ  يف  َواَثِم ٌ    ِ الَما ِ  َ ِس ُ  ال َّ ؽِ  َويِف   ِ التػَّ
 مك لكخك حك جك مقحق مف خف  حف  ٱُّٱ:اعبلػةسػورة الت ػاب  وهػو مػ   يف اؼبوض  الثام 

 مهٰه جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل

 ٜ الت اب : َّ  مي خي حي جي
 خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ: اعبلػةيف سورة ال  ؽ وهػو مػ   اؼبوض  التاس 
  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض حض جض مص
 ٔٔ ال  ؽ: َّ خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك

 -ه   تواىل: اؿ السخاوي رضب
ةِ  ؿُ اَ مَ  ِفيَما ةْ َواْلَ ِيَّ  اعبِْ ِّ  فِػي َوَ اِد ٌ   ةْ اْلَوِفيَّ  اْلِودَّ

( وأحد أظبائمػا ال يػةيف البيلة )اغبادي  ش  يف اعب  و اؼبوض  الواد  أي أف 



 ٗٚ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ ٱُّٱ: اللػػػارموضػػػ  اعبػػػ  مػػػ  
 ٖٕاعب :  َّ جخ مح جح مج  حج مث

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ:عبلةاوموض  البيلة م  
 ٛ البيلة: َّ  ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب ىئيئ نئ  مئ

 (ٚ٘. سػلدخلم  جلات ... ( و ) ٙ٘سوؼ مصليم  انراً ....)  م حاة /
 .السْب أس ع م  سوؼ و.... رضبة   أس ع م  غضبه

 لػةاعب( مػ   أَبَػًدا َخالِػِديَ  ِفيَمػاوردت )  مػ ات، شبػافأتػ   لةم  اعباػب صة / 
 –الت ػػػػاب   – مػػػػ تْبالتوبػػػػة  –اؼبائػػػػدة  – مػػػػ تْبسػػػػور ) اللسػػػػاء  ٙمػػػػ ات يف  ٛ

 – اؼبوضػػػ  الخػػػّب اللسػػػاء ) مػػػ ات ثػػػ ثأتػػػ   اللػػػارومػػػ   ،البيلػػػة ( –ال ػػػ ؽ 
 ( اعب  – الحزاب

 -: ا دة الضبط ابلشو  لى  ومضب ما 
 
 اْللَّارْ أََتْ  َمَ   َثَ ثَةٌ وَ  اعْبَلَّةِ َمَ   َيةٌ شَبَامِ  اَي أَبْػ َارْ  ِإْحَد  َ َش َ "  َخالِِديَ  ِفيَما أَبًَدا" 

ؽَبُْ  َماِئَدٌة يَػْوـَ اْلتػََّ اُبِ  ِإِف اتػََّقْْبْ  َم َّتَػػيػػ ْ لِل َّػػػَ ِؽ بَػيَِّلةٌ َواْللَِّسا َ بُواْ 
(ٔ) 

 (ٕ)" يف ِ ْلَتا اْللَِّسا َوالَِّ يَ  رَمُلواْ َوَ ِمُلواْ الصَّاغِبَاتِ " 
 (ٕ)اْللَِّسا

 الْػَماِئَدِة اَيفَػٌَب  يف"  اَؿ اَّلّلُ َهَ ا يَػْوـُ يَلَفُ  الصَّاِدِ ْبَ  َ " 
ْلهُ "  َلَما  يُػَبشِّ ُُهْ  رَبػحُم  ِبَ ضْبٍَة مِّ  اْلتػَّْوَبة اَثٍلَ "  ِمَ  اْلُمَماِج ِي َ  َوالسَّاِبُقوَف اَلوَّلُوفَ "  اْلتػَّْوَبة أَوَّؿَ "  َػبػْ

ُلو َ َلْيُ ْ  راَيِت اَّللَِّ "  " يَػْوـَ اْلتػََّ اُب ْ  اعبَْْم ِ  يَػْوـَ َ َْمُوُ ْ  لِيَػْوـِ "   " يف اْل َّػَ ِؽ َ اِئ ْ  رَُّسواًل يَػتػْ
  اعْبَلَّات" َمَ   َخالِِديَ  ِفيَما أَبًَدا َهِ ِك َمَواِضُ  " " َجَزاُ ُهْ  ِ لَد َربِِّْ  َجلَّاتَوَأِخ اً يف اْلبَػيَِّلِة ُ ْ  " 

َلَما يف اْللَِّسا " اْللَّارْ ْحزَاِب َواعبِْ ِّ أََتْ  َمْوَما ِمَساءُ الَ   " َفَ  رَبَْتارْ  ِإالَّ  َ ِيَق َجَملَّ َ   َػبػْ
َ َلَوَ  اْلَ اِف ِيَ  "  َلَما يف اَلْحزَابْ ِإفَّ اَّللَّ َ  اَّللَِّ َوِرَسااَلتِهِ "  " َجا  َػبػْ  ْ َ بْ " َلَد  اعبِْ ِّ َفَ  تػَ  ِإالَّ َبَ ًغا مِّ

                                       
(. البيلة – ال  ؽ – الت اب  – م تْب التوبة – اؼبائدة – م تْب اللساءسور )  ٙم ات يف  ٛ( م  اعبلة َخاِلِديَ  ِفيَما أََبًدا ( وردت )  ٔ(  

.اؼبوضوْب( يف وْا الصَّاغِبَاِت َوالَِّ يَ  رَمُلوْا َوَ ِملُ ( أي جاءت يف سورة اللساء  لد اتية )  ٕ(  



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٚ٘ 

يًوا َبِصّبًامواض  )ط اضب / ٕٙٔٔسااؿ ر    يًوػا)(ِإفَّ اَّلّلَ َ اَف ظبَِ  وََ ػاَف اَّلّلُ ظبَِ
 ؟.يف سورة اللساء (َبِصّبًا

  -اؼبواض  هي: / ٕٙٔٔاعبواب ر   
 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض
 حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ  من خن
  الضبط والفوائد /

المػػػاانت والحػػػب اف اتيػػػة لػػػد   ( حق  مف خف حف جف ) الوؿاؼبوضػػػ  يف  -ٔ
 (. حف جففجاءت فجاءت يف اػبتاـ )  ( جف)  بدأت بػ

( فجاءت هلا  جف( فل  صت )  خن حن جن مم)  الثاٍلبيلما اؼبوض   -ٕ
 (. جن مم) 
يًواوردت )  / ٔ م حاة  حط مض ُّٱٱ(:ٕرة االمساف اتية )( يف بداية سو  َبِصّبًا ظبَِ
وهي متشابة م  انحية  َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ

 اللفب ال  لى أهنا م  اظباء   تواىل.
يف الق رف يف بداية اعبزء  م ة واحدة(  وََ اَف اَّلّلُ ظبَِيًوا َ ِليًماوردت )  / ٕ م حاة

 يل ىل مل خل ٱُّٱٱ:ة ا دة الولاية ابتية الوحيد لى  ومضب ما( ٛٗٔالسادس اتية )
 .َّ جه ين ىن من  خن حنجن يم ىم مم خم حم جم

 َولَػْو َردحوُك ِإىَل  )( فَػػُ دحوُك ِإىَل اَّللِّ َوال َُّسػوؿِ  ) ط اتيتػْبباضػ / ٕٚٔٔسااؿ ر ػ  
 ؟.( يف سورة اللساء ال َُّسوؿِ 

  -اتيتْب هي: / ٕٚٔٔاعبواب ر   
 خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ -ٔ



 ٙٚ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اللساء َّ  هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من
  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ

 ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن
 .اللساء َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
  الضبط والفوائد /

 يك ) الثػػاٍلبيلمػا يف اؼبوضػ  (  هن من خن حن ) ِب صػ  صػػي ة الوؿاؼبوضػ  يف 
 ا ػدة الػزايدة للموضػ   لػى  ومضػب هبصي ة أ وؿ (  رن  مم ام يل ىل مل

 .اؼبتأخ 
ك إىل رسوؿ   وإىل ( ي وف ب د تفصيله ود حه م    مث رد الم  ) يءم   الو 

 .ردوك إىل   : ولوأوىل الم ، فقد ذب    لى لساف القارئ
  ليػػكولػػوال فضػػ    ) /  (ٖٛ...  لػػي  ولػػوال فضػػ    اتيتػػْب )  م حاػػة /

...ٖٔٔ :)- 
 الثػاٍلاؼبوضػ   يف( واػب ػاب    لػي  خػاص ابؼبػاملْب ) الوؿاؼبوضػ   يفاػب ػاب 

ديًب    لى  بادك اؼبػاملْب ِبهنػ     الوؿ(. فاؼبوض    ليك خاص ب سوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص )
(.  َوِإَذا َجػاَءُهْ  أَْمػٌ  ِمػَ  اْلَْمػِ  َأِو اػْبَػْوِؼ أََذاُ ػوا بِػهِ  يتبووا الشي اف  ِػاؿ اؼبلػافقْب )

   إشباً أو يـ  به ب يئاً مث َيتى ل سوؿ   حيل  له أمػه   خاص دب  ي ت الثاٍلواؼبوض  
يفوػػ  مث جػػػاء وموػػه دػػػمود ولػػوال فضػػػ     لػػى رسػػػوله ملسو هيلع هللا ىلص لضػػلته  ائفػػػة الشػػػمود 

 ول      شفم  للبيه ملسو هيلع هللا ىلص .

 ؟.(يَػْوـِ اتِخ ِ ِإف ُ لُتْ  تُػْاِمُلوَف اِبَّللِّ َوالْ )    م ة وردت / ٕٛٔٔسااؿ ر   
يف  مػػػػ  ف(  ِإف ُ لػػػُتْ  تُػْاِملُػػػػوَف اِبَّلّلِ َواْليَػػػػْوـِ اتِخػػػػ ِ وردت )  / ٕٛٔٔاعبػػػواب ر ػػػػ  
 -اللور (: –السور ) اللساء 

 خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٚٚ 

 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -ٕ
 .اللور َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  الضبط والفوائد /
 ّٰ  ِّ ) وبوػػػػػدها يف اللػػػػػور( مب هئ مئ هي يف اللسػػػػػاء بوػػػػػدها )

(  بػػ  هيمػػ  ) الػػ اؿ:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي  لػػى ومضػػب مما(  مئ زئ رئ
 ا ػدة ربػط ر  لػى و اللػواو ( مػ   ِّمػ  ) الػواو (، وأيضا م بط  ِّم  ) الواو 

 .اس  السورةح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  
 ؟.( َخيػْ ٌ  َأَذِلكَ  () َخيػْ ٌ  َذِلكَ  مواض  )ط اضب / ٜٕٔٔسااؿ ر   
ػػ ٌ  َذلِػكَ أمػػا )  / ٜٕٔٔاعبػواب ر ػػ   مػ ات يف السػػور ) اللسػػاء  طبػػ ( وردت  َخيػْ

 الػػػ  : ) ابعبملػػػة االمشػػػائية ومضػػػب ما اةادلػػػة ( –الػػػ ـو  –ا سػػػ اء  –ال ػػػ اؼ  –
ػػ ٌ  َذلِػػػكَ  اللسػػاء ال ذبػػػادلوا إسػػ اء " ( أي  ال ذبػػػادلوا( وموػػُب )  " ؼبػػػ   ػػ ؼ الػػػ ـو َخيػْ
  -:( أي سورة ال  اؼ   ؼسورة اةادلة، وموُب ) 

 خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من

 رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٕ
 .ال  اؼ َّ نث مث زث رث يت  ىت نت زتمت

 .ا س اء َّ مغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -ٖ
 ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -ٗ

 .ال ـو َّ هئ مئ خئ حئ جئيي
 ىن من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -٘

 .اةادلة َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين
  الضبط والفوائد /

( وادػػػَبؾ حػػػػ يف  جغ مع جع مظريػػػٍب اللسػػػاء وا سػػػ اء بوػػػدها متشػػػابه )  -ٔ
 يف اس  السورتْب. اؽبمزةو  السْب

 يف  ا ة   و ا ة ال سوؿ.يف اللساء أت   -ٕ



 ٛٚ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يف ال  اؼ يف لباس التقو . -ٖ
 يف ا س اء يف إيفاء ال ي . -ٗ
 يف ال ـو يف إيتاء ذي الق ر واؼبس ْب واب  السبي  حقه. -٘
 يف اةادلة يف تقدَل صد ة اذا انجوا ال سوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. -ٙ

 -الصافات (: –ف ( فوردت م تْب يف السور ) الف  ا َخيػْ ٌ  َأَذِلكَ أما ) 
 .الف  اف َّ مب زب رب يئ  ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّٱ -ٔ

 .الصافات َّ مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
اف  لػى  ا ػدة  ػالف    ػاؼملمػا مػ   القػاؼمػ بط  ( ٌّالف  اف سبقتما  لمة ) يف  -ٔ

و  صت يف ، ربػػػػط حػػػػ ؼ مػػػػ  اؼبوضػػػػ  اؼبتشػػػػابه مػػػػ  حػػػػ ؼ مػػػػ  اسػػػػ  السػػػػورة
 الصافات.

  اك يق ىق( وبوػػػػػػػدها يف الصػػػػػػػافات )  ّٰ ِّ ُّالف  ػػػػػػػاف ) بوػػػػػػػدها يف  -ٕ
 اللػوف(  بػ   ُّمػ  )  اؽبمػزة:  ا ػدة الَبتيػ  اؽبجػائي لػى  ومضػب مما(  لك
 (.ىقم  ) 

( مَػػػػػػِدايًّ  َوَأْحَسػػػػػػ ُ  )(َصِْويػػػػػ ً  َوَأْحَسػػػػػػ ُ اضػػػػػبط مواضػػػػػػ  ) / ٖٓٔٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػػ  
 ؟.(تَػْفِسّبًا َوَأْحَس َ  ()َمِقيً   َوَأْحَس ُ )

 –يف السور ) اللساء  م  ف( فوردت  َصِْوي ً  َوَأْحَس ُ أما )  / ٖٓٔٔاعبواب ر   
  -:ا س اء (

 خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ -ٔ
 ىل مل خل هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من
 .اللساء َّ َّ......ىم مم خم حم جم يل

 جف مغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -ٕ
 .ا س اء َّ  حم.... حكجك مق حق مف خف حف



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  /الضبط والفوائد 
 ( جك مق حق مف خف حف جف وبوػػدها يف ا سػػػ اء )(  مل خل يف اللسػػاء بوػػػدها ) -ٔ

مػػ   الػػواو(  بػػ   مل خلمػػ  )  اؽبمػػزة:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما
 (.حف جف)
فػوردت  ػ  واحػدة  ( تَػْفِسػّبًا َوَأْحَسػ َ  ( و ) َمِقػيً   َوَأْحَسػ ُ  و ) ( مَِدايًّ  َوَأْحَس ُ أما ) 

حبسػ  السػورة   ا دة الولاية ابتية الوحيػدة لى  ومضب مارف ملما م ة واحدة يف الق  
 -الٍب وردت فيما:

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -ٔ
 .م َل َّ مت خت حت جت

 .الف  اف َّ نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٕ

 .الف  اف َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

  الضبط والفوائد /
 ، ويف يػػم   ايء( مػ   ختمػ   لمػة )  اليػاء( م بط  خت حتيف م َل بودها )  -ٔ

اف أهنػا أتػػ   ػالف   ػػاؼ ملمػا مػ  القػػاؼ ( مػ بط  متالف  ػاف اؼبوضػ  الوؿ ) 
.  ا دهتا ربط ح ؼ م  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػ  السػورةوه ك  أوال

الػػ ي أتػػ   الوحيػػد( وهػػو  مم خممػػ  الف  ػػاف )  الثػػاٍلإذف يف اؼبوضػػ  
 .مفتوحة(  خم)  موففيه 

ؼبا وص   ( مت زت ) الوؿ: التأم  للموُب  ا دةالف  اف  لى  موضوي مضبط -ٕ
( ملاسػبة لتػدؿ  لػى مسػتق ه  يف  متاه  اعبلة ِبهنػ  خػّب مسػتق  فأتػ   لمػة ) 

يوارضػوف  (َواَل ََيُْتومَػَك دبَثَػ ٍ ) ؿ:  ػا :الثػاٍلويف اؼبوضػ  اعبلة وراحتم  وهي القيلولػة، 
لَػػاَؾ اِبغْبَػقِّ ) بػه اغبػق ويػػدفووف بػه رسػالتك أي: أمزللػا  ليػػك  (تَػْفِسػػّبًا ْحَسػ َ َوأَ ِإالَّ ِجئػْ

 ػػ ران جاموػػا للِػػق يف مواميػػه والوضػػوح والبيػػاف التػػاـ يف ألفاظػػه، فمواميػػه  لمػػا حػػق 



 ٓٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وصدؽ ال يشوبا اب   وال دبمة بوجه م  الوجوك، وألفاظه وحدودك لألدياء أوضم 
 (. تفسّب السودي. ) ألفاظا وأحس  تفسّبا مبْب للمواٍل بياان  ام 

 ؟.( يُ ِيُد الشَّْي َافُ  ط مواض  )اضب / ٖٔٔٔ سااؿ ر  
ػػػػْي َافُ وردت )  / ٖٔٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ    –يف السػػػػور ) اللسػػػػاء  مػػػػ  ف(  يُ ِيػػػػُد الشَّ

  -اؼبائدة (:
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 .اللساء َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن
  الضبط والفوائد /

الػػٍب يف اللسػػاء  ومضػػبط(  مل) واو ويف اؼبائػػدة بػػ  (  يي ) لػػواوابيف اللسػػاء  -ٔ
 . ا دة الزايدة للسورة ال وؿ لى 

 لى  ومضب مما(  جم يل( وبودها يف اؼبائدة )  ٰى  ٰربودها يف اللساء )  -ٕ
 (. جمم  )  الواو(  ب   ٰىم  )  الضاد:  ا دة الَبتي  اؽبجائي

 ؟.( محِبيًلاَضَ اًل )  ( َضَ اًل َبِويًدا ط مواض  )اضب / ٕٖٔٔسااؿ ر   
 -:م ات  لما يف اللساء أرب (  َضَ اًل بَِويًدا وردت ) / ٕٖٔٔاعبواب ر   

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 .اللساء َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

 ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ مم  ام يل ىل مل يك

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ -ٖ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٛٔ 

 لك اك يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث
 .اللساء َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك

 .اللساء َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -ٗ
  الضبط والفوائد /

(، وأيضػػػػػا  حئ - ىل - ٰى )  لمػػػػة الضػػػػػ ؿ  الربوػػػػػةسػػػػبقما يف اؼبواضػػػػػ  
( وموضػػػػػػ   زي -   يف - خي)  ( مواضػػػػػػ  ٖسػػػػػػبقتما  لمػػػػػػات ال فػػػػػػ  ) 
 مث زث رث يت ىت( وه ا اؼبوض  بدأت اتية )  ىكواحدة ات   لمة الش ؾ ) 

 ( الش ؾ م  الش ؾ وخاسبته ض ؿ. ىث نث
 يل ىل مل خل ُّٱ(:ٖٙيف الحزاب اتية ) م ة واحدة( فوردت  محِبيًلاَضَ اًل أما ) 

 حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
، وحٌب تت   ها ا دة الولاية ابتية الوحيدة  لى  ومضب ما َّ يي ىي  مي خي

(  لى جم يل ىل مل خلال لمات ) مي ( م   ىيم   )  اؼبي جيدا اربط 
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة

 (؟. َوِإَذا ِ يَ  ؽَبُْ  تَػَواَلْواْ  اضبط مواض  ) / ٖٖٔٔسااؿ ر   
مػػ ات يف السػػور  ثػػ ث(  َوِإَذا ِ يػػَ  ؽَبُػػْ  تَػَوػػاَلْواْ  وردت )/  ٖٖٔٔاعبػػواب ر ػػ  

 -(:اؼبلافقوف - اؼبائدة –اللساء )
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ رت يب  ىب نب
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ

 .اؼبلافقوف َّ ىن من خن حن



 ٕٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
 ( رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ) ء واؼبائػػدةتشػػابه الػػ ي جػػاء بوػػدها يف اللسػػا -ٔ

 خن حن  جن( وبوػػػػػػدها يف اؼبائػػػػػػدة )  مب زبوبوػػػػػػدها يف اللسػػػػػػاء ) 
مػػػػػ   الػػػػػ اء : ا ػػػػػدة الَبتيػػػػػ  اؽبجػػػػػائي لػػػػػى  ومضػػػػػب مما(  ين ىن من

 (.  جنم  )  القاؼ(  ب  زب)
ا درة قوف  لى  فاؼبلافاء ملما م  الفاء ( م بط  حم جمبودها يف اؼبلافقوف )  -ٕ

 .م  ح ؼ م  اس  السورةربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه 
ُ َوِإىَل  ) ، ( ٜ٘..... ِإىَل اَّللَِّ َوال َُّسػػػػػػػػػػوؿِ اتيتػػػػػػػػػػْب )  م حاػػػػػػػػػػة / ِإىَل َمػػػػػػػػػػا أَمْػػػػػػػػػػػَزَؿ اَّللَّ

 -(: ٔٙ.....ال َُّسوؿِ 
: رد المػػ  إىل   وال سػػوؿ لف أمػػ  ال سػػوؿ هػػو ( ِإىَل اَّللَِّ َوال َُّسػػوؿِ ) : اؼبوضػػ  الوؿ

 . و  لل سوؿ أم اً غّب أم    إىل  ب  ال سوؿم    فالم  واحد وزايدة 
: لو   توجد إىل  ب  ال سوؿ لت ّب ( ِإىَل َما أَمْػَزَؿ اَّللَُّ َوِإىَل ال َُّسوؿِ ) : اؼبوض  الثاٌل

فمجئ  ،    تواىل    لوًا  بّباً اؼبوُب ولتِوؿ إىل أف ال سوؿ يُلّزؿ ال ت  مث
مفسه ليست ق  ؽب   ما  ( َوِإىَل ال َُّسوؿِ )  واثمياً ،  ( َزَؿ اَّللَُّ َما أَمػْ )   أوالً : اؼبلافقْب إىل

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ يف سورة اؼبلافقْب أو غّب ذلكورد 
 .َّ ىن من خن حن جن  يم

 - اِبَّللِّ  َوحَيِْلُفػػػػوفَ  - اِبَّللِّ  حَيِْلُفػػػػوفَ  اضػػػػبط مواضػػػػ  ) / ٖٗٔٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  
ِلُفوفَ  ِْ ِلُفوفَ  - اِبَّللِّ  َسَي ِْ  (؟. َلُ  ْ  حَيِْلُفوفَ  - اِبَّللِّ  َوَسَي

يف السػػور مػ ات  ثػ ث(  اِبَّللِّ  حَيِْلُفػوفَ  وردت )/  ٖٗٔٔاعبػواب ر ػ  
 -(: التوبة –) اللساء 

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث
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 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .التوبة َّ خن حن جن

 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٖ
 زب رب يئ ىئنئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر
 يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب
 .التوبة َّ لك اك يق ىق يف  ىف

 يه ٹٱٹٱُّٱ(:ٙ٘يف التوبة اتية ) واحدة م ة( فوردت  اِبَّللِّ  َوحَيِْلُفوفَ أما ) 
يف  الوحيدةوهي  َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 الق رف.

ِلُفوفَ  أمػػا ) ِْ ِلُفوفَ  ( و ) اِبَّللِّ  َسػػَي ِْ واحػػدة  مػػ ة( فػػوردت  ػػ  واحػػدة ملممػػا  اِبَّللِّ  َوَسػػَي
 -التوبة:سورة فقط يف 

 يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ٱُّٱ -ٔ
  يت ىت نت مت زت رتيب ىب نبمب  زب
 .التوبة َّ زث رث

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٕ
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .التوبة َّ  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 -(:ادلةاة – اؼبوض  الخّبالتوبة يف السور ) م تْب( فوردت  َلُ  ْ  حَيِْلُفوفَ أما ) 
 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث ُّٱ -ٔ

 .التوبة َّ يل  ىل مل يك

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -ٕ
 .اةادلة َّ حك جك مق  حق مف خفحف



 ٗٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
 رئالػػػػػػػٍب وردت يف التوبػػػػػػػة جػػػػػػػاء مومػػػػػػػا يف سػػػػػػػياؽ اتايت ) (  ين ىن ) مواضػػػػػػػ  -ٔ

 (. ين ىنلػػ )  ضاب ا( ويف غّبها   صيت. فاجولما  زئ
( والخػػػػػ  بوػػػػػد  خليف التوبػػػػػة أحػػػػػد ا بوػػػػػد )  موضػػػػػوْب( يف  رئ ّٰأتػػػػػ  )  -ٕ

 مل خل( م  )  يل(ػ والحب أمه بودها أت  مي  اعبم  )  ِّ)
(،  رئ ّٰ  ِّ( مػػػػػػػػ  )  يئ ىئ نئ مئ زئ( و )  ىل
 (.رئو  َيت موما ) ابلواويف التوبة  الوحيدة( فمي  اِبَّللِّ  َوحَيِْلُفوفَ أما ) 

( أتػ  يف سػياؽ  ٍّ ٌّبيلمػا )  صدر رية( أت   ّٰ  ِّ)  -ٖ
سػط، وأتػ  و  لمػة ال  واوملمػا مػ   الػواوومػ بط  الوحيػدة( وهػي  وسػ مااتية ) 

( يف اتيػػػػػة الوىل الػػػػػٍب أتػػػػػ  فيمػػػػػا   زب - ىئال لمػػػػػات التاليػػػػػة: ) 
 ٌّ ( يف اتية الثاميػة الػٍب أتػ  فيمػا ) يه( و ) ّٰ  ِّ)
(  يه - زب - ىئ: اتايت الٍب أت  فيما ال لمات ) إذف(،  ٍّ
 (. ٍّ ٌّ - ّٰ  ِّ)  ابلسْبأت  

(  نث مث( ) ٔٔمػػػػ  التوبػػػػة وهػػػػو بدايػػػػة اعبػػػػزء ) اؼبوضػػػػ  الخػػػػّباب ػػػػي  -ٗ
( نث مث(، وأيضػا أتػ  )  الوحيدة ال ي   َيت موػه اسػ  اعبػ ؿ ) 

 يف سورة اةادلة.
ِإْف  ( اللسػػػاء، ) ِإْحَسػػػاانً  ِإالَّ  ِإْف َأَرْدانَ  مواضػػػ  )ط اضػػػب / ٖ٘ٔٔسػػػااؿ ر ػػػ  

 ؟.التوبة ( اغبُْْسَُب  َأَرْداَن ِإالَّ 
 -اؼبواض  هي: / ٖ٘ٔٔاعبواب ر   

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 خي جيحي يه ىه مه جه  ينىن من خن حن جن يم
 .التوبة َّ ٰذ  يي ىي مي



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط والفوائد /
الق ػػ  مػػ   ػػزة (، مػػ بط  جي يهويف يػػوم  )  (  يق ىق يف اللسػػاء )

مػػػ  اللػػػ  يف اسػػػ  يػػػوم ، أيضػػػا مػػػ بط  زةاؽبمػػػ، و  تػػػ د اءاللسػػػ ػػػزة ( مػػػ  يق)
 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػػ   ء  لػػىامػػ  اللسػػاللػػ  ( مػػ  يق)

 .ح ؼ م  اس  السورة
 ؟.( َفَأْ ِ ْض َ لػُْم ْ  ط مواض  )اضب / ٖٙٔٔسااؿ ر   

ُم ْ  وردت ) / ٖٙٔٔاعبػػواب ر ػػ   يف السػػور ) اللسػػاء مػػ ات  أربػػ (  فَػػَأْ ِ ْض َ ػػلػْ
 سػػػجد اللسػػػاء ": ) ابعبملػػػة االمشػػػائية ومضػػػب ما ( السػػػجدة -موػػػاـ ال – موضػػػواف

ُم ْ   -:( " و   أموامم  َفَأْ ِ ْض َ لػْ
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ زي ري ٰى ين  ىن نن
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ رب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 خن حنجن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٖ

 .المواـ َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من
 .السجدة َّ  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
 ين  ىن نن من زن رن مم ) اؼبوضػػ  الوؿ يف اللسػػاء: -ٔ

 (.يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ) اؼبوض  الثاٍل،  ( ري ٰى
خػػاص  فاؼبوضػػ  الوؿ: اؼبوػػُب ا ػػدة التأمػػ   لػػى  ػػلم  ُيضػػبط مػػا بوػػد فػػأ  ض 

إذ جػاءوا حيلفػػوف لػػه ف ػػاف المػ  مػػ    ابؼبو اػػة ؽبػػ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بوجػود اؼبلػػافقْب مػػ  اللػػيب
واؼبقصػػود اب  ػػ اض هلػػا  ػػدـ لػػػومم  أو ؾبػػادلتم  فيمػػا فولػػوك لف    شػػ  أمػػػ ه  

 ل سوله .



 ٙٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 وػػدـ وجػػوده  مػػ  اللػػيبجػػاء التو ػػ  بوػػد إ ػػ اض و  تػػ د اؼبو اػػة ل واؼبوضػػ  الثػػاٍل
 .( فََِْذا بَػَ ُزوْا ِمْ  ِ لِدؾَ )  زوا م   لدك ب إذ أهن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 يف المواـ م  خيوض يف رايت   فا  ض  له. -ٕ
 يف السجدة جاءت اخ  رية م  السورة وه ك سملة. -ٖ

واحدة فقط يف سورة اؼبائدة اتية  م ةيف  فاءب  (  حن جن)  وردت م حاة /
 يم ىم مم  خم حم جميل ىل مل خلٱُّٱ(:ٕٗ)

 مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من حنخن جن
 ا دة الولاية ابتية  لى  ومضب ما َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ييىي
 .الوحيدة

 ؟.( ؽبَُّ ْ  ُق فػَ  - ؽبَُّ ْ  َوُ   ط مواض  )اضب / ٖٚٔٔسااؿ ر   
  / ٖٚٔٔاعبواب ر   

 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ زي ري ٰى ين  ىن نن

 .ا س اء َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

 لػػى  ومضػػب مما ( يم ىم)  ابلفػػاءويف ا سػػ اء  ( نن من ) ابلػػواواللسػػاء  يف -ٔ
 . ا دة الواو  ب  الفاء

( الػٍب وردت يف   ٰى(  بػ   لمػة )  ين  ىنأت  بصي ة أ وؿ يف اللسػاء )  -ٕ
 أي سورة اللساء.الزايدة يف السورة ال وؿ  ومضبط اؼبوضوْب   

 لػى  ومضػب مما ( حن( ويف ا س اء )  ري( يف اللساء )  ٰىبود  لمة )  -ٖ
(، وأيضػػا  حنمػػ  )  اؼبػػي (  بػػ   ريمػػ  )  البػػاء:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٛٚ 

 ا دة اء  لى س  م  ا  ال اءو  السْب( م   حنم   لمة )  ال اءو  السْبم بط 
 .ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

ػػ َوَمػػا ََيْتِػػيِم  )(ِمػػ  رَُّسػػوؿٍ  َوَمػػا َأْرَسػػْلَلااضػػبط مواضػػ  ) / ٖٛٔٔسػػااؿ ر ػػ    مِّ
ػ  رَُّسػوؿٍ  َمػا ََيْتِػيِم  ()ِم  رَُّسػوؿٍ  ِم   َػْبِلكَ  َوَما َأْرَسْلَلا()رَُّسوؿٍ   َ ػَ ِلَك َمػا أَتَػى()مِّ
 ؟.(ِم  رَُّسوؿٍ  ِإالَّ َمِ  اْرَتَضى()مِّ  رَُّسوؿٍ  ِم   َػْبِلِم  الَِّ ي َ 

اللسػاء يف السػور ) مػ  ف(  ؿٍ ِمػ  رَُّسػو  َوَما َأْرَسْلَلا وردت ) / ٖٛٔٔاعبواب ر   
 -(:إب اهي  –
 مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ -ٔ

 مج حج  مث هت مت خت حت جت  هب
 .اللساء َّ جخ مح جح

 زي  ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 .إب اهي  َّ هئ  مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي

  الضبط والفوائد /
( المػػه سػػبقتما اتيػػة الػػٍب ت لمػػ   مئ خئ حئ  جئيف اللسػػاء بوػػدها )  -ٔ

فقْب واف يوامػػ  ال سػػوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأف يقػػوؿ ؽبػػ  يف أمفسػػم   ػػوال  ػػ  ا ػػ اض اؼبلػػا
( ملاسبة ؼبػا  مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ميبلي ا، فأت  ) 

 ا ػػدة ربػػط  لػػى  ءاللسػػا  ػػزة( مػػ   خئمػػ  )  اؽبمػػزة بلمػػا، وأيضػػا مػػ بط 
 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 ابء( مػػػػػ   زنمػػػػ  )  البػػػػػاءط مػػػػ ب(  من زن رن بوػػػػػدها ) إبػػػػ اهي يف  -ٕ
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة اهي   لى بإ



 ٛٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

فقط يف سورة اغبج  اتية  واحدة م ةفوردت  ( رَُّسوؿٍ  مِّ َوَما ََيْتِيِم   )وأما 
  ا دة لى  ومضب ما َّ مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ٱُّٱ(:ٔٔ)

 .الولاية ابتية الوحيدة
فقط يف سورة ي  اتية  واحدة م ةفوردت  ( مِّ  رَُّسوؿٍ  َما ََيْتِيِم  )وأما  وأما 
 َّ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي ٱُّٱٱ(:ٖٓ)

 .الولاية ابتية الوحيدة  ا دة لى  ومضب ما
 اتية: واغبج المبياءيف سورة  م  ففوردت  ( ِم  رَُّسوؿٍ  ِم   َػْبِلكَ  َوَما أَْرَسْلَلا )وأما 
 المبياء. َّين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -ٔ
 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -ٕ

 .اغبجٱٱَّ ني مي زي ري ٰىين ىن نن من  زن رن مم ام يل
  الضبط والفوائد /

  ا ػػدة لػػى  ومضػػب مما(  يق ىق( ويف اغبػػج )  ىم مم خميف المبيػػاء بوػػدها ) 
 (. يق ىقم  )  الواو(  ب   خمم  )  اؽبمزة: اؽبجائي الَبتي 

 
فقػط يف سػورة  واحػدة مػ ةفػوردت  ( مِّ  رَُّسوؿٍ  ِم   َػْبِلِم  الَِّ ي َ  َك َما أََتىَ َ لِ  )وأما 

 َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ(:ٕ٘اتيػػػػػػػػػػػػػػػة ) الػػػػػػػػػػػػػػ ارايت
 .الولاية ابتية الوحيدة  ا دة لى  ومضب ما

تيػػػة ا اعبػػػ فقػػػط يف سػػػورة  واحػػػدة مػػػ ةفػػػوردت  ( ِمػػػ  رَُّسػػػوؿٍ  ِإالَّ َمػػػِ  اْرَتَضػػػى )وأمػػػا 
 َّ ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل ُّٱٱ(:ٕٚ)

 .الولاية ابتية الوحيدة  ا دة لى  ومضب ما
 –اغبجػػػػػ   –إبػػػػ اهي   –اللسػػػػػاء  مػػػػػ ات يف السػػػػور ) شبػػػػاف( وردت  خم حم: ) إذف

مسػاء : ) ابعبملػة االمشػائية ومضػب ما (اعبػ   –الػ ارايت  –يػ   –اغبػج  –المبيػاء 
 (. وحج المبياء وي  والتلسى ال ارايت  اعب  يف حج  إب اهي  ايحافاات

 (؟. ُي َاعُ  – لُِي َاعَ  اضبط مواض  ) / ٜٖٔٔسااؿ ر   
 -اؼبواض  هي: / ٜٖٔٔاعبواب ر   



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ -ٔ
 مج حج  مث هت مت خت حت جت  هب
 .اللساء َّ جخ مح جح

 ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٕ
 .غاف  َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
  والفوائد /الضبط 

يف سػػػورة  الػػػ ـزايدة  ومضػػػبط(  َّويف غػػػاف  ) (  حئ ) ابلػػػ ـيف اللسػػػاء  -ٔ
 . ا دة الزايدة للسورة ال وؿاللساء  لى 

(  رئ ّٰ ِّ( وبوػػػػػػدها يف غػػػػػػاف  )  مئ خئبوػػػػػػدها يف اللسػػػػػػاء )  -ٕ
 اليػاء(  بػ   مئ خئمػ  )  البػاء:  ا ػدة الَبتيػ  اؽبجػائي لى  ومضب مما

 (. ِّم  ) 

 (؟. َلَوَجُدواْ  )م ة وردت     / ٓٗٔٔسااؿ ر   
 -:   ا يف اللساء  م  ف(  َلَوَجُدواْ  وردت )/  ٓٗٔٔاعبواب ر   

 خب حب جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٔ
  مث هت مت خت حت جت  هب مب
 .امنساء َّ جخ مح جح مج حج

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ٱُّٱ -ٕ
 .امنساء َّ نث مث

  الضبط والفوائد /
 رث)  الثػػػػػػاٍلها يف وبوػػػػػػد ( مح جح مج ) الوؿيف اؼبوضػػػػػػ   بوػػػػػػدها
(  مجمػػ  )  اؽبمػػزة:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما(  مث زث
 (. رثم  )  الفاء ب  
السػػػػػياؽ  ػػػػػ   لػػػػػ  االسػػػػػت فار مػػػػػ     الوؿ( يف اؼبوضػػػػػ   مج حج) 



 ٜٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( أي الق رف ال  َل لمػه  مث زث رث  يت)  الثاٍلتواىل، ويف اؼبوض  
 السياؽ     تاب   الواي  الق اف ال  َل.

 (؟. حُيَ ُِّموَمكَ  – حُيَ ُِّموؾَ  اضبط مواض  ) / ٔٗٔٔؿ ر   ساا
 -و ما يلي: م ة واحدة   صي ة ملمما وردت  / ٔٗٔٔاعبواب ر   

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ رت يب ىب نب  مبزب

  الضبط والفوائد /
  ا ػػدة لػػى  ومضػػب ما(  ُّويف اؼبائػػدة )  ( حص ) يف اللسػػاء -ٔ

( َّ( و بلما يف اؼبائدة ) مس، و بلما يف اللساء ) الزايدة للموض  اؼبتأخ 
 الػػػػػواو(  بػػػػػ   مسمػػػػػ  )  اغبػػػػػاء:  ا ػػػػػدة الَبتيػػػػػ  اؽبجػػػػػائي لػػػػػى  ومضػػػػػب مما

(َّ.) 
 (؟. َحَ ًجا ) أي  وردت ال لمة / ٕٗٔٔسااؿ ر   
 -(: المواـ –يف السور ) اللساء    فم(  َحَ ًجا وردت ) / ٕٗٔٔاعبواب ر   

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن

 .المواـ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 (؟. َتْسِليًما )    م ة وردت ال لمة / ٖٗٔٔسااؿ ر   
 -(:الحزاب –اللساء يف السور ) م  ف(  ًماَتْسِلي وردت ) / ٖٗٔٔاعبواب ر   



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ 

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ

 نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٕ
 .الحزاب َّ رت يب ىب

  الضبط والفوائد /
يف التسػلي  غب ػ    توػاىل تسػليما  مػا، ويف الحػزاب يف الصػ ة  لػى يف اللساء 

  .اغببي    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 (؟. َوَلْو َأانَّ     م ة وردت ) / ٗٗٔٔسااؿ ر   
 -(:  ه –يف السور ) اللساء  م  ف(  َوَلْو أانَّ  وردت ) / ٗٗٔٔاعبواب ر   

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -ٔ
 .اللساء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين

 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف ٱُّ -ٕ
 . ػه َّ جن مم خم حم جم  هل مل

  الضبط والفوائد /
سػػػاء، ويف  ػػػه بوػػػدها لالمػػػوف ملمػػػا مػػػ  اللػػػوف مػػػ بط (  ىل يف اللسػػػاء بوػػػدها )

 ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػػ   لػػػى  ػه ػػػ هػػػاءملمػػػا مػػػ   اؽبػػػاءات( مػػػ بط مف)
 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

َلا َ َلْيِم ْ     م ة وردت ) / ٘ٗٔٔسااؿ ر     (؟. َ تَػبػْ
لَػػػػػا َ لَػػػػػْيِم ْ  وردت ) / ٘ٗٔٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ    –اللسػػػػػاء يف السػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  َ تَػبػْ

 -(:اؼبائدة
 جهين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
 مج حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ٱُّٱ -ٕ
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 حضجض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح
 .اؼبائدة َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

  الضبط والفوائد /
 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  ومضب ما(  خب ) الواوبزايدة  ةاؼبائديف  -ٔ
 حت جت هب( وبوػػػػػػػدها يف اؼبائػػػػػػػدة )  خم حم جمبوػػػػػػػدها يف اللسػػػػػػػاء )  -ٕ

 الفػاء(  بػ   جممػ  )  اؽبمػزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما(  خت
 (. هبم  ) 
  ين  ٱُّٱ(:٘ٗٔ( يف اتية ) جه  ين ) ال  اؼورد يف سورة  م حاة /

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 .َّ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ

 (؟. ا ْػتُػُلواْ أَمُفَسُ  ْ  ) أي  وردت / ٙٗٔٔسااؿ ر   
تُػلُػػػػوْا أَمُفَسػػػػُ  ْ  وردت ) / ٙٗٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ    – البقػػػػ ةيف السػػػػور )  مػػػػ  ف(  ا ػْ

تُػُلواْ )  الفػػػاء، يف البقػػػ ة بػػػزايدة ( اللسػػػاء  ا ػػػدة الػػػزايدة للسػػػورة  لػػػى  ومضػػػب ما(  فَػػػا ػْ
 -:ل وؿا
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ -ٔ

 نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
 .البق ة َّ خئ  حئ جئ يي ىي

 جهين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 (؟. ا فَػَوُلوكُ مَ     م ة وردت ال لمة ) / ٚٗٔٔسااؿ ر   
الموػػاـ  –يف السػػور ) اللسػػاء  مػػ ات ثػػ ث(  ا فَػَولُػػوكُ َمػػ وردت )/  ٚٗٔٔاعبػػواب ر ػػ  

 -:(" يف المواـ ا فَػَوُلوكُ مَ   اؿ اللساء ": )ابعبملة االمشائية ومضب ما ( موضواف
 ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
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 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 .المواـ َّ مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئنئ مئ  زئ

 مص  خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ -ٖ
 خف حف مغجف جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض
 .المواـ َّ  حق مف
  الضبط والفوائد /

 خف حفالموػػػاـ بوػػػدها )  موضػػويويف (  ين ىن من يف اللسػػاء بوػػػدها )
(  ين ىن منمػػ  )  اؽبمػػزة:  ا ػدة الَبتيػػ  اؽبجػائي لػػى  ومضػب مما(  مف

 (.مف خف حفم  )  الفاء ب  
 (؟. ْسَتِقيًماِصَ ا ًا مح     م ة وردت ) / ٛٗٔٔسااؿ ر   

يف السػػػػور ) اللسػػػػػاء  مػػػػػ  ف(  ِصػػػػػ َا ًا محْسػػػػَتِقيًما وردت ) / ٛٗٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -: بوا جاءت اؽبداية  بلما يف صبي  اؼبواض  ( موضوافالفتم  – موضواف

 .اللساء َّ  ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٔ

 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ  حل جل مك لك خك

 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ -ٖ
 .الفتم َّ  حي جي

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب ُّٱ -ٗ
 .الفتم َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج

  الضبط والفوائد /
  و ب  أخ  رية م  السورة. (....َوَم  يُِ ِ  اَّلّلَ َوال َُّسوؿَ  )  ب يف اللساء  -ٔ
 .اؼب اًلولد   السورة بدايةيف الفتم يف  -ٕ

ٍب وردت فقػط يف سػورة ال ( َفُأْولَِئَك َم َ  اضبط مواض  ) / ٜٗٔٔسااؿ ر   



 ٜٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.اللساء
 -:اؼبواض  هي / ٜٗٔٔاعبواب ر   

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ىف يث ىث  نث مثزث رث يت

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ خف حف جف مغ  جغ مع جع حطمظ
  الضبط والفوائد /

ة ، ويف دػػػ وط توبػػػالوؿلػػد  اؼبػػػلو   لػػيم  فػػػيم  ا ػػاع   وال سػػػوؿ يف اؼبوضػػ   -ٔ
 .الثاٍلاؼبلا ْب يف اؼبوض  

 الثػػػػػػػػػػػػػػاٍلوبوػػػػػػػػػػػػػػدها يف (  مت زت رت يب ) الوؿاؼبوضػػػػػػػػػػػػػػ  يف بوػػػػػػػػػػػػػػدها  -ٕ
( يبمػػػ  ) الػػػ اؿ:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما( حط)

 (. حطم  )  اؼبي  ب  
 (؟. أَمْػَوَ  اَّللُّ  اضبط مواض  ) / ٓ٘ٔٔسااؿ ر   

 السػػػػػور ) اللسػػػػػاء يفمػػػػػ ات  طبػػػػػ (  أَمْػَوػػػػػَ  اَّللُّ  وردت ) / ٓ٘ٔٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ  
 " أَمْػَوػَ  اَّللُّ  ": ) ابعبملة االمشائية ومضب ما ( الحزاب -م َل  – اؼبائدة – موضواف
 -:(لحزاب واللساء ؽب  مائدة ا - لى م َل

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ىف يث ىث  نث مثزث رث يت

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ حت جت  هب

  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّٱ -ٖ
 .اؼبائدة َّ  جن مم خم حم جم هل مل خلحل جل

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -ٗ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زنرن مم ام يل ىل
 .م َل َّ جئ يي ىي

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -٘
  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 .الحزاب َّ نن  من زن رن مم اميل ىل

  ضبط والفوائد /ال
(، جبأتػى بوػدها ) الثػاٍليف مف  الصفِة إال أمه يف اؼبوض   اؼبوضوْباللساء يف  -ٔ

( وبوػػػدها يف  ىت نت متاللسػػاء ومػػػ َل بوػػدها )  مػػػ  الوؿأمػػا اؼبوضػػ  
 ىق يفسػػاء، ويف مػػ َل ) لالمػػوف ملمػػا مػػ  اللػػوف ( مػػ بط  يتاللسػػاء ) 
َل  لػػى مػػ  مػػ   الػػ اءو اؼبػػي  ( مػػ   ىقمػػ  )  الػػ اء( و  يفمػػ  ) اؼبػػي  ( مػػ بط  يق

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 ( لهنما رج ف. مقيف اؼبائدة بودها )  -ٕ
 ( واؼبقصود زيد ب  حارثة. َّويف الحزاب )  -ٖ

 خل ُّٱ(:ٚ( اضافة ؼبا ذ   يف سورة الحزاب اتية ) ىت نتوردت )  م حاة /
 ىن منخن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
م ات يف الق رف  ث ثوردت (  ىت نت) وب ا ت وف  َّ  ىه مه جه ين

 -: ا دة الضبط ابلشو  لى  ومضب ما الحزاب ( –م َل  –ال  َل ) اللساء 
 ابْ زَ حْ الَ   َّ ػ ثُ َلَ  ْ مَ وَ  اءُ سَ اللِّ  *** ابْ تَ  ِ  الْ يف  ةٌ ثَ َ  ثَ  " ِمَ  اللَِّبيِّْبَ  "
 (؟. شحَمَداءُ َوال – َوالشحَمَداءِ  اضبط مواض  ) / ٔ٘ٔٔسااؿ ر   

ػػػػػَمَداءِ  وردت ) / ٔ٘ٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػػ   يف السػػػػػور  مػػػػػ  ف م سػػػػػورة اؽبمػػػػػزة ( َوالشح
 -(:الزم  –اللساء )
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٔ



 ٜٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اللساء َّ ىف يث ىث  نث زثمث رث يت
 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٕ

 .الزم  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
  الضبط والفوائد /

 لػػى  ومضػػب مما( رئ ّٰ ِّ)  ويف الزمػػ (  زث يف اللسػػاء بوػػدها )
( اب تبػػار  ِّمػػ  )  القػػاؼ(  بػػ   زثمػػ  )  اؽبمػػزة:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي

 م  ال لمتْب. الواواغب ؼ ال ي يلي 
 خل ٱُّٱ(:ٜٔفقط يف سورة اغبديد اتية ) م ة واحدة( فوردت  َوالشحَمَداءُ أما ) 
 ين ىنمن خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل
 .َّ خي حي جي يه ىه  مه جه

  ػزة  سػ ة، اربػط بػْب  ابلياء(  يت(  لمة )  رثء  ب  ) جا م حاة /
(  بػػػػػػػػ   خم(، لمػػػػػػػػه يف اغبديػػػػػػػد أتػػػػػػػػ  )  يت)  ايء( مػػػػػػػ  رث)
 (. خم)  واو( م   ىم)   زة ضمة( اربط بْب ىم)

 (؟. َوالصَّاغِبِْبَ  اضبط مواض  ) / ٕ٘ٔٔسااؿ ر   
 –اللسػػػػػاء يف السػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  َوالصَّػػػػػاغبِِْبَ  وردت )/  ٕ٘ٔٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ  

 -(:اللور
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ ىف يث ىث  نث زثمث رث يت
 جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اللور َّ  يه ىه مه جه ينىن من خن حن



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط والفوائد /
( م   نثم  )  السْبم بط  ( يث ىث  نث يف اللساء بودها )

 ا ػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػػ  اؼبتشػػػابه مػػ  حػػػ ؼ مػػػ  اسػػػ  اء  لػػػى سػػػاللسػػْب 
  ( يف اللور.خم حم جمفت وف )، السورة

 (؟. ُخُ وْا ِحْ رَُ  ْ  اضبط مواض  ) / ٖ٘ٔٔسااؿ ر   
 -:   ا يف اللساء  م  ف(  ُخُ وْا ِحْ رَُ  ْ  وردت ) / ٖ٘ٔٔاعبواب ر   

 .اللساء َّينٰى ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱ -ٔ
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خنحن
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي
 نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب

 .اللساء َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف
  الضبط والفوائد /

 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  ومضب ما(  يث ) ابلواو الثاٍلاؼبوض  يف  -ٔ
 .ص ة اػبوؼيف رية  الثاٍل، وأما اؼبوض  اللف ة للجماديف رية  الوؿاؼبوض   -ٕ

 (؟. امِفُ واْ  )    م ة وردت / ٗ٘ٔٔسااؿ ر   
 – موضوافيف السور ) اللساء م ات  أرب (  امِفُ واْ  وردت ) / ٗ٘ٔٔاعبواب ر   

 -(: موضوافالتوبة 
 .اللساء َّ ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٔ
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٕ

 يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نتمت زت  رت
 .التوبة َّ  مك لك اك يق ىق يف ىف



 ٜٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جن يمىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .التوبة َّ  جه ين ىن من خن حن

  الضبط والفوائد /
 الوحيػدة( وهػي  زن)  ابلفاءوردت يف مف  اتية إال أف الوىل ملما يف اللساء 

 (. خليف الق رف واب ي اؼبواض  أت  ) 
 (؟. ِملُ  ْ  َوِإفْ  - ِملُ  ْ  َوِإفَّ  اضبط مواض  ) / ٘٘ٔٔسااؿ ر   
 -اؼبواض  هي: / ٘٘ٔٔاعبواب ر   

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٱُّٱ -ٔ
 .اءاللس َّ حت جت  هب

 .م َل َّ رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

(  اك)  ابلسػ وفويف م َل  مشددةساء لِّ ال موفو  ( ري ) مشددة اللوفيف اللساء  -ٔ
 .) َمْ ََلْ ( واس  السورة لي  فيما ددة

سػػػػاء، لالمػػػوف مػػػ   مػػػ  ال لمتػػػػْباللػػػوف ( مػػػػ بط  ني ميبوػػػدها يف اللسػػػاء )  -ٕ
 ا ػػدة ربػػط َل  لػػى   مػػراء ملمػػا مػػ  الػػ اء ( مػػ بط  ىك مكوبوػػدها يف مػػ َل ) 

 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 (؟.  َاَؿ َ دْ  اضبط مواض  ) / ٙ٘ٔٔسااؿ ر   
 –يف السػور ) اللسػاء مػ ات  طبػ (   َػاَؿ  َػدْ  وردت )/  ٙ٘ٔٔاعبواب ر   

 -(:الزخ ؼ  –  ه – يوم  -ال  اؼ 
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ حت جت  هب مب
 ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٜ 

 ىننن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 .ال  اؼ َّ ني مي  زي ري ٰى ين

 .يوم  َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 . ه َّ جي ٰه مه جه  هن من ٱُّٱ -ٗ
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -٘
 .الزخ ؼ َّ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ

  والفوائد / الضبط
 (. أوؿ وأخ  موض يف    اؼبواض  أت  صدر رية إال اللساء والزخ ؼ )  -ٔ
 اللػػوفو اؽبمػزة ( مػ   مئمػ  ) اللػػوفو اؽبمػزة مػ بط (  هئ مئ يف اللسػاء بوػدها ) -ٕ

 .ءسالم  ال
( مػػػػػػ بط الوػػػػػػْب مػػػػػ  ال لمتػػػػػػْب مػػػػػػ   ػػػػػػْب  ىف يثيف ال ػػػػػ اؼ بوػػػػػػدها )  -ٖ

 ال  اؼ.
مػػػػ   الػػػػواو( و  ىل) مػػػػ   اليػػػػاء( مػػػػ بط  يل ىليف يػػػوم  بوػػػػدها )  -ٗ

 م  يوم . الواوو  الياء( م  يل)
 ا دة ربط ح ؼ مػ  اؼبوضػ  (  لى  ٗ – ٖ – ٕمت ضبط ما ورد يف اللقاط )  -٘

 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
( وهػػ ك سػػملة ولػػ  تلتػػب   ليػػك، أمػػا يف  ٰه مه جهبوػػدها يف  ػػه )  -ٙ

  يبػػة يف ال سػػ  مػػػ   اغبػػاءو اعبػػي  ( الحػػب حػػ ؼ  ٰى ٰرالزخػػ ؼ ) 
  ؼ.خيف اس  سورة الز اػباء ح ؼ 
( أت  فيما ٖٚ( و )ٓٚ( م  سورة اللساء اتايت )ٜٛيف الصفِة ) م حاة /

 يف ٹٱٹٱُّٱٱ(:ىقمو فة ِبؿ ) الوؿ( ول   يف اؼبوض  حج مث هتفقط )



 ٓٓٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مج حج مث هت مت خت ................ مل يك ىك  مك اكلك يق ىق

  َّ حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح

، و مفتوحػػػػة الثاميػػػػة الػػػػ ـ ( يَػُقػػػػوَل َّ لَ  اضػػػػبط مواضػػػػ  ) / ٚ٘ٔٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  
 ؟.مضمومة الثامية ال ـ(  َّ لَيَػُقولُ )

 مضػمومة الػ ـ الثاميػة (  َّ لَيَػُقػولُ  الصػ  يف القػ رف أف تػ د ) / ٚ٘ٔٔاعبواب ر ػ  
 طبػ  مفتوحػة الػ ـ الثاميػة ( لَيَػُقػوَل َّ  ) أمػا م ات يف القػ رف ال ػ َل، ٓٔحيث وردت 

ذا فػػػْ ( فصػػل  -الػػ ـو  – " الوؿ والثالػػث"  هػػػود –للسػػاء سػػور ) ا أربػػ مػػ ات يف 
 -:مضمومة ب ـف البا ي با مول  أ اػبمسةضب لا ه ك 

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ حض جض مص  خص حص مس خس
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٱُّٱ -ٕ

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .هود َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب

 ختحت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٖ
 .هود َّ  حج مث هت مت

  مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱ -ٗ

 .ال ـو َّ حك جك مق حق مف خف حف جف
 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -٘

 ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام

 .فصل  َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٓٔ 

  الضبط والفوائد /
 -: ا دة الضبط ابلشو  لى  مضب ما -ٔ

َل ْ * **** أََت ْ  طَبَْسةٌ  َمْفتُػْوَحةٍ  ِبَ ـٍ "  جف "  ِمَساُء ُهْوٍد َواْل حْوـُ َفصِّ
و ا  مفتوحة ب ـ(  جف ( أت  موما )ىف يث حيث وردت بداية اتية ) -ٕ

 .فصل و  هود م  الثالث اؼبوض يف  اثلتْب
. أوؿ( يف  َ َفُ وا الَِّ ي َ )  مفتوحة ب ـ(  جف بود ) موضوْبجاء يف  -ٖ  هود وال ـو
( ...َوِإفَّ ِملُ ْ  َلَم  لَّيُػَب َِّئ َّ د  ) ل اللساءجاء يف سورة  موض  واحدبقي لديلا  -ٗ

 وه ا ل  يلتب   ليك.
وم  اعبدي  ابل    امه ، ال ي ذ  تهفمي ما دا  مضمومة ب ـ(  َليَػُقوُل َّ أما مواض  ) 

 ب ـ(  لَيَػُقوَل َّ ....( و  صيت م  ) َولَِئ  َسأَْلتَػُم مواض  أت  موما يف بداية اتية ) ٚيف 
 .مفتوحة
 – ٕٜال  اؼ  – ٖٚم ة يف السور ) اللساء  ٔٔ(  َ َأف  َّْ وردت )  حاة /م 
 وال دا ي غبص ها. ( ٛاعباثية  – ٚلقماف  – ٜ٘،  ٛٙ هود – ٗٗ،  ٕٗ،  ٕٔيوم  

َلُ  ْ  اضبط مواض  ) / ٛ٘ٔٔسااؿ ر    َلهُ  بَػيػْ َلُ  ْ  - َوبَػيػْ لَػمُ  بَػيػْ  (؟.  َوبَػيػْ
َلُ  ْ  )أما  / ٛ٘ٔٔاعبواب ر    َلهُ  بَػيػْ  (ٖٚاتية )اللساء واحدة يف  م ة وردت ( َوبَػيػْ
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ:اؼبوض  الوؿ

 ا دة الولاية ابتية  لى  ومضب ما َّ حض جض مص  خص حص مس خس
 .الوحيدة
َلُ  ْ أما )  لَػمُ  بَػيػْ  –المفاؿ  –( فوردت أرب  م ات يف )اللساء موضواف   َوبَػيػْ

 -ال م (:

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  حض....هبمب خب حب جب



 ٕٓٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 .اللساء َّ مك .....نب مب زب رب يئ
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٱُّٱ -ٖ

 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك
 .مفاؿال َّ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي

 .ال م  َّ خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ -ٗ
  الضبط والفوائد /

وبوػػػػدها  ( ىئ ) ت ابقػػػػا:  بلمػػػػا والمفػػػػاؿاللسػػػػاء  موضػػػػوي يف وبوػػػػدها  بلمػػػػا  -ٔ
 .( خمأما يف ال م  فأت  يف  صة السد وجاء  بلما )  (،زب)

َتِِب  اضبط مواض  ) / ٜ٘ٔٔسااؿ ر     (؟. اَي لَيػْ
تَػػػػػِِب ايَ  وردت ) / ٜ٘ٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػػ    –يف السػػػػػور ) اللسػػػػػاء مػػػػػ ات  سػػػػػب (   لَيػْ

: ابعبملػة ا مشػائية ومضػب ما ( الفجػ  -اللبػأ  –اغبا ة  –الف  اف  –م َل  –ال م  
 -:( مبأ اللساء وم َل يف  م  الف  اف وحق الفج  اي إخواف) 
 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ حض جض مص  خص حص مس
 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٕ

 .ال م  َّ خض حض جض مص خص حص مس خس
 جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٖ

 .م َل َّ  حف جف مغ
 .الف  اف َّ زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٗ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٓ 

 .اغبا ة َّ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ -٘
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ُّٱ -ٙ

 .اللبأ َّ  ري ٰى
 .الفج  َّ ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٚ

 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه  ما جاء بودها  لى سلضبط الضبط والفوائد /
 -:م  ح ؼ م  اس  السورة

 ساءلالموف ( م   مس) موف (  حص مس يف اللساء بودها ) -ٔ
 م . ال اؼ ( م    مص)  اؼ (  حض جض مص خصيف ال م  بودها )  -ٕ
 .  يػمي  م( م   مظ( اؼبي  م  )  مع جع مظ ي م َل بودها )  -ٖ
  اف.  الف راء( م  ٰىم  )ال اء ( ري ٰى ين ىنيف الف  اف بودها )  -ٗ
 .هاغبا ػ هاء( م   خضم  )  اؽباء(  خض حض جضيف اغبا ة بودها )  -٘
( مػػ   ٰىمػػ  )  البػػاء( و  ينمػػ  )  اللػػوف( مػػ بط  ٰى ينيف اللبػػأ بوػػدها )  -ٙ

 ػأ.لبم  ال الباءو اللوف 
 من خنوأخػّبا سػورة الفجػ  ةهػ ك أدػم  ريػة يو فمػا ال ثػّب مػ  اؼبسػلمْب )  -ٚ

 (. ىن
 (؟. ا َ ِايًمافَػْوزً  اضبط مواض  ) / ٓٙٔٔسااؿ ر   
يف السور ) اللساء م ات  ث ث(  فَػْوًزا َ ِايًما وردت )/  ٓٙٔٔاعبواب ر   

 فَػػْوًزا َ ِايًمػا فػاز اللسػاء ": ) ابعبملة ا مشػائية ومضب ما ( الفتم -الحزاب  –
 -:( " يف الحزاب والفتم

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ حض جض مص  خص حص مس خس

 مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب  ٱُّٱ -ٕ
 .الحزاب َّ جس مخ جخ



 ٗٓٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت ٱُّٱ -ٖ
 .الفتم َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق  يف

 َسػػلُػْاتِيِم ْ  - َأْجػً ا َ ِايًمػا َفَسػْوَؼ مُػْاتِيػهِ  اضػبط مواضػ  ) / ٔٙٔٔسػااؿ ر ػ  
 (؟. َأْجً ا َ ِايًما َفَسيُػْاتِيهِ  - َ ِايًما َأْجً ا

   ػػػا يف  مػػػ  ف(  َأْجػػػ ًا َ ِايًمػػػا َسػػػْوَؼ مُػْاتِيػػػهِ فَ  وردت ) / ٔٙٔٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -:اللساء

 حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه

  الضبط والفوائد /
، والثػػاٍل يف التاسػػ مػػ  اغبػػزب  ال ابػػ  : الوؿ يف بدايػػة ال بػػ بدايػػة ربػػ    ػػا يف 

 (.    ا يف اعبزء اػبام )  الواد م  اغبزب  الثالثبداية ال ب  
م  اللساء يف اعبزء السادس  اؼبوض  الثالث( أت  يف  َ ِايًما َأْج ًا َسلُػْاتِيِم ْ أما ) 
  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ٱُّٱ(:ٕٙٔاتية )
 جه هن من خن حن  جن مم خمحم جم هلمل خل حل
 يف الق رف. الوحيدةِبهنا  ومضب ما َّ  حي جي ٰه مه
يف الق رف يف سورة الفتم اتية  م ة واحدة( أيضا وردت  َأْج ًا َ ِايًما َفَسيُػْاتِيهِ وأما ) 

 خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ(:ٓٔ)

 َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٓ٘ 

ٱ:ابلقتاؿ( ٜٓوبدأت الصفِة ) ابلقتاؿ( ٜٛلصفِة )امتم  ا م حاة /
  مق حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مضخضُّٱٱ

 جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم
 .َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه

 ابهلل أملػوا فبػ أ ػو  إديػاانً  ال اسخوف يف الولػ و  لك  سوؼأس ع م   السْب دة /ئفا
لهنػا تشػػم  صبيػ  اؼبػاملْب أ   ػػواـ اؼبػاملْب أمػػا  يف  ػوا بػػْب أحػد مػ  رسػػله و  سػلهر و 

 اتيػة، ول ا  ام  هناية لولماء ف اف حساب  أس ع وأج ه الثامية فمى خاصة اب اتية
الوىل اػباصػػة بوػػواـ اؼبػػاملْب و ػػاف   غفػػوراً رحيمػػاً وذلػػك لهنػػ  والبػػد  ػػد فولػػوا مػػ  

الول  و   يفىب . أما الج  الواي  فقد ورد م  ال اسخوف السيئات وال موصـو بود الل
. وم حب إحت ؼ اػب اب أيضػاً درجتم  ، و  تواىل أ لى وأ ل ت    اؼب ف ة لولو 

اؼبوضػ  الوؿ  يفاؼبف د ال ائػ  ال ائػ      اؼبوضوْب ف اف اػب اب بصي ة ضمّب  يف
الول  م   ( وه ا لق ب أه  َسلُػْاتِيِم ْ  ) اعبم  اؼبت ل  وبص ية ضمّب  (َفَسْوَؼ مُػْاتِيهِ )

فو ػػاء صبا ػػة  : القػػ ب لضػػمّب اؼبػػت ل  و اػػي  الجػػ  للجمػػ  )  وعبزيػ    ػػاءك ؽبػػ 
  . اي ( و  اء    له  أ ث  م    اء ف د

َواْلُمْسَتْضػَوِفَْب ِمػَ  الّ َِجػاِؿ َواللَِّسػاء  اضػبط مواضػ  ) / ٕٙٔٔسااؿ ر ػ  
يف سػػػػػػورة  ( اْلُمْسَتْضػػػػػَوِفَْب ِمػػػػػػَ  الّ َِجػػػػػاِؿ َواللَِّسػػػػػػاء َواْلِولْػػػػػَدافِ  الَّ إِ  )( َواْلِولْػػػػػَدافِ 
 ؟.اللساء

 -اؼبواض  هي:/  ٕٙٔٔاعبواب ر   
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
 .اللساء َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي



 ٙٓٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ  جب هئ مئ

  /الضبط 
 الثػػاٍل( وبوػػدها يف  من خنبوػػدها )  الوؿب  يف اتيػػة بوػػدها: يف حيػػدث اللػػ

 (. ال ي   الوا ال مست ي  حية: ) ابعبملة االمشائية ومضب ما( حئ جئ يي)
 خئ حئ جئ يي ) اتيػػةالثاميػػة سػػببه بقيػػة  اتيػػة يف ( ٰىبػػػ )  ا سػػتثلاء فائػػدة /
 . فتأم  اؼبوُب.( هئ مئ
( وردت ب  ٕٚٔاء اتية )م  سورة اللس اؼبوض  الثالثيف  / ٔم حاة  -ٔ

 مث هت متخت حت جت ٱُّٱٱفامتبه اي لبي : الولداففقط  مساءوال  رجاؿ

 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج
  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض
 .َّ  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مفخف

 -أخ ي : موضوْب( يف  جغوردت  لمة )  / ٕ م حاة
 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ٱُّٱ -ٕ

 حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس
 جك مق حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ
 .اللساء َّ  خل حل جل مك لك خك حك

 .اؼبزم  َّ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّٱ -ٖ

يف سػورة  واحػدة ومػ ةم ات يف اللساء واللوف فيما م سػورة  ث ثأي أهنا وردت 
(  ىي)  ابلػػواومػػ  اللسػػاء  الثػػاٍلو الوؿ اؼبزمػػ  واللػػوف فيمػػا مفتوحػػة، واؼبوضػػ  

 .واو  م  اللساء واؼبزم  ب الثالثو 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٓٚ 

 (؟. َربػََّلا َأْخ ِْجَلا )    م ة وردت / ٖٙٔٔسااؿ ر   
يف السور ) اللساء م ات  ث ث(  َربػََّلا َأْخ ِْجَلا وردت )/  ٖٙٔٔاعبواب ر   

 -(: فا   -اؼباملوف  –
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 .اللساء َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 .اؼباملوف َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱ -ٕ
 خض  حضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱ -ٖ

 مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 .فا   َّ حك جك

  الضبط والفوائد /
ا خػػ اج مػػ  الق يػػة الاػػا  أهلمػػا، بيلمػػا يف (  ىه مه جه يف اللسػػاء بوػػدها )

 ج م  اللار ) مووذ ابهلل ملما (.و اؼباملوف وفا   ي يدوف اػب  
 (؟. ِمْ  َهِ كِ  ) أي  وردت / ٗٙٔٔسااؿ ر   

 –يف السػػػور ) اللسػػػاء مػػػ ات  ثػػػ ث(  ِمػػػْ  َهػػػِ كِ  وردت ) / ٗٙٔٔاعبػػػواب ر ػػػ  
" لػػ  ِمػْ  َهػِ كِ   ال  اللساء أ  ػوا ": ) ابعبملة االمشائية ومضب ما ( يوم  -المواـ 
 -:( يوم 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 .ساءالل َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ
 .المواـ َّ زن رن مم ام  يل

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٖ



 ٛٓٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب

 .يوم  َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 مك لك، ويف المواـ ويوم  )( جي يه  ىه يف اللساء بودها ) / م حاة
 (.ىك

 (؟. لَُّدمَك َولِيًّاِم   اضبط مواض  ) / ٘ٙٔٔسااؿ ر   
 –اللسػػػػاء يف السػػػػور ) مػػػػ  ف(  ِمػػػػ  لَّػػػػُدمَك َولِيًّػػػػا وردت ) / ٘ٙٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  

 -(:م َل
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 .اللساء َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٕ
 .م َل َّ يت ىت نت مت رتزت يب ىب  نب مب زب رب
  وائد /الضبط والف

  نب مبويف مػػػػ َل بوػػػػدها ) (  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يف اللسػػػػاء بوػػػػدها ) -ٔ
( ٰذمػ  ) الػواو:  ا دة الَبتيػ  اؽبجػائي لى  ومضب مما(  رت يب ىب

 ( مبم  )  الياء ب  
مػػػػ   الػػػػ اءو اليػػػػاء سػػػػاء، ومػػػػ بط لالمػػػػوف ( مػػػػ   ٰر ٰذ مػػػػ  )اللػػػػوف أيضػػػػا مػػػػ بط  -ٕ

  اؼبتشػابه  ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ   لػى ػ يم  م ال اءو الياء م  ( مب)
 .م  ح ؼ م  اس  السورة

 (؟. فَػَقاتُِلواْ  اضبط مواض  ) / ٙٙٔٔسااؿ ر   
 –يف السػػور ) اللسػػاء مػػ ات  ثػ ث(  فَػَقػػاتُِلواْ  وردت )/  ٙٙٔٔاعبػواب ر ػػ  

 -(: اغبج ات -التوبة 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٓ 

 نب مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٖ
 .اللساء َّ زث رث يت ىت  نت مت رتزت يب ىب

  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ -ٗ
 .التوبة َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت جت

 ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ٱُّٱ -٘
 حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 .اغبج ات َّ مح  جح مج حج مث هتمت خت

  زة( م   يبم  )  اؽبمزةم بط (  رت يب يف اللساء بودها ) الضبط والفوائد /
 التاء( م   جتم  )  اؼب بو ة التاء( م بط  حت جت، وبودها يف التوبة ) ءاللسا

 ء م  ال لمتْب م  التاءات ( م بط  حئ جئ، وبودها يف اغبج ات ) ةم  التوب  بو ةاؼب
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى  تاغبج ا

ُم ْ  اضبط مواض  ) / ٚٙٔٔسااؿ ر    لػْ  (؟. ِإَذا َف ِيٌق مِّ
ُم ْ  وردت ) / ٚٙٔٔاعبواب ر    لػْ اللػور  –يف السور ) اللساء  م  ف(  ِإَذا َف ِيٌق مِّ

 -(: ال ـو -
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -ٔ

 يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .اللساء َّ مح جح مج حج

 .اللور َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ -ٕ
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ

 .ال ـو َّ ىه مه جه ين
  د /الضبط والفوائ

اء، سػػاللسػػْب ( مػػ    منمػػ  ) السػػْب مػػ بط (   من زن يف اللسػػاء بوػػدها )



 ٓٔٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

مػ   اللػوفو  الػ اءو  الػواوملمػا مػ   اللػوفو  الػ اءو  الػواو( م بط  حئوبودها يف اللور ) 
الػػػ اء  ( مػػػ  جهمػػػ  ) اؼبػػػي  و الػػػ اء ( مػػػ بط  مه جه، وبوػػػدها يف الػػػ ـو ) لػػػورال
 .ؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  ا لى  ـو   م  ال اؼبي و 

 (؟. ِإىَل َأَجٍ  َ  ِي ٍ  اضبط مواض  ) / ٛٙٔٔسااؿ ر   
 –يف السور ) اللسػاء  م  ف(  ِإىَل َأَجٍ  َ  ِي ٍ  وردت )/  ٛٙٔٔاعبواب ر   

مساء إب اهي  أمػ روا اؼبلػافقْب : ) ابعبملة االمشائية ومضب ما ( اؼبلافقوف -إب اهي  
 -:( "  ِي ٍ ِإىَل َأَجٍ   َ  "
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٔ

 مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل
 حت  جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني

 .اللساء َّ مح جح مج حج مث هت مت خت
 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٕ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي
 .إب اهي  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ٱُّٱ -ٖ
 .ؼبلافقوفا َّ حض جض مص خص حص مس خس حس  جس

  الضبط والفوائد /
مػػوف ( مػػ   جتمػػ  ) اللػػوف مػػ بط  ( حت  جت هب مب يف اللسػػاء بوػػدها )

مػ   البػاء( مػ   ىيمػ  ) الباء ( م بط يي ىيساء، وبودها يف إب اهي  ) لال
القػاؼ و الفػاء  ملمػا مػ القػاؼ و الفػاء ( م بط  حص اهي ، وبودها يف ال ـو ) بإ

 .وض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة ا دة ربط ح ؼ م  اؼب لى وف فقم  اؼبلا



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔٔ 

 (؟. َواتِخَ ُة َخيػْ ٌ  اضبط مواض  ) / ٜٙٔٔسااؿ ر   
ػػػػ ٌ  وردت ) / ٜٙٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػػ    –يف السػػػػػور ) اللسػػػػػاء  مػػػػػ  ف(  َواتِخػػػػػ َُة َخيػْ

 -(: ال لى
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٔ

 يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .اللساء َّ مح جح مج حج

 .ال لى َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

 ومضػػػػب مما(  ُّوبوػػػػدها يف سػػػػورة ال لػػػػى ) (  مث هت يف اللسػػػاء بوػػػػدها )
 ( . ُّم  )  الواو(  ب   هتم  )  ال ـ:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى 

 (؟. َتُ ومُواْ  اأَيْػَلمَ  - َتُ ومُواْ  أَْيَ  َما اضبط مواض  ) / ٓٚٔٔسااؿ ر   
  (َتُ ومُػواْ  أَيْػَلَمػايف البقػ ة، ووردت ) ( َتُ ومُػواْ  أَْيَ  َما وردت ) / ٓٚٔٔاعبواب ر   

 -:يف اللساء
  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -ٔ

 .البق ة َّ يب ىب نب مب زب رب يئ
 حط مض  خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ُّٱ -ٕ

 خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ
 .اللساء َّ حن جن مم  خم حم جم هل مل

مواض  يف الق رف  شبامية (  لفاتْب ملفصلتْب يف ال س  يف ِّ ُّ وردت ) / فائدة
مواض  . وال دي    ث ثة(  لفاة واحدة متصلة يف ال س  يف  جخ ، ووردت )ال  َل

التف يق بيلمما ابلسم  اة د لهنما تلفااف بصوت واحد ، ول   متوج  م  تلك 
تخداممما يف اتايت ال  دية لتدال  لى موليْب ـبتلفْب رغ  ددة الد ة الوايمة يف اس



 ٕٔٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ال س  الق رٍل ال دي   حباؿ أف ي وف اص  حًا بش ايً  التقارب بيلمما ، فبا يا د أف
لف د ة اؼبوُب ب ك ال  يقة ال زب    لى ابؿ البش  أبداً ، فمو ب  دك تو يفي م  

فب الق رف ال  َل م  أف يزوؿ ح ؼ واحد  لد   تواىل حيث أف   تواىل  د ح
  . مله    موضوه سواء   اءة أـ رظباً 

اتيػػػة الوىل يف سػػػورة البقػػػ ة فل ػػػ  واحػػػد وجمػػػة ـبتلفػػػة  ػػػ  الخػػػ  أي  ػػػ  امسػػػاف 
 ( ملفصلة. ِّ ُّملفص     الخ  فأت فيما ) 

أمػػا اتيػػػة الثاميػػػة فتتِػػػدث  ػػ  أف اؼبػػػوت هػػػو الػػػ ي يػػدرؾ  ػػػ  إمسػػػاف يف م ػػػاف 
، و أف اؼبوت هلا مالػة  م  ػة تالػ  صبيػ  المػا   الف  يػة الػٍب يوجػد فيمػا  وجودك

اللاس فتأخ ه  ف اد  م  اؼب اف الواحد ال بّب والشػام  الػ ي ت  يػه مالػة اؼبػوت . 
 . ( متصلة جخ ول لك ا تضى السياؽ أف صيت )

للسػػاء، ا ( َحػػِديًثا اَل َيَ ػػاُدوَف يَػْفَقُمػػوفَ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٔٚٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.( ال م  َػْواًل  َيَ اُدوَف يَػْفَقُموفَ  الَّ )

 -اؼبواض  هي: / ٔٚٔٔاعبواب ر   
 حط مض  خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ٱُّٱ -ٔ

 خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ
 .امنساء َّ حن جن مم  خم حم جم هل مل

 .الكهف َّمصخص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

 الَبتيػػػػػػ   ا ػػػػػدة لػػػػػى  ومضػػػػػب مما(  خصيف ال مػػػػػ  ) و (  جن يف اللسػػػػػاء ) -ٔ
 (. خص)  القاؼ(  ب   جنم  )  اغباء: اؽبجائي

م ات فيما فأت  ملاسبة لسياؽ اتايت  ث ث(  جنيف اللساء ت  رت  لمة )  -ٕ
 ( يف سورة ال م  وال م ة. جنيف ه ك السورة بيلما   صت ) 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٔ 

 (؟. مَّا َأَصاَبكَ  )   م ة وردت ال لمة  / ٕٚٔٔسااؿ ر   
 –اللسػػاء مػػ ات يف السػػور ) ثػػ ث(  مَّػػا َأَصػػاَبكَ  وردت ) / ٕٚٔٔاعبػػواب ر ػػ  

 حي) ابلػػػػػواوملمػػػػا  الثػػػػاٍليف مفػػػػ  اتيػػػػة، اؼبوضػػػػػ   مػػػػػ تْبيف اللسػػػػاء وردت  (لقمػػػػاف
 -:(خي

 مت هب مبهئ مئ هي  مي خي حي جيٰه مه جه هن من خن ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  مش هس مس هث مثهت

 خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص ُّٱ -ٕ
 .مافلق َّ حك جك مق حق  مف

 (؟. َفَم َّ اَّللَُّ  - َفِمَ  اَّللِّ  ) أي  وردت / ٖٚٔٔسااؿ ر   
مػ   اؽبػاءو  مفتوحػة اللػوفو  م سورة اؼبي  ( َفِمَ  اَّللِّ  وردت ) / ٖٚٔٔاعبواب ر   
 -(:اللِ   – اؼبوض  الوؿ اللساءيف السور )  م  ف م سورة ( اَّللِّ اس  اعب ؿ ) 

 مت هب مبهئ مئ هي  مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  مش هس مس هث مثهت

 .اللِ  َّ جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل  مل خل حل ٱُّٱ -ٕ
م  اس  اعب ؿ  اؽباءو  مشددة ابلفتم اللوفو  مفتوحةاؼبي   ( َفَم َّ اَّللَُّ أما ) 

ويف سورة  الثاٍليف اللساء اؼبوض   م تْبوردت أيضا  مضمومة( اَّللَُّ )
 -ال ور:

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

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب

  جض مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح

 .اللساء َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض

 .ال ور َّ خض حض جض مص خص  حص مس ُّٱ -ٕ



 ٗٔٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َوَمػػػا  )( َ لَػػػْيِمْ  َحِفياًػػػا َفَمػػػا َأْرَسػػػْلَلاؾَ  اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٗٚٔٔسػػػااؿ ر ػػػ  
 ؟.( وَِ ي ً  َ َلْيِم ْ  َأْرَسْلَلاؾَ 

يف السػػػور  مػػػ  ف(  ِمْ  َحِفياًػػػاَ لَػػػيْ  َفَمػػػا أَْرَسػػػْلَلاؾَ  وردت ) / ٗٚٔٔاعبػػػواب ر ػػػ  
َوَمػػػػا أي سػػػػورة ا سػػػػ اء وردت )  الوسػػػػطلمػػػػه يف  ال ػػػػ فْبأي  (الشػػػػور  –اللسػػػػاء )

 -: ا دة الوسط بْب ال  فْب اؼبتشابْب وضاب ما(  وَِ ي ً  َ َلْيِم ْ  أَْرَسْلَلاؾَ 
 .اللساء َّ من خن حن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ري ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك ٱُّٱ  -ٕ

 .ا س اء َّ مي زي
 يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين ننىن من زن رن  مم ام ٱُّٱ -ٖ

 خت حت جت هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ
 .الشور  َّ مث هت مت

  الضبط والفوائد /
(،  ٰى ين( بيلمػػػا يف ا سػػػ اء )   جن يميف اللسػػػاء والشػػػور  ابلفػػػاء )  -ٔ

 (. زي( بيلما يف ا س اء )  خن حنويف اللساء والشور  ) 
 ال ػاؼاتيػة مفسػما  ػد دار حػ ؼ  ( والحب زييف موض  ا س اء أت  )  -ٕ

(  نن - مم - مل - ىكيف ال لمػػػػػػػػػػات )  أربػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ اتفيمػػػػػػػػػا 
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة لى  ومضب ما

( سػبقما يف اتيتػْب حػ ؼ  جن يم)  ابلفػاءيف مواض  اللسػاء والشػور  أتػ   -ٖ
، ابلفػػاء(  جن يم( فأتػ  )  ام( ويف الشػور  )  يل: يف اللسػاء ) الفػاء

 (. ٰى ين)  ابلواوفأت   الفاءي د  بلما ح ؼ  بيلما يف ا س اء  
 من ٱُّٱٱ(:مي زي( ول    بلما ورد ) خن حنيف المواـ وردت )  م حاة /

م بط  َّ هئ مئ خئ حئ جئ ىييي  ني مي زي ريٰى ين ىن نن



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔ٘ 

 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اـ  لى والم ْب ملما م  الوْب 
 .اس  السورة

 (؟. َ ُزواْ بػَ  )    م ة وردت / ٘ٚٔٔسااؿ ر   
 –اللسػاء  -البقػ ة يف السػور ) مػ ات  أربػ (  بَػَ ُزواْ  وردت ) / ٘ٚٔٔاعبواب ر   

 -(: إب اهي 
 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ

 .البق ة َّ ري ٰى  ين ىن نن من
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -ٖ

 زترت يب ىب نب مب زبرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .إب اهي  َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت

 .إب اهي  َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئيي ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -ٗ
  الضبط والفوائد /

 (. حئ)  ابلواو اؼبوضوْبويف اب اهي  (  مه اللساء بودها )البق ة و يف  -ٔ
 .صدر ريةاب اهي  أت   أوؿإال  سياؽ اتايتأت  يف    اؼبواض  يف  -ٕ
 ا ػػػدة   لػػػى ومضػػػب مما(     ػػػا يف ابػػػ اهي   اؼبتػػػأخ ة )  يف اؼبواضػػػ الػػػواوزايدة  -ٖ

 .الزايدة للموض  اؼبتأخ 
 (؟. ِمْ  ِ لِدؾَ  اضبط مواض  ) / ٙٚٔٔسااؿ ر   
 – موضػواف يف السور ) اللساء م  ف(  ِمْ  ِ لِدؾَ  وردت ) / ٙٚٔٔاعبواب ر   

 -: ا دة الضبط ابلشو  لى  ومضب ما (   -المفاؿ 
 افْ تَ لػَ اثػْ  اءِ سَ  اللِّ يف وَ  دٍ مَّ ؿبَُ  اؿُ فَ مػْ أَ  *** رفْ  ْ قُ  الْ يف  ةٌ وَ بػَ رْ أَ "  ؾَ ِمْ  ِ لدِ  "

 حط مض  خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ٱُّٱ -ٔ



 ٙٔٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خلحل جل مك لك خك جكحك مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ
 .اللساء َّ حن جن مم  خم حم جم هل مل

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ -ٖ
 .المفاؿ َّ حط مض خض حض جض  مص

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -ٗ
 .  َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خضحض
ٱيف الق رف يف سورة القصص يف سلوات  م  موسى: وحيديف موض   ابلفاءورردت 

 مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ

  مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ حك جك

ُم ْ  َ آِئَفػػةٌ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٚٚٔٔسػػااؿ ر ػػ   ػػلػْ ُم ْ  َ آِئَفػػةٍ  - مِّ ػػلػْ   َاِئَفػػةً  - مِّ
ُم ْ  لػْ  (؟. مِّ

ُم ْ  َ آئَِفةٌ  وردت ) / ٚٚٔٔاعبواب ر    لػْ مػ ات  أربػ  تلػوي  ضػ التاء اؼب بو ة  ( مِّ
 -(: زابالح – ث ث مواض  يف السور ) اللساء

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ يك......خنحن

 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ٱُّٱ -ٖ
 .اللساء َّ  جن....جغمع جع مظ

 مج  حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ ُّٱ -ٗ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔٚ 

 .الحزاب َّ خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح
  لفوائد /الضبط وا

 الثػاٍلويف (  جي )  بلمػا الوؿاؼبوض  يف اللساء : تلوي  ض    الٍب يف اللساء  -ٔ
 البػػاء:  ا ػػدة الَبتيػ  اؽبجػػائي لػى  ومضػػب م ( مص) الثالػث( ويف  خم) 

 (. مصم  )  ال ـ(  ب   خمم  )  الفاء(  ب  جيم  )
 بالحػػػزاابء ( مػػػ   هبمػػػ  ) البػػػاء ( مػػػ بط  هب مببوػػػدها يف الحػػػزاب )  -ٕ

، و لمػة  ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػ  السػورة لى 
 يف الق رف يف ه ا اؼبوض  فل  تلتب   ليك. الوحيدة( هي هب)
ُم ْ  َ آئَِفةٍ أما )  لػْ ُم ْ   َائَِفةً  - مِّ ػلػْ يف القػ رف،  مػ ة واحػدة( فػوردت  ػ  واحػدة ملممػا  مِّ
 -:وحيدة ا دة الولاية ابتية ال   واحدة ملمما  لى   ومضبط
ُم ْ  َ آئَِفةٍ  )ٱٱموض  لػْ  من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ:( مِّ

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 ٖٛالتوبة:  َّ خب حب

ُم ْ   َائَِفةً  )ٱٱموض  لػْ   مث هت مت خت حت جت هب مب  خب  ٱُّٱ:( مِّ
 ٗالقصص:  َّ خص حص مس  خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج

َ  الَِّ ي اضبط مواض  ) / ٛٚٔٔسااؿ ر     (؟. َغيػْ
ػػػَ  الَّػػػِ ي وردت ) / ٛٚٔٔر ػػػ  اعبػػػواب  -البقػػػ ة يف السػػػور ) مػػػ ات  طبػػػ (  َغيػْ

 -(: فا   - موضوافال  اؼ  –اللساء 
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٔ

 .البق ة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ
 ٌّ  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن ُّٱ -ٖ



 ٛٔٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .ال  اؼ َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  ربزب

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٗ
 .ال  اؼ َّ مئ خئ  حئ جئ يي ىي

 خض  جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱ -٘
 مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 .فا   َّ حك جك

  الضبط والفوائد /
 اعبػػزء الوؿمما يف ( ومت ضػػب  اؼبوضػػ  الثػػاٍلالبقػػ ة وال ػػ اؼ )  موضػػويتشػػابه  -ٔ

 (.ٜٛالسااؿ )
 مي( ل  تلتػب   ليػك، ِبف تقػوؿ بوػد )  خي حي جييف اللساء أتى  بلما )  -ٕ

 (. يي(  لمة )  ىي
 خس( ويف فػػػػا   )  رب يئ ىئ نئ مئ)  الوؿيف ال ػػػػ اؼ اؼبوضػػػػ   -ٖ

 ومضػػػب ما(  مئ)  ابلفػػػاء( أتػػػ  يف ال ػػػ اؼ  جض مص خص حص مس
( بػ  جػاءت  مسلمػة ) ، و  صت فيمػا   ا دة الػزايدة للسػورة ال ػوؿ لى 

 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  ومضب مايف سورة فا   

 (؟. أََفَ  يَػَتَدبػَُّ وَف اْلُقْ رفَ  اضبط مواض  ) / ٜٚٔٔسااؿ ر   
لسػػػور يف ا مػػػ  ف(  أَفَػػػ َ يَػتَػػػَدبػَُّ وَف اْلُقػػػْ رفَ  وردت )/  ٜٚٔٔاعبػػواب ر ػػػ  

 -(:  –اللساء )
 رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ نث مث زث
 .  َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٔ 

  الضبط والفوائد /
 أي سورة اللساء، وأت   صّبة يف سورة  . الصي ة ال وؿ يف السورة ال وؿ -ٔ
مػػػػ  ال لمػػػػات  اللػػػػوفمػػػػ بط  ( ىت نت مت زت رت يب يف اللسػػػػاء بوػػػػدها ) -ٕ

 مل يك ىكسػػاء، وبوػػدها يف سػػورة   ) لمػػ  الاللػػوف ( مػػ  مت زت رت)
 ا دة ربط ح ؼ  لى  دمػِػمم  سورة  اؼبي ( م   ىكم  )  اؼبي بط م   (ىل

 .م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
بػَُّ وا اْلَقْوؿَ  ) ( أََفَ  يَػَتَدبػَُّ وَف اْلُقْ رفَ )  -ٖ لفب الق رف يو  القوؿ وأ ثػ  (  أفل  أَفَػَلْ  يَدَّ

( وجػاء مػ   يَػتَػَدبػَُّ وفَ  فمو أوسػ ، لػ ا جػاء مػ  القػ رف ابلصػي ة ال ػوؿ و ػاؿ )
بػَُّ وا القػػوؿ ابلصػػي ة اؼبلاسػػبة للسػػياؽ و ػػاؿ ) والػػزايدة يف اؼببػػُب تػػدؿ  لػػػى  ( يَػػدَّ

 .الزايدة يف اؼبوُب
و  سػػػػػػا لة ةالثاميػػػػػ اليػػػػػاء ( أَيْػػػػػِديُ  ْ  مواضػػػػػػ  )اضػػػػػبط  / ٓٛٔٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػ  

 ؟.( ِم ْ ِديَ أَيْ ( و )  أَْيِديِم ْ ، و  لك ) مفتوحة الثامية الياء( ُ  ْ أَْيِديَ )
حيػػث اهنػػا ت ػػػ رت  ( أَيْػػِديُ  ْ الصػػ  يف القػػ رف أف تػػػ د )  / ٓٛٔٔاعبػػواب ر ػػ  

(  ٗٔالتوبػػػة  – ٜ٘ٔيف ) البقػػػ ة  مػػػ  فوردت  ابلبػػػاء(  ِِبَيْػػػِديُ  ْ مػػػ ات ملمػػػا )  ٓٔ
 (. الثػػاٍل ملمػػا ٙاؼبائػػدة  – ٖٗيف ) اللسػػاء  مػػ  ف( أيضػػا  أَيْػػِديُ  ْ وَ )  ابلػػواوووردت 
 مفتوحػػػػة اليػػػػاء الثاميػػػػة(  ُ  ْ أَيْػػػػِديَ الػػػػٍب أتػػػػ  فيمػػػػا )  السػػػػتةاؼبواضػػػػ   مضػػػػبطف واؼبمػػػػ  أ

 -واؼبواض   ما يلي:
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٔ

 يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .اللساء َّ مح جح مج حج

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي



 ٕٓٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زترت يب
 .اؼبائدة َّ  لك اك يق ىق يف ىف

 .ال  اؼ َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٱُّٱ -ٖ
 زي ريٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -ٗ

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
 . ه َّ هب مب

 نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ -٘
 .الشو اء َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ
 .الفتم َّ جي يه ىه مه جه ين

  الضبط والفوائد /
( صت  التق يػػ ( أو )  ال سػػ ( أو )  ال ػػ ببسػػا ة دػػديدة جػػدا أيلمػػا وردت ) 

 اليػاء، وإذا   صت أي مػ  هػ ك ال لمػات ت ػوف ( ُ  ْ أَيْػِديَ ) مفتوحػةملمػا  الثامية الياء
 ( َ  َػَ  ُغْسػَلُه و ػ َّ  : )اعبملة االمشػائية: أحفب ه ك إذف، ( ُ  ْ أَْيِديْ  ) سا لة الثامية
 .(    الق   وال س  ُ  ْ أَْيِديَ  وافح  ُ  أو )
 اليػػاء(  ِم ْ أَيْػِديَ ملمػا )  شبػافمػ ة،  ٖٚفػوردت يف القػ رف  ( ِم ْ أَيْػِديَ ( و )  أَيْػِديِم ْ ) أمػا 
يف القػ رف  الوحيػدة( وهػي  ٖٛيف اؼبائػدة اتيػة ) (  أَْيِديَػُمَما، ووردت ) مفتوحة الثامية

 -السا لة: ابلياءوما بقي هو مفتوحة  بياءفلضبط اؼبواض  الٍب أت  
 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٔ

 هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جكمق حق

 .اللساء َّ  مه جه هن من خن حن جن ممخم  حم جم



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٔ 

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

  َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي

 .ائدةاؼب َّ ِّ ُّ

 يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ -ٖ

 .اؼبائدة َّ ٰى  ٰر ٰذ

  جب هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱ -ٗ
 مج حج مث  هتمت خت حت هبجت مب خب حب

 .التوبة َّ مح جح

 حك جك مق  حقمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط  ٱُّٱ -٘

 .هود َّ خل حل جل مك لك خك

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ -ٙ
 ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك
 حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 .هي إب ا َّ خب

 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٚ

 .الفتم َّ جي يه ىه مه جه ين

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت  ٱُّٱ -ٛ
 .اؼبمتِلة َّ لك اك

  الضبط والفوائد /
( أو  الق ػػػػػ ( أو )  ال ػػػػ ببسػػػػا ة دػػػػديدة جػػػػدا أيضػػػػا أيلمػػػػا وردت ) 

، (ِم ْ أَيْػػِديَ )مفتوحػػة ملمػػا  الثاميػػة اليػػاء( صت الػػ د)( القػػب ( )رأ ( )البسػػط)



 ٕٕٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(، أَيْػػػػِديِم ْ )سػػػػا لة  الثاميػػػػة اليػػػػاءوإذا   صت أي مػػػػ  هػػػػ ك ال لمػػػػات ت ػػػػوف 
القػػػػػب   وا دفػػػػػرر  بسػػػػػط ال ػػػػػ   : )اعبملػػػػػة االمشػػػػػائية: أحفػػػػػب هػػػػػ ك إذف

 (.والق   
 مب  زب  ُّٱ(:ٖٖيف الق رف: يف سورة اؼبائدة اتية ) وحيديستثُب م  ه ا موض  

 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب

 ىل مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث

 حيث جاءت الياء الثامية سا لة. َّ ين  ىن نن من زن رن ممام يل

 ؟.( َح ِِّض اْلُمْاِمِلْبَ  مواض  )اضبط  / ٔٛٔٔسااؿ ر   
 –يف السػػػور ) اللسػػػاء  مػػػ  ف(  َحػػػ ِِّض اْلُمػػػْاِمِلْبَ  وردت ) / ٔٛٔٔاعبػػػواب ر ػػػ  

للسػػػورة  ا ػػػدة الػػػزايدة   لػػػى ومضػػػب ما(  مت)  ابلػػػواو، يف اللسػػػاء أتػػػ  ( المفػػػاؿ
 -:ال وؿ

 مح جح مج حج  هتمث مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ جض مص خص  حص مس خس حسجس مخ جخ

  ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -ٕ
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث
 .المفاؿ َّ زن رن مم ام

(  ىت نتوبودها يف المفاؿ )  ( مج حج يف اللساء بودها ) الضبط والفوائد /
 –  سى"  بود ح ؼ الوْب م   لمٍب)  ومضب مما  لى  ا دة الَبتي  اؽبجائي

  (. ىت نتم  )  ال ـ(  ب   مج حجم  )  السْب"(:   لى
 ؟.( َأفْ  َ َسى اَّللُّ  اضبط مواض  ) / ٕٛٔٔسااؿ ر   

يف السػػػػور مػػػػ ات  سػػػػ (  َأفْ  َ َسػػػػى اَّللُّ وردت ) /  ٕٛٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 ( اؼبمتِلػػػػػػػة -يوسػػػػػػػ   –التوبػػػػػػػة  – ابلفػػػػػػػاء اؼبائػػػػػػػدة – موضػػػػػػػواف )اللسػػػػػػػاء



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٔ 

لسػػػػػاء بوػػػػػد امتِػػػػػاف يوسػػػػػ  وؽبػػػػػ   ب ال ) :االمشػػػػػائية ابعبملػػػػػة ومضػػػػػب ما
 -:(مائدة

 مح جح مج حج  مثهت مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ جض مص خص  حص مس خس جسحس مخ جخ

 .اللساء َّ  مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٕ
 زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٖ

 .اؼبائدة َّ  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -ٗ

 .التوبة َّ  ام يل ىل مل يك مكىك
 هت مت خت حت جت هبمب خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -٘

 .يوس  َّ مخ جخ مح  جح مج مثحج
 مئ زئ رئّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٙ

 .اؼبمتِلة َّ ىئ  نئ
  الضبط والفوائد /

  حص مس خس جسحس مخ جخ مح ) يف اؼبوضػػػػ  الوؿ يف اللسػػػػاء بوػػػػدها -ٔ
( وبوػػدها يف اؼبوضػػ   حص( وختمػػ  )  جخ محأتػػ   لمػػة )(  مص خص

 مث( وختم  )  حت جت( أت   لمة )  حج مث هت مت حتخت جتالثاٍل ) 
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة لى  ومضب مما(  حج

اؽبمػزة ( مػ بط نب مب( وجػاء بوػدها )  يئ)  ابلفػاء الوحيػديف اؼبائػدة اؼبوضػ   -ٕ
 ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػػ  دة  لػػػى ئػػػالػػػٍب يف اؼبااؽبمػػػزة ( مػػػ   مبمػػػ  ) 

 فػاءمػ   فاءهػا( وم بط  نب، وأت   لمة ) ح ؼ م  اس  السورةاؼبتشابه م  
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى  يئ) 

 .التوبةوه ك م ب ما م  اس  السورة  ( مك لكبودها يف التوبة )  -ٖ
(  ػػ ـ يوقػوب لوالدك وهػػو مػ  اؼبواضػػ   مث هت متبوػدها يف يوسػ  )  -ٗ

 اؼبشمورة يف الق رف ال  َل ويف  صة يوس  خاصة.



 ٕٗٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( الحػػػػػػػػػب دوراف  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يييف اؼبمتِلػػػػػػػػػة )  بوػػػػػػػػػدها -٘
 ميمػػػػػات( وم ب مػػػػػا مػػػػػ   َّ ٍّ ٌّ - ٰذ يف ال لمػػػػػات ) اؼبػػػػػي حػػػػػ ؼ 

 ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػػ  اؼبتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػ  اسػػػ   لػػػى  تِلةممػالػػػ
 .السورة

مػػا الفػػ ؽ بػػْب اللصػػي  وال فػػ  يف سػػورة اللسػػاء اضػػبط  / ٖٛٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ما يف الق رف؟م  حيث اؼبوُب وداللة استخدامم

  / ٖٛٔٔاعبواب ر   
َما َوَم   َمِصي ٌ مَّ  َيْشَفْ  َدَفاَ ًة َحَسَلًة َيُ   لَُّه  ) اؿ تواىل يف سورة اللساء  لػْ مِّ
َما وََ اَف اَّلّلُ َ َلى ُ  ِّ َدْيٍء محِقيتًا } ِ ْف ٌ َيْشَفْ  َدَفاَ ًة َسيَِّئًة َيُ   لَُّه   لػْ م  (  {٘ٛمِّ

 لق وملما اؼبِث . أما اللصي  فمو مُ ل ة اللصي  اؼبساوي مواٍل ال ف  يف ال
واللصي   اـ ص ّب و بّب وأ   ولي  له ديء ؿبدد. ويف الق رف ال  َل استخدم   

َما ِ ْف ٌ لَُّه   ) لمة  ف   لد ذ   السيئة  لػْ لف السيئات ذُبز  بقدرها وال يزيد  ( مِّ
(، أما اغبسلة فتضا    ز  إال مثلماوم   م  سيئة ف   ُ   ليما بدلي   وله تواىل )

وتتس  وتوا  و د ت وف  ش ة أض اؼ و د ت وف أ ث  و  حيدد أهنا مثلما ل ا 
 جاءت  لمة مصي  م  اغبسلات لف اغبسلة ؽبا مصي  أ ث  م  السيئات.

فلما  اؿ الشفا ة اغبسلة  اؿ ي   له مصي  ملما لي  مثلما وإ ا أ لى ملما 
َما ثاؽبا )لف اغبسلة بوش  أم لػْ ٌ  مِّ ( أما السيئة  ( اللم ٜٛ) َم  َجاء اِبغبََْسَلِة فَػَلُه َخيػْ

( فاستوم  ال ف  للشفا ة  ( غاف ٓٗ) َمْ  َ ِمَ  َسيَِّئًة َفَ  ُ َْز  ِإالَّ ِمثْػَلَما فمثلما )
السيئة واستوم  اللصي  م  الشفا ة اغبسلة لهنا  د ت وف  ش  أمثاؽبا أما ما  اله 

الل ويْب أف اللصي  يف المور اغبسلة وال ف  يف المور السيئة فم ا غّب بو  
 فَػَم ْ  ( و اؿ ) ( اغبديدٕٛ) يُػْاِتُ ْ  ِ ْفَلْْبِ ِم  رَّضْبَِتهِ  صِيم لف   تواىل  اؿ )

َ  اللَّارِ  َ لَّا محْ ُلوفَ  أَمُت  ( ل   ال ف  م  مواميه اؼبِث  ول لك  ( غاف ٚٗ) َمِصيًبا مِّ
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 (.د. فاض  السام ائي)ستومله م  السيئة، يقوؿ  فلْب أي مثلْب والج  يضا  .ا
َ اَف اَّلّلُ َ َلى ُ ػ ِّ  ) يف سورة اللساء ختاـ اتيتْباضبط  / ٗٛٔٔسااؿ ر   
 ؟.( ِإفَّ اَّلّلَ َ اَف َ َلى ُ  ِّ َدْيٍء َحِسيًبا)  ( َدْيٍء محِقيًتا

 -اتايت هي: / ٗٛٔٔاعبواب ر   

 مق حق مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ

 خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خكحك جك

 .ٙٛ – ٘ٛاللساء:  َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هنمن

  الضبط والفوائد /
  مػػي ( مػػ   حضمػػ  )  اؼبػػي مػػ بط (  مض خض حض بوػػدها ) بػػدأت اتيػػة الوىل -ٔ

 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ مػ  اسػ   لى  ( مل لمة ) 
 وموػُبيف القػ رف ال ػ َل يف هػ ا اؼبوضػ ،  الوحيػدة( هي  مل) ، و لمة السورة

( أي:  مل خل حل جل مك لك، ) حفياًػػػػػػػػػػػػػاأو  - ُمْقتػػػػػػػػػػػػػدرًا :( أي مل) 
مػ  َيْسػَ  غبصػوؿ غػّبك  لػى اػبػّب ي ػ  لػه   مػ ،مقتدراً فُيجازي  ػ  أحػد دبػا 

بشفا ته مصي  م  الثواب، وم  َيْسَ   يصاؿ الش  إىل غّبك ي ػ  لػه مصػي  
 (.التفسّب اؼبيس  ) .ا مث. و اف    لى    ديء داهًدا وحفياًام  الوزر و 

( فبػػػدأت اتيػػػة  مي خي حي جي ٰه مه جهأمػػا اتيػػػة الثاميػػػة الػػػٍب ُختمػػػ  )  -ٕ
 السػػػْبوأيضػػػا  اغبػػػاء( والحػػػب دوراف حػػػ ؼ جن  مم خم حم جم)

مػػػ   لمػػػة  السػػػْبو  اغبػػػاءملمػػػا مػػػ   السػػػْبو  اغبػػػاء( مػػػ بط  جنمػػػ   لمػػػة ) 
ؼبوضػػػ  اؼبتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػ  اسػػػ  ا ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ  (  لػػػى مي)

وإذا سػػلَّ   لػػي   اؼبسػػل  فػػ دحوا  ،ؾبػػازايو ؿباسػػباً ( أي:  مي وموػػُب ) السػػورة،
 ليػػه ِبفضػػ  فبػػا سػػلَّ  لفاًػػا وبشادػػًة، أو ردوا  ليػػه دبثػػ  مػػا سػػلَّ ، ول ػػ  ثوابػػه 

 .(التفسّب اؼبيس  ) .وجزا ك. إف   تواىل  اف  لى    ديء ؾبازايً 
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 يقػػػػوؿ الػػػػد تور فاضػػػػ  السػػػػام ائي: ؟؟.ملصػػػػوبة(  جن ) ة لمػػػػ  ؼبػػػػاذا جػػػػاءت -ٖ
ليسػػػ  ملصػػػوبة ول لمػػػا ؾبػػػ ورة ابلفتِػػػة لهنػػػا فبلو ػػػة مػػػ  الصػػػ ؼ  ( جن)

)وُجػػػّ  ابلفتِػػػة مػػػا ال يلصػػػػ ؼ( وهػػػي صػػػي ة  لػػػػى وزف أفوػػػ . أحسػػػ : إسػػػػ  
تفضي   لى وزف الفو  فالقا ػدة تقػوؿ إف الوصػفية إذا  امػ   لػى وزف الفوػ  

ِإْذ َجػػاُءوُ ْ  ِمػػْ   تومّػػث ابلتػػاء. و ػػ لك يف  ولػػه توػػاىل ) سبلػػ  مػػ  الصػػ ؼ مػػا  
ِمػْلُ ْ  َوِإْذ زَاَغػِ  اْلَْبَصػاُر َوبَػَل َػِ  اْلُقلُػوُب اغْبَلَػاِجَ  َوَتاُلحػوَف  َأْسػَف َ فَػْوِ ُ ْ  َوِمْ  
ؾبػػػ ورة ابلفتِػػػة لهنػػػا فبلو ػػػة مػػػ  ( َأْسػػػَف َ فػػػػػ )(  ( الحػػػزابٓٔاِبَّللَِّ الاحلُػػػواَن )

  ؼ ومثلما أصف  وأخض  وأضب . الص
  ػػزة(   يػػ د فيمػػا ٘ٛ(: الحػػب اتيػػة ) ٰه مه جه( و )  مك لكبقػػي لػػديلا )  -ٗ

( جم)   ػػػ  بمػػػزة( بػػػدأت ٙٛ(، بيلمػػػا اتيػػػة ) مك لكم لقػػػا فقػػػ  )  الق ػػػ 
 مه جه( فتػػػ    أهنػػػا ختمػػػ  بػػػػػػ )  من خن( ويف )  جنووردت أيضػػػا يف ) 

 (. ٰه
ُ ْ  ِإىَل يَػػػػػْوـِ اْلِقَياَمػػػػِة اَل َريْػػػػَ  لََيْجَمَوػػػػلَّ مواضػػػػ  )اضػػػػبط  / ٘ٛٔٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  

 (؟.ِفيهِ 
يف  مػ  ف(  لََيْجَمَولَُّ ْ  ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة اَل رَيْػَ  ِفيػهِ  وردت ) / ٘ٛٔٔاعبواب ر   
 -(: المواـ –السور ) اللساء 

 مه جه ين ىن  خنمن حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ يه ىه

 متزت رت يب ىب  نبمب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٕ
 يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث يت ىت نت
 .المواـ َّ لك  اك
  الضبط والفوائد /

 أحػػػػ ؼاء مػػػػ  سػػػػمػػػػ  الل السػػػػْبملمػػػػا و الصػػػػاد (  ين ىن يف اللسػػػػاء بوػػػػدها )
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( مػػ  يفمػػ  )اؼبػػي  ( مػػ بط  يف ىف يث، وبوػػدها يف الموػػاـ ) الصػػفّب
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى  ـالموامي  

 َوَمػػػ ْ  )( َحػػػِديًثا َوَمػػػْ  َأْصػػػَدُؽ ِمػػػَ  اَّللِّ  اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٙٛٔٔااؿ ر ػػػ  سػػػ
 ؟.يف سورة اللساء ( ِ ي ً  َأْصَدُؽ ِمَ  اَّللِّ 
 -اؼبواض  هي: / ٙٛٔٔاعبواب ر   

 مه جه ين ىن  منخن حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ يه ىه

 يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ مي خي حي جي يه ىه جهمه ين  ىن منخن حن جن
  الضبط والفوائد /

  ا ػػػدة لػػػى  مضػػػب مما(  خي)  الثػػػاٍلويف (  ىه بوػػػدها ) الوؿاؼبوضػػػ  يف  -ٔ
 (. خيم  )  القاؼ(  ب   ىهم  )  اغباء: اؽبجائي الَبتي 

( خي)  ػػاؼملمػػا مػػ   القػػاؼ( مػػ بط  جهجػػاء  بلمػػا  لمػػة )  الثػػاٍليف اؼبوضػػ   -ٕ
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة لى 

لاس  ما  بله.   سبِامه وتواىل ربدث  ما سي وف أمه ختاـ ي     فائدة /
سيجم  اللاس يـو القيامة وأمه سيجموم  يف يـو ال ري  فيه وأف   بّْب ؽب  أف ه ا  

(( فم ا ٚٛ) َوَمْ  َأْصَدُؽ ِمَ  اَّلّلِ َحِديثًا  ائ  ال ؿبالة ول لك ختم  اتية )
( هلا تلاس  ا خبار فم ا  اَحِديثً  حديث، إخبار انسبه  لمة حديث، ف لمة )

حديث حّدثلا   اللاس به فختم  اتية به. أما اتية الثامية فمي و د م     ز 
وج  لوبادك ِبمه سّبضبم  ويو يم  ويثيبم  ويدخلم  اعبلة وأمه سبِامه وتواىل  اف 
م  اؼبم   أف يقوؿ "وم  أصدؽ م    و داً" لهنا ُسبق  بو د ف اف م  

   أف تلتمي اتية بػ"وم  أصدؽ م    و دا" ل   م ج  إىل مسألة الفواص  اؼبم
( يوِب أل   َحِديثًا فالفواص  يف سورة اللساء تلتمي ِبل  مد يف اتايت هلا و بله )
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( ت وف ألفًا وحدها فصارت ـبتلفة      وال ( أو ) و دا و بله ايء فلو جاءت )
ُ ِدؿ    استخداـ  لمة و دا إىل استخداـ   فواص  اتايت الٍب ربيط با ول لك

(  أهنا "  َوَمْ  َأْصَدُؽ ِمَ  اَّلّلِ  ِي ً  ( والقي  القوؿ والو د، الو د  وؿ )  ي   لمة )
َوَمْ  َأْصَدُؽ ِمَ   وم  أصدؽ م    و داً" ف ا   اتية الفواص  فأت  بقوله تواىل )

ؿ فيه و د، فيه تضمْب ابللسبة ؽب ا ال  ـ   (. ابللسبة ؽب ك اتية القو  اَّلّلِ ِ ي ً 
و ده ،  ّلمم . الل ة تفّ ؽ بْب اغبديث والقوؿ أ وؿ حّدث  ف اًن أي  اف   مي 
موه وجمًا لوجه، مشافمة، حدثته يوِب  اف هلاؾ اتصاؿ بيِب وبيله أما  ل  فقد 

أما حّدثته  ي وف ف اًن ظبوِب و د ال ي وف  د ظبوِب وال يُشَبط أف  ي   ليّ 
فتستد ي مت لماً، تستد ي سامواً، تستد ي حواراً، تستد ي مشار اً، تستد ي 

    ( هو ال ث  )  اؿ متيجة، مفا لة يوِب  ل   واًل وقبد يف الق رف ال  َل الفو  )
(  فقل  ( ) وإذا  ي  ؽب  ( )    اؿ ( )    أ وذ ب ب الفلق ( ) هو   أحد

(. فاهلل سبِامه وتواىل را ى  القائلْب ي واؼبصدر وإس  الفا   )ومي  صي ه ابلث ث
الفواص  هلا وؼبا را ى الفةواص  هلا فجاءت  لمة  ي  م اف  لمة و دًا لهنا 

 (. د. صباؿ السيد)  أمس .
 (؟. َفَما َلُ  ْ  مواض  )اضبط  / ٚٛٔٔسااؿ ر   

 – السػػػور ) اللسػػػاء مػػػ ات يف ثػػػ ث(  َفَمػػػا َلُ ػػػ ْ وردت )  / ٚٛٔٔاعبػػػواب ر ػػػ  
يف يػوم  اي مسػػاء  " َفَمػا َلُ ػػ ْ  ": ) ابعبملػة االمشػػائية ومضػػب ما الحػزاب ( –يػوم  

 -:(الحزاب 
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ
 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ

 .يوم  َّ  يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ -ٖ
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 .الحزاب َّ ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق
( أت   اؼبوض  الوؿإال اللساء )  سياؽ اتيةيف    اؼبواض  أت  يف  / م حاة
 .اغبزب الواد وهو بداية  صدر رية

 (؟. دبَا َ َسُبواْ  اضبط مواض  ) / ٛٛٔٔسااؿ ر   
 –مػػػ ات يف السػػػور ) اللسػػػاء  طبػػػ (  دبَػػػا َ َسػػػُبواْ  وردت ) / ٛٛٔٔاعبػػواب ر ػػػ  

 -: ا دة الضبط ابلشو  لى  ومضب ما ( الشور  -فا    –ال م   – المواـ
ـِ وَ مػْ  أَ يف  اءُ سَ اللِّ  رَ اوَ شَ تَ  *** ْ ا ِ  ذَ ايَ  اتٍ  َ مَ   ُ طبَْ "  دبَا َ َسُبواْ  "   ْ ا ِ فَ وَ   ِ مْ  َ الْ  ا

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ

  ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -ٕ
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 رث يت نتىت مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ
 .المواـ َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

 جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ  ٱُّٱ -ٖ
 .ال م  َّ  مس خس حس جس مخ جخ مح

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 ىي مي خي حي جي يه ىه  مهجه ين ىن من
 .فا   َّ  ٰذ يي

 .الشور  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱ -٘
 (؟. أَتُ ِيُدوَف َأف اضبط مواض  ) / ٜٛٔٔسااؿ ر   
 -:ساءاللفقط يف  م  ف(  أَُت ِيُدوَف َأف وردت )/  ٜٛٔٔاعبواب ر   

 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ



 ٖٓٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 حئجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّٱ -ٕ
 .للساءا َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ
  الضبط والفوائد /

 ؿأو الـ ( مػػػػ   رئ) الػػػ ـ مػػػ بط  ( زئ رئ  ّٰ ِّ)  الوؿبوػػػدها يف اؼبوضػػػ  
 خب حب جب هئ)  الثػػػاٍل(، وبوػػػدها يف اؼبوضػػػ  أ صػػػد بػػػه اؼبوضػػػ  الوؿ)

 (.أ صد اؼبوض  الثاٍل )  اثٍلم   لمة  الياء( م   حبم  )  الياء( م بط  مب
 (؟. اَّللُّ َمْ  َأَض َّ  ) أي  وردت / ٜٓٔٔسااؿ ر   

 –اللسػػػػػاء يف السػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  َمػػػػػْ  َأَضػػػػػ َّ اَّللُّ  وردت ) / ٜٓٔٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ  
 -(:ال ـو
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ
 مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٕ

 .ال ـو َّ حت جت هب
  الضبط والفوائد /

ووافقػػػػػ   لمػػػػػة  ابلتػػػػػاء(  ِّأتػػػػػ  )  ( ِّ ُّ َّ بوػػػػػدها ) الوؿيف اؼبوضػػػػػ  
( خئ حئ)  ابليػػػاء بلمػػػا أيضػػػا، بيلمػػػا يف الػػػ ـو أتػػػ   ابلتػػػاء( الػػػٍب أتػػػ  َّ)

 .واةاورة اؼبوافقة  ا دة لى  ومضب ما ابلياء(  يي ىيو بلما أت   لمة ) 
م ات وال دا ي غبص ها، يف السور التالية:  شباف(  َوَم  ُيْضِلِ  اَّللُّ وردت )  م حاة /
الشور   – ٖٖغاف   – ٖٙ،ٖٕالزم   – ٖٖال  د  – ٖٗٔ،  ٛٛء ) اللسا

يف سورة ال  اؼ  واوفقط ب   واحدة م ة(  َم  ُيْضِلِ  اَّللُّ (، ووردت )  ٙٗ،ٗٗ
 .َّ مغ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جض مص خص ُّٱ(:ٙٛٔاتية )



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 واْ َودح وَ  )( َتْ ُفػػُ وفَ  َودحواْ لَػػوْ  )(  َودحواْ لَػػوْ ) اضػػبط مواضػػ   / ٜٔٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.( َتْ ُفُ وفَ  َلوْ 

 -(:القل  –اللساء يف السور ) م  ف(  َودحوْا َلوْ  وردت ) / ٜٔٔٔاعبواب ر   
 ىف يث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱ -ٔ

 زن رن مم ام يلىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف

 .اللساء َّ  ىن نن من
 .القل  َّ مح جح مج حج مث ٱُّٱ -ٕ

م   ال اؼ: (  د لمة )ي وف لديلا   اؼبوضوْبيف  التاءووم  اغب ؼ الثاٍل بود 
 (. مجم  )  الداؿ( و زت)

 َلوْ  َودحواْ وَ  )فوردت يف اللساء ) ذ  هتا يف ال لى (: وأما  ( َتْ ُفُ وفَ  َودحوْا َلوْ ) أما 
 نث مث زث رث يت  ىت  ٱُّٱ(:ٕفوردت يف سورة اؼبمتِلة اتية ) ( َتْ ُفُ وفَ 
فيما  لى  الواوزايدة  ومضبط َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث

 .زايدة للموض  اؼبتأخ  ا دة ال

ُم ْ  فَػ َ  اضػبط ) / ٕٜٔٔسػااؿ ر ػ   والػػٍب  ( تَػتَِّخػُ واْ ِمػلػُْم ْ  الَ وَ  - تَػتَِّخػػُ واْ ِمػلػْ
 ؟.( سورة اللساءٜٛوردت يف مف  اتية )

 مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱاتية هي: / ٕٜٔٔاعبواب ر   

 يلىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث

(  امم  )  الواو(  زثم  )  الفاءسبق   َّ  ىن نن من زن رن مم ام
 . ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب ما



 ٕٖٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. ُ  ْ َأْمَوالُ  – ُ  ْ َأْمَوالِ  – َأْمَواَلُ  ْ  اضبط مواض  ) / ٖٜٔٔسااؿ ر   
يف  مػػػػػ ة ٗٔ(  ُ  ْ أَْمػػػػَوالُ  – ُ  ْ أَْمػػػػَوالِ  – أَْمػػػػَواَلُ  ْ  وردت ) / ٖٜٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  

(  ُ  ْ أَْمػػَوالِ  – أَْمػػَواَلُ  ْ ولػػ  اضػػبط مواضػػ  ) ا، القػػ رف ال ػػ َل وال دا ػػي غبصػػ ها صبيوػػ
فيسبقما  م سورة ب ـ(  ُ  ْ أَْمَوالِ لهنا مو وفة وحبس  ؿبلما م  ا   اب خصوصا ) 

 بػػػ ـ(  ُ  ْ أَْمػػػَوالُ ول ػػػ  سأضػػبط فقػػػط مواضػػ  ) حػػ ؼ جػػػ  او ت ػػوف مضػػػاؼ اليػػه، 
 – المفػاؿ)  السػور مػ ات يف أربػ وه ك الٍب حيدث فيما اللب  فقػد وردت  مضمومة

 -(: الت اب -اؼبلافقوف  –سبأ 
 .المفاؿ َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٔ
 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ُّٱ -ٕ

 .سبأ َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
 خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -ٖ

 .اؼبلافقوف َّ مب خب حب جب هئ  مئ
 .الت اب  َّ يي ىي ني مي زي ٰىري  ين ىن نن ٱُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
أمفػػػػاؿ سػػػػبأ  –أمػػػػا    أربوػػػػة"  ُ  ْ أَْمػػػػَوالُ  " : )اعبملػػػػة ا مشػػػػائيةبػػػػ ك  ب مامضػػػػ -ٔ

 .(واؼبلافقوف الت اب  
 – أَْمػػػػَواَلُ  ْ  ، بيلمػػػػا مواضػػػػ  )( ني ) لمػػػػة بوػػػػدها   أتػػػػىضػػػػ  ااؼبو  ػػػػ  يف   -ٕ

 .أبداً  ( ني (   َيت موما  لمة ) ُ  ْ أَْمَوالِ 
بصػي ة أ ػوؿ يف سػورة موضوي المفاؿ والت اب  تشػاب  اتايت ل لمػا أتػ  يف  -ٖ

( وبوػػػػد  ُّ، حيػػػػث زاد فيمػػػػا يف البدايػػػػة ) لهنػػػػا السػػػػورة ال ػػػػوؿالمفػػػػاؿ 
 فاؿ.أم( الػ أف( م  ) أَنَّ وم بط )  ( مئ( زادت ) رئ ّٰ)

( خت حت(: بودها يف سبأ ) ني مي زيموضوي سبأ واؼبلافقوف )  -ٗ
( جئ يي ىيأ، وبوػػػدها يف اؼبلػػػافقوف )بسػػػابء مػػػ  ال لمتػػػْب مػػػ  البػػػاء مػػػ بط 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ   لػػى  فافقو لػػاؼب مػػوف( مػػ   ىيمػػ  )  للػػوفامػػ بط 
 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 (؟. َحٌبََّ يُػَماِجُ واْ  )   م ة وردت  / ٜٗٔٔسااؿ ر   
 –يف السػػػػور ) اللسػػػػاء  مػػػػ  ف(  َحػػػػٌبََّ يُػَمػػػػاِجُ واْ  وردت ) / ٜٗٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  

 -(: المفاؿ
 ىف يث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ -ٔ

 زن رن مم ام يلىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف
 .اللساء َّ  ىن نن من

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٱُّٱ -ٕ
 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  يلام ىل مل يك
 .المفاؿ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي

 (؟. َولِيًّا َواَل َمِصّبًا اضبط مواض  ) / ٜ٘ٔٔسااؿ ر   
 مػػ ات يف السػػور ) اللسػػاء طبػػ (  ا َواَل َمِصػػّبًاَولِيًّػػ وردت ) / ٜ٘ٔٔاعبػػواب ر ػػ  

 -(: موضوافالحزاب  – مواض  ث ث
 ىف يث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱ -ٔ

 زن رن مم ام يلىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف
 .اللساء َّ  ىن نن من

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 حبجب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٖ
 حج مث  هت مت خت حت جت هب  مب خب
 .اللساء َّ حس جس مخ جخ مح جح مج



 ٖٗٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٗ
 .الحزاب َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

 .الحزاب َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -٘
  الضبط والفوائد /

 الوؿإال اؼبوضػػ   ( مث - مئ ) أتػى  بلمػػا مصػػدر مػ  إ ػػادضػػ  ااؼبو   ػ   يف -ٔ
 (. رن مم امم  اللساء جاء  بلما ) 

لمػػه  اب فػػ اد(  رب يئ ىئ نئ مئ زئمػػ  اللسػػاء  بلمػػا )  الثػػاٍلوضػػ  يف اؼب -ٕ
  هت)  الثالػػػػػػث، ويف اؼبوضػػػػػػ  اب فػػػػػػ اد(   رئ ّٰ ِّ ُّ َّسػػػػػػبقما ) 
 هب  مب خبلمػػػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػػػبقما )  ابعبمػػػػػػػػػػػ (  مح جح مج حج مث

 ا ػػػدة الػػػزايدة  لػػػى  الثالػػػثزايدات اؼبوضػػػ   ومضػػػبط، ابعبمػػػ (  جت
مػ  سػورة  الوؿاؼبوض   م  اللساء م  الثالث، وتشابه اؼبوض  للموض  اؼبتأخ 

 (. يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّالحزاب ) 
 (. ِّموضوي الحزاب    ا ابعبم  )  -ٖ

يثَاؽٌ  ) أي  وردت / ٜٙٔٔسااؿ ر    لَػُم  مِّ َلُ ْ  َوبَػيػْ  (؟.  َػْوـٍ بَػيػْ
يثَػػاؽٌ  وردت )/  ٜٙٔٔاعبػػواب ر ػػ   ػػلَػُم  مِّ ػػَلُ ْ  َوبَػيػْ مػػ ات يف  ثػػ ث(   َػػػْوـٍ بَػيػْ
 -(: المفاؿ – وضوافم السور ) اللساء

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  حض......هبمب خب حب جب هئ مئ

 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت
 .اللساء َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٱُّٱ -ٖ
 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك
 .المفاؿ َّ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي

  الضبط والفوائد /
 ني مي زي ري ٰى يني:" ػػػػػ  السػػػػػد اللسػػػػػاءمػػػػػ   الوؿيف اؼبوضػػػػػ   -ٔ

يقػوؿ: إذا أظمػ وا  فػ ه  فػا تلوه  حيػث وجػدسبوه ، فػْف أحػٌد  " يي ىي
ليػه مثػ  مػا ذبػُ وف  لػى أهػ  ملم  دخ  يف  ـو بيػل   وبيػلم  ميثػاؽ، فػأج وا  

  .ال مة
 الثاٍل يف رية القت  اػب أ.يف اؼبوض   -ٕ
هػػ ا  قػػد مػػواالة وؿببػػة،  قػػدها اَّلّل بػػْب اؼبمػػاج ي  الػػ ي  رملػػوا  مفػػاؿ:يف ال -ٖ

وهاج وا يف سػبي  اَّلّل، وت  ػوا أو ػاهن  َّلّل لجػ  اعبمػاد يف سػبي  اَّلّل، وبػْب 
 وأصػػِابه وأ ػػاموه  يف دايرهػػ  وأمػػواؽب  المصػػار الػػ ي  رووا رسػػوؿ اَّلّل ملسو هيلع هللا ىلص

وأمفسم ، فماالء بوضم  أولياء بو ، ل ماؿ إدياهن  وسباـ اتصػاؿ بوضػم  
َوالَّػػػِ يَ  رَملُػػػوا َوَ ْ يُػَمػػػاِجُ وا َمػػػا َلُ ػػػْ  ِمػػػْ  َواَليَػػػِتِمْ  ِمػػػْ  َدػػػْيٍء َحػػػٌبَّ )   . بػػػبو 
 ػػل   يف و ػ  دػدة اغباجػػة إىل فػْهن    وػػوا واليػت   ابمفصػاؽب    ( يُػَمػاِجُ وا

َوِإِف ) ل ػػلم    . ال جاؿ،فلمػػا   يمػػاج وا   ي ػػ  ؽبػػ  مػػ  واليػػة اؼبػػاملْب دػػيء
فَػَولَػػْيُ ُ  ) لجػػ   تػػاؿ مػػ   ػػاتلم  لجػػ  ديػػلم    : أي  ( اْستَػْلَصػػُ وُ ْ  يف الػػدِّي ِ 

  والقتاؿ موم ،وأما م   اتلوه  ل ّب ذلك م  اؼبقاصد فلي   لػي   (اللَّْص ُ 
ػػػلَػُمْ  ِميثَػػاؽٌ  )    : و ولػػه توػػػاىل  . مصػػ ه  ػػَلُ ْ  َوبَػيػْ  مػػػد   : أي  (  ِإالَّ َ لَػػى  َػػػػْوـٍ بَػيػْ

بػػَبؾ القتػػاؿ، فػػْهن  إذا أراد اؼباملػػوف اؼبتميػػزوف الػػ ي    يمػػاج وا  تػػاؽب ، فػػ  
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ُ دبَػػػا تَػْوَملُػػػوَف  )    . تويلػػػوه   لػػػيم ، لجػػػ  مػػػا بيػػػل   وبيػػػلم  مػػػ  اؼبيثػػػاؽ َواَّللَّ
يول  ما أمػت   ليػه مػ  الحػواؿ، فيشػ ع ل ػ  مػ  الح ػاـ مػا يليػق   (  ِصّبٌ بَ 

  (. السودي) . ب  
 يف سورة اللساء؟. (ٜٔ-ٜٛاضبط اتايت ) / ٜٚٔٔسااؿ ر   
 -اتايت هي: / ٜٚٔٔاعبواب ر   

 ىف يث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱ
 من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن

 جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب
 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

 لك خك حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط
 جن خممم  حم جم هل مل خل حل  جل مك
 .َّ  مه جه هن من خن حن

  الضبط والفوائد /
 ما ت حاوف أت   لمػة    ( ىل مل  يك ىك ) الوؿيف اؼبوض   -ٔ

 ي جػػػػػػملمػػػػػػا مػػػػػ   اعبػػػػػي ( مػػػػػ بط  ىف( أتػػػػػ   بلمػػػػػا  لمػػػػػػة )   ىل) 
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى ىل)

(  خم( أتػػ   لمػػة )  خم  حم جم هل)  الثػػاٍليف اؼبوضػػ   -ٕ
مػ   الفػاء( و   جغمػ  ) القاؼ ( م بط مف -  جغأت   بلما ال لمات ) 

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة لى  ( خم)  فاءو  اؼ ( م  مف)
( وهلػػػػػػػػػػػا  حس جس مخ  جخ مح جح مج)  الوؿيف اؼبوضػػػػػػػػػػػ   -ٖ

 مك لك خك حك)  الثػػػػاٍلاؿ والقػػػػاء السػػػػل ، واضػػػػم اال تػػػػزاؿ و ػػػػدـ القتػػػػ
( متيجػػة اال تػػزاؿ،   جخ محزاد )  الوؿ( يف  مل خل حل  جل
  يوتزلػػػوه  فأصػػػبِ   أمػػػه ) فػػػْف   يوتزلػػػو   و  يلقػػػوا الػػػي    الثػػػاٍلبيلمػػػا يف 
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السل  و  ي فوا أيديم  ( وه ك الثامية الٍب حيدث فيما اللب  ت تيبما: اوال  لمة 
 ا ػػػدة   لػػػى ال ػػػ أوال  بػػػ   االلقػػػاء ومضػػػبط ال ػػػ ، اال تػػػزاؿ مث االلقػػػاء مث

( فلػ  تلتػب   خلمػ  )  ال ػ (  ب   مكم  )  القاؼ: الَبتي  اؽبجائي
  لي  .
 ؟. ( أُْولَِئُ  ْ  ) مواض اضبط  / ٜٛٔٔسااؿ ر   
 -:القم  ( –يف السور ) اللساء  م  ف(  أُْولَِئُ  ْ وردت )  / ٜٛٔٔاعبواب ر   

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٔ
 هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جكمق حق
 .اللساء َّ  مه جه هن من خن حن جن ممخم  حم جم

 .القم  َّ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

( بثبوت اؼبي  إال يف هاتْب السورتْب ويف اب ي اؼبواض   خص  َيت  وله تواىل )  -ٔ
 (.أُولَِئكَ )

 ا ػػػدة الػػػزايدة  لػػػى  ومضػػػب ما ( جن ) الػػػواوأتػػػ  يف سػػػورة اللسػػػاء بػػػزايدة  -ٕ
  .للسورة ال وؿ

 ؟. ( َجَوْلَلا َلُ  ْ  اضبط مواض  ) / ٜٜٔٔسااؿ ر   
 –يف السػػور ) اللسػػاء  ثػ ث مػػ ات(  َجَوْللَػػا َلُ ػػ ْ  وردت ) / ٜٜٔٔاعبػواب ر ػػ  

 -(: اغبج  -ال  اؼ 
 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ -ٔ

 هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جكمق حق
 .اءاللس َّ  مه جه هن من خن حن جن ممخم  حم جم

 .ال  اؼ َّجخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱ -ٕ
 .اغبج  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٖ
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  الضبط والفوائد /
بيلمػػػػا يف  الوحيػػػػدةوهػػػػي (  خن حن ) واوسػػػػورة اللسػػػػاء بػػػػ   الوؿيف اؼبوضػػػ   -ٔ

 .( رئ ّٰ)  الواوال  اؼ واغبج  أت  بزايدة 
( بوػػػػػػػدها يف  مئ  زئ رئ ّٰتشػػػػػػابات ريػػػػػػػٍب ال ػػػػػػػ اؼ واغبجػػػػػػػ : )  -ٕ

 ( رب يئ ىئ نئ( وبوػػػػػػػدها يف اغبجػػػػػػػ  )  مح جح مجاؼ ) ال ػػػػػػػ  
مػػ   الػػواو(  بػػ   مجمػػ  )  القػػاؼ:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما

 (.نئ)
 -م ات  لما يف اللساء: ث ث(  ُسْل َااًن محِبيًلاوردت )  م حاة /

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٔ
 هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جكمق حق

 .لساءال َّ  مه جه هن من خن حن جن ممخم  حم جم

  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ هب مب خب حب جب هئ مئ

 خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ٱُّٱ -ٖ
 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت

 .اللساء َّمغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض مص

(: ٓٛفقط يف الق رف يف سورة ا س اء اتية ) م ة واحدة ( ُسْل َااًن مَِّصّبًا ووردت )
( م   مَِّصّبًام   لمة )  ال اءوأيضا م بط  ولاية ابتية الوحيدة ا دة ال لى  ومضب ما

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورةاء  لى   ا س راء
 ؟. ( َوَما َ اَف ِلُمْاِم ٍ  اضبط مواض  ) / ٕٓٓٔسااؿ ر   

 –) اللسػػػاء يف السػػػور  مػػػ  ف(  َوَمػػػا َ ػػػاَف ِلُمػػْاِم ٍ  وردت ) / ٕٓٓٔاعبػػواب ر ػػػ  
 -(: الحزاب

 .اللساء َّ مك.....ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
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 جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .الحزاب َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

  الضبط والفوائد /
( جم يلويف الحػػزاب بوػػدها )(  مم خم حم جم يل ) اللسػػاء بوػػدهايف 

 (.جم يلم  ) واوال(  ب  يلم  ) اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما
 ما الف ؽ بْب استخداـ صي ة اؼباضى واؼبضارع ىف  وله تواىل ىف سورة اللساء فائدة /

ِْ ِيُ  رَ َػَبٍة ُمْاِمَلٍة  َوَمْ   َػَتَ  ُمْاِمًلاَوَما َ اَف ِلُمْاِمٍ  أَْف يَػْقُتَ  ُمْاِمًلا ِإالَّ َخ ًَأ  ) َخ ًَأ فَػَت
ُ وا..)َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلِه إِ  ًدا َفَجزَاُ كُ  َوَمْ  يَػْقُتْ  ُمْاِمًلا ) و ( (ٕٜالَّ أَْف َيصَّدَّ ُمتَػَومِّ

ُ َ لَْيِه َوَلَوَلُه َوأََ دَّ َلُه َ َ ااًب َ ِايًما )  (؟ (َٖٜجَملَُّ  َخاِلًدا ِفيَما َوَغِضَ  اَّللَّ
 -:( يد.فاض   السام ائ) 

توم  الفو  اؼبضارع بود الش ط فمالة ال ي الحالاك يف الق رف ال  َل أمه إذا اس 
َوَم   ) الت  ار. واستوماؿ اؼباضي مالة  دـ الت  ار وو و ما م ة واحدة. يقوؿ تواىل

ًدا َفَجَزرُ ُك َجَملَُّ  َخاِلًدا فِيَما ) يقت  فو  مضارع و اؿ (  ( اللساءٖٜيَػْقُتْ  ُمْاِمًلا محتَػَومِّ
ُ وْا َوَم   َػَتَ  ُمْاِمًلا َخ ًَئا فَػتَ  ) ِْ ِيُ  َر َػَبٍة محْاِمَلٍة َوِديٌَة محَسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلِه ِإالَّ أَف َيصَّدَّ
اتيتاف متتابوتاف يف سورة اللساء م   ت  وم  يقت ، الفو  مستقب   ( ( اللساءٕٜ)

ل   القت  اؼبتومد يوِب أمه  لما سلِ  له الف صة ابلقت   ت  ما داـ متومد يتق ، 
َوَم   يتومد  ت  اؼبام  إذف  لما سلِ  له الف صة سيقت . بيلما  اؿ )تت  ر. هو 

 غّب متومد. ول لك اعبزاء ـبتل . ( اػب أ ما يت  ر لمه  َػَتَ  ُمْاِمًلا َخ ًَئا
ِْ ِيُ  َر َػَبةٍ  اضبط مواض  ) / ٕٔٓٔسااؿ ر     ؟. ( فَػَت

ِْ ِيُ  َر َػَبةٍ  وردت ) / ٕٔٓٔاعبواب ر    -ٔ  موضوافالسور ) اللساء يف  م  ف(  فَػَت
( بيلما يف  ّٰ لمة )   بود االلساء  موضوييف  ( اةادلة – يف مف  اتية
 -:( يف ىف يث ىثاةادلة أت  ) 
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 من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ
 يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت
 .اللساء َّ مك لك اك

 يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -ٔ
 .اةادلة َّ يل ىل مل يك ىك مكلك  اك يق
م  مف  رية القت  اػب أ يف اللساء أت  ابلواو  الثالثيف اؼبوض   م حاة /

(  لى  رتم  )  الواو(  ب   مثم  )  الفاء: إذف (مت زت رت)
 .الَبتي  اؽبجائي

وا  ُ دَّ صَّ دية لف أه  ا دياف  د يَ ورد رب ي  ال  بة م   ت  اؼبام   ب  ال فائدة /
، أما  ت  اللف  م   ـو ؽب  ميثاؽ م  اؼباملْب فوردت ابلدية إبت اء الج  م   

، أّما م  ال داء   الدية يممم  بود  ت  واحد ملم وأموا  ُ دَّ صَّ يَ الدية أواًل لهن  ل  
ي وف التصاض ل ا  أ داء ف ي فل  ت د الدية أبداً لف الدية إ ا صتى ابلتصاض والقـو 

اىل   ت   لف الدية ج  ػبا   أولياء الدـ فلما  اموا أ داء   تو   ت    الدية
 يفاغباالت الث ث   تسقط  يف، وذ  ت رب ي  ال  بة ح مة يف ج  خوا  ه 

 ت  مف  فتِ ي  ال  بة  يفإحداها لهنا حق    لى أه  ا دياف إذا حدث اػب أ 
 .أم ها خيتل  ِبخت ؼ  ـو اؼبقتوؿ، و  تواىل أ لى وأ ل و اثب  مث الدية و وه

 ؟. ( ِإىَل َأْهِلهِ  اضبط مواض  ) / ٕٕٓٔسااؿ ر   
 سػػػور ) اللسػػػاءأربػػػ  يف مػػػ ات  طبػػػ ( ِإىَل أَْهلِػػػهِ  وردت ) / ٕٕٓٔاعبػػػواب ر ػػػ  

 -(: االمشقاؽ -القيامة  –ال ارايت  – يف مف  اتية موضواف
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 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ
 يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت
 .اللساء َّ مك لك اك

 .ال ارايت َّ خف حف جف مغ جغ  مع جع ٱُّٱ -ٕ
 .القيامة َّ اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -ٖ
 .االمشقاؽ َّ اك يق ىق يف  ىف  ٱُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
 الثػػػاٍلوبوػػػدها يف اؼبوضػػػ  (  خي حي جي )بوػػػدها  الوؿاؼبوضػػػ   اللسػػػاء: يف -ٔ

مػػ   اؽبمػػزة:  ا ػػدة الَبتيػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػب مما( مت زت رت)
 (. رتم  )  الواو(  ب  جي)

 ايت.ر ال اراء ملما م  ال اء م بط (  جع )  بلما ال ارايتيف  -ٕ
 ة.مالقيامي  ملما م  اؼبي  ( م بط  يقيف القيامة بودها )  -ٖ
 .ؽاقاالمش  اؼملما م   القاؼ( م بط  ىفبلما ) يف االمشقاؽ   -ٗ
 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوضػ  اؼبتشػابه  ( هو  لى ٗو  ٖو  ٕما مت ضب ه يف )  -٘

 .م  ح ؼ م  اس  السورة
 ؟. ( َوُهَو ْمْاِم ٌ  اضبط مواض  ) / ٖٕٓٔسااؿ ر   

 يف السػػػػور ) اللسػػػػاءمػػػػ ات  سػػػػب (  َوُهػػػػَو ْمػػػػْاِم ٌ  وردت ) / ٖٕٓٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(: غاف  -المبياء  – ه  –ا س اء  –اللِ   – ضوافمو 
 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن



 ٕٗٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اللساء َّ مك ....ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ يق ىق يف ىف يث ىث
 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٖ

 .اللِ  َّ رن مم ام يل ىل مل  يك
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ٱُّٱ -ٗ

 .ا س اء َّ َّ ٍّ
 . ه َّ مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -٘
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٙ

 .المبياء َّ رب يئ
 مق حق مف خف حف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٚ

 .غاف  َّهل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك
  الضبط والفوائد /

 اللساء اؼبوض  الوؿ أت  يف رية القت  اػب أ.يف  -ٔ
 –اللِػػ   – اؼبوضػػ  الثػػاٍل بلمػػا الومػػ  الصػػاض ) اللسػػاء طبسػػة مواضػػ  أتػػى يف  -ٕ

 ىثويف اللسػػػاء واللِػػػػ  وغػػػػاف  فقػػػط أتػػػػى مومػػػػا )  غػػػػاف  ( -المبيػػػػاء  – ػػػػه 
 (. يف ىف  يث

مػػػ   لمػػػة  الػػػ اء( مػػػ بط  ىي مي خي حي  جي يهيف االسػػػ اء  بلمػػػا )  -ٖ
 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػ ؼ  اء  لػػى  االسػػراء ( مػ   جي)

 .ةم  اس  السور 
ًدا )    م ة وردت / ٕٗٓٔسااؿ ر     ؟. ( محتَػَومِّ
ًدا وردت )/  ٕٗٓٔاعبواب ر       ػا   (اؼبائػدة –اللسػاء يف السور ) م  ف(  محتَػَومِّ

 -:يف القت : يف اللساء يف  ت  اؼبام  متومدا، ويف اؼبائدة يف  ت  الصيد وه  حـ 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٗ 

 من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -ٔ
 .ساءالل َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن

 هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ  حم.......مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث

 ؟. ( الفتمٙاللساء، ) (ٖٜ) اتيتْباضبط  / ٕ٘ٓٔسااؿ ر   
 -اتايت هي: / ٕ٘ٓٔاعبواب ر   

 من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن

 نن  من زن رن مم ام  يل  ٹٱٹٱُّٱ -ٕ
 هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي نيمي زي ري ٰىين ىن
 .الفتم َّ مب خب حب

  الضبط والفوائد /
لمػه تقػدـ ذ  هػا يف بدايػة (  ٰى ين ) ( بود امرية اللساء   صت ) يف  -ٔ

( لمػػه   يسػػػبق  هئ مئ خئاتيػػة فلػػ  تت ػػ ر، بيلمػػا يف ريػػة الفػػتم أتػػ  ) 
 ( صت يف اتية م ة واحدة فقط. امذ  ها، واغباص  أف  لمة ) 

 - نن من  زن - رن مم - يليف ريػػػػػػػػة اللسػػػػػػػػاء اب فػػػػػػػػ اد )  -ٕ

  جئ يي ىي - ري( بيلمػػػا يف الفػػػتم أتػػػ  ابعبمػػػ  ) ٰى ين ىن
 ( لف سياؽ اتية    اؼبلافقْب واؼبش  ْب ابعبم . مئ خئ حئ -

 ( ؟. َ  اَّللِّ َغضَ  - َغِضَ  اَّللُّ  اضبط مواض  ) / ٕٙٓٔسااؿ ر   
الضػػاد م سػػورة واؽبػػاء مػػ  اسػػ   ( َغِضػػَ  اَّللُّ  وردت )/  ٕٙٓٔاعبػواب ر ػػ  

 -اةادلػػة  –الفػػتم  –اللػػور  –يف السػػور ) اللسػػاء مػػ ات  أربػػ  مومةاعبػػ ؿ مضػػ
 -(: اؼبمتِلة



 ٗٗٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن

 ٰىين ىن نن  من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -ٕ
 خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي نيمي زي ري
 .الفتم َّ مب

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٖ
 .اةادلة َّ مم ام يل  ىل

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٗ
 .اؼبمتِلة َّ  ىف يث ىث نث مث زث

  الضبط والفوائد /
: يف اللسػػاء ابلػػواوالحػػب بدايػػة اتيتػػْب  ( يي ىي ) ابلػػواواللسػػاء والفػػتم يف  -ٔ

 (.مم ام  يلويف الفتم )  (ىل  مل يك ىك)
و  تبػػدأ اتيتػػْب ابلػػواو، وجػػاء  بلمػػا  ( يف ىف ) واويف اةادلػػة واؼبمتِلػػة بػػ   -ٕ

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث     لػػيم : يف اةادلػػة ) تػػويل  ومػػا غضػػ
ويف اؼبمتِلػػػػة ال ػػػػ ـ للمػػػػاملْب يف  ػػػػدـ تػػػػويل هػػػػاالء القػػػػـو الػػػػ ي   (.... ىق

 (... زت رت يب ىب نب مب زب رب يئغض     ليم  ) 
،  دا موض  اللساء أتى اب ف اد مي  اعبم (  زتيف    اؼبواض  جاء بودها )  -ٖ

 .ية الوحيدة ا دة الولاية ابت  لىومضب ما  (نن)
 م ة واحدةفوردت  م سورةم  اس  اعب ؿ  اؽباءو  مفتوحةالضاد (  َ  اَّللِّ َغضَ أما ) 

 َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ(:  ٜفقط يف سورة اللور اتية ) 
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة  لىومضب ما 

 ( ؟. َضَ بْػُت ْ  اضبط مواض  ) / ٕٚٓٔسااؿ ر   
مػ ات يف السػور ) اللسػاء  ثػ ث(  َضَ بْػُت ْ  )وردت /  ٕٚٓٔاعبواب ر   

 -(: اؼبائدة – موضواف



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٗ٘ 

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱ ٱ -ٔ
 .اللساء َّ  مغ.....مت خت حت جت هب

 ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٖ
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 .اؼبائدة َّ هت....منزن

  الضبط والفوائد /
... هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني اتايت يف سػػػورة اللسػػػاء ) -ٔ

 خن حن جن مم خم حم جم  هل مل)  ويف الصفِة اؼبقابلة ( ٜٗ
البػػػدء بتوجيػػػه اػب ػػػاب للػػػ ي  أملػػػوا و ػػػدـ ت  ارهػػػا يف  ( ٔٓٔ.... هن من

 .( سبي    يسبق الرض) اؼبوض  الثاٍل
 (. ام يلة تشاب  دبا جاء بودها ) م  اللساء ورية اؼبائد الثاٍلاؼبوض   -ٕ

 ؟. ( فَػتَػبَػيػَُّلواْ  )    م ة وردت ال لمة / ٕٛٓٔسااؿ ر   
موضواف  م ات يف السور ) اللساء ث ث(  فَػتَػبَػيػَُّلواْ  وردت ) / ٕٛٓٔاعبواب ر   
 -(: اغبج ات – يف مف  اتية

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱٱ -ٔ
 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب
  جض مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح
 .اللساء َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 .اغبج ات َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى



 ٙٗٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

مْػَيا )    م ة وردت / ٜٕٓٔسااؿ ر     ؟. ( َ َ َض اغْبََياِة الدح
مْػَيا وردت ) / ٜٕٓٔاعبػواب ر ػػ    –اللسػػاء  السػػور )يف مػ  ف(  َ ػَ َض اغْبَيَػػاِة الػػدح

 -اللور(:
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱٱ -ٔ

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب
  جض مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح
 .اللساء َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض

 رت يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ -ٕ
 ىقيق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت متزت
 .اللور َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

الػػٍب وردت فقػػط يف سػػورة  ( َفِولػػَد اَّللِّ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٕٓٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.لساءال

 -اؼبواض  هي: / ٕٓٔٔاعبواب ر   
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱٱ -ٔ

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب
  جض مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح
 .اللساء َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض

 حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ  من خن

  الضبط والفوائد /
 لمػػة اثء   ( مػػ  هلمػػ  ) الثػػاء مػػ بط  ( حم جم هل ) الثػػاٍلاؼبوضػػ  يف 

 (. جخاؼب اًل )  الوؿ(، وبا مول  أف اؼبوض   أ صد با اؼبوض  الثاٍلٍل ) اث



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٗٚ 

 ( ؟. َ ِثّبَةً   َمَ اًلَِ  - َمَ اًِلُ َ ِثّبَةٌ اضبط مواض  )  / ٕٔٔٔسااؿ ر   
واحػػػػدة فقػػػػط يف سػػػػػورة  مػػػػ ة(  َم َػػػػاًِلُ َ ثِػػػػّبَةٌ وردت ) /  ٕٔٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  

 -واحدة فقط يف الفتم: م ة(  َ ِثّبَةً   َمَ اًِلَ اللساء، بيلما وردت ) 
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّٱٱ -ٔ

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب
  جض مص خص حص مس خس حس  مخجس جخ مح
 .اللساء َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب ٱُّٱ -ٕ
 .الفتم َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج

  الضبط والفوائد /
 ا ػدة ربػط   لػى متمػ  الفػالتاء ملما م  التاء م بط (  هب ) الفتم بودهايف 

 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 ؟. ( الَّ َيْسَتِوي اضبط مواض  ) / ٕٕٔٔسااؿ ر   

 – اللسػػػاء) سػػػور اليف  مػػػ ات أربػػػ (  الَّ َيْسػػػَتِوي وردت ) / ٕٕٔٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 ابعبملػػة ربوػػةالالػػ ي جػػاء بوػػدها يف اؼبواضػػ   ومضػػبطاغبشػػ  (  –اغبديػػد  –اؼبائػػدة 

( القا ػدوف: وموػُب )( أصِاب اػببيػثمل   و  القا دوف"  الَّ َيْسَتِوي ": ) االمشائية
 مف( أي )..... مػل  وموُب )  (،.....مم خم حم جم يل ىل مل خلأي ) 
( أي  أصِابو وموُب ) ( سورة اغبديد، .....جل  مك لك خك حك جك مق حق

 ىن نن)( أي  اػببيػػث( سػورة اغبشػػ ، وموػػُب ) ...مت  زت رت يب ىب نب ٱ)
الػػػ ي جػػػاء  بلػػػه  الوحيػػػد( سػػػورة اؼبائػػػدة، موضػػػ  اؼبائػػػدة .....ري ٰى ين

 -:سياؽ اتيةإال سورة اغبديد أت  يف  صدر رية(، و لما أت  نن)
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىنمن
 .اللساء َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ



 ٛٗٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٕ
 .ائدةاؼب َّ حب جب هئ  مئ

 جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ -ٖ
 من  خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك
 .اغبديد َّ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن

 .اغبش  َّ مث زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -ٗ
 يف " بوػػػد و بػػػػ  " المػػػواؿ والمفػػػ  " اضػػػبط مواضػػػ  / ٖٕٔٔسػػػااؿ ر ػػػ  

 ؟. (" سبي   
 -تواىل:رضبه   السخاوي   اؿ / ٖٕٔٔاعبواب ر   

ػػ َ  ْوػدِ  ِمػػػ ْ  َوالمْػُفػ َ  الْمػػوَاؿَ  َوَأخَّ  اْلَفػِ ػ ْ  اغْبِػْ ؽِ  ُذو (  ِ  َسِبيػ ِ  ) بَػ
 ُ ِ ػَسػا ِسػَواَهػا فِػػي َلِ ػ ْ  َوالصَّػ ِّ  اللِّػَسػا َوفِػػي تَػْوبَػةٍ  فِػػي َمػا َأوَّؿَ 

 -اتايت هي:
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين منىن
 .اللساء َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ
 .التوبة َّ  حم جم هل مل خلحل

 جح مج حج مث هت ختمت حت هئ مئ خئ  خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٖ
 .الص  َّ  جخ مح

 / والفوائد الضبط
 المػواؿ والمفػ (  لى  هئ مئ خئ الٍب تقدم  فيما ) الث ثةاؼبواض   مضبط -ٔ

( َأوَّالً ، وموػُب )( َصػ ح اْللَِّسػاءِ  َأوَّالً  َ بَ : ) االمشائية ا دة الضبط ابعبملة  لى 
 يف سورة التوبة. اؼبوض  الوؿأي 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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مواضػ  وهػي  أربوػة( أي يف  ُ ِ ػَسػػا ِسػَواَهػػا فِػػػي َلِ ػػ ْ )  السػخاوي رضبػه   اؿ  -ٕ
 -:وهي ( اغبج ات – الثالثو اؼبوض  الثاٍل التوبة  -المفاؿ  )

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٱُّٱ -ٔ
 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك
 .المفاؿ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي

 جن ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 .التوبة َّ  جه ين ىن من خن حن

 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ -ٖ

 .التوبة َّ ىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب

 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -ٗ
 .اغبج ات َّ خس حس  جس مخ محجخ جح مج حج

أو  ملفصػػػلةإمػػػا ت ػػػوف  اؼبواضػػػ  الربوػػػة( يف  جب – خل – رب ورود ) م حػػػب
 ، وبا تول  أف المواؿ والمف  تقدم   لى سبي   .متصلة

(  لػػػػى  هئ مئ خئ الػػػػٍب تقػػػػدم  فيمػػػػا ) الث ثػػػػةاؼبواضػػػػ   مضػػػػبط وابسصػػػػلة /
 ( ويف غّبها جاء ابلو  .والمف  المواؿ)

 المواؿ ب  )  ( هئ مئ خئ الٍب أت  فيما ) الث ثة ب  اؼبواض  / م حاة مممة 
( يف  خت حت( يف اللساء والتوبة وأت  )  سبي    يفسبقتما  لمة )  ( والمف 

 -الص  فامتبه اي لبي ، و ما يلي:
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّٱٱجاء  بلما آبية: اللساءيف 

 مث  هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب



 ٓ٘ٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج

 .َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض

 جح مج حج مث هت  مت خت حت ٱُّٱٱجاء  بلما آبية: التوبةويف 

  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس مخ جخ مح
 .َّ مغ جغ

  هت مت خت حت جت هب مب خب  حبُّٱٱ(:ٗاتية ر   ) الص ويف 

 .َّ مج حج مث
 -وػبص  صبي  اؼبواض  السابقة ب ك البيات:

ـْ  يف اْلُقْ رفِ  اَلْمَواُؿ َواَلمْػُف ُ   اِبْلتََّماـْ  َأْربَػَوةٌ  َسِبْيِ    َػْبَ   اَي ِ  َا
ُج َاتْ  اَثِلثِ وَ  اَثٍل   (ٖ)بػِ اتاَيتْ  ُملْػَفِصَلةٍ  َمتَِّصَلةْ " ِإفْ  َػبػَْلما " اْلتػَّْوَبِة َوأَمْػَفاِؿ اغبُْ
 " َلَد  اَلمْػَفاؿْ  ِِبَْمَواؽِبِْ  َوأَمُفِسِم ْ اْ َوَجاَهُدو بَػْوَدَها "  " أََتْ  اَي رَِجاؿْ الَِّ يَ  رَمُلواْ َوَهاَجُ واْ  ِإفَّ " 

 اْلتػَّْوبَة اَثِلثِ "  ُ َاِهُدواْ  َأفوََ  ُِهواْ ُ ْ  " " َف َِح اْلُمَخلَُّفوفَ َوبَػْوَد " اْلتػَّْوَبة اَثٍلَ " َوَجاِهُدواْ  ِفُ وا ِخَفاًفا َوثَِقاالً ام" 

ُتْ  اِبهلل َوَرُسْوِله " اِبَّللَِّ َوَرُسْولِه ا اْلُمْاِمُلوَف الَِّ يَ  رَمُلواِإ ََّ "  ُج َاِت اَي َمْ  رَملػْ  َلَد  اغبُْ
 (٘)َص ح اْللَِّساِء َفَ  تَػْلَسَما أَوَّالً َ َب  (ٗ)َمَواِضٍ  َجا َ ْ ُسَما َثَ ثَةِ َويف 

َلَما " َفَ  َتْسَماالَّ َيْسَتِوي اْلَقاِ ُدوَف يف اْللَِّسا َلَد  "    (ٙ)"فَْاْرِبْط َمَوَما فَػتَػبَػيػَُّلواْ  يف َسِبيِ  اَّللِّ آِبيٍَة "   َػبػْ
َلَما آِبَيٍة "  " الَِّ يَ  رَمُلواْ َوَهاَجُ واْ َوَجاَهُدواْ اْلتػَّْوبَِة ُ ْ  "  َأوَّؿُ وَ  َقاَيةِ " َلَد   يف َسِبيِ  اَّللِّ َوَجاَهَد  َػبػْ  (ٚ)فَْاْ َلُمواْ  اْلسِّ

َلَما "  "تُػْاِمُلوَف اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوذُبَاِهُدوف" َجاَءْت فِػي اْلصَّ ِّ   (ٛ)َلْو تَػْوَلُمْوفْ  اْل َّاِبَوةِ " يف اتيَِة  َصفًّايف َسِبيِلِه  َػبػْ

                                       
 ) ٖ( أي أمه جاءت ) اف ( ملف دة لوحدها ه  ا أو متصلة مث  ) امف وا ( أو ) ا ا (.

.المواؿ والمف  لى يف سبي    ( أي تقدـ  ٗ ( 
.التوبةأي اؼبقصود به اؼبوض  الوؿ م   أوال(  ب  ٘ ( 

اتية الٍب بودها.يف سبي     ( فت    أمه تقدم  فَػتَػبَػيػَّلُوْا....يِف َسبِيِ  اَّللِّ  لُواْ ِإَذا َضَ بْػُت ْ اَي أَيػحَما الَِّ يَ  رمَ  ( جاءت  بلما ) ٙ ( 
فت   ها وارب ما موما. يف سبي    ... ( جاء فيما أجولت  سقاية اغباج ( لد  السقاية أي اتية ) ٚ ( 

.... ( فت    أف يف سبي    تقدم   لى المواؿ والمف .َصفًّايِف َسبِيِلِه  ِ يَ  يُػَقاتُِلوفَ ِإفَّ اَّللََّ حيُِ ح الَّ )  ٗ( أي اتية ر    ٛ ( 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘ٔ 

 ؟. ( اْلَقاِ ِدي َ  ) أي  وردت  لمة / ٕٗٔٔسااؿ ر   
 اللسػػػػػػاءمػػػػػ ات يف السػػػػػػور )  أربػػػػػػ (  اْلَقاِ ػػػػػِدي َ  وردت ) / ٕٗٔٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػػ  

 -:( موضوافالتوبة  – وضواف يف مف  اتيةم
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىنمن
 .اللساء َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٕ
 .التوبة َّ مج حج مث هت

 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك  ٱُّٱ -ٖ
 .التوبة َّ  جه هن من خن حن جن

  الضبط والفوائد /
 .يف بياف فض  اةاهدي   لى القا دي يف سورة اللساء  اتية -ٔ
اتايت يف سورة التوبة أتػ  يف اؼبلػافقْب الػ ي  تقا سػوا  ػ  اعبمػاد يف سػبي     -ٕ

 يف اؼبوضوْب.
 ( ؟. وَُ  ًّ َوَ َد اَّلّلُ اغبُْْسَُب  اضبط مواض  ) / ٕ٘ٔٔسااؿ ر   

يف  مػػػػػ  ف(  اغبُْْسػػػػَُب  ُ ػػػػ ًّ َوَ ػػػػػَد اَّللُّ وَ  وردت )/  ٕ٘ٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػػ  
 -(: اغبديد –السور )اللساء 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىنمن خن
 .امنساء َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي

 حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٕ
 مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق
 .احلديد َّ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من  خنحن جن



 ٕ٘ٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
يف الػػػػ ي  جاهػػػدوا ِبمػػػػواؽب  وأمفسػػػػم  والقا ػػػػدي ، و ػػػػ  يف سػػػػورة اللسػػػػاء  يػػػةات -ٔ

 و ده    اعبلة، ول   أج  اةاهدي  أ اة درجة  لد  .
اتية يف سورة اغبديد يف ال ي  أمفقوا م   ب  الفتم ) فتم اغبديبية ( وبود الفتم  -ٕ

  ا   لد  .و   و ده    اعبلة، ول   درجة ال ي  أفقوا م   ب  أ
ووردت يف  م تْب( يف رية اللساء الٍب م ت بلا  اْلُمَجاِهِدي َ م حاة / وردت  لمة ) 

 ىه  مه جه ين ٱُّٱ: (ٖٔيف الق رف يف سورة   اتية ) موض  أخ 

 .َّ مي خي حي جي يه
 الَّػػػػِ ي َ  - اْلَمآلِئَ ػػػػةُ  تَػَوفَّػػػػاُه ُ  الَّػػػػِ ي َ  ِإفَّ  اضػػػػبط مواضػػػػ  ) / ٕٙٔٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  

 ؟. ( اْلَمآلِئَ ةُ  اُه ُ تَػَوفَّ تػَ 
 -اؼبواض  هي: / ٕٙٔٔاعبواب ر   

 يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّٱ -ٔ
 نن منزن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق
 .اللساء َّ ين ىن

 نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ
 .اللِ  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ٱُّٱ -ٖ
 .اللِ  َّ حص مس

  الضبط والفوائد /
اللِػػ  ومضػػب ما  لػػى  موضػػوي( و  صت يف  رتورة اللسػػاء سػػبقتما ) يف سػػ -ٔ

  ا دة الزايدة للسورة ال وؿ ) سورة اللساء أ وؿ م  سورة اللِ  (.
واحدة وهي الوحيدة يف الق رف، بيلمػا  بتاءٍ  ( مت ) جاء  وله سورة اللساء -ٕ

 (. ىي)  بتاءي موضوي اللِ  



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( بيلمػا اؼبوضػ  الثػاٍل  يت ىتموض  اللساء وأوؿ اللِ  جاء بودها )  -ٖ
 (. مجم  اللِ  ) 

 (. ُ لُت ْ   اِفيمَ يف الق رف ال  َل ويف غّبها )  الوحيدة( هي  ِفيَ  ُ لُت ْ )  م حاة /
 ؟. ( َ اْلَواْ َأ َْ  )    م ة وردت / ٕٚٔٔسااؿ ر   

مػػػ ات  لمػػػا يف اللسػػػاء، اتيػػػػة  ثػػػػ ث(   َػػػاْلَوْا أَ َْ  وردت ) / ٕٚٔٔاعبػػػواب ر ػػػ  
  -( يه  - حن - مك، بودها ابلَبتي  ) م تْبوردت فيما  يةالثام
 يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّٱ -ٔ

 نن منزن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق
 .اللساء َّ ين ىن

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين

 .اللساء َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى
 ؟. ( َمُ   َأ َْ )  ( َتُ  ْ  َأ َْ  اضبط مواض  ) / ٕٛٔٔسااؿ ر   
 -اؼباملوف(: –يف السور )اللساء  م  ف(  َتُ  ْ أَ َْ  وردت ) / ٕٛٔٔاعبواب ر   

 يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱ -ٔ
 نن منزن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق
 .اللساء َّ ين ىن

 .اؼباملوف َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

يف سػػياؽ اتيػػة بيلمػػا يف اؼباملػػوف أتػػ  صػػدر ريػػة يف بدايػػة  أتػػ يف سػػورة اللسػػاء  -ٔ
 الصفِة الخّبة م  السورة.

( مل( م بط السْب م  ) يل ىل مل يك ىكبودها يف سورة اللساء )  -ٕ
 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  حػ ؼ مػ  اسػ  م  سْب اللساء  لى 

 .السورة



 ٗ٘ٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 -اغبديد (: -للساء أيضا يف السور ) ا م تْب( فوردت  َمُ   أَ َْ أما ) 
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ  نئ.......مه جه ين ىن

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث ٱُّٱ -ٕ
 .اغبديد َّ من زن رن مم ام  يل ىل مل يك

  الضبط والفوائد /
(، يف اللسػػاء تػ   ها يف بدايػػة أخػ  صػػفِة مػػ   خنجػػاء بوػدها )  اؼبوضػوْبيف 

 داؿملمػػػا مػػػ   الػػػداؿ( مػػػ بط  زث بلمػػػا )  اعبػػػزء اػبػػػام ، أمػػػا يف اغبديػػػد  جػػػاء
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى  ديداغب

 ؟. ( َأْرُض اَّللِّ َواِسَوة اضبط مواض  ) / ٜٕٔٔسااؿ ر   
 –يف السػػػور ) اللسػػػاء  مػػػ  ف(  أَْرُض اَّلّلِ َواِسػػػَوةوردت )  / ٜٕٔٔاعبػػػواب ر ػػػ  

 -الزم  (:
 يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱ -ٔ

 نن منزن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق
 .اللساء َّ ين ىن

  خيحي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن  مم خم حم ٱُّٱ -ٕ
 .الزم  َّ  مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي

  الضبط والفوائد /
 ا ػػدة الػػزايدة للموضػػ   لػػى  ومضػػب ما ( مئ هي مي ) ابلػػواوالزمػػ  يف سػػورة 

، بيلمػا يف ضػ تلػوي  (  مئ   لمػة ) مػ التػاء اؼب بو ػة، مػ  االمتبػاك اىل ح  ػة اؼبتأخ 
 (. مل)  فتمتلوي  اللساء 

 ؟. ( َوَساءْت َمِصّبًا ) أي  وردت / ٕٕٓٔسااؿ ر   
مػ ات يف السػور ) اللسػاء  ثػ ث(  َوَساءْت َمِصّبًا وردت ) / ٕٕٓٔاعبواب ر   



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ػ اء  اي ث ثػةٌ "  َوَسػاءْت َمِصػّبًا ": ) ابعبملػة االمشػائية ومضػب ما الفتم ( – موضواف
 -:( يف اللساء واثلتافيف الفتم 

 يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّٱ -ٔ
 نن منزن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق
 .اللساء َّ ين ىن

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ نت مت  زت رتيب ىب نب مب زب

 ري ٰىين ىن نن  من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -ٖ
 .الفتم َّ مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي نيمي زي

 ؟. ( ِإىَل اَّللِّ َوَرُسوِلهِ  ضبط مواض  )ا / ٕٕٔٔسااؿ ر   
 مػ ات يف السػور ) اللسػاء ثػ ث(  ِإىَل اَّلّلِ َوَرُسػوِلهِ  وردت ) / ٕٕٔٔاعبواب ر   

 -(: موضواف اللور –
 مظ حط مض خض  حضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٔ

 جل مك لك خكحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع
 .اللساء َّ خل حل

 .للورا َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ -ٕ
 مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٖ

 .اللور َّ لك خك حك جك حقمق
  الضبط والفوائد /

 ؼب  يماج  إىل   ورسوله. (ٓٓٔ)يف اتية ر   يف سورة اللساء  -ٔ
( وجػػاء بوػػد ا  ٔ٘ – ٛٗ( اتيتػػْب ) ٖٙ٘اللػػور يف مفػػ  الصػػفِة ) موضػػوي -ٕ

( ور ػدها يف  حئ جئ يي ىيوبوػدها يف اؼبوضػ  الوؿ )  (جف مغ)
:  ا ػػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػػائي لػػػى  ومضػػػػب مما ( حق مف خف حفاٍل ) الثػػػ

 ا تبػػار اغبػػ ؼ الثػػاٍل(  لػػى  خف حفمػػ  )  اللػػوف(  بػػ   يي ىي مػػ  ) الػػ اؿ
  .اؼبوضوْببود اؽبمزة يف 



 ٙ٘ٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟.ِخْفُت ْ  إفْ  - ِخْفُت ْ  إفْ وَ  - ِخْفُت ْ  َفْفْ اضبط مواض  ) / ٕٕٕٔسااؿ ر   
مػ ات يف السػػور ) البقػػ ة  ثػػ ث( فػوردت  ِخْفػػُت ْ  فَػػْفْ  أمػا ) / ٕٕٕٔاعبػواب ر ػػ  

 -اللساء (: بداية – موضواف
 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ٱُّٱ -ٔ

 مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض
 .البق ة َّ جل مك لك  خك

 حي جي يه ىه مه  جه ين ىنمن خن حن جن يم ٱُّٱ -ٕ
 .البق ة َّ يي  ىي مي خي

 -التوبة(: – موضوافم ات يف السور )اللساء  ث ثت أيضا فورد ( ِخْفُت ْ  إفْ وَ  أما )
 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٖ

 .اللساء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك
  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱُّٱ -ٗ

 .اللساء َّ مل  يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -٘

 نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي
 .التوبة َّ مب زب رب يئ ىئ

  الضبط والفوائد /
(  زت  رت)  الثاٍل( وبود  نث مث زث رثموض  م  اللساء )  أوؿبود   -ٔ

 الشػْب(  بػ   زث رثمػ  )  اؽبمػزة:  ا ػدة الَبتيػ  اؽبجػائي لى  ومضب مما
 (. رتم  ) 

( يت ىت) اؼبوضػوْب( م  سورة اللساء ورد فيما ٖم  اعبدي  ابل    أف اتية ) -ٕ
 (.مل يكو )

( ٍّ، وأتػى بوػدها  لمػة ) يه  ىه مهدت يف رية يف سورة التوبة ور  -ٖ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ  م  التوبػة  لػى  التاء اؼب بو ةملما م   التاء اؼب بو ةم بط 
 .اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 (:ٔٓٔفقط يف الق رف يف سورة اللساء اتية ) م ة واحدة( فوردت   مه جهأما ) 
 جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّٱ
 .الوحيدة لى أهنا ومضب ما  َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي

 مب خب حب ٱُّٱٱ(: ٓٓٔ – ٜٜيف ريتْب متتابوتْب يف سورة اللساء )  م حاة /
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت ختحت جت هب
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حضجض مص
 مث هت مت م حب اتية الوىل ختم  بػػ ) َّ خل حل جل مك لك خكحك جك
يف اتية الوىل سبقتما  لمة  (: حل جل مك لك تم  )( والثامية خ حج

، واتية  ا دة اؼبوافقة واةاورة( الٍب أت  ختاـ اتية  لى  مث( م ب ما م  ) جت)
 ا دة  لى  ( حل جل)  غْبملما م   ال ْب( م بط  خصالثامية سبقتما  لمة ) 

 .اؼبوافقة واةاورة

 ؟. ( َ ُدوًّا محِبيًلا اضبط مواض  ) / ٖٕٕٔسااؿ ر   
 – اللسػػػػػػػاءيف السػػػػػػػور ) اثلتػػػػػػػاف(  َ ػػػػػػػُدوًّا محِبيلًػػػػػػػا وردت ) / ٖٕٕٔاعبػػػػػػواب ر ػػػػػػػ  

 -:(ا س اء
 ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي
 ىق يف ىف يثىث نث مث زث رثيت  ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -ٕ

 .ا س اء َّ مك لك اك  يق
  الضبط والفوائد /

ال ػػػػاف ي  يف اللسػػػػاء والشػػػػي اف يف : ) ئيةاعبملػػػػة االمشػػػػااحفػػػػب مواضػػػػوما بػػػػ ك 
( يف اللسػاء، والشػي اف  ػاف ل مسػاف  مت هب أي ال اف ي   اموا ل ػ  )(  ا س اء

 (.مت هب)



 ٛ٘ٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

تَػُم ْ  ) اضػػػػػػبط / ٕٕٗٔسػػػػػػااؿ ر ػػػػػػ   َِ  ِحػػػػػػػْ َرُه ْ  َوْلَيْأُخػػػػػػُ واْ  - َوْلَيْأُخػػػػػػػُ وْا َأْسػػػػػػِل
تَػُم ْ  َِ  ؟.يف سورة اللساء ( َوَأْسِل

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱية هي:ات / ٕٕٗٔاعبواب ر   

 ىه مه جه ين  ىن من حنخن جن يم ىم  مم
  ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه
 ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب

 ٕٓٔاللساء:  َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث

  الضبط والفوائد /
 ومضب ما(  ٰذبزايدة )  الثاٍلويف  ( حن جن ) الوؿيف اؼبوض   -ٔ

 .لموض  اؼبتأخ  ا دة الزايدة ل لى 
 ّ    تواىل     دـ   ح السػلِة للمجاهػدي  حػْب يشػ  وف ابلصػ ة بقولػه  -ٕ

تَػُمْ ( َِ لإلي اف بض ورة اغبػ ر مػ  ال ػاف ي  وللتلبيػه  لػى ضػ ورة  )َوْلَيْأُخُ وْا َأْسِل
 اليقاة و دـ التساه  يف الخ  ابلسباب.

ت اعبػيو، فقػـو يقومػوف ( يف اؼبوض  الثاٍل لمه زادت رب  ا ٰذزاد  وله )  -ٖ
مػػػ  صػػػ هت  ليأخػػػ وا أمػػػا لم  يف اغب اسػػػة و ػػػـو يف اغب اسػػػة يَب ػػػوف أمػػػا  ػػػلم  

 م لوب. اغب رل لك  ويص فوف وراء ا ماـ  ي يتم لوا م  أداء الص ة
ِتُ ْ  َوأَْمِتَوػػػِتُ ْ  فَػَيِميلُػػػوَف َ لَػػػْي ُ  ) -ٗ َِ لَػػػًة َودَّ الَّػػػِ يَ  َ َفػػػُ وْا لَػػػْو تَػْ ُفلُػػػوَف َ ػػػْ  َأْسػػػِل   مَّيػْ

أراد   توػاىل أف يلبّػه اؼبػاملْب إىل أف أ ػداءه  لػديم   ( اللسػاء( ٕٓٔ) َواِحػَدةً 
وٌد وأمػ    يػػ  يف و ػػوع ال فلػػة مػػلم  ظػاّمْب أف ادػػت اؿ اؼبسػػلمْب ِبمػػور ديػػلم  
يبا ػػػد بيػػػلم  وبػػػْب  صػػػاض دميػػػاه  ف موػػػوا أف تلمػػػيم  الصػػػ ة  ػػػ  االسػػػتوداد 

  اؼباملْب إىل ذلك  ي ال ي وموا  لد ظّ  اؼبش  ْب.ل دائم  فلّبه   تواىل



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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يف سورة البق ة رية ربث  لػى الصػ ة و ػد توسػ   رايت ال ػ ؽ والوفػاة  م حاة /
 -:(ي د.فاض   السام ائ ) فما داللة ه ا و  لك ىف سورة اللساء ىف حالة اػبوؼ؟

وفػاة  ػد تػادي أ وؿ و  أ لػ  أف اؼبشػ  ت بػْب الػزوجْب وأحػداث ال ػ ؽ أو ال
إىل أف حيي  أحد الزوجْب  لى اتخ  و د يادي ه ا إىل ظلػ  اتخػ  والصػ ة تلمػى 
 ػ  الفِشػػاء واؼبل ػػ  فػأم    توػػاىل ابلصػػ ة حػػٌب ال حييػ  أحػػد ا أو يالػػ  اتخػػ  
وي ّ  ك ابلوبادة. و د يلتص  أحد الزوجْب للفسه فأم ك   تواىل ابلصػ ة حػٌب ال يقػ  

   أف   تواىل أم  ابلص ة يف أحداث أ   م  ذلك  لػد فقػد المػ  يف ذلك. وم  
َوِإَذا َضػػػ َبْػُتْ  يف اْلَْرِض فَػلَػػػْيَ  َ لَػػػْيُ ْ   ) ويف حالػػػة اػبػػػوؼ أمػػػ  توػػػاىل ابلصػػػ ة أيضػػػاً 

ْلَ اِف ِيَ  َ ػامُوا َلُ ػْ  ُجَلاٌح أَْف تَػْقُصُ وا ِمَ  الصََّ ِة ِإْف ِخْفُتْ  أَْف يَػْفِتَلُ ُ  الَِّ يَ  َ َفُ وا ِإفَّ ا
و  لك الم  ابلص ة بْب رايت ال  ؽ ؽبا سببْب أواًل  (. ( اللساءَٔٓٔ ُدوًّا ُمِبيًلا )

ٍل لػػئ  حييػػ  حػٌب ال يلشػػ   الػزوجْب ابؼبشػػ  ت الوائليػة  ػػ  الصػ ة فيَب وهػػا والثػا
 أحد ا  لى اتخ ..

 ؟. ( َ ةَ َفَأِ يُمواْ الصَّ  اضبط مواض  ) / ٕٕ٘ٔسااؿ ر   
 اللسػاء يف السػور )مػ ات  ثػ ث(  َفَأِ يُموْا الصَّػَ ةَ  وردت ) / ٕٕ٘ٔاعبواب ر   

" اي مسػػاء يف  فَػػَأِ يُموْا الصَّػػَ ةَ  ": ) ابعبملػػة االمشػػائية ومضػػب ما (اةادلػػة  –اغبػػج  –
 -:( اغبج وال ذبادلوا

 ٰى ين ىننن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱٱ -ٔ
 .ساءالل َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت
  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص  حص مس خس
 .اغبج َّ  جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٖ



 ٓٙٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اةادلة َّ ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ
  الضبط والفوائد /

 بلمػػا  ػػػاف  لف سػػياؽ االايت ( جع مظ )  َيت بوػػػدها يف سػػورة اللسػػاء  -ٔ
 ػػ  الصػػ ة و يفيتمػػا وهػػي صػػ ة اػبػػوؼ فػػْذا ذهػػ  اػبػػوؼ وا مػػأموا يقيمػػوا 

 الص ة  ما  اموا يصلوهنا.
، لف سػياؽ اتايت يت لػ  ( جع مظأتػ  مومػا )  بيلما يف اغبج واةادلػة -ٕ

 ذلك.
 ؟. ( ِإفَّ الصََّ ةَ  اضبط مواض  ) / ٕٕٙٔسااؿ ر   

 – يف السػػػػػػػور ) اللسػػػػػػػاء مػػػػػػػ  ف(  َ ةَ ِإفَّ الصَّػػػػػػػ وردت ) / ٕٕٙٔاعبػػػػػػػواب ر ػػػػػػػ  
 -(: الول بوت

 ٰى ين ىننن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ميزي ري

 حض جض مص خص حصمس خس  حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ -ٕ
 .الول بوت َّ مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ مضحط  خض
  الضبط والفوائد /

اللػػوف و اللػػ  مػػ بط  ( مئ خئ حئ جئ يي ) بوػػدها يف سػػورة اللسػػاء
 حض جضء، وبوػػػػدها يف الول بػػػػوت ) اسػػػلمػػػػ  ال اللػػػػوفو  اللػػػ ( مػػػػ   ييمػػػ  ) 
مػػػػ   اللػػػػوفو  التػػػػاء ( مػػػػ  جضمػػػػ  )  اللػػػػوفو  التػػػػاء( مػػػػ بط  مض  خض

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى  ت بو لالو
 ؟. ( ِإف َتُ ومُواْ  اضبط مواض  ) / ٕٕٚٔسااؿ ر   

 – اللسػػػػػػػػاءيف السػػػػػػػػور ) مػػػػػػػػ  ف(  اْ ِإف َتُ ومُػػػػػػػػو  وردت ) / ٕٕٚٔاعبػػػػػػػػواب ر ػػػػػػػػ  
 -(:ا س اء

 جحمج  حج مث هت مت خت حت جتهب مب خب  حب جب ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙٔ 

 .ا س اء َّ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جضمص خص حص مس خس ُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

( ومضػػب مما  مضوبوػػدها يف ا سػ اء )  ( مت يف سػػورة اللسػاء )بوػدها 
(. مضمػػػ  ) الصػػػاد(  بػػػ   متمػػػ  )  اءالتػػػ:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى 
 اء الػٍب يف اظبمػا حػ ؼ سفوردت يف سورة ا  أح ؼ الصفّبم   لسْبوا الصادوأيضا 
 .السْب

 ؟. ( تَػْ ُجوفَ  – َوتَػْ ُجوفَ  اضبط مواض  ) / ٕٕٛٔسااؿ ر   
 -اؼبواض  هي: / ٕٕٛٔاعبواب ر   

 جحمج  حج مث هت مت خت حت جتهب مب خب  حب جب ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح

 .موح َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

( ومضبط زايدة الواو  لػى  ا ػدة  ىهويف موح )  ( مح يف سورة اللساء )
ح أت  ب  و مواو : السورة الٍب يف اظبما الو  ة   سيةالزايدة للسورة ال وؿ، وأيضا 

 (.مح) ابلواوأت   واو( والسورة الٍب لي  يف اظبما  ىه) واو 
 َوالَ  - فَػَ  تَػكُ  - فَػَ  َتُ ػ  - َواَل َتُ   ) اضبط مواض  / ٜٕٕٔاؿ ر   سا 
 ؟. ( َتكُ َأَوَ ْ  - َتكُ  ِإف - َتكُ َوَ ْ  - َتكُ 

 : ا دة الضػبط ابغبصػ صبي  اؼبواض  السابقة  لى  ومضبط / ٜٕٕٔاعبواب ر   
 –هػػػػود  – ؼال ػػػ ا – مػػػ ات يف السػػػور ) اللسػػػاء طبػػػ (  َواَل َتُ ػػػ  وردت ) أوال:

 -:(   ف  اللساء    هود والقل : ) ابعبملة ا مشائية ومضب ما (القل   –اللم  
 مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ  خك حك جك
 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ -ٕ

 .ال  اؼ َّ مف خف حف جف مغ



 ٕٙٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ٱُّٱ -ٖ
 .هود َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 .اللم  َّ  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٗ
 .القل  َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ُّٱ -٘

  الضبط والفوائد /
يف سػػػورة واحػػػدة  ػػػدا اللسػػػاء وهػػػود، يف (  َتُ ػػػ ( و )  تَػػػكُ )   صت الصػػػي تْب  -ٔ

 يب ىب نب مبزب رب  يئ ىئ نئ مئ)  الوؿاللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اؼبوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 مق حق)...... الثػػػػػػػػػػػػػػػاٍل( أمػػػػػػػػػػػػػػػا  رث يت ىت  نت مت زت رت
مػػ   الػػزايدة للموضػػ  اؼبتػػأخ   ا ػػدة لػػى  مضػػب ماهلػػا ( و  خك حك جك
( هت متو ) واحػدة م ة(  هئ مئ(. ويف هود أت  )  َتُ  ( و )  َتكُ انحية ) 
 لػػػى  ومضػػػب ه(  الوسػػػط)  الثػػػاٍل( أتػػػ  يف اؼبوضػػػ   هئ مئ،  لمػػػة ) مػػػ تْب

 . ا دة اخت ؼ الوسط بْب ال  فْب اؼبتشابْب
 (. هئ مئ) وهي  صي ة واحدةأما ال  اؼ واللم  والقل  فل  َيت فيما اال  -ٕ
 مق ( ويف اللمػػػػػػػػػ  ) خل حل جل مك لك خك حك جك مق يف اللِػػػػػػػػ  ) -ٖ

 ا ػػدة الػػزايدة  لػػى  ومضػػب ما ( جت هب مب خب حب جب حك جك
 (. َتُ  ( و )  َتكُ م  انحية )  للموض  اؼبتأخ 

 – اغبج  – م ات يف السور )رؿ  م اف ث ث(  َفَ  َتُ   وردت ) :اثمياً 
 -(:السجدة

 . م اف رؿ َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٔ
 .اغبج  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱ -ٕ
 نئ مئ  زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱُّٱ -ٖ

 .السجدة َّ يئ ىئ
  الضبط والفوائد /

مػ   الػ اءو  اؼبػي ملمػا مػ   الػ اءو اؼبي  م بط  ( جس ) رؿ  م افيف سورة  بودها
التػػاء ( مػػ   ُّ مػػ  )التػػاء اؼب بو ػػة ( مػػ بط  ُّ َّ مػػ اف، ويف السػػجدة بوػػدها ) 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٙ 

 ا دة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػ  ى  ل ةم  السجداؼب بو ة 
 ( أت  يف سورة اغبج . ِّ، وب ا ت    أف ) السورة
 -:( الوؿ والثالث   ا يف هود )  م  ف(  َفَ  َتكُ  وردت ) :اثلثاً 
 ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ٱُّٱ -ٔ

 هت مت ختحت جت هب مب  خب حب جب هئمئ خئ حئ جئيي
 .هود َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جحمج حج مث

 جهين ىن من  خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 .هود َّ  خي حي جي يه ىه مه

  الضبط والفوائد /
الػػػٍب أتػػػ   اؼبوضػػػ  الوسػػػطوبػػػ ا سبيزهػػػا  ػػػ   ( يل ىل ) اؼبوضػػػوْببوػػػدها يف 

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن(: ) هئ مئ)
(    هئ مئ( أي يف موضػػػ  )   خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
( جػػاء مومػػػا  يل ىل) (، ويف موضػػوي حب جب( بػػ  أتػػ  ) يل ىلصت )

 (.مل خل)
 حف جف مغ ُّٱ(:اللِ  )  ةسور يف  م ة واحدة(  َتكُ  َوالَ  وردت ) رابوًا:
  لىومضب ما  َّ مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة
 ني  مي زي ُّٱ(:  م َل)  ةسور واحدة يف  م ة(  َتكُ َو َْ  وردت ) :خامساً 
  لىضب ما وم َّ هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة
 -(: لقماف –يف السور ) اللساء  م  ف(  َتكُ  ِإف وردت ) سادساً:

 زت رت يب ىب نب مبزب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ رث يت ىت  نت مت

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



 ٗٙٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .لقماف َّ خص حص مس خس حس جسمخ جخ  مح جح مج حج
  الضبط والفوائد /
 ومضب ما  لى  ا دة الزايدة للسورة ال وؿ. ( ىب نب ) ابلواو يف سورة اللساء

 يل ىل مل خل ُّٱ(: غاف  )  ةسور واحدة يف  م ة(  َتكُ َأَو َْ  وردت ) :سابواً 
 َّىهيه مه جه ين ىن من خنحن جن يمىم  مم خمحم جم
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة  لىومضب ما 

 ؟. ( اػبَائِِلْبَ  – ْلَخآئِِلْبَ لِ  اضبط مواض  ) / ٖٕٓٔسااؿ ر   
واحػدة يف اللسػاء وهػي وحيػػدة يف  مػ ة(  ْلَخػآئِِلْبَ لِ  وردت ) / ٖٕٓٔعبػواب ر ػ  ا

 -:الق رف
 مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ  خك حك جك
ورد  بلما  اؼبوضوْبيوس  ( ويف  –يف ) المفاؿ  م تْبفوردت  ( اػبَائِِلْبَ  أما )

 -ة يوس :( يف سور  هن( يف المفاؿ و )  ينمصدر م  اػبيامة ) 
 حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -ٕ

 .المفاؿ َّ مئ  خئ
 .يوس  َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن  ٱُّٱ -ٖ

 ( ؟. ِمَ  اْلَقْوؿِ  ) اضبط مواض  / ٖٕٔٔسااؿ ر   
اللساء ) سورس  م ات يف  سب (  ِمَ  اْلَقْوؿِ  وردت )/  ٖٕٔٔاعبواب ر   

 ابعبملػػة ومضػب ما (اةادلػة -ج اغبػ –المبيػػاء  –ال  ػد  –ال ػ اؼ  – موضػواف
" يف ال ػػػػػ اؼ وحػػػػػج ر ػػػػػد والمبيػػػػػاء و   ِمػػػػػَ  اْلَقػػػػػْوؿِ   ػػػػػ أ اللسػػػػػاء ": )االمشػػػػػائية

 -:( ادلوا
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ رت يب ىب نب مب  زب يئرب ىئ نئ مئ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙ٘ 

  .اللساء َّ جه ين ىن من  خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ  -ٕ

  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ  -ٖ
 .ال  اؼ َّ مف خف حف جف مغ جغ

 جف مغجغ مع جع مظ  حط مضخض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ  -ٗ
 جم هل مل خل حل مكجل لك خك  حك جك مق حق مف خف حف
 .ال  د َّ جي ٰه مه جه هن من خن حن جنمم  خم حم

  .المبياء َّ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ  -٘

 .اغبج َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  -ٙ

 ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ٱُّٱ  -ٚ
 .ةادلةا َّ يب ىب نب مب  زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ

  الضبط والفوائد /
وزيػدت يف اللسػاء  (  مت ) وال  اؼ والمبياء جاء  بلما  لمة اللساء اثٍليف  -ٔ

 ا ػدة ربػط اء  لػى سػاللسػْب ملمػا مػ  السػْب ( ومػ بط  حمب لمة بودها ) 
 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 يػػةالثام( و  يب ىب نب مب  زبمػػ  اللسػػاء ) اتوىل ختمػػ  اتيػػة  -ٕ
( مػ بط الضػاد  نئ مئ زئ(: سبقما يف اتية اتوىل ) ين ىن من  خن)

(    ػا مػ  حػ وؼ االسػتو ء، بيلمػا يف الثاميػة  يبملما مػ  ال ػاء مػ  ) 
 سػْب( مػ   حممػ  )  السػْب( مػ بط  حم جم يل ىل ملجاء  بلمػا ) 

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى ىن)
ُمْ  يَػْوـَ  )    م ة وردت / ٕٖٕٔسااؿ ر     ؟. ( َ لػْ
ُمْ  يَػْوـَ  وردت ) / ٕٖٕٔاعبواب ر     -(: القم –يف السور ) اللساء م  ف(  َ لػْ

  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ىك مك لك اك يق ىق يف



 ٙٙٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .القم  َّ  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق ُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
 ومضػػػب مما(  لك خكوبوػػػدها يف القمػػػ  )  (يف يف سػػػورة اللسػػػاء ) بوػػػدها -ٖ

 (.لك خكم  ) الياء(  ب  يفم  )  اؽبمزة: تي  اؽبجائي ا دة الَب  لى 
 ؟. ( أـَ مَّ  ) اضبط مواض  / ٖٖٕٔسااؿ ر   
 –التوبة  – م ات يف السور ) اللساء أرب (  أَـ مَّ  وردت ) / ٖٖٕٔاعبواب ر   

مػ  اللسػاء يف   ب " أَـ مَّػ  ": ) ابعبملػة االمشػائية ومضػب ما ( فصل  -الصافات 
 -:( الصافات وفصل 

  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ىك مك لك اك يق ىق يف

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ٱُّٱ -ٕ
 .التوبة َّ مي زي ري  ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل

 .الصافات َّ ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق  ىق يف ىف يث ٱُّٱ -ٖ
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -ٗ

 .فصل  َّ رث يت ىت نت  مت زت رت يب نبىب مب زب
  ائد /الضبط والفو 

( مػػ   اكمػػ  ) اللػػوف مػػ بط  ( مك لك اك يف سػػورة اللسػػاء )بوػػدها  -ٗ
ابء ( مػ   ىكمػ  ) البػاء ( م بط  ىك مكساء، وبودها يف التوبة ) لالموف 
 ،  ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة ة  لىبالتو 

، وأخػػّبا اتفالصػا فػػاءفيمػا   يبػػة يف ال سػ  مػ   القػػاؼ(  لكوبوػدها يف الصػافات ) 
 ء ( مػػػػػ   ربمػػػػػ  ) التػػػػػاء ( مػػػػػ بط  نب مب زب ربيف فصػػػػػل  جػػػػػاء بوػػػػػدها ) 

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة  لى  فصل
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يف  ( َدِميًدا َ َلْيِم ْ  َيُ وفُ  - وَِ ي ً  َ َلْيِم ْ  َيُ وفُ  ) اضبط / ٖٕٗٔسااؿ ر   
 ؟. سورة اللساء

 -  ا:اؼبوضوْب / ٖٕٗٔاعبواب ر   
  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ ىك مك لك اك يق ىق يف
 حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ مب خب
  الضبط والفوائد /

( فلاسػػب  الو يػػ  سػػياؽ  مك لك اك) الػػٍب ختمػػ   الوىلاتيػػة  -ٔ
، " فمػ   ػادؿ    ػلم  "اتية الٍب فيما اةادلة واػبصومة: يقػوؿ ال ػ ي:

، أي: يػـو يقػـو اللػاس مػ  " يـو القيامة "=فم  ذا خياص     لم يقوؿ: 
فيػػػداف   ػػػلم  مػػػا   فا ػػػ  بػػػ  وموػػػا بم  بػػػه. وإ ػػػا يوػػػِب   بػػػوره  سشػػػ ه 

ب لك: إم   أيما اؼبدافووف  ػ  هػاالء اػبػائلْب أمفسػم ، وإف دافوػت   ػلم  
   ػػلم  يف  اجػػ  الػػدميا، فػػْهن  سيصػػّبوف يف رجػػ  اتخػػ ة إىل مػػ  ال يػػداف

 ىق)  وأمػا  ولػػه.  لػدك أحػد فيمػػا حيػ ح بػ  مػػ  ألػي  الوػ اب وَم ػػاؿ الوقػاب
، فْمػػه يوػػِب: ومػػ  ذا الػػ ي ي ػػوف  لػػى هػػاالء ( مك لك اك يق

اػبائلْب و ي  يـو القيامة= أي: وم  يتو   ؽب  يف خصومة رب   ػلم  يػـو 
 .القيامة

 ما مػ  أهػ  ال تػاب أحػد(  خب حب جباتية الثامية الٍب ختم  )  -ٕ
إال ليػػامل  بويسػػى  بػػ  موتػػه أ   بػػ  مػػوت هػػ ا ال تػػار، لمػػه  لػػد سػػا ة 
االحتضار يتجلى لػه اغبػق، ويتبػْب لػه صػِة مػا  ػاف يل ػ ك و ِػدك فيػام  

ويشػػمد ِبمػػه  بػػد   ورسػػوله، وأف   واحػػد ال  - ليػػه السػػ ـ  -بويسػػى 
، وهػػو دػػ يك لػػه، ول ػػ  هػػ ا اِ ديػػاف ال يلفوػػه، لمػػه جػػاء ىف و ػػ  ال  غػػ ة
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 .(. الوسيط لل ل اوي)  و   ال يلف  فيه اِ دياف، المق اع الت لي  فيه
يف سػػػػورة  ( ٕٔٔ - ٔٔٔ – ٓٔٔ)  اضػػػػبط االايت / ٖٕ٘ٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  

 ؟.اللساء
 -اتايت هي: / ٖٕ٘ٔاعبواب ر   

 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ٱُّٱ
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئحئ جئ يي ىي ني
 ٕٔٔ - ٓٔٔاللساء:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

  الضبط والفوائد /
 هب مب( و )  ني مي زي( و )  ىل  مل يكاللػػػػب  حيػػػػدث يف )  -ٔ

 ا ػػػدة  لػػػى  ( مي) يف  ال ػػػاؼتسػػػبق  (  مل) يف  الوػػػْب(   خت حت جت
، واػب يئة وا مث (  مل يك)  يلاسبه الوم (  ىل) السوء و  ،يالَبتي  اؽبجائ

 (. هب مب)  يلاسبما ال س (   خت حت جت)
وبػػػػدأت اتيػػػػة  ( حئ جئ يي ىي ني مي زي ( )ٔٔٔبػػػدأت اتيػػػػة ) -ٕ

  الثاميػػػػػػػػة( زادت اتيػػػػػػػػة  حج مث هت مت  خت حت جت هب مب( ) ٕٔٔ)
، أمػػا بوػػدها يف  ا ػدة الػػزايدة للموضػػ  اؼبتػأخ  لػػى  ومضػػب ما(  جت لمػة ) 
 - يييف )  السػػػػْب( الحػػػػب دوراف حػػػػ ؼ  حئ جئ يي ىي ) الوىل
 (حج - هتيف ) الػ اء( الحب دوراف ح ؼ  حج مث هت مت  ) والثامية(،  حئ
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة لى 

 ىي ٱُّٱ(: ٖٕٔيف سورة اللساء اتية ) موض  اثٍل( وردت يف  َم  يَػْوَمْ  ُسوًءا )

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي
  مل يك)  الواواال أمه يف اؼبوض  الوؿ بزايدة  َّ ىب نب مب زب رب يئ

 ؿ (.و   الؿ ) ا صد به اؼبوضو م   لمة أالواو ( م   يكم  ) الواو ( م بط  ىل
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 (؟. مِّ  يف َ ِثّبٍ     م ة وردت ) / ٖٕٙٔسااؿ ر   
ػػػػػػ  يف َ ثِػػػػػػػّبٍ  وردت ) / ٖٕٙٔاعبػػػػػػواب ر ػػػػػػػ    –اللسػػػػػػػاءيف السػػػػػػػور ) مػػػػػػػ  ف(  مِّ

 -(:اغبج ات
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه
 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ

 يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 .اغبج ات َّ  يق ىق
  الضبط والفوائد /

سػػاء، وبوػػدها يف لال مػػوفملمػػا مػػ   اللػػوفمػػ بط  ( خم يف سػػورة اللسػػاء ) بوػػدها
 ا دة ربػط   لى تاغبج ا ء ( م   نبم  ) التاء ( م بط  نب مباغبج ات ) 

 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 ؟. ( قبََّْواُه ْ  دت )   م ة ور  / ٖٕٚٔسااؿ ر   

 – مػػػػ ات يف السػػػػور ) اللسػػػػاء ثػػػػ ث(  قبَّْػػػػَواُه ْ  وردت ) / ٖٕٚٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(: الزخ ؼ -التوبة 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه

 .التوبة َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ -ٕ
 .الزخ ؼ َّ ىث نث مث زث  رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٖ

  الضبط والفوائد /
 ػػزة ( مػػ   مممػػ  ) اؽبمػػزة مػػ بط  ( جن يم ىم مم يف سػػورة اللسػػاء ) بوػػدها

م   الباء( و  حصم  )  الواو( م بط  جض  مص خص حص، وبودها يف التوبة ) ءاللسا
(  نث مث زث  رثة، وبوػػػػػدها يف الزخػػػػػ ؼ ) وبػػػػػالت ابءو واو ( مػػػػػ   جض) 

ة ربط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه  ا د  لىؼ   الزخ راء( م   زثم  )  ال اءم بط 
 .م  ح ؼ م  اس  السورة
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 ؟. ( ُيَشاؽِّ  – ُيَشاِ قِ  ) اضبط مواض  / ٖٕٛٔسااؿ ر   
 -اؼبواض  هي: / ٖٕٛٔاعبواب ر   

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ نت مت  زت رتيب ىب نب مب زب

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي زي ٱُّٱ -ٕ
 .المفاؿ َّ هب مب

 .اغبش  َّ من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

المفػػاؿ ( بيلمػػا وردت  –يف القػػ رف يف السػػور ) اللسػػاء  مػػ تْب ( ٍّ ) وردت -ٔ
 فقط يف سورة اغبش . واحدة م ة( مم)

 بقػػافْب ( ٍّ سػػوريت اللسػػاء والمفػػاؿ  ويلػػة ابللسػػبة لسػػورة اغبشػػ  فجػػاءت ) -ٕ
 بقػػاؼشػػ  جػػاءت ، بيلمػػا يف سػػورة اغب ا ػػدة السػػورة ال ػػوؿ لػػى  ومضػػب مما
(  ٍّم  الق رف )  اللص  الوؿ( لهنا ال ص ، والحب أف  ممواحدة ) 

 (. ممواحدة )  بقاؼ اللص  الثاٍل، بيلما بقافْب
( ومػػ ة  ال َُّسػوؿَ  ُيَشػاِ قِ َوَمػ   هلػاؾ تفسػّبات. أواًل  ػاؿ سػبِامه وتوػاىل مػ ة ) فائػدة /
( اَّللََّ  ُيَشػاؽِّ  َوَمػ رة المفاؿ ،  وم ة اثلثة  اؿ )( يف سو  اَّلّلَ َوَرُسوَلهُ  ُيَشاِ قِ  َوَم   اؿ )

ه ك يف سورة اغبش . لو ما ان إىل ما تقوله الل ػة يقولػوف إف فػّك ا دغػاـ هػو الصػ  
( ُيَشػػاِ قِ َوَمػ  وأف ا دغػاـ هػو الفػػ ع. فػك ا دغػاـ جػػاء  لػى الصػ  يف  ولػػه توػاىل )

(  ػالوا جػاءت  اَّللََّ  ُيَشػاؽِّ  َوَمػ  اٍل. )ه ا  اله اب  الزبّب ال  ان ي و الػه  ػ لك ال  مػ
( فمػو  فاَ ػ  مدغمة وأرادوا أف يبيلوا السب . دّق الث ثػي َييت ملمػا ال اب ػي دػا ق )

مضػػا   ث ثػػي دػػّق مث زيػػد  ليػػه حػػ ؼ وهػػو ألػػ  اؼبفا لػػة فصػػار دػػا ق واؼبضػػارع 
يقػػػوؿ  يشػػا ق بفػػػك ا دغػػاـ وبػػػدوف فػػّك ا دغػػػاـ يشػػاّؽ. هلػػػا لل  مػػاٍل رأي صبيػػػ :

الصػػ  فػػك ا دغػػاـ إذف ال مقػػوؿ ؼبػػاذا فػػك ا دغػػاـ لمػػه جػػاء  لػػى الصػػ . ويقػػوؿ 
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َذلِػػَك ِِبَمػَُّمػػْ   يشػػاّؽ   جػػاءت يف سػػورة اغبشػػ  لمػػه  ػػد سػػبقما  ػػوؿ    ػػز وجػػ  )
( الػػػٍب هػػػي  دػػػا وا ( فجػػػاءت يشػػػاّؽ مدغمػػػة ملاسػػػبة ؼبػػػا  بلمػػػا ) َدػػػا حوا اَّللََّ َوَرُسػػػوَلهُ 

 ؼ أهنػا تػدغ  يف مو ػ    صت دػا ق ابل اب ػي. هلػاؾ مضػارع يشػا ق مدغمة و  يُوػ
وورد مػػػ تْب يف القػػػ رف. فجػػػاءت يف اؼبضػػػارع مدغمػػػة لتلاسػػػ  اؼبو ػػػ . و ػػػالوا هلػػػاؾ 

(  ػػالوا اللػػ  والػػ ـ يف  لمػػة ال سػػوؿ غػػّب الزمتػػْب ال َُّسػػوؿَ  ُيَشػػاِ قِ َوَمػػ  سػػب  رخػػ  )
( الزمتػْب ومػا دامػ  اللػ  والػ ـ يف     بيلما الل  وال ـ يف  لمة لفػب اعب لػة )

( غػّب الزمتػػْب يوػِب  لمػة ال سػوؿ صيت م ػػ ة وصيت مو فػة بيلمػا  لمػػة  ال سػوؿ  لمػة )
) ( ال صيت إال مو فػػة ابللػػ  والػػ ـ فقػػاؿ  لمػػة ال سػػوؿ ابللػػ  والػػ ـ اغب  ػػة هلػػا 

ل  وال ـ غّب ح  ة القاؼ صارت م سورة فصارت الزمة، صارت القاؼ الزمة وال
(  اَّللَّ  ُيَشػػػاؽِّ  َوَمػػػ  الزمتػػػْب ف ػػػاف فػػػك ا دغػػػاـ أحسػػػ ، هػػػ ا  ػػػ ـ ال  مػػػاٍل. أمػػػا )

( يف سػػورة اغبشػ  فبالتػػايل جػاء ا دغػػاـ    فػالل  والػػ ـ الزمتػْب يف لفػػب اعب لػة )
ملاسػػباً ؽبػػ ا المػػ . واستشػػمد بشػػيء: يقػػوؿ تقػػوؿ لل جػػ  إُردد وال تقػػوؿ الثلػػْب ارددا 

(،  أُرُدَدا ا ُرّدا لف الػػػػداؿ  ػػػػد رب  ػػػػ  حب  ػػػػة الزمػػػػة ال تُل ػػػػق هلػػػػا إال مفتوحػػػػة )وإ ػػػػ
( حقمػػػا ال سػػػ  وجػػػاء بوػػػدها حػػػ ؼ م سػػػور فجػػػاء بوػػػدها حػػػ ؼ سػػػا   ُيَشػػػاِ قِ )

( ال  ػوز التقػاء السػا لْب ال َُّسػوؿَ  ُيَشػاِ قِ َوَمػ  ف س ت القاؼ ؼبل  التقػاء السػا لْب )
(. أما الل  وال ـ يف  لمة لفب اعب لة  ُيَشاِ قِ  مة )فبلاًء  ليه ُ س ت القاؼ يف  ل

( ت ا ي    يشاؽّ  ) ( الزمتْب ال بد أف ت وف موجودتْب يف لفب اعب لة فجاءت )
اَّللََّ فَػِْفَّ  ُيَشػاؽِّ  َذِلَك ِِبَمػَُّمػْ  َدػا حوا اَّللََّ َوَرُسػوَلُه َوَمػ  ه ا الم . وأيضاً )داّ وا(  بلما )

( الػٍب  امػ   َدػا حوا ( يشػاّؽ جػاءت مدغمػة لَبا ػي ) ( اغبشػ ٗ) اْلِوَقابِ  َدِديدُ  اَّللََّ 
(  الوا ؼبا ُ    ال سوؿ  اَّلّلَ َوَرُسوَلهُ  ُيَشاِ قِ َوَم   هلاؾ لفتة أخ   )، يف اؼباضي  بلما

(  ػػػد فُػػػّك  ُيَشػػػاِ قِ   لػػى لفػػػب اعب لػػػة صػػػار هلػػا   ػػػ  فصػػػار هلػػػا اثلػػاف فجػػػاءت )
 (. د. صباؿ السيد)  لتلاس  اؼبو وفْب. إدغامما بقافْب



 ٕٚٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. ُيْشِ ْؾ اِبَّللَِّ َم   - َوَم  ) اضبط مواض  / ٜٖٕٔسااؿ ر   
م ات يف السور ) اللسػاء  ث ث(  ُيْش ِْؾ اِبَّللَِّ  َوَم  وردت ) / ٜٖٕٔاعبواب ر   

 -(: اغبج – موضواف
 حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ -ٔ

 .ءاللسا َّ حج  مث هت مت خت
 ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ مم  ام يل ىل مل يك
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 .اغبج َّ خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن
  الضبط والفوائد /

 .( ٜٓٔٔ )مت ضب مما يف السااؿ سورة اللساء  موضوي -ٔ
: اؼبوضػ   ا ػدة الَبتيػ  اؽبجػائي(  لػى  ىم مم خمال ي أتى بود )  مضبط -ٕ

مػػ   اتلػػ (:  يم( ويف اغبػػج )  ىل)  الثػػاٍل( و  مت  اللسػػاء ) مػػالوؿ 
 (. يمم  )  الفاء(  ب   ىلم  )  الضاد(  ب  مت)
 حي ٱُّٱٱ(:ٕٚ) فقط يف سورة اؼبائدة اتية م ة واحدةفوردت  ( َم  ُيْش ِْؾ اِبَّللَِّ  أما )

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ

 .واوب   الوحيدةوهي  َّ  ىث نث مث زث

 ؟. ( ِم  ُدوِمِه ِإالَّ  ) اضبط مواض  / ٕٓٗٔسااؿ ر   
 – اللسػػػػػػاءيف السػػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  ِمػػػػػ  ُدومِػػػػػػِه ِإالَّ  وردت ) / ٕٓٗٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػػ  

 -(:يوس 
 .اللساء َّنيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٔ
 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٚ 

 مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت
 .يوس  َّ رن مم ام  يل ىل

  الضبط والفوائد /
سػػاء، وبوػػدها يف لالمػػوف ملمػػا مػػ  اللػػوف مػػ بط  ( ين بوػػدها يف سػػورة اللسػػاء ) -ٖ

 لػى   سػمػ  يو السػْب ملممػا مػ  السػْب ( م بط  ىب نبيوس  ) 
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 ؟. ( ِإاَناثً     م ة وردت ) / ٕٔٗٔسااؿ ر   
ا سػػ اء  – مػ ات يف السػػور ) اللسػاء سػػ (  ِإاَناثً  وردت ) / ٕٔٗٔواب ر ػ  اعبػ

 -(: الزخ ؼ - موضوافالشور   –الصافات  –
 .اللساء َّىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ -ٔ
 .ا س اء ََُّّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ
 .الصافات َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٖ
 حض جض  مص خص حص مس خسحس جس مخ جخمح جح  مج حج ٱُّٱ -ٗ

 .الشور  َّ حط مض خض
 .الشور  َّحكخك جك مق حقمف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ ٱُّٱ -٘
  مح جحمج حج هتمث مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٙ

 .الزخ ؼ َّ جس مخ جخ
  الضبط والفوائد /

 (. جغ)  ابلواوم  الشور  جاء  الثاٍل دا اؼبوض   ( ِإاَناثً  ) يف    اؼبواض  -ٔ
 ِإاَناثً  مػ  اللسػاء ": ) ابعبملػة االمشػائية الضػبط  ا ػدةمضبط صبي  اؼبواض   لى  -ٕ

 (. " وتشاورت إس اء يف الصافات والزخ ؼ
 ؟. ( َدْي َاانً     م ة وردت ) / ٕٕٗٔسااؿ ر   
 -(: الزخ ؼ –يف السور ) اللساء م  ف(  َدْي َاانً  وردت ) / ٕٕٗٔاعبواب ر   

 .اللساء َّىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ -ٔ



 ٗٚٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .الزخ ؼ َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

ء، وبوػػدها يف االلسػألػ  ملمػا مػػ  اللػ  مػػ بط  ( ني ها يف سػورة اللسػاء )بوػد
 الػػ اءو  الفػػاء( مػ   َّمػػ  )  الػ اء( و  ٌّمػػ  )  الفػاء( مػػ بط  َّ ٍّ ٌّالزخػ ؼ ) 
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى   ؼم  الزخ

 ؟. ( لََّوَلُه اَّللُّ     م ة وردت ) / ٖٕٗٔسااؿ ر   
 -(: اؼبائدة –يف السور ) اللساء م  ف(  لََّوَلُه اَّللُّ  وردت ) / ٖٕٗٔعبواب ر   ا
 .اللساء َّ مب خب حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ٱُّٱ -ٔ
 ىت نت مت  زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت
  الضبط والفوائد /

، بيلمػا    ال ـزالو م    مة  ( جئحئ يي ) صدر رية يف سورة اللساء أت  -ٔ
 .وسط اتية( وأت  يف  ىبيف اؼبائدة أتى  بلما ) 

أي  ،" لولػػػه   " : ػػػاؿ أبػػػو جوفػػػ : يوػػػِب جػػػ  ثلػػػا ك بقولػػػه اللسػػػاء:يف  -ٕ
وموػُب ال ػ ـ: َوِإْف يَػْدُ وَف ِإال َدػْي َااًن  .وأ صاك وأبوػدك   أخزاك الشي اف

(، بيلمػػػػا يف سػػػػورة  يال ػػػػ  )  َم ِيػػػػًدا ،  ػػػػد لولػػػػه   وأبوػػػػدك مػػػػ   ػػػػ  خػػػػّب
ؼبػػا  ػػاف  ػػدحم  يف اؼبػػاملْب يقتضػػي أهنػػ  يوتقػػدوف أهنػػ   لػػى دػػ ،  اؼبائػػدة:

َهْ  أُمَػبِّػُئُ   ِبَشػ ٍّ )  :  ؽب  ـب ا    دلا ة ما  اموا  ليه ( ُ  ْ  ) : اؿ تواىل
أي:  ( َمػ  لََّولَػُه اَّللَُّ )  .ال ي مقمت  فيه  ليلا، م  التلػزؿ مو ػ  (ِم  َذِلَك ْ 

ُمُ  )  و ا بػػه يف الػػدميا واتخػػ ة (َ َلْيػػهِ  َوَغِضػػ َ ) ك  ػػ  رضبتػػهأبوػػد َوَجَوػػَ  ِمػػلػْ
وهو الشي اف، و   مػا  بػد مػ  دوف    (اْلِقَ َدَة َواػْبََلازِيَ  َوَ َبَد ال َّاُغوَت ْ 

مػ   ( مََّ ػاانً  َدػ ٌّ )  اؼب  وروف ب ك اػبصػاؿ القبيِػة (أُولَِئكَ ) فمو  اغوت
ة     يػ  مػلم ، وأ وأاثبػ  يف الػدميا واتخػ ة، لهنػ  اؼباملْب ال ي  رضبػ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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أخلصػػوا لػػه الػػدي . وهػػ ا اللػػوع مػػ  ابب اسػػتوماؿ أفوػػ  التفضػػي  يف غػػّب 
ػػِبي ِ َوَأَضػػػ ح  ) :اببػػه و ػػ لك  ولػػػه أي: وأبوػػػد  ػػ   صػػػد  ( َ ػػ  َسػػػَواِء السَّ

 (. السودي)  .السبي 
 ؟. ( َيِوُدُهُ  الشَّْي َاُف ِإالَّ ُغُ وًرا َوَما    م ة وردت ) / ٕٗٗٔسااؿ ر   
ػػْي َاُف ِإالَّ ُغػػُ ورًا وردت ) / ٕٗٗٔاعبػػواب ر ػػ   يف السػػور  مػػ  ف(  َوَمػػا يَوِػػُدُهُ  الشَّ

 -(:ا س اء –اللساء)
 .اللساء َّ  حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض ُّٱ -ٔ
  حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب ٱُّٱ -ٕ

 .ا س اء َّ خص حص  مس خس حس جس مخجخ مح جح مج
  ئد /الضبط والفوا

االسػتفزاز الشي اف، ويف ا س اء لػد   ( حط ) التمِبلد   يف سورة اللساء
 (. االستفزازو  التمِب)  --( .... جت  هب مب خب) 

 ؟. ( َوْ َد اَّللِّ َحقًّا ) اضبط مواض  / ٕ٘ٗٔسااؿ ر   
 – م ات يف السور ) اللساء ث ث(  َوْ َد اَّلّلِ َحقًّا وردت ) / ٕ٘ٗٔاعبواب ر   

 –يف الق رف  ث ثةٌ "  َوْ َد اَّلّلِ َحقًّا ": ) ابعبملة االمشائية ومضب ما ( لقماف -يوم  
 -:( مساء يوم  ولقماف

 يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ مي خي حي جي يه ىه جهمه ين  ىن خنمن حن جن

 مي زي ري ٰى ين  ىن مننن زن رن اممم يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 مب خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني
 .يوم  َّ هت مت خت حت جت  هب

 .لقماف َّ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ٰىري ين ٱُّٱ -ٖ
  الضبط والفوائد /

(  ٰى ينو بلمػػا يف لقمػػاف )  ( خن حن جن يف سػػورة اللسػػاء )  بلمػػا -ٔ



 ٙٚٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 للسػػػورة الػػػزايدة و ا ػػػدهتا( يف اللسػػػاء وهػػػي السػػػورة ال ػػوؿ  خنأتػػ  زايدة ) 
 .ال وؿ

( يف الصػػػػفِة  ام يل ىل) يػػػػوم  ( جػػػػاء  بلمػػػػا )  اؼبوضػػػػ  الوسػػػػطيف  -ٕ
توػػاىل أمػػه خلػػق السػػماوات والرض الوىل مػ  سػػورة يػػوم  وأتػػ  بوػػد أف ذ ػ  

 وأمه يدب  الم  وال دفي  إال م  بود إذمه فا بدوك سبِامه لمه إليه م جو  .
 ؟. ( ِ ي ً     م ة وردت ) / ٕٙٗٔسااؿ ر   
الوا وػة  – مػ ات يف السػور ) اللسػاء ثػ ث(   ِػي ً  وردت ) / ٕٙٗٔاعبػواب ر ػ  

 -(: اؼبزم  -
 يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ مي خي حي جي يه ىه مهجه ين  ىن منخن حن جن
 .الوا وة َّ مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبزم  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٖ

 ؟. ( َفُأْولَِئَك َيْدُخُلوَف اعْبَلَّةَ     م ة وردت ) / ٕٚٗٔسااؿ ر   
مػػ ات يف السػػور  ثػػ ث(  َفُأْولَئِػػَك يَػػْدُخُلوَف اعْبَلَّػػةَ  وردت ) / ٕٚٗٔاعبػػواب ر ػػ  

 -(:غاف  -م َل  – اللساء)
 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ يق ىق يف ىف يث ىث
 .م َل َّخص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ -ٕ
 مق حق مف خف حف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٖ

 .غاف  َّ ملهل خل حل جل مك لك خك  حك جك
  الضبط والفوائد /

مػوف ( مػ   ىقمػ  ) اللػوف م بط  ( ىق يف ىف بودها يف سورة اللساء ) -ٔ
 ايء( مػػػ   حصمػػػ  )  اليػػػاء( مػػػ بط  حص مس خسيف مػػػ َل )  سػػػاء، وبوػػػدهالال
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى   يػم  
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 ا ػػػدة ربػػػط  لػػػى   غػػػافراء ملمػػػا مػػػ  الػػػ اء ( مػػػ بط  جليف غػػػاف  بوػػػدها )  -ٕ
 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

ٱٱٱ( وهي الوحيدة يف الق رف: مم  ام يليف سورة ال  اؼ أت  )  م حاة /

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ٱُّٱ
 .َّ ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم

 ؟. ( َػْواًل  َوَمْ  َأْحَس ُ  - ِديًلا َوَمْ  َأْحَس ُ ) اضبط مواض  / ٕٛٗٔسااؿ ر   
 -اؼبواض  هي: / ٕٛٗٔاعبواب ر   

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٕ
 .فصل  َّ نث مث
  الضبط والفوائد /

 الَبتيػػ   ا ػػدة لػػى  ومضػػب مما(  ىبويف فصػػل  )  ( مك يف سػػورة اللسػػاء ) -ٔ
 (. ىبم  )  القاؼ(  ب   مكم  )  الداؿ: اؽبجائي

(  ىبمػ  )  الػ ـسػاء، ومػ بط لالمػوف ( مػ   مكمػ  ) اللػوف أخ : م بط  ضابط -ٕ
م  اؼبوض  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػ    ا دة ربط ح ؼ لى   لفص الـم  

 .السورة
( يف  رت( يف اللسػػػػػػاء و )  يكأتػػػػػػ  )  اؼبوضػػػػػػوْب( يف  ىكبوػػػػػػد  لمػػػػػػة )  -ٖ

(  بػػػ   يكمػػػ  )  اؽبمػػػزة: اؽبجػػػائي الَبتيػػػ   ا ػػػدة لػػػى  ومضػػػب مما فصػػػل 
 (. رتم  )  الداؿ
(  ري ٰى ين ىن مننن زن رن  مملضػػػػػػبط ت تيػػػػػػ  )  م حاػػػػػػة /

 ين ىن( أـ )  من زن رن  مملمػػه تلتػػب   لػػى اغبفػػاظ ايممػػا يقػػدـ ) 
:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي(  لػػى  ىن( و )  مم لمػػٍب )   مضػػبط(  ري ٰى



 ٛٚٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

الوػػػْب (  من( أتػػػ  )  مم(، ومػػػ  ) ىنمػػػ  )  اػبػػػاء(  بػػػ   مممػػػ  )  البػػػاء
 ا ػدة  لػى  اػبػاءمػ   اػبػاء(  ري( أتػ  )  ىن، ومػ  ) اؼبخ جم  مف  اغباء و 

 .اؼبوافقة واةاورة
 ؟. ( ي ً َخلِ     م ة وردت ) / ٜٕٗٔسااؿ ر   

 – مػػػػػ ات يف السػػػػػور ) اللسػػػػػاء ثػػػػػ ث(  َخلِػػػػػي ً  وردت ) / ٜٕٗٔاعبػػػػواب ر ػػػػػ  
 -(: الف  اف -ا س اء 

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن

 حط  مضخض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ٱُّٱ -ٕ
 .ا س اء َّ مع جع مظ

 .الف  اف َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٖ
الػػٍب وردت  ( َيْسػػتَػْفُتوَمكَ  – َيْسػػتَػْفُتوَمكَ وَ  )  يػػ  تضػػبط / ٕٓ٘ٔسػػااؿ ر ػػ  

 ؟.يف سورة اللساء، وما دابما يف غّبها م  السور
 -اؼبواض  هي: / ٕٓ٘ٔاعبواب ر   

 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  خل......مس خس حس جس

 من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ  نث.......يهىه مه جه ين ىن

  / الضبط والفوائد
(، مػػػ بط  خل)  واوبػػػ   الثػػػاٍلويف  ( جت ) ابلػػػواو الوؿيف اؼبوضػػػ  

( وبػ ا  وأ صػد بػه اؼبوضػ  الوؿؿ ) و مػ   لمػة أ الػواو( مػ   جتمػ  )  الػواو
( ال يوجػد غّب ػا  يل ىل مل)  اؼبوضػوْب، وجػاء بوػد ا يف واوبػ   الثاٍلتول  أف 

 ض  الوؿ.(  بلما يف اؼبو  خت حتيف الق رف ال  َل، ول   بزايدة ) 
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 -وفيما يلي أستو ض دبيمات ال ي ذ  ته يف غّب سورة اللساء:
 -يف سورة ادلائدة:

  َّ حت.....مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱ:الوؿاؼبوض  

  َّ  ىت....مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱٱ:الثاٍلاؼبوض  ٱ

 -يف سورة العنكبوت:
 جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:يف ريتْب متتاليتْب الثاٍلو  الوؿاؼبوض  ٱ

 مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  ممخم حم

 .َّ جي يه ىه

 -يف سورة ق:
 .َّ ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱٱ:الوؿاؼبوض  

 .َّ مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ُّٱٱ:ثاٍلالاؼبوض  

 -يف سورة احلشر:
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱٱ:يف ريتْب متتاليتْب الثاٍلو  الوؿاؼبوض  ٱ

 ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

 .َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي

 ( ؟. يُػتػَْلى َ َلْيُ  ْ     م ة وردت ) / ٕٔ٘ٔسااؿ ر   
َلى َ َلْيُ  ْ  وردت )/  ٕٔ٘ٔاعبواب ر     – مػ ات يف السػور ) اللسػاء ث ث(  يُػتػْ

 -(: اغبج -اؼبائدة 
 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ٱُّٱ -ٔ



 ٓٛٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .للساءا َّ  خل......مس خس حس جس
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ مي زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن رن مم
 خص حص  مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهتٱُّٱ -ٖ

 جف مغ جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص
 .اغبج َّ خف  حف

الخ ي  أتى  اؼبوضوْبوهي وحيدة، بيلما يف  ( جح يف سورة اللساء )  بلما / الضبط
(، و بلما  مصء يف سياؽ اتية  لمة ) ( يف اؼبائدة واغبج وال ي جا مل يك بلما ) 

 . ا دة الزايدة للسورة ال وؿ لى  ومضب ما( يف اؼبائدة و  صت يف اغبج مك)
 ؟. ( اللَِّساء الَّ يت     م ة وردت ) / ٕٕ٘ٔسااؿ ر   

 – اللسػػػػػاءيف السػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  اللَِّسػػػػػاء الَّػػػػػ يت  وردت ) / ٕٕ٘ٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ  
 -(:اللور
 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ  خل.......مص خص حص  مس خس حس جس
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٕ

 .اللور َّ رت.......ّٰ
  الضبط والفوائد /

(  ٰر ٰذوبوػػػػػػػػػدها يف اللػػػػػػػػػور )  ( مص خص بوػػػػػػػػدها يف سػػػػػػػػػورة اللسػػػػػػػػػاء ) -ٔ
مػػ   اليػػاء(  بػػ   مصمػػ  )  التػػاء:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػب مما

 (.ٰر)
ُِوُه َّ   ة وردت )   م / ٖٕ٘ٔسااؿ ر     ؟. ( َأف تَلِ 

ػػػػػوُه َّ  وردت ) / ٖٕ٘ٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ   ُِ  – يف السػػػػػور ) اللسػػػػػاء مػػػػػ  ف(  أَف تَلِ 
 -(: اؼبمتِلة

 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ٱُّٱ -ٔ
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 حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس
 .اللساء َّ  خل......جغ مع جع  مظ

 مت ختحت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٕ
  حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت
 .اؼبمتِلة َّ هن......مفخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض خض

  الضبط والفوائد /
اء، وبوػدها سػالل سْبم   ملما السْبم بط  ( جع بودها يف سورة اللساء )

مػػ   اؼبػػي و  التػػاء( مػػ   حفمػػ  )  اؼبػػي و  التػػاء( مػػ بط  حف جفيف اؼبمتِلػػة ) 
 .السورة ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس   لى ِلة متاؼب

 ؟. ( َأف تَػُقوُمواْ     م ة وردت ) / ٕٗ٘ٔسااؿ ر   
 -(: سبأ – يف السور ) اللساء م  ف(  أَف تَػُقوُمواْ  وردت ) / ٕٗ٘ٔاعبواب ر   

 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ٱُّٱ -ٔ
 حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس
 جك مق حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ
 .اللساء َّ  خل حل جل مك لك خك حك

 جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص مس ٱُّٱ -ٕ
 .سبأ َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف  حف

  الضبط والفوائد /
يف  الواوزايدة  ومضبط(  خض)  واوبيلما يف سبأ ب   ( مغ ) ابلواويف سورة اللساء  -ٔ

 . ا دة الزايدة للسورة ال وؿسورة اللساء  لى 
:  ا ػػػدة الضػػبط ابعبملػػة ا مشػػػائيةالػػ ي جػػاء بوػػػدها يف السػػورتْب  لػػى  مضػػبط -ٕ

 .(لليتامى يف اللساء وهلل يف سبأ)
 ( فَِْفَّ اَّلّلَ َ اَف ِبِه َ ِليًما( م  سورة اللساء ) ٕٚٔختم  اتية )م حاة /  -ٖ

ٱ: ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ماوهي الوحيدة يف الق رف 
 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جتٱُّٱ



 ٕٛٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس
 جك مق حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ
 .َّ  خل حل جل مك لك خك حك

َوِإف رُبِْسػُلواْ َوتَػتػَُّقػواْ فَػِْفَّ اَّلّلَ َ ػاَف دبَػا  ) ريٍب اللساءاضبط  / ٕ٘٘ٔسااؿ ر   
واْ َوتَػتػَُّقػػػػػواْ فَػػػػػِْفَّ اَّلّلَ َ ػػػػػاَف َغُفػػػػػوًرا رَِّحيًمػػػػػا و ) ( ٕٛٔ تَػْوَملُػػػػػوَف َخبِػػػػػّبًا ُِ  َوِإف ُتْصػػػػػِل

 ؟.(ٜٕٔ
 -اتايت هي: / ٕ٘٘ٔاعبواب ر   

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 ٰذ يي ىي مي حيخي جي  يه مهىه جه ينىن من
 يئرب ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
 زث  رث يت ىت نت مت زترت يب  ىب نب مب زب
 ٜٕٔ - ٕٛٔاللساء:  َّ ىث نث مث

  الضبط والفوائد /
(  ىت نت مت)  الثػػػػػػػػػاٍلويف  ( يي ىي مي ) الوؿيف اؼبوضػػػػػػػػػ   -ٔ

 الصػاد (  بػ  ىيمػ  )  اغبػاء:  ا دة الَبتيػ  اؽبجػائيأوال  لى  مضب مما
 (. نتم  ) 

(  حي( و )  يهأتػػػػى  بلمػػػػا يف )  اغبػػػػاءؽبمػػػػا أف حػػػػ ؼ  الضػػػػبط الثػػػػاٍل -ٕ
 ىئأتػػػػ   بلمػػػػا  لمػػػػة )  الثػػػػاٍل(، ويف اؼبوضػػػػ   ىي)  حػػػػاءوم ب ممػػػػا مػػػػ  
 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ   لى (  نت)  صادملما م   الصاد( م بط  يئ

مػ  الصػلم ا حسػاف ومػ  اؼبيػ  ، ) اؼبوض  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػ  السػورة
 (.ا صلم 

( جػاء يف مفػػ  اتيػػة  َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ)  اتيػػة الوىلختمػ   -ٖ
 ا ػدة ربػط  لػى (  َّ)  خػاءملمما مػ   اػباء( م بط  مه - ىل بلما ) 

، بيلما ختم  اتية الثاميػة ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
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م لقػا يف هػ ك  اػبػاء( الحب أمه   ي د حػ ؼ نث مث زث  رث يت)
مػ  اؼبيػػ  القلػػيب الػػ ي أخػػ     ( نث مثأتػػ  )  :اثميػػاً ، والً أاتيػة، هػػ ا 

 ( ملاسبا لسياؽ اتية. نث مثسبِامه أمه ل  يست يووا الودؿ فأت  ) 
  دلسة بيانية /

 -:( د. صباؿ السيد ؼباذا ربسلوا وتتقوا يف الوىل ويف الثامية تصلِوا وتتقوا؟ )
ِامه وتوػاىل  ػػ  رجػ  وامػ أة اؼبػػ أة ملاػ  إىل اؼبػو فْب: اتيػة الوىل يتِػػدث   سػب

زباؼ م  زوجما مشوزاً زباؼ أف يتواىل  ليما أو أف يو ض  لما فالم  ما زاؿ خوفاً 
فتلجػأ هػ ك اؼبػ أة إىل دػيء تتلػازؿ  ػ  دػيء مػ  حقمػا ف أهنػا تتلػازؿ  لػه إمػا ابػبلػػ  

ا فػد ا ت ل  ال  ؽ فم ا  د ي ياه وي ضبه وابلتايل فْمه  د يالمما أو يتشدد مومػ
( و  رضي ه ا الصلم وه ا م   بي  الصلم  َوِإف رُبِْسُلوْا َوتَػتػَُّقواْ    إىل ا حساف )

( و  يول  أف اؼب أة  د ي وف  لدها ديء  َوالصحْلُم َخيػْ ٌ  واؼب أة م  حقما أف تتلازؿ )
( المف   مَّ َوأُْحِضَ ِت الَمُفُ  الشح  م  الشّم، م  البخ  الشديد تبخ  دبا  لدها. )

هلػػا ؾببولػػة  لػػى ُحػػَ  مػػا سبلِػػك فا مسػػاف  لػػدما يتلػػازؿ  مػػا ديلػػك ي ػػوف دػػِيِاً 
والشػّم دػػدة البخػػ  فػػ  ي يػػد أف يتلػػازؿ وي ػػوف متمسػػ اً ابلشػػيء إىل رخػػ  رمػػق فػػاهلل 
يبّْب هلا لل ج  واؼب أة، يبْب هلا للم أة أف ال ت وف دِيِة يف ه ا اؼبو   فوليما أف 

مػػػ  ال ػػ ؽ وبػػػداًل مػػ  إهنػػػاء اُلسػػ ة فػػػاهلل هلػػا د ػػػا يف هػػ ك السػػػورة إىل  تتلػػازؿ بػػدالً 
الوفػاؽ وإىل الصػلم وإىل حسػػ  التوامػ  وحسػ  اؼبػػودة. يف سػورة اللسػاء مػػ  أهنػا هتػػت  

َوِإف ابللسػػاء م حػػب أهنػػا   تتِػػدث  ػػ  ال ػػ ؽ وؼبػػا أدػػارت إىل ال ػػ ؽ يف اتيػػة )
َوِإف ( اللساء(   تق  ال  ؽ ابللفب وإ ا  ال  )ٖٓٔ)   َسَوِتهِ يَػتَػَف ََّ ا يُػْ ِ  اَّلّلُ ُ  ًّ مِّ 

( ه ك هي ا دارة الوحيدة لل  ؽ. موود إىل اتية فػاهلل يَػتَػَف ََّ ا يُػْ ِ  اَّلّلُ ُ  ًّ مِّ  َسَوِتهِ 
أابح للم أة أف تتلازؿ    ديء م  فبتل اهتا أو دػيء مػ  مصػيبما  ػأف تقػوؿ لػه  مػا 

بل  زموػة   لل سػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ال ت لقػِب وإ ػا وهبػ  يػومي للسػيدة   ال  السيدة سودة
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 ائشة فأبقاها ال سوؿ ملسو هيلع هللا ىلص موه و اف ال يقس  ؽبا وجوله يوممػا للسػيدة  ائشػة رضػي 
     أممات اؼباملْب. تقوؿ اؼب أة لزوجما أبقيِب زوجة لػك وأتلػازؿ  ػ  مفقػايت مػثً  

تلازؿ لك    حقي، أتلازؿ لك    ليلٍب إف  اف له أ ث  م  زوجة، أتلازؿ لك    أ
 بو  حقو ي فاهلل د ا هلا إىل ا حساف. 

َولَػػ  َتْسػػَتِ يُووْا أَف تَػْوػِدُلوْا بَػػػْْبَ اللَِّسػػاء َولَػػْو َحَ ْصػُتْ  فَػػَ  سَبِيلُػػوْا ُ ػػ َّ  يف االيػة الثاميػػة )
وْا َوتَػتػَُّقػػػوْا فَػػػِْفَّ اَّلّلَ َ ػػػاَف َغُفػػػورًا رَِّحيًمػػػااْلَمْيػػػِ  فَػتَػػػَ ُروَها َ اْلُموَ  ُِ ( ٜٕٔ) لََّقػػػِة َوِإف ُتْصػػػِل

( هلا اتية تتِدث    مو   خ ؼ يتِدث    الال ، اتية الوىل زباؼ  اللساء
أف يوػػ ض  لمػػا زوجمػػا أو يتوػػاىل  ليمػػا ويف هػػ ك اتيػػة الػػزوج  لػػدك أ ثػػ  مػػ  زوجػػة 

وضد واحدة فقلبه  د يتسػب  يف امػه  وػ  الثاميػة  اؼبوّلقػة ول    لبه ديي  إىل واحدة 
ال هي زوجة وال هي م ّلقة فملػا ظُلػ  فػأم    توػاىل اب صػ ح ورفػ  الالػ  فلاسػ  

وْا َوتَػتػَُّقواْ   وله ) ُِ  (. َوِإف ُتْصِل
اخػػػت ؼ هنػػػاايت اتيتػػػْب:   سػػػبِامه وتوػػػاىل  وػػػ  ختػػػاـ  ػػػ  ريػػػة ملاسػػػباً 

مه وتواىل بػّْب يف اتيػة الوىل لل جػ  واؼبػ أة ِبمػه خبػّب دبػا يفولػوف لآلية.   سبِا
إف  امػػ  هػػػي ت يػػد التلػػػازؿ ابغبػػػق وإف  ػػاف هػػػو ي يػػد أف يسػػػتلزؼ أمواؽبػػػا أو أف 
يو ض  لما فاهلل حي ِّر ال  فْب فيبّْب ؽبما أمه خبّب ِبفواؽب  وأمه  لػي  ِب ػواؽب  أمػه 

ا  لػػػى ا حسػػػاف وحيػػػ ص  ػػػ   لػػػي  حججمػػػ  فيِػػػّ ره  حػػػٌب حيػػػ ص  ػػػ  ملممػػػ
ملممػػػا  لػػػى التقػػػو . أمػػػا الثاميػػػة فػػػاهلل يولػػػ  أف ال جػػػ   ػػػد يسػػػت ي  أف يوػػػدؿ يف 
 سمته م  اللاحية اؼبادية فيبي   لد ه ك يومػاً و لػد هػ ك يومػاً يشػَبي ؽبػ ك بيتػاً 
وؽبػ ك بيتػًا، يشػَبي ؽبػ ك  وامػاً ويشػَبي للثاميػة  وامػًا، يو ػي ؽبػ ك مفقػة ويو ػػي 

(  فَػَ  سَبِيلُػواْ ُ ػ َّ اْلَمْيػ ِ    اللفقة ول    لبػه إىل واحػدة دوف الخػ  . )للثامية مف
أي ال سبيلػػوا يف اعبامػػ  اؼبػػادي الػػ ي تسػػت يووف أف تتِ مػػوا فيػػه ولػػي  اعبامػػ  
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اؼبولػػػوي و ػػػاف ال سػػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقسػػػ  بػػػْب زوجاتػػػه ويقػػػوؿ "اللمػػػ  هػػػ ا  سػػػمي فيمػػػا 
ك وال أملػػك" وهػػو القلػػ ، القلػػ   ػػد دييػػ  و  ال أملػػك فػػ  تااخػػ ٍل فيمػػا سبلػػ

 حياس   لى اؼبي  القليب لف ا مساف ال يتِ   فيه.
( هػ ك اسػت ا ة َولَػ  َتْسػَتِ يُوواْ َأف تَػْوػِدُلواْ بَػػْْبَ اللَِّسػاء َولَػْو َحَ ْصػُت ْ  اؿ تواىل )

وػدلوا مولوية وليس  است ا ة مادية، اتية هلػا تتِػدث أهنػ   ػد يسػت يووف أف ي
يف المػػور اؼباديػػة  اؼبأ ػػ  واؼبشػػ ب وال سػػوة و ضػػاء الليػػ   لػػد هػػ ك و لػػد هػػ ك 
ول ػ   ػػدـ االسػػت ا ة مقتصػػ   لػػى المػػور اؼبولويػػة المػػور القلبيػػة وهػػي ارتب ػػ  

ػػػػَ  ِبوؿ السػػػورة ) واْ َمػػػا  َػػػاَب َلُ ػػػ  مِّ ُِ َوِإْف ِخْفػػػُتْ  َأالَّ تُػْقِسػػػ ُواْ يف اْليَػتَػػػاَمى فَػػػامِ 
َمثْػػػَُب َوثُػػَ َث َوُراَبَع فَػػِْْف ِخْفػػُتْ  َأالَّ تَػْوػػِدُلواْ فَػَواِحػػَدًة َأْو َمػػا َمَلَ ػػْ  َأدْيَػػاُمُ ْ  اللَِّسػػاء 

(( ه ا الودؿ اؼبادي يف اللفقػة إذا وجػدمت أم ػ   ػاجزوف ٖ) َذِلَك َأْدٌَل َأالَّ تَػُووُلواْ 
اؿ  ػػ  ربقيػػق الوػػدؿ الػػ ي هػػو يف مل  ػػ  وإرادت ػػ  واسػػت ا ت   ففػػي هػػ ك اغبػػ

َتْسػػػػَتِ يُوواْ َأف تَػْوػػػػِدُلواْ بَػػػػػْْبَ اللَِّسػػػػاء َولَػػػػْو  َولَػػػػ  ي تفػػػػي بواحػػػػدة. وّضػػػػِ  اتيػػػػة )
( هػػ ا يف المػور القلبيػػة اؼبولويػة يف اؼبشػػا   ويف اسبػة وميػػ  القلػ  وؽبػػ ا  َحَ ْصػُت ْ 

ف اؼبيػ  ( هلاؾ مي  ابلقل  ول   يلب ي أف ي ػو  َفَ  سَبِيُلواْ ُ  َّ اْلَمْي ِ   اؿ تواىل )
يف القلػػ  سػػبباً للميػػ  يف اللفقػػة أو يف الالػػ  أو سػػبباً يف فػػ اؽ واحػػدة لمػػه حيػػ  
واحدة أخ  . وسورة اللساء سبي  إىل جام  اؼبودة بدرجة  اليػة جػداً وهػي توتػِب 

َّػا تَػػَ َؾ اْلَوالِػَداِف  ابللساء إىل درجة، لو ما ان إىل  وؿ   تواىل ) لِّلّ َِجػاِؿ َمصػِيٌ  فبِّ
َّػػا تَػػػَ َؾ اْلَوالِػػَداِف َواَل ْػَ بُػػوَف فبَّػػا  َػػ َّ ِمْلػػُه َأْو َ ثُػػػَ  َمِصػػيًبا وَ  اَل ْػَ بُػػوَف َولِللَِّسػػاء َمِصػػيٌ  فبِّ

( خّصػػػ  اتيػػػػة ال جػػػاؿ وخّصػػػػ  اللسػػػاء غب مػػػػة لهنػػػ   ػػػػاموا يف  (ٚ)مَّْفُ وًضػػػا 
 يف اؼبّباث.اعباهلية حي موف اللساء م  اؼبّباث فالق رف أف يبْب أف ؽبّ  حقو اً 
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 ؟. ( مِّ  َسَوِتهِ     م ة وردت ) / ٕٙ٘ٔسااؿ ر   
ػػػػػػػ  َسػػػػػػػَوِتهِ  وردت ) / ٕٙ٘ٔاعبػػػػػػػواب ر ػػػػػػػ    – اللسػػػػػػػاءيف السػػػػػػػور ) مػػػػػػػ  ف(  مِّ

 -(:ال  ؽ
 .اللساء َّيل ىل مل يك ىك لكمك اك  يق ىق يف ىف يث ُّٱٱ -ٔ
 رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب زب  يئرب ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٕ
 .ال  ؽ َّ لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث
  فوائد /الضبط وال

(  ملمػ  )  السػْبمػ بط  ( ىل مل يك ىك بودها يف سورة اللسػاء )
 - مبمػػ  ) القػػاؼ( مػػ بط ىب نب مب زباء، وبوػػدها يف ال ػػ ؽ ) سػػالل سػػْبمػػ  
 ا ػدة ربػط حػػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػػ   لػى  ال ػ ؽ  ػاؼ( مػ  ىب

 .اس  السورة
 ( وحيدة يف الق رف يف ه ك اتية فقط. ىل مل يك ىك)  م حاة /

 ؟.يف سورة اللساء ( ٕٖٔ - ٖٔٔ)  اضبط اتيتْب / ٕٚ٘ٔااؿ ر   س
 -:تايت هيا / ٕٚ٘ٔاعبواب ر   

 ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ
 هتمث مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي
 َّ مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج

  الضبط والفوائد /
تمػ  م ات، خ ث ث ( هت مت خت حت جت هب  مب ) وردت يف اتيتْب -ٔ

 ومضػػػػػػػػب ما(  خض حض جض)  الثاميػػػػػػػػة( و  مح جح مج حج)  الوىل
خاسبػػة  ( جح( أي ) ال ػػِبح  ( وموػػُب ) ال ػػِبح ُم تػػ ٍ : ) ابعبملػػة االمشػػائية

 .الثاٍلخاسبة اؼبوض   ( جض( أي ) ُم ت ٍ وموُب ) ،الوؿاؼبوض  
بوػػػد ا ذف لل جػػػ  واؼبػػػ أة أف يتف  ػػػا وذ   ػػػا ِبف هلل مػػػا يف  الوؿجػػػاء اؼبوضػػػ   -ٕ

 ماوات وما يف الرض وأرزاؽ الوباد م  صبلتما.الس
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 يي ىي  ني مي زي ري ٰى).... الثػػػػػػاٍلجػػػػػػاء يف اؼبوضػػػػػػ   -ٖ
أي اتقػػوك فْمػػه واسػػ  اللومػػة والفضػػ  وال ضبػػة فقػػد ( ....مئ خئ حئ جئ

أوسػػو   ملمػػا ووصػػا   ومػػ   ػػبل   بتقػػواك واالسػػتجارة ب ا تػػه مػػ   قوبتػػه، 
ه مػا يف السػماوات ومػا فْف  صيت  و ف مت   ي   ابهلل حاجة إىل  ا ت   فلػ

 يف الرض وهو غِب بلفسه ضبيد.
فألمػػه ؼبػػا ذ ػػ  أمػػه أوجػػ   ا تػػه  لػػى مػػ   ػػبلم  و لػػيم ،  الثالػػثأمػػا اؼبوضػػ   -ٗ

لمػه ملػك مػا يف السػماوات ومػا يف الرض ا تضػى أف خيػ ه   ػ  دواـ هػػ ك 
ف أمػػه  ػاؿ: ولػػه ذلػػك دائمػػا و فػى بػػه لػػه حافاػا لمػػه هػػو الو يػػ ،  القػدرة لػػه

يػػػ  القػػػي  دبصػػػاض الشػػػيء و يػػػ  هػػػو اغبػػػافب ومػػػا  ػػػاـ   دبصػػػاغبه فمػػػو والو 
  (. درة التلزي  وغ ة التأوي حافاه. ) 

 ؟. ( الَِّ يَ  أُوُتوْا اْلِ َتاَب ِم   َػْبِلُ  ْ    م ة وردت )  / ٕٛ٘ٔسااؿ ر   
مػػ ات يف  أربػػ (  الَّػػِ يَ  أُوتُػػوْا اْلِ تَػػاَب ِمػػ   َػػػْبِلُ  ْ وردت )  / ٕٛ٘ٔاعبػػواب ر ػػ  

 ـَ دَّ  َػ: )ابعبملة االمشائية ومضب ما(  موضوافاؼبائدة  -اللساء  –السور ) رؿ  م اف 
 -(: م اف مائدتْب لللساء

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٔ
 مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص
 . م اف رؿ َّ  مق حق مف خف حف جف

 ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام ُّٱ -ٕ
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي
 .اللساء َّ  جخ مح جح مج حج مثهت

 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ٱُّٱ -ٖ
 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض
  خل حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف
 .اؼبائدة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
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  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ٱُّٱ -ٗ
 .اؼبائدة َّ  مث هت مت هب مب هئ مئهي مي خي حي جي

 . دا سورة اللساء   صيت ( خس )يف    اؼبواض  أتى  بلما  / م حاة
 ؟. ( َوِإف َتْ ُفُ واْ    م ة وردت )  / ٜٕ٘ٔسااؿ ر   
 -   ا يف اللساء:  م  ف(  َوِإف َتْ ُفُ واْ وردت )  / ٜٕ٘ٔاعبواب ر   

 ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ -ٔ
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي
 .اللساء َّ  جخ مح جح مج حج هتمث

  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك

 الضبط والفوائد /
 لك خك حك)  الثػػػػػاٍل( أمػػػػػا يف  هت مت خت حت جت هب  مبيف اؼبوضػػػػػ  الوؿ ) 

( و لػػػ  أوضػػػِتما سػػػابقا أمػػػه لػػػد  اؼبوضػػػ  الخػػػّب الػػػ ي خػػػت  بػػػػ  جل مك
يف سػػورة اللسػػاء واب ػػي  الوحيػػدة( وهػػي  مت خت(   تت ػػ ر ) جم هل مل خل)

( وامتبػه أيضػػا أمػػه  هت مت خت حت جت هب  مباؼبواضػ  أتػػ  ابلصػي ة ال ػػوؿ ) 
 ( فل  تلتب   ليك. ىنين نن من زن  رن مم امبدأت اتية بػػ ) 

 َفَأفَّ فقط أما يف المفاؿ أت  ) اؼبوضوْب( وردت يف ه ي   فَِْفَّ َّللَِّ )  / ٔم حاة 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ(:ٔٗيف اتية ) اؽبمزة مفتوحة( َّللِّ 
 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم

  .َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي

يًدا)  / ٕم حاة  يف الق رف الٍب أت  يف ختػاـ اتيػة  الوحيدة( هي  وََ اَف اَّلّلُ َغِليًّا ضبَِ
(ٖٔٔ.) 
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 ؟.وال ي جاء بودها ( ِإف َيَشْأ يُْ ِهْبُ  ْ  ) اضبط / ٕٓٙٔسااؿ ر   
 ر ) اللسػاءمػ ات يف السػو  أربػ (  ِإف َيَشػْأ يُػْ ِهْبُ  ْ  وردت ) / ٕٓٙٔاعبواب ر ػ  

 -(: فا   -إب اهي   –المواـ  –
 .اللساء َّ حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حطٱٱُّٱ -ٔ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي ُّٱ -ٕ

 .المواـ َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ
 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 .إب اهي  َّ ين ىن
 .فا   َّ  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
مػػػػػ   لمػػػػػة السػػػػػْب مػػػػػ بط  ( جف مغ جغ مع بوػػػػػدها يف سػػػػػورة اللسػػػػػاء ) -ٔ

 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ  لى اء ساللسْب ( م  جغ)
 .(ٖٖٔور   اتية )، م  اس  السورة

( ور ػػ  اتيػػة يف الموػػاـ أيضػػا  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّيف الموػػاـ )  -ٕ
 ، مف  ال    يف سوريت اللساء والمواـ.(ٖٖٔ)

 ا السورتْب اؼبتأخ تْب يف ( و  حج مث هت) اللفب متشابه يف إب اهي  وفا    -ٖ
 يف اس  السورتْب.ال اء و الل  الَبتي ، ادَبؾ ح ؼ 

و لػػػػػى  اؼبواضػػػػػ  الربوػػػػػة( يف  مت خت حتالػػػػػ ي جػػػػػاء بوػػػػػد )  مضػػػػػبط -ٗ
" أيمػػا اللػػاس ويسػػتخل   ِإف َيَشػػْأ يُػػْ ِهْبُ  ْ  " : )اعبملػػة االمشػػائيةالَبتيػػ  بػػ ك 
 (. خبلق جديد

 ِإف َيَشػػػْأ يُػػػْ ِهْبُ ْ  أَيػحَمػػػا اللَّػػػاُس َوَيَِْت آِبَخػػػ ِي َ  )يف  ولػػػه تبػػػارؾ وتوػػػاىل  ؼبسػػػة بياميػػػة /
َورَبحػػَك اْل َػػِِبح ُذو  ( يت ػػ ر هػػ ا اؼبوػػُب بشػػ   أو آبخػػ  ففػػي الموػػاـ ) ( اللسػػاءٖٖٔ)

ػػ  ُذرِّيَّػػةِ   َػػػْوـٍ  ال َّضْبَػػِة ِإف َيَشػػْأ يُػػْ ِهْبُ ْ  َوَيْسػػَتْخِلْ  ِمػػ  بَػْوػػدُِ   مَّػػا َيَشػػاء َ َمػػآ أَمَشػػَأُ   مِّ
( ( فػػػا  ٙٔ) ِإف َيَشػػػْأ يُػػْ ِهْبُ ْ  َوَيَِْت خِبَْلػػػٍق َجِديػػدٍ  ( ومفػػػ  اؼبوػػُب )(ٖٖٔ) رَخػػ ِي َ 
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ػػػَماَواِت َواَلْرَض اِبغْبػػػقِّ ِإف َيَشػػػْأ يُػػػْ ِهْبُ ْ  َوَيَِْت  ) ومػػػ ة يقػػػوؿ أَ َْ تَػػػػَ  أَفَّ اَّلّلَ َخلَػػػَق السَّ
( ؼبػػاذا هػػ ا الت ػػ ار؟ ومػػا  ( إبػػ اهي ٕٓ)  ِبَوزِيػػزٍ َوَمػػا َذلِػػَك َ لَػػى اَّللَِّ ( ٜٔ)خِبَْلػػٍق َجِديػػٍد 

 -:( د. صباؿ السيد ) اللمسة البيامية ل   رية  لى حدة؟
  سػػػػبِامه وتوػػػػاىل بوػػػػد أف ذ ػػػػ  اتايت الػػػػٍب ت لملػػػػا  لمػػػػا رمفػػػػاً ِبف لػػػػه ملػػػػك 
السػموات والرض وأمػه سػبِامه وتوػاىل هػو ال ػِب وأمػه سػبِامه وتوػاىل هػو الو يػ  مبّػه 

لاس إىل أمه لي  يف حاجة إليم  ال يف  بادهت  وال يف وجػوده  وأمػه خلقمػ  غب مػة ال
( هػػػ ك  ( اللسػػاءٖٖٔ) ِإف َيَشػػْأ يُػػػْ ِهْبُ ْ  أَيػحَمػػا اللَّػػاُس َوَيَِْت آِبَخػػ ِي َ   لػػه فبػػّْب ؽبػػ  )

اتيػػة جػػاءت بوػػد اتايت الػػٍب ذ ػػ ت مل يػػة   سػػبِامه وتوػػاىل، بػػّْب ؽبػػ  أمػػه القػػادر 
يسػػتبدؿ بػػ  غػػّبه  و لػػى أف يػػ هبم  وَييت آبخػػ ي  و  سػػبِامه وتوػػاىل ال   لػػى أف

يوجزك ديء. مف  اتية يف سورة الموػاـ   سػبِامه وتوػاىل بػّْب أمػه خلػق السػموات 
(  َورَبحػَك اْل َػِِبح ُذو ال َّضْبَػِة ِإف َيَشػْأ يُػْ ِهْبُ ْ  َوَيْسػَتْخِلْ  ِمػ  بَػْوػدُِ   مَّػا َيَشػػاء والرض )

بػػػّْب غلػػػاك  ػػػلم  وغلػػػاك  ػػػلم  يَبتػػػ   ليػػػه مقدرتػػػه  لػػػى أمػػػه يقػػػدر  لػػػى أف يسػػػتبدؿ 
َورَبحػَك اْل َػِِبح  غػّبه ، يقػدر  لػى أف يوجػد غػّبه ، يقػدر أف َييت آبخػ ي . ولػو ماػ ان )

(   تق  اتية وربك غِب، ه ا أسلوب  ص    وحدك ال ِب وال غػِب غػّبك.  ُذو ال َّضْبَةِ 
َورَبحػػَك  ّب القػػ رف فػ ف غػػِب ال يسػػتلـز مفػػي غػُب غػػّبك. فػػالق رف  ػػاؿ )لػو جػػاءت يف غػػ
( فػاهلل غػِب وذو رضبػة فمػو ال ي يػد أف يوػ ب  وال ي يػد أف يلػتق  مػلم   اْلَ ِِبح ُذو ال َّضْبَةِ 

ِإف َيَشػػػػػْأ يُػػػػػْ ِهْبُ ْ   بػػػػػدوف ذمػػػػػ  أو بػػػػػدوف خ ػػػػػأ ارت بػػػػػوك ويبػػػػػّْب ؽبػػػػػ  أمػػػػػه إذا أراد )
( يسػػتخل  مػػ  بوػػده  مػػا يشػػاء، م حػػب أف )مػػا(    بَػْوػػدُِ   مَّػػا َيَشػػاءَوَيْسػػَتْخِلْ  ِمػػ

إس  موصوؿ ل ّب الوا   ول لما تشم  الوا ػ  وغػّب الوا ػ . اتيػة   تػ    يسػتخل  
(، ت  يػ   َوَيْسػَتْخِلْ  ِمػ  بَػْوػدُِ   مَّػا َيَشػاء بود   رخ ي  أو خلقاً جديداً وإ ا  اؿ )

ى أمه م  غلاك تلاس  مػ  ال ػِب، ال ػِب يلفػق مػا يشػاء وَييت ( هلا يدؿ  ل مَّا َيَشاء )
دبػػا يشػػاء وال ػػِب  ػػ   بػػادك يسػػت ي  أف خيلػػق مػػا يشػػاء وأف دييػػ  مػػا يشػػاء و وػػ  مػػا 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٔ 

َورَبحػػَك اْل َػػِِبح ُذو  ( هلػػا جػػاءت ملاسػػبة سبامػػاً لصػػدر اتيػػة ) مَّػػا َيَشػػاء يشػػاء، ف لمػػة )
 (.  ال َّضْبَةِ 
( ٚٔ) َوَمػػػا َذلِػػػَك َ لَػػػى اَّللَِّ ِبَوزِيػػػزٍ ( ٙٔ) ِهْبُ ْ  َوَيَِْت خِبَْلػػػٍق َجِديػػػدٍ ِإف َيَشػػػْأ يُػػػ ْ   ولػػه )
( ه ا لي  صوباً، ه ا اػبلق  ػد ي ومػوا بشػ اً و ػد ي ومػوا بصػفة أخػ   خيتارهػا  فا  

( هلػػػػػا غػػػػّب مػػػػػا سػػػػػبق يف اتيػػػػػة السػػػػػابقة  َوَيَِْت خِبَْلػػػػػٍق َجِديػػػػػدٍ    سػػػػبِامه وتوػػػػػاىل )
( و ػ  مػا أوجػدك   فمػو  َوَيَِْت خِبَْلٍق َجِديدٍ  ( هلا )ِم  بَػْودُِ   مَّا َيَشاءَوَيْسَتْخِلْ  )

َوَيَِْت  خلق وجديد  د ي وف مولاك أمه م اي  ؽب ا اػبلق ال ي استبدله    ز وج  )
( ردبػػا ي ػػوف  لػػى غػػّب اؽبيئػػة وال مػػام  مػػ  أف   سػػبِامه وتوػػاىل الػػ ي  خِبَْلػػٍق َجِديػػدٍ 
 ه ك اؽبيئة  ادر  لى أف َييت خبلق ؽب  هيئات أخ  .  خلقم   لى

َوَيَِْت ( ت  ر ه ا التوبّب يف سورة فا   ويف سورة إبػ اهي  ) َوَما َذِلَك َ َلى اَّللَِّ ِبَوزِيزٍ  )
( أي ولػػي  ذلػػك صػػوباً  لػػى   لػػي  ذلػػك خِبَْلػػٍق َجِديػػٍد * َوَمػػا َذلِػػَك َ لَػػى اَّللَِّ ِبَوزِيػػزٍ 

( الباء ِبَوزِيزٍ ( وم حب ) َوَما َذِلكَ    ز وج  ولي  متو راً. وم حب )متوس اً  لى  
زائػدة للتو يػػد، الػزايدة هلػػا زايدة كبويػػة وليسػ  دالليػػة  مصػػ لم كبػوي اختػػارك اللِػػاة 
يقولوف ح ؼ ج  زائد يولوف به أمه لػي  ر لػاً أساسػياً أمػه لػي  مػ  م مػ ت اعبملػة 

لػػزايدة اللِويػػة، يوػػِب هػػو زايدة مػػ  ِ بَػػ  الصػػلوة ودي ػػ  االسػػت لاء  لػػه يقصػػدوف بػػه ا
َوَمػا َذلِػَك َ لَػى اَّللَِّ اللِوية ولي  م  ِ َب  أمه زائد يف الداللة ب  هػو لػه داللػة مممػة )

( مػ تْب ويػدؿ  لػى الوبيػد مػ تْب يوػِب  َذلِػكَ  ( وم حب استخداـ إس  ا دػارة )ِبَوزِيزٍ 
 بود فْمه  لد   لي  مستبوداً.مستإف رأيت  ذلك يف أمفس   أمه ديء مست  ب 

( بػ  ايء اللػداء، ٖٖٔيف الق رف يف رية اللسػاء ) الوحيدة(  أَيػحَما اللَّاسُ )  /ٔم حاة 
 م ة.  ش وف( حيث ت  رت  أَيػحَما اللَّاسُ  ايواب ي اؼبواض  ) 

يف  يػػػدةالوح( وهػػػي  وََ ػػػاَف اَّلّلُ َ لَػػػى َذلِػػػَك  َػػػِدي ًاختمػػػ  ريػػػة اللسػػػاء )  /ٕم حاػػػة 
 الق رف.
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 ؟. ( مَّ  َ اَف يُ ِيدُ  ) أي  وردت / ٕٔٙٔسااؿ ر   
 – مػ ات يف السػور ) اللسػاء سػ (  مَّ  َ اَف يُ ِيدُ  وردت ) / ٕٔٙٔاعبواب ر   

 اعبملػػػػةمواضػػػػوما بػػػػ ك  ومضػػػػبط ( موضػػػػوافالشػػػػور   –فػػػػا    –ا سػػػػ اء  –هػػػػود 
 -:(للساء فشاوروا هود وإس اء " رضا الفا   م  ا مَّ  َ اَف يُ ِيدُ  ": ) االمشائية

 حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  من خن

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

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .ا س اء َّ ىه مه جه ين

 معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ -ٗ
 .فا   َّ لك  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ  جغ

 مي زي ري ٰى  ين ىننن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -٘
 .الشور  َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

  الضبط والفوائد /
( يف مفػ  اتيػة،  جم هلوت ػ رت )  ( حل جل بوػدها يف سػورة اللسػاء ) -ٔ

(  مب واغبيػػػاة تتميػػػز بزيلتمػػػا وهػػػ ك ال لمػػػة ) ( زب  ربيف هػػػود ) أمػػػا 
 جاءت بودها، فالثواب م  الثواب واغبياة م  الزيلة.

 مس خس( فامتبػػه ؽبػػا، ويف فػػا   )  جما ) ( وأتػػ  بوػػده يليف ا سػ اء )  -ٕ
 لمػػػػة   اؼبوضػػػػوْب( واحفامػػػػا الوػػػػزة للفػػػػا  ، وأخػػػػّبا يف الشػػػػور  أتػػػػ  يف  حص

مقػػاط،  بػػث ثادػػَب تا  الشػػْبو  الثػػاء  و ر و شػػال راءملمػػا مػػ   الػػ اء( مػػ بط ام)
  ا ػػػػػػػدةت تيبممػػػػػػػا  لػػػػػػػى  ومضػػػػػػػبط(  مي)  الثػػػػػػاٍل( ويف  مم)  الوؿويف 

 (. ميم  )  الداؿ(  ب   ممم  )  اؽبمزة: الَبتي  اؽبجائي
 .الوحيدة( وهي  ين)  الواويف رية الشور  ويف اؼبوض  بزايدة  م  فوردت  -ٖ
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اَي أَيػحَمػػػػا الَّػػػػِ يَ  رَملُػػػػواْ ُ ومُػػػػواْ  َػػػػػوَّاِمَْب اِبْلِقْسػػػػِط  ) اضػػػػبط / ٕٕٙٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  
(   َّللِّ ُدػػَمَداء اِبْلِقْسػػطِ اَي أَيػحَمػػا الَّػػِ يَ  رَملُػػواْ ُ ومُػػواْ  َػػػوَّاِمْبَ  اللسػػاء، ) ( ُدػػَمَداء َّللِّ 

 ؟.اؼبائدة
 -اؼبواض  هي:/ ٕٕٙٔاعبواب ر   

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ينىن
 .اللساء َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 حت جت مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٕ
 خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت
 .اؼبائدة َّ خض حض جض مص

  / الضبط
مػػ   لمػػة  السػْبوصخػ ت يف اؼبائػػدة، مػػ بط  ( خم )تقػػدم   سػورة اللسػػاء يف

دم  يف اللسػػػاء وصخػػػ ت يف اؼبائػػػدة، اء وبػػػا تولػػػ  أهنػػػا تقػػػسػػػاللسػػػْب ( مػػػ  خم)
 ا دة ربط حػ ؼ مػ   لى ( م  هاء اؼبائدك   و  لك اربط اؽباء م  اس  اعب ؿ ) 

 .اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
  ه ي  اؼبوضوْب.  ت د يف الق رف ال  َل إال يف (  َػوَّاِمْبَ  لمة ) م حاة /  

 /  ٔفائدة 
اَي أَيػحَما الَِّ يَ  رَمُلوْا ُ ومُوْا  ) (اَي أَيػحَما الَِّ يَ  رَمُلوْا ُ ومُوْا  َػوَّاِمَْب اِبْلِقْسِط ُدَمَداء َّللِّ  )

إ امػػة الوػػدؿ، ريػػة اللسػػاء جػػاءت ابلمػػ  : هػػو القسػػط (  َػػػوَّاِمَْب َّللِِّ ُدػػَمَداء اِبْلِقْسػػطِ 
رية اؼبائدة أم ت ِب امة  (......  َورُتواْ اللََّساء َصُدَ اهِتِ َّ كِبَْلةً  ) ِب  اء اللاس حقو م 
َػػػػػا َجػػػػػزَاء الَّػػػػػِ يَ  حُيَػػػػػارِبُوَف اَّلّلَ َوَرُسػػػػػوَلُه َوَيْسػػػػػَوْوَف يف اَلْرِض  حقػػػػػوؽ   يف الرض) ِإ َّ

 .(.....َفَساًدا
أخػػػ ان سػػػياؽ اتايت يف سػػػورة  : لػػػوفاضػػػ  السػػػام ائييقػػػوؿ الػػػد تور  / ٕئػػػدة فا

اللسػػاء م حػػب أف السػػورة  لمػػا يف المػػ  ابلوػػدؿ والقسػػط وإيتػػاء  ػػ  ذي حػػق حقػػه 
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ُلوْا اػْبَِبيػػَث اِبل َّيِّػػِ  َواَل َصُْ لُػػوْا أَْمػػَواؽَبُْ  ِإىَل  أَْمػػَواِلُ ْ  إِمَّػػُه  )َورتُػػوْا اْليَػتَػػاَمى أَْمػػَواؽَبُْ  َواَل تَػتَػبَػػدَّ
ْلػػُه  ){( َٕ ػػاَف ُحػػوابً َ بِػػّباً } َورتُػػوْا اللََّسػػاء َصػػُدَ اهِتِ َّ كِبْلَػػًة فَػػِْف ِ ػػْمَ َلُ ػػْ  َ ػػ  َدػػْيٍء مِّ

 فل لك ا تضى السياؽ تقدَل  ّوامْب ابلقسط.  ({ٗمَػْفساً َفُ ُلوُك َهِليئاً مَّ ِيئاً }
اَي أَيػحَمػا  ؽ   توػاىل ويف الػوالء والػ اء )أما يف سورة اؼبائدة فسياؽ اتايت يف حقو 

ػػػَْب  ـَ َواَل اؽْبَػػػْدَي َواَل اْلَقآلئِػػػَد َوال رمِّ ػػػْمَ  اغْبَػػػ َا الَّػػػِ يَ  رَملُػػػوْا اَل ربُِلحػػػوْا َدػػػَوآئَِ  اَّلّلِ َواَل الشَّ
تَػُ وَف َفْضً  مِّ  رَّبِِّْ  َوِرْضَواانً َوِإَذا َحَللْ  ـَ يَػبػْ ُتْ  َفاْص َاُدوْا َواَل َ ْػ َِملَُّ ْ  َدػَلآُف اْلبَػْيَ  اغْبَ َا

وُ ْ  َ ِ  اْلَمْسِجِد اغْبَ َاـِ أَف تَػْوَتُدوْا َوتَػَوػاَومُوْا َ لَػى اْلػ ِّ َوالتػَّْقػَو  َواَل تَػَوػاَومُواْ    َػْوـٍ أَف َصدح
َواذُْ ػػػػػُ وْا مِْوَمػػػػػَة اَّلّلِ  {( )ٕ} َ لَػػػػى اِ مثِْ َواْلُوػػػػػْدَواِف َواتػَُّقػػػػػوْا اَّلّلَ ِإفَّ اَّلّلَ َدػػػػِديُد اْلِوَقػػػػػابِ 

ْولَػػا َوأََ ْولَػػا َواتػَُّقػػوْا اَّلّلَ ِإفَّ اَّلّلَ َ لِػػيٌ  بِػػ َ اِت َ لَػػْيُ ْ  َوِميثَا َػػُه الَّػػِ ي َواثَػَقُ ػػ  بِػػِه ِإْذ  ُػْلػػُتْ  ظبَِ
{( ال ػػػػ ـ يف القيػػػػاـ ِبمػػػػ    توػػػػاىل لػػػػ ا ا تضػػػػى  ػػػػوؿ  ػػػػّوامْب هلل لف ٚ}الصحػػػػُدوِر 
 هلل تواىل ويف حقوؽ   تواىل.  القياـالسياؽ يف

 ؟. ( ِإف َيُ  ْ  ) اضبط مواض  / ٖٕٙٔسااؿ ر   
 – مػػػػ ات يف السػػػػور ) اللسػػػػاء سػػػػب (  ِإف َيُ ػػػػ ْ  وردت ) / ٖٕٙٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  

 الضػبط  ا ػدة لػى  ومضػب ما ( اغبجػ ات -اللػور  – أربػ  مواضػ المفاؿ  –المواـ 
 -:(اللساء يف اغبج ات فلم  أمواـ المفاؿ ومور "   ْ ِإف َي ُ  : ) "االمشائية ابعبملة

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ينىن
 .اللساء َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٕ
 ىت  نت متزت رت يبىب نب مب زب  رب يئ
 .المواـ َّ رث يت

  ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -ٖ
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث
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 يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام
 خت  حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ  حئ جئ
 .ٙٙ – ٘ٙ: المفاؿ َّ جح مج حج مث هتمت

 .اللور َّ جت هب مب خب  حب جب هئ مئ ٱُّٱ -ٗ
  الضبط والفوائد /

( فػػوردت  َيُ ػػ ْ  ِإفوَ )  ابلػػواوموضػػ  المفػػاؿ، بيلمػػا  أوؿيف اللسػػاء و  ( ِإف َيُ ػػ ْ  )
 اثلػػثموضػػ  المفػػاؿ واللػػور. وأتػػ  ابلفػػاء وحديػػة  رابػػ و  اثٍلمػػ ات يف الموػػاـ و  أربػػ 

( يف مفػػػػ  مي - زي - نن) ال لمػػػػات( وأتػػػػ   بلمػػػػا  يي ىيالمفػػػػاؿ ) 
 ( حٌب ال تلتب   ليك. يي ىي ) فاءملما م   الفاءاتفاربط اتية 

 مفتوحة اؽبمزة(  أَف َيُ  َّ ( أت  ) ٔٔامتبه اىل موض  اغبج ات اتية ) م حاة /
 جع مظ حط مض ٱُّٱٱيف الق رف ال  َل: الوحيدةوهي  مشددة(   َّ َي ُ م  )  واللوف
 هلمل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع
 مي خي حي جيٰه مه جه  هن من خنحن جن مم خم حم جم

 .َّ  مب هئ مئ هي

 ؟. ( اؽْبََو     م ة وردت ) / ٕٗٙٔسااؿ ر   
 –صػاد  – م ات يف السػور ) اللسػاء أرب (  اؽْبََو  وردت ) / ٕٗٙٔاعبواب ر   

مػ ات مسػاء صػاد  أرب "  اؽْبََو  ": ) ابعبملة االمشائية ومضب ما ( اللاز ات -ج  الل
 -:( وقب  اللاز ات

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ينىن
 .اللساء َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ -ٕ
 مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰهمه جه هن من
 .ص َّ  مس هث مث هت
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 .اللج  َّ ىن من خن  حن جن ٱُّٱ -ٖ
 .اللاز ات َّ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ -ٗ

 ؟. ( زَّؿَ مػُ  – الَِّ ي مَػزَّؿَ  ) اضبط مواض  / ٕ٘ٙٔسااؿ ر   
 -اؼبواض  هي: / ٕ٘ٙٔاعبواب ر   

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ -ٔ
 لك اك يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث
 .اللساء َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك

 .ال  اؼ َّ  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اغبج  َّ نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -ٖ
 .الف  اف َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ -ٗ
 .الزخ ؼ َّ من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -٘

  الضبط والفوائد /
 دا اؼبوض  الخّب يف  واوم ات،  لما ب   أرب وردت  ( جم يل ) م حب أف -ٔ

 .ايدة للموض  اؼبتأخ الز  لى  ومضب ما(  مل خل)  ابلواوالزخ ؼ جاء 
يف القػػػػ رف  الوحيػػػػدةوهػػػػي  مضػػػػمومة بلػػػػوف(  ىبيف سػػػػورة اغبجػػػػ  أتػػػػ   لمػػػػة )  -ٕ

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما
اء ساللسْب ( م  يت م   لمة )السْب ( م بط يت ىتبودها يف اللساء )  -ٖ

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى 
( بوػػدها يف الف  ػػاف،  مث، و ) وزف واحػدا يف اغبجػػ   لػػى ( بوػده رت)  -ٗ

مػػ   التػػاءات( مػػ بط  ىم( تػػ    بوػػدها  لمػػة )  حمأمػػا يف ال ػػ اؼ ) 
. اب ػػػي لػػػديلا الزخػػػ ؼ والػػػٍب أتػػػى  ا ػػػدة اؼبوافقػػػة واةػػػاورةبوضػػػما الػػػبو   لػػػى 

 فل  تلتب   ليك. اؼبي الحب تتاب  ح ؼ  (  جم يل ىل بودها )
ؼ (  دا   الزخ – اف   الف –  اغبج –اؼ   ) ال ل اء اسور حب ؼ  أرب ادَب    -٘

 (وزخ فا   ؼ مساء اغبج  الف  اف: )ابعبملة ا مشائية ومضب ماسورة اللساء 
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القيػاـ : ) اعبملػة االمشػائيةاحفاما بػ ك  ( ٖٙٔ – ٖ٘ٔ) تتاب  اتيتْب  م حاة /
 (. ابلقسط هو ا دياف ابهلل ورسوله

 ؟. ( َ َلى َرُسوِلهِ  ت )   م ة ورد / ٕٙٙٔسااؿ ر   
 مػ ات يف السػور ) اللسػاء ثػ ث(  َوَساءْت َمِصّبًاوردت )  / ٕٙٙٔاعبواب ر   

توبػػة اللسػػاء : ) ابعبملػػة االمشػػائية ومضػػب ما ( اغبشػػ  - الفػػتم – موضػػوافالتوبػػة  –
 -:( فتٌم يف اغبش 

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ -ٔ
 لك اك يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث
 .اللساء َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -ٕ
 .التوبة َّ  مظ حط مض خض حضجض مص خص

 نيىي مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٖ
 .التوبة َّ خئ حئ جئ يي

  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّٱ -ٗ
 خئحئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
 .الفتم َّ  مب خب حب جب هئ مئ

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -٘
 .غبش ا َّ زث رث  يت ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٙ
 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل
 .اغبش  َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني

  الضبط والفوائد /
 ٌّالتوبػػة والفػػتم، وموضػػوي اغبشػػ   بلمػػا )  أوؿيف  ( نن )أتػػ    بلمػػا -ٙ

 ( و د مت ضب م  يف موض  سابق. ٍّ
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 ؟. ( ِم   َػْب ُ  مَزؿَ أُ  - أَمَزؿَ  ) أي  وردت / ٕٚٙٔسااؿ ر   
 -اؼبواض  هي: / ٕٚٙٔاعبواب ر   

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ -ٔ
 لك اك يق ىق  يف ىف ىثيث نث مث زث رث
 .اللساء َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

  الضبط والفوائد /
(  ٰى)  مضػػمومة مػػزةب، بيلمػػا يف اؼبائػػدة مفتوحػػة بمػػزة ( مث يف سػػورة اللسػػاء )

 يف مف  اتية فامتبه اي لبي . م تْبو د وردت 
 ؟. ( رَمُلواْ مُثَّ َ َفُ واْ     م ة وردت ) / ٕٚٙٔسااؿ ر   

مػػ ات يف السػػور ) اللسػػاء  ثػػ ث(  رَملُػػوْا مثَّ َ َفػػُ واْ  وردت ) / ٕٚٙٔاعبػػواب ر ػػ  
 -:يف اؼبلافقْب واؼبوضوْب ( اؼبلافقوف –يف مف  اتية  موضواف

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ

 .اؼبلافقوف َّ مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٕ
 (؟. لِيَػْ ِفَ  ؽَبُْ  َواَل لِيَػْمِديَػُم ْ   َّْ َيُ ِ  اَّللُّ     م ة وردت ) / ٕٚٙٔسااؿ ر   
   ػا   مػ  ف(  ْ  َواَل لِيَػْمػِديَػُم ْ  َّْ َيُ ِ  اَّلّلُ لِيَػْ ِفَ  ؽبَُ  وردت ) / ٕٚٙٔاعبواب ر   

 -اللساء:يف 
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ
 .اللساء َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
 لػػى  ومضػػب مما(  حج)  الثػػاٍلوبوػػدها يف  ( جب ) الوؿاؼبوضػػ  بوػػدها يف  -ٔ
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 (. حجم  )  ال اء(  ب   جبم  )  السْب:  ا دة الَبتي  اؽبجائي
أ صػد بػا اؼبوضػ  )  ؿم   لمة أو ال ـ ( م   جبم   لمة )  ال ـأيضا م بط  -ٕ

 يػػػقَ  ِ  َ ( بػػدأت ) ِإالَّ  حج مث  هت(، والحػػب أف اتيػػة الػػٍب بوػػد ) الوؿ 
 .ال  يقم   ال  يقَجَملََّ  .... ( فاربط 

 ؟. ( ِبَِفَّ ؽَبُ ْ     م ة وردت ) / ٕٛٙٔسااؿ ر   
التوبة  – م ات يف السور ) اللساء ث ث(  ِِبَفَّ ؽَبُ ْ  وردت ) / ٕٛٙٔاعبواب ر   

 -:: )  ب مساء الحزاب (ابعبملة االمشائية ومضب ما ( الحزاب -
 .اللساء َّ مت خت حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٔ
 خسمس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٕ

 جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص
 مك لك  خك حكجك مق حق مف خف حفجف  مغ
 .التوبة َّ  خم حم جم هل مل خلحل جل

 .الحزاب َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٖ
  الضبط والفوائد /

 .اؼباملْب، ويف التوبة والحزاب يف اؼبلافقْبيف يف سورة اللساء  -ٔ
  ػػػػزة( مػػػػ   ختمػػػػ  )  اؽبمػػػػزة( مػػػػ بط  خت حتبوػػػدها يف سػػػػورة اللسػػػػاء )  -ٕ

مػػ   ملمػػا التػػاء اؼب بو ػػة( مػػ بط  خس، ويف التوبػػة أتػػ  بوػػدها  لمػػة ) ءاللسػػا
( مػػ بط  ُّ َّ ٍّ ٌّ، وبوػػدها يف الحػػزاب ) ةمػػ  التوبػػ التػػاء اؼب بو ػػة

 ا ػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػػ   لػػػى  بالحػػػزاابء ( مػػػ   ُّمػػػ  )  البػػاء
 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

ػػػِ  اْلُملَػػػػاِفِقَْب ِبَِفَّ ؽَبُػػػْ  َ ػػػَ ااًب أَلِيًمػػػػا مػػػا داللػػػػة  ولػػػه توػػػاىل: ) / ٔؼبسػػػة بياميػػػة   َبشِّ
 -:( يد.فاض   السام ائ ) اللساء(؟( ٖٛٔ)

اؼبوػ وؼ أف التبشػّب ابلشػيء اغبسػ  أمػا هلػا فجػاء التبشػّب مػ  ابب السػػخ ية 
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 الػدخاف، ( ُذْؽ ِإمََّك أَمَ  اْلَوزِيُز اْلَ ِ َلُ  والتم   ملم .  ما يف  وله تواىل أيضاً )
 الوزيز ال  َل م  ابب التم   والسخ ية. 

ػػػِ  اْلُملَػػػاِفِقَْب  يف سػػػورة اللسػػػاء )  ػػػاؿ توػػػاىل / ٕؼبسػػػة بياميػػػة   ؽَبُػػػْ  َ ػػػَ ااًب أَلِيًمػػػا ِِبَفَّ َبشِّ
ػػِ  الَّػِ يَ  َرَملُػػوا َوَ ِملُػوا الصَّػػاغِبَاِت  ( و ػاؿ توػػاىل يف سػورة البقػػ ة ) (ٖٛٔ) ؽَبُػػْ   أَفَّ َوَبشِّ

َما ِمْ  شبََ  لَػا ِمػْ  َجلَّاٍت ذَبْ ِي ِمْ  رَبِْتَما اْلَمْػَماُر ُ لََّما ُرزُِ وا ِملػْ  ٍَة رِْزً ا َ اُلوا َهػَ ا الَّػِ ي ُرزِ ػْ
ػ ٌَة َوُهػْ  ِفيَمػا َخالِػُدوَف  ذ ػ  البػاء يف  ( (ٕ٘) َػْبُ  َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِبًا َوؽَبُْ  ِفيَما أَْزَواٌج ُمَ مَّ

 ( ؼباذا؟ ِبف ( م  أف التقدي  هو ) أف ( وح فما يف الثامية ) ِبف اتية الوىل )
اؼبلػػافقْب ر ػػد مػػ  تبشػػّب اؼبػػاملْب. ففػػي السػػورة الوىل أّ ػػد وفّصػػ  يف  لف تبشػػّب

أمػا يف اتيػة  (. ومػ  ي فػ  ابهلل وم ئ تػه )  اب اؼبلافقْب يف  شػ ة رايت مػ   ولػه 
الثاميػػة فمػػي اتيػػة الوحيػػدة الػػٍب ذ ػػ  فيمػػا   مػػاً  ػػ  اعبػػزاء وصػػفات اؼبػػاملْب يف  ػػ  

( فالبػػػػاء الزائػػػػدة تلاسػػػػ  الػػػػزايدة يف ذ ػػػػ   أف ( أ ثػػػػ  مػػػػ  ) ِبف ) إذفسػػػػورة البقػػػػ ة. 
 اؼبلافقْب وجزا ه .

ػػِ  اْلُمػػْاِمِلَْب  و ػػاؿ توػػاىل يف سػػورة الحػػزاب ) (( ٚٗ) ؽَبُػػْ  ِمػػَ  اَّللَِّ َفْضػػً  َ بِػػّبًا ِِبَفَّ َوَبشِّ
 .( يد.فاض   السام ائ ) لمه تواىل فّص  يف السورة جزاء اؼباملْب وصفاهت .

يًوػا)   تضػبط يػ / ٜٕٙٔسػااؿ ر ػ   يًوػػا) (فَػِْفَّ الوِػزََّة َّللِّ صبَِ  (ِإفَّ اْلوِػزََّة َّللِّ صبَِ
يًوا)  ؟.(فَِللَِّه اْلِوزَُّة صبَِ

 -:اؼبواض  هي / ٜٕٙٔاعبواب ر   
 مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱ -ٔ

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص
 .اللساء َّ جه.....حك جك  مق حق مف

 .يوم  َّ يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ ّٰ ُّٱ -ٕ
 معجع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ -ٖ
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 .فا   َّ لك  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ  جغ
  الضبط والفوائد /

وهػػي السػػورة ال ػػوؿ، ويف  ( مص خص حص مس )أ ػػوؿ صػػي ة يف سػػورة اللسػػاء  -ٔ
( ويف فػػا   ا صػػ  صػػي ة فبػػا سػػبق  رب يئ ىئ  نئيػػوم  أ صػػ  ملمػػا ) 

 (.خص حص مس)
 (. خص حصلساء ويوم  ) ( بيلما يف ال حص مسيف فا   الوحيدة )  -ٕ
( بيلمػا يف  نئ( و )  مسفػأتى فيممػا ) اللػوف   يف اظبيمما حػ ؼ مساء ويو ليف ال -ٖ

 (.  نئفل  ت د يف اتية )  موففا   ال يوجد يف اظبما 
( م  الـ أوؿ )أ صد  خض( م بط ال ـ م  )  مض خض حضبودها يف اللساء )  -ٗ

 (." مص خص حص مسبه أوؿ موض  يف الق رف بود " 
( مػػ   نبمػ  )  اليػاءو السػػْب ( مػ بط  ىب نب مبم  ) بوػدها يف يػو  -٘

( مػػػػ بط  مض خض حض جض)  وبوػػػػدها يف فػػػػا  ،  وميػػػػمػػػػ   اليػػػػاءو  السػػػػْب
 ا ػػدة ربػط حػػ ؼ مػ  اؼبوضػػ   لػى    فػا ػػاء ( مػ   مضال ػاء مػ   لمػػة ) 

  .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
الَّػػػِ يَ   اسػػػتخداـ لفػػػب الوػػػزّة خيتلػػػ  مػػػ  ريػػػة إىل أخػػػ   فمػػػ ة يقػػػوؿ ) ؼبسػػػة بياميػػػة /

تَػ ُػػوَف ِ لػَدُهُ  اْلوِػزََّة فَػػِْفَّ الوِػزََّة َّللِِّ صبَِ   يًوػػايَػتَِّخػُ وَف اْلَ ػاِف ِيَ  َأْولِيَػػاء ِمػ  ُدوِف اْلُمػْاِمِلَْب أَيَػبػْ
يَػُقولُػػوَف لَػػػِئ  رََّجْولَػػا ِإىَل اْلَمِديلَػػػِة  (  صػػ  الوػػػزة هلل توػػاىل ومػػػ ة يقػػوؿ ) ( اللسػػاءٜٖٔ)

َمػا اْلََذؿَّ َوَّللَِّ اْلوِػػزَُّة َوِلَ ُسػوِلِه َولِْلُمػػْاِمِلَْب َوَلِ ػ َّ اْلُملَػػاِفِقَْب اَل يَػْوَلُمػػوفَ لَُيْخػ َِج َّ اْلََ ػػ  زح ِملػْ
يًوػا ( وم ة يقوؿ ) ( اؼبلافقوفٛ) (  يػ   ( فػا  ٓٔ) َم  َ اَف يُ ِيُد اْلِوزََّة َفِللَّػِه اْلوِػزَُّة صبَِ

 -:( د. صباؿ السيد ) مفم  ه ا الت  ار؟
ـّ مػػػ  يبت ػػػوف الوػػػزّة  لػػػد الوبػػػاد ) تَػ ُػػػوَف   ػػػ  ت ػػػ ار هلػػػا لػػػه داللػػػة.   توػػػاىل ذ أَيَػبػْ

( استفماـ إم اري، ؼباذا ي ه  الوباد إىل ال اف ي ؟! اتية تتِدث  ػ   ِ لَدُهُ  اْلِوزَّةَ 
تَػ ُػػوَف ِ لػػَدُهُ  اْلوِػػزَّةَ   ػػـو يلجػػأوف إىل  بػػاد أمثػػاؽب  فتػػ مم  وتقػػوؿ ؽبػػ  ) فلاسػػبما  ( أَيَػبػْ
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يًوػػا فَػػِْفَّ الوِػػزََّة َّللِّ ) ( و  يُػػ    هلػػا اؼباملػػوف و  يُػػ    ال سػػوؿ، أفػػ دت الوػػزة هلل و ُػػّدـ صبَِ
يًوا لفب الوزة ) يًوا ( بيلما يف اتية الخ   ) فَِْفَّ الِوزََّة َّللِِّ صبَِ (  ّدـ لفػب  َفِللَِّه اْلِوزَُّة صبَِ

يًوا زة يف رية سورة اللساء )اعب لة وأُخ  لفب الوزة.  ّدم  الو ( لهن   فَِْفَّ الِوزََّة َّللِِّ صبَِ
يبِثوف  لما وهي موضوع اللقاش. أص  اعبملة : الوزّة هلل مبتدأ وخ  فُأدخػ   ليمػا 

( فصػارت الوػػزّة إسػػ  إّف، وجػاءت اعبملػػة  لػػى الصػػ   فَػػِْفَّ الوِػػزََّة َّللِّ  )إّف( فصػارت )
يًواَفلِ  الل وي بيلما ؼبا  اؿ ) ( صػار فيمػا تقػدَل وصخػّب  ػّدم  دػبه اعبملػة  لَِّه اْلِوزَُّة صبَِ

لتفيد القص  فلو  ال  اتية "الوػزة هلل" مولاهػا صػِيم ل ػوايً ول ػ   ُػّدـ لفػب اعب لػة 
للقص . ويف رية اللساء ُ دِّم  الوزة لهنا ؿب  االهتماـ ولو أُّخ ت ل اف اؼبوػُب صػواابً 

يًوػػا م  الوػػزة يف ريػػة اللسػػاء )أيضػػاً "فللػػه الوػػزة".  ػػدّ  ( لشػػيئْب: أواًل  فَػػِْفَّ الوِػػزََّة َّللِِّ صبَِ
لف ال  ـ  لى الوزّة فقّدم  الوزّة والشػيء الثػاٍل ربػط اللِػو ابلداللػة، اللِػو يقػوؿ 
الصػػ  أف َييت اؼببتػػدأ أواًل والصػػ  أف َييت إسػػ  إّف  بػػ  اػبػػ  والداللػػة يف هػػ ك اتيػػة 

الوػػػزّة هلل فُقػػػّدم   لمػػػة الوػػػزة، الصػػػ  أف الوػػػزة هلل فقػػػدم  الوػػػزة  ػػػالوا والصػػػ  أف 
والص  أف ال  ـ  لى الوزة فُقدِّـ الص . جػاء ال ػ ـ يف ريػة سػورة اللسػاء م ابقػاً 

 لألص . 
( ٛ) وفَ َوَّللَِّ اْلوِػػػػزَُّة َوِلَ ُسػػػػوِلِه َولِْلُمػػػػْاِمِلَْب َوَلِ ػػػػ َّ اْلُملَػػػػاِفِقَْب اَل يَػْوَلُمػػػػ اتيػػػػة الثاميػػػػة )

يًوػا ( بود أف م    أف   أف د مفسه يف رية اللساء فقاؿ ) اؼبلافقوف (  فَػِْفَّ الوِػزََّة َّللِِّ صبَِ
و  يقػػػ  فػػػْف الوػػػزة هلل ول سػػػوله وللمػػػاملْب ولػػػػو  اؽبػػػا   ت ػػػ  ملاسػػػبة وتصػػػبم  لمػػػػة 

 ولػو  امػ  ( لتبػّْب أف الوػزة  لمػا هلل صبيوػاً  ( ال ؿب  ؽبا وال  يمة ؽبػا فجػاءت )صبيواً )
 َوَّللَِّ  هلاؾ  زة للماملْب ولل سػوؿ ل امػ  فبلوحػة مػ     ػز وجػ . يف اتيػة الثاميػة )

( يف سورة اؼبلافقوف هي رد  لػى اؼبلػافقْب، ؼبػاذا ذ ػ  ال سػوؿ  اْلِوزَُّة َوِلَ ُسوِلِه َولِْلُمْاِمِلْبَ 
 َفِللَّػهِ  وريػة سػورة فػا   )واؼباملوف يف رية سػورة اؼبلػافقوف و  يػ    يف ريػة سػورة اللسػاء 

يًوا (؟ هلا  اموف إؽبي م  ي يد أف يبت ػي الوػزة فْهنػا مػ   لػد  ، مػ  ي يػد أف  اْلِوزَُّة صبَِ
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يًوػاي ل  الوزة فمي م   لد  ، هػ ا  ػاموف  ػاـ ) ( َمػ  َ ػاَف يُ ِيػُد اْلوِػزََّة َفِللَّػِه اْلوِػزَُّة صبَِ
خػػػ  هدفػػه التق يػػ  وا ثبػػات واغبقيقػػػة هػػ ا خػػ  ال دػػك فيػػػه، هػػ ا أسػػلوب حقيقػػي 

 توضم  ما هي ب  زايدة.
 د يقوؿ  ائ  فبػ  يوملػوف  قػوؽب  ولػي  ؽبػ  درايػة ابلل ػة ربلػا تبػارؾ وتوػاىل يقػوؿ 

َوَّللَِّ  يف سػورة اللسػاء وفػا   أف الوػزة هلل  صػ اً وحصػ اً ف يػ  يقػوؿ يف ريػة اؼبلػػافقْب )
(؟ "فللػه الوػػزة صبيوػػاً" هػ ا هػػو أصػػ  اؼبوػُب وهػػ ا مػػا يوتقػػدك  ِلْبَ اْلوِػزَُّة َوِلَ ُسػػوِلِه َولِْلُمػػْامِ 

اؼبسل  فالوزيز هػو   والوػزة هلل  ػز وجػ  ومػ  انزع    زّتػه ألبسػه   الػ ؿ والَصػ ار 
يًوا فاتية يف سورة فا   جاءت  لى الص  ) ( الوػزة  َم  َ اَف يُ ِيُد اْلِوزََّة َفِللَِّه اْلِوزَُّة صبَِ

فمػػ  أراد الوػػزة فلي لبمػػا مػػ     ػػز وجػػ  فلي ػػ    و  يوػػزّك و  يو يػػه اؼب امػػة  هلل
. أمػػا يف سػػورة اؼبلػػافقوف السػػااؿ ؼبػػاذا جػػيء بلفػػب ال سػػوؿ واؼبمابػػة وي فػػ  دػػأمه و ػػدرك

َمػػػػا اْلَ  واؼبػػػػاملْب ) َذؿَّ َوَّللَِّ اْلوِػػػػزَُّة يَػُقولُػػػػوَف لَػػػػِئ  رََّجْولَػػػػا ِإىَل اْلَمِديلَػػػػِة لَُيْخػػػػ َِج َّ اْلََ ػػػػزح ِملػْ
لهن  مسبوا الوزة إىل أمفسم ، مػ  يقػوؿ هػ ا ال ػ ـ يشػّب  ((؟ٛ) َوِلَ ُسوِلِه َولِْلُمْاِمِلْبَ 

إىل مفسه،  بد   ب  أ  ب  سلوؿ يف الوودة م  غزوة بػِب اؼبصػ لق حػدث خػ ؼ 
 للممػػاج ي " بػْب غػ ـ مػػ  اؼبمػاج ي  وغػ ـ مػػ  المصػار فلػاد  غػػ ـ اؼبمػاج ي  "اي

واند  غػ ـ المصػػار "اي لألمصػػار" فخػ ج الف يقػػاف و ػػاد أف حيػدث مشػػاحلات و ػػاد 
فالصػِابة أمػزك مػػ  ذلػك يف و تمػػا أ يف  -ال مقػوؿ حػػ ابً  -أف حيػدث دػجار بيػػلم  

 ا ال جػ   ػد  ػاؿ ؼبػا فمّدأه  ال سوؿ ملسو هيلع هللا ىلص. مث  ام  اؼبفاجأة أف ه  وجود ال سوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
ػ   لبػك َي لػك  دمد اؼبو    اؿ: مثللا ومثػ  هػاالء أي اؼبمػاج ي   اؼبثػ  القائػ  ظبِّ
يوِب كب  رويلاه  وأ وملاه  فم  ي افئوملػا ِبهنػ  يميلػوان ويتمػادوف  ليلػا مث سبػاد  يف 

َمػػا اْلََذؿَّ يَػُقولُػػوَف لَػػِئ  رََّجْولَػػا ِإىَل اْلَمِديلَػػِة لَُيْخػػ َِج َّ اْلَ  غيّػػه فقػػاؿ ) ( و ػػاف يوػػِب  َ ػػزح ِملػْ
بلفسه ال ز و اف يوِب ابل سوؿ ملسو هيلع هللا ىلص الذّؿ ففوت الق رف  ليه ه ك الف صة. ف ّد  ليه 

( هلل الوػػزة لمػػه مال مػػا ولمػػه  َوَّللَِّ اْلوِػػزَُّة َوِلَ ُسػػوِلِه َولِْلُمػػْاِمِلْبَ  القػػ رف ِبب ػػاؿ مػػا أراد )
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الوزيػز. ول سػوله وللمػػاملْب بفضػله  لػيم  ي فػػ  دػأهن  ويو ػػيم   صػاحبما ومػ  صػػفاته
فيوّزه .  اؿ اب   بػد   بػ  أ  بػ  سػلوؿ  ػاؿ زُب جػه أمػ  اي رسػوؿ   أمػ  ال ػّز 

ائػػػدة وهػػػو الذّؿ. فمجػػػيء لفػػػب ال سػػػوؿ واؼبػػػاملْب   فػػػاً  لػػػى لفػػػب اعب لػػػة هلػػػا لف
 ا تضاها السياؽ.
 (؟. َ َلْيُ ْ  يف اْلِ َتابِ     م ة وردت ) / ٕٓٚٔسااؿ ر   

   ػػػا يف اللسػػػاء،  مػػػ  ف(  َ لَػػػْيُ ْ  يف اْلِ تَػػػابِ  وردت ) / ٕٓٚٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -:(  خض حض - جتواذ   ا لد  ) 

 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ُّٱ -ٔ
 حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس
 جك مق حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ
 .اللساء َّ  خل حل جل مك لك خك حك

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ُّٱ -ٕ
 جن مم خم  حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 .اللساء َّ جه هن من خن حن

( و  مث( و ) خض( م  سورة اللساء ورد فيما )ٓٓٔيف ه ك الصفِة ) م حاة /
 ( فامتبه ؽبا ه  ا  لى الَبتي .خض)

 -:( د. صباؿ السيد ) ما الف ؽ بْب مّزؿ وأمزؿ؟ ؼبسة بيامية /
 دبوػػاٍل متوػددة ملمػػا مػا  صػد بػػه القػ رف ومػػا  لمػة ال تػاب أتػػ  يف القػ رف ال ػ َل

( ِٔٗإانَّ أَمزَْللَػا َ َلْيػَك اْلِ تَػاَب )  صد به ال ت  السماوية الٍب سػبق  القػ رف وملمػا )
لَػػا ُموَسػػى اْلِ تَػػابَ  الزمػػ ( يقصػػد بػػه القػػ رف و ) ( يقصػػد بػػه التػػوراة. واتيػػػة  َوَلَقػػْد رتَػيػْ

رِملُػػػػوْا اِبَّلّلِ َوَرُسػػػػوِلِه َواْلِ تَػػػػاِب الَّػػػػِ ي مَػػػػػزََّؿ َ لَػػػػى َرُسػػػػوِلِه  اَي أَيػحَمػػػػا الَّػػػػِ يَ  رَملُػػػػواْ بػػػػدأت )
َواْلِ تَػػاِب الَّػػِ َي أَمػػَزَؿ ِمػػ   َػْبػػُ  اَي أَيػحَمػػا الَّػػِ يَ  رَملُػػوْا رِملُػػوْا اِبَّلّلِ َوَرُسػػوِلِه َواْلِ تَػػاِب الَّػػِ ي 

   َػْبػُ  َوَمػ  َيْ ُفػْ  اِبَّلّلِ َوَم َِئَ تِػِه وَُ تُبِػِه َوُرُسػِلِه مَػزََّؿ َ َلى َرُسوِلِه َواْلِ َتاِب الَِّ َي أَمَزَؿ ِمػ
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اَي أَيػحَمػػا ( اللسػػاء( اللػػداء بػػدأ للمػػاملْب )ٖٙٔ) بَِويػػًدا َواْليَػػػْوـِ اتِخػػِ  فَػَقػػْد َضػػ َّ َضػػَ الً 
يسػػأؿ (  ػػد رِملػػوا( ابلصػػفة الػػِب حيبوهنػػا والػػٍب دػػ فم    بػػا. مث  ػػاؿ ؽبػػ  )الَّػػِ يَ  رَملُػػواْ 

( رِملػوا ابلفوػ  اَي أَيػحَما الَِّ يَ  رَمُلوْا رِملُػواْ ( م  أهن  رملوا )رملواسائ  ؼباذا أُم وا ابلفو  )
( فلمػاذا اَي أَيػحَمػا الَّػِ يَ  رَملُػواْ الم  واتيػة  ػد دػمدت ؽبػ  اب ديػاف ابسػتخداـ اؼباضػي )
( هلػا دبوػُب اثبتػوا رِملػواالوا )يُام وف اب دياف هلا م  أهنػ   ػد رملػوا ابلفوػ ؟ اؼبفسػ وف  ػ

( اثبتػوا  لػػى ا ديػاف وليسػ  دبوػُب ادخلػػوا يف اَي أَيػحَمػا الَّػػِ يَ  رَملُػوْا رِملُػواْ  لػى ا ديػاف. )
ا دياف لهن  ماملوف ابلفو ، اي أيما ال ي  رملػوا اثبتػوا  لػى ا ديػاف وافولػوا مقتضػيات 

( ورملوا ب سله م  رم  َوَرُسوِلهِ   اؼبام  ابهلل، )( أوؿ ديء يامرِمُلواْ اِبَّللِّ ه ا ا دياف. )
 ُ ػػ ٌّ رَمػػَ  اِبَّلّلِ َوَمآلِئَ تِػػِه وَُ تُبِػػِه َوُرُسػػِلِه الَ ب سػوؿ واحػػد فوليػػه أف يػػام  وميػػ  ال سػ  )

ػػ  رحُسػػِلهِ  ( هلػػا َواْلِ تَػػاِب الَّػػِ ي مَػػػزََّؿ َ لَػػى َرُسػػوِلهِ ( البقػػ ة(. )ٕ٘ٛ) مُػَفػػّ ُِؽ بَػػػْْبَ َأَحػػٍد مِّ
(  لى وزف فّوأل والفو  الث ثي ال ي  لى وزف فّوػ  مضػّو  يػدؿ مّزؿلق رف.  لمة )ا

 لػى الت ثػػّب، مقػوؿ  تّػػ ، بػّدؿ، حػػّ ؼ دليػػ   لػى أمػػه  ػد فوػػ  الشػيء ب ثػػ ة،  لػػدما 
ُيوَف يضػػػّو  الث ثػػػي "زايدة اؼببػػػُب تػػػدؿ  لػػػى زايدة اؼبوػػػُب". ) ِْ ُوَف أَبْػلَػػػاءُ ْ  َوَيْسػػػَت يُػػػَ حبِّ

( البقػػ ة( يف ال ػػ ـ  لػػى بػػِب إسػػ ائي  ومػػا تو ضػػوا لػػه مػػ  ف  ػػوف و ومػػه ٜٗ)ِمَسػاءُ ْ  
( دلي   لى ددة ه ا الب ء، ي حّبوف يقّتلوف. ف لمػة َويف َذِلُ   َب ء مِّ  رَّبُِّ ْ  َ ِاي ٌ )

)مػػّزؿ( تػػدؿ  لػػى  ثػػ ة التلزيػػ ، وهػػ ك ال لمػػة بػػ ك الصػػي ة توافػػق مػػا حػػدث يف مػػزوؿ 
مه وتوػاىل  لػى ال سػوؿ ملجمػاً مف  ػاً يف أ ثػ  مػ   شػ ي  سػلة الق رف فقد أمزله سبِا

 ِإانَّ أو ث ث و ش ي  سلة  ما يقولوف. الق رف ذبد يف سورة القػدر  لػى سػبي  اؼبثػاؿ )
َلِة اْلَقْدرِ  (( أمزؿ  لى وزف أفو  والولماء يقولػوف إف اؼبقصػود هلػا إمػزاؿ ٔ) أَمزَْلَلاُك يف لَيػْ

( ليػدؿ  لػى أمػه أمػزؿإىل بي  الوزة يف السػماء الػدميا فجػاء )الق رف م  اللوح اسفوظ 
أمػػػزؿ مػػػ ة واحػػػدة دفوػػػة واحػػػدة صبلػػػة واحػػػدة مػػػ  اللػػػوح اسفػػػوظ إىل السػػػماء الػػػدميا. 

( ي ثػػ  أمػػزؿ( ا سػػ اء( تػػدؿ  لػػى م اتػػ  اللػػزوؿ )٘ٓٔ) َواِبغْبَػػقِّ أَمزَْللَػػاُك َواِبغْبَػػقِّ مَػػػَزؿَ )
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(  لػدما مػّزؿؿ الق رف م ة واحدة، وي ث  استخداـ )استخدامه  لدما ي اد ا دارة بلزو 
ي وف القصد ا دارة إىل أمه وّص  م  خ ؿ ج ي   لى ال سوؿ ملسو هيلع هللا ىلص خ ؿ  شػ ي  

اغْبَْمُد َّللَِّ الَِّ ي أَمَزَؿ َ لَػى َ ْبػِدِك أو ث ث و ش ي  سلة. يف سورة ال م   اؿ تواىل )
وف أف هلالػػػك ث ثػػػة تلػػػزي ت: التلزيػػػ  الوؿ مػػػ    إىل (( الولمػػػاء يقولػػػٔ) اْلِ تَػػػابَ 

اللوح اسفوظ وه ا التلّزؿ  اف م ة واحػدة، والتلزيػ  الثػاٍل مػ  اللػوح اسفػوظ إىل بيػ  
الوزة يف السماء الدميا ه ا التلّزؿ  ػاف مػ ة واحػدة وأمػا التلزيػ  الثالػث ف ػاف مػ  بيػ  

 مزؿ به ج ي  الػ وح المػْب  لػى ال سػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص الوزة يف السماء الدميا  لى ال سوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
ملجماً وفقاً للِوادث ووفقاً ؼبػا أراد   أف يُلػّزؿ ريػة ورايت وسػورة. يف سػورة الػدخاف 

لَػػػػٍة محَبارََ ػػػػةٍ ) (( أي أمػػػػزؿ   توػػػػاىل القػػػػ رف مػػػػ  اللػػػػوح اسفػػػػوظ إىل ٖ) ِإانَّ أَمزَْللَػػػػاُك يف لَيػْ
لَػِة اْلَقػْدرِ ماء الدميا يف بي  الوزة يف ليلػة مبار ػة هػي ليلػة القػدر )الس (. ِإانَّ أَمزَْللَػاُك يف لَيػْ

( الف  اف( ٔ) تَػَباَرَؾ الَِّ ي مَػزََّؿ اْلُفْ َ اَف َ َلى َ ْبِدكِ وم  السماء الدميا إىل ال سوؿ ملسو هيلع هللا ىلص )
( ا س اء( موا  اؼب ات الٍب ذُِ   ٕٛ) اء َوَرضْبٌَة ّلِْلُمْاِمِلْبَ َومُػلَػّزُِؿ ِمَ  اْلُقْ رِف َما ُهَو ِدفَ )

فيمػػػا مػػػزوؿ القػػػ رف  لػػػى ال سػػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص اسػػػتخدـ فوػػػ  )مػػػّزؿ( وأحيػػػاانً اسػػػتخدـ )أمػػػزؿ( 
ُهػػػَو الَّػػػِ َي أَمػػػَزَؿ َ َلْيػػػَك اْلِ تَػػػاَب ِمْلػػػُه راَيٌت بصػػػي ة أفوػػػ   مػػػا يف سػػػورة رؿ  مػػػ اف )

ـح اْلِ َتاِب َوأَُخُ  ُمَتَشاِبَاٌت ؿبحَْ َما (( ول   ال ال  )مّزؿ(. أما ا دارة إىل ٚ)ٌت ُه َّ ُأ
ال ت  الٍب أمزؽبا   تواىل  لى المبيػاء السػابقْب ففػي ال الػ   ػاف اسػتخداـ )أمػزؿ( 

 (.َواْلِ َتاِب الَِّ َي أَمَزَؿ ِم   َػْب ُ )
تَػاِب الَّػِ ي مَػػزََّؿ َ لَػى َرُسػوِلِه َواْلِ تَػاِب الَّػِ َي َواْل ِ واستخداـ اؼبف د هلا واؼبف د هلػا )

( إدارة إىل أف    ال ت  توت  واحداً، وحدة اؼبصدر ووحدة ال سالة.   أَمَزَؿ ِم   َػْب ُ 
( إدػارة إىل َواْلِ َتاِب الَِّ َي أَمَزَؿ ِمػ   َػْبػ ُ تق  اتية "وال ت  الٍب أمزؿ م   ب " وإ ا )

 تاب واحػد. اتيػة اسػتخدم  اؼبفػ د هلػا لتشػّب أف ال تػ   لمػا   أف    ه ك ال ت 
َبْ   َػػْوـُ مُػػوحٍ مممػا  ثُػ ت فمػي  تػاب واحػد.  مػا مػ   يف اغبػديث  ػ  المبيػاء )  َ ػ َّ
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( الشػػو اء(   َيهتػػ  إال رسػػوؿ واحػػد،  ػػاؿ اؼب سػػلْب لقػػد  ػػ بوا مبػػدأ ٘ٓٔ) اْلُمْ َسػػِلْبَ 
جػػاءه    أو مػػػوح أو موسػػى  لػػػيم  صبيوػػػاً ال سػػالة   يقتلوػػػوا ِبف هلػػاؾ رسػػػوؿ فلػػػو 

الصػػ ة والسػػ ـ أو أي مػػيب ل ػػ بوك فمػػ    ي ػػ بوا موحػػاً لمػػه مػػوح وإ ػػا  ػػ بوا مبػػدأ 
( ٙٔ) فَػُقػواَل ِإانَّ َرُسػوُؿ َربِّ اْلَوػاَلِمْبَ ال سالة. يقوؿ تواىل  لى لساف موسى وهػاروف )

 د مػ  أهنمػا اثلػاف للداللػة  لػى الشو اء(  اؿ رسوؿ و  يق  رسوال استخدـ صي ة اؼبفػ
أهنمػػا وإف  ػػاان اثلػػْب يف اغبقيقػػة فممػػا ؽبػػدؼ واحػػد يف الوا ػػ  وحػػدة اؼبصػػدر ووحػػدة 

( رؿ  مػػ اف( الػػدي  واحػػد ٜٔ) ِإفَّ الػػدِّيَ  ِ لػػَد اَّلّلِ اِ ْسػػَ ـُ التشػػ ي  ووحػػدة ال سػػالة )
  يسػػى ديلػػه والشػػ يوة زبتلػػ . سػػيدان موسػػى ديلػػه ا سػػ ـ ودػػ يوته اليموديػػة وسػػيدان

ا سػػػػ ـ ودػػػػػ يوته اللصػػػػػ امية وسػػػػػيدان   ديلػػػػه ا سػػػػػ ـ ودػػػػػ يوته ا سػػػػػ ـ، الػػػػػدي  
ا س مي دي  واحد  قيػدة واحػدة ول ػ  أحيػاانً هلػاؾ أدػياء رُبػّ ـ يف زمػ  ورُبلّػ  يف 

ُقػوُب َوَوصَّػى ِبَػا إِبْػػ َاِهيُ  بَِليػِه َويَػوْ زم  زبتل  الش ائ  فالمبياء  لم  أوالد أٍب واحػد )
ـْ ُ لػػػػُتْ   (ٕٖٔ) اَي بَػػػػِِبَّ ِإفَّ اَّلّلَ اْصػػػػَ َفى َلُ ػػػػُ  الػػػػدِّيَ  فَػػػػَ  سَبُػػػػوُت َّ َإالَّ َوأَمػػػػُت  محْسػػػػِلُموفَ  َأ

ُدَمَداء ِإْذ َحَضَ  يَػْوُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َ اَؿ لَِبِليِه َما تَػْوُبُدوَف ِم  بَػْوػِدي  َػاُلوْا مَػْوبُػُد إِلَػػَمَك 
َق إِلَػًما َواِحًدا َوكَبُْ  َلُه ُمْسِلُموفَ  َوإِلَػَه راَبِئكَ  َِ (البق ة( م  ٖٖٔ) إِبْػ َاِهيَ  َوِإظْبَاِ يَ  َوِإْس

لَػا َصػبػْ ًا سيدان موسى، ) ػا َجاءتْػلَػا رَبػَّلَػا أَْفػ ِْغ َ َليػْ َوَما تَلِقُ  ِملَّا ِإالَّ أَْف رَملَّػا آِباَيِت رَبِّلَػا َلمَّ
ُمُ  اْلُ ْفَ  َ اَؿ َمػْ  أَمَصػارِي ال  اؼ( ) (ٕٙٔ) َوتَػَوفػََّلا ُمْسِلِمْبَ  ا َأَح َّ ِ يَسى ِملػْ فَػَلمَّ

( رؿ ٕ٘) ِإىَل اَّلّلِ  َػػػػػاَؿ اغبََْوارِيحػػػػػوَف كَبْػػػػػُ  أَمَصػػػػػاُر اَّلّلِ رَملَّػػػػػا اِبَّلّلِ َواْدػػػػػَمْد ِِبانَّ ُمْسػػػػػِلُموفَ 
( رؿ  مػػػ اف( ٜٔ) اَّلّلِ اِ ْسػػػَ ـُ  ِإفَّ الػػػدِّيَ  ِ لػػػدَ  مػػػ اف( فلمػػػا جػػػاء سػػػيدان   ملسو هيلع هللا ىلص )

َ  اِ ْس َـِ ِديًلا فَػَل  ) َتِغ َغيػْ  ( رؿ  م اف(.٘ٛ) يُػْقَبَ  ِمْلهُ َوَم  يَػبػْ
 ؟. ( َحٌبَّ خَيُوُضواْ يف َحِديٍث َغّْبِكِ  ) اضبط مواض  / ٕٔٚٔسااؿ ر   

يف السػػور    فمػػ(  َحػػٌبَّ خَيُوُضػػوْا يف َحػػِديٍث َغػػّْبِكِ  وردت ) / ٕٔٚٔاعبػػواب ر ػػ  
 -(:المواـ – اللساء)
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  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ٱُّٱ -ٔ
 جن مم خم  حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 .اللساء َّ جه هن من خن حن

 خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ُّٱ -ٕ
 .المواـ َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من

  الضبط والفوائد /
 معسػػػورة اللسػػػاء )ي السػػػم  مقػػػدـ  لػػػى البصػػػ  يف القػػػ رف ال ػػػ َل ) غالبػػػاً ( ففػػػ -ٔ

(، فْذا ت   ت ه ك البػداايت سػم   ليػك ت ملػة  لكويف المواـ )  ( جغ
 اتايت.

( وبوػدها يف  هل مل خليف اللسػاء )  ( َحٌبَّ خَيُوُضػوْا يف َحػِديٍث َغػّْبِكِ  بود ) -ٕ
 :الَبتيػػ  اؽبجػػائي ا ػػدة  لػػى  ومضػػب مما(  هن  من خنالموػػاـ ) 

 .( خنم  )  الواو(  ب   خلم  )  اؽبمزة
 ؟. ( أَمَُّ ْ  ِإَذا - ِإمَُّ ْ  ِإًذا ) اضبط مواض  / ٕٕٚٔااؿ ر   س

 – مػػػػ ات يف السػػػػور ) اللسػػػػاء أربػػػػ (  إِمَُّ ػػػػْ  ِإًذا وردت ) / ٕٕٚٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(: الشو اء -اؼباملوف  –ال  اؼ 

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ٱُّٱ -ٔ
 جن مم خم  حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 .ءاللسا َّ جه هن من خن حن

 .ال  اؼ َّ ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ٱُّٱ -ٕ
 .اؼباملوف َّ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ -ٖ
 .الشو اء َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
" اي  إِمَُّ ػْ  ِإًذا " ) : ا ػدة الضػبط ابعبملػة االمشػائية لػى  اؼبواضػ  الربوػة مضبط -ٔ

 .(مساء اؼباملْب   فت  الشو اء 
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( ىنوت   ها ب لمة ) (  ميا يف ال  اؼ واؼباملوف ) تشابه ال ي جاء بوده -ٕ
( والحػػػب تتػػػاب   ٰى ين ىنالػػػٍب جػػػاءت  بلمػػػا يف اتيتػػػْب: يف ال ػػػ اؼ ) 

 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ   لػػى   اؼ ػػال  ػػْبوارب مػػا مػػ   الوػػْبحػػ ؼ 
(  يي ىي ني ميبيلمػا يف اؼباملػوف )  .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السػورة

. إذف:   ا دة الَبتي  اؽبجائي(  لى  نيم  )  ال اء(  ب   ينم  )  التاء
 (. خئ( جاء موما )  ىن لمة ) 

 الػزايدة  ا ػدة لػى  ومضػب ه(  ىي مي)  الػواوبػزايدة  الوحيدموض  الشو اء هو  -ٖ
 .اؼبتأخ  للموض 

فقط يف الق رف ال  َل يف سورة اؼباملوف اتية  م ة واحدة( فوردت  أَمَُّ ْ  ِإَذاأما ) 
 لى  ومضب ه  َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ(:ٖ٘)

 (. - هئ -. ) م  الو د  ا دة الولاية ابتية الوحيدة

 اْلَ ػػػػػاِف ِي َ  ) ( اْلُملَػػػػػاِفِقَْب َواْلَ ػػػػػاِف ِي َ  ) اضػػػػػبط مواضػػػػػ  / ٖٕٚٔسػػػػااؿ ر ػػػػػ  
 ؟.( َواْلُمَلاِفِقْبَ 

، سػاءالل يف سورة واحدة م ة(  اْلُمَلاِفِقَْب َواْلَ اِف ِي َ  وردت ) / ٖٕٚٔاعبواب ر   
 -:   ا يف الحزاب م  ف ( فوردت َواْلُمَلاِفِقْبَ  اْلَ اِف ِي َ أما ) 

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ُّٱ -ٔ
 جن مم خم  حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 .اللساء َّ جه هن من خن حن

 خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .الحزاب َّ ىن من

 ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٖ
 .الحزاب َّ  رت يب

  والفوائد / الضبط
 جن مم خم  حم ) بتقػػػػػػدَل اؼبلػػػػػػافقْب  لػػػػػػى ال ػػػػػػاف ي  اللسػػػػػػاء جػػػػػػاء ريػػػػػػة -ٔ
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لهن  أدد خ  اً م  ال اف ي  ل ا  دموا يف الو اب، أيضا الحػب  ( حن
ػػِ  التِػػ ي  الشػػديد مػػ  اللػػافقْب وسػػبق هػػ ك اتيػػة )  ال بػػ يف هػػ ا   اْلُملَػػاِفِقْبَ َبشِّ

    ليك.( فل  تلتب ِِبَفَّ ؽَبُْ  َ َ ااًب أَلِيًما
 (حم جموسػبقما  لمػة ) اؼبوضػوْبيف الحزاب تقػدـ ال ػاف ي   لػى اؼبلػافقْب يف  -ٕ

 .ولف سياؽ اتايت يف ال فار
 ؟. ( فَِْف َ اَف َلُ  ْ     م ة وردت ) / ٕٗٚٔسااؿ ر   
مػػ ات يف السػػور ) اللسػػاء  ثػػ ث(  فَػػِْف َ ػػاَف َلُ ػػ ْ  وردت ) / ٕٗٚٔاعبػػواب ر ػػ  

 -:( مث - خم - زبء بودها  لى الَبتي  ) وجا ( اؼب س ت – موضواف
 خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ىي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين ىن من
 ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي
 .اللساء َّ مت....رتيب ىب نب مب زب رب يئ

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ  نئ......مه جه ين ىن

 .اؼب س ت َّ مج حج مث هت  مت خت ٱُّٱ -ٖ
ػَ  اَّلّلِ  َػاُلوْا  يَػتَػ َبَُّصوفَ الَِّ يَ  )( /  تَػ َبَُّصوفَ يػَ )  فائدة يف  لمة ِبُ ْ  فَػِْف َ ػاَف َلُ ػْ  فَػػْتٌم مِّ

ػػػػَ   ِوْذ َ لَػػػػْيُ ْ  َوَ ْػػػػلَػْوُ   مِّ ِْ أَ َْ َمُ ػػػ  مََّوُ ػػػػْ  َوِإف َ ػػػػاَف لِْلَ ػػػاِف ِيَ  َمِصػػػػيٌ   َػػػػاُلوْا أَ َْ َمْسػػػَت
ؼبشػػػمد اغبسػػػي الػػػ ي ي صػػػد ح  ػػػة اؼبلػػػافقْب هػػػ ا ا( صمػػػ   ( اللسػػػاءٔٗٔ) اْلُمػػػْاِمِلْبَ 

و أمػػػك تػػػ   تقلػػػبم  وسبػػػالاه  يف صػػػورة ملّفػػػ ة مزريػػػة فمػػػا هػػػ  يلقػػػوف اؼبسػػػلمْب بوجػػػه 
ّومػػوف  الثوػػابْب. ف ػػ  يفوػػ  ويلقػػوف ال ػػاف ي  بوجػػه وديسػػ وف الوصػػا مػػ  وسػػ ما ويتل

ثػ  فبػا يبوثػه يف الػلف  مشػا   ال ػ ك واللفػور مػ  هػ ك ال ائفػة أ (  يَػتَػ َبَُّصػوفَ )  الفو 
 (. يَب بوف الفو  )
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َلُ  ْ     م ة وردت ) / ٕ٘ٚٔسااؿ ر     ؟. ( حَيُْ ُ  بَػيػْ
َلُ  ْ  وردت ) / ٕ٘ٚٔاعبواب ر     – مػ ات يف السػور ) اللسػاء ث ث(  حَيُْ ُ  بَػيػْ

ػػػَلُ  ْ  ": ) ابعبملػػػة االمشػػػائية ومضػػػب ما ( اؼبمتِلػػػة -اغبػػػج  " اي مسػػػاء بوػػػد  حَيُْ ػػػُ  بَػيػْ
 -:( يف اغبجاالمتِاف 

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين

 .اللساء َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى
 .اغبج َّ  ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ٱُّٱ -ٕ
 هت مت ختحت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٖ

 جع مظ حطمض خض  حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث
 جل مك لك خك حك جك مق حق  مفخف حف جف مغ جغ مع
 .اؼبمتِلة َّ هن من خن حن ممجن خم حم جم هل  ملخل حل

  الضبط والفوائد /
والوحيػػػد  بلمػػػا يف اللسػػػاء اسػػػػ   ( زن رن ) واغبػػػػج اللسػػػاء ها يف سػػػوريتبوػػػد
 . ا دة الزايدة للسورة ال وؿ لى  ومضب ه(  يي)  ابلفاءاعب ؿ 

 ( ؟. ِإفَّ اْلُمَلاِفِقْبَ  ) اضبط مواض  / ٕٙٚٔسااؿ ر   
م ات يف السػور ) اللسػاء  أرب (  ُمَلاِفِقْبَ ِإفَّ الْ  وردت )/  ٕٙٚٔاعبواب ر   

 -(: اؼبلافقوف -التوبة  – موضواف
 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت
 َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء
 هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱ -ٖ

 مث  هتمت خت حت جتهب مب خب حب  جب
 .التوبة َّ مح جح مج حج
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 نن من زن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٗ
 .اؼبلافقوف َّ  زي ري ٰى ين ىن

  الضبط والفوائد /
و   ػػا  ( الخػػّبة مػػ  اعبػػزء اػبػػام  )يف مفػػ  الصػػفِة سػػورة اللسػػاء  موضػػوي -ٔ

 صدر رية، بيلما موضوي التوية واؼبلافقوف يف سياؽ اتايت.
(  هت مت خت)  الثػػػػػػاٍل( ويف  ربموضػػػػػػ  اللسػػػػػػاء )  أوؿيف  بوػػػػػػدها -ٕ

 سف .لهن  خياد وف فمصّبه  الدرؾ ال
انسػػػب  سػػػياؽ اتيػػػة لهنػػػ  ايمػػػ وف ابؼبل ػػػ   (جح مجبوػػػدها يف التوبػػػة )  -ٖ

ويلمػوف  ػ  اؼبوػ وؼ، بيلمػا يف اؼبلػػافقوف ففيمػا دػمادة ودػمادهت  زور فختمػػ  
 (.ري)

َوَ ػَد   اْلُملَػاِفِقَْب َواْلُمَلاِفَقػاِت  اتية الثامية فيما َوَ َد ابلصػي ة الفوليػة )  ؼبسة بيامية /
ػػػػػػا ِإفَّ  ( والوىل ابلصػػػػػػي ة ا ظبيػػػػػػة ) ( التوبػػػػػػةٛٙ)َر اَنَر َجَمػػػػػػلََّ  َخالِػػػػػػِديَ  ِفيَمػػػػػػا َواْلُ فَّ

ْرِؾ اَلْسَفِ  ِمَ  اللَّارِ   (، ما الف ؽ بيلمما داللياً؟ ( اللساء٘ٗٔ) اْلُمَلاِفِقَْب يف الدَّ
 -:(د. صباؿ السيد)

ة التوبػة، سػػورة سػورة اللسػاء ربػدث   ػ  اؼبلػافقْب حػديثاً أ ػ  فبػا ربػدث   لػه سػور 
اللساء مزل   ب  سورة اللساء بسلوات، سػورة التوبػة مزلػ  بوػد غػزوة تبػوؾ مزلػ  بوػد 

 اؼبائدة إذف هي م  أواخ  السور الٍب مزل . 
ػػػاَر اَنَر َجَمػػػلََّ  َخالِػػػِديَ  ِفيَمػػػا اتيػػػة الوىل )  َوَ ػػػَد   اْلُملَػػػاِفِقَْب َواْلُمَلاِفَقػػػاِت َواْلُ فَّ

اء الو د بصي ة الفوػ  بيلمػا  امػ  يف السػورة الثاميػة يف سػورة اللسػاء ( التوبة( جٛٙ)
ْرِؾ اَلْسػػَفِ  ِمػػَ  اللَّػػارِ بصػػي ة ا سػػ  ) ( فلمػػاذا؟  ( اللسػػاء٘ٗٔ) ِإفَّ اْلُملَػػاِفِقَْب يف الػػدَّ

 وه  هلاؾ فارؽ داليل بْب استخداـ الفو  واستخداـ ا س  يف ه ك اتايت؟
 مػػاً وهػػ ا اغب ػػ  التػػاـ  ػػاموف.   سػػبِامه وتوػػاىل يف اعبملػػة ا ظبيػػة تولػػ  ح مػػاً 

سورة اللساء   ت   السورة  لما مبلية  لى اؼبلافقْب و  ت   اتايت  لمػا مبليػة  لػى 
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اؼبلػافقْب. اتايت ذ ػ ت اؼبلػافقْب ول لمػا   تػ   ه  بتفصػي هت   لمػا  مػا حػدث يف 
ْرِؾ اَلْسػَفِ  ِمػَ  اللَّػارِ  ِإفَّ اْلُمَلاِفِقْبَ  سورة التوبة فجاء اغب   ) ( ابعبملػة ا ظبيػة  يف الدَّ

ليوضػػم أف هػػ ا مصػػّبه  وأف هػػ ا ص يػػد أف هػػ ا مػػا سػػت وف  ليػػه هنػػايتم  ِبهنػػ  يف 
 الدرؾ السف  فجاءت اعبملة ابلصي ة ا ظبية لتدؿ  لى أمه ح    اـ. 

ػػػاَر اَنَر َجَمػػػلََّ  َوَ ػػػَد   اْلُملَػػػاِفِقَْب َواْلمُ  يف سػػػورة التوبػػػة  ػػػاؿ توػػػاىل ) َلاِفَقػػػاِت َواْلُ فَّ
(( السػػػػورة تسػػػػمى ٛٙ) َخالِػػػِديَ  ِفيَمػػػػا ِهػػػَي َحْسػػػػبُػُمْ  َوَلَوػػػػلَػُمُ  اَّلّلُ َوؽَبُػػػْ  َ ػػػػَ اٌب محِقػػػي ٌ 

الفاضِة لهنا فضِ  اؼبلافقْب فضائم  ثّبة، ه ك الفضائم ال ثػّبة الػٍب حػدث  يف 
  زبلفمػ   ػ  اؼبػاملْب و لػاده  و ػ ب  سورة التوبة ذ  ت أفواؽب  وذ  ت ما فولوك م

( وجاء  َوَ دَ  فلاس  ذلك بود تودد ذ   أخ ائم  وجلاايهت  انس  ذلك ِفو ً هو )
َوَ ػػػػَد    بصػػػػي ة اؼباضػػػػي ليػػػػدؿ  لػػػػى الثبػػػػوت والتِقػػػػق  أمػػػػه  ػػػػد حػػػػدث ابلفوػػػػ  )

ػاَر اَنَر َجَمػلََّ  َخالِػِدي َ  ِفيَمػا ِهػَي َحْسػبُػُمْ  َوَلَوػلَػُمُ  اَّلّلُ َوؽَبُػْ   اْلُمَلاِفِقَْب َواْلُمَلاِفَقػاِت َواْلُ فَّ
(. إذف ا سػ  ر ػد مػ  الفوػ  والفوػ  اؼباضػي إذا مػا  ػػورف  ( التوبػةٛٙ)َ ػَ اٌب محِقػيٌ  

ابؼبضػػارع يػػػدؿ  لػػػى الثبػػػوت والتِقػػػق و لػػػدما َييت اؼباضػػػي ليبػػػْب حػػػداثً يف اؼبسػػػتقب  
َواْلُ فَّاَر اَنَر َجَملََّ  َخاِلِديَ  ِفيَما ِهػَي َحْسػبُػُمْ  َوَلَوػلَػُمُ  َوَ َد   اْلُمَلاِفِقَْب َواْلُمَلاِفَقاِت )

(( وهػ ك اللػار سػت وف يف اؼبسػتقب  ولػي  يف اؼباضػي يوػِب ٛٙ) اَّلّلُ َوؽَبُْ  َ َ اٌب محِقػي ٌ 
اب تبار ما سػي وف أف هػ ا الو ػد سػي وف يف اؼبسػتقب ، اسػتخداـ اؼباضػي ليػدؿ  لػى 

   و أمه  د ربقق ابلفو .أف ه ا الم   د ثب
( تدؿ  لى  ِهَي َحْسبُػُم ْ  ( يف اتية يدؿ  لى استم اره  فيما. ) َخاِلِدي َ   لمة )

 (. َوؽَبُْ  َ َ اٌب محِقي ٌ  استم اره  أي هي الٍب تلاسبم  )
* ما ال ي افادته ه ك اللفاظ )خالدي  فيما، هي حسبم ، ؽب    اب مقي ( م  

 قارب؟أف اؼبوُب الداليل مت
ِإفَّ  هلػا إ لػاب لتفايػ   قوبػػة    ػز وجػ  للملػػافقْب، م حػب يف سػورة اللسػػاء )
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ْرِؾ اَلْسػػػَفِ  ِمػػػَ  اللَّػػػارِ  َوَ ػػػَد    ( ذ ػػػ  اؼبلػػػافقْب فقػػػط، ويف التوبػػػة ) اْلُملَػػػاِفِقَْب يف الػػػدَّ
ػاَر اَنَر َجَمػػلَّ َ  ب حػػٌب بتمييػػز   ي لّػ  لمػػه لػػو ( هلػػا إ لػا اْلُملَػاِفِقَْب َواْلُمَلاِفَقػػاِت َواْلُ فَّ

 يػػ  اؼبلػػػافقْب فضػػملاً اؼبلافقػػػات. يف سػػورة التوبػػػة  امػػ  هلػػػاؾ تفصػػي ت لخ ػػػائم  
فلاس  ه ك التفصي ت تفصي ت أف اده  وتفصي   قاب ، تفصػي  بتفضػي  وتوػدد 

ػػػػاَر اَنرَ  صػػػفات بتوػػػػدد صػػػػفات ) ( و   َجَمػػػػلَّ َ  َوَ ػػػػَد   اْلُملَػػػػاِفِقَْب َواْلُمَلاِفَقػػػػاِت َواْلُ فَّ
 ِهيَ  ( و  ت تفي ب لك وإ ا  ال  ) َخاِلِديَ  ِفيَما ت تفي اتية بلار جمل  وإ ا  اؿ )

 َوؽَبُػػ ْ  ( و  ت تفػػي بػػ لك فقالػػ  ) َوَلَوػػلَػُمُ  اَّللُّ  ( و  ت تفػػي بػػ لك فقالػػ  ) َحْسػبُػُم ْ 
جػػاءت ملاسػػبة ( هػػ ا  ػػ اب م لّػػب والواحػػدة ت فػػي ول ػػ   ػػ  سػػورة  َ ػػَ اٌب محِقػػي ٌ 

غباؽبػػا وملاسػػبة لو تمػػا. سػػورة اللسػػاء سػػورة سبيػػ  إىل جامػػ  ا صػػ ح والقسػػط فمػػ  
القسط ذ   مصّب اؼبلافقْب أهن  يف اللػار، سػورة التوبػة جػاءت فاضػِة ؽبػ  ف ػاف مػ  

 تفصي  فضائِم  تفصي   قوبتم  أيضاً. 
ػَد ؽَبُػْ  َمِصػّبً  يف هناية سورة اللساء  ػاؿ توػاىل )  ِهػيَ  ( ويف التوبػة ) (٘ٗٔ) اَولَػ  ذبَِ

ػَد ؽَبُػْ  َمِصػّبًا ( يوِب لي  ؽب  مصػّب ول لمػا زبتلػ  يف اؼبوػُب  ػ  ) َحْسبُػُم ْ  (.  َولَػ  ذبَِ
ػػَد ؽَبُػػْ  َمِصػػّبًا) ( هػػ ك فيمػػا داللػػة أمػػه لػػ  يلقػػ ه  أحػػد ولػػ  يشػػف  ؽبػػ  و امػػ  َولَػػ  ذبَِ

 تَػتَِّخػػُ وْا اْلَ ػػاِف ِيَ  َأْولِيَػػاء ِمػػ  ُدوِف اْلُمػػْاِمِلْبَ اَي أَيػحَمػػا الَّػػِ يَ  رَملُػػوْا اَل ملاسػػبة ؼبػػا  بلمػػا )
( فاتية ت د  ليم  أهن  ازب وا ال اف ي  أولياء م  دوف اؼباملْب فتقػوؿ ؽبػ  يف  (ٗٗٔ)

 جمل  ل  ي وف ؽب  ويلٌّ وال مصّب.
 ( ؟. خُيَاِدُ وَف اَّللَّ     م ة وردت ) / ٕٚٚٔسااؿ ر   

 -البقػػػػ ة يف السػػػػور ) مػػػػ  ف(  خُيَػػػػاِدُ وَف اَّللَّ  )وردت /  ٕٚٚٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(:اللساء

 .البق ة َّمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئٱُّٱ -ٔ
 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ٘ 

 .اللساء َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت
  الضبط والفوائد /

 ( نب مب بوػػػػػػػدها يف سػػػػػػػورة اللسػػػػػػػاء )( و  زب رببوػػػػػػػدها يف البقػػػػػػػ ة ) 
( مبمػػ  ) اؽبػاء(  بػ   ربمػ  )  اؽبمػزة:  ا ػدة الَبتيػ  اؽبجػػائي لػى  ومضػب مما

 .اؼبوضوْبم   الواو بوا بود ح ؼ 
( ابلصـيةة  َخـاِدُعُهمْ  ) ( ابلصـيةة الفعليـة و ُُيَـاِدُعونَ  دلاذا استخدم ) فائدة /

 -(: د. مجال السيد)  اإلمسية؟ وما الفرق بني استخدام اإلسم والفعل؟
سػػػػ  ر ػػػػد مػػػػ  الفوػػػػ  يف اعبملػػػػة ا ظبيػػػػة تػػػػدؿ  لػػػػى الثبػػػػوت  ػػػػاموف، إذف ا 

التوبػػػػػّب، مقػػػػػوؿ اغبػػػػػق  ػػػػػوة أي هػػػػػ ا مبػػػػػدأ اثبػػػػػ  ال يت ػػػػػّب يف زمػػػػػ  دوف زمػػػػػ ، 
(  َوُهػَو َخػاِدُ ُم ْ  ( ه  يتصوروف هػ ا يف أفوػاؽب  وـبػاد تم  يف الػزم ، )خُيَاِدُ وفَ )

صبلػػة إظبيػػة واعبملػػػة ا ظبيػػة ر ػػػد يف اؼبوػػُب وتػػدؿ  لػػػى ثبػػات اؼبوػػػُب  أمػػه  ػػػاموف 
( الػبو   َوُهػَو َخػاِدُ ُم ْ  يه ال يف الزم  اؼباضي وال يف اؼبسػتقب . )اثب  ال ت ّّب ف

يقػػػوؿ هػػػ    خيػػػدع؟ مقػػػوؿ ال،   ال خيػػػدع ولػػػي  مػػػ  صػػػفاته اػبػػػداع، ول ػػػ  
اللفػػػػب جػػػػاء مشػػػػا لة للفػػػػب خيػػػػاد وف، خيػػػػاد وف وهػػػػو خػػػػاد م . وهػػػػ ك يالمػػػػا 

ػػُ  اْلَمػػاِ  ِي َ َودَيُْ ػػُ وَف َودَيُْ ػػُ  اَّلّلُ َواَّللُّ  )الػػبو  إدػػ الية مثػػ   (   ( المفػػاؿٖٓ)  َخيػْ
 يػػ  دي ػػ   ؟  لمػػاء الل ػػة و لمػػاء التفسػػّب يقولػػوف هلػػاؾ مشػػا لة يف اللفػػب، 
  تواىل ؼبا  ا بم   لى م  ه  ف    أف هػ ك الوقوبػة  امػ  م ػ اً  مػا جػاء يف 

ثْػُلَمػػا القػػ رف ) يفوػػ  السػػيئات؟! ( هػػ     ( الشػػور ٖٓٗ) َوَجػػَزاء َسػػيَِّئٍة َسػػيَِّئٌة مِّ
ال، وإ ػػػػا ا تػػػػ ت السػػػػيئة الخػػػػّبة سػػػػيئة  لػػػػى اةػػػػاز يوػػػػِب ظبػػػػي الوقػػػػاب سػػػػيئة 

ثْػُلَمػا ليتلاس  م   ملم  ) ( يوػِب الوقػاب مػ  جػل  الومػ   َوَجَزاء َسػيَِّئٍة َسػيَِّئٌة مِّ
ػُ  اْلَمػاِ  ِ  ول ػ    ال يفوػ  السػيئات. ) ( أي    ي َ َودَيُْ ػُ وَف َودَيُْ ػُ  اَّلّلُ َواَّلّلُ َخيػْ



 ٕٙٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َودَيُػػػػدحُهْ  يف  يوػػػػا بم  دب ػػػػ ه  فيمػػػػده  يف غػػػػّيم  و ولمػػػػ  يف   يػػػػاهن  يوممػػػػوف )
خُيَػػػاِدُ وَف اَّلّلَ َوُهػػػَو  ( هػػػ ا هػػػو اؼبقصػػػود دب ػػػ     ػػػز وجػػػ . ) يَػْوَمُمػػػوفَ   ُْ يَػػػاهنِِ ْ 
( يوػػِب   يػػَبؾ ؽبػػ  الف صػػة ال يفضػػِم  مػػ  أوؿ غباػػة وهػػ  يتصػػوروف  َخػػاِدُ ُم ْ 

 أهن  قبوا مث ي شفم  بود ذلك وَيتيم  م  حيث   يشو وا و  حيتسبوا. 
( أف  خُيَاِدُ وَف اَّلّلَ َوُهَو َخاِدُ ُم ْ  ( ) َودَيُْ ُ وَف َودَيُْ ُ  اَّللُّ  * ه  للا أف مقوؿ مثً  )

اؼب ػػ  واػبػػداع يليػػق وػػ ؿ   سػػبِامه وتوػػاىل وابل  يقػػة الػػٍب ي يػػدها سػػبِامه وتوػػاىل 
 ؟ ه  اؼبوُب ـبتل  أـ اؼبوُب متفق؟فيم 

مػػػػا فممتػػػػه ومػػػػا فممػػػػه اللػػػػاس،   سػػػػبِامه وتوػػػػاىل ال خيػػػػادع  مػػػػا متصػػػػور كبػػػػ  
ابلسلوب ال ي متصػور كبػ  حادػاك وال دي ػ  بػ ا الشػ   وال لمػة هلػا  لمػة ؾبازيػة 

 ( اةػاز موجػود ول لػه غػّب وهلاؾ م  يل ػ  اةػاز بداللة ؾبازية وهلاؾ ؾباز يف الل ة )
َػا ُهػَو إِلَػػٌه َواِحػدٌ  موجود يف الوقيدة وغػّب موجػود يف الفػ ائ ، ) ( الموػاـ( ٜٔ)  ُػْ  ِإ َّ

( اللػػػور( ال ؾبػػػاز فيػػػه وإ ػػػا اةػػػاز يف ٙ٘) َوأَِ يُمػػػوا الصَّػػػَ َة َورتُػػػوا الزََّ ػػػاةَ  ال ؾبػػاز فيػػػه، )
 السلوب ال يف اغبقيقة، ال ي ّّب اغبقيقة.

 ؟. ( ِإىَل الصََّ ةِ  ت )   م ة ورد / ٕٛٚٔسااؿ ر   
 - م ات يف السور ) اللساء ث ث(  فَِْف َ اَف َلُ  ْ وردت )  / ٕٛٚٔاعبواب ر   

 -(: موضواف اؼبائدة
 نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٚ 

  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زترت يب
 .اؼبائدة َّ  لك اك يق ىق يف ىف

 .اؼبائدة َّ من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
  الضبط والفوائد /

( انسػب   اػب اب للملافقْب)  بصي ة ال ائ  ( يب ىب يف سورة اللساء )  بلما -ٔ
 اػب ػػػاب ) بصػػػي ة اؼبخا ػػػ (  جم يلاؼبائػػػدة )  أوؿسػػػياؽ اتيػػػة بيلمػػػا يف 

َػػُ وَها ُهػػُزًوا َوَلِوبًػػػا    اَنَديْػػػػُت ْ َوِإَذا  ) الثػػاٍلاؼبوضػػ  (، أمػػا  للمػػاملْب ِإىَل الصَّػػَ ِة ازبَّ
ِلَك ِِبَمػَُّمْ   َػْوـٌ الَّ يَػْوِقُلوفَ   اؿ ال ليب :  اف ملادي رسوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص إذا اند   ( ذََٰ

ليمػود :  ػد  ػاموا ال  ػاموا ، وصػلوا ال إىل الص ة و اـ اؼبسلموف إليما ،  ال  ا
 . صلوا ،  لى   يق االستمزاء ، وضِ وا ، فأمزؿ    ز وج  ه ك اتية

 ؟.وما جاء بودها ( يُػَ رُ وفَ  ) اضبط  لمة / ٜٕٚٔسااؿ ر   
 -(: اؼبا وف – يف السور ) اللساء م  ف(  يُػَ رُ وفَ  وردت ) / ٜٕٚٔاعبواب ر   

 نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت

 .اؼبا وف َّ  يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

 نتمف  حػ وؼ اللسػاء، وبوػدها يف اؼبػا وف ) ( يت بودها يف سورة اللساء )
 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ  لى  ( مف  ح وؼ اؼبا وفىت

 .م  اس  السورة
 (؟. اَل َيْ ُ ُ وفَ  )    م ة وردت / ٕٓٛٔسااؿ ر   

 – مػػ ات يف السػػور ) اللسػػاء ثػػ ث(  اَل يَػػْ ُ ُ وفَ  وردت ) / ٕٓٛٔاعبػػواب ر ػػ  
 -(: الصافات -المواـ 

 نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت



 ٕٛٔ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 .المواـ َّ ٰر ٰذ  يي

 .الصافات َّ ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ٱُّٱ -ٖ
  الضبط والفوائد /

  ا ػػػػػدة الػػػػػزايدة للسػػػػػورة لػػػػػى  ومضػػػػػب ما ( زث رث ) ابلػػػػػواويف سػػػػػورة اللسػػػػػاء  -ٔ
 .ال وؿ

 الػزايدة  ا ػدة لػى  ومضب ما(  ىه مه( ويف المواـ )  مثبودها يف اللساء )  -ٕ
 ا ػػدة  لػػى  ـالموػػا مػػي ( مػػ   مهمػػ  )  اؼبػػي . وأيضػػا مػػ بط اؼبتػػأخ  للموضػػ 

 .م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورةربط ح ؼ 
 (؟. بَػْْبَ َذِلكَ     م ة وردت ) / ٕٔٛٔسااؿ ر   

 -البقػػػػ ة مػػػػ ات يف السػػػػور )  سػػػػب (  بَػػػػػْْبَ َذلِػػػػكَ  وردت ) / ٕٔٛٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(: موضواف الف  اف -م َل  –ا س اء  – موضوافاللساء 

 مض  خض حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ٱُّٱ -ٔ
 .البق ة َّ  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط

 زن رن مم ام يل ىل  مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ نن من

 نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٖ
 .اللساء َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ُّٱ -ٗ
 .ا س اء َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

 مش هس مس مثهث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه ٱُّٱ -٘
 .م َل َّ  لك هش

 .الف  اف َّ لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ -ٙ
 .الف  اف َّجن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ٱُّٱ -ٚ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٔ 

  الضبط والفوائد /
 (. مع جع مظيف سورة البق ة لد  وص  البق ة )  -ٔ
، والػػػ ي  الوؿ( اؼبوضػػػ   ىق يف ىفيف اللسػػػاء لػػػد  ذب بػػػة اؼبلػػػافقْب )  -ٕ

( اؼبوضػػػػ   زب رب يئ ىئ نئ مئي يػػػػدوف أف يف  ػػػػوا بػػػػْب   ورسػػػػوله ) 
 . الثاٍل

  ري ٰى ين ىن نن من زن االسػ اء  بػ  أخػ  ريػة مػ  السػور لػػدة ) يف -ٖ
 (. ني مي زي

ب ك الصي ة يف  الوحيدة( وهي  مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مييف م َل )  -ٗ
 الق رف.

 ومضػػػػب مما(  جم)  الثػػػػاٍلويف  ( يف بلمػػػػا )  الوؿيف الف  ػػػػاف اؼبوضػػػػ   -٘
مػػػػػ   ال ػػػػػاؼ(  بػػػػػ   يفمػػػػػ  )  القػػػػػاؼ:  ا ػػػػػدة الَبتيػػػػػ  اؽبجػػػػػائي لػػػػػى 

 م  ال لمتْب. الواوح ؼ  (  بوا بودجم)
 اللساء وا س اء. اثٍل( يف  مي زي( أت  بود )  ني لمة )  -ٙ

 بَػػػْْبَ َذلِػػَك اَل ِإىَل َهػػػُاالء َواَل ِإىَل َهػػػُاالءمحَ بْػػَ ِبَْب  )( /  محَ بْػػَ ِبْبَ )  فائػػدة يف  لمػػة
ـو صم  أس ار الق رف. أف تق أ  بارة فَبسػ  لػك ف ػ ة، هػ ا أمػ  مولػ(  ( اللساءٖٗٔ)

ول ػػػ  القػػػ رف ذبػػػاوز هػػػ ا إىل ال لمػػػة اؼبوػػػّ ة. أال تػػػ    يػػػ  اسػػػتخدـ القػػػ رف  لمػػػة 
ليوػػّ   ػػ  دػدة خػػوفم  واضػػ  اب  ولػو ذهبػػ  تضػػ  م اهنػا أي  لمػػة ؼبػػا ( محَ بْػَ ِبْبَ )

يد ال ثػ ة أّدت اؼبوُب اؼب لوب فمي تدؿ  لى االض  اب والتوّج  م  جمة اؼبوُب وتف
 م  خ ؿ ت  ار الح ؼ.

 (؟. ذَبَْوُلواْ َّللِّ     م ة وردت ) / ٕٕٛٔااؿ ر   س
 -اللساء (: -البق ة يف السور )  م  ف(  ذَبَْوُلوْا َّللِّ  وردت ) / ٕٕٛٔاعبواب ر   

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٔ
 .البق ة َّ مس خس  حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث



 ٕٕٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ هب مب خب حب جب هئ مئ

  ضبط والفوائد /ال
 ( مب خب حب بوػػػػدها يف سػػػػورة اللسػػػػاء )( و  جسبوػػػػدها يف البقػػػػ ة ) 

 (.حب) الوْب(  ب   جسم  )  اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما
 (؟. َ َلْيُ ْ  ُسْل َاانً     م ة وردت ) / ٖٕٛٔسااؿ ر   

 – ) اللسػػػػاء يف السػػػور مػػػ  ف(  َ لَػػػْيُ ْ  ُسػػػػْل َاانً  وردت ) / ٖٕٛٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -(: المواـ

  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ هب مب خب حب جب هئ مئ

 مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف ٱُّٱ -ٕ
 .المواـ َّ مه جه هن من حنخن جن مم خم جمحم  هل

  الضبط والفوائد /
 (؟. َدَ ْ متُْ     م ة وردت ) / ٕٗٛٔسااؿ ر   
 -(: إب اهي  – ) اللساء يف السور م  ف(  َدَ ْ متُْ  وردت ) / ٕٗٛٔاعبواب ر   

 .اللساء َّ هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق مف ٱُّٱ -ٔ
 نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٕ

 .إب اهي  َّ يئ ىئ
  الضبط والفوائد /

 الػ ـزايدة  ومضػبط(  ُّ َّويف إبػ اهي  )  ( خك حك يف سورة اللسػاء )
يف  ( الػػػزايدة، و لػػػى  لمػػػة )  ا ػػػدة الػػػزايدة للموضػػػ  اؼبتػػػأخ يف سػػػورة ابػػػ اهي   لػػػى 

ملمػػػا   يػػػ  يف ال سػػػ  مػػػ   الػػػزاي( والحػػػب  ِّإبػػػ اهي  فقػػػد أتػػػى بوػػػدها ) 
اللػػوف ( مػػ بط  لكاهي ، وجػػاء بوػػدها يف اللسػػاء )   مػػ  اسػػ  سػػورة إبػػالػػ اء حػػ ؼ 

 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػ   لػى  ساءلالموف ملما م  
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 .السورة
يف الق رف بػ ك الصػي ة الػٍب وردت  الوحيدة( هي  وََ اَف اَّلّلُ َداِ  ًا َ ِليًما)  م حاة /
 (.ٚٗٔاتية ) اعبزء اػبام يف ختاـ 

 -:هناايت أحزاب وأرابع اعبزء اػبام وأخّبا فيما يلي جدوؿ لضبط بداايت و 

س
خلام

زء ا
اجل

 

ح 
ٔ 

 تْ َل اتِ قَ  اأَلَماََنتُ وَ  ت  ادَ ابِ عَ  َواْلُمْحَصَناتُ  1ٔ ب

 2ٔ ىـ
اهللُ فَ  َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضل   َوَعِمُلوْا الصماحِلَاتِ  آَمُنواْ  ثُم  اق  قَ شِ 

 ََيَْمَعنمُكمْ 

ح 
ٕ 

 اِبْلِقْسط ومُ قُ يَـ وَ  ىاجَ نَ تَـ يَـ  اَل  َوَمن يـَُهاِجرْ  اْلُمَناِفِقنَي ِفئَـتَـنْيِ  3ٔ ب

 ٕٓ ىـ
ا يَ نْـ الد   ابُ وَ ثَـ  هُ دَ نْ عِ وَ  وِ َفْضلـبِ  َعَلْيكَ  َعَسى اّلّلُ َأن يـَْعُفوَ 

 ِإن َشَكْرُُتْ َوآَمنتُمْ  ةرَ خِ األَ وَ 

 واوآَمنُ  واَشَكرُ و  ِفـَئتـَيـنِ  نم ممعْ تََ  َواْلُمْحَصَناتُ  بداية وهناية االحزاب

 
( أي  هػػ، وموػُب ) ال بػ  بداية( أي  ب، وموُب ) الحزاب( أي  ٕحو  ٔح)  موُب

 .هناية ال ب 
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 السادساجلزء /  سورة النساء

 (؟. اعْبَْم ِ  – اعْبَْم َ  ) اضبط مواض  / ٕ٘ٛٔسااؿ ر   
مػ ات يف السػور  ثػ ث فػوردت مفتوحػة الػ اء ( اعبَْْمػ َ  ) أمػا / ٕ٘ٛٔاعبواب ر   

مسػػػػػػػاء المبيػػػػػػػاء  –ال زبفػػػػػػى  ثػػػػػػػ ثٌ "  اعبَْْمػػػػػػػ َ  ") (ال لػػػػػػى -المبيػػػػػػػاء  – اللسػػػػػػاء)
 -:(فال لى

 .اللساء َّ جه ين ىن من  خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .المبياء َّ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -ٕ
 .ال لى َّ خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج ٱُّٱ -ٖ

  الضبط والفوائد /
ملمػا  اؽبمػزةو  السػْبفاهلل توػاىل ال حيبػه، ومػ بط  ( حم بودها يف سورة اللساء ) -ٔ

 ا ػػدة ربػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػ  اؼبتشػػابه مػػ   لػى  ءاسػػمػػ  الل اؽبمػزةو  السػػْبمػ  
 هتدها يف اللسػػاء والمبيػػاء ) ، وتشػػابه الػػ ي أتػػى بوػػحػػ ؼ مػػ  اسػػ  السػػورة

 (. مث
( بوػػدها  حص مس(، وأتػػ   لمػة )  خت بلمػا يف المبيػاء وال لػػى أتػ   لمػة )  -ٕ

 يف سورة ال لى وهي  لى مف  وزف  لمة ال لى فل  تلساها.
فقط يف سورة ال  اؼ اتية  م ة واحدةفوردت  م سورة ال اء(  اعْبَْم ِ أما ) 

  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱ(:ٕ٘ٓ)
،  ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ مف خف حف جف مغ جغ

 وت    أهنا أت  يف أخ  سورة ال  اؼ.
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ٕٕٖ 

مػػػػػ  سػػػػػورة  ( ٜٗٔ - ٛٗٔ)  اضػػػػػبط ختػػػػػاـ اتيتػػػػػْب / ٕٙٛٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػ  
 ؟.اللساء

 -اتايت هي: / ٕٙٛٔاعبواب ر   
 جه ين ىن من  خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه

  الضبط والفوائد /
(  حم( وسػػػػبقما  لمػػػػة )  ين ىن من  خن( بػػػػػػ ) ٛٗٔختمػػػػ  اتيػػػػة )

 ٰى ٰر ٰذ( بػػػ ) ٜٗٔ(، وختمػػ  اتيػػة ) ىن)  سػػْبملمػػا مػػ   السػػْبمػػ بط 
 ا ػػػدة (  لػػػى  ٌّ)  حػػ وؼمفػػػ   ح وفمػػا(  مي( وسػػبقما  لمػػػة )  ٍّ ٌّ

 .اؼبوافقة واةاورة
ػِإف تُػْبػُدواْ  ) تضػبط يػ   / ٕٚٛٔسااؿ ر ػ   ِإف اللسػاء، )  ( َأْو زُبُْفػوكُ  ً اَخيػْ

ًئاتُػْبُدوا   ؟.( الحزاب َأْو زُبُْفوكُ  َديػْ
 -اتايت هي: / ٕٚٛٔاعبواب ر   

 .اللساء َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٔ
 .الحزاب َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم  ُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
: ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي  لػػػى  مضػػػب مما ( حن )و يف سػػػورة اللسػػػاء  ( يه) 
(، أيضا امتبػه يف موضػ  الحػزاب إىل  لمػة  حنم  )  الشْب(  ب   يهم  )  اػباء
 .واةاورة اؼبوافقة  ا دة(  لى  حن( الٍب وردت يف ختاـ اتية فارب ما م  )  جي) 

 مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ(:ٕٗٛم حاة / وردت )( يف سورة البق ة يف اتية )

 يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب
وب ا ت وف وردت ث ث  َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف

 (. بق ة اللساء لألحزاب: ) ابعبملة االمشائية ومضب مام ات يف الق رف 
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ػ ًا َأْو زُبُْفػػوُك َأْو تَػْوُفػوْا َ ػػ  ُسػَوٍء فَػػِْفَّ  يف  ولػػه تبػارؾ وتوػػاىل ) ؼبسػة بياميػة / ِإف تُػْبػُدوْا َخيػْ
ًئا َأْو زُبُْفػػوُك  ( ويف سػػورة الحػػزاب ) ( اللسػػاءٜٗٔ) ااَّلّلَ َ ػػاَف َ ُفػػوًّا  َػػِدي ً  ِإف تُػْبػػُدوا َدػػيػْ

 ( الحزاب( ما الف ؽ بْب االيتْب؟ٗ٘) فَِْفَّ اَّللََّ َ اَف ِبُ  ِّ َدْيٍء َ ِليًما
 -:( د. صباؿ السيد ) 

ػػ ًا َأْو زُبُْفػػوُك َأْو تَػْوُفػػوْا َ ػػ اتيػػة الػػٍب يف سػػورة اللسػػاء )   ُسػػَوٍء فَػػِْفَّ اَّلّلَ  ِإف تُػْبػػُدوْا َخيػْ
ِإف تُػْبػػُدوا  ( ذ ػػ ت  لمػػة خػػّب، اتيػػة يف سػػورة الحػػزاب ) (ٜٗٔ) َ ػػاَف َ ُفػػوًّا  َػػِدي ًا

ًئا َأْو زُبُْفوُك فَِْفَّ اَّللََّ َ اَف ِبُ  ِّ َدْيٍء َ ِليًما  (( ذ  ت  لمة دػيئ، ؼبػاذا ذُ ػ ت  ٗ٘)َديػْ
لػو رجولػا إىل اتيػة السػابقة يف سػػورة  لمػة خػّباً يف اللسػاء و لمػة دػيئاً يف الحػزاب؟ 

( اخَبيػػ  لسػػببْب، السػػب  الوؿ خيػػص السػػورة مفسػػما فسػػورة  خػػّباً  اللسػػاء،  لمػػة )
اللسػػػػاء سبيػػػػ  إىل جامػػػػ  الصػػػػلم والػػػػود وا صػػػػ ح، إىل اػبػػػػّب فلاسػػػػبما  لمػػػػة خػػػػّب، 

ػَوِء والسب  اتخ  خيص السياؽ فم ك اتية  بلمػا ريػة أخػ   )الَّ حيُِػ ح اَّلّلُ اعبَْْمػ َ  اِبلسح
(( ف   ت اتية الوىل السوء وجاءت ه ك اتية مقابلػة ِٛٗٔمَ  اْلَقْوِؿ ِإالَّ َم  ظُِلَ  )

(، فاتية هلا تد و إىل اػبّب، اػبّب يف السورة واػبّب  ِإف تُػْبُدوْا َخيػْ ًا ؽبا ف   ت اػبّب )
 يف مقابلة السوء. 

الحػزاب تتِػدث  ػ  فػ يقْب،  ػ   ( الٍب يف سورة الحزاب، سػورة ديئاً   لمة )
مػػاملْب وملػػافقْب، تتِػػدث  ػػ  مػػاملْب و فػػار وتبػػْب أفوػػاؿ وأ ػػواؿ اؼبلػػافقْب يف غػػزوة 

يَػُقوُلوَف ِإفَّ بُػُيوتَػَلا َ ػْورٌَة َوَمػا ِهػَي ِبَوػْورٍَة ِإف يُ ِيػُدوَف  الحزاب وتبْب  ي   اموا يّد وف )
(( و ػػػالوا أدػػػياء  ثػػػّبة جػػػداً ٕٔ)  َوَرُسػػػوُلُه ِإالَّ ُغػػػُ ورًامَّػػػا َوَ ػػػَداَن اَّللَُّ  (( )ٖٔ) ِإالَّ فِػػػ َارًا

وربدث  اتية أيضاً    اؼبػاملْب فاتيػة بّيلػ  لل ػ فْب أف أّي دػيء تبدومػه سػواء  ػاف 
 ه ا الشيء خّباً أـ د اً فاهلل يولمه فجاءت  لمة ديء والشيء تشم  اؼبوليْب. 

اللسػػاء اتيػػة  امػػ  زبا ػػ  اؼبػػاملْب  الفئػػة اؼبخا ّبػػة يف اتيتػػْب ـبتلفػػة ففػػي سػػورة
ػَوِء ِمػَ  اْلَقػْوِؿ ِإالَّ َمػ  ظُلِػَ  وََ ػاَف  ؿوحده  يقوؿ ؽب    تواىل ) اَّ حيُِ ح اَّلّلُ اعبَْْمَ  اِبلسح
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اَف َ ُفػوًّا ِإف تُػْبُدوْا َخيػْ ًا َأْو زُبُْفوُك َأْو تَػْوُفوْا َ   ُسَوٍء فَػِْفَّ اَّلّلَ َ ػ( ٛٗٔ)اَّلّلُ ظبَِيًوا َ ِليًما 
ًئا َأْو زُبُْفػػوُك فَػػِْفَّ  (( واػب ػػاب يف سػػورة الحػػزاب للجميػػ  )ٜٗٔ)  َػػِدي ًا ِإف تُػْبػػُدوا َدػػيػْ

(( وم حػػػب هلػػػا أف دػػػيئاً  لمػػػة  امػػػة واػبػػػّب دػػػيء ٗ٘)اَّللََّ َ ػػاَف ِبُ ػػػ ِّ َدػػػْيٍء َ ِليًمػػػا 
 والش  ديء فأ  ح ما يلس  به اػبّب والش  أف يقاؿ  له ديء.

َّللَِّ ما يف السََّماواِت َوَما يف اَلْرِض َوِإف تُػْبُدوْا َما  ة سورة البق ة  اؿ تواىل )ويف هناي
( و  يقػػ  خػػّباً أو دػػػيئاً،  مػػا ((  ػػاؿ )ٕٗٛ) يف أَمُفِسػػُ ْ  َأْو زُبُْفػػوُك حُيَاِسػػْبُ   بِػػِه اَّللُّ 

ق اػب ػػػاب هلػػػا ل ػػػ  البشػػػ  وخصوصػػػاً اؼبػػػاملْب، خ ػػػاب  ػػػاـ ول ػػػ  اللػػػاس ويل بػػػ
ابلدرجة الوىل  لى اؼباملْب بوا   أف الق رف خيا   ال سػوؿ واؼبػاملْب ابلدرجػة الولػة 

( إسػػػػ   مػػػا ( ) َوِإف تُػْبػػػػُدوْا َمػػػا يف أَمُفِسػػػُ ْ  َأْو زُبُْفػػػوكُ  ويوػػػّ  اػب ػػػاب اللػػػاس  لمػػػ . )
موصوؿ تدؿ  لى الص ّب وال بّب، تدؿ  لى    ما دي ػ . واتيػة يف سػورة الحػزاب 

ًئا َأْو زُبُْفػوكُ    ة )ذ  ت الل ( دػيئاً  ػّ  أو  ثُػ ، بيلمػا يف ايػة البقػ ة التوبػّب  ِإف تُػْبُدوا َديػْ
 اب س  اؼبوصوؿ. إف تبدوا ديئاً م  الش  أو ديئاً م  اػبّب.

( و  صت يف سػورة الحػزاب لف  َأْو تَػْوُفػوْا َ ػ  ُسػَوءٍ  يف سورة اللساء  اؿ توػاىل )
  الوفو وتد و إىل ا ص ح وإىل جام  اؼبودة تد و إىل سورة اللساء تد و إىل جام

السػػػ ـ، وتػػػد و إىل ا مصػػػاؼ واؼبػػػودة وحسػػػ  الوشػػػ ة فيػػػأيت بسػػػيا ات تػػػد   هػػػ ا 
 ا ذباك.

 ؼباذا اختلف  خواتي  اتيتْب يف سورة اللساء وسورة الحزاب؟ *
 اَّلّلَ َ ػػاَف َ ُفػػػوًّا  َػػػِدي ًا َأْو تَػْوُفػػػوْا َ ػػ  ُسػػػَوٍء فَػػػِْفَّ  اتيػػة الوىل الػػػٍب يف سػػورة اللسػػػاء )

( و ػدي اً جػاءت  تَػْوُفػوْا َ ػ  ُسػَوءٍ  َأوْ  (( اػبتاـ يلاس  الوفػو، فػالوفو تلاسػ  )ٜٗٔ)
يف جام  دديد م  ال و ػة لتػدؿ  لػى أف   يوفػو  ػ  مقػدرة ال  ػ   جػز وال  ػ  

فة مػ  ضو  وال    احتياج لللاس فتد و اؼباملْب م  ابب أوىل إىل أف يتخلقػوا بصػ
صفات    ز وج .  لمة  دي اً أفادت أمه يوفو    مقدرة وال يوفو  ػ   جػز،    
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 ػػاف  فػػواً ويقػػدر أف يوا ػػ  ول ػػ   درتػػه ا َبمػػ  مػػ   فػػوك، هػػو  ػػدي   لػػى الوفػػو 
هػ ا مػ  ابب التوسػ  يف اؼبوػُب  -و دي   لى الوقوبة لو أراد، يوِب الوفو  لد اؼبقػدرة 

لى أف ال يوفو، فاتية تد و اؼبػاملْب إىل أف يتخلقػوا بػ ا  دي   لى الوفو و دي    -
اػبُُلق اغبس  ال ي وصفه    ز وجػ  يف االيػة "الوفػو  لػد اؼبقػدرة" وماػ اً لف االيػة 

فَػِْفَّ اَّللََّ   (. ختاـ سػورة الحػزاب ) اَّلّلَ َ اَف َ ُفوًّا َ ِدي ًا فَِْفَّ  تشج  الوفو  اف اػبتاـ )
( هلػػا تلبيػػه للفػػ يقْب للمػػاملْب واؼبلػػافقْب وتلبيػػه ل ػػ   (ٗ٘) ْيٍء َ ِليًمػػاَ ػػاَف ِبُ ػػ ِّ َدػػ

البش  سواء إف تبدوا ديئاً سواء مػ  خػّب أو دػ  فػْف    ػاف ب ػ  دػيء  ليمػاً حػٌب 
ًئا َأْو زُبُْفػوُك فَػِْفَّ اَّللََّ َ ػاَف ِبُ ػ ِّ َدػْيٍء  ي تدع ا مساف ف  يُبدي إال اػبّب ) ِإف تُػْبُدوا َدػيػْ

( فختػػػػاـ اتيػػػة حيػػػػ ره  مػػػ  أال يبػػػػدوا إال اػبػػػّب. ويف ريػػػػة سػػػورة البقػػػػ ة  (ٗ٘) َ ِليًمػػػا
 َّللَِّ ما يف السََّماواِت َوَما يف اَلْرِض َوِإف تُػْبُدوْا َما يف أَمُفِسُ ْ  َأوْ  اختلف  ختاـ اتية )
ؿباسػ ، اؽبػدؼ مػ  هػ ك ( هلا تلبيػه إىل أف ا مسػاف  (ٕٗٛ) زُبُْفوُك حُيَاِسْبُ   ِبِه اَّللُّ 

االية أف حيػ ص  ػ  اؼبسػلمْب  لػى مػا يقولػوف ، مػا يوللػوف ومػا خيفػوف ويولمػوا أف   
حياسبم . و د دّق  ه ك اتية  لى الصِابة أ فا مسػاف  ػد خي ػ  يف ابلػه أحيػاانً 

اغبػديث الصػِيم " ؼبػا  موصية وال يمػّ  بػا ففػزع الصػِابة إىل رسػوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص  مػا يف
ػػَماواِت َوَمػػا يف اَلْرِض َوِإف تُػْبػػُدوْا َمػػػا يف َّللَِّ  ) مزلػػ   لػػى رسػػوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص :  مػػا يف السَّ

أَمُفِسُ ْ  َأْو زُبُْفوُك حُيَاِسْبُ   ِبِه اَّلّلُ فَػيَػْ ِفُ  ِلَمػ  َيَشػاء َويُػَوػ ُِّب َمػ  َيَشػاء َواَّلّلُ َ لَػى ُ ػ ِّ 
 ػػاؿ فادػػتد ذلػػك  لػػى أصػػِاب رسػػوؿ   صػػلى    ( {ٕٗٛ}البقػػ ة/ ْيٍء  َػػِدي ٌ َدػػ

 ليه وسل  فأتوا رسوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص . مث ب  وا  لى ال    . فقالوا : أي رسوؿ   !  لفلا 
مػ  ال مػاؿ مػا م يػق . الصػ ة والصػياـ واعبمػاد والصػد ة . و ػد أمزلػ   ليػك هػػ ك 

 يقمػػا .  ػاؿ رسػػوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص " أت يػدوف أف تقولػػوا  مػا  ػػاؿ أهػ  ال تػػابْب اتيػة . وال م
مػػ   ػػبل   : ظبولػػا و صػػيلا ؟ بػػ   ولػػوا : ظبولػػا وأ ولػػا غف امػػك ربلػػا وإليػػك اؼبصػػّب . 

ِه رَمَ  ال َُّسوُؿ دبَػا أُمػزَِؿ إِلَْيػ) فلما ا َبأها القـو ذل  با ألسلتم  . فأمزؿ   يف إث ها : 
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ػ  رحُسػ ِلِه ِمػ  رَّبِّػِه َواْلُمْاِملُػوَف ُ ػ ٌّ رَمػَ  اِبَّلّلِ َوَمآلِئَ تِػِه وَُ تُبِػِه َوُرُسػِلِه اَل مُػَفػّ ُِؽ بَػػْْبَ َأَحػٍد مِّ
ْولَػػا َوأََ ْولَػػا ُغْف َامَػػَك رَبػَّلَػػا َوإِلَْيػػَك اْلَمِصػػُّب  فلمػػا فولػػوا ذلػػك ( {ٕ٘ٛ}البقػػ ة/َو َػػاُلوْا ظبَِ

. وأمزؿ    ز وج  : ال ي ل    مفسا إال وسوما ؽبا ما  سب   مسخما   تواىل
و ليما ما ا تسب  ربلا ال تااخ ان إف مسيلا أو أخ أان )  ػاؿ : موػ  ( ربلػا وال ربمػ  
 ليلا إص ا  ما ضبلتػه  لػى الػ ي  مػ   بللػا )  ػاؿ : موػ  ( ربلػا وال ربمللػا مػا ال  ا ػة 

غفػػ  للػػا وارضبلػػا أمػػ  مػػوالان فامصػػ ان  لػػى القػػـو للػػا بػػه )  ػػاؿ : موػػ  ( وا ػػ   لػػا وا
[، ال اوي: أبو ه ي ة اسدث: مسل   ٕٙٛ/ البق ة / رية  ٕال اف ي  )  اؿ : مو  ( ] 

، خ صػػػػة ح ػػػػ  اسػػػػدث: ٕ٘ٔالصػػػػفِة أو الػػػػ   :  -اؼبصػػػػدر: صػػػػِيم مسػػػػل   -
ه إف   ذبػاوز  ػ  أمػٍب مػا حػدث  بػ صِيم" وال سوؿ  مأف اؼبسلمْب  لى دػيء "

اؼبصػػػدر:  -أمفسػػػما ، مػػػا   تومػػػ  أو تػػػت ل . الػػػ اوي: أبػػػو ه يػػػ ة اسػػػدث: البخػػػاري 
، خ صػة ح ػ  اسػدث: ]صػِيم[". ٜٕٙ٘الصفِة أو ال   :  -صِيم البخاري 

اؼبفس وف يقولوف ؼبا ظب  اؼباملوف ه ك االية  الوا ظبولا وأ ولا و  يقولوا ظبولػا و صػيلا 
ايت الٍب تبّْب أف   سبِامه وتواىل  فا  لم   ثّباً فخف     لم  فأمزؿ ت ملة اال

َما َما اْ َتَسَبْ  رَبػََّلا اَل تُػَااِخْ اَن ِإف ) اَل يَُ لُِّ  اَّلّلُ مَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَوَما ؽَبَا َما َ َسَبْ  َوَ َليػْ
لَػػا ِإْصػػ ًا َ َمػػا ضبََ  ْلتَػػُه َ لَػػى الَّػػِ يَ  ِمػػ   َػْبِللَػػا رَبػَّلَػػا َواَل مَِّسػػيَلا َأْو َأْخ َػػْأاَن رَبػَّلَػػا َواَل رَبِْمػػْ  َ َليػْ

ْلَلا َما اَل  َاَ َة لََلا ِبِه َواْ ػُ  َ لَّػا َواْغِفػْ  لَلَػا َواْرضَبْلَػآ أَمػَ  َمػْواَلاَن َفامُصػْ اَن َ لَػى اْلَقػوْ  ـِ رُبَمِّ
  الثػػواب. ( البقػػ ة( فوفػػا    ػػلم ، ؼبػػا أحسػلوا اعبػػواب أحسػػ    ؽبػػٕٙٛ) اْلَ ػاِف ِي َ 

 إذف ختاـ اتايت دائماً يتلاس  م  صدرها. 
( اػبتػػاـ هلػػا جػػاء  ( اللسػػاءٜٗٔ) َأْو تَػْوُفػػوْا َ ػػ  ُسػػَوٍء فَػػِْفَّ اَّلّلَ َ ػػاَف َ ُفػػوًّا  َػػِدي ًا )

ًئا َأْو زُبُْفػػػوُك فَػػػِْفَّ اَّللََّ َ ػػػاَف ِبُ ػػػ ِّ َدػػػْيٍء َ ِليًمػػػ ملاسػػػباً ويف اتيػػػة الثاميػػػة )  اِإف تُػْبػػػُدوا َدػػػيػْ
َوِإف تُػْبػػُدوْا َمػػا يف أَمُفِسػػُ ْ  َأْو  ( الحػػزاب( جػػاء ملاسػػباً أيضػػاً ويف سػػورة البقػػ ة )ٗ٘)

 زُبُْفوُك حُيَاِسْبُ   ِبِه اَّلّلُ فَػيَػْ ِفُ  ِلَمػ  َيَشػاء َويُػَوػ ُِّب َمػ  َيَشػاء َواَّلّلُ َ لَػى ُ ػ ِّ َدػْيٍء  َػِدي ٌ 
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ا يف مفوسػم  و ػدي   لػى أف يوػ ب (( اػبتاـ يبْب أف    دي   لى أف يولػ  مػٕٗٛ)
 هاالء و دي   لى أف يوفو    هاالء.    ختاـ يلاس  ما جاء يف صدر اتية. 
َأْو   يف سػػورة البقػػ ة الوبػػد الصػػاض الػػ ي مػػ   لػػى   يػػة وهػػي خاويػػة  لػػى   ودػػما )

يِػػػي َهػػػَِ ِك اَّلّلُ بَػْوػػَد َمْوهِتَػػا َ الَّػػِ ي َمػػ َّ َ لَػػى  َػْ يَػػٍة َوِهػػَي َخاِويَػػٌة َ لَػػى ُ ُ وِدػػَما  َػػاَؿ َأٌلََّ حيُْ 
َ  َفَأَماَتُه اَّلّلُ ِمَئَة َ اـٍ مثَّ بَػَوَثُه َ اَؿ َ ْ  لَِبْثَ   َػاَؿ لَِبثْػُ  يَػْوًمػا َأْو بَػْوػَ  يَػػْوـٍ  َػاَؿ بَػ  لَِّبثْػ

َؾ َولَِلْجَولَػَك ريَػًة ّلِللَّػاِس ِمئَػَة َ ػاـٍ فَػاماُْ  ِإىَل َ َواِمػَك َوَدػ َاِبَك  َْ يَػَتَسػلَّْه َواماُػْ  ِإىَل ضِبَػارِ 
َ لَػُه  َػاَؿ أَْ لَػُ  أَفَّ اَّلّلَ َ لَػى ػا تَػبَػػْبَّ   َواماُْ  ِإىَل الِواَاـِ َ ْيَ  مُلِشػزَُها مثَّ َمْ ُسػوَها غبًَْمػا فَػَلمَّ

((  دي  لمه رأ  بويليه  ي  أف   حفب له  وامه ود ابه   ٜٕ٘)ُ  ِّ َدْيٍء َ ِديٌ  
(.  أَْ لَػػُ  أَفَّ اَّلّلَ َ لَػػى ُ ػػ ِّ َدػػْيٍء  َػػِدي ٌ  بويليػػه  يػػ  أ ػػاد لػػه ضبػػارك فقػاؿ ) يتسػّله ورأ 

َوِإْذ  اتية الٍب تليما    ز وج  أر  إب اهي  رية تدؿ  لػى  درتػه  لػى إحيػاء اؼبػوتى )
َؿ بَػلَػى َولَػػِ   لَِّيْ َمػِئ َّ  َػْلػيب َ اَؿ إِبْػ َاِهيُ  َربِّ أَِرٍل َ ْيَ  رُبْيِػي اْلَمْوَتى َ اَؿ َأَو َْ تُػػْاِم   َػا

ُم َّ ُجْزًءا مثَّ اْدُ مُ  لػْ َ  ال َّّْبِ َفُصْ ُه َّ إِلَْيَك مثَّ اْجَوْ  َ َلى ُ  ِّ َجَبٍ  مِّ  َّ َ اَؿ َفُخْ  أَْربَػَوًة مِّ
يػػة أف    ػػ   ػػ  (   زبػػت  ات ( البقػ ةٕٓٙ) ََيْتِيلَػَك َسػػْوًيا َواْ لَػػْ  أَفَّ اَّلّلَ َ زِيػػٌز َحِ ػػي ٌ 

( لف  ػػ  دػيء يفولػػه حب متػػه  َواْ لَػػْ  أَفَّ اَّلّلَ َ زِيػٌز َحِ ػػي ٌ  دػيء  ػػدي  وإ ػا ختمػػ  )
و   ديء يف ال وف خاضٌ  لوزّتػه، ا ماتػة وا حيػاء يف اتيػة هػو ررهػا بويلػه. الولمػاء 

يف  حياولوف يف تفسػّباهت  مو فػة داللػة ختػاـ اتيػة بصػدرها والسػيو ي لػه مالػ  صػ ّب
ملاسػػبة اتايت والسػػور وحػػٌب لَبتيبمػػا يف اؼبصػػِ  وحػػٌب ختػػاـ السػػورة ببدايػػة السػػورة 

 الٍب تليما. 
 (؟. ِإفَّ الَِّ يَ  َيْ ُفُ وفَ     م ة وردت ) / ٕٛٛٔسااؿ ر   
رؿ  مػ اف يف السػور )  مػ  ف(  ِإفَّ الَّػِ يَ  َيْ ُفػُ وفَ  وردت ) / ٕٛٛٔاعبواب ر ػ  

 -(: اللساء –
  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٜ 

 . م اف رؿ َّ خض حض جض  مص خص حص مس خس حس
 نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّرثزث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب
  الضبط والفوائد /

 (زئ رئبودها يف سورة اللساء )( و  مج حجبودها يف سورة رؿ  م اف ) 
 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض   لى  اءساللسْب ( م   زئم  ) السْب م بط 
 حج، ويف مف  صفِة رؿ  م اف سبقتما )به م  ح ؼ م  اس  السورةاؼبتشا
 مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ُّٱٱ(:ٜٔ( اتية )مج

 لك اك يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت  ىت نت

 .َّ يك ىك مك
 الَِّ ي َ  ِِبَفَّ م ة يف الق رف ال  َل، ووردت )  ٛٔ(  ِإفَّ الَِّ يَ  َ َفُ واوردت )  م حاة /

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱ(:ٖفقط يف سورة   اتية ) دةم ة واح ابلباء(  َ َفُ وا

 .َّ رت يب ىب نب  مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 (؟. َأف يَػتَِّخُ واْ     م ة وردت ) / ٜٕٛٔسااؿ ر   

 – اللسػػػػػػػاءيف السػػػػػػػور ) مػػػػػػػ  ف(  أَف يَػتَِّخػػػػػػػُ واْ  وردت ) / ٜٕٛٔاعبػػػػػػػواب ر ػػػػػػػ  
 -(:ال م 

 نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ -ٕ
 .ال م  َّ مك لك

  الضبط والفوائد /
  ىث نث مثوبوػػدها يف ال مػػ  )  ( رث يت ىت بوػػدها يف سػػورة اللسػػاء )

مػػػ   الوػػػْب(  بػػػ   ىتمػػػ  )  البػػػاء:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما(  يث



 ٖٕٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

بػط حػ ؼ  ا ػدة ر  لػى اء سػاللسػْب ( مػ   رثم  ) السْب (، وأيضا م بط مث)
 .م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 (؟. بَػْْبَ َذِلَك َسِبي ً     م ة وردت ) / ٜٕٓٔسااؿ ر   

 – يف السػػور ) اللسػػػاء مػػ  ف(  بَػػػْْبَ َذلِػػَك َسػػِبي ً  وردت ) / ٜٕٓٔاعبػػواب ر ػػ  
 -(: ا س اء

 نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ٱُّ -ٕ
 .ا س اء َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

  الضبط والفوائد /
 لػػى  ومضػػب مما ( ريو بلمػػا يف ا سػػ اء )  ( نت مت يف سػػورة اللسػػاء )  بلمػػا

 اللػوف(، وأيضػا مػ بط  ريمػ  )  الػواو(  بػ   متم  )  اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي
ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ   ا دة  لى  ساءلال موف( م   متم  ) 

 ( يف ا س اء. ري، وبا تول  أف ) اس  السورة
 (؟. أُْولَِئَك ُهُ  اْلَ اِفُ وفَ     م ة وردت ) / ٜٕٔٔسااؿ ر   

يف السػػػػػور  مػػػػػ  ف(  أُْولَئِػػػػػَك ُهػػػػػُ  اْلَ ػػػػػاِفُ وفَ  وردت )/  ٜٕٔٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ  
 -(:اؼبائدة – اللساء)
 .اللساء َّ لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث ٱُّٱ -ٔ
 يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ُّٱ -ٕ

  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف
 ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل ىل مل
 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ميزي ري
 .اؼبائدة



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٔ 

  الضبط والفوائد /
ختػػاـ وبػػ  زايدة بيلمػػا يف سػػورة اؼبائػػدة أتػػ   صػػدر ريػػةأتػػ   يف سػػورة اللسػػاء

 .دة للموض  اؼبتأخ  ا دة الزاي لى  ومضب ما ( مئ ) الفاءوبزايدة  اتية
 (؟. َأْ َتْداَن لِْلَ اِف ِي َ  - َوَأْ َتْدانَ     م ة وردت ) / ٕٜٕٔسااؿ ر   

 مػػ ات  لمػػا يف ثػػ ث ابلػػواو ( لِْلَ ػػاِف ِي َ  َوأَْ تَػػْدانَ  وردت ) / ٕٜٕٔاعبػػواب ر ػػ  
 -:(ٙ٘ٚالسااؿ ) اعبزء الثاٍلو د مت ضبط ال ي جاء بودها يف  اللساء

 مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ  جع مظ حط مض خض حضجض

 .اللساء َّ لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ
 جع مظ حطمض  خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٖ

 .اللساء َّ جف مغ جغ مع
 -ا مساف (: –يف السور ) الفتم  م تْبفوردت  واوب   ( أَْ َتْداَن لِْلَ اِف ِي َ أما ) 

 .الفتم َّ مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٔ

 . مسافا َّ خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
 ابلفػاءتم و  تػ د يف ا مسػاف فالفاء م  فاءها م بط  ( هب ) الفتميف سورة   بلما -ٔ

 ) ا مساف (. فاءإذ لي  ف  اس  السورة 
 هلول ػػػػ  يف ا مسػػػػاف بػػػػزايدة ) ( ختأتػػػػ   لمػػػػة )  اؼبوضػػػػوْببوػػػػدها يف  -ٕ

 .  ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ لى  ومضب ما ( خت(  ب   لمة ) جم
 (:ٖٚ( اتية ) َوأَْ َتْداَن لِلاَّاِلِمَْب َ َ ااًب أَلِيًماوردت يف سورة الف  اف )  م حاة /

 يت ىت نتمت  زت رت يب ىب نب مب زب  رب  ُّٱ
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ مث زث رث



 ٕٖٕ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َيْسأَُلكَ  ) أي  وردت  لمة / ٖٜٕٔسااؿ ر   

 (الحػػزاب – اللسػػاءيف السػػور ) مػػ  ف(  َيْسػػأَُلكَ  وردت ) / ٖٜٕٔاعبػػواب ر ػػ  
 -:( يف ال تاب مساء الحزاب اثلتاف"  َيْسأَُلكَ  "ومضب ما ابعبملة االمشائية: ) 

 خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -ٔ
 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت
 .اللساء َّ  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض  مص

 ين ىن من  خن حن جنيم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .الحزاب َّ مه جه

ػَماء فَػَقػػْد َسػأَُلوْا ُموَسػػى  َيْسػأَُلكَ  ) فائػدة / ػػَ  السَّ أَْهػػُ  اْلِ تَػاِب أَف تُػلَػػػّزَِؿ َ لَػْيِمْ  ِ تَػااًب مِّ
لو و فلا  لد ه ك اتية ل أيلػا أف هػ ك اتيػة ُصػّدرت  ( ( اللساءَٖ٘ٔأْ بَػَ  ِم  َذِلَك )
ؿ حػػٌب  أمػػك توػػيو ( ب يػػة استِضػػار حػػالتم  يف هػػ ا السػػاا خل بفوػػ  مضػػارع )

( للداللة  لى ت  ار السااؿ وذبددك  خل موم  وت اه  وأتى الفو  بصي ة اؼبضارع )
)فَػَقْد َسأَُلوْا ملم  اؼب ة بود الخ   بقصد التِدي واال جاز ول لك  اؿ تواىل بودها 

 . ُموَسى َأْ بَػَ  ِم  َذِلَك(
 (؟. ِ َتااًب مِّ َ     م ة وردت ) / ٜٕٗٔسااؿ ر   

ػػػػػػػ َ  وردت ) / ٜٕٗٔواب ر ػػػػػػػ  اعبػػػػػػػ  – اللسػػػػػػػاءيف السػػػػػػػور ) مػػػػػػػ  ف(  ِ تَػػػػػػػااًب مِّ
 -(:الزخ ؼ

 خت حت جت  هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -ٔ
 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت
 .اللساء َّ  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض  مص

 .الزخ ؼ َّ مك لك خك حك جك مق حق  مف خف ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

 لػػى  ومضػػب مما( جكا يف الزخػػ ؼ ) وبوػػده ( حب بوػػدها يف سػػورة اللسػػاء )
(، وأيضػػػا مػػػ بط جك)  القػػػاؼ(  بػػػ   حبمػػػ  )  اؽبمػػػزة:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٖ 

 خك حك جكاء وبوػػػػػػػدها يف الزخػػػػػػػ ؼ ) سػػػػػػػاللسػػػػػػػْب ( مػػػػػػػ   حبمػػػػػػػ  ) السػػػػػػػْب 
 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ   لػى  ؼالزخػ  فػاء ( مػ   حكمػ  ) الفاء ( م بط  لك

 .اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 (؟. َأرانَ  ) اضبط مواض  ال لمة / ٜٕ٘ٔسااؿ ر   

 – اللسػاء –البقػ ة يف السػور ) م ات  ث ث(  أَرانَ  وردت ) / ٜٕ٘ٔاعبواب ر   
  ا ػػدة الػػزايدة للسػػورة لػػى  ومضػػب ما(  يي)  الػػواويف البقػػ ة فقػػط بػػزايدة  ( فصػػل 
 -(" بق ة اللساء الٍب فصل   أَرانَ  " ) :ابعبملة االمشائية ومضب ما ال وؿ

  ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ٱُّٱ -ٔ
 .البق ة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -ٕ
 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت
 .اللساء َّ مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض  مص

 خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك ٱُّٱ -ٖ
 .فصل  َّ  من خن حن جن مم

 .(؟ ازبََُّ واْ اْلِوْج َ     م ة وردت ) / ٜٕٙٔسااؿ ر   
َػػػػُ وْا اْلِوْجػػػػ َ  وردت ) / ٜٕٙٔاعبػػػػواب ر ػػػػ    – يف السػػػػور ) اللسػػػػاء مػػػػ  ف(  ازبَّ

 -(: ال  اؼ
 خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -ٔ

 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت
 .اللساء َّ  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض  مص

  مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱ -ٕ
 .ال  اؼ َّ مم ام يل ىل

  الضبط والفوائد /
( مسمػ   لمػة )اللػوف مػ بط  ( جض  مص خص حص مس ودها يف سػورة اللسػاء )ب



 ٖٕٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

مػػػ    الػػػ اء( مػػػ بط  اك يق ىق يفسػػػاء، وبوػػػدها يف ال ػػػ اؼ ) لالمػػػوف مػػػ  
 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ   لػػى  ؼا  ال ػػ راء( مػػ   اك لمػػة ) 

 .ح ؼ م  اس  السورة
َلا ُموَسى   م ة وردت )  / ٜٕٚٔسااؿ ر     (؟. َورتَػيػْ

لَػػػػا ُموَسػػػػىوردت )  / ٜٕٚٔواب ر ػػػػ  اعبػػػػ  – يف السػػػػور ) اللسػػػػػاء مػػػػ  ف(  َورتَػيػْ
 -ا س اء (:

 خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -ٔ
 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت
 .اللساء َّ  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض  مص

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ
 .ا س اء َّ  رئ ّٰ

  الضبط والفوائد /
( مػػ   معمػػ  )  اللػػوفو السػػْب ( مػػ بط  جغ معللسػػاء ) بوػػدها يف سػػورة ا

 ػزة ملمػا مػ  اؽبمػزة ( مػ بط  يياء، وبودها يف ا سػ اء ) لسم  ال اللوفو السْب 
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى  ءا س ا

 (؟. َوَرفَػْوَلاكُ  - َوَرفَػْوَلا ) اضبط مواض  / ٜٕٛٔسااؿ ر   

 موضػػوافالبقػػ ة  يف السػػور )مػػ ات  سػػ (  َوَرفَػْولَػػا وردت ) / ٜٕٛٔاعبػػواب ر ػػ  
دػ ح اللسػػاء زخػػ ؼ : ) ابعبملػة االمشػػائية مضػػب ما ( الشػ ح -الزخػػ ؼ  –اللسػاء  –

 -:يف سورة البق ة م تْب( لهنا وردت  بق تْب( و ل  )  بق تْب
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي  ٱُّٱ -ٔ

 .البق ة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٕ

  مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص
 .البق ة َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖ٘ 

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٖ
 .اللساء َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل

 حض جضمص  خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج  ٱُّٱ -ٗ
 حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض
 .الزخ ؼ َّ جك مق

 .الش ح َّ مم خم حم جم ٱُّٱ -٘
  الضبط والفوائد /

 (.ٔٓٔم  ال تاب يف السااؿ ) زء الوؿاعبالبق ة مت ضب م  يف  موضوي -ٔ
( بيلمػػػػػػا للمخا ػػػػػػ  ( ابل ػػػػػػاؼ )  ٌّ)  اؼبوضػػػػػػوْببوػػػػػدها يف البقػػػػػػ ة  -ٕ

 (.بصي ة ال ائ  ( )  حفاللساء ابؽباء ) 
( تػػػػػػػػ    أف فيمػػػػػػػػا  لمػػػػػػػػة  مظ حط مض خضيف الزخػػػػػػػػ ؼ بوػػػػػػػػدها )  -ٖ

 ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ   لػػػى  ؼ  الزخػػػ راءملمػػػا مػػػ   الػػػ اءدرجػػػات ومػػػ بط 
 .ؼ م  اس  السورةاؼبوض  اؼبتشابه م  ح  

وأخػػػّبا يف الشػػػ ح وهػػػ ك رفوػػػة لسػػػيدان اللػػػيب ال ػػػ َل   صػػػلى    ليػػػه ورلػػػه  -ٗ
 وسل .

 مت ُّٱ(:ٚ٘فقط يف سورة م َل اتية ) م ة واحدة( وردت  َوَرفَػْوَلاكُ أما ) 
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ يت ىت نت

 جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ(:ٗ٘ٔيف اتية ) م حاة /
 َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك

 لك( أـ )  حك جك مق حقم  سورة اللساء حيدث لب  أيمما مقدـ ) 
م   اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما(  مل خل حل جل مك
 (. حل جلم  )  ال ـ(  ب  جك)



 ٖٕٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. اْدُخُلواْ اْلَباَب ُسجًَّدا    م ة وردت ) / ٜٜٕٔسااؿ ر   

ًداادْ  وردت )/  ٜٜٕٔاعبواب ر     -البقػ ة يف السػور )  م  ف(  ُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ
 -(: ال  اؼ -اللساء 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .البق ة َّ حي جي يه  ىهمه جه ين ىن من

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت  ٱُّٱ -ٖ
 ىل مليك ىك  مك لك اك يق ىق

 .ال  اؼ َّ  ام يل
  ضبط والفوائد /ال
 (.ٛٛيف السااؿ ) اعبزء الوؿالبق ة وال  اؼ مت ضب م  يف  موضوي -ٔ
بيلمػػا يف  الوسػػطوهػػو اؼبوضػػ   واوبػػ   ( خك حك جك يف سػػورة اللسػػاء ) -ٕ

 ا ػدة اخػت ؼ  لػى  ومضػب ما(  يق)  ابلػواو(  ال  فْبالبق ة وال  اؼ )
 .الوسط بْب ال  فْب اؼبتشابْب

فقط يف الق رف    ا يف رية سورة اللساء  تْبم  ( وردت  مق حق)  م حاة /
 مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ(:ٗ٘ٔ)
 .اللساء َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل جل

يَثا َػُم ْ  ) اضبط / ٖٓٓٔسااؿ ر     فَِبَمػااللسػاء، )  ( وَُ ْفػ ِِه  فَِبَما مَػْقِضِم  مِّ
يَثا َػُم ْ  مَػْقِضِم   ؟.( اؼبائدة َلولَّاُه ْ  مِّ

 -اؼبواض  هي: / ٖٓٓٔاعبواب ر   
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن منخن
 مب خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت  مت خت حت جت هب
 .اؼبائدة َّ مظ حط مض خض حض جضمص خص  حص مسخس حس

  الضبط والفوائد /
 . لتا اتيتْب يف اليمود ال ي   ف وا يف سورة اللساء، وُلولوا يف اؼبائدة -ٔ
( دارت ه ك ال لمػة يف هػ ك اتيػة والػٍب بوػدها فػارب م   يليف رية اللساء )  -ٕ

مػػ  بوضػػم  الػػبو   لػػى  ا ػػدة اؼبوافقػػة واةػػاورة، وسػػياؽ هػػ ك الصػػفِة والػػٍب 
( يف سػػورة  يلسػػبقتما والػػٍب  بلمػػا مػػدارها ال فػػ  فلاسػػب  أف صيت  لمػػة ) 

 ( يف اؼبائدة. حئاللساء، وبا تول  أف ) 
 لمػػة ال فػػ  هلػػا لتوػػدد ال فػػ ،  فػػ وا دبوسػػى و فػػ وا بويسػػى و فػػ وا  رت ػػ ا فائػػدة /

دبِمد،  ف وا ب   ال سػ ،  فػ وا بويسػى  ليػه السػ ـ  لػدما  ػالوا إمػه لػي  ب سػوؿ، 
( هػ ا  ( اللسػاءٚ٘ٔ) ِإانَّ  َػتَػْلَلا اْلَمِسيَم ِ يَسػى ابْػَ  َمػْ ََلَ َرُسػوَؿ اَّللِّ  َو َػْوؽبِِ ْ  ه   الوا )
إال أهنػػ      (رسػوؿ   انً مػلم  وإ ػا  ػاف هت مػػاً وسػخ ية فمػ  مػ   ػوؽب  )  ي ػ  إديػا

(  ابْػػػَ  َمػػػْ ََلَ َرُسػػػوَؿ اَّللِّ  َو َػػػػْوؽبِِْ  ِإانَّ  َػتَػْللَػػػا اْلَمِسػػػيَم ِ يَسػػػى ياملػػػوا بػػػه  ػػػاموا يتم مػػػوف )
هت مػاً  ليػػه و لػػى رسػالته وال يوَبفػػوف أمػػه رسػوؿ. وذ ػػ  القػػ رف مثػ  هػػ ا الػػتِ   يف 

( الشو اء( ٕٚ) َ اَؿ ِإفَّ َرُسوَلُ ُ  الَِّ ي أُْرِسَ  إِلَْيُ ْ  َلَمْجُلوفٌ  ة موسى م  ف  وف ) ص
يقوؿ ف  وف رسول   وهو ال يام  به أمه رسوؿ وإ ا يتم  . حٌب  ـو دػوي   لػدما 

ػُ َؾ َمػا يَػْوبُػُد راَب ُ   الوا ) اَن َأْو أَف مػَّْفَوػَ  يف أَْمَوالِلَػا َ اُلوْا اَي ُدَوْيُ  َأَصػ َُتَك َصُْمػُ َؾ أَف مػَّتػْ
( يتم مػػوف  ليػػه فمػػ  ال يقولػػوف أمػػه  ( هػػودٚٛ) َمػػا َمَشػػاء إِمَّػػَك َلَمػػَ  اغْبَلِػػيُ  ال َِّدػػيدُ 
 (. د. صباؿ السيد)  ح ي  وال رديد وإ ا يتم موف.

يَثا َػُم ْ     م ة وردت ) / ٖٔٓٔسااؿ ر     (؟. مِّ

ي وردت ) / ٖٔٓٔاعبػػواب ر ػػ    – موضػػوافيف السػػور ) اللسػػاء  طبػػ (  ثَػػا َػُم ْ مِّ
 -:( يثَا َػُم ْ دبِّ فقط )  ابلباءملما  الوؿاؼبوض   ( الحزاب - موضواف اؼبائدة

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٔ



 ٖٕٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اللساء َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اللساء َّ مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن منخن
 خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -ٖ

 .اؼبائدة َّ مظ......مثهت  مت خت حت جت هب مب
 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 .اؼبائدة َّ ٰذ.....ىن من خن حن

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -٘
 .الحزاب َّ  ىه مه جه ين ىن منخن
 واؼبائدة ورد  يف ريتْب متتاليتْب.اللساء  يف سوريت / م حاة

 
 (؟.  يُػْاِمُلوَف ِإالَّ  َِلي ً ِبُ ْف ِِهْ  َف َ     م ة وردت ) / ٕٖٓٔسااؿ ر   

   ػػا يف   مػػ  ف(  ِبُ ْفػػ ِِهْ  فَػػَ  يُػْاِملُػػوَف ِإالَّ َ لِػػي ً  وردت ) / ٕٖٓٔاعبػػواب ر ػػ  
مػػػػ  الػػػػ ي  هػػػػادوا مقضػػػػػوا : )اعبملػػػػة االمشػػػػائيةمواضػػػػومما بػػػػ ك  ومضػػػػبط ( اللسػػػػاء
 -:(ميثا م 

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٔ
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي
 .اللساء َّ نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن منخن
( م  ٖٓٔم ات فقط يف ه ك الصفِة ) ث ث( وردت  َو َػْوؽبِِ ْ   لمة )  م حاة /

 رايت متتالية بدءاً م  بداية الصفِة. ث ثسورة اللساء يف 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (َيِقيلًػا َوَما  َػتَػُلوكُ  - َوَما َصَلُبوكُ  َوَما  َػتَػُلوكُ وردت )م ة     / ٖٖٓٔسااؿ ر   
 ؟.الٍب وردت يف مف  اتية يف سورة اللساء

 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱاتيػػة هػػي:  / ٖٖٓٔاعبػواب ر ػػ  
 ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .َّ مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث

  /الضبط 
 ومضػػػػب مما(  يك)  الثػػػػاٍلوبوػػػػدها يف  ( مب زب ) الوؿاؼبوضػػػػ  بوػػػػدها يف 

 (. يكم  )  الياء(  ب   مب زبم  )  الواو:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى 
 (؟. اْختَػَلُفواْ ِفيهِ     م ة وردت ) / ٖٗٓٔسااؿ ر   

البقػػػػ ة يف السػػػػور ) مػػػػ ات  طبػػػػ (  اْختَػَلُفػػػػوْا ِفيػػػػهِ  وردت ) / ٖٗٓٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
بقػػػػ تْب : ) ابعبملػػػػة االمشػػػػائية ومضػػػػب ما ( فموضػػػػوا اللِػػػػ  – اللسػػػػاء – موضػػػػواف

 -:( وكبلتْب لللساء
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٔ

 يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 ىي ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن  مم ام
 .البق ة َّ حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٕ
  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب
 .اللساء َّ مل يك ىك مك

 مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱ -ٖ
 .اللِ  َّ حي جي ٰه

 ين ىن نن من زن ممرن ام  يل ىل مل يك ىك ُّٱ -ٗ
 .اللِ  َّ ىي ني مي زي  ري ٰى

  الضبط والفوائد /
 ما ت حاوف أهنا وردت م تْب يف سورة البق ة يف مف  اتيػة ووردت أيضػا مػ تْب 
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بقػػ تْب وكبلتػػْب ) ابطيف سػػورة اللِػػ  ومػػ ة واحػػدة يف سػػورة اللسػػاء ولػػ ا  لػػ  يف الضػػ
 .(لللساء

 (؟. َلِفي َدكٍّ  ) أي  وردت / ٖ٘ٓٔسااؿ ر   

 – يف السػػػور ) اللسػػػاءمػػ ات  سػػػ (  َلِفػػي َدػػػكٍّ  وردت ) / ٖ٘ٓٔاعبػػواب ر ػػػ  
 الضػػػػبط  ا ػػػػدة لػػػػى  ومضػػػػب ما ( الشػػػػور  -فصػػػػل   –إبػػػػ اهي   – موضػػػػوافهػػػػود 
 -:ابلشو 

  ْ لَ صِّ  فُ ي  يف اهِ  َ بػْ إِ وَ  ودٍ هُ اُء سَ مِّ  رَ اوَ شَ تَ  ***  ْ تَ أَ  اتٍ  َّ مَ   ح سِ "  َلِفي َدكٍّ  "
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ

  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب
 .اللساء َّ مل يك ىك مك

 هش مش هس مس هث مث  هت مت هبمب هئ مئ هي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ
 .هود َّ  مي هن من مل مك لك

 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ -ٖ
 .هود َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٗ
 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل
 .إب اهي  َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي

 جن مم خم حم جم هلمل خل  حل جل مك لك ُّٱ -٘
 .فصل  َّ حي جي ٰه مه جه هن منخن  حن

 حت جت هب  مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي  ٱُّٱ -ٙ
 مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت خت
 .الشور  َّ  مص خص حص

  الضبط والفوائد /
 يف مسألة صل  اؼبسيم وأهن  يف دك وه ك واضِة جدا.اء يف سورة اللس -ٔ
َّػا تَػْدُ واَن إِلَْيػهِ  َوإِمػََّلا وله تواىل يف سورة هود )  -ٕ و ولػه  الوؿ( اؼبوضػ   َلِفػي َدػكٍّ فبِّ
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ٕٗٔ 

َّػا  َوِإانَّ يف سورة إب اهي  )  خيػا بوف (: ففػي هػود  إِلَْيػِه ُم ِيػ ٍ  تَػْدُ ومَػَلاَلِفي َدػكٍّ فبِّ
فأتػ  بلػوف واحػدة وأضػيف  اىل  اب فػ اد(  تَػْدُ وانَ لس ـ فقالوا )  ليه ا صاغبا

وحػ ف  اللػوف  ابعبمػ (  تَػْدُ ومَػَلافأتػ  )  خيػا بوف ال سػ (، ويف إبػ اهي  َوإِمػََّلا)
 (.َوِإانَّ م  )

ْلُه ُم ِي ٍ  َلِفي َدكٍّ وردت )  -ٖ فصػل   –م  هػود  اؼبوض  الثاٍل( ث ث م ات )  مِّ
 ( و  ت د يف الشور . هنيف هود وفصل  ) الشور  ( وسبقتما  –

 (؟. َما ؽَبُ  ِبِه ِمْ  ِ ْل ٍ     م ة وردت ) / ٖٙٓٔسااؿ ر   

مػػػػ ات يف السػػػػور  ثػػػػ ث(  َمػػػػا ؽَبُػػػػ  بِػػػػِه ِمػػػػْ  ِ ْلػػػػ ٍ  وردت ) / ٖٙٓٔاعبػػػواب ر ػػػػ  
 -(:اللج  -ال م   – اللساء)
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ

  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب
 .اللساء َّ مل يك ىك مك

 ين ىن منخن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .ال م  َّ ىه مه جه

 .اللج  َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ىنين من خن حن جن ٱُّٱ -ٖ
  الضبط والفوائد /

ويف اؼبوضػػ  الخػػّب ) الػػلج  (  ( يف ىف يث ىث نث ) وال مػػ  اللسػػاء يف سػػوريت -ٔ
 .دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  ا  لى  ومضب ما(  ىن من خن حن جن)  ابلواوأت  

، ءاللسػػػا ػػػزة ( مػػػ   ىقمػػ  ) اؽبمػػػزة ( مػػػ بط  اك يق ىقبوػػدها يف اللسػػػاء )  -ٕ
 ، وبوػدها مػال هػاء ملمػا مػ  اؽبػاء ( م بط  خم حموبودها يف ال م  ) 

 لػػػػى  ج لالػػػػمػػػػوف ( مػػػػ   جهمػػػػ  ) اللػػػػوف ( مػػػػ بط  يه ىه مه جهيف الػػػػلج  ) 
 .السورة ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  
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 (؟.  َّ لَيُػْاِملُ  - لَيُػْاِمَل َّ  ) أي  وردت ال لمة / ٖٚٓٔسااؿ ر   

 يف السور ) اللسػاء فقط م ة واحدة   واحدة ملما وردت  / ٖٚٓٔاعبواب ر   
 -(: المواـ –
 حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ مب خب
 جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -ٕ

 .المواـ َّ جم هل مل خل  حل جل مك لك خكحك
  الضبط والفوائد /

م ب ممػا  مفتوحػة( وهػي  نيوسػبقتما )  ( ىي يف سورة اللسػاء ) مفتوحة اللوف
 ابلضػػ (  مغ( سػبقتما )  جف)  مضػمومةفيمػا  اللػوفمػ  بوػ ، ويف الموػاـ أتػ  

 . ا دة اؼبوافقة واةاورةم ب مما م  بو   لى 
 (؟. ِم ْ َح َّْمَلا َ َليْ     م ة وردت ) / ٖٛٓٔسااؿ ر   

 – اللسػػػػػاءيف السػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  َح َّْملَػػػػػا َ لَػػػػػْيِم ْ  وردت ) / ٖٛٓٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ  
 -(:المواـ

  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ حس جس

 مغ جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص خص ٱُّٱ -ٕ
 خل حلجل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف
 .المواـ َّ  مم خم حم جمهل مل

  الضبط والفوائد /
 ػزة ( مػ   حجمػ  ) اؽبمػزة مػ بط  ( مج حج مث اء )بودها يف سػورة اللسػ

 ا ػػدة  لػى  ـالموػػامػي  ملمػا مػػ  اؼبػػي  ( مػ بط  حف، وبوػدها يف الموػػاـ ) ءاللسػا
 .ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
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 (؟.  ْ  ُ لَ  ُأِحلَّ ْ  - ؽَبُ ْ  ُأِحلَّ ْ اضبط مواض  )  / ٜٖٓٔسااؿ ر   

 -ض  هي:اؼبوا / ٜٖٓٔاعبواب ر   
  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ حس جس
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ مي زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن رن مم
 خص حص  مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهتٱُّٱ -ٖ

 جف مغ جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص
 .اغبج َّ خف  حف

  الضبط والفوائد /
( لكائػػدة واغبػػج )بيلمػػا يف اؼب ( هت ) ووافقػػ  يف سػػورة اللسػػاء( فقػػط  مج)  -ٔ

 (. يلووافق  ) 
 ومضػػب ما( فقػط يف اؼبوضػ  الخػّب ) سػورة اغبػج (  حص)  الػواوأتػ  بػزايدة  -ٕ

 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى 
( إال  مض خض حض جض مصتشػػابه الػػ ي جػػاء بوػػدها يف اؼبائػػدة واغبػػج )  -ٖ

  ا ػػػدة لػػى  ومضػػب ما(  مص(  بػػ   لمػػة )  مكأمػػه يف اؼبائػػدة بػػزايدة ) 
 .ال وؿ سورةالزايدة لل

اَي أَيػحَمػػا الَّػػِ يَ  َرَملُػػوا َأْوفُػػوا اِبْلُوُقػػوِد أُِحلَّػػْ  َلُ ػػْ    ػػاؿ توػػاىل يف سػػورة اؼبائػػدة ) فائػػدة /
ـُ  ( ويف سورة اغبج ) ( اؼبائدةٔ)َبِيَمُة اْلَمْػَواـِ  ( ؼبػاذا  ( اغبػجٖٓ)َوأُِحلَّْ  َلُ ُ  اْلَمْػَوا
ـِ أُِحلَّْ  َلُ ْ  بَِ  يف اؼبائدة )  (؟  َوأُِحلَّْ  َلُ ُ  اْلَمْػَواـُ  ( ويف اغبج ) يَمُة اْلَمْػَوا

 -:( يد.أضبد ال بيس) 
الف ؽ واضم جداً. بيمة المواـ وهي السباع مث  اللسور واغبُُم  الوحشية والف س 
اعبػامم يوػػِب الدػػياء الػػٍب تصػػ اد وتا ػػ  هػػ ك بيمػػة الموػػاـ.  ػػ  دػػيء يصػػاد صػػيداً 
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كبػ  موػ ؼ  ( أُِحلَّػْ  َلُ ػْ  َبِيَمػُة اْلَمْػَوػاـِ  )متوحو ول لػه يا ػ  هػ ا  لمه  اس  ولمه
الموػاـ اثلػػْب أزواج اثلػْب ضػػأف واثلػْب موػػز واثلػْب إبػػ  واثلػْب بقػػ  أمػا الػػوحو  ػػاغبم  
الوحشية لف ه ا ال يا   إال ابلصيد. كب  مت ل  إمػا بشػ    ػاـ أحلػ  ل ػ  بيمػة 

شاء مسور ل لما تا  . ل   ابغبج ما تا  ، يف اغبج المواـ يف    م اف صيد ما ت
َوأُِحلَّػْ   ال يوجد صيد وحيلئػٍ  إذا  لػ  ؿب مػاً فػ  يلب ػي أف تصػيد دػيئاً فمػو يقػوؿ )

ـُ  بش   م لق. إذاً لي  هلاؾ  ( أُِحلَّْ  َلُ ْ  َبِيَمُة اْلَمْػَواـِ  )( يف اغبج و  َلُ ُ  اْلَمْػَوا
ـِ أُِحلَّػػْ  َلُ ػػ )إدػػ اؿ بػػْب  الػػٍب يف سػػورة اؼبائػػدة وهػػ ا ح ػػ   ػػاـ يف  ( ْ  َبِيَمػػُة اْلَمْػَوػػا

(  ػػ  مػػا يا ػػ  يف اغبػػج وهػػي  َوأُِحلَّػػْ  َلُ ػػُ  اْلَمْػَوػػاـُ  غػػّب اغبػػـ  ويف اغبػػج يف اغبَػػَ ـ )
الموػػاـ شباميػػة أزواج ا  مػػ  أجػػ  ذلػػك  مػػا يقػػوؿ اؽبُػػ وي: الموػػاـ اؼبوادػػي مػػ  ا بػػ  

ي هو د ى إىل ح ؼ  لمة بيمػة الموػاـ لهنػا مػ  الصػيد وال والبق  وال ل  وه ا ال 
 َ ـ ه ا هو الف ؽ. يلب ي الصيد يف اغبَ 

 (؟. مُػُمواْ َ ْلهُ     م ة وردت ) / ٖٓٔٔسااؿ ر   

 موضوافيف السور ) اللساء م ات  أرب (  مُػُموْا َ ْلهُ  وردت ) / ٖٓٔٔاعبواب ر   
مُػُمػوْا  جػادؿ اللسػاء يف أموػاـ ال ػ اؼ و ") : االمشػائية ابعبملػة ومضػب ما الفػتم ( –
 -:( " َ ْلهُ 
 جع مظ مضحط  خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ جف مغ جغ مع
 ين  ىن من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .المواـ َّ مه جه
 .ال  اؼ َّ ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٖ
  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ُّٱ -ٗ

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مليك ىك مك
 .اةادلة َّ حب جب هئ مئخئ حئ جئ  ييىي ني مي زي ري
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  الضبط والفوائد /
مػػػػػػ  اؽبمػػػػػػزة مػػػػػػ بط  ( مض  خض حض جض بوػػػػػػدها يف سػػػػػػورة اللسػػػػػػاء ) -ٗ

مػػ بط  ( جه ين ، وبوػػدها يف الموػػاـ )ءاللسػػا ػػزة ( مػػ  حض جض)
واـ، و بلمػػا يف ال ػػ اؼ أممػػ  الػػػ اللػػوفو  اؽبمػػزة( مػػ   ينمػػ  )  اللػػوفو  اؽبمػػزة

، وبوػدها يف اةادلػػة ؼال ػ افػاء ( مػػ   يئمػ  ) الفػاء ( مػ بط مب زب رب يئ)
 ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ   لػػػى ادلة جػاؼبػػػجػػػي  ملمػػػا مػػػ  اعبػػػي  مػػػ بط  (اك)

 .اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 (؟. اللَّاسِ  َأْمَواؿَ  - اللَّاسِ  َأْمَواؿِ     م ة وردت ) / ٖٔٔٔسااؿ ر   

 يف  مػػػػ تْبفػػػػوردت  م سػػػػورة ـالػػػػ  ( اللَّػػػػاسِ  أَْمػػػػَواؿِ أمػػػػا )  / ٖٔٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 الػػػ ـ(  اللَّػػػاسِ  أَْمػػػَواؿَ وأمػػػا )  (، الوؿ والخػػػّبيوػػػِب اؼبوضػػػوْب )  التوبػػػة( - )اللسػػػاء
 )الثػاٍل والثالػث( الوسطأي موضوي  ( ال ـو -يف ) البق ة  م تْبأيضا وردت  مفتوحة
ملة ابعب(  أمواؿم   لمة )  ال ـاؼبواض  الربوة ابخت ؼ تش ي ت ح ؼ  ومضبط
 -:( " وال ـو اللَّاسِ  أَْمَواؿَ   ب اللساء وؽب  بق ة و ") : االمشائية

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱُّٱ -ٔ
 .البق ة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 جع مظ مضحط  خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ -ٕ
 .اللساء َّ جف مغ جغ مع

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٖ
 ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب زب
 .التوبة َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت

 جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب ٱُّٱ -ٗ
 .ال ـو َّ مص خص حص مس خس حس جس  مخ
( جاء بود ا يف  رب)  مفتوحة ال ـال ي  وردت فيه  اؼبوضوْب م حاة /
 ( فامتبه ايلبي . مض لمة )   اؼبوضوْب
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 َواْلُمِقيِمػػػػػػػي - الصَّػػػػػػػَ ةَ  َواْلُمِقيِمػػػػػػْبَ ) اضػػػػػػبط مواضػػػػػػػ  / ٕٖٔٔسػػػػػػااؿ ر ػػػػػػػ  
 (؟.الصََّ ةَ 

 -اؼبواض  هي: / ٕٖٔٔاعبواب ر   
 هلمل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ُّٱ -ٔ

 مه جه هن من خن حن  جن مم حمخم جم
 .اللساء َّ  حي جي ٰه

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱ -ٕ
 .اغبج َّ ىي ني مي  زي ري

  الضبط والفوائد /
بػػػػػزايدة اللػػػػػػوف بيلمػػػػػا يف اغبػػػػػج بػػػػػ  مػػػػػػوف  ( جم يف سػػػػػورة اللسػػػػػاء ) وردت

، وأيضػػػا السػػػورة الػػػٍب يف  ػػػوؿ ا ػػػدة الػػػزايدة للسػػػورة ال لػػػى  ومضػػػب ما( ٰى)
سػػاء، واغبػػج لػػي  فيمػػا حػػػ ؼ ل( أي ال جم)  ابللػػوفاتػػ   اللػػوفاظبمػػا حػػ ؼ 

 (. ٰىاللوف فل  صت ابللوف ) 
ريػة اللسػاء جػاءت مق و ػة  ( ري ٰى ) ( حم جم)  / ٔفائدة 

ملصػػوبة  لػػى اؼبػػدح بػػدواـ إ امػػػة  ( جم مػػ  ا ضػػافة وهػػ ا يوػػِب دواـ اغبػػاؿ )
فيما لإلضافة الٍب توِب التِديد والتويْب فم  مقيموف  للوفاالص ة ورية اغبج ح ف  

 .اؿ رداء دوائ  اغبج وه ا مدح ؽب الص ة ح
هػػ ا يسػػمومه الق ػػ   لػػى اؼبػػدح و ػػد ي ػػوف  للػػد تور فاضػػ  السػػام ائي / / ٕ فائػػدة

الق ػػ  للػػ ـّ أيضػػاً. هػػ ا اؼبلصػػوب يصػػّب مفوػػواًل بػػه لفوػػ  ؿبػػ وؼ تقػػدي ك أخػػّص أو 
(. فاتيػػة  وام أتػػه ضبالػػَة اغب ػػ  ؽ و لػػدان مصػػ   لػػى الشػػت  )أمػػدح حبسػػ  السػػيا

ُم ْ ) لػػو  ػػ أت اتيػػة ( واؼبقيمػػْب الصػػ ة )ال  ديػػة  هػػ ا  (لَّػػػِ ِ  ال َّاِسػػُخوَف يف اْلِوْلػػِ  ِمػػلػْ
تُػوَف الزََّ ػاَة َواْلُماْ  َواْلُمِقيِمػَْب الصَّػَ ةَ يُػْاِملُػوَف دبَػا أُمػزَِؿ إِلَيػَك َوَمػا أُمػزَِؿ ِمػ   َػْبلِػَك  ) مبتدأ

هػػػػ  اؼبقيمػػػػْب الصػػػػ ة، أي أخػػػػّص وأمػػػػدح ( ال لػػػػى  َواْلُمْاِملُػػػػوَف اِبَّلّلِ َواْليَػػػػػْوـِ اتِخػػػػ ِ 
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اؼبقيمػْب الصػػ ة. واؼباتػػوف الز ػاة مو وفػػة  لػػى مػا  بلمػػا. اؼبقيمػػْب الصػ ة تشػػم   ػػ  
ـو اؼبسلمْب حٌب لو  اف م يضاً، الص ة مستم ة يف    الو ػات طبػ  أو ػات يف اليػ

والليلة أما الز اة ف  تشم  صبي  اؼبسلمْب لمه  د ي وف هلػاؾ مػ  ال ديلػك اللصػاب 
واو الو ػػ  ل ػػ   (واؼبقيمػػْب الصػػ ة)فػ  دػػك أف اؼبقيمػػْب الصػػ ة أ لػػى. الػواو هلػػا 

لَّػْيَ  اْلػِ َّ أَف تُػَولحػوْا ُوُجػوَهُ ْ   تقػدي ك وأخػص اؼبقيمػْب الصػ ة.  ػ لك يف  ولػه توػاىل )
اْلَمْشػػ ِِؽ َواْلَمْ ػػِ ِب َولَػػػِ  َّ اْلػػِ َّ َمػػْ  رَمػػَ  اِبَّلّلِ َواْليَػػػْوـِ اتِخػػِ  َواْلَمآلِئَ ػػِة َواْلِ تَػػاِب  ِ بَػػ َ 

آئِِلْبَ  ِبيِ  َوالسَّ  َواللَِّبيَِّْب َورَتى اْلَماَؿ َ َلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْ َر َواْليَػَتاَمى َواْلَمَساِ َْب َواْبَ  السَّ
ـَ الصَّػػػ َة َورتَػػػى الزََّ ػػػاَة َواْلُموفُػػػوَف ِبَوْمػػػِدِهْ  ِإَذا َ اَهػػػُدوْا َوالصَّػػػاِب ِيَ  يف َويف الّ ِ َػػػ اِب َوأَ َػػػا

( ٚٚٔ) اْلَبْأَسػػػاء والضَّػػػ َّاء َوِحػػػَْب اْلبَػػػْأِس أُولَػػػػِئَك الَّػػػِ يَ  َصػػػَدُ وا َوأُولَػػػػِئَك ُهػػػُ  اْلُمتػَُّقػػػوفَ 
ب ي  يف البأسػاء والضػ اء رفػ  ومصػ . وهػػي البقػ ة( اؼبوفػوف بومػده  إذا  اهػدوا والصػػا

 موجودة يف دو  الو ب وتسمى الق   يف الصفات ويف الو  :
 ُس ح الوداة ورفة اعبُزر    ال يبودف  ومي ال ي  ُه ُ 

 وال يبوف موا   اُلزر         اللازلْب ب   موَبؾ
رفوتمػػا أو  ػومي فا ػ  وسػ  الوػداة مبتػدأ وخػ ، اللػازلْب مصػ  وال يبػوف رفػ . لػو 

مصػػبتما يسػػتوي أمػػا يف الداللػػة فمػػي  اثرة االهتمػػاـ والصػػفة اؼبق و ػػة يلب ػػي أف يُلتبػػه 
إليما.   سبِامه وتواىل ي يد أف ي  ػز  لػى اؼبقيمػْب الصػ ة يف هػ ك اتيػة، ذ  أمػ ي  

 .اؼبقيمْب الص ة واؼباتوف الز اة 
وتوػاىل إمتقػى ِامه   سػب (ٖٙٔ)يف سورة اللسػاء اتيػة  / ٖٖٔٔسااؿ ر   

فمػػ  دي ػػ  توضػػيم اللمسػػة البياميػػة يف ت تيػػ  هػػاالء المبيػػاء ، رسػػواًل أو مبيػػاً  ٕٔ
 .؟وامتقا ه 

َلا ِإىَل مُوٍح َواللَِّبيَِّْب ِم   اتية هي ) / ٖٖٔٔاعبواب ر    َلا إِلَْيَك َ َما َأْوَحيػْ ِإانَّ َأْوَحيػْ
لَػػػػا ِإىَل إِبْػػػػػ َاِهيَ  وَ  َق َويَػْوُقػػػػوَب َواَلْسػػػػَباِط َوِ يَسػػػػى َوأَيحػػػػوَب بَػْوػػػِدِك َوَأْوَحيػْ َِ ِإظْبَاِ يػػػػَ  َوْإْسػػػ
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لَػػػػػا َداُووَد زَبُػػػػػورًا إبػػػػ اهي  وإظبا يػػػػػ  إسػػػػػِق (( ٖٙٔ) َويُػػػػوُمَ  َوَهػػػػػاُروَف َوُسػػػػَلْيَماَف َورتَػيػْ
 متوا بوف، ه  ذرية.  ويوقوب والسباط

َوِبُ ْفػ ِِهْ  بوػدها )ذ  ك م  أويل الوـز مث السياؽ يف ذ    يسى  بػ  االيػة و   يسى
َو َػػػْوؽبِِْ  ِإانَّ  َػتَػْللَػػػا اْلَمِسػػػيَم ِ يَسػػى ابْػػػَ  َمػػػْ ََلَ ( ٙ٘ٔ) َو َػػػْوؽبِِْ  َ لَػػػى َمػػْ ََلَ بُػْمتَػػػااًن َ ِايًمػػػا

اَي أَْهػػَ   ( وبوػػدها ) ( اللسػػاءٚ٘ٔ) َرُسػػوَؿ اَّلّلِ َوَمػػا  َػتَػلُػػوُك َوَمػػا َصػػَلُبوُك َولَػػػِ   ُدػػبَِّه ؽَبُػػ ْ 
َػا اْلَمِسػيُم ِ يَسػى ابْػُ  َمػْ ََلَ اْلِ َتاِب  اَل تَػْ لُػوْا يف ِديػِلُ ْ  َواَل تَػُقولُػوْا َ لَػى اَّلّلِ ِإالَّ اغْبَػقِّ ِإ َّ

( إذف السػػػياؽ يف ذ ػػػ   يسػػى فلاسػػػ  ذ ػػػ   يسػػػى بوػػػد  ( اللسػػػاءٔٚٔ)َرُسػػوُؿ اَّلّلِ 
 .  هاالء، إضافة إىل أمه م  أويل الوـز

، أيوب ويوم  وهاروف وسليماف،  ي  الس ـ ليه  بود  يسى ااتف السااؿ فيم
(  ( المبيػاءٖٛ) َوأَيحوَب ِإْذ اَنَد  رَبَُّه َأٍّلِ َمسَِِّبَ الضح ح  ابت ك   ) أيوبصار الَبتي ؟ 

( ه ا إبت ء ابلبدف وه ا ابت ء  ( الصافات٘ٗٔ) فَػلَػَبْ اَنُك اِبْلَو َاء َوُهَو َسِقي ٌ  ) يوم 
يف الػػػ  ويػػػوم  أُلقػػػي يف البِػػػ  مث أُخػػػ ج إىل الػػػ ، إذف االبػػػت ء ابلبػػػدف، ألقػػػي أيػػػوب 

 واضم، ه ا مسه الض  يف بدمه وه ا مب انك ابلو اء وهو سقي ، فيما تلاس . 
 يسى توقبوك وأرادوا أف يصلبوك ف فوه   إليه، إذف ه ك  لما فًب وؿب  ابتداء م  

 ك   ويوم  ال ي ابت ك  .  يسى ال ي توقبوك وأرادوا  تله وأيوب ال ي ابت 
َـّ ِإفَّ اْلَقػػػْوـَ  ، هػػػاروف إستضػػػوفه  ومػػػه و ػػػادوا يقتلومػػػه )هػػػاروفأنيت إىل   َػػػاَؿ ابْػػػَ  ُأ

( إذف دخػػ   ( ال ػػ اؼٓ٘ٔ) اْسَتْضػػَوُفوٍل وََ ػػاُدوْا يَػْقتُػلُػػوَمِِب فَػػَ  ُتْشػػِمْ  ِ َ الْ ػػَداء
 أيضاً يف الفتلة ويف االبت ء. 

خليفػػػة داوود إبلػػػه،  سػػػليماف(  ( المبيػػػاءٛٚ) َوَداُووَد َوُسػػػَلْيَمافَ  ف )مػػػا بوػػػد هػػػارو 
ػػْ  أَْهلِػػي وهػػاروف اسػػتخلفه موسػػى ) (  ػػه( هػػاروف مثػػ  لسػػاف ٜٕ) َواْجَوػػ  يلِّ َوزِيػػ ًا مِّ

اؼبيػزاف يػدخ  مػػ  اؼبفتتلػْب واؼبوػ بْب مػػ  انحيػة االستضػواؼ ويػػدخ  مػ  اؼبسػػتخلفْب 
زاف بيلمما   ي م  داوود وسليماف لمه خليفة ووزيػ  م  انحية أخ  ، فمو لساف اؼبي
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أخيه موسى ال ي استخلفه بود أف ذه  و  ي م  الفتلة أمه إستضوفه  ومػه و ػادوا 
يقتلومه ف اف م  اؼبفتتلػْب، فػْذف هػو صػار حلقػة الوصػ  بػْب هػاالء وهػاالء ف ػاف يف 

 .( يد.فاض  السام ائ ) مو وه سباماً.
َلا ِإىَل  ة وردت )   م   / ٖٗٔٔسااؿ ر     (؟. َوَأْوَحيػْ

لَػػػػػػا ِإىَل  وردت ) / ٖٗٔٔاعبػػػػػػواب ر ػػػػػػ    – يف السػػػػػػور ) اللسػػػػػػاء مػػػػػػ  ف(  َوَأْوَحيػْ
: ابعبملػػة االمشػػائية ومضػػب ما ( القصػػص -الشػػو اء  –يػػوم   –ال ػػ اؼ موضػػواف 

 -:( صًّ مساء ال  اؼ  لى يوم  والشو اء)
 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 .اللساء َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي

 .ال  اؼ َّ خك حك  جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٕ
 جن يم  ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جهين ىن من خن حن
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي
 يب ىب نب  مب زبرب يئ ىئ نئ مئ زئرئ
 .ال  اؼ َّ مت زت رت

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٱُّٱ -ٗ
 .يوم  َّ حض جض مص خصحص مس

 .الشو اء َّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ -٘
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من ٱُّٱ -ٙ

 .القصص َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر
(  دا أوؿ وأخ  موض  أي ) اللساء  مثيف    اؼبواض  جاء بودها )  / م حاة

  مه جه ين ىنوالقصص ( حيث جاء بودها يف اللساء )
 (.يهىه مه  جه ين( وبودها يف القصص ) ىه
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َلا َداُووَد َزبُوًراَور وردت ) أي  / ٖ٘ٔٔسااؿ ر     (؟. تَػيػْ

لَػػا َداُووَد زَبُػػورًا وردت ) / ٖ٘ٔٔاعبػػواب ر ػػ    – يف السػػور ) اللسػػاء مػػ  ف(  َورتَػيػْ
 -:ومضب ما  لى  ا دة الضبط ابلشو  ( ا س اء

َلا َداُووَد زَبُورًا "  اءْ  َ سْ ا ِ وَ  اءِ سَ ي اللِّ ػفِ  **** اءْ  َّ  ػُ ايَ  افِ تَ لػَ اثػْ "  َورتَػيػْ
 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 .اللساء َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي

  جتهب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱ -ٕ
 .ا س اء َّ هت مت خت حت
 (؟. َ َلْيَك ِم   َػْب ُ  ) اضبط مواض  / ٖٙٔٔسااؿ ر   

 – يف السػػػور ) اللسػػػاء مػػػ  ف(  َ َلْيػػػَك ِمػػػ   َػْبػػػ ُ  وردت ) / ٖٙٔٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -(: اللِ 

 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ نب مب  زب رب

 لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ -ٕ
 .اللِ  َّ  جل مك
  الضبط والفوائد /

 مقوبوػػػػدها يف اللِػػػػ  )  ( نئ مئ زئ رئ بوػػػدها يف سػػػػورة اللسػػػػاء )
مػ   اؼبي (  ب  رئم  )  ال اء:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما(  جك

 . م  ال لمتْب الواو( بود ح ؼ جك مق)
 (؟. َيْشَمدُ  اَّللُّ وَ  - اَّلّلُ َيْشَمدُ  ) اضبط مواض  / ٖٚٔٔسااؿ ر   

 -اؼبواض  هي: / ٖٚٔٔاعبواب ر   
 نن من زنرن مم  اميل ىل مليك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ ين ىن
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ٕ٘ٔ 

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 خي حيجي يه ىه مه جه  ينىن من خن حن جن يم
 .التوبة َّ ٰذ  يي ىي مي

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٖ
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 .اغبش  َّ رث  يت ىت نت مت

 ىن نن من زن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٗ
 .اؼبلافقوف َّ  زي ري ٰى ين
  /الضبط 

 ومضب مااؼبلافقوف (،  –اغبش   –التوبة  –م ات يف السور ) اللساء  أرب وردت  -ٔ
 (.  ب مساء اؼبلافقوف  ب  اغبش : ) ابعبملة االمشائية

 مت)  ابلػػػػواوواب ػػػػي اؼبواضػػػػ   ( لك اك يق ) واوبػػػػ  يف سػػػػورة اللسػػػػاء فقػػػػط  -ٕ
 (. نت

( ٰى ين( ويف اؼبلػػافقوف بػػزايدة ) يت ىتيف التوبػػة واغبشػػ  بوػػدها )  -ٖ
( ٰى. وأيضػػا بػػ بط  لمػػة ) ا ػػدة الػػزايدة للموضػػ  اؼبتػػأخ ومضػػب ما  لػػى 

 م  اس  السورة اؼبلافقوف.
يف اتيػة إسػتدراؾ وإ ػ ء  ( اللسػاء( ٙٙٔلَّػػِ ِ  اَّلّلُ َيْشػَمُد دبَػا أَمػَزَؿ إِلَْيػَك ) ) فائػدة /

ودػ فه فػاهلل توػاىل خيا بػه لػئ    يشػمد أهػ   ملسو هيلع هللا ىلصفػاما  إىل مقػاـ اللػيب  ملسو هيلع هللا ىلصؼبلزلة الليب 
ال تاب  لى صدؽ مبوتك فاهلل  د دَمد ب لك ودمادة   توػاىل خػّب مػ  دػمادهت  

 وم  أ ا  م    داهدا؟
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 َ ػػ  َوَصػػدحواْ  َ َفػُ واْ  الَّػػِ ي َ  -  الَّػِ ي َ  ِإفَّ  ) بط مواضػػ اضػ / ٖٛٔٔسػااؿ ر ػػ  
 (؟. اَّللِّ  َسِبي ِ 

 -:اؼبواض  هي / ٖٛٔٔاعبواب ر   
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اللِ  َّ من خن حن
 .  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٱُّٱ -ٗ

 .  َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 .  َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -٘

  الضبط /
 بداية(  دا اللِ  و  الثالثو  الثاٍل   –( يف ) اللساء  ىي   اؼبواض  بزايدة )  -ٔ

 سورة   وه ك ل  تلتب   ليك.
(  ميبوػػػػدها )  وؿال( ول ػػػػ  يف  زي  ري ٰىيف اللسػػػػاء تتابوػػػػ  )  -ٕ

مػػػ   الصػػػاد:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما(  مب)  الثػػػاٍلويف 
 (. مبم  )  الااء(  ب  مي)

 حن جن ٹٱٹٱُّٱ(:ٕ٘( يف اتية ) َوَيُصدحوفَ يف سورة اغبج أت  )  م حاة /
 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن

 ومضب ما َّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي
 .الوحيدة ا دة الولاية ابتية  لى 

وْا َ ػػػ  َسػػػِبيِ  اَّلّلِ  َػػػْد َضػػػلحوْا َضػػػَ اًل بَِويػػػًدا ) فائػػػدة / ( ٚٙٔ) ِإفَّ الَّػػػِ يَ  َ َفػػػُ وْا َوَصػػػدح
اللسػػػاء( وصػػػ    توػػػاىل الضػػػ ؿ ابلبويػػػد فمػػػا صػػػلة الُبوػػػد ابلضػػػ ؿ؟ وِ َ   يصػػػفه 

 ابل بّب؟
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ا ال  يق و لما سار ف اؼب ء يسّب يف   يق الض ؿ ليق   أدوا اً وأدوا اً يف ه  
يف ر ابػه غػاص يف أ ما ػه وابتوػد حػٌب ي ػدو يف  وػ  الضػ ؿ وأ ما ػه ويبتوػد يف  وػ ك 

 ف    ددة ض ؽب  حبيث ال يُدَرؾ.ويف ه ا بيا
 (؟. َ ْد َضلحواْ     م ة وردت ) / ٜٖٔٔسااؿ ر   

 – يف السػػػػور ) اللسػػػػاءمػػػػ ات  أربػػػػ (   َػػػػْد َضػػػػلحواْ  وردت ) / ٜٖٔٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 ػػ ؼ اللسػػاء مائػػدة : ) ابعبملػػة االمشػػائية ومضػػب ما ( ال ػػ اؼ -الموػػاـ  –اؼبائػػدة 
 -:( المواـ

 .اللساء َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -ٔ
 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ
 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ -ٖ

 .المواـ َّ من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك
 مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ -ٗ

 .ال  اؼ َّ  خك حك جك مق حق
 (؟. َ  ِيقاً  )  لمة     م ة وردت / ٕٖٓٔسااؿ ر   

 (  ػػػػػه – يف السػػػػػور ) اللسػػػػػاء مػػػػػ  ف(  َ  ِيقػػػػػاً  وردت ) / ٕٖٓٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ  
( ضػ ب  ػه( وموُب ) " لللساء َ  ِيقاً   ه " بَ  َ ضَ : ) االمشائية اعبملةب ك  ومضب ما

 -:( يف سورة  ه...حن جن  يم ىم مم خم حم جم)... للداللة  لى
 .اللساء َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ -ٔ
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 . ه َّ ىه مه جه ين
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  َػػػػػدْ  - ُ  ُ َجػػػػػاءَ  اَي أَيػحَمػػػػػا اللَّػػػػػاُس  َػػػػػدْ )اضػػػػػبط مواضػػػػػ   / ٕٖٔٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػ  
 (؟.ُ  ُ تْ َجاءَ 

 -اؼبواض  هي: / ٕٖٔٔاعبواب ر   
 حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّجمحم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق
 .اللساء َّجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ -ٕ
 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ -ٖ

 .يوم  َّ يق  ىق يف
 زبرب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٗ

 .يوم  َّ رث يت ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب
  الضبط والفوائد /

مػػػػ  سػػػػورة  الوؿضػػػػ  يف يػػػػوم ، اؼبو  موضػػػػوييف اللسػػػػاء و موضػػػػوْب وردت  -ٔ
اؼب بو ػػة مػػ   التػػاءانسػػب   التػػاء( بػػزايدة  ىتيػػوم  الوحيػػدة أتػػ  ) 

 .( ُّ ) ( الٍب أت  بودها واب ي اؼبواض يت)
( وبوػػػػدها يف  جعمػػػػ  سػػػػورة اللسػػػػاء )  الوؿ( يف اؼبوضػػػػ   ُّبوػػػػد )  -ٕ

مػػػػػ   اؽبمػػػػػزة:  ا ػػػػػدة الَبتيػػػػػ  اؽبجػػػػػائي لػػػػػى  ومضػػػػػب مما( مص) الثػػػػػاٍل
 (. مصم  )  الباء(  ب  جع)

 الثػػػػػاٍل( وبوػػػػػدها يف  يتمػػػػ  سػػػػػورة يػػػػوم  )  الوؿوػػػػدها يف اؼبوضػػػػػ  ب -ٖ
وهػػو اؼبتػػأخ   ػػ  بقيػػة مػػ  سػػورة يػػوم  )  الثػػاٍل( وامتبػػه اىل اؼبوضػػ  ِّ)

وأيضػا  الوحيػدة( وهػي  مت زت(  بػ  )  ٰى( أمػه أتػ   لمػة )  اؼبواض 
( مػ   ٰىمػ  )  القػاؼ، وم بط  ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  مضب ما

 (  لى  ا دة اؼبوافقة واةاورة.ِّ لمة )   اؼ
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 (؟. َخيػْ ًا لَُّ  ْ     م ة وردت ) / ٕٕٖٔسااؿ ر   

ً ا لَُّ ػ ْ  وردت )/  ٕٕٖٔاعبواب ر    يف ريتػْب  اللسػاء    ػا يف  مػ  ف(  َخيػْ
 -:متتاليتْب، وال يوجد غّب ا يف الق رف ال  َل

  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك

 من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 مبزب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر
 ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب
 .اللساء َّ ىق يف

( مػػ  ٚٚمػػ  سػػورة اللسػػاء، و ) (ٔٚٔ) اضػػبط اتيتػػْب / ٖٕٖٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.سورة اؼبائدة

 -اتايت هي: / ٖٕٖٔاعبواب ر   
 من حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر
 ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب
 .اللساء َّ ىق يف

 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ
  / الضبط

 ا ػػػػدة  لػػػػى  ضػػػػب ماوموالػػػػٍب   صت يف اللسػػػػاء  ( حم ) يف سػػػػورة اؼبائػػػػدة بػػػػزايدة -ٔ
 .الزايدة للموض  اؼبتأخ 

 َػْد َجػاءُ ُ  ال َُّسػوُؿ اِبغْبَػقِّ ِمػ   اَي أَيػحَمػا اللَّػاسُ الحب أمػه  بػ  ريػة اللػاس جػاءت )  -ٕ
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(،  مل خل)  بيػػػاء اللػػػداءفأتػػػ  بوػػػدها أيضػػػا  بيػػػاء اللػػػداء( ....رَّبُِّ ػػػ ْ 
ِم  ُدوِف اَّلّلِ َما  ُبُدوفَ أَتَػوْ  ُ  ْ (: )  حمو بلما يف سورة اؼبائدة آبية بدأت ب لمة ) 

 .( ٙٚ اَل دَيِْلُك َلُ ْ  َض ًّا َواَل مَػْفًوا َواَّلّلُ ُهَو السَِّميُ  اْلَوِلي ُ 
(  من خن حن جن مم خم( فجػػاء بوػػد ) حمدبػػا أمػػه ريػػة اللسػػاء   تبػػدأ بػػػ )  -ٖ

(  حم( ودبػػا أمػػه ريػػة اؼبائػػدة بػػدأت بػػػػ ) ....حنخن جن يم ىم  مم خم لمػػة ) 
 هن( بػ  جػاء بوػدها )  من خن حن جن مم خمفل  يت ػ ر القػوؿ بوػد ) 

 (. ٰه مه جه
اضافة ؼبا ذ   يف سورة التوبة اتية  موض  اثلث( وردت يف  يف ِديِلُ  ْ  ) م حاة /

 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ(:ٕٔ)
 ث ثوب ا ت وف  د وردت  َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت

: عبملة االمشائيةاب ومضب ماالتوبة (  –اؼبائدة  –م ات يف الق رف ال  َل ) اللساء 
 (." يف ِديِلُ  ْ   ب مساء اؼبائدة ")

َواَل تَػُقوُلوْا َ َلى اَّلّلِ ِإالَّ  )رية اللساء يف القوؿ  :الد تور فاض  السام ائييقوؿ  فائدة /
َ  اغْبَػقِّ  يف اؼبائدة لي  يف القوؿ هو  اؿ )(  (ٔٚٔاغبَْقِّ ) ( مػا  اَل تَػْ ُلوْا يف ِديِلُ ْ  َغيػْ
تقولوا، أصً  ال يصم يف اؼبوُب أف يقػوؿ ال ت لػوا يف ديػل   إال اغبػق، ال ت لػوا   اؿ ال

يف ديػل   إال اغبػػق مولػػاك أف مػ  ال لػػو ي ػػوف حقػػاً وال لػو ال ي ػػوف حقػػاً، ال ت لػػوا يف 
ديل   إال اغبق مولاك أف  س  م  ال لو فيه حق مولاك استثُب، إذف موُب أف م  ال لو 

ػَ   لي  حقاً وال لو مولاك ؾباوزة اغبد. ) ما هو حق وال لو   واً  اَل تَػْ ُلوْا يف ِديػِلُ ْ  َغيػْ
(، أو  ػػد ي ػػوف حػػاؿ مػػ   غلػػواً غػػّب اغبػػق ( هػػ ك صػػفة ما ػػدة مفوػػوؿ م لػػق ) اغْبَػػقِّ 

ضمّب الفا   ل   م الْب ل   ذاؾ استثلاء لمه  وؿ مله حق ومله اب   ل ػ  ال لػو 
( هلػػػا ليسػػػ  أداة  ال   ي ػػػوف حقػػػاً؟! )ال ي ػػػوف فيػػػه حػػػق، هػػػو ؾبػػػاوزة اغبػػػد ف يػػػ
 استثلاء وال دي   وض  رية م اف رخ  .
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 إذا فمملاها وال تقولوا  لى  ؟ سااؿ:
هػػ ا أمػػ  رخػػ ،  ػػوز أف يقػػاؿ خػػارج القػػ رف ال تقولػػوا  لػػى   غػػّب اغبػػق ل ػػ  ال 

 دي   أف يقاؿ ال ت لوا يف ديل   إال اغبق.
مػ  غػ  ي لػو يف  مولػاك ا فػ اط وؾبػاوزة اغبػّد.  وال لػ الػد تور حسػاـ اللويمػي:ويقوؿ 

 )اَي أَْهَ  اْلِ تَػاِب اَل تَػْ لُػوا يف ِديػِلُ ْ  َواَل تَػُقولُػوا َ لَػىديله وهي غّب غ  ي لي غلياانً. 
ما هو هػ ا اغبػق؟ إ ػا اؼبسػيم  يسػى ابػ  مػ َل رسػوؿ   و لمتػه ألقاهػا  (ِإالَّ اغبَْقَّ  اَّللَِّ 

 تية الوىل يف سورة اللساء.إىل م َل، ه ك ا
ػَ  اغْبَػقِّ  اَي أَْهػَ  اْلِ تَػاِب اَل تَػْ لُػوا يف ِديػِلُ  ْ  ُ  ْ )واتية الخ   يف سورة اؼبائدة   (َغيػْ

رية اللساء تفّس  رية اؼبائدة. ما هو اغبق ال ي ي يػدك؟ اغبػق أف   سػبِامه وتوػاىل ال 
 د يك له وأف  يسى رسوؿ   ولي   ما يقولوف.

 

 (؟. َ َلى اَّللِّ ِإالَّ اغبَْقِّ     م ة وردت ) / ٕٖٗٔسااؿ ر   

 اللساءم ات يف السور ) ث ث(  َ َلى اَّلّلِ ِإالَّ اغبَْقِّ  وردت ) / ٕٖٗٔاعبواب ر   
 -   مم خمووردت  بلمػا يف  ػ  اؼبواضػ  م ادفػات القػوؿ )  (موضواف ال  اؼ –

 -:( حض جض مص - جم يل ىل
 من حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر
 ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب
 .اللساء َّ ىق يف

 ين ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .ال  اؼ َّ يه ىه مه جه

 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٖ
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 جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج مث
 جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض
 .ال  اؼ َّ خك حك

  الضبط والفوائد /
( حض جض مص) الثػػاٍلو بلمػػا يف  ( جم يل ىل ) مػػ  ال ػ اؼ الوؿ بلمػا يف اؼبوضػػ  

 جضمػػػ  ) اليػػػاء(  بػػػ   جم يلمػػػ  )  اؽبمػػػزة:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما
اب صبػػػػػاع  الثػػػػاٍلاب فػػػػ اد  ػػػػػوال  ػػػػ  موسػػػػػى، ويف  الوؿجػػػػاءت يف اؼبوضػػػػػ  ، (حض

 وا ال تاب(.)اػبل  ال ي  ورث
 

 (؟. أَْلَقاَها ) أي  وردت  لمة / ٕٖ٘ٔسااؿ ر   

 -(:  ه – يف السور ) اللساء م  ف(  أَْلَقاَها وردت ) / ٕٖ٘ٔاعبواب ر   
 من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر
 ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب
 .اللساء َّ ىق يف

 . ه َّ مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٕ
  /الضبط 

 للموضػػػػ  الػػػػزايدة  ا ػػػػدة لػػػػى  ومضػػػػب ما ( اك ) الفػػػػاءبػػػػزايدة   ػػػػهيف سػػػػورة 
 ىك مك لك( وبوػػػدها يف  ػػػه )  يي ىي مي خي، بوػػػدها يف اللسػػػاء ) اؼبتػػػأخ 
مػػ   الفػػاء(  بػػ   خي: اؽبمػػزة مػػ  )  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما(  يك

 اؼبوافقػػػػة  ا ػػػػدة(  بلمػػػػا  لػػػػى  اك)  فػػػػاءمػػػػ   ( لك)  فػػػػاء(، واربػػػػط أيضػػػػا لك)
 .واةاورة
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 (؟. َ ْ  ِ َباَدِتهِ  )    م ة وردت / ٕٖٙٔسااؿ ر   

 – يف السػػور ) اللسػػاء مػػ ات ثػ ث(  َ ػػْ  ِ َباَدتِػػهِ  وردت ) / ٕٖٙٔاعبػواب ر ػػ  
 -(: المبياء -ال  اؼ 

 رن  ممام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ٱُّٱ -ٔ
 .اللساء َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من زن

 .ال  اؼ َّحمجمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ٱٱُّ -ٕ

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٱُّٱ -ٖ
ٱ.المبياء َّ مب خب

  الضبط والفوائد /
 صبي  اؼبواض   بلما االستل اؼ واالست بار.الحب  -ٔ
اللسػػاء وال ػػ اؼ اخػػ  صػػفِة مػػ  السػػورتْب بيلمػػا يف المبيػػاء أتػػ  يف  موضػػوي -ٕ

 اثٍل صفِة م  الصورة.
" يف  َ ػػػػْ  ِ َباَدتِػػػػػهِ   ػػػػ أ اللسػػػػاء ": ) ابعبملػػػػة االمشػػػػػائية ةالث ثػػػػاؼبواضػػػػ   مضػػػػبط -ٖ

 ( ال  اؼ والمبياء
يف أخػ  صػفِة  ( ٘ٚٔ - ٖٚٔ)  اضبط بداية اتيتػْب / ٕٖٚٔسااؿ ر   

 ؟.م  سورة اللساء

 -:اتايت هي / ٕٖٚٔاعبواب ر   
 حبجب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ -ٔ

 حج مث  هت مت خت حت جت هب  مب خب
 .َّ حس جس مخ جخ مح جح مج

 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ معٱُّ -ٕ
 .َّ  حل جل مك لك خك

  الضبط والفوائد /
 الوؿحيػػػث جػػػػاء بوػػػدها يف اؼبوضػػػػ   ( ىي ني مياللػػػب  حيػػػدث بوػػػػد ) 
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( ييم  ) الواو(: م بط خف حف جف) الثاٍلوبودها يف  (جئ يي)
 .الثاٍل( يف اؼبوض  جف( و ليه ت وف ) أ صد به اؼبوض  الوؿؿ ) و  لمة أ  واوم  

 (؟. مِّ  َفْضِلهِ  َوَيزِيَدُه  - َوَيزيُدُه  ) اضبط مواض  / ٕٖٛٔسااؿ ر   

ػ  َفْضػِلهِ  َويَزيػُدُه أما )  / ٕٖٛٔاعبواب ر    يف  مػ  ف وردت مضػمومة بػداؿ ( مِّ
ػ  َفْضػِلهِ  َويَزِيػَدُه  وأمػا ) ( الشػور  – السور ) اللساء أيضػا وردت  مفتوحػة بػداؿ(  مِّ

 -:فا   ( –يف ) اللور  م  ف
 جبحب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٔ

 حج مث  هت مت خت حت جت هب  مب خب
 .اللساء َّ حس جس مخ جخ مح جح مج

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ
 .اللور َّ رئ ّٰ

 .فا   َّ  حن جن مم خم جمحم هل مل  خل حل ٱُّٱ -ٖ
 زي  ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٗ

 .الشور  َّ يي ىي ني مي
  الضبط والفوائد /

الوؿ  مضػػمومة داؿ(  مئأوال و بػػ   ػػ  دػػيء الحػػب أف مواضػػ  )  -ٔ
موضػػػوي  مفتوحػػػة بػػػداؿ ( مل ) اللسػػػاء والشػػػور  ( بيلمػػػاوالخػػػّب ) 

 الوسط ) اللور وفا   (.
 اؼبوضػػػػػػوْبجػػػػػػاء  بلمػػػػػػا يف  مضػػػػػػمومة داؿ(  مئ)  موضػػػػػػويالحػػػػػػب  -ٕ

(  مل) ( وهػػػػ ك   صت يف مواضػػػػ  جئ يي ىي ني)
 فاجولما راب ا لك حٌب ال تلتب   ليك. مفتوحة بداؿ

اللور ويف  ( يف جيبدأت اتية ) اللور وفا  :  موضويالحب أيضا يف  -ٖ
 اؼبفتوحػػػة الػػداالتفارب مػػا مػػػ   مفتوحػػػة اليػػاءات(  حل فػػا   بػػػدأت )
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( حئ، لمػه  لمػة ) ا ػدة اؼبوافقػة واةػاورة(  لى  مل م   لمة )
 .الٍب وردت يف سورة اللساء

 (. تشاور اللساء ابلض  وفا   اللور ابلفتم: ) اعبملةوأخّبا احفب ه ك  -ٗ
وهي ث ث مواض   لما )  مضمومة الداؿالق رف ( يف     يَزِيُدُه  لمة )   م حاة /
 ) اللور و فا   ( السابق ذ   ا. موضوي اضافة إىل( يف ا س اء 

 (؟. َواْسَتْ بَػُ واْ  أي  وردت  لمة ) / ٜٕٖٔسااؿ ر   

 – يف السػػػور ) اللسػػػاءمػػػ ات  أربػػػ (  َواْسػػػَتْ بَػُ واْ  وردت ) / ٜٕٖٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -(: موح - موضوافال  اؼ 

 حبجب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱٱ -ٔ
 حج مث  هت مت خت حت جت هب  مب خب
 .اللساء َّ حس جس مخ جخ مح جح مج

 .ال  اؼ َّمظجع حط  مض حضخض جض مص خص حص مس خس حسٱُّٱ -ٕ
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ُّٱ -ٖ

 .ال  اؼ َّ ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم
 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٗ

 .موح َّ حض  جض مص
  الضبط والفوائد /

 ا دة ربط  لى اء سالل سْبملما م   السْب( م بط  هب بلما يف اللساء )  -ٔ
 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 لػػى   اؼ ػػال ػػْب ملمػػا مػػ  الوػػْب مػػ بط  ( لك ) ال ػػ اؼ موضػػويبوػػدها يف  -ٕ
، وبوػدها يف  ا دة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػ  السػورة

 مل يك ىك مك)  اٍلالثػػػػػػ( وبوػػػػػػدها يف  حض جض مص)  الوؿاؼبوضػػػػػػ  
(  بػػػ   مصمػػػ  )  اؽبمػػػزة:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػائي لػػػى  ومضػػب مما(  ىل
 (. ىك مكم  )  ال ـ
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 ( أت  يف سورة موح. جض لمة )   إذف -ٖ
َوأَمَّػػا الَّػػِ يَ  اْسػػَتلَ ُفوْا َواْسػػَتْ بَػُ وْا  مػػا الفػػ ؽ بػػْب اسػػتل   واسػػت   يف اتيػػة )فائػػدة / 

 -:( يد.فاض  السام ائ ) (؟ ( اللساءٖٚٔ) فَػيُػَو ِّبُػُمْ  َ َ ااًب أَلُيًما
اسػتل   أمِػػ  وامتلػ ، رأ  مفسػػه أ ػز مػػ  ذلػػك وأ اػ  مػػ  ذلػك لػػ لك يقولػػوف 
ا سػػػتل اؼ أدػػػد مػػػ  ا سػػػت بار لف فيمػػػا اسػػػت بار وفيمػػػا إذالؿ لل ػػػ ؼ اتخػػػػ . 
است   رأ  مفسه أ   امتل  و لد أه  اؼبوجمػات يقولػوف اسػتل   مولاهػا اسػت   

  يقولوف استل   فيما است   ل   فيما موُب رخ  إذالؿ لآلخ ي .ل   اؼبد قْب
مسػػت ي  أف مقػػػوؿ ال توجػػػد حػػػدود فاصػػػلة بػػػْب مفػػػ دات الل ػػػة ل ػػػ  هلػػػاؾ فػػػ وؽ 

 داللية بْب بو  ال لمات؟
 (؟. أَمَزْلَلا ِإلَْيُ  ْ  ) اضبط مواض  / ٖٖٓٔسااؿ ر   

 – يف السػور ) اللسػػاءمػػ ات  ثثػ (  أَمزَْللَػػا إِلَػْيُ  ْ  وردت ) / ٖٖٓٔاعبػواب ر ػ  
مساء  " يف أَمزَْلَلا إِلَْيُ  ْ  اعبممور "   أ)  :ابعبملة االمشائية ومضب ما ( اللور -المبياء 

 -:( المبياء واللور
 .اللساء َّجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ -ٔ
 .المبياء َّ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٕ
 .اللور َّ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٖ

  الضبط والفوائد /
 للسػػػػورة الػػػزايدة  ا ػػػدة لػػػى  ومضػػػػب مافقػػػط يف سػػػورة اللسػػػاء  ابلػػػواو(  خض)  -ٔ

 ( الٍب أت   بلما. مصاؼبو وفة  لى  لمة )  ابلواو، جاءت ال وؿ
( مػػ بط  رن)  الػػواو( ل ػػ  يف اللػػور بػػزايدة  دْ َقػػلَ يف المبيػػاء واللػػور جػػاء  بلمػػا )  -ٕ

ط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ  ا ػدة ربػ لػى ر و اللواو ملما م  الواو 
 .م  اس  السورة
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 خس ُّٱ(:ٗٚٔيف الق رف يف سورة اللساء اتية ) وحيدة(  مُورًا محِبيًلا)  م حاة /

 لى  ومضب ما َّ  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة

 ( ْسػػػػػَتِقيًماَويَػْمػػػػػِديِمْ  ِإلَْيػػػػػِه ِصػػػػػَ ا ًا مح  ) اضػػػػػبط مواضػػػػػ  / ٖٖٔٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػ  
 ؟.اؼبائدة ( َويَػْمِديِمْ  ِإىَل ِصَ اٍط محْسَتِقي ٍ  اللساء، )

 -اؼبواض  هي: / ٖٖٔٔاعبواب ر   
 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ  حل جل مك لك خك
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّيلىل مل يك ىك مك لك اك يق
  الضبط والفوائد /

 (جل مك) : أي أففواصػػػػ  اتي  ا ػػػػدة موافقػػػػة لػػػػى  اؼبوضػػػػواف مضػػػبط -ٔ
يًوػػاجػػاء  بلمػػا )  ( ىل مل(، بيلمػػا يف اؼبائػػػدة ) محِبيلًػػا – َمِصػػػّبًا – صبَِ
 (. َ ِدي ٌ ( وبودها )  محِبْبٌ جاء  بلما ) 

: ( يك( بيلمػػػػا يف اؼبائػػػػدة أتػػػػ  )  خك( بوػػػػد  لمػػػػة )  لكيف اللسػػػػاء )  -ٕ
 وهي سورة اللساء. السورة ال وؿ يف الزايدة

 ؟.مث اضب ما ( َ امَػَتا )   م ة وردت ال لمة  / ٕٖٖٔسااؿ ر   

المبياء  – يف السور ) اللساءم ات  ث ث(  َ امَػَتا وردت ) / ٕٖٖٔاعبواب ر   
يف القػػػ رف ال ػػػ َل  ثػػػ اث"  َ امَػتَػػػا  وا ػػػ أ ": ) ابعبملػػػة االمشػػػائية ومضػػػب ما ( التِػػػ َل -

 -:( مساء المبياء والتِ َل
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين
 رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ
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 .اللساء َّ  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت
  ىن مننن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ٱُّٱ -ٕ

 .المبياء َّ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين
 زن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ٱُّٱ -ٖ

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من
 .التِ َل َّ  هئ مئ خئ حئ

  الضبط والفوائد /
، وبوػػدها يف ءاللسػػا ػػزة ملمػػا مػػ  اؽبمػػزة مػػ بط  ( ٍّ يف سػػورة اللسػػاء ) بوػػدها
 ا ػدة  لػى   َلِػالت حػاء( مػ   رنم   لمة )  اغباء( م بط  زن  رنالتِ َل ) 

(  من زن: ) إذف .ربػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػ  اسػػ  السػػورة
( وهػػػي مي زي ري ٰى ين  ىنأتػػػ  بوػػػدها يف سػػػورة المبيػػػاء وتػػػ   ها لػػػد  )

 رة يف الق رف ال  َل.مشمو 
 (؟. اثْػلَػتَػْْبِ أي  وردت  لمة )  / ٖٖٖٔسااؿ ر   

 موضػػواف يف السػور ) اللسػػاءمػػ ات  أربػػ (  اثْػلَػتَػػْْبِ  وردت ) / ٖٖٖٔاعبػواب ر ػػ  
 -(: موضوافغاف   –
 ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ٱُّٱ -ٔ

 مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب
 مفخف حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خصحص

 خم حم جمهل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق
 ٔٔاللساء:  َّ  خن حن جن مم

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين
 رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ
 ٙٚٔاللساء:  َّ  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت
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 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٖ
 ٔٔغاف :  َّ يق ىق

  الضبط والفوائد /
 أخ  رية يف سورة اللساء. الثاٍلرية اؼبواريث، و  الوؿيف اللساء: اؼبوض   -ٔ
 .يف مف  اتية اؼبوضوافيف سورة غاف   -ٕ
( وموضػػوي غػػاف  أيضػػا اتيػػة ر ػػ  ٔٔمػػ  سػػورة اللسػػاء اتيػػة ر ػػ  ) الوؿاؼبوضػػ   -ٖ

(ٔٔ.) 
 (؟. َأف َتِضلحواْ  وردت  لمة )    م ة / ٖٖٗٔسااؿ ر   

 -اللساء:    ا  م  ف(  أَف َتِضلحواْ  وردت ) / ٖٖٗٔاعبواب ر   
 جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ  خن حن
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين
 رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ
 .اللساء َّ  نث مث زث رث يت نتىت مت زت

  /الضبط 
(  مث زث رث يت)  الثػػاٍلوبوػػدها يف  ( حن )موضػػ   ؿأو بوػػدها يف 

 (. يتم  )  الواو(  ب  حنم  ) اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما
ُ اَّلّلُ َلُ ْ  أَف َتِضلحواْ  رخ  سورة اللساء ) فائدة / (  د يُفمػ  أمػه مػ  ابب  (ٙٚٔ) يُػبَػْبِّ

 -:( يسام ائد.فاض   ال ) الض لة أو أف اؼبقصود هلا أف ال تضلوا؟
اللِاة البص يوف وال وفيوف يقدروها تقدي ي  ل   اؼبوُب الواـ واحد. إما   اهػة أف 
تضلوا أو ال وفيْب يقولوف لئ  تضػلوا وسػي وف اؼبػاّد  واحػد لػئ  تضػلوا مولػاك   اهػة 

 ( أي ( اللِػ٘ٔ) أَف سَبِيػَد ِبُ ػ ْ أف تضلوا. مث   ولػه توػاىل )َوأَْلَقػى يف اَلْرِض َرَواِسػَي 



 ٕٙٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

لػػػئ  سبيػػػد ب ػػػ  أو   اهػػػة أف سبيػػػد ب ػػػ .   توػػػاىل يبػػػْب للػػػا حػػػٌب ال مضػػػ  وال ػػػ ب 
ي للتقدي ات  س  يقوؿ لئ  تضلوا و س  يقوؿ   اهة أف تضلوا ل   اؼبوُب واحد يفض

 إىل موُب واحد وهو  دـ الض ؿ.
 سورة النساء َيب االنتباه إى حركاهتا يف كلمات خاصة

: ال جػ  ( ضػبط هنايػة ال لمػاتٕٔ...)َ َلًة َأِو اْم َأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو أُْخػ ٌ َرُجٌ  يُوَرُث  َ ) 
 فمي الوحيدة تلوي  فتم. ال  لة لما تلوي  ض  أما   والخ  والخ واؼب أة

 .م  ال ـز  دـ ت وي  غلة اللوف أ ث  اتايتواب ى  (ٕٔ  ،  ٔٔ  ؽَبُ َّ   فَلُم َّ ) 
 .( بض  الضاد ولي   س هأٜ) َواَل تَػْوُضُلوُه َّ ) 
ُ ِفيِه َخيػْ ًا َ ِثّبًا)   .ولي  ضمماَوَ َْوَ  ( بفتم الـ ٜٔ) َوَ َْوَ  اَّللَّ
ُِوا َما َمَ َم َراَب ُُ ْ  ِمَ  اللَِّساءِ )   .ولي  فتِماَراَب ُُ ْ  بض  واو  (ٕٕ) َواَل تَػْلِ 
ُِوا ِبُوُجوِهُ ْ  َوأَْيِديُ  ْ )   .َوأَْيِديُ  ْ  م  م الياء الثامية دـ فت( ٖٗ...) َفاْمَس
َمْ  أَيْػػِديِم ْ )  ُمْ  ُمِصػػيَبٌة دبَػػا  َػػدَّ  مػػ   ػػدـ فػػتم اليػػاء الثاميػػة( ٕٙ...)َفَ ْيػػَ  ِإَذا َأَصػػابَػتػْ

 .أَْيِديِم ْ 
ُ َما يف  ُػُلوِبِ ْ )   .ولي   س هايَػْوَلُ  ( بض  مي  ٖٙ...) أُولَِئَك الَِّ يَ  يَػْوَلُ  اَّللَّ
ُم ْ َما فَػَولُ )   .َ ِلي ٌ ( بض  الـ ٙٙ..)وُك ِإالَّ َ ِليٌ  ِملػْ
 مػ  ولػي   سػ هاالثاميػة ( بفػتم اليػاء ٚٚ...)أَ َْ تَػَ  ِإىَل الَِّ يَ  ِ يَ  ؽَبُػْ  ُ فحػوا أَيْػِدَيُ  ْ ) 

 .أَْيِدَيُ  ْ 
    .َأَددَّ  م  ( بفتم الداؿ ولي  ضمماٚٚ....) َ َخْشَيِة اَّللَِّ َأْو َأَددَّ َخْشَيةً ) 

 . ثّبةَمَ اًِلُ  ( بض  ٜٗ...) َفِوْلَد اَّللَِّ َمَ اًِلُ َ ِثّبَةٌ ) 
ُ  أُويل الضََّ رِ )          .َغيػْ ُ ( بض  راء ٜٗ...) اَل َيْسَتِوي اْلَقاِ ُدوَف ِمَ  اْلُمْاِمِلَْب َغيػْ

 .َواِسَوةً ( بفتم  ء ٜٚ...) أَ َْ َتُ ْ  أَْرُض اَّللَِّ َواِسَوةً ) 
 .يُْدرِْ هُ م   ( بتس ْب الداؿ وال اؼٓٓٔ...)ْ ُه اْلَمْوتُ مثَّ يُْدِر ) 
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ِتُ  ْ )  َِ  .تَػْ ُفُلوفَ ( ض  فاء ٕٓٔ...)َودَّ الَِّ يَ  َ َفُ وا َلْو تَػْ ُفُلوَف َ ْ  َأْسِل
ُمْ  يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ )   .ُ َاِدؿُ ( بض  الـ ٜٓٔ...)َفَمْ  ُ َاِدُؿ اَّللََّ َ لػْ
 .أََماٍلِّ ( ب س  ايء ٖٕٔ...)ْ  َواَل أََماٍلِّ أَْهِ  اْلِ َتابِ لَْيَ  ِِبََمامِيِّ ُ ) 
 .اْلَمْػُف ُ ( بض  ٕٛٔ...)َوأُْحِضَ ِت اْلَمْػُفُ  الشحمَّ ) 
مْػَيا َواْتَِخػػ َةِ )  مْػَيا َفِوْلػػَد اَّللَِّ ثَػػػَواُب الػػدح ثَػػػَواُب ( بضػػ  ٖٗٔ...)َمػػْ  َ ػػاَف يُ ِيػػُد ثَػػػَواَب الػػدح

 .الثامية
 .لِيَػْمِديَػُم ْ الثامية م   بفتم الياء (ٖٚٔ) لِيَػْمِديَػُمْ  َسِبيً  َواَل ) 
 .ِمثْػُلُم ْ  ( بض  ال ـٓٗٔ....)إِمَُّ ْ  ِإًذا ِمثْػُلُم ْ ) 
 .َوَ ْلَػْوُ  ْ م   اؼبي  والوْب وفتم اللوف( بتس ْب ٔٗٔ...)َوَ ْلَػْوُ ْ  ِمَ  اْلُمْاِمِلْبَ ) 
َلُ ْ  يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ )  ُ حَيُْ ُ  بَػيػْ  .ولي  تس يلماحَيُْ ُ  ( بض  مي  ٔٗٔ....)َفاَّللَّ
 .َخاِدُ ُم ْ  م  ( بض  الوْب ولي  فتِمإٗٔ...)َوُهَو َخاِدُ ُم ْ ) 
 .يُػْاتِيِم ْ  فتم الياء م   دـ (ٕ٘ٔ....)أُولَِئَك َسْوَؼ يُػْاتِيِمْ  أُُجوَرُه ْ ) 
 .اْبَ  َمْ ََلَ َرُسوؿَ ( فتم ٚ٘ٔ....)ِ يَسى اْبَ  َمْ ََلَ َرُسوَؿ اَّللَِّ ) 
وتسػػ ْب مػػػي  َوَأْخػػِ ِهُ  ( ضػػ  مػػي  ٔٙٔ...)َوَأْخػػِ ِهُ  الػػّ اَِب َو َػػْد مُػُمػػوا َ ْلػػُه َوَأْ ِلِمػػػ ْ ) 

 .َوَأْ ِلِم ْ 
وتسػػ ْب الصػػاد مث ضػػػ    ْب القػػػاؼ و لقلتمػػا( تسػػ ٗٙٔ...)َوُرُسػػً   َْ مَػْقُصْصػػُم ْ ) 

 .مَػْقُصْصُم ْ  م  اؽباء
 .َواَل لِيَػْمِديَػُم ْ م   فتم الياء وض  اؽباء (ٛٙٔ) َواَل لِيَػْمِديَػُمْ  َ  ِيًقا) 
 .وََ ِلَمُتهُ  -َرُسوُؿ  -اْبُ  ( ض  ٔٚٔ...) وََ ِلَمُتهُ ِ يَسى اْبُ  َمْ ََلَ َرُسوُؿ اَّللَِّ ) 
 .َخيػْ ًا( فتم ٔٚٔ...)امْػتَػُموا َخيػْ ًا َلُ  ْ ) 
ِمػْ  َفْضػِلِه َوأَمَّػا الَّػِ يَ   َويَزِيػُدُه ْ  أُُجػوَرُه ْ  فَػيُػَوفِّيِم ْ  َفَأمَّا الَِّ يَ  َرَمُلوا َوَ ِمُلوا الصَّاغِبَاتِ ) 

ػػػػُدوَف ؽَبُػػػػْ  ِمػػػػْ  ُدوِف اَّللَِّ َولِيًّػػػػا َواَل  فَػيُػَوػػػػ ِّبُػُم ْ  َتْ بَػُ وااْسػػػػتَػْلَ ُفوا َواْسػػػػ َ ػػػػَ ااًب أَلِيًمػػػػا َواَل  َِ
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 ال فتِما. فَػيُػَو ِّبُػُم ْ ، وض  ابء فَػيُػَوفِّيِم ْ   دـ فتم الياء الثامية م  (ٖٚٔ) ِصّبًامَ 

 . َويَػْمِديِم ْ   دـ فتم الياء الثامية م  (٘ٚٔإِلَْيِه ِص َا ًا ُمْسَتِقيًما ) َويَػْمِديِم ْ 
 تناسب فواتح سورة النساء مع خواتيمها

اَيأَيػحَمػػػا اللَّػػاُس اتػَُّقػػػوا رَبَُّ ػػػُ  الَّػػػِ ي َخَلَقُ ػػْ  ِمػػػْ  مَػْفػػػٍ  َواِحػػػَدٍة  )بػػدأت بقولػػػه توػػػاىل 
َمػػػا ُمَمػػػا رَِجػػػااًل َ ثِػػػّبًا َوِمَسػػػاًء َواتػَُّقػػػوا اَّللََّ الَّػػػِ ي َتَسػػػاَءُلوَف بِػػػِه  َوَخلَػػػَق ِملػْ َزْوَجَمػػػا َوبَػػػثَّ ِملػْ

ـَ ِإفَّ اَّللََّ َ ػػػػاَف َ لَػػػػْيُ ْ  َرِ يبًػػػػا ) ُلوا اػْبَِبيػػػػَث َٔواْلَْرَحػػػػا ( َوَرتُػػػػوا اْليَػتَػػػػاَمى أَْمػػػػَواؽَبُْ  َواَل تَػتَػبَػػػػدَّ
هػػ ك أوائػػ  السػػورة  ((ٕأَْمػػَواؽَبُْ  ِإىَل أَْمػػَواِلُ ْ  إِمَّػػُه َ ػػاَف ُحػػواًب َ بِػػّبًا ) اِبل َّيِّػػِ  َواَل َصُْ لُػػوا
ُ يُػْفتِػيُ ْ  يف اْلَ َ لَػِة ِإِف اْمػُ ٌ  َهلَػَك لَػْيَ  لَػُه َولَػٌد  )و اؿ يف خاسبتما  َيْسػتَػْفُتوَمَك  ُػِ  اَّللَّ

ا ِإْف  َْ َيُ ػْ  ؽَبَػا َولَػٌد فَػِْْف َ امَػتَػا اثْػلَػتَػػْْبِ فَػَلُمَمػا َوَلُه أُْخٌ  فَػَلَما ِمْصُ  َمػا تَػػَ َؾ َوُهػَو يَ ِثُػَمػ
ُ اَّللَُّ   َلُ ػْ  الثػحلُثَاِف فبَّا تَػَ َؾ َوِإْف َ امُوا ِإْخَوًة رَِجااًل َوِمَساًء َفِلل ََّ ِ  ِمثْػُ  َحػبِّ اْلُمْػثَػيَػػْْبِ يُػبَػػْبِّ

ُ ِبُ ػػػ ِّ َدػػػْيٍء َ لِػػػيٌ   يسػػػتم  يف اؼبواريػػػث. بػػػدأت السػػػورة خبلػػػق  ((ٙٚٔ)أَْف َتِضػػػلحوا َواَّللَّ
)اَيأَيػحَمػػػا اللَّػػاُس اتػَُّقػػوا رَبَُّ ػػُ  الَّػػػِ ي َخَلَقُ ػػْ  ِمػػْ  مَػْفػػػٍ  ا مسػػاف وبػػّث ذريتػػه يف الرض 

ُمَما رَِجااًل َ ِثّبًا َوِمَساءً  َما َزْوَجَما َوَبثَّ ِملػْ إذف بػدأت خبلػق ا مسػاف  ( َواِحَدٍة َوَخَلَق ِملػْ
 (ِإِف اْمػػُ ٌ  َهلَػػَك لَػػْيَ  لَػػُه َولَػػدٌ )ريتػػه يف الرض وامتمػػ  ب  ػػه مػػ  دوف  ِقػػ  وبػػّث ذ

َوَرُتوا ) امتم  بلماية ا مساف، لي  ه ا فقط وإ ا بدأت ِبيتاء المواؿ لللشئ اعبديد
واختتمػػ  بتقسػػي  الَب ػػات، هػػ ا تلاسػػ . إذف هػػ ا الَبتيػػ  تػػو يفي  (اْليَػتَػػاَمى أَْمػػَواؽَبُ ْ 

 لق رف مزؿ ملّجماً  لى مد  ث ث و ش ي  سلة. م  أف ا
 تناسب خواتيم النساء مع فواتح ادلائدة

(( وأخػػ  ربلػػا يف ٔ) اَي أَيػحَمػػا الَّػػِ يَ  رَملُػػوْا َأْوفُػػوْا اِبْلُوُقػػودِ  تبػػدأ اؼبائػػدة بقولػػه توػػاىل )
لػػػيم  اللسػػػاء يف أواخ هػػػا أف اليمػػػود ؼبػػػا مقضػػػوا اؼبواثيػػػق الػػػٍب أخػػػ ها    لػػػيم  حػػػـ   

ػػَ  الَّػػِ يَ  َهػػاُدوْا َح َّْملَػػا َ لَػػْيِمْ   َيِّبَػػاٍت أُِحلَّػػْ  ؽَبُػػْ   ) يبػػات أحلػػ  ؽبػػ  فقػػاؿ  فَػػِباُْلٍ  مِّ
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ٕٜٙ 

إذف حّ ـ  ليم  ال يبػات لهنػ  مقضػوا  ( ( اللساءَٓٙٔوِبَصدِِّهْ  َ   َسِبيِ  اَّلّلِ َ ِثّبًا )
( لف أولئػك مقضػوها أمػت   َملُػوْا َأْوفُػوْا اِبْلُوُقػودِ اَي أَيػحَما الَِّ يَ  ر اؼبواثيق و اؿ يف اؼبائدة )

َح َّْمَلا )(( مقاب  ٗ) ُ ْ  أُِح َّ َلُ ُ  ال َّيَِّباتُ  أوفوا ابلوقود ل لك يف أوائ  اؼبائدة  اؿ )
. خيا ػ  اؼبػاملْب يف سػػورة اؼبائػدة ؼبػا  ػػاؿ (( اللسػاءَٓٙٔ لَػْيِمْ   َيِّبَػاٍت أُِحلَّػْ  ؽَبُػػْ  )

وقود  اؿ أح  ل   ال يبات أما أولئك حـ   لػيم  ال يبػات للقضػم  اؼبواثيػق أوفوا ابل
أمػت  أوفػوا ابلوقػود أحػ  ل ػ  ال يبػات. هػ ا أمػ ، والمػ  اتخػ  أمػه يف خػواتي  اللسػاء 

فػْذف خاسبػة اللسػػاء  ( (َٙٚٔيْسػتَػْفُتوَمَك  ُػِ  اَّلّلُ يُػْفتِػػيُ ْ  يف اْلَ  َلَػِة ) )تقسػي  ا رث 
و  ة اؼبالية بْب ال  ابء، يف أوؿ اؼبائدة الو  ػة مػ  اتخػ ي ، تلػك الو  ػة يف تلاي  ال

اؼباليػػػة مػػػ  ال ػػػ ابء واؼبائػػػدة مػػػ  اتخػػػ ي  وال بيوػػػي أف تبػػػدأ ابل ػػػ ابء مث تومػػػ ، فػػػ    
الو  ػػػة بػػػْب ال ػػػ بْب يف اللسػػػاء وتقسػػػي  ا رث بيػػػلم  وأوؿ اؼبائػػػدة ذ ػػػ  الو  ػػػة مػػػ  

َوتَػَوػػاَومُوْا  ( والوقػػود مػػ  اتخػػ ي  ) يػحَمػػا الَّػػِ يَ  رَملُػػوْا َأْوفُػػوْا اِبْلُوُقػػودِ اَي أَ  اتخػػ ي  وتبػػدأ )
( ه ك م  اتخ ي . إذف صار خاسبة اللساء وأوؿ اؼبائدة تلاي   (ٕ) َ َلى اْل ِّ َوالتػَّْقَو 

ة  الو  ػػة بػػْب أفػػ اد اةتمػػ   مومػػاً  لمػػ  مػػ  ال ػػ بْب إىل  مػػـو اةتمػػ ، تلاػػي  الو  ػػ
 لما بْب الداخ  واػبارج. مث خاسبػة اللسػاء يف تقسػي  المػواؿ وأوؿ اؼبائػدة يف صػ ؼ 

  ُػ ْ  المواؿ ابتداء م  ال ومة أوؿ ما حيتػاج إليػه ا مسػاف ال وػاـ فػ    مػا حيػ  لػه )
َ  اعبََْوارِِح ُمَ لِِّبَْب تُػَولُِّمومَػُم َّ  فبَّا َ لََّمُ ُ  اَّلّلُ َفُ ُلوْا فبَّا  أُِح َّ َلُ ُ  ال َّيَِّباُت َوَما َ لَّْمُت  مِّ

(( ومػا حيػـ  ٗ) أَْمَسْ َ  َ َلْيُ ْ  َواذُْ ُ وْا اْسَ  اَّلّلِ َ َلْيِه َواتػَُّقوْا اَّلّلَ ِإفَّ اَّلّلَ َس ِيُ  اغبَِْسػابِ 
ـُ َوغَبْػػػُ  اػْبِْلزِيػػػِ  َوَمػػػا أُِهػػػ َّ ِل َػػػ ليػػػه ) تَػػػُة َواْلػػػدَّ ّْبِ اَّلّلِ بِػػػِه َواْلُمْلَخِلَقػػػُة ُحّ َِمػػػْ  َ لَػػػْيُ ُ  اْلَميػْ

ػػُتْ  َوَمػػا ُذبِػػَم َ لَػػى اللحُصػػ ِ  يػْ ػػُبُ  ِإالَّ َمػػا ذَ َّ ػػُة َوَمػػا َأَ ػػَ  السَّ َِ  َواْلَمْو ُػػوَذُة َواْلُمتَػَ دِّيَػػُة َواللَِّ ي
((. إذف خاسبة اللساء يف تقسي  المواؿ واؼبائدة يف أوجه ص ؼ المػواؿ، إذف هػي ٖ)

سػػػاء يف هػػ ؾ ا مسػػػاف واالسػػػتفادة مػػػ  مالػػه واالسػػػتفادة فبػػػا تػػػ ؾ مَباب ػػة. خاسبػػػة الل
وبدايػة اؼبائػدة يف إهػ ؾ الموػاـ واالسػتفادة ملمػا مػ  صػوؼ وغبػ ، تلػك اسػتفادة فبػػا 



 ٕٓٚ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ت ؾ وه ك استفادة فبا ت    مػ  صػوؼ وغبػ  وأدػوار، إذف الػ ابط االسػتفادة فبػا تػ ؾ 
  هػػػ ك ابلصػػػواؼ والدػػػػوار وفبػػػا ت  ػػػ ، تلػػػك اسػػػػتفادة يف المػػػواؿ واالسػػػتفادة مػػػػ

ة واللِػػػ ، إذف تػػػ ابط أ ثػػػ  مػػػ  موضػػػوع يف الوقػػػود وإحػػػ ؿ ال يبػػػات وتلاػػػي  الو  ػػػ
 واالستفادة فبا ت ؾ وفبا ت   .

 / اجلزء السادس سورة ادلائدة
 -سورة اؼبائدة: أرابعبداايت 

 (ٔ...) اِبْلُوُقودِ اي أَيػحَما الَِّ يَ  َرَمُلوا َأْوُفوا : بداية السورة
ُ ِميثَاَؽ : ال ب  الثاٌل  (ٕٔ...) ِإْس َائِي َ  َبِِب َوَلَقْد َأَخَ  اَّللَّ
ـَ اِبغبَْقِّ  ابْػَِبْ َواْتُ  َ َلْيِمْ  مَػَبَأ : ال ب  الثالث  (ٕٚ....) َرَد
 (ٔٗ...) اَل حَيْزُْمَك الَِّ يَ  ُيَسارُِ وَف يف اْلُ ْف ِ  ال َُّسوؿُ اَي أَيػحَما : ال ب  ال اب 
 (ٔ٘....) اَل تَػتَِّخُ وا اْليَػُموَد َواللََّصاَر  َأْولَِياءَ  َرَمُلوا الَِّ ي َ اَي أَيػحَما : ام ال ب  اػب

 (ٚٙ....) بَػلِّْغ َما أُْمزَِؿ إِلَْيَك ِمْ  رَبِّكَ  ال َُّسوؿُ اَي أَيػحَما : ال ب  السادس
 (ٕٛ.... ) ُلوا اْليَػُمودَ َأَددَّ اللَّاِس َ َداَوًة لِلَِّ يَ  َرمَ  لََتِجَدفَّ : ال ب  الساب 
ُ : ال ب  الثام  ـَ ِ َياًما لِللَّاسِ  اْلَ ْوَبةَ َجَوَ  اَّللَّ  (ٜٚ.....) اْلبَػْيَ  اغْبَ َا
ُت ْ  َ َْم ُ يَػْوـَ :  ال ب  التاس ُ ال حُسَ  فَػيَػُقوُؿ َماَذا أُِجبػْ  (ٜٓٔ....) اَّللَّ

 -سورة اؼبائدة: أرابعضبط بداايت 
 يف لََتِجػػَدفَّ  - ( ال َُّسػػوؿُ ،  َرَملُػػوا الَّػػِ ي َ ،  ال َُّسػوؿُ  اي أيمػػا ) دوراف - أبػػُب بػػِب  قػد
 .صب  ال وبة

 (؟. اَي أَيػحَما الَِّ يَ  رَمُلواْ  )    سورة بدأت بػػ  / ٖٖ٘ٔسااؿ ر   

) اؼبائػدة  وهػ  (  اَي أَيػحَما الَِّ يَ  رَمُلواْ  ) ث ث سورة بدأت بػػ / ٖٖ٘ٔاعبواب ر   
 -: ا دة الضبط ابلشو  لى  ومضب ما ( اؼبمتِلة – اغبج ات -



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚٔ 

  ُسَورْ  ثَػَ ثُ " َبَدَأْت بِػَما  اَي أَيػحَما الَِّ يَ  رَمُلواْ  "
اٌف ـُبَْتَص ْ  َِ ُج َاِت اْمِت  َماِئَدُة اغبُْ

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ مي زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن رن مم

 نن من زن  رنمم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٕ
 .اغبج ات َّ ين ىن

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى
 .اؼبمتِلة َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب

  / الضبط
داؿ ( مػػػػ   ىقمػػػػ  ) الػػػػداؿ مػػػػ بط  ( ىق يف ) اؼبائػػػػدةبوػػػػدها يف سػػػػورة  -ٔ

 تاغبجػػػ ا  ءمػػػا مػػػ  مل التػػاء( مػػػ بط  مك لكة، وبوػػػدها يف اغبجػػػ ات ) داؼبائػػ
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى 

(   يبػػة يف ال سػػ   جم يلمػػ  )  اػبػػاء(  حم جم يلوبوػػدها يف اؼبمتِلػػة )  -ٕ
 لة.ِاؼبمت حاءم  
الوفػػػاء ( ِ َ أمػػػ ان   توػػػاىل  ( اؼبائػػػدةٔ) اَي أَيػحَمػػػا الَّػػػِ يَ  رَملُػػػوْا َأْوفُػػػوْا اِبْلُوُقػػػودِ  ) فائػػػدة /

  .ابلوقود و  يق  للا إلتزموا أم   ؟
ا يفاء أف تو ي وتادي ما  ليػك  ػامً  مػ  غػّب مقػص وال دػك أف تػ ؾ الػلقص 
ال يتِقق إال إذا أّدي  زايدة  لى القدر الواج . والوقود صب   قػد وهػو ربػط اغببػ  

قػد بيلػك وبػْب   ابلو وة والوقد هو االلتزاـ الوا   بْب جػامبْب يف فوػ  مػا فالصػ ة  
توػػػاىل و ليػػػك ا يفػػػاء بػػػه فالوفػػػاء ابلوقػػػد يت لػػػ  ملػػػك ح صػػػاً ومبال ػػػة يف أداء مػػػػا 

 به. تومدت



 ٕٕٚ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َبِيَمُة الَمْػَواـِ  )    وردت / ٖٖٙٔسااؿ ر   

 –) اؼبائػدة  يف السور م ات ث ث(  َبِيَمُة الَمْػَواـِ  ) وردت / ٖٖٙٔاعبواب ر   
"  لػػػػػى مائػػػػػدة  َبِيَمػػػػػُة الَمْػَوػػػػػاـِ  ": )عبملػػػػػة االمشػػػػػائيةاب ومضػػػػػب ما ( موضػػػػػواف اغبػػػػػج

 -:(اغبجاج
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ مي زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن رن مم
 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل  ُّٱ -ٕ

 .اغبج َّ هئ مئ خئ  حئ جئ يي نيىي مي
 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ُّٱ -ٖ

 .اغبج َّ مل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف يثىف
يف سػػورة  ( َوأَمػُتْ  ُحػُ ـٌ  الصَّػػْيدَ  - الصَّػْيدِ  ) اضػػبط مواضػ  / ٖٖٚٔسػااؿ ر ػ  

 ؟.اؼبائدة

 -اؼبواض  هي: / ٖٖٚٔاعبواب ر   
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ مي زي ري ٰى  ين ىن مننن زن رن مم
 هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٕ

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 جكمق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
 .اؼبائدة َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك

  الضبط والفوائد /
( الػٍب رن) داؿ فُ ِس ت ( مم )وجاء  بلما سورة اؼبائدة بداية  الوؿاؼبوض  

( الػػٍب خب( ففتِػػ  داؿ ) حب جبجػػاء  بلمػػا )  الثػػاٍلبوػػدها، بيلمػػا يف اؼبوضػػ  
حػػػٌب ال  ضػػػ  وي تلػػػ(    ػػػا  هب - منبوػػػدها، وامتبػػػه يف اؼبوضػػػوْب اىل  لمػػػة ) 

 .تل قما بدوف التلوي 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٚ 

 (؟. ِإفَّ اَّلّلَ حَيُْ  ُ     م ة وردت ) / ٖٖٛٔسااؿ ر   

 -اؼبائػػػػػػػدة ) يف السػػػػػػور مػػػػػػ  ف(  ِإفَّ اَّلّلَ حَيُْ ػػػػػػػ ُ  وردت ) / ٖٖٛٔاعبػػػػػػواب ر ػػػػػػ  
 -(:الزم 
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ مي زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن رن مم
 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث  ٱُّٱ -ٕ

 زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 .الزم  َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي

  الضبط والفوائد /
 ا ػػدة  لػػى  ائدةمالػػػ مػػي ملمػػا مػػ   اؼبػػي مػػ بط  ( زي ري بوػػدها يف سػػورة اؼبائػػدة ) -ٔ

 .ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 ا ػدة  لػى  مػ ز الزاي لمػا مػ  مالػزاي ( أت   بلما يف الزمػ  ومػ بط  ىل لمة )  -ٕ

 .ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 (؟. َدَوآِئَ  اَّللِّ     م ة وردت ) / ٜٖٖٔسااؿ ر   

 اغبج ات -) اؼبائدة  يف السور م  ف(  َدَوآئَِ  اَّللِّ  وردت ) / ٜٖٖٔاعبواب ر   
 -اؼبمتِلة (: –
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٔ

  خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 مغ جغ معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس
 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف

 .اؼبائدة َّ  جم هل
 .اغبج َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيميٱُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
أي: ؿب ماتػػه  (يف سػورة اؼبائػػدة َدػػَوائَِ  اَّللَِّ ََيَيػحَمػا الَّػػِ يَ  رَملُػػوا اَل ربُِلحػوا )  يقػوؿ توػػاىل



 ٕٗٚ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

أمػ    بتوايممػػا، و ػدـ فولمػا، واللمػػي يشػم  اللمػي  ػػ  فولمػا، واللمػي  ػػ   الػٍب
ا تقاد حلما؛ فمو يشم  اللمي،    فو  القبيم، و   ا تقادك. ويدخ  يف ذلك 
. ويدخ  يف ذلك ما مص  ليه بقوله   :اللمي    ؿب مات ا ح اـ، وؿب مات اغبـ 

ـَ ْ  ) ْمَ  اغْبَ َا  ابلقتاؿ فيه وغّبك م  أمواع الال أي: ال تلتم وك  (َواَل الشَّ
: أ  ـ الدي  الااه ة، وملما اؼبلاسك  لما،  ما ابلشوائ اؼب اد أما يف سورة اغبج 

وملمػػا اؽبػػدااي والقػػ ابف للبيػػ ، (  َدػػَوائِِ  اَّللَِّ ِإفَّ الصَّػػَفا َواْلَمػػْ َوَة ِمػػْ  )  ػػاؿ توػػاىل: 
 ميلمػػا  لػػى أ مػػ  مػػا يقػػدر وتقػػدـ أف موػػُب توايممػػا، إج ؽبػػا، والقيػػاـ بػػا، وت

 ليه الوبد، وملما اؽبدااي، فتوايمما، ابستِساهنا واستسماهنا، وأف ت وف م ملػة 
م     وجه، فتواي  دوائ    صادر م  تقو  القلوب، فاؼبوا  ؽبػا يػ ه   لػى 

 (. تفسّب السودي)  .تقواك وصِة إديامه، لف توايمما،  ب  لتواي    وإج له
ـَ  وردت ) أي  / ٖٓٗٔسااؿ ر     (؟. اْلبَػْيَ  اغْبََ ا

ـَ  وردت ) / ٖٓٗٔاعبواب ر     -:   ا يف اؼبائدة م  ف(  اْلبَػْيَ  اغْبَ َا
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ جم...مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ
 .ئدةاؼبا َّ يت ىت نت

  الضبط والفوائد /
 يي ىي مي) ربػػػػ يف بدايػػػػة  الثػػػػاٍليف بدايػػػػة سػػػػورة اؼبائػػػػدة و الوؿ تػػػػ    اؼبوضػػػػ  
 .(....ٰى ٰر ٰذ

ػػػػػ  ) اضػػػػػبط مواضػػػػػ  / ٖٔٗٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػ   تَػ ُػػػػػوَف َفْضػػػػػً  مِّ ِػػػػػ ْ يَػبػْ  (َوِرْضػػػػػَواانً  رَّبِّ
(  َ تَػُ وَف َفْضً  مِّ  ؟.(َوِرْضَواانً  اَّللَِّ يَػبػْ

 -  هي:اؼبواض / ٖٔٗٔاعبواب ر   



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚ٘ 

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -ٔ
  خسحس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 مغ جغ معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس
 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف

 .اؼبائدة َّ  جم هل
 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين
 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ
 مث زث رث  يت ىت نت متزت رت يب ىب نب مب
 .الفتم َّ  يف ىف يث ىث نث

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ -ٖ
 .اغبش  َّ جض مص خص  حص مسخس حس جس مخ

  الضبط /
 مضػبط( و  جخ مح جحويف الفتم واغبشػ  )  ( جح مج حج يف سورة اؼبائدة ) -ٔ

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدةموض  اؼبائدة  لى 
 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ   لػى ائدة مالػػ مػي ملمػا مػ   اؼبػي ( مػ بط  جحيف اؼبائدة )  -ٕ

ش  ادػػَبؾ ِوالػػ م، ويف سػوريت الفػػتاؼبوضػ  اؼبتشػابه مػػ  حػ ؼ مػ  اسػػ  السػورة
 (. جخ مح جحيف اس  السورتْب الٍب وردت فيما ) اغباء ح ؼ 

ما هو موج  اختصاص سورة اؼبائدة دبا ورد فيما م  إضافة اس  ال ب تواىل  فائدة /
خبػػ ؼ سػػوريت الفػػتم واغبشػػ ، حيػػث  ػػاؿ (  مح جح مج حج مث)  إلػػيم 

 فمػا وجػه مػا جػاء يف  ػ  مػ  اؼبوضػوْب؟ (مخ جخ مح جح مج): سػبِامه
 ػػ  هػػ ا السػػااؿ دبػػا حاصػػله: إف ريػػة اؼبائػػدة مبليػػة  لػػى  ال  ان ػػي ابػػ  الػػزبّب أجػػاب

هػػ ك اؼبوػػاٍل  ( جح مج)  :صمػي  وتق يػػ  واسػػتل اؼ، و ػد صبػػ   ولػػه  ػػز مػ   ائػػ 
 (مػا الػ ي  رملػوااي أي) :الث ثة. وم  التأمي  أيضاً افتتاح خ اب م  ُ ِصػد بػا بقولػه
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م  أهن  هنوا     دة ملميات، واللمى فبا يثّب اػبوؼ ؼب  ُ ِصد ابللمي، ويقػوي ذلػك 
ـح البيػػػ  اغبػػػ اـ مػػػ  ابت ػػػاء الفضػػػ  وال ضػػػواف إىل مػػػا توضػػػيدك إضػػػافة  مػػػا وصػػػ  بػػػه َأ

مػا لػو  يػ : يبت ػوف فضػً  مػ  إذ ال حيصػ  ذلػك في ( جح مج: ) التخصيص يف  ولػه
وموصية م  ُخص بتق ي  ليس   موصية م    خُيص  ( جح مج)  : وض  وله  

ب لك، واؼبوصية  د ت وف واحدة، مث توا  ِبيقا مػا  لػى صػفة مػا،  مػا ورد يف الػزان 
حبليلػػة اعبػػار، والػػزان  لػػه  بػػّبة، ول ػػ  و و ػػه حبليلػػة اعبػػار زايدة؛ وذلػػك غب مػػة اعبػػار، 

غبػػاد  لػػه  فػػ ، ول ػػ  يف و ػػ لك مػػا  اػػ  الشػػ ع مػػ  ا غبػػاد يف البيػػ  اغبػػ اـ، وا 
 مج)   : ما أف ه ك ا ضافة يف  وله تبارؾ وتواىل.و و ه يف البي  اغب اـ زايدة ح مة

مشػو ة إذا ا ػػَبف بػا بوػػ  القػ ائ  ابلتل ػػ  والتق يػ ، وصمػػي  مػ  َ ػػُب بػػا،  (جح
وزبوي  م  امتمك ح مة م  ج ت ال لاية  لػه بػا؛ زبصيصػاً وصميسػاً؛ فلمػ ا ُخػص 

  بػػا، و ُػدِّـ أيضػاً صمػػي  مػ  خو ػػ  ابللمػي، إذا هػ  امتثلػػوا، فأمسػوا مػػ  هػ ا اؼبوضػ
ددة اػبوؼ اغباص  م  ؾبموع ما تقدـ. فألْج  ما َ َصَد يف ه ك اتيػة مػ  التػأمي  

أمػا ريػة سػورة الفػتم فلػ   .(جح مج) والتخوي  واالستل اؼ، ُخص  بقوله سػبِامه
ذلػػك، وال دا يػػة إىل مػػا يسػػتد ي يػػ د فيمػػا زبويػػ  م ت ػػ  موصػػية، وال بُليػػ   لػػى 

التػأمي ،  مػػا يف ريػػة اؼبائػػدة، بػػ  إف اؼبػػ  وري  يف ريػػة سػػورة الفػػتم أ اػػ  المػػة  ػػدراً، 
وأجلحم  خ  اً، وه  أه  اؼبزية واالختصػاص، فلػ  صِت اتيػة إال  لػى مػدحم ، وبيػاف 

ة، وتو يػػ  مػػزيتم ، الػػٍب ال يػػدر ما غػػّبه ، يف حػػْب أف ريػػة اؼبائػػدة وردت مػػورد البشػػار 
حػػاؿ الموػػاـ. و ػػ لك وردت ريػػة اغبشػػ  متضػػملة الثلػػاء واؼبػػدح، و  يتخللمػػا هنػػي وال 

 جت: )زبويػػػػػػ ، وال ورود تفضػػػػػػي  بػػػػػػ    ـبػػػػػػالفي تلػػػػػػك الحػػػػػػواؿ، فقػػػػػػاؿ توػػػػػػاىل
  حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج: ) إىل  ولػػػه (حت
 .فقد وضم وجه ورود    م  ه ك اتايت الث ث  لى ما ورد ( مص خص

 (؟. ٛ - ٕ)  اضبط ريٍب سورة اؼبائدة / ٕٖٗٔسااؿ ر   

 -اتايت هي: / ٕٖٗٔاعبواب ر   
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 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٔ
  خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 مغ جغ معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس
 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف

 .اؼبائدة َّ  جم هل
 حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٕ

 خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت
 .اؼبائدة َّ خض حض جض مص

  الضبط والفوائد /
( حج مث  هت) الثاٍلوبودها يف اؼبوض   ( حض جض ) الوؿاؼبوض  بودها يف  -ٔ

مػػػ   الوػػػْب(  بػػػ   جضمػػػ  )  اؽبمػػػزة:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما
 (.هت)

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه توػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل: ) -ٕ
، حيػػػػػث أي: ال حيملػػػػػل   ب ػػػػػ   ػػػػػـو و ػػػػػداوهت  وا تػػػػػدا ه   لػػػػػي   (معجع

صػػدو    ػػ  اؼبسػػجد،  لػػى اال تػػداء  لػػيم ،  لبػػا ل دػػتفاء مػػلم ، فػػْف الوبػػد 
 ليػػه أف يلتػػـز أمػػ   ، ويسػػلك   يػػق الوػػدؿ، ولػػو ُجػػِِب  ليػػه أو ظلػػ  وا تػػدي 

  . ليه، ف  حي  له أف ي  ب  لى م    ب  ليه، أو خيوف م  خامه
فْمه يقوؿ: وال حيملػل    (حج مث  هت مت خت حت جت: )وأما  وله -ٖ

داوُة  ػػـو  لػػى أال توػػدلوا يف ح م ػػ  فػػيم  وسػػّبت   بيػػلم ، فتجػػوروا  لػػيم   ػػ
 (. تفسّب السودي)  .م  أج  ما بيل   وبيلم  م  الوداوة

: تق يػػ  سػػب   ػػ ك  ػػـو بويػػلم  وهػػ  مػػ  الوؿاؼبوضػػ   :مػػ  خػػ ؿ اؼبوػػُب الضػػبط -ٗ
صػػد القػػػـو  لػػ ا جػػػاء اللمػػى  ػػ  ا  تػػػداء لف يفيصػػدوا  ػػ  اؼبسػػػجد اغبػػ اـ و 

 . د يوتد  اؼبام  إذا أُ تد   ليه تداء ل ا إ
 ـو و  َيت سب  ال  ك ول ا جاء اللمى    اعبػور  ي: هو   ك أ الثاٍلاؼبوض  
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والال  لف للقل  واللف  هو  ل ا  د يال  مػ  ي ػ ك إف   يتِلػى اب ديػاف ، 
أحسػػػ  إليمػػػا وإف   همػػػا    وىف هػػػ ا مسػػػم  أف الػػػزوج اؼبػػػام  إف أحػػػ  زوجتػػػه

 .مايالم
وال  ػػ مل   دػػلئاف  ػػـو أف  مػػا الفػػ ؽ مػػ  اللاحيػػة البياميػػة بػػْب  ولػػه ) دلســة بيانيــة /

  وال  ػػ مل   دػػلئاف  ػػـو ( اؼبائػػدة و ولػػه )ٕ) توتػػدوا أفصػػدو    ػػ  اؼبسػػجد اغبػػ اـ 
 (؟ أف وم ة )  (  لى أف ( اؼبائدة؟ ؼباذا جاءت م ة )ٛال تودلوا)  لى أف

 -:(ي السام ائد.فاض   )
ػػػْمَ   )وػػػاىل يف سػػورة اؼبائػػػدة  ػػاؿ ت اَي أَيػحَمػػا الَّػػػِ يَ  رَملُػػوْا اَل ربُِلحػػػوْا َدػػَوآئَِ  اَّلّلِ َواَل الشَّ

ِػػْ  َوِرْضػػَواانً  ػػ  رَّبِّ تَػ ُػػوَف َفْضػػً  مِّ ـَ يَػبػْ ػػَْب اْلبَػْيػػَ  اغْبَػػ َا ـَ َواَل اؽْبَػػْدَي َواَل اْلَقآلئِػػَد َوال رمِّ  اغْبَػػ َا
وُ ْ  َ ػػػِ  اْلَمْسػػػِجِد اغْبَػػػ َاـِ أَف َوِإَذا َحَلْلػػػُتْ  َفاْصػػػ َ  اُدوْا َواَل َ ْػػػ َِملَُّ ْ  َدػػػَلآُف  َػػػػْوـٍ أَف َصػػػدح

َوتَػَوػػاَومُوْا َ لَػػى اْلػػ ِّ َوالتػَّْقػػَو  َواَل تَػَوػػاَومُوْا َ لَػػى اِ مثِْ َواْلُوػػْدَواِف َواتػَُّقػػوْا اَّلّلَ ِإفَّ اَّلّلَ  تَػْوتَػػُدواْ 
اَي أَيػحَمػػػا الَّػػػِ يَ  رَملُػػػوْا ُ ومُػػػوْا  َػػػػوَّاِمَْب َّللِِّ ُدػػػَمَداء  )توػػػاىل و ػػػاؿ  {(َٕدػػػِديُد اْلِوَقػػػاِب }

ػَ ُب لِلتػَّْقػَو  َواتػَُّقػػوْا اَّلّلَ َ لَػى َأالَّ تَػْوػػِدُلوْا اِبْلِقْسػِط َواَل َ ْػ َِملَُّ ْ  َدػَلآُف  َػػْوـٍ  اْ ػِدُلوْا ُهػَو أَ ػْ
( وهػػو مػػ  اغبػػ ؼ   لػػى وؼ يف اتيػػة الوىل )اسػػ  {(ِٛإفَّ اَّلّلَ َخبِػػٌّب دبَػػا تَػْوَملُػػوَف }

اعبائز ويسموك مزع اػباف  بوجػود أف ومولػـو اغبػ ؼ وهػ ا جػائز كبػوايً. والسػااؿ هػو 
( يف اتيػػة الوىل وذُ ػػ  يف الثاميػػة؟ إذا  ػػاف اغبػػ ؼ متوػػّْب   لػػى ؼبػاذا ُحػػ ؼ اغبػػ ؼ )

( ي ػػوف مػػ   ٍلي ػػوف الػػ    ر ػػد مػػ  اغبػػ ؼ وإذا   ي ػػ  متوّيلػػاً ) أي لػػه  ػػدة موػػا
ابب التوس  يف اؼبوُب. وإذا ما ان إىل اتيتْب السابقتْب قبد أف الثامية ر ػد مػ  الوىل 
لف اغبػػ ؼ ذُ ػػ  واتيػػة الوىل مزلػػ  يف حادثػػة واحػػدة حصػػل  وامتمػػ  وهػػي زبػػص 
 ػػ يو  لػػدما صػػدوا اؼبسػػلمْب  ػػ  اؼبسػػجد اغبػػ اـ أمػػا اتيػػة الثاميػػة فمػػي  امػػة وهػػي 

يامة وهي الم  ابلودؿ إىل يـو القيامػة مث أف اتيػة الوىل تػدخ  يف ؿب مة إىل يـو الق
الثامية لف الودواف هػو الالػ  وهػو  ػدـ الوػدؿ والوػدواف مػ  الالػ  ولػي  مػ  الوػدؿ 
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فالثاميػػة ر ػػد مػػ  الوىل والمػػ  ابلوػػدؿ أمػػ   ػػاـ والوىل أمػػ  خػػاص جػػداً لػػ ا ا تضػػى 
 امية.( يف الوىل وذ  ك يف الث  لى ح ؼ اغب ؼ )
ـِ     م ة وردت ) / ٖٖٗٔسااؿ ر     (؟. َ ِ  اْلَمْسِجِد اغْبََ ا

ـِ  وردت ) / ٖٖٗٔاعبػػػواب ر ػػػ    مػػػ ات يف السػػػػور ثػػػػ ث(  َ ػػػػِ  اْلَمْسػػػِجِد اغْبَػػػ َا
 -(:الفتم – المفاؿ -اؼبائدة )
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٔ

  خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 .اؼبائدة َّجم....جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .المفاؿ َّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن منخن

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ -ٖ
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ
  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت  زترت يب ىب نب
 .الفتم َّ لك اك يق ىق يف

  الضبط والفوائد /
 حمدة، )( اؼبائػحض جض) ( الصػد ) جاء  بلما يف    اؼبواض  مصػدر مػ   لمػة

 ( الفتم. ىي( المفاؿ، ) خم
 (؟. َوالتػَّْقَو  ْل ِّ ابِ  - َوالتػَّْقَو  اْل ِّ     م ة وردت ) / ٖٗٗٔسااؿ ر   

 ْلػػ ِّ ابِ ، ووردت ) اؼبائػػدة  ةسػػور يف (  َوالتػَّْقػػَو  اْلػػ ِّ  وردت ) / ٖٗٗٔاعبػػواب ر ػػ  
  ا دة( يف اةادلة  لى  ْل ِّ ابِ )  الباءزايدة ح ؼ  ومضبط، ( يف سورة اةادلة َوالتػَّْقَو 
 -:اؼبتأخ  للموض  الزايدة

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -ٔ
  خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 مغ جغ معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس
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 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف حفخف جف
 .اؼبائدة َّ  جم هل

 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب ٱُّٱ -ٕ
 .اةادلة َّ خص حص مس خس حس جس جخمخ مح  جح
  فوائد /الضبط وال

 ومضػػػب مما(  جحو بلمػػػا يف اةادلػػػة )  ( مغ جغ بلمػػػا يف سػػػورة اؼبائػػػدة ) 
(  بوػا جحم  ) اللوف(  ب   مغ جغم  )  الوْب:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى 

جػػػي  ( مػػػ  جحمػػػ  ال لمتػػػْب، وأيضػػػا مػػػ بط اعبػػػي  مػػػ  )التػػػاء و الػػػواو بوػػػدي حػػػ يف 
 .ح ؼ م  اس  السورةم  اؼبوض  اؼبتشابه م    ا دة ربط ح ؼ لى ادلة جػاؼب

 (؟. َواْلُوْدَوافِ  اِ مثِْ  - َواْلُوْدَوافِ  اِبِ مثِْ  اضبط مواض  ) / ٖ٘ٗٔسااؿ ر   

) البقػػ ة  سػػوراليف مػػ ات  ثػػ ث ( َواْلُوػػْدَوافِ  اِبِ مثِْ  وردت ) / ٖ٘ٗٔاعبػػواب ر ػػ  
  -: ا دة الضبط ابلشو  لى  ومضب ما(  موضوافاةادلة  –

 فػِي البَػَقَ ة  َم َّتَػْْبِ الَِّ يَ  َجاَدُلوا  ***اَيبَػَ َرة  َثَ ثَةٌ "  ُوْدَوافِ َوالْ  اِبِ مثِْ  "
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱ  -ٔ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 رت يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ
 ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت
 .البق ة َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ
 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مليك ىك مك
 .اةادلة َّ حب جب هئ مئخئ حئ جئ  ييىي ني مي زي ري

 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب ٱُّٱ -ٖ
 .اةادلة َّ خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 فامتبه اي لبي . اللجو اةادلة يف  موضوي م حاة /



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 -فقط    ا يف سورة اؼبائدة: م تْب( فوردت  َواْلُوْدَوافِ  اِ مثِْ أما ) 
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٔ

  خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 مغ جغ معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس
 مل خل حل جلمك لك حكخك جك مق  حق مف خفحف جف

 .اؼبائدة َّ  جم هل
 هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ حت جت
  الضبط والفوائد /

( حئ جئ) الثػػاٍل( و بلمػػا يف اؼبوضػػ   مق  حق مف)  الوؿيف اؼبوضػػ    بلمػػا
مػػػ   اليػػػاء(  بػػػ   حق مفمػػػ  )  الػػػواو: ة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي ا ػػػد لػػػى  ومضػػػب مما

 (.جئ)
 َأْ َمْلػ ُ اْليَػػْوـَ  ما الفػ ؽ بػْب أ ملػ  وأسبمػ  يف اتيػة ) / ٖٙٗٔسااؿ ر   
 ( يد.فاض  السام ائ (؟ ) ( اؼبائدةَٖ َلْيُ ْ  ِمْوَمٍِب .. ) َوَأسْبَْم ُ َلُ ْ  ِديَلُ ْ  

ل مػػػاؿ هػػػي اغبالػػػة اؼبثلػػػى ربديػػػداً التمػػػاـ مقػػػي  الػػػلقص وا / ٖٙٗٔاعبػػػواب ر ػػػ  
ولػػي  ؾبػػ د اال تمػػاؿ فقػػط أو سػػد الػػلقص. التمػػاـ ال يقضػػي ال مػػاؿ، ال مػػاؿ سبػػاـ 
وزايدة. مثاؿ: ا مساف إذا ولد  ماً    دخص له  يلاف يبص  بما ورجلْب وف  هػ ا 
سباـ ب   اللا     ال ماؿ هو  ـ م  حيث ال ضاء     ضو يادي وظيفته هػ ا 

ي   مػػااًل؟ ال مػػاؿ  ػد ي ػػوف واسػػ  الويلػػْب أحػػور هػ ا دػػيء رخػػ  وهػػ ا غػػّب سبػاـ ولػػ
التماـ. إذف ال ماؿ هي اغبالة اؼبثلػى والتمػاـ مقػي  الػلقص. اللومػة دي ػ  يُػزاد  ليمػا 

وْا مِْوَمػػَ  اَّلّلِ اَل رُبُْصػػوَها لف الػلو  ال رُبصػػى ) ( أمػػا ال مػػاؿ  ( إبػ اهي ٖٗ) َوِإف تَػُوػدح
 ( اْليَػْوـَ َأْ َمْلُ  َلُ ْ  ِديَلُ  ْ  )مه اغبالة اؼبثلى والتماـ يُزاد  ليه ال ماؿ. ال يُزاد  ليه ل

الدي  ال يُزاد  ليه وهو اغبالة اؼبثلى ال يزاد  ليه ال يف ُسلة وال غّبها وضم    دػيء 



 ٕٕٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (ُ  ْ اْليَػػْوـَ َأْ َمْلػُ  َلُ ػْ  ِديػلَ )السل  والف وض. اللومة تزاد وال ماؿ ال يزاد  ليه فقاؿ 
لف الدي  ال يزاد  ليه وه ك هي اغبالة اؼبثلى أما اللومة يػزاد  ليمػا ولػ لك يف القػ رف 
ال ػػػ َل   يسػػػػتوم  مػػػػ  اللومػػػػة إال التمػػػػاـ   يسػػػػتوم  ال مػػػػاؿ أبػػػػداً يف صبيػػػػ  القػػػػ رف 

( ٕ) ْوَمتَػُه َ َلْيػػكَ َويُػِت َّ مِ  ( ) ( اللِػػ ٔٛ) َ ػَ ِلَك يُػِت ح مِْوَمتَػُه َ لَػػْيُ ْ  َلَولَُّ ػْ  ُتْسػِلُموفَ )
َويُػِت َّ  لف الػلو  ال تلتمػي ) ( ( اؼبائػدةٙ)َولِيُِت َّ مِْوَمَتُه َ لَػْيُ ْ  َلَولَُّ ػْ  َتْشػُ ُ وَف ) الفتم(

( يو يػك مػػا ربتػاج مػػ  الػِلَو  ويسػػد حاجتػك يتممػػا  ليػك ولػػو أراد أف  مِْوَمتَػُه َ َلْيػػكَ 
  وسباـ اللومة.  ماؿ الدي  ال يػزاد يزيدؾ فوؽ حاجتك لزادؾ. ل لك  اؿ  ماؿ الدي

 ليه أما اللومة يػزاد  ليمػا. إذف ال مػاؿ سبػاـ وزايدة وهػي اغبالػة اؼبثلػى وال يػزاد  ليمػا 
 تواىل ال ماؿ "ال ماؿ هلل وحدك".وؽب ا م  صفات   

 (؟. ُ  ْ ِديلُ  َلُ  ْ  - ِديَلُ  ْ  َلُ  ْ  اضبط مواض  ) / ٖٚٗٔسااؿ ر   

فقػػػػط،  مػػػػ ة واحػػػػدة ػػػػ  وحػػػػدة مػػػػ  هػػػػ ك الصػػػػيغ وردت  / ٖٚٗٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -ومواضوما:

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ
 رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ربيئ
 .اؼبائدة َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

 .ال اف وف َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

ة، دَ مػػ  اسػػ  اؼبائػػ الػػداؿم ب مػػا مػػ  فتِػة  ( ىب ) يف اؼبائػػدة حػػةمفتو  اللػوف -ٔ
 .فو ال اف   واو( م ب ما م   ٰىف ) و يف سورة ال اف   مضمومة اللوفو 

 مضػػػػب مما(  ٍّ ٌّ( وبوػػػػدها يف ال ػػػػاف وف )  يببوػػػػدها يف اؼبائػػػػدة )  -ٕ
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(  ٌّمػ  )  الػ ـ(  بػ   يبمػ  )  اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى 
 م  ال لمتْب. والوا بوا بود ح ؼ 

 (؟. ِديًلا اِ ْسَ ـَ  - ِديًلا اِ ْسَ ـِ  اضبط مواض  ) / ٖٛٗٔسااؿ ر   

فقػػػػط،  مػػػػ ة واحػػػػدة ػػػػ  وحػػػػدة مػػػػ  هػػػػ ك الصػػػػيغ وردت  / ٖٛٗٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -ومواضوما:

 . م اف رؿ َّزبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ -ٔ
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ
 يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ربيئ
 .اؼبائدة َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

  الضبط والفوائد /
( مػ  اسػ  ؿِ )ر  سػ ةمػ    اؼبي   س ةوم بط   ( ِّ ) يف رِؿ  م اف مفتوحة اؼبي  -ٔ

مػػ   فتِتمػػا( مػػ بط  ىت)  مفتوحػػة اؼبػػي  مػػ اف (، ويف اؼبائػػدة  ؿِ السػػورة ) ر
 .ة (دَ م  اس  السورة ) اؼبائ لداؿا فتِة

( مث زث( وبوػػػػػػػػػػػدها يف اؼبائػػػػػػػػػػػدة ) مئ زئ رئبوػػػػػػػػػػػدها يف رِؿ  مػػػػػػػػػػػ اف )  -ٕ
(  زثم  )  اؼبي (  ب   رئم  )  ال ـ:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  مضب مما

 ؿِ ) رالـ ( مػ   رئم  ) ال ـ م  ال لمتْب، أيضا م بط  الفاء بوا بود ح ؼ 
مػػ    ا ػدة ربػػط حػ ؼ لػػى ائدة مالػػ مػػي  ( مػ  زثمػػ  )  اؼبػي  مػ اف ( ومػػ بط 

 .اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 (؟. ـَبَْمَصةٌ  – ـَبَْمَصةٍ  اضبط مواض  ) / ٜٖٗٔسااؿ ر   

فقػػػػط،  مػػػػ ة واحػػػػدة ػػػػ  وحػػػػدة مػػػػ  هػػػػ ك الصػػػػيغ وردت  / ٜٖٗٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -ومواضوما:



 ٕٗٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ
 رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ربيئ
 .اؼبائدة َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

 مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -ٕ
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث
 .التوبة َّ جت......ىن  نن من زن رن مم ام يل

  الضبط والفوائد /
وهػػ ك سػػملة،  ( نثلمػػه سػػبقما حػػ ؼ جػػ  ) (  ىث )  سػػ  تلػػوي اؼبائػػدة يف  -ٔ

 (يك - مك)( وسػػػػػبقتما ال لمػػػػػات  ىل)  ضػػػػػ  تلػػػػػوي أمػػػػػا يف التوبػػػػػة 
 .فارب ما موما

(  مم ام يل( وبوػػػػػػػػػدها يف التوبػػػػػػػػػة )  يف ىف يثبوػػػػػػػػػدها يف اؼبائػػػػػػػػػدة )  -ٕ
مػػػ   الفػػػاء(  بػػػ   يثمػػػ  )  ال ػػػْب:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما

 (.يل)
 (؟. َفُ ُلواْ فبَّا اضبط مواض  ) / ٖٓ٘ٔسااؿ ر   

   -اؼبائػػػدة )  السػػػوريف  مػػػ ات  أربػػػ  ( َفُ لُػػػوْا فبَّػػػا وردت ) / ٖٓ٘ٔاب ر ػػػ  اعبػػػو 
أموػػاـ المفػػاؿ و سػػ   : )ابعبملػػة االمشػػائية ومضػػب ما ( اللِػػ  –المفػػاؿ  –الموػػاـ 

 -:(اللِ   لى اؼبائدة 
 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك ٱُّٱ -ٔ

 جتهب مب خبحب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري
 .اؼبائدة َّ  مث هت مت خت حت

 .المواـ َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل ٱُّٱ -ٕ
 .المفاؿ َّ  ٰه مه جه هن من خنحن جن خممم حم جم  هل مل ٱُّٱ -ٖ
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 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٗ
 .اللِ  َّ  مك لك اك

  الضبط والفوائد /
 يف    اؼبواض  أت  صدر رية  دا سورة اؼبائدة جاءت يف سياؽ اتية. -ٔ
بوػدها يف : أمػ  للموػُب ا ػدة التالػ ي أتػى بوػدها يف صبيػ  اؼبواضػ   لػى  مضػبط -ٕ

أح  ل   ما  لمت  م  اعبػوارح     ال ي وسياؽ اتية  ( خئ حئ ) اؼبائدة
َيمػػ  توػػاىل  بػػادك  ( جم هل مل خل ) وبوػػدها يف الموػػاـ، إىل رخػػ  اتيػػة

اؼباملْب، دبقتضى ا دياف، وأهن  إف  اموا ماملْب، فليأ لوا فبا ذ   اس     ليه 
اغبيواانت اسللة، ويوتقدوا حلما، وال يفولػوا  مػا م  بيمة المواـ، وغّبها م  

يفوػػػ  أهػػػ  اعباهليػػػة مػػػ  ربػػػ َل  ثػػػّب مػػػ  اغبػػػ ؿ، ابتػػػدا ا مػػػ   لػػػد أمفسػػػم ، 
وإضػػ ال مػػ  دػػيا يلم ، فػػ      أف   مػػة اؼبػػام  ـبالفػػة أهػػ  اعباهليػػة، يف 

 ػ  ه ك الوادة ال ميمة، اؼبتضملة لت يّب د ع  ، وأمػه، أي دػيء ديػلوم  مػ  أ
ويف  ،) السػودي ( ما ذ   اسػ     ليػه، و ػد فصػ    لوبػادك مػا حػـ   لػيم 

( وسػػػػياؽ رايت االمفػػػػاؿ يف ال لػػػػائ  وهػػػػ ك  خم حم جمالمفػػػػاؿ بوػػػػدها ) 
وسػػػورة اللِػػػ   ( ىث نث مث زث سػػػم  تػػػ   ها، وبوػػػدها يف اللِػػػ  )

 .سورة اللو  ف لوا م  رزؽ   واد  وا مومه
مسػك ذ ػ    فمػو غليمػة أ : )ملػة االمشػائيةاعبال ي جػاء بوػدها بػ ك  ومضبط -ٖ

( أي  ذ ػ   ( اؼبائدة، وموػُب )  خئ حئ( أي )  مسكأ، وموُب ) (ورزؽ 
( خم حم جم( أي ) فمػػػو غليمػػػة(الموػػػاـ، وموػػػُب ) جم هل مل خل)

 ( اللِ . ىث نث مث زث( أي )  ورزؽالمفاؿ، وموُب ) 
 ( اْلِوَقػػػػابِ  َدػػػػِديدُ  اَّللَّ َواتػَُّقػػػػواْ اَّلّلَ ِإفَّ  اضػػػػبط مواضػػػػ  ) / ٖٔ٘ٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  

 ؟.( يف سورة اؼبائدةَس ِيُ  اغبَِْسابِ  َواتػَُّقوْا اَّلّلَ ِإفَّ اَّللَّ )

 -اؼبواض  هي: / ٖٔ٘ٔاعبواب ر   
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -ٔ
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  خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 مغ جغ معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس
 مل خل حل مكجل لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف

 .ائدةاؼب َّ  جم هل
 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك ُّٱ -ٕ

 هبجت مب خبحب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري
 .اؼبائدة َّ  مث هت مت خت حت

  الضبط والفوائد /
( واماػػ  اىل دوراف حػػ ؼ  اْلِوَقػػابِ  َدػػِديدُ الػػٍب ختمػػ  ب )  الوىلالحػػب اتيػػة  -ٔ

هػ ك ال لمػات  دػيلات( فاربط بْب  خص - جب - خئيف اتية )  الشْب
فلػ  يػ د فيمػا  الثاميػة، أمػا اتيػة  ا ػدة اؼبوافقػة واةػاورة(  لى  َدِديدُ )  دْبم  

 .( َس ِيُ  اغبَِْسابِ م لقا فختم  بػػ )  الشْبح ؼ 
 ىكال لمػات التاليػة ) سػيلات( مػ   َسػ ِي ُ مػ  )  السػْباربط  الثاميةيف اتية  -ٕ

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة لى  ( هئ -  حئ -
( يف ٚٓٔيف هػػ ك الصػػفِة ) مػػ تْب( وردت  يِّبَػػاتُ ُأِحػػ َّ َلُ ػػُ  ال َّ )  /ٔم حاػػة 

 ريتْب متتاليتْب و  ت د يف غّب موض .
 خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ٱُّٱٱ:(٘اتية ر   ) / ٕم حاة 

 جغ مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حص  مس

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ

  َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جلمك

 -:لتشابمايما  ت  ال لمات فم 
 – جح مجيوػِب ) ال يبات م  ال واـ ومػ   وػاـ أهػ  ال تػاب  أح    أوالً 
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؛ بوػػػد ال وػػػاـ َيتػػػى الل ػػػاح وت تيػػػػ  و وػػػاـ    ػػػا ل   ػػػا حػػػ ؿ(  حص  مس
 .( مغ جغ مع جع  مظ( مث ) حط مض خض)الل اح 

َصَلاُت ِم َ  اضبط مواض  ) / ٕٖ٘ٔسااؿ ر    ِْ  (؟. َواْلُم

َصَلاُت ِم َ  وردت ) / ٕٖ٘ٔاعبواب ر    ِْ م ات يف السور )اللساء  ثث  ( َواْلُم
َصَلاُت ِمػ َ ": ) ابعبملة االمشائية ومضب ما( موضواف يف مف  اتية اؼبائدة – ِْ " َواْلُم

 -(: اللساء ؽب  مائدتْب
 خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .اللساء َّ زت رت  يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ

 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ٱُّٱ -ٕ
 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض
  خل حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف
 .اؼبائدة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
  / الضبط والفوائد

( وجػػػاء بوػػدها  لمػػػة  وهػػ ك سػػمله)  اعبػػزء اػبػػػام جػػاءت يف اللسػػاء يف بدايػػػة  -ٔ
 ا ػدة ربػط اؼبوضػ  اؼبتشػابه  لػى م ب ما مػ  اسػ  السػورة ) اللسػاء (   (يل)

 .اس  السورة م  م 
( مغ جغ مع( مث ) حط)  الوؿبيلما يف اؼبائدة فجاء بودها يف اؼبوض   -ٕ

 ،  بوا للماملات اؼبسلمات مث اسصلات م  اه  ال تاب.لألفضليةوهلا 
 ملويف مف  صفِة )  اعبزء اػبام يف سورة اللساء ويف بداية  م حاة /

  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱٱ(:ٕ٘يف اتية ) واو( وردت ب   ىل

 يك ىك مكلك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث
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  ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىلمل

 هئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ري ٰى

 مج  حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب

 .وحيدةوهي  َّ مص  خص حص مس خسحس جس مخ جخ محجح

ُتُموُه َّ ُأُجوَرُه َّ  ) أي  وردت / ٖٖ٘ٔسااؿ ر     (؟. ِإَذا رتَػيػْ

ُتُموُه َّ أُُجػوَرُه َّ  وردت ) / ٖٖ٘ٔاعبواب ر     اؼبائػدة ) يف السػور مػ  ف ( ِإَذا رتَػيػْ
 -اؼبمتِلة (:  -
 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ٱُّٱ -ٔ

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض
  خل حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف
 .اؼبائدة َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 هت مت ختحت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٕ
 جع مظ حطمض خض  حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث
 جل مك لك خك حك جك مق حق  خفمف حف جف مغ جغ مع
 .اؼبمتِلة َّ هن من خن حن جنمم خم حم جم هل  ملخل حل
  /الضبط 

 ( حك جك مق حق )يف اؼبمتِلػػػػػػة  ، وبوػػػػػػدها( مق ) اؼبائػػػػػػدةبوػػػػػػدها يف 
 حقمػػ  )  الػػواو(  بػػ   مقمػػ  )  اؼبػػي :  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما
 .( مق
((   ٘) ِمػَ  اػْبَاِسػ ِي َ َوَم  َيْ ُفْ  اِبِ ديَػاِف فَػَقػْد َحػِبَط َ َملُػُه َوُهػَو يف اتِخػ َِة  ) فائدة /

 . اؿ ربلا فقد حبط  مله و  يق  فقد ب    مله أو فسد؟
اغببط هو فسػاد دػيء  ػاف صػاغباً و ػد رثػ  ربلػا أف يصػ  ب ػ ف  ملمػ  ابغبػبط 
ؼبػػا يف هػػ ا اللفػػب مػػ  الد ػػة يف تصػػوي  فسػػاد أ مػػاؽب  لف اغبػػبط هػػو مػػ ض يصػػي  
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فتلتفخ أمواءها و د سبوت ج اء ذلك ف ػاف ا ب  م  ج اء أ   اػُبض  يف أوؿ ال بي  
استوماؿ اغببط يف وص  فسػاد أ مػاؽب  د ػة  جيبػة بيلػ  أف أ مػاؽب   امػ  صػاغبة 

 وء صلوم  فامقل   ملم  إىل فاسد.ول لم  خ بوك وأضا وا شبارك بسب  س
 (؟. َوَأْرُجَلُ  ْ  أي  وردت ) / ٖٗ٘ٔسااؿ ر   

 –مػػػػ ات يف السػػػػور ) اؼبائػػػػدة  أربػػػػ (   ْ َوأَْرُجَلُ ػػػػ وردت ) / ٖٗ٘ٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -الشو اء (: – ػه  –ال  اؼ 

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ  لك.....مهجه ين ىن  من خن حن

 .ال  اؼ َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٱُّٱ -ٕ
 زي ريٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ُّٱ -ٖ

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
 . ه َّ هب مب

 نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٗ
 .الشو اء َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

  الضبط والفوائد /
(  ػدا موضػ  اؼبائػدة   صػة ف  ػوف والسػِ ة)  التق يػ يف    اؼبواض  جػاء مومػا  -ٔ

 فمو يف مواض  الوضوء.
 (.   ؼ  ه مائدة الشو اء)  : ا دة الضبط ابعبملة االمشائية لى  مضب ما -ٕ

 ( اؼبائدة؟ٙ( يف اتية ) وأرجَل   ما هو إ  اب  لمة ) فائدة ا  ابية /
و ػػػػوؼ والتميػػػػا للػػػػ هاب إىل دبوػػػػُب ال ( ِإَذا ُ ْمػػػػُتْ  ِإىَل الصَّػػػػَ ةِ  ) القيػػػػاـ يف هػػػػ ك اتيػػػػة

اَي أَيػحَمػػػػا الَّػػػػِ يَ  َرَملُػػػػوا ِإَذا ُ ْمػػػػُتْ  ِإىَل الصَّػػػػَ ِة َفاْغِسػػػػُلوا ُوُجػػػػوَهُ ْ   ) يف اتيػػػػة، الصػػػػ ة
ُِوا ِب ُُءوِسُ ْ  َوأَْرُجَلُ ْ  ِإىَل اْلَ ْوبَػْْبِ َوأَْيِدَيُ ْ  ِإىَل اْلَم َاِفِق َوا اغسلوا صخ  اؼبفووؿ  ( ْمَس

ُِوا  ( مث  ػػاؿ ) َوأَيْػػِدَيُ ْ  ِإىَل اْلَم َافِػػقِ  ( مفوػػوؿ بػػه ُ  ػػ   ليػػه )ُوُجػػوَهُ  ْ بػػه ) َواْمَسػػ
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ه ( جاء بػ ك البػاء، الولمػاء يقولػوف لَبتيػ  الفوػاؿ: أمػ  تبػدأ ب سػ  الوجػِب ُُءوِسُ ْ  
( وأرجَل ػػػػ مث اليػػػػدي  إىل اؼبػػػػ فقْب مث سبسػػػػم الػػػػ أس مث مسػػػػألة الرجػػػػ . فلمػػػػا  ػػػػاؿ )

( ابللصػػ  مولػػاك الرجػػ   وأرجَل ػػ  ملصػػوبة إذف هػػي مو وفػػة  لػػى ملصػػوب. هلػػا )
( وإ ا وأرجَل ػ  ابللصػ   ِب ُُءوِسُ  ْ  م سولة وليس  فبسوحة وليس  مو وفة  لى )

 الق اءة  دد مػ  القػ اء السػبوة   أوهػا ابللصػ . ورتّبما ه  ا م  أج  الَبتي ، وه ك
 .( يد.حساـ اللويم )

 ( يف رية الوضوء يف سورة اؼبائدة؟ َوأَْرُجَلُ  ْ  ما داللة مص  ) / ٔ ؼبسة بيامية
 -:( يالسام ائد.فاض   )

ِة َفاْغِسػػػُلوا اَي أَيػحَمػػػا الَّػػػِ يَ  َرَملُػػػوا ِإَذا ُ ْمػػػُتْ  ِإىَل الصَّػػػَ   ) ػػػاؿ توػػػاىل يف سػػػورة اؼبائػػػدة 
ُِوا ِب ُُءوِسُ ْ    لمػة (  (ِٙإىَل اْلَ ْوبَػْْبِ ) َوأَْرُجَلُ  ْ ُوُجوَهُ ْ  َوأَْيِدَيُ ْ  ِإىَل اْلَم َاِفِق َواْمَس

مو وفة  لى ال س  يف أوؿ اتية. و أف السػائ  يتسػاءؿ  ػ  اؼبتوا فػات  (َوأَْرُجَلُ  ْ )
ِوا ب  وسػػ    لػػى الوؿ؟  ػػوز يف  الػػٍب سػػبقتما يف اتيػػة والسػػااؿ هػػ  تُو ػػ  وامسػػ

 ػػ ـ الوػػ ب الو ػػ   لػػى الوؿ وإف  ػػاف هلػػاؾ متوا فػػات يف ثلػػااي اعبملػػة، وح ػػ  
 غس  الرج  يف رية سورة الوضوء فال ي حيددك السلة

 ور وا ماء دبوُب ادَبي  ا ماء.ويف   ـ الو ب مقوؿ: بلي  الد
 ية الوضوء وجاءت ال وبْب ابلتثليػة؟يف ر  ؼباذا صبو   لمة اؼب افق / ٕ ؼبسة بيامية

 -:( يد.فاض  السام ائ )
اؼب افػق صبػ  و ػػا م فقػاف وال إدػػ اؿ فيمػا ف ػػ  يػد ؽبػا م فػػق واحػد أمػػا  ػ  رجػػ  

 ػػاؿ توػػاىل ال وػػوب ؼبػػا دّؿ ذلػػك  لػػى وجػػوب غسػػ  ال وبػػْب فلػػو  وفلمػػا  وبػػْب ولػػ
حد م  اؼبخا بْب إىل غسلوا  وباً واحداً ل فاه  ل     تواىل أراد أف ي س     وا

 ال وبْب.
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ػْ  َحػػ َجٍ  لَِيْجَوػ َ َمػػا يُ ِيػُد اَّلّلُ  ) اضػػبط مواضػ  / ٖ٘٘ٔسػااؿ ر ػ    ( َ لَػػْيُ   مِّ
 ؟.( اغبج َح َجٍ  ِم ْ يف الدِّيِ   َ َلْيُ  ْ َوَما َجَوَ  اؼبائدة، ) 

 -اؼبواض  هي: / ٖ٘٘ٔاعبواب ر   
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زترت يب
 .اؼبائدة َّ  لك اك يق ىق يف ىف

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت جتحت
  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص  حص مس خس
 .اغبج َّ  جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع

  الضبط والفوائد /
 يت  ىت نت مت بلمػػا اسػػ  اعبػػ ؿ )   ( فأتػػ  يف اتيػػة ) يف اؼبائػػدة   َيت  -ٔ

 يي ىي ني مي(، بيلمػػػا يف سػػػورة اغبػػػج فجػػػاء  بلمػػػا )  مث زث رث
 (. جت هب مب خب حب  جب هئفل  صت بودها )  ( جئ

 ا ػػدة ربػػط  لػػى  ةداؼبائػػداؿ ملمػػا مػػ  الػػداؿ ( ومػػ بط  نت متأتػػى  بلمػػا  لمػػة )  -ٕ
ا ارب مػػا ب لمػػة وأيضػػ، مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػ  اسػػ  السػػورة حػػ ؼ

 يف حْب أهنا   صت يف اغبج.( الٍب أت  بودها، ىث)
  ا ػػدة لػػى  ومضػػب ما( يف سػػورة اغبػػج و  صت يف اؼبائػػدة  مب خبأتػ  زايدة )  -ٖ

 .الزايدة للموض  اؼبتأخ 
ْ  َح َجٍ )  م حاة / اضافًة ؼبا ذُ   يف سورة الحزاب  موض  اثلث( وردت يف  مِّ

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ(:ٖٛاتية )
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 –م ات ) اؼبائدة  ث ثو ليه ت وف  د وردت  َّ مث هت مت خت حت جت هبمب
 (. حج الحزاب وؽب  مائدة: ) ابعبملة االمشائية ومضب ماالحزاب (  –اغبج 

 (؟. لُِيَ مَّ َُ  ْ  )  لمة  وردت    م ة / ٖٙ٘ٔسااؿ ر   

 -(:المفاؿ –اؼبائدة يف السور ) م  ف(  لُِيَ مَّ َُ  ْ  وردت ) / ٖٙ٘ٔاعبواب ر   
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زترت يب
 .اؼبائدة َّ  لك اك يق ىق يف ىف

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٕ
 .المفاؿ َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب

متبػػه اىل دوراف حػػ ؼ الػػواو يف ريػػة اؼبائػػدة والػػٍب  ػػد تلتػػب   لػػى الػػبو : ا م حاػػة /
( أتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث)

( و مػا ذ ػ ت سػػابقا يف يق( ول ػ    صت مػ  )ىف( و )نثمػ  ) الػواو
( راجػػػ  فائػػػدة اك يقوَ ( )  اك يقضػػػبط مواضػػػ  ) 

 م  ال تاب. اعبزء الثاٍل( ٔٙٛالسااؿ )
 ِمْوَمتَػهُ يُػِت ح  - ِمْوَمتَػهُ  َويُػِت ح  - ِمْوَمتَػهُ  ِت َّ َولِيُػ ) اضبط مواض  / ٖٚ٘ٔسااؿ ر   

 (؟. ِمْوَمَتهُ  َويُِت َّ  -

فقػػػط يف  مػػػ ة واحػػػدة ػػػ  واحػػػدة مػػػ  هػػػ ك الصػػػيغ وردت  / ٖٚ٘ٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -الق رف ال  َل و لى اللِو التايل:

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن
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 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زترت يب
 .اؼبائدة َّ  لك اك يق ىق يف ىف

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -ٕ
 رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 .يوس  َّ مب زب

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٖ
  زت رت يب ىبنب مب زب رب  يئ ىئ نئ
 .اللِ  َّ يت ىت نت مت

 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ٱُّٱ -ٗ
 .لفتما َّ  حي جي

  الضبط والفوائد /
 (ىف) الػػ ـو ليػػه أتػػ  فيمػػا زايدة  السػػور الربوػػةأ ػػوؿ سػػورة هػػي اؼبائػػدة بػػْب  -ٔ

 .(يث - يتال لمات  بلما ) الماتفيما ايضا م   ال ـواربط زايدة 
(،  يُوُسػ اسػ  السػورة )  ضػماتوم ب مػا مػ   ابلضػ (  ىييف سػورة يوسػ  )  -ٕ

 ) وه ك سملة (. فتمم   مٌ فت( أي:  ين)  ابلفتمبيلما يف الفتم أت  
ه ػػػػ ا يف  ػػػػ   الوحيػػػػدةِبهنػػػا  ومضػػػػب ما(  رتيف اللِػػػ  أتػػػػ  بػػػػ  أي زايدة )  -ٖ

 الق رف ال  َل.
( ويف اكتشابه ال ي أتى بودها يف اؼبائػدة واللِػ  إال أمػه يف اؼبائػدة )  -ٗ

 ربػػػػط  ا ػػػػدة لػػػػى   اللِػػػػالـ ( مػػػػ   ىت) الـ ( فلػػػػ بط ىتاللِػػػػ  )
 نت،  بوػػػػا )  اسػػػػ  السػػػػورةمػػػػ  اؼبوضػػػػ  اؼبتشػػػػابه مػػػػ  حػػػػ ؼ مػػػػ حػػػػ ؼ
 يف الق رف. الوحيدة( هي ىت
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 (؟. اْ ِدُلواْ  اضبط مواض  ) / ٖٛ٘ٔسااؿ ر   

 –( مػػػ تْب يف القػػػ رف يف السػػػور ) اؼبائػػػدة  اْ ػػػِدُلواْ وردت )  / ٖٛ٘ٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -:المواـ (

 حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱٱ -ٔ
 خص  حص مسخس حس مخجس جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت
 .اؼبائدة َّ خض حض جض مص

 من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱُّ -ٕ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين ىن
 .المواـ َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ

 
  الضبط والفوائد /

  ا ػػدة الػزايدة للموضػػ  لػى  ومضػػب ما(  اْ ػِدُلواْ ف)  الفػػاءالموػػاـ بػزايدة  يف سػورة -ٔ
 .اؼبتأخ 

 ٰى ٰر ٰذ( وبوػػػػدها يف الموػػػػاـ )  مخ جخ محبوػػػػدها يف اؼبائػػػػدة )  -ٕ
م   الواو(  ب   محم  )  اؽباء:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما ( ٌّ

 (.ٰذ)
 ؟.( الفتمٜٕ( اللور، )٘٘( اؼبائدة، )ٜاتايت )اضبط  / ٜٖ٘ٔسااؿ ر   
 -اتايت هي: / ٜٖ٘ٔاعبواب ر   

 .اؼبائدة َّمفخف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱٱ -ٔ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت
 .اللور َّ  يك ىك مك

 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه ين
 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ
 مث زث رث  يت ىت نت متزت رت يب ىب نب مب
 .الفتم َّ  يف ىف يث ىث نث

  الضبط والفوائد /
 نث( ويف الفػػػػتم )  جف مغتشػػػػاب  ريتػػػػا اؼبائػػػػدة والفػػػػتم: يف اؼبائػػػػدة )  -ٔ

 يي ىي( و )  ىه مه جه(: )  مهوالحػػػب يف ريػػػة الفػػػتم دوراف )  ( ىث
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى  نث( فارب مما م  )  ٰذ

 .وحيدة( وهي  َّبيلما يف سورة اللور أت  )  -ٕ
( يف الثاميػػػة فائػػػدة،  نث ( يف الوىل، و ولػػػه: ) مغ لقولػػػه توػػػاىل: ) / ٔ فائػػػدة

(  لػ   مث زث رث  يت ىت نت ؼبػا  ػاؿ يف الوىل، و ولػه ) وذلك أمػه
صبلػػػة تضػػمل  مولػػػاك،  أهنػػ  و ػػدوا دبػػػا هػػو حػػق ؽبػػػ  فوػػدؿ  ػػػ  ذ ػػ  اؼبفوػػوؿ إىل

واعبملػػة ابتػػداء وخػػ ، وهػػي يف موضػػ  مفػػ د ملصػػوب،  أمػػه  ػػاؿ: و ػػد   الػػ ي  
 وجدان الصاغبْب ؽب  جزاء وجلات و يلا سلسبي  :ومثله  وؿ الشا   .رملوا م ف ة

جزاء وجلات و يلا، فال ـ يف ؽب  داخلػة  لػى ضػمّب  أمه  اؿ: وجدان للصاغبْب 
الصاغبْب ف أهنا داخلة  ليم ، و أمه  اؿ: وجػدان للصػاغبْب جػزاء، و  ػ   لػى 
 .موضػػػ  اعبملػػػة الػػػٍب هػػػي جػػػزاء ملصػػػواب، إذ  ػػػاف موضػػػ  اعبملػػػة موضػػػ  مصػػػ 

( مث زث رث  يتفيمػا متولقػة ب )(  نث )وأما اتيػة الخػ   فػْف 
( بػه، فتوػد  إليمػا الفوػ  الػ ي هػو  م فػ ة ما ت تفػ  ) وم  سبامما، و  ي   هلاؾ

فػػػْف  يػػػػ :  يػػػػ  حيتمػػػػ  أف  .( فجػػػ    لػػػػى الصػػػػ  يف مصػػػ  اؼبفوػػػػوؿ بػػػػهنت)
  رسػػوؿ   والػػ ي  موػػه أدػػداء  يػػبو ، والقػػـو الػػ ي  أخػػ     ػػلم  بقولػػه: )

ك،  م  سائ  ما وصفم    توػاىل بػه، وأثػُب  لػيم  بػ     ٜٕ( الفتم:   لى ال فار
   لم  و دوا م ف ة وأج ا  ايما؟

 :واعبواب    ذلك م  وجمْب
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أف يقاؿ: إف م  يف ه ا اؼب اف ليس  للتب ي ، وإ ا هي لتبيػْب اعبػل ،   أحد ا
 أمػػػه  ػػػاؿ: و ػػػد   الػػػ ي  رملػػػوا و ملػػػوا الصػػػاغبات الػػػ ي  هػػػ  هػػػ ،  مػػػا  ػػػاؿ: 

ج  الػػػػ ي هػػػػو ، أي اجتلبػػػػوا الػػػػ  ٖٓ( اغبػػػػج:  فػػػػاجتلبوا الػػػػ ج  مػػػػ  الواثف)..
 .الواثف

أف ي ػػوف التقييػػد للتِػػ ي ، لهنػػ  وإف  لػػ    توػػاىل مػػلم  الثبػػات واعبػػواب الثػػاٍل 
 لػػػى مػػػا هػػػ   ليػػػه مػػػ  الومػػػ  الصػػػاض فْمػػػه ال خيلػػػيم  مػػػ  المػػػ  واللمػػػي والو ػػػد 
والو يد،  لى موُب: دوموا  لى ما أمت   ليه: فْف م  داـو مل    ليه فقد و دك 

 .وأج ا  ايما   تواىل م ف ة
فػْف  ػػاؿ  ائػػ : فلمػاذا خصػػ  اتيػػة ِبف جوػ  مفووؽبػػا الثػػاٍل صبلػة، واتيػػة الثاميػػة 

 لػػػ : لف الوىل خ ػػػاب لقػػػـو حػػػثم   لػػػى تػػػوخي الوػػػدؿ فيمػػػا  .مفووؽبػػػا مفػػػ دا
حي موف به، وهو أ   م  حث الصِابة ال ي  ذ  ه  يف رخ  سورة الفتم، وأثُب 

ة للمػػاملْب وم زمػػة ال  ػػوع والسػػجود وابت ػػاء  لػػيم  ابلشػػدة  لػػى ال فػػار، وال ضبػػ
( إىل رخػػػػػ  اتيػػػػػة، فخػػػػػص هػػػػػاالء  نئ مئ زئ رضػػػػػواف  ، وأف مػػػػػثلم  )

 .بص يم اؼب ف ة وذ   أمه و ده  ذلك
ف ػاف إخبػػارا  ػػ   ( مث زث رث  يت ىت نت و ػاؿ يف اتيػػة الوىل: )

  و ػػدك إايهػػػ ، مث أتػػػى خبػػػ  اثف فقػػػاؿ: ؽبػػػ  مف ػػػ ة  لػػػى موػػػُب: إف وافػػػوا بػػػ لك و 
 .حيب ػػػػوك ابلسػػػػيئات، فجػػػػوز مػػػػلم  هػػػػ ا، و  يولػػػػق اؼب فػػػػ ة بو ػػػػد فيوػػػػد بػػػػه إليمػػػػا

ويف اتية الثامية حقق اؼب ف ة ؽبػ ، و ػد  الفوػ  إليمػا، و ػاف  ػاغب   ِبهنػ  يوافػوف 
اتخ ة ِب ماؽب  الصاغبة، و د و ده    تواىل  لما اؼب ف ة والجػ  الواػي  فػ ؽ 

  .(درة التلزي  وغ ة الػتأوي ) داء   تواىلب   رية ما خص  به فا  فه إف 
ُ الَّػػػِ يَ  َرَملُػػػوا َوَ ِملُػػػوا الصَّػػػاغِبَاتِ  ) / ٕ فائػػػدة ( ٜ)ؽَبُػػػْ  َمْ ِفػػػ ٌَة َوَأْجػػػٌ  َ ِاػػػيٌ   َوَ ػػػَد اَّللَّ
ُ الَِّ يَ  َرَمُلوا َوَ ِمُلوا الصَّاغِبَاتِ  ( و ) اؼبائدة ُم ْ  َوَ َد اَّللَّ ( ٜٕ) ا َ ِايًمػاَمْ ِف ًَة َوَأْجػ ً  ِملػْ
 -:( د.أضبد ال بيسي (   االخت ؼ بْب اتيتْب؟ ) الفتم
ُ الَّػػػِ يَ  َرَملُػػوا َوَ ِملُػػػوا الصَّػػاغِبَاتِ  يف الفػػتم )  ُم ْ  َوَ ػػَد اَّللَّ  َمْ ِفػػػ ًَة َوَأْجػػ ًا َ ِايًمػػػا ِمػػلػْ
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، يف اؼبائػػدة ( ؾبػػ ور دػػبه صبلػػة هػػ  ) ( حػػ ؼ جػػ  و مػػ  ( فيمػػا مػػلم  ) ( الفػػتمٜٕ)
ل   ػػػ  اؼبػػػاملْب  مومػػػاً و  أخػػػ  ميثػػػا    و... مث امػػػت  اي مػػػاملْب اي مسػػػلمْب يػػػت 
ْولَػا َوأََ ْولَػا َواتػَُّقػوا ) اَّللََّ ِإفَّ َواذُْ ُ وا مِْوَمَة اَّللَِّ َ َلْيُ ْ  َوِميثَاَ ُه الَِّ ي َواثَػَقُ ػْ  بِػِه ِإْذ  ُػْلػُتْ  ظبَِ

أَيػحَما الَِّ يَ  َرَمُلوا ُ ومُوا  َػوَّاِمَْب َّللَِّ ُدػَمَداَء اِبْلِقْسػِط َواَل ( اَي ٚاَّللََّ َ ِليٌ  ِبَ اِت الصحُدوِر )
ػَ ُب لِلتػَّْقػَو  َواتػَُّقػوا اَّللََّ ِإفَّ اَّللََّ  َخبِػػٌّب َ ْػ َِملَُّ ْ  َدػَلَآُف  َػػْوـٍ َ لَػى َأالَّ تَػْوػِدُلوا اْ ػػِدُلوا ُهػَو أَ ػْ

ُ الَّػ( ٛدبَػا تَػْوَملُػوَف ) ( ٜ)ؽَبُػْ  َمْ ِفػ ٌَة َوَأْجػٌ  َ ِاػيٌ   ِ يَ  َرَملُػوا َوَ ِملُػوا الصَّػاغِبَاتِ َوَ ػَد اَّللَّ
و د   ال ي  رملوا م  صبيػ  اؼبسػلمْب مػ  صبيػ  اؼبػاملْب يف ال ػوف و ػد    (اؼبائدة

ال ي  وفوا دبيثا م  م    فاهلل أخ  ميثاؽ اليمود وميثاؽ اللصار  وميثاؽ سيدان ردـ 
  مػػ  ظمػػ  سػػيدان ردـ  ػػاؿ  ػػ  هػػاالء الػػ ي  أدوا اؼبيثػػاؽ و ػػد   الػػ ي  وميثا لػػا كبػػ

رملوا و ملػوا الصػاغبات ؽبػ  م فػ ة وأجػ   اػي . ؼبػا ت لػ   ػ  الصػِابة ال ػ اـ واللػيب 
اُء َ لَػى اْلُ فَّػارِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اؿ ) َوَ ػَد  ؿ )( وصػفم  مث  ػا ؿُبَمٌَّد َرُسوُؿ اَّللَِّ َوالَِّ يَ  َمَوػُه َأِدػدَّ

ُم ْ  ُ الَِّ يَ  َرَمُلوا َوَ ِمُلوا الصَّاغِبَاِت ِملػْ  (.  اَّللَّ
 مَّْ ِفػػَ ةٌ  ؽَبُػػ )  ( َ ِاػػي ٌ  ؽَبُػػ  مَّْ ِفػػَ ٌة َوَأْجػػ ٌ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٖٓٙٔسػػااؿ ر ػػ  

 ؟.( َ ِبّبٌ  َوَأْج ٌ 

 –يف ) اؼبائػدة  مػ  ففوردت (  َ ِاي ٌ  ؽَبُ  مَّْ ِف ٌَة َوَأْج ٌ  أما ) / ٖٓٙٔاعبواب ر   
 -:اغبج ات (

 .اؼبائدة َّمفخف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱٱ -ٔ
 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -ٕ

 .اغبج ات َّ مظ حط مض خض حض جضمص
 -اؼبلك (: -فا    –م ات يف ) هود  ث ثفوردت (  َ ِبّبٌ  َوَأْج ٌ  مَّْ ِف َةٌ  ؽَبُ  أما )و 
 .هود َّ خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٔ
 نث مث  زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىب  نب  ُّٱ -ٕ

 .فا   َّ يث ىث
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 .اؼبلك َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل ُّٱ -ٖ
  /الضبط 

 -: ا دة الضبط ابلشو صبي  ه ك اؼبواض   لى  ومضبط
 دْ وْ هُ   ِ ا ِ فَ وَ  كِ لْ مُ ػ اليف  " َ ِبّبٌ  َوَأْج ٌ  " *** ودْ جُ وْ مَ  اتِ  َ جُ اغبُ  ةِ دَ ائِ  مَ " يف  َ ِاي ٌ  َوَأْج ٌ  "

يف القبػوؿ فاغبسػ  متقبػ  أجػ ا  لػى  ػدر ” ال بػّب“ و” اغبسػ “الفػ ؽ بػْب  فائدة /
الشػػػام  م لػػػق اساسػػػ  ” ال بػػػّب“الومػػػ  اؼبتقبػػػ  مػػػ  الػػػ ب توالػػػ   درتػػػه والجػػػ  

والثػػ اء واال تلػػاء مػػ   غايػػة يف التلػػوع والتوػػدد ” الجػػ  ال ػػ َل“والوصػػاؼ ال ػػ ائ  و 
ه وال يو ػى إال يفػوؽ حػد التخيػ  والتو ػ  يف حسػله وتلو ػ“  الواي  والج “الثوبة 

للوبػػػاد اؼبقػػػ بْب   ػػػاء ذات ال صػػػفات    يػػػة وجػػػه   ال ػػػ َل سػػػبِامه. والجػػػ  غػػػّب 
 .اؼبملوف اؼبمتد الس مد يف الدارات  لما : الدميا ، ال زخ، اتخ ة

و لى    حاؿ فْملػا لػو دػبملا أجػ    توػاىل ولػه اؼبثػ  ال لػى سػبِامه ابلق ػار فػْف 
متامتػه وجدتػه ودػ له اؼبميَّػز وال بػّب ي ػوف ل ػوؿ  ا  اتػه اغبس  ي وف للوف الق ػار و 

وزايدة  ػػددها وال ػػ َل ي ػػوف لتلػػوع مػػا حيملػػه مػػ  ألػػواف اؼبتػػ  وصػػلوفما و اػػي  لشػػدة 
 .امدفا ه و وة ج ايمه  اللم الواي  وغّب اؼبملوف لودـ تو فه أو اسَباحاته

 (؟. ِديَػُم ْ أَيْ  يَػْبُسُ وْا إِلَْيُ  ْ  اضبط مواض  ) / ٖٔٙٔسااؿ ر   

 –يف السػػػور ) اؼبائػػػدة  مػػػ  ف(  أَيْػػػِديَػُم ْ  يَػْبُسػػػُ واْ ِإلَػػػْيُ  ْ وردت )  / ٖٔٙٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -:اؼبمتِلة (

 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم ٱُّٱ -ٔ
  َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ ىييي مي خي  حي جي
 .اؼبائدة َِّّ ُّ

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت  ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبمتِلة َّلك اك

  الضبط والفوائد /
 .اؼبتأخ   ا دة الزايدة للموض  لى  ومضب ما(   نث)  الواولة بزايدة يف اؼبمتِ -ٔ
( يف  ىف( وبوػػػػػػػػػدها يف اؼبمتِلػػػػػػػػػة ) ىي مي خي)  بوػػػػػػػػدها يف اؼبائػػػػػػػػػدة -ٕ
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مػػػػػػ   الػػػػػػواو(  بػػػػػػ  خيمػػػػػػ  ) الفػػػػػػاء:  ا ػػػػػػدة الَبتيػػػػػػ  اؽبجػػػػػػائي لػػػػػػى  ومضػػػػػػب مما
 (.ىف)

 يَػُم ْ أَيْػػدِ  َ ػػ َّ  - أَيْػػِديَػُمْ  َ ػػلُ  ْ  َفَ ػػ َّ    )اضػػبط مواضػػ / ٕٖٙٔسػػااؿ ر ػػ  
 (؟. َ لُ  ْ 

 -اؼبواض  هي: / ٕٖٙٔاعبواب ر   
 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم ٱُّٱ -ٔ

  َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ ىييي مي خي  حي جي
 .اؼبائدة َّ ِّ ُّ

 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 .الفتم َّ جي يه ىه مه جه ين

  الضبط والفوائد /
وهػي  الفػاءة  ما ت حاػوف أهنػا وردت يف اؼبائػدة والفػتم: إال أمػه يف اؼبائػدة بػزايد -ٔ

 .ال وؿ السورة
(  ىم مم خم حم( وبوػػػدها يف الفػػػتم )  ٰر ٰذبوػػػدها يف اؼبائػػػدة )  -ٕ

م   الياء(  ب   ٰر ٰذم  )  التاء:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما
 م  ال لمتْب.الواو واؽبمزة (  بوا بود ح يف  حم) 

 َوَمػػ دة ) ( اؼبائػػ َذلِػػكَ  بَػْوػػدَ  َ َفػػ َ  َفَمػػ مواضػػ  ) اضػػبط  / ٖٖٙٔسػػااؿ ر ػػ  
 ( اللور؟. َ َفَ  بَػْوَد َذِلكَ 

 -اؼبواض  هي: / ٖٖٙٔاعبواب ر   
 

 يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٔ
 ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت
 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
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  نن من زن رنمم ام يل ىل مل  يك ىك
 .اؼبائدة َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ
 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت
 .اللور َّ  يك ىك مك

  الضبط والفوائد /
  ا ػػػػػدة لػػػػػى  ومضػػػػػب مما( يف اللػػػػػور  يف)  ابلػػػػػواو( يف اؼبائػػػػػدة و  زن)  ابلفػػػػػاء -ٔ

(، وأيضػاً مػ بط الػواو  يفمػ  )  الػواو(  بػ   زنمػ  )  الفػاء: اؽبجائي الَبتي 
 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ ر  لى و اللواو ( م   يفم  ) 
 .اس  السورة م 

 الػػػػزايدة  ا ػػػػدة لػػػػى  ومضػػػػب ما( و  تػػػػ د يف اللػػػػور  ينبوػػػػدها يف اؼبائػػػػدة )  -ٕ
 لػى  ائدةمالػػ مػي ( مػ   ينمػ  )  اؼبيمػات، و ػ لك مػ بط ال وؿ للسورة

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
ِبيِ  ) ِمْلُ  ْ  بَػْوَد َذِلكَ َفَمْ  َ َفَ   يف اؼبائدة: ) م حاة /  (ٕٔفَػَقْد َض َّ َسَواَء السَّ
ُ ِإٍّلِ ُملَػّزؽُِبَا َ َلْيُ ْ  ، و ) لوؿااؼبوض   فَػٍِّْلِ أَُ  ِّبُػُه َ ػَ ااًب  بَػْوُد ِمْلُ  ْ  َيْ ُف ْ َفَمْ  َ اَؿ اَّللَّ

 الَبتيػػ   ا ػػدة لػػى  ومضػػب مما الثػػاٍلاؼبوضػػ   (٘ٔٔاَل أَُ  ِّبُػػُه َأَحػػًدا ِمػػَ  اْلَوػػاَلِمَْب )
، الفوػػػػ  اؼباضػػػػى َيتػػػػى  بػػػػ  (َيْ ُفػػػػ ْ )ىف  اليػػػػاءتسػػػػبق  ( َ َفػػػػ َ ) ىف  ال ػػػػاؼ: جػػػػائياؽب

 .اؼبضارع
َّػا ذُ ِّػُ واْ بِػهِ  َوَمُسػواْ  )  ي  تضبط / ٖٗٙٔسااؿ ر     َحاًّػا َلُسػواْ فػَ  - َحاًّػا فبِّ
َّا ذُ ُِّ وْا ِبهِ   ؟.الٍب وردت يف سورة اؼبائدة ( فبِّ

 -اؼبواض  هي: / ٖٗٙٔاعبواب ر   
 خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّ
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 مخ جخ مح جح مج حج هتمث  مت خت حت جت هب مب
 مل خل ٱ مظ حط مض خض حض جضمص خص  حص مسخس حس جس
 من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل
 ىي مي  خي حي جي يهىه مه جه ين  ىن
 .َّ ٰذ يي

  الضبط والفوائد /
( جت) ابلػػواو( اوال  ٗٔ – ٖٔ مػا ت حاػػوف أهنمػػا أتيػا يف ريتػػْب متتػػاليتْب )  -ٔ

 . ا دة الواو  ب  الفاءلى   ومضب مما(  مم)  ابلفاءواثميا 
( وبوػد اؼبوضػ   جت)  واوملما م   الواو( م بط  مج حج)  الوؿبود اؼبوض   -ٕ

 اؼبوافقػػػة  ا ػػػدة(  لػػػى  مم)  فػػػاءملمػػػا مػػػ   الفػػػاء( مػػػ بط  خن)  الثػػػاٍل
 .واةاورة

( أت  مومػا  يي  ىي)  ابلفاءاما  والحب بداية اتيتْب: اتية الٍب بدأت  -ٖ
( أتػ   جم يل ىل مل خل ) ابلػواوبػدأت ، واتية الٍب (  جت) الواو
 .الو  ة   سيةأي  ( مم ) الفاءموما 

خبصوص اللصار ، واليمػود يف الدايمػة  بػ   الثاٍلخبصوص اليمود و  الوؿاؼبوض   -ٗ
 اللصار .
 (؟. الَِّ يَ  َ اُلواْ ِإانَّ َمَصاَر  اضبط مواض  ) / ٖ٘ٙٔسااؿ ر   

 -:   ا يف اؼبائدة  م  ف(  ِإانَّ َمَصاَر  الَِّ يَ  َ اُلواْ وردت )  / ٖ٘ٙٔاعبواب ر   
 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 جي يهىه مه جه ين  ىن من خن حن
 .اؼبائدة َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي

 ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٕ
 هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى
 .اؼبائدة َّ  حت جت هب مب خب حب  جب
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  الضط والفوائد /
 مئ)  الثػػػػاٍل  ( وبوػػػػدها يف اؼبوضػػػػ خم حم)  الوؿبوػػػػدها يف اؼبوضػػػػ  

( حم) اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما(  حب  جب هئ
 (. مئم  )  ال اؿ ب  

لَػػػػػا - َفَأْغَ يْػلَػػػػػا مواضػػػػػ  )اضػػػػػبط  / ٖٙٙٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػ   ػػػػػلَػُم ُ  َوأَْلَقيػْ  اْلَوػػػػػَداَوةَ  بَػيػْ
 (؟. ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمةِ  َواْلبَػْ َضاء

 -:ؼبائدةيف سورة ا اؼبوضوْب    / ٖٙٙٔاعبواب ر   
 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 جي ىهيه مه جه ين  ىن من خن حن
 .اؼبائدة َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي

 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٕ
 مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق
 هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن  جن
 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب

  الضبط والفوائد /
 لػػػػػػى  ومضػػػػػػب مما ( خم)  الثػػػػػػاٍل( ويف  خن)  الوؿيف اؼبوضػػػػػ   -ٔ

 (. خمم  )  الواو(  ب   خن)  اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي
أبػػدا فأتػػ  فيػػه  ال ػػْب  يػػ د فيمػػا حػػ ؼ  الوؿالحػػب اتيػػة يف اؼبوضػػ   -ٕ

مػػػ ات  ثػػػ ث ال ػػػْبفػػػأتى فيمػػػا حػػػ ؼ  الثػػػاٍلوضػػػ  ( بيلمػػػا اؼبخن)
 (. خم( فجاءت فيما  لمة ) هل - حط - خض)

 مػػا أتػػ  ال لمػػة الػػٍب تسػػبقما   الثػػاٍليف اؼبوضػػ   ابلػػواو(  خمأتػػ  )  -ٖ
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى جم) ابلواو



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ، ر اللصػػػػاراء ( مػػػػ   خنمػػػػ  ) الػػػػ اء ( مػػػػ  اللصػػػػار :  خن)  -ٗ
 د.و اليمواو ملما م  الواو ( م  اليمود: خم)

اْلَوػػػػػػػػػَداَوُة  - اْلَوػػػػػػػػػَداَوَة َواْلبَػْ َضػػػػػػػػػاءَ اضػػػػػػػػػبط مواضػػػػػػػػػ  ) / ٖٚٙٔسػػػػػػػػػااؿ ر ػػػػػػػػػ  
 (؟.َواْلبَػْ َضاءُ 

مػ ات  لمػا  ثػ ثفػوردت  ابلفػتم(  اْلَوَداَوَة َواْلبَػْ َضاءَ أما )  / ٖٚٙٔر   اعبواب 
 -:يف اؼبائدة

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 جي ىهيه مه جه ين  ىن من خن حن
 .اؼبائدة َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي

 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ُّٱ -ٕ
 مم خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق
 هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن  جن
 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .اؼبائدة َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن

( يف السااؿ السابق، وابللسبة للموض  الثالث  الثاٍلو  الوؿتػ  ضبط اؼبوضوْب ) 
 ( لتلاس  سياؽ االية الٍب  بلما.  جن يم ىمفجاء بودها ) 

فقط يف سورة اؼبمتِلة اتية  م ة واحدةفوردت  ابلض (  اْلَوَداَوُة َواْلبَػْ َضاءُ وأما ) 
 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ُّٱٱ(:ٗ)

 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ لك خك حك جك مق حق



 ٖٗٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. لَػُووفَ دبَا َ امُواْ َيصْ  )    م ة وردت / ٖٛٙٔسااؿ ر   

 –يف السػػور ) اؼبائػػدة  مػػ  ف(  دبَػػا َ ػػامُوْا َيْصػػلَػُووفَ وردت )  / ٖٛٙٔاعبػػواب ر ػػ  
 -:اللِ  (

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 جي يهىه مه جه ين  ىن من خن حن
 .املائدة َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ -ٕ
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .انلحل َّ رب يئ

  الضبط والفوائد /
( يف مفػػ  اتيػػة  جم لمػػة )   صػػاد( مػػ   ييمػػ   لمػػة )  الصػػاداربػػط 

 ، حٌب  يزها    غّبها والٍب ستم  مولا اف داء   تواىل. ا دة اؼبوافقة واةاورة لى 
ُ  اَي َأْهَ  اْلِ َتاِب َ ْد َجػاءُ ْ  َرُسػولَُلا اضبط مواض  ) / ٜٖٙٔسااؿ ر     يُػبَػػْبِّ

 ؟.ؼبائدة وال ي جاء بودهاالٍب وردت يف سورة ا ( َلُ  ْ 

 -اؼبواض  هي: / ٜٖٙٔاعبواب ر   
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱ -ٔ

 رت يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 .اؼبائدة َّ ىت نت  مت زت

  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت

  الضبط والفوائد /
(  ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ)  الوؿبوػػػػػػػػػػػدها يف اؼبوضػػػػػػػػػػػ  

 خفػي مػا)  :ا مشػائية اعبملػةب ك  ومضب ما(  يب ىب نب مب)  الثاٍلوبودها يف 
الػػ ي  مضػبط، وأيضػا الوؿ( جػػاءت يف اؼبوضػ   مئ( أي أف  لمػة )  أسػبق  ػاف



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( أي  ال ثػػػّب، وموػػػُب ) ( ال ثػػػّب  لػػػى فػػػَبات ): ا مشػػػائية اعبملػػػةجػػػاء بوػػػدها بػػػ ك 
 نب مب( أي )  فػػػػَبات( وموػػػُب ) ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ)
 (. يب ىب

 (؟. َ ِثّبٍ  َ   َويَػْو ُ  - اَويَػْوُفو  ) أي  وردت / ٖٓٚٔسااؿ ر   

 –يف السػػور ) اؼبائػػػدة  مػػ  ف(  َ ثِػػّبٍ  َ ػػػ  اَويَػْوُفػػو  وردت ) / ٖٓٚٔاعبػػواب ر ػػ  
فقػػػط يف  مػػػ ة واحػػػدة( فػػػوردت  َ ثِػػػّبٍ  َ ػػػ  َويَػْوػػػ ُ ، وأمػػػا ) ( اؼبوضػػػ  الوؿ الشػػػور 
 -:م  الشور  الثاٍلاؼبوض  

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱ -ٔ
 رت يب ىب نب زبمب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 .اؼبائدة َّ ىت نت  مت زت

 .الشور  َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ُّٱ -ٕ
 .الشور  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٖ

 ( و ٰى ما داللة ذ   الواو وح فما يف  وله تواىل يف سػورة الشػور  ) بيامية / ؼبسة
 -(: يد.فاض  السام ائ (؟ )حن)

عبما ػػػة حػػػٌب لػػػو دػػػاهدانها يف القػػػ رف ومومػػػا ألػػػ  ا واو( ليسػػػ   حن يف ) الػػػواو
 ىق يف ىف ُّٱ :الفوػػ  وليسػػ  للجما ػػة واوبوػػدها ال تػػدؿ  لػػى اعبما ػػة. هػػي 

 هل مل ُّٱ .الشػػػػػػور  َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
 .الشور  َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم

 يي ىي ٱُّٱٱالواو( فمي مو وفة  لى الش ط ل ا جاءت ؾبزومة حب ؼ  ٰى أما )
 .شور ال َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 (؟. محِبْبٍ  وَِ َتابٍ  - وَِ َتاٌب محِبْبٌ  اضبط مواض  ) / ٖٔٚٔسااؿ ر   

 ػػ  واحػػدة مػػ  هػ ك الصػػيغ وردت مػػ ة واحػػدة فقػػط و مػػا  / ٖٔٚٔاعبػواب ر ػػ  
 -يلي:



 ٖٙٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱ -ٔ
 رت يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 .اؼبائدة َّ ىت نت  مت زت

 .اللم  َّ مم خم حم جم يل ىل ملخلٱُّٱ -ٕ
  ئد /الضبط والفوا

  مػي   ( وم ب مػا مػ   مػالل –ائدة ميف اسػ  السػورتْب ) الػػ اؼبػي ادَبؾ ح ؼ  -ٔ
 ( نت لمة )

 لمػػػػػة   ضػػػػػ  تلػػػػوي ( وم ب مػػػػا مػػػػػ  نت  مت)  ابلضػػػػػ يف اؼبائػػػػدة  -ٕ
( وم ب مػػا مػػ   خم حم)  ابل سػػ ( الػػٍب أتػػ   بلمػػا، ويف اللمػػ  زت)

 ( الٍب أت   بلما.جم)  س ة
ُهػػػَو  اَّللَّ  َ  الَّػػػِ يَ   َػػػآلُواْ ِإفَّ لََّقػػػْد َ َفػػػ اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٕٖٚٔسػػااؿ ر ػػػ  

( الػػػػٍب  اَثلِػػػػُث َث َثَػػػػةٍ  اَّللَّ  لََّقػػػػْد َ َفػػػػَ  الَّػػػػِ يَ   َػػػػالُواْ ِإفَّ و )  ( اْلَمِسػػػيُم ابْػػػػُ  َمػػػػْ َلََ 
 ؟.وردت فقط يف اؼبائدة

 -اؼبواض  هي:/  ٕٖٚٔاعبواب ر   
 ني مي ريزي ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -ٔ

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت  حت جت
 .اؼبائدة َّ  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٕ
 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ  زئ
 .اؼبائدة َّ  ىث نث مث زث رث يتىت نت

 زن ممرن ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -ٖ
 .اؼبائدة َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط والفوائد /
( أمػا  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي)  ت ابقا الثاٍلو  الوؿاؼبوض   -ٔ

 (.لك( م  ) ا صد به اؼبوض  الثالث)  الثالث( فاربط  مك لك)  الثالث
 ني مي فقػػػػػػد رد  لػػػػػػيم  اغببيػػػػػػ    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ِبمػػػػػػ  مػػػػػػ    ) الوىلأمػػػػػػا اتيػػػػػػة  -ٕ

رد  لػػيم  اؼبسػػيم  ليػػه السػػ ـ  الثاميػػة(، ويف اتيػػة  ....حئ جئ يي ىي
( ويف  مي)  الوىل، يف  ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ)

(  ميمػػ  )  القػػاؼ:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما(  ُّ)  الثاميػػة
 (. ُّم  )  الواو ب  

( فجػػاء التأ يػػد  مم ام يل ىل  مل يكوالػػ ي جػػاء بوػػد اؼبوضػػ  الثالػػث )  -ٖ
 (. مك لكأف   هو الواحد الح الف د الصمد بود أف  الوا أف   ) 

يتػْب تتِػداثف  ػ  جػـ  لف ات اؼبوضػوْبىف  ػ   السػ ـ ليػه    ي     يسى فائدة /
ىف ال فػػ  أحػػد وإدػػارة  ه هلػػا إدػػارة إىل أف   ال حيػا  اػي  و ػػدـ ذ ػػ  اؼبسػيم ابظبػػ

ظبػػه إ ػػا فيػػه مػػ  ااؼبسػػيم مػػ   ومػػه   يػػ    ولػػي   لػػى   لػػى مػػ   ػػالوا  إىل غضػػبه )
سػل  أو مصػ اٌل ي يػد أف ا دوار للسام  وـ  القوؿ ال    ػالوك سػواء مػ  ظبػ  هػ ا م

 ُػْ  َفَمػْ  دَيْلِػُك  يقػوؿ رب الوػزة ) الوىليػة ( ولتوضيم جـ  مقػالتم  قبػد ىف اتيسم  
يًوػػا ًئا ِإْف أَرَاَد أَْف يُػْملِػػَك اْلَمِسػػيَم ابْػػَ  َمػػْ ََلَ َوأُمَّػػُه َوَمػػْ  يف اْلَْرِض صبَِ ( وىف  ِمػػَ  اَّللَِّ َدػػيػْ

ُ َ َلْيِه اعْبَلََّة َوَمْأَواُك اللَّاُر َوَمػا لِلاَّػاِلِمَْب َمْ    إِمَّهُ  ) الثاٌلاؼبوض   ُيْش ِْؾ اِبَّللَِّ فَػَقْد َح َّـَ اَّللَّ
 .(ِمْ  أَْمَصارٍ 

 (؟. ُ ْ  َفَم  دَيِْلكُ  اضبط مواض  ) / ٖٖٚٔسااؿ ر   

 –اؼبائػػػػدة يف السػػػػور ) مػػػػ  ف(   ُػػػػْ  َفَمػػػػ  دَيْلِػػػػكُ  وردت ) / ٖٖٚٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(:الفتم

 ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٔ
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي



 ٖٛٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مخجخ مح  جح مج حج مث متهت خت  حت جت
 .اؼبائدة َّ  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس

 نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٕ
 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ
 .الفتم َّ مل يك  ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث
  الضبط /

 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  ومضب ما(  متسورة الفتم جاءت بزايدة )  -ٔ
  حت جت هب مب خب حب جب هئبوػػػػػػػػػػػػػػػػػدها يف اؼبائػػػػػػػػػػػػػػػػػدة )  -ٕ

(  يف ىف يث ىث نث مث( وبوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها يف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم )  مت خت
 البػاء(  بػ   جب هئمػ  )  اؽبمػزة:  ا ػدة الَبتيػ  اؽبجػائي لػى  ومضػب مما

 (. مثم  ) 
 الضػػػػػبط  ا ػػػػػدة( الػػػػػٍب وردت يف سػػػػػورة الفػػػػػتم  لػػػػػى  متزايدة )  مضػػػػػبطأيضػػػػػا  -ٖ

( و ػػػدـ وجود ػػػا ىف سػػػورة  مث ( يضػػػب ه ) مت ) خا ػػػ ضػػػمّب اؼب ابلسػػػياؽ
 اؼبائدة .

رية سورة الفتم مزل  يف  ـو زبلفوا    رسوؿ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص م  غّب   ر وصخػ وا  فائدة /
ي تمػػوف مفػػافقم   ػ  اعبمػػاد و ػالوا دػػ لتلا أمواللػا وأهلػػوان مث سػألوك أف يسػػت ف  ؽبػ  ) 

( فلمػػا  ػػاف يف  يت  ىت نت مت زت رت يبوجػػ  )  ( فقػػاؿ  ػػزويامػػ وف وفػػا م  
أمػػػا يف اؼبائػػػدة فْهنػػػا   تلػػػزؿ لف يػػػق ( لتبيػػػْب ذلػػػك،  مت ػػػـو ـبصوصػػػْب أُحتػػػيج إىل ) 
 خب حب جب هئ  مئ خئ ولػػػػه توػػػػاىل: )   ـبصػػػػوص بػػػػ   ػػػػ َّ بػػػػا ودليلػػػػه

( فلما سيق  اتيػة للومػـو   حيػتج إىل  مت خت  حت جت هب مب
 ( الٍب جاءت للخصوص.مت)

 (؟. َأَرادَ  َأفْ  - َأَرادَ  ِإفْ  ط مواض  )اضب / ٖٗٚٔسااؿ ر   

يف مػػػػ ات  أربػػػػ  م سػػػػورة(  ِإفْ )   ػػػػزة ( أَرَادَ  ِإفْ  وردت ) / ٖٗٚٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
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 ِإفْ  " : )ابعبملػة االمشػائية ومضب ما ( الفتم – موضوافالحزاب  –اؼبائدة السور ) 
 -:(" الحزاب مائدة الفتم فأ  وه   أَرَادَ 
 ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٔ

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت  حت جت
 .اؼبائدة َّ  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس

 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٕ
 .الحزاب َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -ٖ
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب
  حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس  حس جس مخ
 مقحق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ

 .الحزاب َّ  مك لك خك حك جك
 نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٗ

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ
 .الفتم َّ مل يك  ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث

يف سورة القصص اتية  فقطم ة واحدة  فوردت مفتوحة(  فْ أَ )   زة ( أَرَادَ  َأفْ )  أما
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ(:ٜٔ)

 َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جضمص خص
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة  لى ومضب ما

 (؟. َأف يُػْمِلكَ  اضبط مواض  ) / ٖ٘ٚٔسااؿ ر   

 (ال ػ اؼ –اؼبائػدة يف السػور ) مػ  ف(  أَف يُػْمِلكَ  وردت ) / ٖ٘ٚٔاعبواب ر   
 -:( " اثلتاف ب  خ ؼ مائدة ال  اؼ ِلكَ أَف يُػمْ  ": ) االمشائية ابعبملة ومضب ما
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 ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -ٔ
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت  حت جت
 .اؼبائدة َّ  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس

 جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ -ٕ
 .ال  اؼ َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع

  الضبط /
(  معا يف ال ػػػػ اؼ ) ( وبوػػػػده مب خب حببوػػػػدها يف اؼبائػػػػدة ) 

مػػػ   الوػػػْب(  بػػػ   حبمػػػ  )  اؽبمػػػزة:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما
 ا ػدة ربػط   اؼ  لػى ػال ػْب ( مػ   معمػ  ) الوْب (، وأيضا م بط مع)

 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
يًوا )    م ة وردت / ٖٙٚٔسااؿ ر     (؟. َوَم  يف اَلْرِض صبَِ

يًوػػػا وردت ) / ٖٙٚٔب ر ػػػ  اعبػػػوا مػػػ ات يف السػػػور  ثػػػ ث(  َوَمػػػ  يف اَلْرِض صبَِ
 -(: اؼبوارج -إب اهي   –اؼبائدة )
 ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٔ

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخجخ مح  جح مج حج مث متهت خت  حت جت
 .اؼبائدة َّ  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس

 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ -ٕ
 .إب اهي  َّ زث رث

 .اؼبوارج َّ ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱٱ -ٖ
  الضبط والفوائد /

َوَمػػػ  يف  مائػػػدة إبػػػ اهي  واؼبوػػػارج ": ) ابعبملػػػة االمشػػػائية الث ثػػػةاؼبواضػػػ   مضػػػبط -ٔ
يًوا  (. " اَلْرِض صبَِ
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 وارج.مالػ –  إب اهي –ائدة م: الػ الث ثةيف اظباء السور اؼبي  ادَبؾ ح ؼ  -ٕ
 (؟. ا َيَشاءخَيُْلُق مَ  ) أي  وردت / ٖٚٚٔسااؿ ر   

رؿ يف السػػػػور ) مػػػػ ات  سػػػػ (  خَيْلُػػػػُق َمػػػػا َيَشػػػػاء وردت ) / ٖٚٚٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(: الشور  -الزم   –ال ـو  –القصص  –اؼبائدة  - م اف 

 يي ميىي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم ٱُّٱ -ٔ
 . م اف رؿ َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٕ
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 جخمخ مح  جح مج حج مث هتمت خت  حت جت
 .اؼبائدة َّ  خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس

 مع جع مظ  حط مضخض حض جض مص خصحص مس خس حس  جس  ُّٱ -ٖ
 .القصص َّ مغ جغ

  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٗ
 .ال ـو َّ  مك لك اك يق يفىق ىف يث ىثنث مث زث

 جح مج حجمث متهت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -٘
 .الزم  َّ  مخ جخ مح

 حض جض  مص خص حص مس حسخس جس مخ محجخ جح  مج حج ٱُّٱ -ٙ
 .الشور  َّ حط مض خض

  الضبط والفوائد /
تشػػاور يف  صػػة " مث  خَيْلُػػُق َمػػا َيَشػػاء  ػػ أ  مػػ اف ": ) ابعبملػػة االمشػػائية مضػػب ما -ٔ

 (. اؼبائدة م  زم  ال ـو
( إال أمػػه يف اؼبائػػدة  مح جح  مج حج بلمػػا يف اؼبائػػدة والشػػور  )  جػػاء -ٕ

 للسػػػورة ا ػػػدة الػػػزايدة  لػػػى  ومضػػػب ما(  جخ مح( و )  مث)  الػػػواوبػػػزايدة 
 .ال وؿ
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 حج مث( مػػ  سػػورة اؼبائػػدة تشػػابتا يف ) ٛٔ( و )ٚٔلػػديلا اتيتػػْب ) م حاػػة /
(  خس حس جس)  الوؿ(: بوػػػػػػػػػػػػػدها يف اؼبوضػػػػػػػػػػػػػ   جخ مح  جح مج
( بػػػػ ٛٔ: بػػدأت اتيػػة )اثميػػا، و أوالً  اػبلػػق(:  بوػػا  ّٰ ِّ)  الثػػاٍلوبوػػدها يف 

الصػػػاد ( مػػػ   ىلمػػػ   لمػػػة )  الػػػ اءو الصػػػاد ( مػػػ بط ىل مل خل)
 حس جس، و ليػػه ت ػػػوف )  ا ػػػدة اؼبوافقػػة واةػػاورة(  لػػى  ّٰ لمػػة )   مػػ  الػػ اءو 
 .الوؿ( يف اؼبوض   خس

(  خس حس جس لػػػػػ لك جػػػػػاء )  ليػػػػػه السػػػػػ ـ خػػػػػاص ابؼبسػػػػػيم الوؿاؼبوضػػػػػ  
(حيػث ت ػوف ال ضبػة  ّٰ ِّ خاص ابؼب ف ة ومفيما ل لك جاء ) الثاٍلواؼبوض  

 أو ي وف الو اب مسأؿ   اؼب ف ة .
َّْ  َخَلقَ  بط مواض  )اض / ٖٛٚٔسااؿ ر     (؟. فبِّ

َّْ  َخَلقَ  وردت ) / ٖٛٚٔاعبواب ر     -(:  ه –يف السور ) اؼبائدة  م  ف(  فبِّ
 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن
 .اؼبائدة َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ

 . ه َّ  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

  ا ػػدة الَبتيػػ  لػػى  ومضػػب ما( يف  ػػه  متدة، و بلمػػا ) ( يف اؼبائػػ ين بلمػػا ) 
 (. متم  )  التاء(  ب   ينم  )  الباء: اؽبجائي

 (؟. َوِإلَْيِه اْلَمِصّبُ  )    م ة وردت / ٜٖٚٔسااؿ ر   

 –يف السػور ) اؼبائػدة م ات  ث ث(  َوإِلَْيِه اْلَمِصّبُ  وردت ) / ٜٖٚٔاعبواب ر   
 -:( تشاوروا ب  غم يف اؼبائدة: ) ا مشائية ابعبملة ومضب ما ( الت اب  –الشور  

 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
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 ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن
 .اؼبائدة َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ

 جك مق حق مف خف حف  جفمغ جغ مع جعمظ حط مض خضحض جض ٱُّٱ -ٕ
 من خن  حنجن مم خم حم جمهل مل خل حلجل  مك لك خكحك
 .الشور  َّ  مئ هي مي خيحي جي ٰه مهجه هن

 .الت اب  َّ  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٖ
َ  ال حُس ِ  اضبط مواض  ) / ٖٓٛٔسااؿ ر     (؟. مِّ

ػػَ  ال حُسػػ ِ  وردت ) / ٖٓٛٔاعبػػواب ر ػػ    –يف السػػور ) اؼبائػػدة مػػ ات  ثػػ ث(  مِّ
 -(: موضوافالحقاؼ 

  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت

 رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ
 .الحقاؼ َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن

 حل جل مك لك خك حك جكمق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٖ
 .الحقاؼ َّ  مه جه هن من خن حن جنمم خمحم جم هل  مل خل

  الضبط والفوائد /
 ا ػدة ربػط  لػى  ةاؼبائػد  ءملما م   التاء اؼب بو ة( م بط  نب بلما يف اؼبائدة )  -ٔ

 .لسورةح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  ا
 جع) الثػاٍل( و بلما يف  يث ىث نث مث)  الوؿيف الحقاؼ  بلما يف اؼبوض   -ٕ

( يثمػ  ) البػاء:  ا دة الَبتي  اؽبجػائي لى  ومضب مما( جف مغ جغ مع
 (. جغم  )  الصاد ب  

 (؟. َما َجاءانَ  اضبط مواض  ) / ٖٔٛٔسااؿ ر   

ؼبائػػػػدة يف السػػػػور ) امػػػػ ات  ثػػػػ ث(  َمػػػػا َجػػػػاءانَ  وردت ) / ٖٔٛٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(:  ه – موضواف
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  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت

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

 حص مسخس حس جس مخ جخمح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٖ
 . ه َّ خض حض جض  مص خص

  الضبط والفوائد /
 .الوحيد( وهو  خم حم)  وابلوام  سورة اؼبائدة  الثاٍلاؼبوض   -ٔ
يف  بشّب: ( ابغبق والبيلات بشّبٌ : ) اعبملة االمشائيةما جاء بودها ب ك  مضبط -ٕ

 يف  ه. البيلات، الثاٍليف اؼبائدة اؼبوض   اغبق، الوؿاؼبائدة اؼبوض  
 (؟. فَػَقْد َجاءُ   اضبط مواض  ) / ٕٖٛٔسااؿ ر   

يف السور ) اؼبائدة م ات   ثث(  فَػَقْد َجاءُ   وردت )/  ٕٖٛٔاعبواب ر   
" مائػػػدة  فَػَقػػْد َجػػػاءُ   ": ) ابعبملػػػة االمشػػػائية ومضػػب ما ( المفػػػاؿ -الموػػاـ  –

 -:(  ليما أمواـ المفاؿ
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٔ
 ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مثزث رث يت ىت  نت
 .اؼبائدة َّ

 مص  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٕ
 خف حف جف مغ جغ  مع جعمظ حط مض خض حض جض
 مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مقحق مف

 .المواـ َّ  جم هل
 نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ  رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٖ

 َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب
 .المفاؿ
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  الضبط والفوائد /
مػػػوف ملمػػػا مػػػ  اللػػػوف ( مػػػ بط  حض( يف اؼبائػػػدة، ويف الموػػػاـ )  ىف يث) 
 ػدة ربػط  ااؿ  لػى فػالمفاء اء ملما م  ف( م بط ال رئواـ، ويف المفاؿ ) مال

 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
  اك يق ىق( م  سورة اؼبائػدة جػاءت ) ٜٔ( و )ٚٔيف هناية اتيتْب ) م حاة /
 به ؽبما.( فامت مك لك

 (؟. َمِ يٌ  َوَبِشّبٌ  - َبِشٌّب َوَمِ ي ٌ  اضبط مواض  ) / ٖٖٛٔسااؿ ر   

فقػػط يف سػػورة اؼبائػػدة  واحػػدة مػػ ة(  َبِشػػٌّب َومَػػِ ي ٌ  وردت ) / ٖٖٛٔاعبػػواب ر ػػ  
 -: ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
 .اؼبائدة َّ ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت
 -(: " بداية السورة"  هود –يف السورة ) ال  اؼ  م  ففوردت  ( مَِ يٌ  َوَبِشّبٌ أما ) 

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

 .ال  اؼ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه

 .هود َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٕ

 يف    اؼبوضوْب سياؽ اتايت    الليب   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص . / م حاة
 (؟. ِإْذ َجَو َ  اضبط مواض  ) / ٖٗٛٔسااؿ ر   

 -(: الفتم –السور ) اؼبائدة  يف م  ف(  ِإْذ َجَو َ  وردت ) / ٖٗٛٔاعبواب ر   
 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري
  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٕ
 خئحئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
 .الفتم َّ  مب خب حب جب هئ مئ
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  الضبط والفوائد /
ائدة، وبوػدها مالػػ مي ( م   ينم  )  اؼبي ( م بط  ٰى ينبودها يف اؼبائدة ) 

 ا ػػدة  لػػى  تمفػػالفػاء ( مػػ   ملمػ   لمػػة ) الفػػاء ( مػػ بط  مل يكالفػتم )  يف
 .ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 (؟. مِّ  اْلَواَلِمْبَ  َأَحدٍ  - َأَحًدا اضبط مواض  ) / ٖ٘ٛٔسااؿ ر   

، اؼبائػدة يف   ػا  م  ف فوردت ( مِّ  اْلَواَلِمْبَ  َأَحًدا ) أما / ٖ٘ٛٔاعبواب ر   
الوؿ يف موسى  ليه الس ـ ؼبا  اؿ لقومه أفَّ   ر    ما   يات أحدا م  الواؼبْب، 
والثاٍل ؼبا  اؿ    ز وج  أمه مػ  ي فػ  مػل   بوػد إمػزاؿ اؼبائػدة فلػه  ػ اب   يو بػه 

 -:رب الواؼبْب لي أحد
 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -ٖ

 .ةاؼبائد َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٗ

 .اؼبائدة َّ  زب رب يئ ىئ
ل بوت ( وال – اؼ  يف السور ) ال م تْبفوردت أيضا  ( مِّ  اْلَواَلِمْبَ  َأَحدٍ  وأما )

يف  صة  ـو لوط  ليه  اؼبوضوْبيف اس  السورتْب و    الوْبوادَبؾ ح ؼ 
 -الس ـ:

 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -ٔ
 . اؼال  َّ حص مس

 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ -ٕ
 .الول بوت َّ  مث هت مت

يف سورة الشو اء اتية  خام ( يف موض   مِّ  اْلَواَلِمْبَ وردت )  م حاة /
( وردت  مِّ  اْلَواَلِمْبَ وب ا ت وف )   َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ(: ٘ٙٔ)

الول بوت (  –الشو اء  –ال  اؼ  – موضوافم ات يف السور ) اؼبائدة  طب 
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، وموُب ( الول بوت   فوا مائدتْب للشو اء ال ي  : )ابعبملة ا مشائية مضب ماو 
 ( أي سورة ال  اؼ، حٌب موض  الشو اء يف  صة  ـو لوط.  فوا)

 (؟. اَي ُموَسى َ اؿَ  - اَي ُموَسى َ اُلوا اضبط مواض  ) / ٖٙٛٔسااؿ ر   

يف السػػور ) اؼبائػػدة  مػػ ات سػػ (  اَي ُموَسػػى  َػػاُلواوردت )  / ٖٙٛٔاعبػػواب ر ػػ  
  َػاُلوا ")  :ابعبملػة االمشػائيةومضػب ما  ػه (،  – ثػ ث مواضػ  ال  اؼ – موضواف
 -:( لػػػ  ػػه " مائدة ال  اؼ اَي ُموَسى

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ مع جع مظ  حط مض

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ جه ين ىن من

 .ال  اؼ َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٖ
 يك ىك  مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ٱُّٱ -ٗ

 .ال  اؼ َّ من زن  رن مم ام يل ىل مل
 من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -٘

 .ال  اؼ َّ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ىن
 . ه َّ حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ

  الضبط والفوائد /
    اؼبواض  أت  صدر رية  دا اثٍل واثلث ال  اؼ. -ٔ
 يل ىلمػػ  ال ػػ اؼ وموضػ  سػػورة  ػػه ) الوؿق مػػا بوػػدها يف اؼبوضػ  ت ػاب -ٕ

( الحػػػػػػػب  مح جح(، وبوػػػػػػػدها يف ال ػػػػػػػ اؼ )  مم خم حم جم
( الحػػػػب  جن يم ىميف ال لمتػػػػْب، بيلمػػػػا يف  ػػػػه )  اللػػػػوفدوراف حػػػػ ؼ 
 ا ػػػدة اؼبوافقػػػػة ( م ب مػػػػا  لػػػى  جن( و )  ىممػػػ  )  اؽبمػػػزةدوراف حػػػ ؼ 

 .واةاورة
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 / لطيفة ةاشار 
َمػػػا فَػػػِْف وَسػػػى  َػػػاُلوا اَي مُ  ) ِإفَّ ِفيَمػػػا  َػْوًمػػػا َجبَّػػػارِيَ  َوِإانَّ لَػػػ  مَّػػػْدُخَلَما َحػػػٌبََّ خَيْ ُُجػػػوْا ِملػْ

َمػا فَػِْانَّ َداِخلُػوفَ  مَّػا  أَبَػًداِإانَّ لَػ  مَّػْدُخَلَما  َػاُلوْا اَي ُموَسػى  ) - (( اؼبائػدة ٕٕ) خَيْ ُُجػوْا ِملػْ
ؼبػاذا جػاءت  (( اؼبائػدة ٕٗ)فَػَقػاِت  ِإانَّ َهاُهلَػا َ اِ ػُدوَف َداُموْا ِفيَما َفاْذَهْ  أَمػَ  َورَبحػَك 

 -:( د. أضبد ال بيسيأبداً يف اتية الثامية ؟ ) 
َوِإْذ َ اَؿ ُموَسػى ِلَقْوِمػِه اَي  َػػْوـِ اذُْ ػُ وْا مِْوَمػَة اَّلّلِ َ لَػْيُ ْ  ِإْذ َجَوػَ  فِػيُ ْ   ) اتية تقوؿ

ػػػ  اْلَوػػػاَلِمَْب )أَمِبيَػػػاء َوَجَوَلُ ػػػ  محُلوً ػػػا وَ  ( اَي  َػػػػْوـِ اْدُخلُػػػوا ٕٓرَ ُ ػػػ  مَّػػػا  َْ يػُػػػْاِت َأَحػػػًدا مِّ
وا َ لَػػى أَْداَبرُِ ػػْ  فَػَتلَقِلبُػػوا َخاِسػػ ِيَ  ) َسػػَة الَّػػٍِب َ تَػػَ  اَّلّلُ َلُ ػػْ  َواَل تَػْ تَػػدح َقدَّ

ُ
( ٕٔاَلْرَض اؼب

َمػػا فَػػِْف خَيْ ُُجػػوْا  َػػاُلوا اَي ُموَسػػى ِإفَّ ِفيَمػػا  َػْوًمػػا َجبَّػػارِيَ  َوِإانَّ   لَػػ  مَّػػْدُخَلَما َحػػٌبََّ خَيْ ُُجػػوْا ِملػْ
َمػػػا فَػػػِْانَّ َداِخلُػػػوَف ) هػػػ ك أرحيػػػا و امػػػ   اصػػػمة الومػػػاليق والومػػػاليق أدػػػداء.  (( ِٕٕملػْ

رجلْب و ا يود  ب  موف و الػ  مػ   لمػائم  وأحبػاره  اؼبوػ وفْب ومسػا دي سػيدان 
(( خيػافوف ٖٕ) َ اَؿ َرُجػَ ِف ِمػَ  الَّػِ يَ  خَيَػاُفوفَ ) موسى  ليه الس ـ، م  أ اـر القـو 

   ػػز وجػػ  وخيػػافوف  لػػى بػػِب إسػػ ائي  وؽبػػ  صػػلة ابهلل سػػبِامه وتوػػاىل صػػلة  دسػػية 
ومػػػ  أصػػػِاب ال  امػػػات. إذا  ػػػػاف سػػػيدان موسػػػى  لػػػػدك موجػػػزات فمػػػ اف اغبػػػػ اف 

اُفوَف أَمْػَوػػػَ  اَّلّلُ َ َلْيِمَمػػػا اْدُخلُػػػوْا  َػػػاَؿ َرُجػػػَ ِف ِمػػػَ  الَّػػػِ يَ  خَيَػػػ ) الوايمػػػاف ؽبمػػػا   امػػػات 
لُػوْا ِإف ُ لػُت  محػْاِمِلَْب )  (( َٖٕ َلْيِمُ  اْلَباَب فََِْذا َدَخْلُتُموُك فَِْمَُّ ْ  َغػالُِبوَف َوَ لَػى اَّلّلِ فَػتَػوَ َّ

فقط اذهبوا للباب، رب  وا  ليً  وبقوا أسػبو اً  ػامً  وهػ  حيػاوروهن  وي لبػوف مػلم  أف 
تِ  ػػوا  لػػيً  ليصػػلوا إىل البػػاب ورب الوػػاؼبْب سػػيفتم ل ػػ  أبػػواب أرحيػػا  املػػة، وبوػػد ي

) َ اُلوْا اَي ُموَسى ِإانَّ َل  مَّْدُخَلَما أَبًَدا مَّا َداُموْا ِفيَما أسبوع م  اؼبفاوضات وا  لاع  الوا 
َوِإانَّ  )ؼبػاذا يف االيػة  بلمػا  ػالوا  .((َٕٗفاْذَهْ  أَمَ  َورَبحَك فَػَقاِت  ِإانَّ َهاُهَلا َ اِ ػُدوَف )

َما   َػاُلوْا اَي ُموَسػى ِإانَّ لَػ  مَّػْدُخَلَما  ) ( أبداً  )وهلا أضاؼ  (َل  مَّْدُخَلَما َحٌبََّ خَيْ ُُجوْا ِملػْ
بوػػد  ػػ  هػػ ا ا  لػػاع مػػ   ػػاؼبْب  ايمػػْب مػػ  حػػ ي   ػػ ديْب مػػ  أتبػػاع سػػيدان ( أَبَػػًدا 
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مػػوف  لػػد بػػِب إسػػ ائي  لولممػػ  وتومػػدوا  ػػالوا إف   موسػػى مػػ  أصػػِابه الواػػاـ وؿبَب 
 َػاُلوْا اَي ُموَسػى ِإانَّ  )أخ ان أمه ما إف تصلوا إىل الباب حٌب يفتم اؼبديلة ل    الوا أبداً 

 (( َٕٗل  مَّْدُخَلَما أَبًَدا مَّا َداُموْا ِفيَمػا َفاْذَهػْ  أَمػَ  َورَبحػَك فَػَقػاِت  ِإانَّ َهاُهلَػا َ اِ ػُدوَف )
لَػلَػػػا َوبَػػػػْْبَ اْلَقػػػْوـِ اْلَفاِسػػػِقَْب  ) ػػػاؿ  ُ ْؽ بَػيػْ  َػػػاَؿ َربِّ ِإٍّلِ ال أَْملِػػػُك ِإالَّ مَػْفِسػػػي َوَأِخػػػي فَػػػافػْ

بود أف بقوا  ادلوف هػ ي  اغبػ ي  يودػ  بػ  مػوف و الػ ، اسػبوع و   ( اؼبائدة( ٕ٘)
ِإانَّ لَػ  مَّػْدُخَلَما أَبَػًدا مَّػا َداُمػوْا َ اُلوْا اَي ُموَسى  )يتِ  وا دو ة أضافوا  لاداً جديداً  الوا 

إذا  ػػاف هػػ ا اعبػػداؿ وهػػ ا اؼبو ػػ  غػػّب اؼبتز ػػزع وا صػػ ار  لػػى الػػ أي والوػػودة  ( ِفيَمػػا
ابؼبفاوضػػات إىل مق ػػة الصػػف  مػػ  مسػػا دي مبػػيم  وهػػ  أمبيػػاء يف بوػػ  الػػ واايت أف 

اَي ُموَسػى ِإانَّ لَػ  مَّػْدُخَلَما  َػاُلوْا  )يود  ب  موف ميب  لد بو  اؼبفس ي  وم  ه ا  الوا 
َ اَؿ )ل ا  اؿ  (( ٕٗأَبًَدا مَّا َداُمواْ ِفيَما َفاْذَهْ  أَمَ  َورَبحَك فَػَقاِت  ِإانَّ َهاُهَلا َ اِ ُدوَف )

ْلَفاِسػػػػِقَْب فَِْمػََّمػػػا ؿُبَ ََّمػػػٌة َ لَػػػْيِمْ  أَْربَوِػػػَْب َسػػػػَلًة يَِتيُمػػػوَف يف اَلْرِض فَػػػَ  َصَْس َ لَػػػى اْلَقػػػْوـِ ا
جزاء  لى ه ا اؼبو  . رب الواؼبْب يف زم  المبياء  ا بم  ِبهن   هوا أربوْب ( (ٕٙ)

سلة، امتمى ه ا السلوب بود الليب ملسو هيلع هللا ىلص بوػدما جػاء رضبػة للوػاؼبْب. ا متقػاـ اعبمػا ي 
مػػػ  رب الوػػػاؼبْب  لػػػى أصػػػِاب الػػػدايانت الػػػ ي  يوصػػػوف  مػػػا  ػػػاف  بػػػ     ليػػػه 

 الص ة والس ـ  ام  صتيم  ريم ص ص  واتف امتمى.
القصػص  –مػ ات يف السػور ) ال ػ اؼ  ثػ ثفػوردت  ( اَي ُموَسػى َ اؿَ  )مواض  أما 

 -:( " يف ال  اؼ والقصص اَي ُموَسى َ اؿَ    أ ا ماـ "( )  موضواف
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 .ال  اؼ َّ ىن من خن

 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ -ٕ
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جضمص خص حص
 .القصص َّ  مق حق



 ٕٖٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -ٖ
 .القصص َّ  هن من خن حن جن مم

 الفػػوائػػد /
، ويف القصػػص (....يل ىل يف ال ػػ اؼ بوػػد أف افػػاؽ موسػػى  ػػاؿ لػػه   )

( ويف خس حس جس)ؼبػػػا أراد أف يػػػب و بوػػػدو ا فقػػػاؿ الوػػػدو ؼبوسػػػى  اؼبوضػػػ  الوؿ 
(  حم جم  هل ملاؼبوضػػػػػ  الثػػػػػاٍل ال جػػػػػ  الػػػػػ ي جػػػػػاء يسػػػػػوى و ػػػػػاؿ ؼبوسػػػػػى ) 

ُتكَ " اَي ُموَسػػػى  َػػػاَؿ  ) " : ومضػػػب م و لمػػػات  لِيَػْقتُػلُػػػوَؾ ( –َ َمػػػا  َػتَػْلػػػَ    - اْصػػػَ َفيػْ
 .(اَي ُموَسى َ اَؿ الضبط م  اتايت اؼبتواجدة فيما ) 

 شارة لطيفة /إ
ا أَْف أَرَاَد أَف يَػْبِ َو اِبلَّ )  َُما َ اَؿ اَي ُموَسى أَتُ ِيػُد أَف تَػْقتُػلَػِِب َ َمػا فَػَلمَّ ِ ي ُهَو َ ُدوٌّ ؽبَّ

( (  ػػػاف موسػػػى  ليػػػه السػػػ ـ ي يػػػد أف يضػػػ ب القب ػػػي ٜٔ)  َػتَػْلػػػَ  مَػْفًسػػػا اِبْلَْمػػػ ِ 
ليتلصػ  للمالػـو مػ  بػِب إسػ ائي . فموػػاداة القب ػي لإلسػ ائيلي واضػِة جػداً ول ػػ    

ػػػا أَْف أَرَاَد أَف يَػػػػْبِ َو   ػػػداوة، فلِػػػَ   ػػاؿ ربلػػػا )ي ػػ  بػػػْب موسػػػى وذاؾ القب ػػي أي  فَػَلمَّ
َُمػػا (؟ جوػػ     ػػداوة القب ػػي الاػػا  دػػاملة لإلسػػ ائيلي اؼبالػػػـو  اِبلَّػػِ ي ُهػػَو َ ػػُدوٌّ ؽبَّ

وؼبوسػػى  ليػػه السػػ ـ مػػ  أمػػه   ي ػػ  موػػادايً ؼبوسػػى وظاؼبػػاً لػػه. ومػػ ّد ذلػػك أف  ػػداوة 
  مو وفػػة متفشػػية يف ذلػػك الومػػد. وأمػػا ظلػػ  القب ػػي ال بػػاط لإلسػػ ائيليْب وظلممػػ  ؽبػػ

ؼبوسػى  ليػػه السػ ـ و داوتػػه لػه فألمػػه أراد أف يالػ  رجػػً  والالػ   ػػدو لػلف  موسػػى 
الٍب مشأت  لى ال مارة واللقػاء لت ػوف متميئػة غبمػ  رسػالة  . ولػ لك فقػد  ػّد   

 ظل  القب ي لآلخ ي  ظلماً ؼبوسى  ليه الس ـ.
 

 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٕٔ 

 (؟. َجبَّارِي َ  )    م ة وردت  لمة / ٖٚٛٔسااؿ ر   

 -(:الشو اء –اؼبائدة يف السور ) م  ف(  َجبَّارِي َ  وردت ) / ٖٚٛٔاعبواب ر   
 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ مع جع مظ  حط مض
 .الشو اء َّ حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
ة، داؼبائػػداؿ ( مػػ   خصمػػ  ) الػػداؿ ( مػػ بط  خص حص مسبوػػدها يف اؼبائػػدة ) 
 دػػػػْبمػػػػ  ال لمتػػػػْب مػػػػ   الشػػػػيلات( مػػػػ بط  خف حف جفو بلمػػػػا يف الشػػػػو اء ) 

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى  و اءشال
 (؟. ِإانَّ َل  مَّْدُخَلَما )    م ة وردت  لمة / ٖٛٛٔسااؿ ر   

   ػػا يف اؼبائػػدة، إال أمػػه   مػػ  ف(  اِإانَّ لَػػ  مَّػػْدُخَلمَ وردت )  / ٖٛٛٔاعبػػواب ر ػػ  
أ صػد ؿ )و  لمة أ  واوملما م   الواو( م بط  َل  مَّْدُخَلَما ِإانَّ وَ )  ابلواويف اؼبوض  الوؿ 
 -(:به اؼبوض  الوؿ

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ مع جع مظ  حط مض

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ جه ين ىن من
 (.ٖٙٛٔراج  السااؿ ) الثاٍل( يف اؼبوض   حم ؼباذا زيدت )/  م حاة

َما )    م ة وردت  لمة / ٜٖٛٔسااؿ ر     (؟. خَيُْ ُجواْ ِملػْ

َمػػػػا وردت ) / ٜٖٛٔاعبػػػػواب ر ػػػػ   يف السػػػػور ) اؼبائػػػػدة مػػػػ ات  أربػػػػ (  خَيْ ُُجػػػػوْا ِملػْ
 -(:السجدة  –اغبج  – يف مف  اتية موضواف

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ مع جع مظ  حط مض



 ٕٕٖ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اغبج َّ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ٱُّٱ -ٕ
  جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع  مظ حط مض ٱُّٱ -ٖ

 .السجدة َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك
  الضبط والفوائد /

 مق حق( ويف السػجدة ) جع مظ حط مض خض حض جضبودها يف اغبػج ) 
( يف اغبػػػػػج و  صت يف السػػػػػجدة  حض جض( أتػػػػػ  زايدة )  مك لك خك حك  جك
( يف اغبػج و لمػة  جع ب ما  لػى  ا ػدة الػزايدة للسػورة ال ػوؿ، وأتػ   لمػة )ومض
 جِػالػػ حػػاء( مػػ   جع ( يف السػػجدة: مضػػبط الػػٍب يف اغبػػج ِبف مػػ بط حػػاء )مك)

، والحػب اتيػة  ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  حػ ؼ مػ  اسػ  السػورة لى 
 اؼبوافقػػة  ا ػػدةا  لػػى ( يف مفػػ  اتيػػة فارب مػػا مومػػ معيف السػجدة سػػبقتما  لمػػة ) 

 .واةاورة
 (؟. الَِّ يَ  خَيَاُفوفَ  ) أي  وردت / ٜٖٓٔسااؿ ر   

 –يف السػػػػػور ) اؼبائػػػػػدة  مػػػػػ  ف(  الَّػػػػػِ يَ  خَيَػػػػاُفوفَ  وردت ) / ٜٖٓٔاعبػػػػواب ر ػػػػػ  
 -(: المواـ

  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ  جن مم خم حم جم هل مل خلحل جل

 مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٕ
 .المواـ َّ  حف جف مغ جغ

  الضبط والفوائد /
 جض  مص خص( وبوػػػػػػدها يف الموػػػػػػاـ )  مق حق مفبوػػػػػػدها يف اؼبائػػػػػػدة ) 

مػػ   اليػػاء(  بػػ   مفمػػ  )  الوػػْب:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما(  حض
 .اؼبوضوْب(  بوا بود ح يف اؽبمزة واللوف م   مص خص)
 
 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٕٖ 

 (؟. َربِّ ِإٍّلِ َ اَؿ  ) اضبط مواض  / ٜٖٔٔسااؿ ر   

 –يف السػػور ) اؼبائػػدة مػػ ات  شبػػاف(   َػػاَؿ َربِّ ِإٍّلِ  وردت ) / ٜٖٔٔاعبػػواب ر ػػ  
  ا ػػدة لػػى  ومضػػب ما ( مػػوح - ثػػ ث مواضػػ القصػػص  –الشػػو اء  –مػػ َل  –هػػود 
 -:ابلشو  الضبط

 أَيػحَما اغبَاِفُب ال َُّموْح  شَبَامَِيةٌ "   َاَؿ َربِّ ِإٍّلِ  "
 َو َاِء لػِ ُهوٍد َوَمْ ََلَ َوَثَ ُث ِ َصٍص لػِ مُوحْ َماِئَدُة الشح  

 .اؼبائدة َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -ٔ
 مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ

 .هود َّ رت يب ىب نب
  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱ -ٖ

 .م َل َّ ٰى ٰر
 .القصص َّ مل يك ىك  مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٗ
 .القصص َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱ -٘
 .القصص َّ خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ -ٙ
 .موح َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -ٚ

  الضبط والفوائد /
 سػياؽ اتيػةمػ  القصػص جػاء يف  الثػاٍلإال اؼبوضػ   صدر رية   اؼبواض  أت   -ٔ

 (. ىت نت  مت)  الفاءال ي جاء بزايدة  الوحيدوهو أيضا 
( مػػ   حيمػػ  )  اؼبػػي ( مػػ بط  ىي مي خي حي جي بوػػدها يف اؼبائػػدة ) -ٕ

 ا ػػدة ربػط حػػ ؼ مػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػابه مػػ  حػ ؼ مػػ  اسػػ   لػى ائدة مالػػػ مػي 
 .السورة

( ٍّمػ  ) الػواو( مػ بط  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّبودها يف هود )  -ٖ
 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػػ   لػى  هػود واومػ  

 .دو ه داؿملما   يبة يف ال س  م   وال اؿ، السورة



 ٕٖٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(  يه  ىه مػػػ  )اؼبيمػػػات ( مػػػ بط  يه  ىه مهبوػػػدها يف سػػػورة مػػػ َل )  -ٗ
 ا ػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػ   لػػى    يػػػميمػػات ممػ  

 .اس  السورة
 نث مث زث رث يت)  الثاٍل( ويف  يث ىث)  الوؿيف القصص: بودها يف  -٘

يف صبيػ   التػاء( الحاوا ادػَباؾ حػ ؼ  جخ مح جح)  الثالث( ويف  ىث
 فاحفاما ب ا الَبتي . ( جح - رث - ىثاؼبواض  ) 

( وهػػ ا الػد اء مشػػمور مػ  سػػيدان مػوح  ليػػه  مب خب حب جبويف مػوح )  -ٙ
 الس ـ يف بداية سورة موح.

 (؟. ال َأْمِلكُ  )    م ة وردت  لمة / ٕٜٖٔسااؿ ر   

 –يف السػػػػور ) اؼبائػػػػدة مػػػػ ات  أربػػػػ (  ال أَْملِػػػػكُ  وردت ) / ٕٜٖٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(:  اعب -يوم   –ال  اؼ 

 .اؼبائدة َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه  ىه مه ُّٱ -ٔ
 جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .ال  اؼ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه
 مج حج مث هت متخت  حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٖ

 .يوم  َّ جس مخ جخ مح جح
 .اعب  َّ من زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
 الوحيػدة( وهػي  ىي مي خيا  اؿ موسى  ليػه السػ ـ ) بودها يف اؼبائدة ؼب -ٔ

 (. مي خيالٍب أت  ) 
( حئ جئ يي ىييف سوريت ال  اؼ ويوم  ت ابق ال ي جاء  بلما وبوػدها ) -ٕ

 مئ خئويف يػػػػػوم  )  ( جن يم ىم مم خم حم جموبوػػػػػدها يف ال ػػػػػ اؼ ) 
أف اللفػػ   بػػػ  الضػػ  يف ال ػػ اؼ جػػػاءت يف  ولضػػب ما(،  مب خب حب جب هئ

 لض   ب  اللف  جاءت يف صفِة اليسار.صفِة اليمْب، ويف يوم  ا



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٕ٘ 

 الػزايدة  ا ػدة لػى  ومضب ما(  يل ىل(  ب  )  مليف اعب  أت  بزايدة )  -ٖ
 رن مم ام) لهنػػػػا اؼبوضػػػػ  الخػػػػّب (، وجػػػػاء بوػػػػدها ) اؼبتػػػػأخ  للموضػػػػ 
 - مي( وهلػػا اختلفػػ   ػػ  اب ػػي اؼبواضػػ  الػػٍب جػػاء فيمػػا  لمػػة ) زن
  (. حئ
 (؟. بَِوَْب َسَلةً أَرْ     م ة وردت  لمة ) / ٖٜٖٔسااؿ ر   

 –يف السػػػور ) اؼبائػػػدة  مػػػ  ف(  َأْرَبوِػػػَْب َسػػػَلةً  وردت )/  ٖٜٖٔاعبػػػواب ر ػػػ  
التيػػه يف اؼبائػػدة : ) اعبملػػة االمشػػائيةالػػ ي جػػاء بوػػدها بػػ ك  ومضػػبط ( الحقػاؼ

 -:( والش   يف الحقاؼ
 ىب نب زبمب رب يئ  نئىئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ مت  زت رت يب
 حن جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من خن
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .الحقاؼ َّ مت زت رت يب ىب نب مب زبرب  يئ ىئ

( و  اْلَفاِسػػِقْبَ  فَػػ َ َصَْس َ لَػػى اْلَقػػْوـِ   يػػ  تضػػبط ) / ٜٖٗٔسػػااؿ ر ػػ  
 ( يف سورة اؼبائدة؟.اْلَ اِف ِي َ  َف َ َصَْس َ َلى اْلَقْوـِ )

 -  هي:اؼبواض/  ٜٖٗٔاعبواب ر   
 نب مبزب رب يئ  ىئنئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ مت  زت رت يب ىب
 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -ٕ

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري
 .اؼبائدة َّ مث  هت مت خت حت جت مبهب خب



 ٕٖٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  / الضبط
  ىه مه ٱُّٱ(  بله آبية امتم    زت رت يب ىب نب)  الوؿاؼبوض  

 َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه

 مت خت حت جت )  الثاٍلويف اؼبوض   ( يف اتيتْب،  زتم بط  لمة )
يف مف  اتية فل ب ما م   لمة  ( مب( سبقتما  لمة )  هت

 (  لى  ا دة اؼبوافقة واةاورة.هت)

يف ال  ـ م  موسى خبصػوص  ومػه الػ ي   الوىلالف ؽ ظاه  لف اتية  فائدة /
َما أَبَػًدا َمػا َداُمػوا ِفيَمػا  َػاُلوا اَي ُموَسػى ِإانَّ لَػْ  مَػْدُخلَ  امتلووا    القتاؿ فقاؿ تواىل )

( و ػـو موسػػى ليسػوا  فػػاراً  (َٕٗفاْذَهػْ  أَمْػػَ  َوَربحػَك فَػَقػػاِتَ  ِإانَّ َهاُهلَػا َ اِ ػػُدوَف )
وإ ا  اموا ماملْب به و  تواىل مّزؿ  ليم  اؼبّ  والسلو  فبلػو إسػ ائي  إذف ليسػوا  

 . فاراً وال دي   أف يقاؿ  لم   اف وف
 ُػػْ  اَي  فاػب ػػاب لل سػوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف خ ابػػه لهػ  ال تػػاب ) الثاميػةة أمػا يف اتيػػ

يػػَ  َوَمػػا أُمْػػزَِؿ ِإلَػػْيُ ْ  ِمػػْ   قبِْ َأْهػػَ  اْلِ تَػػاِب َلْسػػُتْ  َ لَػػى َدػػْيٍء َحػػٌبَّ ُتِقيُمػػوا التػَّػػْوَراَة َواْ ِ
ُمْ  َما أُْمزَِؿ ِإلَ  ْيَك ِمْ  َربَِّك  ُْ َيااًن وَُ ْفً ا َفَ  َصَْس َ َلى اْلَقْوـِ َربُِّ ْ  َولََيزِيَدفَّ َ ِثّبًا ِملػْ

ُمْ  َمػػا  ( فمػػاالء  فػػ ة  مػػا جػػاء يف  ولػػه توػػاىل )(ٛٙاْلَ ػػاِف ِيَ  ) َولََيزِيػػَدفَّ َ ثِػػّبًا ِمػػلػْ
وؽبػػػػ ا جػػػػاءت  لمػػػػة ال ػػػػاف ي  يف هنايػػػػة  ( أُمْػػػػزَِؿ ِإلَْيػػػػَك ِمػػػػْ  َربِّػػػػَك  ُْ يَػػػػااًن وَُ ْفػػػػً ا

 (د. فاض  السام ائي)اتية.
 (؟. َواْتُ  َ َلْيِمْ  مَػَبأَ )  اضبط مواض  / ٜٖ٘ٔسااؿ ر   

مػػػػػ ات يف السػػػػػور  أربػػػػػ (  َواتْػػػػػُ  َ لَػػػػػْيِمْ  مَػبَػػػػػأَ وردت ) /  ٜٖ٘ٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ  
 -(:الشو اء -يوم   –ال  اؼ  –اؼبائدة )



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٔ
 من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك
 .دةاؼبائ َّ نن

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٕ
 .ال  اؼ َّ جئ يي ىي

 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن
 .يوم  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .الشو اء َّ ىك مك لك  اك يق ٱُّٱ -ٗ
  الضبط والفوائد /

 (. مائدة ال  اؼ لػ يوم  والشو اء: ) ابعبملة ا مشائية الربوةاؼبواض   مضبط -ٔ
مػي  و داؿ ( مػ   مث م  )اؼبي  و الداؿ ( م بط  نث مث زثها يف اؼبائدة ) بود -ٕ

مػػػػػ   اؽبمػػػػػزات( مػػػػػ بط  ين ىن ننة، وبوػػػػػدها يف ال ػػػػػ اؼ ) دائمالػػػػػػ
اللػػػوف ( مػػػ بط  جم  اؼ، وبوػػػدها يف يػػػوم  ) أالػػػػ  ػػػزةال لمػػػات الث ثػػػة مػػػ  

( مػػ بط مك ، وبوػػدها يف الشػػو اء )وممػػ  يػػ اللػػوفو الػػواو ملمػػا مػػ   الػػواوو 
 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ   لػػى  ءا  مػػ  الشػػو الػػ اءو اؽبمػػزة ملمػػا مػػ   لػػ اءاو اؽبمػػزة 

 .اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 (؟.  ُػْ اَبانً  )    م ة وردت  لمة / ٜٖٙٔسااؿ ر   

 -(:الحقاؼ –اؼبائدة يف السور ) م  ف(   ُػْ اَبانً  وردت ) / ٜٖٙٔاعبواب ر   
 مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ نن من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك
 هن منخن حن جن  ممخم حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ -ٕ

 .الحقاؼ َّ  حي جي ٰه مه جه



 ٕٖٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. ِلََحِدِ َا – اَأَحُد َُ  – َأَحِدِ َا ) اضبط مواض  / ٜٖٚٔسااؿ ر   

واحػػػػدة فقػػػػط يف سػػػػورة اؼبائػػػػدة،  مػػػػ ة(  َأَحػػػػِدِ َا وردت ) / ٜٖٚٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -:ولاية ابتية الوحيدة ا دة ال لى  ومضب ما

 مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ نن من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك

ا س اء (  –اللِ   –م ات يف السور ) يوس   ث ثفوردت  (ا َأَحُد َُ  أما )
 -(:" يوس  واللِ   س اء ا َأَحُد َُ  " : )ا مشائية ابعبملة ومضب ما

 خص حص مس خسحس جس مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت ٱُّٱ -ٔ
  مف خف حف جفمغ جغ معجع مظ حط مض خض  حض جض مص
 .يوس  َّ مق حق

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٕ

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 .اللِ  َّ مئ خئ حئ جئ

 ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٖ

 .ا س اء َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي

  الضبط والفوائد /
 ا صوي  ال  اي م  يوس   ليه الس ـ. يف يوس  يف  صة الَفتَػَياِف الل ي   لبو  -ٔ
 اللِ   صة الب   وم  َيم  ابلودؿ.يف  -ٕ
 .اَأَحُد َُ  لد بلوغ الوالدي  ال      ا أوويف ا س اء يف أدم  رية   -ٖ

  خس حس ٱُّٱ(:ٕٖفقط يف سورة ال م  اتية ) م ة واحدة( فوردت  ِلََحِدِ َاأما ) 

  َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 .الوحيدة ابتية الولاية  ا دة لى  ب ماومض



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. ِمَ  اْلُمتَِّقْبَ  )    م ة وردت  لمة / ٜٖٛٔسااؿ ر   

 (الزمػػ  –اؼبائػػدة يف السػػور ) مػػ  ف(  ِمػػَ  اْلُمتَِّقػػْبَ  وردت ) / ٜٖٛٔاعبػػواب ر ػػ  
 -(: " ؽب  مائدة ِمَ  اْلُمتَِّقْبَ  " ُزَم ٌ )  :اعبملة ا مشائيةب ك  ومضب ما

 مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ نن من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك

 .الزم  َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 (اْلَوػػػاَلِمْبَ  اَّلّلُ َربح ) (اْلَوػػػاَلِمْبَ  اَّلّلَ َربَّ ) اضػػػبط مواضػػػ  / ٜٜٖٔسػػػااؿ ر ػػػ  

 ؟.(اْلَواَلِمْبَ  اَّللَِّ َربِّ )

 –يف السػػػور ) اؼبائػػػدة  مػػػ  ف(  اْلَوػػػاَلِمْبَ  اَّلّلَ َربَّ  وردت ) / ٜٜٖٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -:( هئ مئوت ابق ال ي جاء  بلما )  ( اغبش 

  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ مب خب حب

 حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ
 .اغبش  َّ  حم جم هل مل خل

 –القصص  –م ات يف السور ) ال  اؼ  ث ثفوردت  ( اْلَواَلِمْبَ  اَّلّلُ َربح  أما )
 -غاف  (:

 ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٔ
 ىننن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 .ال  اؼ َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ -ٕ
 .القصص َّ مت زت  رت يب ىب نب مب زب



 ٖٖٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -ٖ
 جب هئ مئخئ حئ جئ ييىي  ني مي زي
 .غاف  َّ مب خب  حب

 .الت وي  َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ -ٗ

  ضبط والفوائد /ال
يف غػاف   الفػاء( بػزايدة  هئ( و )  نييف ال  اؼ وغػاف  جػاء  بلمػا )  -ٔ

اؽبمػػزة ، والحػػب ادػَباؾ أحػ ؼ  ا ػدة الػػزايدة للموضػ  اؼبتػأخ  لػى  ومضػب ما
 يف اس  السورتْب. ال اءو  الفاءو 

لػػػػػو الحاػػػػػت  يف سػػػػػورة القصػػػػػص  بلمػػػػػا لوجػػػػػدمت امػػػػػه ايضػػػػػا اتػػػػػى فيمػػػػػا  لمػػػػػة  -ٕ
 ما ال  ة.تسبق ث ثةال: اؼبواض  إذف(، ىئ)
  ىل  ُّٱ(:ٛفقػػط يف سػورة اللمػػ  اتيػػة ) مػػ ة واحػدة( فػوردت  اْلَوػػاَلِمْبَ  اَّللَِّ َربِّ وأمػا ) 
 ومضػػػػػػب ما َّ ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 .الولاية ابتية الوحيدة ا دة  لى 

 (؟. ِإٍّلِ أُرِيُد َأف )   م ة وردت  / ٓٓٗٔسااؿ ر   

 –يف السػػػػػػػور ) اؼبائػػػػػػػدة  مػػػػػػ  ف(  ِإٍّلِ أُرِيػػػػػػػُد أَف ت )ورد / ٓٓٗٔاعبػػػػػػواب ر ػػػػػػػ  
 -(: القصص

 مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ حس جس

 مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ -ٕ
 حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض
 .القصص َّ حك جك  مق

  الضبط والفوائد /
ملمػػػا مػػػ  القػػػاؼ  ( يف سػػػورة القصػػػص و  صت يف اؼبائػػػدة واربػػػط هتأتػػػى  بلمػػػا ) 

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى  صصقال اؼ 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. فَػَتُ وَف ِم ْ  )وردت  أي  / ٔٓٗٔسااؿ ر   

 –يف السػػػور ) اؼبائػػػدة مػػػ ات  أربػػػ (  فَػَتُ ػػػوَف ِمػػػ ْ  وردت ) / ٔٓٗٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 فَػَتُ ػوَف ِمػ ْ   ػ أ يػوم  ")  :ابعبملة ا مشػائية ومضب ما ( الشو اء -يوم   –المواـ 

 -:( " يف مائدة المواـ والشو اء
 مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ حس جس
 مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ -ٕ

 مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل
 .المواـ َّ  جي ٰه

 .يوم  َّ حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ٱُّٱ -ٖ
 .الشو اء َّ ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٗ

  لفوائد /الضبط وا
دة، ئػػاؼبا  ػػزة( مػػ   مجمػػ  )  اؽبمػػزة( مػػ بط  جح مجبوػػدها يف اؼبائػػدة ) 
، وبوػدها يف يػػوم  ـالموػػامػي  ملمػا مػػ  اؼبػػي  ( مػ بط  ٰهوبوػدها يف الموػػاـ ) 

( مػػ بط  نب، وبوػدها يف الشػػو اء )  يػػومسػػْب ملمػػا مػ  السػػْب ( مػ بط جف)
وض  اؼبتشابه م  ح ؼ مػ   ا دة ربط ح ؼ م  اؼب لى   اءوالش ْب ملما م  الوْب 

 .اس  السورة
َِاِب اللَّارِ     م ة وردت ) / ٕٓٗٔسااؿ ر     (؟. ِمْ  َأْص

اِب اللَّارِ  وردت )/  ٕٓٗٔاعبواب ر    َِ يف السور ) اؼبائػدة  م  ف(  ِمْ  َأْص
 -(: الزم  –
 مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ حس جس
 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -ٕ



 ٕٖٖ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب
 .الزم  َّ مص  خص حص مس خس حس

 (؟. َوَذِلَك َجَزاء الاَّاِلِمْبَ  ) اضبط مواض  / ٖٓٗٔسااؿ ر   

يف السػور ) اؼبائػدة  مػ  ف(  َوَذلِػَك َجػزَاء الاَّػاِلِمْبَ  وردت ) / ٖٓٗٔاعبػواب ر ػ  
 -(: اغبش  –
 حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس
 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اغبش  َّ َّ..... جي يه ىه  مه جه ين ىن من
  الضبط والفوائد /

 خن( وبوػػػػػػدها يف اغبشػػػػػػ  )  مص خص حص مس  خسبوػػػػػػدها يف اؼبائػػػػػػدة ) 
  خسمػػ  ) الفػاء:  ا ػدة الَبتيػ  اؽبجػائي لػى  ومضػب مما(  جه ين ىن من
 (. خنم  )  الياء(  ب  مس

 (؟. فَػَقتَػَلهُ  )أي  وردت  لمة  / ٗٓٗٔسااؿ ر   

 -ال م  (: –يف السور ) اؼبائدة  م  ف(  فَػَقتَػَلهُ وردت )  / ٗٓٗٔاعبواب ر   
 .اؼبائدة َّ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس  ٱُّٱ -ٔ
 مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من ُّٱ -ٕ

 .ال م  َّ  مث هت
  الضبط والفوائد /

 مي خي حي ( وبوػػدها يف ال مػػ  ) مض خض حضبوػػدها يف اؼبائػػدة )  -ٔ
( حضم  ) الفاء:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما ( هئ مئ هي
 (. حي م  ) الياء ب  

 .الفاءات( تتاب   حض -جض  -  خسالحب سورة اؼبائدة )  -ٕ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 َفَأْصػَبمَ  ) ( اػْبَاِسػ ِي َ  َفَأْصػَبَم ِمػ َ  ) اضبط ختاـ اتيتػْب / ٘ٓٗٔسااؿ ر   
 ؟.( م  سورة اؼبائدة اللَّاِدِمْبَ  ِم َ 

 -:اؼبواض  هي / ٘ٓٗٔاب ر   اعبو 
 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس  ٹٱٹٱُّٱ
 مك لك خك حك جكمق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 .اؼبائدة َّ  خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل
  / الضبط

 ا ػػػػدة الَبتيػػػػ  (  لػػػػى  حنمػػػػ  )  اللػػػػوف(  بػػػػ   مضمػػػػ  )  اػبػػػػاء -ٔ
 .اؽبجائي

 لمػػػة   مػػػوفملمػػػا مػػػ   اللػػػوف( مػػػ بط  حنأتػػػ   لمػػػة )  الثػػػاٍليف اؼبوضػػ   -ٕ
 (. أ صد با اؼبوض  الثاٍلي ) مػاث
: الثاميػة: بود أف  تػ  أخػاك أصػبم مػ  اػباسػ ي  يف الػدميا والخػ ة، أمػا الوىل فائدة /

فْمه أصبم م  اللادمْب لمه ضب  أخػاك  لػى  لقػه ولوػدـ اهتدائػه للػدف  الػ ي تولمػه 
 م  ال  اب.
 ( هي الوحيدة يف الق رف ال  َل. حن جن مم)  م حاة /

 (؟. َأُ وفَ  فْ ِلَ  - َأُ وفَ  َأفْ  )اضبط مواض   / ٙٓٗٔ  سااؿ ر 

 -البقػػػػ ة يف السػػػػور ) مػػػػ ات  سػػػػ (  َأُ ػػػػوفَ  َأفْ  وردت ) / ٙٓٗٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(: اللم  - موضوافيوم   –المواـ  –اؼبائدة 

  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -ٔ
 .البق ة َّ مث هت مت خت حت جت هب مب خبحب

 حك جكمق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٕ
 جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك
 .اؼبائدة َّ  خن حن

 هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٖ



 ٖٖٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .المواـ َّ مج حج مث هت  مت حتخت جت هب مب خب حب جب
 ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب  زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٗ

 .يوم  َّ  رث يت
 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ -٘

 .يوم  َّ خف حف جف مغ جغ  مع جعمظ حط مض خض حض
 يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٙ

 .اللم  َّ نب مب  زب رب
  الضبط والفوائد /

هػػػاء ( مػػػ   هت مػػ   لمػػػة )اؽبػػػاء ( مػػػ بط  هت متبوػػدها يف البقػػػ ة )  -ٔ
(  حلمػ   لمػػة )  اؼبػي ( مػ بط  مل  خل حل، وبوػدها يف اؼبائػدة ) كالبقػ  
مػػ    الػػ ـو اؽبمػػزة ( مػػ بط  حت جت هبائدة، وبوػػدها يف الموػػاـ ) مالػػػ مػػي مػػ  

 ا دة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ   لى مواـ لم  اـ ال و اؽبمزة ( مه  هب لمة ) 
 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 مغ جغ)  الثػػػاٍل( و  يت ىت نت مت) الوؿ يف سػػورة يػػوم  اؼبوضػػ   -ٕ
الـ  ( مػػػػ   يتمػػػػ   لمػػػػة ) الػػػػ ـ (، اؼبوضػػػػ  الوؿ مػػػػ بط  حف جف

(، حف( وه ػػػ ا تولػػػ  أف الثػػػاٍل ) أ صػػػد بػػػه اؼبوضػػػ  الوؿ)  ؿ لمػػػة أو 
(  ي  دار ا ديػاف  حفالٍب وردت فيما  لمة )  والحب الصفِة الخّبة

 رَملَػػػ ْ فَػلَػػػْواَل َ امَػػػْ   َػْ يَػػػٌة يف هػػ ك الصػػػفِة حػػػٌب ت ب مػػػا مومػػػا وال تلسػػػاها: )
يًوػػا  تَمػػ َ َولَػػْو َدػػاء رَبحػػَك ) –( ٜٛ...ِإديَامُػَمػػافَػلَػَفَوَمػػا  َمػػ  يف اَلْرِض ُ لحُمػػْ  صبَِ

ِإالَّ  تُػػػْاِم َ َوَمػا َ ػػاَف لِػلَػْفٍ  أَف  {ٜٜ} ُمػْاِمِلْبَ ومُػػوْا أََفأَمػَ  ُتْ ػ ُِك اللَّػػاَس َحػٌبَّ َي ُ 
ػػَماَواِت َواَلْرِض َوَمػػا تُػْ ػػِِب اتاَيُت ) – (.....ِبِِْذِف اَّللِّ   ُػػِ  اماُػػُ وْا َمػػاَذا يف السَّ

ػػػي ُرُسػػػَلَلا َوالَّػػِ يَ  رَملُػػػواْ ) –( َٔٓٔواللحػػُ ُر َ ػػػ   َػػػػْوـٍ الَّ يُػْاِملُػػوَف  َ ػػػَ ِلَك   مثَّ مُػَلجِّ
َلا مُلِج اْلُمْاِمِلْبَ  َحقًّا  ( فامتبه اي لبي .ٖٓٔ َ َليػْ

مػ  سػػورة  الوؿ( وت ػػابق مػ  اؼبوضػػ   مب  زب رب يئ ىئيف اللمػ  )  -ٖ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 الثالػثمػ  يػوم  وموضػ  اللمػ  وهػو  الوؿيوم  سباماً، و ليه ي وف اؼبوض  
 مػػ  أي اؼبوضػػ  الثػػاٍل)  موضػػ  الوسػػط( بيلمػػا مب  زب رب يئ ىئ)

هػػػ ك  لػػػى  الث ثػػػةاؼبواضػػػ   ومضػػػبط( حف جف مغ جغ  مع( ) يػػػوم 
 . ا دة اخت ؼ الوسط بْب ال  فْب اؼبتشابْب

 (:ٕٔيف سورة الزم  اتية ) م ة واحدة فقط ال ـ( فوردت بزايدة  َأُ وفَ  فْ ِلَ أما ) 
  . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ضب ماوم َّ ين ىن من  خن حن جن ٱُّٱ

 لِِمثْػػػػ ِ  - َهػػػػَ ا دبِثْػػػػ ِ  - َهػػػػَ ا ثْػػػػ َ مِ ) اضػػػػبط مواضػػػػ  / ٚٓٗٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  
 (؟.َهَ ا

 –اؼبائػػػػػدة يف السػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  َهػػػػػَ ا ِمثْػػػػػ َ  وردت )/  ٚٓٗٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػ  
 -(:المفاؿ

 حك جكمق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٔ
 مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك
 .اؼبائدة َّ  خن حن جن

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ
 .المفاؿ َّ مت خت  حت جت
  والفوائد /الضبط 

  حت جت هب مب( وبوػػػػػػػػػػدها يف المفػػػػػػػػػػاؿ ) ملبوػػػػػػػػػػدها يف اؼبائػػػػػػػػػػدة ) 
(  بػػػ  ملمػػػ  ) الػػػ ـ:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما( خت

 اللػوفو  اؽبمػزة( مػ   هب مبمػ  )  اللػوفو  اؽبمػزة(، وأيضػا مػ بط هب مبم  ) اللوف
 ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػػ  اؼبتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػ  اسػػػ   لػػػى  فاؿأممػػػ  الػػػػ
 .ةالسور 
 -:واحدة م ة( فوردت    ملمما  َهَ ا ِلِمْث ِ  - َهَ ا دبِْث ِ أما ) 



 ٖٖٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ٱُّٱ -ٔ

 .ا س اء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 .الصافات َّ يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت ُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
تسػػػبق  البػػػاء( و  مث زث( وريػػػة الصػػػافات )  جي يهالحػػػب ريػػػة ا سػػػ اء )  -ٔ

 .  اؽبجائيالَبتييف  ال ـ
( مػ  ىيمػ  ) البػاء( مػ بط  ىي مي خيوردت يف ريػة ا سػ اء بوػدها )  -ٕ

( م بط  يت ىت نت مت زت(، ويف الصافات  بلما آبية )  جي يه)  ابء
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة (  لى مث زث)  الـ( م   نتم  )  ال ـ

 (؟. َ َلى َبِِب ِإْسَ ائِي َ  )   م ة وردت  / ٛٓٗٔسااؿ ر   

يف السور ) اؼبائدة م ات  ث ث(  َ َلى َبِِب ِإْس َائِي َ  وردت ) / ٛٓٗٔاعبواب ر   
(،  ػػ   لػػى مائػػدة ال ػػ اؼ : ) ابعبملػػة االمشػػائية ومضػػب ما ( اللمػػ  -ال ػػ اؼ  –

(  بػ   يلم  )  ال اؼ( و  جه -  حص - يلواضبط ال ي جاء  بلما ) 
 -:ياؽبجائ الَبتي   ا دة(  لى  جهم  )  الياء(  ب    حصم  )  الواو
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي ىي مي
 .اؼبائدة َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٕ
 جعمظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس حس
 .ال  اؼ َّ  جك.....حف جف  مغ جغ مع

 .اللم  َّ هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن ُّٱٱ -ٖ
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 يف  اْلَفَسػػػػػػػادِ )  ( اٍد يف اَلْرضِ َفَسػػػػػػ ) اضػػػػػػبط مواضػػػػػػػ  / ٜٓٗٔسػػػػػػااؿ ر ػػػػػػػ  
 ؟.( اْلَفَساَد يف اْلَْرضِ  ( )اَلْرضِ 

فقػػط و مػػا  مػػ ة واحػػدة ػػ  واحػػدة مػػ  هػ ك الصػػيغ وردت  / ٜٓٗٔاعبػواب ر ػػ  
 -يلي:
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي ىي
 .اؼبائدة َّ رب يئ ىئ نئ مئ

 جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص  ٱُّٱ -ٕ
 خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق مف خف حف

 .هود َّ هل مل
 لك خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -ٖ

 .القصص َّ  من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  مكجل
  الضبط والفوائد /

 أت  يف اؼبائدة ب  اؿ التو ي  الهنا م تب ة دبا  بلما م   ت  او فساد.  -ٔ
 لى ود هاء ه( م   جعم   لمة )  اؽباء( م بط  مع جع بلما يف هود )  -ٕ

، و لمػػػة  ا ػػدة ربػػط حػػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػػ ؼ مػػ  اسػػػ  السػػورة
 ( معلهنا سبق  حب ؼ ج  )  م سورة الداؿ(   جغ)

( مف  اغب وؼ فيممػا  خل حل( فارب ما م  )  مضويف القصص بدأت اتية )  -ٖ
والحػػػب  مفتوحػػػة(  ملمػػػ   لمػػػة )  والػػػداؿ.  ا ػػػدة اؼبوافقػػػة واةػػػاورة لػػػى 

(  يػػػػػػ  أف اغبػػػػػػ وؼ  مك - خف  حف جف - مظال لمػػػػػػات  بلمػػػػػػا ) 
 الخّبة ملما مفتوحة.

َا ) اضبط مواض  ال لمة / ٓٔٗٔسااؿ ر     (؟. َفَ َأ َّ

َا وردت ) / ٓٔٗٔاعبواب ر     موضػواف يف السػور ) اؼبائػدةم ات  ث ث(  َفَ َأ َّ
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َػا ": ) ابعبملػة ا مشػائية ومضػب ما  ( اغبػج – اتية مف  يف مائػدتْب  ُمِصػَب ْ "  َفَ َأ َّ
 -:( لهنا وردت م تْب يف مف  اتية م  اؼبائدة مائدتْب( و ل  )  للِجاج

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي ىي
 .اؼبائدة َّ رب يئ ىئ نئ مئ

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اغبج َّ خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن

  الضبط والفوائد /
( و ػػػػ ا أتػػػػ  بوػػػػدها،   ىهأتػػػػ   لمػػػػة )  الوؿيف اؼبائػػػػدة:  بلمػػػػا يف اؼبوضػػػػ   -ٔ

  ( ا حياء. ىي( وبودها )  خي بلما )  الثاٍلواؼبوض  
 اغبػػاء(   يبػػة يف ال سػػ  مػػ    جنمػػ  )  اػبػػاء(  خن  حن جنبوػػدها يف اغبػػج )  -ٕ

 .ِجم  الػ اعبي و 
يًوااللَّ  )   م ة وردت  / ٔٔٗٔسااؿ ر     (؟. اَس صبَِ

يًوػػػا وردت ) / ٔٔٗٔاعبػػػواب ر ػػػ   مػػػ ات يف السػػػور ) اؼبائػػػدة  ثػػػ ث(  اللَّػػػاَس صبَِ
 :ابعبملة ا مشائية ومضب ماال  د (   – اتية مف  يف موضواف

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر  يي ىي
 .اؼبائدة َّ رب يئ ىئ نئ مئ

 مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ
 ام ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث
  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
 .ال  د َّ مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ
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  الضبط والفوائد /
 تػػ  وإحيػػاء  بلمػػا يف اؼبائػػدة  مػػا مػػ  مولػػا يف السػػااؿ السػػابق، واؽبدايػػة  بلمػػا يف 

 ا ػدة ربػط حػ ؼ  لى  د  ال داؿملما م   الداؿ( م بط  ىل مل يكال  د ) 
 .م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 (يَػتَػَوفػَّْومَػُم ْ  - اِبْلبَػيَِّلاتِ  ُرُسُلَلا َجاءتْػُم ْ )اضبط مواض   / ٕٔٗٔسااؿ ر   
ُم ْ  - َوَجاءتْػُم ْ  - َجاءتْػُم ْ ) ْتِيِم ْ  - أَتَػتػْ  ؟.(اِبْلبَػيَِّلاتِ  ُرُسُلُم  صَّ

 –يف السػور ) اؼبائػدة  م  ف(  ُرُسُلَلا َجاءتْػُم ْ  )وردت /  ٕٔٗٔاعبواب ر   
 -(: ال  اؼ

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي ىي مي
 .اؼبائدة َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

 لك خك حكجك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٕ
 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خلحل جل مك
 هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰهمه جه هن من
 .ل  اؼا َّ  مت

  الضبط والفوائد /
(  ٍّيف القػػ رف ال ػػػ َل أتػػ  بلفػػػب )  موضػػػوْب أوؿ مػػا ت حاػػوف أف  -ٔ

(، وتػػػػ      ُرُسػػػػُلُم ال ػػػػ اؼ أتػػػػ  )  اثٍلال ػػػػ اؼ لمػػػػه يف  أوؿاؼبائػػػػدة و 
يف القػػػػ رف يف  وحيػػػػدة( الػػػػٍب أتػػػػ   خم( مػػػػ   لمػػػػة ) ٍّ لمػػػػة )
 (. َّم  ال  اؼ واب ي اؼبواض  أت  )  الوؿاؼبوض  

 ومضػب مما(  خم( ويف ال ػ اؼ )  َّرة اؼبائدة بودها ) يف سو  -ٕ
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 اليػػػػػػػاء(  بػػػػػػػ   َّمػػػػػػػ  )  البػػػػػػػاء:  ا ػػػػػػػدة الَبتيػػػػػػػ  اؽبجػػػػػػػائي لػػػػػػػى 
 ؼال ػػ افػػاء ( مػػ   خممػػ   لمػػة ) الفػػاء (. وأيضػػاً مػػ بط خم)

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى 
بػػه المبيػػاء  ػػدا موضػػ  ال ػػ اؼ ( يقصػػد  ُرُسػػُلُم  ػػ  اؼبواضػػ  الػػٍب أتػػ  بػػا )  -ٖ

 ( فاؼبقصود ب  اؼب ئ ة. خم حم( أت  ) ٖٚالوؿ اتية )
 يفواو مواضػ  بػػ   أربػ ( فمػػي  مػا يلػي:  اِبْلبَػيِّلَػاتِ  ُرُسػُلُم  َوَجػاءتْػُم ْ  - َجػاءتْػُم ْ  )أمػا 

 -(:اؼبوض  الثاٍلغاف   –فا    –إب اهي   – اؼبوض  الثاٍلالسور ) ال  اؼ 
 ىي ني مي  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ

 .ال  اؼ َّ حت جت هب مب خب حب جب  مئهئ خئ حئ جئ يي
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ

 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل
 .إب اهي  َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -ٖ
 .فا   َّ ىك مك  لك

 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٗ
 .غاف  َّ مخ جخ مح جح

  /الضبط والفوائد 
: ابعبملػة االمشػائية ومضػب ما، الربوػةيف اظبػاء صبيػ  السػورة  الػ اءادػَبؾ حػ ؼ  -ٔ

 (.  ؼ إب اهي  الفا   وال اف )
 يي ىي ني(: )  االسػػػػتمزاءأو  ال فػػػ أو  الت ػػػػ ي إمػػػا أف َييت مومػػػا )  -ٕ

( ىف يث  ىث نث مث زث رث( يف ال ػػػػػػػػػ اؼ و ) مئ خئ حئ جئ
( يف يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن ننيف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ، و )

 (. جخ مح جح مج حج مثغاف  ) إب اهي ، ويف 
( ايضػػا ورد فيمػػا  هب مب خبالحاػػوا ال لمػػات الػػٍب أتػػ  بوػػد )  -ٖ
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،  ػػدا يف غػاف  ( جت ) ( يف فػا   و اك ( إبػ اهي  ) نن: ) الػ اءحػ ؼ 
 الفاء( م بط  مئ خئ حئ جئ يي ىي نيسورة ال  اؼ جاء بودها ) 

 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ   لػى  ؼال ػ افػاء ( م   نيم  ) 
 .اس  السورة ح ؼ م 

 -ال ـو (: –يف السور ) يوم   م تْبفوردت  ابلواو(  اِبْلبَػيَِّلاتِ  ُرُسُلُم  َوَجاءتْػُم ْ أما ) 
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ ٱُّٱ -ٔ

 .يوم  َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض

  لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت ُّٱ -ٕ
 نن من رنزن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك

 .ال ـو َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن

  / الضبط والفوائد
(  ام) ابلػواوول  اف الٍب أتػ  ، وبا تيف اظباء السورتْب الواوادَبؾ ح ؼ  -ٔ

 ػػ ؼ إبػػ اهي  : ) إذف ـ (و الػ   –م  و ) يػػ الػواويف السػور الػػٍب يف اظبمػا حػػ ؼ 
 .واو( ب   خبفجاءت )  الواو( لي  يف اظبائم  ح ؼ  الفا   وال اف 

( يف حص مس خس حس  جس مخ جخ: )الالػػ مصػػدر  اؼبوضػػوْبجػػاء يف  -ٕ
 (.مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ، ويف ال ـو )يوم

(: يف ريػػة يػػوم   نن من( وبوػػدها يف الػػ ـو )  خض حضبوػػدها يف يػػوم  )  -ٖ
م لقػا، بيلمػا  الفػاءوالحب أف اتية   ي د فيما ح ؼ  ابلفاءأت  ابلواو ولي  

( فل ب مػػا مػػ  فػػاء  زي - زث  رث)  الفػػاءيف الػػ ـو فػػورد فيمػػا حػػ ؼ 
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى نن من)
ُم ْ أما )   رئ ٱُّٱ(:ٓٚفقط يف التوبة اتية ) م ة واحدة( فوردت  اِبْلبَػيَِّلاتِ  ُرُسُلُم  أَتَػتػْ

 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

  ىف يث ىث نث مث رثزث يت  ىت نتمت زت
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، وأيضاً  ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ اك يق ىق يف
ُم ْ م  )  التاءاتم بط   ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض   لى وبة تَّ ال ءات ( م   أَتَػتػْ

 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

ْتِػػػيِم ْ  أمػػػا )  – اؼبوضػػػ  الوؿيف السػػػور ) غػػػاف   مػػػ تْب( فػػػوردت  اِبْلبَػيِّلَػػػاتِ  ُرُسػػػُلُم  صَّ
 -الت اب  (:

 حج  مث هتمت خت حت جت هب مب خب  حب جب ُّٱ -ٔ

 .غاف  َّ مح جح مج

  جئ ييىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱُّٱ -ٕ

 .الت اب  َّ حب جب هئ مئ خئحئ

  ط والفوائد /الضب
وؽبمػا  (ب   ػاالت –  فغػاظباء السػورتْب ) يف أبودها  الل و  ال ْبادَبؾ ح ؼ  -ٔ

 أت  يف هاتْب السورتْب فقط.(  ىن ف )، وبا تول  أ(غا مف  ال س  ) 
(  ىن نن من زن( ويف الت ػػػػػػػػػػػاب  )  خب  حب جب بلمػػػػػػػػػػػا يف غػػػػػػػػػػػاف  )  -ٕ

 . ا دة الزايدة للسورة ال وؿيف غاف   لى  اؼبي زايدة  ومضبط
 الفاء( م   حتم  )  ال اءو  الفاء( م بط  خت حتبودها يف غاف  )  -ٖ

(، وبوػػػدها يف  فػػ واماػػػ  اليممػػا بػػلف  ال سػػػ  )  ف مػػ  اسػػػ  السػػورة غػػا الػػ اءو 
 ا ػػدة  لػى   بمػ  الت ػػا البػػاء( مػ  زيمػػ  ) البػاء( مػػ بط  زي ريالت ػاب  ) 

 .ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
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 :اػب صة
 .اؼبوض  الوؿيف اؼبائدة وال  اؼ  م تْبوردت  ُرُسلَُلا ُم ْ َجاءتػْ 

 ُرُسُلُم  َجاءتْػُم ْ 
 اِبْلبَػيَِّلاتِ 

  ؼ إب اهي  الفا   م ات يف ) أرب  واووردت ب  
 .اؼبوض  الثاٍل( وموُب   ؼ أي ال  اؼ وال اف 

  لك أت    الواووامتبه أمه   ي د يف اظباء السور ح ؼ 
 .واو  ( بَجاءتْػُم ْ )

 ُرُسُلُم  َوَجاءتْػُم ْ 
 اِبْلبَػيَِّلاتِ 

 واوال ـو ( ويف اظباء السور  –يف ) يوم   م تْبوردت 
 .ابلواو(  َوَجاءتْػُم ْ فجاءت ) 

ُم ْ  م   التاءاتفقط يف التوبة واربط  م ة واحدةوردت  اِبْلبَػيَِّلاتِ  ُرُسُلُم  أَتَػتػْ
ُم ْ )  التَّوبة.  ءات( م  أَتَػتػْ

ْتِيمِ  ال ْب ب  ( ادَبؾ ح يف  االت –غاف   يف ) م تْبوردت  اِبْلبَػيَِّلاتِ  ُرُسُلُم   ْ صَّ
 (.غا يف اس  السورتْب وؽبما مف  ال س  )  الل و 
م  ال  اؼ أت   اؼبوض  الوؿ(  دا  اِبْلبَػيَِّلاتِ )  يف    اؼبواض  جاء بودها

 ي اؼبواض  اؼبقصود ب  المبياء.( واؼبقصود با اؼب ئ ة، بيلما اب يَػتَػَوفػَّْومَػُم ْ )
 ُرُسػػلَُلاَوَلَقػػْد َجػػاء تْػُمػػْ   مػػا الفػػ ؽ بػػْب مسػػبة ال سػػ  إىل   توػػاىل يف اتيػػة ) / ٔفائػػدة 

اِبْلبَػيِّلَػػػاِت  ُرُسػػػُلُم َوَلَقػػػْد َجػػػاءتْػُمْ   ( اؼبائػػػدة( ومسػػػبتم  إلػػػيم  يف اتيػػػة )ٕٖاِبلبَػيِّلَػػػاِت )
 ( يائد.فاض   السام   ) ( ال  اؼ(؟ٔٓٔ)

ؼبػا يػت ل  دبػا يتولػق دبو ػ  و  ؼبا ي    الح اـ الػٍب صيت  ػ    توػاىل يقػوؿ رسػللا
َلا َ َلى  ). مثاؿ الق   م  ال س  وما أصاب  م  سوء يقوؿ رسلم  ِمْ  َأْجِ  َذِلَك َ تَػبػْ

يًوػا َبِِب ِإْس َائِيَ  أَمَُّه َم   َػَتَ  مَػْفًسا ِبَ ّْبِ مَػْفٍ  َأْو َفَساٍد يف اَلرْ  َا  َػتَػَ  اللَّػاَس صبَِ ِض َفَ َأ َّ
ػ يًوا َوَلَقْد َجاء تْػُمػْ  ُرُسػلَُلا اِبلبَػيِّلَػاِت مثَّ ِإفَّ َ ثِػّبًا مِّ َا َأْحَيا اللَّاَس صبَِ ُم  َوَمْ  َأْحَياَها َفَ َأ َّ لػْ

 ػ  فيمػا هػ ك جػاءت  ػ    توػاىل وذ  ( ( اؼبائدةٕٖبَػْوَد َذِلَك يف اَلْرِض َلُمْس ُِفوَف )
تِْلػػَك اْلُقػػَ   مَػُقػػصح َ َلْيػػَك ِمػػْ  أَمَبآِئَمػػا َوَلَقػػْد َجػػاءتْػُمْ  ُرُسػػُلُم  اِبْلبَػيِّلَػػاِت َفَمػػا   أح ػػاـ. )
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بُوْا ِمػػػ   َػْبػػػُ  َ ػػػَ ِلَك َيْ بَػػػُ  اَّلّلُ َ لَػػػَى  ُػلُػػػوِب اْلَ ػػػاِف ِي َ  ( ٔٓٔ) َ ػػػامُوْا لِيُػْاِملُػػػوْا دبَػػػا َ ػػػ َّ
ـو مػ  ال سػ  و ػاف  لػيم  أف يلتفوػوا ابل سػ . هػ  يف ال  اؼ( يت ل     مو ػ  القػ

اغبالتْب رس  ل   ؼبا يت ل   ما جاء به      تواىل يقوؿ رسػللا وؼبػا يػ    مػو فم  
 .وما أصاب  و اف دي   االمتفاع ب  ي    رسلم  أي صبا تم 

وإ ػػػا ل ثػػػ ة اؼبسػػػ فْب مػػػلم    يلسػػػ    ال سػػػ  إلػػػيم   موضػػػ  اؼبائػػػدة يف / ٕفائػػػدة 
 .( رسللا أضافم  إليه سبِامه وتواىل )

، ل ا ال اف  ال يبش وهن لتتوىف  وأما ىف موض  سورة ال  اؼ ف س     لدما صيت
ار ماتوا  لى ال ف  ف  رضبة ، وه   فإليم  ؼبا ىف ذلك م  ال ضبة ؽب    تلس  ال س 

 .ؽب 
ُم  ) اضبط مواض  / ٖٔٗٔسااؿ ر    لػْ ُم ْ  ) ( َ ِثّبًا مِّ لػْ  ؟.( َ ِثٌّب مِّ

لػُْم  وردت )/  ٖٔٗٔاعبواب ر     -اؼبائدة: لما يف م ات   س (  َ ِثّبًا مِّ
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي ىي مي
 .اؼبائدة َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

 هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ حت جت

 خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٖ
 خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق مف
  هيمي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن  جن مم
 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب هئ مئ

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ -ٗ
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 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري
 .اؼبائدة َّ مث  هت مت خت حت جت هبمب خب

  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -٘
 .اؼبائدة َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٙ
 .اؼبائدة َّ يك  ىك مك لك اك

ُم  بَػْوَد َذِلَك يف اَلْرِض َلُمْس ُِفوَف ) ) / ٔفائدة  لػْ يف ) ػّدـ (  ( اؼبائدةٕٖمثَّ ِإفَّ َ ِثّبًا مِّ
ليلفػػػ  ماػػػ ان إىل ِ اَػػػ  الفسػػػاد فمػػػ  يفسػػػدوف يف  ( َلُمْسػػػ ُِفوفَ  ) لػػػى  ولػػػه  (اَلْرضِ 

 ف  تلف  م  إفساد ما به ص حما.لالرض الٍب با حياتلا وال
ُ أَْف ُيِصػػػػيبَػُمْ  بِػػػػبَػْو ِ  )/  ٕفائػػػػدة  َػػػػا يُ ِيػػػػُد اَّللَّ َوِإفَّ َ ثِػػػػّبًا  ُذمُػػػػوِبِ ْ  فَػػػػِْْف تَػَولَّػػػػْوا فَػػػػاْ َلْ  أَ َّ

زَِؿ إِلَْيػِه َمػا َوَلْو َ امُوا يُػْاِمُلوَف اِبَّللَِّ َواللَّيبِّ َوَما أُمْػ) ، و اؼبائدة ((َٜٗلَفاِسُقوَف ) اللَّاسِ  ِم َ 
ُم ْ ازبََُّ وُهْ  َأْولَِياَء َوَلِ  َّ    -:ولضب م  اؼبائدة (َٔٛفاِسُقوَف ) َ ِثّبًا ِملػْ

 (. ابللاس ال موبإرتباط : ) اؼبوض  الوؿ
ُم ْ ) تتػػػػاب  : اؼبوضػػػػ  الثػػػػاٍل  َ ثِػػػػّبًا تَػػػػػَ  ) (:  ٔٛ،  ٓٛ)يتػػػػْب  اتيف ( َ ثِػػػػّبًا ِمػػػػلػْ

ُم ْ  ُ َ لَػػػْيِمْ  َويف يَػتَػَولَّػػػْوَف الَّػػػ ِمػػلػْ َمْ  ؽَبُػػػْ  أَمْػُفُسػػػُمْ  أَْف َسػػػِخَط اَّللَّ ِ يَ  َ َفػػػُ وا لَبِػػػْئَ  َمػػػا  َػػػدَّ
َػػُ وُهْ  ٓٛاْلَوػػَ اِب ُهػػْ  َخالِػػُدوَف ) ( َولَػػْو َ ػػامُوا يُػْاِملُػػوَف اِبَّللَِّ َواللَّػػيبِّ َوَمػػا أُمْػػزَِؿ إِلَْيػػِه َمػػا ازبَّ

مُ  َأْولَِياَء َوَلِ  َّ   . ا دة اؼبوافقة واةاورة، فارب مما موا  لى (َٔٛفاِسُقوَف )  ْ َ ِثّبًا ِملػْ
ُم ْ  أمػا ) ػػلػْ يف اغبديػػد (  لمػػا  ث ثػػةيف اؼبائػػدة و اثلتػػاف مػػ ات )  طبػػ فػػوردت  ( َ ثِػػٌّب مِّ
 -م  اؼبائدة: الثاٍل(  دا اؼبوض   َ ِثّبٌ َو )  ابلواوأت  

  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -ٔ

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي

 .اؼبائدة َّ ىئ نئ
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 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ جي يه  ىه مه جه ىنين

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٖ
 جغ مع جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس
 .اغبديد َّ  جف مغ

 رب يئىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٗ
 .اغبديد َّ رت يب ىب نب  مبزب

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -٘
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
  يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم
 .اغبديد َّ جب هئ مئ خئ حئجئ

 جه)  الثػػػاٍل( وبوػػػد  نئ مئ زئمػػػ  اؼبائػػػدة )  الوؿبوػػػد اؼبوضػػػ   الضػػػبط /
  ا ػػػػدة(  لػػػػى  جهمػػػػ  )  الػػػػواو(  بػػػػ   زئمػػػػ  )  والسػػػػْب(  يه  ىه مه

 .اؽبجائي الَبتي 
 (. هئيف اغبديد جاء بودها  لمة )  الث ثةاؼبواض  وبود 

الػٍب وردت  ( َوَيْسَوْوَف يف اَلْرِض َفَساًدا ) مواض  اضبط / ٗٔٗٔسااؿ ر   
 ؟.يف سورة اؼبائدة

 -اؼبواض  هي: / ٗٔٗٔاعبواب ر   
 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ -ٔ

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث
 .اؼبائدة َّ ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك

 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٕ
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 مم خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق
 هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن  جن
 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت هبمت مب

  الضبط /
( مس هث مث هت) الثػػاٍل( وبوػػدها يف  رث يت)  الوؿبوػػدها يف اؼبوضػػ  

 هتمػ  )  الواو(  ب  رث يتم  ) اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما
 .( مس هث مث

 .{م  سورة اؼبائدة؟ٖٖما داللة الفو  اؼبضارع يسووف يف اتية } فائدة /
الفوػػػػػ  اؼبضػػػػػارع لػػػػػه أزملػػػػػة  ثػػػػػّبة فقػػػػػد ي ػػػػػوف للماضػػػػػي أو للِػػػػػاؿ أو ا سػػػػػتم ار أو 
ا ستقباؿ. فمو إذف له زم  مّتس  اتسا اً  بّباً. وهلا يف اتية استوم  للمزاولة ولي  
ابلضػػ ورة مػػا  ػػاف يف اؼبسػػتقب  فقػػط ولػػو  ػػاؿ سػػووا الحتمػػ  أف ي ػػوف هػػ ا السػػا ي 

  ليػػه هػػ ا المػػ  ل ػػ  الػػ ي هػػو مسػػتم  هػػو الػػ ي يُقػػاـ  ليػػه المػػ .  ب وال يقػػاـ
 .(يد.فاض   السام ائ)

 (؟. أَْيِديِمْ  َوأَْرُجُلُم     م ة وردت ) / ٘ٔٗٔسااؿ ر   

يف السػػور ) اؼبائػػدة  مػػ  ف(  أَيْػػِديِمْ  َوَأْرُجُلُمػػ  وردت )/  ٘ٔٗٔاعبػػواب ر ػػ  
 -(: اللور –
 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ -ٔ

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث
 َّ ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك
 .اؼبائدة

 .اللور َّ حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

 ا ػػػػدة الػػػػزايدة  لػػػػى  ومضػػػػب ما(  حئ)  الػػػػواوجػػػػاءت يف اللػػػػور بػػػػزايدة  -ٔ
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 لػػى  ( حئ)  واوم ب مػػا مػػ   واو، وسػػورة اللػػور فيمػػا اؼبتػػأخ  للموضػػ 
 .اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة ا دة ربط ح ؼ م  

ائدة، مالػػػػ مػػػي ( مػػػ   يفمػػػ  )  اؼبػػػي ( مػػػ بط ىق يفبوػػػدها يف اؼبائػػػدة )  -ٕ
( مػػ   جب هئمػػ  ) اللػػوف ( مػػ بط  جب هئ مئوبوػػدها يف اللػػور ) 

 ا دة ربط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػ   لى  ورلالموف 
 .السورة
ْ  خِ  )   م ة وردت  / ٙٔٗٔسااؿ ر     (؟.  ؼٍ مِّ

ػػْ  ِخػػ ؼٍ  وردت ) / ٙٔٗٔاعبػػواب ر ػػ    –يف السػػور ) اؼبائػػػدة مػػ ات  أربػػ (  مِّ
 -اللِ  (:

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ -ٔ
 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث
 .اؼبائدة َّ ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك

 .ال  اؼ َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٱُّٱ -ٕ
 زي ريٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -ٖ

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
 . ه َّ هب مب

 نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٗ
 .الشو اء َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

  الضبط والفوائد /
 (.ىي - زي -  َّ - ىث: )التق ي يف    اؼبواض  جاء  بلما  -ٔ
ػػػْ  ِخػػػ ؼٍ   ػػػ أ  ػػػه ": ) ابعبملػػػة االمشػػػائية الربوػػػةاؼبواضػػػ   مضػػػبط -ٕ " مائػػػدة  مِّ

 (. خ ؼ ال  اؼ للشو اء ب 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. تَػْقِدُرواْ  )أي  وردت ال لمة  / ٚٔٗٔسااؿ ر   

 -الفتم (: –يف السور ) اؼبائدة  م  ف(  تَػْقِدُرواْ وردت )  / ٚٔٗٔاعبواب ر   
 .اؼبائدة َّ خب حب جب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٔ
 .الفتم َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
 ا ػدة ربػط حػ ؼ  لػى ائدة ػمال مي ملما م   اؼبي ( م بط  جئدة ) بودها يف اؼبائ

 (.خصويف الفتم أت  ) .م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 (؟. َفاْ َلُمواْ  )   م ة وردت  / ٛٔٗٔسااؿ ر   

 اؼبائػدة –البقػ ة يف السػور ) م ات  س (  َفاْ َلُمواْ  وردت ) / ٛٔٗٔاعبواب ر   
" أف  َفاْ َلُمواْ  ": ) ابعبملة االمشائية ومضب ما ( هود -التوبة  –اؿ المف – موضواف

يف  مػػ تْب( لهنػا وردت مائػػدتْب (،  لػ  )  لتػائبْب وهػػودبقػ ة المفػػاؿ  لػى مائػػدتْب ل
 -:سورة اؼبائدة

 .البق ة َّ جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ خب حب جب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٕ
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱ -ٖ

 .اؼبائدة َّ زئ رئ ّٰ
 .المفاؿ َّ  مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض ُّٱ -ٗ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -٘

 زثرث يت ىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .التوبة َّ  يف ىف يث ىث نث مث

 ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٙ
 .هود َّ مئ زئ رئ

 .(؟ اْلَوِسيَلةَ  )   م ة وردت  / ٜٔٗٔسااؿ ر   
 -(: ا س اء –يف السور ) اؼبائدة  م  ف(  اْلَوِسيَلةَ  وردت ) / ٜٔٗٔاعبواب ر   



 ٖٓ٘ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ مخ جخ مح

 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ -ٕ
 .ا س اء َّ  لك خك حك جك مق حق مفخف حف
  الضبط والفوائد /

ىل :  ػػاؿ توػػا( مظ حط مض( يف اؼبائػػدة  بلمػػا ويف ا سػػ اء )  هت مت) 
(  بلمػػا يف اؼبائػػدة، امػػا يف ا سػػ اء  ػػاؿ توػػاىل  خت( لمػػه ذ ػػ  اسػػ  اعبػػ ؿ )  هت) 
( و ٗ٘...أَْ لَػػػُ  ِبُ ػػػ ْ  رَّبحُ ػػػ ْ يف هػػػ ك الصػػػفِة )  الػػػ ب( و ػػػد ت ػػػ ر اسػػػ   مظ حط)
ػػػػػػػػَماَواِت َواَلْرضِ  َورَبحػػػػػػػػكَ ) َ ػػػػػػػػاَف   رَبِّػػػػػػػػكَ ِإفَّ َ ػػػػػػػػَ اَب ( و ) ٘٘...أَْ لَػػػػػػػػُ  دبَػػػػػػػػ  يف السَّ

 (.ٚ٘...اؿَبُْ ورً 
 يف  َوَجاِهػػُدواْ  )( َسػػِبيِ  اَّللِّ  يف  َوَجاَهػػُدواْ  ) مواضػػ اضػػبط  / ٕٓٗٔسػػااؿ ر ػػ  

 ؟.( َسِبيِلهِ 

مػػ ات يف السػػػور  ثػػ ث(  َسػػػِبيِ  اَّللِّ  يف  َوَجاَهػػُدواْ  وردت ) / ٕٓٗٔاعبػػواب ر ػػ  
لسػااؿ ا الوؿو د مت ضػبط مػا  بلمػا ومػا بوػدها يف اعبػزء  (التوبة – المفاؿ -)البق ة 

(ٗٗٙ):- 
 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب ٱُّٱ -ٔ

 .البق ة َّ مس خس حس جس مخجخ  مح
  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱُّٱ -ٕ

 .المفاؿ َّ مغ جغ مع جع مظ حطمض خض
 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٖ

 .التوبة َّ  حم جم هل مل خلحل
فقط يف سورة اؼبائدة اتية  م ة واحدةفوردت  ( َسِبيِلهِ  يف  َوَجاِهُدواْ  أما )

 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مبُّٱ(:ٖ٘)

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ مخ جخ مح  جح



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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يف اؼبائػػػدة  ( بِػػهِ  اَلفْػتَػػَدْواْ  - بِػػػهِ  لِيَػْفتَػػُدواْ  ) اضػػػبط مواضػػ  / ٕٔٗٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.وال  د والزم 

 -:اؼبواض  هي / ٕٔٗٔاعبواب ر   
 مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ  مع جع
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم ٱُّٱ -ٕ

 .ال  د َّ  من مل مك هشلك مش هس مس هث مث  متهت هب مب
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٖ

 .الزم  َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك  خك
  الضبط /

بػػػػػػ ك الصػػػػػػي ة يف القػػػػػػ رف ال ػػػػػػ َل  وحيػػػػػػدة( يف اؼبائػػػػػػدة وهػػػػػػي  جع مظ)  -ٔ
 (.مق حق، ويف ال  د والزم  )ية الوحيدة ا دة الولاية ابت لى  ومضب ما

( مك لك  خك حك جك( ويف الزمػػػػ  ) جف مغ جغ  معيف اؼبائػػػػدة )  -ٕ
  ا ػػدة لػػى  ومضػػب ما(  خك( واؿ التو يػػ  مػػ   لمػػة )  حكأي بػػزايدة ) 

 هث مث، و  تػػ د يف سػػورة ال  ػػد بػػ  جػػاء بوػػدها ) اؼبتػػأخ  للموضػػ  الػػزايدة
 (. مل مك هشلك مش هس مس
 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ٱُّٱ فائدة /
 .اؼبائدة َّ  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ

 حض جض مص )توػػود  لػػى أمػػ ي   ( جع )و  يقػػ  بمػػا مػػ  أف اؽبػػاء يف  ( جع ) ػػاؿ 

 ( حط مض ) ائػػػػػػد إىل  ولػػػػػػه  ( جع )لف الضػػػػػػمّب يف (  حط مض خض
لف ذلػػػك اؼبثػػػػ  تػػػػ  مػػػػا يف الرض أيضػػػػاً فلػػػ  تبػػػػق جػػػػدو  لفػػػػ ض االفتػػػػداء دبػػػػا يف 

 الرض.



 ٕٖ٘ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.م  سورة اؼبائدة ( ٖٚ – ٖٙ ) اضبط ختاـ اتيتْب / ٕٕٗٔسااؿ ر   

 -:اتايت هي / ٕٕٗٔاعبواب ر   
 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱ

  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ

 من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن

 .ٖٛ – ٖٙاؼبائدة:  َّ ٰى  ٰر ٰذ

  /الضبط 
( خن حن جن)  الثاميػػػػػػػةو (  حك جك مق)  الوىلُختمػػػػػػ  اتيػػػػػػة  -ٔ

مػػػ   اؼبػػػي (  بػػػ  حكمػػػ  ) اؽبمػػػزة:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما
 (.خن)

( الحػػػب دوراف حػػػ ؼ  جه ين ىنأتػػػى )  الثاميػػػةبوػػػد اتيػػػة  -ٕ
( الػٍب أتػ   بلمػا  لػى خن)   ػاؼفارب ما مػ   الث ثيف ال لمات  القاؼ

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة
ػارَِ ُة فَػاْ َ ُووْا أَيْػِديَػُمَما َجػزَاء دبَػػا   )ة توػاىل يف سػورة اؼبائػد  ػاؿ / ٔ فائػدة ػػارُِؽ َوالسَّ َوالسَّ

َ  اَّلّلِ َواَّلّلُ َ زِيٌز َحِ يٌ  } و  يق  و  غفور رحي  لمه تواىل لػو  ({َٖٛ َسَبا َمَ ااًل مِّ
َ َ  فَقَ  . َِ   اؿ غفور رحي  تدّؿ  لى أمه لو غف  ورِح  ما     ول له تواىل  ّز ف

 ّدـ السارؽ  لى السار ة لف ه ا اعبـ  أ ث  ما يق  م  ال جاؿ لتم ػلم   / ٕفائدة 
 م  ذلك م  حيث  بيوتم  أ ث  م  اللساء.

 (؟. َ َ اٌب محِقي ٌ  ) اضبط مواض  / ٖٕٗٔسااؿ ر   

 –مػ ات يف السػور ) اؼبائػدة  طبػ (  َ ػَ اٌب محِقػي ٌ  وردت ) / ٖٕٗٔاعبواب ر   



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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تشػػػػاور هػػػػود  : )ابعبملػػػػة االمشػػػػائية ومضػػػػب ما ( الشػػػػور  -الزمػػػػ   – هػػػػود – التوبػػػػة
 -:( والتائبْب  لى مائدة الزم 

 .اؼبائدة َّ من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 حض جضمص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ -ٕ
 .التوبة َّ  جف مغ جغ مع جعمظ حط مضخض

 .هود َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٖ

 .الزم  َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٗ

 حن جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -٘

 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن

 .الشور  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

  الضبط والفوائد /
جػاء  بلمػا التػاء اؼب بو ػة ( الػٍب ورد يف اظبيممػا  ةالتوبػ – ةالحب سػوريت ) اؼبائػد -ٔ

 (.مع)
 ٰر ٰذ يي ىي مي بلمػػػػا يف هػػػػود والزمػػػػ  ت ػػػػارؽ الػػػػ ي جػػػػاء  بلممػػػػا ) -ٕ

 (.ٰى
 .الوحيدة ( وهيٰى ٰر ٰذ(: )  ٰذويف الشور  أت   لمة )  -ٖ

 (؟. َمَ االً  )أي  وردت  / ٕٗٗٔسااؿ ر   

 -(:اؼبائدة  – البق ةيف السور )  م  ف(  َمَ االً  وردت ) / ٕٗٗٔاعبواب ر   
 .البق ة َّ ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱ -ٔ

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ ٰى  ٰر ٰذ

  الضبط والفوائد /



 ٖٗ٘ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(  مي خيدها يف اؼبائػػػػػػػدة ) ( وبوػػػػػػػ من زن رن مم  امبوػػػػػػػدها يف البقػػػػػػػ ة ) 
 (.مي خيم  ) اؼبي (  ب   امم  ) ال ـ:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما

 (؟.ال حُس ُ اَي أَيػحَما  - ال َُّسوؿُ اَي أَيػحَما ) اضبط مواض  / ٕ٘ٗٔسااؿ ر   

 -اؼبواض  هي:/  ٕ٘ٗٔاعبواب ر   
  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -ٔ

 خئ حئجئ  يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن

 خت حت جت هبمب خب حب  جب هئ مئ

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت

 جغ  معجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مسخس

 خل حل جلمك لك  خك حك جكمق حق مف خف حف جف مغ

 .اؼبائدة َّ  حم جم هل مل

 زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٕ

 َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف  يث ىث نثمث
 .اؼبائدة

 َّ حب جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ -ٖ
 .اؼباملوف

  الضبط والفوائد /
لػػي  يف القػػ رف غّب ػػا     ػػا يف اؼبائػػدة فقػػط  مػػ  فوردت  ( زب رب) 

( وردت  زي ري. بيلما ) م ة ٕٔ( و د ت  رت  يب ا اللَّ مَ يػح  أَ ايَ واب ي اؼبواض  ) 
 .صب (  زي  ا )   صب يف سورة اؼباملوف: واؼباملوف 

(  زن رن مم ام يل ىل ) الوؿبوػػػػػدها يف اؼبوضػػػػػػ   فائػػػػػدة /



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖ٘٘ 

مػ   لمػة  الػواوو الػ ـ ( مػ   مم)  م  الواو( و  يل ىلم  ) ال ـ م بط 
الػ ي جػاء بوػدها )  الثػاٍل( وبضػب ه يضػبط اؼبوضػ  أ صد به اؼبوض  الوؿ) وؿأ
 (. زت رت  يب ىب نب مب

 -:( يد.فاض  السام ائ ) ما الف ؽ بْب اي أيما الليب واي أيما ال سوؿ؟ دلسة بيانية /
َػػ ال سػوؿ مػػ  ال سػالة التبليػػغ حػػٌب لػو   ي ػػ  مبيػاً ) ا أاََن َرُسػوُؿ رَبِّػػِك ِلََهػػَ   َػػاَؿ ِإ َّ

( ال سوؿ موه رسالة تبيلغ والليب أ    د ي وف رسػواًل و ػد  ( م َلٜٔ)َلِك ُغَ ًما زَِ يًّا 
ي ػوف للفسػػه لػػي  م لفػػاً بتبليػػغ د ػػوة إىل اتخػػ ي .  لمػػة اللػػيب أ ػػ  و ػػ  رسػػوؿ مػػيب 

ليػػه السػػ ـ غػػّب ولػي   ػػ  مػػيب رسػوؿ.  ػػد ي ػػوف لػػي  م لفػاً ابلتبليػػغ مثػػ  يوقػوب  
م لػػػ  ابلتبليػػػغ هػػػو مػػػيب وإسػػػِق مػػػيب، اؼب لػػػ  ابل سػػػالة والتبليػػػغ هػػػو رسػػػوؿ وغػػػّب 
اؼب ل  هو ميب واللػيب  ػد ي ػوف رسػواًل و ػد ي ػوف غػّب رسػوؿ. ؼبػا يف القػ رف يقػوؿ اي 

ِم  رَّبِّػَك بَػلِّْغ َما أُمزَِؿ إِلَْيَك  ال َُّسوؿُ اَي أَيػحَما  )أيما ال سوؿ يلا  فيما إىل جام  التبليغ 
فالليب أ   و د ي وف رسػواًل فقػد يسػتوم  يف جامػ  ال سػالة والػد وة (  ( اؼبائدةٚٙ)

اَي  )والتبليغ و د يستوم  يف جام  رخ  يف اعبامػ  الشخصػي يف غػّب التبليػغ مثػاؿ: 
اَل حَيْزُمػَك  ال َُّسػوؿُ ا اَي أَيػحَمػ ( ) ( اؼبائػدةٚٙبَػلِّػْغ َمػا أُمػزَِؿ إِلَْيػَك ِمػ  رَّبِّػَك ) ال َُّسوؿُ أَيػحَما 

 َحػ ِِّض اْلُمػْاِمِلْبَ  اللَّػيبح اَي أَيػحَمػا  اللػيب  امػة ) ( ( اؼبائػدةٔٗالَِّ يَ  ُيَسػارُِ وَف يف اْلُ ْفػِ  )
ػػَ  اَلْسػػَ   اللَّػػيبح اَي أَيػحَمػػا  ( ) ( المفػػاؿ٘ٙ) اْلِقتَػػاؿِ  َ لَػػى ( ٓٚ)  ُػػ  لَِّمػػ  يف أَيْػػِديُ   مِّ

ػػػاَر َواْلُملَػػػاِفِقْبَ  اللَّػػػيبح  أَيػحَمػػػا ايَ المبيػػػاء( )  ُػػػ   اللَّػػػيبح اَي أَيػحَمػػػا  ( التوبػػػة( )ٖٚ) َجاِهػػػِد اْلُ فَّ
َْزَواِجَك  ُ َلكَ  اللَّيبح اَي أَيػحَما  ( الحزاب( )ٕٛ)لِّ ( هػ ا  ( التِ َلٔ) ِ َ رُبَ ِّـُ َما َأَح َّ اَّللَّ

مة. القػ رف يسػتخدـ اي أيمػا ال سػوؿ إذا  ديء دخصي بيله وبْب أزواجه. إذف الليب  ا
  اف يت ل  يف أم  ال سالة والتبليغ والليب  امة.

 ؟.يف سورة اؼبائدة ( الَِّ يَ  َ اُلواْ  ِم َ  - َوِم َ  ) اضبط / ٕٙٗٔسااؿ ر   

 -اؼبواض  هي: / ٕٙٗٔاعبواب ر   



 ٖٙ٘ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 جي يهىه مه جه ين  ىن من خن حن

 .ائدةاؼب َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي

 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ  حم.....نيمي زي ري ٰى ين

  الضبط والفوائد /
أ صػػػد بػػػه ؿ ) و أواو ملمػػػا مػػػ   الػػواو( مػػػ بط  خل)  الػػػواويف اؼبوضػػ  الوؿ بػػػزايدة 

 .واو، ويف اؼبوض  الثاٍل ب  ( اؼبوض  الوؿ
 (؟. ظَبَّاُ وفَ  ) لمة وردت      م ة / ٕٚٗٔسااؿ ر   

 ثػػػ ث مػػ ات يف السػػػور ) اؼبائػػدة أربػػ (  ظَبَّػػػاُ وفَ  وردت ) / ٕٚٗٔر ػػ  اعبػػواب 
 -(: التوبة – مواض 

 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -ٔ

 مئ خئ حئجئ  يي ىي نيمي زي ري ٰى ين

  مثهت مت خت حت جت مبهب خب حب  جب هئ

 مص خص حص  مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض حض جض

 .اؼبائدة َّ  حم جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جكمق

 يم ىم مم  خم حم جميل ىل مل خل ُّٱٱ -ٕ
 مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من خنحن جن
 .اؼبائدة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ييىي



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٱُّٱ -ٖ

 .التوبة َّ  مع جع مظ حط مضخض حض جض

  الضبط /
يف اتيػػة الػػٍب  الثالػػثمػػ  اؼبائػػدة يف مفػػ  اتيػػة، واؼبوضػػ   الثػػاٍلو  الوؿاؼبوضػػ   -ٔ

 بودها.
  جب)  الثػػػاٍلويف اؼبوضػػػ   ( ملمػػػ  اؼبائػػػدة جػػػاء )  الثالػػػثو  الوؿبوػػػد  -ٕ

  ا ػػػػدة اخػػػػت ؼ الوسػػػػط بػػػػْب ال ػػػػ فْب لػػػػى  ومضػػػػب م (  مب خب حب
 .اؼبتشابْب

وبػة تال ء ( مػ  مصمػ   لمػة ) التاء ( م بط مص  خص بلما يف التوبة )  -ٖ
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى 
 -:( يد.فاض  السام ائ يف الق رف؟) ظبي ما الف ؽ بْب استوماؿ ظبّاع و  / ؼبسة بيامية

( ( اؼبائػػػدةٔٗظَبَّػػػاُ وَف لِْلَ ػػػِ ِب ظَبَّػػػاُ وَف ِلَقػػػْوـٍ رَخػػػ ِيَ  ))ظبّػػػاع اسػػػتوملما يف الػػػ ـّ 
يػػٌ  َ لِػػي ٌ ( التوبػػة( وظبيػػ  إسػػتوملما توػػاىل للفسػػه )ٚٗ) َوفِػػيُ ْ  ظَبَّػػاُ وَف ؽَبُػػ ْ ) ( َواَّلّلُ ظبَِ

َتِليػػػػِه  واسػػػتوملما يف الثلػػػػاء  لػػػى ا مسػػػػاف ) مَسػػػاَف ِمػػػػ  محْ َفػػػٍة أَْمَشػػػػاٍج مػَّبػْ ِإانَّ َخَلْقلَػػػػا اْ ِ
يًوػػػػا َبِصػػػػّبًا  ( ا مسػػػػاف( وظبػػػػاع   يسػػػػتوملما إال يف الػػػػ ـ. إذف القػػػػ رف ٕ)َفَجَوْللَػػػػاُك ظبَِ
 خيصص يف االستوماؿ. 

 (؟. َفُخُ وكُ  )أي  وردت  / ٕٛٗٔسااؿ ر   

 -(:اغبش   –يف السور ) اؼبائدة  فم  (  َفُخُ وكُ  وردت ) / ٕٛٗٔاعبواب ر   
 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ -ٔ

 مئ خئ حئجئ  يي ىي نيمي زي ري ٰى ين

  مثهت مت خت حت جت هبمب خب حب  جب هئ



 ٖٛ٘ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

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

 .اؼبائدة َّ  حم.....معجع مظ حط مض خض حض جض

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ
 مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل
 .اغبش  َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ جئحئ يي ىي  ني

  الضبط والفوائد /
 يي ىي  ني( وبودها يف اغبشػ  )  خسمس حس جس مخبودها يف اؼبائدة ) 

مػػ   اؼبػػي (  بػػ  مخمػػ  ) اؽبمػػزة:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما(  جئحئ
 م  ال لمتْب. الواو(،  بوا بود ح ؼ  ىي  ني)

 (؟. يُ ِِد اَّللُّ  َم فَ  - َوَم  ) اضبط مواض  / ٜٕٗٔسااؿ ر   

 -اؼبواض  هي:/  ٜٕٗٔب ر   اعبوا
  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -ٔ

 خئ حئجئ  يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن

 خت حت جت هبمب خب حب  جب هئ مئ

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت

 جغ  معجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مسخس

 خل حل جلمك لك  خك حك جكمق حق مف خف حف جف مغ

 .اؼبائدة َّ  حم جم هل مل



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن من

 .المواـ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي

  الضبط والفوائد /
الواو   ا دة لى  ومضب مما(:  خليف المواـ )  وابلفاء(  حصيف اؼبائدة )  ابلواو
 . ب  الفاء
 وهي يف مف  رية اؼبائدة اؼب  ورة يف ال لى. اثلثة( وردت م ة  خف حف)  م حاة /

لَػُم  )وردت     م ة / ٖٓٗٔسااؿ ر     (؟. َفاْحُ   بَػيػْ

ػػػػلَػُم  وردت ) / ٖٓٗٔر ػػػػ   اعبػػػػواب سػػػػورة  مػػػػ ات  لمػػػػا يف ثػػػػ ث(  فَػػػػاْحُ   بَػيػْ
 -:اؼبائدة

 يم ىم مم  خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من حنخن جن
 .اؼبائدة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ىييي

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -ٕ

 رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يثىث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ

 .اؼبائدة َّ مج حج مث هت

  الضبط والفوائد /
( وبودها  حن جن يم)  الوؿ: بودها يف اؼبوض  م تْبوردت  ٕٗيف اتية  -ٔ

 يمم  )  اؽبمزة:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما(  ىي)  الثاٍليف 
 (. ىيم  )  الباء(  ب   جن



 ٖٓٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يب( وارب مػػػػا مػػػػ  بدايػػػػة اتيػػػػة )  اك يق ىق)  الثالػػػػثبوػػػػدها يف اؼبوضػػػػ   -ٕ
 (. مزوؿم   مزوؿ)   ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى  رت
لَػُم وردت )  م حاة / يف سورة اؼبائدة اتية  راب يف موض   فاء( ب   اْحُ   بَػيػْ

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جحٱٱُّ(:ٜٗ)

 جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 فامتبه اي لبي . َّ مل خل حل

 (؟. فَّ اَّلّلَ حيُِ ح اْلُمْقِسِ ْبَ إِ  )أي  وردت  / ٖٔٗٔسااؿ ر   

مػػ ات يف السػػور  ثػ ث(  ِإفَّ اَّلّلَ حيُِػ ح اْلُمْقِسػػِ ْبَ  وردت ) / ٖٔٗٔاعبػواب ر ػػ  
مائػػػدة اغبجػػػ ات : ) ابعبملػػػة ا مشػػػائية ومضػػػب ما (اؼبمتِلػػػة –  اتاغبجػػػ –اؼبائػػػدة )

 -:( بود االمتِاف لػلمقس ْب
 يم ىم مم  خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من خنحن جن
 .اؼبائدة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ىييي

 ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّٱ -ٕ
 خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 .اغبج ات َّ مح  جح مج حج مث متهت

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٖ
 .اؼبمتِلة َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث

  الضبط /
دة، و ( اؼبائػ ىي: ) القسػط لمػة   الػث ثالحب  ي  جػاء  بلمػا يف اؼبواضػ  

( يف ختػاـ ىق( اؼبمتِلة فارب ما م   لمة ) مث( اغبج ات، و )  مت)
 .الث ثاتايت 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ػػػ ح  ) فائػػػدة / َفَ ػػػامُوا عِبََمػػػلََّ   اْلَقاِسػػػُ وفَ َوأَمَّػػػا  ( ) ( اؼبائػػػدةٕٗ) اْلُمْقِسػػػِ ْبَ ِإفَّ اَّلّلَ حيُِ
 -:(ي  ائد.فاض   السام ) ؟القاس وفو  اؼبقس ْب( ما الف ؽ بْب  ( اعب َ٘ٔح ًَبا )

هػػو اعبػػائ  والاػػا  مػػ   سػػط دبوػػُب جػػار وظلػػ  وأ سػػط دبوػػُب َ ػػَدؿ أزاؿ  القاسػػط
هو الاػا  اعبػائ ، أ سػط هػ ك تسػمى  القاسطهو الوادؿ و  فاؼبقسطالقسط أي اعبور 

 زة السل  سل  اؼبوُب هػ ا إىل موػُب رخػ  مثػ  جػار وأجػار، جػار ظلػ  وأجػار أزاؿ 
 الال .

والَقسػط بفػتم القػاؼ هػػو اعبػور والالػ  بو ػ  الِقسػػط هػو اعبػائ  الاػػا   القاسػط
( ٕٗ) اْلُمْقِسِ ْبَ ِإفَّ اَّلّلَ حيُِ ح  ) مقس وفو   اس وفب س  القاؼ هو الودؿ. هلاؾ 

أي اعبػائ وف. اؽبمػزة هػي  ػزة السػل ، َ َسػط دبوػُب  القاسػ وفأي الوادلوف و  ( اؼبائدة
وأجػار، جػػار ظلػ  وأجػػار رفػػ  جػار وظلػػ  وأ سػط أزاؿ القسػػط وأزاؿ الالػ  مثػػ  جػػار 

 مَّػا أانَْ  الالػ   لػه، صػ خ وأصػ خ صػ خ يوػِب صػل  فوػ  الصػ اخ وأصػ خ أزاؿ الصػ اخ )
( ال تسػػػػػت يووف أف تويلػػػػػوٍل وتزيلػػػػػوف  ( إبػػػػػ اهي ٕٕ) دبُْصػػػػػ ِِخُ ْ  َوَمػػػػػا أَمػػػػػُتْ  دبُْصػػػػػ ِِخيَّ 

 اعبائ وف. القاس وفص اخي وال أان أزي  ص اخ  . إذف 

 (؟. َوِ لَدُه ُ  ) اضبط مواض  ال لمة / ٕٖٗٔسااؿ ر   

 –مػ ات يف السػور ) اؼبائػدة  ث ث(  َوِ لَدُه ُ  وردت )/  ٕٖٗٔاعبواب ر   
" مائػدة الصػػافات  َوِ لػَدُه ُ  ": ) ابعبملػة االمشػػائية ومضػب ما ( ص – الصػافات
 -:( يف صاد

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ رت يب ىب نب  مبزب رب

 .الصافات َّ هن من خن حن جن مم خم  حم جم ُّٱ -ٕ



 ٕٖٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ -ٖ
 .ص

  الضبط والفوائد /
 اؼب بو ػػة التػػاءملمػػا مػػ   اؼب بو ػػة التػػاء( يف اؼبائػػدة: مػػ بط  ّٰبوػػدها  لمػػة )  -ٔ

 الصػػاد( مػػ بط  خم  حم، وبوػػدها يف الصػػافات وص ) ةمػػ  اسػػ  اؼبائػػد
 لػى (  ص -افات صػم  اس  السورتْب ) ال الصاد( م  ح ؼ  حمم  ) 

 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
: الحػػب دوراف ال لمػػات الػػٍب دار ( مم ( يف الصػػافات ) خم بوػػد  لمػػة ) -ٕ

َمػػػاَواَل ُهػػػْ   - اللَّوِػػػي ِ يف َجلَّػػػاِت  - مَّْولُػػػوـٌ رِْزٌؽ  بلمػػػا )  الوػػػْبفيمػػػا حػػػ ؼ   َ لػْ
 .رة ا دة اؼبوافقة واةاو ( فارب ما موما  لى  يُلَزُفوفَ 

الحب دوراف ال لمػات الػٍب دار  (: يي( يف الصافات )  خموبود  لمة )  -ٖ
ُػُ   - َمآبٍ غبَُْسَ   بلما )  الباءفيما ح ؼ  ػًة ؽبَّ َِ لِيَػػْوـِ ( وبوػدها )  اْلَبْػػَوابُ محَفتَّ

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة( فارب ما موما  لى  َمآبٍ َلَش َّ  - اغبَِْسابِ 
 (؟. ُحْ ُ  اَّللِّ  ) ض اضبط موا / ٖٖٗٔسااؿ ر   

 –اؼبائػػػػػػدة يف السػػػػػػور ) مػػػػػػ  ف(  ُحْ ػػػػػػُ  اَّللِّ  وردت )/  ٖٖٗٔاعبػػػػػػواب ر ػػػػػػ  
 -(:اؼبمتِلة

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ رت يب ىب نب  زبمب رب

 ختحت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ -ٕ
 خص حص مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت مت
 حق  مفخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جضمص



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٙ 

 خم حم جم هل  ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق
 .اؼبمتِلة َّ هن من خن حن ممجن

  الضبط والفوائد /
( مم خم( وبوػػدها يف اؼبمتِلػػػة ) زب رب يئ ىئ نئبوػػدها يف اؼبائػػدة ) 

 (. خمم  )  الياء(  ب   نئم  )  الثاء:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما
 (؟. َوَما أُْولَِئَك اِبْلُمْاِمِلْبَ  )أي  وردت  / ٖٗٗٔسااؿ ر   

يف السػػور ) اؼبائػػدة  مػػ  ف(  َوَمػػا أُْولَئِػػَك اِبْلُمػػْاِمِلْبَ  وردت ) / ٖٗٗٔاعبػػواب ر ػػ  
 -(: اللور –
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ رت يب ىب نب  زبمب

 رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ٱُّٱ -ٕ

 .اللور َّ نن من زن

  /بط الض
 ( وأيضا التويل ف  تلسى. ام  يل ىلجاء )  اؼبوضوْب بلما يف 

مػ ات يف القػ رف ال ػ َل يف السػور  سب ( فقد وردت  اِبْلُمْاِمِلْبَ أما  لمة )  ة /م حا
 موضػػػػػوافالحػػػػػزاب  – ٚٗاللػػػػػور  – ٕٛٔالتوبػػػػػة  – ٕٙالمفػػػػػاؿ  – ٖٗ)اؼبائػػػػػدة 

 (. ٚال وج  – ٖٗ،ٙ
 (؟. ِإانَّ أَمَزْلَلا )أي  وردت  / ٖ٘ٗٔسااؿ ر   

اؼبائػدة  -اللساء م ات يف السور )  أرب  ( ِإانَّ أَمزَْلَلا وردت ) / ٖ٘ٗٔاعبواب ر   
 -: ا دة الضبط ابلشو  لى  ومضب ما ( موضوافالزم   –

 اءْ سَ للِّ لِ   ِ مَ الزح  ةُ دَ ائِ مَ  **** اءْ  َّ   ػُ ايَ  ةٌ وَ بػَ رْ أَ "  ِإانَّ أَمَزْلَلا "



 ٖٗٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ  خك حك جك

 ىف يث ىث نث مث رثزث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٕ
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل
 .اؼبائدة َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

 .الزم  َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب ٱُّٱ -ٖ

 خن حن جنيم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 .الزم  َّ حي جي  يه ىه مه جهين ىن من

  الضبط والفوائد /
( فقػػػػػػد مت  يل ىل( أو )  ىب  نبأمػػػػػػا الػػػػػػ ي جػػػػػػاء بوػػػػػػدها )  -ٔ

 (.ٜٖٙ) السااؿ الثاٍليف اعبزء  ضب مما
( لف سياؽ اتايت فيمػا  ػ   نتال ي اتى بودك  لمة )  الوحيديف اؼبائدة  -ٕ

 والٍب دارت  ثّبا يف ه ك السورة.  أه  ال تاب
 (؟. مُوًرا َوُهًد  - ُهًد  َومُورٌ  ) اضبط مواض  / ٖٙٗٔسااؿ ر   

  -ة:ة اؼبائدسور    ا يف  م  ف فوردت ( ُهًد  َومُورٌ  ) أما / ٖٙٗٔاعبواب ر   
 ىف يث ىث نث مث رثزث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٔ

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل
 .اؼبائدة َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙ٘ 

 من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

 .اؼبائدة َّ ٰر ٰذ

  الضبط /
و    ٗٗبػػػػة )ا قبيػػػ ، واتايت متقار  الثػػػػاٍل صػػػد بػػػػه التػػػوراة ويف  الوؿيف اؼبوضػػػ  

ٗٙ.) 
ٱ(:ٜٔفقط يف الق رف يف سورة المواـ اتية ) م ة واحدة( فوردت  مُورًا َوُهًد أما ) 
 ىه مه جه ين  ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي يه
 ومضب ما َّ  مت زت رت يب ىب نب مبزب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى 

  ( ويف .....يي ىي مي خي حي جي يه ىه...)موػاـ: يف ال فائػدة /
 ين ىن من..... ( و )....رث يت  ىت نت مت زتاؼبائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة: ) 
يف سػػياؽ ذ ػػ   اؽبػػد  ػػدـ و  ال تػػابيف سػػياؽ ذ ػػ   اللػػور ػػدـ  (،......مه جه
 ابل  فجاء  اؽبد أفض  م   اللورو  وا قبي  التوراة أ   م  ال تاب :وا قبي  التوراة

 .اؽبد م  الخص  وا قبي  التوراة خصوابل اللورال تاب م  الفض  
 (؟. ُمواْ َأْسلِ  - َأْسَلُمواْ  )أي  وردت  / ٖٚٗٔسااؿ ر   

رؿ مػ ات يف السػور )  ثػ ث الػ ـ بفػتم ( َأْسَلُمواْ  وردت ) / ٖٚٗٔاعبواب ر   
"  َأْسػَلُمواْ  رؿ  مػ اف ": ) ابعبملة ا مشػائية ومضب ما (اغبج ات  –اؼبائدة  - م اف 
 -:(ئدة اغبج اتوؽب  ما



 ٖٙٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٔ

 مبخب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي  زي

 . م اف رؿ َّ خت حت جت هب

 ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٕ
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل
 .اؼبائدة َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

 مم خم حم  جم هل ملخل حل جل مك لك حكخك جك مق حق ٱُّٱ -ٖ
 .اغبج ات َّ جه هن من خن حن جن

 الواوويف الزم  بزايدة  يف ) اغبج والزم  ( م  ففوردت  ال ـ ب س (  ُمواْ َأْسلِ  أما )
 -: ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  ومضب ما( حس)
 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -ٔ

 .اغبج َّ مل يك ىك لكمك اك  يق ىق يف ىفيث

 .الزم  َّ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ -ٕ

مِيحوَف َواَلْحَبارُ  ) ض اضبط موا / ٖٛٗٔسااؿ ر     ؟.يف سورة اؼبائدة ( ال َّابَّ

 -اؼبواض  هي: / ٖٛٗٔاعبواب ر   
 ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٔ

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل
 .اؼبائدة َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙٚ 

  خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ حص مس

  /الضبط 
ملمػا مػ   الػواو( مػ بط  يق)  الواوبزايدة  الوؿحاوف أف اؼبوض   ما ت  -ٔ

 .الثاٍل(، و  صت يف  أ صد با اؼبوض  الوؿؿ ) و  لمة أ  واو
 الثػػاٍل( وبوػػدها يف  مل  يك ىك مك لك ) الوؿبوػدها يف اؼبوضػػ   -ٕ

:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما( جخ مح جح مج حج)
 .( حج م  ) الوْب(  ب   مك لك م  ) الباء

 (؟. َواَل َتْشتَػُ واْ آِباَييت شَبَلاً  َِلي ً  )وردت     م ة / ٜٖٗٔسااؿ ر   

يف السػػػػور  مػػػػ  ف(  َواَل َتْشػػػػتَػُ وْا آِباَييت شَبَلػػػػاً َ لِػػػػي ً  وردت ) / ٜٖٗٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -اؼبائدة(: –)البق ة 

 يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱُّٱ -ٔ

 .البق ة َّ لك اك يق ىق يف  ىف

 ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٕ
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل
 .اؼبائدة َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

  الضبط والفوائد /
 ة، قػػػالب  ػػاؼ( مػػ   اك مػػ  ) القػػػاؼ( مػػ بط  اك يقبوػػدها يف البقػػ ة ) 
 ا ػػدة  لػػى ائدة مالػػػ مػي ملمػػا مػػ   اؼبيمػات( مػػ بط  يي ىي نيوبوػدها يف اؼبائػػدة ) 

 .ؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورةربط ح ؼ م  ا
 



 ٖٛٙ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

مػػ  سػػورة  ( ٚٗ – ٘ٗ – ٗٗ ) اضػػبط ختػػاـ اتايت / ٓٗٗٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.اؼبائدة

 -اتايت هي: / ٓٗٗٔاعبواب ر   
 ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٔ

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل
 .اؼبائدة َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

 مج حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱ -ٕ
 حضجض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح

 .اؼبائدة َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱ -ٖ

 .اؼبائدة َّ ىب نب مب زب

  الضبط /
( ولػػػػػو أخػػػػػ ان اغبػػػػػ ؼ  نب( مث )  جف( مث )  جب)  -ٔ

 (.  ا للتج لديلا  لمة )   الث ثالوؿ بود ) اؿ ( م  ال لمات 
الػػػ ي ُخػػػِت  بػػػػ  الوؿاؼبوضػػػ   :التأمػػػ  للموػػػُب ا ػػػدة أيضػػػا  لػػػى  ومضػػػب ما -ٕ

بيوػػػػه  خػػػاص بتبػػػدي   ػػػ ـ   وإيثػػػار غػػػّبك  ليػػػه بػػػدلي  ) (جب)
( و  ػ   ىف يث، وأيضػا وردت  لمػة )  فػ ( وهػ ا   بثم   لي 
خػػاص بوػػدـ ( وهػػو  جفُخػػِت  بػػػػ )  الثػػاٌلاؼبوضػػ  ، ال فػػ ا سػػ ـ 

(  يػػػػػػػةإىل أخػػػػػػػ  ات ت بيػػػػػػػق القصػػػػػػػاص الوػػػػػػػدؿ ىف أف الػػػػػػػلف  ابلػػػػػػػلف  )
اؼبوضػػػ  ُيضػػػبط  ( الثػػػاٍلو  الوؿ)  وضػػػوْباؼبوبضػػػبط  .ظلػػػ الوػػػدؿ  ـو ػػػد

 .( نب( وال ي ُخِت  بػػ )  ّبالخ)  الثالث
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َوَمػ   َّْ  ما داللة اخت ؼ التوقي  يف ه ك اتايت مػ  أف أوؽبػا واحػد ) دلسة بيانية /
َوَمػػ   َّْ حَيُْ ػػ  دبَػػا أمػػَزَؿ اَّلّلُ  ( ) ( اؼبائػػدةٗٗ) اْلَ ػػاِفُ وفَ حَيُْ ػ  دبَػػا أَمػػَزَؿ اَّلّلُ َفُأْولَػػػِئَك ُهػػُ  

َوَمػػػػ   َّْ حَيُْ ػػػػ  دبَػػػػا أَمػػػػَزَؿ اَّلّلُ َفُأْولَػػػػػِئَك ُهػػػػُ   ( ) ( اؼبائػػػػدة٘ٗ) الاَّػػػػاِلُموفَ َفُأْولَػػػػػِئَك ُهػػػػُ  
 ( ؟ وما الف ؽ بْب الااؼبوف والفاسقوف وال اف وف؟ ( اؼبائدةٚٗ) اْلَفاِسُقوفَ 

 وال فػ هػو ؾبػاوزة اغبػد  الالػ   اللاحية الل وية. اؼبو وؼ أف متِدث    الف ؽ م
هػػػو اػبػػػ وج  ػػػ  اؼبِلّػػػة، الالػػػ   ػػػد ي ػػػوف درجػػػات حػػػٌب يصػػػ  إىل ال فػػػ   ػػػاؿ توػػػاىل 

( البقػػ ة(. ال فػػ  اػبػػ وج  ػػ  اؼبِلّػػة و ػػد ي ػػوف هلػػاؾ ٕٗ٘) َواْلَ ػػاِفُ وَف ُهػػُ  الاَّػػاِلُموفَ )
 يصػ  إىل درجػػة ال فػػ  و ػػد يتػػدرج حػػٌب مسػل  ظػػا ، الالػػ  درجػػات يف اةػػاوزة  ػػد ال

ػػػْ َؾ َلاُْلػػٌ  َ ِاػػػيٌ   ( ) َواْلَ ػػاِفُ وَف ُهػػػُ  الاَّػػاِلُموفَ  يصػػ  إىل ال فػػػ  و ػػاؿ توػػػاىل ) ِإفَّ الشِّ
 ( ه ا الال ، الال  إذف له م ات  أ  ها ال ف . ( لقمافٖٔ)

بػة أي هو اػب وج     ا ة   تواىل وله م ات . مأخوذة م  فسػق  ال   الفسق
ـَ َفَسػَجُدوا ِإالَّ إِْبلِػيَ  َ ػاَف ِمػَ   خ ج  م   شػ هتا، ) َوِإْذ  ُػْللَػا لِْلَمَ ِئَ ػِة اْسػُجُدوا ِتَد

( أي خ ج    ال ا ة. الفسق درجات أيضاً  ( ال م ٓ٘)اعبِْ ِّ فَػَفَسَق َ ْ  أَْمِ  رَبِِّه 
(   ِّ فَػَفَسػَق َ ػػْ  أَْمػِ  رَبِّػػهِ َ ػاَف ِمػَ  اعْبِػػ ولػه م اتػ  حػػٌب يصػ  إىل ال فػػ ،  ػاؿ توػػاىل )

 َوَمػػػػ  َ َفػػػػَ  بَػْوػػػػَد َذلِػػػػَك َفُأْولَئِػػػػَك ُهػػػػ ُ  ( التوبػػػػة( )ٚٙ) ِإفَّ اْلُملَػػػػاِفِقَْب ُهػػػػُ  اْلَفاِسػػػػُقوفَ )
َ ِفيَمػا فَػَفَسػُقوْا ِفيَمػا ( اللػور( )٘٘) اْلَفاِسػُقوفَ  ( ٙٔ) َوِإَذا أََرْداَن أَف مػحْملِػَك  َػْ يَػًة أََمػْ اَن ُمتػْ

سػػ اء( أي خ جػػوا  ػػ  ال ا ػػة. يسػػتوي الاػػا  مػػ  الفاسػػق يف اػبػػ وج  ػػ  ال ا ػػة ا 
ل ػ  الالػ  أ ثػػ  مػا يتولػػق ابتخػ ي  والفسػػق أ ػّ . الالػػ  أخػ  حقػػوؽ ال ػّب والفسػػق 
 اـ، و   ظا  فاسق ولي     فاسق ظا . الاػا  فاسػق   وػاً ل ػ  لػي   ػ  فاسػق 

أ ػػّ . إبلػػي  فاسػػق وابلفسػػق وصػػ  إىل  ظػا  ل ػػّبك  ػػد ي ػػوف ظاؼبػػاً للفسػػه إذف الفسػق
م تبة ال ف . ووص    تواىل ال فار ِبهن  فاسقوف وظاؼبوف. الال  م ات   ػد يصػ  

اغْبَػجح إىل ال ف  والفسق له م ات   د يص  إىل ال ف . وأحياانً الفسق لي  فيػه  فػ  )
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 َث َواَل ُفُسػػػوَؽ َواَل ِجػػػَداَؿ يف اغْبَػػػجِّ َأْدػػػُمٌ  مَّْوُلوَمػػػاٌت َفَمػػػ  فَػػػػَ َض فِػػػيِم َّ اغْبَػػػجَّ فَػػػَ  َرفَػػػ
 (. ( البق ةٜٚٔ)

َوَم   َّْ  ربلا تواىل ذ   اغبا   ال ي ال حي   دبا أمزؿ   ووصفه م ة ابل ف  )
َوَمػػ   َّْ  ( ومػػ ة ابلالػػ  ) اؼبائػػدة( ٗٗ) اْلَ ػػاِفُ وفَ حَيُْ ػػ  دبَػػا أَمػػَزَؿ اَّلّلُ َفُأْولَػػػِئَك ُهػػُ  

َوَمػػ   َّْ  ومػػ ة ابلفسػػق ) ( اؼبائػػدة( ٘ٗ) الاَّػػاِلُموفَ أمػػَزَؿ اَّلّلُ َفُأْولَػػػِئَك ُهػػُ   حَيُْ ػػ  دبَػػا
( وهػو ال خيػ ج  ػ  واحػد  اؼبائػدة( ٚٗ) اْلَفاِسػُقوفَ حَيُْ   دبَا أَمَزَؿ اَّلّلُ َفُأْولَػِئَك ُهػُ  

ؿ م  هاالء. ت تي  الصفات: الالػ  مث الفسػق مث ال فػ . فالػ ي ال حي ػ  دبػا أمػز 
  هػػو   وػػاً أحػػد هػػاالء، ل ػػ  هػػ  هػػو  ػػاف ؟ ل ػػ  مػػ   مػػا هػػو الػػدا ي الػػ ي 
د ػاك حػػٌب ال حي ػػ  دبػػا أمػػزؿ   لػػي  ابلضػ ورة أف ي ػػوف ال فػػ  هػػو الػػ ي د ػػاك 

لَػػا َ لَػػْيِمْ  ِفيَمػػا َأفَّ الػػلػَّْفَ  اِبلػػلػَّْفِ   لوػػدـ اغب ػػ ، هػػ  أراد أف حيػػا  أحػػداً؟ ) وََ تَػبػْ
 َوالَمَ  اِبلَمِ  َواُلُذَف اِبُلُذِف َوالسِّ َّ اِبلسِّ ِّ َواعْبُُ وَح ِ َصاٌص َفَمػ  َواْلَوْْبَ اِبْلَوْْبِ 

( َ٘ٗتَصدََّؽ بِػِه فَػُمػَو َ فَّػاَرٌة لَّػُه َوَمػ   َّْ حَيُْ ػ  دبَػا أمػَزَؿ اَّلّلُ َفُأْولَػػِئَك ُهػُ  الاَّػاِلُموَف )
ح ػػػ  ؿبػػػاابة لشػػػخص ال ي ػػػوف   ( ِ َ   حي ػػػ  وادػػػت ى للِػػػا   واغبػػػا   اؼبائػػػدة

 اف اً ول له ي وف ظاؼباً وه ك درجة م  درجات ال فػ . الػ ي ال حي ػ  دبػا أمػزؿ 
  هو   وًا أحد هاالء وحٌب تشم  صبي  حاالت ت ؾ اغب   فقػد ي ػوف الػ ي 
د ػػػاك إىل أمػػػ  رخػػػ  ال خي جػػػه  ػػػ  اؼبِلّػػػة ول ػػػ  لسػػػب  أ ػػػو  ملػػػه ل لػػػه يف  ػػػ  

 ه إما فاسقاً أو ظاؼباً أو  اف اً.اغباالت ال خي ج     وم
الال   د يص  إىل ال ف  و   حالة تقّدر بقدرها. أه  الفقه أ ل  ب ا ل ػ  مػ  
حيػػث الل ػػة أف الػػػ ي ال حي ػػ  دبػػا أمػػػزؿ   هػػو أحػػد هػػػاالء   وػػاً وهػػي تشػػػم  
صبيػػ  اغبػػاالت الػػٍب لػػي  فيمػػا  ػػدؿ لمػػه  ػػد ي ػػوف هلػػاؾ سػػب  د ػػاك إىل  ػػدـ 

أمػزؿ   ي ػوف ظاؼبػاً  ، و ػد ي ػوف فيمػا ظاؼبػًا. ومػ    حي ػ  دبػا اغب   دبا أمزؿ 
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اف اً حػػػٌب تشػػػم  اتايت صبيػػػ  اغبػػػاالت ذ  هػػػا والػػػ ي يفوػػػ  هػػػ ا ال  ػػػوفاسػػػقاً و 
 خي ج    أحد ه ك، و د يص  إىل ال ف . 

 . ي  مفّ ؽ بْب الاا  والفاسق و   ا فيه ؾباوزة للِد؟
لضػػػ ورة أف يتولػػػق بالمػػػه لآلخػػػ ي  فا مسػػػاف إذا   الفاسػػػق أ ػػػّ  مػػػ  الاػػػا  ولػػػي  اب

يصلي و  يص  ي وف ظاؼباً للفسه ويقاؿ  ليػه فاسػق ولػي  ظاؼبػاً دبوػُب الالػ  أف ظػا  
(  اللمػػػ  إٍل ظلمػػػ  مفسػػػي ظلمػػػاً  ثػػػّباً  ل ػػػّبك. ال سػػػوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ػػػاف يقػػػوؿ يف د ائػػػه )

( وردـ وحػواء  لػدما  ( اللمػ ٗٗ)ظََلْمػُ  مَػْفِسػي َ الَػْ  َربِّ ِإٍّلِ  ومل ة سػبأ  الػ  )
( فالفسق أ ّ . وأهػ   ( ال  اؼٖٕ) رَبػََّلا ظََلْمَلا أَمُفَسَلا َ االَ  أ   م  الشج ة  اال )

 ( يد.فاض   السام ائ ) الفقه ه  ال ي  ي تبوف ه ك الصفات الث ث.
لَػػا َ لَػػْيِمْ  ِفيَمػػا أَفَّ الػػلػَّ  ) /  ٔفائػػدة  ْفَ  اِبلػػلػَّْفِ  َواْلَوػػْْبَ اِبْلَوػػْْبِ َوالَمػػَ  اِبلَمػػِ  وََ تَػبػْ

ػػ ِّ َواعْبُػػُ وَح ِ َصػػػاٌص ) ػػ َّ اِبلسِّ ال تابػػة هلػػا أي  ولػػػه  ( ( اؼبائػػدةَ٘ٗواُلُذَف اِبُلُذِف َوالسِّ
لَػػػػػا َ لَػػػػػْيِم ْ )توػػػػػاىل  هػػػػػي الفػػػػػ ض والتشػػػػػ ي  بػػػػػدلي  توديتػػػػػه الفوػػػػػ   تبلػػػػػا حبػػػػػ ؼ  (وََ تَػبػْ
 . ( ليم )اعب 
  ا تص ت اتية  لى ه ك ال ضػاء وهػي الوػْب والمػ  والذف والسػ  و   / ٕئدة فا

 .ت    غّبها؟
ا تص ت اتية  لى ه ك ال ضاء دوف غّبها لف الق   ي وف غالباً  لد التصادـ 
واؼبضػػاربة بقصػػد   ػػ  ال  بػػة ول ػػ   ػػد يلبػػو السػػي   ػػ    يػػق الػػ أس فيصػػي  بوػػ  

 و أم  أو أذف أو ِسّ .ال ضاء اؼبتصلة به م   ْب أ
 ٜٓم ات يف الق رف ال  َل يف السػور ) البقػ ة  تس (  دبَا أمَػَزَؿ اَّللُّ وردت )  م حاة /

 (. ٘ٔالشور   – ٜٗ،  ٛٗ،  ٚٗ،  ٘ٗ،  ٗٗاؼبائدة  – ٜٔ، 
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ُمَصػػدًِّ ا )  ( التػَّػػْوَراةِ  ُمَصػػدًِّ ا لَِّمػػا بَػػػْْبَ َيَديْػػِه ِمػػ َ  ) اضػػبط / ٔٗٗٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.( يف سورة اؼبائدة اْلِ َتابِ  ا بَػْْبَ َيَدْيِه ِم َ لِّمَ 

 -:اؼبواض  هي / ٔٗٗٔاعبواب ر   
 من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

 .اؼبائدة َّ ٰر ٰذ

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -ٕ

 رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ

 .اؼبائدة َّ مج حج مث هت

  الضبط والفوائد /
يف مفػػ  اتيػػة وجػػاء  مػػ تْب(  جن يم ىم مم خمأتػػ  )  الوىلالحػػب اتيػػة  -ٔ

دؽ ( وسياؽ اتية    اللصػار  وأمػه مصػ ميبودها يف اؼبوضوْب  لمة ) 
يف اؼبوضػػ   الػػواو( أتػػ  بػػزايدة  ىهؼبػػا بػػْب يديػػه مػػ  التػػوراة  بلػػه، و لمػػة ) 

 وفة  لى ما  بلما.لهنا مو  الثاٍل
( و ػد سػبقما يف بدايػة أاليػة أيضػا   زت بيلما يف اتية الثامية جاء بوػدها ) -ٕ

َوأَمزَْللَػا إِلَْيػَك  )، ( فاربط بيلمما  لى  ا دة اؼبوافقة واةاورة زت  لمة )
أي:  (اِبغْبَػػقِّ ْ  ) ،الػػ ي هػػو القػػ رف الواػػي ، أفضػػ  ال تػػ  وأجلمػػا ( اْلِ تَػػابَ 

ُمَصدًِّ ا لَِّما بَػػْْبَ )  .شتم   لى اغبق يف أخبارك وأوام ك ومواهيهإمزاال ابغبق، وم
لمػه دػمد ؽبػا ووافقمػا، و ابقػ  أخبػارك أخبارهػا، ودػ ائوه  (اْلِ تَػابِ يََدْيِه ِمَ  

َوُمَمْيِملًػػػػػا ) .ال بػػػػار دػػػػػ ائوما، وأخػػػػ ت بػػػػػه، فصػػػػار وجػػػػػودك مصػػػػدا ا ػب هػػػػػا
ال ت  السابقة، وزايدة يف اؼب ال  أي: مشتم   لى ما ادتمل   ليه  (َ َلْيهِ 
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ا ؽبية والخ ؽ اللفسية. فمو ال تاب ال ي تتب     حق جاءت بػه ال تػ  
فأم  به، وحث  ليه، وأ ث  مػ  ال ػ ؽ اؼبوصػلة إليػه. وهػو ال تػاب الػ ي فيػه 
مبػأ السػابقْب وال حقػْب، وهػػو ال تػاب الػ ي فيػػه اغب ػ  واغب مػة، والح ػػاـ 

السابقة، فمػا دػمد لػه ابلصػدؽ فمػو اؼبقبػوؿ، ومػا  ال ي   ض   ليه ال ت 
دمد له ابل د فمو م دود،  د دخله التِ ي  والتبدي ، وإال فلو  اف م   لػد 

 .إمتمى   ـ السودي رضبه   تواىل.  ،   خيالفه
ػلَػُم  دبَػا أَمػَزَؿ اَّلّلُ َواَل تَػتَّبِػْ  َأْهػػَواءهُ  فَػاْحُ   ) اضػبط / ٕٗٗٔسػااؿ ر ػ    (  ْ بَػيػْ

لَػُم  دبَآ أَمَزَؿ اَّلّلُ َواَل تَػتَِّبْ  َأْهَواءُه ْ  َوَأِف اْحُ   )  ؟.الٍب وردت يف اؼبائدة ( بَػيػْ

 -اتايت هي: / ٕٗٗٔاعبواب ر   
  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱ

 من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يثىث

 هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن

 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خبحب جب

 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح

 حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ

 ٜٗ - ٛٗاؼبائدة:  َّ مل خل

  الضبط والفوائد /
مػػػػػػ   اللػػػػػػوف( مػػػػػػ بط  مح جح)  الثػػػػػػاٍل( ويف  ىف)  الوؿيف اؼبوضػػػػػػ   -ٔ

 (. أ صد با اؼبوض  الثاٍلي ) مػ لمة اث  موف( م  جح)
مػػػػػ   لمػػػػػة  مػػػػػزةاؽبمػػػػػ بط  ( ام يل ىل مل)  الوؿبوػػػػػدها يف اؼبوضػػػػػ   -ٕ

(، وبوػػػػدها يف  أ صػػػػد بػػػػا اؼبوضػػػػ  الوؿوؿ ) أ لمػػػػة    ػػػػزة( مػػػػ  ىل)
مػػػػػ   اليػػػػػاء( و مصمػػػػػ  )اللػػػػػوف ( مػػػػػ بط جض مص خص) الثػػػػػاٍلاؼبوضػػػػػ  
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 .(أ صد با اؼبوض  الثاٍل) ٍل لمة اث  ايءو موف ( م  جض)
 ؟.(َأْهَواء َواَل تَػتَِّب ْ ) (َأْهَواءُه ْ  َواَل تَػتَِّب ْ ) اضبط مواض  / ٖٗٗٔسااؿ ر   

مػػ ات يف السػػور  ثػػ ث فػػوردت ( أَْهػػَواءُه ْ  َواَل تَػتَّبِػػ ْ  ) أمػػا / ٖٗٗٔاعبػػواب ر ػػ  
 -(:الشور  – موضوافاؼبائدة )
  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -ٔ

 رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ

 .اؼبائدة َّ مج حج مث هت

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٕ

 لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 .اؼبائدة َّ مل خل حل جل مك

 جك مق حق مف خف حف  مغجف جغ مع جعمظ حط مض خضحض جض ُّٱ -ٖ

 من خن  حنجن مم خم حم جمهل مل خل حلجل  مك لك حكخك

 .الشور  َّ  مئ هي مي خيحي جي ٰه مهجه هن

  الضبط والفوائد /
و ػػػد مت ضػػػبط الػػػ ي جػػػاء  ( ٜٗ – ٛٗاؼبائػػػدة يف ريتػػػْب متتػػػاليتْب )  موضػػػوي -ٔ

  ا يف السااؿ السابق.بود
 الػػواو( مػ بط  حك جك مق حق مف خف حفبوػدها يف سػورة الشػور  )  -ٕ

 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ   لػى ر  و الشػ واو( مػ   حفم  ) 
 .ح ؼ م  اس  السورة

 -اعباثية (: –يف السور ) المواـ  م تْب( فوردت  أَْهَواء َواَل تَػتَِّب ْ أما ) 
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  ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّٱ -ٔ

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

 .المواـ َّ مب خب حب

 .اعباثية َّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ -ٕ

 الضبط /
(  مي زي ري( وبوػػػدها يف اعباثيػػػة )  جئ يي ىيبوػػػدها يف الموػػػاـ ) 

 زيمػ  )  الػ ـ(  بػ   ييمػ  )  ال اؼ:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما
 (. ري(،  بوا بود  لمة )  مي

 َولَػوْ ) ( أُمًَّة َواِحػَدةً  عَبََوَلُ  ْ  اَّللُّ  َوَلْو َداء ) مواض اضبط  / ٗٗٗٔر   سااؿ 
 ؟.( أُمًَّة َواِحَدةً عَبََوَ  اللَّاَس  َربحكَ  َوَلْو َداء)  (أُمًَّة َواِحَدةً  عَبََوَلُم ْ  اَّللَُّ  َداء

يف  مػػ تْبفػوردت  ( اِحػَدةً أُمَّػػًة وَ  عَبََوَلُ ػ ْ  اَّللُّ  َولَػػْو َدػاء ) أمػا / ٗٗٗٔاعبػواب ر ػ  
 -(: اللِ  –السور ) اؼبائدة 

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

 رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب مئهئ  خئ حئ جئ

 .اؼبائدة َّ مج حج مث هت

 حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٕ
 .اللِ  َّ  مك لك خك حك جك

  الضبط والفوائد /
 جغ( وبوػػػػػدها يف اللِػػػػػ  )  مئ  خئ حئ جئ ييدها يف اؼبائػػػػػدة ) بوػػػػػ
م   ال ـ:  ا دة الَبتي  اؽبجائي لى  ومضب مما(  حق مف خف حف  جف مغ
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 .اؼبوضوْب( يف  يي(  بوا بود  لمة )  مغم  )  الياء(  ب  جئ)
 سورة فقط يف الق رف يف م ة واحدة( فوردت  أُمًَّة َواِحَدةً  عَبََوَلُم ْ  اَّللَُّ  َداء َوَلوْ أما ) 

 ختحت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ(:ٛالشور  اتية )

  ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما  َّ  جخ مح جح مج حج مث هت مت
 يف سوريت ) اؼبائدة واللِ  (. اؼبوضوْبوت    أهنا اؼبوض  الخّب فجاء ـبتلفا    

( ال ي ورد يف سورة هود  َدةً أُمًَّة َواحِ  عَبََوَ  اللَّاسَ  رَبحكَ  َوَلْو َداءوأخّبا موض  ) 
وهو  َّ حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ(:ٛٔٔاتية )
( يف ه ك الصفِة  جم ( و لمة ) ىل يف الق رف ال  َل، ت  رت  لمة ) الوحيد

يف و ما موضم   ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى  جم يل ىل مل خل )فارب ما م  
 ىل مل خل  هن من خن حن جن مم خم  حم جم ٱُّٱٱ:اتايت
 جي يهىه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل
 .َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

 -اػب صة:
شور ( ال –لِ  ال –ػمائدة ال( التو ي  ) اؿيف السور الٍب جاء يف اظبما )  -ٔ

(، والسورة الٍب   َييت يف  خئ حئ جئ(: )  خئجاء فيما اس  اعب ؿ ) 
 (. خم( التو ي  ) هود ( جاء فيما )  اؿاظبما ) 

بلفب م اي     بقية اؼبواض  جاءت ِبظمار   مثلما أف سورة هود جاءت -ٕ
 ( يف و  صت يف اؼبواض  البا ية. جم لمة ) 

 (. مئ( واما الشور  )  مظموضوي اؼبائدة واللِ  )  -ٖ
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 (؟. لِّيَػبػُْلوَُ  ْ  ) ال لمة أي  وردت / ٘ٗٗٔسااؿ ر   

ُلوَُ  ْ  وردت ) / ٘ٗٗٔاعبواب ر    الموػاـ  –م ات يف السور ) اؼبائػدة  أرب (  لِّيَػبػْ
 -(: اؼبلك -هود  –
  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -ٔ

 رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن

 مت خت  حت جت هب مب حبخب جب مئهئ  خئ حئ جئ

 .اؼبائدة َّ مج حج مث هت

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ٱُّٱ -ٕ

 .المواـ َّ  مل مك لك هش مش هس مس هث هتمث

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٱُّٱ -ٖ
 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ
 .هود َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب

 .اؼبلك َّ  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
( و ػػػػا اؼبتقػػػػدمْب، أمػػػػا  مئ  خئ حئموضػػػػوي اؼبائػػػػدة والموػػػػاـ جػػػػاء بوػػػػد ا )  -ٔ

 (. مه جه يناؼبوضوْب اؼبتأخ ي  ) هود واؼبلك ( جاء بود ا ) 
 ء مػػػػ  ال لمتػػػػْب مػػػػ  تػػػػاءات ال( مػػػػ بط  حب جببوػػػػدها يف اؼبائػػػػدة )  -ٕ

مػػػ   لمػػػٍب  الوػػػْب( مػػػ بط مش هس مس هث، وبوػػػدها يف الموػػػاـ ) ةاؼبائػػػد
 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه  لػػى اـ وػػالم  ػػْب( مػػ  مش هس)

 .م  ح ؼ م  اس  السورة
 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ( يف سورة هود جاء )  مه جه ينبود )  -ٖ
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  ا ػدة لػى  ومضب مما(  حي جي يه( وبودها يف سورة اؼبلك )  زب
(  بوػػا بوػػد حػػ ؼ  يهمػػ  )  اؽبػػاء(  بػػ   زئمػػ  )  الػػ ـ: اؽبجػػائي الَبتيػػ 
 يف ال لمتْب. الواو
يًوػػػػػػػا َفاْسػػػػػػػَتِبُقوا)  فائػػػػػػػدة / ػػػػػػػ َاِت ِإىَل اَّللَِّ َمػػػػػػػْ ِجُوُ ْ  صبَِ ػػػػػػػُتْ  ِفيػػػػػػػهِ فَػيُػلَػبِّػػػػػػػُئُ ْ   اػْبَيػْ  دبَػػػػػػػا ُ لػْ
( والضػػابط دوراف يُػلَػبِّػُئُ  ْ  مثَّ  ليسػ  )( و  فَػيُػلَػبِّػُئُ  ْ  يػػة )لضػبط هنايػة ات (ٛٗ) زَبَْتِلُفػوفَ 
يػػة ( لف ات وفْ لُػػمَ وْ تػَ  ولػػي  ) ( زَبَْتِلُفػػوفَ وختمػػ  بػػػ ) (  فَػيُػلَػبِّػػُئُ  ْ ،  َفاْسػػَتِبُقوا ) الفػػاء

فيػػه ىف أصػػ   أختلفػػواالػػ   أحدثػػه اللػػاس ىف ديػػ   ، ومػػا  ا خػػت ؼتتِػػدث  ػػ  
َماًجاِلُ  ٍّ َجَوْلَلا مِ  الوقيدة، إذ  اؿ   )  .( لُ ْ  ِدْ َ ًة َوِملػْ

 (؟. اْحَ ْرُه ْ فّ  – َواْحَ ْرُه ْ  ) اضبط مواض  / ٙٗٗٔسااؿ ر   

 -اؼبواض  هي: / ٙٗٗٔاعبواب ر   
  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٔ

 لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 .اؼبائدة َّ مل خل حل جل مك

 جغ معجع مظ حط مضخض حض جض مص  خصحص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبلافقوف َّ  حل جل مك لكخك حك مقجك حق مف خفحف جف  مغ

  الضبط والفوائد /
 . ا دة الواو  ب  الفاء لى  ومضب ممايف اؼبلافقوف:  ابلفاءيف اؼبائدة و  ابلواو -ٔ
 ا ػدة  لى (  فاءم   فاء)  ابلفاء(  مققوف يف اظبما فاء فجاءت ) فاؼبلا -ٕ

 .ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
َا )أي  وردت  / ٚٗٗٔسااؿ ر     (؟. َفاْ َلْ  َأ َّ

َػػػػػػػا وردت ) / ٚٗٗٔاعبػػػػػػػواب ر ػػػػػػػ    –يف السػػػػػػػور ) اؼبائػػػػػػػدة  مػػػػػػػ  ف(  فَػػػػػػػاْ َلْ  أَ َّ
 -(:القصص



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٚ 

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٔ

 لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 .اؼبائدة َّ مل خل حل جل مك

 مق حق مف خف حف مغجف جغ مع  جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٕ

 القصص َّ  حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك

  الضبط والفوائد /
( مػ بط الػداؿ مػ   لمػة  حك جك  مق حق مف خفبودها يف سورة اؼبائػدة ) 

 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػ   لػػى ة د( مػػ  داؿ اؼبائػػ خف) 
 (. مغ جغ، في وف ال ي جاء بودها يف القصص ) اس  السورة

 (؟. َ  اللَّاسِ َوِإفَّ َ ِثّبًا مِّ  )أي  وردت  / ٛٗٗٔسااؿ ر   

ػػػػَ  اللَّػػػاسِ  وردت ) / ٛٗٗٔاعبػػػواب ر ػػػػ   مػػػ ات يف السػػػػور  ثػػػػ ث(  َوِإفَّ َ ثِػػػّبًا مِّ
 -(:ال ـو -يوم   –اؼبائدة )
  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٔ

 لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 .اؼبائدة َّ مل خل حل جل مك

 يق ىق يف ىف يث ىثنث مث  زث رث يت ىت نت ُّٱ -ٕ
 .يوم  َّ  مك لك اك

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٖ
 .ال ـو َّ زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئىئ نئ

  الضبط والفوائد /
( و د سبقتما مف  ال لمػة يف مفػ  الصػفِة اتيػة  خلبودها يف اؼبائدة )  -ٔ

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ٱُّٱ(:ٚٗ)



 ٖٓٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

،  ا ػدة اؼبوافقػة واةػاورة فارب ما مومػا  لػى َّ ىب نب مب زب رب
( مػػػ  ٜٗ( الػػػٍب أتػػػ  ختػػػاـ اتيػػػة ) خل لمػػػة ) ومػػػ  اعبػػػدي  ابلػػػ    أف  

 (. نبيف الق رف ال  َل، واب ي اؼبواض  )  الوحيدةسورة اؼبائدة هي 
( مػػ  اك يقمػػ  ) اللػػوف ( مػػ بط  لك اك يقبوػػدها يف سػػورة يػػوم  )  -ٕ

 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػ  اسػػ   لػػى   ميػػو مػػوف 
 .السورة

مػ  الػ اءات ( مػ بط رت يب ىبوأخّبا يف سورة ال ـو جاء بوػدها )  -ٖ
 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه  لػى  ـو  الراء ( م  رت يب )

 .م  ح ؼ م  اس  السورة
َ  اللَّاسِ وردت )  م حاة / يف سورة إب اهي   م ة واحدة(  َوِإفَّ ( بدوف )  َ ِثّبًا مِّ

 نب مبزب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ(:ٖٙاتية )

 .ة الولاية ابتية الوحيدة ا د لى  ومضب ما َّ  مت زت رت يب ىب

 (؟. ِلَقْوـٍ يُوِ ُلوفَ  ) اضبط مواض  / ٜٗٗٔسااؿ ر   

 -البقػػػ ة  مػػػ ات يف السػػػور ) أربػػػ (  ِلَقػػػْوـٍ يُوِ لُػػػوفَ  وردت ) / ٜٗٗٔاعبػػػواب ر ػػػ  
صػػػِاب أ مػػػ تْبجثػػػا : ) ابعبملػػػة ا مشػػػائية ومضػػػب ما ( موضػػػوافاعباثيػػػة  –اؼبائػػػدة 

 -:يف سورة اعباثية م تْب( لهنا وردت  م تْبثا ج( و ل  ) اؼبائدة وؽب  بق ة 
 جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱ -ٔ

 مل خل حل جل مك  لكخك حك جكمق حق مف خف حف

 .البق ة َّ هل

 .اؼبائدة َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل  ُّٱ -ٕ

 .اعباثية َّ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٖ

 .اعباثية َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ -ٗ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ػػ  بَػْوُضػػُم )  ( ُضػُمْ  َأْولِيَػػاء بَػْوػػ ٍ بَػوْ  )  ػػ  مػػ ة وردت / ٓ٘ٗٔسػااؿ ر ػػ    مِّ
 ؟.( بَػْو ٍ 

مػػػ ات يف السػػػور  طبػػػ (  بَػْوُضػػػُمْ  َأْولِيَػػػاء بَػْوػػػ ٍ  وردت ) / ٓ٘ٗٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 ابعبملػة ومضب ما (اعباثية  –التوبة  – يف ريتْب متتاليتْب موضوافالمفاؿ  –)اؼبائدة 
 -:( جثا التائبوف وؽب  مائدة المفاؿ: ) ا مشائية

 ين ىن خنمن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٱُّٱ -ٕ
 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث زث رث يت
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك
 .المفاؿ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي

 حج مث  هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب  هئ  ٱُّٱ -ٖ
 .المفاؿ َّ جح مج

 رن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك ٱُّٱ -ٗ

 ني ميزي  ري ٰى ين ىن نن من  زن

 .التوبة َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي

 مت خت جتحت هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -٘
 .اعباثية َّ مث  هت

(  اؼبوض  الوؿ فقط يف سورة التوبة ) م ة واحدةفوردت  ( بَػْو ٍ  مِّ  بَػْوُضُم  أما )
 ( فأت  إما يف يك، أما اؼبواض  الٍب جاءت فيما  لمة ) اؼبلافقْب( يف ٚٙاتية )

 حئخئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱٱاؼباملْب أو ال اف ي  أو أه  ال تاب:



 ٕٖٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  هتمت خت حت جتهب مب خب حب  جب هئ مئ
 يف الق رف ال  َل. الوحيدوهو  َّ مح جح مج حج مث

 (؟. َوَم  يَػتَػَوؽبَُّ  ) اضبط مواض  / ٔ٘ٗٔسااؿ ر   

 –اؼبائػػدة  مػػ ات يف السػور ) ثػ ث(  َوَمػ  يَػتَػػػَوؽبَُّ  وردت ) / ٔ٘ٗٔاعبػواب ر ػػ  
 -(:اؼبمتِلة  –التوبة 

 ين ىن منخن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٕ
 .التوبة َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٖ
 .اؼبمتِلة َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن

  الضبط والفوائد /
و  صت يف سػػورة  ( مئة ) ت ػػابق الػػ ي جػػاء بوػػدها يف اؼبائػػدة والتوبػػ -ٔ

( واؼبتِلػػػة  مئفأتػػػ  فيمػػػا )   ويلػػػةاؼبمتِلػػػة، سػػػوريت اؼبائػػػدة والتوبػػػة 
 (. مئسورة  صّبة   صت فيما ) 

( يف  ىي( يف اؼبائدة، و )  ييالحب أمه َيت موما دوما الال  )  -ٕ
 التوبة واؼبمتِلة.

( فامتبػه اي لبيػ ، ... حم جم يل ىل ملبدأت ريٍب اؼبائدة والتوبة بػ )  -ٖ
(  خممػ   لمػة ) الػداؿ ( يف اؼبائػدة مػ بط  ىم مم خموػدها ) ب

 ابءملمػػا مػػ   البػػاء( مػػ بط  ٰذة، وبوػػدها يف التوبػػة ) داؼبائػػداؿ مػػ  
 ا ػػدة ربػػػط حػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػػابه مػػ  حػػػ ؼ مػػ  اسػػػ   لػػػى  ةبػػالتو 

 .السورة



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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يف اسػ  السػورتْب ) التوبػة  التػاء( وادَبؾ حػ ؼ  ىي ني  ميأت  )  -ٗ
لمػػػػة لػػػػك، إال أمػػػػه يف التوبػػػػة زاد  بلمػػػػا   ضػػػػاب ا اؼبمتِلػػػػة ( فاجولمػػػػا –
 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  فلاب ما( مئ)

 ِإفَّ )  ( الاَّػاِلِمْبَ  اَّلّلَ اَل يَػْمِدي اْلَقْوـَ  ِإفَّ  ) مواض اضبط  / ٕ٘ٗٔسااؿ ر   
 ؟.( اْلَ اِف ِي َ  اَّلّلَ اَل يَػْمِدي اْلَقْوـَ  َوَأفَّ  -

مػ ات  أربػ  فوردت ( الاَّاِلِمْبَ  اَّلّلَ اَل يَػْمِدي اْلَقْوـَ  ِإفَّ  ) أما / ٕ٘ٗٔاعبواب ر   
: ابعبملة ا مشائية ومضب ما (الحقاؼ  –القصص  –المواـ  –اؼبائدة  يف السور )

 -:(  صة مائدة المواـ يف الحقاؼ )
 ين ىن منخن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ
 يتىت نت مت زت رت يب ىب  نبمب زب رب يئ
 يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث
 .المواـ َّ ام يل ىل مل

 مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع  جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٖ

 .القصص َّ  حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ -ٗ
 .الحقاؼ َّ جخ مح جح مج حج مث هت  متخت حت جت

 م ة واحدةفوردت    صي ة ملمما  ( اْلَ اِف ِي َ   اَل يَػْمِدي اْلَقْوـَ اَّللَّ  َوأَفَّ  - ِإفَّ  أما )
 اَّلّلَ اَل يَػْمِدي اْلَقْوـَ  َوأَفَّ  ( يف اؼبائدة، و) اْلَ اِف ِي َ  اَّلّلَ اَل يَػْمِدي اْلَقْوـَ  ِإفَّ فقط: ) 
 -: ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  مضب ه( يف اللِ ، و   ملمما  اْلَ اِف ِي َ 



 ٖٗٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّمل يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف  يث ىث نثمث

 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 .اللِ  َّ مي زي ري ٰى

  الضبط والفوائد /
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :الوؿ: اؼبوض  الصي تْبيف اؼبائدة ورد فيما 

  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن خنمن حن  جن يمىم مم
 .اؼبائدة َّ ٰذ يي
 رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ: الثاٍلاؼبوض  
 .اؼبائدة َّمل يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف  يث ىث نثمث زث

وختمػػػػػ  بػػػػػػ  الضػػػػػاد( ورد فيمػػػػػا حػػػػػ ؼ  خن حن  جن)  الوؿ اؼبوضػػػػػ الحػػػػػب 
فػػػاربط بيلممػػػا فلػػػ  تلتػػػب   حػػػ يف اسػػػتو ء الاػػػاءو  الضػػػاد: و الاػػػاء( حبػػػ ؼ يي)

 .كب   رية ما تبووؾ، وال امقادوا للو جئتم   والااؼبْب ليك، 
(   يث - زت - يبيف اتيػػة: )  ال ػػاؼالحػػب دوراف حػػ ؼ  الثػػاٍل ؼبوضػػ ا

  ا ػػػدة(  لػػى  يك )  ػػػاؼمػػ    الػػث ثمػػػ  هػػ ك ال لمػػػات  ال افػػاتمػػ بط 
ال  صد ؽب  إال اتباع أهػوائم  فػْف   ال يمػديم  وال  ال اف ي ، ولفَّ واةاورة اؼبوافقة

 .يوفقم  للخّب، بسب   ف ه 
  مف  ٱُّٱٱ(:ٛٓٔيف اؼبائدة اتية ) ( اْلَفاِسِقْبَ  اَل يَػْمِدي اْلَقْوـَ  َواَّللُّ  لديلا ) م حاة /

 جنحن مم خم حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
( يي  ىي مي خي حي جيوالٍب فب   تلتب  م  ) َّ ٰه مه جه هن من خن
(  جنم   لمة )  السْبب بط  ومضب ما( يك ىك مك لك اك يقو )

 .اؼبوافقة واةاورة ا دة (  لى  مه)  سْبالٍب وردت  بلما يف مف  اتية م  



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. فَػتَػَ   )أي  وردت  / ٖ٘ٗٔسااؿ ر   

ال م   –اؼبائدة  م ات يف السور ) طب (  فَػتَػَ   وردت ) / ٖ٘ٗٔاعبواب ر   
" مائػدة اللػور يف   فَػتَػػَ   ": ) ابعبملػة ا مشػائية ومضب ما (اغبا ة  –ال ـو  –اللور  –

 -:(  م  اغبا ة وال ـو
 زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٕ

 يل ىلمل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث

 .ال م  َّ زن رن مم ام

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق ٱُّٱ -ٖ
 متهب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
 .اللور َّ  مش هس مس هث مث هت

 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٗ
 .ال ـو َّ جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس

 .اغبا ة َّ حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ  مع جع ٱُّٱ -٘

  الضبط والفوائد /
 مػػي ( مػػ   َّ ٍّ مػػ  ) اؼبػػي ( مػػ بط  َّ ٍّ ٌّ ٰىبوػػدها يف اؼبائػػدة )  -ٔ

مػػ   الفػػاء( مػػ بط  ىت نت مت  زتائدة، وبوػػدها يف ال مػػ  ) مالػػػ
(   حك  جك مقغبا ػػػػة ) ، وبوػػػػدها يف ا ال مػػػػ فػػػػاء( مػػػػ  ىت نت مت)

 ا دة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه  لى ة  اغبا اؼ ملما م  القاؼ م بط 
 .م  ح ؼ م  اس  السورة

( والحػػػػب  خص  حص مس خسـ ت ػػػػابق الػػػػ ي جػػػػاء بوػػػػدها )  و والػػػػ وريف اللػػػػ -ٕ
 يف اس  السورتْب. الواوو  ال اءادَباؾ ح ؼ 



 ٖٙٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

واب ػي  صػدر ريػةاتػى موضػ  يف القػ رف ال ػ َل فتػ    أمػه  أوؿموض  اؼبائػدة هػو  -ٖ
 .سياؽ اتايتاؼبواض  جاءت يف 

 (؟. فَػَوَسى )    م ة وردت  لمة / ٗ٘ٗٔسااؿ ر   

 اؼبائدة –اللساء  م ات يف السور ) طب (  فَػَوَسى وردت ) / ٗ٘ٗٔاعبواب ر   
" اللسػاء  فَػَوَسػى ": ) ابعبملػة االمشػائية ومضػب ما (القصص  –ال م   –التوبة  –

الػ ي أتػى  الوحيػدال مػ  اؼبوضػ   ، يف سػورة( بْب يف  مػ  القصػصؽب  مائػدة التػائ
 -:.صدر رية

  مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ٱُّٱ -ٔ

 حص مسخس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص

 .اللساء َّ  حف جف

 زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٖ
 .التوبة َّ جت هب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٗ

 .ال م  َّ خئ حئ  جئ

 .القصص َّ مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت ٱُّٱ -٘

ْ  ِ لِدكِ  ) اضبط مواض  / ٘٘ٗٔسااؿ ر     (؟. ِ لَدكُ  َوَم ْ  - مِّ

ػػػػْ  ِ لػػػػِدكِ  وردت ) / ٘٘ٗٔاعبػػػواب ر ػػػػ    –اؼبائػػػػدة  )مػػػػ ات يف السػػػػور  أربػػػ (  مِّ
ػْ  ِ لػِدكِ   صة اؼبائدة "ومضب ما ابعبملة ا مشائية: )  (القصص  –هود  –التوبة  "  مِّ

 -:( للتائبْب وهود



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٛٚ 

 زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 مي زي ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٕ

 .التوبة َّ خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ  يي ىي ني

 خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ٱُّٱ -ٖ

 .هود َّ  من خن حن جن مم

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ -ٗ

 .القصص َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

  الضبط /
( المػ : )( الم  ابلوػ اب وال ضبػُة ابؽبػد : ) اعبملةب ك   بلمامضبط ال ي جاء 

( يف    يي ىي ني( أي )  ابلوػػػػػػػػ اب( يف اؼبائػػػػػػػػدة، و )  زت رت  يب ىبأي ) 
 يي ىي( أي ) ابؽبػد ( يف هػود، و ) جم هل  مل( أي )  وال ضبةُ و ) التوبة، 
 ( يف القصص. ٰذ
 -( : المبياء –ال  د  ) سوريف ال م تْباو فوردت ( ابلو  ِ لَدكُ  َوَم ْ  أما )
 خن حن جن يم  ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .ال  د َّ  جه ين ىن من

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٱُّٱ -ٕ
 .المبياء َّ مب خب

  الضبط والفوائد /
 هئ  مئ خئ( وبوػػػػػػػػدها يف المبيػػػػػػػػاء )  ين ىنبوػػػػػػػدها يف ال  ػػػػػػػػد ) 

مػػ   الوػػْب:  ا ػػدة الَبتيػػ  اؽبجػػائي لػػى  ومضػػب مما(  خب حب جب
( مػػػ   ىنمػػ   لمػػة ) الوػػػْب(، وأيضػػا مػػ بط  مئ خئمػػػ   ) الػػ ـ(  بػػ   ىن)



 ٖٛٛ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػػ  اؼبتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػ  اسػػػ   لػػػى د  ػػػال    ػػػْب
 .السورة

 (؟. اَنِدِمْبَ  ) ة وردت  لمة   م   / ٙ٘ٗٔسااؿ ر   

اؼباملوف  –اؼبائدة  م ات يف السور ) أرب (  اَنِدِمْبَ  وردت ) / ٙ٘ٗٔاعبواب ر   
ولضػػػػب ما الحػػػػػب ورود ال لمػػػػات التاليػػػػػة  بلمػػػػا يف  ػػػػػ   (اغبجػػػػػ ات  –الشػػػػو اء  –

( يف  حل( يف اؼباملػػػػػػػػػوف، و )  مل( يف اؼبائػػػػػػػػػدة، و )  متاؼبواضػػػػػػػػ : ) 
( خل، فاجوػ  هػػ ك ال لمػات راب ػا ل مػػة )جػ ات( يف اغب ٰذالشػو اء، و ) 
 -:يف    اؼبواض 

 ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ -ٔ
 زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ
 .اؼبائدة َّ  نث مث

 .اؼباملوف َّ  جم هل مل خل حل جل ٱُّٱ -ٕ

 .الشو اء َّ مل خل  حل جل ٱُّٱ -ٖ

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ -ٗ
 .اغبج ات َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

( أي  اؿ( بزايدة ) ٖٔم  سورة اؼبائدة اتية ) الوؿ  وردت اؼبوض م حاة /
  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ( : حن)

 جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق

،  ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما  َّ  خن حن جن مم خمحم
وأهنا أوؿ موض  يف الق رف ؼبا مدـ  ابي   لى  ت  أخيه، وأيضا الحب ورود  

 (.خل لمة )  (  بلما  ما يف مم لمة ) 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٛ 

  الضبط والفوائد /
 (؟. َويَػُقوُؿ الَِّ يَ  رَمُلواْ  )أي  وردت  / ٚ٘ٗٔسااؿ ر   

 –اؼبائػدة  يف السػور ) مػ  ف(  َويَػُقػوُؿ الَّػِ يَ  رَملُػواْ  وردت ) / ٚ٘ٗٔاعبواب ر ػ  
  :)- 
 يل ىل يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ رن مم ام

 خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰذيي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 .  َّ  ٌّ ٰى ٰر

  الضبط والفوائد /
( وبوػػػػػدها يف  يك  ىك مك لك اك يق ىق يفبوػػػػػدها يف اؼبائػػػػػدة ) 

مػػػ   اؽبمػػػزة:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما(  حم جم يلسػػػورة   ) 
 (. يلم  )  ال ـ(  ب  يف)

 (؟. َأَهُاالءِ  ) اضبط مواض  / ٛ٘ٗٔسااؿ ر   

الموػاـ  –اؼبائػدة  مػ ات يف السػور ) أربػ (  أََهُاالءِ  وردت ) / ٛ٘ٗٔ  اعبواب ر 
 -(:سبأ  –ال  اؼ  –
 يل ىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ رن مم ام

 خن حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 .المواـ َّ جه ين ىن من

 جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت  خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٖ
 .ال  اؼ َّ خس  حس



 ٜٖٓ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .سبأ َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
 .صدر ريةجاءت يف ال  اؼ فقط  -ٔ
ـُ سبأ أََهُاالءِ  ": ) ابعبملة ا مشائية مضب ما -ٕ  (. " ؽب  مائدة ال  اؼ وأموا
( اك يق: )القسػػ ( وبوػػدها  ىقيف الموػػاـ وال ػ اؼ أتػػ   لمػة )  بوػدها -ٖ

( يف الموػػػػػػاـ، وادػػػػػػَبؾ حػػػػػػ ؼ  هت مت  خت حت جتيف ال ػػػػػػ اؼ و ) 
 اس  السورتْب فامتبه اي لبي . الوْب يف

دة ئػ)اؼبا اؽبمزةسور ورد يف اظبما ح ؼ  أرب يف  ابؽبمزة(  أََهُاالءِ وأخّبا وردت )  -ٗ
 (.أسب –  اؼ أالػ –مواـ أالػ –

 (؟.اِبَّللِّ َجْمَد َأدْيَاهنِِ ْ  أَْ َسُمواْ وَ  - أَْ َسُمواْ )اضبط مواض   / ٜ٘ٗٔسااؿ ر   

 م ة واحدةفوردت  واوب   ( اِبَّلّلِ َجْمَد أدَْيَاهِنِ ْ  َسُمواْ أَ ْ  ) أما / ٜ٘ٗٔاعبواب ر   
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ(:ٖ٘فقط يف سورة اؼبائدة اتية )

موض  يف  أوؿوت    أهنا  َّ رن مم ام يل ىل مليك  ىك مك
بيلما  سياؽ اتيةالٍب أت  يف  الوحيدة، وأيضًا هي واوالق رف ال  َل وال ي أتى ب  

 .صدر رية(  لما أت   أَْ َسُمواْ وَ  ) ابلواوالٍب أت  

 –مػػ ات يف السػػور ) الموػػاـ  أربػػ فػػوردت  ابلػػواو(  اِبَّلّلِ َجْمػػَد أدَْيَػػاهِنِ ْ  أَْ َسػػُمواْ وَ )  وأمػػا
 اِبَّلّلِ َجْمػَد أدَْيَػاهِنِ ْ  أَْ َسُمواْ وَ  " ) :ابعبملة ا مشائية ومضب مافا   (  –اللور  –اللِ  

 (واـ واللِ  " أفَّ فا   اللور خلق الم
 جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ ٱ -ٔ

 .المواـ َّ جم هل مل خل  حل جل مك لك خكحك
 جت هب مب  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ

 .اللِ  َّ مث هت مت خت حت



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٔ 

 هبمب هئ مئهي مي  خي جيحي ٰه مه جه هن من خن حن ٱُّٱ -ٖ

 .اللور َّ  هس مس هث مث هت مت
 مت ختحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٗ

 .فا   َّ جخ مح جح مج حج  مث هت
  /الضبط والفوائد 

 جئ(  دا سورة اللِ  ال ي اتى بوػدها ) معبودها يف    اؼبواض  أت   لمة )  -ٔ
 .(هئ مئ خئ حئ

( مق( و صد با اتيػة والحػب أف لفاػة ) جغ( أت   لمة )  معوبود )  -ٕ
أت  بودها فارب ما موما  لى  ا دة اؼبوافقة واةػاورة، وبوػدها يف فػا    لمػة 

ة جػػػاءت مػػػ ة أخػػػ   ( و صػػػد بػػػا الل ي ػػػػ والحػػػب أيضػػػا يف مفػػػ  اتيػػػجب)
 ( فل  تلتب   ليك.مث هت)

 لػػػى  راللػػػو  راءمػػػ  ال لمتػػْب مػػػ   الػػػ اءات( مػػػ بط  جي ٰهويف اللػػور )  -ٖ
  . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

( يف موضػػػػ  اثف وهػػػػو يف سػػػػورة القلػػػػ  اتيػػػػة  أَْ َسػػػػُمواْ وردت  لمػػػػة )  م حاػػػػة /
وبػػػ ا ت ػػػوف هػػػ ك   َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ(:ٚٔ)

القلػػ  (، بوػػدها يف  –يف ) اؼبائػػدة  واويف القػػ رف ال ػػ َل بػػ   مػػ تْبال لمػػة  ػػد وردت 
 الَبتيػػ   ا ػػدة لػػى  ومضػػب مما(  يم ىم( وبوػػدها يف القلػػ  )  اكاؼبائػػدة ) 
 (. ىمم  )  ال ـ(  ب   اكم  )  الباء: اؽبجائي

ب  يقػػة زبتلػػ   ػػ   ( َحِب َػػْ  َأْ َمػػاؽُبُ ْ  )اضػػبط مواضػػ   / ٓٙٗٔسػػااؿ ر ػػ  
 ؟.الوؿ( م  اعبزء ٘ٗٗالسااؿ )

ف اف خبصوص ضبط مواضػ   (٘ٗٗأما ما خيص السااؿ ) / ٓٙٗٔاعبواب ر   
َحِب َػػػْ  (، وهلػػا يف هػػػ ا السػػااؿ سأضػػػبط )  أُْولَئِػػػكَ ( مػػ   لمػػػة ) َحِب َػػْ  أَْ َمػػػاؽُبُ ْ )

 -ال  اؼ(: –اؼبائدة يف السور ) م تْبوردت والٍب  ( أُْولَِئكَ ( بدوف  لمة )  أَْ َماؽُبُ ْ 
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 يل ىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ رن مم ام

  حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى  ين ىن نن من ٱُّٱ -ٕ
 .ال  اؼ َّ مئ خئ
  الضبط والفوائد /

  حئ جئ يي ىي ني ( وبوػدها يف ال ػ اؼ ) مم امبودها يف اؼبائػدة ) 
 ؽبػاءا(  بػ  اممػ  ) الفػاء:  ا دة الَبتيػ  اؽبجػائي لى  ومضب مما( خئ

 .( ني م  )
 (؟. َأِ زَّةَ  – َأِ زَّةٍ  )اضبط مواض   / ٔٙٗٔسااؿ ر   

 -   واحدة م  ه ك ال لمات وردت م ة واحدة: / ٔٙٗٔاعبواب ر   
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱ -ٔ

 مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .اؼبائدة َّ خص حص مس خس  حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث هت

 هل خلمل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف ٱُّٱ -ٕ
 .اللم  َّ  حم جم

  الضبط والفوائد /
أيضػػػػػاً    سػػػػ  تلػػػػوي (  خئوالحػػػػػب  بلمػػػػا  )  سػػػػ  تلػػػػوي (  جبيف اؼبائػػػػدة )  -ٔ

 .فارب ما موما
 ( ابللص  فارب مما موا. خل( ابلفتم وبودها )  جليف اللم  )  -ٕ
 اللمػ  (. –ادَبؾ ح ؼ اؼبي  يف اس  السورتْب ) الػمائدة  -ٖ

 (؟. اَل خَيَاُفوفَ  - اُفوفَ َواَل خيََ  )اضبط مواض   / ٕٙٗٔسااؿ ر   

اَل )  واو( يف اؼبائػػػػػػدة وبػػػػػػ   َواَل خَيَػػػػػاُفوفَ )  ابلػػػػػػواووردت  / ٕٙٗٔاعبػػػػػواب ر ػػػػػػ  
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  ا ػػػدة الػػػزايدة للسػػػورةيف سػػػورة اؼبائػػػدة  لػػػى  الػػػواوزايدة  ومضػػػبط( يف اؼبػػػدث ، خَيَػػػاُفوفَ 
 -:ال وؿ

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ٱُّٱ -ٖ
 مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .اؼبائدة َّ خص حص مس خس  حسجس مخ جخ مح جح مج مثحج هت

 .اؼبدث  َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّٱُّٱ -ٗ
  الضبط والفوائد /

ائدة، وبوػدها مالػػ مي م  ال لمتْب م   اؼبي ( م بط  مث هتبودها يف اؼبائدة )  -ٔ
 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ   لػى   اؼبدثراء ملما م  ال اء ( م بط  ّٰيف اؼبدث  ) 

 .سورةاؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  ال
( ٖ٘( يف اؼبائػػدة و )ٗ٘الحػػب أر ػػاـ اتايت يف السػػورتْب  يػػ  أمػػه متقػػارب ) -ٕ

 .السورة ال وؿيف اؼبدث ، دبوُب ال    ال ث  يف 
 (؟. الصَّ ةَ  يُِقيُموفَ  - الصَّ ةَ  َويُِقيُموفَ  )اضبط مواض   / ٖٙٗٔسااؿ ر   

 يف السور )البقػ ة م  ف اوابلو  (  الصَّ ةَ  َويُِقيُموفَ  وردت ) / ٖٙٗٔاعبواب ر   
 -(:التوبة –
 .البق ة َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٔ
 رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ٱُّٱ -ٕ

 ني ميزي  ري ٰى ين ىن نن من  زن

 .التوبة َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي
  الضبط والفوائد /

 ىن( وبوػػػػػػػػػػػػدها يف التوبػػػػػػػػػػػػة ) يه ىه مهبوػػػػػػػػػػػػدها يف البقػػػػػػػػػػػػ ة )  -ٔ
 مهمػػػػ  )  اؼبػػػػي :  ا ػػػػدة الَبتيػػػػ  اؽبجػػػػائي( ومضػػػػب مما  لػػػػى ين
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 .م  ال لمتْب الواو(  بوا بود ح ؼ  ىنم  )  الياء(  ب   ىه
 ا دة ربط ح ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػ   لى  :أيضا مضب ما -ٕ

مػػػػ  الػػػػواو ة، ومػػػػ بط   البقػػػػراء ( مػػػػ   ىهمػػػػ   لمػػػػة )  الػػػػ اء: مػػػػ بط السػػػػورة
  بة.و التواو  م  (ىن)
 –المفػػاؿ  –يف السػػور ) اؼبائػػدة  مػ ات أربػػ فػػوردت  واو( بػ   الصَّػػ ةَ  يُِقيُمػػوفَ أمػا ) 
 -لقماف (: –اللم  

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ خف حف

 .المفاؿ َّ يب ىب  نب مب زب رب يئ ُّٱ -ٕ

 .اللم  َّ حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٖ

 .لقماف َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٗ

  الضبط والفوائد /
يف  اؼبػػػي والػػػٍب ادػػػَبؾ حػػػ ؼ اف ( مػػػلق –  مػػػالل –ائدة مامتبمػػػوا اىل السػػػور ) الػػػػ -ٔ

( و  صت يف سػورة  جه ين( )  ىن مناظباءهػا أمػه جػاء بوػد ) 
 .اؼبي المفاؿ وال يوجد يف اظبما ح ؼ 

( و ػػػد مت  يه ىه مه  جه ت ػػابق الػػ ي جػػاء بوػػػدها يف اللمػػ  ولقمػػاف ) -ٕ
 (.ٙٔم  ال تاب السااؿ ) اعبزء الوؿضب مما يف 

رة ال  اؼ اتية يف سو  موض  خام ( يف  جه ينوردت )  م حاة /
 جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ( فامتبه اليما: ىن من( و  َيت  بلما ) ٙ٘ٔ)

 حي  جي يهىه مه جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم
 .َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي
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 (؟. َوَم  يَػتَػَوؿَّ  اضبط مواض  ) / ٗٙٗٔسااؿ ر   

 –م ات يف السور ) اؼبائػدة  أرب (  َوَم  يَػتَػَوؿَّ  وردت )/  ٗٙٗٔاعبواب ر   
مائػد اغبديػد لهػ  : ) ابعبملة ا مشػائية ومضب ما ( اؼبمتِلة – اغبديد – الفتم

 -:( الفتم بود االمتِاف
 .اؼبائدة َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّٱ -ٔ
 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٱُّٱ -ٕ

 .الفتم َّ يف ىف يث ىث نث مث  زثرث يت ىت نت مت زت
 .اغبديد َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل ملخل حل  جل مك لك ٱُّٱ -ٖ
 مه جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ

 .اؼبمتِلة َّ جي يه ىه
  الضبط والفوائد /

صػػار مػػ  حزبػػه ؼبػػ   ػػاـ ِبمػػ    و  ه )يف اؼبائػػدة فقػػط أتػػ  مػػ  يتػػوؿ   ورسػػول -ٔ
 ػ   ا ػة    ( َوَمػْ  يَػتَػػَوؿَّ  ) أتػ بيلمػا اب ػي اؼبواضػ  (،  وجلدك، أف له ال لبػة

 . ديئايض  إال مفسه، ول  يض   ف  
 (. يه ىه مه جه ينت ابق ال ي جاء بودها يف اغبديد واؼبمتِلة )  -ٕ
 م( ) الفػت َوَمػْ  يَػتَػػَوؿَّ يف صبيػ  السػور الػٍب ورد فيمػا )  اغباءالحب ادَباؾ ح ؼ  -ٖ

 لة (  دا اؼبائدة.ِاؼبمت –ديد ِالػ –
 ْزبَ ِحػ)  اؼبائدة ( اْلَ الُِبوفَ  ِحْزَب اَّللِّ ُه ُ  مواض  )اضبط  / ٘ٙٗٔسااؿ ر   

ُِوفَ  ُه ُ  اَّللَِّ   ؟.اةادلة ( اْلُمْفِل

 -ض  هي:ااؼبو  / ٘ٙٗٔاعبواب ر   
 .اؼبائدة َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّٱ -ٔ
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 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه  جه ين ىن من
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئنئ

 .اةادلة َّ  نث مث
  الضبط /

  ا ػػػػػػدة لػػػػػػى  ومضػػػػػػب مما(  مث( ويف اةادلػػػػػػة )  خليف اؼبائػػػػػػدة )  -ٔ
 .( مثم  )  اؼبي (  ب   خلم  )  ال ْب: اؽبجائي الَبتي 

(  رت - رئ - ٰى - يم)  اغبػػػػاءالحػػػػب موضػػػػ  اةادلػػػػة دوراف حػػػػ ؼ  -ٕ
، يف حػػْب  ا ػػدة اؼبوافقػة واةػػاورة(  لػػى  مث لمػة )   حػػاءفارب مػا مػػ  

 (. خلاؼبائدة والٍب ُختم  بػػ )  م لقا يف رية اغباءأمه   ي د ح ؼ 
( خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مفيف اؼبائػػػػػػػػدة ) فائػػػػػػػػدة /

وملصػػور يف  ف ػ  مػػ  رضػي بواليػػة   ورسػػوله واؼبػاملْب فمػػو مفلػػم يف الػدميا واتخػػ ة
 . الدميا واتخ ة

تلويػػػه بف حمػػػػ  وسػػػوادهت  ومصػػػػ ه  يف  (مث زث رث يت ىت نته: ) و ولػػػ
 . خ     أولئك ِبهن  حزب الشي افأالدميا واتخ ة ، يف مقابلة ما 

 ( اَّلّلَ ِإف ُ لػػػػػُت  محػػػػػْاِمِلْبَ  اتػَُّقػػػػػواْ  - َواتػَُّقػػػػػواْ  اضػػػػػبط ) / ٙٙٗٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػ  
 ؟.(الَِّ َي أَمُت  ِبِه ُمْاِمُلوفَ  اَّللَّ  َواتػَُّقواْ )

ؼبائػػػدة يف ا ( اَّلّلَ ِإف ُ لػػػُت  محػػػْاِمِلْبَ  اتػَُّقػػػواْ  - َواتػَُّقػػػواْ  وردت ) / ٙٙٗٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -:فقط
  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ  مث هت مت هب مب هئ مئهي مي خي حي جي
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 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبائدة َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض

  الضبط والفوائد /
 اؼبوض  با أ صدؿ ) و أ واوملما م   الواو( م بط  هئ)  ابلواو الوؿيف اؼبوض   -ٔ

 .واوب   الثاٍلؼبوض  ( وبا تول  أف ا الوؿ
، واو( بػػ   حطم لقػػا فأتػػ  )  الثػػاٍليف اؼبوضػػ   الػػواوالحػػب  ػػدـ ورود حػػ ؼ  -ٕ

 م ات. شباف الواودار ح ؼ  الوؿبيلما يف اؼبوض  
 –يف السػػػػػور )اؼبائػػػػػدة  مػػػػ تْب( فػػػػػوردت  الَّػػػػِ َي أَمػػػػػُت  بِػػػػػِه ُمْاِملُػػػػوفَ  اَّللَّ  َواتػَُّقػػػػػواْ أمػػػػا ) 

 -اؼبمتِلة(:
 .اؼبائدة َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٔ

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبمتِلة َّ  مل مك لك هش مش هس مس هثمث هت

 ِِبَمػَُّمػ ْ  َذلِػكَ )(يَػْوِقلُػوفَ  َذِلَك ِِبَمػَُّمْ   َػْوـٌ الَّ مواض  )اضبط  / ٚٙٗٔسااؿ ر   
 ؟.(يَػْفَقُموفَ  َذِلَك ِِبَمػَُّمْ   َػْوـٌ الَّ ()يَػْوَلُموفَ   َػْوـٌ الَّ 

يف السػػػور  مػػػ  ف(  يَػْوِقلُػػػوفَ  َذلِػػػَك ِِبَمػَُّمػػػْ   َػػػػْوـٌ الَّ  وردت ) / ٚٙٗٔواب ر ػػػ  اعبػػػ
 -(:اغبش  –اؼبائدة )
 .اؼبائدة َّ من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 خت حت جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -ٕ

 .اغبش  َّ  مس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هتمت
 ي  للمسػتمزئْب ِبداء الصػ ة رب ( لفَّ فيما خن حنُختم  رية اؼبائدة ) فائدة / 

إذ لػػػي  يف اللػػػداء إىل الصػػػ ة مػػػا يوجػػػ  االسػػػتمزاء ف ػػػاف هػػػ ا الفوػػػ  مػػػلم  موجبػػػاً 
 ل ستمزاء بسخافة  قوؽب . 
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يف سورة التوبة اتية  م ة واحدةفوردت  ( يَػْوَلُموفَ   َػْوـٌ الَّ  ِِبَمػَُّم ْ  َذِلكَ  وأما )
 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مصٱُّٱ(:ٙ)
 ا دة الولاية ابتية  لى  ومضب ما َّ  خك حك جك مق حق مف خفحف
 م  سورة التوبة. الصفِة الوىل، ت    أهنا أخ  رية م  الوحيدة

( وردت أيضًا م ة واحدة فقط يف سورة اغبش   يَػْفَقُموفَ  َذِلَك ِِبَمػَُّمْ   َػْوـٌ الَّ وأما ) 
 مي  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱٱ(:ٖٔاتية )
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدةى أيضا  ل ومضب ما َّ ىي ني

  الضبط والفوائد /
مثػػ  سػػورة اغبشػػ   واحػػدةاللػػب  حيػػص ؼبػػا يػػ د لػػديلا صػػي تْب ـبتلفتػػْب يف سػػورة  -ٔ

 ينىن نن من زن رن مم ام ُّٱ الوؿحيػػػػػػث ورد فيمػػػػػػػا: اؼبوضػػػػػػػ  
 مئ خئ حئ جئ يي ُّٱوبوػػػػػػػػػػػػػػػدها  َّ ىي ني مي  زي ري ٰى
 مج حج  مث هتمت خت حت جتهب مب خب حب جب  هئ
(   ني ميختمػ  بػػػػ ) اتيػة الػٍب  َّ  مس خس حس جس مخ جخ محجح

(  خس حس، بيلمػػا اتيػػة الػػٍب بوػػدها ُختمػػ  بػػػػ ) الوػػْبيػػ د فيمػػا أبػػدا حػػ ؼ 
  ػْبملمػا مػ   الوػْب( فلػ بط  حئيف  لمػة )  مػ تْب الوػْبفقد ورد فيمػا حػ ؼ 

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى خس حس)
 َوَمػااؼبائػدة، ) ( ِملَّػا ِإالَّ َأْف رَملَّػا َهْ  تَلِقُموفَ  اضبط ) / ٛٙٗٔسااؿ ر   

 ؟.( ال  اؼ ِملَّا ِإالَّ َأْف رَملَّا تَلِق ُ 

 -اؼبواض  هي: / ٛٙٗٔاعبواب ر   
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٜ 

 ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -ٕ

 .ال  اؼ َّ اك  يق
  الضبط والفوائد /

( وادػػػػتم ت سػػػػورة ال ػػػػ اؼ  رت يب( ويف ال ػػػػ اؼ )  ىه مهيف اؼبائػػػػدة )  -ٔ
 .السورة ال وؿ، والصي ة ال وؿ يف بقلة الَب ي  اللفاي

 اؼ  ال  راء( م   رثم  )  ال اء( م بط  رث يت( يف اؼبائدة و )  مي)  -ٕ
 . ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة لى 

لَػػػا َوَمػػػا رَملَّػػػا اِبَّللِّ َوَمػػػا أُمػػػزِ  اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٜٙٗٔسػػػااؿ ر ػػػ   َؿ إَِليػْ
َلا َوَما أُمزِؿَ  ) ( أُمزِؿَ   ؟.( رَملَّا اِبَّللِّ َوَما أُمزَِؿ َ َليػْ

لَػػػا َوَمػػػا أُمػػػزِؿَ  وردت )/  ٜٙٗٔاعبػػػواب ر ػػػ   (  رَملَّػػػا اِبَّللِّ َوَمػػػا أُمػػػزَِؿ إَِليػْ
لَػووردت )  (اؼبائػدة  – البقػ ةيف السور )  م  ف ا رَملَّػا اِبَّللِّ َوَمػا أُمػزَِؿ َ َليػْ

 -:يف سورة رؿ  م اف واحدة م ة(  َوَما أُمزِؿَ 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ -ٔ

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 .البق ة َّ  مت زت رت يب ىب نب مب زب
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن

 . م اف رؿ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٖ

 .اؼبائدة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ



 ٓٓٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
( وال ػ فْب أي )البقػ ة  حم)  ابلوػْب) رؿ  م اف ( اختلػ  ِبمػه أتػى  الوسطموض  

 ا ػػػػػدة اخػػػػػت ؼ الوسػػػػػط بػػػػػْب ال ػػػػػ فْب  لػػػػػى  ومضػػػػػب م (  ٰذ)  ابلػػػػػ ـواؼبائػػػػػدة( 
 .اؼبتشابْب
( ٜ٘) ( وردت م ة واحػدة فقػط يف سػورة اؼبائػدة اتيػة َوَما أُمزَِؿ ِم   َػْب ُ )  م حاة /

 اعبزء الوؿ( م  ٘ٔ(  ما مت د حه يف السااؿ ) َوَما أُمزَِؿ ِم   َػْبِلكَ واب ي اؼبواض  ) 
 م  ال تاب.

ػػْ  ِ لػػِد اَّللَّ ) اضػػبط / ٓٚٗٔسػااؿ ر ػػ    (َمُثوبَػػًة ِ لػػَد اَّللِّ ( البقػ ة، و )َلَمُثوبَػٌة مِّ
 ؟.اؼبائدة

 -اؼبواض  هي: / ٓٚٗٔاعبواب ر   
 .البق ة َّ جت  هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ٱُّٱ -ٔ
 ىت نت مت  زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت
  الضبط والفوائد /

( مب زب رب(  مػا يف اؼبائػدة ) هئ مئ خئ حئِب وؿ صي ة البق ة ) جاءت 
 . ا دة الزايدة للسورة ال وؿ لى  ومضب ما

َ ػػػ  َسػػػَواء  مََّ ػػػاانً َوَأَضػػػ ح  أُْولَئِػػػَك َدػػػ ٌّ  ) تضػػػبط يػػػ   / ٔٚٗٔسػػػااؿ ر ػػػ  
 ؟.( الف  اف َسِبيً   أُْولَِئَك َد ٌّ مََّ ااًن َوَأَض ح اؼبائدة، و )  ( السَِّبي ِ 

 -اؼبواض  هي: / ٔٚٗٔاعبواب ر   
 ىت نت مت  زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٓٔ 

 .الف  اف َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

 (اك يق ىق يف ىف  يث ىثالحب أهنا أت  ِب وؿ صي ة يف اؼبائدة ) -ٔ
 الػػػػػزايدة  ا ػػػػػدة لػػػػػى  ومضػػػػػب ما(  يه ىه مه  جه ينويف الف  ػػػػػاف ) 

 .ال وؿ للسورة
( وبوػدها  تَػْفِسػّبًا بلمػا )  فواصػ  اتي( وبػ ا انسػب   يهأتػ  يف الف  ػاف )  -ٕ

 (. اكل  تلتب   ليك وتقوؿ ) ( فأَلِيًما - َتْدِمّبًا – َوزِي ًا)
رخػػػػ ي  يف السػػػػور  موضػػػػوْب( إضػػػػافة ؼبػػػػا سػػػػبق يف  َدػػػػ ٌّ مََّ ػػػػاانً وردت )  م حاػػػػة /
 -م َل(: –)يوس  

  مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ٱُّٱ -ٔ

 .يوس  َّ لك خك  حك جك مق مفحق خف حف جف مغجغ مع جع

 جف  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض مص خص حص  مس خس ٱُّٱ -ٕ
 .م َل َّ جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف

م ات يف الق رف ال ػ َل يف السػور ) اؼبائػدة  أرب (  د وردت  َد ٌّ مََّ اانً ب ا ت وف ) و  
 -: ا دة الضبط ابلشو  لى  ومضب ماالف  اف (  –م َل  –يوس   –

 افْ  َ  ْ ى الفُ سَ لْ  تػَ ال وَ   َ ػَ ي ْ ػ مَ   لِ وسُ يُ  ةُ دَ ائِ مَ  *** رفْ  ْ ي القُ ػفِ   ٌ بَ رْ أَ  " َد ٌّ مََّ اانً  "
 (؟. َسَواء السَِّبي ِ  )    م ة وردت / ٕٚٗٔ سااؿ ر  

ػػِبي ِ  وردت ) / ٕٚٗٔاعبػػواب ر ػػ   -البقػػ ة مػػ ات يف السػػور )  سػػ (  َسػػَواء السَّ
 صػػة : ) ابعبملػة ا مشػائية ومضػب ما ( اؼبمتِلػػة – القصػص – ثػ ث مواضػ اؼبائػدة 

 -:(بود االمتِاف  الث ثالبق ة واؼبوائد 
 زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ -ٔ

 .البق ة َّ يف ىف يث ىث نث  مث



 ٕٓٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

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

 ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث

  نن من زن رنمم ام يل ىل مل  يك ىك

 .اؼبائدة َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن
 ىت نت مت  زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ٱُّٱ -ٖ

 .اؼبائدة َّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت
 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ٱُّٱ -ٗ

 .اؼبائدة َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ
 .القصص َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -٘
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى
 .اؼبمتِلة َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب
 أتى  بلما يف    اؼبواض   لمة تدؿ  لى الض ؿ إال موض  القصص ؼبا / م حاة

 .د ا موسى ربه أف يميدك سواء السبي 
 (؟. َجآُ وُ  ْ  )    م ة وردت ال لمة / ٖٚٗٔسااؿ ر   

 – اللسػػػاءمػػػ ات يف السػػػور )  ثػػػ ث(  َجػػػآُ وُ  ْ  وردت ) / ٖٚٗٔاعبػػػواب ر ػػػ  
" الحزاب وؽب  مائدة  َجآُ وُ  ْ  ": ) ا مشائية ابعبملة ومضب ما ( الحزاب – اؼبائدة
 -:( اللساء



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٓ 

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -ٔ
 جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب

 .اللساء َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح
 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ مي  زي
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٖ

 .الحزاب َّ مل يك ىك مك  لك
 – َيْصػػلَػُووفَ  – يَػْوَملُػوفَ  لَبِػػْئَ  َمػا َ ػػامُواْ  اضػػبط مواضػ  ) / ٗٚٗٔسػااؿ ر ػ  

 ؟.الٍب وردت يف سورة اؼبائدة ( يَػْفَوُلوفَ 

 -اؼبواض  هي: / ٗٚٗٔاعبواب ر   
 هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ حت جت
  خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ حص مس
 .اؼبائدة ٌٍَّّّ ٰى ٰذٰر ىييي مي خي حي جي يهٱُّٱ -ٖ

  الضبط والفوائد /
: م تبمػػػػػا ( ٌّ)  الثالػػػػػث( و  مس)  الثػػػػػاٍل( و  جت)  الوؿاؼبوضػػػػػ   -ٔ

 الوْب،  ا دة الضبط وم  ح ؼ م  اؼبواض  اؼبتشابة(  لى   ص ب لمة ) 
(،  بوػػا بوػػد  ٌّمػػ  )  الفػػاء( و  مسمػػ  )  الصػػاد( و  جتمػػ  ) 
 م  ال لمات الث ث. الياءح ؼ 

( ويف  جت)   ػػػْبملمػػػا مػػػ   الوػػػْب( مػػػ بط  مئورد فيػػػه )  الوؿاؼبوضػػػ   -ٕ
 ا ػػدة ربػػط  لػػى (  ٌّ( م ب مػػا مػػ  )  ىيه ) ورد فيػػ الثالػػثاؼبوضػػ  



 ٗٓٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 اؼبوضػوْب، وبضػبط هػ ي  ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 (. مس( ال ي ُخت  بػػ )  اؼبوض  الثاٍل)  الوسطيضبط موض  

َماُه ُ  اضبط مواض  ) / ٘ٚٗٔسااؿ ر     (؟. يَػلػْ

َماُه ُ وردت )  / ٘ٚٗٔاعبواب ر     -:ال  اؼ( –)اؼبائدة  يف السور م  ف(  يَػلػْ
  خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ٱُّٱٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ حص مس
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٕ

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكلك
 .ال  اؼ َّ ٰى ين ىن نن

  الضبط والفوائد /
 موضػػػػ لل الػػػػزايدة  ا ػػػػدة( ومضػػػػب ما  لػػػػى  مت)  الػػػػواويف ال ػػػػ اؼ بػػػػزايدة 

 .اؼبتأخ 
 (؟. َمْ ُلوَلةً  – َمْ ُلوَلةٌ  اضبط مواض  ) / ٙٚٗٔسااؿ ر   

فقػػط و مػػا  وردت مػػ ة واحػػدة ػػ  واحػػدة مػػ  هػ ك الصػػيغ  / ٙٚٗٔاعبػواب ر ػػ  
 -يلي:
 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ

 مم خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق

 هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن  جن

 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٓ٘ 

 .ا س اء َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

(، ويف  خض)  ضػػػػػمةم ب ممػػػػػا مػػػػػ   مضػػػػػمومتاف(  جض مص بلمػػػػػا يف اؼبائػػػػػدة ) 
 اؼبوافقػػة  ا ػػدةم ب ممػػا موػػا  لػػى  ابلفػػتم(  ينو بلمػػا )  ابلفػػتم(  جها سػػ اء ) 
 .واةاورة

 ؟.الٍب وردت يف اؼبائدة ( اْ دبَا َ اُلو  اضبط مواض  ) / ٚٚٗٔسااؿ ر   

 -اؼبواض  هي: / ٚٚٗٔاعبواب ر   
 مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ

 مم خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق

 هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن  جن

 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب
 ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ ُّ َّ ٍّ
  الضبط والفوائد /

الػ ي  إذا ظبوػوا (  ابلقسيسْب وال هباف ) الثاٍل( و ) ابليمود  خاص الوؿاؼبوض   -ٔ
 ما أمزؿ إىل رسوؿ   صلى   تواىل  ليه ورله وسل  أاثب  جلات.

 خي حي)  الثػػاٍلوبوػػدها يف  ( خف حف جف)  الوؿيف اؼبوضػػ   بوػػدها -ٕ
:  ا ػػػػدة الَبتيػػػػ  اؽبجػػػػائي لػػػػى  ومضػػػػب مما(  ٰر ٰذ يي ىي مي
 (. حيم  )  اعبي (  ب   جفم  )  الباء

 ؟.يف الق رف ال  َل ( َيَداكُ  )    م ة وردت ال ملة / ٛٚٗٔسااؿ ر   

ال مػ   –م ات يف السور ) اؼبائػدة  ث ث(  يََداكُ وردت )  / ٛٚٗٔاعبواب ر   
 -:( "  لى مائدة يف  م  مبأ يََداكُ  وض  ": ) ابعبملة ا مشائية اومضب م اللبأ ( –



 ٙٓٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ُّٱ -ٔ

 مم خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق

 هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن  جن

 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب
 يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ٱُّٱ -ٕ

 ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 .ال م  َّ مئ خئ حئ جئ يي
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ُّٱ -ٖ

 .اللبأ َّ  ري ٰى
  الضبط والفوائد /

( ؼبػا  الػػ  اليمػود أف يػػد  خف حف جفخػاص ابهلل  ػػز وجػ  )  ؿالو اؼبوضػ  
 يد االمساف م  أ ماؿ.  دم  دباال م  ومبأ فمختص  موضوي  م لولة، أما 
ػػلػُْم  مَّػػا أُمػػزَِؿ ِإلَْيػػَك ِمػػ   اضػػبط مواضػػ  ) / ٜٚٗٔسػػااؿ ر ػػ   َولََيزِيػػَدفَّ َ ثِػػّبًا مِّ

 ؟.(  ُْ َياانً ( )  ُ ْفً ا ُْ َيااًن وَ )  ( رَّبَِّك  ُْ َيااًن وَُ ْفً ا

ُم  مَّا أُمزَِؿ إِلَْيَك ِم  رَّبَِّك  ُْ َيااًن ردت ) و  / ٜٚٗٔاعبواب ر    لػْ َولََيزِيَدفَّ َ ِثّبًا مِّ
 -:   ا يف اؼبائدة  م  ف(  وَُ ْف ًا
 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ

 مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق

 هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن  جن

 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٓٚ 

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

 جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي

 .اؼبائدة َّ مث  هت مت خت حت
  الضبط والفوائد /

بوػػدها يف ( و  هن من خن حن  جن مم خم ) الوؿاؼبوضػػ  بوػػدها يف 
  واو( مػ  خمم   لمػة ) الواو(: م بط  هت مت خت حت جت  )الثاٍلاؼبوض  
 .الثاٍل( وبضب ه يضبط اؼبوض   أ صد به اؼبوض  الوؿ) ؿ و  لمة أ

اضػػافة ؼبػػا ذُ ػػ  يف سػػورة ال مػػ  اتيػػة  اثلػػثوردت يف موضػػ  (  مب خب)  أمػػا
وب ا  َّمب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ٱُّٱٱ(:ٓٛ)

 ومضػب ما ال م  ( – موضوافم ات ) اؼبائدة  ث ث( وردت  خب حب ت وف )
 -: ا دة الضبط ابلشو  لى 

  ِ مْ  َ ي الْ ػِ ف ثٌ لِ اثَ وَ  ةِ دَ ائِ مَ ػي الػِ ف افِ وَ ضِ وْ مَ  ***ي ػِ ف ةٌ ثَ َ  ثَ "   خب حب " 
 يي ىي ٱُّٱ(:ٓٙيف سورة ا س اء اتية ) راب ( فوردت يف موض   حبأما  لمة ) 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
و ليه ت وف  لمة  َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب

 .ال م  ( – س اء ا – موضوافم ات يف ) اؼبائدة  أرب ( وردت مت)

َلا اضبط مواض  ) / ٓٛٗٔسااؿ ر     (؟. َوأَْلَقيػْ

لَػا وردت ) / ٓٛٗٔاعبواب ر ػ   اغبجػ   –اؼبائػدة  يف السػور )مػ ات  أربػ (  َوأَْلَقيػْ
 -(:ؽ  –ص  –
 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ

 مم خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق



 ٛٓٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن  جن

 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب

 .اغبج  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱ -ٕ

 .ص َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -ٖ

 .ؽ َّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٗ
  الضبط والفوائد /

مػػػ   الػػػداؿ( و  مممػػػ  )  اؼبػػػي مػػػ بط  (  حن جن ممبوػػػدها يف اؼبائػػػدة )  -ٔ
ضػػػ   ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ  اؼبو  لػػػى ة دائممػػػ  الػػػػ الػػػداؿو  اؼبػػػي ( مػػػ  جن)

 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
  يي( و ػػ ا بوػػدها )  مي خيت ػػابق الػػ ي أتػػى  بلمػػا يف اغبجػػ  و ؽ )  -ٕ

وبوػػػدها يف ؽ  ( ُّ َّ(: وبوػػػدها يف اغبجػػػ  )  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
يف القػػػػػػ رف  واحػػػػػػدة مػػػػػػ ة( أهنػػػػػػا وردت  ُّ َّ(: وا لػػػػػػ  أف ) يل ىل)

 ىل، بيلمػا ) ا دة الولاية ابتية الوحيدة  لى ومضب ماال  َل يف ه ا اؼبوض  
 يف الق اف يف ) اغبج و ؽ (. م  ف( فوردت يل

( وال ػػػ ـ  ػػػ  سػػػليماف  ليػػػه  حئ جئ يي ىي نيويف ص جػػػاء بوػػػدها )  -ٖ
( الحػػػب دوراف  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىالسػػػ ـ ) 

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى ىيح ؼ السْب يف اتية فارب ما م   لمة )
ػػ ح  الَ  َواَّللُّ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٔٛٗٔسػػااؿ ر ػػ    اَل  ِإفَّ اَّللََّ )  ( اْلُمْفِسػػِدي َ  حيُِ

 ؟.( اْلُمْفِسِدي َ  حيُِ ح 

 -اؼبواض  هي: / ٔٛٗٔاعبواب ر   
 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ

 مم خم حمجم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗٓ 

 هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن  جن

 .اؼبائدة َّ  هس مس هث مث هت متهب مب
 لك خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ُّٱ -ٕ

 .القصص َّ  من خن حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جلمك
  الضبط /

  ا ػػػػدة الػػػػزايدة للموضػػػػ  لػػػػى  ومضػػػػب ما( يف سػػػػورة القصػػػػص  خمأتػػػ  بػػػػزايدة ) 
 .اؼبتأخ 

( ِإفَّ اَّللََّ اَل حيُِػ ح اْلَفػ ِِحْبَ (: ) خميف القصص  بلما آبية ُختم  أيضػاً بػػػ )  م حاة /
 خم( فارب مػا مػ  )...اُروَف َ ػاَف ِمػ   َػػْوـِ ُموَسػىِإفَّ  َػ(: )  خموبدأت مفػ  اتيػة بػػ ) 

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى خن حن جن مم
ػػْ انَ  َواتػََّقػْواْ  رَملُػػواْ  اْلِ تَػابِ  َولَػػْو أَفَّ أَْهػ َ  اضػػبط مواضػ  ) / ٕٛٗٔسػااؿ ر ػ    َلَ فَّ

ُمْ  َسػػيَِّئاهِتِْ  َولْدَخْللَػػاُهْ  َجلَّػاِت اللَّوِػػي ِ   رَملُػػواْ  اْلُقػػَ   َولَػْو أَفَّ أَْهػػ َ ة، و ) يف اؼبائػػد ( َ ػلػْ
َلا َواتػََّقواْ  ِْ َ  السََّماء َواَلْرضِ  َلَفَت  ؟.( يف ال  اؼ َ َلْيِم  بَػ ََ اٍت مِّ

 -اؼبواض  هي: / ٕٛٗٔاعبواب ر   
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ خن حن جن
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .ؼال  ا َّ ىه مه  جه ين ىن من خن
  الضبط والفوائد /

( يل ىل( وه ك م ب مػا مػ  ) يليف اؼبائدة أت   لمة )  -ٔ
اؼبائػػدة، ويف ال ػػ اؼ أتػػ   لمػػة والػػٍب امتػػازت ب ثػػ ة دوراهنػػا يف سػػورة 

 ا ػدة ربػػط حػ ؼ مػػ   لػػى اؼ   ال ػراء ملمػا مػػ  الػػ اء ( مػ بط يل)



 ٓٔٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىل، وأيضػػا  ثػػ  دوراف ) اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػ  اسػػ  السػػورة
   اؼ.( يف ال يل

( خممػػ  ) ال ػػاؼ( مػػ بط  حم جم( بوػػد )  خميف اؼبائػػدة أتػػ  )  -ٕ
 اؼبوافقػػة  ا ػػدة( الػػٍب وردت يف مفػػ  اتيػػة  لػػى  يل لمػػة )    ػػاؼمػػ   

 .واةاورة
 ا ػدة ربػط  لػى  ( مػ بط الفػاء ملمػا مػ  فػاء ال ػ اؼ خميف ال  اؼ أت  )  -ٖ

، والحػػػب ال لمتػػػْب حػػػ ؼ مػػػ  اؼبوضػػػ  اؼبتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػ  اسػػػ  السػػػورة
  يبتػػػػاف يف ال سػػػػ  وأيضػػػػا متتابوتػػػػاف يف  الفػػػػاءو القػػػػاؼ ( أف خم( و )يل)

 .الَبتي  اؽبجائي
 ٜيػػوم   – ٘ٙمػػ ات يف السػػور ) اؼبائػػدة  سػػب (  َجلَّػػاِت اللَّوِػػي ِ وردت )  م حاػػة /

( وال دا ػػي  ٖٗالقلػػ   – ٕٔالوا وػػة  – ٖٗالصػػافات  – ٛلقمػػاف  – ٙ٘اغبػػج  –
 غبص ها.

 (؟. ِم  فَػْوِ ِمْ  َوِم  رَبِْ  أَْرُجِلِم ردت )    م ة و  / ٖٛٗٔسااؿ ر   

يف  مػػػ  ف(  ِمػػػ  فَػػػػْوِ ِمْ  َوِمػػػ  رَبْػػػِ  َأْرُجِلِمػػػ وردت ) /  ٖٛٗٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -الول بوت(: –السور )اؼبائدة 

  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -ٔ

 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي

 .اؼبائدة َّ ىئ نئ مئ
 َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي ٱُّٱ -ٕ

 .الول بوت
  الضبط /

 الػث ثمػ  ال لمػات  اؼبػي ( مػ بط  ُّ َّ ٍّبوػدها يف اؼبائػدة ) 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔٔ 

( مػػػػ بط  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّائدة، وبوػػػػدها يف الول بػػػػوت ) مالػػػػػ مػػػػي مػػػػ  
 ا ػػدة ربػػط  لػػى ت و الول بػػ واو( مػػ   ِّ - ٍّ - ٌّمػػ   ػػ  )  الػػواوات

 .ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة
 موضػػوافمواضػ  ) اللِػ   ثػػ ث( ه ػ ا وحػدها يف  ْوِ ِم ْ ِمػ  فَػػػوردت )  م حاػة /

 -الزم  (: –
 حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٔ

 .اللِ  َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك

 .اللِ  َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ٱُّٱ -ٕ

 ام يلىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٖ
 .الزم  َّ  رن مم

  الضبط والفوائد /
الول بػوت  – موضػوافاللِػ   –ت يف ) اؼبائدة م ا طب (  ِم  فَػْوِ ِم ْ وردت )  -ٔ

  ليمػػػػػػػا زمػػػػػػػ  اللِػػػػػػػ  مائػػػػػػػدةٌ : )ا مشػػػػػػػائية ابعبملػػػػػػػة ومضػػػػػػػب ماالزمػػػػػػػ  (  –
 (.والول بوت

ت ػػابق موضػػوي اؼبائػػدة والول بػػوت ومت ضػػب مما، بيلمػػا يف اللِػػ  اؼبوضػػ  ألوؿ  -ٕ
( وبوػػػػػػػػدك يف الثػػػػػػػػاٍل جم هل مل خل حل جلجػػػػػػػػاء بوػػػػػػػػدك ) 

مػػػ   اؽبمػػػزة: يػػػ  اؽبجػػػائي ا ػػػدة الَبت لػػػى  ومضػػب مما( جخ مح جح)
 م  ال لمتْب. الواو(  بوا بود ح ؼ  جحم  )  الياء(  ب  جل)

( مػ   يفم   لمة )ال اء ( م بط  اك يق ىق  يف ىف يثبودها يف الزم  )  -ٖ
 ا ػػدة ربػػط حػػ ؼ مػػ  اؼبوضػػ  اؼبتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػ  اسػػ   لػػى   الزمػػراء 

 .السورة



 ٕٔٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 َ ػػامُواْ  َمػػا َسػػاء)و  ( يَػْوَملُػػوفَ  َمػػا َسػػاء)  ضػػ اضػػبط موا / ٗٛٗٔسػػااؿ ر ػػ  
 (؟. يَػْوَمُلوفَ 

ة سور فقط يف  واحدة  ةم(  يَػْوَمُلوفَ  َما َساء وردت ) / ٗٛٗٔاعبواب ر   
 خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ(: ٙٙاتية ) اؼبائدة

 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ىي مي

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ ىئ نئ مئ
 –اةادلة  –م ات يف السور ) التوبة  ث ثفوردت  ( ْوَمُلوفَ يػَ  َ امُواْ  َما َساءأما ) 

 -(: جادؿ اؼبلافقوف وما  بوا: ) ابعبملة ا مشائية ومضب ما اؼبلافقوف (
 نث مث زث رث ىتيت نت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -ٔ

 .التوبة َّ يث ىث
 .اةادلة َّ ىي ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٕ
 .اؼبلافقوف َّهبمب  خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٖ

  / والفوائد الضبط
 .( هئ ) جاء  بلما  لمة الث ثةاؼبواض  يف  -ٔ
 نت  مت بلمػػػا يف التوبػػػة واؼبلػػػافقوف الصػػػد  ػػػ  سػػػبي   ، ول ػػػ  يف التوبػػػة ) -ٕ

( أي أف الػػػػػػػػػزايدة يف اؼبلػػػػػػػػػافقوف  خئ حئ جئ يي( ويف اؼبلػػػػػػػػػافقوف )  ىت
 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ ومضب ما  لى 

 (؟. ِرَسالََتهُ  )  لمة وردت أي  / ٘ٛٗٔسااؿ ر   

 -(:المواـ  –ؼبائدة ا يف السور ) م  ف(  رَِسالََتهُ  وردت ) / ٘ٛٗٔاعبواب ر   
 مثنث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف  يث ىث



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٔ 

 مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱ -ٕ
 جم هل مل خل حل جل  مك لك خك جكحك مق حق
 .المواـ َّ  مم خم حم

  والفوائد /الضبط 
اؼبػي  مػ   ( زثم  ) التاء ( و  رث)  م  اؼبي ( م بط  زث رث يف اؼبائدة ) بلما 

مػ   لمػٍب  الوػْب( مػ بط  مق حق مف  خف، و بلمػا يف الموػاـ ) ةائدممػ  الػػالتػاء و 
 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ  لى اـ والم ْب ( م  مق - مف)

 .م  اس  السورة
 (؟. اَّلّلَ اَل يَػْمِدي اْلَقْوـَ اْلَ اِف ِي َ  وأفَّ  - ِإفَّ  )اضبط  / ٙٛٗٔسااؿ ر   

 -   واحدة م  ه ك الصيغ وردت م ة واحدة و ما يلي: / ٙٛٗٔاعبواب ر   
 نثمث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف  يث ىث
 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ -ٕ

 .اللِ  َّ مي زي ري ٰى
  / الضبط والفوائد

 ىت نت)  م سػػورة  ػزةوسػػبقتما يف مفػ  اتيػة  ( يق ) م سػورة بمػزةيف اؼبائػدة  -ٔ
يف مفػػ   مفتوحػػة  ػػزة( وسػػبقتما  نن)  مفتوحػػة بمػػزة(، ويف اللِػػ   يت
 . ا دة اؼبوافقة واةاورة  لى ومضب م اتية 

 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  ومضب ما(  نن)  الواويف اللِ  بزايدة  -ٕ
 
 



 ٗٔٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َلْسُت ْ  ) لمة  وردت أي  / ٚٛٗٔ   سااؿ ر 

اؼبائػػدة  -البقػػ ة  يف السػػور )مػػ ات  ثػػ ث(  َلْسػػُت ْ  وردت ) / ٚٛٗٔاعبػػواب ر ػػ  
 -(:اغبج   –
 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱ -ٔ

 جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰىين

 .البق ة َّ حت  جت هب مب خب حب
 ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ -ٕ

 جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي

 .اؼبائدة َّ مث  هت مت خت حت
 .اغبج  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٖ

  الضبط والفوائد /
، بيلمػػا يف اؼبائػػدة واغبجػػ  بػػ  والػػزايدة للسػػورة ال ػػوؿ(  يي)  ابلػػواوالبقػػ ة يف  -ٔ

 (. ىئ)  واو
(  رب يئ( ويف اغبجػػػػ  )  زن رن( ويف اؼبائػػػدة )  جئبوػػػدها يف البقػػػ ة )  -ٕ

 رنمػ  ) الوْب(  ب  جئم  ) الباء: جائي ا دة الَبتي  اؽب لى  ومضب م 
 (.رب يئم  ) ال ـ(  ب  زن

  اغبجػػراء ( مػػ   ربمػػ  ) الػػ اء قػػ ة، ومػػ بط بالابء ( مػػ   جئ) ابء مػػ بط  -ٖ
، فت ػوف  ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  حػ ؼ مػ  اسػ  السػورة لى 

 ( أت  يف سورة اؼبائدة.زن رن)
 
 



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔ٘ 

 (؟. ِإلَْيُ   مِّ  رَّبُِّ  ْ  َما أُمزِؿَ  )    م ة وردت / ٛٛٗٔسااؿ ر   

ػ  رَّبُِّ ػ ْ  وردت ) / ٛٛٗٔاعبواب ر    يف السػور مػ ات  ثػ ث(  َمػا أُمػزَِؿ إِلَػْيُ   مِّ
 -:(مائدة ال  اؼ للزم : )ابعبملة ا مشائية ومضب ما (الزم  -ال  اؼ  –)اؼبائدة 

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

 جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي

 .اؼبائدة َّ مث  هت مت خت حت
 .ال  اؼ َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٕ
 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٖ

 .الزم  َّ جل مك لك خك
  الضبط والفوائد /

، وايضػػا هػػي السػػورة ال ػػوؿوهػػي (  ري ٰى ) فقػػط الػػواوبػػزايدة يف اؼبائػػدة أتػػ   -ٔ
أ صػػد بػػه  لمػػة أوؿ )   واوالزائػػدة فيمػػا مػػ   الػػواويف القػػ رف فلػػ بط  أوؿ موضػػ 

 (. اؼبوض  الوؿ
 الػواو( أي أت  بزايدة  جع مظ( بيلما يف الزم  )  جه بلما يف ال  اؼ )  -ٕ

 ا ػػػػدة الػػػػزايدة  لػػػػى  ومضػػػػب ما(  جع( وزايدة  لمػػػػة )  مظمػػػػ   لمػػػػة ) 
إذا  بقلػػة الَب يػػ  اللفاػػي امتػػازت، وتػػ    أف سػػورة ال ػػ اؼ للموضػػ  اؼبتػػأخ 

 جاء فيما متشابه م  غّب سورة.
 ؟.( أَْرَسْلَلا إِلَْيِم ُ )  ( َأْرَسْلَلاوَ  ) اضبط مواض  / ٜٛٗٔسااؿ ر   

 –اؼبائػػػػدة  يف السػػػػور )مػػػػ ات  ثػػػػ ث(  أَْرَسػػػػْلَلاوَ  وردت ) / ٜٛٗٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
وابلَبتيػػػ  بػػػ ك  الػػػث ثالػػػ ي جػػػاء بوػػػدها يف اؼبواضػػػ   ومضػػػبط (اغبجػػػ   –الموػػػاـ 

( يف اؼبائػػػدة،  مق حق( أي )  إلػػػيم )  ( وموػػػُب إلػػػيم  السػػػماء والػػػ ايحاعبملػػػة: ) 
( أي  والػػػػػػػ ايح( يف الموػػػػػػاـ، وموػػػػػػُب )  مئ خئ حئ( أي ) السػػػػػػماءوموػػػػػػُب )

 -:( يف اغبج ىث  نث)



 ٙٔٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 حل جل  مك لك خك حك جكمق حق مف خف  حف جف مغ جغ ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ  خم حم جم هل مل خل

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٱُّٱ -ٕ
 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .المواـ َّ حج مث  هت مت خت حت

 .اغبج  َّ يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث ُّٱٱ -ٖ
 -ي  (: –سبأ  –م ات يف السور ) اؼبائدة  ث ثفوردت  ( أَْرَسْلَلا إِلَْيِم ُ  أما )
 جل  مك لك خك حك جكمق حق مف خف  حف جف مغ جغ ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ  خم حم جم هل مل خل حل

 .سبأ َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي ُّٱ -ٕ

 .ي  َّ جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ٱُّٱ -ٖ

  والفوائد / الضبط
  .السورة ال وؿ( وهي  مففقط )  الواويف اؼبائدة أت  بزايدة  -ٔ
( فارب مما موا  ني مي( وبدأت اتية )  هئ مئ خئويف سبأ )  -ٕ

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة" (  لى  خئ ) أ صد "
( أهنا حن)مي  ( وامتبه اىل  حن جنويف ي  جاءت بدوف أية زايدة )  -ٖ

 .سا لةوغّبها  ابلض الٍب أت   الث ثة بْب اؼبواض  الوحيدةوهي  مضمومة
 (؟. َجاءُهْ  َرُسوؿٌ  )    م ة وردت / ٜٓٗٔسااؿ ر   

 -البقػ ة  يف السػور )مػ ات  طب (  َجاءُهْ  َرُسوؿٌ  وردت ) / ٜٓٗٔاعبواب ر   
 -: ا دة الضبط الشو  لى  ومضب ما ( موضوافالدخاف  –اللِ   –اؼبائدة 
 افْ خَ  الدح يف  افِ تَ لػَ اثػْ وَ ة دَ ائِ مَ ػى اللَ  َ   ٌ كبَْ وَ  ةٌ  َ قَ بػَ  *** رفْ  ْ  القُ يف  ةٌ سَ طبَْ "  َجاءُهْ  َرُسوؿٌ  "



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔٚ 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ُّٱ -ٔ
 .البق ة َّ مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

 جل  مك لك خك حك جكمق حق مف خف  حف جف مغ جغ ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ  خم حم جم هل مل خل حل
 .اللِ  َّىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -ٖ
 .الدخاف َّ  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٗ
 .الدخاف َّ حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -٘

  الضبط والفوائد /
فامتبػه لػػه،  الخػػّب( وهػو اؼبوضػ   جغ)  ابلػػواومػػ  الػدخاف جػاء  الثػاٍلاؼبوضػ  

 ومواض  سورة الدخاف سيت  ضب ما يف موضوما اف داء   تواىل.
 (؟. َأالَّ َتُ وفَ  ) أي  وردت / ٜٔٗٔسااؿ ر   

 -(:اغبج  –يف السور )اؼبائدة  م  ف(  َأالَّ َتُ وفَ  وردت ) / ٜٔٗٔاعبواب ر   
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ جي يه  ىه مه جه ينىن
 .اغبج  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
 لػػػػى  ومضػػػػب مما( مم خموبوػػػػدها يف اغبجػػػػ  ) (  يل ) بوػػػػدها يف اؼبائػػػػدة
 (.مم خمم  )  اؼبي (  ب   يلم  )  الفاء:  ا دة الَبتي  اؽبجائي

والصػِيم أهنػا  يشػدد اؼبػي ( أمػه  جميف رية اؼبائػدة حيػدث خ ػأ بقػ اءة )  م حاة /
 فامتبموا ؽبا. مضمومة



 ٛٔٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. مُثَّ َ بَ  )    م ة وردت / ٕٜٗٔسااؿ ر   

الموػاـ  –اؼبائػدة  يف السور )م ات  أرب (  مثَّ َ بَ  وردت ) / ٕٜٗٔاعبواب ر   
(  اثلػػػْبمائػػػدة الموػػػاـ لتػػػائبْب : ) ا مشػػػائية ابعبملػػػة ومضػػػب ما ( موضػػػوافة التوبػػػ –

 -:يف سورة التوبة م تْب( لهنا وردت  اثلْبلتائبْب و ل  ) 
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ جي يه  ىه مه جه ينىن
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ُّٱ -ٕ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .اـالمو َّ ىب نب مب
 خص  حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٖ

 مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص
 .التوبة َّ  جك مق حق

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

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن

 .التوبة َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
  الضبط والفوائد /

إال أمػػػػه يف اؼبائػػػػدة أتػػػػ  بػػػػزايدة اسػػػػ  (  جف مغ جغ ) الصػػػػ  أف َييت بوػػػػدها -ٔ
،  دا سورة الموػاـ  ا دة الزايدة للسورة ال وؿ لى  ومضب ما ( ىماعب ؿ ) 

 الوْبب ك الصي ة، واربط  وحيدك( وهي  رب يئ ىئحيث جاء بودها ) 
 ا دة ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه  لى  اـوالم  ْب( م   يئم   لمة ) 

 .م  ح ؼ م  اس  السورة
 مف خف)  وؿالالتوبػػػػة: يف  موضػػػويحيػػػدث لػػػػب  بػػػْب الػػػػ ي جػػػاء بوػػػػدها يف  -ٕ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗٔ 

( يوػػػػػػػػِب زيػػػػػػػػدت َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ) الثػػػػػػػػاٍل( ويف  مق حق
 ٰر، وختمػ  ) ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ  لى  ومضب ما الثاٍل( يف يي)
( ٍّ( و )يي( م بط اغب وؼ اؼبتشابة م   لمٍب )َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 مف خف) الوؿ، وبػػػ ا تولػػػ  أف خاسبػػػة اؼبوضػػػ   ا ػػػدة اؼبوافقػػػة واةػػػاورة لػػػى 
  (.مق حق

 (؟. اْ ُبُدوْا اَّلّلَ َر ِّ َورَبَُّ  ْ  )    م ة وردت / ٖٜٗٔسااؿ ر   

ة سػػػور    ػػػا يف  مػػػ  ف(  اْ بُػػػُدوْا اَّلّلَ َر ِّ َورَبَُّ ػػػ ْ  وردت ) / ٖٜٗٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -:اؼبائدة، و   ا  وؿ اؼبسيم  ليه الس ـ

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٔ

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ  زئ

 .اؼبائدة َّ  ىث نث مث زث رث يتىت نت
 حس جس مخ جخ  مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص خسمس
  الضبط والفوائد /

 جخ  مح)  الثػػاٍلوبوػػدها يف (  نب مب زب رب ) الوؿيف اؼبوضػػ   بوػػدها
( ربمػػػ  ) اؽبمػػػزة:  ا ػػػدة الَبتيػػػ  اؽبجػػػائي لػػػى  ومضػػػب مما(  خس حس جس مخ
 (. محم  )  الواو ب  

 (؟. َح َّـَ اَّللُّ  )    م ة وردت / ٜٗٗٔسااؿ ر   

 –اؼبائػػػػػدة  يف السػػػػور )مػػػػ ات  سػػػػب (  َحػػػػ َّـَ اَّللُّ  وردت ) / ٜٗٗٔاعبػػػػواب ر ػػػػ  
 -(:الف  اف  –ا س اء  – ث ث مواض التوبة  –المواـ 



 ٕٓٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -ٔ

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ

 .ائدةاؼب َّ  ىث نث مث زث رث يتىت نت
 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ٱُّٱ -ٕ

 مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس

 جل مك  لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع

 .المواـ َّ مم خم حم جم هل مل حلخل
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱ -ٖ

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث

 .التوبة َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك
 جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ

 خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 .التوبة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي

 ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -٘
 .ا س اء َّ جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي زي

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ
 .الف  اف َّ مي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن

  الضبط والفوائد /
  زت رت يب ىب نب مب زب ربيف اؼبائػػدة:  ػػوؿ اؼبسػػيم  ليػػه السػػ ـ )  -ٔ

 (. مت
( و ػػد سػػبقما أيضػػا يف اؼبواضػػ   ىن منف  ػػاف بوػػدها ) الموػاـ وا سػػ اء واليف  -ٕ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٔ 

( حل جل مك  لك خك حك جك مق: ) تػػ  الػػلف  اللمػػي  ػػ  الث ثػػة
( يف ا سػػػػػػػػػػػػ اء،  زن رن مم ام يل ىل مل يكيف الموػػػػػػػػػػػػاـ، و ) 

 ( يف الف  اف.ىن من خن حن جن  يم ىم ممو)
يف الػػ بْب ال حي مػػوف مػػا حػػـ    ورسػػوله  الوؿ: اؼبوضػػ  ثػػ ث مواضػػ يف التوبػػة  -ٖ

وردت مػػػ  ف يف ريػػػة  الثػػػاٍل( واؼبوضػػػ  ىث نث  مث زث رث يت)
(، وفقػػػػػػػػػػط يف  خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىناللسػػػػػػػػػػيء ) 

 (. مامواض  التوبة سبقتما ) 
ا يَػُقوُلوفَ  ) أي  وردت / ٜ٘ٗٔسااؿ ر     (؟. َ مَّ

ا يَػُقوُلوفَ  وردت ) / ٜ٘ٗٔاعبواب ر     -(:ا –يف السور )اؼبائدة  م  ف(  َ مَّ
 زن رنمم ام يل ىل  مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من
 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -ٕ

 .ا س اء َّ لك اك يق ىق
  / الضبط

ائدة، و بلمػػا مالػػ مػي ( مػػ   منمػ  )  اؼبػي ( مػػ بط  نن من زن بلمػا يف اؼبائػدة ) 
 ا ػدة  لى   اءسا سْب ( م   يث)  م السْب ( م بط  ىف يث )يف ا س اء 

 .اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة ربط ح ؼ م 
ا يَلتَػُمواْ َوِإف  َّْ  ) فائدة / ُمْ  َ ػَ اٌب أَلِػيٌ  ) يَػُقوُلوفَ  َ مَّ ( ٖٚلََيَمسَّ َّ الَِّ يَ  َ َفُ واْ ِملػْ

ػا اؼبائدة( اما   ي   اؿ تواىل ) ( ابؼبضػارع و  يقػ  " مػا  ػالوا" مػ   يَػُقولُػوفَ  َ مَّ
  ( مضارع فما اغب مة م  ت يّب الزملْب يف الفولْب؟ يَلتَػُمواْ  أف الفو  )

(  يَلتَػُمػػواْ  لقػػد جػػاء الفوػػ  يقولػػوف بصػػي ة اؼبضػػارع لمػػه ملاسػػ  ؼبوػػُب الفوػػ  )
فا مسػػاف يلتمػػػي مػػ  دػػػيء مسػػتم  ويف اتيػػػة َيمػػ ه    ابل ػػػ  واالمتمػػاء  ػػػ  



 ٕٕٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 لتوبة. وؿ مستم  ال     وؿ مضى فلو مضى ؼبا أم  ابالمتماء ب   اف أم ه  اب
ُم ْ  ) اضبط مواض  / ٜٙٗٔسااؿ ر     (؟. الَِّ يَ  َ َفُ وْا ِملػْ

ُم ْ  وردت ) / ٜٙٗٔاعبواب ر     اؼبائػدة يف السػور )م ات  أرب (  الَِّ يَ  َ َفُ وْا ِملػْ
 مائػػػد ف للتػػػائبْب يػػػـو: ) ابعبملػػة ا مشػػػائية ومضػػػب ما (الفػػػتم  –التوبػػػة  – موضػػواف

 -:( الفتم
 زن رنمم ام يل ىل  مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٕ
 زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 رث يت ىت نت مت  زت رت يبىب نب مب
  ىك مك لكاك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث
 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىلمل يك
 .اؼبائدة َّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى

 مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ -ٖ

 .التوبة َّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ -ٗ

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ

  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت  زترت يب ىب نب

 .الفتم َّ لك اك يق ىق يف
  الضبط والفوائد /

( ؼبػا ذ ػ   اؼبوضػ  الثػاٍل ػدا اؼبائػدة )    اب ألػي جاء  دها يف    اؼبواض   -ٔ



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٗ 

   فػػ وا إال   توػاىل مومػػه  لػى  يسػػى  ليػه السػػ ـ فمػا  ػػاف جػواب الػػ ي
 (.جئ  يي ىي ني ميأف  الوا )

 –التوبػػػة  – اؼبوضػػػ  الوؿيف ) اؼبائػػػدة  الوػػػ اب اللػػػي دبػػػا امػػػه جػػػاء بوػػػدها  -ٕ
 اؼبػػي ( مػػ بط  ٰىالفػػتم ( فقػػد أتػػى  بلمػػا مػػا يػػدؿ  ليػػه: ففػػي اؼبائػػدة ) 

 ابءملمػػػا مػػػ   البػػػاء( مػػػ بط  نثائدة، ويف التوبػػػة ) مالػػػػ مػػػي ملمػػػا مػػػ  
  اؼبوضػػػ  اؼبتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػ  اسػػػ   ا ػػػدة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػ لػػػى ة بػػػالتو 

يضػػبط موضػػ  الفػػتم الػػ ي أتػػى  بلمػػا )  اؼبوضػػوْب، وبضػػبط هػػ ي  السػػورة
 (.  يث

 (؟. يَػُتوبُوفَ     م ة وردت ) / ٜٚٗٔسااؿ ر   

اؼبائدة  -اللساء  يف السور )م ات  ث ث(  يَػُتوبُوفَ  وردت ) / ٜٚٗٔاعبواب ر   
 -(:التوبة  –
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -ٔ

 .اللساء َّ يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث رث
 .اؼبائدة َّ  هب مب خب حب جبهئ مئ خئ  حئ جئ ٱُّٱ -ٕ
 اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت ٱُّٱ -ٖ

 .التوبة َّ يك ىك مك لك
هِ  – َوأُمحهُ  – َوأُمَّهُ  ) اضبط مواض  / ٜٛٗٔسااؿ ر     (؟. َوأُمِّ

 اؼبائػػػػدة يف السػػػور ) مػػػػ  ف مفتوحػػػة اؼبػػػي  ( َوأُمَّػػػػهُ  وردت ) / ٜٛٗٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -(:اؼباملوف  – اؼبوض  الوؿ

 ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٔ

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي



 ٕٗٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت  حت جت

 .اؼبائدة َّ  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس
 .اؼباملوف َّٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل  ٱُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
 الفتِػػػػات( واماػػػػ  اىل  مب خب: ) اؼبوضػػػػوْبالحػػػػب الػػػػ ي جػػػػاء  بلمػػػػا يف  -ٔ

 . ا دة اؼبوافقة واةاورة(  لى  هبم  )  اؼبي  فتِةفارب ما م  
فقػط  مفتوحػة(  هبمػ  )  اؼبػي ( ت وف  مب خب)  مباد ة إذا جاء  بلما -ٕ

 ،  ما سيأيت.م سورةأو  مضمومةويف غّبها ت وف إما 
ػػهِ و )  مضػػمومة اؼبػػي  ( َوأُمحػػهُ أمػػا )  صػػي ة فػػوردت  ػػ   اؽبػػاء ػػ ا   م سػػورة اؼبػػي  ( َوأُمِّ
 -يف الق رف ال  َل و ما يلي: م ة واحدةملمما 

 مس خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خصحص

 . ب  َّ خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل ُّٱ -ٕ

  الضبط والفوائد /
جػاء  مضػمومة اؼبي (  مخ( الٍب وردت فيما )  اؼبوض  الثاٍلرية اؼبائدة ) الحب  -ٔ

مػ   اؼبػي  ضمةه ك ال لمات م   ضمات( اربط بْب  ختو  ا )  (جخ) بلما 
مػػ    اؼبفتوحػػة اؼبػػي  موضػػوي، وأمػػوك هلػػا اىل  ا ػػدة اؼبوافقػػة واةػػاورة(  لػػى مخ)

 فامتبه اي لبي . مفتوحة اللوف(  خب( الٍب جاء  بلما ) هب لمة ) 
وردت يف سورة  ب : الحب ال لمات  بلما  م سورة اؼبي (  حماما موض  )  -ٕ

 ا ػػدة  لػػى  ( فارب مػػا مومػػا حن جن - خم - هل)  م سػػورةا وبوػػده
 . اؼبوافقة واةاورة



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗ٘ 

 َأٌلَّ فّػػػػػػ - يُػْاَفُ ػػػػػػوفَ  َأٌلَّ  - يُػْاَفُ ػػػػػػوفَ  ) مواضػػػػػػ اضػػػػػػبط  / ٜٜٗٔسػػػػػااؿ ر ػػػػػػ  
 (؟. يُػْاَفُ وفَ 

ة ال ـو اتية سور فقط يف  واحدة م ة(  ْاَفُ وفَ يػُ  وردت ) / ٜٜٗٔاعبواب ر   
 ىن نن  منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱٱ(:٘٘)

 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ ٰى ين

 (اؼبلػػافقوف  –التوبػػة  –اؼبائػػدة  )مػػ ات يف السػػور  ثػػ ث( فػػوردت  يُػْاَفُ ػػوفَ  َأٌلَّ أمػػا ) 
 -:( " يُػْاَفُ وفَ  َأٌلَّ  واؼبلافقوف " .....اؼبائدة للتائبْب : ) ا مشائية ابعبملة ومضب ما

 مس خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خصحص
 يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -ٕ

 ختحت  جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئحئ جئ

 .التوبة َّ مث هت مت
 جغ معجع مظ حط مضخض حض جض مص  خصحص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٖ

 .اؼبلافقوف َّحلجل مك لكخك حك جكمق حق مف خفحف جف مغ
  الضبط والفوائد /

بة السياؽ     وؿ اليمػود أفَّ السياؽ    اؼبسيم اب  م َل وأمه، ويف التو يف اؼبائدة 
 زيػػػٌ  ابػػػ    واللصػػػار   الػػػ  أفَّ اؼبسػػػيم ابػػػ   ، ويف اؼبلػػػافقوف جػػػاءت يف وصػػػ  

 اؼبلافقوف  أهن  خش  مسلدة.
 -(:الزخ ؼ  – الول بوت )يف السور  م تْب( فوردت  يُػْاَفُ وفَ  َأٌلَّ فّ وأما ) 

 جح حجمج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٱُّٱ -ٔ

 .الول بوت َّ جخ مح
 .الزخ ؼ َّ مك لك خك جكحك مق  حق مف خف حف ٱُّٱ -ٕ



 ٕٙٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
( وأيضػػا  خب  حب)  اؼبوضػوْب( لمػه سػبقما يف  لك خك)  موضػويضػبط 

( فلػػ  تلتػػب   ليػػك، وأتػػ  ريػػة الول بػػوت بصػػي ة أ ػػوؿ فبػػا يف الزخػػ ؼ حج مث)
 . ا دة الزايدة للسورة ال وؿ لى  ومضب ما

 تَػْوبُػُدوفَ فػَ أَ  - ِمػ  ُدوِف اَّللِّ  أَتَػْوبُػُدوفَ  ) اضػبط مواضػ  / ٓٓ٘ٔسااؿ ر ػ  
 (؟. اَّللِّ  ِم  ُدوفِ  تَػْوُبُدوفَ  - ِم  ُدوِف اَّللِّ 

 (ِمػ  ُدوِف اَّللِّ  تَػْوبُػُدوفَ فػَ أَ و ) ( ِمػ  ُدوِف اَّللِّ  أَتَػْوبُػُدوفَ  )أمػا  / ٓٓ٘ٔاعبواب ر ػ  
 -و ما يلي: م ة واحدةفوردت    صي ة ملمما 

 مل خل حل مكجل لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ -ٔ
 .اؼبائدة َّ  جم هل

 .المبياء َّ زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -ٕ
  الضبط والفوائد /

( م حػػػػب زايدات يف  ام  يلويف المبيػػػػاء ) (  جف مغ يف اؼبائػػػػدة ) -ٔ
 لػػػػػى  ومضػػػػػب ما( و  صت يف اؼبائػػػػػدة  اممػػػػػ  )  فػػػػػاء( وال يل)  ألػػػػػ 

 . ا دة الزايدة للموض  اؼبتأخ 
 اعبػػػزء الوؿتيتػػْب فقػػد مت ضػػب مما يف يف ا الضػػ و  اللفػػ أمػػا فيمػػا خيػػص ضػػبط  -ٕ

 (.٘ٙٔالسااؿ )
(  مف خف حف)  ب ول    اثف( يف موض   أَتَػْوُبُدوفَ وردت )  م حاة /

 جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ(:ٜ٘يف سورة الصافات اتية )
، و ليه: ت وف   ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ خت  حت



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٚ 

 –يف الق رف ال  َل يف السور ) اؼبائدة  م تْب(  د وردت  أَتَػْوُبُدوفَ  لمة ) 
 الصافات (.

المبيػػػػاء  –مػػػػ ات يف السػػػػور ) يػػػػوم   سػػػػ  ( فػػػػوردت  اَّللِّ  ِمػػػػ  ُدوفِ  تَػْوبُػػػػُدوفَ  أمػػػػا )
 -:اؼبمتِلة ( – موضواف يف مف  اتية الول بوت – موضواف

 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ -ٔ

 .يوم  َّ خف حف جف مغ جغ  مع جعمظ حط مض خض حض
 .المبياء َّ حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ
 .المبياء َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ٱُّٱ -ٖ
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي ٱُّٱ -ٗ
 زترت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 .الول بوت َّ ىت نت مت

 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱُّٱ -٘
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

 .اؼبمتِلة َّ لك خك حك جك مق حق مف خف
 (؟.  ْ ؽبَُ  َما اَل دَيِْلكُ  - َلُ  ْ  َما اَل دَيِْلكُ  ) اضبط مواض  / ٔٓ٘ٔسااؿ ر   

 -اؼبواض  هي: / ٔٓ٘ٔاعبواب ر   
 مل خل حل جلمك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ  جم هل
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اللِ  َّ ين ىن



 ٕٛٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط والفوائد /
: ابلتػاء(  جفوبػدأت اتيػة )  اؼبخا  بصي ة  ( حك ؼبائدة أت  بودها )يف ا
وردت يف اتيػػػة الػػػٍب جػػػاءت فيمػػػا   ابل ػػػاؼ(  حك، أي أف ) ال ػػػاؼمػػػ   التػػػاءمػػػ بط 

 ابؽبػػاء(  مم( فأتػػ  مومػػا )  خل)  ابليػػاء، ويف اللِػػ  ابلتػػاء(  جف لمػػة ) 
 .ال ائ بصي ة 

 (؟. َوُسَلْيَمافَ  َداُوودَ  - ىَوِ يسَ  َداُوودَ  ) اضبط مواض  / ٕٓ٘ٔسااؿ ر   

( حيػث  َوُسػَلْيَمافَ  َداُوودَ الصػ  يف القػ رف ال ػ َل أف تػ د )  / ٕٓ٘ٔاعبواب ر ػ  
 -اللم  (: –المبياء  –ت  رت ث ث م ات يف السور ) المواـ 

 مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٔ
 يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب

 .المواـ َّ  زث رث
 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٕ

 .المبياء َّ  ىي ني مي
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىهمه جه ين ىن من ٱُّٱ -ٖ

 .اللم  َّ  ٌّ ٰى
  الضبط والفوائد /
واو  ملمػا مػ  الػواو ( مػ بط  يل)  ابلػواو( أتػ   اؼبوض  الوسطيف المبياء ) 

 ( فسورة المبياء بْب المواـ واللم .  أي اؼبوض  الوسطسط ) و  لمة ال
  مل خل ُّٱ( فقط:ٛٚردت يف اؼبائدة اتية )( فو  َوِ يَسى َداُوودَ أما ) 

 ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 . ا دة الولاية ابتية الوحيدة لى  ومضب ما َّ  ىه مه جه ين



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٗ 

اؼبائػػدة،  (ُهػػْ  َخالِػُدوفَ  اْلَوػَ ابِ  َويف  ) اضػػبط مواضػ  / ٖٓ٘ٔسػااؿ ر ػ  
 ؟.( التوبة ُهْ  َخاِلُدوفَ  اللَّارِ  َويف  و )

 -واض  هي:اؼب / ٖٓ٘ٔاعبواب ر   
 رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب
 لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ٱُّٱ -ٕ

 .التوبة َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك
  / الضبط
 اللػػوف(  بػػ   زتمػػ  )  الوػػْب(: و  مل( ويف التوبػػة )  زتاؼبائػػدة )  يف
  . ا دة الَبتي  اؽبجائي(  لى  ملم  ) 

 (؟. َوَلْو َ امُوا دت )   م ة ور  / ٗٓ٘ٔسااؿ ر   

 –اؼبائػػػدة  مػػػ ات يف السػػػور ) سػػػ (  َولَػػػْو َ ػػػامُوا ) وردت / ٗٓ٘ٔاعبػػػواب ر ػػػ  
: اعبملػػة ا مشػػائيةبػػ ك  ومضػػب ما (اةادلػػة  -الحػػزاب  – موضػػوافيػػوم   –التوبػػة 

 -: (الحزاب لى مائدة  يوم "  بوا ما جادلوا َوَلْو َ امُوا")
 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ يك  ىك مك لك اك
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -ٕ

 .التوبة َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 .يوم  َّ  ِّـ ُّـ َّـ هي مي هن من مل مكلك هش  مش هس ٱُّٱ -ٖ
 .يوم  َّ خن حن جن  يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت ُّٱ -٘

 .الحزاب َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص



 ٖٓٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ
  يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه  جه ين ىن من
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئنئ

 .اةادلة َّ  نث مث
  الضبط والفوائد /

، واب ػػي اؼبواضػػ  جػػاءت يف صػػدر ريػػةالػػ ي أتػػ  فيػػه  الوحيػػداؼبائػػدة اؼبوضػػ  يف  -ٔ
 السياؽ.

 ا دة   لى ةبالتو ابء ( م   ٌّم  ) الباء ( م بط  ٌّ ٰىبودها يف التوبة )  -ٕ
 .ربط ح ؼ م  اؼبوض  اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 جن)  الثػػػػاٍل( وبوػػػدها يف  ُّـ َّـمػػػػ  سػػػورة يػػػػوم  )  الوؿبوػػػدها يف اؼبوضػػػ   -ٖ
ال ػػػ ـ  ػػػ   الوؿ: يف اؼبوضػػػ  ابلتأمػػػ  ؼبوػػػُب اتيػػػة مضػػػب ما(: وهػػػ ك  حن

( واربػػػط  يسػػػمووف وال يوقلػػػوف( أي )  ُّـ َّـ)  الوقػػػ السػػػم  فجػػػاء مومػػػا 
، أمػػا يف  ا ػػدة اؼبوافقػػة واةػػاورة(  لػػى  ُّـ َّـ)   ػػْبسػػم  مػػ  مػػ  ال الوػػْب
 (. حن جن( وه ك أ يد يلاسبما  لمة )  الومىو  اللا فسبقما )  الثاٍل

(  حط( فتػػ    أمػػه جػػاءت  لمػػة ) جخويف الحػػزاب ورد يف اتيػػة  لمػػة )  -ٗ
 (. مض خضبود ) 

 ويف اةادلة ت   ها لد  أخ  رية م  سورة اةادلة. -٘
 ؟.(َواْليَػْوـِ اتِخ ِ بدوف ) ( يُػْاِمُلوَف اِبهلل ) اضبط مواض  / ٘ٓ٘ٔسااؿ ر   

 -:اللور( –يف السور )اؼبائدة  م  ف ( يُػْاِمُلوَف اِبهلل ) وردت / ٘ٓ٘ٔاعبواب ر   
 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -ٔ

 .اؼبائدة َّ يك  ىك مك لك اك



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٔ 

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جهين ىن من
 نئ مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .اللور َّ زب رب يئ ىئ

  الضبط والفوائد /
( نثمػػػ  ) اؽبمػػػزة(:  ىي( وبوػػػدها يف اللػػػور )  نثبوػػػدها يف اؼبائػػػدة )  -ٔ

 الػواو،  بوػا بوػد حػ ؼ  ا دة الَبتي  اؽبجػائي(  لى  ىيم  )  ال اء ب  
 م  ال لمتْب.

ؼبوض   ا دة ربط ح ؼ م  ا لى  راللو  راء( م   ىيم  )  ال اءأيضاً م بط  -ٕ
 .اؼبتشابه م  ح ؼ م  اس  السورة

 (؟. أُمزَِؿ ِإلَْيهِ     م ة وردت ) / ٙٓ٘ٔسااؿ ر   

 –مػػػ ات يف السػػػور ) البقػػػػ ة  ثػػػ ث(  أُمػػػزَِؿ إِلَْيػػػهِ  ) وردت / ٙٓ٘ٔاعبػػػواب ر ػػػ  
 -الف  اف (: –اؼبائدة 

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

  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

 .ةالبق   َّ هت مت خت حت جت هبمب
 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٕ

 .اؼبائدة َّ يك  ىك مك لك اك
 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك  ٱُّٱ -ٖ

 .الف  اف َّ زي ري ٰى ين ىن نن
  الضبط والفوائد /

قػػػ ة، بالابء ( مػػػ  نن مػػػ  )البػػػاء مػػػ بط  ( ىن نن منبوػػػدها يف البقػػػ ة ) 
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ئدة، وبوػدها ما( الػػيف( مػ  )يف( مػ بط الػػ ) يق ىق يفوبودها يف اؼبائػدة ) 
( ري( وال اء م  ) ينم  ) الفاء( م بط ري ٰى ين ىنف )يف الف  ا

 ا ػدة ربػط حػ ؼ مػ  اؼبوضػ  اؼبتشػابه مػ  حػ ؼ مػ  اسػػ   لػى  ػاف ف  ال راءو فػاء مػ  
 .السورة

 -:السادسوأخّبا فيما يلي جدوؿ لضبط بداايت وهناايت أحزاب وأرابع اعبزء 

دس
لسا

زء ا
اجل

 

ح 
ٔ 

 ٕٔ ب
َناوَ  س َوءِ وا اِبلْ رُ هَ تَْ  اَل    َأْوُفواْ اِبْلُعُقودِ  ِإَلْيكَ  َأْوَحيـْ

 َوَلَقْد َأَخَذ اّلّلُ ِميثَاَق َبيِن إْسَرآئِيلَ 

 ْربَِعنَي َسَنة  أَ  َت هللاِ مَ عْ نِ  نَ و رُ كُ ذْ يَ وَ  َيْستَـْفُتوَنكَ  مِ ِعلْ اْل ااِسُخو رَ  ٕٕ ىـ

ح 
ٕ 

 ٖٕ ب
 اءيَ لِ وْ َد َوالنمَصاَرى أَ الَ تـَتمِخُذوْا اْليـَُهو  ََي أَيـ َها الرمُسولُ  َواْتُل َعَلْيِهمْ 

 بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإلَْيكَ و 

 ٕٗ ىـ
  التـمْورَاة َوَلْو َأنـمُهْم َأقَاُمواْ  ُحْكَم اجْلَاِىِليمةِ  َأََلْ تـَْعَلمْ 

 اِبهلل َوَلْو َكانُوا يـُْؤِمُنونَ 

 بداية وهناية االحزاب
َوءِ  ْهرَ تَ ال    َلْيِهمْ َواْتُل عَ  َأْربَِعنَي َسَنة   اِبلس 

 اِبهلل َوَلْو َكانُوا يـُْؤِمُنونَ 

 
( أي  هػػ، وموػُب ) ال بػ  بداية( أي  ب، وموُب ) الحزاب( أي  ٕحو  ٔح)  موُب

 .هناية ال ب 
 

 حبمد   وملِّػِه و  مه امتمى اعبزء الثاٍل
 ( اغبمد هلل ال ي بلومته تت  الصاغبات) 

 وسلَّ وصلى    لى سيدان   و لى رله وصِبه 
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ٖٖٗ 

 
 (دريد اب اهي  اؼبوصلي  ) السّبة الولمية للشيخ

 
 ال  يف  أانو  ٕٜٜٔاالس ـ سلة   .. ا تلق دريد ب  مٍب ب  س اب اهي  اظبي

ابو  -سا  اؼبوىل   يق الول  بداية م  الشيخ  ت لية الَببية  س   لـو اغبياة .. وبدأ
ج ومية وات -لم اغبديث ومص  - لى يديه الوقيدة   حيث تولم"-   بد ال ضب 

خ أ)  الشيخ ضياء لى يد  الدراسة  ملأ مث  -الق اف  ح اـ التجويد وت وةأو  -
فيه دروس متلو ة يف الفقه  تخ أمَبم  و ال أت التول  م الشيخ سا  ( وبودها بد

سبم  حفاه يف سلة أ.. مث بدأت حبفب الق اف ال  َل و صوله وفقه الد وة والتز يةأو 
احفب الق اف  ما ربفب الفاربة م  دريد ظبيتما ) أيقة للِفب دم . ويل    أوشبامية 
ويل  تاب  ( و د ضملتما يف  تاب، وادت ل  يف ضبط اؼبتشابات اللفايةاب اهي  
يضا أو  (ضبط بداايت وهناايت أحزاب وأرابع الق اف ال  َل ابعبملة االمشائية يف ) 

 ال   ل    ٓٓٚما يقارب  ( و د أجزت ب ك ال ت ضبط مواض  السجود)
والشيخ  الشيخ سودو  أت الق اءات  لى  دد م  مشايخ م  اؼبوص  وملم  ) 

 اص  جزت بق اءة ( مث ا مل  الق اءات وأُ ب واية حفص االخّب  ٍلجاز أو  صديق
وه ك )     م و ب اوييهأو  اءة  انف  ب اوييهو  اءة  ب   ثّب ب اوييهو  اءة  ب اوييه

ستاذ  م  الصديقما م   ب  عبلة متخصصة م  الولماء االفاض  " االجازات مت ت
( والد تور زايد  بد    بد الصمد  أبو أدي رديد مص فى والشيخ سا     لي ) 

يف وزارة الو اؼ والشاوف الديلية ا لي    دستاف  ) والشيخ ضبزة  بد ال ضب  صويف
 واعبزرية ميةرالق   ربووفالاز أيضا يف ؾب ِب(  ما أم بود اف اجتزت االمتِاف ابمتياز

  .. رضبه   تواىل  ت  الشيخ اغبص يويف   وربفة ال فاؿ
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 احملتوَيت

 ٛ ............................................ سورة اللساء / اعبزء اػبام 

 ٛ ............... / اضبط مواض  ) ِإالَّ َما َمَلَ ْ  أدَْيَامُُ ْ  ( ) ِإالَّ َما َمَلَ ْ  دَيِيُلَك (؟. ٗ٘ٓٔاؿ ر   سا 

 ٛ ................................................. /    م ة وردت ) ِِبَْمَواِلُ   (؟. ٘٘ٓٔسااؿ ر   

اٍت َوالَ  ٙ٘ٓٔسااؿ ر    َِ ػَ  ُمَسػاِف َْب ( أوؿ اللسػاء، ) ؿُبَْصػَلاٍت َغيػْ ِِ َ  ُمَساِف / اضبط مواض  ) ؿبحِْصِلَْب َغيػْ
َْب َوالَ ُمتَِّخِ ي َأْخَداٍف ( اؼبائدة؟. ِِ َ  ُمَساِف  ٜ ............... ُمتَِّخَ اِت َأْخَداٍف ( اثٍل اللساء، ) ؿُبِْصِلَْب َغيػْ

 ٔٔ .......................... / اضبط مواض  )فَآُتوُه َّ أُُجوَرُه َّ()َورُتوُه َّ أُُجوَرُه َّ(؟. ٚ٘ٓٔسااؿ ر   

 ٕٔ ................................................. /    م ة وردت ) َف ِيَضًة (؟. ٛ٘ٓٔسااؿ ر   

ْ َيْسَتِ ْ  (؟. -/    م ة وردت ) َوَمْ   ٜ٘ٓٔسااؿ ر     ٖٔ .................................. َفَمْ   َّ

 ٗٔ ..................................... / ما الف ؽ بْب  لمٍب ) َ ْوالً () ُ والً (؟. ٓٙٓٔسااؿ ر   

 ٗٔ ............................................... /    م ة وردت ) فَػتَػَياِتُ ُ  (؟. ٔٙٓٔسااؿ ر   

 ٙٔ ................/ اضبط مواض  ) ِإالَّ أَف ََيِْتَْب ِبَفاِحَشٍة ( ) َفِْْف أَتَػْْبَ ِبَفاِحَشٍة (؟. ٕٙٓٔسااؿ ر   

 ٚٔ .......................................... / أي  وردت ) َذِلَك ِلَمْ  َخِشَي (؟. ٖٙٓٔسااؿ ر   

 ٚٔ ................. اللساء؟. يُ ِيُد اَّلّلُ ( يف -َواَّلّلُ يُ ِيُد  -/ اضبط مواض  ) يُ ِيُد اَّلّلُ  ٗٙٓٔسااؿ ر   

َ َلُ ْ   ٘ٙٓٔسااؿ ر    َ ؽَبُْ  (؟. -/ اضبط مواض  ) لِيُػبػَْبِّ  ٛٔ .................................. لِيُػبَػْبِّ

 ٛٔ ................................... ْمِديُ ْ  (؟.يػَ  –/ اضبط مواض  ) َويَػْمِدَيُ ْ   ٙٙٓٔسااؿ ر   

 ٜٔ .. َ الَِّ يَ  ِم   َػْبِلُ ْ  (؟.  -الَِّ يَ  ِم   َػْبِلُ ْ   -/ اضبط مواض  ) َوالَِّ يَ  ِم   َػْبِلُ ْ   ٚٙٓٔسااؿ ر   

 ٕٔ .............................................. /    م ة وردت ) َواَّلّلُ يُ ِيُد (؟. ٛٙٓٔسااؿ ر   

 ٕٕ ............................................ /    م ة وردت ) يُ ِيُد اَّلّلُ أَف (؟. ٜٙٓٔسااؿ ر   

 ٕٕ ..........................................   ) ُخِلَق اِ مَساُف (؟./ اضبط مواض ٓٚٓٔسااؿ ر   

 ٖٕ ........................................... /    م ة وردت  لمة ) َضِويًفا (؟. ٔٚٓٔسااؿ ر   

تُػلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْا(؟.الَ تَػقْ  -ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )َوالَ تَػْقتُػلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواْ / اضبط موا ٕٚٓٔسااؿ ر   
 ............................................................................................ ٕٗ 

 ٕ٘ ..............ِإمَُّه َ اَف ِبُ ْ  َرِحيًما (؟. -/    م ة وردت ) ِإفَّ اَّلّلَ َ اَف ِبُ ْ  َرِحيًما  ٖٚٓٔسااؿ ر   

 ٕ٘ ............ضبط موضوي اللساء ) َفَسْوَؼ ُمْصِليِه اَنرًا ( )َسْوَؼ ُمْصِليِمْ  اَنرًا(؟./ ا ٗٚٓٔسااؿ ر   

 ٕٙ ............................... / اضبط مواض  ) وََ اَف َذِلَك َ َلى اَّلّلِ َيِسّبًا (؟. ٘ٚٓٔسااؿ ر   

 ٕٙ .................................... /    م ة وردت  لمة ) َ َبآئَِ  ( يف الق رف؟. ٙٚٓٔسااؿ ر   

 ٕٚ ........................................... / اضبط مواض  ال لمة ) َ  ديًا (؟. ٚٚٓٔسااؿ ر   

 ٕٛ ........................... ( م  سورة اللساء؟.ٖٖ()ٕٖ/ اضبط ختاـ اتيتْب ) ٛٚٓٔر   سااؿ 
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ي ًا()ِبُ  ِّ َدْيٍء ِ ْلًما(؟. ٜٚٓٔسااؿ ر     ٜٕ ....... / اضبط مواض  )ِبُ  ِّ َدْيٍء َ ِليًما() ِبُ  ِّ َدْيٍء ؿبِح

 ٖٔ ............................................ / اضبط مواض  ) ِلُ  ٍّ َجَوْلَلا (؟. ٓٛٓٔسااؿ ر   

 ٖٔ ............................................. / اضبط مواض  ) ِمْ  أَْمَواؽِبِْ  (؟. ٔٛٓٔسااؿ ر   

 ٕٖ ......................................  َامَِتاٍت (؟. –/ اضبط مواض  ) َ امَِتاٌت  ٕٛٓٔسااؿ ر   

 ٕٖ ................................................ /    م ة وردت ) لِّْلَ ْيِ  (؟. ٖٛٓٔسااؿ ر   

 ٖٖ ................................................ اض  ) زَبَاُفوَف (؟./ اضبط مو  ٗٛٓٔسااؿ ر   

 ٖٖ ........................................... / أي  وردت  لمة ) اْلَمَضاِجِ  (؟. ٘ٛٓٔسااؿ ر   

 ٖٗ ................................. ْ  (؟.فَِْْف ِخْفتُ  -/ اضبط مواض  ) َوِإْف ِخْفُتْ   ٙٛٓٔسااؿ ر   

 ٖٙ ................................................./    م ة وردت ) فَابْػَوُثواْ (؟. ٚٛٓٔسااؿ ر   

 ٖٙ ................................... ِمْ  َأْهِلَما (؟. -/ اضبط مواض  ) ِمْ  َأْهِلِه  ٛٛٓٔسااؿ ر   

 ٖٛ ..................... / اضبط مواض  )ـُبَْتااًل َفُخورًا()ـُبَْتاٍؿ َفُخوٍر()َختَّاٍر َ ُفوٍر(؟. ٜٛٓٔسااؿ ر   

 ٜٖ ................................................ / اضبط مواض  ) َوَأْ َتْداَن (؟. ٜٓٓٔسااؿ ر   

 ٔٗ ......................................... / اضبط مواض  ) ِإفَّ اَّلّلَ اَل َيْاِلُ  (؟. ٜٔٓٔسااؿ ر   

 ٔٗ ............................................. / اضبط مواض  ) ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة (؟. ٕٜٓٔسااؿ ر   

 ٕٗ ................................................. /    م ة وردت ) َويُػْاِت (؟. ٖٜٓٔسااؿ ر   

 ٖٗ ............................................... / اضبط مواض  ) ِم  لَُّدْمُه (؟. ٜٗٓٔسااؿ ر   

 ٖٗ ............................... / اضبط مواض  ) ِم  ُ  ِّ أمٍَّة () يف ُ  ِّ أُمٍَّة (؟. ٜ٘ٓٔر    سااؿ

 ٘ٗ ................................... اَلْرَض (؟. -/ اضبط مواض  ) ِبُِ  اَلْرُض  ٜٙٓٔسااؿ ر   

 ٘ٗ ................................................. / اضبط مواض  ) َحِديثًا (؟. ٜٚٓٔؿ ر   ساا

 ٙٗ ................................... َوالَ تَػْقَ بُواْ (؟. -/ اضبط مواض  ) الَ تَػْقَ بُوْا  ٜٛٓٔسااؿ ر   

 ٚٗ ............................................. دت  لمة ) ُسَ اَر  (؟./ أي  ور  ٜٜٓٔسااؿ ر   

ُمػواْ  ٓٓٔٔسااؿ ر    ُِواْ ِبُوُجوِهُ ْ  َوأَيْػِديُ ْ  ( اللسػاء، ) فَػتَػَيمَّ / اضبط مواض  ) فَػتَػَيمَُّمواْ َصِويًدا  َيًِّبا فَاْمَس
ُِواْ ِبُوُجوهِ  ْلُه ( اؼبائدة؟.َصِويًدا َ يًِّبا فَاْمَس  ٛٗ .......................................... ُ ْ  َوأَْيِديُ   مِّ

 ٓ٘ ............................... / اضبط مواض  ) َ ُفوًّا َغُفورًا ( ) َلَوُفوٌّ َغُفوٌر (؟. ٔٓٔٔسااؿ ر   

 ٔ٘ .......................... ط مواض  ) أََ ْ تَػَ  ِإىَل الَِّ يَ  ( يف سورة اللساء؟./ اضب ٕٓٔٔسااؿ ر   

 ٕ٘ ................................................. / اضبط مواض  ) َتِضلحواْ (؟. ٖٓٔٔسااؿ ر   

َ  الَِّ يَ  َهاُدواْ (؟. /    م ة وردت ) ٗٓٔٔسااؿ ر     ٖ٘ ........................................ مِّ

 ٖ٘ ..حُيَّ ُِفوَف اْلَ ِلَ  ِم  بَػْوِد َمَواِضِوِه (؟. -/ اضبط مواض  ) حُيَّ ُِفوَف اْلَ ِلَ  َ   مََّواِضِوِه  ٘ٓٔٔسااؿ ر   

 ٙ٘ ................................. / أذ   اؼبواض  الٍب وردت فيما ) ِِبَْلِسَلِتِمْ  (؟. ٙٓٔٔسااؿ ر   

 ٙ٘ ......................................... َوأَ ْػَوـَ (؟. –/ اضبط مواض  ) َوأَْ وـُ  ٚٓٔٔسااؿ ر   

 ٛ٘ .................................... /    م ة وردت ) وََ اَف أَْمُ  اَّلّلِ َمْفُووالً (؟. ٛٓٔٔسااؿ ر   

 ٛ٘ ............................( م  سورة اللساء؟. ٙٔٔ - ٛٗ/ اضبط اتيتْب )  ٜٓٔٔسااؿ ر   

َ يُػزَ ِّي َم  َيَشاء (؟. ٓٔٔٔسااؿ ر     ٔٙ ........ / اضبط مواض  ) َبِ  اَّلّلُ يُػزَ ِّي َم  َيَشاء ( ) َوَلِ  َّ اَّللَّ
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ًئا () َوالَ / اضػػػبط مواضػػػ  ) َوالَ يُْاَلُمػػػوَف فَتِػػػي ً ()َوالَ يُْاَلُمػػػوَف  ٔٔٔٔسػػػااؿ ر ػػػ   مَِقػػػّبًا( ) َواَل يُْاَلُمػػػوَف َدػػػيػْ
 ٕٙ ............................................................................ ُتْاَلُموَف فَِتيً  (؟.

( اللسػاء )  ٓ٘/ اضبط مواض  ) اماُْ  َ يَ  يَػْفتَػُ وَف َ َلى اَّلّلِ الَ ِ َب وََ َفى بِػِه ِإشْبًػا محِبيلًػا  ٕٔٔٔسااؿ ر   
ُم  مَّا َ امُواْ يَػْفتَػُ وَف   ٖٙ ............................... (؟. ٕٗاماُْ  َ ْيَ  َ َ بُوْا َ َلى أَمُفِسِمْ  َوَض َّ َ لػْ

 ٖٙ ............................................... / اضبط مواض  ) وََ َفى ِبِه (؟. ٖٔٔٔسااؿ ر   

 ٗٙ .................................. / اضبط مواض  ) ُأْولَِئَك الَِّ يَ  َلَولَػُمُ  اَّلّلُ (؟. ٗٔٔٔسااؿ ر   

ػػَد لَػػُه َسػػِبي ً  ٘ٔٔٔسػػااؿ ر ػػ   ػػَد ؽَبُػػ  َمِصػػّبًا() فَػلَػػ  ذبَِ ػػَد لَػػُه َمِصػػّبًا () َولَػػ  ذبَِ ( يف  / اضػػبط مواضػػ  ) فَػلَػػ  ذبَِ
 ٗٙ ............................................................................... سورة اللساء؟.

 ٘ٙ ............................................. / اضبط مواض  ) ِمَ  اْلُمْلِك (؟. ٙٔٔٔسااؿ ر   

 ٙٙ .............................................. / اضبط مواض  ) الَّ يُػْاُتوَف (؟. ٚٔٔٔسااؿ ر   

َلاُه   ٛٔٔٔسااؿ ر    َلاُ َا (؟. –/ اضبط مواض  ) َورتَػيػْ  ٙٙ .................................... َورتَػيػْ

 ٚٙ .................................................. /    م ة وردت ) محْلً ا (؟. ٜٔٔٔسااؿ ر   

 ٛٙ ............................................ / اضبط مواض  ) َ َفُ واْ آِباَيتَِلا (؟. ٕٓٔٔسااؿ ر   

 ٜٙ ......................... عِبُُلوِدِهْ  (؟. -وُجُلوُدُهْ   –/ اضبط مواض  ) ُجُلوُدُهْ   ٕٔٔٔسااؿ ر   

ْلَلاُهْ  (؟. ٕٕٔٔسااؿ ر     ٜٙ ........................................./ اضبط مواض  ال لمة ) َبدَّ

 ٓٚ ......................... يَُ وُ واْ َ َ اَب (؟. -/ اضبط مواض  ) ِلَيُ وُ وْا اْلَوَ اَب  ٖٕٔٔسااؿ ر   

 ٓٚ ........ / اضبط مواض  ) ِإفَّ اَّلّلَ َ اَف َ زِيزًا َحِ يًما ( ) وََ اَف اَّلّلُ َ زِيزًا َحِ يًما (؟. ٕٗٔٔسااؿ ر   

 ٔٚ ...................... ( م  اعبلة وم  اللار؟. / اضبط مواض  ) َخاِلِديَ  ِفيَما أََبًدا ٕ٘ٔٔسااؿ ر   

 ٘ٚ . / اضبط مواض  )ِإفَّ اَّلّلَ َ اَف ظبَِيًوا َبِصّبًا()وََ اَف اَّلّلُ ظبَِيًوا َبِصّبًا( يف سورة اللساء؟. ٕٙٔٔسااؿ ر   

 ٘ٚ / اضبط اتيتْب ) فَػُ دحوُك ِإىَل اَّلّلِ َوال َُّسوِؿ () َوَلْو َردحوُك ِإىَل ال َُّسوِؿ ( يف سورة اللساء؟. ٕٚٔٔسااؿ ر   

 ٙٚ ..........................  َواْليَػْوـِ اتِخِ (؟./    م ة وردت )ِإف ُ لُتْ  تُػْاِمُلوَف اِبَّللِّ  ٕٛٔٔسااؿ ر   

ٌ  (؟. ٜٕٔٔسااؿ ر    ٌ  () أََذِلَك َخيػْ  ٚٚ ................................ / اضبط مواض  ) َذِلَك َخيػْ

( )َوَأْحَسػُ  َمِقػيً () َوَأْحَسػَ  تَػْفِسػػّبًا(؟. / اضػبط مواضػ  )َوَأْحَسػ ُ  ٖٓٔٔسػااؿ ر ػ   َصِْويػً () َوَأْحَسػُ  مَػِدايًّ
 ............................................................................................ ٚٛ 

ْي َاُف (؟. ٖٔٔٔسااؿ ر     ٓٛ .......................................... / اضبط مواض  ) يُ ِيُد الشَّ

ِبيًلا (؟. ٕٖٔٔسااؿ ر     ٓٛ ............................ / اضبط مواض  ) َضَ الً بَِويًدا ( ) َضَ اًل مح

 ٔٛ ...................................... / اضبط مواض  ) َوِإَذا ِ يَ  ؽَبُْ  تَػَواَلْوْا (؟. ٖٖٔٔسااؿ ر   

ِلُفوَف اِبَّلّلِ  -َوحَيِْلُفػػوَف اِبَّلّلِ  -/ اضػػبط مواضػ  ) حَيِْلُفػوَف اِبَّلّلِ  ٖٗٔٔسػااؿ ر ػ   ِْ ِلُفوَف اِبَّلّلِ  -َسػَي ِْ  -َوَسػػَي
 ٕٛ ............................................................................. حَيِْلُفوَف َلُ ْ  (؟.

 ٗٛ ...ض  ) ِإْف أََرْداَن ِإالَّ ِإْحَسااًن ( اللساء، ) ِإْف أََرْداَن ِإالَّ اغْبُْسَُب ( التوبة؟./ اضبط موا ٖ٘ٔٔسااؿ ر   

ُمْ  (؟. ٖٙٔٔسااؿ ر     ٘ٛ .......................................... / اضبط مواض  ) فََأْ ِ ْض َ لػْ

ُْ   ٖٚٔٔسااؿ ر     ٙٛ ..................................... فَػُق  ؽبَُّْ  (؟. -/ اضبط مواض  ) َوُ   ؽبَّ

ػ  رَُّسػوٍؿ()َوَما أَْرَسػْلَلا ِمػ  ٖٛٔٔسااؿ ر     َػْبلِػَك ِمػ   / اضبط مواض  )َوَما أَْرَسْلَلا ِم  رَُّسوٍؿ()َوَما ََيْتِيِم  مِّ



 ٖٛٗ -الْػُجْزء الثَّالث  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٚٛ . ُسوٍؿ(؟.رَُّسوٍؿ() َما ََيْتِيِم  مِّ  رَُّسوٍؿ()َ َ ِلَك َما أََتى الَِّ يَ  ِم   َػْبِلِم  مِّ  رَُّسوٍؿ()ِإالَّ َمِ  اْرَتَضى ِم  رَّ 

 ٛٛ .........................................  َاُع (؟.يُ  –/ اضبط مواض  ) ِلُي َاَع  ٜٖٔٔسااؿ ر   

 ٜٛ ................................................ /    م ة وردت ) َلَوَجُدواْ (؟. ٓٗٔٔسااؿ ر   

 ٜٓ .................................. حُيَ ُِّموَمَك (؟. –/ اضبط مواض  ) حُيَ ُِّموَؾ  ٔٗٔٔسااؿ ر   

 ٜٓ ............................................. / أي  وردت ال لمة ) َحَ ًجا (؟. ٕٗٔٔسااؿ ر   

 ٜٓ ......................................... /    م ة وردت ال لمة ) َتْسِليًما (؟. ٖٗٔٔسااؿ ر   

 ٜٔ ................................................ /    م ة وردت ) َوَلْو َأانَّ (؟. ٗٗٔٔسااؿ ر   

َلا َ َلْيِمْ  (؟. ٘ٗٔٔسااؿ ر     ٜٔ ............................................ /    م ة وردت ) َ تَػبػْ

 ٕٜ ............................................./ أي  وردت ) ا ْػتُػُلوْا أَمُفَسُ ْ  (؟. ٙٗٔٔ  سااؿ ر 

 ٕٜ ........................................ /    م ة وردت ال لمة ) َما فَػَوُلوُك (؟. ٚٗٔٔسااؿ ر   

 ٖٜ ........................................ ) ِص َا ًا محْسَتِقيًما (؟./    م ة وردت  ٛٗٔٔسااؿ ر   

 ٖٜ ............... / اضبط مواض  ) فَُأْوَلِئَك َمَ  ( الٍب وردت فقط يف سورة اللساء؟. ٜٗٔٔسااؿ ر   

 ٜٗ ............................................... مواض  ) أَمْػَوَ  اَّلّلُ (؟./ اضبط  ٓ٘ٔٔسااؿ ر   

َمَداِء  ٔ٘ٔٔسااؿ ر    َمَداءُ (؟. –/ اضبط مواض  ) َوالشح  ٜ٘ .................................. َوالشح

 ٜٙ ............................................. غبَِِْب (؟./ اضبط مواض  ) َوالصَّا ٕ٘ٔٔسااؿ ر   

 ٜٚ .......................................... / اضبط مواض  ) ُخُ واْ ِحْ رَُ ْ  (؟. ٖ٘ٔٔسااؿ ر   

 ٜٚ ................................................../    م ة وردت ) امِفُ واْ (؟. ٗ٘ٔٔسااؿ ر   

 ٜٛ ................................. َوِإْف ِملُ ْ  (؟. -/ اضبط مواض  ) َوِإفَّ ِملُ ْ   ٘٘ٔٔسااؿ ر   

 ٜٛ ................................................ / اضبط مواض  )  َاَؿ َ ْد (؟. ٙ٘ٔٔسااؿ ر   

/ اضػػبط مواضػػ  ) لَيَػُقػػوَل َّ ( الػػ ـ الثاميػػة مفتوحػػة، و )لَيَػُقػػوُل َّ( الػػ ـ الثاميػػة مضػػمومة؟. ٚ٘ٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ...........................................................................................ٔٓٓ 

َلُه  ٛ٘ٔٔسااؿ ر    َلُ ْ  َوبَػيػْ َلُ ْ  وَ  -/ اضبط مواض  ) بَػيػْ لَػُم  (؟.بَػيػْ  ٔٓٔ........................... بَػيػْ

َتِِب (؟. ٜ٘ٔٔسااؿ ر     ٕٓٔ.............................................../ اضبط مواض  ) اَي لَيػْ

 ٖٓٔ........................................... / اضبط مواض  ) فَػْوزًا َ ِايًما (؟. ٓٙٔٔسااؿ ر   

َفَسػػيُػْاتِيِه َأْجػػ ًا  -َسػػلُػْاتِيِمْ  َأْجػػ ًا َ ِايًمػػا  -/ اضػػبط مواضػػ  ) َفَسػػْوَؼ مُػْاتِيػػِه َأْجػػ ًا َ ِايًمػػا  ٔٙٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ٗٓٔ................................................................................. َ ِايًما (؟.

/ اضػػبط مواضػػ  ) َواْلُمْسَتْضػػَوِفَْب ِمػػَ  الّ َِجػػاِؿ َواللَِّسػػاء َواْلوِلْػػَداِف () ِإالَّ اْلُمْسَتْضػػَوِفَْب ِمػػَ   ٕٙٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ٘ٓٔ................................................... الّ َِجاِؿ َواللَِّساء َواْلوِْلَداِف ( يف سورة اللساء؟.

 ٚٓٔ...........................................   م ة وردت ) َربػََّلا َأْخ ِْجَلا (؟./   ٖٙٔٔسااؿ ر   

 ٚٓٔ................................................. / أي  وردت ) ِمْ  َهِ ِك (؟. ٗٙٔٔسااؿ ر   

 ٛٓٔ........................................ ا (؟./ اضبط مواض  ) ِم  لَُّدمَك َولِيًّ  ٘ٙٔٔسااؿ ر   

 ٛٓٔ............................................... / اضبط مواض  ) فَػَقاتُِلواْ (؟. ٙٙٔٔسااؿ ر   

ُمْ  (؟. ٚٙٔٔسااؿ ر    لػْ  ٜٓٔ......................................... / اضبط مواض  ) ِإَذا َف ِيٌق مِّ
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 ٓٔٔ........................................ / اضبط مواض  ) ِإىَل َأَجٍ  َ  ِيٍ  (؟. ٛٙٔٔسااؿ ر   

ٌ  (؟. ٜٙٔٔسااؿ ر     ٔٔٔ.......................................... / اضبط مواض  ) َواتِخَ ُة َخيػْ

 ٔٔٔ........................... أَيْػَلَما َتُ ومُواْ (؟. -/ اضبط مواض  ) أَْيَ  َما َتُ ومُوْا  ٓٚٔٔسااؿ ر   

َف يَػْفَقُمػػػوَف  َػػػػْواًل( / اضػػػبط مواضػػػ  ) الَ َيَ ػػػاُدوَف يَػْفَقُمػػػوَف َحػػػِديثًا ( اللسػػػاء، )الَّ َيَ ػػػاُدو  ٔٚٔٔسػػػااؿ ر ػػػ  
 ٕٔٔ.................................................................................. ال م ؟.

 ٖٔٔ..................................... /    م ة وردت ال لمة ) مَّا َأَصاَبَك (؟. ٕٚٔٔسااؿ ر   

ُ (؟. - / أي  وردت ) َفِمَ  اَّللِّ  ٖٚٔٔسااؿ ر     ٖٔٔ.......................................َفَم َّ اَّللَّ

 ٗٔٔ.... / اضبط مواض  ) َفَما أَْرَسْلَلاَؾ َ َلْيِمْ  َحِفيًاا () َوَما أَْرَسْلَلاَؾ َ َلْيِمْ  وَِ ي ً (؟. ٗٚٔٔسااؿ ر   

 ٘ٔٔ................................................. /    م ة وردت ) بَػَ ُزواْ (؟. ٘ٚٔٔسااؿ ر   

 ٘ٔٔ............................................ / اضبط مواض  ) ِمْ  ِ لِدَؾ (؟. ٙٚٔٔسااؿ ر   

ُمْ  / اضبط مواض   ٚٚٔٔسااؿ ر    لػْ ُمْ   -)  َآئَِفٌة مِّ لػْ ُمْ  (؟. - َآئَِفٍة مِّ لػْ  ٙٔٔ...............  َائَِفًة مِّ

َ  الَِّ ي (؟. ٛٚٔٔسااؿ ر     ٚٔٔ............................................ / اضبط مواض  ) َغيػْ

 ٛٔٔ.................................... / اضبط مواض  ) أََفَ  يَػَتَدبػَُّ وَف اْلُقْ رَف (؟. ٜٚٔٔسااؿ ر   

/ اضبط مواض  ) أَْيِديُ ْ  ( الياء الثاميػة سػا لة و )أَيْػِدَيُ ْ ( اليػاء الثاميػة مفتوحػة، و ػ لك  ٓٛٔٔسااؿ ر   
 ٜٔٔ................................................................... ِمْ  (؟.) أَْيِديِمْ  ( و ) أَْيِديَ 

 ٕٕٔ....................................... / اضبط مواض  ) َح ِِّض اْلُمْاِمِلَْب (؟. ٔٛٔٔسااؿ ر   

 ٕٕٔ.......................................... / اضبط مواض  ) َ َسى اَّلّلُ َأْف (؟. ٕٛٔٔسااؿ ر   

/ اضػػػػبط مػػػػا الفػػػػ ؽ بػػػػْب اللصػػػػي  وال فػػػػ  يف سػػػػورة اللسػػػػاء مػػػػ  حيػػػػث اؼبوػػػػُب وداللػػػػة  ٖٛٔٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  
 ٕٗٔ..................................................................... استخداممما يف الق رف؟

يف سػػورة اللسػػاء ) َ ػػاَف اَّلّلُ َ لَػػى ُ ػػ ِّ َدػػْيٍء محِقيتًػػا ( ) ِإفَّ اَّلّلَ َ ػػاَف  / اضػػبط ختػػاـ اتيتػػْب ٗٛٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ٕ٘ٔ................................................................... َ َلى ُ  ِّ َدْيٍء َحِسيًبا (؟.

 ٕٙٔ..................... ْيَ  ِفيِه(؟./ اضبط مواض  )لََيْجَمَولَُّ ْ  ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة الَ رَ  ٘ٛٔٔسااؿ ر   

/ اضػػبط مواضػػ  ) َوَمػػْ  َأْصػػَدُؽ ِمػػَ  اَّلّلِ َحػػِديثًا () َوَمػػْ  َأْصػػَدُؽ ِمػػَ  اَّلّلِ  ِػػي ً ( يف سػػورة  ٙٛٔٔسػػااؿ ر ػػ  
 ٕٚٔ................................................................................... اللساء؟.

 ٕٛٔ.............................................. / اضبط مواض  ) َفَما َلُ ْ  (؟. ٚٛٔٔسااؿ ر   

 ٜٕٔ............................................. / اضبط مواض  ) دبَا َ َسُبواْ (؟. ٛٛٔٔسااؿ ر   

 ٜٕٔ........................................... اض  ) أَتُ ِيُدوَف أَف (؟./ اضبط مو  ٜٛٔٔسااؿ ر   

 ٖٓٔ............................................. / أي  وردت ) َمْ  َأَض َّ اَّلّلُ (؟. ٜٓٔٔسااؿ ر   

 ٖٔٔ..........واْ َلْو َتْ ُفُ وَف () َوَودحواْ َلْو َتْ ُفُ وَف (؟./ اضبط مواض  ) َودحواْ َلْو ( ) َودح  ٜٔٔٔسااؿ ر   

ُمْ   ٕٜٔٔسػػااؿ ر ػػ   ُمْ  ( والػػٍب وردت يف مفػػ  اتيػػة ) -/ اضػػبط ) فَػػ َ تَػتَِّخػػُ واْ ِمػػلػْ ( َٜٛوالَ تَػتَِّخػػُ واْ ِمػػلػْ
 ٖٔٔ.............................................................................. سورة اللساء؟.

 ٕٖٔ.......................... أَْمَواُلُ ْ  (؟. –أَْمَواِلُ ْ   –/ اضبط مواض  ) أَْمَواَلُ ْ   ٖٜٔٔسااؿ ر   

 ٖٖٔ.......................................... /    م ة وردت ) َحٌبََّ يُػَماِجُ واْ (؟. ٜٗٔٔسااؿ ر   
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 ٖٖٔ......................................... / اضبط مواض  ) َوِليًّا َوالَ َمِصّبًا (؟. ٜ٘ٔٔسااؿ ر   

يثَاٌؽ (؟. ٜٙٔٔسااؿ ر    لَػُم  مِّ َلُ ْ  َوبَػيػْ  ٖٗٔ.................................. / أي  وردت )  َػْوـٍ بَػيػْ

 ٖٙٔ................................ ( يف سورة اللساء؟.ٜٔ-ٜٛ/ اضبط اتايت ) ٜٚٔٔسااؿ ر   

 ٖٚٔ.............................................. / اضبط مواض  ) ُأْولَِئُ ْ  ( ؟. ٜٛٔٔسااؿ ر   

 ٖٚٔ........................................... / اضبط مواض  ) َجَوْلَلا َلُ ْ  ( ؟. ٜٜٔٔسااؿ ر   

 ٖٛٔ...................................... / اضبط مواض  ) َوَما َ اَف ِلُمْاِمٍ  ( ؟. ٕٓٓٔسااؿ ر   

ِْ ِيُ  َر َػَبٍة ( ؟. ٕٔٓٔسااؿ ر     ٜٖٔ.......................................... / اضبط مواض  ) فَػَت

 ٓٗٔ............................................. / اضبط مواض  ) ِإىَل أَْهِلِه ( ؟. ٕٕٓٔسااؿ ر   

 ٔٗٔ........................................... / اضبط مواض  ) َوُهَو ْمْاِمٌ  ( ؟. ٖٕٓٔسااؿ ر   

ًدا ( ؟. ٕٗٓٔسااؿ ر     ٕٗٔ.............................................. /    م ة وردت ) محتَػَومِّ

 ٖٗٔ................................. ( الفتم ؟.ٙء، )( اللساٖٜ/ اضبط اتيتْب ) ٕ٘ٓٔسااؿ ر   

 ٖٗٔ.............................. َغَضَ  اَّلّلِ ( ؟. -/ اضبط مواض  ) َغِضَ  اَّلّلُ  ٕٙٓٔسااؿ ر   

 ٗٗٔ.............................................../ اضبط مواض  ) َضَ بْػُتْ  ( ؟. ٕٚٓٔسااؿ ر   

 ٘ٗٔ........................................ /    م ة وردت ال لمة ) فَػتَػبَػيػَُّلواْ ( ؟. ٕٛٓٔسااؿ ر   

مْػَيا ( ؟. ٜٕٓٔسااؿ ر     ٙٗٔ.................................... /    م ة وردت ) َ َ َض اغْبََياِة الدح

 ٙٗٔ................. / اضبط مواض  ) َفِولَد اَّلّلِ ( الٍب وردت فقط يف سورة اللساء؟. ٕٓٔٔسااؿ ر   

 ٚٗٔ.............................. َ ِثّبًَة ( ؟.َمَ اًِلَ   -/ اضبط مواض  ) َمَ اًِلُ َ ِثّبٌَة  ٕٔٔٔسااؿ ر   

 ٚٗٔ........................................... / اضبط مواض  ) الَّ َيْسَتِوي ( ؟. ٕٕٔٔسااؿ ر   

 ٛٗٔ............ ( ؟."    سبييف  "/ اضبط مواض  " المواؿ والمف  " بود و ب   ٖٕٔٔسااؿ ر   

 ٔ٘ٔ.......................................... / أي  وردت  لمة ) اْلَقاِ ِديَ  ( ؟. ٕٗٔٔسااؿ ر   

 ٔ٘ٔ................................. ؟. / اضبط مواض  ) وَُ  ًّ َوَ َد اَّلّلُ اغْبُْسَُب ( ٕ٘ٔٔسااؿ ر   

 ٕ٘ٔ.... الَِّ يَ  تَػتَػَوفَّاُهُ  اْلَمآلِئَ ُة ( ؟. -/ اضبط مواض  ) ِإفَّ الَِّ يَ  تَػَوفَّاُهُ  اْلَمآلِئَ ُة  ٕٙٔٔسااؿ ر   

 ٖ٘ٔ.............................................. /    م ة وردت )  َاْلَوْا أََ ْ ( ؟. ٕٚٔٔ   سااؿ ر 

 ٖ٘ٔ.................................. / اضبط مواض  ) أََ ْ َتُ ْ  ( ) أََ ْ َمُ   ( ؟. ٕٛٔٔسااؿ ر   

 ٗ٘ٔ...................................... ضبط مواض  ) أَْرُض اَّلّلِ َواِسَوة ( ؟./ ا ٜٕٔٔسااؿ ر   

 ٗ٘ٔ.......................................... / أي  وردت ) َوَساءْت َمِصّبًا ( ؟. ٕٕٓٔسااؿ ر   

 ٘٘ٔ.......................................  َوَرُسوِلِه ( ؟./ اضبط مواض  ) ِإىَل اَّللِّ  ٕٕٔٔسااؿ ر   

 ٙ٘ٔ....................... إْف ِخْفُتْ (؟. -َوإْف ِخْفُتْ   -/ اضبط مواض  )فَْْف ِخْفُتْ   ٕٕٕٔسااؿ ر   

 ٚ٘ٔ........................................... َ ُدوًّا محِبيًلا ( ؟./ اضبط مواض  )  ٖٕٕٔسااؿ ر   

تَػُمْ   ٕٕٗٔسااؿ ر    َِ تَػُمْ  ( يف سورة اللساء؟. -/ اضبط ) َوْلَيْأُخُ وْا َأْسِل َِ  ٛ٘ٔ َوْلَيْأُخُ واْ ِحْ َرُهْ  َوَأْسِل

 ٜ٘ٔ....................................... / اضبط مواض  ) فَأَِ يُموْا الصََّ َة ( ؟. ٕٕ٘ٔسااؿ ر   

 ٓٙٔ........................................... / اضبط مواض  ) ِإفَّ الصََّ َة ( ؟. ٕٕٙٔسااؿ ر   

 ٓٙٔ............................................/ اضبط مواض  ) ِإف َتُ ومُواْ ( ؟. ٕٕٚٔر    سااؿ
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 ٔٙٔ.................................... تَػْ ُجوَف ( ؟. –/ اضبط مواض  ) َوتَػْ ُجوَف  ٕٕٛٔسااؿ ر   

 -ِإف تَػػُك  -َوَ ْ تَػػُك  -َوالَ تَػػُك  -فَػػ َ تَػػُك  -فَػػ َ َتُ ػػ   -  ) َوالَ َتُ ػػ  / اضػػبط مواضػػ ٜٕٕٔسػااؿ ر ػػ  
 ٔٙٔ............................................................................... َأَوَ ْ َتُك ( ؟.

 ٗٙٔ.................................. اػبَائِِلَْب ( ؟. –/ اضبط مواض  ) لِْلَخآئِِلَْب  ٖٕٓٔسااؿ ر   

 ٗٙٔ............................................ / اضبط مواض  ) ِمَ  اْلَقْوِؿ ( ؟. ٖٕٔٔسااؿ ر   

ُمْ  يَػْوـَ ( ؟. ٕٖٕٔسااؿ ر     ٘ٙٔ............................................ /    م ة وردت ) َ لػْ

 ٙٙٔ............................................... / اضبط مواض  ) أَـ مَّ  ( ؟. ٖٖٕٔسااؿ ر   

 ٚٙٔ........ َيُ وُف َ َلْيِمْ  َدِميًدا ( يف سورة اللساء ؟. -/ اضبط ) َيُ وُف َ َلْيِمْ  وَِ يً   ٖٕٗٔسااؿ ر   

 ٛٙٔ................. ( يف سورة اللساء؟. ٕٔٔ - ٔٔٔ – ٓٔٔ/ اضبط االايت )  ٖٕ٘ٔسااؿ ر   

 ٜٙٔ........................................... /    م ة وردت ) يف َ ِثٍّب مِّ  (؟. ٖٕٙٔسااؿ ر   

 ٜٙٔ............................................... /    م ة وردت ) قبََّْواُهْ  ( ؟. ٖٕٚٔسااؿ ر   

 ٓٚٔ...................................... ُيَشاؽِّ ( ؟. –/ اضبط مواض  ) ُيَشاِ ِق  ٖٕٛٔسااؿ ر   

 ٕٚٔ................................. َم  ُيْش ِْؾ اِبَّللَِّ (؟. -/ اضبط مواض  ) َوَم   ٜٖٕٔسااؿ ر   

 ٕٚٔ.......................................... / اضبط مواض  ) ِم  ُدومِِه ِإالَّ ( ؟. ٕٓٗٔسااؿ ر   

 ٖٚٔ................................................. وردت ) ِإاَناًث ( ؟. /    م ة ٕٔٗٔسااؿ ر   

 ٖٚٔ.............................................. /    م ة وردت ) َدْي َااًن ( ؟. ٕٕٗٔسااؿ ر   

 ٗٚٔ............................................../    م ة وردت ) لََّوَلُه اَّلّلُ ( ؟. ٖٕٗٔسااؿ ر   

ْيَ اُف ِإالَّ ُغُ ورًا ( ؟. ٕٗٗٔسااؿ ر     ٘ٚٔ.......................... /    م ة وردت ) َوَما يَِوُدُهُ  الشَّ

 ٘ٚٔ........................................./ اضبط مواض  ) َوْ َد اَّلّلِ َحقًّا ( ؟. ٕ٘ٗٔسااؿ ر   

 ٙٚٔ................................................. /    م ة وردت ) ِ ي ً ( ؟. ٕٙٗٔسااؿ ر   

 ٙٚٔ................................. /    م ة وردت ) فَُأْولَِئَك يَْدُخُلوَف اعْبَلََّة ( ؟. ٕٚٗٔسااؿ ر   

 ٚٚٔ..................... َوَمْ  َأْحَسُ   َػْواًل( ؟. -/ اضبط مواض  )َوَمْ  َأْحَسُ  ِديًلا  ٕٛٗٔسااؿ ر   

 ٛٚٔ............................................... /    م ة وردت ) َخِلي ً ( ؟. ٜٕٗٔسااؿ ر   

َيْستَػْفُتوَمَك ( الٍب وردت يف سورة اللسػاء، ومػا دػابما يف  –/  ي  تضبط ) َوَيْستَػْفُتوَمَك  ٕٓ٘ٔسااؿ ر   
 ٛٚٔ.......................................................................... غّبها م  السور؟.

 ٜٚٔ..........................................ردت ) يُػتػَْلى َ َلْيُ ْ  ( ؟./    م ة و  ٕٔ٘ٔسااؿ ر   

 ٓٛٔ......................................... /    م ة وردت ) اللَِّساء الَّ يت ( ؟. ٕٕ٘ٔسااؿ ر   

ُِوهُ  ٖٕ٘ٔسااؿ ر     ٓٛٔ........................................  َّ ( ؟./    م ة وردت ) أَف َتلِ 

 ٔٛٔ............................................ /    م ة وردت ) أَف تَػُقوُمواْ ( ؟. ٕٗ٘ٔسااؿ ر   

( و ) َوِإف  ِْٕٛٔفَّ اَّلّلَ َ اَف دبَػا تَػْوَملُػوَف َخبِػّبًا / اضبط ريٍب اللساء ) َوِإف رُبِْسُلواْ َوتَػتػَُّقواْ فَ  ٕ٘٘ٔسااؿ ر   
ُِواْ َوتَػتػَُّقواْ فَِْفَّ اَّلّلَ َ اَف َغُفورًا رَِّحيًما   ٕٛٔ.............................................. (؟.ُٜٕٔتْصِل

 ٙٛٔ............................................ /    م ة وردت ) مِّ  َسَوِتِه ( ؟. ٕٙ٘ٔسااؿ ر   

 ٙٛٔ.......................... ( يف سورة اللساء؟. ٕٖٔ - ٖٔٔ/ اضبط اتيتْب )  ٕٚ٘ٔسااؿ ر   
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 ٚٛٔ.......................... ؟./    م ة وردت ) الَِّ يَ  ُأوُتواْ اْلِ َتاَب ِم   َػْبِلُ ْ  (  ٕٛ٘ٔسااؿ ر   

 ٛٛٔ.......................................... /    م ة وردت ) َوِإف َتْ ُفُ واْ ( ؟. ٜٕ٘ٔسااؿ ر   

 ٜٛٔ............................. / اضبط ) ِإف َيَشْأ يُْ ِهْبُ ْ  ( وال ي جاء بودها؟. ٕٓٙٔسااؿ ر   

 ٕٜٔ............................................ / أي  وردت ) مَّ  َ اَف يُ ِيُد ( ؟. ٕٔٙٔسااؿ ر   

ْسِط ُدػَمَداء َّللِِّ ( اللسػاء، ) اَي أَيػحَمػا الَّػِ يَ  / اضبط ) اَي أَيػحَما الَِّ يَ  رَمُلواْ ُ ومُواْ  َػوَّاِمَْب اِبْلقِ  ٕٕٙٔسااؿ ر   
 ٖٜٔ................................................ رَمُلواْ ُ ومُواْ  َػوَّاِمَْب َّللِِّ ُدَمَداء اِبْلِقْسِط ( اؼبائدة؟.

 ٜٗٔ............................................. / اضبط مواض  ) ِإف َيُ ْ  ( ؟. ٖٕٙٔسااؿ ر   

 ٜ٘ٔ............................................... /    م ة وردت ) اؽْبََو  ( ؟. ٕٗٙٔسااؿ ر   

 ٜٙٔ..................................... مُػزََّؿ ( ؟. –/ اضبط مواض  ) الَِّ ي مَػزََّؿ  ٕ٘ٙٔسااؿ ر   

 ٜٚٔ.......................................... /    م ة وردت ) َ َلى َرُسوِلِه ( ؟. ٕٙٙٔسااؿ ر   

 ٜٛٔ..................................... أُمَزَؿ ِم   َػْبُ  ( ؟. -/ أي  وردت ) أَمَزَؿ  ٕٚٙٔسااؿ ر   

 ٜٛٔ........................................./    م ة وردت ) رَمُلواْ مُثَّ َ َفُ واْ ( ؟. ٕٚٙٔسااؿ ر   

ْ َيُ ِ  اَّلّلُ ِليَػْ ِفَ  ؽَبُْ  َوالَ لِيَػْمِديَػُمْ  (؟. ٕٚٙٔسااؿ ر     ٜٛٔ....................... /    م ة وردت )  َّ

 ٜٜٔ.............................................. /    م ة وردت ) ِِبَفَّ ؽَبُْ  ( ؟. ٕٛٙٔسااؿ ر   

يًوا( )فَِللَِّه اْلِوزَّ  ٜٕٙٔسااؿ ر    يًوا( )ِإفَّ اْلِوزََّة َّللِِّ صبَِ يًوا(؟./  ي  تضبط )فَِْفَّ الِوزََّة َّللِِّ صبَِ  ٕٓٓ...... ُة صبَِ

 ٕٗٓ..................................... /    م ة وردت ) َ َلْيُ ْ  يف اْلِ َتاِب (؟. ٕٓٚٔسااؿ ر   

 ٕٚٓ........................... َحِديٍث َغّْبِِك ( ؟./ اضبط مواض  ) َحٌبَّ خَيُوُضواْ يف  ٕٔٚٔسااؿ ر   

 ٕٛٓ.................................. أَمَُّ ْ  ِإَذا ( ؟. -/ اضبط مواض  ) ِإمَُّ ْ  ِإًذا  ٕٕٚٔسااؿ ر   

 ٜٕٓ.............. ِقَْب َواْلَ اِف ِيَ  ( ) اْلَ اِف ِيَ  َواْلُمَلاِفِقَْب (؟./ اضبط مواض  ) اْلُمَلافِ  ٖٕٚٔسااؿ ر   

 ٕٓٔ........................................./    م ة وردت ) فَِْف َ اَف َلُ ْ  ( ؟. ٕٗٚٔسااؿ ر   

َلُ ْ  ( ؟. ٕ٘ٚٔسااؿ ر     ٕٔٔ......................................... /    م ة وردت ) حَيُْ ُ  بَػيػْ

 ٕٔٔ......................................... / اضبط مواض  ) ِإفَّ اْلُمَلاِفِقَْب ( ؟. ٕٙٚٔسااؿ ر   

 ٕٗٔ..........................................) خُيَاِدُ وَف اَّلّلَ ( ؟./    م ة وردت  ٕٚٚٔسااؿ ر   

 ٕٙٔ........................................... /    م ة وردت ) ِإىَل الصََّ ِة ( ؟. ٕٛٚٔسااؿ ر   

 ٕٚٔ................................... بودها؟./ اضبط  لمة ) يُػَ رُ وَف ( وما جاء  ٜٕٚٔسااؿ ر   

 ٕٚٔ............................................ /    م ة وردت ) الَ يَْ ُ ُ وَف (؟. ٕٓٛٔسااؿ ر   

 ٕٛٔ............................................. /    م ة وردت ) بَػْْبَ َذِلَك (؟. ٕٔٛٔسااؿ ر   

 ٜٕٔ............................................. /    م ة وردت ) ذَبَْوُلواْ َّللِِّ (؟. ٕٕٛٔسااؿ ر   

 ٕٕٓ........................................ /    م ة وردت ) َ َلْيُ ْ  ُسْل َااًن (؟. ٖٕٛٔسااؿ ر   

 ٕٕٓ............................................... /    م ة وردت ) َدَ ْ مُتْ (؟. ٕٗٛٔسااؿ ر   

 ٕٕٔ.................... -وأخّبا فيما يلي جدوؿ لضبط بداايت وهناايت أحزاب وأرابع اعبزء اػبام :

 ٕٕٕ ........................................ سورة اللساء / اعبزء السادس

 ٕٕٕ........................................ اعبَْْمِ  (؟. –/ اضبط مواض  ) اعبَْْمَ   ٕ٘ٛٔسااؿ ر   
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ٖٗٗ 

 ٖٕٕ.................... ( م  سورة اللساء؟. ٜٗٔ - ٛٗٔ/ اضبط ختاـ اتيتْب )  ٕٙٛٔسااؿ ر   

ًئا َأْو زُبُْفػػػػػوُك (  ٕٚٛٔسػػػػااؿ ر ػػػػ   ػػػػ ًا َأْو زُبُْفػػػػػوُك ( اللسػػػػاء، ) ِإف تُػْبػػػػػُدوا َدػػػػيػْ /  يػػػػػ  تضػػػػبط ) ِإف تُػْبػػػػػُدواْ َخيػْ
 ٖٕٕ................................................................................. الحزاب؟.

 ٕٕٛ...................................... /    م ة وردت ) ِإفَّ الَِّ يَ  َيْ ُفُ وَف (؟. ٕٛٛٔسااؿ ر   

 ٜٕٕ............................................ /    م ة وردت ) أَف يَػتَِّخُ واْ (؟. ٜٕٛٔسااؿ ر   

 ٖٕٓ....................................... /    م ة وردت ) بَػْْبَ َذِلَك َسِبي ً (؟. ٜٕٓٔسااؿ ر   

 ٖٕٓ.................................... /    م ة وردت ) أُْوَلِئَك ُهُ  اْلَ اِفُ وَف (؟. ٜٕٔٔسااؿ ر   

 ٖٕٔ.............................. َأْ َتْداَن لِْلَ اِف ِيَ  (؟. -/    م ة وردت ) َوأَْ َتْداَن  ٕٜٕٔسااؿ ر   

 ٕٖٕ............................................. / أي  وردت  لمة ) َيْسأَُلَك (؟. ٖٜٕٔسااؿ ر   

َ  (؟. ٜٕٗٔاؿ ر   سا   ٕٖٕ.............................................. /    م ة وردت ) ِ َتااًب مِّ

 ٖٖٕ........................................... / اضبط مواض  ال لمة ) أَراَِن (؟. ٜٕ٘ٔسااؿ ر   

 ٖٖٕ......................................... ُ وْا اْلِوْجَ  (؟./    م ة وردت ) ازبََّ  ٜٕٙٔسااؿ ر   

َلا ُموَسى (؟. ٜٕٚٔسااؿ ر     ٖٕٗ.......................................... /    م ة وردت ) َورتَػيػْ

 ٖٕٗ...................................... اُك (؟.َوَرفَػْولَ  -/ اضبط مواض  ) َوَرفَػْوَلا  ٜٕٛٔسااؿ ر   

ًدا (؟. ٜٜٕٔسااؿ ر     ٖٕٙ................................... /    م ة وردت ) اْدُخُلواْ اْلَباَب ُسجَّ

يثَػػػا َػُمْ  َو  ٖٓٓٔسػػااؿ ر ػػػ   يثَػػػا َػُمْ  َلولَّػػػاُهْ  ( / اضػػػبط ) فَِبَمػػػا مَػْقِضػػػِم  مِّ ُ ْفػػ ِِه  ( اللسػػػاء، ) فَِبَمػػػا مَػْقِضػػػِم  مِّ
 ٖٕٙ................................................................................... اؼبائدة؟.

يثَا َػُمْ  (؟. ٖٔٓٔسااؿ ر     ٖٕٚ.............................................../    م ة وردت ) مِّ

 ٖٕٛ............................ /    م ة وردت ) ِبُ ْف ِِهْ  َف َ يُػْاِمُلوَف ِإالَّ َ ِلي ً (؟. ٕٖٓٔاؿ ر   سا 

 َوَمػا  َػتَػلُػوُك يَِقيلًػا( الػٍب وردت يف مفػ  اتيػػة يف -/  ػ  مػ ة وردت )َوَمػا  َػتَػلُػوُك َوَمػػا َصػَلُبوُك  ٖٖٓٔسػااؿ ر ػ  
 ٜٖٕ.............................................................................. سورة اللساء؟.

 ٜٖٕ........................................... /    م ة وردت ) اْختَػَلُفواْ ِفيِه (؟. ٖٗٓٔسااؿ ر   

 ٕٓٗ................................................ / أي  وردت ) َلِفي َدكٍّ (؟. ٖ٘ٓٔسااؿ ر   

 ٕٔٗ...................................... /    م ة وردت ) َما ؽَبُ  ِبِه ِمْ  ِ ْلٍ  (؟. ٖٙٓٔسااؿ ر   

 ٕٕٗ.................................. لَيُػْاِمُل َّ (؟. -/ أي  وردت ال لمة ) لَيُػْاِمَل َّ  ٖٚٓٔسااؿ ر   

 ٕٕٗ.......................................... /    م ة وردت ) َح َّْمَلا َ َلْيِمْ  (؟. ٖٛٓٔسااؿ ر   

 ٖٕٗ............................... أُِحلَّْ  َلُ ْ  (؟. -/ اضبط مواض  ) أُِحلَّْ  ؽَبُْ   ٜٖٓٔسااؿ ر   

 ٕٗٗ.............................................. /    م ة وردت ) مُػُمواْ َ ْلُه (؟. ٖٓٔٔسااؿ ر   

 ٕ٘ٗ............................. أَْمَواَؿ اللَّاِس (؟. -/    م ة وردت ) أَْمَواِؿ اللَّاِس  ٖٔٔٔسااؿ ر   

 ٕٙٗ..................... َواْلُمِقيِمي الصََّ َة(؟. -/ اضبط مواض  )َواْلُمِقيِمَْب الصََّ َة  ٕٖٔٔسااؿ ر   

رسػوالً أو مبيػاً، فمػ  دي ػ   ٕٔى (   سػبِامه وتوػاىل إمتقػٖٙٔ/ يف سورة اللسػاء اتيػة ) ٖٖٔٔسااؿ ر   
 ٕٚٗ....................................... توضيم اللمسة البيامية يف ت تي  هاالء المبياء وامتقا ه ؟.

َلا ِإىَل (؟. ٖٗٔٔسااؿ ر     ٜٕٗ........................................... /    م ة وردت ) َوَأْوَحيػْ
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َلا َداُووَد َزبُورًا (؟. ٖ٘ٔٔسااؿ ر     ٕٓ٘......................................... / أي  وردت ) َورتَػيػْ

 ٕٓ٘........................................ / اضبط مواض  ) َ َلْيَك ِم   َػْبُ  (؟. ٖٙٔٔسااؿ ر   

 ٕٓ٘................................ َواَّلّلُ َيْشَمُد (؟. -/ اضبط مواض  ) اَّلّلُ َيْشَمُد  ٖٚٔٔسااؿ ر   

 ٕٕ٘............الَِّ يَ  َ َفُ واْ َوَصدحواْ َ   َسِبيِ  اَّلّلِ (؟. -/ اضبط مواض  ) ِإفَّ الَِّ يَ    ٖٛٔٔسااؿ ر   

 ٖٕ٘.............................................. /    م ة وردت ) َ ْد َضلحواْ (؟. ٜٖٔٔسااؿ ر   

 ٖٕ٘........................................... /    م ة وردت  لمة ) َ  ِيقاً (؟. ٕٖٓٔسااؿ ر   

 ٕٗ٘.................... َ ْد َجاَءْتُ ُ (؟. -/ اضبط مواض  )اَي أَيػحَما اللَّاُس َ ْد َجاءَُ ُ   ٕٖٔٔسااؿ ر   

 ٕ٘٘............................................. /    م ة وردت ) َخيػْ ًا لَُّ ْ  (؟. ٕٕٖٔسااؿ ر   

 ٕ٘٘........... ( م  سورة اؼبائدة؟.ٚٚ( م  سورة اللساء، و )ٔٚٔ/ اضبط اتيتْب ) ٖٕٖٔسااؿ ر   

 ٕٚ٘...................................... /    م ة وردت ) َ َلى اَّلّلِ ِإالَّ اغبَْقِّ (؟. ٕٖٗٔسااؿ ر   

 ٕٛ٘.............................................. / أي  وردت  لمة ) أَْلَقاَها (؟. ٕٖ٘ٔسااؿ ر   

 ٜٕ٘............................................ /    م ة وردت ) َ ْ  ِ َباَدتِِه (؟. ٕٖٙٔسااؿ ر   

 ٜٕ٘...... ( يف أخ  صفِة م  سورة اللساء؟. ٘ٚٔ - ٖٚٔ/ اضبط بداية اتيتْب )  ٕٖٚٔسااؿ ر   

 ٕٓٙ........................... َويَزِيَدُه  مِّ  َفْضِلِه (؟. -/ اضبط مواض  ) َويَزيُدُه   ٕٖٛٔسااؿ ر   

 ٕٔٙ.......................................... / أي  وردت  لمة ) َواْسَتْ بَػُ واْ (؟. ٜٕٖٔسااؿ ر   

 ٕٕٙ........................................... / اضبط مواض  ) أَمزَْلَلا إِلَْيُ ْ  (؟. ٖٖٓٔسااؿ ر   

/ اضػػػػبط مواضػػػػ  ) َويَػْمػػػػِديِمْ  إِلَْيػػػِه ِصػػػػ َا ًا محْسػػػػَتِقيًما ( اللسػػػػاء، ) َويَػْمػػػػِديِمْ  ِإىَل ِصػػػػ َاٍط  ٖٖٔٔسػػػااؿ ر ػػػػ  
 ٖٕٙ.......................................................................... محْسَتِقيٍ  ( اؼبائدة؟.

 ٖٕٙ................................ مث اضب ما؟. /    م ة وردت ال لمة ) َ امَػَتا ( ٕٖٖٔسااؿ ر   

 ٕٗٙ.............................................. / أي  وردت  لمة ) اثْػلَػتَػْْبِ (؟. ٖٖٖٔسااؿ ر   

 ٕ٘ٙ........................................ /    م ة وردت  لمة ) أَف َتِضلحوْا (؟. ٖٖٗٔسااؿ ر   

 ٕٙٙ...................................... كلمات خاصة يف سورة النساء َيب االنتباه إى حركاهتا

 ٕٛٙ..................................................... تناسب فواتح سورة النساء مع خواتيمها

 ٕٛٙ...................................................... تناسب خواتيم النساء مع فواتح ادلائدة

 ٕٓٚ............................................................... سورة ادلائدة / اجلزء السادس

 ٕٓٚ.................................................................-بداايت أرابع سورة اؼبائدة:

 ٕٓٚ........................................................... -ضبط بداايت أرابع سورة اؼبائدة:

 ٕٓٚ................................. /    سورة بدأت بػػ  ) اَي أَيػحَما الَِّ يَ  رَمُلواْ (؟. ٖٖ٘ٔسااؿ ر   

 ٕٕٚ............................................. /    وردت ) َبِيَمُة الَمْػَواـِ (؟. ٖٖٙٔسااؿ ر   

ْيَد َوأَمُتْ  ُحُ ـٌ ( يف سورة اؼبائدة؟. -/ اضبط مواض  ) الصَّْيِد  ٖٖٚٔسااؿ ر     ٕٕٚ................ الصَّ

 ٖٕٚ.......................................... /    م ة وردت ) ِإفَّ اَّلّلَ حَيُْ ُ  (؟. ٖٖٛٔسااؿ ر   

 ٖٕٚ............................................ /    م ة وردت ) َدَوآئَِ  اَّلّلِ (؟. ٜٖٖٔسااؿ ر   

ـَ (؟. ٖٓٗٔسااؿ ر     ٕٗٚ............................................. / أي  وردت ) اْلبَػْيَ  اغْبَ َا
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ٗٗ٘ 

ػػَ  اَّللَِّ َوِرْضػػَوااًن(؟. ٖٔٗٔسػػااؿ ر ػػ   تَػ ُػػوَف َفْضػػً  مِّ ِػػْ  َوِرْضػػَوااًن( )يَػبػْ ػػ  رَّبِّ تَػ ُػػوَف َفْضػػ ً مِّ / اضػػبط مواضػػ  )يَػبػْ
 ...........................................................................................ٕٚٗ 

 ٕٙٚ......................................(؟. ٛ - ٕ/ اضبط ريٍب سورة اؼبائدة )  ٕٖٗٔسااؿ ر   

 ٜٕٚ.................................... /    م ة وردت ) َ ِ  اْلَمْسِجِد اغْبَ َاـِ (؟. ٖٖٗٔسااؿ ر   

 ٜٕٚ............................ اِبْل ِّ َوالتػَّْقَو  (؟. -/    م ة وردت ) اْل ِّ َوالتػَّْقَو   ٖٗٗٔسااؿ ر   

 ٕٓٛ......................... اْلُوْدَواِف (؟.اِ مثِْ وَ  -/ اضبط مواض  ) اِبِ مثِْ َواْلُوْدَواِف  ٖ٘ٗٔسااؿ ر   

/ مػػا الفػػ ؽ بػػْب أ ملػػ  وأسبمػػ  يف اتيػػة ) اْليَػػػْوـَ َأْ َمْلػػُ  َلُ ػػْ  ِديػػَلُ ْ  َوأسَْبَْمػػُ  َ لَػػْيُ ْ   ٖٙٗٔسػػااؿ ر ػػ  
 ٕٔٛ................................................ ( اؼبائدة (؟ ) د.فاض  السام ائي (ٖمِْوَمٍِب .. )

 ٕٕٛ.............................. َلُ ْ  ِديُلُ ْ  (؟. -/ اضبط مواض  ) َلُ ْ  ِديَلُ ْ   ٖٚٗٔسااؿ ر   

ـَ ِديًلا ( -/ اضبط مواض  ) اِ ْس َـِ ِديًلا  ٖٛٗٔسااؿ ر     ٖٕٛ............................ ؟.اِ ْسَ 

 ٖٕٛ..................................... ـَبَْمَصٌة (؟. –/ اضبط مواض  ) ـَبَْمَصٍة  ٜٖٗٔسااؿ ر   

 ٕٗٛ............................................. / اضبط مواض  ) َفُ ُلواْ فبَّا (؟. ٖٓ٘ٔسااؿ ر   

/ اضػبط مواضػػ  ) َواتػَُّقػػواْ اَّلّلَ ِإفَّ اَّلّلَ َدػِديُد اْلِوَقػػاِب ( )َواتػَُّقػواْ اَّلّلَ ِإفَّ اَّلّلَ َسػػ ِيُ  اغبَِْسػػاِب(  ٖٔ٘ٔسػااؿ ر ػػ  
 ٕ٘ٛ........................................................................... يف سورة اؼبائدة؟.

َصَلاُت ِمَ  (؟. ٕٖ٘ٔسااؿ ر    ِْ  ٕٚٛ...................................... / اضبط مواض  ) َواْلُم

ُتُموُه َّ أُُجوَرُه َّ (؟. ٖٖ٘ٔسااؿ ر     ٕٛٛ..................................... / أي  وردت ) ِإَذا رتَػيػْ

 ٜٕٛ................................................ / أي  وردت ) َوأَْرُجَلُ ْ  (؟. ٖٗ٘ٔسااؿ ر   

ػْ  َحػ ٍَج ( اؼبائػدة، ) َوَمػا َجَوػَ  َ لَػْيُ ْ  يف  ٖ٘٘ٔسااؿ ر ػ   / اضػبط مواضػ  ) َمػا يُ ِيػُد اَّلّلُ لَِيْجَوػَ  َ لَػْيُ   مِّ
 ٜٕٔ.....................................................................اغبج؟.الدِّيِ  ِمْ  َح ٍَج ( 

 ٕٜٕ......................................... /    م ة وردت  لمة ) لُِيَ مَّ َُ ْ  (؟. ٖٙ٘ٔسااؿ ر   

 ٕٜٕ....... َويُِت َّ مِْوَمَتُه (؟. -يُِت ح مِْوَمَتُه  -ْوَمَتُه َويُِت ح مِ  -/ اضبط مواض  ) َوِليُِت َّ مِْوَمَتُه  ٖٚ٘ٔسااؿ ر   

 ٜٕٗ................................................ / اضبط مواض  ) اْ ِدُلوْا (؟. ٖٛ٘ٔسااؿ ر   

 ٜٕٗ...................... ( الفتم؟.ٜٕ( اللور، )٘٘( اؼبائدة، )ٜ) / اضبط اتايت ٜٖ٘ٔسااؿ ر   

 ٜٕٚ............ / اضبط مواض  ) ؽَبُ  مَّْ ِفَ ٌة َوَأْجٌ  َ ِايٌ  ( ) ؽَبُ  مَّْ ِفَ ٌة َوَأْجٌ  َ ِبٌّب (؟. ٖٓٙٔسااؿ ر   

 ٜٕٛ.................................. / اضبط مواض  ) يَػْبُسُ وْا إِلَْيُ ْ  أَْيِديَػُمْ  (؟. ٖٔٙٔسااؿ ر   

 ٜٜٕ............... َ  َّ أَْيِديَػُمْ  َ لُ ْ  (؟.  -/ اضبط مواض  ) َفَ  َّ أَْيِديَػُمْ  َ لُ ْ   ٕٖٙٔسااؿ ر   

 ٜٜٕ... / اضبط مواض  ) َفَم  َ َفَ  بَػْوَد َذِلَك ( اؼبائدة ) َوَم  َ َفَ  بَػْوَد َذِلَك ( اللور؟. ٖٖٙٔسااؿ ر   

فَػَلُسػػواْ َحاًّػػا فبَِّّػػا ذُ ِّػػُ واْ بِػػِه ( الػػٍب وردت يف  -َحاًّػػا فبَِّّػػا ذُ ِّػػُ واْ بِػػِه /  يػػ  تضػػبط ) َوَمُسػػواْ  ٖٗٙٔسػااؿ ر ػػ  
 ٖٓٓ.............................................................................. سورة اؼبائدة؟.

 ٖٔٓ.................................. / اضبط مواض  ) الَِّ يَ   َاُلوْا ِإانَّ َمَصاَر  (؟. ٖ٘ٙٔسااؿ ر   

لَػُمُ  اْلَوَداَوَة َواْلبَػْ َضاء ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة (؟. -/ اضبط مواض  ) فََأْغَ يْػَلا  ٖٙٙٔسااؿ ر    َلا بَػيػْ  ٕٖٓ... َوأَْلَقيػْ

 ٖٖٓ...................... اْلَوَداَوُة َواْلبَػْ َضاُء(؟. -مواض  )اْلَوَداَوَة َواْلبَػْ َضاَء / اضبط  ٖٚٙٔسااؿ ر   

 ٖٗٓ...................................... /    م ة وردت ) دبَا َ امُواْ َيْصلَػُووَف (؟. ٖٛٙٔسااؿ ر   
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ُ َلُ ػػْ  ( الػػٍب وردت يف سػػورة  ٜٖٙٔسػػااؿ ر ػػ   / اضػػبط مواضػػ  ) اَي أَْهػػَ  اْلِ تَػػاِب  َػػْد َجػػاءُ ْ  َرُسػػولَُلا يُػبَػػػْبِّ
 ٖٗٓ...................................................................اؼبائدة وال ي جاء بودها؟.

 ٖ٘ٓ.................................. َ ِثٍّب (؟.  َويَػْوُ  َ   -/ أي  وردت ) َويَػْوُفوا  ٖٓٚٔسااؿ ر   

 ٖ٘ٓ............................ وَِ َتاٍب محِبٍْب (؟. -/ اضبط مواض  ) وَِ َتاٌب محِبٌْب  ٖٔٚٔسااؿ ر   

الَّػػػِ يَ   َػػآُلواْ ِإفَّ اَّلّلَ ُهػػَو اْلَمِسػػيُم ابْػػُ  َمػػْ ََلَ ( و ) لََّقػػْد َ َفػػػَ   / اضػػبط مواضػػ  ) لََّقػػْد َ َفػػ َ  ٕٖٚٔسػػااؿ ر ػػ  
 ٖٙٓ..................................... الَِّ يَ   َاُلوْا ِإفَّ اَّلّلَ اَثِلُث َث َثٍَة ( الٍب وردت فقط يف اؼبائدة؟.

 ٖٚٓ......................................... ) ُ ْ  َفَم  دَيِْلُك (؟./ اضبط مواض   ٖٖٚٔسااؿ ر   

 ٖٛٓ..................................... أَْف أَرَاَد (؟. -/ اضبط مواض  ) ِإْف أَرَاَد  ٖٗٚٔسااؿ ر   

 ٜٖٓ............................................. (؟. / اضبط مواض  ) َأف يُػْمِلكَ  ٖ٘ٚٔسااؿ ر   

يًوا (؟. ٖٙٚٔسااؿ ر     ٖٓٔ.................................. /    م ة وردت ) َوَم  يف اَلْرِض صبَِ

 ٖٔٔ............................................ / أي  وردت ) خَيُْلُق َما َيَشاء (؟. ٖٚٚٔسااؿ ر   

 ٕٖٔ............................................. / اضبط مواض  ) فبَِّّْ  َخَلَق (؟. ٖٛٚٔسااؿ ر   

 ٕٖٔ.......................................... /    م ة وردت ) َوإِلَْيِه اْلَمِصُّب (؟. ٜٖٚٔسااؿ ر   

َ  ال حُسِ  (؟. ٖٓٛٔسااؿ ر     ٖٖٔ............................................ / اضبط مواض  ) مِّ

 ٖٖٔ............................................. / اضبط مواض  ) َما َجاءاَن (؟. ٖٔٛٔسااؿ ر   

 ٖٗٔ........................................... / اضبط مواض  ) فَػَقْد َجاءُ   (؟. ٕٖٛٔؿ ر   ساا

 ٖ٘ٔ.............................. مَِ يٌ  َوَبِشٌّب (؟. -/ اضبط مواض  ) َبِشٌّب َومَِ يٌ   ٖٖٛٔسااؿ ر   

 ٖ٘ٔ.............................................. / اضبط مواض  ) ِإْذ َجَوَ  (؟. ٖٗٛٔسااؿ ر   

 ٖٙٔ.............................. َأَحٍد مِّ  اْلَواَلِمَْب (؟. -/ اضبط مواض  ) َأَحًدا  ٖ٘ٛٔسااؿ ر   

 ٖٚٔ.......................... َاَؿ اَي ُموَسى (؟. -) َ اُلوا اَي ُموَسى  / اضبط مواض  ٖٙٛٔسااؿ ر   

 ٕٖٔ.......................................... /    م ة وردت  لمة ) َجبَّارِيَ  (؟. ٖٚٛٔسااؿ ر   

 ٕٖٔ....................................) ِإانَّ َل  مَّْدُخَلَما (؟. /    م ة وردت  لمة ٖٛٛٔسااؿ ر   

َما (؟. ٜٖٛٔسااؿ ر     ٕٖٔ...................................... /    م ة وردت  لمة ) خَيُْ ُجواْ ِملػْ

 ٕٕٖ............................................. اُفوَف (؟./ أي  وردت ) الَِّ يَ  خيََ  ٜٖٓٔسااؿ ر   

 ٖٕٖ.......................................... / اضبط مواض  )  َاَؿ َربِّ ِإٍّلِ (؟. ٜٖٔٔسااؿ ر   

 ٕٖٗ......................................... /    م ة وردت  لمة ) ال أَْمِلُك (؟. ٕٜٖٔسااؿ ر   

 ٕٖ٘...................................... /    م ة وردت  لمة ) أَْربَِوَْب َسَلًة (؟. ٖٜٖٔسااؿ ر   

َصَْس َ لَػػى اْلَقػػْوـِ اْلَ ػػاِف ِيَ ( يف /  يػػ  تضػػبط ) فَػػ َ َصَْس َ لَػػى اْلَقػػْوـِ اْلَفاِسػػِقَْب ( و )فَػػ َ  ٜٖٗٔسػػااؿ ر ػػ  
 ٕٖ٘.............................................................................. سورة اؼبائدة؟.

 ٕٖٙ........................................ / اضبط مواض  ) َواْتُ  َ َلْيِمْ  مَػَبأَ (؟. ٜٖ٘ٔسااؿ ر   

 ٕٖٚ........................................... /    م ة وردت  لمة )  ُػْ اَباًن (؟. ٜٖٙٔسااؿ ر   

 ٕٖٛ.......................... ِلََحِدِ َا (؟. –َأَحُدُ َا  –/ اضبط مواض  ) َأَحِدِ َا  ٜٖٚٔسااؿ ر   

 ٜٕٖ......................................   م ة وردت  لمة ) ِمَ  اْلُمتَِّقَْب (؟./  ٜٖٛٔسااؿ ر   
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 ٜٕٖ...... / اضبط مواض  )اَّلّلَ َربَّ اْلَواَلِمَْب( )اَّلّلُ َربح اْلَواَلِمَْب( )اَّللَِّ َربِّ اْلَواَلِمَْب(؟. ٜٜٖٔسااؿ ر   

 ٖٖٓ........................................... /    م ة وردت ) ِإٍّلِ أُرِيُد أَف (؟. ٓٓٗٔسااؿ ر   

 ٖٖٔ............................................... / أي  وردت ) فَػَتُ وَف ِمْ  (؟. ٔٓٗٔسااؿ ر   

اِب اللَّاِر (؟. ٕٓٗٔسااؿ ر    َِ  ٖٖٔ..................................... /    م ة وردت ) ِمْ  َأْص

 ٕٖٖ.................................. / اضبط مواض  ) َوَذِلَك َجزَاء الاَّاِلِمَْب (؟. ٖٓٗٔسااؿ ر   

 ٕٖٖ.............................................. / أي  وردت  لمة ) فَػَقتَػَلُه (؟. ٗٓٗٔر   سااؿ 

/ اضػػػبط ختػػػاـ اتيتػػػْب ) فََأْصػػػَبَم ِمػػػَ  اػْبَاِسػػػ ِيَ  ( ) فََأْصػػػَبَم ِمػػػَ  اللَّػػػاِدِمَْب ( مػػػ  سػػػورة  ٘ٓٗٔسػػػااؿ ر ػػػ  
 ٖٖٖ................................................................................... اؼبائدة؟.

 ٖٖٖ................................. ِلَْف َأُ وَف (؟. -/ اضبط مواض  ) َأْف َأُ وَف  ٙٓٗٔسااؿ ر   

 ٖٖ٘......................... ِلِمْثِ  َهَ ا(؟. -دبِْثِ  َهَ ا  -/ اضبط مواض  )ِمْثَ  َهَ ا  ٚٓٗٔسااؿ ر   

 ٖٖٙ......................................./    م ة وردت ) َ َلى َبِِب ِإْس َائِيَ  (؟. ٛٓٗٔسااؿ ر   

َسػػػػاَد يف اْلَْرِض (؟./ اضػػػػبط مواضػػػػ  ) َفَسػػػػاٍد يف اَلْرِض ( ) اْلَفَسػػػػاِد يف اَلْرِض( ) اْلفَ  ٜٓٗٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  
 ...........................................................................................ٖٖٚ 

َا (؟. ٓٔٗٔسااؿ ر     ٖٖٚ......................................... / اضبط مواض  ال لمة ) َفَ َأ َّ

يًوا (؟. ٔٔٗٔسااؿ ر     ٖٖٛ........................................... /    م ة وردت ) اللَّاَس صبَِ

ُمْ   -َوَجػاءتْػُمْ   -يَػتَػَوفػَّػػْومَػُمْ ( )َجػاءتْػُمْ   -/ اضػبط مواضػػ  )َجػاءتْػُمْ  ُرُسػلَُلا اِبْلبَػيِّلَػاِت  ٕٔٗٔسػااؿ ر ػ   أَتَػػػتػْ
ْتِيِمْ  ُرُسُلُم  اِبْلبَػيَِّلاِت(؟. -  ٜٖٖ................................................................. صَّ

ُمْ  (؟. ٖٔٗٔسااؿ ر    لػْ ُم  ( ) َ ِثٌّب مِّ لػْ  ٖٗٗ............................... / اضبط مواض  ) َ ِثّبًا مِّ

 ٖٙٗ...... يف سورة اؼبائدة؟./ اضبط مواض  ) َوَيْسَوْوَف يف اَلْرِض َفَساًدا ( الٍب وردت  ٗٔٗٔسااؿ ر   

 ٖٚٗ....................................... /    م ة وردت ) أَْيِديِمْ  َوأَْرُجُلُم  (؟. ٘ٔٗٔسااؿ ر   

ْ  ِخ ٍؼ (؟. ٙٔٗٔسااؿ ر     ٖٛٗ........................................... /    م ة وردت ) مِّ

 ٜٖٗ............................................ / أي  وردت ال لمة ) تَػْقِدُرواْ (؟. ٚٔٗٔسااؿ ر   

 ٜٖٗ............................................... /    م ة وردت ) فَاْ َلُمواْ (؟. ٛٔٗٔسااؿ ر   

 ٜٖٗ............................................... /    م ة وردت ) اْلَوِسيَلَة (؟. ٜٔٗٔسااؿ ر   

 ٖٓ٘.............. / اضبط مواض  ) َوَجاَهُدوْا يف َسِبيِ  اَّلّلِ () َوَجاِهُدواْ يف َسِبيِلِه (؟. ٕٓٗٔسااؿ ر   

 ٖٔ٘........... الَفْػَتَدْواْ ِبِه ( يف اؼبائدة وال  د والزم ؟. -/ اضبط مواض  ) لِيَػْفَتُدواْ ِبِه  ٕٔٗٔسااؿ ر   

 ٕٖ٘....................... ورة اؼبائدة؟.( م  س ٖٚ – ٖٙ/ اضبط ختاـ اتيتْب )  ٕٕٗٔسااؿ ر   

 ٕٖ٘.......................................... / اضبط مواض  ) َ َ اٌب محِقيٌ  (؟. ٖٕٗٔسااؿ ر   

 ٖٖ٘................................................... / أي  وردت ) َمَ االً (؟. ٕٗٗٔسااؿ ر   

 ٖٗ٘........................... اَي أَيػحَما ال حُسُ (؟. -/ اضبط مواض  )اَي أَيػحَما ال َُّسوُؿ  ٕ٘ٗٔسااؿ ر   

 ٖ٘٘.......................... ة؟.ِمَ  الَِّ يَ  َ اُلواْ ( يف سورة اؼبائد -/ اضبط ) َوِمَ   ٕٙٗٔسااؿ ر   

 ٖٙ٘......................................... /    م ة وردت  لمة ) ظَبَّاُ وَف (؟. ٕٚٗٔسااؿ ر   

 ٖٚ٘.................................................. / أي  وردت ) َفُخُ وُك (؟. ٕٛٗٔسااؿ ر   
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 ٖٛ٘................................... َفَم  يُ ِِد اَّلّلُ (؟. -/ اضبط مواض  ) َوَم   ٜٕٗٔسااؿ ر   

لَػُم  (؟. ٖٓٗٔسااؿ ر     ٜٖ٘......................................... /    م ة وردت ) فَاْحُ   بَػيػْ

 ٖٓٙ..................................../ أي  وردت ) ِإفَّ اَّلّلَ حيُِ ح اْلُمْقِسِ َْب (؟. ٖٔٗٔسااؿ ر   

 ٖٔٙ....................................... / اضبط مواض  ال لمة ) َوِ لَدُهُ  (؟. ٕٖٗٔسااؿ ر   

 ٕٖٙ............................................. / اضبط مواض  ) ُحْ ُ  اَّلّلِ (؟. ٖٖٗٔسااؿ ر   

 ٖٖٙ...................................... / أي  وردت ) َوَما أُْولَِئَك اِبْلُمْاِمِلَْب (؟. ٖٗٗٔسااؿ ر   

 ٖٖٙ................................................. / أي  وردت ) ِإانَّ أَمزَْلَلا (؟. ٖ٘ٗٔ  سااؿ ر 

 ٖٗٙ............................... مُورًا َوُهًد  (؟. -/ اضبط مواض  ) ُهًد  َومُوٌر  ٖٙٗٔسااؿ ر   

 ٖ٘ٙ......................................... َأْسِلُمواْ (؟. -دت ) َأْسَلُموْا / أي  ور  ٖٚٗٔسااؿ ر   

مِيحوَف َواَلْحَباُر ( يف سورة اؼبائدة؟. ٖٛٗٔسااؿ ر     ٖٙٙ......................../ اضبط مواض  ) ال َّابَّ

 ٖٚٙ.............................. /    م ة وردت ) َوالَ َتْشتَػُ واْ آِباَييت شَبَلاً  َِلي ً (؟. ٜٖٗٔسااؿ ر   

 ٖٛٙ................ ( م  سورة اؼبائدة؟. ٚٗ – ٘ٗ – ٗٗ/ اضبط ختاـ اتايت )  ٓٗٗٔسااؿ ر   

ػػْورَاِة ( ) ُمَصػدِّ ًا لَِّمػػا بَػػْْبَ يََديْػػِه ِمػَ  اْلِ تَػػاِب ( يف  ٔٗٗٔسػااؿ ر ػ   / اضػػبط ) ُمَصػدِّ ًا لَِّمػػا بَػػْْبَ يََديْػػِه ِمػَ  التػَّ
 ٕٖٚ.............................................................................. سورة اؼبائدة؟.

ػلَػُم  دبَػآ أَمػَزَؿ اَّلّلُ / اضبط ) فَاْحُ   بَػيػْ  ٕٗٗٔسااؿ ر    لَػُم  دبَا أَمَزَؿ اَّلّلُ َوالَ تَػتَّبِػْ  أَْهػَواءُهْ  ( ) َوأَِف اْحُ ػ  بَػيػْ
 ٖٖٚ..................................................... َوالَ تَػتَِّبْ  َأْهَواءُهْ  ( الٍب وردت يف اؼبائدة؟.

 ٖٗٚ......................... تَػتَِّبْ  أَْهَواءُهْ ( )َوالَ تَػتَِّبْ  َأْهَواء(؟. / اضبط مواض  )َوالَ  ٖٗٗٔسااؿ ر   

ُ عَبََوَلُمػْ  أُمَّػًة َواِحػَدًة( )  ٗٗٗٔسااؿ ر    / اضبط مواض  ) َوَلْو َداء اَّلّلُ عَبََوَلُ ْ  أُمًَّة َواِحَدًة ( )َوَلْو َدػاء اَّللَّ
 ٖ٘ٚ...................................................... َلْو َداء َربحَك عَبََوَ  اللَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة (؟.وَ 

ُلوَُ ْ  (؟. ٘ٗٗٔسااؿ ر     ٖٚٚ........................................... / أي  وردت ال لمة ) لِّيَػبػْ

 ٖٛٚ.................................. فّاْحَ ْرُهْ  (؟. –اضبط مواض  ) َواْحَ ْرُهْ  /  ٙٗٗٔسااؿ ر   

َا (؟. ٚٗٗٔسااؿ ر     ٖٛٚ................................................ / أي  وردت ) َفاْ َلْ  أَ َّ

َ  اللَّاِس (؟./ أي  وردت ) َوإِ  ٛٗٗٔسااؿ ر     ٜٖٚ....................................... فَّ َ ِثّبًا مِّ

 ٖٓٛ........................................... / اضبط مواض  ) ِلَقْوـٍ يُوِ ُلوَف (؟. ٜٗٗٔسااؿ ر   

 ٖٔٛ............... ْولَِياء بَػْوٍ  ( ) بَػْوُضُم  مِّ  بَػْوٍ  (؟./    م ة وردت ) بَػْوُضُمْ  أَ  ٓ٘ٗٔسااؿ ر   

 ٕٖٛ........................................... / اضبط مواض  ) َوَم  يَػتَػَوؽبَُّ  (؟. ٔ٘ٗٔسااؿ ر   

َوأَفَّ اَّلّلَ الَ يَػْمػػػِدي اْلَقػػػْوـَ  -فَّ اَّلّلَ الَ يَػْمػػػِدي اْلَقػػػْوـَ الاَّػػػاِلِمَْب ( ) ِإفَّ / اضػػػبط مواضػػػ  ) إِ  ٕ٘ٗٔسػػااؿ ر ػػػ  
 ٖٖٛ............................................................................... اْلَ اِف ِيَ  (؟.

 ٖ٘ٛ................................................... / أي  وردت ) فَػتَػَ   (؟. ٖ٘ٗٔسااؿ ر   

 ٖٙٛ.......................................... /    م ة وردت  لمة ) فَػَوَسى (؟. ٗ٘ٗٔسااؿ ر   

ْ  ِ لِدِك  ٘٘ٗٔسااؿ ر     ٖٙٛ................................. َوَمْ  ِ لَدُك (؟. -/ اضبط مواض  ) مِّ

 ٖٛٛ.......................................... /    م ة وردت  لمة ) اَنِدِمَْب (؟. ٙ٘ٗٔسااؿ ر   

 ٜٖٛ........................................ / أي  وردت ) َويَػُقوُؿ الَِّ يَ  رَمُلواْ (؟. ٚ٘ٗٔسااؿ ر   



 -اْلػُجْزء الثَّالث  – ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗٗ 

 ٜٖٛ............................................... / اضبط مواض  ) َأَهُاالِء (؟. ٛ٘ٗٔسااؿ ر   

 ٜٖٓ....................... َوأَْ َسُمواْ اِبَّلّلِ َجْمَد أدَْيَاهِنِْ (؟. -/ اضبط مواض  )أَْ َسُموْا  ٜ٘ٗٔسااؿ ر   

( مػػػ  اعبػػػزء ٘ٗٗ/ اضػػػبط مواضػػػ  ) َحِب َػػػْ  أَْ َمػػػاؽُبُْ  ( ب  يقػػػة زبتلػػػ   ػػػ  السػػػااؿ ) ٓٙٗٔر ػػػ   سػػػااؿ
 ٜٖٔ.................................................................................... الوؿ؟.

 ٕٜٖ.......................................... أَِ زََّة (؟. –/ اضبط مواض  ) َأِ زٍَّة  ٔٙٗٔسااؿ ر   

 ٕٜٖ................................ الَ خَيَاُفوَف (؟. -/ اضبط مواض  ) َوالَ خَيَاُفوَف  ٕٙٗٔسااؿ ر   

 ٖٜٖ...................... يُِقيُموَف الصَّ َة (؟. -/ اضبط مواض  ) َويُِقيُموَف الصَّ َة  ٖٙٗٔسااؿ ر   

 ٜٖ٘............................................ / اضبط مواض  ) َوَم  يَػتَػَوؿَّ (؟. ٗٙٗٔسااؿ ر   

ػوَف ( اةادلػة؟./ اضبط مواض  ) ِحْزَب اَّلّلِ ُهُ  اْل َػالُِبوَف ( اؼبائػدة ) ِحػْزَب اَّللَِّ ُهػُ  اْلُمْفلِ  ٘ٙٗٔسااؿ ر    ُِ
 ...........................................................................................ٖٜ٘ 

 ٜٖٙ اتػَُّقواْ اَّلّلَ ِإف ُ لُت  محْاِمِلَْب ( )َواتػَُّقواْ اَّلّلَ الَِّ َي أَمُت  ِبِه ُمْاِمُلوَف(؟. -/ اضبط ) َواتػَُّقوْا  ٙٙٗٔسااؿ ر   

/ اضػبط مواضػػ  )َذلِػَك ِِبَمػَُّمػْ   َػػْوـٌ الَّ يَػْوِقُلوَف()َذلِػػَك ِِبَمػَُّمػْ   َػػْوـٌ الَّ يَػْوَلُموَف()َذلِػَك ِِبَمػَُّمػػْ   ٚٙٗٔسػااؿ ر ػ  
 ٜٖٚ..........................................................................  َػْوـٌ الَّ يَػْفَقُموَف(؟.

/ اضػبط ) َهػْ  تَلِقُمػوَف ِملَّػا ِإالَّ أَْف رَملَّػا ( اؼبائػدة، )َوَمػا تَػلِقُ  ِملَّػا ِإالَّ أَْف رَملَّػا ( ال ػ اؼ؟. ٛٙٗٔاؿ ر   سا 
 ...........................................................................................ٖٜٛ 

لَػا َوَمػا أُمػزَِؿ / اضبط مواض  ) رَملَّا اِبَّلّلِ َوَما أُمزَِؿ إِلَ  ٜٙٗٔسااؿ ر    َلا َوَما أُمزَِؿ ( ) رَملَّػا اِبَّلّلِ َوَمػا أُمػزَِؿ َ َليػْ يػْ
 ٜٜٖ........................................................................................(؟.

( البق ة، و )َمُثوبًَة ِ لَد اَّلّلِ( اؼبائدة؟. ٓٚٗٔسااؿ ر    ْ  ِ لِد اَّللَّ  ٓٓٗ................ / اضبط )َلَمُثوبٌَة مِّ

ػػِبيِ  ( اؼبائػػدة، و ) أُْولَئِػػَك َدػػ ٌّ  ٔٚٗٔسػػااؿ ر ػػ   /  يػػ  تضػػبط ) أُْولَئِػػَك َدػػ ٌّ مََّ ػػاانً َوَأَضػػ ح َ ػػ  َسػػَواء السَّ
 ٓٓٗ............................................................... مََّ ااًن َوَأَض ح َسِبيً  ( الف  اف؟.

ِبيِ  (؟. ٕٚٗٔسااؿ ر     ٔٓٗ.......................................... /    م ة وردت ) َسَواء السَّ

 ٕٓٗ......................................../    م ة وردت ال لمة ) َجآُ وُ ْ  (؟. ٖٚٗٔسااؿ ر   

يَػْفَولُػػوَف ( الػٍب وردت يف سػػورة  –َيْصػلَػُووَف  –/ اضػػبط مواضػ  ) لَبِػػْئَ  َمػا َ ػامُواْ يَػْوَملُػػوَف  ٗٚٗٔاؿ ر ػ  سػا 
 ٖٓٗ................................................................................... اؼبائدة؟.

َماُهُ  (؟. ٘ٚٗٔسااؿ ر     ٗٓٗ............................................... / اضبط مواض  ) يَػلػْ

 ٗٓٗ...................................... َمْ ُلوَلًة (؟. –/ اضبط مواض  ) َمْ ُلوَلٌة  ٙٚٗٔسااؿ ر   

 ٘ٓٗ............................ / اضبط مواض  ) دبَا َ اُلواْ ( الٍب وردت يف اؼبائدة؟. ٚٚٗٔسااؿ ر   

 ٘ٓٗ............................ /    م ة وردت ال ملة ) َيَداُك ( يف الق رف ال  َل؟. ٛٚٗٔسااؿ ر   

ػػا أُمػػزَِؿ إِلَْيػػَك ِمػػ  رَّ  ٜٚٗٔسػػااؿ ر ػػ   ُم  مَّ ػػلػْ بِّػػَك  ُْ يَػػااًن وَُ ْفػػ ًا ( )  ُْ يَػػااًن / اضػػبط مواضػػ  ) َولََيزِيػػَدفَّ َ ثِػػّبًا مِّ
 ٙٓٗ........................................................................ وَُ ْف ًا ( )  ُْ َيااًن (؟.

َلا (؟. ٓٛٗٔسااؿ ر     ٚٓٗ............................................... / اضبط مواض  ) َوأَْلَقيػْ

َ اَل حيُِ ح اْلُمْفِسِديَ  (؟. ٔٛٗٔسااؿ ر     ٛٓٗ..... / اضبط مواض  ) َواَّلّلُ الَ حيُِ ح اْلُمْفِسِديَ  ( ) ِإفَّ اَّللَّ

ُمْ  َسػػيَِّئاهِتِْ  َولْدَخْللَػػاُهْ  / اضػػبط مواضػػ  ) َولَػػْو أَفَّ أَْهػػَ  اْلِ تَػػاِب رَملُػػواْ َواتػََّقػػْواْ َلَ فَّػػ ٕٛٗٔسػػااؿ ر ػػ   ْ اَن َ ػػلػْ
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ػػ َ  لَػػا َ لَػْيِم  بَػ ََ ػػاٍت مِّ ِْ ػػَماء َواَلْرِض (  َجلَّػاِت اللَّوِػػيِ  ( يف اؼبائػػدة، و ) َولَػْو أَفَّ أَْهػػَ  اْلُقػػَ   رَملُػواْ َواتػََّقػػواْ َلَفَت السَّ
 ٜٓٗ.............................................................................. يف ال  اؼ؟.

 ٓٔٗ............................ /    م ة وردت ) ِم  فَػْوِ ِمْ  َوِم  رَبِْ  أَْرُجِلِم  (؟. ٖٛٗٔسااؿ ر   

 ٕٔٗ............... / اضبط مواض  ) َساء َما يَػْوَمُلوَف ( و )َساء َما َ امُوْا يَػْوَمُلوَف (؟. ٗٛٗٔسااؿ ر   

 ٕٔٗ............................................. / أي  وردت  لمة ) رَِسالََتُه (؟. ٘ٛٗٔسااؿ ر   

 ٖٔٗ.......................... وأفَّ اَّلّلَ الَ يَػْمِدي اْلَقْوـَ اْلَ اِف ِيَ  (؟. -/ اضبط ) ِإفَّ  ٙٛٗٔسااؿ ر   

 ٗٔٗ............................................... / أي  وردت  لمة ) َلْسُتْ  (؟. ٚٛٗٔسااؿ ر   

 ٘ٔٗ................................./    م ة وردت ) َما أُمزَِؿ إِلَْيُ   مِّ  رَّبُِّ ْ  (؟. ٛٛٗٔسااؿ ر   

 ٘ٔٗ................................ / اضبط مواض  ) َوأَْرَسْلَلا ( ) أَْرَسْلَلا إِلَْيِمُ  (؟. ٜٛٗٔسااؿ ر   

 ٙٔٗ......................................... /    م ة وردت ) َجاءُهْ  َرُسوٌؿ (؟. ٜٓٗٔسااؿ ر   

 ٚٔٗ................................................ / أي  وردت ) َأالَّ َتُ وَف (؟. ٜٔٗٔسااؿ ر   

 ٛٔٗ............................................... /    م ة وردت ) مُثَّ َ َب (؟. ٕٜٗٔسااؿ ر   

 ٜٔٗ.................................../    م ة وردت ) اْ ُبُدواْ اَّلّلَ َر ِّ َوَربَُّ ْ  (؟. ٖٜٗٔسااؿ ر   

ـَ اَّلّلُ (؟. ٜٗٗٔسااؿ ر     ٜٔٗ.............................................. /    م ة وردت ) َح َّ

ا يَػُقوُلوَف (؟. ٜ٘ٗٔسااؿ ر     ٕٔٗ.............................................. / أي  وردت ) َ مَّ

ُمْ  (؟. ٜٙٗٔسااؿ ر     ٕٕٗ...................................... / اضبط مواض  ) الَِّ يَ  َ َفُ واْ ِملػْ

 ٖٕٗ...............................................    م ة وردت ) يَػُتوبُوَف (؟./  ٜٚٗٔسااؿ ر   

ِه (؟. –َوأُمحُه  –/ اضبط مواض  ) َوأُمَُّه  ٜٛٗٔسااؿ ر     ٖٕٗ................................... َوأُمِّ

 ٕ٘ٗ.................. فَّأٌلَّ يُػْاَفُ وَف (؟. -َأٌلَّ يُػْاَفُ وَف  -َفُ وَف / اضبط مواض  ) يُػاْ  ٜٜٗٔسااؿ ر   

تَػْوبُػػُدوَف ِمػػ  ُدوِف  -أَفَػتَػْوبُػػُدوَف ِمػػ  ُدوِف اَّلّلِ  -/ اضػػبط مواضػػ  ) أَتَػْوبُػػُدوَف ِمػػ  ُدوِف اَّلّلِ  ٓٓ٘ٔسػػااؿ ر ػػ  
 ٕٙٗ.................................................................................... اَّلّلِ (؟.

 ٕٚٗ....................... َما الَ دَيِْلُك ؽَبُْ  (؟. -/ اضبط مواض  ) َما الَ دَيِْلُك َلُ ْ   ٔٓ٘ٔسااؿ ر   

 ٕٛٗ........................ اُووَد َوُسَلْيَماَف (؟.دَ  -/ اضبط مواض  ) َداُووَد َوِ يَسى  ٕٓ٘ٔسااؿ ر   

/ اضػػػػبط مواضػػػػ  ) َويف اْلَوػػػػَ اِب ُهػػػػْ  َخالِػػػػُدوَف( اؼبائػػػػدة، و ) َويف اللَّػػػػاِر ُهػػػػْ  َخالِػػػػُدوَف (  ٖٓ٘ٔسػػػػااؿ ر ػػػػ  
 ٜٕٗ.................................................................................... التوبة؟.

 ٜٕٗ............................................. /    م ة وردت ) َوَلْو َ امُوا (؟. ٗٓ٘ٔسااؿ ر   

 ٖٓٗ....................... / اضبط مواض  ) يُػْاِمُلوَف اِبهلل ( بدوف )َواْليَػْوـِ اتِخِ (؟. ٘ٓ٘ٔسااؿ ر   

 ٖٔٗ.............................................. /    م ة وردت ) أُمزَِؿ إِلَْيِه (؟. ٙٓ٘ٔسااؿ ر   

 ٕٖٗ.................... -وأخّبا فيما يلي جدوؿ لضبط بداايت وهناايت أحزاب وأرابع اعبزء السادس:

 ٖٗٗ ......................................................... استوايت 
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صابر أجد من الواجب علي أن أشكر السيد 
ائو الذين أكرموين وإخوتو وأبنصويف علي 

ومنحوين األمان واإلستقرار فلوال عوهنم يل بعد 
فضل هللا وإيوائهم يل ما كانت تُتاح يل فرصة إجناز 

 ىذا العمل.
 فجزاىم هللا عين وعن زوجيت خري اجلزاء

وكذلك أشكر كل من ساىم يف نشر ىذا 
الكتاب وأسأل هللا تعاى أن يثيبو الفردوس 

 األعلى يوم القيامة
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سػػلاؿ وجػػواب دػػة بجلاءػػة اجلػػزء الاػػابع و ػػ   اءػػة (  ٕٔ٘ ) ا اجلػػزءضػػه  ػػ 
اجلزء الثادة، وابلرتتيب    ءاتفيجل دنها طلبة العله و فاظ كتاب هللا عػز وجػ  

 -وخصوصا يف االختبارات.. وهللا ويل التوفيق:
 السابعاجلزء  / ادلائدةسورة 

 ؟.مث اضبطها ( َوالَِّ ءَة َأْشرَُكواْ  ) أءة وردت / ٚٓ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػػػػػجلة يف الاػػػػػور )دػػػػػر ف (  َوالَّػػػػػِ ءَة َأْشػػػػػرَُكواْ  ) وردت / ٚٓ٘ٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

  -(:احلج
 ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٔ

 هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى
 .املائدة َّ  حت جت هب مب خب حب  جب

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -ٕ
ٱ.احلج َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي  مي خي حي

  الضبط /
 يف احلج  وقبلهاة، جلادلائداؿ دع  هادن الجلاؿ( نربط  من ) ادلائجلة يف قبلها

قاعجلة ربط  رؼ دة على  جاحلجيه دنها دع اجليه نربط  ( مه )أتت كلمة 
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.مث اضبطها ( َءْاَتْكِبُوفَ  الَ  ) أءة وردت / ٛٓ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػجلة  يف الاػور ) دراتمخس (  ْاَتْكِبُوفَ ءَ  الَ  ) وردت / ٛٓ٘ٔاجلواب رقه 

عػػػرؼ : ) ابجلملػػػة اانشػػػائية ونضػػػبطها (الاػػػججلة  –النبيػػػاء  –النحػػػ   –العػػػراؼ 
 -:( " َءْاَتْكِبُوفَ  الَ  و ه " النبياء دائجلة النح  فاججلوا

 ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ -ٔ
 هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى
 .املائدة َّ  حت جت هب مب خب حب  جب



 ٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األعراف َّحمجمهل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ٱُّٱ -ٕ

 حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٖ
 .انلدل َّ مت خت

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ُّٱ -ٗ
 .األًبياء َّ مب خب

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ٱُّٱ -٘
ٱ.الصجدة َّ مل يك ىك مك

  الضبط /
 ججلة (.الا –النح   –: ) العراؼ سججلة التالوةدواضع دنها أتت فيها  ثالث

 -(:غافر –الصافات يف الاور ) درتني( فوردت  الَ  بجلوف ) ( َءْاَتْكِبُوفَ  ) أدا
 .الصافات َّ من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ

 خي حي جي يه ىه  مهجه ين ىن من خن ُّٱ -ٕ
 .اغفر َّ ٰذ يي  ىي مي

لنه دعروؼ عنجل العرب  اة   والر باف ابل كر بينههني الساياخص هللا فائدة /
باف وتواضعهه وتاازلهه وكانوا دنتشرءة يف أداكة عجلة دة أخالؽ الساياني والر 

جزءرة العرب وال شك أف وجود الصنفني بني النصارى سيكوف سبباً اصالح أخالؽ 
 أ   دّلتهه.

ُعواْ  ) اضبط دواضع / ٜٓ٘ٔسلاؿ رقه   ؟.( َوِإَذا َسَِ
ُعػػػػػػػػواْ  ) وردت / ٜٓ٘ٔاجلػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػه   – ادلائػػػػػػػػجلةيف الاػػػػػػػػور ) دػػػػػػػػر ف(  َوِإَذا َسَِ

 -(:السصص
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ 

 .املائدة َّ مظ حط مض خض حض جض مص خصحص مس خس

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱ -ٕ
ٱ.املصص َّ ىق يف ىف يث

  الضبط /
 دػػػيهدػػػع  ( مث هتدػػػة )  ادلػػيه( نػػػربط  مج حج مث هت)  بعػػجل ا يف ادلائػػػجلة

، قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه الاػػػورةعلػػػى ائجلة مالػػػ
 (. زت) السصص ( وال ي جاء بعجل ا )  الثاينبط   ا ادلوضع ءضبط ادلوضع وبض

 ؟.( َتِفيُض ِدَة الجلَّْدعِ  وََّأْعيُػنُػُههْ  - َأْعيُػنَػُههْ  ) اضبط / ٓٔ٘ٔسلاؿ رقه 
 -فسط يف السرآف وكما ءلي: درة وا جلةك  صيغة وردت  / ٓٔ٘ٔاجلواب رقه 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ مظ حط مض خض حض جض مص خصحص مس خس

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٕ

ٱ.اتلِبة َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح

  الضبط /
، ادلتأخر قاعجلة الزايدة للموضععلى  ونضبطها ( جخ)  الواوالتوبة بزايدة يف 

قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع على بة و الت واودنها دع  الواووأءضا نربط 
بة، وبضبط   ا و التواو أءضا نربطها دع  دضمودةدنها  النوف، و  رؼ دة اسه الاورة

 جاءت يف ادلائجلة.  دفتو ة بنوف(  محادلوضع نعله أف ) 
ْدِع ) ) فائدة / ادلعىن اللفظػي ذلػ ا اةءػة  ػو (  ادلائجلة (ٖٛتَػَرى أَْعيُػنَػُهْه َتِفيُض ِدَة الجلَّ

فياػػي  خارجػػاً عنػػه ءفػػيض دنهػػا الػػجلدع لف  سيسػػة الفػػيض أف ءتجػػاوز الاػػائ   اوءػػه 
فتسوؿ فاض ادلاء كما تسوؿ فاض الجلدع ولكة قجل ءانجل الفيض إىل الظرؼ أو ادلكػاف 



 ٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ال ي جيري فيػه الاػائ  فتسػوؿ دػثاًل فػاض الػوادي وترءػجل فػاض دػاء الػوادي وعلػى  ػ ا 
أَْعيُػػنَػُهْه  )( إىل قولػه  فػاض الػجلدع دػة العػني النمط ناجت اةءة فسلػب العبػارة دػة )

ْدعِ  َتِفيُض ِدةَ   للمبالغة يف ذرؼ الجلدوع. ( الجلَّ

 ؟.( َأف َنْطَمعُ  - َأف َوَنْطَمعُ  ) اضبط دواضع / ٔٔ٘ٔسلاؿ رقه 
 -فسط يف السرآف وكما ءلي: درة وا جلةك  صيغة وردت  / ٔٔ٘ٔاجلواب رقه 

 ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ جه ين

ٱ.الشعراء َّ حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
قاعػػػػجلة علػػػػى  ونضػػػػبطها( ومل أتت يف الشػػػػعراء  يم)  الػػػػواويف ادلائػػػػجلة بػػػػزايدة  -ٔ

 .الزايدة للاورة الطوؿ
 جح( وبعػػػجل ا يف الشػػػعراء )  ين ىن من خن حن) بعػػػجل ا يف ادلائػػػجلة  -ٕ

 قاعػػجلة( علػػى  جحدػػة )  الغػػني( قبػػ   حندػػة )  الػػجلاؿ( و  مخ جخ مح
 دة الكلمتني. الياء، طبعا بعجل  رؼ الرتتيب اذلجائي

قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة علػػػى ة جلادلائػػػداؿ ( دػػػع  حندػػػة ) الػػػجلاؿ ءضػػا نػػػربط أ -ٖ
( قرءبػػػة يف  جحدػػػة )  الغػػػني، و ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه الاػػػورة

 راء.عالش عنيالرسه دة 
  مالحظة /

 (.ٗٛيف السرآف يف آءة ادلائجلة ) و يجلة(  اْلَسْوـِ الصَّاحلِِنيَ ) 

 ؟.( َأَثبَػُههُ وَ  - بَػُههُ َفَأثَ  ) اضبط دواضع / ٕٔ٘ٔسلاؿ رقه 
 -فسط يف السرآف وكما ءلي: درة وا جلةك  صيغة وردت  / ٕٔ٘ٔاجلواب رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔ 

 ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ ُّ َّ ٍّ

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٕ
ٱ.امفتح َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن

  الضبط /
( يف  ينقبػػػػ  )  ( مه: لػػػػ ا أتػػػت ) الرتتيػػػػب اذلجػػػائييف  الػػػواوقبػػػػ   الفػػػاء -ٔ

 السرآف الكرمي، ادلائجلة قب  الفتح يف الرتتيب.
( مه) ادلائجلة ( أتت )  فاءاليت ليس يف اَسها  الاورة: أي أف العالقة عكاية -ٕ

 .ابلواو(  ينتح ( أتت ) ف) ال فاء، والاورة اليت يف اَسها ابلفاء
بػػ  ( ق ىهدػػة )  اذلمػػزة(  ري ٰىوبعػػجل ا يف الفػػتح )  ( ىهيف ادلائػػجلة )  بعػػجل ا -ٖ

دػػة  اذلػػاء، أءضػػاً نػػربط قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػػى  ري ٰىدػػة )  الفػػاء
علػػػى تح فػػػالفػػػاء ( دػػػع  ري ٰىدػػػة ) الفػػػاء ، ونػػػربط اادلائػػػجل  ػػػاء( دػػػع ىه)

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 ؟.( َجَزاء اْلُمْحِاِننيَ  َذِلكَ  - َوَذِلكَ  ) اضبط دواضع / ٖٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 -فسط يف السرآف وكما ءلي: درة وا جلةك  صيغة وردت  / ٖٔ٘ٔجلواب رقه ا
 ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ ُّ َّ ٍّ

ٱ.الزمر َّ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
 .قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿعلى  ونضبطها(  ٌّ)  ابلواويف ادلائجلة 

 - شلَّػػا َرَزَقُكػػُه الُّ  وَُكلُػػواْ  ) تاليػػة:اةايت ال اضػػبط دواضػػع / ٗٔ٘ٔسػػلاؿ رقػػه 
 ؟.( شلَّا َرَزَقُكُه الُّ ُكُلواْ فَ  - الُّ  َرَزَقُكهُ  شلَّا ُكُلواْ 

 -فسط يف السرآف وكما ءلي: درة وا جلةك  صيغة وردت  / ٗٔ٘ٔاجلواب رقه 



 ٕٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .املائدة َّ رن مم ام يل ىل مل يك  مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ -ٔ

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ  مق حق مف خف حف جفمغ

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٖ
ٱ.انلدل َّ  مك لك اك

  الضبط /
 وابلفػػػاء( يف ادلائػػجلة،  يف)  ابلػػػواويف ادلائػػجلة والنحػػ  تطابستػػػا عػػجلا أنػػػه أتػػت  -ٔ

 .قاعجلة الواو قب  الفاءعلى  نضبطها( يف النح  و  ا يت)
 طهاونضب(  ىث نث) النعاـ ( اختلف مل أيت بعجل ا )  الوسطادلوضع  -ٕ

 .قاعجلة اختالؼ الوسط بني الطرفني ادلتشابنيعلى 
 -ءس (: –أخرءة ) العراؼ  دوضعني( يف  مث زث رثوردت )  مالحظة /

 مغجف جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ حك جك  مق حق مف خف حف

 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ

 .يس َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم

 –النعػػػاـ  –يف ) ادلائػػػجلة  دػػػرات مخػػػسوردت ( قػػػجل  مث زث رثوعليػػػه تكػػػوف ) 
 ءس (. –النح   –العراؼ 

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َدَااِكنيَ  كه درة وردت ) / ٘ٔ٘ٔسلاؿ رقه 
ادلائجلة، و  ا الصػيغة يف  كالمها در ف(  َدَااِكنيَ  ) وردت / ٘ٔ٘ٔاجلواب رقه 

خػػرى يف ادلائػجلة ومل تػػرد صػيغة أايدة مل تػػرد إال ( التعرءػػف أو أءػة ز  اؿ( بػال ) َدَاػاِكنيَ )
 -:يف ادلائجلة فا فظها

  ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ -ٔ
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔ 

 .املائدة َّ مغ......مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت

 هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٕ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
ٱ.املائدة َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جكمق  حق

 . ـروانته  النعه قت  يف كفارة الثاين، و اليمني لغويف كفارة  الوؿادلوضع  / ٔ فائدة
ـــــدة  ـُ َعَشػػػػػرَِة َدَاػػػػػاِكنَي.. ) / ٕفائ ( ٜٛدػػػػػا الفػػػػػرؽ بػػػػػني إطعػػػػػاـ )..َفَكفَّارَتُػػػػػُه ِإْطَعػػػػػا
ـُ َدَااِكنَي َأْو َعػجْلُؿ َذلِػَك ِصػَيادً  (ادلائجلة ا لِيَػُ وَؽ َواَبَؿ أَْدػرِِا .. وطعاـ )..َأْو َكفَّارٌَة َطَعا

  -:( يد. ااـ النعيم ) ( ادلائجلة (؟ٜ٘)
ُ اِبللَّْغِو يف أَْْيَاِنُكْه َوَلِكْة ءُػَلاِخ ُُكْه ِبَا َعسَّجْلُُتُ اْلَْْيَاَف  ) ءسوؿ تعاىل: اَل ءُػَلاِخ ُُكُه الَّ

ـُ َعَشػػرَِة َدَاػػاِكنَي ِدػػْة َأْوَسػػِط َدػػا ُتْطِعُمػػوَف أَْ لِػػيُكْه َأْو ِكْاػػَوتُػُهْه َأْو َرْرِءػػُر  َفَكفَّارَتُػػُه ِإْطَعػػا
ػػارَُة أَْْيَػػاِنُكْه ِإَذا َ َلْفػػُتْه َواْ َفظُػػوا أَْْيَػػا ـٍ َذلِػػَك َكفَّ ـُ َثاَلثَػػِة أايَّ ػػجْل َفِصػػَيا َنُكْه  َرقَػبَػػٍة َفَمػػْة ملَْ جيَِ

ُ َلُكْه َآاَيتِِه َلَعلَُّكْه َتْشُكُروفَ  ُ الَّ اَي أَءػَُّها الَِّ ءَة َآَدُنوا اَل  ) و( ادلائجلة ( ٜٛ) َكَ ِلَك ءُػبَػنيِّ
جًلا َفَجزَاٌء ِدْثُ  َدا قَػَتَ  ِدَة النػََّعِه ََيْكُ  ُه ِبِه تَػْستُػُلوا الصَّْيجَل َوأَنْػُتْه ُ رـُ َوَدْة قَػتَػَلُه ِدْنُكْه ُدتَػَعمِّ

ػػػارٌَة  ـُ َدَاػػػاِكنَي َأْو َعػػػجْلُؿ َذلِػػػَك ِصػػػَياًدا َذَوا َعػػػجْلٍؿ ِدػػػْنُكْه َ ػػػجْلاًي اَبلِػػػَة اْلَكْعبَػػػِة َأْو َكفَّ َطَعػػػا
ُ َعزِءػػٌز ُذو انِْتَسػػ ُ ِدْنػػُه َوالَّ ػػَتِسُه الَّ ػػا َسػػَلَف َوَدػػْة َعػػاَد فَػيَػنػْ ُ َعمَّ اـٍ لِيَػػُ وَؽ َواَبَؿ أَْدػػرِِا َعَفػػا الَّ

تتعلػػػق  ٜ٘تتعلػػػق بكفػػارة اليمػػػني واةءػػة  ٜٛءنبغػػي أف نفهػػػه أف اةءػػة (  (ادلائػػجلةٜ٘)
بة قت  الصيجل للُمحػرِـ فادلوضػوع سلتلػف.  ػ ا كفػارة ْيػني ااناػاف إذا أقاػه ْيينػاً بعسو 

وأراد أف ءتحلػػػ  دنهػػػا فهنػػػاؾ كفػػػارة ءنبغػػػي أف ءفعلهػػػا.  ػػػ ا الكفػػػارة واضػػػحة ادلعػػػامل 
ـُ َعَشػػرَِة  ). وقػػاؿ أي كفػػارة اليمػػني فػػ كر اذلػػاء ( َفَكفَّارَتُػػهُ  ) ولػػ لك فّصػػ  قػػاؿ: ِإْطَعػػا

ناػػاف  ػػو سػػيسرر ذلػػك. أ  أقػػرر لف اا ( َأْوَسػػِط َدػػا ُتْطِعُمػػوَف أَْ لِػػيُكهْ  َدَاػػاِكنَي ِدػػةْ 
: داذا سُأطعه أ لي؟ أُطعه عشرة دااكني دة أوسط دا أُطعه أ لي   ا ءعود يل   ا

 ( أف تسـو أنت ب ا العملية: أف ُتطعه.  ِإْطَعاـُ  ول لك قاؿ )
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اء احلػػـر مل ءوكلػػه للشػػاص وإ ػػا اةءػػة الخػػرى الػػيت تتعلػػق بعسوبػػة قاتػػ  الصػػيجل أثنػػ
ومهػا ءسػرراف ولػ لك ال ءاػتطيع أف ءسػوؿ  ( ََيُْكُه ِبِه َذَوا َعػجْلٍؿ ِدػْنُكه )أوكله إىل اثنني 

إطعاـ عشرة دااكني أو مخاة دااكني، و ػ ا أءضػاً ءػرتبط بنػوع الصػيجل ادلستػوؿ ءعػ  
ّودػاف وءبّينػاف قيمػة الصػيجل فػالرجالف  ػ اف ءس إذا قت  أرنباً غػ  دػا إذا قتػ  غػزااًل دػثاًل 

ءسودػػاف الصػػيجل وعنػػجل ذلػػك ءشػػرتايف طعادػػاً.  ػػو العالقػػة طعػػاـ ولػػيس ااطعػػاـ دباشػػرة 
ول لك قاؿ طعاـ وقاؿ كفارة ومل ءس  كفارته لنػه لػيس يف دوضػع التفصػي  للشػاص 

ُ اِبللَّْغِو يف أَْْيَاِنُكْه َوَلِكةْ  )نفاه. وال ظ اةايت  ءُػَلاِخ ُُكْه ِبَػا َعسَّػجْلُُتُ  اَل ءُػَلاِخ ُُكُه الَّ
ـُ َعَشرَِة َدَاػاِكنَي ِدػْة َأْوَسػِط َدػا ُتْطِعُمػوَف أَْ لِػيُكْه َأْو ِكْاػَوتُػُهْه َأْو  اْلَْْيَاَف َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعا

ػػػارَُة أَْْيَػػػاِنُكْه  ـٍ َذلِػػػَك َكفَّ ـُ َثاَلثَػػػِة أايَّ ػػػجْل َفِصػػػَيا ِإَذا َ َلْفػػػُتْه َواْ َفظُػػػوا َرْرِءػػػُر َرقَػبَػػػٍة َفَمػػػْة ملَْ جيَِ
ُ َلُكْه َآاَيتِِه َلَعلَُّكْه َتْشُكُروَف ) ُ الَّ اانااف  و ءسـو به بينما (  (ٜٛأَْْيَاَنُكْه َكَ ِلَك ءُػبَػنيِّ

ػ ) ناؾ  جًلا َفَجػزَاٌء اَي أَءػَُّها الَِّ ءَة َآَدُنوا اَل تَػْستُػُلوا الصَّْيجَل َوأَنْػُتْه ُ رـُ َوَدْة قَػتَػَلُه ِدػْنُكْه ُدتَػَعمِّ
ـُ  ػػارٌَة َطَعػػا ِدثْػػُ  َدػػا قَػتَػػَ  ِدػػَة الػػنػََّعِه ََيُْكػػُه بِػػِه َذَوا َعػػجْلٍؿ ِدػػْنُكْه َ ػػجْلاًي اَبلِػػَة اْلَكْعبَػػِة َأْو َكفَّ
ػَتِسهُ  ػا َسػَلَف َوَدػْة َعػاَد فَػيَػنػْ ُ َعمَّ  َدَااِكنَي َأْو َعجْلُؿ َذِلَك ِصَياًدا لَِيُ وَؽ َواَبَؿ أَْدرِِا َعَفا الَّ

ُ ِدْنػُه َوالَُّ  فجػزاء مل ءسػ  جػزاؤا وتركهػا دطلسػة. مهػا ءسّودػاف  ( (ٜ٘ َعزِءػٌز ُذو انِْتَسػاـٍ )الَّ
  ا قيمته ك ا إذف نشرتي طعاداً. الكالـ ليس على ااطعاـ ولكة على شراء الطعاـ 

ػػارَةٌ  ( نّكػػر ) َجػػزَاءٌ  دلػػا نّكػػر )(  أو كفػػارة ولػػ لك قػػاؿ ) ـُ َدَاػػ (. ) َكفَّ مل  ( اِكنيَ َطَعػػا
َيػػجلد العػػجلد ال ءاػػتطيع أف َيػػجلد العػػجلد. هللا تعػػاىل أطلسهػػا ل ػػا درتبطػػة بنػػوع الصػػيجل 
وب وي العجلؿ سيسرراف مثة الصيجل نشرتي طعاداً بك ا ونوزعه على ادلااكني أو عػجلؿ 

كػ ا داػكيناً  ذلك صياداً ءسجلراف   ا الصيجل لو أطعمنا دااكني كه داكيناً نطعه؟ 
الدر له و ػ ا  ػو  . ترؾ الدر ليس له وإ ا لغ ا ويف اةءة الخرىإذف نصـو ك ا ءـو
 الفارؽ  سيسة.

َعسَّػػجلُتُُّ  ( ) ( ادلائػػجلةَٜٛولَػػػِكة ءُػَلاِخػػ ُُكه ِبَػػا َعسَّػػجلُتُُّ اَلْْيَػػاَف ) ) قػػاؿ تعػػاىل / ٖفائــدة 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘ 

وأبػو بكػػر عػػة وقػرأ زػػزة والكاػػائي  ( َعسَّػػجلُتُُّ  ) قػػرأ اجلمهػػور بتشػجلءجل السػػاؼ ( اَلْْيَػافَ 
يف  ابلتشػجلءجل فتفيػجل ادلبالغػة ( َعسَّػجلُتُُّ  ) فأدا ( جلُتُّ سَ عَ  ) الساؼعاصه وخلف بتافيف 

 فع  عسجل وأداقراءة التافيف فألف دعىن العسجل كاٍؼ يف إفادة التثبيت.
  ىك  ُّٱ:(ٜٚفسط يف سورة الكهف اةءة ) الـ( بزايدة  ىلوردت )  مالحظة /

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

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  نضبطهاو  ا  َّ ني مي زي ري

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َأْ ِليُكهْ  كه درة وردت ) / ٙٔ٘ٔسلاؿ رقه 
 -(:التحرمي  –ادلائجلة  يف الاور ) در ف(  أَْ ِليُكهْ  ) وردت / ٙٔ٘ٔاجلواب رقه 

  ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -ٔ
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت
 .املائدة َّ  مغ.....جضحض  مص حصخص

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٕ
ٱ.اتلدريه َّ خف.....مض خض حض

  الضبط /
 (و ػي الاػورة ادلتػأخرة يف الرتتيػبيف التحػرمي )(   خس)  الػواوجاءت بػزايدة  -ٔ

 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى  ونضبطها
 هبدػػػػػػة )  اذلمػػػػػزة(:  مسحػػػػػرمي ) ( وبعػػػػػجل ا يف الت جت هببعػػػػػجل ا يف ادلائػػػػػجلة )  -ٕ

، أءضػا نػػربط قاعػػجلة الرتتيػب اذلجػػائي( علػى  مسدػػة )  النػوف( قبػ   جت
 مير التحػراء ( دع  مسدة ) الراء ائجلة ونربط مالػ ديه( دع جت هبدة ) ادليه
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى 
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 ؟.( الّرِْجس) و ( زجْ الرُّ ) ( و  زالّرِجْ )  دا الفرؽ بني / ٚٔ٘ٔسلاؿ رقه 
فلكػػ  ،  ػػو العسػػاب االسػػتحساقي: الػػراء بكاػػر(  زالّرِْجػػ)  / ٚٔ٘ٔاجلػػواب رقػػه 

 .. ذنب عساب خاّص به
 مب خب حب جب هئ مئ ٹٱٹٱُّٱ،  و  جر الصناـ: الراء بضهّ (  زجْ الرُّ أدا ) 

اختلف السرّاء يف و  ،٥ – ١املدثر/  َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب
، وقرأا الراء بكار (والرِّْجزَ ) ض قرّاء ادلجلءنة وعادة قرّاء الكوفةفسرأا بع :قراءة ذلك

وجهه إىل الوثف،  الراء ضهّ ، فمة الراء بضه ( َوالرُّْجزَ  ) بعض ادلكيني وادلجلنيني
وجَّهه  الراء كاروقاؿ: دعىن الكالـ: والوثف فا جر عبادهتا، واترؾ خجلدتها، ودة  

ب فا جر، أي دا أوجب لك الع اب دة العماؿ إىل الع اب، وقاؿ: دعناا: والع ا
 .فا جر

 ػػػو شػػػيء  زالّرِْجػػػءال ػػػظ أف  ( زالّرِْجػػػ الػػػيت ورد فيػػػه )اةايت  يفإف الػػػ ي ءتأدػػػ  
ػَماءِ  رِْجػزًا َفأَنزَْلنَػا َعلَػى الَّػِ ءَة َََلُمػوا دادي.. دثاًل: ) ػَة الاَّ ػا َوقَػعَ  (... كػ لك ) دِّ  َوَلمَّ

ُوَسػػى ادُْع لَنَػػا رَبَّػػكَ قَػػالُ  الّرِْجػػزُ  َعلَػػْيِههُ  (  يػػع عػػاقبهه هللا ابلضػػفادع والػػجلـ واجلػػراد  وا ْيَم
 .سّم ... و  ا أشياء دادءة دلموسةوال

ػَر الَّػِ ي ِقيػَ  ذَلُػْه َفأَنزَْلنَػا َعلَػى الَّػِ ءَة ) : اؿ هللا تعػاىلقػ َؿ الَّػِ ءَة َََلُمػوْا قَػػْواًل َغيػْ فَػبَػجلَّ
ػػَماء رِْجػػزًاَََلُمػػوْا  ػػَة الاَّ نػػزؿ هللا تعػػاىل علػػى الػػ ءة ، أٜ٘البسػػرة (  ِبَػػا َكػػانُوْا ءَػْفُاػػُسوفَ  دِّ

ف ل يف سياؽ اةءة الرجزومل ء كر دا  و   ا  يا ءناسب فاسههَلموا عسااب استحساق
ّ ػه فاسػسني أ يػع اعتػِب ه هللا تعػاىل  ي عسػااب ءتناسػب و ػاؿ فاػسهه: أداللته عادة

 .خارجني عة طاعتهو 
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ

 رت  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ
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 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك اكلك

 ١٣٥ - ١٣٢األعراف/  َّ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن

عرَّفػة لؿ التعرءػف و نػا جػاءت دُ ) العسػاب االسػتحساقي (  الّرِجػزفلما وقع علػيهه  
رسػػػاؿ الطوفػػػاف واجلػػػراد إصػػػابه و ػػػو أ كر نػػػوع العسػػػاب االسػػػتحساقي الػػ ي وذلػػك لػػػ

ف ءجلعو ربّػه ليكشػف عػنهه ذلػك العسػاب أوالُسّم  والّضفادع والجّلـ فطلبوا دة دوسى 
تػيهه ه دهمػا أينَّػأ ػه قػالوا دلوسػى أوكاف عسااب قاسيا ودوجعػا ودتنوعػا ودتعػجّلدا باػبب 

وقػػػّرروا اذب نػػػه كػػػأ و واًل أ ػػػه اهتمػػػوا ابلاػػػحر أي ، أءػػػة لياػػػحر ه بػػػا فلػػػة ءلدنػػػوا لػػػهآب
شػف هللا تعػاىل عػنهه ذلػك العسػاب فلّمػا كت،  ػه لػة ءلدنػوا دهمػا أ  ػه آبايأدابسا 

فلػه ءلدنػوا ذا  ػه ءنكثػوف ..إ استحساقي وال بجّل لػه دػة الوقػوع ( لنّه)ُّت أتجيله ال غ 
 … سرائي إو مل ءرسلوا دعه ب  

نْ ) قاؿ تعاىل:  يُكُه النػَُّعاَس أََدَنًة دِّ ػرَُكه اْذ ءُػَغشِّ ػَماء َدػاء لُِّيَطهِّ ػة الاَّ ُه َوءُػنَػّزُِؿ َعلَػْيُكه دِّ
ـَ  رِْجػػزَ بِػػِه َوءُػػْ ِ َب َعػػنُكْه  ػػْيطَاِف َولِيَػػػْرِبَط َعلَػػى قُػلُػػوِبُكْه َوءُػثَػبِّػػَت بِػػِه اَلْقػػجَلا نفػػاؿ ال(  الشَّ

الػػػػ ي ءكػػػػوف دػػػػة ) العسػػػػاب االسػػػػتحساقي (  و ءُػػػػ  ب عػػػػنكه رِجػػػػز الشػػػػيطاف، ٔٔ
ىل ءػػـو إضػػ  وءغػػوي بػػ  آدـ ءُ ف ءوسػػوس و فسػػجل توّعػػجل الشػػيطاف ل، الشػػيطاف لبػػ  آدـ

فثُػّلة ادلساتلني ال ءة قاتلوا دع ، ستحساقي ل رءة آدـ بعجل عصيانهو و العساب اا الجّلءة
يف تلػػك ادلعركػػة و ػػ  رجػػز الشػػيطاف  ذ ػػب هللا تعػػاىل عػػنههأالرسػػوؿ الكػػرمي ءػػـو بػػجلر 

ػْيطَافِ  رِْجزَ َعنُكْه  َوءُْ ِ بَ  هللا تعاىل قاؿ ) فَّ لشلاهته  ىل غػ  إ( ..فجلاللػة الػ  اب  الشَّ
َورَبُّػَك  : )قػاؿ هللا تعػاىل، ي وجود ابلنابة ذلػهأ الّرجزفال ءعود ل لك ، و عودةأرجعة 

ػػة  اْلغَػػِ ُّ ُذو الرَّْزَػػِة ِإف َءَشػػْأ ءُػػْ ِ ْبُكْه َوَءْاػػَتْاِلْف ِدػػة بَػْعػػجلُِكه دَّػػا َءَشػػاء َكَمػػا أَنَشػػَأُكه دِّ
..فالػػ  اب ءكػػوف  ائيػػا و ءاػػتالف هللا تعػػاىل دػػا  ٖٖٔ( االنعػػاـ  رِّءَّػػِة قَػػػْوـٍ آَخػػرِءةَ ذُ 

  .ءشاء دة بعجل ه
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ػَماء ِبَػا َكػانُوا ءَػْفُاػُسوفَ  رِْجػزًاِإ َّ ُدنزُِلوَف َعلَػى أَْ ػِ  َ ػِ ِا اْلَسْرءَػِة وقاؿ تعاىل: )  ػَة الاَّ (  دِّ
ك السرءػػة ادلػػ كورة عسػااب اسػػتحساقيا ِبػػا   ػػ  تلػأسػػينزؿ هللا تعػاىل علػػى ، ٖٗالعنكبػوت 

 .. كانوا ءفاسوف
ػة وقاؿ تعاىل: )   ( أَلِػيهٌ  ّرِْجػزٍ َوالَّػِ ءَة َسػَعْوا يف آاَيتِنَػا ُدَعػاِجزِءَة أُْولَئِػَك ذَلُػْه َعػَ اٌب دِّ

ػػة ، ٘سػػبأ  بػػ   ػػو  لػػيس  ػػو العػػ اب نفاػػه الّرِجػػز فَّ أ ػػ ا ءبػػني  أَلِػػيهٌ  ّرِْجػػزٍ َعػػَ اٌب دِّ
 .و ءكوف غ اأفسجل ءكوف العساب ع ااب ، ستحساقيالعساب اال

ِلَك جَيَْعُ  الَُّ  فهو شيء دعنوي نتيجة ال نوب: )(  الّرِْجس) أدا  َعَلى  الّرِْجسَ  َك َم
 نػػػا  ػػػو الكفػػػر والشػػػرؾ لف اةءػػػة تتحػػػجلث عػػػة ااْيػػػاف  الػػػّرِْجس(  الَّػػػِ ءَة اَل ءُػْلِدنُػػػوفَ 

َا ءُرِءجُل الَُّ  والكفر... ك لك ) ػرَُكْه َتْطِهػ ًا الّرِْجسَ   لُِيْ ِ َب َعنُكهُ ِإ َّ (  أَْ َ  اْلبَػْيِت َوءَُطهِّ
و كػػ ا جػػاء احلػػجلءع عػػة ادلػػادي وادلعنػػوي بػػنفس العػػػجلد ،  نػػا أي الػػ نوب والػػرجس

 فابحاف هللا. ،ارونفس التكر 
ىل إدػػر تػػجلرجييا ليصػػ  ددػػاف ادلنكػػرات التػػجلرجيي وءكػػوف الإ ػػو (  الػػّرِْجس: ) إذف
أييت دنحا ػا  رجػسف كلمػة أوصلػجل دودػا ، ال عػودة عنػهدتسجلدة فال شػفاء دنػه و  در لة

، قػاؿ ددػافإنػه أجيػا  إدداف يف السرآف ءكوف سلبيا وال نسوؿ عة أدر فاا: دوداً سلبياً 
ـُ تعػاىل: )  َػا اخْلَْمػػُر َواْلَمْيِاػُر َوالَنَصػاُب َواَلْزال ػْة َعَمػػِ   رِْجػسٌ اَي أَءػَُّهػا الَّػِ ءَة آَدنُػوْا ِإ َّ دِّ

 .ٜٓادلائجلة (  الشَّْيطَاِف َفاْجَتِنُبوُا َلَعلَُّكْه تُػْفِلُحوفَ 
فالشػػيطاف دػػة ، و ػػي دػػة عمػػ  الشػػيطاف ،) إددػػاف ( رجػػسف اخلمػػر و ادلياػػر إ

ددػاف بتػزءني العمػ  لػه فيطلػب هللا تعػاىل ىل در لػة ااإناػاف ءصػ  ف جيع  ااأ جلافه أ
 … أساليبهليه الشيطاف بطرقه و إوِص  دداف ال ي ءف صلتنب ذلك ااأدّنا 

ُ أَف ءَػْهجِلءَهُ َءْشرَْح َصجْلرَُا ِلإِلْسالـِ َوَدة ءُرِْد أَف ُءِضلَّهُ جَيَْعْ  قاؿ تعاىل: )  َفَمة ءُرِِد الَّ
 ُ ػػَماء َكػػَ ِلَك جَيَْعػػُ  الَّ َػػا َءصَّػػعَّجُل يف الاَّ ِ ءَة اَل َعلَػػى الَّػػ الػػّرِْجسَ َصػػجْلرَُا َضػػيًِّسا َ َرًجػػا َكَأ َّ

ػػأجيعػػ  صػػجلرا ضػػيسا  رجػػا ك ف ءضػػّلهأدػػة ءػػرد هللا تعػػاىل ، ٕ٘ٔنعػػاـ ال(  ءُػْلِدنُػػوفَ  ا  َّ
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يق ءزداد شػيئا فشػيئا فكما ءبجلأ الض، درفنرى كيف   ا التمثي  لأل، ءّصّعجل يف الاماء
علػى  الػرجسفكػ لك ءكػوف ىل در لػة االختنػاؽ إ   ءص   علىىل الإعنجل الصعود 
حلاد ودة الصعب جػجلا ىل درجة ااإوف فيكوف الكفر تجلرجييا    ءص  ال ءة ال ءلدن
 .. ْيافحلاد اىل ااالعودة دة اا

قُػ  الَّ َأِجػجُل يف َدػا أُوِ ػػَي ِإيَلَّ زُلَرًَّدػا َعلَػى طَػاِعٍه َءْطَعُمػُه ِإالَّ أَف َءُكػػوَف قػاؿ تعػاىل: ) 
َتًة َأْو َدًدا دَّْاُفوً ا َأْو حلََْه ِخنزِءٍر  َأْو ِفْاػًسا أُِ ػ َّ ِلغَػْ ِ الَِّ بِػِه َفَمػِة اْضػطُرَّ  رِْجػسٌ َفِإنَُّه َديػْ

َر اَبٍغ َواَل َعاٍد َفِإفَّ رَبََّك َغُفوٌر رَِّ يهٌ  ءُعػجّلد هللا تعػاىل دػا  ػّرـ و ػو ، ٘ٗٔنعاـ ال(  َغيػْ
 ّود علػىدة ءتعػ فَّ أدداف ( وءبجلو إ)  رجسمل َيّرده اال دلضرّة فيه ودنه حله اخلنزءر فهو 

تاّص حلػػه اخلنزءػػر دػػة ( لػػ رجػػسفجػػاءت كلمػػة ) ف ءرتكػػه أحلػػه اخلنزءػػر دػػة الصػػعب 
( تعػػود علػػى اتردػػات ادلػػ كورة يف  َفَمػػِة اْضػػطُرَّ  وداللػػة )و الػػجلـ ادلاػػفوح أدوف ادليتػػة 

 .. فاهلل غفور ر يه…اةءة مجيعها 
تَػَنا لِنَػْعُبجَل الََّ َوْ جَلاُ  قاؿ تعاىل: ) َونََ َر َدا َكاَف ءَػْعبُػجُل آاَبُؤَ  َفْأتِنَػا ِبَػا َتعِػجُلَ   َقاُلوْا َأِجئػْ

ػػة رَّبُِّكػػْه  ِإف ُكنػػَت ِدػػَة الصَّػػاِدِقنيَ  َػػاِدُلوَنِ  يف  رِْجػػسٌ قَػػاَؿ قَػػجْل َوقَػػَع َعلَػػْيُكه دِّ َُ َوَغَضػػٌب َأ
ُ ِبَػػػا ِدػػػة ُسػػػلْ  ُتُموَ ػػػا أَنػػػُتْه َوآاَبؤُُكػػػه دَّػػػا نَػػػػزََّؿ الَّ ػػػَة َأَْسَػػػاء ََسَّيػْ طَاٍف فَػػػانَتِظُروْا ِإيّنِ َدَعُكػػػه دِّ

 رجػسقػجل وقػع علػيكه  قاؿ  ود عليه الاالـ لسوده، ٔٚ/  ٓٚاالعراؼ (  اْلُمنَتِظرِءةَ 
ته قجل أددنته اةذلة ادلتعجّلدة وال رجوع لكه عنها وءصعب عليكه نأوغضب دة ربكه ف

 .فسجل أددنته دا كاف ءعبجلا آابؤكهف تعبجلوا إذلا وا جلا أ
ُهْه : ) قاؿ تعاىل ُهْه َفَأْعِرُضػوْا َعػنػْ ػُتْه إِلَػْيِهْه لِتُػْعِرُضػوْا َعػنػْ َسَيْحِلُفوَف اِبلَِّ َلُكػْه ِإَذا انَسَلبػْ

دثػاؿ  ػلالء الػ ءة ، أٜ٘التوبػة (  َوَدػْأَواُ ْه َجَهػنَُّه َجػزَاء ِبَػا َكػانُوْا َءْكِاػُبوفَ  رِْجسٌ إِنػَُّهْه 
 ددػاف دتػجلرّج (إ ) رجس ه أاىل على قلوبه ف ءكونوا دع اخلوالف وطبع هللا تعأرضوا 

الّتسػاعس عػة ه ءاببوف لكه العجلوى يف اخلنػوع و  َّ فاعرضوا عنهه وال تتعادلوا دعهه ل
 . الستاؿ
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 ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ١٢٥ - ١٢٤اتلِبة/  َّ نت مت زت رت يب ىب  نب مب

ددا ه الاابق إىل إددا  إ)  رجاايف قلوبه درض ءزداد ال ءة نزلت سورة أُ فكلما  
رجعوف عة كفر ه وال أد  ذله ب لك أبجلا فسجل فيموتوا و ه كافروف ( وال ء للكفر

 .. صبح الكفر دتأّصال فيههأ
 َعلَػى الَّػِ ءَة الَ  الػّرِْجسَ َوَدا َكػاَف لِػنَػْفٍس أَف تُػػْلِدَة ِإالَّ ذِِْذِف الَِّ َوجَيَْعػُ  قاؿ تعاىل: ) 

دداف عػجلـ التعّسػ  إذف هللا تعاىل وجيع   ذالَّ إْياف ال ءكوف اا، ٓٓٔءونس (  ءَػْعِسُلوفَ 
 .. ءرءجلوف ذلكلى ال ءة  ه يف الص  الءعسلوف والع

ػػٌر لَّػػُه ِعنػػجَل رَبِّػػِه َوأُِ لَّػػْت َلُكػػُه قػػاؿ تعػػاىل: )  ػػْه ُ ُرَدػػاِت الَِّ فَػُهػػَو َخيػْ َذلِػػَك َوَدػػة ءُػَعظِّ
ـُ  لَػػػػى َعلَػػػػْيُكْه فَػػػػاْجَتِنُبوا الَنْػَعػػػػا  ( ِدػػػػَة اَلْوَثِف َواْجَتِنبُػػػػوا قَػػػػػْوَؿ الػػػػزُّورِ  الػػػػّرِْجسَ ِإالَّ َدػػػػا ءُػتػْ
كػ  دػا ءُعبػجل وثف  ػي  فػال، وثفف صلتنػب الػّرجس دػة الأدر  هللا تعػاىل أي، ٖٓاحلج 

ناػػػاف فاا، اف ادلتػػػجلرّج يف عبػػػادة غػػػ  هللاددػػػف صلتنػػػب ااأفعلينػػػا ، دػػػة دوف هللا تعػػػاىل
دداف وصػعوبة فهو ُدتجلرّج وءابب اا، ىل دا  و فوؽ ذلكإصغر ءنتس  دة الشرؾ ال

 .. صرار عليهالعودة دنه واا
ََْْضػْعَة اِبْلَسػْوِؿ قاؿ تعاىل: )  ػُُتَّ فَػال  َة النَِّااء ِإِف اتػََّسيػْ اي ِنَااء النَِّبِّ َلْاُُتَّ َكَأَ جٍل دِّ

َوقَػػػػْرَف يف بُػيُػػػوِتُكةَّ َوال تَػبَػػػػرَّْجَة تَػبَػػػػرَُّج  َدػػػَرٌض َوقُػْلػػػَة قَػػػػْوال دَّْعُروفًػػػافَػَيْطَمػػػَع الَّػػػِ ي يف قَػْلبِػػػِه 
ُ لِيُػػ َػػا ءُرِءػػجُل الَّ ْ ِ َب اجْلَاِ ِليَّػػِة اُلوىَل َوأَِقْمػػَة الصَّػػالَة َوآتِػػنَي الزََّكػػاَة َوأَِطْعػػَة الََّ َوَرُسػػوَلُه ِإ َّ

رَُكْه َتْطِه ًاأَْ َ  اْلبَػْيِت  الّرِْجسَ َعنُكُه   .ٖٖ/ ٕٖاال زاب (  َوءَُطهِّ
ػإدػر لناػاء النػب خاّصػة ف هللا تعاىل بػ ا الإ ا شػة الػيت أتيت ف جينػبهه الفأا ءرءػجل  َّ

كوف دة دسجلداهتا اخلضوع ابلسوؿ والتِبّج الزائػجل عػة احلػجّل فكػ  واليت ءبصورة دتجلرجة 
ىل الفا شػة فهػي إاة لتصػ  م  الشيطاف علػى تزءينهػا للمػر ءع  ا دسجّلدات للفوا ش 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ 

ىل در لػة ال ْيكػػة العػػودة إ وقػػجل وصػػ  الَّ إناػاف فػػال ءشػػعر ااددػػاف التػجلرجيي تشػبه اا
ػػقادػػة الصػػالة لذ ءضػػاً أوأيدػػر ّة  ،نهػػاد ءتػػاء الزكػػاة إا تنهػػى عػػة الفحشػػاء وادلنكػػر و  َّ

نكرات اف ادلددإ)  الّرجسدور تاا ه يف االبتعاد عة وبطاعة هللا ورسوله فك    ا ال
 … رجس يّ أف ءطّهر بيت النبوة دة أهللا تعاىل ءرءجل  فَّ إالتجلرجيي ( .وب ا ف
ػػػػػْيطَافِ  ِدػػػػػةْ  كػػػػػه دػػػػػرة وردت ) / ٛٔ٘ٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه  يف السػػػػػرآف  ( َعَمػػػػػِ  الشَّ

 ؟.الكرمي
ػْيطَافِ  ِدػةْ  ) وردت / ٛٔ٘ٔاجلواب رقه   –ادلائػجلة  يف الاػور ) دػر ف(  َعَمػِ  الشَّ

 -(: السصص
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ هل مل خل حل

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٕ
 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ
ٱ.املصص َّ رث  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زبرب

  الضبط /
( قبػ   خكدػة )  الػراء(:  نب مب( وقبلها يف السصػص )  خك) يف ادلائجلة  قبلها
( نب مبدة ) الساؼاً نربط ، أءضقاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  نب مبدة )  الساؼ
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه علػػى صػػص سال قػػاؼدػػع 

 .الاورة
آؿ عمػراف  -ٜٛٔدرة يف الاػور ) البسػرة  ٔٔ(  َلَعلَُّكْه تُػْفِلُحوفَ وردت )   مالحظة /

 – ٘ٗالنفػػػػػػػاؿ  – ٜٙالعػػػػػػػراؼ  – ٓٓٔ،  ٜٓ،  ٖ٘ادلائػػػػػػػجلة  – ٕٓٓ،  ٖٓٔ
 ( وال داعي حلصر ا. ٓٔاجلمعة  – ٖٔالنور  – ٚٚاحلج 



 ٕٕ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َا ) اضبط دواضع / ٜٔ٘ٔسلاؿ رقه  َاإِ  - ءُرِءجلُ  َأ َّ  ؟.( ءُرِءجلُ   َّ
َا أدا ) / ٜٔ٘ٔاجلواب رقه  فسط يف سورة ادلائجلة  درة وا جلة دفتو ة اذلمزة ( ءُرِءجلُ  َأ َّ

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱٱ(:ٜٗاةءة ) الوؿادلوضع 

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض  حض جض مص خص

 .الو يجلةل ا  ونضبطها َّ مل خل حل جل مك لك خكحك جك

َاإِ  )أدا   –ادلوضػع الثػاينادلائػجلة  يف الاور ) درات أربع فوردت دكاورة اذلمزة ( ءُرِءجلُ   َّ
 -(:ال زاب  – دوضعافالتوبة 

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ  ىه مه جه ين ىن

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ُّٱ -ٖ
 .اتلِبة َّ جك مق حق مف

 رت  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ٱُّٱ -ٗ
 يث ىث نث مث  زث رثيت ىت نت مت زت
ٱ.األخزاب َّ لك اك  يق ىق يف ىف

  الضبط /
 .صجلر آءة(  مظ حطال ي وردت فيه ) يف ادلائجلة  الو يجلادلوضع  -ٔ
 دلا اص  للاورة إف شاء هللا تعاىل.دوضعي التوبة سأتكله فيهما ابلتفصي   -ٕ
( عػػجلا دوضػػع ادلائػػجلة جػػاء بعػػجل ا   هللاكػػ  ادلواضػػع جػػاء بعػػجل ا اسػػه اجلػػالؿ  )  -ٖ

 صػػجلر(  مظ حطأف ادلوضػػع الػػ ي أتػػت فيػػه )  ونضػػبطها(  ىلكلمػػة ) 
 (. ىلجاء بعجل ا كلمة )  آءة
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 ؟.( َءُصجلَُّكهْ  - َوَءُصجلَُّكهْ  ) اضبط دواضع / ٕٓ٘ٔسلاؿ رقه 
 -ك  كلمة وردت درة وا جلة وكما ءلي: / ٕٓ٘ٔاجلواب رقه 

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ٱُّٱ -ٕ
 نن من  زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك  يق
ٱ.شبأ َّ زي ري ٰى ين ىن

  الضبط /
 ونضػػػػبطها(  يثيف سػػػػبأ )  واو( وبػػػػال  حن)  ابلػػػػواويف ادلائػػػػجلة  وردت

 .قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿ على
 ؟.( َعة ِذْكِر الِّ  كه درة وردت ) / ٕٔ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػجلة  يف الاػور ) دػرات ثػالث(  َعة ذِْكِر الِّ  ) وردت / ٕٔ٘ٔاجلواب رقه 

 -(:ادلنافسوف  –النور 
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .انلِر َّ يه ىه مه جه ين ىن

 خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٖ
ٱ.املٌافلِن َّ مب خب حب جب هئ  مئ

  الضبط /
الشػػيطاف ءصػػجلكه عػػة ذكػػر هللا تعػػاىل، بينمػػا يف النػػور وادلنػػافسوف جػػاء  يف ادلائػػجلة -ٔ

قبلها التح ءر دة أف تلهيكه التجارة والبيع والشراء أو أدوالكه وأوالدكه عة 
  تعاىل.ذكر هللا



 ٕٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

، وقبلهػػا رالنػػو  راء( دػػع  يلدػػة )  الػػراءقبلهػػا يف النػػور: نػػربط  ( حم جم يل)  -ٕ
 دػيهدة الكلمتني دع  ادليمات( نربط  ني مي زييف ادلنافسوف ) 

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه علػػى نافسوف مالػػػ
 .الاورة
 ؟.الكرمي يف السرآف ( فَػَهْ  أَنُتهكه درة وردت )  / ٕٕ٘ٔسلاؿ رقه 
 ػود  –ادلائجلة درات يف الاور ) ست (  فَػَهْ  أَنُته)  وردت / ٕٕ٘ٔاجلواب رقه 

 -(:غافر  - دوضعافالنبياء  –إبرا يه  –
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن

 ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ مئ زئ رئ َ. 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٖ
 رتزت يب ىب نب مب ربزب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .إبراَيه َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت

 .األًبياء َّ مص خص حص مس  حسخس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٗ

 .األًبياء َّ زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -٘

  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ٱُّٱ -ٙ
ٱ.اغفر َّ مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

  الضبط /
قبلػه أف الشػيطاف يف السرآف وجاء  و يجلدوضع  ( جي يه ىه)  يف ادلائجلة -ٔ

ءرءػػجل أف ءوقػػع بػػني النػػاس العػػجلاوة والبغضػػاء يف اخلمػػر وادلياػػر وءصػػجل ه عػػة 
ػػػػػته )  ُْ ( أي فػػػػػانتهوا وابتعػػػػػجلوا عػػػػػة اخلمػػػػػر  جيذكػػػػػر هللا فناسػػػػػبها اف 

 وادليار.
(،  ادلوضػع الثػاينالنبياء  –يف الاور )  ود  در ف( وردت  زئ رئ ّٰ)  -ٕ
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ػػته   عػػز وجػػ  إلػػه وا ػػجلأف هللاوال ظػػوا كيػػف جػػاء قبلهػػا التنبيػػه اىل  ُْ فناسػػبها أف 
 ( أي االستاالـ له عز وج .زئ رئ ّٰ)

غػػػػػػػافر ( وال ظػػػػػػػوا  –يف الاػػػػػػػور ) إبػػػػػػػرا يه  دػػػػػػػرتني( وردت  مخ جخ مح جح)  -ٖ
للػػ ءة  الضػػعفاءسػػبسها قػػوؿ  ادلوضػػعنييف اسػػه الاػػورتني، ويف  الػػراءاشػػرتاؾ  ػػرؼ 

: (ييه )( يف غػػػػافر ويف إبػػػػرا ي جتقبلهػػػػا ) و اسػػػتكِبوا فاجعلهػػػػا رابطػػػػا لػػػػك، 
( والاػورة ييه ( جاءت )ي) إبرا ايء : أي الاورة اليت يف اَسها العالقة عكاية

(. أءضػا قبلهػا يف غػافر أتػت كلمػػة )  جت) ابليػػاء أتػت ايء الػيت لػيس يف اَسهػا 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  جت)  ايءدنها دع  الياء( نربط  خب

(:  خس حس جسفر ) ( وبعجل ا يف غا رب يئ  ىئ نئ مئبعجل ا يف إبرا يه )  -ٗ
( فلػػػه أيت بعػػػجل )  ىث - رث يف آءػػػة إبػػرا يه ) الصػػادال ظػػوا دوراف  ػػػرؼ 

( بينما يف  رب يئ  ىئ نئ مئ ) صاد( كلمات فيها  زئ رئ ّٰ ِّ
( كلمػة  زئ رئ ّٰ ِّفيهػا لػ لك أتػى بعػجل )  الصػادغػافر فلػه ءػرد  ػرؼ 

 (. خس حس جسو ي )  صادفيها 
 الشني(: ري ٰى ين) الثاين( و  خص حص مسدة النبياء )  الوؿادلوضع  -٘

 .اذلجائي الرتتيب قاعجلة( على  ري دة ) ادليه( قب   خص دة )
ُتهْ  كه درة وردت ) / ٖٕ٘ٔسلاؿ رقه   ؟.يف السرآف الكرمي ( َفِإف تَػَولَّيػْ

ُتهْ  ) وردت / ٖٕ٘ٔاجلػػواب رقػػه   –ادلائػػجلة  يف الاػػور ) دػػرات ثػػالث(  فَػػِإف تَػػػَولَّيػْ
 -(:التغابة  –ءونس 

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ زئ رئ ّٰ

 ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب  زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ  رث يت

 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -ٖ
ٱ.اتلغابي َّ نب مب



 ٕٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
 (.ٙٔٚدة الكتاب الالاؿ ) اجلزء الثاينادلائجلة والتغابة يف  دوضعيُت ضبط  -ٔ
( أتػت يف سػياؽ آايت طاعػة هللا  ٌّ ٰىال ي أرءجل أف اضبطه  نا:  و أف )  -ٕ

والرسػػوؿ، والػػيت أتػػت صػػجلر آءػػة ) ءػػونس ( مل أيت دعهػػا طاعػػة هللا والرسػػوؿ 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.

ائجلة، وبعػجل ا يف ءػونس مالػػ دػيهدنهػا دػع  ادلػيه( نػربط  ٍّبعػجل ا يف ادلائػجلة )  -ٖ
( ىئ، وبعػجل ا يف التغػابة )سءػونسػني دنها دػع الاني ( نربط نئ مئ)

عجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه قاعلى  ةالتغابنوف دنها دع النوف نربط 
 .دع  رؼ دة اسه الاورة

 زب رب يئتطابق ال ي جاء بعجل ا يف سوريت ادلائجلة والتغابة )  / ٔمالحظة 
 ابلفػػاء(  َّ( قبلهػػا يف ادلائػػجلة مل أتت )  ٍّ(، ولكػػة ِبجػػيء كلمػػة ) مب

لنػػػػػه مل تاػػػػػبسها كلمػػػػػة  ابلفػػػػػاء(  ىئ( أغنػػػػػت عنهػػػػػا، وأتػػػػػت )  ٍّ)  فػػػػػاءلف 
 التغابة. ( يف سورةٍّ)

سػػور  سػػتدػػرات يف السػػرآف الكػػرمي يف  سػػبع(  اْلػػَباَلُغ اْلُمبِػػنيُ وردت )  / ٕمالحظــة 
 – ٚٔءػػػػػس  – ٛٔالعنكبػػػػػوت  – ٗ٘النػػػػػور  – ٕٛ، ٖ٘النحػػػػػ   – ٕٜ)ادلائػػػػػجلة 
 ( وال داعي حلصر ا يف ضابط.ٕٔالتغابة 

 ؟.يف السرآف الكرمي ( لَْيَس َعَلى ) اضبط دواضع / ٕٗ٘ٔسلاؿ رقه 
 – ادلائػػػجلة يف الاػػػور ) دػػػرات أربػػػع(  لَػػػْيَس َعلَػػػى ) وردت / ٕٗ٘ٔرقػػػه  اجلػػػواب

لَػْيَس  " ونػور - فػتح التػائبوف: ) ابجلملة اانشػائية ونضبطها ( الفتح -النور  –التوبة 
 -:( ادلائجلة"  َعَلى
 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ -ٔ

 يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت  نت
 .املائدة َّ يق  ىق



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚ 

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٕ
 خئ حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن
 .اتلِبة َّ  جب هئ مئ

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٖ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق
 .انلِر َّ  خف......ين ىن نن من زن

 ىب نب  زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٱُّٱ -ٗ
 ىث نث مث  زثرث يت ىت نت مت زت رت يب
ٱ.امفتح َّ يف ىف يث

  الضبط /
 .آءة صجلرال ظ أنه وردت يف مجيع ادلواضع  -ٔ
 الاػػورتني ادلتػػأخرتني يفتطػػابق مادػػا الػػ ي جػػاء بعػػجل ا يف سػػوريت النػػور والفػػتح )  -ٕ

 .( زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ(: )  الرتتيب
علػى الػ ءة آدنػوا دػة نضبط ال ي جاء بعػجل ا يف سػياؽ اةايت بػ ا اجلملػة: )  -ٖ

( بعػػػػػػجل ا يف ادلائػػػػػػجلة، و  علػػػػػػى الػػػػػػ ءة آدنػػػػػػوا( أي: ) الضػػػػػػعفاء والعميػػػػػػاف 
( بعػػجل ا يف النػػػور والفػػتح بكلمػػػة  والعميػػاف( بعػػجل ا يف التوبػػػة، و) الضػػعفاء)
(ِّ .) 

لَػػػػػْيَس َعلَػػػػػى الَّػػػػػِ ءَة آَدنُػػػػػواْ َوَعِملُػػػػػواْ  )اضػػػػػبط اةءػػػػػة  / ٕ٘٘ٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه 
الصَّػاحِلَاِت ُجنَػػاٌح ِفيَمػػا َطِعُمػػواْ ِإَذا َدػػا اتػََّسػػواْ وَّآَدنُػػواْ َوَعِملُػػواْ الصَّػػاحِلَاِت مُثَّ اتػََّسػػواْ 

 ؟.دة سورة ادلائجلة(  ٖٜآَدُنواْ مُثَّ اتػََّسوْا وََّأْ َاُنواْ َواّلُ َيُِبُّ اْلُمْحِاِننَي وَّ 
ِإَذا َدػا اتػََّسػواْ وَّآَدنُػواْ َوَعِملُػواْ اللػبس َيػجلث يف ترتيػب ) /  ٕ٘٘ٔاجلػواب رقػه 

 -(: الصَّاحِلَاِت مُثَّ اتػََّسوْا وَّآَدُنواْ مُثَّ اتػََّسواْ وََّأْ َاُنواْ 



 ٕٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
ِإَذا َدػػػا اتػََّسػػػواْ ( فػػػأوؿ صػػػيغة أتػػػت بعػػػجل ا )  آَدنُػػػواْ َوَعِملُػػػواْ الصَّػػػاحِلَاتِ بػػػجلأت )  -ٔ

( قرءبػة دػة بعضػها  َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاتِ ( كلميت )  وَّآَدُنوْا َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاتِ 
 فاذكر ا أوال.

( وبػني  ُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّػاحِلَاتِ آدَ ( ل ا ابلوسط بني )  اتػََّسوْا وَّآَدُنواْ يف الوسط )  -ٕ
 ( أتت بجلوف أءة زايدة.َواّلُ َيُِبُّ اْلُمْحِاِننيَ )

ػػػػػػبُّ ( قرءبػػػػػػة دػػػػػػة ) وََّأْ َاػػػػػػُنواْ ( وكلمػػػػػػة )  مُثَّ اتػََّسػػػػػػواْ وََّأْ َاػػػػػػُنواْ وأخػػػػػػ ا )  -ٖ َواّلُ َيُِ
 ( ختاـ اةءة فاربطها دعها.اْلُمْحِاِننيَ 

نُكهْ  ) كه درة وردت / ٕٙ٘ٔسلاؿ رقه   ؟.يف السرآف الكرمي ( َذَوا َعجْلٍؿ دِّ
نُكهْ  ) وردت / ٕٙ٘ٔاجلواب رقه   -:يف ادلائجلةكالمها  در ف(  َذَوا َعجْلٍؿ دِّ

 هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٔ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
 .املائدة َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جكمق  حق

 يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٕ
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف
 زي ري  ٰى ين ىن نن منزن رن مم
 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
ٱ.املائدة َّ هت مت خت حت

  الضبط /
: يف ادلوضػػػع قاعػػجلة التأدػػػ  للمعػػىنعلػػى  ادلوضػػػعنيالػػ ي جػػػاء بعػػجل ا يف  نضػػبط -ٔ

 ( دناسباً لاياؽ اةءة. حصالاياؽ عة النعه فجاء بعجل ا كلمة )  الوؿ
(: الاػػػػػياؽ عػػػػػة الوصػػػػػية  ىك مك لك اكجػػػػػاء بعػػػػػجل ا )  الثػػػػػاينيف ادلوضػػػػػع  -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( أف  يق ىق  يفوالشػهود أف ءكػػو  اثنػػاف فناسػػب سػػياؽ اةايت بعػػجل ) 
 (. ىك مك لك اكأييت بعجل ا ) 

 ؟.( ِكنيا اَ دَ  َطَعاـُ  - ِدْاِكنيٍ  َطَعاـُ  ) اضبط دواضع / ٕٚ٘ٔسلاؿ رقه 
فسػػػط يف  دػػػرة وا ػػػجلة كػػػ  وا ػػػجلة دػػػة  ػػػ ا الصػػػية وردت / ٕٚ٘ٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -السرآف وكما ءلي:

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ٱُّٱ -ٔ
  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت رتيب
 .ابللرة َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف

 هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -ٕ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
ٱ.املائدة َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جكمق  حق

 ادلػػػجل ألػػػفنربطهػػػا دػػػع  الاػػػنيبعػػػجل  ادلػػػجل ألػػػف( فيهػػػا  مض) يف ادلائػػػجلة  الضػػبط /
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع علػػى ئػػجلة ادػػة اسػػه ادل ادلػػيهادلوجػػودة بعػػجل 

، وبضبط  ػ ا ادلوضػع ءضػبط دوضػع البسػرة الػيت أتػت فيػه كلمػة  رؼ دة اسه الاورة
 .ألف دجلوالبسرة ليس فيها  ألف دجل( بجلوف رث)

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َدَتاًعا لَُّكهْ  كه درة وردت ) / ٕٛ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػػجلة  يف الاػػور ) دػػرات ثػػالث(  َدَتاًعػػا لَُّكػػهْ  ) وردت / ٕٛ٘ٔاجلػػواب رقػػه 

 -(:عبس  –النازعات 
 خن حن جن  يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ خي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من

 .انلازاعت َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٕ

ٱ.عبس َّ جك مق  حق مف خف حف جف ٱٱُّ -ٖ



 ٖٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

دػة  ادلربوطػة التػاءدنهػا دػع  ادلربوطة التاء( نربط  ممبعجل ا يف ادلائجلة )  الضبط /
أَسػػاء  عػػنيونربطهػػا دػػع  عػػني( فيهػػا  مقالنازعػػات وعػػبس ) بعػػجل ا يف ، ةادلائػػجل

قاعجلة ربط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ على بس ( عات و عالاورتني ) الناز 
 .دة اسه الاورة

 ؟.يف السرآف الكرمي ( لِتَػْعَلُمواْ  كه درة وردت ) / ٜٕ٘ٔلاؿ رقه س
ءػونس  –ادلائػجلة  يف الاػور ) دػرات أربػع(  لِتَػْعَلُمػواْ  ) وردت / ٜٕ٘ٔاجلواب رقه 

" أفَّ دائػػجلة ءػػونس  لِتَػْعَلُمػػواْ  ": ) ابجلملػػة اانشػػائية ونضػػبطها (الطػػالؽ  –ااسػػراء  –
 -:( اسراء بعجل الطالؽ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ -ٔ
  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ
 .املائدة َّ يت ىت نت

 خصمص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ حف جف مغ  جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت ٱُّٱ -ٖ
 زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك
 .اإلرساء َّ نن من

 مئ هي  مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خن  حن جن مم ٱُّٱ -ٗ
ٱ.امطالق َّ لك  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ

  الضبط /
( وبعػػجل ا يف ادلائػػػجلة  ىئ نئ(: ) أوؿ وأخػػػر دوضػػع  والطػػالؽ )بعػػجل ا يف ادلائػػجلة  -ٔ

 دػػػػػػػػيه( دػػػػػػػػع  يئدػػػػػػػػة )  ادلػػػػػػػػيه( نػػػػػػػربط يب ىب نب مب زب رب يئ)
( متدػة )السػاؼ ( نربط مت هب مب هئائجلة، وبعجل ا يف الطالؽ ) مالػ

قاعجلة ربط  رؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة على  ؽالطالقاؼ دع 
 .الاورةاسه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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دػة كلمػػيت الاػػينات ( نػربط  يل ىل  ملبعػجل ا يف ءػونس وااسػػراء )  -ٕ
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ علػػى  راء (سػػواا س) ءػػونسػػينات ( دػػع يل ىل)

 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
( واربطهػػػا دػػػع بجلاءػػػة اةءػػػة الػػػيت بػػػجلأت  يك)  الػػػواويف ااسػػػراء أتػػػت بػػػزايدة  -ٖ

ادلواضػػع الػػيت مل تبػػجلأ ( علػػى خػػالؼ ابقػػي  زث رث يت ىت)  ابلػػواو
 .ابلواو

 َشػػػػجِلءجلُ اْعَلُمػػػػواْ َأفَّ اّلَ  ) كيػػػػف تضػػػػبط اةايت التاليػػػػة: / ٖٓ٘ٔسػػػلاؿ رقػػػػه 
 َلَغُفػػػورٌ  َوِإنَّػػػهُ  اْلِعَسػػػابِ  َسػػػرِءعُ ِإفَّ َربَّػػَك ادلائػػػجلة، و ) (  َوَأفَّ اّلَ َغُفػػػوٌر رَِّ ػػػيهٌ  اْلِعَسػػابِ 
 ؟.العراؼ( يف  رَِّ يهٌ  َلَغُفورٌ  َوإِنَّهُ  اْلِعَسابِ  رِءعُ َلاَ ِإفَّ رَبََّك )  و ،( النعاـ رَِّ يهٌ 

 -ادلواضع  ي: / ٖٓ٘ٔاجلواب رقه 
 .املائدة َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ -ٔ

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ  مل مك لك هش مش هس مس هث مثهت

 ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٖ
ٱ.األعراف َّ مم ام  يل ىل مل يك

  الضبط /
بينمػػػػا يف النعػػػػاـ والعػػػػراؼ أتػػػػت ة، جلادلائػػػػداؿ دػػػػع الػػػػجلاؿ نػػػػربط  ( نث)  يف ادلائػػػػجلة -ٔ

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ علػػى راؼ ( عػػاـ والعػػ) النعػػني دنهػػا دػػع العػػني ( نػػربط هس)
 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

قاعػػجلة الػػزايدة للموضػػع علػػى  ونضػػبطها(  يكأتػػت بػػزايدة الػػالـ يف سػػورة العػػراؼ )  -ٕ
 ، إذ أف سورة العراؼ دتأخرة يف ترتيب الاور عة النعاـ.دلتاخرا

 هشيف ادلائػجلة ويف السػرآف بػ ا الصػيغة، بينمػا ) الو يػجلة(  ػي  َوَأفَّ اّلَ َغُفوٌر رَِّ ػيهٌ )  -ٖ
( جػػػػػاءت يف ) النعػػػػػاـ والعػػػػػػراؼ ( فسػػػػػط ومل أتت يف أي دوضػػػػػػع مك لك
 أخر.
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( مش هس)يف سورة النعاـ  ابلالـ(  إفَّ مل ءلكجل هللا عز وج  خِب )  دلسة بيانية /
 ام  يل ىل مل يكىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱٱلنه تسجلـ عليه قوله تعاىل:

و  ا ءش  إىل الكـر واا ااف فناسبه توكيجل  َّ ين ىن نن من زن رن مم
 ادلغفرة وترؾ توكيجل العساب.

أدا آءة العراؼ فسجل تسجلـ عليها ذكر ارتكابه دا ءُغضب هللا وع ابه دة استحالؿ 
 يك)  ابلالـت واْاذ ه العج  ... اخل، فناسب  نا أف ءلكجل العساب ءـو الاب
 (. الجلكتور فاض  الاادرائي( ... )  مل

َوَدػا َعلَػى  - دَّا َعلَػى الرَُّسػوِؿ ِإالَّ الْػَباَلغُ  ) اضبط دواضع / ٖٔ٘ٔسلاؿ رقه 
 (؟. الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ 

 -ادلواضع  ي: / ٖٔ٘ٔاجلواب رقه 
 .املائدة َّ من زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٔ

 ينىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 .انلِر َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جه

  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ٱُّٱ -ٖ
ٱ.امعٌكبِت َّ ىك مك

وبػػػػجلوف  واو( لقصػػػػر صػػػػيغة وبػػػػجلوف  يك ىك مك لك اك) يف ادلائػػػػجلة  الضػػػػبط /
 حي جيوالعنكبوت فتطابستا )  دوضع يف السرآف، بينما يف النور أوؿ( و  ا مك)

 –ر نػػػػو يف اسػػػػه الاػػػػورتني ) ال الػػػػواوو  النػػػػوف( واشػػػػرتؾ  ػػػػريف يي ىي مي  خي
قاعػػػجلة الػػزايدة فيهمػػا علػػى  ونضػػبطدتػػأخرءة عػػة ادلائػػػجلة  دوضػػعنيت ( ومهػػا و كبػػنالع

يف اسػػػػه  الػػػػواو( دػػػػع  ىق يفدػػػػة )  الػػػػواو، ونػػػػربط زايدات الػػػػزايدة للموضػػػػع ادلتػػػػأخر
قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع علػػػى (  تو كبػػػلعنا –ر و لنػػػالاػػػورتني ) ا

 . رؼ دة اسه الاورة
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 ؟.يف السرآف الكرمي ( َوَلْو َأْعَجَبكَ  كه درة وردت ) / ٕٖ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػػػػػجلة  يف الاػػػػػور ) دػػػػػر ف(  َولَػػػػػْو أَْعَجبَػػػػػكَ  ) وردت / ٕٖ٘ٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:ال زاب 
 خئ حئ جئ ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ حب جب هئ  مئ

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ -ٕ
ٱ.األخزاب َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث

  الضبط /
( دػع  نيدػة كلمػة ) التاء ادلربوطة نربط  ( ىي ني)  بعجل ا يف ادلائجلة

  ػػاءدنهػا دػع  احلػاء( نػربط  مث، وبعػجل ا يف ال ػزاب ) ةدػة ادلائػجلالتػاء ادلربوطػة 
 .وضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةقاعجلة ربط  رؼ دة ادلعلى زاب  ال

يف السػرآف  ( فَػاتػَُّسواْ اّلَ اَي أُْويل الَْلبَػابِ  كػه دػرة وردت ) / ٖٖ٘ٔسػلاؿ رقػه 
 ؟.الكرمي

يف الاػػػػػور  دػػػػػر ف(  فَػػػػػاتػَُّسوْا اّلَ اَي أُْويل الَْلبَػػػػػابِ  ) وردت / ٖٖ٘ٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
" يف  فَػاتػَُّسوْا اّلَ اَي أُْويل الَْلبَػابِ  ": ) ئيةابجلملػة اانشػا ونضبطها (الطالؽ –ادلائجلة )

 -:( الطالؽ ولكه دائجلة
 خئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ حب جب هئ  مئ

 جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٕ
 .امطالق َّ جخ مح
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 ؟.يف السرآف الكرمي ( َدا َجَعَ  الُّ  كه درة وردت ) / ٖٗ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػػػػػجلة  يف الاػػػػػور ) دػػػػػر ف(  َدػػػػػا َجَعػػػػػَ  الُّ  ) وردت / ٖٗ٘ٔب رقػػػػػه اجلػػػػػوا
 -(:ال زاب 

 مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ ٰه مه جه هن منخن حن جن

 نت مت زت رت يب نبىب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٕ
  اك يقىق يف ىف يثىث نث مث زث  رثيت ىت
ٱ.األخزاب َّ ىل مل يك ىك مك لك

  الضبط /
( لكدػػة )التػػاء ادلربوطػػة ( و  خكدػػة )  ادلػػيهبط ( نػػر  لك خك) بعػػجل ا يف ادلائػػجلة 

(  نب  مب زب رب يئ، وبعجل ا يف ال زاب ) ةائجلمدة الػالتاء ادلربوطة و ادليه دع 
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع علػػى  بدػػة ال ػزا البػػاء( دػػع  زبدػػة )  البػػاءنػربط 

 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
( يف اةءة  َجَعَ  الُّ  ماف)  الفاءيف سورة النااء وردت بزايدة  دال ظة /

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّٱ(:ٜٓ)

 جح مج مثحج هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب

وانتبه اىل  َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح
( على  حص مس خس)  فاءدنها دع  الفاء( نربط  مح - مثالكلمات قبلها ) 

، بينما الفاءة ، وانتبه أ ا أتت يف سياؽ اةءة فجاءت بزايدقاعجلة ادلوافسة واجملاورة
 .صجلر آءة) ادلائجلة وال زاب ( أتيا  دوضعي
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يف السػػػػػرآف  ( ءَػْفتَػػػػػػُروَف َعلَػػػػى الِّ اْلَكػػػػِ بَ  ) أءػػػػة وردت / ٖ٘٘ٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 
 ؟.الكرمي

يف الاػػػػػور مخػػػػػس (  ءَػْفتَػػػػػػُروَف َعلَػػػػػى اّلِ اْلَكػػػػػِ بَ  ) وردت / ٖ٘٘ٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 -:(نح ال  - دوضعافءونس  –ادلائجلة  -النااء )
 .امنصاء َّ مق حق مف خف حف  مغجف جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٔ

 مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ -ٕ
 .املائدة َّ ٰه مه جه هن خنمن حن جن

 خس حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٖ
 .يِنس َّ حض جض مص  خص حص مس

 .يِنس َّ حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ -ٗ

 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -٘
ٱ.انلدل َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جحمج حج مث

  ط /الضب
 ( تشابت الكلمتني يف  روفهما. حف( وبعجل ا )  مظيف النااء قبلها )  -ٔ
 ( قبلها. خمال ي أتت فيه كلمة )  الو يجليف ادلائجلة ادلوضع  -ٕ
دة سورة ءػونس والنحػ ، ولكػة  الثاينتطابق ال ي جاء قبلها وبعجل ا يف ادلوضع  -ٖ

 .قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿعلى  ونضبطها( يف ءونس  جغبزايدة ) 
يف السػػػػػػرآف  ( َأْكثَػػػػػػػُرُ ْه اَل ءَػْعِسلُػػػػػػوفَ  كػػػػػػه دػػػػػػرة وردت ) / ٖٙ٘ٔسػػػػػػلاؿ رقػػػػػػه 

 ؟.الكرمي
يف الاػػػػػور  دػػػػػرات ثػػػػػالث(  َأْكثَػػػػػػرُُ ْه اَل ءَػْعِسلُػػػػػوفَ  ) وردت / ٖٙ٘ٔاجلػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:احلجرات –العنكبوت  –ادلائجلة )
 مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ ٰه مه جه هن منخن حن جن
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 جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ ٱُّٱ -ٕ
 .امعٌكبِت َّ  خن حن جن مم خم حمجم هل مل خلحل

ٱ.احلجرات َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
يف  الػػػػواو( وانظػػػػر اىل دوراف  ػػػػرؼ  هن)  الػػػػواوالو يػػػػجلة بػػػػزايدة يف ادلائػػػػجلة 

 واو( فاربطهػػػػػػػػػػػػػا دػػػػػػػػػػػػػع   حم جم هل مل خل حل جل مكنفػػػػػػػػػػػػػس اةءػػػػػػػػػػػػػة ) 
) العنكبػػػػوت  ادلوضػػػعني ػػػني أنػػػه يف  ، يفقاعػػػجلة ادلوافسػػػة واجملػػػػاورة( علػػػى هن)

 دث  آءة ادلائجلة. واواتواحلجرات ( مل أتت  ك ا 
 مُثَّ و ) (  ِبَػػػػا ُكنػػػػُتْه تَػْعَملُػػػػوفَ  فَػيُػنَػبِّػػػُئُكه ) دواضػػػػعاضػػػػبط  / ٖٚ٘ٔسػػػلاؿ رقػػػػه 

 ؟.( ِبَا ُكنُتْه تَػْعَمُلوفَ  ءُػنَػبُِّئُكه
(  ِبَػػا ُكنػػُتْه تَػْعَملُػػوفَ  ُكهفَػيُػنَػبِّػػئُ الصػػ  يف السػػرآف أف تػػرد )  / ٖٚ٘ٔاجلػػواب رقػػه 

 –الزدػػػر  – دوضػػػعافالتوبػػػة  –ادلائػػػجلة  دػػػرات يف الاػػػور ) مخػػػس يػػػع ا ػػػا تكػػػررت 
 -:( دائجلة التائبني للزدر ءـو اجلمعة: ) اانشائية ابجلملة ونضبطها (اجلمعة 

 يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ رت يب ىب نب مب  زب رب

 خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من
 .اتلِبة َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 حط مض خض حض جضمص خص  حص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٖ
 .اتلِبة َّ جف مغ جغ مع جع  مظ

 ىثنث  مث زث رث يتىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ -ٗ
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث

 .الزمر َّ  ىن نن من زن رن اممم
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 جف مغ جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ -٘
 .اجلىعة َّ  جك مق حق مف خف حف

فسط يف سورة النعاـ اةءة  درة وا جلةفوردت  ( ِبَا ُكنُتْه تَػْعَمُلوفَ  ءُػنَػبُِّئُكه مثَّ  )أدا 
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ(:ٓٙ)

على  ونضبطها َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىنمن خن حن
( تكررت درتني يف اةءة ونربطها  ىم، ال ظ أف كلمة ) قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة

، بينما يف دواضع ادلوافسة واجملاورة قاعجلة( على  خي حي جي يه ىهدع ) 
 .درة وا جلة( فيها إال  ىهفله أتت كلمة )  (ِبَا ُكنُتْه تَػْعَمُلوفَ  فَػيُػنَػبُِّئُكه)

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َأَ جَلُكُه اْلَمْوتُ  كه درة وردت ) / ٖٛ٘ٔسلاؿ رقه 
 -البسػرة  يف الاػور ) اتدػر  أربػع(  َأَ ػجلَُكُه اْلَمػْوتُ  ) وردت / ٖٛ٘ٔاجلواب رقه 

 -(:ادلنافسوف  –النعاـ  –ادلائجلة 
  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ -ٔ

 .ابللرة َّ مغ جغ مع جع مظحط مض

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱٱ -ٕ
 منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
 .املائدة َّ هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٖ
 .األًعام َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ٱُّٱ -ٗ
ٱ.املٌافلِن َّ حض جض مص خص حص مس خس حس

  الضبط /
 (.ٖٖ٘الالاؿ ) اجلزء الوؿالبسرة وادلائجلة يف  دوضعيُت ضبط  -ٔ



 ٖٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

عػػاـ، نال نػػوف( دػػع  نئ دػػة ) النػػوف( نػػربط  نئ  مئبعػػجل ا يف النعػػاـ )  -ٕ
 الفػػػػاء( نػػػربط  مس خس حس  جس مخ جخ محوبعػػػجل ا يف ادلنػػػػافسوف ) 

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه علػى سوف فادلنػا فػاء( دػع  محدة ) 
 .دع  رؼ دة اسه الاورة

 -:( يد. ااـ النعيم ) دا داللة استعماؿ الفع   ضر؟ /ٔدلسة بيانية 
 ضػػر ْيكػػة أف تلمػػس فيهػػا دػػا  ػػو شػػجلءجل السػػرب وشػػجلة السػػرب َػػا رة يف اةءػػة، 

الَِّ ءَة آَدُنوْا َشَهاَدُة بَػْيِنُكْه ِإَذا َ َضَر َأَ جلَُكُه اْلَمْوُت ِ نَي اْلَوِصػيَِّة  اِي أَءػَُّها ) قاؿ تعاىل:
بػه دسػػجلـ للعناءػة فسجلدػه لإل تمػاـ بػػه مث ذكػر الفاعػ  وإبعػػاد  فعػوؿادل ( ادلائػجلة( ٙٓٔ)

شػػبح ادلػػػوت احلسيسػػػي. إذف  ضػػػرا ادلػػػوت و ػػػو ءػػتكله دعنػػػاا ادلػػػوت صػػػار قرءبػػػاً دنػػػه، 
وت لكػػة وقوعػػه مل ءتحسػػق، فادلوصػػي مل ْيػػت بعػػجل ومل ءفسػػجل وعيػػه بعػػجل شػػارؼ علػػى ادلػػ

 بجللي  أنه ءتكله وءوصي.
 دا الفرؽ دػة النا يػة البيانيػة بػني فعػ   ضػر وجػاء يف السػرآف الكػرمي؟ /ٕدلسة بيانية 

 -:(يالاادرائد.فاض  )
 فعػػ   ضػػر واحلضػػور يف اللغػػة أواًل ءعػػ  الوجػػود ولػػيس دعنػػاا ابلضػػرورة اجملػػيء إىل
الشيء )ءساؿ كنت  اضراً إذ كّلمه فػالف ِبهػىن شػا جل ودوجػود و ػو نسػيض الغيػاب( 

 وءساؿ كنت  اضراً رللاهه، وكنت  اضراً يف الاوؽ أي كنت دوجوداً فيها.
أدػػا اجملػػيء فهػػو اانتسػػاؿ دػػة دكػػػاف إىل دكػػاف، فاحلضػػور إذف غػػ  اجملػػيء وذلػػػ ا 

كػػاف. ويف السػػرآف ءسػػوؿ تعػػاىل نسػػوؿ هللا  اضػػر يف كػػ  دكػػاف دليػػ  وجػػودا يف كػػ  د
)فإذا جاء وعجل ر  جعله دّكاء( سورة الكهف ِبعىن مل ءكة دوجوداً وإ ا جاء الدر. 
وكػػػ لك قولػػػه تعػػػاىل )فػػػإذا جػػػاء أدػػػر  وفػػػار التنػػػور( سػػػورة  ػػػود. إذف احلضػػػورة دعنػػػاا 

 الشهود واحلضور واجمليء دعناا اانتساؿ دة دكاف إىل دكاف.
اِي أَءػَُّهػا الَّػِ ءَة  ) ا ية البيانية بني قوله تعػاىل يف سػورة ادلائػجلة:دا الفرؽ اةف دة الن
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ػػنُكْه َأْو  َ َضػرَ آَدنُػوْا َشػَهاَدُة بَػْيػػِنُكْه ِإَذا  َأَ ػجلَُكُه اْلَمػػْوُت ِ ػنَي اْلَوِصػيَِّة اثْػنَػػاِف َذَوا َعػجْلٍؿ دِّ
َصػابَػْتُكه دُِّصػيَبُة اْلَمػْوِت َرِْبُاػونَػُهَما ِدػة آَخرَاِف ِدْة َغْ ُِكْه ِإْف أَنُتْه َضرَبْػُتْه يف اَلْرِض َفأَ 

ػػُتْه اَل َنْشػػرَتِي بِػػِه مَثَنػػاً َولَػػْو َكػػاَف َذا قُػػػْرَ  َواَل َنْكػػُتُه  بَػْعػػجِل الصَّػػاَلِة فَػيُػْسِاػػَماِف اِبّلِ ِإِف اْرتَػبػْ
َأَ ػجَلُ ُه  َجػاء َّ ِإَذا َ ػ ويف سػورة ادللدنػوف ) ({َٙٓٔشػَهاَدَة اّلِ ِإ َّ ِإذاً لَِّمػَة اةمثِػنَي  

 ( . {ٜٜ اْلَمْوُت َقاَؿ َربِّ اْرِجُعوِف 
السػػػػرآف الكػػػػرمي لػػػػه خصوصػػػػيات يف التعبػػػػ  ويف كلمػػػػة  ضػػػػر وجػػػػاء لكػػػػ  دنهػػػػػا 
خصوصية أءضاً.  ضػور ادلػوت ُءاػتعم  يف السػرآف الكػرمي يف ال كػاـ والوصػااي كمػا 

السرآف  نػػا ال ءتحػػجلث عػػة يف آءػػة سػػورة ادلائػػجلة وكػػأف ادلػػوت  ػػو دػػة مجلػػة الشػػهود فػػ
إف تػػرؾ  ادلػوت نفاػػه أو أ ػػواؿ النػػاس يف ادلػػوت فػالكالـ  ػػو يف ال كػػاـ والوصػػااي )

( كمػػػػػػا   سػػػػػػػورة  ووصػػػػػػية ءعسػػػػػػوب لبنائػػػػػػػه بعبػػػػػػادة هللا الوا ػػػػػػجل ( ) خػػػػػػ اً الوصػػػػػػية
 (.ٖٖٔالبسرة)

أدا رليء ادلوت يف السػرآف فياػتعم  يف الكػالـ عػة ادلػوت نفاػه أو أ ػواؿ النػاس 
ءرءػػجل  ػػ ا الػػ ي جػػاءا ادلػػوت أف ءرجػػع ليعمػػ    ادلػػوت كمػػا يف آءػػة سػػورة ادللدنػػوفيف 

صػػاحلاً يف الػػػجلنيا فػػالكالـ إذف ءتعلػػػق ابدلػػوت نفاػػػه وأ ػػواؿ الشػػػاص الػػ ي ْيػػػوت. 
( وسػكرة  فػإذا جػاء أجلهػه وءاتعم  فع  جاء دع غػ  كلمػة ادلػوت أءضػاً كالجػ  )

 ضر ادلوت لف كما أسلفنا  ضػر ( وال ءاتعم   نا  وجاءت سكرة ادلوت ادلوت )
ادلوت تاتعم  للكالـ عة أ كاـ ووصااي بوجود ادلوت  اضراً دع الشػهود أدػا جػاء 

 عة ادلوت وأ واؿ الشاص يف ادلوت.فياتعم  دع فع  ادلوت إذا كاف ادلراد الكالـ 
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ػُتْه اَل َنْشػرَتِي بِػ اِبلِّ  فَػيُػْسِاػَمافِ  ) ضبطا / ٜٖ٘ٔسلاؿ رقه  ِه مَثَنًػا َولَػْو  ِإِف اْرتَػبػْ
 اِبلِّ  فَػيُػْسِاػػػػػَمافِ و ) (  َكػػػػػاَف َذا قُػػػػػػْرَ  َواَل َنْكػػػػػُتُه َشػػػػػَهاَدَة الِّ ِإ َّ ِإًذا لَِّمػػػػػَة اةمثِػػػػػنيَ 

( يف سػػػػورة  َلَشػػػػَهاَدتُػَنا َأَ ػػػػقُّ ِدػػػػة َشػػػػَهاَدهتَِِما َوَدػػػػا اْعتَػػػػجَلءْػَنا ِإ َّ ِإًذا لَِّمػػػػَة الظَّػػػػاِلِمنيَ 
 ؟.ادلائجلة

 -اةايت  ي: / ٜٖ٘ٔاجلواب رقه 
 يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٹٱٹٱُّٱ
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن منزن
 مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ
 خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ
 ١٠٧ - ١٠٦املائدة/  َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

  الضبط /
( ني مي) الوؿ: بعجل ا يف ادلوضعني( يف  زي رياللبس َيجلث بعجل )  -ٔ

دػػػػػػػػة  الػػػػػػػػالـ( قبػػػػػػػػ   ميدػػػػػػػة )  اذلمػػػػػػػػزة(:  خض)  الثػػػػػػػػاينوبعػػػػػػػجل ا يف 
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على خض)

 (: حف جف مغ جغ) الثانيػػػػػػػة( و  مت خت حت جت) الوىل ختمػػػػػػػت اةءػػػػػػػة  -ٕ
قاعػػػجلة الرتتيػػػب ( علػػػى  حفدػػػة )  الظػػػاء( قبػػػ   متدػػػة )  اذلمػػػزة

 .اذلجائي
اةءػة الوىل فنربطهمػا دػع ( يف  مت( دػع  ػروؼ )  حئتشابت  روؼ )  -ٖ

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةبعضهما على 
ػػُتْه اَل َنْشػػرَتِي بِػػِه  دلػػاذا جػػاءت مثنػػاً و ػػجل ا ) دلســة بيانيــة /  مَثَنًػػافَػيُػْسِاػػَماِف اِبلَِّ ِإِف اْرتَػبػْ

( ادلائػػػجلة( دػػع أ ػػػا ٙٓٔنَي )َولَػػْو َكػػاَف َذا قُػػػػْرَ  َواَل َنْكػػُتُه َشػػػَهاَدَة الَِّ ِإ َّ ِإًذا َلِمػػَة اْةَمثِػػ
 -:( يد. ااـ النعيم ) وردت يف السرآف مثناً قلياًل؟
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لو رجعنا إىل اةايت الكرْيػة سػنججل أف كلمػة مثػة أوالػثمة وردت يف أ ػجل عشػر دوضػعاً 
يف السػػرآف الكػػرمي كلػػػه. يف دوضػػع وا ػػجل فسػػػط مل ءوصػػف و ػػو دوضػػػع الاػػلاؿ. ووصػػػف يف 

نه سخس والداكة الخرى وصف لنه قلي . دلا ننظر ادلواضع الخرى: درة وا جلة وصف ل
اَي أَءػَُّها الَّػِ ءَة َآَدنُػوا َشػَهاَدُة  )يف اةايت: اةءة اليت مل ءوصف با تتعلق بشهادة على وصية 

ِدْة َغػْ ُِكْه ِإْف  بَػْيِنُكْه ِإَذا َ َضَر َأَ جَلُكُه اْلَمْوُت ِ نَي اْلَوِصيَِّة اثْػَناِف َذَوا َعجْلٍؿ ِدْنُكْه َأْو َآَخرَافِ 
لَِّ أَنْػُتْه َضَربْػُتْه يف اْلَْرِض َفَأَصابَػْتُكْه ُدِصيَبةُ اْلَمْوِت َرِْبُاونَػُهَما ِدْة بَػْعجِل الصَّاَلِة فَػيُػْسِاَماِف ابِ 

ػػػػُتْه اَل َنْشػػػػرَتِي بِػػػػِه   ِإ َّ ِإًذا َلِمػػػػَة اْةَمثِػػػػنَي َولَػػػػْو َكػػػػاَف َذا قُػػػػػْرَ  َواَل َنْكػػػػُتُه َشػػػػَهاَدَة الَِّ  مَثَنًػػػػاِإِف اْرتَػبػْ
 نػػػا فسػػػط مل ءوصػػػف وقػػػاؿ :ال نشػػػرتي بػػػه مثنػػػاً بػػػجلوف وصػػػف.  نػػػا الدػػػر ءتعلػػػق  ( (ٙٓٔ)

ِبصػا  النػاس لف دصػلحة  ػػلالء الػ ءة ذلػه وصػػية. دلػا تعلػق الدػػر ِبصػلحة النػاس جػػاءت 
ال جيجل أ جل   ءة  اةءة بكلمة مثة. والثمة  و ادلساب  أو الِعَوض دة غ  بياٍف لوصفه   

الشا جلءة أي رلاؿ للتنّص . لوقي  يف غ  السرآف: ال نشرتي به مثنػاً قلػيالً أو عظيمػاً ْيكػة 
أف جيػػجلا  جػػة. ءسػػوؿ دػػثالً أقاػػمت أف ال أشػػرتى بػػه مثنػػاً قلػػيالً لكػػة جيػػوز مثػػة دعنػػوي أنػػه 

 سأتسّرب دة   ا ال ي سأشهجل زوراً دة أجله، سأْلى عة قامي.
ة رلّرداً    ءشم  احلس  والعظيه وادلادي وادلعنوي والنفيس والتافه ءع  ذُِكرت كلمة مث

( لي وصػػف كػػاف لف  ػػو مل  ال نشػػرتي بػػه مثنػػاً   ػػ  ءسطػػع علػػيهه الطرءػػق لي أتوءػػ . )
ءصػفه بوصػف. لػػو وصػفه لي وصػػف ءكػوف  نػاؾ رلػػاؿ للتحاءػ  والسضػػية تتعلػق ِبصػػلحة 

غاءػػة الجلقػة. ال نشػػرتي بػػه مثنػاً أي ضلػػة ال نسبػػ  ِبػػا  النػاس. جػػاءت العبػػارة قانونيػة دقيسػػة يف
ءسابله أي شيء إَسه مثة فكله مثة: ادلادة مثػة، ادلعػىن مثػة، كلػه مثػة، ِعػَوض لف الػثمة  ػو 

 ادلساب  دلا تعطيه.
( والػثمة   ال نشػرتي بػه مثنػاً  ُنّكرت كلمة مثة    ال ءكوف  ناؾ أي رلاؿ للتالعػب. )

 إشػػػرتى وشػػػرى: شػػػرى وإشػػػرتى دثػػػ  ابع وابتػػػاع ءعػػػ  فعػػػ  كمػػػا قلنػػػا  ػػػو العػػػوض. عنػػػجل 
وافتع . ابع ِبعىن أعطى بضاعة وأخ  دساباًل. إبتاع ِبعىن أخ   اجة ودفع مثنًا. ك لك دلا 

( ِبعػىن ابعػوا.  وشػروا بػثمة سخػس أنيت إىل شرى ِبعىن أعطى  اجة وأخ  مثناً ِبعػىن ابع )
( ءع  ال نعطي وأنخ  مثنًا. الشهادة   ا ال أنخ   ال نشرتي به مثناً  واشرتى ِبعىن إبتاع. )



 ٕٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

با أي مثة. كأ ا يف   ا احلالػة سيشػرتوف الػثمة وءػجلفعوف الشػهادة، كػأف الشػهادة صػارت 
 ػػي الشػػيء الػػ ي سػػيجلفعونه يف دسابػػ  أخػػ  ه للػػثمة. اةءػػة قلبػػت ادلوضػػوع  ػػ  تبػػنّي أنػػه 

( كػأف  ػ ا الػثمة  ػو ادلػأخوذ،  ػػو  ال نشػرتي بػه مثنػاً  لػيس  نػاؾ أي رلػاؿ ذلػ ا ادلاػاودة )
سػػػواء كػػػاف شػػػيئاً دػػػادايً أو دعنػػػوايً ال ناػػػعى إليػػػه فنأخػػػ ا ونػػػجلفع  ػػػ ا  الػػػ ي ءاػػػعوف إليػػػه 

 الشهادة.
مثػة:  ػو ءرءػػجل أف ءبػنّي ِخّاػته وقلتػػه دهمػا كػاف دػػة الِعظَػه ودهمػا اسػػتلمته دسابػ  ذلػػك 

 فهو قلي . الوصف  نا دتسّصجل. 
يف الكػػالـ عػػة  ػػق هللا سػػبحانه وتعػػاىل ودعػػىن ذلػػك أف الػػثمة السليػػ  جػػاء  يثمػػا ورد 

 العجلواف على  ق هللا سبحانه وتعاىل دهما بلة فهو مثة قلي . 
َْشػػػػُوا النَّػػػاَس َواْخَشػػػػْوِف  ) َْ ُ َواَل َتْشػػػػتَػُروا آبَِاَييت مَثَنًػػػا َقلِػػػػياًل فَػػػاَل   َوَدػػػػْة مَلْ ََيُْكػػػْه ِبَػػػػا أَنْػػػػػَزَؿ الَّ

. فحيثمػػػػا ورد الكػػػالـ عػػػػة شػػػراء  ػػػػلالء ةايت هللا  ( ادلائػػػجلة( ٗٗاِفُروَف )َفُأوَلئِػػػَك ُ ػػػُه اْلَكػػػػ
سبحانه وتعاىل وصفه لف   ا ال ي استلمتموا  و قلي  ال ءاتطيع أ جل أف ءسابلػه آبايت 

 هللا سبحانه وتعاىل فكاف ال بجل دة وصفه ابلسلي .
را، تاػػػػع آايت يف تاػػػػع آايت وصػػػػف الػػػػثمة لنػػػػه قليػػػػ  رسػػػػ اً لشػػػػأنه وهتوءنػػػػاً دػػػػة قػػػػجل

تتحجلث عة الشراء بثمة قلي : إدا أف ءنها ه عة ذلػك أو ءثبتػه ذلػه ل ػه فعلػوا ذلػك ودػا 
( ليشم  ك  الشياء ادلادءػة  مثناً  قبضوا قلي . أدا يف قضية الوصية والشهادة فرتكه رلمالً )

 وادلعنوءة و   ال ءكوف  ناؾ نوع دة التحاء . 
اس والسليػػػػ  دػػػػع بعضػػػػهه الػػػػبعض؟ ْيكػػػػة إذا أُرءػػػػجل أال ْيكػػػػة أف ءتعػػػػاور الوصػػػػف ابلػػػػب

ابلباس دا  و ليس دة قجلر الشيء ال ي بيع وال ءاتسيه دع آايت هللا. ليس  ناؾ شيء 
 بسجلر اةايت ل لك ال ءاتسيه إال السّلة. 

ُتهْ  كه درة وردت ) / ٓٗ٘ٔسلاؿ رقه   ؟.يف السرآف الكرمي ( ِإِف اْرتَػبػْ
ػػػػػػػػػُتهْ  ِإفِ  ) وردت / ٓٗ٘ٔاجلػػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػػه   –ادلائػػػػػػػػػجلة يف الاػػػػػػػػػور ) دػػػػػػػػػر ف(  اْرتَػبػْ

 -(:الطالؽ
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 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱ -ٔ
 منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
 .املائدة َّ هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب

  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ -ٕ
 مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض
ٱ.امطالق َّ مك لك خك حك جك مق حق

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَ   ) أءة وردت / ٔٗ٘ٔرقه  سلاؿ
ادلائجلة  يف الاور ) درات ثالث(  َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَ   ) وردت / ٔٗ٘ٔاجلواب رقه 

 -(:فاطر  –النعاـ  –
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱ -ٔ

 منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
 .املائدة َّ هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب

 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين

 .األًعام َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جضمص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٖ
 هل مل  خلحل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف
ٱ.فاطر َّ  من خن حن جن ممخم حم جم

  الضبط /
 التػاءو  الػجلاؿ( و   خب  حبدػة )  ادلػيه( نػربط  هب مب خب  حب) بعجل ا يف ادلائػجلة 

، وبعػجل ا يف النعػاـ جلةائمدػة الػػ ادلربوطػة التػاءو  الػجلاؿو  ادلػيه( دػع  مب دة ) ادلربوطة
اـ، وبعػػػجل ا يف فػػػاطر عػػػالنعػػػني  ( دػػػع َّدػػػة ) العػػػني ( نػػػربط ِّ ُّ  َّ)



 ٗٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

علػى  رفػاط راء( دع لك - جكدة ) الراءات( نربط لك خك حك جك مق)
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةقاعجلة ربط  رؼ دة 

 ؟.يف السرآف الكرمي ( ِإ َّ ِإًذا كه درة وردت ) / ٕٗ٘ٔسلاؿ رقه 
 دوضػػعافادلائػجلة  يف الاػػور ) دػرات سػػت(  ِإ َّ ِإًذا ) وردت / ٕٗ٘ٔاجلػواب رقػه 

 -(:السمر  –الشورى  – دوضعافءوسف  –
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٔ

 منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
 .املائدة َّ هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث ٱُّٱ -ٕ
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص
 .املائدة َّ خف حف

ِشف َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل ٱُّٱ -ٖ  .ي

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
ِشف َّ من خن  .ي

 يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين ىننن من زن رن  مم ام ٱُّٱ -٘
 خت حت جت هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ
 .الشِرى َّ مث هت مت

 .املىر َّ جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف ٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
 (.ٜٖ٘ٔادلائجلة يف الالاؿ ) دوضعيُت ضبط  -ٔ
( خن) الثػػػػاين( وبعػػػػجل ا يف  ممدػػػػة سػػػػورة ءوسػػػػف )  الوؿبعػػػػجل ا يف ادلوضػػػػع  -ٕ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  خندة )  الظاء( قب  ممدة )  اخلاء



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 قاعػػػجلةعلػػػى  ونضػػػبطها(  ىي ني)  الػػػواوالػػػيت أتػػػت بػػػزايدة  الو يػػػجلةالشػػػورى يف  -ٖ
 .الو يجلة ابةءة العناءة

علػى  رالسمػ راء( دػع  مكدػة )  الػراء( نربط  مك لك خكبعجل ا يف السمر )  -ٗ
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.سرآف الكرمييف ال ( َذِلَك َأْدنَ  كه درة وردت ) / ٖٗ٘ٔسلاؿ رقه 
-الناػػػاء  يف الاػػػور ) دػػػرات أربػػػع(  َذلِػػػَك أَْدنَ  ) وردت / ٖٗ٘ٔاجلػػػواب رقػػػه 

 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  ونضبطها ( دوضعافال زاب  –ادلائجلة 
  ابْ زَ  ْ ي الَ ػفِ  افِ تَ نػَ اثػْ وَ  اءِ اَ لنِّ لِ  ةٌ جلَ ائِ دَ ***  ابْ تَ كِ ي الْ ػفِ  ةٌ عَ بػَ رْ أَ "  َذِلَك أَْدنَ  "

 يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱٱ -ٔ
 .امنصاء َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل

 حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف  ٱُّٱ -ٕ
 .املائدة َّ  ٰه مه جه هن من خن حنجن مم خم

 ين ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه
 .األخزاب َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱ -ٗ
ٱ.األخزاب َّ مت خت حت جت  هب خبمب حب جب هئ مئ خئ

  الضبط /
 .صجلر آءةعجلا دوضع ادلائجلة أتت  سياؽ اةايتجاءت يف ك  ادلواضع يف  -ٔ
 جب هئ)  الثػاين( ويف  خي حي جيدػة ال ػزاب )  الوؿبعجل ا يف ادلوضع  -ٕ

 الرتتيػب قاعػجلة( علػى  جبدػة )  الياء( قب   حيدة )  التاء(:  خب حب
 .ادلوضعني( يف  جي، طبعاً بعجل كلمة ) اذلجائي



 ٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َأف أَيُْتواْ  كه درة وردت ) / ٗٗ٘ٔسلاؿ رقه 
 -(:ااسراء –ادلائجلة يف الاور ) در ف(  أَف أَيُْتواْ  ) وردت / ٗٗ٘ٔاجلواب رقه 

 حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف  ٱُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ  ٰه مه جه هن من خن حنجن مم خم

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ -ٕ
ٱ.اإلرساء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

  الضبط /
 التػػػاءو  الػػجلاؿدنهػػا دػػػع  ادلربوطػػة التػػػاءو  الػػجلاؿ( نػػػربط  حك) بعػػجل ا يف ادلائػػجلة 

 ،( حك -) ادلائػػػجلة  وجػػػاءت بػػػنفس التشػػػكي  أخػػػر الكلمػػػة جلةدػػػة ادلائػػػ ادلربوطػػػة
ء ار ااسػػػ راء( دػػػع  حيدػػػة )  الػػػراء( نػػػربط  حي جي يهوبعػػػجل ا يف ااسػػػراء ) 

 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةقاعجلة ربط  رؼ على 
 ؟.يف السرآف الكرمي ( فَػيَػُسوُؿ َداَذا ) أءة وردت / ٘ٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 –ادلائػػػػػػجلة  يف الاػػػػػػور ) دػػػػػر ف(  فَػيَػُسػػػػػوُؿ َدػػػػػػاَذا ) وردت / ٘ٗ٘ٔاجلػػػػػواب رقػػػػػػه 
 -(:السصص 

 جه ين ىن منخن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ ىه مه

ٱ.املصص َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ٱُّٱ -ٕ

خيِب تعػاىل عػة ءػـو السيادػة ودػا فيػه دػة ال ػواؿ العظػاـ، وأف هللا جيمػع بػه : ادلائجلةآءة 
قَػاُلوا  ) أي: داذا أجػابتكه بػه أشلكػه. فػػ ( مم خم حم ) : مجيع الرس  فياأذله

أي:  ( مه جه ين ىن)  وإ ػا العلػه لػك اي ربنػا، فأنػت أعلػه دنػا ( اَل ِعْلَه لََنا
 وادلسصود به الرس . ابلضه ( مم)  مهزة، ول ا أتت ة واحلاضرةتعله الدور الغائب

 يي ىي ني)  أي : ءاػػأؿ هللا الكفػػار ، ( مي زي ) :السصػػصأدػػا آءػػة 
 لنه ادلسصود با الكفار. ابلفتح(  يي)  مهزةول ا جاءت  (جئ
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 ؟.يف السرآف الكرمي ( اَل ِعْلَه لََنا ) أءة وردت / ٙٗ٘ٔسلاؿ رقه 
 -(:ادلائجلة – البسرةيف الاور ) در ف(  اَل ِعْلَه لََنا ) وردت / ٙٗ٘ٔاجلواب رقه 

 .ابللرة َّ يف  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت  رت  ٱُّٱ -ٔ

 جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
ٱ.املائدة َّ ىه مه

 ؟.( َعالَّـُ اْلغُُيوبِ  ) اضبط دواضع / ٚٗ٘ٔسلاؿ رقه 
ـُ اْلغُيُػػػوبِ )  وردت / ٚٗ٘ٔاجلػػػواب رقػػػه  ادلائػػػجلة يف الاػػػور )  دػػػراتبػػػع أر (  َعػػػالَّ

ـُ اْلغُيُػوبِ  ": ) ابجلملة اانشائية ونضبطها (سبأ  –التوبة  – دوضعاف اي  أربعػةٌ "  َعػالَّ
 -:( دأل دائجلتني للتائبني يف سبأ

 جه ين ىن منخن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 .١١٠ – ١٠٩/ املائدة َّ حئ......ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٕ
 ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث
 مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن
 .١١٧ – ١١٦/ املائدة َّ مغ .....مج حج مث هت مت خت حت جت هب

 .اتلِبة َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ -ٖ

ٱ.شبأ َّ  هس مس هث مث هت مت هب مب ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
دػػػة  الوؿادلوضػػػع بعػػػجل ا يف (:  هئ مئ خئ حئادلائػػػجلة )  دوضػػػعيتطػػػابق  -ٔ

  حب)  الثػػػػػاينوبعػػػػػجل ا يف ادلوضػػػػػع  ( ....ىي مي خي حي جي يه)  ادلائػػػػػجلة
( مب خب  حبدػة ) ادلػيه( قبػ   يهدػة )  اذلمزة(: ... خت حت جت هب مب خب
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى 



 ٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( أتت يف نفس  جس مخ ( وال ظ قبلها ) جض  مص خص حصأتت يف التوبة )  -ٕ
 .افسة واجملاورةقاعجلة ادلو اةءة فاربطها دعها على 

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َعَلْيَك َوَعَلى كه درة وردت ) / ٛٗ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػجلة  يف الاػور ) دػرات ثالث(  َعَلْيَك َوَعَلى ) وردت / ٛٗ٘ٔاجلواب رقه 

 -(:ءوسف  – ود 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٔ

 زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ
 رث يت ىت نت مت  زت رت يبىب نب مب
  ىك مك لكاك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث
 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىلمل يك
 .املائدة َّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 يف  يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ يك ىك مك لك اك يق ىق َ. 

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -ٖ
 رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
ِشف َّ مب زب  .ي

  الضبط /
عليػػػػه  ( سػػػػياؽ اةءػػػػة يف عياػػػػى بػػػػة دػػػػرمي َّ ٍّ ٌّ) بعػػػػجل ا يف ادلائػػػػجلة 

(،  يث ىث نثالاالـ، ويف  ود سياؽ اةءػة عػة نػوح عليػه الاػالـ فسػاؿ بعػجل ا ) 
 ( و و والجل ءوسف عليه الاالـ. ٌّ ٰىوبعجل ا يف ءوسف ) 

 ؟.يف السرآف الكرمي ( فَػَساَؿ الَِّ ءَة َكَفُرواْ  كه درة وردت ) / ٜٗ٘ٔسلاؿ رقه 
ة سور يف  فسط درة وا جلة ابلفاء ( فَػَساَؿ الَِّ ءَة َكَفُرواْ  ) وردت / ٜٗ٘ٔاجلواب رقه 
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ُّٱٱ:(ٓٔٔادلائجلة اةءة )



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗ 

  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 رث يت ىت نت مت  زت رت يبىب نب مب زب
 يك  ىك مك لكاك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث
 ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىلمل
، ويف قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

 ( و  ا  و الص . َوقَاَؿ الَِّ ءَة َكَفُرواْ )  ابلواوأتت  ابقي ادلواضع

يف السػػػػػػرآف  ( ِإْف َ ػػػػػػَ ا ِإالَّ ِسػػػػػػْحٌر دُّبِػػػػػػنيٌ  ) أءػػػػػػة وردت / ٓ٘٘ٔسػػػػػػلاؿ رقػػػػػػه 
 ؟.الكرمي

يف الاػػور  دػػراتمخػػس (  ِإْف َ ػػَ ا ِإالَّ ِسػػْحٌر دُّبِػػنيٌ  ) وردت / ٓ٘٘ٔاجلػػواب رقػػه 
 -(:افات  الص -سبأ  – ود  –النعاـ  –ادلائجلة )
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٔ

 مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يبىب نب
 ام يل ىلمل يك  ىك مك لكاك يق ىق يف ىفيث  ىث
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم
 .املائدة َّ حئ جئ  يي

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ حط مض

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٱُّٱ -ٖ
 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ
ِد َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب َ. 

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ُّٱ -ٗ
 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك
 .شبأ َّ زي ري



 ٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ٱ.الصافات َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ٱُّٱ -٘

( ويف ابقػػػي ادلواضػػػع  زيالػػػ ي جػػػاء قبلهػػػا )  ادلوضػػػع الو يػػػجل يف ادلائػػػجلة / دال ظػػػة
  (.زيحب ؼ )

يف السػػػػػػرآف  ( اَي ِعيَاػػػػػى ابْػػػػػَة َدػػػػػْرميََ  كػػػػػه دػػػػػرة وردت ) / ٔ٘٘ٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه 
 ؟.الكرمي

يف  كلهػػػػػا دػػػػػرات ثػػػػػالث(  اَي ِعيَاػػػػػى ابْػػػػػَة َدػػػػػْرميََ  ) وردت / ٔ٘٘ٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 -ادلائجلة:

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٔ
 زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 رث يت ىت نت مت  زت رت يبىب نب مب
  ىك مك لكاك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث
 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىلمل يك
 .املائدة َّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -ٕ
 .املائدة َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ -ٖ
 ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث
ٱ.املائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

  الضبط /
يف  الثالػػع(، وجػػاء ادلوضػػع ٕٙٔ( يف نفػػس الصػػفحة ) الثػػاينو  الوؿادلوضػػعني ) 

 الصفحة اليت بعجل ا و ي الخ ة دة سورة ادلائجلة.
يف سػورة آؿ  ( اي عياػى دلػاذا ااخػتالؼ يف دنػاداة هللا تعػاىل لعياػى ) دلسـة بيانيـة /

 -:( يد. ااـ  النعيم ) ( يف سورة ادلائجلة؟ اي عياى إبة درمي ) و  عمراف



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٔ 

يّنِ ُدتَػَوفِّيػػَك َورَاِفُعػػَك ِإيَلَّ إِ  اَي ِعيَاػػى ِإْذ قَػػاَؿ الَُّ  ) رة آؿ عمػػراف:قػاؿ تعػػاىل   سػػو 
ُرَؾ ِدَة الَّػِ ءَة َكَفػُروا اْلِسَياَدػِة مثَّ  َوَجاِعػُ  الَّػِ ءَة اتػَّبَػُعػوَؾ فَػػْوَؽ الَّػِ ءَة َكَفػُروا ِإىَل ءَػػْوـِ  َوُدَطهِّ

َنُكْه  ُتهْ ِإيَلَّ َدْرِجُعُكْه َفَأْ ُكُه بَػيػْ ََْْتِلُفػوفَ  ِفيَما ُكنػْ ُ  )ادلائػجلة:  ويف ( (٘٘) ِفيػِه  ِإْذ قَػاَؿ الَّ
اذُْكػػْر نِْعَمػػيِت َعَلْيػػَك َوَعلػػى َوالِػػجَلِتَك ِإْذ أَءَّػػجْلُتَك بِػػُروِح اْلُسػػجُلِس ُتَكلِّػػُه  ابْػػَة َدػػْرميََ  اَي ِعيَاػػى

َْْلُػُق ِدػػَة  النَّػاَس يف اْلَمْهػػجِل وََكْهػاًل َوِإْذ َعلَّْمتُػػَك اْلِكتَػابَ  يػػَ  َوِإْذ  صلِْ ػْورَاَة َواْاِ َواحلِْْكَمػػَة َوالتػَّ
رًا ذِِْذين َوتُػِْبُِئ اْلَْكَمَه َواْلَبْػَرَص ذِِ  ُفُخ ِفيَها فَػَتُكوُف طَيػْ َئِة الطَّْ ِ ذِِْذين فَػتَػنػْ ْذين الطِّنِي َكَهيػْ

ُْْرُِج اْلَمْوَتى ذِِْذين َوِإْذ َكَفْفُت َبِ   ػتَػُهْه اِبْلبَػيِّنَػاِت فَػَسػاَؿ الَّػِ ءَة  َوِإْذ   ِإْسرَائِيَ  َعْنػَك ِإْذ ِجئػْ
ُهْه ِإْف َ َ ا ِإالَّ ِسْحٌر ُدبِػنٌي ) ُ ) ( (َٓٔٔكَفُروا ِدنػْ أَأَنْػَت  ابْػَة َدػْرميََ  اَي ِعيَاػىَوِإْذ قَػاَؿ الَّ

َي ِإذَلَػنْيِ ِدػْة ُدوِف الَِّ  ُ وين َوأُدِّ َِّْ قَػاَؿ ُسػْبَحاَنَك َدػا َءُكػوُف يل أَْف أَقُػوَؿ َدػا  قُػْلَت لِلنَّاِس ا
يف نَػْفِاَك إِنََّك  ُكْنُت قُػْلُتهُ فَػَسجْل َعِلْمَتُه تَػْعَلُه َدا يف نَػْفِاي َواَل أَْعَلُه َدا لَْيَس يل حِبَقٍّ ِإفْ 

ـُ اْلغُُيوِب )  .( (ٙٔٔأَْنَت َعالَّ
نػودي أربػع دػرات  اػالـعليػه ال ال شك لو نظػرت يف ادلصػحف سػتججل أف عياػى

يف السرآف الكرمي كله. وضلة وقفنا عنجل   ا ادلػرات الربػع الػيت نػودي فيهػا فوجػجل ا يف 
اي ) ( رلػػّرداً ويف دػػرتني  عياػػى ثػػالث دػػرات ءنادءػػه هللا سػػبحانه وتعػػاىل يف دػػرة قػػاؿ )

اي عياػػػى إبػػػة احلػػػوارءني )( وادلػػػرة الخػػػرى نػػػودي فيهػػػا علػػػى لاػػػاف  عياػػػى إبػػػة دػػػرمي
. يف النػجلاء دػرة وا ػجلة نػودي ذَسػه اجملػّرد لداة النػجلاء اي. دلػا تنػادي إناػا ً ذَسػه (دػرمي

( عنػػجلدا ءنادءػػه  العلػػى دنصػػباً وجا ػػاً  اجملػػّرد  نػػاؾ صػػور ف: العلػػى ءنػػادي الدن )
(   ا نوع دة التحبب والتسّرب. وادلناسبة  نػا دناسػبة تػويّف فػال  اي فالف ذَسه اجملّرد )

ُ اَي  )ق الكالـ دعه أنه أنت قرءب د  لف   ا دعناا قُػرب فسػاؿ بجل أف ءرق ِإْذ قَػاَؿ الَّ
ُرَؾ ِدَة الَِّ ءَة َكَفُروا ِعيَاى َوَجاِعػُ  الَّػِ ءَة اتػَّبَػُعػوَؾ فَػػْوَؽ  ِإيّنِ ُدتَػَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإيَلَّ َوُدَطهِّ

ػػُتهْ اْلِسَياَدػػِة مثَّ إِ  الَّػِ ءَة َكَفػػُروا ِإىَل ءَػػْوـِ  ػَنُكْه ِفيَمػػا ُكنػْ ََْْتِلُفػػوفَ  يَلَّ َدػْرِجُعُكْه فَػػَأْ ُكُه بَػيػْ  ِفيػػِه 
 نػػاؾ دػػانع يف غػػ  السػػرآف أف ءسػػوؿ: اي عياػػى إبػػة دػػرمي، ال ءنفػػع دعنػػاا. اي  ((٘٘)



 ٕ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

عياػى أنػت قرءػب دػػ  أ  سػأتوّفاؾ وسػأرفعك إيّل ففػػي  ػ ا ادلوضػع ال َيتػػاج إىل أف 
عياى ذَسه اجملّرد دػة هللا تعػاىل فيهػا نػوع دػة التحبػب  ء كر أّده. الصورة الوىل نجلاء

 ( وال رلاؿ ل كر أده  نا.  اي عياى لنه ءرءجل أف ءتوفاا فناداا ابلتسّرب )
الصػورة الخػػرى دػة الدن إىل العلػػى: ال ءنادءػه ذَسػػه اجملػّرد ال ءسػػوؿ لػه اي فػػالف 

(  اي فػػالف الفػػالين ا ػػرتاـ )لنػػه إذا قػػاؿ اي فػػالف ءكػػوف نػػوع دػػة قلػػة اجملادلػػة وقلػػة ا
. احلوارءني عليه الاالـفل لك دلا أنيت إىل احلوارءني  ه أدن درجة ال شك دة عياى 
فنججل أ ػه  عليه الاالـيف   ا ادلوضع كأ ا يف قلوبه نوع دة الشك دة نبّوة عياى 

ِإْذ قَػػاَؿ  ) سولػػوف( في ابْػػَة َدػػْرميََ  ِعيَاػػى ءنادونػه ذَسػػه الكادػػ  لإل ػػرتاـ وإَسػػه الكادػ  )
ػَماِء قَػاَؿ  اْبَة َدْرميََ  اَي ِعيَاىاحلََْوارِءُّوَف  نَػا َدائِػجَلًة ِدػَة الاَّ َ ػْ  َءْاػَتِطيُع رَبُّػَك أَْف ءُػنَػػّزَِؿ َعَليػْ

ُتْه ُدْلِدِننَي ) اَي  ) فيها نوع دة الشك  و أواًل نوع دة اا رتاـ ((ٕٔٔاتػَُّسوا الََّ ِإْف ُكنػْ
دػة العلػى إىل الدن لػيس إ رتادػاً وإ ػا  ( ) اي عياػى دػا ءسػوؿ ) ( ْرميََ ابْػَة َدػ ِعيَاى

( دػػة الدن إىل العلػػى ال بػػجل أف ءػػ كر إَسػػه كػػاداًل  نػػوع دػػة التلطػػف ترقيسػػاً وتلّطفػػاً 
وإذا مل ء كرا ءكوف نوع دة قلة اجملادلة وال ءرتضيها العلى. دلا أتيت إىل رئيس وتنادءه 

ه اي فالف بة فالف أو اي صا ب اجلاللػة. ملَ مل ءسولػوا لػه اي رسػوؿ ذَسه ْيكة أف تنادء
 ػػه قػػرروا دعػػرفتهه بػػه أنػػه إبػػة (  ابْػػَة َدػػْرميََ  اَي ِعيَاػػى )هللا؟  ػه كأنػػه يف نفوسػػهه شػػك 

كػػأ ه ءسولػػوف نعلػػه أنػػك آءػػة دػػة آايت هللا. ولػػ لك دػػا قػػالوا  ػػ    دػػرمي وأنػػه دعجػػزة َ
 (إتسػوا هللا) عليػه الاػالـقػاؿ عياػى ( ودلا  تطيع ربك   ءا )ءاتطيع ربنا وإ ا قالوا 

(  ػػه لياػػوا دنكػػرءة  نرءػػجل أف أنكػػ  دنهػػا وطمػػئة قلوبنػػا ونعلػػه أف قػػجل صػػجلقتنا قػػالوا )
ماداً فله ءسولوا له داذا ترءجل أف تصنع؟ ومل ءكونوا دلدنني إْيا ً جازداً قاطعاً كانوا قالوا 

مي.  ػػه ءعلمػػوف أنػػه ولجلتػػه أدػػه دػػة غػػ  أّب. اي رسػػوؿ هللا وإ ػػا قػػالوا اي عياػػى بػػة دػػر 
( دكػاف دناسػب أف ءسولػوا: اي عياػى     ءاػتطيع ربػك أف ءنػزؿ علينػا دائػجلة لكة )

 بة درمي.
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ُ  )(  ابْػػَة َدػػْرميََ  اَي ِعيَاػػى )يف اةءتػػني  يػػع وردت   ابْػػَة َدػػْرميََ  اَي ِعيَاػػىِإْذ قَػػاَؿ الَّ
ِإْذ أَءَّجْلُتَك ِبُروِح اْلُسجُلِس ُتَكلُِّه النَّاَس يف اْلَمْهجِل وََكْهاًل  جَلِتكَ َوالِ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعلى 

ئَػِة الطَّػْ ِ  ػنِي َكَهيػْ َُْْلُق ِدَة الطِّ يَ  َوِإْذ  ذِِْذين َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتػَّْورَاَة َواْاِصلِْ
ػرًا ُفُخ ِفيَهػا فَػَتُكػوُف طَيػْ ْػرُِج اْلَمػْوَتى ذِِْذين  فَػتَػنػْ ُْ ذِِْذين َوتُػػِْبُِئ اْلَْكَمػَه َواْلَبْػػَرَص ذِِْذين َوِإْذ 

ُهْه ِإْف َ ػَ ا ِإالَّ  تَػُهْه اِبْلبَػيَِّناِت فَػَساَؿ الَّػِ ءَة َكَفػُروا ِدػنػْ  َوِإْذ َكَفْفُت َبِ  ِإْسرَائِيَ  َعْنَك ِإْذ ِجئػْ
ُ َوِإْذ قَػ ) ( (ِٓٔٔسػْحٌر ُدبِػػنٌي ) ػػُ وين  ابْػَة َدػػْرميََ  اَي ِعيَاػػىاَؿ الَّ َِّْ أَأَنْػَت قُػْلػػَت لِلنَّػاِس ا

ُكْنُت  َقاَؿ ُسْبَحاَنَك َدا َءُكوُف يل أَْف أَُقوَؿ َدا لَْيَس يل حِبَقٍّ ِإفْ  ِإذَلنَْيِ ِدْة ُدوِف الَِّ  َوأُدِّيَ 
ـُ اْلغُيُػوِب   أَْعلَػُه َدػاقُػْلتُػُه فَػَسػجْل َعِلْمتَػُه تَػْعلَػُه َدػا يف نَػْفِاػي َواَل  يف نَػْفِاػَك إِنَّػَك أَنْػَت َعػالَّ

ننظر أف   ا السوؿ يف اةخػرة ويف اةءتػني ورد ذكػر الـ ِبعػىن أنػه كػاف دػة  ( (ٙٔٔ)
ادلناسػػب أف تُػػ كر الـ. والكػػالـ يف اةخػػرة وهللا عػػز وجػػ  ءرءػػجل أف ءسػػيه احلجػػة علػػى 

أي أُذكػػر اي  ( إذ قػػاؿ هللا ( ) جيمػػع هللا الرسػػ  ءػػـو )دػػة قػػالوا أنػػه إبػػة هللا أو أنػػه إلػػه 
ذكػر الـ مث علػى رؤوس الشػػهاد ءصػرّح ذَسػه الكادػػ  (  عليػك وعلػى والػػجلتك )دمحم 

 و عياى بػة دػرمي،  ػو لػيس إ ػاً ولػيس إبػة ءوسػف النجػار كمػا قػاؿ اليهػود وإهتمػوا 
رؤوس الشػهاد. العفيفة الطا رة عليها الاالـ، فهو عياى بة درمي لف الكالـ علػى 

. واةءػة الوىل أءضػاً يف ( اي عياى إين دتوفيػك )خيتلف عة الكالـ بينه وبني عياى 
ُ اَي ِعيَاػى ابْػَة َدػْرميََ  ) ءػـو السيادػة ػُ وين  َوِإْذ قَػاَؿ الَّ َِّْ ػيَ أَأَنْػَت قُػْلػَت لِلنَّػاِس ا ِإذَلَػنْيِ  َوأُدِّ
ُكْنػُت قُػْلتُػُه فَػَسػجْل  ُكوُف يل أَْف أَُقوَؿ َدػا لَػْيَس يل حِبَػقٍّ ِإفْ َقاَؿ ُسْبَحاَنَك َدا ءَ  ِدْة ُدوِف الَِّ 

ـُ اْلغُيُػوِب ) َعِلْمتَػُه تَػْعلَػُه َدػا يف نَػْفِاػي َواَل أَْعلَػُه َدػا  ((ٙٔٔيف نَػْفِاػَك إِنَّػَك أَنْػَت َعػالَّ
 ػػلالء تسرءػر لف الكػالـ علػى رؤوس الشػػهاد ءرءػجل هللا عػز وجػ  أف ءسػػّر احلسيسػة أدػاـ 

ال ءة إختلفوا فيه وغّ وا دا قالػه هللا عػز وجػ  فيػه. لػو قػاؿ اي عياػى ءسولػوف  ػو إبنػه 
 كر كلمػػة ورد ذكػػر الـ دناسػػب  نػػا أف ءػػ ( إْػػ وين وأدػػي )فػػال بػػجل أف ءػػ كر أّدػػه. 
 درمي وهللا تعاىل أعله.
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 ؟.يف السرآف الكرمي ( َأف َقجلْ  كه درة وردت ) / ٕ٘٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػػػػػجلة  يف الاػػػػػور ) دػػػػػرات ثػػػػػالث(  أَف قَػػػػػجلْ  ) وردت / ٕ٘٘ٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:اجلة  –العراؼ 
 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ  هل مل خل

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه

ٱ.اجلي َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
ة، وبعػػػػجل ا يف جلادلائػػػػداؿ دنهػػػػا دػػػػع الػػػػجلاؿ ( نػػػػربط  مك) يف ادلائػػػػجلة بعػػػػجل ا 
قاعػجلة علػى راؼ عالعني ( دع  يم ىمدة ) العني ( نربط  يم ىم ممالعراؼ ) 

 ادلوضػعنيوبضػبط  ػ ءة  .ربط  رؼ دة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه الاػورة
 (. مئ هي  ميءضبط ادلوضع الخ  يف سورة اجلة ) 

َة الشَّاِ جِلءةَ  درة وردت )كه  / ٖ٘٘ٔسلاؿ رقه   ؟.يف السرآف الكرمي ( دِّ
اِ جِلءةَ  ) وردت / ٖ٘٘ٔاجلواب رقه  َة الشَّ آؿ عمراف  يف الاور ) درات أربع(  دِّ

 كػى عمػراف قصػة : ) ابجلملة اانشػائية ونضبطها (السصص  –النبياء  –ادلائجلة  -
 -:( ادلائجلة لألنبياء

 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -ٔ
  هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ
 .عىران آل َّ  خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث

 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ
 .املائدة َّ  هل مل خل

  خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٖ
 .األًبياء َّ لك
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ٱ.املصص َّمنخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٗ

الػػػػيت  ( وفَ احْلََوارِءُّػػػػ – احْلَػػػػَوارِءِّنيَ  ) كيػػػػف تضػػػػبط كلمػػػػيت / ٗ٘٘ٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 
 ؟.وردت يف سورة ادلائجلة

 -ادلواضع  ي: / ٗ٘٘ٔاجلواب رقه 
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت
ٱ١١٢ - ١١١املائدة/  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص

  الضبط /
 ادلوضػع الوؿط : ولضػبابلػواو(  احْلََوارِءُّػوفَ و )  ابليػاء(  احْلَػَوارِءِّنيَ اللبس َيجلث بني ) 

 ابليػػػػػػاءفأتػػػػػػت   ػػػػػػرؼ جػػػػػػر ( هئجػػػػػػاء قبلهػػػػػػا )  ( جب)  ابليػػػػػػاءوالػػػػػ ي جػػػػػػاء 
( الػػػػيت وردت قبلهػػػػا علػػػػى  مئ)  ايءوبػػػػني  ايء ػػػػانػػػػربط بػػػػني  وكػػػػ لك (جب)

 و و فاع . ابلواوال ي اتى  ادلوضع الثاين، وبضبطه ءضبط قاعجلة ادلوافسة واجملاورة
ُر الرَّازِ  كه درة وردت ) / ٘٘٘ٔسلاؿ رقه   ؟.يف السرآف الكرمي ( ِقنيَ َخيػْ
ػُر الػػرَّازِِقنيَ  ) وردت / ٘٘٘ٔاجلػواب رقػػه   احلػػج –ادلائػجلة  يف الاػػور )مخػس (  َخيػْ

دائػػػػػجلة احلجػػػػػاج : ) ابجلملػػػػػة اانشػػػػػائية ونضػػػػػبطها (اجلمعػػػػػة  –سػػػػػبأ  –ادللدنػػػػػوف  –
 -:( للملدنوف يف سبأ ءـو اجلمعة

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ مي خي حي  جي يه مهىه جه ين

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ
 .احلج َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئرئ

 .املؤوٌِن َّ هل مل خل حل  جلمك لك خك حك جك مق ٱُّٱ -ٖ

 جم هل  مل خلحل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف  ٱُّٱ -ٗ
 .شبأ َّ  هن من خن حن جنمم خم حم
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 مث زث رث يت ىت نت  مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -٘
ٱ.اجلىعة َّ  يق ىق يف ىف يثىث نث

  الضبط /
جػػػاءت يف كػػػالـ وطلػػػب عياػػػى عليػػػه الاػػػالـ (  خي حي  جي) يف ادلائػػػجلة  -ٔ

( أي دنػك  جي( فاتمت بػ )  مه جهذنزاؿ دائجلة دة الاماء فساؿ ) 
 أنت ربنا.

( ابلػػػالـ ونربطهػػػا دػػػع الـ  ُّ( سػػػبسها )  رب  يئ ىئيف احلػػػج )  -ٕ
 ( على قاعجلة ادلوافسة واجملاورة.ىئ)

 (.من خن حنيف ادللدنوف وسبأ )  -ٖ
 نث مث زث رث يت ىت نت  مت( وسػػػبسها ) ىق يف ىفويف اجلمعػػػة )  -ٗ

علػػػى  ( الػػػ ي تكػػػرر يف نفػػس اةءػػػة هللا( فػػاربط بػػػني اسػػػه اجلػػالؿ )   ىث
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة

 ؟.( َقاَؿ اّلُ ِإيّنِ  ) اضبط دواضع / ٙ٘٘ٔسلاؿ رقه 
 -:يف سورة ادلائجلة كالمها در ف(  َقاَؿ اّلُ ِإيّنِ  ) وردت / ٙ٘٘ٔاجلواب رقه 

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٔ
 زث رث يت نتىت مت  زت رت يبىب نب
 ىق يف ىف يث ىث  نث مث
 مل  يك ىك مك لك اك  يق
 ٰى ين ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل
 .املائدة َّ ني مي زي ري

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
ٱ.املائدة َّ  زب رب يئ ىئ نئ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٚ 

  الضبط /
اقصػػػجل بػػػه ادلوضػػػع ؿ ) و أ واو( نػػػربط  مت  زت رت)  ابلػػػواويف ادلوضػػع الوؿ  -ٔ

 (. رت)  واو( دع  الوؿ
 العػػني(  ٰى ٰر)  الثػػاينوبعػػجل ا يف  ( نت)  وؿالادلوضػػع بعػػجل ا يف   -ٕ

، قاعػػػجلة الرتتيػػػب اذلجػػػائي( علػػػى  ٰردػػػة )  النػػػوف( قبػػػ   نتدػػػة ) 
 ( ٰر - نتدة الكلمتني ) ادليهطبها بعجل  رؼ 

 ؟.يف السرآف الكرمي ( ِإذَلنَْيِ  ) اضبط دواضع / ٚ٘٘ٔسلاؿ رقه 
 -(:النح   –ئجلة ادلا يف الاور ) در ف(  ِإذَلنَْيِ  ) وردت / ٚ٘٘ٔاجلواب رقه 

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ -ٔ
 ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ىثيث
 .املائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

ٱ.انلدل َّ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض  مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
ائجلة، وبعػجل ا يف مالػػ دػيه( دػع  مثدػة )  ادلػيه( نػربط  ىث نث مث) بعجل ا يف ادلائػجلة 

قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع على ح  نال نوفدنها دع  النو ت( نربط  جضح  ) الن
 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َقاَؿ ُسْبَحاَنكَ  كه درة وردت ) / ٛ٘٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػػػػجلة  يف الاػػػػور ) دػػػػر ف(  قَػػػػاَؿ ُسػػػػْبَحاَنكَ  ) وردت / ٛ٘٘ٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -(:العراؼ 
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ -ٔ

 ننمن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث
 .املائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٕ



 ٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع
ٱ.األعراف َّ  حل جل مك لك

  الضبط /
(  يق ىقدػة )  ادلػيه( نػربط  ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق) بعجل ا يف ادلائجلة 

دػػة الكلمتػني دػػع  الفػاءات( نػػربط  حق مفائجلة، وقبلهػػا يف العػراؼ ) مالػػ دػػيهدػع 
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى  ؼالعرا فاء

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َأفْ  َدا َءُكوُف يل  ) اضبط دواضع / ٜ٘٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػػػػجلة يف الاػػػػور ) دػػػػر ف( أَْف  َدػػػػا َءُكػػػػوُف يل  ) وردت / ٜ٘٘ٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -(:ءونس
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ -ٔ

 ننمن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث
 .املائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن
ٱ.يِنس َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

  الضبط /
: بعػػجل ا يف قاعػػجلة التأدػػ  للمعػػىنعلػػى  ادلوضػػعنيالػػ ي جػػاء بعػػجل ا يف  ونضػػبط -ٔ

 ىب نب مب) ( وانتبه لاياؽ اةءػة كلػه يف السػوؿ ىل مل يك ىك مكادلائجلة ) 
( فكػػػاف رلػػػيء  من زن رن مم ام - يف ىف - ىت نت مت -
 ( السوؿ دناسبا بعجل ا يف   ا اةءة.ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق)

 ىق( فجػػاء بعػػجل )  ين ىن من خن حن جن  يف آءػػة ءػػونس جػػاء قبلهػػا )بينمػػا  -ٕ
( علػػػػى  بػػػػجلؿدػػػػع  بػػػػجلؿ( أي )  يي ىي مي خي( كلمػػػػة )  لك اك يق

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘ 

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َدا لَْيَس يل  كه درة وردت ) / ٓٙ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ائػػجلة ادل يف الاػػور ) ثػػالث دػػرات(  َدػػا لَػػْيَس يل  ) وردت / ٓٙ٘ٔاجلػػواب رقػػه 

 -(:غافر  – ود 
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٔ

 ننمن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث
 .املائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

 مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ رت يب ىب نب َ. 

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٖ
ٱ.اغفر َّ ٰذ يي ىي

  الضبط /
( بينمػػػا يف ادلائػػػجلة أتػػػت  جي يهبعػػػجل ا يف )  ػػػود وغػػػافر (: )  تطػػػابق الػػػ ي أتػػػى

 (.ىل)
 ؟.يف السرآف الكرمي ( تَػْعَلُه َدا ) أءة وردت / ٔٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 –ادلائػػػػجلة  يف الاػػػػور )دػػػرات مخػػػػس (  تَػْعلَػػػُه َدػػػػا ) وردت / ٔٙ٘ٔاجلػػػواب رقػػػػه 
 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  ونضبطها (إبرا يه 
 " زي "  ْ قُ  يهَ ا ِ رَ بػْ ي إِ ػفِ وَ **** "   ٰى ين ىن " ةِ جلَ ائِ مَ ػي الػفِ  

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٔ
 ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث
 .املائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٕ
ٱ.إبراَيه َّ جت هب مب



 ٓٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َواَل َأْعَلهُ  كه درة وردت ) / ٕٙ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػػػجلة  يف الاػػػور ) ثػػػالث دػػػرات(  َواَل أَْعلَػػػهُ  ) وردت / ٕٙ٘ٔاجلػػػواب رقػػػه 

" أف دائػػػجلة النعػػػاـ لػػػػ  َواَل أَْعلَػػػهُ  ": )ابجلملػػػة اانشػػػائية ونضػػػبطها ( ػػػود  –النعػػػاـ 
 -:( ود
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٔ

 ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث
 .املائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

 مب خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ جس مخ جخ  محجح مج حج مث هت متخت حت جت هب

 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ -ٖ
 مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ىت
ِد َّ ىل مل  يك ىك ٱ.َ

  الضبط /
 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ػػو  ػػوار بػػني ادلاػػيح وربنػػا عػػز وجػػ  ) يف ادلائػػجلة 
( وسػػػيكوف يل وقفػػػة  خئ حئ جئفجػػػاء بعػػػجل ا )  د(، بينمػػػا يف النعػػػاـ و ػػػو  يي

 دعها اف شاء هللا تعاىل يف دوضعها يف سورة النعاـ.
 ؟.يف السرآف الكرمي ( َأِف اْعُبجُلواْ الَّ  كه درة وردت ) / ٖٙ٘ٔسلاؿ رقه 
 –ادلائػجلة  يف الاور ) درات مخس(  أَِف اْعُبجُلوْا الَّ  ) وردت / ٖٙ٘ٔاجلواب رقه 

 -(:نوح  –النم   –ادللدنوف  –النح  
 حس جس مخ جخ  مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٱُّٱ -ٔ

 .املائدة َّ مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مسخس

 يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٕ
 يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٙٔ 

 .انلدل َّ مك لك اك يق  ىق يف ىف

 .وٌِناملؤ َّ مث زث رث يتىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ -ٖ

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 .انلىل َّ من خن

ٱ.ًِح َّ ىك مك لك اك  يق ىق ُّٱ -٘

َوِإْذ قَػػػاَؿ اّلُ اَي ِعيَاػػػى ابْػػػَة َدػػػْرمَيَ أَأَنػػػَت قُلػػػَت لِلنَّػػػاِس  ) / ٗٙ٘ٔسػػػلاؿ رقػػػه 
ػػػػَي ِإلَػػػػػَهنْيِ ِدػػػػة ُدوِف الِّ  ػػػػُ وين َوأُدِّ َِّْ هللا تعػػػػاىل ءعػػػػرؼ إف كػػػػاف (  ادلائػػػػجلة( ٙٔٔ) ا

 .؟جل قاؿ   ا الكالـ أـ ال فما داللة الالاؿعياى ق
رب العادلني ءعله ك  شيء لكة التسرءر دلا ءتعلق به اتاسبة  / ٗٙ٘ٔاجلواب رقه 

واجلزاء.    لو كاف ءعله دلاذا َياسب ربنػا العبػاد؟ َياسػبهه ليتعلػق بػه اجلػزاء الدػور 
اسػػبة. الاػػلاؿ  نػػا ال توكػػ  إىل علمػػه  ػػ  ءسػػيه احلجػػة، كيػػف ءسػػيه احلجػػة غػػ  ابت

؟  ػػ  ءسػػيه احلجػة عليػػه أو لػػه و ػػ ا إسػػتفهاـ غرضػػه تسرءػػر أأنػػت فعلػػت كػػ ااسػتفهاـ 
ءسررا ب لك.  ػو مل ءنكػر عليػه دػا لػيس فاعلػه لنػه ءعلػه.  ػ ا الاػلاؿ ءتكػرر كثػ اً يف 

 السرآف الكرمي غرضه البالغي التسرءر وقجل ءكوف للتعجب أو اانكار أو التسرءر. 
( ٙٔ)أملَْ نُػْهلِػِك اْلَوَّلِػنَي  (  ػ ا اسػتفهاـ غرضػه التسرءػر، ) لك صػجلرؾ أمل نشرح )

ادلرسالت( وادلالوؿ ءعله، ااستفهاـ يف اللغػة نفهمػه يف سػياؽ الػجلالالت اخلاصػة بػه 
(  ػػ ا  (  ػػودَٕٚقالَػْت اَي َوءْػلَػػَ  أَأَلِػػجُل َوأَ َْ َعُجػػوٌز ) دػا غرضػػه؟ وقػػجل ءكػػوف للتعجػػب )

 تعجب.استفهاـ غرضه ال
يف الالاؿ  و أف  نالك دة قاؿ   ا الكالـ ءبسى دة قاؿ؟ أأنت  اللماة البيانية

قلت أـ غ ؾ؟ قي    ا الكالـ ءبسى دة قاله أأنت قلته أـ غ ؾ؟ ليس الاػلاؿ شػك 
 ػػو  عليػػه الاػػالـيف ادلاػألة قيػػ  أـ مل ءُسػػ ، لكػػة ادلاػػألة عػػة السائػ . مل ءكػػة عياػػى 

 (. د. فاض  الاادرائي)  السائ     ءسيه احلجة له.



 ٕٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ِإْف تُػَعػػ ِّبْػُهْه  )دػػا داللػة إسػػتاجلاـ العزءػز احلكػػيه يف اةءػة  / ٘ٙ٘ٔسػلاؿ رقػه 
ولػػيس (  دلائػػجلة( اٛٔٔ)فَػػِإنػَُّهْه ِعبَػػاُدَؾ َوِإْف تَػْغِفػػْر ذَلُػػْه َفِإنَّػػَك أَنْػػَت اْلَعزِءػػُز احلَِْكػػيُه 

 ؟.الغفور الر يه
لف الغفػػور الػػر يه (  ت الغفػػور الػػر يهفإنػػك أنػػ) دػػا قػػاؿ  / ٘ٙ٘ٔاجلػػواب رقػػه 

ءغفر ال نوب ولكة   ا ِشرؾ. وااشراؾ ابهلل سبحانه وتعاىل ُجرـٌ عظػيه جػجلاً. مل تػرد 
الغفور الر يه يف دواطة الِشرؾ و نا دػوطة شػرؾ فػال ءناسػبه كلمػة الغفػور الػر يه لف 

لعظػيه الغفػراف دػع الغفور صيغة دبالغػة دػة ادلغفػرة ءعػ  العظػيه الغفػارف. فػال ءناسػب ا
اجلُـر الشجلءجل وإ ا َيتاج إىل كالـ عة العزة واحلكمة وإال كاف ْيكة يف غ  السرآف أف 
ءسػػوؿ فإنػػك أنػػت الغفػػور الػػر يه وقػػجل قاذلػػا يف دػػواطة أخػػرى وال ءعجػػزا أف ءسػػوؿ  نػػا 
فإنك أنت الغفور الر يه لكة غّ  دا ءتوقعه اانااف    ءبني ِعَظه اجلُػـر وأف الػ ي 

سضي فيه  و عزءز  كيه عػّز فحكػه كسػوؿ ذلػك العػرا  يف آءػة الاػارؽ والاػارقة. ء
فيهػػػا ودػػػع ذلػػػك عياػػػىِ   ( لػػػيس دػػػة الاػػػه  الغفػػػراف  ااشػػػراؾ لف  ػػػ ا داػػػألة )

َياوؿ،  ه فعلوا   ا وارتكبوا   ا اجلُـر فإذا صجلر دنك عساب ذله فهو عبيجلؾ تفع  
تػػك و كمتػػك، ابلعػػزة واحلكمػػة ولػػيس بػػه دػػا تشػػاء. وإف غفػػرت ذلػػه فأنػػت تغفػػر بعزّ 

ابلغفػػراف الػػ ي  ػػو صػػفة دػػة صػػفات هللا سػػبحانه وتعػػاىل وإ ػػا العػػزة واحلكمػػة ولػػيس 
 (. َفِإنَّػَك أَنْػَت اْلَعزِءػُز احلَِْكػيهُ  ) الغفراف والرزة. ودة  نا جػاء التعبػ  بػاتني الكلمتػني

 .فور الر يهفإنك أنت الغ: ادلوضع دع ادلسجلرة على أف ءسوؿ يف غ    ا
ونتػػ كر طبيعتػػه، تلػػك  عليػػه الاػػالـفلمػػا ننظػػر يف اةايت ضلػػة أواًل نتػػ كر عياػػى 

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمل ءجلخ  دعركة ومل ءسات  أدا دمحم  عليه الاالـالطبيعة اللّينة اذلّينة ادلاادلة، عياى 
فكػاف  دا قوتِػ  ودػا جػاءا جػيش ودػا  ػارب شػيئاً  عليه الاالـفجلخ  دعارؾ. عياى 

 جلءثػػػه دػػػع النػػػاس  ػػػجلءثاً لّينػػػاً فيػػػه نػػػوع دػػػة الرقػػػة والليونػػػة ولػػػ لك نشػػػكك يف بعػػػض 
النصػػوص. دلػػا أييت نػػٌص ءسػػوؿ: دػػة ضػػربك علػػى خػػجلؾ الْيػػة فػػجلر لػػه الءاػػر،  ػػ ا 
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. لكػة دلػػا ءسػػوؿ يف نػػص آخػػر عػػة أعجلائػػه: عليػػه الاػػالـادلاػازلة ادلعلودػػة عػػة عياػػى 
 ي أخػػ  بػػه الِصػػرب الرثػػوذوكس دػػع الكػػروات جيئػػوا بػػه فػػاذحبو ه قُػػجّلادي،  ػػ ا الػػ

ادلاػػيحيني وادلاػػلمني فػػػ حبوا الكػػروات النصػػػارى وذحبػػوا ادلاػػلمني ل ػػػه وجػػجلوا  ػػػ ا 
 .عليه الاالـو اشاا أو ءسوله.   ا ليس دة شأنه  عليه الاالـالنص عة ادلايح 

كػػػأف   إذا تػػػ كر   ػػػ ا  ػػػلالء النػػػاس إرتكبػػػوا ُجردػػػاً عظيمػػػاً. دػػػع  ػػػ ا اجلػػػـر العظػػػيه
واةايت تعطينػػػا  ػػػ ا   حأ أف ُءصػػػرِّ ءرءػػػجل ذلػػػه ادلغفػػػرة لكػػػة مل ءشػػػ عليػػػه الاػػػالـعياػػػى 

 الغفػػور الصػػورة.  ػػو كأ ػػا ءطمػػع ذلػػه ابدلغفػػرة لكػػة ال ءاػػتطيع أف ءصػػرّح وأف ءسػػوؿ )
( دعنا ا كأنه ءرءجل ذله ادلغفرة لنه  و ءػجلعوا. كمػا تسػوؿ لشػاص:  ػ ا فػالف  الر يه

ءعػػػ  تتوسػػػط أف ءعطيػػػه. فهػػػو مل ءشػػػأ ذلػػػك. ال ػػػظ اجلػػػـر فسػػػ  وأنػػػت إناػػػاف كػػػرمي. 
ُ اَي ِعيَاػػػى ابْػػػَة َدػػػْرمَيَ أَأَنْػػػَت قُػْلػػػَت لِلنَّػػػاِس  )العظػػػيه الػػػ ي إرتكبػػػه  ػػػلالء.  َوِإْذ قَػػػاَؿ الَّ

ػَي ِإذَلَػػنْيِ ِدػْة ُدوِف الَِّ  ػُ وين َوأُدِّ َِّْ دػاذا صػػنع  ػلالء؟  ػلالء إْػػ وا ادلاػيح وأدػه آذلػػة  ( ا
َقاَؿ ُسْبَحاَنَك َدا َءُكوُف يل أَْف أَُقوَؿ َدا لَْيَس  )الاالـ عليه هللا. فساؿ عياى  دة دوف

يل حِبَقٍّ ِإْف ُكْنُت قُػْلُتُه فَػَسجْل َعِلْمَتُه تَػْعَلُه َدا يف نَػْفِاي َواَل أَْعَلُه َدا يف نَػْفِاَك إِنَّػَك أَنْػَت 
ـُ اْلغُُيوِب ) ْه ِإالَّ َدا أََدْرَتِ  ِبِه أَِف اْعُبجُلوا الََّ َر ِّ َورَبَُّكْه وَُكْنُت َدا قُػْلُت ذلَُ  ( ) َٙٔٔعالَّ

َتِ  ُكْنػَت أَنْػَت الرَِّقيػَب َعلَػْيِهْه َوأَنْػَت َعلَػى ُكػ ِّ  ػا تَػػَوفػَّيػْ َعَلْيِهْه َشػِهيجًلا َدػا ُدْدػُت فِػيِهْه فَػَلمَّ
َتِ   وسػػػبق أف قلنػػػا )  ( (َٚٔٔشػػػْيٍء َشػػػِهيجٌل ) عليػػػه ( تكلمنػػػا عػػػة وفػػػاة عياػػػى  تَػػػػَوفػَّيػْ

وقلنػا أف الوفػػاة ادلػرجح فيهػا إسػػتيفاء أايدػه يف الػجلنيا كادلػػة فرفعػه هللا عػز وجػػ   الاػالـ
َتِ   )إليه  ّياً  ا تَػَوفػَّيػْ   .( فَػَلمَّ

قػػػجّلـ إف تعػػػ به علػػػى إف تغفػػػر ذلػػػه لف العػػػ اب  ػػػو الصػػػ .  ؟ملَ قػػػجّلـ العػػػ اب*
شػػػػرؾ ابهلل سػػػػبحانه وتعػػػػاىل العػػػػ اب وادلغفػػػػرة الصػػػػ  فػػػػيهه أف ءُعػػػػ بوا. الصػػػػ  يف ادل

مث جاء إىل ااسػتثناء إ تمػاؿ ادلغفػرة. فسػجّلـ دػا  ( ِإْف تُػَع ِّبْػُههْ ) إستثناء. فبجلأ ابلص  
  و أص  مث ثىّن ِبا  و إستثناء على الص  وربطه ابلعزة واحلكمة وليس ابلغفراف.
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لتأكيجل أنه ال شك وال رءب فيه دعىن ا   ا  مل ءس  فهه عبادؾ: ( فإ ه عبادؾ *)
يف عبودءتهه لك،  ه عبيجل لػك تفعػ  بػه دػا تشػاء. عنػجلدا تلكػجل ذلػك  ػ ا نػوع دػة 
التسػػجّلمي هلل تعػػاىل أنػػه ال أ ػػجل ءشػػاركك يف  ػػ ا الدػػر فأنػػت تفعػػ  بػػه دػػا تشػػاء و ػػ ا 
النػػوع دػػة ااذالؿ فيػػه نػػوع دػػة التسػػّرب إىل هللا سػػبحانه وتعػػاىل . ااناػػاف ءتسػػرب إىل 

: "اللهه إين عبجلؾ، إبة عبػجلؾ، إبػة ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتعاىل ب كر عبودءته كما يف احلجلءع عنه  هللا
أدتػػك  صػػييت بيػػجلؾ دػػاٍض يّف  كمػػك، عػػجلٌؿ يّف قضػػاؤؾ" مث ءبػػجلأ ءػػجلعو. يف البجلاءػػة 
ءسجّلـ العبودءة ادلطلسة هلل سبحانه وتعاىل مث ءجلعو " أسألك بكػ  إسػه  ػو لػك َسيػت 

متػػػه أ ػػجلاً دػػػة خلسػػػك أو أنزلتػػػه يف كتابػػك أو إسػػػتأثرت بػػػه يف علػػػه بػػه نفاػػػك أو عل
الغيػػػب عنػػػجلؾ أف َعػػػ  السػػػرآف العظػػػيه ربيػػػع قلػػػب"  ػػػ ا الربيػػػع الػػػ ي ءنمػػػو يف  ػػػ ا 

 اجلفاؼ. ناأؿ هللا عز وج  أف جيعله ربيع قلوبنا.
: دػػا اللماػػة البيانيػػة يف  ػػ ا الرتكيبػػة ( وإف تغفػر ذلػػه فإنػػك أنػػت العزءػػز احلكػػيه *)

 لغوءة؟ ملَ مل ءس  فأنت العزءز احلكيه؟ال
 نا ءاميه علماؤ  ضم  الفص  فيػه دعػىن التأكيػجل لكػة  ػو  سيسػة  أنتالضم  

اجمليء به قالوا للفص  بني اخلِب والصفة لف أ يػا ً أنػت تسػوؿ زءػجٌل الكػرمي قػادـٌ، كػأف 
نػت تصػف أـ  ناؾ زءجل كرمي وزءجل سخي  فلو قلت زءجل الكرمي ووقفت ال ءعلػه الاػادع أ

ِب؟ سيكم  الكالـ بعجل ذلػك؟ سػيته ِبجػيء خػِب؟ فحػ  ءفرقػوا: إذا قلػت زءػجل  ػو  ُْ
( فصػػلت بػػني اخلػػِب   ػػو الكػػرمي إنتهػػى الكػػالـ وال ءنتظػػر دنػػك الاػػادع أف ُتكمػػ . )

والصػػػػفة. أف  ػػػػ ا خػػػػِب ولػػػػيس نعتػػػػاً )دلػػػػا تفصػػػػ  ال ءنتظػػػػر دنػػػػك الاػػػػادع إسػػػػتكماؿ 
( ضم  فص  ال زل  له دة ااعػراب   و (: ) خِب الكرمي الكالـ(. زءجل  و الكرمي )

 ضػػػم  فصػػػ  للتأكيػػػػجل. ( أنػػػػت )أي ال ءكػػػوف يف دوضػػػع رفػػػػع وال نصػػػب وال جػػػّر. 
أنػػػت: ضػػػم  فصػػػ  فيػػػه دعػػػىن التأكيػػػجل أي أنػػػت ولػػػيس  (فإنػػػك أنػػػت العزءػػػز احلكػػػيه)

 سواؾ، أنت دوف غ ؾ.
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كػأف فيػػه  ( يهفإنػك أنػػت العزءػز احلكػػ ) :  نػا ضػػم  فصػ  فيػػه دعػىن التأكيػػجلأنػت
فإنك  ) دعىن احلصر، العزة واحلكمة دنحصرة يف أنك سبحانك عما ءصف الظادلوف.

ضم  فصػ  وءسػاؿ لػيس لػه زلػ  دػة ااعػراب. وال ءعػ  ال زلػ   ( العزءز احلكيه أنت
له دة ااعراب أي ال فائجلة دنه كما  و شائع بني الناس ولكة ِبعػىن أنػه ال نسػوؿ يف 

الكػػاؼ ذلػػا (  فإنػػك أنػػت )صػػب أو يف زلػػ  جػػّر. عنػػجلدا تسػػوؿ زلػػ  رفػػع أو يف زلػػ  ن
ال نسػوؿ يف زلػ  رفػع أو نصػب  ( أنػت )زل  دة ااعراب يف زلػ  نصػب لكػة كلمػة 

أو جر دث  اجلملة اابتجلائية. دلا تسوؿ زءجٌل رلتهجل: دبتجلأ وخػِب واجلملػة ال زلػ  ذلػا دػة 
و يف زلػ  نصػب أو يف زلػ  ااعراب. ءع  دا تاتطيع أف تسوؿ واجلملة يف زل  رفػع أ

وشػػػائع  ػػػػ ا  ( الكثػػػ  ءفهمػػػه أنػػػه لػػػيس لػػػه دعػػػىن  ال زلػػػ  لػػػه دػػػة ااعػػػراب جػػػر. )
ااستاجلاـ يف العادّية : نسوؿ: كالدك ال زل  له دة ااعراب ِبعىن أنه ال فائجلة دنه. 
ولكػػة دعنػػاا أنػػه ال تاػػتطيع أف تسػػوؿ و ػػو يف زلػػ  رفػػع أو يف زلػػ  نصػػب أو يف زلػػ  

فائجلة يف اجلملة وكما رأءنا  نا فيه فائجلة التوكيجل ب  أكثر دػة ذلػك  ػ  جر ولكة له 
 ءشعر ِبعىن احلصر.

*دلاذا مل ءس  يف اةءة دػثاًل: فػإ ه عبػادؾ وإف تغفػر ذلػه فإنػك أنػت هللا أو االػه أو 
 الرب؟

ال ءاػػتسيه عنػػجل ذلػػك لف االػػه ِبعػػىن ادلعبػػود. دػػا عالقػػة كلمػػة ادلعبػػود ِبغفػػرة ُجػػـر 
( دا عالقػة  ػ ا ِبػادة احلػجلءع؟ فإنػك أنػت هللا:  ػو ال ءرءػجل  فإنك أنت هللا )عظيه؟ 

 ػ ا فسػط وإ ػا  ػػو ءرءػجل أف ءبػني أف ُجػػردهه عظػيه ال ءسضػي فيػػه إال عزءػز  كػيه فػػال 
ءاػتسيه سػػوى كلمػة العزءػػز احلكػيه دػػع  ػ ا اجلُػػـر الػ ي رػػجلث فيػه عػػة دغفػرة. الػػ ي 

الػػر يه لنػػه عنػػجل ذلػػك سػػيسربه إىل الغفػػراف ءسضػػي ابدلغفػػرة. مل ءشػػأ أف ءسػػوؿ الغفػػور 
و و ال ءرءجل أف ءتجلخ  يف   ا ادلوضوع ب ا السجلر. وإ ا رلرد ااشارة أنه  نػاؾ رلػاؿ 
للمغفػػرة والػػ ي ءغفػػر عزءػػز  كػػيه عػػّز فحكػػه.  ػػ ا الػػ ي ءسضػػي يف دثػػ   ػػ ا اجلػػـر 



 ٙٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ف  ػػػ ا فهػػػه ءاػػػتحسو  العظػػػيه لف جػػػردهه لػػػيس سػػػهاًل . ولػػػو قػػػاؿ دػػػثاًل: إف تعػػػ به 
أف ءػػ كر ذلػػك أ ػػه عبػػاد لػػك ( ءرءػػجل  فػػإ ه عبػػادؾ )العػػ اب، ءفػػوت دعػػىن العبودءػػة. 

صحيح أف الايجل ءتصرؼ بشػأف العبيػجل ودػع ذلػك فيػه إشػارة وإدلػاح إىل  ػ ا اارتبػاط 
 (. د. فاض  الاادرائي)  أ ه عبادؾ.

 - َوُ ػػوَ )  ( قَػػجِلءرٌ َوُ ػػَو َعلَػػى ُكػػ ِّ َشػػْيٍء  ) دواضػػعاضػػبط  / ٙٙ٘ٔسػلاؿ رقػػه 
 ؟.( َشِهيجلٌ َوُ َو َعَلى ُك ِّ َشْيٍء ( )  وَِكي ٌ َعَلى ُك ِّ َشْيٍء  الِّ وَ 

يف الاػور  سػبع دػرات(  قَػجِلءرٌ َوُ َو َعَلى ُكػ ِّ َشػْيٍء  ) وردت / ٙٙ٘ٔاجلواب رقه 
 -(:ادللك  –التغابة  –احلجلءجل  –الشورى  –الرـو  – ود  –ادلائجلة  )
 .املائدة َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من ملمك لك هش مش هس مس ُّٱ -ٔ

ِد َّ حف جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض ٱُّٱ -ٕ َ. 

 مهٰه جه هن من خنحن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ -ٖ
 .الروم َّ  مئ هي مي خي حي جي

 .الشِرى َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٗ

 .احلديد َّ  حق مف خف حف جف مغ جغمع جع مظحط مض  خض حض ُّٱ -٘

 جه ين ىن  منخن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ
 .اتلغابي َّ يه ىه مه

ٱ.املنم َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٚ

  الضبط /
بػػجلاايت  ػػ ا الاػػور دػػة ادلائػػجلة، ويف  ػػود واحلجلءػػجل والتغػػابة وادللػػك يف  خػػر آءػػةآ -ٔ

 فلة تلتبس عليك.
( ويف  مه جه هن من: الرـو ) إ ياء ادلوتىيف الرـو والشورى جاء قبلها  -ٕ

يف اسػػػه الاػػػورتني  الػػػواوو الػػػراء (، واشػػػرتؾ  ػػػريف  مض خض حضالشػػػورى ) 
 ى(.ور الش –ـ رو )ال



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٙٚ 

 -( فادلواضع  ي: وَِكي ٌ َعَلى ُك ِّ َشْيٍء  الِّ وَ   - َوُ وَ أدا ) 
 مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ يه ىه
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ  خم حم جم هل مل خل حلجل مك لك خكحك جك  مق حق مف َ. 
 .الزمر َّ مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك  يق  ٱُّٱ -ٖ

 الضبط /
 الوسػػػط( وادلوضػػػع  ام يل ىل مل يكنعػػػاـ والزدػػػر (: ) ) ال الطػػػرفنييف  -ٔ

قاعػػجلة اخػػتالؼ  علػػى ونضػػبطه(  حم جم هل مل خل(: )  ػػود)سػػورة 
 .الوسط بني الطرفني ادلتشابني

( يف  خن(: ولكػػػػػػة بػػػػػػزايدة )  مك لك اكقبلهػػػػػػا يف النعػػػػػػاـ والزدػػػػػػر )  -ٕ
( دػع  خندة كلمػة ) العني ( نربط  خن  حن جن يمالنعاـ ) 

ؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه قاعجلة ربط  ػر اـ على عالنعني 
 .الاورة

 و و سبحانه على ك  شيء وكي  و فيظ, ءجلبر أدور خلسه.: ودعنا ا
فسط يف سورة سبأ اةءة  درة وا جلةفوردت  ( َشِهيجلٌ َوُ َو َعَلى ُك ِّ َشْيٍء وأدا ) 

 هي مي  خي حي جيٰه مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱ(:ٚٗ)

( قرءبة يف  َشِهيجلٌ دة )  الشني، و ءة الو يجلةقاعجلة العناعلى  ونضبطها َّ هئ مئ
 بأ.سني سالرسه دة 

للكفار: دا سألتكه على اخل  ال ي جئتكه به دػة  -أءها الرسوؿ -ق  : ودعنا ا
أجر فهو لكه, دا أجري ال ي أنتظػرا إال علػى هللا ادلطَّلِػع علػى أعمػايل وأعمػالكه, ال 

 تحسه.خيفى عليه شيء فهو جيازي اجلميع, ك ّّ ِبا ءا
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 / اجلزء السابع األنعامسورة 
 -لسورة األنعام: بداايت األرابع

 :الربع الوؿ/  بجلاءة الاورة
 .(ٖٔيف اللَّْيِ  َوالنػََّهاِر َوُ َو الاَِّميُع اْلَعِليُه ) َسَكةَ َوَلُه َدا ) 

 :الربع الثاين
َا َءْاَتِجيُب الَِّ ءَة َءْاَمُعوَف )  َعثػُ  َواْلَمْوَتىِإ َّ ُ مثَّ إِلَْيِه ءُػْرَجُعوَف )ءَػبػْ  .(ُٖٙهُه الَّ

 :الربع الثالع
 .(ٜ٘اَل ءَػْعَلُمَها ِإالَّ ُ َو....) اْلَغْيبِ َوِعْنجَلُا َدَفاِتُح ) 

 :الربع الرابع
ٍؿ ُدبِػػػنٍي ِلَبِيػػػِه َآَزَر أَتَػتَِّاػػػُ  َأْصػػػَناًدا َآذِلَػػػًة ِإيّنِ أَرَاَؾ َوقَػْوَدػػػَك يف َضػػػاَل  قَػػػاَؿ إِبْػػػػرَاِ يهُ َوِإْذ ) 
(ٚٗ). 

 :الربع اخلادس
ُ  ِإفَّ الََّ َفاِلُق احلَْبِّ َوالنػََّوى)  خُيْػرُِج احْلَػيَّ ِدػَة اْلَميِّػِت َوسُلْػرُِج اْلَميِّػِت ِدػَة احْلَػيِّ َذِلُكػُه الَّ

 .(َٜ٘فَأنَّ تُػْلَفُكوَف )
 :الربع الاادس

 .(ٔٔٔوََكلََّمُهُه اْلَمْوَتى....) اْلَماَلِئَكةَ إِلَْيِهُه  نَػزَّْلَناَوَلْو أَنػََّنا ) 
 :الربع الاابع

اَلـِ ذَلُْه )   .(ِٕٚٔعْنجَل َربِِّْه َوُ َو َولِيػُُّهْه ِبَا َكانُوا ءَػْعَمُلوَف ) َداُر الاَّ
 :الربع الثادة

 .(ٔ٘ٔأَْتُ  َدا َ رَّـَ رَبُُّكْه َعَلْيُكْه....) ُقْ  تَػَعاَلْوا) 
 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 -ام:سورة األنع أرابعضبط بداايت 
 (  سكة ادلوتى الغيب) 
 ( قاؿ إبرا يه إف هللا فالق احلب) 
 ( نزؿ ادلالئكة   دار الاالـ واجلنات ادلعروشات) 

 (. ق  تعالوا) الربع الخ  : 
 الػػػػراء وفػػػػتح التػػػػاءبكاػػػػر  ( الظُُّلَمػػػػاِت َوالنُّػػػػورَ  ) ضػػػػبطا / ٚٙ٘ٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 

 ؟.الراءو  التاءبضه ( َوالنُّورُ  الظُُّلَماتُ )
 -ك  وا جلة دة   ا الصية وردت درة وا جلة وكما ءلي: / ٚٙ٘ٔاجلواب رقه 

 خن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ين ىن من

 ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٕ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن
ٱ.الرعد َّ مب خب حب

  الضبط /
 كاػػرةفاربطهػػا دػػع   ابلكاػػر(  ملال ػػظ قبلهػػا ) : ( ىم  مميف النعػػاـ ) 

(  رنفأتػػػػػت )  ابلضػػػػػه(  ىت(، لنػػػػػه يف الرعػػػػػجل قبلهػػػػػا )   ممدػػػػػة )  التػػػػػاء
 .ابلضه

يف  ( الَّػػِ ءَة َكَفػُرواْ بِػػَربِِّه ) اذكػػر ادلواضػع الػػيت وردت فيهػا / ٛٙ٘ٔسػلاؿ رقػه 
 ؟.السرآف الكرمي

 النعاـيف الاور ) ثالث درات(  هالَِّ ءَة َكَفُرواْ ِبَربِِّ  ) وردت / ٛٙ٘ٔاجلواب رقه 
 -(:إبرا يه –الرعجل   –



 ٓٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ين ىن من

 حط مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -ٕ
 حكجك مق حق مفخف حف  جف مغ معجغ جع مظ
 .الرعد َّ  جل مك لك خك

 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  خضمض حض جض مص ٱُّٱ -ٖ
ٱ.إبراَيه َّ  مل خل حل جل مك لكخك حك جك مق  حق

 ؟.يف السرآف الكرمي ( ءَػْعجِلُلوفَ  كه درة وردت ) / ٜٙ٘ٔسلاؿ رقه 
النعػػػػػػاـ  يف الاػػػػػور ) دػػػػػرات مخػػػػػػس(  ءَػْعػػػػػجِلُلوفَ  ) وردت / ٜٙ٘ٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:النم   – دوضعافالعراؼ  – دوضعاف
 خن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .ماألًعا َّ ين ىن من

  ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٕ
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى
 .األًعام َّ مب خب حب جب

 .األعراف َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -ٖ

 .األعراف َّ يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ُّٱ -ٗ

 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -٘
 من زن رن ممام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق ىق
ٱ.انلىل َّ  ىن نن

  الضبط /
 مض خض(، ويف العراؼ قبلهػا  )  حبكلمة )   ادلوضعنييف النعاـ قبلها يف 

 (.مندا دوضع النم  فجاء قبلها كلمة )، أادلوضعني( يف  مظ حط
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 ؟.ودا جاء بعجل ا ( ُ َو الَِّ ي َخَلَسُكه ) اضبط دواضع / ٓٚ٘ٔسلاؿ رقه 
 – النعػاـ يف الاػور )مخػس (  ُ ػَو الَّػِ ي َخَلَسُكػه ) وردت / ٓٚ٘ٔاجلواب رقػه 

 -(:التغابة  –غافر  –العراؼ 
  ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ ُّ َّ

  نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٕ
 يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب
 .األعراف َّ  اك يق ىق يف ىف

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين
 .اغفر َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 .اتلغابي َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
عػػػاـ، نالنػػػوف لكلمتػػػني دػػػع دػػػة االنػػػو ت نػػػربط  ( جي يه ) النعػػػاـبعػػػجل ا يف  -ٔ

فػػػػاء ( دػػػػع  زئدػػػػة ) الفػػػػاء نػػػػربط (  مئ زئ رئ ) وبعػػػجل ا يف العػػػػراؼ
راء ( دػػػع  جمدػػػة ) الػػػراء نػػػربط  ( جم يل) ، وبعػػػجل ا يف غػػػافر ؼالعػػػرا
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى  رغاف

لوىل الاػػػابسة الػػػ كر، ا ادلواضػػػع الثالثػػػةبينمػػػا يف التغػػػابة مل أيت بعػػػجل ا كمػػػا يف  -ٕ
وبضػػبط دواضػػع ) النعػػاـ والعػػراؼ وغػػافر ( ُءضػػبط دوضػػع التغػػابة والػػ ءة 

 (. ٰذ يي  ىي ميجاء بعجل ا ) 
( فانتبه اي لبيب لنه  مل خل( مل أيت قبلها ) ٙيف سورة الزدر اةءة ) مالحظة /

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱ:و يجلدوضع 

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىنمن خن حن



 ٕٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يع تشابات دع  َّ يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 .( يل ىل مل )بػػ دوضع سورة العراؼ 

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َمْتَػُروفَ  كه درة وردت ) / ٔٚ٘ٔسلاؿ رقه 
 -(:الجلخاف  – النعاـ يف الاور ) در ف(  َمْتَػُروفَ  ) وردت / ٔٚ٘ٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ -ٔ

ٱ٥٠ - ٤٩/ ادلخان َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ٱُّٱ -ٕ

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َوُ َو الُّ  وردت ) أءة / ٕٚ٘ٔسلاؿ رقه 
 – يف الاػػػػػػػػػور )النعػػػػػػػػػاـمخػػػػػػػػػس (  َوُ ػػػػػػػػػَو الُّ  ) وردت / ٕٚ٘ٔاجلػػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػػه 

 -(:السصص
 .األًعام َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٔ

 من خن حن جنمم خم حم جم  هل خلمل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٕ
ٱ.املصص َّ  جه هن

  الضبط /
احْلَْمػجُل لِِّ الَّػِ ي ( وبجلأت سورة النعاـ )  نئ مئ زئ رئ) بعجل ا يف النعاـ 

ػػػَماَواِت َواَلْرضَ  ، وجػػػاء علػػػى قاعػػػجلة ادلوافسػػػة واجملػػػاورة( فاربطهػػػا دعهػػػا ....َخلَػػػَق الاَّ
ت تػػػ ك ا ( دناسػػػبة دلػػػا سػػػبسها دػػػة آاي خل حل جل مكالتو يػػػجل بعػػػجل ا يف السصػػػص ) 

 بنعه هللا عليهه.
 ( الو يجلة ب ا الصيغة يف السرآف الكرمي. يف الاََّماَواِت َويف اَلْرضِ )  مالحظة /

 َوءَػْعلَػػػُه َدػػػا و )(  َتْكِاػػػُبوفَ  َوءَػْعلَػػػُه َدػػػا ) اضػػػبط دواضػػػع / ٖٚ٘ٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 ؟.( َتْكُتُموفَ 

 -ادلواضع  ي: / ٖٚ٘ٔاجلواب رقه 
 .األًعام َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٔ
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ٱ.األًبياء َّ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
 سػػني( فنربطهػػا دػػع  يئ - زئيف آءػػة النعػػاـ ) الاػػنيال ػػظ دوراف  ػػرؼ  -ٔ

 الاػػػني، يف  ػػػني أنػػػه مل ءػػػرد  ػػػرؼ قاعػػػجلة ادلوافسػػػة واجملػػػاورة( علػػػى نب)
 (. جحدطلسا يف آءة النبياء فُاتمت بػػ ) 

( كمػػا يف آءػػة  مث هت مت خت حتنبيػػاء ) ِبػا أنػػه مل ءػػرد الاػػر يف آءػة ال -ٕ
 (. جحالنعاـ فاتمت ِبا ءجلؿ عليه و و الكتماف أي ) 

ِػػْه ِإالَّ   ) دواضػػعاضػػبط  / ٗٚ٘ٔسػػلاؿ رقػػه  ػػْة آاَيِت َربِّ ػػْة آءَػػٍة دِّ َوَدػػا أَتْتِػػيِهه دِّ
َها ُدْعِرِضنيَ   ؟.ودا جاء بعجل ا(  َكانُوا َعنػْ

َهػػا  َوَدػا أَتْتِػػيِهه ) وردت / ٗٚ٘ٔاجلػواب رقػه  ِػْه ِإالَّ َكػانُوا َعنػْ ػػْة آاَيِت َربِّ ػْة آءَػٍة دِّ دِّ
 -(:ءس  – النعاـ يف الاور )مخس (  ُدْعِرِضنيَ 

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ -ٕ
 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف
ٱ.يس َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من زن

  الضبط /
 ىف يث ىث( وبعػجل ا يف ءػس ) ... يق ىق  يف ىف يث)  بعجل ا يف النعاـ

( علػى ىف يث ىثدة ) الواو( قب   ىف يثدة )  الفاء  (.... اك يق ىق يف
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي

َة  ذِْكرٍ َوَدا أَيْتِيِهه دِّة  يف سورة الشعراء اةءة ) / ٔمالحظة  زُلْجَلٍث ِإالَّ َكانُوا  الرَّْزَةِ دِّ
راء ( فاربطهػػػا دػػػع  الػػػرَّْزَةِ   - ذِْكػػػرٍ يف ) الػػػراء ال ػػػظ دوراف  ػػػرؼ  (: ُدْعِرِضػػػنيَ  هُ َعْنػػػ

، وأتػت قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاػورةعلى  اءر الشع
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َهػػا) ( يف الشػػعراء للجلاللػػة علػػى الػػػػ  َعْنػػهُ ( و )  ىت( يف النعػػاـ للجلاللػػة علػػى الػػػػ ) َعنػْ
ػػػة يف بجلاءػػػة  سػػػورة النبيػػػاء أتػػػت ) (، وكػػػ ا ذِْكػػػرٍ )  خن حن جن يم ىم ٱُّٱٱ(: ذِْكػػػرٍ دِّ

دنها الباء ( نربط  منوجاء بعجل ا )  َّ يه ىه  مه جه ين ىن من
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى  ءيابالنابء دع 

َهػػػػا ُدْعِرِضػػػػنيَ وردت  )  / ٕ مالحظــــة ة يف سػػػػورة احلجػػػػر اةءػػػػ دوضػػػػع ثلػػػػع( يف  َعنػْ
َناُ ْه آاَيتَِنا(: )ٔٛ) َها ُدْعِرِضنيَ َفَكانُوْا  َوآتَػيػْ َهػا ُدْعِرِضػنيَ ، فتكػوف ) (َعنػْ ( قػجل وردت  َعنػْ

: ابجلملػػػة اانشػػػائية ونضػػػبطهاءػػػس (  –احلجػػػر  –يف الاػػػور ) النعػػػاـ  دػػػرات ثػػػالث
(  ىه  مه جه ين(، بينمػػػػا يف النبيػػػػاء ُختمػػػػػت ) أنعػػػػاـ احلجػػػػر لػػػػػ ءػػػػػس)

ءػػس ( فانتبػػه اي  –احلجػػر  –يف ) النعػػاـ  ادلواضػػع الثالثػػةاختلفػػت الصػػيغة فيهػػا عػػة 
 لبيب.

ػا َجػػاءُ ْه َفَاػػْوؼَ  فَػَسػػجْل َكػ َّبُواْ  كػه دػػرة وردت ) / ٘ٚ٘ٔسػلاؿ رقػػه   اِبحْلَػػقِّ َلمَّ
 اأَنبَػاء َدػ َفَاػَيْأتِيِههْ  فَػَسجْل َكػ َّبُواالنعاـ، و )  (٘ أَنَباء َدا َكانُواْ ِبِه َءْاتَػْهزُِؤوفَ  أَيْتِيِههْ 

 ؟.( الشعراءٙ َكانُوا ِبِه َءْاتَػْهزُِئوف
 -ادلواضع  ي: / ٘ٚ٘ٔاجلواب رقه 

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٱُّٱ -ٔ
 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت خت

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٕ
 .الشعراء َّ يث ىث  نث مث زث رث

  الضبط /
دػػػة سػػػػورة (  لك اك يق ىق  يف)  النعػػػاـ أتػػػػت لطػػػوؿ صػػػػيغة  آءػػػة -ٔ

 .قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿ على نضبطهاالشعراء و  ا 
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( بػػزايدة  ػػرؼ الػػواو  زت رت( وبعػػجل ا يف الشػػعراء )  مم  امبعػػجل ا يف النعػػاـ )  -ٕ
 ( ونضبطها على قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخر. رتدة كلمة ) 

دػػػة الكلمتػػني دػػػع النػػوف و ادلػػيه ( نػػػربط  زن رن( يف النعػػاـ ) مم  اموبعػػجل )  -ٖ
( نػربط  نت مت( يف الشعراء أتػى )  زت رت، وبعجل ) ـعاندة ال ادليهو النوف 
قاعجلة ربط  ػرؼ دػة ادلوضػع على اء ر الشعراء ( دع   نت دة كلمة )الراء 

 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
ءػب النعػاـ الاػني : ػرؼ اسػتسباؿ للسر أدػا  ػرؼ اسػتسباؿ للبعيػجل،  :سػوؼ فائـدة /

قػػ  لػػو أف  ( ) دػػا عنػػجلي دػػا تاػػتعجلوف بػػه ) دبنيػػة علػػى أتخػػ  العسػػوابت أال تػػرى
 .الشعراء عّج  هللا العسوبة لك  دة ذكرا ابلاورة ( عنجلي دا تاتعجلوف

ػػة قَػػػْرفٍ ِدػػة  ) اضػػبط دواضػػع / ٙٚ٘ٔسػلاؿ رقػػه  ػػَة  ) ( قَػػْبِلِهه دِّ ِدػػة قَػػػْبِلِهه دِّ
َة اْلُسػُروفِ  ) ( ِدَة اْلُسُروفِ  ) ( قَػْرفٍ  قَػْبِلِهه دِّة ) ( اْلُسُروفِ  َلُهه دِّ ػَة  ) ( قَػبػْ ِدػة قَػْبلِػِه دِّ
  ؟.( اْلُسُروفِ 

ة قَػػْرفٍ  ) وردت / ٙٚ٘ٔاجلواب رقه   – النعػاـ يف الاػور ) دػر ف(  ِدة قَػْبِلِهه دِّ
 -(:ص 
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٱُّٱ -ٔ

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت خت حت

ٱ.ص َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
 ادلػػػيه( دػػػع  ٰىدػػػة )  النػػػوفو  ادلػػػيه( نػػػربط  زي ري ٰى) بعػػػجل ا يف النعػػػاـ 

( خيدػة ) الصػاد( نربط  خي حي جي يه، وبعجل ا يف ص ) ـعاندة ال النوفو 
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى  ص صاددع 
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َة اْلُسُروفِ ِدة قػَ أدا )  فسط يف سورة الاججلة اةءة  درة وا جلة( فوردت  ْبِلِهه دِّ
 ىننن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ(:ٕٙ)
، الو يجلة قاعجلة العناءة ابةءةعلى  ونضبطها َّ يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين

(   ىي - زندة )  النوفو الواو ( دع  اْلُسُروفِ دة )  النوفو الواو وأءضا اربط 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى  اليت وردت يف نفس اةءة

ة قَػْرفٍ أدا )   -يف قاؼ (: ووا جلةيف درمي  اثنتاف)  درات ثالث( فوردت  قَػْبِلِهه دِّ
 .مريه َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ٱُّٱ -ٔ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي ٱُّٱ -ٕ

 .مريه َّ  رئ ّٰ

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

  الضبط /
، بينما يف ابلواو(  مث  هتجاء قبلها )  الثالثةالصية  نال ظ أنه يف   ا -ٔ

 ابلواو( واليت وردت يف ) النعاـ و ص ( مل أتت  ين ىن نن منصيغة ) 
 فاجعلها رابطا لك حبيع ال تلتبس عليك.

دة  احلاء( و  خم حم( وبعجل ا يف سورة ؽ )  جخ محبعجل ا يف أوؿ درمي )  -ٕ
 .ئيقاعجلة الرتتيب اذلجا( على  خمدة )  الشني( قب  جخ)

 هل ُّٱ(:ٚٔفسط يف سورة ااسراء اةءة ) وا جلة درةفوردت  ( ِدَة اْلُسُروفِ  أدا )

 َّ  حي جي ٰه مه جه هن من خنحن جن مم خم  حم جم
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها

َة اْلُسُروفِ  )أدا  َلُهه دِّ  ءس (  –يف الاور ) طه  در ففوردت  ( قَػبػْ
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 نئ مئ زئ رئّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱٱ -ٔ
 .طٍ َّ زب رب يئ ىئ

 .يس َّ زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ  -ٕ
 يب( يف طػػه، و ) ُّال ػػظ أءضػػا ورود كلمػػات ابجلمػػع يف ادلوضػػعني )  الضػػبط /
 .( ابجلمع مب( يف ءس فاربطها دع كلمة ) رت

ءس ( فال تناا ا. –َساء الاورتني ءتكوف فسط دة  رفني ) طه : ال ظ أثنيا  
َة اْلسُ  ِدة قَػْبِلهِ  أدا ) فسط يف سورة السصص اةءة  وا جلة درةفوردت  ( ُروفِ دِّ

 ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ(:ٛٚ)

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه
 ، و ي يف قصة قاروف.قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها

ػْة اْلُسػ قػاؿ تعػاىل يف سػورة ءػس ) دلسة بيانيـة / َلُهه دِّ (( بينمػا ُٖٔروِف )َكػْه أَْ َلْكنَػا قَػػبػْ
ػػة قَػػػْرٍف ) ورد يف النعػػاـ ) َكػػْه أَْ َلْكنَػػا ِدػػة  (( والاػػججلة )َٙكػػْه أَْ َلْكنَػػا ِدػػة قَػػػْبِلِهه دِّ

َة اْلُسُروِف )  (( فما الفرؽ؟ وكيف نفهمه؟ٕٙقَػْبِلِهه دِّ
( تفيجل ابتجلاء الغاءة ليات اسػتغراقية، االسػتغراقية يف الشػروط الػيت ذكر  ػا:  دة )

رلرورة نكػرة ودبتػجلأ أو فاعػ  أو  ئػب فاعػ  وُتاػبق بنفػي أو شػبه نفػي. أدػا أف تكوف 
ابتجلاء الغاءػة أقػوؿ انطلسػت دػة  ػ ا ادلكػاف إىل  ػ ا ادلكػاف  ػ  ذكػر  أكثػر دػة دػرة 

( فصلت( ابتجلاء الغاءة فيها التصاؽ بينما لو قػاؿ ٓٔ)َوَجَعَ  ِفيَها َرَواِسَي ِدة فَػْوِقَها )
كػوف قرءبػاً وقػجل ءكػوف بعيػجلاً، دػة قػبلهه ابتػجلاء دػة الػزدة الػػ ي قػبلهه  ػ ا الػزدة قػجل ء

( الػػ ءة ءاػػبسو ه دباشػػرة  ِدػػة قَػػػْبِلِهه  ػػو ألصػػق بػػه وأقػػرب إلػػيهه. يف آءػػة النعػػاـ )
  ابتجلاء دة  لالء ولو قاؿ قبلهه رتم  السرءب والبعيجل.

 لكة ءبسى الالاؿ دلاذا دة قبلهه؟
( ءسػوؿ دػة قػبلهه  دػة ) اءة أقرب فربنا دلا أييت بػضلة قلنا دة قبلهه ءع  ابتجلاء الغ



 ٛٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ءكوف فيها هتجلءجل وتوعجل أكػِب، فػإ الؾ السرءػب فيػه هتجلءػجل أكػِب دػة إ ػالؾ البعيػجل يف 
الػػزدة الاػػحيق. ءكػػػوف قرءبػػاً دنػػػك وشػػو جل و ػػػو أردع وأدؿ علػػى العػػػِبة دػػة الزدػػػاف 

ب ودلػا ءكػوف أقػ  ( الػيت  ػي أقػر  دػة الاحيسة. ال ظ دلػا ءكػوف هتجلءػجل كبػ  أييت بػػ )
ػْة اْلُسػُروِف أَنػَُّهػْه إِلَػْيِهْه اَل ءَػْرِجُعػوفَ  َي فها. قاؿ يف ءس ) َلُهه دِّ (  أملَْ ءَػَرْوا َكْه أَْ َلْكنَػا قَػػبػْ

َة اْلُسُروِف ) ( الاججلة( ادلفروض اةف التهجلءجل ٕٙ)َأَومَلْ ءَػْهجِل ذَلُْه َكْه أَْ َلْكَنا ِدة قَػْبِلِهه دِّ
(.  ( الاػػػػججلةٕٙيف َدَاػػػػاِكِنِهْه ِإفَّ يف َذلِػػػػَك َةاَيٍت أَفَػػػػاَل َءْاػػػػَمُعوَف )َْيُْشػػػػوَف  أشػػػػجل )

قرءبوف دػنهه. قػاؿ ْيشػوف يف داػاكنهه أى للػ ءة ُعػ ِّبوا. ال شػك أنػك دلػا ءػجلخ  يف 
دار ادلع بني أدور يف نفاػه أدعػى للموعظػة وقػاؿ إف يف ذلػك ةايت دػا قاذلػا يف ءػس 

َأَوملَْ ءَػَرْوا أَ َّ َنُاوُؽ اْلَماء ِإىَل  ( ) أََفاَل ءُػْبِصُروفَ  ( وبعجل ا قاؿ ) أََفاَل َءْاَمُعوفَ  مث قاؿ )
( ٕٚاْلَْرِض اجْلُػػػػُرِز فَػُنْاػػػػرُِج بِػػػػِه َزْرًعػػػػا أَتُْكػػػػُ  ِدْنػػػػُه أَنْػَعػػػػاُدُهْه َوأَنُفُاػػػػُهْه أَفَػػػػاَل ءُػْبِصػػػػُروَف )

لهه، ْيشػػػوف يف (  ػػػ ا فيػػػه هتجلءػػػجل ورػػػ ءر شػػػجلءجل. فػػػرؽ بينهػػػا وبػػػني دػػػة قػػػب الاػػػججلة
( فيمػػا  ػػو أشػػجل فيسػػّرعهه  دػػة قػػبلهه داػػاكنهه، إف يف ذلػػك ةايت.ولػػ لك ءسػػوؿ )

 (. د. فاض  الاادرائي)  (. أََفاَل ءُػْبِصُروفَ  )أََفاَل َءْاَمُعوَف( )
َدكَّنَّػػػػاُكْه يف )  ( دَّكَّنَّػػػػاُ ْه يف اَلْرضِ  ) اضػػػػبط دواضػػػػع / ٚٚ٘ٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 

 ؟.كرمييف السرآف ال ( اَلْرضِ 
 – النعػاـ يف الاػور ) دػر ف(  دَّكَّنَّاُ ْه يف اَلْرضِ  ) وردت / ٚٚ٘ٔاجلواب رقه 

 -(:احلج 
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٱُّٱ -ٔ

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت خت حت

 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -ٕ
ٱ.احلج َّ ىل مل يك ىك  مكلك اك يق
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  الضبط /
دػيه فاربطهػا دػع ادلػيه ال ظ دوراف  رؼ  (.... يي ىي  ني مي)  ـبعجل ا يف النعا

، قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه الاػػػورةعلػػػى  ـالنعػػػا
 يث  ىث نثوبضػػػبط  ػػػ ا ادلوضػػػع ءضػػػبط دوضػػػع احلػػػج الػػػ ي جػػػاء بعػػػجلا ) 

 (. ىف
ءة فوردت درة وا جلة فسط يف سورة العراؼ اة ( َدكَّنَّاُكْه يف اَلْرضِ  أدا )

 َّ  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مبٱُّٱ(:ٓٔ)

( َدكَّنَّاُكهْ ( دة كلمة ) كه، وأءضا نربط )  قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( يف نفس اةءة على  مت( دة كلمة )  كهدع )  

إال أنه مل  يف سورة ال ساؼ ثلع( يف دوضع  َدكَّنَّاُ هْ وردت كلمة )  دال ظة /
  جت هب مب خب حب جب ٱُّٱٱ(:ٕٙ( يف اةءة ) مث زثأيت بعجل ا ) 

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

ووردت يف  .َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس
 فانتبه اي لبيب. ابلكاؼ(  هب نفس اةءة أءضا كلمة )

ػَماء ) اضبط دواضػع / ٛٚ٘ٔسلاؿ رقه  ػجْلرَارًا َعلَػْيِهه الاَّ ػَماء)  ( دِّ  لَػْيُكهعَ  الاَّ
جْلرَارًا  ؟.يف السرآف الكرمي ( دِّ

 -ادلواضع  ي: / ٛٚ٘ٔاجلواب رقه 
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٱُّٱ -ٔ

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت خت حت

 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ -ٕ
ِد َّ مم خم  حم جم هل مل خل حل َ. 
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ٱ.ًِح َّ جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ -ٖ

  الضبط /
( و سػػػبت سػػػياؽ اةءػػػة  يػػػع ورد فيهػػػػا  خئ)  ابذلػػػاءأتػػػت النعػػػاـ يف سػػػورة  -ٔ

 ادلوافسػػػػػػة قاعػػػػػػجلة( فاربطهػػػػػػا دعهػػػػػػا علػػػػػػى  مت - جت - مب - نن)
 .واجملاورة

  ادلوضػػعني( وجػاء قبلهػا يف  ىلح ( أتػػت ابلكػاؼ ) و د ونػو بينمػا يف سػوريت )  ػ -ٕ
 يف اسه الاورتني.الواو ( وال ظ اشرتاؾ  رؼ  خلكلمة ) 
) الَنْػَهػػاُر  ( َرْػػِتِههْ  ََْػػِري ِدػػةالَنْػَهػػاُر  )دواضػػع  اضػػبط / ٜٚ٘ٔسػػلاؿ رقػػه 

يف السػرآف  (الَنْػَهػاُر  َرْتَػَهػا ََْػِري)  الَنْػَهػاُر ( َرْػِتِههْ  ََِْري ِدػة( )  َرْيِت  ََِْري ِدة
 الكرمي؟.

 ي ِدػػةََْػرِ  الَنْػَهػارُ )  و ( َرْػػِتِههْ  ََْػِري ِدػة الَنْػَهػػارُ  أدػا ) / ٜٚ٘ٔاجلػواب رقػه 
 -يف السرآف الكرمي، وكما ءلي: درة وا جلة( فك  وا جلة دة   ا الصية وردت  َرْيِت 
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٱُّٱ -ٔ

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت خت حت

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٕ
 .الزخرف َّ رث يت ىت متنت

ََْرِي قب  ) (الَنْػَهارُ ة )مكلفيهما  أتت  الو يجلءةمها  ادلوضعني  ءة  مالحظة /
يف السرآف و ي عة كالـ فرعوف عة نفاه دلا  الو يجلة(  ي  مت(، وكلمة ) ِدة

  دى قوده وخاطبهه.
ءونس  –يف الاور ) العراؼ  درات ثالث( فوردت  الَنْػَهارُ  َرِْتِههْ  ََْرِي ِدةأدا ) 

 -الكهف (: –
 خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
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  خمحم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف
 .األعراف َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ ىئ نئ مئ زئ رئ

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ٱُّٱ -ٖ
 مح جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب
 .الكُف َّ جس مخ جخ

  الضبط /
 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  الثالثةادلواضع  نضبط -ٔ

 فِ هْ كَ ي الْ ػفِ  سَ ونُ ءَ  اؼُ رَ عْ أَ  ***ي ػفِ  ةٌ ثَ اَل ثَ "  الَنْػَهارُ  َرِْتِههْ  ةََْرِي دِ  "
 (.عرؼ ءونس الكهف  : )ابجلملة اانشائية نضبطهاوشلكة أءضا 

(، وإذا كػػاف سػػياؽ  َرِْتَهػػا ِدػػةْ إذا كػػاف سػػياؽ اةايت عػػة اجلنػػة وصػػفاهتا أتػػت )  -ٕ
 (. َرِْتِههْ  ِدةاةايت عة أ لها أتت ) 

( وب ا لة تلتبس عليك، الَنْػَهاُر  َرِْتَها ََْرِي ِدة)  الثالثة ت يف   ا الاورأيمل  -ٖ
ِبعػػىن: أنػػػه إذا كنػػت تراجػػػع  فظػػك دػػػة  ػػػ ا الاػػور فتػػػ كر أنػػه جػػػاء فيهػػػا 

 ( فسط.الَنْػَهارُ  َرِْتِههْ  ََْرِي ِدة)
 -رزه هللا: الاااوي( فساؿ  َرِْتِههْ  ََْرِي ِدةو وؿ ضبط )  -ٗ

 هْ هَ افػْ " فَ ََْرِي  " جلِ عْ بػَ  ةْ دِ  أَْرَبعٍ ي ػفِ  ***"  َرِْتِههْ  ِدة"  اِبدلِيهِ ى تَ أَ  جلْ قَ وَ 
ـِ عَ نػْ الَ  ةِ ورَ ي سُ ػفِ   اؼْ خَ   ُ غَ  فِ هْ كَ الْ وَ  سَ ونُ ءُ وَ  *** اؼِ رَ عْ الَ وَ  ا

يف سورة  اخلادسوادلوضع اليت ذكرهتا  الربعةدرات:  مخس( فوردت  َرِْتِههْ  ِدةأدا ) 
 مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ(:ٙٔ) اةءة الزدر

 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  ونضبطها َّ  رن مم ام يلىل

 رْ ػدَ زُّ ػال اـِ عَ نػْ أَ  فَ هْ كَ  سَ ونُ ءُ  ؼَ رَ عَ ***  رْ رَ الجلُّ  يَ غِ  ابَ ايَ  ةٌ اَ مخَْ "  َرِْتِههْ  ِدة "
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 دةالػػػزاي قاعػػػجلةعلػػػى  ونضػػػبطها(  َرْػػػِتِههْ  ِدػػػةوَ )  ابلػػػواويف الزدػػػر أتػػػت  / ٔمالحظـــة 
 (.َرِْتِههْ  ِدة. إذ أ ا ادلوضع الخ  يف ترتيب الاور اليت وردت فيها )ادلتأخر للموضع
( درة وال داعي ٖٗ) وثالثوف أربع(  الَنْػَهارُ  َرِْتَها ََْرِي ِدةوردت )  / ٕمالحظة 
 حلصر ا.

سرآف الكرمي يف فسط يف ال درة وا جلة( واليت وردت  الَنْػَهارُ  َرْتَػَها ََْرِيبسي لجلءنا ) 
  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ(:ٓٓٔسورة التوبة اةءة )

 ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم

قاعجلة العناءة ابةءة على  ونضبطها َّ ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه
 (...... مل خل، وت كر ا لجلى ) الو يجلة
ة و ػي اةءػة الو يػػجل(  َرْتَػَهػػا ََْػرِي مجيػع السػراء إال ابػػة كثػ  ) عنػػجل آءػة التوبػة فائـدة /

 ( فمػػػػا الفػػػػرؽ؟ َرْتَػَهػػػػا ةْ ِدػػػػ( ويف السػػػػرآف كلػػػػه )  َرْتَػَهػػػػا ََْػػػػرِي الػػػػيت جػػػػاءت  كػػػػ ا )
 -:رأايفللمفارءة 

 ََْػػرِي قصػػور ه يف اجلنػة و ) ( أي أف ال ػار تنبػع دػػة رػت َرْتَػَهػػا ةْ ِدػ أف ): أوذلمـا
ري رت السصور ( أي تنبع َرْتَػَها  .دة بعيجل َو

بعيػجلا عػة السصػور و ػ ا ابلناػبة للسصػور  ( أي َػري َرْتَػَهػا ةْ دِ  أف ) :التفسري الثاين
السرءبػػػة دػػػة أرض اجلنػػػة  ( أي رتهػػػا دباشػػػرة و ػػػ ا ابلناػػػبة للسصػػػور ) رتهػػػا و العاليػػة

النعػػيه  قصػػور عاليػػة وقصػػور قرءبػػة دػػة أرض اجلنػػة ليتنػػوع ولكػػ  وا ػػجل دػػة أ ػػ  اجلنػػة
 .ابدلناَر ادلاتلفة

َيػجلث ابلناػبة لكػ  (  َرْتَػَهػا ََْرِي ) ( و َرْتَػَها ةْ دِ  يََْرِ  ) والراجح وهللا اعله أف
تنبػػع دػػة رتػػه  ربعػػة اَا ػػات فالنػػاَر دػػة شػػرفته ءػػرى ال ػػارأ السصػػور فػػإف لكػػ  دبػػىن

 ال ار َري وقجل نبعت دة بعيجل. وهللا أعله وإذا نظر دة النا ية الخرى ءرى
اةايت الاػابسة تتحػجلث عػة  ( الَنْػَهػارُ  ِههْ َرْتِ  ََْرِي ِدة : )( يف قوله َرِْتِههْ  ِدة )
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أدػػػػا  ػػػػ ا اةءػػػػة فتتحػػػػجلث عػػػػة  وأ ػػػػ  اجلنػػػػة يف قصػػػػور ه ءنظػػػػروف دػػػػة أعلػػػػى ادلنػػػػاَر
وال ػػار َػػري دػػة رػػتهه و ػػه  أنفاػػهه و ػػه ْيشػػوف يف طرقػػات اجلنػػة أصػػحاب اجلنػػة
ي وءركبػػوف الػػزوارؽ  يػػع جيػػر  ادلػػاء وءنظػػروف يف قػػاع النهػػر وءػػروف اجلمػػاؿ ْيشػػوف علػػى

أدػػاين البشػػر  يػػع ءتحسػػق  وادلشػػي علػػى ادلػػاء والطػػ اف يف اذلػػواء دػػة ادلػػاء دػػة رػػتهه
طػ  خضػر تاػرح يف  أرواح الشػهجلاء يف  واصػ : ) كما يف احلػجلءع الط اف يف اجلنة

 .( ف فيها ولجلءنا دزءجلءو ءشا ذله داوغ  ه. )  ( و  ا للشهجلاءاجلنة 
 ؟.يف السرآف الكرمي ( َناُ هَفَأْ َلكْ  كه درة وردت ) / ٓٛ٘ٔسلاؿ رقه 
 – النعػػاـ يف الاػػور ) ثػالث دػػرات(  َفَأْ َلْكنَػػاُ ه ) وردت / ٓٛ٘ٔاجلػواب رقػػه 

 -(:الشعراء  –النفاؿ 
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٱُّٱ -ٔ

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت خت حت

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ٱُّٱ -ٕ
 .ألًفالا َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ

ٱ.الشعراء َّ خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من حنخن  جن  ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
وبعػػػػجل ا يف النعػػػػاـ  ( جتوالنفػػػػاؿ )  يف النعػػػاـتشػػػابه الػػػػ ي أتػػػػى بعػػػػجل ا   -ٔ

عػػػني ( دػػػع  متدػػػة  كلمػػػة ) العػػػني ( نػػػربط مث  هت مت خت حت)
دػػة كلمػػة  الفػػاء( نػػربط  ِّ ُّ َّاـ، وبعػػجل ا يف النفػػاؿ ) عػػالن
ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه  قاعػجلةعلػى اؿ فػالن فػاء( دع ِّ ُّ)

 .دع  رؼ دة اسه الاورة
 ( بعجل ا. ٍّأتت يف الشعراء سلتصرة بال كلمة )  -ٕ
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 - قَػػْر ً ِدػة بَػْعػجِلِ ْه  أَْنَشْأ َ مُثَّ  – َوأَْنَشْأ َ  ) اضبط دواضع / ٔٛ٘ٔسلاؿ رقه 
 ( يف السرآف الكرمي؟. آَخرِءةَ  قُػُرو ً 

 -ادلواضع  ي: / ٔٛ٘ٔاجلواب رقه 
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٱُّٱ -ٔ

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت خت حت

 .املؤوٌِن َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٕ

 جي ٰه مه جه  هن من خنحن جن مم خم حم ٱُّٱ -ٖ
ٱ.املؤوٌِن َّ  مئ هي مي خي حي

  الضبط /
 (.  ّٰ ِّادللدنوف )  دوضعي(، بينما  حت)  ابلواويف النعاـ  -ٔ
( ميدػػة ادللدنػػوف ) الثػػاين( بينمػػا ادلوضػػع  مئادللدنػػوف )  أوؿو  دوضػػع النعػػاـ -ٕ

 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى  ونضبطها
 خلٱُّٱ(: ٔٔ( يف سورة النبياء اةءة ) َوأَنَشْأَ  بَػْعجَلَ ا قَػْوًدا آَخرِءةَ وردت )  مالحظة /
على  ونضبطها َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة
ِإْف َ َ آ ( )  ِسْحٌر دُِّبنيٌ  ِإْف َ َ ا ِإالَّ اضبط دواضع )  / ٕٛ٘ٔسلاؿ رقه 

 ( اليت وردت يف سورة النعاـ؟. َأَساِطُ  اَلوَِّلنيَ  ِإالَّ 
 -ادلواضع  ي:/  ٕٛ٘ٔاجلواب رقه 

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حط مض

 خفحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص ٱُّٱ -ٕ
 جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق مف
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ٱ.األًعام َّ من خن حن جن  مم خم حم

  الضبط /
( جس( وردت يف  ػ ا اةءػة كلمػػة ) مض خض حض جض مص)  الوؿيف ادلوضػع  -ٖ

( وبضػػبط  ػػ ا ادلوضػػع  الاػػحر ءكتػػب يف قرطػػاس: ) اجلملػػةفاضػػبطها بػػ ا 
 (. خن حنال ي ُخته )  الثاينُءضبط 

(( اللمػس ءكػوف ٚيف ِقْرطَػاٍس فَػَلَمُاػوُا ِلَءْػجِلءِهْه ) َولَػْو نَػزَّْلنَػا َعَلْيػَك ِكتَػاابً  ) فائدة /
( دع أف   ا دعلػـو بجلا ػة دػة قولػه  لءجل ه ابليجل خاصة فِلَه  جلد هللا اللمس بسوله )

 .)فلماوا(؟
إف اللمس  و وضع اليجل على شيء دا للتأكجل دػة وجػودا أو دلعرفػة َػا را وكلمػة 

جل اللمػس ابليػجل ليلكػجل دعػىن اللمػس  ػ  اللمس تجلؿ على اسػتعماؿ اليػجل ولكػة هللا قيػ
ال ءتػو ه أنػػه أراد اجملػػاز فُيصػػرؼ اللمػػس إىل التأدػ ، ال بػػ   ػػو اللمػػس ابليػػجل ويف  ػػ ا 

 أتكيجل على دعانجلهته ودكابرهته.
 ؟.(ِإلَْيه  - َعَلْيهِ  نُػّزِؿَ  - أُنزِؿَ َلْوال  ) اضبط دواضع / ٖٛ٘ٔسلاؿ رقه 
  / ٖٛ٘ٔاجلواب رقه 

 -هللا تعاىل: قاؿ الاااوي رزه
ــال َعــَددتُــوُ  بِــأَلِــفٍ  ( أُنْــزال لَــْوال ) بـَْعـدِ  ِمـنْ  ( آيَـةٌ  َو)  ُمـَحــصِّ

 نُـِسـي َمــا اْلَعْنَكـبُـوتِ  ِفـي َورَابِـعُ  يُـونُـسِ  َوَحــْرفُ  الرَّْعـدِ  ِفـي فَاثـْنَـانِ 
 ُمـــَراِدي َعـالِـًمـا َمَقـالِـي ْفـَهـمْ َفا بِـاإِلْفــَرادِ  يَـْقــَرأُ  لِـَمــنْ  َوْىــوَ 

 -(:خئ حئ جئ  يي ىي ني( )  حل جل مك لك خك حك ) مواضع
 مم خم حم جم  هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -1

 .ءونس َّ  من خن حن جن
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 مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -2
 .الرعجل َّ يئ  ىئ نئ

 خم حم  جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق  مف  ٱُّٱ -3
 .الرعجل َّ من خن حن جن مم

  حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱ -4
 .العنكبوت َّ مت خت

 / الضبط
الرعػػػػػجل  –يف مجيػػػػػع دواضػػػػػع السػػػػػرآف ) ءػػػػػونس  دفػػػػػرد كػػػػػ ا  ( مك)  ورد لفظػػػػػة -ٔ

 ونضػبط ابجلمػع،(  جئ(، إال يف سورة العنكبوت وردت لفظة )  ادلوضعني
، اضػػافة اىل أنػػه أتػػػت قاعػػجلة العناءػػػة ابةءػػة الو يػػجلة دوضػػع العنكبػػوت علػػى

 (. جئس اةءة فاربطها دع كلمة ) ( يف نف حببعجل ا كلمة ) 
( يف  يي ىي ميوتشػػابه الػػ ي أتػػى قبلهػػا )  دػػرتنييف سػػورة الرعػػجل أتػػت  -ٕ

( ويف  رئ ّٰ ِّ ) الوؿ، أدػػا الػػ ي أتػػى بعػػجل ا يف ادلوضػػع ادلوضػػعني
علػػػػػػػى  ونضػػػػػػػبطهما(  خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل)  الثػػػػػػػاين

 (. خلدة )  الساؼ( قب   ِّدة )  اذلمزة: قاعجلة الرتتيب اذلجائي
ابػػػة  برواءتػػػه عػػة عاصػػه و شػػعبة ( وأ ػػ  اافػػػراد  ػػه )  بِػػػاِافػْرَادِ  ءَػْسػػػرَأُ  ِلَمػػةْ  ْ ػػوَ وَ  ) -ٖ

 (. خلفو  الكاائيو  ززةو كث  
ولكػػػ  سأتوسػػػع يف  ػػػ ا ادلوضػػػع  ػػػ   ػػػ ا فيمػػػا خيػػػص شػػػرح أبيػػػات الاػػػااوءة، 

 وضح مجيع ادلواضع.أ
 ثين –النعػاـ  ثيندػرات يف السػرآف )  ثػالثوردت  مهػزة( بال  نُػّزِؿَ َلْواَل )  دواضع
دواضػع  مثانيػةوردت يف السػرآف  ابذلمزة(  أُنزِؿَلْوال أدا دواضع )  ،الزخرؼ ( –الفرقاف 

يف شػػر ي لبيػػػات  جلاءػػة ادلػػػر ب وفيمػػا ءلػػػي سأسػػتعرض علػػػيكه  أربعػػػةذكػػرت دنهػػا 
 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى ونضبط ك  ادلواضع ابلبيات التالية  الخرى، الربعة
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  يف اْلُسْرآفْ  مَهَْزةٍ  َباَل  َثاَلثَةٌ "  نُػّزِؿَ  َلْوالَ " 
ـِ  َثين وَ  الزُّْخُرؼِ  يف     (ٔ)واْلُفْرقَافْ  الَنْػَعا

  " َلْوال أُنزِؿ " ذْلَْمزَةِ ابِ  َويف َغْ َِ ا َجاءَ 
َها َدَواِضعٍ  مَثَانِيةُ    ُأْكِم  َوبَػْعجَلَ ا اْلَعْنَكبُػْوتُ  ِدنػْ

ـُ    ْوُنس َوُ ْوٍد بِتَػْرتِْيِب اْلُسْرآفْ ءػُ  ػِ ل َأوَّالً  ااْلنْػَعا
 (ٕ)اْلُفْرَقافْ  َكَ ا اثْػنَػَتافِ  اْلرَّْعجلِ  َويف  

 -:مهزة( بال  نـُزِّلَ َلْواَل )  مواضع
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من ُّٱ -1

 .النعاـ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ملخل حل جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -2

 .الفرقاف َّ  حم جم هل

 .الزخرؼ َّ حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٱُّٱ -3

( إال يف  اْلُسْرآفْ  دعها كلمة ) ورد مهزة( بال  نُػّزِؿَ  ك  ادلواضع اليت أتت فيها ) فائدة /
( ٰى( وانتبػػه أف كلمػػة )يه ىه مه( أتػػت دعهػػا )  ادلوضػػع الثػػاين سػػورة النعػػاـ )

 يف نفس اةءة. درتنيتكررت 
 أربعة ذكرت دنها ) مثاف دراتآف واليت وردت يف السر  ابذلمزة ( أُنزِؿَلْوال أدا دواضع ) 

 -الخرى: الربعة( وفيما ءلي أستعرض  يف شر ي لبيات  جلاءة ادلر ب
 .النعاـ َّخكلك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ  مع جع مظُّٱ -1

                                       
(. الفرقاف – النعاـدة سوريت )  اضع الثانيةادلو  ( أي أ ا وردت يف ٔ(  

.الفرقافو الرعجل يف سوريت  درتنيوردت " أي  ك ا ترتيب الاور يف السراف، و برتتيب السرآف " (  ٕ(  
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 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -2

 . ود َّ  خم حم جم هل مل خل حلجل مك لك حكخك جك  مق حق مف

 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك  ٱُّٱ -3
 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 .الفرقاف َّ هت مت خت حت جت هب مب  خب حبجب هئ

 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -4

 .الفرقاف َّ حي  جي يه ىه مه جه ين

 -فركزوا دعي: قاعجلة الضبط ابحلصروالف نضبط مجيع ادلواضع الاابسة على 
 –  ود – ءونس – النعاـ أوؿ)  يف درات ست وردت(  َعَلْيهِ َلْوال أُنزَِؿ )  -ٔ

 -:قاعجلة الضبط ابلشعر على ونضبطها ( العنكبوت – درتني الرعجل

ـُ   ءُػْوُنس َوُ ْوٍد  لػِ  (ٖ)أَوَّالً ااْلنْػَعا

 يف اْلرَّْعجِل َواَل تَػْنَاى اْلَعْنَكبُػْوتْ  اثْػنَػَتافِ وَ  
 -الرعجل (: ودوضعي –( يف ) ءونس  آءَةٌ أتت كلمة )  ( َعَلْيهِ )  بعجل -ٕ

  يف ءونسِ  " آءَةٌ  بَػْعجَلَ ا ُقْ  "
 اْلرَّْعجِل أُذَكِّرُْكْه بػَِها َونَػْفِاي َدْوِضَعيِّ  َكَ ا

قػػػػاف، لكػػػػة يف النعػػػػاـ قبلهػػػػا أتػػػػت الفر  أوؿالنعػػػػاـ و  أوؿ(  َدلَػػػػكٌ أتػػػػت كلمػػػػة )  -ٖ
( أف نػػػربط  إِلَْيػػػهِ  ( و ) َعَلْيػػػهِ  ) ونضػػػبط(،  إِلَْيػػػهِ  (، ويف الفرقػػػاف أتػػػت )َعَلْيػػػهِ )

 ػرؼ دػػة ادلوضػع ادلتشػػابه قاعػجلة ربػػط اـ علػى عػػالن عػني( دػػع  َعَلْيػهِ  ) عػني
( إِلَْيػهِ ( أتػت يف الفرقػاف ونربطهػا دػع ) إِلَْيػهِ  ) إذف، دع  رؼ دة اسه الاػورة
زٌ  إِلَْيهِ  َأْو ءُػْلَسىاليت وردت بعجل ا آبءة )   -:قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  َكنػْ

                                       
.دة سورة النعاـ ابدلوضع الوؿ( أي أ ا وردت  ٖ(  



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٛ 

ـْ  أوَّؿَ "  َدَلكٌ  " َجاَءتْ "  َعَلْيهِ  " بَػْعجلَ   الَنْػَعا
ـْ  اْلُفْرقَافِ  أوَّؿَ "  َدَلكٌ  " قب "  ِإلَْيهِ  " وق   (ٗ)ذِِْ َكا

  اـْ عَ الَنػْ  َعنْيِ " َدَع  َعَلْيهِ  " َعنْيْ نَػْرِبُط 
ـْ  ايَ "  ِإلَْيهِ  " ِإَذْف يف اْلُفْرقَاِف أََتتْ     ِكَرا

 َدَع الَّيِت بَػْعجَلَ ا"  ِإلَْيهِ  " ْرِبطاوَ 

زٌ  ِإلَْيهِ  َأْو ءُػْلَسى "  (٘)اَفاَل َتْاهَ "   َكنػْ
ػػػػزٌ ( يف  ػػػػود أتػػػػت )   َعَلْيػػػػهِ وبعػػػػجل )  -ٗ ( و ػػػػو و يػػػػجل بػػػػ ا الصػػػػيغة، وبعػػػػجل ا يف  َكنػْ

قاعػػجلة علػػى  ادلوضػػعنيكػػال   ونضػػبط( و ػػ ا أءضػػا و يػػجلة  آاَيتٌ العنكبػػوت ) 
 -:العناءة ابةءة الو يجلة
زٌ   " ُقْ  " َعَلْيهِ  َوبَػْعجَل "   " يف ُ ْوٍد ءَػْبجُلو  َكنػْ

 (ٙ)أََتْت فَػْردُ "  آاَيتٌ  ِت "َوبَػْعجَلَ ا يف اْلَعْنَكبُػوْ  
َنا "أتت َوَأِخْ اً  -٘  اهونضػبط ( اْلَماَلِئَكػةُ وجػاء بعػجل ا )  الفرقاف ثلعفردا يف  " َعَليػْ

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى 
ػزٌ   ػود تسػجلدت كلمػة )يف سورة  -ٙ الفرقػاف فبػالعكس  أوؿ( ويف  َدلَػكٌ ( علػى )  َكنػْ

ػػػ ( قبػػػ  ) َدلَػػػكٌ أتػػػت كلمػػػة )  قاعػػػجلة الرتتيػػػب أوال علػػػى  ونضػػػبطهما(،  زٌ َكنػْ
زٌ دة )   الكاؼ: أف اذلجائي ػزٌ ( فأتػت )   َدَلكٌ دة )  ادليه( قب   َكنػْ  أوال(  َكنػْ

ػزٌ  ) كػاؼالفرقاف، وأءضػا نػربط   وؿأيف  ود وأتخرت يف  ( يف سػورة  ػود  َكنػْ

                                       
(.نُػّزَِؿ )  مهزةثنيها بال  رقافالفدواضع يف  ثالثة، لنه توججل لجلءنا الفرقافدة سورة ادلوضع الوؿ ( أي  ٗ(  
.(    تت كر أف إليه أتت قبلها كنز إليه ءلسى أوبجلأت اةءة اليت بعجل ا بػ ) (  ٘(  

.و يجلة( و ي أءضا  آايتٌ ( ) َعلَْيِه أتى بعجل )  العنكبوت، ويف و يجلة( و ي  َكنػْزٌ أتت )    ود( يف َعلَْيِه ( أي بعجل )  ٙ(  



 ٜٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( علػػػػػػى  مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ) كافػػػػػػاتدػػػػػػع  
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة

نَػا( و ) إِلَْيػهِ دػرات، وكلمػة )  سػت( أتػت  َعَلْيػهِ أف كلمػة ) : واخلالصة -ٚ ( أتػت َعَليػْ
يف  ػػود  والكنػػز، دػػر ف(  َدلَػػكٌ دػػرات وكلمػػة )  ثػػالث(  آءَػػةٌ فػػردا، وكلمػػة ) 

 -:البيتني التالينييف العنكبوت و ي دوضحة يف  وآايتيف الفرقاف  وادلالئكة
 " أََتْت فَػْرَدا َناَعَليػْ  " " إَِلْيهِ  " وَ  ِستَّةٌ  " َعَلْيهِ  "

 َوَرَدا اثْػنَػَتافِ  " َدَلكٌ  َو " َثاَلثَةٌ  " آءَةٌ  "
زٌ  "   " يف اْلُفْرَقافِ  اْلَماَلِئَكةُ  "َو  " لِػػ ُ ْودٍ  َكنػْ
 " أََتْت فِػي اْلَعْنَكبُػْوِت َفاْتَِّبْع بَػَياين  آاَيتٌ  " 

 ؟.آف الكرمييف السر  ( لَُّسِضَي الْدرُ  كه درة وردت ) / ٗٛ٘ٔسلاؿ رقه 
 -:يف النعاـ كالمها در ف(  لَُّسِضَي الْدرُ  ) وردت / ٗٛ٘ٔاجلواب رقه 

 حك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  لك خك

 حض جض خصمص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ  مض خض

 الضبط /
(  خص حص)  الثػػػاين( وبعػػػجل ا يف  خك حك جك)  الوؿبعػػػجل ا يف ادلوضػػػع 

(  خص حصدػػػة )  اليػػاء، ونػػػربط ؿأو الـ ( دػػع  خك حك) دػػػة  الػػالـنػػربط 
 .قاعجلة ادلوضع الوؿ والثاينعلى  ػيثن ايءدع 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ 

 َولَػػػػوْ ) (  َدَلًكػػػػا أَنَزْلنَػػػػا َولَػػػػوْ  ) ط اةءتػػػػني ادلتتػػػػاليتنياضػػػػب / ٘ٛ٘ٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 
 ؟.( دة سورة النعاـ َدَلًكا َجَعْلَنااُ 

 -اةايت  ي: / ٘ٛ٘ٔاجلواب رقه 

  لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ ٹٱٹٱُّٱ

 ٩ - ٨األًعام/  َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل

  الضبط /
 اجلػيه( قبػ   أَنزَْلنَػادػة )  اذلمػزة(:  َجَعْلَنااُ )  الثاينويف  ( أَنزَْلَنا)  الوؿادلوضع يف  -ٔ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  َجَعْلَنااُ دة ) 
( علػػػػى  خفكلمػػػػة ) فاربطهػػػػا دػػػع   الوىل( يف االءػػػػة  معأءضػػػاً ال ػػػػظ كلمػػػة )  -ٕ

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة
 (. ملواةءة الثانية تكررت كلمة )  -ٖ

دا الفرؽ بني أنزلنا ونزّلنا يف آءيت سورة النعاـ )َوَلْو نَػزَّْلَنا َعَلْيػَك ِكتَػااًب يف  دلسة بيانية /
( َوقَػػاُلوْا لَػػْوال ٚالَّ ِسػػْحٌر دُّبِػػنٌي )ِقْرطَػػاٍس فَػَلَمُاػػوُا ِلَءْػػجِلءِهْه َلَسػػاَؿ الَّػػِ ءَة َكَفػػُروْا ِإْف َ ػػػَ ا إِ 

( َولَػػْو َجَعْلنَػػاُا َدَلًكػػا ٛأُنػػزَِؿ َعَلْيػػِه َدلَػػٌك َولَػػْو أَنزَْلنَػػا َدَلًكػػا لَُّسِضػػَي الْدػػُر مثَّ اَل ءُنظَػػُروَف )
ََعْلَناُا َرُجاًل َوَلَلَبْاَنا َعَلْيِهه دَّا ءَػْلِبُاوَف )  -:( يد.فاض   الاادرائ ) ((؟ٜجلَّ

ويف  ( نزّلنػػػا )الاػػػلاؿ عػػػة آءتػػػني دتصػػػلتني يف سػػػورة النعػػػاـ قػػػاؿ تعػػػاىل يف الوىل 
َوَلْو نَػزَّْلَنا َعَلْيػَك ِكتَػااًب يف ِقْرطَػاٍس فَػَلَمُاػوُا ِلَءْػجِلءِهْه َلَسػاَؿ  ) قاؿ تعاىل (، أنزلنا )الثانية 

ُلوْا لَػْوال أُنػزَِؿ َعَلْيػػِه َدلَػٌك َولَػْو أَنزَْلنَػا َدَلًكػػا ( َوقَػاٚالَّػِ ءَة َكَفػُروْا ِإْف َ ػػَ ا ِإالَّ ِسػْحٌر دُّبِػػنٌي )
ََعْلنَػػاُا َرُجػػاًل َوَلَلَبْاػػػَنا َعلَػػْيِهه دَّػػػا ٛلَُّسِضػػَي الْدػػُر مثَّ اَل ءُنظَػػػُروَف ) ( َولَػػْو َجَعْلنَػػاُا َدَلًكػػػا جلَّ

خاصػػة يف  -(، نػػّزؿ أ ػػه وآكػػجل  أفعػػ  ( وأنػػزؿ ) فّعػػ  . عنػػجل  نػػّزؿ )( (ٜءَػْلِبُاػػوَف )
دة أنزؿ كمػا ءاػتعم  السػرآف وّصػى وأوصػى: ءاػتعم  وّصػى يف  -االستعماؿ السرآين

ُقْ  تَػَعاَلْوْا أَْتُ  َدا َ رَّـَ رَبُُّكػْه َعلَػْيُكْه َأالَّ ُتْشػرُِكوْا بِػِه  الجلنيا )أدور الجلءة وأوصى يف أدور 



 ٕٜ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ًئا َواِبْلَواِلجَلْءِة ِإْ َاػاً  َواَل تَػْستُػلُػوْا َأْوالَ  ُ ػْه َواَل تَػْسرَبُػوْا َشيػْ ػْة إْدػاَلٍؽ ضلَّْػُة نَػػْرزُُقُكْه َوِإايَّ دَُكػه دِّ
ـَ اّلُ ِإالَّ اِبحْلَػػقِّ َذِلُكػػػْه  َهػػػا َوَدػػا َبطَػػَة َواَل تَػْستُػلُػػوْا الػػػنػَّْفَس الَّػػيِت َ ػػرَّ َََهػػَر ِدنػْ اْلَفػػَواِ َش َدػػا 

َوَوصَّى ِبَا إِبْػػرَاِ يُه بَِنيػِه َوءَػْعُسػوُب اَي بَػِ َّ  ) ( ( النعاـَٔ٘ٔوصَّاُكْه ِبِه َلَعلَُّكْه تَػْعِسُلوَف )
َنا  ( ) ( البسػػرةٕٖٔ) ِإفَّ اّلَ اْصػػَطَفى َلُكػػُه الػػجلِّءَة فَػػاَل َمُػػوُتةَّ َإالَّ َوأَنػػُته دُّْاػػِلُموفَ  َوَوصَّػػيػْ

نَاػػاَف ِبَواِلجَلءْػػِه ُ ْاػػًنا  اّلُ يف  ءُوِصػػيُكهُ  (، أوصػػى يف أدػػور ادلػػ اث ) ( العنكبػػوتٛ)اْاِ
( مل أتت أوصػػى يف أدػػور الػػجلءة إال  ( الناػػاءٔٔ) َأْواَلدُِكػػْه لِلػػ ََّكِر ِدثْػػُ  َ ػػظِّ الُنثَػيَػػػنْيِ 

 َوَأْوَصػػاين اِبلصَّػػاَلِة َوالزََّكػػاِة َدػػا ُدْدػػُت َ يِّػػا يف دػػوطة وا ػػجل اجتمعػػت الصػػالة والزكػػاة )
، وذكػػر  دػػرةٖٔ) : كػػّرـ أوسػػع دػػة أكػػـر الفػػرؽ بػػني اسػػتعماؿ صلّػػا  ( دػػرمي(. كػػّرـ وأكػػـر

(، كيػف تكػوف أ ػّه؟ ودلػاذا غػاءر  أنػزؿ ( سػيكوف دعنا ػا أ ػّه دػة ) نػّزؿ ) إذفوأصلا. 
تنزءػ  السرطػاس ءػو ي  ( َولَػْو نَػزَّْلنَػا َعَلْيػَك ِكتَػااًب يف ِقْرطَػاسٍ  ) بني الصيغتني؟ قاؿ تعػاىل

جل الرسوؿ وإدا أف ءنػزؿ بصورتني: إدا أف ءنزؿ السرطاس و جلا دة الاماء مث أييت إىل ء
به دلك مث ءالمه للرسوؿ. إذف تنزء  السرطاس و جلا أعجػب، أف ءنػزؿ السرطػاس دػة 

سػيكوف (  َولَػْو أَنزَْلنَػا َدَلًكػا )الاماء مث أييت بنفاه ليجل الرسوؿ عجيب، ادللك عاقػ . 
أ ػّه وآكػجل دػة إنػزاؿ دلػك ، أدرءة: قرطػاس و ػجلا عجيػب أف ءنػزؿ أو ءنػزؿ بػه دلػك 

ََعْلنَػاُا َرُجػاًل  )إذف كيفمػا أخػ   ا سػتكوف أعجػب مث قػاؿ و جلا  َولَػْو َجَعْلنَػاُا َدَلًكػا جلَّ
تنزءػ  السرطػاس أدػر َػا ر أدػا ادللػك فكيػف ءرونػه؟ تنزءػ   ( َوَلَلَبْاَنا َعَلْيِهه دَّا ءَػْلِبُاوفَ 

 السرطاس أ ّه وآكجل وأغرب دة تنزء  ادللك ل ا قاؿ نزّلنا وأنزلنا.
 (؟ وابحلق أنزلناه وابحلق نزل ادلع ى ىنا وقولو تعاى  ى سورة اإلسراء )ما الفرق بني

الفرؽ ليس يف ادلرتبة،  نا عنجل  فع  أنزؿ ونزؿ، أنزؿ فع  دتعػجلي ونػزؿ فعػ  الـز 
)نػزؿ دػة تلسػػاء نفاػه(. و نػػاؾ فػرؽ بػػني أنػزؿ ونػّزؿ، قاػػه ءسولػوف أنػػزؿ أي كلػه مجلػػة 

اة ردوا علػى  ػ ا السػوؿ وقػالوا ربنػا تعػاىل قػاؿ وا جلة ونّزؿ دنجماً لكػة قاػه دػة النحػ
( الفرقاف(. وقاه قالوا أنزؿ ٕٖ)َوَقاَؿ الَِّ ءَة َكَفُروا َلْواَل نُػّزَِؿ َعَلْيِه اْلُسْرآُف مُجَْلًة َواِ جَلًة )
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عػػاـ ونػػّزؿ خػػاص. قاػػه قػػالوا عمودػػاً أنػػزؿ ءكػػوف دلػػا أُنػػزؿ مجلػػة وا ػػجلة ونػػّزؿ ابلتػػجلرءج 
 اللوح اتفوظ إىل الاماء الجلنيا دفعة وا جلة.ول لك قالوا أنزؿ دة 

ءسولػػوف اانػػزاؿ عػػاـ ال خيػػص التػػجلرج أو غػػ  التػػجلرج لكػػة التنزءػػ   ػػو الػػ ي خيػػص 
لَػِة اْلَسػجْلِر ) ( السػجلر( أنزلنػاا دػة اللػوح ٔالتجلرج، نّزؿ الػ ي فيػه التػجلرج )ِإ َّ أَنزَْلنَػاُا يف لَيػْ

اؾ درا ػػ  لنػػزوؿ السػرآف الكػػرمي دػػة اللػػوح اتفػوظ إىل الاػػماء الػػجلنيا مجلػػة وا ػجلة،  نػػ
لكة ال ي ءبجلو أف الفرؽ بني نّزؿ وأنزؿ أنه اتفوظ إىل الاماء الجلنيا مث نزؿ دنجماً. 

نظػػػ  وصػػػى وأوصػػػى وكػػػّرـ وأكػػػـر ففػػػي ادلػػػواطة الػػػيت فيهػػػا توكيػػػجل  نػػػّزؿ تفيػػػجل اال تمػػػاـ
ف نػػّزؿ آكػػجل وأقػػوى يف وا تمػػاـ ابلاػػياؽ أييت بػػػ )نػػّزؿ( والػػيت دو ػػا أييت بػػػ )أنػػزؿ(. إذ

 دوطة اال تماـ أشجل دة أنزؿ. 
 . (؟ عليوأنزل  ( و) إليوأنزل  ما الفرق بني )طيب 

َويف َعػاٍد ِإْذ  ( يف الغالػب يف العسػوابت ) علػى ( وأتيت ) إىل ( أقػوى دػة ) على )
 ػػػي اسػػػتعالء ( وفيهػػػا دعػػػىن االسػػػتعالء  ( الػػػ ارايتٔٗ) أَْرَسػػػْلَنا َعلَػػػْيِهُه الػػػرِّءَح اْلَعِسػػػيهَ 

( فلياػػت كػػ لك وإ ػػا تفيػػجل دنتهػػى  إىل ولػػ لك كػػاف فيهػػا دعػػىن الشػػجلة والسػػوة، أدػػا )
(  لػػػوال أنػػػزؿ إليػػػه دلػػػك ( ) لػػػوال أنػػػزؿ عليػػػه دلػػػك ) الغاءػػة فسػػػط. ربنػػػا دلػػػا ءسػػػوؿ دػػػرة 

أُنػػزَِؿ َوقَػاُلوْا لَػػْوال  ) نال ػظ أف الاػػياؽ خيتلػف و نػػاؾ فػػرؽ بػني إليػػه وعليػه، قػػاؿ تعػػاىل
فيهػػػا هتجلءػػػجل،  ( ( النعػػػاـَٛدلَػػػٌك َولَػػػْو أَنزَْلنَػػػا َدَلًكػػػا لَُّسِضػػػَي الْدػػػُر مثَّ اَل ءُنظَػػػُروَف ) َعَلْيػػػهِ 

ـَ َوَْيِْشي يف اْلَْسَواِؽ لَػْواَل ) َدلَػٌك فَػَيُكػوَف  أُنْػزَِؿ إِلَْيػهِ َوَقاُلوا َداِؿ َ َ ا الرَُّسوِؿ أيَُْكُ  الطََّعا
َهػػا َوقَػػاَؿ الظَّػػاِلُموَف ِإْف ( َأْو ءُػْلَسػػى َٚدَعػػُه نَػػِ ءرًا ) ػػٌز َأْو َتُكػػوُف لَػػُه َجنَّػػٌة أيَُْكػػُ  ِدنػْ إِلَْيػػِه َكنػْ

( إذف نػػّزؿ  علػى الفرقػاف( لػػيس فيهػا هتجلءػجل. القػػوى ) (ٛتَػتَِّبُعػوَف ِإالَّ َرُجػاًل َدْاػػُحورًا )
 أقوى دة أنزؿ وعلى أقوى دة إىل. 

ََعْلَنااُ  كه درة وردت ) / ٙٛ٘ٔسلاؿ رقه   ؟.يف السرآف الكرمي ( جلَّ
ََعْلَنااُ  ) وردت / ٙٛ٘ٔاجلواب رقه   -(:الواقعة – يف الاور )النعاـ در ف(  جلَّ
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 .األًعام َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

ٱ.الِاكعة َّ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٱُّٱ -ٕ

ػػة قَػْبلِػػكَ  ) اضػػبط دواضػػع / ٚٛ٘ٔسػػلاؿ رقػػه  يف  ( َوَلَسػػجِل اْسػػتُػْهِزىَء ِبُرُسػػٍ  دِّ
 ؟.السرآف الكرمي

ة قَػْبِلكَ  ) وردت / ٚٛ٘ٔاجلواب رقه  يف  ثالث دػرات(  َوَلَسجِل اْستُػْهزِىَء ِبُرُسٍ  دِّ
 -(:النبياء  –الرعجل  – النعاـ الاور )

 حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مي خي

  مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ُّٱ -ٕ
 .الرعد َّ حس جس

  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك ٱُّٱ -ٖ
ٱ.بياءاألً َّ ىن نن

  الضبط /
  مك لكوالنبيػػػػػاء )  يف النعػػػػػاـ الطػػػػػرفني ) الوؿ والثالػػػػػع ( تطابسػػػػػا مػػػػػاـ -ٔ

(،  نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 مت خت  حت جت هببينمػػػػػا ادلوضػػػػػػع الوسػػػػػط ) الرعػػػػػػجل ( اختلػػػػػػف ) 

قاعػػػػػػجلة اخػػػػػػتالؼ علػػػػػػى  ونضػػػػػػبطه (.... جح مج حج مث هت
 .الوسط بني الطرفني ادلتشابني

( فلػة  النػػػبيػاء يف ادلسطػع الوؿ دػة اَسهمػا ) لنعػاـ والنال ظ اشرتاؾ سوريت ا -ٕ
 تلتبس عليك.

ُهه دَّػػا َكػػانُوْا بِػػِه  ) فائــدة / ػػة قَػْبلِػػَك َفَحػػاَؽ اِبلَّػػِ ءَة َسػػِاُروْا ِدػػنػْ َوَلَسػػجِل اْسػػتُػْهزِىَء ِبُرُسػػٍ  دِّ
 ( دا  و الفرؽ بني استهزأ بػ وسار دة؟ ( النعاـَٓٔءْاتَػْهِزُؤوَف )

 ( يد.فاض  الاادرائ )
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ُهه دَّػػػػا َكػػػانُوْا بِػػػػِه  ) ػػػة قَػْبلِػػػػَك َفَحػػػاَؽ اِبلَّػػػِ ءَة َسػػػػِاُروْا ِدػػػنػْ َوَلَسػػػجِل اْسػػػتُػْهزِىَء ِبُرُسػػػػٍ  دِّ
دػػرة سػارءة ودػػرة اسػػتهزاء.  نالػك أدػػراف يف اللغػػة ءػػ كراف  ( ( النعػػاـَٓٔءْاػتَػْهِزُؤوَف )

 يف االسػػػػػػتعماؿ السػػػػػػرآين: أواًل االسػػػػػػتهزاء عػػػػػػاـ سػػػػػػواء تاػػػػػػتهزئ ابلشػػػػػػااص وبغػػػػػػ 
َػػػُ وَ ا ُ ػػػُزًوا الشػػػااص ) َّْ ( الصػػػالة لياػػػت  ( ادلائػػػجلةٛ٘) َوِإَذا َ َدءْػػػػُتْه ِإىَل الصَّػػػاَلِة ا

قُػْ  أاَِبّلِ  ( ) ( البسرةَٖٕٔواَل تَػتَِّاُ َوْا آاَيِت اّلِ ُ ُزًوا ) شاصاً وإ ا أقاوء  وأفاعي  )
( إذف االسػػتهزاء عػػاـ يف الشػػااص ويف  بػػة( التو ٘ٙ) َوآاَيتِػػِه َوَرُسػػوِلِه ُكنػػُتْه َتْاػػتَػْهِزُؤوفَ 

غػػػػػ  الشػػػػػااص أدػػػػػا الاػػػػػارءة ففػػػػػي الشػػػػػااص رجلءػػػػػجلاً مل تػػػػػرد يف السػػػػػرآف إال يف 
ة قَػْوِدِه َسِاُروْا ِدْنػُه قَػاَؿ ِإف َتْاػَاُروْا  الشااص ) َوَءْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َدرَّ َعَلْيِه َدألٌ دِّ

(. إذف االسػػػػتهزاء عػػػػاـ ودعػػػػىن  (  ػػػػودٖٛ) َمػػػػا َتْاػػػػَاُروفَ ِدنَّػػػػا فَػػػػِإ َّ َنْاػػػػَاُر ِدػػػػنُكْه كَ 
االستهزاء  و الاارءة  ه ءسولوف ادلزح يف خفية و و جانب دة الاارءة. االسػتهزاء 
أعه دػة الاػارءة والاػارءة خاصػة ابلشػااص ومل تػرد يف السػرآف إال لألشػااص أدػا 

ـّ ورد يف الشػػػااص وغػػ  الشػػااص ) ّلِ َوآاَيتِػػِه َوَرُسػػوِلِه ُكنػػػُتْه قُػػػْ  أابِ  االسػػتهزاء فعػػا
َََّْ َ ا ُ ػُزًوا ( التوبة( الرسوؿ شاص )٘ٙ)َتْاتَػْهِزُؤوَف  ًئا ا ( ٜ) َوِإَذا َعِلَه ِدْة آاَيتَِنا َشيػْ

اجلاثيػػة( لػػيس شاصػػاً.  ػػ ا أدػػر أف االسػػتهزاء عػػاـ يف الشػػااص وغػػ  الشػػااص 
ر اةخر الاارءة مل ترد إال دػة والاارءة خاصة يف الشااص خاصة يف السرآف والد

فع  ءفعله الشاص أدا االستهزاء فسجل ءاتهزأ به دة غ  فع . الاارءة أنػت تاػار 
دنػه و ػو ءفعػ  الفعػ   ػ ا أدػا االسػتهزاء فلػيس كػ لك. دػثاًل نػوح و ػو ءصػنع الفلػػك 

ِدػػػَة  الَّػػِ ءَة ءَػْلِمػػُزوَف اْلُمطَّػػوِِّعنيَ   ػػ ا عمػػ   ػػ ا فعػػ  و ػػػه سػػاروا دػػة فعػػ  ءفعلػػػه، )
ُههْ  ػػجُلوَف ِإالَّ ُجْهػجَلُ ْه فَػَيْاػػَاُروَف ِدػػنػْ ( التوبػػة( ٜٚ) اْلُمػْلِدِننَي يف الصَّػػجَلَقاِت َوالَّػػِ ءَة اَل جيَِ

 ػػػػ ا فعػػػػ . إذف صػػػػار عنػػػػجل  أدػػػػرءة علػػػػى القػػػػ  يف السػػػػرآف أواًل أف االسػػػػتهزاء عػػػػاـ 
لألشػػػػااص وغػػػػ  الشػػػػااص واالسػػػػتهزاء ال ءاػػػػتوجب وقػػػػوع فعػػػػ  بينمػػػػا الاػػػػارءة 

ػة قَػْبلِػَك  )ستضي فعاًل إذف  نالك أدراف دتغاءراف. فلما قاؿ ت َوَلَسجِل اْسػتُػْهزِىَء ِبُرُسػٍ  دِّ
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ُهه    جيمع الدرءة االسػتهزاء والاػارءة ولػو قػاؿ وا ػجلاً (  َفَحاَؽ اِبلَِّ ءَة َسِاُروْا ِدنػْ
ة قَػْبِلكَ  )دنهما ال جيمع الدرءة.   ػ ا علػى سػبي  العمػـو  ( َوَلَسجِل اْستُػْهزِىَء ِبُرُسٍ  دِّ

َفَحػػاَؽ اِبلَّػػِ ءَة َسػػِاُروْا  )أف االسػػتهزاء أعػػه دػػة الاػػارءة سػػواء فعلػػوا أو مل ءفعلػػوا أدػػا 
ُهه دسصود به الفع . إذف دلا ذكر االثنني مجع الجلاللتني لػو قػاؿ سػاروا فسػط لػة  ( ِدنػْ

عػاؿ ودػا ءشم  االستهزاء ابةايت ودا إىل ذلك ولو قاؿ استهزأوا فسط لة ءشم  الف
 إىل ذلك فجمع بني االثنني و ناؾ فروؽ داللية أءضاً كما ذكر  بني استهزأ وسار. 

( َكْيػػػفَ مُثَّ انظُػػػُرواْ   قُػػػْ  ِسػػػ ُواْ يف اَلْرضِ ) دواضػػػعاضػػػبط  / ٛٛ٘ٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 يف السرآف الكرمي؟.( َكْيفَ  ظُُرواْ انْ فَ  ُقْ  ِس ُوْا يف اَلْرضِ )

فسط درة وا جلة (  َكْيفَ مثَّ انظُُروْا   ُقْ  ِس ُوْا يف اَلْرضِ  ) وردت / ٛٛ٘ٔاجلواب رقه 
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ(:ٔٔاةءة ) يف سورة النعاـ
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ ّٰ ِّ

يف السرآف الكرمي  ثالث درات( فوردت  َكْيفَ  ظُُرواْ انْ فَ  ُقْ  ِس ُوْا يف اَلْرضِ أدا ) 
 الرـو ( –العنكبوت  –( يف الاور ) النم   ظُُرواْ انْ فَ أف ترد )  ( ا  و الص و )

 -:( " ظُُرواْ انْ فَ     وعنكبوت للرـو ": ) ابجلملة اانشائية ونضبطها

 .انلىل َّ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -ٔ

 حت  جتهب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ
 .امعٌكبِت َّ مج حج مث هت مت خت

 من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
ٱ.الروم َّ ين ىن

  الضبط /
 ( يي ىيالنمػػػػػػ  والػػػػػػػرـو ) يف  ( حئ جئ  يي ىي ني ميبعػػػػػػجل )  -ٔ

قاعجلة اختالؼ الوسػط بػني على  ونضبطه(  مئ خئبينما يف العنكبوت ) 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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يف الرتتيػػػب بػػػني سػػػوريت  دوضػػػع وسػػػط، سػػػورة العنكبػػػوت الطػػػرفني ادلتشػػػابني
.  النم  والرـو

على وت بالعنك ابء( دع  خئ)  دة كلمة الباء( نربط  مئ خئيف العنكبوت )  -ٕ
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

أنػت فَ   ( مثَّ اْنظُػُروا ) ، أدػامػجل لكػي تػرى( أنت ذا ػب دتع َفاْنظُُروا درة قاؿ ) فائدة /
إذا صػػار عنػػجلؾ فرصػػة بعػػجل ذلػػك اذ ػػب إىل فػػدراسػػة  دػػا أو تجػػارةٍ ل ذا ػػبيف احلسيسػػة 

  و الدر.   ا اةثر،   ا
مث: تفيػػجل الرتاخػػي، والفػػاء للتعسيػػب وآءػػة النعػػاـ جػػاء قبلهػػا آايت تػػجلعو  / ٕفائــدة 

 (. فانظروا ( و  ا دعوة للتأد  والبسية ليات ك لك فساؿ ) مث انظروا ) للتفّكر فساؿ
دػرة وأتنيثهػا دػرة أخػرى يف   ( ةبَػاقِ عَ ) دا اللماة البيانية يف ت ك  كلمػة  دلسة بيانية /

 -:( يد.فاض   الاادرائ ) رآف الكرمي؟الس
تػػ ك  الفاعػػ  ادللنػػع لػػه أكثػػر دػػة سػػبب وأكثػػر دػػة خػػط يف السػػرآف الكػػرمي. فػػإذا 
قصػػجل  ابللفػػظ اادللنّػػع دعػػىن ادلػػ ّكر جػػاز تػػ ك ا و ػػو دػػا ءُعػػرؼ ابحلمػػ  علػػى ادلعػػىن. 

ا أتيت وقػػجل جػػاء يف قولػػه تعػػاىل عػػة العاقبػػة أتيت ابلتػػ ك  دػػرة وابلتأنيػػع دػػرة ، وعنػػجلد
دػرة ِبعػىن العػ اب أي  ٕٔابلت ك  تكػوف ِبعػىن العػ اب وقػجل وردت يف السػرآف الكػرمي 

قُػػْ  ِسػػ ُوا يف  ) ابلتػػ ك . والدثلػػة يف السػػرآف كثػػ ة دنهػػا قولػػه تعػػاىل يف سػػورة النعػػاـ
 َعلَػْيِهْه َدطَػرًا فَػاْنظُْر  َوأَْدطَػْر َ  ) و ( (ٔٔاْلُمَكػ ِِّبنَي ) َكاَف َعاِقبَػةُ اْلَْرِض مثَّ اْنظُُروا َكْيَف  

 اْلُمْنػػَ رِءةَ  َكػػاَف َعاِقبَػةُ فَػػاْنظُْر َكْيػَف   ) ( و ( العػراؼٗٛ) اْلُمْجػػرِِدنيَ  َكػػاَف َعاِقبَػةُ َكْيػَف  
بُوُا  ( وسػػورة ءػػونس ) ( الصػػاّفاتٖٚ) نَػػػاُا َوَدػػةَفَكػػ َّ يػْ دََّعػػُه يف اْلُفْلػػِك َوَجَعْلنَػػػاُ ْه  فَػَنجَّ

بُوْا آِباَيتِنَػػػػا فَػػػػانظُْر َكْيػػػػَف  َخالَئِػػػػَف َوأَْغرَ  نَػػػػا الَّػػػػِ ءَة َكػػػػ َّ {( ٖٚ اْلُمنػػػػَ رِءَة  َكػػػػاَف َعاِقبَػػػػةُ قػْ
ادلسصود ابلعاقبة  نا زل  الع اب فجاء الفع  د كراً ، وعنجلدا أتيت ابلتأنيع ال تكوف 

ذْلُػجَلى ِدػْة ِعْنػجِلِا َوَقاَؿ ُدوَسػى َر ِّ أَْعلَػُه ِبَػْة َجػاَء ابِ  إال ِبعىن اجلّنة كما يف قوله تعاىل )
اِر إِنَُّه اَل ءُػْفلِػُح الظَّػاِلُموفَ  َعاِقَبةُ َلُه  َتُكوفُ َوَدْة  ( ويف قولػه تعػاىل يف  ( السصػصٖٚ) الجلَّ



 ٜٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َتُكػوُف ُقْ  اَي قَػْوـِ اْعَمُلوْا َعَلى َدَكانَِتُكْه ِإيّنِ َعاِدٌ  َفَاػْوَؼ تَػْعَلُمػوَف َدػة  )سورة النعاـ 
 .( {ٖ٘ٔإِنَُّه اَل ءُػْفِلُح الظَّاِلُموَف   ارِ َلُه َعاِقَبُة الجلِّ 

 َربُُّكػهْ  َكَتبَ ) ( َكَتَب َعَلى نَػْفِاِه الرَّْزَةَ  ) دواضعاضبط  / ٜٛ٘ٔسلاؿ رقه 
 ؟.لنعاـ( يف سورة ا َعَلى نَػْفِاِه الرَّْزَةَ 
 -ادلواضع  ي: / ٜٛ٘ٔاجلواب رقه 

 زتمت رت يب ىب  نبمب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت
 .األًعام َّ لك  اك

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ُّٱ -ٕ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ٱ.األًعام َّ ىب نب مب

قاعػػػجلة الػػػزايدة للموضػػػع علػػػى  ونضػػػبطه الثػػػاين( يف ادلوضػػػع  ٰرزايدة )  الضػػػبط /
 .ادلتأخر

آءػػة أخػػرى )َكتَػػَب  (( ويفَٕٔكتَػػَب َعلَػػى نَػْفِاػػِه الرَّْزَػػَة ) يف سػػورة النعػػاـ ) دلســة بيانيــة /
(  ػػ ؼ الفعػػ  وذكػػر الفاعػػ  ودػػا اللماػػة البيانيػػة  ( النعػػاـَٗ٘ربُُّكػػْه َعلَػػى نَػْفِاػػِه الرَّْزَػػَة )
 -:( يد.فاض  الاادرائ ) ادلوجودة يف كال اةءتني؟

  قُػػ  لَِّمػػػة دَّػػا يف الاَّػػػَماَواِت َواَلْرِض قُػػػ  ِلِّ  لػػو نسػػػرأ االءتػػني ءتضػػػح اجلػػواب عػػػة الاػػػلاؿ. )
 فَػُهػْه َكَتَب َعَلى نَػْفِاِه الرَّْزََة َلَيْجَمَعنَُّكْه ِإىَل ءَػْوـِ اْلِسَياَدِة الَ َرْءَب ِفيِه الَِّ ءَة َخِاػُرواْ أَنُفَاػُههْ 

َوِإَذا َجػاءَؾ الَّػِ ءَة ءُػْلِدنُػوَف آِباَيتِنَػا  (. اةءػة الخػرى ) قػ  هلل (( ذكػرا قبلػه )ٕٔ) اَل ءُػْلِدُنوفَ 
ـٌ  َعلَػْيُكْه َكتَػػَب َربُُّكػْه َعلَػى نَػْفِاػػِه الرَّْزَػَة أَنَّػُه َدػة َعِمػػَ  ِدػنُكْه ُسػوًءا ِ ََهالَػػٍة مُثَّ َ َب  فَػُسػْ  َسػاَل

( لػو مل ءػ كر الفاعػ  دػة الػ ي ءكتػب؟ ال بػجل أف  (ٗ٘) ِدة بَػْعجِلِا َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر رَِّ يهٌ 
( فال بجل دة ذكر الفاع   هلل ق  ىل ذكر الفاع  )ء كرا  نا لنه مل ْير له ذكر بينما يف الو 

 (، كتب ِبعىن قضى على نفاه الرزة. َكَتَب َربُُّكْه َعَلى نَػْفِاِه الرَّْزَةَ  يف الثانية فساؿ )



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ( الَِّ ءَة َخِاُرواْ أَنُفَاُهْه فَػُهْه اَل ءُػْلِدنُػوفَ  ) اضبط دواضع / ٜٓ٘ٔسلاؿ رقه 
 ؟.ايف سورة النعاـ ودا جاء بعجل 

 -ادلواضع  ي: / ٜٓ٘ٔاجلواب رقه 
 متزت رت يب ىب  نبمب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٔ

 ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت
 زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق

 .ماألًعا َّ نن  من

 مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -ٕ
 مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث

ٱ.األًعام َّ زن  رن

  الضبط /
 الثػاينوبعجل ا يف  (...ام يل ىل مل يك ىك)  الوؿادلوضع بعجل ا يف 

 ادلػػػيه( قبػػػ  ىكدػػػة ) الػػػالـ(: ....مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف) 
دػة الكلمتػني، أءضػا  الواو، طبعا بعجل  رؼ قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  ىفدة ) 
الـ ( دع  ىك) الـ ( نربط  مل يك ىك)  الوؿابلطرءسة التالية: ادلوضع  نضبطه

( ىفدػة ) النػوفنػربط  ( يف ىف)  اينالثػ(، وادلوضػع  اقصجل به ادلوضع الوؿ) ؿ أو 
 (. أقصجل به ادلوضع الثايني ) نػدة كلمة ث النوفدع 

ػػػػػِميُع اْلَعلِػػػػػيهُ  كػػػػػه دػػػػػرة وردت ) / ٜٔ٘ٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه  يف السػػػػػرآف  ( َوُ ػػػػػَو الاَّ
 ؟.الكرمي

البسػرة يف الاور ) ست درات(  َوُ َو الاَِّميُع اْلَعِليهُ  ) وردت / ٜٔ٘ٔاجلواب رقه 
: ابجلملػػة االنشػػائية ونضػػبطها (دوضػعافالعنكبػػوت  –النبيػػاء  – فدوضػػعا النعػاـ –
 -:(اي قراء اثنتافبسرة لألنبياء ويف النعاـ والعنكبوت )



 ٓٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مكلك اك يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٔ
 .ابللرة َّ مم  ام يل ىل مليك ىك

 .األًعام َّ نن  من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ -ٕ

 هت مت ختحت جت هب مبخب  حب جب هئ مئ ُّٱٱ -ٖ
 .األًعام َّ حج مث

 .األًبياء َّ مت زت رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٗ

 .امعٌكبِت َّ جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض ٱُّٱ -٘

 مئ خئ حئجئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱٱ -ٙ
ٱ.امعٌكبِت َّ جب هئ

 ؟.النعاـيف  ( ُقْ  َأَغيػَْر الِّ  ) اضبط دواضع / ٕٜ٘ٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٕٜ٘ٔاجلواب رقه 

 هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مج حج مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب

 خكحك جك مق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٕ
 خن حن جن مم  خم حم جم هل ملخل حل جل مك لك

ٱ.األًعام َّ هن من

  الضبط /
 (. أبغي راب – أْ  وليا)  :اجلملةا فظ ال ي جاء بعجل ا ب ا 

ػػػَر الِّ وأتػػت )  مالحظـــة /  ادلوضػػػعاـ يف ) النعػػػ دػػػرتني( قبلهػػػا  قُػػػ ْ ( بػػػال كلمػػػة )  أََغيػْ
 -العراؼ (: – الثاين
 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين  ُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ خب حب



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٓٔ 

 .األعراف َّ يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٕ

يف السػػػرآف  ( فَػػػاِطرُ  – فَػػػاِطرَ  – فَػػػاِطرِ  ) اضػػػبط دواضػػػع / ٖٜ٘ٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 ؟.الكرمي

 النعاـ اور )يف ال ثالث درات دكاورة الراء ( َفاِطرِ  ) أدا / ٖٜ٘ٔاجلواب رقه 
 -(:فاطر  –إبرا يه   –
 هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ مج حج مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب

 جخ مح  جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱ -ٕ
 مظ حط مض خض حض جض مص خصحص  مس خس حس جس مخ
 .إبراَيه َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -ٖ
ٱ.راطف َّ جح مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب جبهئ

  الضبط /
و ػػػ  ال تلتػػػبس علػػػيكه: ال ظػػػوا اسػػػه اجلػػػالؿ يف  الثالثػػػة ادلواضػػػعكػػػزوا دعػػػي يف ر 

 الكاػػػر( يف فػػاطر جػػػاءت يف  ٰى( يف النعػػاـ وإبػػػرا يه، و )  ٰى: ) الثالثػػػة ادلواضػػع
 .ابلكار( أتت فيها   هتفت كر أنه ) 

 -ر (:الزد –يف الاور ) ءوسف  درتنيفوردت  دفتو ة الراء(  َفاِطرَ أدا ) 
  حط مضخض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ٱُّٱ -ٔ

 حق  مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ

ِشف َّ حك جك مق  .ي

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -ٕ

 .الزمر َّ مض خض حض جض مص خص



 ٕٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
) لفَّ آءة الزدػر ورد  –رلرداً   - ( هللامل ءرد فيهما اسه اجلالؿ )  ادلوضعنييف كال 
 .ابلفتح(  مجع وجود ) فاجعلها رابطا لك على دواض" (  حج يف بجلاءتها "
 خل ٱُّٱ(:ٔٔفسط يف سورة الشورى اةءة ) درة وا جلةوردت  ابلضه(  َفاِطرُ وأخ ا ) 

 ىنمن خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يلىل مل

 .َّ خي حي جي  يه ىهمه جه ين

 -:قاعجلة الضبط ابلشعرمجيع ادلواضع على  نضبطوأخ ا 
ـُ عَ نػْ أَ  *** رِ اكِ  ذَ ايَ  ةٌ ثَ اَل ثَ  رِ اْ لكَ ابِ "  فَاِطرِ  "  رِ اطِ " الفَ  هلل"  يهَ ا ِ رَ بػْ إِ  ا
 َفاتَِّبْع ُنْصِحي هِّ لضَّ ابَ ى ورَ ي الشُّ ػفِ وَ  *** حِ تْ لفَ ابِ  تْ تَ أَ  رِ دَ الزُّ وَ  فَ وسُ  ءُ يف 

 فائدة / 
 ؛ الخػتالؼ إعػراب الكلمػة، واخػتالؼيف اةايت " فػاطراختلف ضبط آخر كلمػة " 

يفتها النحوءة يف ك  دوضع،   -:التفصي  هوإليكَو
آءة ءوسف :  ي دنصوبة؛ ل ا تعرب صفة للرب، لفظ  " دنصوبة يففاطرَ : "أوالً 
": نعػػػػت  فػػػػاطرَ  ءوافػػػػق دنعوتػػػػه يف ااعػػػػراب، فكلمػػػػة " " دنصػػػػوب، والنعػػػػت " الػػػػرب

الظػػا رة علػػى آخػػرا؛ لنػػه نعػػت واسػػه دفػػرد صػػحيح  دنصػػوب، وعالدػػة نصػػبه الفتحػػة
صػوبة ػ أءضػا ػ يف و ػي دن ،""رب أف تكػوف دنػاداي ثنيػا كػػ: وذلػا إعػراب آخػر، .اةخر

 .  ا احلالة
دػػػة لفػػػظ   آءػػػة إبػػػرا يه:  ػػػي رلػػػرورة؛ ل ػػػا تعػػػرب بػػػجلالً  " رلػػػرورة يففػػػاطرِ : " ثنيػػاً 

الظا رة؛ لنػه اسػه دفػرد  اجلاللة قبلها ػ؛ فنسوؿ:  ي بجلؿ رلرور، وعالدة جرا الكارة
 .صحيح اةخر

خػِبا ثنيػا للمبتػجلأ آءة الشورى:  ػي درفوعػة؛ ل ػا تعػرب  " درفوعة يففاطرُ : "ثلثاً 
 َوَدػػػػػػا اْختَػَلْفػػػػػػُتْه ِفيػػػػػػِه ِدػػػػػػْة َشػػػػػػْيٍء َفُحْكُمػػػػػػُه ِإىَل هللاِ )  اةءػػػػػػة الػػػػػػيت قبلهػػػػػػا: " يفذلكػػػػػػه"

ْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت َوإِلَْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه أُنِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ  َذِلُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ   ، واخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب درفػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع،( هللاُ َر ِّ َعَلْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه تَػوَكَّ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٓ 

ر: أف وذلػا إعػراب آخػ، .وعالدة رفعػه الضػمة الظػا رة؛ لنػه اسػه دفػرد صػحيح اةخػر
درفػػػوع،  ": خػػػِبا دلبتػػػجلأ زلػػػ وؼ تسػػػجلءرا " ػػػو" أي  ػػػو فػػػاطر، واخلػػػِب فػػػاطرُ "  تكػػػوف

 .وعالدة رفعه الضمة الظا رة
َ أُِدْرُت َأفْ  كه درة وردت ) / ٜٗ٘ٔسلاؿ رقه   ؟.يف السرآف الكرمي ( ُقْ  ِإيّنِ

َ أُِدػػْرُت أَفْ  ) وردت / ٜٗ٘ٔاجلػػواب رقػػه   – نعػػاـال يف الاػػور ) دػػر ف(  قُػػْ  ِإيّنِ
 -(:الزدر 

 هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مج حج مث هت  مت حتخت جت هب مب خب حب جب

ٱ.الزمر َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
 أكػػوف عبػػجلاً  : )اجلملػػة اانشػػائية( بػػ ا  يل ىل مل خلالػػ ي جػػاء بعػػجل )  نضػػبط

 جم ( أي ) عبػػػجلاً هلل(، ودعػػػىن )  حت جت هب مب( أي )  أكػػػوف(، ودعػػػىن ) هلل
 (. ىم مم خم حم

 ؟.يف السرآف الكرمي ( َأوََّؿ َدةْ  ) اضبط دواضع / ٜ٘٘ٔسلاؿ رقه 
 -(:طػه  – النعاـ يف الاور ) در ف(  َأوََّؿ َدةْ  ) وردت / ٜ٘٘ٔاجلواب رقه 

 هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مج حج مث هت  مت حتخت جت هب مب خب حب جب

ٱ.طٍ َّ حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

  لضبط /ا
( قبػػػ   حتدػػػة )  الاػػػني(:  جن( وبعػػػجل ا يف طػػػه )  حت) بعػػػجل ا يف النعػػػاـ  -ٔ

دػػة  اذلمػػزة، طبعػػاً بعػػجل  ػػرؼ قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػػى جندػػة ) الػػالـ
 الكلمتني.

: يف آءة النعاـ: سبسها زلاورته للكفار وت ك  ه ابةء هللا عز أتد  للمعىنوأءضا  -ٕ



 ٗٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( حت جت هب مب خب حب جب هئوجػػػػػ  وعػػػػػػجلـ ااشػػػػػػراؾ بػػػػػػه فأتػػػػػػت )
دناسػػبة ذلػػا، بينمػػا يف طػػػه: ففيهػػا رػػجلي دػػع سػػػحرة فرعػػوف أءهػػه ءلسػػي قبػػػ  

 ( دناسبة ذلا. جن يم ىمالخر فأتت ) 
يف السػػرآف  ( َواَل َتُكػػوَنةَّ ِدػػَة اْلُمْشػػرَِكنيَ  كػػه دػػرة وردت ) / ٜٙ٘ٔسػػلاؿ رقػػه 

 ؟.الكرمي
يف الاػور  ثالث دػرات(  َواَل َتُكوَنةَّ ِدَة اْلُمْشرَِكنيَ  ) وردت / ٜٙ٘ٔاجلواب رقه 

 -(:السصص  –ءونس  – النعاـ )
 هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ مج حج مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب

 .يِنس َّ حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف ٱُّٱ -ٕ

 رث يت ىتنت مت زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٖ
ٱ.املصص َّ نث مث  زث

يف  ( فْ أَ  َأَخػػػػػاؼُ  يّنِ إِ  -ِإفْ  َأَخػػػػػاؼُ  ِإيّنِ  ) اضػػػػػبط دواضػػػػػع / ٜٚ٘ٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه 
 ؟.السرآف الكرمي

 ثالث درات دكاورة(  ِإفْ )  مهزة ( ِإفْ  َأَخاؼُ  ِإيّنِ  ) وردت / ٜٚ٘ٔاجلواب رقه 
 -(:الزدر  –ءونس  – النعاـ يف الاور )

 .األًعام َّ خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٔ

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي
 .يِنس َّ زب رب يئ

ٱ.الزمر َّ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٖ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٓ٘ 

  الضبط /
 مي خي حي جيجػػاء بعػػػجل ا )  ابلكاػػر(  زئالػػيت أتػػت )  الثالثػػةيف ادلواضػػع  -ٔ

 (. ىي
(  جخ مح( قبػػ  )  جحيف النعػػاـ و الزدػػر )  ػػ ا الاػػور فيهػػا اؿ ( أتػػت فيهػػا )  -ٕ

ا وسورة ءونس لػيس فيػه ( قبله جحيف  ني أنه يف سورة ءونس مل أتت كلمة ) 
 )اؿ(.

( أتػت قبػػ   جحودػة تتبػع سػياؽ اةايت يف ) النعػاـ والزدػػر ( ال ػظ أنػه كلمػة )  -ٖ
وبعػػػجل اةءتػػػني ادلػػػ كورتني، يف  ػػػني أ ػػػا مل تػػػرد يف سػػػورة ءػػػونس ال قبلهػػػا وال 

 بعجل ا.
 – دػػػرمي يف الاػػور ) أربػػع دػػػراتفػػػوردت  دفتو ػػة(  فْ أَ )  مهػػػزة(  فْ أَ  َأَخػػاؼُ  ِإيّنِ ) أدػػا 

 -(:غافر  –السصص  –الشعراء 
 .مريه َّنيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ -ٔ

 هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٕ
 ١٢ - ١٠الشعراء/  َّ جت هب مب  خب حب جب

 مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس ٱُّٱ -ٖ
 .املصص َّ  حف جف

 من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٗ
 .اغفر َّ  يه ىه مه جه ين ىن

 الضبط /
 زن رن و ػػو خياطػػب أابا ) عليػػه الاػػالـ ةءػػة يف إبػػرا يهيف سػػورة دػػرمي سػػياؽ ا -ٔ

( والػػػراء دػػػة  ىن( ونػػػربط ادلػػػيه دػػػة )  ري ٰى ين ىن نن من
قاعػػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػػة علػػى  ( دػػع ادلػػيه والػػػراء دػػة اسػػه سػػػورة دػػرميري)

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة



 ٙٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

يف الشػػعراء والسصػػص سػػياؽ اةايت عػػة النػػب دوسػػى عليػػه الاػػالـ وختمػػت يف  -ٕ
 (. جف مغ جغ معدلوضعني ) ا

( و ػ ا كػالـ فرعػوف و ػو  خن حن جن  يم ىموأخ اً يف سورة غافر )  -ٖ
 دشهور ولة ءلتبس عليكه.

( َكبِػ ٍ  َعػَ اَب ءَػػْوـٍ ) ( َعَ اَب ءَػْوـٍ َعِظػيهٍ  ) دواضعاضبط  / ٜٛ٘ٔسلاؿ رقه 
ػػيطٍ  َعػػَ اَب ءَػػػْوـٍ  ( ) أَلِػػيهٍ  َعػػَ اَب ءَػػػْوـٍ  )  َعػػَ اُب ءَػػػْوـِ  ( ) هٍ َعػػَ اُب ءَػػػْوـٍ َعِسػػي ( ) زلُِّ

 يف السرآف الكرمي؟. ( الظُّلَّةِ 
 يػػػع  ( َعػػػَ اَب ءَػػػػْوـٍ َعِظػػػيهٍ  ) الصػػػ  يف السػػػرآف أف تػػػرد / ٜٛ٘ٔاجلػػػواب رقػػػه 

الشػعراء  – ٘ٔءونس  – ٜ٘العراؼ  – ٘ٔ النعاـ يف الاور ) مثاف درات تكررت
 وال داعي حلصر ا. ( ٕٔال ساؼ  – ٖٔالزدر  – ٜٛٔ،  ٙ٘ٔ،  ٖ٘ٔ

أضاؼ هللا الع اب إىل كلمة ءـو دلا ذل ا االسه دة الجلاللػة عنػجل العػرب ل ػه  فائدة /
اعتػادوا أف ءطلسػوا اليػـو علػػى ءػـو ادلعركػة الػػ ي ءنتهػي بنصػر فرءػػٍق وا ػزاـ آخػر فيكػػوف 
 ػػ ا اليػػـو نكػػااًل علػػى ادلنهػػزدني لنػػه ءكثػػر فػػيهه الستػػ  وُءاػػاـ ادلغلػػوب سػػوء العػػ اب 

العرب دة اخلياؿ سلاوؼ دألوفة وءبع اذلوؿ يف جواضلهه وزاد   ا ف كر ءـو ءث  عنجل 
 (. ع اب ءـو عظيه )اذلوؿ بوصف اليـو والع اب ابلعظيه  يع قاؿ 

 هئٱُّٱ(:ٖ) فسط يف بجلاءة سورة  ود اةءة درة وا جلة( فوردت  َكِب ٍ  َعَ اَب ءَػْوـٍ  أدا )
 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب
 الكاؼوال ظ دوراف  رؼ  َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخجخ

( على  جض)  كاؼ( فاربط بينها وبني   حص - مج - جت - حبيف   ا اةءة )
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة

 الزخرؼ (: – ادلوضع الثاينيف الاور )  ود  درتني( فوردت  أَلِيهٍ  َعَ اَب ءَػْوـٍ وأدا ) 

ِد َّ خت  حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٔ َ. 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٓٚ 

 ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ
ٱ.الزخرف َّ اك يق

  الضبط /
 ىت( يف  ػػػػػػود، و )  هئ مئ خئ حئ جئال ػػػػػظ بػػػػػجلاايت اةايت ابلػػػػػالـ ) 

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى  (يق( يف الزخرؼ فاربطها دع الـ كلمة )  يت
يطٍ  َعَ اَب ءَػْوـٍ وأدا )  ٱ(:ٗٛ) فسط يف بجلاءة سورة  ود اةءة درة وا جلةفوردت (  زلُِّ

 ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي ميٱُّٱ

 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مبزب رب يئ

( ييبجلاءة كلمة ) ادليه( فيها  رؼ  يي ىيبجلأت اةءة )  َّ رث يت
قاعجلة لى ( يف آخر اةءة ع يتاليت بجلأت با كلمة )  ادليهونربطها دع  رؼ 

 .ادلوافسة واجملاورة
َ اَب عَ ( و )  َكِب ٍ  َعَ اَب ءَػْوـٍ صية )  ثالثيف سورة  ود وردت لجلءنا  دال ظة /

يطٍ  َعَ اَب ءَػْوـٍ ( و )  أَلِيهٍ  ءَػْوـٍ  دة  الكاؼ(:  كاـابلرتتيب بكلمة )   ونضبطهه(  زلُِّ
يطٍ دة )  وادليه(  أَلِيهٍ دة )  واللف( َكِب ٍ )  (. زلُِّ

ٱ(:٘٘) اةءة احلجفسط يف بجلاءة سورة  درة وا جلةفوردت  ( َعَ اُب ءَػْوـٍ َعِسيهٍ وأدا ) 
 خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ
 عنيفنربطها دع  عني( فيها  لكورد يف نفس اةءة كلمة )  َّ  جم هل مل
دة كلمة  الباء رؼ  ضمةفنربطها دع  دضمودةدنها  ادلربوطة التاء(، وأءضًا هل)
 .ادلوافسة واجملاورةقاعجلة ( على  خل) 

 اةءة راءالشعفسط يف بجلاءة سورة  درة وا جلةفوردت  ( َعَ اُب ءَػْوـِ الظُّلَّةِ وأخ ًا ) 
كلمة  َّ  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ  نئ  ٱُّٱٱ(:ٜٛٔ)
( فيها  رؼ  ىئ( و )  نئ: وال ظ الكلمات ) الظاءفيها  رؼ  (زب)



 ٛٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(  ف دع أطراؼ الثنااي العليادة طرؼ اللاا)  سلرجهما وا جلة ال اؿو  الظاء: و ال اؿ
 فاربط بينهما    ال تلتبس عليك.

َذلِػَك ُ ػَو اْلَفػْوُز  ) ( اْلَفْوُز اْلُمبِػنيُ  َوَذِلكَ  ) اضبط دواضع / ٜٜ٘ٔسلاؿ رقه 
 يف السرآف الكرمي؟. ( َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِب ُ  ( ) اْلُمِبنيُ 

كػػػ  وا ػػػجلة دػػػة  ػػػ ا الصػػػية وردت دػػػرة وا ػػػجلة فسػػػط يف  / ٜٜ٘ٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -السرآف الكرمي وكما ءلي:

 .األًعام َّ مغ جغ مع جع مظحط  مض خض حض جض مص ٱُّٱ -ٔ

 مل خل حل جلمك لك خك حك  جك مق حق مف خف ٱُّٱ -ٕ
 .اجلاثية َّ جم هل

 هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٖ
ٱ.امربوج َّ حب جب

  الضبط /
: ال ػػظ أنػػه مل ءػػرد يف اةءػػة وال  ػػرؼ ابلػػواو(  جغ مع جعآءػػة النعػػاـ )  -ٔ

 حل)  واو(، بينمػػا يف اجلاثيػػة أتػػت بػػال  جعيف أي كلمػػة فأتػػت  نػػا )  واو
ت ( وزاد مقيف كلمػػػػػػة )  الػػػػػواو( لانػػػػػه سػػػػػبسها  ػػػػػرؼ  هل مل خل

، وأءضػػا نػػربط قاعػػجلة الػػزايدة للموضػػع ادلتػػأخرعلػػى  ونضػػبطها(  خلبكلمػػة ) 
قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه علػى اجلاثيه   اء( دع  خلدة )  اذلاء

 .دع  رؼ دة اسه الاورة
علػى  ( دػع راء الػِبوج جب ( نربط الراء دة كلمة ) جب هئ مئيف الِبوج )  -ٕ

 .رؼ دة اسه الاورةقاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  
دػة الكتػاب يف الاػػلاؿ  الثػاين( يف اجلػزء  اْلَفػْوُز اْلَعِظػيهُ ُت ضػبط دواضػع )  مالحظـة /

(ٖٔٓٗ.) 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٓ 

 .؟يم والفوز الكبري و الفوز ادلبنيما الفرق بني الفوز العظ فائدة /
 -:(يد.فاض  الاادرائ) 

العظػيه كلػه أعلػى أعلى الفوز  ػو الفػوز العظػيه ولػ لك دػا ءػرد يف السػرآف يف الفػوز 
صػػرؼ العػػ اب  ) :الفػػوز ادلبػػني ورد يف شػػيئنيشلػػا ورد يف الفػػوز ادلبػػني والفػػوز الكبػػ . 

َ َأَخػػاُؼ ِإْف َعَصػػْيُت َر ِّ َعػػَ اَب ءَػػػْوـٍ  فسػػط يف دػػوطنني )(  واادخػػاؿ يف رزتػػه قُػػْ  ِإيّنِ
(  ( النعػػاـٙٔ) اْلَفػػْوُز اْلُمبِػػنيُ  دَّػػة ُءْصػػَرْؼ َعْنػػُه ءَػْوَدئِػػٍ  فَػَسػػجْل َرِزَػػُه َوَذلِػػكَ ( ٘ٔ) َعِظػػيهٍ 

َفَأدَّا الَِّ ءَة آَدنُػوا َوَعِملُػوا الصَّػاحِلَاِت فَػيُػجْلِخُلُهْه رَبػُُّهػْه يف َرْزَتِػِه َذلِػَك  صرؼ الع اب، )
 ( دا ذكر جنة، قاؿ رزته.  ( اجلاثيةُٖٓ َو اْلَفْوُز اْلُمِبنُي )

( دخػػوؿ اجلنػػة  ػػ ا أدػػر   َوَذلِػػَك اْلَفػػْوُز اْلُمبِػػنيُ َرِزَػػُه  دَّػػة ُءْصػػَرْؼ َعْنػػُه ءَػْوَدئِػػٍ  فَػَسػػجلْ  )
كبػػ  جػػجلاً. إذف ادلبػػني ربنػػا ذكػػرا يف أدػػرءة فسػػط صػػرؼ العػػ اب واادخػػاؿ يف رزتػػه 

ِإفَّ الَّػِ ءَة آَدنُػوا وليس التصرءح يف اجلنػة. الكبػ  ذكػر دػرة وا ػجلة يف آءػة وا ػجلة فسػط )
ََْػػػرِي ِدػػػة َرِْتَهػػػا اْلَنْػَهػػػاُر َوَعِملُػػػوا الصَّػػػاحِلَاِت ذَلُػػػْه َجنَّػػػ ( ٔٔ) َذلِػػػَك اْلَفػػػْوُز اْلَكبِػػػ ُ اٌت 

الػػِبوج( مل ءػػ كر خلػػود وشػػراء جنػػة وال عػػجلـ خػػوؼ و ػػزف وال سػػاكة طيبػػة ومل ءػػ كر 
ََْػػػرِي ِدػػػة َرِْتَهػػػا الَنْػَهػػػاُر وَ  ال رءػػػة والزوجػػػات ) َعػػػجَل اّلُ اْلُمػػػْلِدِننَي َواْلُمْلِدنَػػػاِت َجنَّػػػاٍت 

ػػَة اّلِ َأْكبَػػػُر َذلِػػَك ُ ػػَو اْلَفػػْوُز َخالِػػ جِلءَة ِفيَهػػا َوَدَاػػاِكَة طَيِّبَػػًة يف َجنَّػػاِت َعػػجْلٍف َوِرْضػػَواٌف دِّ
ََْػػػرِي ِدػػػة َرِْتَهػػػا الَنْػَهػػػاُر  (  ػػػ ا عظػػػيه، ) ( التوبػػػةٕٚ)اْلَعِظػػػيُه  أََعػػػجلَّ اّلُ ذَلُػػػْه َجنَّػػػاٍت 

(. الكب  فسط مل ءػ كر إال جنػات َػري  ( التوبةٜٛ)يُه َخاِلجِلءَة ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظِ 
دة رتها ال ار فسط. الفػوز العظػيه ءزءػجل عليهػا يف اخللػود وادلاػاكة الطيبػة, فػالعظيه 

 أعلى شيء.
َوَذلِػػػَك اْلَفػػػْوُز اْلُمبِػػػنُي  ) -(  ﴾ الػػػِبوجَٔٔذلِػػػَك اْلَفػػػْوُز اْلَكبِػػػُ    دػػػا الفػػػرؽ بػػػني )

 -:(ي اجل الكبيد.أز ) (؟ ﴾ النعاـٙٔ 
﴾ ٙٔ  َوَذلِػػػَك اْلَفػػػْوُز اْلُمبِػػػنيُ  و )(  ﴾ الػػػِبوجٔٔ  َذلِػػػَك اْلَفػػػْوُز اْلَكبِػػػ ُ  لػػػجلءنا )



 ٓٔٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ادلبػػني ولػػيس العظػػيه، العظػػيه كيػػف؟ ءعػػ  فػػرؽ بػػني أف أعطيػػك بيػػت  ػػ ا  ( النعػػاـ
 جلءػػة لكػػة أف أجعلػػك رئػػيس وزراء  ػػ ا فضػػ  عظػػيه لنػػه عػػاـ دشػػهور،  ػػ ا الفػػوز 

ز الكب  كّه؟ اي هللا ءع  ال  جلود للكـر ال ي سوؼ تنالػه  والفػوز ادلبػني العظيه. الفو 
 َولَػػػػجَلءْػَنا َدزِءػػػػجلٌ  علػػػػى رؤوس الشػػػػهاد فهنػػػػاؾ ءػػػػـو السيادػػػػة هللا قػػػػاؿ كمػػػػا سػػػػوؼ أييت )

( ءعػػ  ءعطيػػك بينػػك وبينػػه لكػػة  نػػاؾ يف عطػػاء ءػػـو اتشػػر علػػى رؤوس  ﴾ ؽٖ٘ 
ناؾ ك ا أداـ اةخرءة دلاذا؟ رب العادلني ءـو الشهاد اي عبجل  فالف ابة فالف قه أعطي

ب دلوكاً، اجلنة ذلا دلوؾ )اي علػي أنػت دلػك اجلنػة وذو قرنيهػا(  السيادة يف اتشر ءنصِّ
 ينئػػٍ  واجلنػػاف دائػػة جنػػة ويف كػػ  جنػػة دالءػػني الػػجلوؿ يف اجلنػػة الوا ػػجلة وكػػ  جنػػة ذلػػا 

ك  النػاس  نػا يف اادػارات  دلك كما يف الجلنيا وادللك عنجلدا ءكوف زلبوابً أنت سعيجل  
كػػاف ءسولػػوف عػػة الشػػيخ زاءػػجل رزػػة هللا عليػػه كونػػه رئػػيس الجلولػػة كػػاف ءضػػفي علػػيهه 
سعادة وبجة فاورءة لنه رئيس الجلولة كمػا  ػه خلفػاؤا اةف.  ينئػٍ  دػا ابلػك ِبلػك 

ُرّب أشػػعع  علػػى وجػػه الشػػهاد ءسػػوؿ اي عبػػجلي اي فػػالف وقػػجل ءكػػوف شاصػػاً فسػػ اً )
( قػه اي فػالف اشػفع خلماػة  ة دجلفوٍع ابلبواب لو أقاه على هللا لبػراأغِب ذي طمرء

الػ ي كػ  النػاس  ( َوَذلِػَك اْلَفػْوُز اْلُمبِػنيُ  )آالؼ وا جل دلائة ألف وا جل  ػ ا فػوز دبػني 
 ءعرفونه،  ينئٍ  فوز كب  وفوز عظيه وفوز دبني دشهور. 

( ٚٓٔ) -( النعػػػػػػػػػػاـ ٚٔاضػػػػػػػػػػبط اةايت: ) / ٓٓٙٔسػػػػػػػػػػلاؿ رقػػػػػػػػػػه 
 ؟.نسءو 

 -اةايت  ي:/  ٓٓٙٔاجلواب رقه 
 هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ خم حم  جم

 جهين ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
ٱ.يِنس َّ ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔٔ 

  الضبط /
 تضػػػػبط: ٚٓٔءػػػػونس  ( سِخَػػػػْ ٍ  ءُػػػػرِْدؾَ َوِإْف ) ، ٚٔالنعػػػػاـ  ( سِخَػػػػْ ٍ  َْيَْاْاػػػػكَ َوِإْف ) 
 .( أراد ءونس اخل  ) اانشائية ةابجلمل

سػػػورة يف  ( َوُ ػػػَو اْلَسػػػاِ ُر فَػػػػْوَؽ ِعبَػػػاِداِ  ) اضػػػبط دوضػػػعي / ٔٓٙٔسػػلاؿ رقػػػه 
 ؟.النعاـ ودا جاء بعجلمها

 -ادلواضع  ي: / ٔٓٙٔاجلواب رقه 
 .األًعام َّ  ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم ٱُّٱ -ٔ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّٱ -ٕ
ٱ.األًعام َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ

  الضبط /
( تكػػررت يف  هننال ػػظ أف ) ( مه جه هن)  الوؿادلوضػػع بعػػجل ا يف  -ٔ

 بػػػه أقصػػػجلؿ ) و أواو ( دػػػع  هندػػػة ) الػػػواو(: نػػػربط  فانتبػػػه ذلػػػا ػػػ ا اةءػػػة ) 
نػػػػربط  ( َّ ٍّ ٌّبعػػػػجل ا )  الثػػػػاين(، ويف ادلوضػػػػع  الوؿ ادلوضػػػػع

 (. الوؿ ادلوضع به أقصجل)  يثنػ  ايء( دع  ٌّدة )  الياء
دػػة  اليػػاء( قبػػ   هندػػة )  اذلػػاء: الرتتيػػب اذلجػػائي قاعػػجلةأءضػػاً نضػػبطهما علػػى  -ٕ

 دة الكلمتني. الواو( طبعا بعجل  رؼ ٌّ)
َوُ ػػػػَو احلَِْكػػػػيُه و )  ( َوُ ػػػػَو احلَِْكػػػػيُه اخْلَبِػػػػ ُ  وردت ) أءػػػػة / ٕٓٙٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 

 ؟.يف السرآف الكرمي ( اْلَعِليهُ 
يف الاػػػػور  راتثػػػػالث دػػػػ(  َوُ ػػػػَو احلَِْكػػػػيُه اخْلَبِػػػػ ُ  ) وردت / ٕٓٙٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -(:بجلاءة الاورةسبأ  – دوضعاف )النعاـ
 .األًعام َّ  ٰه مه جه هن منخن حن جن مم ُّٱ -ٔ

 مفخف حف جفمغ  جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -ٕ



 ٕٔٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جم هل ملخل حل جل  مكلك خك حك جك مق حق
 .األًعام َّ  خم حم

 ين ىنمن خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .شبأ َّ ىه مه جه

يف السرآف يف سورة الزخرؼ اةءة  جلةدرة وا ( فوردت  َوُ َو احلَِْكيُه اْلَعِليهُ أدا ) 
 ونضبطها َّ حت جت هب مب خبحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ(:ٗٛ)

 .الو يجلة ابةءة العناءة قاعجلةعلى 

 بِْيػِ   )علػى (  الشػهادة ) تسجلدت بااضبط ادلواضع اليت  / ٖٓٙٔسلاؿ رقه 
َنُكهْ   ؟.أو أتخرت(  َوبَػيػْ

 بِْيِ  ( على )  الشهادة) مجيع دواضع السرآف جاءت بتسجلمي  / ٖٓٙٔاجلواب رقه 
ػػػػػػَنُكهْ  ػػػػػػَنُكهْ  بِْيػػػػػػِ  ( عػػػػػػجلا دوضػػػػػػع العنكبػػػػػػوت فسػػػػػػجل جػػػػػػاء بتسػػػػػػجلمي )  َوبَػيػْ ( علػػػػػػى  َوبَػيػْ

 -(:الشهادة)
 ىه مه جه  ين ىن من حنخن جن يم ىممم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه
 .األًعام َّ مب زب  رب يئ ىئ

 خن حن جن يم  ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .الرعد َّ  جه ين ىن من

 .اإلرساء َّ  جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم  خم حم جم ٱُّٱ -ٖ

 خف حف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٗ
 جل مك لك خك حك  جك مق حقمف
 .امعٌكبِت َّ  خل حل

 نبمب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ٱُّٱ -٘
ٱ.األخلاف َّ زث رث يت ىت متنت  زت رت يب ىب



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٔ 

  الضبط /
ؼ ( ال سػػػا –العنكبػػوت  –ااسػػراء  –الرعػػجل  –ال ػػظ اَسػػاء الاػػور ) النعػػاـ 

( مت  زتفسط سورة العنكبوت فيها  رؼ الباء و ي الو يػجلة الػيت تسػجلدت فيهػا )
نربط الباء دنها دع ابء العنكبوت فنعله أ ا تسجلدت  نا على الشهادة، بينما يف ابقي 

 ادلواضع أتخرت عة الشهادة.
( فالكالـ على الشهادة، كسوله )ق   رت - يم )  يع قجلـ السرآف لفظ فائدة /

( فػالكالـ علػى النػب  بيػ  وبيػنكه ) و يػع قػجلـ السػرآف لفػظ (بيػ  وبيػنكههللا شػهيجل 
 .الكفارعة عليه الاالـ و 
 ؟.يف السرآف الكرمي ( أَئِنَُّكهْ  كه درة وردت ) / ٗٓٙٔسلاؿ رقه 

النمػػ   – النعػػاـ يف الاػػور ) أربػػع دػػرات(  أَئِػػنَُّكهْ  ) وردت / ٗٓٙٔاجلػػواب رقػػه 
 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  اونضبطه (فصلت  –العنكبوت  –

  تْ تَ أَ  أَْربَػَعةٌ "  أَئِنَُّكهْ  "
ـٌ عَ نػْ أَ   تْ لَ صِّ فُ مُثَّ وٌت بُ كَ نْ عَ وَ   ٌ  ََ وَ  ا

 ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن يم ىممم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه
 .األًعام َّ مب زب  رب يئ ىئ

 حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ -ٕ
 .انلىل َّ  مف خف

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٖ
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مسخس
 .امعٌكبِت َّ حف  جف مغ جغ

 حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ -ٗ
ٱ.فصنت َّ  مب خب



 ٗٔٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
دػػػػػة  الشػػػػػني(:  زي( وبعػػػػػجل ا يف فصػػػػػلت )  مي) بعػػػػػجل ا يف النعػػػػػاـ  -ٔ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  زيدة )  الكاؼ( قب  مي)
يف سػػياؽ قصػػة قػػـو لػػوط  ( و ػػي جح مجبعػػجل ا يف النمػػ  والعنكبػػوت )  -ٕ

 عليه الاالـ.
َا ) اضبط / ٘ٓٙٔسلاؿ رقه  َاأَ  - ُ َو ِإَلٌه َواِ جلٌ  ِإ َّ  ؟.( ُ َو ِإَلٌه َواِ جلٌ   َّ
 -ادلواضع  ي: / ٘ٓٙٔاجلواب رقه 

 ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن يم ىممم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه
 .األًعام َّ مب زب  رب يئ ىئ

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱ -ٕ
 .إبراَيه َّ  جك مق

ٱ.انلدل َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حضجض  مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
 مهػػػزة ( نئ مئ زئ رئ( أتػػػت )  الثالػػػعو  الوؿ=  الطػػػرفنيوالنحػػػ  )  يف النعػػػاـ

 حف جف مغ) دفتو ػة بمػزة) سػورة إبػرا يه (  الوسػط، بينما ادلوضػع دكاورة(  رئ)
 .الوسط بني الطرفني ادلتشابنيقاعجلة إختالؼ على  ونضبطه( خف

َّا ) اضبط دواضع / ٙٓٙٔسلاؿ رقه  َّػا) ( ُتْشرُِكوفَ  َبِريٌء شلِّ  (تَػْعَملُػوفَ  َبِريٌء شلِّ
َّا ) َّا تَػْعُبجُلوفَ )  ( ََُْرُدوفَ  َبِريٌء شلِّ  يف السرآف الكرمي؟. ( بَػَراء شلِّ

َّػػػػا ) وردت / ٙٓٙٔاجلػػػػواب رقػػػػه  يف الاػػػػور  ثػػػػالث دػػػػرات(  ُتْشػػػػرُِكوفَ  بَػػػػِريٌء شلِّ
 -(: ود – دوضعاف )النعاـ

 جه  ين ىن من خنحن جن يم ىممم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔ٘ 

 .األًعام َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

 ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ  مي زي ري ٰى

 ىن من خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
ِد َّ مه جه ين ٱ.َ

  الضبط /
بينمػا  بنػونني ( ىئ( أتت )  و و أوؿ دوضع يف السرآف الكرمي)  يف النعاـ هاقبل -ٔ

 وا جلة فانتبه ذلا. بنوفادلواضع الخرى 
الػيت أتػت قبلهػا  ػ  تتػ كر نعػاـ ودوضػع  ػود فيػه الشػهادة ادلوضػع الوؿ دػة ال -ٕ

 أ ا ختمت ابلِباءة دة الشرؾ.
َّاأدا )   -الشعراء (: –يف ) ءونس  درتنيفوردت  ( تَػْعَمُلوفَ  بَرِيٌء شلِّ

 مث هت مت هب مب هئ مئ  ميهي خي حي جي ٰه مه جه ُّٱ -ٔ

 .يِنس َّ مس هث

 .الشعراء َّ لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ

 الضبط / 
( هب مب هئ مئ  ميهي خي حي جي ٰهيف دوضع ءونس سبسها العم : )

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  هثفاربطها دع ) 
على  أءضا ( هث)  عني( دع  يثدة )  العنيأدا دوضع الشعراء فنربط 

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة
َّاوأدا )  فسط يف السرآف يف سورة  ود اةءة  وا جلة درة( فوردت  ََُْرُدوفَ  بَرِيٌء شلِّ

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض ٱُّٱ(:ٖ٘)

 .العناءة ابةءة الو يجلة قاعجلةعلى  ونضبطها َّمف خف



 ٙٔٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مغ) و  الثاين(  ادلوضع  جه ين ىن منيف سورة  ود وردت )  مالحظة /
دة  الشني( قب   خفدة )  اجليه: و الوؿ( ادلوضع  خف حف جف

( يف ادلوضع  جغ، أءضا ال ظ كلمة ) قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على جه)
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  خفالوؿ فاربطها ) 

َّا تَػْعُبجُلوفَ أدا )   زت ٱُّٱ(:ٕٙفسط يف سورة الزخرؼ اةءة ) درة وا جلة( فوردت  بَػرَاء شلِّ

قاعجلة العناءة على  ونضبطها َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت
 .ابةءة الو يجلة

 ِإنَّػُه اَل ءُػْفلِػحُ )  ( الظَّػاِلُموفَ  ِإنَّػُه اَل ءُػْفلِػحُ  )اضبط دواضػع  / ٚٓٙٔسلاؿ رقه 
 يف السرآف الكرمي؟. ( اْلَكاِفُروفَ  ِإنَُّه اَل ءُػْفِلحُ ( )  اْلُمْجرُِدوفَ 

يف الاػػػور  أربػػػع دػػػرات(  الظَّػػػاِلُموفَ  اَل ءُػْفلِػػػحُ  إِنَّػػػهُ  ) وردت / ٚٓٙٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -(: الوؿ ادلوضعالسصص  –ءوسف  – دوضعاف )النعاـ

 .األًعام َّزنرن مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ

 يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث  يت ىت ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك

 من خنحن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
ِشف َّ ٰذ يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جهين ىن  .ي

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱ -ٗ
ٱ.املصص َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

  الضبط /
الضػػػػػبط ابجلملػػػػػة  قاعػػػػػجلة( علػػػػػى  الظَّػػػػػاِلُموفَ  ِإنَّػػػػػُه اَل ءُػْفلِػػػػػحُ دواضػػػػػع )  نضػػػػػبط -ٔ

( لنػه السصػص  أوؿو ( قلػت: )  السصػص أوؿأنعاـ ءوسف و : ) اانشائية
دػة  والظػاء: ( اْلَكػاِفُروفَ  ءُػْفلِػحُ  اَل  َوْءَكَأنَّػهُ  دػة الاػورة أتػت ) الثاينادلوضع 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔٚ 

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  اْلَكاِفُروفَ دة )  الكاؼ( قب  الظَّاِلُموفَ )
(:  فت كر عاقبة الجلار إف افرتءتَ )  :اجلملة اانشائيةب ا  النعاـ دوضعي نضبط -ٕ

(،  مك لك اك يق ىق يف ىف ( للجلاللػػػػػػة علػػػػػػى ) إف افرتءػػػػػػتَ ودعػػػػػػىن ) 
 لك اك يق ىق  يف ىف( للجلاللػة علػى )رعاقبة الػجلاودعىن )
 (.مك

(: ٚٔفسط يف سورة ءونس اةءة )درة وا جلة ( فوردت  اْلُمْجرُِدوفَ  ِإنَُّه اَل ءُػْفِلحُ أدا ) 
 ىن نن  من زنرن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لكٱُّٱ

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها  َّ ٰى ين
رة ءػػػونس، إال أنػػػه آءػػػة ( وآءػػػة سػػػو  ادلوضػػػع الوؿتشػػػابت أءػػػيت النعػػػاـ )  مالحظـــة /

علػى  ونضػبطهما(   مك لكٱ)  ابلفػاء( وآءػة ءػونس  يف ىف)  ابلػواوالنعاـ بجلأت 
 .قاعجلة الواو قب  الفاء

 ىن نن من( وآءػػػػػػػػػػػة ءػػػػػػػػػػػونس ) يل ىليكملوختمػػػػػػػػػػت آءػػػػػػػػػػػة النعػػػػػػػػػػاـ ) 

 قاعػػجلة( علػػى  يندػػة )  ادلػػيه( قبػػ   يل دػػة ) الظػػاء(:  ين
 .الرتتيب اذلجائي

 زنرن مم ام يلاـ، )( النعػػػػػػ رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك) فائــــــدة /
ء يٌ رِ  بَػِ  نَّػإِ وَ  آءػة النعػاـ يف سػياؽ الشػرؾ ) ( يف ءػونس: ين ىن نن  من

آءػة ءػونس يف سػياؽ تبػجلء  دػا أنػزؿ هللا وااتيػاف بغػ ا  ، أدػا( والشرؾ َلػه وفكُ ِر شْ ا تُ شلَّ 
 .و  ا إجراـ...( ُقْ  َدا َءُكوُف يل أَْف أُبجلَِّلُه ِدة تِْلَساء نَػْفِاي أال ترى )

تَػػَرى َعلَػى الَِّ   َوَدػةْ  دػا الفػرؽ بػني الفارػة واخلامػة ل)ءتػني ) ة بيانيـة /دلس َْلَػُه شلَّػِة افػْ َأ
َب آبَِاَيتِػػِه  َْلَػػُه شلَّػػِة  َفَمػػةْ  ) -(  ﴾ النعػػاـٕٔ  الظَّػػاِلُموفَ  إِنَّػػُه اَل ءُػْفلِػػحُ َكػػِ اًب َأْو َكػػ َّ َأ

َب آبَِ  تَػػػػػَرى َعلَػػػػى الَِّ َكػػػػِ اًب َأْو َكػػػػ َّ  (؟ ﴾ ءػػػػونسٚٔ  اْلُمْجرُِدػػػػوفَ  إِنَّػػػػُه اَل ءُػْفلِػػػػحُ اَيتِػػػػِه افػْ
 -:(يد.أزجل الكبيا)



 ٛٔٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

خياطػػػب بػػػا بنػػػو إسػػػرائي  دػػػة  يػػػع أف  ػػػلالء  ( الظَّػػػاِلُموفَ  إِنَّػػُه اَل ءُػْفلِػػػحُ ) الوىل 
ررءفهه استمر إىل ءـو السيادة  رفوا التوراة وااصلي  إىل ءـو السيادة. رب العػادلني قػاؿ 

لف   ا شرؾ وكلنا نعرؼ أ ه قالوا أف عزءر ابة هللا وادلاػيح  (الظَّاِلُموفَ  اَل ءُػْفِلحُ إِنَُّه )
و ه ادلشركوف، الثانية  ( الظَّاِلُموفَ  اَل ءُػْفِلحُ  )ابة هللا وغ  ذلك كث  فرب العادلني قاؿ 

لَػػى عَ  (  نػػا الكػػالـ دبتػػجلأ  نػػا ابلفػػاء بنػػاًء علػػى آءػػة قبلهػػا )َفَمػػةْ ) لَػػْيِهْه َآاَيتُػنَػػا َوِإَذا تُػتػْ
( قػاؿ  ﴾ ءػونس٘ٔبَػيَِّناٍت َقاَؿ الَِّ ءَة اَل ءَػْرُجوَف ِلَساَءَ  اْئِت ِبُسْرَآٍف َغْ ِ َ َ ا َأْو بجلِّْلُه  

َْلَػػُه( تفرءعػػاً علػػى  ػػ ا، دلػػاذا قػػاؿ  َفَمػػةْ ) ؟ لف  ػػلالء كفػػار ( اْلُمْجرُِدػػوفَ  اَل ءُػْفلِػػحُ ) َأ
رفػػوا دػػة أجػػ  ريػػز دءػػ  اليهػػود والنصػػارى الر بػػاف قػػرءش وزعمػػاء قػػرءش وقادهتػػا دػػا  

وال بار  ّرفوا السرآف دة دنطلق طائفي وفئوي ود  ب كما  ػو دعػروؼ. كػ  وا ػجل 
ءفاػػر التػػوراة وااصليػػ  وءنحػػرؼ بػػا علػػى وفػػق دػػا رسسػػه دصػػلحته ابعتبػػارا دػػ  باً أو 

غػ ة و اػجل طائفة دة  لالء و لالء كفار قػرءش دػا كػاف فػيهه طائفػة وال  ػزب بػس 
﴾ الزخػرؼ(  ٖٔ  َوَقاُلوا َلْواَل نُػّزَِؿ َ َ ا اْلُسْرءاُف َعلَػى َرُجػٍ  ِدػَة اْلَسػْرءَػتَػنْيِ َعِظػيهٍ  وقالوا )

كيف   ا اليتيه ءصبح نبياً؟ أءة ادلغ ة بػة شػعبة وأديػة بػة خلػف وفػالف الفػالين اخل؟ 
 ردوف. قضية عنصرءة و اجل، فهه رلردوف   ا الفرؽ بني الظادلوف وبني اجمل

 (:ٚٔٔ)يف سورة ادللدنوف اةءة  وا جلة درةفوردت  ( اْلَكاِفُروفَ  إِنَُّه ال ءُػْفِلحُ وأدا ) 
  حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جضٱُّٱ

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ لك خك
ٱٱ(:ٕٛسصص اةءة )( يف سورة ال اْلَكاِفُروفَ  اَل ءُػْفِلحُ  َوْءَكأَنَّهُ وردت )  مالحظة /

 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئُّٱ

فانتبه  َّخض حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ مح جحمج حج
 ادلوافسة قاعجلة( اليت وردت يف نفس اةءة على  هب( دع )  خصذلا واربط ) 

 .واجملاورة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٔ 

 ؟.( َِيُْشُرُ هْ  َوءَػْوـَ )  ( ضَلُْشُرُ هْ  َوءَػْوـَ  ) اضبط دواضع / ٛٓٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كالتايل: / ٛٓٙٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّحئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٔ

 ىكمك  لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ رن مم ام يل ىل مل يك

  ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -ٖ

 ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 .األًعام َّ خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي

 نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٗ
 .يِنس َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱ -٘
 .امفركان َّ مم ام يل ىل مل يك

ٱ.شبأ َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
ءػػونس ( وبعػػجلمها  –يف السػػرآف يف الاػػور ) النعػػاـ  دػػرتني( وردت  نن من)  -ٔ

 مي( وبعػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػاـ )  زي ري ٰى ين ىنيف كػػػػػػال ادلوضػػػػػػعني ) 
( واذلمزة  يق ىق يف( وبعجل ا يف ءونس )  جئ يي ىي  ني
، واربػػط قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػػى  يفدػػة )  ادلػػيه( قبػػ   ميدػػة ) 
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع ادلتشػابه دػع النعاـ  على  مهزة( دع  مي)  مهزة

 .( دع أ   الشرؾ ) نن، وابتصلة أف  رؼ دة اسه الاورة
 لثانيػػػةا ادلواضػػعيف الاػػورتني لنػػه جػػاء يف  ادلواضػػع الوىل( كالمهػػا  نن من)  -ٕ

قاعػجلة ( علػى  نثدػة )  الياء( قب   نندة )  والنوف( نث مث)
 .  الرتتيب اذلجائي



 ٕٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

دػػرات يف السػرآف الكػػرمي يف الاػور ) النعػػاـ وءػػونس  أربػع( وردت  نث مث)  -ٖ
تفرقػػت : ) ابجلملػػة اانشػػائية ونضػػبطها ( سػػبأ -الفرقػػاف  – ادلواضػػع الثانيػػة

دة  ادلواضع الثانية( أي  ثنياأنعاـ ءونس ( ودعىن ) أنعاـ ءونس ثنيا يف سبأ 
 الاورتني.

 فسط يف النعاـ وسبأ. درتني( وردت  نث( بعجل )  ىثأدا كلمة )  -ٗ
( ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ( يف ءونس )  يي ىيبعجل )  -٘

 جم يل، وبعػجل ا يف سػبأ ) سءػونسػني ( دػع  ٍّدة كلمػة ) الاني نربط 
( دػػػع  يمدػػػة كلمػػػة ) البػػػاء ( نػػػربط  يم  ىم مم خم حم

ربػػػط  ػػرؼ دػػػة ادلوضػػع ادلتشػػػابه دػػع  ػػػرؼ دػػة اسػػػه قاعػػجلة علػػػى أ بسػػابء 
 .الاورة
يف  ( يَ ءِ ُشػػػرََكا أَءْػػػةَ )  ( ُشػػػرََككؤُُكهُ  أَءْػػػةَ  ) دواضػػػعاضػػػبط  / ٜٓٙٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 السرآف الكرمي؟.
اةءة  النعاـيف سور  درة وا جلة(  ُشرََككؤُُكهُ  أَْءةَ  ) وردت / ٜٓٙٔاجلواب رقه 

  َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱٱ(:ٕٕ)
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها
 –يف السرآف الكرمي يف الاور ) النح   درات أربعفوردت  ( يَ ءِ ُشرََكا أَْءةَ أدا ) 

 :اانشائية ابجلملة ونضبطها فصلت ( و  ا  و الص  – دوضعافالسصص 
 -:يف سورة السصص درتني( ل ا وردت  قصيتودعىن )  (فصلت لكه قصيت النح )

 حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .انلدل َّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن

 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٕ
 ىق يفىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نت مت زت
 .املصص َّ مك لك  اك يق



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٔ 

 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -ٖ
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
 .املصص َّ ىي ني  مي

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -ٗ

 ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه جه ين

ٱ.فصنت َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

  الضبط /
 زت رت يب ىب)  الوؿالسصػػػص تطابسػػا مادػػػا، بعػػجل ا يف ادلوضػػػع  دوضػػعي
( قبػػػػ  ىبدػػػػة ) السػػػػاؼ(:  ام يل ىل مل يك)  الثػػػػاين( وبعػػػػجل ا يف  مت
( دػػع ىبدػػة ) الػػالـ، وأءضػػا نػػربط قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػػى  يكدػػة )  الػػواو
أقصجل ي )نػث نوف( دع  يكدة )  نوفال( ونربط  أقصجل به ادلوضع الوؿ)  ؿأو  الـ

 (.به ادلوضع الثاين
دوضعي يف ) النعاـ و  درات ثالث( وردت  الَِّ ءَة ُكنُتْه تَػْزُعُموفَ )  مالحظة /

فسط يف سورة النعاـ  درة وا جلة(  تَػْزُعُموف دَّا ُكنُتهْ السصص ( فانتبه ذلا. ووردت ) 
 حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ُّٱ(:ٜٗاةءة )
 جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم خم حم جم هل  ملخل
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ  مئ هي مي خي حي

 ؟.يف السرآف الكرمي ( مُثَّ ملَْ  كه درة وردت ) / ٓٔٙٔسلاؿ رقه 
 –التوبػة  – النعاـ يف الاور ) ست درات(  مثَّ ملَْ  ) وردت / ٓٔٙٔاجلواب رقه 

 -(:الِبوج  –اجلمعة  –احلجرات  –النور 
 .األًعام َّ هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -ٔ

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٕ



 ٕٕٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اتلِبة َّ ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن

 يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٖ
 .انلِر َّ ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام

 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -ٗ
 .احلجرات َّ خس حس  جس مخ جخمح جح مج حج

 يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ -٘
 .اجلىعة َّ  مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام

 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ٱُّٱ -ٙ
 .امربوج َّ نن من

  الضبط /
 .آءة صجلرعجلا آءة النعاـ جاءت  اةايت سياؽك  ادلواضع أتت يف  -ٔ
عػػػاـ، نالنػػػوف دػػػة الكلمتػػػني دػػػع النػػػوف نػػػربط  ( جب هئبعػػػجل ا يف النعػػػاـ )  -ٕ

بػػة، وبعػػجل ا يف و التواو دنهػػا دػػع الػػواو ( نػػربط  ملوبعػػجل ا يف التوبػػة ) 
( مكدػة ) الػراء( و  لكدة ) الواو ( نربط  ىك مك لكالنور ) 

 التػػاءو  الػػراء( نػػربط  مت، وبعػػجل ا يف احلجػػرات ) وردػػة النػػ الػػراءو الػػواو دػػع 
دنهػا قرءبػة  احلػاء( و  اك، وبعػجل ا يف اجلمعػة ) تار احلجػ  ءو  راءدنها دػع 

ا يف الػػِبوج معة ودارت احلمػػ  كثػػ ا يف اةءػػة، وبعػػجل جػالػػ جػػيهيف الرسػػه دػػة 
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع علػػى وج ِب الػػ ابءدنهػػا دػػع  البػػاءنػػربط  (ىل)

 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
يف  ( َوَضػػػ َّ َعػػػنػُْهه دَّػػػا َكػػػانُواْ ءَػْفتَػػػػُروفَ  كػػػه دػػػرة وردت ) / ٔٔٙٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 ؟.السرآف الكرمي

ُهه دَّػػػا َكػػػانُوْا ءَػفْ  ) وردت / ٔٔٙٔاجلػػواب رقػػػه  يف  سػػػت دػػػرات(  تَػػػػُروفَ َوَضػػػ َّ َعػػػنػْ
 ونضػػػبطها (السصػػػص  –النحػػػ   – ػػػود  –ءػػػونس  –العػػػراؼ  – النعػػػاـ الاػػػور )
 -:( عرؼ ءونس أنعاـ  ود وقصة النح : ) اانشائية ابجلملة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٔ 

 .األًعام َّ حص مس خس حس جس  مخ جخمح جح مج حج مث ُّٱ -ٔ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن ٱُّٱ -ٕ
 مب  زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 .األعراف َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 هت مت خت حتجت  هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -ٖ
 .يِنس َّ مج حج مث

ِد َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٗ َ. 

 .انلدل َّ  خف حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض  ٱُّٱ -٘

 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -ٙ
ٱ.املصص َّ ىي ني  مي زي ري ٰى

 دَّػة َوِدػنػُْهه)  ( ِإلَْيػكَ  َءْاَتِمعُ  دَّة َوِدنػُْهه ) اضبط دواضع / ٕٔٙٔسلاؿ رقه 
 يف السرآف الكرمي؟. ( ِإلَْيكَ  َءْاَتِمُعوفَ 

 -ادلواضع  ي: / ٕٔٙٔاجلواب رقه 
 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض حضخض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ

 خم حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق
 .األًعام َّ من خن حن جن  مم

 .يِنس َّ  ِّـ ُّـ َّـ هي مي هن من مل لكمك هش  مش هس ٱُّٱ -ٕ

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -ٖ
ٱ.حمىد َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خضحض

  الضبط /
 الوسػػػػط( وادلوضػػػع  جض: ) النعػػػاـ ودمحم ( أتػػػػت ) الثالػػػػعو  الوؿ الطػػػرفنييف  -ٔ

قاعػػػػجلة اخػػػػتالؼ الوسػػػػط بػػػػني علػػػػى  ونضػػػػبطها( هش)ءػػػػونس( أتػػػػت )
 .الطرفني ادلتشابني



 ٕٗٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

بينما يف ءونس أتػت  ادليه( أتت يف ) النعاـ ودمحم ( فيهما  رؼ  جضكلمة )  -ٕ
 س.ونء نوفو واو دث   نوفو  واوع فيها ( ابجلمهش)

دػػػػػة كلمػػػػػػة  النػػػػػوفو العػػػػػني نػػػػػربط  ( جع مظ  حط مضبعػػػػػجل ا يف النعػػػػػاـ )  -ٖ
 جس مخ جخ مح وبعػػػجل ا يف سػػػورة دمحم ) اـ،نعػػػال نػػػوفو عػػػني ( دػػػع مض)

قاعػػػجلة ربػػػط علػػػى  مجلحدػػػػ  ػػػاء( دػػػع  محدػػػة كلمػػػة )  احلػػػاءنػػػربط  ( حس
 . رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

َعلَػػى قُػلُػػوِبِْه َأِكنَّػػًة َأف  َجَعْلنَػػا - َوَجَعْلنَػػا ) اضػػبط دواضػػع / ٖٔٙٔسػػلاؿ رقػػه 
 ؟.( ءَػْفَسُهوُا َويف آَذا ِِْه َوقْػًرا

 -ادلواضع  ي: / ٖٔٙٔاجلواب رقه 
 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ

 خم حم جم هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق
 .األًعام َّ من خن حن جن  مم

 حض جض مص خص حص خسمس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٕ
 .اإلرساء َّ مع  جع مظ حط مض خض

 يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ٱُّٱ -ٖ
 ني مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام
ٱ.الكُف َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  الضبط /
(  يل( ويف الكهػػف ِبػػا أنػػه سػػبستها كلمػػة )  مض)  ابلػػواويف النعػػاـ وااسػػراء  -ٔ

 لك. عالدة( فاجعلها  ام)  واوفأتت فيها بال 
( نػػػربط اذلمػػػزة والنػػػوف دػػػة  لك خك حك  جك مق حق مف بعػػػجل ا يف النعػػػاـ ) -ٕ

 جض مص خص حص( دػػع اذلمػػزة والنػػوف دػػة النعػػاـ، وبعػػجل ا يف ااسػػراء ) مف)
 مي زياء، وبعػػجل ا يف الكهػػف ) ر ااسػػراء دنهػػا دػػع الػػراء ( نػػربط  حض



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ٘ 

 ىي - ميالواردة يف )  اذلاءات( نربط  خئ حئ جئ يي ىي ني
شػابه دػع قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتعلى ف هالك اء ( دع  جئ -

 . رؼ دة اسه الاورة
يف سورة لسماف اةءة  رابعوردت يف دوضع  تنوءة نصب ( َوقْػًراكلمة )   / ٔ مالحظة

 اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱٱ(:ٚ)

درات يف السرآف  أربعوب ا تكوف   ا الكلمة قجل وردت  َّ  مل يك ىك مك
ابجلملة  نضبطهاو  لسماف ( –الكهف  –ااسراء  –الكرمي يف الاور ) النعاـ 

 .( " يف ااسراء وكهف النعاـ َوقْػًرا قرأ لسماف ")  :اانشائية
 -كالمها يف فصلت:  درتنيفوردت  ضه تنوءة(  َوقػْرٌ أدا ) 

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٔ
 .فصنت َّ يئ ىئ نئ مئ

 حص مس خسحس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -ٕ

 خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خضحض جض مص خص

 .صنتف َّ خك حك جك مق حق  مف

( أ ا وردت يف نفس الاورة و ػي الاػورة ادلتػأخرة يف الرتتيػب عػة ابقػي  َوقػْرٌ عالدة ) 
 .تنوءة نصب(  َوقْػًراالاور اليت أتت فيها ) 

فسط يف بجلاءة سورة  درة وا جلة دكاورة بواو(  ِوقػْرًاوردت كلمة )  / ٕمالحظة 
قاعجلة العناءة على  ونضبطها َّ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱال ارايت: 

 .ةءة الو يجلةاب
 –اضافة دلا ذكر ) النعاـ  رابع( يف دوضع  َأِكنَّةوردت كلمة )  / ٖمالحظة 
)يف(   رؼ جرلنه سبسها  بتنوءة كارالكهف ( يف سورة فصلت ولكة  –ااسراء 



 ٕٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ
 .َّ يئ ىئ نئ

 ؟.آف الكرمييف السر  ( َوِإف ءَػَرْواْ  كه درة وردت ) / ٗٔٙٔسلاؿ رقه 
 – النعػػػػاـ يف الاػػػػور ) سػػػػت دػػػرات(  َوِإف ءَػػػػَرْواْ  ) وردت / ٗٔٙٔاجلػػػواب رقػػػػه 

 " النعػاـ علػى طػور السمػر َوِإف ءَػػَرْواْ  ) " (السمػر  –الطػور  – ثػالث دواضػعالعػراؼ 
 -:( ءـو العراؼ

 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
 خم حم جم هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق
 .األًعام َّ من خن حن جن  مم

 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٕ
 يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت
 مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك

 .األعراف َّ زن رن

 .امطِر َّ مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّٱ -ٖ

 .املىر َّ مح جح مج حج  مث هت مت خت ٱُّٱ -ٗ

  ىت نت مت زت) ادلوضع الوؿلنعاـ والعراؼ اال ي أتى بعجل ا يف تطابق 
 جلٱُّٱٱ(:ٜٚيف سورة ءونس اةءة ) درة وا جلة دضمودة بالـ ( آءَةٍ  ُك ُّ ، ووردت )  (يت

قاعجلة العناءة  على ونضبطها َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل
 .ابةءة الو يجلة

(  وءُ َجػػا َ ػ َّ ِإَذا )(  وؾَ ءُ َجػػك َ ػ َّ ِإَذا ) اضػبط دواضػػع / ٘ٔٙٔسػلاؿ رقػػه 
 يف السرآف الكرمي؟.(  وَ اءُ َجا َ  َّ ِإَذا )

 -دلواضع كالتايل:ا / ٘ٔٙٔاجلواب رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٚ 

 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
 خم حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق
 .األًعام َّ من خن حن جن  مم

 .انلىل َّ هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٖ
 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك
 .الزمر َّ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىننن  من

 خس حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٗ
ٱ.الزمر َّ  حط مض خض حض جض مص خص  حص مس

ٱ الضبط /

 كلمػػػػػػة بعػػػػػػجل ا  يف النعػػػػػػاـ، وجػػػػػػاء  دػػػػػػرة وا ػػػػػػجلة( وردت فسػػػػػػط  خل حل جل)  -ٔ
 ادلوافسػػػػة قاعػػػػجلة( علػػػى  خل)  كػػػػاؼدنهػػػا دػػػػع   الكػػػػاؼنػػػربط  (مل)

 .واجملاورة
 يل ُّٱيف سػورة النمػ  وقصػجل بػا الدػه  درة وا جلة فسط( وردت  ىي ني مي)  -ٕ

 .َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام
( فوردت درتني يف سورة الزدر يف نفس الصفحة ) و ػي  ىف يث ىثأدا )  -ٖ

الصفحة الخ ة دنها ( وأتت يف سياؽ الكافرءة وادللدنني دلا سيسوا اىل النار 
دنهػػا دػػع  اذلػػاء( نػػربط  ىقكلمػػة )   ادلوضػػعنيواىل اجلنػػة، وجػػاء بعػػجل ا يف 

 .واجملاورة ادلوافسة قاعجلةعلى  ( ىف)   اء
 ؟.يف السرآف الكرمي ( جُيَاِدُلوَنكَ  كه درة وردت ) / ٙٔٙٔسلاؿ رقه 
 (النفػاؿ – يف الاػور )النعػاـ دػر ف(  جُيَاِدُلونَػكَ  ) وردت / ٙٔٙٔاجلػواب رقػه 

 : اانشائية ابجلملة ونضبطها
 -:( " يف أنعاـ النفاؿ جُيَاِدُلوَنكَ  ") 



 ٕٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص ُّٱ -ٔ
 خم حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق
 .األًعام َّ من خن حن جن  مم

 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱٱ -ٕ
ٱ.األًفال َّ ىي ني

  الضبط /
فػػػػػاء ( دػػػػػع رندػػػػػة )الفػػػػػاء نػػػػػربط  ( ىن نن من زن رنبعػػػػػجل ا يف النفػػػػػاؿ ) 

، قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه الاػػػورةعلػػػى اؿ فػػػالن
 حم جم هل)  وبضبط  ػ ا ادلوضػع ُءضػبط الخػر يف النعػاـ والػ ي جػاء بعػجلا

 (. خن حن جن  مم خم
 ؟.( الَِّ ءَة َكَفُرواْ  ءَػُسوؿُ وَ  - ءَػُسوؿُ  ) اضبط دواضع / ٚٔٙٔسلاؿ رقه 
 -:واليت يف النعاـ والرعجل ادلواضع كالتايل / ٚٔٙٔاجلواب رقه 

 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص ُّٱ -ٔ
 خم حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق
 .األًعام َّ من خن حن جن  مم

 مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ
 .الرعد َّ يئ  ىئ نئ

 خم حم  جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق  مف  ٱُّٱ -ٖ
 .الرعد َّ من خن حن جن مم

 خن حن جن يم  ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
ٱ.الرعد َّ  جه ين ىن من

  الضبط /
، وابقػػي اةءػػة سػػياؽ( وأتػػت يف   حم جم هل)  واوبػػال النعػػاـ  الو يػػجل يف -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٔ 

 صػجلرجل وكلها أتػت ( وكلها يف سورة الرع مق حق  مف)  ابلواوادلواضع 
 .آءة

 ادلوضػع الخػ ( وبعجل ا يف الرعجل  خن حن جن  مم خمبعجل ا يف النعاـ )  -ٕ
(، وأءضػػػا نػػػربط  يلدػػػة )  الػػػالـ( قبػػػ   خمدػػػة )  اذلمػػػزة(:  جم يل) 

 عػجلر ال راء( دػع  جمدػة )  الػراءعػاـ، ونػربط نال نػوف( دػع  خمدػة )  النوف
 .لاورةقاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه اعلى 

( وقػػػجل ُت  جل مك لك خك حك جك)  الثػػػاينو  الوؿجػػػاء بعػػػجل دوضػػػعي الرعػػػجل  -ٖ
 ّٰ ِّ)  الوؿ( دة   ا اجلػزء، وبعػجل ا يف ٖٛ٘ٔضبطهما يف الالاؿ )

(  خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل)  الثػػػاين( وبعػػػجل ا يف  رئ
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  خل دة ) الساؼ( قب   ِّ دة ) اذلمزة
 ؟.( ِإْف َ َ آ ِإالَّ َأَساِطُ  اَلوَِّلنيَ  ضع )اضبط دوا / ٚٔٙٔسلاؿ رقه 
يف الاػور  درات أربع(  ِإْف َ َ آ ِإالَّ َأَساِطُ  اَلوَِّلنيَ وردت )  / ٚٔٙٔاجلواب رقه 

 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  ونضبطها النم  ( –ادللدنوف  –النفاؿ  –) النعاـ 
 نيْ نِ دِ لْ مُ لْ   لِ مْ النَّ وَ  اؿِ فَ نػْ الَ  اـُ عَ نػْ أَ  *** " آ ِإالَّ َأَساِطُ  اَلوَِّلنيِإْف َ  َ  "

 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
 خم حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق
 .األًعام َّ من خن حن جن  مم

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ مت خت  حت

 .املؤوٌِن َّمبهب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٖ

ٱ.انلىل َّ ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
( ونضػبطها   ػ ا( و )  ضلػةادللدنػوف والنمػ  عػجلا تسػجلمي وأتخػ  )  دوضعيتطابق 

( يف ادللدنػوف  ضلػة( أي تسجلدت )  ضلة ادللدنوف و  ا النم : ) اجلملة اانشائيةب ا 



 ٖٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ادلوجػػودة يف   النػونني(، أءضػا: اربػط   ػ اوأتخػرت يف النمػ  ) أي تسػجلدت فيهػا كلمػة 
فاجعلها عالدة لك على تسجلدها يف  فو نيف اسه الاورة ادللد النونني( دع  ييمة ) كل

 ادللدنوف وأتخر ا يف النم .
  دلسة بيانية /

)َلَقــْد ُوِعـْدََن َنْـُن َوَآاَبُؤََن َىـَذا ِمــْن  مـا سـبب تقـدمي وأتخــري ىـذا يف سـورة ادلؤمنـون 
َلَقــْد ُوِعــْدََن َىــَذا َنْـــُن  ( وســورة النمــل ) (ٖٛ) قَـْبــُل ِإْن َىــَذا ِإالَّ َأَســاِطرُي اأْلَوَّلِــنيَ 

 -:( يالنعيمد. ااـ  )  (؟ (َٛٙوَآاَبُؤََن ِمْن قَـْبُل ِإْن َىَذا ِإالَّ َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي )
: صورة ادلبتجلأ واخلِب والفع  ودرفوعه ودا بعػجلا. فيمػا عنجل  صور ف للجملة العربية

لفع  مث الفاع  أو الفع  مث  ئػب الفاعػ  مث أييت ادلفعػوؿ ءتعلق ابلفع  ودرفوعه أييت ا
أو ادلفعػوالت ءعػػ   كػ ا أييت النظػػاـ. دلػا ءكػػوف دبتػػجلأ وخػِب أءضػػاً ادلبتػجلأ واخلػػِب مث دلػػا 

( أتخػ  إَسهػػا أواًل  كػػاف ( أءضػػاً النظػاـ أّف ) كػػاف وأخواهتػا تػجلخ  إ ػػجلى النواسػخ )
ذلػك دػا أييت دػة ادلعطوفػات أو ادلفعػوالت  لف أصله دبتجلأ مث أتخ  اخلِب مث أييت بعجل

 ك ا  و النظاـ. نسوؿ: كاف زءجٌل  جحاً وعمرو، ن كرا بعجل ذلك   ا الص . ْيكة 
أ يػا ً أف نغػػّ  النظػػاـ لف العربيػػة لغػػة ُدعربػػة فيجػػوز فيهػػا تغيػػ  النظػػاـ فبػػجلؿ أف نسػػوؿ  

التسػػجلمي طبعػػاً لػػه  كتػػب زءػػجل رسػػالة علػػى النظػػاـ ْيكػػة أف نسػػوؿ كتػػب رسػػالًة زءػػجٌل و ػػ ا
أقصوصػة نسػوؿ   قصػيجلة كتػب  غرض بالغي ءع  كأف خُيتلف زءػجل كتػب رسػالة كتػب

ال زءجل رسػالًة كتػب. دلػا ءُسػجّلـ لػيس دػة أجػ  الػوزف  ػ  الشػاعر لف الشػاعر دػتمّكة 
 ءاتطيع أف ءتصرؼ لكنه ءسجّلـ بغرض بالغي لغرض دعنوي. 

نَػػػا وَُكنَّػػػا تُػػػػرَااًب  ) دللدنػػػوفدلػػػا ننظػػػر يف اةءتػػػني: اةءػػػة الوىل يف سػػػورة ا قَػػػاُلوا أَئِػػػَ ا ِدتػْ
ُعوثُوَف ) ( َلَسجْل ُوِعجْلَ  ضَلُْة َوَآاَبُؤَ  َ َ ا ِدػْة قَػْبػُ  ِإْف َ ػَ ا ِإالَّ َأَسػاِطُ  َٕٛوِعظَاًدا أَئِنَّا َلَمبػْ

زءػػجل  دثػػ  )كػػاف(  تػػراابً وعظادػػاً  )كػػاف دػػع اَسهػػا دثػػ  كػػاف زءػػجل، (  ُكنّػػا ) :( اْلَوَّلِػػنيَ 
رلتهجلاً وكرْياً( دعطوؼ على اخلِب دباشرة ءع  نظاـ اجلملة أييت كما  و. لكى ءكػوف 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( ادلفعػوؿ  لسجل وعجل  ضلػة وآابؤ   ػ ا النظاـ كما  و صلجل أف النظاـ ال ي جاء )
بػػه جػػػاء دتػػأخراً وفػػػق النظػػاـ وعنػػػجلدا ءكػػػوف وفػػق النظػػػاـ ال ُءاػػأؿ عنػػػه. أنػػػت ال 

تاػػأؿ ملَ أّخػػر رسػػالة؟  ػػو  ػػ ا النظػػاـ  كػػ ا. تاػػأؿ عػػة )كتػػب زءػػجل رسػػالة( ال 
( .  َلَسػجْل ُوِعػجْلَ  َ ػَ ا ضَلْػُة َوَآاَبُؤ َ  لكة الالاؿ يف آءة سػورة النمػ  ملَ غػّ  النظػاـ )

( ٚٙ)َوقَػػػاَؿ الَّػػػِ ءَة َكَفػػػُروا أَئِػػػَ ا ُكنَّػػػا تُػػػػَرااًب َوَآاَبُؤَ  أَئِنَّػػػا َلُمْاَرُجػػػوَف  ال ػػػظ اةءػػػة )
يف غ  السػرآف أف ءسػوؿ: إءذا كنػا ضلػة وآابؤ  تػراابً، فلمػا قػجّلـ تػراابً النم ( النظاـ 

ادلعطػوؼ علػػى ادلرفػػوع ولكػػا ءكػػوف ادلعطػػوؼ عليػػه ضػػم اً ءنبغػػي أف ءلكػػجل بضػػم  
  ا الفصح )كنت أ  وزءجل داافرءة(    ءكوف الربط. فها  نا لف ادلعطػوؼ 

فاص .  نا غّ  النظاـ فسػاؿ وادلعطوؼ عليه ءنبغي أف ءتصال ال أف ءكوف بينهما 
( قػػجّلـ ادلنصػػوب وجعلػػه فاصػػاًل بػػني ادلعطػػوؼ وادلعطػػوؼ  أَئِػػَ ا ُكنَّػػا تُػػػَرااًب َوَآاَبُؤ َ  )

(  ػ   َ َلَسػجْل ُوِعػجْلَ  َ ػَ ا ضَلْػُة َوَآاَبؤُ عليه فسجّلده. فمنػا قػجّلـ ادلنصػوب قػجّلـ ) ػ ا( )
اـ و نػػا أءضػػاً قػػجّلـ وهللا ظػػءكػػوف  نػػاؾ نػػوع دػػة التناسػػق.  نػػا تسػػجّلـ كأنػػه غػػّ  الن

 أعله.
   مالحظة /

أخػػػرى اضػػػافة دلػػػا ذُكػػػر يف الاػػػور  دواضػػػع مخػػػس( فػػػوردت يف  َأَسػػػاِطُ  اَلوَّلِػػػنيَ أدػػػا ) 
( وبػػػ ا  ٖٔادلطففػػػني  – ٘ٔالسلػػػه  – ٚٔال سػػػاؼ  – ٘الفرقػػػاف  – ٕٗالنحػػػ  )

 وال داعي حلصر ا. درات تاع( قجل وردت يف السرآف الكرمي  َأَساِطُ  اَلوَِّلنيَ تكوف ) 
 ءُػْهِلُكػػػػوفَ  ) ( أَنُفَاػػػػُههْ  ِإالَّ  ءُػْهِلُكػػػػوفَ  ضػػػػبط دواضػػػػع )ا / ٛٔٙٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 

 ؟.( أَنُفَاُههْ 
 -ادلواضع  ي: / ٛٔٙٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّهب مب هئ مئ هي مي  خي حيجي ٰه مه جه هن ٱُّٱ -ٔ



 ٕٖٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٕ
 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر
ٱ.اتلِبة َّ  رب يئ ىئ نئ مئ

  الضبط /
، وأءضػػػا قاعػػػجلة الػػػزايدة للاػػػورة الطػػػوؿعلػػػى  ونضػػػبطها ( هيبػػػزايدة )  يف النعػػػاـ

 نعاـ واليت مل أتت يف اسه سورة التوبة.ل( دة ا ال)  نربطها دع
 ؟.( َوَلْو تَػَرىَ  اضبط دواضع ) / ٜٔٙٔسلاؿ رقه 
 ثػالث يف الاػور ) النعػاـ دػرات سػبع(  َولَػْو تَػػَرىَ  وردت ) / ٜٔٙٔاجلواب رقػه 

َوَلْو ")  :ابجلملة اانشائية ونضبطها ( دوضعافسبأ  – الاججلة –النفاؿ  – اضعدو 
 -(:" أنعاـ النفاؿ يف سبأ لاججلَّت  تَػَرىَ 

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

 ىب نب مبزب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ نت  مت زت رت يب

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٖ
  جح مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب جب

 حض جض مص خص حص  مس خسحس جس مخ جخ مح
 .األًعام َّ حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض

 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ -ٗ
 .األًفال َّ مخ جخ مح جح

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -٘
 .الصجدة َّ جه  ين ىن من خن حن

 حق مف خفحف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٙ
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 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق
 .شبأ َّ  هن من خن حن جن مم خم حم  جم

ٱ.شبأ َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٚ

  الضبط /
 .سياؽ اةايتسبأ أتت يف  أوؿو  النعاـثلع  -ٔ
 الوؿ(: وبعػػػجل ا يف  ُّ َّ ٍّالنعػػاـ )  دػػةالثػػاين و الوؿ  ادلوضػػعبعػػجل ا يف  -ٕ

دػػػػة  الػػػػراء( قبػػػػ   هسدػػػػة )  اذلمػػػػزة(:  ِّ)  الثػػػػاين( وبعػػػػجل ا يف هس)
 حج مث هت( ) مت خت)  (، بينمػػػػػا يف ادلوضػػػػػع الثالػػػػػع جػػػػػاء بعػػػػػجلِّ)
( و  نن ( فػػػاربط بػػػني ) نن من( ال ػػػظ أف اةءػػػة بػػػجلأت )  جح مج

 خت، وتشػػػابه دػػػع الػػػ ي أتػػػى بعػػػجل )قاعػػػجلة ادلوافسػػػة واجملػػػاورة( علػػػى مث)
 ( يف سبأ ادلوضع الوؿ.مت

 فػػػػػػاء( نػػػػػػربط بػػػػػػني  هت مت خت حت جتبعػػػػػػجل ا يف النفػػػػػػاؿ )  -ٖ
قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع علػػػى اؿ فػػػالن فػػػاء ( وحت)

 .دة اسه الاورة  رؼ
 جػػػيه( دػػػع  يل دػػػة ) اجلػػػيه( نػػػربط  يل ىلبعػػجل ا يف الاػػػججلة )  -ٗ

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه علػػى  ػجلةجػػالا
 .الاورة

( وبعجل ا يف  لك  خك حك جك مقيف سبأ )  الوؿبعجل ا يف ادلوضع  -٘
( علػػى  َّدػػة )  الفػاء( قبػػ   جكدػة )  الظػػاء(:  َّ ٍّالثػاين ) 
 .ادلوضعني( دة  مقطبعا بعجل )  اذلجائي الرتتيب قاعجلة
تَػَنا ) اضبط دواضع الكلمة / ٕٓٙٔسلاؿ رقه   ؟.ودا جاء بعجل ا ( اَي لَيػْ

تَػنَػػا وردت ) / ٕٓٙٔاجلػػواب رقػػه   (ال ػػزاب –النعػػاـ يف الاػػور ) ف دػػر (  اَي لَيػْ
تَػَنا ") :اجلملةب ا  باياؽ اةايتال ي جاء بعجل ا  ونضبط  -:(هللا عِ طِ نَ وَ  دُّ رَ " نػُ  اَي لَيػْ



 ٖٗٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  ُّـ َّـ

ٱ.األخزاب َّيبرت ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٕ

 ؟.( نُػَردُّ  )الكلمة اضبط دواضع  / ٕٔٙٔسلاؿ رقه 
 – دوضػػػػعافيف الاػػػػور ) النعػػػػاـ  ف دػػػػر (  نػُػػػػَردُّ  وردت ) / ٕٔٙٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -:( العراؼ

 هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  ُّـ َّـ

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٕ
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
 مث هت مت  ختحت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ
 .األًعام َّ مج حج

 ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن ٱُّٱ -ٖ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 مت زت رت يب ىب نب مب  ربزب يئ ىئ نئ

 .األعراف َّ  ىت نت

  الضبط /
 الوؿبني ادلوضع  الوسط( وءعتِب  و  مم)  الواونعاـ بزايدة دة ال الثاينادلوضع 

اختالؼ الوسط بني الطرفني  قاعجلةعلى  ونضبطهدة النعاـ ودوضع العراؼ 
 .ادلتشابني

 ؟.( آِباَيِت َربَِّنا ) أءة وردت / ٕٔٙٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػػػػػػػور )النعػػػػػػػاـ  ف دػػػػػػػر (  آِباَيِت رَبِّنَػػػػػػػا وردت ) / ٕٔٙٔاجلػػػػػػػواب رقػػػػػػػه 

 -(:العراؼ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  ُّـ َّـ

 ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -ٕ
ٱ.األعراف َّ اك  يق

 ؟.( َوَنُكوَف ِدَة اْلُمْلِدِننيَ اضبط دواضع )  / ٕٕٙٔسلاؿ رقه 
عػػاـ يف الاػػور ) الن ف دػػر (  َوَنُكػػوَف ِدػػَة اْلُمػْلِدِننيَ وردت )  / ٕٕٙٔاجلػواب رقػػه 

 -السصص (: –

 هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ُّٱ -ٔ
 ين  ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّـ َّـ
 .٢٨ – ٢٧األًعام/  َّ مه جه

 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ
 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل
 حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي

ٱ.٤٨ – ٤٧املصص/  َّ حج  مث هت مت خت

( وبعػجل ا يف العػراؼ  ..مم خم حم جم يل ىل مل خل)  بعػجل ا يف النعػاـ الضبط /
 قاعجلة( على  زندة )  الفاء( قب   خلدة )  الباء: ( ....ين ىن نن من زن) 

قاعػػجلة ربػػط علػػى  ؼالعػػرافػػاء ( دػػع  زندػػة ) الفػػاء ، وأءضػػاً نػػربط اذلجػػائي الرتتيػػب
 . رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.( ذَلُه َوَبجَلا - َبجَلا اضبط دواضع ) / ٖٕٙٔسلاؿ رقه 
 -ءوسف(: –يف )النعاـ  درتني( وردت  ذَلُه َبجَلادواضع )  / ٖٕٙٔاجلواب رقه 

 ين  ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -ٔ
 .األًعام َّ مه جه



 ٖٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ِشف َّ خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ -ٕ  .ي

 -اجلاثية (: – دوضعافيف الاور ) الزدر  درات ثالثفوردت  ( ذَلُه َوَبجَلا أدا )
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٔ

 .الزمر َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك  خك

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن
 .الزمر َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

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

 .اجلاثية َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين

  الضبط /
دػػيه ( دػػع  جم يلدػػة ) ادلػػيه ( نػػربط  مم خم حم جم يل) بعػػجل ا يف النعػػاـ  -ٔ

( حت جت  هب مب خب حب جب هئ، وبعػػػػػػجل ا يف ءوسػػػػػػف )ـالنعػػػػػػا
قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة علػى ف سػءو سػني ( دػع  هبدػة ) الاػني نػربط 

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 جم يل ىل مل خل( واجلاثيػػة ) ادلوضػػع الثػػاين تطابسػػت مادػػا آءػػيت الزدػػر )  -ٕ

(  ين ىن من خنا يف الزدػػػػػػػر ) (: بعػػػػػػػجل  جن يم ىم مم خم حم
دػػة  الػػواو( قبػػ   خن دػػة ) الفػػاء(: ....ىن من خنوبعػػجل ا يف اجلاثيػػة ) 

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على خن)
 ؟.( ِلَما نُػُهواْ َعْنهُ  ) اضبط دواضع / ٕٗٙٔسلاؿ رقه 

 –يف الاػػػػور ) النعػػػػاـ  ف دػػػػر (  ِلَمػػػػا نُػُهػػػػوْا َعْنػػػػهُ  وردت ) / ٕٗٙٔاجلػػػػواب رقػػػػه 
 -(: اجملادلة

 .األًعام َّ مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل يكمل ىك
ٱ.املجادمة َّ حب جب هئ مئخئ حئ جئ  ييىي ني مي

  الضبط /
 نػوفو مهػزة ( دػع  يندػة )  النػوفو اذلمػزة ( نربط  جه ين) بعجل ا يف النعاـ 

 اجلػيه( نربط ...يك ىك مك  لك اك) عاـ، وبعجل ا يف اجملادلة أنالػ
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع علػى ادلة جالػػػم جػػيه( دػػع  اكدػة ) 

 . رؼ دة اسه الاورة
 ؟.( َوِإنػَُّهْه َلَكاِذبُوفَ  اضبط دواضع ) / ٕ٘ٙٔسلاؿ رقه 
يف الاػور ) النعػاـ  درات ثالث(  َوإِنػَُّهْه َلَكاِذبُوفَ  وردت ) / ٕ٘ٙٔاجلواب رقه 

" يف  َوإِنػَُّهػػػْه َلَكػػػػاِذبُوفَ  " : )ابجلملػػػػة اانشػػػائية ونضػػػبطها ( الصػػػافات –لدنػػػوف ادل –
 -:(أنعاـ الصافات وادللدنوف 

 ين  ىن من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مه جه

 .املؤوٌِن َّ حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

ٱ.الصافات َّ مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق ٱُّٱ -ٖ

نْػَيا ِ يَ  ِإفْ  اضبط دواضع ) / ٕٙٙٔسلاؿ رقه   ِإفْ النعػاـ، ) ( ِإالَّ َ َياتُػَنا الجلُّ
نْػَيا ِ ػيَ  نْػَيا ِ ػيَ  َدػا( ادللدنػوف، و ) َ ُػوُت َوضَلْيَػا ِإالَّ َ َياتُػنَػا الػجلُّ  َ ُػوتُ  ِإالَّ َ َياتُػنَػا الػجلُّ
 ؟.( َوَدا ءُػْهِلُكَنا ِإالَّ الجلَّْ ر َوضَلَْيا

 -ادلواضع كما ءلي: / ٕٙٙٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -ٔ

 .املؤوٌِن َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ٱُّٱ -ٕ

 نبمب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -ٖ
ٱ.اجلاثية َّ مت زت رت يب ىب



 ٖٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
 -:ترتيب السور نالحظ الزايدة مع الزايدة يف

 زئ  رئ ّٰ(، وأتػت يف ادللدنػوف مث زاد بعػجل ا )  حص مسيف النعػاـ بػال )  -ٔ
دػة  اذلػاءو اليػاء ( دػع  رئدػة كلمػة ) اذلػاءو  اليػاءية، ونربط ( يف اجلاث مئ
قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه علػػػى  يػػػهاجلاث

 .الاورة
 (. جي يه( والباقي )  ٰى ٰرأتت )  الو يجلةآءة اجلاثية  -ٕ
 النػػوفو  ادلػػيه( اشػػرتكت  ػػروؼ  ٰذ  يي ىيبعػػجل ا يف النعػػاـ وادللدنػػوف )  -ٖ

علػى  ( فو دنل مالػػ – ـعػانيف اسػه الاػورتني ) ال النػوفو  ادلػيهيف الكلمتني دع 
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

  دلسة بيانية /
ُعـوِثنَي ) يف سورة األنعـام ) َيا َوَمـا َنْـُن ِعَبـْ نـْ ( ويف  (َٜٕوقَـاُلوْا ِإْن ِىـَي ِإالَّ َحَياتـُنَـا الـدي

ـــُن إِ  آيـــة أخـــرر يف ســـورة ادلؤمنـــون ) َيا ََنُـــوُت َوَنَْيـــا َوَمـــا َنْ نـْ ـــا الـــدي ْن ِىـــَي ِإالَّ َحَياتـَُن
ُعــوِثنَي ) ( مــا اللمســة البيانيــة يف إســتعمال نيــا؟ احليــاة بعــد ادلــوت وعــدم  (ِٖٚعَبـْ

ََنُـوُت  إمياهنم ابلبعث؟ وما ادلقصود بنحيا؟ ادلعروف أن احلياة يف األول مث ادلـوت )
 -:( يد.فاض  الاادرائ ) دة يف آية وعدم الزايدة يف آية؟( كيف نفهم الزاي َوَنَْيا

( ودػػػرة ال ءػػػ كر،  ػػػ ا إجيػػػاز وتفصػػػي  ءػػػوجز يف دكػػػاف   ػػػوت وضليػػػا دػػػرة ءػػػ كر )
 وءفّص  يف دكاف. الاياؽ وادلساـ  و ال ي َيجلد.

تَػنَػػػا نػُػػػَردُّ َواَل تَػػػػَرَى ِإْذ ُوِقُفػػػوْا َعلَػػػى النَّػػػاِر فَػَسػػػاُلوْا اَي لَيػْ  َولَػػػوْ  الوىل الكػػػالـ يف اةخػػػرة )
َبْ  بجََلا ذَلُه دَّا َكانُوْا خُيُْفوَف ِدة قَػْبُ  َوَلْو ( ٕٚ) نَُك َِّب آِباَيِت رَبَِّنا َوَنُكوَف ِدَة اْلُمْلِدِننيَ 

نْػَيا َوَدػػا َوقَػػاُلوْا ِإْف ِ ػػَي ِإالَّ َ َياتُػنَػػا الػػجلُّ ( ٕٛ)ُردُّوْا َلَعػػاُدوْا ِلَمػػا نُػُهػػوْا َعْنػػُه َوإِنػَُّهػػْه َلَكػػاِذبُوَف 
ُعوِثنيَ   عة دا ذكروا فيما قجلدوا.  ءنس  عنهه الكالـ، ءتكله ذجياز(  (ٜٕ) ضَلُْة ِبَبػْ

اةءػػػػة الثانيػػػػة فيهػػػػا تفصػػػػي  يف الػػػػجلنيا وكػػػػالـ طوءػػػػ  عػػػػة اةخػػػػرة والتكػػػػ ءب فيهػػػػا 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٔ 

َهػاَت ِلَمػػا( ٖ٘) أَءَعِػجلُُكْه أَنَُّكػْه ِإَذا ِدػتُّْه وَُكنػُتْه تُػػرَااًب َوِعظَاًدػػا أَنَُّكػه سلَُّْرُجػوفَ ) َهػاَت َ يػْ  َ يػْ
ُعوِثنيَ ( ٖٙ) ُتوَعجُلوفَ  نْػَيا َ ُوُت َوضَلَْيا َوَدا ضَلُْة ِبَبػْ ( ادللدنوف( ٖٚ) ِإْف ِ َي ِإالَّ َ َياتُػَنا الجلُّ

 ػ ا كلػه كػالـ يف التفصػي  عػة اةخػرة واسػتهزاء ابلرسػوؿ والتكػ ءب. اةءػػة الوىل يف 
سلتلػف.  ، ادلوقػفدػوجزاً والثانيػة تفصػي  يف التكػ ءباةخرة وربنػا ءنسػ  عػنهه، فػ كرا 

 إذف وا جلة فيها تفصي  ووا جلة فيها إجياز.
 ىل ىم قالوا )َنوت ونيا( أم ما قالوا؟

أواًل للعلػػه أف  ػػػاتني اةءتػػػني لػػػيس السػػائلوف وا ػػػجلاً وال مجاعػػػة وا ػػػجلة. يف النعػػػاـ 
وف  ػػػلالء قػػـو عػػػاد. لػػػيس  ػػلالء مجاعػػػة الرسػػوؿ، أ ػػػ  دكػػة، واةءػػػة الثانيػػػة يف ادللدنػػ

السائ  وا جلاً    ءتناقضوف،  ه أقواـ دتباعجلة سلتلفة، نس  عة  لالء ذكر أ   دكة 
ػػرًا َوِإف ) ُهه دَّػػة َءْاػػَتِمُع إِلَْيػػَك َوَجَعْلنَػػا َعلَػػى قُػلُػػوِبِْه َأِكنَّػػًة أَف ءَػْفَسُهػػوُا َويف آَذاِ ِػػْه َوقػْ َوِدػػنػْ

وْا ِبَػػا َ ػػ َّ ِإَذا َجػػكُؤوَؾ جُيَاِدُلونَػػَك ءَػُسػػوُؿ الَّػػِ ءَة َكَفػػُروْا ِإْف َ ػػَ آ ِإالَّ ءَػػَرْوْا ُكػػ َّ آءَػػٍة الَّ ءُػْلِدنُػػ
َوَلْو تَػَرى ِإْذ ُوِقُفػوْا َعلَػى ( النعاـ( للرسوؿ عليه الصالة والاالـ )ٕ٘) َأَساِطُ  اَلوَِّلنيَ 

( ٖٓ) َنا َقاَؿ فَػُ وُقوْا الَعػَ اَب ِبَػا ُكنػُتْه َتْكُفػُروفَ َربِِّْه َقاَؿ أَلَْيَس َ َ ا اِبحلَْقِّ َقاُلوْا بَػَلى َورَبِّ 
ُعوِثنيَ النعاـ(، ) نْػَيا َوَدا ضَلُْة ِبَبػْ ( النعاـ( ءنس  عنهه ٜٕ) َوَقاُلوْا ِإْف ِ َي ِإالَّ َ َياتُػَنا الجلُّ

 دا كانوا ءفعلوف ودا كانوا ءسولوف يف الجلنيا.
ف ءنسػػ  كػػالـ  ػػلالء السػػـو الػػ ءة بعػػجل نػػوح )مثَّ اةءػػة الثانيػػة الكػػالـ يف الػػجلنيا، وكػػا

ُهْه أَِف اْعبُػجُلوا الََّ َدػا َلُكػه ٖٔأَنَشْأَ  ِدة بَػْعجِلِ ْه ُقرً  آَخرِءَة ) ( َفَأْرَسْلَنا ِفيِهْه َرُسػواًل ِدػنػْ
رُُا أََفاَل تَػتػَُّسػوَف ) ْة إَِلٍه َغيػْ نَشػْأَ  ِدػة ( ادللدنػوف( مث ذكػر بعػجل ه أقوادػاً آخػرءة )مثَّ أَ ٕٖدِّ

 بَػْعجِلِ ْه قَػْرً  آَخرِءَة( والسائلني سلتلفني أصاًل.
 دلاذا قدم ادلوت على احلياة؟ دلاذا قال )ََنُوُت َوَنَْيا(؟ 

دا قاؿ ضليا و وت،   ا سلاؿ ت كرا كتب النحو، قالوا الواو ال تفيجل التعسيػب وال 
مث، ْيػوت بعػض وَييػا بعػض، الرتتيب وإذا أردت الرتتيب والتعسيب تاػتاجلـ الفػاء أو 
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ْيوت دة ْيوت وَييا دة َييا، الواو ال تفيجل التعسيب. ْيوت دة ْيوت.  ناؾ داألة، 
ذكر بعػجل  ػالؾ قػـو نػوح بعػجل أف دػاتوا جػاء  ػلالء ) ػوت( و ػه َييػوف. ْيوتػوف واييت 

 .بعجل ه دة َييا
ى َوَربَِّنا َقاَؿ فَػُ وُقواْ َقاُلواْ بَػلَ  أَلَْيَس َ َ ا اِبحلَْقِّ  ) أءة وردت / ٕٚٙٔسلاؿ رقه 

 ؟.( الَعَ اَب ِبَا ُكنُتْه َتْكُفُروفَ 
قَػػاُلواْ بَػلَػػى َوَربِّنَػػػا قَػػاَؿ فَػػػُ وُقواْ  أَلَػػػْيَس َ ػػَ ا اِبحْلَػػػقِّ  وردت ) / ٕٚٙٔاجلػػواب رقػػه 

 -(:ال ساؼ  –يف الاور ) النعاـ  ف در (  الَعَ اَب ِبَا ُكنُتْه َتْكُفُروفَ 

 ىب نب زبمب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٔ
 يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب
 زنرن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق
 .األًعام َّ ٰى ين ىن نن من

 جض مص حصخص مس خس جسحس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٕ
 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
 حن جنمم خمحم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق
ٱ.األخلاف َّ  مه جه هن من خن

 الضبط /
 مع جعوبعجل ا يف ال ساؼ )  ( نث مث زث رث يت ىتالنعاـ )  بعجل ا يف
على  ؼال سافاء ( دع   جعدة ) الفاء (: نربط   خف حف جف مغ جغ

، وبضبطه ءضبط قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 دوضع النعاـ.

  فائدة /
ِػػػػهْ    الكػػػػافرءة { َولَػػػػْو تَػػػػػَرى   :أي :اةءػػػػة اةوىل أءػػػػت أدػػػػرا لر  { ِإْذ ُوِقُفػػػػوا َعلَػػػػى َربِّ

الػ ي تػروف دػة  { أَلَْيَس َ ػَ ا   :ذله دوسخا ودسرعا { َقاؿَ  } عظيما، وَ ْواًل جايما،



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٗٔ 

قَػػاَؿ   فػػأقروا، واعرتفػػوا  يػػع ال ءػػنفعهه ذلػػك، { اِبحْلَػػقِّ قَػػاُلوا بَػلَػػى َورَبِّنَػػا   العػػ اب
ُتْه َتْكُفُروفَ   .( الاعجلي)  {.َفُ وُقوا اْلَعَ اَب ِبَا ُكنػْ

خيػِب تعػاىل عػة  ػاؿ الكفػػار الفظيعػة عنػجل عرضػهه علػى النػار الػيت كػػانوا  ة:اةءػة الثانيػ
فسػجل  ضػرموا وشػا جلموا  { أَلَْيَس َ َ ا اِبحْلَػقِّ    :ءك بوف با وأ ه ءوسخوف وءساؿ ذله

قَػػاَؿ فَػػُ وُقوا اْلَعػػَ اَب ِبَػػا     فػػاعرتفوا بػػ نبهه وتبػػني كػػ به { قَػػاُلوا بَػلَػػى َورَبِّنَػػا   عيػػا ؟
 .( الاعجلي)  .أي: ع ااب الزدا دائما كما كاف كفركه صفة الزدة { ُتْه َتْكُفُروفَ ُكنػْ 

 ؟.( َقاُلواْ بَػَلى ) كه درة وردت / ٕٛٙٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػور ) النعػاـ  درات سبع(  َقاُلواْ بَػَلى وردت )/  ٕٛٙٔاجلواب رقه 

داعػػػػػػػي وال  ( ادللػػػػػػػك -احلجلءػػػػػػػجل  –ال سػػػػػػػاؼ  –غػػػػػػػافر  – لزدػػػػػػػرا – العػػػػػػػراؼ
 -:حلصر ا

 ىب نب زبمب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ نت  مت زت رت يب

 زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱٱ -ٕ
 .األعراف َّ مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت ُّٱ -ٖ
 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك
 .الزمر َّ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىننن  من

 ىن من خنحن جن يمىم  مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 .اغفر َّ يه  ىه مه جه ين

 جض مص حصخص مس خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -٘
 .األخلاف َّ مظ حط مض  خض حض

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث ٱُّٱ -ٙ
 .احلديد َّ من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
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 مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٚ
ٱ.املنم َّ مظ حط

  الضبط /
( جػػاءت  سػػورة ادللػػك عػػجلا ادلوضػػع الخػػ  ) سػػياؽ اةايتكػػ  ادلواضػػع أتػػت يف 

 .صجلر آءة
 ؟.(واَخِار  َقجلْ  - َخِارَ  فسجل -َخِارَ  َقجلْ اضبط دواضع ) / ٜٕٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كالتايل: / ٜٕٙٔاجلواب رقه 

  مث هت مت خت حت  جت هب ٱُّٱ -ٔ
 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ محجح مج حج
 .امنصاء َّ  خض حض جض

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ ٰى ين ىن نن من زنرن مم  ام يل ىل مل يك

 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٖ
 .األًعام َّ من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك

 نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٗ
 .يِنس َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن ٱُّٱ -٘
 مب  زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ٱ.األعراف َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

  الضبط /
(  نب مب)  الػػواويف سػػورة الناػاء، وبػػزايدة  ضػػع و يػجلدو (  مص خص)  ابلفػاء -ٔ

قاعػػجلة العناءػػة ابةءػػة علػػى  ونضػػبطهمايف سػػورة العػػراؼ  دوضػػع و يػػجلأءضػا 
 .الو يجلة
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ءػونس ( وبعػجل ا يف  – دوضػعاف) النعػاـ  دػرات ثػالث( فوردت  مث زث) أدا  -ٕ
النعػاـ وءػونس  أوؿ( يف   رث(، وبعػجل )   رثأتت كلمػة )  الثالثةادلواضع 

 ىف  يث ىثدػػة النعػػاـ )  الثػػاين( بينمػػا ادلوضػػع  رب يئ ىئ) 
قاعػجلة اخػتالؼ علػى  فنضػبطه( و و ادلوضع الوسط بػني الطػرفني  ىق يف

 .الوسط بني الطرفني ادلتشابني
( وبعجل ا يف ءونس  يق  ىق يف ىف يثدة النعاـ )  ادلوضع الوؿبعجل  -ٖ

( علػػػى  مب زبدػػػة )  الػػػواو( قبػػػ   يثدػػػة )  احلػػػاء(: نب مب زب)
النعػاـ  مهػزة( دػع  ىف يثدػة )  اذلمػزة ، وأءضاً نربطجائيقاعجلة الرتتيب اذل

قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة علػػػى نس و ءػػػ واو( دػػػع  مب زب دػػػة ) الػػػواو ونػػػربط
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 .صجلر آءةالنعاـ الو يجلءة أتيا  دوضعي -ٗ
 ؟.( َ  َّ ِإَذا َجاءتْػُهه اضبط دواضع ) / ٖٓٙٔسلاؿ رقه 

 –يف الاػػور ) النعػػاـ  دػػر ف(  َ ػػ َّ ِإَذا َجػػاءتْػُهه وردت ) / ٖٓٙٔاجلػػواب رقػػه 
 -(: العراؼ

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ٰى ين ىن نن من زنرن مم  ام يل ىل مل يك

 جل مك لك خك حكجك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٕ
  ٰهمه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خلحل
ٱ.األعراف َّ  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي

  الضبط /
 ساكنة( ويف العراؼ  يفيف دوضع النعاـ )  دضمودةادليه به أوال اىل أنه انت -ٔ

 (.جم)
اـ، عػػالنعػػني ( دػػع  ىقدػػة ) العػػني ( نػػربط  يق  ىقبعػػجل ا يف النعػػاـ )  -ٕ
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قاعػجلة علػى اؼ ر العػراء دنهػا دػع الػراء ( نربط  حموبعجل ا يف العراؼ ) 
 .ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.( الاَّاَعُة بَػْغَتةً  اضبط دواضع ) / ٖٔٙٔقه سلاؿ ر 
اَعُة بَػْغَتةً  وردت ) / ٖٔٙٔاجلواب رقه   –يف الاػور ) النعػاـ  درات ثالث(  الاَّ

 -(: احلج – ءوسف

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ٰى ين ىن نن من زنرن مم  ام يل ىل مل يك

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ
ِشف َّ يب ىب  .ي

 حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٖ
ٱ.احلج َّ  جم هل مل خل

  الضبط /
وقػػػػجل جػػػػاء دػػػػػا  ( خكج ) بينمػػػػا يف ءوسػػػػػف احلػػػػ ( يف)  يف النعػػػػاـ قبلهػػػػا

(  هل مل خل حل - رئ ّٰءشػػابها يف نفػػػس آءػػػيت ءوسػػػف واحلػػػج )
 ، يف  ني أ ا مل أتت يف النعاـ.قاعجلة ادلوافسة واجملاورةفاربطها دعها على 

ــدة / ة قػػرب سػػواء كػػاف قػػرب ادلكػػاف أو قػػرب الزدػػاف ودنػػه ءسػػاؿ اةيت اتيػػاف عػػا فائ
وسيأيت دلا سيحضر عة قرءب. واجمليء عة بعجل سواء كاف بعجل ادلكاف أو بعجل الزدػاف، 
لػػ لك ءطلػػق اجملػػيء علػػى ضػػجل الػػ  اب، فيعػػِب عػػة السػػجلـو وكػػ ا احلضػػور كمػػا ءعػػِب 

مل  شيء إىل شػيءابل  اب عة الغياب، وعلى   ا فال ءصلح أف ءطلق جاء لوصوؿ 
َوقُػػْ  َجػػاَء احْلَػػقُّ َوَزَ ػػَق اْلَباِطػػُ  ِإفَّ اْلَباِطػػَ    )ءغػػب عػػة  ضػػرته قبػػ . ودنػػه قولػػه تعػػاىل: 

 .ضور الشيء بعجل ذ ابه يع شبه َهور احلق بعجل غيابه حب ( َكاَف َزُ وًقا
ُسػوُؿ َخػرََج رَ ) فمثاؿ استعماؿ أتى لسرب ادلكاف وجاء لبعجلا  ػجلءع عائشػة  : 
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ُ قُػُفوَلُه، َفَأَخْ ُت َ َطًا َكاَف لَنَػا ، الَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّه يف بَػْعِض َدَغازِءِه، وَُكْنُت َأَرَنيَّ
ـُ َعَلْيػَك اَي َرُسػوَؿ الَِّ َوَرْزَػةُ  ػاَل ا َجػاَء اْسػتَػْسبَػْلُتُه، فَػُسْلػُت: الاَّ  َفَاتَػْرتُُه َعَلى اْلَعَرِض، فَػَلمَّ
ُردَّ الَِّ َوبَػرََكاتُػُه، احْلَْمػجُل لَِّ الَّػػِ ي أََعػزََّؾ َوَأْكَرَدػَك، فَػَنظَػػَر ِإىَل اْلبَػْيػِت فَػػرََأى الػػنََّمَط، فَػلَػْه ءَػػػ

ًئا، َورَأَءْػػػػػػػػُت اْلَكرَاِ يَػػػػػػػػَة يف َوْجِهػػػػػػػػػِه، فَػػػػػػػػأََتى الػػػػػػػػنََّمَط َ ػػػػػػػػ َّ َ َتَكػػػػػػػػػهُ  رواا  ( َعلَػػػػػػػػيَّ َشػػػػػػػػيػْ

 .ء دة سفر وبني إتياف النمطفاالفت بني اجملي داوودأبو 
أََتى أَْدػُر الَِّ فَػاَل َتْاػتَػْعِجُلوُا ُسػْبَحانَُه َوتَػَعػاىَل ) ودثاؿ أتى لسرب الزداف قوله تعاىل: 

ػػػػا ُءْشػػػػرُِكوفَ  لَػػػػُه ( َعمَّ . ودثػػػػاؿ جػػػػاء لبعػػػػجل الزدػػػػاف قولػػػػه تعػػػػاىل: َوَجػػػػاَء ِفْرَعػػػػْوُف َوَدػػػػْة قَػبػْ
قػػجل غلػػب اعتبػػار قػػرب الزدػػاف علػػى بعػػجل ادلكػػاف ال عكػػس، َواْلُمْلَتِفَكػػاُت اِبخْلَاِطئَػػِة. و 

قَػػػاَؿ الَّػػػِ ي ِعْنػػػجَلُا ِعْلػػػٌه ِدػػػَة  )فاسػػػتعم  ااتيػػػاف بػػػجلال دػػػة اجملػػػيء، ودنػػػه قولػػػه تعػػػاىل: 
ػا َجاَءَ ػا) . وقولػه تعػاىل: ( اْلِكَتاِب أََ  آتِيَك بِػِه قَػْبػَ  أَْف ءَػْرتَػجلَّ إِلَْيػَك َطْرفُػكَ  (  …فَػَلمَّ

ػا أََ َ ػػا..فَػلَ ) ويف آخػر   يػع ذكػػر الوؿ دػرة والثػػاين دػرتني، فػػالوؿ لبعػجل ادلاػػافة  ( مَّ
فإف النار كانت يف الطور، والثاين لسرب الزداف  يع أف مل ءلبع دوسى بعجل أف ءرا ػا 
إىل أف أ  ا فهو ءتعج  للوصػوؿ إليهػا لشػجلة  اجتػه إىل النػار واذلػجلى، كمػا أنػه قػاؿ 

َهػا ِبَسػَبٍس َأْو َأِجػجُل َعلَػى ل له  ني أراد إتيا ػا؛ اْدُكثُػ وا ِإيّنِ آَنْاػُت َ رًا َلَعلِّػي آتِػيُكْه ِدنػْ
النَّػاِر ُ ػػجًلى، فلػػه ءسػ  أجيػػئكه، لنػػه سػ جع إلػػيهه عػػة قرءػب، سخػػالؼ قػػوؿ ءوسػػف: 

عة زداف  فإف ذلك (اُف بَػْيِ  َوبَػنْيَ ِإْخَويت َوَجاَء ِبُكْه ِدَة اْلَبجْلِو ِدْة بَػْعجِل أَْف نَػزََغ الشَّْيطَ )
 .طوء  وداافة بعيجلة

وغلب دعىن السجلـو واحلضور على اعتبار السرب لكوف اجمليء ضجل ال  اب، فااغ 
ُهْه ُرُسػػُلُهْه اِبْلبَػيِّنَػػاِت، ويف  )اسػػتعماؿ اجملػػيء بػػجلال دػػة ااتيػػاف، ودنػػه قولػػه تعػػاىل:  أَتَػػػتػْ

تبار السرب لف ك  رسوؿ إ ا ءبعع فالوؿ ابع ( آخر َوَلَسجْل َجاَءتْػُهْه ُرُسُلُهْه اِبْلبَػيَِّناتِ 
إىل قودػه فهػو قػرءبهه، والثػاين ابعتبػار السػجلـو  يػع أف تاػميتهه رسػال ءستضػي كػو ه 



 ٙٗٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

قَػاُلوا أُوِذءنَػا ِدػْة قَػْبػِ  أَْف أَتْتِيَػنَػػا  )جػائوا دػة عنػجل درسػِلهه. وقػ  كػ لك يف قولػػه تعػاىل: 
تَػنَػػػا ػػػاَعُة بَػْغتَػػػةً َ ػػ َّ ). وقولػػػه تعػػػاىل: ( َوِدػػْة بَػْعػػػجِل َدػػػا ِجئػْ  يػػػع أ ػػػا  ( ِإَذا َجػػػاَءتْػُهُه الاَّ

ػاَعُة بَػْغتَػةً ) غابت فحضرت ويف آخر:   يػع أ ػا قرُبػت. لكػة إسػناد  ( َأْو أَتْتِيَػُهُه الاَّ
ػػاَعِة ِإالَّ َكَلْمػػِح  ااتيػػاف للاػػاعة اعتبػػارا للسػػرب أكثػػر، دوافسػػا لسولػػه تعػػاىل: َوَدػػا أَْدػػُر الاَّ

 .َربُ اْلَبَصِر َأْو ُ َو أَقػْ 
ـِ َ ػػػْ  ءَػْنظُػػػُروَف ِإالَّ أَْف أَيْتِػػػيَػُهُه الَُّ ) وقولػػػه تعػػػاىل:  ويف آخػػػر: (   يف َُلَػػػٍ  ِدػػػَة اْلَغَمػػػا

فاسػتعماؿ ااتيػػاف يف الوؿ أناػػب دػة اجملػػيء لنػػه  (َوَجػاَء رَبُّػػَك َواْلَملَػُك َصػػفِّا َصػػفِّا)
 أَْف أَتْتِػػيَػُهُه اْلَماَلِئَكػػُة َأْو أيَْيتَ َ ػػْ  ءَػْنظُػُروَف ِإالَّ  )ءفيػجل قػػرب انتظػػار ه، ودثػ  ذا يف قولػػه 

َ ػػػْ  ءَػْنظُػػػُروَف ِإالَّ أَْف أَتْتِػػػيَػُهُه اْلَماَلِئَكػػػُة َأْو ) وقولػػػه:  ( رَبُّػػػَك َأْو أيَْيتَ بَػْعػػػُض آاَيِت رَبِّػػػكَ 
اجمليء واستعماؿ اجمليء يف الثاين أوفق دة ااتياف لاياؽ اةءة، دلا يف  ( أيَْيتَ أَْدُر رَبِّكَ 

لى ذله  دة دعىن السجلـو واحلضور، فإف هللا ءنزؿ دة فوؽ عرشه للفص  بني عبادا، َو
 .بعجل دا ا تجب دنهه حبجاب غليظ

والعتبػػػار البعػػػجل ءعػػػِب ابجملػػػيء عػػػة فعػػػ  دنكػػػر ءاػػػتبعجل العسػػػ  وقوعػػػه، فشػػػبه فعلػػػه  
ًئا ِإْدػػرًا) كػػاجمليء إىل دكػػاف بعيػػجل، قػػاؿ تعػػاىل:  َلَسػػجْل ِجْئػػَت  ): وقػػاؿ ( َلَسػػجْل ِجْئػػَت َشػػيػْ

ًئا نُْكػػرًا ًئا فَػػرايِّ  ) وقػػاؿ:(  َشػػيػْ ًئا ِإدِّا) وقػػاؿ:  ( َلَسػػجْل ِجْئػػِت َشػػيػْ ػػُتْه َشػػيػْ وقػػاؿ:  ( َلَسػػجْل ِجئػْ
بينما ااتياف ءعِب به عة فعػ  شػيء خػ ا كػاف أو شػرا، ودنػه  (فَػَسجْل َجاُءوا َُْلًما َوُزورًا)

وقولػه:  ( الَّ َوُ ْه ُكَاػاىَل َواَل ءُػْنِفُسػوَف ِإالَّ َوُ ػْه َكػارُِ وفَ َواَل أَيُْتوَف الصَّاَلَة إِ ) قوله تعاىل: 
وقولػػه  ( اِ َشػَة َوأَنْػػُتْه تُػْبِصػُروفَ أأََتْتُػوَف اْلفَ ) وقولػه تعػاىل:  ( تُػوَف اْلبَػْأَس ِإالَّ َقلِػياًل َواَل أيَْ ) 

يت أَيِْتنَي اْلَفاِ َشػَة ِدػْة ِنَاػاِئُكْه َفاسْ ) تعاىل:  وقولػه  ( َعلَػْيِهةَّ أَْربَػَعػًة ِدػْنُكهْ َتْشػِهجُلوا َوالالَّ
يف قراءة. وءكىن  ( ُهْه ِإىَل َربِِّْه رَاِجُعوفَ َوالَِّ ءَة أَيُْتوَف َدا أَتَػْوا َوقُػُلوبُػُهْه َوِجَلٌة أَنػَّ ) تعاىل: 

بػػه عػػة فعػػ  شػػيء ءكػػرا صػػر ه، فيسػػاؿ أتػػى رجػػ  ادرأتػػه نظػػ  قرِبػػا إذا جادعهػػا وأتػػى 
قضى  اجتػه وُأيت دػة ِقبلػه أي أصػيب، وال ءسػاؿ جػاء يف ذلػك. والعتبػار  الغائط إذا
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السرب ءُعجلى أتى بعلى لُيضمَّة فيه دعػىن ادلػرور كمػا ءسػاؿ دػررت علػى كػ ا، لف ادلػار 
ْنَاػاِف ِ ػنٌي ِدػَة ) ال بجل أف ءكوف يف قرب ادلمرور عليه، قػاؿ تعػاىل:  َ ػْ  أَتَػى َعلَػى اْاِ

ْ رِ  ًئا َدْ ُكورًاملَْ َءُكْة شَ  الجلَّ ويف  ( َأْصػَناـٍ ذَلُػهْ َفأَتَػْوا َعلَػى قَػػْوـٍ ءَػْعُكُفػوَف َعلَػى ) وقاؿ:  ( يػْ
. ( فَػُهػػةَّ ذَلُػػةَّ، َوِلَمػػْة أَتَػػى َعلَػػْيِهةَّ ِدػػْة َغػػْ ِ أَْ ِلِهػػةَّ، شلَّػػْة أَرَاَد احْلَػػجَّ َواْلُعْمػػرَةَ  )احلػػجلءع: 

تاّه  وهتيأ، لف دا قرب سه  كمػا أف  والعتبار السرب أءضا ءساؿ أتتَّى يل الدر أي
دا بعجل صعب. ولسرب ااتياف ءساؿ ااءتاء وأصله جع  الشيء أييت، ضلو قوله تعاىل: 

مث ءسػػاؿ لإلعطػػاء، ولبعػػجل اجملػػيء ءسػػاؿ ااجػػاءة، وأصػػله جعػػ   ( آتُػػوين زُبَػػػَر احْلجَِلءػػجلِ ) 
قػػػػاؿ تعػػػػاىل:  شػػػػيء جيػػػػيء، لكػػػػة ءسػػػػاؿ أجػػػػاءا إىل ادلكػػػػاف إذا أجلػػػػأا إليػػػػه واضػػػػطرّا،

 .(َفَأَجاَءَ ا اْلَمَااُض ِإىَل ِجْ ِع النَّْاَلةِ )

 ؟.( َدا فَػرَّطَْنا ) كه درة وردت / ٕٖٙٔسلاؿ رقه 
 -:كالمها يف النعاـ ف در (  َدا فَػرَّْطَنا وردت ) / ٕٖٙٔاجلواب رقه 

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ٰى ين ىن نن من زنرن مم  ام يل ىل مل يك

 مت زت رت  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱ -ٕ
ٱ.األًعام َّ  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

  / فائدة
قجل خاب وخار، و ـر اخل  كله، دة ك ب بلساء هللا، فأوجب  : دعىن ادلوضع الوؿ -ٔ

َ ػ َّ ِإَذا َجػػاَءتْػُهُه   لػه  ػ ا التكػ ءب، االجػػرتاء علػى اتردػات، واقػػرتاؼ ادلوبسػات
َقاُلوا اَي َ ْاَرتَػَنا    اؿ وأسوئه، فأَهروا غاءة النجلـ. وو ه على أقبح   { الاَّاَعةُ 
َوُ ػْه ََيِْملُػوَف َأْوزَاَرُ ػْه َعلَػى   ولكػة  ػ ا راػر ذ ػب وقتػه، { ِفيَهػا َدا فَػرَّْطَناَعَلى 

فػػإف وزر ػػه وزر ءػػثسلهه، وال ءسػػجلروف علػػى الػػتالص  {َُُهػػورِِ ْه َأاَل َسػػاَء َدػػا ءَػػِزُروفَ 
 .النار، واستحسوا التأبيجل يف غضب اجلباردنه، وذل ا خلجلوا يف 
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أي: دػػػا أمهلنػػػا وال  { يف اْلِكتَػػػاِب ِدػػػْة َشػػػْيءٍ  َدػػػا فَػرَّْطنَػػػا : ودعػػػىن ادلوضػػػع الثػػػاين -ٕ
أغفلنػػػا، يف اللػػػوح اتفػػػوظ شػػػيئا دػػػة الشػػػياء، بػػػ  مجيػػػع الشػػػياء، صػػػغ  ا 

طبق وكب  ا، دثبتة يف اللوح اتفوظ، على دا  ي عليه، فتسع مجيع احلوادث 
  .دا جرى به السله

َدػا َسػاء َأاَل بعػض االخػوة احلفػاظ دواضػع )  علػىءلتػبس  / ٖٖٙٔسلاؿ رقػه 
(  َأالَ  ( دػػػ  أتيت ) َدػػػا ََيُْكُمػػػوفَ َسػػػاء َأاَل ( و ) َدػػػا ََيُْكُمػػػوَف ( و ) َسػػػاء  ءَػػػزُِروفَ 

 ؟.، اضبطهاود  تكوف غ  دوجودة
ٱ-ادلواضع كما ءلي: / ٖٖٙٔاجلواب رقه 

اَعُة بَػْغَتًة َقاُلوْا اَي َ ْارَتَػَنا َقجْل خَ    -ٔ بُوْا بِِلَساء اّلِ َ  َّ ِإَذا َجاءتْػُهُه الاَّ ِاَر الَِّ ءَة َك َّ
َُُهػػػػورِِ ْه  َأْوزَاَرُ ػػػػهْ َعلَػػػػى َدػػػػا فَػرَّْطنَػػػػا ِفيَهػػػػا َوُ ػػػػْه ََيِْملُػػػػوَف   َدػػػػا ءَػػػػزُِروفَ  َسػػػػاءَأاَل َعلَػػػػى 

  ﴾.{ٖٔ النعاـ/
ا َذرَأَ ِدػػػَة احْلَػػػْرِث َوالَنْػَعػػػاـِ َنِصػػػيًبا فَػَسػػػاُلوْا َ ػػػَ ا لِِّ بِػػػَزْعِمِهْه َوَ ػػػَ ا   َوَجَعلُػػػوْا لِِّ شلِّػػػ -ٕ

ِلُشرََككئَِنا َفَما َكاَف ِلُشرََككِئِهْه َفاَل َءِصُ  ِإىَل اّلِ َوَدا َكاَف لِِّ فَػُهَو َءِصُ  ِإىَل ُشرََككِئِهْه 
 ﴾.{ٖٙٔ النعاـ/ َدا ََيُْكُموفَ  َساء

َأاَل الَّػػِ ءَة ُءِضػػلُّونَػُهه ِبغَػػْ ِ ِعْلػػٍه  َأْوزَارِ َكاِدلَػػًة ءَػػػْوـَ اْلِسَياَدػػِة َوِدػػْة   َأْوزَاَرُ ػػهْ َيْحِملُػػوْا   لِ  -ٖ
 ﴾. {ٕ٘ النح / َدا ءَزُِروفَ  َساء

ػ -ٗ ػُه يف التػُّ ـْ ءجَُلسُّ ػَر بِػِه أَُْيِْاػُكُه َعلَػى ُ ػوٍف َأ رَاِب   ءَػتَػَواَرى ِدَة اْلَسْوـِ ِدة ُسػوِء َدػا ُبشِّ
 ﴾.  {ٜ٘ النح / َدا ََيُْكُموفَ  َساءَأاَل 

ـْ َ ِاػػػػػػػػَب الَّػػػػػػػػِ ءَة  -٘ ػػػػػػػػيَِّئاِت أَف َءْاػػػػػػػػِبُسوَ   ءَػْعَملُػػػػػػػػوفَ   َأ  َدػػػػػػػػا ََيُْكُمػػػػػػػػوفَ  َسػػػػػػػػاءالاَّ
 ﴾.{ٗ العنكبوت/

ـْ َ ِاػػػػػػَب الَّػػػػػػِ ءَة  -ٙ ػػػػػػيَِّئاِت أّف صلََّْعَلُهػػػػػػْه َكالَّػػػػػػِ ءَة آَدنُػػػػػػوا َوَعِملُػػػػػػوا  اْجتَػَرُ ػػػػػػوا  ًأ الاَّ
  ﴾.{ٕٔ اجلاثية/ َدا ََيُْكُموفَ  َساءاحِلَاِت َسَواء زلََّْياُ ه َوشَلَاتُػُهْه الصَّ 
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 الضبط/
( أتػػت أءضػػا  َأالَ  دػػرات، وبػػجلوف ) ثػالث( أتػػت  َأالَ : جيػب أف تعلمػػوا أنػػه ) أوالً   -ٔ

 درات. ثالث
( إال دوضػػػع  َأالَ  دػػػرات كلهػػػا بػػػجلوف ) أربػػػع( وردت  َدػػػا ََيُْكُمػػػوفَ  َسػػػاء: ) ثنيػػػا  -ٕ

ءَػتَػػػَواَرى ِدػػَة اْلَسػػْوـِ ِدػػة    ادلوضػػع الثػػاين النحػػ ( يف سػػورة  َأالَ  تػػى قبلػػه )وا ػػجل أ
 أتػػى قبلهػػا النحػػ يف سػػورة  ادلوضػػعني نػػا أنػػه كػػال  ود التنبيػػهأو .........{، ُسػػوءِ 

 (.َدا ءَزُِروَف  َساءَأاَل أنه خته )  ادلوضع الوؿ( وانتبه اىل َأالَ )
َدػا  َسػاءَأاَل  وختمت ) ( َأالَ  ) ( جاء دعها َأْوزَارِ   -  َأْوزَاَرُ هْ  : أءنما أتت )ثلثا  -ٖ

 .النح و النعاـ  أوؿ يف دوضعاف( ومها ءَزُِروَف 
 اخلالصة / 

( وورد يف  ءَػزُِروفَ  خته بػػػ ) والوؿ. الثاين ومل أيت يف النعاـ أوؿيف  ( َأالَ تت ) أ -ٔ
 ػه  كمػوا وزعمػوا أنػه دػا كػاف ل(  ََيُْكُمػوفَ  خته ) والثاين(  َأْوزَاَرُ هْ  اةءة )

 .ال ءص  اىل هللافهلل فهو ءص  اىل شركائهه والعكس دا كاف لشركائهه 
( وورد يف اةءػػػػػة  ءَػػػػػزُِروفَ  خػػػػػته بػػػػػػػ ) والوؿ ( َأالَ أتػػػػػى فيهمػػػػػا )  النحػػػػػ  دوضػػػػػعي -ٕ

ـْ أَُْيِْاػػػُكُه َعلَػػػى ُ ػػػوٍف  ( لنػػػه ) ََيُْكُمػػػوفَ  خػػػته ) والثػػػاين( َأْوزَارِ  – َأْوزَاَرُ ػػػهْ ) َأ
ُه يف التػُّرَابِ   (.َدا ََيُْكُموَف  َساءَأاَل  ( فاتمت اةءة ) ءجَُلسُّ

(، وفيهػا َأاَل  ( بػال ) َدػا ََيُْكُمػوفَ  َسػاء تمػت بػػػػ )خُ  اجلاثيػةو  العنكبػوت دوضعي  -ٖ
ـْ َ ِاَب الَّػِ ءَة تشابت اةايت دة  يع  )  ػيَِّئاتِ  ءَػْعَملُػوفَ َأ .....( يف  الاَّ

ـْ  ) اجلاثية، واةءة يف نكبوتعال عني( دع  َمُلوفَ عْ ءػَ )  نيعالعنكبوت ونربط  ًأ
ػػيَِّئاِت....  تَػَرُ ػػواجْ اَ ِاػػَب الَّػػِ ءَة   جػػػيه( دػػع  تَػَرُ ػػواجْ ا)  جػػيه( ونػػػربط الاَّ

 .اجلاثية
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( وابلعكػػػػػس،  اللهػػػػػو( علػػػػػى )  اللعػػػػػبأءػػػػػة تسػػػػػجلـ )  / ٖٗٙٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه 
 ؟.اماضبطه

 -ادلواضع  ي: / ٖٗٙٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ هب  مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي  ني مي زي ري ٱُّٱ -ٔ

  ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -ٕ
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت ىتنت مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ
 .األًعام َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 مم خم حم هلجم مل خل  حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٖ
 .األعراف َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن

 ين ىن منخن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٗ
 .امعٌكبِت َّ مه جه

 مت خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ  ُّٱ -٘
 .حمىد َّ مث هت

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ٱُّٱ -ٙ
 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ
 يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت متزت
ٱ.احلديد َّ  مك لك اك

  الضبط /
 ما(: ولضػػػبطه اللهػػػو( أـ )  اللعػػػباللػػػبس َيصػػػ  أثنػػػاء ادلراجعػػػة أءهمػػػا تسػػػجلـ )  -ٔ

 أربػع يع تكرر  ،( اللهو( على )  اللعبأف ءتسجلـ ) عله أف الص  : إأوالً 
(  اللهػواحلجلءجل ( بينما تسجلـ )  –دمحم  – ادلوضعنييف الاور ) النعاـ  درات

 العنكبوت (. –يف الاور ) العراؼ  درتني( فسط  اللعبعلى ) 
قبػػ   اللهػػوو ػػي: )  اللعػػبعلػػى  اللهػػويف دواضػػع تسػػجلـ  مجلػػة إنشػػائيةأُشػػتهرت  -ٕ
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( ولو كنػت أعلػه قائلهػا لكتبػت موت يف العراؼ والعنكبوت  اي دة اللعب
 –راؼ عػػػيف اسػػػه الاػػػورتني ) ال العػػػني، أءضػػػاً ال ػػػظ اشػػػرتاؾ  ػػػرؼ اَسػػػه

 (. اللعب( على )  اللهونكبوت ( فاجعلها عالدة لتسجلـ ) عال
 ىل مل خل( ويف العنكبػػػػوت )  ني مي زي ريقبلهػػػػا يف النعػػػػاـ )  -ٖ

 .عجلة الزايدة للموضع ادلتأخرقاعلى  ونضبطها(  مل( بزايدة )  جم يل
( وبعػػػجل ا  مك لك خكتطػػػابق الػػػ ي جػػػاء قبلهػػػا يف النعػػػاـ والعػػػراؼ )  -ٗ

نْػَيا)  فاجعلها عالدة لك اي لبيب. سور ف دتتاليتاف( ومها َوَغرَّتْػُهُه احْلََياُة الجلُّ
نْػَياوردت )  مالحظة / يف  يف السرآف  و أءضا ثلع دوضع( يف  َوَغرَّتْػُهُه احْلََياُة الجلُّ

 حس جس  مخ جخ مح جح مج ُّٱٱ(:ٖٓٔسورة النعاـ اةءة )
 معجع مظ حط مض خضحض جض  مص خص حص مس خس

وب ا  َّ حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ
نْػَياتكوف )  العراؼ (:  – دوضعافيف ) النعاـ  درات ثالث(  َوَغرَّتْػُهُه احْلََياُة الجلُّ

(  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي ميدة النعاـ )  الوؿبعجل ا يف ادلوضع 
 ال اؿ(: جك مق حق مف خف حف)  الثاينضع وبعجل ا يف ادلو 

، وأءضا قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  حفدة )  الشني( قب   ميدة ) 
فاربط  روفها دع  روؼ  ادلوضع الوؿ( قبلها يف  منال ظ ورود كلمة ) 

فاربط  روفها دع  روؼ  ادلوضع الثاين( قبلها يف  حط( وورود كلمة ) مي)
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على حف)

 سػورة العنكبػػوت؟ يف آءػة اللعػبعلػى  اللهػودػا داللػة تسػجلمي وأتخػ   / ٔ دلسـة بيانيـة
 -(:يد.فاض  الاادرائ)

إال يف  ػػػ ا اةءػػػة دػػػة سػػػورة  اللهػػػودسػػػجّلداً علػػػى  اللعػػػبكػػػ  اةايت يف السػػػرآف جػػػاء 
ارَ  العنكبػوت: ) نْػَيا ِإالَّ ذَلْػػٌو َوَلعِػٌب َوِإفَّ الػػجلَّ اْةِخػػرََة ذَلِػػَي احْلَيَػػػَواُف لَػػْو   َوَدػػا َ ػػِ ِا احْلَيَػػاُة الػػجلُّ
(. ولػػو ال ظنػػا اةءػػة الػػيت سػػبست  ػػ ا اةءػػة يف نفػػس الاػػورة  {ٗٙ  َكػػانُوا ءَػْعَلُمػػوفَ 
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ُ ءَػْبُاػػُط الػػّرِْزَؽ ِلَمػػة َءَشػػاُء ِدػػْة ِعبَػػاِدِا َوءَػْسػػجِلُر لَػػُه ِإفَّ الََّ ِبُكػػ ِّ َشػػْيٍء َعلِػػيهٌ ) {( ٕٙ  الَّ
اَي  إ ا دجلعاة اللهو كما يف قوله تعاىل يف سورة ادلنافسوف )فالرزؽ ليس دجلعاة اللعب و 

ئِػَك أَءػَُّها الَِّ ءَة آَدُنوا اَل تُػْلِهُكْه أَْدَواُلُكْه َواَل َأْواَلدُُكْه َعة ذِْكِر الَِّ َوَدة ءَػْفَعْ  َذلِػَك َفُأْولَ 
لتهػػػاء  مػػػع ( ففػػػي اةءػػػة  ػػػي دػػػة هللا تعػػػاىل للمػػػلدنني عػػػة اال {ٜ ُ ػػػُه اخْلَاِسػػػُروَف 

الدواؿ. والعباد عموداً ءلتهوف ابدلاؿ سواء كانوا شلة باط هللا تعاىل ذله الػرزؽ أو شلػة 
قُػجلر علػيهه رزقهػه، وعليػػه تسػجّلـ ذكػر اللهػو علػػى اللعػب يف آءػة سػورة العنكبػػوت دوف 

 .ابقي الاور
سػػػورة ( يف التعبػػػ  عػػػة الػػػجلار اةخػػػرة يف  احليػػػواف دػػػا داللػػػة كلمػػػة ) / ٕدلســـة بيانيـــة 
 .العنكبوت؟

اَر اْةِخػرََة  قاؿ تعاىل يف سورة العنكبوت ) نْػَيا ِإالَّ ذَلٌْو َوَلِعٌب َوِإفَّ الػجلَّ َوَدا َ ِ ِا احْلََياُة الجلُّ
{(. احليػػواف دصػػجلر علػػى وزف فعػػالف دثػػ  غثيػػاف ٗٙ ذَلِػَي احْلَيَػػػَواُف لَػػْو َكػػانُوا ءَػْعَلُمػػوَف 

يف ادلصػػػػادر تػػػػجلّؿ علػػػػى احلركػػػػة ادلاػػػػػتمرة وفيضػػػػاف ودوراف وغليػػػػاف. واحليػػػػواف صػػػػيغة 
واحلػػجلوث و ػػي أعلػػى أنػػواع احليػػاة لف دػػة أ ػػه صػػفات احليػػاة احلركػػة، فاحليػػاة الػػجلنيا 
عبػارة عػػة نػػـو وُسػبات ابلناػػبة ل)خػػرة و ػي لياػػت  يػػاة إذا دػا قورنػػت ابةخػػرة دػػة 

.  يع احلركة ادلاتمرة. واةخرة كلها  ركة وفيها سعي وتفكر وانتساؿ وليس فيه ا نـو
ولػػو اسػػتعملت كلمػػة احليػػاة لػػجلّلت علػػى التسلػػب فسػػط ومل تػػجلؿ علػػى احلركػػة واحلػػجلوث 

 .فناسب استعماؿ كلمة احليواف دع احلركة واحلجلوث ال ي ءكوف يف اةخرة
 دػرتني اللهػودػرات، قػجلـ  مخػس اللعػب( قػجلـ  ولعػب ذلػو ) ( وذلو لعب)  / ٔفائدة 
علػػػى الصػػػ ، لف  يػػػاة  اللعػػػبقػػػجلـ   يػػػاة الكبػػػار :اللهػػػو يػػػاة الطفولػػػة،  :اللعػػػب

دػػػرة يف اةخػػػرة دلػػػا سػػػئ  أ ػػػ  النػػػار يف العػػػراؼ،  اللهػػػووقػػػجلـ  ابللعػػػبااناػػػاف تبػػػجلأ 
 .ذلووأخرى يف بياف  سيسة الجلنيا عنجل اةخرة وأ ا 

َػػُ وا ِدءػػنَػُههْ )   أدػػا آءػػة العػػراؼ / ٕفائــدة  َّْ نْػَيا  َوَغػػرَّتْػُهُه احْلَيَػػاةُ  َوَلِعبًػػا ذَلْػػًوا الَّػػِ ءَة ا الػػجلُّ
. فإ ػا ٔ٘اةءة  ( َفاْليَػْوـَ نَػْنَااُ ْه َكَما َنُاوا ِلَساَء ءَػْوِدِهْه َ َ ا َوَدا َكانُوا آبَِاَيتَِنا جَيَْحجُلوفَ 

فسػػجلدوا يف  ،ة  ػػاؿ الكػػافرءة ادلوجبػػة لتعػػ ءبههدػػة قػػوؿ ادلػػلدنني أ ػػ  اجلنػػة إخبػػاراً عػػ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 .اللعبعة  والناشئالتكليف الشاغ  عة االستجابة، اجلاري دع سة  اللهوال كر 
نْػَيا ِإالَّ )  وأدا يف العنكبوت اَر اْةَِخرََة ذلََِي احْلَيَػَواُف  َوَلِعبٌ  ذَلْوٌ َوَدا َ ِ ِا احْلََياُة الجلُّ َوِإفَّ الجلَّ
ولػػئة سػػألتهه دػػة خلػػق  ) فإنػػه تسػػجلـ قبلهػػا قولػػه تعػػاىل، ٗٙاةءػػة  ( لَػػْو َكػػانُوا ءَػْعَلُمػػوفَ 

والُءاػأؿ وجييػب ، ٔٙاةءػة  (ر الشػمس والسمػر ليسػولة هللا وسػا الاماوات والرض
 .دالؾ التأوء  ل  جعفر النجللاي الغر طينظر أ، اللعباال دة جاوز سة 

أدػػػا دعرفػػػة الاػػػر وراء ذلػػػك فتتجلػػػى لنػػػا ابلرجػػػوع إىل الاػػػياؽ السػػػرآين يف  / ٖفائـــدة 
ُ ءَػْبُاػػُط الػػّرِْزَؽ )  :الاػػورة ادلسصػػودة فسبػػ   ػػ ا اةءػػة يف العنكبػػوت جػػاء قولػػه تعػػاىل الَّ

ِلَمػػْة َءَشػػػاُء ِدػػػْة ِعبَػػػاِدِا َوءَػْسػػػجِلُر لَػػػُه ِإفَّ الََّ ِبُكػػػ ِّ َشػػػْيٍء َعلِػػػيٌه . َولَػػػِئة َسػػػأَْلتَػُهه دَّػػػة نػَّػػػزََّؿ 
َبْ  َأْكثَػرُُ ْه اَل  ُقِ  احْلَْمجُل لَِّ  الاََّماء َداء َفَأْ َيا ِبِه اْلَْرَض ِدة بَػْعجِل َدْوهِتَا لَيَػُسوُلةَّ الَُّ  ِدة

 لعبلتهاء  معه وليس دجلعاة والرزؽ دة دجلعاة اا، ٗٙو  ٖٙالعنكبوت  ( ءَػْعِسُلوفَ 
اَي أَءػَُّها الَِّ ءَة آَدُنوا اَل تُػْلِهُكْه أَْدَواُلُكْه َواَل َأْواَلدُُكْه َعة ذِْكِر  )  :ل لك أءضا قاؿ تعاىل

فالرزؽ وطلب الػرزؽ ءشػغ  ، ٜادلنافسوف  ( َك ُ ُه اخْلَاِسُروفَ الَِّ َوَدة ءَػْفَعْ  َذِلَك َفُأْولَئِ 
لتهاء به، وال ي باط عليه الػرزؽ دنشػغ  ءلهيه ل لك  ى هللا تعاىل عة اااانااف و 

 ػو أءضػا دلتػه بطلبػه والبحػع عنػه والفكػر بػه، لػ لك  يف مجعه، ودة ُقجِلر عليػه الػرزؽ
ايت الخرى فله ءرد فيها دث   ػ ا الدػر يف   ا اةءة، أدا اة اللعبعلى  اللهوقجلـ 
 .اللعبتسجلمي 

، أنيت إىل السباب اليت دعت إىل التسجلمي والتأخ  يف   ا ادلواضع وبعجل   ا التوضيح
 . واللهو اللعبوَياة  نا التفرقة بني 

 وءلعػػػب. : أصػػػ  الكلمػػػة اللعػػػاب، و ػػػو البػػػزاؽ الاػػػائ ( لعػػػب) : جػػػاء يف ادلفػػػردات
 . ."غ  قاصجل به دسصجلاً صحيحاً  له: إذا كاف فعفالف
: ذلػوت بكػ ا .. وذليػت نااف عّما ءعنيه وءهّمه . ءُسػاؿدا ءشغ  اا" : فهو اللهوأدا 

يف رجلءػجل دعػىن اللعػب ودعػىن  الراغػب ػ ا دػا ذكػرا ".  بلهػوعة ك ا : اشػتغلت عنػه 
 . . ب  لك  دنهما دعىن  فيهما جيجل أ ما غ  درتادفني. وادلتأدّ اللهو

. أدػا اللهػو فسػجل ءكػوف فعػأًل اًل مل ءتحجّلد دػة ورائػه قصػجل دفيػجلال ءكوف إال فع فاللعب



 ٗ٘ٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 . دػػة أفعػػاؿ الػػػنفس غػػ  دصػػػحوب حبركػػة وءكػػوف  ينئػػػ  أقػػرب إىل دعػػػىن الػػ  وؿ
"، وقػاؿ يف  العػبال جيجلي عليه: إ ػا أنػت  : " ءُساؿ دلة كاف يف عم الزسلشريقاؿ 

 ." : " ءشتغلوف ِبا ال جيجلي عليههدوضع آخر
صػرفها  واللهػو، ءثسػ  الػنفس وءفرت ػا عمػا تنتفػع بػهعمػ   اللعػب : "أبػو الاػعودوقاؿ 

 ". عة اجلجلّ 
الػػ  وؿ النفاػػي ولػػو مل ، وقػػجل ءنفػػرد يف ذلػػواً ْيكػػة أف ءكػػوف  لعػػبأف كػػ   فػػالفرؽ إذف

 يف قولػػه بػػ ا ادلعػػىن أف السػػرآف أسػػنجلا إىل السلػػب اللهػػو. وءلءّػػجل تفاػػ  ُءصػػحب بعمػػ 
تِيِهه دِّة ذِْكٍر دَّة رَّبِِّه زلُّْجَلٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُا َوُ ػْه ءَػْلَعبُػوَف * اَلِ يَػًة قُػلُػوبُػُهْه َدا أيَْ  ): تعاىل

ْحرَ  ثْػُلُكْه أَفَػَتْأُتوَف الاِّ  (َوأَنػُتْه تُػْبِصػُروَف  َوَأَسرُّوْا النَّْجَوى الَِّ ءَة َََلُموْا َ ْ  َ َ ا ِإالَّ َبَشٌر دِّ
عم  دة أعماؿ النفس،  اللهوعلى أف إىل السلوب دلي   اللهو . فإسنادٖ-ٕلنبياء:ا

 . فيما ءبجلو لعباً ، وإال لكاف وليس بالـز أف ُءصحب حبركات
( فػال ءشػك   ٛ٘و  ٚ٘يف اةايت )  دػرتني ( ُ ػُزًوا َوَلِعبًػايف ادلائجلة )  ورد دال ظة /

 عليك.
ػػ اةِخػػَرةُ  َولَلػػجلَّارُ  اضػػبط دواضػػع ) / ٖ٘ٙٔسػلاؿ رقػػه  أَفَػػاَل  ءَػتػَُّسػػوفَ  لِّلَّػػِ ءةَ  رٌ َخيػْ

ػرٌ  اةِخػَرةُ  َولَػجلَّارُ  ( ) أََفاَل تَػْعِسلُػوفَ  ءَػتػَُّسوفَ  لِّلَِّ ءةَ  َخيػْرٌ  اةِخَرةُ  لجلَّارُ اوَ  ) ( تَػْعِسُلوفَ   َخيػْ
ػػرٌ  اةِخػػَرةِ  َولَػػجَلارُ  ) ( أَفَػػاَل تَػْعِسلُػػوفَ  اتػََّسػػواْ  لِّلَّػػِ ءةَ   َوَلَْجػػرُ  ) ( َولَػػِنْعَه َداُر اْلُمتَِّسػػنيَ  َخيػْ

ٌر لِّلَِّ ءةَ   ؟.( آَدُنواْ وََكانُواْ ءَػتػَُّسوفَ  اةِخَرِة َخيػْ
 -ادلواضع كالتايل: / ٖ٘ٙٔاجلواب رقه 

 خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي  ني مي زي ري ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ هب  مب

 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٕ
 جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج مث
 جك حقمق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض
 .األعراف َّ خك حك



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ُّٱ -ٖ
 خب حب جب  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
ِشف َّ مت خت حت هبجت مب  .ي

 ام يل  ىل مل يك ىكمك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث ٱُّٱ -ٗ
ٱ.انلدل َّ زي  ري ٰى ين ننىن من زن رنمم

  الضبط /
 للاػػػػورة الػػػزايدة قاعػػػػجلة( علػػػى  زن)  –(  جف)  –(   حئ)  سنضػػػبطأواًل  -ٔ

( الطػػوؿ صػػيغة، وسػػورة  حئهػػا ) : فاػػورة النعػػاـ أطوذلػػا أتػػت فيالطػػوؿ
( وءوسػف  جفالعراؼ أقصر طوال دة النعاـ فأتػت فيهػا صػيغة أقصػر ) 

 (. زنوالنح  أقصر دة الاورتني الاابستني فأتت فيها ) 
( فاجعلهػػا عالدػػة  حقأتػػت فيهمػػا )  دتتػػاليتنييف النعػػاـ والعػػراؼ سػػورتني  -ٕ

غة يف السػػرآف ( و ػػي الو يػػجلة بػػ ا الصػػي هبلػػك، بينمػػا يف ءوسػػف أتػػت ) 
قاعػػجلة العناءػػة ابةءػػة علػػى  نضػػبطها( وأءضػػاً هب مب خب حب جب)

 .الو يجلة
 ( فانتبه ذلا. ري ٰى ين نن من زناختلفت آءة النح  يف صيغتها: )  -ٖ

  مك  ُّٱ(: ٚ٘يف السرآف يف سورة ءوسف اةءة ) درة وا جلة( فوردت  َوَلَْجرُ أدا ) 
قاعجلة العناءة ابةءة على  ضبطهاون َّ مم ام يل ىل مل يك ىك

 .لو يجلةا
ٌر لِّلَِّ ءةَ وردت )  مالحظة / إضافة دلا ذُكر يف سورة الرـو  دوضع سادس( يف  َخيػْ

  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ(:ٖٛاةءة )

 .َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي
( فوردت يف دوضع أخر يف العراؼ إضافة لألنعاـ والعراؼ يف  لِلَِّ ءَة ءَػتػَُّسوفَ أدا ) 
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ(: ٙ٘ٔاةءة )



 ٙ٘ٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يهىه مه جه ين ىن من خنحن
(  لِلَِّ ءَة ءَػتػَُّسوفَ فتكوف )  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

( وت كر ا لجلى رزة هللا اليت  دوضعافالعراؼ  –) النعاـ  ثالث دراتقجل وردت 
 وسعت ك  شيء.

 (؟. نَػْعَلهُ  َوَلَسجلْ  - نَػْعَلهُ  َقجلْ  اضبط دواضع ) / ٖٙٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٖٙٙٔ اجلواب رقه

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مس خس

 .احلجر َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱ -ٕ

 حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
ٱ.انلدل َّ مه جه  ين ىن من خن

  الضبط /
( واشػػرتؾ  ػػرؼ  ّٰ  ) حػػجر والنحيف النعػػاـ بينمػػا يف الػػػ و يػػجلة(  جت)  -ٔ

 يف اسه الاورتني.احلاء 
( وبعػػػػػػػػجل ا يف النحػػػػػػػػ   يئ ىئ نئ مئ زئر ) بعػػػػػػػػجل ا يف احلجػػػػػػػػ -ٕ

دػػػة  اذلػػػاء( قبػػػ   زئدػػػة )  الكػػػاؼ: ( خم حم جم يل ىل)
دػة  النػوفو  اذلمػزة، طبعا بعجلة  ػريف قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على ىل)

 الكلمتني.
جَيَْحػػجُلوَف  ) ( آِباَيِت اّلِ جَيَْحػػجُلوفَ  اضػػبط دواضػػع ) / ٖٚٙٔسػػلاؿ رقػػه 

 ؟.( أَفَِبِنْعَمِة اّلِ جَيَْحجُلوفَ ( )  َحجُلوفَ آِباَيتَِنا جيَْ  ( ) آِباَيِت الَِّ 
يف الاػػػػور  دػػػػر ف(  آِباَيِت اّلِ جَيَْحػػػػجُلوفَ  وردت )/  ٖٚٙٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -(:غافر –النعاـ )



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘ٚ 

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مس خس

ٱ.اغفر َّ يل  ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٕ

يف سورة ال ساؼ اةءة  درة وا جلةفوردت  ( جَيَْحجُلوَف آِباَيِت الَِّ  )العكس أدا 
 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱٱ(:ٕٙ)
 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ جغ مع جع مظ حط

( دوضعاففصلت  –يف الاور )العراؼ  درات ثالثفوردت  ( آِباَيتَِنا جَيَْحجُلوفَ  أدا )
أتػػػػػػػت يف العػػػػػػػراؼ  ثالثػػػػػػػةٌ "  آِباَيتِنَػػػػػػػا جَيَْحػػػػػػػجُلوفَ  ": )لػػػػػػػة اانشػػػػػػػائيةابجلم ونضػػػػػػػبطها
 -(:وفصلت

 مم خم حم جمهل مل خل  حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن

 مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ
 .فصنت َّ ىي  ني مي زي ريٰى ين ىن نن من زن  رن

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض  خض حض ٱُّٱ -ٖ
 .فصنت َّ  جك مق

  مض ٱُّٱٱ(:ٔٚيف سورة النح  اةءة ) درة وا جلةفوردت  ( فَِبِنْعَمِة اّلِ جَيَْحجُلوفَ أَ وأدا ) 

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط
قاعجلة العناءة ابةءة على  ونضبطها َّ حم جم هل  مل خلحل جل مك

 .الو يجلة



 ٛ٘ٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ة قَػْبِلكَ  ُك َِّبْت ُرُس ٌ  فَػَسجلْ  - َوَلَسجلْ اضبط دواضع ) / ٖٛٙٔسلاؿ رقه   ؟.(دِّ
 -ادلواضع  ي: / ٖٛٙٔجلواب رقه ا

  جفمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ جل  مك لك خك حك جك مقحق مف خف حف

ٱ.فاطر َّ خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
(  ىل)  وابلفاءأنعاـ، لػا الـدنها دع  الالـ: نربط يف النعاـ ( قبلها حص)  لالـاب -ٔ

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة علػػى  اطرفػػ اءفػػدنهػػا دػػع  الفػػاءقبلهػػا يف فػػاطر: نػػربط 
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

(:  حن جن يم ىم( ويف فػػػػػػػاطر )  مظ حط مض خضبعػػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػػاـ )  -ٕ
 قاعػػػػجلة( علػػػػى  حن جن يم ىمدػػػػة )  الػػػػواو( قبػػػػ   خضدػػػػة )  الفػػػػاء

 .اذلجائي الرتتيب
أتت ، و (ٛٚ٘ٔ( يف الالاؿ ) دِّة قَػْبِلكَ  ِبُرُس ٍ أوضحت لكه دواضع )  مالحظة /
 زي ري ُّٱ(: ٖٗفسط يف سورة فصلت اةءة ) درة وا جلة(  ِدة قَػْبِلكَ  لِلرُُّس ِ ابلالـ ) 

 َّ  خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها

 ؟.( َنْصُر َ  َجاءُ هْ  -َنْصُرَ   َأَ ُ هْ اضبط دواضع )  / ٜٖٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٜٖٙٔاجلواب رقه 

  مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ جل  مك لك خك حك جك مقحق مف خف حف

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ٱُّٱ -ٕ
ِشف َّ مظ  حط مض خض حض جض مص خصحص مس ٱ.ي



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ٘ 

  الضبط /
( جسدػة ) اجلػيه( قب  جغدة ) اذلمزة(:  جسو ) يف النعاـ  ( جغ)  -ٔ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى 
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة علػػى نعاـ أالػػػ مهػػزةع ( دػػ جغدػػة )  اذلمػػزةأءضػػا نػػربط  -ٕ

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
  دلسة بيانية /

   ( يف يوسف؟ َجاَءُىْم َنْصُرَنَ  ( يف األنعام و) َنْصُرَنَ  َأََتُىمْ  ما الفرق بني )
 -:( يد.فاض  الاادرائ )

 أََ ُ ػػهْ َعلَػػى َدػػا ُكػػ ِّبُوا َوأُوُذوا َ ػػ َّ  َوَلَسػػجْل ُكػػ َِّبْت ُرُسػػٌ  ِدػػْة قَػْبلِػػَك َفَصػبَػُروا )   قولػه
وقولػػه  ( ( النعػػاـَٖٗنْصػػُرَ  َوال ُدبَػػجلَِّؿ ِلَكِلَمػػاِت الَِّ َوَلَسػػجْل َجػػاَءَؾ ِدػػْة نَػبَػػِأ اْلُمْرَسػػِلنَي )

ػَي َدػْة َنَشػاُء َ  َّ ِإَذا اْستَػْيَأَس الرُُّسُ  َوََنُّوا أَنػَُّهْه قَػجْل ُكػِ بُوا َجػاَءُ ْه َنْصػُرَ  فػَ  تعاىل ) ُنجِّ
( ءوسػف( أ  ػه نصػر  يف النعػاـ وجػاء ه ٓٔٔ) َوال ءُػَردُّ لَُْسػَنا َعػِة اْلَسػْوـِ اْلُمْجػرِِدنيَ 

َ ػػ َّ ِإَذا اْسػػتَػْيَأَس الرُُّسػػُ  َوََنُّػوا أَنػَُّهػػْه قَػػجْل ُكػػِ بُوا نصػر  يف ءوسػػف، نضػػعها يف دكا ػا )
َي َدْة َنشَ  ( ءوسػف( و ٓٔٔ) اُء َوال ءُػَردُّ لَُْسَنا َعِة اْلَسْوـِ اْلُمْجػرِِدنيَ َجاَءُ ْه َنْصُرَ  فَػُنجِّ

َوَلَسػػجْل ُكػػ َِّبْت ُرُسػػٌ  ِدػػْة قَػْبلِػػَك َفَصػػبَػُروا َعلَػػى َدػػا ُكػػ ِّبُوا َوأُوُذوا َ ػػ َّ أََ ُ ػػْه َنْصػػُرَ  َوال  )
نال ػػظ اسػػتيأس (  ( النعػػاـٖٗنَي )ُدبَػػجلَِّؿ ِلَكِلَمػػاِت الَِّ َوَلَسػػجْل َجػػاَءَؾ ِدػػْة نَػبَػػِأ اْلُمْرَسػػلِ 

الرس  ، فصِبوا على دا ك بوا، أءها الكثػر اسػتيأس الرسػ  أو صػِبوا علػى دػا كػ بوا؟ 
ػَي  استيأس الرس  وصلوا دلر لة االستيئاس. ) َوََنُّوا أَنػَُّهْه َقجْل ُكِ بُوا َجاَءُ ْه َنْصػُرَ  فَػُنجِّ

َ ػ َّ  )( ءوسف( وقػاؿ يف النعػاـ ٓٔٔ)َسْوـِ اْلُمْجرِِدنَي َدْة َنَشاُء َوال ءُػَردُّ لَُْسَنا َعِة الْ 
 ي ادلوقفني أشجل؟ دوقف ااستيئاس.. أ( أََ ُ ْه َنْصُر َ 



 ٓٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

الَّ ُدبَػػػجلِِّؿ )  ( َواَل ُدبَػػػجلَِّؿ ِلَكِلَمػػػاِت الِّ  ع )اضػػػبط دواضػػػ / ٓٗٙٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 ؟.( ِلَكِلَماِتهِ 

 -ادلواضع كالتايل: / ٓٗٙٔاجلواب رقه 

  جفمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ جل  مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف

 هت مت حتخت جت هب خبمب  حب جب هئ مئ ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ حج مث

 جه هن من خن حن جن مم حمخم  جم هل مل خل حل جل ٱُّٱ -ٖ
ٱ.الكُف َّ  ٰه مه

  الضبط /
بػػػػ ا الصػػػػيغة يف السػػػػرآف  و يػػػػجلةو ػػػػي النعػػػػاـ  أوؿيف (  حق مف خف حف)  -ٔ

 .ءة الو يجلةقاعجلة العناءة ابةعلى  ونضبطهاالكرمي 
الكهف (: ولضبط  –النعاـ  ثفيف )  درتني( فوردت  حن جن ممأدا )  -ٕ

 الثاينو  ( خف حف)  ابلواوأتى  الوؿ :النعاـ سورة دة الثاينو الوؿ ادلوضع 
 حف)  واودػع  ( أقصػجل بػه ادلوضػع الوؿؿ ) و دة كلمػة أ الواو: نربط واوبال 
 .الثاين( وب ا نعله أنه مل أتت يف  خف

اـ، عػأنلػػا الـو عػػني دنهػػا دػػع  الػػالـو العػػني ( نػػربط  خب النعػػاـ ) ثف قبلهػػا يف -ٖ
كػاؼ دػة الكلمتػني دػع  الكافػات ( نػربط  حم  جموقبلها يف الكهف ) 

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػػه علػػى هػػف كال
 .الاورة
 (؟. َكبُػرَ  ) كه درة وردت الكلمة / ٔٗٙٔسلاؿ رقه 

 –يف الاػػػور ) النعػػػاـ  دػػػرات مخػػػس(  َكبُػػػػرَ  ت )ورد/  ٔٗٙٔاجلػػػواب رقػػػه 
 ابجلملػػػػػػػة ونضػػػػػػػبطها ( الصػػػػػػػف -الشػػػػػػػورى  – ادلوضػػػػػػػع الوؿغػػػػػػػافر  – ءػػػػػػػونس



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙٔ 

 -:( للغافر يف الصف تشاور ءونس يف أنعاـٍ  : )اانشائية

 جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ -ٔ
 هث مث هت متهب مب هئ مئ  هي مي خيحي جي ٰه مه

 .األًعام َّ  هس مس

 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين
 .يِنس َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٖ
 .اغفر َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت متزت رت يب

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٗ
 ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث

 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم يلام ىل مل يك
 .الشِرى َّ زي ري

ٱ.الصف َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -٘

  الضبط /
اـ عػالنعػني دػة الكلمتػني دػع العػني ( نػربط  جم هل)  بعجل ا يف النعاـ -ٔ

. قاعػػجلة ربػػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػػرؼ دػػة اسػػه الاػػػورةعلػػى 
أي: شػػػق عليػػػك، دػػػة  رصػػػك علػػػيهه، وزلبتػػػك اْيػػػا ه، فابػػػ ؿ  :ودعنا ػػا

  .وسعك يف ذلك، فليس يف دسجلورؾ، أف هتجلي دة مل ءرد هللا  جلاءته
ادلوجودة دع  الياءاتنربط  ( جه ين ىن من  خنعجل ا يف ءونس ) وب -ٕ

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه ونس علػػى ءػػ ايء
يف دعوتػه   (  نَػبَػَأ نُػوحٍ  )  واتػ  علػى قودػك   : ءسوؿ تعاىل لنبيهودعنا ا:  ،الاورة

ني لسوده،  ني دعػا ه إىل هللا دػجلة طوءلػة، فمكػع فػيهه ألػف سػنة إال مخاػ



 ٕٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

عاًدػػا، فلػػه ءػػزد ه دعػػاؤا إاي ػػه إال طغيػػاً ، فتمللػػوا دنػػه وسػػئموا، و ػػو عليػػه 
 ِإفْ  قَػػْوـِ  ايَ  )    : الصالة والاالـ غ  دتكاس ، وال دتواف يف دعوهته، فساؿ ذلػه

إف كػاف دسػادي عنػجلكه،   : أي  (  َكاَف َكبُػَر َعَلْيُكْه َدَسػاِدي َوتَػْ ِكِ ي آِباَيِت الَِّ 
الدلػػة الواضػػحة البينػػة، قػػجل شػػق   (  آِباَيِت الَِّ  )  ايكػػه دػػا ءػػنفعكه وتػػ ك ي إ

 الَِّ  فَػَعلَػػػى )    . علػػػيكه وعظػػػه لػػػجلءكه، وأردُت أف تنػػػالوين باػػػوء أو تػػػردوا احلػػػق
 .اعتمجلت على هللا  : أي  (  تَػوَكَّْلتُ 

يف  الفػػاء( ال ػػظ اشػػرتاؾ  ػػرؼ  ىب نب مبيف غػػافر والصػػف جػػاء بعػػجل ا )  -ٖ
 (. مبدة كلمة )  الساؼ و ي قرءبة يف الرسه دة  رؼ اسه الاورتني

( نربط الشني دػة كلمػة  يل ىل مل يك ىكوبعجل ا يف الشورى )  -ٗ
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشػابه على  ( دع شني الشورىيك)

 .دع  رؼ دة اسه الاورة
رٌ  دة سورة غافر اختلف تشكي  الكلمة ) الثاين ادلوضع مالحظة / أي دة  ( ِكبػْ
 رن مم ام ٱُّٱٱ:االستعالء و ي الو يجلة يف السرآف فانتبه اي لبيبالتكِب و 

 خئحئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن
 .٥٦اغفر/  َّ جت  هب مب خب حب جبهئ مئ

 ؟.( َعَلى اذْلجَُلى ) كه درة وردت / ٕٗٙٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػور ) النعػاـ  دػرات ثػالث(  َعَلى اذْلُػجَلى وردت ) / ٕٗٙٔاجلواب رقه 

 -(: العلق – فصلت

 جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ -ٔ
 هث مث هت هبمت مب هئ مئ  هي مي خيحي جي ٰه مه

 .األًعام َّ  هس مس

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٕ
 .فصنت َّ جع  مظ حط مض



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٙ 

ٱ.امعنق َّ مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٖ

َفاَل )(  ِدَة اْلُمْمرَتِءةَ  َتُكة – َفاَل َتُكوَنةَّ ) اضبط دواضع  / ٖٗٙٔسلاؿ رقه 
 ؟.( ََِه ًا لِّْلَكاِفرِءةَ  َتُكوَنةَّ  َفاَل  ) (نيَ ِدَة اجْلَاِ لِ  َتُكوَنةَّ 

فسجل ُت ضػبطها يف (  ِدَة اْلُمْمرَتِءةَ  َتُكة – َفاَل َتُكوَنةَّ  ) أدا / ٖٗٙٔاجلواب رقه 
 (.ٜٕ٘اجلزء الوؿ الالاؿ )

 
فسط يف سورة النعاـ اةءة  درة وا جلة( فوردت  ِدَة اجْلَاِ ِلنيَ  َفاَل َتُكوَنةَّ وأدا ) 

 هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ(: ٖ٘)

 هث مث هت متهب مب هئ مئ  هي مي خيحي جي ٰه مه جه

( مس) جيه، ونربط قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّهسمس
 .واجملاورة ادلوافسة قاعجلة( اليت وردت يف نفس اةءة على  هئ)  جيهدع 

اةءة  السصصفسط يف سورة  جلةدرة وا ( فوردت  ََِه ًا ّلِْلَكاِفرِءةَ  َتُكوَنةَّ  َفاَل  وأدا )
 ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱٱ(:ٙٛ)

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها  َّ مئ زئ رئ

يف السػػػرآف الكػػػرمي يف الاػػػور  مخػػػس دػػرات( وردت  فَػػاَل َتُكػػػوَنةَّ تكػػػوف كلمػػػة )  وعليػػه
فَػاَل نعاـ ) دة ال الوؿالسصص(، يف ادلوضع  –ءونس  – دوضعافالنعاـ  –)البسرة 
دػػػة  اجلػػػيه(:  ِدػػػَة اْلُمْمػػػرَتِءةَ  فَػػػاَل َتُكػػػوَنةَّ )  الثػػػاين( ويف ادلوضػػػع  ِدػػػَة اجْلَػػػاِ ِلنيَ  َتُكػػػوَنةَّ 

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  اْلُمْمرَتِءةَ دة )  ادليه( قب  اجْلَاِ ِلنيَ )
َعثُػُهُه الُّ  ) أءة وردت / ٗٗٙٔسلاؿ رقه   ؟.( ءَػبػْ
َعػػثُػُهُه الُّ  وردت ) / ٗٗٙٔاجلػواب رقػه   –يف الاػور ) النعػػاـ  دػػرات ثػالث(  ءَػبػْ

 -(: دوضعافاجملادلة 

 .األًعام َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ



 ٗٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خل حل جل مك لكخك حك جك حقمق  مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ -ٕ
 .املجادمة َّ  هل مل

 خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -ٖ
ٱ.املجادمة َّ حك جك مق  حق مف

  الضبط /
 خف)  الوؿ( وبعػػجل ا يف  خض حض  جض مصطابسػػا: ) اجملادلػػة ت دوضػػعي
 ابلتأدػػػػػػ  ونضػػػػػػبطها(:  مع جع مظ حط مض)  الثػػػػػػاين( وبعػػػػػػجل ا يف  حق  مف

(  خفدػة )  اذلمػزة: أنبػا ه هللا تعػاىل ِبػا قػجل ناػوا مث َيلفػوف، وأءضػا نػربط للمعىن
 (. قصجل به ادلوضع الوؿأوؿ ) أ مهزةدع 

 ؟.( ُقْ  ِإفَّ الَّ  اضبط دواضع ) / ٘ٗٙٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػػور ) النعػػاـ  دػػرات ثػػالث(  قُػػْ  ِإفَّ الَّ  وردت ) / ٘ٗٙٔاجلػػواب رقػػه 

 -(:الرعجل  – العراؼ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

 مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مص خص حص مس خس حس جس جخمخ

 خم حم  جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق حق  مف  ٱُّٱ -ٖ
ٱ.الرعد َّ من خن حن جن مم

  الضبط /
 جل (.عالر  –راؼ عال –اـ عيف اَساء الاور الثالثة ) النالعني اشرتؾ  رؼ  -ٔ
عػػػني ( دػػػع  ييدػػػة ) العػػػني ( نػػػربط  ٰى ٰر ٰذ يي ىيبعػػػجل ا يف النعػػػاـ )  -ٕ

( مح جحدػػة )الػػراء ( نػػربط  جخ مح جح اـ، وبعػػجل ا يف العػػراؼ )عػالن
 حم  جمجل ا يف الرعػجل ) ، وبعػؼار الع فاءو راء ( دع  جخدة )  الفاءو 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙ٘ 

علػػى  جلالرعػ داؿ( دػع  ممدػػة )  الػجلاؿ( نػربط  خن حن جن مم خم
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.( َقاِدٌر َعَلى اضبط دواضع ) / ٙٗٙٔسلاؿ رقه 
 –النعػػػػػػػاـ يف الاػػػػػػػور ) ف دػػػػػػػر (  قَػػػػػػػاِدٌر َعلَػػػػػػػى وردت ) / ٙٗٙٔاجلػػػػػػػواب رقػػػػػػػه 

 -(:ااسراء

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -ٕ
ٱ.اإلرساء َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

  الضبط /
 ىه مه جه ين ىن منأتدلػػوا دعػػي سػػياؽ اةءتػػني: يف النعػػاـ قبلهػػا جػػاء ) 

 يت  ىت نت مت زت(، ويف آءػػػة ااسػػػراء  قبلهػػػا )  ٰر( دػػػع )  ين( نػػػربط )  يه
 .واجملاورة ادلوافسة قاعجلة( على  ىفدع )  ( رثنربط ) (  مث زث رث

  مالحظة /
 – ٖٚيف الاػػور ) النعػػػاـ  دػػرات تاػػع( وردت  َوَلِكػػةَّ َأْكثَػػػَرُ ْه اَل ءَػْعَلُمػػوفَ وردت ) 
 – ٜٗالزدػػػر  – ٚ٘،ٖٔالسصػػػص  -٘٘ءػػػونس  – ٖٗالنفػػػاؿ  – ٖٔٔالعػػػراؼ 
 ( وال داعي حلصر ا. ٚٗالطور  – ٜٖالجلخاف 

 ؟.( ِدة َدآبَّةٍ  َدا - َوَدا اضبط دواضع ) / ٚٗٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٚٗٙٔاجلواب رقه 

 مت زت رت  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

 منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ ىه مه جه ين ىن َ. 



 ٙٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٖ
ِد َّ رت  يب ىب ٱ.َ

  الضبط /
 ػػػػػػػود ( وبعػػػػػػػجل ا يف  ثينيف ) النعػػػػػػػاـ و  دػػػػػػػرتني( ابلػػػػػػػواو  زئ رئ  ّٰوردت )  -ٔ

 (.ّٰ) الواو( فاجعلها عالدة لك لزايدة  حم جمجاء بعجل ا )  ادلوضعني
 جم( ومل أيت بعػػػػجل ا )  زئ رئ  ّٰ)  واودػػػػة سػػػػورة  ػػػػود بػػػػال  الثػػػػاينيف ادلوضػػػػع  -ٕ

 .( حم
 ثػاينال( وبعػجل ا يف  يم ىم مم خمدػة سػورة  ػود )  الوؿبعجل ا يف ادلوضع  -ٖ

( علػػػػػى  نئدػػػػػة )  اذلػػػػػاء( قػػػػػال  ممدػػػػػة )  العػػػػػني(:  يئ ىئ نئ مئ) 
 .ادلوضعني( دة  خمقاعجلة الرتتيب اذلجائي، طبعا بعجل ) 

 ؟.( ُكهَأْدَثالَ  - َأْدَثاُلُكه اضبط دواضع ) / ٛٗٙٔسلاؿ رقه 
 -وكما ءلي: درتنيك  صيغة دة   ا الصية   وردت / ٛٗٙٔاجلواب رقه 

 مت زت رت  ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

 حط مض خض جضحض مص  خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ جغ مع جع  مظ

 مع  جع مظ حطمض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ٱُّٱ -ٖ
 مك لك خك  حك جكمق حق مف خف حفجف مغ جغ
 .حمىد َّ  جم هل مل خل حل جل

ٱ.الِاكعة َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
(  الثلػػػع الوؿ دػػة السػػػرآف ومهػػػا سػػور ف دتتاءتػػاف يفوالعػػراؼ )  يف النعػػاـ  -ٔ

دمحم والواقعػػػة ومهػػػا يف ( بينمػػػا يف سػػوريت )  جض)  دضػػمودة الػػػالـأتػػت 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙٚ 

 .( هل)  دفتو ة الالـ( أتت  الثلع الخ  دة السرآف
( نبوقجل سبسها يف النعاـ ) دضمودة الالـ(  جض)  دوضعيال ظوا دعي  -ٕ

 الػػػػػػػالـ ضػػػػػػمةفاربطهػػػػػػا دػػػػػػع  ضػػػػػػػه تنػػػػػػوءة( كالمهػػػػػػا  مصويف العػػػػػػراؼ ) 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى ( جض)

: التبػػػجلء  ادلوضػػػعنيفسػػػجل جػػػاء قبلهػػػا يف  دفتو ػػػة بػػػالـ(  هل)  دوضػػػعيبينمػػا  -ٖ
(  نث مث زث رث( يف سورة دمحم، و ) جل مك لك خك  حك)

 (. نثدة كلمة )  ادلفتو ة الالـيف سورة الواقعة فاجعلها عالدة على 
 ؟.( َربُِّكه ِإىَل  مُثَّ  - َربِِّهْ مُثَّ ِإىَل  ) اضبط دواضع / ٜٗٙٔسلاؿ رقه 

ِػػػػهْ مثَّ ِإىَل  وردت ) / ٜٗٙٔاجلػػػواب رقػػػػه   الوؿالنعػػػػاـ ) يف كالمهػػػػا  ف دػػػر (  َربِّ
 -:( َربُِّكه مُثَّ ِإىَل ) الثالع( لنه يف  الثاينو 

 مت زت رت  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

  مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ٱُّٱ -ٕ
ٱ.األًعام َّ خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

  الضبط /
 الوؿ: بعػػػػػجل ا يف قاعػػػػػجلة كثػػػػرة دوراف احلػػػػػرؼالػػػػػ ي جػػػػػاء بعػػػػجلمها علػػػػػى  نضػػػػبط

 العػػني( ومل ءػػرد يف  ػػ ا اةءػػة  ػػرؼ  زب)   ػػاءدنهػػا دػػع  احلػػاء( نػػربط ىث)
 عػػنيدنهػػا دػػع  العػػني( نػػربط  حصجػػاء بعػػجل ا )  الثػػايندطلسػػاً    بينمػػا يف ادلوضػػع 

( والػػ ي دار يف  ػػ ا  حض - جس - حج - هت - مباليػػة: ) الكلمػػات الت
 اةءة كث ا.

الاػججلة  – الثالع ادلوضعيف الاور ) النعاـ  درات أربع( فوردت  رَبُِّكه مثَّ ِإىَل أدا ) 
 -اجلاثية (: –الزدر  –



 ٛٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل ملخل حل

 .الصجدة َّ  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل ٱُّٱ -ٕ

 ىثنث  مث زث رث يتىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ -ٖ

 يل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث

 .الزمر َّ  ىن نن من زن رن ممام

 .اجلاثية َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي  يهىه مه جه ين ٱُّٱ -ٗ

 الضبط / 
 ػػظ أءضػػا دػة سػػورة النعػػاـ أنػه أتػػى يف آخػػر الاػورة وال ادلوضػػع الثالػػعانتبػه إىل  -ٔ

 (.  ٰذ)  كاؼيف اةءة فاربطها دع   اؼالكدوراف  رؼ 
( أدػػػا داجػػػاء بعػػػجل ا فسػػػػجل ُت  حن جن مم  خمبعػػػجل ا يف النعػػػاـ والزدػػػر )  -ٕ

 .(٘٘ٚالالاؿ ) الثاين اجلزءضبطه يف 
اشػرتؾ  ػرؼ اجلػيه يف اسػه ( يف الاػججلة واجلاثيػة )  منجاء بعجل ا كلمة )  -ٖ

 (. الاورتني
( من -  يك -  حصيف ك  ادلواضع جاء بعجل ا دصجلر إرجاع ) مالحظة /

 (. ىثعجلا ادلوضع الوؿ دة سورة النعاـ  جاءت كلمة ) 
 ؟.( َُيَْشُروفَ  ) كه درة وردت الكلمة / ٓ٘ٙٔسلاؿ رقه 

 –النعػػػاـ  يف الاػػػور ) ثػػػالث دػػػرات(  َُيَْشػػػُروفَ  وردت ) / ٓ٘ٙٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -:( تفرؽ أنعاـ النفاؿ: ) ابجلملة اانشائية ونضبطها (الفرقاف  –النفاؿ 

 مت زت رت  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٱ -ٔ
 .األًعام َّ  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

 زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٙ 

  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت  نت مت
 .األًفال َّ ىق يف

 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ٱُّٱ -ٖ
ٱ.امفركان َّ جي يه

 ؟.( َوالَِّ ءَة َك َّبُوْا آِباَيتَِنااضبط دواضع )  / ٔ٘ٙٔسلاؿ رقه 
بُوْا آِباَيتِنَػػػػاوردت )  / ٔ٘ٙٔاجلػػػػواب رقػػػػه  يف الاػػػػور  مخػػػػس دػػػػرات(  َوالَّػػػػِ ءَة َكػػػػ َّ

 -(: دواضع ثالثالعراؼ  – دوضعاف)النعاـ 

 رن مم ام يل  ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ىن نن من زن

 .األًعام َّ نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ُّٱ -ٕ

 .األعراف َّ جع مظ حط  مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس  ٱُّٱ -ٖ

  حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى  ين ىن نن من ُّٱ -ٗ
 .األعراف َّ مئ خئ

ٱ.األعراف َّ يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ٱُّٱ -٘

  الضبط /
 الثػػػػػػػاينوبعػػػػػػجل ا يف  ( مك لك اك يقدػػػػػػة النعػػػػػػاـ )  الوؿبعػػػػػػجل ا يف ادلوضػػػػػػع  -ٔ

( امدػػػة ) اليػػػاء( قبػػػ   يقدػػػة )  الصػػػاد(:  من زن رن مم ام)
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى 

:  اانشائية اجلملة ا دة سورة العراؼ ب ادلواضع الثالثةال ي جاء بعجل ا يف  ونضبط -ٕ
 حص( أي )ااسػػػػتكبار (، ودعػػػػىن ) ااسػػػػتكبار عػػػػة اللسػػػػاء اسػػػػتجلراج ) 
(  زي ري ٰى  ين( أي ) اللسػػػػاء ، ودعػػػػىن ) ادلوضػػػػع الوؿ( خص

(  ىك مك لك اك يق( أي ) اسػػػػػػػػتجلراج ، ودعػػػػػػػػىن ) ادلوضػػػػػػػػع الثػػػػػػػػاين
 .ادلوضع الثالع



 ٓٚٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

بُ  ِإفَّ )  الثػػاينيف العػػراؼ ادلوضػػع  مالحظــة /   ىق يف ىف ُّٱ(: وْا آِباَيتِنَػػاالَّػػِ ءَة َكػػ َّ
 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
ي نػػكلمة ث  نوف( دع  ِإفَّ دة )  النوفونربط  َّ ني مي  زي ري ٰىين ىن نن
  حس  ٱُّٱ(، وتطػػػابق الػػػ ي أتػػػى بعػػػجل ا دػػػع ادلوضػػػع الوؿ  أقصػػػجل بػػػه ادلوضػػػع الثػػػاين) 

 أيٱٱَّ جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص حص مس خس
 مكويف الثػػػػػاين )  ( حض جض مص( وجػػػػػاء بعػػػػػجل ا يف الوؿ ) لك اك)

( علػػى  يك ىك مكدػػة )  الػػالـ( قبػػ   مصدػػة )  اذلمػػزة(:  ىل مل يك ىك
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي

 ؟.( يف الظُُّلَماتِ  ) أءة وردت / ٕ٘ٙٔسلاؿ رقه 
النعػػاـ  يف الاػػور ) ثػػالث دػػرات(  يف الظُُّلَمػػاتِ  وردت ) / ٕ٘ٙٔاجلػػواب رقػػه 

 -(:النبياء  – دوضعاف

 مم ام يل  ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ىن نن من زن رن

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي

 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٖ
ٱ.األًبياء َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن

  / فوائد
والػػ ءة كػػ بوا حبجػػج هللا تعػػاىل صػػهّّ ال ءاػػمعوف دػػا ءػػنفعهه, : دعػػىن اةءػػة الوىل -ٔ

, مل خيتػػػػػاروا طرءسػػػػػة يف الظلمػػػػػاتال ءتكلمػػػػػوف ابحلػػػػػق, فهػػػػػه  ػػػػػائروف  بُْكػػػػػهٌ 
االستسادة. دة ءشأ هللا إضالله ءضػلله, ودػة ءشػأ  جلاءتػه جيعلػه علػى صػراط 

 داتسيه.



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٚٔ 

أَودػػػػة كػػػػاف ديتًػػػػا يف الضػػػػاللة  الكػػػػا  ػػػػائرا, فأ يينػػػػا قلبػػػػه  :ودعػػػػىن اةءػػػػة الثانيػػػػة -ٕ
ءعػػيش يف أنػػوار اذلجلاءػػة,   اباْيػاف, و ػػجلءناا لػػه, ووفسنػػاا التبػػاع رسػله, فأصػػبح

كمػػة دثلػػه يف اجلهػػاالت وال ػػواء والضػػالالت ادلتفرقػػة, ال ءهتػػجلي إىل دنفػػ  
وال سللػػػص لػػػه شلػػػا  ػػػو فيػػػه؟ ال ءاػػػتوايف, وكمػػػا خػػػ لُت  ػػػ ا الكػػػافر الػػػ ي 

فزءػَّْنػػػػػُت لػػػػػه سػػػػػوء عملػػػػػه, فػػػػػرآا  اػػػػػًنا, زءػَّْنػػػػػُت  -أءهػػػػػا ادللدنػػػػػوف-جيػػػػػادلكه 
 ا ب لك الع اب.للجا جلءة أعماذله الايئة; لياتوجبو 

واذكػػر قصػػة صػػا ب احلػػوت, و ػػو ءػػونس بػػة َدػػ َّ : ودعػػىن اةءػػة يف سػػورة ءػػونس -ٖ
عليه الاالـ, أرسله هللا إىل قوده فجلعا ه فله ءلدنوا, فتوعَّجل ه ابلعػ اب فلػه 
ءنيبوا, ومل ءصِب عليهه كما أدػرا هللا, وخػرج ِدػة بيػنهه غاضػًبا علػيهه, ضػائًسا 

ة أف هللا لة ءضيِّق عليه وءلاخ ا ب ا ادلاالفة, فػابتالا  صجلرا بعصيا ه, َو
هللا بشجلة الضػيق واحلػبس, والتسمػه احلػوت يف البحػر, فنػادى ربػه يف َلمػات 
اللي  والبحر وبطة احلوت  ئًبا دعرتًفا بظلمه; لرتكه الصِب على قوده, قائال: 

 (.التفا  ادليار )  ال إله إال أنت سبحانك, إين كنت دة الظادلني.
 ؟.(َوجَيَْعُلهُ  – جَيَْعُلهُ  – فَػَيْجَعَلهُ  – جَيَْعْلهُ اضبط دواضع ) / ٖ٘ٙٔؿ رقه سلا

 -ادلواضع كالتايل: / ٖ٘ٙٔاجلواب رقه 

 مم ام يل  ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ىن نن من زن رن

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ زي ري ٰى ين ىننن من  زن رن

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق ٱُّٱ -ٖ
 مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
 .انلِر َّ  مش هس مس هث مث هت متهب

 جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٗ
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حس



 ٕٚٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .الروم َّ جف  مغ

 ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل ٱُّٱ -٘
 هث مث هت متهب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي
ٱ.الزمر َّ  هش مش هس مس

  الضبط /
دػػة   الاػػاكنة الػػالـ( واربطهػػا دػػع  رن)  سػػاكنة ـبػػالدوضػػع و يػػجل يف النعػػاـ  -ٔ

 ادلوافسػػػػػة قاعػػػػػجلة( الػػػػػيت وردت قبلهػػػػػا يف نفػػػػػس اةءػػػػة علػػػػػى  يلكلمػػػػة ) 
 .واجملاورة

اؿ فػػالنفػػاء دنهػػا دػػع الفػػاء (: نػػربط  زن)  دفتو ػػة الػػالـو ابلفػػاء يف النفػػاؿ  -ٕ
، و ػي قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاػورةعلى 

 فػاءنربطها دػع  ابلفاء(  ممالسرآف أءضاً، وسبستها كلمة )  الو يجلة يف
دػػػػػػػة  ادلػػػػػػػيه فتحػػػػػػػيت، وانتبػػػػػػػه اىل قاعػػػػػػػجلة ادلوافسػػػػػػػة واجملػػػػػػػاورة( علػػػػػػػى زن)
 ( فاجعلها عالدة لك. زندة )  والالـ( مم)

تكػرارا كلمػة  ادلوضػعني: وقػجل سػبسها يف دضػمودة الػالـ(  مليف النور والزدػر )  -ٖ
 -حل جلالضػػه يف ادلوضػػعني: ) ( فاجعلهػػا عالدػػة لػػك، وال ػػظ دورافهئ)
( فاربطهػػا  هي مي خي حي جي( يف النػػور، ويف الزدػػر )  خم - خم
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على ملدة كلمة )  الالـ ضمةدع 

الػيت وردت فسػط يف سػورة الػرـو ونضػبطها  دضمودةالـ و ابلواو (  مخوأخ ا )  -ٗ
 على قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة.

:  جسالنور، و )  ( يف سورة هلوردت كلمة )  -٘ ( قبػ  هلدة ) الراء( يف الرـو
وكػ ا ترتيػب الاػور ) النػور  قاعجلة الرتتيب اذلجػائي( على جسدة ) الكاؼ

أتػػت  راء( قبلهػػا يف النػػور ولػػيس فيهػػا  لك  خك: دلػػا أتػػت ) قبػػ  الػػرـو (
 الػػراءات( وال ػػظ  مث هت مت خت( ودلػػا جػػاء قبلهػػا يف الػػرـو ) هل)

 ة لك ولة تلتبس عليك.( فاجعلها عالد جسأتت فيها كلمة ) 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٚ 

 ؟.( َعَلى ِصَراٍط دُّْاَتِسيهٍ  اضبط دواضع ) / ٗ٘ٙٔسلاؿ رقه 
يف الاػػػػور  سػػػػت دػػػػرات(  َعلَػػػػى ِصػػػػرَاٍط دُّْاػػػػَتِسيهٍ  وردت ) / ٗ٘ٙٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -:وال داعي حلصر ا (ادللك -الزخرؼ  –ءس  –النح   – ود  –)النعاـ 

 مم ام يل  ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ىن نن من زن رن

 نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ رت  يب ىب َ. 

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٖ
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 .انلدل َّ مئ خئ حئ جئ

 .يس َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٗ

 .الزخرف َّ مت خت حت جت هب مبخب  حب جب هئ ُّٱ -٘

ٱ.املنم َّ جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٙ

  / فوائد
والػ ءة كػ بوا حبجػج هللا تعػاىل صػهّّ ال ءاػمعوف دػا ءػنفعهه, بُْكػٌه ال : لنعػاـآءة ا -ٔ

ءتكلموف ابحلق, فهه  ائروف يف الظلمػات, مل خيتػاروا طرءسػة االسػتسادة. دػة 
 ءشأ هللا إضالله ءضلله, ودة ءشأ  جلاءته جيعله على صراط داتسيه.

تصػػرؼ فيػػه, فػػال إين توكلػػت علػػى هللا ر  وربكػػه دالػػك كػػ  شػػيء وادل: آءػػة  ػػود -ٕ
ءصيب  شيء إال لدرا, و ػو السػادر علػى كػ  شػيء, فلػيس دػة شػيء ءػجِلبُّ 
علػػػى  ػػػ ا الرض إال وهللا دالكػػػه, و ػػػو يف سػػػلطانه وتصػػػرفه. إف ر  علػػػى 
صػػراط داػػتسيه, أي عػػجلؿ يف قضػػائه وشػػرعه وأدػػرا. جيػػازي اتاػػة ذ اػػانه 

 وادلايء ذساءته.
الف الشرؾ رجلػني: أ ػجلمها أخػرس أصػه ال وضرب هللا دثال آخر لبط: آءة النح  -ٖ

ءَػْفَهه وال ءُػْفِهػه, ال ءسػجلر علػى دنفعػة نفاػه أو غػ ا, و ػو عػبء ثسيػ  علػى 



 ٗٚٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َدػة ءَلػي أدػرا وءعولػه, إذا أرسػله لدػػر ءسضػيه ال ءػنجح, وال ءعػود عليػه سخػػ , 
ورجػػ  آخػػر سػػليه احلػػواس, ءنفػػع نفاػػه وغػػ ا, أيدػػر ابانصػػاؼ, و ػػو علػػى 

فيػػه, فهػػ  ءاػػتوي الػػرجالف يف نظػػر العسػػالء؟ فكيػػف  طرءػػق واضػػح ال عػػوج
 ُتَاوُّوف بني الصنه البكه الصهِّ وبني هللا السادر ادلنعه بك  خ ؟

ءساػه هللا تعػػاىل ابلسػرآف اتكػػه ِبػػا فيػه دػػة ال كػاـ واحلكػػه واحلجػػج, : آءػة ءػػس -ٗ
دلػة ادلرسػلني بػو ي هللا إىل عبػادا, علػى طرءػق داػتسيه  -أءهػا الرسػوؿ-إنك 
 تجلؿ, و و ااسالـ.دع

ِبػا أيدػػرؾ بػه هللا يف  ػػ ا السػرآف الػػ ي  -أءهػا الرسػػوؿ-فاستماػػك : آءػة الزخػرؼ -٘
أو ػػاا إليػػك؛ إنػػك علػػى صػػراط داػػتسيه, وذلػػك  ػػو دءػػة هللا الػػ ي أدػػر بػػه, 

 و و ااسالـ. ويف   ا تثبيت للرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، وثناء عليه.
ًاػػػا علػػػى وجهػػػه :آءػػػة ادللػػػك -ٙ ال ءػػػجلري أءػػػة ءاػػػلك وال كيػػػف  أفمػػػة ْيشػػػي دنكَّ

ءػػ  ب, أشػػجل اسػػتسادة علػػى الطرءػػق وأ ػػجلى, أـ َدػػة ْيشػػي داػػتواًي دنتصػػب 
ا علػػى طرءػػق واضػػح ال اعوجػػاج فيػػه؟ و ػػ ا دثػػ  ضػػربه هللا للكػػافر 

ً
السمػػة سػػادل
 .( التفا  ادليار)  وادللدة.
 ؟.( أَرَأَءْػُتهْ  ُق ْ  - أَرَأَءْػُتُكه ُق ْ  اضبط دواضع ) / ٘٘ٙٔسلاؿ رقه 

يف  دػػرة ٔٔ والػػيت وردت ( أَرَأَءْػػػُتهْ  قُػػ ْ  ) الصػػ  يف السػػرآف  / ٘٘ٙٔاجلػػواب رقػػه 
 -  ٕٚ،  ٔٚالسصػػػػص  – ٜ٘،  ٓ٘ءػػػػونس  –الثػػػػاين ادلوضػػػػع ٙٗالاػػػػور )النعػػػػاـ 

وال داعػػػػي  ( ٖٓ،  ٕٛادللػػػػك  – ٓٔ،  ٗال سػػػػاؼ  – ٕ٘فصػػػػلت  – ٓٗفػػػػاطر 
فسػط كالمهػا يف سػورة  دػرتنيوردت  واليت ( أَرَأَءْػُتُكه ُق ْ )  حلصر ا وضلصر فسط دواضع

 -:النعاـ

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين  ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ خب حب

 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٕ
ٱ.األًعام َّ نت مت



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٚ٘ 

  الضبط /
 ىي) الوؿ(: وبعجل ا يف ادلوضع  ني مي زي ري )النعاـ  دوضعيبعجل ا يف  -ٔ

 ىية )دػػ اذلمػػزة(:  نب مب زب)  الثػػاين( وبعػػجل ا يف ادلوضػػع جئ يي
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  زبدة )  الباء( قب  يي

( فاجعلهػػا عالدػػة لػػك، لنػػه مل أتت  مي( جػػاء دعهػػا )  ٰىيف دواضػػع )  -ٕ
 .( أَرَأَءْػُتهْ  دع )

( ٰى  ين( أتت ) الثالعو  الوؿ)  دوضعنييف سورة النعاـ لجلءنا  / ٔمالحظة 
 خن حن ُّٱ(: ٙٗاةءة ) ( أَرَأَءْػُتهْ  ُق ْ  ) وسطكما دوضح أعالا، وجاء يف دوضع 

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من

قاعجلة اختالؼ على  ونضبطها َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 .الوسط بني الطرفني ادلتشابني

 حص مس خس حس ُّٱٱ:( ِإْف أََ ُكهْ  ( أتت )ٓ٘يف سورة ءونس اةءة ) / ٕمالحظة 
: درات ثالثوعليه تكوف وردت  َّ جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص

 مي( وليس )  خص(، وجاء بعجل ا كلمة )  النعاـ ووا جلة يف ءونساثنتاف يف ) 

 النعاـ. دوضعي( كما يف  ني

 ؟.( َوتَنَاْوفَ  اضبط دواضع ) / ٙ٘ٙٔسلاؿ رقه 
 -النعاـ (: -البسرة  يف الاور ) ف در (  َوتَنَاْوفَ  وردت ) / ٙ٘ٙٔاجلواب رقه 

 .ابللرة َّ  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٔ

ٱ.األًعام َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
 (. " بسرة النعاـ َوتَنَاْوفَ  ": ) الضبط ابجلملة اانشائية قاعجلةعلى  ونضبطها -ٔ
دػػػػػػة  اذلمػػػػػػزة(:  مح جح ( وبعػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػاـ ) حئبعػػػػػػجل ا يف البسػػػػػػرة )  -ٕ



 ٙٚٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

، وأءضػػاً قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػػى  مح جحدػػة )  ادلػػيه( قبػ  حئ)
قاعػػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػػة علػػى  ـالنعػػا دػػيه( دػػػع  مح جحدػػة )  ادلػػيهنػػربط 

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
ة قَػْبِلكَ  اضبط دواضع ) / ٚ٘ٙٔسلاؿ رقه   ؟.( َلَسجْل َأْرَسْلَنا ِإىَل أَُدٍه دِّ

ػػة قَػْبلِػػكَ  وردت ) / ٚ٘ٙٔاجلػػواب رقػػه  يف الاػػور  ف دػػر (  َلَسػػجْل أَْرَسػػْلَنا ِإىَل أَُدػػٍه دِّ
علػى  ونضػبطها(  أَْرَسْلَنا َلَسجلْ وَ ولكة أتت بزايدة الواو يف النعاـ )  (نح ال –)النعاـ 

 -:قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿ

 .األًعام َّ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ -ٔ

 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٕ
ٱ.انلدل َّ مل خل حل  جل مك

  الضبط /
 مق حق( وبعػػػجل ا يف النحػػػػ  )  جض مص خص) بعػػػجل ا يف النعػػػػاـ 

قاعػػػجلة ( علػػػى  حقدػػػة )  الػػػزاي( قبػػػ   خصدػػػة )  اذلمػػػزة(:  حك جك
 .الرتتيب اذلجائي
(  َءَضػػػػرَُّعوفَ النعػػػػاـ و )  ( ءَػَتَضػػػػرَُّعوفَ  ) بػػػػنيدػػػػا الفػػػػرؽ  / ٛ٘ٙٔسػػػلاؿ رقػػػػه 

 ؟.العراؼ
 -ادلواضع  ي: / ٛ٘ٙٔاجلواب رقه 

 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱٱ -ٔ

 .األًعام َّ مض  خض

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

 ( ابابػجلاؿ واادغػاـ مك ( وقاؿ يف العراؼ ) خض يف آءة النعاـ )



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٚٚ 

 وقػاؿ يف العػراؼ: (  َوَلَسػجْل أَْرَسػْلَنا ِإىَل أَُدػٍه ِدػْة قَػْبلِػكَ  : )وذلك أنه قاؿ يف النعاـ
فلمػا طػاؿ احلػجلث واسػتمر جػاء  .. والدػه أكثػر دػة السرءػة(  َوَدا أَْرَسْلَنا يف قَػْرءَةٍ  )
ودلػا كػاف اارسػاؿ يف العػراؼ إىل قرءػة  .. ( خض ا  و أطػوؿ بنػاء فسػاؿ: )ِب

 .. فجاء ِبا  و أقصر يف البناء(  مك قاؿ )
(  أرسػػ  إىل ودػػة   يػػة أخػػرى أنػػه اسػػتعم  يف آءػػة النعػػاـ ) ..  ػػ ا دػػة   يػػة

َوَدػا )  : ( فسػاؿ أرسػ  يف واسػتعم  يف العػراؼ ) ( َوَلَسػجْل أَْرَسػْلَنا ِإىَل أَُدػهٍ )  فسػاؿ
 ،ا ءستضػػػي التبليػػػة وال ءستضػػػي ادلكػػػعواارسػػػاؿ إىل شػػػاص دػػػ(  أَْرَسػػػْلَنا يف قَػْرءَػػػةٍ 

وأدػػا اارسػػاؿ يف السرءػػة أو يف   فإنػػك قػػجل ترسػػ  إىل شػػاص رسػػالة فيبلغهػػا وءعػػود
و ػ ا ءعػ  بسػاء .. ( تفيػجل الظرفيػة يف ف )لادلجلءنػة فإنػه ءستضػي التبليػة وادلكػع ، 

 .. ء كر ه ابهلل وءرءهه آايته ادللءجلةالنب بينهه ءبلغهه و 
وال شك أف   ا ءجلعو ه إىل زايدة التضرع وادلبالغة فيه، فجاء ابلصية الجلالػة علػى 

فوضػع كػ  دفػردة يف دكا ػا .. ( لعلهػه ادلبالغػة يف احلػجلث وااكثػار دنػه فسػاؿ : )
 (. د. فاض  الاادرائي)  .. الالئق با
(: ال ػػظ  مك، ويف العػػراؼ ) ابلتػػاء(  خضيف النعػػاـ )  مالحظــة /

، بينمػػا يف ابلتػػاء(  خضدطلسػػا يف آءػػة النعػػاـ فأتػػت )  التػػاءأنػػه مل ءػػرد  ػػرؼ 
 . ء( بال  مك( فأتت )  حفيف كلمة )  التاءالعراؼ فورد قبلها  رؼ 

 ؟.( ِإْذ َجاءُ ْه َلُْسَنا اضبط دواضع ) / ٜ٘ٙٔسلاؿ رقه 
 –النعػػاـ  يف الاػػور ) ف دػػر (  ُسػػَناِإْذ َجػػاءُ ْه لَْ  وردت ) / ٜ٘ٙٔاجلػػواب رقػػه 

 -(:العراؼ 

 مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ خك حك جك

 .األعراف َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٕ

 



 ٛٚٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  / فوائد
فهال إذ جاء   ا الدػه ادلك بػة بػالؤ  تػ للوا لنػا, ولكػة قاػت  آءة النعاـ: -ٔ

عملػػوف دػػة ادلعاصػػي, وأيتػػوف دػػة قلػػوبه, وزءَّػػة ذلػػه الشػػيطاف دػػا كػػانوا ء
 الشرؾ.

فمػػػػا كػػػػاف قػػػػوذله عنػػػػجل رلػػػػيء العػػػػ اب إال ااقػػػػرار ابلػػػػ نوب  آءػػػػة العػػػػراؼ: -ٕ
 وااساءة، وأ ه  سيسوف ابلع اب ال ي نزؿ به.

 ؟.( قُػُلوبُػُههْ  َسَاتْ فػَ  - َقَاتْ  اضبط دواضع ) / ٓٙٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٓٙٙٔاجلواب رقه 

 حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ خك حك جك مق

 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٕ
 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس
 .احلديد َّ  جف مغ جغ مع مظجع

  الضبط /
 قاعػػػجلةعلػػى  ونضػػبطها(  حط( يف النعػػاـ، وابلفػػاء يف احلجلءػػػجل )  جف)  -ٔ

 .ادلتأخر للموضع الزايدة
 فػاءدنهػا دػع  الفػاء( قبلها يف سورة احلجلءجل فػاربط  حضأءضًا: إنتبه لكلمة )  -ٕ

 .قاعجلة ادلوافسة واجلاورة( على حط)
(، وبعػػػػػػجل ا يف  حك جك مق حق مف خفبعػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػاـ )  -ٖ

دػة  الكػاؼ( قبػ   مف خفدة )  الزاء(:  مغ جغ معاحلجلءجل ) 
 .اذلجائي الرتتيب قاعجلة( على  مع) 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٚ 

ػػْيطَاُف َدػػا َكػػانُواْ ءَػْعَملُػػوفَ  اضػػبط دواضػػع ) / ٔٙٙٔسػػلاؿ رقػػه    ( َوَزءَّػػَة ذَلُػػُه الشَّ
ػػػْيطَاُف َأْعَمػػػاذَلُهْ  ) ػػػْيطَاُف َأْعَمػػػاذَلُهْ  ( ) َوِإْذ َزءَّػػَة ذَلُػػػُه الشَّ فَػػػػَزءََّة ذَلُػػػُه  ( ) َوَزءَّػػػَة ذَلُػػػُه الشَّ

 ؟.( زُءَِّة ذَلُْه ُسوُء َأْعَماذلِِهْ  ( ) الشَّْيطَاُف َأْعَماذَلُهْ 
 فسطدرة وا جلة (  ْا ءَػْعَمُلوفَ َوزَءََّة ذَلُُه الشَّْيطَاُف َدا َكانُو  وردت ) / ٔٙٙٔاجلواب رقه 
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ:(ٖٗاةءة )النعاـ يف سور 

 قاعجلة العناءة ابةءةعلى  ونضبطها َّ خك حك جك مق حق مف خف
 .الو يجلة
يف سور النفاؿ اةءة  فسطدرة وا جلة  ( وردت َوِإْذ َزءََّة ذَلُُه الشَّْيطَاُف أَْعَماذَلُهْ وأءضاً ) 

 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱٱ(:ٛٗ)
 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت زت
قاعجلة على  ونضبطها َّ رن مم ام يل ىلمل يك ىك  مك لك اك يق

 .الو يجلة العناءة ابةءة
ػػْيطَاُف أَْعَمػػاذَلُهْ وأدػػا )  العنكبػػوت(  –يف الاػػور )النمػػ   دػػرتني( فػػوردت  َوزَءَّػػَة ذَلُػػُه الشَّ

( ٰى ٰر ٰذ(، بعػػػجل ا يف النمػػػ  ) يي ىي مي)  ادلوضػػػعنيوجػػػاء بعػػػجل ا يف 
دػػػة  الػػػواو( قبػػػ   ٰذدػػػة )  الفػػػاء(:  جغ معوبعػػػجل ا يف العنكبػػػوت ) 

  مالنديه ( دع  ٰذدة )  ادليه، وأءضا نربط قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على مع)
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة  بػػوت علػػىكالعنكػػاؼ ( دػػع   معدػػة )  الكػػاؼونػػربط 

 -:ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٔ
 .انلىل َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

  خض حض جض مصخص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٕ
 .امعٌكبِت َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض



 ٓٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مع ٱُّٱ(:  فَػزَءََّة ذَلُُه الشَّْيطَاُف أَْعَماذَلُهْ )  ابلفاء( ٖٙالنح  اةءة ) وجاءت يف سورة

  جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ مل خل حل

يف السرآف الكرمي يف سورة  وا جلة درة( فه ا وردت  زُءَِّة ذَلُْه ُسوُء أَْعَماذِلِهْ ًا ) وأخ  
  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ(:ٖٚالتوبة اةءة )

 ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
على  ونضبطها َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة

ا َنُاواْ َدا ذُكُِّرواْ ِبهِ فَػلَ  اضبط دواضع ) / ٕٙٙٔسلاؿ رقه   ؟.( مَّ
ا َنُاوْا َدا ذُكُِّروْا ِبهِ  وردت ) / ٕٙٙٔاجلواب رقه  النعػاـ  يف الاور ) ف در (  فَػَلمَّ

 -(:العراؼ  –

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

 .األًعام َّ  حي جي ٰه مه جه هن من

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

  لضبط /ا
 مل) :يف النعػاـ: قاعجلة التأد  للمعػىنعلى  ادلوضعنيال ي جاء بعجل ا يف  ونضبط -ٔ

( جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل
فلمػا تركػػوا العمػػ  لوادػػر هللا تعػػاىل دعرضػػني عنهػا, فتحنػػا علػػيهه أبػػواب كػػ  شػػيء 
دػػػة الػػػػرزؽ فأبػػػػجللنا ه ابلبأسػػػػاء رخػػػاًء يف العػػػػيش, وابلضػػػػراء صػػػػحة يف الجاػػػػاـ; 

جلراجا دنػػػػا ذلػػػػه,  ػػػػ  إذا بطػػػػروا, وأعجبػػػػوا ِبػػػػا أعطينػػػػا ه دػػػػة اخلػػػػ  والنعمػػػػة اسػػػػت
 أخ   ه ابلع اب فجأة, فإذا  ه آءاوف دنسطعوف دة ك  خ .

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ) أدػػػػػػػػػػا يف العػػػػػػػػػػراؼ: -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٛٔ 

فلما تركت الطائفة اليت اعتجلت يف ءـو الاػبت دػا  ( نئ مئ زئ رئ
فيػه, ومل تاػتجب دلػػا َوَعظَْتهػا بػػه ذُكِّػرت بػه, واسػػتمرت علػى غيِّهػا واعتػػجلائها 

الطائفة الواعظة, أصلى هللا ال ءة ءنهوف عة دعصػيته, وأخػ  الػ ءة اعتػجَلْوا يف 
ءػػػـو الاػػػبت بعػػػ اب ألػػػيه شػػػجلءجل; باػػػبب سلػػػالفتهه أدػػػر هللا وخػػػروجهه عػػػة 

 طاعته.
ا َنُاوْا َدا ذُكُِّروْا ِبِه فَػَتْحَنا َعَلْيِهْه أَبػْ  ) قاؿ تعاىل فائدة / يف  (( َٗٗواَب ُك ِّ َشػْيٍء )فَػَلمَّ

وقػرأ ابػة عمػر وأبػو جعفػر وروءػس عػة  ( فَػَتْحَنا) كلمة فتحنا قراء ف: قراءة اجلمهور 
التشػجلءجل للمبالغػة يف الفػتح فالتشػجلءجل ءػجلؿ علػى ادلضػاعفة يف العمػ   (ْحنَػافَػتَّ )ءعسػوب 

الػػيت  وقػػجل مجػػع هللا أبػػواب ومل ءسػػ  ابب كػػ  شػػيء ليصػػور لػػك كثػػرة اخلػػ ات وأنواعهػػا
 عّمت  ياهته.
 ؟.( فَػَتْحَنا َعَلْيِههْ  اضبط دواضع ) / ٖٙٙٔسلاؿ رقه 
 –النعػاـ  يف الاػور ) أربػع دػرات(  فَػَتْحنَػا َعلَػْيِههْ  وردت ) / ٖٙٙٔاجلواب رقػه 

 -(:ادللدنوف  –احلجر  -العراؼ 

 خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ  حي جي ٰه مه جه هن من

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ ىه مه  جه ين ىن من خن

 .احلجر َّ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٖ

 .املؤوٌِن َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
فَػَتْحنَػػػا  ": ) اجلملػػة اانشػػائيةبػػ ا  الربعػػة ادلواضػػػعالػػ ي جػػاء بعػػجل ا يف  نضػػبط
( يف  خم حم جم( أي )  وابأبػػػػػػػ(: ودعػػػػػػىن ) أبػػػػػػواب الِبكػػػػػػات ابابً ابابً "  َعلَػػػػػػْيِههْ 



 ٕٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( يف العػػراؼ، ودعػػىن  حن جن يم  ىم( أي ) الِبكػاتالنعػاـ، ودعػػىن )
 ( يف ك  دة احلجر وادللدنوف. فَػَتْحَنا َعَلْيِههْ (  ك ا وردت بعجل )  ابابً ابابً ) 

يف  الو يػػػػجلة( ونضػػػػبطها ل ػػػػا  خم)  الػػػػالـيف سػػػػورة العػػػػراؼ بػػػػزايدة  مالحظــــة /
 السرآف.

 ؟.( َفرُِ واْ ِبَا ضبط دواضع )ا / ٗٙٙٔسلاؿ رقه 
 -(:غافر  –النعاـ  يف الاور ) ف در (  َفرُِ وْا ِبَا وردت ) / ٗٙٙٔاجلواب رقه 

 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  حي جي ٰه مه جه هن

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ -ٕ
 .اغفر َّ مخ جخ

  الضبط /
دػػػػػة  اذلمػػػػػزة(:  هت مت  خت غػػػػػافر ) ( وبعػػػػػجل ا يف منبعػػػػػجل ا يف النعػػػػػاـ )  -ٔ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  ختدة )  العني( قب  من)
 ( َأَخػػػػْ َ ُ ه بَػْغتَػػػػًة فَػػػػِإَذا ُ ػػػػه دُّْبِلُاػػػػوفَ  اضػػػػبط دواضػػػػع ) / ٘ٙٙٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 

 ؟.(َفَأَخْ َ ُ ه بَػْغَتًة َوُ ْه اَل َءْشُعُروفَ )
 -ادلواضع  ي: / ٘ٙٙٔاجلواب رقه 

 خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  حي جي ٰه مه جه هن من

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن

  الضبط /
علػػػػى  ونضػػػػبطها( يف العػػػػراؼ:  جه)  ابلفػػػػاء( يف النعػػػػاـ، و  هن)  -ٔ

علػػى  العػػراؼ فػػاءدػػع  فاء ػػا، وأءضػػاً نػػربط قاعػػجلة الػػزايدة للموضػػع ادلتػػأخر



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٛ 

 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع
 الػػػػزايدة قاعػػػػجلةعلػػػػى  ونضػػػػبطها( ومل أتت يف العػػػػراؼ  مهيف النعػػػػاـ بػػػػزايدة )  -ٕ

( هنفجػاءت بػجلاءتها ) ابلفاء(  مه، وِبا أنه أتت  نا ) الطوؿ للاورة
 بعكس العراؼ. فاءبال 

( دػػع  حي جيدػػة ) الػػراء (: نػػربط  حي جي( يف النعػػاـ و )  جي)  -ٖ
اعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه قعلى  اؼر العراء 

 .الاورة
 ِإَذا ُ ػػهْ  ) النعػػاـ، ( دُّْبِلُاػػوفَ  فَػػِإَذا ُ ػػه اضػػبط دواضػػع ) / ٙٙٙٔسػػلاؿ رقػػه 

 ؟.الزخرؼ ( ُدْبِلُاوفَ  َوُ ْه ِفيهِ  ) ادللدنوف، ( ُدْبِلُاوفَ  ِفيهِ 
 -ادلواضع  ي: / ٙٙٙٔاجلواب رقه 

 خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  حي جي ٰه مه جه هن من

 .املؤوٌِن َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -ٕ
 .الزخرف َّ من خن حن  جن يم ىم مم ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
 فسط يف السرآف الكرمي. درة وا جلةك  وا جلة دة   ا الصية وردت  -ٔ
( بينمػػػػا أتػػػػت يف ادللدنػػػػوف  حن( يف النعػػػػاـ مل أتت دعهػػػػا ) جي ٰه مه)  -ٕ

 والزخرؼ.
( واربطهػا أف عػجلد  ػرؼ  ِّ ُّ َّ ٍّءت يف ادللدنػوف ) أطوؿ صػيغة جػا -ٖ

 و ي أكثر دة عجلد  روؼ اسه سورتني النعاـ والزخرؼ. مثانيةاسه الاورة 
 ( َداِبرَ  – َداِبرُ  اضبط دواضع ) / ٚٙٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كالتايل: / ٚٙٙٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ  جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ



 ٗٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 هب مبخب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ خت  حت جت

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -ٖ
 .األًفال َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت

 .احلجر َّ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٗ
  الضبط /

يف  دػػػرات ثػػػالث يػػػع تكػػػرر  دفتو ػػػة الػػػراء(  جضالصػػػ  يف السػػػرآف أف تػػػرد )  -ٔ
دوضع  أوؿاحلجر (، عجلا سورة النعاـ و و  –النفاؿ  –الاور ) العراؼ 
 (. مل)  دضمودة براءيف السرآف جاءت 

 (. خض - مح - مئ - خل: ) السطعدائما أيت دعها  -ٕ
(( ٘ٗ) فَػُسِطػَع َدابِػُر اْلَسػْوـِ الَّػِ ءَة َََلُمػوْا َواحْلَْمػجُل لِِّ َربِّ اْلَعػاَلِمنيَ  قػاؿ تعػاىل ) فائدة /

النهاءػػة ومل مل  ختمػػت اةءػػة ابحلمػػجل و ػػ ا اخلامػػة تلفػػت نظػػر السػػارئ فمػػا توجيػػه  ػػ ا
فَػُسِطَع َداِبُر اْلَسػْوـِ الَّػِ ءَة  تكة وهللا عزءز  كيه و  ا ءناسب العساب كما قاؿ تعاىل )

 .(؟ َََلُمواْ 
لك أءها ادللدة على زجل هللا عنجل الِنعه فسجل وقع قب  احلمجل نعمة دة  يف   ا تنبيه

ة  ػػي النعمػػة؟ نعمػػه تعػػاىل ودػػة لػػواـز احلمػػجل أف ءكػػوف علػػى نعمػػة ولعلػػك تاػػأؿ أءػػ
نعمػة دػة نعػه هللا تستضػي  ( وتلك فَػُسِطَع َداِبُر اْلَسْوـِ الَِّ ءَة َََلُمواْ  ) فكأنه قجل قي  لك

ح أعظػػػه الػػػنعه زػػػجلا أولػػػيس  ػػػالؾ الظلمػػػة نعمػػػة. فهالكهػػػه صػػػالح للنػػػاس والصػػػال
 وشكر النعمة واجب. 

 ؟.( ُكهْ ََسْعُ  – ََسَْعُكهْ  اضبط دواضع ) / ٛٙٙٔسلاؿ رقه 
 -فسط: درة وا جلةك  وا جلة دة   ا الصية وردت  / ٛٙٙٔب رقه اجلوا

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٛ٘ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٕ
 .فصنت َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
  الضبط /

(، ويف فصػػػلت  ىن)  فتحػػػةواربطهػػػا دػػػع  دفتو ػػػة العػػػني(  جهيف النعػػػاـ )  -ٔ
   ٌّ - ٰذيف الكلمػات )  الضهوال ظ دوراف  دضمودة نيالع( ٰر)

 .قاعجلهتا الضبط ابدلوافسة واجملاورة( و  َّ -
قاعػجلة الػزايدة للموضػع علػى  ونضػبطها( كما يف فصػلت،  ٰىيف النعاـ مل ترد )  -ٕ

 .ادلتأخر
فسػػػط،  ادلوضػػػعني( مل تػػػرد إال يف  ػػػ ءة  ٌّ  - مهكػػػ لك كلمػػػة )  مالحظـــة /

 جهدة الكلمتني كما ضبطتها يف الكلمات )  الراء ةضمو  فتحةوءراعى فيها أءضا 
 ( ٰر -

 ؟.( َوَخَتَه َعَلى )كه درة وردت  / ٜٙٙٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػػػػػػور )النعػػػػػػاـ  ف دػػػػػػر (  َوَخػػػػػػَتَه َعلَػػػػػػى وردت ) / ٜٙٙٔاجلػػػػػػواب رقػػػػػػه 

 -(:اجلاثية

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اجلاثية َّ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين
 ؟.( أَيْتِيُكه دَّْة ِإَلٌه َغيػُْر الِّ  ) أءة وردت / ٓٚٙٔسلاؿ رقه 
ػػُر الِّ  وردت ) / ٓٚٙٔاجلػػواب رقػػه  يف الاػػور  ثػػالث دػػرات(  أَيْتِػػيُكه دَّػػْة إِلَػػٌه َغيػْ

 -(:دوضعافالسصص  –)النعاـ 

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي



 ٙٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .املصص َّ  جي يه ىه جهمه ين ىن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٖ
 .املصص َّ مب زب رب ىئيئ  نئ مئ زئ رئ

  الضبط /
 مئ)  الثػػػػػػاين( وبعػػػػػػجل ا يف  جهدػػػػػػة السصػػػػػػص )  الوؿبعػػػػػػجل ا يف ادلوضػػػػػػع  -ٖ

 قاعػػجلة( علػػى مئدػػة )  الػػالـ ( قبػػ  جهدػػة )  الضػاد(:  ىئ  نئ
 ، طبعا بعجل  رؼ الباء دة الكلمتني.اذلجائي الرتتيب

 مب خب حب جب ٱُّٱٱ(:ٖٗ( يف سورة الطور يف اةءة ) رئ ّٰ ِّوردت )  مالحظة /

: درات أربع( قجل وردت  رئ ّٰ ِّوعليه تكوف )  َّ مث هت مت خت حت هبجت
 الطور ( فانتبه اي لبيب. – دوضعافالسصص  –) النعاـ 

 ؟.( أَيْتِيُكه ِبهِ كه درة وردت )  / ٔٚٙٔسلاؿ رقه 
 - ود (: –يف الاور ) النعاـ  ف در (  أَيْتِيُكه ِبهِ وردت )  / ٔٚٙٔاجلواب رقه 

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي

ِد َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱ -ٕ َ. 
  الضبط /

 النػػوف( نػػربط  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰىبعػػجل ا يف النعػػاـ ) 
دة اسػه اجلػالؿ دػع اذلاء ( نربط  خئعاـ، وبعجل ا يف  ود ) نال نوف( دع  ٰىدة ) 
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى  ود اء  



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٛٚ 

ػػػػ ُ  ( )  اةاَيتِ  ُنَصػػػػرِّؼُ  اةايت ) دواضػػػػع ضػػػػبطا / ٕٚٙٔسػػػػلاؿ رقػػػػه   نَفصِّ
 ؟.( اةاَيتِ 

 التأد  قاعجلة  ا اةايت على قاعجلة جليلة و ي )  نضبط / ٕٚٙٔاجلواب رقه 
 -:( للمعىن

 :( اآلاَيتِ  ُنَصرِّفُ  ) ضبط مواضع: نأوال
 ػػو التغيػػ ، أي أنػػه أييت للماػػألة : أف التصػػرءف ءسػػوؿ الػػجلكتور فاضػػ  الاػػادرائي

 دػػرات أربػػع ػػي وردت : و الوا ػػجلة وءػػ كر ا بصػػور شػػ  وءُغػػّ  فيهػػا  ػػ  ءوصػػلها لػػك
 -:يف العراؼ( ووا جلةالنعاـ  يف ثالثة)
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي

أدا الامع أو البصار أو أنه (  الخ )  كما تال ظوف  نا داألة وا جلة و ي قضية
 .خيته على السلوب

 ( أي ) ءعرضوف (. ّٰ( ودعىن )  ّٰ ِّ ُّوُختمت ) 
ذللالء ادلشركني: أخِبوين إف أذ ب هللا َسعكه فأصمَّكه,  -أءها الرسوؿ-ق   فائدة /

وذ ب لبصاركه فأعماكه, وطبع على قلوبكه فأصبحته ال تفسهػوف قػوال أيُّ إلػه غػ  
كيػػػف ننػػػوِّع ذلػػػه   -أءهػػػا الرسػػػوؿ-هللا جػػػ  وعػػػال ءسػػػجلر علػػػى ردِّ ذلػػػك لكػػػه؟  انظػػػر 

 (. ا  ادليارالتف)  احلجج, مث  ه بعجل ذلك ءعرضوف عة الت كر واالعتبار؟
 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٕ

 حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث

 .األًعام َّ  مص خص

السػجلرة علػى أف ءبعػع العػ اب ادػا دػة فػوقهه أو دػة )   نا داألة وا جلة و ػي قضػية
 قضية وداألة وا جلة ء كر ا بصور سلتلفة    ءوصلها اليك.( رت أرجلهه و ك ا 



 ٛٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

الكلمػػات  قػػاؼ( دػع  خصدػػة كلمػػة )  لسػاؼا: نػػربط ( خص حصوُختمػت ) 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  مج - هب - خئالتالية ) 
: هللا عػز وجػػ   ػو السػادر و ػجلا علػى أف ءرسػ  علػػيكه  -أءهػا الرسػوؿ-قػ   فائـدة /

ع ااًب ِدة فوقكه كالرَّْجه أو الطوفاف, ودا أشػبه ذلػك, أو دػة رػت أرجلكػه كػالزالزؿ 
-كه علػيكه فتكونػوا فرقًػػا دتنػا رة ءستػ  بعضػكه بعًضػا. انظػػر واخلاػف, أو خيلػط أدػر 

كيػػػػف نُنػػػػوِّع  ججنػػػػا الواضػػػػحات ذلػػػػلالء ادلشػػػػركني لعلهػػػػه ءفهمػػػػوف   -أءهػػػػا الرسػػػػوؿ
 (. التفا  ادليار) فيعتِبوا؟

 جه ين ىن منخن  حن جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
 رب يئىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب  زب
 ١٠٥ – ١٠٢األًعام/  َّ  يث ىث نث مث زث رث

) قػجلرة هللا عػز وجػ  دػة   يػة اخللػق وادراكػه لكػ  شػيء (   نا داػألة وا ػجلة و ػي 
 قضية وداألة وا جلة ء كر ا بصور سلتلف..

ذلػلالء ادلشػركني: قػجل جػاءتكه بػرا ني َػا رة تبصػروف بػا  -أءهػا الرسػوؿ-قػ   فائدة /
ها السرآف, وجاء با الرسوؿ عليه الصالة والاالـ, اذلجلى دة الضالؿ, شلا اشتم  علي

فَمػػة تبػػنيَّ  ػػ ا الِبا ػػني وآدػػة ِبػػجللوذلا فنَػْفػػُة ذلػػك لنفاػػه, وَدػػة مل ءبصػػر اذلػػجلى بعػػجل 
َهور احلجة عليه فعلى نفاه جىن, ودا أ  عليكه حبػافظ أ صػي أعمػالكه, وإ ػا أ  

  كمته.دبلة, وهللا ءهجلي َدة ءشاء وءض  َدة ءشاء َوْفق علمه و 
 (٘ٓٔ) وََكَ ِلَك ُنَصرُِّؼ اةاَيِت َولِيَػُسوُلوا َدَرْسَت َولِنُػبَػيَِّنُه ِلَسْوـٍ ءَػْعَلُموفَ ) 

وكما بيػَّنَّا يف   ا السػرآف للمشػركني الِبا ػني الظػا رة يف أدػر التو يػجل والنبػوة وادلعػاد 
أ ػػػ   نبػػػنيِّ ذلػػػه الِبا ػػػني يف كػػػ  دػػػا جهلػػػوا فيسولػػػوف عنػػػجل ذلػػػك كػػػ اًب: تعلمػػػت دػػػة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٛ 

احلػػػقَّ لسػػػـو ءعلمونػػػه, فيسبلونػػػه وءتبعونػػػه, و ػػػه  -بتصػػػرءفنا اةايت-الكتػػػاب, ولنبػػػني 
 (. التفا  ادليار)  ادللدنوف برسوؿ هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ودا أنزؿ عليه.

 منخن حن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ  -ٗ
 .األعراف َّ  يه ىه مه جه ين ىن

على اانااف ادللدة ابلرض الطيبة فسجل أعطى دشهجلا مثيليًا لف ضرب دثااًل 
( ودناسبة  ىه مه، و نا ُختمت ) واانااف الكافر ابلرض اخلبيثة

 لاياؽ اةءة ولة تلتبس عليكه فنحة نشكر ربنا دلا أخرج دة الرض دة نبات.
ـــدة / ْػػػرج نبػػػاً   فائ ُْ طيبًػػػا  -ذذف هللا ودشػػػيئته-والرض النسيػػػة إذا نػػػزؿ عليهػػػا ادلطػػػر 

ك ادللدة إذا نزلت عليه آايت هللا انتفع با, وأمثرت فيه  ياة صاحلة, أدا ديارًا, وك ل
ػرج نبػاً   ُْ رج النبات إال عارًا ردءئػا ال نفػع فيػه, وال  ُْ الرض الاَِّباة الردءئة فإ ا ال 
طيبًػػا, وكػػػ لك الكػػػافر ال ءنتفػػػع آبايت هللا. دثػػػ  ذلػػك التنوءػػػع البػػػجلءع يف البيػػػاف نُنػػػوِّع 

 (.التفا  ادليار)  ني اثبات احلق ل س ءشكروف نعه هللا, وءطيعونه.احلجج والِبا
  الضبط /

ػػ ُ أتػػت )  (٘٘)( إال آءػػة وا ػػجلة  ُنَصػػرِّؼُ  جػػاءت ) النعػػاـكػػ  دواضػػع  -ٔ (  نَفصِّ
(   َولَِتْاػػَتِبنَي َسػػِبيُ  اْلُمْجػػرِِدنيَ وا فػػظ بعػػجل ا )  النعػػاـدوضػػع دػػة  ثلػػعيف 

 ا فلة تناا ا.دالة عليه اْلُمْجرِِدنيَ كلمة 
( ودػػػػع كلمػػػػة  َكيػػػػفَ   وردت دعهػػػا ) دػػػػرتني( و  َكػػػػَ ِلكَ   وردت دعهػػػػا ) دػػػرتني -ٔ

 ػػو و يػػجل وأتػػت دعػػه  العػػراؼ(، دوضػػع  انظُػػر ( أتيت دائمػػا كلمػػة )َكيػػفَ )
( وا فػػظ قبلهػػا  َكػػَ ِلكَ َو  ) ابلػػواوأتػػت  النعػػاـ(، وأخػػر دوضػػع دػػة َكػػَ ِلكَ )
 ا ابجلا.( كي ال تناا الَّ تجُْلرُِكُه الَْبَصارُ )

( أتػػت دعهػػا صػػفة  ُنَصػػرِّؼُ دػػة دواضػػع النعػػاـ الػػيت أتػػت دعهػػا )  دوضػػعني -ٕ
ُ ََسَعُكه  ) البصر  الَْبَصػارُ الَّ تجُْلرُِكُه  ) -( ....َوأَبصارَُكهُق  أَرَأَءُته ِإف َأَخَ  الَّ

َأو  ) الثالػػع...( فػػاربط بينهػػا  ػػ  ال تناػػا ا، وادلوضػػع الَْبَصػػارَ َوُ ػػَو ءُػػجْلرُِؾ 



 ٜٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( و ػػي عضػػو دػػة أعضػػاء االناػػاف كمػػا البصػػر وبػػ ا لػػة  ة َرػػِت أَرُجِلُكػػهِدػػ
 (. ُنَصرِّؼُ تلتبس عليك دواضع سورة النعاـ اليت أتت فيها كلمة ) 

لُ  ) ضبط مواضع اثنيا:  :( اآلاَيتِ  نَفصِّ
 ػو عنػجلدا أييت ِباػائ  كثػ ة وسلتلفػة : أف التفصػي  و نا ءسوؿ الجلكتور الاػادرائي 

 – الثالػػػع ادلوضػػػعتكػػػررت سػػػت دػػػرات يف الاػػػور ) النعػػػاـ : و وا ػػػجلةولػػػيس داػػػألة 
 -:الرـو ( –ءونس  –التوبة  – الثاين ادلوضعالعراؼ 

 خن حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 .٥٥ – ٥٣األًعام/  َّ  يت ىت نت مت

وََكَ ِلَك فَػتَػنَّا ) عة وليات داألة وا جلة  داائ  سلتلفة ودتنو كما تال ظوف أتت 
....( فناسبها أف أتيت َوِإَذا َجاءَؾ الَِّ ءَة ءُػْلِدُنوَف آِباَيتَِنا)  -... ( بَػْعَضُهه بِبَػْعضٍ 

 (.اةاَيتِ  نَفصِّ ُ )
ُ َعلَػػْيِهْه ِدػْة بَػْيِننَػا أَلَػػْيَس وََكػَ ِلَك فَػتَػنَّػػا بَػْعَضػُهْه بِػبَػْعٍض لِيَػُسولُػػوا أََ ػُلالِء َدػ)  فائـدة / ةَّ الَّ

ُ ِلَْعَلَه اِبلشَّاِكرِءةَ   (ٖ٘) الَّ
هه دػػػػػة الرزاؽ وكػػػػػ  لك ابتلػػػػػى هللا تعػػػػػاىل بعػػػػػض عبػػػػػادا بػػػػػبعض بتبػػػػػاءة  ظػػػػػَو

والخالؽ, فجع  بعضهه غنيِّا وبعضهه فس ًا, وبعضهه قوايِّ وبعضهه ضعيًفا, فأ وج 
ه بػ لك; ليسػػوؿ الكػػافروف الغنيػاء: أ ػػلالء الضػػعفاء بعضػهه إىل بعػػض اختبػارًا دنػػه ذلػػ

َدػػػةَّ هللا علػػػيهه ابذلجلاءػػػة إىل ااسػػػالـ ِدػػػة بيننػػػا؟ ألػػػيس هللا تعػػػاىل لعلػػػه ِبػػػة ءشػػػكروف 
 نعمته, فيوفسهه إىل اذلجلاءة لجلءنه؟

ْه َعَلى نَػْفِاِه الرَّْزََة َوِإَذا َجاَءَؾ الَِّ ءَة ءُػْلِدُنوَف آِباَيتَِنا فَػُسْ  َسالـٌ َعَلْيُكْه َكَتَب رَبُّكُ ) 
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 (ٗ٘) أَنَُّه َدْة َعِمَ  ِدْنُكْه ُسوءاً ِ ََهاَلٍة مثَّ َ َب ِدْة بَػْعجِلِا َوَأْصَلَح َفأَنَُّه َغُفوٌر َرِ يهٌ 
قوا آبايت هللا الشػػػا جلة علػػػى صػػػجلقك دػػػة  -أءهػػػا النػػػب-وإذا جػػػاءؾ  الػػػ ءة َصػػػجلَّ

الاػػابسة, فػػأكرِْدهه بػػردِّ الاػػالـ علػػيهه, السػػرآف وغػػ ا داػػتفتني عػػة التوبػػة دػػة ذنػػوبه 
ر ه برزة هللا الواسػعة; فإنػه جػ َّ وعػال قػجل كتػب علػى نفاػه الرزػة بعبػادا تفضػال  وَبشِّ

فكػ  عػاص هلل سلطئًػا أو -أنه دة اقرتؼ ذنًبا  هالة دنه لعاقبتهػا وإجيابػا لاػاط هللا 
ػػا ابلتحػػرمي

ً
مث  ب دػػة بعػػجلا وداـو  -دتعمػػجًلا فهػػو جا ػػ  بػػ ا االعتبػػار وإف كػػاف عادل

 على العم  الصا , فإنه تعاىل ءغفر ذنبه, فهو غفور لعبادا التائبني, ر يه به.
ُ  اةاَيِت َولَِتْاَتِبنَي َسِبيُ  اْلُمْجرِِدنيَ )   (٘٘) وََكَ ِلَك نُػَفصِّ

نبػنيِّ احلجػج الواضػحة علػى كػ   -أءهػا الرسػوؿ-ودث    ا البياف ال ي بيػَّنَّػاا لػك 
 را أ   الباط ; ليتبني احلق, وليظهر طرءػق أ ػ  الباطػ  ادلاػالفني للرسػ .ءنك  ق
 (.التفا  ادليار)
 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ -ٕ

 نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

 .األعراف َّ يب ىب

لِلَِّ ءَة  ِ ي ُق ْ ... َواْلطَّيَِّباِت ِدَة الّرِْزؽِ ... َ رَّـَ زِءَنَة الِّ  ) أءضا  نا أتت داائ  سلتلفة
نْػَيا َخاِلَصةً   (.اةاَيِت  نَفصِّ ُ  ....( فناسبها أف أتيت )ءَػْوـَ اْلِسَياَدةِ  آَدُنوْا يف احْلََياِة الجلُّ

ذللالء اجلهلة دة ادلشركني: َدة ال ي  ـر عليكه اللبػاس  -أءها الرسوؿ-ق   فائدة /
ه التمتع ابحلالؿ الطيب احلاة ال ي جعله هللا تعاىل زءنة لكه؟ وَدة ال ي  رَّـ عليك

ذلػلالء ادلشػركني: إفَّ دػا أ لػه هللا دػة ادلالبػس  -أءهػا الرسػوؿ-دة رزؽ هللا تعاىل؟ ق  
والطيبػػػات دػػػة ادلطػػػاعه وادلشػػػارب  ػػػق للػػػ ءة آدنػػػوا يف احليػػػاة الػػػجلنيا ءشػػػاركهه فيهػػػا 
ػ  هللا اةايت لسػـو ءعلمػوف  غػ  ه, خالصػة ذلػه ءػـو السيادػة. دثػ  ذلػك التفصػي  ءفصِّ

 (.التفا  ادليار) دا ءبنيِّ ذله, وءفسهوف دا ْييز ذله.
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 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين
 زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب
 مل يك ىك مك  لك اك يق يفىق ىف يث ىث
 .١٧٤ – ١٧١األعراف/  َّ مم  ام يل ىل

َوِإْذ َأَخَ  رَبَُّك ِدة َبِ  ... َوِإذ نَػتَػْسَنا اجْلََبَ  فَػْوقَػُههْ )  أتت  نا أءضًا داائ  سلتلفة
ـَ  ة بَػْعجِلِ هْ ... آَد َا َأْشَرَؾ آاَبُؤَ  ِدة قَػْبُ  وَُكنَّا ُذرِّءًَّة دِّ ....( فناسبها أف أتيت َأْو تَػُسوُلوْا ِإ َّ
شركني (  سبت سياؽ اةايت لع  ادل ام يل، وختمت ) (اةاَيِت  نَفصِّ ُ  )

 ءرجعوف عة شركهه.
نَػػاُكْه بُِسػػوٍَّة )  فائــدة / َوِإْذ نَػتَػْسنَػػا اجْلَبَػػَ  فَػػػْوقَػُهْه َكأَنَّػػُه َُلَّػػٌة َوََنُّػػوا أَنَّػػُه َواقِػػٌع ِبِػػْه ُخػػُ وا َدػػا آتَػيػْ

 ( ٔٚٔ) َواذُْكُروا َدا ِفيِه لََعلَُّكْه تَػتػَُّسوفَ 
ئي  كأنػه سػحابة تظلهػه, وأءسنػوا إذ رفعنػا اجلبػ  فػوؽ بػ  إسػرا -أءهػا الرسػوؿ-واذكػر 

أنه واقع به إف مل ءسبلوا أ كاـ التوراة, وقلنا ذلػه: خػ وا دػا آتينػاكه بسػوة, أي اعملػوا ِبػا 
أعطيناكه ابجتهاد دنكه, واذكروا دا يف كتابنػا دػة العهػود وادلواثيػق الػيت أخػ   ا علػيكه 

 كي تتسوا ربكه فتنجوا دة عسابه.  ابلعم  ِبا فيه;
ـَ ِدػػْة َُُهػػورِِ ْه ُذرِّءػَّػػتَػُهْه َوَأْشػػَهجَلُ ْه َعلَػػى أَنُفِاػػِهْه أََلْاػػُت  َوِإذْ )  َأَخػػَ  رَبُّػػَك ِدػػْة بَػػِ  آَد

 (ٕٚٔ) بِرَبُِّكْه قَالُوا بَػَلى َشِهجْلَ  َأْف تَػُسولُوا ءَػْوـَ اْلِسَياَدِة ِإ َّ ُكنَّا َعْة َ َ ا َغاِفِلنيَ 
د آدـ ِدة أصالب آابئهه, وقرر ه بتو يػجلا إذ استارج ربك أوال -أءها النب-واذكر 

ِبا أودعه يف فطػر ه دػة أنػه ربػه وخػالسهه ودلػيكهه, فػأقروا لػه بػ لك, خشػية أف ءنكػروا 
عله  ءـو السيادة, فال ءسروا بشيء فيه, وءزعموا أف  جة هللا دا قادت عليهه, وال عنجل ه

 با, ب  كانوا عنها غافلني.
َػػػػا أَ )   ْشػػػػَرَؾ آاَبُؤَ  ِدػػػػْة قَػْبػػػػُ  وَُكنَّػػػػا ُذرِّءَّػػػػًة ِدػػػػْة بَػْعػػػػجِلِ ْه أَفَػتُػْهِلُكنَػػػػا ِبَػػػػا فَػَعػػػػَ  أَْو تَػُسولُػػػػوا ِإ َّ

 (ٖٚٔ) اْلُمْبِطُلوفَ 
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أو لئال تسولوا: إ ا أشرؾ آابؤ  دػة قبلنػا ونسضػوا العهػجل, فاقتػجلءنا بػه دػة بعػجل ه, 
 العبادة؟ علهه دع هللا شرءكا يفأفتع بنا ِبا فع  ال ءة أبطلوا أعماذله  

ُ  اةاَيِت َوَلَعلَُّهْه ءَػْرِجُعوَف  )   (ٗٚٔ)وََكَ ِلَك نُػَفصِّ
ػػ  اةايت  وكمػػا َفصَّػػْلنا اةايت, وبيػَّنَّػػا فيهػػا دػػا فعلنػػاا ابلدػػه الاػػابسة, كػػ لك نفصِّ

التفاػ  ) عػوا عػة شػركهه, وءنيبػوا إىل ربػه.لسودك أءهػا الرسػوؿ; رجػاء أف ءرج ونبيِّنها
 (.ادليار

 زي ٰىري ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -ٗ
 .١١اتلِبة/  َّ يي ىي ني مي

( عنجل ا  ...َوأََقاُدوْا الصَّاَلَة َوآتَػوُْا الزََّكاةَ ....  َ بُواْ  ) أتت  نا أءضًا داائ  سلتلفة
 (.اةاَيِت  نَفصِّ ُ  فناسبها أف أتيت ) ( ....َفِإْخَوانُُكْه يف الجلِّءةِ   ه )

نطسوا بكلمة التو يجل, والتزدوا شرائع ااسػالـ فإف أقلعوا عة عبادة غ  هللا, و  فائدة /
دػة إقػاـ الصػػالة وإءتػاء الزكػػاة, فػإ ه إخػوانكه يف ااسػػالـ. ونبػني اةايت, ونوضػػحها 

 (.التفا  ادليارلسـو ءنتفعوف با. )

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -٘

 مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس

 لكمك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع

 .٢٤يِنس/  َّ جم هل مل خل حل جل

نْػَيا َكَماء أَنزَْلَناُا ِدةَ )  أتت  نا أءضًا داائ  سلتلفة .... الاََّماء َدَثُ  احْلََياِة الجلُّ
ََةَّ  .... َ  ََّ ِإَذا َأَخَ ِت اَلْرُض زُْخرُفَػَها َوازَّءػََّنتْ ... اَلْرضِ  نَػَباتُ  ِبهِ  َفاْختَػَلطَ  َو

َهك  تَػْغةَ  أََ َ ا أَْدُرَ  لَْياًل َأْو نَػَهارًا َفَجَعْلَناَ ا َ ِصيجًلا َكَأف ملَّْ .... أَْ ُلَها أَنػَُّهْه َقاِدُروَف َعَليػْ
 (.اةاَيِت  نَفصِّ ُ  فناسبها أف أتيت ) (... اِبَلْدسِ 
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إ ا دث  احلياة الجلنيا ودا تتفاخروف به فيها دة زءنة وأدواؿ, كمث  دطر أنزلناا  فائدة /
به أنواع دة النبات سلتلط بعضها ببعض شلا ءستات بػه دة الاماء إىل الرض, فنبتت 

الناس دة الثمار, ودا أتكله احليوا ت دة النبات,  ػ  إذا َهػر ُ ْاػُة  ػ ا الرض 
ػػة أ ػػ   ػػ ا الرض أ ػػه قػػادروف علػػى  صػػاد ا واالنتفػػاع بػػا, جاء ػػا  وباؤ ػػا, َو

دػػا  ػػارًا, فجعلنػػا  ػػ ا أدػػر  وقضػػاؤ  بػػالؾ دػػا عليهػػا دػػة النبػػات, والزءنػػة إدػػا لػػيال وإ
النبػػػػا ت والشػػػػجار زلصػػػػودة دسطوعػػػػة ال شػػػػيء فيهػػػػا, كػػػػأف مل تكػػػػة تلػػػػك الػػػػزروع 
والنبا ت قائمة قب  ذلك على وجه الرض, فكػ لك أييت الفنػاء علػى دػا تتبػاَ وف بػه 

َدثَػػَ   ػػ ا  -أءهػػا النػػاس-دػػة دنيػػاكه وزخارفهػػا فيفنيهػػا هللا وءهلكهػػا. وكمػػا بيَّنػػا لكػػه 
فناكه حبسيستها, نبنيِّ  ججنػا وأدلتنػا لسػـو ءتفكػروف يف آايت هللا, وءتػجلبروف الجلنيا وعرَّ 

 (.التفا  ادليار) دا ءنفعهه يف الجلنيا واةخرة.
 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زثرث  يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٙ
  يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق
 .٢٨الروم/  َّ  ين ىن نن من زن رن اممم

ػة دَّػا َدلَ  ) أتت  نا أءضاً داائ  سلتلفػة ػة ُشػرََكاءَ ػ  لَُّكػه دِّ يف َدػا  َكػْت أَْْيَػانُُكه دِّ
نَػػػػاُكْه فَػػػػأَنُتْه ِفيػػػػِه َسػػػػَواء َػػػػاُفونَػُهْه َكِايَفػػػػِتُكْه أَنُفَاػػػػُكهْ .... َرَزقػْ فناسػػػػبها أف أتيت  (... َْ

 (.اةاَيتِ  نَفصِّ ُ )
  فائدة /

دػػػة أنفاػػػػكه:  ػػػػ  لكػػػػه دػػػػة عبيػػػػجلكه -أءهػػػػا ادلشػػػػركوف -ضػػػرب هللا دػػػػثال لكػػػػه 
 رزقكه, وتروف أنكه وإاي ه دتااووف فيه, ْافو ه كما وإدائكه َدة ءشارككه يف

ْػػػافوف ال ػػػرار الشػػػركاء يف دساَسػػػة أدػػػوالكه؟ إنكػػػه لػػػة ترضػػػوا بػػػ لك, فكيػػػف 
ترضػػوف بػػ لك يف جنػػب هللا لف َعلػػوا لػػه شػػرءًكا دػػة خلسػػه؟ وِبثػػ   ػػ ا البيػػاف 

لتفاػػ  ا) نبػػنيِّ الِبا ػػني واحلجػػج لصػػحاب العسػػوؿ الاػػليمة الػػ ءة ءنتفعػػوف بػػا.
 (.ادليار



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 الضبط / 
ػػػػػػ ُ وردت )  -ٔ  – النعػػػػػػػاـيف السػػػػػػػرآف الكػػػػػػػرمي يف )  دػػػػػػػرات سػػػػػػػت ( اْةاَيتِ  نُػَفصِّ

( دػػع َكػػَ ِلَك  (، وأتػػت كلمػػة ) الػػرـو – ءػػونس – التوبػػة – دوضػػعني العػػراؼ
وانتبػػه  قاعػجلة العناءػة ابةءػة الو يػجلةعلػى  ونضػػبطه التوبػةمجيػع ادلواضػع عػجلا آءػة 

ُ  وَ )  ابلواوأنه بجلأ   (.نُػَفصِّ
( أنػه سػبستها آايت بػجلأت  وََكػَ ِلكَ )  الػواونال ظ اف ادلواضػع الػيت أتػت بػزايدة  -ٕ

ػػػ ُ  وََكػػػَ ِلكَ  الػػػيت فيهػػا ) ابلػػواوأو أف اةءػػػة نفاػػها بػػػجلأت  ابلػػواو (  اةاَيتِ  نُػَفصِّ
َة َجػػػاءَؾ الَّػػػِ ء َوِإَذا.......  فَػتَػنَّػػػا بَػْعَضػػػُهه بِػػػبَػْعضٍ  وََكػػػَ ِلكَ : ) النعػػػاـو ػػػي يف 

ػػػ ُ  وََكػػػَ ِلكَ ءُػْلِدنُػػػوَف آِباَيتِنَػػػا .....  نَػتَػْسنَػػػا اجْلَبَػػػَ   َوِإذ ) العػػػراؼ(، و اةاَيِت  نُػَفصِّ
ـَ ... ( فسػط  ػ ءة  َوِإذْ فَػْوقَػُهْه .....  ، والبػاقي ادلوضػعنيَأَخػَ  رَبُّػَك ِدػة بَػِ  آَد

 .واوبال 
( فانتبػه ذلػا. ولػة تلتػبس  ءَػْوـَ اْلِسَياَدةِ اشرتكت أنه أتى قبلها ) العراؼ  دوضعي -ٖ

 عليك.
 .التوبةو العراؼ  أوؿ( يف  ءَػْعَلُموفَ  ِلَسْوـٍ اشرتكت )  -ٗ
:  ػػػو توضػػػػيح أدػػػر وا ػػػجل أو داػػػػألة فيسػػػوؿ الػػػػجلكتور فاضػػػ  الاػػػادرائي: التبيـــنيأدػػػا 

 -:وا جلة
 -:( الو يجل يف السرآف ادلوضع و و)  يف سورة ادلائجلة قوله تعاىل ذلك دثاؿ

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱ

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ  زئ

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

 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل  مل

 خت حت جت  هب مب خب حب هئجب مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني



 ٜٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 حض جض مص  حصخص مس خس جسحس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت

 .٧٥ – ٧٢املائدة/  َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض

بياف دػاذا قػالوا يف ادلاػيح بػة و و  :ةأدر وا جل دارت عليه   ا اةايت وداألة وا جل
درمي، مث بياف كفر ه لف جعلػوا نػجلاً هلل عػز وجػ ، مث أوضػح هللا تعػاىل أنػه رلػرد رسػوؿ 

 قجل خلت دة قبله الرس .
مجيع الفوائجل اليت أوردهتػا  نػا  ػ  ءتبػني لكػه وتفهمػوا خػواتيه اةايت بعػجل  مالحظة /
 .( اةاَيتِ  نَفصِّ ُ  ( )  اةاَيتِ  ُنَصرِّؼُ  )ك  دة 

 ؟.( ِإالَّ اْلَسْوـُ  ءُػْهَلكُ  فَػَه ْ  -َ  ْ  اةايت ) دواضع ضبطا / ٖٚٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٖٚٙٔاجلواب رقه 

 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ نت مت

 لك خك حك جكمق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٕ
 هن من خن حن جنمم خمحم جم هل  مل خل حل جل مك

 .األخلاف َّ  مه جه
  الضبط /

 قاعجلة الزايدة للموضععلى  ونضبطها(  حنيف ال ساؼ ) الفاء جاءت بزايدة  -ٔ
 ؼال سػافػاء ( دػع  جه) فػاء ( دػع  حن) فاء ، وأءضا نربط ادلتأخر

 ولة تلتبس عليك.
دػػػػػة كلمػػػػػة  النػػػػػوفو ادلػػػػػيه ( نػػػػػربط  مت زت رتختمػػػػػت آءػػػػػة النعػػػػػاـ )  -ٕ

 من، وُختمػػػت آءػػػة ال سػػػاؼ ) ـعػػػاندػػػة ال النػػػوفو ادلػػػيه ( دػػػع مت)
علػػػػى  ؼال سػػػػافػػػػاء ( دػػػػع  جهدػػػػة ) الفػػػػاء نػػػػربط (  جه هن

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٚ 

 الفػاء( قبػ   متدة )  الظاء: قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى  نضبطهاأءضاً  -ٖ
  ال سػاؼ (، ( وك ا ترتيب الاور ) النعاـ يف الرتتيػب قبػ جهدة ) 

سػػػػػػػػورة  ( أ ػػػػػػػػا أخػػػػػػػػر آءػػػػػػػػة دػػػػػػػػة جه هن من خن حنوتػػػػػػػػ كر ) 
 ال ساؼ.
ػػػػػرِءَة  ) ه دػػػػػرة وردتكػػػػػ / ٗٚٙٔسػػػػلاؿ رقػػػػػه  َوَدػػػػػا نُػْرِسػػػػػُ  اْلُمْرَسػػػػػِلنَي ِإالَّ ُدَبشِّ

 ؟.( َوُدنِ رِءة
ػرِءَة َوُدنػِ رِءة وردت ) / ٗٚٙٔاجلواب رقه   ف دػر (  َوَدا نُػْرِسػُ  اْلُمْرَسػِلنَي ِإالَّ ُدَبشِّ

 -(:الكهف  –النعاـ  يف الاور )

 اك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت  ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ يك ىك مك لك

  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ -ٕ
 .الكُف َّ نث مث زث رث يت ىت نتمت زت رت

  الضبط /
 نب مب( وبعػػػػػػجل ا يف الكهػػػػػػف )   يف ىف يثبعػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػاـ )  -ٔ

 الرتتيػػب( يف  مبدػػة )  الػػواو( قبػػ   يثدػػة )  الفػػاء(:  يب ىب
 .اذلجائي

ع  ػػرؼ دػػة اسػػه قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػعلػػى  نضػػبطهاأءضػػا  -ٕ
دػػػة  الكػػػاؼ، ونػػػربط ـالنعػػػا دػػػيه( دػػػع  ىف يثدػػػة )  ادلػػػيه: نػػػربط الاػػػورة

 هف.كال كاؼ( دع  ىب)
 َفَمػػػةِ  ) ( َوَأْصػػػَلحَ  آَدػػػةَ  َفَمػػػةْ  اةايت ) واضػػػعد ضػػػبطا / ٘ٚٙٔسػػػلاؿ رقػػػه 

 ؟.( َوَأْصَلحَ  اتػََّسى
 -ادلواضع  ي: / ٘ٚٙٔاجلواب رقه 



 ٜٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 اك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت  ٱُّٱٱ -ٔ

 .األًعام َّ يك ىك مك لك

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٕ

 .األعراف َّ جس مخ جخ مح جح

  الضبط /
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة علػػى  ـالنعػػادػػيه دنهػػا دػػع ادلػػيه ( نػػربط  ىفيف النعػػاـ ) 

( ال ػػظ أف  ػػرؼ  هت، ويف العػراؼ ) ادلوضػع ادلتشػػابه دػع  ػػرؼ دػػة اسػه الاػػورة
دػػة  السػػاؼ، وأءضػػا نػػربط ؼعػػرادػػة ال الفػػاءدػػة  ػػرؼ  قرءػػب يف الرسػػهدنهػػا  السػػاؼ

، وانتبػه إىل أنػه آءػة النعػاـ مل قاعجلة ادلوافسػة واجملػاورة( على  جت)  قاؼ( دع هت)
 (. ىفدطلسا فأتت فيها )  الساؼءرد فيها  رؼ 
 ( ءَػْفُاػػػُسوفَ  ِبَػػػا َكػػػانُواْ  اْلَعػػػَ ابُ  اةايت ) دواضػػػع ضػػػبطا / ٙٚٙٔسػػػلاؿ رقػػػه 

 ؟.( ءُػْفِاجُلوفَ  ِبَا َكانُواْ  اْلَعَ ابِ  ) (وفَ َءْصجِلفُ  ِبَا َكانُواْ  اْلَعَ ابِ )
 -ادلواضع كاةيت: / ٙٚٙٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ٱُّٱ -ٔ
 حض جض مص  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ -ٕ

 جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ  مع جعمظ حط مض خض
 .األًعام َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .انلدل َّ من خن حن

  ضبط /ال
دوضػػع دػة النعػػاـ لنػػه  أوؿ( يف  ممدػػة كلمػة )  البػػاء ضػمة: ركػز علػػى أوال -ٔ

 (. يم)  دكاورةابقي ادلواضع أتت 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٜٔ 

 الاػني(: نػربط  هل( ويف الثاين )  من)  يف ادلوضع الوؿ دة النعاـ -ٕ
دػػػة  الصػػػاد( الػػػيت أتػػػت قبلهػػػا، ونػػػربط  ام)  سػػػني( دػػػع  مندػػػة ) 

يف نفػػػػػس ( الػػػػػيت وردت قبلهػػػػا  خك - مف)  صػػػػاد( دػػػػع هل)
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةاةءة على 

 (. خنالنعاـ ءضبط دوضع النح  ال ي خته بػ )  دوضعيوبضبط  -ٖ
دػػػة سػػورة النعػػػاـ دػػع اةءػػػة  (ٓ٘) اةءػػة كيػػف تضػػػبط / ٚٚٙٔسػػلاؿ رقػػػه 

 ؟.( دة سورة  ودٖٔ)
 -اةايت  ي: / ٚٚٙٔاجلواب رقه 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 جخ  محجح مج حج مث هت متخت حت جت هب مب خب  حبجب
 .األًعام َّ جس مخ

 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٕ
 مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ىت
ِد َّ ىل مل  يك ىك َ. 

  الضبط /
 -رزه هللا تعاىل ب ا البيت: الاااوياالداـ  ضبطها -ٔ

ـِ عَ نػْ الَ  ةُ ورَ  سُ يف  **** ِإيّنِ َدَلكٌ  َلُكهْ َوال أَُقوُؿ   كْ لَ  تُ نْ يػَّ بػَ  جلْ قَ  ا
ومل تتكرر  الاورة الطوؿ( أتت يف سورة النعاـ طبعا و ي  مئف زايدة ) أ أي

 يف سورة  ود.
( يف بجلاءة آءة النعاـ أتت دناسبة دلا قبلها دة اةايت واليت بجلأت بػػ  ىنزايدة )  -ٕ

 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱٱ(: ىن) 



 ٕٓٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي

 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ

 .٤٧ – ٤٦ًعام/ األ َّ نت مت

 (:  مئتكرار كلمة ) سورة  ود واليت سبست   ا اةءة  ال ظ اةايت يف -ٖ

ِد/ َّ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ  هت مت ٱُّٱو  ،٢٥ َ
 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث

ِد/ َّ مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض و  ،٢٧ َ

 مس خس  حسجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هبٱُّٱ

ِد/ َّ مص خص حص  (.ٖٔتكررت يف   ا ادلواضع مل أتت يف اةءة ) فلما، ٣٤ َ

اتَّبِػػْع َدػػا  ) ( ِإيَلَّ  أَتَّبِػػُع ِإالَّ َدػػا ءُػػوَ ى فْ إِ  ) دواضػػعاضػػبط  / ٛٚٙٔسػػلاؿ رقػػه 
ا ( ) أُوِ َي ِإلَْيكَ   (؟. َواتَِّبْع َدا ءُوَ ى ِإلَْيك ( ) أَتَِّبُع َدا ِءوَ ى ِإيَلَّ  ِإ َّ

يف الاػور  ثػالث دػرات(  ِإيَلَّ  أَتَِّبُع ِإالَّ َدا ءُػوَ ى ِإفْ  وردت ) / ٛٚٙٔاجلواب رقه 
 -(:ال ساؼ -ءونس  –)النعاـ 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 جخ  محجح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب  حبجب
 .األًعام َّ جس مخ

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن
 .يِنس َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

 رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٖ
 .األخلاف َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٓٔ 

 (:ٙٓٔفسط يف سورة النعاـ اةءة ) درة وا جلةفوردت  ( اتَِّبْع َدا أُوِ َي ِإلَْيكَ  أدا )
 الو يجلةو ي  َّ زن رن  مم ام يلىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ

 مب خب)  الوؿدة النعاـ لنه يف  الثاين ادلوضع، و ي يف يف السرآف ب ا الصيغة
 (. خت حت جت هب

اأدا )  فسط يف سورة العراؼ اةءة  درة وا جلةفوردت  ( أَتَِّبُع َدا ِءوَ ى ِإيَلَّ  ِإ َّ
 خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ (:ٖٕٓ)
يف السرآف  الو يجلةو ي  َّ حج مث هت مت خت  حت جت هب مب

  العراؼ. ، وت كر ا يف أخر صفحة دة سورةب ا الصيغة

يف الاور ) ءونس أخر آءة دة الاورة  در ففوردت  ( َواتَِّبْع َدا ءُوَ ى ِإلَْيكوأدا ) 
 -بجلاءة الاورة (: ال زاب –
 .يِنس َّ  ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّٱ -ٔ
 األخزاب.ٱَّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ُّٱ -ٕ

  الضبط /
واو ( دػػػػع  يثدػػػػة )الػػػػواو ( نػػػػربط   ىق يف ىف يثبعػػػػجل ا يف ءػػػػونس ) 

على  بال زا ابء( دع  جيدة )  الباء( نربط  جي  يهنس، وبعجل ا يف ال زاب ) و ء
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

  / اخلالصة
( يف كػػ  دواضػػع السػػرآف عػػجلا آءػػة النعػػاـ ادلوضػػع  ءُػػوَ ى)  ابليػػاءالصػػ  أف تػػرد  -ٔ

 ابةءػػػػػة العناءػػػػػة قاعػػػػػجلةعلػػػػػى  بطهاونضػػػػػ ( أُوِ ػػػػػيَ  ) ايءجػػػػػاءت بػػػػػال  الثػػػػػاين
 .الو يجلة

ال ساؼ (  –ءونس  – الوؿ ادلوضع) النعاـ  دواضع ثالث( يف  ٌّوردت )  -ٕ
 جت هب مب خب( فالصػػيغة ابلكادػػ  )  ُّ( ودعهػػا )  ٰروجػػاء قبلهػػا كلمػػة ) 

ا( أءضاً دع )  ُّ(، وأتت )  خت حت  .( فانتبه أَتَِّبُع َدا ِءوَ ى ِإيَلَّ  ِإ َّ



 ٕٕٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ادلوضػػػع( يف النعػػػاـ  َدػػػا أُوِ ػػػيَ فسػػػط: دػػػرة دػػػع )  دػػػرتني( فػػػوردت  ِإلَْيػػػكَ أدػػػا )  -ٖ
 بجلاءة سورة ال زاب.ءونس و ( يف  َدا ءُوَ ىدع )  ، ودر تالثاين
 (؟. ُقْ  َ ْ  َءْاَتِوياضبط دواضع )  / ٜٚٙٔسلاؿ رقه 
يف الاػور ) النعػاـ  ثالث درات(  ُقْ  َ ْ  َءْاَتِوي وردت ) / ٜٚٙٔاجلواب رقه 

" أنعػػاـ الرعػػجل  قُػػْ  َ ػػْ  َءْاػػَتِوي ": ) ابجلملػػة اانشػػائية ونضػػبطها ( الزدػػر -رعػػجل ال –
 -:( والزدر

 مب خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ جس مخ جخ  جحمح مج حج مث هت متخت حت جت هب

 ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب ُّٱ -ٕ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن
 .الرعد َّ مب خب حب

 مق حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٖ
 .الزمر َّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك

  الضبط /
يف اسػػه  العػػني( واشػػرتؾ  ػػرؼ  ىل مليف النعػػاـ والرعػػجل جػػاء بعػػجل ا )  -ٔ

 جل (.عالر  –اـ عالاورتني: ) الن
 رن  مم ام يل( وبعػػػػػػجل ا يف الرعػػػػػػجل )  مخ جخبعػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػاـ )  -ٕ

، قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػػى  يلدػة )  ادلػػيه( قبػػ   جخ دػػة ) الفػاء( زن
 دة الكلمتني. اذلمزةطبعا بعجل 

( و ػػ ا  مك لك  خك حك جك مق حق مفأدػػا يف الزدػػر فجػػاءت )  -ٖ
 دة ادلواضع ادلشهورة واليت ءردد ا أكثر ادلالمني فلة تلتبس عليكه.



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٓ 

يف السػػرآف الكػػرمي يف  نيدػػرت( فػػوردت  اْلَْعَمػػى َواْلَبِصػػ ُ  َوَدػػا َءْاػػَتِويأدػػا )  مالحظــة /
 -غافر (: –الاور ) فاطر 

 .٢٠ – ١٩فاطر/  َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٕ

 .٥٨اغفر/  َّ  مغ جغ مع جع مظحط

اْلَْعَمػػى  َوَدػػا َءْاػػَتِوي)  دلوضػػعيوغػػافر علػػى نفػػس الػػوزف فاجعلهػػا عالدػػة لػػك فػػاطر 
 –يف الاػور ) النعػاـ  دػرات أربػع( فتكػوف وردت   ُ اْلَْعَمػى َواْلَبِصػ(، أدػا )  َواْلَبِصػ ُ 
 غافر ( كما درَّ دعنا. –فاطر  –الرعجل 

دػة السػرآف الكػرمي  النصػف الوؿ( أتػت يف  ىل مل يك ىك مك)  مالحظة /
دػػػػة  النصػػػػف الثػػػػاين( أتػػػػت يف  يل ىل مل خل) النعػػػػاـ والرعػػػػجل (، و ) 
 السرآف ) فاطر و غافر (.

ػُروفَ  فَػالَ أَ اضبط دواضع )  / ٓٛٙٔسلاؿ رقه   أَفَػاَل  ( ) تَػتػَُّسػوفَ  أَفَػالَ ( )  تَػتَػَفكَّ
 (؟. َتَ كَُّروفَ  أََفالَ ( )  تَػَتَ كَُّروفَ 

يف سورة النعاـ  درة وا جلة فسط(  تَػتَػَفكَُّروفَ  أََفالَ  وردت )/  ٓٛٙٔاجلواب رقه 
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٱُّٱ(:ٓ٘اةءة )

 جخ  محجح مج حج مث هت متخت حت جت هب مب خب  حبجب هئ مئ

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ جس مخ
 –يف السرآف الكرمي يف الاور ) العراؼ  درات مخس( فوردت  تَػتػَُّسوفَ  أََفالَ أدا ) 
عرؼ ءونس : ) ابجلملة اانشائية ونضبطها(  دواضع ثالثادللدنوف  –ءونس 

( ل ا دة ادللدنني  ةٌ ثالث، ودعىن ) ("  تَػتػَُّسوفَ  أََفالَ  دة ادللدنني وقاؿ " ةٌ ثالث
 -:يف سورة ادللدنوف ثالث دراتوردت 



 ٕٗٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مع  جع

 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٱُّٱ -ٕ
 جك مق مفحق خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 .يِنس َّ خك حك

 زنمن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق  ٱُّٱ -ٖ
 .املؤوٌِن َّ ين ىن نن

 .املؤوٌِن َّ مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٗ
 .املؤوٌِن َّ خف حف جف مغ معجغ جع ٱُّٱ -٘

  الضبط /
( مض خض حض جض مص خص حصادللدنوف جػاء قبلهػا ) ثفِ و  أوؿيف العراؼ و  -ٔ

 (. حف جففاجعلها عالدة لك على أف   ا اةايت ُختمت ) 
(:  مغ معجغ جعادللدنػػػوف )  ثلػػػع( و  مق مفحق خفويف ءػػػونس قبلهػػػا )  -ٕ

( و ػ ا  مق مفحق خفيف ءػونس )  الفػاءدة ِبعىن أ ا نفس الصيغة إال زاي
 .قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿعلى  نضبطهاالزايدات 

 بتػػاء(: فػػاعله أف الصػػ  يف السػػرآف أف تػػرد  تَػػ َكَُّروفَ  أَفَػػالَ ( و )  تَػتَػػ َكَُّروفَ  أَفَػػاَل أدػػا ) 
 ٚٔالنح   – ٖٓ،  ٕٗ ود  – ٖءونس  ) درات سبع( وتكررت  َت َكَُّروفَ )  وا جلة

( وال داعػي حلصػػر ا ولكػة ضلصػػر  ٖٕاجلاثيػػة  – ٘٘ٔالصػافات  – ٘ٛلدنػوف ادل –
الاػػػججلة  – ادلوضػػع الثػػاينفسػػط يف ) النعػػػاـ  دػػرتني( والػػػيت وردت تَػتَػػ َكَُّروفَ دواضػػع )

 -:قاعجلة الضبط ابحلصر( على  الاورة بجلاءة
 خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت متخت حت ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ حف جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خضحض جض مص

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱ -ٕ

 .الصجدة َّ ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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عبجل، أخِب ه إبرا يه عليه الاالـ أنه اختار الكوكب مث السمر مث الشمس راب ءُ فائدة / 
فُاتمت  )أراجوين يف هللا وقجل  جلاف ( ومل جيادله أ جل ودلا صجلع ابلتو يجل جودؿ  

الاججلة اقرأ اللماة البيانية يف   ا ادلوضوع  (، وآءة جف  مغاةءة ابلت كر ) 
 و ي دوجودة بعجل جواب   ا الالاؿ. فاض  الاادرائيللجلكتور 
 أََفاَل  ) الثاينويف  ابلفاء ( تَػتَػَفكَُّروفَ  أََفالَ دة النعاـ )  الوؿيف ادلوضع  / ٔ مالحظة
د فيها  رؼ الفاء دطلسا : مل ءر الوىليف اةءة : ال ظ دعي وانتبه: ابل اؿ ( تَػَت َكَُّروفَ 

 خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٱُّٱ
فُاتمت بػػ  َّ جس مخ جخ  محجح مج حج مث هت متخت حت جت هب مب
 حس جس مخ) الفاءورد فيها  رؼ  ةالثاني، بينما يف اةءة ابلفاء( تَػتَػَفكَُّروفَ  أََفالَ )

( جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص  مس خس
( دة  مغدة )  الفاء، طبعا دع استبعاد  رؼ ابل اؿ ( تَػَت َكَُّروفَ  أََفاَل فُاتمت بػػ ) 

 .ادلوضعني
 ثالثة( و ي: )  حف جفأدا دواضع سورة ادللدنوف: فكلها أتت )  / ٕمالحظة 
 ونضبطها َّ مس  خس حس جس مخجخ مح ٱُّٱ(: ٘ٛ( عجلا اةءة ) دواضع
 جع ٱُّٱ(: ٚٛ، ولنه أتى بعجل ا يف اةءة )قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى 
 (.ت كر فاتسى )  اجلملةب ا  فنضبطها َّ خف حف جف مغ معجغ

للماػػػػائ  الطوءلػػػػة الػػػػيت رتػػػػاج طػػػػوال يف التػػػػ كر ضلػػػػو  ( تَػتَػػػػ َكَُّروفَ  أَفَػػػػاَل )  / ٔ فائــــدة
ُه قَػْوُدُه َقاَؿ َأُرَاجُّويّنِ يف اّلِ َوَقجْل َ جَلافِ )  .( اتاجة دادت وقتا طوءال..... َوَ كجَّ
أََفَمػػة  الواضػػحة البينػة الػػيت ال رتػاج طػػوال يف التػ كر ضلػػو ) ( للماػائ  تَػػ َكَُّروفَ  أَفَػالَ ) 

 .(   ا داألة واضحة َت َكَُّروفَ  أََفالَ خَيُْلُق َكَمة الَّ خَيُْلُق 
دساـ التفكػر دسػجلداً  العلماء دة نتائج التفّكر، وذل ا ءعتِب أف الت ّكر واعله / ٕفائدة 

 .ءرتبطاف بسوة التفكر وكمالهالت ّكر وكماله،  قّوة ، وأفَّ على دساـ الت كر
  إذ  ػػو مثػػرة الفكػػر عُسػػتَّ ال ػػو البػػاب وادلػػجلخ ، و ر فُكػػتَّ ال رزػػه هللا:بػػة السػػيه  ءسػػوؿ

 .ونتيجته، وأّخر الت ّكر إذ  و ادلطلوب دة الفكر والعس . فتأّد  ذلك  ق التأّد 
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( أََفاَل قبلها )( ولكة مل أييت ٛ٘( يف سورة غافر اةءة ) تَػَت َكَُّروفَ وردت )  مالحظة /
 خض  حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ(: مع جعب  ) 

 ثالثوب ا ءكوف لجلءنا  فانتبه اي لبيب، َّ  مغ جغ مع جع مظحط مض
 ابجلملة ونضبطهاغافر (  –الاججلة  –( يف الاور ) النعاـ تَػَت َكَُّروفَ لكلمة ) دواضع

 (.سججل النعاـ للغافر: )اانشائية

ػُروفَ أَفَػاَل ) دا الفرؽ بػني  / ٔدلسة بيانية   ( تَػْعِسلُػوفَ أَفَػاَل ( )  تَػتَػ َكَُّروفَ أَفَػاَل ( )  تَػتَػَفكَّ
 .يف السرآف الكرمي؟

فيه ورتََّب  أَْعَمَ  العْس َ  :َفَكَر يف الدرِ  ءفكر – ءتفكر - الفكر ( تَػتَػَفكَُّروفَ  أََفالَ ) 
ػر فيػه :وفّكػر يف الدػر بعَض دػا ءعلػه ليَصػ  بػه إىل رلهػوؿ أَْعَمػَ  اْلَعْسػَ  و   أَتَدَّلَػهو تفكَّ

ػػػػر أَتَدُّػػػػ  وتَػػػػجَلبُّر وربػػػػط بػػػػني العالقػػػػات  .فيػػػػه ليصػػػػ  إىل نتيجػػػػة أو َ ػػػػ ٍّ أو قػػػػرار التػََّفكُّ
ذلػك دثلػة ة أدػ، و إىل فهه أعلى وأعظه دة رلرد ادلعرفػة مث استنتاج ووصوؿ والسباب

َوال أَقُػوُؿ َلُكػْه  قُػ  الَّ أَقُػوُؿ َلُكػْه ِعنػجِلي َخػَزآِئُة اّلِ َوال أَْعلَػُه اْلَغْيػبَ )  السراف الكرمييف 
ػُروفَ أَفَػاَل  ُقْ  َ ْ  َءْاَتِوي اَلْعَمى َواْلَبِص ُ  ِإْف أَتَِّبُع ِإالَّ َدا ءُوَ ى ِإيَلَّ   ِإيّنِ َدَلكٌ   (، تَػتَػَفكَّ
 (. ءَػتَػَفكَُّروفَ  َفاْقُصِص اْلَسَصَص َلَعلَُّههْ )  ىلوقاؿ تعا
الػػػػ كرى استحضػػػػار ادلعلودػػػػات ادلازنػػػػة : ءتػػػػ كر – ذكػػػػرى - ( تَػتَػػػػ َكَُّروفَ  أَفَػػػػاَل ) 
دػور ال أيف  تػجلؿ علػى عظمػة هللا و قجلرتػه تػ كروفاةايت اليت ُختمت بػػ أفال : ابلعس 

 أََفَمػة خَيْلُػُق َكَمػة الَّ خَيْلُػُق  )   هللا ب   ى رلػرد التػ كرة بسػجلرة  رتاج ابلة فكر و عس 
ُ رَبُُّكْه َفاْعُبجُلوُا ۚذَم )  وقاؿ تعاىل(،  َت َكَُّروفَ  أََفاَل   (. َت َكَُّروفَ  أََفاَل  ِلُكُه الَّ

وعسػ  ، أدركػه ئ: أيعس  الشػي دعسوؿ - عاق  -ءعس  - العس  ( تَػْعِسُلوفَ  أََفالَ ) 
س أي أف العسػػ  ءػػجلرؾ عػػة طرءػػق احلػػوا، رتبط ابحلػػواسوالعسػػ  دػػ، ادلاػػألة: أي فهمهػػا

ػه فػإف فسػ(  ال ءَػْعِسلُػوف ُصهّّ بُْكػٌه ُعْمػٌي فَػُهػهْ )  :قاؿ هللا تعاىل الاػمع ) جل إناػاف َ َواسَّ
 العسػ   ػو سلػزف اخلػِبات العسػ   ػو أداة ووسػيلة التفكػ  .فلة ءعسػ (  والبصر والنطق

 السػػػػراف الكػػػػرمي ذلػػػك يفدثلػػػػة ، ودػػػة أتو فػػػظ ادلعرفػػػػة واخلػػػػِبا وادلعلودػػػات وادلعػػػػارؼ
لُػػوَف اْلِكتَػػاَب ۚ   أأََتُْدػػُروَف النَّػػاَس اِبْلػػِبِّ َوتَنَاػػْوَف أَنُفَاػػُكهْ ) وقػػاؿ (،  تَػْعِسلُػػوفَ  أَفَػػاَل َوأَنػػُتْه تَػتػْ
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ٕٓٚ 

صِليػػػُ  ِإالَّ ِدػػػة  َوَدػػػاه أُنزِلَػػػِت كلتػَّْورَ مػػػُة وَ  ِ يهَ  م ءػػػػمهَأْ َ  كْلِكتَػػػػمِب ملَ ُرَػػػاهجُّوَف ِ ه إِبْػػػػرَ )   تعػػػاىل كْاِ
 (. تَػْعِسُلوفَ  أََفاَل  بَػْعجِلِاۦه ۚ

َدػا  ( و ) ( النعػاـٓٛ) تَػتَػ َكَُّروفَ  أَفَػالَ َوِسػَع َر ِّ ُكػ َّ َشػْيٍء ِعْلًمػا )   / ٕدلسة بيانيـة 
ػػػة ُدونِػػػِه ِدػػػة َويلٍّ َواَل َشػػػِفيٍع  َتِوي َوَدػػػا َءْاػػػ ( و ) ( الاػػػججلةٗ) تَػتَػػػ َكَُّروفَ  أَفَػػػاَل َلُكػػػه دِّ

( ٛ٘) تَػتَػ َكَُّروفَ اْلَْعَمى َواْلَبِصُ  َوالَِّ ءَة آَدُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َواَل اْلُمِايُء َقِلياًل دَّا 
ػػِميِع َ ػػػْ  َءْاػػَتِواَيِف َدػػَثاًل غػػافر(، )  أَفَػػػالَ َدثَػػُ  اْلَفػػرِءَسنْيِ َكػػػاَلْعَمى َواَلَصػػهِّ َواْلَبِصػػِ  َوالاَّ
 (يد.فاضػػػػ  الاػػػػادرائ) ( فمػػػػا الفػػػػرؽ بػػػػني تػػػػ كروف وتتػػػػ كروف؟ (  ػػػػودٕٗ) تَػػػػ َكَُّروفَ 

ذكر  يف أكثر دة دناسبة أف يف السرآف ضابطا ليس فسط يف   ءة الفعلني وإ ا تعب  
للجلاللػة علػى ( اسػتطاعوا واسػطاعوا ) عاـ وذكر  يف  ينها أنه َي ؼ دة الفع  دث  

ا أف الػػػزدة اتػػػ وؼ دنػػػه أقصػػػر أف احلػػػجلث أقػػػ  شلػػػا مل َيػػػ ؼ دنػػػه، إذا  ػػػ ؼ دعنػػػا
ءستطع للجلاللة على االقتطاع دػة احلػجلث. وإذا كػاف ادلسػاـ دسػاـ إجيػاز ءػوجز وإذا كػاف 

. إذا كػاف احلػجلث أطػوؿ أتيت تتػ كروف وإذا كػاف أقػ  ( تَػتَػ َكَُّروفَ ) ادلساـ تفصي  ءسػوؿ 
ص . دثاؿ: ءستطع دة الفع  أو إذا كانت يف دساـ ااجياز ءوجز ويف دساـ التفصي  ءف

ػػِميِع َ ػػْ  َءْاػػَتِواَيِف َدػػَثالً  )  تَػػ َكَُّروفَ  أَفَػػالَ  َدثَػػُ  اْلَفػػرِءَسنْيِ َكػػاَلْعَمى َواَلَصػػهِّ َواْلَبِصػػِ  َوالاَّ
( لو سألنا أي وا جل دهما كانت ثسافته تسوؿ له    العمػى ءاػتوي دػع  (  ودٕٗ)

ال َيتػاج إىل طػوؿ  :إذفالبص ؟ والصه    ءاتوي دع الاميع؟ سيسوؿ دباشػرة ال، 
 أَفَػالَ  ت كر وإ ا جييب دباشرة.    ءاتوايف؟ ال،   ا ال َيتاج إىل طوؿ ت كر فسػاؿ )

َوَدػػػػا َءْاػػػػَتِوي اْلَْعَمػػػػى َواْلَبِصػػػػُ  َوالَّػػػػِ ءَة آَدنُػػػػوا َوَعِملُػػػػوا الصَّػػػػاحِلَاِت َواَل  (. ) تَػػػػ َكَُّروفَ 
(  نػػػا صػػػار إْيػػػاف وعمػػػ  صػػػاحلات، إْيػػػاف  غػػػافر (ٛ٘) تَػتَػػػ َكَُّروفَ  اْلُمِاػػػيُء َقلِػػػياًل دَّػػػا

( لف دخ  به إْياف وعم  صا  وادلعىن أنه ال ي مل  تَػَت َكَُّروفَ  َقِلياًل دَّا) وعم  صا  
تلدة ومل تعم  صاحلاً   ا قضية أخرى،   ا أطوؿ دة تلك رتاج إىل أتدػ  وتفكػ  

 ػػػ ا  :إذفْيػػػاف والعمػػػ  الصػػػا  واهتمػػػوا ابجلنػػػوف، ءػػػجلعو طػػػوءاًل إىل اا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والرسػػوؿ
 تَػػػ َكَُّروفَ  أَفَػػػالَ  أََفَمػػػة خَيْلُػػػُق َكَمػػػة الَّ خَيْلُػػػقُ  ل ػػػا رتػػػاج إىل طػػػوؿ تػػػ كر. ) (تَػتَػػػ َكَُّروفَ )
َََّْ   ) ( س  أي وا جل سيسوؿ ال   ا ال رتاج إىل ت كر،  ( النح ٚٔ) أَفَػرَأَْءَت َدِة ا
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ُ َعلَػى ِعْلػٍه َوَخػَتَه َعلَػى ََسْعِػِه َوقَػْلبِػِه َوَجَعػَ  َعلَػى َبَصػرِِا ِغَشػاَوًة َفَمػة ِإذَلَُه َ َواُا َوَأضَ  لَُّه الَّ
( خته على َسعه وبصرا غشػاوة وأضػله  ( اجلاثيةٖٕ) َت َكَُّروفَ  أََفالَ  ءَػْهجِلءِه ِدة بَػْعجِل الَِّ 

لتفصي  قػاؿ تعػاىل يف على عله ال رتاج إىل طوؿ تفكر. نضرب دثااًل آخر لإلجياز وا
ـٍ مثَّ اْستَػَوى َعَلى  الاججلة ) نَػُهَما يف ِستَِّة أايَّ ُ الَِّ ي َخَلَق الاََّماَواِت َواْلَْرَض َوَدا بَػيػْ الَّ

ػ( ٗ) تَػتَػ َكَُّروفَ  أَفَػاَل  اْلَعْرِش َدا َلُكْه ِدْة ُدونِِه ِدْة َويلٍّ َواَل َشِفيعٍ  َماِء ءُػجَلبُِّر اْلَْدػَر ِدػَة الاَّ
وفَ  يف ءػػونس و (( ٘) ِإىَل اْلَْرِض مثَّ ءَػْعػػرُُج إِلَْيػػِه يف ءَػػػْوـٍ َكػػاَف ِدْسػػجَلارُُا أَْلػػَف َسػػَنٍة شلَّػػا تَػُعػػجلُّ

ـٍ مثَّ اْسػػػتَػَوى َعلَػػػػى  قػػػاؿ: ) ػػػَماَواِت َواْلَْرَض يف ِسػػػتَِّة أايَّ ُ الَّػػػِ ي َخلَػػػػَق الاَّ ِإفَّ رَبَُّكػػػُه الَّ
ُ رَبُُّكْه َفاْعُبجُلواُ اْلَعْرِش ءجَُلبُِّر ا  تَػ َكَُّروفَ  أََفالَ  ْلَْدَر َدا ِدْة َشِفيٍع ِإالَّ ِدْة بَػْعجِل ِإْذنِِه َذِلُكُه الَّ

ػَماَواِت  . قػاؿ يف ءػونس )( َت َكَُّروفَ ) والخرى  ( تَػَت َكَُّروفَ ) ( إ جلا ا  (ٖ) َخلَػَق الاَّ
ـٍ  ػػَماَواِت َواْلَْرَض ؿ: )( ويف الاػػججلة قػػا َواْلَْرَض يف ِسػػتَِّة أايَّ نَػُهَمػػاَخلَػػَق الاَّ يف  َوَدػػا بَػيػْ

ـٍ  نَػُهَمػا ( مل ءس  ) ِستَِّة أايَّ ( فسػط ويف  ءُػجَلبُِّر اْلَْدػرَ  ( يف ءػونس. يف ءػونس قػاؿ ) َوَدا بَػيػْ
ػػَماِء ِإىَل اْلَْرِض مثَّ ءَػْعػرُُج إِلَْيػػِه يف ءَػػْوـٍ   الاػججلة ) َكػػاَف ِدْسػجَلارُُا أَْلػػَف ءُػجَلبُِّر اْلَْدػػَر ِدػَة الاَّ

وفَ  َدػا ِدػْة َشػِفيٍع ِإالَّ ِدػْة  ( فالاججلة فيها تفصي  أكثر. قػاؿ يف ءػونس ) َسَنٍة شلَّا تَػُعجلُّ
( يف الاػػججلة  َدػػا َلُكػػْه ِدػػْة ُدونِػػِه ِدػػْة َويلٍّ َواَل َشػػِفيعٍ  ( ويف الاػػججلة قػػاؿ ) بَػْعػػجِل ِإْذنِػػهِ 

 .تفصي  أكثر
فكرة عن ىذا الوقـت ادلسـتنفذ إلمـام العمـل الـذي ىل حرف التاء يعطينا : سؤال

  تذكره اآلية الكرمية؟
لو كاف ادلتكله  ك ا ءسوؿ كما ءشاء لكة لػو كػاف ادلػتكله َياػب لكػ  كلمػة ولكػ  

  . رؼ  ااابً ال بجل أف ءفع  ذلك لابب
  ىل العرب كانت تفهم تذكرون وتتذكرون؟: سؤال

دلػاذا رػجلا ه هللا تعػاىل باػورة؟ سػورة ءعػ   ه ءعرفوف دعنا ا عنػجل وضػعها يف دكا ػا. 
أقصر سورة دعناا ِبسجلار أقصر أي سورة ءصػ  اختيػار يف الكػالـ ، الكلمػة لػيس فيهػا 
اختيار لكة الػنص ِبسػجلار أقصػر سػورة ءصػ  فيػه اختيػار، سػبب االختيػار عليػه ادلعػوؿ 

نَػاَؾ اْلَكػػْوثَػرَ  دثػ  ) نَػاؾَ أَ ( دلػاذا إ ؟ ودلػػاذا  (ٔ) ِإ َّ أَْعطَيػْ يػف ادلفػػردة يف ْعطَيػْ ؟ ءبسػػى تَو



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٓ 

سػػػػياؽ اةءػػػػة. ادلعػػػػروؼ أف العػػػػرب بلغػػػػاء لكنػػػػه لػػػػيس ابلضػػػػرورة أف أيتػػػػوا ابلبالغػػػػة يف  
كالدهه،    كلهه على داتوى وا جل دة البالغة؟. أ  أقوؿ شػعراً لكػة  ػ  شػعري 
 .دثػػػػػ  شػػػػػعر ادلتنػػػػػب؟  ػػػػػ  الشػػػػػعر الػػػػػ ي ءسولػػػػػه ادلبتػػػػػجلئ كػػػػػالبحرتي؟  ػػػػػه درجػػػػػات

، تتػػ كروفو  تػػ كروفدػػة  يػػع الجلاللػػة وادلعػػىن كػػانوا ءفهمػػوف الفػػرؽ بػػني سػػلاؿ: لكػػة 
ءفهمو ػػا  ػػ ا يف سػػياقها وءفهمػػوف أكثػػر شلػػا نفهػػه ضلػػة لف  ػػ ا  ؟تتوفػػا هو  توفػػا ه

َقجْل نَػْعَلُه إِنَُّه لََيْحزُُنَك الَِّ ي  لغتهه وضلة اةف نتعله و ه مل ءشكوا يف دصجلاقية السرآف )
( النعػػػػاـ( ٖٖ) اَل ءَُكػػػػ ِّبُوَنَك َوَلِكػػػػةَّ الظَّػػػػاِلِمنَي آِباَيِت اّلِ جَيَْحػػػػجُلوفَ  ءَػُسولُػػػػوَف فَػػػػِإنػَُّههْ 

َها أَنُفُاػػػُهْه َُْلًمػػا َوُعلُػػوِّا فَػػانظُْر َكْيػػػَف َكػػاَف َعاِقبَػػُة اْلُمْفِاػػػجِلءةَ ) َسنَػتػْ  َوَجَحػػجُلوا ِبَػػا َواْسػػتَػيػْ
 (.( النم ٗٔ)

 (ه دِّة ُدونِػِه َويلّّ َواَل َشػِفيعٌ لَْيَس ذلَُ ) اةايتكيف تضبط  / ٔٛٙٔسلاؿ رقه 
 ؟.دة سورة النعاـ(  لَْيَس ذَلَا ِدة ُدوِف الِّ َويلّّ َواَل َشِفيعٌ  ) -

 -اةايت  ي: / ٔٛٙٔاجلواب رقه 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  حف جف مغ جغ

  ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -ٕ
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت ىتنت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب يئ ىئ
 .األًعام َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

  الضبط /
(: إذف الػ ءة خيػػافوف أف  مض خض( قبػػ  )   مص خصيف ادلوضػع الوؿ أتػت )  -ٔ

(، ومل أيت دعهػػػا اسػػػه اجلػػػالؿ  مض( إىل ربػػػه فأتػػػت دعهػػػا )  ُ ػػػهَيشػػػروا ) 
 ( فله ءكرر اسه اجلالؿ. مظ حط( فجاءت )  حض( لنه سبستها ) هللا)

ضم  الغائػب ادلفػرد ادللنػع (  َّ( وكلمة )  ٰرذكر كلمة )  الثاين ادلوضع يف -ٕ



 ٕٓٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ِّ ُّ َّ ٍّ( )  هللا، وجػاء دعهػا اسػه اجلػالؿ ) (ٰرأي ) إشارة ذلا
 .الوؿ( لنه مل ءُ كر قبلها يف نفس اةءة كما يف ادلوضع  ّٰ

 يئ ىئ نئ)  الثػػػػػاين( وبعػػػػػجل ا يف  جف مغ)  الوؿبعػػػػػجل ا يف ادلوضػػػػػع 
 الرتتيػب قاعػجلة( على  نئدة )  الواو( قب   مغدة )  الالـ(:  نب مب زب رب

(  أقصػػػجل بػػػه ادلوضػػػع الوؿ)  ؿأو الـ ( دػػػع  مغدػػة ) الػػػالـ ، وأءضػػػا نػػػربط اذلجػػائي
 ادلوضػع قاعػجلة( على  أقصجل به ادلوضع الثايني ) نػث نوف( دع  نئدة )  النوفونربط 
 .والثاين الوؿ

يف بجلاءة سورة  ابلكارولكنها  ع ثلعدوض( يف  َويلٍّ َواَل َشِفيعٍ وردت )  مالحظة /
 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٱُّٱٱالاججلة فانتبه ذلا:

 .٤الصجدة/  َّ ىث نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب

 (؟. لَْيَس ذَلُهكه درة وردت )  / ٕٛٙٔسلاؿ رقه 
 ػود  –يف الاػور ) النعػاـ  أربػع دػرات(  لَػْيَس ذَلُػه وردت ) / ٕٛٙٔاجلواب رقػه    
 (،ءـو الغاشية ج وٍد للحجا  أنعاـُ : )ابجلملة اانشائية ونضبطها ( الغاشية -ج احل –

صػجلر ( أتػت أخػر دوضػع عػجلا سػورة الغاشػية )  سياؽ اةايتك  ادلواضع جاءت يف 
 -:آءة
 مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ  حف جف مغ جغ
 يك ىك مك لك اك  يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ يل ىل مل َ. 
 حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث ٱُّٱ  -ٖ

 .احلج َّ مظ حط مض  خض
 امغاشية َّ ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٗ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٔ 

الَّػػػِ ءَة ءَػػػجْلُعوَف َربػَُّهػػػه اِبْلغَػػػجَلاِة َواْلَعِشػػػيِّ اضػػػبط دواضػػػع )  / ٖٛٙٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 (؟. ءُرِءجُلوَف َوْجَههُ 

َعِشػػػيِّ ءُرِءػػػجُلوَف الَّػػػِ ءَة ءَػػػجْلُعوَف َربػَُّهػػػه اِبْلغَػػػجَلاِة َوالْ وردت )/  ٖٛٙٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -الكهف (: –يف الاور ) النعاـ  در ف( َوْجَههُ 

 مل خل حل مكجل  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ -ٔ
 مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل
 .األًعام َّ  جي ٰه

 خن حن يمجن ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن من
 .الكُف َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 حلدة ) العنيو  ادليهط ( نرب هل مل خل حلبعجل ا يف النعاـ )  الضبط /
( نربط  ىن من خن حنوبعجل ا يف الكهف )  ،ـاعالن العنيو  ادليه( دع خل
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه هف على كال كاؼ( دع   مندة )  الكاؼ

 .دع  رؼ دة اسه الاورة
 (؟. ِدْة ِ َااِبِه دِّة َشْيءٍ كه درة وردت )  / ٗٛٙٔسلاؿ رقه 

ػػػة َشػػػْيءٍ  وردت )/  ٗٛٙٔاجلػػػواب رقػػػه  كالمهػػػا يف   دػػػر ف(  ِدػػػْة ِ َاػػػاِبِه دِّ
 -:النعاـ

 مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ -ٔ
 مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل
 .األًعام َّ  جي ٰه

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ خن حن



 ٕٕٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
(  يل ىل مل خل)  الثػػاين( وقبلهػػا يف  خل حل)  الوؿقبلهػػا يف ادلوضػػع 

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  مل خلدة )  الواو ( قب  خل حلدة )  ادليه
 (؟. ْليَػُسوُلواْ  – َوْليَػُسوُلواْ  ) دواضعاضبط  / ٘ٛٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٘ٛٙٔاجلواب رقه 

 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 .امنصاء َّ  نت مت زت رت

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

 .األًعام َّ  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

( بينمػػػا ادلوضػػػػع  رت)  الػػػواوالنعػػػاـ ( أتػػػت بػػػزايدة  ثينالطػػػرفني ) الناػػػاء و  -ٔ
قاعػػجلة اخػػتالؼ علػػى  ونضػػبطها(  جم)  واوالنعػػاـ ( بػػال  أوؿالوسػػط ) 

 .الوسط بني الطرفني ادلتشابني
 اءاػالن سػني( دػع  مت دػة ) الاػني( نػربط  مت زتبعجل ا يف الناػاء )  -ٕ

 .رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةقاعجلة ربط  على 
( وبعػػػجل ا  جن يم ىم  مم خم حم)  الوؿوبعػػػجل ا يف النعػػػاـ ادلوضػػػع  -ٖ

( علػى  زثدػة )  الػجلاؿ( قبػ   حمدة )  اذلمزة(:  زث)  الثاينيف 
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي

 (؟. أَلَْيَس الُّ  ) دواضعاضبط  / ٙٛٙٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػور ) النعػاـ  أربع دػرات(  ْيَس الُّ أَلَ  وردت )/  ٙٛٙٔاجلواب رقه 

" ال ي أنعه  أَلَْيَس الُّ  ": ) ابجلملة اانشائية ونضبطها ( التني - دوضعافالزدر 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٔ 

( ل ػا زدػرتني ( أي سػورة النعػاـ، ودعػىن ) أنعػه ، ودعػىن ) (على زدرتني ابلتػني 
 -:ويف آءتني دتتاليتني درتنيوردت يف سورة الزدر 

 خن حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ جه ين ىن من

 اك يق  ىق يف ىفيث ىث نث مث رثزث  يت ىت نت ُّٱ -ٕ
 .الزمر َّ يك ىك مك لك

 .الزمر َّ زي ري ٰى ين ىن نن  منزن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٖ
 .اتلني َّ  يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
( دػػع  ىندػػة )  ادلػػيهو  العػػني( نػػربط  ين ىنبعػػجل ا يف النعػػاـ )  -ٔ

ط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ قاعجلة ربعلى  ـاعدة الن ادليهو  العني
 .دة اسه الاورة

 الثػػػػاين( وبعػػػػجل ا يف  رث  يتدػػػػة سػػػػورة الزدػػػػر )  الوؿبعػػػػجل ا يف ادلوضػػػػع  -ٕ
 (. كفى العزءز: ) اجلملةب ا  ونضبطهما( ري ٰى ين)

 أدا دوضع سورة التني فهو دشهور يف أخر الاورة ولة ءلتبس عليكه. -ٖ
 .صجلر آءةالزدر والتني  أوؿ -ٗ

 (؟. َجاءؾَ  ِإَذا - َوِإَذا ) دواضعاضبط  / ٚٛٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كاةيت: / ٚٛٙٔاجلواب رقه 

 ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ٱُّٱ -ٔ
 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .األًعام َّ ىب نب مب زب رب

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من



 ٕٗٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي
 .املىتدٌة َّ  ىئ نئ مئ زئ

 من زن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٖ
 .املٌافلِن َّ  زي ري ٰى ين ىن نن

  الضبط /
(  مه)  ابلػػػػػػواو( أتػػػػػػت بػػػػػػزايدة  و ػػػػػػو أوؿ دوضػػػػػػع يف السػػػػػػرآفيف النعػػػػػػاـ )  -ٔ

دنهػا دػع الػواو ، وأءضا نربط قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿونضبطها على 
 (حي جي يهبعػجل ا )(، جاء أقصجل به ادلوضع الوؿؿ )و أواو 

قاعجلة ربط على  النعاـ مهزة( دع  حي جي دة ) اذلمزاتنربط 
 . رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

(  جمدػػة )  التػػاءو  ادلػػيه( نػػربط  حم جمادلمتحنػػة ) بعػػجل ا يف  -ٕ
قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػة ادلمتحنػة علػى التػاء و  ادليهدع 

 .دع  رؼ دة اسه الاورة
ربطها دع اسػه تلتبس عليكه )  ( واضحة ولة مكبعجل ا يف ادلنافسوف )  -ٖ

 (. الاورة ابلكاد 
 (؟. َساَلـٌ  ُق ْ و  - َساَلـٌ  فَػُس ْ  ) دواضعاضبط  / ٛٛٙٔسلاؿ رقه 

 دػػػػرة وا ػػػػجلةكػػػػ  صػػػػيغة دػػػة  ػػػػ ا الصػػػػية وردت /  ٛٛٙٔاجلػػػواب رقػػػػه 
 -فسط:

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه  ٱُّٱ -ٔ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .األًعام َّ ىب نب مب

 .الزخرف َّ  مه جه هن خنمن حن جن مم ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ٘ 

  الضبط /
 قاعػػجلةعلػػى  ونضػػبطهما(  حن)  ابلػػواوويف الزخػػرؼ  ( خي ) ابلفػػاء يف النعػػاـ -ٔ

 (. الواوقب   الفاء)  اذلجائي الرتتيب
اـ، وبعجل ا يف الزخرؼ عالنعني دنها دع العني نربط  ( ىيالنعاـ ) بعجل ا يف  -ٕ

رؼ دػة قاعجلة ربط  ػعلى  ؼالزخر فاء دنها دع  الفاء( نربط جه هن)
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 (؟. َساَلـٌ َعَلْيُكهْ  ) كه درة وردت / ٜٛٙٔسلاؿ رقه 
ـٌ َعَلْيُكهْ  وردت ) / ٜٛٙٔاجلواب رقه   –يف الاػور ) النعػاـ  ست دػرات(  َساَل

 -(: الزدر -السصص  –النح   –الرعجل  –العراؼ 

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه  ٱُّٱ -ٔ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .األًعام َّ ىب نب مب

 مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نبمب زب ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث

 .الرعد َّ يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٖ
  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ُّٱ -ٗ

 .انلدل َّ حص مس
  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -٘

 .املصص َّ ىق يف ىف يث
 خس حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ُّٱ -ٙ

 .الزمر َّ  حط مض خض حض جض مص خص  حص مس
 ؟.دفتو ة اذلمزة ( َفأَنَّهُ  ) كه درة وردت الكلمة / ٜٓٙٔسلاؿ رقه 
 -(: احلج –يف الاور ) النعاـ  ف در (  َفأَنَّهُ  وردت ) / ٜٓٙٔاجلواب رقه 



 ٕٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ُّٱ -ٔ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .األًعام َّ ىب نب مب

 نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -ٕ
 .احلج َّ يث ىث

  الضبط /
يف السػرآف الكػػرمي بػػ ا  الو يػػجلة(  ػػي  نب مب زبدػة اجلػػجلءر ابلػ كر أف )  -ٔ

 الصيغة.
دػػػػػة  الغػػػػػني(:  رث( وبعػػػػػجل ا يف احلػػػػػج )  نب مبيف النعػػػػػاـ ) بعػػػػػجل ا  -ٕ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  رثدة )  الياء( قب  مب)
الَّػػِ ءَة تَػػجْلُعوَف  قُػػْ  ِإيّنِ ُ ِيػػُت َأْف َأْعبُػػجلَ  ) دواضػػعاضػػبط  / ٜٔٙٔسػػلاؿ رقػػه 
 (؟. ِدة ُدوِف الَِّ 

( قُػْ  ِإيّنِ ُ ِيػُت أَْف أَْعبُػجَل الَّػِ ءَة تَػجْلُعوَف ِدػة ُدوِف الَِّ وردت ) / ٜٔٙٔاجلواب رقه 
 -(: غافر –يف الاور ) النعاـ  ف در 

 مل يك  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ من زن رن مم ام يل ىل

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس ٱُّٱ -ٕ
 .اغفر َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف

  الضبط /
 مغ  جغ معوبعجل ا يف غػافر )  ( يك  ىك مك لك بعجل ا يف النعاـ ) -ٔ

 قاعػػػػجلة( علػػػػى  جغ معدػػػػة )  الػػػػالـ( قبػػػػ   لكدػػػػة )  السػػػػاؼ(:  حف جف
 .اذلجائي الرتتيب

 جفدػػة ) الػػراء اـ، ونػػربط عػػالنعػػني ( دػػع  ىك مكدػػة كلمػػة )  العػػنيأءضػػاً نػػربط  -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٚ 

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ على  رغافراء ( دع  حف
 .دة اسه الاورة

  مه  ٱُّٱ( يف نفس الصفحة:  لكيف سورة النعاـ ال ظ تكرار كلمة )  مالحظة /

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف

 هبمب خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن

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

 فاجعلها عالدة لك. ،٥٨ – ٥٤األًعام/  َّ  مض خض حض جض مصخص حص

 (؟. َضَلْلتُ  ) كيف نضبط دواضع / ٕٜٙٔسلاؿ رقه 
 -سبأ (: –يف الاور ) النعاـ  در ف ( َضَلْلتُ  وردت ) / ٕٜٙٔاجلواب رقه 

 مل يك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ من زن رن مم ام يل ىل

 يي  ىي ميخي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم ٱُّٱ -ٕ
 .شبأ َّ ٰر ٰذ

  الضبط /
 ىن من خنوبعجل ا يف سبأ )  ( زن رن مم ام يل بعجل ا يف النعاـ ) -ٔ

 الرتتيػػػػب قاعػػػجلة( علػػػى  خندػػػة )  الفػػػاء( قبػػػ   يلدػػػة )  اذلمػػػزة(:  ين
 .اذلجائي



 ٕٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َتجِلءةَ ِدَة اْلُمهْ  ) كه درة وردت / ٖٜٙٔسلاؿ رقه 
 –النعػػػػػاـ يف الاػػػػػور ) دػػػػػر ف ( ِدػػػػػَة اْلُمْهتَػػػػػجِلءةَ  وردت ) / ٖٜٙٔاجلػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:التوبة

 مل يك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ من زن رن مم ام يل ىل

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ جت هب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي

 (؟. يَِّنٍة دِّة رَّ ِّ َعَلى بػَ  ) أءة وردت / ٜٗٙٔسلاؿ رقه 
يف الاور ) النعػاـ  أربع درات ( َعَلى بَػيَِّنٍة دِّة رَّ ِّ  وردت ) / ٜٗٙٔاجلواب رقه 

 -(: دواضع ثالث ود  –

 جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت ختحت جت هبمب خب حب

 خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ  من خن حن جن مم َ. 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
ِد َّ مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من َ. 

 حط مضخض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٗ
 لكخك حك  جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ
ِد َّ  مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك َ. 

  الضبط /
  جس مخ جخ محتطػػػػػابق الػػػػػ ي جػػػػػاء قبلهػػػػػا يف كػػػػػ  دواضػػػػػع سػػػػػورة  ػػػػػود ) -ٔ

صػا  عليػه الاػالـ  نوح عليه الاػالـ، وقاذلػاالوؿ (: قاذلا يف ادلوضع حس
 .الثالع، وقاذلا شعيب عليه الاالـ يف ادلوضع الثاينيف ادلوضع 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٔ 

جػػاء بعػػجل ا يف دوضػػعي  ػػود فيكػػوف علػػى قاعػػجلة التأدػػ  أدػػا كيفيػػة ضػػبط الػػ ي  -ٕ
 -دلا ُسئ  عة ذلك: فاض  الاادرائيءسوؿ الجلكتور  للمعىن:

ػػػْة ِعنػػػجِلِا ) يف قولػػػه تبػػػارؾ وتعػػػاىل ) ( ادلال ػػػظ أف هللا تبػػػارؾ  (  ػػػودَٕٛوآَ ين َرْزَػػػًة دِّ
َوآَ ين  وتعاىل قجّلـ الرزة على اجلػار واجملػرور ويف دػوطة آخػر يف الاػورة نفاػها قػاؿ )

 ( فلماذا التسجلمي والتأخ ؟ (  ودِٖٙدْنُه َرْزًَة )
ػْة ِعنػجِلاِ  التسجلمي قائه على الدور ال ه. ) ( قػجلـ الرزػة لف الكػالـ  َوآَ ين َرْزًَة دِّ

يَػػْت َعلَػػْيُكْه أَنُػْلزُِدُكُموَ ػا َوأَنػػُتْه ذَلَػػا   لػى الرزػػة لػػو نكمػ  اةءتػػني اللتػػني ذكرهتمػا )ع فَػُعمِّ
يَػػْت ( الكػػالـ عػػة الرزػػة فسػػجلدها، ) (  ػػودٕٛ) َكػػارُِ وفَ  َوأَنػػُتْه  -أَنُػْلزُِدُكُموَ ػػا  -فَػُعمِّ

الرزػػػة علػػػى اجلػػػاّر  ( كلهػػػا تعػػػود علػػػى الرزػػػة لػػػ ا اقتضػػػى الاػػػياؽ تسػػػجلمي ذَلَػػػا َكػػػارُِ وفَ 
َفَمػػة ءَنُصػػُرين ِدػػػَة اّلِ ِإْف  واجملػػرور. أدػػا يف اةءػػة الثانيػػػة فاةءػػة تػػتكله عػػة هللا تعػػػاىل )

ُتهُ  ُتهُ ، الضم  يف دنه، هللا، ر  ( ) (  ودٖٙ) َعَصيػْ ( كلها تعود على هللا تعػاىل  َعَصيػْ
 ( على الرزة.  دنه الاياؽ تسجلمي )ل ا اقتضى 

يَػػػْت  قَػػاَؿ ايَ  ) ػػػْة ِعنػػجِلِا فَػُعمِّ َ َوآَ ين َرْزَػػًة دِّ ػػػة رَّ ِّ قَػػػْوـِ أَرَأَءْػػػػُتْه ِإف ُكنػػُت َعلَػػػى بَػيِّنَػػٍة دِّ
قَػاَؿ اَي قَػػْوـِ  (( ءتكله عػة الرزػة فسػجلدها، )ٕٛ) َعَلْيُكْه أَنُػْلزُِدُكُموَ ا َوأَنُتْه ذَلَا َكارُِ وفَ 

ة  ُتُه َفَمػا أَرَأَءْػُتْه ِإف ُكنُت َعَلى بَػيَِّنًة دِّ رَّ ِّ َوآَ ين ِدْنُه َرْزًَة َفَمة ءَنُصُرين ِدػَة اّلِ ِإْف َعَصػيػْ
َِْْا ٍ  َر   (  ود( الكالـ ليس عة الرزة وإ ا عة هللا سبحانه وتعاىل.ٖٙ) َتزِءجُلوَنِ  َغيػْ

 *     ناؾ فرؽ يف اللغة؟    التسجلمي ءفيجل احلصر أو اال تماـ أو الولوءة؟
ادة ءفيجل اال تماـ بشك  عاـ، العرب ءسجلدوف دا  ه أعىن ببيانه، دا  ػه التسجلمي ع

 ػه أعىن به،   ا دا ء كر سيبوءه ودا ء كرا عمـو النحاة ابتجلاء دػة قػجلمي ءسػجلدوف دػا 
 ببيانه أعىن ودا  و أ ه ذله. 

َيْت َعَلْيُكهْ  * يف قوله )  (؟ فَػُعمَِّيتْ  ( دا دعىن ) فَػُعمِّ
 أُِبمت ولُبِّات. 

 دلاذا مل ءس  أُبمت وأخفيت؟* 



 ٕٕٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ثْػَلَنا َوَدا نَػرَاَؾ اتػَّبَػَعَك ِإالَّ الَِّ ءَة  لو نظر  داذا قالوا له قب  قلي  ) َدا نَػرَاَؾ ِإالَّ َبَشرًا دِّ
َنا ِدػة َفْضػ ٍ  دػا نػراؾ إال  (  ػه ذكػروا الرؤءػة ) ُ ْه أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأِي َوَدا نَػَرى َلُكْه َعَليػْ

( نسػيض الرؤءػة العمػى، فسػاؿ  ودا نرى عليكه دة فض  ( ) ودا نراؾ اتبعك ) ( بشرا
يَػػػتْ ) يَػػػْت َعلَػػػْيُكهْ  ( أنػػػته ال تػػػروف، والغرءػػػب  ػػػو قػػػاؿ )َعلَػػػْيُكهْ  فَػُعمِّ ( ابلتضػػػعيف  فَػُعمِّ

عّميػت علػيكه، َعميػػت أءضػاً دعنا ػػا ت، فيهػػا قػراء ف ُعّميػت وَعميػػت، وُقرئيػت َعميػ
(  دػػا نػػراؾ ت فيهػػا تشػػجلءجل، دلػػاذا فيهػػا تشػػجلءجل؟  ػػه قػػالوا )التباػػت علػػيهه لكػػة ُعّميػػ

وءسػاؿ َعميػت ءعػ  التباػت ، كمػا ضػّعفوا ضػّعف، عجيػب جػجلاً. ثالث درات فشجلد
 ال، مها قراء ف دتواتر ف َعميت وُعّميت. وادلعىن وا جل؟، البينات

 * استطراد جانب كيف تكوف السراءات دتواترة والصيغة سلتلفة ماداً؟
يف دعىن آخر، ءرءجل أف ءضيف أكثر دة دعىن دطلوب فال ءته إال بسػراءة    ءض

 أخرى دث  دالك ءـو الجلءة ودلك ءـو الجلءة. 
 (؟ ع   ني ) ( و     ني * ليس اختالؼ اللاة؟ دث  )

ال،   ا اختالؼ اللاة،   ا شيء آخر. لكة أييت بكلمة أخػرى  ػ  ءكاػب 
 دعىن آخر.

  قرأ ابالثنني؟ قرأ با الرسوؿ عة جِبء  وأقّر ا؟* ءع  الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
كػاف ءسرأ ػا كمػا نزلػت قرأ ػا دالػك ءػـو الػجلءة وقرأ ػا دلػك ءػـو الػجلءة  ػ  جيمػع 
سػت، أُِبمػت،  ٍٍ دالك ادللك. و نا قرأ ُعّميت وَعميت، َعميت التبات وُعّميت ُلبِّ

ءعػػ  أ ػػجل ه تعّمػػجل أف ءلػػّبس ءعػػ  أدػػرءة. تسػػوؿ التػػبس عليػػه الدػػر ولُػػبِّس عليػػه الدػػر 
رت عليػه زايدة،  ػي عاػ ة  عليه الدر، عُارت عليه ادلاألة مل ءسجلر أف ءفهمها وُعاِّ
ػرت صػار فيهػا شػجلة أكثػر، صػار  رت عليه،  ي صعبة عليه ادلاألة َعارت وُعاِّ وُعاِّ

 فيها أدرءة،  ي دلتباة ولُبِّات عليه،  ي  نا َعميت وُعّميت .
نفاػػػها لكػػػة ُعّميػػػت أال تػػػو ي لف هللا سػػػبحانه وتعػػػاىل  ػػػو * َعميػػت دػػػة تلسػػػاء 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٔ 

 ال ي شجلد عليهه    ال ءفهموا؟
 ػػه ذلػػا كػػار وف ال ءرءػػجلو ا،  ػػه أعرضػػوا فاػػته هللا علػػيهه،  ػػه دػػة تلسػػاء أنفاػػهه 

 أعرضوا وكر وا فاته هللا عليهه وشجلد ا
يف عمػػػػـو وذلػػػ ا قػػػػرأ قػػػراء ف َعميػػػػت وُعّميػػػػت، ااثنػػػاف دػػػػراداف لنػػػه أراد  كػػػػ ا. 

 ني شلا ءلدي دعىن أكثر دة دعىن. السرآءات اليت ترد يف وجه
 (؟. ِإِف احلُْْكُه ِإالَّ ِلِّ  ) كيف نضبط دواضع / ٜ٘ٙٔسلاؿ رقه 
يف الاور ) النعاـ  ثالث درات ( ِإِف احْلُْكُه ِإالَّ ِلِّ  وردت ) / ٜ٘ٙٔاجلواب رقه 

 -(: دوضعافءوسف  –

 جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت حتخت جت مبهب خب حب

 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ
 يك ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت
ِشف َّ رن مم ام  يل ىل مل  .ي

 خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٖ
 جح مج مثحج هت ختمت  حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ
ِشف َّ جخ مح  .ي

  الضبط /
دنهػػا  الصػػادط ( نػػرب مث: وُختمػػت بػػػػ ) ( حت جت بعػػجل ا يف النعػػاـ ) -ٔ

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  جت)  صاددع 
( وبعػػجل ا  اك يق ىق يف  ىف ) الوؿسػػورة ءوسػػف: بعػػجل ا يف  دوضػػعيأدػػا  -ٕ

(  هتدػػػػة )  العػػػني( قبػػػ    ىفدػػػػة )  اذلمػػػزة: ( مث هت ) الثػػػاينيف 
قاعػػجلة ادلوضػػع الوؿ علػػى  نضػػبطهما، وأءضػػا قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائيعلػػى 
 . ي( دع ايء ثنػ هتدة )  الياءوؿ، و مهزة أ( دع  ىفدة ) اذلمزة : والثاين



 ٕٕٕ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. ءَػُسصُّ  ) كه درة وردت كلمة / ٜٙٙٔسلاؿ رقه 
 -(: النم  –يف الاور ) النعاـ  در ف ( ءَػُسصُّ  وردت ) / ٜٙٙٔاجلواب رقه 

 جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حج مث  هت مت حتخت جت هبمب خب حب

 .انلىل َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن ٱُّٱ -ٕ
ُر اْلَفاِصِلنيَ )  مالحظة /   يف السرآف يف   ا ادلوضع. الو يجلة(  ي  َخيػْ
  الضبط /

دػػػة  اذلمػػزة(:  جي ٰه مهوبعػػجل ا يف النمػػ  )  ( حت بعػػجل ا يف النعػػاـ ) -ٖ
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  مهدة )  العني( قب  حت)

 اْلبَػػػػػػػرِّ  َُُلَمػػػػػػاتِ ) (رِ َواْلَبْحػػػػػػ اْلبَػػػػػػػرِّ  يف ) اضػػػػػػبط دواضػػػػػػع / ٜٚٙٔسػػػػػػلاؿ رقػػػػػػه 
 ؟.(َواْلَبْحرِ 

يف الاػػػػػور  دػػػػػرات أربػػػػػع(  َواْلَبْحػػػػػرِ  اْلبَػػػػػػرِّ  يف وردت ) /  ٜٚٙٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 -:(الرـو –ااسراء  –ءونس  – ادلوضع الوؿالنعاـ )

 لك حكخك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٔ
 من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك
 .األًعام َّ  جي ٰه مه جه هن

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٕ
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 .يِنس َّ يك  ىك
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٖ

 .اإلرساء َّ ين ىن نن من زن  رن مم



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٖ 

 ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱ -ٗ
 .الروم َّ  خي حي جي

  الضبط /
دػػػػة  ادلػػػيهو لعػػػني ادنهمػػػا دػػػػع  ادلػػػيهو العػػػػني نػػػربط  ( حق مف يف النعػػػاـ ) قبلهػػػا -ٔ

( ٰردة ) الياءو  الاني( نربط  ٰر ٰذ يي، وقبلها يف ءونس ) ـاعالن
 لك اك يق ىق، وقبلهػػػػا يف ااسػػػػراء ) سونءػػػػدػػػة  اليػػػػاءو الاػػػػني دػػػع 
 هلء، وقبلهػا يف الػرـو )ار ااسراء ( دع  يقدة ) الراء ( نربط  مك
قاعػػػػجلة ربػػػػط  ػػػػرؼ دػػػػة علػػػػى ـو ر الػػػػ راء( دػػػػع   هل)  الػػػػراء( نػػػػربط جم

 .دع  رؼ دة اسه الاورة ادلوضع ادلتشابه
 .الظاءيف السرآف اليت بجلأت حبرؼ  الو يجلة(  ي اةءة  جم هل)  مالحظة /

 -النم  (: – دوضعاف) النعاـ  درات ثالث( فوردت  َواْلَبْحرِ  اْلبَػرِّ  َُُلَماتِ أدا ) 
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ زن رن مم ام  يل

 مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ رث  يت ىت نت

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع ٱُّٱ -ٖ

 .انلىل َّ  خم حم جم هل مل خلحل جل مك لكخك

 الضبط /
 زت)  الثػػاين( وبعػػجل ا يف  ىك مك لكدػػة النعػػاـ )  الوؿبعػػجل ا يف ادلوضػػع 

 قاعجلة( على  زتدة )  الساؼ( قب   لكدة )  التاء(:  يت ىت نت مت
 .اذلجائي الرتتيب



 ٕٕٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟.  يف ِكَتاٍب دُِّبنيٍ ِإالَّ  )وردت  أءة / ٜٛٙٔسلاؿ رقه 
النعػاـ يف الاػور ) أربع درات ( ِإالَّ يف ِكَتاٍب دُِّبنيٍ  وردت ) / ٜٛٙٔاجلواب رقه 

 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  ونضبطها (سبأ –النم   –ءونس  –
 نيْ مِ لِ اْ  دُ ايَ  بأٍ سَ   ُ  ََ وَ  سَ ونُ ءُ  اـُ عَ نػْ أَ  ***"  ِإالَّ يف ِكَتاٍب دُِّبني "

 لك خكحك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٔ
 من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك
 .األًعام َّ  جي ٰه مه جه هن

 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٕ
 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك
 .يِنس َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن

 .انلىل َّ حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل ُّٱ -ٖ
 رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٗ

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 .شبأ َّ رن مم ام يل ىل مل

  الضبط /
 حل جل ) -(  مع جع مظكػػػ  ادلواضػػػػع ورد فيهػػػػا دصػػػػجلر للغيػػػػب )  -ٔ

( عػػػػػػػػػجلا  ىت نت مت زت رت يب)  - ( جم هل مل  خل
 سورة ءونس.

تشابت اىل  جل دا آءيت ءونس وسبأ وسوؼ ءػته ضػبطهما يف دوضػعها يف سػورة  -ٕ
 ءونس إف شاء هللا تعاىل.

 جم يل ىل مل خل ُّٱ(:  ىل( بجلوف ) ٙرة  ود اةءة )وردت يف سو  مالحظة /
 جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم
 .َّىه مه



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕ٘ 

 (؟. ءَػتَػَوفَّاُكه ) وردت كلمة أءة / ٜٜٙٔسلاؿ رقه 
ءونس  –يف الاور ) النعاـ  أربع درات ( ءَػتَػَوفَّاُكه وردت ) / ٜٜٙٔاجلواب رقه 

 -(:الاججلة   -النح   –

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىنمن خن

 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ خف حف جف مغ جغ  مع مظجع حط مض خض حض

 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب ٱُّٱ -ٖ
 .انلدل َّ خض حض جض مص خص حصمس

 .الصجدة َّ  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل ٱُّٱ -ٗ
  / فوائد

لليػػ  ِبػػا ءشػػبه قبضػػها ابو ػػو سػػبحانه الػػ ي ءسػػبض أروا كػػه : دعنا ػػا يف النعػػاـ -ٔ
 .عنجل ادلوت

ذللالء النػاس: إف كنػته يف شػك دػة صػحة  -أءها الرسوؿ-ق  : دعنا ا يف ءونس -ٕ
دء  ال ي دعوتكه إليػه, و ػو ااسػالـ ودػة ثبػايت واسػتساديت عليػه, وترجػوف 
روءلي عنه, فإين ال أعبجل يف  اؿ دة ال واؿ أ جًلا دة ال ءة تعبػجلو ه شلػا 

والوثف, ولكػػة أعبػػػجل هللا و ػػجلا الػػػ ي ْييػػتكه وءسػػػبض  اْػػ ُت دػػة الصػػػناـ
 أروا كه, وأُِدْرت أف أكوف دة ادلصجلِّقني به العادلني بشرعه.

وهللا سػػػػجانه وتعػػػػاىل خلسكػػػػه مث ْييػػػػتكه يف  اءػػػػة أعمػػػػاركه, : دعنا ػػػػا يف النحػػػػ  -ٖ
, كما كػاف يف طفولتػه ال ءعلػه شػيًئا  ودنكه َدة ءص  إىل أردأ العمر و و اذلـر

اف ءعلمػػه, إف هللا علػػيه قػػجلءر, أ ػػاط علمػػه وقجلرتػػه بكػػ  شػػيء, فػػاهلل شلػػا كػػ
 ال ي ردَّ اانااف إىل   ا احلالة قادر على أف ْييته, مث ءبعثه.

ذلػػلالء ادلشػػركني: ءتوفػػاكه دلػػك ادلػػوت  -أءهػػا الرسػػوؿ-قػػ  : دعنا ػػا يف الاػػججلة -ٗ
ظػػة الػػ ي وُكِّػػ  بكػػه, فيسػػبض أروا كػػه إذا انتهػػت آجػػالكه, ولػػة تتػػأخروا حل



 ٕٕٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وا ػجلة, مث تُػػردُّوف إىل ربكػػه, فيجػػازءكه علػى مجيػػع أعمػػالكه: إف خػػ ًا فاػػ  
 وإف شرًا فشر.

 (؟. ِإلَْيِه َدْرِجُعُكهْ  ) كه درة وردت كلمة / ٓٓٚٔسلاؿ رقه 
 –النعػػػػػاـ يف الاػػػػػور ) دػػػػػر ف ( إِلَْيػػػػػِه َدػػػػػْرِجُعُكهْ  وردت ) / ٓٓٚٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:ءونس

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىنمن خن

 مي زي ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن اممم يل ىل ُّٱ -ٕ
 مب خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني
 .يِنس َّ هت مت خت حت جت  هب

  الضبط /
: ( ام وبعػػػجل ا يف ءػػػونس ) ( خي حي جي يه ىه بعػػػجل ا يف النعػػػاـ ) -ٔ

 .اذلجائي الرتتيب قاعجلة( على  امدة )  اجليه( قب   ىهدة )  الثاء
ايء ( دػػع  امدػػة )  اليػػاء، ونػربط ـالنعػػا دػػيه( دػػع  ىه)  دػة ادلػػيهوأءضػاً نػػربط  -ٕ

قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه علػػػى ونس ءػػػ
 .الاورة
 ؟.( َوءُػْرِس َ  – َوءُػْرِس ُ  ) ضبط دواضعا / ٔٓٚٔسلاؿ رقه 
الرعػجل  –يف الاػور ) النعػاـ  أربع دػرات(  َوءُػْرِس ُ وردت )  / ٔٓٚٔاجلواب رقه 

" الرعػجل علػػى كهػػف  َوءُػْرِسػػ ُ  ": ) اانشػػائية ابجلملػة ونضػػبطهاالزدػػر (  –الكهػف  –
 -يف الكهف فسط.: دفتو ة(  ريدة )  الالـ( دع االنتباا إىل أف  زدر النعاـ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٚ 

 خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ٱُّٱ -ٕ
 .الرعد َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٖ
 .الكُف َّ خئ حئ  جئ

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -ٗ
 زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ

 .الزمر َّ نت مت
  الضبط /

 " علػيكه َوءُػْرِسػ ُ  ": ) اجلملػة اانشػائية( بػ ا  نئال ي جاء بعػجل )  نضبط -ٔ
 ٍّ لك( أي )  فظػػًة  علػػيكه(، ودعػػىن )  أخػػرى صػػواعق  فظػػًة دػػة
 جل مك لك( أي )  صػػػػواعقودعػػػىن )  عػػػاـ،( سػػػورة الن َّ
 يئ ىئ نئ( أي )  أخػػػػرىودعػػػػىن )  ( سػػػػورة الرعػػػػجل، مل خل  حل
 .الزدر ( سورة زب رب

دػػػػة العػػػػني اـ، ونػػػػربط عػػػػالنعػػػػني ( دػػػػع  َّ ٍّدػػػػة ) العػػػػني أءضػػػػاً نػػػػربط  -ٕ
علػػى  رالزدػػراء ( دػػع  ىئدػػة  )الػػراء جل، ونػػربط عػػالر عػػني ( دػػع مك)

 .سه الاورةقاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة ا
 زي ري)  دفتو ػػػة الػػػالـبسػػػي لػػػجلءنا دوضػػػع سػػػورة الكهػػػف الػػػ ي أتػػػت فيػػػه  -ٖ

 ةءة.( اليت سبستها يف نفس ا ٰى( أي )  زي(: وادلسصود بػ )  مي
فسط يف سورة ااسراء اةءة  درة وا جلة(  َعَلْيُكه يُػْرِس َ فػَ )  ابلفاءوردت   مالحظة /

 مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ(:ٜٙ)
قاعجلة العناءة ابةءة على  ونضبطها َّ ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت

 فاء( فاربطها دع  مت - يبيف الكلمات التالية )  الفاءوانتبه اىل ورود  .الو يجلة
 .على قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( مت)



 ٕٕٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َ َضرَ  َ  َّ ِإَذا ( ) َجاء َ  ََّ ِإَذا ) دواضعضبط ا / ٕٓٚٔسلاؿ رقه 
 ػود  –يف الاػور ) النعػاـ  دػر ف ( َجػاء  ََّ ِإَذاَ ػ وردت ) / ٕٓٚٔاجلواب رقه 

 -:(" ادللدنوف لنعاـ  ود َجاء َ  ََّ ِإَذا ": )اانشائية ابجلملة ونضبطها ( ادللدنوف -

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -ٕ
 .دَِ َّ ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب

 .املؤوٌِن َّ هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

(  ػ   ٍّونربطهػا دػع )  ادلااطببصيغة  ( زئ رئ بعجل ا يف النعاـ ) -ٔ
 الغائػػػػب( بصػػػيغة  جب هئال تلتػػػبس علػػػيكه، بينمػػػػا يف ادللدنػػػوف ) 

 .الغائبو سبت سياؽ اةايت اليت أتت قبلها بصيغة 
لػك بضػبط دوراف ( و  ا اجعلها عالدًة  مئ زئ رئجاء بعجل ا يف  ود )  -ٕ

 .الثالثيف الكلمات  الراء رؼ 
 اكُّٱ(:ٛٔفسط يف سورة النااء اةءة ) درة وا جلة( فوردت  َ َضرَ  َ  َّ ِإَذاأدا ) 

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

على  ونضبطها َّخئ حئ جئ يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة

ـــة / ـــة البيان دلســـة بياني ـــنيمـــا الفـــرق مـــن الناحي ـــة ب فعـــل حضـــر وجـــاء يف القـــرآن  ي
 .الكرمي؟

فعػػػ   ضػػػر واحلضػػػور يف اللغػػػة أواًل ءعػػػ  الوجػػػود ولػػػيس دعنػػػاا ابلضػػػرورة اجملػػػيء إىل 
 (ءساؿ كنت  اضػراً إذ كّلمػه فػالف ِبعػىن شػا جل ودوجػود و ػو نسػيض الغيػابالشيء )

وءسػػاؿ كنػػت  اضػػراً رللاػػهه، وكنػػت  اضػػراً يف الاػػوؽ أي كنػػت دوجػػوداً فيهػػا. أدػػا 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٜ 

اجملػػيء فهػػو اانتسػػاؿ دػػة دكػػاف إىل دكػػاف، فاحلضػػور إذف غػػ  اجملػػيء وذلػػ ا نسػػوؿ هللا 
فَػِإَذا َجػاء   اضر يف ك  دكػاف دليػ  وجػودا يف كػ  دكػاف. ويف السػرآف ءسػوؿ تعػاىل )

ػػػػاء   .( سػػػػورة الكهػػػػف ِبعػػػػىن مل ءكػػػػة دوجػػػػوداً وإ ػػػػا جػػػػاء الدػػػػر َوْعػػػػجُل َر ِّ َجَعلَػػػػُه دَكَّ
احلضػور دعنػاا  إذف( سػورة  ػود.   َّ ِإَذا َجاء أَْدػُرَ  َوفَػاَر التػَّنُّػورُ  َ  وك لك قوله تعاىل )

   .الشهود واحلضور واجمليء دعناا اانتساؿ دة دكاف إىل دكاف
َولَْيَاػػػِت التػَّْوبَػػُة لِلَّػػػِ ءَة ءَػْعَملُػػػوَف  دػػا الفػػػرؽ اةف دػػػة النا يػػة البيانيػػػة بػػػني قولػػه تعػػػاىل )

ػػيَِّئاِت َ ػػ َّ ِإذَ  ا َ َضػػَر َأَ ػػجَلُ ُه اْلَمػػْوُت قَػػاَؿ ِإيّنِ تُػْبػػُت اةَف َواَل الَّػػِ ءَة َْيُوتُػػوَف َوُ ػػػْه  الاَّ
اِي أَءػَُّها {( ويف سورة ادلائجلة: )ٛٔسورة النااء  ُكفَّاٌر أُْولَػِئَك أَْعَتجْلَ  ذَلُْه َعَ اابً أَلِيماً. 

جلَُكُه اْلَمػػػْوُت ِ ػػػنَي اْلَوِصػػػيَِّة اثْػنَػػػاِف َذَوا َعػػػجْلٍؿ الَّػػػِ ءَة آَدنُػػػوْا َشػػػَهاَدُة بَػْيػػػِنُكْه ِإَذا َ َضػػػَر َأَ ػػػ
ػػػػنُكْه َأْو آَخػػػػرَاِف ِدػػػػْة َغػػػػْ ُِكْه ِإْف أَنػػػػُتْه َضػػػػرَبْػُتْه يف اَلْرِض َفَأَصػػػػابَػْتُكه دُِّصػػػػيَبُة اْلَمػػػػْوِت  دِّ

ػػُتْه اَل َنْشػػ رَتِي بِػػِه مَثَنػػاً َولَػػْو َكػػاَف َذا َرِْبُاػػونَػُهَما ِدػػة بَػْعػػجِل الصَّػػاَلِة فَػيُػْسِاػػَماِف اِبّلِ ِإِف اْرتَػبػْ
{( وقولػػه تعػػاىل يف سػػورة البسػػرة ٙٓٔ قُػػػْرَ  َواَل َنْكػػُتُه َشػػَهاَدَة اّلِ ِإ َّ ِإذاً لَِّمػػَة اةمثِػػنَي 

ـْ ُكنػػُتْه ُشػػَهجَلاء ِإْذ َ َضػػَر ءَػْعُسػػوَب اْلَمػػْوُت ِإْذ قَػػاَؿ لَِبِنيػػِه َدػػا تَػْعبُػػجُلوَف ِدػػة بَػْعػػجِلي قَػػاُلوْا ) َأ
 نَػْعبُػػجُل إِلَػػػَهَك َوإِلَػػػَه آاَبئِػػَك إِبْػػػرَاِ يَه َوِإَْسَاِعيػػَ  َوِإْسػػَحاَؽ إِلَػػػهاً َواِ ػػجلاً َوضَلْػػُة لَػػُه ُدْاػػِلُموفَ 

 َ ػػػػ َّ ِإَذا َجػػػػاء َأَ ػػػػجَلُ ُه اْلَمػػػػْوُت قَػػػػاَؿ َربِّ اْرِجُعػػػػوفِ  {( ويف سػػػػورة ادللدنػػػػوف )ٖٖٔ 
ْوَؽ ِعبَػاِدِا َوءُػْرِسػُ  َعلَػْيُكه َ َفظَػًة َ ػػ ََّ ِإَذا َوُ ػَو اْلَسػاِ ُر فَػػ {( ويف سػورة النعػاـ )ٜٜ 

 ؟؟.{(ٔٙ  َجاء َأَ جلَُكُه اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتُه ُرُسلَُنا َوُ ْه اَل ءُػَفّرُِطوفَ 
 ( للمالئكػة وكلمػة بػررة تعم  كلمػة )السرآف الكرمي له خصوصيات يف التعبػ  فهػو ءاػ

  دنها خصوصػية أءضػاً.  ضػور ادلػوت ( للملدنني. ويف كلمة  ضر وجاء لك برارأ )
ُءاػػتعم  يف السػػرآف الكػػرمي يف ال كػػاـ والوصػػااي كمػػا يف سػػورة آءػػة سػػورة البسػػرة وكػػأف 
ادلوت  و دة مجلة الشهود فالسرآف  نا ال ءتحجلث عة ادلوت نفاػه أو أ ػواؿ النػاس 

ءعسوب ووصية  ( ) إف ترؾ خ اً الوصية يف ادلوت فالكالـ  و يف ال كاـ والوصااي )
 (. لبنائه بعبادة هللا الوا جل

أدػا رلػيء ادلػوت يف السػرآف فياػتعم  يف الكػالـ عػة ادلػوت نفاػه أو أ ػواؿ النػػاس يف 
ادلوت كما يف آءة سػورة ادللدنػوف ءرءػجل  ػ ا الػ ي جػاءا ادلػوت أف ءرجػع ليعمػ  صػاحلاً 



 ٖٕٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ك يف يف الجلنيا فالكالـ إذف ءتعلق ابدلوت نفاه وأ واؿ الشػاص الػ ي ْيػوت. وكػ ل
 جػاء فػإذا وءاتعم  فع  جاء دع غ  كلمة ادلػوت أءضػاً كالجػ  ). آءة سورة اةنعاـ

( وال ءاػتعم   نػا  ضػر ادلػوت لف   وجػاءت سػكرة ادلػوت ( وسكرة ادلوت ) أجلهه
كما أسػلفنا  ضػر ادلػوت تاػتعم  للكػالـ عػة أ كػاـ ووصػااي بوجػود ادلػوت  اضػراً 

وت إذا كاف ادلراد الكالـ عة ادلوت وأ ػواؿ دع الشهود أدا جاء فياتعم  دع فع  ادل
 .( د. فاض  الاادرائي)  الشاص يف ادلوت
 ُردُّواْ وَ  ( ) ُردُّواْ ِإىَل الِّ َدػػْواَلُ ُه احْلَػػقِّ مُثَّ  ) اضػػبط دواضػػع / ٖٓٚٔسػػلاؿ رقػػه 

 (؟. الِّ َدْواَلُ ُه احلَْقِّ  ِإىَل 
 -ادلواضع  ي: / ٖٓٚٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ نث مث زث رث يت ىت نت  متزت رت يب ىب نب مب ُّٱ -ٔ
 هت مت خت جتحت  هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -ٕ

 .يِنس َّ مج حج مث
  الضبط /

، ـالنعػادػيه ( دػع  مبدػة )  ادلػيه: نػربط ( حب )يف ءونس  وابلواويف النعاـ  ( مب) 
قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه علػى نس و ءػ واو( دػع  حبدة )  الواوونربط 

 لك نػربط الػ ي جػاء بعػجلمها يف ادلوضػعني علػى نفػس ، وكػدع  رؼ دة اسه الاػورة
 ختدػػة )  الػػواونعاـ، ونػػربط أالػػػ مهػػزة( دػػع  يت ىت نتدػػة )  اذلمػػزةالساعػػجلة: نػػربط 

 نس.و ء واو( دع  حج مث هت مت
 ىل مل خل ُّٱ(: ٓٙ( يف أالءة رقه ) مبال ظ دوراف كلمة )  مالحظة /

  مه جه ين ىنمن خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

 ( وردت يف النعاـ. مب لك لف ) جعلها عالدةاف َّ مي خي حي جي يه ىه
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 ؟.( اخْلَْلقُ  َأاَل َلهُ  ( ) احلُْْكهُ  َأاَل َلهُ  ) دواضعضبط ا / ٗٓٚٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٗٓٚٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ نث مث زث رث يت ىت نت  متزت رت يب ىب نب مب ُّٱ -ٔ

 ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٕ
 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك

 .األعراف َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن
  الضبط /

(  يتدة )  احلاء( يف العراؼ:  ري  ٰى ينيف النعاـ و )  ( يت ىت نت ) -ٔ
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  ريدة )  اخلاءقب  

( ل ػه لػو ردوا إىل هللا فػإف  يتسياؽ اةايت يف النعاـ ءتطلب رليء كلمة )  -ٕ
عػة خلػق هللا هللا عػز وجػ  سػيحكه بيػنهه، بينمػا سػياؽ اةايت يف العػراؼ 

 (. ريللاماوات والرض .... اخل فناسبها كلمة ) 
 ؟.( َأْسرَعُ  ) كه درة وردت كلمة  / ٘ٓٚٔسلاؿ رقه 
 -(: ءونس –يف الاور ) النعاـ  در ف ( َأْسرَعُ  وردت ) / ٘ٓٚٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ نث مث زث رث يت ىت نت  متزت رت يب ىب نب مب ُّٱ -ٔ
 ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .يِنس َّ ىي  مي خي حي جي يه مهىه جه
  الضبط /

( مثدػة ) اذلمػزة(:  مهوبعجل ا يف ءػونس )  ( مث بعجل ا يف النعاـ )
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  مهدة )  ادليهقب  

يف السػػػرآف يف آءػػػة النعػػػاـ، وأءضػػػا   الو يػػػجلة(  ػػػي  مث زث رث)   مالحظـــة /
 (. مثكلمة ) 
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 (؟. َوُخْفَيةً  َتَضرًُّعا -  ِخيَفةً وَ  َتَضرُّعاً  ) ضبط دواضعا / ٙٓٚٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػػػور ) النعػػػػاـ  دػػػر ف ( َوِخيَفػػػةً  َتَضػػػرُّعاً  وردت ) / ٙٓٚٔاجلػػػواب رقػػػه 

العػػػراؼ  أوؿفسػػط يف  دػػرة وا ػػػجلة( فػػػوردت  َوُخْفيَػػةً  َتَضػػػرًُّعاأدػػا )  ( العػػراؼ ثينو 
قاعػجلة علػى  هاونضػبط"(  النعػاـ وثين العػراؼبػني الطػرفني "  ادلوضػع الوسػط)و و 

 -:اختالؼ الوسط بني الطرفني ادلتشابني

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ زن رن مم ام  يل

 .األعراف َّ حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٕ
 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ -ٖ

 .األعراف َّ مف خف حف جف مغ
 دلسة بيانية / 

ْفِاػػػػَك َتَضػػػػرُّعاً َوِخيَفػػػػًة َوُدوَف َواذُْكػػػػر رَّبَّػػػػَك يف نػَ  تعػػػػاىل يف سػػػػورة العػػػػراؼ ) قػػػػاؿ
َة اْلَغاِفِلنَي  ِدةَ  اجلَْْهرِ  ( وقاؿ تعاىل يف  {ٕ٘ٓ اْلَسْوِؿ اِبْلُغجُلوِّ َواةَصاِؿ َواَل َتُكة دِّ

(.  {٘٘ إِنَُّه اَل َيُِبُّ اْلُمْعَتجِلءَة  اْدُعوْا رَبَُّكْه َتَضرُّعاً َوُخْفَيةً  سورة العراؼ أءضاً )
( واخليفػة دػة اخلػوؼ. ودعػىن  ِإْذ َ َدى رَبَُّه نِػجَلاء َخِفيِّػا يف اللغة اخلفية دة اخلفاء )

( أف تعلػه دػا تسػوؿ أي ال تػ كر ربػك وقلبػك  َواذُْكر رَّبَّػَك يف نَػْفِاػكَ  قوله تعاىل )
عػػػػىن التػػػػ ل  والتماػػػػكة وادلاػػػػكنة غافػػػػ ، وتضػػػػرعاً دػػػػة التضػػػػرع واخليفػػػػة و ػػػػو ِب

والتوسػػ ، ودوف اجلهػػر دػػة السػػوؿ ِبعػػىن أف ُتاػػمع نفاػػك وال ترفػػع صػػوتك، فلػػو 
ذكػرت ربػػك بصػػوت غػػ  داػػموع ولكػػة مل تعلػه دػػا تسػػوؿ فأنػػت مل تػػ كر ربػػك يف 

إذا قتلػته  نفاك. أدا اخليفة فهي اسه قػجل تكػوف دصػجلر للهيئػة كمػا يف احلػجلءع )
ادلصػػػجلر أو الشػػػػيء الػػػػ ي َػػػجلا يف الػػػػنفس كمػػػػا ءسػػػػاؿ  ( أو  ػػػػو فأ اػػػنوا الِستلػػػػة

(  ػػػو ادلصػػػجلر، فػػػإذا  اجلَػػػرح )اجلُػػػرح(  ػػػو دكػػػاف الشػػػق الػػػ ي ءاػػػي  دنػػػه الػػػجلـ و)
( وكػػ لك احِلمػػ  واحلَمػ  احلمػػ   ػػو ادلصػػجلر واحِلمػػ   َجػػرح تسػػوؿ ) احلػجلث أردت

( وكػ لك  عمليػة الػجل اف ( والػجَل ة )  ػو الشػيء  لك الػجُل ة ) و دا َُيمػ ، وكػ
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(  ػو ااشػتعاؿ. واخليفػػة  الُوقػػود ) )الَوقػود( ِبعػىن احلطػب الػػ ي ءوضػع يف النػار و
جيعلو ا إدا اَساً دث  الجُل ة واجلُرح وإدػا أف تكػوف اذليئػة أي الشػي الػ ي َػجلا يف 

 (. د. فاض  الاادرائي.) نفاك. إذف اخلفية دة اخلفاء واخليفة دة اخلوؼ
ِدػػػػْة َ ػػػػػِ ِا لََنُكػػػػوَنةَّ ِدػػػػػَة  َأصلَػػػػا َ  لَّػػػػػِئةْ  ) اضػػػػػبط دواضػػػػع / ٚٓٚٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 

تَػَنا لَِئةْ النعاـ، و)  ( الشَّاِكرِءةَ   ؟.( ِدْة َ ِ ِا لََنُكوَنةِّ ِدَة الشَّاِكرِءةَ  َأصَليػْ
 -ادلواضه  ي: / ٚٓٚٔاجلواب رقه 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ زن رن مم ام  يل

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -ٕ
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 .يِنس َّ يك  ىك
  الضبط /

يف سػػػورة  الػػػف ادلػػػجلونربطهػػػا دػػػع  للػػػف ادلػػػجلبػػػجلوف ايء بػػػ   ( مل يف النعػػػاـ ) -ٔ
قاعػجلة ى علػءػونس  ايء( ونربطهػا دػع  ىق)  ابليػاءـ، بينما يف ءونس االنع

 .ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى  ونضبطهاونس ءيف الياء بزايدة  -ٕ
( قب   ملبعجل اجليه دة )  االلف: قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى  نضبطهاوأءضا  -ٖ

 .( ىقدة )  الياء
يف سورة العراؼ اةءة  دوضع ثلع ( وردت يف لََنُكوَنةِّ ِدَة الشَّاِكرِءةَ )  مالحظة /

  نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ(:ٜٛٔ)

 ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب

 فانتبه اي لبيب. َّ  اك يق ىق يف
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ة فَػْوِقُكهْ  ) ضبط دواضعا / ٛٓٚٔسلاؿ رقه   (؟. دِّ
ػػػػػػة فَػػػػػػْوِقُكهْ  وردت ) / ٛٓٚٔاجلػػػػػواب رقػػػػػػه   –يف الاػػػػػػور ) النعػػػػػػاـ  دػػػػػػر ف ( دِّ

 -(: ال زاب

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -ٕ
 .األخزاب َّ مل يك ىك مك  لك

  الضبط /
(:  يث  ىث نثويف ال ػػػزاب )  ( مت خت حت جت بعػػجل ا يف النعػػػاـ )

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  نثدة )  الواو( قب   حت جتدة )  اذلمزة
 (؟. ِشَيعاً  ) أءة وردت الكلمة / ٜٓٚٔلاؿ رقه س

 – دوضعافيف الاور ) النعاـ  أربع درات ( ِشَيعاً  وردت ) / ٜٓٚٔاجلواب رقه 
 -(:الرـو  –السصص 

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح

 مث زث رث يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ يف  ىف يث ىث نث

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب  خب  ٱُّٱ -ٖ
 .صاملص َّ خص حص مس  خس حس جسمخ جخ مح

 .الروم َّ  خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل  حل جل مك ٱُّٱ -ٗ
  / فوائد

: هللا عػػز وجػػ   ػػو السػػادر  -أءهػػا الرسػػوؿ-قػػ   دعػػىن اةءػػة الوىل دػػة النعػػاـ: -ٔ
أشػبه  و جلا على أف ءرس  عليكه ع ااًب ِدة فوقكه كالرَّْجه أو الطوفػاف, ودػا



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖ٘ 

ذلػػػك, أو دػػػػة رػػػػت أرجلكػػػه كػػػػالزالزؿ واخلاػػػػف, أو خيلػػػط أدػػػػركه علػػػػيكه 
كيػف نُنػوِّع   -أءهػا الرسػوؿ-فتكونوا فرًقا دتنػا رة ءستػ  بعضػكه بعًضػا. انظػر 

  ججنا الواضحات ذللالء ادلشركني لعلهه ءفهموف فيعتِبوا؟
تمعػني علػػى إف الػ ءة فرقػػوا دءػنهه بعػجل دػا كػانوا رل دػة النعػاـ: الثانيػةدعػىن اةءػة  -ٕ

بريء  -أءها الرسوؿ-تو يجل هللا والعم  بشرعه, فأصبحوا فرقا وأ زااب, إنك 
دػػػنهه, إ ػػػا  كمهػػػه إىل هللا تعػػػاىل, مث خيػػػِب ه لعمػػػاذله, فيجػػػازي دػػػة  ب 

 دنهه وأ اة ذ اانه, وءعاقب ادلايء ذساءته.
إف فرعػػػوف تكػػػِب وطغػػػى يف الرض, وجعػػػ  أ لهػػػا طوائػػػف  دعػػػىن آءػػػة السصػػػص: -ٖ

رقة, ءاتضعف طائفػة دػنهه, و ػه بنػو إسػرائي , ءػ بِّح أبنػاء ه, وءاػتعبجل دتف
 نااء ه, إنه كاف دة ادلفاجلءة يف الرض.

ٗ- : لوا دءنهه,  ودعىن آءة الرـو وال تكونوا دة ادلشركني وأ   ال واء والبجلع ال ءة بجلَّ
وا, فأخػػ وا بعضػػه, وتركػػوا بعضػػه; تبًعػػا ل ػػوائهه, فصػػاروا فرقًػػا وأ ػػزاابً  , وغػػ َّ

ءتشػيعوف لرؤسػائهه وأ ػزابه وآرائهػه, ءعػني بعضػهه بعًضػا علػى الباطػ , كػ  
 ػػػزب ِبػػػا لػػػجلءهه فر ػػػوف داػػػروروف, َيكمػػػوف لنفاػػػهه ل ػػػه علػػػى احلػػػػق 

 (. التفا  ادليار)  وغ  ه على الباط .
 (؟. َعَلْيُكه ِبوَِكي ٍ  ) ضبط دواضعا / ٓٔٚٔسلاؿ رقه 

 –النعػػاـ يف الاػػور ) دػػر ف(  ِبوَِكيػػ ٍ َعلَػػْيُكه  وردت )/  ٓٔٚٔاجلػػواب رقػػه 
 -(:ءونس

 مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض ُّٱ -ٔ
 .٦٧ – ٦٦األًعام/  َّ حك جك مق

 زبرب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٕ
 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب
 .١٠٩ – ١٠٨يِنس/  َّ  ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث
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  الضبط /
(:  ىث نث مث  زث)  وبعػػجل ا يف ءػػونس ( مف خف  حف بعػجل ا يف النعػػاـ ) -ٔ

 .اذلجائي الرتتيب قاعجلة( على  زثدة )  الواو( قب   حفدة )  الالـ
 واو( دػع  زثدػة )  الػواوػأنعاـ، ونػربط لػا الـ( دػع  حفدػة )  الالـأءضا نربط  -ٕ

قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه علػػػى نس و ءػػػ
 .الاورة
 ( تَػْعَلُمػوفَ  َفَاػْوؼَ  ) ( وفَ تَػْعَلُمػ َوَسػْوؼَ  ) اضبط دواضع / ٔٔٚٔسلاؿ رقه 

 ؟.( تَػْعَلُموفَ  فَػَلَاْوؼَ  ( ) تَػْعَلُموفَ  َسْوؼَ  )
يف سورة النعاـ فسط  درة وا جلة ( تَػْعَلُموفَ  َوَسْوؼَ  وردت ) / ٔٔٚٔاجلواب رقه 

 العناءة قاعجلةعلى  ونضبطها َّ حك جك مق حقمف خف  حف  ُّٱ(:ٚٙاةءة )
 .الو يجلة ابةءة
، تكررت ابلفاء( فه ا  و الص  يف السرآف أف ترد  ك ا  وفَ تَػْعَلمُ  َفَاْوؼَ أدا ) 

 -:ست درات

 ىق  يف ىف ىثيث نث مث زث رث  يت ىت ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق

  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن  يم  ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي

ِد َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -ٖ َ. 
 .انلدل َّ مم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 .الروم َّ ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ٱُّٱ -٘
 خك  حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع ٱُّٱ -ٙ

 .الزمر َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك
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  الضبط /
( فػػال داعػػي لف ضلصػػر ا لي  مق)  ابلفػػاءِبػػا أنػػه أكثػػر الػػ ي ورد يف السػػرآف  -ٔ

وضلصػػػر الصػػػية الخػػرى ويف غ  ػػػا نعلػػه أ ػػػا أتػػػت  نضػػبطضػػابط وادلهػػػه أف 
 فسط. آءةصجلر ، وانتبه إىل دوضع سورة  ود جاء ابلفاء

 (.جم ىليل مل خلتطابق ال ي أتى قبلها يف ) النح  والرـو (: ) -ٕ
 خف حف جف  مغ جغ معتطابست آءيت النعاـ والزدر  ِبا جاء قبلها )  -ٖ

( وبعػػػػػػجل ا يف .... مك لك اك يق ىق(: بعػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػاـ )  مف
دػػػة  اليػػػاء( قبػػػ   يقدػػػة )  التػػػاء(: ..... جل مك لك خكالزدػػػر ) 

 .ادلوضعني( دة  خكا بعجل كلمة ) ، طبعقاعجلة الرتتيب اذلجائي( على لك)
التكاثر  – ادلوضع الثاين ود  يف الاور ) درات ثالث( فوردت  تَػْعَلُموفَ  َسْوؼَ وأدا ) 

 -(: دوضعاف
 ىي ني مي زي ري  ينٰى ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٔ

ِد َّ مب خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي َ. 

 .اتلاكثر َّ حب جب  هئ مئ ٱُّٱ -ٕ

 .اتلاكثر َّ حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٖ

 ،( مق ) ابلفػػاءدػػة  ػػود لنػػه يف الوؿ  الثػػاينادلوضػػع تػػ كر ا: وقلػػت  سػػه  ػػ ا 
 وأتى ادلوضعاف الخراف يف سورة التكاثر و  ا دشهورة.

 ( يي ىي ني ميتطػػػابق الػػػ ي جػػػاء بعػػػجل ا يف دوضػػػعي  ػػػود )  مالحظـــة /
 ؿأو الـ ( دػػػػػػع  ٰردػػػػػػة )  الػػػػػػالـ( نػػػػػػربط  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر)  الوؿبعػػػػػػجل ا يف 

دػػػة  النػػػوف( نػػػربط ... خئ  حئ جئ)  الثػػػاين(، وبعػػػجل ا يف أقصػػػجل بػػػه ادلوضػػػع الوؿ)
 .قاعجلة ادلوضع الوؿ والثاين( على  أقصجل به ادلوضع الثايني ) نػث نوف( دع جئ)

( يف النعاـ ....ين ىن نن من زنوردت )...  درات ثالث فائدة /
، ابلفاء(  تَػْعَلُموفَ  َفَاْوؼَ ( جاء بعجل ا )  الطرفنيو ود والزدر، يف النعاـ والزدر ) 
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 قاعجلةعلى  فنضبطها(  تَػْعَلُموفَ  َسْوؼَ )  فاء ود( أتت بال )أي سورة  الوسطبينما 
، وأءضا ال ظ آءيت ) النعاـ والزدر ( بجلأ  بػػ اختالؼ الوسط بني الطرفني ادلتشابني

( فأتت  مع(، أدا آءة  ود مل تبجلأ بػػ )  تَػْعَلُموفَ  َفَاْوؼَ )  ابلفاء( فجاءت فيها مع)
 ( فاجعلها عالدة لك. تَػْعَلُموفَ  َسْوؼَ )  فاءفيها بال 
 ىل مل ٱُّٱٱ(:ٜٗيف سورة النعاـ فسط اةءة ) درة وا جلة ( تَػْعَلُموفَ  فَػَلَاْوؼَ وأدا ) 

  يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل
 ابةءة العناءة قاعجلةعلى  ونضبطها َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .الو يجلة

فسط  درة وا جلةت ب ا الصيغة ( ورد اْعَمُلوْا َعَلى َدَكانَِتُكْه ِإ َّ َعاِدُلوفَ )  مالحظة /
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت ُّٱٱٱٱيف السرآف يف أخر سورة  ود:

ِد/  َّ يث ىث  فانتبه اي لبيب. قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة علىونضبطها ، ١٢١َ
 (؟. َوِإَذا َرأَْءتَ  ) ضبط دواضعا / ٕٔٚٔسلاؿ رقه 

 –ور )النعػػػػػػػػاـ يف الاػػػػػػػػ دػػػػػػػر ف ( َوِإَذا رَأَءْػػػػػػػػتَ  وردت ) / ٕٔٚٔاجلػػػػػػػواب رقػػػػػػػػه 
 -(:اانااف

 خن حنجن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من

 .اإلنصان َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 مظ حط مض خضوبعجل ا يف اانااف )  ( خل  حل جل مك بعجل ا يف النعاـ )
 .ياذلجائ الرتتيب قاعجلة( على  مض خضدة )  الثاء( قب   مكدة )  اذلمزة(:  جع

(  تـَْعَلُمـونَ  َفَسـْوفَ  ما وجو اإلختالف من الناحية البيانيـة بـني قولـو )دلسة بيانية / 
 -:( يد.فاض   الاادرائ ) ( يف سورة ىود؟تـَْعَلُموَن  َسْوفَ  ) يف سورة اآلنعام و
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هللا تعػاىل  ػو الػ ي  ففػي آءػة سػورة النعػاـأف نال ظ السائ  يف كػال اةءتػني  علينا
بلية أدرا أف ءبلة الناس كالـ ربه و  ا هتجلءجل ذله فأص  التأدءب دة هللا أدر رسوله ابلت

فهػػي جػػاءت يف شػػعيب ولػػيس فيهػػا أدػػر تبليػػة دػػة هللا  أدػػا يف آءػػة سػػورة  ػػود ،تعػػاىل
( تَػْعَلُمػوفَ  َفَاػْوؼَ يف ) ابلفاءتعاىل فالتهجلءجل إذف أق  يف آءة سورة  ود وذل ا فسجل جاء 

 الفػػاءهللا للتوكيػجل ودلػا كػاف التهجلءػجل دػة شػعيب  ػ ؼ  يف اةءػة الػيت فيهػا التهجلءػجل دػة
 ( لف التهجلءجل أق .تَػْعَلُموفَ  َسْوؼَ )

 (؟. َدَع اْلَسْوـِ الظَّاِلِمنيَ  ) كه درة وردت / ٖٔٚٔسلاؿ رقه 
يف الاػػػػور  ثػػػػالث دػػػػرات ( َدػػػػَع اْلَسػػػػْوـِ الظَّػػػػاِلِمنيَ  وردت ) / ٖٔٚٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -(:دوضعافالعراؼ  –النعاـ )

 خن حنجن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ٱٱُّ -ٔ
 .األًعام َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من

 نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ ين ىن

 ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جهين

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 .األعراف َّ زب رب

  الضبط /
 دع ال ءة خيوضوف يف آايت هللا. يف االنعاـ  ى ربنا عز ج  عة السعود -ٔ
أف ال جيعلهه دع السـو الظادلني، ادلوضع الوؿ دة العراؼ فهو دعاء أ   اجلنة  -ٕ

 مئوادلوضػػع الثػػاين دعػػاء  ػػاروف عليػػه الاػػالـ دلػػا قػػاؿ دلوسػػى عليػػه الاػػالـ ) 
 .( رب  يئ ىئ نئ



 ٕٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( مي خي حي جي ٰه مه جه( بػ )ٖ٘ٔانتهت الصفحة ) مالحظة /

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱبػػٱ(ٖٙٔوبجلأت الصفحة )

 ( فاجعلها عالدة لك. يمال ظ وانتبه إىل كلمة )  َّ خن حن جن يم

 (؟. َفَ كِّرْ  - َوذَكِّرْ  ) ضبط دواضعا / ٗٔٚٔسلاؿ رقه 
يف الاػػور  دػػر ف دشػػجلدة بكػػاؼو  لػػواواب ( َوذَكِّػػرْ  وردت ) / ٗٔٚٔاجلػػواب رقػػه 

 اجلملػػػػػةت بػػػػػ ا الػػػػػ ي جػػػػػاء بعػػػػػجل ا باػػػػػياؽ اةاي ونضػػػػػبط (الػػػػػ ارايت –النعػػػػػاـ )
( يف  ىي( كلمػة )  َوذَكِّرْ ( أي جاء بعجل ) تنفع  ى" به فإف ال كر  َوذَكِّرْ ": ) اانشائية

 -:( يف ال ارايت ُّ َّ ٍّ ٌّالنعاـ، و ) 

  ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -ٔ
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت ىتنت مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ
 .األًعام َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 .اذلاريات َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -ٕ
يف السرآف الكرمي يف الاور  درات أربعفوردت  ادلشجلدة الكاؼو ابلفاء  ( َفَ كِّرْ  أدا )
 -الغاشية( و  ا  و الص : –العلى  –الطور  – أخر آءة)ؽ 
 .ق َّ  خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حجمث هت مت خت ُّٱ -ٔ

 .امطِر َّ حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ٱُّٱ -ٕ

 .األىلع َّ جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٖ

 .امغاشية َّ خل حل جل مك لك ُّٱ -ٗ

  الضبط /
 (. أعلى الغاشية قاُؼ الطورِ : ) اجلملة اانشائيةب ا  نضبطها -ٔ
 .وسط اةءةعجلا ادلوضع الوؽ يف سورة ) ؽ ( جاءت  صجلر آءةكلها أتت  -ٕ
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(، وبعػػجل ا يف الطػػور  ؽ)  قػػاؼدنهػػا دػػع  السػػاؼ( نػػربط  حسبعػػجل ا يف ؽ )  -ٖ
راء دػػػػػػػع  ( خكدػػػػػػػة ) الػػػػػػػراء ( نػػػػػػربط جل مك لك خك  حك جك مق)

( دػع  حطدة )  العني( نربط  مظ حط مض، وبعجل ا يف العلى ) رالطو 
دػػػػة  التػػػػاء( نػػػػربط  حل جل مكلػػػػى، وبعػػػػجل ا يف الغاشػػػػية ) عال عػػػػني

قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع علػػػى  ةدػػػة الغاشػػػي ادلربوطػػػة التػػػاء( دػػػع جل)
 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 (؟. ُدوِف الِّ  لَْيَس ذَلَا ِدة ) ضبط دواضعا / ٘ٔٚٔسلاؿ رقه 
يف الاػور ) النعػاـ  دػر ف ( لَػْيَس ذَلَػا ِدػة ُدوِف الِّ  وردت ) / ٘ٔٚٔاجلواب رقػه 

 -(: النجه –

  ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -ٔ
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت ىتنت مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ
 .األًعام َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 .انلجه َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ُّٱ -ٕ
  ضبط /ال

 ونضػػػبطهما(  مموبعػػػجل ا يف الػػػنجه )  ( مئ زئ  رئ بعػػػجل ا يف النعػػػاـ )
 وؿدة أ الالـو  الواو( دع  رئدة كلمة )  الالـو  الواو: نربط قاعجلة الوؿ والثاينعلى 

دػة ألػف ادلػجل ( دػع ممدػة كلمػة )ألف ادلجل (، ونربط  أقصجل به ادلوضع الوؿ) 
 (. أقصجل به ادلوضع الثاينين ) ث

ػػيٍه َوَعػػَ اٌب أَلِػػيٌه ِبَػػا   ) ضػػبط دواضػػعا / ٙٔٚٔسػػلاؿ رقػػه  ػػْة زَِ ذَلُػػْه َشػػَراٌب دِّ
 (؟. َكانُواْ َءْكُفُروفَ 
يٍه َوَعَ اٌب أَلِيٌه ِبَا َكػانُوْا َءْكُفػُروفَ وردت ) / ٙٔٚٔاجلواب رقه  ْة زَِ  (ذَلُْه َشرَاٌب دِّ

 -(:ءونس  –يف الاور ) النعاـ  در ف



 ٕٕٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -ٔ
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت ىتنت مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث
 .٧١ – ٧٠األًعام/  َّ مج......ام يل ىل مل يك  ىك

 مي زي ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن ممام يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 مب خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني
 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب
 .٥ – ٤يِنس/  َّ حف....مصخص  حص مس خس حس جس

  الضبط /
وبعػجل ا يف  ( ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق جل ا يف النعػاـ )بع -ٔ

قاعػػػجلة علػػػى  ونضػػػبطهما(:  مخ جخ مح  جح مج حج مثءػػػونس ) 
 (. حج مثدة )  اذلاء( قب   يقدة )  الساؼ: الرتتيب اذلجائي

قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه على  نضبطهماوأءضاً  -ٕ
(  حج مثدػة )  الػواوـ، ونػربط ػأنعالػا الـ( دع  يقدة )  الالـ: نربط الاورة
 نس.و ء واودع 

َوَعَ اٌب َشجِلءجٌل ِبَا َكانُواْ دة سورة النعاـ ) الثاينجاء يف ادلوضع  / ٔ مالحظة
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱ(: ٕٗٔ( اةءة )َْيُْكُروفَ 
 خل حل جل  مك لك خك حكجك مق حق مف  خف حفجف مغ
ِبَا  يف السرآف )  الو يجلو و ادلوضع  َّ  مم خم حم جم هل مل

(:  ِبَا َكانُوْا َْيُْكُروفَ )  الثاين( ويف  ِبَا َكانُوْا َءْكُفُروفَ )  الوؿيف  إذف(:  انُوْا َْيُْكُروفَ كَ 
، وانتبه قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  َْيُْكُروفَ دة )  ادليه( قب   َءْكُفُروفَ دة )  الكاؼ

 مت خت  حت جت ٱُّٱٱ:ادلكرجاء فيها  الثاينإىل اةءة اليت قبلها يف ادلوضع 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٗ 

 خس حس جس مخ  جخ محجح مج حج مث هت

 (. ِبَا َكانُواْ َْيُْكُروفَ فاجعلها عالدة لك أنه جاء بعجل ا )  َّ حص مس
يف السرآف يف سورة ءونس  دوضع ثلع( يف  ِبَا َكانُوْا َءْكُفُروفَ وردت )  / ٕ مالحظة
 جم هل  مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱٱ(:ٓٚاةءة ) الثاينادلوضع 

( وردت  ِبَا َكانُوْا َءْكُفُروفَ ) وب ا تكوف  َّ  حن جن مم خم حم
 ( فانتبه اي لبيب. دوضعافءونس  –يف الاور ) النعاـ  درات ثالث

 (؟. َ جَلاَ  الُّ  ) أءة وردت / ٚٔٚٔسلاؿ رقه 
 –النعػػػاـ  يف الاػػور ) ثػػػالث دػػرات ( َ ػػجَلاَ  الُّ  وردت ) / ٚٔٚٔاجلػػواب رقػػه 

 -(:إبرا يه  –العراؼ 

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٔ
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
 مث هت مت  ختحت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ
 .األًعام َّ مج حج

 خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ُّٱ -ٕ
  حمخم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق  حق مف
 .األعراف َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٖ
 رتزت يب ىب نب مب زبرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .إبراَيه َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت

  الضبط /
 النػوفنربط  ( ىي ني مي زي ري ٰى بعجل ا يف النعاـ ) -ٔ

 عاـ.نالنوف ( دع  ىي( و )  زيدة ) 



 ٕٗٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(  هلدػة )  الراءات( نربط  حم جم هل مل خلوبعجل ا يف العراؼ )  -ٕ
 ؼ.ار العراء ( دع  جمو ) 

 يه. إبرا اء دنها دع اذلاء ( نربط  رتوبعجل ا يف إبرا يه )  -ٖ
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة على ك  دا ُت ضبطه كاف  -ٗ

 .اسه الاورة
 (؟. ِإىَل اذْلجَُلى ) ضبط دواضعا / ٛٔٚٔسلاؿ رقه 

 –يف الاػػػور ) النعػػػاـ  أربػػػع دػػػرات ( ِإىَل اذْلُػػػجَلى وردت ) / ٛٔٚٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -(:الكهف  – دوضعافالعراؼ 

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ُّٱ -ٔ
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
 مث هت مت  ختحت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ
 .األًعام َّ مج حج

 مح جح  مج حج مث متهت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مخ جخ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٖ
 .األعراف َّ رئ ّٰ

 يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ٱُّٱ -ٗ
 ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 .الكُف َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  الضبط /
لػه رفسػة عسػالء دلدنػوف  أي: النعػاـ ( حئ: ) الػجلعوةسبسها يف كػ  ادلواضػع  -ٔ

( دوضػعي  هب مب، ) ءجلعونه إىل الطرءق الصحيح ال ي  ه عليه فيأ 
ال أ ػجل أشػجل َلًمػا شلػة ُوِعػظ آبايت  أي: ( الكهف مي زيالعراؼ، ) 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗ٘ 

وإف تَػػػػػجْلُعهه إىل ااْيػػػػػاف فلػػػػػة  ربػػػػػه الواضػػػػػحة، فانصػػػػػرؼ عنهػػػػػا إىل ابطلػػػػػه،
 .ءاتجيبوا لك، ولة ءهتجلوا إليه أبجًلا

عاـ، وبعجل ا يف الكهف نال نوفدنها دع  النوفنربط  ( هئ جل ا يف النعاـ )بع -ٕ
قاعػػجلة علػػى  فالكهػػ فػػاء( دػػع  ييدػػة )  الفػػاء( نػػربط خئ حئ جئ يي)

 .ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
أءهػػػػا  -جلعوا تػػػػوإف أي:  ( مت خت ) الوؿالعػػػػراؼ: بعػػػػجل ا يف  دوضػػػػعيأدػػػػا  -ٖ

الػػػيت عبػػػجلمو ا دػػة دوف هللا إىل اذلػػػجلى, ال تاػػػمع  ػػػ ا الصػػناـ  -ادلشػػركوف
ع وال دعاءكه وال تتبعكه; ءاتوي دعاؤكه ذلا وسكوتكه عنها; ل ػا ال تاػم

-وإف تجلعوا ( أي:  ٰر ٰذ)  الثاين، وبعجل ا يف تبصر وال هَتجِلي وال هُتجلى
-آذلتكه إىل االسػتسادة والاػجلاد ال ءاػمعوا دعػاءكه, وتػرى  -أءها ادلشركوف

آذلة  لالء ادلشركني ِدة عبجلة الوثف ءسابلونػك كالنػاَر إليػك  -سوؿأءها الر 
(،  التفاػػػػػ  ادلياػػػػػر)  ر ذلػػػػػه وال بصػػػػػائرو ػػػػػه ال ءبصػػػػػروف; ل ػػػػػه ال أبصػػػػػا

( قبػ  الاػني  مت خت: التػاء دػة ) قاعػجلة الرتتيػب اذلجػائيعلػى  ونضبطهما
 .صفحتني دتتاليتني(، وانتبه أ ما أتيا يف  ٰر ٰذدة ) 
 ؟.يف السرآف ( اْئِتَنا ) كه درة وردت الكلمة / ٜٔٚٔسلاؿ رقه 

 –يف الاػػػػور ) النعػػػػاـ  أربػػػػع دػػػػرات(  اْئِتنَػػػػا وردت )/  ٜٔٚٔاجلػػػػواب رقػػػػه 
"  اْئِتنَػػػػا ": ) اانشػػػػائية ابجلملػػػػة ونضػػػػبطها ( العنكبػػػػوت -النفػػػػاؿ  –العػػػػراؼ 

ؿ ، يف كػ  ادلواضػع ادلسصػود فيهػا كػاف الرسػو ( لنعاـ العراؼ وعنكبػوت النفػاؿ
 -:ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إال دوضع العراؼ فادلسصود فيها النب صا  عليه الاالـ

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٔ
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
 مث هت مت  ختحت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ
 .األًعام َّ مج حج



 ٕٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ نن من  زن رن

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٖ
 .األًفال َّ حط مض خض حض جض  مص

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٗ
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مسخس
 .امعٌكبِت َّ حف  جف مغ جغ
 ؟.يف السرآف ( َواتػَُّسواُ  ) أءة وردت الكلمة / ٕٓٚٔسلاؿ رقه 

 –يف الاػػػػػور ) النعػػػػػاـ  أربػػػػػع دػػػػػرات ( َواتػَُّسػػػػػواُ  وردت ) / ٕٓٚٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 -(: نوح -الرـو  –العنكبوت 

 .األًعام َّ خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح ُّٱ -ٔ
 يه ىه مه جه  ين منىن خن حن جن يم ىم مم ٱُّٱ -ٕ

 .امعٌكبِت َّ حي جي
 .الروم َّ لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ ُّٱ -ٖ
 .ًِح َّ ىك مك لك اك  يق ىق ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
(: قبلهػػػا يف  مخدسرتنػػػة دػػػع )  ( جخ مح ) يف النعػػػاـ والػػػرـو أتػػػت -ٔ

، والنعػػاـ يف ترتيػػب الاػػور ق بػػ  الػػرـو فاجعلهػػا النعػػاـ وبعػػجل ا يف الػػرـو
( يف النعاـ، وال ػظ  مخ( أتت قب  ) جخ محعالدة لك أف )

 (. ـالرو  – ـ) النعا ادليهاشرتاؾ الاورتني حبرؼ 
(: يف  اك  يق)  ادلوضػػػػػػعنيبينمػػػػػػا يف العنكبػػػػػػوت ونػػػػػػوح جػػػػػػاء قبلهػػػػػػا يف  -ٕ

 خن حن جن يم ىم مملسودػػػػػه: )  إبػػػػػرا يهالعنكبػػػػػوت قاذلػػػػػا 
ويف نػػػوح قاذلػػػا وت، بػػػالعنك ابء( دػػػع ممدػػػة ) البػػػاء( نػػػربط  من



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٚ 

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه علػى ( نػوحدع  نوحلسوده: ) نوح
 .دع  رؼ دة اسه الاورة

ػػػػَماَواِت  ُ ػػػػوَ  -َوُ ػػػػوَ  ) اضػػػػبط دواضػػػػع / ٕٔٚٔسػػػػلاؿ رقػػػػه  الَّػػػػِ ي َخلَػػػػَق الاَّ
 (؟. َواَلْرضَ 

 -ادلواضع كالتايل: / ٕٔٚٔاجلواب رقه 

 مفخف حف جفمغ  جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -ٔ
 جم هل ملخل حل جل  مكلك خك حك جك مق حق

 .األًعام َّ  خم حم
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٱُّٱ -ٕ

 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ
ِد َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب َ. 

 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه
 .احلديد َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ

  الضبط /
( أي: النعػاـ و ػود، أدػػا  مص)  ابلػواودػة السػرآف الكػرمي أتػت  الوؿ النصػفيف  -ٔ

يف سػػورة احلجلءػػجل  و يػػجل( و ػػو دوضػػع   خل)  واوأتػػت بػػال  الثػػاين النصػػفيف 
 (.  و و يجل يف سورة احلجلءجلوا فظه ) 

 الساعػػػػجلةعلػػػػى  ونضػػػػبطها(:  مم خم حم ػػػػود واحلجلءػػػػجل )  دوضػػػػعيبعػػػػجل ا يف  -ٕ
دػػة   التػػاء( دػػع  جلءػػجلاحل – ددػػة اسػػه الاػورتني )  ػػو  الػػجلاؿ: نػػربط التجوءجلءػة
دة طرؼ اللااف دػع  سلرجهما وا جل ) التاءو  الجلاؿ( على أف  خمكلمة ) 

 .(أصوؿ الثنااي العليا 



 ٕٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. ءَػُسوؿُ  ءَػْوـَ  - َوءَػْوـَ  ) ضبط دواضعا / ٕٕٚٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٕٕٚٔاجلواب رقه 

 مفخف حف مغجف  جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -ٔ
 جم هل ملخل حل جل  مكلك خك حك جك مق حق

 .األًعام َّ  خم حم
 حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٕ

 .الكُف َّ حك جك مق
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٖ

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

  الضبط /
( أي: النعػاـ والكهػف،  حط)  ابلػواودػة السػرآف الكػرمي أتػت  الوؿ النصػفيف  -ٔ

جل يف سورة احلجلء و يجل( و و دوضع  يي)  واوأتت بال  الثاين النصفأدا يف 
 (.  و و يجل يف سورة احلجلءجلوا فظه ) 

عػاـ، نالنػوف دػة الكلمتػني دػع النػوف ( نػربط  مغ  جغالنعاـ ) بعجل ا يف  -ٕ
( دػع   مع دػة ) الكاؼ( نربط  مع جعوبعجل ا يف الكهف ) 

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة علػػى الكهػػف  كػػاؼ
 .اسه الاورة

نضػػبط الػػ ي جػػاء يف احلجلءػػجل  النعػػاـ والكهػػف دوضػػعيوبضػػبط الػػ ي جػػاء يف  -ٖ
 (. ٰى ٰرو ي ) 
 (؟. ءُنَفُخ يف الصَُّورِ  ءَػْوـَ وَ  -  ءَػْوـَ  ) أءة وردت / ٖٕٚٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٖٕٚٔاجلواب رقه 

 مفخف حف جفمغ  جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٗ 

 جم هل ملخل حل جل  لكمك خك حك جك مق حق
 .األًعام َّ  خم حم

 .طٍ َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٕ
 حلجل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٖ

 .انلىل َّ جم هل  مل خل
 .انلبأ َّ ىن نن من  زن رن مم ام ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
 .سياؽ اةءةعجلا النعاـ جاءت يف  صجلر آءةكلها أتت  -ٔ
 .واو( يف سورة النم  وفيما عجلا ا بال  مع)  ابلواو الو يجلادلوضع  -ٕ

قصػػة إبػػرا يه عليػػه الاػػالـ دػػع أبيػػه وقودػػه دػػ  أتت يف  / ٕٗٚٔسػػلاؿ رقػػه 
 (؟. َوقَػْوِدهِ  ِلَبِيهِ ( ود  أتت ) ِلَبِيهِ )

 -أواًل سأذكر ادلواضع مث ا اوؿ ضبطها: / ٕٗٚٔاجلواب رقه 

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ين ىن

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي  ٱُّٱ -ٖ
 .٤٢ – ٤١مريه/  َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ -ٗ
 .٥٢ – ٥١األًبياء/  َّ حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ

 .٧٠ – ٦٩الشعراء/  َّ رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ٱُّٱ -٘
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ -ٙ

 .٨٥ – ٨٣الصافات/  َّ زت رت يب ىب
 .الزخرف َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٚ



 ٕٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱُّٱ -ٛ
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
 .املىتدٌة َّ لك خك حك جك مق حق مف خف  حفجف

  الضبط /
التوبة  –و جل ا يف الاور ) النعاـ  ( حض)  درات أربعكما تال ظوف أف أتت  -ٔ

 الاػػور ( يف يت ىتدسرتنػػة )  دػػرات أربػػعوأتػػت  ادلمتحنػػة (، –دػػرمي  –
 الزخرؼ(. –الصافات  –الشعراء  –)النبياء 

 التأدػػ  قاعػػجلةفػػال بػػجل دػػة قاعػػجلة دهمػػة جػػجلا أال و ػػي  نضػػبطهاوإذا دػػا أرد  أف  -ٕ
( لو جل ا كاف سياؽ اةايت  وار  حض: ففي ادلواضع اليت جاءت ) للمعىن

( يف النعػػاـ، حم جمخػػاص دػػة سػػيجل  إبػػرا يه عليػػه الاػػالـ دػػع أبيػػه: ) 
(، ويف دػػرمي  مب زب رب  يئ ىئسػػتغفار لبيػػه ) ويف التوبػػة ا

( ويف ادلمتحنػػػػػػػػػػػػػة أءضػػػػػػػػػػػػػا ...زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ)
 (.... مض خض حض جض مص  خصاستغفار لبيه ) 

( جت( فػجلائما أيت دعهػا إدػا ) يت ىتبينما ادلواضع اليت أتػت دسرتنػة )  -ٖ
( فاجعلهػا عالدػة لػك و ػو  نػا  نثأو الِباءة شلا ءعبجلوف دػة دوف هللا ) 

قودػػػه وءاػػتفز ه لتشػػػغي  عسػػػوذله فيمػػػا ءعبػػجلوف وفيمػػػا  ػػػه عليػػػه ءتحػػاور دػػػع 
 عاكفوف.

 جن يم ىم مم ُّٱٱجاءت يف سورة العنكبوت بصيغة دغاءرة: / ٔ مالحظة
( جن) ذثبات َّ حي جي يه ىه مه جه  ين منىن خن حن

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  نضبطها( و  ا  ىتو  ؼ ) 

 كػػ ا وسػوؼ أتطػرؽ إليهػػا (  ىت( أتػت ) ٗيف سػورة ءوسػػف اةءػة ) / ٕ مالحظـة
 إف شاء هللا تعاىل  ينما أص  إليها.



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕ٘ٔ 

 (؟. َدَلُكوتِ  – َدَلُكوتُ  – َدَلُكوتَ  ) ضبط دواضعا / ٕ٘ٚٔسلاؿ رقه 
 يف سورة درة وا جلة فسط دفتو ة  ء ( َدَلُكوتَ  وردت ) / ٕ٘ٚٔاجلواب رقه 

 خي حي جي يه  ىه مه جه ٱُّٱٱ(:٘ٚاةءة )النعاـ 
 .اعجلة العناءة ابةءة الو يجلةقعلى  نضبطهاو   َّ  يي ىي مي

يف سورة العراؼ اةءة  درة وا جلة فسطوردت  دكاورة  ء(  َدَلُكوتِ وأءضا ) 
 مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ ُّٱٱ(:٘ٛٔ)

قاعجلة على  نضبطهاو  َّ حص مس خس حس جس مخجخ  مح جح مج حج
 .العناءة ابةءة الو يجلة

جاء دا قبلها دا  ابلكار(  َدَلُكوتِ و )  ابلفتح(  َدَلُكوتَ يف دوضعي )  مالحظة /
(  مه جهءجلؿ على النظر والرؤءة والتفكر يف خلق الاماوات والرض: ) 

 ( العراؼ. هئ مئالنعاـ، ) 
 -:(ءس  –ادللدنوف  يف الاور ) درتنيفوردت  دضمودة  ء(  َدَلُكوتُ وأدا ) 

 هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ٱُّٱ -ٔ
 .املؤوٌِن َّ حم جم

 .يس َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 ( فاجعلها عالدة لك. مقسبستها كلمة )  ابلضه(  َدَلُكوتُ )  دوضعي -ٔ
( لكدة ) الواو( نربط  خل حل جل مك لك خك حكبعجل ا يف ادللدنوف )  -ٕ

 اليػػػاء( نػػربط  خل حل جل مكادللدنػػوف، وبعػػػجل ا يف ءػػس )  واواتدػػع 
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع علػػى  ءػػس ايء( دػػع  حلدػػة ) 

 .ادلوضعني( دة  جل مك، طبعا بعجل ) الاورة رؼ دة اسه 
 آءة ءس جاءت يف أخر آءة دة الاورة. مالحظة /



 ٕٕ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. لَِيُكوفَ   – َولَِيُكوفَ  ) ضبط دواضعا / ٕٙٚٔسلاؿ رقه 
يف سػورة النعػاـ  دػرة وا ػجلة فسػط ابلواو ( َولَِيُكوفَ  وردت ) / ٕٙٚٔاجلواب رقه 

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ٱُّٱٱ(:٘ٚاةءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  نضبطهاو   َّ  يي ىي
 -السصص (: –الفرقاف  –يف الاور ) احلج  ثالث درات( فوردت  لَِيُكوفَ أدا ) 

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱ -ٔ
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت
  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص  حص مس خس
 .احلج َّ  جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع

 .كانامفر َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٕ
 زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٖ

 .املصص َّ  يت ىت نت مت
  الضبط /

( جػػػاءت يف أخػػػر آءػػػة دػػػة سػػػورة احلػػػج وأتػػػت يف بجلاءػػػة سػػػورة  لَِيُكػػػوفَ تػػػ كر أف ) 
 ىئ نئ)  االتساطالفرقاف فاجعلها عالدة لك، وأدا دوضع السصص فأتت دع 

 قػػػػػػػاؼ( دػػػػػػػع  نئدػػػػػػػة )  السػػػػػػػاؼ( نػػػػػػػربط  نب مب زب رب يئ
 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةقاعجلة ربط  رؼ على السصص 
 مه جه ُّٱٱيف السػرآف يف سػورة النعػاـ: الو يػجلة(  ػي  ِدَة اْلُموِقِننيَ )  مالحظة /
 .َّ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه

 ابللػف ( رََأىو )  الطوءلػة ابللف ( َرَءادا الفرؽ بني )  / ٕٚٚٔسلاؿ رقه 
 ؟.ادلسصورة

 الطوءلػػػػػة ابللػػػػػف ( َرَءاأف تػػػػػرد )  الصػػػػػ  يف السػػػػػرآف/  ٕٚٚٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 ( َرَأىدواضػػع ) وضلصػػر وال داعػػي حلصػػر ا، ادلهػػه أف نعلػػه  دػػرات ٔٔوتكػػررت 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖ٘ 

 -فسط كالمها يف سورة النجه: درتنيواليت وردت  ادلسصورة ابللف
 .انلجه َّ زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٔ
 .انلجه َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ٱُّٱ -ٕ

يف عامل ادللكوت والبصر والفلاد رؤاي بعني السلب : خاصة برسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و  ا
وتكوف رؤءة  فهي رؤءة عمودية ابلبصر ( َرَءاف، وأدا ) عة ادلكاف والزدا خارجة
 .زلجلودة

يف سػػػػػػػػػػورة  ( ٛٚ – ٚٚ – ٙٚ ) اةايتضػػػػػػػػػػبط ا / ٕٛٚٔسػػػػػػػػػػلاؿ رقػػػػػػػػػػه 
 ؟.النعاـ

 -اةايت  ي: / ٕٛٚٔاجلواب رقه 

 رب يئ  ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱقاؿ تعاىل: 
 يث ىث نث مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب
 ممرن  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف
 .٧٨ – ٧٦األًعام/  َّ  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

  الضبط /
 -:الثالثَيجلث لبس عنجل بعض احلفاظ يف ضبط اةايت 

 ةالثالثويف  الثانيةوعليه جاء بعجل ا يف اةءة  السمرويف اللي  ءكوف  اللي جاء أواًل  -ٔ
 .الشمسجاءت 

 الثالثػػػة( و ٚٚ)الثانيػػػة اللػػػبس الثػػػاين الػػػ ي َيػػػجلث  ػػػو الػػػ ي جػػػاء بعػػػجل اةءتػػػني  -ٕ
  مت زت رت يب ىب نب ) الثانيػػػػة(:  يػػػػع جػػػػاء بعػػػػجل ا يف اةءػػػػة ٛٚ)
الثالثػػػػػػػػػة و  ( يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت
 ين ىن نن من زن ممرن  ام يل ىل مل يك ىك مك لك)

 (: يف آءػػة السمػػر قَػػاؿالػػ ي جػػاء بعػػجل )  نضػػبط(: أوال زي ري ٰى
 ونضبطهما(  ٰى ين ىن نن( ويف آءة الشمس ) يث ىث نث مث نن)

أقصػجل بػه )  ؿأو  الـ( دػع  نث مثدػة )  الالـ: نربط قاعجلة الوؿ والثاينعلى 



 ٕٗ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 أقصػجل بػه ادلوضػع)  يثنػػ ايء( دػع  ىندػة )  اليػاء(، ونربط  ادلوضع الوؿ
 (. الثاين

، وُختمػػت ؿأو  الـدنهػػا دػػع  الػػالـ( أءضػػا نػػربط  يق( ) ُٚٚختمػػت اةءػػة ) -ٖ
 الكاؼ( نربط  مم  ام( وال ظ أنه سبسها )  زي( ) ٛٚاةءة )

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  زي)  كاؼ( دع   مم دة كلمة )
 الػػزايدة قاعػػجلةعلػػى  ونضػػبطها( يف ادلوضػػع الخػػ   مم  امجػػاءت زايدة )  -ٗ

 .ادلتأخر للموضع
الػػػػيت  الػػػػثالثيف السػػػػرآف كلهػػػػا يف اةايت  دػػػػرات ثػػػػالث( أتػػػػت  يل ىل مل)  -٘

 .ذكرهتا
 (؟. َءافَػَلمَّا رَ  ) ضبط دواضعا / ٜٕٚٔسلاؿ رقه 
 دوضعاف يف الاور ) النعاـ أربع درات ( َءافَػَلمَّا رَ  وردت ) / ٜٕٚٔاجلواب رقه 

 -(: ءوسف –  ود -

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ اك يق  ىق يف

 ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ  مي زي ري ٰى

 حك جك مق  حقمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط  ُّٱٱ -ٖ
ِد َّ خل حل جل مك لك خك َ. 

 حط مض خضحض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٗ
ِشف َّ جع مظ  .ي

  الضبط /
 يف الالاؿ الاابق. ضبطهمادتتاليتني وُت  آءتنيالنعاـ  دوضعي -ٔ
( طبعػػػا  ػػػي يف سػػػياؽ قصػػػة إبػػػرا يه عليػػػه الاػػػالـ دػػػع  جعبعػػػجل ا يف  ػػػود )  -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕ٘٘ 

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ علػػى  د ػػو  داؿ ( دػػع جعدػػة )  الػػجلاؿادلالئكػة، نػػربط 
 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ( وأشهر شيء ءعرفه ادلالموف  و قميص ءوسف. حسبعجل ا يف ءوسف )  -ٖ
 – ٚٚيف السػرآف الكػرمي يف الاػور ) النعػاـ  تاػع دػرات(  لَِئة ملَّْ وردت )  مالحظة /
 ٓٙال زاب  – ٙٔٚ،  ٙٔٔالشعراء  -ٙٗدرمي  – ٕٖءوسف  – ٜٗٔالعراؼ 

وال داعػػي حلصػػر ا، وانتبػػه إىل دوضػػع سػػورة ءوسػػف أ ػػا  ( ٘ٔالعلػػق  – ٛٔءػػس  –
 (. ملَّْ  لَِئةوَ )  ابلواوالو يجلة اليت وردت 

(  َولََيُكػػػػو ً )  ( لََّيُكػػػػوُنةَّ  ) ( لُكػػػػوَنةَّ  ) دواضػػػػعضػػػػبط ا / ٖٓٚٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 
 (؟.لََنُكوَنةَّ )

ٱٱٱ(:ٚٚاةءة )النعاـ  يف سورة درة وا جلة ( لُكوَنةَّ  وردت ) / ٖٓٚٔاجلواب رقه 
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نبُّٱ
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ اك يق  ىق

ٱٱ(:ٕٗيف سورة فاطر اةءة ) درة وا جلة( وردت  لََّيُكونُةَّ أءضا )   خئ حئ جئ ٱُّٱٱ

 جح مج حج  مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة على ونضبطها َّ جخ مح
 زئ رئ ّٰ ٱُّٱٱٱٱ(:ٕٖيف سورة ءوسف اةءة ) درة وا جلة ( وردت َولََيُكو ً وأدا ) 

  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب  زب رب يئ ىئنئ مئ
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ مث زث رث

فيفهػػا يف لَُيْاػػَجَنةَّ دػػا الفػػرؽ بػػني تشػػجلءجل النػػوف يف   دلســة بيانيــة / يف اةءػػة  لََيُكػػو ً ْو
َة الصَّاِغرِءَة  لََيُكو ً وَ لَُيْاَجَنةَّ َولَِئة ملَّْ ءَػْفَعْ  َدا آُدرُُا  ) ( دة سورة ءوسف:ٕٖ)  (؟.دِّ

 ػػػ ا نػػػوف التوكيػػػجل  ( لَُيْاػػػَجَنةَّ  ) ػػػ ا نػػػوف التوكيػػػجل الوىل ثسيلػػػة والثانيػػػة خفيفػػػة، 
وادلعػػػروؼ يف اللغػػػة أف نػػػوف التوكيػػػجل   ػػػ ا نػػػوف التوكيػػػجل اخلفيفػػػة ( َولََيُكػػػو ً  )الثسيلػػػة و 



 ٕٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

الثسيلة آكجل دة اخلفيفة لف تكرار النوف ِبثابة تكػرار التوكيػجل. النػوف الثسيلػة  ػي عبػارة 
ثالث نو ت نوف الفع  الصلية ادلبنية على الفتح  ( لَُيْاَجَنةَّ  )عة نونني ففي الفع  

فػة ل مػا نػو ف فتكػرار النػوف ونوف التوكيجل الثسيلة ونػوف التوكيػجل الثسيلػة آكػجل دػة اخلفي
ِبثابػػة تكػػرار التوكيػػجل. سػػبب االختيػػار أ ػػا  ػػي أكػػجلت علػػى الاػػجة فجػػاءت ابلنػػوف 
الثسيلػػة فُاػػِجة،  ػػي مل تػػردا دػػة الصػػاغرءة وإ ػػا ترءػػجل سػػجنه. الصػػغار ءعػػ  ااخانػػة 
و ػػي ال ترءػػجل إ انتػػه وإ ػػا سػػجنه رِبػػا ءنفػػ  دػػا تطلبػػه. إذف نػػوف التوكيػػجل الثسيلػػة تػػو ي 

توكيػجل الفعػ  تػجلخ  علػى الفعػ  ادلضػارع بشػروط دعينػة وعلػى فعػ  الدػر. ويف سػػورة ب
َة الصَّاِغرِءةَ  لََيُكو ً وَ لَُيْاَجَنةَّ  )ءوسف اةءة  النوف نػوف التوكيػجل الػيت ْلػص الفعػ   ( دِّ

 للماتسب  والالـ  ي الـ الساه وليات الـ التوكيجل  نا.
ػَة الصَّػاِغرِءَة )َولَِئة ملَّْ ءَػْفَعْ  دَ  ) استطراد:  ءوسػف(( ٕٖا آُدػرُُا لَُيْاػَجَنةَّ َولََيُكػوً  دِّ

َولََيُكوً  )ومل ءلكجل وف الثسيلة ل ه أكيجل سياجنونه خطر ببايل أف لياجنة دلكجلة ابلن
َة الصَّاِغرِءةَ  لنه لة ءكوف دة الصػاغرءة فلػ لك جػاءت ِبػا بتناسػب دػع داػتسب   (دِّ

كونة دة الصغرءة ل ػا لػة تسػجلر عليػه وإ ػا تسػجلر علػى مل تس  لي عليه الاالـءوسف 
الاػػجة كمػػا أ ػػا لػػة تكػػوف  سيسػػة داػػتسبله وإ ػػا سيصػػ  عزءػػز دصػػر لػػة ءكػػوف دػػة 

 .(ي د.فاض  الاادرائ )الصاغرءة. 
 – ثالث دواضعالعراؼ  –النعاـ  يف الاور ) ست دراتفوردت  ( لََنُكوَنةَّ  أدا )
 -:(ءونس  –التوبة 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ زن رن مم ام  يل

 .األعراف َّخنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ -ٖ

 .األعراف َّ  خك حك جك مق حق



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕ٘ٚ 

  نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٗ
 يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب
 .األعراف َّ  اك يق ىق يف ىف

 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -٘
 .اتلِبة َّ  ين ىن

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٙ
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 .يِنس َّ يك  ىك
  الضبط /

العػراؼ وءػونس (، يف  ثلػع( يف ) النعػاـ و  رن مم امدواضػع )  ثالث -ٔ
 يق ىق يف( )يل ىل مل يك: )النجػػػػاةالنعػػػػاـ وءػػػػونس جػػػػاء قبلهمػػػػا 

(، وأدػػػػا يف  رن مم امُختمػػػت ) ( فاجعلهمػػػا عالدػػػة لػػػك أ ػػػا اك
 ( وااءتاء تاتوجب الشكر. ىف يث ىثالعراؼ )  ثلع

: جاء قبلهمػا يف ادلوضػعني إذا (حك جك مق العراؼ ) ثفو  أوؿيف  -ٕ
 يل ىل مل خلمل ءغفػػر ذلػػه ربػػه وءػػرزهه لصػػبحوا دػػة اخلاسػػرءة: ) 

 مف خف  حف جف مغ جغ، و ) الوؿ( يف  ىم مم خم حم جم
 جك مق ػػػػػػػا ُختمػػػػػػػت بػػػػػػػػػ ): فاجعلهػػػػػػػا عالدػػػػػػػة لػػػػػػػك أالثػػػػػػػاين( يف  حق

 (.حك
( و ػو الو يػجل  من)  الػواوالػ ي جػاء بػزايدة  الو يجلأدا دوضع التوبة فهو  -ٖ

(  زن(: سػػػبسها كلمػػػة )  ىن ننأءضػػػا الػػػ ي جػػػاء بعػػػجلا ) 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  ىن)  صاددنها دع  الصادنربط 



 ٕٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َقاَؿ اَي قَػْوـِ ِإيّنِ  ) ضبط دواضعا / ٖٔٚٔسلاؿ رقه 
 –النعػػػػاـ يف الاػػػػور ) دػػػػر ف ( قَػػػػاَؿ اَي قَػػػػػْوـِ ِإيّنِ  وردت ) / ٖٔٚٔرقػػػػه  اجلػػػػواب

 -(:نوح

 ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مي زي ري ٰى

 .ًِح َّ يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

(: ىف يث ىثوبعػػػجل ا يف نػػػوح )  ( زي ري ٰى بعػػػجل ا يف النعػػػاـ )
 .اعجلة الرتتيب اذلجائيق ( على ىثدة )  الالـ( قب   ٰىدة )  الباء

ْهػػػػُت  دػػػػا داللػػػػة اسػػػػه ااشػػػػارة   قولػػػػه تعػػػػاىل ) / ٕٖٚٔسػػػػلاؿ رقػػػػه  ِإيّنِ َوجَّ
 .﴾ النعاـ( ؟َٜٚفَطَر الاََّماَواِت َواْلَْرَض   لِلَِّ يَوْجِهَي 

ْهُت َوْجِهَي  )سيجل  إبرا يه بعجل دا عرؼ قاؿ  / ٕٖٚٔاجلواب رقه   لِلَِّ يِإيّنِ َوجَّ
للػ ي ولػيس (  ﴾ النعػاـَٜٚماَواِت َواْلَْرَض َ ِنيًفػا َوَدػا أََ  ِدػَة اْلُمْشػرِِكنَي  َفَطَر الاَّ 

إىل ال ي   ا يف البجلاءػة عنػجلدا كػاف ءبحػع عػة ربػه كػاف إىل هللا إىل ربػه اةف وصػ . 
( كمػا  لَِّ َدْة َأْسػَلَه َوْجَهػُه  ( وبني ) َوَدْة ُءْاِلْه َوْجَهُه ِإىَل الَِّ  ال ظ   ا الفرؽ بني )
( دػػة ال  ﴾ الصػػافاتَٜٜوقَػػاَؿ ِإيّنِ َذاِ ػػٌب ِإىَل َر ِّ َسػػيَػْهجِلءِة   قػػاؿ سػػيجل  إبػػرا يه )

ْهُت َوْجِهَي لِلَِّ ي )ءزاؿ يف الطرءق ويف اةخر وص     (. د. أزجل الكبياي)  .( َوجَّ
 (؟.الُّ  اءِإالَّ َأف َءشَ  - َر ِّ  ِإالَّ َأف َءَشاء) ضبط دواضعا / ٖٖٚٔسلاؿ رقه 
سبع  تكررت ( الُّ  ِإالَّ َأف َءَشاء ) الص  يف السرآف أف ترد / ٖٖٚٔاجلواب رقه 

 – ٙٚءوسف  – ٜٛالعراؼ  – ادلوضع الثاين ٔٔٔ يف الاور ) النعاـ درات
وال داعي حلصر ا،  ( ٜٕالتكوءر  – ٖٓاانااف  – ٙ٘ادلجلثر  – ٕٗالكهف 

فسط يف السرآف الكرمي  درة وا جلة( ال ي ورد  َر ِّ  َشاءِإالَّ أَف ءَ ولكة ضلصر دوضع ) 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 مخ جخمح جح مج حج مث  هت متخت حت ٱُّٱ (ٓٛيف سورة النعاـ اةءة )
  مغ جغمع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص  مس خس حس جس

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطه َّ حف جف

 ( جاءت أءضا بعجل ا يف نفس اةءة فاجعلها عالدة لك. حطأف كلمة )  وال ظ
 َوِسػػػعَ  ) ( ُكػػػ َّ َشػػْيٍء ِعْلًمػػػا َر ِّ  َوِسػػػعَ  ) اضػػػبط دواضػػع / ٖٗٚٔلاؿ رقػػػه سػػ
 ؟.( َشْيٍء ِعْلًما َأَ اَط ِبُك ِّ  ) ( ُك َّ َشْيٍء ِعْلًما َوِسعَ  ) ( ُك َّ َشْيٍء ِعْلًما َربػَُّنا

كػػ  وا ػػجلة دػػة  ػػ ا الصػػية وردت دػػرة وا ػػجلة يف السػػرآف  / ٖٗٚٔاجلػػواب رقػػه 
 -الكرمي وكما ءلي:

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت متخت حت ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حف جف  مغ معجغ جع مظ حط مض خضحض جض مص

 زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -ٕ
 ىق يفىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب نب مب
 .األعراف َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق

 .طٍ َّ  خي حي جي ٰه مه جههن من خن حن جن مم خم  حم  ٱُّٱ -ٖ
 مئ هي  مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خن  حن جن مم ٱُّٱ -ٗ

 .امطالق َّ لك  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ
  الضبط /

( الػػػػيت سػػػػبستها يف نفػػػػس اةءػػػػة، ويف  حطاربطهػػػػا دػػػػع )  ( حط مض يف النعػػػػاـ ) -ٔ
( اليت وردت قبلها وبعجل ا يف نفس   يت( اربطها دع )   يت ىتالعراؼ ) 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةاةءة على 

عػػراؼ ( أتػػت ابقصػػر صػػيغة يف سػػورة طػػه ) ول ػػا أقصػػر دػػة سػػوريت النعػػاـ وال -ٕ
 ( يف اةءة. حط( ومل أيت فيها كلمة ) حي جي ٰه مه)

( و  ا أتت يف أخر آءة دة سورة الطػالؽ، ونػربط  هش مش هس مسأدا )  -ٖ



 ٕٓٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

قاعجلة ربط  ػرؼ دػة ادلوضػع على  الؽطالطاء ( دع  مسدة ) الطاء 
 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

يف  ( َأْشػػرَْكُتهْ  َدػػا َأَخػػاؼُ  - فَ ُتْشػػرُِكو  َدػػا َأَخػػاؼُ  ضػػبط )ا / ٖ٘ٚٔسػػلاؿ رقػػه 
 ؟.سورة النعاـ

 -اةايت  ي: / ٖ٘ٚٔاجلواب رقه 

 خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت متخت حت ٹٱٹٱُّٱ
 خف حف جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص  مس
 حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف
 .٨١ – ٨٠األًعام/  َّ  مه جه هن من خنحن جن مم خم

  الضبط /
 ( خس )  ءدنهػػػا دػػػع  التػػػاءبط ( نػػػر  مثسػػػبسها )  الوؿيف ادلوضػػػع 

( وكلمػػػة  مق حق مف)  الثػػػاين، ويف ادلوضػػػع جلة ادلوافسػػػة واجملػػػاورةقاعػػػعلػػػى 
 حق مف خفيف نفػػس اةءػػة فلػػة تلتػػبس عليػػك )  دػػرتني( تكػػررت مق)

 (...... مك لك خك حك  جك مق
 (؟. ََْاُفوفَ  الَ  - ََْاُفوفَ  َوالَ  ) ضبط دواضعا / ٖٙٚٔسلاؿ رقه 

دػػػػرة وا ػػػػجلة دػػػة  ػػػػ ا الكلمػػػػات وردت  ةوا ػػػػجلكػػػػ  /  ٖٙٚٔاجلػػػواب رقػػػػه 
 -فسط:

 مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مه جه هن من خنحن جن مم خم حمجم  هل

 جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٕ
 مض خض حض جض خصمص حص  مس خس حس جس مخ
 .امفتح َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٙٔ 

  الضبط /
 للاػػػػورة الػػػػزايدة قاعػػػػجلةعلػػػػى  ونضػػػػبطها ( حك  جك ) الػػػػواوبػػػػزايدة  النعػػػػاـيف  -ٔ

 .لطوؿا
(  خكدػػة )  النػػوفو  اذلمػػزة( نػػربط  مك لك خكبعػػجل ا يف النعػػاـ )  -ٕ

( نػػربط  مض خض حض جضعاـ، وبعػػجل ا يف الفػػتح ) أندػػة الػػػ النػػوفو اذلمػػزة دػػع 
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع ادلتشػابه على تح فالفاء ( دع  جضدة ) الفاء 

 .دع  رؼ دة اسه الاورة
 ؟.يف السرآف الكرمي ( اْلَفرِءَسنْيِ  ) أءة وردت كلمة / ٖٚٚٔلاؿ رقه س

 ود  –يف الاور ) النعاـ  ثالث درات ( اْلَفرِءَسنْيِ  وردت ) / ٖٚٚٔاجلواب رقه 
 -:( دة النعاـ لػ  ود ودرمي فرءسني: ) ابجلملة اانشائية ونضبطها ( درمي -

 مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مه جه هن من حنخن جن مم خم حمجم  هل

 رن ممام يل ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ من  زن َ. 

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٖ
 .مريه َّ مت خت حت جت

  الضبط /
نعاـ، وبعجل ا أالػ مهزة( دع  جندة )  اذلمزةنربط  ( حن جن بعجل ا يف النعاـ )

د، و  ػ واوادلتتاليػة دػع  الػواوات(  نػربط  يك ىك مك  لكيف  ود ) 
اليػاء ( دػع  هب دػة ) الػراءو  اليػاء( نػربط  خت حت جت هبوبعػجل ا يف دػرمي ) 

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةه على ػرءدة د الراءو 
 
 



 ٕٕٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َوُ ه دُّْهَتجُلوفَ  ) ضبط دواضعا / ٖٛٚٔلاؿ رقه س
 –النعػػػػػاـ يف الاػػػػػور ) دػػػػػر ف ( َوُ ػػػػػه دُّْهتَػػػػػجُلوفَ  وردت ) / ٖٛٚٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:ءس

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه مهىه  جه ين ىن من
 .٨٣ – ٨٢األًعام/  َّ  ٰى ٰر

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ٱُّٱ -ٕ
 .٢٢ – ٢١يس/  َّ حج مث هت

  الضبط /
 مبوبعػػجل ا يف ءػػس ) ( مه  جه ين ىن من خن بعػػجل ا يف النعػػاـ )

(  هب مبدػة )  ادليه( قب   خندة )  التاء(: مث هت مت  خت حت جت هب
 دة الكلمتني. لواوا، طبعا بعجل  رؼ قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى 
 (؟. َعَلى قَػْوِدهِ  ) كه درة وردت / ٜٖٚٔلاؿ رقه س

 –يف الاػػػور ) النعػػػاـ  أربػػػع دػػػرات ( َعلَػػػى قَػْوِدػػػهِ  وردت ) / ٜٖٚٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -:( أنعاـ درمي وقصة ءس: ) ابجلملة اانشائية ونضبطها (ءس  –السصص  –درمي 

 يي ىي خيمي حي جي يه مهىه  جه ين ىن من خن ُّٱ -ٔ
 .اماألًع َّ  ٰى ٰر ٰذ

 .مريه َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس ٱُّٱ -ٕ
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٖ

 .املصص َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 .يس َّ ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
( دػع  يهدػة )  العػنيو  النػوفنربط  ( خي حي جي يه بعجل ا يف النعاـ ) -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٙ 

 الػػراءو ادلػػيه نػػربط  ( جض مصاـ، وبعػػجل ا يف دػػرمي ) نعػػدػػة ال العػػنيو  النػػوف
( دػة  ػو؟؟ رئ ّٰمي، وبعػجل ا يف السصػص ) دػر دة  الراءو ادليه دنهما دع 

أكيجل قاروف: فنربط السػاؼ دػة قػاروف دػع قػاؼ السصػص و ػو الو يػجل ادلعػ  
( جن يم ىم مم خم حم، وبعػػػػجل ا يف ءػػػػس )يف زءنتػػػػه أتػػػػت يف السػػػػرآف
علػػى الػ ي ُت ضػبطه  ، وكػ سءػسػػني ( دػع  جننػربط الاػني دػة كلمػة ) 

 .جلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةقاع
(: يف دػػرمي ادلسصػػود بػػه زكػػراي عليػػه الاػػالـ، ويف  مسقبلهػػا يف دػػرمي والسصػػص )  -ٕ

 السصص ادلسصود قاروف.
 (؟. نَػْرَفُع َدَرَجاٍت دَّة نََّشاء ) ضبط دواضعا / ٓٗٚٔلاؿ رقه س

النعػاـ يف الاػور ) در ف ( نََّشاء نَػْرَفُع َدَرَجاٍت دَّة وردت ) / ٓٗٚٔاجلواب رقه 
 -(:ءوسف –

 يي ىي خيمي حي جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  ٰى ٰر ٰذ

 ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٕ
 جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ميزي
ِشف َّ مح جح مج حج مث هت  ختمت حت  .ي

  الضبط /
( دػػػع  ىيدػػة )  النػػوفو  اذلمػػػزةنػػربط  ( ٰر ٰذ يي ىي بعػػجل ا يف النعػػاـ )

( نػػػربط  جح مج حج مث هتعاـ، وبعػػػجل ا يف ءوسػػػف ) ػأندػػػة الػػػ النػػػوفو  اذلمػػػزة
قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع علػى  فسو ء الفاءو  الواو( دع  هتدة )  الفاءو  الواو

 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة



 ٕٗٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ِ ِكػػػيهٌ  ِإنَّػػػهُ )  ( َ ِكػػػيٌه َعلِػػػيهٌ  ِإفَّ َربَّػػػكَ  ) بط دواضػػػعضػػػا / ٔٗٚٔلاؿ رقػػػه سػػػ
 ؟.( َعِليهٌ ِ ِكيٌه ( )  َعِليهٌ 

 -:كالمها يف النعاـ در ف ( َ ِكيٌه َعِليهٌ  ِإفَّ رَبَّكَ  وردت ) / ٔٗٚٔاجلواب رقه 

 يي ىي ميخي حي جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  ٰى ٰر ٰذ

  ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ

 ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 .األًعام َّ خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي

 -احلجر (: – ادلوضع الثاينيف ) النعاـ  درتنيفوردت أءضا  ( َعِليهٌ  هٌ ِ ِكي ِإنَّهُ  أدا )
 ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٔ

 ىت  نت متزت رت يبىب نب مب زب  رب يئ
 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت
 .األًعام َّ من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك

 حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٕ
 .احلجر َّ هت مت خت

  الضبط /
 حبوبعػػػػجل ا يف احلجػػػػر )  ( يث ىث نث مث زث )بعػػػػجل ا يف النعػػػػاـ 

( حبدػػػة ) الػػػواو( قبػػ   زثدػػػة )  السػػاؼ(:  مت خت حت جت هب  مب خب
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى 

درة ( فوردت  إِنَّهُ  - ِإفَّ َربَّكَ ( وليس قبلها شيء شلا ُت ذكرا )  ِ ِكيٌه َعِليهٌ وأدا ) 
 َّ ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ُّٱ(: ٙيف سورة النم  اةءة ) وا جلة

 ، وت كر أ ا أتت يف بجلاءة سورة النم .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ضبطهاون



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٙ٘ 

 ثالثيف السرآف الكرمي ) النعاـ  درات مخس( وردت  ِ ِكيٌه َعِليهٌ ) اخلالصة / 
دة النعاـ يف  جر  ثالثةٌ : ) ابجلملة اانشائية ونضبطهاالنم  (  -احلجر – دواضع
 (. النم 

( واليت تكررت  ِ ِكيهٌ  َعِليهٌ   ا ادلواضع اليت ذكرت أتت ) فيما عجلا  مالحظة /
 درة وال داعي حلصر ا.  ٘ٔ

 فائدة /
يف أواخػػر النعػػاـ  دػػرات ثػػالثتػػرددت يف النعػػاـ بصػػور سلتلفػػة  ( ِ ِكػػيٌه َعلِػػيهٌ )

( ِ ِكػيهٌ  َعلِػيهٌ (، أدػا ) ِ ِكػيهٌ )  ، والفسيه ال بػجل أف ءكػوف  كيًمػا فسػجلـداائ  فسهية
دػػرات سػػورة ءوسػػف دبنيػػة علػػى العلػػه  يػػع  ثػػالثءوسػػف بصػػور سلتلفػػة  تػػرددت يف

 (. َعِليهٌ )  تردد لفظ العله سبًعا وعشرءة درة فسجلـ
َنا َلُه ِإْسَحَق َوءَػْعُسوبَ  ) ضبط دواضعا / ٕٗٚٔلاؿ رقه س  (؟. َوَوَ بػْ

نَػػػا لَػػػُه ِإْسػػػَحَق َوءَػْعُسػػػوبَ  وردت ) / ٕٗٚٔاجلػػػواب رقػػػه   يف ثػػػالث دػػػرات  ( َوَوَ بػْ
الػػػ ي جػػػاء بعػػػجل ا يف ادلواضػػػع  ونضػػػبط (العنكبػػػوت  –النبيػػػاء  –الاػػػور ) النعػػػاـ 

 -:( على الرتتيب ُكاًل  جلءنا  فلًة وجعلنا: ) اجلملة اانشائيةالثالث ب ا 

 مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٔ
 يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب

 .األًعام َّ  زث رث
 .األًبياء َّ  خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ  ٱُّٱ -ٕ
 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك  ُّٱ -ٖ

 .امعٌكبِت َّ جئ  يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن
َناجاءت )  مالحظة / يف سورة درمي اةءة  بواو وا جلة(  َلُه ِإْسَحَق َوءَػْعُسوبَ  َوَ بػْ

 جم هل ملخل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف ٱُّٱ(:ٜٗ)



 ٕٙٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وسورة درمي  ي  الاور الطوءلةيف  جاءت الواوعلى أفَّ زايدة  ونضبطها َّ  خم حم
َناالعنكبوت ( فجاءت )  –النبياء  –) النعاـ الثالثة لاور اقصر دة ا  بواو(  َوَ بػْ

عنكبوت ( بجلأت ال –ػأنبياء ال –ػأنعاـ ال)  الثالث، وأءضا ال ظ أَساء الاور وا جلة
َنا)  الواو( فأتت بزايدة  اؿبػ )   واوفأتت بال  اؿ التعرءف( بينما درمي بجلوف  َوَوَ بػْ

َنا)  (.َوَ بػْ

 (؟. َونُوً ا ) كه درة وردت / ٖٗٚٔلاؿ رقه س
-آؿ عمػػػراف يف الاػػػور )  ثػػػالث دػػرات ( َونُوً ػػا وردت ) / ٖٗٚٔاجلػػواب رقػػػه 

 -(: النبياء –النعاـ 

 .عىران آل َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -ٔ
 مب زب يئرب ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٕ

 يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب
 .األًعام َّ  زث رث

 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٖ
 .األًبياء َّ مث زث

  الضبط /
 آؿ( اسػػػػه الاػػػػورة  اؿ( دػػػػع )  اؿنػػػػربط )  ( مك لك ) آؿ عمػػػػرافبعػػػػجل ا يف 

 ىئ نئاف، وبعػجل ا يف النعػاـ )ر عمػ راء( دػع  مكدة )  الراءعمراف، وك ا نربط 
( رت يب ىب نب( دع ديه النعاـ، وبعػجل ا يف النبيػاء ) ىئ( نربط ادليه دة ) يئ
قاعجلة ربط  رؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع على  ءلنبياا مهزة( دع نبدة ) اذلمزةنربط 

 . رؼ دة اسه الاورة
 ؟.اضبط ترتيب النبياء يف سورة النعاـ / ٗٗٚٔلاؿ رقه س

 -اةايت  ي: / ٗٗٚٔاجلواب رقه 
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 زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ
 يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب

 لك  اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث  زث رث
 .٨٦ – ٨٤/ األًعام َّ رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك

  الضبط /
واشػػرتكوا بػػػػ  ػػريف  ( كالمهػػا ُدبتلػػى َوءُوُسػػفَ  َوأَءُّػػوبَ ( أب وابنػػه، ) َداُووَد َوُسػػَلْيَماَف ) 
 ( إخوة.َوُدوَسى َوَ اُروَف ( بينهما، بعجلمها ) ءُو)

وال تناى أف عليهه الاالـ،  عياى تهوابة خال ( أب وابنهَوزََكرايَّ َوََيََْي َوِعيَاى ) 
 ( ابلخ . َوإِْلَياسَ  اليهه )تضه 

( واشػرتكت كلهػا  اليػاء – العػني – الاػني( اشػرتكوا    ػروؼ )  َواْلَيَاعَ  َوِإَْسَاِعي َ ) 
 فيهما. الواو( ورود  َوُلوطًا َوءُوُنسَ ( أءضاً، )  َوءُوُنسَ دع )  الانييف 

ف يف اآلايت ما داللة تعدد األنبياء يف سـورة األنعـام وتعـدد الوصـ / ٔ دلسة بيانية
 -:( يالاادرائ د.فاض   ) ؟ٙٛ – ٖٛ

نَػػػا لَػػػُه ِإْسػػػَحاَؽ َوءَػْعُسػػػوَب ُكػػػالِّ َ ػػػجَلءْػَنا ) قػػػاؿ تعػػػاىل  ذكػػػر أنػػػه أنعػػػه علػػػيهه  ( َوَوَ بػْ
ابذلجلاءة، ونو اً  جلاا وك لك داوود أصبح قائجلاً وصار دلكاً، سػليماف و بػه هللا دلكػاً 

لػػه ودثلػػه دعهػػه وآ ا دػػااًل كثػػراً، ءوسػػف ال ءنبغػػي ل ػػجل دػػة بعػػجلا، أءػػوب آ ا هللا أ 
صػػػار عزءػػػز دصػػػر، دوسػػػى و ػػػاروف أكردهمػػػا هللا ابلرسػػػالة ونصػػػرمها علػػػى فرعػػػوف أدػػػا 

وكػػػ لك صلػػػزي  )ءعسػػوب أبػػػو السػػػباط و ػػػو أبػػػو العزءػػػز وابنػػه رفعػػػه علػػػى العػػػرش قػػػاؿ 
 لف هللا تعاىل جازا ه كلهه، اتاة جيزءه كما جزى  لالء. ( اتانني

زكػراي قُتػػ ، (  (َ٘ٛوزََكػرايَّ َوََيْػََي َوِعيَاػى َوإِْليَػاَس ُكػ ّّ ِدػَة الصَّػاحلِِنَي ) )بعػجل ا قػاؿ 
َيَي قُت ، عيس  اولوا قتله، إلياس طلبه ادللك فهرب إىل اجلباؿ فال ءاػتوي أف خيػته 

  (. وك  دة الصاحلني )اةءة ب ك لك صلزي اتانني وإ ا قاؿ 
اَساعيػػ  مل ( (َٙٛوءُػػوُنَس َوُلوطًػػا وَُكػػالِّ َفضَّػػْلَنا َعلَػػى اْلَعػػاَلِمنَي ) َوِإَْسَاِعيػػَ  َواْلَيَاػػعَ  )
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ءكة دلكاً وإ ا جاء فسط برسالة، إَساعي  والياع وءونس ولوطاً مل ءصبهه دا أصػاب 
اةخػرءة دػػة الذى ومل ءنػػالوا دػػة ادللػػك دػػا  لػػه اةخػػروف إ ػػا أكػػردهه هللا تعػػاىل فسػػاؿ 

أعطػػػا ه وصػػػفاً آخػػػر ووسػػػاـ عػػػايل و ػػػو التفضػػػي  علػػػى  (نيوكػػال فضػػػلنا علػػػى العػػػادل)
 (وكػال فضػػلنا علػى العػػادلني)العػادلني مل ءػ كر دػػا جيػزءهه بػه فهػػه لياػوا دلوكػاً وإ ػػا قػاؿ 

 إذف ك  خامة دناسبة دلا ورد دة رلموعة النبياء ادل كورءة ال ءة تتحجلث عنهه.
يوجـد هبـا ترتيـب  ٚٛو ٙٛو ٘ٛ ٗٛو ٖٛسـورة األنعـام اآليـة  / ٕدلسة بيانيـة 

 -:( يد.فاض  الاادرائ ) ذلذا الرتتيب؟ معني لؤلنبياء والرسل فهل من دلسة بيانية
َناَ ا إِبْػرَاِ يَه َعَلى قَػْوِدِه نَػْرَفُع َدَرَجاٍت دَّة نََّشػاء ِإفَّ رَبَّػَك َ ِكػيٌه  ) تُػَنا آتَػيػْ َوتِْلَك ُ جَّ
نَػا لَػُه ِإْسػَحَق َوءَػعْ ( ٖٛ) َعلِػيهٌ  ُسػػوَب ُكػالِّ َ ػجَلءْػَنا َونُوً ػا َ ػػجَلءْػَنا ِدػة قَػْبػُ  َوِدػة ُذرِّءَّتِػػِه َوَوَ بػْ

( ٗٛ) َداُووَد َوُسػػػَلْيَماَف َوأَءُّػػػوَب َوءُوُسػػػَف َوُدوَسػػػى َوَ ػػػاُروَف وََكػػػَ ِلَك صَلْػػػزِي اْلُمْحِاػػػِننيَ 
َة الصَّاحلِِنيَ  اِعيَ  َواْلَيَاػَع َوءُػوُنَس َوُلوطًػا َوِإَسَْ ( ٘ٛ) َوزََكرايَّ َوََيََْي َوِعيَاى َوإِْلَياَس ُك ّّ دِّ

 ( النعاـ(   ا اةايت ودا ذكر دة الرس  والنبياء. ٙٛ) وَُكالِّ فضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 
 : ناؾ ناػق دػنظه يف الرتتيػب أف ءػ كر ثالثػة أنبيػاء مث ءعػود إىل دػة  ػو أقػجلـأواًل 

(. ذكػػر داوود  وً ػػا َ ػػجَلءْػَنا ِدػػة قَػْبػػ ُ َونُ  دػػثاًل إبػػرا يه، إسػػحق، ءعسػػوب مث ذكػػر نو ػػاً )
سليماف وأءوب مث ذكر دة  و أقجلـ دنهه و و ءوسف ودوسى و اروف،  ػلالء أقػجلـ. 
ذكر زكراي وَيَي وعياى مث ذكػر إليػاس و ػو قبػ  عياػى وَيػَي، ذكػر إَساعيػ  والياػع 
وءػػونس وذكػػر لػػوط و ػػو أقػػجلـ دػػة إَساعيػػ  ودػػة ءػػونس ودػػة الياػػع.  ػػ ا دػػة  يػػع 

 ءبسى الرتتيب:إذف   ا الناق درتب وفق خطة واضحة،  الناق.
 إبرا يه وإسحق وءعسوب بنّوة، إبرا يه الب وإسحق وءعسوب أبناء. -
 بنّوة ودلك. داوود وسليماف -
( أ ػػجلمها الغػػػ   نِْعػػَه اْلَعْبػػػجُل إِنَّػػُه َأوَّابٌ  كالمهػػا قػػػاؿ هللا فيهمػػا )  سػػليماف وأءػػوب -

 والشكر والصِب مجاع ااْياف. الشاكر واةخر الفس  الصابر.
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 كالمها أنعه هللا عليه بعجل االبتالء وأصابه الرخاء بعجل الشجلة.   أءوب وءوسف -
تُػلُػوْا  كالمها رسوؿ ولكػة كالمهػا إئُتمػر عليػه لُيستػ ، ءوسػف )  ءوسف ودوسى - اقػْ

أَلَ أيََْمِػُروَف بِػَك َقاَؿ اَي ُدوَسى ِإفَّ اْلَمػ ( ودوسى ) ( ءوسفٜ)ءُوُسَف َأِو اْطَرُ وُا أَْرًضا 
(، كالمهػػػا خػػػرج دػػػة أ لػػػه  ( السصػػػصٕٓ) لِيَػْستُػلُػػػوَؾ فَػػػاْخرُْج ِإيّنِ لَػػػَك ِدػػػَة النَّاِصػػػِحنيَ 

ُدكر اً، ءوسف ألسوا يف غيابت اجلب وعاش يف دصر غرءباً وك لك دوسػى خػرج دػة 
دصػر دكر ػاً وكالمهػا ُكفػ  يف بيػت عظػيه دػة العظمػاء، سػيجل  ءوسػف ُكفػ  يف بيػػت 

لعزءػػز وسػػيجل  دوسػػى يف قصػػر فرعػػوف. إذف أكثػػر دػػة دناسػػبة، والعالقػػة بػػني ءوسػػف ا
 ودوسى عالقة دقيسة .

ااخػوة والرسػالة ،  ػاروف أكػِب لكػة دػات قبػ  دوسػى . ػاروف  دوسػى و ػاروف -
( الرسػػػوؿ دعػػػه رسػػػالة ولػػػيس  ( طػػػهٚٗ) َفْأتِيَػػػاُا فَػُسػػػواَل ِإ َّ َرُسػػػواَل رَبِّػػػكَ  نػػػب ورسػػػوؿ )

 تاب، نفس رسالة دوسى ءبلغها لكة كالمها رسوؿ .ابلضرورة ك
 البنوة، َيَي ابة زكراي.  زكراي وَيَي -
كالمها داتغرب الوالدة،   ا دة أـ عسيه ورج  كب  وعياى دة   َيَي وعياى -

 دوف أب ومها أبناء خالة.
عياى خامة الناب دة ولجل إسحق، بعجل عياى انتهت الالالة وستأيت سلالة 

أ ػػػى الالاػػػلة الوىل وسػػػتأيت سلاػػػلة اػػػى  ػػػو احلػػػجل الفاصػػػ ، اةف أخػػػرى، إذف عي
 أخرى:
و ػػو دػػة ولػجل إَساعيػػ  ، سػػيجل  إَساعيػػ  أكػِب لكنػػه دػػا وضػػعه قبػػ   إليػػاسذكػر  -

إليػػاس، ذكػػرا بعػػجل عياػػى لف الكتػػب ااسػػرائيلية تػػ كر أف كمػػا أف عياػػى طػػرد فرفعػػه 
مهػػػا  إذفأنػػػه رُفِػػػع إىل الاػػػماء، ربنػػػا فأءضػػػاً إليػػػاس طُػػػرِد وذُكػػػر يف الكتػػػب ااسػػػرائليلة 

 دتشاباف. 
   ا أخو إسحق دة  اجر،   ا سلالة أخرى. إَساعي  -
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بعجلا خليفة يف النبوة و ػو صػا ب إليػاس ودائمػاً يف السػرآف عنػجلدا ءػ كر  الياع -
 الياع ءابسه ب كر إَساعي ، سلالة أخرى. 

يه عّمػه، إذف لػيس كالمهػا لياػا دػة ذرءػة إبػرا يه، قاػه ءسػوؿ إبػرا   ءونس ولوط -
دة ذرءته. ءونس ولوط كالمهػا خػرج َيمػ   ػّه الػجلعوة ءػونس خػرج دغاضػباً َيمػ   ػّه 

 الجلعوة ولوط خرج دهاجر إىل ربه. 
 بػػجلأت ابلػػ ا ب إىل ربػػه و ػػو سػػيجل  إبػػرا يهنال ػػظ كػػ   ػػ ا الزدػػرة دػػة النبيػػاء 

وختمػت ابدلهػػاجر إىل ربػه و ػػو ( الصػػافات( ٜٜ) َوقَػاَؿ ِإيّنِ َذاِ ػػٌب ِإىَل َر ِّ َسػيَػْهجِلءةِ )
( العنكبوت(. بجلئت ابل ا ب إىل ربػه وختمػت ٕٙ) ِإيّنِ ُدَهاِجٌر ِإىَل َر ِّ ) سيجل  لوط

 ابدلهاجر إىل ربه.
 -أما ضبط خواتيم اآلايت الثالث فكما يلي:

 -الطريقة األوى:
بسولػه رلموعػات: اجملموعػة الوىل  ا ػا  ثػالثفسجل قامها هللا سبحانه وتعػاىل إىل 

ػػَة الصَّػػاحلِِنيَ  ( واجملموعػػة الثانيػػة  ا ػػا )وََكػػَ ِلَك صَلْػػزِي اْلُمْحِاػػِننيَ ) ( واجملموعػػة  ُكػػ ّّ دِّ
َداُووَد َوُسػَلْيَماَف َوأَءُّػوَب ) اجملموعػة الوىل : ( وَُكالِّ فضَّػْلَنا َعلَػى اْلَعػاَلِمنيَ  الثالثة  ا ا )

 أءػػػوبأنبيػػػاء دلػػػوؾ،  سػػػليمافو داوود ا ءلػػػي: َمعهػػػه دػػػ(  َوءُوُسػػػَف َوُدوَسػػػى َوَ ػػػاُروفَ 
أنبيػػاء  ػػاكمني علػػى قػػودهه فتػػجلىل دػػة   ػػاروفو دوسػػى أدػػراء ابتلػػوا فصػػِبوا،  ءوسػػفو 

لػػك أدػػا إذا أخػػ   ا ابدلسلػػوب دوسػػى و ػػاروف 
ُ
الدن إىل العلػػى ابلناػػبة للحكػػه وادل

لجلرجػة أفض  النبيػاء وأءػوب وءوسػف أفضػ  داوود وسػليماف وداوود وسػليماف أيتػوا اب
وََكػػَ ِلَك  الثالثػة و ػػلالء الاػػتة كلهػػه أ اػنوا أداء دػػا أنػػيط بػػه فسػاؿ سػػبحانه وتعػػاىل )

 لالء الربعة اشتهروا وعرفػوا (  َوزََكرايَّ َوََيََْي َوِعيَاى َوإِْلَياسَ ) (. أدا  صَلْزِي اْلُمْحِاِننيَ 
ُك ّّ اءة اةءة عنهه )ابلعزوؼ عة الجلنيا وكانوا دة الزا جلءة فساؿ سبحانه وتعاىل يف  

َة الصَّاحلِِنيَ  كلهػه أرسػلوا إىل أدػه صػغ ة (  َوِإَْسَاِعيػَ  َواْلَيَاػَع َوءُػوُنَس َوُلوطًػا) (. أدا دِّ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚٔ 

إىل أ ػػػ  سػػػجلـو  لػػػوطإىل نينػػػوى،  ءػػػونسإىل بػػػ  ُجػػػر ه،  إَساعيػػػ وأدػػػه غػػػ  أشلهػػػه، 
، وأءضػا ال ػظ وانتبػه أف ( َلِمنيَ اْلَعػا وَُكالِّ فضَّْلَنا َعلَػى وعمورءة فساؿ سبحانه وتعاىل )

مل ءصػيبهه  مل ءكونػو دلوكػا فسػجل كػانو يف الرسػاله )(  َوِإَْسَاِعيَ  َواْلَيَاَع َوءُوُنَس َوُلوطًا) 
صػػػاب اةخػػػرءة دػػػة الذى ومل ءنػػػاذله دػػػا ؿ اةخػػػرءة دػػػة ادلػػػاؿ وادللػػػك.. ولكػػػة أ دػػػا

ءة مل ءبق ذلػه فيمػا بػني اخللػق أكردهه هللا لف فضلهه على عامل زدا ه و ه النبياء ال 
 وهللا أعلى وأعله.  أتباع وأشياع ،

 -(: ادلوافقة واجملاورةالثانية: طريقة الربط ابحلروف ) الطريقة 
 زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ

 يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب
 لك  اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث  زث رث

 .٨٦ – ٨٤األًعام/  َّ رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك
  الضبط /

(: الو يػػػػػػجلة جػػػػػػاء فيهػػػػػػا رث يت ىت: ) (ٗٛ) اةءػػػػػػةُختمػػػػػػت  -ٔ
( لنػػػػه ُت ذكػػػػر عػػػػجلد  ىل( و )  يف( و ػػػػي أطػػػػوؿ دػػػػة ) ىت)

أنبيػاء(، بينمػا اةءتػني الػيت بعػجل ا عػجلد ه  ٜأكثر دة النبياء يف  ػ ا اةءػة )
(ٗ.) 

 - َّ)  سػػػػػني( دػػػػػع  رثدػػػػػة كلمػػػػػة )  الاػػػػػني: نػػػػػربط الوىلاةءػػػػػة  -ٕ
 (. زت رت - ىب

 (. نث)   اءدنها دع  ءاحلا( نربط  يق: ) الثانيةاةءة  -ٖ
 (. مك لك( نربط العني دنها دع عني )  مم: ) الثالثةاةءة  -ٗ

فسط يف السرآف خارج سورة  درتني( عليه الاالـ ذكر  ءوسفاسه )  مالحظة /
 مل خل ٱُّٱ(:ٖٗ( ويف سورة غافر اةءة ) ٗٛءوسف: يف النعاـ ) اةءة 



 ٕٕٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه
 عليهمػػػػا الاػػػػػالـ ( َداُووَد َوُسػػػػَلْيَمافَ كػػػػه دػػػػرة وردت )  / ٘ٗٚٔلاؿ رقػػػػه سػػػػ
 ؟.دسرتنة
يف الاور ) النعاـ  درات ثالث(  َداُووَد َوُسَلْيَمافَ وردت )  / ٘ٗٚٔاجلواب رقه     
    -النم  (: -النبياء  –
 مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -ٔ

 يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب
 .األًعام َّ  زث رث

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

 .األًبياء َّ  ىي ني مي

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىهمه جه ين ىن من ُّٱ -ٖ
 .انلىل َّ  ٌّ ٰى

  الضبط /
 أتت دسرتنة دع أنبياء أخرءة، بينما يف النبياء والنم  فسط  ه.يف النعاـ  -ٔ
دنهػا الػواو : نػربط الػواو( بػزايدة  يلدوضع النبياء ) و ػو الوسػط ( جػاءت )  -ٕ

 سط.و الواو ع د
 ؟.( عليه الاالـ أَءُّوبكه درة ذُكر اسه النب )  / ٙٗٚٔلاؿ رقه س

يف السػرآف  أربػع دػرات( عليػه الاػالـ  أَءُّوبورد اسه النب )  / ٙٗٚٔاجلواب رقه 
: ابجلملػة اانشػائية ونضػبطهاص (  –النبياء  –النعاـ  –الكرمي يف الاور ) النااء 

 -(: ـ صادنااء النبياء ذله أنعا) 

 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٚ 

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 .امنصاء َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي

 مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٕ
 يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب

 .األًعام َّ  زث رث
 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ -ٖ

 .األًبياء َّ  يي ىي
 .ص َّ مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
) الناػػاء والنعػػاـ ( أتػػى دسػػرت  دػػع غػػ ا دػػة النبيػػاء، النصػػف الوؿ دػػة السػػرآف  -ٔ

 بينما يف النصف الثاين ) النبياء و ص ( جاء ذكرا لو جلا.
، واو( عػجلا ادلوضػػع الخػ  ) سػورة ص ( جػاء بػػال  يب)  ابلػواوكػ  ادلواضػع  -ٕ

واسػه الاػورة دػة  ػرؼ وا ػػجل ) ص ( وابقػي الاػور اَسائهػا أطػوؿ فاجعلهػػا 
 هل)  واو(، وأءضا لنػه سػبستها  حم)  واوص بال  عالدة لك أنه يف سورة

 ( فله تتكرر. حم جم
 ؟.( عليهما الاالـ دسرتنني ُدوَسى َوَ اُروفَ أءة ورد )  / ٚٗٚٔلاؿ رقه س

( عليهمػػػا الاػػػػالـ دسرتنػػػػني يف  ُدوَسػػػى َوَ ػػػػاُروفَ ورد ) /  ٚٗٚٔاجلػػػواب رقػػػػه 
 –النبيػاء  –نس ءػو  –العػراؼ  –يف الاػور ) النعػاـ  درات سبعالسرآف الكرمي 

 -(: دوضعافالصافات  –الشعراء 

 مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٔ
 يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب

 .األًعام َّ  زث رث
 .١٢٢ – ١٢١األعراف/  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ



 ٕٗٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ  -ٖ
 .يِنس َّ  مس خس حس

 .األًبياء َّ نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٗ
 .٤٨ – ٤٧ الشعراء/ َّ يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -٘
 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك ٱُّٱ -ٙ

 .١١٥ – ١١٤الصافات/  َّ من  زن
 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ  ٱُّٱ -ٚ

 .١٢٠ – ١١٩الصافات/  َّ خت  حت
  الضبط /

 .واووابقي ادلواضع بال  ( زت ) ابلواوال ي جاء  الو يجلادلوضع يف النعاـ  -ٔ
 حم * يل ىل مل خلتطابسػػػت مادػػػاً اةءتػػػني يف العػػػراؼ والشػػػعراء: )  -ٕ

يف اسػػػػػه  اللػػػػػفو  الػػػػػراءو العػػػػػني (، وال ػػػػػظ اشػػػػػرتاؾ  ػػػػػروؼ  مم خم
 ء ( فاجعلها عالدة لك.عراالش –ؼ عراالاورتني ) ال

 الثػػػػاين( و  ىل مل  يك ىك مك لك)  الوؿيف الصػػػػافات: دوضػػػػعنيلػػػػجلءنا  -ٖ
الػواو ( دػع  لكدػة )  الالـو  الواو(: نربط  خت  حت جت هب مب)
( مبدػة كلمػة )لف ادلجل أ( ونربط  أقصجل به ادلوضع الوؿ)  وؿدة أ الالـو 

( علػى قاعػجلة ادلوضػع  أقصػجل بػه ادلوضػع الثػاينين ) دػة كلمػة ثألف ادلػجل دع 
 .الثاينو  الوؿ

يف السرآف يف سورة طه  دوضع وا جل( يف  مك( على )  لكتسجلـ )  مالحظة /
على  ونضبطها َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ُّٱ(: ٓٚاةءة )

 (. رةسجود الاح، ) قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة

 ِإ َّ َكَ ِلكَ ( )  صَلِْزي اْلُمْحِاِننيَ  وََكَ ِلكَ دواضع ) اضبط  / ٛٗٚٔلاؿ رقه س



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚ٘ 

 ؟.( صَلِْزي اْلُمْحِاِننيَ  َكَ ِلكَ ( )  صَلِْزي اْلُمْحِاِننيَ 
يف  دػػرات ثػػالث( فػػوردت  صَلْػػزِي اْلُمْحِاػػِننيَ  وََكػػَ ِلكَ أدػػا )  / ٛٗٚٔاجلػػواب رقػػه 
 -:السصص ( –ءوسف  –الاور ) النعاـ 

 مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٛ
 يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب

 .األًعام َّ  زث رث
ِشف َّ  جم هل مل خل جلحل مك لك خك  حك جك ٱُّٱ -ٜ  .ي

 .املصص َّ حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٓٔ
( اليت أتت دع  يلتطابست آءيت ءوسف والسصص: عجلا زايدة )  / مالحظة

 .وضع ادلتأخرقاعجلة الزايدة للمعلى  ونضبطهادوسى عليه الاالـ 
ػا  ) يف اةءػةعليػه الاػالـ ( دع دوسػى  َواْستَػَوى دلاذا جاءت كلمة ) دلسة بيانية / َوَلمَّ

اُ  َناُا ُ ْكًمػا َوِعْلًمػا وََكػَ ِلَك صَلْػزِي َواْستَػَوى بَػَلَة َأُشجلَّ  ( ( السصػصٗٔاْلُمْحِاػِننَي ) آتَػيػْ
ػا ) عليػه الاػالـبينمػا مل تػرد دػع ءوسػف  اُ َأُشػ بَػلَػةَ  َوَلمَّ نَػاُا ُ ْكًمػا َوِعْلًمػا وََكػَ ِلَك  جلَّ آتَػيػْ

 -:( يالاادرائ د.فاض  ) (؟ ءوسف (ٕٕ)  صَلْزِي اْلُمْحِاِننيَ 
يف اللغػػة دعنا ػػا إكتمػػ  شػػبابه واكتملػػت قوتػػه، إكتمػػاؿ الشػػباب والسػػوة.  إسػػتوى

 َوَدَخػَ  اْلَمجِلءنَػةَ  نال ظ الاياؽ ال ي وردت فيػه اسػتوى واضػح دػوطة السػوة البجلنيػة )
ْة أَْ ِلَها فَػَوَججَل ِفيَها َرُجَلنْيِ ءَػْسَتِتاَلِف َ ػَ ا ِدػة ِشػيَعِتِه َوَ ػَ ا ِدػْة َعػجُلّوِِا  َعَلى ِ نِي َغْفَلٍة دِّ
 َفاْستَػَغاثَُه الَِّ ي ِدػة ِشػيَعِتِه َعلَػى الَّػِ ي ِدػْة َعػجُلّوِِا فَػػوََكزَُا ُدوَسػى فَػَسَضػى َعَلْيػِه قَػاَؿ َ ػَ ا

ػػا َوَرَد َدػػاء َدػػجْلَءَة  هػػى السػػوة، عنػػجلدا ذ ػػب إىل دػػجلءة )(  ػػ ا دنت ( السصػػص٘ٔ) َوَلمَّ
ػَة النَّػاِس َءْاػُسوَف َوَوَجػجَل ِدػة ُدوِ ِػُه اْدػرَأتَػنْيِ تَػُ وَداِف قَػاَؿ َدػا َخْطُبُكَمػػا  َوَجػجَل َعَلْيػِه أُدَّػًة دِّ

َفَاػػػَسى ذَلَُمػػا مثَّ تَػػػػَوىلَّ ِإىَل  (ٖٕ)َقالَتَػػا اَل َنْاػػِسي َ ػػػ َّ ُءْصػػجِلَر الّرَِعػػػاء َوأَبُػػوَ  َشػػػْيٌخ َكبِػػٌ  
ػػ ِّ فَػَسػػاَؿ َربِّ ِإيّنِ ِلَمػػا أَنزَْلػػَت ِإيَلَّ ِدػػْة َخػػْ ٍ َفِسػػٌ   ( الصػػارة علػػى البئػػر رتػػاج  (ٕٗ)الظِّ

و ػجلا وسػسى البنػيت شػعيب، بنػت الرجػ   عليػه الاػالـلعشرة أشااص رفعهػا دوسػى 
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ػَر َدػِة اْسػَتْأَجْرَت اْلَسػِويُّ اْلَِدػنيُ َقاَلْت ِإْ جَلامُهَا اَي أَبَػِت  الصا  قالت )  اْسػَتْأِجْرُا ِإفَّ َخيػْ
مل ءػ كر شػيء  عليػه الاػالـأدا دع ءوسػف  استوى(   ا كله ءناسب  ( السصصٕٙ)

كػػاف يف   عليػػه الاػػالـ. ءوسػػف اسػػتوىدػػة  ػػ ا، دلػػا كػػاف  نػػاؾ دػػا ءتعلػػق ابلسػػوة ذكػػر 
ا َعة نػَّْفِاِه َوَغلََّسِت الَبْػَواَب َوَقاَلْت َ ْيَت َلَك قَػاَؿ َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُ َو يف بَػْيِتهَ  )الاجة 

لػػيس  نػػاؾ (  ( ءوسػػفَٖٕدَعػػاَذ اّلِ إِنَّػػُه َر ِّ َأْ َاػػَة َدثْػػػَواَي إِنَّػػُه اَل ءُػْفلِػػُح الظَّػػاِلُموَف )
. بلة أشجلا أي بلة العمر ادلناسػب قاػه ءسػوؿ ثالثػني وقاػه ءسػوؿ استوىداعي ل كر 
مل ءكػة  نػاؾ داعػي لػ كر دوقػف السػوة وال نػجلري إف   عليه الاػالـءوسف  أربعني. دع

ل ػػا تػػجلؿ  عليػػه الاػػالـكػػاف قػػوايً أـ ال. ادلناسػػب أف ءػػ كر اسػػتوى يف قصػػة دوسػػى 
 على السوة. استوى دناسبة يف اةءة.

الفيص  يف رجلءجل دعىن الكلمة و و الاػياؽ وادلعجػه ءعطيػك مجلػة دعػاين للمفػردة 
 يف سياقها وترى الناب دنها للاياؽ.الوا جلة تضعها 

 دع أنه يف احلالني ءتحجلث عة أنبياء ؟ *
كونػػػه نبيػػػاً لػػػيس لػػػه عالقػػػة. قبػػػ  النبػػػوة ذكػػػر دػػػع دوسػػػى أدػػػوراً تػػػجلؿ علػػػى السػػػوة 

َُمػا اجلامانية ) ا أَْف أَرَاَد أَف ءَػػْبِطَش اِبلَّػِ ي ُ ػَو َعػجُلوّّ ذلَّ َفَاػَسى  ( السصػص( )ٜٔ) فَػَلمَّ
ػػػػػ ِّ  ذَلَُمػػػػػا مثَّ  ( ٕٚ) َعلَػػػػػى أَف أَتُْجػػػػػَرين مَثَػػػػػاينَ ِ َجػػػػػجٍ  ( السصػػػػػص( )ٕٗ) تَػػػػػػَوىلَّ ِإىَل الظِّ
 وليس رلرد بلوغ الشجل. لالستواء(   ا دناسب  السصص

 إذا قلنا خارج السرآف قاؿ يف سيجل  دوسى بلة أشجلا فسط جيوز لغوايً؟ *
 (. استوى طبعاً لكة يف سياقها )

 تهى الجلقة يف اختيار   ا اللفظة دع أف ادلعىن ءاتسيه دراعاة السرآف الكرمي دلن* 
بلػػػة أشػػػجلا عادػػػة لكػػػة  نالػػػك دػػػع بلػػػوغ الشػػػجل  نالػػػك صػػػفات أخػػػرى تػػػ كر يف 
ادلناسبات الخرى اليت ءػتكله عنهػا الاػياؽ، بلػة أشػجلا عػاـ لكػ  وا ػجل لكػة  نالػك 

 صفات .
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بعػوف عادػاً    بلوغ الشجل واالستواء دنػوط ابلتكليػف ابلرسػالة سػيجل  دوسػى أر  *
 وسيجل  ءوسف ليس   ا ادلجلة؟

 ليس ابلضرورة.
يف الصػػػافات  أربػػػعٌ : مخػػػس دػػػرات( فػػػوردت  صَلْػػػِزي اْلُمْحِاػػػِننيَ  ِإ َّ َكػػػَ ِلكَ أدػػػا ) 
 -يف ادلرسالت: ووا جلة

 .٨٠ – ٧٩الصافات/  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  ٱُّٱ -ٔ

 .١٠٥ – ١٠٤الصافات/  َّ مه جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم ٱُّٱ -ٕ

 .١٢١ – ١٢٠الصافات/  َّ مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٖ

 .١٣١ – ١٣٠الصافات/  َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٗ

 .٤٤ – ٤٣املرشالت/  َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض ٱُّٱ -٘

 إبرا يه( عجلا دوضع الاالـ على  ِإ َّ يف ك  دواضع الصافات سبستها )  مالحظة /
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: ( ُمْحِاِننيَ صَلْزِي الْ  َكَ ِلكَ ) (: ِإ َّ أتت بجلوف ) 

قاعجلة العناءة ابةءة على  ونضبطها  ،١١٠ – ١٠٩الصافات/  َّ يئ  ىئ نئ
 .الو يجلة
  فائدة /

الِب ػػػاف يف ُدتشػػػاِبه يف "  والكردػػػاين"  درّة التػَّْنزِءػػػ يف "  ااسػػػكايفذََكػػػر اخلطيػػػب 
 :" أف ذلك ِلَاببني السرآف
ِإ َّ َكػػػػَ ِلَك صَلْػػػػػِزي الصػػػػالة والاػػػػالـ ) لنػػػػه تَػَسػػػػجلَّـ يف قصػػػػة إبػػػػرا يه عليػػػػػه :الوؿ

 . {٘ٓٔاةءة  (اْلُمْحِاِننيَ 
: لنػػػػه َبِسػػػػي يف قصػػػػة إبػػػػرا يه عليػػػػه الصػػػػالة والاػػػػالـ شػػػػيء، ويف سػػػػِائر  والثػػػػاين

  . السصص وَقع السوؿ بعجل الَفراغ دنها
َكػَ ِلَك ( ٜٓٔ) َسػالـٌ َعلَػى ِإبْػػَراِ يهَ  فإف قصة إبرا يه مل تَػْنتػِه عنػجل قولػه تعػاىل : )

( ٔٔٔ) ِإنَّػػػػُه ِدػػػػْة ِعبَػػػػاِدَ  اْلُمػػػػْلِدِننيَ  ( ، بػػػػ  جػػػػاء بعػػػػجل ا : ) صَلْػػػػِزي اْلُمْحِاػػػػِننيَ 
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ػػْرَ ُا ذِِْسػػَحاَؽ نَِبيِّػػا ِدػػَة الصَّػػاحلِِنيَ  َواَبرَْكنَػػا َعَلْيػػِه َوَعلَػػى ِإْسػػَحاَؽ َوِدػػْة ( ٕٔٔ) َوَبشَّ
 . وهللا تعاىل أعله. ( نيٌ ُذرِّءَِّتِهَما زُلِْاٌة َوََاملٌ لِنَػْفِاِه ُدبِ 

ػػػػػةَ  ) اضػػػػػبط دواضػػػػػع / ٜٗٚٔلاؿ رقػػػػػه سػػػػػ ػػػػػةَ )  ( الصَّػػػػػاحلِِنيَ  ُكػػػػػ ّّ دِّ  ُكػػػػػ ّّ دِّ
 ؟.( الصَّاِبرِءةَ 

 -اةايت  ي: / ٜٗٚٔاجلواب رقه 

 .٨٥األًعام/  َّ  اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث ُّٱ -ٔ
 .٨٥األًبياء/  َّ يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
 الساعػػػػػػجلةاـ علػػػػػى عػػػػػالنعػػػػػػني دنهػػػػػا دػػػػػع احلػػػػػػاء نػػػػػربط  ( يق يف النعػػػػػاـ ) -ٔ

 (. وسط احللقسلرجهما وا جل )  احلاءو العني :  يع أف التجوءجلءة
قاعػجلة ربػط  ػرؼ علػى يػاء بالن ابءدنها دع  الباء( نربط  ىتيف النبياء )  -ٕ

 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 ( يف الاورتني.٘ٛال ظ أف رقه اةءتني  و نفاه ) مالحظة /

 ؟.دسرتنة ( ِإَْسَاِعيَ  َواْلَيَاعَ  ) أءة وردت / ٓ٘ٚٔلاؿ رقه س
 -ص (: –يف ) النعاـ  درتني(  ِإَْسَاِعيَ  َواْلَيَاعَ وردت )  / ٓ٘ٚٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك ٱُّٱ -ٔ
 .ص َّ يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت  ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
 .الزايدة للاورة الطوؿ قاعجلةعلى  ونضبطها(  لكابلواو يف النعاـ )  -ٔ
عػػاـ، نالنػػوف ( دػػع  ىكدػػة ) النػػوف نػػربط  ( يك ىك بعػػجل ا يف النعػػاـ ) -ٕ

 يت ىت نت  مت (: بػػػػػػجلأت اةءػػػػػػة ) رث يتوبعػػػػػػجل ا يف ص ) 
(   متدػػػة )  الػػػ اؿ( دػػػع  رث يتدػػػة )  الػػػ اؿنػػػربط  ػػػرؼ  (...رث
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى 
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أتيػا فيػه  الػيت ةالو يػجل  ػي (ٙٛـ اةءػة )( يف سورة النعػا َوءُوُنَس َوُلوطًا )  مالحظة /
 دسرتنني.
هِتِػْه َوِإْخػَوا ِِهْ  ضػبط دواضػع )ا / ٔ٘ٚٔلاؿ رقػه س ِدػْة  ) ( َوِدػْة آاَبِئِهػْه َوُذّرايَّ

هتِِهْ  َوَأْزَواِجِههْ آاَبِئِهْه   ؟.( َوُذّرايَّ
 -اةايت  ي: / ٔ٘ٚٔاجلواب رقه 

 مي زي ري  ٰى ىنين نن من زن ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ىي ني

 يل ملىل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ٱُّٱ -ٕ
 .الرعد َّ نن من زن رن مم  ام

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .اغفر َّ مه جه  ين ىن من حنخن جن

  الضبط /
: وأتػػت فسػػط يف ) الرعػػجل وغػػافر ( واشػػرتؾ ( جن )بػػال يف النعػػاـ  الو يػػجل -ٔ

  رؼ الراء يف اسه الاورتني ) فاجعلها عالدة لك (.
الرعجل وغافر فانتبه ذلا ( قبلها يف دوضعي  ىم  مم خمأءضاً ال ظ رليء )  -ٕ

 جنػػػات( دعهػػػا، وأءضػػػا رلػػػيء )  جنواجعلهػػػا كعالدػػػة لػػػك جملػػػيء ) 
 ( قبلهما وإف اختلف تشكي  احلروؼ فيهما. عجلف

( وبعػػػػػػػػجل ا يف غػػػػػػػػافر  من زن رن مم  ام يلبعػػػػػػػػجل ا يف الرعػػػػػػػػجل )  -ٖ
قاعػػػػػجلة ادلوضػػػػػع الوؿ علػػػػػى  ونضػػػػػبطهما( جه  ين ىن من)

( بػه ادلوضػع الوؿأقصػجل ؿ )و أ واو( دػع  يلدػة )  الواو: نربط والثاين
 (.  أقصجل به ادلوضع الثاينػي ) نثنوف ( دع  ىن مندة ) النوف ونربط 

 ( ِصػػػػػػَراٍط دُّْاػػػػػػَتِسيهٍ  َوَ ػػػػػػجَلءْػَناُ ْه ِإىَل  اضػػػػػػبط دواضػػػػػػع ) / ٕ٘ٚٔلاؿ رقػػػػػػه سػػػػػػ
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َراَط اْلُمْاَتِسيهَ  َوَ جَلءْػَنامهَُا)  ؟.(الصِّ
 -اةايت  ي: / ٕ٘ٚٔاجلواب رقه 

 مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ىي ني

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -ٕ
 .١٢٠ – ١١٨الصافات/  َّ خت  حت جت

  الضبط /
 ونضػػبطها ( ني مي زي ري ) جػػاءت لطػػوؿ صػػيغة يف النعػػاـ -ٔ

 .قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿعلى 
يف النعػػاـ لنػػه سػػياؽ اةايت قبلهػػا عػػة النبيػػاء الػػ ءة ُت ذكػػر ه.  ابجلمػػعأتػػت  -ٕ

 (. دوسى و اروف) وادلسصود بما  ابلتثنيةبينما يف الصافات 
 ؟.( َذِلَك ُ جَلى الِّ ءَػْهجِلي ِبِه َدة َءَشاء اضبط دواضع ) / ٖ٘ٚٔلاؿ رقه س

يف  دػػر ف(  َذلِػػَك ُ ػػجَلى اّلِ ءَػْهػػجِلي بِػػِه َدػػة َءَشػػاءوردت )  / ٖ٘ٚٔاجلػػواب رقػػه 
 -:الزدر ( –الاور ) النعاـ 

  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حج مث

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ
 رت يب ىب نب مبزب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
 .الزمر َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت نتىت مت زت

  الضبط /
قاعػػجلة الػػزايدة علػػى  فسػػط ونضػػبطها يف سػػورة النعػػاـ ( خب حب ) جػػاءت زايدة
قاعػجلة علػى اـ عػالنعػني ( دػع  خبدة كلمػة )  العني، وأءضا نربط للاورة الطوؿ
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةربط  رؼ دة 
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( وردت يف البسػػرة وادلائػػجلة إضػػافة دلػػا ذُكػػر، ويف البسػػرة بػػزايدة  ءَػْهػػجِلي بِػػهِ )  مالحظــة /
 -:الو يجلة( و ي  ِبهِ  ءَػْهجِليوَ )  الواو
 زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -ٔ

 ىك مك لك اك يق ىق يفىف  يث ىث نث مث
 ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ام يلىل مل  يك
 .ابللرة َّ ني مي زي

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٕ

 .املائدة َّ يل  ىل مل يك ىك مك لك  اك

 الضبط /
ة، ر البسػػػػراء دنهػػػػا دػػػػع الػػػػراء ( قبلهػػػػا وبعػػػػجل ا ونػػػػربط  رنيف البسػػػػرة وردت كلمػػػػة ) 

 مثدػػػػة ) ادلػػػػيه( نػػػػربط  ىف يث  ىث نث مث زثوبعػػػػجل ا يف ادلائػػػػجلة ) 
ؼ دػة اسػه قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  ر على  ائجلةمالػ ديه( دع نث

 .الاورة
نَػاُ ُه اْلِكتَػاَب َواحلُْْكػَه  ) اةءتػني:اضبط  / ٗ٘ٚٔلاؿ رقه س أُْولَئِػَك الَّػِ ءَة آتَػيػْ

ْلنَػػا  ِبَػػاَوالنػُّبُػػػوََّة فَػػِإف َءْكُفػػْر  أُْولَئِػػَك  ِٜٛبَكػػاِفرِءَة  ِبَػػاقَػْوًدػػا لَّْيُاػػواْ  ِبَػػاَ ػػُلالء فَػَسػػجْل وَكَّ
اُ ُه اقْػتَػػػػجِلْا قُػػػػ  الَّ َأْسػػػػأَُلُكْه َعَلْيػػػػِه َأْجػػػػًرا ِإْف ُ ػػػػَو ِإالَّ ِذْكػػػػَرى فَِبُهػػػػجلَ  الَّػػػػِ ءَة َ ػػػػجَلى الُّ 

 ؟.دة سورة النعاـ ( ٜٓلِْلَعاَلِمنَي 
أُْولَئِػَك الَّػِ ءَة بػجلأت )  الوىلبجلاايت اةءتني:  نضبط: أوالً  / ٗ٘ٚٔاجلواب رقه 
َناُ ُه اْلِكَتابَ   ( الَِّ ءةَ (: بعجل كلمة )  ِ ءَة َ جَلى الُّ أُْولَِئَك الَّ بجلأت )  الثانية( و  آتَػيػْ

َناُ هُ يف الوىل )  َناُ هُ دة )  اذلمزة(:  َ جَلى الُّ ) الثانية( وبعجل ا يف  آتَػيػْ ( قب   آتَػيػْ
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  َ جَلى الُّ دة )  اذلاء
 ِبَاَفِإف َءْكُفْر ذلا ) وجيب أف تنتبه  درات ثالث(  ِبَا: يف اةءة الوىل تكررت ) اً اثني

ْلَنا   - َءْكُفرْ : وانظر اىل الكلمتني )( ِبَكاِفرِءةَ  ِبَاقَػْوًدا لَّْيُاوْا  ِبَاَ ُلالء فَػَسجْل وَكَّ



 ٕٕٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ْلَنا  (. لَّْيُاواْ فاجعلها عالدة لك، والخ  قبلها )  الكاؼ( قبلها اشرتكت حبرؼ وَكَّ
 

يف  ( َ ػػجَلى اّلُ فَِبُهػػجَلاُ هُ  الَّػػِ ءةَ  أُْولَئِػػكَ  دواضػػع )اضػػبط  / ٘٘ٚٔلاؿ رقػػه سػػ
 ؟.( يف الزدر َ جَلاُ ُه الَُّ  الَِّ ءةَ  أُْولَِئكَ  )و النعاـ، 

 -اةايت  ي: / ٘٘ٚٔاجلواب رقه 

 خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حقمف خف جفحف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  جم هل مل

 هت مت حتخت جت هب مب  خبحب جب هئ مئ خئ ُّٱ -ٕ
 .الزمر َّ  مج حج مث

  الضبط /
( يف  جت(: أي الػػػػػزايدة )  حت جتويف الزدػػػػػر )  ( جف مغ يف النعػػػػػاـ ) -ٔ

 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى  ونضبطهاالزدر 
 مغ( بعػػجل ا ولػػ ا لػػة تتكػػرر أي أنػػه أتػػى قبلهػػا )  خفيف النعػػاـ أتػػت )  -ٕ

 ( كما أتت يف الزدر. جت( وليس )  جف
 (  ػه ) ها ادلفعوؿ بهآءة النعاـ ُ  ؼ دن ( َ جَلى الُّ  الَِّ ءةَ  أُْولَِئكَ  ) / ٔفائدة 

 أُْولَئِػكَ ) أدا آءة الزدػر ،و  فه ءع  ااطالؽ، شلا ءع  أف ادلسصود عجلد كث  ججلا
الَّػِ ءَة  ( وذكػرا ءعػ  احلصػر أال تػرى )  ه ) ذكرت ادلفعوؿ به (َ جَلاُ ُه الَُّ  الَِّ ءةَ 

 ؟؟.لك(    ك  الناس ك  َءْاَتِمُعوَف اْلَسْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف َأْ َاَنهُ 
( فػػػػػػػػالعِبة ابدلػػػػػػػػنهج ال  بػػػػػػػػه( ومل ءسػػػػػػػػ  )  خف) قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاىل  / ٕفائــــــــدة 

ابلشااص، فاحلق ليس بكثػرة الرجػاؿ بػ  ابتبػاع كتػاب هللا عػز وجػ  وسػنة نبيػه 
 دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 الاَي قَػػْوـِ  )(  َعَلْيػِه َأْجػًرا َأْسػأَُلُكهْ  الَّ  قُػ  اضبط دواضع ) / ٙ٘ٚٔلاؿ رقه س
 ؟.( َعَلْيِه ِدْة َأْجرٍ  ) ( َعَلْيِه َداالً  َأْسأَُلُكهْ  الَّ  )( َعَلْيِه َأْجًرا أَُلُكهْ َأسْ 

يف الاػػور  دػػر ف(  َعَلْيػػِه َأْجػػًرا َأْسػػأَُلُكهْ  الَّ  قُػػ وردت ) /  ٙ٘ٚٔاجلػػواب رقػػه 
 -:الشورى( –)النعاـ 

 خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حقمف خف حفجف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  جم هل مل

 من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
 .الشِرى َّ ُّ َّ

  الضبط /
(  جلدػة )  النػوفو  اذلمػزةنػربط  (هل مل خل حل جل بعجل ا يف النعػاـ ) -ٔ

(  ىه مه جه ينعاـ، وبعػػجل ا يف الشػػػورى ) أندػػػة الػػػ النػػوفو  اذلمػػزةدػػع 
دػة  راءالو الواو ( دع  ىهدة كلمة )  الراء( و  جهدة كلمة ) الواو نربط 
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػػه علػػى ى ور الشػػ

 .الاورة
( أوؿ دوضعيف السرآف يف سورة  ود ) درة وا جلةفوردت  ( َعَلْيِه َداالً  َأْسأَُلُكهْ  الَّ أدا ) 

 خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱٱ(:ٜٕيف سياؽ قصة نوح عليه الاالـ اةءة )

  خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من  خن حنجن يم ىم مم

 ، وفائجلة لطيفة فيها: قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها  َّ يي ىي مي

 َدااًل َواَي قَػْوـِ اَل َأْسأَُلُكْه َعَلْيِه  )قاؿ تعاىل يف قصة نوح عليه الاالـ يف سورة  ود 
بِِّْه َوَلِك ِّ أَرَاُكْه قَػْوًدا َوَدا أََ  ِبطَارِِد الَِّ ءَة َآَدُنوا إِنػَُّهْه ُداَلقُو رَ  الَِّ ِإْف َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى 

اَي قَػْوـِ اَل  )وقاؿ تعاىل يف قصة  ود دع قوده يف نفس الاورة  ((َََْٜٕهُلوَف )



 ٕٗٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

لو ال ظنا  (. (ٔ٘أََفاَل تَػْعِسُلوَف ) الَِّ ي َفَطَرين ِإْف َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى  َأْجرًاَأْسأَُلُكْه َعَلْيِه 
َواَل أَُقوُؿ َلُكْه  )قصة نوح عليه الاالـ قاؿ تعاىل  سياؽ السصتني لوججل  أنه يف

جاء ذكر خزائة هللا يف اةءة وادلاؿ ءُوضع يف اخلزائة فاقتضى ذكر   ( الَِّ  َخزَاِئةُ ِعْنجِلي 
( يف قصة نوح أدا يف قصة  ود عليه الاالـ فله ترد ذكر اخلزائة وإ ا  َدااًل  كلمة )
 ( لف الجر عاـ. أجراً  قاؿ )

يف سورة  ود اةءة  درة وا جلة فسط( فوردت  َعَلْيِه َأْجرًا أَْسأَُلُكهْ  الاَي قَػْوـِ ا ) أد
  َّحف جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض جضحض  مص خص حص مس ُّٱ(:ٔ٘)

، وأءضا ِبا أنه دوضع آءة سورة  ود  و قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها
 الؼ الوسط بني الطرفنيقاعجلة اختعلى  فنضبطهالوسط بني ) النعاـ والشورى ( 

 (. جن -اَي قَػْوـِ  - جن: ) ادلتشابني

 دػرات مثػاف(  يػع تكػررت  َعَلْيػِه ِدػْة َأْجػرٍ وفيما عجلا  ػ ا ادلواضػع ادلػ كور وردت ) 
،  ٘ٗٔ،  ٕٚٔ،  ٜٓٔالشػػػػػػػػعراء  – ٚ٘الفرقػػػػػػػػاف  – ٗٓٔيف الاػػػػػػػػور ) ءوسػػػػػػػػف 

( َعَلْيػِه َأْجػًرا) ( وال داعي حلصر ا، ادلهه أننا ضبطنا دواضع ٙٛص  – ٓٛٔ، ٗٙٔ
 .الثالثة
 (؟. لِْلَعاَلِمنيَ  ِذْكرٌ ) (  لِْلَعاَلِمنيَ  ِذْكَرى اضبط دواضع ) / ٚ٘ٚٔلاؿ رقه س

يف سورة  درة وا جلة فسط ( لِْلَعاَلِمنيَ  ِذْكَرىوردت ) /  ٚ٘ٚٔاجلواب رقه 
 حك  جك مق حقمف خف حفجف مغ جغ مع ُّٱٱ(:ٜٓالنعاـ اةءة )

قاعجلة العناءة ابةءة على  ونضبطها  َّ  جم هل مل خل حل جل مكلك خك
 .الو يجلة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 –السله  –ص  –يف الاور ) ءوسف أربع درات ( فوردت  لِْلَعاَلِمنيَ  ِذْكرٌ أدا ) 
ابجلملة  ونضبطها التكوءر ( و  ا  و الص  يف السرآف أف ترد ب ا الصيغة

  -:( كوَّر ءوسف ابلسله  رؼ الصاد: ) اانشائية

 .ِشفي َّ  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .٨٨ – ٨٧ص/  َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٖ

 .٥٢ – ٥١املنه/  َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .٢٨ - ٢٧اتلكِير/  َّ جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
 (.هئ مئ خئ) ابدليه( عجلا سورة السله أتت  مع جع مظيف ك  ادلواضع جاء قبلها )  -ٔ
تكوءر ( ال ءوججل يف اَسها  رؼ ادلػيه لػ ا جػاء فيهػا ال –ص  –الاور ) ءوسف  -ٕ

( هئ مئ خئ(، بينمػػا يف السلػػه ءوجػػجل يف اَسهػػا  ػػرؼ ادلػػيه فأتػػت )مع جع مظ)
قاعجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع على ابدليه ونربطهما دع بعضهما 

 . رؼ دة اسه الاورة
يف سورة ءس اةءة  رة وا جلة فسطد(  َوقُػْرآٌف دُِّبنيٌ  ذِْكرٌ ِإْف ُ َو ِإالَّ وردت )  مالحظة /

 ونضبطها َّ لك  خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱٱ(:ٜٙ)
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى 

 (؟.اّلَ َ قَّ َقجْلرِاِ  َقجَلُرواْ  َدا -  َقجَلُرواْ  َوَدادواضع )اضبط  / ٛ٘ٚٔلاؿ رقه س
 -اةايت  ي: / ٛ٘ٚٔاجلواب رقه 

 مه جه ين  منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه
 يب ىب نب مبزب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 .األًعام َّ  مت زت رت



 ٕٙٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .احلج َّ زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ
  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٖ

 .الزمر َّ  لك خك حك جك مق حقمف خف
  الضبط /

( بينمػا يف ادلوضػع  مل خل)  ابلػواو) النعاـ والزدػر (  الثالعو  الوؿ الطرفنييف  -ٔ
قاعػجلة اخػتالؼ الوسػط  على ونضبطه(  ِّ ُّ) واو( بال  احلج ) الوسط

 .بني الطرفني ادلتشابني
(  حمدػػة )  اذلمػػزة( نػػربط  من خن حن جن يم ىم مم خم حمبعػػجل ا يف النعػػاـ )  -ٕ

(  جف مغ جغ مع جعنعاـ، وبعػػػجل ا يف الزدػػػر ) أالػػػػ مهػػػزةدػػػع 
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة علػػى  رالزدػػراء ( دػػع  جعدػػة كلمػػة ) الػػراء نػػربط 
 .ع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةادلوض

بضػػبط الػػ ي جػػاء بعػػجل ا يف دوضػػعي ) النعػػاـ والزدػػر ( بسػػي لػػجلءنا الػػ ي جػػاء  -ٖ
( و ػػ ا تػػ كر ا يف سػػورة احلػػج رب يئ ىئ  نئبعػػجل ا يف سػػورة احلػػج ) 

 .دوضعافإال يف سورة احلج ومها  الالـ( مل أتت بزايدة  يئ)
ءعظمػوا هللا مل  (  منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)  فائـدة /

 مض خض حضأدػا )  ق العظمة يف دا أنزؿ، نزلت يف أ جل أ بار اليهود، واللفظ عاـ 
مل ءعظمػػػػػػوا هللا يف تو يػػػػػػجلا وإفػػػػػػػرادا (  جف مغ جغ مع جع  مظ حط

 .واللفظ عاـ ابلعبادة، نزلت يف كفار دكة،
 (؟. اْلِكَتابَ  نَزؿَ أُ  - أَنَزؿَ  دواضع )اضبط  / ٜ٘ٚٔلاؿ رقه س

 -ايت  ي:اة / ٜ٘ٚٔاجلواب رقه 

 مه جه ين  ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه
 يب ىب نب مبزب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٛٚ 

 .األًعام َّ  مت زت رت
 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -ٕ

 .األًعام َّ حج  مث
 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٖ

 .الشِرى َّ َّ ٍّ
 ثف( بينما يف  مه)  فتو ةد بمزة ( الطرفني ) والشورى النعاـ أوؿ الضبط /
قاعجلة اختالؼ  على ونضبطها(  جب)  دضمودة بمزة( دوضع الوسطالنعاـ )

 .الوسط بني الطرفني ادلتشابني
 (؟. َجاء ِبهِ  ) أءة وردت / ٓٙٚٔلاؿ رقه س

 -:ءوسف( –يف الاور )النعاـ  در ف(  َجاء ِبهِ وردت )  / ٓٙٚٔاجلواب رقه 

 مه جه ين  ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه
 يب ىب نب مبزب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 .األًعام َّ  مت زت رت

ِشف َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٕ  .ي
 (؟. دَّا مَلْ تَػْعَلُمواْ  دواضع )اضبط  / ٔٙٚٔلاؿ رقه س

 – ( دػػػػػػر ف يف الاػػػػػػور )النعػػػػػػاـ دَّػػػػػػا ملَْ تَػْعَلُمػػػػػواْ وردت )  / ٔٙٚٔاجلػػػػػواب رقػػػػػػه 
 -:الفتح(

 مه جه ين  ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه
 يب ىب نب مبزب رب ىئيئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 .األًعام َّ  مت زت رت



 ٕٛٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٕ
 مظ حط مض خض حض جض مصخص حص  مس خس حس جس
 .امفتح َّ جف مغ جغ  مع جع

  الضبط /
 ( دػع مئدػة )  ادلػيهو  النػوفو  اذلمػزةنػربط  ( ىئ نئ مئ بعجل ا يف النعاـ )

 جغ  مع جع مظ حط، وبعػػػػجل ا يف الفػػػػتح ) ـعاأندػػػػة الػػػػػ ادلػػػػيهو  النػػػػوفو  اذلمػػػػزة
قاعػجلة ربػط  ػرؼ علػى تح فػال فػاء( دػع  جغ( و )  حطدػة )  الفاء( نربط  مغ

 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 (؟. ءَػْلَعُبوفَ  ) كه درة وردت الكلمة / ٕٙٚٔلاؿ رقه س

 –يف الاػػػػور ) النعػػػػاـ  دػػػػرات مخػػػػس(  ءَػْلَعبُػػػػوفَ وردت )  / ٕٙٚٔاجلػػػػواب رقػػػػه 
 -:الطور ( –الجلخاف  –النبياء  –العراؼ 

 مه جه ين  ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه
 يب ىب نب مبزب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 .األًعام َّ  مت زت رت

 .األعراف َّ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -ٕ
 .األًبياء َّ يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ٱُّٱ -ٖ
 .ادلخان َّ مك  لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٗ
 .امطِر َّ جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -٘

  الضبط /
( جعالنعػػاـ، و ) ( رت ): اخلػػوضوالطػػور جػػاء دصػػجلر يف النعػػاـ  قبلهػػا -ٔ

 الطور.
الطػػور ( أتػػت يف بجلاءػػة الاػػور  –الػػجلخاف  –الخػػ ة: ) النبيػػاء  الثالثػػةادلواضػػع  -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٛ 

 (. أي أوؿ صفحة دة   ا الاور)
 دُّبَػػػاَرؾٌ  ِذْكػػرٌ  ) ( ُدبَػػاَرؾٌ  أَنَزْلنَػػااُ  ِكتَػػػابٌ  اضػػبط دواضػػع ) / ٖٙٚٔلاؿ رقػػه سػػ
 ؟.( أَنَزْلَنااُ  ِكَتابٌ  ) ( أَنَزْلَنااُ 

 -اةايت  ي: / ٖٙٚٔاجلواب رقه 

 اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك

 .األًعام َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱ -ٕ
 ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىهمهٱُّٱ -ٖ

 .إبراَيه َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 .األًبياء َّ زن رن  مم ام ىليل مل يك ىك ٱُّٱ -ٗ
 .ص َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -٘

  الضبط /
النعاـ وإبػرا يه وص و ػ ا  ػو الصػ ،  دوضعي: وردت ( يت ىت ) -ٔ

 يف النبياء. و يجلة( جاءت يكبينما )
 .النعاـ والنبياء ( دوضعي(: أتت قبلها يف )  نت)  -ٕ
ص (،  –النبيػػاء  –النعػػاـ  دوضػػعيدواضػػع )  أربعػػة(: أتػػت يف  مي)  -ٖ

( بينمػػػا يف  يت( أتػػػت بعػػػجل كلمػػػة )  ىتيف ادلواضػػػع الػػػيت فيهػػػا ) 
، ءعػػ  دلػػا الو يػػجل( و ػػو  يت( قبػػ  )  مل( أتػػت ) يكدوضػػع )

 يت جل ا )بعػػػػ( فتػػػػ كر أنػػػػه  ىت تراجػػػػع  فظػػػػك وقػػػػرأت كلمػػػػة )
 (. زئ رئ ّٰيف ص أتت )  إال ( رث

وأتػػػت  بجلاءػػػة سػػػورة إبػػػرا يه إبػػػرا يه و ص، وتػػػ كر ا يف (: وردت يف رئ)  -ٗ
 اليت أتت بجلوف   ا الكلمة. الو يجلة( و ي  زئبجلوف كلمة ) 



 ٜٕٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 زثدػػػػة النعػػػػاـ )  ادلوضػػػػع الوؿ( يف  رث يت ىت نتبعػػػػجل )  -٘
(:  جئ يي ىي  ني)  الثػػاين( وبعػػجل ا يف  ىث نث مث
( اليت أتػت بعػجل ا  مم( دع صاد )  زثدة كلمة )  الصادنربط 

( واربط   ا الكلمػة دػع نفػس   ني)  الثاينوادلوضع  يف نفس اةءة،
 رت ىبيب نب مب زب رب ُّٱٱالكلمػػة الػػيت سػػبستها آبءتػػني: 

  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى  ،١٥٣ األًعام/ َّ يف ىف
( نربط  رن  مم ام( وبعجل ا جاء )  يكيف النبياء أتت كلمة )  -ٙ

(  رندػػة كلمػػة )  الػػراءو  الكػػاؼ ( دػػع يكدػػة )  الػػراءو  الكػػاؼ
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى 

يف سورة ال ساؼ اةءة  ثلع( يف دوضع  ىت نتوردت )  مالحظة /
 مل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مف ُّٱ(:ٕٔ)

( ىت نتوعليه تكوف وردت ) َّ جن مم خم حم جم  هل
 ال ساؼ (. – دوضعنيدرات يف الاور ) النعاـ  ثالث

َـّ اْلُسَرى َوَدْة َ ْوذَلَا لِتُنِ رَ  -رَ َولِتُن ِ دواضع )اضبط  / ٗٙٚٔلاؿ رقه س  (؟.ُأ
 -اةايت  ي: / ٗٙٚٔاجلواب رقه 

 يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك

 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٕ
 .الشِرى َّ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن

  الضبط /
 .ة الزايدة للاورة الطوؿقاعجلعلى  ونضبطها ( يث النعاـ ) يف ابلواو -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٔ 

 مم( وبعجل ا يف الشػورى ) مل يك ىك مك لكبعجل ا يف النعاـ )  -ٕ
(  ممدػػة )  التػػاء( قبػػ   لكدػػة كلمػػة )  اذلمػػزة(: ىن نن من زن رن

 - لكدػة الكلمتػني ) الػواو، طبعػا بعػجل  ػرؼ قاعػجلة الرتتيػب اذلجػائيعلى 
 .( مم

( فاربطهمػػػا دعػػػاً علػػػى  مم - يكال ػػػظ يف سػػػورة الشػػػورى تكػػػرار كلمػػػة )  -ٖ
 ىر دة الشػو  الراءاربطه دع  رؼ  الراء، وفيهما  رؼ اعجلة ادلوافسة واجملاورةق

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى 
السصػص  –دواضع أخرى يف الاػور ) العػراؼ  أربع( يف  لِتُنِ رَ وردت )   مالحظة /

 -ءس (: –الاججلة  –
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ ين ىن

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

 .املصص َّ  زث رث يت ىت نت مت زت رت

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن ٱُّٱ -ٖ

 .الصجدة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .يس َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب ُّٱ -ٗ

  الضبط /
 يف العراؼ وءس اخنلف ال ي جاء بعجل ا وانتبه ذلا. -ٔ
(: ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حيبعػػػػػػػجل ا يف السصػػػػػػػص والاػػػػػػػججلة: ) -ٕ

(:  ٌّ( وبعػػػػػجل ا يف الاػػػػػججلة )  رث السصػػػػػص ) وبعػػػػػجل ا يف
قاعػػجلة الرتتيػػب ( علػػى  ٌّدػػة )  اذلػػاء( قبػػ   رثدػػة )  التػػاء

دػػػػة  الػػػػجلاؿدػػػػة الكلمتػػػػني. وأءضػػػا نػػػػربط  اليػػػػاء، طبعػػػػا بعػػػػجل  ػػػرؼ اذلجػػػائي
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع على  ةجلالاج داؿ( دع ٌّ)



 ٕٜٕ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 . رؼ دة اسه الاورة
 (؟.َُيَاِفظُوفَ  َصَلَواهتِِهْ  - َصاَلهتِِهْ  َعَلى دواضع )اضبط  / ٘ٙٚٔلاؿ رقه س

 -اةايت  ي: / ٘ٙٚٔاجلواب رقه 

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ -ٔ
 مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اكيق ىق
 .األًعام َّ زن رن

 .املؤوٌِن َّ نث مث  زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ
 .املعارج َّ خك  حك جك مق حق مف ُّٱ -ٖ

  الضبط /
( بينمػػا يف  جكارج ( أتػػت ) ادلعػػ –) النعػػاـ  الثالػػعو الوؿ : ادلوضػػع الطػرفني -ٔ

قاعجلة اختالؼ الوسط بني  على ونضبطها(  زثادلوضع الوسط أتت ) 
 .الطرفني ادلتشابني

( فاجعلها عالدػة لػك،  جكفأتت فيها )  العنيارج اشرتكتا حبرؼ عاـ وادلعالن -ٕ
 .ابلواو(  زثفأتت فيها )  واوبينما ادللدنوف فيها 

 ىق يف ُّٱٱ(:ٖٕ( اةءة ) َدائُِموفَ  َصاَلهِتِهْ  ىَعلَ ادلعارج )  أوؿورد يف  / ٔمالحظة 
( يف نفس الاورة  حك( و )  َدائُِموفَ كلميت )   ونضبط َّ مك لك اك يق

 (.  حكدة )  الياء( قب   َدائُِموفَ دة )  الجلاؿ: قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى 

يف  سػػػت دػػػرات( تكػػػررت  جكالصػػػ  يف السػػػرآف الكػػػرمي أف تػػػرد )  / ٕمالحظـــة 
ادلػػػاعوف  – ٖٗ،  ٖٕادلعػػػارج  – ٕادللدنػػػوف  – ٖ٘النفػػػاؿ  – ٕٜ الاػػػور )النعػػػاـ

( زثال ي جاءت فيه ابلواو )  ادلوضع الفرءجل( وال داعي حلصر ا، فسط ضلصر ٘
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطه( ٜادللدنوف اةءة ) ثفيف 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٖ 

 (؟. ََُْزْوفَ  اْليَػْوـَ فَ  - اْليَػْوـَ  دواضع )اضبط  / ٙٙٚٔلاؿ رقه س
 -اةايت  ي: / ٙٙٚٔاجلواب رقه 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّٱ -ٔ
  جح مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب جب

 حض جض مص خص حص  مس خسحس جس مخ جخ مح
 .األًعام َّ حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض

  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت ٱُّٱ -ٕ
 .اجلاثية َّ خص حص

 هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق ٱُّٱ -ٖ
 ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم
 .األخلاف َّ  مي خي حي جي

  الضبط /
 حم)  ابلفػػػاءاجلاثيػػػة ( بينمػػػا  –) النعػػػاـ  دوضػػػعني( وردت يف  حص  مس)  -ٔ

دػػة كلمػػة  الفػاءيف سػػورة ال سػاؼ: نػػربط  دػػرة وا ػجلة فسػػط( فػوردت  خم
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع علػػى  ؼال سػػا فػػاء( دػػع حم)

 . رؼ دة اسه الاورة
نعػػاـ وال سػػاؼ فهػػ ا َيتػػاج اىل ضػػبط لنػػه ُءشػػك  ادػػا الػػ ي جػػاء بعػػجل ا يف ال -ٕ

 مض خض حض جض مص خصعلػػى بعػػػض احلفػػاظ: بعػػػجل ا يف النعػػػاـ ) 
 مم( وبعجل ا يف ال سػاؼ ) جف مغ جغ مع  جع مظ حط
 ضػػبطن (:خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن

السػػوؿ علػػى هللا غػػ  : ا فظهػػا بػػ ا اجلملػػة ) أوال: (  جن مم )دػػا بعػػجل 
( تسػجلدت  خض: ) ثنيػاً (،  غػ  احلػقبػ  ااسػتكبار   الرض باحلق جاء ق

( يف ال سػػػاؼ  جف( يف النعػػػاـ بينمػػػا تسػػػجلدت )  جفعلػػػى ) 



 ٜٕٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

لػػػػ ا تسػػػػجلدت  السػػػػاؼ(: النعػػػػاـ لػػػػيس فيهػػػػا  ػػػػرؼ  خيوختمػػػػت بػػػػػ ) 
السػاؼ (، ونػربط  جففتسػجلدت )  قػاؼ( بينما ال ساؼ فيهػا خض)
قاعػػجلة ربػػػط علػػػى  ؼاسػػدػػػة ال  السػػاؼو الفػػػاء ( دػػع  خيدػػػة )  الفػػاءو 

 .ضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة رؼ دة ادلو 
اضافة دلا ذُكر يف سورة  دوضع ثلع( وردت يف  َتْاَتْكِبُوفَ كلمة )   مالحظة /

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱٱ(:ٛٗالعراؼ اةءة )
يف السرآف  يف  ثالث دراتوب ا تكوف قجل وردت  َّ خب حب جب هئ  مئ

 ال ساؼ (. –العراؼ  –الاور ) النعاـ 

ُتُمو َ  َلَسجلْ  -  َوَلَسجلْ  دواضع )اضبط  / ٚٙٚٔ لاؿ رقهس  (؟. ِجئػْ
 -اةايت  ي: / ٚٙٚٔاجلواب رقه 

  خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ٱُّٱ -ٔ
 جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم خم حم جم هل
 .األًعام َّ  مئ هي مي خي حي

 رب يئ  ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ٱُّٱ -ٕ
 .الكُف َّ نب مب زب

  الضبط /
 الػػػزايدة قاعػػػجلةعلػػػى  ونضػػػبطها(  حقوكلمػػػة )  ( خف ) الػػػواو بػػػزايدة يف النعػػاـ -ٔ

 (  ك ا أتت يف الكهف. زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ، ) الطوؿ للاورة
 نئ( وبعػجل ا يف الكهػف ) خل حل جل مك لكبعجل ا يف النعػاـ )  -ٕ

(  تركػػػػػػوا مث زعمػػػػػػوا: ) بػػػػػػ ا اجلملػػػػػة ونضػػػػػبطها( مب زب رب يئ  ىئ
(  ىئ( أي )  زعمػػوا( النعػػاـ، ودعػىن )  لك( أي )  تركػواودعػىن ) 
 .الكهف

سػػياؽ آءػػػة النعػػػاـ فيػػػه إشػػػارة إىل دػػا ُعبػػػجل دػػػة دوف هللا تعػػػاىل فجػػػيء بلفػػػظ  فائـــدة /



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( لتحسيق أف تلك الذلة وتلك ادلعبودات ال تنفعهه، وأ ػه ءالقػوف دصػ  ه ءػـو حق)
السيادة دنفػردءة كمػا ُخلسػوا، أدَّػا آءػة الكهػف فاػال سػياقها دػة تلػك ااشػارة الػيت يف 

 (. حق ؼ كلمة ) النعاـ فجاء سياؽ اةءة حب
 (؟. َوَدا نَػَرى ) كه درة وردت / ٛٙٚٔلاؿ رقه س

 -:(  ود –يف الاور ) النعاـ  در ف(  َوَدا نَػَرىوردت )  / ٛٙٚٔاجلواب رقه 

  ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ٱُّٱ -ٔ
 جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم خم حم جم هل
 .األًعام َّ  مئ هي مي خي حي

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

  الضبط /
ادليه والعني دة الكلمتني دع ادليه والعني نربط  ( خم حم بعجل ا يف النعاـ )

، قاعػجلة ربػط  ػػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػػابه دػع  ػرؼ دػػة اسػه الاػػورةعلػػى  ـاعػدػة الن
 جغ مع جعوبضبط   ا ادلوضع ُءضبط الخر يف سورة  ود وال ي جاءا بعجلا ) 

 (. خف حف جف مغ
 (؟. َزَعْمُتهْ  ) أءة وردت الكلمة / ٜٙٚٔلاؿ رقه س

 –النعػػػػػاـ  يف الاػػػػػور ) سػػػػػت دػػػػػرات(  َزَعْمػػػػػُتهْ وردت )  / ٜٙٚٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
" أف اسػػػراء كهفػػػني  َزَعْمػػػُتهْ  ")  (اجلمعػػػة  –سػػػبأ  – دوضػػػعافالكهػػػف  –ااسػػػراء 
 -:( يف سبأ واجلمعة لألنعاـ

  ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ُّٱ -ٔ
 جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم خم حم جم هل
 .األًعام َّ  مئ هي مي خي حي



 ٜٕٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱٱ -ٕ
 .اإلرساء َّ مص خص

 رب يئ  ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ٱُّٱ -ٖ
 .الكُف َّ نب مب زب

 حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٗ
 .الكُف َّ حك جك مق

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -٘
 .شبأ َّ مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل

 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٙ
 .اجلىعة َّ هت مت خت حت
 الضبط / 

يف  الاػػػني( وال ػػػظ اشػػػرتاؾ  ػػػرؼ  خف حف جفيف ااسػػػراء وسػػػبأ جػػػاء قبلهػػػا ) 
 حق ( وبعػػجل ا يف سػػبأ )  جس  مخ جخ محاسػػه الاػػورتني: وبعػػجل ا يف ااسػػراء ) 

( يف ااسراء  هللا( بجلوف اسه اجلالؿ )  جخ مح: وردت ) ( خك حك جك  مق
 حق، بينمػػا يف سػػبأ فجػػاء دعهػػا اسػػه اجلػػالؿ ) ابلفػػاء(    جس  مخفجػػاءت دعهػػا ) 

 .فاء( بال  خك حك( فأتت )  جك  مق
 ؟.( ُتْصَرُفوفَ َفَأنَّ )  ( َفَأنَّ تُػْلَفُكوف ) كه درة وردت / ٓٚٚٔلاؿ رقه س

 –يف الاػور ) النعػاـ  دػرات أربػع(  فَػَأنَّ تُػْلَفُكػوفوردت )  / ٓٚٚٔاجلواب رقه 
 -:(غافر  –فاطر  –ءونس 

 جه ينىن من خن  حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حي جي يه مهىه

 مه جهين ىن من  خن حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٚ 

 .يِنس َّ يه ىه
 جم هل  مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف  خف  ٱُّٱ -ٖ

 .فاطر َّ  مه جه هن خنمن حن جن مم خمحم
 .اغفر َّ يق  ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت  ُّٱ -ٗ

  الضبط /
 يت ىت نت  متيف غػػافر )  وقبلهػػا ( مه جه يف النعػػاـ ) قبلهػػا -ٔ

( أي جػػػػػاءت بػػػػػزايدة وتفصػػػػػي  أكثػػػػػر يف  يث ىث نث مث زث رث
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرسورة غافر ونضبطها على 

( جػاء قبلهػا يف الاػورتني  اَسهما علػى نفػس الػوزفسوريت فاطر وغافر )  -ٕ
 (. يث ىث نث مث) 

ه فكيػػف ُتْصػػَرفوف عػػة احلػػق إىل الباطػػ  فتعبػػجلوف دعػػ: دعنا ػػا يف النعػػاـ -ٖ
 .غ ا؟

فكيػػػف تنصػػػرفوف عػػػة طرءػػػق احلػػػق إىل الباطػػػ , و ػػػو  :دعنا ػػػا يف ءػػػونس -ٗ
 .عبادة غ  هللا؟

ال إله إال  و و جلا ال شرءك له, فكيػف ُتْصػَرفوف عػة  :دعنا ا يف فاطر -٘
 .تو يجلا وعبادته؟

الػػػ ي أنعػػػه علػػػيكه بػػػ ا الػػػنعه إ ػػػا  ػػػو ربكػػػه خػػػالق : دعنا ػػػا يف غػػػافر -ٙ
عبػػػػادة غػػػػ ا, فكيػػػػف تعػػػػجللوف عػػػػة الشػػػياء كلهػػػػا, ال إلػػػػه ءاػػػػتحق ال

. ااْيػػاف بػػه, وتعبػػجلوف غػػ ا دػػة الوثف, بعػػجل أف تبينػػت لكػػه دالئلػػه
 (.التفا  ادليار)

 -الزمر (: –يف السور ) يونس  مرتني( فوردت  ُتْصَرُفونَ َفَأَّنَّ ) أما 
 .يِنس َّ خن حن جن ممخم حم جم هل مل  خلحل جل مك لك ُّٱٱ -ٔ



 ٜٕٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

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

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىنمن

 .الزمر َّ يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 الضبط /
( قبلها يف اةءتني فاجعلها عالدة لك أ ػا ُختمػت بػػ  ٌّ ٰى ٰرال ظ ورود ) 

علػػػى  ونضػػػبطها(  لك)  الفػػػاء(، وانتبػػػه أف دوضػػػع ءػػػونس بػػػزايدة ُتْصػػػَرُفوفَ فَػػػَأنَّ )
بعػػػجل ا فاربطهػػػا  لفػػػاءاب(  مل، وأءضػػػا ال ػػػظ ورود ) قاعػػػجلة الػػػزايدة للاػػػورة الطػػػوؿ

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةدعها على 
 (؟. ُ ْاَبا ً  )كه درة وردت الكلمة   / ٔٚٚٔلاؿ رقه س

 -:الكهف( –( در ف يف الاور )النعاـ  ُ ْاَبا ً وردت )  / ٔٚٚٔاجلواب رقه 

 ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رئ ّٰ

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

  الضبط /
 ىي نيوبعػػػػجل ا يف الكهػػػػف )  ( ّٰ ِّ  ُّ َّ بعػػػػجل ا يف النعػػػػاـ )

 الرتتيػػب قاعػػجلة( علػػى  نيدػػة )  ادلػػيه( قبػػ   َّدػػة )  الػػ اؿ(:  حئ  جئ يي
 .اذلجائي
 (؟. َذِلَك تَػْسجِلءُر اْلَعزِءِز اْلَعِليهِ  ) كه درة وردت / ٕٚٚٔلاؿ رقه س

يف الاػور  دػرات ثػالث(  ءُر اْلَعزِءِز اْلَعلِػيهِ َذِلَك تَػْسجلِ وردت )  / ٕٚٚٔاجلواب رقه 
 أنعػػاـ ءػػس فصػػػلت ": ) ابجلملػػة اانشػػائية ونضػػبطهافصػػلت (  –ءػػس  –) النعػػاـ 

 -:( " َذِلَك تَػْسجِلءُر اْلَعزِءِز اْلَعِليهِ 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رئ ّٰ

 .يس َّ جع مظ حط مض خض  حضجض مص خص حص ٱُّٱ -ٕ
 من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 .فصنت َّ حي جي  يه ىه مه جهين ىن
فاجعلها عالدة لك، أدا يف  ( ٰر )وءس أتت يف النعاـ  قبلها الضبط /

 (..... جم يل ىل مل خلفصلت فت كر ا لجلى ) 
ُت ذكػر ه  ثالثػةيف السرآف الكػرمي:  ست درات( فوردت  اْلَعزِءِز اْلَعِليهِ أدا )  مالحظة /

 -الزخرؼ (: –افر غ –أعالا، والباقي يف الاور ) النم  
 .انلىل َّ ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم ٱُّٱ -ٔ

 .اغفر َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٕ

 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱ -ٖ
 .الزخرف َّ خس حس

 ال ظ أف دوضعي غافر والزخرؼ وردا يف بجلاءة الاور فانتبه ذلما.
 - ُ ػوَ  ) ( َلُكػهُ  الَِّ ي َجَعػ َ  ُ وَ  - َوُ وَ  اضبط دواضع ) / ٖٚٚٔلاؿ رقه س
 ؟.( الَِّ ي َجَع َ  َوُ وَ 

الػػيت وردت  ( َلُكػػهُ  الَّػػِ ي َجَعػػ َ  ُ ػػوَ  - َوُ ػػوَ  ) أدػػا دواضػػع / ٖٚٚٔاجلػػواب رقػػه 
 -فهي كما ءلي: ( َلُكهُ دعها ) 

 مت زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رث  يت ىت نت

 جئ يي ىيني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ جب هئ مئ خئ  حئ

 .امفركان َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ٱُّٱ -ٖ



 ٖٓٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .املنم َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ٱُّٱ -ٗ
 

 -فهي: ( َلُكهُ ( بجلوف )  الَِّ ي َجَع َ  َوُ وَ  - ُ وَ أدا دواضع ) 
 مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -ٔ

 مغ  جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مصخص  حص

 .يِنس َّ حف جف

  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱ -ٕ
 .امفركان َّ جت هب

  الضبط /
(  َلُكػػهُ وبػػزايدة )  صػػيغة وا ػػجلةك:  ػػاتني الاػػورتني مل تػػرد فيهمػػا إال النعػػاـ وادللػػ -ٔ

(،   مث)  واو( ويف ادللػػػػػػػك بػػػػػػػال   يئ)  ابلػػػػػػػواودػػػػػػػع التنبػػػػػػػه أ ػػػػػػػا يف االنعػػػػػػػاـ 
 .قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿعلى  ونضبطهما

 الَّػػِ ي َجَعػػ َ  ُ ػػوَ  - َوُ ػػوَ )  الصػػيغتنيأدػػا يف سػػوريت ءػػونس والفرقػػاف: فػػورد فيهمػػا  -ٕ
 (، و نا َيجلث اللبس: الَِّ ي َجَع َ  َوُ وَ  - ُ وَ ( و )  هُ َلكُ 

  جح مج حج مثدوضػػع )  أوؿ(:  من)  واويف سػػورة ءػػونس بػػال  ادلوضػػعنيكػػال  - أ

 ٰى  ين ىن نن من)  الثػػػػاين(، وادلوضػػػػع  ين( بػػػػجلوف )  مح
قاعػػػػػػجلة الػػػػػػزايدة للموضػػػػػػع علػػػػػػى  ونضػػػػػػبطه(  ني مي زي ري

 (. ين: أي زايدة ) ادلتأخر
  زب رب يئ)  الوؿ(: ادلوضػع   ني)  ابلواواف يف سورة الفرق ادلوضعنيكال  - ب

 جئ يي ىي  ني)  الثػػػػػػاين(، وادلوضػػػػػع  مب( بػػػػػزايدة ) ... ىب نب مب
 نب مب ) الػػػػالـال ػػػػظ دوراف  ػػػػرؼ  الوؿ(: يف ادلوضػػػػع ... خئ حئ
 (. مب( فاجعلها عالدة لك على زايدة )  ىب



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٓٔ 

 (؟. يف َُُلَماِت اْلبَػرِّ َواْلَبْحرِ  دواضع )اضبط  / ٗٚٚٔلاؿ رقه س
النعػاـ يف الاور ) در ف(  يف َُُلَماِت اْلبَػرِّ َواْلَبْحرِ  وردت ) / ٗٚٚٔرقه  اجلواب

 -(:النم  –

 مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رث  يت ىت نت

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع ٱُّٱ -ٕ
 .انلىل َّ  خم حم جم هل مل خلحل جل مك خكلك

  الضبط /
 خفمػػػػػػػ  ) وبعػػػػػػػجل ا يف الن ( يت ىت نت مت زت بعػػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػػاـ )

( على خفدة ) الواو( قب   زتدة )  الساؼ(:  خك  حك جك مق حق مف
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي

( اةءة  َُُلَماِت اْلبَػرِّ َواْلَبْحرِ  ِدةدة النعاـ جاءت )  الوؿيف ادلوضع  مالحظة /
 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ(:ٖٙ)

 سبستها ( اليت يثفانتبه اي لبيب، وال ظ الػػ )  َّ زن رن مم ام  يل ىل مل
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةيف نفس اةءة فاربطها دعها على 

 – ءَػْعَلُمػػػػوفَ  قَػػػػجْل َفصَّػػػػْلَنا اةاَيِت ِلَسػػػػْوـٍ  )دواضػػػػع اضػػػػبط  / ٘ٚٚٔلاؿ رقػػػػه سػػػػ
 ؟.اليت وردت يف سورة النعاـ ( َء َّكَُّروفَ  – ءَػْفَسُهوفَ 

 -ادلواضع  ي: / ٘ٚٚٔاجلواب رقه 

 مت زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رث  يت ىت نت

 ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ مل يك



 ٕٖٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األًعام َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

 ػو الػ ي جعػ  لكػه أءهػا النػاس النجػـو : دعنا ػا: ( يت ) الوؿادلوضع يف  -ٔ
( دػػع  العلػػه - عالدػػات، نػػربط بػػني ) العلػػهليتػػجلبر ا دػػنكه أولػػو  ،عالدػػات

( دػع  نئ)  عػني، وأءضػا نػربط بػني قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على يت)
 ( على نفس الساعجلة. يت)  عني

إذ  ،دواقػػػع احلجػػػج ودواضػػػع العػػػِب (: أي ءفهمػػػوف يك)  الثػػػاينيف ادلوضػػػع  -ٕ
دػػة طػػني, مث كنػػته سػػاللة وناػػال دنػػه, فجعػػ  لكػػه  آدـ عليػػه الاػػالـ خلػػق

ُرَفظُػػػوف فيػػػه, و ػػػو  داػػػتَسرًا تاػػػتسروف فيػػػه, و ػػػو أر ػػػاـ الناػػػاء, وُداػػػتودًعا
 ( يك)  فػػاءدػػع  ( يف - يث)  فػػاءفنػػربط بػػني  أصػػالب الرجػػاؿ, 

 قاؼ( دع  يف)  قاؼ، وال تناى أءضا ربط قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى 
 (. يك) 

 ػو  -أءهػا الرسػوؿ -و ػ ا الػ ي بيػَّنَّػاا لػك  (: يئ ) الثالػعيف ادلوضػع  -ٖ
بينَّػػا  . قػػجل( ّٰ ِّ ُّ َّ)  الطرءػػق ادلوصػػ  إىل رضػػا ربػػك وجنتػػه

(  ِّ ُّ)  راء، ونػربط بػني عسػوؿ الراجحػةالِبا ني دلة ءتػ كر دػة أ ػ  ال
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  يئ)  راءو 
 فسط. الثالثة( مل ترد إال يف   ا ادلواضع  َقجْل َفصَّْلَنا اةاَيِت ِلَسْوـٍ )  / ٔمالحظة 
 ا ذكرته  نا.يف السرآف كم و يجلة(  ءَػْفَسُهوفَ  ِلَسْوـٍ )  / ٕمالحظة 
يف سورة النح  اةءة  ثفٍ  دوضع( فوردت يف  َء َّكَُّروفَ  ِلَسْوـٍ أدا )  / ٖمالحظة 

 حج مث هت مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ(:ٖٔ)

 النح (. –)النعاـ  درتني( وردت  َء َّكَُّروفَ  ِلَسْوـٍ وعليه تكوف )  َّ جح مج

 (؟. أَنَشَأُكهالَِّ َي   ُ وَ  - َوُ وَ  دواضع )اضبط  / ٙٚٚٔلاؿ رقه س
 -ادلواضع  ي: / ٙٚٚٔاجلواب رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مل يك

 .املنم َّ جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ -ٕ
  الضبط /

( لنػػه قبلهػػا  خك)  واو( بينمػا يف ادللػػك جػػاءت بػال  زث)  الػػواويف النعػاـ بػػزايدة  -ٔ
 .وؿقاعجلة الزايدة للاورة الطعلى  ونضبطها( حك)

 مل  خل حل جلوبعجل ا يف ادللك )  (... ىف يث ىث بعجل ا يف النعاـ ) -ٕ

 الرتتيػػب قاعػػجلة( علػػى  جلدػػة )  الػػواو( قبػػ   ىثدػػة )  ادلػػيه(: ... هل
 .اذلجائي

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه على  نضبطهماأءضاً  -ٖ
دػة ـ الػالعػاـ، ونػربط نال نوف( دع  يث ىث) كلميت دة   النوف: نربط الاورة

 ك.لادلالـ ( دع  جل) 
ػػػَماء  ُ ػػػوَ  - َوُ ػػػوَ دواضػػػع )اضػػػبط  / ٚٚٚٔلاؿ رقػػػه سػػػ الَّػػػِ َي أَنػػػَزَؿ ِدػػػَة الاَّ
 (؟.َداء

 -ادلواضع  ي: / ٚٚٚٔاجلواب رقه 

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱ -ٔ
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 جسمخ جخ مح جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب
 .األًعام َّ جض مص خص حص  مس خس حس

 ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ رث يت

  الضبط /
 .قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿعلى  ونضبطها ( ىل ) الواوبزايدة يف النعاـ  -ٔ



 ٖٗٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يب( وبعػػػجل ا يف النحػػػ  )  ٰى ين ىن نن منبعػػػجل ا يف النعػػػاـ )  -ٕ
( علػػػػى  يبدػػػػة )  الػػػػالـ( قبػػػػ   مندػػػػة )  الفػػػػاء...(: زت  رت

 .اذلجائي الرتتيب قاعجلة
(  َوُ َو الَِّ ي أَنَػَزَؿ إِلَْيُكُه اْلِكَتابَ دة النعاـ  أتت بصيغة )  ثفٍ  يف دوضع مالحظة /
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّٱ(: ٗٔٔيف اةءة )
 جئ يي ىي  نيمي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رنمم
 فانتبه اي لبيب. َّ خئ حئ

 (؟. َدانَِيةً وَ   – َدانَِيةٌ  دواضع )اضبط  / ٛٚٚٔلاؿ رقه س
 -ادلواضع  ي: / ٛٚٚٔاجلواب رقه 

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ُّٱ -ٔ
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 جسمخ جخ مح جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب
 .األًعام َّ جض مص خص حص  مس خس حس

 .٢٣ – ٢٢احلاكة/  َّ خت حت جت  هب مب خب حب ُّٱ -ٕ
 .اإلنصان َّ نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
احلاقػػػػة (، قبلهػػػػا يف النعػػػػاـ  –يف الاػػػػور ) النعػػػػاـ  دػػػػرتني( وردت  حب)  -ٔ

 هعػػػػاـ وبعػػػػجل ا يف سػػػػورة احلاقػػػػنال نػػػػوففنربطهػػػػا دػػػػع  نػػػػوففيهػػػػا ( جب)
قاعػػجلة ربػػػط  ػػرؼ دػػػة علػػػى  هاحلاقػػ ػػػاء دنهػػػا دػػع اذلػػاء ( نػػربط جت)

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 قاعػجلةعلػى  ونضبطهايف السرآف يف سورة اانااف  درة وا جلة(  يلأتت )  -ٕ

 .العناءة ابةءة الو يجلة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ْة َأْعَنابٍ  َوَجنَّاتٌ  - َوَجنَّاتٍ  دواضع )اضبط  / ٜٚٚٔلاؿ رقه س  (؟. دِّ
 -ادلواضع  ي: / ٜٚٚٔاجلواب رقه 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱ -ٔ
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي
 مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب خب
 .األًعام َّ جض مص خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح

 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 .الرعد َّ  مح جح مج حج مث

  الضبط /
 ( فانتبه ذلا. ٰى ين ىندعطوفة على )  لكاراب ( خب يف النعاـ ) -ٔ
 (.ري ٰىدعطوفة على دا قبلها ) ابلضه(  زيويف الرعجل )  -ٕ

ػَر ُدَتَشػاِبهٍ  َوالزَّءْػُتوَف َوالرُّدَّافَ  ) اةءتنياضبط  / ٓٛٚٔلاؿ رقه س  ( ُدْشَتِبًها َوَغيػْ
َر ُدَتَشاِبهٍ دُ  َوالزَّءْػُتوَف َوالرُّدَّافَ  )  ؟.( دة سورة النعاـ َتَشاِبًا َوَغيػْ

 -اةايت  ي: / ٓٛٚٔاجلواب رقه 

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱ -ٔ
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 جسمخ جخ مح جح مج حج هتمث مت  خت حت جت هب
 .األًعام َّ جض مص خص حص  مس خس حس

  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن ٱُّٱ -ٕ
 هب مب حبخب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 حس جس مخ جخمح جح مجحج  مث هت مت خت حت جت

 .األًعام َّ  مس خس
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ترتيػػػب اةءتػػػني دػػػة ترتيػػػب درا ػػػ   ػػػو الثمػػػار والتعادػػػ   -:للمعـــ ى تأمـــلال وقاعـــد ا
 :دعهه

ػػَر ُدَتَشػػاِبهٍ قولػػه تعػػاىل )  اةءػػة االوىل ( تفيػػجل لفػػت النظػػر إىل قػػجلرة هللا  ُدْشػػَتِبًها َوَغيػْ
والردػػاف دشػػتبهتاف تعػاىل و ػػ ا ءفيػػجل اللػػبس واالتبػػاس  يػع أف أوراؽ شػػجريت الزءتػػوف 

" أي بعجل  و مثر الزءتوف والرداف ادلاتلفاف يف  انظُُروْا ِإىِل مَثَرِاِ " بعجل ا ججلا فساؿ تعاىل 
ِإفَّ وإنبات الثمار دة رب العادلني آءة دػة آايت ااْيػاف فسػاؿ "   شكلهما وطعمهما،

 ". يف َذِلُكْه ةاَيٍت لَِّسْوـٍ ءُػْلِدُنوفَ 
عة الثمار نفاها إذا نضجت وأصبحت جا زة لألك   ترجلث أدا يف اةءة الثانية

صػبحت جػا زة أ(. و  فسػطانظُػُروْا  " ولػيس ) ِدة مَثَػرِاِ  ُكُلواْ  " و"  أُُكُلهُ سُلَْتِلًفا   فساؿ "
". ولف عػػػجلـ ااسػػػراؼ دػػػة دالئػػػ   َوآتُػػػوْا َ سَّػػػُه ءَػػػػْوـَ َ َصػػػاِداِ أءضػػػا ودوجبػػػة للزكػػػاة " 

ػػػػػبُّ اةءػػػػة "  ختػػػػاـْيػػػػاف فكػػػػػاف العمػػػػ  الصػػػػا  ولػػػػيس رلػػػػرد اا َواَل ُتْاػػػػرُِفوْا إِنَّػػػػُه اَل َيُِ
 ."اْلُمْارِِفنيَ 
  الضبط /

ػَر ُدَتَشػاِبٍه  ) اللبس ال ي َيجلث بني اةءتني  و يف الكلمػات التاليػة: -ٔ ُدْشػَتِبًها َوَغيػْ
َر ُدَتَشاِبهٍ  -  الربعػة( يف الكلمػات  ادلػيهأنخػ  احلػرؼ بعػجل )  :( ُدَتَشاِبًا َوَغيػْ
 باػػػػهولة بكلمػػػػة ونضػػػػبطها(  ُدَتَشػػػػاِبهٍ  – ُدَتَشػػػػاِبًا – ُدَتَشػػػػاِبهٍ  – ُدْشػػػػَتِبًها) 
 – ُدَتَشػاِبهٍ  ) دػة كلمػة الثالثػة والتاءات ( َتِبًهاشْ دُ  دة ) الشنيأي  (،تشتَّ )

 أي  ء الثػاينوادلوضػع  (ُدْشػَتِبًها  ) أي شنيوال أ :إذف (، ُدَتَشاِبهٍ  - ُدَتَشاِبًا
  فتضبط عنجلؾ ذذف هللا. (. اَشابًِ تَ دُ  )

 ،الكػ  ءاػبق النظرفاعله اف  (ِدة مَثَرِِا  ُكُلواْ  -ِإىِل مَثَرِِا  انظُُرواْ  ) أءضا اللبس يف -ٕ
 أواًل.   ا
 قبػػػ (  انظُػػػُرواْ  ) دػػػة اذلمػػػزة، إذ أف قاعػػػجلة الرتتيػػػب اذلجػػػائيعلػػػى  نضػػػبطهاثنيػػػا: 
 (. ُكُلواْ  ) دة الكاؼ
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 ( أُُكلُػهُ  ) سػبسها يف نفػس اةءػة كلمػة(  ُكلُػواْ )  جاء فيػهال ي  الثاينادلوضع ثلثاً: 
فلػة تلتػبس عليػك ذذف  ،قاعػجلة ادلوافسػة واجملػاورةعلػى  فاضػبطهافيها  روؼ دتشابة 

 هللا.
يف  الو يػجلة(  ةاَيٍت لَِّسػْوـٍ ءُػْلِدنُػوفَ  َذِلُكهْ ِإفَّ يف  وأخ ا اعله أف ختاـ اةءة الوىل )

قاعػػػجلة العناءػػػة  علػػػىونضػػػبطها  (، ذلػػػك( ويف ابقػػػي ادلواضػػػع )  َذِلُكػػػهْ السػػػرآف أتػػػت ) 
 .ابةءة الو يجلة
ُدْشػَتِبًها  دا الفػرؽ دػة النا يػة البيانيػة بػني قولػه تعػاىل يف سػورة النعػاـ )/  دلسة بيانية

َر ُدَتَشاِبهٍ  َر ُدَتَشاِبهٍ ( وقوله تعاىل )  َوَغيػْ  .(؟ ُدَتَشاِبًا َوَغيػْ
ػػَر ُدَتَشػاِبهٍ ُدْشػَتبِ  قولػه تعػػاىل ) ( تفيػػجل لفػت النظػػر إىل قػجلرة هللا تعػػاىل و ػ ا ءفيػػجل  ًها َوَغيػْ

ػػػَر ُدَتَشػػػاِبهٍ  أدػػػا يف قولػػػه تعػػػاىل ) اللػػػبس واالتبػػػاس، ( فهػػػ ا للتشػػػابه وقػػػجل  ُدَتَشػػػاِبًا َوَغيػْ
فنفػػػي  .وردت اةايت يف اابػػػ  عادػػػة وال داعػػػي للفػػػت النظػػػر إىل السػػػجلرة ااذليػػػة  نػػػا

اا دة ابب أوىل، والتشابه قجل ءكوف يف جزئية دعينػة وااشػتباا  ػو التشابه ءنفي ااشتب
 .( الجلكتور: فاض  الاادرائي)  .االتباس لشجلة التشابه

 /فوائد 
وهللا سػػبحانه  ػو الػػ ي أنػزؿ دػة الاػػحاب دطػرًا فػػأخرج بػه نبػػات   دعػىن اةءػة الوىل:

َ بِّػػا ءركػػب كػػ  شػػيء, فػػأخرج دػػة النبػػات زرًعػػا وشػػجرًا أخضػػر, مث أخػػرح دػػة الػػزرع 
و ػو دػا تنشػأ -بعضه بعًضا, كاناب  السمح والشػع  والرز, وأخػرج دػة طلػع الناػ  

ع وًقا قرءبة التناوؿ, وأخرج سػبحانه باػاتني دػة أعنػاب, وأخػرج  -فيه ع وؽ الرطب
شػػجر الزءتػػػوف والردػػاف الػػػ ي ءتشػػابه يف ورقػػػه وخيتلػػف يف مثػػػرا شػػكال وطعًمػػػا وطبًعػػػا. 

مثػر  ػ ا النبػات إذا أمثػر, وإىل نضػجه وبلوغػه  ػني ءبلػة. إف يف انظروا أءهػا النػاس إىل 
لجلالالت على كماؿ قجلرة خالق   ا الشػياء و كمتػه ورزتػه  -أءها الناس  -ذلكه 

 .ـ ءصجلقوف به تعاىل وءعملوف بشرعهلسو 
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وهللا سػػبحانه وتعػػاىل  ػػو الػ ي أوجػػجل لكػػه باػػاتني: دنهػػا دػػا  ػػو  ودعػىن اةءػػة الثانيػػة:
رض كالعنػػػاب, ودنهػػػا دػػػا  ػػػو غػػػ  درفػػػوع, ولكنػػػه قػػػائه علػػػى سػػػوقه  درفػػػوع عػػػة ال

كالنا  والزرع, دتنوًعا طعمػه, والزءتػوف والردػاف دتشػابًا دنظػرا, وسلتلًفػا مثػرا وطعمػه.  
ِدػػػة مثػػػرا إذا أمثػػػر, وأعطػػػوا زكاتػػػه ادلفروضػػػة علػػػيكه ءػػػـو  صػػػادا  -أءهػػػا النػػػاس-كلػػػوا 

ج ادلػاؿ وأكػػ  الطعػػاـ وغػ  ذلػػك. إنػػه وقطافػه, وال تتجػػاوزوا  ػجلود االعتػػجلاؿ يف إخػػرا 
 (. التفا  ادليار)  تعاىل ال َيب ادلتجاوزءة  جلودا ذنفاؽ ادلاؿ يف غ  وجهه.

 (؟ ِلَ ِل يقل يف األوى وغري مشتبو؟ وغري متشابو دلاذا قال يف اآليتني )طيب 
ت نفػػػػي ااشػػػػتباا ال ءنفػػػػي التشػػػػابه، إذا نفيػػػػ (. وغػػػػ  دتشػػػػابه )يف احلػػػػالتني قػػػػاؿ 

االتباس قجل ءتشػاباف يف أدػر ولكػة غػ  دشػتبه، إذا قلػت  ػ ا غػ  دشػتبه ءعػ  لػيس 
دتشابه أو قجل ءكػوف دتشػاباً يف شػيء. إذا قلػت  ػ ا و ػ ا لياػا دشػتبهني زلتمػ  أف 
ءكوف فيهما تشابه لكة لياا دشتبهني. إذف نفي ااشتباا ال ءنفػي التشػابه. إذا قلػت 

شػػابني. نفػػي التشػػابه ءنفػػي ااشػػتباا إذا قلػػت لياػػا لياػػا دشػػتبهني لكػػة قػػجل ءكػػو  دت
 دتشابني ءنفي ااشتباا. إذا قلت لياا دشتبهني قجل ءكو  دتشابني.

دشتبه ِفعلها إشتبه ِبعىن إلتبس، مها سلتلفاف لكة دة شجلة التشابه إلتباػا عليػك. 
رض، يف دتشابه قجل ءكوف التشابه يف أدر وا جل أقوؿ   ا ءشبه   ا يف الطوؿ، يف العػ

اللػػػوف، إذف تشػػػابا يف أدػػػر وا ػػػجل، لكػػػة إشػػػتبها تكػػػوف يف أدػػػور كثػػػ ة حبيػػػع إلتػػػبس 
عليػك الدػر. دشػػتبه دثػ  التػػوأـ التفرءػق بينهمػا صػػعب، وقػجل ءتشػػابا أف كالمهػا عينػػاا 

 زرقاواف.
نفي ااشتباا إذا قلت   اف لياا دشتبهني قجل ءكو  دتشػابني  (: وغ  دتشابه )

نفػػػي التشػػػابه ال ءنفػػػي ااشػػػتباا ولػػػو نفيػػػت التشػػػابه فسػػػجل نفيػػػت  يف أدػػػر دػػػة الدػػػور.
 ااشتباا لنه ليس  ناؾ وجه تشابه لكة لو نفيت ااشتباا ال تنفي التشابه.

لينفيهػػػا دػػػة أصػػػلها لنػػػه لػػػو قػػػاؿ غػػػ  دشػػػتبه ءبسػػػى (  وغػػػ  دتشػػػابه ) قػػػاؿ تعػػػاىل
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دلػػة لػػيس  نػػاؾ وجػػه التشػػابه دوجػػود. أراد أف ءنفيهػػا كلهػػا  ػػ  ءفػػرؽ بينهمػػا تفرقػػة كا
وغػ   )للشبه. ولو قاؿ وغ  دشػتبه قػجل ءكػوف بينهمػا تشػابه يف أدػر آخػر. فػإذف قػاؿ 

 ػ ا نفػي ولػو (  دشػتبهاً وغػ  دتشػابه )يف احلالني  ػ  ءنفيهمػا. يف الوىل (  دتشابه
قاؿ وغ  دشػتبه قػجل ءكػوف  نػاؾ تشػابه و ػو تعػاىل أراد أف ءبػني قجلرتػه سػبحانه. نفػي 

 ءنفػػي التشػػابه وإ ػػا نفػػي التشػػابه ءنفػػي ااشػػتباا. ودشػػتبه أدّؿ علػػى السػػجلرة ااشػػتباا ال
.أدػا الثانيػة يف وضػع ( انظػروا إىل مثػرا )فوضعها يف بياف السػجلرة وطلػب التأدػ  والتػجلبر 

 .( دتشاباً وغ  دتشابه )إذف استعم   (كلوا ( ) سلتلفاً أكله )ادلأكوالت 
فهػػ ا للتشػػابه وقػػجل وردت اةايت يف (   دتشػػابهدتشػػاباً وغػػ  )أدػػا يف قولػػه تعػػاىل 

ااب  عادة وال داعي للفت النظر إىل السجلرة ااذليػة  نػا. فنفػي التشػابه ءنفػي ااشػتباا 
دػػػة ابب أوىل، والتشػػػػابه قػػػػجل ءكػػػوف يف جزئيػػػػة دعينػػػػة وااشػػػتباا  ػػػػو االتبػػػػاس لشػػػػجلة 

  (.د. فاض  الاادرائي )  التشابه.
ِإفَّ  ) ( َةاَيٍت لَِّسْوـٍ ءُػْلِدنُػوفَ  َذِلكَ ِإفَّ يف )  اضبط دواضع / ٔٛٚٔلاؿ رقه س
 ؟.( ةاَيٍت لَِّسْوـٍ ءُػْلِدُنوفَ  َذِلُكهْ يف 

َةاَيٍت لَِّسػػْوـٍ  َذلِػكَ ِإفَّ يف الصػ  يف السػرآف الكػرمي أف تػرد )  / ٔٛٚٔاجلػواب رقػه 
 –الػرـو  –وت العنكبػ –النمػ   –يف الاػور ) النحػ   دػرات مخػس( تكررت  ءُػْلِدُنوفَ 
 -الزدر (:

 خم حم جم هلمل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف ٱُّٱ -ٔ
 .انلدل َّ  خن حن جن مم

 حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -ٕ
 .انلىل َّ جع مظ

 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .امعٌكبِت َّ حي  جي يه ىه مه جه ين
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 ىل مل يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٗ
 .الروم َّ ام يل

 ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -٘
 .الزمر َّ  زي ري

  الضبط /
 (. ُزدر الرـو ذله ضل  و   وعنكبوت: ) ابجلملة اانشائية نضبطها -ٔ
كمػػػػا يف ) النحػػػػ  والنمػػػػ  ( واسػػػػه   ( جخ  مح ) ال ظػػػػوا اةايت أ ػػػػا بػػػػجلأت بػػػػػػ -ٕ

(  مث)  ابلػػواو( يف الػػرـو و ػػ ا  نث مثالاػورتني علػػى نفػػس الػػوزف، أو ) 
ربط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ  قاعجلةعلى ـ و الر واو ونربطها دع 

( يف الزدػػػر، فبػػػجلاايت  ػػػ ا ادلواضػػػع  ىك مك، وأءضػػػا ) دػػػة اسػػػه الاػػػورة
(، عػػػجلا سػػػورة  ري ٰى ين ىن نن مناجعلهػػػا عالدػػػة لػػػك خلتادهػػػا ) 

 خلدػة ) الكاؼ( ونربط ... يل ىل مل خلالعنكبوت اليت بجلأت ) 
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشػابه دػع على  بوتكالعن كاؼ( دع  مل

 .رؼ دة اسه الاورة 
 درة وا جلةفوردت  ( َذِلُكهْ )  ادليهبثبوت  ( ةاَيٍت لَِّسْوـٍ ءُػْلِدُنوفَ  َذِلُكهْ ِإفَّ يف أدا ) 

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ُّٱٱ(:ٜٜفسط يف سورة النعاـ اةءة )

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين
 مح جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب خب حب
قاعجلة العناءة على  اونضبطه َّ جض مص خص حص  مس خس حس جسمخ جخ

 .ابةءة الو يجلة
توسع يف ادلعىن دلا عجّلد أشياء كث ة إذف صار إطالة دلا ءكوف يف سياؽ اةءة  فائدة /
   تتالءـ دع دا قبلها. وقجل ءكوف يف دساـ التوكيجل ودا  و أق   ( ذلكه ) فجمع 

أق  توكيجلًا ءُفرِد،  توكيجلاً: يف دساـ التوكيجل أييت ِبا  و أكثر توكيجلًا فيجمع وإذا كاف



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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وإذا كاف عنجل  رلموعتاف إ جلامها أوسع دة الخرى ءاتعم  لألوسع ضم  اجلمع 
 ولألق  ضم  اافراد.

 ؟.(  ِلِّ  َجَعُلواْ  - َوَجَعُلواْ ) دواضع اضبط  / ٕٛٚٔلاؿ رقه س
 -ادلواضع كما ءلي: / ٕٛٚٔاجلواب رقه 

 مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ خك حك  جك

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ -ٕ
 جت هب  مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئيي ىي
 .األًعام َّ جخ مح جح مج  حجمث هت مت خت حت

 ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٖ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن
 .الرعد َّ مب خب حب

 جف مغجغ مع جع مظ  حط مضخض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ -ٗ
 جم هل مل خل حل جلمك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف
 .الرعد َّ جي ٰه مه جه هن من خن حن جنمم  خم حم

 ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل ُّٱ -٘
 .إبراَيه َّ مي زي

  الضبط /
يف ) النعػػاـ  دػػرات أربػػع( تكػػررت مظ حط)  ابلػػواوالصػػ  يف السػػرآف أف تػػرد  -ٔ

 واوبػػػال دػػػرة وا ػػػجلة إبػػػرا يه (، ووردت  – الثػػػاين ادلوضػػػعالرعػػػجل  – دوضػػػعاف
( ووردت قبلها يف نفػس اةءػة  ننأتى قبلها )  الرعجل  يع أوؿ( يف ين ىن)

 ادلوافسػػػػػة قاعػػػػػجلة( فنربطهمػػػػػا دعػػػػػاً علػػػػػى  زن رن  مم ام يلأءضػػػػػا ) 



 ٕٖٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .واجملاورة
 أوؿدواضػع )  ثػالث( يف  مض(: جاء بعػجل ا كلمػة )  مض خض ىن - حض)  -ٕ

 الرعجل (، و  ا سهلة ولة تلتبس عليكه. دوضعيالنعاـ و 
(  ين ىن نن من زن رن ممدػػػػة النعػػػػاـ )  الثػػػػاينيف ادلوضػػػػع  -ٖ

 قاعػػجلةعلػػى  ونضػػبطهما(  مظ حط مض خض حض)  الوؿوادلوضػػع 
 ىن نن من زندػة )  ادلػيه( قب   مضدة ) الشني: الرتتيب اذلجائي
 (. ين

يف بجلاءػة كلمػة  اذلمزة(: نربط  زن رن مم ام يل ىليف إبرا يه )  -ٗ
قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة علػى برا يه إدة بجلاءة اسه سورة  اذلمزة( دع  ام) 

 .الاورةادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه 
خرقوا دعنا ا افػرتوا (  خف حف جف مغ جغ مع)  الوؿيف النعاـ ادلوضع  فائدة /
اخلَْرؽ  و قطع الشيء على سػبي  الفاػاد  دلاذا مل ءس  افرتى وقاؿ خرؽ رجلءجلاً؟لكة 

دة غ  تجلبر وال تفّكر وءساؿ   ا ولػجل أخػرؽ ءعػ  ال ءُسػجلر وال َياػة العمػ ، اخلػرؽ 
افػػرتوا ولكػػة عػػة جهػػ  ال ءعلمػػوف فسػػاؿ خرقػػوا داللػػة  اجلا ػػ  ءعػػ   ػػلالء لػػيس فسػػط

علػػى اخلػػرؽ واحلمػػق يف التفكػػ  وجهػػ ، افػػرتى ال رمػػ   ػػ ا ادلعػػاين ابلضػػرورة، الػػ ي 
 ءفرتي قجل ءُسجّلر الدور وادلسجلدات والنتائج أدا   ا قوؿ أخرؽ. 

ػػػػػػا َءِصػػػػػػُفوفَ  َوتَػَعػػػػػاىَل  ُسػػػػػػْبَحاَنهُ  اضػػػػػبط دواضػػػػػػع ) / ٖٛٚٔلاؿ رقػػػػػػه سػػػػػ  ( َعمَّ
ا َءِصُفوفَ  ْبَحاَف الَِّ سُ ) ػا ُءْشػرُِكوفَ  َوتَػَعػاىَل  ُسػْبَحاَنهُ  ( )َعمَّ ػا ُسػْبَحاَف الَِّ  ( ) َعمَّ  َعمَّ

ا ُءْشرُِكوفَ َوتَػَعاىَل  ُسْبَحاَف الَِّ  ( ) ُءْشرُِكوفَ  ا ءَػُسوُلوفَ  َوتَػَعاىَل  ُسْبَحاَنهُ ( ) َعمَّ  ؟.(َعمَّ
ػػا َءِصػػُفوفَ  َوتَػَعػػاىَل  نَهُ ُسػػْبَحا) دواضػػع أدػػا  / ٖٛٚٔاجلػػواب رقػػه  ُسػػْبَحاَف  )و  ( َعمَّ

ا َءِصُفوفَ  الَِّ   -فهي كما ءلي: ( َعمَّ

 مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ خك حك  جك



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم ٱُّٱ -ٕ
 .املؤوٌِن َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي  خي حي جي يه ُّٱ -ٖ
 .١٥٩ – ١٥٨ت/ الصافا َّ رئ ّٰ  ِّ

  الضبط / 
( أي  مقوجػػػػاء دعهػػػػا )  ( حق ) اباضػػػػمار النعػػػػاـ سػػػػورة يف نال ػػػػظ أنػػػػه -ٔ

والػيت أتػت ذَهػار  لطوؿ صيغة عما جاء يف سوريت ) ادللدنػوف والصػافات (
، و ػػ  قاعػػجلة الػػزايدة للاػػورة الطػػوؿعلػػى  ونضػػبطها: ( هللااسػػه اجلػػالؿ ) 

عػػػني دنهػػػا دػػػع العػػػني نػػػربط أتػػػت فسػػػط يف سػػػورة النعػػػاـ  ( مقنعلػػػه أف ) 
قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه علػػػى اـ عػػػالن

 –يف كػػػ  دػػػػة اسػػػػه الاػػػػورتني ) ادللدنػػػػوف العػػػػني ، وال ءوجػػػػجل  ػػػػرؼ الاػػػورة
 الصافات (.

  فائدة /
( أتػػػت يف اةايت الػػػيت جيعػػػ  ادلشػػػركني فيهػػػا هلل عػػػز وجػػػ  ) بنػػػني أو َّ ٍّ)

سػػواء دػػة اجلػػة كمػػا يف ) النعػػاـ والصػػػافات ( أو  (أو  ػػ  ابلناػػب بنػػات أو ولػػجل 
ادلشركوف دة ذلك الك ب وعال عما نابه إليه هللا تنزَّا  اانس كما يف سورة ادللدنوف،

 .واالفرتاء
ُسْبَحاَن  )و  ( ُيْشرُِكونَ  َعمَّا ُسْبَحاَن اّللَِّ  )و (  َعمَّا ُيْشرُِكونَ  َوتـََعاَى  ُسْبَحانَوُ  وأما )
 -فكما يلي: ( َعمَّا ُيْشرُِكونَ  َعاَى َوتَـ  اّللَِّ 
  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ُّٱ -ٔ

 مخ جخمح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب
 .يِنس َّ مس خس حس جس

 .انلدل َّ مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ
 حق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ُّٱ -ٖ



 ٖٗٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .الروم َّ مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق
  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٗ

 .الزمر َّ  لك خك حك جك مق حقمف خف
 .امطِر َّ مث هت مت خت حت جتهب مب خب حب جب ٱُّٱ -٘
 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ -ٙ

 .احلرش َّ حص  مس خس حس جس مخجخ مح  جح
 مع جع مظ  حط مضخض حض جض مص خصحص مس خس حس  جس  ٱُّٱ -ٚ

 .املصص َّ مغ جغ
  الضبط /

( بػ ا الصػيغة اباضػمار،  لك اك يق ىقالص  يف السرآف أف تػرد )  -ٕ
 ونضبطهاالزدر (  –الرـو  –النح   –يف الاور ) ءونس  درات أربعتكررت 
 (. ضل  ءونس لػ زدر الرـو: ) اانشائية ابجلملة

( ذَهػػار اسػػه اجلػػالؿ ) هللا ( مس خس حس جسيف الطػػور واحلشػػر )  -ٖ
 (. يقوبجلوف ) 

( ذَهار اسػه اجلػال  جغ مع جع مظ  حطيف السصص فسط أتت )  -ٗ
 ( ونضبطها على قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة. جع) هللا ( وأءضاً كلمة ) 

ا ءُْشرُِكوفَ  تَػَعاىَل  )مالحظة  /  ( يف مظ  حط - ىقوردت  ك ا بال )  ( َعمَّ
 حئ  جئ يي ُّٱٱ(:ٖدة النح  ) بجلاءة الاورة ( اةءة ) ادلوضع الثاين

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ خب حب جب هئ مئخئ

 اخلالصة /
 ىقة ) دػة السػرآف جػاءت بصػيغة طوءلػ ٕ٘و ػ  اجلػزء  عشػر احلاديدة اجلزء 
(  جغ مع جع مظ  حط( اباضػػػػػمار عػػػػػجلا السصػػػػػص )  لك اك يق

و ػػ  النهاءػػة أتػػت بصػػيغة أقصػػر  ٕ٘أتػػت ذَهػػار اسػػه اجلػػالؿ ) هللا (، ودػػة اجلػػزء 
 (،جعذَهػػار اسػػه اجلػػالؿ ) هللا ( وبػػجلوف كلمػػة ) (مس خس حس جس)



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( كلهػا طوءلػة دسارنػة  السصص –الزدر  –الرـو  –النح   –ءونس  وانتبه اىل الاور )
والاػػػور  ( أتػػت يف الاػػور الطوءلػػة، جع) الطػػور واحلشػػر ( وبػػا تعلػػػه أف )  باػػوريت

 السص ة مل أتيت.
أتت  ػػػ ا الصػػػيغة إدػػػا أ ػػػه ءعبػػػجلوف غػػػ  هللا سػػػبحانه  (مس خس)  فائـــدة /

( أو دلا ءػ كر ه لنػه  ػو  ىف يث ىث نث مثوتعاىل، أو دلا أن ر ه يف النح  ) 
، أو كمػا يف الػػ  ( جغمغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض الػ ي خلسهػػه ) رـو

(، ويف الطػػور ....مظ حط مض خض حضأ ػػه مل ءسػػجلروا هللا  ػػق قػػجلرا كمػػا يف الزدػػر ) 
 جت هب مب خب حب ( الطور و )جت هب مب خب حب جبواحلشر عة تو يجل هللا عز وج  ) 

( احلشػػر، ويف السصػػص لػػػيس للنػػاس وال للجػػة اخلػػػ ة  فيمػػا خيلػػق هللا وخيتػػػار   خت حت
 (.خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس)

ا ءَػُسوُلوفَ  َوتَػَعاىَل  ُسْبَحانَهُ  وأدا ) يف السرآف يف سورة ااسراء  درة وا جلةفوردت  ( َعمَّ
 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱٱ(:ٖٗاةءة )
، وال ظ  قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة على ونضبطها  َّ لك اك يق ىق يف ىف

قاعجلة ادلوافسة على  ٖٗ( يف اةءة  ىق يف( قبلها آبءة فاربطها دع )  نتكلمة ) 
 .اجملاورةو 

 (؟. َومَلْ َتُكة لَّهُ  دواضع )اضبط  / ٗٛٚٔلاؿ رقه س
 –النعػػػػػػاـ يف الاػػػػػػور ) دػػػػػػر ف(  َوملَْ َتُكػػػػػػة لَّػػػػػػهُ  وردت ) / ٗٛٚٔاجلػػػػػػواب رقػػػػػػه 

 -(:الكهف

 من خن جنحن مم خم حم  جم هل مل خل حلجل مك لك ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  خي حي جي ٰه مه جههن

 .الكُف َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض ُّٱ -ٕ
  الضبط /

 مغ جغ مع جعوبعػػػػجل ا يف الكهػػػػف )  ( جن النعػػػػاـ )بعػػػػجل ا يف  -ٔ



 ٖٙٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

قاعجلة الرتتيػب ( على  جعدة )  الفاء( قب   جندة )  الصاد(:  جف
 .اذلجائي

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة علػػى  فالكهػػ فػػاء( دػػع  جعدػػة )  الفػػاءأءضػػاً نػػربط  -ٕ
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.( َوَخَلَق ُك َّ َشْيءٍ  دواضع )اضبط  / ٘ٛٚٔلاؿ رقه س
يف الاػور ) النعػػاـ  ف دػػر  ( َوَخلَػَق ُكػػ َّ َشػْيءٍ  وردت )/  ٘ٛٚٔاجلػواب رقػػه 

 -(: الفرقاف –

 من خن جنحن مم خم حم  جم هل مل خل حلجل مك لك ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  خي حي جي ٰه مه هنجه

 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ -ٕ
 .امفركان َّ  خف حف جف مغ جغ

  الضبط /
( دػػع حيدػػة ) دلػػيهاو  العػنينػػربط  ( حي جي ٰه مه بعػجل ا يف النعػػاـ )

دػة  السػاؼو الفػاء ( نػربط  حف جف، وبعجل ا يف الفرقػاف ) ـاعدة الن ادليهو  العني
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع على اف قر فدة ال الساؼو الفاء الكلمتني دع 

 . رؼ دة اسه الاورة
(  وُ ػػَو ِبُكػػ ِّ َشػػْيٍء َعلِػػيهٌ كيػػف تضػػبط ختػػاـ اةءتػػني )  / ٙٛٚٔلاؿ رقػػه سػػ

 ( دة سورة النعاـ؟.ُ َو َعَلى ُك ِّ َشْيٍء وَِكي ٌ وَ )
 -اةايت  ي: / ٙٛٚٔاجلواب رقه 

 خن حنجن مم خم حم  جم هل مل خل حلجل مك لك ٹٱٹٱُّٱ
 جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل  خي حي جي ٰه مه جههن من
 .١٠٢ – ١٠١األًعام/  َّ يه ىه مه جه ين ىن منخن  حن



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٚ 

  الضبط /
( دػػع  لكدػػة كلمػػة )  العػػني( نػػربط  جل مك لك)  الوىلبػػجلأت اةءػػة  -ٔ

دػػة  الكػػاؼ( نػػربط  ىل مل خل)  الثانيػػة(، وبػػجلأت اةءػػة  حي)  عػػني
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  ىه)  كاؼ( دع  خل)

 (؟. َذِلُكُه اّلُ َربُُّكهْ  دواضع )اضبط  / ٚٛٚٔلاؿ رقه س
يف الاػور ) النعػػاـ  دػػرات سػبع(  َذِلُكػُه اّلُ رَبُُّكػػهْ  وردت ) / ٚٛٚٔاجلػواب رقػػه 

: ابجلملػة اانشػائية ونضػبطها ( دوضعافغافر  –الزدر  –فاطر  – دوضعاف ءونس –
 -:( النعاـ لػ ءونس وفاطر الزدر غافر) 

 مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ يه ىه

 متزت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ -ٕ
  ىك لكمك اك يق ىق يفىف يث ىث نث  مث زث رث يتىت نت
 .يِنس َّ مل يك

 .يِنس َّ خن حن جن ممخم حم جم هل مل  خلحل جل مك لك ٱُّٱ -ٖ
  مب زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٗ

 نث مث زث  يترث ىت نت مت زت رتيب ىب نب
 .فاطر َّ يق ىق يف ىف يث ىث

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -٘
 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىنمن
 .الزمر َّ يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .اغفر َّ يق  ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت  ٱُّٱ -ٙ
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٚ

 جب هئ خئمئ حئ جئ ييىي  ني مي زي



 ٖٛٔ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اغفر َّ مب خب  حب
 
 

  الضبط /
دة سػورة ءػونس جػاءت  الثاين ادلوضععجلا  ( مت ) يف ك  ادلواضع وردت -ٔ

 حم جم هل ملبعػػػػػػػجل ا )  الفػػػػػػػاء( وال ظػػػػػػػة ورود  لك)  ابلفػػػػػػػاء
( فاربطها دعهما على  جن( و )  مل( يف كلميت ) حن جن ممخم

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة
 -دعي: النعاـ وغافر اقرأ و بع دوضعيلضبط  -ٕ

 ين ىن منخن  حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱقػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل 
 رث يت ىت نت  مت  ٱُّٱوقػػػػػػػػػػاؿ  يف النعػػػػػػػػػػاـ، َّ يه ىه مه جه
 .ما الفرؽ؟، فغافريف سورة  َّ يق  ىق يف يثىف ىث نث مث زث

 ( ويف غافر جاء حن جن يم ( وأخر )  مم خم حم جم قجلـ يف آءة النعاـ )
اخلالص ونفى  تو يجلابلعكس. وذلك أنه يف سياؽ اانكار على الشرؾ والجلعوة إىل ال

 جف مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض ٹٱٹٱُّٱ ،الصا بة والولجل

 حم  جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك  جك مق حق مفخف حف
 حم جم يلىل مل خل  خي حي جي ٰه مه هنجه من خن جنحن مم خم
 .١٠٢ – ١٠٠األًعام/  َّ يه ىه مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ممىم خم

فأنت ترى أف الكالـ على التو يجل ونفي الشرؾ والشركاء والصا بة والولجل ول ا قجلـ  
 .( و و ادلناسب للمساـ حن جن يم ) على(   مم خم حم جم كلمة التو يجل )

 مم خم حم  جم هل مل خل ( بعجل قوله ) هن من خن مث انظر كيف قاؿ )
( فساؿ  مم خم حم جم ( فأخر اخللق بعجل التو يجل و و نظ  أتخ ا بعجل قوله ) جن

 .( و و تناَر مجي حن جن يم ممىم خم حم جم)



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٔ 

يف سياؽ اخللق وتعجلاد النعه قاؿ  غافر فليس الاياؽ ك لك وإ ا  وسورة أدا يف 
 مح جح مج حج  مث هت مت خت حت ٱُّٱ :تعاىل

 ين ىن من خن ُّٱ: إىل أف ءسوؿ  .٥٧اغفر/  َّ  حس جس مخ جخ

 ٰى ٰر ٱٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه  مهجه
 مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب
 .٦٢ – ٦٠اغفر/  َّ يق  ىق يف يثىف

هللا وفضله على الناس ال على التو يجل فسجلـ  فالكالـ كما ترى ع  اخللق وعلى نعه
جاء يف الِب اف  .اخللق ل لك فوضع ك  تعب  يف دوطنه الالئق  اب الاياؽ

(يف   ا الاورة  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت للكرداين قوله )
( لف فيها قبله ذكر الشركاء والبنني  يث ىث نث مث زث رث يت ويف ادللدة )

(. ويف  زث رث يت ( مث قاؿ ) يث ىث نث مث والبنات فجلدة قوؿ قائله بسوله )
(  مج حج  مث هت مت خت حت ادللدة قبله ذكر اخللق و و )

 ى نفي الشرءك فسجلـ يف ك  سورة دافارج الكالـ على إثبات خلق الناس ال عل
 (. يفاض  الاادرائ :د)  .ءستضيه قبله دة اةايت

 مل خل)  أطوؿ( وردت يف النعاـ وءونس، ولكة صيغة النعاـ  خن)  -ٖ
 يق ىق( بينما يف ءونس )  خنمن  حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل

 يف اسه الاورتني. النوف( دباشرة، وال ظ اشرتاؾ  رؼ  لكمك اك
 ( جاء بعجل ا يف ) فاطر والزدر (. يت ىت)  -ٗ

(  زث رث يت)  الوؿيف سورة غافر، بعجل ا يف ادلوضع  در فوردت  -٘
(  يتدة )  اخلاء(:  خب  حب جب هئ)  الثاينوبعجل ا يف 

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي ( على هئدة )  الفاءقب  



 ٕٖٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َخاِلُق ُك ِّ َشْيءٍ  دواضع )اضبط  / ٛٛٚٔلاؿ رقه س
يف الاػور ) النعػاـ  دػرات أربػع(  َخػاِلُق ُكػ ِّ َشػْيءٍ  وردت ) / ٛٛٚٔاجلواب رقه 

 -(: غافر -الزدر  – الرعجل –

 مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ يه ىه

 ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٕ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن
 .الرعد َّ مب خب حب

 .الزمر َّ مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك  يق  ٱُّٱ -ٖ
 .اغفر َّ يق  ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت  ُّٱ -ٗ

  الضبط /
 يف الالاؿ الاابق.النعاـ  دوضعيُت ضبط  -ٔ
اـ، وبعجل ا يف الرعجل عالنعني دع دنها العني نربط  ( خن )بعجل ا يف النعاـ  -ٕ

، وبعجل ا جلالرعداؿ ( دع  حبدة كلمة ) الجلاؿ ( نربط  خب حب جب) 
 يفدػػة )  الفػػاءات( نػػربط  ىق يف يثىف ىث نث مثيف سػػورة غػػافر ) 
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع علػػى ر فغػػا فػػاء( دػػع  ىق

ُءضػػبط دوضػػع الزدػػر  الثالثػػة ادلواضػػع، وبضػػبط  ػػ ا  ػػرؼ دػػة اسػػه الاػػورة
 ( فانتبه اي لبيب. ام يل ىل مل يكوال ي جاء بعجل ا ) 

 ؟.( َوُ َو اللَِّطيُف اخْلَِب ُ  دواضع )اضبط  / ٜٛٚٔلاؿ رقه س
 –يف الاور ) النعػاـ  در ف(  َوُ َو اللَِّطيُف اخْلَِب ُ  وردت ) / ٜٛٚٔاجلواب رقه 

 -(: ادللك

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 يب ىب نبمب  زب رب يئىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ
 .١٠٤ – ١٠٣األًعام/  َّ مت زت رت

 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ٱُّٱ -ٕ
 .١٥ – ١٤املنم/  َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

  الضبط /
 يهوبعػػػجل ا يف ادللػػػػك )  (... رئ ّٰ ِّ ُّ َّ بعػػػجل ا يف النعػػػػاـ )

 قاعػػػجلة( علػػػى  يهدػػػة )  اذلػػػاء( قبػػػ   َّدػػػة )  السػػػاؼ(: ... ىي مي  خي حي جي
 .اذلجائي الرتتيب
 (؟. َبَصكِئرَ  -َبَصكِئرُ  دواضع )اضبط  / ٜٓٚٔلاؿ رقه س

يف الاػور ) النعػاـ  دػرات ثػالث ابلضػه ( َبَصػكِئرُ  وردت ) / ٜٓٚٔاجلػواب رقػه 
 -فصلت (: –ءس  –

 يب ىب نبمب  زب رب ىئيئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مت زت رت

 مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ حج مث هت مت خت  حت جت هب

 .اجلاثية َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
 النػػوفو  ادلػيه( دػع  ّٰ دػػة ) النػوفو  ادلػيه( نػػربط زئ رئ ّٰ بعػجل ا يف النعػاـ ) -ٔ

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه علػى  ـعػاندة ال
 .الاورة

راؼ ( وال ػػظ اشػػرتاؾ عػػاـ والعػػ) الن دوضػػعني( أتػػت بعػػجل ا يف  حت جت)  -ٕ
 ني فاجعلها عالدة لك.يف اسه الاورت العني رؼ 

( نػػػربط  حت جت(: بعػػػجل ا يف العػػػراؼ )  هب مبيف العػػػراؼ واجلاثيػػػة )  -ٖ



 ٕٕٖ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مح جحاؼ، وبعػػجل ا يف اجلاثيػػة ) ر العػػ راء( دػػع  حتدػػة )  الػػراء
قاعجلة ربػط على  هاجلاثي  اء( دع  جخ محدة )  اذلاء( نربط  جخ

 . رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 مخ( وبعػجل ا يف اجلاثيػة ) مث هتؼ ) ( يف العرا جخ محبعجل )  -ٗ

قاعػػػػجلة ( علػػػػى  جسدػػػػة )  الػػػػواو( قبػػػػ   مثدػػػػة )  اذلمػػػػزة(: جس
 .الرتتيب اذلجائي

 -السصص (: –يف ) ااسراء  درتنيفوردت  ابلفتح ( َبَصكئِرَ  وأدا )
  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ُّٱ -ٔ

 .اإلرساء َّ جغ مع جع
 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -ٕ

 .املصص َّ  مق حق مف خف حف جف
  الضبط /

يف اجلاثيػػػػة والسصػػػػص دػػػػع اانتبػػػػاا إىل  دػػػػرتنيأتػػػػت  ( خف حف جف ) -ٔ
يف اجلاثيػػة وابلفػػتح  ابلضػػه(:  َبَصػػكئِرَ  -َبَصػكئِرُ دػػة كلمػػة )  الػػراء ركػة  ػػرؼ 

( جف( بػػػػال كلمػػػػة ) خف حفيف السصػػػص، ويف العػػػػراؼ أتػػػػت ) 
 فانتبه اي لبيب.

علػػى  فنضػػبطهاأتػػت يف سػػورة السصػص  و يػجلة(  ػ ا الصػػيغة حق مف)  -ٕ
 .ةءة الو يجلةقاعجلة العناءة اب

 (؟. فَِلنَػْفِاهِ  ) كه درة وردت كلمة / ٜٔٚٔلاؿ رقه س
 الزدػر –يف الاػور ) النعػاـ  دػرات أربػع(  َفِلنَػْفِاػهِ  وردت ) / ٜٔٚٔاجلواب رقه 

 -(:اجلاثية  –فصلت  –

 يب ىب مبنب  زب رب ىئيئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مت زت رت



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٕٖ 

 خن حن جنيم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .الزمر َّ حي جي  يه ىه مه ينجه ىن من

 .فصنت َّ  مش هس مس هث مث متهت هب مب مئهئ  هي مي خي ُّٱٱ -ٖ
 .اجلاثية َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي  ىهيه مه جه ين ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
( نئدة ) الباء(:  ىم مموقبلها يف الزدر )  ( نئ مئ يف النعاـ ) قبلها -ٔ

دػة  اذلمػزةبعػجل  ػرؼ  قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  ىمدة )  اذلاءقب  
( قبلهػا يف النعػػاـ فاربطهػا دػػع كلمػػة  ِّ ، أءضػػا ال ػظ كلمػػة )الكلمتػني

أءهػػػػا  -إ  أنزلنػػػػا عليػػػػك  ، ويف الزدػػػػر:واجملػػػػاورة ادلوافسػػػػة قاعػػػػجلة( علػػػػى نئ)
السػػرآف ابحلػػق  جلاءػػة للعػػادلني, إىل طرءػػق الرشػػاد, فمػػة ا تػػجلى  -الرسػػوؿ

بنورا, وعم  ِبا فيه, واستساـ على دنهجه, فنفُع ذلك ءعود على نفاه, 
ة ض َّ بعجل دا تبني له اذلجلى, فإ ا ءعود ضررا علػى نفاػه, ولػة ءضػرَّ ودَ 

علػػػػيهه بوكيػػػػ  رفػػػػظ أعمػػػػاذله,  -أءهػػػػا الرسػػػػوؿ-هللا شػػػػيئا, ودػػػػا أنػػػػت 
ػػػػِب ه علػػػػى دػػػػا تشػػػػاء, دػػػػا عليػػػػك إال الػػػػبالغ. )  وراسػػػػبهه عليهػػػػا, َو

 (. أبصر فا تجلى(، وأءضاً نضبطها ب ا اجلملة: )  التفا  ادليار
، ( نئ مئ) البصػػر ( والعمػػى عكػػش  مب  زب رببعػػجل ا ) يف النعػػاـ  -ٕ

اذلػجلى ( والضػالؿ عكػس ينجه ىن من خن حنويف الزدر بعجل ا )
 (. ىم مم) 

 مت هب مب مئهئ  هي مي خيتطابسػت آءػيت فصػلت واجلاثيػػة: )  -ٖ
: بعػػػػػجل ا يف قاعػػػػػجلة الوؿ والثػػػػػاينالػػػػػ ي جػػػػػاء بعػػػػػجلمها علػػػػػى  ونضػػػػبط (

ؿ و أواو ( دع  هث مثدة ) الواو ( نربط هس مس هث مثفصلت )
 ٰذ يي ىي(، وجػػػػػػاء بعػػػػػػجل ا يف اجلاثيػػػػػػة ) بػػػػػػه ادلوضػػػػػػع الوؿ  أقصػػػػػػجل) 

 أقصػجل بػه ادلوضػع الثػاينين ) ث ثء( دػع  ىيدػة )  الثػاء( نػربط  ٰر



 ٕٖٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة علػػى  يػػةثاجلا ثء( دػػع  ىي)  الثػػاء، وأءضػػاً نػػربط (
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 (؟. ِبوَِكي ٍ  -حِبَِفيظٍ  ْيُكهَوَدا أَ َْ َعلَ  دواضع )اضبط  / ٕٜٚٔلاؿ رقه س
 -ادلواضع  ي: / ٕٜٚٔاجلواب رقه 

 يب ىب نبمب  زب رب يئىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مت زت رت

 زبرب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ رث يت ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب

ِد َّ مي زي  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٖ َ. 
  الضبط /

ويف دوضػػػػػع  ( زي  ري ٰى ين ) و ػػػػػود ( أتػػػػػت النعػػػػػاـ: ) الطػػػػػرفنييف  -ٔ
علػػػػى  ونضػػػػبطها(  يت ىت نت مت) سػػػػورة ءػػػػونس ( أتػػػػت )  الوسػػػػط

 .قاعجلة اختالؼ الوسط بني الطرفني ادلتشابني
علػػى نس ءػػو دػػة  اليػػاءو  الػػواو( دػػع  يتدػػة كلمػػة )  اليػػاءو  الػػواوأءضػػاً نػػربط  -ٕ

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 فائدة /

 دا أ  عليكه برقيب أ صي عليكه أعمالكه.و (:  زي  ري ٰى ين) 
ػػػ  بكػػػه  ػػػ  تكونػػػوا دػػػلدنني, إ ػػػا أ  رسػػػوؿ  (: يت ىت نت مت)  ودػػػا أ  دوكَّ

 (. التفا  ادليار)  دبلِّة أبلِّغكه دا أُْرِسْلت به.
 (؟. َولِيَػُسوُلواْ  ) أءة وردت كلمة / ٖٜٚٔلاؿ رقه س

 -(:النعاـ  -النااء يف الاور ) ف در (  َولِيَػُسوُلواْ  وردت ) / ٖٜٚٔاجلواب رقه 

 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 .امنصاء َّ  نت مت زت رت



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 .األًعام َّ  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱ -ٕ
  الضبط /
" قػواًل سػجلءجلاً أنػك  َولِيَػُسولُػواْ  ": ) اجلملػة اانشػائيةال ي جاء بعػجلمها بػ ا  نضبط
( درست( سورة النااء، ودعىن ) مت زت( أي )  قوالً سجلءجلاً (، ودعىن ) درست 
 ( سورة النعاـ. زثأي ) 
 (؟. اجْلَاِ ِلنيَ  – اْلُمْشرِِكنيَ َوَأْعِرْض َعِة  ) اضبط دواضع / ٜٗٚٔلاؿ رقه س

يف الاور ) النعػاـ  در ف(  َوأَْعِرْض َعِة اْلُمْشرِِكنيَ  وردت ) / ٜٗٚٔاجلواب رقه 
 -(: احلجر –

 .األًعام َّ زن رن  مم ام يلىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٕ
 .احلجر َّ يه ىه مه  جه ين ىن من ُّٱ -ٖ

  الضبط /
سػػػػػػػورة  الوسػػػػػػط(، ويف  رن  مم ام: ) (النعػػػػػػاـ واحلجػػػػػػػر  ) الطػػػػػػرفنييف 

قاعجلة اخػتالؼ الوسػط بػني الطػرفني ( ونضبطه على  زب رب يئالعراؼ ) 
 .ادلتشابني

 (؟. ِ َبَّارٍ  – ِبوَِكي ٍ  َلْيِههَوَدا أَنَت عَ  دواضع )اضبط  / ٜ٘ٚٔلاؿ رقه س
 ( ِبوَِكيػػػ ٍ  َوَدػػػا أَنػػػَت َعلَػػػْيِههالصػػػ  يف كتػػػاب هللا أف تػػػرد )  / ٜ٘ٚٔاجلػػػواب رقػػػه 

 ابجلملػػػة ونضػػػبطها ( الشػػػورى – الزدػػػر –يف الاػػػور ) النعػػػاـ  دػػػرات ثػػػالث تكػػػررت
 -:( تشاور الزدر يف النعاـ: ) اانشائية

 خئ حئ جئ ييىي  ني مي زي ريٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ هئ مئ

 خن حن جنيم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .الزمر َّ حي جي  يه ىه مه جهين ىن من



 ٕٖٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .الشِرى َّىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت ٱُّٱ -ٖ
 /فوائد 

اء هللا تعاىل أف ال ءشرؾ  لالء ادلشركوف دلا أشركوا, لكنه ولو ش :دعنا ا يف النعاـ
-دلنحرفػة. ودػا جعلنػاؾ تعاىل عليه ِبا سيكوف دة سػوء اختيػار ه واتبػاعهه أ ػواء ه ا

علػػػػيهه رقيبًػػػػا رفػػػػظ علػػػػيهه أعمػػػػاذله, ودػػػػا أنػػػػت بَسػػػػيٍِّه علػػػػيهه تػػػػجلبر  -أءهػػػػا الرسػػػػوؿ
 دصاحلهه.

وال ءة اْ وا غ  هللا آذلة ِدة دونه ءتولَّو ا, وءعبجلو ا، هللا تعاىل : دعنا ا يف الشورى
ابلوكي   -رسوؿأءها ال -َيفظ عليهه أفعاذله؛ ليجازءهه با ءـو السيادة، ودا أنت 

التفا  )  عليهه حبفظ أعماذله, إ ا أنت دن ر, فعليك البالغ وعلينا احلااب.
 (. ادليار
 هت مت خت ٱُّٱٱفسط يف أخر سورة ؽ: درة وا جلة( فوردت  ِ َبَّارٍ  َوَدا أَنَت َعَلْيِهه)  أدا
ٱَّ  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حجمث قاعجلة على  ونضبطهاٱ

عليهه  -أءها الرسوؿ-ودا أنت  ( أي:   جخ مح جح مج، ) العناءة ابةءة الو يجلة
ِبالَّط; لتجِب ه على ااسالـ, وإ ا بُِعْثَت دبلًِّغا, ف كِّر ابلسرآف دة خيشى وعيجلي; 

 (. التفا  ادليار)  لف َدة ال خياؼ الوعيجل ال ء َّكر.
 ِ ءةَ الَّػػػ )( ُدوِف الِّ  الَّػػػِ ءَة ءَػػػجْلُعوَف ِدػػػة دواضػػػع )اضػػػبط  / ٜٙٚٔلاؿ رقػػػه سػػػ
 ؟.( ُدونِهِ  ِدة ءجَْلُعوفَ 

يف  دػػػػرات ثػػػػالث(  الَّػػػػِ ءَة ءَػػػػجْلُعوَف ِدػػػػة ُدوِف الِّ  وردت ) / ٜٙٚٔاجلػػػػواب رقػػػػه 
 -(: النح  – ءونس –الاور ) النعاـ 

 مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس

 يق ىق يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مكلك اك

 .انلدل َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱ -ٖ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط /
قاعػػػجلة الػػػزايدة علػػػى  ونضػػػبطه ( ادلوضػػػع الخػػػ  )فسػػػط يف النحػػػ   الػػػواوبػػػزايدة  -ٔ

 .للموضع ادلتأخر
 حػػػػ  (نال –س نءػػػػو  –عػػػاـ ن) ال :الثالثػػػػةيف أَسػػػاء الاػػػػور  النػػػػوفاشػػػرتؾ  ػػػػرؼ  -ٕ

 .فاجعلها عالدة لك
 –غافر  –يف الاور ) الرعجل  درات ثالث( وردت أءضاً  ُدونِهِ  ِدة ءجَْلُعوفَ  الَِّ ءةَ أدا ) 

 -الزخرؼ (:
 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .الرعد َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه

 زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ُّٱ -ٕ

 .اغفر َّ ىث نث مث

 جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -ٖ
 .الزخرف َّ جف مغ

 الضبط /
كلمػػة   ادلوضػػعني( وقػػجل سػػبسها يف  نب)  ابلػػواو) الرعػػجل وغػػافر (  ضػػعيدو  -ٔ

(  مع( وقػػجل أتػػت كلمػػة )  مص)  واو(، بينمػػا يف الزخػػرؼ بػػال ىل)
 الولني. ادلوضعنيبعجل ا عكس 

ؼ ( ر الزخػػ – رغػػاف –عػػجل ر : ) الالثالثػػةيف أَسػػاء الاػػور الػػراء اشػػرتؾ  ػػرؼ  -ٕ
 فاجعلها عالدة لك.

 فائدة / 
 الَّػػػِ ءةَ  )دػػػة السػػػرآف، و  النصػػػف الوؿأتػػػت يف  ( ُدوِف الِّ  ِدػػػة الَّػػػِ ءَة ءَػػػجْلُعوفَ ) 
 دة السرآف عجلا دوضع سورة الرعجل. النصف الثاينأتت يف  ( ُدونِهِ  ِدة ءجَْلُعوفَ 
 فَػيُػنَػبِّػئُػُهه ) ( َكػانُواْ ءَػْعَملُػوفَ  ِبَػا فَػيُػنَػبِّػئُػُهه اضػبط دواضػع ) / ٜٚٚٔلاؿ رقه س



 ٕٖٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( َعِمُلوا ِبَا
 -ادلواضع  ي: / ٜٚٚٔقه اجلواب ر 

  مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن ٱُّٱ -ٕ
 .انلِر َّ  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ

 حل جل مك خكلك حك جك حقمق  مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ -ٖ
 .املجادمة َّ  هل مل خل

  الضبط /
ونضػػػبطها   ا الصػػػيغةبػػػ الو يػػػجلةو ػػػي  ( حض  جض مص خص يف النعػػػاـ ) -ٔ

 دػػرتني( وردت حق  مف خف، بينمػػا )قاعػػجلة العناءػػة ابةءػة الو يػػجلةعلػى 
 ِبَػػا فَػيُػنَػبِّػػئُػُهه ) ": اانشػػائية اجلملػػةبػػ ا  ونضػػبطهمااجملادلػػة (  –يف ) النػػور 

 (. " بعجل رلادلتهه لػ نور َعِمُلوا
(  ػػػي الطػػػوؿ فػػػػوردت يف الاػػػورة الطػػػوؿ ) سػػػػورة  حض  جض مص خص)  -ٕ

 النعاـ (.
ر دوضػػعها باػػيط أتػػت يف أخػػر سػػورة النػػور، وآءػػة اجملادلػػة يف  اءػػة كُ  َ آءػػة النػػور تَػػ -ٖ

 الصفحة الوىل دة الاورة.
 ر، وو النػ واو( دػع  خبدة )  الواو( نربط  جت هب مب خببعجل ا يف النور )  -ٗ

 الثالثػةدة الكلمػات  اذلاءات( نربط  خك حك جكوبعجل ا يف اجملادلة ) 
 ػرؼ دػػة ادلوضػع ادلتشػػابه دػع  ػػرؼ دػػة قاعػجلة ربػػط علػػى  هاجملادلػ  ػػاءدػع 

 .اسه الاورة
َا اةاَيُت ِعنجَل الِّ  دواضع )اضبط  / ٜٛٚٔلاؿ رقه س  (؟. ُقْ  ِإ َّ

َا اةاَيُت ِعنجَل الِّ  وردت ) / ٜٛٚٔاجلواب رقه  النعػاـ يف الاور ) در ف(  ُقْ  ِإ َّ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٕٜ 

 -(:العنكبوت –

 جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ جم هل مل خل  حل جل مك لك حكخك

  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱ -ٕ
 .امعٌكبِت َّ مت خت

 ادليهنربط  ( هل مل خل  حل جل مك لك بعجل ا يف النعاـ ) الضبط /
، وبعجل ا يف العنكبوت ـاعدة الن العني( دع ادليه و  مك لكدة كلمة )  العنيو 
 قاعجلةعلى العنكبوت  ابء( دع  ختدة )  الباء( نربط خت  حت جت هب) 

 .ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 (؟. ُههْ أَْفِئجَلتػُ  - ُههْ أَْفِئجَلتػُ وَ  - أَْفِئجَلتَػُههْ  دواضع )اضبط  / ٜٜٚٔلاؿ رقه س

 -ادلواضع  ي: / ٜٜٚٔاجلواب رقه 

 ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  خي حي جي

 .إبراَيه َّ جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ -ٖ

 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح
 .األخلاف َّ جغ مع جع مظ حط مض خض

  الضبط /
 جاءت و يجلة يف النعاـ. دفتو ة التاء(  خم)  -ٔ
يف  دضػػػػػمودة  ء(  حسيف إبػػػػػرا يه، )  دضػػػػػمودةالتػػػػػاء و  ابلػػػػػواو(  ىم)  -ٕ

 ال ساؼ.
اء اذلػػػو التػػػاء  ضػػػميتدػػػع  اذلػػػاءو الفػػػاء  ضػػػميت( نػػػربط  خميف إبػػػرا يه قبلهػػػا )  -ٖ

( مخ -  محيف الكلمات ) الضمات(، يف ال ساؼ  نربط ىم)



 ٖٖٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  حسدة )  اذلاءو التاء  ضميتدع 
 (؟.َوأَْبَصاُرُ هْ  – َوأَْبَصاَرُ هْ  – َوأَْبَصارِِ هْ دواضع )اضبط  / ٓٓٛٔلاؿ رقه س

 -ادلواضع كما ءلي: / ٓٓٛٔاجلواب رقه 

 ىق  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب ٱُّٱ -ٔ
 .ابللرة َّ زن رن مم  ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق

 ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم ُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ  خي حي جي

 حب  هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱ -ٖ
 .انلدل َّ هب مب خب

 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل ٱُّٱ -ٗ
 .فصنت َّ  هن من

  الضبط /
ة دػػة الكلمػػة وكلهػػا نربطهػػا تبعػػا دلػػا قبلهػػا، ففػػي البسػػر  اذلػػاءو  الػػراءاللػػبس يف  ركػػة  -ٔ

 .ابلكار(  مئ - مك( وقبلها ) ىك)  ابلكاروالنح  
 أءضا. ابلفتح(  خميف النعاـ وقبلها )  و يجلة ابلفتح(  ممأدا )  -ٕ
( وبعػجل ا  خميف فصلت وقبلها )  و يجلةفوردت  ابلضه(  مموأدا )  -ٖ

 فاربطهما دعها. ابلضه(  جن) 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةك  دا ُت ضبطه يف النساط أعالا على  -ٗ

 (؟. مَلْ ءُػْلِدُنواْ  ) كه درة وردت / ٔٓٛٔقه لاؿ ر س
 –يف الاػػػػور ) النعػػػػاـ  دػػػػرات أربػػػػع(  ملَْ ءُػْلِدنُػػػػواْ  وردت ) / ٔٓٛٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -(: ال زاب -الكهف  – العراؼ

 ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  خي حي جي



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٔ 

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خص

 .الكُف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٱٱُّ -ٖ
 رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف  ٱُّٱ -ٗ

 خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن منزن
 .األخزاب َّ خت حت جت هب مب خب جبحب هئ  مئ

  الضبط /
وتػ كر ) ـالنعػاديه ( دع  جه دة )ادليه نربط  ( جه هن من بعجل ا يف النعاـ )

(  خص(، وبعجل ا يف العراؼ ) أ ا أوؿ دوضع ورد يف السرآف فاربطها دع أوؿ درة
( نػربط ٌّ ٰى ٰر، وبعػجل ا يف الكهػف )ؼالعػرافػاء دنهػا دػع الفاء نربط 
(  جب هئ  مئف، وبعػػجل ا يف ال ػػزاب ) هػػالك ػػاء ( دػػع  ٰردػػة ) اذلػػاء 
 .بال زاابء ( دع  مئدة ) الباء نربط 
 (؟. يف طُْغَيا ِِْه ءَػْعَمُهوفَ  دواضع )اضبط  / ٕٓٛٔلاؿ رقه س

يف الاػػػػور  دػػػػرات مخػػػػس(  يف طُْغيَػػػػاِ ِْه ءَػْعَمُهػػػػوفَ  وردت ) / ٕٓٛٔاجلػػػػواب رقػػػػه 
: ابجلملػػػة اانشػػػائية ونضػػػبطها ( ادللدنػػػوف -ءػػػونس  – العػػػراؼ –النعػػػاـ  -البسػػػرة )
 -:(عرؼ ءونس بسرة أنعاـ ادللدنني)

 .ابللرة َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٔ
 ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم ٱُّٱ -ٕ

 .األًعام َّ  خي حي جي
 .األعراف َّ مغ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جض مص خص ُّٱ -ٖ
 مل يكىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ -ٗ

 .يِنس َّ نن من زن رن مم ام يل  ىل
 .املؤوٌِن َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -٘



 ٕٖٖ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  / فوائد
ُْيهلهػػػػه; ليػػػػزدادوا ضػػػػالال وَ ػػػػْ ة وتػػػػردًدا, ( أي  جف) هللا ءاػػػػتهزئ بػػػػه  البسػػػػرة:يف  -ٔ

 .وجيازءهه على استهزائهه ابدللدنني
( النعػػػػػػاـ،  مهـ والعػػػػػػراؼ وءػػػػػػونس جػػػػػػاء قبلهػػػػػػا دصػػػػػػر دػػػػػػة ءػػػػػػ ر: ) يف النعػػػػػػا -ٕ

 ( ءونس. مل( العراؼ، ) مظ)
(: أي ولػػػو رزنػػػا ه وكشػػػفنا عػػػنهه دػػػا بػػػه ِدػػػة قحػػػط وجػػػوع  ىم دػػػا يف ادللدنػػػوف )أ -ٖ

وف وءتابطوف.  ) التفا  ادليار (. َلتمادوا يف الكفر والعناد، ءتح َّ
(، ويف  نػػػػػػوفدػػػػػػع  نػػػػػػوفهػػػػػػا ) ( فاربطهػػػػػػا دع حم( يف النعػػػػػػاـ وقبلهػػػػػػا )  مه)  -ٗ

قاعػػجلة علػى (  ايءدػع  ايء( فاربطهػا دعهػا )  مص( وقبلهػا )  مظالعػراؼ ) 
 .ادلوافسة واجملاورة

 
 ػػػػػاايت أ ػػػػػزاب وأرابع اجلػػػػػزء وأخػػػػػ ا فيمػػػػػا ءلػػػػػي جػػػػػجلوؿ لضػػػػػبط بػػػػػجلاايت و 

 -:الاابع

ابع
الس

زء 
اجل

 
ح 
ٔ 

 ٕ٘ ب
  عَ مَ ـجَ  اَل  اْلَكْعَبةَ  يادِ عَ يُـ  نْ مَ  َأَشّد النَّاِس َعَداَوةً 

 َسَكنَ  اَل وَ 

 ٕٙ ىـ
  ُقل لَِّمن  َذِلَك َأْدَّنَ  الْ ـِر َحلَ حْ بَ ُد اْلَصيْ 

 َكبـَُر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهمْ 

ح 
ٕ 

 ٕٚ ب
َا َيْسَتِجيُب  ِإنَّ  َقاَل ِإبـَْراِىيُم ألَبِيوِ وَ   هلل َمَفاِتُح اْلَغْيبِ  و عْ مَ سْ يَ  نْ مَ ِإَنَّ

 راّللَّ َفاِلُق احلَْبِّ َوالنـَّوَ 

 ٕٛ ىـ
 مْ تُ ئْـ ـجِ  يـَْوَم يـَُقوُل ُكن فـََيُكونُ  َأنَّ ِعنِدي َما َتْستَـْعِجُلونَ  ُقل لَّوْ 

 َونـَُقلُِّب َأْفِئَدتـَُهمْ  رادَ رَ فُـ 

 بداية وهناية االحزاب
َونـَُقلُِّب  َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ وَ  ِإْعَراضٌ  مَّ ُـ ث َعَداَوةً 

 َأْفِئَدتـَُهمْ 
 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( أي   ػػ، ودعػىن ) الربػع بجلاءة( أي  ب، ودعىن ) ال زاب( أي  ٕح و ٔح)  دعىن
 . اءة الربع

 
 حبمد هللا ومنِّـِو وكرمو السابعانتهى اجلزء 

 
 
 
 
 
 

 اجلزء الثامن سورة األنعام /
 َدػػػا َكػػػانُواْ وَ  -  َمػػػا َكػػػانُواْ فَ  - دَّػػػا َكػػػانُواْ  اضػػػبط دواضػػػع ) / ٖٓٛٔ لاؿ رقػػػهسػػػ
 (؟. لِيُػْلِدُنواْ 

 -ادلواضع كما ءلي: / ٖٓٛٔرقه  اجلواب

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من

 مي  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٕ
 هب مب خب حب جب  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 .األعراف َّ حت جت
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٖ

 .يِنس َّ جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ ُّٱ -ٗ



 ٖٖٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .يِنس َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض
  الضبط /

، واجعلهػػا عالدػػة ( عػجلا سػػورة النعػػاـ ميكػ  ادلواضػػع جػػاء قبلهػػا كلمػػة )  -ٔ
جاءت دعهػا،  الواوأو  الفاء( بزايدة  َدا َكانُواْ وَ  -  َما َكانُواْ فَ لك على أنه ) 

 ( بجلوف زايدة. دَّا َكانُواْ ومل أتت يف النعاـ فأتت ) 
(،  ين ىن منه جػػاء بػػجلوف أي زايدة ) دوضػػع يف السػػرآف وعليػػ أوؿالنعػػاـ  -ٕ

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع علػى  ( ىن من)  ديهدع  ـالنعا ديهونربط 
 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

ءػػػػػونس (:  أوؿيف الاػػػػػور ) العػػػػػراؼ و  دػػػػػرتنيوردت  ابلفػػػػػاء(   ىي ني مي)  -ٖ
علػػى قلػػوب الكػػافرءة وادلعتػػجلءة  الطبػػع  ادلوضػػعنيال ػػظ أنػػه جػػاء بعػػجل ا يف 

  مب خب حب جب( العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ، )جت هب مب خب حب جب)
(  ىي ني مي( ءػػػػونس، فاجعلهػػػػا عالدػػػػة لػػػػك علػػػػى دواضػػػػع ) هب

 (ىي ني مي) فػاءدع  ؼدة العرا الفاءلف نربط  نضبطهاابلفاء، وأءضا 
، ويف قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه الاػورةعلى 
( ري) فػاء( دع  ىي ني ميدة )  الفاءدوضع سورة ءونس نربط  أوؿ
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةسبستها يف نفس اةءة على  اليت

دنهػا  الػواوونػربط  لػواواب الو يجل( و و  مض خض حض)  ابلواودوضع ءونس  ثين -ٗ
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةاليت سبستها يف نفس اةءة على  ( خص)  واودع 

 يف الاػػػور آف الكػػػرمييف السػػػر  دػػػرات سػػػبع( وردت  ِإالَّ أَف َءَشػػػاء الُّ )   / ٔ مالحظـــة
 – ٙ٘ادلػػػػػجلثر  – ٕٗالكهػػػػػف  – ٙٚءوسػػػػػف  – ٜٛالعػػػػػراؼ  – ٔٔٔ النعػػػػػاـ)

 ( وال داعي حلصر ا.ٜٕالتكوءر  – ٖٓاانااف 
 خل ٱُّٱ(  ي الو يجلة يف السرآف يف آءة النعاـ:  َوَلِكةَّ َأْكثَػَرُ ْه جَيَْهُلوفَ ) /  ٕمالحظة 
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ونضػػػػػػػػػػبطها َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من
 .الو يجلة ابةءة العناءة قاعجلةعلى 
 (؟. وََكَ ِلَك َجَعْلَنا اضبط دواضع ) / ٗٓٛٔ لاؿ رقهس

يف الاػور ) النعػاـ  دػرات ثػالث(  وََكػَ ِلَك َجَعْلنَػاوردت )  / ٗٓٛٔاجلواب رقه 
 -:الفرقاف ( – دوضعاف

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ  -ٔ
 .ألًعاما َّ مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ  زئ

  جخ محجح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ حص مس خس حس جس مخ

 .امفركان َّ مغ جغ  مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص  حص  ُّٱٱ -ٖ
  لضبط /ا
 ختالنعػػػػاـ )  ثفوبعػػػػجل ا يف  ( ٰى ٰر ٰذ ) والفرقػػػػاف النعػػػػاـ أوؿبعػػػػجل ا يف  -ٔ

 اجلملػػػػػػػػػةبػػػػػػػػػ ا  ونضػػػػػػػػػبطهه(  جح مج حج مث هت مت
 (. عجلوا يف ك  قرءة" لك  نب  وََكَ ِلَك َجَعْلَنا ": ) اانشائية

( وبعػجل ا يف الفرقػاف  َّ ٍّ ٌّدة النعاـ )  الوؿبعجل ا يف ادلوضع  -ٕ
قاعػػجلة ( علػػى  خضدػػة )  ادلػػيه( قبػػ   ٌّدػػة )  الشػػني(: مض خض)

 .الرتتيب اذلجائي
النعػػاـ  ثف( وبعػػجل ا يف  ٰى ٰر ٰذالنعػػاـ )  أوؿ( يف  وََكػػَ ِلَك َجَعْلنَػػابعػجل )  -ٖ

 الالدػػػات: ضػػػع الوؿ والثػػػاينقاعػػػجلة ادلو علػػػى  ونضػػػبطهما(: هت مت خت)
(  ختدػة ) اليػاء ( ونػربط  أقصجل بػه ادلوضػع الوؿ)  ؿأو الـ ( دع  ٰذدة ) 
 (. أقصجل به ادلوضع الثاين)  يثنػايء دع 

 (؟. واانس اجلة – واجلة اانس اضبط دواضع ) / ٘ٓٛٔ لاؿ رقهس
 يف عػاـ أصػ   نػاؾ أف ودفاد ػا وءاػ ة سػهلة قاعجلة و  ا / ٘ٓٛٔاجلواب رقه 



 ٖٖٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 عػػػجلدا وأكثػػػر اخللػػػق أوؿ ل ػػػه وذلػػػك(  اِانػػػسِ  ) علػػػى(  اجْلِػػػةِّ  ) تسػػػجلمي و ػػػو السػػػرآف
 والقوى.

 -(:ٜ) تسعة(  اإِلنسِ  ( على ) اجلِْنِّ  اليت تقدمت فيها كلمة ) ادلواضعأما 
 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٔ

  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خضحض جض  مص خص

 .١٣٠األًعام/  َّ حك جك مق حق مف خف حف
 جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهىه مه
 .٣٨األعراف/  َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ

 من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 .١٧٩األعراف/  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر
 .١٧انلىل/  َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت  ٱُّٱ -ٗ
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ٱُّٱ -٘

 .٢٥فصنت/  َّ حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي
 خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك ٱُّٱ -ٙ

 .٢٩فصنت/  َّ  من خن حن جن مم
 مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٱُّٱ -ٚ

 .١٨األخلاف/  َّ خض حض  جض
 .٥٦اذلاريات/  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱ -ٛ
 حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -ٜ

 ٣٣الرمحي/  َّ حت جت هب  مب خب



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 -(:ٖ) ثالثة(  اجلِْنِّ ( على )  اإِلنسِ يت تقدم فيها ) ال أما ادلواضع
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱ -ٔ

 رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ  زئ رئ ّٰ
 .١١٢األًعام/  َّ مت  زت

 مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ٱُّٱ -ٕ

 .٨٨اإلرساء/  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 .٥اجلي/  َّ رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب ُّٱ -ٖ

 فـوائد /
نػػسِ  ( قبػػ  ) اجْلِػػةِّ  ف )الصػػ  يف  ػػ ا اةءػػة أ  -ٔ نػػسُ (، ولكػػة تسػػجلدت )  اْاِ (  اْاِ

 ( يف ثالثة دواضع. اجلِْةُّ قب  ) 
 ادلوضػع الوؿ االنعػاـ دواضع ) ثالثة( يف  اجلِْةُّ ( على )  اْاِنسُ تسجلدت كلمة )  -ٕ

= س )  ػعاـ (نػػػػػػال= ف ( )  ناػػػػػػج بكلمػػػػػػة ) وءضػػػػػػبطاجلػػػػػػة (،  – االسػػػػػػراء –
 أوال لػػػػػػالنعػػػاـ  ) :ملػػػة اانشػػػائيةابجلأءضػػػا  وتضػػػبط، ة (ج= الػػػػ ج)  ػراء (سػػػاا

( اقصػػجل بػػه ادلوضػػع الوؿ دػػة  أوالالنعػػاـ )  الضػػابط(، قلػػت يف  اجلػػةمث إسػػراء 
 (. اْاِنسِ  ( على ) اجلِْةِّ  تسجلـ ) ادلوضع الثاين، لف النعاـسورة 
الخرى جاءت  و فظنا ا سنعله أف ادلواضع ادلواضع الثالثةإذا عرفنا   ا  / مالحظة
 ( .  اْاِنسِ  ( على ) اجلِْةِّ  بتسجلمي )

 – العػراؼ – ادلوضع الثػاين النعاـ( يف الاور )  اْاِنسِ  ( قب  ) اجلِْةِّ  وردت ) -ٖ
( ال داعػػػػي حلصػػػػر ا يف  الػػػػرزة – الػػػ ارايت – ال سػػػػاؼ – فصػػػػلت – النمػػػ 

نػسُ ضابط لنه سيكوف طوء ، ادلهه أنه ضلفظ دواضع )  ( وبػا  اجْلِػةُّ ) ( قبػ   اْاِ
 سنعرؼ االختالؼ.



 ٖٖٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 :راتب النابلسي الدكتور أسئلة جيب عليها

  / ٔ سؤال
 اجْلِػػةَّ َوَدػػا َخَلْسػػُت دلػػاذا قػػجّلـ هللا سػػبحانه وتعػػاىل اجلػػة علػػى اانػػس يف قولػػه تعػػاىل:   

 .﴾؟ ِإال لِيَػْعُبجُلوفِ  َواِانسَ 
  / اجلواب

َواجْلَػػكفَّ َخَلْسنَػاُا ِدػة قَػْبػُ  ِدػػة  : لف خلػق اجلػة سػبق خلػق اانػػس كمػا يف قولػه تعػاىل
ِر الاَُّموـِ   .{{ٕٚ احلجر/  َّ

  / ٕ سؤال
 اجْلِػػةِّ َدْعَشػَر  ايَ    :بػػ ا اةءػة الثانيػة اانػسعلػى  اجلػةّ دلػاذا قػجلـ هللا سػبحانه وتعػاىل 

 .؟﴾.....اخل اةءةِإْف اْسَتَطْعُتْه أف تنف وا دة أقطار الاموات والرض َواِانسِ 
  / اباجلو 

لف اجلة أقجلر دة اانس على خرؽ الاػموات والرض. لف اجلػة أقػرب دػة اانػس 
وأقجلر دنهه يف العبور والنفوذ دػة نػوا ي الاػماء الرض ِبػا ْيتلكونػه دػة أدػور خارقػة 

 ..و ركات سرءعة. وسورة اجلة خ  شا جل على ذلك
  / ٖ سؤال

نْػػسُ اْجَتَمَعػِت  قُػْ  لَػػِئةِ    اجلػػةعلػى  اانػػسدلػاذا  نػػا قػجّلـ هللا  َعلَػػى أَْف أَيْتُػػوا  َواجْلِػةُّ  اْاِ
ََِه اً   ﴾ ؟  ِبِْثِ  َ َ ا اْلُسْرَآِف اَل أَيُْتوَف ِبِْثِلِه َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْه لِبَػْعٍض 

  / اجلواب
إف تسػػػجلمي اانػػػس  نػػػا مل أيت جزافػػػا والاػػػر ءكمػػػة يف أف ادلصػػػاددة الظػػػا رة وادلباشػػػرة  

  ا النا ية ودا  جلث بني الرسوؿ و ادلشركني خ  شا جل على كانت دع اانس يف 
 . ذلك ولف اانس أقجلر دة اجلة على صياغة الكالـ
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  /ٗ سؤال
نػػسِ  اجْلِػػةِّ َوُ ِشػػَر ِلُاػػَلْيَماَف ُجنُػػوُدُا ِدػػَة    االنػػسعلػػى  اجلػػةدلػاذا  نػػا قػػجلـ  َوالطَّػػْ ِ  َواْاِ
 {  (ٚٔ/النم )  فَػُهْه ءُوَزُعوفَ 

  / اجلواب
ف  كودة نب هللا سليماف مل تكة  كودة عادءة بػ  كانػت دسرونػة ابدلعػاجز ودػا  ػو إ

خػػارؽ للعػػادات و يػػع أف احلػػجلءع يف  ػػ ا اةءػػة كػػاف عػػة  كودػػة نػػب هللا سػػليماف 
فسجل قجلـ اجلة على اانس يف   ا اةءة لف احلجلءع عة دظهر قوة غ  عادءة واجلة 

 .ء ب كر ه أوالأقوى دة اانس يف خرؽ العادات فل لك جي
  / ٘ سؤال

 َواجلِْةِّ  اِانسِ وََكَ ِلَك َجَعْلَنا ِلُك ِّ ِنِبٍّ َعجُلوِّا َشَياِطنَي    اجلةدلاذا  نا قجلـ االنس على 
ءُػػوِ ي بَػْعُضػػُهْه ِإىَل بَػْعػػٍض زُْخػػُرَؼ اْلَسػػْوِؿ ُغػػُرورًا َولَػػْو َشػػاء رَبُّػػَك َدػػا فَػَعلُػػوُا فَػػَ ْرُ ْه َوَدػػا 

 {؟.(ٕٔٔ/لنعاـاءَػْفتَػُروَف )
  / اجلواب
يف  ػ ا اةءػة لف اةءػة تشػ  إىل أعػجلاء النبيػاء ودػة ادلعػروؼ  اجلػةعلػى  اانػسقجلـ 

ويف تتبع قصص النبياء ودػا  اجلةأكثر تعرضا لألنبياء دة شياطني  اانسأف شياطني 
 ػػجلث ذلػػه دػػة إءػػ اء دػػة أقػػوادهه لشػػا جل علػػى ذلػػك ولػػ ا كػػاف دػػة ادلناسػػب تسػػجلمي 

 .اجلةى عل اانس
دا دة تسجلمي و أتخ ، ودا دة كلمة و رؼ و ترتيب يف كتػاب هللا إال وءنطػوي  :إذن

فتسجلمي الكلمػات وأتخ  ػا إ ػا  ػو خاضػع لمهيتهػا ادلعنوءػة والسػرآف  .على دعىن دقيقٍ 
مث أييت بعجل ا الكلمات الػيت تليهػا يف  ،أييت ابلكلمات ذات المهية العظه يف البجلاءة

 .وذلك ْيث  أ جل جوانب ااعجاز البالغي يف السرآف المهية و ك ا



 ٖٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. بَػْعُضُهْه ِإىَلَ بَػْعضٍ  اضبط دواضع ) / ٙٓٛٔ لاؿ رقهس
يف الاػور ) البسػرة  أربػع دػرات(  بَػْعُضُهْه ِإىَلَ بَػْعضٍ وردت )  / ٙٓٛٔاجلواب رقه 

 -:سبأ ( –التوبة  –النعاـ  –

 جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ  -ٔ
 .ابللرة َّ  هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن من  خن حن

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ  زئ

 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ُّٱ -ٖ
 .اتلِبة َّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي

 حق مف خفحف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حضٱٱُّ -ٗ
 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق
 .شبأ َّ  هن من خن حن جن مم خم حم  جم

  / فوائد
:  ػػػلالء اليهػػػػود إذا لسػػػػوا الػػػ ءة آدنػػػػوا قػػػالوا بلاػػػػا ه: آدنَّػػػػا لبسػػػػرةدعنا ػػػا يف ا -ٔ

بػػجلءنكه ورسػػولكه ادلبشَّػػر بػػه يف التػػوراة, وإذا خػػال بعػػض  ػػلالء ادلنػػافسني 
دة اليهود إىل بعض قالوا يف إنكار: أرجلِّثوف ادللدنني ِبا بػنيَّ هللا لكػه يف 

ه ءـو السيادة؟ أفػال التوراة دة أدر دمحم; لتكوف ذله احلجة عليكه عنجل ربك
 .تفسهوف فتح روا؟

لعػػػجلائك دػػػة ادلشػػػركني  -أءهػػػا الرسػػػوؿ-وكمػػػا ابتلينػػػاؾ : دعنا ػػػا يف النعػػػاـ -ٕ
لعجلاء ِدة دردة قودهه وأعجلاء دػة  -عليهه الاالـ-ابتلينا مجيع النبياء 

دردة اجلة, ءُلسي بعضػهه إىل بعػض السػوؿ الػ ي زءَّنػوا ابلباطػ ; ليغػرت بػه 
حلػػاؿ بيػػنهه  -جػػ َّ وعػػال-سػػبي  هللا. ولػػو أراد ربػػك سػادعه, فيضػػ  عػػة 

وبػػػني تلػػػك العػػػجلاوة, ولكنػػػه االبػػػتالء دػػػة هللا, فػػػجلعهه ودػػػا خيتلسػػػوف ِدػػػة  
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ٖٗٔ 

 ك ب وزور.
وإذا دػا أُنزلػت سػورة تغَػاَدَز ادلنػافسوف ابلعيػوف إنكػاًرا لنزوذلػػا  :دعنا ػا يف التوبػة -ٖ

ه, مث ءسولػوف:  ػ  وسارءة وغيظًا; ِلَما نزؿ فيها ِدػة ِذْكػر عيػوبه وأفعػاذل
ءػػػػراكه دػػػػة أ ػػػػجل إف قمػػػػته دػػػػة عنػػػػجل الرسػػػػوؿ؟ فػػػػإف مل ءػػػػر ه أ ػػػػجل قػػػػادوا 
وانصػػػرفوا دػػػة عنػػػجلا عليػػػه الصػػػالة والاػػػالـ سلافػػػة الفضػػػيحة. صػػػرؼ هللا 

 قلوبه عة ااْياف; بابب أ ه ال ءفهموف وال ءتجلبروف.
َدػه وقاؿ ال ءة كفروا: لة نصجلِّؽ بػ ا السػرآف وال ابلػ ي تَػسَ : دعنا ا يف سبأ -ٗ جلَّ

أءهػا -دة التوراة وااصلي  والزبور, فسػجل كػ َّبوا  ميػع كتػب هللا. ولػو تػرى 
إذ الظػػادلوف زلبوسػػوف عنػػجل ربػػه للحاػػاب, ءرتاجعػػوف الكػػالـ  -الرسػػوؿ

فيمػػا بيػػنهه, كػػ  ءُػْلسػػي ابلعتػػاب علػػى اةخػػر, لرأءػػت شػػيًئا فظيعػػا, ءسػػوؿ 
: -لوف ادلضػلوفو ه السادة والرؤسػاء الضػا-ادلاتضعفوف لل ءة استكِبوا 

التفاػػػ  )  لػػػوال أنػػػته أضػػػللتمو  عػػػة اذلػػػجلى لكنػػػا دػػػلدنني ابهلل ورسػػػوله.
 (. ادليار

 الُّ  َولَػْو َشػاء – َدػا فَػَعلُػواُ  َربُّػكَ  َوَلْو َشػاء ) تضبطكيف  / ٚٓٛٔ لاؿ رقهس
 ؟.اليت وردت يف سورة النعاـ ( َدا فَػَعُلواُ 

 -ادلواضع كما ءلي: / ٚٓٛٔاجلواب رقه 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ  -ٔ
 .األًعام َّ مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئنئ مئ  زئ

 مص  خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ -ٕ
 حف مغجف جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض
 .األًعام َّ  حق مف خف

 -صلجل دا ءلي: ادلوضعنيإذا أتدلنا اةايت اليت سبست كال  الضبط /
قَػػجْل ) (ٕٓٔ...هْ رَبُُّكػػَذِلُكػػُه اّلُ ) كثػػ ا:  الػػربجػػاء قبلهػػا كلمػػة  ادلوضػػع الوؿيف  -ٔ



 ٕٖٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ال إِلَػَه ِإالَّ  رَّبِّػكَ اتَِّبْع َدا أُوِ َي إِلَْيػَك ِدػة ( )ٗٓٔ....رَّبُِّكهْ َجاءُكه َبَصكئُِر ِدة 
ِػػهمثَّ ِإىَل ( ).....ٙٓٔ ُ ػػَو َوأَْعػػِرْض َعػػػِة اْلُمْشػػرِِكنيَ  دَّػػػْرِجُعُهْه فَػيُػنَػبِّػػئُػُهه ِبَػػػا   َربِّ

نَػػػاُ ُه اْلِكتَػػػاَب ءَػْعَلُمػػػوَف أَنَّػػػُه ...(، وبعػػػجل ا ).َٛٓٔكػػػانُوْا ءَػْعَملُػػػوفَ  َوالَّػػػِ ءَة آتَػيػْ
ة   رَبِّػكَ َوَمَّػْت َكِلَمػُت ( و )ٗٔٔاِبحلَْقِّ َفاَل َتُكوَنةَّ ِدَة اْلُمْمرَتِءَة  رَّبِّكَ ُدنَػزٌَّؿ دِّ

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( فاربطها دعها على ٘ٔٔ....ِصجْلًقا َوَعجْلالً 
شلِّػا َذرَأَ  ِلِّ َوَجَعلُػوْا (: قبلهػا دباشػرًة ) هللاقبله اسػه اجلػالؿ ) جاء  ادلوضع الثاينيف  -ٕ

ـِ  بِػػَزْعِمِهْه َوَ ػػَ ا ِلُشػػرََككئَِنا َفَمػػا َكػػاَف  ِلِّ َنِصػػيًبا فَػَسػػاُلوْا َ ػػَ ا  ِدػػَة احْلَػػْرِث َوالَنْػَعػػا
ُ  ِإىَل ُشػػػرََككِئِهْه َسػػػاء َدػػػا فَػُهػػَو َءِصػػػ ِلِّ َوَدػػػا َكػػػاَف  الِّ ِلُشػػرََككِئِهْه فَػػػاَل َءِصػػػُ  ِإىَل 

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( فاربطها دعها على ََٖٙٔيُْكُموفَ 
:  ػػػو ادلػػػر  الػػػرب(  َدػػػا فَػَعلُػػػواُ  الُّ  َولَػػػْو َشػػػاء – َدػػػا فَػَعلُػػػواُ  رَبُّػػػكَ  َولَػػػْو َشػػػاء )/ فائـــدة 

للنػب عليػه خطػاب  :الوؿ :(  ػو االسػه العظػه هلل تعػاىل هللا ) اذلادي، لفظ اجلاللة
الثانيػػة يف سػػياؽ ادلشػػركني  (، ربػػك الاػػالـ، وادلػػر  وادلعلػػه للنػػب  ػػو هللا فناسػػب )

 (. هللا فناسب )
 (؟. َفَ ْرُ هْ  اضبط دواضع ) / ٛٓٛٔ لاؿ رقهس

 دوضػعافيف الاػور ) النعػاـ  درات ست(  َفَ ْرُ هْ وردت )  / ٛٓٛٔاجلواب رقه 
 -:رج (ادلعا –ور الط –الزخرؼ  –ادللدنوف  –

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ  -ٔ
 .األًعام َّ مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ  زئ

 مص  خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ -ٕ
 حف جفمغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض
 .األًعام َّ  حق مف خف

 .املؤوٌِن َّ مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٖ
 .الزخرف َّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -ٗ
 .امطِر َّ حط مض خض حض جض  مص خص حص ٱُّٱ -٘
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 .عارجامل َّ مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ٱُّٱ -ٙ
  الضبط /

النعػػػاـ جػػػاءت يف ختػػػاـ اةايت  دوضػػػعيعػػػجلا  صػػػجلر آءػػػةيف كػػػ  ادلواضػػػع أتػػػت  -ٔ
 رتلنعػػػػػػاـ )بػػػػػػ ا الصػػػػػػيغة فسػػػػػػط يف ا يػػػػػػجلةالو و ػػػػػػي  (زت رت يب)

 .(زت
ونربطهػا  ديمػني( فيها  جض(: كلمة )  خض حض جض مصبعجل ا يف ادللدنوف )  -ٕ

 قاعػجلة ربػػط  ػرؼ دػػة ادلوضػع ادلتشػػابه دػع  ػػرؼعلػػى  نوفدل مالػػ ديمػػيدػع 
 .دة اسه الاورة

  زي ري ٰى ين ىن ننتطابسػػػػت آءػػػػيت الزخػػػػرؼ وادلعػػػػارج مادػػػػاً )  -ٖ
رؼ، و كلمػػة خػالز خػاء ونربطهػا دػػع خػاء ( فيهػا  ىن(: ) ني مي

قاعػػػجلة ربػػط  ػػػرؼ دػػػة علػػى  ارجعػػػادلعػػني ونربطهػػا دػػػع عػػػني ( فيهػػا ين)
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ( و ػػػػ ا مض خض حض جض  مص خص حصالطػػػػور )  دوضػػػػعبسػػػػي لػػػػجلءنا  -ٗ
 اليت أتت يف سورة الطور. الو يجلةالصيغة ضلفظها ل ا 

 (؟. أَفَػَغيػَْر الِّ  اضبط دواضع ) / ٜٓٛٔ لاؿ رقهس
ػػَر الِّ  وردت ) / ٜٓٛٔاجلػػواب رقػػه   – يف الاػػور ) النعػػػاـ دػػرات ثػػػالث(  أَفَػَغيػْ

 -(: الزدر – النح 

 زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ ٱ -ٔ
 جئ يي ىي  نيمي زي ري ٰى ين ىن نن من
 .األًعام َّ خئ حئ

 .انلدل َّ جل مك لك خك حكجك مق حق مف  خف حف جف مغ ٱُّٱ -ٕ

 .الزمر َّ خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

عػني ( قرءبػة يف الرسػه دػة  مكدػة ) الغني (  ىك مكبعجل ا يف النعاـ )  -ٔ



 ٖٗٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .قاعجلة التسارب يف رسه احلروؼاـ على عالن
 هادلػػي( نفػػس رسػػه   دػػردنهػػا )  الػػراءو  ادلػػيه( ال ػػظ مئبعػػجل ا يف الزدػػر )  -ٕ

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع علػى  ونضبطهما(  در)  دردة كلمة الز  الراءو 
 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

دنهػا  النػوف( نػربط  مكبسي لجلءنا دوضع النح   وال ي جػاء بعػجل ا كلمػة )  -ٖ
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة علػػى  حػػ نال نػػوفدػػع 

 .اسه الاورة
ػَر الِّ دػة سػورة النعػاـ )  عيف ك  ادلواضػ مالحظة / ( ٗٔٔعػجلا اةءػة ) فػاء( بػال  أََغيػْ

َر الِّ )  ابلفاءأتت   (. ىك مك  لك اكت كر ا لجلى احَلَكه )  ( أَفَػَغيػْ
 ءَػْعَلُمػوفَ  - أَنَّػهُ  يَػْعَلُمػوفَ لَ  - أَنَّهُ  فَػيَػْعَلُموفَ  دواضع )اضبط  / ٓٔٛٔ لاؿ رقهس
 (؟. أَنَّهُ 

 -ي:ادلواضع   / ٓٔٛٔاجلواب رقه 

 زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ ٱ -ٔ
 ىك مك لك اك يق ىق ىفيف  يث ىث نث مث
 ري ٰى ين  ىننن من زن رن مم ام يلىل مل  يك
 .ابللرة َّ ني مي زي

  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من ُّٱ -ٕ
 مج حج مث  هت مت ختحت جت هب مب خب حب جبهئ
 .ابللرة َّ مص خص حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح

 زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ -ٖ
 جئ يي ىي  ميني زي ري ٰى ين ىن نن من
 .األًعام َّ خئ حئ

  الضبط /
قاعجلة على  الالـقب   الفاء( و  مج)  ابلالـ الثاين( و  مث)  ابلفاءالبسرة أوؿ  -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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بينمػػػا يف النعػػػاـ بػػػال أي زايدة يف البسػػػرة  الػػػالـو  الفػػػاء، وزايدات الرتتيػػػب اذلجػػػائي
 .قاعجلة الزايدة للاورة الطوؿ على نضبطها( و  ا الزايدات ىن)

 ىقدػػة البسػػرة ) الوؿ( وبعػػجل ا يف ادلوضػػع  مخ جخ محالبسػػرة )  دوضػػعيبعػػجل ا يف  -ٕ
(  ىقدػػة )  اذلمػػزة(:  خص حص  مس خس حس)  الثػػاين( وبعػػجل ا يف اك يق
دػػة  الػواو، طبعػا بعػجل  ػرؼ قاعػجلة الرتتيػب اذلجػائي( علػى  خس حسدػة )  ادلػيهقبػ  

 الكلمتني.
( دػػػع  ٰىدػػة كلمػػػة )  النػػػوفو ادلػػػيه ( نػػربط  مي زي ري ٰىبعػػجل ا يف النعػػػاـ )  -ٖ

قاعجلة ربط  رؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة على  ـعانالدة  النوفو ادليه 
 .اسه الاورة

يف سورة دمحم أالايت:  درتني( اضافة دلا ذكر  مخ جخ محوردت )  مالحظة /
 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم  ٹٱٹٱُّٱ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 أربعوب ا تكوف وردت  .٣ – ٢حمىد/  َّ رت يب ىب نب  مب زب يئرب ىئ

 يف ك  دة البسرة ودمحم (. اثنتاف)  درات

 (؟. دِّة رَّبَِّك اِبحلَْقِّ  اضبط دواضع ) / ٔٔٛٔ لاؿ رقهس
ػػػة رَّبِّػػػَك اِبحْلَػػػقِّ  وردت ) / ٔٔٛٔاجلػػػواب رقػػػه   – يف الاػػػور ) النعػػػاـ دػػػر ف(  دِّ

 -(:النح  

 زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ -ٔ
 جئ يي ىي  ميني زي ري ٰى ين ىن نن من
 .األًعام َّ خئ حئ

 لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱٱ -ٕ
 .انلدل َّ  جل مك

  الضبط /



 ٖٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جك  مق( وبعجل ا يف النح  )  حئ جئ يي ىيبعجل ا يف النعاـ ) 
قاعػػػػجلة الرتءتػػػػب ( علػػػػى  مقدػػػػة )  الػػػػالـ( قبػػػػ   يي ىيدػػػػة )  الفػػػػاء(:  حك

 .اذلجائي
 (؟. َوَمَّْت َكِلَمُت َربِّكَ  اضبط دواضع ) / ٕٔٛٔ لاؿ رقهس

يف الاػػػػور  دػػػػرات ثػػػػالث(  َوَمَّػػػػْت َكِلَمػػػػُت رَبِّػػػػكَ  وردت ) / ٕٔٛٔاجلػػػػواب رقػػػػه 
 -(: ود  – العراؼ – )النعاـ

 هت مت ختحت جت هب خبمب  حب جب هئ مئ ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حج مث

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٕ
 جغ مع مظجع حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس
 .األعراف َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 يي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جهين ىن من خن ٱُّٱ -ٖ
ِد َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ َ. 

  الضبط /
 .صجلر آءةضع النعاـ الو يجل ال ي ورد دو  -ٔ
 عػػػػني( دػػػػع  خبدػػػػة )  العػػػػني( نػػػػربط  خب  حببعػػػػجل ا يف النعػػػػاـ )  -ٕ

(  مظ حط مض خض حض جضاـ، وبعػجل ا يف العػراؼ ) عالن
(  مظ حط مضدػػػة )  الػػػراءاتنػػػربط ( و  حض دػػػة )العػػػني نػػػربط 
اذلػاء ( نربط ....  ىي مياؼ، وبعجل ا يف  ود ) عر ال راءو عني دع 

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه علػى د و  اء  ( دع  ىيدة ) 
 .دع  رؼ دة اسه الاورة

 فائدة /



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٚ 

يف سػػورتني دتتػػاليتني ) النعػػاـ والعػػراؼ ( وكالمهػػا  دفتو ػػة(  خصدػػة )  التػػاء
 فانتبه اي لبيب. ادلربوطة ابلتاء(  حي( التعرءف، بينما يف  ود )  اؿفيهما ) 

ِإالَّ  تَػتَِّبُعػػػػوفَ  ِإف( )  ِإالَّ الظَّػػػػةَّ  ءَػتَِّبُعػػػػوفَ ِإف أءػػػػة وردت )  / ٖٔٛٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 
 (؟. الظَّةَّ 

يف  دػػػػػرات أربػػػػػع(  ِإالَّ الظَّػػػػػةَّ  ءَػتَِّبُعػػػػػوفَ ِإف وردت ) /  ٖٔٛٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 -(:دوضعافالنجه  –ءونس  –الاور )النعاـ 

 مض خض حض جض  مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج  ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ مع جع مظ حط

 يق ىق يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مكلك اك

 جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٖ
 .انلجه َّ حل جل مك لك خك حك  مقجك حق مف خف حف

ٱ.انلجه َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ينىن من خن حن جن ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
( رن مم ام يل ىل  مل يك ىكالنعػاـ وءػونس )  دوضعاتطابق  -ٔ

 ليس يف السرآف غ مها.
 مف)  الوؿ( يف سورة النجه: بعجل ا يف  يه ىه مه جه اةخرءة ) ادلوضعنيو  -ٕ

أقصػػػجل بػػػه وؿ ) أكلمػػػة   مهػػػزة( دػػػع  مق( نػػػربط اذلمػػػزة دػػػة )  مق حق
( نػػػربط  ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي)  الثػػػاين( وبعػػػجل ا يف  الوؿ ادلوضػػػع
 (. أقصجل به ادلوضع الثايني ) نػث نوف( دع خيدة ) النوف

( قبلها  خسورود ) (  وؿادلوضع الالنجه  –ءونس  –يف دواضع ) النعاـ ال ظ 
ومل ترد فيه  بتاء ادلااطبةدة النعاـ ورد  الثاينفاجعلها عالدة لك على أف ادلوضع 

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱٱ:(ٛٗٔ) يف اةءة قبلها (خس)



 ٖٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي

وأءضا  َّزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ
 . يجلةقاعجلة العناءة ابةءة الو على  نضبطها

دة سورة  الثاين( عجلا ادلوضع  يك)  ابلياء( أتت  خساليت ُصجلرت بػ )  :إذن
 (. رت)  ادلااطبة بتاء( أتت  خسالنجه، واليت مل أيِت با ) 

( يف سورة الزخرؼ أءضا يف اةءة  ِإْف ُ ْه ِإالَّ خَيُْرُصوفَ وردت كلمة )  مالحظة /
 َّ حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض  جضمص خص حص مس خس حس ُّٱ(:ٕٓ)

الزخرؼ ( والاور  –ءونس  –يف الاور ) النعاـ  درات ثالثوب ا تكوف وردت 
(  والاورة السص ة  رن مم ام يل)  الواو) النعاـ وءونس ( بزايدة  الطوءلة

 (. ِإْف ُ ْه ِإالَّ خَيُْرُصوفَ أي الزخرؼ بال واو ) 

 ِبَػػة -   ُّ َدػػة َءِضػػ " ِإفَّ َربَّػػَك ُ ػَو َأْعلَػػهُ  بط دواضػػع )اضػػ / ٗٔٛٔ لاؿ رقػػهسػ
 (؟. َعة َسِبيِلهِ  " َض َّ 

 َض َّ  ِبَة ِإفَّ رَبََّك ُ َو َأْعَلهُ  ) الص  يف السرآف الكرمي أف ترد / ٗٔٛٔاجلواب رقه 
 -:(السله  – النجه –يف الاور ) النح   درات ثالث تكررت ( َعة َسِبيِلهِ  "
 خت حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -ٔ

 .انلدل َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب ٱُّٱ -ٕ
 .انلجه َّ يث ىث

 .املنه َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
( بينمػػػا ادلوضػػػع  هب مب خب( جػػػاء بعػػػجل ا )  الطػػػرفنييف النحػػ  والسلػػػه )  -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٗ 

قاعػجلة اخػػتالؼ الوسػػط بػػني  ( ونضػػبطه علػػى ىث نث مث زث)  الوسػط
  يف اسه سوريت ) النح الالـرؼ ، واءضا ال ظ اشرتاؾ  الطرفني ادلتشابني

 ه ( ومل ءرد يف اسه سورة النجه فاختلفت الصيغة.لوالس
( واةايت  هب: يف سػػوريت النحػػ  والسلػػه ) قاعػػجلة فواصػػ  اةيأءضػػا علػػى  -ٕ

( واةايت ُختمػػػت  ىث، بينمػػا يف الػػػنجه ) ابلنػػػوفقبلهػػا وبعػػػجل ا ختمػػت 
 .دسصورة ابللفقبلها وبعجل ا 

 الاورة. بجلاءةالاورة بينما يف السله يف  أخرت كر دوضع النح  يف  -ٖ
يف سورة السصص اةءة  رابع( وردت يف دوضع  َوُ َو أَْعَلُه اِبْلُمْهَتجِلءةَ )  مالحظة /

 زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ُّٱٱ(:ٙ٘)
 –النح   –يف الاور ) النعاـ  أربع دراتوعليه تكوف قجل تكررت  َّ نن من
 .النوفت اةايت قبلها وبعجل ا ُختمت حبرؼ السله (، وال ظ أءضا  ااي –السصص 

فسط ب ا  وا جلة درةفوردت  ( َعة َسِبيِلهِ  َدة َءِض ُّ  ِإفَّ َربََّك ُ َو َأْعَلهُ بينما ) 
 حك مقجك حق مف خف حف  جف مغ جغ ٱُّٱ :(ٚٔٔالصيغة يف سورة النعاـ اةءة )

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها  َّ  مك لك خك
ولكة جاء بعجل ا  خادس دوضع( وردت يف  رَبََّك ُ َو أَْعَلهُ  ِإفَّ )  مالحظة /

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ(: ٜٔٔ( يف سورة النعاـ اةءة )اِبْلُمْعَتجِلءةَ )
  خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم
ِإفَّ رَبََّك فانتبه ايلبيب إىل أنه )   َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي
 –النجه  –النح   – دوضعافلاور ) النعاـ ( قجل وردت مخس درات يف ا ُ َو أَْعَلهُ 
 السله (.

 (؟. اْسُه الِّ َعَلْيهِ  ءُْ َكر  - ذُِكرَ  اضبط دواضع ) / ٘ٔٛٔ لاؿ رقهس
 -ادلواضع كلها يف سورة النعاـ فسط: / ٘ٔٛٔاجلواب رقه 



 ٖٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األًعام َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل ٱُّٱ -ٔ
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جه ين
 .األًعام َّ  ُّ َّ ٍّ

  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّٱ -ٖ
 .األًعام َّ  ىل مل يك ىك مك لكاك يق

  الضبط /
(: بعػػػػجل ا  ٜٔٔ – ٛٔٔ( يف آءتػػػػني دتػػػػاليتني )  جم هل مل خلوردت )  -ٔ

 خن حن  جن يم)  الثػػػػاين( وبعػػػػجل ا يف  جن مم خم حم)  الوؿيف 
 قاعػػػػجلةعلػػػػى  ( يمدػػػػة )  الػػػواو( قبػػػػ   حمدػػػػة ) اذلمػػػزة(: ... ىن من

 .الرتتيب اذلجائي
قاعػجلة  علػى ونضػبطه(  زث رث يت  ىت)  اليػاءجػاء بػزايدة  الثالػعادلوضع  -ٕ

 .الزايدة للموضع ادلتأخر
 (؟. َوَدا َلُكْه َأالَّ  اضبط دواضع ) / ٙٔٛٔ لاؿ رقهس

 – النعػػػػػػاـيف الاػػػػػور ) ف دػػػػػر (  َوَدػػػػػا َلُكػػػػػػْه َأالَّ  وردت ) / ٙٔٛٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 -(:احلجلءجل

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جه ين
 .األًعام َّ  ُّ َّ ٍّ

 جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٕ
  خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك
 .احلديد َّ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من

  الضبط /
: يف النعاـ قاعجلة ادلوضع الوؿ والثاينعلى  ادلوضعنيال ي جاء بعجل ا يف  نضبط



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖ٘ٔ 

( دع  يلدة ) الالـ ( نربط ....... ىم مم خم حم جم يل مض خض حض )
 جع مظ حط مض خض حض(، وبعػػػجل ا يف احلجلءػػػجل ) أقصػػجل بػػػه ادلوضػػع الوؿ) ؿ أو الـ 
 (.أقصجل به ادلوضع الثاينػي )نث نوف( دع  حطدة ) النوف( نربط ...مع

 ) ( ءَػْسرَتِفُػػػػػوفَ  َكػػػػػانُواْ  ِبَػػػػػا َسػػػػػُيْجَزْوفَ  ) ط دواضػػػػػعاضػػػػػب / ٚٔٛٔ لاؿ رقػػػػػهسػػػػػ
 ؟.( ءَػْعَمُلوفَ  َكانُواْ  َدا ْجَزْوفَ َسيُ 

 -ادلواضع  ي: / ٚٔٛٔاجلواب رقه 

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ يب ىب

 زت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ نت مت

  الضبط /
(: صػػػػػػػػػػػػيغتها يف  زت رت يب( يف النعػػػػػػػػػػػػاـ و )  نب مب زب)  -ٔ

 .الاورة الطوؿالنعاـ أطوؿ ل ا 
دػػػػػػػػة  العػػػػػػػػني(: نػػػػػػػػربط  مت( ويف العػػػػػػػػراؼ )  ىبـ ) يف النعػػػػػػػػا -ٕ

، وبضػػػػبط قاعػػػػجلة ادلوافسػػػػة واجملػػػػاورة( علػػػػى  مئ)  عػػػػني( دػػػػع مت)
(،  ىبدوضػػػع العػػػراؼ ءضػػػبط دوضػػػع النعػػػاـ الػػػ ي ُخػػػته بػػػػػ ) 

دطلسػػػا يف آءػػػة النعػػػاـ فاجعلهػػػا  العػػػنيوأءضػػػا ال ػػػظ عػػػجلـ ورود  ػػػرؼ 
 عالدة لك.

 تبه اي لبيب.يف السرآف يف دوضع النعاـ فان و يجلة(  ىب)  -ٖ
 (؟. َكافَ  أََفَمة - َكافَ  َأَو َدة اضبط دواضع ) / ٛٔٛٔ لاؿ رقهس

النعاـ  ةسور يف  درة وا جلة فوردت(  َكافَ  َأَو َدة ) أدا/  ٛٔٛٔاجلواب رقه 
  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱٱ(:ٕٕٔفسط اةءة )



 ٕٖ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 .ءة الو يجلةقاعجلة العناءة ابةعلى  ونضبطها َّ هب مب

 (دمحم  –الاػػججلة  – ػػود  يف الاػػور ) دػػرات ثػػالث( فػػوردت  َكػػافَ  أََفَمػػةأدػػا ) 
 -:( سججل  ود ودمحم: ) اانشائية ابجلملة ونضبطها

 جئيي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ُّٱ -ٔ
 جحمج حج مث هت مت ختحت جت هب مب  خب حب جب هئمئ خئ حئ
ِد َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح َ. 

 .صجدةال َّ جح مج حج  هتمث مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٕ
 .حمىد َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
 الوسػػػػػػػػػػػػط(، ويف  نن من زن رن)  ػػػػػػػػػػػػود ودمحم ( تطابسػػػػػػػػػػػػت )  الطػػػػػػػػػػػػرفنييف  -ٔ

قاعجلة اختالؼ  على ونضبطها( مج حج  هتمث مت خت حت)الاججلة( ) 
 .الوسط بني الطرفني ادلتشابني

 الجلاؿو  اذلاء( و  ىندة )  الواوو  اذلاء( نربط  ٰى ين ىنبعجل ا يف  ود )  -ٕ
 ىب، وبعػػجل ا يف سػػورة دمحم ) ػػوددػػة  الػػجلاؿو  الػػواوو  اذلػػاء( دػػع  يندػػة ) 
ػجل مػػػحددػػة اسػه الاػورة ادلػيه ( دػع  ىب( نػربط ادلػيه دػػة ) مت زت رت يب

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى 
 ويف ( لنَّػاسِ َوَجَعْلَنا َلُه نُوًرا َْيِْشي ِبِه يف ا ) عاـ قاؿنيف ال / ٜٔٛٔ لاؿ رقهس

 ؟.ومل ءس  يف الناس دلاذا ( َوجَيَْع  لَُّكْه نُوًرا َمُْشوَف ِبهِ  ) احلجلءجل قاؿ
آءة احلجلءجل عادة بينما الكالـ يف النعاـ اكتنفػه الكػالـ عػة  / ٜٔٛٔاجلواب رقه 

النػػػاس أصػػػاًل، الكػػػالـ يف النعػػػاـ عػػػة الػػػجلنيا وذكػػػر دعػػػادالهته وافػػػرتاءاهته وضػػػالالهته 
َوِإف ُتِطػػػْع َأْكثَػػػػَر َدػػػة يف اَلْرِض ُءِضػػػلُّوَؾ َعػػػة َسػػػِبيِ  اّلِ ِإف  )ة احلجلءػػػجل. سخػػػالؼ سػػػور 

( ِإفَّ رَبََّك ُ َو أَْعلَػُه َدػة َءِضػ ُّ َعػة َسػِبيِلِه ٙٔٔءَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّةَّ َوِإْف ُ ْه ِإالَّ خَيُْرُصوَف )



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ا ذُِكػػػَر اْسػػُه اّلِ َعَلْيػػػِه ِإف ُكنػػُتْه آِباَيتِػػػِه ُدػػػْلِدِننَي ( َفُكلُػػػوْا شلَّػػَٚٔٔوُ ػػَو أَْعلَػػػُه اِبْلُمْهتَػػجِلءَة )
ـَ َعلَػْيُكْه ِإالَّ ٛٔٔ) ( َوَدا َلُكْه َأالَّ أَتُْكُلوْا شلَّا ذُِكَر اْسُه اّلِ َعَلْيِه َوقَػجْل َفصَّػَ  َلُكػه دَّػا َ ػرَّ

ْ ػػَواِئِهه ِبغَػػْ ِ ِعْلػػٍه ِإفَّ رَبَّػػَك ُ ػػَو أَْعلَػػُه اِبْلُمْعتَػػجِلءَة َدػػا اْضػػطُرِْرُتُْ إِلَْيػػِه َوِإفَّ َكثِػػ ًا لَُّيِضػػلُّوَف لَِ 
( َوَذُروْا ََػاِ َر اِامثِْ َواَبِطنَػُه ِإفَّ الَّػػِ ءَة َءْكِاػُبوَف اِامْثَ َسػُيْجَزْوَف ِبَػػا َكػانُوْا ءَػْسرَتِفُػػوَف ٜٔٔ)
ػػَياِطنَي لَُيوُ ػػوَف ِإىَل ( َواَل أَتُْكلُػػوْا شلَّػػا ملَْ ءُػػْ َكِر اْسػػُه اّلِ عَ ٕٓٔ) َلْيػػِه َوإِنَّػػُه َلِفْاػػٌق َوِإفَّ الشَّ

نَػاُا َٕٔٔأْولَِيكِئِهْه لُِيَجاِدُلوُكْه َوِإْف أََطْعُتُموُ ْه إِنَُّكْه َلُمْشرُِكوَف ) تًػا َفَأْ يَػيػْ ( َأَو َدػة َكػاَف َديػْ
َها َكَ ِلَك زُءِّػَة  َكَمة دَّثَػُلهُ   َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َْيِْشي ِبِه يف النَّاسِ  نػْ يف الظُُّلَماِت لَْيَس سِخَارٍِج دِّ

الكالـ ع  الناس يف سورة النعاـ قبلهػا وبعػجل ا  ( (ٕٕٔلِْلَكاِفرِءَة َدا َكانُوْا ءَػْعَمُلوَف )
أدػػا يف احلجلءػػجل فلػػه ءػػ كر دعػػادالت النػػاس وأ ػػواذله وإ ػػا ذكػػر بشػػك  عػػاـ ربنػػا قػػاؿ 

( مل ءسػػ  يف النػػاس لنػػه يف اةخػػرة لػػيس ادلشػػي يف النػػاس ُشػػوَف بِػػهِ َوجَيَْعػػ  لَُّكػػْه نُػػورًا مَْ )
ءَػػػػْوـَ ءَػُسػػػوُؿ اْلُمنَػػػاِفُسوَف  وإ ػػػا ْيشػػػي بػػػه و ػػػجلا والنػػػور لػػػه و ػػػجلا ال ءشػػػاركه بػػػه أ ػػػجل )

( احلجلءػػػجل( يف اةخػػػرة لػػػيس ٖٔ)َواْلُمَناِفَسػػػاُت لِلَّػػػِ ءَة آَدنُػػػوا انظُػػػُروَ  نَػْستَػػػِبْس ِدػػػة نُّػػػورُِكْه 
 الناس وإ ػا النػور لػه و ػجلا ولػيس يف النػاس ولػيس ْيشػوف بػه يف النػاس بينمػا ادلشي يف

َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َْيِْشي  )يف النعاـ   ا يف الناس ودعادالهته وأ واذله يف الجلنيا ل ا قاؿ 
َوجَيَْعػػ   )أدػػا تلػػك فهػػي عادػػة يف اةخػػرة لكػػة ال ْيشػػي بػػه يف النػػاس.  ( بِػػِه يف النَّػػاسِ 

( يف الػػجلنيا واةخػػرة ولػػو قػػاؿ يف النػػاس لكػػاف يف الػػجلنيا فسػػط كمػػا  ْه نُػػورًا َمُْشػػوَف بِػػهِ لَُّكػ
 (. د. فاض  الاادرائي)  والكالـ على الجلنيا. ( يف الناس )قاؿ يف النعاـ قاؿ 

َدػا َكػػانُواْ  لِْلَكػػاِفرِءةَ َكػَ ِلَك زُءِّػَة  ) كيػػف تضػبط اةءتػػني: / ٕٓٛٔ لاؿ رقػهسػ
 ؟.( ءونس َدا َكانُواْ ءَػْعَمُلوفَ  لِْلُمْارِِفنيَ َكَ ِلَك زُءَِّة لنعاـ، )  ا ( ءَػْعَمُلوفَ 

 -اةايت  ي: / ٕٓٛٔاجلواب رقه 

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي



 ٖٗ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 مج حج مث  هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ
 .يِنس َّ مح جح

  الضبط /
( قبػ   جبدػة )  الكاؼ( يف ءونس:  مث( يف النعاـ، )  لِْلَكاِفرِءةَ )  -ٔ

دػة  الالدػات، طبعػا بعػجل قاعجلة الرتتيب اذلجػائي( على  مثدة )  ادليه
 الكلمتني.

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة علػى  سءػونسػني ( دع  مثدة كلمة ) الاني نربط  -ٕ
( أتت  ِفرِءةَ لِْلَكا، وبجلا نعله أف ) ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 يف النعاـ.
دػػػػػة  الاػػػػػينات( نػػػػػربط  ري ٰى  ين ىنيف سػػػػػورة ءػػػػػونس اةءػػػػػة بػػػػػجلأت )  -ٖ

 ادلوافسػػػػػػة قاعػػػػػػجلة( علػػػػػػى  مث)  سػػػػػػني( دػػػػػػع  ٰى  ينالكلمتػػػػػػني )
 .واجملاورة

َأَو َدػة   عسب قوله تعػاىل ) تجاء(  َدا َكانُوْا ءَػْعَمُلوفَ  لِْلَكاِفرِءةَ َكَ ِلَك زُءَِّة )  فائدة /
ًتا َفأَ  َنااُ َكاَف َديػْ َكَمػة دَّثَػلُػُه يف  ( فه ا كافر أ يػاا هللا تعػاىل اباْيػاف، مث قػاؿ )....ْ يَػيػْ
َدػػػا َكػػػانُوْا  لِْلُمْاػػػرِِفنيَ َكػػػَ ِلَك زُءِّػػػَة )  ، أدػػػا( فناسػػػبت الفاصػػػلة الاػػػياؽ.... الظُُّلَمػػػاتِ 
 .فادلارفو الجلنيا ودل اهتا وزخرفها و لالء  ه احلياة يف دة رضي بزءنة  ( ءَػْعَمُلوفَ 
 (؟. يف ُك ِّ قَػْرَءةٍ  ) كه درة وردت / ٕٔٛٔ لاؿ رقهس

 -النعاـ والفرقاف:يف در ف (  يف ُك ِّ قَػْرءَةٍ  وردت ) / ٕٔٛٔاجلواب رقه 

  جخ محجح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حص مس خس حس جس مخ

 .امفركان َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ ُّٱ -ٕ
  

 
 

 اذلمزة(:  مب الفرقاف ) ( وبعجل ا يف حج مثالنعاـ ) يف بعجل ا  الضبط /



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  مبدة )  النوف( قب  مثدة )
 (؟. َجاءتْػُهْه آَءةٌ  اضبط دواضع ) / ٕٕٛٔ لاؿ رقهس

 -النعاـ: كالمها يف  در ف(  َجاءتْػُهْه آءَةٌ  وردت ) / ٕٕٛٔاجلواب رقه 

 خكحك جك مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ -ٔ
 .ماألًعا َّ جم هل مل خل  حل جل مك لك

 مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱ -ٕ
 هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجك مق حق
 .األًعام َّ  مم خم حم جم

  الضبط / 
أقصػػجل بػػه  ) ؿأو  الـدنهػػا دػػع  الػػالـ( نػػربط  حف جف)  الوؿبعػػجل ا يف ادلوضػػع 

(  جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض)  الثاين(، وبعجل ا يف ادلوضع الوؿ 
( علػػى أقصػػجل بػه ادلوضػػع الثػاين  ين )اثػػ دػػة ألػػف ادلػجل( دػع  حضدػػة )  ألػػف ادلػجلنػربط 

 .قاعجلة ادلوضع الوؿ والثاين
 (؟. ِدْثَ  َدا أُويتَ  ) أءة وردت / ٖٕٛٔ لاؿ رقهس

 - يف الاػور ) النعػاـ دػرات ثػالث(  ِدْثَ  َدا أُويتَ  وردت ) / ٖٕٛٔاجلواب رقه 
 -(: دوضعاف السصص

 مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱ -ٔ
 هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجك مق حق
 .األًعام َّ  مم خم حم جم

 حئ ييجئ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -ٕ
 هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ
 .املصص َّ حج  مث



 ٖٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٖ
 .املصص َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب
  الضبط /

(:  ػػػػػػروؼ   جك مق حق مف  خف( وبعػػػػػػجل ا )  جف مغبعػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػاـ )  -ٔ
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  جك( تشبه  روؼ كلمة )  مغكلمة ) 

علػػى  ونضػبطهما(  رت)  الثػاين( ويف  ييدػة السصػص )  الوؿبعػجل ا يف ادلوضػع  -ٕ
أقصػػجل بػػه ادلوضػػع ؿ )و أواو ( دػػع  ييدػػة )  الػػواو: قاعػػجلة ادلوضػػع الوؿ والثػػاين

 (.أقصجل به ادلوضع الثايني )نػثنوف ( دع  رتدة )  النوف(، و الوؿ

 ؟.وال ي جاء بعجل ا ( َسُيِصيُب الَِّ ءةَ  ع )اضبط دواض / ٕٗٛٔ لاؿ رقهس
 -يف الاػػػور ) النعػػػاـ  دػػػر ف(  َسُيِصػػػيُب الَّػػػِ ءةَ  وردت ) / ٕٗٛٔاجلػػػواب رقػػػه 

 -(:التوبة 

 مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱ -ٔ
 هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجك مق حق
 .األًعام َّ  مم خم حم جم

 مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث

  الضبط /
(  مكدػػػة )  اذلمػػػزة(:  يثوبعػػػجل ا يف التوبػػػة )  ( مكبعػػػجل ا يف النعػػػاـ )  -ٔ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  يثدة )  الكاؼقب  
 قاعجلة( على  مك( فنربطها دع )  رُلَرِِديَهاال ظ أنه يف النعاـ سبستها كلمة )  -ٕ

 .واجملاورة ادلوافسة
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع على  ـلنعاا ديه( دع  مكدة )  ادليهأءضا نربط  -ٖ

 ( أتت يف التوبة. يث، وب ا نعله أف ) ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. الَِّ ءَة َأْجَرُدواْ  اضبط دواضع ) / ٕ٘ٛٔ لاؿ رقهس
يف الاػػػػػور  دػػػػػرات ثػػػػػالث(  الَّػػػػػِ ءَة َأْجَرُدػػػػػواْ  وردت )/  ٕ٘ٛٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

يف أَسػػػػاء الاػػػػور  ادلػػػػيه ػػػػظ اشػػػػرتاؾ  ػػػػرؼ ، ال(دلطففػػػػنيا – الػػػػرـو – النعػػػػاـ)
الَّػػػػِ ءَة  ادلطففػػػني يف أنعػػػػاـ الػػػػرـو دػػػػة ": ) اانشػػػػائية ابجلملػػػػة ونضػػػػبطها، الثالثػػػة
 -:(" َأْجَرُدواْ 

 مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّٱ -ٔ
 هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجك مق حق
 .األًعام َّ  مم خم حم جم

 خئمئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٕ
 .الروم َّ هب مب  خب حب جب هئ

 .املطففني َّ خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ -ٖ
( و يجلة ب ا الصيغة يف النعاـ اةءة  َوَعَ اٌب َشجِلءجٌل ِبَا َكانُوْا َْيُْكُروفَ )  مالحظة /

  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّٱ(: ٕٗٔ)
 جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجك مق حق مف
 .األًعام َّ  مم خم حم
 رَحْ َشػ( النعػاـ، ) َصػجْلَرُا ِلإِلْسػاَلـِ  حْ َءْشرَ  اضبط دواضع ) / ٕٙٛٔ لاؿ رقهس
 ؟.الزدر (ِلإِلْساَلـِ  َصجْلَراُ  الَُّ 

 -ادلواضع  ي: / ٕٙٛٔاجلواب رقه 

 من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن

 .األًعام َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 ىن من خن  حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 .الزمر َّ  خي حي جي يه ىه مهجه ين



 ٖٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  / الضبط
 ابليػػػاء(  جم -  مليف النعػػػاـ وال ػػػظ الكلمػػػات قبلهػػػا )  ابليػػػاء(  حم)  -ٔ

 (.مل، وأتت بال زايدة يف الزدر )قاعجلة ادلوافسة واجملاورةفاربطها دعها على 
( يف النعػػػاـ لنػػػه  مم خم حم) (:  هللا) مل أيت دعهػػػا اسػػػه اجلػػػالؿ  -ٕ

 مل: )( هللادع اسه اجلالؿ )  ( بينما أتت يف الزدرىل مل خلأتى قبلها )
 (.جم يل ىل

 خم حم جم يل ىل مل خلطبعػػػػا أتػػػػت بصػػػػيغة أطػػػػوؿ يف النعػػػػاـ )  -ٖ
 .الطوؿ( ل ا الاورة ...مم

 
 الَ  الػّرِْجَس َعلَػى الَّػِ ءةَ  َكَ ِلَك جَيَْعُ  الُّ  اضبط دواضع ) / ٕٚٛٔ لاؿ رقهس

 ؟.( ءونس ءَػْعِسُلوفَ  الَ  الّرِْجَس َعَلى الَِّ ءةَ  َوجَيَْع ُ  النعاـ، ) ( ءُػْلِدُنوفَ 
 -اةايت  ي: / ٕٚٛٔاجلواب رقه 

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن

 .األًعام َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 يت ىت نت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ  ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ زث رث

  الضبط /
 الَ  الػػّرِْجَس َعلَػػى الَّػػِ ءةَ  َكػػَ ِلَك جَيَْعػػُ  الُّ الصػػيغة الطػػوؿ يف الاػػورة الطػػوؿ )  -ٔ

( واسه اجلالؿ  َكَ ِلكَ ، مل أتت ) قاعجلهتا الزايدة للاورة الطوؿ( و  ْلِدُنوفَ ءػُ 
 ( يف سورة ءونس.هللا)

 اذلمػزة(: رث يت( وُختمػت آءػة ءػونس )  ٌّ ٰىُختمت آءة النعاـ )  -ٕ
قاعػػػػجلة الرتتيػػػػب ( علػػػػى رث يتدػػػػة ) العػػػػني( قبػػػػ   ٌّ ٰىدػػػػة ) 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 .اذلجائي
اعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة قعلػػى  ـالنعػػا دػػيهونربطهػػا دػػع  دػػيه( فيهػػا  ٌّ ٰى)  -ٖ

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 فائدة /

ال ػػػػظ اةايت قبػػػػ  وبعػػػػجل آءػػػػة سػػػػورة ءػػػػونس أنػػػػه ورد فيهػػػػا ادلػػػػلدنني ولػػػػ ا مل تتكػػػػرر: 
َوَدػا تُػْغػِ  اةاَيُت َوالنُّػُ ُر َعػة )... –( ُٜٜدػْلِدِننيَ أََفأَنَت ُتْكرُِا النَّاَس َ ػ َّ َءُكونُػوْا )...

نَػا نُػنِج ).... –( ٔٓٔءُػْلِدُنوفَ قَػْوـٍ الَّ  َوأُِدػْرُت )... –( ٖٓٔاْلُمػْلِدِننيَ َكَ ِلَك َ سِّػا َعَليػْ
 (.ٗٓٔاْلُمْلِدِننيَ أَْف َأُكوَف ِدَة 

 
 (؟. ِلَسْوـٍ َء َّكَُّروفَ  ) كه درة وردت / ٕٛٛٔ لاؿ رقهس

 – نعػػػػػاـاليف الاػػػػػور ) دػػػػػر ف(  ِلَسػػػػػْوـٍ ءَػػػػػ َّكَُّروفَ  وردت ) / ٕٛٛٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 -(:النح 

 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ
 .١٢٧ – ١٢٦األًعام/  َّ زث.....رتزت يب ىب نب

 حج مث هت مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٕ
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج
 جغ مع جع  مظ حط مض خضحض جض مص  خص
 .١٤ – ١٣انلدل/  َّ خف  حف جف مغ

  الضبط /
 مح( وبعػػػػجل ا يف النحػػػػ  ) .... رتزت يب ىب نب مببعػػػػجل ا يف النعػػػػاـ )  -ٔ

( علػػى  محدػػة )  الػػواو( قبػػ   مبدػػة )  الػػالـ(: .... .جس مخ  جخ
 .اذلجائي الرتتيب قاعجلة

( دػػع  جسدػػة ) احلػػاء ، ونػػربط ـالنعػػا دػػيه( دػػع  مبدػػة )  ادلػػيهأءضػػاً نػػربط  -ٕ



 ٖٓٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه على   حالن اء 
 .الاورة

 (؟. الاَّاَلـِ  َدارِ  - َدارُ  اضبط دواضع ) / ٜٕٛٔ لاؿ رقهس
 -ادلواضع  ي: / ٜٕٛٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ زث رث يت ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -ٔ

 .يِنس َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم  ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

يف  دكاػػػورةل ػػػا ) دبتػػػجلأ دػػػلخر ( بينمػػػا  ػػػي  دضػػػمودة(  نبدػػػة كلمػػػة )  الػػػراء -ٔ
 (. مم( ل ا سبسها  رؼ جر )  جنءونس ) 

اـ، عػػػػالنعػػػػني ( دػػػػع  يبدػػػػة ) العػػػػني ربط ( نػػػػ رت يببعػػػػجل ا يف النعػػػػاـ )  -ٕ
دػػة  اليػػاءو الػواو ( نػػربط ٰه مه جه هن من خنوبعػجل ا ءػػونس ) 

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع علػػى نس ءػػو دػػة  اليػػاءو  الػػواو( دػػع خن)
 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

َة اِانسِ  ) أءة وردت / ٖٓٛٔ لاؿ رقهس  (؟. دِّ
ػػػَة اِانػػػسِ  وردت ) / ٖٓٛٔاجلػػػواب رقػػػه  يف الاػػػور ) النعػػػاـ  دػػػرات ثػػػالث(  دِّ

 -(:اجلة  – يف نفس اةءة دوضعاف

  ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -ٔ

 ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 .األًعام َّ خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي

 .اجلي َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٕ

 (؟. َدثْػَواُكهْ  اضبط دواضع ) / ٖٔٛٔ لاؿ رقهس
 – دوضػػعافيف الاػػور ) النعػػاـ  دػػر ف(  َدثْػػػَواُكهْ  دت )ور  / ٖٔٛٔاجلػػواب رقػػه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 -(:–ادللدنوف 

  ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -ٔ

 ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 .األًعام َّ خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي

 مث هت متهب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ٱُّٱ -ٕ
 .حمىد َّ  هس مس هث

  الضبط /
قاعػػػػجلة الػػػػزايدة للموضػػػػع لػػػػى ع نضػػػػبطهاو  الػػػػواوبػػػػزايدة  ( مسسػػػػورة دمحم ) يف 
 .ادلتأخر

 
 ( َخالِػػػػػػجِلءَة ِفيَهػػػػػػا ِإالَّ َدػػػػػػا َشػػػػػػاء الُّ  دواضػػػػػػع )اضػػػػػػبط  / ٕٖٛٔ لاؿ رقػػػػػػهسػػػػػػ

 ؟.(َخاِلجِلءَة ِفيَها َدا َداَدِت الاََّماَواُت َواَلْرُض ِإالَّ َدا َشاء َربُّكَ )
فسط  درة وا جلة ( َخاِلجِلءَة ِفيَها ِإالَّ َدا َشاء الُّ  وردت )/  ٕٖٛٔاجلواب رقه 

 يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱٱ(:ٕٛٔاةءة ) النعاـ سورةيف 
 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لكاك يق ىق

 حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن  من زن رن

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ خب حب جب هئ  مئ
( فوردت  َخاِلجِلءَة ِفيَها َدا َداَدِت الاََّماَواُت َواَلْرُض ِإالَّ َدا َشاء َربُّكَ أدا ) 
 -كالمها يف سورة  ود يف آءتني دتتاليتني:  درتني

 خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٔ
ِد َّ جل  مك لك َ. 

 خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ -ٕ



 ٕٖٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ِد َّ  هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من َ. 

 ؟.(ِإالَّ َدا َشاء َربُّكَ ) (ِإالَّ َدا َشاء الُّ اضبط دواضع ) / ٖٖٛٔ لاؿ رقهس
يف الاػػػػػور  دػػػػػرات أربػػػػػع(  ِإالَّ َدػػػػػا َشػػػػػاء الُّ  ) وردت/  ٖٖٛٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

قػػػرأ  : )ابجلملػػػة اانشػػػائية ونضػػػبطها (العلػػػى –ءػػػونس  – العػػػراؼ – النعػػػاـ)
 -:(" يف أنعاـ العراؼ والعلى  ِإالَّ َدا َشاء الُّ  ءونس "

  ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -ٔ

 ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 .األًعام َّ خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي

 ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه
 .األعراف َّ ٍّ ٌّ

 مج حج مث هت متخت  حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٖ
 .يِنس َّ جس مخ جخ مح جح

 .األىلع َّ خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج ٱُّٱ -ٗ
  الضبط /

 يي ىي (، وقبلهػا يف ءػونس ) خم حم جم يل ىل مل خلقبلها يف العػراؼ )  -ٔ
( ءتسػػجلـ  النفػػعوقػجل دػػرَّ دعنػػا يف اجلػزء الوؿ أف )  ( هئ مئ خئ حئ جئ

( يف الصػػػػفحات اليمػػػػىن، والعكػػػػس ابلعكػػػػس ابلناػػػػبة لتسػػػػجلـ  الضػػػػرعلػػػى ) 
طبعػػػا  ػػػ ا ( والػػػ ي جػػػاء يف الصػػػفحات الياػػػرى، )  النفػػػع( علػػػى ) الضػػػر)

  (.خاص ِبصحف ادلجلءنة 
 ود وكما وضحت يف الالاؿ  يف سورة فسط درتنيفوردت  ( ِإالَّ َدا َشاء رَبُّكَ  أدا )

 الاابق.
 – ٜٕٔدرات يف الاور ) النعاـ  مثاف( وردت  ِبَا َكانُوْا َءْكِاُبوفَ )  مالحظة /



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٙ 

اجلاثية  – ٚٔفصلت  – ٘ٙءس  – ٛءونس  – ٜ٘،ٕٛالتوبة  – ٜٙالعراؼ 
 ( وال داعي حلصر ا. ٗٔ

 (؟. سِ اَي َدْعَشَر اجلِْةِّ َواِان اضبط دواضع ) / ٖٗٛٔ لاؿ رقهس
 يف الاور ) النعػاـ ف در (  اَي َدْعَشَر اجلِْةِّ َواِانسِ  وردت ) / ٖٗٛٔاجلواب رقه 

 -(:الرزة  –

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٔ
  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خضحض جض  مص خص

 .األًعام َّ حك جك مق حق مف خف حف
 حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -ٕ

 .الرمحي َّ حت جت هب  مب خب
  الضبط /

( دػػػع  جخدػػػة )  الػػػالـ( نػػػربط ... حس جس  مخ جخ)  بعػػجل ا يف النعػػػاـ
( نػػػربط ىي ني(، وبعػػػجل ا يف سػػػورة الػػػرزة ) أقصػػػجل بػػػه ادلوضػػػع الوؿ)  ؿأو  الـ

ادلوضػع الوؿ قاعػجلة علػى (  أقصػجل بػه ادلوضػع الثػايني ) نػث نوف( دع  نيدة )  النوف
 .والثاين

 (؟. َأمَلْ أَيِْتُكهْ  اضبط دواضع ) / ٖ٘ٛٔسلاؿ رقه 
 – يف الاػػػور ) النعػػػاـ دػػػرات مخػػػس(  أملَْ أَيِْتُكػػػهْ  وردت ) / ٖ٘ٛٔاجلػػػواب رقػػػه 

أنعاـ الزدػر دلػك : ) ابجلملة اانشائية ونضبطها (ادللك  -التغابة  –الزدر  – إبرا يه
 -:( إبرا يه بال غبِ 

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج ُّٱ -ٔ
  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خضحض جض  مص خص

 .األًعام َّ حك جك مق حق مف خف حف
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ



 ٖٗٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك
 جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 .إبراَيه َّ خب حب

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٖ
 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك
 .الزمر َّ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىننن  من

 .اتلغابي َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٗ
 .املنم َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -٘

  الضبط /
 ويف غ  ا جاءت يف سياقها. صجلر آءةيف إبرا يه والتغابة أتت  -ٔ
 ( واشرتؾ  رؼ ادليه يف اسه الاورتني. حس جسبعجل ا يف النعاـ والزدر )  -ٕ
دػة اسػػه  البػاء( دػع  يقدػة )  البػػاء( نػربط   اك يقبعػجل ا يف إبػرا يه والتغػابة )  -ٖ

ادلوضػع ادلتشػابه  قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػةعلػى ة ( بالتغػا –را يه بالاورتني ) إ
 .دع  رؼ دة اسه الاورة

 .الو يجلةعلى ل ا  ونضبطها( أتت فسط يف سورة ادللك  هتوأخ اً كلمة )  -ٗ
لُػػػوفَ  - َعلَػػػْيُكهْ  ءَػُسصُّػػػوفَ  دواضػػػع )اضػػػبط  / ٖٙٛٔسػػػلاؿ رقػػػه   - َعلَػػػْيُكهْ  ءَػتػْ

 (؟. هْ هِ َعَليْ  ءَػتػُْلوفَ 
 -ادلواضع كما ءلي: / ٖٙٛٔاجلواب رقه 

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج ُّٱ -ٔ
  جف مغ جغ معجع مظ حط مض حضخض جض  مص خص

 .األًعام َّ حك جك مق حق مف خف حف

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ جس مخ جخ مح جح

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت ُّٱ -ٖ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙ٘ 

 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك
 .الزمر َّ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن  من

  الضبط /
فػػػػا فظ أنػػػه جػػػاءت فيهػػػػا  ( تيػػػبسػػػػورتني دتتػػػاليتني يف الرت  ) والعػػػراؼ النعػػػاـ -ٔ

( فػػػػػوردت يف  يل ىل(: ومل تػػػػػرد يف غ مهػػػػػا، أدػػػػػا ) مس خس)
 سورة الزدر.

 (. مم ام( بينما يف الزدر )  ختبعجلمها يف النعاـ والعراؼ )  -ٕ
ر دػػػػػػوالز  ـ( جػػػػػػاءت بعػػػػػػجل ا يف كػػػػػػ  دػػػػػػة النعػػػػػػا حض جض  مص خص)  -ٖ

 (.واشرتؾ  رؼ ادليه يف اسه الاورتني)
 ؼالعػرا فػاء( دػع  متدػة )  الفػاءربط ( نػ مث  هت متبعجل ا يف العػراؼ )  -ٗ

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى 
آءيت النعاـ والعراؼ اخلطػاب فيهمػا دػة هللا عػز وجػ ، بينمػا يف الزدػر اخلطػاب  -٘

 فيها دة ادلالئكة.
 ( ومل ترد يف أي دوضع أخر. حس جس ) الثالثةقبلها يف ادلواضع  -ٙ

ُلوفَ  أدا )  مع جع ُّٱ(:ٕٚيف سورة احلج اةءة ) ابذلاء وا جلة درةفوردت  ( هْ هِ َعَليْ  ءَػتػْ
 مك  لك خك حكجك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ
 ٰه مهجه هن من خن حن جنمم  خم حم جم هل خلمل حل جل
، وأءضًا ال ظ ورود كلمة قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ  حي جي

 .واجملاورةقاعجلة ادلوافسة ( قبلها يف نفس اةءة فاربطهما دعاً على مغ جغ)
اجلاثية ( إضافة  –أخرءة ) الاججلة  دوضعني( وردت يف  لَِساء ءَػْوِدُكهْ )  مالحظة /

 -لاوريت النعاـ والزدر:
 يب ىب نب مب  ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٔ

 .الصجدة َّ مت زت رت



 ٖٙٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٕ
 .اجلاثية َّ ٰذ يي

 الضبط /
 اذلمزة(:  حي جي) ( وبعجل ا يف اجلاثية  رب يئبعجل ا يف الاججلة ) 

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  جيدة )  الواو( قب   يئدة ) 
الاججلة  –يف الاور ) النعاـ  أربع درات( قجل تكررت  نئ مئوعليه: تكوف ) 

 (. جثا الزدر وسججلوا وذله أنعاـ: ) ابجلملة اانشائية ونضبطهااجلاثية (  –الزدر  –
اْ َعلَػػػػى أَنُفِاػػػػِهْه أَنػَُّهػػػػْه َكػػػػانُواْ  َوَشػػػػِهجُلو  دواضػػػػع )اضػػػػبط  / ٖٚٛٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 

 (؟. َكاِفرِءةَ 
(  َوَشػػػِهجُلواْ َعلَػػػػى أَنُفِاػػػِهْه أَنػَُّهػػػػْه َكػػػانُواْ َكػػػػاِفرِءةَ وردت )  / ٖٚٛٔاجلػػػواب رقػػػػه 

 -:العراؼ ( –يف الاور ) النعاـ  در ف

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج ُّٱ -ٔ
  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خضحض جض  مص خص

 جم يل ىل مل خل حك جك مق حق مف خف حف
 .١٣١ – ١٣٠األًعام/  َّ جن يم ىم مم خم حم

 جل مك لك خك حكجك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٕ
  ٰهمه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خلحل
 جم يل ىل مل خل  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي
 .٣٨ – ٣٧األعراف/  َّ  مب..... منخن حن  جن يم ىم مم خم حم

  الضبط /
 (يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلبعػػػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػػػاـ )
( خلدػػػػة ) الػػػػ اؿ: (...مم خم حم جم يل ىل مل خلوبعػػػػجل ا يف العػػػػراؼ )

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  خل دة ) الساؼقب  



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ( اْلُسػػَرى ُدْهلِػػكَ  َذلِػَك َأف ملَّْ َءُكػػة رَّبُّػػكَ  اضػػبط دواضػػع ) / ٖٛٛٔسػلاؿ رقػػه 
( اْلُسػَرىلِيُػْهلِػَك  َوَدػا َكػاَف َربُّػكَ ( السصػص ) اْلُسػَرى ُدْهِلكَ  َوَدا َكاَف َربُّكَ النعاـ ) 

 ؟. ود
 -ادلواضع كما ءلي: / ٖٛٛٔاب رقه اجلو 

 .األًعام َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
ِد َّ  هن من خن حن جن مم خم  حم جم ٱُّٱ -ٕ َ. 
 حلجل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ ٱُّٱ -ٖ

 .املصص َّ  جن مم خم حم جم هل مل  خل
  لضبط /ا
 حم جم يل ىل مل خل) الاػػػػػػػورة الطػػػػػػػػوؿ: الصػػػػػػػيغة الطوءلػػػػػػػة يف أوالً  -ٔ

 (. خم  حم جميف النعاـ، بينما يف  ود والسصص )  (خم
( يف  ود  خم  حم جم( يف النعاـ، )  جم يل ىل مل خل: ) ثنياً  -ٕ

 والسصص.
السصػػػػص (  –(: يف الطػػػػرفني ) النعػػػػاـ  حم - مم - حم: ) ثلثػػػاً  -ٖ

علػػػػػى  ونضػػػػػبطه(  ممتطابستػػػػػا، بينمػػػػػا يف الوسػػػػػط ) سػػػػػورة  ػػػػػود ( ) 
، سػػػػوريت ) النعػػػػاـ و قاعػػػػجلة اخػػػػتالؼ الوسػػػػط بػػػػني الطػػػػرفني ادلتشػػػػابني

( بينما  حم( يف اَسائهما فأتت )  اؿلتعرءف ) ا آؿالسصص ( فيها 
 ( فاجعلها عالدة لك. مم ود ليس فيها فأتت ) 

 .غافلة( يف النعاـ: فت كر أفَّ النعاـ  يم ىمُختمت )  -ٗ
 .صا ( يف  ود: فت كر أف  ود رجٌ   من خنُختمت )  -٘
( يف السصػػػػػص: وردت قصػػػػػة قػػػػػاروف يف السصػػػػػص  مم خمُختمػػػػت )  -ٙ

 .َادلافت كر أف قاروف كاف 
 فائدة / 



 ٖٛٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) يف النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ: 
الغافػػػ  دػػػة دعانيػػػه  ػػػػو الػػػ ي مل ءنػػػ ر، و ػػػػ ا اةءػػػة جػػػاءت عسػػػػب (  يم

 خم  حم جم(، أدػػػػا يف سػػػػورة  ػػػػود: ) يم) التبليػػػػة واانػػػػ ار، فناسػػػػب
بعػػػػػػجل أف ذكػػػػػػر هللا تعػػػػػػاىل النػػػػػػا ني عػػػػػػة  ( من خن حن جن مم

 (.من ) الفااد يف الرض  سب بعجل ا
َّا َعِمُلواْ  اضع )دو اضبط  / ٜٖٛٔسلاؿ رقه   (؟. َوِلُك ٍّ َدَرَجاٌت شلِّ

َّػػػػا َعِملُػػػػػواْ وردت )  / ٜٖٛٔاجلػػػػواب رقػػػػه  يف الاػػػػػور  دػػػػر ف(  َوِلُكػػػػػ ٍّ َدَرَجػػػػاٌت شلِّ
 -:ال ساؼ( –)النعاـ 

 .األًعام َّ حي جي  يه ىه مه جه ىنين من خن حن ٱُّٱ -ٔ
 .األخلاف َّ مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
 جهدػػػة )ادلػػػيه نػػػربط  ( جي  يه ىه مه جه بعػػػجل ا يف النعػػػاـ )

(  خف حف  جف مغ جغ، وبعػػجل ا يف ال سػػاؼ ) ـالنعػػادػػيه ( دػػع مه
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع على  ؼال سا فاء( دع  جغدة )  الفاءنربط 

 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
ِبَغاِفٍ   َوَدا َربُّكَ ضبطت دواضع )  الوؿ( اجلزء ٕٔٔيف الالاؿ ) / ٔ مالحظة
ا  ( وردت يف  َوَدا َربُّكَ (، و نا اود ااشارة إىل أنه )  ءَػْعَمُلوفَ /  ْعَمُلوفَ تػَ َعمَّ

( ب   ءَػْعَمُلوفَ /  تَػْعَمُلوفَ ِبَغاِفٍ  َعمَّا يف السرآف ولكة ليس بعجل ا )  دوضع رابع
ـٍ  َوَدا َربُّكَ )  مي خي ٱُّٱٱ(:ٙٗ( اليت وردت يف سورة فصلت اةءة )لِّْلَعِبيجلِ  ِبَظالَّ

وب ا تكوف  َّ  مش هس مس هث مث هتمت هب مب هئمئ  هي



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٙ 

 –النم   – ود  –يف الاور ) النعاـ  أربع درات( قجل تكررت  َوَدا َربُّكَ ) 
 (. النعاـ والنم  ُفصلت لػ  ود: ) ابجلملة اانشائية ونضبطهافصلت ( 
درة فاجعلها عالدة لك أنه  ٚٔ(  َربُّكَ يف النعاـ تكررت كلمة )  / ٔ مالحظة

َّا َعِمُلواْ َوِلكُ جاءت بعجل )   ( يف سورة النعاـ.  ٍّ َدَرَجاٌت شلِّ

َوَربَُّك النعاـ، ) ( ُذو الرَّْزَةِ  اْلَغِ ُّ  َوَربُّكَ  بط دواضع )اض / ٓٗٛٔسلاؿ رقه 
 ؟.( الكهفُذو الرَّْزَةِ  اْلَغُفورُ 

 -ادلواضع كما ءلي: / ٓٗٛٔاجلواب رقه 

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ

 جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ  ٱُّٱ -ٕ
 .الكُف َّ  مس خس حس جس مخ جخ مح

  الضبط /
(  جبعػاـ، ويف الكهػف ) نالنػوف دنها دػع النوف نربط  ( مي يف النعاـ ) -ٔ

قاعجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه على  فالكهفاء دنها دع الفاء نربط 
 .دع  رؼ دة اسه الاورة

 حت جت هب( وبعػػجل ا يف الكهػػف )  ٌّ  ٰى ٰربعػػجل ا يف النعػػاـ )  -ٕ
( علػػػػى قاعػػػػجلة  جت هبدػػػػة )  الػػػػالـ( قبػػػػ   ٰردػػػػة )  اذلمػػػػزة(:  خت

 الرتتيب اذلجائيز
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه  علػػى نضػػبطهاأءضػػا  -ٖ

عاـ، ونػربط أندػة الػػ النػوفو اذلمػزة ( دػع  ٰردػة )  النػوفو اذلمػزة : نػربط الاورة
 هف.كال كاؼ( دع   خت حتدة ) الكاؼ 

 / ٔائدة ف
الػ ي أدػر النػاس بعبادتػه,  ػو الغػ  و ػجلا,  -أءها الرسوؿ-وربك : دعنا ا يف النعاـ



 ٖٓٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وك  خلسه زلتاجوف إليه, و و سبحانه ذو الرزػة الواسػعة, لػو أراد ل لككػه, وأوجػجل 
قوًدا غ كه خيلفونكه دة بعجل فنائكه, وءعملوف بطاعته تعاىل, كما أوججلكه دة ناػ  

 كانوا قبلكه.  قـو آخرءة
وربك الغفور لػ نوب عبػادا إذا  بػوا، ذو الرزػة بػه، لػو ءعاقػب : ودعنا ا يف الكهف

ػػ  ذلػػه العػػ اب، ولكنػػه   ػػلالء ادلعرضػػني عػػة آايتػػه ِبػػا كاػػبوا دػػة الػػ نوب واةثـ لعجَّ
تعاىل  ليه ال ءعج  ابلعسوبة، ب  ذله دوعجل جيازوف فيه لعماذله، ال دنجلو ة ذله عنه 

 (. التفا  ادليار)  .وال زليجل
 /  ٕفائدة 

  ٰى ٰر) هللا جػػ  شػػأنه غػػ ، ودػػة غنػػاا  ( يي ىي مي خي ) :يف النعػػاـ
يف  ، أدػػػػافػػػػال أ ػػػػجل قػػػػادر إال هللا(  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 هب) وهللا جػػ  شػػأنه غفػػور لعبػػادا ودػػة دغفرتػػه (  خب حب جب  هئ ) :الكهػػف
 .ولكنه غفور ذله(  مث  هت مت خت حت جت

 (؟. ة ُذرِّءَّةِ دِّ  ) أءة وردت / ٔٗٛٔسلاؿ رقه 
درمي  –يف الاور ) النعاـ  درات ثالث(  دِّة ُذرِّءَّةِ وردت )  / ٔٗٛٔاجلواب رقه 

 -:( يف نفس اةءة دوضعاف

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -ٕ
 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زنرن مم ام يل ىل
 .همري َّ جئ يي ىي

 

  الضبط / 
 للموضػػػع الػػػزايدة قاعػػػجلةعلػػػى  ونضػػػبطه ( مل يك ) الػػػواوادلوضػػػع الخػػػ  بػػػزايدة 

 .ادلتأخر



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ُ ػػه َوَدػػا - َفَمػا  ) ( ِبُْعِجػػزِءةَ  َوَدػػا أَنػُته )دواضػػع اضػبط  / ٕٗٛٔسػلاؿ رقػػه 
 ؟.( ِبُْعِجزِءةَ 

الاػػػور  يفمخػػػس دػػػرات ( وردت  ِبُْعِجػػػزِءةَ  َوَدػػػا أَنػػػُتهأدػػػا )  / ٕٗٛٔاجلػػػواب رقػػػه 
الشػػورى( و ػػ ا  ػػو الصػػ  أف تػػرد بػػ ا  –العنكبػػوت  – ػػود  –ءػػونس  –)النعػػاـ 

 -:الصيغة يف السرآف الكرمي

 .األًعام َّ نت مت زت رت يبىب نب  مب زب ٱُّٱ -ٔ
 .يِنس َّ  هت مت هب مب هئمئ هي مي خي حي جيٰه مه  جه هن ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱ -ٖ َ. 
 خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض  خض حض جض مص ٱُّٱ -ٗ

 .امعٌكبِت َّ حك جك مق  حق مف
 مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي  ٰه مه جه ٱُّٱ -٘

 .الشِرى َّ  هث
  الضبط /

عجلا ادلوضعني الخ ءة )العنكبوت والشورى(  ختاـ اةايتك  ادلواضع أتت يف  -ٔ
 .صجلر آءةجاءت 

ولكػػػػة ) العنكبػػػػوت والشػػػػورى ( الخػػػ ءة  ادلوضػػػػعنيتطابسػػػت اةايت أءضػػػػاً يف  -ٕ
ه مل ءػػػػػػػ كر قبلهػػػػػػػا وال ػػػػػػػظ أنػػػػػػػ ( يف العنكبػػػػػػػوت جع مظ حطبػػػػػػػزايدة ) 

الاػػػماوات فجػػػاءت يف آءػػػة العنكبػػػوت، بينمػػػا يف الشػػػورى فسػػػجل ذكػػػر قبلهػػػا 
( فله تػرد يف اةءػة، وأءضػا اربػط ٜٕ....َوِدْة آاَيتِِه َخْلُق الاََّماَواِت َواْلَْرضِ )
ُ الػّرِْزَؽ ِلِعبَػاِدِا لَبَػغَػْوا( دع اةءة ) حي جي  ٰه مه جه) يف  َولَػْو َبَاػَط الَّ

 ( فاجعلها عالدة لك على عجلـ ورود الاماء يف الشورى.ٕٚ....اْلَْرضِ 
 -فك  صيغة وردت درة وا جلة فسط وكما ءلي:(  ِبُْعِجزِءةَ  َوَدا ُ ه -  َفَما وأدا )

 .انلدل َّ مث زث رث يت ىت نت  مت زت ٱُّٱ -ٔ



 ٕٖٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يتىت نت مت زت ُّٱ -ٕ
 .الزمر َّ لك اك يق ىق  يف

  الضبط /
( يف الزدػػػػػػر:  اك يق ىق)  ابلػػػػػػواو( يف النحػػػػػػ  و  زث رث يت)  ابلفػػػػػػاء -ٔ

دػة  الػواو( قبػ   رث يتدػة )  الفاء: قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى  ونضبطهما
 (.يق ىق)

 يق ىق)  ابلػػواوفُاتمػػت  الفػػاء( فلػػه تتكػػرر  زت)  ابلفػػاءبػػجلأت آءػػة الزدػػر  -ٕ
 ( فاجعلها عالدة لك. اك
ءُػْفلِػػُح َدػػة َتُكػوُف لَػػُه َعاِقبَػػُة الػػجلِّاِر ِإنَّػػُه اَل  اضػػع )دو اضػػبط  / ٕٗٛٔسػلاؿ رقػػه 

 (؟. الظَّاِلُموفَ 
 -:يف النعاـ والسصص در فوردت  / ٕٗٛٔاجلواب رقه 

 يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث  يت ىت ٱُّٱ -ٔ
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك

 .١٣٦ – ١٣٥األًعام/  َّ جخ .....ري ٰى  ين ىن
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱ -ٕ

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ
 .٣٨ – ٣٧صص/ امل َّ مك.....نت مت  زت رت يب ىب نب

  الضبط /
قاعػػػػجلة  علػػػػى ونضػػػػبطها(  ٰى ٰريف السصػػػػص )  الػػػػواوجػػػػاءت بػػػػزايدة  -ٔ

 .الزايدة للموضع ادلتأخر
  ين ىن نن من زن رن ممبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ )  -ٕ

(: .... رب يئ  ىئ نئ( وبعػػػػػػػػػجل ا يف السصػػػػػػػػػص ) ...ٰى



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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قاعػػػػػجلة الرتتيػػػػػب ( علػػػػػى  نئدػػػػػة )  السػػػػػاؼ( قبػػػػػ  ممدػػػػػة ) اجلػػػػػيه
 .وضعنيادلدة  الواو، طبعا بعجل  رؼ اذلجائي

( نئدػة )السػاؼ اـ، ونػربط عػالن عني( دع  ممدة )  العنيأءضًا نربط  -ٖ
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دػع  ػرؼ على صص سالقاؼ دع 

 .دة اسه الاورة
َا ) ( ُتوَعجُلوفَ  ِإفَّ َدا اضبط دواضع ) / ٖٗٛٔسلاؿ رقه   ؟.( ُتوَعجُلوفَ  ِإ َّ
 -ادلواضع كما ءلي: / ٖٗٛٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب ُّٱٱ -ٔ
 .اذلاريات َّ حق مف خف حف ٱُّٱ -ٕ
 .املرشالت َّ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
و ػػػػػػي الو يػػػػػػجلة يف السػػػػػػرآف بينمػػػػػػا يف  دفصػػػػػػولة ( نب  مب زب يف النعػػػػػاـ ) -ٔ

ال ارايت وادلرسالت ) واليت أتت على نفس الوزف وانتهت بػػ " ات " ( أتت 
 (. خف حف)  دوصولة

( وبعػجل ا يف ادلرسػالت  مف( وبعجل ا يف ال ارايت )  ىببعجل ا يف النعاـ )  -ٕ
( قبػػ   ىبدػػة )  اذلمػػزة: قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائيعلػػى  ونضػػبطهه(  يي )

دػػة  الػػالـ(، طبعػػا بعػػجل  ػػرؼ  ييدػػة )  الػػواو( قبػػ   مفدػػة )  الصػػاد
 .الثالثةالكلمات 

 دلسة بيانية /
  فصػػ أـ  وصػػ ءعػػود الدػػر إىل خػػط ادلصػػحف سػػواء  بتػػجلاءً إ   

ُ
ال ػػظ لكػػة ادل

الغرءػب يف  ػ ا اةايت كأ ػا ضلػس أف للفصػ  والوصػ  غػرض بيػاين. لػو ال ظنػا 
َػا( فص  ويف الػ ارايت وصػ  ) ُتوَعجُلوفَ  ِإفَّ َدا يف آءة سورة النعاـ ) ( ُتوَعػجُلوفَ  ِإ َّ
َػا ويف ادلرسالت وص  ) ( فلػو ال ظنػا اةايت صلػجل أنػه تعػاىل مل ءػ كر  ُتوَعػجُلوفَ  ِإ َّ



 ٖٗٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ـ شػػيء ءتعلّػق ابةخػػرة أو دتصػاًل بػا وإ ػػا تكلػه بعػػجل اةءػة دوضػػع يف سػورة النعػا
قُػْ  اَي قَػػْوـِ اْعَملُػوا َعلَػى َدَكػانَِتُكْه ِإيّنِ َعاِدػٌ  َفَاػْوَؼ تَػْعَلُمػوَف  الالاؿ عة الػجلنيا )

 شلَّػػا َذَرأَ ِدػػَة َوَجَعلُػػوا لَِّ ( ٖ٘ٔ) َدػػْة َتُكػػوُف لَػػُه َعاِقبَػػُة الػػجلَّاِر ِإنَّػػُه اَل ءُػْفلِػػُح الظَّػػاِلُموفَ 
احْلَػػْرِث َواْلَنْػَعػػاـِ َنِصػػيًبا فَػَسػػاُلوا َ ػػَ ا لَِِّ بِػػَزْعِمِهْه َوَ ػػَ ا ِلُشػػرََكائَِنا َفَمػػا َكػػاَف ِلُشػػرََكاِئِهْه 

(  (ٖٙٔ) َفاَل َءِصُ  ِإىَل الَِّ َوَدا َكاَف لَِِّ فَػُهَو َءِصُ  ِإىَل ُشرََكاِئِهْه َساَء َدا ََيُْكُموفَ 
فصػػػػ  دػػػػا ءوعػػػػجلوف عػػػػة واقػػػػع اةخػػػػرة. بينمػػػػا يف سػػػػورة الػػػػ ارايت وصػػػػ  الدػػػػر ف

(( والكػػالـ يف الاػػورة جػػاء عػػة أ ػػجلاث ٙ) َوِإفَّ الػػجلِّءَة َلَواقِػػعٌ  ل ػػجلاث اةخػػرة )
( ل ػػػجلاث اةخػػػرة فكأ ػػػا الفصػػػ  لفصػػػ  بػػػني دػػػا  دػػػا توعػػػجلوف اةخػػػرة فوصػػػ  )

 أ ػػجلاث اةخػػرة. ءوعػػجلوف وأ ػػجلاث اةخػػرة وكػػ لك يف سػػورة ادلرسػػالت دخػػ  يف
وصػػػػ   اودلػػػػ ( ِإفَّ َدػػػػا فلّمػػػػا فصػػػػ  ال ػػػػجلاث اةخػػػػرة عػػػػة دػػػػا ءوعػػػػجلوف فصػػػػ  )

َػا ال ػجلاث دػع دػا ءوعػجلوف وصػ  ) ( وكػ لك دػا جػاء يف قولػه تعػاىل يف قصػة  ِإ َّ
َػا َصػػنَػُعوا َكْيػجُل َسػػاِ ٍر َواَل  دوسػى وفرعػوف ) َوأَلْػػِق َدػا يف َْيِينِػػَك تَػْلَسػْف َدػا َصػػنَػُعوا ِإ َّ

( طه( الاػحرة صػنعوا وانتهػى الدػر، وكػ لك قولػه ٜٙ) ْفِلُح الاَّاِ ُر َ ْيُع أََتىءػُ 
َػا َغِنْمػػُتْه ِدػْة َشػػْيءٍ  تعػاىل )  ػه غنمػػوا وانتهػى الدػػر فوصػػ   ،( النفػػاؿ َواْعَلُمػػوا َأ َّ

وتكله عة شيء فعلوا. فكأ ا َا رة غرءبة وكأف الكاتب الػ ي كتػب ادلصػحف 
 (. د. فاض  الاادرائي)  والوص    ا وهللا أعله. حلظ   ا ودا يف الفص 

 (؟. فَػَساُلواْ َ َ ا ) كه درة وردت / ٗٗٛٔسلاؿ رقه 
 -:يف النعاـ وطػه در فوردت  / ٗٗٛٔاجلواب رقه 

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ -ٔ
 جت هب  مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئيي ىي
 .األًعام َّ جخ مح جح مج  حجمث هت مت خت حت

 .طٍ َّ خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٚ٘ 

 عػني( دػع  ني دػة كلمػة ) العػنينربط  ( ني مي بعجل ا يف النعاـ )
( نػػػػػػػربط اذلػػػػػػػاءات دػػػػػػػة  حن جن يم  ىماـ، وبعػػػػػػػجل ا يف طػػػػػػػه ) عػػػػػػػالن
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع علػػى ه طػػ ػػاء ( دػػع يم  ىم)

 . رؼ دة اسه الاورة
 .(؟ َساء َدا ََيُْكُموفَ  دواضع )اضبط  / ٘ٗٛٔسلاؿ رقه 
يف الاػور ) النعػاـ  أربػع دػرات(  َساء َدا ََيُْكُموفَ وردت )  / ٘ٗٛٔاجلواب رقه 

 -:اجلاثية ( –العنكبوت  –النح   –

 ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ
 مت خت حت جت هب  مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئيي
 .األًعام َّ جخ مح جح مج  حجمث هت

 ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ ىق يف ىف يث

 .امعٌكبِت َّ خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ ٱٱُّ -ٖ
 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٗ

 .اجلاثية َّ مف خف حف  جف مغجغ مع جع
  الضبط /

( دػة  ػ ا ٖٖٙٔ( وقػجل ُت ضػبطها يف الاػلاؿ ) ىثفسط يف النح  جاء قبلهػا )  -ٔ
 اجلزء.

( ويف .. حص مس خس  حس جس مخ جخيف العنكبػػػػػػػػػػػػػوت قبلهػػػػػػػػػػػػػا: )  -ٕ
دة لعني ا(: نربط .... حض جض مص خص حص مس خساجلاثية: ) 

اثية جالػػ جػيه( دػع  خصدة )  اجليهنكبوت، ونربط عالعني ( دع حس)
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى 

(  حصدػة )  الباء( نربط  حص مس( يف العنكبوت )  خسبعجل كلمة )  -ٖ
 جضدػػػػة ) اجلػػػػيه( نػػػربط  حض جض)  اجلاثيػػػػةوت، وبعػػػجل ا يف بػػػػالعنك ابءدػػػع 



 ٖٙٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع علػػى  ثيةاجالػػػ جػػيهدػػع  ( حض
 . رؼ دة اسه الاورة

 (؟. وََكَ ِلَك َزءَّةَ  ) أءة وردت / ٙٗٛٔسلاؿ رقه 
 -يف الاػػػػػػور )النعػػػػػػاـ  دػػػػػػر ف(  وََكػػػػػػَ ِلَك زَءَّػػػػػةَ وردت )  / ٙٗٛٔاجلػػػػػواب رقػػػػػػه 

 -:غافر(

 مص  خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ -ٔ
 حف جفمغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض
 .األًعام َّ  حق مف خف

 ري ٰى  ينىن نن من زن رن مم ام يل  ىل  ُّٱٱ -ٕ
 .اغفر َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ىي ني مي زي

  الضبط /
(  حسدػػػة )  الػػػالـنػػػربط  ( مس خس حس بعػػػجل ا يف النعػػػاـ )

علػى  رغػافراء دنها دػع الراء نربط  ( زيػأنعاـ، وبعجل ا يف سورة غافر ) لا الـدع 
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 (؟. ُشرََككُؤُ هْ  ) كه درة وردت كلمة / ٚٗٛٔرقه سلاؿ 
 –يف الاػػػور ) النعػػػاـ  دػػػر ف(  ُشػػػرََككُؤُ هْ وردت كلمػػػة )  / ٚٗٛٔاجلػػػواب رقػػػه 

 -:ءونس (

 مص  خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ -ٔ
 حف جفمغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض
 .األًعام َّ  حق مف خف

 ىكمك  لك اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ رن مم ام يل ىل مل يك

  الضبط /



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٚٚ 

 الػػالـ(:  مم ام يل ىلوبعػػجل ا يف ءػونس )  ( جض عػجل ا يف النعػاـ )ب
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  يل ىلدة )  ادليه( قب   جضدة ) 

( وُختمػػػت  فَػػػَ ْرُ ْه َوَدػػػا ءَػْفتَػػػػُروفَ  ) ُٖٚٔختمػػػت اةءػػػة  / ٛٗٛٔسػػػلاؿ رقػػػه 
َسػَيْجزِءِهْه  بػػػ ) ٜٖٔ( وُختمػت اةءػة  َسَيْجزِءِهه ِبَا َكانُواْ ءَػْفتَػػُروفَ  بػػ ) ٖٛٔاةءة 

 ؟.، كيف تضبطهه( َوْصَفُهْه ِإنَُّه ِ ِكيٌه َعِليهٌ 
 -ادلواضع كما ءلي: / ٛٗٛٔاجلواب رقه 

  خص حص مس خس حس  جس مخ ٹٱٹٱُّٱ
 حف مغجف جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض مص

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حق مف خف
 حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي
 رت يبىب نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ
 .١٣٩ – ١٣٧األًعام/  َّ رث يت ىت  نت زتمت
  الضبط /

( دػة كلمػة  دا( دع )  دا( يف اةءة الوىل: اربط )  مف خف حف)  -ٔ
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( قبلها على مغ جغ)

 َّ ٍّ ٌّ ٰى: ) الثالثػػة( وبػػجلأت اةءػػة  ىل مل خلبػػجلأت )   الثانيػػةاةءػػة  -ٕ
 قاعػجلةعلػى  بطهاونضػ) ادلتػأخر (  الثالػع(: الػزايدة للموضػع   ِّ ُّ

 .الزايدة للموضع ادلتأخر
الثالثػة ( يف  زتولكػة بػزايدة )  الثالثػةو الثانيػة ( يف ختاـ اةءتػني  مي)  -ٖ

 . قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  ّٰكلمة )   صاددنها دع  الصادونربط 
( ال ظ وانتبه لتكرار ٜٖٔ....حيخي جي يه ىه مه  جه ين)  -ٗ

 يف ىف  يث ىث نث مث زث ٱُّٱ(: ٓٗٔلنميز ا دع اةءة )



 ٖٛٚ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق
 .َّ من زن

(  مل يك ىك مك( وال ػػظ ) ٜٖٔ( يف اةءػػة )حي جي يهفال ػػظ )
 - مك( و )  حي - يه( فػػاربطهه كػػال  اػب تكػػرار الكلمػػات ) ٓٗٔيف اةءػة )
 ( مل

 (؟. َوَدا َكانُواْ ُدْهَتجِلءةَ  دواضع )اضبط  / ٜٗٛٔسلاؿ رقه 
يف الاور ) البسرة  درات ثالث(  َتجِلءةَ َوَدا َكانُوْا ُدهْ وردت )  / ٜٗٛٔاجلواب رقه 

َوَدػا َكػانُوْا  بسرة النعاـ لػ ءػونس ": ) ابجلملة اانشائية ونضبطها ءونس ( –النعاـ  –
 -:( " ُدْهَتجِلءةَ 

 مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق ٱُّٱ -ٔ
 .ابللرة َّ  جم هل

 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك

 نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٖ
 .يِنس َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ
 (؟. َوُ َو الَِّ ي أَنَشأَ  دواضع )اضبط  / ٓ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 –يف الاػػور ) النعػػاـ  دػػر ف(  َوُ ػػَو الَّػػِ ي أَنَشػػأَ وردت )  / ٓ٘ٛٔاجلػػواب رقػػه 
 -:ادللدنوف (

  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن ٱُّٱ -ٔ
 هب مب خبحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 حس جس مخ جخمح جح مجحج  مث هت مت خت حت جت

 .األًعام َّ  مس خس
 .املؤوٌِن َّ يب ىب نب مب ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط /
 ىئ نئوبعػػػػػػػػػجل ا يف ادللدنػػػػػػػػػوف )  (... زي ري بعػػػػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػػػػاـ )

قاعػػػػػجلة ( علػػػػػى  نئدػػػػػة )  الػػػػػالـ( قبػػػػػ   ريدػػػػػة )  اجلػػػػيه(: ....رب  يئ
 .الرتتيب اذلجائي
 (؟. َتِلفٍ سلُّْ  – سلَُّْتِلفٌ  -سُلَْتِلًفا ) اضبط دواضع / ٔ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 –يف الاػػور ) النعػػاـ  أربػػع دػػرات(  سُلَْتِلًفػػاوردت كلمػػة )  / ٔ٘ٛٔاجلػػواب رقػػه 
: ابجلملػػة اانشػػائية هاونضػػبطالزدػػر (  – ادلوضػػع الوؿفػػاطر  – ادلوضػػع الوؿالنحػػ  

 -:(النعاـ والنح  لػػ فاطر الزدر)

 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن ٱُّٱ -ٔ
 خت حت جت هب مب خبحب  جب هئ مئ خئ حئ
 .األًعام َّ  مس خس حس جس مخ جخمح جح مجحج  مث هت مت

 حج مث هت مت  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ جح مج

 هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٖ
 .فاطر َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب جب

 ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل ُّٱ -ٗ
 هث مث هت متهب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي
 .الزمر َّ  هش مش هس مس

  الضبط /
الكػػ  دػػة الثمػػرات الػػيت ُت ذكر ػػا يف وجػػاء فيهػػا  ( حئ بعػػجل ا يف النعػػاـ ) -ٔ

( علػػػػػػػػى  مب - حئ( فػػػػػػػػاربط )  خت حت جت هب مباةءػػػػػػػػة ) 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة

يف النح  والزدر و ي عائجلة على الزرع ال ي خيرج  درتني( وردت  حي جي)  -ٕ
 دة الرض.



 ٖٓٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( فػػوردت دػػرة وا ػػجلة يف سػػورة فػػاطر و ػػي عائػػجلة للثمػػرات  خئ  حئأدػػا )  -ٖ
  بعجل إنزاؿ ادلاء دة الاماء.اليت أخرجها هللا تعاىل

ادلوضػع فػاطر  – ادلوضع الثاينيف الاور ) النح   درات ثالث( فوردت  سلَُّْتِلفٌ أدا ) 
 -(: الثاين والثالع

 مي زي  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل  ىل مل ٱُّٱ -ٔ
 .انلدل َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني

 هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٕ

 .فاطر َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب جب

 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج حج مث هت ٱُّٱ -ٖ

 .فاطر َّ حط مض خض حض جض  مصخص

 (. مح جح( فانتبه ذلا ويف غ  ا )  جتجاءت دع اجلباؿ فسط ) 
 جم ٱُّٱٱ(:ٛفسط يف سورة ال ارايت اةءة ) درة وا جلة( وردت  سلَُّْتِلفٍ وأخ ًا ) 

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ ىم مم خم حم

 مالحظة / 
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱٱجلث يف آايت سورة فاطر:اللبس َي

 حت  جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي

 مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج حج مث هت مت خت

 .٢٨ – ٢٧فاطر/  َّ حط مض خض حض جض  مصخص حص

(،  خئفسػػػط ودعهػػػػا )  الثمػػػرات( أتػػػت يف البجلاءػػػة دػػػع  حئال ظػػػوا أف ) 
( دػػع اجلبػػاؿ  جت)  الوؿ(: بعػػجل ا يف هب)  الثالػػعو  الثػػاينبينمػػا ادلوضػػع 
قاعػػػػػجلة ادلوافسػػػػػة ( الػػػػػيت وردت قبلهػػػػػا يف نفػػػػػس اةءػػػػػة علػػػػػى جتواربطهػػػػػا دػػػػػع )



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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أف هللا تعاىل  ( فهو و يجل ب ا الصيغة أي )  مح ) الثالع، أدا ادلوضع واجملاورة
: إذن(،  خلػػػق دػػػة النػػػاس والػػػجلواب واابػػػ  والبسػػػر والغػػػنه دػػػا  ػػػو سلتلػػػف ألوانػػػه

مثرات جت)
 ( هللا لقُ خ  مح  - جبال جت - 
 (؟. ِدة مَثَرِاِ  دواضع )اضبط  / ٕ٘ٛٔسلاؿ رقه 
 -(: ءس –يف الاور ) النعاـ  در ف(  ِدة مَثَرِاِ  وردت ) / ٕ٘ٛٔاجلواب رقه 

  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن ٱُّٱ -ٔ
 هب مب خبحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 حس جس مخ جخمح جح مجحج  مث هت مت خت حت جت

 .األًعام َّ  مس خس
 .يس َّ حئ جئ يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
( قبػ   خت حتدػة )  اذلمػزةوبعػجل ا يف ءػس )(:  ( خت حت بعجل ا يف النعاـ )

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  ني مي زيدة )  الواو
 (؟. َواَل ُتْارُِفواْ ِإنَُّه اَل َيُِبُّ اْلُمْارِِفنيَ  ) كه درة وردت / ٖ٘ٛٔسلاؿ رقه 
يف الاور  در ف ( َوالَ ُتْارُِفوْا إِنَُّه اَل َيُِبُّ اْلُمْارِِفنيَ  وردت ) / ٖ٘ٛٔاجلواب رقه 

 -:ومها سور ف دتتاليتاف ( العراؼ –) النعاـ 

  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن ٱُّٱ -ٔ
 هب مب خبحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 حس جس مخ محجخ جح مجحج  مث هت مت خت حت جت

 .األًعام َّ  مس خس
 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 .األعراف َّ مه جه



 ٕٖٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  / فوائد
أوجػػجل لكػػه باػػاتني: دنهػػا دػػا  وهللا سػػبحانه وتعػػاىل  ػػو الػػ ي: يف النعػػاـ دعنا ػػا -ٔ

 و درفوع عة الرض كالعناب, ودنها دا  و غ  درفوع, ولكنه قائه علػى 
سوقه كالنا  والزرع, دتنوًعا طعمه, والزءتوف والرداف دتشابًا دنظرا, وسلتلًفػا 

ِدػػػة مثػػرا إذا أمثػػر, وأعطػػوا زكاتػػه ادلفروضػػػة  -أءهػػا النػػاس-مثػػرا وطعمػػه. كلػػوا 
قطافػػه, وال تتجػػاوزوا  ػػجلود االعتػػجلاؿ يف إخػػراج ادلػػاؿ علػػيكه ءػػـو  صػػادا و 

وأك  الطعاـ وغ  ذلك. إنػه تعػاىل ال َيػب ادلتجػاوزءة  ػجلودا ذنفػاؽ ادلػاؿ 
 يف غ  وجهه.

اي بػ  آدـ كونػوا عنػجل أداء كػ  صػالة علػى  الػة دػة الزءنػة : ودعنا ا يف العراؼ -ٕ
لػك, وكلػوا واشػربوا ادلشروعة دة ثياب ساترة لعوراتكه ونظافة وطهارة وضلػو ذ

دة طيبات دػا رزقكػه هللا, وال تتجػاوزوا  ػجلود االعتػجلاؿ يف ذلػك. إف هللا ال 
 (.ادليار التفا ) َيب ادلتجاوزءة ادلارفني يف الطعاـ والشراب وغ  ذلك.

 (؟. َوِدَة الَنْػَعاـِ  دواضع )اضبط  / ٗ٘ٛٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػػػػػور ) النعػػػػػاـ  دػػػػػر ف(  َوِدػػػػػَة الَنْػَعػػػػػاـِ وردت )  / ٗ٘ٛٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

 -الشورى (:

 جغ مع جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مق حق مف خف حف جفمغ

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .الشِرى َّ خي حي جي  يه ىهمه جه ين منىن خن

  الضبط /
دػػػيه ( دػػػع  مصدػػػة كلمػػػة ) ادلػػػيه نػػػربط  ( جض مص بعػػػجل ا يف النعػػػاـ )

( خندػػة )الػػراء بط ( نػػر ...من خن حن، وبعػػجل ا يف الشػػورى ) ـالنعػػا
قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه علػػػى ى ر الشػػػو راء دػػػع 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 .الاورة
 (؟. مَثَانَِيةٌ  – مَثَانَِيةَ  دواضع )اضبط  / ٘٘ٛٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٘٘ٛٔاجلواب رقه 

 خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ملىل خل ٱُّٱ -ٔ
 ىي مي خي حي جييه ىه  مه جه ين ىن من

 .األًعام َّ  ٰذ يي
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين منىن
 .الزمر َّ يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .احلاكة َّ حل جل مك لك خك حك  جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ  مع جع ُّٱ -ٖ
 .احلاكة َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث ُّٱ -ٗ

  الضبط /
 يف اسه الاورتني. ادليه: اشرتؾ  رؼ ( مل خل ) والزدر يف النعاـ -ٔ
احلاقة وجاء دعهػا  أوؿ( فسط يف  جف)  ابلواو اقة: الوؿيف سورة احل دوضعني -ٕ

 (. خف حف) 
احلاقػة، جػاءت ختػاـ آءػة الػ ءة َيملػوف  ثففسػط يف  ضػه تنوءة(  يق: ) الثاين -ٖ

 عرش الرزة.
ـُ  ) الػػػػ ي جػػػػاء بعػػػػجلبط اضػػػػ / ٙ٘ٛٔسػػػػلاؿ رقػػػػه  َأدَّػػػػا اْشػػػػَتَمَلْت َعَلْيػػػػِه َأْرَ ػػػػا

 ؟.يف سورة النعاـ ( الُنثَػيَػنْيِ 
 -اةايت  ي: / ٙ٘ٛٔرقه  اجلواب

 من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىلمل خل ُّٱ
  ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه  مه جه ين ىن
 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر



 ٖٗٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 زث  رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب  مبنب زب رب
 ىل مل يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 .١٤٤ – ١٤٣األًعام/  َّ ام يل
  الضبط /

دػػػػػة   الػػػػػالـنػػػػػربط  (يي ىي مي خي حي ) الوؿادلوضػػػػػع بعػػػػػجل ا يف 
 ىب) الثاين(، وبعجل ا يف ادلوضع  أقصجل به ادلوضع الوؿ)  ؿأو الـ ( دع  خي) كلمة 
( دػػع  رتدػػة كلمػػة )  ادلػػجل ألػػف( نػربط ىت نت مت زت رت يب

 .ادلوضع الوؿ والثاينقاعجلة على ( أقصجل به ادلوضع الثاين ين ) اػدة ث ادلجل ألف
 -كلها يف النعاـ فسط:  أربع درات( تكررت  َوصَّاُكهُ كلمة )   مالحظة /

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٔ
 نت مت زت رت يب ىب  نبمب زب رب يئ
 لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يتىت
 .األًعام َّ ام يل ىل مل يك ىك مك

 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ٱُّٱ -ٕ

 مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس

 مك  لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع

 .األًعام َّ مم خم حم جم هل مل خلحل جل

 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين

 .األًعام َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ

 زثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ٱُّٱ -ٗ

 .األًعام َّ يف ىف  يث ىث نث مث

 الضبط / 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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(، وادلواضػػع  هللاالػػيت جػػاء بعػػجل ا اسػػه اجلػػالؿ )  الو يػػجلة( ٗٗٔاةءػػة ) الوؿادلوضػػع 
 (.ىثالخرى ) آايت دتتالية ( جاء بعجل ا كلمة )  الثالثة
 (؟. الَّ َأِججلُ  ) أءة وردت كلمة / ٚ٘ٛٔلاؿ رقه س

 -(: التوبة –يف الاور ) النعاـ  در ف(  الَّ َأِججلُ  وردت ) / ٚ٘ٛٔاجلواب رقه 

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -ٔ
 حج مثهت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 .األًعام َّ حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح

  الضبط /
(:  جح مج حجوبعػجل ا يف التوبػػة )  ( ين ىن نن من بعػجل ا يف النعػاـ ) -ٔ

 الرتتيػب قاعػجلة( علػى  جح مج حجدػة )  ادلػيه( قبػ   مندػة )  الفاء
 .اذلجائي

قاعػجلة ربػط علػى وبػة تال  ءونربطهػا دػع  التػاء( بػزايدة  متجاء قبلها يف التوبة )  -ٕ
 .شابه دع  رؼ دة اسه الاورة رؼ دة ادلوضع ادلت

 (؟. كِإلَي أُْوِ يَ  َدا - ِإيَلَّ  أُْوِ يَ  َدا دواضع )اضبط  / ٛ٘ٛٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كما ءلي: / ٛ٘ٛٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ زن رن  مم ام يلىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ
 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -ٕ

 حج مثهت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 .األًعام َّ حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 جه هن من خن حن جن مم خمحم  جم هل مل خل حل جل ٱُّٱ -ٖ
 .الكُف َّ  ٰه مه



 ٖٙٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  خض حض جض مص خص حصمس خس  حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ -ٗ
 .امعٌكبِت َّ  مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حطمض

  الضبط /
 (.دة النعاـ يف كهف العنكبوت اثناف: )ابجلملة اانشائية نضبطها ( خل حل ) -ٔ
بينما يف ابقي ادلواضع  ( ين )ي جاء بعجل ا ال  الو يجلدة النعاـ  الثاينادلوضع  -ٕ

 .(مخ)
 مخ جخ مح جح( يف الكهػػػػػػػػف، و ) ... حم  جم هل مل خل حل جل)  -ٖ

 ونضػػػبطها(  جليف الكهػػف )  الػػواو(: بػػزايدة ... مس خس  حس جس
فأتػت كلمػة  الػواو، وِبػا أنػه جػاءت دعهػا قاعػجلة الػزايدة للاػورة الطػوؿعلػى 

 واو( بػال  جح) ( التعرءػف، بينمػا يف العنكبػوت جػاءت  اؿ( بال )  جم)
 (.  حسفأتت دعها ) 

 (؟. َوَعَلى الَِّ ءَة َ اُدواْ َ رَّْدَنا دواضع )اضبط  / ٜ٘ٛٔسلاؿ رقه 
يف الاػػػػور  دػػػػر ف(  َوَعلَػػػػى الَّػػػػِ ءَة َ ػػػػاُدوْا َ رَّْدنَػػػػا وردت ) / ٜ٘ٛٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -(:النح  –النعاـ )

 مغ جغ مع جع حطمظ مض خض  حض جض مص خص ُّٱ -ٔ
 خل حلجل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف
 .األًعام َّ  مم خم حم جمهل مل

 لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ  جل مك

  الضبط /
 خف  حف جف مغوبعػػجل ا يف النحػػ  )  ( حط مض خض بعػػجل ا يف النعػػاـ ) -ٔ

قاعػػػػجلة  ( علػػػػى جف مغدػػػػة )  ادلػػػػيه( قبػػػػ   خضدػػػػة )  الكػػػػاؼ(:  مف
 .الرتتيب اذلجائي

 اورة.( جاءت دناسبة دع اسه ال جغ مع جعجاء بعجل ا يف النعاـ )  -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. ِذي ُك ِّ  - ِذي ُك َّ  دواضع )اضبط  / ٓٙٛٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٓٙٛٔاجلواب رقه 

 مغ جغ مع جع حطمظ مض خض  حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
 خل حلجل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف
 .األًعام َّ  مم خم حم جمهل مل

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح َ. 

 ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٖ
 جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ميزي
ِشف َّ مح جح مج حج مث هت  متخت حت  .ي

  الضبط /
 دكاػػػػورة الػػػػالـ، بينمػػػػا يف ءوسػػػػف دفتو ػػػػة الػػػػالـ ( جح مج ) و ػػػػود يف النعػػػػاـ -ٔ

 (.حج مث)
( حطدة ) الظاء(:  جخ مح( وبعجل ا يف  ود )  حطبعجل ا يف النعاـ )  -ٕ

وبضبط  ػ ءة ادلوضػع ، قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  محدة )  الفاءقب  
 (. جح مجءضبط دوضع سورة ءوسف ال ي جاء بعجل ا ) 

 (؟. َذِلَك َجَزءْػَناُ ه دواضع )اضبط  / ٔٙٛٔسلاؿ رقه 
 –النعػػػػاـ يف الاػػػػور ) دػػػػر ف(  َذلِػػػػَك َجزَءْػنَػػػػاُ ه وردت ) / ٔٙٛٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -(:سبأ

 مغ جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
 خل حلجل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف
 .األًعام َّ  مم خم حم هلجم مل

 .شبأ َّ  نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب ٱُّٱ -ٕ



 ٖٛٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

الثانية  الباء(:  نب مبوبعجل ا يف سبأ )  ( هل بعجل ا يف النعاـ ) الضبط /
، طبعا بعجل قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  نب مبدة )  ادليه( قب  هلدة )
 (. نب مب - هلدة الكلمتني )  الباء رؼ 

 (؟. اِدُقوفَ ِوِإ َّ َلصَ  ) أءة وردت / ٕٙٛٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػور ) النعػاـ  أربع دػرات(  ِوِإ َّ َلَصاِدُقوفَ  وردت )/  ٕٙٛٔاجلواب رقه 

 -(: النم  -احلجر  –ءوسف 

 مغ جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
 خل حلجل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف
 .األًعام َّ  مم خم حم هلجم مل

ِشف َّييىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٕ  .ي
 .احلجر َّ مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٖ
 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث  ٱُّٱ -ٗ

 .انلىل َّ ىل مل يك ىك
  الضبط /

 فاأضبط ال ي جاء قبلها. اةايت الربعةِبا أ ا أتت يف خامة  -ٔ
دػػػػيه دػػػػة الكلمتػػػػني دػػػػع ادليمػػػػات ( نػػػػربط  هل ملقبلهػػػػا يف النعػػػػاـ )  -ٕ

دػػػة كلمػػػة الػػػواو ( نػػػربط  زي ري ٰى ين، وقبلهػػػا يف ءوسػػػف ) ـالنعػػػا
، وقبلهػػػا يف فسػػػو دػػػة ء الفػػػاءو الػػػواو ( دػػػع  زيدػػػة كلمػػػة )  الفػػاء( و ين)

جر، حالػ  اء( دع  جبدة كلمة )  احلاء( نربط  جب هئاحلجر ) 
( وانظػػػر إىل دوراف  ىك مك  لك اك يق ىقوقبلهػػػا يف النمػػػ  ) 

قاعجلة ربط  ػرؼ على   النمالـ يف   ا الكلمات ونربطها دع الالـ  رؼ 
 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

َعػػػػِة اْلَسػػػػْوـِ  َلُْسػػػػَنا - َلُْسػػػػهُ  َواَل ءُػػػػػَردُّ  دواضػػػػع )اضػػػػبط  / ٗٙٛٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. اْلُمْجرِِدنيَ 
 -ادلواضع  ي: / ٗٙٛٔاجلواب رقه 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ من خن

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱ -ٕ
ِشف َّ مظ  حط مض خض حض جض مص خصحص مس  .ي

  الضبط /
 ػػػػػػظ قبلهػػػػػػا يف ءوسػػػػػػف كلمػػػػػػة (: ال حضويف ءوسػػػػػػف )  ( يم يف النعػػػػػػاـ )

( يف يم، وبضػػػبطه تعلػػػه أف )قاعػػػجلة ادلوافسػػػة واجملػػػاورة( فػػػاربط بينهمػػػا علػػػى حس)
 النعاـ.

 َشػػاء لَػػوْ  َأْشػػرَُكواْ  الَّػػِ ءةَ َسػػيَػُسوُؿ  ) كيػػف تضػػبط اةءتػػني: / ٘ٙٛٔسػػلاؿ رقػػه 
.....( َدػػػػا َعبَػػػػجْل َ  لُّ ا َشػػػػاء لَػػػػوْ  َأْشػػػػرَُكواْ  الَّػػػػِ ءةَ َوقَػػػػاَؿ النعػػػػاـ، )  ( َدػػػػا َأْشػػػػرَْكَنا الُّ 

 ؟.النح 
 -ادلواضع  ي: / ٘ٙٛٔاجلواب رقه 

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ

 يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ
 .األًعام َّ زث رث

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خي جيحي يه ىه مه جه ين
 انلدل َّ ّٰ  ِّ ُّ

  الضبط /



 ٜٖٓ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .الاورة الطوؿ(: الكلمة الطوؿ يف  خلويف النح  )  ( ىن  النعاـ )يف -ٔ
دة كلمة  اذلمزة(:  يم ىم مم خم( ويف النح  )  حي جييف النعاـ )  -ٕ

قاعػػجلة ( علػػى  يم ىم مم خمدػػة كلمػػة )  العػػني( قبػػ   حي جي) 
 .ادلوضعني( دة  دا، طبعا بعجل كلمة ) الرتتيب اذلجائي

دػػػػػػة  الاػػػػػػني(:  حي جي)  ( جػػػػػػاءت دعهػػػػػػا ىنيف النعػػػػػػاـ )  مالحظــــــة /
 قاعػػػػجلة( فاربطهمػػػػا دعػػػػا علػػػػى  حي جي)  شػػػػني( قرءبػػػػة يف الرسػػػػه دػػػػة ىن)

( يف نفػػػس الصػػػفحة أتػػػػت ٔ٘ٔ، وال ػػػظ أنػػػػه يف اةءػػػة )الرسػػػه يف ادلتساربػػػة احلػػػروؼ
ًئا َأالَّ ُتْشػػػرُِكواْ ).... قاعػػػجلة ( علػػػى  َأالَّ ُتْشػػػرُِكواْ  - حي جي( فػػػاربط ) .....بِػػػِه َشػػػيػْ

 .ادلوافسة واجملاورة
 الػجلاؿونػربط  ػريف  دػرتني(: أتت فسط يف النح  وتكررت  يم ىم مم خم)  -ٖ

 ػ   قاعػجلة ادلوافسػة واجملػاورة( على  يم -  مم خمدة الكلمتني )  النوفو 
 منوجػػاء  قبػػ  وبعػػجل )  ( يم ىم مم خمنعلػػه أ مػػا جػػاء  دسرتنتػػني ) 

 .( فانتبه ايلبيب جي يهك لك تكررت )  (، جه ين ىن
(: جه ين ىن من خن)( ويف النحػػػػػػ   يي ىي مي خييف النعػػػػػػاـ )  -ٗ

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع علػى   حػالن  ػاء( دػع  خندة )  احلاءنربط 
 ، ومل أتت يف سورة النعاـ.ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 مي  خي( ويف النحػػػػػػػػػػػػ  )  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّيف النعػػػػػػػػػػػػاـ )  -٘
بُوؾَ فَػػِإف  (: يف النعػػاـ سػػبستها )  ٰذ يي ىي فَػُسػػ  رَّبُُّكػػْه ُذو َرْزَػػٍة  َكػػ َّ
بُواْ َواَل تَػتَّبِػْع أَْ ػَواء الَّػِ ءَة  ( وبعجل ا ).... ٚٗٔ...َواِسَعةٍ  ( ٓ٘ٔ...آِباَيتِنَػا َكػ َّ

بُوؾَ فنػػػػػػػػربط )   ( ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّفأتػػػػػػػت فيهػػػػػػػػا )   - َكػػػػػػػػ َّ
بُواْ  - ٍّ كلهػػػػه وردوا يف نفػػػػس   ) قاعػػػػجلة ادلوافسػػػػة واجملػػػػاورةعلػػػػى  ( َكػػػػ َّ
 العػني ( يف النحػ  فنػربط مم خمِبػا أنػه أتػت ) أدػا يف النحػ : ، (الصفحة 
دنهػا  الػالـ، وأءضػا نػربط قاعػجلة ادلوافسػة واجملػاورة( علػى  مي)  عػنيدنها دع 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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قاعػجلة ربػػط  ػرؼ دػػة علػػى  ) وكالمهػا أخػػر الكلمػة (  النحػػ الـ( دػع مي)
 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

(:  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى( ويف النح  )  زئ رئ ّٰيف النعاـ )  -ٙ
دػػة كػػ   الالدػػات(، وأءضػػا نػػربط  ٰىدػػة )  الفػػاء( قبػػ   ّٰدػػة )  احلػػاء

علػػػػى  ) وكلهػػػػه أخػػػػر الكلمػػػػة (  النحػػػػالـ ( دػػػػع  ٍّ - ٰىالكلمػػػػات ) 
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 فائدة /
 :للسائل أن يسأل ىنا مسألتني

لػو ( ومل ء كرا يف الوىل و   كاف جيوز  دة دونه دة شيء ): أنه ذكر يف الثانية: إحدامها
 .وصلت إ جلامها ِبا وصلت به الخرى؟

: أتكيػػػػجل الضػػػػم  يف سػػػػورة النحػػػػ ، مث العطػػػػف عليػػػػه، ويف سػػػػورة النعػػػػاـ مل ءلكػػػػجل، والثانيــــة
 .( والفصػػػػػ  الػػػػػ ي ءسػػػػػـو دسػػػػػاـ التأكيػػػػػجل يف ادلكػػػػػانني  اصػػػػػ  وال آابؤ  وعطػػػػػف عليػػػػػه: )

إف كاف يف الص  ( داتغة عة ذكر ادلفعوؿ به، و  دا أشركنا واجلواب أف ءساؿ: إف قوله: )
إ ػا مل َيػتج إىل ذكػر ادلفعػوؿ بػه   ٔ٘ٔ..( النعاـ أال تشركوا به شيئادتعجلاي إليه، كسوله )..

( ، لف ااشراؾ ءجلؿ علػى إثبػات شػرءك ال جيػوز إثباتػه، والعبػادة  عبجل  كما ا تاج إليه )
 ءصػح نفيػه، ال تجلؿ على إثبات دعبود ال جيوز إثباته، ل ا تجلؿ على دعبػود،  ػو دثبػت ال

( غ  داتنكر أف ءعبجلوا، وإ ا ادلاتنكر أف ءعبجلوا غ  هللا شػيئا، فكػاف  دا عبجل  فسوله: )
  .( دػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دونػػػػػػػػػػػػػػػػػػه دػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ادلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كر قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػه: )

دة دونه ( دة قوله: )  ردنا ( : ال بجل دع قوله: ) دة دونه دة شيء وال  ردنا وك لك: )
( ، لف ااشراؾ داؿ على أف صػا به ءعبػجل  دا أشركنا )( ومل َيتج إليه بعجل قوله: دة شيء

( على ذلك، فويف اللفظاف يف سورة النح   سهما دة  عبجل  شيئا دة دوف هللا، وال ءجلؿ )
 .التماـ

، و و أتكيجل عالدة ااضمار يف سورة النح  ب ضلة وترؾ ذلك واجلواب عة الالاؿ الثاين
:  ػػو أف كػػ  دػػا أكػػجل دعػػىن الفعػػ  ادلوضػػعنييف  يف سػػورة النعػػاـ دػػع أف بعػػجل واو العطػػف ال

الػػ ي ضػػم  الفاعػػ  كػػاجلزء دنػػه إذا وليػػه، ومل تكثػػر احلػػواجز بينهمػػا، دسػػاـ التأكيػػجل بعالدػػة 



 ٕٜٖ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( : أشػركنا دنػه دنفػي ب دػا وال بعػجل  وال آابؤ  دػا أشػركنا وقوله: ) .ااضمار دث  أ  وضلة
كػػجلة للفعػػ  وإذا أكػػجلت الفعػػ  وعالدػػة الفعػػ ، وكأ ػػا دل  الػػواو دلكػػجل دعػػىن دػػا الجلاخلػػة علػػى

( ... ..فاستسه كما أدرت ودة  ب دعك ااضمار جزء دنه فكأ ا أكجلهتا، ودثله قوله: )
( وصػػح، لف قولػػه:  فاسػتسه ( عطػػف علػى ادلضػػمر يف قولػػه: )  ب دػػة ، و )ٕٔٔ ػود: 

 (. درة التنزء  وغرة التأوء . ) ( ِبعىن استسادةكما أدرت)

 (؟. َكَ ِلَك َك ََّب الَِّ ءَة ِدة قَػْبِلِهه ) أءة وردت / ٙٙٛٔسلاؿ رقه 
َب الَّػِ ءَة ِدػة قَػػْبِلِهه وردت ) / ٙٙٛٔاجلواب رقه  يف الاػور  ف دػر (  َكَ ِلَك َكػ َّ

 -(:نس ءو  –) النعاـ 

  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .اماألًع َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب

 مفحق خف حف  جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ  مك لك خك حك جك مق

  الضبط /
 خك حك جك مقوبعػػػجل ا يف ءػػػونس )  ( زئ رئ ّٰ بعػػػجل ا يف النعػػػاـ )

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على   مقدة )  الفاء( قب   ّٰدة )  احلاء(:  لك
 َواَبؿَ  افَػػػػػػَ اُقو  - َذاقُػػػػػوا ) ( َلَْسػػػػػَنا َذاقُػػػػػػواْ  أءػػػػػة وردت ) / ٚٙٛٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه 

 ؟.(َأْدرِِ هْ 
 -ادلواضع كما ءلي: / ٚٙٛٔاجلواب رقه 

  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .األًعام َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب

 .احلرش َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٖ 

 .اتلغابي َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

(  ادلوضػػػع الخػػػ واحلشػػػر، ويف التغػػابة )  النعػػػاـيف  دػػرتنيوردت  (  مض)  -ٔ
قاعػػػػػجلة الػػػػػزايدة للموضػػػػػع علػػػػػى  ونضػػػػػبطها(  يك)  الفػػػػػاءأتػػػػػت بػػػػػزايدة 

 .ادلتأخر
نعاـ، أالػػػػػػمهػػػػػزة ( دػػػػػع  زئ دػػػػػة ) اذلمػػػػػزة( نػػػػػربط  زئ رئيف النعػػػػػاـ )  -ٕ

 (. مم ام يل ىل مل(: )  تطابستاووبعجل ا يف احلشر والتغابة ) 
(، بينمػػا يف التغػػابة  مضدطلسػػا فأتػػت )  الفػػاءيهػػا  ػػرؼ آءػػة احلشػػر مل ءػػرد ف -ٖ

 علػى ونضبطهما ابلفاء(  يكفأتت )  فاء( فيها  لكسسبتها كلمة ) 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة

 (؟. ِعنجَلُكه ) كه درة وردت كلمة / ٛٙٛٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػػػػور ) النعػػػػاـ  دػػػػرات ثػػػػالث(  ِعنػػػػجلَُكه وردت ) / ٛٙٛٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -  (:حلنا – ءونس

  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ -ٔ
 زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .األًعام َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب

 خس  حسجس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت ختحت  جتهب مب خب حب ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ مع جع مظ  حط مض خض حض مصجض خص حص مس

  نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ -ٖ
 .انلدل َّ رث يت ىت

 

 
 
 

 

  الضبط /
 الـدنهػػػا دػػػع  الػػػالـ( نػػػربط  ىئقبلهػػػا )  ( زب رب يئ ىئ يف النعػػػاـ ) -ٔ



 ٜٖٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

اـ، ويف عػػالنعػػني ( دػػع  زب دػػة )العػػني ( نػػربط  زب ربأنعاـ، وبعػػجل ا ) لػػػا
دنهػا دػع  النوف( نربط  خس( قبلها )  مص خص حص مس خسءونس ) 

قبلهػػا يف  سءػػونسػػني دنهػػا دػػع الاػػني نػػربط  ( خصس وبعػػجل ا ) نءػػو  نػػوف
ابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػالنعػػػاـ علػػػى 

 .الاورة
 ىئ نئ مئالنعاـ وءونس ُءضػبط الخػر يف سػورة النحػ  )  دوضعيوبضبط  -ٕ

 (....مب زب رب  يئ
 (؟. فَػَلوْ  ) أءة وردت / ٜٙٛٔسلاؿ رقه 
 الشػعراء –يف الاػور ) النعػاـ  درات ثالث(  فَػَلوْ  وردت ) / ٜٙٛٔاجلواب رقه 

 -(: دمحم –

 .األًعام َّ لك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث ٱُّٱ -ٔ
 .الشعراء َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٕ
 .حمىد َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
( دػػع  اكدػػة )  العػػنينػػربط  ( اك يق ىق بعػػجل ا يف النعػػاـ )

 راء( دػػػػػع  محدػػػػة )  الػػػػػراء( نػػػػربط  مح جح مجاـ، وبعػػػػػجل ا يف الشػػػػعراء ) عػػػػالن عػػػػني
داؿ دػػػع  ( نئدػػػة ) الػػػجلاؿ ( نػػػربط   ىئ نئاء، وبعػػػجل ا يف سػػػورة دمحم ) ر الشػػػع

قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه قبلها يف النعاـ على  .جلمػزل
 .الاورة

 اَل وَ  ) ( َكػ َّبُواْ آِباَيتِنَػا َواَل تَػتَّبِػْع َأْ ػَواء الَّػِ ءةَ  وردت )أءػة  / ٓٚٛٔسلاؿ رقػه 
 ؟.( اَل ءَػْعَلُموفَ  تَػتَِّبْع َأْ َواء الَِّ ءةَ 
 -واضع  ي:ادل / ٓٚٛٔاجلواب رقه 

  ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜ٘ 

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى
 .األًعام َّ مب خب حب جب

 زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٕ
 .اجلاثية َّ ني مي

  الضبط /
دػػػػة  الكػػػػاؼ(:  مي زيويف اجلاثيػػػة )  ( جئ يي بعػػػجل ا يف النعػػػػاـ ) -ٔ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  مي زيدة )  الالـ( قب  يي)
بُوؾَ فَػػػػػِإف  سػػػػػبستها )  يف النعػػػػػاـ -ٕ (  و ٚٗٔ...فَػُسػػػػػ  رَّبُُّكػػػػػْه ُذو َرْزَػػػػػٍة َواِسػػػػػَعةٍ  َكػػػػػ َّ

بُوؾَ ( فنربط )   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ) بُواْ  - ٍّ - َك َّ ( َك َّ
 .( كلهه وردوا يف نفس الصفحة ) قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى 

علػػػى دنهػػػاج واضػػػح دػػػة أدػػػر  -أءهػػػا الرسػػػوؿ -مث جعلنػػػاؾ  :ودعنا ػػػا يف اجلاثيػػػة -ٖ
ءة, فاتبع الشرءعة الػيت جعلنػاؾ عليهػا, وال تتبػع أ ػواء اجلػا لني بشػرع هللا الجل

 احلق. ال ءعلموفال ءة 
 (؟. َوالَِّ ءَة اَل ءُػْلِدُنوفَ  ) أءة وردت / ٔٚٛٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػػور ) النعػػاـ  دػػر ف(  َوالَّػػِ ءَة اَل ءُػْلِدنُػػوفَ  وردت ) / ٔٚٛٔاجلػػواب رقػػه 

 -(: فصلت

  ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى
 .األًعام َّ مب خب حب جب

 حص مس خسحس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -ٕ
 حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خضحض جض مص خص
 .فصنت َّ خك حك جك مق حق  مف

  الضبط /



 ٜٖٙ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جعوبعػػػجل ا يف فصػػػلت )  (خب حب جب هئ بعػػػجل ا يف النعػػػاـ ) -ٔ
دػة  الفػاء( قب   هئدة  كلمة )  الباء(:  حف جف مغ جغ مع
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  جعكلمة ) 

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه على  أءضاً نضبطهما -ٕ
اـ، ونػػربط الفػػاء دػػة عػػالنعػػني ( دػػع  خبدػػة ) العػػني ، نػػربط الاػػورة

 صلت.فاء ف( دع جع)
 (؟. ِبَربِِّه ءَػْعجِلُلوفَ  ) أءة وردت / ٕٚٛٔسلاؿ رقه 
 -:كالمها يف سورة النعاـ در ف(  ه ءَػْعجِلُلوفَ ِبَربِِّ  وردت ) / ٕٚٛٔاجلواب رقه 

 خن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ين ىن من

  ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٕ
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى
 .األًعام َّ مب خب حب جب

  الضبط /
 (خن حن جن) ( الػػػػ ي  ػػػو أوؿ آءػػػػة دػػػػة الاػػػػورة)  الوؿادلوضػػػػع يف  قبلهػػػا

قاعػجلة ( علػى جبدػة ) الػواو( قبػ   جندة )  الثاء(:  جب)  الثاينع وقبلها يف ادلوض
 .الرتتيب اذلجائي
ػػػػػْة  َواَل تَػْستُػلُػػػػػواْ َأْواَلدَُكػػػػػه ) اةءتػػػػػني:اضػػػػػبط  / ٖٚٛٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه   ( إْدػػػػػاَلؽٍ دِّ

 ؟.( ااسراء ِإْدالؽٍ  َخْشَيةَ  َواَل تَػْستُػُلوْا َأْوالدَُكهْ  النعاـ، )
 -ادلواضع  ي: / ٖٚٛٔاجلواب رقه 

 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ٱُّٱ -ٔ
 حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٚ 

 مك  لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع
 .األًعام َّ مم خم حم جم هل مل خلحل جل

 زث  رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب  زب رب ٱُّٱ -ٕ
 .اإلرساء َّ نث مث

  الضبط /
 ي( أ حض  جض ) الوؿادلوضػػػع  :لمعػػػىنل قاعػػػجلة التأدػػػ علػػػى  ادلوضػػػعني نضػػػبط -ٔ

 الثػاينادلوضػع  ، أدػا يف( مض لػ لك جػاء البيػاف ) ،ابء فسراء ابلفع اة
ابء لياػػػوا فسػػػراء وإ ػػػا خيشػػػوا الفسػػػر دػػػة النفسػػػة علػػػى اة ي( أ ىب نب )

أنػػته لاػػته رازقػيهه  ػػ  ْشػػوا الفسػػر  ي( أ زت البنػاء لػػ ا جػػاء البيػاف )
 (. تسجلـ الفسر على اخلوؼ دة الفسر، أي ) دة النفسة عليهه.

(  حض  جض )دػػػػة  النػػػػوفو ادلػػػػيه (: أي  نكهدػػػػ ) نضػػػػبط دوضػػػػع النعػػػػاـ بكلمػػػػة -ٕ
 .( مضدة كلمة ) ادليه و  الكاؼو 

قاعػجلة ربػط علػى  ـعػانال النوفو  يهادل( دع  حض  جضدة )  النوفو  ادليهأءضا نربط  -ٖ
فيها  ( نبكلمة ) و  ، رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 قاعػػػػجلةعلػػػى  راءسػػػاا دػػػػة الاػػػنيه دػػػة سػػػو ػػػو قرءػػػػب يف الر  الشػػػني ػػػرؼ 
 .احلروؼ ادلتساربة يف الرسه

(  مض دة ) الكاؼ( يف ااسراء:  زت ( يف النعاـ و ) مض ) -ٗ
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  زتة ) د اذلاءقب  

 فائدة /
  ػا ف اةءتػاف تكلّػػه فيهمػا السػجلادى كثػػ اً يف أكثػر ادلراجػع و ػػ  اتػجلثني ذكرو ػػا.

 مض خض حض  جض مص خص حص)   سػػػػػػػػػورة النعػػػػػػػػػاـ  اةءػػػػػػػػػة الوىل
أي دة الفسر الواقع به ءستلو ه بابب الفسر الواقع علػيهه  (: حض  جض )(  حط



 ٜٖٛ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

فلما كانوا دفتسرءة فهه زلتاجوف للرزؽ لعيلوا أنفاهه مث أوالد ه ل ا بجلأ تعاىل بػرزقهه 
  ه أواًل ل ه زلتاجوف مث رزؽ أوالد ه.

 زت رت ىبيب نب مب  زب رب)    سػػػورة ااسػػػراء  اةءػػػة الثانيػػػةأدػػػا 
(:  ه لياوا زلتاجني اةف لكنهه خيشوف الفسر وخيشػوف أف  ىب نب )(،  مت

تكوف تكاليف الوالد ستلثر عليهه وتػودي بػه إىل الفسػر لكػنهه لياػوا دفتسػرءة اةف 
فبػػجلأ بػػرزؽ الوالد أواًل  ػػ  ءبػػني ذلػػػه أف  :إذففسػػاؿ تعػػاىل ضلػػة نػػرزقهه دلػػاذا ْػػافوف 

 (. د . فاض  الاادرائي)  عهه.الوالد لة ءشاركو ه يف رزقهه وإ ا رزقهه د
 / ٕفائدة 
 لػ لك طمأننػا والً أ أي الفسر واقع ويف ادلصائب ءهته اانااف بنفاه ( حض  جض) 

 نب)أدا يف ااسراء فساؿ: ، (حط مض خض): فساؿ والً أهللا على أنفانا 
علػػػى رزؽ أوالد  أواًل فسػػػاؿ :  فػػػالفسر دتوقػػػع دػػػع قػػػجلـو الوالد لػػػ لك طمأننػػػا (ىب

لػػػػ لك قػػػػاؿ العلمػػػػاء : وءسػػػػع ، ظػػػػروا إىل الجلقػػػػة يف اللفػػػػاظنأ، (مت زت رت)
أي أف البليػػػة ءػػػجلرؾ ، البليػػػة ضػػػرورة ودػػػة غػػػ  البليػػػة اسػػػتجلالال ااعجػػػاز السػػػرآين دػػػة

 .أدا غ  البلية فنأتيه ابلدلة، ااعجاز السرآين دة اللحظة الوىل
 ( واتسربػػ،  تستلػوا،  تسربػػوا،  تستلػوا ) وضػػح ادلسصػود دػػة: / ٗٚٛٔسػلاؿ رقػه 

 ؟.يف سورة النعاـ(  العجلؿ بني وفاءءةو ) 
 -سأورد اةايت: / ٗٚٛٔاجلواب رقه 

 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ٹٱٹٱُّٱ

 جع مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس

 خلحل جل مك  لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل

 ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حنجن يم



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٜ 

 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .١٥٢ – ١٥١األًعام/  َّ  يئ ىئ

  الضبط /
قبػػ   ( مص خص حص)  الولػػجلقتػػ  : ( تسربػػوا،  تستلػػوا،  تسربػػوا،  تستلػػوا ) -ٔ

 مع جع)  الفػػػػػػوا شالسػػػػػػرب دػػػػػػة و (،  حك جك مق)  الػػػػػػنفسقتػػػػػػ  
 (. يل ىل مل خل)  اليتيه داؿأمش  دة السرب دة (  جغ

 خن)  الوؿ(: الوفػػاء ٕ٘ٔ( فهػػو خػػاص يف اةءػػة ) العػػجلؿ بػػني وفػػاءءةأدػػا )  -ٕ
( أدػا العػػجلؿ الػ ي وقػػع بينهمػػا  ِّ ُّ  َّ)  الثػػاين( والوفػاء  من

 (.يي ىي مي)
َها َوَدا َبَطةَ  ) أءة وردت / ٘ٚٛٔسلاؿ رقه  َََهَر ِدنػْ  (؟. اْلَفَواِ َش َدا 

َهػػػا َوَدػػػا َبطَػػػةَ  وردت ) / ٘ٚٛٔاجلػػػواب رقػػػه  َََهػػػَر ِدنػْ يف  دػػػر ف(  اْلَفػػػَواِ َش َدػػػا 
 -(: العراؼ –الاور ) النعاـ 

 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ -ٔ
 مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس
 مك  لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع
 .األًعام َّ مم خم حم جم هل مل خلحل جل

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -ٕ
 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 .األعراف َّ نن من زن
  الضبط /

 انتبه أوال إىل أ ما ورد  يف سورتني دتتاليتني. -ٔ
( تسربػواوال(: ودعػىن ) وال تسربوا احلراـ)  اجلملةي جاء قبلها ب ا ال  ونضبط -ٕ



 ٓٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 زت رت( أي ) احلػػػػػػػراـ( يف النعػػػػػػػاـ، ودعػػػػػػػىن )  جغ مع جعأي ) 
 ( يف العراؼ. ىت نت مت

َواَل تَػْستُػلُػػػواْ الػػػػنػَّْفَس الَّػػػيِت َ ػػػػرَّـَ اّلُ ِإالَّ  ) كػػػه دػػػػرة وردت / ٙٚٛٔسػػػلاؿ رقػػػػه 
 (؟. اِبحلَْقِّ 

(  َواَل تَػْستُػلُػػػػواْ الػػػػنػَّْفَس الَّػػػػيِت َ ػػػػرَّـَ اّلُ ِإالَّ اِبحْلَػػػػقِّ  وردت ) / ٙٚٛٔاجلػػػػواب رقػػػػه 
 -(:ااسراء  –ي الاور ) النعاـ در ف 

 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ٱُّٱ -ٔ
 مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس
 مك  لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع
 .األًعام َّ مم خم حم جم هل مل حلخل جل

 ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -ٕ
 .اإلرساء َّ جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي زي

  الضبط /
وبعػػػػجل ا يف ااسػػػػراء  (خم حم جم هل مل بعػػػػجل ا يف النعػػػػاـ )

 قاعػػػجلة( علػػى  نندػػة )  الػػواو( قبػػ   ملدػػة )  الػػ اؿ(: ...ين ىن  نن)
 .اذلجائي الرتتيب

 مل خل ٱُّٱٱ(:ٛٙيف اةءة ) الو يجلةوردت يف الفرقاف بصيغة سلتلفة و ي  مالحظة /
 مهجه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 فانتبه ايلبيب. َّ مي خي  حي جي يه ىه

دػة  ( ٖ٘ٔ - ٕ٘ٔ – ٔ٘ٔ ) اضػبط خػواتيه اةايت / ٚٚٛٔسلاؿ رقػه 
 ؟.سورة النعاـ

 -اةايت  ي: / ٚٚٛٔاجلواب رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٓٔ 

 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ٹٱٹٱُّٱ
 جع مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس
 حلخل جل مك  لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل

 ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حنجن يم
 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي

 يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب  يئ ىئ
 .١٥٣ – ١٥١األًعام/  َّ يف ىف  يث ىث نث مث زثرث
  الضبط /

( ىئدػػة ) الػػ اؿ( و  خمدػػة ) العػػني : ( عػػ ت ) : الضػػابط كلمػػةأوالً  -ٔ
 (.العس  إذا ت كر إتسى: )اجلملةب ا  نضبطهاوأءضاً:  ( ىفدة )  التاءو 

( حلقبلهػػػا ) الوؿ: يف ادلوضػػػع قاعػػػجلة ادلوافسػػػة واجملػػػاورةعلػػػى  نضػػػبطها: ثنيػػػاً  -ٕ
 ىي مي ) الثػػاين، وقبلهػػا يف ادلوضػػع (خمنػػربط السػػاؼ دنهػػا دػػع قػػاؼ )

دػػػة الكلمػػػات  الػػػ اؿنػػػربط  ( ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي
 زت رت ) الثالػػػػع(، وقبلهػػػػا يف ادلوضػػػػع  ىئ)  ذاؿدػػػػع ( ٰى - مي)

( نربطهػػا دػػع  زت رتدػػة كلمػػة )  التػػاءاتتتػػابع  إىل انظػر ( نت  مت
( دػػع  نتدػػة )  السػػاؼ( وأءضػػاً نػػربط  ىفدػػة كلمػػة )  التػػاءاتتتػػابع 
 (. ىف)  قاؼ

 ايت مع ما حتتويو:تناسب هناايت اآلفائدة / 
كلهػػا   مخاػة أشػياءجػاءت عسػب ذكػر  (:خم حم جم هل مل) 

 نئ مئ زئ رئ)  ، أدػػػػػػػػاودرتكبهػػػػػػػػا سلػػػػػػػػالف للعسػػػػػػػػ  والفطػػػػػػػػرة عظػػػػػػػاـ

قجل  اليتو  درتكبها البجل دة زجرا وت ك ا مخاة أشياءعسب ذكر  جاءت (:ىئ
، وأدػػػا .تغيػػػب عػػػة الكثػػػ  دػػػة النػػػاس اعتسػػػاد ه أ ػػػا ءاػػػ ة كالوفػػػاء ابلكيػػػ  وغ  ػػػا



 ٕٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

جػاءت عسػب ذكػػر صػراط هللا واتباعػه دػػالؾ (: ىف  يث ىث نث مث)
رءػق الط رسيػق تسػوى هللا اباسػتسادة علػى طرءسػه لف النػار علػى جػانبو  ،التسوى كلهػا

 .فأفهمه
َواَل تَػْسَربُػػػواْ َدػػػاَؿ اْلَيتِػػػيِه ِإالَّ اِبلَّػػػيِت ِ ػػػَي  )كػػػه دػػػرة وردت  / ٛٚٛٔسػػػلاؿ رقػػػه 

ُلَة َأُشجلَُّا َوَأْوُفواْ   (؟. َأْ َاُة َ  َّ ءَػبػْ
َواَل تَػْسَربُػػػػواْ َدػػػػاَؿ اْلَيتِػػػيِه ِإالَّ اِبلَّػػػػيِت ِ ػػػػَي َأْ َاػػػػُة )   وردت / ٛٚٛٔاجلػػػواب رقػػػػه 

 -:ااسراء ( –يف الاور ) النعاـ  در ف(  َأُشجلَُّا َوَأْوُفواْ  َ  َّ ءَػبػُْلةَ 

 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين

 .األًعام َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ
 مخ محجخ جح حجمج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٕ

 .اإلرساء َّ مس خس  حس جس
  الضبط /

دػػػػػػػػة  اذلمػػػػػػػػزة: ( مح)   ااسػػػػػػػػراءوبعػػػػػػػػجل ا يف ( من بعػػػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػػػاـ )
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  محدة )  الباء( قب  من)

 قجلـ ااءفاء ابلكي  يف النعاـ وأخرا يف ااسراء. دال ظة /
َوِإَذا  ) َٕ٘ٔيػػجلث لػػػبس عنػػجل بعػػػض احلفػػاظ يف اةءػػػة  / ٜٚٛٔسػػلاؿ رقػػػه 

دػػػػة سػػػػورة النعػػػػاـ فكيػػػػف  (  َأْوفُػػػػواقُػْلػػػػُتْه َفاْعػػػػجِلُلوا َولَػػػػْو َكػػػػاَف َذا قُػػػػػْرَ  َوِبَعْهػػػػجِل الَِّ 
 ؟.تضبطه

 -اةءة  ي: / ٜٚٛٔاجلواب رقه 

 خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين ىن من



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٓ 

 .١٥٢األًعام/  َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى
  الضبط /
 التأدػ  قاعػجلةعلػى  ( جِل الَِّ َأْوفُػواَوِإَذا قُػْلُتْه َفاْعجِلُلوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَ  َوِبَعْهػ ) نضبط
وإذا قلػػته فتحػػرَّوا يف قػػولكه العػػجلؿ دوف ديػ  عػػة احلػػق يف خػػِب أو شػػهادة أو  :للمعػىن

 كػػه أو شػػفاعة, ولػػو كػػاف الػػ ي تعلػػق بػػه السػػوؿ ذا قرابػػة دػػنكه, فػػال ميلػػوا دعػػه بغػػ  
  ق, وأوفوا ِبا عهجل هللا به إليكه دة االلتزاـ بشرءعته.

 (. مث العهجل –    دع السر  – فعليكه ابلعجلؿ – قلته إف: ) إذن
َوتَػْفِصػػيَ  ُكػػ َّ  - َوتَػْفِصػػياًل لُِّكػػ ِّ َشػػْيءٍ  ) اضػػبط دواضػػع / ٓٛٛٔسػػلاؿ رقػػه 

 (؟. َشْيءٍ 
 -ادلواضع كاةيت: / ٓٛٛٔاجلواب رقه 

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ين ىن نن  من زن رن

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين  ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

 مك لك خك حك جك  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٖ
ِشف َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل  .ي

  الضبط /
 .ومها سور ف دتتاليتاف فانتبه ( ام يل ىل ) يف النعاـ والعراؼ -ٔ
 الػػػػواو( نػػػػربط  ىن نن  من زن رن ممبعػػػػجل ا يف النعػػػػاـ )  -ٕ

وبعػػػػجل ا يف (،  أقصػػػػجل بػػػػه ادلوضػػػػع الوؿؿ ) و أ واو( دػػػػع رن مم)
دػة ألػف ادلػجل ( دػع   ٰذدػة ) ألف ادلػجل ( نربط ٰر ٰذالعراؼ )

، أءضػا قاعػجلة ادلوضػع الوؿ والثػاين( على  أقصجل به ادلوضع الثاين ين )اثػ
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة علػػى  ؼالعػػرافػػاء ( دػػع  ٰذدػػة )الفػػاء نػػربط 



 ٗٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
بػػ ا  الو يػجلة( و ػي  هل مل خلبسػي لػجلءنا دوضػع سػورة ءوسػف )  -ٖ

 الصيغة و ي أخر آءة دة سورة ءوسف ) فانتبه اي لبيب (.
 ( يف النعاـ وءوسف. حم جم)  -ٗ

 (؟. بِِلَساء َربِِّهْ ) كه درة وردت  / ٔٛٛٔسلاؿ رقه 
ِػهْ  )  وردت / ٔٛٛٔاجلػواب رقػه   –يف الاػور ) النعػاـ  ثػالث دػرات(  بِِلَسػاء َربِّ

 -:( الاججلة -الرـو 

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ين ىن نن  من زن رن

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 .الروم َّ زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئىئ نئ

 لك خك حك جك مقحق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٖ
 .الصجدة َّ جل مك

  الضبط /
 ـعػػاندػػة ال النػػوفو ادلػػيه دنهػػا دػػع  النػػوفو ادلػػيه نػػربط  ( ىن بعػػجل ا يف النعػػاـ ) -ٔ

 .ة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةقاعجلة ربط  رؼ دعلى 
(: زادت  ػرؼ  مك( وبعػجل ا يف الاػججلة ) رتبعجل ا يف الػرـو )  -ٕ

أومل ءتفكػر ( وال ظ الدور اليت وردت يف اةءة:  رتيف الرـو )  الالـ
وأنػػه خلسهػػه, ومل  - ولسائػػه يف خلػػق هللا إاي ػػه -  ػػلالء ادلكػػ ِّبوف برسػػ  هللا

الاػموات والرض ودػػا بينهمػا إال اقادػة العػػجلؿ  دػػا خلػق هللا - ءكونػوا شػيًئا
وأجػػ  داػػمى تنتهػػي  - والجلاللػػة علػػى تو يػػجلا وقجلرتػػه  - والثػػواب والعسػػاب

أإذا صػػػارت ، بينمػػػا يف الاػػػججلة ادلوضػػػوع وا ػػػجل  ) إليػػػه و ػػػو ءػػػـو السيادػػػة؟
( مك. ( فأتػت )حلودنا وعظادنا ترااًب يف الرض أنُبَعع خلًسا ججلءػجًلا؟



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٓ٘ 

 .الـبال 
فلػه  ابلػالـ(  خف( أتػت )  حق مف  خف حفقبلهػا يف الاػججلة )  أءضػا ال ػظ -ٖ

 ( فانتبه. مك)  الـتتكرر يف ختاـ اةءة ب  أتت بال 
َا ) اضبط دواضع / ٕٛٛٔسلاؿ رقه  َاأَ  - ِإ َّ  (؟. أُنزِؿَ   َّ
 -ادلواضع  ي: / ٕٛٛٔاجلواب رقه 

 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ حج  مث

 ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ مئ زئ رئ َ. 

 .الرعد َّ مه جه ين  ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

اشػرتؾ  ػرؼ الػجلاؿ  ، بينمػا يف  ػود والرعػجل )و يجلةابلكار يف النعاـ  ( هئ)  -ٔ
 (. ىي)  دفتو ة بمزة( أتت يف اسه الاورتني 

 بعلػػهٍ  الكتػػابُ  زؿأُنػػ: ) اجلملػػةبػػ ا  ادلواضػػع الثالثػػةالػػ ي جػػاء بعػػجل ا يف  نضػػبط -ٕ
(  حب( كلمػة )  أُنػزِؿَ ( أي جػاء بعػجل كلمػة )  الكتػاب(، ودعػىن ) ليػك إِ 

( إليػػك( سػػورة  ػػود، ودعػػىن ) ٰر ٰذ( أي )  بعلػػهسػػورة النعػػاـ، ودعػػىن ) 
 ( سورة الرعجل. مم خم حمأي ) 
النعاـ،  ( َلَغاِفِلنيَ  ِدَراَسِتِههْ  ُكنَّا َعةَوِإف   ) اضبط دواضع / ٖٛٛٔسلاؿ رقه 

 ؟.( ءونس َلَغاِفِلنيَ  ِعَباَدِتُكهْ  ُكنَّا َعةْ  ِإف )و 
 -ادلواضع  ي: / ٖٛٛٔاجلواب رقه 

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



 ٙٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .يِنس َّ  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن ٱُّٱ -ٕ
  الضبط / 

 الاػػػػػػػػػورةيف  الػػػػػػػػػواو(: زايدة  ري ٰى( ويف ءػػػػػػػػػونس )  خت حتيف النعػػػػػػػػػاـ )  -ٔ
 .الطوؿ

( قبػػ   هتدػػة )  الػػجلاؿ( يف ءػػونس:  مينعػػاـ و ) ( يف ال هت)  -ٕ
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  ميدة )  العني
 (؟. َأْو تَػُسوُلواْ  )كه درة وردت  / ٗٛٛٔسلاؿ رقه 

 –النعػػػػػػػػاـ يف الاػػػػػػػػور ) دػػػػػػػػر ف(  َأْو تَػُسولُػػػػػػػػواْ  )  وردت / ٗٛٛٔاجلػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػه 
 -:(العراؼ

 خض حض جض مص  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٔ
  حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ  مع جعمظ حط مض

 .األًعام َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك
 اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت ُّٱ -ٕ

 .األعراف َّ ىك مك  لك
  الضبط /

 جخيف الكلمات ) النوفال ظ تتابع  رؼ  ( جس مخ جخ مح بعجل ا يف النعاـ )
( نػربط  زث  رث يتعػاـ، وبعػجل ا يف العػراؼ ) نال نػوف( نربطها دػع جس مخ
قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه علػى اؼ ر العػ راءدع (  رثدة كلمة )  الراء

 .دع  رؼ دة اسه الاورة
ػػػة رَّبُِّكػػػهْ  فَػَسػػػجْل َجػػػاءُكه ) دواضػػػعاضػػػبط  / ٘ٛٛٔسػػػلاؿ رقػػػه   قَػػػجلْ  ) ( بَػيِّنَػػػٌة دِّ

 ؟.( دِّة رَّبُِّكهْ  دَّْوِعَظةٌ  َجاءْتُكه َقجلْ )  ( بَػيَِّنٌة دِّة رَّبُِّكهْ  َجاءْتُكه
 -ادلواضع كما ءلي: / ٘ٛٛٔاجلواب رقه 

 حض جض مص  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٓٚ 

 جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ  مع مظجع حط مض خض
 .األًعام َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك

 خصحص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت ٱُّٱ -ٕ
  خف حف جفمغ جغ مع جع مظ مضحط  خض حض جض مص

 .األعراف َّ  خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق مف
 رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٖ

  يث ىث نث مث زث يترث  ىت نت مت زت
 ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف
 .األعراف َّ زن  رن مم ام يل

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٗ
 .يِنس َّ يق  ىق يف

  الضبط /
( فحػػ فت  مص)  ابلفػػاءجػػاءت  ( مض خض حض جض مص يف النعػػاـ ) -ٔ

أي  التػاء( أتػت فيهػا  مصدػة )  الفػاء(، ودلا ُ ػ فت  ىتدة )  التاء
وشعيب   ( وكالمها يف العراؼ يف قصة صايت  ىت نت مت زت)

عليهمػػا الاػػالـ، ودػػع دوضػػع قصػػة صػػا  عليػػه الاػػالـ دوضػػوع الناقػػة، ودػػع 
دوضوع قصة شعيب عليه الاالـ دوضوع ااءفاء ابلكي .، و ك ا جاء بعجل 

 (.يت  ىت نت مت زت)
 الػػػػػواو( يف ءػػػػونس فسػػػػط ونػػػػربط  يت(: )  زث رث  يت ىت نت)  -ٕ

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ علػػى نس و ءػػ واودنهػػا دػػع 
(  ومهػػػػا سػػػػور ف دتتاليتػػػػاف، بينمػػػػا يف النعػػػػاـ والعػػػػراؼ ) ة اسػػػػه الاػػػػورةدػػػػ

 (. حضجاءت فيهما كلمة ) 
ُتُكهأدا دواضع )   مالحظة / دػة الكتػاب يف  الثػاين( فسجل ُت ضبطها يف اجلػزء  َقجْل ِجئػْ



 ٛٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (.ٕٗٚالالاؿ )
 َوُ ػػجًلى ) ( دػػة سػػورة النعػػاـ وردتٜٗٔيف الصػػفحة ) / ٙٛٛٔسػػلاؿ رقػػه 

 تنوءة(  َوَرْزَةٌ ( كلمة )  َوَرْزَةٌ  َوُ جًلى، و ) نصب تنوءة(  َوَرْزَةً كلمة )   ( َوَرْزَةً 
 ؟.، كيف تضبطهماضه

 -ادلواضع  ي: / ٙٛٛٔاجلواب رقه 

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ين ىن نن  من زن رن

 خض حض جض مص  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٕ
  حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ  مع مظجع حط مض

 .األًعام َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك
  الضبط /
 تنػػػػوءةفرتبطهػػػػا دػػػػع  نصػػػػب تنػػػػوءة ( ىل - مك ) الوؿادلوضػػػػع يف  قبلهػػػػا
( حضجػػػاء قبلهػػػا ) الثػػػاين، ويف ادلوضػػػع ( يف نفػػػس اةءػػػة رن دػػػة كلمػػػة ) النصػػػب
 .واجملاورة ادلوافسة قاعجلة( على  مظدة كلمة )  الضه تنوءةونربطها دع  ضه تنوءة

 (؟. أَتْتِيُههْ  – أَتْتِيُههُ  ِإالَّ َأف ) ردتأءة و  / ٚٛٛٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٚٛٛٔاجلواب رقه 

 جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه
 .األًعام َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ

 خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ حل جل مك لك خك حك  جك مق حقمف

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٖ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗٓ 

 .الكُف َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
  الضبط /

(، والػػيت وردت ٙٔٗ) الاػػلاؿ اجلػػزء الوؿالنعػػاـ والنحػػ  يف  دوضػػعيُت ضػػبط  -ٔ
 .دضمودة ِبيه ادلوضعني( يف خض)

  ٌّ( فسػػػػػط يف الكهػػػػػف، وجػػػػػاء بعػػػػػجل ا كلمػػػػػة ) ٰى)  سػػػػػاكنة ِبػػػػػيهووردت  -ٕ
( الػػػيت  ىي - ىه)  سػػػني( دػػػع  ٌّدػػػة )  الاػػػنينػػػربط  (ٍّ

 .ادلوافسة واجملاورةقاعجلة على  نفس اةءة وردت قبلها يف
 ؟. ( أَيْتِ  - أَيْيت  ءَػْوـَ  ) اضبط دواضع / ٛٛٛٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كما ءلي: / ٛٛٛٔاجلواب رقه 

 جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه
 .األًعام َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن ُّٱ -ٕ
 مب  زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
 .األعراف َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

ِد َّ حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٖ َ. 
  الضبط /

( بينمػػا  جه)  اليػػاءأتػػت بثبػػوت  ( ومهػػا سػػور ف دتتاليتػػاف )والعػػراؼ يف النعػػاـ  -ٔ
 ابةءػة العناءػة قاعػجلةعلػى  نضػبطها( و  ا  مت)  الياءيف سورة  ود حب ؼ 

 .الو يجلة
(: البػػػاء دػػػة كلمػػػة  ىه( ويف العػػػراؼ )  يه ىه مهبعػػػجل ا يف النعػػػاـ )  -ٕ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  ىهدة كلمة )  التاء( قب  مه)
 



 ٓٔٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 
فَػػػانَتِظُرواْ ِإيّنِ )  ( انَتِظػػػُرواْ ِإ َّ ُدنَتِظػػػُروفَ  ) ضػػػبط دواضػػػعا / ٜٛٛٔسػػػلاؿ رقػػػه 

َة اْلُمنَتِظرِءةَ   ؟.( َدَعُكه دِّ
يف الاػػور ) النعػػاـ  دػػر ف(  انَتِظػػُروْا ِإ َّ ُدنَتِظػػُروفَ  )  وردت / ٜٛٛٔه اجلػػواب رقػػ

 -:(  ود –

 جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه
 .األًعام َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٕ
ِد/  َّ يق  ىق َ١٢٢ – ١٢١. 

  الضبط /
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى  ونضبطها(  ىف)  لواوابيف سورة  ود  -ٔ
قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة علػػػى د و  ػػػواو ( دػػػع  ىفدػػػة )  الػػػواووأءضػػػاً نػػػربط  -ٕ

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 وردا يف أخر صفحة دة الاورتني. ادلوضعنيوت كر أف  -ٖ

َة اْلُمنَتِظرِءةَ أدا )   –يف الاور ) العراؼ ثالث درات ( فوردت  َفانَتِظُرواْ ِإيّنِ َدَعُكه دِّ
 -:( دوضعافءونس 

 يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -ٔ

 ٰى ين ىننن من زن رن مم ام  يل ىل مل

 .األعراف َّ ني مي  زي ري



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔٔ 

 مم خم حم جم  هل مل خلحل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -ٕ

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

 .٢١ – ٢٠يِنس/  َّ ىي.......منخن  حن جن يم

 ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٖ

 حت جت هب مب حبخب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي

 .١٠٣ – ١٠٢يِنس/  َّ مت  خت

  الضبط /
(  جئ يي ىي نيأيت بعػػػػػػػػجل ا )  ابلفػػػػػػػػاء(  مي يػػػػػػػع وردت )  -ٔ

 ابطوؿ صيغة فاجعلها عالدة لك.
 خم حم جم يل ىل مل خلدػػػة سػػػورة ءػػػونس )  الوؿبعػػػجل ا يف ادلوضػػػع  -ٕ

(:  حبخب جب هئ  مئ خئ)  الثػػػػػػػػػاين( وبعػػػػػػػػجل ا يف ادلوضػػػػػػػػػع  مم
واو ( دػع خل: نػربط الػواو دػة )والثػاين قاعجلة ادلوضػع الوؿعلى  ونضبطهما

أقصجل  ين )ثء ث( دع خئدة ) الثاء(، ونربط  أقصجل به ادلوضع الوؿؿ ) و أ
 (. به ادلوضع الثاين

الَّػػػِ ءَة فَػرَّقُػػػواْ ِدءػػػنَػُهْه وََكػػػػانُواْ  ِدػػػػةَ  – ِإفَّ ) اضػػػبط دواضػػػع / ٜٓٛٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 (؟.ِشيَػًعا

 -ادلواضع  ي: / ٜٓٛٔاجلواب رقه 

 مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ يف  ىف يث ىث نث

 .الروم َّ  خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل  حل جل مك ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

علػػػى عاـ أندػػػة الػػػػ النػػػوفو  اذلمػػػزةدنهػػػا دػػع  النػػػوفو  اذلمػػػزةنػػػربط  يف النعػػاـ ( يئ)  -ٔ



 ٕٔٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
( يف سػورة النعػاـ  يئدػة )  اذلمػزة: تيب اذلجائيقاعجلة الرت على  نضبطهماأءضاً  -ٕ

. مكدة )  ادليهقب    ( اليت وردت يف سورة الرـو
 مهػػػػزةدػػػػع  ( متدػػػػة )  اذلمػػػػزةنػػػػربط  ( مت زت رت  يببعػػػػجل ا يف النعػػػػاـ )  -ٖ

دػػػػة  الػػػراءنػػػربط  ( حن جن مم خم حموبعػػػجل ا يف الػػػرـو ) نعاـ، أالػػػػ
دػع  ػرؼ قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع ادلتشػابه على  ـور الراء ( دع حن)

 .دة اسه الاورة
 (؟. مُثَّ ءُػنَػبِّئُػُهه ) كه درة وردت / ٜٔٛٔسلاؿ رقه 

 –النعػػػػػػػػاـ يف الاػػػػػػػػور ) دػػػػػػػػر ف(  مثَّ ءُػنَػبِّػػػػػػػػئُػُهه ) وردت / ٜٔٛٔاجلػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػه 
 -:(اجملادلة

 مث زث رث يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ يف  ىف يث ىث نث

 ىه مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه
 .املجادمة َّ نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ

  الضبط /
(: سػػػػػبستها دباشػػػػػرة   رب يئويف اجملادلػػػػػة )  ( ىف يث ىث بعػػػػػجل ا يف النعػػػػػاـ )

( ىف يث ىث نث مث( يف اجملادلة فله تتكرر، وأءضا صػيغة النعػاـ ) زئكلمة ) 
 .الطوؿ الاورة ي الطوؿ ل ا 
 (؟. ِبَا َكانُواْ ءَػْفَعُلوفَ  )أءة وردت  / ٕٜٛٔسلاؿ رقه 

 –يف الاػػور ) النعػػاـ  دػػر ف(  ِبَػػا َكػػانُوْا ءَػْفَعلُػػوفَ )  وردت / ٕٜٛٔاجلػػواب رقػػه 
 -: ود (

 مث زث رث يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٔ 

 .األًعام َّ يف  ىف يث ىث نث
 مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ حن جن َ. 
 

َدػة ( )َعْشػُر َأْدَثاذِلَػاَدة َجاء اِبحلََْاَنِة فَػلَػُه دواضع )اضبط  / ٖٜٛٔسلاؿ رقه 
َها َخيػْرٌ َجاء اِبحلََْاَنِة فَػَلُه  نػْ  (؟.دِّ
 -ادلواضع كما ءلي: / ٖٜٛٔاجلواب رقه 

 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ين ىن

 .انلىل َّ  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 خن حن جن  مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك ٱُّٱ -ٖ

 .املصص َّ  جي ٰه مه جه هن من
  الضبط /

يف السػػػػرآف  و يػػػػجلة( و ػػػػي صػػػػيغة  ىك مك لك اك يق ىقيف النعػػػػاـ )  -ٔ
( دػع  مك)  عػنيوأءضػا اربػط  ،قاعجلة العناءػة ابةءػة الو يػجلةعلى  ونضبطها

قاعجلة ربط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه على  اـعالن عني
( وكالمهػػا  حم جم يل ىل مل خلسصػػص ) بينمػػا يف النمػػ  وال، الاػػورة

 يف اجلزء العشروف.
( لكػػػػػة يف النعػػػػػاـ  جن  مم خم حم جمبعػػػػػجل ا يف النعػػػػػاـ والسصػػػػػص )  -ٕ

( قبلهػػا ونربطهمػػا  ىك( جػػاءت دتطابسػػة دػػع كلمػػة )  زن رنبعػػجل ا ) 
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةدعاً على 

( اختلفػػػػت الصػػػػيغة عػػػػة دػػػػا جػػػػاء يف  جن يم ىم مم خمبينمػػػػا يف النمػػػػ  )  -ٖ
 السصص.النعاـ و 



 ٗٔٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مه جه ين ىن من خن ٹٱٹٱُّٱبعجل ا آبءة يف النم :  / ٔ مالحظة
 ِبعىن جاءت يف اةءة اليت بعجل ا وليس يف َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

 نفس اةءة كما يف النعاـ والسصص فانتبه اي لبيب.
 خل ُّٱ(:٘ٛيف أخر السصص اةءة ) رابع دوضع( يف  َدة َجاءوردت )  / ٕمالحظة 
 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل
 .َّ جي يه ىه

يف سورة غافر اةءة  ثف( يف دوضع  َفاَل جُيَْزى ِإالَّ ِدثْػَلَهاوردت )  / ٖمالحظة 
 حق مف خف حف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ(:ٓٗ)
وعليه  َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق

 غافر (. –يف الاور ) النعاـ  درتنيتكوف قجل وردت 
 فائدة /
قُػػْ   ) هللا تعػػاىل الوصػػااي العشػػربعػػجل أف ذكػػر (  ىك مك لك اك يق ىق) 

 (  سػب أف َيػع علػى عمػ  احلاػنة فسػاؿ......... تَػَعاَلْوْا أَْتُ  َدا َ رَّـَ رَبُُّكْه َعَلْيُكهْ 
مل  يف النمػػػػػػ  والسصػػػػػػص(  حم جم يل ىل مل خل(، أدػػػػػػا )  ىك مك لك )

 .أيت دث  دا جاء يف النعاـ ففي السصص ذكر قاروف وبياف سيئته والتح ءر دنه
 (؟. اَأْدَثاذلَُ  -َأْدَثاذِلَا) اضبط دواضع  / ٜٗٛٔه سلاؿ رق

كػ  وا ػجلة دػة  ػ ا الكلمػات وردت دػرة وا ػجلة فسػط يف  / ٜٗٛٔاجلػواب رقػه 
 -السرآف الكرمي وكما ءلي:

 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ ين ىن

 جمهل مل خل حلجل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ
 .حمىد َّ  مم خم حم



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔ٘ 

  الضبط /
دػػػػة  الػػػػالـ كاػػػػرةدػػػػع   ادلربوطػػػػة التػػػػاء كاػػػػرةنػػػػربط   ( اك يف النعػػػػاـ ) لهػػػػاقب -ٔ

( خم) ابلضػهوجػاءت يف سػورة دمحم  .قاعجلة ادلوافسة واجملػاورة( على ىك)
 ( فنربطهما دعاً. زُلمجل)  ابلضهالوىل دة اسه الاورة  ادليهو 
( و فس وا جلة فسط سواءا جاء دعها ) بنوف(  ق  إينأءنما وردت )  مالحظة /

( يف اةءة  ُقْ  إِنَِّ  )  بنوننييف سورة النعاـ جاءت  و يجل( عجلا دوضع ق و )
 خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ٱُّٱ(: ٔٙٔ)

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها  َّ جت هب  مب

قُػػْ  إِنَّػػِ  َ ػػجَلاين َر ِّ  دػػا الفػػرؽ بػػني قيمػػاً وقّيمػػاً يف اةايت ) / ٜ٘ٛٔسػػلاؿ رقػػه 
لَّػػػَة إِبْػػػػرَاِ يَه َ ِنيًفػػػا َوَدػػػا َكػػػاَف ِدػػػَة اْلُمْشػػػرِِكنَي ) ِقَيًمػػػاِصػػػرَاٍط دُّْاػػػَتِسيٍه ِدءنًػػػا  ِإىَل  ( ٔٙٔدِّ

لِّيُنػِ َر  قَػيًِّمػا( ٔاحْلَْمجُل لَِّ الَِّ ي أَنَزَؿ َعَلى َعْبجِلِا اْلِكَتاَب َوملَْ جَيَْع  لَُّه ِعَوَجا ) )، النعاـ
ػَر اْلُمػػْلِدِننَي الَّػػِ ءَة ءَػْعَملُػػوَف الصَّػاحِلَاِت أَفَّ ذَلُػػْه َأْجػػرًا َ َاػػًنا لًَْسػا َشػػجِلءجًلا ِدػػة لَّجلُ  نْػػُه َوءُػَبشِّ

 .؟( قَػيًِّما يف الكهف )و (  ِقَيًما يف النعاـ ) اذا قاؿ( الكهف( دلٕ)
، السيه دصػجلر دثػ  الِصػَغر والِكػَِب فعلهػا قّيهو  ِقَيهالفرؽ بني  / ٜ٘ٛٔاجلواب رقه 

( دثػ  ِصػَغر وِعظَػه، قِػَيه دعنا ػا  قِػَيه علػى وزف ِفَعػ  َيمػاً دعنػاا االسػتسادة )قاـ ءسػـو قِ 
داػتسيماً ولػيس فسػط داػتسيه وإ ػا دبالغػة  ( ِقَيًمػا ِإىَل ِصرَاٍط دُّْاَتِسيٍه ِدءًنا )االستسادة 

 قَػيًِّمػػا يف االسػػتسادة  ػػو االسػػتسادة بعينهػػا. السػػّيه ادلاػػتسيه صػػفة دشػػبهة يف الكهػػف )
( السّيه صفة دشبهة دثػ  سػيجل وجيػجل وطيػب و ػني ولػنّي.  نِ َر لًَْسا َشجِلءجًلا ِدة لَّجُلْنهُ لِّيُ 

صفة دشبهة ذسه الفاع  تفيجل الثبوت، ادلعروؼ يف الجلراسات أ ا صفة دشبهة لكة 
السجلادى ءاموا الصفة ادلشبهة ذسه الفاع  ل ا دشبهة دة  يػع العمػ  ل ػا ترفػع 

شػػػػبهة والِسػػػػَيه دصػػػػجلر، السػػػػّيه دعنػػػػاا ادلاػػػػتسيه والِسػػػػَيه دعنػػػػاا فاعػػػػ . إذف قػػػػّيه صػػػػفة د
االستسادة. الِسَيه  و ادلصجلر دعناا االستسادة والسػّيه داػتسيه صػفة دشػبهة وقاػه قػاؿ 



 ٙٔٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

دبالغػػة قػػّيه دعتػػجلؿ ال إفػػراط وال تفػػرءط أو قيمػػاً علػػى سػػائر الكتػػب شػػا جلاً لصػػحتها 
ال ه والسػػيه الكادػػ  ادلكمػػ  لغػػ ا  سػػااً ذلػػا وتسػػوؿ  ػػ ا قػػيه علػػى دصػػا  العبػػاد ءتػػو 

والسػيه الاػيجل السػّيه دػة ءاػوس الدػر، كػ   ػ ا قػّيه يف اللغػة. فلمػا قػاؿ أنػزؿ الكتػاب 
( قِػَيهقاؿ قّيماً ءع   و داتسيه وقّيه على الكتب وقائه على دصا  العباد، يف اةءػة )

لك أدر لو نظػر  وصفه ابدلصجلر للجلاللة على استسادته ءع   و االستسادة بعينها.  نا
احْلَْمػجُل لَِّ الَّػػِ ي أَنػػَزَؿ َعلَػى َعْبػػجِلِا اْلِكتَػػاَب َوملَْ جَيَْعػ  لَّػػُه ِعَوَجػػا  يف سػورة الكهػػف قػػاؿ )

ػَر اْلُمػْلِدِننَي الَّػِ ءَة ءَػْعَملُػوَف الصَّػاحِلَاِت أَفَّ  قَػيًِّما( ٔ) لِّيُنػِ َر لًَْسػا َشػجِلءجًلا ِدػة لَّجُلنْػُه َوءُػَبشِّ
(  ػ ا شػأف السػّيه الػ ي ءبشػر وءنػ ر، السػّيه الػ ي ءسػـو  ( الكهػفَٕأْجػرًا َ َاػًنا )ذَلُْه 

علػػى الدػػر وءاػػوس، السػػّيه علػػى الدػػر  ػػو الػػ ي ءفعػػ   ػػ ا فلمػػا ذكػػر  ػػ ا الدػػور 
قُػْ  إِنَّػِ  َ ػجَلاين َر ِّ  )( أدا يف اةءة الخرى ليس فيها شيء فساؿ  ّيهقػَ   سب كلمة )
( قُػْ  ِإفَّ َٔٙٔتِسيٍه ِدءًنا ِقَيًما ِدلََّة إِبْػرَاِ يَه َ ِنيًفا َوَدا َكاَف ِدَة اْلُمْشرِِكنَي )ِإىَل ِصرَاٍط ُداْ 

إذف  سػػبت قّيمػػا  ( ( النعػػاـَٕٙٔصػػاَليت َوُنُاػػِكي َوزَلْيَػػاَي َوشَلَػػايت لَِّ َربِّ اْلَعػػاَلِمنَي )
 (.د. فاض  الاادرائي  ) دا جاء يف سورة الكهف.

 َوَأَ ْ َأوَّؿُ  ) ( اْلُمْاػػػػػػػِلِمنيَ  َوَأَ ْ َأوَّؿُ  دواضػػػػػػػع )اضػػػػػػػبط  / ٜٙٛٔه سػػػػػػػلاؿ رقػػػػػػػ
 ؟.( اْلَعاِبجِلءةَ  َأوَّؿُ  َفَأ َ )  ( اْلُمْلِدِننيَ 

 -ادلواضع  ي: / ٜٙٛٔاجلواب رقه 

 .األًعام َّ حض  جض مص خص حص مس خسحس جس مخ ٱُّٱ -ٔ

 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٕ
 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع
 .األعراف َّ  حل جل مك لك

 .الزخرف َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -ٖ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔٚ 

  الضبط /
( ومهػػػػػا سػػػػػور ف دتتاليتػػػػػاف  جلويف العػػػػػراؼ )  (  جض النعػػػػػاـ )يف  -ٔ

: ااسػالـ أوال ودراتػب الػجلءة(  النعاـ أوال مث العراؼ  يف الرتتيػبوت كر ) 
 .يف العراؼ (جل )و ( يف النعاـ  جض: ) إذفمث ااْياف، 

( يف  اْلُمْاػِلمنيَ ُ ػَو ََسَّػاُكُه ( قاذلا إبرا يه عليه الاػالـ وتػ كر اةءػة )  جض)  -ٕ
( قاذلػا دوسػى عليػه الاػالـ بعػجلدا أفػاؽ بعػجل  جلسورة احلج، بينما ) 

 .للجب  جعله دكِّا داتواًي ابلرضدلا َلَّى ربه الصعسة 
أبجلا يف اةءػة فُاتمػت بػػػ  الاني : يف النعاـ مل ءرد  رؼالعالقة العكايةوال ظ  -ٖ

يف اةءػػة  الاػػني، بينمػػا يف العػػراؼ فػػجلار كثػػ ا  ػػرؼ سػػني( فيهػػا  جض)
 .سني( دا فيها جلفُاتمت بػػ )

، قاعػػجلة الػزايدة للموضػػع ادلتػػأخرعلػػى  ونضػبطها(  اك)  الفػػاءبػػزايدة  ؼيف الزخػر  -ٗ
 أسػله: ) اجلملػةبػ ا  الثالثػةادلواضػع  ونضػبط(:  مكوأتت فيها كلمػة ) 

( الػػيت أتػت دػع العبػػادة  اك)  فػاء( إشػارة اىل فػػػػعبجل وقلػت )  ( ادلػلدة فػػػعبجل
 .(مك  لك اك)

 تَػػػزِرُ  َأالَّ  )(  تَػػػزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخػػػَرى َواَل  )اضػػػبط دواضػػػع  / ٜٚٛٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 (؟. َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى
 (ُر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخػػَرىتَػػزِ  َواَل ) الصػ  يف السػػرآف الكػػرمي أف تػرد / ٜٚٛٔاجلػواب رقػػه 

 –فػػػاطر  –ااسػػػراء  –يف الاػػػور )النعػػػاـ  دػػػرات أربػػػعبػػػ ا الصػػػيغة  يػػػع تكػػػررت 
َوازِرٌَة ِوْزَر  َتزِرُ  َأالَّ  دة السرآف يف سورة النجه جاء بصيغة ) ادلوضع الخ (، بينما الزدر
 -:الو يجل( و و  أُْخَرى

 جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل خلمل حل

 جض مص خص حص مسخس  حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٕ



 ٛٔٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اإلرساء َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض حضخض
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض مصجض خص حص مس خس ٱُّٱ -ٖ

 هل مل  خلحل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف
 .فاطر َّ  من خن حن جن ممخم حم جم

 ىثنث  مث زث رث يتىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب ُّٱ -ٗ
 يل ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث

 .الزمر َّ  ىن نن من زن رن اممم
 .انلجه َّ خم  حم جم هل مل خل ٱُّٱ -٘

  الضبط /
أنعػاـ إسػراء  : )اانشػائية اجلملػة( ب ا  َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرى َواَل دواضع )  نضبط -ٔ

 (.لػػ فاطر الزدر 
: ( يل ىل مل  يك ىك مك لك ) والزدػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػػػػاـ -ٕ

( وقػػػػػػػجل ُت  ام( وبعػػػػػػػجل ا يف الزدػػػػػػػر )  من خنوبعػػػػػػػجل ا يف النعػػػػػػػاـ ) 
 دة الكتاب. الثاين اجلزء( دة ٘٘ٚضبطهما يف الالاؿ )

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى   -ٖ
 ؟.(اَلْرضِ  َخالَِئَف يف )(َخالَِئَف اَلْرضِ دواضع )اضبط  / ٜٛٛٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كما ءلي: / ٜٛٛٔاجلواب رقه 

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مل مك لك هش مش هس مس هث مثهت

 .يِنس َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ -ٕ
 ين ىن من  خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 .فاطر َّ ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه جه
  الضبط /



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗٔ 

، بينمػػػػػا يف ءػػػػػونس ( حي جي ): ( مف) كلمػػػػػة   حبػػػػػ ؼ الو يػػػػػجلة يف النعػػػػػاـ -ٔ
 .( حق مف خف وفاطر )

( فاجعلها عالدة لنه يف النعاـ وفاطر  جفوجاء قبلها )  ابلنوف( أتت  حف)  -ٕ
 (. ٰه( فأتت دعها )   و ال يجاء قبلها ) 

س، وبعػجل ا نءػو  نػوف( دع  مقدة )  النوف( نربط  جك مقبعجل ا يف ءونس )  -ٖ
الػػورادة يف  ػػ ا الكلمػػات  الػػراءو  الفػػاء( نػػربط  جن يم ىم مميف فػػاطر ) 

شػػابه دػػع قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتعلػػى  راطفػػدػػة  الػػراءو  الفػػاءدػػع 
 . رؼ دة اسه الاورة

 هب  مب(: )  يف( ال ػػظ أنػػه أتػػت بعػػجل ا كلمػػة )  حي جييف النعػػاـ )  -ٗ
( فله ترد  حق مف خفالنم  والسصص )  دوضعي(، بينما يف  هت مت

 ( فاجعلها عالدة لك. مف فيها كلمة )
( بػػػجلوف  خف( أتػػػت ) ٖٚدػػػة سػػػورة ءػػػونس اةءػػػة ) الثػػػاينيف ادلوضػػػع  مالحظـــة /

  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱذلػػػػػػػا: اةرض بعػػػػػػػجل ا فانتبػػػػػػػه 
 .َّ مم  ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق
 فائدة /

 .؟مع خالئف األرض يف القرآن الكرمي(  يف ما الفرق بني ذكر وحذف )
 ػػي أوسػػع وأمشػػ  دػػة  يػػع اللغػػة دػػة  ( َخالَئِػػَف اَلْرضِ  ) :قػػاؿ علمػػاء التفاػػ 

  . ( اليت  ي َرفية وزلجلدةاَلْرضِ  َخالَِئَف يف )
 : ايت يف الاور نال ظسياؽ اةوإذا استعرضنا 

 : قػػاؿ هللا تعػػاىل .سػػياؽ الايت يف سػػورة فػػاطر  ػػو يف الكػػافرءة ابتػػجلاًء و انتهػػاءً 
َفَمػػة َكَفػػَر فَػَعَليػػِه ُكفػػرُُا َوال ءَزءػػجُل الكػػاِفرءَة   َخالئِػػَف يف اَلرضِ  ُ ػػَو الَّػػ ي َجَعَلُكػػه 

 .ِفرءَة ُكفرُُ ه ِإاّل َخاارًا﴾ُكفرُُ ه ِعنجَل َربِِّه ِإاّل َدسًتا َوال ءَزءجُل الكا
، قػػػاؿ هللا ة أ لكهػػػه هللا تعػػػاىل دػػػة الكػػػافرءةسػػػياؽ الايت يف سػػػورة ءػػػونس فػػػيم

 .﴾ ِدة بَعجِلِ ه لَِننظَُر َكيَف َتعَملوفَ  َخالِئَف يف اَلرضِ مثَّ َجَعلناُكه   :تعاىل



 ٕٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

فكػانوا أعػػه  أدػا سػياؽ الايت يف سػورة النعػاـ فهػو يف سلاطبػة ادلػلدنني إىل النهاءػة
َوُ َو الَّ ي   : قاؿ هللا تعاىل .( وإنه لغفور ر يه وأمش  وفيها ورد قوؿ هللا تعاىل )

َوَرَفَع بَعَضُكه َفوَؽ بَعٍض َدَرجاٍت لَِيبُلوَُكه يف دا آ ُكه ِإفَّ  َخالِئَف اَلرضِ َجَعَلُكه 
 ﴾ رَبََّك َسرءُع الِعساِب َوإِنَُّه َلَغفوٌر َر يهٌ 

(   ا يف الدة ادلالمة الػيت سػرتث الرض  َخالَِئَف اَلْرضِ  دلفاروف )فسجل قاؿ ا 
 . ولة أتيت أدة بعجل ا رم  الرسالة

 ػو دلػك دصػر أو دلػك يف دصػر أءهػا أوسػع؟ دلػك دصػر أوسػع.  دػثال: دلا نسػوؿ
الػػػيت سػػػرتث الرض ولػػػة أييت أدػػػة دػػػة  الدػػػة ادلاػػػلمةخالئػػػف الرض قػػػالوا  ػػػ ا يف 

نَػػا يف الزَّبُػػوِر ِدػػة بَػْعػػجِل الػػ ِّْكِر أَفَّ اْلَْرَض ءَرِثُػَهػػا ِعبَػػاِدَي  بعػػجل ا رمػػ  رسػػالة ) َوَلَسػػجْل َكتَػبػْ
( تػػػرث الرض فسػػػالوا  ػػػ ا الدػػػة ادلاػػػلمة. خالئػػػػف يف  ( النبيػػػاء٘ٓٔ)الصَّػػػاحِلُوَف 

َأَوملَْ  الرض لألفػػراد كػػػ  وا ػػجل  ػػػو خليفػػػة يف الرض ءفعػػ  دػػػا ءشػػاء لنػػػه يف اةءػػػة )
رْكُ  َر َوَجػاءُكُه النَّػِ ءُر فَػُ وُقوا َفَمػا لِلظَّػاِلِمنَي ِدػة نَِّصػٍ  نُػَعمِّ ُر ِفيِه َدة َت َكَّ ( ٖٚ)ه دَّا ءَػَت َكَّ

ض عادػػػة لألدػػػة ومل جيعلػػػوا عادػػػاً. إذف خالئػػػف الر  ل ػػػ  دكػػػةفػػػاطر( وقاػػػه قػػػالوا 
دػة  ، أدا تلك ففيها ا تماالت قالوا انتفػاع ِبػا يف الرض،خلفػاءادلالمة على العمـو
 دة خليفة ذرءة خيلف بعضهه بعضاً.قبلكه. خالئف 
 -  َدَرَجػاتٍ  بَػْعػضٍ  فَػػْوؽَ  بَػْعَضػُكهْ  َوَرفَػعَ  اضػبط دواضػع ) / ٜٜٛٔسلاؿ رقػه 

 (؟. َدَرَجاتٍ  بَػْعضٍ  فَػْوؽَ  بَػْعَضُههْ  َوَرفَػْعَنا
 -ادلواضع  ي: / ٜٜٛٔاجلواب رقه 

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مل مك لك هش مش هس مس هث مثهت

 حض جضمص  خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج  ٱُّٱ -ٕ
 حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض
 .الزخرف َّ جك مق



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٔ 

(، ويف  مي)  كاؼونربطها دع   ابلكاؼ ( ٰه يف النعاـ ) قبلها الضبط /
 اذلاء( ونربط  حض( )   ( دع )  حس( دة )   ( نربط ) خس حسالزخرؼ )

 .اورةقاعجلة ادلوافسة واجمل( على  خض)   اء( دع خسدة )
ٱٱ(: ين ىن من( أتت )  بجلاءة اجلزء الثالعيف سورة البسرة )  مالحظة /

 ينجه ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل ملخلُّٱ

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 فانتبه ذلا. َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب

 (َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِّ يهٌ  ِعَسابِ الْ  َسرِءعُ  ِإفَّ َربَّكَ دواضع )اضبط  / ٜٓٓٔسلاؿ رقه 
 ؟.( العراؼ َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِّ يهٌ  اْلِعَسابِ  َلَارِءعُ  ِإفَّ َربَّكَ  النعاـ، )

 -ادلواضع  ي: / ٜٓٓٔاجلواب رقه 

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ  مل مك لك هش مش هس مس هث مثهت

 ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مم ام  يل ىل مل يك

  الضبط /
 -:قاعجلة التأد  للمعىنعلى  ادلوضعني نضبط

  آءػػة  ابلػػالـ"  إفَّ  مل ءلكػػجل خػػِب " (مك لك هش مش هس مس هث)  -ٔ
َدػْة َجػاَء اِبحلََْاػَنِة فَػلَػُه َعْشػُر )  :النعاـ .. لنه تسجلـ عليػه قػوؿ هللا عػز وجػ 

يَِّئِة َفاَل جيُْ  وأءضػا اذلجلاءػة  ( َزى ِإالَّ ِدثْػَلَها َوُ ْه اَل ءُْظَلُموفَ أَْدثَاذِلَا َوَدْة َجاَء اِبلاَّ
ادلغفػػرة  ، فناسػبه توكيػجلو ػػ ا ءشػ  إىل الكػـر واا اػػاف لصػراط هللا عػز وجػ 
 .وترؾ توكيجل العساب



 ٕٕٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ـ عليهػا ذكػػر (   يل ىل مل يك ىك مك) ا آءػة العػػراؼ أدَّػ -ٕ فسػجل تسػػجلَّ
 ه العجػػ  ... ارتكػابه دػا ءغضػػب هللا وع ابػه دػة اسػػتحالؿ الاػبت واْػاذ

ػوِء َوَأَخػْ َ  الَّػِ ءَة  ): إخل َهػْوَف َعػِة الاُّ نَػا الَّػِ ءَة ءَػنػْ ا َنُاػوا َدػا ذُكِّػُروا بِػِه َأصْلَيػْ فَػَلمَّ
ػا َعتَػػْوا َعػْة َدػا نُػُهػوا َعْنػُه َََ٘ٙٔلُموا ِبَعػَ اٍب بَئِػيٍس ِبَػا َكػانُوا ءَػْفُاػُسوَف ) ( فَػَلمَّ

َعػػَثةَّ َعلَػػْيِهْه ِإىَل ءَػػػْوـِ ٙٙٔاِسػػِئنَي )قُػْلنَػػا ذَلُػػْه ُكونُػػوا قِػػَرَدًة خَ  ( َوِإْذ أَتَذََّف رَبُّػػَك لَيَػبػْ
اْلِسَياَدػِة َدػْة َءُاػوُدُهْه ُسػوَء اْلَعػَ اِب ِإفَّ رَبَّػَك َلَاػرِءُع اْلِعَسػاِب َوإِنَّػُه َلَغُفػوٌر َرِ ػيٌه 

َلَارِءُع اْلِعَساِب(  (( سياؽ الع اب )َدْة َءُاوُدُهْه ُسوَء اْلَعَ اِب ِإفَّ رَبَّكَ ٚٙٔ)
(  ػ ا سػرعة  بئػيس، قػردة، إىل ءػـو السيادػة ءاػودونكه لنػه عجػ  بعػ ابه )

 . ابلالـفناسب  نا أف ءلكجل العساب  .. يف العساب. 
 دة السرآف. ادلوضعني( وردت فسط يف   ءة  مك لك هش)  -ٖ

 فائدة /
مل ءلكػػجل سػػرعة العسػػاب  (مك لك هش مش هس مس هث)يف النعػػاـ: 

 ( َفَاػػْوَؼ أَيْتِػيِههْ  (: )٘الاػػورة اةءػة ) لنػػه قػاؿ يف أوؿ( مش هس)  يف النعػاـ
 مل يك ىك مك ...(، )َدػػػا ِعنػػجِلي َدػػا َتْاػػتَػْعِجُلوَف بِػػػهِ )  وسػػوؼ للبعػػجل وقػػاؿ

يف العػراؼ أكػجل سػرعة العسػاب؛ لف كػ  دػة ذكػرا هللا ابلاػورة   ( ام  يل ىل
 .عاقبه

 يف سورة األنعام كلمات خاصة
 

ػَماءِ َفِإِف اْسَتَطْعَت أَ )  َتِغَي نَػَفًسا يف اْلَْرِض َأْو ُسػلًَّما يف الاَّ ( ٖ٘آِبءَػٍة...) فَػتَػْأتِيَػُههْ  ْف تَػبػْ
 اذلاء وضه الياء بفتح
 التاء بفتح( ٚٗ....)أَرَأَءْػَتُكهْ  ُق ْ ) 
بُوا آِباَيتَِنا)  ُههُ  َوالَِّ ءَة َك َّ  .الاني بضه( ٜٗاْلَعَ اُب....) َْيَاُّ
 .أصليتناوليات   َأصْلَا َ ( ْٖٙة َ ِ ِا لََنُكوَنةَّ ِدَة الشَّاِكرِءَة )دِ  َأصْلَا َ  لَِئةْ ) 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٗ 

  أُوِ ػيَ ( ٙٓٔإِلَْيَك ِدْة رَبِّػَك اَل إِلَػَه ِإالَّ ُ ػَو َوأَْعػِرْض َعػِة اْلُمْشػرِِكنَي ) أُوِ يَ  اتَِّبْع َدا) 
 .ءو ىوليات 

 .الياء بفتح( ِ٘ٙشيَػًعا...) ءَػْلِبَاُكهْ  َأوْ ) 
 (َٜٖٔوْصَفُهْه إِنَّػُه َ ِكػيٌه َعلِػيٌه ) َسَيْجزِءِههْ و )  (ِٖٛٔبَا َكانُوا ءَػْفتَػُروَف ) زِءِههْ َسَيجْ  )

 .الياء بكار
 .الالـ بضه( ٔٗٔ...)أُُكُلهُ  سُلَْتِلًفا) 
 ( بكار اذلمزة والعنيٖٗٔ...)اْلَمْعزِ  اثْػنَػنْيِ َوِدةَ  الضَّْأفِ  ِدةَ ) 
و دفعػػوؿ   ُشػػُحوَدُهَما( ٙٗٔ...)َُُهوُرمُهَػػا ِإالَّ َدػػا َزَلَػػتْ  َماُشػػُحوَدهُ  َ رَّْدنَػػا َعلَػػْيِههْ ) 

 . فاع  َُُهوُرمُهَا
بَػْعػػػػػػُض آاَيِت رَبِّػػػػػػَك  أيَْيتَ  رَبُّػػػػػػَك َأوْ  أيَْيتَ  اْلَماَلِئَكػػػػػػُة َأوْ  أَتْتِػػػػػػيَػُههُ  َ ػػػػػػْ  ءَػْنظُػػػػػػُروَف ِإالَّ أَفْ ) 
 .(ٛ٘ٔبَػْعُض آاَيِت رَبَِّك....) أيَْيت  ءَػْوـَ 
ُلوَُكهْ  َرَفَع بَػْعَضُكْه فَػْوَؽ بَػْعٍض َدَرَجاتٍ وَ )   .الواو بفتح( ٘ٙٔيف َدا آَ ُكْه...) لِيَػبػْ
 .الكاؼ بفتح( ٖٔٔاْلُسَرى ِبظُْلٍه َوأَْ ُلَها َغاِفُلوَف ) ُدْهِلكَ  َذِلَك أَْف ملَْ َءُكْة رَبُّكَ ) 
ا ءَػْعَمُلوَف ) شلَّا َعِمُلوا َوَدا رَبَُّك ِبَغاِف ٍ  َدَرَجاتٌ  َوِلُك ٍّ )   .التاء بضه( َٕٖٔعمَّ
 .وليس جاءتكه  َجاءَُكهْ ( ٚ٘ٔبَػيَِّنٌة ِدْة رَبُِّكْه َوُ جًلى َوَرْزٌَة...) َجاءَُكهْ  فَػَسجلْ ) 

 
 

 ( أنتهت سورة النعاـ حبمجل هللا تعاىل) 
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 اجلزء الثامن سورة األعراف /
 سورة األعراف:أرابع 

 :الربع الوؿ وبجلاءة الاورة
 .(ٕ..)ِكَتاٌب أُْنزَِؿ إِلَْيكَ ( ٔ) ادلص

 :الربع الثاين
ـَ ُخُ وا زِءنَػَتُكْه ِعْنجَل ُك ِّ َدْاِججلٍ   .(ٖٔ..) اَي َبِ  َآَد

 :الربع الثالع
َََْعْلنَػػػػا َدػػػػَع اْلَسػػػػْوـِ  َوِإَذا ُصػػػرَِفْت أَْبَصػػػػاُرُ ْه تِْلَسػػػػاَء َأْصػػػَحاِب النَّػػػػاِر قَػػػػاُلوا َربػَّنَػػػا اَل 

 .(ٚٗ) الظَّاِلِمنيَ 
 :الربع الرابع

َ َدا َلُكْه ِدْة ِإَلٍه َغيػْرُُا أََفاَل تَػتػَُّسوفَ   .(٘ٙ) َوِإىَل َعاٍد َأَخاُ ْه ُ وًدا َقاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبجُلوا الَّ
 :الربع اخلادس

 .(ٛٛ...) َقاَؿ اْلَمأَلُ الَِّ ءَة اْسَتْكبَػُروا ِدْة قَػْوِدهِ 
 :الربع الاادس

َنا ِإىَل   .(ٚٔٔ) ُدوَسى أَْف أَْلِق َعَصاَؾ َفِإَذا ِ َي تَػْلَسُف َدا أيَِْفُكوفَ َوَأْوَ يػْ
 :الربع الاابع

َلًة َوأَْمَْمَناَ ا ِبَعْشرٍ   .(ٕٗٔ...)َوَواَعجْلَ  ُدوَسى َثاَلِثنَي لَيػْ
 :الربع الثادة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗ٘ 

نْػَيا َ َاَنًة َويف اْةَِخرَِة ِإ َّ ُ جْلَ  إِ   .(ٙ٘ٔ...)لَْيكَ َواْكُتْب لََنا يف َ ِ ِا الجلُّ
 :الربع التاسع

 .(ٔٚٔ...)َوِإْذ نَػتَػْسَنا اجْلََبَ  فَػْوقَػُهْه َكأَنَُّه َُلَّةٌ 
 :الربع العاشر

 .(ٛٛٔ...)ُقْ  اَل أَْدِلُك لِنَػْفِاي نَػْفًعا َواَل َضرِّا ِإالَّ َدا َشاَء الَُّ 
 سورة األعراف: أرابعضبط بداايت 

 (. عادإىل وصرؼ  أخ ) 
 (. وعجٌل دكتوب يالو  قاؿ ادلأل) 
 (. ءتنفساجلب   )

 أَنَزْلنَػػػااُ  ِكتَػػابٌ  ) ( ِإلَْيػػػكَ  أُنػػزِؿَ  ِكتَػػػابٌ  )اضػػػبط دواضػػع  / ٜٔٓٔسػػلاؿ رقػػه 
 ؟.( ِإلَْيكَ 

 -ادلواضع  ي: / ٜٔٓٔاجلواب رقه 

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ين ىن

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىهمهٱُّٱ -ٕ
 ,إبراَيه َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  الضبط /
 أَنزَْلنَػػااُ  ِكتَػػابٌ وبجلاءػػة سػػورة إبػػرا يه )   ( إِلَْيػػكَ  أُنػػزِؿَ  ِكتَػػابٌ  ) بجلاءػػة سػػورة العػػراؼ

، ادلتػػأخر للموضػػع الػػزايدة قاعػػجلةعلػػى  ونضػػبطها(  جي(: يف سػػورة إبػػرا يه )  إِلَْيػػكَ 
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع علػػى يه  إبػػرا  ػػاء( دػػع  جيدػػة )  اذلػػاءوأءضػػاً نػػربط 

 .دع  رؼ دة اسه الاورةادلتشابه 
( وبعػػػػػػػػجل ا يف إبػػػػػػػػرا يه   جن يم ىم مم خم حمبعػػػػػػػػجل ا يف العػػػػػػػػراؼ ) 



 ٕٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

دػػػػػػة  الػػػػػػالـ( قبلػػػػػػه  خم حمدػػػػػػة )  الفػػػػػػاء(: ٰر ٰذ  يي ىي مي خي)
 فػػػاء( دػػع  خم حمدػػة ) الفػػاء، وأءضػػاً اربػػط قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػػى خي)

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى  ؼالعرا
بػػ ا الصػػػيغة يف العػػػراؼ وابقػػي دواضػػػع السػػػرآف  الو يػػػجلة(  يل ىل)  حظــة /مال
 (.ٖٙٚٔ( وقجل ُت ضبطها يف   ا اجلزء الالاؿ )جي يه)

 أو(  الكتػػاب)  احلػػروؼ ادلسطعػػة يف أوائػ  الاػػور أييت بعػػجل ا لفػػظ(  أدلػػص)  فائـدة /
 العػراؼ ودثالػه ( الكتػاب) إف كاف ادلسطع ثالثػة أ ػرؼ فػأكثر فعنػجل ا أييت( السرآف)
ص )  ودثالػػه(  السػػرآف)  وإف كػػاف ادلسطػػع  ػػرفني فأقػػ  فعنػػجل ا أييت(  أدلػػص كتػػاب) 

 .ابستثناء احلواديه، فادليه عة  رفني عنجل ه (والسرآف
 (؟. ؾَ َصجْلرَ  – ؾَ َصجْلرُ  – َصجْلِرؾَ  اضبط دواضع ) / ٕٜٓٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كما ءلي: / ٕٜٓٔاجلواب رقه 

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ين ىن

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّٱ -ٕ
ِد َّ  خم حم جم هل مل خل حلجل مك لك خكحك جك  مق حق مف َ. 

 .احلجر َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱ -ٖ
 .الرشح َّ مس خس حس جس مخ ُّٱ -ٗ

  الضبط /
 .(مموقبلها  رؼ جر ) الو يجلةو ي  دكاورة الراء ( ىم )العراؼ يف  -ٔ
: ودضمودة ادلوضعنيلضيق يف وقبلها ا دضمودة الراء(  نئيف  ود واحلجر )  -ٕ

 (. مئ - مظ) 
( وقبلها  خس)  و يجلةو ي  دفتو ة براءوأخ ا يف أتت يف بجلاءة سورة الشرح  -ٖ

 .دفتو ةك  الكلمات 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٚ 

 (؟. َوِذْكَرى لِْلُمْلِدِننيَ  اضبط دواضع ) / ٖٜٓٔسلاؿ رقه 
 – عػراؼيف الاػور ) ال دػر ف(  َوذِْكَرى لِْلُمْلِدِننيَ  ) وردت / ٖٜٓٔاجلواب رقه 

 -:(  ود

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱ -ٔ
 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين

 .األعراف َّ  َّ ٍّ
 نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّٱ -ٕ

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
ِد َّ يث ىث َ. 

  الضبط /
دوضػع العػػراؼ يف بجلاءػػة الاػػورة، ودوضػػع  ػػود يف أخػػر الاػػورة فاجعلهػػا عالدػػة  -ٔ

 لك.
دػة  اذلمزة(:  جه( وبعجل ا يف  ود )  يه ىه مه جهعراؼ ) بعجل ا يف ال -ٕ

 الرتتيػػػػػػػب قاعػػػػػػػجلة( علػػػػػػػى  يت ىت نت متدػػػػػػػة )  الػػػػػػػواو( قبػػػػػػػ  جه)
 .اذلجائي
ػػػػة رَّبُِّكػػػػهْ  اتَِّبُعػػػػواْ  دواضػػػػع )اضػػػػبط  / ٜٗٓٔسػػػػلاؿ رقػػػػه   ( َدػػػػا أُنػػػػزَِؿ ِإلَػػػػْيُكه دِّ

 .؟( َدا أُنزَِؿ ِإلَْيُكه دِّة رَّبُِّكه َأْ َاةَ  َواتَِّبُعوا العراؼ )
 -ادلواضع  ي: / ٜٗٓٔاجلواب رقه 

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  َّ ٍّ

 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٕ
 .الزمر َّ جل مك لك خك

  الضبط /



 ٕٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ونضػػػبطهما ( جع )وزايدة كلمػػػة   ( مظدػػػة كلمػػػة )  الػػػواويف الزدػػػر بػػػزايدة  -ٔ
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى 

 خيدػة )  الػالـو  الػواو( نػربط  ٰذ يي ىي مي خيبعجل ا يف العراؼ )  -ٕ
(، وبعػػجل ا يف  أقصػػجل بػػه ادلوضػػع الوؿ)  وؿدػػة أ الػػالـو  الػػواو( دػػع  مي

 نػػػوف( دػػػع  خفدػػػة )  النػػػوف( نػػػربط  حك  جك مق حق مف خفالزدػػػر ) 
 .قاعجلة ادلوضع الوؿ والثاين( على  أقصجل به ادلوضع الثايني ) نػث

 (؟.َأْولَِياء ُدوِف الَِّ  ِدة) (لَِياءَأوْ  ُدوِنهِ  ِدة)اضبط دواضع  / ٜٗٓٔسلاؿ رقه 
بػ ا الصػػيغة  ( َأْولِيَػػاء ُدونِػهِ  ِدػػة ) الصػ  يف السػػرآف أف تػرد / ٜٗٓٔاجلػواب رقػػه 
الشػػػػػورى  –الزدػػػػر  –الرعػػػػػجل  –يف الاػػػػػور ) العػػػػراؼ  سػػػػػت دػػػػرات  يػػػػع تكػػػػررت

 -:( ال ساؼ -دوضعاف

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  َّ ٍّ

 ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٕ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن
 .الرعد َّ مب خب حب

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث  ٱُّٱ -ٖ
 ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 .الزمر َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي

 .الشِرى َّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت ٱُّٱ -ٗ
 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ ٱُّٱ -٘

 .الشِرى َّ مغ جغ
  يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٙ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٗ 

 .األخلاف َّ زن رن مم ام
  / مالحظة

عػػػجلا دوضػػػع  (  نت - زثيف كػػػ  ادلواضػػػع جػػػاء قبلهػػػا دصػػػجلر دػػػة االْػػػاذ ) 
فاجعلهػا عالدػة  ( الفاء يف اسه الاورتنياذلمزة و  اشرتؾ  ريف)  ؼوال سا ؼالعرا
 والشورى أتت يف بجلاءة الاورة فانتبه اي لبيب. ريف العراؼ والزد .لك.
 -اجلاثية (: –يف الاور ) العنكبوت  درتني( فوردت فسط  َأْولَِياء ُدوِف الَِّ  ِدةأدا ) 

 ىثنث مث  زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ -ٔ
 .امعٌكبِت َّ يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث

 مسحص خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت ختحت جت هب ٱُّٱ -ٕ
 .اجلاثية َّ حض جض مص خص

 / الضبط
، وبػا نعلػه أنػه يف غػ   ػاتني قاعجلة الضػبط ابحلصػرعلى  ادلوضعني  ءة  نضبطو 

 (. َأْولَِياء ُدونِهِ  ِدةالاورتني أتت ) 
 (؟. تَػَتَ كَُّروف – َتَ كَُّروفَ  قَِلياًل دَّا اضبط دواضع ) / ٜ٘ٓٔسلاؿ رقه 

 تكػػػررت ( وفَ تَػػػَ كَّرُ  قَلِػػػياًل دَّػػػا ) الصػػػ  يف السػػػرآف أف تػػػرد / ٜ٘ٓٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -:( احلاقة -النم   –يف الاور ) العراؼ  ثالث درات

 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  َّ ٍّ

 حصمس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٕ
 .انلىل َّ مظ حط مض خض حضجض مص  خص

 .احلاكة َّ رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٖ
 خس ُّٱٱ(:ٛ٘فر اةءػػة)فػػوردت دػرة وا ػػجلة فسػػط ي سػورة غػػا ( تَػتَػػ َكَُّروف َقلِػػياًل دَّػا أدػا )
 مع جع مظحط مض خض  حض جض مص خص حص مس



 ٖٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اغفر َّ  مغ جغ
قاعجلة الزايدة على  التاءزايدة  نضبطو ي ادلوضع الخ  يف ترتيب الاور ل ا  

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  نضبطه، وأءضا للموضع ادلتأخر
 فائدة /

 -:( يد. ااـ  النعيم ) دا الفرؽ بني ت ّّكروف وت ّكروف وتت كروف؟
االخػتالؼ يف ادلعػىن أنػه دلػػا أتيت تَػتَػ َكَُّروَف تكػوف داػا ة التأدػػ  أوسػع و ػ ا دثػػاؿ 

ُه قَػْوُدُه قَػاَؿ َأُرَػاجُّويّنِ يف الَِّ َوقَػجْل َ ػجَلاِف َواَل َأَخػاُؼ َدػا ُتْشػرُِكوَف  يف قوله تعاىل ) َوَ اجَّ
ًئا َوِسػػَع َر ِّ ُكػػ ﴾ النعػػاـ( ٓٛ  تَػتَػػ َكَُّروفَ  َّ َشػػْيٍء ِعْلًمػػا أَفَػػاَل بِػػِه ِإالَّ أَْف َءَشػػاَء َر ِّ َشػػيػْ

قبلها كاف الكػالـ عػة النظػر يف آايت هللا يف الكػوف و ػ ا ر  مث  ػ ا ر  مث  ػ ا ر  
 أدور رتاج إىل طوؿ زدة.

صلػجل أف ادلاػألة  -ابلتشجلءجل على الػ اؿ -ولكة عنجلدا أنيت إىل ت ّكروف أو ت ّّكروف
اتَِّبُعوا َدا أُْنزَِؿ إِلَْيُكْه ِدْة  دة هللا عز وج  أيدر ه بتنفي  ا دث  )دنحصرة إدا يف أوادر 

﴾ العػراؼ( الدػر أييت أو تسرءػر ٖ  َت َكَُّروفَ رَبُِّكْه َواَل تَػتَِّبُعوا ِدْة ُدونِِه َأْولَِياَء َقِلياًل َدا 
الػػيت يف  فادلاػػألة دنحصػػرة رلتػػزأة ال رتػػاج إىل طػػوؿ الوقػػت الػػ ي ا تاجتػػه التػػأدالت

 خلق الاموات والرض و  ا ر  و  ا ر  إىل آخرا يف قصة إبرا يهِ عليه الاالـ. 
وأدا التشجلءجل على ال اؿ فهو للتأكيػجل وقلنػا كػ  دػا قػرأا  فػص تػ ّكروف قػرأا  فػع 

ابلتشػػػجلءجل علػػػى  -وورش تػػػ ّّكروف ابلتشػػػجلءجل علػػػى الػػػ اؿ وأمجعػػػوا علػػػى قػػػراءة ءػػػ ّّكروف
 شجلءجل ففيها دعىن التأكيجل دلا أتيت. يع دا وردت ابلت -ال اؿ

ة قَػْرءَػٍة َأْ َلْكَناَ ػا اضبط دواضع ) / ٜٙٓٔسلاؿ رقه  وََكػْه َأْ َلْكنَػا  ) ( وََكه دِّ
 ؟.( ِدة قَػْرَءةٍ 

 -ادلواضع  ي: / ٜٙٓٔاجلواب رقه 

 .األعراف َّ زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٔ
  حض جض مص خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٕ

 .صصامل َّ جغ مع جع مظ حطمض خض



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٔ 

  الضبط /
 .قجلـ السرءة يف العراؼ وأخر ا يف السصص -ٔ
: إذ أف الاػياؽ ال ْيكػة أف تكػوف ابلتأد  للمعىن(  رئكلمة )   ونضبطها -ٕ

(، وأتخػػػػرت يف  ّٰ ِّ( فانػػػػه ال ءاػػػػتسيه لػػػ ا تسػػػػجلدت ) ّٰ ِّقبػػػ  ) 
 ( اليت أتت قبلها. محالسصص ل ا  سبت )

ػػػة قَػْرءَػػػٍة أَْ َلْكَناَ ػػػايغة ) الاػػػلاؿ التػػػايل كيػػػف أنػػػه دائمػػػا أتيت بػػػ ا الصػػػالحـــظ  ( يف  دِّ
 السرآف الكرمي.
ة قَػْرَءٍة َأْ َلْكَناَ ا ) أءة وردت / ٜٚٓٔسلاؿ رقه   (؟. دِّ

ػػػػة قَػْرءَػػػػٍة أَْ َلْكَناَ ػػػػا ) وردت / ٜٚٓٔاجلػػػػواب رقػػػػه  يف الاػػػػور  ثػػػػالث دػػػػرات(  دِّ
 -:والنبياء واحلج سورتني دتاليتني (احلج -النبياء  –العراؼ )

 .األعراف َّ زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٔ
 .األًبياء َّ زن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك ُّٱ -ٕ
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ٱُّٱ -ٖ

 .احلج َّ مص خص حص مس
 مالحظة /
 زب ٱُّٱٱ(:ٜ٘( يف االءػة ) قَػْرءَػٍة أَْ َلْكَناَ ػا َعَلىدة النبياء أتت )  الثاينيف ادلوضع 

 ب ا الصيغة. الو يجلةو ي  َّ مت زت رت يب ىب  نب مب

 (؟. َلُْسَنا بَػَيا ً  اضبط دواضع ) / ٜٛٓٔرقه  سلاؿ
 -:كالمها يف العراؼ در ف(  لَُْسَنا بَػَيا ً  ) وردت / ٜٛٓٔاجلواب رقه 

 .األعراف َّ زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
دػػػػػة  فػػػػػاءال(:  مي)  الثػػػػػاين( وقبلهػػػػػا يف  زئ ) الوؿادلوضػػػػػع يف  قبلهػػػػػا -ٔ



 ٕٖٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .قاعجلة الرتءب اذلجائي( على  ميدة )  الياء( قب  زئ)
(:  ٰر ٰذ ) الثػػػػػاين( وبعػػػػجل ا يف  رب يئ ىئ)  الوؿبعػػػػجل ا يف ادلوضػػػػع  -ٕ

 .قاعجلة الرتءب اذلجائي( على  ٰذدة )  الواو( قب   ىئدة )  اذلمزة
ٱ:(ٜٛدة العراؼ اةءة ) ثف( يف دوضع  ُضًحى لَُْسَناجاءت )  مالحظة /

نال ظ أ ا  َّنئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱُّٱ
 ابلواو الثانيةويف  ابلفاء(  يه)  الوىل: يف ( حي جي يهأتت بعجل آءة ) 

( ٰر ٰذ، وُختمت الوىل )الرتتيب اذلجائي قاعجلةعلى  ونضبطها( ٌّ)
( مئدة ) الياء( قب   ٰردة )  النوف(:  مئ زئ)  الثانيةوُختمت 

 . وضعنيادل( دة  زئ، طبعا بعجل كلمة ) قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى 

 فَػػاِعِلنيَ  – َخػػاِطِئنيَ  – ََػػاِلِمنيَ  ِإ َّ ُكنَّػػا )اضػػبط دواضػػع  / ٜٜٓٔسػػلاؿ رقػػه 
 (؟. طَاِغنيَ  – ُدْرِسِلنيَ  – ُدنِ رِءةَ  – َغاِوءةَ  –

 ػػػػي الصػػػػيغة الكثػػػػر الػػػػيت وردت يف  ( ََػػػػاِلِمنيَ  ِإ َّ ُكنَّػػػػا ) / ٜٜٓٔاجلػػػػواب رقػػػػه 
 ادلوضػعالسلػه  – دوضػعافالنبيػاء  –عراؼ يف الاور ) ال أربع درات السرآف، تكررت

 -:( الوؿ

 .األعراف َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٔ
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ -ٕ

 .األًبياء َّ نب مب
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من ُّٱ -ٖ

  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي
 .األًبياء َّ رت  يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ

 .املنه َّ نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٗ
  / الضبط

( واربطهػا دػع   يهأتػت )  الثاينعجلا ادلوضع  ( ٍّ ) مجيع ادلواضع جاء قبلها -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٗ 

 ( اليت أتت يف بجلاءة اةءة. منكلمة ) 
 (. مم ام( بعجل السوؿ ويف السله )  َّالنبياء جاء قبلها )  دوضعي -ٕ
 الثػػػػػػاينوبعػػػػػػجل ا يف  ( ىئ  نئ مئ زئ دػػػػػػة النبيػػػػػاء ) الوؿبعػػػػػجل ادلوضػػػػػػع  -ٖ

دػػػػػة  الػػػػػواوقبػػػػػ  (  زئدػػػػػة )  الفػػػػػاء(: ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي)
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على يي)

فػوردت   ( طَػاِغنيَ  – ُدْرِسػِلنيَ  – ُدنػِ رِءةَ  – َغػاِوءةَ  – فَػاِعِلنيَ  - َخاِطِئنيَ  ِإ َّ ُكنَّاأدا ) 
 -يف السرآف الكرمي وكما ءلي: درة وا جلةك  صيغة دنها 

ِشف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ٱُّٱ -ٔ  .ي

 زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ
 .األًبياء َّ زب  رب يئ ىئ نئمئ

 .الصافات َّ رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٖ

 .ادلخان َّ ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم ٱُّٱ -ٗ

 .ادلخان َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي ُّٱ -٘

 .املنه َّ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
 ( و ه إخوة ءوسف. ٌّ ٰى ٰريف سورة ءوسف )  -ٔ
( رب يئ ىئ" أخر صفحة دة الاورة " ) ادلوضع الثالعيف سورة النبياء   -ٕ

 فع  اىل هللا سبحانه وتعاىل ءـو ءطوي الاماء كطي الاج  للكتب.ءعود ال
 (.مت( و  ا واضحة لنه أتى قبلها كلمة )يت ىت نتيف الصافات ) -ٖ
:  (ٰر ٰذ يي) الثػػػػاين( و  من خن حن)  الوؿيف الػػػػجلخاف ادلوضػػػػع  -ٗ

 رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ ( درتبطػػػػػة ِبػػػػػا بعػػػػػػجل ا ٰركلمػػػػػة ) 
 .لوؿاادلوضع ( أتت يف  من تعله أف كلمة ) وبا  َّ مئ زئ

ٱَّ نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ( قبلهػػػػػػػا آبءتػػػػػػػني  حئ جئ ييويف السلػػػػػػػه )  -٘



 ٖٗٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .الطغيافءسود إىل  الظلهواعله أف 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗ٘ 

الَّػػِ ءَة أُْرِسػػَ  ِإلَػػْيِهْه َولََنْاػػأََلةَّ  فَػَلَنْاػػأََلةَّ  دواضػػع )اضػػبط  / ٜٓٔٔسػػلاؿ رقػػه 
ا َغػػػػػػػػػػػكئِِبنَي َعلَػػػػػػػػػػػْيِهه ِبِعْلػػػػػػػػػػػٍه َوَدػػػػػػػػػػػا ُكنَّػػػػػػػػػػػ فَػَلنَػُسصَّػػػػػػػػػػػةَّ  {ٙ العػػػػػػػػػػػراؼ/اْلُمْرَسػػػػػػػػػػػِلنَي 
 (؟.{ٚ العراؼ/

ٱ-َيجلث لبس يف بجلاءة   ا اةايت أءهما قب  الخرى: / ٜٓٔٔاجلواب رقه 

  الضبط /
 قب   ( فَػَلَنْاأََلةَّ )  الاني :( فَػَلنَػُسصَّةَّ )  الثاينادلوضع  ، ( فَػَلَنْاأََلةَّ )  الوؿادلوضع 
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  فَػَلنَػُسصَّةَّ )  الصاد

 (؟. ءَػْوَدِئٍ  احلَْقُّ  اضبط دواضع ) / ٜٔٔٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػػػػور ) العػػػػراؼ  دػػػػر ف(  ءَػْوَدئِػػػػٍ  احْلَػػػػقُّ  ) وردت / ٜٔٔٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -:( الفرقاف

 .األعراف َّ زي ري  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام ٱُّٱ -ٔ
 .امفركان َّ ىل مل يك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف ُّٱ -ٕ

  الضبط /
( نربطهما على قاعجلة ادلوافسػة  ىن  -  اموبعجل ا الوزف ) يف العراؼ  قبلها

 .(ىفواجملاورة، ويف الفرقاف )
َفَمػػػػػة ثَػُسلَػػػػػْت َدَوازِءنُػػػػػُه َفُأْولَئِػػػػػَك ُ ػػػػػُه  اضػػػػػبط دواضػػػػػع ) / ٕٜٔٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه 

 ؟.ودا جاء بعجل ا ( اْلُمْفِلُحوفَ 
 -ادلواضع  ي: / ٕٜٔٔاجلواب رقه 

 ري  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام ٱُّٱ -ٔ
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي
 .٩ – ٨عراف/ األ َّ خب حب جب

 حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ -ٕ



 ٖٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .١٠٣ – ١٠٢املؤوٌِن/  َّ مم خم  حم جم هل مل خل
  الضبط /

 جموبعػػػػػػجل ا يف ادللدنػػػػػػوف )  (حب جب هئ مئبعػػػػػجل ا يف العػػػػػػراؼ )

 قاعػػػػػجلة( علػػػػػى  جمدػػػػػة )  الفػػػػػاء( قبػػػػػ   هئ مئدػػػػػة )  البػػػػػاء(:  خم  حم
 .اذلجائي الرتتيب

 ىث  نث  ٱُّٱٱا و ي سورة سهلة:اختلفت الصيغة يف سورة السارعة فانتبه ذل مالحظة /
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
 ، فانتبه اي لبيب.٩ – ٦املارعة/  َّ رن  مم

 َكػػانُوا ِبَػػا ) ( ِءظِْلُمػػوفَ  ِبَػػا َكػػانُواْ آِباَيتِنَػػا )اضػػبط دواضػػع  / ٖٜٔٔسػػلاؿ رقػػه 
 ؟.( جَيَْحجُلوفَ  آِباَيتَِنا

 -ادلواضع  ي: / ٖٜٔٔاجلواب رقه 

 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ خب حب

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض  خض حض ٱُّٱ -ٕ
 .فصنت َّ  جك مق

  الضبط /
َفَمػا َكػاَف َدْعػَواُ ْه ِإْذ  ) (: ََػاِلِمنياةءػة اخلاداػة أتػت كلمػة )  يف العػراؼ قبلها -ٔ

(، حبفنربطهػػا دػػع كلمػػة ) ( ََػػاِلِمنياُلوْا ِإ َّ ُكنَّػػا َجػػاءُ ْه لَُْسػػَنا ِإالَّ أَف قَػػ
( والػيت  خض)  اجلػيه( ال ظ دوراف  ػرؼ  مقورة فصلت ) ويف س
 قاعػػجلة( علػػى  مق)  جػػيهيف نفػػس اةءػػة فنربطهػػا دػػع  دػػرتنيوردت 
 .واجملاورة ادلوافسة

ال ػػظ أنػػه مل ءػػرد  ػػػرؼ اجلػػيه أبػػجلا يف آءػػة العػػػراؼ: فاجعلهػػا عالدػػة لػػك أ ػػػا  -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٚ 

دػة  الجلاؿ( يف فصلت، و  مق(، بينما أتت )  حبُختمت بػػ ) 
 .الساعجلة التجوءجلءة دة سلرج وا جل  اب تة فصلد التاء( و مق)
 ( دة   ا اجلزء.ٖٙٚٔ( راجع الالاؿ ) مقدلعرفة دواضع )  مالحظة /

 (؟. َدكَّنَّاُ هْ  َوَلَسجلْ  )(  َدكَّنَّاُكهْ  َوَلَسجلْ ) دواضع اضبط  / ٜٗٔٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كما ءلي: / ٜٗٔٔاجلواب رقه 

 جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱ -ٔ
 .ألعرافا َّ  جخ مح

 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ -ٕ
 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح
 .األخلاف َّ جغ مع جع مظ حط مض خض

  الضبط /
دػة  الكاؼ(:  حبيف ال ساؼ )  ابذلاءو  ( هب يف العراؼ ) ابلكاؼ -ٔ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  حبدة )  اذلاء( قب  هب)
 اؼر العراء ( دع  حتدة كلمة ) الراء ( نربط  حت جتيف العراؼ )  بعجل ا -ٕ

، قاعػػجلة ربػػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػػرؼ دػػة اسػػه الاػػػورةعلػػى 
 هب مب خبوبضػػبط دوضػػع العػػراؼ ءضػػبط اةخػػر الػػ ي جػػاء بعػػجلا ) 

 (. جت
( وبػػ ا تكػػوف قػػجل وردت  هبيف نفػػس آءػػة ال سػػاؼ وردت كلمػػة )   مالحظــة /

 يف ) العراؼ وال ساؼ (. درتني
 ؟.يف السرآف الكرمي ( قَِلياًل دَّا َتْشُكُروفَ  ) كه درة وردت / ٜ٘ٔٔسلاؿ رقه 

يف الاػػػػػػور  أربػػػػػع دػػػػػرات(  َقلِػػػػػياًل دَّػػػػػػا َتْشػػػػػُكُروفَ  ) وردت / ٜ٘ٔٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 عػػػرؼ)  :ابجلملػػػة اانشػػػائية ونضػػػبطها (ادللػػػك -الاػػػججلة  –ادللدنػػػوف  –العػػػراؼ )



 ٖٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 -(: لكادل( دع دراعاة اختالؼ تشكي  كلمة )  ادللدنوف الػَمِلك فاججلوا له

 جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  جخ مح

 .املؤوٌِن َّ يب ىب نب مب ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٕ
 مض  خض جضحض مص خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٖ

 .الصجدة َّ مظ حط
 خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك ٱُّٱ -ٗ

 .املنم َّ جن مم
  الضبط /

فاجعلهػػػا عالدػػػة  ( جض مص خص حص ) يف كػػػ  ادلواضػػػع جػػػاء قبلهػػػا -ٔ
وتػ كرا أنػه يف أوؿ صػفحة دػة ؿ يف سػورة العػراؼ ) لك، عػجلا ادلوضػع الو 

 .(الاورة 
 ( قبلهػػا يف ادللدنػػوف ووافسػػت الػػ ي جػػاء بعػػجل ا دػػة اةايت الػػيت بػػجلأت بػػػ  رئ)  -ٕ

الَّػػِ ي َُيْيِػػي  َوُ ػػوَ  ٜٚالَّػػِ ي َذرََأُكػػْه يف اْلَْرِض َوإِلَْيػػِه ُرَْشػػُروَف  َوُ ػػوَ (: ) رئ)
(، بينمػا يف سػورة ادللػك  ِٓٛ  َوالنػََّهػاِر أَفَػاَل تَػْعِسلُػوَف َوُْيِيُت َوَلُه اْخػِتاَلُؼ اللَّْيػ

َذرََأُكػػْه يف اْلَْرِض َوإِلَْيػػِه  ُ ػػَو الَّػػِ ي قُػػ ْ ( بعػػجل ا: )  حك( لنػػه تكػػررت ) حك)
َػػا اْلِعْلػػُه  قُػػ ْ  َٕ٘وءَػُسولُػػوَف َدػػَ  َ ػػَ ا اْلَوْعػػجُل ِإف ُكنػػُتْه َصػػاِدِقنَي  ُٕٗرَْشػػُروَف  ِإ َّ
َا أََ  نَِ ءٌر دُِّبنٌي ِعنجَل الَِّ   (.ٕٙ َوِإ َّ

 الػػػػػزايدة قاعػػػػػجلةعلػػػػػى  ونضػػػػػبطها( يف ادللػػػػػك:  مك( يف ادللدنػػػػػوف و )  مئ)  -ٖ
 .ادلتأخر للموضع
خطػػاب رب العػػزة وجػػواب ضػػبط دوضػػع التشػػابه يف ) ا / ٜٙٔٔسػػلاؿ رقػػه 
 ؟.( ابليس وطردا

 -ادلواضع كما ءلي: / ٜٙٔٔاجلواب رقه 
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ٍر َوَخَلْستَػُه ِدػة  ِإْذ أََدْرُتكَ  َتْاُججلَ  َأالَّ  َدا َدنَػَعكَ َقاَؿ  -ٔ ْنػُه َخَلْستَػِ  ِدػة  َّ ٌر دِّ َقاَؿ أَ َْ َخيػْ
َهػػا َفَمػػا َءُكػػوُف لَػػَك أَف  فَػػاْ ِبطْ قَػػاَؿ  {ٕٔ العػػراؼ/ِطػػنٍي  ػػرَ ِدنػْ ِفيَهػػا فَػػاْخرُْج  تَػَتَكبػَّ

َعثُػػػػػػػػػوفَ قَػػػػػػػػػاَؿ أَنِظػػػػػػػػػْرين ِإىَل ءَػػػػػػػػػػ {ٖٔ العػػػػػػػػػراؼ/ الصَّػػػػػػػػػاِغرِءةَ إِنَّػػػػػػػػػَك ِدػػػػػػػػػَة   ْوـِ ءُػبػْ
نظَػػػرِءةَ  {ٗٔ العػػػراؼ/

ُ
 أَْغػػػَوءْػَتِ   ِبَمػػػافَ قَػػػاَؿ  {٘ٔ العػػػراؼ/ قَػػػاَؿ إِنَّػػػَك ِدػػػَة ادل

ُعجَلفَّ  ة بَػنْيِ أَْءجِلءِهْه َوِدػْة  {ٙٔ العراؼ/ ِصرَاَطَك اْلُمْاَتِسيهَ  ذَلُهْ  َلقػْ مثَّ ةتِيَػنػَُّهه دِّ
ََِجُل َأْكثَػَرُ ْه َشاِكرِءَة َخْلِفِهْه َوَعْة أَْْيَاِ ِْه َوَعة مَشَكئِ  َقاَؿ  {ٚٔ العراؼ/ِلِهْه َواَل 

ُهْه َلْدػػػػألفَّ َجَهػػػنََّه ِدػػػػنُكْه َأمْجَعِػػػػنَي  َهػػػػا َدػػػْ ُؤوًدا دَّػػػػجْلُ ورًا لََّمػػػة تَِبَعػػػػَك ِدػػػنػْ اْخػػػرُْج ِدنػْ
  {.ٛٔ العراؼ/

ػػػػاِججِلءةَ  َأالَّ  َدػػػا لَػػػػكَ  اَي إِْبلِػػػيسُ قَػػػاَؿ  -ٕ ملَْ َأُكػػػػة قَػػػاَؿ  {ٕٖ احلجػػػر/ َتُكػػػوَف َدػػػَع الاَّ
ػػْة َزَػػٍإ دَّْاػػُنوٍف  َْسػػُججَل لَِبَشػػٍر َخَلْستَػػُه ِدػػة َصْلَصػػاٍؿ دِّ قَػػاَؿ فَػػاْخرُْج  {ٖٖ احلجػػر/لِّ

َها َفِإنََّك َرِجيهٌ   {ٖ٘ احلجػر/ ِإىَل ءَػػْوـِ الػجلِّءةِ  اللَّْعَنةَ َوِإفَّ َعَلْيَك  {ٖٗ احلجر/ ِدنػْ
 قَػػػػاَؿ َفِإنَّػػػػَك ِدػػػػَة اْلُمنظَػػػػرِءةَ  {ٖٙ احلجػػػػر/ َعثُػػػػوفَ قَػػػػاَؿ َربِّ فَػػػػأَنِظْرين ِإىَل ءَػػػػػْوـِ ءُػبػْ 

 أَْغػػػػَوءْػَتِ   َربِّ ِبَػػػػك قَػػػػاؿَ  {ٖٛ احلجػػػػر/ِإىَل ءَػػػػوـِ اْلَوْقػػػػِت اْلَمْعلُػػػػوـِ  {ٖٚ احلجػػػػر/
ُهُه  {ٜٖ احلجػػػػػػر/ َأمْجَعِػػػػػػنيَ  ُلْغػػػػػػوِءَػنػَُّههْ وَ يف اَلْرِض  ذَلُػػػػػػهْ  ُلزَءِّػػػػػَنةَّ  ِإالَّ ِعبَػػػػػػاَدَؾ ِدػػػػػػنػْ

ِإفَّ  {ٔٗ احلجػػػر/ قَػػػاَؿ َ ػػػَ ا ِصػػػرَاٌط َعلَػػػيَّ ُدْاػػػَتِسيهٌ  {ٓٗ احلجػػػر/ نيَ اْلُمْاَلِصػػػ
َوِإفَّ  {ٕٗ احلجػر/ِعَباِدي لَْيَس لَػَك َعلَػْيِهْه ُسػْلطَاٌف ِإالَّ َدػِة اتػَّبَػَعػَك ِدػَة اْلغَػاِوءَة 

َعُة أَبْػػػَواٍب لُِّكػػ ِّ ابَ  {ٖٗ احلجػػر/َجَهػػنََّه َلَمْوِعػػجُلُ ْه َأمْجَعِػػنَي  ُهْه ُجػػْزٌء ذَلَػػا َسػػبػْ ػػنػْ ٍب دِّ
 {.ٗٗ احلجر/دَّْسُاوـٌ 

ـْ ُكنػػَت ِدػػَة  َأْسػػَتْكبَػْرتَ  بِيَػػجَليَّ ِلَمػػا َخَلْسػػُت  َتْاػػُججلَ  أَف َدػػا َدنَػَعػػكَ  اَي إِْبلِػػيسُ قَػػاَؿ  -ٖ َأ
ٍر َوَخَلْستَػػػػػػُه ِدػػػػػػة ِطػػػػػػنٍي  {٘ٚ ص/ اْلَعػػػػػػاِلنيَ  ْنػػػػػػُه َخَلْستَػػػػػػِ  ِدػػػػػػة  َّ ػػػػػػٌر دِّ قَػػػػػػاَؿ أََ  َخيػْ
َها َفِإنَّػَك َرِجػيهٌ َقاَؿ َفاخْ  {ٙٚ ص/ ِإىَل ءَػػْوـِ  َلْعنَػيِت َوِإفَّ َعَلْيػَك  {ٚٚ ص/ رُْج ِدنػْ
َعثُػوفَ  {ٛٚ ص/ الجلِّءةِ  قَػاَؿ َفِإنَّػَك ِدػَة  {ٜٚ ص/ َقاَؿ َربِّ فَػأَنِظْرين ِإىَل ءَػػْوـِ ءُػبػْ
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 َلُْغوِءَػنػَُّههْ  ِبِعزَِّتكَ فَ  َقاؿَ  {ٔٛ ص/ ِإىَل ءَػْوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ  {ٓٛ ص/ اْلُمنَظرِءةَ 
ُهُه اْلُمْاَلِصػػنيَ  {ٕٛ ص/ َأمْجَعِػػنيَ  قَػػاَؿ فَػػاحلَْقُّ َواحْلَػػقَّ  {ٖٛ ص/ ِإالَّ ِعبَػػاَدَؾ ِدػػنػْ
ُهْه َأمْجَِعنَي  {ٗٛ ص/ أَُقوؿُ   {.٘ٛ ص/َلَْدأَلَفَّ َجَهنََّه ِدنَك َوشلَّة تَِبَعَك ِدنػْ
 / الضبط

و  احلجػػروجػػاءت يف  ( اَي إِْبلِػػيسُ  الػػيت مل ءسػػ  فيهػػا ) الو يػػجلة العػػراؼيف سػػورة  -ٔ
كما   بسلة الرتكيب اللفظيدشهورة  العراؼ، وكما  و دعلـو لجلءكه أف سورة ص

اَي لكػػة بعػػجل كلمػػة )  صوجػػاءت أءضػػا يف  ( َدػػا َدنَػَعػػكَ سػػيأيت دعنػػا، بػػ  قػػاؿ ) 
 (.إِْبِليُس 

ْنػُه َخَلْستَػِ  ِدػة  قَػاؿَ  ِإْذ أََدْرتُػكَ  َتْاػُججلَ  َأالَّ  َدا َدنَػَعػكَ ) َقاَؿ  العراؼيف  -ٕ ػٌر دِّ أَ َْ َخيػْ
ٍر َوَخَلْستَػػػػُه ِدػػػػة ِطػػػػنٍي (، ويف   َدػػػػعَ َتُكػػػػوَف  َأالَّ  َدػػػػا لَػػػػكَ  اَي إِْبلِػػػػيسُ قَػػػػاَؿ  ) احلجػػػػر َّ

اِججِلءةَ  ػْة َزَػٍإ دَّْاػُنوٍف (،  * الاَّ َْسػُججَل لَِبَشػٍر َخَلْستَػُه ِدػة َصْلَصػاٍؿ دِّ َقاَؿ ملَْ َأُكػة لِّ
ـْ   َأْسػػػَتْكبَػْرتَ  بِيَػػجَليَّ ِلَمػػا َخَلْسػػُت  َتْاػػػُججلَ  أَف َدػػا َدنَػَعػػكَ   إِْبلِػػيسُ ايَ ) قَػػاَؿ  صويف  َأ

ٍر َوَخَلْستَػػُه ِدػػة ِطػػنٍي (، أنيت  *ُكنػػَت ِدػػَة اْلَعػػاِلنَي  ْنػػُه َخَلْستَػػِ  ِدػػة  َّ ػػٌر دِّ قَػػاَؿ أََ  َخيػْ
 َأالَّ  كَ َدػػػا َدنَػَعػػػ يػػػع تشػػػابت اةءتػػػاف نوعػػػا دػػػا ) قَػػػاَؿ  صو  العػػػراؼاىل  أوالً 

( اَي إِْبلِػيسُ بزايدة ) ص( اال أنه يف  َتْاُججلَ  أَف َدا َدنَػَعكَ  اَي إِْبِليسُ ( ) َقاَؿ َتْاُججَل 
( ويف َتْاػُججَل  َأالَّ )  العراؼ، ويف قاعجلة الزايدة يف ادلوضع الخ  على ونضبطها

دػػػة  الػػػالـ، أي أف قاعػػػجلة الرتتيػػػب ال ػػػجليعلػػػى  ونضػػػبطها(  َتْاػػػُججلَ  أَف)  ص
( يف  َأالَّ (، )  َأالَّ  ) إذف احلجر( أءضا يف  َأالَّ  ( و  ا ) أَفدة )  النوف( قب  الَّ أَ )

يف اسػه سػور  الػالـو  اللػف ( دػع َأالَّ  ) الـ الػفواربط بػني   احلجرويف  العراؼ
( جػاء َتْاػُججَل ( لنػه مل أتيت )  َدا َدنَػَعػكَ مل أتيت )  احلجر،، يف حجرالػو  ػأعراؼال

(،  َدنَػَعػكَ الػيت يف )  النػوفو  ادلػيهعػة  بجلالً  لك كعالدة( واعتِبا  َدعَ ا ) بجلال دنه
ػػػاِججِلءةَ ُكػػػتَ  َأالَّ ( ودعهػػػا )  كَ َدػػػا لَػػػبػػػ  اتػػػت )  ( وانتبهػػػوا اىل  ػػػرؼ  وَف َدػػػَع الاَّ
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 رابػػط دلوضػػع سػػورةكػػػػ   واجعلهػػا عالدػػة لػػك(  وفَ ُكػػتَ ( و ) َك َدػػا لَػػدػػة )  الكػػاؼ
 .احلجر
الالاؿ  نا عة الجلافع اخلارجي أي: دا الػ ي  أف تاججل{يف ص دا دنعك  فائدة /

{َيتمػ  إجػاابت دتعػجلدة  دػا دنعػك أف تاػججل    اؿ بينك وبني الاجود وأسػلوب
( نػرى أف كػ  سػلاؿ غطػى  الػة  أستكِبت أـ كنت دػة العػالني) ل ا فتح له ااجابة 

 .دة الواقع اتتم ، و  ا دة إ كاـ كتاب هللا ج  وعال
{ أسػلوب: دػا دنعػك أال، أسػلوب ال َيتمػ   ا دنعك أال تاججلد   يف العراؼ

{ونظػػ   أ  خػػ  دنػػه إال خيػارًا وا ػػجًلا يف ااجابػػة، لػػ ا كانػػت إجابػة إبلػػيس وا ػػجلة  
{ فأجػاب  دا دنعك إذ رأءتهه ضلوا أال تتبعة   ا قوؿ دوسى عليه الاالـ ذلاروف  

 {.إين خشيت أف تسوؿ   اروف عليه الاالـ 
{ دػا  دا دنعك أف تاػججل   يف ص { دا دنعك أال تاججل عراؼ يف سورة ال

ءفهه دة الالاؿ عجلـ اادتثاؿ، أ جل سػببني، سػبب داخلػي وسػبب خػارجي  {دنعك
آءة العراؼ :تاأؿ عة الابب الجلاخلي دا دنعك أال تاججل: أي دلاذا ادتنعت؟ آءة 

 .تاأؿ عة الابب اخلارجي دا دنعك أف تاججل ؟ ص:
( والػيت  ػي برتتيػب الاػور َدػا َدنَػَعػَك  -َك َدػا لَػ - َدنَػَعػكَ  َداالكلمات )  نضبط -ٖ

 .قاعجلة اختالؼ الوسط عة الطرفني ادلتشابني( على ص – احلجر – العراؼ)
ػاِججِلءةَ  َأالَّ )  احلجر( ويف  ِإْذ أََدْرُتكَ )  العراؼلجلءنا يف  -ٗ  ص( ويف  َتُكوَف َدَع الاَّ

، ونػػربط اؼر العػػ راء( دػػع  أََدْرتُػػكَ )  راء( نػػربط  بِيَػػجَليَّ ِلَمػػا َخَلْسػػُت  َتْاػػُججلَ  أَف) 
 بَِيجَليَّ ا فظ صيغتها ) ِلَما َخَلْسُت  ص، ويف احلجر جيه( دع  الاَّاِججِلءةَ )  جيه

ـْ ُكنػػَت ِدػػَة  َأْسػػَتْكبَػْرتَ  ( دػػع  بِيَػػجَليَّ واربػػط كلمػػة )  و يػػجلة(  كػػ ا  ػػي اْلَعػػاِلنَي َأ
وأءضػػػا  ػػػي ، قاعػػػجلة ادلوافسػػػة واجملػػػاورةى علػػػ( الػػػيت جػػػاءت بعػػػجل ا  َلْعنَػػػيِت كلمػػػة ) 
 ب ا الصيغة. و يجلة
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ٍر َوَخَلْستَػػُه ِدػة ِطػنيٍ )  العػراؼيف  -٘ ْنػػُه َخَلْستَػِ  ِدػة  َّ ػٌر دِّ  احلجػػر(، ويف  قَػاَؿ أَ َْ َخيػْ
َْسُججَل لَِبَشٍر َخَلْسَتُه ِدة صَ  َقاؿَ ) ْة َزٍَإ دَّْاػُنوفٍ ملَْ َأُكة لِّ اَؿ قَػ)  ص(، ويف ْلَصاٍؿ دِّ

ٍر َوَخَلْستَػػُه ِدػػة ِطػػنيٍ  ْنػػُه َخَلْستَػػِ  ِدػػة  َّ ػػٌر دِّ قاعػػجلة اخػػتالؼ  علػػىوتضػػبط (،  أََ  َخيػْ
(  ادلوضػػػع الوسػػػػط) و ػػػػو  احلجػػػر، لف دوضػػػػع الوسػػػط عػػػة الطػػػػرفني ادلتشػػػابني

 احلجػػػر( اللػػػ ءة تشػػػابا، وجػػػاء الػػػرد يف  صو  العػػػراؼ)  الطػػػرفنياختلػػػف عػػػة 
ػاِججِلءةَ  َدػعَ وَف ُكػتَ  َأالَّ َك َدػا لَػ  إِْبلِػيسُ ايَ قَػاَؿ  دتوافسا دع الاػلاؿ ) َك َدػا لَػ)  ( الاَّ

َْسُججَل كُ ملَْ أَ  -  وفَ كُ تَ  َأالَّ   –وَف ُكػتَ  –َك َدا لَ دع بعضها )  الكافات( واربط ة لِّ
 (.ة كُ أَ 

َهػا َفَمػا َءُكػػوُف لَػَك أَف  فَػاْ ِبطْ قَػاَؿ )  العػراؼيف  -ٙ إِنَّػَك ِدػػَة ِفيَهػا فَػاْخرُْج  تَػَتَكبػَّػرَ ِدنػْ
َها َفِإنََّك َرِجيهٌ )  احلجر(، ويف  الصَّاِغرِءةَ  َقاَؿ َفاْخرُْج )  ص(، ويف  َقاَؿ َفاْخرُْج ِدنػْ

َها َفِإنََّك َرِجيهٌ  ِإْذ قَػاَؿ  ) تشابتا كما تشابتا يف اةءػة ( صو  احلجر(، آءتا )  ِدنػْ
َها َفَما  َفاْ ِبطْ َقاَؿ )  العراؼلفت آءة ، واخت ( َبَشرًا ِإيّنِ َخاِلقٌ  رَبَُّك لِْلَماَلِئَكةِ  ِدنػْ
بصػيغتها فػا فظ  و يػجلة(  الصَّػاِغرِءةَ ِفيَهػا فَػاْخرُْج إِنَّػَك ِدػَة  تَػَتَكبػَّػرَ َءُكوُف َلَك أَف 

وانظػػػػر اىل اللػػػػوف (  صػػػػاغرا ادلتكػػػػِب  ػػػػبط ػػػػ ا ادلوضػػػػع، وا فظػػػػه بػػػػ ا البيػػػػت ) 
) َقاَؿ أَرَأَءْػَتَك َ َ ا  االسراء(، ويف سورة ءَة الصَّاِغرِ  –تَػَتَكبػََّر  – َفاْ ِبطْ )  الخضر

ػػػػػْرَتِة ِإىَل ءَػػػػػػْوـِ اْلِسَياَدػػػػػِة َلْ تَػػػػػِنَكةَّ ُذرِّءػَّتَػػػػػُه َإالَّ َقلِػػػػػياًل  الَّػػػػػِ ي َكرَّْدػػػػػَت َعلَػػػػػيَّ لَػػػػػِئْة َأخَّ
ُهْه فَػػِإفَّ َجَهػػنََّه َجػػَزآؤُُكْه َجػػزَاء دَّ  {ٕٙ ااسػػراء/ ْوفُػػورًا قَػػاَؿ اْذَ ػػْب َفَمػػة تَِبَعػػَك ِدػػنػْ
 .( {ٖٙ ااسراء/

ستل  إبليس اللعني اخلطاب دع هللا تعػاىل يف العػراؼ فغضػب إقاؿ العلماء:  فائدة /
َهػػػا  فَػػػاْ ِبطْ قَػػػاَؿ  هللا تعػػػاىل عليػػػه وجػػػاء الطػػػرد علػػػى أشػػػجلا   فَػػػاْخرُْج إِنَّػػػَك ِدػػػَة  { ِدنػْ

َها َدْ ُؤوًدا دَّجْلُ ورًا  اْخرُجْ َقاَؿ  {  الصَّاِغرِءةَ  :ءكوف دة أعلى لسف  ،  اذلبوط {:ِدنػْ
( ِفيَهػػا تَػَتَكبػَّػرَ أَف : ءكػوف دػة عمػق الشػيء اذلبػػوط جػاء يف سػياؽ االسػتكبار ) اخلػروج
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َهػا اْخػرُجْ  اخلػروج ءبػني ادلكانػة الػيت كػاف فيهػا ) (الصَّػاِغرِءةَ ِدػَة ) ( أي اجلنػة اذلبػوط  ِدنػْ
 .ءبني دكله اليت انتهى إليه

ِإىَل  َلْعنَػػيِت َوِإفَّ َعَلْيػػَك )  ص(، ويف  ِإىَل ءَػػػْوـِ الػػجلِّءةِ  اللَّْعنَػػةَ َوِإفَّ َعَلْيػػَك  ) احلجػػريف  -ٚ
 نال ػظ، (لسلة الرتكيب اللفظػي يف العػراؼ  ) العراؼ يف (، ومل تردءَػْوـِ الجلِّءِة 

( دػع اللَّْعَنَة  ) الـو  الف(، نربط  َلْعَنيِت )  ص( ويف اللَّْعَنَة  جاءت ) احلجرأنه يف 
 ايءدػػػع  ايء ػػػا( فنػػػربط بِيَػػػجَليَّ جػػػاءت قبلهػػػا )  يف ص، والػػػيت حلجػػػرا الـو  ألػػػف

 .الـو ألف ( ليس فيها  صالف اسه الاورة )  الـو  الف( ومل أتيت دعرفة بػػ َلْعَنيِت )
َعُثوفَ )  العراؼيف  -ٛ نَظرِءةَ  * َقاَؿ أَنِظْرين ِإىَل ءَػْوـِ ءُػبػْ

ُ
 احلجػر(، ويف  َقاَؿ إِنََّك ِدَة ادل

َعثُػوفَ فَػ َربِّ قَػاَؿ )  ِإىَل ءَػوـِ اْلَوْقػػِت  * قَػاَؿ َفِإنَّػَك ِدػَة اْلُمنظَػرِءةَ  * أَنِظْرين ِإىَل ءَػػْوـِ ءُػبػْ
َعثُػػػػػوفَ َربِّ فَػػػػػقَػػػػػاَؿ )  ص(، ويف اْلَمْعلُػػػػػوـِ   ِإنَّػػػػػَك ِدػػػػػَة فَ قَػػػػػاَؿ  * أَنِظْرين ِإىَل ءَػػػػػػْوـِ ءُػبػْ
تشػابتا كمػا تشػابتا  ( صو  احلجػر) ( آءتػا  ِإىَل ءَػوـِ اْلَوْقػِت اْلَمْعلُػوـِ  *اْلُمنظَػرِءَة 

 صو  احلجػريف الاػلاؿ ابَسػه يف سػورة  ادلنػادىودلػا ذكػر  يف دواضع قبلها ذكرهتػا
ذكػر  النػجلاءأو  الػجلعاء( و سب َربِّ َقاَؿ )   سبه التصرءح بسوله (اَي إِْبِليسُ َقاَؿ )

لف مل أييت  راؼالعػواختلفػت آءػة ، ( ربنػا فػاغفر لنػاكسولػه ) ( َربِّ َقاَؿ )  الفاء
 و يػجلة(، و ػ ا  ِإىَل َءوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ وال )  الفاء( وال زايدة  رؼ  َربِّ فيها ) 

اقتصػػػر يف ودلػػػا  ( اشػػػتهرت بسلػػػة الرتكيػػػب اللفظػػػي االعػػػراؼبػػػ ا الصػػػيغة ) الف 
(  قَػػاَؿ أَنِظػػْرين )  اقتصػػر يف اجلػػواب ادلنػػادى( دوف ذكػػر َدػػا َدنَػَعػػَك ) قَػػاَؿ  الاػػلاؿ
 .الفاءو  ؼ  ادلنادىفح ؼ 

ُعػػجَلفَّ  أَْغػػَوءْػَتِ   ِبَمػػافَ قَػػاَؿ )  العػػراؼيف  -ٜ  احلجػػر(، ويف  ِصػػرَاَطَك اْلُمْاػػَتِسيهَ  ذَلُػػهْ  َلقػْ
 قَػاؿَ )  ص(،  ويف َأمْجَعِػنيَ  ُلْغػوِءَػنػَُّههْ وَ يف اَلْرِض  ذَلُػهْ  ُلزَءَِّنةَّ  أَْغَوءْػَتِ   َربِّ ِبَك َقاؿَ )
، و ػػػ ا اةايت اختلفػػػت كػػػ  و ػػػجلة عػػػة الخػػػرى، ( َأمْجَعِػػػنيَ  ْغػػػوِءَػنػَُّههْ َلُ  ِبِعزَّتِػػػكَ فَ 

( ويف أَْغػَوءْػَتِ   َربِّ ِبَػك ) احلجػرويف  (أَْغػَوءْػَتِ   ِبَمػافَ  َقاؿَ فيها )  العراؼأنيت اىل 
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 دلوضػػع الوسػػطا(  ِبِعزَّتِػػكَ فَ  - َربِّ ِبَػػك - ِبَمػػافَ  (، ) َلُْغػػوِءَػنػَُّههْ  ِبِعزَّتِػػكَ فَ  قَػػاؿَ )  ص
قاعجلة اختالؼ الوسط بني على  ونضبطه الطرفنيختلف عة ا(  َربِّ ِبَك)  احلجر

و  العػػراؼيف  البػػاءو الفػػاء ( أي  ِبِعزَّتِػػكَ فَ  – ِبَمػػافَ  يػػع أف )  الطػػرفني ادلتشػػابني
 .ؼالعرا فاء( دع  ِبَمافَ )  فاء، واربط صو  العراؼ( يف  َربِّ ، ومل أتيت ) ص

ُعجَلفَّ  أَْغَوءْػَتِ   ) العراؼيف  -ٓٔ  أَْغػَوءْػَتِ  )  احلجػر(، ويف  ِصرَاَطَك اْلُمْاػَتِسيهَ  ذَلُهْ  َلقػْ
(،  َأمْجَِعنيَ  َلُْغوِءَػنػَُّههْ  ِبِعزَِّتكَ فَ ) ص(، ويف  َأمْجَِعنيَ  ُلْغوِءَػنػَُّههْ وَ يف اَلْرِض  ذَلُهْ  ُلزَءَِّنةَّ 

بػػ  دباشػػرة الساػػه  صومل تػػرد يف  احلجػػرو  العػػراؼ( وردت يف  أَْغػػَوءْػَتِ  كلمػػة ) 
، ءع  صو  احلجر( جاءت يف ُلْغوِءَػنػَُّهْه  ( وأود االشارة اىل أنه كلمة )ِبِعزَِّتكَ فَ )

 اجعلهػػػػا لػػػػك كعالدػػػػة اذف(  ُلْغػػػػوِءَػنػَُّههْ وَ  - ذَلُػػػػهْ  ُلزَءِّػػػػَنةَّ  - أَْغػػػػَوءْػَتِ  )  احلجػػػػريف 
ُعجَلفَّ  ، وكلمة )غواءتني( جاءت بني ذَلُهْ  ُلزَءَِّنةَّ )  عػنينػربط بػني  العػراؼ( يف  َلقػْ
ُعػجَلفَّ )  فانتبػػه  ص( الػيت جػاءت يف  ِبِعزَّتِػكَ فَ  ، أدػػا كلمػة )راؼعػال عػني( دػع  َلقػْ

نَػُهَمػػػا  ػػػَماَواِت َواْلَْرِض َوَدػػػا بَػيػْ  اْلَعزِءػػػزُ أنػػػه جػػػاء يف أعلػػػى الصػػػفحة اةءػػػة ) َربُّ الاَّ
ػػاُر  فانضػػبطت ( ِبِعزَّتِػػَك فَ ( دػػع كلمػػة )  ءػػزُ اْلَعزِ  كلمػػة )  ( فربطػػتُ  {ٙٙ ص/اْلَغفَّ
 السعػػود، (يف اَلْرِض  ذَلُػػهْ ( و )  ِصػػرَاَطَك اْلُمْاػػَتِسيهَ  ذَلُػػهْ )  نضػػبط، ولكػػي عنػػجلي

ُعػػػػجَلفَّ  ) الصػػػػراطءكػػػػوف علػػػػى  دػػػػع  السعػػػػود( فػػػػاربط  ِصػػػػرَاَطَك اْلُمْاػػػػَتِسيهَ  ذَلُػػػػهْ  َلقػْ
 التػػزءني( فػػاربط  يف اَلْرضِ  ذَلُػػهْ  ُلزَءِّػػَنةَّ )  الرضءكػػوف يف  التػػزءني، بينمػػا الصػػراط

 .الرضدع 
ِإالَّ جػاءت بعػجل ا )  إذف( َأمْجَعِػنَي  َلُْغػوِءَػنػَُّههْ )  صو  احلجػرِبا أنه جاءت يف  -ٔٔ

ُهُه اْلُمْاَلِصػػػنيَ  مل أتيت   العػػػراؼ( يف الاػػػورتني فػػػاربط بينهمػػػا، أدػػػا يف  ِعبَػػػاَدَؾ ِدػػػنػْ
. ب  جػاء فيهػا اةءػة الػيت مل أتيت يف يبسلة الرتكيب اللفظكما قلت لنه اشتهرت 

ػػة بَػػػنْيِ أَءْػػجِلءِهْه َوِدػػْة َخْلِفِهػػْه َوَعػػْة أَْْيَػػاِ ِْه َوَعػػة  صو  احلجػر و ػػي ) مثَّ ةتِيَػػػنػَُّهه دِّ
ََِجُل َأْكثَػَرُ ْه َشاِكرِءَة (.  مَشَكئِِلِهْه َواَل 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٗ٘ 

 ( خطاب رب العزة وجواب ابليس وطردهضبط موضع التشابو يف ) 
 ص احلجر اؼالعر 

 َأالَّ  َدا َدنَػَعكَ َقاَؿ 
 ِإْذ أََدْرُتكَ  َتْاُججلَ 

 َأالَّ َك َدا لَ  اَي إِْبِليسُ َقاَؿ 
 الاَّاِججِلءةَ  َدعَ وَف كُ تَ 

َدا  اَي إِْبِليسُ َقاَؿ 
 ( و ي و يجلة)  مل ترد َتْاُججلَ  أَف َدنَػَعكَ 

لسلة الرتكيب  ) مل ترد
 ( اللفظي يف العراؼ

 ْبِليسُ اَي إِ  اَي إِْبِليسُ 

 َدا َدنَػَعكَ 
جاءت بجلاًل دة  َدا َلكَ 

( فعوضنا عنها  َدا َدنَػَعكَ ) 
 ( َدعَ بكلمة ) 

 َدا َدنَػَعكَ 

 َتْاُججلَ  َأالَّ 
 َأالَّ )  العراؼويف 
 أَف)  ص( ويف َتْاُججَل 
على  ونضبطها(  َتْاُججلَ 

، قاعجلة الرتتيب ال جلي
( َأالَّ ) دة   الالـأي أف 
 ( أَفدة )  النوفقب  
( أءضا يف  َأالَّ  ) و  ا

 احلجر

 َتُكوفَ  َأالَّ 
( يف  َأالَّ )  ضبط أخر

واربط  احلجرويف  العراؼ
( دع  َأالَّ  ) الـ الفبني  
يف اسه سور  الالـو  اللف
 ،حجرالػو  ػأعراؼال

 
 َتْاُججلَ  أَف

 
أتيت  (َدنَػَعَك  كلمة )

أتيت  ( كَ َدا لَ كلمة ) 
وتضبط  ( الاَّاِججِلءةَ دع ) 

 
أتيت  (َدنَػَعَك  كلمة )
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قاعجلة اختالؼ  على (َتْاُججَل دع ) 
الوسط عة الطرفني 

 الكاؼ ، واربطادلتشابني
 ( وفَ كُ تَ ( و ) َك َدا لَ ) دة 

 (َتْاُججَل دع ) 

 ِإْذ أََدْرُتكَ 
 راء( دع  أََدْرُتكَ )  راء

 اؼر الع

 َتُكوَف َدَع الاَّاِججِلءةَ  َأالَّ 
( دع  الاَّاِججِلءةَ )  جيه

 راحلج جيه

ِلَما َخَلْسُت  َتْاُججلَ  أَف
 بَِيجَليَّ 

) ِلَما  ا فظ صيغتها
 َأْسَتْكبَػْرتَ  بَِيجَليَّ َخَلْسُت 

ـْ ُكنَت ِدَة  (  اْلَعاِلنيَ َأ
 و يجلة ك ا  ي 

ْنُه  ٌر دِّ َقاَؿ أَ َْ َخيػْ
ٍر َوَخَلْسَتُه  َخَلْسَتِ  ِدة  َّ

 ِدة ِطنيٍ 

َْسُججَل  َقاؿَ  ملَْ َأُكة لِّ
 َتُه ِدة َصْلَصاؿٍ لَِبَشٍر َخَلسْ 

ْة َزٍَإ دَّْاُنوفٍ   دِّ
قاعجلة  علىوتضبط 

اختالؼ الوسط عة 
، لف الطرفني ادلتشابني

ادلوضع ) و و  احلجردوضع 
( اختلف عة  الوسط
(  صو  العراؼ)  الطرفني

 الل ءة تشابا.

 

ْنُه  ٌر دِّ َقاَؿ أََ  َخيػْ
ٍر َوَخَلْسَتُه  َخَلْسَتِ  ِدة  َّ

 ِدة ِطنيٍ 
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َها َفَما  فَاْ ِبطْ اَؿ قَ  ِدنػْ
ِفيَها  تَػَتَكبػَّرَ َءُكوُف َلَك أَف 

َفاْخرُْج إِنََّك ِدَة 
 الصَّاِغرِءةَ 

بصيغتها  و يجلة
  بط) وا فظها ابلبيت 

 َفاْ ِبطْ ( )  صاغرا ادلتكِب
 (.الصَّاِغرِءَة  –تَػَتَكبػََّر  –

َها فَِإنََّك  َقاَؿ َفاْخرُْج ِدنػْ
 َرِجيهٌ 

 حلجراتشابت  ي آءتا 
 كما تشابت يف اةءة  صو 

ِإيّنِ  ِإْذ َقاَؿ رَبَُّك لِْلَماَلِئَكةِ 
 َبَشرًا َخاِلقٌ 

َها فَِإنََّك  َقاَؿ َفاْخرُْج ِدنػْ
 َرِجيهٌ 

تشابت  ي آءتا 
كما   صو  احلجر

ِإْذ َقاَؿ  تشابت يف اةءة
 ِإيّنِ َخاِلقٌ  رَبَُّك لِْلَماَلِئَكةِ 
 َبَشرًا

لسلة الرتكيب  ) مل ترد
 (للفظي يف العراؼ ا

ِإىَل  اللَّْعَنةَ َوِإفَّ َعَلْيَك 
 ءَػْوـِ الجلِّءةِ 

( اللَّْعَنةَ ) الـو  الفنربط 
 احلجر الـو  ألفدع 

ِإىَل  َلْعَنيِت َوِإفَّ َعَلْيَك 
 ءَػْوـِ الجلِّءةِ 
( بَِيجَليَّ جاءت قبلها )

 ايءدع  ايء افنربط 
( ومل أتيت دعرفة بػػ َلْعَنيِت )

لاورة الف اسه ا الـو  الف
ألف ( ليس فيها  ص) 

 الـو 
 

َقاَؿ أَنِظْرين ِإىَل ءَػْوـِ 
َعُثوفَ  َقاَؿ إِنََّك ِدَة  * ءُػبػْ

نَظرِءةَ 
ُ
 ادل

  ( َربِّ مل  أتيت كلمة ) 

أَنِظْرين ِإىَل فَ  َربِّ َقاَؿ 
َعُثوفَ  َقاَؿ َفِإنََّك ِدَة  * ءَػْوـِ ءُػبػْ
ِإىَل َءوـِ اْلَوْقِت  *اْلُمنَظرِءةَ 
 صو  احلجرآءتا )  اْلَمْعُلوـِ 

أَنِظْرين ِإىَل فَ  َربِّ َقاَؿ 
َعثُ  ِإنََّك فَ َقاَؿ  * وفَ ءَػْوـِ ءُػبػْ

ِإىَل َءوـِ  *ِدَة اْلُمنَظرِءةَ 
 اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ 
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ِإىَل وال ) الفاءوال زايدات 
( كما َءوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ 

لسلة الرتكيب  ) قلت
ودلا  (اللفظي يف العراؼ 
َقاَؿ  )اقتصر يف الالاؿ 

( دوف ذكر َدا َدنَػَعَك 
اقتصر يف اجلواب  ادلنادى

( فح ؼ  َقاَؿ أَنِظْرين ) 
 الفاءو  ؼ  ادلنادى

بتا يف تشابتا كما تشا (
ودلا ، دواضع قبلها ذكرهتا

يف الالاؿ  ادلنادىذكر 
 صو  احلجرابَسه يف سورة 

 سبه  (اَي إِْبِليسُ َقاَؿ )
( َربِّ َقاَؿ )  التصرءح بسوله

 النجلاءأو  الجلعاءو سب 
( َربِّ َقاَؿ )  الفاءذكر 

 (ربنا فاغفر لناكسوله ) 

 ( صو  احلجرآءتا ) 
تشابتا كما تشابتا يف 
 دواضع قبلها ذكرهتا

 ػبِػَمافَ 
(  ِبَمافَ )  فاءواربط 
 ؼالعرا فاءدع 

 َربِّ بِػَمك
 احلجر ادلوضع الوسط

( أختلف عة َربِّ ِبَك)
على  ونضبطه الطرفني

قاعجلة اختالؼ الوسط بني 
 يع أف         الطرفني ادلتشابني

( أي  ِبِعزَِّتكَ فَ  – ِبَمافَ ) 
و  العراؼيف  الباءو الفاء 

 ص

 ػِبِعزَِّتكَ فَ 
( يف  َربِّ ومل أتيت ) 
 صو  العراؼ

 ذَلُهْ  َلقػُْعجَلفَّ  أَْغَوءْػَتِ  
 ِصرَاَطَك اْلُمْاَتِسيهَ 

(  أَْغَوءْػَتِ  كلمة ) 

يف  ذَلُهْ  ُلزَءَِّنةَّ  أَْغَوءْػَتِ  
 َأمْجَِعنيَ  لُْغوِءَػنػَُّههْ وَ اَلْرِض 

(  أَْغَوءْػَتِ  ة ) كلم

 َلُْغوِءَػنػَُّههْ  ِبِعزَِّتكَ فَ 
 َأمْجَِعنيَ 
الساه  دباشرة
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 العراؼيف وردت 
 .صومل ترد يف  احلجرو 

 عنينربط بني 
 عني( دع َلقْػُعجَلفَّ )
ءكوف  السعود و، راؼعال

ُعجَلفَّ  ) الصراطعلى   لَقػْ
(  ِصرَاَطَك اْلُمْاَتِسيهَ  ذَلُهْ 

دع  السعودفاربط 
 العراؼأدا يف  .الصراط

مل أتيت كما قلت لنه 
بسلة الرتكيب اشتهرت 
. ب  جاء فيها اللفظي
اليت مل أتيت يف اةءة 
و ي ) مثَّ  صو  احلجر

ة بَػنْيِ أَْءجِلءِهْه  ةتِيَػنػَُّهه دِّ
َوِدْة َخْلِفِهْه َوَعْة أَْْيَاِ ِْه 
ََِجُل  َوَعة مَشَكئِِلِهْه َواَل 
 َأْكثَػَرُ ْه َشاِكرِءَة (.

 احلجرو  العراؼوردت يف 
كلمة . صومل ترد يف 

( جاءت يف ْغوِءَػنػَُّههْ لُ )
 احلجريف . صو  احلجر

 - ذَلُهْ  ُلزَءَِّنةَّ  - أَْغَوءْػَتِ  )
 اجعلها اذف(  لُْغوِءَػنػَُّههْ وَ 

(  ذَلُهْ  ُلزَءَِّنةَّ )  لك كرابط
 و ،غواءتنيجاءت بني 

 الرضءكوف يف  التزءني
( يف اَلْرضِ  ذَلُهْ  ُلزَءَِّنةَّ )

. الرضدع  التزءنيفاربط 
و  احلجرِبا أنه جاءت يف 

( َأمْجَِعنَي  َلُْغوِءَػنػَُّههْ )  ص
ِإالَّ جاءت بعجل ا )  إذف

ُهُه اْلُمْاَلِصنيَ  (  ِعَباَدَؾ ِدنػْ
 يف الاورتني فاربط بينهما

 (ِبِعزَِّتكَ فَ )
(  ْغوِءَػنػَُّههْ لُ  كلمة )
. صو  احلجرجاءت يف 
( اليت  ِبِعزَِّتكَ فَ  كلمة )

فانتبه أنه  ص جاءت يف
جاء يف أعلى الصفحة 
اةءة ) َربُّ الاََّماَواِت 

نَػُهَما   اْلَعزِءزُ َواْلَْرِض َوَدا بَػيػْ
(  {ٙٙ ص/اْلَغفَّاُر 

(  اْلَعزِءزُ  فربطت كلمة )
( ِبِعزَِّتَك فَ لمة ) دع ك

. ِبا أنه فانضبطت عنجلي
         صو  احلجرجاءت يف 

 إذف( َأمْجَِعنَي  َلُْغوِءَػنػَُّههْ ) 
ِإالَّ جاءت بعجل ا ) 

ُهُه اْلُمْاَلِصنيَ  (  ِعَباَدَؾ ِدنػْ
 يف الاورتني فاربط بينهما

 اللمسات البيانية /
دا دنعك )  وص سورة  (تاججل  أفدا دنعك ) دا الفرؽ البياين بني قوله تعاىل  *
 -(: د. فاض   الاادرائي؟ ) (  ال) ودا داللة استاجلاـ  ( سورة العراؼتاججل  أال
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ػػٌر  َأالَّ  ) قَػاَؿ َدػػا َدنَػَعػكَ  العػراؼقػاؿ تعػاىل يف سػػورة  َتْاػُججَل ِإْذ أََدْرتُػػَك قَػاَؿ أََ  َخيػْ
قَػػاَؿ اَي إِْبلِػػيُس َدػػا ) ص وقػػاؿ يف سػورة (( ِٕٔدْنػُه َخَلْستَػػِ  ِدػػْة َ ٍر َوَخَلْستَػُه ِدػػْة ِطػػنٍي )

ـْ ُكْنَت ِدَة اْلَعاِلنَي  أَفْ  َدنَػَعكَ   ((.٘ٚ)َتْاُججَل ِلَما َخَلْسُت بَِيجَليَّ َأْسَتْكبَػْرَت َأ
( ْيكػػة أف تُػػزاد إذا أُدػػة اللػػبس، وَُسّيػػت  ػػرؼ صػػلة وغرضػػها  ال نػػاؾ قاعػػجلة ) 

سلتلػػػػف يف الاػػػػورتني ففػػػػي سػػػػورة  التوكيػػػجل ولػػػػيس النفػػػػي. ونال ػػػػظ أف سػػػػياؽ اةايت
ابلػػيس ودبنيػػة علػػى الشػػجلة كانػػت توبيايػػة اةايت الػػيت سػػبست  ػػ ا اةءػػة   العػػراؼ

. النحوءوف ءسولوف أف سجود كث والغضب واتاسبة الشجلءجلة وجو الاورة عموداً فيه 
ولػيس  ( زائجلة فهي ال تغّ  ادلعىن وإ ا ءُراد با التوكيجل ودػنهه دػة قػاؿ أ ػا صػلة. ال) 

قوذله أ ا زائجلة ءع  أنه لػيس دنهػا فائػجلة إ ػا  ػ فها لػة ءغػّ  ادلعػىن لػو ُ ػ فت. فلػو 
أفع  ( فادلعىن لة ءتغ  برغه أننا أدخلنػا  الوهللا  الأفع  ( وقلنا )  القلنا دثاًل ) وهللا 

( علػػى اجلملػػة لكػػة دعنا ػػػا مل ءتغػػ . أدػػا يف آايت السػػػرآف الكػػرمي فػػال ْيكػػػة أف ال  )
( ابل ات ال تكوف إال عنجل دة أِدػة  كوف يف السرآف زايدة بال فائجلة. والزايدة يف ) الء

اللبس، ِبعىن أنه لو كاف  ناؾ ا تماؿ أف ءفهه الاادع النفي فال بػجل دػة زايدهتػا. يف 
 َوأَفَّ اْلَفْضػَ  ءَػْسجِلُروَف َعَلى َشْيٍء ِدْة َفْضػِ  الَِّ  َأالَّ لَِئالَّ ءَػْعَلَه أَْ ُ  اْلِكَتاِب قوله تعاىل ) 

ُ ُذو اْلَفْضػػِ  اْلَعِظػػيِه  ( دعنا ػػا لػػيعله أ ػػ   احلجلءػػجل( ٜٕ)بِيَػػجِل الَِّ ءُػْلتِيػػِه َدػػْة َءَشػػاُء َوالَّ
الكتػػاب أ ػػه ال ءسػػجلروف علػػى شػػيء وإذا أراد هللا تعػػاىل أف ءُنػػزؿ فضػػله علػػى أ ػػجل ال 

ولػيس عػجلـ إعالدهػه.  ءاتطيع أ جل أف ءرّد  ػ ا الفضػ . فالسصػجل دػة اةءػة إعالدهػه
 ل لك قاه دة النحاة وادلفارءة ءسولوف أف الالـ زائجلة أو صلة.

تَػتَّػػػػِبَعِة  َأالَّ ( ٕٜ)قَػػػػاَؿ اَي َ ػػػػاُروُف َدػػػػا َدنَػَعػػػػَك ِإْذ رَأَءْػػػػػتَػُهْه َضػػػػلُّوا ويف قولػػػػه تعػػػػاىل ) 
(  ػػي لياػػت  فيػػة ولكنهػا ِبعػػىن دػػة دنعػػك دػػة اتبػػاعي. طػػه ( ٖٜ)أَفَػَعَصػْيَت أَْدػػرِي 

ٌر ِدْنُه َخَلْسَتِ  ِدػْة َ ٍر  َأالَّ ) َقاَؿ َدا َدنَػَعَك  قوله تعاىل ويف َتْاُججَل ِإْذ أََدْرُتَك َقاَؿ أََ  َخيػْ
هللا تعػاىل َياسػب ابلػيس علػى عػجلـ الاػجود ولػو  ( العػراؼ( َٕٔوَخَلْسَتُه ِدْة ِطنٍي )
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 ػػ ا غػػ  صػػحيح. (  فيػػة ءكػػوف ادلعػػىن أنػػه تعػػاىل َياسػػبه علػػى الاػػجود و  الجعلنػػا ) 
َتْاػُججَل ِلَمػا َخَلْسػُت بِيَػجَليَّ  أَفْ َقاَؿ اَي إِْبِليُس َدا َدنَػَعػَك ) ص وذل ا قاؿ تعاىل يف سورة 

ـْ ُكْنػػَت ِدػػَة اْلَعػػاِلنَي  ( دزءػػجلة للتوكيػػجل جػػيء بػػا لغػػرض  ال)  إذف((. ٘ٚ)َأْسػػَتْكبَػْرَت َأ
 التوكيجل لف ادلعلـو أف َياسبه على عجلـ الاجود.

( يف آءػة و ػ فها يف آءػة أخػػرى؟  الى الاػلاؿ دلػاذا ااختيػار ابجملػػيء بػػ ) لكػة ءبسػ
لوجػجل  ص و العػراؼ لو نظر  يف سياؽ قصة آدـ عليػه الاػالـ يف اةءتػني يف سػورة 

ففػي العػراؼ جػاءت اةايت ص أكثر دنها يف سورة  العراؼأف ادللّكجلات يف سورة 
دػة ادللّكػجلات( . وكػ لك السصػة يف سػورة  ، وغ  ػاإنك، لدألف، ةتينهه، لقعجلفّ ) 

 (دػرات  ٜأكثػر )  العػراؼدشػتسات الاػجود يف مث إف ص أطػوؿ دنهػا يف  العراؼ
 أال) دػػػػا دنعػػػػك جػػػػاءت  العػػػػراؼ(. ولتأكيػػػػجل الاػػػػجود يف دػػػػرات   ٖ)ص أدػػػػا يف 
. مث  نػػاؾ أدػػر آخػػر انتبػػه لػػه السػػجلادى يف الاػػور الػػيت تبػػجلأ ابل ػػرؼ ادلسطعػػة تاػػججل (
تطبع الاورة ؽ   ا ال رؼ تطبع الاورة بطابعها فعلى سبي  ادلثاؿ: سورة و ي أف 
، أقػػرب، خلػق،  ػقّ ، قػـو، قػبلهه، ابسػػسات، فػوقهه، تػنسص، قػاؿ، السػرآف)  ابلسػاؼ
، صػػػيحة، اصػػػِبوا، دنػػاص) ابلصػػػادتطبػػػع الاػػورة ص ، وغ  ػػا( وسػػػورة قعيػػػجل، خلسنػػا
( تطبع الاورة بطابعها     لرا ، وغ  ا..(    الاور اليت تبجلأ بػ )خصماف، فص 
تبػػجلأ بػػػ  العػػراؼ. وسػػورة دػػرة يف الاػػورة ٕٕٓجعفػػر بػػة الػػزب  أ صػػى ورود الػػر أف 
( ال( فناسػب ذكػر ) الومهػا أ ػرؼ )  اللػفو  الػالـ( ويف اةءة دوضػع الاػلاؿ ادلص)

و سػب كػ لك الاػػياؽ وادلسػاـ. وعليػه دػثاًل دػة اخلطػأ الشػػائع  العػراؼيف آءػة سػورة 
 .أعت ر عة عجلـ احلضورنسوؿ أعت ر عة احلضور وإ ا الصحيح السوؿ: أننا 
ءسوؿ إذا كاف ادلنع ءعػ   لع  سائالً  ((َٕٔتْاُججَل ِإْذ أََدْرُتَك ) َأالَّ ) َقاَؿ َدا َدنَػَعَك  

فيكػػوف  تاػػججل ( أال) ( يف قولػػه  الالكػػف والصػػجل فلػػه جػػاءت اةءػػة حبػػرؼ النفػػي ) 
(  نا ال تفيجل نفيػاً وإ ػا جػيء  الأف تاججل؟ إف )  دستضى الظا ر أف ءسوؿ دا دنعك
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كػالـ مادػاً كمػا يف قولػه تعػاىل ( دة مجلػة احلػروؼ الػيت ءلكػجل بػا ال البا للتأكيجل و ) 
 ( أي أقاه ب ا البلجل قاماً زلسساً. البلجل( ٔ)أُْقِاُه ِبََ ا اْلبَػَلجِل  اَل )

َعثُػػػوَف )  نظَػػػرِءَة ( ٗٔ)قَػػػاَؿ فَػػػأَنِظْرين ِإىَل ءَػػػػْوـِ ءُػبػْ
ُ
 ػػػ   ؿ (( ٘ٔ)قَػػػاَؿ إِنَّػػػَك ِدػػػَة ادل

 .إبليس تكردة يف استجابة طلبه لف ءكوف دة الكائنات الباقية؟
  ا دا تش  إليه اةءة لكة يف احلسيسة خاب فهو أ وف على هللا دػة أف جييػب لػه 

نظَػرِءَة  )طلبه وقجل نفى   ا التصوءر للاادع قوله 
ُ
ظر كيػف أفػاد فػان (قَػاَؿ إِنَّػَك ِدػَة ادل

أف إنظػػػارا أدػػػر قػػػجل قضػػػاا هللا  (دػػػة ادلنظػػػرءة  )وااخبػػػار بصػػػيغة ( إنػػػك  )التأكيػػػجل بػػػػ 
وقػجّلرا دػة قبػ  سػػلاله و ػ ا  ػي النكتػة يف العػػجلوؿ عػة أف ءكػوف اجلػواب أنظرتػػك أو 
أجبػػت لػػك شلػػا ءػػجلؿ علػػى كرادتػػه بعػػجل ااجابػػة ولكنػػه أعلمػػه أف دػػا سػػأله أدػػر  اصػػ  

 فالاله رصي   اص . 
ُعػػػجَلفَّ ذَلُػػػْه ِصػػػرَاَطَك اْلُمْاػػػَتِسيَه قَػػػ)  دلػػػاذا رّد ( العػػػراؼ ( ٙٔ)اَؿ فَِبَمػػػا أَْغػػػَوءْػَتِ  َلقػْ

 -:(د. فاض  الاادرائي )  إبليس اللـو إىل هللا سبحانه وتعاىل لنه أغواا؟
 ) فَِبَما أَْغَوءْػَتِ  (سبب ااغواء  و االبتالء، نرجع للابب،  و اختِبا فجاء فساؿ 

ء ابلنتيجة بينما  و ابتالا فاختِبا فكانت سبباً يف إضالله و و   ؼ الابب  و جا
لػػو مل خيتػػِبا جلػػاز لكػػة  ػػ ا تنطػػع يف الكػػالـ.  (فَِبَمػػا أَْغػػَوءْػَتِ   )وجػػاء ابلنتيجػػة فسػػاؿ 

أعػػػواف إبلػػػيس ءسولػػػوف  ػػػ ا الكػػػالـ أءضػػػاً، هللا تعػػػاىل اختػػػِبا فلػػػه ءاػػػججل ورسػػػب يف 
 ل ي  ص .االختبار والنتيجة  و   ا ا

ة بَػنْيِ أَْءجِلءِهْه َوِدْة َخْلِفِهْه َوَعْة أَْْيَاِ ِْه َوَعة مَشَكئِِلِهْه ) ) انظر   ( (ٚٔمثَّ ةتِيَػنػَُّهه دِّ
كيػػف َيػػرص إبلػػػيس علػػى إغػػػواء بػػ  آدـ فاةءػػة ضػػػرب دػػة اجملػػػاز التمثيلػػي ولياػػػت 

ناػاف إال دػة لػيس للشػيطاف داػلك لإلاجلهات الربع ادل كورة حبسيسة إذا علمت أنه 
ابلسعػػود علػػػى . فكمػػا شػػّبه  يئػػة احلػػػرص علػػى ااغػػواء نفاػػه وعسلػػه ذلسػػاء الوسوسػػػة

ك لك ُدثّلت  يئة التوس  إىل ااغواء بك  وسيلة بيئة البا ع احلػرءص علػى   الطرءق
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أخػػ  العػػجلو إذ أيتيػػه دػػة كػػ  جهػػة  ػػ  ءصػػادؼ اجلهػػة الػػيت ءػػتمكة فيهػػا دػػة أخػػ ا 
 ته.أعاذ  هللا دة شرّا وغواء

قَػػاَؿ فَِبَمػػا )  ينمػػا كػػاف إبلػػيس َيػػاور هللا سػػبحانه وتعػػاىل يف داػػألة الاػػجود قػػاؿ 
ُعجَلفَّ ذَلُْه ِصرَاَطَك اْلُمْاَتِسيهَ  ة بَػنْيِ أَْءجِلءِهْه َوِدْة َخْلِفِهْه ( ٙٔ) أَْغَوءْػَتِ  َلقػْ مثَّ ةتِيَػنػَُّهه دِّ

ػػ ََِ (( ومل ءػ كر  نػػا دػػة فػػوقهه ٚٔ) جُل َأْكثَػػػَرُ ْه َشػػاِكرِءةَ َوَعػْة أَْْيَػػاِ ِْه َوَعػػة مَشَػكئِِلِهْه َواَل 
 -. فاض  الاادرائي (:د)  فلماذا؟

ة بَػنْيِ أَْءجِلءِهْه َوِدْة َخْلِفِهػْه َوَعػْة أَْْيَػاِ ِْه َوَعػة مَشَػكئِِلِههْ  و ذكر اجلهات الربع ) ( دِّ
وؿ دنهػػػا إذا رفػػػع ، رزػػػة هللا سػػػبحانه وتعػػػاىل تنػػػالرزػػػة تنػػػزؿ دنهػػػامل ءػػػ كر الفػػػوؽ لف 

اانااف ءجلا إىل الاماء فليس ابليس ءجٌل يف ذلك، إذا نزلت الرزة  جػب عنػه وإذا 
وضع جبهته على الرض ساججلاً هلل ُغفػر لػه فلػه ءػ كر التحػت. إذا رفػع ءػجلا ابلػجلعاء 

 هلل سبحانه وتعاىل تكوف دة رت. وإذا سججل داعياً  نزلت الرزة دة فوؽ
ػػػة بَػػػػنْيِ أَءْػػػجِلءِهْه َوِدػػػْة  مثَّ لكرْيػػػة  ػػػو ذكػػػر )  نالػػػك دال ظػػػة يف اةءػػػة ا ةتِيَػػػػنػَُّهه دِّ

دػة ( ومل ءسػ  )  َوَعػة مَشَػكئِِلِههْ  َوَعْة أَْْيَاِ ِهْ ) أءجلءهه ءع  أدادهه و ( دة بني  َخْلِفِههْ 
ػػػة بَػػػػنْيِ أَءْػػػجِلءِهْه َوِدػػػْة َخْلِفِهػػػهْ (. قػػػاؿ ) أْيػػا ه  (  مَشَػػػكئِِلِههْ  َوَعػػػْة أَْْيَػػػاِ ِْه َوَعػػػة( و )  دِّ

( تفيػػجل اجملػػاوزة واالبتعػػاد، فيهػػا بُعػػجل. قػػالوا لف يف اليمػػني والشػػماؿ دلكػػني رقيػػب عػػة)
وعتيػػجل فهػػو َيػػ ر أف أييت دباشػػرة فيػػأيت دنحرفػػاً، دنحػػرؼ خيشػػى ادللكػػني عػػة اليمػػني 

ة بَػنْيِ أَْءجِلءِهْه َوِدْة َخْلِفِهْه وعة الشماؿ فيأيت دنحرفاً. )   ( فيها دباشرة .دِّ
َوِدػػْة  مثَّ َةَتِيَػػػنػَُّهْه ِدػػْة بَػػػنْيِ أَءْػػجِلءِههْ )  العػػراؼدلػػاذا اسػػتعماؿ النفػػي يف آءػػة سػػورة 

ػػجلُ  َواَل  َخْلِفِهػْه َوَعػْة أَْْيَػػاِ ِْه َوَعػْة مَشَػائِِلِههْ  د.  اػػاـ ((؟ ) ٚٔ)َأْكثَػػػَرُ ْه َشػاِكرِءَة  ََِ
 -(:النعيمي 

  ا اةءة فيها ر ءر كب  دة  تينهه () مث ة  ا اةءة على لااف إبليس. دلا قاؿ 
) مثَّ َةَتِيَػػنػَُّهْه ِدػْة سلاطر   ا ادلالوؽ ال ي أخ  على نفاه عهػجلاً أف ءضػ  ذرءػة آدـ 
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ال ءػرتؾ دكػا ً، دػة أي دكػاف َوِدػْة َخْلِفِهػْه َوَعػْة أَْْيَػاِ ِْه َوَعػْة مَشَػائِِلِهه (  بَػػنْيِ أَءْػجِلءِههْ 
نسػػوؿ الشػػكر هلل.  ػػو بػػنّي   وال َػػجل أكثػػر ه شػػاكرءة ( )ولءػػة وسػػيلة دػػة الوسوسػػة. 

كالدػػه علػػى َنّػػه أنػػه نتيجػػة  ػػ ا التصػػرفات أكثػػر بػػ  آدـ ال ءشػػكروف هللا سػػبحانه 
( فيهػػا دعػػىن أتكيػػجل  لػػةوتعػػاىل. الػػ ي ءتناسػػب دػػع َنّػػه أف ءاػػتعم  ال النافيػػة لف ) 

جل وفيهػا دفػع للماػتسب  ( ءعػ  لألبػ) قػاؿ لػة تػراين ودعىن التأبيػجل علػى رأي الزسلشػرءة 
( ال ءصػػػلح أف ءاػػػتعم  أكثػػػر ه شػػػاكرءة  ولػػػة َػػػجل فػػػإبليس ال ءاػػػتطيع أف ءسػػػوؿ )

( لػةأدػا ) أكثػر ه شػاكرءة ( ال َجل) ( لنه ال ْيلك ذلك،  و ءاتطيع أف ءنفي لة)
فهػػي كلمػػة دتأّكػػجل دتثبػػت جيػػـز بوقػػوع احلادثػػة و ػػو ال ءاػػتطيع أف ءسػػوؿ  ػػ ا الكػػالـ 

. ولػ لك ادلاتحاػػة أف ءسػػوؿ دػػة ءسػػرأ  ػػ ا أكثػػر ه شػػاكرءة ( َػػجلوال ) وإ ػا ءسػػوؿ 
 اةءة ليفسأ عني الشيطاف أف ءسوؿ: الشكر هلل ، احلمجل هلل .

. أزػػػجل د( ؟ )  سػػػججلاً  خػػػّروا – سػػػاججلءة لػػػه فسعػػػوا - اسػػػججلوا) دػػػا الفػػػرؽ بػػػني 
 -الكبياي (:

ـَ َوِإْذ قُػْلنَػػػػا لِْلَماَلِئَكػػػػِة اْسػػػػُججُلوا ِةَ رب العػػػػادلني ءسػػػػوؿ )  ِإالَّ إِْبلِػػػػيَس َأَ   َفَاػػػػَججُلواَد
) ِإْذ قَػاَؿ رَبُّػَك لِْلَماَلِئَكػِة قػاؿ ص ( يف آءة البسرة﴾ ٖٗ َواْسَتْكبَػَر وََكاَف ِدَة اْلَكاِفرِءَة 
فَػَسُعػػػوا لَػػػُه ﴾ فَػػػِإَذا َسػػػوَّءْػُتُه َونَػَفْاػػػُت ِفيػػػِه ِدػػػْة ُروِ ػػػي ِٔٚإيّنِ َخػػػاِلٌق َبَشػػػرًا ِدػػػْة ِطػػػنٍي  

جًلامل ءسػػػػ  اسػػػػججلوا و  آءػػػػة أخػػػػرى )  ( ص﴾ ٕٚ  َسػػػػاِججِلءةَ   ۩ َوبُِكيِّػػػػا َخػػػػرُّوا ُسػػػػجَّ
؟ وهللا خروا سججلاً  وبني فسعوا له ساججلءةوبني  سججلوا( دا الفرؽ بني  درمي﴾ ٛ٘ 

(  ػ ا سػجود اعتيػادي أنػك أنػت قمػت  سػججلواتستضي التفرءق. وفعػاًل الفػرؽ بػني ) 
جود كلنا نفع  سجود كاجود الصالة بعملية الاجود اليت نفعلها يف الصالة   ا س

سػػججل . يف ءػػـو اجلمعػػة دػػة الاػػنة أف نسػػرأ سػػورة الاػػججلة وضلػػة واقفػػوف اادػػاـ ضلػػة 
َوَسػبَُّحوا  َخػرُّوا ُسػجَّجًلاواقفوف خلفه وءسرأ  ػو سػورة الاػججلة وأييت إىل قولػه تعػاىل   ) 

(. خرواساً إىل رت   )ة واقفني ننزؿ رأ( خروا دلاذا؟ وضل الاججلة﴾ ٘ٔ حِبَْمجِل َربِِّْه 
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واخلّر  و اذلبوط دع صوت دػة خرءػر ادلػاء و نالػك فػرؽ بػني جػرايف ادلػاء بػال صػوت. 
جًلا )اخلرءر دة شالؿ  زؿ بصوت   ا خػّر  ( إدػا صػوت البكػاء دػع َوبُِكيِّػا  َخػرُّوا ُسػجَّ

الاجود شاص قرأ آءة ءاججل لكة قػرأ آءػة دػلثرة فبػجلأ ابلبكػاء و ػو ءبكػي نػزؿ علػى 
( ودػرة  َخػرُّوا ُسػجَّجًلا ) بط بسوة لكي ءاججل ولكة دع صوت   ا. درة قػاؿ  الرض
جًلا )قاؿ  جًلا )( البكاء صوت الاجود قاؿ َوبُِكيِّا  َخرُّوا ُسجَّ ( دػة َوَسػبَُّحوا  َخػرُّوا ُسػجَّ

التاػػبيح سػػبحاف هللا وحبمػػجلا. إذاً الفػػرؽ بػػني سػػججلوا وخػػروا سػػججلاً  ػػ ا. الفػػرؽ بػػني 
كنػػػت دشػػغواًل. رب العػػػادلني َيمػػػ    ( فسعػػػوا لػػػه سػػاججلءة )و  سػػججلوا وخػػػروا سػػججلاً 

َوََيِْمػُ  َعػْرَش رَبِّػَك فَػػْوقَػُهْه عرشه مثانية ال ءة  وؿ العرش اي هللا ال َيصػى عػجلد ه  ) 
َوتَػػػػَرى اْلَماَلِئَكػػػَة ( الػػػ ءة َيملػػػوف العػػػرش ودػػػة  ولػػػه )  احلاقػػػة﴾ ٚٔ ءَػْوَدئِػػػٍ  مَثَانِيَػػػٌة 

ػنَػُهْه اِبحْلَػقِّ َوِقيػَ  احْلَْمػجُل لَِّ َربِّ َ افِّنَي ِدْة َ ْوِؿ ا ِػْه َوُقِضػَي بَػيػْ ْلَعْرِش ُءَابُِّحوَف حِبَْمجِل َربِّ
الَِّ ءَة ََيِْمُلوَف اْلَعْرَش َوَدػْة (   ا دة أعظه بشائر ادلالمني ) الزدر ﴾ ٘ٚ اْلَعاَلِمنَي 

ِه َوَءْاتَػْغِفُروَف لِلَّػِ ءَة َآَدنُػوا رَبػَّنَػا َوِسػْعَت ُكػ َّ َشػْيٍء َ ْوَلُه ُءَابُِّحوَف حِبَْمجِل َربِِّْه َوءُػْلِدُنوَف بِ 
رَبػَّنَػػػا ﴾ ٚ َرْزَػػػًة َوِعْلًمػػػا فَػػػاْغِفْر لِلَّػػػِ ءَة َ بُػػػوا َواتػَّبَػُعػػػوا َسػػػِبيَلَك َوِقِهػػػْه َعػػػَ اَب اجلَِْحػػػيِه 

هِتِػػْه إِنَّػػَك َوأَْدِخْلُهػػْه َجنَّػػاِت َعػػجْلٍف الَّػػيِت َوَعػػجْلتَػُهْه َوَدػػْة َصػػَلَح ِدػػْة آَ  اَبِئِهػػْه َوأَْزَواِجِهػػْه َوُذّرايَّ
ػيَِّئاِت ءَػْوَدئِػٍ  فَػَسػجْل َرِزْتَػُه َوَذلِػَك ﴾ ٛ أَْنَت اْلَعزِءُز احلَِْكيُه  ػيَِّئاِت َوَدػْة تَػِق الاَّ َوِقِهػُه الاَّ
( ءعػػػػ  دعػػػػاء داػػػػتجاب لف أكػػػػـر وأعظػػػػه وأقػػػػرب  غػػػػافر﴾ ٜ ُ ػػػػَو اْلَفػػػػْوُز اْلَعِظػػػػيُه 

إىل هللا الػػ ءة َيملػػوف العػػرش ودػػة  ولػػػه احلػػاّفني. احلػػافوف كمػػا ءسػػوؿ إدػػػاـ  ادلالئكػػة
الرازي وغ ا ونس    ا عة عجلة دفارءة دنهه الكشػاؼ والػرازي أثػىن عليػه قػاؿ إف مل 
ءكػػة لصػػا ب الكشػػاؼ إال  ػػ ا اللطيفػػة أنػػه تػػ كر ا لكفػػاا. الػػ ءة َيملػػوف العػػرش 

فة  ك ا دة ادلالئكة طبعاً على اليمػني ودة  وله ك  وا جل له طرءسة عبادة،  س واق
وعلػػى الياػػار و س تاػػبح فسػػط و س راكعػػػة فسػػط ءسػػوؿ  ػػوايل دئػػات اةالؼ دػػػة 
اخلطوط  وؿ العرش تصور لو أرد  أف نضع رجاؿ  وؿ دولة اادػارت مجيػع احلػجلود 
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كػػه ضلتػػػاج؟ دالءػػػني. فكيػػػف دلػػػا دليػػػوف صػػػف؟   ػػػلالء كلهػػػه أقػػػرب ادلالئكػػػة إىل هللا 
( رب َوتَػػػَرى اْلَماَلِئَكػَة َ ػافِّنَي ِدػْة َ ػْوِؿ اْلَعػػْرِش  )( لُػوَف اْلَعػْرَش َوَدػْة َ ْولَػهُ َة ََيْمِ الَّػِ ء)

ب وأ ب ادلالئكة إليه، فلما خلق آدـ قاؿ العادلني يف   ا السضااي خياطب  لالء أقر 
أنػت  ( ُعػوا لَػُه َسػاِججِلءةَ فَػسَ فَػِإَذا َسػوَّءْػُتُه َونَػَفْاػُت ِفيػِه ِدػْة ُروِ ػي ) ذللالء أو جزء دنهه 

ألاػػػت تعبػػػجلين؟ وأنػػػت تاػػػبح؟ اتركػػػوا عملكػػػه وقعػػػوا لػػػه سػػػاججلءة. إذاً رب العػػػادلني 
خياطب  لالء ادلالئكة ادلشغولوف فال ي ءسػع  ػو الػ ي كػاف دشػغواًل بشػيء مث انتبػه. 
ءع  وا جل ءشتغ  أو ءكتب َسع ابنه وقع أو طاح رأساً ركض عليه ترؾ الشػغ  الػ ي 

فَػِإَذا َسػوَّءْػُتُه َونَػَفْاػُت  )ابلفػاء  (وا ُعػفَػسَ  )ية احلجلث اةخر. فرب العادلني قاؿ بيجلا لمه
دة رو ي، ال ءاتحق أف تاججلوا له لنػه طػني أو أين سػوءته ولكػة  (ِفيِه ِدْة ُروِ ي 

كػٌ  تػرؾ عملػه قاػٌه دػنهه  ػو دػا (  فَػَسُعػوا لَػُه َسػاِججِلءةَ  )لين نفات فيه دة رو ػي 
الئكة ولكة رلموعة دنهه أنته عنجلدا أنفخ فيه رو ي رأساً فسعػوا اتركػوا خاطب ك  ادل

و  ا الفرؽ بػني فسعػوا لػه وبػني اسػججلوا وبػني  ( فَػَسُعوا َلُه َساِججِلءةَ  )ال ي يف أءجلءكه 
 خروا. 

 (؟. ِدَة الصَّاِغرِءةَ  اضبط دواضع ) / ٜٚٔٔسلاؿ رقه 
 –يف الاػػػور ) العػػػراؼ  دػػػر ف ( ِدػػػَة الصَّػػػاِغرِءةَ  ) وردت / ٜٚٔٔاجلػػػواب رقػػػه 

 -:( ءوسف

 .األعراف َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٔ
 مت زت رت يب ىبنب مب  زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٕ

ِشف َّ مث زث رث  يت ىت نت  .ي
  الضبط /

، ( َّ ٍّ ٌّ ٰى ) ادلسصػود فيهػا إبلػيس دلػا قػاؿ هللا تعػاىل لػه يف العػراؼ
 .أدا يف ءوسف قالتها زوجة العزءز دلا أرادت سجنه
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َعُثوفَ  ) كه درة وردت / ٜٛٔٔسلاؿ رقه   (؟. ِإىَل ءَػْوـِ ءُػبػْ
َعُثوفَ  ) وردت / ٜٛٔٔاجلواب رقه  العراؼ يف الاور ) مخس درات(  ِإىَل ءَػْوـِ ءُػبػْ

 -:( ص -الصافات  –ادللدنوف  –احلجر 

 .األعراف َّ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٔ
 .احلجر َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٕ

 خس حس جسمخ جخ  مح جح مجحج مثهت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٖ
 .املؤوٌِن َّ جض مص خص حص مس

 .الصافات َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -ٗ

 .ص َّ ٰه مه جه هن من خن حن ٱُّٱ -٘
  الضبط /

و ي طلػب  (ٜٙٔٔيف الالاؿ ) (ص  –احلجر  –العراؼ  ) دواضعُت ضبط  -ٔ
 .دة الشيطاف أف ْيهله هللا إىل ءـو ءبعثوف

ة بسػػػي لػػػجلءنا دوضػػػعي ادللدنػػػوف والصػػػافات: يف ادللدنػػػوف جػػػاءت يف آءػػػة دشػػػهور  -ٕ
(، أدػا يف  هت مت خت حت جت وءردد ا أكثر ادلالمني الػيت تبػجلأ )

فهي يف سياؽ قصة ءونس عليه الاالـ لوال أنه كاف دة ادلاػبحني الصافات 
 (. هئ مئ خئللبع يف بطة احلوت ) 

 (؟. َقاَؿ ِإنَّكَ  ) أءة وردت / ٜٜٔٔسلاؿ رقه 
 –) العػراؼ يف الاػور  ثػالث دػرات(  قَػاَؿ إِنَّػكَ  ) وردت / ٜٜٔٔاجلػواب رقػه 

"  َقاَؿ إِنَّكَ  ": ) قاعجلة الضبط ابجلملة اانشائيةعلى  ونضبطها ( الكهف -ءوسف 
 -:( مل تعرؼ كهف ءوسف

 .األعراف َّ مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٔ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي  مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٕ

ِشف َّ ّٰ ِّ  .ي
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 .الكُف َّ ىن نن من  زن رن مم ام ٱُّٱ -ٖ
ة بَػنْيِ أَْءجِلء اضبط دواضع ) / ٕٜٓٔسلاؿ رقه   (؟. ِهْه َوِدْة َخْلِفِههْ دِّ

ػػة بَػػػنْيِ أَءْػػجِلءِهْه َوِدػػْة َخْلِفِهػػهْ  ) وردت / ٕٜٓٔاجلػػواب رقػػه  يف الاػػور  دػػر ف(  دِّ
 -:(فصلت –العراؼ )

 ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مل يك

 رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ
 .فصنت َّ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت

  الضبط /
عػػني ( دػػع  ىفدػػة ) العػػني نػػربط  ( يق ىق يف ىف يف العػػراؼ )بعػػجل ا 

( دػػع  رب يئدػػة )  التػػاء( نػػربط  مب زب رب يئراؼ، وبعػػجل ا يف فصػػلت ) عػػال
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى  تفصل  ء

ََِجلُ  ) كه درة وردت الكلمة / ٕٜٔٔسلاؿ رقه   (؟. َواَل 
ػػػػػػػػجلُ  ) وردت / ٕٜٔٔاجلػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػه  ََِ  –العػػػػػػػػراؼ يف الاػػػػػػػػور ) دػػػػػػػػر ف(  َواَل 

 -:(ااسراء

 ىك مك لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مل يك

 .اإلرساء َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

(:  ٰذ ييوبعػػػػػجل ا يف ااسػػػػػراء )  ( يك ىك بعػػػػػجل ا يف العػػػػػراؼ )
، وأءضاً اذلجائي بالرتتي قاعجلة( على  ييدة )  الالـ( قب   ىكدة )  اذلمزة
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع علػػى راء سػػااسػػني ( دػػع  ييدػػة ) الاػػني نػػربط 

 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗ٘ 

 (؟. َدْ ُدوًدا – َدْ ُؤوًدا اضبط دواضع ) / ٕٕٜٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٕٕٜٔاجلواب رقه 

 .األعراف َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل  ىل  ُّٱ -ٔ
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اإلرساء َّ ىه مه جه ين
 .اإلرساء َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
 العناءػػػة قاعػػػجلةعلػػػى  ونضػػػبطهايف السػػػرآف  الو يػػػجلةو ػػػي  ( مم يف العػػػراؼ ) -ٔ

 (. جهااسراء أتت )  دوضعي، بينما الو يجلة ابةءة
سػبت سػياؽ ( و و الطػرد واابعػاد و  مه ااسراء ) أوؿبعجل ا يف العراؼ و  -ٕ

اةايت الػػيت جػػاء ذكػػر جهػػنه دعهػػا والعيػػاذ ابهلل، بينمػػا يف ادلوضػػع الثػػاين دػػة 
بادتػه، دع هللا شرءًكا لػه يف ع -أءها اانااف -( أي: َع   يك ااسراء )

 جه، وأءضػػػا ال ػػػظ أف اةءػػػة الػػػيت ختمػػػت بػػػػػ ) فتبػػػوء ابدل دػػػة واخلِػػػْ الف
ة الخػػرى فاػبستها كلمػػة دطلسػاً، وأدػػا اةءػ اخلػػاء( مل ءػرد فيهػػا  ػرؼ  مه

 .على قاعجلة ادلوافسة واجملاورة(  يك)  خاءدنها دع  اخلاء( نربط لك)
 ىل مل خل ُّٱ(:ٜٖيف ااسراء اةءة ) ثلثة( درة  دَّجْلُ ورًاوردت كلمة )  مالحظة /
 َّ يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل

(:  دوضعاف ااسراء –درات ) العراؼ  ثالثوعليه تكوف   ا الكلمة قجل وردت 
 ال اؿ(:  ىه مه)  الثاين( ويف  مه جهدة ااسراء )  الوؿيف ادلوضع 

، وأءضا ال ظ  قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  مهدة )  الالـ( قب  جهدة )
الساعجلة حباب  سلرجهما وا جل ال اؿو  الثاءو  الوؿ( قبلها يف ادلوضع  حنكلمة ) 
 .الثاينضع ( يف ادلو  حن، يف  ني أ ا مل أتت كلمة )التجوءجلءة



 ٓٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ُههْ  اضبط دواضع ) / ٖٕٜٔسلاؿ رقه   (؟. تَِبَعَك ِدنػْ
ُههْ  ) وردت / ٖٕٜٔاجلػواب رقػػه  يف الاػػور ) العػػراؼ  ثػالث دػػرات(  تَِبَعػػَك ِدػػنػْ

 -:( ص - ااسراء –

 .األعراف َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل  ىل  ُّٱ -ٔ
 .اإلرساء َّ حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ
 .ص َّ خن حن جن  يم ىم مم خم حم ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
احلػػػػروؼ دتساربػػػػػة دػػػػػة الكلمتػػػػػني  ( ين بعػػػػػجل ا )( و  منيف ااعػػػػراؼ قبلهػػػػػا )  -ٔ

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى  ونضبطهه
دػة الكلمتػني علػى  النػوفو الفػاء ( نػربط  حئ( وبعػجل ا )  ىييف ااسراء قبلهػا )  -ٕ

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة
 لبيب.( أتت يف أخر الاورة فانتبه اي  ىمويف ص أتت )  -ٖ
 مم خم حمويف ص )  ( زي  ري ٰى ين ىن نن من يف العػػػػراؼ ) -ٗ

( يف العػػػراؼ بينمػػػا تسػػػػجلدت يف  ين( أتخػػػرت )  حن جن  يم ىم
 (. جن  يم ىم مم( بينما يف ص )  ريص، وأتت كلمة ) 

 ود ( وردت يف دوضعني آخرءة اضافة دلا ذُكر يف الاور ) َلَْدأَلَفَّ كلمة )   مالحظة /
 -(:الاججلة -
 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جهين ىن من خن ٱُّٱ -ٔ

ِد َّ ٌّ ٰى ٰر َ. 

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٕ
 .الصجدة َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

(، واشػرتؾ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى)  ادلوضػعنيتطابق ال ي جاء بعجل ا يف 
 ة (.جلالاج – ديف اسه الاورتني )  و الجلاؿ  رؼ 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٙٔ 

 (الشَّػَجَرةِ  تِْلُكَمػا َعة - الشََّجَرةِ  َ ِ اِ  َعةْ دواضع )اضبط  / ٕٜٗٔسلاؿ رقه 
 ؟.يف سورة العراؼ
 -ادلواضع  ي: / ٕٜٗٔاجلواب رقه 

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

 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لكخك حك ٱُّٱ -ٕ
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن
 .األعراف َّ  مت هب مب

  الضبط /
 ونضػػبطهابعػػجلد ال ػػرؼ  ( فيهػػا زايدة جي) الثػػاينويف  ( جض ) الوؿيف ادلوضػػع 

 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى 
 فائدة /
 -:: السرءب قب  البعيجل( جي)  الثاين( ويف  جض)  الوؿ

سػػػه ااشػػػارة إ ( جض) سػػػتاجلـ إ(  حض جض دلػػػا وسػػػوس إبلػػػيس لدـ قػػػاؿ لػػػه )
،    ػػني أف هللا دلػػا عاتبػػه إذ أكػػ  دػػة الشػػجرة قػػاؿ لػػه للسرءػػب لتسػػرءبهه دػػة ادلعصػػية

 .عنها      ااشارة إليها بعجلاألتوضيح دجلى رأفة هللا به إذا ( حي جي)
 دلسة بيانية /

( العراؼ( ٕٕالشََّجرَِة ) تِْلُكَماأملَْ أَنْػَهُكَما َعة  ذكر تعاىل يف سورة العراؼ )
َها َرَغجلاً َ ْيُع  وورد ) ـُ اْسُكْة أَنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة وَُكاَل ِدنػْ ُتَما َواَل تَػْسَراَب َوقُػْلَنا اَي آَد ِشئػْ

( البسرة( فما داللة استاجلاـ تلكما وليس َٖ٘ ػِ ِا الشََّجرََة فَػَتُكوَ  ِدَة اْلظَّاِلِمنَي )
 -:( يد.فاض   الاادرائ ) تلك؟
  ا ل ا  ي قرءبة وبعجل ادلعصية دلا عاتبهما قاؿ تلكما و ي تع  وا جلة ولكة  

ع تلكه الشجرة. ادلااطب آدـ و واء فساؿ ادلااطب اثناف ولياتا شجرتني وللجم



 ٕٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ا الكاؼ تامى  رؼ خطاب فيه لغتاف: الوىل تكوف يف ادلفرد ادل كر ، تلكما
أاًي كاف ادلااَطب تسوؿ تلك الشجرة سواء كاف ادلااطب وا جل أو اثنني أو مجع، 
واللغة الثانية أف َع   رؼ اخلطاب حباب ادلااَطب لو كانت ادرأة نسوؿ تلِك 

( وْيكة أف نسوؿ ك لَك.  ( درمئٕ) َقاَؿ َكَ ِلِك قَاَؿ رَبُّكِ  شجرة دثلما قاؿ )ال
(  ؾ ( للِب انني و) ذاف ( بر انني اثناف ) ( السصصٕٖ) َفَ اِنَك بُػْرَ اَ ِف ِدة رَّبِّكَ )

( كاف ْيكة أف ءسوؿ ذلك لكنه  ( ءوسفٖٚ) َذِلُكَما شلَّا َعلََّمِ  َر ِّ  للمااطب، )
( إشارة  ذلك ( ) ( ءوسفٕٖ) قَاَلْت َفَ ِلُكةَّ الَِّ ي ُلْمتُػنَِّ  ِفيهِ  ال ي قاله، ) ءسصجل

(  رؼ خطاب للناوة. إذف   ا الكاؼ  و  رؼ خطاب ْيكة  ُكةّ  ليوسف و)
  .كة أف ءكوف يف  الة ادلااطَبنيأف صلعله يف  الة ادل كر ادلفرد دائماً وْي

ذَلَُمػا َسػْوَءاتُػُهَما َوَطِفَسػا  بَػجَلتْ فػَ  - تْ بَػجلَ  بط دواضػع )اضػ / ٕٜ٘ٔسلاؿ رقػه 
 (؟. خَيِْصَفاِف َعَلْيِهَما ِدة َوَرِؽ اجْلَنَّةِ 

 -ادلواضع  ي: / ٕٜ٘ٔاجلواب رقه 

 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لكخك حك ٱُّٱ -ٔ
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من حنخن
 .األعراف َّ  مت هب مب

 مبهب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 .طٍ َّ  هت مت خت حت جت

  ط /الضب
قاعػػػجلة الػػػزايدة للموضػػػع علػػى  ونضػػػبطها(  جئويف طػػػه )  ( خل يف العػػراؼ )

 .ادلتأخر
 (؟. ُهَماَربػَّ  – َربػُُّهَمااضبط دواضع )  / ٕٜٙٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٕٜٙٔاجلواب رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٙ 

 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لكخك حك ُّٱ -ٔ
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن
 .األعراف َّ  مت هب مب

  نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٕ
 يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب
 .األعراف َّ  اك يق ىق يف ىف

 .الكُف َّ جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

، بينمػػا يف دضػػمودة البػػاء(  ختأتػػت )  (العػػراؼ والكهػػف  أوؿ ) يف الطػػرفني -ٔ
( ونضػبطها  نث)  دفتو ة الباء(  ادلوضع الوسط)  الثاينالعراؼ ادلوضع 

 .ختالؼ الوسط بني الطرفني ادلتشابنيقاعجلة اعلى 
الػػ ي ورد ببػػاء  الو يػػجل( علػػى أنػػه  نث)  الثػػايندوضػػع العػػراؼ  نضػػبطأءضػػاً  -ٕ

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةونضبطه على  دفتو ة
 (؟. َقااَل َربػََّنا اضبط دواضع ) / ٕٜٚٔسلاؿ رقه 
 -:( طه –) العراؼ  يف الاور در ف(  َقااَل رَبػََّنا ) وردت / ٕٜٚٔاجلواب رقه 

 .األعراف َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .طٍ َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ -ٕ

  الضبط /
 فػػػػػاء( دػػػػػع يلدػػػػػة كلمػػػػػة ) الفػػػػػاءنػػػػػربط  ( يل ىل بعػػػػػجل ا يف العػػػػػراؼ )

دػة  الطػاء ( نػربط  مح جح مج  حج مث هت مت خت، وبعػجل ا يف طػه ) ؼالعػرا
رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع قاعجلة ربط  على ػه طاء ط( دع  مح - مثكلميت ) 

 . رؼ دة اسه الاورة



 ٗٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ـَ  اَي َبِ   اضبط دواضع ) / ٕٜٛٔسلاؿ رقه  ـَ  َبِ    - آَد  (؟. آَد
ـَ  اَي َبِ   ) أدا / ٕٜٛٔاجلواب رقه   يف الاور )العػراؼ مخس درات فوردت ( آَد

ـَ  اَي بَػػِ   قػػػرأ ءػػس ": ) ابجلملػػة اانشػػائية ونضػػػبطها ( ءػػس – دواضػػع أربػػع أربػػػع  " آَد
 -:( درات على العراؼ

 رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ نث مث زث رث يت  ىت نت متزت

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

 مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل  ىل

 .األعراف َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 .األعراف َّ مه جه

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٗ

 .األعراف َّ جس مخ جخ مح جح

 رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -٘
 .يس َّ مت زت

  الضبط /
 .سياؽ اةءة، بينما دوضع ءس جاء يف صجلر آءةأتت العراؼ  ك  دواضع -ٔ
(: جػػاء بعػػجل ا  ٕٚ – ٕٙدتتػػاليتني )  آءتػػنيدػػة العػػراؼ  الثػػاينو  الوؿادلوضػػع  -ٕ

  يف ىف)  الثانيػػػة( وبعػػػجل ا يف ...  يئ ىئ نئ مئ)  الوىليف اةءػػػة 
 قاعػجلة( علػى   يف ىفدػة )  الػالـ( قبػ   مئدػة )  الساؼ(: ....ىق
 .اذلجائي الرتتيب

(: أ ػجلمها جػاء بجلاءػة الصػفحة ٗ٘ٔيف نفس الصفحة ) الرابعو  الثالع ادلوضعني -ٖ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٙ٘ 

 يل ىل ملوالثػػػاين يف وسػػػط الصػػػفحة، الػػػ ي يف البجلاءػػػة آءػػػة دشػػػهورة ) 
 جت هب مب خب حب( وال ي يف الوسط ) ..... مم خم حم جم
 (..... حت

و يز ػا عػة  ( مب زب  رب يئ )وال ي جػاء بعػجل ا جلءنا دوضع ءس بسي ل -ٗ
فػػػاء دنهػػػا دػػػع الفػػػاء ( نػػػربط  يف ىفدوضػػػع العػػػراؼ أنػػػه يف االعػػػراؼ ) 

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه علػػى  ؼالعػػرا
 (. زب  رب، وبضبطه نعله أف الخر يف ءس ) الاورة

ـَ  َبِ   وأدا ) ادلوضع الخ  أي يف الاور ) العراؼ  درتني ايءبجلوف  فوردت ( آَد
 -ااسراء (: – اخلادس

 زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٕ
 .اإلرساء َّ ين ىن نن من زن  رن مم

ـَ  بَػػػػِ   " عػػػرؼالػػػيت وردت فيهػػػا : ) :ابجلملػػػة االنشػػػػائية نضػػػبطها الضػػػبط / "  آَد
 .العراؼ( أي سورة  عرؼ)  ودعىن (ااسراء

 (؟. َقجْل أَنَزْلَنا اضبط دواضع ) / ٜٕٜٔسلاؿ رقه 
 –العػػػػػػػراؼ يف الاػػػػػػػور ) دػػػػػػػر ف(  قَػػػػػػػجْل أَنزَْلنَػػػػػػا ) وردت / ٜٕٜٔاجلػػػػػػواب رقػػػػػػػه 

 -:(اجملادلة

 رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ نث مث زث رث يت  ىت نت متزت

 جض مص خصحص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٕ
 .املجادمة َّ مع جع مظ  حط خضمض حض



 ٙٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
قاعػػػجلة الػػػزايدة للموضػػػع علػػػى  ونضػػػبطها( يف اجملادلػػػة  مص)  الػػػواوأتػػػت بػػػزايدة  -ٔ

 .ادلتأخر
عػػػػػػني ( دػػػػػػع  ىئدػػػػػػة ) العػػػػػػني نػػػػػػربط  ( يئ ىئ بعػػػػػػجل ا يف العػػػػػػراؼ ) -ٕ

دة الكلمتني دع  التاءات( نربط  خض حضراؼ، وبعجل ا يف اجملادلة ) عال
ة ربػػط  ػرؼ دػػة ادلوضػع ادلتشػػابه دػع  ػػرؼ دػة اسػػه قاعػجلعلػػى  ةاجملادلػ  ء

 .الاورة
 (؟. ءُػَواِري )درة وردت الكلمة  كه / ٖٜٓٔسلاؿ رقه 
 -:(العراؼ  –ادلائجلة يف الاور )  در ف(  ءُػَوارِي ) وردت / ٖٜٓٔاجلواب رقه 

 حك جكمق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٔ
 جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك
 .املائدة َّ  خن حن

 رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ نث مث زث رث يت  ىت نت متزت

  الضبط /
دلا قت  قابيُ  أخاا مل ءعرؼ دا ءصنع  اػجلا, فأرسػ  هللا غػرااًب : دعنا ا يف ادلائجلة -ٔ

َيفر  فرًة يف الرض ليجلفة فيها غرااًب َديًِّتا; ليجلؿ قابيػ  كيػف ءػجلفة ُجثمػاف 
ػػػب قابيػػػ , وقػػػاؿ: أعجػػػزُت أف أصػػػنع  دثػػػ  صػػػنيع  ػػػ ا الغػػػراب أخيػػػه؟ فتعجَّ

فأسػػػتُػَر عػػػورة أخػػػي؟ فػػػػجَلَفَة قابيػػػ  أخػػػاا, فعاقبػػػػه هللا ابلنجلادػػػة بعػػػجل أف رجػػػػع 
 ابخلاراف.

اي ب  آدـ قجل جعلنا لكه لباًسا ءاػرت عػوراتكه, و ػو لبػاس  :ودعنا ا يف العراؼ -ٕ
الضرورة, ولباًسا للزءنة والتجم , و ػو دػة الكمػاؿ والتػنعه. ولبػاُس تسػوى هللا 

  الوادر واجتناب النوا ي  و خ  لباس للملدة. ذلك ال ي َدػةَّ تعاىل بفع
هللا بػػه علػػػيكه دػػػة الػػجلالئ  علػػػى ربوبيػػػة هللا تعػػاىل وو جلانيتػػػه وفضػػػله ورزتػػػه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٙٚ 

بعبادا; لكي تت كروا   ا النعه, فتشكروا هلل عليها. ويف ذلك ادتناف دػة هللا 
 (. التفا  ادليار)  تعاىل على َخْلسه ب ا النعه.

 (؟. َذِلَك ِدْة آاَيِت الِّ  اضبط دواضع ) / ٖٜٔٔؿ رقه سلا
يف الاػور ) العػراؼ  دػر ف(  َذلِػَك ِدػْة آاَيِت الِّ  ) وردت / ٖٜٔٔاجلواب رقػه 

 -:( الكهف –

 رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ نث مث زث رث يت  ىت نت متزت

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ
 رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 .الكُف َّ يث ىث نث مث زث رث يت  ىت متنت زت

  الضبط /
 عػػػػػني( دػػػػػع  زثدػػػػػة )  العػػػػػنينػػػػػربط  ( مث زث بعػػػػػجل ا يف العػػػػػراؼ )

دنهػػا  اذلػػاءات( نػػربط  مت زت رت يب ىبراؼ، وبعػػجل ا يف  الكهػػف ) عػال
قاعجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه على ف هالك  اءدع 

( قبػػ   زثدػػة )  الػػالـ: رتتيػػب اذلجػػائيقاعػػجلة العلػػى  نضػػبطهه، وأءضػػا الاػػورة
 (. ىبدة )  ادليه

 (؟. ءَػَراُكهْ  ) كه درة وردت الكلمة / ٕٖٜٔسلاؿ رقه 
 -:( التوبة –يف الاور ) العراؼ  در ف(  ءَػرَاُكهْ  ) وردت / ٕٖٜٔاجلواب رقه 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ
 مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل  ىل
 .األعراف َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي



 ٛٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
إف الشػػػػيطاف ءػػػػراكه  ػػػػو وذرءتػػػػه وجناػػػػه وأنػػػػته ال تػػػػرو ه : دعنا ػػػػا يف العػػػػراؼ -ٔ

فا ػػػ رو ه. إ َّ جعلنػػػا الشػػػياطني أوليػػػاء للكفػػػار الػػػ ءة ال ءو ػػػجلوف هللا, وال 
 .ءصجلقوف رسله, وال ءعملوف بجلءه.

وإذا دػػػا أُنزلػػػت سػػػورة تغَػػػاَدَز ادلنػػػافسوف ابلعيػػػوف إنكػػػارًا لنزوذلػػػا : توبػػػةودعنا ػػػا يف ال -ٕ
وسػػارءة وغيظًػػػا; ِلَمػػا نػػػزؿ فيهػػا ِدػػػة ذِْكػػر عيػػػوبه وأفعػػاذله, مث ءسولػػػوف:  ػػػ  
ءػراكه دػػة أ ػػجل إف قمػػته دػػة عنػػجل الرسػػوؿ؟ فػػإف مل ءػػر ه أ ػػجل قػػادوا وانصػػرفوا 

 قلػػػوبه عػػػة دػػػة عنػػػجلا عليػػػه الصػػػالة والاػػػالـ سلافػػػة الفضػػػيحة. صػػػرؼ هللا
 ااْياف; بابب أ ه ال ءفهموف وال ءتجلبروف.

 (؟. لِلَِّ ءَة اَل ءُػْلِدُنوفَ  ) أءة وردت / ٖٖٜٔسلاؿ رقه 
يف الاػػػػػػور  ثػػػػػػالث دػػػػػػرات(  لِلَّػػػػػػِ ءَة اَل ءُػْلِدنُػػػػػوفَ  ) وردت / ٖٖٜٔاجلػػػػػواب رقػػػػػػه 

 -:(النح  - ود  –العراؼ )

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٔ
 مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل  ىل
 .األعراف َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

ِد َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٕ َ. 
 .انلدل َّ نن  من زن رن ممام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
إ َّ جعلنػا الشػػياطني أوليػاء للكفػػار الػ ءة ال ءو ػػجلوف هللا, وال  ) يف العػراؼ -ٔ

 (. ءصجلقوف رسله, وال ءعملوف بجلءه
للكػػافرءة الػػ ءة ال ءسػػرُّوف بو جلانيػػػة  -رسػػػوؿأءهػػا ال-وقػػ  )  ويف سػػورة  ػػود -ٕ

هللا: اعملػػوا دػػا أنػػته عػػادلوف علػػى  ػػالتكه وطػػرءستكه يف دساودػػة الػػجلعوة 
وإءػػ اء الرسػػوؿ وادلاػػتجيبني لػػه, فػػإ َّ عػػادلوف علػػى دكانتنػػا وطرءستنػػا دػػة 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗٙ 

الثبػػات علػػػى دءننػػا وتنفيػػػ  أدػػػر هللا. وانتظػػروا عاقبػػػة أدػػر , فػػػإ َّ دنتظػػػروف 
 (. . ويف   ا هتجلءجل ووعيجل ذلهعاقبة أدركه

لل ءة ال ءلدنوف ابةخػرة وال ءعملػوف ذلػا, الصػفة السبيحػة )  ويف سورة النح  -ٖ
دػػػة العجػػػز واحلاجػػػة واجلهػػػ  والكفػػػر, وهلل الصػػػفات العليػػػا دػػػة الكمػػػاؿ 

التفاػ  (  واالستغناء عة خلسه, و ػو العزءػز يف دلكػه, احلكػيه يف تػجلب ا
 .ادليار
َهػػاقَػػاُلواْ َوَجػػجْلَ   دواضػػع ) اضػػبط / ٖٜٗٔسػػلاؿ رقػػه  العػػراؼ،  ( آاَبء َ  َعَليػْ

 ؟.( النبياءَقاُلوا َوَججْلَ  آاَبء َ )
 -ادلواضع  ي: / ٖٜٗٔاجلواب رقه 

 مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مص خص حص مس خس حس جس مخجخ

 .األًبياء َّ  مج حج مث هت مت خت ُّٱ -ٕ
  الضبط /

، ومل قاعػػجلة الػػزايدة للاػػورة الطػػػوؿعلػػػى  ضػػبطهاون ( هب )بػػزايدة يف العػػراؼ  -ٔ
 .أتت يف سورة النبياء

عػػػػني ( دػػػػع  هبدػػػػة ) العػػػػني أءضػػػػا  ػػػػ  نتػػػػ كر أ ػػػػا أتػػػػت يف العػػػػراؼ نػػػػربط  -ٕ
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه علػػى راؼ عػػال

 .الاورة
 (؟. ِعنجَل ُك ِّ َدْاِججلٍ  اضبط دواضع ) / ٖٜ٘ٔسلاؿ رقه 
 -العراؼ: كالمها يف  در ف(  ِعنجَل ُك ِّ َدْاِججلٍ  ) وردت / ٖٜ٘ٔقه اجلواب ر 

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض  جض  ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ خك حك جك مق مفحق



 ٓٚٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مه جه

  الضبط /
 الثػػاينوبعػػجل ا يف ادلوضػػع  ( مف خف حف جف ) الوؿادلوضػػع بعػػجل ا يف  -ٔ

دػػػػػػػػػة  الكػػػػػػػػاؼ( قبػػػػػػػػػ   جفدػػػػػػػػة )  اذلمػػػػػػػػزة(: حن جن  يم ىم)
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على ىم)

يف بجلاءػػػػػة الصػػػػػفحة  الثػػػػػاين( وادلوضػػػػػع ٖ٘ٔيف  اءػػػػػة الصػػػػػفحة ) الوؿادلوضػػػػػع  -ٕ
 ( فاجعلها عالدة لك.ٗ٘ٔ)

 - َدَعػػػػػُواْ الَّ   - فَػػػػػاْدُعواُ  – َواْدُعػػػػػواُ  اضػػػػػبط دواضػػػػػع ) / ٖٜٙٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه 
 (؟. سُلِْلِصنَي َلُه الجلِّءةَ ا الََّ ِإالَّ لِيَػْعُبجُلو  - َفاْدُعوا الََّ 

 -:(سُلِْلِصنَي َلُه الجلِّءةَ  َفاْدُعواُ  – َواْدُعواُ ) دواضعأواًل: /  ٖٜٙٔاجلواب رقه 

 حف جف  مغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض  جض  ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ خك حك جك مق مفحق خف

 جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٕ
 .اغفر َّ خس حس

  الضبط / 
قاعػػػجلة علػػى  ونضػػبطهما(  مث)  وابلفػػاء، ( يف العػػراؼ جف)  ابلػػواو -ٔ

 .الواو قب  الفاء
 خف حف جف( فأتػػػت بعػػػجل ا ) جع مظآءػػػة العػػػراؼ قبلهػػػا ) -ٕ

قاعػػػػػػػجلة ادلوافسػػػػػػػة ( علػػػػػػػى  جف( و )  مظ( فػػػػػػػاربط بػػػػػػػني )  مف
 يف غافر. ابلفاء( مث، وبضبطها تعله أف )واجملاورة

 – الاور ) ءونس يف ثالث درات( فوردت  سُلِْلِصنَي َلُه الجلِّءةَ  َدَعُوْا الَّ  أدا )



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٚٔ 

 َدَعُوْا الَّ  ءونس ولسماف ": ) ابجلملة اانشائية ونضبطهالسماف (  –العنكبوت 
 -(: " وذله عنكبوت

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٔ

 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب

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

 .يِنس َّ يك  ىك

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ٱُّٱ -ٕ

 .امعٌكبِت َّ ّٰ ِّ

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

 .ملىان َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين

 الضبط / 
دة   ا  (ٚٓٚٔال ي جاء بعجل ا يف ءونس ُت ضبطه دع دوضع النعاـ يف الالاؿ )

(:  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذاجلزء، وتطابق ال ي جاء بعجل ا يف العنكبوت ولسماف ) 
 كاؼ( دع   ِّة ) د الكاؼ( نربط  ِّ ُّ  َّبعجل ا يف العنكبوت ) 

ديه دة الكلمتني دع ادليه ( نربط  ٰى ينبوت، وبعجل ا يف لسماف ) كالعن
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى  افملس

( فك  وا جلة دة   ا الصية  سُلِْلِصنَي َلُه الجلِّءةَ  ِإالَّ لِيَػْعُبجُلوا الََّ  - َفاْدُعوا الََّ وأدا ) 
 -رة وا جلة فسط يف السرآف ونضبطهما على قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلة:وردت د

 .اغفر َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ -ٔ

 مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٕ
 .ابليٌة َّ مغ جغ  مع جع مظحط

(  هت مت خت حت جتدة سورة غافر )  الوؿادلوضع  / ٔمالحظة 



 ٕٚٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( مثابلضم  ) الثاين(: جاء ادلوضع  جح مج حج  مث)  الثاينوادلوضع 
( فانتبه اي  هللا( فله ءتكرر اسه اجلالؿ )  هت مت خت حت جت هبلنه سبسها يف اةءة ) 

 لبيب.
 خت ٱُّٱٱ(:ٙ٘يف العراؼ اةءة ) ثف دوضع( يف  َواْدُعواُ وردت )  / ٕمالحظة 

 َّ مص خص حص مس خس  حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت
 ( فانتبه ذلا. جح مج حجولكة مل أيت بعجل ا ) 

 (؟. َوََيَْاُبوَف أَنػَُّهه دُّْهَتجُلوفَ  ) أءة وردت / ٖٜٚٔسلاؿ رقه 
يف الاػػػػػػور  دػػػػػػر ف(  َوََيَْاػػػػػػُبوَف أَنػَُّهػػػػػػه دُّْهتَػػػػػػجُلوفَ  ) وردت / ٖٜٚٔاجلػػػػػػواب رقػػػػػػه 

 -:يف اسه الاورتني الفاءو الراء ، اشرتؾ  ريف (رؼالزخ – ؼار الع)

 جن مم  خم حم جم هلمل خل حل جل مك  لك  ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  مه جه هن من خن حن

 .الزخرف َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٕ
 مالحظة /

 خض حض  جض مص ٱُّٱٱ(:ٛٔ( يف اةءة ) َوََيَْاُبوَف أَنػَُّههسورة اجملادلة وردت )  يف
وكما  َّ حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 ( فانتبهوا ذلا. حف جفتال ظوف أنه جاء بعجل ا ) 

 (؟. ِلِعَباِداِ  ) كه درة تكررت كلمة / ٖٜٛٔسلاؿ رقه 
العػػراؼ  يف الاػػور ) ثػػالث دػرات(  ِلِعبَػػاِداِ  ) تكػررت/  ٖٜٛٔاجلػواب رقػػه 

 ونضػػػبطها، الثالثػػػةيف أَسػػػاء الاػػػور  الػػػراءواشػػػرتؾ  ػػػرؼ  (الشػػػورى  –الزدػػػر  –
( ودعػىن  " الكفػر ِلِعبَػاِداِ  أخػرج الػرزؽ وال ءرضػى ": ) اجلملةباياؽ اةايت ب ا 

( يف العػػػراؼ، ودعػػػىن  يي ىي مي  خي حي جي يه ىه( أي ) أخػػػرج ) 
 وال ءرضػػػػػػى "( يف الشػػػػػػورى، ودعػػػػػىن ) جب  هئ مئ خئ حئ( أي )الػػػػػرزؽ)



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٚ 

 -:( أي يف سورة الزدر، دع الخ  اباعتبار دراعاة ترتيب الاور" الكفر  ِلِعَباِداِ 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ يب ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ

 ىثنث  مث زث رث يتىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱ -ٕ
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث

 .الزمر َّ  ىن نن من زن رن ممام
 مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٖ

 .الشِرى َّ مح جح مج  حج
 (؟. أُدَّةٍ  ِلُك ِّ وَ  - أُدَّةٍ  ِلُك ِّ  ) اضبط دواضع / ٜٖٜٔسلاؿ رقه 

 – النعػػػاـيف الاػػػور ) ثػػػالث دػػػرات(  أُدَّػػػةٍ  ِلُكػػػ ِّ  ) وردت / ٜٖٜٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -:( ينادلوضع الثااحلج  – ادلوضع الثاينءونس 

  مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 مج حج مث هت متخت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ جس مخ جخ مح جح

 زث رث يتىت نت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -ٖ
 .احلج َّ  ىق يف ىف يث ىث نثمث

 ادلوضعءونس  – فوردت أءضا يف نفس الاور ) العراؼ ابلواو(  أُدَّةٍ  ِلُك ِّ وَ أدا ) 
 -(: الوؿ ادلوضعاحلج  – الوؿ

 .األعراف َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مكلك اك  يق  ٱُّٱ -ٕ

 .يِنس َّ من زن



 ٗٚٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -ٖ

 .احلج َّ مل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف ىفيث

  الضبط /
عػػػجلا دوضػػػع  سػػػياؽ اةءػػػةأتػػػت يف  ( زب رب )كػػػ  دواضػػػع  أوال نال ػػػظ أف -ٔ

و  ا اجعلها  صجلر آءةأتت  ابلواو(  اك  يقج، بينما ك  دواضع ) احل
دة عجلدها، و  ا تااعجلؾ ْيا أنػك  ابلواوكعالدة لك على اداكة وجود ا 

 أـ ال. واورفظ صورة اةايت ودواضعها ِبعرفة أنه فيها 
اللػػػػبس َيػػػػجلث يف ورود كػػػػال الصػػػػيغتني يف سػػػػورة وا ػػػػجلة كمػػػػا يف سػػػػوريت ءػػػػونس  -ٕ

 الثػاين( وادلوضػع  اك يق)  ابلػواو الوؿمػا ادلوضػع واحلج: ففي كػ  دنه
(  أقصػجل بػه ادلوضػع الوؿؿ ) و دػة كلمػة أالػواو نربط  (زب رببال واو )

 .دة   ا الاور الوؿيف ادلوضع  الواووبه تعله أف 
(  َجػاء َأَجُلُهػهْ  ِإَذا)  ( َجػاء َأَجُلُهػهْ  فَػِإَذا ) اضبط دواضػع / ٜٓٗٔسلاؿ رقه 

 ؟.( َرُسوذُلُهْ  َجاء َفِإَذا( ) اَأَجُلهَ  َجاء ِإَذا)
يف الاػػور  دػػرات ثػػالث( فػػوردت  َجػػاء َأَجُلُهػػهْ  فَػػِإَذاأدػػا )  / ٜٓٗٔاجلػػواب رقػػه 

 -فاطر(: –النح   -)العراؼ 

 .األعراف َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٕ

 .انلدل َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حبجب
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ

 ىي مي خي حي جي يه ىه  مهجه ين ىن من
 .فاطر َّ  ٰذ يي

  الضبط /
 مت خت  حت جت ) تطػػػػابق مادػػػػا الػػػػ ي جػػػػاء بعػػػػجل ا يف االعػػػػراؼ والنحػػػػ  -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٚ٘ 

، وأدػػػػا آءػػػػة فػػػػاطر فاػػػػه  تػػػػ كر ا ل ػػػػا آخػػػػر آءػػػػة دػػػػة الاػػػػورة ( هت
 فاجعلها لك عالدة.

 ني مي زي ري ٰى ين ىنآءيت النح  وفاطر: جاءت يف آءػة النحػ  )  -ٕ
 حم جم يل ىل مل خلت آءػػة فػػاطر ) (، وجػاء جئ يي ىي
يف اةءتني فإنح َي  لك  الظاء(: ال ظ  رؼ حن جن يم  ىم مم خم

، أي: أنػػه إذا َهػػر يف دػػرة وا ػػجلة ػػ ا ااشػػكاؿ فهػػو ال ءظهػػر يف اةءػػة إال 
أوؿ اةءة فهو ال ءظهػر يف أخر ػا وإذا مل ءظهػر يف أوذلػا َهػر يف آخر ػا، دػع 

 ري ٰى ين ىن النحػ  : )دال ظة أف الظاء َهر أواًل يف الاػورة الوىل
 خل يف فػػػاطر ) الظػػػاء( فهػػػي يف الرتتيػػػب قبػػػ  فػػػاطر، عليػػػه أتخػػػرت زي
 .( يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

قاعػػػػػجلة الػػػػػزايدة للموضػػػػػع علػػػػػى  ونضػػػػػبطها( جػػػػػاءت يف فػػػػػاطر  حم جم)  -ٖ
 ادلتأخر.

 فائدة /
اةءتاف بينهما تشػابه كبػ ،  ػ  ءُهيّػأ للسػارئ أف  ػ ا تلػك، وتلػك  ػ ا، ودػا مهػا  

 .بعض بياف ل لكك لك، وإليك 
وردت آءػػة النحػػ  يف سػػياؽ ذـ عػػادة وأد البنػػات الػػيت كػػاف عليهػػا أ ػػ  اجلا ليػػة، 
لػه، فجػاءت اةءػة عسػب ذلػك زلػ رة ودنػ رة دػة عاقبػة  ال ءة كػانوا أ ػ  شػرؾ َو

 .  ا الفع 
يف  ػػػني وردت آءػػػة فػػػاطر يف سػػػياؽ طلػػػب السػػػرآف دػػػة النػػػاس الاػػػ  يف الرض، 

بػػع ذلػػك ابحلػػجلءع عػػة أنػػه سػػبحانه لػػو أراد أف ءلاخػػ  والتفكػػر يف خلػػق هللا، مث أت
الناس لفعاذله ادلاالفة لشرعه لفعػ  ذلػك، إذ ال ءعجػزا شػيء سػبحانه يف الرض 
وال يف الاػػماء، ولكنػػه ْيهػػ  وال ءهمػػ ، وءػػرتؾ للنػػاس فرصػػة ل اجعػػوا  اػػاابهته، 

 .وءتفكروا يف عاقبة فعلهه
 :بينهما مثلت يف اةيت وابلتأد  يف  اتني اةءتني نلحظ أف الفوارؽ



 ٙٚٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

{، وقابلػػػه يف آءػػػة فػػػاطر قولػػػه  بظلمهػػػه : يف آءػػػة النحػػػ  جػػػاء قولػػػه تعػػػاىل:  أوالً 
{، ءعه الظله وغ ا.  ِبا كابوا {، قاؿ ابة عاشور: لف   ِبا كابوا سبحانه:  

{، ل ػػا جػػاءت عسػػب تشػػنيع َلػػه عظػػيه دػػة  بظلمهػػه وأوثػػر يف سػػورة النحػػ   
 .اهتهَلمهه، و و َله وأد بن

وقػػجل قػػاؿ الشػػيخ الشػػعراوي رزػػه هللا دػػا  اصػػله: لكػػ  دػػة اللفظػػني داللػػة دعينػػة 
وزلجلدة؛ لف اانااف قجل ءظله، لكنه ءنجلـ علػى َلمػه، وال ءفػرح بػه، وال ءتمػادى 
فيه، أدا إذا صار الظله عادة لجلءه،    عشسه، فسجل أصػبح اكتاػاابً، وذلػ ا افػرتؽ 

 .ة دجللواًل دعيناً التعب  بني اةءتني، لتعطي ك  آء
{، وقابلػه يف آءػة فػاطر قولػه  دا ترؾ عليها : يف آءة النح  جاء قوله تعاىل:  ثنياً 

{، و َهر ػا{  عليهػا {، الضم  يف اةءتني:   دا ترؾ على َهر ا سبحانه:  
عائػػجل علػػى الرض، إال أنػػه يف آءػػة النحػػ  دؿَّ عليػػه الاػػياؽ، ويف آءػػة فػػاطر ءعػػود 

ودػا كػاف هللا ليعجػزا دػة شػيء يف الاػماوات  لػه سػبحانه:  على د كور، و و قو 
(. ودلا كانت  الرض{  ادلة دلة عليها، استع  ذلا ٗٗ{ )فاطر: وال يف الرض

 .)الظهر(، كالجلابة احلادلة لألثساؿ؛ ولنه أءضاً  و الظا ر سخالؼ ابطنها
ابب التفػنة وقجل اعتِب ابة عاشور أف االختالؼ يف اةءتني يف  ػ ءة اللفظػني دػة 

يف السلوب. وارأتى اخلطيػب ااسػكايف الدػر علػى غػ  ذلػك، و اصػ  كالدػه: 
( يف ادلبتػػجلأ،  الظػاء ( يف آءػة النحػ ؛ لتسػػجلـ  ػرؼ ) الظهػػر أنػه سػبحانه مل ءػ كر )

{، قػػاؿ: والظػػاء تعػػز يف كػػالـ العػػرب، أال تػػرى أ ػػا لياػػت  بظلمهػػه يف قولػػه:  
اختصت بلغتهػا، اسػتعملت يف اةءػة الوىل  لدة دة الده سوى أدة العرب، فلما

(، وأجرءػت  لو (، واستعملت يف اةءة الثانية يف جواب دا بعجل ) لو دباشرة بعجل )
رلػػرى دػػا اسػػتعم  دػػة احلػػروؼ، فلػػه جُيمػػع بينهػػا يف مجلتػػني دعسػػودتني عسػػجل كػػالـ 

( وجوابػػػا. قػػػاؿ: وُ اػػػة التػػػأليف وقصػػػجلا درعػػػي يف  لػػػو وا ػػػجل، ومهػػػا دػػػا بعػػػجل )
 . ة، ال خيفى على أ   البالغة.   ا  اص  كالدهالفصا
فإذا جػاء أجلهػه ال ءاػتأخروف سػاعة وال  : ُختمت آءة النح  بسوله تعاىل:  ثلثاً 

فإذا جاء أجلهه فػإف هللا كػاف  {، وُختمت آءة فاطر بسوله سبحانه:   ءاتسجلدوف
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تسػجلـ وال {، فاتاـ آءة النحػ  ءتحػجلث عػة الػزدة والجػ ، وأنػه ال ء بعبادا بص ا
ءتػأخر، بينمػػا ختػاـ آءػػة فػاطر ءتحػػجلث عػة اجلػػزاء، وأف هللا سػبحانه بصػػ  لعمػػاؿ 
عبادا، ال ْفى عليػه خافيػة، فاةءتػاف دتكادلتػاف، بيػجل أف اةءػة الوىل دتجهػة إىل 
ااناػػاف دػػة  يػػع رجلءػػجل أجلػػه وعمػػرا يف  ػػ ا احليػػاة، يف  ػػني أف اةءػػة الثانيػػة 

 ػػػواؿ عبػػػادا، َا ر ػػػا وابطنهػػػا، قليلهػػػا وكث  ػػػا، سلػػػِبة عػػػة أنػػػه سػػػبحانه عػػػامل ل
 .صاحلها وطاحلها، وأنه سبحانه رلاٍز ك  إنااف بعمله

وذكر ابة عاشور فرقاً بني ختاـ اةءتني،  اصػله: أف ختػاـ آءػة النحػ  جػاء جػواابً 
لفعػػ  الشػػرط  فػػإذا جػػاء أجلهػػه{، و ػػو هتجلءػػجل ل ػػه إذا جػػاء أجلهػػه، وقػػع بػػه 

  ػػني أف ختػػاـ آءػػة فػػاطر  فػػإف هللا كػػاف بعبػػادا بصػػ ا{، العػػ اب دوف إدهػػاؿ. يف
ليس جواابً لسوله سبحانه:  فإذا جاء أجلهه{، ب   و دلي  جػواب؛ إذ التسػجلءر: 

{، أي: عليمػاً يف  فإف هللا كاف بعبادا بص ا إذا جاء أجلهه آخ  ه ِبا كابوا،  
خػػػ  ه إىل أجػػػ   ػػػايل التػػػأخ  ورلػػػيء الجػػػ . ويف  ػػػ ا إْيػػػاء إىل احلكمػػػة يف أت

 .دامى
ودػػة اللطػػائف الػػيت نُسلػػت عػػة بعػػض ادلسػػرئني  ػػوؿ  ػػاتني اةءتػػني، دػػا نُسػػ  عػػة 
بعض ادلشاءخ أنه قاؿ لتلمي ا: إذا أردت أف تسػرأ  ػاتني اةءتػني دػة غػ  أف ْلػط 

(، ءرءػػػػػػجل بػػػػػػ لك: إذا قػػػػػػرأت:  الاػػػػػػينني (، وال ) الظػػػػػػائني بينهمػػػػػػا، فػػػػػػال َمػػػػػػع )
{، فػال  فػال ءاػتأخروف {، وإذا قػرأت:   ى َهر ػاعلػ  بظلمهه{، فػال تسػرأ:  

{، و ػػػ ا لطيفػػػة تفيػػػجل يف ضػػػبط احلفػػػظ، وال ْلػػػو دػػػة  ِبػػػا كاػػػبوا تسػػػرأ دعهػػػا:  
 .فائجلة
علػػػى  -زايدة الكلمػػػات يف يف فاطر...ِبػػػا كاػػػبوا ( دػػػع الـ النحػػػ  بظلمهػػػه الـ )
 . اايت اةايت دناسبة دلا قبلها وبعجل ا َهر ا

 جئ يي ىي ُّٱٱ(:ٜٗيف سورة ءونس اةءة ) درة وا جلة( فوردت  ُههْ َجاء َأَجلُ  ِإَذاأدا ) 
 جخ مح جح مج حج مث هت متخت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ جس مخ
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( أتت  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زييف العراؼ والنح  )  مالحظة /
 مث هتدنهػػػا، أدػػػا يف ءػػػونس )  الفػػػاء( حبػػػ ؼ  يي ىيفجػػػاءت )  ابلفػػػاء( زي)
 مجوثبػػػػت يف )  الفػػػػاء( حبػػػػ ؼ  هت( أتػػػػت )  مخ جخ مح جح مج حج
 .العالقة عكايةفاجعلها عالدة لك، أي: أف  ( جح
فسط يف أخر آءة دة سورة ادلنافسوف  درة وا جلة( فوردت  َأَجُلَها َجاء ِإَذاأدا ) 

و  ا  َّ  حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض  ٱُّٱ(:ٔٔ)
 .ةقاعجلة العناءة ابةءة الو يجلعلى  نضبطهاأءضا 

  يق  ٱُّٱٱ(:ٚٗيف سورة ءونس ) درة وا جلةفوردت أءضاً  ( َرُسوذُلُهْ  َجاء َفِإَذا)  وأدا

 نضبطهاو   َّ من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مكلك اك
 مث هت، و  ا اةءة أتت قب  آءتني دة دوضع ) قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى 

 (. مخ جخ مح جح مج حج

 أَءْػػَة َدػػا ُكنػػُتهْ  ) ( تَػػجْلُعوفَ  هْ أَءْػػَة َدػػا ُكنػػتُ  ) اضػػبط دواضػػع / ٜٔٗٔسػػلاؿ رقػػه 
ُ ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِص ٌ  أَْءَة َدا ُكنُتهْ )  ( ُتْشرُِكوفَ  أَْءَة َدا ُكنُتهْ  ) ( تَػْعُبجُلوفَ   ؟.( َوالَّ

 -ادلواضع  ي: / ٜٔٗٔاجلواب رقه 

 جل مك لك خك حكجك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٔ
  ٰهمه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خلحل
 .األعراف َّ  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي

 .الشعراء َّ رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -ٕ
 .اغفر َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٖ
 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه
 .احلديد َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ
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  الضبط /
عػػة العػػني راؼ ( دفصػػولة عػػ: ال ػػظ وانتبػػه اىل اسػػه ) ال( من يف العػػراؼ ) -ٔ

( من( وبػػا تعلػػه أف )تػػجلفيهػػا دفصػػولة عػػة ) العػػني(  منة ) )ال( وكلمػػ
 يف العراؼ.

دػػػػع  العػػػػنيراء ( دتصػػػػلة ع(: ال ػػػػظ وانتبػػػػه اىل اسػػػػه ) الشػػػػ يتيف الشػػػػعراء )  -ٕ
( يف  يتفيهػػػػا دتصػػػػلة وبػػػػا تعلػػػػه أف )  العػػػػني(  يت)الشػػػػػ( وكلمػػػػة ) 

 الشعراء.
( احلجلءجل وك  دنها  نئ  مئ زئ رئ( غافر، و )  مئبسي لجلءنا )  -ٖ

 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةلى ع نضبطها
 (؟. ِدة ُدوِف الِّ َقاُلواْ َضلُّوْا َعنَّا أءة وردت ) / ٕٜٗٔسلاؿ رقه 

يف الاػػػور  دػػػر ف(  ِدػػػة ُدوِف اّلِ قَػػػاُلوْا َضػػػلُّوْا َعنَّػػػا ) وردت / ٕٜٗٔاجلػػػواب رقػػػه 
 -:غافر( – العراؼ)

 جل مك لك خك حكجك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ -ٔ
  مهٰه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خلحل
 .األعراف َّ  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي

  مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٕ
 .٧٤ – ٧٣اغفر/  َّ  خس حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت

 قجل ُت ضبط دا قبلها يف الالاؿ الاابق. / مالحظة
 (؟. َقاَؿ اْدُخُلواْ  أءة وردت ) / ٖٜٗٔسلاؿ رقه 

 – العػػػػػراؼيف الاػػػػػور ) دػػػػػر ف(  ُخلُػػػػػواْ قَػػػػػاَؿ ادْ  ) وردت / ٖٜٗٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 -:(ءوسف

 جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهىه مه



 ٓٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األعراف َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ
 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ -ٕ

ِشف َّ نث مث  .ي
  الضبط /

 للموضػػع قاعػػجلة الػػزايدةعلػى  ونضػػبطها(  نت مت)  ابلػػواويف سػورة ءوسػػف   -ٔ
قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػػة علػى  سػفو ءواو فيهػا دػػع الػواو ، وأءضػاً نػربط ادلتػأخر

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 زث رث يت  ىتوبعػػجل ا يف ءوسػػف )  ( حم جم يل ىل بعػػجل ا يف العػػراؼ ) -ٕ

قاعػػػػجلة الرتتيػػػػب ( علػػػػى  ىتدػػػػة )  ادلػػػػيه( قبػػػػ   ىلدػػػػة )  الفػػػاء(:  مث
 .اذلجائي
ػػة اجْلِػػةِّ  قَػػػْبِلُكه يف أَُدػػٍه قَػػجْل َخلَػػْت ِدػة ) ضػعاضػػبط دوا / ٜٗٗٔسػلاؿ رقػػه   دِّ

نػػسِ  قَػػػْبِلِهه يف أَُدػػٍه قَػػجْل َخلَػػْت ِدػػة ) ( يف النَّػػارِ  َواِانػػسِ  ػػَة اجْلِػػةِّ َواْاِ ِإنػَُّهػػْه َكػػانُوا  دِّ
 ؟.( َخاِسرِءةَ 

 -ادلواضع  ي: / ٜٗٗٔاجلواب رقه 

 جه ين ىن خنمن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهىه مه
 .األعراف َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ

 ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ٱُّٱ -ٕ
 .فصنت َّ حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

  جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٱُّٱ -ٖ
 .األخلاف َّ خض حض

  الضبط /
الو يػػػػػػػجلة  ( خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل يف العػػػػػػػراؼ ) -ٔ

 ة.اليت أتت ب ا الصيغ
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  جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جحويف فصػػػػػػػػػػػػػػلت وال سػػػػػػػػػػػػػػاؼ )  -ٕ
( وقبلهػػػػػػا يف ال سػػػػػػػاؼ  ين  ىن نن(: قبلهػػػػػػا يف فصػػػػػػػلت )  حض

علػػػػػى  ونضػػػػبطها( دزءػػػػجلة أكثػػػػر شلػػػػػا يف فصػػػػلت مج  حج مث هت مت)
 .ادلتأخر للموضع الزايدة قاعجلة
 (َقاَلْت ُأْخػَراُ ْه ُلواَلُ ػهْ ) ضبط دوضعي العراؼكيف ت / ٜ٘ٗٔسلاؿ رقه 

 ؟.( أُواَلُ ْه ُلْخَراُ هْ  َوَقاَلتْ  )
 -ادلواضع  ي:/ ٜ٘ٗٔاجلواب رقه 

 منخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب

 .٣٩ – ٣٨األعراف/  َّ يث ىث نث
  الضبط /

 نبأـ ) ( ٰر ٰذ يي ) أءهما قبػ  الخػر: ادلوضعنيَيجلث لبس بني  -ٔ
 قاعجلة( على  ىبدة )  الواو( قب   ٰذدة )  اخلاء(: يب ىب

 دة الكلمتني. اذلمزة، طبعا بعجل  رؼ الرتتيب اذلجائي
اخلػاء و اذلمزة دنها دع  اخلاءو اذلمزة ( نربط  ىهوردت كلمة )  الوؿيف ادلوضع  -ٕ

( ٰر ٰذ ييفتكػػوف ) قاعػػجلة ادلوافسػػة واجملػػاورة( علػػى  ٰذدػػة ) 
 وب ا ءنتهي ااشكاؿ أءهما تسجلـ على الخر. يف ادلوضع الوؿ،

 (؟. َربػََّنا َ ُلالء أءة وردت ) / ٜٙٗٔسلاؿ رقه 
 – العػراؼ يف الاػور ) ثالث درات(  رَبػََّنا َ ُلالء ) وردت / ٜٙٗٔاجلواب رقه 

" عرفػػػػوا ضلػػػػ   رَبػَّنَػػػػا َ ػػػػُلالء ": ) ابجلملػػػػة اانشػػػػائية ونضػػػػبطها (السصػػػػص  –النحػػػػ  
 -:( السصص



 ٕٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهىه مه
 .األعراف َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ جض مص خص حص مس خس  حسجس مخ جخ

 نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٖ
 .املصص َّ مك لك  اك يق ىق يفىف يث

  الضبط /
فنػػػربط بينهمػػػا،  ( َعنَّػػػا َضػػػلُّواْ قَػػػاُلوْا  وسػػػبستها آبءػػػة ) ( ٍّ بعػػػجل ا يف العػػػراؼ )

( فنػػربط مت خت( وسػػبستها يف نفػػس اةءػػة ) مجوبعػػجل ا يف النحػػ  ) 
( نث مث زث( وجػاءت بعػػجل ا ) رث يتبينهمػا، وبعػجل ا يف السصػص ) 

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةفنربط بينهما على 
 (؟. َأَضلُّو َ فَ  – َأَضلُّو َ  ) اضبط دواضع / ٜٚٗٔسلاؿ رقه 

 -ك  صيغة وردت درة وا جلة فسط يف السرآف الكرمي: / ٜٚٗٔواب رقه اجل

 جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهىه مه
 .األعراف َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ

 .األخزاب َّ نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

اعػػػػػجلة الػػػػػزايدة قعلػػػػػى  ونضػػػػػبطها ( زث )يف ال ػػػػػزاب  الفػػػػػاءوردت بػػػػػزايدة  -ٔ
 .للموضع ادلتأخر

( ىئ - ِّ -  َّ -  مي - ىليف آءػػػػة العػػػػراؼ ) الفػػػػاءال ػػػػظ دوراف  ػػػػرؼ  -ٕ
فأتػػت  الفػػاء، بينمػػا يف ال ػػزاب مل ءػػرد فيهػػا  ػػرؼ فػػاء( بػػال  ٍّفأتػػت ) 

 .العالقة عكاية: ابلفاء( زث)



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( دػػع  َّدػػة ) الفػػاء ( نػػربط  رئ ّٰ ِّ ُّ  َّبعػػجل ا يف العػػراؼ )  -ٖ
ابء دنهػػػػػا دػػػػػع البػػػػػاء ( نػػػػػربط مثل ػػػػػزاب )وبعػػػػػجل ا يف ا ؼالعػػػػػرافػػػػاء 
قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه علػػى  بال ػػزا
 .الاورة
 (؟. َعَ ااًب ِضْعًفاكه درة وردت )  / ٜٛٗٔسلاؿ رقه 

 – العػػػػراؼيف الاػػػػور ) دػػػػر ف(  َعػػػػَ ااًب ِضػػػػْعًفا)  وردت / ٜٛٗٔاجلػػػػواب رقػػػػه 
 -:ص(

 جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهىه مه
 .األعراف َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ

 .ص َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن ٱُّٱ -ٕ
َنا أءة وردت ) / ٜٜٗٔسلاؿ رقه   (؟. َلُكْه َعَليػْ
َنا ) وردت / ٜٜٗٔاجلواب رقه   – العػراؼ يف الاػور ) ثالث دػرات(  َلُكْه َعَليػْ

 -:(ااسراء  – ود 

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ يث ىث نث

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -ٕ
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص
ِد َّ مف  خف حف َ. 

 نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٖ
 .اإلرساء َّ ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت

  الضبط /
، وقبلهػا ؼالعػرافػاء ( دع  رتدة )  الفاءنربط  ( زت رت يف العراؼ ) قبلها



 ٗٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

، د ػػػو  داؿ( دػػػع  خضدػػة كلمػػػة )  الػػػجلاؿ( نػػػربط  مظ حط مض  خض ػػود )  يف
( زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نبوقبلهػػػػػػػػػػا يف ااسػػػػػػػػػػراء )

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع علػػى اء ر ااسػػ راءالػػيت وردت فيهػػا دػػع  الػػراءاتنػػربط 
 .ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
بط ( نػر زث رث( وبعػجل ا يف العػراؼ ) مغ جغبعجل ا يف العراؼ و ػود ) 

قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع علػى  ؼالعرافاء ( دع  رثدة )  الفاء
 حف جف، وبضػػبطه ُءضػػبط الػػ ي جػػاء بعػػجل ا يف سػػورة  ػػود ) ػػرؼ دػػة اسػػه الاػػورة
 (.خف

 (؟. الاََّماء أَبْػَوابَ  - أَبْػَوابُ  أءة وردت ) / ٜٓ٘ٔسلاؿ رقه 
 -:جلةدرة وا ك  وا جلة دة   ا الصية وردت  / ٜٓ٘ٔاجلواب رقه 

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم

 .املىر َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

فاربطهػا دعهػا، ويف السمػر  ابلضػه(  ىك مكوقبلها )  ابلضه ( مل يف العراؼ )
 .واجملاورة ادلوافسة قاعجلةفاربطها دعها على  ابلفتح(  زئ( ابلفتح وقبلها ) مئ)

( دػػة سػػورة ٔٗو ) (ٓٗكيػػف تضػػبط ختػػاـ اةءتػػني: )  / ٜٔ٘ٔه سػػلاؿ رقػػ
 ؟.العراؼ

 -اةايت  ي: / ٜٔ٘ٔاجلواب رقه 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ٹٱٹٱُّٱ
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام
 .٤١ – ٤٠األعراف/  َّ هب مب خب حب  جبهئ مئ خئ حئ

  الضبط /



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ممةءػة ) يف نفس ا اجليهوال ظ دوراف  رؼ  ( مي ) الوؿيف ادلوضع 
، فتكػوف قاعػجلة ادلوافسػة واجملػاورة( على  مي)  جيه( ونربطها دع  من - زن -

 (. مب)  الثاينيف ادلوضع 
يف السرآف يف   ا ادلوضع دة سورة  الو يجلة(  ي  مي  زي ري)  مالحظة /
 العراؼ.

 وََكػػػَ ِلكَ )  ( الظَّػػػاِلِمنيَ  صَلْػػػِزي َكػػػَ ِلكَ  ) دواضػػػعاضػػػبط  / ٕٜ٘ٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 ؟.( ْلُمْفرَتِءةَ ا صَلِْزي

يف الاػور  ثػالث دػرات(  الظَّػاِلِمنيَ  صَلْػِزي َكَ ِلكَ  ) وردت / ٕٜ٘ٔاجلواب رقه 
عػػػػرؼ ءوسػػػػف : ) ابجلملػػػة اانشػػػػائية ونضػػػػبطها (النبيػػػػاء  –ءوسػػػػف  – العػػػراؼ )

 -:( النبياء

 .األعراف َّ هب مب خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٔ
ِشف َّ يك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث  نث مث ٱُّٱ -ٕ  .ي
 اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱٱُّ -ٖ

 .األًبياء َّ مك لك
  الضبط /

 .واو( والباقي بال  حب)  ابلواوالو يجلة يف العراؼ  -ٔ
(، بينمػػػا يف ءوسػػػف فاػػػياؽ اةءػػػة يف  جئيف العػػراؼ والنبيػػػاء قبلهػػػا ذُكػػػرت ) -ٕ

 قصة سرقة صواع ادللك ودا  و جاؤا.
َكَ ِلكَ  وأدا ) فسط يف سورة العراؼ اةءة  وا جلة درة( فوردت  اْلُمْفرَتِءةَ  صَلْزِي ٍَ

  مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ٱُّٱٱ(:ٕ٘ٔ)

، أكيجل أف قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ مم ام يل ىل
 ال ءة اْ وا العج  دفرتءة.



 ٙٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ْة ِغ ٍّ  دواضع )اضبط  / ٖٜ٘ٔسلاؿ رقه   ؟.( َونَػَزْعَنا َدا يف ُصجُلورِِ ه دِّ
ػْة ِغػ ٍّ  ) وردت / ٖٜ٘ٔاجلواب رقه  يف الاػور  دػر ف(  َونَػَزْعنَػا َدػا يف ُصػجُلورِِ ه دِّ

 -:احلجر( – العراؼ)

 خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
  خمحم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف
 .األعراف َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 .احلجر َّ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ -ٕ
  الضبط /

الػزايدة  قاعػجلةعلى  ونضبطهايف العراؼ  ومل ترد ( جض بعجل ا يف احلجر كلمة )
 ..ادلوضع ادلتأخر

 فائدة / 
ػػْة ِغػػ ٍّ )  تاػػتكم  االءػػة ( َٚٗعلَػػى ُسػػُرٍر دُّتَػَسػابِِلنيَ  ِإْخػَوا ً َونَػَزْعنَػا َدػػا يف ُصػجُلورِِ ه دِّ

  : درءةألكنها تالط الضوء على  ،ابساهتاالكرْية دوضوع س
ػػػةْ َونَػَزْعنَػػػا َدػػػ)  -ٔ  ءشػػػ  الػػػنص ادلبػػػارؾ اىل  ػػػاالت قػػػجل :( ِغػػػ ٍّ  ا يف ُصػػػجُلورِِ ه دِّ

رػػجلث بػػني ادلػػلدنني يف الػػجلنيا , كاحلاػػجل والعػػجلاوة وغ  ػػا , نتيجػػة سػػوء 
  : تفػػػػػػػػػا ه او جهػػػػػػػػػال ...اخل , فيلكػػػػػػػػػجل الػػػػػػػػػنص ادلبػػػػػػػػػارؾ علػػػػػػػػػى

ف هللا تعػػػػاىل سػػػػوؼ ءرضػػػػي كػػػػ  االطػػػػراؼ ادلاتلفػػػػة وادلتنازعػػػػة دػػػػة أ(  أ
  .والضػػػػػػػػػػػػػغائةلتاتفػػػػػػػػػػػػػي اال سػػػػػػػػػػػػػاد  ،فتصػػػػػػػػػػػػػس  قلػػػػػػػػػػػػػوبه ،ادلػػػػػػػػػػػػػلدنني

  (. ِإْخَوا ً  لها دتحابني ب  ) أك    ،( ال  سجل وال ضغينة يف اجلنةب
رضػػػاء وجلػػػي السلػػػوب دػػػة (: بعػػػجل عمليػػػيت اا َعلَػػػى ُسػػػُرٍر دُّتَػَسػػػابِِلنيَ  ِإْخػػػَوا ً )  -ٕ

  (. َعَلى ُسُرٍر دُّتَػَسابِِلنيَ ا ) ءضً أو ، ( ِإْخَوا ً    اجلنة ) أوف  اؿ احلسجل ءك
( وليس ٘ٚيف سورة السصص اةءة ) ثلع دوضع( يف  َونَػَزْعَناوردت )  مالحظة /
ْة ِغ ٍّ  بعجل ا )  يك ٱُّٱ(: ِدة ُك ِّ أُدٍَّة َشِهيجًلا( ب  جاء بعجل ا )  َدا يِف ُصجُلورِِ ه دِّ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل

 فانتبه ذلا. َّ ىي ني  مي

 ؟.( لَِّ يَوَقاُلواْ احلَْْمجُل ِلِّ ا دواضع )اضبط  / ٜٗ٘ٔسلاؿ رقه 
يف الاػػػور  ثػػالث دػػرات(  َوقَػػاُلوْا احْلَْمػػػجُل لِِّ الَّػػِ ي ) وردت / ٜٗ٘ٔاجلػػواب رقػػه 

"  َوَقاُلوْا احْلَْمجُل لِِّ الَِّ ي ": ) ابجلملة اانشائية ونضبطها( الزدر – فاطر – العراؼ)
 -:الثالثةيف اَساء الاور  الراءإشرتؾ  رؼ  ( الزدر فاطرعرؼ 

 خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
  خمحم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف
 .األعراف َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 .فاطر َّ ىل مل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ -ٖ

 .الزمر َّ  حل جل مك لك خكحك جك
  الضبط /
 َوقَػػاُلواْ بػػ ا اجلملػػة وعلػػى الرتتيػػب: )  الثالثػػةالػػ ي جػػاء بعػػجل ا يف الاػػور  نضػػبط

 (. صجلقنا وعجلاو  أذ ب عنا احلزفو  ذل ا  جلا  احْلَْمجُل لِِّ الَِّ ي
 َوَلَسػجلْ )  ( َجػاءْت ُرُسػُ  َربِّنَػا قَػجل – َلَسػجلْ  دواضػع )اضػبط  / ٜ٘٘ٔسلاؿ رقػه 

 ؟.( ُرُسلَُنا َجاءتْ 
 -ادلواضع  ي: / ٜ٘٘ٔاجلواب رقه 

 خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
  حمخم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف
 .األعراف َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن ٱُّٱ -ٕ
 مب  زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر



 ٛٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األعراف َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 حض جض مص خص حص مسخس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث ُّٱ -ٖ

ِد َّ مض خض َ. 
  الضبط /

( وقػجل تكػررت  ىي)  الػالـحبػ ؼ  الثاين( و  خلدة العراؼ ) الوؿ ادلوضع  -ٔ
: اةءػػػة عشػػػر آايتفاجعلهػػػا عالدػػػة لػػػك، وبينهمػػػا الثانيػػػة ( يف اةءػػػة ىي)

(، ونضػػػػبط الػػػػ ي جػػػػاء بعػػػػجل ا يف ٖ٘بػػػػرقه ) الثانيػػػػة( و ٖٗرقػػػػه )الوىل 
 مم( أي )ونػودوا (، ودعػىن )  ونودوا فه  لناادلوضعني ب ا اجلملة ) 

 ٌّ( أي )فهػػ  لنػػا ، ودعػػىن ) الوؿ( ادلوضػػع من خن حن جن
 .الثاين( ادلوضع ُّ َّ  ٍّ

اؼ ر العػػ راءدنهػا دػػع  الػػراء( نػػربط  جمالعػػراؼ كلمػة )  دوضػعيوردت يف  -ٕ
، قاعجلة ربط  رؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه الاػورةعلى 

 (. ٰىوبعجل ا يف ادلوضعني أتت ) 
علػػى  ونضػػبطها(  مج( وأتػػت دعهػػا )  مث)  الػػواوبػػزايدة يف سػػورة  ػػود  -ٖ

اذلػػػاء ( نػػػربط  جح، وجػػػاء بعػػػجل ا ) ادلتػػػأخر للموضػػػع الػػػزايدة قاعػػػجلة
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشػابه دػع  ػرؼ ود على  اء  دنها دع 

 .دة اسه الاورة
 (؟. اجْلَنَّةُ  تِْلكَ  )(  اجْلَنَّةُ  تِْلُكهُ ) دواضع اضبط  / ٜٙ٘ٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع كاةيت: / ٜٙ٘ٔاجلواب رقه 

 خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
  خمحم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف
 .األعراف َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 .مريه َّ هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗٛ 

 .الزخرف َّ حق مف  خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

( معيف الزخػرؼ ) الػواو( وبػزايدة  هل( والباقي )  حن يف العراؼ ) الو يجلة -ٔ
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى  ونضبطها

 من( وجػاء فيهمػا )  الػراء والفػاءاشػرتؾ فيهمػا  ػرؼ )  العراؼ والزخرؼ -ٕ
 نضػػبطها( يف الزخػػرؼ و ػػ ا أءضػػا  مغ( ولكػػة بػػزايدة ) مه جه هن

 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى 
(  من خن حن جن  مم خم حماختلػػػػف الػػػػ ي جػػػػاء بعػػػػجل ا يف سػػػػورة دػػػػرمي )  -ٖ

) العػػراؼ  قاعػػجلة اخػػتالؼ الوسػػط بػػني الطػػرفني ادلتشػػابنيعلػػى  ونضػػبطها
( دػػػػع دراعػػػػاة زايدة   مف  خف حف جفوالزخػػػػرؼ ( دػػػػة  يػػػػع ) 

 ( اليت وردت يف درمي والزخرؼ. حمكلمة ) 
( وبػػػػجلأت  خن حن جن مم( ابدلنػػػػاداة ) ٘٘ٔانتهػػػػت الصػػػػفحة ) / ٔمالحظــــة 
( فػػػػاربط بينهمػػػػا جم يل ىل مل خل( ابدلنػػػػاداة أءًضػػػػا )ٙ٘ٔالصػػػػفحة )

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورةعلى 
 َوَ َدى( )  اجْلَنَّػػػػػةِ  ابُ َأْصػػػػػحَ  َوَ َدى( ورد فيهػػػػػا ) ٙ٘ٔيف الصػػػػػفحة ) / ٕمالحظـــــة 
 اجلػيه(: اجلنػة أوال مث العػراؼ مث النػار:  النَّارِ  َأْصَحابُ  َوَ َدى( )  اَلْعرَاؼِ  َأْصَحابُ 

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائيار على ندة الالنوف راؼ قب  عدة الالعني نة قب  جدة الػ
 ؟.( َدا َوَعجَل َ  ) أءة وردت / ٜٚ٘ٔسلاؿ رقه 
 – العػراؼيف الاػور )  ثػالث دػرات(  َدػا َوَعػجَل َ  ) وردت / ٜٚ٘ٔاجلواب رقػه 

 -:(" َدا َوَعجَل َ  " ال زابعرؼ : )ابجلملة اانشائية ونضبطها(  دوضعافال زاب 

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٕ
 .اباألخز َّ مئ خئ



 ٜٓٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم ٱُّٱ -ٖ
 .األخزاب َّ  مت هب مب هئ مئ هي

  الضبط /
قاعػػجلة ربػػط علػػى اؼ ر العػػ راءدنهػػا دػػع  الػػراء( نػػربط  جنبعػػجل ا يف العػػراؼ )  -ٔ

 . رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
(  خئ حئ)  الوؿ: وبعػجل ا يف ادلوضػع ( جئ يي بعجل دوضعي ال زاب ) -ٕ

( قبػػػػ   خئ حئدػػػػة )  اذلمػػػػزة(:  خي حي جي)  الثػػػػاينوبعػػػػجل ا يف 
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  خي حي جيدة )  الواو
هللا ال  (: جه ين ىن ( و ) يم ىم( ورد فيهػػػػا ) ٗٗيف آءػػػة العػػػراؼ ) مالحظـــة /

وإ ػا هللا ءوعػجل دػة ءاػئ  ( جه ين ىن جػاءت دػع أ ػ  النػار ) اءوعجل أ   الاوء ل 
 ىم تػػه دفتػػوح، واخلػػ  ءُناػػب إليػػه )صػػيص ل ػػجل دػػا لف ابب رزبصػػفة عادػػة دوف ْ

 .( : دع أ   النارين والشر ليس إليه ) ( : دع أ   اجلنةيم
 ؟.( ُدَلذِّفٌ  مُثَّ َأذَّفَ  - ُدَلذِّفٌ  َفَأذَّفَ  دواضع )اضبط  / ٜٛ٘ٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٜٛ٘ٔاجلواب رقه 

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه

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

  الضبط /
قاعػجلة ربػط  ػػرؼ علػى  ؼالعػرافػاء ( ونربطهػا دػع  خييف العػراؼ )  ابلفػاء -ٔ

 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
دػػػػة كلمػػػػة  العػػػػني( نػػػػربط  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي)  بعػػػػجل ا يف العػػػػراؼ -ٕ

 من خن حنيف ءوسػػػػػػػػػف ) راؼ، وبعػػػػػػػػجل ا عػػػػػػػػال عػػػػػػػػني( دػػػػػػػػع ٰذ)



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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قاعػػػجلة علػػػى  وسػػػفء ايء( دػػػع  خن حندػػػة )  اليػػػاءات( نػػػربط  ىن
 .ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

َوُ ػػه اِبةِخػػَرِة  ) ( َوُ ػػه اِبةِخػػَرِة َكػاِفُروفَ  اضػػبط دواضػع ) / ٜٜ٘ٔسػلاؿ رقػػه 
 ؟.( ُ ْه َكاِفُروفَ 

 -ادلواضع كما ءلي: / ٜٜ٘ٔاجلواب رقه 

 .األعراف َّ رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ -ٔ
ِد َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم ٱُّٱ -ٕ َ. 
 جن مم خم حمجم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -ٖ

ِشف َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خنحن  .ي
 .فصنت َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ -ٗ

  الضبط /
يف  دػػػرات ثػػػالثتكػػػررت  ( ىك مك  لك اكالصػػػ  يف السػػػرآف أف تػػػرد ) 

 ػػػود وءوسػػػف سػػػور ف صػػػلت ( وال ػػػظ أف سػػػوريت ) ف –ءوسػػػف  –الاػػػور )  ػػػود 
( و ي  مكحب ؼ ) ( يئ ىئ نئ يف العراؼ )(، أدا  دتتاليتاف فاجعلها عالدة

، وأءضػػا العناءػػة ابةءػة الو يػػجلة قاعػػجلةالو يػجلة بػػ ا الصػيغة يف السػػرآف ونضػػبطها علػى 
 ..اللفظي الرتكيب بسلةاشتهرت سورة العراؼ 

 ُّ َّالعػراؼ و ػود )  دوضعيء قبلها يف تطابق مادا ال ي جا / ٔمالحظة 
 ( فانتبه اي لبيب. مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

سورة إبرا يه  بجلاءةالعراؼ و ود يف  دوضعيوردت صيغة سلتلفة عة  / ٕمالحظة 
ُغونَػَها ِعَوًجا) وَف َعة َسِبيِ  اّلِ َوءَػبػْ   يت ىت ُّٱٱ(:ٖ( يف اةءة )َوَءُصجلُّ

 مك لك يقاك ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 .َّ مل يك ىك



 ٕٜٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ة /فائد
آءػة العػراؼ الو يػجلة  :( َوُ ػه اِبةِخػَرِة ُ ػْه َكػاِفُروفَ  ( ) َوُ ه اِبةِخَرِة َكػاِفُروفَ  ) 

 ػػلالء  { ضػػم  الفصػػ  للتوكيػػجل، إشػػارة دلػػا تسػػجلـ )ُ ػػْه    بػػ ا اللفػػظ يف  ػػود بػػزايدة
( فزءػجل التوكيػجل علػيهه، سخػالؼ دػا جػاء يف العػراؼ فسػجل جػاء  ال ءة كػ بوا علػى ربػه

 (. وغرة التأوء  درة التزء ) ص  دوف توكيجل على ال
َوَعلَػػػى اَلْعػػػَراِؼ رَِجػػػاٌؿ ءَػْعرِفُػػػوَف ُكػػػالِّ  ) :اةءتػػػنياضػػػبط  / ٜٓٙٔسػػػلاؿ رقػػػه 

( دػػة سػػورة  َوَ َدى َأْصػػَحاُب اَلْعػػَراِؼ رَِجػػااًل ءَػْعرِفُػػونَػُهْه ِبِاػػيَماُ هْ  ) ( ِبِاػػيَماُ هْ 
 ؟.العراؼ

 -اةايت  ي: / ٜٓٙٔاجلواب رقه 

 مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب مبنب زب ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ اك يق ىق يف ىف  يثىث نث

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ خب حب

  الضبط /
سػػػػػػػػػبستها  الوؿ(: يف ادلوضػػػػػػػػػع  مي)  الثػػػػػػػػػاينويف  ( رت ) الوؿيف ادلوضػػػػػػػػػع  -ٔ

 قاعػػػجلة( علػػػى  رتكلمػػػة )   ضػػػه تنػػػوءةفنربطهػػػا دػػػع  ضػػػه تنػػػوءة( مب)
 .واجملاورة ادلوافسة

(: يف  ىي ني ) الثػاين(، ادلوضػع  نت مت زت)  الوؿضػع ادلو  -ٕ
أقصػػػػجل بػػػػه ادلوضػػػػع ) ؿأو  الـدنهػػػػا دػػػػع  الػػػػالـ( نػػػػربط  متبػػػػزايدة )  الوؿ
دػػة  ادلػػيهو اذلػػاء ُ ػػ فت  الوؿ( يف ادلوضػػع  مت(، ودلػػا زادت كلمػػة )الوؿ

 ابذلػػاء( نيأتػػت فيهػػا ) الثػػاين( يف ادلوضػػع  مت( ودلػػا مل أتت )زت)
 .ادليهو 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٖٗ 

 ؟.( َءجْلُخُلوَ ا ) كه درة وردت كلمة / ٜٔٙٔسلاؿ رقه 
 -(:العراؼ –يف الاور )البسرة  در ف(  ءجَْلُخُلوَ ا ) وردت / ٜٔٙٔاجلواب رقه 

 زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٔ
 يق ىق  يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت

 .ابللرة َّ ىك مك لك اك
 مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نبمب زب ٱُّٱ -ٕ

 .األعراف َّ اك يق ىق يف ىف  يثىث نث
  / الضبط

دة  اذلمزة(:  يق ىقوبعجل ا يف العراؼ )  ( مث زث ) البسرةبعجل ا يف 
 .اذلجائي الرتتيب قاعجلة( على  يق ىقدة )  الواو( قب   مث زث) 

 ؟.( تِْلَساء دواضع )اضبط  / ٕٜٙٔسلاؿ رقه 
 – العػػػػراؼيف الاػػػػور )  ثػػػػالث دػػػػرات(  تِْلَسػػػػاء ) وردت / ٕٜٙٔاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -:السصص ( – ءونس

 نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ين ىن

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن
 .يِنس َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

 .املصص َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

) العػػراؼ والسصػػص (، أدػػا يف  الطػػرفنيوبػػ ا الرسػػه وردت يف  ابلفػتح ( مل ) -ٔ
وبػػػ ا الرسػػػه  ابلكاػػػر(  ىي( فػػػوردت  كػػػ ا )  ادلوضػػػع الوسػػػطءػػػونس ) 
 .قاعجلة اختالؼ الوسط بني الطرفني ادلتشابنيعلى  ونضبطها



 ٜٗٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

دة  اذلمزة(:  يل( وبعجل ا يف السصص )  يل ىلبعجل ا يف العراؼ )  -ٕ
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  يلدة )  ادليه( قب   ىل) 

قاعػػجلة ربػػط علػػى  سءػػونني سػػدنهػػا دػػع الاػػني ( نػػربط  ييبعػػجل ا يف ءػػونس )  -ٖ
 . رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.( اْدُخُلوْا اجْلَنَّةَ  دواضع )اضبط  / ٖٜٙٔسلاؿ رقه 
 العػراؼيف الاػور )  ثػالث دػرات(  اْدُخلُػوْا اجْلَنَّػةَ  ) وردت / ٖٜٙٔاجلواب رقػه 

اْدُخلُػوْا  ": ) شػائيةاجلملػة اانال ي جػاء بعػجل ا بػ ا  ونضبط الزخرؼ ( – النح  –
 -:( وبرتتيب الاور " ال خوؼ عليكه ِبا كنته تعملوف أنته وأزواجكه اجْلَنَّةَ 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ خس  حس

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ حص مس

 .الزخرف َّ مج حج  مث هت مت خت ٱُّٱ -ٖ
 اَل  ) ( َلْيُكْه َواَل أَنػُتْه َرَْزنُػوفَ اَل َخْوٌؼ عَ  ضع )دوااضبط  / ٜٗٙٔسلاؿ رقه 
 ؟.( َواَل أَنُتْه َرَْزنُوفَ  اْليَػْوـَ َخْوٌؼ َعَلْيُكُه 
 -ادلواضع  ي: / ٜٗٙٔاجلواب رقه 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ خس  حس

 .الزخرف َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ -ٕ
  الضبط /

 ( و ي الاورة ادلتأخرة يف الرتتيب ) خرؼ( يف سورة الز  حئوردت بزايدة كلمة ) 
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخر( على  حئزايدة كلمة )  نضبطل ا 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗ٘ 

 ؟.( أَِفيُضواْ  ) كه درة وردت كلمة / ٜ٘ٙٔسلاؿ رقه 
 -:( العراؼ -البسرة يف الاور )  در ف(  أَِفيُضواْ  ) وردت / ٜ٘ٙٔاجلواب رقه 

 زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٔ
 .ابللرة َّ  نن من

 جفمغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ حك جك  مق حق مف خف حف

  الضبط /
ويف  ( مل  يك ىك مك لك اك ) يف البسػػػػػػػػػػرة يف دناسػػػػػػػػػػك احلػػػػػػػػػػج

 .( مظ حط  مض خض حضالعراؼ دلا  دى اصحاب النار ءرءجلوف قليال دة ادلاء ) 
 ؟.( َعَلى ِعْلهٍ  دواضع )اضبط  / ٜٙٙٔسلاؿ رقه 
 – العػػراؼيف الاػور )  دػرات مخػس(  َعلَػى ِعْلػهٍ  ) وردت / ٜٙٙٔاجلػواب رقػه 

 -:( اجلاثية -الجلخاف  –الزدر  – السصص

 .األعراف َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .املصص َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي جي يه ىه
 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٖ

 .الزمر َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 .ادلخان َّ خت حت  جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٗ
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -٘

 .اجلاثية َّ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين
  الضبط /

 (. عرؼ الزدر قصة الجلخاف وجثوا: ) اجلملة اانشائيةب ا  دواضعها نضبط -ٔ
، وقبلهػػػػا يف ؼالعػػػرا فػػػاءدنهػػػػا دػػػع  الفػػػاءنػػػربط  ( يل يف العػػػراؼ ) قبلهػػػا -ٕ



 ٜٙٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( خبدػػػة ) اخلػػػاء( و  حبدػػة ) الػػػجلاؿ ( نػػػربط  خب حبالػػجلخاف ) 
( نػػػػػػربط  خم حم جم يلاف، وقبلهػػػػػا يف اجلاثيػػػػػة )جلخالػػػػػ خػػػػػاءو داؿ دػػػػػع 

قاعػجلة ربػػط  ػرؼ دػػة ادلوضػع ادلتشػػابه علػػى  هاجلاثيػ ػػاء دنهمػػا دػع اذلػاءات 
 .دع  رؼ دة اسه الاورة

 (. ىي مي خيوقبلها يف زدر السصص )  -ٖ
 ؟.( َنُاواُ  ) كه درة وردت كلمة / ٜٚٙٔسلاؿ رقه 
 -:(اجملادلة  – العراؼيف الاور )  در ف(  َنُاواُ  ) وردت / ٜٚٙٔاجلواب رقه 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن ُّٱ -ٔ
 مب  زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
 .األعراف َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 خل حل جل مك خكلك حك جك مقحق  مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ -ٕ
 .املجادمة َّ  هل مل

  الضبط /
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرونضبطها على  ( خك ) يف اجملادلة ابلواو -ٔ
(: مل خل حل جل مكوبعػػػػجل ا يف اجملادلػػػػة ) ( مي خي بعػػػػجل ا يف العػػػػراؼ ) -ٕ

 .اذلجائي الرتتيب قاعجلة( على  مكدة )  الواو( قب   خيدة )  ادليه
 ؟.( ِدة قَػْبُ  َقجلْ  دواضع )اضبط  / ٜٛٙٔسلاؿ رقه 

 – العػػػػراؼيف الاػػػػور )  دػػػػر ف(  ِدػػػػة قَػْبػػػػُ  قَػػػػجلْ  ) وردت / ٜٛٙٔاجلػػػواب رقػػػػه 
 -:ءوسف (

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن ٱُّٱ -ٔ
 مب  زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 .األعراف َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗٚ 

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن  رن مم
 جح مج حجمث هت مت خت  حت جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ

ِشف َّ مخ جخ مح  .ي
  / الضبط

(  من زن  رنوبعػػػجل ا يف ءوسػػػف )  ( ٰر ٰذ يي بعػػػجل ا يف العػػػراؼ )
، طبعػػاً قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػػى  رندػػة )  العػػني( قبػػ   ييدػػة )  اذلمػػزة

 .بعجل  رؼ اجليه دة الكلمتني
ػػػَماَواِت  دواضػػػع )اضػػػبط  / ٜٜٙٔسػػػلاؿ رقػػػه  ِإفَّ َربَُّكػػػُه اّلُ الَّػػػِ ي َخلَػػػَق الاَّ

ـٍ ِستَِّة  َواَلْرَض يف  ـٍ  َخَلق الاََّماَواِت َواَلْرَض يف  الَِّ ي ُ وَ  - َوُ وَ  ) ( َأايَّ  (ِسػتَِّة َأايَّ
نَػُهَمػاَخلَػَق الاَّػَماَواِت َواْلَْرَض  الَِّ ي ) ـٍ  يف  َوَدػا بَػيػْ  الاَّػَماَواتِ  َخَلْسنَػا ) ( ِسػتَِّة َأايَّ

نَػُهَما َوَدا َواْلَْرضَ  ـٍ  يف  بَػيػْ  ؟.( اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرشِ  مُثَّ  )( ِستَِّة َأايَّ
ػػػَماَواِت َواَلْرَض يف  ) أدػػػا / ٜٜٙٔاجلػػػواب رقػػػه   ِإفَّ َربَُّكػػػُه اّلُ الَّػػػِ ي َخلَػػػَق الاَّ

ـٍ  ِستَّةِ   -:( بجلاءة الاورة ءونس – العراؼيف الاور )  درتني فوردت ( َأايَّ

 مكىك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -ٔ
 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 .األعراف َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن

 زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ -ٕ
  ىك مكلك اك يق ىق يفىف يث ىث نث  مث زث رث يتىت نت
 .يِنس َّ مل يك

ـٍ  َخَلق الاََّماَواِت َواَلْرَض يف  الَِّ ي ُ وَ  - َوُ وَ وأدا )  -ٖ ( فوردت ابلػواو  ِستَِّة َأايَّ
قاعجلة ربػط  ػرؼ  على دو  واو الزائجلة دنها دع الواو ( نربط  َوُ وَ يف  ود ) 

 -، وبال واو يف احلجلءجل:دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة



 ٜٛٗ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٱُّٱ -ٔ
 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ
ِد َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب َ. 

 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه
 .احلديد َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ

  / ةمالحظ
 ٌّ  ٰى ٰربػػػػ  ) ( حن جن  يم ىم ) مل أيت بعػػػػجل ا يف سػػػػورة  ػػػػود

 .( و و دة ادلواضع الفرءجلة فانتبه لهٍّ
نَػُهَمػاَخلَػَق الاَّػَماَواِت َواْلَْرَض  الَّػِ يوأدػا )  ـٍ  يف  َوَدػا بَػيػْ ( وردت دػرتني يف  ِسػتَِّة َأايَّ

 -(: يف بجلاءة الاورة الاججلة –الاور ) الفرقاف 
 زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٖ

 .امفركان َّ زث رث  يت ىت نت

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱ -ٗ

 .الصجدة َّ ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب

 الضبط /
قاعػػػػجلة الػػػػزايدة  علػػػػى ونضػػػػبطه(  هللاجػػػػاء يف الاػػػػججلة قبلهػػػػا اسػػػػه اجلػػػػالؿ ) 

 .للموضع ادلتأخر
نَػُهَما َوَدا َواْلَْرضَ  الاََّماَواتِ  َخَلْسَناأدا )  ـٍ  يف  بَػيػْ  درة وا جلة( فوردت  ِستَِّة َأايَّ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّٱٱ(:ٖٛفسط يف سورة ؽ اةءة )
قاعجلة العناءة ابةءة على  ونضبطها َّ مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ

 (. زت رت يب ىب، ومل أيت بعجل ا ) الو يجلة



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٜٗ 

 مالحظة مهمة /
نَػُهَمػا( مل أيت فيهػا )  و ػو –  وادلواضع اليت بجلأت )  أتت بػا  ( والػيت مل َوَدػا بَػيػْ

نَػُهَمػػاأتػػت فيهػػا )  ( ويف  ٍّ( فاجعلهػػا عالدػػة لػػك والػػيت بػػجلأت ) هللا ( و )  َوَدػػا بَػيػْ
 (. زئالفرقاف دباشرة بجلأت ) 

العراؼ يف الاور )ست درات ( تكررت  زت رت يب ىب)  بقي لدينا مواضع
: ابجلملة اانشائية ونضبطها (احلجلءجل –الاججلة  –الفرقاف  –الرعجل  –ءونس  –
إىل آءة سورة الرعجل اختلفت يف  وانتبه :(رعجل الفرقاف وسججل يف احلجلءجل ءونسعرؼ )

 جي يه ىه ُّٱ :رفعصيغتها عما ذكر دة اةايت يف العلى ليس فيها خلق ب  

 مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي  خي حي

 جيدة )  العنينربط  َّ زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئنئ

تشابه دع  رؼ دة اسه قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلعلى  جلعالر عني ( دع  مي -
 .الاورة

 ؟.( ءُػْغِشي اللَّْيَ  النػََّهارَ  ) كه درة وردت / ٜٓٚٔسلاؿ رقه 
 العػراؼيف الاػور )  دػر ف(  ءُػْغِشػي اللَّْيػَ  النػََّهػارَ  ) وردت / ٜٓٚٔاجلواب رقه 

 -:يف اسه الاورتني الراءو  العنياشرتؾ  ريف  ( الرعجل –

 ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٔ
 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 .األعراف َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن

 اك يق ىق يف ىف يث ىثنث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ -ٕ
 .دالرع َّ نن من زن رن مم ام يل ملىل  يك ىك مكلك

  الضبط /
 زن رن مم ام يلوبعػػػجل ا يف الرعػػػجل ) ( ام  يل بعػػػجل ا يف العػػػراؼ )



 ٓٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

الـ ( دػػع  يلدػة )  الػػالـ: نػربط قاعػجلة الوؿ والثػػاينعلػػى  ونضػبطهما( من
أقصػػجل بػػه ي ) نػػػثنػػوف ( دػػع  يلدػػة ) النػػوف ( ونػػربط  قصػػجل بػػه ادلوضػػع الوؿأ)  ؿأو 

 .( ادلوضع الثاين
ابخػػتالؼ  ( َوالشَّػػْمَس َواْلَسَمػػَر َوالنُُّجػػوـَ  دواضػػع )اضػػبط  / ٜٔٚٔسػػلاؿ رقػػه 

 ؟.تشكيالهتا
يف الاػور  ثالث درات(  َوالشَّْمَس َواْلَسَمَر َوالنُُّجوـَ  ) وردت / ٜٔٚٔاجلواب رقه 

 -:( احلج – النح  – العراؼ) 

 ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٔ
 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 .األعراف َّ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ننىن

 زيمي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٖ
 اك يقىق يف ىف يث نثىث  مث زث رث يت ىت نت
 .احلج َّ ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك

  الضبط /
 ىنين نن ): قاعػػػجلة ضػػػبطها الػػػربط اللغػػػوي (العػػػراؼ والنحػػػ   آءػػػيت ) -ٔ

  ا رواءة  فص عة عاصػه، وقػرأ ابػة النح ،  (زيمي ري  ٰى
(، وقػػػرأ البػػػاقوف  والشػػػمُس والسمػػػُر والنجػػػوـُ داػػػاراتٌ  عػػػادر ابلرفػػػع فػػػيهة )

فعلػػػػى رواءػػػػة  فػػػػص:  .( والشػػػػمَس والسمػػػػَر والنجػػػػوـَ داػػػػاراتٍ  ابلنصػػػػب )
، وال ظ عالدة الوقف )ِصَلى( على دا قبلهما دعطوفتاف :ىنين نن

وعلػػى قػػراءة ابػػة عػػادر: والشػػمُس:  .: خِب ػػاري: دبتػػجلأ، ٰى أدػػا
: ويف العػػػػػػراؼ .، داػػػػػػاراٌت: خػػػػػػِبدعطوفتػػػػػػافدبتػػػػػػجلأ، والسمػػػػػػُر والنجػػػػػػوـُ: 

علػػػى دػػػا  دنصػػػوابت ابلعطػػػف: ننىن من زن رن مم



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٓٔ 

 ػػا ، إدػا علػى احلػاؿ، وتكرار دنصػوب ابلكاػر بػجلؿ الفػتح: منقػبلهة، 
 .للتنبيه، أو على ادلصجلرءة، أي وسار ا تاا اتٍ 

 يي ىي ني( وبعػػجل ا يف النحػػ  )  زي ري  ٰى ينبعػػجل ا يف العػػراؼ )  -ٕ
 الػػالـ: نػػربط قاعػػجلة الوؿ والثػػاينعلػػى  ونضػػبطهما(  خئ حئ جئ
 (يلدة )النوف ( ونربط  أقصجل به ادلوضع الوؿ)  ؿأو  الـ( دع  ٰى يندة ) 
 (. ينأقصجل به ادلوضع الثاي ) نػثنوف دع 

و ػػػو  ( نث  مث زث رث يت ىتأدػػػا يف احلػػػج فجػػػاء بعػػػجل ا )  -ٖ
 ىتتعػػػجلاد دػػػة ءاػػػججل هلل سػػػبحانه وتعػػػاىل، نػػػربط اجلػػػيه دػػػة كلمػػػيت ) 

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع علػػى  جاحلػػجػػيه ( دػػع  يت
 . رؼ دة اسه الاورة

 ؟.( ِمنيَ اّلُ َربُّ اْلَعالَ  تَػَباَرؾَ فػَ  - تَػَباَرؾَ  دواضع )اضبط  / ٕٜٚٔسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٕٜٚٔاجلواب رقه 

 ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -ٔ
 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 .األعراف َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٕ
 جب هئ مئخئ حئ جئ ييىي  ني مي زي
 .اغفر َّ مب خب  حب

  الضبط /
لموضػع قاعػجلة الػزايدة لعلػى  ونضػبطها ( هئ ) يف سػورة غػافر الفػاءبزايدة  -ٔ

 .ادلتأخر
 فػػػػاءدنهػػػػا دػػػػع  الفػػػػاء( نػػػػربط  ريال ػػػػظ يف آءػػػػة سػػػػورة غػػػػافر ورد قبلهػػػػا )  -ٕ

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على هئ)



 ٕٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( اْدُعوْا َربَُّكهْ  دواضع )اضبط  / ٖٜٚٔسلاؿ رقه 
 – العػػػػػراؼاػػػػػور )يف ال دػػػػػر ف(  اْدُعػػػػػوْا رَبَُّكػػػػػهْ  ) وردت / ٖٜٚٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 

 -:(غافر

 .األعراف َّ حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٔ
 جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ

 .اغفر َّ  خل حل
  الضبط /

دة  التاء(:  لك خكوبعجل ا يف غافر )  ( جب  هئ بعجل ا يف العراؼ )
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  خكدة )  الياء( قب   هئ) 

َواَل تُػْفِاػػػػػػػػػػجُلواْ يف اَلْرِض بَػْعػػػػػػػػػػجَل دواضػػػػػػػػػػع )اضػػػػػػػػػػبط  / ٜٗٚٔسػػػػػػػػػػلاؿ رقػػػػػػػػػػه 
 ؟.(ِ َهاِإْصالَ 

(  َواَل تُػْفِاػػػػػػجُلواْ يف اَلْرِض بَػْعػػػػػػجَل ِإْصػػػػػػاَلِ َها وردت )/  ٜٗٚٔاجلػػػػػػواب رقػػػػػػه 
 -كالمها يف العراؼ: در ف

 خس  حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مص خص حص مس

 رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٕ
  يث ىث نث مث زث رثيت  ىت نت مت زت
 ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق يف ىف
 .عرافاأل َّ زن  رن مم ام يل

  الضبط /
 مئ خئسػػػػػبسها آبءػػػػػة )  ( جخ مح جح ) الوؿادلوضػػػػػع بعػػػػػجل ا يف  -ٔ

 قاعػػػجلة( علػػى  خئ( و )  جح( فػػاربط بػػني كلمػػيت )  جب  هئ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖ٘ٓ 

 ملجػػػاء بعػػػجل ا )  الثػػػاينوبػػػا تعلػػػه أنػػػه يف ادلوضػػػع  واجملػػػاورة ادلوافسػػػة
 .( رن مم ام يل ىل

 وردا يف  اءة اجلزء الثادة فاجعلها عالدة لك. ادلوضعنيكال  -ٕ
ػػػػَة اْلُمْحِاػػػػِننَي ) ) / ٜ٘ٚٔسػػػلاؿ رقػػػػه  ( العػػػػراؼ(  ِٙ٘إفَّ َرْزَػػػػَت اّلِ َقرِءػػػػٌب دِّ

 ؟.كلمة رزة جاءت ابدللنع وقرءب ابدل كر فما اللماة البيانية يف   ا
  / ٜ٘ٚٔاجلواب رقه 

ػػػَة اْلُمْحِاػػػِننيَ  ) ودلػػػاذا مل ءسػػػ  ) قرءبػػػة ( فهػػػػو  ( العػػػػراؼ ِإفَّ َرْزَػػػَت اّلِ َقرِءػػػٌب دِّ
 :عة رزتهءتحجلث 

ادللنػػػع غػػػ   سيسػػػي جػػػاز أتنيػػػع  : إذا كػػػافدػػػة النا يػػػة اللغوءػػػة: قػػػاؿ الزسلشػػػري
والرزة وغ  ذلػك دثػ  قولػه  وءع  ابلغ   سيسي ءع  ادلعنوي كالرءح الصفة وت ك  ا

وجػػاءت كلمػػة ) رزػػت ( ابلتػػاء ادلفتو ػػة (  ءػػجلرءك لعػػ  الاػػاعة قرءػػب ودػػا: ) تعػػاىل
لعبػػادا مجيعػػا وكلمػػا أ اػػنوا   ني فسػػط بػػ  طرءسهػػا دفتػػوحتكػػوف خاصػػة ابتاػػن  ػػ  ال

كػػ لك فػػبعض  ( لتصػػلح صػػفة هلل ولرزتػػه ) قرءػػب ورزتػػه وقػػاؿ كػػانوا أقػػرب دػػة هللا
ودا وعطػػاؤا  ءرءجلونػػه  ػػو والءكتفػػوف برزتػػه ورزتػػه  ػػي عبػػادا ءرءػػجلوف رزتػػه وبعضػػهه
عليه وسػله : )أف  اتانني واا ااف كما فارا صلى هللا لوليائه ولكنه ءتحجلث عة

ودطلػػوبه  أدػػادهه دائمػػا والءلتفتػػوف إىل غػػ ا و ػػو غػػاءتهه ( فهػػوتعبػػجل هللا كأنػػك تػػراا
 قػػرب رزتػػه فطمػػأف قلػػوبه الػػيت غمر ػػا الشػػوؽ والسػػرب دنػػه دنتهػػي أدلهػػه والءكفػػيهه
قرءب ( ولو قػاؿ  ودة أرادا  و فهو )(  قرءب فساؿ ) قرءب ( فمة أراد رزته فهي )

لو قػاؿ  ( هللا قرءب دة اتانني)  ( لفات   ا ادلعىن ودلاذا مل ءس   قرءبةهللا إف رزة) 
 ولسػجل خلسنػا ااناػاف قرب عاـ دة مجيع خلسػه )   ا دا طمأف قلوبه فالسرب نوعاف

و نػاؾ  ( فه ا قرب ابلعلػه دة  ب  الورءجل ونعله دا توسوس به نفاه وضلة أقرب إليه
 : ال ءاتحسه إال اتانوف ومل ءس و  قرب خاص  و قرب الرزة وادللاناة

 .وجيع  رزة هللا  ي اليت تسرتب دنهه اتانوف قرءبوف دة رزة هللا ب  ءكردهه



 ٗٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 فائدة /
وردت لفظػػة ) رزػػػت ، رزػػػة (   ( الفػػرؽ بػػػني رسػػه ) رزػػػة هللا ( ورسػػه ) رزػػػت هللا

ات برسػه دػر  ٙدػرات برسػه )رزػت (، و ٚدػرة،  ٖٔاىل هللا تعػاىل واىل الػرب دناوبة 
وأدػا الػ ءة ابيضػت وجػو هه ففػي رزػة هللا  : )( . فأدا اليت برسه ) رزة ( ففي)رزة

   .ٚٓٔ ه فيها خلجلوف ( آؿ عمراف: 
ق  ءعبادي ال ءة أسػرفوا علػى أنفاػهه ال تسنطػوا دػة رزػة هللا إف هللا ءغفػر الػ نوب  )

  .ٖ٘مجيعا إنه  و الغفور الر يه ( الزدر: 
  . ٙ٘رزة ربه إال الضالوف ( احلجر:  قاؿ ودة ءسنط دة )
أدة  و قنت ءا ء الي  ساججلا وقائما َي ر الخرة وءرجوا رزة ربه ق     ءاتوي  )

  . ٜال ءة ءعلموف وال ءة ال ءعلموف إ ا ءت كر أولوا اللبب ( الزدر: 
( وراخشية اانفاؽ وكاف ااناػة قتػ ق  لو أنته ملكوف خزائة رزة ر  إذاً لداكته)

 . ٓٓٔااسراء: 
   . ٜ( ص:  أـ عنجل ه خزائة رزة ربك العزءز الو اب) 

ويف مجيع اةايت الات الاابسة صلجل أف ) رزة ( درسودة ابلتاء ادلربوطػة ودناػوبة اىل 
، فكءػػة آؿ تعػػاىل الػػيت تشػػم  الػػجلنيا واةخػػرة ، تعػػ  دطلػػق رزتػػههللا تعػػاىل أو اىل الػػرب

 ، وآءة الزدر تنهى العباد عػة السنػوط دػة رزػةءـو السيادةتتحجلث عة رزة هللا  عمراف
  .، وك لك اةايت الربع التاليةهللا ، شلا ءع  أ ا يف الجلنيا

  :أدا ادلرات الابع اليت ورد فيها رسه اللفظة ابلتاء ادلفتو ة ) رزت ( ففي
ت هللا وهللا إف ال ءة ءادنوا والػ ءة  ػاجروا وجهػجلوا   سػبي  هللا أولئػك ءرجػوف رزػ )

  . ٕٛٔ( البسرة:  غفور ر يه
وال تفاػػجلوا يف الرض بعػػجل إصػػلحها وادعػػوا خوفػػا وطمعػػا إف رزػػت هللا قرءػػب دػػة ) 

 . ٙ٘( العراؼ:  اتانني
(  ود:  قالوا أتعجبني دة أدر هللا رزت هللا وبركته عليكه أ   البيت إنه زيجل رليجل )

ٖٚ .  
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 . ٕ: ( درمي ذكر رزت ربك عبجلا زكراي )
فػػانظر اىل ءاثػػػر رزػػت هللا كيػػػف َيػػي الرض بعػػػجل دوهتػػا إف ذلػػػك تػػي ادلػػػوتى ) 

:  و و على ك  شىء قجلءر  . ٓ٘( الرـو
أ ػه ءساػموف رزػت ربػك ضلػة قاػمنا بيػنهه دعيشػتهه   احليػوة الػجلنيا ورفعنػػا  )

اراي ورزػػت ربػػك خػػ  شلػػا بعضػػهه فػػوؽ بعػػض درجػػت ليتاػػ  بعضػػهه بعضػػا سػػ
 ( جيمعوف
  . ٕٖ: الزخرؼ

ونال ػػظ يف اةايت الاػػابسة أف تعبػػ  ) رزػػت ( سلػػتص ابلعطػػاء الػػرابين واذلبػػات 
، فنجػػجل يف آءػػة إنػػزاؿ ادلطػػر و بػػات ادلػػاؿ والبنػػنيالػػيت ءهبهػػا هللا تعػػاىل لعبػػادا دثػػ  

البسػػػػرة أف الػػػػ ءة  ػػػػاجروا وجا ػػػػجلوا يف سػػػػبي  هللا ، أي أ ػػػػه تركػػػػوا أدػػػػواذله لػػػػجلى 
هه هللا تعػاىل دػا ضػاع دػنهه دػة ادلػاؿ يف  جػرهته  جرهته ، فهه ءرجػوف أف ءعوضػ

 . ودا أنفسوا يف جهاد ه
والطمػػػع  –وأدػػا آءػػػة العػػػراؼ فتػػػأدر ادلػػػلدنني لف ءػػجلعوا هللا تعػػػاىل خوفػػػاً وطمعػػػاً 

) رزػػػت ( هللا قرءػػػب دػػػة  واةءػػػة تلكػػػجل أف –ءكػػػوف يف أوضػػػح صػػػورا يف الػػػرزؽ 
  . اتانني ، أي أف يف ذلك وعجلاً دة هللا تعاىل برزؽاتانني

) فرزػػػت ( هللا تعػػػِب عػػػة البشػػػرى ابػػػرا يه وادرأتػػػه لف هللا تعػػػاىل  وأدػػػا آءػػػة  ػػػود
. ودثلهػػا يف ذلػػك إسػػحق ودػػة وراء إسػػحق ءعسػػوب،  بػػة وعطػػاء رابنيػػاً سػػيهبهما 

( تشػػػ  اىل أف هللا تعػػػاىل سػػػيهب زكػػػراي  آءػػة سػػػورة دػػػرمي  يػػػع أف ) رزػػػت ربػػك
  . نبينا الصالة والاالـغالداً زكياً  و َيَي عليهما وعلى 

 ي َييػي وأدا آءة الرـو فتتحجلث عة آثر ) رزت هللا ( واليت تع  إنزاؿ ادلطر ال
  . ، وادلطر عطاء رابينبه هللا الرض بعجل دوهتا

وأدػا آءػػة الزخػرؼ فتتحػػجلث عػة الػػرزؽ ادلػادي ادلتمثػػ  يف ادلػاؿ ، فتنفػػي أف ءكػػوف 
لػػى عبػػادا دػػة خزائنػػه ، وتثبػػت أنػػه تعػػاىل لإلناػػاف دور يف توزءػػع رزؽ هللا تعػػاىل ع



 ٙٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

قاػػه بػػني النػػاس دعيشػػتهه فجعػػ  أرزاقهػػه دتفاوتػػة لكػػي َيتػػاج كػػ  دػػنهه اةخػػر 
فيمػػا فضػػ  هللا تعػػاىل بػػه اةخػػر عليػػه . وتلكػػجل اةءػػة أف عطػػاء هللا تعػػاىل ) رزػػت 

  . ربك ( خ  وأعظه دة ك  دا ْيكة للناس أف جيمعوا
رزػػة هللا عادػػة تشػػم  الػػجلنيا واةخػػرة  :وؿ إفوبنػػاء علػػى دػػا سػػبق ناػػتطيع أف نسػػ

  . رزت هللا خاصة بعطائه ادلادي يف الجلنيا فسط،  يف مجيع الدور
 ..( د. زايد الالوادي)   وهللا تعاىل أعلى وأعله

 ( الػػػّراَِيحَ  َأْرَسػػػ َ  – ءُػْرِسػػػ ُ  َوُ ػػػَو الَّػػػِ ي اضػػػبط دواضػػػع ) / ٜٙٚٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 ؟.( الّراَِيحَ  ءُػْرِس ُ )  (الّراَِيحَ  َأْرَس َ  – ءُػْرِس ُ  الَِّ ي الَُّ )

 -ادلواضع كما ءلي: / ٜٙٚٔاجلواب رقه 

 مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ -ٔ
 جم هلمل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 .األعراف َّ  حن جن مم خم حم

 لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٕ
 .امفركان َّ ىك مك

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع ٱُّٱ -ٖ
 .انلىل َّ  خم حم جم هل مل خلحل جل مك خكلك

 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ -ٗ
 .الروم َّ من زن  رن مم ام يل

 جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -٘
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حس
 .الروم َّ جف  مغ

  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٙ
 .فاطر َّ جخ مح جح مجحج



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط /
 يػػع تكػػررت (  خت)  ابليػػاء: جيػػب أف تعلػػه أف الصػػ  يف السػػرآف أف تػػرد والً أ -ٔ

فسػػػط يف ) الفرقػػػاف وفػػػاطر (  دػػػرتني( وردت  هئبينمػػػا كلمػػػة )  دػػػرات أربػػػع
 .قاعجلة الضبط ابحلصر علىدوضعهما فا صر 

 .(دة السرآف )العراؼ والفرقاف دوضعنييف أوؿ  درتنيوردت  ( حض جض ) -ٕ
الفرقػػاف  –يف الاػػور ) العػػراؼ  ثػػالث دػػرات( وردت  مع جع مظ حط)  -ٖ

 النم  (. –
 ادلوضػػػػػػعيف  الػػػػػػواو زايدة( يف فػػػػػػاطر:  مئ خئالػػػػػػرـو و )  ثف( يف  حت جت)  -ٗ

، واو( بػال  جتأتػت )  واو: سػورة الػرـو فيهػا العالقػة عكاػية، وأءضػاً ادلتػأخر
 .ابلواو(  خئفيها فأتت )  واووسورة فاطر ال 

فػػاطر (: وجػػاء بعػػجل ا  –الػرـو  ثف –) العػػراؼ  دػػرات ثػالث( وردت  مث)  -٘
( لػػػ ا مفمل أتت فيهػػػا كلمػػػة )ينمػػػا يف فػػػاطر ( ب حق مفيف العػػػراؼ ) 
فاربطهػا دػع  الفػاءاطر يف بجلاءتها  رؼ ف) واسه  ابلفاء(  مبأتت فيها ) 

،  الباػػػػػط(:  جح مج  حج" (: أدػػػػػا يف الػػػػػرـو )  مب " فػػػػػاء يف الػػػػػرـو
 (.حبالرـو وفاطر كلمة ) دوضعيوانتبه اىل أنه أتى قبلها يف 

ربػػط ( ا هئ(: آءػة فػاطر )  حت جت هب( ويف فػاطر )  جك مقيف العػراؼ )  -ٙ
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  هب( ومهزة )  هئبني مهزة ) 

 يف السرآف. الو يجلةالرـو و ي  أوؿ( فسط أتت يف  اكوأخ اً كلمة )  -ٚ
 ؟.( َفأَنَزْلَنا ) كه درة وردت كلمة / ٜٚٚٔسلاؿ رقه 

 -البسػػػػػػرة  يف الاػػػػػور ) ثػػػػػالث دػػػػػػرات(  َفأَنزَْلنَػػػػػػا وردت )/  ٜٚٚٔاجلػػػػػواب رقػػػػػه 
 -(: احلجر –العراؼ 

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٔ
 .ابللرة َّ يئ ىئ نئ مئ زئ



 ٛٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مف  خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ -ٕ
 جم هلمل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 .األعراف َّ  حن جن مم خم حم

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث ٱُّٱ -ٖ
 .احلجر َّ يك ىك

فحة ( وبجلأت الص دَّيِّتٍ  لِبَػَلجلٍ ( ورد فيها ) ٚ٘ٔيف  اءة الصفحة ) مالحظة /
 ادلوافسة قاعجلة( على  َواْلبَػَلجلُ  – لِبَػَلجلٍ  ( فاربط بني كلميت ) الطَّيِّبُ  َواْلبَػَلجلُ ( ) ٛ٘ٔ)

 .واجملاورة
َا ذِِْذفِ  - َربِِّهْ  ذِِْذفِ  - َربِّهِ  ذِِْذفِ  ) اضبط دواضع / ٜٛٚٔسلاؿ رقه   ؟.( َربِّ
 -ادلواضع كما ءلي: / ٜٛٚٔاجلواب رقه 

 ىن خنمن حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  يه ىه مه جه ين

 خب حبجب هئ مئ خئ  حئجئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱ -ٕ
 جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث  مت خت حت جت هب مب
 .شبأ َّ  مس خس حس

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىهمهٱُّٱ -ٖ
 .إبراَيه َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس ُّٱ -ٗ
 .إبراَيه َّ حف جف مغ  جغ جعمع مظ حط

 .املدر َّ لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱ -٘
 حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ

 .إبراَيه َّ من خن



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط /
 يم ىم مم: بعػجل ا يف العػػراؼ ) يف العػراؼ وسػبأ دوضػعاف ( حم جم ) -ٔ

(  ممدػة )  اذلمزة(:  جح مج حج( وبعجل ا يف سبأ )  خن حن  جن
، طبعػاً بعػػجل  ػػرؼ الػػواو قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػى  حجدػػة )  ادلػػيهقبػ  

 دة الكلمتني.
السػػػجلر (، بعػػػجل  – ادلوضػػػع الوؿ والثػػػاينه دواضػػػع ) إبػػػرا ي ثػػػالث(  جع مظ) -ٕ

  جغ( وبعػػجلا يف الثػػاين ) ِّ ُّ َّ ٍّادلوضػػع دػػة إبػػرا يه )
قاعػػػػجلة ( علػػػػى  جغدػػػػة )  التػػػػاء( قبػػػػ   ٍّدػػػػة )  اذلمػػػػزة(:  جف مغ

 .الرتتيب اذلجائي
دػػة سػػورة إبػػرا يه وادلسصػػود بػػا  الثالػػعيف ادلوضػػع  و يػػجل( دوضػػع  حم جم)  -ٖ

 الشجرة.
 - نُوً ػػػػاَأْرَسػػػػْلَنا  ِإ َّ  - َوَلَسػػػػجلْ  - َلَسػػػػجلْ  دواضػػػػع )اضػػػػبط  / ٜٜٚٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 

 ؟.( نُوً اوَ 
 -ادلواضع  ي: / ٜٜٚٔاجلواب رقه 

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

ِد َّ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٕ َ. 
 زنمن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق  ٱُّٱ -ٖ

 .املؤوٌِن َّ ين ىن نن
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ -ٗ

 .امعٌكبِت َّ  مك لك خك حك جك
 رب يئىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -٘

 .احلديد َّ رت يب ىب نب  مبزب



 ٓٔ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .ًِح َّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -ٙ
  الضبط /

 –  ػود –  العػراؼ( دػرات يف الاػور )  ٙ)  ست(  نُوً اأَْرَسْلَنا َلَسجْل ) وردت  -ٔ
 ػػػػ ا اةءػػػػة أ ػػػػا  والصػػػػ  يف (، نػػػػوح -احلجلءػػػػجل  –العنكبػػػػوت  –ادللدنػػػػوف 
(  العػراؼيف ك  ادلواضػع إال ادلوضػع الوؿ سػورة )  ( َلَسجلْ وَ )  ابلواوجاءت 

عليػػه  نػػوحالػػيت بػػجلأ بػػ كر قصػػة  ادلوضػػع الوؿ، وتػػ كر أنػػه واوجػػاءت بػػجلوف 
مل  نػػوحويف سػػورة  .ودػػا أتػػى بعػػجل ا ءُعطػػف عليهػػا ابلػػواوالاػػالـ ولػػ ا مل أتيت 

و ػػػي بجلاءػػػة الاػػػورة. فتػػػ كر  ( ِإىَل قَػْوِدػػػهِ  نُوً ػػػاَسػػػْلَنا أَرْ  ِإ َّ  ) بػػػ  ( َلَسػػجلْ أتيت ) 
   ا.

 ػػػود  عػػػرؼو  " نُوً ػػاأَْرَسػػػْلَنا  َلَسػػجلْ وَ  " ادللدنػػػوف قػػػرأ: ) ابجلملػػػة االنشػػائيةنضػػبطها  -ٕ
 .العراؼ( أي سورة  عرؼودعىن )  ( احلجلءجلو العنكبوت 

نػه ( ل نػوح – العنكبػوت – ادللدنػوف –  ػود – العػراؼسػور )  مخساشرتكت  -ٖ
ابجلملػػػػة ونضػػػػبطها  ( ِإىَل قَػْوِدػػػػهِ اةءػػػػة )  ( نُوً ػػػػاأَْرَسػػػػْلَنا جػػػػاء بعػػػػجل اةءػػػػة ) 

 ادللدنػػػػػوفو   ػػػػػود أعػػػػػراؼيف  " ِإىَل قَػْوِدػػػػػهِ  نُوً ػػػػػا" أَْرَسػػػػػْلَنا  اقػػػػػرأو  : )االنشػػػػائية
 .(فا فظها اي نصوح   نوح لػػػعنكبوٌت و 

فَػَسػػاَؿ اَي  ِإىَل قَػْوِدػػهِ  نُوً ػػاا أَْرَسػػْلنَ َلَسػػجْل دتشػػابتاف )  ادللدنػػوفو العػػراؼ جػاءت آءتػػا  -ٗ
ػػػرُاُ  ػػػْة إِلَػػػٍه َغيػْ َ جػػػاء بعػػػجل ا )  العػػػراؼ(،  ويف  قَػػػػْوـِ اْعبُػػػجُلوْا الََّ َدػػػا َلُكػػػه دِّ ِإيّنِ

اي  أَفَػاَل تَػتػَُّسػوفَ وتػ كر السػوؿ )  ( أَفَػاَل تَػتػَُّسػوفَ )  ادللدنػوف( ويف  َأَخاُؼ َعلَػْيُكهْ 
( جػاءت يف  أََفاَل تَػتػَُّسػوفَ وج  فتعله أنه )   عزهللا ءتق( ادللدة دائما  دلدنوف
َ َأَخػػاُؼ َعلَػػْيُكْه ، وبػػ ا تعلػػه أف ) ادللدنػػوفسػػورة  ، العػػراؼ( جػػاءت يف ِإيّنِ

اسػه سػورة  عػنيو فاء ( دع  َعَلْيُكهْ )  عني( و  َأَخاؼُ ) فاء وتاتطيع أف تربط 
 .ؼراعال
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وقػجل  ،(ٙٚاةءػة ) نبيػاءال( فسػط لو ػجل ا يف سػورة نُوً ا وَ وأخ ا جاءت كلمة )  -٘
ِإْذ  نُوً ػػػاوَ كنظ اهتػػػا يف اةايت الػػػيت سػػػبست )   دنصػػػوبة ابلفػػػتحأوردهتػػػا ل ػػػا 

َنا َلهُ   (. َ َدى ِدة قَػْبُ  َفاْسَتَجبػْ
 نُوً اَوَلَسجْل أَْرَسْلَنا  ) احلجلءجل( دوضع سورة نُوً ا َوَلَسجْل أَْرَسْلَنا ءلحق ب ا البجلاءة )  -ٙ

 (. فانتبه ذل ا. إبرا يها جاءت زايدة ) ( إال أنه  ن وإبرا يه

ػػْة  ) ط الػ ي جػػاء بعػػجلاضػػب / ٜٓٛٔسػلاؿ رقػػه  اَي قَػػػْوـِ اْعبُػجُلواْ الََّ َدػػا َلُكػػه دِّ
 ؟.يف سورة العراؼ ( ِإَلٍه َغيػْرُاُ 

 -ادلواضع كاةيت: / ٜٓٛٔاجلواب رقه 

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مع  جع

 حصخص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت ٱُّٱ -ٖ
  خف حف جفمغ جغ مع جع مظ مضحط  خض حض جض مص

 .األعراف َّ  خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق مف
 يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٗ

  يث ىث نث مث زث يترث  ىت نت مت زت
 ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف
 .األعراف َّ زن  رن مم ام يل

  الضبط /
يف سػػياؽ قصػػة نػػوح عليػػه الاػػالـ، وابقػػي  ابلفػػاء(  ييدوضػػع )  أوؿيف  قبلهػػا -ٔ

 (.نئادلواضع )
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( نػػربط ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰبعػػجل ا يف قصػػة نػػوح عليػػه الاػػالـ ) -ٕ
 وح.ن نوف( دع  ّٰنوف ) 

دػة  الجلاؿ( و  جع دة )التاء (:  جع مظبعجل ا يف قصة  ود عليه الاالـ )  -ٖ
 .الساعجلة التجوءجلءةدة سلرج وا جل حباب  د و 

( يت  ىت نت مت زتقصػيت صػػا  وشػعيب عليهمػا الاػػالـ ) بعػجل ا يف -ٗ
 فال تناها.

( لػػجلعوته عليػه  قػـو نػػوح -  جابة ادلػألإضبط دواضع ) ا / ٜٔٛٔسلاؿ رقه 
 -الاالـ:

  / ٜٔٛٔاجلواب رقه 
 -( لػجلعوته عليه الاالـ: قـو نػوح -  اجابة ادلألضبط دواضع ) 

 العراؼ
بُواُ  {.... ٓٙ  نَػرَاَؾ يف َضاَلٍؿ دُِّبنٍي ِإ َّ لَ  ِدة قَػْوِدهِ  اْلَمألُ  َقاؿَ   َفَك َّ

َنااُ  بُوْا آِباَيتَِنا إِنػَُّهْه َكانُوْا  َفَأصَليػْ َنا الَِّ ءَة َك َّ َوالَِّ ءَة َدَعُه يف اْلُفْلِك َوأَْغَرقػْ
 {ٗٙ  قَػْوداً َعِمنَي 

بُواُ  ءونس َنااُ  َفَك َّ يػْ ْلَناُ ْه َخالَِئَف َوأَْغَرقػَْنا الَِّ ءَة  دََّعُه يف اْلُفْلِك َوَجعَ  َوَدة فَػَنجَّ
بُوْا آِباَيتَِنا َفانظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمنَ رِءَة   {ٖٚ  َك َّ

  ػػود
ثْػَلَنا ِدة ِقْوِدهِ  الَِّ ءَة َكَفُرواْ  اْلَمألُ  فَػَساؿَ  َوَدا نَػرَاَؾ  َدا نَػرَاَؾ ِإالَّ َبَشرًا دِّ

َنا ِدة َفْضٍ   ُ ْه أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأيِ  اتػَّبَػَعَك ِإالَّ الَِّ ءةَ  َوَدا نَػَرى َلُكْه َعَليػْ
 {ٕٚ  َبْ  َنظُنُُّكْه َكاِذِبنَي 

 ادللدنوف
ثْػُلُكهْ  الَِّ ءَة َكَفُرواْ  اْلَمألُ  فَػَساؿَ  ءُرِءجُل أَف  ِدة ِقْوِدِه َدا َ َ ا ِإالَّ َبَشٌر دِّ

 َلَنَزَؿ َداَلِئَكًة دَّا َسَِْعَنا ِبََ ا يف آاَبئَِنا ءَػتَػَفضََّ  َعَلْيُكْه َوَلْو َشاء الَُّ 
 {ٕٗ  اْلَوَِّلنَي 

 {ٔٔٔ   َقاُلوا أَنُػْلِدُة َلَك َواتػَّبَػَعَك اْلَْرَذُلوفَ  الشعراء
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َلُهْه قَػْوـُ نُوٍح  السمر َبْت قَػبػْ بُوا َعْبجَلَ  َوَقاُلوا رَلُْنوٌف َواْزُدِجرَ َك َّ  { ٜ   َفَك َّ

 ػػوحن
َوِإيّنِ ُكلََّما َدَعْوتُػُهْه لِتَػْغِفَر ذَلُْه  {ٙ نوح/ فَػَلْه ءَزِْدُ ْه ُدَعاِئي ِإالَّ ِفرَارًا

َجَعُلوا َأَصابَِعُهْه يف آَذاِ ِْه َواْستَػْغَشْوا ثَِيابَػُهْه َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَػُروا اْسِتْكَبارًا 
 {ٚ نوح/

 الفػػػوائػػجل /
( مل ءػػجلخ   ِإ َّ لَنَػػػرَاَؾ يف َضػػاَلٍؿ دُّبِػػنيٍ  ِدػػة قَػْوِدػػهِ  اْلَمػػألُ  اؿَ قَػػ : )العػػراؼيف سػػورة  -ٔ

( لنػػػه لػػػيس رداً علػػى كػػػالـ نػػػوح وإ ػػا كػػػالـ دنفصػػػ ،  قَػػاؿَ  علػػػى ) الفػػػاء ػػرؼ 
فأصػػبحوا كادلبتػػجلأءة لػػه ابخلطػػاب فهػػه مل ءػػردوا علػػى قولػػه ولكػػة ردػػوا ابلضػػالؿ،  

قػػجل ءكػػوف مل ءػػلدة دػػنهه أ ػػجل  كمػػا نال ػػظ أف نػػوح مل ءصػػف السػػـو ابلكفػػر النػػه
بعجل، كما أف وصفهه له ابلضالؿ أقصر وأق  استهزاءاً شلػا جػاء يف  ػود وادللدنػوف 
فسػجل ءػراد ابلضػالؿ الػ  اب عػػة طرءػق الصػواب، ونال ػظ يف سػياؽ اةايت قبػػ  

قَػػاُلوْا َضػػلُّوْا قصػػة نػػوح أنػػه تكػػرر ذكػػر الضػػالؿ قبلهػػا علػػى لاػػاف دكػػ   الرسػػ  )
( فصػػار دألوفػػاً دػػة كالدهػػه، مث أخػػِب هللا تعػػاىل عنػػجل  ا َ ػػُلالء َأَضػػلُّو َ رَبػَّنَػػ( ) َعنَّػػا

ُهه دَّا َكانُوْا ءَػْفتَػُروفَ منيهه الشفعاء )   (. َوَض َّ َعنػْ
بُواُ جػػاءت كلمػػة )  ءػػونسو  العػػراؼيف  -ٕ بُواُ )  العػػراؼ( يف  َفَكػػ َّ نَػػااُ  َفَكػػ َّ (  َفَأصَليػْ

بُواُ )  ءػػػػونسويف  نَػػػػػ َفَكػػػػػ َّ يػْ نَػػػػػااُ )  ابذلمػػػػػزة العػػػػراؼ( يف  ااُ فَػَنجَّ  ءػػػػػونس( ويف  َفَأصَليػْ
َنااُ ) يػْ  عراؼػأالػ مهػزةدػع  مهزهتػالف نػربط  العراؼاليت يف  نضبط، مهزة( بجلوف فَػَنجَّ

بُوُا  ، وجػػػػاءت كلمػػػػة )مهػػػػزةبػػػػجلوف  ءػػػػونسفػػػػنعله اف الػػػػيت جػػػػاءت يف  ( يف َفَكػػػػ َّ
فسػػجل  ءػػونسه، أدػػا يف تعسيبػػا علػػى السصػػة بعػػجل ذكػػر احلػوار ادلاتصػػر بيػػنه العػراؼ

 جاءت السصة سلتصرة دوف ذكر الجلعوة.
ِدػػة  الَّػػِ ءَة َكَفػُرواْ  اْلَمػألُ  فَػَسػاؿَ  ( ) ادللدنػػوفو   ػوديف سػوريت )  جػواب السػػـوتشػابه  -ٖ

( ل ه اعتِبوا   ا الكالـ  َقاؿَ  على كلمة ) الفاء(، ونال ظ دخوؿ  رؼ  ِقْوِدهِ 
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علػػػى بشػػػرءته، وجػػػاءت أءضػػػا زايدة  رداً علػػػى كػػػالـ نػػػوح عليػػػه الاػػػالـ واعرتاضػػػا
( الػػػ ي قػػجل ءكػػوف أنػػػه دلػػا طػػػاؿ الػػزدة آدػػة بعػػػض ادلػػأل  فاصػػػص الَّػػِ ءَة َكَفػػُرواْ )

ابلػػػ كر بعػػػػض الكػػػافرءة دػػػػنهه، أو أنػػػػه دلػػػا ذكػػػػر اسػػػػاءة جػػػوابه لنبػػػػيهه وتػػػػومههه 
ه  سػب وصػػفهه ابلكفػػر، ومل أتيت داػاواته ذلػػه يف كونػػه بشػر، واسػػرتذاذله أصػػحاب

 ونضبطها ادللدنوفو  ود وجاءت فسط يف سوريت  العراؼ( يف سورة َفُرواْ الَِّ ءَة كَ )
 .قاعجلة الزايدة للمواضع ادلتأخرةعلى 

فَػَسػػاَؿ اْلَمػألُ الَّػػِ ءَة َكَفػُروْا ِدػػة )   ػود: يف ادللدنػػوفو   ػوداةايت يف سػػوريت  نضػبط -ٗ
ثْػَلَنا نَػرَاؾَ َدا  ِقْوِدهِ  َك ِإالَّ الَِّ ءَة ُ ْه أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأِي َوَدػا اتػَّبَػعَ  نَػرَاؾَ َوَدا  ِإالَّ َبَشرًا دِّ
َنا ِدة َفْضٍ  َبْ  َنظُنُُّكْه َكاِذِبنيَ  نَػَرى فَػَسػاَؿ )  ادللدنػوف( ويف  {ٕٚ/ ود  َلُكْه َعَليػْ

ػثْػُلُكهْ  اْلَمأَلُ الَِّ ءَة َكَفُروا ِدة قَػْوِدػهِ  َ  َعلَػْيُكْه َولَػْو ءُرِءػجُل أَف ءَػتَػَفضَّػ َدػا َ ػَ ا ِإالَّ َبَشػٌر دِّ
ْعَنا ِبََ ا يف آاَبئَِنا اْلَوَِّلنيَ  ُ َلَنَزَؿ َداَلِئَكًة دَّا َسَِ ِإْف ُ ػَو ِإالَّ  {ٕٗ/ادللدنوف  َشاء الَّ

بُوفِ  {ٕ٘/ادللدنػوف  فَػتَػرَبَُّصوا ِبِه َ ػ َّ ِ ػنيٍ  َرُجٌ  ِبِه ِجنَّةٌ   قَػاَؿ َربِّ انُصػْرين ِبَػا َكػ َّ
ذكػػػػر مػػػػرد ه وطغيػػػػا ه وجػػػػجلاذله يف السصػػػػة   ػػػػود(، يف سػػػػورة { ٕٙ/ادللدنػػػػوف 

َأال إِنػَُّهػػْه ءَػثْػنُػػوَف ُصػػجُلوَرُ ْه الطوءلػة، كالػػ ي ورد يف اوؿ الاػػورة عػػة كفػار قػػرءش ) 
َدػػا ( وذكػػر قػوؿ ادلتمػردءة دػػة قػـو نػوح يف جػػجلاذله الشػجلءجل دعػه )  لَِيْاػَتْاُفوْا ِدْنػهُ 

ثْػَلَنا ( وذكر الشبهات اليت دعتهه اىل للكفر دة كونه بشػرا دػثلهه  نَػرَاَؾ ِإالَّ َبَشرًا دِّ
ػػنهه ك بػػه، فلمػػأ اسػػسطت كػػ  تلػػك  وتعػػاديهه عػػة فضػػله، واتبػػاع الضػػعفاء لػػه َو

َقاُلوْا احلجج أرادوا أف ءسطعوا اجلجلاؿ وءوصجلوا ابب النصح داتعجلني الع اب ) 
 ا ِبَػػػػا َتعِػػػػجُلَ  ِإف ُكنػػػػَت ِدػػػػَة الصَّػػػػاِدِقنيَ ِجػػػػجَلالََنا َفْأتَنِػػػػ اَي نُػػػػوُح قَػػػػجْل َجاَدْلتَػنَػػػػا فَػػػػَأْكثَػْرتَ 

فسػجل ذكػر هللا تعػاىل تطػور خلػق االناػاف  ادللدنػوف(، بينمػا يف سػورة  {ٕٖ/ ود 
دزءة  –على علو قجلرا  –يف بجلاءة الاورة مث ذكر دوقف قـو نوح ل ه مل ءروا فيه 

شػرءة الرسػ  عليهه وأنه تااوى دعهػه يف بشػرءته، وتكػرر اءضػا اسػتنكار القػواـ لب
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ػػػثْػُلُكهْ علػػيهه الاػػػالـ يف الاػػػورة )  (  ءُرِءػػػجُل أَف ءَػتَػَفضَّػػػَ  َعلَػػػْيُكهْ  َدػػػا َ ػػػَ ا ِإالَّ َبَشػػٌر دِّ
ػػػػثْػُلُكْه أيَُْكػػػػُ  شلَّػػػػا أَتُْكلُػػػػوَف ِدْنػػػػُه َوَءْشػػػػَرُب شلَّػػػػا َتْشػػػػرَبُوَف )...... َدػػػا َ ػػػػَ ا ِإالَّ َبَشػػػػٌر دِّ

َاِسػُروفَ { َولَػِئْة أََطْعػُته َبَشػػرً ٖٖ ادللدنػوف/ ( { ٖٗ/ادللدنػػوف  ا ِدػثْػَلُكْه إِنَُّكػْه ِإًذا خلَّ
(، أدػػا اةءػػة  {ٚٗ/ادللدنػػوف  فَػَسػػاُلوا أَنػُػػْلِدُة لَِبَشػػرَْءِة ِدْثِلنَػػا َوقَػْوُدُهَمػػا لَنَػػا َعابِػػجُلوفَ )
ـْ  ( فسػػجل ورد دػا ءشػػابها يف نفػػس الاػػورة )َرُجػػٌ  بِػػِه ِجنَّػػةٌ ِإْف ُ ػَو ِإالَّ )  ءَػُسولُػػوَف بِػػهِ َأ

( ولكنها يف افػرتاء {ٓٚ/ادللدنوف  َبْ  َجاءُ ه اِبحلَْقِّ َوَأْكثَػرُُ ْه لِْلَحقِّ َكارُِ وفَ  ِجنَّةٌ 
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا   قرءش دة الكفار على النب 

ثْػَلنَػػا)   ػود ( ويف ِإ َّ لَنَػػرَاؾَ )  العػػراؼنال ػظ أنػه يف سػورة  -٘ (  َدػػا نَػػرَاَؾ ِإالَّ َبَشػرًا دِّ
ثْػُلُكْه )  ادللدنوفسورة ويف  (  لَنَػرَاؾَ )  الـ( و  ِإ َّ )  مهزة(، نربط َدا َ َ ا ِإالَّ َبَشٌر دِّ
( جػػاءت يف  نَػػػَرى -نَػػػرَاَؾ نال ػػظ أف كلمػػة )   ػػود، ويف العػػراؼـ الو  مهػػزةدػػع 

َدػا َ ػَ ا ِإالَّ نفس االءة، ودة  نا تاتطيع أف تعله أف نراؾ يف سورة  ػود، بينمػا ) 
ػ ػثْػُلُكْه ، ) دػرتني( يف سػورة ادللدنػوف واءضػا جػاءت  ثْػُلُكهْ َبَشٌر دِّ َدػا َ ػَ ا ِإالَّ َبَشػٌر دِّ

ثْػُلُكهْ  ( ) ءُرِءجُل أَف ءَػتَػَفضََّ  َعَلْيُكهْ  أيَُْكُ  شلَّا أَتُْكُلوَف ِدْنُه َوَءْشَرُب  َدا َ َ ا ِإالَّ َبَشٌر دِّ
َولَِئْة اةايت اليت ذكرهتا واءضا ) يف دثلكه( وجاءت  {ٖٖ ادللدنوف/ شلَّا َتْشرَبُوفَ 

َاِسُروفَ  َبَشرًا ِدثْػَلُكهْ أََطْعُته   (. {ٖٗ ادللدنوف/ إِنَُّكْه ِإًذا خلَّ
  فائدة /

دلا قصروا عة إدراؾ أسػباب الكمػاؿ وتطلبػوا السػباب نوح فهلالء الكفرة دة قـو 
نس غػ  البشػر، وأتباعه فلػه ءػروا دػة جػ -عليه الاالـ  -نو ا دة غ  دكا ا نظروا 

وأتدلػوا وأتباعػه فلػه ءػروا يف أجاػادهه دػا ْييػز ه عػة النػاس ورِبػا كػاف يف عمػـو الدػػة 
دػا دة أجػ  ذلػك أخطػأوا االسػتجلالؿ فسػالوا  ، دة  ه أمج  وجو ا أو أطوؿ أجاادا

. والرؤءػػػة  نػػػا رؤءػػػة العػػػني ل ػػػه ، فأسػػػنجلوا االسػػػتجلالؿ إىل الرؤءػػػةنػػػراؾ إال بشػػػرا دثلنػػػا 
جعلوا استجلالذله ضروراي دة اتاوس دة أ واؿ الجااـ ، أي دا نراؾ غ  إنااف ، 

اانااف ذكػرا شر زلركة : والب   .و و شلاث  للناس ال ءزءجل عليهه جوارح أو قوائه زائجلة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1373&idto=1373&bk_no=61&ID=1387#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1373&idto=1373&bk_no=61&ID=1387#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1373&idto=1373&bk_no=61&ID=1387#docu


 ٙٔ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

عػػِب عػػة ااناػػاف ابلبشػػر اعتبػػارا  " :الراغػػب ، وا ػػجلا كػػاف أو مجعػػا . قػػاؿ أو أنثػػى
بظهػػور بشػػرته و ػػي جلػػجلا دػػة الشػػعر سخػػالؼ احليػػوا ت الػػيت عليهػػا الصػػوؼ والشػػعر 

اانااف فيطلق كما ءطلق اانااف علػى الوا ػجل  والوبر " أي والرءش . والبشر درادؼ
وقػالوا  أنػلدة لبشػرءة دثلنػا  :تعاىل –. وقجل ءثىن كما يف قوله  والكثر وادللنع وادل كر

فجعلػوا أتبػػاع النػاس ادلعػػجلودءة يف عػػادهته أراذؿ ودػا نػػراؾ اتبعػك إال الػػ ءة  ػه أراذلنػػا 
زلسورءة دليال على أنه ال ديزة له على سادهته ال ءة ءلوذ به أشراؼ السػـو وأقػوايؤ ه 

لػػك تعػػرءض ل ػػه ال ءتبعونػػه ، وذبب الاػػيادة دػػة جهػػيت ذاتػػه وأتباعػػه، فنفػػوا عنػػه سػػ
ودا أ  ، ول لك ورد بعجلا اذله وأنه لو أبعجل ه عنه التبعوال ه ءرتفعوف عة سلالطة أدث

  اةءة.بطارد ال ءة آدنوا 
، أو مجػػع رذءػػ  وؿ اَسػػا غػػ  صػػفة كػػ لك علػػى السيػػاس: مجػػع أرذؿ اجملعػػ والراذؿ

على خالؼ السيػاس . والرذءػ  : اتتسػر . وأرادوا أ ػه دػة لفيػف السػـو غػ  سػادة وال 
 ،، أي أراذؿ قودنػالة( إىل ضم  مجاعة ادلتكلمني لتعيني السبي أراذؿأثرايء . وإضافة ) 

: إال أراذلنا حلكاءة أف يف كالـ ال ءة كفروا دوف أف ءساؿ نهه ابدلوصوؿ والصلةوعِب ع
بني قػودهه بوصػف الرذالػة واحلسػارة، وكػاف  -عليه الاالـ  -نوح إْياء إىل شهرة أتباع 

دة ضعفاء السـو ولكنهه دة أزكياء النفوس شلة سبق ذله  -عليه الاالـ  -نوح أتباع 
أنه دشػتق دػة بػجلا ادلسصػور على  -را بياء رتية يف آخ -وابدي قرأا اجلمهور  ،اذلجلى

، وألفه دنسلبة عة الواو دلا رركت وانفتح دا قبلها ، فلما صية دنه وزف فاع  إذا َهر
وقعت الواو دتطرفة إثر كارة فسلبت ايء . وادلعىن فيما ءبػجلو ذلػه دػة الػرأي دوف حبػع 

ه دشػتق دػة علػى أنػ -بمػزة يف آخػرا  -و ػجلا أبو عمرو وقرأا  . عة خفاايا ودقائسه
، أي دوف إعػادة النظػر دلعرفػة وادلعػىن: فيمػا ءسػع أوؿ الػرأي . البجلاء ، و و أوؿ الشيء

والرأي : نظر العس  ، دشتق دة فع  رأى ،   . احلق دة التموءه ، ودكؿ ادلعنيني وا جل
  . كما استعم  رأى ِبعىن َة وعله

ادوا النظػر والتأدػ  ءعنوف أف  لالء قجل غرهته دعوتك فتاػرعوا إىل دتابعتػك ولػو أعػ
  . لعلموا أنك ال تاتحق أف تتبع

، أي يف وقػت الػرأي دوف حبػع عػة ابدئ الرأي ( ابلنيابة عػة الظػرؼ وانتصاب )
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وإضػػافة ابدئ إىل الػػرأي دػػة إضػػافة  . خفيػػه ، أو يف الػػرأي الوؿ دوف إعػػادة نظػػر
ه فيعيػجلوا : ال ءلبع أف ءرجع إىل دتبعيك رشػجل لصفة إىل ادلوصوؼ ، ودعىن كالدهها

ودلػا وصػفوا كػ  فرءػق دػة التػابع وادلتبػوع  ، التأد  يف وقت آخر وءكشف ذلػه خطػل ه
ِبػا ءنفػػي سػػيادة ادلتبػوع وتزكيػػة التػػابع مجعػوا الوصػػف الشػػاد  ذلمػا . و ػػو ادلسصػػود دػػة 

 -لنوح فنفوا أف ءكوف ودا نرى لكه علينا دة فض  الوصفني ادلفرقني . وذلك قوذله 
عليػه الاػالـ  -نػوح وأتباعه فض  على ال ءة مل ءلدنػوا بػه  ػ  ءكػوف  -عليه الاالـ 

والفضػ  : الػزايدة يف الشػرؼ  . سػيجلا ذلػه وءكػوف أتباعػه دفضػلني باػيادة دتبػوعهه -
كمػاؿ ، وادلػػراد  نػػا آثرا وعالداتػػه ل ػػا الػػيت تػرى ، فجعلػػوا عػػجلـ َهػػور فضػػ  ذلػػه وال

علػػيهه دلػػيال علػػى انتفػػاء فضػػلهه ; لف الشػػيء الػػ ي ال ْفػػى آثرا ءصػػح أف جيعػػ  
إبطػاؿ بػ  نظػنكه كػاذبني ومجلػة  . انتفاء رؤءتها دليال على انتفائها إذ لو ثبتت لرئيػت

للمنفي كله الجلاؿ على صجلقه يف دعواا ذثبات ضجل ادلنفي ، و و َنهه إاي ه كػاذبني 
كػػاذاب يف دعػػوى   -عليػػه الاػػالـ  -نو ػػا لنػه إذا بطػػ  الشػػيء ثبػػت ضػػجلا ، فزعمػػوا 

، بػ   -عليػه الاػالـ  -نػوح اذبني يف دعوى  صوؿ اليسػني بصػجلؽ الرسالة وأتباعه ك
ذلػػك دػػنهه اعتسػػاد ابطػػ  ، و ػػ ا الظػػة الػػ ي زعمػػوا داػػتنجل إىل الػػجللي  اتاػػوس يف 

 و وال ءة ءظنوف أ ه دالقو ربه  : واستعم  الظة  نا يف العله كسولهه، اعتساد 
 .( التحرءر والتنوءر) . إطالؽ شائع يف الكالـ

( بػػجلأ الكػػالـ {ٔٔٔ   قَػػاُلوا أَنػُػػْلِدُة لَػػَك َواتػَّبَػَعػػَك اْلَْرَذلُػػوفَ  : )الشػػعراءيف سػػورة  -ٙ
َبْت قَػْوـُ نُوٍح اْلُمْرَسِلنَي  ب كر السـو )   ( مث عِبَّ عنهه بعجل ا ابلضػم  { َ٘ٓٔك َّ

قَػاُلوا نهه ونفى طرد ه فهجلدوا ابلرجه  )ومل ء كر ادلأل، فلما سفَّهوا أتباعه دافع ع
 (.{ٙٔٔ/الشعراء  لَِئة ملَّْ تَنَتِه اَي نُوُح لََتُكوَنةَّ ِدَة اْلَمْرُجوِدنيَ 

َلُهْه قَػػػْوـُ نُػػوٍح  َكػػ ََّبتْ : )السمػػريف سػػورة  -ٚ بُواقَػػػبػْ (  َعْبػػجَلَ  َوقَػػاُلوا رَلْنُػػوٌف َواْزُدِجػػرَ  َفَكػػ َّ
صػلى تك اب بعػجل تكػ ءب، أو تكػ ءبا ابهلل ورسػوله، ودلػا تسػجلـ أدػرا سػبحانه لنبيػه 

ابلتويل عػة أ ػ  دكػة هتجلءػجلاً ذلػه وصػرح لدػر الاػاعة ول ػا   هللا عليه وآله وسله
 ظة.أشجل  وؿ ءهجلدوف به، مه ذلك التهجلءجل بع اب الجلنيا ردعا ل   الغل
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َوِإيّنِ ُكلََّمػا َدَعػْوتُػُهْه لِتَػْغِفػَر  {ٙ/نػوح  فَػَلْه ءَزِْدُ ْه ُدَعػاِئي ِإالَّ فِػرَارًا: ) نوحيف سورة  -ٛ
َجَعلُػػػػوا َأَصػػػػاِبَعُهْه يف آَذاِ ِػػػػْه َواْستَػْغَشػػػْوا ثِيَػػػػابَػُهْه َوَأَصػػػػرُّوا َواْسػػػػَتْكبَػُروا اْسػػػػِتْكَبارًا ذَلُػػػْه 
) قَػاَؿ وة علػى لاػاف نػوح كبػاقي الاػورة ( جػاء وصػف اجػابتهه للػجلع {ٚ/نوح 

{ ٕٔ/نػػػوحنُػػوٌح رَّبِّ إِنػَُّهػػْه َعَصػػْوين َواتػَّبَػُعػػوا َدػػػة ملَّْ ءَػػزِْدُا َدالُػػُه َوَولَػػجُلُا ِإالَّ َخَاػػارًا  
ا َوقَػػاُلوا اَل تَػػَ ُرفَّ آذِلَػػَتُكْه َواَل تَػػَ ُرفَّ َودِّا َواَل ُسػػَواعً  {ٕٕ/نػػوحَوَدَكػػُروا َدْكػػرًا ُكبَّػػارًا  

{ َوقَػػػػجْل َأَضػػػلُّوا َكثِػػػػ ًا َواَل تَػػػزِِد الظَّػػػػاِلِمنَي ِإالَّ َٖٕواَل ءَػغُػػػوَث َوءَػُعػػػوَؽ َوَنْاػػػػرًا  نػػػوح/
 (  مث أتبعه بجلعائه عليه الاالـ عليهه ابذلالؾ.{ ٕٗ/نوحَضاَلاًل  

 -(:وقوده عليه الاالـ اجلجلاؿ بني نػوحضبط دواضع )ا / ٕٜٛٔسلاؿ رقه 
  / ٕٜٛٔاجلواب رقه 

 -:جواب قوده واللوف الخضرعليه الاالـ،  نوحكالـ  وف الزرالل

 العراؼ

رُاُ  ْة إَِلٍه َغيػْ َقاَؿ  { ٜ٘   ..... ...... اَي قَػْوـِ اْعُبجُلوْا الََّ َدا َلُكه دِّ
قَاَؿ اَي قَػْوـِ ....... {ٓٙ   اْلَمألُ ِدة قَػْوِدِه ِإ َّ لَنَػرَاَؾ يف َضاَلٍؿ دُِّبنيٍ 

أُبَػلُِّغُكْه  { ٔٙ   الََلٌة َوَلِك ِّ َرُسوٌؿ دِّة رَّبِّ اْلَعاَلِمنيَ لَْيَس ِ  ضَ 
 { ٕٙ   رَِسااَلِت َر ِّ َوأَنَصُح َلُكْه َوأَْعَلُه ِدَة اّلِ َدا اَل تَػْعَلُموفَ 

نُكْه لِيُنِ رَُكْه َولِتَػتػَّ  ُتْه أَف َجاءُكْه ذِْكٌر دِّة رَّبُِّكْه َعَلى َرُجٍ  دِّ ُسوْا َأَوَعِجبػْ
 { ٖٙ   َوَلَعلَُّكْه تُػْرَزُوفَ 

  ػػود

فَػَساَؿ اْلَمألُ الَِّ ءَة َكَفُروْا  {.....ٕ٘   ِإيّنِ َلُكْه نَِ ءٌر دُِّبنيٌ  .....
ثْػَلَنا َوَدا نَػرَاؾَ  اتػَّبَػَعَك ِإالَّ الَِّ ءَة ُ ْه أَرَاِذلَُنا  ِدة ِقْوِدِه َدا نَػرَاَؾ ِإالَّ َبَشرًا دِّ

َنا ِدة َفْضٍ  َبْ  َنظُنُُّكْه َكاِذِبنيَ اَبِدَي الرَّأْ   ِي َوَدا نَػَرى َلُكْه َعَليػْ
َ َوآَ ين  {ٕٚ  ود/ ....َقاَؿ اَي قَػْوـِ أَرَأَءْػُتْه ِإف ُكنُت َعَلى بَػيَِّنٍة دِّة رَّ ِّ

َيْت َعَلْيُكْه أَنُػْلزُِدُكُموَ ا َوأَنُتْه ذَلَا َكارُِ وفَ  ْة ِعنجِلِا فَػُعمِّ  {ٕٛ   َرْزًَة دِّ
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َواَي قَػْوـِ ال َأْسأَُلُكْه َعَلْيِه َدااًل ِإْف َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اّلِ َوَدك أَ َْ ِبطَارِِد الَِّ ءَة 
َََْهُلوفَ  َ أَرَاُكْه قَػْوًدا  ْه َوَلِك ِّ

َواَي قَػْوـِ َدة  {ٜٕ   آَدُنوْا إِنػَُّهه دُّالَُقوا َربِِّ
َواَل أَُقوُؿ َلُكْه ِعنجِلي  {ٖٓ   ُهْه أََفاَل َت َكَُّروفَ ءَنُصُرين ِدَة اّلِ ِإف َطَردتػُّ 

َخَزآِئُة اّلِ َواَل أَْعَلُه اْلَغْيَب َواَل أَُقوُؿ ِإيّنِ َدَلٌك َواَل أَُقوُؿ لِلَِّ ءَة تَػْزَدرِي 
رًا اّلُ أَْعَلُه ِبَا يف أَنُفِاِهْه ِإيّنِ  أَْعيُػُنُكْه َلة ءُػْلتِيَػُههُ  ِإًذا لَِّمَة  اّلُ َخيػْ

 {ٖٔ   الظَّاِلِمنيَ 
َقاُلوْا اَي نُوُح َقجْل َجاَدْلتَػَنا َفَأْكثَػْرَت ِججَلالََنا َفْأتَِنا ِبَا َتِعجُلَ  ِإف ُكنَت ِدَة 

 { ٕٖ/ ود  الصَّاِدِقنيَ 
َا أَيْتِيُكه ِبِه اّلُ ِإف َشاء َوَدا أَنُته ِبُْعِجزِءةَ  َوالَ  {ٖٖ/ ود  َقاَؿ ِإ َّ

ِإف َكاَف اّلُ ءُرِءجُل أَف ءُػْغوَِءُكْه  نَفُعُكْه ُنْصِحي ِإْف َأَردتُّ أَْف أَنَصَح َلُكهْ ءَ 
 {ٖٗ/ ود  ُ َو رَبُُّكْه َوإِلَْيِه تُػْرَجُعوفَ 

ة قَػْوِدِه َسِاُروْا ِدْنُه  َوَءْصَنُع اْلُفْلكَ   { ٖٛ/ ود وَُكلََّما َدرَّ َعَلْيِه َدألٌ دِّ

  ود
 ِإف َتْاَاُروْا ِدنَّا َفِإ َّ َنْاَاُر ِدنُكْه َكَما َتْاَاُروفَ قَاَؿ ........

َفَاْوَؼ تَػْعَلُموَف َدة أَيْتِيِه َعَ اٌب خُيْزِءِه َوَيَِ ُّ َعلَْيِه َعَ اٌب  {ٖٛ/ ود 
 {ٜٖ  ود/دُِّسيٌه 

 ادللدنوف

رُُا أَفَ  ْة إَِلٍه َغيػْ فَػَساَؿ  {ٖٕ   اَل تَػتػَُّسوفَ فَػَساَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبجُلوا الََّ َدا َلُكه دِّ
ثْػُلُكْه ءُرِءجُل أَف ءَػتَػَفضََّ   اْلَمأَلُ الَِّ ءَة َكَفُروا ِدة قَػْوِدِه َدا َ َ ا ِإالَّ َبَشٌر دِّ
ْعَنا ِبََ ا يف آاَبئَِنا اْلَوَِّلنيَ  ُ َلَنَزَؿ َداَلِئَكًة دَّا َسَِ  َعَلْيُكْه َوَلْو َشاء الَّ

َقاَؿ  {ٕ٘    َرُجٌ  ِبِه ِجنٌَّة فَػتَػرَبَُّصوا ِبِه َ  َّ ِ نيٍ ِإْف ُ َو ِإالَّ  {ٕٗ 
بُوفِ   {ٕٙ   َربِّ انُصْرين ِبَا َك َّ

 



 ٕٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 الشعراء

 ِإيّنِ َلُكْه َرُسوٌؿ أَِدنيٌ  {ٙٓٔ   ِإْذ َقاَؿ ذَلُْه َأُخوُ ْه نُوٌح َأاَل تَػتػَُّسوفَ 
 ُلوا أَنُػْلِدُة َلَك َواتػَّبَػَعكَ َقا .....{ٛٓٔ   َفاتػَُّسوا الََّ َوأَِطيُعوفِ  {ٚٓٔ 

           قَاَؿ َوَدا ِعْلِمي ِبَا َكانُوا ءَػْعَمُلوَف  {ٔٔٔ الشعراء/ اْلَْرَذُلوفَ 
َوَدا أََ   {ٖٔٔ  ِإْف ِ َاابُػُهْه ِإالَّ َعَلى َر ِّ َلْو َتْشُعُروَف  {ٕٔٔ  

 {٘ٔٔ  دُِّبنٌي  ِإْف أََ  ِإالَّ نَِ ءرٌ  {ٗٔٔ  ِبطَارِِد اْلُمْلِدِننَي 
 {ٙٔٔ   َقاُلوا لَِئة ملَّْ تَنَتِه اَي نُوُح لََتُكوَنةَّ ِدَة اْلَمْرُجوِدنيَ 

بُوفِ  ِ   {ٚٔٔ   َقاَؿ َربِّ ِإفَّ قَػْوِدي َك َّ نَػُهْه فَػْتًحا َوصلَِّ َتْح بَػْيِ  َوبَػيػْ َفافػْ
 {ٛٔٔ   َوَدة دَِّعي ِدَة اْلُمْلِدِننيَ 

 / الضبط والفوائد
ْة إِلَػٍه عليه الاالـ )  نوح: قاؿ العراؼة سور  -ٔ ...... اَي قَػْوـِ اْعُبجُلوْا الََّ َدا َلُكه دِّ

رُاُ  َقاَؿ اْلَمألُ ِدة قَػْوِدِه ( دلا ابدر ه ابلجلعوة اهتموا ابلضالؿ ) {  ٜ٘   ..... َغيػْ
ضػػػالؿ عػػػة (، فػػػػػػ نفػػػى نػػوح عليػػػه الاػػالـ ال {ٓٙ    ِإ َّ لَنَػػػرَاَؾ يف َضػػػاَلٍؿ دُّبِػػنيٍ 

نفاه وأخِب ه أنه رسوؿ، مث اسػتنكر اسػتعجابه أف أيتػيهه دنػ ر دػنهه ).......  
ػػػة رَّبِّ اْلَعػػػاَلِمنيَ قَػػػاَؿ اَي قَػػػػْوـِ لَػػػْيَس ِ  َضػػػالََلٌة   أُبَػلُِّغُكػػػهْ  { ٔٙ   َوَلِكػػػ ِّ َرُسػػػوٌؿ دِّ

ػػػُتْه أَف  { ٕٙ   ُمػػوفَ َوأَْعلَػػُه ِدػػَة اّلِ َدػػا اَل تَػْعلَ  َوأَنَصػػُح َلُكػػهْ رَِسػػااَلِت َر ِّ  َأَوَعِجبػْ
نُكْه لِيُنِ رَُكْه َولِتَػتػَُّسوْا َوَلَعلَُّكْه تُػْرَزُػوفَ  ( {ٖٙ   َجاءُكْه ذِْكٌر دِّة رَّبُِّكْه َعَلى َرُجٍ  دِّ

بعجل أف نفى عة نفاه الضالؿ أثبت ضجلا لشرؼ دا ءكوف دػة صػفات اخللػق، 
ػػػة رَّبِّ اْلَعػػاَلِمنيَ َوَلِكػػػ ِّ رَ فسػػاؿ داػػػتجلركا دثبتػػاً الرسػػػالة )  ( اتاػػػة إلػػػيهه  ُسػػوٌؿ دِّ

ذرسػػاؿ الرسػػ  ذلػػجلاءتهه ذنسػػاذ ه دػػة الضػػالؿ، فػػردَّ الدػػر علػػيهه لفضػػ  اشػػارة       
( وادلسػػػاـ  نػػػا يف أُبَػلُِّغُكػػػْه ( جػػػاءت ابدلضػػػارع دناسػػػبة دلػػا قبلهػػػا )  َوأَنَصػػُح َلُكػػػهْ ) 

 بجلاءة الجلعوة ءبني ذله دهمته وءرشجل ه وءجلعو ه.
: دلا ابدر ػه ابلػجلعوة  ػامجوا وسػفهوا وأتباعػه وأنكػروا فضػله واهتمػوا  ود سورة يف -ٕ

فَػَسػاَؿ اْلَمػألُ الَّػِ ءَة َكَفػُروْا وأتباعه ابلك ب وأ ػه مل ءلدنػوا  سػا وا ػا اتبعػوا فسػط ) 
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ثْػَلَنا َوَدا نَػرَاؾَ  ُ ْه أَرَاِذلُنَػا اَبِدَي الػرَّْأِي  اتػَّبَػَعَك ِإالَّ الَِّ ءةَ  ِدة ِقْوِدِه َدا نَػرَاَؾ ِإالَّ َبَشرًا دِّ
نَػػا ِدػة َفْضػػٍ  بَػػْ  َنظُػػنُُّكْه َكػاِذِبنيَ  ػػػجل نػػوح أنػػه {ٕٚ  ػػود/ َوَدػا نَػػػَرى َلُكػػْه َعَليػْ ( فأكَّ

على بينة دة ربه لكنهه عموا عنها لكر هه ذلا، وأف هللا  و دة آ ا  ػ ا الفضػ  
َ َوآَ ين )  ْة ِعنجِلاِ ِإف ُكنُت َعَلى بَػيَِّنٍة دِّة رَّ ِّ ( مث نفى تفضػله علػيهه ابدلػاؿ   َرْزًَة دِّ

باػلاؿ الجػػر ونفػػى طػرد أتباعػػه، ووصػػف قودػه ابجلهػػ ، واسػػتكم  الػرد علػػى دػػا 
تومهػػوا دػػة ادعائػػه الفضػػ  علػػيهه، ونفػػى علمػػه الغيػػب وتفضػػله عػػنهه ابخللػػق أو 

َ  قَػػػاَؿ اَي قَػػػػْوـِ أَرَأَءْػػػػُتهْ  ) (َواَل أَقُػػػوُؿ ِإيّنِ َدلَػػػٌك السػػػوة )  ػػػة رَّ ِّ ِإف ُكنػػػُت َعلَػػػى بَػيِّنَػػػٍة دِّ
يَػْت َعلَػْيُكْه أَنُػْلزُِدُكُموَ ػا َوأَنػُتْه ذَلَػا َكػارُِ وفَ  ْة ِعنػجِلِا فَػُعمِّ َواَي  {ٕٛ   َوآَ ين َرْزًَة دِّ
ِ ءَة آَدنُػوْا إِنػَُّهػه قَػْوـِ ال َأْسأَُلُكْه َعَلْيِه َدػااًل ِإْف َأْجػرَِي ِإالَّ َعلَػى اّلِ َوَدػك أَ َْ ِبطَػارِِد الَّػ

َََْهلُػػوفَ  َ أَرَاُكػػْه قَػْوًدػػا  ِػػْه َوَلِكػػ ِّ
َواَي قَػػػْوـِ َدػػة ءَنُصػػُرين ِدػػَة اّلِ ِإف  {ٜٕ   دُّاَلقُػػوا َربِّ

َواَل أَقُػوُؿ َلُكػْه ِعنػػجِلي َخػَزآِئُة اّلِ َواَل أَْعلَػُه اْلَغْيػػَب  {ٖٓ   طَػَردتػُُّهْه أَفَػاَل تَػػ َكَُّروفَ 
ػرًا اّلُ أَْعلَػػُه  وُؿ ِإيّنِ َدلَػٌك َواَل أَقُػوُؿ لِلَّػػِ ءَة تَػػْزَدرِي أَْعيُػػُنُكْه لَػػة ءػُػْلتِيَػُههُ َواَل أَقُػ اّلُ َخيػْ

(، فلما أسسط ك  شػبهاهته دتلطفػا {ٖٔ   ِبَا يف أَنُفِاِهْه ِإيّنِ ِإًذا لَِّمَة الظَّاِلِمنيَ 
جلوا العػػػػ اب دتهمػػػػني إايا ( أغلسػػػػوا ابب اجلػػػػجلاؿ واسػػػػتعاَي قَػػػػػْوـِ  يف اخلطػػػػاب )

قَػاُلوْا اَي نُػوُح قَػجْل َجاَدْلتَػنَػا فَػَأْكثَػْرَت ِجػجَلالََنا ( ) اَي نُوحُ  ابلك ب درة أخرى و دوا )
( فمػػا كػػاف دػػة نػػوح اال أف { ٕٖ/ ػػود  َفْأتَنِػػا ِبَػػا َتعِػػجُلَ  ِإف ُكنػػَت ِدػػَة الصَّػػاِدِقنيَ 

ػػػجل أنػػػه لدػػػر هللا ودشػػيئ ته، وأف النصػػػح مل ءعػػػجل جيػػػجلي ءنفػػي قجلرتػػػه علػػػى ذلػػك وأكَّ
فػإف ارادتػه سػبحانه  ػي  دعهه بعجل تطػاوؿ الػزدة وكثػرة اجلػجلاؿ، ورد الدػر اىل هللا

َا أَيْتِيُكه ِبِه اّلُ ِإف َشاء َوَدا أَنُته ِبُْعِجزِءةَ الغالبة ) َواَل ءَنَفُعُكْه  {ٖٖ/ ود  َقاَؿ ِإ َّ
َكػػػاَف اّلُ ءُرِءػػػجُل أَف ءُػْغػػػوَِءُكْه ُ ػػػَو رَبُُّكػػػْه َوإِلَْيػػػِه   ِإف ُنْصػػػِحي ِإْف أََردتُّ أَْف أَنَصػػػَح َلُكػػػهْ 

دػػرتني  نػػا يف  نػػوح(، نال ػػظ أنػػه جػػاء تكػػ ءب السػػـو لػػػػػ  {ٖٗ/ ػػود  تُػْرَجُعػػوفَ 
 العػػراؼ(، بينمػا يف  ِإف ُكنػَت ِدػػَة الصَّػاِدِقنيَ ( )  بَػْ  َنظُػػنُُّكْه َكػاِذِبنيَ )  ػودسػورة 

بُواُ فأمجله يف )  (.َفَك َّ
رُاُ : ) ادللدنوفسورة  يف -ٖ ْة إَِلٍه َغيػْ ( دلا ابدر ه ابلجلعوة اعرتضػوا  اْعُبجُلوا الََّ َدا َلُكه دِّ
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علػػى بشػػػرءته واهتمػػػوا ابلرغبػػة ابلتفضػػػ  علػػػيهه وأنػػه أتػػػى ِبػػػا مل عنػػجل دػػػة سػػػبسو ه 
ػثْػُلُكْه ءُرِءػجُل أَف ءَػتَػَفضَّػَ  َعلَػيْ واهتموا ابجلنػوف )..... ُكْه َولَػْو َشػاء َدػا َ ػَ ا ِإالَّ َبَشػٌر دِّ

ْعنَػػا ِبَػػَ ا يف آاَبئِنَػػا اْلَوَّلِػػنيَ  ُ َلَنػػَزَؿ َداَلِئَكػػًة دَّػػا َسَِ ِإْف ُ ػػَو ِإالَّ َرُجػػٌ  بِػػِه  {ٕٗ   الَّ
( ودلػا مل ءكػة الكػالـ دوجهػا لػه، ولكػة فيمػا {ٕ٘   ِجنٌَّة فَػتَػرَبَُّصوا ِبِه َ  َّ ِ ػنيٍ 

قَػاَؿ َربِّ انُصػْرين  تعػاىل ابلػجلعاء ابلنصػرة ) بينهه مل ءرد علػيهه ولكػة توجػه اىل هللا
بُوفِ   (.{ ٕٙ   ِبَا َك َّ

ِإيّنِ َلُكػْه َرُسػوٌؿ  {ٙٓٔ   ِإْذ َقاَؿ ذَلُْه َأُخوُ ْه نُوٌح َأاَل تَػتػَُّسوفَ : ) الشعراءيف سورة  -ٗ
( دلػػػػا ابدر ػػػػه ابلػػػػجلعوة وأدػػػػر ه { ٛٓٔ   فَػػػػاتػَُّسوا الََّ َوأَِطيُعػػػػوفِ  {ٚٓٔ   أَِدػػػػنيٌ 

 قَػػاُلوا أَنػُػػْلِدُة لَػػَك َواتػَّبَػَعػػكَ  لتسػػوى والطاعػػة ذكػػروا شػػبهة وا ػػجلة خاصػػة ابتباعػػه )اب
( فػػػرد نػػػوح عليػػػه الاػػػالـ عػػػة اتباعػػػه ونفػػػى طػػػرد ه  {ٔٔٔ الشػػػعراء/ اْلَْرَذلُػػػوفَ 

ووصفهه ابدللدنني و  ا در لة دتأخرة بعجلدا ثبتوا على االْيػاف اسػتحسوا الوصػف 
 .....بػػت أنػػه رلػػرد نػػ ءر ولػػيس لػػه زلاسػػبة أ ػػجل )ابالسػػه الػػجلاؿ علػػى الثبػػات، وأث
ِإْف ِ َاابُػُهْه ِإالَّ َعَلى َر ِّ َلْو َتْشُعُروَف  {ٕٔٔ  َقاَؿ َوَدا ِعْلِمي ِبَا َكانُوا ءَػْعَمُلوَف 

(  {٘ٔٔ  ِإْف أََ  ِإالَّ نَػػِ ءٌر دُّبِػػنٌي  {ٗٔٔ  َوَدػػا أََ  ِبطَػػارِِد اْلُمػػْلِدِننَي  {ٖٔٔ  
سػػـو عػػة رلادلتػػه  ػػجلدوا ابلػػرجه ومل ءكػػة الػػرجه سلتصػػا بػػػػ نػػوح عليػػه فلمػػا عجػػز ال

َقاُلوا لَػِئة الاالـ ولكة لتكونة وا جلا دة ادلرجودني ويف   ا هتجلءجل له ولتباعه ) 
( فتوجػػػػه نػػػػوح اىل هللا تعػػػػاىل  {ٙٔٔ   ملَّْ تَنتَػػػػِه اَي نُػػػػوُح لََتُكػػػػوَنةَّ ِدػػػػَة اْلَمْرُجػػػػوِدنيَ 

بُوفِ  ) ابلػػػجلعاء ابلنصػػػػرة والنجػػػاة َتْح بَػْيػػػػِ   {ٚٔٔ   قَػػػػاَؿ َربِّ ِإفَّ قَػػػػْوِدي َكػػػػ َّ فَػػػافػْ
ِ  َوَدة دَِّعي ِدَة اْلُمْلِدِننيَ  نَػُهْه فَػْتًحا َوصلَِّ  .({ٛٔٔ   َوبَػيػْ

 -(:وصف نػوح عليه الاالـ لنفاه ضبط دواضع )  / ٖٜٛٔسلاؿ رقه 
  / ٖٜٛٔاجلواب رقه 
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 العراؼ

دِّة رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي  َرُسوؿٌ الََلٌة َوَلِك ِّ َقاَؿ اَي قَػْوـِ لَْيَس ِ  ضَ 
َر ِّ َوأَنَصُح َلُكْه َوأَْعَلُه ِدَة اّلِ َدا اَل  رَِسااَلتِ أُبَػلُِّغُكْه  {ٔٙ العراؼ/

ُتْه أَف َجاءُكْه  {ٕٙ العراؼ/تَػْعَلُموَف  دِّة رَّبُِّكْه َعَلى َرُجٍ   ذِْكرٌ أََوَعِجبػْ
نُكْه لِيُنِ رَكُ   {ٖٙ العراؼ/ْه َولِتَػتػَُّسوْا َوَلَعلَُّكْه تُػْرَزُوَف دِّ

ْة َأْجٍر ِإْف َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اّلِ  ءونس ُتْه َفَما َسأَْلُتُكه دِّ َوأُِدْرُت أَْف َأُكوَف َفِإف تَػَولَّيػْ
 {ٕٚ ءونس/ ِدَة اْلُمْاِلِمنيَ 

 ( ِإيّنِ َلُكْه نَِ ءٌر دُِّبنيٌ )   ود

 ِإالَّ َنِ ءٌر دُِّبنيٌ ِإْف أََ  { ....... ٚٓٔ الشعراء/ َرُسوٌؿ أَِدنيٌ  َلُكْه ِإيّنِ  الشعراء
 {٘ٔٔ الشعراء/

 ( ِإيّنِ َلُكْه نَِ ءٌر دُِّبنيٌ )  نوح
 -نلخصو يف اجلدول االيت:

 نوح الشعراء  ود ءونس العراؼ
ردوا ابلضالؿ  
فأثبت ضجلا 

لشرؼ صفة       
دِّة  َرُسوؿٌ )

( اَلِمنيَ رَّبِّ اْلعَ 
وأءضا 

( و رَِسااَلتِ )
( فرد ذِْكرٌ )

عليهه الدر 

َوأُِدْرُت أَْف 
َأُكوَف ِدَة 
 اْلُمْاِلِمنيَ 

جلي ابلتح اجلهر
واان ار وجاء 

ِدَة التعب  )
( اْلُمْاِلِمنَي 
ادلتصفني 
ابالنسياد 

ِإيّنِ َلُكْه ) 
 ( نَِ ءٌر دُِّبنيٌ 

سياؽ الاورة 
شجلءجل 

االسلوب لبياف 
دا كانت عليه 
الده الاابسة 
دة تك ءب 
رسلها و  ا 

َرُسوٌؿ ِإيّنِ َلُكْه 
ِإالَّ ِإْف أََ   نيٌ أَدِ 

أشار  نَِ ءٌر دُِّبنيٌ 
اىل  اة أدبه 
عليه الاالـ 
وعرض عليهه 
      التسوى برفق

) أال تتسوف ( 
وأتبع ب كر 

ِإيّنِ َلُكْه ) 
 ( نَِ ءٌر دُِّبنيٌ 

 نا جاء قوله 
عليه الاالـ 
ادتثاال لدر 
هللا عز وج  

أَْف أَنِ ْر )
( فساؿ قَػْوَدكَ 

ِإيّنِ َلُكْه  )
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للطف اشارة              
 (َوأَنَصُح َلُكهْ )

ءبني ذله 
دهمته 
وءرشجل ه 
 وءجلعو ه
 ونضبط

َرُسوٌؿ ) راءات
 رَِسااَلتِ   -
 رَِسااَلِت ( –

اسه  راءدع 
 اؼر الع

واالستاالـ 
هلل بطاعته، 
وأعلمهه لنه 
أوؿ دلمر لدر 
هللا وداتاله 

و سب  له
ذلك سياؽ 
السصة دلا فيها 
دة توك  على 

 ونضبط هللا
 سني

( اْلُمْاِلِمنيَ )
اسه  سنيدع 

 سءون

جاء كله تاليًة 
للنب صلى هللا 
عليه وآله 

وسله ودة دعه 
 دة ادللدنني
و سبت دع 
دا جاء يف 
بجلاءة الاورة 

إِنَِّ  ).....
ْنُه نَِ ءٌر  َلُكه دِّ

..... 
 ({ٕ  ود/

ِإيّنِ أ ليته لألدر )
( َرُسوٌؿ أَِدنيٌ َلُكْه 

مث جـز الدر 
فاتسوا هللا )

( ولكي وأطيعوف
ءثبت أدانته نفى 

ودا هتمته ) 
أسألكه عليه دة 

ودلا انتفت  (أجر 
التهمة أعادا 

زايدة دنه ابلشفسة 
فاتسوا هللا عليهه )
عمودا (وأطيعوف

سورة الشعراء 
ركزت على ابالغ 
الرسالة واءصاؿ 

 الجلعوة

(  نَِ ءٌر دُِّبنيٌ 
وتشابت 
  ا دع 

  ودسورة 

 فائدة /
إين ) بصػػيغة الفعػػ  ادلتجػػجلد لتناسػػب قولػػه تعػػاىل يف سػػورة نػػوح  ( وأنصػػح لكػػه) 

 ( وأ  لكػػه  صػػح) فنػػوح دعوتػػه دتجػػجلدة صػػباح داػػاء  ( دعػػوت قػػودي لػػيال و ػػارا
و ػػ ا صػػفة أي زػق  ( يف سػػفا ة) بصػيغة االسػػه الثابتػػة ،  يػع نفػػي بػػا دػا اهتمػػوا 

 .ثبتة، فساب  النصح الثابت ابالهتاـ الثابت
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 َربِّ  َرُسػوؿُ  ) ( َرُسوٌؿ دِّة رَّبِّ اْلَعاَلِمنيَ  ضبط دواضع )ا / ٜٗٛٔسلاؿ رقه 
 (؟. اْلَعاَلِمنيَ 

كلهػا   دػرات ثػالث( وردت  َرُسوٌؿ دِّة رَّبِّ اْلَعػاَلِمنيَ أدا )  / ٜٗٛٔاجلواب رقه 
 -يف العراؼ:

 .األعراف َّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت  ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل ُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ -ٖ

  الضبط /
وقجل وردا يف نفس الصفحة و ػ ا  ( نث )  جاء قبلهاالثاينو  الوؿادلوضعني  -ٔ

 اجعلها لك عالدة.
 (.مقدع دوسى عليه الاالـ وجاء قبلها ) الثالعادلوضع  -ٕ
 .الطوءلة( يف الاورة يف ىف يث ىث نث) ةطوءلجاءت بصيغة  -ٖ

 -الزخرؼ (: –يف الاور ) الشعراء  در ف( وردت  اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  َرُسوؿُ أدا ) 
 .الشعراء َّ مق حق مف خف حف جف  مغ جغ ٱُّٱ -ٔ

 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع ٱُّٱ -ٕ
 .الزخرف َّ لك خك

  الضبط /
خػػػرؼ فعػػػة ( للتثنيػػػة، بينمػػػا يف الز  حفيف الشػػػعراء دوسػػػى و ػػػاروف فجػػػاء قبلهػػػا )  -ٔ

( و  ا تشػبه ادلوضػع الثالػع دػة العػراؼ  مقدوسى لو جلة فأتى قبلها ) 
 اليت كانت عة دوسى عليه الاالـ.

 ( يف الاور السصار. اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  َرُسوؿُ الصيغة السص ة )  -ٕ



 ٕٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 أَبْػَلْغػػػػُتُكهْ  )  (َر ِّ  ِرَسػػػػااَلتِ  أُبَػلُِّغُكػػػػهْ  ضػػػػبط دواضػػػػع )ا / ٜ٘ٛٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 
 ؟.يف سورة العراؼ ( َر ِّ  ِرَسااَلتِ  - ِرَساَلةَ 

 -ادلواضع كما ءلي: / ٜ٘ٛٔاجلواب رقه 

 .األعراف َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٖ

 .األعراف َّ خت  حت جت هب
 خض جضحض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -ٗ

 .األعراف َّ مع جع مظ حط  مض
  الضبط /

 اةءػػة سػػياؽ( وردا يف  مئبينمػػا )  صػػجلر آءػػةوردا  ادلوضػػعني ( يق ) -ٔ
 .فاجعلها عالدة لك

( فاجعلهػػػػا  خئ حئ جئ يي ىي( يف بجلاءػػػة اةايت )  مئدػػػع )  -ٕ
 أءضا عالدة لك.

عجلا سياؽ اةايت يف قصة صا  عليه الاالـ  ابجلمع(  اكيف ك  ادلواضع )  -ٖ
 ) و ي الناقة ( فلة تلتبس عليك. ابافراد( هئأتت )

 يل( ودع  ػود عليػه الاػالـ )  ىك مكاؽ قصة نوح عليه الاالـ ) دع سي -ٗ
( وبػه  مك نػوفوح دػع نػ نوف(: تسجلـ النصح دع نوح )  خم حم جم

 تعله أ ا أتخرت دع قصة  ود عليه الاالـ.
( دػػع أنبيػػاء هللا صػػا  وشػػعيب  خب حب( أتػػت )  مئدػػع كلمػػة )  -٘

 جت هب مبعليهمػػػػا الاػػػػالـ: بعػػػػجل ا دػػػػع قصػػػػة صػػػػا  عليػػػػه الاػػػػالـ ) 
 مظ حط  مض خضوبعػػجل ا دػػع قصػػة شػػعيب عليػػه الاػػالـ ) (  حت
أقصجل ) وؿدة أ الالـو الواو ( دع  مبدة ) الالـ و الواو (: نربط  جع

أقصػػػجل بػػػه )  يثنػػػػ ايء( دػػػع  خضدػػػة )  اليػػػاء(، ونػػػربط بػػػه ادلوضػػػع الوؿ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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، وأءضػػا اربػػط الصػػاد دػػة قاعػػجلة ادلوضػػع الوؿ والثػػاين( علػػى ادلوضػػع الثػػاين 
  مض خضدوضع )  نضبطاالـ، وب ا ا  عليه الصاد ص( دع حت)
 ( اليت وردت دع قصة شعيب عليه الاالـ. جع مظ حط

 فائدة / 
إذف (    ا  قة هللا لكه آءة تعاىل )ابافراد صلجل أف الكالـ يف قوله  ( رسالة ) جاءت

فػػػ رو ا أتكػػػ  يف أرض هللا وال ماػػػو ا باػػػوء فيأخػػػ كه  الناقػػػة ) نػػػاؾ دعجػػػزة و ػػػي 
 ءر: رسالة هللا عز وج  بشأف   ا الناقة إىل قػـو صػا  أنػه إذف   ا ر(  ع اب أليه

إذا دااػتمو ا باػوء سػػيأخ كه عػ اب ألػيه. إذف الكػػالـ لػيس عػة الرسػػالة الػيت  ػػي 
الشرءعة والجلءة وإ ا علػى ادلعجػزة أف  ػ ا ادلالػوؽ ال ماػوا باػوء. ادلسصػود ابلرسػالة 

(  ػػػه  ه دػػة أف تستلػػوا الناقػػةأ ػػػّ رك  ػػو التحػػ ءر دػػة قتػػ  الناقػػػة  ػػ ا  ػػي الرسػػالة )
 .قتلو ا فإذف وقع عليهه الع اب. إذف  ي ليات الرسالة الاماوءة

 دوضػػعنييف  الثالثػةىل دواضػع العػراؼ ( إضػػافة إ رَِسػااَلتِ وردت كلمػة )  مالحظـة /
 -:التبلية( وقجل سبسها أءًضا  خر الاورةآيف ) ال زاب واجلة  أخرءة

 مص  خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ٱُّٱ -ٔ

 .األخزاب َّ حض جض

 مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ
 .اجلي َّ  مس هث

يف نفػس اةءػة فاجعلهػا  درات ثالث( وتكررت  هللايف ال زاب بعجل ا اسه اجلالؿ ) 
 عالدة لك.

 ؟.( َأْعَلُه ِدَة الِّ َدا اَل تَػْعَلُموفَ  ) أءة وردت / ٜٙٛٔسلاؿ رقه 
يف  ثػػػالث دػػػرات(  اّلِ َدػػػا اَل تَػْعَلُمػػػوفَ أَْعلَػػػُه ِدػػػَة  ) وردت / ٜٙٛٔاجلػػػواب رقػػػه 

 -:( دوضعافءوسف  – العراؼالاور ) 

 .األعراف َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٔ



 ٕٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك ٱُّٱ -ٕ
ِشف َّ  خن حن  .ي

 ىن من خن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
ِشف َّ حي جي يه ىه مه جه ين  .ي

  الضبط /
دػػة ءوسػػف جػػاء  الثػػاينبينمػػا ادلوضػػع  ( يك ) ابلػػواوءوسػػف  أوؿو  يف العػػراؼ -ٔ

 .(ىنقبلها )
ءوسػف ادلػتكله  دوضػعيدوضع العراؼ ادلػتكله  ػو دوسػى عليػه الاػالف، بينمػا  -ٕ

  و ءعسوب عليه الاالـ.
(  َواذُكػػُرواْ  لِيُنػػِ رَُكهْ  ) ( َولِتَػتػَُّسػػواْ  لِيُنػػِ رَُكهْ  دواضػػع )ضػػبط ا / ٜٚٛٔسػػلاؿ رقػػه 

 ؟.دة سورة العراؼ
 -ادلواضع  ي: / ٜٚٛٔاجلواب رقه 

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

 يه  مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم  ٱُّٱ -ٕ
 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 .األعراف َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
  الضبط /

يف سػػياؽ قصػػة نػػوح  ( ىي ني ): قاعػػجلة التأدػػ  للمعػػىنعلػػى  ونضػػبطهما
رسػوؿ بعثػه هللا إىل الرض عليه الاالـ: وجيب أف تعله أف نوح عليه الاػالـ  ػو أوؿ 

( فهػي يف  يه  مهىهبعجل آدـ عليه الاالـ ل ا مل ءُ كر أ ػجل قبلػه، بينمػا ) 
ػر  سياؽ قصة  ود عليه الاالـ و و بعػجل نػب هللا نػوح عليػه الاػالـ يف الرتتيػب لػ ا ذكَّ

 قوده لف هللا جعلهه خلفاء يف الرض دة بعجل قـو نوح.



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ىنٱُّٱ(:ٙة دكاورة يف سورة احلجرات اةءة )( وردت بمز  ِإف َجاءُكهْ )  مالحظة /
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين

ٍّ َّ  َّ. 

نَػػػػػااُ )  ضػػػػػبط دواضػػػػػعا / ٜٛٛٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه  يػْ نَػػػػػااُ  – فَػَنجَّ نَػػػػػااُ  – َوصَلَّيػْ  – َفَأصَليػْ
َناُ ه َنا – صلََّّيػْ َنا – صَلَّيػْ تَػَنا – َأصَليػْ َناَؾ  – َأصَليػْ يػْ َناُ ْه  -فَػَنجَّ َنامهَُاَوصَلَّ  -َفَأصَليػْ  ( يػْ

َنااُ )  ضبط دواضع / ٜٛٛٔاجلواب رقه  َنااُ   - َوصَلَّيػْ يػْ َنااُ  – فَػَنجَّ -(: صَلَّيػْ  
 لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٔ

 .يِنس َّ مم  ام يل ىل مل يك ىكمك
 .األًبياء َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ٱُّٱ -ٕ
 ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٖ

 .األًبياء َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٗ

 .األًبياء َّ مث زث
 .األًبياء َّ مب خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ٱُّٱ -٘
 من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٙ

 .١٧١ – ١٦٨الشعراء/  َّ مي زي ري ٰى ين  ىن نن
 جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل ٱُّٱ -ٚ

 .٧٦ – ٧٥الصافات/  َّ  خن حن
 .١٣٤ – ١٣٣الصافات/  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٛ

  الضبط /
نَ وردت )  -ٔ يػْ  – ادلوضع الثالع النبياء – ءونسدرات يف الاور )  ثالث(  ااُ فَػَنجَّ

 الشعراءعليه الاالـ، ويف  قصة نوحدع  النبياءو  ءونس(، يف سوريت  الشعراء
 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  ونضبطها، عليه الاالـ قصة لوطدع 



 ٖٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َنااُ فػَ  " يػْ  أََتْت اَي قُػرَّاْء  َثاَلثَةٌ "  َنجَّ

 اْلشَُّعرَاءْ مُثَّ  َياالَْنبِ وَ  ءُػْوُنسَ  
  ءُػْوُنَس َوالَْنِبَياءْ يف  نُػْوحٍ َلجَلى 

 اْلشَُّعرَاءْ يف  لُْوطٍ وِاذُْكْرَ ا َلجَلى  
َنااُ وَ  وردت ) -ٕ  قصةعجلا دوضع  ثالثةو ي  النبياءدرات، مجيع دواضع  أربع(  صَلَّيػْ

 ةقصيف  الصافاتدة سورة  ادلوضع الوؿيف  ودرة وا جلةعليه الاالـ،  نوح
 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  ونضبطها ،عليه الاالـ نوح

َنااُ وَ  "   اْ َفْظَها بِثَػَباتْ  أَْربَػَعةٌ "  صَلَّيػْ
 اْلصَّافَّاتْ َوأُْخَرى يف  ااْلنِْبَيايف  َثاَلثَةٌ  

  نُػْوحْ َعجَلا ِقصَُّة  النِْبَيايف 
 نُػْوحْ أََتْت َلجَلى  اْلصَّافَّاتِ َويف  

دة سورة  ادلوضع الثاينيف  درة وا جلة فاءوال  واو( بال  َنااُ صَلَّيػْ  وردت كلمة ) -ٖ
 عليه الاالـ. قصة لوطدع  الصافات

َناهُ  ) ضبط مواضع  -(: َفَأجَنيـْ
 -لدر قصة نوح ثالثة مواضع:

 مت ختحت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ  ٱُّٱ -ٔ
 .ٗٙ العراؼ: َّ مج حج مث هت

 .ٜٔٔ الشعراء: َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٕ
 .٘ٔ العنكبوت: َّ خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ

 -لدر قصة لوط موضعان:
 .ٖٛ العراؼ: َّ خي حي جي يه ىه مه  جه ين ٱُّٱ -ٗ
 ٚ٘ النم : َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ -٘



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 -لدر قصة ىود موضع وحيد يف األعراف:
 هب مبخب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ -ٙ

 .ٕٚ العراؼ: َّ خت  حت جت
  الضبط /

نَػػػااُ  وردت ) -ٔ ثػػػالث  العػػػراؼ يف السػػػرآف الكػػػرمي يف الاػػػور ) دػػػرات سػػػت(  َفَأصَليػْ
 (. العنكبوت – النم  – الشعراء – دواضع

َناُا  أتت ) العراؼمجيع دواضع  -ٕ النب ك  النبياء عجلا قصة   ص( لجلى قص َفَأصَليػْ
عليػػػػه  نػػػػوحأتػػػػت يف قصػػػػة  العنكبػػػػوتو  الشػػػػعراء، ويف عليػػػػه الاػػػػالـ شػػػػعيب

 الـو   النمػػ الـعليػػه الاػػالـ واربػػط بػػني  لػػوطلػػجلى قصػػة   النمػػالاػػالـ، ويف 
 عليه الاالـ. وطلاسه النب 

 فائدة /
 :ءػػػونس ( ىف يث ىث نث مث ، )العػػػراؼ(  خب حب جب هئ مئ) 

تتػػجلخ   صلّػػى، اسػػه دوصػػوؿ خػػاص العسػػالء ( هئ) تػػجلؿ علػػى سػػرعة التنجيػػة  أصلػػى
اسػػه دوصػػوؿ دشػػرتؾ للعاقػػ  وغػػ ا يف الوىل  ( نث )كلمػػة علػػى التكثػػ  يف ادلنّجػػى و 

 . هه غ  هذكر ابلتنجية العسالء والثانية اشرتؾ دع
َناُىم ) ضبط مواضع  -(: جنََّّيـْ

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ

ِد َّ جئ يي َ. 

 .املىر َّ يت ىت نت متزت رت يب ىب نب  مب زب ٱُّٱ -ٕ

 

 الضبط /
نَػػػاُ هوردت )  (،  السمػػػر –  ػػػودفسػػػط يف السػػػرآف الكػػػرمي يف الاػػػور )  دػػػرتني(  صلََّّيػْ



 ٕٖ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يػع  دة للاػورة الطػوؿقاعػجلة الػزاي علػى وتضػبط  ػوديف سػورة  الػواووجاءت بزايدة 
 دو  ػواو ( دػع  ميدػة ) الػواو ، وأءضا نػربط السمرأطوؿ دة سورة   ودأف سورة 

وأءضػػػا  ،قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة ادلوضػػػع ادلتشػػػابه دػػػع  ػػػرؼ دػػػة اسػػػه الاػػػورةعلػػػى 
 -:قاعجلة الضبط ابلشعرعلى  نضبطها

َناُ ه "  فَْاْرِعَها اْلنََّظْر  اثْػنَػَتافِ "  صلََّّيػْ

 اْلَسَمرْ َوُأْخَرى يف  ُ ْودٍ  إْ جَلاَ ا يف  
 

َناُىمْ )  ضبط مواضع َنامُهَا - َفَأجَنيـْ  -(: َوجَنَّيـْ
 .األًبياء َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ -ٔ

 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك ٱُّٱ -ٕ

 .١١٥ – ١١٤الصافات/  َّ من  زن

  الضبط /
َناُ ْه  ) -ٔ  .النبياءيف السرآف يف بجلاءة  و يجلة( َفَأصَليػْ
َنامهَُ  ) -ٕ عليهما  قصة دوسى و اروفيف  الصافاتيف السرآف يف سورة  و يجلة(  اَوصَلَّيػْ

 الاالـ.
َناضبط مواضع )  َنا – جَنَّيـْ َنا - َوجَنَّيـْ َنا  - َأجَنيـْ تَـَنا  –َوَأجَنيـْ  -(:َأجَنيـْ

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ

ِد َّ جئ يي َ. 

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ نن من زن رن مم ام يلىل َ. 

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب ٱُّٱ -ٖ

ِد َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ َ. 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖ٘ 

 .فصنت َّ خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٗ

 .ادلخان َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن  من  ٱُّٱ -٘

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٙ
 .األعراف َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

 جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص  ٱُّٱ -ٚ
 خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق مف خف حف

ِد َّ هل مل َ. 

 .الشعراء َّ  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٛ

 .انلىل َّ جخ مح جح  مج حج مث ُّٱٱ -ٜ

 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٓٔ

 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ

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

 .يِنس َّ يك  ىك

  الضبط /
َناوردت )  -ٔ  – ثالثػة دواضػع  ػوديف السػرآف الكػرمي يف الاػور )  مخػس دػرات(  صَلَّيػْ

 .( الجلخاف – فصلت
َنا صَلَّ  )  ودك  ال ي ورد يف سورة  -ٕ  ثالثػة دواضػعو ي   النبياء قصة( وكلها يف يػْ

َناأتت )  دوضع وا جلإال  فَػلَػْواَل  ) لػجلى  االنبياء قصةليات يف  ابذلمزة(  َأصَليػْ
 ....(.َكاَف ِدَة اْلُسُروِف ِدة قَػْبِلُكهْ 

نَػػػاأتػػت )  -ٖ ، لنػػػه كػػػ  و ػػػي بجلاءػػػة آءػػة فصػػلتيف سػػػورة  دػػرة وا ػػػجلة ابلػػػواو(  َوصَلَّيػْ
 رى أتت يف سياؽ اةايت.ادلواضع الخ



 ٖٗ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

نَػػا أخػػر دوضػػع لػػػػ ) -ٗ نَػػاَوَلَسػػجْل لػػجلى )  الػػجلخاف( يف سػػورة  صَلَّيػْ بَػػِ  ِإْسػػرَائِيَ  ِدػػَة  صَلَّيػْ
 (. اْلَعَ اِب اْلُمِهنيِ 

 -:قاعجلة الضبط الشعرعلى  ونضبطها
َنا "  َدرَّاٍت أََتتْ  مَخْسُ "  صَلَّيػْ

َلتْ  ُدَخافُ وَ   ُ ْودٍ لِػػ  َثاَلثَةٌ   ُفصِّ
َنا)  -٘ (  النمػ  – الشػعراء –  ػود – العػراؼدرات يف الاور )  أربع( وردت  َأصَليػْ

نَػا وَ )  لواواب النم و الشعراء دوضعي  ( جػاءت يف بجلاءػة اةايت، بينمػا يف َأصَليػْ
 وقجل جاءت يف سياؽ اةايت.واو بال   ودو  العراؼ

 -:قاعجلة الضبط الشعرعلى  ونضبطها
َنا "  أََ ا زَلُْمْودْ قَػرَ  أَْربَػَعةٌ "  َأصَليػْ

 َعَرَؼ اْلشَُّعرَاُء َ َْ  ُ ْودْ 
تَػَنا "ءُػْوُنسويف   أَتَػْتُكْه َوِ ْيجَلة  "  َأصَليػْ

 "ُ َو الَِّ ي ُءَا ُُِّكْه َلجَلى "  
النمػػ    يػػع أ ػػا جػاء  دتطابستػػاف إال أنػػه يفالنمػػ  وفصػلت،  دوضػػعيىل إنتبػه إ -ٙ

نَػػا وَ  )اذلمػػزة  بػػزايدة نَػػاوَ )  مهػػزة بػػالفصػػلت  ويف (َأصَليػْ يف  أنػػه ونضػػبطها (، صَلَّيػْ
 .مهزة بالفصلت  ويف ،اذلمزة فجاءت فيها مهزةالنم   اسه سورة

 ( ل ا اقتضى التنوءه.. فنجينامل ءرد يف السرآف الكرمي ابلفاء ) دال ظة: 
تَػنَػػػا)  كلمػػػة -ٚ قاعػػػجلة العناءػػػة  علػػػى ونضػػػبطها، ءػػػونسوردت فسػػػط يف سػػػورة  ( َأصَليػْ

 .ابةءة الو يجلة
َناَك  يف سورة طو وردت فقط )و  يـْ  -(:فَـَنجَّ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ

 ىق يف ىف يث  ىثنث مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب

قاعجلة العناءة ابةءة و  ا نضبطها على  ،٤٠طٍ/  َّ  مل يك ىك مك لك اك يق
 .الو يجلة

 -:وىذه األبيات رلموعة كلها ىنا
َنااُ فػَ  " يػْ َعرَاءْ مثَّ  الَنِْبَياوَ  ءُػْوُنسَ **** اْء أََتْت اَي قُػرَّ  َثاَلثَةٌ "  َنجَّ  اْلشُّ

َعرَاءْ يف  ُلْوطٍ وِاذُْكْرَ ا َلجَلى  ***** ءُػْوُنَس َوالَنِْبَياءْ يف  نُػْوحٍ َلجَلى   اْلشُّ
------- 

َنااُ وَ  "  فَّاتْ اْلصَّاَوُأْخَرى يف  ااْلْنِبَيايف  َثاَلَثةٌ  ***اْ َفْظَها ِبثَػَباْت   َأْربَػَعةٌ "  صَلَّيػْ
 نُػْوحْ أََتْت َلجَلى  اْلصَّافَّاتِ َويف  ***** نُػْوحْ َعجَلا ِقصَُّة  النِْبَيايف 

------- 
َنااُ  "  اْ َفْظَها ِذتْػَسافْ  اَلْعرَاؼِ يف  َثاَلثَةٌ  ******يف اْلُسْرآْف   ِستَّةٌ "  َفَأصَليػْ

َعرَاَويف   أَتَػنْيَ اَي فَػَ   ْوحٍ نػُ ِقصَُّة  ***********َلجَلى  اْلَعْنَكبُػْوتِ  اْلشُّ
 َفاَل تَػْنَاَها ُلْوطٍ ِقصَُّة  *********اْ َفْظَها َلجَلى  اْلنَّْم ِ َوَأِخراً يف 

------- 
َناُكه " ْة آِؿ ِفْرَعْوفَ  صَلَّيػْ  (ٚ)يف اْلبَػَسرَِة َفاَل تَػْنَاه َأوَّاًل َجاَءْت  **** مَهْزَا" ِباَل  دِّ

 (ٛ)يِف اْلِكَتاِب اَي قُػرَّاءْ  َدْوِضٌع َوِ يجلٌ  **** َفاءْ  وِبمزٍة "  َناُكهْ صَليػْ فَأَ  بَػْعجَلَ ا ُدَباَشرًَة "
َناُكه "  (ٜ)يف أْعرَاِؼ طَػَه اَي أويل اْلنػَُّهى ****َوانْػتَػَهى  اثْػنَػتَػنْيِ  اِبذْلَْمزَةِ "  َأصَليػْ

ْة َعجُلوُِّكْه َوَواَعجْلَ ُكهْ بَػْعجَلَ ا يف َطَه " َوُقْ   ****" ِدْة آِؿ ِفْرَعوَف َءُاوُدوَنُكهْ بَػْعجَلَ ا يف اَلْعَراِؼ "  "دِّ

                                       
َناكُ ( كلمة )  َناُكهَوِإْذ )  البسرةيف ادلوضع الوؿ يف  مهزة( جاءت دة غ  ه صَلَّيػْ ْة آِؿ ِفْرَعْوَف  صَلَّيػْ (.دِّ ٚ ( 

َناُكْه فَ ( )  َناُكهَوِإْذ جاءت بعجل اةءة اليت فيها )  البسرة( يف َأصَليػْ ْة آِؿ ِفْرَعْوَف  صَلَّيػْ .الفاء واذلمزة( دباشرة و ي بزايدة دِّ ٛ ( 

(. طػه – العراؼيف سوريت )  ابذلمزة( درتني ُكه َأصَليػْنَا ( وردت )  ٜ ( 



 ٖٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (ٓٔ)يف اْلُسْرآِف َفاَل تَػْعَيا َوِ يجَلةٌ  **** ايَ َو  نُػْوفٍ " ِباَل  َأصَلاُكه َويف إبْػرَاِ يَه "
َناُ ه "  رْ اْلَسمَ َوأُْخَرى يف  ُ ْودٍ إْ جَلاَ ا يف  *****َفْاْرِعَها اْلنََّظْر  اثْػنَػَتافِ "  صلََّّيػْ

------- 
َنا " َلتْ  ُدَخافُ وَ   ُ ْودٍ لِػػ  َثاَلثَةٌ  ****َدرَّاٍت أََتْت  مَخْسُ "  صَلَّيػْ  ُفصِّ
َنا " َعرَاُء َ َْ  ُ ْودْ  *****  قَػرَأََ ا زَلُْمْودْ  أَْربَػَعةٌ "  َأصَليػْ  َعَرَؼ اْلشُّ
تَػَنا "ءُػْوُنسويف   "الَِّ ي ءَُا ُُِّكْه ُ َو َلجَلى "  ****أَتَػْتُكْه َوِ ْيجَلة  "  َأصَليػْ

------- 
 فائدة / 

 .(؟ أجنينا لفظة ) جّنينا ( و) الفرق يف القرآن الكرمي بني
وكػػاف التػػجلخ  ااذلػػي يف   صلػػاة أتتػػى دػػة هللا دػػة دوف طلػػب العبػػجل(  صّلينػػا) ف الوىل إ

 .كشف الكربة  و زلض فض  دنه
 فػػاحلرؼ ال ء دػػة العبػػجلفهػػي اف النجػػاة جػػاءت بنػػاًء علػػى طلػػب ودعػػا:( صلينػػاأوأدػػا ) 

 لكػػة وجػػود احلػػرؼ ا يػػا  وعػػجلـ وجػػودا ا يػػا  اخػػرى نعػػه –ءغػػ  يف دعػػىن الكلمػػة 
 وبيػػػػاف يف دنتهػػػػى الجلقػػػػة يف التعبػػػػ  جيعػػػػ  ادلعػػػػىن يف كػػػػال احلػػػػالتني يف صػػػػورة دتكادلػػػػة

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة النبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء-قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل ءسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ قائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  :قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ هللا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونس 
 ) ... فاسػػتجبنا لػػه وصلينػػاا دػػة الغػػهفنػػادى يف الظلمػػات .....اىل قولػػه تعػػاىل ....(

 واجلواب اف ءونس دا كاف ءتوب دة اج  احلصػوؿ علػى النجػاة  ك ا دة دوف اذلمزة
 وا ػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػاف كػػػػػػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػػػػػػه اف ءتػػػػػػػػػػػػػوب هللا عليػػػػػػػػػػػػػه ، بعػػػػػػػػػػػػػجلدا أبصػػػػػػػػػػػػػر خطيئتػػػػػػػػػػػػػه

 تُبنػػػػػػػػػا عليػػػػػػػػػه وكػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػو دطلبػػػػػػػػػه -فسولػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػاىل) فاسػػػػػػػػػتجبنا لػػػػػػػػػه ( أي 
 .دة فوؽ الطلبو  ا دة عنجل  زاي -( أي  وصليناا)

                                       
.ابرا يه يف سورة  ايء( جاءت و يجلة يف السراف بغ  َأصَلاُكه ( كلمة )  ٔٓ ( 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖ٘ٚ 

 ِإنػَُّهػػػْه َكػػػانُواْ قَػْودػػػاً  الَّػػػِ ءَة َكػػػ َّبُواْ آِباَيتِنَػػػا ضػػػبط دواضػػػع ) / ٜٜٛٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 ؟.( َوَدا َكانُواْ ُدْلِدِننيَ  - َعِمنيَ 

 -ادلواضع  ي: / ٜٜٛٔاجلواب رقه 

 مت حتخت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ  ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مج حج مث هت

 هب خبمب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ خت  حت جت

  الضبط /
(، ويف قصة حج مث هت مت) الوؿادلوضع يف قصة نوح عليه الاالـ: 
 الػواو( قبػ  متدػة ) اذلمػزة(:   حت جت هب ) الثػاين ود عليه الاالـ ادلوضػع 

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على جت هبدة )
 نػػػوح ) الػػيت جػػاء فيهػػا وصػػف دػػة آدػػة دػػع ضػػبط ادلواضػػعا / ٜٜٓٔسػػلاؿ رقػػه 

 -عليه الاالـ: ( عليه الاالـ
 -إليكه ادلواضع: / ٜٜٓٔاجلواب رقه 

 

َناُا  العراؼ بُوُا َفَأصَليػْ بُوْا آِباَيتَِنا إِنػَُّهْه   َوالَِّ ءَة َدَعهُ َفَك َّ َنا الَِّ ءَة َك َّ يف اْلُفْلِك َوأَْغرَقػْ
 {ٗٙ  َكانُوْا قَػْوداً َعِمنَي 

بُوُا  ءونس َنااُ َفَك َّ يػْ َوأَْغَرقػَْنا الَِّ ءَة   َوَجَعْلَناُ ْه َخالَِئفَ  يف اْلُفْلكِ دََّعُه  َوَدة فَػَنجَّ
بُوْا آِباَيتَِنا َفانظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمنَ رِءَة   {ٖٚ  َك َّ

  ػػود
ْ  ِفيَها ِدة ُك ٍّ َزْوَجنْيِ اثْػنَػنْيِ  َ  َّ ِإَذا َجاء أَْدُرَ  َوَفاَر التػَّنُّوُر قُػْلَنا ازِْ

َك ِإالَّ َدة َسَبَق َعَلْيِه اْلَسْوُؿ َوَدْة آَدَة َوَدا آَدَة َدَعُه ِإالَّ َقلِيٌ  َوأَْ لَ 
نَّا َوبَرَكاٍت َعَلْيَك  {ٓٗ  َوَعَلى أَُدٍه ..... ِقيَ  اَي نُوُح اْ ِبْط ِبَاالَـٍ دِّ



 ٖٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

نَّا َعَ اٌب أَلِيهٌ  شلَِّّة دََّعكَ  ُهه دِّ  {ٛٗ  ود/ َوأَُدٌه َسُنَمتُِّعُهْه مثَّ َْيَاُّ

َناُا  النبياء يػْ َنا َلُه فَػَنجَّ ِدَة اْلَكْرِب اْلَعِظيِه  َوأَْ َلهُ َونُوً ا ِإْذ َ َدى ِدة قَػْبُ  َفاْسَتَجبػْ
  ٚٙ} 

 ادللدنوف

َنا إِلَْيِه أَِف اْصَنِع اْلُفْلَك ِلَْعيُِنَنا َوَوْ ِيَنا َفِإَذا َجاء أَْدُرَ  َوفَاَر التػَّنُّوُر  َفَأْوَ يػْ
َوأَْ َلَك ِإالَّ َدة َسَبَق َعَلْيِه اْلَسْوُؿ اْسُلْك ِفيَها ِدة ُك ٍّ َزْوَجنْيِ اثْػنَػنْيِ فَ 

ُههْ  َاِطْبِ  يف الَِّ ءَة َََلُموا إِنػَُّهه دُّْغرَُقوَف  ِدنػْ ُْ َفِإَذا اْستَػَوْءَت  {ٕٚ  َواَل 
لَِّ ي صَلَّاَ  ِدَة اْلَسْوـِ َعَلى اْلُفْلِك فَػُسِ  احْلَْمجُل لَِّ اأَنَت َوَدة دََّعَك 

 {ٕٛ  الظَّاِلِمنَي 

ِ   الشعراء نَػُهْه فَػْتًحا َوصلَِّ َتْح بَػْيِ  َوبَػيػْ  َوَدة دَِّعي ِدَة اْلُمْلِدِننيَ َفافػْ
َنااُ  {ٛٔٔ الشعراء/  {ٜٔٔ   اْلَمْشُحوفِ  يف اْلُفْلكِ  َوَدة دََّعهُ  فََأصَليػْ

َناُا  العنكبوت  {٘ٔ  َوَجَعْلَناَ ا آءًَة لِّْلَعاَلِمنَي  الاَِّفيَنةِ  َوَأْصَحابَ َفَأصَليػْ
َناُا  الصافات  {ٙٚ  ِدَة اْلَكْرِب اْلَعِظيِه  َوأَْ َلهُ َوصَلَّيػْ

بسلػػػػة الرتكيػػػػب  االعػػػػراؼواشػػػػتهرت سػػػػورة (  َوالَّػػػػِ ءَة َدَعػػػػهُ )  :العػػػػراؼيف سػػػػورة  -ٔ
 .اللفظي

 ( َعْلَناُ ْه َخالَِئفَ َوجَ  يف اْلُفْلكِ َوَدة دََّعُه )  :ءونسيف سورة  -ٕ
َّػػة  ) ( َوَدػْة آَدػػةَ  َوأَْ لَػػَك ِإالَّ َدػة َسػَبَق َعَلْيػػِه اْلَسػْوؿُ : )  ػوديف سػورة  -ٖ َوَعلَػى أَُدػٍه شلِّ

 ( دََّعكَ 
 ( َوأَْ َلهُ  : )النبياءيف سورة  -ٗ
ُههْ  َوأَْ لَػػَك ِإالَّ َدػػة َسػػَبَق َعَلْيػػِه اْلَسػػْوؿُ : ) ادللدنػػوفيف سػػورة  -٘ ا اْسػػتَػَوْءَت فَػػِإذَ ( )  ِدػػنػْ

 ( أَنَت َوَدة دََّعكَ 
 (اْلَمْشُحوِف  يف اْلُفْلكِ  َوَدة دََّعهُ ( )  َوَدة دَِّعي ِدَة اْلُمْلِدِننيَ  ) :الشعراءيف سورة  -ٙ
ِفيَنةِ َوَأْصَحاَب  : )العنكبوتيف سورة  -ٚ  ( الاَّ
 ( َوأَْ َلهُ )  :الصافاتيف سورة  -ٛ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜ٘ 

 الفـــوائـــد /الضبط 
 عليػػػه الاػػػالـ نػػػوح أكثػػػر اةايت الػػػيت وصػػػف فيهػػػا نال ػػػظ رلػػػيء ادلعيػػػة يف -ٔ

َّػػػػة دََّعػػػػكَ ( )  يف اْلُفْلػػػػكِ َوَدػػػػة دََّعػػػػُه )  (َوالَّػػػػِ ءَة َدَعػػػػهُ ) فَػػػػِإَذا  ( ) َوَعلَػػػػى أَُدػػػػٍه شلِّ
(، ومل ءتشػػػابه أي  َوَدػػػة دَّعِػػػي ِدػػػَة اْلُمػػػْلِدِننيَ  ) ( َوَدػػػة دََّعػػػكَ اْسػػػتَػَوْءَت أَنػػػَت 

( ونال ػظ  يف اْلُفْلػكِ َوَدػة دََّعػُه )  الشػعراءو  ءػونسعػجلا آءػيت  الثايندوضع دع 
نَػاُا رليء كلمة )  يػْ نَػااُ وكلمػة )  ءػونسيف  مهػزة( بػجلوف فَػَنجَّ  الشػعراء( يف  َفَأصَليػْ

َنااُ ) مهزةونربط  ابذلمزة فػال ءوجػجل فيهػا  ءػونس، ادػا يف الشػعراء مهػزة( دػع َفَأصَليػْ
َنااُ وك ا )  مهزة يػْ (  يف اْلُفْلػكِ َوَدة دََّعُه  ت بعجل اةءة )جاء الشعراء(، ويف  فَػَنجَّ

، أدػػػا يف عراءشػػػال شػػػني( دػػػع اْلَمْشػػُحوِف )  شػػػني( نػػػربط  اْلَمْشػػػُحوفِ كلمػػة ) 
دػػػػػػػػػع واو  نسو ءػػػػػػػػػ( فنػػػػػػػػػربط واو َوَجَعْلنَػػػػػػػػػاُ ْه َخالَئِػػػػػػػػػَف فجػػػػػػػػػاءت )  ءػػػػػػػػػونس

 (.َوَجَعْلَناُ هْ )
َوَعلَػػى أَُدػػٍه  ) ( َوَدػػْة آَدػػةَ  َوَأْ لَػػَك ِإالَّ َدػػة َسػػَبَق َعَلْيػػِه اْلَسػػْوؿُ )   ػػوديف سػػورة  -ٕ

َّػػة دََّعػػكَ  ُههْ  َوَأْ لَػػَك ِإالَّ َدػػة َسػػَبَق َعَلْيػػِه اْلَسػػْوؿُ )  ادللدنػػوفويف سػػورة  ( شلِّ (  ِدػػنػْ
َوَدػػْة  َوَأْ لَػػَك ِإالَّ َدػػة َسػػَبَق َعَلْيػػِه اْلَسػػْوؿُ (، ) فَػػِإَذا اْسػػتَػَوْءَت أَنػػَت َوَدػػة دََّعػػكَ )

ُههْ  َك ِإالَّ َدػػػػة َسػػػػَبَق َعَلْيػػػػِه اْلَسػػػػْوؿُ َوَأْ لَػػػػ)   ػػػػود( يف  آَدػػػػةَ  َػػػػاِطْبِ   ِدػػػػنػْ ُْ ( َواَل 
 ِدػنػُْههْ ؟ وزايدة ادللدنػوف ِدػنػُْههْ ودػة اةايت أو مجلػة:  ءضػبطفالاياؽ  ادللدنوف

َوَعلَػػى أَُدػػٍه . أدػػا ) قاعػػجلة الػػزايدة للموضػػع ادلتػػأخرعلػػى  ونضػػبطه ادللدنػػوفيف 
َّة دََّعكَ  يف   ػرؼ ادلػيهدوراف  نال ػظ( و نػا َدػة دََّعػكَ أَنَت وَ و )  ود( يف  شلِّ

َّة دََّعَك  وبا نعله أف )  وداةءة يف سورة   . ود( جاءت يف سورة شلِّ
(، ) َونُوً ػػػا ِإْذ َ َدى  َوَأْ لَػػػهُ  ) الصػػػافاتو  النبيػػػاءتشػػػابه الوصػػػف يف سػػػوريت  -ٖ

َنا لَػُه  َنااُ فَػِدػة قَػْبػُ  َفاْسػَتَجبػْ يػْ (،  {ٙٚ النبيػاء/َكػْرِب اْلَعِظػيِه ِدػَة الْ  َوَأْ لَػهُ  ػَنجَّ
َنااُ وَ ) َنااُ فَػ ) النبيػاء(، يف {ٙٚ الصػافات/ِدَة اْلَكْرِب اْلَعِظيِه  َوَأْ َلهُ  صَلَّيػْ يػْ  ػَنجَّ

نَػػػااُ وَ )  ابلػػػواو الصػػػافاتبينمػػػا يف  ابلفػػػاء(  َوَأْ لَػػػهُ  علػػػى  وتضػػػبط( َوَأْ لَػػػُه  صَلَّيػْ



 ٓٗ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َنافَ  . )قاعجلة الفاء قب  الواو يػْ َنااُ وَ قب  )  النبياء(  اُ ػَنجَّ  .الصافات(  صَلَّيػْ
و  الشػعراء ( َوَدػة دَّعِػي ِدػَة اْلُمػْلِدِننيَ  ) العػراؼ(  َوالَّػِ ءَة َدَعػهُ ) أدػا اةايت  -ٗ

 فه ا جاءت و يجلة بصيغتها. العنكبوت (الاَِّفيَنةِ َوَأْصَحاَب )
 ؟.( يف اْلُفْلكِ  ) كه درة وردت / ٜٜٔٔسلاؿ رقه 
 – العػػراؼيف الاػػور )  سػػت دػػرات(  يف اْلُفْلػػكِ )  وردت / ٜٜٔٔاجلػػواب رقػػه 

 -:ءس ( -العنكبوت  –الشعراء  – دوضعافءونس 

 مت ختحت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ  ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مج حج مث هت

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -ٕ
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 .يِنس َّ يك  ىك
 لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ -ٖ

 .يِنس َّ مم  ام يل ىل مل يك ىكمك
 .الشعراء َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -ٗ
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱ -٘

 .امعٌكبِت َّ ّٰ ِّ
 .يس َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
 .الثاينوءونس ادلوضع العراؼ  دوضعيُت ضبط  -ٔ
 ( يف الشعراء وءس.  ىث نث مث) -ٕ
 البػػاءو  الكػػاؼ( دػػع  يهدػػة )  البػػاءو  الكػػاؼبط ( نػػر  يه ىهيف العنكبػػوت قبلهػػا )  -ٖ

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى العنكبوت 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٗٔ 

َوِإىَل َعػاٍد َأَخػاُ ْه ُ ػوداً قَػاَؿ اَي قَػػْوـِ اْعبُػجُلوْا  ضػبط دواضػع ) / ٕٜٜٔسلاؿ رقػه 
رُُا  ْة إَِلٍه َغيػْ  ؟.( ِإْف أَنُتْه ِإالَّ ُدْفتَػُروفَ  - أََفاَل تَػتػَُّسوفَ اّلَ َدا َلُكه دِّ

 -ادلواضع  ي: / ٕٜٜٔاجلواب رقه 
 مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ مع  جع

 مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب  حب جب ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ خس حس جس َ. 

  الضبط /
( قبػ   مظدػة )  الفػاء(  مخ جخوبعػجل ا يف  ػود )  ( مظ بعجل ا يف العػراؼ ) -ٔ

 اذلمػزةطبعػا بعػجل  ػرؼ  .قاعجلة الرتتيب اذلجػائي( على  مخ جخدة )  النوف
 دة الكلمتني.

قاعػػػجلة ربػػػط  ػػػرؼ دػػػة علػػػى  ؼالعػػػرا فػػػاء( دػػػع  مظدػػػة )  الفػػػاءأءضػػػاً نػػػربط  -ٕ
 ، وبضبطه ُءضبط الخر.ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.( أََفاَل تَػتػَُّسوفَ  ) أءة وردت / ٖٜٜٔسلاؿ رقه 
 – العػراؼيف الاور )  درات مخس(  أََفاَل تَػتػَُّسوفَ  ) تورد / ٖٜٜٔاجلواب رقه 

 ثػػالثً عػرؼ ءػونس ونضػبطها ابجلملػة اانشػائية: )  ( ثػالث دواضػعادللدنػوف  – ءػونس
 -:(دة ادللدنني 

 مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ  -ٔ
 .األعراف َّ مع  جع مظ

  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٱُّٱ -ٕ
 حقمف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 .يِنس َّ خك حك جك مق



 ٕٗ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق  ٱُّٱ -ٖ
 .املؤوٌِن َّ ين ىن نن زنمن

 .املؤوٌِن َّ مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٗ
 مغ جغمع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -٘

 .٨٧ – ٨٦املؤوٌِن/  َّ خف حف جف
  الضبط /

 مص خص حص )  دػػػػة ادللدنػػػػوف جػػػػاء قبلهػػػػاالثػػػػاينو  الوؿوادلوضػػػػع  يف العػػػػراؼ -ٔ
 .فاجعلها عالدة لك. (..مض خض حض جض
اْلَمػػألُ الَّػػِ ءَة َكَفػػُرواْ  فَػَسػػاؿَ  - َوقَػػاؿَ  – قَػػاؿَ  ) أءػػة وردت / ٜٜٗٔسػػلاؿ رقػػه 

 ؟.( ِدة قَػْوِدِه الَِّ ءَة َكَفُروا اْلَمأَلُ  َوَقاؿَ  ) ( ِدة قَػْوِدهِ 
وْا ِدػة اْلَمػألُ الَّػِ ءَة َكَفػرُ  فَػَسػاؿَ  - َوقَػاؿَ  – َقاؿَ  دواضع )أوال  / ٜٜٗٔاجلواب رقه 

 -(: قَػْوِدهِ 

 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ حل جل

 .األعراف َّ ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ُّٱ -ٕ
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ -ٖ

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص
ِد َّ مف  خف حف َ. 

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

  ط /الضب
 أربػػػػعيف السػػػػرآف الكػػػػرمي، تكػػػػررت  ( نن من زن رن  مم ) الصػػػػ  أف تػػػػرد -ٔ

 .( الوؿ ادلوضعادللدنوف  – ود  – دوضعافيف الاور ) العراؼ  درات



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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قاعجلة الزايدة  على ونضبطها(  ام)  الثاين( وقبلها يف  جغالعراؼ قبلها )  أوؿ -ٕ
 ( وبعػجل ا حك  جك مق حق)  الوؿ، بعػجل ا يف ادلوضػع للموضع ادلتأخر

دة  الالـ( قب   حقدة )  اذلمزة(:  مي زي ري ٰى ين ىن)  الثاينيف 
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على ىن)

يف اسػػػػػه  الػػػػػواوواشػػػػػرتؾ  ػػػػػرؼ  ( مت ) ابلفػػػػػاء ػػػػػود وادللدنػػػػػوف ورد قبلهػػػػػا يف  -ٖ
 يي( وبعػػجل ا يف ادللدنػػوف )  حس  جس مخ جخ محالاػػورتني، بعػػجل ا يف  ػػود ) 

( علػػى  جئ يي دػػة ) اذلػػاء( قبػػ   جخ محدػػة )  النػػوف(:  مئ خئ حئ  جئ
 .ادلوضعني( دة  يي، طبعا بعجل ) قاعجلة الرتتيب اذلجائي

يف السرآف الكرمي ب ا  درة وا جلة( فوردت  ِدة قَػْوِدِه الَِّ ءَة َكَفُروا اْلَمأَلُ  َوَقاؿَ أدا ) 
 يف  ىف يث ىث نث ٱُّٱٱ(:ٖٖدة سورة ادللدنوف اةءة ) ادلوضع الثاينالصيغة يف 
 من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 .قاعجلة العناءة ابةءة الو يجلةعلى  ونضبطها َّ زي ري  ٰى ين ىن نن

 ِإ َّ لَنَػػػَراؾَ  ) ( يف َضػاَلٍؿ دُّبِػػنيٍ  ِإ َّ لَنَػػػَراؾَ  ) اضػبط دواضػػع / ٜٜ٘ٔسػلاؿ رقػػه 
 ؟.( يف سورة العراؼ يف َسَفاَ ةٍ 

 -ادلواضع  ي: / ٜٜ٘ٔاجلواب رقه 

 .األعراف َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -ٔ
 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ -ٕ

 .األعراف َّ حل جل
  الضبط /

دػة كلمػة  اذلػاءأتت دػع قصػة  ػود عليػه الاػالـ دػع قودػه: نػربط  ( حك  جك )
( أتت دع قصة نوح عليػه  مت زت رتود، وبضبطه تعله أف )    اء( دع حك)

 .الاالـ دع قوده
دػع  ( الََلةٌ َضػ قَػاَؿ اَي قَػػْوـِ لَػْيَس ِ  و  ا الضبط ءنطبق على ال ي جاء بعػجلمها : ) 



 ٗٗ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( دع قصة  ود عليه  َسَفاَ ةٌ  َقاَؿ اَي قَػْوـِ لَْيَس ِ  قصة نوح عليه الاالـ دع قوده، و ) 
 الاالـ دع قوده

يف السرآف الكرمي يف الاػور ) العػراؼ سبع درات (  ِدَة اْلَكاِذِبنيَ وردت )  مالحظة /
( ٖٛ السصػػص – ٕٚالنمػػ   – ٙٛٔالشػػعراء  – ٛ،ٚالنػػور  – ٕٙءوسػػف  – ٙٙ

فسػػط يف  دػػرتني(  َلِمػػةَ وال داعػػي حلصػػر ا، ولكػػ  فسػػط أشػػ  إىل أنػػه وردت ابلػػالـ ) 
 والشعراء. ٛالنور اةءة 

 ( َلَعلَُّكػػػػْه تُػْفِلُحػػػػوفَ  فَػػػػاذُْكُرواْ آالء الِّ  ) دواضػػػػعاضػػػػبط  / ٜٜٙٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 
 ؟.سورة العراؼيف  (َواَل تَػْعثَػْوا يف اَلْرِض ُدْفِاجِلءةَ  َفاذُْكُرواْ آالء الِّ )

 -ادلواضع  ي: / ٜٜٙٔاجلواب رقه 

 يه  ىهمه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم  ٱُّٱ -ٔ
 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 .األعراف َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 حي جي يه ىه مهجه ين  ىن من خن حن
 .األعراف َّ ٰذ يي  ىي مي خي

  الضبط /
 مي خي حي)  الثػاينوبعجل ا يف  ( زئ رئ ) الوؿادلوضع بعجل ا يف  -ٔ

(  خي حيدػػة )  الػػواو( قبػػ   رئدػػة )  الػػالـ(: يي  ىي
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائيعلى 

(  خي حييف سػػياؽ قصػػة صػػا  عليػػه الاػػالـ دػػع قودػػه ) قػػـو مثػػود ( أتػػت )  -ٕ
 صػػػا  إال أف السػػػـو دفاػػػجلءة رغػػه أف النػػػب مود،ػثػػػ ثءدنهػػػا دػػػع  الثػػػاءنػػربط 

 (.يي)
( ويف  يي)  ( بثبػػػػػوت كلمػػػػػة ٰذ يي ىي مي)  الوؿادلوضػػػػػع  مالحظـــــة مهمـــــة /



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( أتيت دػػػػػػػػػع  يي(: لف )  يي( حبػػػػػػػػػ ؼ قولػػػػػػػػػه )  خم حم جم)  الثػػػػػػػػػاينادلوضػػػػػػػػػع 
الشػػااص الػػ ءة ءُناػػب السػػـو إلػػيهه فأتػػت، بينمػػا عػػاد  ػػه السػػـو ) قػػـو  ػػود ( فلػػه 

 (.  ييأيت دعها ) 
تَػَنا ) اضبط دواضع / ٜٜٚٔسلاؿ رقه   ؟.( َقاُلواْ َأِجئػْ
تػَ  ) وردت / ٜٜٚٔاجلواب رقه   – العػراؼيف الاػور )  دػرات أربػع(  نَػاَقاُلوْا َأِجئػْ

عػرؼ ءػونس أ سػاؼ : ) ابجلملة اانشػائية ونضبطها ( ال ساؼ - النبياء – ءونس
 -:(النبياء 

 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  مث زث رث يت

 من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ  ٰه مه جه هن

 .األًبياء َّ مظ حط مض خض حض جض مص  خص  ٱُّٱ -ٖ
 .األخلاف َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
( دػػع  يئدػػة كلمػػة )  العػػنينػػربط  ( زب رب يئ بعػػجل ا يف العػػراؼ ) -ٔ

نػػػػوف دنهػػػػا دػػػػع النػػػػوف ( نػػػػربط  خلراؼ، وبعػػػػجل ا يف ءػػػػونس ) عػػػػال عػػػػني
ياء، وبعجل ا بالن ابءدنها دع  الباء( نربط  جضس، وبعجل ا يف النبياء ) نءو 

على  ؼ ساأالػ فاءو مهزة دنها دع  الفاءو اذلمزة  ( نربط ٌّيف ال ساؼ ) 
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

(  َفْأتِنَػػػا ِبَػػػا َتعِػػػجُلَ  ِإف ُكنػػػَت ِدػػػَة الصَّػػػاِدِقنيَ ختمػػػت آءػػػيت العػػػراؼ وال سػػػاؼ )  -ٕ
َ  ِإف  َفْأتِنَػػا ِبَػػا َتعِػػجلُ وال ػػظ اشػػرتاؾ  ػػرؼ الفػػاء يف اسػػه الاػػورتني، ووردت ) 

 مم ام يل ٱُّٱ(:ٕٖ( يف سػػػػػورة  ػػػػود أءضػػػػاً اةءػػػػػة ) ُكنػػػػَت ِدػػػػَة الصَّػػػػاِدِقنيَ 
 َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن



 ٙٗ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 دػرات ثػالث( تكػررت  َفْأتِنَػا ِبَػا َتعِػجُلَ  ِإف ُكنػَت ِدػَة الصَّػاِدِقنيَ وعليه تكػوف )
أعػراؼ  : )ابجلملة اانشائية ونضبطهاال ساؼ (  – ود  –يف ) العراؼ 

، يف العراؼ وال ساؼ )يف قصة  ود عليهما الاالـ( ( ال ساؼ  ود يف
 بينما يف سورة  ود يف قصة نوح عليه الاالـ.

( يف سياؽ قصة النب صػا  دػة سػورة العػراؼ  اْلُمْرَسِلنيَ أتت كلمة )  / ٔمالحظة 
 (. اْلُمْرَسِلنيَ ِإف ُكنَت ِدَة اْئِتَنا ِبَا َتِعجُلَ  َوَقاُلوْا اَي َصاِلُح : ) الثاين( ادلوضع ٚٚاةءة )

تَػَنا( أتت ) ٚ٘يف سورة طه اةءة ) / ٕ مالحظة   اك يق ىق ٱُّٱٱ(: َقاَؿ َأِجئػْ

 فانتبه ذلا.  َّ مل يك ىك مك لك

 ءَػْعبُػجلُ  َكافَ  َعمَّا ) ( ءَػْعُبجُل آاَبُؤ َ  َكافَ  َدا ) واضعاضبط د / ٜٜٛٔسلاؿ رقه 
 ؟.( آاَبؤُُكهْ  - آآَبُؤ َ 

 -فسط: درة وا جلةك  وا جلة دة   ا الصية وردت  / ٜٜٛٔاجلواب رقه 
 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  مث زث رث يت
 جخ مح  جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱ -ٕ

 مظ حط مض خض حض جض مص خصحص  مس خس حس جس مخ
 .إبراَيه َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ُّٱ -ٖ
 نن من  زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك  يق
 .شبأ َّ زي ري ٰى ين ىن

  الضبط /
 الرتكيػػػػػػػػب بسلػػػػػػػةواشػػػػػػػتهرت العػػػػػػػػراؼ  ( رت يب  ىب نب يف العػػػػػػػراؼ ) -ٔ

 .اللفظي
 ( فاربطها دعها. مع( وقبلها )  حف جف مغ جغيف إبرا يه )  -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ( فاربطها دعها. يث( وقبلها )  يق ىق يف ىفيف سبأ )  -ٖ
ُتُموَ ا ) اضبط دواضع / ٜٜٜٔسلاؿ رقه   ؟.ودا جاء بعجل ا ( َأَْسَاء ََسَّيػْ
ُتُموَ ا ) وردت / ٜٜٜٔاجلواب رقه   العراؼيف الاور ) ثالث درات(  َأَْسَاء ََسَّيػْ

 -:(النجه – ءوسف –

 يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ  -ٔ
 ٰى ين ننىن من زن رن مم ام  يل ىل مل
 .األعراف َّ ني مي  زي ري

 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ
 يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت
ِشف َّ رن مم ام  يل ىل مل  .ي

 جف مغ معجغ جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱٱُّ -ٖ
 .انلجه َّ حل جل مك لك خك حك  جكمق حق مف خف حف

  الضبط /
 قاعػػجلة العناءػػة ابةءػػػةعلػػى  ونضػػبطها ( مم ام )دػػة  اذلمػػزةحبػػ ؼ يف العػػراؼ  -ٔ

 .اذلمزة( بثبوت   مض خض، بينما يف ءوسف والنجه )الو يجلة
 الػػػراءو  الفػػػاء( نػػػربط  مي  زي ري ٰى ينبعػػػجل ا يف العػػػراؼ )  -ٕ

قاعػجلة ربػط  ػرؼ علػى دػة العػراؼ  الػراءو  الفاء( دع  يندة كلمة ) 
 .دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

(: خف حف جف مغ( وبعػػجل ا يف الػػنجه ) يث ىث نث مثبعػػجل ا يف ءوسػػف )  -ٖ
، اذلجػائي الرتتيػب قاعػجلة( علػى  جفدػة )  اليػاء( قبػ    نثدة )  اذلمزة

 .ادلوضعني( دة  مثطبعا بعجل كلمة ) 
 فائدة /
(  دػػا أنػػزؿ هللا بػػا دػػة سػػلطاف) و يػػجلة يف السػػرآف ( هللا بػػا دػػة سػػلطافدػػا نػػّزؿ ) 



 ٛٗ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ابلتضػػعيف  ػػو التوكيػػجل، و نػػا  ػػود عليػػه الاػػالـ (  نػػّزؿ)  اثنتػػاف يف السػػرآف دػػة داللػػة
و ػػ ا يف سػػياؽ دعػػوة، كمػػا  ػػو  ( أنػػزؿ)  ءلكػػجل و ػػ ا يف العػػراؼ يف ءوسػػف والػػنجه

 .واضح دة دعوة ءوسف عليه الاالـ يف الاجة
أخػػػرءة يف السػػػػرآف  دوضػػػعنييف  اذلمػػػزة( حبػػػػ ؼ  دَّػػػا نَػػػػزََّؿ الُّ وردت )  / ٔحظـــة مال

 -ادللك (: –الكرمي يف الاور ) دمحم 
 متهت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٔ

 .حمىد َّ جح  مج حج مث

 مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٕ

 .املنم َّ مظ حط

(:  خص حص) ( وبعػجل ا يف ادللػك  مت خت حت جتبعجل ا يف سػورة دمحم ) 
 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  حصدة )  ادليه( قب   جتدة )  الاني

ة ُسػْلطَافٍ أدا )   / ٕمالحظة  دواضػع أخػرى إضػافة دلػا ذكػر يف  أربعػة( فػوردت يف  دِّ
 سػبع دػراتالصافات ( وءكوف رلموع دػا ذكػرت  –سبأ  –إبرا يه  –الاور ) ءونس 

 -(:النجه  –ءوسف  – العراؼدع ) 
 جخ مح جح مج حج مثهت مت ختحت  جتهب مب خب حب ٱُّٱ -ٔ

  حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس  حسجس مخ

 .يِنس َّ مع جع مظ

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

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل
 خب حب جب  هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي زي
 جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب
 .إبراَيه َّ  مخ جخ مح



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘ٗ 

 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٖ

 .شبأ َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مضخض حض

 .صافاتال َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٗ

نَّا ) اضبط دواضع / ٕٓٓٓسلاؿ رقه   ؟.( ِبَرْزٍَة دِّ
نَّػػا ) وردت / ٕٓٓٓاجلػػواب رقػػه   – العػػراؼيف الاػػور )  دػػرات أربػػع(  ِبَرْزَػػٍة دِّ

 -:( ثالث دواضع ود 

 هب مبخب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ خت  حت جت

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ -ٕ
ِد َّ جئ يي َ. 

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ٱُّٱ -ٖ
ِد َّ نن من زن رن مم ام يلىل َ. 

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب ٱُّٱ -ٗ
ِد َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ َ. 

  الضبط /
 ىن)  الثالثػػػػػةوقبلهػػػػػا يف دواضػػػػػع  ػػػػػود  ( جئ يي يف العػػػػػراؼ ) قبلهػػػػػا
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى  ونضبطها(  ين( أتت بزايدة )  ٰى ين

يف السػػرآف يف آءػػة العػػراؼ لػػيس يف السػػرآف  الو يػػجلة(  نُوْا ُدػػْلِدِننيَ َوَدػػا َكػػا)  مالحظــة /
 غ  ا.



 ٓ٘٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َوِإىَل مَثُػػػوَد َأَخػػػاُ ْه َصػػػاحِلًا قَػػػاَؿ اَي قَػػػػْوـِ  ) دواضػػػعاضػػػبط  / ٕٔٓٓسػػػلاؿ رقػػػه 
ػػرُاُ  ػػْة ِإلَػػٍه َغيػْ ػػة رَّبُِّكػػهْ  اْعبُػػجُلواْ اّلَ َدػػا َلُكػػه دِّ ػػَة ُ ػػَو أَن - قَػػجْل َجػػاءْتُكه بَػيِّنَػػٌة دِّ َشػػَأُكه دِّ

 ؟.( اَلْرضِ 
 -ادلواضع  ي: / ٕٔٓٓاجلواب رقه 

 حصخص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت ٱُّٱ -ٔ
  خف حف جفمغ جغ مع جع مظ مضحط  خض حض جض مص

 .األعراف َّ  خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق مف
 مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم  هل َ. 
  الضبط /

 حل وبعػػػػػػجل ا يف  ػػػػػػود ) ( مض  خض حض جض مص بعػػػػػػجل ا يف العػػػػػػراؼ ) -ٔ
 قاعػػػػجلة( علػػػى  حلدػػػة )  اذلػػػاء( قبػػػ   مصدػػػة )  السػػػاؼ(:  هل مل خل
 .اذلجائي الرتتيب

علػػى د فانتبػػه ذلػػا واربطهػػا  ػػو ( وذلػػا نفػػس رسػػه  حليف سػػورة  ػػود جػػاء بعػػجل ا )  -ٕ
 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

َوَلَسجْل أَْرَسْلَنا ِإىَل مَثُوَد َأَخاُ ْه َصاحِلًا  وردت ) (٘ٗيف سورة النم  اةءة ) مالحظة /
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ(: أَِف اْعُبجُلوا الََّ 
 (.ٜٔ) فانتبه اي لبيب، وردت يف بجلاءة أخر صفحة دة اجلزء  َّ من خن حن

 ؟.( َقجْل َجاءْتُكه ) اضبط دواضع / ٕٕٓٓسلاؿ رقه 
 العػػراؼيف الاػور )  ثػالث دػػرات(  َجػػاءْتُكهقَػجْل  ) وردت / ٕٕٓٓاجلػواب رقػػه 

 -:( ءونس – دوضعاف

 خصحص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت ُّٱ -ٔ
  خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط  خض حض جض مص



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘٘ٔ 

 .األعراف َّ  خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق مف
 رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٕ

  يث ىث نث مث زث يترث  ىت نت مت زت
 ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف
 .األعراف َّ زن  رن مم ام يل

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٖ
 .يِنس َّ يق  ىق يف

  الضبط /
بعػػػػػػػػجل ا يف الوؿ )  ( يت  ىت نت مت زت العػػػػػػػػراؼ ) دوضػػػػػػػػعي -ٔ

( وسياؽ اةءة يف قصة صا  عليػه الاػالـ  مغ جغ مع جع مظ
 زثدػػػػع قودػػػػػه والناقػػػػػة و ػػػػػ ا دشػػػػػهورة، وبعػػػػػجل ا يف ادلوضػػػػػع الثػػػػػاين ) 

( وسػػياؽ االءػػة يف قصػػة شػػعيب عليػػه الاػػالـ دػػع  نث مث
 ااءفاء ابلكي  و  ا أءضا دعلودة ودشهورة. قوده ودسضية

قاعجلة ربط  ػرؼ على نس و ءواو دنها دع الواو ( نربط  يتيف ءونس )  -ٕ
، واعلػػه أ ػػا الو يػػجلة يف دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه الاػػورة

 (.زث رث  يتالسرآف )
 ؟.( َ ِ ِا َ َقُة الِّ  ) اضبط دواضع / ٖٕٓٓسلاؿ رقه 

 – العػػػػراؼيف الاػػػػور ) دػػػػر ف(  َ ػػػػِ ِا َ قَػػػػُة الِّ  ) ردتو  / ٖٕٓٓاجلػػػػواب رقػػػػه 
 -:( ود

 خصحص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت ُّٱ -ٔ
  خف حف مغجف جغ مع جع مظ حطمض  خض حض جض مص

 .األعراف َّ  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف



 ٕ٘٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ َ. 

  الضبط /
 اذلمػػػزة(:  زب رب ( وبعػػػجل ا يف  ػػػود ) حل جل بعػػػجل ا يف العػػػراؼ ) -ٔ

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  زبدة )  الساؼ( قب  حلدة ) 
علػػى عػػراؼ لدػػة ا الػػالـو اذلمػػزة نربطهمػػا دػػع  الػػالـو اذلمػػزة ( فيهػػا  ػػريف حل)  -ٕ

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 سلسلػةابلنسػف عليهػا  داؿ دو ػو  ابلسلسلػة البػاء( نسف علػى  زبيف  ود كلمة )  -ٖ

 .الساعجلة التجوءجلءةفنربطها حباب 
  رت يب ٱُّٱٱ(:ٖٔ( يف سورة آؿ عمراف اةءة ) َلُكْه آءَةٌ وردت )  / ٔ مالحظة 

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت

  نن من زن رن مم اميل ىل مل يك  ىك مكلك اك يق

 ( فانتبه اي لبيب. تنوءة ضهسلتلف )  التاء ادلربوطةولكة تشكي   َّ ين ىن

 –آخػػػػػرءة يف الاػػػػػور )الشػػػػػعراء  دوضػػػػػعني( يف  َ قَػػػػػة) وردت كلمػػػػػة  / ٕمالحظـــــة 
 -الشمس(:

 .الشعراء َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض  ٱُّٱ -ٔ

 .الشىس َّ يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٕ

دػة  الػراءو الشػني ( دػع  معدػة )  الراءو  الشني( نربط  مع جعبعجل ا يف الشعراء ) 
 سمالشػػ سػػنيدنهػػا دػػع  الاػػني( نػػربط  ىكاء، وبعػػجل ا يف سػػورة الشػػمس ) ر عشػػال

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى 
ػػوَ ا ِبُاػػوٍء فَػَيْأُخػػ َُكْه  )(: ٙ٘ٔوردت يف سػػورة الشػػعراء اةءػػة ) / ٖمالحظــة  َواَل َمَاُّ
قاعػجلة ربػط على  راءعالشعني ( دع  َعِظيهٍ دة كلمة ) العني ( نربط  َعِظيهٍ  َعَ اُب ءَػْوـٍ 

بػػ ا  الثالثػةادلواضػػع  ونضػبط، ه دػع  ػػرؼ دػة اسػػه الاػورة ػرؼ دػة ادلوضػػع ادلتشػاب



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖ٘٘ 

 جل مك( أي ) أمل)  ودعػىن(:  عظػيهلػه ءػـو ٌ أمل السرب : ) اجلملة اانشائية
 ودعػػػػػػػػػىن(  ػػػػػػػػػود، زب رب يئ( أي ) السػػػػػػػػػرب)  ودعػػػػػػػػػىن( العػػػػػػػػػراؼ، حل

( ءَػػْوـٍ )( الشػعراء، وانتبػه إىل زايدة كلمػة  َعِظػيهٍ  فَػَيْأُخ َُكْه َعَ اُب ءَػْوـٍ ( أي )عظيهءـو ٌ )
 قاعػجلةعلى  نضبطهال ا  الاور الثالثةيف الشعراء و ي ادلوضع ادلتأخر يف الرتتيب بني 

 .ادلتأخر للموضع الزايدة
 فائدة /
 فَػَيْأُخػػػػػػػ َُكْه َعػػػػػػػَ اُب ءَػػػػػػػػْوـٍ  ( ) زب رب يئ(  )حل جل مك) 
السصػػػة وا ػػػجلة يف العػػػراؼ صػػػا  عليػػػه الاػػػالـ دلػػػا ابلػػػة بػػػوعظهه وزجػػػر ه  (: َعِظػػيهٍ 

فهػجلد ه بعػ اب  ( متعػوا يف داركػه ثالثػة أايـ)  يف  ػود قػاؿ ، أدػاب ألػيه جلد ه بع ا
 .يف الشعراء خِب الناقة عظيه ، فهجلد ه بع اب عظيهو  ،قرءب

 ؟.( َواذُكُروْا ِإذْ  ) اضبط دواضع / ٕٗٓٓسلاؿ رقه 
 العػػػػراؼيف الاػػػػور )  دػػػػرات أربػػػػع(  َواذُكػػػػُروْا ِإذْ  ) وردت / ٕٗٓٓاجلػػػػواب رقػػػػه 

 -:( النفاؿ – ثالث دواضع

 يه  ىهمه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم  ٱُّٱ -ٔ
 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 .األعراف َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 حي جي يه ىه مهجه ين  ىن من خن حن
 .األعراف َّ ٰذ يي  ىي مي خي

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٖ
  جت مبهب خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ يي
 .األعراف َّ مث هت مت خت حت

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ



 ٗ٘٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مه جه ين  ىن من خن حن جن
 .األًفال َّ يه ىه

  الضبط /
 خي حي ) دػة العػراؼ الثػاينو  الوؿتطابق الػ ي جػاء بعػجل ا يف ادلوضػع  -ٔ

(: نػػربط  خم)  الثػػاين( وبعػػجل ا يف  ٰذ يي)  الوؿوبعػػجل ا يف  ( ىي مي
 ادلػػجل ألػػف( ونػػربط  أقصػػجل بػػه ادلوضػػع الوؿؿ ) و أ واو( دػػع  ييدػػة )  الػػواو
قاعػجلة ( علػى  أقصػجل بػه ادلوضػع الثػاينين ) دػة ث ادلػجل ألف( دع  خمدة ) 

 .ادلوضع الوؿ والثاين
دػػػػة  الثػػػػاء( نػػػػربط  مب خب حبجػػػػاء بعػػػػجل ا )  الثالػػػػعيف ادلوضػػػػع  -ٕ

 .عالػث ثء( دع مب)
 النػوفو  اذلمػزة( دػع   ىلدػة )  النػوفو  اذلمػزة( نربط  يل ىل بعجل ا يف النفاؿ ) -ٔ

دػة اسػه  قاعػجلة ربػط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼعلى  فاؿأندة الػ
 (.أنػػػ ، وذلا نفس الرسه ) الاورة

  مالحظة /
 مح جح مج حج ٱُّٱٱ(:ٕٙ( يف االءة ) ُخَلَفاء َوجَيَْعُلُكهْ وردت يف سورة النم  ) 

 مض خض حضجض مص  خص حصمس خس حس جس مخ  جخ

 فانتبه ذلا. َّ مظ حط

 ؟.( تَػتَِّاُ وفَ  ) كه درة وردت كلمة / ٕ٘ٓٓسلاؿ رقه 
 – العػػػراؼيف الاػػػور )  دػػػرات أربػػػع(  وفَ تَػتَِّاػػػ ُ  ) وردت / ٕ٘ٓٓاجلػػػواب رقػػػه 

 -:( الشعراء – دوضعافالنح  

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 حي جي يه ىه مهجه ين  ىن من خن حن
 .األعراف َّ ٰذ يي  ىي مي خي



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘٘٘ 

 ىت نت مت زت رت ىبيب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ رث يت

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٖ
 جس مخجخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت جت هب مب  خب
 .انلدل َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس

 .الشعراء َّ  مغ جغ مع جع مظ ُّٱ -ٗ
  الضبط /

 ابلػػػواوو  صػػػجلر آءػػػةعػػػجلا الشػػػعراء أتػػت  سػػياؽ اةايتيف كػػ  ادلواضػػػع جػػػاءت يف  -ٔ
 ( فاجعلها عالدة لك.مظ)

( دػػع  من( نػػربط الػػراء دػػة كلمػػة )  من خن حنبعػػجل ا يف العػػراؼ )  -ٕ
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضػع ادلتشػابه دػع  ػرؼ دػة اسػه على راء العراؼ 

 .الاورة
(  مب  خب حب النحػػػػػػػػػػ ، ) أوؿ( بعػػػػػػػػػػجل ا يف  ىب  نب مب زب)  -ٖ

: مثػرات النايػ  الوىل: اةءػة ابلتأد  للمعػىن ونضبطها: النح  ثفبعجل ا يف 
تػػػتكله عػػػة نسػػػض  الثانيػػػةوالعنػػػاب أكيػػػجل فيهػػػا سػػػكرا ورزقػػػا  اػػػنا، واةءػػػة 

 (. مب  خب حب جباةْياف فناسبها ) 
قاعػجلة ربػط علػى راء عالشػ عػنيدنها دػع  العنينربط  ( جعبعجل ا يف الشعراء )  -ٗ

 . رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
 ؟.( ُقُصوًرا ) أءة وردت كلمة / ٕٙٓٓسلاؿ رقه 

 (الفرقػػػاف – العػػػراؼيف الاػػور ) دػػػر ف(  ُقُصػػورًا ) وردت / ٕٙٓٓاجلػػواب رقػػػه 
 -:يف اسه الاورتني الفاءو  الراءاشرتؾ  ريف 

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 حي جي يه ىه مهجه ين  ىن من خن حن
 .األعراف َّ ٰذ يي  ىي مي خي



 ٙ٘٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس ٱُّٱ -ٕ
 .امفركان َّ مف خف حف جف
 ؟.( اجْلَِباَؿ بُػُيو ً  ) اضبط دواضع / ٕٚٓٓسلاؿ رقه 
 – العػراؼيف الاػور )  أربػع دػرات(  اجْلَِباَؿ بُػُيو ً )  وردت / ٕٚٓٓاجلواب رقه 

 -:( الشعراء -النح   – احلجر

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 حي جي يه ىه جهمه ين  ىن من خن حن
 .األعراف َّ ٰذ يي  ىي مي خي

 .احلجر َّ مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٖ
 .الشعراء َّ ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
يف اسه  الراءو العني ( جاء قبلها يف العراؼ والشعراء ) اشرتؾ  ريف  ين)  -ٔ

 (.يك) ابلياءلها عالدة لك، بينما يف احلجر أتت الاورتني ( فاجع
دػػػػػػة  اذلمػػػػػػزة( بعػػػػػػجل ا يف الشػػػػػػعراء:  مي( بعػػػػػػجل ا يف احلجػػػػػػر، و)  ام)  -ٕ

، ومل أيت قاعػػجلة الرتتيػػب اذلجػػائي( علػػى  ميدػػة )  الفػػاء( قبػػ  ام)
 (. من خن حن جنبعجل ا يف العراؼ لنه سبستها ) 

الاورة اليت تتا   يف النح : فه ا سهلة دشهورة وادلسصود به النح  أءضا كاسه -ٖ
 دة اجلباؿ بيو .

 .قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورةعلى  -ٗ
 ؟.( َوالَ تَػْعثَػْواْ يف اَلْرِض ُدْفِاجِلءةَ  ) اضبط دواضع / ٕٛٓٓسلاؿ رقه 

يف  دػػػرات مخػػس(  َواَل تَػْعثَػػػْوْا يف اَلْرِض ُدْفِاػػػجِلءةَ  ) وردت / ٕٛٓٓاجلػػواب رقػػػه 
 -:( العنكبوت -الشعراء  –  ود – العراؼ -البسرة ) الاور 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘٘ٚ 

 رث  يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ٱُّٱ -ٔ
 ىل مل يك ىك مك لك  اك يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث
 .ابللرة َّ  رن مم ام يل

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 حي جي يه ىه مهجه ين  ىن من خن حن
 .األعراف َّ ٰذ يي  ىي مي خي

 لك اك يق  ىق يف ىفيث ىث نث مث  زث  ٱُّٱ -ٖ
ِد َّ  ىل مل يك ىك مك َ. 

 .الشعراء َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي ٱُّٱ -ٗ
 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -٘

 .امعٌكبِت َّ خت  حت جت هب مب
  الضبط /

 (. بسرة العراؼ لػ  ود والعنكبوت للشعراء: ) اانشائية ابجلملة نضبطها -ٔ
 (. مب هئ مئ هي )تطابق ال ي جاء قبلها يف  ود والشعراء  -ٕ
سػياؽ قصػة النػب صػا  دػع يف البسرة دلا استاسى دوسى لسوده، ويف العراؼ يف  -ٖ

 قـو مثود.
أدا يف الاور )  ود والشعراء والعنكبػوت ( يف سػياؽ قصػة النػب شػعيب دػع قػـو  -ٗ

 دجلءة فاجعلها عالدة لك.
 (قَػػاَؿ اْلَمػػألُ الَّػػِ ءَة اْسػػَتْكبَػُرواْ ِدػػة قَػْوِدػػهِ ) اضػػبط دواضػػع / ٜٕٓٓسػػلاؿ رقػػه 

 ؟.(َقاَؿ الَِّ ءَة اْسَتْكبَػُروا)
 دػػػػر ف(  قَػػػاَؿ اْلَمػػػألُ الَّػػػػِ ءَة اْسػػػَتْكبَػُروْا ِدػػػة قَػْوِدػػػهِ  ) وردت / ٜٕٓٓاجلػػػواب رقػػػه 

 -:العراؼيف  كالمها

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ىت نت  مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ



 ٛ٘٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من

  الضبط /
 ِّ : ) صػػػػػػا  عليػػػػػػه الاػػػػػػالـ وجػػػػػػاء بعػػػػػػجل االنػػػػػػبيف قصػػػػػػة  الوؿادلوضػػػػػػع 
بجلاءػػػة وردت يف )  يف قصػػػة النػػػب شػػػعيب عليػػػه الاػػػالـ الثػػػاينوادلوضػػػع  ( ّٰ
دػة  النػوف( قبػ   ِّدػة )  الػالـ(: ىم ممجاء بعػجل ا: ) ( اجلزء التاسع

 .اذلجائي الرتتيب قاعجلة( على مم)
  ادلوضع الثاينالعراؼ  يف الاور ) ثالث دراتفوردت  ( قَاَؿ الَِّ ءَة اْسَتْكبَػُروا أدا )
ٱ-غافر (: –سبأ  -

 .األعراف َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٔ

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

 .شبأ َّ جه ين ىن من

 .اغفر ٱٱَّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -ٖ

فس دوضع العراؼ ( ن جم يلجاء بعجل ا يف دوضع سبأ )  مالحظة /
 ف الكرمي.الوؿ فانتبه له، والءوججل غ مها يف السرآ

 ؟.( أَتُػَعلُِّموفَ  – أَتَػْعَلُموفَ  ) أءة وردت الكلمات / ٕٓٔٓسلاؿ رقه 
 -فسط: درة وا جلةك  كلمة دة   ا الكلمات وردت  / ٕٓٔٓاجلواب رقه 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٔ
 نت  مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ  نئ
 .األعراف َّ ىت

 جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ٱُّٱ -ٕ
 .راتاحلج َّ مف  خف حف



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘٘ 

قَػػاُلوا  ) ( ُدْلِدنُػوفَ  بِػػهِ  أُْرِسػ َ  قَػاُلواْ ِإ َّ ِبَػػا ) اضػبط دواضػػع / ٕٔٔٓسػلاؿ رقػػه 
 ؟.( َكاِفُروفَ  ِبهِ  أُْرِسْلُته ِإ َّ ِبَا

 -ادلواضع  ي: / ٕٔٔٓاجلواب رقه 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ -ٔ
  مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ  نئ مئ
 .األعراف َّ ىت نت

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٕ
 .الزخرف َّ نئ مئ

  الضبط /
قاعػػجلة الػػزايدة  علػػى ونضػػبطها( يف الزخػػرؼ  رئ( يف العػػراؼ و )  زت)  -ٔ

 .للموضع ادلتأخر
دػػػػػػػػػػػة  اذلمػػػػػػػػػػػزة(: نػػػػػػػػػػػربط  مئ( ويف الزخػػػػػػػػػػػرؼ ) نتيف العػػػػػػػػػػػراؼ )  -ٕ

دػة ألػف ادلػجل (، ونػربط  أقصػجل بػه ادلوضػع الوؿوؿ ) أ مهزة( دع نت)
(، طبعػػػا بعػػػجل  ه ادلوضػػػع الثػػػاينأقصػػػجل بػػػين ) اػدػػػة ثػػػألػػػف ادلػػػجل ( دػػػع مئ)

 ادلوضػػػػع قاعػػػػجلة( علػػػػى  مئ - نتاحلػػػرؼ الوؿ دػػػػة الكلمتػػػػني ) 
 .والثاين الوؿ
 ؟.( ِبِه ُدْلِدُنوفَ  ) اضبط دواضع / ٕٕٔٓسلاؿ رقه 

 -ادلائػػجلة يف الاػػور )  ثػػالث دػػرات(  بِػػِه ُدْلِدنُػػوفَ  ) وردت / ٕٕٔٓاجلػػواب رقػػه 
 -:( ادلمتحنة – العراؼ

 ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ رن مم

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ ىت نت  مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ



 ٓٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه ٱُّٱ -ٖ
 .املىتدٌة َّ  مل مك لك هش مش هس مس هثمث هت
  الضبط /

واشػرتؾ  ػرؼ  ( هش مش هس مس ) قبلها يف ادلائجلة وادلمتحنػةتطابق ال ي جاء 
 وبه تعله أف ال ي جاء قبلها يف العراؼ سلتلف. ادليه يف اسه الاورتني،

 ؟.(ِإ َّ لَنَػرَاَؾ يف َضاَلٍؿ دُِّبنيٍ ) اضبط دواضع / ٖٕٔٓسلاؿ رقه 
 سػبأ – العػراؼيف الاػور )  ثػالث دػرات( أَِفيُضػواْ ) وردت / ٖٕٔٓاجلواب رقه 

: ابجلملػػػة اانشػػػائية ونضػػػبطها ( دوضػػػعاف يف نفػػػس الصػػػفحةالزخػػػرؼ  –فصػػػلت  –
 -:(اؼ سبأ ُفصلت ويف الزخرؼ در ف أتتأعر )

 .األعراف َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٔ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ

 .شبأ َّ  ىل مل
 رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٖ

 .فصنت َّ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت
 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٗ

 .الزخرف َّ نئ مئ
 .فالزخر َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -٘

  الضبط /
( ىت) ابلفػػاءإال أنػػه يف فصػػلت  ( ىك مك لك) الزخػػرؼ أوؿيف سػػبأ وفصػػلت و 
صػػلت يف بجلاءػػة الكلمػػة فدػػة  الفػػاءيف بجلاءػػة الكلمػػة وكػػ ا  الفػػاءوال ػػظ رسػػه الكلمػػة 

 .فاربط بينهما
 ؟.( َعْة َأْدِر َربِِّهْ  َعتَػْواْ فػَ  - َوَعتَػْواْ  ) اضبط دواضع / ٕٗٔٓسلاؿ رقه 
 -ادلواضع  ي: / ٕٗٔٓاجلواب رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٙٔ 

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ نن من  زن رن

 .اذلاريات َّ مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

علػػػػى  ونضػػػػبطهما( يف الػػػػ ارايت  مت)  ابلفػػػػاء( يف العػػػػراؼ و  اك)  ابلػػػػواو -ٔ
 .قاعجلة الواو قب  الفاء

( دػػػع ىلدػػػة كلمػػػة ) اذلمػػػزة( نػػػربط  ىل مل يك)  بعػػجل ا يف العػػػراؼ -ٕ
دػػػة  الػػػ اؿ( نػػػربط  جح مجعراؼ، وبعػػػجل ا يف الػػػ ارايت ) أالػػػػ مهػػػزة

قاعجلة ربط  رؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه دػع على ارايت  ال ذاؿ( دع مج)
 . رؼ دة اسه الاورة

 ؟.( َقاُلواْ اَي َصاِلحُ  ) اضبط دواضع / ٕ٘ٔٓسلاؿ رقه 
 – العػػػراؼيف الاػػػور )  دػػػر ف(  قَػػػاُلوْا اَي َصػػػاِلحُ  ) وردت / ٕ٘ٔٓاجلػػػواب رقػػػه 

 -:( ود 

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ نن من  زن رن

 هش مش هس مس هث مث  هت مت مبهب هئ مئ هي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ  مي هن من مل مك لك َ. 

  الضبط /
: العالقػة عكاػية، وأءضػاً الطػوؿ الاورة( يف العراؼ و ي  يك)  الواوزايدة  -ٔ

يف ، والاػػورة الػػيت ابلػػواو(  يكأتػػت )  واوأي الاػػورة الػػيت لػػيس يف اَسهػػا 
 .واو( بال  جياَسها واو أتت ) 

 هئ مئ هي مي خي( وبعػجل ا يف  ػود )  ام يل ىلبعػجل ا يف العػراؼ )  -ٕ
 الرتتيػػػب قاعػػػجلة( علػػػى   خيدػػػة )  السػػػاؼ( قبػػػ   ىلدػػػة )  اذلمػػػزة(:  مب

 .اذلجائي



 ٕٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(  دػػع   خيدػػة ) الػجلاؿ راؼ ونػػربط عػػالعػني ( دػػع  امدػػة )  العػنيأءًضػا نػػربط  -ٖ
ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع علػػى  د ػػو داؿ 

 .الاورة
الرجفػػػػة دػػػػع الػػػػجلار والصػػػػيحة دػػػػع ) بػػػػني ادلسصػػػػود دػػػػة: / ٕٙٔٓسػػػػلاؿ رقػػػػه 

 ؟.(الجلاير
الرجفة إذا وردت يف السػرآف الكػرمي أيت دعهػا كلمػة دار ػه،  / ٕٙٔٓاجلواب رقه 

وكمػا  ونربط الياء دة صيحة دع ايء داير هوأدا الصيحة إذا وردت أيت دعها داير ه 
 -مواضع الرجفة من الدار: أوالاةايت:  دوضح يف

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مح جح مج حج  مث هت مت ختحت

 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت ٱُّٱ -ٖ
  خض حض جض مصخص حص مس  خس حس جس
 .امعٌكبِت َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض

 -اير:: مواضع الصيحة مع الداثنياً 
 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن  ٱُّٱ -ٔ

ِد َّ هت مت  خت حت هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ َ. 

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ -ٕ

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

ِد َّ جف مغ جغ مع جع مظ َ. 

  الضبط /
راؼ عدرات يف )ال ثالث( وردت مي  زي ري ٰى ين ىن) -ٔ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖ٘ٙ 

، ووردت يف اسػػػػه الاػػػػورتني العػػػػنيواشػػػػرتؾ  ػػػػرؼ  نكبػػػػوت(عال – دوضػػػػعاف
كالمهػػػػػػػا يف   دػػػػػػػر ف( ىي ني مي زي ري ٰى ين)

 سورة  ود.
يف قصػػػة  والثػػايندػػة سػػورة العػػراؼ يف قصػػة صػػا  عليػػه الاػػالـ  الوؿادلوضػػع  -ٕ

يف قصػػة صػػا  عليػػه  الوؿادلوضػػع شػػعيب عليػػه الاػػالـ، وكػػ ايف سػػورة  ػػود 
 يف قصة شعيب عليه الاالـ. والثاينالاالـ 

 يف قصة شعيب عليه الاالـ. دوضع العنكبوت -ٖ
دة  الالـو الواو دنها دع  الالـو الواو ( نربط  يي ىيالعراؼ )  أوؿ بعجل ا يف -ٗ

دػػة كلمػػة  النػػوفو  اليػػاء(  نػػربط   خب حب جب)  الثػػاين، وبعػػجل ا يف وؿأ
 .قاعجلة الوؿ والثاينعلى  نػيدة ث النوفو  الياء( دع جب)

عػػػني ( دػػػع  مخدػػػة ) العػػػني ( نػػػربط  جس مخبعػػػجل ا يف العنكبػػػوت )  -٘
دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه  قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼعلػػى  نكبػػوتلعا

 .الاورة
 ( مح) الثػػػػاين( وقبلهػػػػا يف  ىندػػػػة سػػػػورة  ػػػػود )  الوؿقبلهػػػػا يف ادلوضػػػػع  -ٙ

 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى  ونضبطها
(  هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ ػػػػػػػػػػػػػػود )  أوؿبعػػػػػػػػػػػػػػجل ا يف  -ٚ

 (:مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص ػود ) ثفوبعجل ا يف 
 خب حبمث بعػػػػػجل ا يف الوؿ ) (  حط خضمض حض جض مصتاػػػػػاوى بعػػػػػجل ا ) 
دػػػػػة  اذلمػػػػػزة(:  مغ جغ مع جع مظ( ويف الثػػػػػاين )  هب مب

 .قاعجلة الرتتيب اذلجائي( على  مظدة )  الباء( قب  حب)
ــدة /  فأخػػ هته الصػػيحة فأصػػبحوا يف )  ( فأخػػ هته الرجفػػة فأصػػبحوا يف دار ػػه)فائ
جيمػع  ( الصػيحة) ، ودػع ءو ػجل الػجلار ( الرجفػة)  السػرآف دػع تعب  دو ػجل يف ( داير ه

الصيحة  :إذف ،، والصوت ءبلة دا ال تبلغه احلركةالجلار الرجفة  ركة، والصيحة صوت
 .تعه والرجفة ْص دكاف دوف دكاف



 ٗٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ُههْ  فَػتَػَوىلَّ  ) اضبط دواضع / ٕٚٔٓسلاؿ رقه  ُههْ  َوتَػَوىلَّ  - َعنػْ  ؟.( َعنػْ
 -ادلواضع كما ءلي: / ٕٚٔٓاجلواب رقه 

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

 خض حضجض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مع جع مظ حط  مض

 مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٖ
ِشف َّ  مظ حط  .ي

  الضبط /
، بينمػا ءوسػف دػرتنيوتكررت  ابلفاء(  جخفأتت فيها )  فاءالعراؼ فيها  -ٔ

 .واو( واسه الاورة فيه  جس)  ابلواو
) رسػػػػاالت (  الثػػػػاينويف دػػػػة العػػػػراؼ ) رسػػػػالة (  الوؿبعػػػػجل ا يف ادلوضػػػػع  -ٕ

 الزايدة قاعجلةعلى  ونضبطها(:  مئ خئ حئ جئطبعا بعجل )
 .ادلتأخر للموضع

(  ػػ ا كػػالـ ءعسػػوب عليػػه  خص  حص مس خسوبعػػجل ا يف ءوسػػف )  -ٖ
 الاالـ و و ءتأسف على ءوسف ) ءوسف دع ءوسف (.

 ؟.( النَّاِصِحنيَ  ) كه درة وردت كلمة  / ٕٛٔٓسلاؿ رقه 
 العػػػراؼيف الاػػػور )  ثػػػالث دػػػرات(  النَّاِصػػػِحنيَ  ) وردت / ٕٛٔٓاجلػػػواب رقػػػه 

 -:( السصص – دوضعاف

 .األعراف َّ  جك مق حق مف خف حف ٱُّٱ -ٔ
 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ

 .األعراف َّ خت  حت جت هب مب



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٙ٘ 

 حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -ٖ
 .املصص َّ  هن من خن حن جن مم خم

 ؟.( َوُلوطًا ِإْذ َقاَؿ ِلَسْوِدهِ  ) اضبط دواضع / ٜٕٔٓسلاؿ رقه 
يف الاػػػور  ثػػػالث دػػػرات(  َوُلوطًػػػا ِإْذ قَػػػاَؿ ِلَسْوِدػػػهِ  ) وردت / ٜٕٔٓاجلػػػواب رقػػػه 

 -:(العنكبوت – النم  – العراؼ)

 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -ٔ
 مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص مس
 .٨١ – ٨٠األعراف/  َّ  جف مغ جغ

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٕ
 حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض
 .٥٥ – ٥٤انلىل/  َّ  مف خف

 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٖ
 جس  مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مسخس حس
 .٢٩ – ٢٨امعٌكبِت/  َّ حف  جف مغ جغ

  الضبط /
( حب ؼ  جح مج حج مث هت متجاءت آءتا العراؼ والنم  )  -ٔ

 حب جب(، أدا العنكبوت )  جح مج( قب  ) جب)
 (.  جب( بثبوت ) خب

فػػػػػػػاربط نكبػػػػػػػوت عراؼ والعػػػػػػػيف ال (مس خس حس جس مخ  جخ مح ) -ٕ
، بينمػا يف النمػ  (مسكلمػة )  عنيودع  يف اَساء الاورتنيالعني حبرؼ 

 خن ٱُّٱ( يف بجلاءػػػػة سػػػػورة النمػػػػ  جه( فاربطهػػػػا دػػػػع )  مص خص) 
 .١٣انلىل/  َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من



 ٙٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

دوضػػػع ذلػػػا يف العػػػراؼ أتػػػت  أوؿ( نتبػػػع دػػػا ءلػػػي:  حج - خصلضػػػبط )  -ٖ
 كيب اللفظيبسلة الرت واشتهرت سورة العراؼ  ( خص) اذلمزةبجلوف زايدة 

( حجيف سورة النم  بػزايدة اذلمػزة ) الثاينويف ادلوضع  فأتت بجلوف زايدة،
، فهػي (حجابلزايدة ) الثاين( و  خصبال زايدة )  الوؿويف العنكبوت 

 (.حج - خص- حج - خصدرتبة على التوايل )
  خض حض( )  حط مض خض حض  جض مص خص)  دة /فائــــــــــــــــــ
خػػػػػػِب، و ػػػػػػ ا بجلاءػػػػػػة  ( خص) آءػػػػػػة العػػػػػػراؼ : ( مع جع مظ حط مض

فيهػػا زجػػر وتسرءػػع وعتػػػاب ذلػػ ا العمػػ ، و ػػ ا بعػػػجل  ( حض ) آءػػة النمػػػ  ، أدػػالػػجلعوةا
 .دعوهته و يهه درة تلو ادلرة

( يف العػػػػػػراؼ والنمػػػػػػ   جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص)  -ٗ
( جػػػػػػػاءت قبلهػػػػػػػا  جخ مح جح مجبينمػػػػػػػا يف العنكبػػػػػػػوت ) 

 (.مج)  الـفاربطها دع  ابلالـ(   خب حب)
دػػػة  الفػػػاءو الػػػراء ( يف النمػػػ : نػػػربط  خف( يف العػػػراؼ و ) مغ) -٘

(  خفدة ) الالـ ، ونربط ؼار دة الع الفاءو الراء ( دع مغ)
قاعجلة ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسػه على   النمالـ دع 

 .الاورة
 جف مغ)  ،أي دتجاوزوف  جلود الفطرة البشرءة (مغ جغ مع جع)  فائدة /
اللػػـو أشػػجل دػػا ءػػ ـ بػػه ااناػػاف أف ءوصػػف ابجلهػػ ، و ػػ ا يف سػػياؽ  ( خف حف

تفتنػػوف أي عنػػجلكه وسػػاوس نفاػػية و ػػػ ا  ( بػػ  أنػػته قػػـو تفتنػػػوف) والتػػوبيخ والعتػػاب 
 ... (.اّط   بك وِبة دعك) دتالئه دع قوله 

( يف سػػػياؽ قصػػػة لػػػوط عليػػػه  َعػػػاُدوفَ بَػػػْ  أَنػػػُتْه قَػػػػْوـٌ وردت يف الشػػػعراء )  مالحظـــة /
جلة ربػػط  ػػرؼ دػػة قاعػػعلػػى  راءعالشػػ عػػنيدنهػػا دػػع  العػػنيالاػػالـ دػػع قودػػه: ونػػربط 

 .ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة
(  محدػػػػة كلمػػػػة )  التػػػاءو  الػػػػواو( يف العنكبػػػوت: نػػػػربط  جخ مح)  -ٙ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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قاعػجلة على  بوتدة العنك الباءو  التاءو الواو ( دع  جخدة كلمة )  الباءو 
 .ربط  رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

 ؟.( نُتْه قَػْوـٌ دُّْارُِفوفَ َبْ  أَ  ) اضبط دواضع / ٕٕٓٓسلاؿ رقه 
يف الاػػػور  ثػػػالث دػػػرات(  بَػػػْ  أَنػػػُتْه قَػػػػْوـٌ دُّْاػػػرُِفوفَ  ) وردت / ٕٕٓٓاجلػػواب رقػػػه 

 -:(ءس – العراؼ)

 جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  جف مغ

 .يس َّ زن رن مم ام  يل ىلمل يك ىك مك لك ٱُّٱ -ٕ
 ؟.( قَػْوِدهِ  َكاَف َجَوابَ  َمافَ  - َوَدا ) اضبط دواضع / ٕٕٔٓسلاؿ رقه 
  -ادلواضع  ي: / ٕٕٔٓاجلواب رقه 

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

 .األعراف َّ ىن من

 ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .انلىل َّ مه جه ين

 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .امعٌكبِت َّ حي  جي يه ىه مه جه ين

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٗ
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مسخس
 .امعٌكبِت َّ حف  جف مغ جغ

  الضبط /
( تكػػررت خم حم جم يل ىل مل حص)  ابلفػػاءالصػػ  يف السػػرآف أف تػػرد  -ٔ



 ٛٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(، بينمػػػػػا يف العػػػػػراؼ  دوضػػػػػعافالعنكبػػػػػوت  –يف ) النمػػػػػ   دػػػػػرات ثػػػػػالث
علػى  ونضػبطها(  خم حم جم يل ىل مل خل)  ابلواوالو يجلة أتت 

 .العناءة ابةءة الو يجلة قاعجلة
 أوؿاػػالـ دػػع قودػػه، عػػجلا كػػ  ادلواضػػع أتػػت يف سػػياؽ قصػػة النػػب لػػوط عليػػه ال -ٕ

 العنكبوت جاء يف قصة إبرا يه عليه الاالـ دع قوده.
( بينمػػػػا يف النمػػػػ  اباَهػػػػار  مميف العػػػراؼ جػػػػاء ااخػػػػراج اباضػػػمار )  -ٖ

 الرتكيػػػػػػب بسلػػػػػة(، وكمػػػػػا نو ػػػػػت أف العػػػػػراؼ اشػػػػػتهرت جن  يم ىم)
 .اللفظي

( فػورد يف جف مغ جغ مع جع مظ حطآءة العنكبوت الثانية ) -ٗ
( علػػى  حطتيػاف فناسػػب سػياؽ اةءػة أف أتت كلمػة )  ػ ا اةءػة وقبلهػا اا
 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة

 دلسة بيانية /
نال ظ نفس اجلواب إال أنه يف سورة العراؼ استعم   رؼ الواو ويف النم  

 -:( د. فاض  الاادرائي )  رؼ الفاء فما اللماة البيانية يف   ا االختالؼ؟
( دعناا أنه رأساً جاوبه ، الفاء تجلؿ على  فما الفاء تجلؿ على الرتتيب والتعسيب )

الرتتيب والتعسيب والواو ليات ابلضرورة وإ ا تجلؿ على دطلق اجلمع قجل ءكوف 
 للرتاخي. 

َوُلوطًا ِإْذ َقاَؿ ِلَسْوِدِه أأََتُْتوَف  نسرأ اةءتني يف الاياقني    ءتضح دلاذا االختيار: )
ة اْلَعاَلِمنيَ اْلَفاِ َشَة َدا َسبَػَسُكه ِبَا دِ  ة ( ٓٛ) ْة َأَ جٍل دِّ إِنَُّكْه لََتْأُتوَف الّرَِجاَؿ َشْهَوًة دِّ

َوَدا َكاَف َجَواَب قَػْوِدِه ِإالَّ َأف َقاُلوْا َأْخرُِجوُ ه ( ٔٛ) ُدوِف النَِّااء َبْ  أَنُتْه قَػْوـٌ دُّْارُِفوفَ 
ة قَػْرءَِتُكْه إِنػَُّهْه أَُ ٌس ءَػَتَطهَُّروفَ  َوُلوطًا ِإْذ َقاَؿ ِلَسْوِدِه أأََتُْتوَف  ( الثانية ) عراؼ( الٕٛ) دِّ

( أَئِنَُّكْه لََتْأُتوَف الّرَِجاَؿ َشْهَوًة دِّة ُدوِف النَِّااء َبْ  أَنُتْه ٗ٘اْلَفاِ َشَة َوأَنُتْه تُػْبِصُروَف )
َََْهُلوَف ) ُجوا آَؿ ُلوٍط دِّة قَػْرءَِتُكْه ( َفَما َكاَف َجَواَب قَػْوِدِه ِإالَّ أَف َقاُلوا َأْخرِ ٘٘قَػْوـٌ 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘ٙ 

قالوا  ( كاف أسرع عنجلدا أكم  ) فما كاف (. الرد ) ( النم ٙ٘إِنػَُّهْه أَُ ٌس ءَػَتَطهَُّروَف )
 ( أدا اةءة الثانية فليس فيها   ا الجلاللة.  أخرجوا آؿ لوط

و أسأؿ سلااًل قب  أف نبجلأ د  ءرد اانااف على آخر إذا كاف أغضبه ف د عليه أ
 إذا كاف الكالـ فيه دتاع؟

إِنَُّكْه  ننظر يف االايت لنرى اي التسرءعني أشجل واانكارءة أشجل. قاؿ يف العراؼ )
( أشجل تجلؿ على التوبيخ واانكار.  أَئِنَُّكْه لََتْأُتوَف الّرَِجاؿَ  ( ويف النم  ) لََتْأُتوَف الّرَِجاؿَ 
ة اْلَعاَلِمنيَ َدا َسبَػَسُكه ِبَا ِدْة َأَ جٍل  يف العراؼ ) ( ويف النم  )أأََتُْتوَف اْلَفاِ َشةَ  دِّ

َوأَنُتْه تُػْبِصُروَف( ءع  ءنظر بعضكه إىل بعض وال ءاتحي أ جل دة أ جل؟   ا أقوى. 
َََْهُلوفَ  ( ويف النم  ) َبْ  أَنُتْه قَػْوـٌ دُّْارُِفوفَ  يف العراؼ ) ( أءها الشجل  َبْ  أَنُتْه قَػْوـٌ 

نت دارؼ أو أنت جا  ؟ جا   ، فعنجلدا قاؿ َهلوف فردوا عليه أف تسوؿ لوا جل أ
دباشرة )َفَما َكاَف َجَواَب قَػْوِدِه(   ا الشياء واانكار )أئنكه، تبصروف، َهلوف( 

زايدة تسرءع وإنكار فصار سرعة ، ضعها إ جلا ا دكاف الخرى بالغياً أصاًل ال ْيكة و 
 الرد   ا دنطسي.
النجػػػاة لػػػػ لػػػوط عليػػػػه  واضػػػع الػػػيت ذكػػػرت فيػػػهادل طاضػػػب / ٕٕٕٓسػػػلاؿ رقػػػه 

 ؟.الاالـ وأ له إال ادرأته
 -ادلواضع كما ءلي: / ٕٕٕٓاجلواب رقه 

 .األعراف َّ خي حي جي يه ىه مه  جه ين ٱُّٱ -ٔ

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث ٱُّٱ -ٕ
 .احلجر َّ يل  ىل

 .انلىل َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱ -ٖ



 ٓٚ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه ُّٱ -ٗ
 .تامعٌكبِ َّ رئ ّٰ ِّ ُّ

  الضبط /
يف اسػػػه  العػػػنينكبػػػوت ) اشػػػرتؾ  ػػػرؼ عراؼ والعػػػ( يف الحي جي يه) -ٔ

 يف )احلجر والنم (. العنيالاورتني ( فاجعله عالدة لك، لنه مل ءرد  رؼ 
(: ال ظ سياؽ اةايت يف سورة  خي( يف احلجر، ويف النم  )  يك ىك)  -ٕ

ُرَؾ ِبُغالـٍ  ِإ َّ ) –( ِدنُكْه َوِجُلوفَ  ِإ َّ َقاَؿ (: ) ِإ َّ احلجر كيف دارت )   –( نُػَبشِّ
ػػػػوُ ْه َأمْجَعِػػػػنيَ  ِإ َّ ِإالَّ آَؿ لُػػػػوٍط ) -( أُْرِسػػػػْلَنا ِإىَل قَػػػػػْوـٍ رلُّْػػػػرِِدنيَ  ِإ َّ قَػػػػاُلوْا ) ( َلُمَنجُّ

( ِإ َّ ( فاربطهػػا دػػع دػػػا ذكػػر دػػة كلمػػػات )ىل مل يك ىكفأتػػت ) 
مػػػة ( يف النمػػػ ، وال ػػػظ كل خي، فتكػػػوف ) قاعػػػجلة ادلوافسػػػة واجملػػػاورةعلػػػى 

 ( اليت أتت دعها. يك( فاربطها دع زايدة ) مل)
دة السرآف الكرمي يف الاػور  دوضعني( ابلكاؼ يف  ِإالَّ اْدرَأََتكَ وردت )  / ٔ مالحظة
 -( فانتبه ذلما: ادلوضع الثاينالعنكبوت  –)  ود 

 جه هن من  خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل حل  جل  ٱُّٱ -ٔ

 هثمث هت مت هبمب هئ  مئ هي خيمي حي جي ٰه مه

ِد َّ  هش مش هس مس َ. 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ٱُّٱ -ٕ

 .امعٌكبِت َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت

( وردت يف الشػػػعراء والصػػػافات، ويف  يف اْلغَػػػاِبرِءةَ  َعُجػػػوزًاِإالَّ وردت )  / ٕ مالحظـــة
 (. إِنَُّه ُدِصيبُػَها َدا َأَصابَػُههْ  اْدرَأََتكَ ِإالَّ سورة  ود وردت ) 

 دلسة بيانية /
 يف ادلواضع اليت ذُكرت؟. تعاى يف امرأة لوطما الفرق بني قولو 

ُهْه َعْة  يف قوله تعاىل يف سورة احلجر الكالـ كاف على لااف ادلالئكة ) َونَػبِّئػْ
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ْذ َدَخُلوا َعلَْيِه فَػَساُلوا َساَلًدا قَاَؿ ِإ َّ إِ  ( ضيف إبرا يه ادلالئكة ) (ٔ٘)َضْيِف إِبْػرَاِ يَه 
العاـ جو وج  وخوؼ دة إبرا يه وتشكك  و ليس  ( اجلو (ٕ٘)ِدْنُكْه َوِجُلوَف 

شاكًا يف هللا سبحانه وتعاىل ولكة اجلو ال ي جاء فيه ادلالئكة كاف يف وج  ور بة، 
ُرَؾ بُِغاَلـٍ َعِليهٍ  قالوا ) ْرُمُوين َعَلى أَْف  ( قاؿ ) (ٖ٘) قَاُلوا اَل تَػْوَجْ  ِإ َّ نُػَبشِّ َقاَؿ أََبشَّ

ُروَف َداَِّ َ اْلِكبَػُر فَ  ( إذف عنجلا نوع دة التشكك. إذف داألة وج   (ٗ٘)ِبَه تُػَبشِّ
(( ال تيأس دة رزة هللا ٘٘) َقاُلوا َبشَّْرَ َؾ اِبحلَْقِّ َفاَل َتُكْة ِدَة اْلَساِنِطنيَ  وتشكك. )

ُبُكْه أَءػَُّها َقاَؿ َفَما َخطْ  ) (  (ٙ٘) َقاَؿ َوَدْة ءَػْسَنُط ِدْة َرْزَِة رَبِِّه ِإالَّ الضَّالُّوفَ  )
ِإالَّ َآَؿ ُلوٍط ِإ َّ َلُمَنجُّوُ ْه ( ٛ٘) قَاُلوا ِإ َّ أُْرِسْلَنا ِإىَل قَػْوـٍ رُلْرِِدنيَ ( ٚ٘) اْلُمْرَسُلوفَ 
ْرَ  إِنػََّها َلِمَة اْلَغاِبرِءةَ ( ٜ٘)َأمْجَِعنَي  ( ال ظ التأكيجلات  و َيتاج  (ٓٙ) ِإالَّ اْدرَأََتُه َقجلَّ

ْرَ  إِنػََّها َلِمَة اْلَغاِبرِءَة )   وشاؾ دة ادلالئكة. )دللكجلات لنه وج (( ِٓٙإالَّ اْدرَأََتُه َقجلَّ
(  ه ال ءسجلروف ولكة ل ه  قجلر  ) كلمة أتكيجل ذّف وابلالـ. كالـ ادلالئكة ال ظ 

وسيلة تنفي  قجلر هللا سبحانه وتعاىل رخصوا لنفاهه أف ءسولوا قجلر  ولكة دا قالوا 
ءربطوا الضم  ابلتسجلءر، لنفاهه ل لك أبعجلو ا دع وجود إّف ادللكجلة.  قجلر  ا مل

فإذف كالـ ادلالئكة َيتاج إىل أتكيجل وإبتعجل ضم  ادلفعوؿ به يف الص . الص   ي 
 قجلر  لكة أدخلوا إّف فأبعجلو ا عة التسجلءر. 

ما كاف ف اةءة الثانية  ي دة كالـ هللا سبحانه وتعاىل ادلباشر يف سورة النم  )
َناُا َوأَْ َلُه ِإالَّ اْدرَأَتَهُ  ْرَ َ ا ِدَة اْلَغاِبرِءةَ  جواب قوده فََأصْلَيػْ َنااُ  ( ) ( النم ٚ٘) َقجلَّ  َفَأصْلَيػْ

ْرَ َ ا ِدَة اْلَغاِبرِءةَ  ِإالَّ اْدرَأََتهُ  ( خِب، ) َوأَْ َلهُ  ( دا قاؿ قجلر  إ ا ، دا أبعجل ا ودا  َقجلَّ
هللا سبحانه وتعاىل خيِب  لدر: لف قـو لوط أجابوا ب ا  ا تاج إىل أتكيجلات لف

ااجابة فاهلل سبحانه وتعاىل أصلاا وأ له إال ادرأته قجلر ا رب العزة دة الغابرءة. وأُنظر  
( لف   ا قجلرا سبحانه وتعاىل  قجلر  ا كيف ربط الضم  ابلفع  دباشرة دا أبعجلا )

ِبعىن الباقني اذلالكني ال ءة بسوا يف اذلالؾ.  اءة  فما إ تاج إىل إبعادا. الغابرءة قالوا



 ٕٚ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ((ٛ٘) َوأَْدَطْرَ  َعَلْيِهْه َدطَرًا َفَااَء َدَطُر اْلُمْنَ رِءةَ اةءة تفار لنا كلمة كانت. دلا قاؿ )
انتهى الكالـ على ذكر الده، كاف آخر شيء يف ذكر الده ءع  مل تكة  ناؾ 

ـٌ  ذل ا ادلاألة. النهاءة كانت )  كاءة ورواءة لدور وإ ا رواءة ُقِ  احْلَْمجُل لَِّ َوَساَل
ٌر أَدَّا ُءْشرُِكوَف ) ( مل ء كر أدة أخرى وراء ا.  (َٜ٘عَلى ِعَباِدِا الَِّ ءَة اْصَطَفى َآلَُّ َخيػْ

  و ال ءتحجلث  جلءثاً  رخيياً دتواصاًل وإ ا إنسطع الكالـ  نا.
نَػػاُا َوأَْ لَػػُه ِإالَّ اْدرَأَتَػػُه َكانَػػْت ِدػػَة اْلغَػػاِبرِءَة ) )اً دلػػا ننظػػر يف اةءػػة الثالثػػة أءضػػ  ( َٖٛفَأصْلَيػْ

َوَدػػا َكػػاَف َجػػَواَب قَػْوِدػػِه ِإالَّ أَْف  ) . هللا سػػبحانه وتعػػاىل َيكػػي لنػػا دػػا  ػػجلث(العػػراؼ
ػػُروَف ) نَػػاُا َوَأْ لَػػُه ِإالَّ اْدَرأَتَػػُه  ( َفَأصلَْ ٕٛقَػػاُلوا َأْخرُِجػػوُ ْه ِدػػْة قَػػػْرءَِتُكْه ِإنػَُّهػػْه ُأَ ٌس ءَػَتَطهَّ يػْ

 نػػػاؾ قػػػجلر  ا دػػػة الغػػػابرءة وانتهػػػى الكػػػالـ علػػػى  ( (َٖٛكانَػػػْت ِدػػػَة اْلغَػػػاِبرِءَة )
(  كػاف )الده. لكة  نا الكالـ كأنه كالـ  رخيػي والكػالـ التػارخيي ءصػلح دعػه 

نَػاُا َوَأْ لَػُه ِإالَّ اْدَرأَ  )لف ذكػر أشػياء رواءػة فسػاؿ  ( ٖٛتَػُه َكانَػْت ِدػَة اْلغَػاِبرِءَة )َفَأصْلَيػْ
 ( كاف )استعم   ( (َٗٛوَأْدَطْرَ  َعَلْيِهْه َدَطًرا َفاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْجرِِدنَي )

ًبا )مث قػػػاؿ  اةايت داػػػتمرة يف احلػػػجلءع عػػػة جانػػػب  ( َوِإىَل َدػػػجْلَءَة َأَخػػػاُ ْه ُشػػػَعيػْ
دلػػا ءكػػػوف  ( كػػػاف )رخيػػي ءاػػتعم   رخيػػي وعنػػجلدا ءكػػػوف الكػػالـ عػػة جانػػػب  

 جلءع  رخيي وإ ا قػجلر هللا عػز وجػ  ءاػتعم  كلمػة قػجلر  وهللا سػبحانه وتعػاىل 
 (. د.  ااـ النعيمي)  أعله.

 ؟.( َوَأْدَطْرَ  َعَلْيِهه ) اضبط دواضع / ٖٕٕٓسلاؿ رقه 
 العػراؼ) يف الاػور  دػرات أربػع(  َوأَْدطَػْرَ  َعلَػْيِهه ) وردت / ٖٕٕٓاجلواب رقه 

 -:( النم  -الشعراء  – احلجر –

ٰذ  ىي مي ٱُّٱ -ٔ  .األعراف َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر يي
 .احلجر َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -ٕ
 .الشعراء َّ مب خب حب جب مئهئ  خئ حئ ٱُّٱ -ٖ
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 .انلىل َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر  ٰذ  ٱُّٱ -ٗ
  الضبط /

( وردت بػػػ ا  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰربعػػػجل ا يف العػػػراؼ )  -ٔ
َوانظُػُرواْ َكْيػَف َكػاَف لصػفحة ) الصيغة لتوافق الػ ي جػاء بعػجل ا يف نفػس ا

 (. َعاِقَبُة اْلُمْفِاجِلءةَ 
( يف الشػػعراء والنمػػ  ) ومهػػا  ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر  ٰذ)  -ٕ

 سور ف دتتاليتاف ( فاجعلها عالدة لك.
 خيدػة الكلمػػات )  اجلػيه( نػػربط  ىي مي خييف احلجػر بعػجل ا )  -ٖ

قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه علػػى ر جػػاحل جػػيه( دػػع  ىي -
 .ة اسه الاورةدع  رؼ د

يف  ثف( يف دوضػػػػػػػػع  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰروردت )  / ٔ مالحظـــــــة
 ( َكْيَف َكػاَف َعاِقبَػُة اْلُمْجػرِِدنيَ   َفانظُُرواُقْ  ِس ُوا يف اْلَْرِض (: ) ٜٙسورة النم  اةءة )

 الػػػزايدة قاعػػػجلةعلػػػى  ونضػػػبطها( يف النمػػػ   فَػػػانظُُروادػػػة كلمػػػة )  الػػػواوولكػػػة بػػػزايدة 
 .ادلتأخر للموضع

َها َوأَْدَطْر َ )  / ٕحظة مال ػا َجػاء أَْدػُرَ  (: ) ٕٛ( وردت يف سورة  ود اةءة ) َعَليػْ فَػَلمَّ
َهػػا َوأَْدطَػػْر َ َجَعْلنَػػا َعالِيَػَهػػا َسػػاِفَلَها  يٍ   َعَليػْ ػػة ِسػػجِّ علػػػى  ونضػػبطها ( دَّنُضػػودٍ ِ َجػػارًَة دِّ

ي ٍ ِ َجارًَة دِّة سِ ، وجاء بعجل ا ) العناءة ابةءة الو يجلة قاعجلة ( تطابست دع احلجر  جِّ
 الػػجلاؿو الػواو دنهػا دػػع  الػػجلاؿو الػواو ( ونضػػبطها بػربط  دَّنُضػودٍ إال أنػه يف  ػود بػػزايدة ) 

، قاعػػجلة ربػػط  ػػرؼ دػػة ادلوضػػع ادلتشػػابه دػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه الاػػورةعلػػى  وددػػة  ػػ
 :  ود أطوؿ دة احلجر.الاورة الطوؿ( يف  دَّنُضودٍ وأءضاً زايدة كلمة ) 

ًبا ) اضبط دواضع / ٕٕٗٓسلاؿ رقه   ؟.( َوِإىَل َدجْلَءَة َأَخاُ ْه ُشَعيػْ
ًبا ) وردت / ٕٕٗٓاجلواب رقه  يف الاػور  ثػالث دػرات(  َوِإىَل َدجْلَءَة َأَخاُ ْه ُشَعيػْ

 -:( العنكبوت –  ود – العراؼ) 
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 يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٔ
  يث ىث نث مث زث يترث  ىت نت مت زت
 ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف
 .األعراف َّ زن  رن مم ام يل

  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ
 مت زت رت  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ
 يف ىفيث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت
ِد/  َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق َ٨٥ – ٨٤. 

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٖ
 .امعٌكبِت َّ خت  حت جت هب مب

  الضبط /
 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّتطابست آءيت العراؼ و ود دة  يع )  -ٔ

 زتذكػػػػػرت يف سػػػػػلاؿ سػػػػػابق أنػػػػػه ) ( و  يب ىب نب مب زب  رب يئ
 ( اختصت با سورة العراؼ فانتبه. يت  ىت نت مت

دػػة  الفػػاء( نػػربط  نث مث زثأدػا دػػا جػػاء بعػػجل ا يف العػػراؼ )  -ٕ
 رب يئ ىئ، وبعػػػػػػػجل ا يف  ػػػػػػػود ) ؼالعػػػػػػػرا فػػػػػػػاء( دػػػػػػػع زث)

قاعػػػجلة ربػػػط علػػػى د و  ػػػ واو( دػػػع  يئ ىئدػػػة )  الػػػواو( نػػربط  زب
 . رؼ دة ادلوضع ادلتشابه دع  رؼ دة اسه الاورة

( يف  ػػػػػػػػػػػػػود: الػػػػػػػػػػػػػزايدة يف  ػػػػػػػػػػػػػود  رب( يف العػػػػػػػػػػػػػراؼ و )  مث)  -ٖ
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخرعلى  ونضبطهاأ رؼ  سبعة( رب)

( فيهػا فسػط ومل تػرد يف أي دوضػع  رباختصت سورة  ود بػورود كلمػة )  -ٗ
 الوؿ، ادلوضػػع قاعػجلة العناءػة ابةءػة الو يػجلةأخػر دػة السػرآف فاضػبطها علػى 

  زثبعجل ا آبءة دباشرة ) الثاينيف ( و  رب يئ ىئدة الاورة ) 
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 (.نث مث
 ( وردت فسط يف العراؼ و ود. يف ىف  يث ىث)  -٘
 جب هئ مئ  خئ حئ جئآءػػة العنكبػػوت أتػػت سلتصػػرة واسػػتعاض بػػػ )  -ٙ

علػػى  ونضػػبطها( ىئ نئبينمػػا يف العػػراؼ والعنكبػػوت )  ابلفػػاء(  حب
 .قاعجلة الزايدة للموضع ادلتأخر

ِإذا ِكْلػػػػػُتْه َوزِنُػػػػػوْا اِبلِسْاػػػػػطَاِس  اْلَكْيػػػػػ َ  واَوَأْوفُػػػػػ: ) ابلػػػػػواووردت يف ااسػػػػػراء  مالحظـــــة /
ػػٌر َوَأْ َاػػُة أَتِْوءػاًل  (، ويف الشػػعراء بػػجلوف أي زايدة  {ٖ٘ ااسػػراء/اْلُمْاػَتِسيِه َذلِػػَك َخيػْ

( يف زث: )إذف(، {ٔٛٔ الشػػػػػػعراء/َواَل َتُكونُػػػػػػوا ِدػػػػػػَة اْلُمْاِاػػػػػػرِءَة  اْلَكْيػػػػػػ َ  َأْوفُػػػػػػوا)
 الثػػاين( يف الشػعراء، وال تناػػى ادلوضػع  َأْوفُػػوا ااسػراء، و ) ( يف َوَأْوفُػػواالعػراؼ، و ) 

 (. مث( وليس )  نث( لكة دع كلمة )  َأْوُفوادة سورة  ود أتت ) 
دػػػة  الفػػػاء( يف العػػػراؼ فسػػػط نػػػربط  ىك  مك لك اك يق ىق)  -ٚ

قاعجلة ربط  ػرؼ دػة ادلوضػع ادلتشػابه على  ؼالعرافاء ( دع يق ىق)
ذلػػك دػػة عػػجلـ اافاػػاد يف الرض  ، وإذا فعلػػتهدػػع  ػػرؼ دػػة اسػػه الاػػورة

(  كػػ ا ُختمػػت آءػػة  رن مم ام يل ىل ملفأكيػػجل ) 
ػػػػػٌر لَُّكػػػػػْه ِإف ُكنػػػػػُته  الِّ  تُ بَِسيَّػػػػػويف  ػػػػػود أتػػػػػت ) العػػػػػراؼ فػػػػػال تناػػػػػها. َخيػْ

( تُ بَِسيَّػدػة ) اليػاء، ونػربط ؿأو  الـ( دع  ملدة )  الالـ(: نربط دُّْلِدِننيَ 
 .قاعجلة الوؿ والثاينعلى  يثنػ ايءدع 

 ىث نث مث  زثدػػػػة سػػػػورة  ػػػػود )  الثػػػػاينأتػػػػت يف ادلوضػػػػع  دلػػػػا -ٛ
 يك ىك مك لك اك يق  ىق يف(: جاء بعػجل ا )  يث
(  يق  ىق يف)  سػػػني( دػػػع  يثدػػػة )  الاػػػني( نػػػربط مل

 .قاعجلة ادلوافسة واجملاورة( على  مل)  سنيدع 
 ( وردت يف ختاـ آءيت  ود والعنكبوت.مل يك ىك مك لك) -ٜ

ػػػٌر لَّ  َذِلُكػػػهْ  ) اضػػػبط دواضػػػع / ٕٕ٘ٓسػػػلاؿ رقػػػه   ( دُّػػػْلِدِننيَ ُكػػػْه ِإف ُكنػػػُته َخيػْ



 ٙٚ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.(تَػْعَلُموفَ  َخيػٌْر لَُّكْه ِإف ُكنُتهْ  َذِلُكهْ )
ػػػٌر لَُّكػػػْه ِإف ُكنػػػُته  َذِلُكػػػهْ )  / ٕٕ٘ٓاجلػػػواب رقػػػه  يف السػػػرآف  الو يػػػجلة(  دُّػػػْلِدِننيَ َخيػْ

 َخيػٌْر لَُّكهْ  َذِلُكهْ ( الالاؿ الاابق، وأدا ) ٘ٛب ا الصيغة ُت ذكر ا يف آءة العراؼ )
 –الصػف  –العنكبػوت  –يف الاػور ) التوبػة  أربػع دػرات( فػوردت  تَػْعَلُموفَ  ِإف ُكنُتهْ 

انفػػػروا دػػػع إبػػػرا يه وجا ػػػجلوا صػػػفا ءػػػـو : ) ابجلملػػػة اانشػػػائية ونضػػػبطها العنكبػػػوت (
(  دػػع إبػػرا يه( التوبػػة، ودعػػىن ) ىل مل خل( أي ) انفػػروا( ودعػػىن ) اجلمعػػة 
(  خب ( أي )  ػػػجلوا صػػػفاوجا( العنكبػػػوت، ودعػػػىن ) جن يم ىم ممأي )

 -:( آءة صالة اجلمعة سورة اجلمعة ءـو اجلمعةوصفا أي سورة الصف، ودعىن ) 

 جن يمىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ  جه ين ىن من خن حن

 يه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم ٱُّٱ -ٕ
 .امعٌكبِت َّ حي جي

 جح مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ ُّٱ -ٖ
 .الصف َّ  جخ مح

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 .اجلىعة َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن

َكْيػػػَف َكػػػاَف َعاِقبَػػػُة  فَػػػانظُرْ  -  َوانظُػػػُرواْ  ) اضػػػبط دواضػػػع / ٕٕٙٓسػػػلاؿ رقػػػه 
 ؟.( اْلُمْفِاجِلءةَ 

 -ادلواضع كما ءلي: / ٕٕٙٓاجلواب رقه 

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ -ٔ
  جت هبمب خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ يي
 .األعراف َّ مث هت مت خت حت

 جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٚٚ 

 .األعراف َّ  حف جف مغ جغ مع
 جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 .انلىل َّ خن حن
  الضبط /

 ثف، ابقػػػي ادلواضػػػع ) الو يػػػجلالعػػػراؼ و ػػػو  أوؿيف واجلمػػػع  ابلػػػواو(  جت) -ٔ
فأتت  فاءراد فيها ف(، كلمة إ جعوابافراد )  ابلفاءالعراؼ والنم  ( أتت 

 فاجعلها عالدة لك. ابلفاء( جع)
 الػػواوات( يف نفػػس اةءػػة فػػاربط بػػني  هئ( سػػبستها )  جتيف دوضػػع )  -ٕ

 مض( سػبسها الظلػػه: )   ممعلػى قاعػجلة ادلوافسػػة واجملػاورة، ويف دواضػػع )
 ( يف النم .حم جم، و )الثاين( العراؼ ادلوضع  حط

 ؟.( َفاْصِبُواْ  ) كه درة وردت كلمة / ٕٕٚٓسلاؿ رقه 
 -:(الطور – العراؼلاور )يف ا در ف(  َفاْصِبُواْ  ) وردت / ٕٕٚٓاجلواب رقه 

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خص

 .امطِر َّ جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم  ىم مم ٱُّٱ -ٕ
نَػنَػػػػػاَ ػػػػػ َّ ََيُْكػػػػػَه اّلُ  ) دواضػػػػػعاضػػػػػبط  / ٕٕٛٓسػػػػػلاؿ رقػػػػػه  ػػػػػُر  بَػيػْ َوُ ػػػػػَو َخيػْ

 ؟.( اِكِمنيَ َ  َّ ََيُْكَه اّلُ َوُ َو َخيػُْر احلَْ  - احْلَاِكِمنيَ 
 -ادلواضع  ي: / ٕٕٛٓاجلواب رقه 

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ٱُّٱ -ٔ
مض حض جض مص خص  .األعراف َّ  مع جع مظ حط خض

 .يِنس َّ ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /



 ٛٚ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 للاػورة الػزايدة قاعػجلةعلػى  ونضػبطها(  خضجاءت يف العػراؼ بػزايدة كلمػة )  -ٔ
 .الطوؿ

 دة الاورة. أخر آءة، ودوضع ءونس الثادةء دوضع العراؼ أخر آءة دة اجلز  -ٕ
ُر احْلَاِكِمنيَ )  مالحظة / يف سورة ءوسف اةءة  دوضع ثلع( وردت يف  َوُ َو َخيػْ

 يي ىي مي خي حي جي  يهىه مه جه ين ىن ُّٱ(: ٓٛ)

 زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 .َّ زث  رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب

زاب وأرابع اجلػػػػػزء  ػػػػػاايت أ ػػػػػوأخػػػػػ ا فيمػػػػػا ءلػػػػػي جػػػػػجلوؿ لضػػػػػبط بػػػػػجلاايت و 
 -:الثادة

من
 الثا

جلزء
ا

 

ح 
ٔ 

 ٜٕ ب
  َجنَّاٍت مَّْعُروَشاتٍ وَ  َدار السَّاَلمِ  يف  َمآلِئَكةٌ 

 ُقْل تـََعاَلْواْ 

 ٖٓ ىـ
ُقْل َىُلمَّ  َمْن َِلْ يـَتَِّبُعو َقْد َخِسرَ  ِصَراُط رَبَِّك ُمْسَتِقيمَوَىَذا 

 ِئفَ َجَعَلُكْم َخالَ  َوُىَو الَِّذي ُشَهَداءُكمُ 

ح 
ٕ 

 ِإَى َعاد ُصرَِفت اَي َبيِن آَدمَ  افرَ عْ األَ  ٖٔ ب

 ٕٖ ىـ
نَـُهَما ِحَجابٌ  َفرِيًقا َىَدر َناهُ  َوبـَيـْ   َفَكذَّبُوُه فََأجَنيـْ

نُكْم آَمُنواْ وَ   طَآئَِفٌة مِّ

 بداية وهناية االحزاب
  افِ رَ عْ األَ  ُكْم َخالَِئفَ نا َجَعل َوَلْو أَنَـَّنا 

 مْ كُ نْ ٌة مِ طَآئِفَ ألَمنت 
 

( أي   ػػ، ودعػىن ) الربػع بجلاءة( أي  ب، ودعىن ) ال زاب( أي  ٕحو  ٔح)  دعىن
 . اءة الربع

 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘ٚ 

 
 
 
 
 
 

 (درءجل ابرا يه ادلوصلي  ) الا ة العلمية للشيخ
طالب يف  أ و  ٕٜٜٔاالسالـ سنة  ت.. اعتنس درءجل بة ديت بطرس ابرا يه اَسي

ابو  -سامل ادلوىل طرءق العله بجلاءة دع الشيخ  تبجلأكلية الرتبية قاه علـو احلياة .. و 
جرودية واة -ودصطلح احلجلءع  -على ءجلءه العسيجلة  ت يع تعلم"-  عبجل الرزة

خ أ)  الشيخ ضياءعلى ءجل  الجلراسة تملأكمث  -السراف   كاـ التجوءجل وتالوةأو  -
ة يف الفسه فيه دروس دتنوع تخ أنرتنت و ال أت التعله دةالشيخ سامل ( وبعجل ا بجل

ممت  فظه يف سنة أ.. مث بجلأت حبفظ السراف الكرمي و صوله وفسه الجلعوة والتزكيةأو 
ا فظ السراف كما رفظ الفارة دع درءجل َسيتها ) أءسة للحفظ شهر. ويل طر أومثانية 
( وقجل ضمنتها يف كتاب، واشتغلت يف ضبط ادلتشابات اللفظية ويل صفحة ابرا يه 

( ويل كتاب يف  التساف بضبط دتشابات السرآف ابلفهه والتجلبراعلى الفيس اَسها ) 
ءضا أو  (ضبط بجلاايت و اايت أ زاب وأرابع السراف الكرمي ابجلملة االنشائية ) 
طالب عله   ٓٓٚ( وقجل أجزت ب ا الكتب دا ءسارب ضبط دواضع الاجود)

شيخ وال الشيخ سعجلوقرأت السراءات على عجلد دة دشاءخ دة ادلوص  ودنهه ) 
عاصه جزت بسراءة ( مث اكملت السراءات وأُ برواءة  فص االخ   ينجاز أو  صجلءق
و  ا )    عمرو براوءيهأوقراءة   فع براوءيهوقراءة  بة كث  براوءيهوقراءة  براوءيه

ستاذ عمر الاالجازات ُت تصجلءسها دة قب  جلنة دتاصصة دة العلماء االفاض  " 
( والجلكتور زايد عبجل هللا عبجل الصمجل  أبو أْيةعلي ) رشيجل دصطفى والشيخ سامل دمحم 



 ٓٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

يف وزارة الوقاؼ والشلوف الجلءنية اقليه كردستاف  ) والشيخ ززة عبجل الرزة صويف
 واجلزرءة نيةآالسر  ربعوفالرلاز أءضا يف   ( كما أن بعجل اف اجتزت االدتحاف ابدتياز

  .. ىلرزه هللا تعا كتب الشيخ احلصريويف   ورفة الطفاؿ
 
 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٛٔ 



 ٕٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 
 احملتوايت

 ٚ ........................................................................... سورة ادلائدة / اجلزء السابع

 ٚ ............................................. / أءة وردت ) َوالَِّ ءَة َأْشرَُكواْ ( مث اضبطها؟. ٚٓ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٚ ............................................. / أءة وردت ) اَل َءْاَتْكِبُوَف ( مث اضبطها؟. ٛٓ٘ٔسلاؿ رقه 

ُعواْ (؟. ٜٓ٘ٔسلاؿ رقه   ٛ ....................................................... / اضبط دواضع ) َوِإَذا َسَِ

ْدِع (؟. -/ اضبط ) َأْعيُػنَػُهْه  ٓٔ٘ٔسلاؿ رقه   ٜ ...................................... وََّأْعيُػنُػُهْه َتِفيُض ِدَة الجلَّ

 ٓٔ .......................................... َنْطَمُع َأف (؟. -/ اضبط دواضع ) َوَنْطَمُع َأف  ٔٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٓٔ ............................................... َوأََثبَػُهُه (؟. -/ اضبط دواضع ) َفَأَثبَػُهُه  ٕٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٔٔ ................................... َذِلَك َجَزاء اْلُمْحِاِننَي (؟. -/ اضبط دواضع ) َوَذِلَك  ٖٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٔٔ ... َفُكُلواْ شلَّا َرَزَقُكُه اّلُ (؟. -ُكُلواْ شلَّا َرَزَقُكُه اّلُ   -/ اضبط دواضع اةايت التالية: ) وَُكلُواْ شلَّا َرَزَقُكُه اّلُ  ٗٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٕٔ ......................................... / كه درة وردت ) َدَااِكنَي ( يف السرآف الكرمي؟. ٘ٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٘ٔ .......................................... / كه درة وردت ) َأْ ِليُكْه ( يف السرآف الكرمي؟. ٙٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٙٔ .................................... / دا الفرؽ بني ) الّرِْجز ( و ) الرُّْجز ( و) الّرِْجس (؟. ٚٔ٘ٔؿ رقه سلا

 ٕٔ ................................ / كه درة وردت ) ِدْة َعَمِ  الشَّْيطَاِف ( يف السرآف الكرمي؟. ٛٔ٘ٔسلاؿ رقه 

َا ءُرِءجُل  ٜٔ٘ٔسلاؿ رقه  َا ءُرِءجُل (؟. -/ اضبط دواضع ) أَ َّ  ٕٕ .............................................. ِإ َّ

 ٖٕ ............................................. َءُصجلَُّكْه (؟. -/ اضبط دواضع ) َوَءُصجلَُّكْه  ٕٓ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٖٕ .................................................... / كه درة وردت ) َعة ِذْكِر الِّ (؟. ٕٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٕٗ ........................................ / كه درة وردت ) فَػَهْ  أَنُته ( يف السرآف الكرمي؟. ٕٕ٘ٔسلاؿ رقه 

ُتْه ( يف السرآف الكرمي؟. ٖٕ٘ٔسلاؿ رقه   ٕ٘ ....................................... / كه درة وردت ) فَِإف تَػَولَّيػْ

 ٕٙ ....................................... / اضبط دواضع ) لَْيَس َعَلى ( يف السرآف الكرمي؟. ٕٗ٘ٔسلاؿ رقه 

واْ / اضػػبط اةءػػة ) لَػػْيَس َعلَػػى الَّػػِ ءَة آَدنُػػواْ َوَعِملُػػواْ الصَّػػاحِلَاِت ُجنَػػاٌح ِفيَمػػا َطِعُمػػواْ ِإَذا َدػػا اتػََّسػػواْ وَّآَدنُػػ ٕ٘٘ٔسػػلاؿ رقػػه 
 ٕٚ ............... ( دة سورة ادلائجلة؟. ُٖٜمْحِاِننَي َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت مُثَّ اتػََّسواْ وَّآَدُنواْ مُثَّ اتػََّسواْ وََّأْ َاُنواْ َواّلُ َيُِبُّ الْ 

نُكْه ( يف السرآف الكرمي؟. ٕٙ٘ٔسلاؿ رقه   ٕٛ ................................... / كه درة وردت ) َذَوا َعجْلٍؿ دِّ

ـُ ِدْاِكنٍي / اضبط د ٕٚ٘ٔسلاؿ رقه  ـُ َدَااِكني (؟. -واضع ) َطَعا  ٜٕ ................................... َطَعا

 ٜٕ ....................................... / كه درة وردت ) َدَتاًعا لَُّكْه ( يف السرآف الكرمي؟. ٕٛ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٖٓ .......................................... / كه درة وردت ) لِتَػْعَلُمواْ ( يف السرآف الكرمي؟. ٜٕ٘ٔسلاؿ رقه 

/ كيف تضبط اةايت التالية: ) اْعَلُمواْ َأفَّ اّلَ َشجِلءجُل اْلِعَساِب َوَأفَّ اّلَ َغُفوٌر رَِّ يٌه ( ادلائجلة، و ) ِإفَّ  ٖٓ٘ٔسلاؿ رقه 
 ٖٔ ..... ِ يٌه ( يف العراؼ؟.بََّك َسرِءُع اْلِعَساِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِّ يٌه ( النعاـ، و ) ِإفَّ َربََّك َلَارِءُع اْلِعَساِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَّ رَ 

 ٕٖ ....... َوَدا َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي (؟. -ُسوِؿ ِإالَّ اْلَباَلُغ / اضبط دواضع ) دَّا َعَلى الرَّ  ٖٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٖٖ ..................................... / كه درة وردت ) َوَلْو َأْعَجَبَك ( يف السرآف الكرمي؟. ٕٖ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٖٖ .......................... / كه درة وردت ) فَاتػَُّسواْ اّلَ اَي أُْويل الَْلَباِب ( يف السرآف الكرمي؟. ٖٖ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٖٗ ....................................../ كه درة وردت ) َدا َجَعَ  اّلُ ( يف السرآف الكرمي؟. ٖٗ٘ٔسلاؿ رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖ٘ٛ 

 ٖ٘ ............................. / أءة وردت ) ءَػْفتَػُروَف َعَلى الِّ اْلَكِ َب ( يف السرآف الكرمي؟. ٖ٘٘ٔسلاؿ رقه 

 ٖ٘ ................................ َف ( يف السرآف الكرمي؟./ كه درة وردت ) َأْكثَػُرُ ْه اَل ءَػْعِسُلو  ٖٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٖٙ ............ / اضبط دواضع ) فَػيُػنَػبُِّئُكه ِبَا ُكنُتْه تَػْعَمُلوَف ( و ) مُثَّ ءُػنَػبُِّئُكه ِبَا ُكنُتْه تَػْعَمُلوَف (؟. ٖٚ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٖٚ ................................... / كه درة وردت ) َأَ جلَُكُه اْلَمْوُت ( يف السرآف الكرمي؟. ٖٛ٘ٔسلاؿ رقه 

ػُتْه اَل َنْشػرَتِي بِػػِه مَثَنًػا َولَػْو َكػافَ  ٜٖ٘ٔسػلاؿ رقػه  َذا قػُػْرَ  َواَل َنْكػُتُه َشػػَهاَدَة الِّ ِإ َّ ِإًذا  / اضػبط ) فَػيُػْسِاػَماِف اِبلِّ ِإِف اْرتَػبػْ
ِمػَة الظَّػاِلِمنَي ( يف سػورة ادلائػػجلة؟.لَِّمػَة اةمثِػنَي ( و ) فَػيُػْسِاػَماِف اِبلِّ َلَشػَهاَدتُػَنا َأَ ػقُّ ِدػة َشػَهاَدهِتَِما َوَدػا اْعتَػجَلءْػَنا ِإ َّ ِإًذا لَّ 

 .................................................................................................... ٗٓ 

ُتْه ( يف السرآف الكرمي؟. ٓٗ٘ٔسلاؿ رقه   ٕٗ ........................................ / كه درة وردت ) ِإِف اْرتَػبػْ

 ٖٗ ..................................... / أءة وردت ) َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَ  ( يف السرآف الكرمي؟. ٔٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٗٗ ........................................... / كه درة وردت ) ِإ َّ ِإًذا ( يف السرآف الكرمي؟. ٕٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٘ٗ ....................................... / كه درة وردت ) َذِلَك أَْدَن ( يف السرآف الكرمي؟. ٖٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٙٗ ......................................... / كه درة وردت ) َأف أَيُْتواْ ( يف السرآف الكرمي؟. ٗٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٙٗ ......................................... / أءة وردت ) فَػيَػُسوُؿ َداَذا ( يف السرآف الكرمي؟. ٘ٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٚٗ .......................................... / أءة وردت ) اَل ِعْلَه َلَنا ( يف السرآف الكرمي؟. ٙٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٚٗ ................................................... / اضبط دواضع ) َعالَّـُ اْلُغُيوِب (؟. ٚٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٛٗ ..................................... / كه درة وردت ) َعَلْيَك َوَعَلى ( يف السرآف الكرمي؟. ٛٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٛٗ ................................. / كه درة وردت ) فَػَساَؿ الَِّ ءَة َكَفُرواْ ( يف السرآف الكرمي؟. ٜٗ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٜٗ ............................... / أءة وردت ) ِإْف َ َ ا ِإالَّ ِسْحٌر دُِّبنٌي ( يف السرآف الكرمي؟. ٓ٘٘ٔسلاؿ رقه 

 ٓ٘ ................................ ف الكرمي؟./ كه درة وردت ) اَي ِعيَاى اْبَة َدْرمَيَ ( يف السرآ ٔ٘٘ٔسلاؿ رقه 

 ٗ٘ ........................................... / كه درة وردت ) َأف َقجْل ( يف السرآف الكرمي؟. ٕ٘٘ٔسلاؿ رقه 

َة الشَّاِ جِلءَة ( يف السر  ٖ٘٘ٔسلاؿ رقه   ٗ٘ .................................... آف الكرمي؟./ كه درة وردت ) دِّ

 ٘٘ ................ احلََْوارِءُّوَف ( اليت وردت يف سورة ادلائجلة؟. –/ كيف تضبط كلميت ) احلََْوارِءِّنَي  ٗ٘٘ٔسلاؿ رقه 

ُر الرَّازِِقنَي ( يف السرآف الكرمي؟./ كه  ٘٘٘ٔسلاؿ رقه   ٘٘ ..................................... درة وردت ) َخيػْ

 ٙ٘ ..................................................... / اضبط دواضع ) قَاَؿ اّلُ ِإيّنِ (؟. ٙ٘٘ٔسلاؿ رقه 

 ٚ٘ ............................................ ضع ) ِإذَلنَْيِ ( يف السرآف الكرمي؟./ اضبط دوا ٚ٘٘ٔسلاؿ رقه 

 ٚ٘ .................................... / كه درة وردت ) َقاَؿ ُسْبَحاَنَك ( يف السرآف الكرمي؟. ٛ٘٘ٔسلاؿ رقه 

 ٛ٘ .................................. ضع ) َدا َءُكوُف يل َأْف ( يف السرآف الكرمي؟./ اضبط دوا ٜ٘٘ٔسلاؿ رقه 

 ٜ٘ ....................................... / كه درة وردت ) َدا َلْيَس يل ( يف السرآف الكرمي؟. ٓٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٜ٘ ............................................ ءة وردت ) تَػْعَلُه َدا ( يف السرآف الكرمي؟./ أ ٔٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٓٙ ......................................... / كه درة وردت ) َواَل َأْعَلُه ( يف السرآف الكرمي؟. ٕٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٓٙ .................................... رة وردت ) َأِف اْعُبجُلواْ اّلَ ( يف السرآف الكرمي؟./ كه د ٖٙ٘ٔسلاؿ رقه 

ػػَي ِإلَػػػَهنْيِ ِدػػة ُدوِف الِّ  ٗٙ٘ٔسػػلاؿ رقػػه  ػػُ وين َوأُدِّ َِّْ ( ٙٔٔ) / ) َوِإْذ قَػػاَؿ اّلُ اَي ِعيَاػػى ابْػػَة َدػػْرمَيَ أَأَنػػَت قُلػػَت لِلنَّػػاِس ا
 ٔٙ ......................... ادلائجلة ( هللا تعاىل ءعرؼ إف كاف عياى قجل قاؿ   ا الكالـ أـ ال فما داللة الالاؿ؟.

بْػُهْه فَػػِإنػَُّهْه ِعبَػػاُدَؾ َوِإفْ  ٘ٙ٘ٔسػلاؿ رقػػه  تَػْغِفػػْر ذَلُػػْه فَِإنَّػػَك أَنْػػَت  / دػػا داللػػة إسػػتاجلاـ العزءػػز احلكػػيه يف اةءػة ) ِإْف تُػَعػػ ِّ
 ٕٙ ..................................................... ( ادلائجلة ( وليس الغفور الر يه؟.ٛٔٔاْلَعزِءُز احلَِْكيُه )

ٍء َوالِّ َعَلػػى ُكػػ ِّ َشػػيْ  -/ اضػػبط دواضػػع ) َوُ ػػَو َعَلػػى ُكػػ ِّ َشػػْيٍء قَػػجِلءٌر ( ) َوُ ػػَو  ٙٙ٘ٔسػػلاؿ رقػػه 



 ٗٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٙٙ .......................................................... وَِكيٌ  ( ) َوُ َو َعَلى ُك ِّ َشْيٍء َشِهيجٌل (؟.

 ٛٙ .......................................................................... سورة األنعام / اجلزء السابع

 ٛٙ ..................................................................... -بداايت األرابع لسورة األنعام:

 ٜٙ .................................................................. -ضبط بداايت أرابع سورة األنعام:

 ٜٙ ..... / اضبط ) الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ( بكار التاء وفتح الراء )الظُُّلَماُت َوالنُّوُر( بضه التاء والراء؟. ٚٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٜٙ .................... / اذكر ادلواضع اليت وردت فيها ) الَِّ ءَة َكَفُرواْ ِبَربِِّه ( يف السرآف الكرمي؟. ٛٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٓٚ ......................................... ْعجِلُلوَف ( يف السرآف الكرمي؟./ كه درة وردت ) ءػَ  ٜٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٔٚ ................................. / اضبط دواضع ) ُ َو الَِّ ي َخَلَسُكه ( ودا جاء بعجل ا؟. ٓٚ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٕٚ ........................................... ) َمْتَػُروَف ( يف السرآف الكرمي؟./ كه درة وردت  ٔٚ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٕٚ ............................................ / أءة وردت ) َوُ َو اّلُ ( يف السرآف الكرمي؟. ٕٚ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٕٚ ......................... ْعَلُه َدا َتْكِاُبوَف ( و ) َوءَػْعَلُه َدا َتْكُتُموَف (؟./ اضبط دواضع ) َوءػَ  ٖٚ٘ٔسلاؿ رقه 

َهػا ُدْعِرِضػنَي ( ودػا جػاء  ٗٚ٘ٔسلاؿ رقه  ِػْه ِإالَّ َكػانُوا َعنػْ ػْة آاَيِت َربِّ ػْة آءَػٍة دِّ / اضبط دواضػع ) َوَدػا أَتْتِػيِهه دِّ
 ٖٚ ............................................................................................ بعجل ا؟.

بُواْ اِبحْلَػػقِّ َلمَّػػػا َجػػاءُ ْه َفَاػػْوَؼ أَيْتِػػيِهْه أَنبَػػاء َدػػا َكػػانُواْ بِػػِه َءْاػػػتَػْهِزُؤوَف  ٘ٚ٘ٔسػػلاؿ رقػػه  ( ٘/ كػػه دػػرة وردت ) فَػَسػػجْل َكػػ َّ
 ٗٚ ...................................( الشعراء؟.ٙاء َدا َكانُوا ِبِه َءْاتَػْهزُِئوف النعاـ، و ) فَػَسجْل َك َّبُوا َفَاَيْأتِيِهْه أَنبَ 

ػة قَػػْرٍف ( ) ِدػَة اْلُسػُروِف  ٙٚ٘ٔسلاؿ رقه  ػَة اْلُسػُروِف ( ) قَػػْبِلِهه دِّ / اضبط دواضع ) ِدة قَػْبِلِهه دِّة قَػػْرٍف ( ) ِدػة قَػػْبِلِهه دِّ
لَ  َة اْلُسُروِف (؟.( ) قَػبػْ َة اْلُسُروِف ( ) ِدة قَػْبِلِه دِّ  ٘ٚ ........................................................ ُهه دِّ

 ٛٚ ........... / اضبط دواضع ) دَّكَّنَّاُ ْه يف اَلْرِض ( ) َدكَّنَّاُكْه يف اَلْرِض ( يف السرآف الكرمي؟. ٚٚ٘ٔسلاؿ رقه 

جْلَراًرا ( يف السرآف الكرمي؟. ٛٚ٘ٔسلاؿ رقه  جْلَراًرا ( ) الاََّماء َعَلْيُكه دِّ  ٜٚ ....... / اضبط دواضع ) الاََّماء َعَلْيِهه دِّ

ََْػرِي ِدػة َرْػِتِهْه اَلنْػَهػاُر / اضبط دواضع ) اَلنْػهَ  ٜٚ٘ٔسلاؿ رقه  ََْػرِي ِدػة َرْػيِت ( )  ََْرِي ِدة َرْػِتِهْه ( ) اَلنْػَهػاُر  اُر 
ََْرِي َرْتَػَها اَلنْػَهاُر ( يف السرآف الكرمي؟.  ( ) ............................................................. ٛٓ 

 ٖٛ ....................................... َلْكَناُ ه ( يف السرآف الكرمي؟./ كه درة وردت ) َفَأ ْ  ٓٛ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٗٛ ... قُػُرو ً آَخرِءَة ( يف السرآف الكرمي؟. -مُثَّ أَْنَشْأَ  ِدة بَػْعجِلِ ْه قَػْرً   –/ اضبط دواضع ) َوأَْنَشْأَ   ٔٛ٘ٔسلاؿ رقه 

/ اضػػبط دواضػػع ) ِإْف َ ػػَ ا ِإالَّ ِسػػْحٌر دُّبِػػنٌي ( ) ِإْف َ ػػَ آ ِإالَّ َأَسػػاِطُ  اَلوَّلِػػنَي ( الػػيت وردت يف سػػورة  ٕٛ٘ٔسػػلاؿ رقػػه 
 ٗٛ ............................................................................................ النعاـ؟.

 ٘ٛ ...................................... ِإلَْيه (؟. -نُػّزَِؿ َعَلْيِه  -ضع ) َلْوال أُنزَِؿ / اضبط دوا ٖٛ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٜٓ ..................................... / كه درة وردت ) لَُّسِضَي الْدُر ( يف السرآف الكرمي؟. ٗٛ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٜٔ ......../ اضبط اةءتني ادلتتاليتني ) َوَلْو أَنَزْلَنا َدَلًكا ( ) َوَلْو َجَعْلَناُا َدَلًكا ( دة سورة النعاـ؟. ٘ٛ٘ٔ سلاؿ رقه

َعْلَناُا ( يف السرآف الكرمي؟. ٙٛ٘ٔسلاؿ رقه   ٖٜ .......................................... / كه درة وردت ) جلََّ

 ٜٗ .................... / اضبط دواضع ) َوَلَسجِل اْستُػْهزِىَء ِبُرُسٍ  دِّة قَػْبِلَك ( يف السرآف الكرمي؟. ٚٛ٘ٔسلاؿ رقه 

ْرِض مُثَّ انظُػػػُرواْ َكْيػػَف( )قُػػػْ  ِسػػ ُواْ يف اَلْرِض فَػػػاْنظُُرواْ َكْيػػػَف( يف / اضػػبط دواضػػػع )قُػػْ  ِسػػػ ُواْ يف الَ  ٛٛ٘ٔسػػلاؿ رقػػػه 
 ٜٙ ...................................................................................... السرآف الكرمي؟.

الرَّْزَػَة ( يف سػورة النعػاـ؟. / اضػبط دواضػع ) َكتَػَب َعلَػى نَػْفِاػِه الرَّْزَػَة ( )َكتَػَب َربُُّكػْه َعلَػى نَػْفِاػهِ  ٜٛ٘ٔسػلاؿ رقػه 
 .................................................................................................... ٜٛ 

 ٜٜ .. / اضبط دواضع ) الَِّ ءَة َخِاُرواْ أَنُفَاُهْه فَػُهْه اَل ءُػْلِدُنوَف ( يف سورة النعاـ ودا جاء بعجل ا؟. ٜٓ٘ٔسلاؿ رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٛ٘ 

 ٜٜ ................................ / كه درة وردت ) َوُ َو الاَِّميُع اْلَعِليُه ( يف السرآف الكرمي؟. ٜٔ٘ٔسلاؿ رقه 

َر الِّ ( يف النعاـ؟. ٕٜ٘ٔسلاؿ رقه   ٓٓٔ ......................................... / اضبط دواضع ) ُقْ  َأَغيػْ

 ٔٓٔ .......................... فَاِطُر ( يف السرآف الكرمي؟. –فَاِطَر  –/ اضبط دواضع ) فَاِطِر  ٖٜ٘ٔسلاؿ رقه 

َ أُِدْرُت َأْف ( يف السرآف الكرمي؟ ٜٗ٘ٔسلاؿ رقه   ٖٓٔ ................................./ كه درة وردت ) ُقْ  ِإيّنِ

 ٖٓٔ ....................................... / اضبط دواضع ) َأوََّؿ َدْة ( يف السرآف الكرمي؟. ٜ٘٘ٔسلاؿ رقه 

 ٗٓٔ ......................... نَي ( يف السرآف الكرمي؟./ كه درة وردت ) َواَل َتُكوَنةَّ ِدَة اْلُمْشرِكَ  ٜٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٗٓٔ ................... ِإيّنِ َأَخاُؼ َأْف ( يف السرآف الكرمي؟. -/ اضبط دواضع ) ِإيّنِ َأَخاُؼ ِإفْ  ٜٚ٘ٔسلاؿ رقه 

يٍط (  ٜٛ٘ٔسلاؿ رقه  / اضبط دواضع ) َعَ اَب ءَػْوـٍ َعِظيٍه ( )َعَ اَب ءَػْوـٍ َكِبٍ ( ) َعَ اَب ءَػْوـٍ أَلِيٍه ( ) َعَ اَب ءَػْوـٍ زلُِّ
 ٙٓٔ ............................................ ) َعَ اُب ءَػْوـٍ َعِسيٍه ( ) َعَ اُب ءَػْوـِ الظُّلَِّة ( يف السرآف الكرمي؟.

 / اضبط دواضع ) َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبنُي ( ) َذِلَك ُ َو اْلَفْوُز اْلُمِبنُي ( ) َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبُ  ( يف السرآف ٜٜ٘ٔسلاؿ رقه 
 ٛٓٔ .......................................................................................... الكرمي؟.

 ٓٔٔ ................................... ( ءونس؟.ٚٓٔ) -نعاـ ( الٚٔ/ اضبط اةايت: ) ٓٓٙٔسلاؿ رقه 

 ٔٔٔ ........... / اضبط دوضعي ) َوُ َو اْلَساِ ُر فَػْوَؽ ِعَباِدِا ( يف سورة النعاـ ودا جاء بعجلمها؟. ٔٓٙٔسلاؿ رقه 

 ٔٔٔ ........... / أءة وردت ) َوُ َو احلَِْكيُه اخْلَِبُ  ( و ) َوُ َو احلَِْكيُه اْلَعِليُه ( يف السرآف الكرمي؟. ٕٓٙٔسلاؿ رقه 

َنُكْه ( أو أت ٖٓٙٔسلاؿ رقه   ٕٔٔ .......... خرت؟./ اضبط ادلواضع اليت تسجلدت با ) الشهادة ( على ) بِْيِ  َوبَػيػْ

 ٖٔٔ ......................................... / كه درة وردت ) أَئِنَُّكْه ( يف السرآف الكرمي؟. ٗٓٙٔسلاؿ رقه 

َا ُ َو ِإَلٌه َواِ جٌل  ٘ٓٙٔسلاؿ رقه   ٗٔٔ ................................... ا ُ َو ِإَلٌه َواِ جٌل (؟.أَ ََّ  -/ اضبط ) ِإ َّ

َّا تػَ  ٙٓٙٔسلاؿ رقه  ََُْرُدوَف ( ) بَػَراء شلِّ َّا  َّا تَػْعَمُلوَف( ) بَرِيٌء شلِّ َّا ُتْشرُِكوَف ( )بَرِيٌء شلِّ ْعُبجُلوَف ( / اضبط دواضع ) بَرِيٌء شلِّ
 ٗٔٔ .................................................................................. لكرمي؟.يف السرآف ا

وَف ( يف / اضبط دواضع ) ِإنَّهُ اَل ءُػْفِلُح الظَّاِلُموَف ( ) ِإنَّهُ اَل ءُػْفِلُح اْلُمْجرُِدوَف ( ) ِإنَّهُ اَل ءُػْفِلُح اْلَكاِفرُ  ٚٓٙٔسلاؿ رقه 
 ٙٔٔ .................................................................................... السرآف الكرمي؟.

 ٜٔٔ ................................. / اضبط دواضع ) َوءَػْوـَ ضَلُْشُرُ ْه ( ) َوءَػْوـَ َِيُْشُرُ ْه (؟. ٛٓٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٓٔ ................... اِءَي ( يف السرآف الكرمي؟./ اضبط دواضع ) أَْءَة ُشرََككؤُُكُه ( ) أَْءَة ُشرَكَ  ٜٓٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٔٔ .......................................... / كه درة وردت ) مُثَّ ملَْ ( يف السرآف الكرمي؟. ٓٔٙٔسلاؿ رقه 

ُهه دَّا َكانُواْ ءَػْفتَػُروَف ( يف السرآف الكرمي؟./ كه درة وردت ) َوَض َّ عَ  ٔٔٙٔسلاؿ رقه   ٕٕٔ ......................نػْ

ُهه دَّػة َءْاػػَتِمُعوَف ِإَلْيػػَك ( يف السػػرآف الكػػرمي؟. ٕٔٙٔسػلاؿ رقػػه  ُهه دَّػػة َءْاػػَتِمُع ِإَلْيػػَك ( ) َوِدػػنػْ / اضػػبط دواضػػع ) َوِدػنػْ
 .................................................................................................. ٕٖٔ 

ًرا (؟. -/ اضبط دواضع ) َوَجَعْلَنا  ٖٔٙٔسلاؿ رقه   ٕٗٔ ........ َجَعْلَنا َعَلى قُػُلوِبِْه َأِكنًَّة َأف ءَػْفَسُهوُا َويف آَذاِ ِْه َوقػْ

 ٕٙٔ ....................................... / كه درة وردت ) َوِإف ءَػَرْواْ ( يف السرآف الكرمي؟. ٗٔٙٔسلاؿ رقه 

/ اضبط دواضػع ) َ ػ َّ ِإَذا َجػكُءوَؾ ( ) َ ػ َّ ِإَذا َجػاُءو ( ) َ ػ َّ ِإَذا َجاُءوَ ػا ( يف السػرآف الكػرمي؟. ٘ٔٙٔسلاؿ رقه 
 .................................................................................................. ٕٔٙ 

 ٕٚٔ ...................................... / كه درة وردت ) جُيَاِدُلوَنَك ( يف السرآف الكرمي؟. ٙٔٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٛٔ .................................... َوءَػُسوُؿ الَِّ ءَة َكَفُرواْ (؟. -/ اضبط دواضع ) ءَػُسوُؿ  ٚٔٙٔسلاؿ رقه 

 ٜٕٔ ..................................... / اضبط دواضع ) ِإْف َ َ آ ِإالَّ َأَساِطُ  اَلوَِّلنَي (؟. ٚٔٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٔٔ ........................ ( ) ءُػْهِلُكوَف أَنُفَاُهْه (؟. / اضبط دواضع ) ءُػْهِلُكوَف ِإالَّ أَنُفَاُههْ  ٛٔٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٔ ..................................................... / اضبط دواضع ) َوَلْو تَػَرَى (؟. ٜٔٙٔسلاؿ رقه 



 ٙٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

تَػنَ  ٕٓٙٔسلاؿ رقه   ٖٖٔ .................................. ا ( ودا جاء بعجل ا؟./ اضبط دواضع الكلمة ) اَي َليػْ

 ٖٗٔ ................................................... / اضبط دواضع الكلمة ) نُػَردُّ (؟. ٕٔٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٗٔ ......................................................./ أءة وردت ) آِباَيِت َربَِّنا (؟. ٕٔٙٔسلاؿ رقه 

 ٖ٘ٔ ........................................... / اضبط دواضع ) َوَنُكوَف ِدَة اْلُمْلِدِننَي (؟. ٕٕٙٔسلاؿ رقه 

 ٖ٘ٔ ................................................ َوَبجَلا ذَلُه (؟. -/ اضبط دواضع ) َبجَلا  ٖٕٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٙٔ ................................................../ اضبط دواضع ) ِلَما نُػُهواْ َعْنُه (؟. ٕٗٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٚٔ ............................................... / اضبط دواضع ) َوِإنػَُّهْه َلَكاِذبُوَف (؟. ٕ٘ٙٔسلاؿ رقه 

نْػَيا ( النعػػػاـ، ) ٕٙٙٔسػػػلاؿ رقػػػه  نْػَيا َ ُػػػوُت َوضَلْيَػػػا/ اضػػػبط دواضػػػع ) ِإْف ِ ػػػَي ِإالَّ َ َياتُػنَػػػا الػػػجلُّ ( ِإْف ِ ػػػَي ِإالَّ َ َياتُػنَػػػا الػػػجلُّ
نْػَيا َ ُوُت َوضَلَْيا َوَدا ءُػْهِلُكَنا إِ ادللدنوف، و )  ْ ر َدا ِ َي ِإالَّ َ َياتُػَنا الجلُّ  ٖٚٔ ................................(؟.الَّ الجلَّ

 ٓٗٔ .... / أءة وردت ) أََلْيَس َ َ ا اِبحلَْقِّ قَاُلواْ بَػَلى َوَربَِّنا َقاَؿ َفُ وُقواْ الَعَ اَب ِبَا ُكنُتْه َتْكُفُروَف (؟. ٕٚٙٔسلاؿ رقه 

 ٔٗٔ ..................................................... / كه درة وردت ) قَاُلواْ بَػَلى (؟. ٕٛٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٗٔ ............................... َقجْل َخِاروا(؟. -فسجل َخِاَر  -/ اضبط دواضع )َقجْل َخِارَ  ٜٕٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٗٔ .............................................. / اضبط دواضع ) َ  َّ ِإَذا َجاءتْػُهه (؟. ٖٓٙٔسلاؿ رقه 

 ٗٗٔ .................................................. / اضبط دواضع ) الاَّاَعُة بَػْغَتًة (؟. ٖٔٙٔسلاؿ رقه 

 ٚٗٔ ..................................................... / كه درة وردت ) َدا فَػرَّْطَنا (؟. ٕٖٙٔاؿ رقه سل 

/ ءلتػبس علػى بعػض االخػوة احلفػاظ دواضػع ) َأاَل َسػاء َدػا ءَػِزُروَف ( و ) َسػاء َدػا ََيُْكُمػوَف ( و ) َأاَل  ٖٖٙٔسلاؿ رقه 
 ٛٗٔ ................................... يت ) َأاَل ( ود  تكوف غ  دوجودة، اضبطها؟.َساء َدا ََيُْكُموَف ( د  أت

 ٓ٘ٔ ........................... / أءة تسجلـ ) اللعب ( على ) اللهو ( وابلعكس، اضبطهما؟. ٖٗٙٔسلاؿ رقه 

ػػٌر لِّلَّػػ ِ /  ٖ٘ٙٔسػػلاؿ رقػػه  اُر اةِخػػَرُة َخيػْ ػػٌر لِّلَّػػِ ءَة ءَػتػَُّسػػوَف أَفَػػاَل تَػْعِسلُػػوَف ( ) َوالػػجلَّ اُر اةِخػػَرُة َخيػْ ءَة اضػػبط دواضػػع ) َوَللػػجلَّ
ػػٌر لِّلَّػػػِ ءَة اتػََّسػػواْ أَفَػػػاَل تَػْعِسلُػػوَف ( ) َولَػػػجَلاُر اةِخػػرَ  اُر اةِخػػػَرُة َخيػْ ػػػٌر َولَػػِنْعَه َداُر اْلُمتَِّسػػػنَي ( )  ةِ ءَػتػَُّسػػوَف أَفَػػاَل تَػْعِسلُػػػوَف ( ) َولَػػجلَّ َخيػْ

ٌر لِّلَِّ ءَة آَدُنواْ وََكانُواْ ءَػتػَُّسوَف (؟.  ٗ٘ٔ ....................................................... َوَلَْجُر اةِخَرِة َخيػْ

 ٙ٘ٔ .......................................... َوَلَسجْل نَػْعَلُه (؟. -/ اضبط دواضع ) َقجْل نَػْعَلُه  ٖٙٙٔسلاؿ رقه 

 / اضبط دواضع ) آِباَيِت الِّ جَيَْحجُلوَف ( ) جَيَْحجُلوَف آِباَيِت الَِّ ( ) آِباَيتَِنا جَيَْحجُلوَف ( ) أََفِبِنْعَمِة الِّ  ٖٚٙٔسلاؿ رقه 
 ٙ٘ٔ ...................................................................................... جَيَْحجُلوَف (؟.

ة قَػْبِلَك(؟. -/ اضبط دواضع )َوَلَسجْل  ٖٛٙٔسلاؿ رقه  َبْت ُرُسٌ  دِّ  ٛ٘ٔ ............................... فَػَسجْل ُك ِّ

 ٛ٘ٔ ................................... َجاءُ ْه َنْصُرَ  (؟. -/ اضبط دواضع ) أََ ُ ْه َنْصُرَ   ٜٖٙٔسلاؿ رقه 

 ٓٙٔ ...................... / اضبط دواضع ) َواَل ُدَبجلَِّؿ ِلَكِلَماِت الِّ ( ) الَّ ُدَبجلِِّؿ ِلَكِلَماِتِه (؟. ٓٗٙٔسلاؿ رقه 

 ٓٙٔ ................................................... بُػَر (؟./ كه درة وردت الكلمة ) كَ  ٔٗٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٙٔ ................................................... / كه درة وردت ) َعَلى اذْلجَُلى (؟. ٕٗٙٔسلاؿ رقه 

ءَة ( )فَػػاَل َتُكػػوَنةَّ ِدػػػَة اجْلَػػاِ ِلنَي( ) فَػػاَل َتُكػػػوَنةَّ َتُكػػة ِدػػػَة اْلُمْمػػرتَِ  –/ اضػػبط دواضػػػع ) فَػػاَل َتُكػػوَنةَّ  ٖٗٙٔسػػلاؿ رقػػه 
 ٖٙٔ ................................................................................. ََِه ًا لِّْلَكاِفرِءَة (؟.

َعثُػُهُه اّلُ (؟. ٗٗٙٔسلاؿ رقه   ٖٙٔ ...................................................... / أءة وردت ) ءَػبػْ

 ٗٙٔ .................................................... / اضبط دواضع ) ُقْ  ِإفَّ اّلَ (؟. ٘ٗٙٔسلاؿ رقه 

 ٘ٙٔ .................................................... / اضبط دواضع ) قَاِدٌر َعَلى (؟. ٙٗٙٔسلاؿ رقه 

 ٘ٙٔ .............................................َدا ِدة َدآبٍَّة (؟. -اضبط دواضع ) َوَدا  / ٚٗٙٔسلاؿ رقه 

 ٙٙٔ ............................................ َأْدثَاَلُكه (؟. -/ اضبط دواضع ) أَْدثَاُلُكه  ٛٗٙٔسلاؿ رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٛٚ 

 ٚٙٔ ...................................... مُثَّ ِإىَل َربُِّكه (؟. -ضع ) مُثَّ ِإىَل َربِِّْه / اضبط دوا ٜٗٙٔسلاؿ رقه 

 ٛٙٔ ............................................... / كه درة وردت الكلمة ) َُيَْشُروَف (؟. ٓ٘ٙٔسلاؿ رقه 

بُواْ آِباَيتَِنا (؟./ اضبط  ٔ٘ٙٔسلاؿ رقه   ٜٙٔ ............................................ دواضع ) َوالَِّ ءَة َك َّ

 ٓٚٔ ..................................................... / أءة وردت ) يف الظُُّلَماِت (؟. ٕ٘ٙٔسلاؿ رقه 

 ٔٚٔ ............................... َوجَيَْعُلُه(؟. –جَيَْعُلُه  –فَػَيْجَعَلهُ  –ْلهُ / اضبط دواضع )جَيْعَ  ٖ٘ٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٚٔ ........................................... / اضبط دواضع ) َعَلى ِصَراٍط دُّْاَتِسيٍه (؟. ٗ٘ٙٔسلاؿ رقه 

 ٗٚٔ ........................................ ُقْ  َأَرأَءْػُتْه (؟. -اضبط دواضع ) ُقْ  َأَرأَءْػُتُكه /  ٘٘ٙٔسلاؿ رقه 

 ٘ٚٔ ...................................................... / اضبط دواضع ) َوتَنَاْوَف (؟. ٙ٘ٙٔسلاؿ رقه 

 ٙٚٔ ................................... ) َلَسجْل َأْرَسْلَنا ِإىَل أَُدٍه دِّة قَػْبِلَك (؟./ اضبط دواضع  ٚ٘ٙٔسلاؿ رقه 

 ٙٚٔ ......................... / دا الفرؽ بني ) ءَػَتَضرَُّعوَف ( النعاـ و ) َءَضرَُّعوَف ( العراؼ؟. ٛ٘ٙٔسلاؿ رقه 

 ٚٚٔ .............................................. / اضبط دواضع ) ِإْذ َجاءُ ْه َلُْسَنا (؟. ٜ٘ٙٔسلاؿ رقه 

 ٛٚٔ ....................................... فَػَسَاْت قُػُلوبُػُهْه (؟. -/ اضبط دواضع ) َقَاْت  ٓٙٙٔسلاؿ رقه 

) َوَزءَّػَة  / اضبط دواضع ) َوَزءََّة ذَلُُه الشَّْيطَاُف َدا َكانُواْ ءَػْعَمُلوَف (  ) َوِإْذ َزءَّػَة ذَلُػُه الشَّػْيطَاُف َأْعَمػاذَلُْه ( ٔٙٙٔسلاؿ رقه 
 ٜٚٔ .......................... وُء َأْعَماذلِِْه (؟.ذَلُُه الشَّْيطَاُف َأْعَماذَلُْه ( ) فَػَزءََّة ذَلُُه الشَّْيطَاُف َأْعَماذَلُْه ( ) زُءَِّة ذَلُْه سُ 

 ٓٛٔ ......................................... / اضبط دواضع ) فَػَلمَّا َنُاواْ َدا ذُكُِّرواْ ِبِه (؟. ٕٙٙٔسلاؿ رقه 

 ٔٛٔ ................................................. ا َعَلْيِهْه (؟./ اضبط دواضع ) فَػَتْحنَ  ٖٙٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٛٔ ..................................................... / اضبط دواضع ) َفرُِ واْ ِبَا (؟. ٗٙٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٛٔ ... ه دُّْبِلُاوَف ( )َفَأَخْ َ ُ ه بَػْغَتًة َوُ ْه اَل َءْشُعُروَف(؟./ اضبط دواضع ) َأَخْ َ ُ ه بَػْغَتًة فَِإَذا  ُ  ٘ٙٙٔسلاؿ رقه 

ْبِلُاوَف / اضبط دواضع ) فَِإَذا ُ ه دُّْبِلُاوَف ( النعاـ، ) ِإَذا ُ ْه ِفيِه ُدْبِلُاوَف ( ادللدنوف، ) َوُ ْه ِفيِه دُ  ٙٙٙٔسلاؿ رقه 
 ٖٛٔ ....................................................................................... ( الزخرؼ؟.

 ٖٛٔ .................................................... َداِبَر ( –/ اضبط دواضع ) َداِبُر  ٚٙٙٔسلاؿ رقه 

 ٗٛٔ ............................................. ََسُْعُكْه (؟. –/ اضبط دواضع ) ََسَْعُكْه  ٛٙٙٔسلاؿ رقه 

 ٘ٛٔ ..................................................../ كه درة وردت ) َوَخَتَه َعَلى (؟. ٜٙٙٔسلاؿ رقه 

ُر الِّ أَيْتِيُكه (؟. ٓٚٙٔسلاؿ رقه   ٘ٛٔ ............................................ / أءة وردت ) دَّْة ِإَلٌه َغيػْ

 ٙٛٔ .................................................... / كه درة وردت ) أَيْتِيُكه ِبِه (؟. ٔٚٙٔسلاؿ رقه 

ُ  اةاَيِت (؟. ٕٚٙٔسلاؿ رقه   ٚٛٔ ....................... / اضبط دواضع اةايت ) ُنَصرُِّؼ اةاَيِت ( )  نَفصِّ

 ٜٙٔ .............................. فَػَهْ  ءُػْهَلُك ِإالَّ اْلَسْوـُ (؟. -/ اضبط دواضع اةايت ) َ  ْ  ٖٚٙٔسلاؿ رقه 

رِءَة َوُدنِ رِءة (؟./ كه درة وردت ) َوَدا نُػْرِسُ  اْلُمْرَسلِ  ٗٚٙٔسلاؿ رقه   ٜٚٔ ......................... نَي ِإالَّ ُدَبشِّ

 ٜٚٔ ................... / اضبط دواضع اةايت ) َفَمْة آَدَة َوَأْصَلَح ( ) َفَمِة اتػََّسى َوَأْصَلَح (؟. ٘ٚٙٔسلاؿ رقه 

/ اضػبط دواضػع اةايت ) اْلَعػَ اُب ِبَػا َكػانُواْ ءَػْفُاػُسوَف ( )اْلَعػَ اِب ِبَػا َكػانُواْ َءْصػجِلُفوَف( ) اْلَعػَ اِب ِبَػػا   ٙٚٙٔسػلاؿ رقػه 
 ٜٛٔ ................................................................................. َكانُواْ ءُػْفِاجُلوَف (؟.

 ٜٜٔ .............. ( دة سورة  ود؟.ٖٔ( دة سورة النعاـ دع اةءة )ٓ٘اةءة )/ كيف تضبط  ٚٚٙٔسلاؿ رقه 

ػا أَتَّبِػُع َدػا ءِػوَ ى  ٛٚٙٔسلاؿ رقه  ِإيَلَّ ( ) / اضبط دواضع ) ِإْف أَتَِّبُع ِإالَّ َدا ءُوَ ى ِإيَلَّ ( ) اتَِّبْع َدا أُوِ َي ِإَلْيَك ( ) ِإ َّ
 ٕٓٓ ............................................................................ َواتَِّبْع َدا ءُوَ ى إِلَْيك (؟.

 ٕٕٓ ............................................... / اضبط دواضع ) ُقْ  َ ْ  َءْاَتِوي (؟. ٜٚٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٕٓ .... أََفالَ تَػتَػَفكَُّروَف ( ) أََفاَل تَػتػَُّسوَف ( ) أََفاَل تَػَت َكَُّروَف ( ) أََفاَل َت َكَُّروَف (؟./ اضبط دواضع )  ٓٛٙٔسلاؿ رقه 



 ٛٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َس ذَلَػا ِدػة ُدوِف الِّ َويلّّ َواَل َشػِفيٌع ) لَػيْ  -/ كيف تضبط اةايت )َلْيَس ذَلُه دِّة ُدونِػِه َويلّّ َواَل َشػِفيٌع(  ٔٛٙٔسلاؿ رقه 
 ٜٕٓ ................................................................................( دة سورة النعاـ؟.

 ٕٓٔ ..................................................... / كه درة وردت ) َلْيَس ذَلُه (؟. ٕٛٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٔٔ .................. / اضبط دواضع ) الَِّ ءَة ءجَْلُعوَف َربػَُّهه اِبْلَغجَلاِة َواْلَعِشيِّ ءُرِءجُلوَف َوْجَهُه (؟. ٖٛٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٔٔ ......................................... / كه درة وردت ) ِدْة ِ َااِبِه دِّة َشْيٍء (؟. ٗٛٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٔ ............................................. ْليَػُسولُواْ (؟. –/ اضبط دواضع ) َوْليَػُسوُلواْ  ٘ٛٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٔ ..................................................... / اضبط دواضع ) أََلْيَس اّلُ (؟. ٙٛٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٕٔ ............................................. ِإَذا َجاءَؾ (؟. -/ اضبط دواضع ) َوِإَذا  ٚٛٙٔسلاؿ رقه 

ـٌ  ٛٛٙٔسلاؿ رقه  ـٌ (؟. -/ اضبط دواضع ) فَػُسْ  َساَل  ٕٗٔ ....................................... وُقْ  َساَل

ـٌ َعَلْيُكْه (؟. ٜٛٙٔسلاؿ رقه   ٕ٘ٔ ................................................../ كه درة وردت ) َساَل

 ٕ٘ٔ ...................................... / كه درة وردت الكلمة ) َفَأنَُّه ( اذلمزة دفتو ة؟. ٜٓٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٙٔ .................. / اضبط دواضع ) ُقْ  ِإيّنِ  ُِيُت َأْف َأْعُبجَل الَِّ ءَة َتجْلُعوَف ِدة ُدوِف الَِّ (؟. ٜٔٙٔرقه سلاؿ 

 ٕٚٔ ................................................. / كيف نضبط دواضع ) َضَلْلُت (؟. ٕٜٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٛٔ ................................................. / كه درة وردت ) ِدَة اْلُمْهَتجِلءَة (؟. ٖٜٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٛٔ ................................................./ أءة وردت ) َعَلى بَػيَِّنٍة دِّة رَّ ِّ (؟. ٜٗٙٔسلاؿ رقه 

ْكُه ِإالَّ ِلِّ (؟. ٜ٘ٙٔسلاؿ رقه   ٕٕٔ ......................................... / كيف نضبط دواضع ) ِإِف احلُْ

 ٕٕٕ ................................................... / كه درة وردت كلمة ) ءَػُسصُّ (؟. ٜٙٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٕ .............................. / اضبط دواضع )يف اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر( )َُُلَماِت اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر(؟. ٜٚٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٗ ................................................ / أءة وردت ) ِإالَّ يف ِكَتاٍب دُِّبنٍي (؟. ٜٛٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٕ٘ .................................................... / أءة وردت كلمة ) ءَػتَػَوفَّاُكه (؟. ٜٜٙٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٙ ............................................./ كه درة وردت كلمة ) ِإَلْيِه َدْرِجُعُكْه (؟. ٓٓٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٙ ............................................. َوءُػْرِسَ  (؟. –/ اضبط دواضع ) َوءُػْرِسُ   ٔٓٚٔ سلاؿ رقه

 ٕٕٛ ................................ / اضبط دواضع ) َ  ََّ ِإَذا َجاء ( ) َ  َّ ِإَذا َ َضَر (؟. ٕٓٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٕٓ .......... / اضبط دواضع ) مُثَّ رُدُّواْ ِإىَل الِّ َدْواَلُ ُه احلَْقِّ ( ) َورُدُّواْ ِإىَل الِّ َدْواَلُ ُه احلَْقِّ (؟. ٖٓٚٔؿ رقه سلا

ْكُه ( ) َأاَل َلهُ  ٗٓٚٔسلاؿ رقه   ٖٕٔ ................................... اخْلَْلُق (؟. / اضبط دواضع ) َأاَل َلُه احلُْ

 ٖٕٔ .................................................. / كه درة وردت كلمة  ) َأْسرَُع (؟. ٘ٓٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٕ ................................. َوُخْفَيًة (؟.َتَضرًُّعا  -/ اضبط دواضع ) َتَضرُّعًا َوِخيَفًة   ٙٓٚٔسلاؿ رقه 

تَػنَػػا ِدػػْة َ ػػِ ِا  ٚٓٚٔسػػلاؿ رقػػه  / اضػػبط دواضػػع ) لَّػػِئْة َأصلَػػاَ  ِدػػْة َ ػػِ ِا َلَنُكػػوَنةَّ ِدػػَة الشَّػػاِكرِءَة ( النعػػاـ، و) لَػػِئْة َأصَليػْ
 ٖٖٕ ........................................................................... َلَنُكوَنةِّ ِدَة الشَّاِكرِءَة (؟.

 ٖٕٗ ................................................... / اضبط دواضع ) دِّة فَػْوِقُكْه (؟. ٛٓٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٕٗ ..................................................... / أءة وردت الكلمة ) ِشَيعاً (؟. ٜٓٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٕ٘ ................................................. / اضبط دواضع ) َعَلْيُكه ِبوَِكيٍ  (؟. ٓٔٚٔسلاؿ رقه 

تَػْعَلُمػػوَف  / اضػػبط دواضػع ) َوَسػْوَؼ تَػْعَلُمػػوَف ( ) َفَاػْوَؼ تَػْعَلُمػوَف ( ) َسػػْوَؼ تَػْعَلُمػوَف ( ) فَػَلَاػْوؼَ  ٔٔٚٔسػلاؿ رقػه 
 ٖٕٙ ...............................................................................................(؟.

 ٖٕٛ .................................................... / اضبط دواضع ) َوِإَذا َرأَْءَت (؟. ٕٔٚٔسلاؿ رقه 

 ٜٖٕ ............................................. ./ كه درة وردت ) َدَع اْلَسْوـِ الظَّاِلِمنَي (؟ ٖٔٚٔسلاؿ رقه 
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ٜ٘ٛ 

 ٕٓٗ ................................................ َف َكِّْر (؟. -/ اضبط دواضع ) َوذَكِّْر  ٗٔٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٔٗ .......................................... / اضبط دواضع ) لَْيَس ذَلَا ِدة ُدوِف الِّ (؟. ٘ٔٚٔسلاؿ رقه 

يٍه َوَعَ اٌب أَلِيٌه ِبَا َكانُواْ َءْكُفُروَف (؟. ٙٔٚٔسلاؿ رقه  ْة زَِ  ٕٔٗ ................. / اضبط دواضع ) ذَلُْه َشَراٌب دِّ

 ٖٕٗ ........................................................جَلاَ  اّلُ (؟./ أءة وردت )  َ  ٚٔٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٗٗ .................................................... / اضبط دواضع ) ِإىَل اذْلجَُلى (؟. ٛٔٚٔسلاؿ رقه 

 ٕ٘ٗ .......................................... / كه درة وردت الكلمة ) اْئِتَنا ( يف السرآف؟. ٜٔٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٙٗ ........................................... / أءة وردت الكلمة ) َواتػَُّسوُا ( يف السرآف؟. ٕٓٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٚٗ ........................ َواَلْرَض (؟. ُ َو الَِّ ي َخَلَق الاََّماَواتِ  -/ اضبط دواضع ) َوُ وَ  ٕٔٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٛٗ ............................................. ءَػْوـَ ءَػُسوُؿ (؟. -/ اضبط دواضع ) َوءَػْوـَ  ٕٕٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٛٗ ....................................... يف الصَُّوِر (؟. َوءَػْوـَ ءُنَفخُ  -/ أءة وردت ) ءَػْوـَ   ٖٕٚٔسلاؿ رقه 

 ٜٕٗ . / يف قصة إبرا يه عليه الاالـ دع أبيه وقوده د  أتت )ِلَبِيِه( ود  أتت ) ِلَِبيِه َوقَػْوِدِه (؟. ٕٗٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٔ٘ ................................. َدَلُكوِت (؟. –َدَلُكوُت  –/ اضبط دواضع ) َدَلُكوَت  ٕ٘ٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٕ٘ ............................................ لَِيُكوَف (؟.  –/ اضبط دواضع ) َولَِيُكوَف  ٕٙٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٕ٘ .................... / دا الفرؽ بني ) َرَءا ( ابللف الطوءلة و ) َرَأى ( ابللف ادلسصورة؟. ٕٚٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٕ٘ ............................. ( يف سورة النعاـ؟. ٛٚ – ٚٚ – ٙٚ/ اضبط اةايت )  ٕٛٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٗ٘ ..................................................... / اضبط دواضع ) فَػَلمَّا َرَءا (؟. ٜٕٚٔسلاؿ رقه 

 ٕ٘٘ ....................... / اضبط دواضع ) لُكوَنةَّ ( ) لََّيُكونُةَّ ( ) َوَلَيُكوً  ( )لََنُكوَنةَّ(؟. ٖٓٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٛ٘ ................................................ / اضبط دواضع ) قَاَؿ اَي قَػْوـِ ِإيّنِ (؟. ٖٔٚٔسلاؿ رقه 

﴾ ٜٚاَواِت َواْلَْرَض  / دا داللة اسه ااشارة   قوله تعاىل ) ِإيّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَّػِ ي َفطَػَر الاَّػمَ  ٕٖٚٔسلاؿ رقه 
 ٕٛ٘ ........................................................................................ النعاـ( ؟.

 ٕٛ٘ ............................... ِإالَّ َأف َءَشاء اّلُ(؟. -/ اضبط دواضع )ِإالَّ َأف َءَشاء َر ِّ  ٖٖٚٔسلاؿ رقه 

/ اضػػبط دواضػػع ) َوِسػػَع َر ِّ ُكػػػ َّ َشػػْيٍء ِعْلًمػػا ( ) َوِسػػَع َربػُّنَػػا ُكػػػ َّ َشػػْيٍء ِعْلًمػػا ( ) َوِسػػَع ُكػػ َّ َشػػػْيٍء  ٖٗٚٔ سػػلاؿ رقػػه
 ٜٕ٘ ................................................................. ِعْلًما ( ) َأَ اَط ِبُك ِّ َشْيٍء ِعْلًما (؟.

 ٕٓٙ ................... َأَخاُؼ َدا َأْشرَْكُتْه ( يف سورة النعاـ؟. -َخاُؼ َدا ُتْشرُِكوَف / اضبط ) أَ  ٖ٘ٚٔسلاؿ رقه 

َاُفوَف  ٖٙٚٔسلاؿ رقه  َْ ََْاُفوَف (؟. -/ اضبط دواضع ) َواَل   ٕٓٙ ........................................ اَل 

 ٕٔٙ ..................................... / أءة وردت كلمة ) اْلَفرِءَسنْيِ ( يف السرآف الكرمي؟. ٖٚٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٙ ................................................. / اضبط دواضع ) َوُ ه دُّْهَتجُلوَف (؟. ٖٛٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٙ .................................................... / كه درة وردت ) َعَلى قَػْوِدِه (؟. ٜٖٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٕٙ ........................................./ اضبط دواضع ) نَػْرَفُع َدَرَجاٍت دَّة نََّشاء (؟. ٓٗٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٗٙ ........... / اضبط دواضع ) ِإفَّ َربََّك َ ِكيٌه َعِليٌه ( ) إِنَُّه ِ ِكيٌه َعِليٌه ( ) ِ ِكيٌه َعِليٌه (؟. ٔٗٚٔسلاؿ رقه 

َنا َلُه ِإْسَحَق َوءَػْعُسوَب (؟. ٕٗٚٔسلاؿ رقه   ٕ٘ٙ ...................................... / اضبط دواضع ) َوَوَ بػْ

 ٕٙٙ ......................................................../ كه درة وردت ) َونُوً ا (؟. ٖٗٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٙٙ ............................................./ اضبط ترتيب النبياء يف سورة النعاـ؟. ٗٗٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٚ ............................ / كه درة وردت ) َداُووَد َوُسَلْيَماَف ( عليهما الاالـ دسرتنة؟. ٘ٗٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٚ ...................................... / كه درة ذُكر اسه النب ) أَءُّوب ( عليه الاالـ؟. ٙٗٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٕٚ ................................. / أءة ورد ) ُدوَسى َوَ اُروَف ( عليهما الاالـ دسرتنني؟. ٚٗٚٔسلاؿ رقه 



 ٜٓ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ِاػػػِننَي ( ) َكػػػَ ِلَك صَلْػػػػزِي / اضػػػبط دواضػػػع ) وََكػػػَ ِلَك صَلْػػػػزِي اْلُمْحِاػػػِننَي ( ) ِإ َّ َكػػػَ ِلَك صَلْػػػزِي اْلُمحْ  ٛٗٚٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 ٕٗٚ ..................................................................................... اْلُمْحِاِننَي (؟.

َة الصَّاِبرِءَة (؟. ٜٗٚٔسلاؿ رقه  َة الصَّاحِلِنَي ( ) ُك ّّ دِّ  ٕٛٚ .......................... / اضبط دواضع ) ُك ّّ دِّ

 ٕٛٚ ............................................ / أءة وردت ) ِإَْسَاِعيَ  َواْلَيَاَع ( دسرتنة؟. ٓ٘ٚٔسلاؿ رقه 

هِتِْه َوِإْخَواِ ِْه ( ) ِدْة آاَبِئِهْه َوَأْزَواِجِهْه َوذُ  ٔ٘ٚٔسلاؿ رقه  هِتِْه (؟./ اضبط دواضع ) َوِدْة آاَبِئِهْه َوُذّرايَّ  ٜٕٚ ..... ّرايَّ

َراَط اْلُمْاَتِسيَه(؟. ٕ٘ٚٔسلاؿ رقه   ٜٕٚ ......... / اضبط دواضع ) َوَ جَلءْػَناُ ْه ِإىَل ِصَراٍط دُّْاَتِسيٍه ( )َوَ جَلءْػَنامُهَا الصِّ

 ٕٓٛ .............................. / اضبط دواضع ) َذِلَك ُ جَلى الِّ ءَػْهجِلي ِبِه َدة َءَشاء (؟. ٖ٘ٚٔسلاؿ رقه 

ْكَه َوالنػُّبُػوَّةَ  ٗ٘ٚٔسلاؿ رقه  َناُ ُه اْلِكَتاَب َواحلُْ فَِإف َءْكُفْر ِبَا َ ُلالء فَػَسػجْل وَكَّْلنَػا ِبَػا  / اضبط اةءتني: ) أُْوَلِئَك الَِّ ءَة آتَػيػْ
َعػاَلِمنَي أُْوَلِئَك الَِّ ءَة َ جَلى اّلُ َفِبُهجَلاُ ُه اقْػَتجِلْا ُق  الَّ َأْسَأُلُكْه َعَلْيِه َأْجًرا ِإْف ُ ػَو ِإالَّ ِذْكػَرى لِلْ  ٜٛقَػْوًدا لَّْيُاوْا ِبَا ِبَكاِفرِءَة 

 ٕٔٛ ........................................................................... ( دة سورة النعاـ؟. ٜٓ

ُ ( يف  ٘٘ٚٔسلاؿ رقه  / اضبط دواضع ) أُْوَلِئَك الَِّ ءَة َ جَلى اّلُ َفِبُهجَلاُ ُه ( يف النعاـ، و ) أُْوَلِئَك الَِّ ءَة َ جَلاُ ُه الَّ
 ٕٕٛ ............................................................................................ الزدر؟.

َلْيػػِه / اضػػبط دواضػػع ) قُػػ  الَّ َأْسػػَأُلُكْه َعَلْيػػِه َأْجػًرا ( ) اَي قَػػػْوـِ ال َأْسػػَأُلُكْه َعَلْيػػِه َأْجػػًرا () الَّ َأْسػػَأُلُكْه عَ  ٙ٘ٚٔسػلاؿ رقػػه 
 ٖٕٛ .......................................................................... َدااًل ( ) َعَلْيِه ِدْة َأْجٍر (؟.

 ٕٗٛ ............................... / اضبط دواضع ) ِذْكَرى لِْلَعاَلِمنَي ( ) ِذْكٌر لِْلَعاَلِمنَي (؟. ٚ٘ٚٔسلاؿ رقه 

 ٕ٘ٛ ............................... َدا َقجَلُرواْ اّلَ َ قَّ َقجْلرِِا(؟. -/ اضبط دواضع )َوَدا َقجَلُرواْ   ٛ٘ٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٙٛ ...........................................أُنَزَؿ اْلِكَتاَب (؟. -/ اضبط دواضع ) أَنَزَؿ  ٜ٘ٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٚٛ ......................................................... / أءة وردت ) َجاء ِبِه (؟. ٓٙٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٚٛ .................................................. / اضبط دواضع ) دَّا ملَْ تَػْعَلُمواْ (؟. ٔٙٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٛٛ ................................................ / كه درة وردت الكلمة ) ءَػْلَعُبوَف (؟. ٕٙٚٔسلاؿ رقه 

 ٜٕٛ ......... / اضبط دواضع ) ِكَتاٌب أَنَزْلَناُا ُدَباَرٌؾ ( ) ِذْكٌر دَُّباَرٌؾ أَنَزْلَناُا ( ) ِكَتاٌب أَنَزْلَناُا (؟. ٖٙٚٔسلاؿ رقه 

َّ اْلُسَرى -/ اضبط دواضع )َولِتُنِ رَ  ٗٙٚٔسلاؿ رقه   ٜٕٓ ................................َوَدْة َ ْوذَلَا(؟. لُِتنِ َر ُأ

 ٕٜٕ ................................ َصَلَواهِتِْه َُيَاِفُظوَف(؟. -/ اضبط دواضع ) َعَلى َصاَلهِتِْه  ٘ٙٚٔسلاؿ رقه 

ََُْزْوَف (؟. -اْليَػْوـَ  / اضبط دواضع ) ٙٙٚٔسلاؿ رقه   ٖٜٕ .......................................... فَاْليَػْوـَ 

ُتُموَ  (؟. -/ اضبط دواضع ) َوَلَسجْل   ٚٙٚٔسلاؿ رقه   ٜٕٗ ......................................... َلَسجْل ِجئػْ

 ٜٕ٘ ..................................................... وردت ) َوَدا نَػَرى (؟./ كه درة  ٛٙٚٔسلاؿ رقه 

 ٜٕ٘ ..................................................../ أءة وردت الكلمة ) َزَعْمُتْه (؟. ٜٙٚٔسلاؿ رقه 

 ٜٕٙ .................................. َأنَّ ُتْصَرُفوَف (؟./ كه درة وردت ) َفَأنَّ تُػْلَفُكوف ( ) فَ  ٓٚٚٔسلاؿ رقه 

 ٜٕٛ ............................................... / كه درة وردت الكلمة ) ُ ْاَباً  (؟. ٔٚٚٔسلاؿ رقه 

 ٜٕٛ ........................................ءِز اْلَعِليِه (؟./ كه درة وردت ) َذِلَك تَػْسجِلءُر اْلَعزِ  ٕٚٚٔسلاؿ رقه 

 ٜٜٕ ............ َوُ َو الَِّ ي َجَعَ  (؟. -ُ َو الَِّ ي َجَعَ  َلُكُه ( ) ُ َو  -/ اضبط دواضع ) َوُ َو  ٖٚٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٔٓ ........................................ / اضبط دواضع ) يف َُُلَماِت اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر (؟. ٗٚٚٔقه سلاؿ ر 

ءَػػ َّكَُّروَف ( الػػيت وردت يف سػػورة  –ءَػْفَسُهػػوَف  –/ اضػػبط دواضػػع ) قَػػجْل َفصَّػػْلَنا اةاَيِت ِلَسػػْوـٍ ءَػْعَلُمػػوَف  ٘ٚٚٔسػػلاؿ رقػػه 
 ٖٔٓ .......................................................................................... اـ؟.النع

 ٕٖٓ ..................................... ُ َو  الَِّ َي أَنَشَأُكه (؟. -/ اضبط دواضع ) َوُ َو  ٙٚٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٖٓ ............................. َؿ ِدَة الاََّماء َداء(؟.ُ َو الَِّ َي أَنزَ  -/ اضبط دواضع )َوُ َو  ٚٚٚٔسلاؿ رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘ٔ 

 ٖٗٓ ............................................... َوَدانَِيًة (؟.  –/ اضبط دواضع ) َدانَِيةٌ  ٛٚٚٔسلاؿ رقه 

ْة َأْعَناٍب (؟.وَ  -/ اضبط دواضع ) َوَجنَّاٍت  ٜٚٚٔسلاؿ رقه   ٖ٘ٓ .................................. َجنَّاٌت دِّ

َر ُدَتَشاِبٍه ( ) َوالزَّءْػُتوَف َوالرُّدَّاَف ُدَتَشاِبًا  ٓٛٚٔسلاؿ رقه  َر ُدَتَشػاِبٍه / اضبط اةءتني ) َوالزَّءْػُتوَف َوالرُّدَّاَف ُدْشَتِبًها َوَغيػْ َوَغيػْ
 ٖ٘ٓ ................................................................................دة سورة النعاـ؟.( 

 ٜٖٓ / اضبط دواضع ) ِإفَّ يف َذِلَك َةاَيٍت لَِّسْوـٍ ءُػْلِدُنوَف ( ) ِإفَّ يف َذِلُكْه ةاَيٍت لَِّسْوـٍ ءُػْلِدُنوَف (؟. ٔٛٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٔٔ ........................................... َجَعُلواْ ِلِّ ( ؟. -/ اضبط دواضع ) َوَجَعُلواْ  ٕٛٚٔسلاؿ رقه 

وَف( ) ُسْبَحاَنُه َوتَػَعاىَل َعمَّا / اضبط دواضع ) ُسْبَحاَنهُ َوتَػَعاىَل َعمَّا َءِصُفوَف ( )ُسْبَحاَف الَِّ َعمَّا َءِصفُ  ٖٛٚٔسلاؿ رقه 
 ٕٖٔ .. اىَل َعمَّا ءَػُسوُلوَف(؟.ءُْشرُِكوَف ( ) ُسْبَحاَف الَِّ َعمَّا ءُْشرُِكوَف ( ) ُسْبَحاَف الَِّ َوتَػَعاىَل َعمَّا ءُْشرُِكوَف ( )ُسْبَحاَنُه َوتَػعَ 

 ٖ٘ٔ ................................................... / اضبط دواضع ) َوملَْ َتُكة لَُّه (؟. ٗٛٚٔؿ رقه سلا

 ٖٙٔ ............................................... / اضبط دواضع ) َوَخَلَق ُك َّ َشْيٍء (؟. ٘ٛٚٔسلاؿ رقه 

ختػػػاـ اةءتػػػني ) وُ ػػػَو ِبُكػػػ ِّ َشػػػْيٍء َعلِػػػيٌه ( )َوُ ػػػَو َعلَػػػى ُكػػػ ِّ َشػػػْيٍء وَِكيػػػٌ ( دػػػة سػػػورة  / كيػػػف تضػػػبط ٙٛٚٔسػػػلاؿ رقػػػه 
 ٖٙٔ .......................................................................................... النعاـ؟.

 ٖٚٔ ............................................... / اضبط دواضع ) َذِلُكُه اّلُ َربُُّكْه (؟. ٚٛٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٓ ............................................... / اضبط دواضع ) َخاِلُق ُك ِّ َشْيٍء (؟. ٛٛٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٓ ............................................ / اضبط دواضع ) َوُ َو اللَِّطيُف اخْلَِبُ  (؟. ٜٛٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٔ ............................................... َبَصكئَِر (؟. -/ اضبط دواضع ) َبَصكئِرُ  ٜٓٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٕٖ ................................................. / كه درة وردت كلمة ) َفِلنَػْفِاِه (؟. ٜٔٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٗ ................................... ِبوَِكيٍ  (؟. -/ اضبط دواضع ) َوَدا َأَ ْ َعَلْيُكه حِبَِفيظٍ  ٕٜٚٔاؿ رقه سل 

 ٕٖٗ .................................................... / أءة وردت كلمة ) َولِيَػُسوُلواْ (؟. ٖٜٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٖ٘ ............................... اجْلَاِ ِلنَي (؟. –/ اضبط دواضع ) َوَأْعِرْض َعِة اْلُمْشرِِكنَي  ٜٗٚٔاؿ رقه سل 

 ٕٖ٘ .................................. ِ َبَّاٍر (؟. –/ اضبط دواضع ) َوَدا أَنَت َعَلْيِهه ِبوَِكيٍ   ٜ٘ٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٙ ............... / اضبط دواضع ) الَِّ ءَة ءجَْلُعوَف ِدة ُدوِف الِّ () الَِّ ءَة َءجْلُعوَف ِدة ُدونِِه (؟. ٜٙٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٚ .................... ءَػْعَمُلوَف ( ) فَػيُػنَػبِّئُػُهه ِبَا َعِمُلوا (؟./ اضبط دواضع ) فَػيُػنَػبِّئُػُهه ِبَا َكانُواْ  ٜٚٚٔسلاؿ رقه 

َا اةاَيُت ِعنجَل الِّ (؟. ٜٛٚٔسلاؿ رقه   ٕٖٛ ........................................ / اضبط دواضع ) ُقْ  ِإ َّ

 ٜٕٖ ................................. أَْفِئجَلتُػُهْه (؟. -َوأَْفِئجَلتُػُهْه  -/ اضبط دواضع ) أَْفِئجَلتَػُهْه  ٜٜٚٔسلاؿ رقه 

 ٖٖٓ ............................... َوأَْبَصاُرُ ْه(؟. –َوأَْبَصاَرُ ْه  –/ اضبط دواضع )َوأَْبَصارِِ ْه  ٓٓٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٖٓ ...................................................... / كه درة وردت ) ملَْ ءُػْلِدُنواْ (؟. ٔٓٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٖٔ ........................................... / اضبط دواضع ) يف طُْغَياِ ِْه ءَػْعَمُهوَف (؟. ٕٓٛٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٖ ............................. -وأخ ا فيما ءلي ججلوؿ لضبط بجلاايت و اايت أ زاب وأرابع اجلزء الاابع:

 ٖٖٖ ........................................................................ سورة األنعام / اجلزء الثامن

 ٖٖٖ ......................... َوَدا َكانُواْ لِيُػْلِدُنواْ (؟. -َفَما َكانُواْ   -اضبط دواضع ) دَّا َكانُواْ  / ٖٓٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٖ٘ ................................................ / اضبط دواضع ) وََكَ ِلَك َجَعْلَنا (؟. ٗٓٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٖ٘ ................................... اجلة واانس (؟. –/ اضبط دواضع ) اانس واجلة  ٘ٓٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٓٗ ............................................. / اضبط دواضع ) بَػْعُضُهْه ِإىَلَ بَػْعٍض (؟. ٙٓٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٔٗ ...... َوَلْو َشاء اّلُ َدا فَػَعُلوُا ( اليت وردت يف سورة النعاـ؟. –/ كيف تضبط ) َوَلْو َشاء رَبَُّك َدا فَػَعُلواُ  ٚٓٛٔرقه  سلاؿ

 ٕٖٗ ....................................................... / اضبط دواضع ) َفَ ْرُ ْه (؟. ٛٓٛٔسلاؿ رقه 
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َر الِّ (؟. ٜٓٛٔسلاؿ رقه   ٖٖٗ .................................................... / اضبط دواضع ) أَفَػَغيػْ

 ٖٗٗ ........................ءَػْعَلُموَف أَنَُّه (؟. -َليَػْعَلُموَف أَنَّهُ  -/ اضبط دواضع ) فَػيَػْعَلُموَف أَنَّهُ  ٓٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٖ٘ٗ ................................................/ اضبط دواضع ) دِّة رَّبَِّك اِبحلَْقِّ (؟. ٔٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٙٗ ............................................. / اضبط دواضع ) َوَمَّْت َكِلَمُت َربَِّك (؟. ٕٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٚٗ ......................... / أءة وردت ) ِإف ءَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّةَّ ( ) ِإف تَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّةَّ (؟. ٖٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٛٗ .............ِبَة َض َّ " َعة َسِبيِلِه (؟. -َك ُ َو َأْعَلُه " َدة َءِض ُّ  / اضبط دواضع ) ِإفَّ َربَّ  ٗٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٜٖٗ .................................... ءُْ َكر اْسُه الِّ َعَلْيِه (؟.  -/ اضبط دواضع ) ذُِكَر  ٘ٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٓ٘ .................................................. / اضبط دواضع ) َوَدا َلُكْه َأالَّ (؟. ٙٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٔ٘ ........... / اضبط دواضع ) َسُيْجَزْوَف ِبَا َكانُواْ ءَػْسرَتُِفوَف ( ) َسُيْجَزْوَف َدا َكانُواْ ءَػْعَمُلوَف (؟. ٚٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٔ٘ ....................................... أََفَمة َكاَف (؟. -/ اضبط دواضع ) َأَو َدة َكاَف  ٛٔٛٔسلاؿ رقه 

النَّػاِس ( ويف احلجلءػجل قػاؿ ) َوجَيَْعػ  لَُّكػْه نُػورًا / يف النعاـ قاؿ ) َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َْيِْشي بِػِه يف  ٜٔٛٔسلاؿ رقه 
 ٕٖ٘ ........................................................... َمُْشوَف ِبِه ( ومل ءس  يف الناس دلاذا؟.

نعػاـ، ) َكػَ ِلَك زُءِّػَة لِْلُمْاػرِِفنَي / كيف تضبط اةءتني: ) َكػَ ِلَك زُءِّػَة لِْلَكػاِفرِءَة َدػا َكػانُواْ ءَػْعَملُػوَف ( ال ٕٓٛٔسلاؿ رقه 
 ٖٖ٘ .......................................................................... َدا َكانُواْ ءَػْعَمُلوَف ( ءونس؟.

 ٖٗ٘ ................................................... / كه درة وردت ) يف ُك ِّ قَػْرَءٍة (؟. ٕٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٖ٘٘ .................................................. / اضبط دواضع ) َجاءتْػُهْه آَءٌة (؟. ٕٕٛٔسلاؿ رقه 

 ٖ٘٘ ..................................................... / أءة وردت ) ِدْثَ  َدا أُويتَ (؟. ٖٕٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٙ٘ ............................... ) َسُيِصيُب الَِّ ءَة ( وال ي جاء بعجل ا؟./ اضبط دواضع  ٕٗٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٚ٘ ................................................. / اضبط دواضع ) الَِّ ءَة َأْجَرُدواْ (؟. ٕ٘ٛٔسلاؿ رقه 

( الزدر؟./ اضبط دواضع ) ءَ  ٕٙٛٔسلاؿ رقه  ُ َصجْلَرُا ِلإِلْسالَـِ  ٖٚ٘ ...... ْشرَْح َصجْلَرُا ِلإِلْسالَـِ ( النعاـ، )َشرَْح الَّ

، ) َوجَيَْعػُ  الػّرِْجَس َعلَػى / اضبط دواضع ) َكَ ِلَك جَيَْعُ  اّلُ الّرِْجَس َعَلى الَّػِ ءَة اَل ءُػْلِدنُػوَف ( النعػاـ ٕٚٛٔسلاؿ رقه 
 ٖٛ٘ .......................................................................... الَِّ ءَة اَل ءَػْعِسُلوَف ( ءونس؟.

 ٜٖ٘ ................................................../ كه درة وردت ) ِلَسْوـٍ َء َّكَُّروَف (؟. ٕٛٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٓٙ ............................................. َداِر الاَّالَـِ (؟. -/ اضبط دواضع ) َداُر  ٜٕٛٔرقه سلاؿ 

َة اِانِس (؟. ٖٓٛٔسلاؿ رقه   ٖٓٙ ......................................................./ أءة وردت ) دِّ

 ٖٓٙ ...................................................... ثْػَواُكْه (؟./ اضبط دواضع ) دَ  ٖٔٛٔسلاؿ رقه 

/ اضػبط دواضػع ) َخالِػجِلءَة ِفيَهػا ِإالَّ َدػا َشػاء اّلُ ( )َخالِػجِلءَة ِفيَهػا َدػا َداَدػِت الاَّػَماَواُت َواَلْرُض ِإالَّ  ٕٖٛٔسػلاؿ رقػه 
 ٖٔٙ .................................................................................... َدا َشاء َربَُّك(؟.

 ٕٖٙ ................................. / اضبط دواضع )ِإالَّ َدا َشاء اّلُ( )ِإالَّ َدا َشاء َربَُّك(؟. ٖٖٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٖٙ ......................................... / اضبط دواضع ) اَي َدْعَشَر اجلِْةِّ َواِانِس (؟. ٖٗٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٖٙ ..................................................... / اضبط دواضع ) أملَْ أَيِْتُكْه (؟. ٖ٘ٛٔسلاؿ رقه 

ُلوَف َعَلْيُكْه  -/ اضبط دواضع ) ءَػُسصُّوَف َعَلْيُكْه  ٖٙٛٔسلاؿ رقه  لُ  -ءَػتػْ  ٖٗٙ ................... وَف َعَلْيِهْه (؟.ءَػتػْ

 ٖٙٙ .......................... / اضبط دواضع ) َوَشِهجُلواْ َعَلى أَنُفِاِهْه أَنػَُّهْه َكانُواْ َكاِفرِءَة (؟. ٖٚٛٔسلاؿ رقه 

اضػػبط دواضػػع ) َذلِػػَك َأف ملَّْ َءُكػة رَّبُّػػَك ُدْهلِػػَك اْلُسػػَرى ( النعػػاـ ) َوَدػا َكػػاَف َربُّػػَك ُدْهلِػػَك اْلُسػػَرى ( /  ٖٛٛٔسػلاؿ رقػػه 
 ٖٚٙ ......................................................... السصص )َوَدا َكاَف َربَُّك لِيُػْهِلَك اْلُسَرى(  ود؟.

َّا َعِمُلواْ (؟./ اضبط دو  ٜٖٛٔسلاؿ رقه   ٖٛٙ ........................................اضع ) َوِلُك ٍّ َدَرَجاٌت شلِّ
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 ٜٖٙ ...../ اضبط دواضع ) َوَربَُّك اْلَغِ ُّ ُذو الرَّْزَِة ( النعاـ، )َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّْزَِة( الكهف؟. ٓٗٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٓٚ ........................................................ / أءة وردت ) دِّة ُذرِّءَِّة (؟. ٔٗٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٔٚ .................... َوَدا ُ ه ِبُْعِجزِءَة (؟. -/ اضبط دواضع ) َوَدا أَنُته ِبُْعِجزِءَة ( ) َفَما   ٕٗٛٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٚ .................... / اضبط دواضع ) َدة َتُكوُف َلُه َعاِقَبُة الجلِّاِر ِإنَُّه اَل ءُػْفِلُح الظَّاِلُموَف (؟. ٕٗٛٔسلاؿ رقه 

َا ُتوَعجُلوَف (؟. / اضبط دواضع ) ٖٗٛٔسلاؿ رقه   ٖٖٚ ................................. ِإفَّ َدا ُتوَعجُلوَف ( ) ِإ َّ

 ٖٗٚ .................................................... / كه درة وردت ) فَػَساُلواْ َ َ ا (؟. ٗٗٛٔسلاؿ رقه 

 ٖ٘ٚ .............................................. ) َساء َدا ََيُْكُموَف (؟./ اضبط دواضع  ٘ٗٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٙٚ ..................................................... / أءة وردت ) وََكَ ِلَك َزءََّة (؟. ٙٗٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٙٚ ................................................ ./ كه درة وردت كلمة ) ُشرََككُؤُ ْه (؟ ٚٗٛٔسلاؿ رقه 

بػػػ ) َسػَيْجزِءِهه ِبَػا َكػانُواْ ءَػْفتَػػُروَف (  ٖٛٔ) َفَ ْرُ ْه َوَدا ءَػْفتَػُروَف ( وُختمت اةءة  ٖٚٔ/ ُختمت اةءة  ٛٗٛٔسلاؿ رقه 
 ٖٚٚ ............................ يٌه َعِليٌه (، كيف تضبطهه؟.بػػ ) َسَيْجزِءِهْه َوْصَفُهْه ِإنَُّه ِ كِ  ٜٖٔوُختمت اةءة 

 ٖٛٚ ............................................. / اضبط دواضع ) َوَدا َكانُواْ ُدْهَتجِلءَة (؟. ٜٗٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٛٚ ............................................... ِ ي أَنَشَأ (؟./ اضبط دواضع ) َوُ َو الَّ  ٓ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 ٜٖٚ ...................................... سلَُّْتِلٍف (؟. –سلَُّْتِلٌف  -/ اضبط دواضع ) سُلَْتِلًفا ٔ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٔٛ ...................................................... (؟. / اضبط دواضع ) ِدة مَثَرِاِ  ٕ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٔٛ ................................./ كه درة وردت ) َواَل ُتْارُِفواْ ِإنَُّه اَل َيُِبُّ اْلُمْارِِفنَي (؟. ٖ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 ٕٖٛ .................................................. اَلنْػَعاـِ (؟. / اضبط دواضع ) َوِدةَ  ٗ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٖٛ ................................................. مَثَانَِيٌة (؟. –/ اضبط دواضع ) مَثَانَِيَة  ٘٘ٛٔسلاؿ رقه 

ـُ الُنثَػيَػنْيِ ( يف سورة النعاـ؟./ اضبط ال ي جاء بعجل ) َأدَّا اْشَتَملَ  ٙ٘ٛٔسلاؿ رقه   ٖٖٛ ........... ْت َعَلْيِه َأْرَ ا

 ٖ٘ٛ .................................................... / أءة وردت كلمة ) الَّ َأِججُل (؟. ٚ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 ٖ٘ٛ ..................................َدا أُْوِ َي ِإَليك (؟. -ضع ) َدا أُْوِ َي ِإيَلَّ / اضبط دوا ٛ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٙٛ ....................................... / اضبط دواضع ) َوَعَلى الَِّ ءَة َ اُدواْ َ رَّْدَنا (؟. ٜ٘ٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٚٛ ............................................ ُك ِّ ِذي (؟.  -/ اضبط دواضع ) ُك َّ ِذي  ٓٙٛٔرقه سلاؿ 

 ٖٚٛ ................................................ / اضبط دواضع ) َذِلَك َجَزءْػَناُ ه (؟. ٔٙٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٛٛ .................................................... ) ِوِإ َّ َلَصاِدُقوَف (؟./ أءة وردت  ٕٙٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٛٛ ........................ َلُْسَنا َعِة اْلَسْوـِ اْلُمْجرِِدنَي (؟. -/ اضبط دواضع ) َواَل ءُػَردُّ َلُْسُه  ٗٙٛٔسلاؿ رقه 

/ كيػػف تضػػػبط اةءتػػني: ) َسػػػيَػُسوُؿ الَّػػِ ءَة َأْشػػػرَُكواْ لَػػْو َشػػػاء اّلُ َدػػا َأْشػػػرَْكَنا ( النعػػاـ، ) َوقَػػػاَؿ الَّػػػِ ءَة  ٘ٙٛٔاؿ رقػػػه سػػل 
 ٜٖٛ ............................................................ َأْشرَُكواْ َلْو َشاء اّلُ َدا َعَبجْلَ .....( النح ؟.

 ٕٜٖ ....................................../ أءة وردت ) َكَ ِلَك َك ََّب الَِّ ءَة ِدة قَػْبِلِهه (؟. ٙٙٛٔرقه سلاؿ 

 ٕٜٖ ............................ َفَ اُقوا َواَبَؿ َأْدرِِ ْه(؟. -/ أءة وردت ) َذاُقواْ َلَْسَنا ( ) َذاُقوا  ٚٙٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٜٖ .................................................. / كه درة وردت كلمة ) ِعنجلَُكه (؟. ٛٙٛٔسلاؿ رقه 

 ٜٖٗ ............................................................ / أءة وردت ) فَػَلْو (؟. ٜٙٛٔسلاؿ رقه 

بُواْ آِباَيتَِنا ( ) َواَل تَػتَِّبْع أَْ َواء الَِّ ءَة اَل ءَػْعَلُموفَ  ٓٚٛٔسلاؿ رقه   ٜٖٗ ... (؟. / أءة وردت ) َواَل تَػتَِّبْع َأْ َواء الَِّ ءَة َك َّ

 ٜٖ٘ ................................................ / أءة وردت ) َوالَِّ ءَة اَل ءُػْلِدُنوَف (؟. ٔٚٛٔسلاؿ رقه 

 ٜٖٙ .................................................... / أءة وردت ) ِبَربِِّه ءَػْعجِلُلوَف (؟. ٕٚٛٔسلاؿ رقه 

ػػْة إْدػالَ  ٖٚٛٔسػلاؿ رقػػه  ٍؽ ( النعػػاـ، ) َواَل تَػْستُػلُػػواْ َأْوالدَُكػْه َخْشػػَيَة ِإْدػػالٍؽ ( / اضػبط اةءتػػني: ) َواَل تَػْستُػلُػػواْ َأْواَلدَُكػه دِّ
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 ٜٖٙ ......................................................................................... ااسراء؟.

( يف سػػػػورة العػػػػجلؿ بػػػػني وفػػػػاءءة / وضػػػػح ادلسصػػػػود دػػػػة: ) تستلػػػػوا ، تسربػػػػوا ، تستلػػػػوا ، تسربػػػػوا ( و )  ٗٚٛٔسػػػػلاؿ رقػػػػه 
 ٜٖٛ .......................................................................................... النعاـ؟.

َها َوَدا َبَطَة (؟. ٘ٚٛٔسلاؿ رقه  َََهَر ِدنػْ  ٜٜٖ ................................... / أءة وردت ) اْلَفَواِ َش َدا 

 ٓٓٗ .......................... َس الَّيِت َ رَّـَ اّلُ ِإالَّ اِبحلَْقِّ (؟./ كه درة وردت ) َواَل تَػْستُػُلواْ النػَّفْ  ٙٚٛٔسلاؿ رقه 

 ٓٓٗ ................. ( دة سورة النعاـ؟. ٖ٘ٔ - ٕ٘ٔ – ٔ٘ٔ/ اضبط خواتيه اةايت )  ٚٚٛٔسلاؿ رقه 

ُا َوَأْوفُواْ (؟. ٛٚٛٔه سلاؿ رق ُلَة َأُشجلَّ  ٕٓٗ ..... / كه درة وردت ) َواَل تَػْسَربُواْ َداَؿ اْلَيِتيِه ِإالَّ اِبلَّيِت ِ َي َأْ َاُة َ  َّ ءَػبػْ

ا قُػْلػػُتْه فَاْعػػجِلُلوا َولَػػْو َكػػاَف َذا قػُػػْرَ  َوِبَعْهػػجِل الَِّ ) َوِإذَ  ٕ٘ٔ/ َيػػجلث لػػبس عنػػجل بعػػض احلفػػاظ يف اةءػػة  ٜٚٛٔسػػلاؿ رقػػه 
 ٕٓٗ ..............................................................َأْوُفوا ( دة سورة النعاـ فكيف تضبطه؟.

 ٖٓٗ ....................... (؟.َوتَػْفِصيَ  ُك َّ َشْيٍء  -/ اضبط دواضع ) َوتَػْفِصياًل لُِّك ِّ َشْيٍء  ٓٛٛٔسلاؿ رقه 

 ٗٓٗ .................................................... / كه درة وردت ) ِبِلَساء َربِِّْه (؟. ٔٛٛٔسلاؿ رقه 

َا  ٕٛٛٔسلاؿ رقه  َا أُنزَِؿ (؟. -/ اضبط دواضع ) ِإ َّ  ٘ٓٗ ................................................ أَ َّ

/ اضػػػبط دواضػػػع ) َوِإف ُكنَّػػػا َعػػػة ِدَراَسػػِتِهْه َلغَػػػاِفِلنَي ( النعػػػاـ، و ) ِإف ُكنَّػػػا َعػػػْة ِعبَػػػاَدِتُكْه َلغَػػػاِفِلنَي (  ٖٛٛٔسػػلاؿ رقػػػه 
 ٘ٓٗ ........................................................................................... ءونس؟.

 ٙٓٗ ..................................................... / كه درة وردت ) َأْو تَػُسوُلواْ (؟. ٗٛٛٔسلاؿ رقه 

ػػة رَّبُِّكػػػْه ( ) قَػػجْل َجػػػاءْتُكه  ٘ٛٛٔسػػلاؿ رقػػه  ػػة رَّبُِّكػػْه ( ) قَػػػجْل َجػػاءْتُكه بَػيِّنَػػػٌة دِّ / اضػػػبط دواضػػع ) فَػَسػػػجْل َجػػاءُكه بَػيِّنَػػػٌة دِّ
 ٙٓٗ ............................................................................... َظٌة دِّة رَّبُِّكْه (؟.دَّْوعِ 

( دػة سػورة النعػاـ وردت ) َوُ ػجًلى َوَرْزَػًة ( كلمػة ) َوَرْزَػًة ( تنػوءة نصػب، و ٜٗٔ/ يف الصػفحة ) ٙٛٛٔسلاؿ رقػه 
 ٛٓٗ .......................................... تضبطهما؟.) َوُ جًلى َوَرْزٌَة ( كلمة ) َوَرْزٌَة ( تنوءة ضه، كيف 

 ٛٓٗ ............................................ أَتْتِيُهْه (؟. –/ أءة وردت ) ِإالَّ َأف أَتْتِيُهُه  ٚٛٛٔسلاؿ رقه 

 ٜٓٗ ............................................. ِت ( ؟.أيَْ  -/ اضبط دواضع ) ءَػْوـَ أَيْيت  ٛٛٛٔسلاؿ رقه 

َة اْلُمنَتِظرِءَة (؟. ٜٛٛٔسلاؿ رقه   ٓٔٗ ........... / اضبط دواضع ) انَتِظُرواْ ِإ َّ ُدنَتِظُروَف ( ) فَانَتِظُرواْ ِإيّنِ َدَعُكه دِّ

 ٔٔٗ ........................... ِدَة الَِّ ءَة فَػرَُّقواْ ِدءنَػُهْه وََكانُواْ ِشيَػًعا(؟. –/ اضبط دواضع )ِإفَّ  ٜٓٛٔسلاؿ رقه 

 ٕٔٗ ...................................................../ كه درة وردت ) مُثَّ ءُػنَػبِّئُػُهه (؟. ٜٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٕٔٗ .................................................. / أءة وردت ) ِبَا َكانُواْ ءَػْفَعُلوَف (؟. ٕٜٛٔسلاؿ رقه 

َها(؟. / اضبط دواضع )َدة َجاء اِبحلََْاَنِة فَػَلُه َعْشُر َأْدثَاذِلَا( )َدة َجاء اِبحلََْاَنِة فَػَلُه َخيػْرٌ  ٖٜٛٔسلاؿ رقه  نػْ  ٖٔٗ ... دِّ

 ٗٔٗ ................................................ َأْدثَاذُلَا (؟. -/ اضبط دواضع ) أَْدثَاذِلَا ٜٗٛٔسلاؿ رقه 

لَّػَة ِإبْػػَراِ يَه  / دا الفرؽ بني قيماً وقّيماً يف اةايت ) ٜ٘ٛٔسلاؿ رقه  ُقْ  ِإنَِّ  َ جَلاين َر ِّ ِإىَل ِصَراٍط دُّْاَتِسيٍه ِدءًنا ِقَيًما دِّ
( قَػيًِّمػا ٔ( النعاـ، ) احلَْْمجُل ِلَِّ الَِّ ي أَنَزَؿ َعلَػى َعْبػجِلِا اْلِكتَػاَب َوملَْ جَيَْعػ  لَّػُه ِعَوَجػا )َٔٙٔ ِنيًفا َوَدا َكاَف ِدَة اْلُمْشرِِكنَي )

ػَر اْلُمػْلِدِننَي الَّػِ ءَة ءَػْعَملُػوَف الصَّػاحِلَاِت َأفَّ ذَلُػْه َأْجػًرا  َ لِّ  ( الكهػف( دلػاذا قػػاؿ يف َٕاػًنا )ُينػِ َر َلًْسػا َشػجِلءجًلا ِدػة لَّجُلنْػُه َوءُػَبشِّ
 ٘ٔٗ .............................................................. النعاـ ) ِقَيًما ( ويف الكهف ) قَػيًِّما (؟.

 ٙٔٗ ..... / اضبط دواضع ) َوَأَ ْ َأوَُّؿ اْلُمْاِلِمنَي ( ) َوأََ ْ َأوَُّؿ اْلُمْلِدِننَي ( ) َفَأَ  أَوَُّؿ اْلَعاِبجِلءَة (؟. ٜٙٛٔسلاؿ رقه 

 ٚٔٗ ............... َرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ( ) َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى (؟./ اضبط دواضع ) َواَل َتِزُر َوازِ  ٜٚٛٔسلاؿ رقه 

 ٛٔٗ .............................. / اضبط دواضع )َخاَلِئَف اَلْرِض()َخالَِئَف يف اَلْرِض(؟. ٜٛٛٔسلاؿ رقه 

 ٕٓٗ ....... َوَرفَػْعَنا بَػْعَضُهْه فَػْوَؽ بَػْعٍض َدَرَجاٍت (؟. -/ اضبط دواضع ) َوَرَفَع بَػْعَضُكْه فَػْوَؽ بَػْعٍض َدَرَجاٍت   ٜٜٛٔسلاؿ رقه 

ِعَساِب َوِإنَُّه َلَغُفػوٌر رَِّ ػيٌه( النعػاـ، ) ِإفَّ َربَّػَك َلَاػرِءُع اْلِعَسػاِب َوِإنَّػُه / اضبط دواضع )ِإفَّ َربََّك َسرِءُع الْ  ٜٓٓٔسلاؿ رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘٘ 

 ٕٔٗ ............................................................................ َلَغُفوٌر رَِّ يٌه ( العراؼ؟.

 ٕٕٗ ..................................................................... كلمات خاصة يف سورة األنعام

 ٕٗٗ .......................................................................سورة األعراف / اجلزء الثامن

 ٕٗٗ ............................................................................. أرابع سورة األعراف:

 ٕ٘ٗ ................................................................ ضبط بداايت أرابع سورة األعراف:

 ٕ٘ٗ .......................... / اضبط دواضع ) ِكَتاٌب أُنزَِؿ ِإَلْيَك ( ) ِكَتاٌب أَنَزْلَناُا ِإَلْيَك (؟. ٜٔٓٔسلاؿ رقه 

 ٕٙٗ .................................... (؟.َصجْلَرَؾ  –َصجْلُرَؾ  –/ اضبط دواضع ) َصجْلرَِؾ  ٕٜٓٔسلاؿ رقه 

 ٕٚٗ .............................................. / اضبط دواضع ) َوِذْكَرى لِْلُمْلِدِننَي (؟. ٖٜٓٔسلاؿ رقه 

ػ ٜٗٓٔسػلاؿ رقػػه  ػػة / اضػػبط دواضػػع ) اتَِّبعُػػواْ َدػػا أُنػػزَِؿ ِإلَػػْيُكه دِّ ة رَّبُِّكػػْه ( العػػراؼ ) َواتَِّبعُػػوا َأْ َاػػَة َدػػا أُنػػزَِؿ ِإلَػػْيُكه دِّ
 ٕٚٗ ......................................................................................... رَّبُِّكه (؟.

 ٕٛٗ ............................... / اضبط دواضع )ِدة ُدوِنِه َأْولَِياء( )ِدة ُدوِف الَِّ َأْولَِياء(؟. ٜٗٓٔسلاؿ رقه 

 ٜٕٗ .................................... تَػَت َكَُّروف (؟. –/ اضبط دواضع ) َقِليالً دَّا َت َكَُّروَف  ٜ٘ٓٔسلاؿ رقه 

 ٖٓٗ ................... َكْه َأْ َلْكَنا ِدة قَػْرَءٍة (؟./ اضبط دواضع ) وََكه دِّة قَػْرَءٍة َأْ َلْكَناَ ا ( ) وَ  ٜٙٓٔسلاؿ رقه 

 ٖٔٗ ................................................ / أءة وردت ) دِّة قَػْرَءٍة َأْ َلْكَناَ ا (؟. ٜٚٓٔسلاؿ رقه 

 ٖٔٗ ................................................... َنا بَػَياً  (؟./ اضبط دواضع ) َلْسُ  ٜٛٓٔسلاؿ رقه 

ُدْرِسػِلنَي  –ُدنػِ رِءَة  –َغػاِوءَة  –فَػاِعِلنَي  –َخػاِطِئنَي  –/ اضػبط دواضػع ) ِإ َّ ُكنَّػا ََػاِلِمنَي  ٜٜٓٔسلاؿ رقػه 
 ٕٖٗ .............................................................................. طَاِغنَي (؟. –

{ فَػَلنَػُسصَّػةَّ َعلَػػْيِهه ٙ/ اضػبط دواضػػع ) فَػَلَنْاػَأَلةَّ الَّػِ ءَة أُْرِسػػَ  ِإلَػْيِهْه َوَلَنْاػَأَلةَّ اْلُمْرَسػػِلنَي  العػراؼ/ ٜٓٔٔسػلاؿ رقػه 
 ٖ٘ٗ ............................................................... {(؟.ِٚبِعْلٍه َوَدا ُكنَّا َغكئِِبنَي  العراؼ/

 ٖ٘ٗ ................................................... / اضبط دواضع ) ءَػْوَدِئٍ  احلَْقُّ (؟. ٜٔٔٔسلاؿ رقه 

 ٖ٘ٗ ........... / اضبط دواضع ) َفَمة ثَػُسَلْت َدَوازِءُنُه َفُأْوَلِئَك ُ ُه اْلُمْفِلُحوَف ( ودا جاء بعجل ا؟. ٕٜٔٔسلاؿ رقه 

 ٖٙٗ ............... / اضبط دواضع ) ِبَا َكانُواْ آِباَيتَِنا ِءْظِلُموَف ( ) ِبَا َكانُوا آِباَيتَِنا جَيَْحجُلوَف (؟. ٖٜٔٔسلاؿ رقه 

 ٖٚٗ ................................. اضع ) َوَلَسجْل َدكَّنَّاُكْه ( ) َوَلَسجْل َدكَّنَّاُ ْه (؟./ اضبط دو  ٜٗٔٔسلاؿ رقه 

 ٖٚٗ ............................... / كه درة وردت ) َقِلياًل دَّا َتْشُكُروَف ( يف السرآف الكرمي؟. ٜ٘ٔٔسلاؿ رقه 

 ٖٛٗ ................. / اضبط دوضع التشابه يف ) خطاب رب العزة وجواب ابليس وطردا (؟. ٜٙٔٔسلاؿ رقه 

 ٙ٘ٗ ................................................. / اضبط دواضع ) ِدَة الصَّاِغرِءَة (؟. ٜٚٔٔسلاؿ رقه 

َعثُوَف (؟. ٜٛٔٔسلاؿ رقه   ٚ٘ٗ ................................................/ كه درة وردت ) ِإىَل ءَػْوـِ ءُػبػْ

 ٚ٘ٗ ........................................................ / أءة وردت ) َقاَؿ ِإنََّك (؟. ٜٜٔٔسلاؿ رقه 

 ٛ٘ٗ .................................... اضبط دواضع ) دِّة بَػنْيِ أَْءجِلءِهْه َوِدْة َخْلِفِهْه (؟./  ٕٜٓٔسلاؿ رقه 

جُل (؟. ٕٜٔٔسلاؿ رقه  ََِ  ٛ٘ٗ ................................................/ كه درة وردت الكلمة ) َواَل 

 ٜ٘ٗ .............................................َدْ ُدوًدا (؟. –اضبط دواضع ) َدْ ُؤوًدا  / ٕٕٜٔسلاؿ رقه 

ُهْه (؟. ٖٕٜٔسلاؿ رقه   ٓٙٗ .................................................. / اضبط دواضع ) َتِبَعَك ِدنػْ

 ٔٙٗ ............ َعة تِْلُكَما الشََّجَرِة( يف سورة العراؼ؟. -ِ ِا الشََّجَرِة / اضبط دواضع )َعْة  َ  ٕٜٗٔسلاؿ رقه 

 ٕٙٗ .فَػَبجَلْت ذَلَُما َسْوَءاتُػُهَما َوَطِفَسا خَيِْصَفاِف َعَلْيِهَما ِدة َوَرِؽ اجْلَنَِّة (؟ -/ اضبط دواضع ) َبجَلْت  ٕٜ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٕٙٗ ............................................... َربػَُّهَما (؟. –/ اضبط دواضع ) َربػُُّهَما  ٕٜٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٙٗ ..................................................... / اضبط دواضع ) قَااَل َربػََّنا (؟. ٕٜٚٔسلاؿ رقه 



 ٜٙ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ـَ  ٕٜٛٔسلاؿ رقه  ـَ (؟.  -/ اضبط دواضع ) اَي َبِ  آَد  ٗٙٗ ......................................... َبِ  آَد

 ٘ٙٗ ..................................................... / اضبط دواضع ) َقجْل أَنَزْلَنا (؟. ٜٕٜٔسلاؿ رقه 

 ٙٙٗ ................................................. / كه درة وردت الكلمة ) ءُػَوارِي (؟. ٖٜٓٔسلاؿ رقه 

 ٚٙٗ ............................................ / اضبط دواضع ) َذِلَك ِدْة آاَيِت الِّ (؟. ٖٜٔٔسلاؿ رقه 

 ٚٙٗ ................................................. / كه درة وردت الكلمة ) ءَػَراُكْه (؟. ٕٖٜٔسلاؿ رقه 

 ٛٙٗ ................................................. / أءة وردت ) لِلَِّ ءَة اَل ءُػْلِدُنوَف (؟. ٖٖٜٔسلاؿ رقه 

َها آاَبءَ  ( العراؼ، )قَاُلوا َوَججْلَ  آاَبءَ ( النبياء؟. ٖٜٗٔسلاؿ رقه   ٜٙٗ ...... / اضبط دواضع ) قَاُلواْ َوَججْلَ  َعَليػْ

 ٜٙٗ .............................................. / اضبط دواضع ) ِعنجَل ُك ِّ َدْاِججٍل (؟. ٖٜ٘ٔسلاؿ رقه 

َ  -َدَعوُاْ اّلَ   -فَاْدُعوُا  –/ اضبط دواضع ) َواْدُعوُا  ٖٜٙٔسلاؿ رقه  َ سُلِْلِصػنَي  -فَػاْدُعوا الَّ ِإالَّ لِيَػْعبُػجُلوا الَّ
 ٓٚٗ ............................................................................... َلُه الجلِّءَة (؟.

 ٕٚٗ ............................................/ أءة وردت ) َوََيَْاُبوَف أَنػَُّهه دُّْهَتجُلوَف (؟. ٖٜٚٔرقه سلاؿ 

 ٕٚٗ ................................................. / كه درة تكررت كلمة ) ِلِعَباِدِا (؟. ٖٜٛٔسلاؿ رقه 

 ٖٚٗ ......................................... َوِلُك ِّ أُدٍَّة (؟. -/ اضبط دواضع ) ِلُك ِّ أُدٍَّة  ٜٖٜٔسلاؿ رقه 

 ٗٚٗ ..... / اضبط دواضع ) َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْه ( ) ِإَذا َجاء َأَجلُُهْه ( )ِإَذا َجاء َأَجلَُها( ) فَِإَذا َجاء َرُسوذُلُْه (؟. ٜٓٗٔسلاؿ رقه 

/ اضبط دواضع ) أَءْػَة َدػا ُكنػُتْه تَػجْلُعوَف ( ) أَءْػَة َدػا ُكنػُتْه تَػْعبُػجُلوَف ( ) أَءْػَة َدػا ُكنػُتْه ُتْشػرُِكوَف ( ) أَءْػَة  ٜٔٗٔسلاؿ رقه 
ُ ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِصٌ  (؟.  ٛٚٗ .................................................................... َدا ُكنُتْه َوالَّ

 ٜٚٗ ........................................ / أءة وردت ) ِدة ُدوِف الِّ قَاُلواْ َضلُّواْ َعنَّا (؟. ٕٜٗٔسلاؿ رقه 

 ٜٚٗ ...................................................... / أءة وردت ) َقاَؿ اْدُخُلواْ (؟. ٖٜٗٔسلاؿ رقه 

/ اضبط دواضع ) يف أَُدٍه َقجْل َخَلْت ِدة قَػْبِلُكه دِّة اجْلِػةِّ َواِانػِس يف النَّػاِر ( ) يف أَُدػٍه قَػجْل َخلَػْت ِدػة  ٜٗٗٔسلاؿ رقه 
نِس ِإنػَُّهْه َكانُوا َخاِسرِءَة (؟. َة اجلِْةِّ َواْاِ  ٓٛٗ ........................................................ قَػْبِلِهه دِّ

 ٔٛٗ .... / كيف تضبط دوضعي العراؼ )قَاَلْت ُأْخَراُ ْه ُلواَلُ ْه( ) َوقَاَلْت أُواَلُ ْه ُلْخَراُ ْه (؟. ٜ٘ٗٔسلاؿ رقه 

 ٔٛٗ ....................................................... / أءة وردت ) َربػََّنا َ ُلالء (؟. ٜٙٗٔسلاؿ رقه 

 ٕٛٗ ............................................ َفَأَضلُّوَ  (؟. –/ اضبط دواضع ) َأَضلُّوَ   ٜٚٗٔسلاؿ رقه 

 ٖٛٗ .................................................. ااًب ِضْعًفا (؟./ كه درة وردت ) َع َ  ٜٛٗٔسلاؿ رقه 

َنا (؟. ٜٜٗٔسلاؿ رقه   ٖٛٗ ....................................................... / أءة وردت ) َلُكْه َعَليػْ

 ٗٛٗ ........................................... أَبْػَواَب الاََّماء (؟. -/ أءة وردت ) أَبْػَواُب  ٜٓ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٗٛٗ ....................... ( دة سورة العراؼ؟.ٔٗ( و )ٓٗ/ كيف تضبط ختاـ اةءتني: ) ٜٔ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٘ٛٗ ..................( ) وََكَ ِلَك صَلْزِي اْلُمْفرَتِءَة (؟. / اضبط دواضع ) َكَ ِلَك صَلْزِي الظَّاِلِمنيَ  ٕٜ٘ٔسلاؿ رقه 

ْة ِغ ٍّ (؟. ٖٜ٘ٔسلاؿ رقه   ٙٛٗ .................................. / اضبط دواضع ) َونَػَزْعَنا َدا يف ُصجُلورِِ ه دِّ

 ٚٛٗ .......................................... / اضبط دواضع ) َوقَالُواْ احلَْْمجُل ِلِّ الَِّ ي (؟. ٜٗ٘ٔ سلاؿ رقه

 ٚٛٗ ................ َقجل َجاءْت ُرُسُ  َربَِّنا ( ) َوَلَسجْل َجاءْت ُرُسُلَنا (؟. –/ اضبط دواضع ) َلَسجْل  ٜ٘٘ٔسلاؿ رقه 

 ٛٛٗ ...................................... / اضبط دواضع ) تِْلُكُه اجْلَنَُّة ( ) تِْلَك اجْلَنَُّة (؟. ٜٙ٘ٔسلاؿ رقه 

 ٜٛٗ ........................................................ / أءة وردت ) َدا َوَعجَلَ  (؟. ٜٚ٘ٔسلاؿ رقه 

ٌف (؟. -/ اضبط دواضع ) َفَأذََّف ُدَلذٌِّف  ٜٛ٘ٔسلاؿ رقه   ٜٓٗ .................................... مُثَّ أَذََّف ُدَلذِّ

 ٜٔٗ .................. ُروَف (؟./ اضبط دواضع ) َوُ ه اِبةِخَرِة َكاِفُروَف ( ) َوُ ه اِبةِخَرِة ُ ْه َكافِ  ٜٜ٘ٔسلاؿ رقه 

/ اضػػػبط اةءتػػػني: ) َوَعلَػػػى اَلْعػػػَراِؼ رَِجػػػاٌؿ ءَػْعرِفُػػػوَف ُكػػػالِّ ِبِاػػػيَماُ ْه ( ) َوَ َدى َأْصػػػَحاُب اَلْعػػػَراِؼ  ٜٓٙٔسػػػلاؿ رقػػػه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘ٚ 

 ٕٜٗ ....................................................... ؼ؟.رَِجااًل ءَػْعرُِفونَػُهْه ِبِايَماُ ْه ( دة سورة العرا

 ٖٜٗ ................................................ / كه درة وردت كلمة ) َءجْلُخُلوَ ا (؟. ٜٔٙٔسلاؿ رقه 

 ٖٜٗ ........................................................ / اضبط دواضع ) تِْلَساء (؟. ٕٜٙٔسلاؿ رقه 

 ٜٗٗ .................................................. / اضبط دواضع ) اْدُخُلواْ اجْلَنََّة (؟. ٖٜٙٔسلاؿ رقه 

 ٜٗٗ ..... الْيَػْوـَ َواَل أَنُتْه َرَْزنُوَف (؟./ اضبط دواضع ) الَ َخْوٌؼ َعلَْيُكْه َوالَ أَنتُْه َرَْزنُوَف ( ) اَل َخْوٌؼ َعَلْيُكُه  ٜٗٙٔسلاؿ رقه 

 ٜ٘ٗ .................................................. / كه درة وردت كلمة ) أَِفيُضواْ (؟. ٜ٘ٙٔسلاؿ رقه 

 ٜ٘ٗ .....................................................ٍه (؟./ اضبط دواضع ) َعَلى ِعلْ  ٜٙٙٔسلاؿ رقه 

 ٜٙٗ ................................................... / كه درة وردت كلمة ) َنُاوُا (؟. ٜٚٙٔسلاؿ رقه 

 ٜٙٗ ................................................... / اضبط دواضع ) ِدة قَػْبُ  َقجْل (؟. ٜٛٙٔسلاؿ رقه 

ـٍ ( ) َوُ ػَو  ٜٜٙٔسلاؿ رقه  ُ ػَو الَّػِ ي  -/ اضػبط دواضػع ) ِإفَّ َربَُّكػُه اّلُ الَّػِ ي َخلَػَق الاَّػَماَواِت َواَلْرَض يف ِسػتَِّة َأايَّ
( ) الَِّ ي َخَلَق الاَّمَ  ـٍ ـٍ ( ) َخَلْسَنا الاَّػَماَواِت َخَلق الاََّماَواِت َواَلْرَض يف ِستَِّة َأايَّ نَػُهَما يف ِستَِّة َأايَّ اَواِت َواْلَْرَض َوَدا بَػيػْ

ـٍ () مُثَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش (؟. نَػُهَما يف ِستَِّة أايَّ  ٜٚٗ ........................................... َواْلَْرَض َوَدا بَػيػْ

 ٜٜٗ ............................................ ه درة وردت ) ءُػْغِشي اللَّْيَ  النػََّهاَر (؟./ ك ٜٓٚٔسلاؿ رقه 

 ٓٓ٘ .................... / اضبط دواضع ) َوالشَّْمَس َواْلَسَمَر َوالنُُّجوـَ ( ابختالؼ تشكيالهتا؟. ٜٔٚٔسلاؿ رقه 

 ٔٓ٘ ................................ فَػتَػَباَرَؾ اّلُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي (؟. -/ اضبط دواضع ) تَػَباَرَؾ  ٕٜٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٓ٘ ................................................... / اضبط دواضع ) اْدُعواْ َربَُّكْه (؟. ٖٜٚٔسلاؿ رقه 

 ٕٓ٘ .............................. / اضبط دواضع )َواَل تُػْفِاجُلواْ يف اَلْرِض بَػْعجَل ِإْصاَلِ َها(؟. ٜٗٚٔسلاؿ رقه 

َة اْلُمْحِاِننَي ) ٜ٘ٚٔسلاؿ رقه  ت ابدللنػع وقرءػب ابدلػ كر ( العراؼ( كلمة رزػة جػاءٙ٘/ ) ِإفَّ َرْزََت الِّ َقرِءٌب دِّ
 ٖٓ٘ ......................................................................... فما اللماة البيانية يف   ا؟.

ُ الَّػِ ي ءُػْرِسػُ   –/ اضػبط دواضػع ) َوُ ػَو الَّػِ ي ءُػْرِسػُ   ٜٙٚٔسػلاؿ رقػه  َأْرَسػَ  الػّراَِيَح( ) ءُػْرِسػػُ   –َأْرَسػَ  الػّراَِيَح ( )الَّ
 ٙٓ٘ ......................................................................................... ّراَِيَح (؟.ال

 ٚٓ٘ ................................................... / كه درة وردت كلمة ) َفَأنَزْلَنا (؟. ٜٚٚٔسلاؿ رقه 

َا (؟. -ْه ذِِْذِف َربِِّ  -/ اضبط دواضع ) ذِِْذِف َربِِّه  ٜٛٚٔسلاؿ رقه   ٛٓ٘ .............................. ذِِْذِف َربِّ

 ٜٓ٘ .......................... َونُوً ا (؟. -ِإ َّ َأْرَسْلَنا نُوً ا  -َوَلَسجْل  -/ اضبط دواضع ) َلَسجْل  ٜٜٚٔسلاؿ رقه 

ْة ِإَلٍه َغيػْرُُا ( يف سورة العراؼ؟. ٜٓٛٔسلاؿ رقه   ٔٔ٘ ..... / اضبط ال ي جاء بعجل ) اَي قَػْوـِ اْعُبجُلواْ الََّ َدا َلُكه دِّ

 ٕٔ٘ ...................... -قـو نػوح ( لػجلعوته عليه الاالـ: -/ اضبط دواضع ) إجابة ادلأل   ٜٔٛٔسلاؿ رقه 

 ٛٔ٘ ............................... -/ اضبط دواضع )اجلجلاؿ بني نػوح عليه الاالـ وقوده(: ٕٜٛٔسلاؿ رقه 

 ٕٕ٘ ................................. -/ ضبط دواضع ) وصف نػوح عليه الاالـ لنفاه (: ٖٜٛٔسلاؿ رقه 

 ٕ٘٘ ................... / اضبط دواضع ) َرُسوٌؿ دِّة رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي ( ) َرُسوُؿ َربِّ اْلَعاَلِمنَي (؟. ٜٗٛٔسلاؿ رقه 

(  ) أَبْػَلْغُتُكْه رَِسالََة / اضبط دواضع ) أُبَػلُِّغكُ  ٜ٘ٛٔسلاؿ رقه   ٕٙ٘ ......رَِسااَلِت َر ِّ ( يف سورة العراؼ؟. -ْه رَِسااَلِت َر ِّ

 ٕٚ٘ ........................................./ أءة وردت ) َأْعَلُه ِدَة الِّ َدا اَل تَػْعَلُموَف (؟. ٜٙٛٔسلاؿ رقه 

 ٕٛ٘ ............. / اضبط دواضع ) لِيُنِ رَُكْه َولِتَػتػَُّسواْ ( ) لِيُنِ رَُكْه َواذُكُرواْ ( دة سورة العراؼ؟. ٜٚٛٔسلاؿ رقه 

نَػػػػػاُا  ٜٛٛٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه  يػْ نَػػػػػاُا َوصَلَّ  –/ اضػػػػػبط دواضػػػػػع ) فَػَنجَّ نَػػػػػاُا  –يػْ نَػػػػػاُ ه  –َفَأصَليػْ نَػػػػػا  –صلََّّيػْ نَػػػػػا  –صَلَّيػْ تَػنَػػػػػا  –َأصَليػْ  –َأصَليػْ
َناَؾ  يػْ َناُ ْه  -فَػَنجَّ َنامُهَا ( -َفَأصَليػْ  ٜٕ٘ ................................................................... َوصَلَّيػْ

بُواْ  ٜٜٛٔسلاؿ رقه   ٖٚ٘ ........ َوَدا َكانُواْ ُدْلِدِننَي (؟. -آِباَيتَِنا ِإنػَُّهْه َكانُواْ قَػْوداً َعِمنَي  / ضبط دواضع ) الَِّ ءَة َك َّ

 ٖٚ٘ .... -/ اضبط ادلواضع اليت جاء فيها وصف دة آدة دع ) نػوح عليه الاالـ ( عليه الاالـ: ٜٜٓٔسلاؿ رقه 



 ٜٛ٘ -الْػُجْزء الرَّاِبْع  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٓٗ٘ .................................................... / كه درة وردت ) يف اْلُفْلِك (؟. ٜٜٔٔسلاؿ رقه 

ػرُُا أَفَػاَل تَػتػَُّسػوَف / ضبط دواضع ) َوِإىَل َعاٍد َأَخاُ ْه ُ وداً قَػاَؿ اَي قَػػْوـِ اْعبُػجُلواْ اّلَ َدػا لَ  ٕٜٜٔسلاؿ رقه  ػْة ِإلَػٍه َغيػْ  -ُكػه دِّ
 ٔٗ٘ ..............................................................................ِإْف أَنُتْه ِإالَّ ُدْفتَػُروَف (؟.

 ٔٗ٘ ...................................................... / أءة وردت ) أََفاَل تَػتػَُّسوَف (؟. ٖٜٜٔسلاؿ رقه 

فَػَسػػاَؿ اْلَمػػألُ الَّػػِ ءَة َكَفػُرواْ ِدػػة قَػْوِدػػِه ( ) َوقَػػاَؿ اْلَمػأَلُ ِدػػة قَػْوِدػػِه الَّػػِ ءَة   -َوقَػاَؿ  –/ أءػػة وردت ) قَػػاَؿ  ٜٜٗٔسػلاؿ رقػػه 
 ٕٗ٘ ......................................................................................... َكَفُروا (؟.

 ٖٗ٘ ..  َلنَػَراَؾ يف َضاَلٍؿ دُِّبنٍي ( ) ِإ َّ لَنَػَراَؾ يف َسَفاَ ٍة ( يف سورة العراؼ؟./ اضبط دواضع ) ِإ َّ  ٜٜ٘ٔسلاؿ رقه 

 َواَل تَػْعثَػػػػػػْوا يف اَلْرِض / اضػػػػػبط دواضػػػػػع ) فَػػػػػاذُْكُرواْ آالء الِّ َلَعلَُّكػػػػػْه تُػْفِلُحػػػػػوَف ( )فَػػػػػاذُْكُرواْ آالء الِّ  ٜٜٙٔسػػػػػلاؿ رقػػػػػه 
 ٗٗ٘ ....................................................................... ُدْفِاجِلءَة( يف سورة العراؼ؟.

تَػَنا (؟. ٜٜٚٔسلاؿ رقه   ٘ٗ٘ .................................................../ اضبط دواضع ) قَاُلواْ َأِجئػْ

 ٙٗ٘ ............. آاَبؤُُكْه (؟. -/ اضبط دواضع ) َدا َكاَف ءَػْعُبجُل آاَبُؤَ  ( ) َعمَّا َكاَف ءَػْعُبجُل آآَبُؤَ   ٜٜٛٔسلاؿ رقه 

ُتُموَ ا ( ودا جاء بعجل ا؟. ٜٜٜٔسلاؿ رقه   ٚٗ٘ .................................. / اضبط دواضع ) َأَْسَاء ََسَّيػْ

نَّا (؟. ٕٓٓٓسلاؿ رقه   ٜٗ٘ ..................................................... / اضبط دواضع ) ِبَرْزٍَة دِّ

ػرُُا قَػجْل َجػاءْتُكه / اضبط دواضع ) َوِإىَل مَثُوَد َأَخاُ ْه َصاحِلًا قَػاَؿ اَي قَػػْوـِ اْعبُػجُلواْ الَّ  ٕٔٓٓسلاؿ رقه  ػْة ِإلَػٍه َغيػْ  َدػا َلُكػه دِّ
َة اَلْرِض (؟. -بَػيَِّنةٌ دِّة رَّبُِّكْه   ٓ٘٘ .......................................................... ُ َو أَنَشَأُكه دِّ

 ٓ٘٘ .................................................. / اضبط دواضع ) َقجْل َجاءْتُكه (؟. ٕٕٓٓسلاؿ رقه 

 ٔ٘٘ ................................................. / اضبط دواضع ) َ ِ ِا َ َقُة الِّ (؟. ٖٕٓٓسلاؿ رقه 

 ٖ٘٘ .................................................... / اضبط دواضع ) َواذُكُرواْ ِإْذ (؟. ٕٗٓٓسلاؿ رقه 

 ٗ٘٘ ................................................ / كه درة وردت كلمة ) تَػتَِّاُ وَف (؟. ٕ٘ٓٓسلاؿ رقه 

 ٘٘٘ ..................................................... / أءة وردت كلمة ) ُقُصوًرا (؟. ٕٙٓٓسلاؿ رقه 

 ٙ٘٘ .................................................. دواضع ) اجْلَِباَؿ بُػُيوً  (؟./ اضبط  ٕٚٓٓسلاؿ رقه 

 ٙ٘٘ ................................... / اضبط دواضع ) َواَل تَػْعثَػْواْ يف اَلْرِض ُدْفِاجِلءَة (؟. ٕٛٓٓسلاؿ رقه 

 ٚ٘٘ ............ دواضع )قَاَؿ اْلَمألُ الَِّ ءَة اْسَتْكبَػُرواْ ِدة قَػْوِدِه( )قَاَؿ الَِّ ءَة اْسَتْكبَػُروا(؟./ اضبط  ٜٕٓٓسلاؿ رقه 

 ٛ٘٘ ..................................... أَتُػَعلُِّموَف (؟. –/ أءة وردت الكلمات ) أَتَػْعَلُموَف  ٕٓٔٓسلاؿ رقه 

 ٜ٘٘ ....... / اضبط دواضع ) قَاُلواْ ِإ َّ ِبَا أُْرِسَ  ِبِه ُدْلِدُنوَف ( ) قَاُلوا ِإ َّ ِبَا أُْرِسْلُته ِبِه َكاِفُروَف (؟. ٕٔٔٓسلاؿ رقه 

 ٜ٘٘ .................................................... دواضع ) ِبِه ُدْلِدُنوَف (؟./ اضبط  ٕٕٔٓسلاؿ رقه 

 ٓٙ٘ ......................................... / اضبط دواضع )ِإ َّ َلنَػَراَؾ يف َضاَلٍؿ دُِّبنٍي(؟. ٖٕٔٓسلاؿ رقه 

 ٓٙ٘ ..................................... فَػَعتَػْواْ َعْة َأْدِر َربِِّْه (؟. -َعتَػْواْ / اضبط دواضع ) وَ  ٕٗٔٓسلاؿ رقه 

 ٔٙ٘ ................................................. / اضبط دواضع ) قَاُلواْ اَي َصاِلُح (؟. ٕ٘ٔٓسلاؿ رقه 

 ٕٙ٘ ............................ ود دة: )الرجفة دع الجلار والصيحة دع الجلاير(؟./ بني ادلسص ٕٙٔٓسلاؿ رقه 

ُهْه  ٕٚٔٓسلاؿ رقه  ُهْه (؟. -/ اضبط دواضع ) فَػتَػَوىلَّ َعنػْ  ٗٙ٘ ..................................... َوتَػَوىلَّ َعنػْ

 ٗٙ٘ .............................................. / كه درة وردت كلمة  ) النَّاِصِحنَي (؟. ٕٛٔٓ سلاؿ رقه

 ٘ٙ٘ ............................................/ اضبط دواضع ) َوُلوطًا ِإْذ قَاَؿ ِلَسْوِدِه (؟. ٜٕٔٓسلاؿ رقه 

 ٚٙ٘ ........................................... بط دواضع ) َبْ  أَنُتْه قَػْوـٌ دُّْارُِفوَف (؟./ اض ٕٕٓٓسلاؿ رقه 

 ٚٙ٘ .................................... َفَما َكاَف َجَواَب قَػْوِدِه (؟. -/ اضبط دواضع ) َوَدا  ٕٕٔٓسلاؿ رقه 

 ٜٙ٘ .............. / اضبط ادلواضع اليت ذكرت فيه النجاة لػ لوط عليه الاالـ وأ له إال ادرأته؟. ٕٕٕٓسلاؿ رقه 



 -اْلػُجْزء الرَّاِبْع  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٜ٘ 

 ٕٚ٘ ................................................ / اضبط دواضع ) َوَأْدَطْرَ  َعَلْيِهه (؟. ٖٕٕٓسلاؿ رقه 

ًبا (؟. ٕٕٗٓسلاؿ رقه   ٖٚ٘ ....................................... / اضبط دواضع ) َوِإىَل َدجْلَءَة َأَخاُ ْه ُشَعيػْ

ٌر لَُّكْه ِإف ُكنُتهْ  ٕٕ٘ٓسلاؿ رقه  ٌر لَُّكْه ِإف ُكنُته دُّْلِدِننَي ( )َذِلُكْه َخيػْ  ٘ٚ٘ .. تَػْعَلُموَف(؟. / اضبط دواضع ) َذِلُكْه َخيػْ

 ٙٚ٘ ..................... فَانُظْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِاجِلءَة (؟. -/ اضبط دواضع ) َوانظُُرواْ   ٕٕٙٓسلاؿ رقه 

 ٚٚ٘ ................................................. ه درة وردت كلمة ) فَاْصِبُواْ (؟./ ك ٕٕٚٓسلاؿ رقه 

نَػنَا َوُ َو َخيػُْر احْلَاِكِمنَي  ٕٕٛٓسلاؿ رقه   ٚٚ٘ ... َ  َّ ََيُْكَه اّلُ َوُ َو َخيػُْر احْلَاِكِمنَي (؟. -/ اضبط دواضع ) َ  َّ ََيُْكَه اّلُ بَػيػْ

 ٛٚ٘ .............................. -وأخ ا فيما ءلي ججلوؿ لضبط بجلاايت و اايت أ زاب وأرابع اجلزء الثادة:

 ٔٛ٘ ......................................................... اتتوايت 
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صابر صويف أجد من الواجب علي أن أشكر السيد 
وإخوتو وأبنائو الذين أكرموين ومنحوين األمان علي 

واإلستقرار فلوال عوهنم يل بعد فضل هللا وإيوائهم يل 
 ما كانت تُتاح يل فرصة إجناز ىذا العمل.
 ءفجزاىم هللا عين وعن زوجيت خري اجلزا

وكذلك أشكر كل من ساىم يف نشر ىذا الكتاب 
 وأسأل هللا تعاى أن يثيبو الفردوس األعلى يوم القيامة
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 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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وحػػهن ياءػػة  التاسػػ سػػلاؿ وجػػواب مػػة بجلاءػػة ا ػػزء (  ٕ٘ٗ ) ضػػه اػػجلا ا ػػزء
، وابلرتتيػػػىت حػػػهن ءمػػػتفيجل مالػػػا حلبػػػة العلػػػه وحفػػػاظ  تػػػاب    ػػػز العاشػػػ ا ػػػزء 

 -وجل وخصوصا يف االختبارات.. و  ويل التوفيق:

 التاسعاجلزء /  األعرافسورة 

( يف القػػػػ  ف  امللػػػػلا( ورسػػػػه )  املػػػػأرسػػػػه )  الفػػػػ ؽ بػػػػن / ٜٕٕٓسػػػػلاؿ ر ػػػػه 
 ؟.الك مي

مل ءاتبه مفم وا الق  ف مة الملف الصاحل اىل االختالؼ يف  / ٜٕٕٓا واب ر ه 
، فله أيت أحجل ماله  لى ذ   يف الق  ف الك مي أب ث  مة صورة رسه الكلمة الواحجلة

عػػػػح واحػػػػجل ر ػػػػه اػػػػجلا االخػػػػتالؼ البػػػػّن يف رسػػػػه الكلمػػػػة الواحػػػػجلة فا ت واػػػػا ذات م
  ى.مسلا يف  ءة  ة رمسلا يف  ءة أخ  اختالؼ ر 

ولف القػ  ف الكػ مي  ػػالـ   تعػاىل و ػػجل تعلػجل سػػب)اقه ءف ػه )  ػػ اءة ورمسػاً ( فػػال 
ملػػا  ػػػاف ، وإال واحػػجلة اختالفػػاً حفيفػػػاً يف املعػػحبػػجل إذاً أف يف اخػػتالؼ رسػػه الكلمػػػة ال

ه الكلمػػػات تػػػجلبّ اً د يقػػػاً و ميقػػػاً . وحػػػن قتػػػجلب  مثػػػل اػػػجلااػػػاؾ داٍع الخػػػتالؼ ال سػػػه
قمتطي  أف سمّيز اجلا الف ؽ الػجل يق يف املعػح بػن رمسػك الكلمػة الواحػجلة والػجلي مل ءاتبػه 

  .إليه أّي مة مفم ي الق  ف مة سلفاا الصاحل
، حيػػر رمسػػع بضػػعاً و شػػ ءة مػػ ة  لػػى اػػجله ( املػػأومػػة اػػجله الكلمػػات  لمػػة ) 

(، فما الف ؽ بيالمػا  املللاأربعة مواض   لى صورة ) ، بياما رمسع يف ( املأالصورة ) 
( م سػػومة ءػػػ ؼ اللػػف يف  ثػػػا مػػة ا  ت الق  قيػػػة  املػػػأوردت  لمػػة )  ؟يف املعػػح

  :الك ظمة مثل
ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ژ 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦٹ   ٹ  

ڃ چ  چ  چ  ڄ   ڃ  چ    ڍ     ڇڃ  ڃ   ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  



 ٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ٦٤٢ابللرة/  ژڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎڌ  ڌ  ڎ
  .٢٦األعراف/  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چچ  ژ 
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڤڤ  ژ 

  ٥٧األعراف/  ژڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    چڃ  ڃ  چ  چ  چ
ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ژ 

ِشف/  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی           ی   ی  ی       ېئېئ     ۈئۆئ  ۈئ   ٤٤ي
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ      چڃ  ڃ       ڃ  ژ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   

 .٤٣املصص/  ژک  ک  گ  
  .٣ الصافات/ ژڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ژ 

  ت:ففي اآلاي(  ادللؤا)  لمة ابلواوأما ادلرات األربع اليت ورد فيها رسم الك
  .٦٢انلىل/  ژڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ    ںڱ  ں       ژ 
  ٤٦انلىل/  ژۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۇڭ  ۇ  ژ 

 ٤٣انلىل/  ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڄڦ   ڦ  ژ 
ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ                  ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے      ڻ ڻ ژ 

﮺   ﮹   ﮸   ﮷      ﮵  ﮶   ﮴   ﮳     ٦٤املؤوٌِن/  ژۓ  ۓ  ﮲   
( ذمػػجل أف  املػػأوحػػن قمػػتع ض املػػ ات الكثػػاة الػػ  ورد فيلػػا رسػػه الكلمػػة ابللػػف ) 

 ضمة   ءضػة مػة ال ايػاء وأصػػ)اب يػة القػـو يف امتمػ  واػػه شػلْ معاااػا ءاصػ ؼ اىل  ِ 
الشػػػل ة والافػػػوذ ، واػػػه الػػػجلءة ءشػػػكلوف الػػػ أي العػػػاـ يف أي  تمػػػ  ، ففػػػك امتمعػػػات 

( ءعػػ   ػػة حبقػػة ال ايػػاء وحبقػػة أصػػ)اب المػػلطة املعياػػن  ػػة  املػػأالقجلظمػػة  ػػاف ) 
ح ءق امللك ، وحبقة اك يف حاشية امللك سواء مػة أ اربػه أـ مػة ممتشػارءه . أمػا يف 

متمعػػات ايجلءثػػة فامػػتطي  أف قضػػيف اىل ذلػػك شػػ ضمة ا  الميػػن وشػػ ضمة الفاػػاقن ا



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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( الجلءة  املأوش ضمة مشااا ال  ضين وش ضمة رجاؿ ال ماؿ و ااه . والالء اه ) 
  . ءمػػػػػػتطيعوف أف ءػػػػػػلب وا يفبػػػػػػػااً  بػػػػػػااً يف الػػػػػػ أي العػػػػػػػاـ لي  تمػػػػػػ  حػػػػػػجلءر

( ب سػػه حػػ ؼ اللػػف ذمػػجلاا تشػػا اىل اػػجله  املػػأوابلعػػودة اىل ا  ت الػػ  ذ ػػ ت ) 
ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ٻٱ  ٻ  ٻ  ژ : الصااؼ مة الاػاس ففػك ا ءػة

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڦڤ  ڦ  ڦ

ة/ ابللررر ژڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ
قالحػػأ أف الػػجلءة حلبػػوا مػػة الاػػهل أف ءبعػػر اػػه ملكػػاً ليقػػاتلوا يف سػػبيل   اػػه ، ٦٤٢

الشػػ ضمة الػػ  تمػػيط   لػػى الػػ أي العػػاـ يف امتمػػ  واػػه أصػػ)اب مصػػل)ة مادءػػة أءضػػاً 
ليه ذ  وا أيه أخ جػوا مػة د راػه وأباػافله فاءػجلوف أف ءمػرتدوا الػجل ر ،   قالحػأ 

  . ه حػػػػػػن  تػػػػػػىت  لػػػػػػيله القتػػػػػػاؿ إال  ليػػػػػػل مػػػػػػالهأيػػػػػػه قكصػػػػػػوا  لػػػػػػى أ قػػػػػػاب
وردت يف ، ٢٦األعرررراف/  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چچ  ژ  وا ءػػػة

  ت فقػط تت)ػجلث  ػة  ٙسياؽ خمتص   صة قوح مػ   ومػه حيػر وردت القصػة يف 
( الػػجلءة اػػه أصػػ)اب الػػ أي العػػاـ  ليػػه  املػػأإرسػػاؿ   تعػػاىل قوحػػاً اىل  ومػػه ورّد ) 

  . ه    قػػػػػػػػػػػػػػػػػاب   تعػػػػػػػػػػػػػػػػاىل اػػػػػػػػػػػػػػػػػه ابل ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  د وتػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڤڤ  ژ :  وا ءػػػػػػػػػػػة

 ژڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ

  ت ،  ٚوردت أءضػاً يف سػياؽ خمتصػ  لقصػة صػاحل و ومػه  ػود يف  ،٥٧األعرراف/ 
ابمللمان املمتضعفن وأ لاوا ( اه الجلءة استك وا مة القـو واستلزأوا  املأوذمجل أف ) 

   . أيه  اف وف مبا أرسل به صاحل فأخجلاه   ابل جفة
ې  ې  ى        ى  ژ وأما ا ءة ال  تجل   رؤ  ملك مص  أ ـ ءوسف  ليه المالـ 

ېئ     ۈئائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ

ِشف/  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی           ی   ی  ی       ېئ قجل توجه فيلا امللك ف، ٤٤ي
( الجلءة اه ش ضمة اجتما ية مكوقة مة الكلاة والم) ة وخ اء  املأاىل خطاب ) 
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چ      چڃ  ڃ       ڃ  ژ ويف ا ءة الك ظمة .  ص اه يف تعبا ال ؤى والحالـ

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

 ،٤٣املصص/  ژڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
( الجلءة اه  لية القـو البارزءة يف شهن اماالت والجلءة ءجلَ ْوف  املأاحىت ف  وف ) طم

  . يف العادة اىل االجتما ات العامة ال  ءلقك فيلا ايا ه خطاابً 
 ژڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ژ ويف ا ءػػػػػػػػػػػة الك ظمػػػػػػػػػػػة 

ة مػة املالفكػػة الكػػ اـ الػػجلءة ال لػػى ( اػه شػػ ضمة   ءضػػ املػػأذمػجل أف ) ، ٣الصررافات/ 
، واػػه ءت)ػػجلبوف بػػا فيمػػمعلا لػػه مبػػا سػػيكوف  لػػى الرض مػػة أحػػجلاثظمتػػازوف بعلم

، وذمػػجل أف اػػجله الشػػ ضمة مػػػة وا ءتخػػػجلوف مػػة المػػماء مقا ػػجل للمػػػم ا ػػة الػػجلءة  ػػاق
املالفكػػة  بػػاة وماتشػػ ة يف المػػماء لف ا ػػة  ػػاقوا ءتاصػػتوف  ليلػػا مػػة خمتلػػف أجػػواء 

  . الرض
( فيلػا اػه  امللػلا، فاجػجل أف )  ابلواو(  املللاا  ت الرب  ال  رمسع فيلا  لمة ) أما 

خاصػػػػة اخلاصػػػػة يف امتمػػػػ  ، فلػػػػه يف امتمعػػػػات القجلظمػػػػة ممتشػػػػاروا امللػػػػك املق بػػػػوف 
، رجاؿ ال فيس مة ممتشػارءة ووزراء وحاشيته مة أ اربه ، ويف امتمعات ايجلءثة فله

  ك:جل فيلا مجيعاً اجلا املعح  ما ءلذموحن قمتع ض اجله ا  ت 
فملكػة سػبأ  ػ  خاصػػة ، ٦٢انلىرل/  ژڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ    ںڱ  ں       ژ 

ممتشارءلا أبيا ألقك إليلا  تاب  ػ مي ، ومل  ػ  صػااع الػ أي العػاـ يف  تمعلػا ، بػل 
  . رافلا فقط( مة ممتشارءلا ووز  املللاأخ ت  جلداً حمجلوداً ججلاً ) 

  ٤٦انلىل/  ژۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۇڭ  ۇ  ژ 
، ومػػة تتخػػجلاا إزاء رسػػالة سػػليماف إليلػػا واػػك ااػػا تمتشػػا خاصػػتلا يف اخلطػػوة الػػ 

  . البجلاك أيا ال  احىت ال أي العاـ ااا بل  احىت خاصة اخلاصة
 . ويف٤٣انلىل/  ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڄڦ   ڦ  ژ 

( الجلءة اه خاصة ممتشارءه مػة  املللااجله ا ءة ذمجل سليماف  ليه المالـ طماحىت ) 
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ا ػػػة وا قػػػس ، فيمػػػأاه أءكػػػه أيتيػػػا بع شػػػلا ، ومػػػة البػػػجلاك أقػػػه ال طماحػػػىت شػػػ ضمة 
  .   ءضة يف امتم  بل ش ضمة خاصة ججلاً واك ممتشاروه

ابللف اػه الشػ ضمة الع ءضػة (  املأولكك قمتيقة أف ما ذاباا إليه مة تفما معح ) 
( ابلػػػواو مػػػة أيػػػه خاصػػػة  امللػػػلامػػػة امتمػػػ  الػػػ  تشػػػكل الػػػ أي العػػػاـ فيػػػه ، ومعػػػح ) 

اخلاصة يف امتم  ، فموؼ قمتع ض  ءتن   ظمتن خاصتن بقصة قػوح  ليػه المػالـ 
، ( ابلػواو امللػلا( ابللف ، وورد يف الخػ ى ذ ػ  )  املأحير ورد يف إحجلاشما ذ   ) 

مػة سػورة اػود  ٕٚففػك ا ءػة  . وسا)اوؿ ش ح الفػ ؽ الػجل يق يف املعػح بػن اللف ػن
الجلءة  فػ وا مػة  ومػه مػا قػ اؾ إال بشػ اً مثلاػا ومػا قػ اؾ  املأقق أ مة  صة قوح ) فقاؿ 

اتبعػػك إال الػػجلءة اػػه أراذلاػػا ابدي الػػ أي ومػػا قػػػ ى لكػػه  لياػػا مػػة فضػػل بػػل ق ػػػاكه  
  . (  اذبن

  ڻڻ  ژ مة سورة امللماوف قق أ مة  صة قوح و ومه  ٕ٘ و ٕٗويف ا ءتن 

ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  

﯀    ﮿    ﮾   ﮽     ﮻   ﮼  ﮺   ﮹   ﮶   ﮷     ﮸  ﮵   ﮴   ﮲   ﮳ 

فقصة قوح يف سورة اود ، ٦٧ - ٦٤املؤوٌِن/  ژ  ﯁         
(  املأ، وا ءة ال  ذ   فيلا )  ثا مة التفاصيل  اف فيلا ءة و  ٕٗاست   ع 

( اىل قوح يف صي ة املخاحىت ) ما ق اؾ إال  املأابللف قق أ فيلا  الماً موجلاً مة ) 
، (وما ق ى لكه  لياا مة فضل تبعك إال الجلءة اه أراذلاا ( ، )بش اً ( ، ) وما ق اؾ ا
 .() بل ق اكه  اذبن

(  ػل ءػـو فيمػم  مػاله مثػل اػجلا  املػأالمػالـ  ػاف ءػجل و )  واجلا ءعا أف قوحاً  ليػه
( الػػجلءة  ػػاف ءػػجل واه ءومػػاً بعػػجل ءػػـو اػػه أ س مػػة  املػػأالكػػالـ ، ومػػة البػػجلاك أف ) 

شػػػ ضمة أخػػػ ى مػػػة شػػػ اف   ليػػػة  ( خمتلػػػف يف  ػػػل ءػػـو أي مػػػأ ليػػة القػػػـو ولكػػػاله ) 
ا ( وبعضػػله ءػػ د  ليػػه ، فبعضػػله  ػػاف ءػػ د  ليػػه ابلقػػوؿ ) مػػا قػػ اؾ إال بشػػ اً مثلاػػالقػػـو

ابلقوؿ ) ما ق اؾ اتبعك إال الجلءة اه أراذلاا ( ، وبعضله  اف ء د  ليه ابلقػوؿ ) ومػا 
  . ( ق ى لكه  لياا مة فضل بل ق اكه  اذبن
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أمػػا  صػػة قػػوح يف سػػورة امللماػػوف فقػػجل وردت خمتصػػ ة جػػجلاً  الػػا يف سػػورة اػػود حيػػر 
اصػيل  ثػاة ، و ػجل ورد فيلػا ذ ػػ  ا تف  ت فقػط فلػه تػ د فيلػ ٚوردت يف امللماػوف يف 

( ابلػػواو ليعػػ   ػػة  ػػـو حمػػجلودي العػػجلد اػػه خاصػػة اخلاصػػة يف امتمػػ  ، حيػػر امللػػلا)
اجتمعوا معاً وتشػاوروا يف شػأف د ػوة قػوح دوف أف ءكػوف قػوح موجػوداً معلػه ، حيػر 

 ھ  ھ  ھ      ، )( ہ     ہ  ھ        ہ  ہ ذمػػػػػجلاه ءتكلمػػػػػوف  اػػػػػه يف صػػػػػي ة ال افػػػػػىت )

       ( ، ) ے   ﯁   ﯀    ﮿   ﮾   ﮽     ﮼   .   ملػػػػا أصػػػػ ت اػػػػجله (﮻  
) ػاؿ  ٕٙ  تعاىل  افاًل يف ا ءة (  لى الكف  بجل وته د ا  املللااخلاصة مة الااس ) 

)فأوحياػػا إليػػه أف  ٕٚ( فػػأوحى   تعػػاىل إليػػه يف ا ءػػة التاليػػة رب اقصػػ مب مبػػا  ػػجلبوف
( الػػجلءة  فػػ وا بػػجل وة قػػوح اػػه  املػػأ. و ليػػه فػػ ف ) ك أب يااػػا ووحياػػا .. (اصػػا  الفلػػ

  .( ا خػػػػػػ ءة اػػػػػػه مػػػػػػة خاصػػػػػػة  ليػػػػػػة القػػػػػػـو امللػػػػػػلا امػػػػػػة  ليػػػػػػة القػػػػػػـو ، بيامػػػػػػا ) 
مػػة مشػػااا المػػلطة وا  ػػالـ   ليػة القػػـو( أبيػػه  املػػأدمػا سػػبق قمػػتطي  أف قعػػ ؼ ) 

 . والث وة والفة واه صاقعوا ال أي العاـ يف امتم 
مػػػة  ليػػػة القػػػـو مػػػة الػػػوزراء وممتشػػػاري امللػػػوؾ  خاصػػػة اخلاصػػػةلػػػه ( ف امللػػػلاأمػػػا ) 

 (. د. ز د الملوادي)  وال ؤساء .
 ؟.  اضبطلا ( َأْو لَتَػُعوُدفَّ يف ِملَِّتَاا  ه م ة وردت ) / ٖٕٓٓسلاؿ ر ه 
يف المػور ) ال ػػ اؼ مػػ  ف (  َأْو لَتَػُعػػوُدفَّ يف ِملَِّتاَػا ) وردت / ٖٕٓٓا ػواب ر ػه 

  -:اايه (إب   -
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -ٔ

 .األعراف َّ مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من

 يقاك ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٕ
ٱ.إبراَيه َّ ىل مل  يك ىك مك لك

  /الضبط 
( مػ  الـ  جي يهقػ بط الالمػات مػة )  ( خي حي  جي يه ال  اؼ )يف بعجلاا 

(  مك مػة ) ااػاءو  اليػاء( ق بط  ىك مك لكال  اؼ، وبعجلاا يف إب اايه ) 
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 ا جلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة  لى ه ايمة إب ا اااءو  الياءم  
 .اسه المورة

 ؟.( َ اَؿ َأَوَلوْ  وردت )أءة  / ٖٕٔٓسلاؿ ر ه 
  الشػع اء -يف المػور ) ال ػ اؼ م  ف (  َ اَؿ َأَوَلوْ  ) وردت / ٖٕٔٓا واب ر ه 

 -:الثالبة يف المور ال اءالحأ اشرتاؾ ح ؼ  (الزخ ؼ  -
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -ٔ

 .األعراف َّ مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من

 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن  ُّٱ -ٕ
 .٤٦ – ٦٢الشعراء/  َّ هئ مئ

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٖ
ٱ.الزخرف َّ نئ مئ

 فائدة / 
 تفيػػػجل االسػػػتم ار و  ػػػجلـ االققطػػػاع ... و  ػػػجللك تفيػػػجل(  مي)  االلػػػف اخلاج ءػػػة 

مػا  اػجل أ(.  اي اف اجله االح اؼ ذوات قفس املكاػوف التجاقس بن ح فن او أ ث  )
 . فاف ذلك ءعا  كس ما ورد ا اله( يي) استبجلااا اباللف اال تيادءة 

( بصػػي ة فعػػل المػػ  ملفػػ د فيكػػوف أمػػ ا لل سػػوؿ   أبف ءقولػػه  ل ُػػ ػػ أ ا ملػػور ) 
 .  إ  وجػػػجل   ابء   لػػػى أمػػػػة وإ   لػػػى   راػػػه ملتػػػػجلوف جػػػوااب  ػػػة  ػػػوؿ املشػػػػ  ن

( بصػػي ة فعػػل املضػػك املمػػاجل إىل املفػػ د ال افػػىت فيكػػوف   ػػاؿ)  وحفػػ  ابػػة  ػػام  و ػػ أ
إ  وجػػػػجل   ابء   لػػػػى أمػػػػة وإ   لػػػػى   راػػػػه  ىل قػػػػجلء  الػػػػجلءة  ػػػػالواالضػػػػما  افػػػػجلا إ

ى  ف)صل مة القػ اءتن أف مجيػ  ال سػل أجػابوا أ ػوامله بػجلا ا ػواب ، و لػ . مقتجلوف
( مفصوال  ػا معطػوؼ لقػه وا ػ  يف  ػاؿ   اؿ( أو )   ل لتا الق اءتن جاء فعل ) 

يف  فيلػػا مػػة ءفمػػجل فيلػػا  ػػالوا ألعػل : احملػاورة  مػػا تقػػجلـ  ػػا مػ ة ، مالػػا  ولػػه تعػػاىل
  . ( البة  اشور الت) ء  والتاوء )  سورة البق ة
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 ٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.  اضبطلا ( ِإْف ُ جْل َ   ه م ة وردت ) / ٕٖٕٓسلاؿ ر ه 
، (امللماوف -يف المور )ال  اؼ م  ف (  ِإْف ُ جْل َ  ) وردت / ٕٖٕٓا واب ر ه 

 -:لموض  املتأخ  ا جلة الز دة ل لى  وقضبطلايف امللماوف  الفاءبز دة 
 زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱٱ -ٔ

 ىق يفىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب نب مب
 .األعراف َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق

ٱ.املؤوٌِن َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ -ٕ

 ؟.  اضبطلا ( َأف َما َءُكوُف لََاا  ه م ة وردت ) / ٖٖٕٓسلاؿ ر ه 
 -يف المػػور )ال ػػ اؼ مػػ  ف (  أَف وُف لَاَػػاَمػػا َءُكػػ ) وردت / ٖٖٕٓا ػػواب ر ػػه 

 -(:الاور
 زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱٱ -ٔ

 ىق يفىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب نب مب
 .األعراف َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ٱُّٱ -ٕ
ٱ.انلِر َّ حس  جس

  الضبط /
 (يئ ىئ)أتػػع فيلػػا  الػػواو ؼ : المػػورة الػػ  لػػيس يف امسلػػا حػػالعال ػػة  كمػػية -ٔ

  .واو( بال هت متأتع فيلا ) الواو، وال  ليس يف امسلا ح ؼ ابلواو
 لػى  اؼ  ػال ػن ( مػ   مبمػة )  العن( ق بط  نب مب)    اؼبعجلاا يف ال -ٕ

، وبضػبطه  ا جلة ربط ح ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه المػورة
( ولقػػػه  بلػػػه  جح مجضػػػبط الخػػػ  يف سػػػورة الاػػػور الػػػجلي جػػػاء بعػػػجلاا ) ءُ 

 ( والمم  م تبط ابلكالـ. حت جت هبجاء المماع ) 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘ 

 ؟.( َربػََّاا َ َلى اّللِّ تَػوَ َّْلَاا ) اضبط مواض  / ٖٕٗٓسلاؿ ر ه 
ْلاَػا ) وردت / ٖٕٗٓا واب ر ه  يف المػور ) ال ػ اؼ مػ  ف (  رَبػَّاَػا َ َلى اّلّلِ تَػوَ َّ

 -(: ءوقس -
 زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱٱ -ٔ

 ىق ىفيف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب نب مب
 .األعراف َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق

ٱ.يِنس َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ُّٱ -ٕ

  الضبط /
 خئ حئوبعػػجلاا يف ءػػوقس )  ( ىك مك لك اك  يق بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ ) -ٔ

(  لػى  خئ حئمػة )  الػالـ(  بل  يقمة )  اامزة(:  جب هئ مئ
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك

(  خئ حئمػػة ) الاػػوف ، وقػػ بط ؼال ػػ افػػاء ( مػػ   يقمػػة )  الفػػاءط أءًضػػا قػػ ب -ٕ
 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة  لػػى س قءػػو قػػوف مػػ  

 .اسه المورة
  / ٔ مالحظة 
 مل خل ُّٱٱ:( يه ىه مه ) (ٔٚمة سورة ءوقس ا ءة ) املوض  الوؿورد يف 
 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه

يف الق  ف بجله الصي ة، واو  وؿ قوح  الوحيجلةفاقتبه اا واك  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ
  ليه المالـ.

  / ٕمالحظة 
ُ  اْلَفاِِتِنَ )   (.ٜٛيف الق  ف يف  ءة ال  اؼ ) الوحيجلة(  َوأَقَع َخيػْ



 ٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َاِسُ وفَ   ه م ة وردت ) / ٖٕ٘ٓسلاؿ ر ه   ؟.  اضبطلا ( ِإقَُّكْه ِإذاً خلَّ
َاِسُ وفَ  ) دتور  / ٖٕ٘ٓا واب ر ه   -يف المور ) ال  اؼ م  ف (  إِقَُّكْه ِإذاً خلَّ

 -(: امللماوف
 ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ٱُّٱٱ -ٔ

 .٢٩ – ٢٦األعراف/  َّ  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ
ٱ.٤٧ – ٤٤املؤوٌِن/  َّ مت  خت حت جت

  الضبط /
فػػػػاء الكلمتػػػػن مػػػػ   مػػػػةالفػػػػاءات قػػػػ بط  (يي ىي بعػػػػجلاا يف ال ػػػػ اؼ )

الػػواردة مػػ  امليمػػات قػػ بط  ( مب خب حب جب هئ، وبعػػجلاا يف امللماػػوف ) ؼال ػػ ا
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى اوف مل مالػميه 

 ؟.( َ َأف ملَّْ ءَػْ اَػْواْ ِفيَلا )  ه م ة وردت / ٖٕٙٓسلاؿ ر ه 
يف المػػػػػور  مػػػػػ ات بػػػػػالث( ءَػْ اَػػػػػػْوْا ِفيَلػػػػػاَ ػػػػػَأف ملَّْ ) وردت / ٖٕٙٓا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -(:موضعافاود  –)ال  اؼ 
 مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب ٱٱُّٱٱ -ٔ

 .األعراف َّ مح جح
ِد َّ هت مت  خت حت هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ ُّٱ -ٕ َ. 
ِد َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص ٱُّٱ -ٖ َ. 

  الضبط /
 .صجلر  ءةاود  موضعك، بياما سياؽ ا ءةجاء يف  الوحيجل ال  اؼموض   -ٔ
اػود يف سػياؽ  صػة شػعيىت  ليػه المػالـ مػ   ومػه، بيامػا   مبموض  ال ػ اؼ و  -ٕ

  (.  ودمة اود يف سياؽ  صة صاحل  ليه المالـ م   ومه ) الوؿ املوض  
( وبعػػػجلاا يف  هب مب خب حب جبمػػػة اػػػود )  الوؿبعػػػجلاا يف املوضػػػ   -ٖ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٚ 

مػة  البػاء(  بػل  حبمػة )  اامزة(  مغ جغ مع جع مظ حط)  الثامب
 .املوضعن( مة  جب، حبعا بعجل ) رتتيىت ااجافك ا جلة ال(  لى مظ)

( يف  صػػػة ٖٜيف سػػػورة ال ػػػ اؼ ا ءػػػة ) ابليػػػاء ( اخْلَاِسػػػ ِءةَ  ُاػػػهُ  وردت ) مالحظـــة /
ًبا َ ػاقُوْا شعيىت  ليه المالـ )  بُوْا ُشػَعيػْ ًبا َ ػَأف ملَّْ ءَػْ اَػػْوْا ِفيَلػا الَّػجِلءَة َ ػجلَّ بُوْا ُشػَعيػْ الَّجِلءَة َ جلَّ

  (. ءةَ اخْلَاِس ِ  ُاهُ 
) واػػػجلا اػػػو الصػػػل ( يف المػػػور   شػػػ  مػػػ اتتكػػػ رت  ابلػػػواو ( اخْلَاِسػػػُ وفَ  ُاػػػهُ أمػػػا ) 

 – ٜٓٔالا)ل  – ٜٙالتوبة  – ٖٗالقفاؿ  – ٛٚٔال  اؼ  – ٕٔٔ،ٕٚالبق ة )
( وال دا ػك يصػ اا، امللػه ٜاملاػافقوف  – ٜٔامادلة  – ٖٙالزم   – ٕ٘العاكبوت 

  .ابلياء ( اِس ِءةَ اخلَْ  ُاهُ  فقط أف رمص  موض  )
 ؟.(  َػْوـٍ َ اِف ِءةَ   ه م ة وردت ) / ٖٕٚٓسلاؿ ر ه 

 -ال ػػػػػ اؼ يف المػػػػػور )مػػػػػ  ف (   َػػػػػػْوـٍ َ ػػػػػاِف ِءةَ  ) وردت / ٖٕٚٓا ػػػػػواب ر ػػػػػه 
 -(:الامل

 خض حضجض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ٱُّٱٱ -ٔ
 .األعراف َّ مع جع مظ حط  مض

ٱ.انلىل َّ حن  جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
 اؼ، و بللػػػا يف  ػػػال ػػػن مالػػػا مػػػ  العػػػن قػػػ بط (  حط يف ال ػػػ اؼ ) لػػػا بل

 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ  لػػى ل امػػمػػة ال الاػػوفو املػػيه مػػ  الاػػوف و املػػيه ( قػػ بط خمالامػل )
 .مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 (   اضبطلا؟. يف  َػْ ءٍَة مِّة  ه م ة وردت ) / ٖٕٛٓسلاؿ ر ه 
ػػػػػػة دت )ور /  ٖٕٛٓا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه  يف المػػػػػػور  بػػػػػػالث مػػػػػػ ات(  يف  َػْ ءَػػػػػػٍة مِّ

 -(:الزخ ؼ -سبأ  –ال  اؼ )



 ٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱٱ -ٔ
 .األعراف َّ جل مك

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ
 .شبأ َّ  ىل مل

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
ٱ.الزخرف َّ  حي جي يه ىه مه جه

  الضبط /
مة الزخ ؼ الػ  أتػع  (  المورتن أحوؿ ال ) وسبأ يف ال  اؼ ( مغ جغ)  -ٔ

 .أ  اؼ وسبأػيف أمساء سوريت ال اامزة(: واشرتؾ ح ؼ  ىل مل) 
 يم(: الاجلء  جاء معلػا ) يف( فقط يف ال  اؼ بياما يف سبأ والزخ ؼ )  مف)  -ٕ

  ا ػجلة(  لػى  حن)  راء( مػ   يفمػة  لمػة )  الػ اء( فاربط  حن جن
 (.يف( جاء معلا )  حن جن يملا ) ، مبعح ا ءة ال  فيواماورة املوافقة

 ( فاقتبه. مفجاء ذ   القبياء  ثاا يف سورة ال  اؼ فأتع فيلا  لمة )  -ٖ
 ىن من( وبعػػػػجلاا يف الزخػػػػ ؼ )مل يك ىك مكبعػػػػجلاا يف سػػػػبأ ) -ٗ

 ا ػػجلة (  لػػى  منمػػة )  الػػواو(  بػػل  ىك مكمػػة )  البػػاء(:  جه ين
 البػػػاء( مػػػ   ىك مكمػػػة )  المػػػنو  البػػػاء، وأءًضػػػا قػػػ بط الرتتيػػػىت ااجػػػافك

 ا ػجلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة  لػى  مة سػبأ المنو 
 .اسه المورة

،  ا ػػجلة الػػز دة للموضػػ  املتػػأخ  لػػى  وقضػػبطلا(  جم يليف الزخػػ ؼ بػػز دة )  -٘
( جم يل( بػػػػال واو فأتػػػػع بعػػػػجلاا ز دة ) ىل ملوأءضػػػػا الحػػػػأ  بللػػػػا ) 

 فاجعللا  المة لك.



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ 

ْلَاا  ه م ة وردت ) / ٜٖٕٓسلاؿ ر ه   ؟.  اضبطلا ( َبجلَّ
ْلَاا ) وردت / ٜٖٕٓا ػػػػواب ر ػػػػه   –يف المػػػػور ) ال ػػػػ اؼ  بػػػػالث مػػػػ ات(  بَػػػػجلَّ

ْلَاا ": )اب ملػػػػػػة ا قشػػػػػػافية وقضػػػػػػبطلا ( ا قمػػػػػػاف -الا)ػػػػػػل  " رمػػػػػػل ال ػػػػػػػ اؼ  بَػػػػػػجلَّ
 -:(لإلقماف

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱُّٱٱ -ٔ
 .األعراف َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن

 خضحض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ  مع جع مظ حط مض

ٱ.اإلنصان َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه  مه  ٱُّٱ -ٖ

 ؟.( اِبيََْمَاِة المَّيَِّئةَ  )( المَّيَِّئِة ايََْمَاةَ  ) مواض اضبط  / ٕٓٗٓسلاؿ ر ه 
ٱ-املواض   ما ءلك: / ٕٓٗٓا واب ر ه 

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن

 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٕ
 .الرعد َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٖ
 .املصص َّ ىب نب

  الضبط /
يف  الوحيػػػجلةواػػػك  المػػػيئة  لػػػى ايمػػػاةتقػػػجلمع (  جم هل يف ال ػػػ اؼ ) -ٔ

 (. زث رثالق  ف، بياما يف ال  جل والقص  ) 
( فاجعللػا  عالمػة لػك لتػجلـ   يتال  جل والقص   لمة )  موضعكسبقلا يف  -ٕ

 ى الميئة.ايماة  ل



 ٕٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. الضَّ َّاء َوالمَّ َّاء -  الضَّ َّاءوَ المَّ َّاء  ) اضبط مواض  / ٕٔٗٓسلاؿ ر ه 
 -املواض  اك: / ٕٔٗٓا واب ر ه 

 حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن من ُّٱٱ -ٔ
 .عىران آل َّ ٰر ٰذ يي ىي ميخي

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱُّٱ -ٕ
ٱ.األعراف َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن

  الضبط /
ػػػػػ َّاء  ) بعػػػػجلاا يف  ؿ  مػػػػػ اف -ٔ ػػػػػة  َوَسػػػػػارُِ واْ سػػػػبقلا ) (  الضَّػػػػػ َّاءوَ المَّ ِإىَل َمْ ِفػػػػػ ٍَة مِّ

  ا ػػجلة(  لػػى  المَّػػ َّاء)  سػػن( مػػ   َوَسػػارُِ واْ مػػة )  المػػن( قػػ بط ...رَّبُِّكػػهْ 
( يف  ؿ  الضَّػػ َّاءوَ ( تقػػجلمع  لػػى )  المَّػػ َّاءفتكػػوف  لمػػة )  وامػػاورة املوافقػػة
  م اف.

 هل( والح ػة  بللػا يف قفػس ا ءػة )  ضَّ َّاء َوالمَّ َّاءاليف ال  اؼ ابلعكس )  -ٕ
 (. َوالمَّ َّاء( مقابل )  جم( و )  الضَّ َّاء( مقابل ) هل(: فػػ ) جم
 ؟.  اضبطلا ( َفَأَخجْلَ ُاهْ   ه م ة وردت ) / ٕٕٗٓسلاؿ ر ه 

-القعػػػاـ يف المػػػور )  أربػػػ  مػػػ ات(  َفَأَخػػػجْلَ ُاهْ  ) وردت / ٕٕٗٓا ػػػواب ر ػػػه 
 -(: القم  - موضعاف  اؼ ال
 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱٱ -ٔ

 .األًعام َّ مض  خض

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ
 .األعراف َّ ىه مه  جه ين ىن من خن

ٱ.املىر َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج ٱُّٱ -ٗ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط /
 .ال اب  ا زء( مة ٘ٙٙٔمت ضبط موض  القعاـ يف الملاؿ ) -ٔ
 الوؿ: بعػػػجلاا يف املوضػػػ  ( ٜٙ – ٜ٘)   ءتػػػن متتػػػاليتنال ػػػ اؼ يف  موضػػػعك -ٕ

 ال ن(:  مه  جه ين)  الثامب( وبعجلاا يف حي جي ٰه مه)
، حبعا  ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى   جه ينمة )  امليه(  بل  مهمة ) 

  (.  جه ين - مهمة الكلمتن )  الباءبعجل ح ؼ 
 ؟.  اضبطلا ( بَػْ َتًة َوُاْه اَل َءْشُعُ وفَ  دت ) ه م ة ور  / ٖٕٗٓسلاؿ ر ه 

يف المػػػور  مخػػػس مػػػ ات(  بَػْ تَػػػًة َوُاػػػْه اَل َءْشػػػُعُ وفَ  ) وردت / ٖٕٗٓا ػػػواب ر ػػػه 
 -(:الزخ ؼ -العاكبوت  –الشع اء  –ءوسف  –ال  اؼ )
 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٱُّٱٱ -ٔ

 .األعراف َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ
ِشف َّ يب ىب  .ي

 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٖ
 .٦٦٦ – ٦٦٩الشعراء/  َّ خك حك

 حن جن يم ىم  ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 .امعٌكبِت َّ من خن

ٱ.الزخرف َّزنرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -٘

  الضبط /
  .(   ؼ ءوسف شع اء الزخ ؼ والعاكبوت ) :ا ملةمواضعلا بجله  قضبط -ٔ
 بقية املواض  أتى مصجلر مة  لمة ا تياف.يف ال  اؼ، و  الوحيجلة(  جه)  -ٕ
 يف قفس ا ءة فلة تلتبس  ليك. م تن(  ّٰيف ءوسف تك رت )  -ٖ
 يف الشع اء. وحيجلةواك  الياءو ابلفاء (  مف)  -ٗ



 ٕٕ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

: يف ( ىل  مل يك ىك( ويف الشػػػػػػػػػع اء )  رب يئ ىئيف ءوسػػػػػػػػػف )  -٘
( اربطلػػػا  يئمػػة )  اليػػاء(  رب(  لػػى )  يئءوسػػف تقػػجلمع ) 

ط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة  ا ػػجلة ربػػ لػػى وسػػف  ء ءمػػ  
مػػػػػة  الػػػػزاي( و  يكمػػػػة ) المػػػػن ، ويف الزخػػػػ ؼ ابلعكػػػػػس: اسػػػػه المػػػػورة

 .القا جلة التجوءجلءةءمىت  أح ؼ الصفاخ ؼ مة ز ال
  / ٔمالحظة 

مواض  أخ ى اضافة ملا ذُ   يف المور ) ءوسػف  مخس( وردت يف  َوُاْه اَل َءْشُعُ وفَ ) 
(  َوُاػػػػػْه اَل َءْشػػػػػُعُ وفَ  ( و ليػػػػػه تكػػػػػوف ) ٔٔ،ٜالقصػػػػػ   – ٓ٘،ٛٔالامػػػػػل  – ٘ٔ

 م ات يف الق  ف الك مي وال دا ك يص اا.  ٓٔتك رت 
  / ٕمالحظة 

ػػػػػة قَّػػػػػهلٍّ   َػْ ءَػػػػػةٍ َوَمػػػػػا أَْرَسػػػػػْلَاا يف (: ) ٕٙٔاقتلػػػػع الصػػػػػف)ة ) ( وبػػػػػجلأت الصػػػػػف)ة ...مِّ
 .  ىم   ة  ء (.... َمُاوْا َواتػََّقواْ  اْلُقَ ىَوَلْو أَفَّ أَْاَل  (: )ٖٙٔ)

بَػْ تَػػًة َوُاػػْه اَل  َفَأَخػػجْلَ ُاه ) ختػػاـ ا ءتػػن: يػػف تضػػبط  / ٕٗٗٓسػػلاؿ ر ػػه 
 ؟.( مة سورة ال  اؼ مبَا َ اقُواْ َءْكِمُبوفَ  َفَأَخجْلَ ُاهو )  ( َءْشُعُ وفَ 

 -:املواض  اك / ٕٗٗٓا واب ر ه 
 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ ىه مه  جه ين ىن من خن

  الضبط /
 ( خم حم جػاءت مجلػة ) الوؿىف املوضػ   ما تالح وف ا  ت متتالية:  -ٔ

سمػاء اخلػا وإزد ده وفيػه تااسػى العقوبػػة  فػػالعفو :واػو ءااسػبه الخػجل ب تػة
ػػا َقُمػػواْ َمػػا ذُ ِّػػ ُ  ومػػة   يفتػػى ب تػػة واػػجلا مثػػل  ػػوؿ   ) واْ بِػػِه فَػَتْ)اَػػا فَػَلمَّ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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َ لَػْيِلْه أَبْػػػَواَب ُ ػلِّ َشػػْكٍء َحػهنَّ ِإَذا َف ُِحػػواْ مبَػػا أُوتُػواْ َأَخػػجْلَ ُاه بَػْ تَػًة فَػػِ َذا ُاػػه 
 .ٗٗالقعاـ  ( مُّْبِلُموفَ 

( قػػػ بط  من خن -  ىم)  الكػػػاؼالحػػػأ دوراف  :الثػػػامبويف املوضػػػ   -ٕ
(  لػػػػى  مه  جه ين)   افػػػػاتمػػػػة اػػػػجله الكلمػػػػات مػػػػ    الكافػػػات

 . جلة املوافقة واماورة ا
 ؟.  اضبطلا ( بَػ ََ اتٍ  ه م ة وردت )  / ٕ٘ٗٓسلاؿ ر ه 
 -اود (: -يف المور ) ال  اؼ م  ف (  بَػ ََ اتٍ )  وردت / ٕ٘ٗٓا واب ر ه 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -ٔ
 .األعراف َّ ىه مه  جه ين ىن من خن

 يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ يك ىك مك لك اك يق ىق ٱ.َ

  الضبط /
،  ا ػػػػجلة الػػػػز دة للموضػػػػ  املتػػػػأخ  لػػػػى  وقضػػػػبطلا(   رث)  ابلػػػػواويف اػػػود 
 ا ػجلة ربػػط حػ ؼ مػة املوضػػ  املتشػابه مػػ   لػى د و اػػ واومالػا مػ   الػػواووأءًضػا قػ بط 

 .ح ؼ مة اسه المورة
َة المََّماء َواَلْرضِ   ه م ة وردت ) / ٕٙٗٓسلاؿ ر ه   ؟.  اضبطلا ( مِّ

ػػػػَماء َواَلْرضِ  ) وردت / ٕٙٗٓا ػػػػواب ر ػػػػه  ػػػػَة المَّ يف المػػػػور  مخػػػػس مػػػػ ات(  مِّ
 -(:فاح  -سبأ  –الامل  –ءوقس  –ال  اؼ )
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -ٔ

 .األعراف َّ ىه مه  جه ين ىن من خن

 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٱُّٱ -ٕ
 جك مق حقمف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 .يِنس َّ خك حك



 ٕٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جه ين ىنمن خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .انلىل َّ  حي جي يه ىه مه

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -ٗ
 رت يب ىب  نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .شبأ َّ مت زت

 جم هل  مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف  خف  ٱُّٱ -٘
ٱ.فاطر َّ  مه جه هن منخن حن جن مم حمخم

  الضبط /
 العػػن( و  خممػة ) الفػػاء قػ بط  (  ىم مم خم يف ال ػػ اؼ )  بللػا -ٔ

 ؼا ػػ  مػػة ال العػػنو  الػػ اءو  لفػػاءا( مػػ   ىممػػة )  الػػ اء( و  مممػػة ) 
، و  ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة اسػػه المػػورة لػػى 

 يف الق  ف. الوحيجلة( اك حن جن يم  ىم)
 ٰذ لػى مواضػ  )  ( فاجعللا رابطا لك خميف ءوقس والامل وفاح  سبقتلا )  -ٕ

( إال معلػػا  ػػجلة يف سػػورة سػػبأ املوضػػ   خم( لقػػه مل تػػ د )  ٰى ٰر
ػػَة  ءَػػػْ زُُ ُكهْل َمػػة  ُػػ)  الثػػامب ػػَماَواِت َواْلَْرضِ مِّ ُ ػػْه َلَعلَػػى  المَّ ُ َوِإ َّ َأْو ِإ َّ  ُػػِل اّللَّ

واب ػك املواضػ   الوحيػجلة( اب مػ  واػك {ٕٗ}سبأ/ُاجًلى َأْو يف َضاَلٍؿ مُِّبٍن 
 اب ف اد.

 مػة المػورة الثػامبمػة سػورة سػبأ: مبػا أقػه أتػى يف املوضػ   الوؿبقك لجلءاا املوض   -ٖ
ػػَة  ءَػػػْ زُُ ُكه) ػػَماَواِت َواْلَْرضِ مِّ جػػاء  بلػػه  الوؿ( ففػػك اػػجلا املوضػػ  وأ ػػا المَّ
يف  الوحيػػػجلة( اػػػك  يه ىه(: واػػػجله ) يي ىي  مي خي حي جي يه ىه)

 ٰذلػػػػك ملوضػػػػ  )   المػػػػة  فاجعللػػػا(  يه ىه)  ابلفػػػػاءالقػػػ  ف الػػػػ  وردت 
 (. ٰى ٰر



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ؟.  اضبطلا ( أََفَأِمةَ   ه م ة وردت ) / ٕٚٗٓسلاؿ ر ه 
 -(: الا)ل -يف المور ) ال  اؼ م  ف (  أََفَأِمةَ  ) وردت / ٕٚٗٓاب ر ه ا و 

 .األعراف َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٔ

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٕ
ٱ.انلدل َّ رت يب ىب نب

  الضبط /
اؼ،   ال ػػػراء مػػػ   ( حيمػػة )الػػػ اء قػػ بط  ( حي جي بعػػجلاا يف ال ػػػ اؼ )

 لػػػى )ػػػل االقػػػوف ( مػػػ   ُّمػػػة ) وف الاػػػ( قػػػ بط  ِّ ُّوبعػػػجلاا يف الا)ػػػل ) 
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 ؟.  اضبطلا ( َأف أَيْتِيَػُلهُ  ) أءة وردت / ٕٛٗٓسلاؿ ر ه 
–البقػػػػ ة يف المػػػػور )  أربػػػػ  مػػػػ ات(  أَف أَيْتِػػػػيَػُلهُ  ) وردت / ٕٛٗٓا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -(: قوح - موضعاف ال  اؼ
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٔ

 .ابللرة َّ  هل مل خل حل جل مكلك

 .األعراف َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٕ

 .األعراف َّنئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٖ

ٱ.ًِح َّرث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
الػػػػ  جػػػػاء بعػػػػجلاا اسػػػػه  الوحيػػػػجلة( و  حف)  مضػػػػمومة املػػػػيهيف البقػػػػ ة  الوحيػػػجلة -ٔ

 (.ٙٔٗالملاؿ ) ا زء الوؿ(، و جل مت ضبطلا يف   ا الؿ ) 
(  رئ  ّٰ)  الثػػػػامبويف (  يي ىي ) الوؿاملوضػػػػ   بعػػػػجلاا يف ال ػػػػ اؼ -ٕ

،  ا ػػجلة الرتتيػػىت ااجػػافك(  لػػى  رئمػػة )  الضػػاد(  بػػل  ييمػػة )  البػػاء
، وم   البياتحبعا م    اللعىت. الض)ىأيت الاـو



 ٕٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (. يت ىت  نت متوأخاا يف بجلاءة سورة قوح واجله لة تلتبس  ليك )  -ٖ
 ؟.  اضبطلا ( َوُاْه ََنِفُموفَ )   ه م ة وردت  / ٜٕٗٓسلاؿ ر ه 

 -ال ػػػػػ اؼ يف المػػػػور )مػػػػػ  ف (  َوُاػػػػػْه ََنفُِمػػػػوفَ  ) وردت / ٜٕٗٓا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -(:القله
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٔ

 .٢٣ – ٢٥األعراف/  َّ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ

ٱ.٦٦ – ٩٢املنه/  َّ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
(: مي خيوبعػػػجلاا يف القلػػػه )(  َّ ٍّ ٌّ اا يف ال ػػػ اؼ )بعػػػجل
 .ااجافك الرتتيىت  ا جلة(  لى  خيمة )  الفاء(  بل  ٌّمة )  اامزة

 .املوضعن( يف  ا اجلءة  ٰرمل ت د  لمة )  مالحظة /
 ؟.  اضبطلا ( ُضً)ى  ه م ة وردت ) / ٕٓ٘ٓسلاؿ ر ه 
 -(: حه -) ال  اؼ يف المور م  ف (  ُضً)ى ) وردت / ٕٓ٘ٓا واب ر ه 

 .األعراف َّ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٔ

ٱ.طٍ َّ حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ

 .َّ ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱيف سورة الض)ى: وردت مع فة / مالحظة

 (   اضبطلا؟. أَفََأِمُاواْ   ه م ة وردت ) / ٕٔ٘ٓسلاؿ ر ه 
 -اؼ ال ػػػػػػ  ور )يف المػػػػػػمػػػػػػ  ف (  أَفَػػػػػػَأِمُاواْ  وردت )/  ٕٔ٘ٓا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 

 -(:ءوسف
 .األعراف َّنت مت زت رت يب ىب  نب مب ربزب يئ ىئ ٱُّٱ -ٔ

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ
ِشف َّ يب ىب نب مب ٱ.ي



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚ 

  الضبط /
اؼ،   ال ػػ راء( مػػ    يئمػػة )  الػػ اءقػػ بط (  رب يئ بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ )
( مػػ  ّٰمػػة ) اليػػاء( قػػ بط  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّوبعػػجلاا يف ءوسػػف ) 

 .تشابه م  ح ؼ مة اسه المورة ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  امل لى وسف  ء ء
 ِإالَّ اْلَقػػػػػْوـُ  ) (  ال َّػػػػػاِلُموفَ  ِإالَّ اْلَقػػػػػْوـُ  ) مواضػػػػ اضػػػػػبط  / ٕٕ٘ٓسػػػػلاؿ ر ػػػػػه 

 ؟.( اْلَفاِسُقوفَ  ِإالَّ اْلَقْوـُ  ( ) اْلَكاِفُ وفَ  ِإالَّ اْلَقْوـُ  ( ) اخْلَاِسُ وفَ 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٕ٘ٓا واب ر ه 

 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٔ
 .األًعام َّ نت مت

 .األعراف َّ نت مت زت رت يب ىب  نب مب زبرب يئ ىئ ُّٱٱ -ٕ
 من خن حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

ِشف َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن  .ي
 حل جل مك لك خك حك جكمق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٗ

 .األخلاف َّ  مه جه هن من خن حن جنمم خمحم جم هل  مل خل
  الضبط /

 (.ٖٚٙٔلاؿ )الم ال اب  ا زءالقعاـ والحقاؼ يف  موضعكمت ضبط  -ٔ
، ويف الحقػػػػاؼ ـالقعػػػػامػػػػيه مالػػػػا مػػػػ  املػػػػيه قػػػػ بط  (  مت ) القعػػػػاـيف  -ٕ

 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ  لػػى  اؼقػػالح ػػاؼ مالػػا مػػ  القػػاؼ ( قػػ بط جه)
وموضػ  الحقػاؼ اػو أخػ   .مة املوض  املتشابه م  حػ ؼ مػة اسػه المػورة

  ءة مة المورة فلة تلتبس  ليك.
ا ملػػػػة بػػػػجله  وقضػػػػبطلا( جي( ويف ءوسػػػػف ) متيف ال ػػػػ اؼ ) -ٖ

: ابلرتتيىت )   ؼ معلا اخلمارة (الكاف وف خمارة  ؼ ءوسف : )ا قشافية
 يف ءوسف. والكاف وف(،  متأي ) 



 ٕٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  مالحظة /
( ومػػة إال ػل مػػة املواضػػ  المػابقة اػػك وحيػػجلة ومل تتكػ ر يف  ػػا موضػػ ، مبعػح مػػ  )

  ااا.
 ؟.( جلِ ءَػلْ  َلهْ فػَ أَ  - ءَػْلجلِ  َأَوملَْ  ) اضبط مواض  / ٖٕ٘ٓسلاؿ ر ه 
 -املواض  اك: / ٖٕ٘ٓا واب ر ه 

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك

 نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -ٕ
 .طٍ َّ زب رب يئ ىئ

 ين ننىن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٖ
 .الصجدة َّ يي  ىي ني زيمي ري ٰى

  الضبط /
)حػه(  الوسػط(، بيامػا يف  ىت)  ابلػواوأتع  (المججلة  –ال  اؼ  ) الط فنيف  -ٔ

 الطػػػ فن بػػػن الوسػػػط اخػػتالؼ  ا ػػػجلة لػػػى  وقضػػػبطلا(  ىي)  ابلفػػاءوردت 
 .املتشابن

(  مث زثمػة ) ال اء ( ق بط  مث زث  رثبعجلاا يف ال  اؼ )  -ٕ
 ا ػجلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة  لػى اؼ   ال راء م  

 .اسه المورة
 ال ابػػػ  ا ػػػزء ( يف  رن مم ام يل - َّ ٍّ ٌّمت ضػػػبط مواضػػػ  ) -ٖ

 .(ٙٚ٘ٔ) الملاؿ
، وبعػػجلاا هحػػ اػاء( مػػ   رب مػة ) ااػػاء( قػ بط  رب يئبعػجلاا يف حػػه )  -ٗ

 ججلةمػال سػن( مػ   ىي مػة ) المػن( ق بط  ىي نييف المججلة ) 
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜ 

 ؟.( َء ِبُوفَ   ه م ة وردت ) / ٕٗ٘ٓسلاؿ ر ه 
 -(:امللماوف -يف المور )ال  اؼ م  ف (  ءَ ِبُوفَ  ) وردت / ٕٗ٘ٓا واب ر ه 

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك

 .املؤوٌِن َّ يك ىك مك لك اك  يق ىق ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

(: اكوبعػجلاا يف امللماػوف )(  يث ىث نث مث بعجلاا يف ال ػ اؼ )
 .ااجافك الرتتيىت ة ا جل(  لى  اكمة )  الفاء(  بل  مثمة )  اامزة

 ؟.  اضبطلا ( اَلْرَض ِمة بَػْعجلِ   ه م ة وردت ) / ٕ٘٘ٓسلاؿ ر ه 
 -يف المػػور )ال ػػ اؼ مػػ  ف (  اَلْرَض ِمػػة بَػْعػػجلِ  ) وردت / ٕ٘٘ٓا ػػواب ر ػػه 

 -(:العاكبوت
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك
  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ ُّٱ -ٕ

 .امعٌكبِت َّ  خن حن جن مم خم حمجم هل مل خلحل جل
  الضبط /

مػػة  اامػػزة: ( مك وبعػػجلاا يف العاكبػػوت )(  يث بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ ) -ٔ
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  مكمة ) امليه(  بل يث)

مػػة   التػػاءو  الػػواو  اؼ وقػػ بط أالػػػ شمػػزة( مػػ   يثأءًضػا قػػ بط اامػػزة مػػة )  -ٕ
 ا ػجلة ربػط حػ ؼ مػة  لػى  وتمة العاكب التاءو  الواو( م  مك لمة )

 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة



 ٖٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َأف لَّوْ  ) مواض اضبط  / ٕٙ٘ٓسلاؿ ر ه 
 –يف المػػػور ) ال ػػػػ اؼ  مػػػ ات بػػػػالث(  أَف لَّػػػوْ وردت )  / ٕٙ٘ٓا ػػػواب ر ػػػه 

 -سبأ (: –ال  جل 
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك

 مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ

 يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام

 .الرعد َّ مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ  يي ىي

 من خنحن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك ٱُّٱ -ٖ

 .شبأ َّ  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن

  الضبط /
 بػل  لاػوفاو  ابليػاء(  مكوبعجلاا يف ال  جل )  ابلاوف ( ىق بعجلاا يف ال  اؼ ) -ٔ

و جلا ت تيىت المور ) ال ػ اؼ  بػل ال  ػجل ( والحػأ  الرتتيىت ااجافكيف  الياء
 يف اسه المورتن. العنو ال اء اشرتاؾ ح يف 

ال ػػػ اؼ وال  ػػػجل ُءضػػػبط موضػػػ  سػػػبأ والػػػ  جػػػاء بعػػػجلاا  لمػػػة  موضػػػعكبضػػػبط  -ٕ
 (.حي)

 ؟.  اضبطلا ( فَػُلْه اَل َءْمَمُعوفَ  )  ه م ة وردت / ٕٚ٘ٓسلاؿ ر ه 
 –ال ػ اؼ  يف المػور )مػ  ف (  فَػُلْه اَل َءْمػَمُعوفَ  ) وردت / ٕٚ٘ٓ واب ر ه ا

 -(: فصلع
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ٱُّٱ  -ٔ

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



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔ 

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ىنين نن
 .٩٦٩ – ٩٦٦األعراف/  َّ حت جت هب مب خب حب جب  هئمئ خئ

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ٱُّٱ -ٕ
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 .٧ – ٤فصنت/  َّ يئ ىئ

  الضبط /
وبعػػػػجلاا يف فصػػػػلع  ( ىن نن من زن رن مم بعػػػػجلاا يف ال ػػػػ اؼ )

(  لى ميمة ) الواو(  بل  مممة )  التاء(: ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي)
  ، وتجل   موض  فصلع يف بجلاءة المورة. ا جلة الرتتيىت ااجافك

 ؟.( تِْلَك اْلُقَ ى اضبط مواض  ) / ٕٛ٘ٓسلاؿ ر ه 
 –ال ػػػػ اؼ  يف المػػػػور )مػػػػ  ف (  تِْلػػػػَك اْلُقػػػػَ ى ) وردت / ٕٛ٘ٓا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -(: الكلف
 مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ

 هب مب خب حب جب  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 .األعراف َّ حت جت

 .الكُف َّ مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  وقضبطلا(  حص ) ابلواوالكلف يف  -ٔ
( مػ  منمة ) العن( ق بط  ىن نن من زن) بعجلاا يف ال  اؼ  -ٕ

 اػاءمالػا مػ   ااػاء(  قػ بط  مص اؼ، وبعجلاا يف الكلف ) ال  ن
 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة اسػػػه  لػػى ف لػػالك

 .المورة



 ٕٖ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( قَػُق ُّ َ َلْيكَ  اضبط مواض  ) / ٜٕ٘ٓسلاؿ ر ه 
ال ػ اؼ  يف المػور ) اتمخػس مػ  (  قَػُقػ ُّ َ َلْيػكَ  ) وردت / ٜٕ٘ٓا واب ر ه 

 ػػ ؼ اػػود : ) اب ملػػة ا قشػػافية وقضػػبطلا (حػػه  –الكلػػف  – ءوسػػف  -اػػود  –
 -:(وءوسف  لف حه 

 مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ
 هب مب خب حب جب  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 .األعراف َّ حت جت
 نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ زت رت يب ىب َ. 
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّٱ -ٖ

ِشف َّ مس خس حس  جس  .ي
 جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٗ

 .الكُف َّ جس مخ
 .طٍ َّ ىن من  خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -٘

  الضبط /
 ِّال ػػػ اؼ، )  (  ىن نن ) قبػػػأ: ػػل املواضػػػ  جػػػاء بعػػػجلاا مصػػجلر مػػػة يف   -ٔ

( حػػه،  مم خم حم جم يل( الكلػػف، )  هت مت( اػػود، )  رئ ّٰ
( خت( قػ بط المػن مػة ) مت خت جلا سورة ءوسف جػاء بعػجلاا ) 

 ا ػجلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة  لى ف سءو سن م  
 .اسه المورة

 ( ياءة اود وبجلاءة ءوسف.ٖٕ٘يف صف)ة واحجلة ) موضعن -ٕ
يف اسػػػػه  الفػػػػاء(: واشػػػػرتؾ حػػػػ ؼ  هب(  لمػػػػة )  ءوسػػػػف والكلػػػػف بللػػػػا يف )  -ٖ

 المورتن فاجعللا  المة لك.
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ا لَيُػَوفِّيَػاػَُّلْه رَبَُّك أَْ َماَاُْه إِقَّػُه  ُ الِّ َوِإفَّ  ( وسبقلا يف ا ءة )  ٍّ بللا يف اود )  -ٗ لَّمَّ
( وسبقلا يف ا ءة  خل(، و بللا يف حه )  {ٔٔٔ}اود/مبَا ءَػْعَمُلوَف َخِبٌا 

ْة أَبَِ  ال َُّسوِؿ فَػاَػَبجْلتُػَلا )  وََ جَلِلكَ َ اَؿ َبُصْ ُت مبَا ملَْ ءَػْبُصُ وا ِبِه فَػَقَبْضُع  َػْبَضًة مِّ
، وأمػا  ا ػجلة املوافقػة وامػاورة( فاربطلمػا  لػى {ٜٙ}حػه/ قَػْفِمك َسوََّلْع يل 

وأتػػػع لتااسػػػىت  لمػػة ) القػػػ ى ( الػػػ   موضػػ  أوؿ( يف ال ػػ اؼ فلػػػك مم)
أي  ( ىن( و سػػػػبتلا  لمػػػػة )  من زنأتػػػع بعػػػػجلاا مباشػػػػ ة  بػػػػل )
 يف الق  ف يف اجلا املوض . الوحيجلة( اك  ىنأقباء تلك الق ى، و لمة ) 

 اامػزة(:  مم خم حم جم يل( وبعجلاا يف حػه )  رئ ّٰ ِّبعجلاا يف اود )  -٘
،  ا ػػػجلة الرتتيػػػىت ااجػػػافك(  لػػػى  مم خم حممػػػة )  املػػػيه(  بػػػل  رئمػػػة ) 

 (. هحػ –ود ايف اسه المورتن )  اااءوالحأ اشرتاؾ ح ؼ 
 ( َفَمػػا َ ػػاقُواْ لِيُػْلِماُػػواْ مبَػػا َ ػػجلَّبُواْ ِمػػة  َػْبػػلُ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٕٓٙٓسػػلاؿ ر ػػه 

 ؟.ءوقس ( ِمة  َػْبلُ  ِبهِ َما َ اقُواْ لِيُػْلِمُاواْ مبَا َ جلَّبُواْ فَ  )ال  اؼ، 
 -املواض  اك: / ٕٓٙٓا واب ر ه 

  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ
 حب جب  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 .األعراف َّ حت جت هب مب خب

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ جت هب  مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ

  الضبط /
(: وأءًضػػا  حئ ) فلػػه تػػ د فيلػػا بقلػػة الرت يػػىت اللف ػػك ال ػػ اؼسػػورة  اشػػتل ت

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ ( يف سورة ءوقس  لى  حئز دة )  قضبط
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 َ لَػػىَ  اّللُّ  َءطْبَػػ ُ  َ ػػجَلِلكَ  ) ا  ت التاليػػة: اضػػبط مواضػػ  / ٕٔٙٓسػػلاؿ ر ػػه 
 اّللَُّ  َءطْبَػػػ ُ  َ ػػػجَلِلكَ  ) ( جِلءةَ اْلُمْعتَػػ  ُلػػػوبِ  َ لَػػى َقطْبَػػػ ُ  َ ػػجَلِلكَ  ) ( اْلَكػػػاِف ِءةَ   ُػلُػػوبِ 
ُ ػػػػلِّ  َػْلػػػػىِت ُمَتَكػػػػ ٍِّ  َ لَػػػػى اّللَُّ  َءطْبَػػػػ ُ  َ ػػػػجَلِلكَ ) ( الَّػػػػجِلءَة اَل ءَػْعَلُمػػػػوفَ   ُػلُػػػػوبِ  َ لَػػػػى
 ؟.(َجبَّارٍ 

 -املواض   ما ءلك: / ٕٔٙٓا واب ر ه 
 مي  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ُّٱ -ٔ

 هب مب خب حب جب  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 .األعراف َّ حت جت

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ

 .الروم َّ جم هل مل خل حل جل مك لك  خك  ٱُّٱ -ٖ
 ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٗ

 .اغفر َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت متزت رت يب
  الضبط /

يف المػػور  بػػالث مػػ اتتكػػ رت (  لك  خك ) الصػػل يف القػػ  ف أف تػػ د ابليػػاء -ٔ
، الثالبػػةيف أمسػػاء المػػور  الػػ اءؾ حػػ ؼ واشػػرت  (   ػػاف –ـو   الػػ –اؼ   ال ػػ)

 ابلاػػػوف(، بيامػػػا يف سػػػورة ءػػػوقس  جل مكوجػػػاء بعػػػجلاا يف املواضػػػ  الثالبػػػة ) 
قػػػوف مالػػػا مػػػ  الاػػػوف يف القػػػ  ف، وقػػػ بط  الوحيػػػجل( واػػػك املوضػػػ  حب جب)
 ا ػػػجلة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػة املوضػػػ  املتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػة اسػػػه  لػػػى س قءػػػو 

 الخ ى. املواض  الثالبة(  ما يف   ، ومل ء د بعجلاا اسه ا الؿ ) المورة
( اكجلا اب م  يف  ل املواض ،  جلا سورة  اف   مب خبالصل أف ء د بعجلاا )  -ٕ

  ا ػػػػجلة العااءػػػػة اب ءػػػػة لػػػػى  وقضػػػػبطلا(  مث زث رثجػػػػاءت اب فػػػػ اد ) 
 .الوحيجلة
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مػػػػة الكلمتػػػػن مػػػػ   الػػػػ اءو  الكػػػػاؼ( قػػػػ بط  رن مم( بػػػػجلأت )  جت)  -ٖ
 رنبػجلأت ا ءػة )  ( هب(، ويف ءػوقس )  جتمػة )  الػ اءو  الكاؼ
(  لى  هب)   ن( م  نن - زن مة ) العن( ق بط  نن من زن

 . ا جلة املوافقة واماورة
ظمَػػاَف  اْلِعْلػػهَ َو َػػاَؿ الَّػػجِلءَة أُوتُػػوا ( سػػبقتلا يف ا ءػػة )  هل مل خليف الػػ ـو )  -ٗ َواْ ِ

بَػْعػػِر َوَلِكػػاَُّكْه ُ اػػُتْه اَل َلَقػػجْل لَِبثْػػػُتْه يف ِ تَػػاِب اّللَِّ ِإىَل ءَػػػْوـِ اْلبَػْعػػِر فَػَلػػجَلا ءَػػػْوـُ الْ 
/ تَػْعَلُموفَ   مل( ق بطلا م  ) تَػْعَلُموفَ اَل  - اْلِعْلهَ ( الحأ دوراف )  {ٙ٘}ال ـو
 . ا جلة املوافقة واماورة(  لى هل

 زئ رئ ّٰ ِّ( بػػجلأت ا ءػػة )  ىث نث مث زث رثوأخػػاا )  -٘
، احف لػػػػػػػا بػػػػػػػجله ال صمػػػػػػػادؿ إال املتكػػػػػػػ (  مومػػػػػػػا  يئ  ىئ نئ مئ

 الصي ة.
 بيانية /سة دل

بُواْ َفَما َ اقُوْا لِيُػْلِمُاوْا مبَا   اقية يف ا  ت )ما اللممات البي ِمػة  َػْبػُل َ ػجَلِلَك َءْطبَػُ   َ جلَّ
بُوْا بِػهِ ( ال ػ اؼ( )َفَمػا َ ػاقُوْا لِيُػْلِماُػوْا مبَػا  ٔٓٔ) اْلَكػاِف ِءةَ اّلّلُ َ لَػَى  ُػلُػوِب  ِمػة  َػْبػُل   َ ػجلَّ

 -:( كد.فاضل المام اف ) ءوقس(؟( ٗٚ) اْلُمْعَتجِلءةَ َ جَلِلَك َقْطَبُ  َ َلى  ُلوِب 
ققػػػ أ ا ءتػػػن يف ال ػػػ اؼ )تِْلػػػَك اْلُقػػػَ ى قَػُقػػػ ُّ َ َلْيػػػَك ِمػػػْة أَقْػَباِفَلػػػا َوَلَقػػػجْل َجػػػاَءتْػُلْه 
ُ َ لَػػى  ُػلُػػوِب  بُوا ِمػػْة  َػْبػػُل َ ػػجَلِلَك َءْطبَػػُ  اّللَّ ُرُسػػُلُلْه اِبْلبَػيِّاَػػاِت َفَمػػا َ ػػاقُوا لِيُػْلِماُػػوا مبَػػا َ ػػجلَّ

 َّ بَػَعثْػَاا ِمة بَػْعجِلِه ُرُساًل ِإىَل  َػْوِمِلْه َفَجآُؤوُاه  )( ال  اؼ( ويف ءوقس َٔٓٔة )اْلَكاِف ِء
بُوْا بِػػِه ِمػػة  َػْبػػُل َ ػػجَلِلَك َقْطبَػػُ  َ لَػػى  ُلػػوِب اْلُمْعتَػػجِلءَة  اِبْلبَػيِّاَػػاِت َفَمػػا َ ػػاقُوْا لِيُػْلِماُػػوْا مبَػػا َ ػػجلَّ

بُوْا ِمػػػػة  ػَ  ااػػػػاؾ  ػػػػاؿ ) ((ٗٚ) بُوْا بِػػػػِه ِمػػػػة  َػْبػػػػلُ  )( ويف ءػػػػوقس  ْبػػػػلُ مبَػػػػا َ ػػػػجلَّ  ( مبَػػػػا َ ػػػػجلَّ
واختلفع خامتة ا ءتن. أصل الرت يىت الل وي خارج الق  ف حمتمل أف ءقاؿ  ػجلب بػه 
أو  جلبػػه والل ػػة ِتتمػػل لكػػة مػػا سػػبىت االخػػتالؼ؟ الح اػػا أف ا حػػالؽ اػػو سػػياؽ 

اؼ  ػػػاؿ ا  ت يف ال ػػػ اؼ والتخصيصػػػك سػػػياؽ ا  ت يف ءػػػوقس.  بػػػل  ءػػػة ال ػػػ  
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ػػَماء َواَلْرِض َولَػػػِكة   ػػَة المَّ )َولَػػْو أَفَّ أَْاػػَل اْلُقػػَ ى  َماُػػوْا َواتػََّقػػوْا َلَفَتْ)اَػػا َ لَػػْيِله بَػ ََ ػػاٍت مِّ
بُوْا َفَأَخجْلَ ُاه مبَا َ اقُوْا َءْكِمُبوَف ) (( ملاذا  جلبوا؟ مل ءجل   فػأحلق التكػجلءىت  مػا َٜٙ جلَّ

اَػا الَّػجِلءَة   )قس  ػاؿ  بػل ا ءػة يف املػوحان  ػاؿ أحلقه يف ا ءة الػ  بعػجلاا. يف ءػو  َوأَْ َ  ػْ
بُوا ِبََِ تَِاا َفاْق ُْ  َ ْيَف َ اَف َ اِ بَػُة اْلُمْاػجَلرِءَة ) ااػا حػجلد التكػجلءىت اب  ت،  ( (َٖٚ جلَّ

إذف المػياؽ يف ال ػػ اؼ اػو إحػػالؽ ويف ءػوقس  صػػي  اػجلا واضػػ .  يت ا ف بعػػجل  
 َّ بَػَعثْػاَػػا ِمػػة بَػْعػػجِلِاه مُّوَسػػى ِِبَ تِاَػػا ِإىَل ِفْ َ ػػْوَف َوَمَلئِػػِه  ) ػػل ا ءتػػن  ػػاؿ يف ال ػػ اؼ 

 َّ بَػَعثْػاَػا ِمػْة  )(( ويف ءوقس  ػاؿ َٖٓٔف ََلُموْا ِبَا َفاق ُْ  َ ْيَف َ اَف َ اِ َبُة اْلُمْفِمجِلءَة )
 ((َ٘ٚفاْسػَتْكبَػُ وا وََ ػاقُوا  َػْوًمػا ُ ْػ ِِمَن )بَػْعجِلِاْه ُموَسى َوَاػاُروَف ِإىَل ِفْ َ ػْوَف َوَمَلئِػِه ِبََِ تِاَػا 

زاد ااروف  ما زاد )به( اااؾ مل ءجل   ااروف فله ءجل   به، اجله مااسبة أخػ ى الحػأ 
 ُ  صي  المياؽ  بللا وبعجلاا. قالحأ أم اً  خ   اؿ يف ال ػ اؼ )َ ػجَلِلَك َءْطبَػُ  اّللَّ

َ ػجَلِلَك َقْطبَػُ  َ لَػى  ُلػػوِب  )ويف ءػػوقس  ػاؿ ( ال ػ اؼ( َٔٓٔ لَػى  ُػلُػوِب اْلَكػاِف ِءَة )
بُوْا بِػػهِ  )املعتػػجلي  ػػاؿ  ( ( ءػػوقسٗٚاْلُمْعتَػػجِلءَة ) ءعػػا اػػه   ( َفَمػػا َ ػػاقُوْا لِيُػْلِماُػػوْا مبَػػا َ ػػجلَّ

 ف وا وا تجلوا واااؾ  ف وا، أيُّ ال ّه  ف وا وا تجلوا أو  ف وا؟  فػ وا أ ثػ  لف  فػ وا 
ث   ف وا فلما  اؿ  اف ءة واو ال ه  مه و ػاؿ )َفَمػا  جزء مة أولئك إذف ال ه وال 

بُوْا ) .  ( ال ػػػ اؼَٔٓٔ ػػػاقُوْا لِيُػْلِماُػػػوْا مبَػػػا َ ػػػجلَّ ( مل ءػػػجل   مبػػػاذا  ػػػجلبوا،  سػػػىت العمػػػـو
ا خػػ وف  ػػجلبوا ور ػػه الكفػػ  ا تػػجلوا إذف صػػاروا أخػػ   مػػه مػػة أولئػػك لػػيس  للػػه  

بُوْا بِػِه ِمػة  َػْبػُل َ ػجَلِلَك َقْطبَػُ  َ لَػى َفَما َ اقُوْا لِيُػْلِماُػ )  ف وا وا تجلوا، مل ءعطف وْا مبَػا َ ػجلَّ
وااػػاؾ ) فػػ وا وا تػػجلوا( اػػه أقفمػػله  فػػ وا وا تػػجلوا  ( ( ءػػوقسٗٚ ُلػػوِب اْلُمْعتَػػجِلءَة )

وأولئك  ف وا أي ال ث ؟  ف وا، أي الشكل وال ه؟  ف وا، إذف ا تجلوا أخ  فلما 
بُوْا ِبِه( اؿ  ء ابلتخصي  ملا أحلػق التكػجلءىت بػه أو ب ػاه )مبَػا  خص  )به( جا )مبَا َ جلَّ

بُوْا(  ػاؿ ) ( واػك أ ػػّه  ( ال ػػ اؼَٔٓٔ ػػجَلِلَك َءْطبَػُ  اّلّلُ َ لَػػَى  ُػلُػوِب اْلَكػاِف ِءَة ) َ ػجلَّ
بُوْا( و سػىت املعتػجلءة  بُوْا بِػهِ  )فااسىت الكاف ءة )مبَا َ ػجلَّ فػ ذف مػة  ػل  حيػة  ،( مبَػا َ ػجلَّ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٚ 

 المياؽ وخامتة ا ءة.
ػػػػ َ  - َوَجػػػػجْل َ  َوَمػػػػػااضػػػػبط مواضػػػػ  ) / ٕٕٙٓ سػػػػلاؿ ر ػػػػه  َمػػػػػافَ  - َوَجػػػػجْل َ  امَّ

 (؟.َوَججْل َ 
 فقػػػػط مػػػػ ة واحػػػػجلةمػػػػة اػػػػجله الصػػػػي  وردت  واحػػػػجلة ػػػػل  / ٕٕٙٓا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -: ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى  وقضبطلا
 .األعراف َّ جس  مخ جخ مح جح مجحج مث هت  مت خت ُّٱ -ٔ
 من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ -ٕ

 .يِنس َّ  ٰه مه جه هن
 .اذلاريات َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٱُّٱ -ٖ

 ؟.( ُ َّ بَػَعثْػَاا اضبط مواض  ) / ٖٕٙٓسلاؿ ر ه 
 –يف المػػور ) ال ػػ اؼ  بػػالث مػػ ات(   َّ بَػَعثْػاَػػا ) وردت / ٖٕٙٓا ػػواب ر ػػه 

 -(: موضعافءوقس 
 جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  حف جف مغ جغ مع
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٕ

 .يِنس َّ جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ
 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -ٖ

 .يِنس َّ  مس خس حس
  الضبط /

 أوؿ) الوسػط، ويف ( خص حص مس خس حس )ءوقس   فال  اؼ و  الط فنيف  -ٔ
 الوسػػط اخػػتالؼ  ا ػػجلة لػػى  وقضػػبطه(:  ىن نن من زن رن)  ءػػوقس(

 .املتشابن الط فن بن



 ٖٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ءػػػػػػػػوقس   مبا يف ( وبعػػػػػػػػجلا خض حض جض مصبعػػػػػػػػجلاا يف ال ػػػػػػػػ اؼ )  -ٕ
 الرتتيػىت  ا ػجلة(  لى  حجمة )  الواو(  بل  مصمة )  الباء(: حج)

 .ااجافك
( أي مة بعجل قوح  ليه المػالـ  مػا يف ا  ت  نن منءوقس )  أوؿبعجلاا يف  -ٖ

 هت مت خت حت ) الثػػامباملوضػػ  و  (. ٰى ين ىن بللػػا فقػػاؿ بعػػجلاا ) 
 .( ٰى ين ىن )وؿ لي مة بعجل ال سل يف املوض  اأ ( حج مث

 ءوقس  ءتن متتاليتن يف قفس الصف)ة فتابه. موضعك -ٗ
ءػػػوقس: واربطلػػػا أبقػػػه يف موضػػػػ  يف ال ػػػ اؼ ويفخػػػ ت يف  ( مص تقػػػجلمع ) -٘

( والمورة ال  جخ مح جح  مج(: ) حجءوقس جاء م  موسى ) 
(: بعػػػػجلاا يف  جخاػػػػك الػػػػ  يفخػػػػ ت فيلػػػػا )  اليػػػػاءورد يف امسلػػػػا حػػػػ ؼ 

، وبعجلاا ؼال  ا فاء( م   مضمة )  الفاء( ق بط  حط مضال  اؼ ) 
 ا ػجلة ربػط  لػى  سءػوق سػنمالػا مػ   المػن( ق بط  مخيف ءوقس ) 
 .ملوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورةح ؼ مة ا

 (؟. مُّوَسى ِِبَ تَِاا اضبط مواض  ) / ٕٗٙٓسلاؿ ر ه 
 -املواض  اك: / ٕٗٙٓا واب ر ه 

 جع مظحط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  حف جف مغ جغ مع

 حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ٱُّٱ -ٕ
ِد/  َّ  مم خم حم جم هل ملخل َ٢٥ – ٢٢. 

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -ٖ
 مس خس حس جس مخ جخ محجح  مج حج مث
 .إبراَيه َّ خص حص



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜ 

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

 .اغفر َّ حص مس خس  حس جس مخ جخ ٱُّٱ -٘
 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع ٱُّٱ -ٙ

 .الزخرف َّ لك خك
  الضبط /

   يف المور               م ات(  ٙ) سع ( اكجلا مقرتقة ببعضلا  ُموَسى ِِبَ تَِااوردت ا ءة )  -ٔ
( ومل تقرتف يف  الزخ ؼ -  اف  – القص  – اب اايه – اود – ال  اؼ) 

( و ُموَسى  ( بن ) َوَأَخاُه َااُروفَ ( بل جاءت )  امللماوفسورة واحجلة ) 
 .املؤوٌِن َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱ:(ِِبَ تَِاا)

 وقضػػبطلا( مػػ ات  ٗ) ربػػ  أ( وردت  ُموَسػػى ِِبَ تِاَػػا َوَلَقػػجْل أَْرَسػػْلَاا وردت ا ءػػة ) -ٕ
يف "  ُموَسػى ِِبَ تِاَػا َوَلَقػجْل أَْرَسػْلَاا زخػ ؼ ابػ اايه واػود ")  :اب ملة االقشػافية

وردت  (، الزخػػػ ؼ -  ػػػاف  -ابػػػ اايه - اػػػود( أي وردت يف سػػػور )   ػػػاف 
 - اود( يف سوريت )  ُموَسى ِِبَ تَِاا َوَلَقجْل أَْرَسْلَاا)  م  م تن( َوُسْلطَاٍف مُِّبنٍ )

( إب اايهو  الزخ ؼووردت يف ) (. اػػودلػقـو   ػػفػ افال )  وقضبطلا(،   اف 
موسػى بػجلوف سػلطة   ) :اب ملػة االقشػافية وتضػبط(، َوُسْلطَاٍف مُّبِػٍن بجلوف ) 

موسػػػى بػػػجلوف  (، واملقصػػػود بػػػػػػػ ) " اخلليػػػلو  الزخػػػ ؼ " موضػػػعاف يف التازءػػػل
 ابػ اايه( أي سورة اخلليل واملقصود ) (،  َوُسْلطَاٍف مُِّبنٍ  أي بجلوف ) (سلطة 

 فلو خليل  .
 َّ ) ال  اؼ(، يف  َلَقجلْ وَ  ( مل يفيت ) امللماوف – القص  - ال  اؼيف المور )  -ٖ

ػا َجػاءُاه)  القص ( يف بَػَعثْػَاا ِمة بَػْعجِلِاه  امللماػوف(، ويف  ِِبَ تِاَػا مُّوَسػى فَػَلمَّ
 (. ِِبَ تَِاا َااُروفَ  َوَأَخاهُ  ُموَسى  َّ أَْرَسْلَاا) 



 ٓٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ِإىَل ِفْ َ ػػػػْوَف  ِِبَ تِاَػػػػا ُموَسػػػػى( )  الزخػػػػ ؼ -  اػػػػود – ال ػػػػ اؼتشػػػػابع   ت )  -ٗ
اختلػػػػف وذلػػػػك بػػػػز دة  الوسػػػػطواػػػػو املوضػػػػ   اػػػػود( ولكػػػػة موضػػػػ   َوَمَلئِػػػػهِ 

 ا ػػػػػجلة اخػػػػػتالؼ الوسػػػػػط بػػػػػن الطػػػػػ فن  لػػػػػى  وقضػػػػػبطه( َوُسػػػػػْلطَاٍف مُّبِػػػػػنٍ )
 املتشابن.

( ِِبَ تِاَػا)( مة  حية أقه جاء بعػجل  امللماوف – الزخ ؼ – اود تشابات   ت ) -٘
 (. َوُسْلطَاٍف مُِّبٍن ) ا ءة 

( وال ءوجػػػػجل  ِإىَل ِفْ َ ػػػػْوَف َوَمَلئِػػػػهِ جػػػػاءت )  الزخػػػػ ؼ ( –اػػػػود  –يف ) ال ػػػػ اؼ  -ٙ
 (.و ومه)

 ؟.( َػْوِمهِ وَ  ِإىَل ِفْ َ ْوفَ ) (َوَمَلِئهِ  ِإىَل ِفْ َ ْوفَ )اضبط مواض   / ٕ٘ٙٓسلاؿ ر ه 
( تكػ رت  َوَمَلئِػهِ  ِإىَل ِفْ َ ػْوفَ الصػل يف القػ  ف أف تػ د ) /  ٕ٘ٙٓا واب ر ه 

 -القصػػػ   –امللماػػػوف  –اػػػود  –ءػػػوقس  –يف المػػػور )ال ػػػ اؼ  مػػػ ات سػػػع
 ػػػػ ؼ ءػػػػوقس واػػػػود  صػػػػة امللماػػػػوف : ) اب ملػػػػة ا قشػػػػافية وقضػػػػبطلا (الزخػػػػ ؼ
 -:( والزخ ؼ

 جع مظحط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  حف جف مغ جغ مع

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ  مس خس حس

 حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ٱُّٱ -ٖ
ِد/  َّ  مم خم حم جم هل ملخل َ٢٥ – ٢٢. 

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ -ٗ
 .٤٢ – ٤٧املؤوٌِن/  َّ رت يب ىب نب مب

 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -٘



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔ 

 خت  حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ  خئ حئجئ
 .صاملص َّ هت مت

 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع ٱُّٱ -ٙ
 .الزخرف َّ لك خك

فقط يف سورة  م ة واحجلة( والجلي ورد  َو َػْوِمهِ  ِإىَل ِفْ َ ْوفَ )  أف قضبط موض  املله
 خل حل جل مك لكخك حك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱٱ(:ٕٔالامل ا ءة )

  ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى  وقضبطه َّ حن  جن مم خم حم هلجم مل
 ِإىَل ِفْ َ ْوفَ ، ويف  ا اجلا املوض  ستكوف ) )ة مة المورةأخ  أوؿ صفوتجل  ه يف 

  (. َوَمَلِئهِ 

  / فائدة
، وذلػك مااسػىت الامػلوس  داف ة التبليػ  يف : " إىَل ِفْ َ ْوَف َو ْوِمهِ : " الامل اؿ يف 

وملػا وّسػ    و التك مي يف القصة، ومااسىت لثقة موسى بافمه ال  أوضػ)تلا القصػة. 
 .ت ال  أ طيلاوّس  ا  داف ة التبلي  
 ىب ٱُّٱٱ(:مِّة ِفْ َ ْوَف َوَمَلِئِلهْ ( وردت اب م  )ٖٛيف سورة ءوقس ا ءة ) مالحظة /
 يف ىفيث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
 يف الق  ف. الوحيجلةواك  َّ مل يك ىك مك لك اك  يق ىق

 ؟.( َف ََلُمواْ ِبَا اضبط مواض  ) / ٕٙٙٓسلاؿ ر ه 
 -يف المػػػػػور )ال ػػػػػ اؼ مػػػػػ  ف (  َف ََلُمػػػػػوْا ِبَػػػػػا ) وردت / ٕٙٙٓا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -(:ا س اء
 جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  حف جف مغ جغ مع
 من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ



 ٕٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اإلرساء َّ مي خي حي  جي يه ىه جهمه ين ىن
  الضبط /

وبعػجلاا يف ا سػ اء ( جف مغ جغ مع جع بعجلاا يف ال ػ اؼ ) -ٔ
( يه ىهمػة )الػواو (  بل  جعمة ) الفاء (: خي حي  جي يه ىه)

  لى  ا جلة الرتتيىت ااجافك.
(  يه ىهمػة ) المػن وقػ بط  ؼال ػ افػاء ( م   جعمة ) الفاء وأءًضا ق بط  -ٕ

 ا جلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة  لى  اء سا سن م  
 .اسه المورة

 ؟.( َ  ِفْ َ ْوفُ  )  ه م ة وردت / ٕٚٙٓسلاؿ ر ه 
 -ال ػػػػػػػ اؼ  يف المػػػػػػػور )مػػػػػػ  ف (  َ  ِفْ َ ػػػػػػػْوفُ  ) دتور  / ٕٚٙٓا ػػػػػػواب ر ػػػػػػػه 

 -(:ا س اء
 .األعراف َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ -ٔ
  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٕ

 .اإلرساء َّ جغ مع جع
  الضبط /

(: معوبعجلاا يف ا س اء )(  لك خك حك جك مق بعجلاا يف ال  اؼ )
 .ااجافك يىتالرتت  ا جلة(  لى  معمة )  امليه(  بل  مقمة )  اامزة

 ؟.( َ َلى َأف الَّ  اضبط مواض  ) / ٕٛٙٓسلاؿ ر ه 
 -يف المػػػػػػور )ال ػػػػػػ اؼ مػػػػػػ  ف (  َ لَػػػػػػى أَف الَّ  ) وردت / ٕٛٙٓا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 

 -(:املمت)اة
 ين ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ يه ىه مه جه
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗ 

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه
 .املىتدٌة َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  الضبط /
 جن  يموبعػػػػػجلاا يف املمت)اػػػػػة ) (  ىم مم خم حم جم بعػػػػػجلاا يف ال ػػػػػ اؼ )

،  ا ػػػجلة الرتتيػػػىت ااجػػػافك(  لػػػى  يممػػػة )  اليػػػاء(  بػػػل  جممػػػة )  اامػػػزة(:  حن
 وتجل   موض  املمتت)اة يف أخ  المورة.

 ؟.( َفَأْرِسلْ  )أءة وردت  / ٜٕٙٓسلاؿ ر ه 
 –ال ػػػػ اؼ  يف المػػػػور ) مػػػػ ات أربػػػػ (  َفَأْرِسػػػػلْ  ) وردت / ٜٕٙٓر ػػػػه ا ػػػػواب 

 ػػػػ ؼ : ) اب ملػػػػة ا قشػػػػافية وقضػػػػبطلا ( املوضػػػػ  الوؿالشػػػػع اء  –حػػػػه  – ءوسػػػػف
 -:( الشع اء وأوؿءوسف حه 

 ين ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ يه ىه مه جه

 حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ -ٕ
ِشف َّ  مه جه هن من خن  .ي

 حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٖ
 .طٍ َّ مل خل  حل جل مك لك خكحك جك مق

 .الشعراء َّ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -ٗ
  الضبط /

( وتػػػجل   أيمػػػا أمسػػػاء  معبيامػػػا يف ءوسػػػف وحػػػه ) (  جه بعػػػجلاا يف ال ػػػ اؼ ) -ٔ
( ملػػػا حلػػػىت  جح مجأشػػػخاص فاجعللػػػا  المػػػة لػػػك، بيامػػػا يف الشػػػع اء ) 

 ه.خاواو أموسى مة رب العزة  و  له 
(، بيامػػػا يف ءوسػػػف فطلبػػػوا أخػػػواه حػػػهن  مغ جغبعػػجلاا يف ال ػػػ اؼ وحػػػه )  -ٕ

 ءجلاىت معله اىل مص .
مة سورة  املوض  الثامبفقط يف  م ة واحجلة مفتوحة الـو بمن وردت  / ٔ مالحظة
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 ا جلة  لى  وقضبطلا َّ مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ(:ٖ٘الشع اء ا ءة )
 .العااءة اب ءة الوحيجلة

(  َمَعَاا َبِا ِإْس َافِيلَ  أَْرِسلْ  أَفْ )  مة سورة الوىل الصف)ةءة وردت يف يا / ٕ مالحظة
،  ا جلة املوافقة واماورة(  لى  أَْرِسلْ  أَفْ ( فاربطلا م  )  إ والحأ  بللا  لمة ) 

 -واق   إىل ا  ت:
 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض جضمص خص ٹٱٹٱُّٱ
 .٩٥ – ٩٧الشعراء/  َّ جل  مك لك خك حك جك مق حق مف

 ؟.( َفْأِت ِبَا ) ه م ة وردت  / ٕٓٚٓ سلاؿ ر ه
 -(:ال  اؼ -البق ة يف المور )م  ف (  َفْأِت ِبَا ) وردت / ٕٓٚٓا واب ر ه 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٔ
 مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب زب
 ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث

 .ابللرة َّ رن مم ام يل
 .عرافاأل َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ٱُّٱ -ٕ

فَػػػأَْلَقى َ َصػػػاُه فَػػػِ َذا ِاػػػَك  ) الػػػجلي جػػػاء بعػػػجلاضػػػبط  / ٕٔٚٓسػػػلاؿ ر ػػػه 
 ؟.يف سوريت ال  اؼ والشع اء ( بُػْعَباٌف مُِّبنٌ 

 -املواض  اك:/  ٕٔٚٓا واب ر ه 
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ٱُّٱ -ٔ

 ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق يفىق
 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن
 حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت
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 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص  حص
 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ
  هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى
 .٩٦٧ – ٩٦٥األعراف/  َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -ٕ
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف
 مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ

 مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث
 ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ميني زي
 .٧٦ – ٤٦الشعراء/  َّ هت مت خت حت  جت مبهب

أ ثػػ  وحصػػلع حمػػاورة بػػن موسػػى  الشػػع اءقالحػػأ أف التفصػػيل يف سػػورة 
اجلد ف  ػوف  الشع اءفله ء د ذلك. ويف  ال  اؼ ليه المالـ وف  وف أما يف 
 موسى  ليه المالـ ابلمجة.

 من الناحية التعبريية: مواضع األعراف والشعراءونلّخص الفرق بني 
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 سورة الشعراء سورة األعراف
 (  وؿ ف  وف ) جض مص خص (  وؿ املأ ) نت مت زت رت يب
 حف جف مغ جغ مع جع يفىق ىف يث ىث نث
   جل مك لك خك ام يل ىل مل
 جم هل مل خل نن من زن  رن

 خن حن حن
 ٰذ يي ىي مي مب خب  حب
 ىث نث مث من خن حن

 مي زي ٌّ ٰى
 مئ مئ زئ
 مت خت حت  جت مبهب خب نب مب زب رب

اػه  ال ػ اؼفالقػافلوف يف  ال ػ اؼ خجل  ل ف ؽ  لى حجلة وقبػجلأ بقػوؿ املػأ يف 
اػو ف  ػوف و اػجلما  اقػع احملاجػة  اػجل ف  ػوف واققطػ  ايجػة  الشػع اءاملأ والقافل يف 

وفعػل ا رسػاؿ تػ دد  أرسػليف الل ة  با:  وابعر أرسل(. والف ؽ بن  بم) هبقوؿ ) 
مػػػػػ ة يف  ٚٔو ال ػػػػ اؼمػػػػ ة يف  ٖٓورد  ) الشػػػػع اءدمػػػػا تػػػػػ دد يف أ ثػػػػ   ال ػػػػ اؼيف 

أو اػػّيو وءقػػاؿ يف  أرسػػلاػػو مبعػػح  بعػػر( اػػجلا مػػة الااحيػػة اللف يػػة . وفعػػل الشػػع اء
وءػـو ءبعػر مػة  إيػاض  مػا يف  ولػه تعػاىل )  البعػرويف   البعػا أي اّيجػه بعرالل ة 

ي أ امػػػه لكػػػه وليمػػػع ( أ إف    ػػػجل بعػػػر لكػػه حػػػالوت ملكػػػا( )  ػػل أمػػػة شػػػليجلاً 
أ ثػ  جػاء بلفػأ بعػر  الشػع اءبافس معح أرسله. فلما  اقػع املواجلػة والت)ػجّلي يف 

ومل ءكتفػػك اب رسػػاؿ إسمػػا املقصػػود أف ءػػال  مػػة املػػجلف مػػة ءواجػػه موسػػى وءلػػيجله 
يف  سػػاح واػجلا ءااسػىت مو ػػف املواجلػة والتجػػجلي والشػجلة. و ػجللك يف اختيػػار  لمػة 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٚ 

لقه  اجلما اشتجل الت)جلي تطّلىت املبال ة لػجلا ضمتػاج لكػّل  اءالشع  وسّ)ار يف  ال  اؼ
جػاء  أرسػل ادي فقط وقالحأ يف الق  ف  له حيثما جاء فعل  لماح وليس  سّ)ار
وردت  لمػة  ال ػ اؼوحيثما جاء فعل بعر جاء معه سػّ)ار. ويف سػورة  ساح معه 

 ال ػ اؼسػورة م  العله أف  الشع اءم ات يف سورة  ٓٔم ات بياما وردت  ٚ الم) 
 .الشع اءأحوؿ مة 

وجاء الم) ة ف  وف  الوا إف لاػا لجػ اً إف   ) ال  اؼو جللك  وله تعاىل يف سورة 
 ػالوا لف  ػوف أفػة لاػا لجػ اً إف  فقػاؿ تعػاىل )  الشػع اءأما يف سورة  ( اا رمة ال البن 
 ػالوا فقاؿ )  اءالشع  ( أما يف   الوا لف  وفمل ءقل )  ال  اؼ( ففك   اا رمة ال البن

وفيلػػا  الشػػع اء( أي أصػػب  القػػوؿ موجلػػاً إىل ف  ػػوف لف الت)ػػجلي أ ػػ  يف  لف  ػػوف
املقػاـ ءقتضػك  (إف لاػا لجػ اً  ) ال ػ اؼ(، أمػا يف  أفة لاا لجػ اً يف يجل أءضاً بقوله ) 

 لف التفصيل أ ّل. ايجلؼ
( حػػ ؼ  إذاً اء بػػػ ) ( فجػػ  ػػاؿ قعػػه إقكػػه إذاً ملػػة املقػػ بن ػػاؿ تعػػاىل )  الشػػع اءويف 

جواب وجزاء ويفيت يف مقاـ التفصيل لف سياؽ القصة  للا يف الشع اء فيلا  ث  مػة 
 . ال  اؼالتفصيل خبالؼ 

فألقوا  اؿ ) الشع اء. ويف ال  اؼأ مموا بعزّة ف  وف ومل ء د ذلك يف  الشع اءويف 
ت)ػػجلي  بػػا ألقػػػك ولف ال الشػػع اء. ويف ال ػػػ اؼ( ومل ءػػ د ذلػػك يف حبػػااه و صػػيله

 .ال  اؼالم) ة ساججلءة فوراً ومل ء د ذلك يف 
الضػػػما  ( فمػػػوؼ تعلمػػػوف ( و) ماػػػته بػػػه  بػػػل أف  ذف لكػػػه   ) ورد ال ػػػ اؼيف 

فلمػػػوؼ ( )   ماػػػته بػػػه  بػػػل أف  ذف لكػػػه)  الشػػػع اءءعػػػود إىل   تعػػػاىل ااػػػا. أمػػػا يف 
إقػػػه اؿ تعػػػاىل ااػػػا ) ( أي أققػػػجلمت ملوسػػػى فااػػػاء تعػػػود  لػػػى موسػػػى واػػػجلا  ػػػ تعلمػػػوف

 ( اك يف مقاـ التو يجل. فلموؼيف )  والالـ(  لكبا ه الجلي  لمكه الم) 
( واػػجلا ءػػجلؿ  لػػى ولصػػلباكه )  الشػػع اءويف  (  لصػػلبّاكه  ) ػػاؿ  ال ػ اؼويف 
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 .الشع اءومل ءعطله مللة يف  ال  اؼأقه أ طااه مللة يف 
ال ضػػػا إ  إىل رباػػػا )  الشػػػع اءيف  أمػػا (إ  إىل رباػػػا ماقلبػػػوف  ) ػػػاؿ  ال ػػ اؼويف 
( داللػػة  ػػجلـ ا  ػػرتاث بتلجلءػػجل ف  ػػوف مػػ  شػػجلة التو ػػجل والو يػػجل   مااسػػبة  ملاقلبػػوف

 (. د. فاضل المام افك)  ملقاـ التفصيل.
ػػػػػَ) َُة َسػػػػػاِججِلءَة  )  تلقػػػػػك ا ءػػػػػة  ػػػػػالاًل ال ظمكػػػػػة للمػػػػػام  أف  ( َٕٓٔوأُْلِقػػػػػَك المَّ

ػػػَ) َُة ) " وإسمػػػا  ػػػاؿ ا لػػػ ب العػػػاملن فمػػػججلو ءت)صػػػل  ليلػػػا لػػػو أقػػػه  ػػػاؿ "  َوأُْلِقػػػَك المَّ
ف)قيقة ا لقػاء تمػتعمل يف سػ  ة ااػوي إىل الرض فيكػوف املعػح أيػه مل ( َساِججِلءَة 

ءتمػػػػالكوا أقفمػػػػله فمػػػػججلوا دوف ت ءػػػػر وال تػػػػ دد. وسػػػػا جل  لػػػػى ذلػػػػك باػػػػاء الفعػػػػل 
أقفمله  لػى الرض  وألقوا" فيصا املعح "  أقفملهللمجلوؿ ل لور الفا ل واو " 

وخػػػ  المػػػجود ااػػػا ملػػػا فيػػػه مػػػة ايئػػػة خاصػػػة  لقػػػاء املػػػ ء قفمػػػه  لػػػى  "  سػػػاججلءة
 الرض وذلك بقصجل ا ف اط يف التع يه.

َلػا أَاْ  )   (َٖٕٔلَلػا َفَمػْوَؼ تَػْعَلُمػوَف ِإفَّ َاػجَلا َلَمْكٌ  مََّكْ مُتُوُه يف اْلَمجِلءَاِة لُِتْخ ُِجوْا ِماػْ
ة  لػػػى  ػػػالـ ف  ػػػوف للمػػػ) ة املػػػلمان و المػػػه ممػػػوؽ ااػػػا جػػػاءت اػػػجله ا ءػػػة حكاءػػػ

للتػػػوبيا وا قكػػػار والو يػػػجل. وخػػػته البيػػػاف ا اػػػػك ا ءػػػة  ملػػػة ُحػػػجلؼ مفعواػػػا واػػػػك 
ومػػػا ذلػػػك إال لقصػػػجل ا مجػػػاؿ وإدخػػػاؿ ال  ػػػىت يف  لػػػوبه و ػػػالـ  (َفَمػػػْوَؼ تَػْعَلُمػػػوفَ )

 وت وال له. ف  وف اجلا ملذف بعجزه ف قه ملا أ جزته ايجة صار إىل ا   
  / ٔمالحظة 

 ( يف ال ػػػ اؼ ورد ا رسػػػاؿ  ثػػػاا يف سػػػورة ال ػػػ اؼ فااسػػػبع سػػػياؽ ا ءػػػة مل )

بالث ( ق بط  جل مك لك خك ، بياما يف الشع اء )(ام يل ىل مل)
 ع اء.شمة الالشن ققاط بالث ( م   خك لمة )  ء  ققاط مة 
  / ٕمالحظة 

(  هلمػػة  لمػػة ) ة ايػػاء مشػػجلد( يف الشػػع اء:  هل( يف ال ػػ اؼ و )  من )



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ع اء فاربط بيالما.شَّ مة المشجلدة  الشنو 
 /  ٖمالحظة 
ػْة أَْرِضػُكه )  يف الشع اء (  ِبِمػْ) ِهِ ( بػز دة )  َفَمػاَذا يَفُْمػُ وفَ  ِبِمػْ) ِهِ ءُ ِءجُل أَف طُمْ َِجُكه مِّ

و سػػبع موضػػ    ا ػػجلة الػػز دة للموضػػ  املتػػأخ  لػػى  وقضػػبطلاومل يفت يف ال ػػ اؼ 
بقلػػة الرت يػػىت يف سػػياؽ ا  ت، و مػػا قواػػع سػػابقا أف ال ػػ اؼ اشػػتل ت  التفصػػيل
 .اللف ك

 /  ٗمالحظة 
ْة أَْرِضُكه وردت )  جف مغ جغٱٱٱُّ(:ٖٙيف سورة حه ا ءة )  لر موض يف  ( مِّ
ٱَّ جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف

 –حه  –يف الق  ف الك مي يف المور )ال  اؼ  م ات بالثو ليه تكوف  جل 
 الشع اء(.

  / ٘الحظة م
 جغ ُّٱٱ(:ٖ٘واو يف سورة الشع اء ا ءة )  لر موض ( وردت يف  يف اْلَمجَلاِفةِ ) 

م ات يف  بالث( وردت  يف اْلَمجَلاِفةِ و ليه تكوف )   َّ مف خف حف جف مغ
 (.موضعنالشع اء  –ال  اؼ )

الػػ  وردت يف  صػػة موسػػى  ليػػه  اإللقـاءضػػبط مواضػػ  ا / ٕٕٚٓسػلاؿ ر ػػه 
 ؟.المالـ

 -املواض   ما ءلك: / ٕٕٚٓر ه ا واب 
 .األعراف َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٔ
 .يِنس َّ مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ٱُّٱ -ٕ
 .طٍ َّ حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .الشعراء َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٗ



 ٓ٘ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
مػػة  الوؿ: املوضػػ  موضػػعاف الثػػامب، والاصػػف موضػػعاف الوؿلػػجلءاا يف الاصػػف  -ٔ

 جم يل ىل مل خلتطابقػػا ) ال ػػ اؼ و حػػه (: )  الثػػامبو  الوؿالاصػػف 
تطابقػػا ) ءػػوقس  الثػػامبو  الوؿمػػة الاصػػف  الثػػامب( واملوضػػ  .....مم خم حم

 (.جه ين ىن من خن حن جنوالشع اء (: ) 
( و ػػل واحػػجلة مالمػػا  سػػبع فواصػػل  جن( يف ال ػػ اؼ ويف حػػه )  مح)  -ٕ

ويف حػه  ( اْل َػالِِبنَ  – اْلُمَقػ َِّبنَ  ا ي ما  بللػا يف موضػعلا: ال ػ اؼ  بللػا )
 (. َتْمَعى(  بللا، وبعجلاا ) اْستَػْعَلى)

 اؼ  ػمػة ال العػن( و  جحمػة ) ايػاء ( يف حه:  ىم( يف ال  اؼ و )  جح)  -ٖ
 ( يف حه. ىم، وبضبطه قعله أف ) القا جلة التجوءجلءةمة خم ج واحجل ءمىت 

 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى  -ٗ
 ( وردت يف سوريت ءوقس والشع اء فاقتبه   لبيىت. يم ىم مم)  ظة /مالح

 -ورد بعجلاا ما ءلك:
 خض حض جض مص خص  حص مس خس جسحس مخ ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  حط مض

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يه ىه ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ زئ رئ

 .طٍ َّ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من  خن  ٱُّٱ -ٖ

 .الشعراء َّ ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -ٗ

 -فقط وغري مكررة:دلرة واحدة  ن ىذه الصيغ وردتكل واحدة م
(  يي ىي مي خي حي  جي يه ىه( ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼ، )  مس خس جسحس مخ) 

( يف الشػػػع اء، ومػػػة ا ػػػجلء   نئ مئ زئ( يف حػػػه، )  ىن من  خنءػػػوقس، ) 
(  من( بػػػػػػز دة )  ىن من  خن( ويف حػػػػػػه )  جس مخابلػػػػػػجل   أقػػػػػػه أقػػػػػػه يف ال ػػػػػػ اؼ ) 
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(  زئ( يف ءػػػوقس و)  يه ىه، )  ا ػػػجلة الػػػز دة للموضػػػ  املتػػػأخ وقضػػػبطلا  لػػػى 
( يف ال ػػ اؼ وءػػوقس: بعػػجلاا  مس خس، ووردت ) للمػػورة الحػػوؿالصػي ة الطوءلػػة 
(: يي ىي مي خي حي  جي( ويف ءػػػوقس ) مص خص  حصيف ال ػػػ اؼ ) 

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  جيمة )  القاؼ(  بل  حصمة )  المن
 َسػاِح ٍ  - بِػنٌ مُّ  َلَمػاِح ٌ  - َ لِػيهٌ َلَمػاِحٌ   اضبط مواض  ) / ٖٕٚٓسلاؿ ر ه 

اٍر َ ِليهٍ  - َأْو َ ُْاوفٌ  َساِح ٌ  - َ جلَّابٌ  َساِح ٌ  - َ ِليهٍ   (؟. َس)َّ
 –يف المػور ) ال ػ اؼ  مػ تن( وردت  َ لِػيهٌ َلَمػاِحٌ  أما )  / ٖٕٚٓا واب ر ه 
يف بجلاءة سػورة ءػوقس واػو املوضػ   م ة واحجلة( وردت  مُِّبنٌ  َلَماِح ٌ  الشع اء ( بياما )

اخػػتالؼ الوسػػػط بػػن الطػػػ فن   ا ػػجلةط بػػن ال ػػػ اؼ والشػػع اء وقضػػبطه  لػػػى الوسػػ
 -:املتشابن

 .األعراف َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ -ٔ
 حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ٱُّٱ -ٕ

 .يِنس َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي
 .الشعراء َّ مظ حط  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٖ

( وم  رسوؿ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف  حطم   صة موسى  ليه المالـ و ومه ) مالحظة / 
(. ِّءوقس أتع )   

ءػػوقس ( سػػبقلا  لمػػػة  –يف المػػور ) ال ػػػ اؼ  مػػ تن( فػػػوردت  َ لِػػيهٍ  َسػػاِح ٍ )  وأمػػا
(  ىل( ال ػػػػػ اؼ و )   رن)  :إتيػػػػػافومصػػػػػجلر مػػػػػة  لمػػػػػة  املوضػػػػػعن( يف يل)

 -ءوقس:
 .األعراف َّ ىن نن من زن  رن  ُّٱ -ٔ

 .يِنس َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 - اف  (: – بجلاءة المورةيف المور ) ص  م تنفوردت أءضاً  ( َ جلَّابٌ  َساِح ٌ  وأما )
 .ص َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ٱُّٱ -ٔ



 ٕ٘ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اغفر َّ مظ حط مض خض  حض جض مص خص ٱُّٱ -ٕ
  مالحظة /
يف ِ زٍَّة َوِشَقاٍؽ  َ َفُ واَبِل الَّجِلءَة  : يف ص: ) الكف مصجلر مة  املوضعنسبقلا يف 

َوَ ِجُبوا أَف  {ٖ}ْكَاا ِمة  َػْبِلِله مِّة  َػْ ٍف فَػَااَدْوا َواَلَت ِحَن َمَااٍص َ ْه أَْالَ   {ٕ}
ُلْه َو َاَؿ  اػْ ابٌ  اْلَكاِفُ وفَ َجاءُاه مُّاجِلٌر مِّ َذِلَك أِبَقػَُّلْه َ اَقع ( ويف  اف : ) َاجَلا َساِحٌ  َ جلَّ
ْتِيِلْه ُرُسُلُله اِبْلبَػيَِّااِت  ُ إِقَُّه َ ِويّّ َشجِلءجُل اْلِعَقاِب َفَأَخجَلاُ  َفَكَفُ وايفَّ ( فاجعللا {ٕٕ}ُه اّللَّ

 (. حط المة لكلمة ) 
يف سورة الجلار ت فقط واجله سللة ولة  م تنوردت  ( َأْو َ ُْاوفٌ  َساِح ٌ )  وأما

 -تلتبس  ليكه:
 .اذلاريات َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ -ٔ

 .اذلاريات َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

اٍر َ ِليهٍ سَ )  وأخاا  خل ٱُّٱٱ(:ٖٚفقط يف سورة الشع اء ا ءة ) واحجلة م ة( وردت  )َّ

 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى  وقضبطلا َّ حم جم هل مل

 ؟.( الاَّاسِ  َأْ ُنِ  - َأْ ُنَ  اضبط مواض  ) / ٕٗٚٓسلاؿ ر ه 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٗٚٓا واب ر ه 

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حسجس مخ ٱُّٱ -ٔ
 .عرافاأل َّ  حط مض

 .األًبياء َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 (.ٌّ(  بللا ح ؼ ج  ) ٍّ)  ابلكم ويف القبياء  ابلفت (  خص يف ال  اؼ )
 ؟.(َ َصاهُ  ُموَسى َفأَْلَقى - َ َصاهُ  َفأَْلَقىاضبط مواض  ) / ٕ٘ٚٓسلاؿ ر ه 
 -املواض  اك: / ٕ٘ٚٓا واب ر ه 

 .األعراف َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 .الشعراء َّ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱٱ -ٕ
 .الشعراء َّ زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
 الشع اء فاقتبه اا. أوؿال  اؼ و  موضعك ـتطابق   -ٔ
(  رتالشػػػػػػػع اء ( وردت بػػػػػػػز دة )   ف) واػػػػػػػو الخػػػػػػػا و  الثالػػػػػػػراملوضػػػػػػػ   -ٕ

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  وقضبطلا
 ؟.( المََّ)َ ةُ َجاء  اضبط مواض  ) / ٕٙٚٓسلاؿ ر ه 
ػَ) َةُ  ) وردت / ٕٙٚٓا واب ر ه  ال ػ اؼ  يف المػور )مػ ات  بػالث(  َجاء المَّ

 -(:الشع اء  –ءوقس  –
 .األعراف َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -ٔ
 .يِنس َّ مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ٱُّٱ -ٕ
 .الشعراء َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
 وقضػػبط(،  ىمويف ءػػوقس والشػػع اء  بللػػا )  (  ين ) يف ال ػػ اؼ فقػػط ابلػػواو -ٔ

 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلةموض  ال  اؼ  لى 
( ويف الشع اء ابلعكس:  زي) (  لى  ري ( تقجلمع  لمة ) ٰى بعجل ) -ٕ

 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة  لػػى  ؼال ػػ افػػاء ( مػػ   ريمػػة ) الفػػاء قػػ بط 
 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 وقضػػػػبطلا(  جه ين ىن من خن حن جنلا خمتلفػػػػة ) ويف ءػػػػوقس صػػػػي ت -ٖ
 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى 
 دلسة بيانية /

َوَجاء المََّ) َُة ِفْ َ ْوَف َ اْلوْا ِإفَّ لََاا َلْج ًا ِإف ُ اَّا رَمُْة اْلَ الِِبَن  ما الف ؽ بن )
أَِفةَّ َلَاا َلَْج ًا ِإف ُ اَّا رَمُْة  فَػَلمَّا َجاء المََّ) َُة َ اُلوا ِلِفْ َ ْوفَ  ( ال  اؼ( و )ٖٔٔ)
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 -:( كد.فاضل  المام اف ) ( الشع اء(؟ٔٗاْلَ الِِبَن )
 إذا رجعاا إىل القصة يف المورتن: 

 الشع اء ال  اؼ

يف ال  اؼ ذ   أف مأ ف  وف 
) َاَؿ اه الجلءة  الوا أف موسى ساح  
َماِحٌ  اْلَمأُ ِمة  َػْوـِ ِفْ َ ْوَف ِإفَّ َاػجَلا لَ 

 ((َٜٓٔ ِليٌه )

يف الشع اء تتمه القصة بممتن 
ابرزتن أواا التفصيل يف س د الحجلاث 
وا خ   وة املواجلة والت)جلي لف 

موسى أماـ ف  وف )َ اَؿ ِفْ َ ْوُف َوَما َربُّ 
 ( الشع اء(.ٖٕاْلَعاَلِمَن )

يف الشع اء ف  وف او الجلي  اؿ 
ْوَلُه ِإفَّ َاجَلا وليس املأ )َ اَؿ لِْلَمإَلِ حَ 

(( لف الكالـ  اف َٖٗلَماِحٌ  َ ِليٌه )
شجلءجلاً بياه وبن موسى. يف الشع اء 

 سىت أف ءواجلوا ف  وف ابلقوؿ لف او 
 الجلي  اؿ.

)َوَجاء المََّ) َُة يف ال  اؼ  اؿ 
ِفْ َ ْوَف َ اْلوْا ِإفَّ لََاا َلْج ًا ِإف ُ اَّا رَمُْة 

ءقل  الوا لف  وف  مل ((ٖٔٔاْلَ الِِبَن )
لف املتكله  اف املأ لف القافل الوؿ 

 ليس ف  وف.

ويف الشع اء  الوا )فَػَلمَّا َجاء 
المََّ) َُة َ اُلوا ِلِفْ َ ْوَف أَِفةَّ لََاا َلَْج ًا ِإف  

 ((.ُٔٗ اَّا رَمُْة اْلَ الِِبَن )

إف لاا لج اً استفلاـ لكة مل 
 ءجل  وا شمزة ا ستفلاـ.

وأفة، أفة استفلاـ  )إف(بن الف ؽ 

يف الشع اء  الوا لف  وف )أَِفةَّ لََاا 
(( مل َٔٗلَْج ًا ِإف ُ اَّا رَمُْة اْلَ الِِبَن )

ءقولوا إف ز دة يف التو يجل وز دة يف 
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مضم  )ال تجلاىت؟( أحيا ً ح ؼ 
ا ستفلاـ ءضم  وال ءجل   لكة ءفله 
مة المياؽ تجلاىت معك؟ أصللا 

 أتجلاىت معك؟.

الحجلاث ملا  اف التفصيل أ ث   س د
 اؿ )أفة(. الوض  فيه شجلة وحجلة 
وتفصيل أ ث  واالستفلاـ أدؿ  لى 
اجلا الم  وص حوا ابامزة )أَِفةَّ لََاا 

 َلَْج ًا ِإف ُ اَّا رَمُْة اْلَ الِِبَن(.

حهن يف ا واب  اؿ يف ال  اؼ 
)َ اَؿ قَػَعْه َوإَقَُّكْه َلِمَة اْلُمَق َِّبَن 

(ٔٔٗ)) 

ويف الشع اء  اؿ ) َاَؿ قَػَعْه َوإِقَُّكْه 
(( أضاؼ إذف ِٕٗإًذا لَِّمَة اْلُمَق َِّبَن )

لف املو ف خمتلف ء ءجل أف ءاتص  
و اف الكالـ شجلءجلاً م  موسى وال 

 ظمكة أف ءواجله ايجة.
يف ال  اؼ ما أ مموا بعزة ف  وف 
لف ف  وف يف مأزؽ يف املاا شة وصار 

وا بعزة ف  وف ومل ءقمموا  صبياً فأ مم
يف ال  اؼ. ورمتاج للا   يف 

 المورتن بتفصيل.

يف الشع اء أ مموا بعزة ف  وف 
)َفأَْلَقْوا ِحَباَاُْه َوِ ِصيػَُّلْه َو َاُلوا ِبِعزَِّة 

 ((ِٗٗفْ َ ْوَف ِإ َّ لََاْ)ُة اْلَ الُِبوَف )

ض يف القصة أال جيعل ىذا قائاًل يقول أن ىذا يدل على تناق سؤال:
 الواحدة؟ 

التاا   او أف تجل   أم اً خمالفاً لآلخ  لكة أف توج  يف ذ ػ  الحػجلاث 
أو تفّصل اجلا ليس تاا ضاً. إذا ساف ت و جلت تجل   ابلتفصيل مػاذا حصػل 
معك وتجل   الشخاص وأحيا ً تجل   أقػك سػاف ت ءومػاً و ػجلت. اػجلا لػيس 

فصػيل. يف  صػة إبػ اايه  ػاؿ يف تاا ضاً والق  ف م ة ءمتعمل ا مجاؿ ومػ ة الت
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( ٜٙ)َوَلَقػػجْل َجػػاءْت ُرُسػػُلَاا ِإبْػػػ َاِايَه اِبْلبُػػْشَ ى  َػػالُواْ َسػػاَلًما  َػػاَؿ َسػػاَلـٌ موضػ  )
ـٌ  َػْوـٌ مُّاَكُ وفَ اود( ) ( الجلار ت( ٕ٘) ِإْذ َدَخُلوا َ َلْيِه فَػَقالُوا َساَلًما  َاَؿ َساَل

لُػواْ َ َلْيػِه فَػَقػالُواْ َسػالًما  َػاَؿ ِإ َّ ِمػاُكْه ِإْذ َدخَ  ويف موض   خ  مل ءػجل   سػالـ )
 . ( ايج ( لكاه مل ءقل أقه مل ء حىت بهٕ٘)َوِجُلوَف 

 (؟. تَػْلَقفُ  اضبط مواض  ) / ٕٚٚٓسلاؿ ر ه 
يف المػػػػػػػػػور  بػػػػػػػػالث مػػػػػػػػ ات(  تَػْلَقػػػػػػػػػفُ  وردت )/  ٕٚٚٓا ػػػػػػػػواب ر ػػػػػػػػه 

 -(:الشع اء –حه  –)ال  اؼ 
 .األعراف َّ خك حك  جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٔ
 رث يت ىتنت مت  زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -ٕ

 .طٍ َّ ىث نث مث زث
 .الشعراء َّ زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
يف  الػ اءو العن اشرتؾ ح ؼ ) اءع  والش اؼ   يف ال جاء ذ   العصا فقط

يف ال ػ اؼ والشػػع اء  املوضػعافومل ءػ د ذ  اػػا يف حػه، و ػجلا تطػػابق  (امسيلمػا
دار يف  والصػػػػا (  ىب نب مببيامػػػػا يف حػػػػه )  (.حك  جك مق حق مف)

َا ( )  لِاَػْفِمك َواْصطَاَػْعُتكَ سورة حه مثل )   (. َ ْيجُل َساِح ٍ   َصاَػُعواِإسمَّ
  مالحظة /

(  َوِ ِصػػػيػَُّلهْ  ِحبَػػػاَاُهْ  فَػػأَْلَقْوا( جػػػاءت يف مقابػػػل )  زت رت يبيف الشػػع اء ) 
 ال  وردت  بللا ِبءة.

  / فائدة
ِإفَّ َاػػػُلالء  ( ، ) ٛٔٔ َمػػػا َ ػػػاقُواْ ءَػْعَملُػػػوفَ  َوَبطَػػػلَ اْيَػػػقُّ  فَػَو َػػػ َ  : )يف ال ػػػ اؼ
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فعػل ءػجلؿ  لػى (  َوَبطَػلَ (، ) ٜٖٔ مَّػا َ ػاقُواْ ءَػْعَملُػوفَ  َواَبِحػلٌ ُمتَػبػٌَّ  مَّػا ُاػْه ِفيػِه 
الفعػػل  ،اسػػه فا ػػل ءػػجلؿ  لػػى الثبػػوت والػػجلواـ (َواَبِحػػلٌ ) ،التجػػجلد واالققطػػاع

االسه جاء يالة  بع واك العكوؼ ، الم) ة جاء يالة اقتلع واك ازظمة
 . لى  بادة الصااـ، واجلا مة   يه ق ه الق  ف

 (؟. المََّ) َةُ  أُْلِقكَ فَ  – َوأُْلِقكَ  اضبط مواض  ) / ٕٛٚٓسلاؿ ر ه 
 -:املواض   ما ءلك/  ٕٛٚٓا واب ر ه 

 خم حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن ٱُّٱ -ٔ
 .٩٦٦ – ٩٦٦األعراف/  َّ ىم مم

 .طٍ َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٱُّٱ -ٕ
 مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٖ

 .٤٣ – ٤٢الشعراء/  َّ يك ىك
  الضبط /

(  يث)  وابلفػاء(  حن ) ابلػواووالشػع اء متامػا  ػجلا أقػه ال ػ اؼ  موضعكتطابق  -ٔ
 .و ا جلهتا الواو  بل الفاء

 العال ػػػػة( يف حػػػػه والشػػػػع اء:  يث)  وابلفػػػػاء( فقػػػػط يف ال ػػػػ اؼ  حن)  ابلػػػػواو -ٕ
 فػػاءوالػػ  لػػيس يف امسلػػا  ابلػػواوأتػػع  فػػاءلػػ  يف امسلػػا : أي المػػورة ا كمػػية
 .ابلواو، واءضا قضبط ال  يف ال  اؼ أبي ا الوحيجلة ابلفاءأتع 

(،  يفال ػػػ اؼ والشػػػع اء، بيامػػػا الوسػػػط سػػػورة حػػػه )  ( من يف الطػػػ فن ) -ٖ
 لك اك( ويف الوسػػػػػط سػػػػػورة حػػػػػه )  ىك مك لكوأءضػػػػػا الطػػػػػ فن ) 

، وأءضػا أقتلػع بػػ  فن املتشػابناختالؼ الوسط بػن الطػ( و ا جلهتا  مك
  بللا وبعجلاا. لفواصل ا ي( م ا اة مك لك اك)

 دلسة بيانية /
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  (؟مك لك اك( و ) ىك مك لك ما داللة  التقجلمي والتأخا ىف  )
جًلا َ اُلوا َ َماَّا  قا   ا ءتن: يف سورة حه )  ِبَ بِّ َااُروَف َوُموَسىَفأُْلِقَك المََّ) َُة ُسجَّ

. لو قالحأ ذ   ااروف تك ر  ( ىك مك لك )اء وال  اؼ  اؿ (( يف الشع  ٓٚ)
 ثاًا يف سورة حه وجعله تعاىل ش ءكًا يف تبلي  الجل وة أما يف الشع اء فله ءجل   

( ٕٗ) اْذَاىْت أَْقَع َوَأُخوَؾ ِبََِ يت َواَل تَِاَيا يف ذِْ  ِي ااروف إال  لياًل, يف حه  اؿ )
ُ  َأْو طَمَْشى( ٖٗ) ُه َحَ ىاْذَاَبا ِإىَل ِفْ َ ْوَف إِقَّ  ( َ ااَل ٗٗ) فَػُقواَل َلُه  َػْواًل لَيًِّاا َلَعلَُّه ءَػَتجلَ َّ

َاا َأْو أَْف َءْطَ ى   َاَؿ اَل َ َاَفا إِقَِّا َمَعُكَما َأمْسَ ُ ( ٘ٗ) رَبػََّاا إِقػََّاا زَمَاُؼ أَْف ءَػْفُ َط َ َليػْ
 واَل رَبَِّك َفَأْرِسْل َمَعَاا َبِا ِإْس َافِيَل َواَل تُػَعجلِّبْػُلْه َ جلْ َفْأتَِياُه فَػُقواَل ِإ َّ َرسُ ( ٙٗ) َوأََرى

ـُ َ َلى َمِة اتػََّبَ  اْاجَُلى اَل َااَؾ ِبَِءٍَة ِمْة َربَِّك َوالمَّ َاا َأفَّ  (ٚٗ) ِجئػْ ِإ َّ َ جْل أُوِحَك ِإلَيػْ
 َاَؿ وجلًا اما معًا )(( وخطاب ف  وف  اف مٛٗ) اْلَعجَلاَب َ َلى َمْة َ جلََّب َوتَػَوىلَّ 

(( ٓ٘)  َاَؿ رَبػَُّاا الَّجِلي أَْ َطى ُ لَّ َشْكٍء َخْلَقُه  َّ َاجَلى( ٜٗ) َفَمْة رَبُُّكَما َ  ُموَسى
ْة أَْرِضُكه ِبِمْ) شِِمَا َوءجَْلَاَبا ِبَط ِءَقِتُكهُ )  َ اُلوا ِإْف َاجَلاِف َلَماِح َاِف ءُ ِءجَلاِف أَف طُمْ َِجاُ ه مِّ

(( )َ اَؿ َ الَّ َفاْذَاَبا ِِبَ تَِاا ِإ َّ َمَعُكه ٖٔ( بياما يف الشع اء )َفَأْرِسْل ِإىَل َااُروَف )َلىاْلُمثػْ 
(( وءاتلك ومل ء د بعجلاا ذ   ااروف   اخلطاب مة ف  وف موجه ٘ٔمُّْمَتِمُعوَف )

ملوسى وحجله وااروف ليس له دور  با يف الشع اء وإسما الكالـ  اف بن موسى 
( يف الشع اء الرت يز  لى موسى أما يف  (ِٖٗإفَّ َاجَلا َلَماِحٌ  َ ِليٌه )   وف و اؿ )وف

َفَأْوَجَس يف قَػْفِمِه  حه فالرت يز ممرتؾ ويف حه ذ   خوؼ موسى ملا ألقى الم) ة )
( ومل ءجل   خوؼ ااروف فقجلـ ااروف. بياما يف الشع اء  ( حهِٚٙخيَفًة مُّوَسى )

مل ءجل   اخلوؼ فقجلـ موسى ويف ال  اؼ مل ء د ذ   ااروف إال الكالـ  له ملوسى و 
فقط فال ءمتوي أف  ((ٔٔٔ) َ اُلوْا أَْرِجْه َوَأَخاُه َوأَْرِسْل يف اْلَمجَل ِفِة َحاِش ِءةَ  )يف  وله 

ءقجلـ ااروف يف ال  اؼ والشع اء. إذف ممألة التقجلمي والتأخا ت ا ك سياؽ اياؿ 
 .( كالمام اف د.فاضل  ) الك مي. الجلي ءتكله  اه الق  ف
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ا  ت الػػػػ  ورد فيلػػػػا احملػػػػاورة بػػػػن  اضػػػػبط مواضػػػػ  / ٜٕٚٓسػػػػلاؿ ر ػػػػه 
 ؟.ف  وف والم) ة
 -املواض  اك:/  ٜٕٚٓا واب ر ه 

  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن  يم  ُّٱ -ٔ
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي

 .٩٦٤ – ٩٦٤األعراف/  َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ٰىري ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -ٕ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي
 .طٍ َّ هب مب خب حب جب  هئ

 ميني زي ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٖ
 .الشعراء َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

  الضبط /
(، أمػػػػا حػػػػػه خن( فقػػػػػط يف ال ػػػػ اؼ وجػػػػاءت معػػػػػه ) جنأتػػػػع  لمػػػػة )  -ٔ

 (.يل( ولجلا جاء فيلا  لمة )  جنوالشع اء فله يفت  لمة ) 
 ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ   ا لػػى  ؼال ػػ ا فػػاء( مػػ   جنمػػة )  الفػػاء -ٕ

( يف حػه والشػع اء  جن، ومل ءػ د ) املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه المػورة
 .الفاءلقه ليس يف امسيلما ح ؼ 

ابلضما العافػجل إىل   تعػاىل، ويف حػه والشػع اء  ( خن حنيف ال  اؼ )  -ٖ
(  خن( ابلضػػما العافػػجل إىل موسػػى  ليػػه المػػالـ: والضػػما ) يل ىل)

( العافػػػجل إىل موسػػػى  يلجػػػل مقػػػجلـ  لػػػى الضػػػما ) العافػػػجل إىل    ػػػز و 
( يف ال ػػ اؼ  خنمػػة )  البػػاء ليػػه المػػالـ، وإف شػػئع ف تبلمػػا أ ػػجل  

 ( يف حه والشع اء. يل بل الالـ مة ) 
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( يف حػػه والشػػع اء  افػػجُل إىل موسػػى  ليػػه المػػالـ فجػػاء يلمبػػا أقػػه الضػػما )  -ٗ
 يه ىه(، و ليػػػػػػه قعلػػػػػػه أقػػػػػػه ) ري ٰى ين ىن  ننمعلػػػػػػا )
 ( ولة تلتبس  ليكه. ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

( بػػػػػز دة  مي زي ( والشػػػػع اء ) ٌّ ٰىجػػػػاءت  ءػػػػة ال ػػػػ اؼ )  -٘
، وتػػجل   أف الشػػع اء   ا ػجلة الػػز دة للموضػػ  املتػأخ  لػػى  وقضػػبطلا الػالـ

  المله  ثا فجاء فيلا تفصيل أ ث  مة ال  اؼ.
( يف الشػػػع اء  مي زي( يف ال ػػػ اؼ و )  ٌّ ٰىمبػػػا أقػػػه أتػػػع )  -ٙ

 - ٰى، ومبػػػػا أقػػػػه مل يفت يف حػػػػه ) ءفػػػػا( بػػػػال  َّجػػػػاء معلمػػػػا ) 
 .ابلفاء( زي( فأتع فيلا ) زي

موضػػ  جػػاء فيػػه ذ ػػ   صػػة ف  ػػوف والمػػ) ة  أوؿمبػػا أقػػه سػػورة ال ػػ اؼ اػػك  -ٚ
( لتػػػػػػجلؿ أف الصػػػػػػلىت بعػػػػػػجل التقطيػػػػػػ  بيامػػػػػػا يف حػػػػػػه مئ زئفأتػػػػػػع )

 ( ا تفاًء مبا يف ال  اؼ. مئ)  ابلواووالشع اء أتع 
( ليمػا متشػابتاف  ثػاا،  هئ) وأخػاا ختمػع  ءتػا ال ػ اؼ والشػع اء بػػ  -ٛ

 بياما يف حه اختلفع وذلك ملوافقة فواصل ا ي  بللا وبعجلاا.
 (؟. يف اْلَمجِلءَاةِ أءة وردت )  / ٕٓٛٓسلاؿ ر ه 
 –يف المػور ) ال ػ اؼ  مػ ات سػع(  يف اْلَمجِلءاَػةِ وردت )  / ٕٓٛٓا واب ر ه 

: اب ملػة ا قشػافية وقضػبطلا الحػزاب ( –القصػ   –الامػل  –الكلف  –ءوسف 
 -:(   ؼ ءوسف  لف الامل و ص  الحزاب) 
 خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن  يم  ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي
 من خن حنجن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ -ٕ

ِشف َّ  مي خي حي جي ٰه مه جههن  .ي



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٙٔ 

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٖ
 مق حقمف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض
 .الكُف َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لكخك حك  جك

 .انلىل َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ٱُّٱ -ٗ
 جب هئ مئخئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -٘

 .املصص َّ جت هب  مب خب حب
 مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٙ

 .األخزاب َّ مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص
  الضبط /

 .( راءم   راء اؼ )  يف ال  املك  -ٔ
 (. سنم   سنف ) سيف ءو  قموةو  -ٕ
 (.  اؼم     اؼلف )  كيف الالكاز  -ٖ
 (. صادم   صاد)  ص يف الق ٰى -ٗ
 ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م   لى او  الاقاط الربعةما مت ضبطه يف  -٘

 .ح ؼ مة اسه المورة
يف الحػػػزاب فاحف لمػػػػا اكػػػػجلا ولػػػػة تلتػػػػبس  وامل جفػػػػوفيف الامػػػػل  التمػػػػعةبقػػػك  -ٙ

  ليك.
 – بُػػػػػػػػػوفَ ُماَقلِ  ِإىَل َربِّاَػػػػػػػػػا ِإ َّ وَ  - ِإ َّ اضػػػػػػػػػبط مواضػػػػػػػػػ  ) / ٕٔٛٓسػػػػػػػػلاؿ ر ػػػػػػػػػه 

 (؟.ُماَقِلُبوفَ لَ 
 -املواض  اك: / ٕٔٛٓا واب ر ه 

 .األعراف َّ ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ -ٔ
 .الشعراء َّ هت مت خت حت  جت مبهب خب حب ٱُّٱ -ٕ
 .الزخرف َّ ىت نت  مت زت رت ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /



 ٕٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( يف  مب خبوالشع اء يف سػياؽ  صػة ف  ػوف مػ  المػ) ة: وبػز دة )  ال  اؼيف  -ٔ
وتػػػجل   اف الشػػػع اء  ضػػػ  املتػػػأخ  ا ػػػجلة الػػػز دة للمو  لػػػى  وقضػػػبطلاالشػػػع اء 

 ءت)جلبوف  ثاا، بياما يف الزخ ؼ يف د اء ال  وب واك مشلورة.
( نت) الػػالـ( يف ال ػ اؼ والشػع اء بيامػا يف الزخػ ؼ بػز دة  نب)  -ٕ

(  رتمة  لمة ) الواووأءضا بز دة  املوض  املتأخ  لى أيا  الالـواربط ز دة 
 ل  اؼ والشع اء.يف بجلاءة ا ءة وال  مل يفت يف  ء  ا

 (؟. َ اَؿ اْلَمأُ ِمة  َػْوـِ ِفْ َ ْوفَ  اضبط مواض  ) / ٕٕٛٓسلاؿ ر ه 
فقػط  الشمػا يف  مػ تن(  َ اَؿ اْلَمأُ ِمة  َػْوـِ ِفْ َ ػْوفَ وردت )  / ٕٕٛٓا واب ر ه 

 لػػى  قضػػبطهو (   َػػاؿَ وَ )  الػػواوبػػز دة  الثػػامب( املوضػػ   صػػف)تن متتػػاليتنال ػػ اؼ ) 
 -:املتأخ  للموض  الز دة  ا جلة

 .األعراف َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ -ٔ
 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ -ٕ

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىننن
 .األعراف َّ جئ

 ِإفَّ اْلَعاِ بَػػػػػػػػةَ  - لِْلُمتَِّقػػػػػػػػنَ  َواْلَعاِ بَػػػػػػػػةُ بط مواضػػػػػػػػ  )اضػػػػػػػػ / ٖٕٛٓسػػػػػػػػلاؿ ر ػػػػػػػػه 
 (؟.لِْلُمتَِّقنَ 

 -املواض  اك: / ٖٕٛٓا واب ر ه 
 مت  خت حت جت هب مب خبحب جب هئ  مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ مح جح مج حجمث هت
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  مل  ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىيني مي َ. 
 جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱ -ٖ

 .املصص َّ خك  حك



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙ 

  الضبط /
(، أمػػػػػػا  جح مجتطابقتػػػػػػا )  (القصػػػػػػ   –) ال ػػػػػػ اؼ  :الطػػػػػػ فن يف -ٔ

  ا ػػػػػػجلة لػػػػػى  وقضػػػػػػبطلا( مئ خئ حئ ) سػػػػػػورة اػػػػػود ( ) الوسػػػػػط
 .اختالؼ الوسط بن الط فن املتشابن

  مالحظة /
( واجله وافقع فواصل ا ي ال   لِلتػَّْقَوىَواْلَعاِ َبُة ( وردت ) ٕٖٔيف سورة حه ا ءة )

 جس مخجخ مح جحمج حج مث هتمت خت  حت جت هب ُّٱٱٱ بللا وبعجلاا:

 .َّ خس  حس

تَػَاا )اضبط مواض   / ٕٗٛٓسلاؿ ر ه   (؟. َما ِجئػْ
تَػَاا) وردت  / ٕٗٛٓا واب ر ه   -:اود( –يف المور )ال  اؼ  م  ف(  َما ِجئػْ

 جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ  مب هئ مئ َ. 

  الضبط /
( م   ن ال  اؼ، و بللػا  خص مة ) العنق بط (  خص حص يف ال  اؼ )  بللا

 ا ػػػجلة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػة  لػػػى  اػػػود( مػػػ   حن( فػػػػ )  حن جنيف سػػورة اػػػود ) 
 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 (؟. َ اَؿ َ َمى )  ه م ة وردت / ٕ٘ٛٓسلاؿ ر ه 
 –ال ػػػػػ اؼ  يف المػػػػػور ) مػػػػػ تن(   َػػػػػاَؿ َ َمػػػػػى وردت ) / ٕ٘ٛٓا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -(:القص  
 جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ -ٔ



 ٗٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .ألعرافا َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع
 .املصص َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

  الضبط /
 مض خض ) خبصوص موسى  ليه المػالـ: يف ال ػ اؼ خماحبػا  ومػه املوضعنيف 
فأتػع ابلكػاؼ، بيامػا يف القصػ  فلػو ءػجل وا   لافمػػه (  مع جع مظ  حط

 (. جن  يم ىم مم خم حم جم) 
 (؟. َ َمى َربُُّكهْ  اضبط مواض  ) / ٕٙٛٓسلاؿ ر ه 
اؼ   ال ػػ يف المػػور ) بػالث مػػ ات(  َ َمػػى رَبُُّكػػهْ  وردت ) / ٕٙٛٓ ػػه ا ػواب ر 

 -:يف أمساء المور الثالبةال اء اشرتؾ ح ؼ  (مي   الت) –اء   ا س –
 جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع
 .اإلرساء َّ من خن  حن جن يم ىممم خم حم يلجم ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي
 .اتلدريه َّ  رت يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ

  الضبط /
 ػػن ( مػ   معمػػة ) العػن قػػ بط (  مع جع مظ بعػجلاا يف ال ػ اؼ )

اء،   ا سػراء ( مػ   يل مػة )الػ اء ( قػ بط  يل ىل اؼ، وبعجلاا يف ا سػ اء )  ال
( مػػ  منمػػة ) التػػاءقػػ بط (  من خن حن جنوبعػػجلاا يف الت)ػػ مي ) 

 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى ) مي تال ء 
 (؟. َ ْيَف تَػْعَمُلوفَ  لَِاا ُ َ  -  فَػَيا ُ َ  اضبط مواض  ) / ٕٚٛٓسلاؿ ر ه 
 -:املواض  اك  / ٕٚٛٓا واب ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٙ٘ 

 جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ -ٔ
 .ألعرافا َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 .يِنس َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱ -ٕ
  الضبط /

 ا ػجلة ربػط  لػى  ؼال ػ ا فػاءمالا مػ   الفاءق بط (   حف يف ال  اؼ ) بللا  -ٔ
 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

(    حك(  سػػبتلا  لمػػة )  حف جف( أتػػى  بللػػا )   حكو بللػػا يف ءػػوقس )  -ٕ
 .املتكلهبصي ة 
 (؟. َلَقجْل َأَخجْل َ  ) أءة وردت / ٕٛٛٓسلاؿ ر ه 

 -املافػػػػجلة يف المػػػػور ) مػػػػ  ف(  َلَقػػػػجْل َأَخػػػػجْل َ  وردت )/  ٕٛٛٓا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -(:ال  اؼ

  مك لك خك حك جكمق حق مف خف  حف جف مغ جغ ٱُّٱ -ٔ
 .املائدة َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل

 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ  هل مل

  الضبط /
 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  طلاقضبو  ( مق ) الواوبز دة  يف ال  اؼ -ٔ
افجلة، مالػػ مػيه( مػ   جفمػة )  املػيه( ق بط  خف  حف جفبعجلاا يف املافجلة )  -ٕ

فػػػاء ( مػػػ   خكمػػػة ) الفػػػاء ( قػػػ بط  خك حكوبعػػػجلاا يف ال ػػػ اؼ ) 
 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة اسػػه  لػػى  ؼال ػػ ا
 .المورة



 ٙٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىن من ُّٱٱ(:ٙٚ( يف سورة امللماوف ا ءة ) ُاهَوَلَقجْل َأَخجْل َ وردت )  مالحظة /
 ا جلة العااءة اب ءة   لى وقضبطلا َّ حي جي يه  ىه مه جه ين
 .الوحيجلة

 (؟. َوَمة مََّعهُ  )  ه م ة وردت / ٜٕٛٓسلاؿ ر ه 
 –ال ػػ اؼ  يف المػػور ) مخػػس مػ ات(  َوَمػة مََّعػػهُ  وردت ) / ٜٕٛٓا ػواب ر ػػه 

 -(: موضعافالشع اء  –ا س اء  –ءوقس 
 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين منىن خن
 .األعراف َّ ىي

 لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ مم  ام يل ىل مل يك ىكمك

 .اإلرساء َّ خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ ٱُّٱ -ٖ
 .الشعراء َّ  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ -ٗ
 .الشعراء َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -٘

  الضبط /
( ق ػػػ ة فػػػاح  لوجػػػجل اا أيػػػا  ة مََّعػػػهُ َوَمػػػلػػػو ق ػػػ   لػػػآل ت الػػػ  وردت فيلػػػا )  -ٖ

 أوؿ) ال ػػػ اؼ وا سػػػ اء و  مػػػ ات بػػػالثجػػػاءت مػػػ  موسػػػى  ليػػػ  المػػػالـ 
 مثالشػع اء ( وداللتلػا ) مب ) ءوقس و  م تنوم  قوح  ليه المالـ  الشع اء (
 .املوضعن( يف  َوَمة مََّعهُ ( ال  جاءت بعجل ) نث
 َوَمػػا ) ( رَمْػػُة لَػػَك مبُػػْلِمِانَ  َوَمػػا - َفَمػػا اضػػبط مواضػػ  ) / ٜٕٓٓسػػلاؿ ر ػػه 

 ؟.( مبُْلِمِانَ  َلُكَماَوَما رَمُْة  ) ( مبُْلِمِانَ  َلهُ  رَمْةُ 
 -املواض  اك: / ٜٕٓٓا واب ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٙٚ 

 .األعراف َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -ٔ
  خب  حب   جب  يئ    ىئ  مئ  حئ    جئ  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ ژ -ٕ

 .يِنس ژ   يب  ىب  مب

 هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن ٱُّٱ -ٖ
ِد َّ  مب هئ مئ َ. 

 .املؤوٌِن ژ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ   ائ   ى  ى  ې ژ -ٗ

  الضبط /
 ،وحيػػػجلةا اػػػك ءًضػػػأو  ؼال ػػػ افػػػاء وق بطلػػػا مػػػ  فقػػػط (  ِّ ) ؼيف ال ػػػ ا ابلفػػػاء

خػػوه  ليلمػػا أاملقصػػود بمػػا موسػػى و  (  مب )تػػع أيف ءػػوقس  ،وابلػػواواب ػػك املواضػػ  
 (  ى)قه سبقلا  لمػة ل (   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ )خمتلفة  أتعياما يف امللماوف ب ،المالـ

 .مااسبة للمياؽ (ۇئ)تع معلا أف
 /مالحظة 
 -:  ضافة ملا ُذ إ (ءوسف  –البق ة  )خ ءة أ موضعنيف  ( مبُْلِمِانَ  ) لمة وردت  

 .ابللرة ژ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ ژ -ٔ

ِشف ژ   خت  حت  جت   يب  ىب  مب  خب ژ -ٕ ٱ.ي

 – ػػ اؼ لا –البقػػ ة  )يف المػػور  سػػع مػػ اتوردت  (  حت )تكػػوف  لمػػة و ليػػه 
  اؼ لػػ لبق ة ا ) :قشافية اب ملة ا قضبطلاو  ( مللماوفا –ءوسف  –اود  –ءوقس 

 (ءوقس واود وءوسف ملمان 
 (؟. َفَأْرَسْلَاا )  ه م ة وردت الكلمة / ٜٕٔٓسلاؿ ر ه 

 ال ػػػػػ اؼ يف المػػػػػور ) سػػػػػب  مػػػػػ ات(  َفَأْرَسػػػػػْلَاا وردت ) / ٜٕٔٓا ػػػػػواب ر ػػػػػه 
 -(:فصلع  –سبأ  –الحزاب  –امللماوف  –م مي  – موضعاف

  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ىت نت مت زت رت



 ٛٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مئ خئ  حئ جئ يي ىي

 .مريه َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٖ
 .املؤوٌِن َّ مث زث رث يتىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ -ٗ
 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -٘

 .األخزاب َّ ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٙ

 .أشب َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
 ختحت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -ٚ

 .فصنت َّ جخ مح جح  مج حجمث هت مت
  الضبط /

والحػزاب وسػػبأ  – املوضػعن ال ػ اؼ (: يف جئجػاء بعػجلاا )  مواضػ  مخػس -ٔ
 وفصلع.

ال ػػػػ اؼ   ف( وبعػػػػجلاا يف  يئمػػػػة ال ػػػػ اؼ )  الوؿبعػػػػجلاا يف املوضػػػػ   -ٕ
(  يئمػػة )  اامػػزة:  ا ػػجلة الرتتيػػىت ااجػػافك لػػى  وقضػػبطلما( ني)
 (. نيمة )  ال اءبل  

 مب زب(: وبعػػػجلاا يف الحػػػزاب )  ربالحػػػزاب وفصػػػلع بعػػػجلاا )  موضػػػعك -ٖ
لع صػػف صػػادمالػا مػػ   الصػػاد( قػػ بط  خئ( وبعػجلاا يف فصػػلع )  نب
،  ا ػػجلة ربػػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػػ  املتشػػابه مػػ  حػػػ ؼ مػػة اسػػه المػػػورة لػػى 

 وبضبطه ُءضبط موض  الحزاب.
 رب يئاػػوف ) مملل ( واػػجله ال لػػبس فيلػػا، ويف ا ىت نت مت مي ) مػػيف  -ٗ

(  تكػػ ر مػػ تن يف االسػػه)  املػػيه، والمػػورتن اشػػرتؾ فيلػػا حػػ ؼ ( مب زب
 (. يئ( مل ت د فيلما بعجل )  جئوبا تعله أف ) 

 ِفْ َ ػػػػػػْوَف َوَمَلئِػػػػػػهِ ضػػػػػػبط ت تيػػػػػػىت ا  ت امل سػػػػػػالت اىل  / ٕٜٕٓسػػػػػػلاؿ ر ػػػػػػه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٙ 

 ؟.ورة ال  اؼ( يف سـَ الجلَّ وَ  الضََّفادِعَ وَ  اْلُقمَّلَ وَ  اْ ََ ادَ وَ  الطُّوَفافَ )
ٱٱٱ:اك ا ءة / ٕٜٕٓا واب ر ه    

  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱ
 .َّ ىت نت مت زت رت
  الضبط /

ـْ : ) وقضبطلا اب ملة االقشافية   الش ح / (، َفْج اً ُ ْه َأِضْف َد

ـَ ال ادِعَ ضَّفَ لا لَ ُقمَّ الْ  دَ َ اا َْ  افَ فَ الطُّو   جلَّ

 َدـ أضف ُ هْ  َجَ ا الفاء

مة  َج َا + افَ فَ الطُّو مة الفاء 
 َفْج اً =  دَ َج َاػالْ 

القاؼ 
 مة امليهو 

 لَ ُقمَّ الْ   لمة

اامزة 
الفاء و الضاد و 

  لمة مة
 ادِعَ ضَّفَ لا

الجلاؿ 
 مةامليه و 

ـَ ال  لمة  جلَّ

ـْ   يف الفج  سيقـو وبعجلاا سيضيف الجلـ / َفْج اً ُ ْه َأِضْف َد
 

 (؟. َفاْسَتْكبَػُ واْ  اضبط مواض  ) / ٖٜٕٓسلاؿ ر ه 
 –ال ػ اؼ  يف المػور ) مخػس مػ ات(  َفاْسَتْكبَػُ واْ  وردت ) / ٖٜٕٓواب ر ه ا 
 -(:فصلع  –العاكبوت  –امللماوف  –ءوقس 

  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ىت نت مت زت رت

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ  مس خس حس



 ٓٚ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .املؤوٌِن َّ رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ٱُّٱ -ٖ
 يم ىم مم  خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ -ٗ

 .امعٌكبِت َّ ىن  من خن حن جن
 مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -٘

 .فصنت َّ ىي  ني مي زي ريٰى ين ىن نن من زن  رن
  الضبط /

(، ويف امللماػػػػػػػػػػػػوف  نت مت زت رت ) وءػػػػػػػػػػػوقس يف ال ػػػػػػػػػػػ اؼ -ٔ
مػػػػػػة القػػػػػػ  ف الاصػػػػػػف الوؿ ( وإف شػػػػػػئع فقػػػػػػل يب ىب نب مب)

( جػػاء  يب) الثػػامب  الاصػػف( و  نت)ال ػػ اؼ وءػػوقس( جػػاء فيلػػا ) 
 .فيلا

يف اسػػػػػػه  التػػػػػػاء( واشػػػػػرتؾ حػػػػػػ ؼ  ىق  يف العاكبػػػػػػوت وفصػػػػػػلع ) بعػػػػػجلاا يف -ٕ
 المورتن.

( يف سػورة  جخ(  بللا يف ءوقس وامللماوف ولكػة بػز دة )  زب رب يئ)  -ٖ
 .المورة الحوؿءوقس واك 

 (؟. ال ُّْجز - الّ ِْجس – الّ ِْجز)  بن الف ؽ بن / ٜٕٗٓسلاؿ ر ه 
  / ٜٕٗٓا واب ر ه 

 .. عقاب االست)قا ك فلكل ذقىت  قاب خاّص بهاو ال: ال اء بكم : الّ ِجز
 حب جب هئ مئ ُّٱٱ:  اؿ   تعاىل او اج  الصااـ:…. ال اء بضهّ … ال ُّجز
 مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب
 .٥ – ٩املدثر/  َّ خس حس جس

فق أه بع    ّاء املجلءاة و امة   ّاء  :اختلف الق ّاء يف   اءة ذلك ( َفاْاُج ْ  َوال ُّْجزَ  ) 
بضه ال اء،  ( َوال ُّْجزَ  ) بكم  ال اء، و  أه بع  املكين واملجلقين ( والّ ِْجزَ  ) فةالكو 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٚٔ 

وجله إىل الو ف، و اؿ: معح الكالـ: والو ف فااج   بادهتا، وات ؾ  ضّه ال اءفمة 
خجلمتلا، ومة  م  ال اء وجَّله إىل العجلاب، و اؿ: معااه: والعجلاب فااج ، أي 

 .مة ال ماؿ فااج ما أوجىت لك العجلاب 

اكػػ ات التّػػجلرصمك الػّ جس
ُ
وءكػػوف المػػ  تػػجلرصميا ليصػػل اىل م حلػػة  اػػو إدمػػاف امل

 .متقجلمة فال شفاء ماه وال  ودة  اه
ءالحػأ (  واػك تمػعة)  الّ ِْجػزُ إف الجلي ءتأمل اجله ا  ت حيػر ورد : الّ ِجز

ػػػػػَة  رِْجػػػػػًزا َلُمػػػػػواَفأَقَزْلاَػػػػػا َ لَػػػػػى الَّػػػػػجِلءَة  َ  مػػػػػثاًل: ). أف ال جػػػػػز اػػػػػو شػػػػػكء مػػػػػادي مِّ
ػػَماءِ  ػػػا َو َػػػَ  َ لَػػػْيِلهُ  (  ػػػجللك )....المَّ ُوَسػػػى ادُْع لَاَػػػا َربَّػػػكَ  الّ ِْجػػػزُ  َوَلمَّ ( ...  َػػػاُلوا ظمَس

 حير  ا بله   ابلضفادع والجلـ وا  اد والقّمل واجله أشياء مادءة ملموسة .
ِلَك صَمَْعػػػػػػػػلُ  فلػػػػػػػػو شػػػػػػػػكء معاػػػػػػػػوي قتيجػػػػػػػػة الػػػػػػػػجلقوب: ) الػػػػػػػػّ جسأمػػػػػػػػا   َ ػػػػػػػػجلَس

ااػػػا اػػػو الكفػػػ  والشػػػ ؾ لف ا ءػػػة  الػػػّ جس(  َ لَػػػى الَّػػػجِلءَة اَل ءُػْلِماُػػػوفَ  الػػػّ ِْجسَ  اّللَُّ 
ُ لِيُػػجْلِاىَت َ ػػاُكهُ   ػػجللك ) تت)ػػجلث  ػػة ا ظمػػاف والكفػػ  َػػا ءُ ِءػػجُل اّللَّ َأْاػػَل  الػػّ ِْجسَ  ِإسمَّ

ػػػ َُ ْه َتْطِلػػػاًا جلءر  ػػػة واكػػػجلا جػػػاء ايػػػ لػػػجلقوبااػػػا أي ا جسوالػػػ ّ (  اْلبَػْيػػػِع َوُءَطلِّ
 فمب)اف  . ( تم  م ات)  املادي واملعاوي بافس العجلد وقفس التك ار

ػَ  الَّػجِلي ِ يػَل َاُػْه َفأَقَزْلاَػا َ لَػى الَّػجِلءَة ) : اؿ   تعػاىل ػ فَػبَػجلََّؿ الَّػجِلءَة  ََلُمػواْ  َػػْواًل َ يػْ
َة المََّماء مبَا َ اقُواْ ءَػْفُمُقوفَ  رِْجًزا ََلُموْا  اقزؿ   تعاىل  لى الجلءة ، ٜ٘البق ة (  مِّ

سػػػياؽ   لمػػوا  قػػااب اسػػػت)قا يا ءااسػػىت فمػػقله ومل ءػػػجل   مػػا اػػو اػػػجلا ال جػػز يف
تػ اه   تعػاىل حػاؿ فمػقله حيػر ا ي  قػااب ءتااسػىت و أ الف داللته  امةا ءة 

 .خارجن  ة حا تهّيه فاسقن و أ
َفَأْرَسْلَاا َ َلْيِلُه  َ  ِبَا َفَما رَمُْة َلَك مبُْلِمِانَ َوَ اُلواْ َمْلَما يَفْتَِاا ِبِه ِمة  َءٍة لَِّتْمَ) َ ) 

ـَ  َ ٍت مَُّفصَّػالٍت َفاْسػَتْكبَػُ واْ وََ ػاقُواْ  َػْوًمػا  ػَل َوالضَّػَفادَِع َوالػجلَّ الطُّوفَػاَف َواْ َػَ اَد َواْلُقمَّ



 ٕٚ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ػػا َو َػػَ  َ لَػػْيِلُه   ُّْػػ ِِمنَ  ادُْع لَاَػػا َربَّػػَك مبَػػا َ ِلػػجَل ِ اػػجَلَؾ لَػػِئة    َػػاُلواْ َ  ُموَسػػى الّ ِْجػػزُ َوَلمَّ
ُلُه  لَاُػػػْلِمَاةَّ لَػػَك َولَاُػْ ِسػػَلةَّ َمَعػػَك بَػػِا ِإْسػػَ افِيلَ  الّ ِْجػػزَ َ َشػػْفَع َ اَّػػا  ػػا َ َشػػْفَاا َ ػػاػْ فَػَلمَّ

 .ٖ٘ٔ – ٕٖٔاال  اؼ (  ِإىَل َأَجٍل ُاه اَبِلُ وُه ِإَذا ُاْه ءَاُكُثوفَ  الّ ِْجزَ 
) العقػػػاب االسػػػػت)قا ك ( وااػػػا جػػػػاءت ُمع َّفػػػػة أبؿ  الّ ِجػػػػزله فلمػػػا و ػػػػ   لػػػي
رسػػػػاؿ إاػػػػو و صػػػػابه أجل   قػػػػوع العقػػػػاب االسػػػػت)قا ك الػػػػجلي التع ءػػػػف وذلػػػػك لػػػػ

ءػػػػجل و ربّػػػػه ف أفطلبػػػػوا مػػػػة موسػػػػى  ا ػػػػ اد والُقّمػػػػل والّضػػػػفادع والػػػػجّلـالطوفػػػػاف و 
 و اف  قػااب  اسػيا وموجعػا ومتاو ػا ومتعػجّلدا بمػبىت ليكشف  اله ذلك العقاب

اهتمػوه  يػهأي أ ِبءة ليم) اه بػا فلػة ءلماػوا لػه قه ملما  تيلهأيه  الوا ملوسى أ
فلّمػػا   ايػػه لػػة ءلماػػوا ملمػػا أ اػػه ِب تو ػػّ روا ممػػبقا  وال واقػػه  ػػاذبأابلمػػ)  

ه اسػػت)قا ك وال ) مّت يفجيلػػه ال  ػػا ( لقّػػ شػػف   تعػػاىل  ػػاله ذلػػك العقػػاب 
 .فله ءلماوا و مل ء سلوا معه با اس افيل ذا اه ءاكثوفإ بجّل له مة الو وع

ػػػ َُ ه بِػػػِه ) إ ػػػَماء َمػػػاء لُِّيَطلِّ ػػػة المَّ ْاػػػُه َوءُػاَػػػػّزُِؿ َ لَػػػْيُكه مِّ ػػػيُكُه الاػَُّعػػػاَس َأَماَػػػًة مِّ ْذ ءُػَ شِّ
ـَ  رِْجػػزَ َوءُػجْلِاىَت َ ػاُكْه  فػػاؿ قال(  الشَّػْيطَاِف َولِيَػػْ ِبَط َ لَػػى  ُػلُػوِبُكْه َوءُػثَػبِّػَع بِػػِه اَل ْػجَلا

الػػجلي ءكػػوف مػػة ءُػػجلاىت  ػػاكه رِجػػز الشػػيطاف ) العقػػاب االسػػت)قا ك ( و ، ٔٔ
ف ءوسػوس و ءضػل و ء ػوي بػا  دـ اىل الشيطاف لبا  دـ فقجل توّ جل الشػيطاف أب

 .او العقاب االست)قا ك لجلرءة  دـ بعجل  صياقهو ءـو الجّلءة 
 تعػاىل  ػػاله ذاػىت  ألوا مػ  ال سػػوؿ الكػ مي ءػـو بػجلر فثُػلّػة املقػاتلن الػجلءة  ػات

َوءُػػجْلِاىَت َ ػػاُكْه    تعػػاىل  ػػاؿ ) فَّ يف تلػػك املع  ػػة وحػػهن دمػػاهته   رجػػز الشػػيطاف
فػال ءعػود لػجللك الّ جػز  و  ودةأىل  ا رجعة إ( فجلاللة الجلااب ...الشَّْيطَافِ  رِْجزَ 

َػػِة ِإف َءَشػػ)  ػػاؿ   تعػػاىل  ابلامػػبة اػػهي وجػػود أ ِْ ْأ ءُػػجْلِاْبُكْه َوَربُّػػَك اْل َػػِاُّ ُذو ال َّ
ػػػة  قعػػػاـ ُذرِّءَّػػػِة  َػػػػْوـٍ  َخػػػ ِءَة ( الَوَءْمػػػَتْخِلْف ِمػػػة بَػْعػػػجلُِ ه مَّػػػا َءَشػػػاء َ َمػػػا أَقَشػػػَأُ ه مِّ
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 (.فالجلااب ءكوف يافيا و ءمتخلف   تعاىل ما ءشاء مة بعجلاه ٖٖٔ
ػػػَة  رِْجػػػًزاِإ َّ ُمازِلُػػػوَف َ لَػػػى َأْاػػػِل َاػػػجِلِه اْلَقْ ءَػػػِة  ػػػاؿ تعػػػاىل: )  ػػػَماء مبَػػػا َ ػػػاقُوا مِّ المَّ

ال تلػك الق ءػة املػجل ورة  قػااب أسيازؿ   تعاىل  لى ، ٖٗالعاكبوت  ( ءَػْفُمُقوفَ 
  .است)قا يا مبا  اقوا ءفمقوف

ػػة  ػػاؿ تعػػاىل: )   ( أَلِػػيهٌ  ّرِْجػػزٍ َوالَّػػجِلءَة َسػػَعْوا يف  َ تِاَػػا ُمَعػػاِجزِءَة أُْولَئِػػَك َاُػػْه َ ػػجَلاٌب مِّ
جػػز ألػػيه اػػجلا ءبػػن اف الّ ِجػػز لػػيس اػػو العػػجلاب قفمػػه بػػل اػػو  ػػجلاب مػػة ر ، ٘سػػبأ 

 .العقاب االست)قا ك فقجل ءكوف العقاب  جلااب او ءكوف  ااا
مػػػ  تػػػجلرصميا ليصػػػل اىل م حلػػػة وءكػػػوف الدمػػػاف املاكػػػ ات التػػػجلرصمك إاػػػو : جسالػػػ ِّ 

  .متقجلمة فال شفاء ماه و ال  ودة  اه
دمػػػاف يف القػػػ  ف ءكػػػوف فا  لبياً ذمػػػجل دومػػػا اف  لمػػػة رجػػػس أييت ما)ااػػػا دومػػػاً سػػػو 
 .دمافإقه أصمايب إوال ققوؿ  ة أم   سلبيا 

ـُ  اؿ تعاىل: )  َا اخْلَْمُ  َواْلَمْيِمُ  َوالَقَصاُب َواَلْزال ػْة  رِْجسٌ َ  أَءػَُّلا الَّجِلءَة  َمُاوْا ِإسمَّ مِّ
ػػػػْيطَاِف فَػػػػاْجَتِاُبوُه َلَعلَُّكػػػػْه تُػْفِلُ)ػػػػوفَ  اخلمػػػػ  وامليمػػػػ  رجػػػػس  فَّ إ، ٜٓ املافػػػػجلة(  َ َمػػػػِل الشَّ

ىل إقماف ءصل ف صمعل ا أاجلافه أفالشيطاف مة  اك مة  مل الشيطاف ..)إدماف( و 
دمػاف الػجلي ف ذمتاػىت ذلػك ا أفيطلػىت   تعػاىل ماّػا  بتزءن العمل لػه  دمافم حلة ا 
 .أساليبهليه الشيطاف بط  ه و إءوِصل 

ُ أَف ءَػلْ  اؿ تعاىل )  جِلءَُه َءْش َْح َصجْلرَُه ِلإِلْسالـِ َوَمة ءُػ ِْد أَف ُءِضػلَُّه صَمَْعػْل َفَمة ءُ ِِد اّللَّ
 ُ ػػَماء َ ػػجَلِلَك صَمَْعػػُل اّللَّ َػػا َءصَّػػعَّجُل يف المَّ َ لَػػى الَّػػجِلءَة اَل  الػػّ ِْجسَ َصػػجْلرَُه َضػػيًِّقا َحَ ًجػػا َ َأسمَّ

يقا ح جػػا  اسمػػا صمعػػل صػػجلره ضػػ ف ءضػػّلهأمػػة ءػػ د   تعػػاىل ، ٕ٘ٔاالقعػػاـ (  ءُػْلِماُػػوفَ 
يق ءػزداد شػيئا فشػيئا مػ  فكمػا ءبػجلأ الضػءّصّعجل يف المػماء فاػ ى  يػف اػجلا التمثيػل لأ

 لػى  الػ جسفكػجللك ءكػوف  ىل م حلػة االختاػاؽإحهن ءصل   لىىل الإ اجل الصعود 
ومة الصعىت جػجلا  يادىل درجة ا إفيكوف الكف  تجلرصميا حهن ءصل  الجلءة ال ءلماوف
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 .. ظمافىل ا إاد يالعودة مة ا 
 ُػل الَّ َأِجػجُل يف َمػا أُوِحػػَك ِإيَلَّ حُمَ ًَّمػا َ لَػى حَػاِ ٍه َءْطَعُمػُه ِإالَّ أَف َءُكػػوَف  ػاؿ تعػاىل: ) 

َتًة َأْو َدًما مَّْمُفوًحا َأْو يََْه ِخازِءٍ  َفِ قَُّه  َأْو ِفْمػًقا أُِاػلَّ ِل َػْاِ اّللَِّ بِػِه َفَمػِة اْضػطُ َّ  رِْجػسٌ َميػْ
اػو و ءُعػجّلد   تعػاىل مػا حػّ ـ ، ٘ٗٔاالقعاـ (  اَبٍغ َواَل َ اٍد َفِ فَّ رَبََّك َ ُفوٌر رَِّحيهٌ  َ يػْ َ 

ف مة ءتعػّود  لػى أدماف ( وءبجلو إوماه يه اخلازء  فلو رجس ) مل ضمّ مه اال ملض ّة فيه 
ف ءرت ػػه فجػاءت  لمػػة ) رجػس ( لػػتخّ  يػه اخلازءػػ  أ  ليػه مػة الصػػعىت يػه اخلازءػػ 

دوف امليتة او الجلـ املمفوح وداللة ) فمة اضط  ( تعود  لى احمل مات املػجل ورة يف مة 
 .. ا ءة مجيعلا فاهلل  فور رحيه

تَػَاا لِاَػْعُبجَل اّللََّ َوْحجَلُه َوقجََلَر َما َ اَف ءَػْعبُػجُل  اَبُؤَ  َفْأتِاَػا مبَػا َتعِػجُلَ   اؿ تعاىل: )  َ اُلوْا َأِجئػْ
ػػة رَّبُِّكػػْه  ِدِ نَ ِإف ُ اػػَع ِمػػَة الصَّػػا َوَ َضػػىٌت َأُلَػػاِدُلوَقِا يف  رِْجػػسٌ  َػػاَؿ  َػػجْل َو َػػَ  َ لَػػْيُكه مِّ

ػػػَة  ُ ِبَػػػا ِمػػػة ُسػػػْلطَاٍف فَػػػاقَتِ ُ وْا ِإمّبِ َمَعُكػػػه مِّ ُتُموَاػػػا أَقػػػُتْه َو اَبؤُُ ػػػه مَّػػػا قَػػػػزََّؿ اّللَّ َأمْسَػػػاء مَسَّيػْ
جل و    ليكه رجس :  يه المالـ لقومه اؿ اود  ل، ٔٚ/  ٓٚاال  اؼ (  اْلُماَتِ  ِءةَ 

املتعػػجّلدة و ال رجػػوع لكػػه  الػػا وءصػػعىت  قته  ػػجل أدماػػته ا اػػةأو  ضػػىت مػػة ربكػػه فػػ
 .ف تعبجلوا إاا واحجلا فقجل أدماته ما  اف ءعبجله  ابؤ هأ ليكه 

ػُتْه إِلَػْيِلْه لِتُػْعِ ُضػوْا َ ػاػْ  اؿ تعاىل: )  ُلْه َسَيْ)ِلُفوَف اِبّللَِّ َلُكػْه ِإَذا اقَقَلبػْ ُلْه َفَأْ ِ ُضػوْا َ ػاػْ
 ٜ٘التوبػػػػػػػػػػػة (  َوَمػػػػػػػػػػػْأَواُاْه َجَلػػػػػػػػػػػاَُّه َجػػػػػػػػػػػزَاء مبَػػػػػػػػػػػا َ ػػػػػػػػػػػاقُوْا َءْكِمػػػػػػػػػػػُبوفَ  رِْجػػػػػػػػػػػسٌ إِقػَُّلػػػػػػػػػػػْه 

يػػػه أ تعػػاىل  لػػػى  لػػوبه حبػػػ   جلءة رضػػػوا اف ءكوقػػوا مػػػ  اخلوالػػف و مثػػاؿ اػػػلالء الػػأ
لكػه العػجلوى  يػه ءمػببوف  ضوا  اله وال تتعاملوا معلػه لدماف متجلرّج ( فاإرجس ) 

 .يف اخلاوع و الّتقا س  ة القتاؿ
ُله مَّػػة ءَػُقػػوُؿ أَءُُّكػػْه زَاَدتْػػُه َاػػجِلِه ِإظمَػػاً  َفَأمَّػػا  ػػاؿ تعػػاىل: )  َوِإَذا َمػػا أُقزِلَػػْع ُسػػورٌَة َفِمػػاػْ

 رِْجًمػامَّػَ ٌض فَػػزَاَدتْػُلْه َوأَمَّػا الَّػجِلءَة يف  ُػلُػوِبِه  الَّجِلءَة  َمُاوْا فَػزَاَدتْػُلْه ِإظمَاً  َوُاْه َءْمتَػْبِشُ وفَ 
زداد ءػػػقزلػػػع سػػػورة أُ فكلمػػػا ، ٕ٘ٔ/  ٕٗٔالتوبػػػة (  َوَمػػػاُتوْا َوُاػػػْه َ ػػػاِفُ وفَ  رِْجِمػػػِلهْ ِإىَل 
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مػابق للكفػ  فيموتػوا واػه  ػاف وف( دمػايه الإىل إدما  إالجلءة يف  لوبه م ض رجما )
 .. تأّصال فيلهصب  الكف  مأوال ء جعوف  ة  ف اه وال أمل اه بجللك أبجلا فقجل 

َ لَػى الَّػجِلءَة اَل  الػّ ِْجسَ َوَما َ ػاَف لِػاَػْفٍس أَف تُػػْلِمَة ِإالَّ ذِِْذِف اّللَِّ َوصَمَْعػُل  اؿ تعاىل: ) 
دماف  ػجلـ التعّقػل إوصمعل  ذف   تعاىل ذالَّ إظماف ال ءكوف ا ، ٓٓٔءوقس (  ءَػْعِقُلوفَ 

 .. ذلكال ء ءجلوف ى الجلءة اه يف الصل ال ءعقلوف و  ل
ػػٌ  لَّػػُه ِ اػػجَل رَبِّػػِه َوأُِحلَّػػْع َلُكػػُه  ػػاؿ تعػػاىل: )  ػػْه ُحُ َمػػاِت اّللَِّ فَػُلػػَو َخيػْ َذلِػػَك َوَمػػة ءُػَع ِّ

لَػػػػى َ لَػػػػْيُكْه فَػػػػاْجَتِاُبوا  ـُ ِإالَّ َمػػػػا ءُػتػْ  ( ِمػػػػَة اَلْوَ ِف َواْجَتِابُػػػػوا  َػػػػػْوَؿ الػػػػزُّورِ  الػػػػّ ِْجسَ الَقْػَعػػػػا
و ف اػػك  ػػل مػػا ءُعبػػجل فػػالو ف مػػة ال الػػّ جساف ذمتاػػىت مػػ     تعػػاىل أي، ٖٓايػػو 

قمػاف ءاتقػل فا اف املتػجلرّج يف  بػادة  ػا   دمف ذمتاىت ا أمة دوف   تعاىل فعلياا 
دمػاف وصػعوبة العػودة ىل ما او فوؽ ذلك فلو ُمتجلرّج وءمبىت ا إص   مة الش ؾ ال

 .. ص ار  ليهوا  ماه
ػُُتَّ فَػال َ َْضػْعَة اِبْلَقػْوِؿ   ِقَماء الاَّ  اؿ تعاىل: )  َة الاَِّماء ِإِف اتػََّقيػْ هلِّ َلْمُُتَّ َ َأَحجٍل مِّ

َو َػػػػْ َف يف بُػيُػػػوِتُكةَّ َوال تَػبَػػػػ َّْجَة تَػبَػػػػ َُّج  فَػَيْطَمػػػَ  الَّػػػجِلي يف  َػْلبِػػػِه َمػػػَ ٌض َو ُػْلػػػَة  َػػػػْوال مَّْعُ وفًػػػا
ُ لِيُػػجْلِاىَت اْ َاِاِليَّػػِة اُلوىَل َوأَِ ْمػػَة الصَّػػالَة  َػػا ءُ ِءػػجُل اّللَّ َو تِػػَن الزََّ ػػاَة َوأَِحْعػػَة اّللََّ َوَرُسػػوَلُه ِإسمَّ

ػػ َُ ْه َتْطِلػػاًا بػػجلا  ف   تعػػاىل، إٖٖ/ ٕٖاالحػػزاب (  َ ػػاُكُه الػػّ ِْجَس أَْاػػَل اْلبَػْيػػِع َوءَُطلِّ
والػػ   جلرجػةالفاحشػة الػ  يفيت بصػورة متف صماػبله أسمػا ء ءػجل إاالمػ  لامػاء الاػهل خاّصػة 

فكػػػل اػػػجله مقػػػجّلمات  افػػػجل  ػػػة ايػػػجلّ والتػػػ ّج الز كػػػوف مػػػة مقػػػجلماهتا اخلضػػػوع ابلقػػػوؿ ء
دمػاف ىل الفاحشػة فلػك تشػبه ا إمل الشػيطاف  لػى تزءيالػا للمػ اة لتصػل ءعللفواحش 
ىل م حلػة ال ظمكػة العػودة مالػا وأيمػػ اّة إ و ػجل وصػػل الَّ إقمػاف فػال ءشػع  ا  التػجلرصمك

 وبطا ػة   ورسػوله ءتػاء الز ػاةإيا تالى  ة الف)شػاء واملاكػ  و ل امة الصالة ا ذءضً أ
دمػاف املاكػ ات التػجلرصمك ( وبػجلا إتمػااه يف االبتعػاد  ػة الػّ جس )  مورفكل اجله ال

 … ي رجسأف ءطّل  بيع الابوة مة أفاف   تعاىل ء ءجل 



 ٙٚ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. ؾَ مبَا َ ِلجَل ِ اجلَ  ادُْع لََاا َربَّكَ  ) أءة وردت / ٜٕ٘ٓسلاؿ ر ه 
يف المػػور  مػػ تن(  مبَػػا َ ِلػػجَل ِ اػػجَلؾَ   ادُْع لَاَػػا رَبَّػػكَ  وردت ) / ٜٕ٘ٓا ػػواب ر ػػه 

 -:يف اسه المورتن الفاءو ال اء اشرتؾ ح يف  ( ؼالزخ – ؼا  )ال 
 يك ىك  مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ من زن  رن مم ام يل ىل مل
 .الزخرف َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ٱُّٱ -ٕ

ُلهُ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٜٕٙٓسػػلاؿ ر ػػه  ػػا َ َشػػْفَاا َ ػػاػْ ػػا - الّ ِْجػػزَ  فَػَلمَّ  فَػَلمَّ
ُلهُ  َ َشْفَاا  (؟. اْلَعجَلابَ  َ اػْ

 -املواض  اك:/  ٜٕٙٓا واب ر ه 
 .األعراف َّ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -ٔ
 .الزخرف َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ُّٱ -ٕ

  الضبط /
للػا فأتػػع فيلػػا ال جػز مبػػا  سػػبلا مػػة ( يف ال ػ اؼ دارت  لمػػة ال جػػز  ب ٰى)  -ٔ

(  لمػػة ٜٖ( وسػػبقلا أءضػػا يف ا ءػػة ) ٍّسػياؽ ا  ت، ويف الزخػػ ؼ ) 
ٱَّيق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ٱُّٱٱالعجلاب:

 نث مثزث رث يت ىت ٱُّٱ(:٘ٙوررد بعػػػػػػػػػجلاا أءضػػػػػػػػػا يف ا ءػػػػػػػػػة )
 جم يل ىل مل خل ُّٱ و ٱَّ اك يق ىق يف ىف  يث ىث
 .َّ خم حم

 لػى  قضبطلالزخ ؼ واجله ( ومل ت د يف ا ني مي  زي ريبعجلاا يف ال  اؼ )  -ٕ
 (. ال  اؼ أحوؿ مة الزخ ؼ)   ا جلة الز دة للمورة الحوؿ

 مالحظة /
ں   ژ  ( سورة ءوقس: ٕٔا ءة )   لر موض وردت يف  ( فَػَلمَّا َ َشْفَااوردت )  ں  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے                   ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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﮹  ﮺   ﮴          ﮵    ﮳ۓ    ۓ  ﮲ فَػَلمَّا   ، و ليه تكوف ) ژ﮶  ﮷  ﮸        
 .الزخ ؼ ( –ءوقس  –يف المور ) ال  اؼ  بالث م ات(  جل وردت  َ َشْفَاا

 (؟. فَاقتَػَقْمَاا اضبط مواض  ) / ٜٕٚٓسلاؿ ر ه 
 –اؼ   ال  يف المور ) أرب  م ات(  َفاقتَػَقْمَاا وردت )/  ٜٕٚٓا واب ر ه 

 ػػ ؼ الػػ ـو حجػػ   : )اب ملػػة ا قشػػافية وقضػػبطلا (ؼ   الزخػػ –ـو   الػػ –  ايجػػ
 -:الربعةيف أمساء المور  ال اءوالحأ اشرتاؾ ح ؼ  (الزخ ؼ 

 .األعراف َّختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٔ
 .احلجر َّ رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٕ
 خئمئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -ٖ

 .الروم َّ هب مب  خب حب جب هئ
 .الزخرف َّ رت يب ىب نب  مب زب يئرب ىئ ٱُّٱ -ٗ

  ط /الضب
، بيامػػا يف الػػ ـو جػػاءت صػػجلر  ءػػةو للػػا (  مت ) وايجػػ  والزخػػ ؼ يف ال ػػ اؼ

 (. خئ حئ جئوجاء بعجلاا )  سياؽ ا ءةيف 
ا ءة  املوض  الثامبفقط يف سورة الزخ ؼ  م ة واحجلة فاءوردت بجلوف   مالحظة /

 لى  وقضبطلا َّ خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ُّٱ(:٘٘)
 (. متء بعجلاا  لمة ) ، وأءضا جا ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة

 (؟. َفَأْ َ  ْػَااُاهْ  ) أءة وردت الكلمة / ٜٕٛٓسلاؿ ر ه 
َااُاهْ  وردت ) / ٜٕٛٓا واب ر ه   –ال ػ اؼ  يف المػور ) بالث مػ ات(  َفَأْ َ  ػْ

 -(:الزخ ؼ  –القبياء 
 .األعراف َّمت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -ٔ
  يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف  يث ىث نث ٱُّٱ -ٕ



 ٛٚ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األًبياء َّ ىل مل
 .الزخرف َّ خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
بيامػػػػا يف القبيػػػػاء والزخػػػػ ؼ جػػػػاء  الوحيػػػػجلةواػػػػك (  حب جب بعػػػػجلاا يف ال ػػػػ اؼ )

 (.حببعجلاا ) 
لف ػػػة مػػػ ات و  ٛ اْلػػػَيهِّ اقيػػػة يف ورود لف ػػػة مػػػا اللممػػػة البي / ٜٜٕٓسػػػلاؿ ر ػػػه 

 م ات يف  صة موسى ووردت لف ة الب) ءة م ة واحجلة؟ ٛ اْلَبْ) َ 
القػػ  ف الكػػ مي ءمػػتعمل الػػيه والب)ػػ  يف مػػو فن متشػػابن    / ٜٜٕٓ ا ػػواب ر ػػه

 مػػا يف  صػػة موسػػى  ليػػه المػػالـ مػػ ة ءمػػتعمل الػػيه ومػػ ة ءمػػتعمل الب)ػػ  يف القصػػة 
اَػػا ِإىَل ُموَسػػى أَِف اْضػػِ ب بَِّعَصػػاَؾ  قفمػػلا ) َفَأَخػػجْلَ ُه  ( ) ( الشػػع اءٖٙ) اْلَبْ)ػػ َ َفَأْوَحيػْ

 مػػا ءقػػوؿ أاػػل الل ػػة احملػػجلبوف أيػػا   :اْلػػَيهِّ (  ( القصػػ ٓٗ) اْلػػَيهِّ ْه يف َوُجاُػػوَدُه فَػاَػبَػػجْلَ اُ 
وردت   :اْلػػَيهِّ (  ظمػػو ( ويف ال ادءػػة ) ظمّػػا   اقيػػة وسػػ  قية وأ ادءػػة واػػك يف الع اقيػػة )

 للػػا يف  صػػة موسػػى ومل تػػ د يف مػػوحة  خػػ  ومػػة التااسػػىت اللطيػػف أف تػػ د يف  صػػة 
اَػػػػا ِبُكػػػػُه  .  لمػػػػة الب)ػػػػ  وردت  امػػػػة )الع اقيػػػػن واػػػػك  لمػػػػة   اقيػػػػة  اْلَبْ)ػػػػ َ َوِإْذ فَػَ  ػْ
َاا  َؿ ِفْ َ ْوَف ) َااُ ْه َوأَْ َ  ػْ ( الا)ػل( ٗٔ) اْلَبْ)ػ َ َوُاػَو الَّػجِلي َسػخََّ   ( ) ( البقػ ةَٓ٘فَأذَميػْ

 امػػة لكػػة مػػة املالحػػأ أف القػػ  ف مل ءمػػتعمل الػػيه إال يف مقػػاـ اخلػػوؼ والعقوبػػة أمػػا 
 ءمػتعمل الػيه يف مقػاـ الاجػاة، الب)ػ   ػجل ءمػتعمله يف مقػاـ الاجػاة أو الب)  فعامة ومل

أَِف اْ جِلِفيػِه يف  ( ) ( القصػ ٚ) اْلػَيهِّ فَػِ َذا ِخْفػِع َ َلْيػِه َفأَْلِقيػِه يف  العقوبة.  اؿ تعػاىل )
ػػاِحِل ) اْلػػػَيهِّ التَّػػابُوِت َفاْ جِلِفيػػػِه يف  َفاقتَػَقْماَػػػا  ) وؼ،( حػػػه( اػػػجلا خػػػٜٖفَػْليُػْلِقػػػِه اْلػػػَيهُّ اِبلمَّ
اَػػاُاْه يف  ُلْه َفَأْ َ  ػْ فَػػأَتْػبَػَعُلْه ِفْ َ ػػْوُف ِ ُاُػػوِدِه  ، )اػػجله  قوبػػة ( ( ال ػػ اؼٖٙٔ) اْلػػَيهِّ ِمػػاػْ

َة  ( ٓٗ) اْلػَيهِّ َفَأَخػجْلَ ُه َوُجاُػوَدُه فَػاَػبَػجْلَ ُاْه يف  ( حػه( )َٛٚمػا َ ِشػيَػُلْه ) اْلػَيهِّ فَػَ ِشيَػُله مِّ
أَمَّػػة  فعامػػة اسػػتعمللا يف الػػِاعه لبػػا إسػػ افيل و ػػااه ) الب)ػػ مػػا (  قوبػػة، أ القصػػ 

ػُكُه اْلضُّػ ُّ يف  ( ) ( الامػلٖٙ) اْلَبْ)ػ ِ ءَػْلجِلءُكْه يف  ُُلَماِت اْلبَػ ِّ وَ  ( ٚٙ) اْلَبْ)ػ ِ َوِإَذا َممَّ
يف  اْلػػػَيهِّ . اسػػػتعمل اْلػػػَيهِّ ومل ءمػػػتعمل  الب)ػػػ ( يف ذمػػػاة بػػػا إسػػػ افيل اسػػػتعمل  ا سػػػ اء



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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َاا ِبُكُه  ) يف الاجاة وا   اؽ  الب) لعقوبة واستعمل ا اَػا  اْلَبْ)ػ َ َوِإْذ فَػَ  ػْ اَػاُ ْه َوأَْ َ  ػْ َفَأذَميػْ
بػا إسػ افيل الب)ػ ( ( البق ة( استعمللا يف ا  ػ اؽ وا ذمػاء )وجػاوز  بٓ٘ َؿ ِفْ َ ْوَف )
( ٚٚالَّ َ َػػاُؼ َدرًَ ػػا َواَل َ َْشػػػى ) ءَػَبًمػػا اْلَبْ)ػػ ِ َفاْضػػِ ْب َاُػػْه َح ِءًقػػا يف  ) أي أذمياػػااه،

ػػَة  حػػه( ) اَػػا ِإىَل ُموَسػػى أَِف اْضػػِ ب  ، )الب)ػػ ( حػػه( مل ءقػػل ٛٚ) اْلػػَيهِّ فَػَ ِشػػيَػُله مِّ َفَأْوَحيػْ
يف مقػػػاـ اخلػػػوؼ والعقوبػػػة فقػػػط  اْلػػػَيهِّ (. إذف ءمػػػتعمل  ( الشػػػع اءٖٙ) اْلَبْ)ػػػ َ بَِّعَصػػػاَؾ 

ءمتعمل للماء الكثا وإف  اف ي اً   اْلَيهِّ و ااه.  امة يف با إس افيل  الب) وءمتعمل 
أءضاً. الل ة تفػ ؽ بػن  للب) للال  الكبا املتم  وءمتعمل  اْلَيهِّ  بااً واسعاً. ءمتعمل 

 لػى املػاء الكثػا وءشػتق  اْلػَيهِّ والقػ  ف أحلػق  الب) : الال  أص   مة اْلَيهِّ والال  و  الب) 
( أي   ءػق لػجللك تااسػىت ال ػ ؽ. العػ ب ال  ميمػـو ) ب)ػ المػا مل ءشػتقه مػة  اْلَيهِّ مة 

لم   لمة مي فلك مف دة و الوا مل ءمم  اا مج  وال ءقاس اا مج  وإسما مجعع  لمػة 
ءػػ  )أءػػ  وءػػار( واػػجلا مػػة خصوصػػية القػػ  ف يف االسػػتعماؿ.  ويػػا خاصػػة ابخلػػوؼ 

 (. ام افكالم د. فاضل)  والعقوبة اجلا مة خصوصية االستعماؿ يف الق  ف.
َلا َ اِفِلنَ  اضبط مواض  ) / ٕٓٓٔسلاؿ ر ه   (؟. َ جلَّبُواْ ِِبَ تَِاا وََ اقُواْ َ اػْ
َلػػا َ ػػاِفِلنَ  وردت ) / ٕٓٓٔا ػواب ر ػػه  بُوْا ِِبَ تِاَػػا وََ ػػاقُوْا َ اػْ  الشمػػا   مػػ تن(  َ ػػجلَّ
 -:يف سورة ال  اؼ

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٔ
 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت
 جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس
 .٩٤٥ – ٩٤٢األعراف/  َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٕ
 يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت
 مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك

 ني ميزي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن
 .٩٤٥ – ٩٤٢األعراف/  َّ مئ خئ  حئ جئ يي ىي



 ٓٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
( مػػ   هتمػػة )  اامػػزةو  الػواوقػػ بط (  مث هت ) الوؿاملوضػػ  بعػجلاا يف 

 الثػػػامب(، وبعػػػجلاا يف املوضػػػ   أ صػػػجل بػػػه املوضػػػ  الوؿؿ ) أو مػػػة  لمػػػة  اامػػػزةو  الػػػواو
أ صػجل )  مب  قػوفو   ء( م   منمة )  الاوفو  الياء(: ق بط ىن نن من)

 . ا جلة املوض  الوؿ والثامب(  لى  به املوض  الثامب
 (؟. َوَأْوَربْػَااَاا - بْػَااَأْورَ  – َوَأْوَربْػَاا اضبط مواض  ) / ٕٔٓٔسلاؿ ر ه 
 –يف المػور )ال ػ اؼ  مػ ات بالث( فوردت  َوَأْورَبْػَااأما )  / ٕٔٓٔا واب ر ه 

 - اف (: –الزم  
 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ -ٔ

 جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس
 .األعراف َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٕ
 .الزمر َّ  حل جل مك لك خكحك جك

 .اغفر َّ يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب ٱُّٱ -ٖ
 لى  وقضبطلا( ٕٖفقط يف سورة فاح  ا ءة ) م ة واحجلةفوردت  ( َأْوَربْػَاا أما )
 ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ىه ٱُّٱٱ:العااءة اب ءة الوحيجلة  ا جلة

 ىئ  نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
 .َّ رب يئ

 -الجلخاف (: –يف المور ) الشع اء  م تنفوردت  ( َوَأْوَربْػَااَاا أما )
 .الشعراء َّ مي خي حي جي ٰهمهٱُّٱ -ٔ

 .ادلخان َّ  مك لك اك يق ىقيفٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
مػة  البػاء(:  لك اكوبعجلاا يف الجلخاف ) (  خي حي ) الشع اءبعجلاا يف  -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٛٔ 

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  اكمة )  القاؼ(  بل حي)
 ا ػجلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه  لى  قضبطلماأءضا  -ٕ

مػػػػة  اخلػػػػاءاء، وقػػػػ بط   الشػػػػعراء ( مػػػػ   خي)  مػػػػةالػػػػ اء قػػػػ بط  .المػػػػورة
 اف.خالجل خاء( م  لك)

 (؟. الَِّ  اَبرَْ َاا ِفيَلا اضبط مواض  ) / ٕٕٓٔسلاؿ ر ه 
ال ػ اؼ  يف المػور ) أربػ  مػ ات(  الَِّ  اَبرَْ َاا ِفيَلا وردت ) / ٕٕٓٔا واب ر ه 

الَّػِ   القبياء سبأ "   ؼ: ) اب ملة ا قشافية وقضبطلا (سبأ  – موضعافالقبياء  –
 -:( " اَبرَْ َاا ِفيَلا

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٔ
 جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض  مص خص حص خسمس
 .األعراف َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 .األًبياء َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ٱُّٱ -ٕ
 مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٖ

 .األًبياء َّ  مق حق
 اكيق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٗ

 .شبأ َّ  ىل مل يك ىك مك لك
 فاقتبه اا.(  مض خض ) القبياء موضعكيف   بللا / مالحظة

 (؟. مبَا َصبَػُ واْ  )  ه م ة وردت / ٖٕٓٔسلاؿ ر ه 
ال ػ اؼ  يف المػور ) مخس م ات(  مبَا َصبَػُ واْ  وردت )/  ٖٕٓٔا واب ر ه 

: اب ملػػػة ا قشػػػافية وقضػػػبطلا (ا قمػػػاف  –القصػػػ   –الف  ػػػاف  –امللماػػػوف  –
 -:(قماف والف  اف"  صة ا  مبَا َصبَػُ واْ  مللماوف "  ؼ ا)
 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٔ

 جغ مع مظجع حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس



 ٕٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األعراف َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ
 .املؤوٌِن َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -ٕ
 َّ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت ٱُّٱ -ٖ

 .امفركان
 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -ٗ

 .املصص َّ ىب نب مب
 .اإلنصان َّ ىث  نث مث زث رث يت ٱُّٱ -٘

 (؟. َدمَّْ  َ  )  ه م ة وردت  لمة / ٕٗٓٔسلاؿ ر ه 
 –ال ػػػػ اؼ  يف المػػػػور ) بػػػػالث مػػػػ ات(  َدمَّػػػػْ  َ  وردت ) / ٕٗٓٔا ػػػػواب ر ػػػػه 

وتطػػابق متامػػا موضػػػعك  ( فقػػػط يف ال ػػ اؼ َدمَّػػْ  َ وَ )  وابلػػواو (الصػػافات  –الشػػع اء 
 -:(يه المالـ  الشما يف سياؽ  صة لوط  لالشع اء والصافات )  

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ -ٔ
 جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس
 .األعراف َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 .٩٥٦ – ٩٥٩الشعراء/  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -ٕ
 .٩٤٢ – ٩٤٧الصافات/  َّ رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱ -ٖ

 (؟. َءْصَا ُ  ) أءة وردت / ٕ٘ٓٔسلاؿ ر ه 
 -(: اود –ال  اؼ  يف المور ) م تن (َءْصَا ُ وردت ) / ٕ٘ٓٔا واب ر ه 

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ -ٔ
 جغ مع مظجع حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس
 .األعراف َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ  جي يه ىه مه جه ين َ. 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٛ 

  الضبط /
 ا جلة ربط حػ ؼ مػة املوضػ   لى د و اواو وق بطلا م  (  خل ) يف اودابلواو 
 للموضػ  الػز دة  ا ػجلة لػى  اضػبطلا، وإف شػئع   حػ ؼ مػة اسػه المػورةاملتشابه م
 .املتأخ 

 (؟. هِ َو َػْومِ  ِفْ َ ْوفَ  - ِفْ َ ْوُف َو َػْوُمهُ )  أءة وردت / ٕٙٓٔسلاؿ ر ه 
 -فقط يف الق  ف و ما ءلك: م ة واحجلة ل صي ة وردت  / ٕٙٓٔا واب ر ه 

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٔ
 جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس
 .األعراف َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 حم هلجم مل خل حل جل مك لكخك حك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ
 .انلىل َّ حن  جن مم خم
 ؟.يف الق  ف الك مي ( ءَػْعِ ُشوفَ )   ه م ة وردت / ٕٚٓٔسلاؿ ر ه 

 –يف المػػػػػػػػور )ال ػػػػػػػػ اؼ  مػػػػػػػػ تن(  ءَػْع ُِشػػػػػػػػوفَ  وردت ) / ٕٚٓٔا ػػػػػػػػواب ر ػػػػػػػػه 
 -(:الا)ل

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ -ٔ
 جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس
 .األعراف َّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 .انلدل َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ُّٱ -ٕ
 (؟. َوَجاَوْزَ  بَِبِا ِإْسَ  فِيَل اْلَبْ) َ اضبط مواض  )  / ٕٛٓٔسلاؿ ر ه 
مػور يف ال م تن(  َوَجاَوْزَ  بَِبِا ِإْسَ  فِيَل اْلَبْ) َ وردت ) /  ٕٛٓٔا واب ر ه 

 -ءوقس(: –)ال  اؼ 
 من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ



 ٗٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األعراف َّ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ىن
 مي حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٕ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
 .يِنس َّ رب يئ ىئ نئ  مئ

  الضبط /
( وبعجلاا يف ءوقس  جن يم  ىم مم خم حم جمبعجلاا يف ال  اؼ ) 

: ملػػػػا للمعػػػح التأمػػػل  ا ػػػجلة لػػػى  قضػػػبطلما( و  حي جي يه ىه مه) 
اَػػاُاْه يف اْلػػَيهِّ جػػاء  بللػػا يف ال ػػ اؼ )  ُلْه َفَأْ َ  ػْ ( لػػجللك ال ءصػػل  أف ...َفاقتَػَقْماَػػا ِمػػاػْ

(  ما يف سورة ءوقس وجاءت يف ءػوقس لقػه مل ...يه ىه مهأييت بعجلاا )
 ءته ا  ا له بعجل.
 ِإقَُّكػهْ   َػاؿَ  ) - ( َلَْلُلوفَ  َ اَؿ ِإقَُّكْه  َػْوـٌ  اضبط مواض  ) / ٜٕٓٔسلاؿ ر ه 

 ؟.( مُّاَكُ وفَ   َػْوـٌ 
 - ل واحجلة مة اجله الصي  وردت م ة واحجلة فقط: / ٜٕٓٔا واب ر ه 

 من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ىن

 .٢٦ – ٢٩احلجر/  َّ زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -ٕ
  الضبط /

 امليه(  بل  ىيمة )  التاء(:  ري ويف ايج  )(  ىي يف ال  اؼ ) -ٔ
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  ريمة ) 

  فائدة /
فلمػػػا وصػػػل املالفكػػػة امل سػػػلوف إىل لػػػوط,  ػػػاؿ اػػػه: إقكػػػه  ػػػـو  ػػػا : يف ايجػػ  معاػػػاه

 مع وفن يل.



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٛ٘ 

 (؟. مَّا ُاْه ِفيهِ  ) أءة وردت / ٕٓٔٔسلاؿ ر ه 
 –يف المػػػػػور )ال ػػػػػ اؼ  مػػػػػ تن(  مَّػػػػػا ُاػػػػػْه ِفيػػػػػهِ  وردت ) / ٕٓٔٔا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -(:الزم 
 .األعراف َّ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٔ
 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث  ٱُّٱ -ٕ

 ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 .الزمر َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي

 (؟. َواَبِحٌل مَّا َ اقُواْ ءَػْعَمُلوفَ  )  ه م ة وردت / ٕٔٔٔسلاؿ ر ه 
يف المػػػػػور  مػػػػػ تن(  ِحػػػػػٌل مَّػػػػػا َ ػػػػػاقُوْا ءَػْعَملُػػػػػوفَ َوابَ  وردت ) / ٕٔٔٔا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -اود(: –)ال  اؼ 
 .األعراف َّ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٔ
 يك ىك مك لك اك  يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ يل ىل مل َ. 
  / فوائد

إف الالء املقيمن  لى اجله الصػااـ ُمْللَػك مػا اػه فيػه  :معاااا يف ال  اؼ -ٔ
مػا  ػاقوا ءعملػوف مػة  بػادهته لتلػك الصػااـ, مة الش ؾ, ومجلمَّ  وابحل 

 ال  ال تجلف   اله  جلاب   إذا قزؿ به.
مة  اف ء ءجل بعمله ايياة الجلقيا وُمَتعلػا قعطلػه مػا ُ ِمػه اػه : معاااا يف اود -ٕ

أولئػك لػيس اػػه  ،مػة بػواب أ مػااه يف اييػاة الػجلقيا  ػامال  ػا ماقػوص
ا, وذاػػىت  ػػاله قَػْفػػ  مػػا  ملػػوه, يف ا خػػ ة إال  ر جلػػاه ءقاسػػوف ح َّاػػ

 (. التفما امليم )  و اف  ملله ابحال لقه مل ءكة لوجه  .



 ٙٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َجاء فَػَلمَّا - َجاء َوَلمَّا اضبط مواض  ) / ٕٕٔٔسلاؿ ر ه 
ػػػػا وردت )/  ٕٕٔٔا ػػػػواب ر ػػػػه  يف المػػػػور  أربػػػػ  مػػػػ ات ابلػػػػواو(  َجػػػػاء َوَلمَّ

 -(:الزخ ؼ – الوؿ وال اب  موضعاف اود –)ال  اؼ 
 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ -ٔ

 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع
 .األعراف َّ  حل جل مك لك

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ جئ يي َ. 

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ -ٖ
ِد َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ َ. 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٗ
 .لزخرفا َّ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ

  الضبط /
لف سػػياؽ ا  ت  بللػػا  ػػة موسػػى  ليػػه المػػالـ (  هب بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ ) -ٔ

( لقػػه سػػياؽ ا  ت  بللػػا  ػػة  يمػػى  ليػػه  ميو ومػػه، ويف الزخػػ ؼ ) 
 المالـ.

( نن) الوؿ(: بعجلاا يف املوض   من زناود جاء بعجلاا )  موضعكأما يف  -ٕ
 د  صػػ  القبيػػاء أف (: ومعػػ وؼ أقػػه دافمػػا ملػػا تػػ مت)  الثػػامببعػػجلاا يف 

 اود يف البجلاءة وشعيىت يف الالاءة فاقتبه  لبيىت.
ػػا أمػػا )  موضػػػعافاػػود  –يف المػػور ) ءػػوقس سػػع مػػ ات فػػوردت  ابلفػػاء ( َجػػاء فَػَلمَّ

 -الامل (: -الشع اء  –ايج   – الثامب والثالر
 .يِنس َّ مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٛٚ 

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ نن من زن رن مم ام يلىل َ. 

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

ِد َّ خن حن َ. 

 .احلجر َّ نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٗ

 .الشعراء َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ُّٱ -٘

 ىن من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٙ
 .انلىل َّ مه جه ين

  الضبط /
( قػػ بط  خن حن جن( وبعػػجلاا يف ءػػوقس )  جنءػػوقس والشػػع اء )  بعػػجلاا يف -ٔ

(  خن حن، وبعػػػجلاا يف الشػػػع اء ) سءػػػوق سػػػن( مػػػ   خنمػػػة )  المػػن
 ا ػجلة ربػط حػػ ؼ  لػػى  اءع  مػة الشػ الػػ اءو العػن مالػػا مػ   الػ اءو العػن قػ بط 

 .مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
(: وسأضػػبط مواضػػ  سػػورة  ىف لمػػة )   املوضػػعنيف اػػود أءضػػاً جػػاء بعػػجلاا يف  -ٕ

   تعاىل.ملا أصل للمورة اف شاء (  فَػَلمَّا – َوَلمَّااود ) 
 ( واجله واض)ة مشلورة ولة تلتبس. من زن رنيف ايج  )  -ٖ
 املػػيهو  الػػالـ مالػػا مػػ  الاػػوفو  املػػيهو  الػػالـ( قػػ بط  ىليف الامػػل جػػاء بعػػجلاا )  -ٗ

 ا جلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة  لى  املمة ال الاوفو 
 .اسه المورة

ػا ": ) ملػة ا قشػافيةاب  وقضبطلام ات  أرب ( وردت  َجاء َوَلمَّا: ) إذن  َجػاء َوَلمَّ
ػػػا ) وردتو  ،( " اػػػود  ػػػ ؼ الزخػػػ ؼ اب ملػػػة  وقضػػػبطلا مػػػ ات سػػػع(  َجػػػاء فَػَلمَّ

 .( " ءوقس  اؿ لػ اود الامل يف حج  الشع اء َجاء فَػَلمَّا ": ) ا قشافية
 فائدة /



 ٛٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ػػا بػػا القػػ  مب أقػػك لػػجل  لمػػة )مػػة روافػػ  د ػػة التع ػػا ( و لمػػة ) َوَلمَّ و فػػع   (  ػػجل فَػَلمَّ
 لتاشمػػا يف مكػػػاف  لػػػى درجػػػة  اليػػػة مػػة الجل ػػػة التعباءػػػة ءيػػػر ال ظمكػػػة أف تمػػػتبجلؿ 

ػا ، ذلػك أف صػػي ة )شما ابلخػ ىإحػجلا ( ت  ػع بػػن الفعلػن ممػاحة زمايػػة أي أف  َوَلمَّ
ػػا )وقتيجتػػه شػػيئاً مػػة الرتاخػػك الػػزما، أمػػا صػػي ة بػػن الفعػػل الوؿ  فػػ ف قتيجػػة  ( فَػَلمَّ

 وردت فيلػا الصػي تاف مػا ءوضػ  يف ا ءػة الك ظمػة الػ  . ولعػلَّ هالفعل ِتجلث فور و و ػ
َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِاا وََ لََّمُه رَبُّػُه  َػاَؿ َربِّ أَِرمب أَق ُػْ  إِلَْيػَك  َػاَؿ لَػة تَػػ َامب  َوَلمَّا ذلك : )

اَوَلِكِة اق ُْ  ِإىَل اْ ََبِل َفِ ِف اْستَػَق َّ َمَكاقَُه َفَمْوَؼ تَػ َامب  ػا  فَػَلمَّ َلَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَ ِّ
اَوَخ َّ موَسى َصِعًقا  ( ال ػ اؼ أََفاَؽ َ اَؿ ُسْبَ)اَقَك تُػْبُع إِلَْيػَك َوأَ َْ َأوَُّؿ اْلُمػْلِمِاَن  فَػَلمَّ

حيػر ذمػجل أف بػن  ػكء موسػى مليقػات   تعػاىل وبػن  ولػه رب أرمب أق ػ   .ٖٗٔ: 
ػػػػافيػػػه ربػػػه ) إليػػػك زماػػػاً  لمػػػػه .. ( ، ولػػػػجللك ..َجػػػاء ُموَسػػػى ِلِميَقاتِاَػػػػا وََ لََّمػػػُه رَبُّػػػهُ  َوَلمَّ
 .( َوَلمَّا )استخجلمع لف ة 

ا فَػَلمَّا( الوىل ) فلّماأما لف ة )  .. ( فلػه ءكػة ااػاؾ مػة ..َلَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَ ِّ
، و ػػجللك يف لف ػػة ) فلّمػػا (  زمػػة فاصػػل بػػن للػػك   تعػػاىل للجبػػل وبػػن جعلػػه د ػػاً 

الثاقيػػػػة ، حيػػػػر أف موسػػػػى مل ءمػػػػت  ؽ زماػػػػاً ءػػػػجل   مػػػػة ي ػػػػة إفا تػػػػه اىل ي ػػػػة  ولػػػػه 
ػػػا)سػػػب)اقك  و ػػػػجل للػػػى الفػػػ ؽ بػػػػن اللف تػػػن حػػػػن (، ...أَفَػػػػاَؽ  َػػػاَؿ ُسػػػْبَ)اَقكَ  فَػَلمَّ

، وسػوؼ  خػجل بعػ  المثلػة مػة سػورة القصػ  ومػة  مباستخجلمتا يف القصػ  القػ  
  :حيث نقرأ يف القصص،  سورة ءوسف

ػػػا)  -ٔ اَػػػاُه ُحْكًمػػػا َوِ ْلًمػػػا وََ ػػػجَلِلَك ذَمْػػػزِي اْلُمْ)ِمػػػِانَ  َوَلمَّ ُه َواْسػػػتَػَوى  تَػيػْ (  بَػلَػػػَ  َأُشػػػجلَّ
أف   ه   حكمػاً ومة الواض  ااا أف بن بلػوغ موسػى أشػجله وبػن  .ٗٔالقص  : 
يف  والعلػػػه يف قفػػس الل) ػػػة أو، لقػػػه ال ءتصػػور أف   تعػػػاىل   ه ايكػػه و لمػػاً زماػػاً 

ػػػػػػا )، ولػػػػػػجللك جػػػػػػاء التعبػػػػػػا ااػػػػػػا بػػػػػػػ قفػػػػػػس اليػػػػػػـو الػػػػػػجلي بلػػػػػػ  فيػػػػػػه أشػػػػػػجله  . ( َوَلمَّ
ػػا)  -ٕ َُمػػا  َػػاَؿ َ  ُموَسػػى أَتُ ِءػػجُل أَف تَػْقتُػلَػػِا   فَػَلمَّ أَْف أَرَاَد أَف ءَػػػْبِطَش اِبلَّػػجِلي ُاػػَو َ ػػجُلوّّ اَّ
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ِإالَّ أَف َتُكػوَف َجبَّػػارًا يف اْلَْرِض َوَمػا تُ ِءػجُل أَف َتُكػػوَف  َ َمػا  َػتَػْلػَع قَػْفًمػا اِبْلَْمػػِس ِإف تُ ِءػجلُ 
مػة الواضػ  ااػا أقػه مبجػ د أف أحػس العػجلو ذرادة ، ٜٔ( القصػ  :  ِمَة اْلُمْصػِلِ)نَ 

، (، أي أقه مل ءمت  ؽ زمااً ءػجل   َ اَؿ َ  ُموَسى أَتُ ِءجُل أَف تَػْقتُػَلِا  موسى أف ءبطش به )
  . ( فلّمابا بػ ) ولجللك جاء التع

أما يف سورة ءوسػف فاجػجل أربػ    ت ورد يف  ػل اباتػن مالػا  لػى حػجلة قفػس الػا  
  :كما يلي(  فَـَلمَّا،  َوَلمَّا )مع اختالف يف 

ػْة أَبِػيُكْه َأاَل تَػػَ ْوَف َأمّبِ أُويف اْلَكْيػ َوَلمَّا)  - َل َجلََّزُاه ِ ََلػازِِاْه  َػاَؿ افْػتُػومب أبٍَِخ لَُّكػه مِّ
ُ  اْلُمازِِلنَ    .ٜ٘( ءوسف :  َوأَ َْ َخيػْ

ػػا ) - ػػَقاءََة يف َرْحػػِل َأِخيػػِه  َّ أَذََّف ُمػػَلذٌِّف أَءػَّتُػَلػػا اْلعِػػُا  فَػَلمَّ ػػَزُاه ِ ََلػػازِِاْه َجَعػػَل المِّ َجلَّ
  . ٓٚ( ءوسف :  إِقَُّكْه َلَمارُِ وفَ 
.. ( ال بػجل وأف زماػاً ...َ اَؿ افْػتُػومب أبٍَِخ لَُّكػه َجلََّزُاه ِ ََلازِِاهْ  َوَلمَّا ذمجل أف يف الوىل )

وسػػف اػػػه افتػػومب أبخ لكػػػه مػػػة  ػػجل اققضػػػى بػػن لليػػػز ا خػػوة  لػػػازاه وبػػن  ػػػوؿ ء
ءمػػأاه فيػػه  ػػة  ال ػػة  ، حيػػر ا تضػػع حيلػػة ءوسػػف أف ضمػػاوراه حػػواراً حػػوءالً أبػػيكه

،   واحػػجل وة مػة أب،   إ لػاره التعجػىت مػة  ػوف ال جػاؿ العشػ ة إخػبعضػله بػبع 
، اً ولكػة الخ الصػ ا مػالـز لبيػهال بجل وأيه أخ وه أبيػه يف ايقيقػة أحػجل  شػ  أخػ

ورمبػػا افتعػػل ءوسػػف تشػػككه يف صػػ)ة حػػجلءثله    ػػاؿ اػػه إف  اػػته صػػاد ن فػػأتومب 
ابلخ ايػػادي  شػػ  وإال فػػال ت جعػػوا ، ومػػة الواضػػ  أف ذلػػك  لػػه  ػػجل اسػػت  ؽ و تػػاً 

ػا وال د ، ولجللك جاء التعبا بػػ )حوءاًل مة ايوار والخجل  ػَزُاه ِ ََلػازِِاْه  َػاؿَ  َوَلمَّ (  َجلَّ
ػا أما يف ا ءة الثاقية ) ػَقاءََة يف َرْحػِل َأِخيػهِ  فَػَلمَّ ػَزُاه ِ ََلػازِِاْه َجَعػَل المِّ ، فلػه .. (...َجلَّ
ء ، ذلك أف فتياف ءوسف  جل  اموا بجلس المقاءة يف رحػل أخيػه أباػاءمت  ؽ الم  زمااً 

  .( فلّماالتجليز ، ولجللك جاء التعبا بػ ) 
  :كذلك جند يف اآليتني
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تَػِئْس مبَػا َ ػاقُوْا  َوَلمَّا)  - َدَخُلوْا َ َلى ءُوُسَف  َوى إِلَْيِه َأَخػاُه  َػاَؿ ِإمّبِ أَ َْ َأُخػوَؾ فَػاَل تَػبػْ
  .ٜٙ( ءوسف :  ءَػْعَمُلوفَ 

(  ِه أَبَػَوْءِه َوَ اَؿ اْدُخُلوْا ِمْصَ  ِإف َشاء اّلّلُ  ِمِانَ َدَخُلوْا َ َلى ءُوُسَف  َوى إِلَيْ  فَػَلمَّا)  -
  .ٜٜءوسف : 

(  أَبَػَوءْػهِ .. َأَخاهُ ..  َدَخُلوْا َ َلى ءُوُسَف  َوى إِلَْيهِ  م  أف الا  يف بجلاءة ا ءتن واحجل )
بصػ  اب ػك إال أف ءوسف يف الوىل مل ءكة  ادراً  لػى أف ءػلوي إليػه أخػاه ِتػع مسػ  و 

، وال ءر واقتلاز الف صة المػارمة لػجللك، إذ ال بجل له مة الرت خوة وإال اقكشف أم ها 
ػا ، ولػجللك جػاء التعبػا بػػ )مل تما  إال بعجل مػ ور بعػ  الو ػع بجل أف الف صة   (. َوَلمَّ

أما يف الثاقية فقجل  اف ا مي   لى  له ءقيقة شخصية ءوسف ، فله ءكة اااؾ داع 
لػػى ءوسػػف حػػهن  وى إليػػه أبوءػػه دوف أي اقت ػػار . ولػػجللك للرتءػػر ، فمػػا أف دخلػػوا  

  .( فَػَلمَّا جاء التعبا بػ )
(  جل ا تضى الم  معلػا مػ ور بعػ  الو ػع بػن حػجلوث  َوَلمَّا واكجلا ذمجل أف لف ة )

  . الفعل وقتيجته
ا أما لف ة )   .( فله ظم  و ع ءجل   معلا حير يفيت الاتيجة مباش ة بعجل الفعل فَػَلمَّ
 (؟. لِِّميَقاتَِاا )  ه م ة وردت  لمة / ٖٕٔٔر ه سلاؿ 

 -: الشما يف ال  اؼ  م تن(  لِِّميَقاتَِاا وردت ) / ٖٕٔٔا واب ر ه 
 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٔ

 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع
 .األعراف َّ  حل جل مك لك

 خض حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -ٕ
 حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ 

 من خنحن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك
 .األعراف َّ  مه جه هن

  الضبط /
ـــار ( و بللػػػا يف  جت بػػػل )  ( هب مب خبأي أواًل )  :اجملـــيء أواًل أل األختي

 (. حس جس مخ جخ  محاملوض  الثامب ) 
 (؟. َ اَؿ َلة ) أءة وردت / ٕٗٔٔسلاؿ ر ه 

 –يف المػػػػػػػور )ال ػػػػػػػ اؼ  مػػػػػػػ تن(  ة َػػػػػػػاَؿ لَػػػػػػػ وردت ) / ٕٗٔٔا ػػػػػػػواب ر ػػػػػػػه 
 -(:ءوسف

 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٔ
 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع
 .األعراف َّ  حل جل مك لك

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت ُّٱ -ٕ
ِشف َّ زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك  .ي

  الضبط /
اؼ، وبعػجلاا يف ءوسػف   ال  راءا م  مال ال اءق بط (  مخ بعجلاا يف ال  اؼ )

 ا ػػجلة ربػط حػػ ؼ مػػة  لػى ف سػػءو سػن مالػا مػػ  المػػن ( قػ بط  يت ىت) 
 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 (؟. َمَكاَقهُ  )  ه م ة وردت الكلمة: / ٕ٘ٔٔسلاؿ ر ه 
 –ال ػػػ اؼ  يف المػػػور ) بػػػالث مػػػ ات(  َمَكاقَػػػهُ  وردت ) / ٕ٘ٔٔا ػػػواب ر ػػػه 

" يف  َمَكاقَػػػهُ   ػػػ ؼ ءوسػػػف ": ) اب ملػػػة ا قشػػػافية وقضػػػبطلا (لقصػػػ  ا –ءوسػػػف 
 -:( القص 

 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٔ



 ٕٜ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع
 .األعراف َّ  حل جل مك لك

 من خن جنحن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ -ٕ
ِشف َّ  مه جه هن  .ي

  مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ٱُّٱ -ٖ
 مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت
 .املصص َّ خض حض جض

  / فائدة
املقصود استق ار مكاف ا بل، ويف ءوسف ملا أخجل ءوسف أخاه  اػجله يف ال  اؼ 

  فطلىت الخوة أف أيخجل أحجلا مكاقه، ويف القص  الجلءة متاوا مثل ما لقاروف.
 (؟. َلَلَّى ) أءة وردت  لمة / ٕٙٔٔسلاؿ ر ه 
 -(:الليل  –ال  اؼ  يف المور ) م تن(  َلَلَّى ردت )و  / ٕٙٔٔا واب ر ه 

 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٔ
 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع
 .األعراف َّ  حل جل مك لك

 .النيل َّ حئ جئ يي ىي ُّٱ -ٕ
  / فائدة

ػػا ممػػتوً   :ال ػػ اؼ يف -ٔ موسػػى ابلرض, وسػػقط فلمػػا للَّػػى ربػػه للجبػػل جعلػػه د ِّ
 .م شيِّا  ليه

 .لالار إذا اقكشف  ة  الـ الليل بضيافه: االليل ويف -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٖ 

 (؟.ء ادَ َّ  َجَعَلهُ  - دَ ِّا َجَعَلهُ  اضبط مواض  ) / ٕٚٔٔسلاؿ ر ه 
 -املواض  اك: / ٕٚٔٔا واب ر ه 

 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٔ
 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع
 .األعراف َّ  حل جل مك لك

 .الكُف َّ مه جه  ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 للموضػػػ  الػػػز دة  ا ػػػجلة لػػػى  وقضػػػبطلايف سػػػورة الكلػػػف  ( حن ) أتػػػع ابلػػػز دة
 .املتأخ 

فاقتبه  م تن( متتالية  جغ( وردت  لمة ) ٕٔيف سورة الفج  االءة ) مالحظ /
  .َّ خل حل جل  مك لك خك حكجكٱُّٱاا:

 فائدة /
ا الف ؽ بن )  -: ( يف الق  ف دّ اء ( و ) د ِّ

 . ( سورة ال  اؼ...دَ ِّا: )تَػ َامب فَػَلمَّا َلَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه  اؿ   تبارؾ وتعاىل
اءَ َفِ َذا َجاَء َوْ جُل َريبِّ َجَعَلُه  : )و اؿ  زَّ وَجلّ   . ( سورة الكلف....دَ َّ

اِإَذا دُ َِّع اَلْرُض  َ الَّ  : )و اؿ َجّل جالله  . ( سورة الفج  دَ ِّا دَ ِّ
ػػاءَ  ) :  ػػ أ ِػػزة والكمػػافك ػػاؿ الب ػػوي يف تفمػػاه  ، ويف( دمػػجلودا  ػػا ُماػػّوف ااااػػا دَ َّ

 . ( مقصورا ُماّو  دً ا ، و  أ ا خ وف )سورة الكلف وافق  اصه يف الكلف
معاػاه دَّ ػه   دَّ ػا : واحػجل . و يػل : فمة َ َص  َفمعااه َجعله َمػجلُ و ا : والػجلّؾ والػجلّؽ 

 . ( ِإَذا دُ َِّع اَلْرُض دَ ِّا ،  ما  اؿ: )فَػّتته
ػػاءَ وَمػػة  ػػ أ ابملػػجل، أي: جعلػػه ممػػتو ، أْرًضػػا  : معاػػاه َجعلػػه مثػػل د ػػاء واػػك . و يػػلدَ َّ

 . الاا ة ال  ال َسااـ اا ،  اؿ ابة  باس: جعله ت ااب



 ٜٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  -:امللاجلس حمة ابسل ا لهلللشيا (  دّ اء ( و ) د ِّا ) الف ؽ بن
مة املعلـو أف أحجل معامب املجل او الرتاخك فلما  ػاف للػك   تعػاىل للجبػل أ  ػه مػة 

ػا )اييار المػجل جػاء بلفػأ  فيػه داللػة  لػى دؾ ا بػل  قيػا بيامػا أيجػوج ومػأجوج  (  د ِّ
ف اخػػى (  دّ ػػاء ) ػػاقوا ءػػجل وف المػػجل فمػػا اسػػتطا وا ولكػػة  اػػجلما أييت أمػػ    صمعلػػه 

و ػػجل ورد يف  ػػ اءات أخػػ ى أف املوضػػ  الوؿ ابامػػز والثػػامب بػػجلوف  ,لطػػوؿ مػػجلة د لػػه
شمز فالمبىت ااا أف معح املجل او التع يه فا بل أ  ه مة المجل ايجلءػجلي وذلػك أف 

ـ فػػ ف ِتتػػػه  ٓٓٓٔا بػػاؿ بلثػػه ابرز وبلثػػاه ِتػػع الرض فػػ ف  ػػػاف ارتفػػاع امل فػػك لاػػا 
ـ و أف   تعاىل ءقػوؿ لاػا ا بػل الػجلي اػو  ٖٓٓٓع االرتفاع ـ فيكوف  مو  ٕٓٓٓ

ػػا )أ  ػػه جعلتػػه  مل  ػػل   مػػة و قػػته تػػجل وف المػػجل ماػػجل القػػجلـ واػػو الأ قيػػا بيامػػا (  د ِّ
 .م    تعاىل جعله د ا  قياأتفل)وا يف د ه ولكاه مهن جاء 

 (؟. تُػْبُع ِإلَْيكَ  اضبط مواض  ) / ٕٛٔٔسلاؿ ر ه 
 –ال ػػػػػ اؼ  يف المػػػػػور ) مػػػػػ تن(  تُػْبػػػػػُع إِلَْيػػػػكَ  وردت ) / ٕٛٔٔا ػػػػواب ر ػػػػػه 

 -(:الحقاؼ 
 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ -ٔ

 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع
 .األعراف َّ  حل جل مك لك

 خن حن جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من
 زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
 .األخلاف َّ مت زت رت يب ىب نب مب

  الضبط /
 ك قػ  ءمالا م   الياء( ق بط  يب)  الثامب( ويف  لك)  الوؿجاءت يف املوض   -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘ 

 (.أ صجل به املوض  الثامب)
أ صػػػجل بػػػه )  أوؿ( مػػػ  مكموضػػػ  فاػػػ بط  لمػػػة ) أوؿواػػػك (  مك يف ال ػػػ اؼ ) -ٕ

( قػػػ بط  رت) الحقػػػاؼ ( جػػػاءت  لمػػػة )  الثػػػامب( واملوضػػػ   املوضػػػ  الوؿ
 ا ػػجلة املوضػػ  (  لػػى  أ صػػجل بػػه املوضػػ  الثػػامبك ) قػػػ  قػػوفمالػػا مػػ   الاػػوف

 .الوؿ والثامب
مػػػػػػػػػػػػة  اامػػػػػػػػػػػػزة( يف الحقػػػػػػػػػػػػاؼ:  زت( يف ال ػػػػػػػػػػػػ اؼ و ) جل)   -ٖ

،  ا ػػػجلة الرتتيػػػىت ااجػػػافك(  لػػػى  زتمػػػة )  المػػػن(  بػػػل جل)
 (. زت - جلحبعا بعجل اللف والالـ وامليه مة  لم  ) 

 (؟. َ اَؿ َ  ُموَسى ط مواض  )اضب / ٜٕٔٔسلاؿ ر ه 
ال ػ اؼ  يف المور ) بالث م ات(  َ اَؿ َ  ُموَسى وردت ) / ٜٕٔٔا واب ر ه 

 -(: متتالياف موضعافالقص   –
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ ىن من خن
 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -ٕ

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جضمص خص حص
 .لصصام َّ  مق حق

 خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -ٖ
 .املصص َّ  هن من خن حن جن مم

  / فوائد
 ػػػاؿ     موسػػػى: إمب اخرتتػػػك  لػػػى الاػػػاس ب سػػػااليت إىل خلقػػػك  :يف ال ػػػ اؼ -ٔ

 .الجلءة أرسلتك إليله وبكالمك إ ؾ ِمة  ا وساحة
فلما أف أراد موسػى أف ءػبطش ابلقبطػك,  ػاؿ: أت ءػجل  :املوض  الوؿ مة القص  -ٕ

قتلا  ما  تلع قفًما ابلمس؟ ما ت ءجل إال أف تكػوف حا يػة يف الرض, أف ت
 وما ت ءجل أف تكوف مة الجلءة ءصل)وف بن الااس.



 ٜٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وجػاء رجػل مػة  خػ  املجلءاػة ءمػعى,  ػاؿ   موسػى:  :املوض  الثامب مة القصػ  -ٖ
إف أش اؼ  ـو ف  وف ءتآم وف بقتلك, وءتشاوروف, فاخ ج مػة اػجله املجلءاػة, 

 اص)ن املشفقن  ليك.إمب لك مة الا
ةَ  وَُ ة) اضبط مواض   / ٕٕٓٔسلاؿ ر ه   (؟. المَّاِججِلءةَ  - الشَّاِ  ِءةَ  مِّ
 -املواض   ما ءلك: / ٕٕٓٔا واب ر ه 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ ىن من خن

 .احلجر َّ زت رت يب  ىب نب مب زب ٱُّٱ -ٕ
 .الزمر َّ جض مص خص حص مس  خس حس ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
 .(  الزم –  ايج –اؼ   ال  ) :الثالبةيف أمساء المور  ال اءح ؼ : اشرتؾ أوالً  -ٔ
 الوسػػػػػطويف  ( من) ال ػػػػػ اؼ والزمػػػػػ  ( جػػػػػاءت  لمػػػػػة )  الطػػػػػ فنيف  -ٕ

 بػن الوسػط اخػتالؼ  ا ػجلة لػى  قضػبطلا( و  رت)ايجػ ( جػاءت ) 
 .املتشابن الط فن

 ا جلة ربػط حػ ؼ  لى   جايجيه ( م   رتمة  لمة ) ا يه أءًضا ق بط  -ٖ
 .ة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورةم

 (؟. ِمة ُ لِّ َشْكءٍ  )اضبط مواض   / ٕٕٔٔسلاؿ ر ه 
يف المػور ) ال ػ اؼ  سػع مػ ات(  ِمة ُ لِّ َشػْكءٍ وردت )  / ٕٕٔٔا واب ر ه 

: اب ملػة ا قشػػافية وقضػػبطلا الػجلار ت ( – موضػعافالامػػل  –الكلػف  –ايجػ   –
 -:( لف الجلار تأ  اؼ ايج  وسملتاف يف  )
 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين  ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى
 .احلجر َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٚ 

 .الكُف َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ
 مبنب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٱُّٱ -ٗ

 .انلىل َّ نت مت زت رت يب ىب
 .انلىل َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -٘
 .اذلاريات َّ مم خم حم  جم هل مل خل حلٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
 ا ػػجلة  لػػى   اؼ ػػال ػػن مالػػا مػػ  العػػن قػػ بط (  خي بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ ) -ٔ

 .ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 لػػػى   ايجػػػ راءمالػػػا   ءبػػػة يف ال سػػػه مػػػة  الػػػزاي(:  ُّوبعػػػجلاا يف ايجػػػ  )  -ٕ

 .  ا جلة التقارب يف رسه اي وؼ الع بية
مػػػػة  الكػػػػاؼ( واملقصػػػػود ذو القػػػػ قن: قػػػػ بط  ىل مل خلف ) بػػػػجلأت  ءػػػػة الكلػػػػ -ٖ

 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ   لػػى  لػػفكال  ػػاؼ( مػػ   مل)
 .ح ؼ مة اسه المورة

( وبعػػػػػػجلاا يف  مت زت رت يب ىبموضػػػػػػعن الامػػػػػػل: بعػػػػػػجلاا يف الوؿ )  -ٗ
(  لػػػى  ىممػػػة )  بػػػل الػػػالـ(  ىبمػػػة )  اامػػػزة(:  جن يم  ىمالثػػػامب ) 

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك
( والوحيػجل أءًضػا  مل خل حل)  ابلواوبقك لجلءاا موض  الجلار ت واو الوحيجل  -٘

مػة  الػجلاؿ( قػ بط  خم حم  جم هل، وجػاء بعػجلاا ) صجلر  ءػةجاء 
 ا ػجلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ   لى ار ت جلال ذاؿ( م  خم)

 .ح ؼ مة اسه المورة
 (؟.  ِّ )  ه م ة وردت  لمة / ٕٕٕٔسلاؿ ر ه 

 –ال ػػػػػػػػػ اؼ يف المػػػػػػػػػور ) مػػػػػػػػػ تن(   ِّ وردت ) / ٕٕٕٔا ػػػػػػػػػواب ر ػػػػػػػػػه 
 -(:القبياء

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



 ٜٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األعراف َّ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى
 .األًبياء َّ ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه ُّٱ -ٕ

  الضبط /
اؼ،   ال ػػػػ راء( مػػػػ   ّٰمػػػػة )  الػػػػ اءقػػػػ بط (  رئ ّٰ بعػػػػجلاا يف ال ػػػػ اؼ )
 ء ( مػػػػػػ   ىيمػػػػػة ) اليػػػػػاء ( قػػػػػ بط  ٰذ يي ىيوبعػػػػػجلاا يف القبيػػػػػاء ) 

 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى اء يالقب
 – ٙٗٔيف المور ) ال  اؼ  م ات سب (  يف اَلْرِض ِبَ ْاِ ايَْقِّ  وردت ) مالحظة /

الحقػاؼ  – ٕٗالشورى  – ٘ٔفصلع  – ٘ٚ اف  – ٜٖالقص   – ٖٕءوقس 
( أو  ءب ػػػوف( أو )  اسػػػتكبارأقػػػه جػػػاء  بللػػػا إمػػػا ) ( وال دا ػػػك يصػػػ اا، واقتبػػػه  ٕٓ
 (ف ح)

 (؟. َاْل صُمَْزْوَف ِإالَّ َما َ اقُواْ ءَػْعَمُلوفَ  )اضبط مواض   / ٖٕٕٔسلاؿ ر ه 
يف المػور  مػ  ف(  َاْل صُمْػَزْوَف ِإالَّ َمػا َ ػاقُوْا ءَػْعَملُػوفَ  وردت ) / ٖٕٕٔا واب ر ه 

 -(:سبأ   –) ال  اؼ 
  حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى  ين ىن نن من ٱُّٱ -ٔ

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 حص مس خسحس  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت

 .٩٤٣ – ٩٤٥األعراف/  َّ مص خص
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -ٕ

 ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 .٤٤ – ٤٤شبأ/  َّ  ىل مل يك ىك مك لك اك

  الضبط /
(:  يث ىث نث مثوبعػػجلاا يف سػػبأ ) (  حب جب هئ بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ )

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  نث مثمة )  امليه(  بل  هئمة )  اامزة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٜ 

( يف  َفاَل صُمَْزى الَّجِلءَة َ ِمُلوا المَّيَِّئاِت ِإالَّ َما َ اقُوا ءَػْعَمُلوفَ وردت )  مالحظة /
 ى ل وقضبطلا(، ٗٛ( ا ءة ) واك موض  وسط بن ال  اؼ وسبأالقص  ) 

 جم هلمل خل حل جل مك لك ٱُّٱٱ: ا جلة اختالؼ الوسط بن الط فن املتشابن

 .َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم

 (؟. ُموَسى  َػْوـِ  -  َػْوـُ  )اضبط مواض   / ٕٕٗٔسلاؿ ر ه 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٕٗٔا واب ر ه 

 مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مص خص حص مس خسحس  جس مخ جخ

 .األعراف َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -ٕ
 مت خت حت جت هب مبخب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -ٖ

 جض مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
 .املصص َّ خض  حض

  الضبط /
مػػػػة  الثػػػػامب(، ويف املوضػػػػ   جب ) ابلضػػػػه الوحيػػػػجل الوؿاملوضػػػػ   يف ال ػػػػ اؼ

 (.مةح ؼ ا   ) املوضعن( وسبقلا يف  جض)  ابلكم ال  اؼ وويف القص  
  فائدة /
 ، أمػػػػايف القػػػػ  ف،  للػػػػا تػػػػجلؿ  لػػػػى الامػػػػىت مػػػػ ات بػػػػالث(  حب جب ) جػػػػاءت

وذلػػػك ملػػػا  يف سػػػورة الشػػػع اء: يف القػػػ  ف مػػػ ة واحػػػجلة جػػػاءت( َأْصػػػَ)اُب ُموَسػػػى)
 .صاحىت باو إس افيل موسى  ليه المالـ ليلة اخل وج مة مص 

 (؟. ِمة بَػْعجِلِه ِمةْ  )اضبط مواض   / ٕٕ٘ٔسلاؿ ر ه 
 –ال ػػػ اؼ يف المػػػور ) مػػػ  ف(  ِمػػػة بَػْعػػػجِلِه ِمػػػةْ  )وردت  / ٕٕ٘ٔا ػػػواب ر ػػػه 

 -(:ءس



 ٓٓٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مص خص حص مس خسحس  جس مخ جخ

 .يس َّ ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 اؼ،  ػال  ػن( م   حتمة )  العنق بط (  حت  جت بعجلاا يف ال  اؼ )
 لػػى  سءػػ سػػن( مػػ   جنمػػة )  المػػنط ( قػػ ب جن يم ىموبعػػجلاا يف ءػػس ) 

 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 (؟. ِ ْجاًل َجَمجًلا لَُّه ُخَوارٌ  )اضبط مواض   / ٕٕٙٔسلاؿ ر ه 

يف المػػػػػور  مػػػػػ  ف (  ِ ْجػػػػػاًل َجَمػػػػػجًلا لَّػػػػػُه ُخػػػػػَوارٌ  وردت ) / ٕٕٙٔا ػػػػػواب ر ػػػػػه 
 -(:حػه –ال  اؼ )
 حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٔ

 حص مس خسحس  جس مخ جخ مح جح مج
 .األعراف َّ مص خص

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

  الضبط /
 مم خموبعجلاا يف حػه ) (  جخ مح جح مج حج بعجلاا يف ال  اؼ ) -ٔ

(  خممػػػة )  الفػػػاء(  بػػػل  حجمػػػة )  اامػػػزة(:  حن جن يم  ىم
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك لى 

 مممػػػػػة )  ااػػػػػاءاؼ، وقػػػػػ بط   ال ػػػػػ راء( مػػػػػ   مجمػػػػػة )  الػػػػػ اءوأءًضػػػػػا قػػػػػ بط  -ٕ
 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه  لػػى  هحػػػ اػػاء( مػػ   يم  ىم

 .م  ح ؼ مة اسه المورة
  مالحظة /



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٓٔ 

) ال ػػػ اؼ وحػػػه ( الػػػجلي مػػػ  ذ  شمػػػا  موضػػػعك، أربػػػ  مػػػ ات(  َجَمػػػجًلاوردت  لمػػػة ) 
 -ووردت أءًضا يف ) القبياء و ص (:

 .األًبياء َّ هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ٱُّٱ -ٔ

 .ص َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -ٕ

 (؟. َاِلِمنَ  َ اقُواْ  - َ اقُواْ وَُ لّّ   - وََ اقُواْ )اضبط مواض   / ٕٕٚٔسلاؿ ر ه 
 -املواض  اك: / ٕٕٚٔا واب ر ه 

 مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مص خص حص مس خسحس  جس مخ جخ

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ٱُّٱ -ٕ
 .الاألًف َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ

 خن حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .امعٌكبِت َّ  جه ين ىن من

  الضبط /
اشػرتؾ حػ ؼ الاػوف كبػوت ) افػاؿ والعقوردت يف ال(  ىن ) قالحأ أف  لمػة

 .الوحيجلة( واك  حص)  ابلواو(، بياما أتع يف ال  اؼ  يف اسه المورتن
  مالحظة /

 ػػػوف والػػػجلءة مػػػة  ػػػبلله، ؿ ف  واملقصػػود   ( رئابلامػػبة لمػػػورة القفػػػاؿ جػػػاء  بللػػػا ) 
 فاقتبه  لبيىت.
 (؟. َ اُلواْ لَِئة )اضبط مواض   / ٕٕٛٔسلاؿ ر ه 

 –يف المػػػور ) ال ػػػ اؼ  أربػػ  مػػػ ات(   َػػػاُلوْا لَػػػِئة وردت ) / ٕٕٛٔا ػػواب ر ػػػه 
"  َ اُلوْا لَِئة   أ الشع اء ": ) اب ملة ا قشافية وقضبطلا ( موضعافالشع اء  –ءوسف 

 -:( ؼيف ءوسف وال  ا
 مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ -ٔ



 ٕٓٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األعراف َّ  خك حك جك مق حق
ِشف َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل ٱُّٱ -ٕ  .ي
 .الشعراء َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٖ
 .الشعراء َّ ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث ُّٱ -ٗ

  الضبط /
 .صجلر  ءةوالبا ك  سياؽ ا ءةجاء يف  يف ال  اؼ الوحيجل -ٔ
الػػجلءة  بػػجلوا العجػػل ِمػػة دوف    اػػجل رجػػوع ملػػا قػػجلـ : ال ػػ اؼسػػورة معاااػا يف  -ٕ

موسػػى إلػػيله, ورأوا أيػػه  ػػجل ضػػلُّوا  ػػة  صػػجل المػػبيل, وذابػػوا  ػػة دءػػة  , 
اا رباا بَقبوؿ توبتاا,  أخجلوا يف ا   ار ابلعبودءة واالست فار, فقالوا: لئة مل ءِ 

  وءمرت با ذقوباا, لاكوقة مة ااالكن الجلءة ذابع أ مااه.
 ػػاؿ إخػػوة ءوسػػف لوالػػجلاه: لػػئة أ لػػه الػػجلفىت, ورمػػة : سػػورة ءوسػػف معاااػػا يف -ٖ

 مجا ة  وءة إ  إًذا خلاس وف, ال خا فياا, وال قف  ءُػْ َجى ماا.
 جلؿ  ـو قوح  ة احملاورة إىل التلجلءجل, فقالوا له: لئة : املوض  الوؿ مة الشع اء -ٗ

 جارة. ة د وتك لتكوقةَّ ِمَة املقتولن رمًيا ابي -  قوح -مل ت ج 
 ػػاؿ  ػػـو لػػوط: لػػئة مل تػػرتؾ   لػػوط قَػْلَياػػا  ػػة إتيػػاف  :املوضػػ  الثػػامب مػػة الشػػع اء -٘

 الجل ور وتقبي  فعله، لتكوقة مة املط ودءة مة بالد .
دوما م  الاهل لوط  ليه المالـ يف  مـو القػ  ف الكػ مي، فجػاءت  ا خ اج مالحظة /

ـ : مػػػػػ  قػػػػػوح  ليػػػػػه المػػػػػالإذف(،  يف ىف يث  ىث نث مث زث رثااػػػػػا ) 
(ُّ ِّ ّٰ.) 

ػػا َرَجػػ َ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٜٕٕٔسػػلاؿ ر ػػه  ُموَسػػى ِإىَل  َػْوِمػػِه  فَػَ َجػػ َ  - َوَلمَّ
 (؟. َ اؿَ  َ ْضَباَف َأِسًفا

 -املواض  اك: / ٜٕٕٔا واب ر ه 
 ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جهين



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٓ 

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 .األعراف َّ زب رب

 مضحط خض حض جض مص خص  حص خسمس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٕ
  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ
 .طٍ َّ خك حك

  الضبط /
( وال  اك  لى قفس  ىم( م   لمة )  خلاربط ) (  مل خل يف ال  اؼ ) -ٔ

 . ا جلة املوافقة واماورةالوزف  لى 
( واػػك سػػورة  مل خلأتػػع )  فػػاء: المػػورة الػػ  يف امسلػػا العال ػػة  كمػػيةأءًضػػا  -ٕ

( واػك سػػورة  مح)  ابلفػاء  لػيس يف امسلػا فػاء أتػع ال ػ اؼ، والمػورة الػ
 حه.

 مص خص ( وبعػػػػػجلاا يف حػػػػػػه ) حن جن  يم ىم بعػػػػػجلاا يف ال ػػػػػ اؼ ) -ٖ
(  لػى  خصمػة )  اليػاء(  بل  ىممة )  الباء(:  مض خض حض جض

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك
  مالحظة /

ٱ(:ٙفقط يف سورة الكلف ا ءة ) م ة واحجلة المن بفت (  َأَسًفاوردت  لمة ) 
فاقتبه  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهٱٱُّ
 اا.

 (؟. ِمة بَػْعجِلي )اضبط مواض   / ٖٕٓٔسلاؿ ر ه 
 -البقػػػػ ة يف المػػػور )  أربػػػ  مػػػػ ات(  ِمػػػػة بَػْعػػػجِلي وردت ) / ٖٕٓٔا ػػػواب ر ػػػه 

 -(:الصف  –ص  –ال  اؼ 
 جضحض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٔ

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض



 ٗٓٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .ابللرة َّ مق حق مف
 ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه ينجه
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 .األعراف َّ زب رب

 مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ٱُّٱ -ٖ
 .ص َّ  مح جح

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه
 .الصف َّ ُّ َّ ٍّ

  الضبط /
( خضمػة ) القػاؼ( ق بط  جع مظ حط مض  خضبعجلاا يف البق ة )  -ٔ

( قػػػػػ بط  ين ىن من ة، وبعػػػػػجلاا يف ال ػػػػػ اؼ ) قػػػػػالب  ػػػػػاؼمػػػػػ  
 ا ػػػػجلة ربػػػػط حػػػػ ؼ مػػػػة  لػػػػى  اؼ  ػػػػال  ػػػػن( مػػػػ  منمػػػػة ) العػػػػن

 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
يف سػورة ص مع وفػة ا ءػة ملػا حلػػىت سػليماف   تعػاىل ملكػا ال ءاب ػك لحػػجل  -ٕ

 مة بعجله ) واك مشلورة (.
ا ا ءة مشلورة وال  جاء فيلا أف  يمى ابة م مي بشػ  ابلاػهل أءضً  يف الصف -ٖ

 ( فاقتبلوا. أِجلدمحم مة بعجله وااا جاء بلفأ ) 
 (؟. ىل مل - ٰر ٰذ يي )اضبط مواض   / ٖٕٔٔسلاؿ ر ه 
 -املواض  اك: / ٖٕٔٔا واب ر ه 

 ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٓ٘ 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي يه ىه مه جهين
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 .األعراف َّ زب رب

 مي زي ري ٰى ين ىن نن  منزن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ -ٕ
 .طٍ َّ حئ جئ  يي ىي ني

  الضبط /
ألقػػى موسػػى ألػػواح التػػوراة  (: مي خي حي  جي يه ال ػػ اؼ )جػػاءت  ءػػة  -ٔ

 ضػػبا  لػػى  ومػػه الػػجلءة  بػػجلوا العجػػل, و ضػػًبا  لػػى أخيػػه اػػاروف, وأممػػك 
أمػك: إف القػـو اسػتجللومب  ب أس أخيه صم ه إليه,  اؿ اػاروف ممػتعطًفا:   ابػة

و جلُّومب ضعيًفا و اربوا أف ءقتلومب, فال َتم َّ ال جلاء مبا تفعػل يب, وال لعلػا 
، وحيالػػا ِتػػاة إليػػه الػػجلءة خػػالفوا أمػػ ؾ و بػػجلوا العجػػل يف  ضػػبك مػػ  القػػـو

( ليع ػػف  لبػػه  ليػػه، ومل أيت بيػػاء الاػػجلاء ااػػا  مػػا يف  ٰر ٰذاػػاروف بقولػػه ) 
قفمػػه  مػػ  شػػجلءجل واػػاروف  ليػػه المػػالـ ء ءػػجل  لػػي سػػورة حػػه وذلػػك لف ال

 أب  ب لفأ ف)جلفع  ء الاجلاء.
مػػػػػػػػػػة  العػػػػػػػػػن والفػػػػػػػػػاء( قػػػػػػػػػػ بط  ٍّ ٌّ ٰىبعػػػػػػػػػجلاا يف ال ػػػػػػػػػ اؼ )  -ٕ

 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة  لػػى مػػة ال ػػ اؼ  الفػػاءو العػػن ( مػػ  ٍّ)
 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

  ا جلة لى  فاضبطلاؼ ( ومل يفت يف ال  ا ممجاءت يف سورة حه بز دة )  -ٖ
 .بقلة الرت يىت اللف ك، ولف ال  اؼ اُشتل ت املتأخ  للموض  الز دة

 فائدة /
 -:ز د الملوادي(؟.  ىل ( ورسه ) ٰر ٰذ الف ؽ بن رسه )

 اجلما  اد موسى مػة موا ػجلة ربػه الػ  اسػت  ؽ اقت اراػا أربعػن ليلػة ، وجػجل  ومػه  ػجل 
لمام ي، ور ػه أف   تعػاىل  ػاف  ػجل أخػ ه  كفوا  لى  بادة  جل ذاهل صاعه اه ا

 -:بجللك واو ءكلمه



 ٙٓٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 َػاَؿ ُاػػْه أُواَلء َ لَػى أَبَػػ ِي َوَ ِجْلػػُع  {ٖٛ}حػػه/َوَمػا أَْ َجلَػػَك َ ػة  َػْوِمػػَك َ  ُموَسػى  )
 .( حه {ٗٛ}حه/إِلَْيَك َربِّ لِتَػْ َضى 

 أف ألقػػى إال أف موسػى  ػػجل احتػجلـ  ضػػبه حػن رأى فتاػػة  ومػػه بعيايػه فمػػا  ػاف ماػػه إال
ألواح الوصا   لى الرض واجه  لػى أخيػه اػاروف الػجلي  ػاف  ػجل افتماػه  لػى ر اءػة 

 .القـو يف  يابه، فأخجل بل)يته ورأسه وراح صم ه إليه واو  ضباف أشجل ال ضىت
وءق   لياا الق  ف الك مي تلك القصة يف أ ث  مة موض ، ولكة ما ءلفػع الا ػ  أف 

ااشػػػجلته بباوهتمػػػا لـ واحػػػجلة، جػػػاء ال سػػػه يف اػػػاروف حػػػن اسػػػتعطف أخػػػاه موسػػػى مب
 :(، حير قق أ يف حه ىل (، وجاء يف حه ) ٰر ٰذ ال  اؼ )

َأالَّ تَػتَّػػػِبَعِة أَفَػَعَصػػػْيَع أَْمػػػ ِي  {ٕٜ}حػػػه/ َػػػاَؿ َ  َاػػػاُروُف َمػػػا َماَػَعػػػَك ِإْذ رَأَءْػػػػتَػُلْه َضػػػلُّوا ) 
َـّ اَل يَفُْخػػجْل بِِلْ)يَػػِ  وَ  {ٖٜ}حػػه/ اَل ِب َْأِسػػك ِإمّبِ َخِشػػيُع أَف تَػُقػػوَؿ فَػ َّْ ػػَع  َػػاَؿ َ  ابْػػَة ُأ

 .( حه {ٜٗ}حه/بَػْنَ َبِا ِإْس َافِيَل َوملَْ تَػْ ُ ىْت  َػْويل 
 :وقق أ يف ال  اؼ

ا َرَجَ  ُموَسى ِإىَل  َػْوِمِه َ ْضػَباَف َأِسػًفا  َػاَؿ بِْئَمػَما َخَلْفُتُمػومب ِمػة بَػْعػجِلَي أََ ِجْلػُتْه )  َوَلمَّ
َـّ ِإفَّ اْلَقػْوـَ اْسَتْضػَعُفومب أَْمػَ  رَ  بُِّكػْه َوأَْلَقػى الْلػَواَح َوَأَخػجَل بِػ َْأِس َأِخيػِه صَمُػ ُُّه إِلَْيػِه  َػاَؿ ابْػَة ُأ

(  وََ ػػػػػػػاُدوْا ءَػْقتُػلُػػػػػػػوَقِا فَػػػػػػػاَل ُتْشػػػػػػػِمْع يبَ الْ ػػػػػػػجَلاء َواَل َلَْعْلػػػػػػػِا َمػػػػػػػَ  اْلَقػػػػػػػْوـِ ال َّػػػػػػػاِلِمنَ 
 .ٓ٘ٔال  اؼ:

اػػا أف يف  ثػا مػػة اختالفػات رسػه  لمػػات القػ  ف الكػػ مي معػامَب خمتبئػػة و ػجل سػبق أف بيّ 
داخل رسه الكلمات، وبّياا  جللك سب   وا جل الختالفات ال سه، مالا  ا جلة املتصل 

املػأ،  (، و ا جلة ِتػوؿ اللػف القافمػة اىل واو مثػل ) لكيال، لكك ال واملافصل مثل )
 .( املللا

فاجػػجل فيلػػا  ا ػػجلتن اجتمعتػػا معػػاً، الوىل اػػك  ا ػػجلة أمػػا اللف ػػة الػػ  رمػػة بصػػجلداا 
أمػػا ا ااػػػل   .املتصػػل واملافصػػػل، والخػػ ى اػػػك  ا ػػجلة ِتػػػوؿ اللػػف القافمػػػة اىل واو



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٓٚ 

 –أبس ار ال سه الق  مب في ة أف الجلي  تىت القػ  ف الكػ مي  ػجل أخطػأ يف أحػجل الػ مسن 
أف يف اخػتالؼ رسػه  وأمػا املتػجلب  الػوا ك فيػجلرؾ -وحاش هلل أف ءكوف يف الق  ف خطأ

الكلمة الواحجلة معح مقصػوداً، بػل وفيػه د ػة يف تفصػيل املعػامب ويف وصػف الحػجلاث 
( تفصػػػػيل  ىل،  ٰر ٰذ ءعجػػػػز  ػػػػة ا تيػػػػاف مبثللػػػػا البشػػػػ ، ففػػػػك اخػػػػتالؼ رسػػػػه )

لل)جلث ءبن لاا وصفاً ملا ج ى بن موسى وأخيه ااروف ا تضاه ورود القصة يف أ ث  
( ممػػػتعطفاً أخػػػاه موسػػػى  بػػػل أف  ىل اػػػاروف )مػػػة موضػػػ ، ففػػػك سػػػورة حػػػه  ػػػاؿ 

ءبطش به موسى، أي  بل أف أيخجل بل)يته وب أسه وإف  اف  لى وشػك الخػجل بمػا، 
وءػػجللاا  لػػى ذلػػك مػػا جػػاء يف ال سػػه مػػة وصػػل للكلمتػػن معػػاً ومػػة ِتوءػػل اللػػف اىل 
واو، لف الوصػػػل ءعػػػا القػػػ ب واخلصوصػػػية، وِتوءػػػل اللػػػف اىل واو ءعػػػا اخلصوصػػػية 

( مثاًل  ت  ابيجلءر  ػة واحػجل  مػا يف  ولػه تعػاىل  لكيال اً، ففك الوصل ذمجل )أءض
(  ػت   (، أمػا يف الفصػل فاجػجل ) لكػك ال لكيال ءكوف  ليك حػ ج خماحباً رسوله )

لكػػػك ال ءكػػػوف  لػػػى  ابيػػػجلءر  ػػػة أشػػػياء متعػػػجلدة ومافصػػػلة  مػػػا يف  ولػػػه تعػػػاىل )
ؾ، وأمػا ِتوءػل اللػف اىل واو ففػك (، أي ح ج  اػجل اػجلا وحػ ج  اػجل ذا امللمان ح ج

(، حيػر الوىل تعػػا  امػة املشػػااا يف امتمػ  والػػجلءة  املػأ ، امللػػلا مثػل الفػ ؽ بػػن )
َ اَؿ اْلَمأُ الَّجِلءَة اْسَتْكبَػُ واْ ِمة  َػْوِمِه لِلَّجِلءَة  ءلب وف يف ال أي العاـ، يف مثل  وله تعاىل )

ُلهْ  ػػة رَّبِّػػِه  َػػاُلوْا ِإ َّ مبَػػا أُْرِسػػَل بِػػِه  اْسُتْضػػِعُفوْا ِلَمػػْة  َمػػَة ِمػػاػْ أَتَػْعَلُمػػوَف أَفَّ َصػػاِيًا مُّْ َسػػٌل مِّ
(، بيامػػػا الخػػػ ى تعػػػا خاصػػػة اخلاصػػػة الػػػجلءة اػػػه أ ػػػواف  {٘ٚ}ال ػػػ اؼ/ُمْلِماُػػػوَف 

ػػَأُ  ايكػاـ وممتشػػارواه يف مثػػل  ولػػه تعػاىل  لػػى لمػػاف ملكػػة سػبأ )
َ
َ الَػػْع َ  أَءػَُّلػػا امل

تُػػػ فقػػػوؿ اػػػاروف .({ٕٖ}الامػػػل/ومب يف أَْمػػػ ِي َمػػػا ُ اػػػُع َ اِحَعػػػًة أَْمػػػ ًا َحػػػهنَّ َتْشػػػَلجُلوِف أَفػْ
( ءشا اىل مجلى اسػتعطافه موسػى لكػك ال أيخػجل بل)يتػه وال ب أسػه  مػا ءشػا ىل)

اىل سػػ  ة يف حجلءثػػػه حيػػػر ء ءػػػجل أف ءالػػػك ايػػجلءر  بػػػل أف ءػػػبطش بػػػه موسػػػى فلعلػػػه 
 .ء ج   اه



 ٛٓٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( إمػػا أباػػاء جػػّ  موسػػى إ ه مػػة  ٰر ٰذ جل جػػاء  ػػوؿ اػػاروف )أمػػا يف سػػورة ال ػػ اؼ فقػػ
ييته ورأسه أو بعجل أف ج ّه   ت  ه، لف الفصل ااا وتػ ؾ اللػف  افمػة  لػى حبيعتلػا 
ءشا اىل أف ااروف  اف ءعامب أمل ج ه مة ييته ورأسه فله ءعجل لالستعطاؼ معح بعجل 

 
ُ
  . َضػػىت ماػػه اىل االسػػتعطاؼأف مل ءػػلت   تػػه بػػل صػػار ايػػجلءر أ ػػ ب اىل  تػػاب امل

 .و  تعاىل أ لى وأ له
 ( اْلَقػػػػػْوـِ ال َّػػػػػاِلِمنَ  َواَل َلَْعْلػػػػػِا َمػػػػػ َ  ) ا ءتػػػػػناضػػػػػبط  / ٕٖٕٔسػػػػػلاؿ ر ػػػػػه 

 ؟.( امللماوف اْلَقْوـِ ال َّاِلِمنَ  َفاَل َلَْعْلِا يف  ال  اؼ، )
 -املواض  اك: / ٕٖٕٔا واب ر ه 

 ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جهين

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 .األعراف َّ زب رب

 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ٱُّٱ -ٕ
 .٢٤ – ٢٤املؤوٌِن/  َّ رث

  الضبط /
 (َواَل َلَْعْلػِا ) ابلػواوأتػع  ( ؼال  ا ) فاء: المورة ال  يف امسلا العال ة  كمية -ٔ

 ( امللماوف. مت زت)  ابلفاء أتع فاءوالمورة ال  ليس يف امسلا 
 ا ػػجلة ربػػط  لػػى  اؼ  ػػال  ػػنمالػػا مػػ   العػػن( يف ال ػػ اؼ قػػ بط  ىئأتػػع )  -ٕ

( يف  نت، فتكػػػوف ) حػػػ ؼ مػػػة املوضػػػ  املتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػة اسػػػه المػػػورة
 امللماوف.
 (؟. َ اَؿ َربِّ اْ ِفْ  يل  )اضبط مواض   / ٖٖٕٔسلاؿ ر ه 
–يف المور ) ال ػ اؼ  م  ف(  اْ ِفْ  يل َ اَؿ َربِّ  وردت ) / ٖٖٕٔا واب ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٓ 

 -(:ص 
 .األعراف َّ مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٔ
 .ص َّ  مح جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
يف ال ػػ اؼ ) يف موسػػى وأخيػػه اػػاروف  ليلمػػا المػػالـ (، ويف ص )  ػػالـ الاػػهل  -ٔ

 سليماف  ليه المالـ (.
 مب خبوبعػػػػػػػجلاا يف ص ) (  نت  مت زت رت بعػػػػػػػجلاا يف ال ػػػػػػػ اؼ ) -ٕ

 الرتتيػػػىت  ا ػػػجلة(  لػػػى  خبمػػػة )  ااػػػاء(  بػػػل  رتمػػػة )  الػػػالـ(:  هب
 مة الكلمتن. الواو، حبعا بعجل ح ؼ ااجافك
ِِِنَ  اضبط مواض  ) / ٖٕٗٔسلاؿ ر ه  ِِِنَ )  - ( َأْرَحُه ال َّا ػُ  الػ َّا  -(  َخيػْ

ُ  اْلَ اِف ِءةَ  )  ؟.( َخيػْ
ِِِنَ يف الق  ف الك مي أف ت د ) والصل  / ٖٕٗٔا واب ر ه  ( تك رت  َأْرَحُه ال َّا

 -القبياء (: – موضعافءوسف  –م ات يف المور ) ال  اؼ  أرب 
 .األعراف َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ -ٔ
 ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

ِشف َّ ىه مه جه ين  .ي
ِشف َّجخ مح جح مج حجمث هت مت ختحت  جت هب مب خب ُّٱ -ٖ  .ي
 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ -ٗ

 .األًبياء َّ  يي ىي
  الضبط /

يف شمػػػػػزة التع ءػػػػػف و أبؿ و الشمػػػػػا اشػػػػػرت ا  (ال ػػػػػ اؼ و القبيػػػػػاء  ) ال ابػػػػػ و  الوؿ -ٔ
يف اسػػػػػه  اامػػػػزاتوق بطلػػػػػا مػػػػ   شمػػػػزةوفيلػػػػا  ( يتامسيلمػػػػا جػػػػاء  بللػػػػػا ) 

 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة اسػػه  لػػى المػػورتن 



 ٓٔٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .المورة
 ( فاقتبه   لبيىت. مج)  املوضعنا يف يف سورة ءوسف  بلل -ٕ

ِِِنَ أمػػا )  ػػُ  الػػ َّا  الشمػػػا يف سػػورة امللماػػوف واػػجله سػػلل تػػػجل  اا   مػػ تن( فػػوردت  َخيػْ
 -مة المورة: الصف)ة الخاةلايما وردا يف 

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٔ
 .املؤوٌِن َّ يب ىب

 .املؤوٌِن َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ -ٕ

ُ  اْل َ أما )  يف سورة ال  اؼ ا ءة  م ة واحجلة فقط( فوردت  اِف ِءةَ َخيػْ
 خض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ  محٱُّٱ(:٘٘ٔ)

 لك خك حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض

  َّ  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك

 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى  وقضبطلا
 جن ممجاء  بللما )  الثامبوموض  ال  اؼ  الوؿيف امللماوف املوض   مالحظة /
فاء ( م  جهمة )الفاء ( يف ال  اؼ ق بط  جه هن من(: بعجلاا )  حن
 ( يف امللماوف. ىب نب مبفتكوف )  ؼال  ا

 دلسة بيانية /
َِتَك َوأَقَع  م ة ءقوؿ تعاىل ) ِْ أَْرَحُه  َاَؿ َربِّ اْ ِفْ  يل َوَلِخك َوأَْدِخْلَاا يف َر

ِِِنَ  ََِْاا َوأَقَع  ) ( و ( ال  اؼٔ٘ٔ) ال َّا ُ  اْلَ اِف ِءةَ َفاْ ِفْ  لََاا َواْر ( ٘٘ٔ) َخيػْ
 -:( كد.فاضل  المام اف ) ( فما الف ؽ؟ ال  اؼ

ة موجودة يف ايالتن يف الوىل  اؿ أرحه ال اِن ويف الثاقية خا ال اف ءة يف  الِ 
ة والثاقية م ف ة ف ذا ذ   ذقباً  ّقىت ابمل  ف ة وإذا مل ءجل   ذقبًا  ءة جعل خامتة ا ءة ِر

ة. يف ا ءة الوىل  َِتَك َوأَقَع  ) ّقىت ابلِ  ِْ  َاَؿ َربِّ اْ ِفْ  يل َوَلِخك َوأَْدِخْلَاا يف َر



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔٔ 

َِِِن ) اجلا  وؿ موسى مل ءجل   اما ذقباً فقاؿ وأقع أرحه ال احيمة  ((ٔ٘ٔأَْرَحُه ال َّا
ا َأَخجَلتْػُلُه ال َّْجَفُة َ اَؿ َربِّ َواْخَتاَر ُموَسى  َػْوَمُه َسبْ  )بياما ا ءة  ِعَن َرُجاًل لِِّميَقاتَِاا فَػَلمَّ

اَػُتَك  َي أَتُػْلِلُكَاا مبَا فَػَعَل المَُّفَلاء ِماَّا ِإْف ِاَك ِإالَّ ِفتػْ َلْو ِشْئَع أَْاَلْكتَػُله مِّة  َػْبُل َوِإ َّ
ُ  اْلَ اِف ِءَة ُتِضلُّ ِبَا َمة َتَشاء َوتَػْلجِلي َمة َتَشاء أَقَع َولِيػُّ  ََِْاا َوأَقَع َخيػْ َاا فَاْ ِفْ  لََاا َواْر

ُ  اْلَ اِف ِءةَ  ) اجلما ذ   ذقبًا  اؿ  ( (٘٘ٔ) ْة ِ َباِدي  يف  ءة ) (. َخيػْ ِإقَُّه َ اَف َف ِءٌق مِّ
َِِِن ) ُ  ال َّا ََِْاا َوأَقَع َخيػْ ( مل ءجل   ذقباً  مللماوف( آٜٔءَػُقوُلوَف رَبػََّاا  َماَّا َفاْ ِفْ  لََاا َواْر

ف ءة وإذا مل إذف  موماً اجلا خط  اـ يف ذ   ااتن الفاصلتن إذا ذ   ذقبًا ذ   ال ا
 ءجل    اؿ ال اِن.

 (؟. الَّجِلءَة َ ِمُلوْا المَّيَِّئاتِ  )اضبط مواض   / ٖٕ٘ٔسلاؿ ر ه 
ال  اؼ يف المور ) م  ف(  الَّجِلءَة َ ِمُلوْا المَّيَِّئاتِ  وردت ) / ٖٕ٘ٔا واب ر ه 

 -(:القص  –
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ حئ  جئ يي
 خن حن جن  مم خم حم جم هلمل خل حل جل مك لك ٱُّٱ -ٕ

 .املصص َّ  جي ٰه مه جه هن من
  الضبط /

 . ا جلة الز دة للمورة الحوؿ لى  قضبطلاو (  رن ) الواوبز دة  يف ال  اؼ
ال ػػ اؼ،   ( ة بَػْعػػجِلَاا َو َماُػػواْ ُ َّ َ بُػػواْ ِمػػ مواضػػ  )اضػػبط  / ٖٕٙٔسػػلاؿ ر ػػه 

 ؟.الا)ل ( ُ َّ َ بُوْا ِمة بَػْعجِل َذِلَك َوَأْصَلُ)واْ  )
 -املواض  اك: / ٖٕٙٔا واب ر ه 

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ حئ  جئ يي



 ٕٔٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ  يه ىه مه جه ين ىن

  الضبط /
  يمبيامػا يف الا)ػل )(  ىي ني ) فورد فيلا الحوؿ ورةالماك  ال  اؼ سورة -ٔ

 (.حن جن
 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  قضبطلا( يف الا)ل و  خمأتع بز دة )  -ٕ
يف الق  ف بجله الصي ة فاقتبه له، وأءضػا يف أخػ  صػف)ة  الوحيجلة(  حم جم)  -ٖ

 مة المورة ومة ا زء ال اب   ش .
 ا ػجلة ربػط حػ ؼ  لػى  ل)ػالا حاءمالا م   اياء( يف الا)ل: ق بط  خن)  -ٗ

( أتػع  ري، و ليػه فػ ف ) مة املوض  املتشابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه المػورة
 يف ال  اؼ.

 ( تطابقع يف ختاـ ا ءتن. ىه مه جه ين ىن من)   -٘
واو املوض    لر موض ( وردت يف  ِإفَّ رَبََّك ِمة بَػْعجِلَاا َلَ ُفوٌر رَِّحيهٌ )  مالحظة /

 خس حس جس مخ  جخ مح جح ٱُّٱٱ(:ٓٔٔ) مة سورة الا)ل ا ءة الوؿ
 .َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس

 ؟.يف الق  ف الك مي ( َسْبِعنَ  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٕٚٔسلاؿ ر ه 
 -(:التوبة  –يف المور ) ال  اؼ  م  ف(  َسْبِعنَ  وردت ) / ٖٕٚٔا واب ر ه 

 جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -ٔ
 حقمف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض
 جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 .األعراف َّ  مه جه هن من خنحن
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٔ 

 يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جه ينىن من
 .اتلِبة َّ ٰر ٰذ

  الضبط /
مػػػػػػة  الػػػػػػ اء: ( جنوبعػػػػػػجلاا يف التوبػػػػػػة ) (  خس حس بعػػػػػػجلاا يف ال ػػػػػػ اؼ ) -ٔ

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  جنمة )  امليه(  بل حس)
 ا جلة ربط ح ؼ مة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه   لى قضبطلماوأءًضا  -ٕ

مػػة التػػاء امل بوحػػة اؼ، وقػػ بط   ال ػػراء ( مػػ   حسمػػة )  الػػ اء: قػػ بط المػػورة
 .ةمة التوبالتاء امل بوحة ( م  جن)
  مالحظة /

ػػا)  ػػػاأتػػػع فيلػػا )  الوحيػػػجلة(  َأَخػػػجَلتْػُلُه ال َّْجَفػػةُ  فَػَلمَّ ( مػػػة سػػػورة ٘٘ٔ( يف ا ءػػة ) فَػَلمَّ
 جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱؼ: ال ػػػػػػػػػػػػػػػ ا

 خك حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض
 َّ  مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك

واػػك  مػػا وردت يف  بػػالث مػػ ات( واػػك  ال َّْجَفػػةُ  َفَأَخػػجَلتْػُلهُ ويف اب ػػك املواضػػ  أتػػع ) 
 مة الكتاب. ال اب ( ا زء ٕٙٔٓالملاؿ )

 (؟. ِشْئعَ  َلوْ  )اضبط مواض   / ٖٕٛٔسلاؿ ر ه 
 –ال ػػػػػػ اؼ يف المػػػػػػور ) مػػػػػػ  ف(  لَػػػػػػْو ِشػػػػػػْئعَ  وردت ) / ٖٕٛٔا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 

 -(:الكلف
 جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -ٔ

 حقمف خف  حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض
 جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 .األعراف َّ  مه جه هن من خنحن
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -ٕ



 ٗٔٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 زت رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 .لكُفا َّ ىت نت مت

  الضبط /
 زتوبعػػػػػجلاا يف الكلػػػػػف )  ( مع جع مظ حط بعػػػػػجلاا يف ال ػػػػػ اؼ )

 ا جلة الرتتيىت (  لى  زتمة )  الالـ(  بل  حطمة )  اامزة(:  نت مت
 .ااجافك

أَفَػتُػْلِلُكاَػا  ) ( أَتُػْلِلُكاَػا مبَػا فَػَعػَل المُّػَفَلاء ) اضبط ا ءتن / ٜٖٕٔسلاؿ ر ه 
 ؟.ال  اؼ( يف  مبَا فَػَعَل اْلُمْبِطُلوفَ 
 -املواض  اك: / ٜٖٕٔا واب ر ه 

 خض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -ٔ
 حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض
 من خنحن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك
 .األعراف َّ  مه جه هن

 اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت ُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ ىك مك  لك

  الضبط /
 قضػػػػبطلاو  لفػػػػاءا( بػػػػز دة  يق)  الثػػػػامبويف (  مغ ) الوؿاملوضػػػػ  يف  -ٔ

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى 
 املػيه(  بػل  خفمة )  المن: ( مك)  الثامب( ويف  خف)  الوؿيف  -ٕ

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  مكمة ) 
( خف( فأتع فيلا  لمػة ) جس - جخ)  المن دار ح ؼ الوىليف ا ءة  -ٖ

مل ءػػ د فيلػػا  لثاقيػػةا، والحػػأ ا ءػػة  ا ػػجلة املوافقػػة وامػػاورةوق بطلمػا معػػا  لػػى 
 (. مكمطلقا فأتع )  المنح ؼ 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔ٘ 

 (؟. أَقَع َولِيػَُّاا )اضبط مواض   / ٕٓٗٔسلاؿ ر ه 
 -(:سبا –ال  اؼ يف المور ) م  ف(  أَقَع َولِيػَُّاا وردت ) / ٕٓٗٔا واب ر ه 

 خض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -ٔ
 حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض
 من حنخن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك
 .األعراف َّ  مه جه هن

 ىي مي خيحي جي  يه ىه جهمه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٕ
 .شبأ َّ ٰذ يي

  الضبط /
مػػة  الفػػاء(:  جه ينوبعػػجلاا يف سػػبأ ) (  حن جن مم بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ )

 الفػػاء، أءًضػػا قػػ بط  ا ػػجلة الرتتيػػىت ااجػػافك لػػى  ( جه ينمػػة )  املػػيه(  بػػل مم)
 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة لػػى   ؼا  مػػة ال ػػ الػػ اءو  الفػػاء( مػػ   مممػػة  لمػػة )  الػػ اءو 

 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
قْػَيا )اضبط مواض   / ٕٔٗٔسلاؿ ر ه   (؟. يف َاجِلِه الجلُّ
قْػَيا وردت ) / ٕٔٗٔا واب ر ه  يف المور ) ال ػ اؼ  مخس م ات(  يف َاجِلِه الجلُّ

ود  ػػ ؼ اػػ: ) اب ملػػة ا قشػػافية وقضػػبطلا (الزمػػ   –القصػػ   –الا)ػػل  –اػػود  –
 -:(  صة رمل الزم 

 من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يهىه مه جه ين ىن
 .األعراف َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

 خض حض  جض خصمص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  مث  ٱُّٱ -ٕ
ِد َّ مظ حط مض َ. 

 ام يل  ىل مل يك ىكمك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث ٱُّٱ -ٖ



 ٙٔٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .انلدل َّ زي  ري ٰى ين ىننن من زن ممرن
 .املصص َّخصمسحص خس حس جس جخمخ مح جح مج حجٱُّٱ -ٗ
  حيخي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن  مم خم حم ٱُّٱ -٘

 .الزمر َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي
  الضبط /

قْػَيا " ): اب ملة ا قشافية وقضبطلاوالا)ل والزم  بعجلاا يف ال  اؼ  -ٔ  يف َاجِلِه الجلُّ
مػػػػة  لمػػػػػة  امل بوحػػػػة التػػػػاء، واقتبػػػػه اىل ح  ػػػػة ("   فلػػػػا رمػػػػل الزمػػػػ   َحَمػػػػَاة

املواضػػ  ) الا)ػػل والزمػػ  ( يف ال ػػ اؼ فقػػط واب ػػك  قصػػىت تاػػوءة( خم)
فاجعللػػا  املوضػػعن( يف  جه هن( وجػػاء  بللػػا )  مم)  ضػػه تاػػوءة

 (. مملكملة )  تاوءة الضه المة لك  لى 
(: و ػػػػجل بػػػػػجلأت  لتػػػػا االءيتػػػػػن  حس جس جخمخيف اػػػػود والقصػػػػ  بعػػػػػجلاا )  -ٕ

 .اب تْػَباع
(،  خص حص مس خس حسيف اػػػود جػػػاءت يف سػػػياؽ  صػػػة  ػػػاد وجػػػاء بعػػػجلاا )  -ٖ

(: مسحص خسياؽ  صػػػة ف  ػػػػوف و ومػػػػه ) بيامػػػا يف القصػػػػ  يف سػػػػ
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  خسمة )  اااء(  بل  حسمة )  اامزة
 (؟. ُ لَّ َشْكءٍ  عَ َوِسعْ  - َوِسَععْ  )اضبط مواض   / ٕٕٗٔسلاؿ ر ه 
 -فقط: م ة واحجلة ل واحجلة مة اجله الصي  وردت  / ٕٕٗٔا واب ر ه 

 من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٰذ يي ميىي خي حي  جي يهىه مه جه ين ىن
 .األعراف َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ٱُّٱ -ٕ
 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حسجس مخ
 .اغفر َّ مغ  جغ مع جع مظ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔٚ 

  الضبط /
ػة بللػا  ، سػػا اة  ءو  مفتوحػةبعػػن (  حيفأتػع ) (  جي يف ال ػػ اؼ ) الِ 

ػػػةبيامػػػا يف  ػػػاف  جػػػاءت   ء و  سػػػا اةبعػػػن (  مس( بعػػػجلاا فأتػػػع )  مص)  الِ 
 .مفتوحة

( دافما مقرتقة  بللا ذ امة الصالة  ما ورد يف  َوءُػْلُتوَف الزََّ اةَ وردت )  /مالحظة 
 ىل ملٱُّٱ(: ٙ٘ٔ، إال يف موض  ال  اؼ ا ءة )الثالر ا زء( ٖٙٗٔالملاؿ )
 يهىه مه جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي
 لا. فاقتبه.مل تقرتف اب امة الصالة  بل َّ ّٰ ِّ ُّ

ال ػػ اؼ،  ( َوالَّػجِلءَة ُاػػه ِِبَ تِاَػا ءُػْلِماُػوفَ  )  ءتػػػنااضػػبط  / ٖٕٗٔسػلاؿ ر ػه 
 ؟.( امللماوف َوالَّجِلءَة ُاه ِِبَ ِت َربِِّْه ءُػْلِمُاوفَ  )

 -املواض  اك: / ٖٕٗٔا واب ر ه 
 من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يهىه مه جه ين ىن
 .األعراف َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

 خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل ٱُّٱ -ٕ
 .٧٢-٧٣ – ٧٥املؤوٌِن/  َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من

  الضبط /
 (  مي خي حي  جي يهىه مه جه ين ىن من يف ال ػػػػػػ اؼ )  بللػػػػػػا -ٔ

 ( يف ختاـ ا ءة. ُّ( فااسبلا أف يفت )  جي - ىنأتع  لم  )
 ( حي جي ٰه مه جه ( وبعػػجلاا ) جم هل مل خل بللػػا يف امللماػػوف )  -ٕ

 ( مااسبا لمياؽ ا ءة. حن( فأتع )  خن فمبقتلا )
 فائدة / 



 ٛٔٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .( ومل ءقل فمأ طيلا، أتعله مل  اؿ ذلك؟ َفَمَأْ تُػبُػَلا )تعاىل  اؿ 
لف الكتابة  يجٌل للعطاء احملقق حصوله املتججلد م ة بعجل م ة. فالجلي ء ءجل ِتقيق 
 طاء ءتججلد يف املمتقبل ءكتىت به يف ص)يفة ليصوقه  ة الاك اف وءصوقه مة 

لاقصاف وال جوع. وتممى الكتابة  لجلًا و  ال طملف  لجله سب)اقه وتعاىل. ولو  ا
إالَّ أَف َتُكوَف ِلَارًَة َحاِض ًَة تجُِلءُ وقَػَلا   اف العطاء مل ة واحجلة مل ضمتو للكتابة  قوله )

َاُكْه فَػَلْيَس َ َلْيُكْه ُجَااٌح َأالَّ َتْكتُػُبوَاا   (. ( البق ةٕٕٛ)بَػيػْ
 (؟. الَّجِلءَة ءَػتَِّبُعوفَ  )اضبط مواض   / ٕٗٗٔسلاؿ ر ه 

 -الامػػػػػاء يف المػػػػور )  مػػػػ  ف(  الَّػػػػجِلءَة ءَػتَِّبُعػػػػػوفَ  وردت ) / ٕٗٗٔا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -ال  اؼ (:

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .امنصاء َّ من خن حن

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٕ
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكلك  اك
 .األعراف َّ ٰى ين ىن نن من زن

  الضبط /
(   ءبػة يف ال سػه مػة  ىممػة )  الشػن: ( ىم ) الاماءبعجلاا يف 

 مئوبعػجلاا يف ال ػ اؼ ) ، ا جلة مقاربة ايػ وؼ يف ال سػهاء  لى مالا سن
 ا ػػػجلة ربػػػط  لػػػى اؼ   ال ػػػ راء( مػػػ   مئمػػػة )  الػػػ اء: قػػػ بط (ىئ نئ

 .مورةح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه ال
 فائدة /
كَّ ) ) ( لو وصفع رجاًل أبقه أمك  (ٚ٘ٔالَّجِلءَة ءَػتَِّبُعوَف ال َُّسوَؿ الاَّهلَّ اُلمِّ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٔ 

لكاف ذلك ققصًا فيه لكة   يف ق مه البلي  و   قه البجلء  جعل مة اجله 
الصفة  مااًل وز دة تش ءف لشخ  قبّيه الك مي  ليه الصالة والمالـ. فأءة 

 .ش ءف يف صفة المّية؟وجه الكماؿ والت
إ له أف   أراد بجللك إمتاـ ا  جاز العلمك والعقلك الجلي أءجل به قبيه فجعل 
المية وصفًا ذاتيًا له لتكوف بجللك  ءة  لى أف ما حصل له إسما او مة فيوضات 

   اه وصف ققصاف.إاية. وبجللك  اقع المية وصف  ماؿ فيه م  أيا يف
يلِ  ) ة وردت ه م   / ٕ٘ٗٔسلاؿ ر ه   (؟. يف التػَّْوَراِة َواِ ذمِْ

يػػلِ  وردت ) / ٕ٘ٗٔا ػػواب ر ػػه  ػػْورَاِة َواِ ذمِْ يف المػػور ) ال ػػ اؼ  مػػ  ف(  يف التػَّ
 -(:التوبة  –
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٔ

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكلك  اك
 .األعراف َّ ٰى ين ىن نن من زن

 مسخس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٕ
 مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص
  خك حكجك مق حق مف خف جفحف  مغ جغ
 .اتلِبة َّ  خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك

  الضبط /
( واػػػػجله  جف مػػػػا تالح ػػػػوف أقػػػػه زءػػػػجلت يف سػػػػورة التوبػػػػة بعػػػػجلاا  لمػػػػة ) 

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  قضبطلا



 ٕٓٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(  ا مقرتقة بكلمة  اةِ يف التػَّْورَ يف ياءة سورة الفت  وردت فقط )  مالحظة /
يلِ )  من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ(: َواِ ذمِْ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه ين ىن

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت متزت رت يب ىب نب

 فاقتبه اا. ،٦٢امفتح/  َّ  يف ىف يث

 (؟. اَلْ اَلؿُ  – اَلْ اَلؿَ  )اضبط مواض   / ٕٙٗٔسلاؿ ر ه 
يف المػور ) ال ػ اؼ  مػ  ف الػالـ بفػت  ( اَلْ اَلؿَ  وردت ) / ٕٙٗٔر ه  ا واب

 الػػز دة  ا ػػجلة لػػى  وقضػػبطلا(  اَلْ ػػاَلؿَ و يف ال ػػ اؼ )  الػػواووأتػػع بػػز دة  (سػػبأ  –
 -:الحوؿ للمورة

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك لكمك  اك
 .األعراف َّ ٰى ين ىن نن من زن

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ُّٱ -ٕ
 رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 .شبأ َّ زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
  الضبط /

 ىب نب مبوبعػػػػػػجلاا يف سػػػػػػبأ ) (  لك  اك يق بعػػػػػػجلاا يف ال ػػػػػػ اؼ )
 .ااجافك الرتتيىت  ا جلة(  لى  مبمة )  الفاء(  بل  يقمة )  اامزة(:  يب
 - اف  (: –فوردت أءًضا م تن يف المور ) ال  جل  الالـ بضه(  اَلْ اَلؿُ وأما ) 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٔ 

 حط مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -ٔ

 حكجك مق حق خفمف حف  جف مغ جغمع جع مظ

 .الرعد َّ  جل مك لك خك

 .اغفر َّ  من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٕ

  مالحظة /
 ( فاقتبه   لبيىت. مم امأتع )  املوضعنبعجلاا يف 

 ؟.( الَِّ  َ اَقعْ  )اضبط مواض   / ٕٚٗٔسلاؿ ر ه 
يف المػػور ) ال ػػ اؼ  بػػالث مػػ ات(  الَّػػِ  َ اقَػػعْ  وردت ) / ٕٚٗٔا ػػواب ر ػػه 

 -(:القبياء  – موضعاف
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ -ٔ

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكلك  اك
 .األعراف َّ ٰى ين ىن نن من زن

 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٕ
 حصمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث

 .األعراف َّ مض خض حض جض مص خص
 ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٖ

 .األًبياء َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
  الضبط /
(، بيامػػػا يف  مي ) والقبيػػػاء أتػػػع  لمػػػة ال ػػػ اؼمػػػة  الثػػػامباملوضػػػ  يف   بللػػػا

 (. ىقاملوض  الوؿ جاء  بللا  لمة ) 



 ٕٕٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َفالَّجِلءَة  َمُاواْ  )اضبط مواض   / ٕٛٗٔسلاؿ ر ه 
–يف المور ) ال ػ اؼ  أرب  م ات(  َفالَّجِلءَة  َمُاواْ  وردت ) / ٕٛٗٔا واب ر ه 

" يف ايػو  َفالَّػجِلءَة  َماُػواْ  ": ) ا قشػافية اب ملػة وقضػبطلا (ايجلءجل  – موضعافايو 
 -:(   فوا ايجلءجل

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكلك  اك
 .األعراف َّ ٰى ين ىن نن من زن

 .احلج َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ُّٱ -ٕ
 جن يم ىم  مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 .احلج َّ من خن حن
 من زن رن ممام يل  ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -ٗ

 .احلديد َّ  ري ٰى ين ىن نن
  الضبط /

(  ىل مػة ) ال اءو  العنق بط (  يل ىل مل بعجلاا يف ال  اؼ ) -ٔ
ملوضػ  املتشػابه مػ   ا جلة ربط ح ؼ مػة ا لى اؼ    مة ال ال اءو  العنم  

 .ح ؼ مة اسه المورة
(  زب رب(: بعػػجلاا يف الوؿ )  يئ ىئبعػجلاا يف موضػػعك ايػو )  -ٕ

بعػجل : ) ابلصػورة الجلاايػة وقضػبطلا(  خن حن جنوبعجلاا يف الثامب ) 
 (.امل ف ة اه جاات الاعيه 

المػػابقة  الثالبػػة املواضػػ ( وبضػػبط  ٰى ين ىن نن منوبعػػجلاا يف ايجلءػػجل )  -ٖ
 ُءضبط اجلا املوض .



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٔ 

 (؟. َوتُػَعّزُِروهُ  - َوَ زَُّروهُ  )اضبط مواض   / ٜٕٗٔؿ ر ه سلا
 -املواض  اك: / ٜٕٗٔا واب ر ه 

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ -ٔ
 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث
  ام يل ىل مل يك ىك مكلك  اك يق
 .األعراف َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 .امفتح َّحطمظ مض خض حضجض مص خص حص مس ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 : قػ بط تيف الفػالتاء ( بز دة  مصويف الفت  ) (  ىل يف ال  اؼ )
 ا ػجلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه  لػى   تالف ء ( م   مصمة ) التاء 

 الػز دة  ا ػجلة   لػى تيف الفػ التاءز دة  قضبط، وأءًضا م  ح ؼ مة اسه المورة
 املتأخ . للموض 

 (؟. الاُّوَر الَّجِليَ  )اضبط مواض   / ٕٓ٘ٔسلاؿ ر ه 
 –يف المػػػػور ) ال ػػػػػ اؼ  مػػػػ  ف(  الاُّػػػػوَر الَّػػػػجِليَ  وردت ) / ٕٓ٘ٔر ػػػػه ا ػػػػواب 

 -(:الت ابة 
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ -ٔ

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث
  ام يل ىل مل يك ىك مكلك  اك يق
 .األعراف َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 .اتلغابي َّ جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص ٱُّٱ -ٕ



 ٕٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
 املتأخ . للموض  الز دة  ا جلة لى  وقضبطلا(  خض ) والوايف الت ابة بز دة  -ٔ
للمػػػتكله  باػػػوف الع مػػػة(  حط( ويف الت ػػػابة )  من زنبعػػػجلاا يف ال ػػػ اؼ )  -ٕ

 الػػػز دة  ا ػػػجلة لػػػى  وقضػػػبطلا( زن( أح فلػػػا أ ثػػػ  مػػػة )  حطفاقتبػػػه أف ) 
 املتأخ . للموض 
ػػة رَّبِّ اْلَعػػاَلمِ  مواضػػ  )اضػػبط  / ٕٔ٘ٔسػػلاؿ ر ػػه   - ِإمّبِ  – نَ ِإمّبِ َرُسػػوٌؿ مِّ

 (؟. ِإمّبِ َرُسوُؿ َربِّ اْلَعاَلِمنَ  - َرُسوُؿ اّللِّ  َأمّبِ 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٔ٘ٔا واب ر ه 

 .األعراف َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ -ٔ
 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱ -ٕ

 جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب
 .األعراف َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ

 حضخض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٖ
 .الصف َّمفحق خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه
 .الصف َّ ُّ َّ ٍّ

 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع ٱُّٱ -٘
 .الزخرف َّ لك خك

  الضبط /
 لػػػى  وقضػػػبطلا( لك خك حك جك مقيف ال ػػػ اؼ ) أتػػػع أبحػػػوؿ صػػػي ة -ٔ

 (.خك حك  جك مقالزخ ؼ )، بياما يف  ا جلة الز دة للمورة الحوؿ
 .مكمورة(  ني)  شمزة(  يي ىي نيال  اؼ والصف )   مبيف  -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ٘ 

واػػك  مفتوحػػة(  خص)  شمػػزة(  جض مص خصيف املوضػػ  الوؿ مػػة سػػورة الصػػف )  -ٖ
 واب ك املواض  أتع مكمورة. مفتوحة شمزهتايف الق  ف  الوحيجلة

 ( جئ( جػػػػػػاء بعػػػػػػجلاا يف  لمػػػػػػة )  َرُسػػػػػػوُؿ اّللِّ  َأمّبِ  - ِإمّبِ  ػػػػػػل مواضػػػػػػ  )  -ٗ
 فاجعللا  المة لك.

 (؟. َلُه ُمْلُك المََّماَواِت َواَلْرضِ  ) أءة وردت / ٕٕ٘ٔسلاؿ ر ه 
ػػػَماَواِت َواَلْرضِ  وردت ) / ٕٕ٘ٔا ػػػواب ر ػػػه  يف   شػػػ  مػػػ ات(  لَػػػُه ُمْلػػػُك المَّ

 –الزخػػػػ ؼ  –الزمػػػػ   –الف  ػػػػاف  –التوبػػػػة  –ال ػػػػ اؼ  -املافػػػػجلة  –البقػػػػ ة المػػػػور ) 
 -(:وج ال   – موضعافايجلءجل 

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٔ
 .ابللرة َّ يئ ىئ نئ مئ

 ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٕ
 .املائدة َّ مك لك اك يق ىق يف  ىفيث

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٱُّٱ -ٖ
 جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب حبخب
 .األعراف َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ

 جت  هب مب خب حبجب هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱ -ٗ
 .ةاتلِب َّ حج مث هت مت خت حت

 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ -٘
 .امفركان َّ  خف حف جف مغ جغ

 ين  ىن مننن زن رن مم اميل ىل مل يك ٱُّٱ -ٙ
 .الزمر َّ ري ٰى

 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٚ
 .الزخرف َّ مس  خس



 ٕٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .احلديد َّ  حق مف خف حف جف مغ جغمع جع حطمظ مض  خض حض ٱُّٱ -ٛ
 .احلديد َّ مت  زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ٱُّٱ -ٜ

 .امربوج َّ ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت ٱُّٱ -ٓٔ
ـْ )  وحيجلة جاءت صويف سورة  مالحظة /  -(:َاُه َأ
 .َّ  جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت  خت حت ٹٱٹٱُّٱ

  الضبط /
ػػػػَماَواِت َواْلَْرضِ وردت اػػػػجله ا ءػػػػة )  -ٔ فقػػػػط يف  صػػػػجلر  ءػػػػة( أتػػػػع  لَػػػػُه ُمْلػػػػُك المَّ

 .سياؽ ا ءة، والبا ك يف ايجلءجل
" و ػ ؼ ُزمػ  التػافبن  َواْلَْرضِ  َلُه ُمْلُك المََّماَواتِ  بق ة املافجلة ملة ": )  قضبطلا -ٕ

،  الزمػ (  ُزمػ ، ) ال ػ اؼ( سػورة   ػ ؼ(، ومعح )  الف  اف وَزْخ فوا ب ج ايجلءجل
 .ال وج(  ب ج، ) الزخ ؼ(  وَزْخ فوا) ، التوبة(  التافبن) 

ـْ بلفػأ )  وحيػػجلةجػاءت  صيف سػورة   -ٖ اَػُلَمػا ( وبػز دة ) َاُػػه َأ ـْ ( بعػػجل ) َوَمػػا بَػيػْ َأ
اَػُلَما أءضا جاءت )  الزخ ؼ(، ويف سورة مُّْلُك المََّماَواِت َواْلَْرِض  هاَُ   (.َوَما بَػيػْ

ػػػػَماَواِت َواَلْرِض الصػػػل يف اػػػجله اايئػػػػة )  -ٗ َوَمػػػػا )   ػػػػكء  لمػػػة(  ػػػجلـ ُمْلػػػُك المَّ
اَػُلَمػػػػا  (  ٓٔ( و ص )  ٛٔ – ٚٔ)  املافػػػػجلةمواضػػػػ  يف  أربعػػػػة( معلػػػػا إال يف بَػيػْ
 (. ٘ٛ)  والزخ ؼ

 (؟. ال ِإَلَه ِإالَّ ُاَو ضُمِْيك َوظُمِيعُ  )  ه م ة وردت / ٖٕ٘ٔلاؿ ر ه س
لمػػػػور يف ا مػػػػ  ف(  ال إِلَػػػػَه ِإالَّ ُاػػػػَو ضُمْيِػػػػك َوظُمِيػػػػعُ  وردت ) / ٖٕ٘ٔا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -(:الجلخاف –ال  اؼ )
 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٱُّٱ -ٔ

 جخ مح جح مج حج مث  متهت خت حت جت هب مب خبحب



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٚ 

 .عرافاأل َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ
 .ادلخان َّ ىف يث ىث نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت ُّٱ -ٕ

، صجلر  ءة، بياما يف الجلخاف أتع سياؽ ا ءةيف ال  اؼ وردت يف  / مالحظة
(  مثمة  لمة )  الفاء( ق بط  مج حج مثفاقتبه، وبعجلاا يف ال  اؼ ) 

 ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه  لى  ؼال  ا فاءم  
 .المورة

 (؟. ِمة  َػْوـِ ُموَسى )اضبط مواض   / ٕٗ٘ٔ سلاؿ ر ه
 –يف المػػور ) ال ػػ اؼ  مػػ  ف(  ِمػػة  َػػػْوـِ ُموَسػػى وردت ) / ٕٗ٘ٔا ػػواب ر ػػه 

( وقضػػػبطلا  لػػػى  ا ػػػجلة الػػػز دة للمػػػورة  مصيف ال ػػػ اؼ )  الػػػواوبػػػز دة  (القصػػػ  
 -:سياؽ ا ءة، بياما يف القص  جاءت يف صجلر  ءةالحوؿ وأتع 

 .األعراف َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ -ٔ
 مت خت حت جت هب خبمب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -ٕ

 جض مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
 .املصص َّ خض  حض

  الضبط /
(: خب  حبوبعجلاا يف القصػ  )(  حط مض خض بعجلاا يف ال  اؼ )

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  حبمة )  الفاء(  بل  خضمة )  اامزة
 فائدة /

 ؟. موسى  ليه المالـاىل  اروفمل قمىت   تعاىل 
  ػػاروف( ( ملَ قمػػىت   تعػػاىل ٙٚ) َ ػػاَف ِمػػة  َػػػْوـِ ُموَسػػى فَػبَػ َػػى َ لَػػْيِلهْ    َػػاُروفَ ِإفَّ ) 

 ػػػاف مػػػػة بػػػػا ( ومل ءقػػػػل "   َ ػػػػاَف ِمػػػػة  َػػػػْوـِ ُموَسػػػػىإىل موسػػػى  ليػػػػه المػػػػالـ فقػػػاؿ )  
َ ػاَف ِمػة   ه )"؟  جَلؿ البياف ا اك  ػة القػوؿ "  ػاف مػة بػا إسػ افيل" إىل  ولػإس افيل

إتصػػااًل خاصػػاً مبوسػػى. فقػػجل  ػػاؿ ابػػة  بػػاس  ػػة  لقػػاروف( إظمػػاًء إىل أف  َػػػْوـِ ُموَسػػى 



 ٕٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

: إقه ابة  ه موسى  ليه المالـ. اجلا مة جاقىت، ومة جاقىت  خ  ف ف إضافة  اروف
با ػه. إىل موسى فيه إشػارة إىل أقػه  ػاف مػة  ومػه   اققلػىت فصػار  ػجلواً لػه ولت  اروف

 أم  ف  وف. فأم ه أ  ب مة 
 (؟. مٌَّة ءَػْلجُلوَف اِبيَْقِّ َوِبِه ءَػْعجِلُلوفَ أُ  )اضبط مواض   / ٕ٘٘ٔسلاؿ ر ه 
 الشمػا يف  مػ  ف(  مٌَّة ءَػْلجُلوَف اِبْيَػقِّ َوبِػِه ءَػْعػجِلُلوفَ أُ  وردت ) / ٕ٘٘ٔا واب ر ه 
 -:سورة ال  اؼ

 .األعراف َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
، للموضػػػػ  املتػػػػأخ  والػػػػز دة(  ىت)  الثػػػػامبويف (  مص )  بللػػػػا الوؿاملوضػػػػ  يف 
 يف اخللق أمجعن. الثامبيف  ـو موسى، واملوض   الوؿاملوض  

 - أدَُمًػػػا ابْػاَػػػػَ ْ َ ْشػػػ ََة َأْسػػػَباحًا َوَ طَّْعاَػػػاُاهُ  )اضػػػبط مواضػػػ   / ٕٙ٘ٔسػػػلاؿ ر ػػػه 
 ؟.يف سورة ال  اؼ ( أدَُمًا ْرضِ يف الَ  َوَ طَّْعَااُاهْ 

 -املواض  اك: / ٕٙ٘ٔا واب ر ه 
 جن يم  ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جهين ىن من خن حن
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي
 يب ىب نب  مب زبرب يئ ىئ نئ مئ زئرئ
 .األعراف َّ مت زت رت

 ىي نيمي زي ري ٰى  ين ننىن من زن رن ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مئ خئ حئ جئ  يي

  الضبط /
(: واػػػػػػا ف  من زن)  الثػػػػػػامبويف  ( يل ىل مل ) الوؿاملوضػػػػػػ  يف  -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٔ 

 ابباػػ   شػػ  سػػبطًاخاصػػة  الوىلا ءتػػاف ق تبلػػا  مػػا المػػلاؿ المػػابق: فا ءػػة 
  ففك حق مجي  اليلود. الثاقيةمة اليلود، أما 

 الثػػامب( وبعػػجلاا يف  يل ىل مل)  الوؿ( يف املوضػػ   خلبعػػجل )  -ٕ
  ا ػػجلة(  لػػى  من زنمػػة )  الفػاء(  بػػل  ملمػػة )  اامػزة(: من زن)
 .ااجافك لرتتيىتا

اَػا /  )اضػبط مواضػ   / ٕٚ٘ٔسلاؿ ر ػه  اَػاَوَأْوَحيػْ اَػا/   َأْوَحيػْ َاا   َفَأْوَحيػْ / َ َضػيػْ
 (؟. ِإىَل ُموَسى

 -املواض   ما ءلك: / ٕٚ٘ٔا واب ر ه 
 .األعراف َّ خك حك  جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ -ٔ
 جن يم  ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ىي مي خيحي جي يه ىه مه  جهين ىن من خن حن
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي
 يب ىب نب  مب زبرب يئ ىئ نئ مئ زئرئ
 .األعراف َّ مت زت رت

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٱُّٱ -ٖ
 .يِنس َّ حض جض مص خصحص مس

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 .طٍ َّ ىه مه جه ين

 .الشعراء َّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -٘
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٙ

 .الشعراء َّ  َّ ٍّ
 .املصص َّ من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٚ

  الضبط /
اَػػاوردت )  -ٔ و  ٚٔٔ ال ػػ اؼ( مػػ ات يف المػػور )  ٗ)  أربػػ ( ِإىَل ُموَسػػى  َوَأْوَحيػْ



 ٖٓٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

اَػا "  ػ أ ءػوقس)  وقضػبطلا(  املوضػ  الوؿ الشع اء – ءوقس – ٓٙٔ  َوَأْوَحيػْ
(، مل ءتشابه ما جاء بعجلاا يف  ل املواض ،  فع فوا لى الشع اء  " ِإىَل ُموَسى

( برتتيػىت  أَْف َأْسػِ  ِبِعبَػاِدي - َوَأِخيهِ  – ِإِذ اْسَتْمَقاُه  َػْوُمهُ  – أَْف أَْلِق َ َصاؾَ ) 
 مواضعلا.

َاا) ابلفاء بجلأ  الشع اء موض  -ٕ ( اْلَبْ)َ  َفاقَفَلَق )  الشع اءويف  ابلواو( وليس  َفَأْوَحيػْ
َاا)  فاءق بط  فػاعله  ،وافقػة وامػاورة ا ػجلة امل لى  ( َفاقَفَلقَ )  فاء( م   َفَأْوَحيػْ

 .ابلفاءفقط  املوض  الثامبالشع اء ايا يف 
اَػػػا جػػػاءت )  -ٖ ضػػػ ب ، واربطلػػػا مػػػ  حػػػػهفقػػػط يف سػػػورة  فػػػاءأو  واو( بػػػجلوف َأْوَحيػْ

 (. أَْف َأْسِ  ِبِعَباِدي)  املوض  الوؿ الشع اءءة  ، وتشابع م  الط ءق
أَِف )  الثػػػػامباملوضػػػػ   لشػػػػع اءا، ويف ال ػػػ اؼ( يف أَِف اْضػػػػِ ب بَِّعَصػػػػاَؾ جػػػاءت )  -ٗ

 .( اْلَبْ) َ  ) الشع اء( ويف  ايََْج َ  ) ال  اؼ( يف  اْلَبْ) َ  اْضِ ب بَِّعَصاؾَ 
َاا جػػػاءت ) القصػػػ موضػػػ   -٘ اَػػػا( ولػػػيس )  اْلَْمػػػ َ  ِإىَل ُموَسػػػى َ َضػػػيػْ ( واػػػو  َأْوَحيػْ

َاا )   اؼ بط بن ق، وحيجلموض    ا ػجلة  لػى  ( القصػ )   ػاؼ( م  َ َضيػْ
 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة ربط

 (؟. ِإْذ ِ يَل َاُهُ  )اضبط مواض   / ٕٛ٘ٔسلاؿ ر ه 
 –يف المػػػػػور ) ال ػػػػػ اؼ  مػػػػػ  ف(  ِإْذ ِ يػػػػػَل َاُػػػػػهُ  وردت ) / ٕٛ٘ٔا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -(:الجلار ت 
 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت  ٱُّٱ -ٔ

 ىل مليك ىك  مك لك اك يق ىق
 .األعراف َّ  ام يل

 .اذلاريات َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 . ا جلة الز دة للمورة الحوؿ لى  وقضبطلا(  نت ) الواوبز دة يف ال  اؼ  -ٔ
 هب( وبعػػػػجلاا يف الػػػػجلار ت )  مث زث رثبعػػػػجلاا يف ال ػػػػ اؼ )  -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٔ 

  ا ػػػجلة(  لػػػى  هبمػػػة )  التػػػاء(  بػػػل  رثمػػػة )  اامػػزة(:  حت جت
 .ااجافك الرتتيىت
 (؟. اْسُكُاواْ  )  ه م ة وردت الكلمة / ٜٕ٘ٔسلاؿ ر ه 

–يف المػػور ) ال ػػ اؼ  مػػ  ف(  اْسػػُكُاواْ  )الكلمػػة وردت  / ٜٕ٘ٔا ػػواب ر ػػه 
 -(:ا س اء 

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت  ٱُّٱ -ٔ
 ىل مليك ىك  مك لك اك يق ىق

 .األعراف َّ  ام يل
 حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك ٱُّٱ -ٕ

 .اإلرساء َّ  من خن
  الضبط /

(: والق ءػة جػزء  هل سػ اء ) وبعجلاا يف ا(  مث زث بعجلاا يف ال  اؼ )
 (. هلمة الرض، فال ل يف ال  اؼ واك الق ءة بياما يف ا س اء ) 

 (؟. اْلَقْ َءةَ  - اْلَقْ َءةِ  َاجِلهِ  )اضبط مواض   / ٕٓٙٔسلاؿ ر ه 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٓٙٔا واب ر ه 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .ابلقرة َّ حي جي يه  ىهمه جه ين ىن من

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 .النساء َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت  ٱُّٱ -ٖ
 ىل مليك ىك  مك لك اك يق ىق

 .األعراف َّ  ام يل



 ٕٖٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 .العنكبوت َّ  جه ين ىن من

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ٱُّٱ -٘
 .العنكبوت َّ رن  مم

  الضبط /
وا ءتػػػػاف متشػػػػابتاف قو ػػػػا مػػػػا و ػػػػجل مت  ( مث ) ابلفػػػػت  اؼ ال ػػػػو  البقػػػػ ة يف -ٔ

يف  الػػ اءايػجلءر  المػا يف ا ػػزء الوؿ مػة الكتػاب، والحػػأ اشػرتاؾ حػ ؼ 
 اسه المورتن.

حػ ؼ  ( جه(:  بللػا يف الامػاء )  ىه)  ابلكمػ بيامػا يف الامػاء والعاكبػوت  -ٕ
 يف الاػوف( والحػأ اشػرتاؾ حػ ؼ  لكالعاكبوت )  موضعكج ، و بللا يف 
 اسه المورتن.

 موضػػػعك) الامػػػاء و  ابلكمػػػ  بػػػالث) البقػػػ ة وال ػػػ اؼ (، و  ابلفػػػت مػػػ تن : إذف -ٖ
 (. العاكبوت

 (؟. اْلَقْ َءِة الَِّ   )اضبط مواض   / ٕٔٙٔسلاؿ ر ه 
 –يف المػػور ) ال ػػ اؼ  أربػػ  مػػ ات(  اْلَقْ ءَػػِة الَّػػِ   وردت ) / ٕٔٙٔا ػػواب ر ػػه 

اْلَقْ ءَػِة   ػ ؼ ءوسػف ": ) اب ملػة ا قشػافية ضػبطلاوق (الف  اف  –القبياء  –ءوسف 
 -:( مببعجلاا يف ال  اؼ والقبياء أتع  لمة )  ( " يف القبياء والف  اف الَِّ  
 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٔ

 حصمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث
 .األعراف َّ مض خض حض جض مص خص

ِشف َّيي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ -ٕ  .ي
 ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٖ

 .األًبياء َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٔ 

  حئ جئيي ىي ني ميزي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ -ٗ
 .امفركان َّ حب جب هئ مئ خئ
 (؟. َربُُّكهْ  َوِإْذ يَفَذَّفَ  - َربُّكَ  َوِإْذ يَفَذَّفَ  )اضبط مواض   / ٕٕٙٔسلاؿ ر ه 
 -املواض  اك: / ٕٕٙٔا واب ر ه 

 ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٔ
 .عرافاأل َّ مم ام  يل ىل مل يك

 نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ -ٕ
 .إبراَيه َّ يئ ىئ

  الضبط /
 ا ػػػػػجلة الػػػػػز دة  لػػػػػى  قضػػػػػبطلا( و  ٍّويف إبػػػػػ اايه ) (  زث يف ال ػػػػػ اؼ ) -ٔ

 لػػػى  هإبػػػ اايمػػػيه ( مػػػ   ٍّمػػػة )  املػػػيه، وأءًضػػػا قػػػ بط للموضػػػ  املتػػػأخ 
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 مثمػػة ) العػػن ( قػػ بط ... ىف يث ىث نث مثبعػػجلاا يف ا  ػػ اؼ )  -ٕ
 ُّ َّ اؼ، وبعػػػػػػػػػػػػجلاا يف إبػػػػػػػػػػػػ اايه )  ػػػػػػػػػػػػال ػػػػػػػػػػػػن ( مػػػػػػػػػػػػ   نث

 هإبػػ اايمػػيه ( مػػ   ِّ ُّ مػػة ) املػػيه( قػػ بط ّٰ ِّ
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى 

 فائدة /
لػى إذ  له ذلك إ الًما ص ضًما ليبعثة   -أءلا ال سوؿ-واذ   : معح  ءة ال  اؼ

 -أءلػػا ال سػػوؿ-اليلػػود َمػػة ءػػجلءقله سػػوء العػػجلاب وا ذالؿ إىل ءػػـو القيامػػة. إف ربػػك 
لمػ ء  العقػاب ِلَمػة اسػت)قه بمػبىت  فػ ه ومعصػيته, وإقػه ل فػور  ػة ذقػوب التػافبن, 

 رحيه به.
ػػجًلا: : ومعػح ا ءػة يف إبػ اايه  ػاؿ اػه موسػى: واذ ػ وا حػن أ لػه ربكػه إ الًمػا مل َّ

قعمػه ليزءػجلقكه مػة فضػله, ولػئة ج)ػجلمت قعمػة   ليعػجلباَّكه  ػجلااًب  لئة شك متوه  لػى
 شجلءجًلا.



 ٖٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. بَػَلْوَ ُاهْ  ) أءة وردت  لمة / ٖٕٙٔسلاؿ ر ه 
 -(:القله –ال  اؼ يف المور ) م  ف(  بَػَلْوَ ُاهْ  وردت ) / ٖٕٙٔا واب ر ه 

 ىي نيمي زي ري ٰى  ين ىننن من زن رن ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مئ خئ حئ جئ  يي

 .املنه َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 ا ػػػػجلة الػػػػز دة للمػػػػورة   لػػػػى وقضػػػػبطلا(  ىي ) الػػػػواوبػػػػز دة يف ال ػػػػ اؼ  -ٔ
 .الحوؿ

 جم يل ىل( وبعػػػجلاا يف القلػػػه ) جئ  ييبعػػػجلاا يف ال ػػػ اؼ )  -ٕ
 الرتتيىت  ا جلة(  لى  ىلمة ) الكاؼ(  بل  ييمة )  الباء(:  حم

 .ااجافك
 (؟. ة بَػْعجِلِاْه َخْلفٌ َفَخَلَف مِ  ) أءة وردت / ٕٗٙٔسلاؿ ر ه 

يف المػػػػور  مػػػػ  ف(  َفَخلَػػػػَف ِمػػػػة بَػْعػػػػجِلِاْه َخْلػػػػفٌ  وردت ) / ٕٗٙٔا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -(:م مي –ال  اؼ )
 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٔ

 جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج مث
 جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض
 .األعراف َّ خك حك

 خت حت جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٕ
 .مريه َّ هت  مت

  الضبط /
( يف قفػػس ا ءػػة  هبتكػػ ر لفػػأ ) (  هب مب بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ ) -ٔ

 . ا جلة املوافقة واماورة لى  فاضبطلاوال  بعجلاا 
ُ َ لَػْيِله ( وأتع بعجل )  خب حبيف م مي جاء بعجلاا )  -ٕ أُْولَِئَك الَّجِلءَة أَقْػَعَه اّللَّ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔ٘ 

 ََِ ـَ َودمَّْة  َة الاَِّبيَِّن ِمة ُذرِّءَِّة  َد ْلَاا َمَ  قُوٍح َوِمة ُذرِّءَِّة إِبْػػ َاِايَه َوِإْسػ َافِيَل َودمَّػْة مِّ
اَػػػػػػػا  جًلا َوبُِكيِّػػػػػػػاَاػػػػػػػجَلءْػَاا َواْجتَػبَػيػْ َة َخػػػػػػػ ُّوا ُسػػػػػػػجَّ ِْ لَػػػػػػػى َ لَػػػػػػػْيِلْه  َ ُت الػػػػػػػ َّ  ِإَذا تُػتػْ

َة َخػػ ُّوا (  سػػىت ختاملػػا ) .....  {ٛ٘}مػػ مي/ ِْ لَػػى َ لَػػْيِلْه  َ ُت الػػ َّ ِإَذا تُػتػْ
الػػػ  اػػػػك سػػػػججلة الػػػتالوة، وسػػػػججلة الػػػتالوة  سػػػػىت لف ػػػػة  ( جًلا َوبُِكيِّػػػػاُسػػػجَّ 

 . ا جلة التأمل للمعح لى  وقضبطلا( ال  جاءت بعجلاا خب)
 (؟. َيْأُخجُلوهُ لِ  – أَيُْخجُلوهُ  )اضبط مواض   / ٕ٘ٙٔسلاؿ ر ه 
 -فقط: م ة واحجلة ل واحجلة مة اجله الكلمات وردت  / ٕ٘ٙٔا واب ر ه 

 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٔ
 جض مص  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج  حج مث
 جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض
 .األعراف َّ خك حك

 يل ىل مل يكىك مك لك اك  يق ىق يف ٱُّٱ -ٕ
  ريٰى ين ىن نن من زن ممرن  ام
 .اغفر َّ ىي ني مي زي

  الضبط /
  ا ػػجلة الػػز دة للموضػػ  لػػى  قضػػبطهو  ( مم ) الػػالـيف  ػػاف  بػػز دة حػػ ؼ 

  .املتأخ 
 َوالَ  ) ( َأْجػػػَ  اْلُمْصػػػِلِ)نَ  ِإ َّ اَل ُقِضػػي ُ  واضػػػ  )ماضػػبط  / ٕٙٙٔسػػلاؿ ر ػػػه 

 ؟.( َأْجَ  َمْة َأْحَمَة َ َماًل ِإ َّ اَل ُقِضيُ  ( )  َأْجَ  اْلُمْ)ِمِانَ  ُقِضي ُ 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٙٙٔا واب ر ه 

 .األعراف َّمم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك ٱُّٱ -ٔ
 ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  ٱُّٱ -ٕ

ِشف َّ لك اك يق ىق يف ىفيث  .ي



 ٖٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .الكُف َّين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ -ٖ
  الضبط /

( بيامػػػا  الثالػػرو  الوؿ) أي  حػػػ فنوشمػػا (  رن مم ام ) والكلػػػف يف ال ػػ اؼ -ٔ
 اخػتالؼ  ا ػجلة لػى  وقضػبطلا(  ىق يف) سػورة ءوسػف (: )  الوسطيف 

واو فا بطلا مػ  واو سف فيلا و ، أءًضا: سورة ءالوسط بن الط فن املتشابن
 ا جلة ربط ح ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه  لى ( ىق يف)

 .المورة
مػػػة  لمػػػة  المػػػن(: قػػػ بط  اك( ويف ءوسػػػف )  خميف ال ػػػ اؼ )  -ٕ

 ا ػػجلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػػابه  لػى  فسػءو  سػن( مػ  اك)
 .م  ح ؼ مة اسه المورة

( ) واػػػػو  ىن نن من زن رن مم امجػػػػاءت يف الكلػػػػف أبحػػػػوؿ صػػػػي ة: ) -ٖ
 فاقتبه   لبيىت. ( املتأخ  املوض 

 فائدة /
 ىننن من زن رن ُّٱ(:  ٰىيف ال  اؼ سبقلا ِبءتن  لمة ) 

 حئ جئ  يي ىي ميني زي ري ٰى  ين
( ال  جاءت يف ختاـ  خمم   لمة )  فا بطلا. األعراف َّ مئ خئ

 يف الق  ف. الوحيجلة، واك  ا جلة املوافقة واماورةالصف)ة  لى 
 (؟. هأَقػَّلُ  َو َاُّواْ  - أَقَّهُ  َو َاُّواْ  )اضبط مواض   / ٕٚٙٔسلاؿ ر ه 
 فقط يف سورةم ة واحجلة  فوردت ( أَقَّهُ  َو َاُّواْ  ) أما/  ٕٚٙٔا واب ر ه 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ: (ٔٚٔا ءة ) ال  اؼ

 لى قضبطلا و  َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
 .الوحيجلة اب ءة العااءة  ا جلة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٚ 

القصػ   –ءوسػف  –ءػوقس  يف المػور ) اتمػ   أربػ ( فوردت ه أَقػَّلُ  َو َاُّواْ أما ) 
 -:(ايش   –

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -ٔ
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 .يِنس َّ يك  ىك
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ٱُّٱ -ٕ

ِشف َّ مظ  حط مض خض حض جض مص خصحص مس  .ي
 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك  ٱُّٱ -ٖ

 .املصص َّ ين ىن
 يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٗ

 خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ
  خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هتمت
 .احلرش َّ مص خص حص مس
 (؟. َواِ ٌ  ِبِهْ  )  ه م ة وردت / ٕٛٙٔسلاؿ ر ه 

 –ال ػػػػ اؼ يف المػػػػور ) مػػػػ  ف(  َوا ِػػػػٌ  ِبِػػػػهْ  وردت )/  ٕٛٙٔا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -(:الشورى

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن

  حف مغجف جغ مع جع مظ حط  مض خض ٱُّٱ -ٕ
 حل جل مك لك  حكخك جك مق حق مف خف
 .الشِرى َّ  مم خم حم جم هل ملخل



 ٖٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
  حفوبعػػػػػجلاا يف الشػػػػػورى )  (... ىن من خن حن بعػػػػػجلاا يف ال ػػػػػ اؼ )

مػػة  الػػواو(  بػػل  حنمػػة )  اخلػػاء(:  حك جك مق حق مف خف
  . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى حف)

 (؟. ُذرِّءػَّتَػُلهْ  ) الكلمةأءة وردت  / ٜٕٙٔسلاؿ ر ه 
ءػس  –يف المػور ) ال ػ اؼ  أرب  م ات(  ُذرِّءػَّتَػُلهْ  وردت ) / ٜٕٙٔا واب ر ه 

 -(: موضعافالطور  –
 زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ
 .يس َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -ٖ

 .امطِر َّ مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك
  / مالحظة

يف قفػػػس ا ءػػػة إال أقػػػه الوىل اختلفػػػع يف التشػػػكيل  مػػػ تنيف الطػػػور جػػػاءت 
 .التاء بفت ، أما اب ك املواض  التاء بضه( مث)

 َشػػِلجْل َ  بَػلَػػى َػػالُواْ  -  َػػالُواْ َشػػِلجْل َ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٕٓٚٔسػػلاؿ ر ػػه 
 (؟.

 -املواض   ما ءلك:/  ٕٓٚٔا واب ر ه 
 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٔ

  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خضحض جض  مص خص
 .األًعام َّ حك جك مق حق مف خف حف

 زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٔ 

  الضبط /
  . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  وقضبطلا( يف ال  اؼ:  مئبز دة ) 

 (؟. ِمة  َػْبُل وَُ اَّا )اضبط مواض   / ٕٔٚٔسلاؿ ر ه 
 –يف المػػػور ) ال ػػػ اؼ  مػػػ  ف(  ِمػػػة  َػْبػػػُل وَُ اَّػػػا وردت ) / ٕٔٚٔا ػػػواب ر ػػػه 

 -(:القبياء 
 اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ ىك مك  لك
 .األًبياء َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
راء مػػػػػػػ   ( يثمػػػػػػػة ) الػػػػػػػ اء قػػػػػػػ بط  ( يفىق ىف يث بعػػػػػػػجلاا يف ال ػػػػػػػ اؼ )

 ػياءبػػالقػ ابء( مػػ   نيمػػة )  البػػاء( قػػ بط  ىي نياؼ، وبعػػجلاا يف القبيػػاء )   ال ػػ
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى 

 ؟.يف  تاب   ( اْلُمْبِطُلوفَ  )  ه م ة وردت / ٕٕٚٔسلاؿ ر ه 
 – المػػور ) ال ػػػ اؼ يف أربػػ  مػػ ات(  اْلُمْبِطلُػػوفَ  وردت ) / ٕٕٚٔا ػػواب ر ػػه 

 -(:ا ابية  – اف   –العاكبوت 
 اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ ىك مك  لك
 اك يق ىقيف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ -ٕ

 .امعٌكبِت َّ مك لك
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن
 .اغفر َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 .اجلاثية َّ حت  جت هب مب خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ ٱُّٱ -ٗ



 ٓٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  / مالحظة
 فاقتبه اا. اخلم افيف سوريت  اف  وا ابية ورد  بللا 

 (؟. ِمَة اْلَ اِوءةَ  ) أءة وردت / ٖٕٚٔسلاؿ ر ه 
 –يف المػػػػور ) ال ػػػػ اؼ  مػػػػ  ف(  ِمػػػػَة اْل َػػػػاِوءةَ  وردت ) / ٖٕٚٔا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -(:ايج  
 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ جئ يي
 .احلجر َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٕ

َاا )اضبط مواض   / ٕٗٚٔسلاؿ ر ه   (؟. َوَلْو ِشئػْ
َاا وردت ) / ٕٗٚٔا ػواب ر ػه  –يف المػور ) ال ػ اؼ  بػالث مػ ات(  َولَػْو ِشػئػْ

 -(:المججلة  –الف  اف 
 مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -ٔ

 حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 .األعراف َّ مظ حط مض خض  حض جضمص خص

 .امفركان َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ ُّٱ -ٕ
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٖ

 .الصجدة َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  الضبط /

(  مئمػػة  لمػػة )  العػػنو  الفػػاءو الػػ اء قػػ بط (  هئ مئ بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ )
(  مب خب حب جب هئ، وبعجلاا يف الف  اف ) ؼا   مة ال العنو  الفاءو ال اء م  

 يه اف، وبعػػػجلاا يف المػػػججلة ) ػػػالف    ػػػاؼ( مػػػ   خب مػػػة  لمػػػة ) القػػػاؼقػػػ بط 
 ا ػجلة ربػط  لػى  ججلةمػالسػن ( مػ   حي مػة )المػن ( قػ بط  خي حي جي

 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٗٔ 

 (؟. َواتػََّبَ  َاَواهُ  )  ه م ة وردت / ٕ٘ٚٔسلاؿ ر ه 
–يف المػور ) ال ػ اؼ  بالث م ات(  َواتػََّبَ  َاَواهُ  وردت ) / ٕ٘ٚٔا واب ر ه 

 -(:حه  –لكلف ا
 مت  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ -ٔ

 حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 .األعراف َّ مظ حط مض خض  حض جضمص خص

 خن حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن من
 .الكُف َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 .طٍ َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٖ
  / مالحظة

 مظ حط مض خض ٱُّٱٱ(:ٓ٘( ا ءة ) َاَواهُ  اتػََّب َ )  واويف سورة القص  وردت بال 

 حل جل مكلك خك حك  جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع  جع

 .وحيجلةواك   َّ  حم جم هل مل خل

 - ِِبَ تِاَػػاالَّػػجِلءَة َ ػػجلَّبُواْ  اْلَقػػْوـُ  – اْلَقػػْوـِ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٕٙٚٔسػػلاؿ ر ػػه 
 (؟. ِِبَ ِت اّللَِّ 

 -املواض  اك: / ٕٙٚٔا واب ر ه 
 مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ُّٱ -ٔ

 حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 .األعراف َّ مظ حط مض خض  حض مصجض خص

 َّ مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٕ
 .األعراف



 ٕٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىك مك لك اك ىقيق يف ىف  يث ىث نث ٱُّٱ -ٖ
 .األًبياء َّ ىل مل  يك

 َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ -ٗ
 .امفركان

 ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ -٘
 َّ  مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل

 .اجلىعة
  الضبط /

مػػػػة  املوضػػػػ  الثػػػػامبيف  ػػػػل القػػػػ  ف  ػػػػجلا  املػػػػيه بكمػػػػ (  ّٰأف تػػػػ د )  الصػػػػل -ٔ
 (. جغ)  ابلضهال  اؼ جاءت 

 املوضػػػ  الخػػػا( يف  ػػػل مواضػػػ  القػػػ  ف  ػػػجلا  مئوالصػػػل أءضػػػاً أف تػػػ د )  -ٕ
يف القػػػ  ف بػػػجله اللف ػػػة  الوحيػػػجلة( واػػػك  من زن)سػػػورة ا معػػػة( أتػػػع ) 

 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى  وقضبطلا
 (؟. َلَعلَُّلْه ءَػتَػَفكَُّ وفَ  )اضبط مواض   / ٕٚٚٔ ه سلاؿ ر 

ػػُ وفَ  وردت ) / ٕٚٚٔا ػواب ر ػػه   –يف المػػور ) ال ػػ اؼ  مػػ  ف(  َلَعلَُّلػػْه ءَػتَػَفكَّ
 الوسػػػػػط، بيامػػػػػا واو) ال ػػػػػ اؼ وايشػػػػػ  ( بػػػػػجلوف  الطػػػػػ فن، يف (ايشػػػػػ   –الا)ػػػػػل 

ػػػُ وفَ  َلَعلَُّلػػػهْ وَ )  ابلػػػواو)الا)ػػػل(   ا ػػػجلة اخػػػتالؼ الوسػػػط بػػػن   لػػػىطلا قضػػػب( و  ءَػتَػَفكَّ
 -:الط فن املتشابن

 مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ُّٱ -ٔ
 حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 .األعراف َّ مظ حط مض خض  حض جضمص خص

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ ٍّ  ٌّ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٗ 

 ىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ٱُّٱ -ٖ
 .احلرش َّ من  زن رن مم ام يل

  / مالحظة
َلَعلَُّلػػػػْه يف امسيلمػػػػا فأتػػػػع )  الػػػػ اء( اشػػػػرتؾ حػػػػ ؼ   اؼ وايشػػػػ  ) ال ػػػػ الطػػػػ فن
( فأتع  املوض  الوسطيف اسه سورة الا)ل )  ال اء، ومل ء د ح ؼ واو( بال  ءَػتَػَفكَُّ وفَ 

 (. ءَػتَػَفكَُّ وفَ  َلَعلَُّلهْ وَ )  ابلواو
 – اْلُمْلتَػػػػػػػجِلي َمػػػػػػة ءَػْلػػػػػػجِل اّلّلُ فَػُلػػػػػػوَ )اضػػػػػػبط مواضػػػػػػ   / ٕٛٚٔسػػػػػػلاؿ ر ػػػػػػه 

 (؟.ْلَتجلِ اْلمُ 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٛٚٔا واب ر ه 

 .األعراف َّحم جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك ٱُّٱ -ٔ
 جه ين ىنمن خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه
 .اإلرساء َّ  َّ ٍّ

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٖ
 رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 .الكُف َّ يث ىث نث مث زث رث يت  ىت متنت زت

  ضبط /ال
إال  ءػة سػورة  ( ٱۡلُمۡلتَػجلِ )   ل   ت الق  ف:  ا جلة التأمل للمعح لى  وقضبطلا -ٔ

 .؟فلماذا(  ٱۡلُمۡلَتجِلی)  ال  اؼ
 .ال شاد : أيااجلاءة
جلا او اياؿ مػ  املػلمان..  مػا وا ،لتأ يجل ااجلاءة وس  ة االستجابة (: ٱۡلُمۡلَتجلِ ) 

 . اؼا  ت مة المور التالية لمورة ال  يف
لللجلاءة وال شػجل واالققيػاد التػاـ  ( فرتة زماية ) الم  ضمتاج لو ع (: ٱۡلُمۡلَتجِلیأما ) 



 ٗٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .سورة ال  اؼ ا اياؿ م   ا امللمان..  ما يفلوام   .. واكجل
فأتػػػػع  سػػػػورة ال ػػػػ اؼ  ػػػػة القػػػػـو الػػػػجلءة  ػػػػجلبوا ِب ت   يف لػػػػجلا  ػػػػاف الكػػػػالـ

 (.ٱۡلُمۡلَتجِلی)
 (. ملتجل جاءت )    سوؿا س اء  ة الويف 

 (. ملتجل)  فأتع امللمان واه مة أص)اب الكلف :الكلفأما يف 
مالػا مػ   الػواو( قػ بط  ىل مل خل( أتػع ابلػواو )  املوضػ  الوسػطيف ا س اء )  -ٕ

 ( أي سورة ا س اء. أ صجل به املوض  الوسطسط ) و ال واو
 مالحظة /

 زت وردت فيلا فاقتبه اا مل يفت  بقية ا  ت ) يف سورة الزم  اختلفع الصي ة ال 

 مك لك اك يق  ىق يف( وذلك ليا جاءت يف مقابل  وله تعاىل )  مت

  ىق يف ىفيث ىث نث مث زثرث  يت ىت نت ٱُّٱٱ(: ىك

 ين ىن نن  زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 .٤٥ – ٤٢الزمر/  َّ زي ري ٰى

 (؟. ِ ََلاَّهَ  )  ه م ة وردت / ٜٕٚٔسلاؿ ر ه  
ؽ  –يف المػػور ) ال ػػ اؼ  بػػالث مػػ ات(  ِ ََلػػاَّهَ  وردت ) / ٜٕٚٔا ػواب ر ػػه 

 -(:ا ة  –
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه
 .األعراف َّ  ِّ ُّ َّ

 .ق َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱ -ٕ
 .اجلي َّ  مه جه ين ىن من خن ُّٱ -ٖ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٗ٘ 

 (؟. َاُْه  ُػُلوبٌ  )اضبط مواض   / ٕٓٛٔسلاؿ ر ه 
 –ال ػػػػػػ اؼ يف المػػػػػور ) مػػػػػػ  ف(  َاُػػػػػػْه  ُػلُػػػػػوبٌ  وردت ) / ٕٓٛٔب ر ػػػػػه ا ػػػػػوا

 -(:ايو
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه
 .األعراف َّ  ِّ ُّ َّ

 مفخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ٱُّٱ -ٕ
 .احلج َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق

  الضبط /
فػػػػاء ( مػػػػ   حن جنمػػػػة ) الفػػػػاء ط قػػػػ ب(  خن حن جن بعػػػػجلاا يف ال ػػػػ اؼ )

،  ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه المػورة لى  ؼال  ا
 معوبضبط اجلا املوض  ُءضػبط الخػ  يف سػورة ايػو والػجلي جػاء بعػجلاا ) 

 (. جغ
 (؟. َاُْه َأْ ُنٌ  ) أءة وردت / ٕٔٛٔر ه سلاؿ 

 -: الشما يف ال  اؼ م  ف(  َاُْه أَْ ُنٌ  وردت ) / ٕٔٛٔا واب ر ه 
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه
 .األعراف َّ  ِّ ُّ َّ

 حم جم هلمل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ ُّٱٱ -ٕ
 .األعراف َّ  حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم  خم

  الضبط /
وضػ  أ صػجل بػه املؿ ) و أواو مالػا مػ  الػواو قػ بط (  من ) ابلواويف املوض  الوؿ 

 (. الوؿ



 ٙٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  مالحظة /
 ( ليما ورد  يف قفس ا  ت. حل جل( ما اقطبق  لى )  َاُْه  َذافٌ وءاطبق  لى ) 

 (؟. َ الَقْػَعاـِ َبْل ُاْه َأَضلُّ  )اضبط مواض   / ٕٕٛٔر ه سلاؿ 
يف المػػػػػػور  مػػػػػ  ف(  َ الَقْػَعػػػػػػاـِ بَػػػػػْل ُاػػػػػْه َأَضػػػػػػلُّ  وردت ) / ٕٕٛٔا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -:يف اسه المورتنالفاء و ال اء ، اشرتؾ ح يف ( افالف   –ال  اؼ )
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه
 .األعراف َّ  ِّ ُّ َّ

 ىن من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .امفركان َّ جه ين

  الضبط /
، يف حػػن أيػػا مل يفت يف موضػػ  ( ىي )أتػػع  لمػػة بعػػجلاا يف ال ػػ اؼ  بللػػا و 

  (. جن يم ىمسورة الف  اف بل ورد  بللا ) 
 (؟. أُْولَِئَك ُاُه اْلَ اِفُلوفَ  ) أءة وردت / ٖٕٛٔر ه سلاؿ 

يف المػور ) ال ػ اؼ  مػ  ف(  أُْولَئِػَك ُاػُه اْل َػاِفُلوفَ  وردت ) / ٖٕٛٔا واب ر ه 
 -(:الا)ل  –
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه
 .األعراف َّ  ِّ ُّ َّ

 حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ هب مب خب

  الضبط /
  ا ػػػػجلة الػػػز دة للموضػػػػ  لػػػى  قضػػػػبطلاو  ( حب ) الػػػواوبػػػػز دة  لا)ػػػليف ا -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٗٚ 

  جبهئ مئ)  العطػػػػػػػػػػػف واو، وأءًضػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػأ دوراف املتػػػػػػػػػػػأخ 
 ( يف  ءة الا)ل. حب

أُْولَئِػَك )  سبقلا القلػوب والمػم  والبصػار، فاجعللػا  المػة لػك لػػػ املوضعنيف  -ٕ
 (. ُاُه اْلَ اِفُلوفَ 

 (؟. اَلمْسَاء ايُْْمَح  )اضبط مواض   / ٕٗٛٔر ه سلاؿ 
يف المػور ) ال ػ اؼ  أرب  مػ ات(  اَلمْسَاء اْيُْمَح  وردت ) / ٕٗٛٔا واب ر ه 

 اب ملػة وقضػبطلا ( أخ  المػورةايش   – بجلاءة المورةحه  – أخ  المورةا س اء  –
 -:( " يف حه وايش  اَلمْسَاء اْيُْمَح    فع إس اء ") : ا قشافية

 زت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ نت مت

 من زن ممرن ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٕ
 .اإلرساء َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

 .طٍ َّ جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٖ
 حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مضخض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٗ

 .احلرش َّ  خك حك جك مق حقمف خف
  بط /الض 

 مػػػػا يف ) ا سػػػػ اء وحػػػػه وايشػػػػ  ( لقػػػػه يف اػػػػجله   ( حط ) الصػػػػل أف أييت  بللػػػػا -ٔ
املواضػػ  الثالبػػة سػػبقلا اسػػه ا ػػالؿ )   ( لػػجلا مل ءكػػ ر، بيامػػا يف ال ػػ اؼ 

  ( لقه مل أيت  بللا. ّٰجاء  بللا ) 
  ا ػػػػجلة العااءػػػػة اب ءػػػػة لػػػػى  فاضػػػػبطلا وحيػػػػجلةواػػػػك  ابلفػػػػاء(  يليف ا سػػػػ اء )  -ٕ

 .الوحيجلة
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى  -ٖ



 ٛٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.  اضبطلا ( َفاْدُ وهُ  )  ه م ة وردت  لمة / ٕ٘ٛٔر ه سلاؿ 
 -(: اف   –يف المور ) ال  اؼ  م  ف(  َفاْدُ وهُ  وردت ) / ٕ٘ٛٔا واب ر ه 

 زت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ نت مت

 جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٕ
 .اغفر َّ خس حس

  الضبط /
مػػػة  البػػػاء(:  جح مج حجوبعػػػجلاا يف  ػػػاف  ) (  نئ بعػػػجلاا يف ال ػػػ اؼ )

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  حجمة )  امليه(  بل نئ)
 (؟. ءُػْلِ)جُلوفَ  ) اضبط مواض  / ٕٙٛٔر ه سلاؿ 

– ػػ اؼ يف المػػور ) ال بػػالث مػػ ات(  ءُػْلِ)ػػجُلوفَ  وردت ) / ٕٙٛٔا ػػواب ر ػػه 
 -(:فصلع  –الا)ل 

 زت رت يب نبىب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ نت مت

 حن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ مه جه  ين ىن من خن

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٖ
 .فصنت َّ رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىبنب مب زب

  الضبط /
(  يملا)ل ) بياما يف ا(  رب ) فصلع ( جاء  بللا – ال  اؼ)  الط فن يف -ٔ

  ا ػػػجلة اخػػػتالؼ الوسػػػط بػػػن الطػػػ فن لػػػى  وقضػػػبطه: املوضػػػ  الوسػػػطواػػو 
صػػػلع ( فو  ؼيف سػػػوريت ) ال ػػػ االفػػػاء ، والحػػػأ اشػػػرتاؾ حػػػ ؼ املتشػػػابن

 (.جن( ال  وردت  بل  لمة ) ربفاجعللا  المة لك  لى  لمة ) 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٗ 

(، بيامػػػػا يف  زئ رئ( لقػػػػه سػػػػبقتلا )  نب  مببعػػػػجلاا يف ال ػػػػ اؼ )  -ٕ
  ا ػػجلة  لػػى قضػػبطلا( وسػػبقتلا ِبءػػة  لمػػة   ت واػػجله  ٌّ ٰىفصػػلع ) 

 ووفق سياؽ ا  ت  بللا. للمعح التأمل
ْة َحْيُر اَل ءَػْعَلُموفَ  )اضبط مواض   / ٕٚٛٔر ه سلاؿ   (؟. َسَاْمَتجْلرُِجُله مِّ

ػػػْة َحْيػػػُر اَل ءَػْعَلُمػػػوفَ  وردت ) / ٕٚٛٔا ػػػواب ر ػػػه  يف  مػػػ  ف(  َسَاْمػػػَتجْلرُِجُله مِّ
 -(:القله  –ال  اؼ المور ) 

  ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ُّٱ -ٔ
 خئ حئ جئ يي ىي  ني ميزي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم
 .٩٣٤ – ٩٣٦األعراف/  َّ

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من ٱُّٱ -ٕ
 .٤٢ – ٤٤املنه/  َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  الضبط /
، ؼال ػ ا فػاء( مػ   ننمػة )  الفػاءق بط (  نن من بعجلاا يف ال  اؼ )

 لػػػى  هالقلػػػ مػػػيه( مػػػ   ِّ ُّمػػػة )  املػػػيه( قػػػ بط  ّٰ ِّ ُّا يف القلػػػه ) وبعػػجلا
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 مالحظة /
ػػُ واْ  َأَوملَْ  ) لػػجلءاا  ءتػػن متتػػاليتن يف ال ػػ اؼ: ػػة ِجاَّػػٍة ِإْف ُاػػَو ِإالَّ  ءَػتَػَفكَّ َمػػا ِبَصػػاِحِبِله مِّ

ػػػَماَواِت َواَلْرِض َوَمػػػا َخلَػػػَق اّلّلُ ِمػػػة  ءَا ُػػػُ واْ  َوملَْ أَ  {ٗٛٔ}قَػػػجِلءٌ  مُّبِػػػٌن  يف َمَلُكػػػوِت المَّ
تَػػَ َب َأَجُلُلػْه فَبِػَأيِّ َحػجِلءٍر بَػْعػجَلُه ءُػْلِماُػػوَف   .{٘ٛٔ}َشػْكٍء َوأَْف َ َمػى أَف َءُكػوَف  َػجِل ا ػْ

ػػػػُ و  َأَوملَْ ضمػػػجلث لػػػػبس بػػػػن بجلاءػػػػة ا ءتػػػػن أءلمػػػػا مقػػػػجلـ  لػػػػى الخػػػػ  )   َأَوملَْ ( و ) اْ ءَػتَػَفكَّ
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  ءَا ُُ واْ مة )  الاوف(  بل  ءَػتَػَفكَُّ واْ مة )  التاء (:ءَا ُُ واْ 

 ففك امللكوت. الا  يف الصاحىت أما  والتفك 



 ٓ٘ٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.يف الق  ف الك مي ( َأَومَلْ ءَػتَػَفكَُّ واْ  )  ه م ة وردت / ٕٛٛٔر ه سلاؿ 
ػػػػػُ واْ أَ  وردت ) / ٕٛٛٔا ػػػػػواب ر ػػػػػه   –ال ػػػػػ اؼ يف المػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  َوملَْ ءَػتَػَفكَّ

 -(:ال ـو
 .األعراف َّ خئ حئ جئ يي ىي  ني ميزي ري ٰى ين ننىن من ُّٱ -ٔ
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -ٕ

 .الروم َّ زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئىئ نئ
ػة ِجاَّػةٍ  َما ِبَصػاِحِبِله مواض  )اضبط  / ٜٕٛٔر ه سلاؿ   َمػا ِبَصػاِحِبُكه - مِّ

ة  (؟. ِجاَّةٍ  مِّ
 -:واحجلة م ة ل لف ة وردت  / ٜٕٛٔا واب ر ه 

 .األعراف َّ خئ حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ىننن من ٱُّٱ -ٖ
 جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص مس ٱُّٱ -ٗ

 .شبأ َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف  حف
  الضبط /
(  بللػػػػػػا و لمػػػػػػة  مص(: الح ػػػػػػوا  لمػػػػػػة )   حف جف ) ابلكػػػػػػاؼ سػػػػػػبأيف 

، وبضػبط جلة املوافقػة وامػاورة ا ػ(  لػى   حف جففا بطلما م  )  الكاؼ( لك)
 (. ٰى ينموض  سبأ ُءضبط موض  ال  اؼ الجلي ورد ابااء ) 

 / ٔ مالحظة
( يف ال ػػػػػػ اؼ، و حئ(: بعػػػػػػجلاا )  ِإْف ُاػػػػػػَو ِإالَّ قَػػػػػػجِلء ٌ )  املوضػػػػػػعنوبعػػػػػػجلاا يف 

 ( يف سبأ.لك)
 / ٕمالحظة 

 – ٕ٘د او  – ٗٛٔيف المور ) ال  اؼ  إحجلى  ش  م ة(  قجَِلءٌ  مُِّبنٌ وردت ) 
 – ٜالحقػػػػػػػػػاؼ  – ٓٚص  – ٓ٘العاكبػػػػػػػػػوت  – ٘ٔٔالشػػػػػػػػػع اء  – ٜٗايػػػػػػػػػو 

 ( وال دا ك يص اا. ٕقوح  – ٕٙامللك  – ٔ٘،  ٔ٘الجلار ت 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘ٔ 

 (؟. ءَا ُُ واْ  َلهْ فػَ أَ  – ءَا ُُ واْ  َأَوملَْ  )اضبط مواض   / ٜٕٓٔر ه سلاؿ 
 -املواض  اك: / ٜٕٓٔا واب ر ه 

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ حص مس خس حس جس مخجخ  مح جح مج

 .ق َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

(،  مئ ٱٱواقتبه اىل ا ءة  بللا سبقتلا أءضا بػػػجلأت بػػػ )(  هئ مئ ٱٱيف ال  اؼ ) -ٔ
:  ا ػجلة التقػارب يف ال سػه لػى  قضبطلما: و ابلفاء(  رتبياما يف سورة ؽ ) 

 ءبتاف يف ال سه.    ؽمة  القاؼ( و  رتمة )  الفاءأي أف 
( جبمػة  لمػة ) الفػاء( ق بط  مب  خب حب جببعجلاا يف ال  اؼ )  -ٕ

مػػػػػة  القػػػػػاؼ( قػػػػػ بط  ىت نت متال ػػػػػ اؼ، وبعػػػػػجلاا يف ؽ )  فػػػػػاءمػػػػػ  
 ا ػجلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ  لػى  ؽ  اؼ( م  ىت)

 .مة اسه المورة
 (؟. فَِبَأيِّ َحجِلءرٍ  )اضبط مواض   / ٜٕٔٔر ه سلاؿ 

يف المػور ) ال ػ اؼ  بالث م ات(  فَِبَأيِّ َحجِلءرٍ  وردت ) / ٜٕٔٔا واب ر ه 
"  فَبِػػَأيِّ َحػػجِلءرٍ  ": ) اب ملػػة ا قشػػافية وقضػػبطلا ( أخػػ   ءػػةامل سػػالت  –ا ابيػػة  –

 -:(    فته جابية امل سالت
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ حص مس خس حس جس مخجخ  مح جح مج
 .اجلاثية َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت ُّٱ -ٕ
 .املرشالت َّ  هئ مئ هي مي خي ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
و لتا المورتن  ( مس خسورد بعجلاا )  (امل سالت  –ال  اؼ  ) الط فنيف 



 ٕ٘ٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

) ا ابيػػة ( ورد بعػػجلاا  الوسػػط املوضػػ اشػػرت تا يف حػػ ؼ الػػ اء ) يف امسيلمػػا (، بيامػػا 
  ا ػػػػػجلة اخػػػػػتالؼ الوسػػػػػط بػػػػػن الطػػػػػ فن لػػػػػى  وقضػػػػػبطلا( ىف يث ىث  نث)
 .تشابنامل

 الاَّػاسُ  َءْمػأَُلكَ  - َ ِة المَّػاَ ةِ  َءْمأَُلوَقكَ  اضبط مواض  ) / ٕٜٕٔر ه سلاؿ 
 (؟. َ ِة المَّاَ ةِ 

 -املواض   ما ءلك: / ٕٜٕٔا واب ر ه 
 حمجم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك حقمق مف  خف حف جف ٱُّٱ -ٔ

 هئ مئ هيمي  خي حي جي ٰهمه جه هن من خنحن جن مم  خم
 .األعراف َّ  مش هس مس هث مث هت مت هب مب

 ين ىن من  خن حن يمجن ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 .األخزاب َّ مه جه

 .انلازاعت َّ خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف ُّٱ -ٖ
  الضبط /

 مق حق مفقفػػػس الصػػػي ة )  (ال ػػػ اؼ والااز ػػػات  ) يف الطػػػ فن -ٔ
 خلوسط ) الحػزاب ( اختلفػع اللف ػة )بياما يف ال (  حك جك
 ا ػػجلة اخػػتالؼ الوسػػط بػػن الطػػ فن  لػػى  وقضػػبطلا( يل ىل مل

 .املتشابن
 خم حم( بيامػػا يف الحػػػزاب )  مك لك خك حك جكاا يف ال ػػ اؼ ) بعػػجل -ٕ

 ا ػػػجلة  لػػػى اؼ   ال ػػػ راء( مػػػ   مكمػػػة )  الػػػ اء(: قػػػ بط  يم ىم مم
، وبضػبط اػجلا ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسػه المػورة

 (.  املوض  ُءضبط موض  الحزاب والجلي ورد فيه اسه ا الؿ ) 
 ا ػػػجلة  لػػػى  قضػػػبطلااػػػجله ( و  حل جل مك لكبعػػػجلاا يف الااز ػػػات )  -ٖ

 .العااءة اب ءة الوحيجلة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔ٘ 

 مالحظة /
َػػا ِ ْلُمَلػػاوردت )  يف قفػػس  ءػػة ال ػػ اؼ الػػ  سػػبق  موضػػعاف)  بػػالث مػػ ات(   ُػػْل ِإسمَّ

 حممػة ال ػ اؼ وموضػ  الحػزاب )  الثامبذ  اا وم ة يف الحزاب (، تطابق املوض  
 تبه   لبيىت.( فاق مك لك خك حك جكال  اؼ )  أوؿ( بياما يف  يم ىم مم خم

 (؟. ِ ْلُمَلا ِ اجَل َريبِّ  ) أءة وردت / ٖٜٕٔر ه سلاؿ 
 –يف المػػور ) ال ػػ اؼ  مػػ  ف(  ِ ْلُمَلػػا ِ اػػجَل َريبِّ  وردت ) / ٖٜٕٔا ػػواب ر ػػه 

 -(:حه 
 حمجم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مقحق مف  خف حف جف ٱُّٱ -ٔ

 هئ مئ هيمي  خي حي جي ٰهمه جه هن من خنحن جن مم  خم
 .األعراف َّ  مش هس مس هث مث هت مت هب مب

 .طٍ َّ  خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /
( الػػ  وردت  بللػػا يف سػػورة حػػه:  خلأحػػوؿ مػػة ) (  حك جك يف ال ػػ اؼ )  بللػػا

 . ا جلة الز دة للمورة الحوؿ لى  قضبطلاو 
 مالحظة /
يف المػػػػور ) ال ػػػػ اؼ  إحػػػػجلى  شػػػػ (  َوَلِكػػػةَّ َأْ ثَػػػػػَ  الاَّػػػػاِس اَل ءَػْعَلُمػػػػوفَ وردت ) 

 ٕٛسػبأ  – ٖٓ،  ٙالػ ـو  – ٖٛالا)ل  – ٛٙ،  ٓٗ،  ٕٔءوسف  – ٚٛٔ
 ( وال دا ك يص اا.  ٕٙا ابية  – ٚ٘ اف   – ٖٙ، 

 (؟. ِإْف َأَ ْ ِإالَّ َقجِلء ٌ  اضبط مواض  ) / ٜٕٗٔسلاؿ ر ه 
يف المػور ) ال ػ اؼ  مػ  ف(  ِإْف َأَ ْ ِإالَّ قَػجِلء ٌ  وردت )/  ٜٕٗٔا ػواب ر ػه 

 -(:الشع اء  –
 ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ



 ٗ٘ٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه
 .األعراف َّ ٍّ ٌّ

 .الشعراء َّ ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /
 يي ىي  مي ) أحػػوؿ مػػة سػػورة الشػػع اء فأتػػع فيلػػا أبحػػوؿ صػػي ة ال ػػ اؼ سػػورة
و سػبع حػػوؿ سػػياؽ ا  ت فيلػػا، بيامػػا يف الشػػع اء أتػػع  ( ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 . ا جلهتا الز دة للمورة الحوؿو  (  يي ىي مي خي حيلف تلا  صاة ) 
 / ٔدلسة بيانية 

 -:( كد.فاضل  المام اف ) ؟ الض رو  الَض و  الُض ّ ما الف ؽ بن 
 الَض ( القبياء(. ٖٛ) الضُّ ُّ َأمّبِ َممَِّاَ  ءكوف يف البجلف مة م ض و اه ) الُض 

. ( ( ال  اؼٛٛٔ) َض ِّاَواَل  ُ ل الَّ أَْمِلُك لِاَػْفِمك قَػْفًعا )مصجلر مبا ءقابل الاف  
 الَّ َءْمَتِوي ا سه أي الاقصاف ءجلخل يف الشكء ءقاؿ دخل  ليه ض ر ) الض ر

ُ  أُْويل  ( أي الجلءة فيله ِ ّلة أما الض  فلو ما ءقابل  الضََّ رِ اْلَقاِ جُلوَف ِمَة اْلُمْلِمِاَن َ يػْ
صل يف البجلف مة سقه والَض  الاف . الض ر او ا سه  اـ والضّ  مصجلر. الُض  ما ضم

املصجلر ملا ءقابل الاف  والض ر إسه. رمة  اجل  املصجلر وأحياً  ءكوف الت يا يف 
 ء  ة أو بشكء  خ  ءممى إمساً.  املصجلر

 / ٕدلسة بيانية 
 لو  جلت إىل ا ءة(( ُٛٛٔ ل الَّ أَْمِلُك لِاَػْفِمك قَػْفًعا َواَل َض ِّا ِإالَّ َما َشاء اّلّلُ ) )

يف سورة (( ُٙٚ ْل أَتَػْعُبجُلوَف ِمة ُدوِف اّلّلِ َما اَل ظَمِْلُك َلُكْه َض ِّا َواَل قَػْفًعا ) ) لقافلةا
املافجلة لوججلت تقجلمي الاف  يف اجله ا ءة ويفخاه اااؾ فلل لجلاؾ ِ ّلة توخااا بياف 

 . ؟
ماف ايقيقة قعه ف ف    جلـ الاف   لى الض  ااا لف الاف  أحىت إىل ا ق

و كمه يف سورة املافجلة لف املقصود اااؾ هتوءة أم  معبوداهته وأيا ال طُمشى 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘٘ 

 ضبلا فلئة  اقع  لى جلىت الض   اجزة فلك لتقجلمي الاف  أ جز. أما ااا فقجّلـ 
الاف   لى الض  لقه ء ءجل أف ءبن اه أقه ال ظملك الاف  لافمه م  أف ا قماف ءمعى 

 ظملك ُضّ  ذاته؟!ياف  قفمه فكيف أبجل الجلا  ل
 فائدة /

( يف ا ءة م   ث ة ا  ت ال  جاءت  لى تقجلمي البشا فال  الاجلء  سبىت تقجلمي )
بجل اا مة  اءة ت لى. إ له أف املقاـ ااا خطاب املكجلبن املش  ن لجللك  جلمع 

 الاجلارة  لى البشارة ليا أ لق به.
 (؟. اّللََّ  َدَ ُوا - اّللَّ  دََّ َوا ) أءة وردت / ٜٕ٘ٔر ه سلاؿ 

 -املواض  اك: / ٜٕ٘ٔا واب ر ه 
  نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ

 يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب
 .األعراف َّ  اك يق ىق يف ىف

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٕ
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 .يِنس َّ يك  ىك
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ٱُّٱ -ٖ

 .امعٌكبِت َّ ّٰ ِّ
  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ٱُّٱ -ٗ

 .ملىان َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين
  الضبط /

وجػػػاء بعػػػجلاا  ليػػػا تثايػػػة(  زث ) ابلفػػػت فيلػػػا  الػػػواوأتػػػع  الوحيػػػجلةيف ال ػػػ اؼ  -ٔ



 ٙ٘ٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (. خي)  مضمومة الواو، بياما يف اب ك املواض  أتع ابلتثاية( نث)
 (. رن مم ام( جاء بعجلاا )  خيدت فيلا ) يف مجي  املواض  ال  ور  -ٕ
( يف ءػػػوقس مت ضػػػبطه مػػػ  مػػػا ءشػػػابلا يف  ىف يث ىثوالػػػجلي جػػػاء بعػػػجل )  -ٖ

 (.ٚٓٚٔمة الكتاب الملاؿ ) ا زء ال اب سورة القعاـ يف 
(: بعػػػجلاا  ٍّ ٌّ ٰى ٰرتشػػابه الػػػجلي جػػػاء بعػػجلاا يف العاكبػػػوت ولقمػػػاف )  -ٗ

: ( ٰى ين ( وبعػػػػػػػػػجلاا يف لقمػػػػػػػػػاف ) ِّ ُّ َّيف العاكبػػػػػػػػوت ) 
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  ينمة )  الفاء(  بل  َّمة )  زةاام
 (؟. فَػتَػَعاىَل اّللُّ  )اضبط مواض   / ٜٕٙٔر ه سلاؿ 

–يف المػور ) ال ػ اؼ  بالث م ات(  فَػتَػَعاىَل اّللُّ  وردت ) / ٜٕٙٔا واب ر ه 
 -(:امللماوف  –حه 
 .األعراف َّىن نن من زن  رن ممام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ -ٔ
 ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .طٍ َّ يه ىه مه جه ين
 .املؤوٌِن َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخ محجخ جح مج حج ُّٱ -ٖ

  الضبط /
(، نن من) وأختلفع مبا جاء بعجلاا سياؽ ا ءةوردت يف  الوحيجلة يف ال  اؼ

( و الشمػػػا وردا مح جحبيامػػػا يف ) حػػػه وامللماػػػوف ( تطػػػابق الػػػجلي جػػػاء بعػػػجلاا )
 .صجلر  ءة
 (؟. َوُاْه طُمَْلُقوفَ  )  ه م ة وردت / ٜٕٚٔر ه سلاؿ 

يف المػور ) ال ػػ اؼ  بػالث مػ ات(  َوُاػْه طُمَْلُقػػوفَ  وردت ) / ٜٕٚٔا ػواب ر ػه 
 -(:الف  اف  –الا)ل  –
 .األعراف َّ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘ٚ 

 .انلدل َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱ -ٕ
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ

 .امفركان َّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
  /ظة مالح

 . ا ءة سياؽ، بياما يف الف  اف وردت يف ختاـ ا  توالا)ل جاءت  يف ال  اؼ
 َوالَ َواَل َءْمػػػػَتِطيُعوَف َاُػػػػْه َقْصػػػػػ ًا )   يػػػػف تضػػػػػبط ا ءتػػػػن / ٜٕٛٔر ػػػػه سػػػػلاؿ 

 أَقُفَمػُلهْ  َو  اَل َءْمَتِطيُعوَف َقْص َُ هْ َوالَّجِلءَة َتجْلُ وَف ِمة ُدوقِِه )  ( ٕٜٔ ءَاُصُ وفَ  أَقُفَمُلهْ 
 ؟.( مة سورة ال  اؼٜٚٔ ءَػْاُصُ وفَ 

اَل ( )  َواَل َءْمػػػػػػَتِطيُعوَف َاُػػػػػػْه َقْصػػػػػػ ًا) اللػػػػػػبس ضمػػػػػػجلث يف  / ٜٕٛٔا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 
 -:( َءْمَتِطيُعوَف َقْص َُ هْ 

  الضبط /
 َوالَ مة )  الواو: أتع بز دة الواو ق بط ( َواَل َءْمَتِطيُعوَف َاُْه َقْص ًا ) الوؿاملوض   -ٔ

( قػ بط  َاُػهْ (، وبعػجلاا )  أ صجل بػه املوضػ  الوؿؿ ) و أ واوم   ( َءْمَتِطيُعوفَ 
 (. أ صجل به املوض  الوؿ)  ؿمالا م  الـ أو  الالـ

 الاػوف( قػ بط  َقْص َُ هْ (: جاء بعجلاا  لمة )  اَل َءْمَتِطيُعوَف َقْص َُ هْ )  الثامباملوض   -ٕ
 (.مب الثاأ صجل به املوض  ػك ) ق  قوفمالا م  

 .املوضعن( يف  َواَل أَقُفَمُلْه ءَاُصُ وفَ تشابع اخلامتتاف )  -ٖ
 (؟. َتجْلُ ُلهْ  – َتجْلُ وُاهْ  ِإف -َوِإف )اضبط مواض   / ٜٜٕٔر ه سلاؿ 

 -املواض  ابلرتتيىت و ما ءلك: / ٜٜٕٔا واب ر ه 
 َّجخمخ مح جح  مج حج مث متهت خت حت جت هب مب ُّٱ -ٔ

 .األعراف
 َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٕ

 .األعراف



 ٛ٘ٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ٱُّٱ -ٖ
 مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 .الكُف َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱ -ٗ
 .فاطر َّ ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من

  الضبط /
(  مت خت)  الوؿ(: بعػجلاا يف  حت جت هب مب ال  اؼ ) موضعكتطابق  -ٔ

 ٰذمػػػة )  المػػػنل (  بػػػ مت ختمػػػة )  التػػػاء(:  ٰر ٰذ)  الثػػػامبوبعػػػجلاا يف 
 واليػاء اللػفو الػالـ ، حبعا بعجل حػ وؼ  ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  ٰر

 مة الكلمتن.
يف القػػػػػ  ف بػػػػػجله اللف ػػػػػة وردت يف سػػػػػورة الكلػػػػػف وورد  وحيػػػػػجلة(  مي زي)  -ٕ

 (. حت جتبعجلاا  ما ال  اؼ ) 
( بػػػػػل  حت جت( ومل أيت بعػػػػػجلاا )  لك  اك)  واوبػػػػػال  الوحيػػػػػجلة ءػػػػػة الزمػػػػػ   -ٖ

 ( فاقتبلوا اا. يك ىك مكمباش ة جاء ) 
 (؟. َ َلْيُكهْ  َسَواءٌ  )  ه م ة وردت / ٕٕٓٓر ه سلاؿ 

 –يف المػػػور ) ال ػػػػ اؼ  مػػػػ  ف(  َ لَػػػْيُكهْ  َسػػػػَواءٌ  وردت ) / ٕٕٓٓا ػػػواب ر ػػػه 
 -(:الطور 

 .األعراف َّمخجخ مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب ُّٱ -ٔ
 .امطِر َّ  جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم  ىم مم ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
مػ   ( مجمػة )  العػنقػ بط  ( جخ مح جح  مج ل ػ اؼ )بعػجلاا يف ا

( جهمػة ) الػواو( ق بط يه ىه مه جه ين اؼ، وبعجلاا يف الطور ) ال  ن
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى ر و الط واوم  



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ٘ 

ـْ أَقُتهْ  )اضبط مواض   / ٕٕٔٓر ه سلاؿ   (؟. َأ
ـْ أَقُتهْ  وردت ) / ٕٕٔٓا واب ر ه   -(:الطور –ال  اؼ يف المور ) م  ف(  َأ

 .األعراف َّمخجخ مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٔ
 .امطِر َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
مػػػػة  الصػػػاد(: حم جموبعػػػػجلاا يف الطػػػور )  ( جخ بعػػػجلاا يف ال ػػػ اؼ )

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى حم جممة )  الالـ(  بل جخ)
 فائدة /

 -:( كد.فاضل  المام اف ) وف؟ما الف ؽ بن تا  وف وتبص  
أبص ت الشكء رأءته، الا    جل ءكوف فيه رؤءة و جل ءكوف مة  ا رؤءة ءعا توجيه 
اياسة إىل مكاف معن تقوؿ أ  أق   إليه ا ف لكة ليس ابلض ورة أقك تبص ه. 

ِبِل َ ْيَف ُخِلَقْع ) لا   فيه ( ال اشية( فيلا احتمالن اٚٔ)أََفاَل ءَا ُُ وَف ِإىَل اْ ِ
ه ببص ه وضمتمل توجيه اياسة إىل مكاف معن لكة مل  معاين: إحتماؿ ا بصار ضُممِّ

( َٜٛٔوتَػ َاُاْه ءَا ُُ وَف إِلَْيَك َوُاْه اَل ءُػْبِصُ وَف ) ) ِتجلث ال ؤءة  ما يف  وله تعاىل
إذف ءبص  مة ال ؤءة إدراؾ اياسة والا   فيلا احتمالن  جل ءكوف الا    (ال  اؼ

 إسما توجيه الا   إىل مكاف معن.إدراؾ و جل ءكوف الا   مة دوف رؤءة و 
 ِ بَػادٌ  الَّجِلءَة َتجْلُ وَف ِمة ُدوِف اّللِّ ِإفَّ  )  يف تضبط ا ءتن / ٕٕٕٓر ه سلاؿ 
( مػػة ٜٚٔ...اَل َءْمػػَتِطيُعوَف َقْصػػ َُ هْ  َوالَّػػجِلءَة تَػػجْلُ وَف ِمػػة ُدوقِػػهِ و )  (ٜٗٔ...أَْمثَػػاُلُكهْ 
 ؟.ال  اؼسورة 

 -ضمجلث اللبس بن: / ٕٕٕٓا واب ر ه 
 ا ػالؿ اسهتقجلـ  (: َوالَّجِلءَة َتجْلُ وَف ِمة ُدوقِهِ ( و )  الَّجِلءَة َتجْلُ وَف ِمة ُدوِف اّللِّ )  -ٔ

فاقتبػػه، والحػػأ أقػػه مل ءػػ د  ( مػػة دوقػػه،  ِمػػة ُدوِف اّللِّ   لػػى الضػػما املتصػػل )



 ٓٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

الَّػػجِلءَة تَػجْلُ وَف ِمػػة فػػوردت فيػه )  وؿال بللػا اسػه ا ػػالؿ )   ( يف املوضػ  
سػػبقلا اسػػه ا ػػالؿ )   (  بللػػا ِبءػػة فلػػػه  الثػػامب(، بيامػػا املوضػػ   ُدوِف اّللِّ 

 ( ضما متصل. َوالَّجِلءَة َتجْلُ وَف ِمة ُدوقِهِ ءتك ر ابل  بعجلاا فأتع ) 
 َءْمػػػػَتِطيُعوَف الَ )  الثػػػػامبوبعػػػػجلاا يف  ( ِ بَػػػػاٌد أَْمثَػػػػاُلُكهْ  ) الوؿبعػػػػجلاا يف املوضػػػػ   -ٕ

  ا ػػجلة(  لػػى  اَل َءْمػػَتِطيُعوفَ )  مػػة الػالـ بػػل  ( ِ بَػػادٌ )  مػػة العػػن (: َقْصػ َُ هْ 
 .ااجافك الرتتيىت

ِإفَّ )  ( ِمػػة ُدوِف اّللِّ  تَػػجْلُ وفَ الَّػػجِلءَة  ِإفَّ  )اضػػبط مواضػػ   / ٖٕٕٓر ػػه سػػلاؿ 
 ؟.( ِمة ُدوِف اّللَِّ  تَػْعُبجُلوفَ الَّجِلءَة 

 -املواض  اك: / ٖٕٕٓا واب ر ه 
 حط مض خض حضجض مص  خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ جغ مع جع  مظ
 خن حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 يي ىي مي خي حي جي  يهىه مه جه ين ىن من
 .احلج َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰرٰذ

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي ٱُّٱ -ٖ
 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 .امعٌكبِت َّ ىت نت مت زترت

  الضبط /
القػػ  ف يف سػػورة العاكبػػػوت  يف وحيػػجلةوردت  ( زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ) 

( فاربطلػػػا  ٰذ يي  ىي مي خيوالحػػػأ  بللػػػا يف قفػػػس ا ءػػػة وردت  لمػػػة ) 
  ىم مم، بيامػػػػا يف ال ػػػػ اؼ وايػػػػو أتػػػػع ) ا ػػػػجلة املوافقػػػػة وامػػػػاورةمعلػػػػا  لػػػػى 
( والحأ سياؽ ا  ت  بللا يف ال  اؼ  للػا فيلػا ) د ػوة (: خن حن جن يم

 (. أََدَ ْومُتُوُاهْ  –  اْاجَُلىِإىَل  َتجْلُ وُاهْ َوِإف  - اّللَّ  دََّ َوا) 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙٔ 

 مالحظة / 
أخػػػ ى إضػػػافة ملػػػا ذُ ػػػ  يف  بػػػالث مواضػػػ ( يف  الَّػػػجِلءَة تَػػػجْلُ وَف ِمػػػة ُدوِف اّللَِّ وردت ) 

ال ػػ اؼ وايػػو فتكػػوف  موضػػعك ػػاف  ( وقضػػيف إليلػػا  –فػػاح   –المػػور ) القعػػاـ 
 -:( القعاـ و اف   ؼ ايجيو فاح   : )اب ملة ا قشافية وقضبطلامخمة مواض ، 

 مل يك  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ من زن رن مم ام يل ىل

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -ٕ

  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب

 .فاطر َّ يق ىق يف ىف يث

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس ٱُّٱ -ٖ
 .اغفر َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف

 الضبط / 
(: وبعػجلاا  حض جض مص خص  حصالقعػاـ و ػاف  (: )  تطابق الجلي جاء  بللا يف )

(: حف جف مغ  جغ مع( وبعجلاا يف  ػاف  ) يك  ىك مك لكيف القعاـ ) 
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  معمة )  الالـ(  بل  لكمة )  القاؼ

 (؟.  َذاٌف َءْمَمُعوَف ِبَا ) أءة وردت / ٕٕٗٓر ه سلاؿ 
–يف المور ) ال  اؼ  م  ف(  ا َذاٌف َءْمَمُعوَف بَِ  وردت ) / ٕٕٗٓا واب ر ه 

 -(:ايو 
 حم جم هلمل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم  خم
 خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ٱُّٱ -ٕ

 .احلج َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق



 ٕٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. ُ ِل اْدُ واْ  )اضبط مواض   / ٕٕ٘ٓر ه سلاؿ 
 –يف المػػور ) ال ػػ اؼ  أربػػ  مػػ ات(  اْدُ ػػواْ   ُػػلِ  وردت ) / ٕٕ٘ٓا ػػواب ر ػػه 

 -(:سبأ  – موضعافا س اء 
 حم جم هلمل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم  خم
 .اإلرساء َّخصمص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱ -ٕ
 من زن رنمم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ -ٖ

 .اإلرساء َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٗ

 .شبأ َّ مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل
  الضبط /

 .سياؽ ا ءة جلا ال  اؼ جاءت يف  صجلر  ءةيف  ل املواض  وردت  -ٔ
يف ا سػ اء و  (  جس  مخ جخ محا س اء وسبأ تطابقع تق ءبا فيما  جلا )  أوؿ -ٕ

( يف  جخ مح( يف سػػػبأ: أتػػػع بضػػػما املتصػػػل ) خك حك جك  مق حق)
 حقبيامػػا يف سػػبأ ورد اسػػه ا ػػالؿ )  ابلفػػاء(    جس  مخت ) ا سػػ اء فجػػاء
 .فاء( بال  خك حك( ص ضما فأتع )  جك  مق

( واجله ا ءة يف اواخ  سورة ا س اء ... مك لك اك يق ىق يف)  ا س اء  ف -ٖ
 واك مشلورة ولة تلتبس  ليكه.

 (؟. اْدُ وْا ُش ََ اءُ هْ  )اضبط مواض   / ٕٕٙٓر ه سلاؿ 
 –يف المػػور ) ال ػػ اؼ  مػػ  ف(  اْدُ ػػوْا ُشػػ ََ اءُ هْ  ) وردت / ٕٕٙٓا ػػواب ر ػػه 

 -(:القص  
 حم جم هلمل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم  خم



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٙ 

 ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -ٕ
 .املصص َّ ري ٰى

  الضبط /
 يل ىلوبعػجلاا يف القصػػ  )  ( جي ٰه مه جه بعػجلاا يف ال ػػ اؼ )

 الرتتيػػػىت  ا ػػػجلة(  لػػى  ىلمػػػة )  الفػػػاء(  بػػل  جهمػػػة )  الثػػاء(:  مم  ام
 .ااجافك

َفِكيػػػجُلومب  ) ( ُ َّ ِ يػػػجُلوِف فَػػػاَل تُاِ ػػػُ وفِ  اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٕٕٚٓر ػػػه سػػػلاؿ 
يًعا ُ َّ اَل تُاِ ُ وفِ   ؟.( مجَِ

 -املواض  اك: / ٕٕٚٓا واب ر ه 
 حم جم هلمل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ  حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم  خم
ِد َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه ٱُّٱ -ٕ َ. 

  الضبط /
 اليػػاءءػػجلؼ (  مه )فأتػػع  بقلػػة الرت يػػىت اللف ػػكال ػػ اؼ  أشػػتل ت سػػورة -ٔ

 للموضػ  الز دة  ا جلةأءضا  لى  وقضبطلا(  حيبياما يف اود ذبباهتا ) 
 .املتأخ 

 ٰهيف  ػػػل موضػػػ : يف ال ػػػ اؼ ورد يف  لمػػػة ) مػػػ ة واحػػػجلةء لػػػ   الفػػػاءحػػػ ؼ  -ٕ

( ومل ءػػػػ د  حي(، بيامػػػا يف اػػػود ورد يف )  مه( ومل ءػػػ د يف ) جي
( يف ال ػػػػػ اؼ،  مه( أتػػػػػع  بػػػػػل )  جه(: و )  يي ىييف  لمػػػػػة ) 
 ( يف اود. يي ىيوأتع  بل ) 

 الػز دة  ا ػجلةأءضا  لػى  وقضبطلا ( يف سورة اود خيبقك لجلءاا ز دة  لمة )  -ٖ
 .املتأخ  للموض 



 ٗٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َتجْلُ وَف ِمة ُدوِقهِ  َوالَّجِلءةَ  )اضبط مواض   / ٕٕٛٓر ه سلاؿ 
يف المػػػػػور  مػػػػػ  ف(  َوالَّػػػػػجِلءَة تَػػػػػجْلُ وَف ِمػػػػػة ُدوقِػػػػػهِ  وردت ) / ٕٕٛٓا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -(:فاح  –ال  اؼ )
 .األعراف َّجيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ -ٔ
  مب زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٕ

 نث مث زث  رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب
 .فاطر َّ يق ىق يف ىف يث ىث

  الضبط /
 ىف يثوبعػػجلاا يف فػػاح  ) (  مه جه ين اؼ )بعػػجلاا يف ال ػػ   -ٔ

(  ىف يثمػػة )  املػػيه(  بػػل  جه ينمػػة )  الػػالـ(: ىق يف
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك لى 

مػػػة  الطػػػاء اؼ وقػػػ بط  ػػػال  ػػػن( مػػػ   جه ينمػػػة )  العػػػن ػػػجللك قػػػ بط  -ٕ
 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ   لػػى   حفػػاحػػاء ( مػػ  ىق)

 .ح ؼ مة اسه المورة
 (؟. ءَا ُُ وَف ِإلَْيكَ  ) م ة وردت ه  / ٜٕٕٓر ه سلاؿ 

يف المػور ) ال ػ اؼ  بالث مػ ات(  ءَا ُُ وَف إِلَْيكَ  وردت ) / ٜٕٕٓا واب ر ه 
 -(:دمحم  –الحزاب  –
 َّّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف
 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف  ٱُّٱ -ٕ

 ييىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن منزن رن مم
 َّ خت حت جت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ

 .األخزاب



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙ٘ 

 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن
 .حمىد َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي

 ؟.وما  بللا وما بعجلاا ( َفاْسَتِعجْل اِبّللِّ  )اضبط مواض   / ٕٕٓٔر ه سلاؿ 
 –يف المػػػور ) ال ػػػ اؼ  أربػػػ  مػػػ ات(  َفاْسػػػَتِعجْل اِبّللِّ  وردت ) / ٕٕٓٔا ػػػواب ر ػػػه 

" يف  ػافٍ   َفاْسػَتِعجْل اِبّللِّ  ": ) اب ملة ا قشػافية وقضبطلا ( لعفص –  اف  –الا)ل 
 -:( أتع و  ؼ الا)ل فصلع

 .األعراف َّ مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب ٱُّٱ -ٔ
 .انلدل َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ -ٕ
 زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٖ

 مب خب حب هئجب مئ خئحئ جئ  يي ىي ني مي
 .اغفر َّ جت  هب

 .فصنت َّهت مت خت حت جت مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٗ
  الضبط /

 خئفصػلع (: )  – ال  اؼموض  )  أخ و أوؿ تطابق الجلي جاء  بللا يف  -ٔ
كػػػػػة اختلػػػػػف مػػػػػا بعػػػػػجلاا: يف ال ػػػػػ اؼ (، ول  حب جب هئ مئ

 قضػػػػػػػبط( و  مت خت حت جت( ويف فصػػػػػػػلع ) زث رث يت)
، وتػجل   أءًضػا أف سػورة  ا جلة الز دة للموضػ  املتػأخ (  لى  حتز دة ) 

( زث رث يت، وا لػه أف )ف ػكبقلػة الرت يػىت اللال  اؼ أشػتل ت 
 يف الق  ف بجله اللف ة يف سورة ال  اؼ. الوحيجلةاك 

( فالعال ػػة  مت خت( يف ال ػػ اؼ و )  زث رثأمػػا فيمػػا طمػػ  )  -ٕ
بيالا وبن اسػه المػورة: مبعػح: المػورة الػ  يف امسلػا ) اؿ ( أي   كمية

( بػػػجلوف ) اؿ (، وسػػػورة فصػػػلع لػػػيس  زث رثال ػػػ اؼ جػػػاءت ) 



 ٙٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ( مع فة بػػ ) اؿ (. مت ختفيلا ) ( فأتع  اؿ فيلا )
( واػػػػجله مشػػػػلورة وال ِتتػػػػاج  زي ري ٰى ين ىنيف الا)ػػػػل )  -ٖ

 لضبط.
 هب مب خب حب هئجب مئبقك لجلءاا موض  سػورة  ػاف  )  -ٗ

، والحػأ بعػجلاا ِبءتػن  ا جلة العااءة اب ءػة الوحيػجلة لى  قضبطه( واجلا 
 لػى (  هب( فا بط بػن  لمػ  ) َواْلَبِصاُ َوَما َءْمَتِوي اْلَْ َمى أتع )
 .واماورة املوافقة  ا جلة

 دلسة بيانية /
َوِإمَّا ءَاَزَ اََّك ِمَة الشَّْيطَاِف قَػزٌْغ َفاْسَتِعجْل اِبّلّلِ  رباا  اؿ يف مواحة الممي  العليه )

( ٙ٘) إِقَُّه ُاَو المَِّميُ  اْلَبِصاُ ( و اؿ )َفاْسَتِعجْل اِبّللَِّ  ( ال  اؼٕٓٓإِقَُّه مسَِيٌ  َ ِليٌه )
 -:( كد.فاضل المام اف ختلفع اخلامتة؟ )( ملاذا ا ف  ا

ملا ذ   الشيطاف الجلي ال ءُ ى وال تُ ى  ( َوِإمَّا ءَاَزَ اََّك ِمَة الشَّْيطَاِف قَػزْغٌ  )ملا  اؿ 
ِإفَّ الَّجِلءَة صُمَاِدُلوَف يف  َ ِت اّللَِّ  لكة ملا  اؿ ) ( مسَِيٌ  َ ِليهٌ  )وساوسه وإسما تُعله  اؿ 

ٌ  مَّا ُاه بَِباِلِ يِه َفاْسَتِعجْل اِبّللَِّ ِب َ   المَِّمي ُ  ُاوَ  إِقَّهُ ْاِ ُسْلطَاٍف أََ ُاْه ِإف يف ُصجُلورِِاْه ِإالَّ ِ بػْ
 ( الالء ءُبص  بعضله بعضاً.  (  اف ٙ٘) اْلَبِصاُ 

 فائدة /
بُا الكالـ يف ا ءة  لى  ((َٕٓٓوِإمَّا ءَاَزَ اََّك ِمَة الشَّْيطَاِف قَػزٌْغ َفاْسَتِعجْل اِبّلّلِ ) )

التخيل لصورة وسوسة الشيطاف يف قفس امللمة. ف حالؽ الازغ ااا إستعارة إذ أف 
حقيقة الازغ اك الاخ  وال  ز اب ب ة و لى اجلا ُءشبِّه بياف   حجلوث الوسوسة 

يط الشيطاقية يف الافس بازغ ا ب ة ورمواا يف ا مه فكالشما له يفبا خفك وإءالـ بم
 جلرج حهن تفقجل الافس الشعور با. ءت



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙٚ 

ةَ  ) أءة وردت / ٕٕٔٔر ه سلاؿ   (؟. حَاِفٌف مِّ
ػػػػػةَ  وردت ) / ٕٕٔٔا ػػػػػواب ر ػػػػػه   –ال ػػػػػ اؼ يف المػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  حَػػػػػاِفٌف مِّ

 -(:القله
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثنثٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ مل يك
 .املنه َّ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٕ

  / فائدة
ف الػػػػجلءة اتقػػػػوا   ِمػػػػة خلقػػػػه, فخػػػػافوا  قابػػػػه أبداء إ: معاااػػػػا يف ال ػػػػ اؼ -ٔ

ف افضه واجتااب قواايه, إذا أصابه  ارض مة وسوسة الشيطاف تػجل َّ وا 
مػػػا أوجػػػىت    لػػػيله مػػػة حا تػػػه, والتوبػػػة إليػػػه, فػػػ ذا اػػػه ماتلػػػوف  ػػػة 

التفمػا )  معصية    لى بصاة,  خجلوف أبمػ   ,  اصػوف للشػيطاف.
 (. امليم 

إ  اخت   أال "مكة" اب وع والق)ط،  ما اخت   : يف سورة القلهومعاااا  -ٕ
أصػػػػ)اب ايجلءقػػػػة حػػػػن حلفػػػػوا فيمػػػػا بيػػػػاله, لػػػػيقطُعةَّ  ػػػػار حػػػػجلءقتله 
مبكِّػػػ ءة يف الصػػػباح, فػػػال َءْطَعػػػه مالػػػا  ػػػااه مػػػة املمػػػا ن ورمػػػواه, ومل 

ف, فػػػػأقزؿ    ليلػػػػا  ًرا أح  تلػػػا لػػػػيال واػػػػه  فمػػػػو ، ءقولػػػوا: إف شػػػػاء  
 (. التفما امليم )  فأصب)ع حمرت ة سوداء  الليل امل له.

 (؟. يَفْهتِِه )  ه م ة وردت / ٕٕٕٔر ه سلاؿ 
 -(:حه  –يف المور ) ال  اؼ  م  ف(  يَفْهِتِه وردت ) / ٕٕٕٔا واب ر ه 

 هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ حج مث هت مت خت  حت جت

 جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص مس ُّٱٱ -ٕ
 .طٍ َّ جف مغ



 ٛٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
 البػاء(  بل  ريمة )  اامزة(:  مظوبعجلاا يف حه ) (  ري بعجلاا يف ال  اؼ )

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  مظمة ) 
 (؟. َاجَلا َبَصآِف ُ  )اضبط مواض   / ٖٕٕٔر ه سلاؿ 

 –يف المػػػػور ) ال ػػػػ اؼ  مػػػػ  ف(  َاػػػػجَلا َبَصػػػػآفِ ُ  وردت ) / ٖٕٕٔا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -(:ا ابية 

 مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ حج مث هت مت خت  حت جت هب

 .اجلاثية َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

اؼ   ال ػػ راء( مػػ   حت مػػة ) الػػ اءقػػ بط  ( حت جت بعػجلاا يف ال ػػ اؼ ) -ٔ
،  ا ػػجلة ربػػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػػ  املتشػػابه مػػ  حػػػ ؼ مػػة اسػػه المػػػورة لػػى 

(  بللػػا يف قفػػس ا ءػػة فاربطلػػا معلػػا  لػػػى  حب لمػػة )   والحػػأ أءًضػػا ورود
، وبضػػبط اػػجلا املوضػػ  ُءضػػبط موضػػ  ا ابيػػة والػػجلي  ا ػػجلة املوافقػػة وامػػاورة

 (. جحجاء بعجلاا ) 
 مخ جخ مح( ويف ا ابية )  مث هت مت ختيف ال  اؼ )  -ٕ

 (.٘٘ٔمة الكتاب الملاؿ ) ا زء الوؿ( فقجل مت ضبطه يف  جس
 (؟. َفاْسَتِمُعواْ َلهُ  )  اضبط مواض / ٕٕٗٔر ه سلاؿ 

  (ايو –ال  اؼ يف المور ) م  ف(  َفاْسَتِمُعوْا َلهُ  وردت ) / ٕٕٗٔا واب ر ه 
 -:وردا يف أخ  صف)ة مة  ل سورة املوضعن ال 
 َّ مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف
 حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٙ 

 ىي مي خي حي جي  يهىه مه جه ين ىن من خن
 .جاحل َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰرٰذ يي

  الضبط /
 حن جن يم  ىم مموبعجلاا يف ايػو ) (  جس بعجلاا يف ال  اؼ )

ؿ و أواو ( مػػ   جسمػة )  الػواو: قػ بط  ا ػجلة الوؿ والثػػامب لػى  وقضػبطلما(  خن
أ صجل بػه املوضػ   ػك )قػ قوف ( م   مممة ) الاوف ( وق بط أ صجل به املوض  الوؿ)

 (. الثامب
 (؟. ِصُتواْ أَق )  ه م ة وردت  لمة / ٕٕ٘ٔر ه سلاؿ 

 (الصػافات –ال ػ اؼ يف المػور ) م  ف(  أَقِصُتواْ  وردت ) / ٕٕ٘ٔا واب ر ه 
  ا ػػػجلة الػػػز دة للمػػػورة لػػػى  وقضػػػبطلا(  أَقِصػػػُتواْ وَ )  الػػػواوإال أقػػػه يف ال ػػػ اؼ بػػػز دة 

 -:ؿو أ واومالا م   الواوموض  ق بط  أوؿ، وأءًضا اك الحوؿ
 .األعراف َّ مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج ُّٱ -ٔ
 حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 .األخلاف َّ يه  ىه مه جه ين ىن من
  / مالحظة

  الشما وردا يف أخ  صف)ة مة  ل سورة.
 فائدة /

ا ص اء، و يل معااه "ا ملوا  ستماعا او المكوت م  ت ؾ الكالـ،  ا قصات
 مبا فيه ال تتجاوزوه". ا ص اء تص ك إليه وتعمل مبا فيه. 

 (؟. يف قَػْفِمكَ  ) ردتأءة و  / ٕٕٙٔر ه سلاؿ 
 -املافػػجلة يف المػػور )  بػػالث مػػ ات(  يف قَػْفِمػػكَ  وردت ) / ٕٕٙٔا ػػواب ر ػػه 

 -(:الحزاب  –ال  اؼ 
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٔ



 ٓٚٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث
 .املائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱ -ٕ
 .األعراف َّ مف خف حف جف مغ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٖ
 رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث
 .األخزاب َّ نن  من زن رن مم اميل ىل مل يك

  الضبط /
 املػػيهقػػ بط (  ني ) والحػزاب، بيامػػا يف املافػػجلة جػاء  بللػػا ال ػػ اؼ موضػػعكتطػابق 
ربط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه  ا جلة  لى افجلة مالػ ميهمالا م  
 .المورة

 (؟. اِبْلُ جُلوِّ َوا َصاؿِ  )اضبط مواض   / ٕٕٚٔر ه سلاؿ 
يف المػػػػػػور  بػػػػػػالث مػػػػػػ ات(  اِبْل ُػػػػػػجُلوِّ َوا َصػػػػػػاؿِ  وردت ) / ٕٕٚٔا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 

 قضػػػبطلاو  الػػثالثيف أمسػػاء المػػور  الػػ اء اشػػرتؾ حػػ ؼ (رالاػػو  – ػػجل   ال –اؼ   ال ػػ)
 -(: " اِبْلُ جُلوِّ َوا َصاؿِ    ؼ ر جٌل الاور ": ) ا قشافيةاب ملة 

 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مف خف حف جف مغ

 .الرعد َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ -ٕ
 .انلِر َّمئهي مي خي حي جي ٰه مه جه  منهن حنخن ممجنُّٱ -ٖ

ةَ  )اضبط مواض   / ٕٕٛٔر ه سلاؿ   (؟. اْلَ اِفِلنَ  َلِمةَ  - مِّ
 -املواض  اك: / ٕٕٛٔاب ر ه ا و 

 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٚٔ 

 .األعراف َّ مف خف حف جف مغ
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ٱُّٱ -ٕ

ِشف َّ مس خس حس  جس  .ي
  الضبط /

وقضبطلا  لى  ا جلة الػز دة للموضػ  (  حس ) أتع بز دة الالـ يف سورة ءوسف -ٔ
 املتأخ .

، أمػا موضػ  سػورة ءوسػف صػف)ة مػة المػورة أخػ موض  سورة ال  اؼ ورد يف  -ٕ
 صف)ة مة المورة. أوؿفورد يف 

 ِ اػػػجلَ  َفالَّػػجِلءةَ ( )  ِ اػػجَل َربِّػػكَ  الَّػػجِلءةَ  ِإفَّ اضػػبط مواضػػ  )  / ٜٕٕٔر ػػه سػػلاؿ 
 (؟. َربِّكَ 

يف المػػػػػػور  بػػػػػػالث مػػػػػػ ات(  اِبْل ُػػػػػػجُلوِّ َوا َصػػػػػػاؿِ وردت )  / ٜٕٕٔا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 
 -الاور(: –ال  جل  –)ال  اؼ 

 .األعراف َّحمجمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ٱُّٱ -ٔ
 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ ُّٱ -ٕ

 .فصنت َّ  حل جل مك
  الضبط /

 وردا يف   ت فيلا سجود التالوة، فاقتبه. املوضعن -ٔ
(  بػػػل  حقمػػػة )  اامػػػزة(:  حف( بيامػػػا يف فصػػػلع )  مق حق)  يف ال ػػػ اؼ -ٕ

 الفاء، وأءًضا اقتبه إىل أقه  ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  حفمة )  الفاء
 (. حف)  فاءصلع يف بجلاءة الكلمة فاربطلا م  مة ف

 حقوبعػجلاا يف فصػلع ) (  جل مك لك خك )بعجلاا يف ال ػ اؼ  -ٖ
 لػػػػى  ( حقمػػػة )  اليػػػػاء(  بػػػل  لك خكمػػػػة )  الػػػالـ ( جك مق

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك



 ٕٚٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.المجود ال  وردت يف الق  ف الك مياضبط مواض   / ٕٕٕٓر ه سلاؿ 
يف أربعػػػة  مخمػػة  شػػ  موضػػعاً القػػػ  ف مواضػػ  المػػجود يف  / ٕٕٕٓا ػػواب ر ػػه 

 ش  سورة.  ة  م و ابة العاص أف رسوؿ   صلى   تعاىل  ليه و لػه وسػلَّه أ ػ أه 
. رواه أبػػو سػػججل فويف ايػػو  بػػالث يف املفصػػليف القػػ  ف مالػػا  مخػػس  شػػ ة سػػججلة

  داود وابة ماجه وحماه املاجلري والاووي..
 -:يلالا)و التا لى  بمياؽ ا  ت وقضبطلا

 ..  الا)ل.. طمافوف ربه مة فو له ال  جل.. حو ا و  اا  ال  اؼ وله ءمججلوف -ٔ
 ..  م مي .. سججلاً وبكياً  ا س اء وطم وف لأذ اف -ٕ
 ..  ايو سججلوا  جلاوالشمس والقم  والاجـو وا باؿ   -ٖ
 ..  الف  افزاداه قفورا  وما..  ايو والجلءة  ماوا ر عوا وسججلوا -ٗ
..  المػججلة .. واذا ذّ  وا اب  ت خػ وا سػججلا الامػلوما تعلاوف و  ءعله ما  فوف  -٘

 ..  ص و ة داود أسما فتااه
 ..  الاجه.. واسججلوا هلل وا بجلوا  فصلع ال تمججلوا للشمس وال للقم  -ٙ
..  ػػال ال تطعػػه  ا قشػػقاؽ وال تكوقػػوا  الػػجلءة إذا  ػػ ئ  لػػيله القػػ  ف ال ءمػػججلوف -ٚ

 .العلق واسججل وا رتب
 -: ملة ا قشافيةالضبط اب ا جلة  لى ل  وردت فيلا ا  ت االمور  وقضبط
 ر ػجل ال ػ اؼ و ػ ؼ،  وردت مػ تن يف ايػو مػ تن ايػويف  وإس اء م مي المػججلة سججلت)) 
 .(( والعلق وفصلع صاديف  والا)ل الامل الف  اف وتف ؽ،  الاجه اقشقاؽ

 هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ٱُّٱ -ٔ
 .٦٦٢األعراف/  َّ حم  جم

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ -ٕ
 .٩٧الرعد/  َّ نب مب



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٚ 

 مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -ٖ
 .٧٦ – ٤٢انلدل/  َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٗ
 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .٩٦٢ – ٩٦٥اإلرساء/  َّ ىف يث ىث  نث مث زث

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٱُّٱ -٘
 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زنرن مم ام يل ىل
 .٧٣مريه/  َّ جئ يي ىي

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٙ
 يف ىف يث ىثنث  مث زث رث يت ىت نت مت
 َّ ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك اك يقىق

 .٩٣احلج/ 
 ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل ُّٱ -ٚ

 .٥٥احلج/  َّ زي  ري ٰى ين
 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -ٛ

 .٢٦امفركان/  َّ يل ىل مل
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ -ٜ

 .٦٢ – ٦٧انلىل/  َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب
 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ٱُّٱ -ٓٔ

 .٩٧الصجدة/  َّ مل يك ىك مك لك
 هت مت  خت حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ  جئ  ٱُّٱ -ٔٔ

 مص خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث
 .٦٤ص/  َّ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض

 مس  خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ -ٕٔ



 ٗٚٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص
 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف
 .٤٣ – ٤٥فصنت/  َّ  حل جل مك

 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ -ٖٔ
 .٢٦ – ٧٢انلجه/  َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

 .٦٩االنشلاق/  َّ مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ ٱُّٱ -ٗٔ
 .٩٢امعنق/  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ -٘ٔ
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 التاسعاجلزء سورة األنفال / 

 (؟. ّللِّ َوال َُّسوؿِ  )اضبط مواض   / ٕٕٕٔر ه سلاؿ 
 –  ؿ  مػػػػ اف يف المػػػػور ) مػػػػ  ف(  ّللِِّ َوال َُّسػػػػوؿِ  وردت ) / ٕٕٕٔا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -(:القفاؿ 
 خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٔ

 .عىران آل َّ  جك مق حق مف
 ىنمن خن حن  جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .األًفال َّ حي جي  يه ىه مه جه ين
  / مالحظة

  بللا يف القفاؿ. والقفاؿ بللا يف  ؿ  م اف  بةا ستجا
َا اْلُمْلِمُاوفَ ) اضبط مواض   / ٕٕٕٕر ه سلاؿ   (؟. ِإسمَّ

َا اْلُمْلِماُػوفَ وردت )  / ٕٕٕٕا واب ر ه   –يف المػور ) القفػاؿ  أربػ  مػ ات(  ِإسمَّ
َػػا اْلمُ  ": ) اب ملػػة ا قشػػافية وقضػػبطلا ( موضػػعافايجػػ ات  – الاػػور " اػػه  ْلِماُػػوفَ ِإسمَّ

 -:( م تنأقفاؿ قور يف ايج ات 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جهين ىن من
 مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .انلِر َّ زب رب يئ ىئ نئ

 َّ خض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -ٖ
 .احلجرات



 ٙٚٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -ٗ
 .احلجرات َّ خس حس  جس مخ جخمح جح مج حج

  الضبط /
ايجػػ ات جػػاء  أوؿ ػػجلا (  خب ) الصػػل أف ءػػ د بعػػجلاا يف  ػػل املواضػػ   لمػػة -ٔ

أ صػػجل بػػه املوضػػ  وؿ ) أ شمػػزةمالػػا مػػ   اامػػزة( وقػػ بط  جسبعػػجلاا  لمػػة ) 
 (.الوؿ مة ايج ات 

 خم( وبعػػػجلاا يف الاػػػػور )  حم جم يلايجػػػػ ات )   فبعػػػجلاا يف الاػػػور و  -ٕ
مػػػة  الاػػػوفو الػػػواو ( مػػػ   مممػػػة )  الاػػػوف( و  خم) الػػػواو ( قػػػ بط  ىم مم
( مػػ   مت مػػة ) التػػاء( قػػ بط   مت خت حتر، وبعػػجلاا يف ايجػػ ات ) اػػو ال
 ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  حػ ؼ مػة اسػه  لى  تايج ا  ء

 ايج ات(. –مة المورتن )الاور  أخ  صف)ة، واقتبه أيما وردا يف المورة
 (؟. الَّجِلءَة ِإَذا ذُِ َ  اّلّلُ َوِجَلْع  ُػُلوبُػُلهْ  )اضبط مواض   / ٖٕٕٕ ر هسلاؿ 

يف  مػػػػ  ف(  الَّػػػػجِلءَة ِإَذا ذُِ ػػػػَ  اّلّلُ َوِجلَػػػػْع  ُػلُػػػػوبُػُلهْ  وردت ) / ٖٕٕٕا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -(:ايو  – القفاؿ المور )

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 .احلج َّ ىي ني مي  زي ري

  / مالحظة
  .املوض  الوؿم تن فاقتبه اا واو  ( ٍّ )وردت فيلا  القفاؿيف 
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 (؟.  َ ُتهُ  َ َلْيِلهْ  -  َ ِتهِ  َ َلْيِلهْ  )اضبط مواض   / ٕٕٕٗر ه سلاؿ 
 -املواض  اك: / ٕٕٕٗا واب ر ه 

 جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ -ٔ
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف
 .عىران آل َّ  خل حل جل

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ -ٖ
 .اجلىعة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

  الضبط /
، بيامػػػا ااػػػاءو التػػػاء  بكمػػػ ( حفأتػػػع )  (ا معػػػة  – ؿ  مػػػ اف  ) الطػػػ فنيف 
  ا ػجلة لػى  وقضػبطلا: ااػاءو التاء  هبض( ِّ) القفاؿ ( وردت )  الوسطاملوض  
  .املتشابن الط فن بن الوسط اختالؼ

 (؟. َزاَدتْػُلهْ  )اضبط مواض   / ٕٕٕ٘ر ه سلاؿ 
 –القفػػػػاؿ  يف المػػػػور ) بػػػػالث مػػػػ ات(  زَاَدتْػُلػػػػهْ  وردت ) / ٕٕٕ٘ا ػػػواب ر ػػػػه 

 -(: المورة م  ف صف)ة أخ التوبة 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
 َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -ٕ

 .اتلِبة َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٖ

 .اتلِبة َّ نت مت
ٱ



 ٛٚٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
 الػػػػز دة  ا ػػػجلة لػػػػى قضػػػبطلا و  ( مب)  الفػػػاءبػػػػز دة  ( املوضػػػعن ) التوبػػػةيف  -ٔ

 .املتأخ  للموض 
 (. نبلتوبة ورد بعجلاا ) ا ف ( بياما يف  رئالتوبة )  أوؿبعجلاا يف القفاؿ و  -ٕ

 (؟. َوَ َلى َربِِّْه ءَػتَػوَ َُّلوفَ  )  ه م ة وردت / ٕٕٕٙر ه سلاؿ 
لُػػوفَ  وردت ) / ٕٕٕٙا ػػواب ر ػػه  ِػػْه ءَػتَػوَ َّ القفػػاؿ  يف المػػور ) مػػ  ف(  َوَ لَػػى َربِّ

أقفػػاؿ  : )اب ملػة ا قشػافية وقضػبطلا (الشػػورى  –العاكبػوت  – موضػعافالا)ػل  –
 -:(  اكبوت للمتشاورءةورملتن و 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

 خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن حن ٱُّٱ -ٕ
 .٤٤ – ٤٦انلدل/  َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم

 .انلدل َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٖ
 ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم  ُّٱ -ٗ

 .٢٦ – ٧٢امعٌكبِت/  َّ جب هئ مئ خئ حئجئ يي
  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -٘

 .الشِرى َّ يف ىف
  الضبط /

 خل: بعػػجلاا يف الا)ػػل ) ( رن  مم ) الا)ػػل والعاكبػػوت أوؿجػػاء  بللػػا يف 
حػػػػػاء ( مػػػػػ   خممػػػػػة  لمػػػػػة ) ايػػػػػاء قػػػػػ بط  ( مم خم حم جم يل ىل مل

( مػ   ينمػة ) الكػاؼ( ربط  ري ٰى ينل، وبعجلاا يف العاكبوت ) )الا
  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة اسػػه  ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ لػػى بػػوت كالعا  ػػاؼ
 .المورة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ِػػػهْ اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٕٕٕٚسػػػلاؿ ر ػػػه  ُػػػْه َدَرَجػػػاٌت ِ اػػػجَل َربِّ  َورِْزؽٌ  َوَمْ ِفػػػَ ةٌ  اَّ
 ؟.( اَُّه مَّْ ِفَ ٌة َورِْزٌؽ َ ِ ميٌ )  (َ ِ ميٌ 

 -املواض  اك: / ٕٕٕٚا واب ر ه 
 ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت ُّٱٱ -ٔ

 .األًفال َّ ىف يث
  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱُّٱ -ٕ

 .األًفال َّ مغ جغ مع جع مظ مضحط خض
 .احلج َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ٱُّٱ -ٖ
 حص مس خس  حسجس مخ جخ مح ُّٱ -ٗ

 .انلِر َّ مغ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جض مصخص
  ني مي زي ري ٰىين ىن نن  من زن ٱُّٱ -٘

 .شبأ َّ يي ىي
  الضبط /

ُػه مَّْ ِفػَ ٌة َورِْزٌؽ َ ػِ ميٌ  ) الصل يف الق  ف أف ت د -ٔ   القفػاؿ وايجػ  ف مػا يف (  اَّ
مػة القفػاؿ ) واػو أوؿ موضػ  يف القػ  ف (  الوؿوالاور وسبأ، بياما املوض  

 وقضبطه(  َ ِ ميٌ  َورِْزؽٌ  َوَمْ ِفَ ةٌ  اَُّْه َدَرَجاٌت ِ اجَل َربِِّهْ وردت أبحوؿ صي ة ) 
 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى 

( وال ءوجػػجل  اشمػػا يف  نت مت زت رتالقفػاؿ ورد )  موضػػعك بللػا يف  -ٕ
جػاءت يف  الثػامب، بيامػا املوضػ  صػجلر  ءػةأتػع  الوؿلق  ف الك مي، املوض  ا

 .سياؽ ا ءة
( وردت  َأْجػٍ  َ ػ ميٍ (: وا له أف )  َوَأْجٍ  َ  ميٍ ( م  )  َورِْزٌؽ َ ِ ميٌ تلتبس مواض  )  -ٖ

 -(: موضعافايجلءجل  –يف ) ءس  بالث م ات



 ٓٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مح  جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱ -ٔ
 .يس َّ مخ جخ

 .احلديد َّ  لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب  هئ مئ ٱُّٱ -ٕ

 مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم ٱُّٱ -ٖ
 .احلديد َّ  جي ٰه

 أوؿ، و ابلػػػواو الوحيػػػجلة( واػػػك   مححفػػػأ اػػػجله املواضػػػ  سػػػلل وبمػػػيط: يف ءػػػس ) 
( لف  جه) الثػػامب ، بيامػػا  بللػػا يف اب فػػ اد( لف سػػياؽ ا ءػػة  هسايجلءػػجل  بللػػا ) 

 .اب م سياؽ ا ءة 
 (؟. بَػْعجَلَما )  ة وردت ه م / ٕٕٕٛر ه سلاؿ 

 القفاؿ –البق ة  يف المور ) بالث م ات(  بَػْعجَلَما وردت ) / ٕٕٕٛا واب ر ه 
 -(: ال  جل -
 .ابللرة َّملهل خل حل جلمكلك خك جكحك مق حق مف خفحف جف ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٕ
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث ٱُّٱ -ٖ

 .الرعد َّ من زن رن مم ام يل
  /الضبط 

بعػػػجلاا يف القفػػػاؿ ، و هالبقػػػ  اػػػاء مالػػػا مػػػ  ااػػػاء ( قػػػ بط حقبعػػػجلاا يف البقػػػ ة ) 
قػػ بط  ( ىك مك لكفػػاؿ، وبعػػجلاا يف ال  ػػجل ) قال قػػوفمالػػا مػػ   الاػػوفقػػ بط  (ىن)

 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ   لػػى جل  ػػال   ػػن ( مػػ   ىكمػػة ) العػػن 
 .ح ؼ مة اسه المورة

 
 
 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٛٔ 

 (؟. َوُاْه ءَا ُُ وفَ  ) ت ه م ة ورد / ٜٕٕٕر ه سلاؿ 
 –القفػػػػاؿ  يف المػػػػور ) مػػػػ  ف(  َوُاػػػػْه ءَا ُػػػػُ وفَ  وردت ) / ٜٕٕٕا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -(:الجلار ت 
 .األًفال َّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ
 .اذلاريات َّ مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٱُّٱ -ٕ

ػػقَّ  )اضػػبط مواضػػػ   / ٖٕٕٓر ػػػه سػػلاؿ  ػػػ)  ( ايَػػػقَّ ِبَكِلَماتِػػهِ  ضمُِ  اْيَػػػقَّ  قُّ اّللُّ َوضمُِ
 ؟.( ِبَكِلَماتِهِ 

 -املواض  اك: / ٖٕٕٓا واب ر ه 
 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت
 .يِنس َّ نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٕ
 مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٖ

 .الشِرى َّ يث ىث نث مث زث يترث  ىت نت
  الضبط /

مػػ  الخػػجل اب  تبػػار ز دة (  جح مج حج )والشػػورى  القفػػاؿ الطػػ فنيف  -ٔ
، بيامػػا رىو الشػػواو مالػػا مػػ  الػػواو قػػ بط ( يف الشػػورى  نتيف  لمػػة )  الػواو
(   ( بػػػػػػز دة اسػػػػػػه ا ػػػػػػالؿ )  يئ ىئ نئ مئأتػػػػػػع )  الوسػػػػػػطيف 

 . ا جلة اختالؼ الوسط بن الط فن املتشابن لى  وقضبطلا
( التع ءػػػف، فأتػػػع فيلػػػػا  اؿيلمػػػا ) الشػػػورى ( ورد يف امس –الطػػػ فن ) القفػػػاؿ  -ٕ

( اؿ( بياما سػورة ءػوقس لػيس يف امسلػا ) جح مج حجقفس الصي ة ) 
( فاجعللػػػػػا  يئ ىئ نئ مئالتع ءػػػػف فأتػػػػع فيلػػػػا الصػػػػي ة خمتلفػػػػة ) 

  المة لك.
 



 ٕٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َوِإْذ ءَعِػػجلُُ ُه  ) ضمػػجلث لػػبس يف ا ءتػن مػػة سػػورة القفػػاؿ: / ٖٕٕٔر ػػه سػلاؿ 
ػوَْ ِة َتُكػوُف َلُكػْه َوءُ ِءػجُل اّلّلُ اّلّلُ ِإْحجَلى الطَّافَِفِتْنِ أَ  َ  َذاِت الشَّ أَف قػََّلا َلُكْه َوتَػَودُّوَف أَفَّ َ يػْ

َوَلْو   َوءُػْبِطَل اْلَباِحلَ  لُِيِ)قَّ ايَْقَّ  {ٚ}القفاؿ/ َوءَػْقَطَ  َداِبَ  اْلَكاِف ِءةَ  ِبَكِلَماتِهِ ضمُِقَّ اَيقَّ 
 ؟.طلمااضب ({ٛ}القفاؿ/َ  َِه اْلُمْج ُِموَف 
( وبػن   لُِيِ)قَّ اْيَػقَّ ( و )  أَف ضمُِقَّ اَيقَّ اللبس ضمجلث بن )  / ٖٕٕٔا واب ر ه 

 -(: َوَلْو َ  َِه اْلُمْج ُِموفَ ( و )  َوءَػْقَطَ  َداِبَ  اْلَكاِف ِءةَ ) 
  الضبط /

: ااجػافك ا ػجلة الرتتيػىت  لػى  وقضػبطلما(  لُِيِ)ػقَّ اْيَػقَّ  بل ) (  أَف ضمُِقَّ اَيقَّ  ) -ٔ
 (. لُِيِ)قَّ مة )  الالـ(  بل  أَفمة )  اامزة

( الػ  أتػع  ِبَكِلَماتِػهِ )   ػاؼفا بطلػا مػ    الوىل ثاا يف ا ءػة   الكاؼدار ح ؼ  -ٕ
 الػالـ( قػ بط  َوءُػْبِطػَل اْلَباِحػلَ جاء بعػجلاا )  الثاقية(، ويف  أَف ضمُِقَّ اَيقَّ بعجل ) 

 .املوافقة واماورة  ا جلة(  لى  لُِيِ)قَّ )  الـمالا م  
 بػػل  الكػػاف ءة(: أف  َولَػػْو َ ػػ َِه اْلُمْج ُِمػػوفَ ( و )  َوءَػْقطَػػَ  َدابِػػَ  اْلَكػػاِف ِءةَ )  وقضػػبط -ٖ

( أي   ػل  ػاف   ػـ  ولػيس  ػل  ػـ   ػاف : ) ا ملة ا قشػافيةبجله  ام موف
 .ام موفأتع  بل  الكاف ءةأف 

 (؟. َه اْلُمْج ُِموفَ َوَلْو َ  ِ  )  ه م ة وردت / ٕٖٕٕسلاؿ ر ه 
القفاؿ يف المور ) م  ف(  َوَلْو َ  َِه اْلُمْج ُِموفَ  وردت )/  ٕٖٕٕا واب ر ه 

 -(:ءوقس –
 .األًفال َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ -ٔ
 .يِنس َّ نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٕ

 ؟.يف سورة القفاؿ ( َ زِءٌز َحِكيهٌ  اضبط مواض  ) / ٖٖٕٕسلاؿ ر ه 
 -و ما ءلك: أرب  م ات(  َ زِءٌز َحِكيهٌ  وردت )/  ٖٖٕٕا واب ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٛ 

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن ٱُّٱ -ٖ
 .األًفال َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى

  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٗ
 .األًفال َّ خف حف جف مغ جغمع جع مظ

  الضبط /
 الفػاءبز دة  الثاقية، أما ا ءة ( َّ ٍّ  ٌّ ٰى )  لى الصل الوىلا ءة 

( فجػػػػػاء ا ػػػػػواب  خئ حئ جئ يي( ورد  بللػػػػا ) حب جب هئ مئ)
( ذضػػمار اسػػه  رئ ّٰ ِّ)  الثالثػػة)فػػورا( فاربطلمػػا معػػا، وا ءػػة  ابلفػػاء

( اب ضػػػمار أءًضػػػا  َؾ بَِاْصػػػ ِِه َواِبْلُمػػػْلِمِانَ الَّػػػجِلَي أَءَّػػػجلَ  ُاػػػوَ ا ػػػالؿ والحػػػأ  بللػػػا ) 
( اب  لػػار  حف جف مغ)  ال ابعػػةفاربطلمػػا معػػا ولػػة تلتػػبس  ليػػك، وا ءػػة 
 ( فاربطلما مًعا. َمَ  الصَّاِب ِءةَ  َواّللُّ وا ءة ال   بللا ُختمع اب  لار أءًضا ) 

 / ٔمالحظة 
 يف القػػػػػػ  ف الوحيػػػػػػجلاف( شمػػػػػػا  رئ ّٰ ِّ( و )  حب جب هئ مئ) 

 يف اجلا بجله الصي ة، فاقتبه   لبيىت.
 / ٕمالحظة 

 (.٘ٛٔوردا يف قفس الصف)ة ) موضعنأخ  
 / ٖمالحظة 

ػػػػْيطَافِ )  ػػػػ َُ ه بِػػػػِه َوءُػػػػجْلِاىَت َ ػػػػاُكْه رِْجػػػػَز الشَّ َولِيَػػػػػْ ِبَط َ لَػػػػى  ُػلُػػػػوِبُكْه ) /  ( لُِّيَطلِّ
ـَ  َوءُػثَػبِّػػػَع بِػػػهِ  جلث لػػػبس يف ت تيػػػىت ضمػػػ ( مػػػة سػػػورة القفػػػاؿ ٔٔ( ا ءػػػة )  اَل ْػػػجَلا



 ٗٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

تااسىت  ل مجلتن لػ بط ت تيػىت :  ا جلة التأمل للمعحالكلمات وقضبطلما  لى 
 .ءة: فالطلارة ُتجلاىت ال جز، وربط القلوب ءُثبع ال جلاـمجل ا 

 / ٖمالحظة 
بجله الصي ة  الوحيجلةواك  ( َ ِليٌه َحِكيهٌ ( مة سورة القفاؿ بػػ ) ُٔٚختمع ا ءة )

 زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱاا: يف القفاؿ فاقتبه 
( واجله اخلياقة يف   ٍّ ٌّ ٰىوالحأ  لمة اخلياقة )  ،َّ يئ ىئ نئ مئ

 (. ىئ نئ مئ له    ز وجل لجلا  سىت سياؽ ا ءة أف ُ ته ابلعله ) 

 (؟. َمَعُكهْ  َأمّبِ فَ  - َأمّبِ  -مّبِ إِ  )اضبط مواض   / ٖٕٕٗر ه سلاؿ 
( يف  ػػػل  مّبِ إِ )  ابلكمػػػ كػػػ مي أف تػػػ د الصػػػل يف القػػػ  ف ال / ٖٕٕٗا ػػػواب ر ػػػه 

( ويف الطػور بػػز دة  َأمّبِ )  ابلفػت املواضػ  أءامػا وردت  ػجلا موضػ  سػورة القفػاؿ جػاء 
 مّبِ إِ ، والف مػ  مواضػ  )  ا جلة العااءة اب ءػة الوحيػجلة لى  اموقضبطل(  َأمّبِ فَ )  الفاء
 ( َمَعُكهْ 

 يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -ٔ
  نث مث زث رث يت نتىت مت  زت رت
 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
  نن من زن رنمم ام يل ىل مل  يك ىك
 .املائدة َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن

 يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -ٕ
 ٰى ين ىننن من زن رن مم ام  يل ىل مل
 .األعراف َّ ني مي  زي ري

 مم خم حم جم  هل مل خلحل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -ٖ
 .يِنس َّ  من خن حن جن



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٛ٘ 

 ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -ٗ
 .يِنس َّ حئ جئ يي

 ىي ني مي زي ري  ٰىين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -٘
ِد َّ مب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي َ. 

  الضبط /
 ػجل مت ضػبطله يف المػلاؿ   ( مي  زيءوقس )  موضعكبعجلاا يف ال  اؼ و 

 حب جب هئ، ويف اود سللة ولػة تلتػبس  لػيكه )ال اب مة ا زء  (ٜٛٛٔ)
 (.خب
 جه هن من خن حن ٱُّٱٱ(:ٖٔ( فورد يف سورة الطور ا ءة ) َمَعُكهْ  َأمّبِ فَ أما ) 

 .َّ  ٰه مه

 يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱ(:ٕٔيف سورة القفاؿ ا ءة ) ابلفت (  َمَعُكهْ  َأمّبِ ا ) وأخا 
 مم ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف

 .َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن رن

 ؟.يف سورة القفاؿ ( َشجِلءجُل اْلِعَقابِ  )اضبط مواض   / ٖٕٕ٘ر ه سلاؿ 
 -و ما ءلك: أرب  م ات(  َشجِلءجُل اْلِعَقابِ  وردت ) / ٖٕٕ٘ا واب ر ه 

  حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي زي ُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ هب مب خب

 جل مك لكخك حك  جك مق حق مف خف حف ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ  هل مل خل حل

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٖ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت
 .األًفال َّ رن مم ام يل ىلمل يك ىك  مك لك اك يق



 ٙٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -ٗ
 .األًفال َّ حل جل مك لك خك حك جكمق

  الضبط /
 ة تشبه الخ ى أبجلا.مل يفت صي  -ٔ
أبػجلاً  الفاء(: اجله ا ءة مل ء د فيلا ح ؼ  مب خب  حب جب)  الوىلا ءة   -ٕ

(  لػػى  كػس ا  ت الػػثالث الخػػ ى الػ  ورد فيلػػا حػػ ؼ  جبفختمػع ) 
 .الفاء

( فا له  مك(: مبج د أف يفت  بللا ) مل خل حل جل)  الثاقيةا ءة  -ٖ
 .مفتوحة(  جل)  شمزة( و  حل جلأف بعجلاا ) 

  مئ زئ رئ)  الػواو(: ااػا الحػأ دوراف حػ ؼ  مم ام يل)  لثةالثاا ءة  -ٗ
(  يف ىف يث ىث - نتمت زت رت - مب زب رب يئ -

 (. مم ام يلاسه ا الؿ )  واوفاربطله م  
(: واػػػجله الخػػػاة اػػػك أحػػػوؿ صػػػي ة  جل مك لك خك حك)  ال ابعػػػةا ءػػػة  -٘

 يف سورة القفاؿ. الوىل(  مظ حط مضتجل  اا لجلى ) 
 مالحظة /

( جػػاء فيلػػا و لػػى الرتتيػػىت ) مشػػا قة   مم ام الػػ  ختمػػع بػػػػ ) ا  ت الربعػػة
 حف جف فػػػػػػػػ  )  –(  مئ زئ رئتػػػػػػػػزءن )  -(  خف حف تاػػػػػػػػة ) –( ني)
 (( فاقتبه اا.خف

 َذِلُكػػهْ  - فَػػجُلو ُوهُ  َذِلُكػػهْ  ) اضػػبط موضػػعك القفػػاؿ: / ٖٕٕٙسػػلاؿ ر ػػه 
 (؟. ُموِاُة َ ْيجِل اْلَكاِف ِءةَ  َوَأفَّ اّللَّ 

 -املواض  اك:/  ٖٕٕٙا واب ر ه 
 .األًفال َّ حج مث هت  مت خت حت جت ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٛٚ 

  الضبط /
 أ صػػجل بػػه املوضػػ ؿ ) و أ واومالػػا مػػ   الػػواواتقػػ بط (  حت ) الوؿبعػجلاا يف  -ٔ

 قػػػػوف( مػػػػ   ييمػػػػة )  الاػػػػوف( قػػػػ بط  ٰذ يي)  الثػػػػامب(، وبعػػػجلاا يف  الوؿ
 . ا جلة الوؿ والثامب(  لى الثامب أ صجل به املوض ك مة )قػػ 

 َفاَل تُػَولُّػوُاهُ ( وبعجلاا ِبءة )  اّلّلَ َشجِلءجُل اْلِعَقابِ  َفِ فَّ )  الوؿِبءة يف املوض   بللا  -ٕ
(  فَػػِ فَّ )  فػػاءاتفػػاربط بيالػػا وبػن  ابلفػاء(  حت( فأتػع بيالمػػا )  اَلْداَبرَ 
(  َمػػػَ  اْلُمػػػْلِمِانَ  َوأَفَّ اّللَّ ِبءػػػة )  الثػػػامب(، بعػػػجلاا يف املوضػػػ   فَػػاَل تُػَولُّػػػوُاهُ و ) 

 . ا جلة املوافقة واماورة(  لى  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ييق بطلا م  ) 
 فائدة /

 ( واػػػو ءااسػػػبه ذوؽ العػػػجلاب اّلّلَ َشػػػجِلءجُل اْلِعَقػػػابِ  فَػػػِ فَّ  ءػػػة  بلػػػه )ا  الوؿاملوضػػػ  
َولِيُػْبلِػَك اْلُمػْلِمِاَن ِمْاػُه ) ءة  بله بػالء املػلمان بػالءاً حمػااً ا  الثامباملوض  (، و حت)

 .( ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي)  سبه واة الكاف ءة (  اً َبالء َحَما
 ؟.وما بعجلاا ( ِإَذا َلِقيُتهُ  )اضبط مواض   / ٖٕٕٚر ه سلاؿ 

 -:لقفاؿيف ا الشما  م  ف(  ِإَذا َلِقيُتهُ  وردت ) / ٖٕٕٚا واب ر ه 
 .األًفال َّمص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٔ
 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -ٕ

 .األًفال َّ  مق حق
  /الضبط 

(:  جغ)  الثػػػػػػػامبوبعػػػػػػجلاا يف (  حس  جس ) الوؿاملوضػػػػػػػ  بعػػػػػػجلاا يف  -ٔ
 ا ػػػجلة (  لػػػى  جغمػػػة  لمػػػة )  الفػػػاء(  بػػػل  جسمػػػة  لمػػػة )  اامػػػزة

 .الرتتيىت ااجافك
( فاربطلػػػػػػا مػػػػػػ   َ ػػػػػػجَلاَب الاَّػػػػػػارِ  لِْلَكػػػػػػاِف ِءةَ َوَأفَّ وردت )  الوؿ بػػػػػػل املوضػػػػػػ   -ٕ

 . ا جلة املوافقة واماورة( ال  وردت بعجلاا  لى حس)



 ٛٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 / ٔ مالحظة
 رث يت ىت نت مت زت ُّٱٱ(: ٗ( يف سورة دمحم ا ءة ) َلِقيُتهُ  فَِ ذايف )  ابلفاءوردت 
 زن رن مم ام يلىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث

، وتطابق الجلي َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين  ىن نن من
 (. ىت نتالقفاؿ )  أوؿجاء بعجلاا م  

 / ٕ مالحظة
  خض حض جض ٹٱٹٱُّٱٱ(:ٙٔض  القفاؿ ا ءة )( يف مو  ِبَ َضىٍت مَِّة اّللِّ وردت ) 
 جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
)البق ة  بالث م ات، ومة ا جلء  ابلجل   أقه  جل وردت  َّ  جل مك لك خكحك

الملاؿ  الوؿالزا اواف يف ا زء  موضعكالقفاؿ( و جل مت ضبط  –اؿ  م اف  –
(ٜ٘ .) 

يػػ ٌ  )اضػػبط مواضػػ   / ٖٕٕٛر ػػه سػػلاؿ   المَّػػِمي ُ  - َ لِػػيهٌ  ِمي ٌ َلَمػػ - َ لِػػيهٌ  مسَِ
 ؟.يف سورة القفاؿ ( اْلَعِليهُ 

 -املواض   ما ءلك: / ٖٕٕٛا واب ر ه 
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ مي خي حي جي  يه ىهمه جه ين ىن
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .األًفال َّ ىه مه جه ين ىن
 رت يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ٱُّٱ -ٖ

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 .األًفال َّ رن مم

 .األًفال َّ  هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل  حل جل مك ٱُّٱ -ٗ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٛ 

  الضبط /
أو  ابلفت أو  ابلكم (  يه( شمزة ) خي حي جي  يهلبس يف صي ة ) ضمجلث 

 -( يف داخل سورة القفاؿ، فكيف قضبطلا: حن جن)  اب ضمار
(  يم ىم) الوىل، يف مكمورة(  يه ) شمزةتكوف  ( زئ ) إذا ورد يف ا ءة  لمة -ٔ

 ا ػػػػجلة املوافقػػػػة ( فاربطلمػػػػا معػػػػا  لػػػػى  ىئ نئ مئ  زئ)  الثاقيػػػػةويف 
 .واماورة

( أءضػػا  مل خلوالحػػأ بجلاءػػة ا ءػػة )  ابلفػػت (  ىن)  شمػػزة( أتػػع  ٖ٘ا ءػػة )  -ٕ
 ا ػػػػجلة فاربطلمػػػػا معػػػػا  لػػػػى ( مه جه ين ىن)  ابلفػػػػت (  مل)  شمػػػػزة

 .املوافقة واماورة
(: الحػػػػأ دوراف الكلمػػػػات الػػػػ  بػػػػجلأت  مم  ام( ختمػػػػع ) ٕٗا ءػػػػة ) -ٖ

( فػاربطله  يث - رث - مت( يف قفػس ا ءػة )  الالـء ؼ ) 
 يل ىلوا لػػػػه أف ) ،  ا ػػػػجلة املوافقػػػػة وامػػػػاورة(  لػػػػى  ام)  الـمػػػػ  
 يف الق  ف يف اجلا املوض . الوحيجلة( اك  مم  ام

لقػػػه ورد  بللػػػا اسػػػه  (ٔٙ( ورد يف ختػػػاـ ا ءػػػة ) حن جنبقػػػك لػػػجلءاا أ ضػػػمار )  -ٗ
( من خن( فله ءتك ر، وأتى معلا  ) خممم حم جم(: )    الؿ ) ا

 فقط ااا يف سورة القفاؿ. أبؿمع فة 
 (؟. اْلَكاِف ِءةَ  َ ْيجلُ  - َ ْيجلِ  ) أءة وردت / ٜٖٕٕر ه سلاؿ 

 -املواض  اك: / ٜٖٕٕا واب ر ه 
 .األًفال َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٔ
 جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع ٱُّٱ -ٕ

 .اغفر َّ  جم هل مل خل حل جل مك لكخك  حك
  الضبط /
القفػػاؿ (: يف  جليف  ػػاف  )  مضػػمومةو (  ٰىيف القفػػاؿ ) مكمػػورة الػػجلاؿ



 ٜٓٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

، ويف  ػػاف : ( مضػػاؼ إليػػه  ػػ ور و المػػة ا ػػّ  اليػػاء ٌّ مضػػاؼ إليػػه  ػػ ور )
مضػػاؼ إليػػه  (ٌّ)مبتػػجلأ «  جل »الػػواو حػػ ؼ اسػػتئااؼ ومػػا  فيػػة  (مك)

 .  ور ابلياء
 (؟. اتَػُلواْ تَ  )  ه م ة وردت / ٕٕٓٗر ه سلاؿ 

 -(:ءس  –القفاؿ  يف المور ) م  ف(  تَاتَػُلواْ  وردت ) / ٕٕٓٗا واب ر ه 
 يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ  زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
 .يس َّ اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت ُّٱ -ٕ

  الضبط /
(:   ىف يثوبعػػػجلاا يف ءػػػس ) (  رب يئ ىئ بعػػػجلاا يف القفػػػاؿ ) -ٔ

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  يثمة )  الالـ(  بل  ىئمة )  الفاء
(  ىفمة )المن و الياء اؿ، وق بط فالق فاء( م   ىئمة )  الفاءأءًضا ق بط  -ٕ

 ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ   لػػى  ءػػسمػػة  المػػنو اليػػاء مػػ  
 .ح ؼ مة اسه المورة

 ؟.( تَػُعوُدواْ  فأَ  - ِإف )اضبط مواض   / ٕٕٔٗر ه سلاؿ 
 -املواض  اك: / ٕٕٔٗا واب ر ه 

 يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ  زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت

 .انلِر َّ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /
(  لػػى  نب مبفاربطلػػا مػػ  )  مكمػػورة بمػػزة(  َّ ) تكػػ ار القفػػاؿيف  الحػػأ

( فلػػة تلتػػبس  ليػػك،  نئ مئ)  لػػواواب، والػػ   بللػػا مباشػػ ة  ا ػػجلة املوافقػػة وامػػاورة
 (. خص حص)  واووبجلوف  ابلفت بياما يف الاور جاءت 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٔ 

 (؟. َلة تُػْ ِاَ  )اضبط مواض   / ٕٕٕٗر ه سلاؿ 
 ؿ  مػػػػ اف  يف المػػػػور ) أربػػػ  مػػػػ ات(  لَػػػػة تُػْ ػػػػِاَ  وردت ) / ٕٕٕٗا ػػػواب ر ػػػػه 

 -(:امادلة  –القفاؿ  - موضعاف
 من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .عىران آل َّ مه جه ين ىن
 من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .عىران آل َّ  جي يه ىه مه جهين ىن
 يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ  زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ -ٖ

 .األًفال َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
 مس خس حسجس مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٗ

 .املجادمة َّ خص حص
  الضبط /

لػػجلي جػػاء بعػػػجلاا يف  ؿ  مػػ اف وامادلػػة، وتطػػػابق ا موضػػػعكأتػػع بػػجلوف واو يف  -ٔ
 ( جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ) :املواضػػػػػػػػػ  الثالبػػػػػػػػػةاػػػػػػػػجله 

 فاجعللا  المة لك.
  زت رت يب)  ابلػػواوبيامػػا اختلفػػع صػػي تلا يف القفػػاؿ مبػػا أتػػى بعػػجلاا وأتػػع  -ٕ

 .ابلواو الوحيجلةواك  ( نت مت
 (؟. َتْمَمُعوفَ  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٕٕٗر ه سلاؿ 

 –يف المػػػػػػػػور )القفػػػػػػػػاؿ  مػػػػػػػػ  ف(  فَ َتْمػػػػػػػػَمُعو  وردت ) / ٖٕٕٗا ػػػػػػػػواب ر ػػػػػػػػه 
 -(:القص 

 َّ ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث  ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .املصص َّ  جي يه ىه مهجه ين ىن



 ٕٜٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
 ا ػػجلة ربػػط  لػػى قػػ بط الاػػوف مالػػا مػػ  قػػوف القفػػاؿ  ( يك يف القفػػاؿ )  بللػػا -ٔ

 .رةح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المو 
صػػ   لػػى قال  ػػاؼمالػػا   ءبػػة يف ال سػػه مػػة  الفػػاء(  ىهو بللػػا يف القصػػ  )  -ٕ

 . ا جلة التقارب يف رسه اي وؼ
يف سػػػورة  ( ِإفَّ َشػػػ َّ الػػػجلََّوابِّ ِ اػػػجَل اّللِّ  )اضػػػبط مواضػػػ   / ٕٕٗٗر ػػػه سػػػلاؿ 

 ؟.القفاؿ
 -املواض   ما ءلك: / ٕٕٗٗا واب ر ه 

 .الاألًف َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
َ  أَءػَُّلػػػا الَّػػػجِلءَة  َماُػػػوْا أَِحيُعػػػوْا اّلّلَ َوَرُسػػػوَلُه َواَل تَػَولَّػػػْوا َ ْاػػػُه  ) املوضػػػ  الوؿيف   بللػػػا -ٔ

ْعاَػػػاَواَل َتُكوقُػػػوْا َ الَّػػػجِلءَة  َػػػاُلوا و )  (ٕٓ َتْمػػػَمُعوفَ َوأَقػػػُتْه    وفَ َءْمػػػَمعُ َوُاػػػْه اَل  مسَِ
ػػػ ًا وبعػػػجلاا ) (ٕٔ مْسََعُلػػػهْ َولَػػػْو َ لِػػػَه اّلّلُ فِػػػيِلْه َخيػْ لَتَػَولَّػػػوْا وَُّاػػػه  َأمْسََعُلػػػهْ َولَػػػْو  لَّ

قػػػ ى أف المػػػم  الػػػجلي مػػػ  يف   ا ػػػجلة التأمػػػل للمعػػػح( و لػػػى ٖٕ مُّْعِ ُضػػػوفَ 
 ( ال  وردت بياله.  جئ ييسياؽ ا  ت ءااسىت ) 

مػة  الػالـ(  بػل  ييمػة )  الصػاد: فك ا ػجلة الرتتيػىت ااجػا لػى  الثػامب الضػبط -ٕ
 (.ىب نب)
 (؟. الَّجِلءَة اَل ءَػْعِقُلوفَ  )  ه م ة وردت / ٕٕ٘ٗر ه سلاؿ 

 –القفػػاؿ  يف المػػور ) مػػ  ف(  الَّػػجِلءَة اَل ءَػْعِقلُػػوفَ  وردت ) / ٕٕ٘ٗا ػػواب ر ػػه 
 -(:ءوقس 

 .األًفال َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٔ
 .يِنس َّ زث رث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ  ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ً ا ) أءة وردت / ٕٕٙٗر ه سلاؿ   (؟. ِفيِلْه َخيػْ
ػػػػػػ ًا وردت ) / ٕٕٙٗا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه    –يف المػػػػػػور )القفػػػػػػاؿ  مػػػػػػ  ف(  فِػػػػػػيِلْه َخيػْ

 -الاور(:
 .األًفال َّ مج حج مث هت مت خت  حتجت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -ٔ
 ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٕ

 رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يقىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت متزت
 .انلِر َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 (؟. ِل َبُِّكه اْسَتِجيُبوا - ّللِّ  اْسَتِجيُبواْ  )اضبط مواض   / ٕٕٚٗر ه سلاؿ 

 -املواض  اك: / ٕٕٚٗا واب ر ه 
 جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 لك اك  يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت  ٱُّٱ -ٕ

 .الشِرى َّ يل ىل مل يك ىك مك
  الضبط /

، وبعػػػجلاا يف ؿأقفالػػػػاالمػػات مالػػػا مػػػ  الالمػػات قػػػ بط (  جس بعػػجلاا يف القفػػػاؿ )
 ا جلة ربط حػ ؼ مػة املوضػ   لى ى ر الشو  راءمالا م   ال اء( ق بط  متالشورى ) 

 .املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 فائدة /
( القفػاؿ( ٕٗيُبوْا ّللِِّ َولِل َُّسوِؿ ِإَذا َدَ اُ ه ِلَما ضُمْيِػيُكْه )َ  أَءػَُّلا الَّجِلءَة  َمُاوْا اْسَتجِ  )

ما او الف ؽ لو  لاا اسػتجيبوا إىل   وإىل ال سػوؿ؟ أو اسػتجيبوا هلل وال سػوؿ؟ مػا اػو 
 -:( كد.فاضل المام اف ) الف ؽ بن اجله التعابا الثالبة؟

(  ؿ َٕٚٔة اْسػػػَتَجابُوْا ّللِِّ َوال َُّسػػػوِؿ )الَّػػػجِلء  اػػػجل   ا ػػػجلة التكػػػ ار ءفيػػػجل التو يػػػجل. )



 ٜٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( اػجله   ػجل لف فيلػا تكػ ار، مػ رت مب)مػجل وخالػجل،  اْسَتِجيُبوْا ّللِِّ َولِل َُّسػوؿِ   م اف( )
م رت مب)مجل وخبالجل   جل. م رت مب)مجل وم رت خبالجل لكة التك ار ءفيػجل التو يػجل. ملػا  

(   ػػجل، الصػػل اسػػػتجاب لػػػ ويف القػػ  ف ال لػػػجل  اْسػػَتِجيُبوْا ّللِِّ َولِل َُّسػػػوؿِ   ػػ ر الػػالـ )
( ءوسػػػف( ٖٗاسػػػتجاب إىل أبػػػجلاً ويف الل ػػػة  مومػػػاً اػػػك مػػػ  الػػػالـ )َفاْسػػػَتَجاَب لَػػػُه )

ػل  المياؽ او الجلي ضمجلد، إذا  اف الكػالـ  لػى ال سػوؿ يف المػياؽ أ ثػ  ءل ػجل وءفصِّ
الكالـ ليس وإذا  اف الكالـ ليس  ة ال سوؿ وإسما جاء اكجلا ضمجلؼ. يف  ؿ  م اف 

الَّػػجِلءَة اْسػػَتَجابُوْا ّللِِّ َوال َُّسػػوِؿ ِمػػة بَػْعػػجِل َمػػآ َأَصػػابَػُلُه اْلَقػػ ُْح   ػػة ال سػػوؿ وإسمػػا  ػػة   )
َ  أَءػَُّلػػػػػا الَّػػػػػجِلءَة  َماُػػػػػوْا اْسػػػػػَتِجيُبوْا ّللِِّ  (( مل ءػػػػػجل   ال سػػػػػوؿ، بيامػػػػػا يف القفػػػػػاؿ )ٕٚٔ)

 َ  أَءػَُّلػا الَّػجِلءَة  َماُػوْا اَل َ ُوقُػوْا اّلّلَ َوال َُّسػوؿَ  ( ) (ْٕٗه )َولِل َُّسوِؿ ِإَذا َدَ ػاُ ه ِلَمػا ضُمْيِػيكُ 
 َ  أَءػَُّلػػا الَّػػجِلءَة  َماُػػوْا أَِحيُعػػوْا اّلّلَ َوَرُسػػوَلُه َواَل تَػَولَّػػْوا َ ْاػػُه َوأَقػػُتْه َتْمػػَمُعوفَ (( و بللػػا )ٕٚ)
اْسَتِجيُبوْا ّللِِّ  أّ جل  اؿ )(( المياؽ يف القفاؿ  ة ال سوؿ  بللا وبعجلاا ففّصل و ٕٓ)

( أو  احيعػػوا   وال سػػوؿ (. ويف  ؿ  مػػ اف مل ءل ػػجل, واػػجله شػػبيلة ابلطا ػػة )َولِل َُّسػػوؿِ 
 ( الاور(.ٗ٘)ُ ْل أَِحيُعوا اّللََّ َوأَِحيُعوا ال َُّسوَؿ )

 أيهما أقوى؟
 ر لفػأ الطا ػة المػياؽ (. حيػر تكػ أَِحيُعػوا اّللََّ َوأَِحيُعػوا ال َُّسػوؿَ  ال  فيلا تك ار )

َوأَِحيُعػػوْا اّلّلَ َوال َُّسػػوَؿ َلَعلَُّكػػْه  يف ذ ػػ  ال سػػوؿ وحيػػر مل ءتكػػ ر لفػػأ الطا ػػة فقػػط هلل )
ُػػوَف ) َِ ػػػىتُّ  ( ) (  ؿ  مػػػ افٕٖٔتُػْ   ُػػػْل أَِحيُعػػػوْا اّلّلَ َوال َُّسػػوَؿ فػػػِ ف تَػَولَّػػػْوْا فَػػػِ فَّ اّلّلَ اَل ضمُِ
َ  أَءػَُّلػػا الَّػجِلءَة  َماُػوْا أَِحيُعػػوْا اّلّلَ َوأَِحيُعػوْا ال َُّسػػوَؿ َوأُْويل  ) (. (  ؿ  مػ افٕٖاْلَكػاِف ِءَة )

ْوـِ اَلْمػِ  ِمػاُكْه فَػِ ف تَػاَػاَزْ ُتْه يف َشػْكٍء فَػػُ دُّوُه ِإىَل اّلّلِ َوال َُّسػوِؿ ِإف ُ اػُتْه تُػْلِماُػوَف اِبّلّلِ َواْليَػػ
ػػػٌ  َوَأْحَمػػػُة يَفْوِ   ُػػػْل أَِحيُعػػػوا اّللََّ  ( ذ ػػػ  ال سػػػوؿ، ) ( الامػػػاءٜ٘ءػػػاًل )ا ِخػػػِ  َذلِػػػَك َخيػْ

ْلػُتْه َوِإف ُتِطيُعػوُه تَػْلتَػجلُ  ُِِّ َل َوَ َلْيُكه مَّا  ُِِّ َا َ َلْيِه َما  وا َوَمػا َوأَِحيُعوا ال َُّسوَؿ َفِ ف تَػَولَّوا َفِ سمَّ
َوأَِحيُعػػوا اّللََّ َوأَِحيُعػػوا   سػػوؿ، )( تكػػ ر ال ( الاػػورَٗ٘ لَػػى ال َُّسػػوِؿ ِإالَّ اْلػػَباَلُغ اْلُمبِػػُن )
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َا َ َلى َرُسولَِاا اْلَباَلُغ اْلُمِبُن ) ُتْه َفِ سمَّ طا ػة ( حير  ػ ر ال ( الت ابةٕٔال َُّسوَؿ َفِ ف تَػَولَّيػْ
 تك ر ذ   ال سوؿ يف المياؽ.

 (؟. ّللِّ َولِل َُّسوؿِ  )اضبط مواض   / ٕٕٛٗر ه سلاؿ 
 –يف المػػػػػػور )القفػػػػػػاؿ  مػػػػػػ  ف(  ّللِِّ َولِل َُّسػػػػػػوؿِ  وردت ) / ٕٕٛٗا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 

 -(:ايش 
 جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ -ٕ

 زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل
 .احلرش َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي

  الضبط /
 ا جلة الز دة  لى  وقضبطلا(  لك اك ) يف سورة ايش  الفاءجاءت بز دة  -ٔ

مطلقا فأتع  الفاء، والحأ أف  ءة القفاؿ مل ء د فيلا ح ؼ للموض  املتأخ 
 - نث مث) الفػػػػاء( بيامػػػا يف  ءػػػػة ايشػػػػ  فقػػػجل دار فيلػػػػا حػػػػ ؼ حس جس)

 (. لك اك)  فاء( فاجعللا  المة لك لػػ  جئ - مي
 ىك مك( وبعػػػػػجلاا يف ايشػػػػػػ  )  خص حص مس خسبعػػػػػجلاا يف القفػػػػػاؿ )  -ٕ

(  لػػػػى  مك(  بػػػػل الػػػػواو مػػػػة )  خس(: اامػػػػزة مػػػػة ) ... .مل يك
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك

 (؟. ِإَذا َدَ اُ ه اضبط مواض  ) / ٜٕٕٗسلاؿ ر ه 
 –يف المػػػػور )القفػػػػاؿ  مػػػػ  ف(  ِإَذا َدَ ػػػػاُ ه وردت )/  ٜٕٕٗا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -(:ال ـو
 جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ٱُّٱ -ٔ
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 .األًفال َّ جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ -ٕ

 .الروم َّ مه جه ين ىن
  الضبط /

، ؿالقفػػػػػاالـ ( مػػػػػ   حصمػػػػػة ) الػػػػػالـ قػػػػػ بط (  خص حص بعػػػػػجلاا يف القفػػػػػاؿ ) 
( م   منمة )  ال اء( و  حنمة )  الواو( ق بط  من خن حنوبعجلاا يف ال ـو ) 

  ا ػجلة ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه لػى ـ  و مة ال ال اءو الواو 
 .المورة

 (؟. ِإْذ أَقُته )اضبط مواض   / ٕٕٓ٘ر ه سلاؿ 
- ؿ  مػػ اف  يف المػػور ) مخػػس مػػ ات(  ِإْذ أَقػػُته وردت ) / ٕٕٓ٘ا ػػواب ر ػػه 

ذمػػه القفػػاؿ : ) اب ملػػة ا قشػػافية وقضػػبطلا (الػػاجه  –ءوسػػف  – موضػػعافالقفػػاؿ 
 -:( ليوسف و م اف

 ام يل ىل مل يك ىكمك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ
 .انعىر آل َّ  رن مم

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ يه ىه مه جه ين  ىن من خن

 رت يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ٱُّٱ -ٖ
 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 .األًفال َّ رن مم

ِشف َّ مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٗ  .ي
 هئ مئ خئحئ جئ يي ىي  نيمي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -٘

 مخ جخمح جح مج مثحج هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب
 .انلجه َّ مس خس حس  جس



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٚ 

  الضبط /
مػة  ؿ الاػوف و املػيه مالػا مػ  الاػوف و املػيه قػ بط (  مم )  ؿ  مػ افبعجلاا يف  -ٔ

 ا ػػػجلة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػة املوضػػػ  املتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػة اسػػػه  لػػػى  ف امػػػ 
 .المورة

( خم حم جم يل) الوؿيف القفػػػػػػػػاؿ: بعػػػػػػػػجلاا يف  موضػػػػػػػػعنوردت يف  -ٕ
 .( والقليل  بل العجلوة ىئ نئ)  الثامبوبعجلاا يف 

 ا جلة ربػط  لى سف و ء واومالا م   الواو( ق بط  زثيف ءوسف بعجلاا )  -ٖ
 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 لػى  فاضػبطه( ومبػا أقػه املوضػ  الخػا  حت جت)  الػواوبز دة  الوحيجلةويف الاجه  -ٗ
( قػ بط  مث هت مت خت، وجػاء بعػجلاا )  ا جلة الز دة للموضػ  املتػأخ 

 ا ػجلة ربػط حػ ؼ  لى  هاجمة ال الاوفو  ا يه( م   خت) مة  ا يهو  الاوف
 .مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 .صجلر  ءةالجلي ورد  الوحيجلاو  الثامبموض  القفاؿ  -٘
َة الطَّيَِّباتِ  )اضبط مواض   / ٕٕٔ٘ر ه سلاؿ   (؟. َوَرَزَ ُكه مِّ

ػػػَة الطَّيِّبَػػػ وردت ) / ٕٕٔ٘ا ػػػواب ر ػػػه  يف المػػػور  بػػػالث مػػػ ات(  اتِ َوَرَزَ ُكػػػه مِّ
ػَة الطَّيِّبَػاتِ  ": ) اب ملة ا قشافية وقضبطلا ( اف  – الا)ل –)القفاؿ  "  َوَرَزَ ُكػه مِّ

 -:(بالبٌة   ذا   أقفاؿ الا)ل و اف  
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ يه ىه مه جه ين  ىن من خن
 خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم ُّٱٱ -ٕ

 .انلدل َّ  هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ  مي
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -ٖ

 جب هئ مئخئ حئ جئ ىييي  ني مي زي
 .اغفر َّ مب خب  حب



 ٜٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َا )اضبط مواض   / ٕٕٕ٘ر ه سلاؿ   (؟. َواْ َلُموْا َأسمَّ
َا وردت ) / ٕٕٕ٘ا واب ر ه   -القفاؿ: الشما يف   م  ف(  َواْ َلُموْا أسمَّ

 .األًفال َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ -ٔ
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 .األًفال َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي

  الضبط /
(:  يل)  الثػػػػػامبوبعػػػػػجلاا يف  ( رئ ّٰ ) الوؿاملوضػػػػػ  بعػػػػػجلاا يف  -ٔ

 الرتتيػػػػػىت  ا ػػػػػجلة(  لػػػػػى  يلمػػػػػة )  ال ػػػػػن(  بػػػػػل  ّٰمػػػػػة )  اامػػػػزة
 .ااجافك

 فاقتبه   لبيىت. ا زء العاش او بجلاءة  الثامباملوض   -ٕ
َااضبط مواض  ) / ٖٕٕ٘ر ه  سلاؿ َاإِ  - أسمَّ َاةٌ  سمَّ  (؟.أَْمَواُلُكْه َوأَْواَلدُُ ْه ِفتػْ

 -املواض   ما ءلك:/  ٖٕٕ٘ا واب ر ه 
 َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ -ٔ

 .األًفال
 َّ يي ىي ني مي زي ٰىري  ين ىن نن ٱُّٱ -ٕ

 .اتلغابي
  الضبط /

 .ة ا جلواجله  الصي ة الحوؿ يف المورة الحوؿإ له أوال أف  -ٔ
 زئ رئ ّٰ ِّف  ػػز ) مفتوحػػة شمػػزة بللػػا يف القفػػاؿ وبعػػجلاا  -ٕ

 .بعجلاا ( مئ( يف البجلاءة و )  ُّ( وأتع بز دة  لمة ) مئ
( نن) وشمػػػزة، ( بعػػػجلاا مئ )  بللػػا وال ( ُّبيامػػا يف الت ػػػابة بػػػجلوف ) -ٖ

  .مكمورة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٜٔ 

 مالحظة /
 ىنمن خن حن ٱُّ(: ٕٕ( يف سورة التوبة ا ءة ) ِ اجَلُه َأْجٌ  َ ِ يهٌ ِإفَّ اّلّلَ وردت ) 
(  َ ِ يهٌ  َأْج ٌ  ِ اجَلهُ  فاقتبه  لى أقه مواض  ) َّ جي يه ىه مه جه ين

 إضافة ملا ذ  . بالبةأصب)ع 

 (؟. صَمَْعل لَُّكهْ  )اضبط مواض   / ٕٕٗ٘ر ه سلاؿ 
 – القفػػػاؿ المػػور ) يف أربػػ  مػػ ات(  صَمَْعػػل لَُّكػػهْ  وردت ) / ٕٕٗ٘ا ػػواب ر ػػه 

 -:( موضعافقوح  –ايجلءجل 
 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ يق ىق يف ىف يث ىثنث  مث زث
 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٕ

 .احلديد َّ مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح  جح
 .ًِح َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
) سػػورة القفػػاؿ (  الوؿ(  ػػجلا املوضػػ   ىم)  ابلػػواويف  ػػل املواضػػ  أتػػع  -ٔ

 فاقتبه.
 ا ػػجلة اؿ  لػػى فػػالق فػػاءلػػا مػػ  ما الفػػاء( قػػ بط  ىتبعػػجلاا يف القفػػاؿ )  -ٕ

 .ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
( حج( قػػ بط ايػػاء مػػة  لمػػة )حج مث هت مت بللػػا يف ايجلءػػجل ) -ٖ

 ا ػػجلة ربػط حػ ؼ مػػة املوضػ  املتشػػابه مػ  حػػ ؼ مػ  حػاء ايجلءػػجل  لػى 
 .مة اسه المورة

 ء   تعاىل.أما يف سورة قوح فوردا  الشما يف قفس ا ءة واجله سللة إف شا -ٗ



 ٕٓٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟.َلُكهْ  َوءَػْ ِف ْ ) ختاـ ا  ت ال  أتع بعجلاضبط  / ٕٕ٘٘سلاؿ ر ه 
يف المػػور )  ؿ  مػػ اف  سػع مػػ ات(  َلُكػػهْ  َوءَػْ ِفػػ ْ  وردت )/  ٕٕ٘٘ا ػواب ر ػػه 

: اب ملػة ا قشػافية وقضػبطلا الت ابة ( –ايجلءجل  –الحزاب  – موضعافالقفاؿ  –
 -:(جل ءـو الت ابة أقفاؿ  م اف لحزاب ايجلء) 
 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٔ

 .عىران آل َّ نب  مب
 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٕ

 .األًفال َّ يق ىق يف ىف يث نثىث  مث زث
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 .األًفال َّ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه مه جه ين
 جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب  ٱُّٱ -ٗ

 .األخزاب َّ جس مخ
 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ٱُّٱ -٘

 .احلديد َّ مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح  جح
  جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ٱُّٱ -ٙ

 .اتلغابي َّ خض حض
  الضبط /

القفػػػػاؿ   ف(  مػػػػا يف  ؿ  مػػػػ اف و  ىي مي خيالطبيعػػػػك أف أييت بعػػػػجلاا )  -ٔ
القفػػاؿ  أوؿالقفػػاؿ والت ػػابة: يف  أوؿوايجلءػػجل، إال أقػػه اختلفػػع الصػػي ة يف 

( حض  جض مصالت ػػػػابة )ويف  ( ىق يف ىف يثجػػػػاء بعػػػػجلاا ) 
واػػجله يل و فػػة معلػػا يف الفوافػػجل اف شػػاء   تعػػاىل، أمػػا يف الحػػزاب ) أخػػ  

 مح جح  مج حج مث هت صػػػف)ة مػػػة المػػػورة ( اختلفػػػع  ػػػة البػػػا ك )
 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى  قضبطلا( واجله  مخ جخ

 ( فقط. ختبعجلاا يف  ؿ  م اف والحزاب أتع  لمة )  -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٓٔ 

 فائدة / 
 -قاتبه للتايل: ( ىي مي خيختمع بػػ ) املواض  ال  

( فػ ف فعػل العبػاد  زئ رئ ّٰيف  ؿ  م اف ِتجلبع ا ءػة  ػة ا تبػاع )  -ٔ
لػػه، فػػال ءكفػػك مػػة العبػػجل أف ءقػػوؿ ) أ   ذلػػك حمػػا   ذقػػوبه و فػػ  اػػه وِر

يف مجيػ  أحوالػه، يف أ والػه أحىت ريب ( بل ال بػجل لػه مػة اتبػاع الاػهل دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
 ػك تت)ػق للعبػجل بػجلا  أفعاله، يف أصوؿ الجلءة وف و ه، يف ال اا  والباحة،و 

ػػػة. وا لمػػػوا أف أ ػػػ ب الاػػػاس إىل حمبػػػة    ا تبػػػاع امل فػػػ ة مػػػة   تعػػػاىل والِ 
ته أ ث اه اتبا ا للاهل صلى    ليه و له وسل.  تعاىل وم ف ته وِر

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) قزلع يف أس ى بجلر:  ءة القفاؿ  -ٕ
 خن حن  جن يم ىم " ( .... مه جه ين ىن من خن حن  جن يم
ػػػة وايػػػىت   " ين ىن من اشػػػ)ة  لبػػػك بطا ػػػة اخلػػػا،  بئػػػه مبشػػػا   الِ 

امأه ابلاوا  ايماة، ام  و تػا حػوءال يف ذلػك، ، والمالـ والتمام  والعفو
 ػػاـو  ػػل مشػػكلة ءزمػػة مػػة الاػػوا  ا ميلػػة، ال شػػكء ءلػػـز الشػػ  مثػػل الاػػوا  

تػه يف الػجلقيا جزاء مة ءفعل ذلك إال أف ءاػاؿ م ػ   ، وماالطيبة اخلاة ة   وِر
ػه وء فػ  لػه ءػ زؽ ا قمػاف مػػة اخلػا والخػ ة، وا لػه أف   تعػاىل بقػػجلر  وءِ 

و ػػػجل رابمب  لػػػى  ػػػجلر صػػػالح الاػػػوا ، و لػػػى  ػػػجلر صػػػالح الاػػػوا  يفيت ، قيتػػػه
 اخلػػػػااتلػػػػو اشػػػػت لاا  لػػػػى بػػػػجلر الاػػػػوا  الطيبػػػػة يف  لوباػػػػا ل م تاػػػػا و العطػػػػا ،

ات   .( ىي مي خي)  وأدر تاا الِ 
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حبأمػػػػا  ءػػػػة ايجلءػػػػجل )  -ٖ

( ورد يف حج مث هت مت: )(... مخ جخ مح  جح مج حج
 (.ىي مي خي( فااسبلا اخلتاـ ) حج سياؽ ا ءة  لمة )

: ا ءػػة ( ىق يف ىف يثمػػة القفػػاؿ والػػجلي ُخػػته بػػػػ )  الوؿأمػػا املوضػػ  
 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ) 
 لػػػى  ػػػجلر تقػػػواؾ تػػػ زؽ البصػػػاة  ( ىق يف ىف يث نثىث  مث زث



 ٕٕٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

واػجلا مػة فضػل  ال  تف ؽ با بن ايػق و الباحػل ولػة ِتتػاج إىل أحػجل بعػجل اػجله ا ءػة
بعػجل العلػه والتقػوى تمػتطي  و  ،تقوى   تاور القلىت وتشػػ ح الصػجلر   ليك حبعا، ف

واػػجلا مػػة  ىأف تفػ ؽ بػػن د ػافق املتشػػابات باػور البصػػاة املال ػػاة  ليػك بمػػبىت التقػو 
 .( ىق يف ىف يث فضل    ليك ولجلا ُختمع )

 مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح وأمػػػػػا  ءػػػػػة الت ػػػػػابة )
يف سػػبيل   ذخػػالص وحيػػىت أءلػػا املمػػلموف إف تافقػػوا أمػػوالكه  ( خض حض  جض
ال ءعجػػػل  ، وحلػػػيهشػػػكور لاػػػل ا قفػػػاؽ ءمػػػة ا ػػػزاء  لػػػى مػػػا أقفقػػػوا، فػػػاهلل قفػػػس

 (. حض  جض مص   اض وا قفاؽ ختاـ )، فااسىت ا ابلعقوبة  لى َمة  صاه
 دلسة بيانية /

ملاذا ذ   التكفػا مػ  المػيئات ومل ءػجل   شػيئاً مػ  امل فػ ة يف  ءػة سػورة القفػاؿ )َ  
ُ  َلُكػهْ أَءػَُّلا الَّجِلءَة َ َمُاوا ِإْف تَػتػَُّقوا اّللََّ صَمَْعْل َلُكْه فُػْ َ اً  َوءَُكفِّْ  َ ْاُكْه َسيَِّئاِتُكْه َوءَػْ ِفْ   َواّللَّ

 -:( كد.حماـ الاعيم ) ((؟ُٜٕذو اْلَفْضِل اْلَعِ يِه )
الجلقىت  با والميئة اك الشكء الجلي ءمػيئك وءمػكء اليػك و ػجل ءكػوف حػار ً أمػا 
الجلقىت ففيه معح االلتصاؽ وماه أُِخػجل َذقَػىت اييػواف اللتصػا ه بػه فالمػيئة سػ ءعة احملػو 

القطػ . وإذا رجعاػا اىل حيػر مػا وردت   أما الػجلقىت فيلتصػق ولػجللك ال فػ اف فيػه معػح
 لمػػة ال فػػ اف بكػػل صػػي لا )ء فػػ ، ق ف ،و ااػػا( والتكفػػا )ءكّفػػ   ػػاكه( وجػػجل  أف 

يف  ػػل القػػ  ف.  لمػػة  فػػ  و فػػ   التكفػػا خػػاص ابلمػػئيات وال فػػ اف خػػاص ابلػػجلقوب
 تلفاف فقط يف أف ال ن أ ػوى مػة الكػاؼ فػال ف اف أ ػوى مػة التكفػا والػجلقىت أشػجل 

الميئة فالمػيئات اػك الػ  ُتكّفػ  إذا اجتابػع الكبػاف  ويف الكلمتػن ) فػ  و فػ ( مة 
معح الت طية والقط . ولاا   يف استعماؿ  ّف  و ف  ذمجل أقه  جل ُشجّلدت  لمة ) ّف ( 

( لف الميئات أو ص اف    ّف  ومل تشجلد  لمة  ف  م  أقه جافز ل ة وتشجلءجل  لمة )
 ثااً ما ءقػ  االقمػاف يف الصػ اف  لكػة  ليػه االقتبػاه وأف المور اك  ثاة  اجل الااس و 

ال ءمػػتلن ابلمػػيئات لف االقمػػاف ال ءػػجلري مػػا الػػجلي ءجلخلػػه الاػػار، لكػػة الو ػػوع يف 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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الكباف   در  اجل امللمة أما اللمه فكثاة لجلا استعمل صي ة التكفا م  المػيئات 
 )قكف   اكه سيئاتكه( . 

 (بَػيِّاَػاتٍ   َ تُػاَػا -  َ تُػاَػا َ لَػْيِلهْ  تُػتػَْلى َوِإَذا)اضبط مواض   / ٕٕٙ٘ر ه سلاؿ 
 ؟.(  َ تُػَاا َ َلْيهِ  تُػتػَْلى َوِإَذا - ِإَذا( )  َ َلْيِلهْ  ءُػتػَْلى ِإَذاوَ  - ِإَذا) 

َلى َوِإَذا ) أوال: مواض  / ٕٕٙ٘ا واب ر ه   -:(بَػيَِّااتٍ   َ تُػَاا -  َ تُػَاا َ َلْيِلهْ  تُػتػْ
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ مت خت  حت
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن
 .يِنس َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٖ
 .مريه َّ مت خت حت جت هب

 حكجك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ -ٗ
 جنمم  خم حم جم هل ملخل حل جل مك  لك خك
 .احلج َّ  حي جي ٰه مهجه هن من خن حن

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ٱُّٱ -٘
  زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك  يق ىق
 .شبأ َّ زي ري ٰى ين ىن نن من

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ٱُّٱ -ٙ
 .اجلاثية َّ ىك مك

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جنٱُّٱ -ٚ
 .األخلاف َّ ىي مي



 ٕٗٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
ة (  ػػػػجلا  ءػػػػ زث رث يت  ىت نتالصػػػػل يف القػػػػ  ف أف تػػػػ د بػػػػجله الصػػػػي ة )  -ٔ

 وقضػػبطه(  زث( جػػاء بػػجلوف لفػػأ )  واػػو أوؿ موضػػ  يف القػػ  فالقفػػاؿ ) 
 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى 

( اػػػػجله  زثفتػػػػأيت معلػػػػا )  ابلتػػػػاء(  ىتمػػػػ  )  ا ميػػػػ  مػػػػيه(  يتإذا وردت )  -ٕ
لَػػى ا ػػجلة وبػػا تعلػػه أقػػه يف  ااػػا سػػواء )  لَػػى( أو )  َ لَػػْيِلهْ  ءُػتػْ ( مل  َ َلْيػػػهِ  تُػتػْ

 (  جلا موض  القفاؿ.ٔ(، و ما ذ  ت يف الفق ة ) زثة ) يفت معلا  لم
(  حب جب: بعجلاا يف م مي )( مه جه ين يف م مي والحقاؼ جاء بعجلاا ) -ٖ

، مي  مػػػػمػػػػة  املػػػيهو اليػػػػاء ( مػػػ   حبمػػػػة )  املػػػػيه( و  جبمػػػة )  اليػػػػاءقػػػ بط 
  ػػػاؼو حػػػاء مالػػػا مػػػ   القػػػاؼو ايػػػاء ( قػػػ بط  ىهوبعػػجلاا يف الحقػػػاؼ ) 

مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة اسػػه  ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ  لػػى  ؼاقػػالح
 .المورة

 فائدة /
لَػػى َوِإَذا )   الوحيػػجلة يف القػػ  ف الػػ  خلػػع مػػة ( بَػيِّاَػػاتٍ   َ تُػاَػػا -  َ تُػاَػػا َ لَػػْيِلهْ  تُػتػْ

 ءػػة القفػػاؿ جػػاءت يف سػػياؽ  جلػػة مػػة (  بَػيِّاَػػاتٍ   َ تُػاَػػا)  أمػػا بقيػػة ا  ت( بَػيِّاَػػاتٍ )
فلػه  {ٕٖ...ْذ َ اُلوْا اللَُّلهَّ ِإف َ ػاَف َاػجَلا ُاػَو اْيَػقَّ ِمػْة ِ اػجِلؾَ َوإِ  الكفار أال ت ى  واه}

 .ءرت وا  اال لآل ت تبّن خبالؼ  ااا
َلى ِإَذاوَ  - ِإَذا) أما مواض    -فاملواض   ما ءلك:(  َ َلْيِلهْ  ءُػتػْ

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٔ
 .اإلرساء َّ مب زب رب يئ ىئ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٱُّٱ -ٕ
 .املصص َّ  ُّ َّ

 الضبط /
َلى ِإَذا ": ) اب ملة ا قشافية قضبطلا (، م  ا قتباه اىل أيا "  صة ا س اء  َ َلْيِلهْ  ءُػتػْ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ز دة  وقضبطيف سورة القص  واك المورة املتأخ ة يف الرتتيىت  ابلواو(  ِإَذاوَ وردت ) 
 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  الواو

 جح مج حج مث هت ُّٱٱ(: ّٰ ( مل ء د فيلا )ٔ٘واقتبه اىل  ءة العاكبوت )

 الوحيجلةواك  َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس مخجس جخ  مح
 يف الق  ف بجله الصي ة.

لَػى َوِإَذا - ِإَذا) وأخاا مواض   واػك  ( َ َلْيػهِ ءػجلؼ مػيه ا مػ  مػة )  (  َ تُػاَػا َ َلْيػهِ  تُػتػْ
 - ما ءلك:

 لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٔ
 .ملىان َّ  مل يك ىك مك

 .املنه َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك ٱُّٱ -ٕ

 .املطففني َّ زت رت  يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -ٖ

 الضبط /
يف امساء  امليهطففن ( واشرتؾ ح ؼ مالػ – هالقل –اف ميف ) لق م ات بالثوردت 

ؿ و أواو مالا م  الواو ( وق بط  ىت)  الواوجاء بز دة  الوؿالمور الثالبة، واملوض  
 مب زب رب) القله واملطففن ( متامًا )  موضعك(، وتطابق ه املوض  الوؿأ صجل ب)

( بال  رب( واجله اجعللا أءًضا  عالمة لك  لى أقه وردت )  رت  يب ىب نب
 ( فاقتبه  لبيىت. زث، واجله الصي ة  ما أسلفع مل يفت معلا  لمة ) واو

 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱٱٱ(: ّٰ( مل ء د فيلا ) ٛواقتبه اىل  ءة ا ابية )

 يف الق  ف بجله الصي ة. الوحيجلةواك   َّ زي  ري ٰى ين ىننن من زن

 (؟. َ اُلواْ َ جلْ  ) أءة وردت / ٕٕٚ٘ر ه سلاؿ 
(  القفػػػػاؿ –) ال ػػػػ اؼ يف  مػػػػ  ف(   َػػػػاُلوْا  َػػػػجلْ  وردت ) / ٕٕٚ٘ا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -:المورة الحوؿيف ال  اؼ واك  الواووردت بز دة 



 ٕٙٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ مت خت  حت

ةَ  )اضبط مواض   / ٕٕٛ٘ر ه سلاؿ   (؟. ِحَجاَرًة مِّ
ةَ  وردت ) / ٕٕٛ٘ا واب ر ه   –اود  –يف المور ) القفاؿ  م  ف(  ِحَجارًَة مِّ

 -الفيل (: -الجلار ت  –ايج  
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ حط مض خض حض جض  مص
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ خن حن َ. 
 .احلجر َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ٱُّٱ -ٖ
 .اذلاريات َّ يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٗ
 .امفيل َّ ني مي زي ري  ٰى  ٱُّٱ -٘

  الضبط /
(  مػػا يف اػػود وايجػػ  والفيػػل، بيامػػا يف  ميوالصػػل أف أييت بعػػجلاا  لمػػة )  -ٔ

( لقػػه اػػجلا  ػػاف حلػػبله، ولػػيس  مػػا يف  مصالقفػػاؿ جػػاء بعػػجلاا  لمػػة ) 
 املواض  الخ ى أف    جل حجلد قوع ايجارة.

 ودمة اػ الجلاؿو  الواومالا م   الجلاؿو  الواو( ق بط  حنيف اود بز دة  لمة )  -ٕ
،  ا ػػجلة ربػػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػػ  املتشػػابه مػػ  حػػػ ؼ مػػة اسػػه المػػػورة لػػى 

 (. اود - حنوالحأ رسه الكلمتن متشابه: )
: والحػػأ التػػايل: مػػ  ( ىهموضػػ  الػػجلار ت الػػجلي ورد فيلػػا  لمػػة )  بقػػك لػػجلءاا -ٖ

(  مػا يف ) اػود  جن يم ىم  مم خمسجيل ورد ا مطػار ) 
(  مػػػػػػا يف الفيػػػػػػل، أمػػػػػػا يف  مي زي ري  ٰىوايجػػػػػػ  ( وال مػػػػػػك  ) 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (. ىه( فجاء معلا  لمة )  ين ىنالجلار ت فورد ا رساؿ ) 
ملوضػ  الخػػا ( واػو ا مي زي ريفقػط يف سػورة الفيػل )  البػاءأتػع بػز دة  -ٗ

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ وقضبطه  لى 
 (؟. لِيُػَعجلِّبَػُلهْ  )  ه م ة وردت  لمة / ٜٕٕ٘ر ه سلاؿ 

 -:(التوبة -يف المور )القفاؿ  م  ف(  لِيُػَعجلِّبَػُلهْ  وردت ) / ٜٕٕ٘ا واب ر ه 
 جك مق حق مف خف حفجف مغ  جغ مع جع مظ ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ  خك حك
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اتلِبة َّ  ىه مه جه ين ىن
 فائدة /
َوُاػػػػْه َءْمػػػػتَػْ ِفُ وَف  ُمَعػػػػجلِّبَػُلهْ َوأَقػػػػَع فِػػػػيِلْه َوَمػػػػا َ ػػػػاَف اّلّلُ  لِيُػَعػػػػجلِّبَػُلهْ َوَمػػػػا َ ػػػػاَف اّلّلُ  }

واققط  مبوت  اجلا ا ءة فيلا ضما ف مة العجلاب ضماف اقتلى {{ٖٖ}القفاؿ/
 { لِيُػَعػػجلِّبَػُلهْ  ي ة الفعػػل املاقطعػػة}لػػجلا جػػاء التعبػػا لػػه بصػػ ،ال سػػوؿ  ليػػه المػػالـ

 {. ُمَعجلِّبَػُلهْ  وضماف ابؽ ما بقك االست فار لجلا جاء التعبا  اه ابالسه}
 (؟. َءْمتَػْ ِفُ وفَ  ُاهْ  - ُاهْ وَ اضبط مواض  )  / ٕٕٓٙسلاؿ ر ه 
 -فقط يف الق  ف: م ة واحجلة ل صي ة وردت /  ٕٕٓٙا واب ر ه 

 جك مق حق مف خف حفجف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ  خك حك

 .اذلاريات َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 ا ػػػػجلة الػػػػز دة للموضػػػػ   لػػػػى  وقضػػػػبطلا(  جك)  الػػػػواويف القفػػػػاؿ بػػػػز دة 
 .املتأخ 



 ٕٛٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( اْلَوَِّلنَ  ُساَّةُ )  ( اْلَوَِّلنَ  ُساَّعَ  ) اضبط مواض  / ٕٕٔٙسلاؿ ر ه 
 فػػوردت املبمػػوحة ابلتػاء ( اْلَوَّلِػػنَ  ُسػاَّعَ  ) أمػا مواضػػ /  ٕٕٔٙا ػواب ر ػػه 

 -(:فاح  -يف المور )القفاؿ  م  ف
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ خت حت جت هب
 مع جع مظ حطمض خض حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٕ

 .فاطر َّ حل  جل مك لك خك حك جكمق حق مف خف حف مغجف  جغ
  الضبط /

ح  (، فػػػا –ؿ فػػػالق( املوجػػػودة بػػػافس ال سػػػه يف اسػػػه المػػػورتن ) ا فػػػاالحػػػأ )  -ٔ
 (. اْلَوَِّلنَ  ُساَّعَ فاجعللا  المة لك  لى مواض  ) 

 –يف المػػػػور )ايجػػػػػ   مػػػػػ تنفػػػػػوردت أءضػػػػا  ابلتػػػػػاء امل بوحػػػػة(  اْلَوَّلِػػػػنَ  ُسػػػػػاَّةُ وأمػػػػا ) 
 -الكلف(:

 .احلجر َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱٱ -ٔ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٕ

 .الكُف َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 فائدة /
 -:ز د الملوادي ( اْلَوَِّلنَ  ُساَّعَ  ( ورسه ) مخ جخ الف ؽ بن رسه )
الث  شػػ ة مػػ ة ،  ػػاف مالػػا ب سػػه ( يف القػػ  ف الكػػ مي بػػ سػػاع،  سػػاةوردت لف ػػة ) 

  :، فأمػػػػػػػػػػػا الوىل ففػػػػػػػػػػػك مثػػػػػػػػػػػل( سػػػػػػػػػػػاع( ، ومخػػػػػػػػػػػس ب سػػػػػػػػػػػه ) سػػػػػػػػػػػّاة)
ك الفا ػػل يف ( ذمػجل أيػػا الط ءقػة والا ػاـ ا اػ سػاع،  سػاةوحػن قتػجلب  معػح  لمػػة ) 

التعامػػل مػػ  القضػػا  املختلفػػة ، ولف سػػّاة   تعػػاىل يف التعامػػل مػػ  القضػػا  ال تتبػػجلؿ 
  . وال تت)وؿ  ة مماراا فلك واحجلة  بتة

  ( وأخػ ى ) سػاع   ( ر ػػه أيػا واحػػجلة ال  سػػاةولكااػا قالحػأ أيػػا رمسػع  رة ) 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٓ 

اّللَِّ الَّػػِ   َػػجْل  ُسػػاَّةَ  يف ا ءػػة الك ظمػػة )  (  سػػاةتتبػػجلؿ وال تت)ػػوؿ ، فاقػػ أ مػػثال  ػػة ) 
ػػػجَل ِلُمػػػاَِّة اّللَِّ تَػْبػػػجِلءاًل  . وققػػػ أ قفػػػس املعػػػح  ػػػة  ٖٕت  : ( الفػػػَخلَػػػْع ِمػػػة  َػْبػػػُل َولَػػػة لَِ

ػػػػيِِّق َواَل ضمَِيػػػػُق اْلَمْكػػػػُ   ( يف ا ءػػػػة الك ظمػػػػة )  سػػػاع) اْسػػػػِتْكَبارًا يف اْلَْرِض َوَمْكػػػػَ  المَّ
ػجَل  ُسػاَّعَ ِإالَّ أِبَْاِلِه فَػَلْل ءَا ُػُ وَف ِإالَّ المَّيُِّق  ػجَل  ِلُمػاَّعِ اْلَوَّلِػَن فَػلَػة لَِ اّللَِّ تَػْبػجِلءاًل َولَػة لَِ
(   ساةيف  ءة الفت  ابلتاء امل بوحة ) . فلماذا رمسع ٖٗ( فاح  :  اّللَِّ َِتْوِءاًل  ِلُماَّعِ 

  ، سػػػاع   (  سػػػاة؟ فػػػ ذا  اقػػػع )    ( سػػػاعويف  ءػػػة فػػػاح  ابلتػػػاء املفتوحػػػة ) 
واحجلة  بتة ال تتبجلؿ وال تت)وؿ فماذا ءعا اختالؼ رمسلا م ة ابلتػاء امل بوحػة وأخػ ى 

 ؟ؼ ال سػػػػػػػػػه ءعػػػػػػػػػا اختالفػػػػػػػػػاً يف املعػػػػػػػػػحابلتػػػػػػػػػاء املفتوحػػػػػػػػػة ورمػػػػػػػػػة قعلػػػػػػػػػه أف اخػػػػػػػػػتال
  إف االختالؼ اياصل يف ال سػه اػو يف حقيقػة المػ  ءعػ   ػة اخػتالؼ القضػا  الػ

(   . فمػػاة   ابلتػػاء امل بوحػػة اػػك يف  ضػػا  معياػػة ،  سػػاع،  سػػاةتتعامػػل معلػػا ) 
  . بيامػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػاع   ابلتػػػػػػػػػػػػاء املفتوحػػػػػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػػػػك يف  ضػػػػػػػػػػػػا  أخػػػػػػػػػػػػ ى

( حػػػن قتػػػجلب   سػػػاع( و )  سػػػاةوسػػػوؼ ءتضػػػ  لاػػػا الفػػػ ؽ الػػػجل يق يف املعػػػح بػػػن ) 
،  سػاةال  ال تتبجلؿ فيلػا ) القضا  ال  ورد رسه الكلمة يف سيا لا ، فمااية القضية 

(   ، اػػك الػػ  ِتػػجلد لاػػا الفػػ ؽ يف ال سػػه ، ولابػػجلأ ابلقضػػية الػػ  رمسػػع فيلػػا  سػػاع
  : ( ساعاللف ة بفت  التاء ) 

يعػاً فَػَيْجَعلَػهُ )  لَِيِميَز اّلّلُ اخْلَِبيَر ِمَة الطَّيِّىِت َوصَمَْعَل اخْلَِبيَر بَػْعَضُه َ َلَى بَػْعٍ  فَػيَػ ُْ َمػُه مجَِ
ُ ل لِلَّجِلءَة َ َفُ وْا ِإف ءَاتَػُلوْا ءُػَ َفْ  َاُػه مَّػا  {ٖٚ}القفاؿ/يف َجَلاََّه أُْولَِئَك ُاُه اخْلَاِسُ وَف 

( قالحػػأ أف ا ءػػة {ٖٛ}القفػػاؿ/اَلوَّلِػػِن  عُ ءَػُعػػوُدوْا فَػَقػػجْل َمَضػػْع ُسػػاَّ  َػػجْل َسػػَلَف َوِإْف 
فه يف جلاه حيػر اخلمػ اف ، تت)جلث  ة جعل اخلبير بعضه  لى بع    إلقا ٖٚ

تعطك الكفار ف صػة أخػاة لإلظمػاف وامل فػ ة فػ ف أبػْوا أو  ماػوا    ػادوا  ٖٛولكة ا ءة 
( الولن ال   ضع  لى الكاف ءة ابلعجلاب يف  ساعاىل الكف  فموؼ تتب  معله ) 
ر (   يف الولػن مػة الكػاف ءة اػك إلقػاؤاه يف   سػاع ر جلاه . واجلا ءعا أف ) 
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  . ، وإذاً فا ءة تت)جلث  ة  جلاب يف ا خ ةجلاه
ػػا ) َوأَْ َمػػُموا اِبّللَِّ َجْلػػجَل أظَْمَػػاِيِْه لَػػِئة َجػػاءُاْه قَػػجِلءٌ  لََّيُكػػوقُةَّ أَْاػػجَلى ِمػػْة ِإْحػػجَلى اْلَُمػػِه فَػَلمَّ

ػػيِِّق َواَل  اْسػِتْكَبارًا يف اْلَْرضِ  {ٕٗ}فػػاح /َجػاءُاْه قَػػجِلءٌ  مَّػػا زَاَدُاػْه ِإالَّ قُػُفػػورًا  َوَمْكػػَ  المَّ
ػػػيُِّق ِإالَّ أِبَْالِػػػِه فَػَلػػػْل ءَا ُػػػُ وَف ِإالَّ  ػػػجَل  ُسػػػاَّعَ ضمَِيػػػُق اْلَمْكػػػُ  المَّ اّللَِّ  ِلُمػػػاَّعِ اْلَوَّلِػػػَن فَػلَػػػة لَِ

تت)ػجلث  ػة   ٕٗ( قالحػأ أف ا ءػة {ٖٗ}فػاح /اّللَِّ َِتْػوِءاًل  ِلُمػاَّعِ تَػْبجِلءاًل َوَلة لَِػجَل 
تقػوؿ إف سػبىت  ٖٗليله قجلء  فما زاداه إال قفوراً مػة ا ظمػاف ، وا ءػة  اف ءة أرسل إ

قفػوراه اػػو االسػػتكبار يف الرض و مػل المػػيئات الػػ  لػة ِتيػػق إال أبصػػ)ابا حيػػر 
مة الكػاف ءة  ػبلله لف اػجله اػك  ستلدي به ءـو القيامة اىل الاار  ما أّدت ابلولن

  . ت)جلث  ة  جلاب ا خ ة(   يف الكاف ءة . وإذاً فا ءة تساع)
فَػَلْه ءَػُك  {ٗٛ} اف /فَػَلمَّا رََأْوا أبََْسَاا َ اُلوا  َماَّا اِبّللَِّ َوْحجَلُه وََ َفْ َ  مبَا ُ اَّا ِبِه ُمْش ِِ َن )

ػػػا رََأْوا أبََْسػػػَاا  َ  ُاَاالِػػػَك اّللَِّ الَّػػػِ   َػػػجْل َخلَػػػْع يف ِ بَػػػاِدِه َوَخِمػػػ ُسػػػاَّعَ ءَػػػاَفُعُلْه ِإظمَػػػاقُػُلْه َلمَّ
تت)ػػجلث  ػػة استمػػالـ الكفػػار بعػػجل أف جػػاءاه  ٗٛ( ا ءػػة  {٘ٛ} ػػاف /اْلَكػػاِفُ وَف 

تت)ػػجلث  ػػة أف إظمػػايه واستمػالمله لػػة ءافعػػااه بعػػجل  ػػكء  ٘ٛ ػجلاب   ، وا ءػػة 
ماػػوف إال بعػػجل أف (   تعػػاىل يف الكػػاف ءة الػػجلءة ال ءل  سػػاعالعػػجلاب لف اػػجله اػػك ) 

لكاف ءة الجلءة ءجل وف   تعاىل واه يف الاار  ػافلن ) .. رباػا ، مثل اضميق به العجلاب
، أو مثػػل ف  ػػوف الػػجلي  ٖٚاخ جاػػا قعمػػل صػػل)ا  ػػا الػػجلى  اػػا قعمػػل .. ( فػػاح  : 

(   يف  سػاع مة بعجل أف أدر ه ال  ؽ فله ءقبل   تعاىل ماه ذلػك لف اػجله اػك ) 
مػػػة سػػػورة  ػػػاف   ٘ٛا ءػػػة  . ومػػػة الواضػػػ  أفة ال ءػػػلمة إال بعػػػجل أف ءػػػ ى العػػػجلابمػػػ

  .تت)جلث  ة  جلاب ا خ ة
  .ففك مثل ( سّاةأما القضا  ال  ورد فيلا ال سه ابلتاء امل بوحة ) 

َ جَلِلَك َقْمُلُكُه يف  ُػُلوِب   {ٔٔ}ايج /َوَما أَيْتِيِله مِّة رَُّسوٍؿ ِإالَّ َ اقُواْ ِبِه َءْمتَػْلِزُؤوَف )
  ({ٖٔ}ايجػػػ /اَلوَّلِػػػَن  ُسػػػاَّةُ ْلِماُػػػوَف بِػػػِه َو َػػػجْل َخلَػػػْع اَل ءػُ  {ٕٔ}ايجػػػ /اْلُمْجػػػ ِِمَن 
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تت)جلث ا  ت  ة اسػتكبار واسػتلزاء امػ من ابل سػوؿ ومبػا أرسػل بػه وأبف إجػ امله 
( مػة سػاة   تعػاىل أف الػػجلي  سػاةاػو الػجلي ماػ  دخػوؿ ا ظمػاف اىل  لػوبه وتلػك ) 
 تعػػاىل ءطبػػ   لػػى  لبػػه فػػال ءػػلمة . دءجلقػػه  مػػل المػػيئات وارتكػػاب املوبقػػات فػػ ف  

  . (   ااػػػػػػػػػػػػا تت)ػػػػػػػػػػػػجلث  ػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػاقوف دقيػػػػػػػػػػػػوي سػػػػػػػػػػػػاةوإذاً فػػػػػػػػػػػػ ف ) 
َلػا َوِإًذا الَّ ءَػْلبَػثُػوَف ِخالفَػَك ِإالَّ َ لِػياًل  ) َوِإف َ اُدوْا لََيْمَتِفزُّوَقَك ِمػَة اَلْرِض لُِيْخ ِجػوَؾ ِماػْ

لَػػػػػكَ  ُسػػػػػاَّةَ  {ٙٚ}ا سػػػػػ اء/ ػػػػػجُل  َمػػػػػة  َػػػػػجْل أَْرَسػػػػػْلَاا  َػبػْ َِتْػػػػػوِءاًل  ِلُمػػػػػاَِّتَااِمػػػػػة رُُّسػػػػػِلَاا َواَل لَِ
(   تعػػػاىل ااػػا اػػػك يف  ضػػية رسػػػله وأ ػػوامله املعاقػػػجلءة ،  سػػاة )(  {ٚٚ}ا سػػ اء/

حير أف الكفار إذا أخ جوا رسلله مة البالد بعػجل أف ء فضػوا د ػوهته فػ يه ال ءلبثػوف 
لك يف  صة ف  وف م  موسػى  ليػه يف البالد بعجل إخ اج ال سل إال  لياًل . و جل رأءاا ذ

المالـ ، ويف  صة لوط  ليه المالـ م   ومه ، ويف  ااه مة ال سل وأ وامله . وإذاً 
  . (   يف رسله وأ وامله ااا تت)جلث  ة شأف دقيوي سّاةف ف ) 

 ُسػػػػاَّةُ ِإالَّ أَف يَفْتِػػػيَػُلْه  َوَمػػػا َماَػػػَ  الاَّػػػاَس أَف ءُػْلِماُػػػوا ِإْذ َجػػػػاءُاُه اْاُػػػجَلى َوَءْمػػػتَػْ ِفُ وا رَبػَُّلػػػهْ )
( تت)جلث ا ءة  ة أف ما ظماػ  الاػاس {٘٘}الكلف/اْلَوَِّلَن َأْو أَيْتِيَػُلُه اْلَعجَلاُب  ُػُباًل 

مػة ا ظمػاف اػو مػا ماػ  الولػن مػػة الكفػار واػو أف   تعػاىل حبػ   لػى  لػوبه لكثػػ ة 
ئػك أف ءعػجلبه إمػا أبءػجلي املػلمان (   يف اػلالء وأول ساةذقوبه فله ءلماوا ، ومة ) 

وإمػػا أبف ء سػػل  لػػيله  ػػجلاابً مػػة  اػػجله يف الػػجلقيا . وإذاً فػػ ف ) سػػاة (   ااػػا اػػك يف 
  .  ضية دقيوءة

ُ َ َلْيِه َوأَقْػَعْمػَع َ َلْيػِه أَْمِمػْك َ َلْيػَك َزْوَجػَك َواتَّػِق اّللََّ َوُ ِْفػك)  َوِإْذ تَػُقوُؿ لِلَّجِلي أَقْػَعَه اّللَّ
َلػا َوحَػ ًا يف  اػْ ا َ َضى زَءْػجٌل مِّ ُ َأَحقُّ أَف َ َْشاُه فَػَلمَّ ُ ُمْبجِلءِه َوَ َْشى الاَّاَس َواّللَّ  قَػْفِمَك َما اّللَّ

ُلةَّ َوحَػ ًا  َزوَّْجَااَ َلا ِلَكْك اَل َءُكوَف َ َلى اْلُمْلِمِاَن َحػ ٌَج يف أَْزَواِج أَْدِ يَػاِفِلْه ِإَذا َ َضػْوا ِمػاػْ
ُ لَػُه  {ٖٚ}الحزاب/أَْمُ  اّللَِّ َمْفُعواًل وََ اَف  مَّا َ اَف َ َلى الاَّهلِّ ِمػْة َحػ ٍَج ِفيَمػا فَػػَ َض اّللَّ
( تت)جلث {ٖٛ}الحزاب/اّللَِّ يف الَّجِلءَة َخَلْوا ِمة  َػْبُل وََ اَف أَْمُ  اّللَِّ َ جَلرًا مَّْقجُلورًا  ُساَّةَ 



 ٕٕٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ة االبػػة املتبػػح بعػػجل أف ءفار لػػا ، وأف لػػيس ا ءتػاف  ػػة تشػػ ء  جػػواز قكػػاح املتبػػا زوجػػ
(   تعاىل يف المابقن . والواض  أف اجله  ساة لى الاهل ح ج يف  بوؿ ذلك لقه ) 

  . القضية اك  ضية دقيوءة
  : ( حيػر سػاع،  ساةدما سبق قمتطي  أف قفله الف ؽ الجل يق يف املعح بن رسه ) 

  . لفا ل يف ا خ ةاك ق امه ا بتاء مفتوحة (   سّاع) 
  .اك ق امه الفا ل يف الجلقيا بتاء م بوحة (   سّاة) 

يػػػػػا ت أحػػػػػزاب وأرابع ا ػػػػػزء وأخػػػػػاا فيمػػػػػا ءلػػػػػك جػػػػػجلوؿ لضػػػػػبط بػػػػػجلا ت و 
 -:التاس 

سع
 التا

جلزء
ا

 

ح 
ٔ 

 َواْكُتْب َلَنا ـدٌ عْ وَ وَ  يٌ حِ وَ  َقاَل اْلَمألُ الَِّذيَن اْسَتْكبَـُرواْ  ٖٖ ب

 ٖٗ ىـ
َناُكم ُقْواْ َقاَل أَْل   َواْخَتاَر ُموَسى َوِإْذ َأجَنيـْ

ُكوَن اِبْلِكَتابِ   الَِّذيَن ُُيَسِّ

ح 
ٕ 

 ٖ٘ ب
َشرَّ  مَّ ـثُ  الِ فَ نْـ األَ  ةُ ايَ دَ بِ  مْ كُ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  وَ ىُ وَ  َوِإذ نـَتَـْقَنا اجْلََبلَ 

َوابِّ   الدَّ

 تـََولَّْواْ  ْا َكالَِّذينَ َواَل َتُكونُو  هلل ودَ جُ الس   الَّ إ ُقل الَّ َأْمِلُك  ٖٙ ىـ

 بداية وهناية االحزاب
ُكوَن اِبْلِكَتابِ  َقاَل اْلَمألُ    اجْلََبل ظُلَّةٌ  الَِّذيَن ُُيَسِّ

 َمْوالَُكمْ  اللَّ فتـََولَّْوْا  َوِإن

 
( أي  اػػ، ومعػح ) ال بػ  بجلاءة( أي  ب، ومعح ) الحزاب( أي  ٕحو  ٔح)  معح

 .ياءة ال ب 
 
 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٔ 

 العاشراجلزء فال / سورة األن

 (؟. َ ِاْمُته )  ه م ة وردت  لمة / ٕٕٕٙر ه سلاؿ 
 -: الشما يف القفاؿ  م  ف(  َ ِاْمُته وردت ) / ٕٕٕٙا واب ر ه 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 .األًفال َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي

 .األًفال َّ  ٰه مه جه هن من خنحن جن ممخم حم جم  هل مل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /
(  ىلمػة )  اامػزة(:  هل)  الثػامبو بللػا يف  ( ىل)  الوؿاملوضػ   يف  بللػا

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  هلمة )  امليه بل 
 (؟. َولِل َُّسوؿِ  )ال  وردت فيلا واض  املاضبط  / ٖٕٕٙر ه سلاؿ 

 ) القفػػػػاؿيف المػػػػور  بػػػػالث مػػػػ ات(  َولِل َُّسػػػػوؿِ  وردت ) / ٖٕٕٙا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -(: ايش  - موضعاف

 حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ٱُّٱ -ٔ
  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مصخص
 .األًفال َّ جف مغ

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
 .األًفال َّ رئ ّٰ

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٖ



 ٕٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ىل مل
 حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي ري
 .احلرش َّ  هب مب خب

  الضبط /
 يك ىك مك  لكتطػػابق الػػجلي جػػاء بعػػجلاا يف  ف القفػػاؿ وايشػػ  )  -ٔ

(،  يه ىه مه  جه(: وبعػػػجلاا يف القفػػػاؿ )   يل ىل مل
(  جهمة ) اامزة(:  ىن نن من زن  رن مم اموبعجلاا يف ايش  ) 

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  اممة )  الكاؼ بل 
مػة  الاوفو  اامزة( م   جهمة )  الاوفو زة اامموض  القفاؿ أءًضا ب بط   قضبطو  -ٕ

 ا ػػػجلة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػة املوضػػػ  املتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػة اسػػػه  لػػػى فاؿ أقالػػػ
 .المورة

 (؟. ِإف ُ اُتْه  َماُتْه اِبّللِّ  )اضبط مواض   / ٕٕٗٙر ه سلاؿ 
 –يف المػور ) القفػاؿ  م  ف(  ِإف ُ اُتْه  َماُتْه اِبّللِّ  وردت ) / ٕٕٗٙا واب ر ه 

 -(:قس ءو 
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 .األًفال َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي

 .يِنس َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

مػػة  لمػػ   الالمػػاتقػػ بط  ( يي ىي مي خي حي جيالقفػػاؿ )  بعػػجلاا يف
( ري ٰى ين ىن نن، وبعػػجلاا يف ءػػوقس ) ؿالقفػػا الـ( مػػ  خي حي جي)

 ا ػػػجلة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػة املوضػػػ   لػػػى وقس  ء ءػػػ( مػػػ   ننمػػػة  لمػػػة )  ليػػػاءاقػػ بط 
 .املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ٘ 

َّػػػا - أَقَزْلاَػػػا َوَمػػا - أَقَزْلاَػػػا َمػػػا )اضػػػبط مواضػػ   / ٕٕ٘ٙر ػػػه سػػلاؿ   - أَقَزْلاَػػػا دمِّ
 (؟. أَقَزْلَاا َ َما

 -حه (: –البق ة يف المور )  م  ف(  أَقزَْلَاا َماوردت )  / ٕٕ٘ٙا واب ر ه 
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ -ٔ

 .ابللرة َّ  مت خت حت جت هب مب خب
 .طٍ َّ مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
( مػػػػ  ابء  ييقػػػػ بط البػػػاء مػػػػة  لمػػػػة )  ( يي ىيالبقػػػػ ة )  بعػػػجلاا يف

،  ا ػػجلة ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة اسػػه المػػورة لػػى البقػػ ة 
 ىئ نئمعػػ وؼ ومشػػلور يف بجلاءػػة المػػورة ) ءبقػػى  اػػجل  موضػػ  سػػورة حػػه واػػو 

 (. زب رب يئ
 ءػػس ( -الا)ػػل  –يف المػػور ) القفػػاؿ  مػػ ات بػػالث( فػػوردت  أَقَزْلاَػػا َوَمػػاأمػػا ) 

 -:( القفاؿ والا)ل لػ ءس: ) اب ملة ا قشافية وقضبطلا
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

 .ًفالاأل َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي

 مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ حي جي ٰه

 .يس َّ ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
) الا)ػل (  الوسػط( بيامػا يف  يل ىل ملءػس ( )  –) القفػاؿ  الطػ فنيف 

 ا ػػػػػػػجلة اخػػػػػػػػتالؼ الوسػػػػػػػط بػػػػػػػػن الطػػػػػػػػ فن  لػػػػػػػػى  قضػػػػػػػبطه(: و حم جم هل)



 ٕٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

مػػػة  العػػػن(: جميف ءػػس )  ( وبعػػػجلاا مي، وبعػػػجلاا يف القفػػاؿ ) املتشػػابن
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى جممة ) القاؼ(  بل مي)

َّػػػاأمػػػا مواضػػػ  )  فقػػػط يف  مػػػ ة واحػػػجلة( فكػػػل صػػػي ة وردت  أَقزَْلاَػػػا َ َمػػػا - أَقزَْلاَػػػا دمِّ
 -: ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلةالق  ف الك مي وقضبطله  لى 

 جخ محجح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٔ
 .يِنس َّ جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ

 .احلجر َّ  جم هل مل خل حل ٱُّٱ -ٕ

 (؟. َ َلى َ ْبجِل َ  )  ه م ة وردت / ٕٕٙٙر ه سلاؿ 
 -يف المػػػػػػػور )البقػػػػػػػ ة  مػػػػػػػ  ف(  َ لَػػػػػػػى َ ْبػػػػػػػجِل َ  وردت ) / ٕٕٙٙا ػػػػػػػواب ر ػػػػػػػه 

 -(:القفاؿ
 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ -ٔ

 .ابللرة َّ حك جك مق حق  مف خف حف جف
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 .األًفال َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي

 (؟. اْلُفْ َ افِ  – اْلُفْ َ افوَ  )اضبط مواض   / ٕٕٚٙر ه سلاؿ 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٕٚٙا واب ر ه 

 .ابللرة َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ -ٔ
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ -ٕ

 خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني زيمي
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت  جت هب مب

 جض مص  خص حص مس خس حس جس
 .ابللرة َّ خض حض



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٚ 

 مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي  خي  ٱُّٱ -ٖ
 .عىران آل َّ زب رب يئ ىئ نئ

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٗ
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 .األًفال َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي

 .األًبياء َّ نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -٘
 .كانامفر َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
 الشمػػا يف البقػػ ة واػػك أحػػوؿ   مػػ تن(  اْلُفْ  َػػافوَ )  ابلػػواو ػػا تالح ػػوف أيػػا أتػػع  -ٔ

 .والز دة للمورة الحوؿسورة يف الق  ف 
القبيػػاء  –القفػاؿ  -يف المػور )  ؿ  مػػ اف  أربػ  مػػ ات( فػػوردت  اْلُفْ  َػافِ أمػا )  -ٕ

يف القػػػػ  ف  أربعػػػػة"  ْ  َػػػػافِ اْلفُ  ": ) اب ملػػػػة ا قشػػػػافية قضػػػػبطلاالف  ػػػػاف ( و  –
 (.الف  اف أقبياء أقفاؿ  م اف و 

 (؟. َأْسَفلَ  )اضبط مواض   / ٕٕٛٙر ه سلاؿ 
 –يف المػػػػور ) القفػػػػاؿ  بػػػػالث مػػػػ ات(  َأْسػػػػَفلَ  وردت ) / ٕٕٛٙا ػػػػواب ر ػػػػه 

أقفػػػػػاؿ : ) اب ملػػػػػة ا قشػػػػػافية  ا ػػػػجلة الضػػػػػبط  لػػػػػى وقضػػػػػبطلا ( التػػػػػن -الحػػػػزاب 
( ل( واشرتؾ ) يثحزاب ) لقفاؿ وال(، وبعجلاا يف ا التن"  َأْسَفلَ  الحزاب "

 -:يف اسه المورتن فاجعللا  المة لك.
 رت ىبيب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ٱُّٱ -ٔ

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 .األًفال َّ رن مم

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٕ
 .األخزاب َّ مل يك ىك مك  لك



 ٕٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .نياتل َّ رت  يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٖ
يف سػورة  ( لِّيَػْقِضَك اّلّلُ َأْمػ اً َ ػاَف َمْفُعػوالً  )اضبط مواض   / ٜٕٕٙر ه سلاؿ 
 ؟.القفاؿ

 -(:ٕٛٔشما موضعن وردا يف قفس الصف)ة ) / ٜٕٕٙا واب ر ه 
 رت يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ٱُّٱ -ٔ

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 .األًفال َّ رن مم

 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت  حت  ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ خض حض جض  مص خص مسحص خس حس جس

  الضبط /
 جض  مص خص)  الثامبوبعجلاا يف  ( يف ىف يث)  الوؿاملوض   بعجلاا يف -ٔ

 ا ػجلة الرتتيػػىت (  لػػى خصمػة )  الػواو(  بػػل  يثمػة )  الػالـ(:  حض
 .ااجافك

(  ام - رث - متوردت الكلمػػػػػػات التاليػػػػػػة )  الوؿيف املوضػػػػػػ   -ٕ
 . ا جلة املوافقة واماورة(  لى  يث)  الـمالا م   الالماتق بط 

 َوِإذْ  ) ( ِإْذ ءُػػ ِءَكُلُه اّللُّ  ) بػػجلا ت ا ءتػػن يػػف تضػػبط  / ٕٕٓٚر ػػه سػػلاؿ 
 ؟.( مة سورة القفاؿ ءُ ِءُكُموُاهْ 

 -املوضعن شما: / ٕٕٓٚا واب ر ه 
 جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ  حئ
 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت  حت  ٱُّٱ -ٕ

 .األًفال َّ خض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٔ 

  الضبط /
ا للاػػػهل صػػػلى   ( اخلطػػػاب ااػػػ ٰى ين ىن نن من زن)  الوؿاملوضػػػ  

( اخلطػػاب للمػػلمان: والاػػهل  خت  حت)  الثػػامب، بيامػػا املوضػػ   ليػػه و لػػه وسػػله 
(  زنؿ ) (: ويف الو  خت(  بػػػل )  منملسو هلآو هيلع هللا ىلص مقػػػجلـ  لػػػى املػػػلمان، فػػػػػ ) 

 ،(ختالكلمة ) واووق بطلا م   الواو( بز دة   حت)  الثامبويف 
، بياما يف املوض  الثامب ليه ال ن( فله ء د فيلا ذ    ين ىنومبا أقه ذ   ) 

 (. حج مث( وصار  ل ف ءق ُمشااجل لأخ  فورد فيه )  هت متالتقوا ) 
 .ك ا جلة الرتتيىت ااجاف لى  ابااء(  جخ بل )  ابلكاؼ(  حجو ) 

 (؟. تَػَااَزُ واْ فػَ  – تَػَااَزُ واْ  )اضبط مواض   / ٕٕٔٚر ه سلاؿ 
 -فقط: م ة واحجلة ل واحجلة مة اجله الكلمات وردت  / ٕٕٔٚا واب ر ه 

 حن جنيم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ ين ىن من خن

 .طٍ َّ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

اؿ ( فػػػ) سػػػورة الق الفػػػاء: أي المػػػورة الػػػ  يف امسلػػػا حػػػ ؼ العال ػػػة  كمػػػية -ٔ
  الفػاء، والمورة الػ  لػيس يف امسلػا حػ ؼ فاء( بال  جمأتع  لمة ) 

 .ابلفاء(  خض) سورة حػػه ( أتع ) 
 ا ػجلة ربػػط  لػػى  ؿالقفػا الـمالػا مػػ   الػػالـ( قػ بط  يل بللػا يف القفػػاؿ )  -ٕ

 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 (؟. اْصِ ُواْ وَ  ) أءة وردت  لمة / ٕٕٕٚسلاؿ ر ه 

ال ػػ اؼ يف المػػور )  بػػالث مػػ ات(  َواْصػػِ ُواْ  وردت )/  ٕٕٕٚا ػػواب ر ػػه 
 -(:ص  –القفاؿ  -



 ٕٕٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  خت حت جت هب مب حبخب جب هئ  مئ خئ حئ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مح جح مج حجمث هت مت

 يمجن  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ ين ىن من خن حن

 .ص َّ ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

( وردت   وشمػػػػا سػػػػور ف متتاليتػػػػاف يف الرتتيػػػػىتال ػػػػ اؼ والقفػػػػاؿ )  بعػػػػجلاا يف
( وبعػػػجلاا يف القفػػػاؿ اسػػػه ا ػػػالؿ  هب(: وبعػػػجلاا يف ال ػػػ اؼ ) حن لمػػػة )

 ا ػجلة (  لػى   مة اسػه ا ػالؿ )  الالـ(  بل  هبمة  لمة )  اامزة(:  )
 لػػى  اؼ  ال ػػ راء( مػػ   هب مػػة  لمػػة ) الػػ اء بط أءضػػا قػػ ،الرتتيػػىت ااجػػافك

 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 (؟. َوَءُصجلُّوَف َ ة َسِبيِل اّللِّ  ) اضبط مواض  / ٖٕٕٚسلاؿ ر ه 

يف  أربػػػػ  مػػػػ ات(  َوَءُصػػػػجلُّوَف َ ػػػػة َسػػػػِبيِل اّللِّ  وردت )/  ٖٕٕٚا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -(:ايو –إب اايه  –التوبة  –القفاؿ المور )

 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٕ
 رث يت ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب
 .اتلِبة َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت ُّٱ -ٖ
 .إبراَيه َّ مل يك ىك مك لك يقاك ىق  يف

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -ٗ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٔ 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي
 .احلج َّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

  الضبط /
 الـ( م   ٍّمة )  الالـق بط  ( ِّ ُّ َّ ٍّلقفاؿ ) ا بعجلاا يف

مػػػػة  الػػػػواو( قػػػػ بط يت ىت نت مت، وبعػػػػجلاا يف التوبػػػػة ) ؿالقفػػػػا
 البػػاء( قػػ بط يق ىقبػػة، وبعػػجلاا يف إبػػ اايه )و الت واو( مػػ  نت مت)
  مهوبعػػػػجلاا يف ايػػػػو )  يه،ا ابػػػػمػػػػة إ ااػػػػاءو  البػػػػاء( مػػػػ   ىقمػػػػة )  ااػػػػاءو 

 لػى  )والػػ حػاءو  جػيه  ( مػىهمة ) اياء( و  مهمة )  ا يه( ق بط  ىه
 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

ا ) أءة ورد  ل مة / ٕٕٗٚر ه سلاؿ   (؟. اتَػ َاءَ  فَػَلمَّا - تَػ َاءتِ  فَػَلمَّ
 -: ل صي ة وردت م ة واحجلة فقط و ما او موض  / ٕٕٗٚا واب ر ه 

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱ -ٔ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت
 .األًفال َّ رن مم ام يل ىلمل يك ىك  مك لك اك يق

 .الشعراء َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 (؟. َبِ يءٌ  َأمّبِ  - ِإمّبِ  ) اضبط مواض  / ٕٕ٘ٚر ه سلاؿ 

 -املواض   ما ءلك: / ٕٕ٘ٚا واب ر ه 
 ىن نن من زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ -ٔ

 .األًعام َّ  مي زي ري ٰى ين
 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱ -ٕ

 يث ىث نث مث  زث رث يت ىت متنت زت رت
 ام يل ىلمل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف
 .األًفال َّ رن مم



 ٕٕٕ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 من خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
ِد َّ مه جه ين ىن َ. 

 .الشعراء َّ لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٗ
 جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ -٘

 .احلرش َّ  حم جم هل مل خل حل
  الضبط /

 – مػا يف ) القعػاـ   املكمػورة ابامزة(  يفالصل يف الق  ف الك مي أف ت د )  -ٔ
 مفتوحػػة بمػػزة مػػ ة واحػػجلةايشػػ  (، وأتػػع فقػػط  –الشػػع اء  –القفػػاؿ 

  ا ػجلة لػى  وقضػبطلا( ويف  صػة اػود  ليػه المػالـ  منيف سػورة اػود ) 
 .الوحيجلة اب ءة العااءة

 المػػورة( واػك  ٰى ين ىن ننجػاءت أبحػوؿ صػي ة يف سػورة القعػاـ )  -ٕ
( متطابقة  ػجلا ز دة  مك لك خك، بياما يف القفاؿ وايش  ) الحوؿ
( أءًضػػػا  بللػػػا يف قفػػػس ا ءػػػة ودار  ىث( و ػػػجل وردت )  ىثيف )  الػػػواو

مطلقػػا يف  ءػػة  الػػواو ثػػاا يف قفػػس ا ءػػة، بيامػػا مل ءػػ د حػػ ؼ   الػػواوحػ ؼ 
 ايش ، فاقتبه   لبيىت.

(  مبوالحػػأ ورود الكلمػػػة )  ا مػػ  مبػػػيه(  يفبعػػجلاا يف القفػػاؿ )  -ٖ
، وبجلا تكػوف  ا جلة املوافقة واماورةى (  ل يففا بطلا م  )  م تن

(  ػػػجل وردت بعػػػجلاا يف سػػػورة ايشػػػ  وسػػػياؽ ا ءػػػة اب فػػػ اد ولػػػيس جل)
 ا م .

  ا ػػجلة لػػى  وقضػػبطلا ( فقػػط يف اػػجلا املوضػػ  ىفيف سػػورة الشػػع اء أتػػع )  -ٗ
 .الوحيجلة اب ءة العااءة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٖ 

 (؟. ِإمّبِ َأَرى )  ه م ة وردت / ٕٕٙٚر ه سلاؿ 
 –يف المػػػور ) القفػػػاؿ  بػػػالث مػػػ ات(  ِإمّبِ أََرى ردت )و  / ٕٕٙٚا ػػػواب ر ػػػه 

" أقفػػاؿ ءوسػػف يف  ِإمّبِ أََرى ": ) اب ملػػة ا قشػػافية وقضػػبطلا (الصػػافات  –ءوسػػف 
 -:(الصافات 

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت
 .األًفال َّ رن مم ام يل ملىل يك ىك  مك لك اك يق

 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٕ
 خل حل جل مك لك خك حك جك  مقحق مف خف حف
ِشف َّ  هل مل  .ي

  مه جههن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك ٱُّٱ -ٖ
 .الصافات َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه

  الضبط /
( م   مك لك اكمة )  الالـ( ق بط  مل يك ىك  مك لك اكالقفاؿ ) بعجلاا يف 

 سػػن( مػػ  حطمػػة ) المػػن( قػػ بط  مظ حط، وبعػػجلاا يف ءوسػػف ) ؿالقفػػا الـ
ات فالصػػا فػػاء( مػػ   خممػػة )  الفػػاء( قػػ بط  مم خموبعػػجلاا يف الصػػافات )  ف،سػػءو 

 . ا جلة ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة لى 
 (؟. ِإْذ ءَػُقوؿُ  ) اضبط مواض  / ٕٕٚٚر ه سلاؿ 

يف المػػور ) القفػػاؿ  مخػػس مػػ ات(  ِإْذ ءَػُقػػوؿُ  وردت )/  ٕٕٚٚا ػػواب ر ػػه 
أقفػػاؿ : ) اب ملػػة ا قشػػافية وقضػػبطلا ( الحػػزاب -حػػه  –ا سػػ اء  –التوبػػة  –

 -:( التافبن  س اء وحه والحزاب
 جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ



 ٕٕٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
 جغ مع  جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص
 .اتلِبة َّ  مق حق مف خف حفجف مغ

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

 .طٍ َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٗ
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ -٘

 .األخزاب َّ مئ خئ حئ
  الضبط /

موضػػػ  ) القفػػػاؿ  أخػػػ و  أوؿ،  ػػػجلا سػػػياؽ ا  تأتػػػع يف  ػػػل املواضػػػ    يف -ٔ
فقػػػػػط يف موضػػػػػ   الػػػػواو، وأتػػػػع بػػػػػز دة صػػػػجلر  ءػػػػػةوالحػػػػزاب( جػػػػػاءت 

 ا ػػػجلة الػػػػز دة  لػػػػى  فاضػػػبطه( ومبػػػا أقػػػػه املوضػػػ  الخػػػػا ننالحػػػزاب )
 نن، وتطػػػابق الػػػجلي جػػػاء بعػػػجلشما يف املوضػػػعن )للموضػػػ  املتػػػأخ 

 ( ني مي زي( وبعػػػػػػػػػػجلاا يف القفػػػػػػػػػػاؿ ) ري ٰى ين ىن
(  بػل  زيمة )  ال ن(:  جئ يي ىي نيوبعجلاا يف الحزاب ) 

واجعػػػػل تطػػػػابق .ااجػػػػافك الرتتيػػػػىت  ا ػػػػجلة(  لػػػػى  ىي نيمػػػػة )  املػػػػيه
 . ءة صجلرا ءتن  المة لك  لى أيما ورد  

 التػػػاء( و  مثمػػػة ) ااػػاء ( قػػػ بط  مج حج مثبعػػجلاا يف التوبػػػة )  -ٕ
( جلوبعػجلاا يف ا سػ اء ) ،هوبػتمػة ال التػاءو ااػاء ( مػ  مج حجمػة )
(  ىث نث، وبعػػػجلاا يف حػػػه ) ءا سػػػ اشمػػػزة مالػػػا مػػػ  اامػػػزة قػػػ بط 
حػ ؼ مػة  ا ػجلة ربػط  لػى  هحػ ااء( م   نثمة  لمة ) اااءق بط 

 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕ٘ 

 / ٔمالحظة 
 ٰذ يي ُّٱٱ(:ٖٔيف سورة ايجلءجل ا ءة ) موض   لر( يف  ءَػُقوُؿ اْلُمَااِفُقوفَ وردت ) 
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
، فاقتبه  َّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 اا.

 / ٕمالحظة 
املوض  الثامب مة )  موض   لر( يف  يف  ُػُلوِبِه مََّ ضٌ اْلُمَااِفُقوَف َوالَّجِلءَة ووردت ) 
 مج حج مث هت ُّٱٱالحزاب (: أوؿو  –( إضافة ملوضعك ) القفاؿ ٓٙ( ا ءة ) الحزاب

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح
 .َّ مظ حط مض خض حض
 / ٖمالحظة 

 جلا موض   ؿ  مفتوحةفيلا  الاوف( يف الق  ف تكوف  هْ لُ ِدءاػَ أءاما وردت  لمة ) 
 ىي مي خي حي ٱُّٱٱ(: هْ لِ ِدءاِ )  مكمورة اااءو  الاوف( أتع ٕٗم اف ا ءة ) 

، و جلا  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي
 نن  من زن ُّٱ(:  ِدءاُػُلهْ )  مضمومة باوف( أتع ٜٗموض  القفاؿ ا ءة )

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ين ىن
 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى   ل مالما  وقضبط َّ  خب حب

 ة بيانية /دلس
 -:(كد.فاضل المام اف) ما الف ؽ بن مبا  جلمع أءجلءكه ومبا  مبع أءجلءكه ؟

التقجلمي أف تعطك وتقػجلـ دمػا  اػجلؾ أمػا الكمػىت فػأف لمػ  ويفخػجل بافمػك. قا ػ   
َ َلػػَ  اْلَفَمػػاُد يف اْلبَػػػ ِّ َواْلَبْ)ػػِ  مبَػػا َ َمػػَبْع   يػػف ءمػػتعمل القػػ  ف  ػػجلمع و مػػبع: )

(  بللػػا ذ ػػػ    ( الػػ ـؤٗيُػػجِلءَقُله بَػْعػػَ  الَّػػجِلي َ ِملُػػػوا َلَعلَُّلػػْه ءَػْ ِجُعػػوَف )أَءْػػجِلي الاَّػػاِس لِ 



 ٕٕٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ػػة ّراًِب لِّيَػْ بػُػػَو يف أَْمػػَواِؿ الاَّػػاِس فَػػاَل ءَػْ بُػػو ِ اػػجَل اّللَِّ َوَمػػا   مػػباً  ػػا مشػػ وع ) ػػُته مِّ َوَمػػا  تَػيػْ
ػػة زََ ػػاٍة تُ ِءػػجُلوَف َوْجػػَه اّللَِّ َفُأْولَئِػػكَ  ػػُته مِّ ( اػػجلا  مػػىت  ( الػػ ـوُٜٖاػػُه اْلُمْضػػِعُفوَف )  تَػيػْ

ػة مُِّصػيَبٍة  فقاؿ مبا  مبع أءجلءكه  مىت ولػيس تقػجلمي.  ءػة الشػورى ) َوَمػا َأَصػاَبُكه مِّ
َولَػْو  (  بللػا ذ ػ   مػىت وسػوء تصػ ؼ ) (ٖٓفَِبَما َ َمَبْع أَْءجِلءُكْه َوءَػْعُفو َ ة َ ثِػٍا )

ُ الػػّ ِْزَؽ ِلِعبَػػاِدِه لَ  بَػ َػػْوا يف اْلَْرِض َوَلِكػػة ءُػاَػػػّزُِؿ ِبَقػػجَلٍر مَّػػا َءَشػػاء إِقَّػػُه ِبِعبَػػاِدِه َخبِػػٌا َبَمػػَط اّللَّ
( اػػجلا  مػػػىت فقػػاؿ  مػػػبع.   ت التقػػجلمي ليمػػػع يف سػػياؽ الكمػػػىت  (َٕٚبِصػػٌا )

َمْع أَ  ُلْه َسػػيَِّئٌة مبَػػا  َػػجلَّ َػػًة َف ُِحػػوا ِبَػػا َوِإف ُتِصػػبػْ ِْ اَػػا الاَّػػاَس َر ءْػػجِلءِلْه ِإَذا ُاػػْه مثػػاؿ )َوِإَذا أََذ ػْ
َوِإَذا َمػسَّ الاَّػاَس ُضػ ّّ َدَ ػْوا رَبػَُّلػه مُِّايبِػَن إِلَْيػِه  َّ ِإَذا  (  بللا  اؿ ) ( ال ـوٖٙءَػْقَاُطوَف )

ُله بِػَ بِِّْه ُءْشػ ُِ وَف ) اػْ ًَة ِإَذا َف ِءٌق مِّ ِْ ْاُه َر اْسػَتِجيُبوا  ( لػيس فيلػا  مػىت. ) (ٖٖأََذا َػُله مِّ
ػة لِػ َبِّ  ػة مَّْلَجػٍأ ءَػْوَمئِػجٍل َوَمػا َلُكػه مِّ ػة  َػْبػِل أَف أيَْيتَ ءَػػْوـٌ الَّ َمػَ دَّ لَػُه ِمػَة اّللَِّ َمػا َلُكػه مِّ ُكه مِّ

( فَػػػِ ْف أَْ َ ُضػػػوا َفَمػػػا أَْرَسػػػْلَااَؾ َ لَػػػْيِلْه َحِفي ًػػػا ِإْف َ َلْيػػػَك ِإالَّ اْلػػػَباَلُغ َوِإ َّ ِإَذا ٚٗقَِّكػػػٍا )
َاا اْ ِقمَ  قَماَف َ ُفوٌر أََذ ػْ َمْع أَْءجِلءِلْه َفِ فَّ اْ ِ ُلْه َسيَِّئٌة مبَا َ جلَّ ًَة َف َِح ِبَا َوِإف ُتِصبػْ ِْ اَف ِماَّا َر

ُ  َػػْوَؿ الَّػجِلءَة  َػاُلوا ِإفَّ اّللََّ َفِقػٌا َورَمْػُة  ( الشورى( ليس فيلا  مىت، )ٛٗ) ػَ  اّللَّ َلَقػجْل مسَِ
َلُلُه اْلَقِْبَياَء ِبَ ْاِ َحقٍّ َوقَػُقوُؿ ُذو ُػوا َ ػجَلاَب اْيَ ِءػِق )أَْ ِاَياُء َسَاْكُتىُت َما َ الُ  ( ٔٛٔوا َو َػتػْ

ـٍ لِْلَعِبيػػجِل ) َمْع أَءْػػجِلءُكْه َوأَفَّ اّللََّ لَػػْيَس ِب َػػالَّ (  ؿ  مػػ اف(  ػػأف اػػجلا َٕٛٔذلِػػَك مبَػػا  َػػجلَّ
َة َ َفػُ وا اْلَماَلِفَكػُة َءْضػ ِبُوَف ُوُجػوَاُلْه َوَلْو تَػَ ى ِإْذ ءَػتَػَوىفَّ الَّجِلء )الكالـ مقجلـ مة ِ َبلله، 

ـٍ َٓ٘وأَْداَبَرُاػػْه َوُذو ُػػوا َ ػػجَلاَب اْيَ ِءػػِق ) َمْع أَءْػػجِلءُكْه َوأَفَّ اّللََّ لَػػْيَس ِب َػػالَّ ( َذلِػػَك مبَػػا  َػػجلَّ
ءكػػػوف يف  التقػػجلمي ملػػػا فعلػػته و ػػجلمته  خػػػ ا ه لكػػة الكمػػىت ( ( القفػػاؿٔ٘لِْلَعِبيػػجِل )
 مىت واالست)واذ.قطاؽ الك
 (؟. َوَمة ءَػتَػوَ َّْل َ َلى اّللِّ  )  ه م ة وردت / ٕٕٛٚر ه سلاؿ 

ػْل َ لَػى اّللِّ  وردت ) / ٕٕٛٚا واب ر ه  يف المػور ) القفػاؿ  مػ  ف(  َوَمػة ءَػتَػوَ َّ
 -(:الطالؽ  –



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٚ 

 جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 حتجت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي  ري  ٱُّٱ -ٕ
 .امطالق َّ جح مج حج مث هت مت خت
  الضبط /

 هئ( وبعػػػػػػػػػػػجلاا يف الطػػػػػػػػػػػالؽ ) حب جب هئ مئالقفػػػػػػػػػػػاؿ ) بعػػػػػػػػػػػجلاا يف  -ٔ
 الرتتيػػىت  ا ػجلة(  لػػى   هئمػة )  ااػػاء(  بػل  مئمػػة )  اامػزة(: جب
 (.  هئ - مئ، حبعا بعجل ح ؼ الفاء مة الكلمتن ) ااجافك

 ايػػػاءبط ( يف الطػػػالؽ فػػػار  مئ خئ حئ جئ(  بػػػل )  ىي نيالحػػػأ  لمػػػة )  -ٕ
  ا ػجلة(  لػى  جبمة  لمة )  الباءو  المنو  اياءمالا م   الباءو  المنو 

 .واماورة املوافقة
 (؟. ءُػتَػَوىفَّ  – ءَػتَػَوىفَّ  ) أءة وردت  لمة / ٜٕٕٚر ه سلاؿ 

يف القػػػػ  ف  مػػػػ تن ػػػػل  لمػػػػة مػػػػة اػػػػجله الكلمػػػػات وردت  / ٜٕٕٚا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -الك مي:

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ مخ جخ مح جح مج

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٕ
  ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هتمت
 مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حضجض مص خص  حص مس
 .احلج َّ  جك مق حق مف خف حف جف

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -ٖ



 ٕٕٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
 .الزمر َّ نت مت زت  رت

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 ٰذيي ىي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين ىن

 .اغفر َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
  الضبط /

وردت فقػط يف م احػػل اخللػق ) ايػػو  مضػمومة بيػػاء(  ميضػبطله سػلل: ) 
الزم  ( ولكػة يف ايػو أ ثػ  تفصػيال دمػا ورد يف الزمػ  وسػيكوف يل و فػة معلػا  –

(، فيمػػا  خي حي)  املوضػػعنيف موضػػعلا اف شػػاء   تعػػاىل، وجػػاء  بللمػػا يف 
 ( يف القفاؿ و اف . مي)  مفتوحة جلااا بياء 

 (؟. َءْض ِبُوفَ  ) لمة  ه م ة وردت   / ٕٕٓٛسلاؿ ر ه 
يف المػػور ) القفػػاؿ  بػػالث مػػ ات(  َءْضػػ ِبُوفَ  وردت )/  ٕٕٓٛا ػػواب ر ػػه 

 -(: املزمل -دمحم  –
  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ مخ جخ مح جح مج
 .حمىد َّ حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ -ٕ
 جهين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه
 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ
 يف ىف يثىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب
  من زن رن مم ام يل ىل مل يكىك مك لك  اك يق ىق
 .املزمل َّ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ريٰى ين ىن نن



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٜ 

  الضبط /
ياؽ ا ءػة أف املالفكػة ( و سىت سػ مس  خس بعجلاا يف القفاؿ ودمحم ) -ٔ

( بعػجلشما.  مس  خس فاجعللا  المة لػورود ) املوضعنتتوفااه يف 
فكيػػػػف حػػػػااه إذا  بضػػػػع املالفكػػػػة أرواحلػػػػه واػػػػه ءضػػػػ بوف : ومعاااػػػػا ااػػػػا

 وجواله وأدابراه؟
ءوجػػجل  ػػـو  خػػ وف ءتاقَّلػػوف يف أي : ومعاااػػا ااػػا(:  مب زب بعػػجلاا يف املزمػػل ) -ٕ

 .رزؽ   ايالؿ الرض للتجارة والعمل ءطلبوف مة
 - ءَػػكُ  َوِإف - ءَػػكُ  ملَْ وَ  - ءَػػكُ  - ءَػػكُ  ملَْ  ) اضػػبط مواضػػ  / ٕٕٔٛر ػػه سػػلاؿ 

 (؟.َءكُ  ملَْ أَ  - َءكُ  َلهْ فػَ 
 -املواض   ما ءلك وبرتتيىت المور: / ٕٕٔٛا واب ر ه 

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ ىه مه جه ين ىن

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ُّٱ -ٕ
 رب يئ ىئنئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ
 نث مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب
 .اتلِبة َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث

 .انلدل َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ -ٖ

 .مريه َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ -ٗ

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -٘
 ىفيث ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب
 رن مم ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف
 .اغفر َّ نن من زن



 ٖٕٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ -ٙ
 .اغفر َّ  هل مل خل

 .املياوة َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ -ٚ

  الضبط /
 –يف  مػػـو القػػ  ف الكػػ مي يف المػػور ) القفػػاؿ   ػػاف مػػ ات(  ري ) : وردتأوالً  -ٔ

 القيامة (. – بالث مواض  اف   –م مي  –الا)ل  –التوبة 
( أو  ٰى ٰر)  الػواوو بػز دة ( سػواء اكػجلا بػال ز دة أ يلأ ث  الػجلي ورد معلػا )  -ٕ

( ويف  ٰى ٰر( ويف الا)ػػػل ومػػػ مي )  جم يل(: يف القفػػػاؿ )  مع جع)  الفػػػاء
 (. مع جع اف  )   ف

 مة سورة  اف  ) قفس ا ءة (. املوض  الوؿيف قفس  م تن(  مث زثوردت )  -ٖ
 فقط يف سورة القيامة. م ة واحجلة(  ري ٰىوردت )  -ٗ
فقط يف سورة  م ة واحجلةا مت ذ  ه ( وحجلاا  ا مقرتقة أبي  لمة دم ريوردت )  -٘

 (. نب مب زب رب يئالتوبة ) 
، و بللػا يف ؿالقفػاالـ ماػه مػ  الػالـ ( ق بط  ىل بللا يف القفاؿ اسه ا الؿ )  -ٙ

،  بللػػػا يف الا)ػػػل توبػػػة( وقػػػ بط ح وفلػػػا مػػػ  حػػػ وؼ ال ربالتوبػػػة  لمػػػة ) 
( قػػ بط  ٌّ ٰىل، و بللػا يف مػ مي ) )ػػالا حػاءمالػػا مػ   ايػاء( قػ بط ٰذ)
( قػػ بط  جغويف  مب  ػػاف  جػػاء بعػػجلاا )  مي، مػػ مػػيه( مػػ   ٰىمػػة )  يهاملػػ

( قػػػ بط  ىي ني مي زي ، وبعػػػجلاا يف القيامػػػة ) ف ػػػا فػػػاءمالػػػا مػػػ   الفػػػاء
ربػػط حػػ ؼ مػػة   ا ػػجلة لػػى ة مػػالقيا مػػيه( مػػ   ىي ني ميمػػة )  امليمػػات

 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
ال جػل املػلمة مػة  ضػ  مشػلور )مة سورة  ػاف  واػو مو  املوض  الوؿبقك لجلءاا  -ٚ

 ( فاجعله  المة لك.  ؿ ف  وف الجلي  اف ءكته إظماقه



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٔ 

 (؟. َ َلى  َػْوـٍ  )  ه م ة وردت / ٕٕٕٛر ه سلاؿ  
ال ػػػ اؼ يف المػػػور )  مخػػػس مػػػ ات(  َ لَػػػى  َػػػػْوـٍ  وردت ) / ٕٕٕٛا ػػػواب ر ػػػه 

 -(: الكلف – موضعاف القفاؿ – موضعاف
 خض حضجض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ مع جع مظ حط  مض
 من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .األعراف َّ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ىن
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 .األًفال َّ ىه مه جه ين ىن
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ُّٱ -ٗ

 مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت
 ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك ىك
 .األًفال َّ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى

 .الكُف َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن  ُّٱ -٘
ُواْ َما أِبَقُفِمِلهْ  ) اضبط مواض  / ٖٕٕٛر ه سلاؿ   (؟. َحهنَّ ءُػَ اِّ

ُوْا َما أِبَقُفِمِلهْ  وردت ) / ٖٕٕٛا واب ر ه  القفاؿ يف المور ) م  ف(  َحهنَّ ءُػَ اِّ
 -(:ال  جل –
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ ىه مه جه ين ىن
 خب حب جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ -ٕ

 حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت حت جت هب مب
 .الرعد َّ خض حض  جض مص خص حص مس

  الضبط / 
 يف القفاؿ ت يا ) الاعمة ( ويف ال  جل اصالح ) الافس (. -ٔ



 ٕٖٕ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( مػ  مه -ين ( ق بط الالمات مة ) مه جه ين ىنبعجلاا يف القفاؿ )  -ٕ
(  حس جس مخ جخ مح جح مج حججل ) الـ القفػػػػػػػاؿ، وبعػػػػػػػجلاا يف ال  ػػػػػػػػ

  ا ػػجلة لػػى  جل ػػ  ال داؿو  راء( مػػ  مج - مجمػػة )  الػػجلاالتو  الػػ اءاتقػػ بط 
 .ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 (؟. ِبَ ِت َربِِّهْ  )  ه م ة وردت / ٕٕٗٛر ه سلاؿ 
ِػػهْ  وردت ) / ٕٕٗٛا ػواب ر ػػه   – يف المػػور ) القفػػاؿ سػع مػػ ات(  ِبَ ِت َربِّ

: اب ملػػػػة ا قشػػػػافية وقضػػػػبطلا ( ا ابيػػػػة -الف  ػػػػاف  –امللماػػػػوف  –الكلػػػػف  –اػػػػود 
 -:(أقفاؿ اود يف  لف امللماوف وتف  وا يف ا ابية)
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ
ِد َّ هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ ٱُّٱ -ٕ َ. 
 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٖ

 .لكُفا َّ خت حت
 .املؤوٌِن َّ هن من خن حن  جن مم ٱُّٱ -ٗ
 .امفركان َّ زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ٱُّٱ -٘
 .اجلاثية َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خض  ٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
واشػرتؾ حػ ؼ  ( جئ، و بللػا يف الكلػف وا ابيػة ) ( ٰذ يف القفاؿ )  بللا -ٔ

ا يف ( فاجعللا  المة لك، و بلله ا ابي –ف لاااء يف اسه المورتن ) الك
ربػط   ا ػجلة لػى  وداػ داؿو  واومالػا مػ   الواوو  الجلاؿ( ق بط  هئاود ) 

 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 يف امللماوف والف  اف أتع يف صفات امللمان. -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٖ 

 (؟.  َاِلِمنَ  َ اقُواْ  - وََ اقُواْ  ) اضبط مواض  / ٕٕ٘ٛر ه سلاؿ 
 -:املواض   ما ءلك / ٕٕ٘ٛا واب ر ه 

 مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ مص خص حص مس خسحس  جس مخ جخ

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ

 خن حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .امعٌكبِت َّ  جه ين ىن من

  الضبط /
واو مالػا مػ   الواوق بط  موض  ) سورة ال  اؼ ( أوؿ( فقط يف  حص)  ابلواو

 .واو(، بياما يف القفاؿ والعاكبوت بجلوف  أ صجل به املوض  الوؿ) ؿ و أ
 (؟. فَػُلْه اَل ءُػْلِمُاوفَ  )  ه م ة وردت / ٕٕٙٛر ه سلاؿ 

القعػػاـ  يف المػػور ) أربػػ  مػػ ات(  فَػُلػػْه اَل ءُػْلِماُػػوفَ  وردت ) / ٕٕٙٛا ػػواب ر ػػه 
 -:(القفاؿ لػػ ءس أقعاـ: )اب ملة ا قشافية وقضبطلا ( ءس –القفاؿ  - موضعاف

 متزت رت يب ىب  نبمب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت
 .األًعام َّ لك  اك

 نث مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -ٕ
 .األًعام َّ يث ىث

 .األًفال َّ  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٖ
 .يس َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ٱُّٱ -ٗ

  / مالحظة
 (.ٜٓ٘ٔلكتاب الملاؿ )مة ا ا زء ال اب القعاـ يف  موضعكمت ضبط 



 ٖٕٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ْة َخْلِفِلهْ  ) اضبط مواض  / ٕٕٚٛر ه سلاؿ   (؟. ِبِه مَّْة َخْلَفُلهْ  - ِبِه مِّ
 -املواض  اك: / ٕٕٚٛا واب ر ه 

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي  ُّٱ -ٔ
 .عىران آل َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب

 .األًفال َّ رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ُّٱ -ٕ
  الضبط /

مػة   ااػاءو الفاء فأتع  مكمورة(  خب ( امليه مة ) مب خب حبيف  ؿ  م اف ) 
مػة   الفػاءفأتػع  مفتوحػة(  ىلمػة ) امليه ، بياما يف القفاؿ مكمورة ( مب لمة ) 
 .مضمومةحبعا واااء  مفتوحة(  يل لمة ) 

 مالحظة /
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱضمجلث لبس يف ختاـ ا ءتن:

 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث

 ( مم ام( و )  ىق يف ىف) ، ٧٥ – ٧٢األًفال/  َّ رن مم
سببه  جلـ  العلجل: قق  لمعحل  ا جلة التأمل  ت مة خالؿلضبط يا ت ا 

 (. مم امفُختمع )  للتجل ا والتش ءجل، (ىق يف ىف)التقوى 
 (؟. َ َلى َسَواء ) أءة وردت / ٕٕٛٛر ه سلاؿ 

 –القفػػػػػػاؿ يف المػػػػػػور ) مػػػػػػ  ف(  َ لَػػػػػػى َسػػػػػػَواء وردت ) / ٕٕٛٛا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 
 -:مة المورة أخ  صف)ة، يف القبياء يف (لقبياءا
 حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ مئ  خئ
 مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٕ

 .األًبياء َّ  جت هب



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖ٘ 

 (؟. اخلَافِِانَ  ) أءة وردت  لمة / ٜٕٕٛر ه سلاؿ 
 -(:ءوسف –القفاؿ يف المور ) م  ف(  اخلَافِِانَ  وردت ) / ٜٕٕٛا واب ر ه 

 حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ مئ  خئ

ِشف َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن  ٱُّٱ -ٕ  .ي
  الضبط /

( وتػػجل    خي(، بيامػػا يف سػػورة ءوسػػف جػػاء  بللػػا )  حئ جئ يف القفػػاؿ )  بللػػا -ٔ
أف مػجلار  صػة ءوسػػف دارت فيػه املكيػجلة مػػة أخػوة ءوسػف ومػػة امػ أة العزءػػز 

 مااسبة لمياؽ موض   صة ءوسف  ليه المالـ.(  خيفأتع ااا  لمة ) 
 .ٕٔواقتبه أف موض  ءوسف او أخ   ءة مة ا زء  -ٕ

 (؟. مَّا اْسَتَطْعُته )  ه م ة وردت / ٜٕٕٓر ه سلاؿ 
 –القفػػػػػاؿ يف المػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  مَّػػػػػا اْسػػػػػَتَطْعُته وردت ) / ٜٕٕٓا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -(:الت ابة
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٔ

 حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص
 .األًفال َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف

 حت  جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ -ٕ
 .اتلغابي َّ مج حج مث هت مت خت

  الضبط /
وا : معاااػػػا يف القفػػػاؿ -ٔ ملواجلػػػة أ ػػػجلافكه  ػػػل مػػػا  -  معشػػػ  املمػػػلمن  -وأ ػػػجلُّ

تقػػػجلروف  ليػػػه ِمػػػة  ػػػجلد و ػػػجلة, لتُػػػجْلخلوا بػػػجللك ال ابػػػة يف  لػػػوب أ ػػػجلاء   
 . خ ءة ال ت ل  لكه  جلاوهته ا ف املرتبصن بكه, و يفوا وأ جلافكه

يف تقػػػوى   جلػػػجل ه وحػػػا تكه,  -أءلػػػا امللماػػػوف -فابػػػجللوا: ومعاااػػػا يف الت ػػػابة -ٕ



 ٖٕٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وامسعػػوا ل سػػوؿ     مسػػػاع تػػجلبُّ  وتفكػػػ , وأحيعػػوا أوامػػػ ه واجتابػػوا قواايػػػه, 
مة َسِله مة البخل وَمْاػِ  الفضػل مػة وأقفقوا دما رز كه   ءكة خاًا لكه. و 

 التفمػػػا) املػػػاؿ, فأولئػػػك اػػػه ال ػػػاف وف بكػػػل خػػػا, الفػػػافزوف بكػػػل مطلػػػىت.
 (. امليم 

 (؟. مِّة  ُػوَّةٍ  )  ه م ة وردت / ٜٕٕٔر ه سلاؿ 
ة  ُػوَّةٍ  وردت ) / ٜٕٕٔا واب ر ه   -(:الطارؽ –القفاؿ يف المور ) م  ف(  مِّ

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٔ
 حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص
 .األًفال َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف

 .امطارق َّ مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ -ٕ
  

  الضبط /
وا : معاااػػػا يف القفػػػاؿ -ٔ ملواجلػػػة أ ػػػجلافكه  ػػػل مػػػا  -  معشػػػ  املمػػػلمن  -وأ ػػػجلُّ

تقػػػجلروف  ليػػػه ِمػػػة  ػػػجلد و ػػػجلة, لتُػػػجْلخلوا بػػػجللك ال ابػػػة يف  لػػػوب أ ػػػجلاء   
 . خ ءة ال ت ل  لكه  جلاوهته ا ف  بكه, و يفواوأ جلافكه املرتبصن

ءـو ُ َْت  الم اف  فيما أخفته, وظُمَيَّز الصاحل مالا مة الفاسجل, : الطارؽومعاااا يف  -ٕ
فما لإلقماف مة  وة ءجلف  با  ة قفمه, وما له مة  ص  ءجلف   اه  ػجلاب 

 (. امليم  التفما)   .
 َوَ ػػجُلوَُّ هْ  – َ ػجُلوَُّ هْ  ) كلمػات ا تيػػة:أءػػة ورد  ػل مػػة ال / ٕٜٕٕر ػه سػلاؿ 

 (؟. َ جُلوُِّ هْ  –
 -املواض  اك: / ٕٜٕٕا واب ر ه 

 جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ -ٔ
 .األعراف َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٚ 

 حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص
 .األًفال َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ -ٖ
 .طٍ َّ زت رت يب

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .املىتدٌة َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زبرب
  الضبط / 

موضػػػػػ  وبػػػػال ز دة، بيامػػػػػا يف القفػػػػاؿ واملمت)اػػػػػة  أوؿ(  مع ) يف ال ػػػػ اؼ
 اك الوحيجلة يف الق  ف.( بواو مكمورة و  ىئ(، ويف حه ) خم)

 (؟. ِمة ُدويِِهْ  )  ه م ة وردت / ٖٜٕٕر ه سلاؿ 
م مي  –يف المور ) القفاؿ  أرب  م ات(  ِمة ُدوِيِهْ  وردت ) / ٖٜٕٕا واب ر ه 

 -:(أقفاؿ م مي و صة سبا  : )اب ملة القشافية وقضبطلا ( سبأ -القص   –
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ -ٔ

 حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص
 .األًفال َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف

 .مريه َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱ -ٕ
 ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ -ٖ

  ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي
 .املصص َّ زب رب يئ

 ىي مي حيخي جي  يه ىه جهمه ين ىن من خن حن ٱُّٱ -ٗ
 .شبأ َّ ٰذ يي

  الضبط /



 ٖٕٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

الـ مػػػػػ   مالػػػػاالالمػػػػػات قػػػػ بط (  مظ حط مض خض بعػػػػجلاا يف القفػػػػػاؿ ) -ٔ
(  متمػػة )  الػػ اء( قػػ بط  نت مت  زت، وبعػػجلاا يف مػػ مي ) ؿالقفػػا
مػػػػة  البػػػػاء( قػػػ بط  حي جي  يه ىهمي، وبعػػػجلاا يف سػػػػبأ )   مػػػػ راءمػػػ  

ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ    ا ػػجلة لػػى أ بسػػابء ( مػػ   جي - ىهالكلمتػػن ) 
 .املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 صػة ا مػ أتن فػال أما موض  القصػ  فلػو موضػ  مشػلور يف القػ  ف الكػ مي يف  -ٕ
 لبس فيه.

 (؟. ِإقَُّه ُاَو المَِّميُ  اْلَعِليهُ  )  ه م ة وردت / ٜٕٕٗر ه سلاؿ 
يف القػ  ف الكػ مي  مخػس مػ ات(  إِقَُّه ُاَو المَِّميُ  اْلَعِليهُ  وردت ) / ٜٕٕٗا واب ر ه 

 اب ملػػة وقضػػبطلا الػػجلخاف( –فصػػلع  –الشػػع اء  –ءوسػػف  –يف المػػور ) القفػػاؿ 
 -:( أقفاؿ ءوسف لشع اء فصلع والجلخاف: ) قشافيةا 
 .األًفال َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل مك ٱُّٱ -ٔ
ِشف َّ جئ يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٕ  .ي
 .٦٦٦ – ٦٩٢الشعراء/  َّ ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ -ٖ
 .فصنت َّهت مت خت حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٗ
 .ادلخان َّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ُّٱ -٘

  / مالحظة
         ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ ژ :(٘ٙ)ة ء يف ا (   ڇ  چ  چ )يف ءوقس ردت و 

ءة  اب  ا جلة العااءة لى  قضبطلاو  ژ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ
 .الوحيجلة

 رت  يب ىب نب ٱُّٱ(:ٕٓٓا ءة )(  إِقَُّه مسَِيٌ  َ ِليهٌ  )  ال  اؼوردت يف
يف الق  ف و جل مت التاوءه  الوحيجلة، واك َّ مث زث رث يت ىتنت مت زت

 (.ٕٕٓٔ الا يف الملاؿ )



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٜ 

يف سػورة القفػاؿ ومػا جػاء  ( َوِإف ءُ ِءػجُلواْ  ) اضػبط مواضػ  / ٜٕٕ٘ر ه سلاؿ 
 ؟.بعجلاا

 -املواض  اك: / ٜٕٕ٘ا واب ر ه 
 حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ من خن
 نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٕ

 .األًفال َّ يئ ىئ
  الضبط / 

 اامػػػزة(:  ٰىوبعػػػجلاا يف الثػػػامب ) (  يل ىل ) املوضػػػ  الوؿبعػػػجلاا يف  -ٔ
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  ٰىمة )  اخلاء(  بل  ىلمة ) 

وؿ شمػزة أ( مػ   ىلمػة ) امػزة اقػ بط  : ا جلة الوؿ والثػامب لى  قضبطلماوأءًضا  -ٕ
 ك قػػػ ء ( مػػ   ٰىمػػة  لمػة ) اليػاء ( وقػػ بط  أ صػجل بػػه املوضػ  الوؿ) 
 (.أ صجل به املوض  الثامب)
 مالحظة /

(: ولكة يف  ٗٙ – ٕٙ( يف القفاؿ )  اّللُّ  كَ َحْمبُ  - َحْمَبكَ لػ )  موضعنءوججل 
:  بللا مضمومة الباء(  اّللُّ  كَ ْمبُ حَ )  الثامبويف  مفتوحة الباء(  اّللُّ  َحْمَبكَ )  الوؿ

، املفتوحة(  َحْمَبكَ )  ابءق بطلا م   مفتوحة الاوف(  فَِ فَّ  لمة )   الوؿيف املوض  
مة  لمة  الباء ضمةق بطلا م   مضمومة الياء(  الاَّهلُّ  لمة )   الثامبو بللا يف 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ( بعجلاا  لى  ا جلة املوافقة واماورة:كَ َحْمبُ )
  ىئ نئ مئ ٱُّٱٱو ،٢٦األًفال/  َّ من خن حن  جن يم ىم خممم

 .٢٤األًفال/  َّ ىب نب مب زب رب يئ



 ٕٓٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. بَػْنَ  َوأَلَّفَ  - بَػْنَ  َفأَلَّفَ  ) اضبط مواض  / ٜٕٕٙر ه سلاؿ 
 -املواض  اك: / ٜٕٕٙا واب ر ه 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٔ
 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
 .عىران آل َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه جهمه ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى

  الضبط /
 الرتتيػػػػػىت  ا ػػػػػجلة(: و لػػػػػى  ىن يف القفػػػػػاؿ )و ( يف  ؿ  مػػػػػ اف  يب)  ابلفػػػػاء -ٔ

 و جلا ت تيىت المور  ؿ  م اف  بل القفاؿ. الواو بل  الفاء ااجافك
(: الحػأ  جه)  اءاباػبعجلاا  ؿ  م اف بياما يف القفػاؿ  ابلكاؼ(  زت)  -ٕ

( قػػػػػػ بط  ىك -لك - يث - زبيف  ءػػػػػػة  ؿ  مػػػػػػ ات الكلمػػػػػػات ) 
، وأءًضػػػػا  ا ػػػػجلة املوافقػػػػة وامػػػػاورة(  لػػػػى  زت)   ػػػػاؼمالػػػػا مػػػػ    الكػػػػاؼ

( يف  ؿ  م اف  زتمة )  الكاؼ:  ا جلة الرتتيىت ااجافك لى  قضبطلما
 ( يف القفاؿ. جهمة )  اااء بل 

  مالحظة /
( ومل تتكػػ ر يف أي موضػػ  أخػػ  يف ٖٙ) ( يف قفػػس  ءػػة القفػػاؿ ٰر ٰذوردت ) 

 الق  ف الك مي
يعاً  )  ه م ة وردت / ٜٕٕٚر ه سلاؿ   (؟. مَّا يف اَلْرِض مجَِ

يعاً  وردت ) / ٜٕٕٚا واب ر ه  البق ة يف المور ) سع م ات(  مَّا يف اَلْرِض مجَِ
 -(:ا ابية -الزم   –ال  جل  –القفاؿ  -املافجلة  –
 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ٱُّٱ -ٔ

 .ابللرة َّ  جم هل مل خل حل جلمك لك خك



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٔ 

 مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ُّٱ -ٕ
 .املائدة َّ  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ  مع جع

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن ٱُّٱ -ٖ
 .األًفال َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم ٱُّٱ -ٗ
 .الرعد َّ  من مل مك لكهش مش هس مس هث مث  هتمت هب مب

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ٱُّٱ -٘
 .الزمر َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك  خك

 هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ٱُّٱ -ٙ
 .اجلاثية َّ  هت مت

  الضبط /
المػػػػػلاؿ  الثالػػػػػر ا ػػػػػزء ضػػػػبط مػػػػػا جػػػػػاء بعػػػػػجلاا يف املافػػػػػجلة وال  ػػػػجل والزمػػػػػ  يف مت -ٔ

(ٕٔٗٔ.) 
يعػػاً مواضػػ  )  قضػػبط -ٕ جثػػا ر ػػجٌل ولػػه : ) ةا ملػػة ا قشػػافي( بػػجله  مَّػػا يف اَلْرِض مجَِ

 (.بق ة القفاؿ  لى مافجلة الزم  
يعػػاً  مَّػػاوَ )  الػػواويف ا ابيػػة بػػز دة  -ٖ ( واػػو املوضػػ  املتػػأخ  يف ت تيػػىت  يف اَلْرِض مجَِ

  ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  فاضبطهالمور 
( مػػػػػة ٔٚ( و )ٖٙ يػػػػف تضػػػػبط ختػػػػاـ ا  ت ) / ٜٕٕٛسػػػػلاؿ ر ػػػػه 
 سورة القفاؿ؟.

 -ا  ت اك:/  ٜٕٕٛ ه ا واب ر 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن ُّٱ -ٔ

 .األًفال َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى
 مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٕ



 ٕٕٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األًفال َّ يئ ىئ نئ
  الضبط /

(:  ىئ نئ( ) ٔٚ( وختمػػػػػػػػػػػػع ا ءػػػػػػػػػػػػػة ) رئ ّٰ ( )ٖٙختمػػػػػػػػػػػػع ا ءػػػػػػػػػػػػػة )
 ابلعػػزة تمػع: فػاهلل تعػاىل ألػف بػػن القلػوب بعزتػه فخُ  ا ػجلة التأمػل للمعػػح لػى  وقضػبطلما

إضػمار  لػهل و   ففيػه اخلياقػة و مػا تعلمػوف أف اخلياقػة الثامب(، بياما املوض  رئ ّٰ)
 .( ىئ نئتعاىل ءعله خافاة ال ن وما ُ فك الصجلور فُختمع ابلعله ) 

 ؟.يف سورة القفاؿ ( َ  أَءػَُّلا الاَّهلُّ  ) اضبط مواض  / ٜٜٕٕر ه سلاؿ 
 -:ةيف المور  بالث م ات(  أَءػَُّلا الاَّهلُّ   َ  وردت ) / ٜٜٕٕا واب ر ه 

 .األًفال َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ ٱُّٱ -ٔ
  ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -ٕ

 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث
 .األًفال َّ زن رن مم ام

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .األًفال َّ يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جه ين

  الضبط /
(: أي  السػ ى  حمػ: ) ا ملػة ا قشػافيةيىت بػجله الجلي جاء بعجلاا ابلرتت قضبط

(  حممة ) ال اء(، و  يئ  ىئمة )  المنو اياء ( م    حممة )  المنو  اياء
 مل خل( جػػاءت يف املوضػػ  الثالػػر )  السػػ ى( و )  مت  زت)  راءمػػ  
 (.  مم خم حم جم يل ىل

 َمػػػةِ لِ  - اتػَّبَػَعػػػكَ  َمػػػةِ  - اتػَّبَػَعػػػكَ  َوَمػػػةِ  اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٖٕٓٓر ػػػه سػػػلاؿ 
 (؟. اتػَّبَػَعكَ 

 -فقط: م ة واحجلة ل صي ة وردت  / ٖٕٓٓا واب ر ه 
 .األًفال َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ ُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٗ 

 .احلجر َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٕ
 .الشعراء َّ نث مث زث رث يت ىت  نت  ُّٱ -ٖ

  الضبط /
( يف ايجػػػ  وسػػػورة القفػػػاؿ أحػػػوؿ مػػػة ايجػػػ ، ويف  ري( يف القفػػػاؿ، )  رب)  -ٔ

 .( يتالشع اء ) 
( لقػػه   قصػػ  ال سػػوؿ ابملػػلمان يف  مث زثبعػػجلاا يف القفػػاؿ والشػػع اء )  -ٕ

(، وخف  ا ااح ال ءكوف إال للمػلمان   يئ  ىئ نئ مئالقفاؿ ) 
 (. ىت  نت ما يف الشع اء ) 

 (؟. ٙٙ - ٘ٙ)   ء  القفاؿاضبط  / ٖٕٔٓر ه سلاؿ 
 -ا  ت اك: / ٖٕٔٓا واب ر ه 
 نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ٹٱٹٱُّٱ
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث
 جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام
 حج مث هتمت خت  حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ  حئ
 .٢٢ – ٢٧األًفال/  َّ جح مج

  الضبط / 
( ومػػػػػة  ٕٓٓاىل  ٕٓ) بػػػػػجلأ ابلػػػػػ  ه  شػػػػػ وف أي:   شػػػػػ ة أضػػػػػعاؼا ءػػػػػة الوىل 

لػػػػ  ه وبػػػػجلأ اببعػػػػجل التخفيػػػػف  فقػػػػط ، بيامػػػػا ا ءػػػػة الثػػػػامب ضػػػػعفن(ٓٓٓٔاىل  ٓٓٔ)
 (. ٕٓٓٓإىل  ٓٓٓٔ( ومة )  ٕٓٓإىل  ٓٓٔ( فيكوف ) ٓٓٔ)

 (؟. أِبَقػَُّلْه  َػْوـٌ الَّ ءَػْفَقُلوفَ  ) أءة وردت / ٕٖٕٓر ه سلاؿ 
يف المػػور  بػػالث مػػ ات(  أِبَقػَُّلػػْه  َػػػْوـٌ الَّ ءَػْفَقُلػػوفَ  وردت ) / ٕٖٕٓا ػػواب ر ػػه 

 -(:ايش  -التوبة  –القفاؿ )
  ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -ٔ



 ٕٗٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث
 .األًفال َّ زن رن مم ام

 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي

 مي  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٖ
 .احلرش َّ ىي ني

 (؟. َأف َءُكوَف َلهُ  )  ه م ة وردت / ٖٖٕٓر ه سلاؿ 
 -يف المػػػػػػور )الامػػػػػػاء  مػػػػػػ  ف(  أَف َءُكػػػػػػوَف لَػػػػػػهُ  وردت ) / ٖٖٕٓا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 

 -القفاؿ(:
 من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر
 ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مبزب
 .امنصاء َّ ىق يف

  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ خف حف جف مغ جغمع جع مظ

  الضبط /
قالحأ أف ا ءة تكلمػع  ػة  لػو ااػل  وابلتأمل للمعح(  زت ) الاماءبعجلاا يف 

الكتػػػاب و ػػػواه أف   ا ػػػجل ولػػػجلا سػػػب)اقه فااسػػػىت المػػػياؽ، بيامػػػا سػػػياؽ ا  ت يف 
 (.مسسورة القفاؿ  ة اي ب والس ى وأحكاـ السا فأتع بعجلاا )

 مالحظة /  



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗ٘ 

 ىل مل خل ُّٱٱ(: َاُهُ  أَف َءُكوفَ ( مبيه ا م : ) ٖٙوردت يف سورة الحزاب ا ءة )
 جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 فاقتبه اا. َّ يي ىي  مي خي حي

 (؟. َأْسَ ى ) ه م ة وردت  لمة  / ٖٕٗٓر ه سلاؿ 
 -(: ا س اء –يف المور ) القفاؿ  م  ف(  َأْسَ ى وردت ) / ٖٕٗٓا واب ر ه 

  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ خف حف جف مغ جغمع جع مظ

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اإلرساء َّ خي حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن

  الضبط / 
ال ءاب ػك لاػػهل أف ءكػوف لػػه أسػ ى ِمػػة أي  أسػػا: مجػ : أسػػ ى معاااػا يف القفػاؿ -ٔ

أ جلافه حهن ءبال  يف القتػل   دخػاؿ ال  ػىت يف  لػوبه وءوحػجل د ػافه الػجلءة, 
أسػ ى "بػجلر" متػاع الػجلقيا, أبخجل ه الفجلاء مػة  -  معش  اململمن-ت ءجلوف 

و  ء ءجل إ لار دءاػه الػجلي بػه تػجلرؾ ا خػ ة. و   زءػز ال ءُػْقلػ , حكػيه يف 
 ش  ه.

جل   قفمه وءع ه شأقه، لقجلرتػه  لػى مػا : أي الما لياًل: معاااا يف ا س اء -ٕ ظمجِّ
ال ءقجلر  ليه أحجل سواه، ال إله  اه، وال رب سواه، فلو الجلي أس ى بعبجله 

 زمًاا مة الليػل  مػجله وروحػه، ءق ػة ال مااًمػا، مػة املمػججل ايػ اـ بػػ دمحم  
"مكة" إىل املمججل ال صى بػ "بيع املقجلس" الجلي ابرؾ   حوله يف الزروع 
والثمار و ا ذلك، وجعله حمال لكثا مة القبياء؛ ليشااجل  جافىت  جلرة   

عاىل او الممي   ميػ  الصػوات، البصػا وأدلة وحجلاقيته. إف   سب)اقه وت
 (. التفما امليم )  بكل ُمْبَص ، فيعطك ُ ال ما ءمت)قه يف الجلقيا وا خ ة.



 ٕٙٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َسَبقَ  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٕ٘ٓر ه سلاؿ 
 –اػود  –يف المػور ) القفػاؿ  أربػ  مػ ات(  َسَبقَ  وردت ) / ٖٕ٘ٓا واب ر ه 

اػػػود أبقفػػػاؿ حػػػه  بػػػل "  َسػػػَبقَ  : )  "لػػػة ا قشػػػافيةاب م وقضػػػبطلا ( امللماػػػوف -حػػػه 
 -:( امللماوف

 .األًفال َّ خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ٱُّٱ -ٔ
 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب َ. 
 .طٍ َّ ىن من  خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ -ٗ

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل
 .املؤوٌِن َّ مي خي حي جي ٰه مه جه

  / مالحظة 
اػػود وامللماػػوف مبػػا جػاء  بللػػا وبعػػجلاا وسأضػػبطلا يف موضػػعلا إف  موضػػعكتطػابق 

  شاء   تعاىل.
ػػػػُكهْ وردت  لمػػػػة ) ػػػػه مػػػػ ة  / ٖٕٙٓر ػػػػه سػػػػلاؿ   َ ػػػػجَلابٌ  ِفيَمػػػػا َأَخػػػػجْلمتُْ  َلَممَّ

 ؟.الاور ( َ ِ يهٌ  َ جَلابٌ  ِفيهِ يف َما أََفْضُتْه  َلَممَُّكهْ  ) القفاؿ و (َ ِ يهٌ 
 -املواض  اك: / ٖٕٙٓا واب ر ه 

 .األًفال َّ خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّٱ -ٔ
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ٱُّٱ -ٕ

 .انلِر َّ  ىن نن
  الضبط / 

و سػػػبلا   ال ايمػػة وفػػجلاء السػػ ىأخػػجل إابحػػة أتػػع يف (  مك لك يف القفػػاؿ ) -ٔ
 .التأمل للمعح  ا جلة لى  وقضبطلا(  مك لمة الخجل ) 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٚ 

الفػػػاء ( قػػػ بط لك اك يق( بػػػجلأت ا ءػػػة )  زن رن مم امبيامػػػا يف الاػػػور )  -ٕ
 املوافقػػة  ا ػػجلة(  لػػى  رنمػػة )  الضػػادو الفػػاء ( مػػ   اكمػػة )  الضػػادو 

 .واماورة
 فائدة /

 وال صمػػػوز حػػػجلؼ اللػػػف، ضمبػػػجل فصػػػل حػػػ ؼ ا ػػػ ، " اسػػػه موصػػػوؿ إذا  اقػػػع "مػػػا
 فيجىت وصػل حػ ؼ " استفلامك قع "ماأما إذا  ا "" وتكتىت "فيما يف ما فتكتىت "

 ". فيما فتكتىت "فيَه" وتكتىت " وضمبجل حجلؼ اللف ا  
 مالحظة /

 – ٘ٙ –ٗٙوال دا ك يص اا يف المػور ) القفػاؿ  م ة ٖٔ( وردت  َ  أَءػَُّلا الاَّهلُّ ) 
، ٔ، الطػػػػالؽ ٕٔ، املمت)اػػػػة ٜ٘-ٓ٘-٘ٗ-ٕٛ-ٔالحػػػػزاب  – ٖٚ، التوبػػػػة ٓٚ

 يف الت) مي. اباتافيف الحزاب و  مخمةيف القفاؿ و ة بالب(  ٜ – ٔالت) مي 
 (؟. ُ ل لَِّمة  ه م ة وردت ) / ٖٕٚٓر ه سلاؿ 

 -القعػػػاـ يف المػػػور )  بػػػالث مػػػ ات(   ُػػػل لَِّمػػػة وردت ) / ٖٕٚٓا ػػػواب ر ػػػه 
 -:مكمورة( يف امللماوف  حتمة )  الاوفالحأ فقط أف  ( امللماوف –القفاؿ 

 متزت رت يب ىب  نبمب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت
 .األًعام َّ لك  اك

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جه ين

 .املؤوٌِن َّ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٖ
 (؟. لَِّمة يف  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٕٛٓر ه سلاؿ 

 -الشورى(: –)القفاؿ  يف المور م  ف(  لَِّمة يف وردت )  / ٖٕٛٓا واب ر ه 
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ



 ٕٛٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .األًفال َّ يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جه ين
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٕ

 .الشِرى َّ زت رت يب ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ
  الضبط /

(، حبعػػا الثاقيػػةقفاؿ )أالػػػ شمػػزةمالػػا مػػ   اامػػزة( قػػ بط  حمبعػػجلاا يف القفػػاؿ ) 
ربػػػط   ا ػػػجلةى   لػػػى ر الشػػػو راء مالػػػا مػػ  الػػػ اء  ( قػػػ بط يئوبعػػجلاا يف الشػػػورى ) 

 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
يف سػػػػػػػػورة  ( ٘ٚ - ٗٚ  - ٕٚ ) اضػػػػػػػػبط ا ءتػػػػػػػػن / ٜٖٕٓر ػػػػػػػػه سػػػػػػػػلاؿ 

 ؟.القفاؿ
 -املواض  اك: / ٜٖٕٓا واب ر ه 

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٱُّٱ -ٔ
 مك لك اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث زث رث يت
 ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك ىك
 .األًفال َّ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱُّٱ -ٕ
 .األًفال َّ مغ جغ مع جع مظ مضحط خض

  جل مك لكخك حك جك مق حق مف  خف حف جف ُّٱ -ٖ
 .األًفال َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل

  الضبط /
أتػع يف بػجلاءتلا (  رت يب  - رب ) :الثاقيػةأحوؿ صي ة مة  الوىلا ءة  -ٔ

مل أيت يف  الثاقيػػػػػة(، يف ا ءػػػػػة  رت يب( واػػػػجله ق بطلػػػػػا مػػػػػ  ) رب)
 (. رت يب( ومل أيت فيلا )  رببجلاءتلا ) 

 الثػػػامب( وبعػػجلاا يف  ىث نث مث)  الوؿ( يف املوضػػ   زث رثبعػػجل )  -ٕ
(  لػػػػى  حضمػػػػة )  ااػػػػاء(  بػػػػل  مثمػػػػة )  البػػػػاء(: مض خض  حض)
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 .ااجافك الرتتيىت  ا جلة
(: وردت ز دة  جك مق حق مف  خف حف جف: ) الثالثػػػػػػػةا ءػػػػػػػة  -ٖ

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  طلاوقضب( جك - مف  خف)
َوأُْولُػػواْ اَلْرَحػػاـِ بَػْعُضػػُلْه َأْوىَل بِػػبَػْعٍ  يف   ) اضػػبط مواضػػ  / ٖٕٓٔر ػػه سػػلاؿ 
 (؟. ِ َتاِب اّللِّ 

(  َوأُْوُلوْا اَلْرَحاـِ بَػْعُضُلْه َأْوىَل بِػبَػْعٍ  يف ِ تَػاِب اّللِّ  وردت ) / ٖٕٓٔا واب ر ه 
 -(: الحزاب –القفاؿ  يف المور ) م  ف

  جل مك لكخك حك جك مق حق مف  خف حف جف ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ  هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل

 حص مس  خسحس جس مخجخ مح جح مج حج ُّٱ -ٕ
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 .األخزاب َّ  لك خك حك جك مق حق مفخف  حف

  الضبط /
 مظ حطوبعجلاا يف الحزاب ) (  من خن حن جن مم بعجلاا يف القفاؿ ) -ٔ

 الرتتيػػىت  ا ػػجلة(  لػػى  حطمػػة )  املػػيهبػػل (   مممػػة )  اامػػزة(:  جع
 .ااجافك

 حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مكجػػػاءت  ءػػػػة القفػػػػاؿ )  -ٕ
( لقه مت ذ  اػا  بللػا يف قفػس  جع مظ( ومل ءجل   )  من خن

 خض حض جض مص خص حص مسالصػػػف)ة، بيامػػػا  ءػػػة الحػػػواب ) 
( لقػػػػػػه مل  جع مظ( ذ ػػػػػػ  ااػػػػػػا )  جع مظ حط  مض

 .العال ة  كميةيف ا ءة، أي أف  ءجل    بللا امللمان وامللاج ءة فجلُ  ت ااا
 ؟.( اّلّلَ ِبُكلِّ َشْكٍء َ ِليهٌ  فَّ إِ  - َأفَّ  ) اضبط مواض  / ٖٕٔٔر ه سلاؿ 

 -املواض   ما ءلك: / ٖٕٔٔا واب ر ه 
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 حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .لرةابل َّ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ -ٕ
  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ
 .املائدة َّ يت ىت نت

  جل مك لكخك حك جك مق حق مف  خف حف جف ٱُّٱ -ٖ
 .األًفال َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل

 ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٗ
 .اتلِبة َّ مي زي ري ٰى ين

 .امعٌكبِت َّ مع جع مظ حط مض خض حضجض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -٘
 ىه مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٙ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه
 .املجادمة َّ نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ  ىئ نئ مئزئ

  الضبط /
  ( ىب ) شمػزةيف الق  ف ) البق ة واملافػجلة ( شمػا فقػط الػجلءة وردت فيػه  موضعن أوؿ -ٔ

 (. ىب) ابلكم ، واب ك املواض  مفتوحة
 ابلػػػواو(  يب ىب نبوسػػػبقتلا )  ( رت ) الػػػواوة بػػػز د الوحيػػػجلموضػػػ  املافػػػجلة  -ٕ

 . ا جلة املوافقة واماورةفاربط بيالما  لى 
(  يئ -  مئ( واملافػػػػػػجلة )  نبيف أ ثػػػػػػ  ا  ت يف البقػػػػػػ ة )  العلػػػػػػهجػػػػػػاء  -ٖ

 (. جموامادلة ) 
والػجلءة  ماػػوا ِمػة بعػػجل اػلالء امللػػاج ءة والقصػار, واػػاج وا : ومعاااػا يف القفػػاؿ -ٗ

اػػه مػػا لكػػه  -أءلػػا امللماػػوف- , فأولئػػك مػػاكه وجااػػجلوا معكػػه يف سػػبيل 
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و ليله ما  ليكه, وأولو الق ابة بعضله أوىل بػبع  يف التػوارث يف حكػه   
مة  امة اململمن. إف   بكل شكء  ليه ءعله ما ءصل   باده ِمة تورءػر 
بعضػله مػػة بعػ  يف الق ابػػة والامػػىت دوف التػوارث ابيِْلػػف, و ػا ذلػػك دمػػا  

 أوؿ ا سالـ. اف يف 
ومػػا  ػػاف   ليضػػلَّ  وًمػػا بعػػجل أف َمػػةَّ  لػػيله اباجلاءػػة والتوفيػػق : ومعاااػا يف التوبػػة -٘

حهن ءبنِّ اه ما ءتقوقه به, وما ضمتاجوف إليه يف أصوؿ الجلءة وف و ه. إف   
بكػػػل شػػػكء  لػػػيه, فقػػػجل  لَّمكػػػه مػػػا مل تكوقػػػوا تعلمػػػوف, وبػػػنَّ لكػػػه مػػػا بػػػه 

  ليكه ذبال كه رسالته.تاتفعوف, وأ اـ ايجة 
  سػػػب)اقه وتعػػػاىل ءوسػػػ  الػػ زؽ ملػػػة ءشػػػاء مػػػة خلقػػػه, : ومعاااػػا يف العاكبػػػوت -ٙ

وءضػػيق  لػػى  خػػ ءة مػػاله  لعلمػػه مبػػا ءصػػل   بػػاده, إف   بكػػل شػػكء مػػة 
 ) التفما امليم  (. أحوالكه وأمور ه  ليه, ال طمفى  ليه شكء.

اّلّلَ ِبُكػػلِّ  فَّ إِ فااسػػبلا اخلتػػاـ )  : مػػجلار ا  ت مبػػا  لػػى  لػػه    ػػز وجػػلإذف -ٚ
 (. َشْكٍء َ ِليهٌ 
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 العاشراجلزء سورة التوبة / 

 دلسة بيانية /
املالحػػػأ  اػػػجلما قتصػػػف  القػػػ  ف الكػػػ مي ققػػػف  اػػػجل سػػػورة التوبػػػة، ليمػػػع ااالػػػك 

 -:( د. فاضل المام افك ) بمملة فلماذا؟وال اااؾ ملمة بياقية معياة؟
، ج ءل مل ءازؿ بػا، لػو قػزؿ بػا ج ءػل مل تجل   البمملة اجلا أم  تو يفى قهممألة أ

بمػه    -لببتع، ءبقى الملاؿ ال ااالك ملمة بياقية يف ذلك؟  الوا اػجله التمػمية 
ة ال حيه ػة أمػاف واػجله المػورة قزلػع ابلمػيف واملاػافقن  -الِ  ة وأمػاف وحبعػاً الِ  ِر

ة وال أما ػة والالء ليس اه ِر .وفيلػا ف ، فاملاافقن ليس اه أماف والميف أى ال ِر
 أءضاً ب اءة مة املش  ن.

 -التوبة: أرابع سورة
   :بداية السورة

 ٩اتلِبة/  َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

  :الربع الثاين 
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 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ٱُّٱ
 ٩٢اتلِبة/  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خصحص مس

 :الربع الثالث 

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ
 رث يت ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب
 ٤٤اتلِبة/  َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث



 ٕٗ٘ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 :الربع الرابع 

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ

 ٤٢اتلِبة/  َّ مج حج مث هت

   :الربع اخلامس

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ٱُّٱ
 حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ
 ٢٦اتلِبة/  َّ جح مج

   الربع السادس
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ

 ٥٧اتلِبة/  َّ  ين ىن

 :الربع السابع 
 مف  خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض خض حض ٱُّٱ

 ٢٤اتلِبة/  َّ  حل جل مك لك خك حك جك مق حق

 :الربع الثامن
 خص حص مسخس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ

  مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص

 مل خلحل جل مك لك  خك حكجك مق حق مف خف حفجف

 ٩٩٩اتلِبة/  َّ  خم حم جم هل

 :الربع التاسع

 حق مف خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض حض ٱُّ

 ٩٦٦اتلِبة/  َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق
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 ضبط بداايت األرابع
 و أخرج الصدقات  سقى احلاج الراىب

 عاىد هللا واتبع سبيل ادلؤمنني ُتكفى
 ( يف الق  ف الك مي؟. بَػَ اءةٌ )   ه م ة وردت  لمة / ٕٖٕٔر ه سلاؿ 

 -القم  (: –يف المور ) التوبة  م  ف ( بَػ َاءةٌ وردت )  / ٕٖٕٔا واب ر ه 
 .اتلِبة َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .املىر َّ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ -ٕ

  الضبط /
واو ( مػػ   يلمػػة  لمػػة ) الػػواو قػػ بط (  يل ىل مل بعػػجلاا يف القفػػاؿ ) -ٔ

 راء( مػػ   مضمػػة  لمػػة )  الػػ اء( قػػ بط  مض خض  بػػة، وبعػػجلاا يف القمػػ  )و الت
حػػػ ؼ مػػػة املوضػػػ  املتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػة اسػػػه  ربػػػط  ا ػػػجلة لػػػى   القمػػػ

 .المورة
 (؟. َ اَاجلمتُّْ  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٖٕٔر ه سلاؿ    

 بػػػالث التوبػػػةيف المػػػور )  أربػػػ  مػػػ ات(  َ اَاػػػجلمتُّْ  وردت ) / ٖٖٕٔا ػػػواب ر ػػػه 
 -:مة المورة الثاقيةو الوىل ، مواض  التوبة يف الصف)ة ( الا)ل – مواض 

 .اتلِبة َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ -ٕ

 .اتلِبة َّ ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن
 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ

 مي خي حي جييه ىه مه جه  ين منىن خن
 .اتلِبة َّ يي  ىي

 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٗ
 .انلدل َّ زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام
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  الضبط /
 .ال ءوفوف ابلعلود( وأيه ْش ِِ َن اْلمُ جاءت يف سياؽ ا  ت  لمة )  التوبةيف  -ٔ
ءػػػجل وا لإلءفػػػاء ابلعلػػػود و ػػػجلـ ققػػػ  الظمػػػاف و ػػػجل جعلػػػوا    لػػػيله   الا)ػػػلويف  -ٕ

  فيال.
 ِإالَّ الَّػػجِلءةَ .. بَػػػ َاءةٌ : ) بمػػياؽ ا  ت الػػ  جػػاءت فيلػػا(  َ اَاػػجلمتُّْ  لمػػة )   قضػػبط -ٖ

، ومعػح التوبػة( بجلاءة  بَػ َاءةٌ  ) ( ومعح َواَل تَاُقُضوْا اَلظْمَافَ ...   م تن َ اَاجلمتُّْ 
مػػػػ تن بػػػػافس وردت  التوبػػػػةمػػػػة  الثالػػػػرو الثػػػػامب ( أي املوضػػػػ   ِإالَّ الَّػػػػجِلءةَ ) 

 .الا)لسورة  موضعلا يف ( أي َواَل تَاُقُضوْا اَلظْمَافَ ، ومعح ) الصي ة
( وبعػػػػػػجلاا يف الثػػػػػػامب مك لك( يف املوضػػػػػػ  الوؿ ) اك يق ىق)  بعػػػػػػجل -ٗ

مػػػػػة  ِإالَّ الَّػػػػػجِلءَة َ اَاػػػػػجلمتُّ  : )ءػػػػػةسػػػػػياؽ ا  وقضػػػػػبطلا( من خن حن)
 (املش  ن  اجل املمججل اي اـ 

ػػ ُ  أَقَُّكػػهْ  فَػػاْ َلُمواْ  - َواْ َلُمػواْ  ) اضػػبط مواضػػ  / ٖٕٗٔر ػػه سػلاؿ   ُمْعِجػػِزي َ يػْ
 ؟.يف سورة التوبة ( اّللِّ 

 -شما  ءتاف متتاليتاف: / ٖٕٗٔا واب ر ه 
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -ٔ

 .٦ِبة/ اتل َّ ىي مي
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٕ

 رثزث يت ىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .٤اتلِبة/  َّ  يف ىف يث ىث نث مث

  الضبط /
وقضػبطلما  لػى  ابلفػاء(  مت)  الثاقيػة، ويف ابلواو(  ين)  الوىليف ا ءة  -ٔ

 . ا جلة الواو  بل الفاء



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕ٘ٚ 

 مث)  الثاقيػػػػة( وبعػػػػجلاا يف  مي خي حي جي)  الوىلبعػػػػجلاا يف ا ءػػػػة  -ٕ
(  لى  مثمة )  الباء(  بل  جيمة )  اامزة(:  ىف يث ىث نث

 (.مث - جيمة الكلمتن ) الواو، حبًعا بعجل ح ؼ  ا جلة الرتتيىت ااجافك
يف سػػورة  املقػػيهو الع ػػيه و  اللػػيه العػػجلاباضػػبط مواضػػ   / ٖٕ٘ٔر ػػه سػػلاؿ 

 ؟.التوبة
وبػة يف سػورة الت العػجلاباملواض  الػ  ورد فيلػا وا له أف  ل  / ٖٕ٘ٔا واب ر ه 

 -:مواض  سبعة واك أليهاو 
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٔ

 زثرث يت ىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .اتلِبة َّ  يف ىف يث ىث نث مث

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٕ
 ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب زب
 َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت

 .اتلِبة
 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -ٖ

 .اتلِبة َّ ني مي  زي ري ٰى ين ىننن
 خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -ٗ

 حف جفمغ جغ  مع جع مظ حط مض
 .اتلِبة َّ  خك حك جك مق حق مف خف

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ٱُّٱ -٘
 رب يئ ىئنئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ
 نث مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب
 .اتلِبة َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱ -ٙ



 ٕٛ٘ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اتلِبة َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف
 مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ -ٚ

 .اتلِبة َّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث
فقط م  و جل   للماافقن واملاافقات يف  م ة واحجلة( فوردت  مُِّقيهٌ  َ جَلابٌ )  أما

 جضمص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ٱُّٱ(:ٛٙا ءة )
أءًضا أبف ق بط  وقضبطلا، َّ  جف مغ جغ مع جعمظ حط مضخض حض

مة  لمة  امليهو القاؼ ( م   حس جسمة  لم  )  امليهو القاؼ 
 .واماورة املوافقة  ا جلة لى  (مغ)

 ٰر ٱُّٱٱ(:ٔٓٔأءًضا فقط يف ا ءة ) م ة واحجلة( وردت  َ ِ يهٍ  َ جَلابٌ وأخاًا ) 
  زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى

، والحأ أف ختاـ ا ءة َّ يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب
 جم يل ىل مل خل ُّٱ(:  اْلَعِ يهُ   بللا ختمع بكلمة )

 مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم  حم

  ا جلة، فاربط بيالما  لى َّ ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه
 .واماورة املوافقة

 – َ ْلػػػػجِلِاهْ  – َ ْلػػػػجَلُاهْ  – بِػػػػػَعْلجِلِاهْ  مواضػػػػ  )اضػػػػبط  / ٖٕٙٔر ػػػػه سػػػػلاؿ 
 -(: َوَ ْلجِلِاهْ 

 -املواض   ما ءلك: / ٖٕٙٔا واب ر ه 
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
 نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜ٘ 

 .ابللرة َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب
 .األًفال َّىقيق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ -ٕ
 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ -ٖ

 .اتلِبة َّ ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن
 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ٱُّٱ -ٗ

 .اتلِبة َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت
 .املؤوٌِن َّ نت مت زت رت  يب ىب ٱُّٱ -٘
 .املعارج َّ مع  جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
 (. لَّْيَس اْلِ َّ يف رب  )  البق ةفقط يف  ابلباء(   بِػَعْلجِلِاهْ وردت )  -ٔ
 املوض  التوبة – القفاؿم تن )  مضمومة ااءو  مفتوحةبجلاؿ (  َ ْلجَلُاهْ وردت )  -ٕ

ُلهْ : ) بمػػياؽ ا  ت وقضػػبطلا(، الوؿ  لَػػْيِلهْ فَػػَأمتُّوْا إِ  ... الَّػػجِلءَة َ اَاػػجلتَّ ِمػػاػْ
ُلهْ ( ومعح )  َ ْلجَلُاهْ  ، ومعػح القفػاؿ( أي موضػ  سػورة  الَّجِلءَة َ اَاجلتَّ ِمػاػْ

 .التوبة( أي موض  سورة َ ْلجَلُاهْ  َفَأمتُّوْا إِلَْيِلهْ ) 
( مػػ ات يف المػػور  ٖ)  بػػالث مكمػػورة اػػاءو  مكمػػورةبػػجلاؿ (  َ ْلػػجِلِاهْ وردت )  -ٖ

 واوبػػػػػجلوف  التوبػػػػػة(، موضػػػػػ  ارجاملعػػػػػ – امللماػػػػػوف – املوضػػػػػ  الثػػػػػامب التوبػػػػػة)
ة بَػْعجِل  وتجل  ه( َ ْلجِلِاهْ )  (. َ ْلجِلِاهْ يف ا ءة ) َوِإف قََّكُثوْا أظَْمَاقَػُله مِّ

 (. رَاُ وفَ  َوَ ْلجِلِاهْ  َوالَّجِلءَة ُاْه ِلََماَ هِتِهْ )  املعارجو امللماوف تشابات  ءػػتػػا  -ٗ
 – َ ْلػػػجِلِاهْ  – َ ْلػػػجَلُاهْ  – بِػػػػَعْلجِلِاهْ  ) مػػػوع مػػػا جػػػاءت بػػػه اػػػجله الكلمػػػة  إذف -٘

 .الضهأو  الكم أو  ابلفت سواء  م ات(  ٙ)  سع ( َوَ ْلجِلِاهْ 
 (؟. فَا ْػتُػُلواْ   ه م ة وردت  لمة ) / ٖٕٚٔسلاؿ ر ه 
 -(:التوبة -البق ة يف المور ) م  ف(  َفا ْػتُػُلواْ  وردت )/  ٖٕٚٔا واب ر ه 

 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ -ٔ



 ٕٓٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم
 .ابللرة َّ خئ  حئ جئ يي ىي نيمي زي

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -ٕ
 جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب
 .اتلِبة َّ  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح

  الضبط /
(  ملوابلتأمػػل ملػػا أتػػى  بللػػا يف سػػياؽ ا  ت: يف البقػػ ة جػػاء  بللػػا  لمػػة )  -ٔ

(، و ػػػجلا يف التوبػػػة جػػػاء  بللػػػا   من( أءضػػػا  لمػػػة )  زنفأتػػػع بعػػػجل ) 
 (. هئ( أءضا  لمة )  زنبعجل  لمة )  ( فجاء هئ لمة ) 

 ( َفِ ف َ بُػواْ َوأَ َػاُمواْ الصَّػاَلَة َو تَػػُواْ الزََّ ػاةَ  ) اضبط موضعك / ٖٕٛٔر ه سلاؿ 
 ؟.وما جاء بعجلاا يف سورة التوبة

 -واض  اك:امل / ٖٕٛٔا واب ر ه 
 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ -ٔ

 مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب
 .ةاتلِب َّ  خص حص مس خس حس مخجس جخ

 زي ٰىري ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ يي ىي ني مي

  الضبط /
 الوؿوضػ  بعػجلاا يف امل: جاء  ا جلة الوؿ والثامبالجلي جاء بعجلاا  لى  قضبط -ٔ

 الػػواوو الػػالـ ( مػػ   جخمػػة  لمػػة )  الػػواوو الػػالـ قػػ بط  ( مخ جخ )
 ين  ىن)  الثامب(، وبعجلاا يف املوض  أ صجل به املوض  الوؿ) وؿمة أ
 بػػه أ صػػجل)  ػكقػػ  قػػوف( مػػ    ىنمػػة  لمػػة )  وفالاػػ( قػػ بط  ٰى
 (. الثامب املوض 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٙٔ 

( اػػػجله الكلمػػػة  َوُخػػػجُلوُاهْ )  ا وىل: ملػػػا جػػػاءت  بللػػػا يف ا ءػػػة وابلتأمػػػل للمعػػػح -ٕ
وا وأ ػػػاموا الصػػػالة وأتَػػػوا الز ػػػاة، وملػػػا جػػػاء ( إف  بػػػ مخ جخ سػػػبع ) 

أي وال   ابػػػػػػػة فااسػػػػػػػبلا (  ِإالِّ ( و )  ِإالِّ َواَل ِذمَّػػػػػػػةً  بللػػػػػػا يف ا ءػػػػػػػة الثاقيػػػػػػػة ) 
 ( فاربط بن معح الق ابة ومعح ا خوة.ٰى ين  ىن)

 فائدة /
(  ػػػاؿ اقَمػػػػَلَا ومل ءقػػػل اقمػػػػلخع،  ( التوبػػػػة٘فَػػػِ َذا اقَمػػػَلَا اَلْشػػػػُلُ  اْيُػػػُ ـُ ) )
 .ملاذا؟

(  ( ايجػػػػػ اتٗٔاْلَْ ػػػػَ اُب  َماَّػػػػا ) َ الَػػػػػعِ  التأقيػػػػر  ػػػػجل ءػػػػػجلؿ  لػػػػى الكثػػػػ ة )
فَػػػِ َذا  ( قمػػػوة  لػػػة، ) ( ءوسػػػفِٖٓقْمػػػَوٌة يف اْلَمجِلءاَػػػِة )  َػػػاؿَ وَ  ) ال ػػػ اب  ثػػػ ، و

،  ػاؿ اقمػلا ومل ءقػل اقمػلخع ولػو أربعة حػـ (  ( التوبة٘) اَلْشُلُ  اْيُُ ـُ  اقَمَلاَ 
  اؿ اقملخع تصا أ ث . 

ـَ اّللِّ   ه م ة وردت  لمة ) / ٜٖٕٔسلاؿ ر ه   (؟. َ اَل
 -البقػ ة يف المػور )  بالث م ات(  اّللِّ  َ اَلـَ  وردت )/  ٜٖٕٔا واب ر ه 

ـَ اّللِّ   ": )ا قشػػافية اب ملػػة وقضػػبطلا (الفػػت   –التوبػػة  " فػػتٌ  للتػػافبن واػػه  َ ػػاَل
 -:(بق ة
 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱٱ -ٔ

 .ابللرة َّ حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ
 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -ٕ

 .اتلِبة َّ  خك حك جك مق حق مف خفحف جف
 حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض ُّٱ -ٖ

  جمهل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق  حق مف خف
 .امفتح َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جنمم خم حم



 ٕٕٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
( يف   حق)  والتبػػجلءل(  بللػػا يف ) البقػػ ة والتوبػػة (   جع - جع)  المػػماع
  .( جك مق  حق ) سورة الفت 
 (؟. ِ اجَل اّللِّ َوِ اجلَ  )  ه م ة وردت / ٕٖٕٓر ه سلاؿ 

 –التوبػػػػػة يف المػػػػػور ) مػػػػػ  ف(  اّلّلِ َوِ اػػػػػجلَ ِ اػػػػػجَل  وردت ) / ٕٖٕٓا ػػػػػواب ر ػػػػػه 
 -(: اف 
 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن
 .اتلِبة َّ يي  ىي

 ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -ٕ
 .اغفر َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت متزت رت يب

 (؟. اْستَػَقاُمواْ  ) اضبط مواض  الكلمة / ٕٖٕٔر ه سلاؿ 
 –يف المػػػػػور ) التوبػػػػػة  أربػػػػػ  مػػػػػ ات(  اْسػػػػػتَػَقاُمواْ  )وردت  / ٕٖٕٔا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

"  اْسػتَػَقاُمواْ  التػافبن ": ) اب ملػة ا قشػافية وقضػبطلا (ا ػة  –الحقػاؼ  –فصلع 
 -:( وفصلع اه أحقاؼ ا ة

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 حي جييه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن
 .اتلِبة َّ يي  ىي مي خي

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .فصنت َّ يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن

 َّهئمئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هن من خن حن ٱُّٱ -ٖ
 .األخلاف

 .اجلي َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ -ٗ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٙ 

  الضبط /
: ( حم جم يل ىل مل خل ) تطابق الجلي جاء  بللػا يف فصػلع والحقػاؼ -ٔ

( وبعجلاا يف الحقاؼ يم  ىم مموجاء بعجلاا يف فصلع ) 
 جيمػػػة ) الفػػػاء(  بػػػل  مممػػػة ) التػػػاء (: مئ هي مي حيخي جي)
 ء ( مػ   مممػة ) التػاء ، وأءضا قػ ط رتتيىت ااجافك ا جلة ال(  لى حي
ربػػػط حػػػ ؼ مػػػة املوضػػػ  املتشػػػابه مػػػ  حػػػ ؼ مػػػة اسػػػه   ا ػػػجلة لػػػى  عفصػػل

 يف امساء المورتن واجعللا  المة لك. الفاء، والحأ اشرتاؾ ح ؼ المورة
 ( واجله مواض  وحيجلة فاقتبه اا. ىه( ويف ا ة )  ينيف التوبة  بللا )  -ٕ

 (؟. َفاْسَتِقيُمواْ  )  ة وردت  لمة ه م / ٕٕٖٕر ه سلاؿ 
 -(:فصلع –التوبة مور )يف ال م  ف(  َفاْسَتِقيُمواْ  وردت ) / ٕٕٖٕا واب ر ه 

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن
 .اتلِبة َّ يي  ىي

 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -ٕ
 .فصنت َّ يث ىث  نث مثزث

 (؟. َءْ َلُ وا ) أءة وردت  لمة / ٖٕٖٕر ه سلاؿ 
 –يف المػػػػػور ) التوبػػػػػة  بػػػػػالث مػػػػػ ات(  َءْ َلػػػػػُ وا وردت ) / ٖٕٖٕا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -(:الاور  –الكلف 
 مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٖ

 .اتلِبة َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ
 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف ٱُّٱ -ٗ

 .الكُف َّ  هل مل خل حل
  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ -٘



 ٕٗٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىننن من زن رن مم
 خت  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص
 خل  حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف
 .انلِر َّ  جن مم خم حم جم هل مل
  / ضبط وفوائد

( إال أقه أتع  مق حق مفتطابق الجلي جاء  بللا يف التوبة والكلف )  -ٔ
بة و الت واومالا م  الواو ( ق بط  ٌّ ٰى ٰريف التوبة )  الواوبز دة 
 .ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة  ا جلة  لى

 ٍّمػػػػة  لمػػػػة )  البػػػػاء( قػػػػ بط  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّبعػػػػجلاا يف التوبػػػػة )  -ٕ
مالػا  الكاؼ( ق بط  جكة، وبعجلاا يف الكلف ) بالتو  ابء( م   َّ
ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه مػ  حػ ؼ مػة   ا جلة  لى لفكال اؼ م   

 .اسه المورة
إف شػػأف املشػػ  ن أف ءلتزمػػوا ابلعلػػود مػػا دامػػع ال لبػػة ل ػػااه, : اػػا يف التوبػػةمعاا -ٖ

 .ه ال ء ا وف الق ابة وال العلجلأما إذا شع وا ابلقوة  لى امللمان ف ي
إف  ػػومكه إف ءطَّلعػػوا  لػػيكه ء مجػػو ه ابيجػػارة، فيقتلػػو ه،  :ومعاااػػا يف الكلػػف -ٗ

-فوزوا مبطلبكه ِمة دخػوؿ ا اػة أو ء دو ه إىل دءاله، فتصاوا  فارًا، ولة ت
 أبجًلا. -إف فعلته ذلك

لاماء، الحفاؿ الص ار الجلءة ليس اه  له أبمور  ورات ا يأ: ومعاااا يف الاور -٘
 .ومل توججل فيله الشلوة بعجل

 الَ  ) ( ِإالِّ َواَل ِذمَّػػػػػةً  اَل ءَػْ  ُػبُػػػػواْ فِػػػػيُكهْ  ) مواضػػػػػ اضػػػػبط  / ٕٖٕٗر ػػػػه سػػػػلاؿ 
 ؟.( يف سورة التوبة ِإالِّ َواَل ِذمَّةً  ءَػْ  ُػُبوَف يف ُمْلِمةٍ 
 -املواض  اك: / ٕٖٕٗا واب ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٙ٘ 

 مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ

 .اتلِبة َّ  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 ٰر ٰذوبػػجلأت ا ءػػة بػػػػ )(  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ) يف املوضػػ  الوؿ -ٔ
 ىل مل خل( )  بكيف)  ( وبجلأت ا ءة ال   بللا أءضاٰى
( ق بطلا  ُّ( فاربطلما معا، وأتع فيلا )  مم  خم حم جم يل

  ا ػجلة( ال  أتع يف قفس ا ءة  لػى  مئ - ٌّم   لمات ) 
 ، واجله ا ءة صي تلا أحوؿ مة الثاقية فاقتبه.واماورة املوافقة

( مبا أقه مل ءجل   فيكه وال  لػيكه  مك لك اك يق ىق  يف ىفا ءة الثاقية )  -ٕ
( فيلا قوف ق بطلػا مػ  قػوف  يق ( و لمة ) يق ىقىت فأتع ) بل ة املخاح

 وبجلا سياتلك ا شكاؿ. واماورة املوافقة  ا جلة(  لى   يف ىف) 
 َسػِبيلِ  َ ػة َفَصػجلُّوا - َسػِبيِلهِ  َ ػة َفَصػجلُّواْ  ) اضبط مواضػ  / ٕٖٕ٘ر ه سلاؿ 

 (؟. اّللَِّ 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٖٕ٘ا واب ر ه 

 نث مث زث رث يتىت نت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ يث ىث

 .املجادمة َّ هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -ٕ
 .املٌافلِن َّهبمب  خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -ٖ

  الضبط /
 (. ب امادلوف وما  فقوا: )ا قشافية ا ملة( بجله  مئ خئمواض  )  قضبط -ٔ
 العااءػػػة  ا ػػػجلة لػػػى  وقضػػػبطلا(  ىت نت  مت ) يف سػػػورة التوبػػػة الوحيػػػجلة -ٕ

( جػػاء  بللػػػا يف قفػػس ا ءػػػة   ، والحػػػأ أف اسػػه ا ػػػالؿ ) جلةالوحيػػ اب ءػػة
 ( فله تتك ر. بياما يف ) امادلة واملاافقوف ( مل ء د.....يب ىب نب)



 ٕٙٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( فاجعللػا  حئ جئ ييتطابق الجلي جاء  بللا يف ) امادلة واملاافقوف ( )  -ٖ
 (. خئ حئ جئ يي المة لك أقه الجلي جاء بعجلاا بصي ة ) 

  خب حب جب هئسػػػوريت ) التوبػػػة واملاػػػافقوف ( )  تطػػػابق الػػػجلي جػػػاء بعػػػجلاا يف -ٗ
 وقضػبطه(  مب خب  حب) امادلػة ( )  الوسػط( واختلف موضػ   مب
 . ا جلة اختالؼ الوسط بن الط فن املتشابن لى 

( يف  ءة امادلة لقه أتػع يف ا ءػة الػ   بللػا  إِقػَُّلْه َساء َما َ اقُوا ءَػْعَمُلوفَ مل ت د )  -٘
  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن ٱُّٱٱ:( فلػػػػػػػػه تتكػػػػػػػػ ر٘ٔمتاًمػػػػػػػػا )
 فاقتبه   لبيىت. َّ ىي ني

 (؟. أَِفمَّةَ  )  ه م ة وردت  لمة / ٕٖٕ٘ر ه سلاؿ 
ػػةَ  وردت ) / ٕٖٕ٘ا ػػواب ر ػػه  القبيػػاء  –يف المػػور ) التوبػػة  مخػػس مػػ ات(  أَفِمَّ

توبة القبيػاء  صػٌة : ) اب ملة ا قشافية وقضبطلا ( المججلة - موضعافالقص    -
 -:( للماججلءة

 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 .األًبياء َّ جه ين  ىن من خنحن جن

 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ -ٖ
 .املصص َّ  حف جف

 .املصص َّ مث هت مت  خت حت هبجت مب خب حب جب ٱُّٱ -ٗ
 .الصجدة َّ يت ىت نت مت رتزت يب ىب  نب مب زب رب ٱُّٱ -٘

  الضبط /
يف القػػػػ  ف و سػػػػىت سػػػػياؽ ا  ت  وحيػػػػجلةالواػػػػك (   حت جت ) التوبػػػػةيف  -ٔ

  بللا.
( وردت م تن يف القبيػاء والمػججلة ) سػججل القبيػاء (،  يل ىل مل)  -ٕ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٙٚ 

 الػػػػػز دة  ا ػػػػػجلة لػػػػػى  وقضػػػػػبطلا(  زب ربولكػػػػػة الػػػػػجلي جػػػػػاء  بللػػػػػا ) 
 (. رت يبو جلا )  املتأخ  للموض 

 (. جبالقص  ( بكلمة )   فتطابق الجلي جاء  بللا يف ) القبياء و  -ٖ
 الثػػامب( وبعػػجلاا يف  جف مغمػػة القصػػ  )  الوؿوضػػ  بعػػجلاا يف امل -ٗ

(  خبمػػػة )  اليػػػاء(  بػػػل  مغمػػػة )  الػػػواو(: هب مب خب)
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك لى 

 (؟. َوشَمُّواْ  ) أءة وردت  لمة / ٕٖٕٙر ه سلاؿ 
 -: الشما يف التوبة  م  ف(  َوشَمُّواْ  وردت ) / ٕٖٕٙا واب ر ه 

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض جض

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ٱُّٱ -ٕ
 رب يئ ىئنئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
 نث مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب
 .اتلِبة َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث

  الضبط /
(:  ٰى ٰر ٰذ)  الثػػامبوبعػػجلاا يف  ( حص مس ) الوؿاملوضػػ  بعػػجلاا يف 

، حبعػػا ااجػافك الرتتيػػىت  ػجلة ا(  لػػى  ٰر ٰذمػة )  املػػيه(  بػل  مسمػػة )  اامػزة
 (. ٰر ٰذ - مسمة الكلمتن )  الباءبعجل ح ؼ 
 (؟. َأَحقُّ َأف )  ه م ة وردت  لمة / ٕٖٕٚر ه سلاؿ 

 بػػالثيف المػػور ) التوبػػة  مخػػس مػػ ات(  َأَحػػقُّ أَف وردت ) / ٕٖٕٚا ػػواب ر ػػه 
" َأَحقُّ أَف فبن " بالبةُ : ) اب ملة ا قشافية وقضبطلا (الحزاب  –ءوقس  – مواض 

 -:( يف أحزاب ءوقس
 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ -ٔ



 ٕٛٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اتلِبة َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط  خضحض جض
 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 .اتلِبة َّ خن حن
 نب زبمب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -ٖ

 .اتلِبة َّ رث يت ىت نت  متزت رت يب ىب
 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ -ٗ

 .يِنس َّ  يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ -٘

 رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث
 .األخزاب َّ نن  من زن رن مم اميل ىل مل يك

  الضبط /
مػػػة سػػورة التوبػػػة ذمػػػجل ا يت: بعػػػجلاا املوضػػػ   املواضػػػ  الثالبػػػةيف  ابلتأمػػل للمعػػػحو  -ٔ

( فاربطلمػػػا معػػػا، وبعػػػجلاا يف  مضو بللػػػا ) (  جغ يف التوبػػػة ) الوؿ
( فاربطلمػػا معػػا، وبعػػجلاا يف  يل( و بللػػا )  ىم)  الثػػامباملوضػػ  
 ( فاربطلما معا. ٰى ٰر( و بللا )  زب رب)  الثالراملوض  

 اليػػاء( وقػ بط  يئبعػجلاا يف ءػوقس سػياؽ ا ءػػة  ػة اتبػاع ااػجلى فجػػاء بعػجلاا )  -ٕ
ه م  ح ؼ مة ربط ح ؼ مة املوض  املتشاب  ا جلة لى وقس ء  ءمالا م  

 .اسه المورة
(  ىب( و بللػػػا أتػػػع  لمػػػة )  نتوأخػػػاا يف سػػػورة الحػػػزاب جػػػاء بعػػػجلاا )  -ٖ

 فاربطلما معا.



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٙ 

 َوءَػتُػػػػوبَ  - اّللُّ  ءَػتُػػػػوبُ وَ  - اّللُّ  ءَػتُػػػػوبُ ) اضػػػػبط مواضػػػػ  / ٕٖٕٛر ػػػػه سػػػػلاؿ 
 (؟.اّللَُّ 

 -املواض  اك: / ٕٖٕٛا واب ر ه 
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ -ٔ

 .امنصاء َّ يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث رث
 .اتلِبة َّ يي  ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ينىن من  خن  ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 حل  جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ -ٗ

 .األخزاب َّ  جن مم خم حم جم هلمل خل
  الضبط /

(  ػجلا املوضػ  الخػػا يف  مليف  ػػل املواضػ  )  مضػمومة البػاءالصػل أف يفت  -ٔ
 اب ءػة العااءػة  ا ػجلة لػى  وقضػبطلا(  مك)  ابلفػت سػورة الحػزاب أتػع 

 .الوحيجلة
 ( فقط. مك - جه)  الواوالتوبة والحزاب أتع بز دة  أوؿ -ٕ
 خم حم جم يلالتوبة )   ف( وبعجلاا يف  جي يه ىه)  التوبة أوؿبعجلاا يف  -ٖ

وقضبطلا  الثامب( يف املوض   حم جم يل(: جاءت بز دة )  ىم مم
 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى 

 َ ُفػػػورٌ  - َحِكػػيهٌ  َ زِءػػزٌ  - َحِكػػيهٌ  َ لِػػيهٌ  ) اضػػبط مواضػػ  / ٜٕٖٕر ػػه سػػلاؿ 
يٌ  َ ِليهٌ  - رَِّحيهٌ   ؟.يف سورة التوبة ( َرُؤوٌؼ رَِّحيهٌ  - التػَّوَّاُب ال َِّحيهُ  - مسَِ

 -:ة التوبةسور يف  سع م ات(  َحِكيهٌ  َ ِليهٌ  وردت ) / ٜٕٖٕا واب ر ه 
 َّ يي  ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه ينىن من  خن  ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة
 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱ -ٕ



 ٕٓٚ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي ىي
 .اتلِبة َّ مب زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ

  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ٱُّٱ -ٖ
 خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 .اتلِبة َّ جح مج حج مث هتمت

 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ -ٗ
 .اتلِبة َّ خئ حئ جئ يي ىيني

 حل جل مكلك خك حك جك مق حق  مف خف حف ٱُّٱ -٘
 .اتلِبة َّ  مل خل

 جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٙ
 .اتلِبة َّ  مت خت حت

  الضبط /
يف  ػػل املواضػػ   ػػجلا  ( مج حج مث ) الصػػل فيلػػا أف تػػ د بػػجله الصػػي ة -ٔ

 مهواحف لػػػػػػا لػػػػػػجلى )  ( زب رب يئ ىئموضػػػػػػ  واحػػػػػػجل أتػػػػػػع ) 
يف القػ  ف بػجله الصػي ة يف اػجلا  وحيػجلةواك  ( واجله سللة يه  ىه

فاربط  ( يف قفس ا ءة مئ  زئو )  ( ٍّ ٌّ ٰى، وسبقتلا ) املوض 
، واب ػػػك  ا ػػػجلة املوافقػػػة وامػػػاورة(  لػػػى  يئ ىئ( مػػػ  )  زئ - ٰى بػػػن )

 مثفاجعللػػػا  المػػػة أقػػػه ورد فيلػػػا )  مكمػػػورة بمػػػزة( إِناملواضػػػ  مل يفت )
 (. مج حج

( فػػػػا  ت  مج حجصمػػػػىت أف قاتبػػػػه اىل سػػػػياؽ ا  ت الػػػػ  ُختمػػػػك بػػػػػػ )  -ٕ
 خاصة بعله   تعاىل و ما ءلك:

اهلل  ليه بصجلؽ توبة ف (.. جي يه ىه مه جه ىنين من  خنيف ا ءة )  -ٖ
 التافىت, حكيه يف تجلباه وصاعه وَوْض  تش ءعاته لعباده.
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   ليه ءالكه,   فَّ فَ  (.... يه  ىه مه جه ين ىنويف ا ءة )  -ٗ
 حكيه يف تجلبا شلوقكه.

مبصاحل  باده, حكػيه  اهلل  ليهٌ فَ  (... ني مي  زي ريويف ا ءة )  -٘
 يف تجلباه وش  ه.

هلل  لػيه ءػاؿ اػلالء مجيًعػا, حكػيه افَ ( ... زن رن مم امويف ا ءة )  -ٙ
 يف تجلباه لمور  باده.

إمػػا ءعػػجلبه  , وإمػػا ءعفػػو  ػػػاله.  (.... حق  مف خف حفويف ا ءػػة )  -ٚ
 و   لػػػػيه مبػػػػة ءمػػػػت)ق العقوبػػػػة أو العفػػػػو, حكػػػػيه يف  ػػػػل أ والػػػػه وأفعالػػػػه.

 ا  رتاؼ ابلجلقىت أوؿ خطوات امل ف ة .و 
 ليه مبا  ليه اػلالء املاػافقوف  اهللفَ  (.... حئ جئ يي ىي نيوأخاا ا ءة )  -ٛ

 مة الشك وما  صجلوا يف باافله, حكيه يف تجلبا أمور خلقه.
 .: صمىت  لياا فله سياؽ ا  ت ومة خالؿ ذلك قع ؼ مبا ُختمعإذف -ٜ

 -فقط يف سورة التوبة: مرتنيفوردت  ( َحِكيمٌ  َعزِيزٌ وأما ) 
 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱ -ٔ

 مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
 جغ مع  جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص
 .اتلِبة َّ  مق حق مف خف حفجف مغ

 رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ٱُّٱ -ٕ

 ميزي  ري ٰى ين ىن نن من  زن

 .اتلِبة َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني

  الضبط /
  تعاىل  زءز ءُعزُّ مة ءشاء وءجلؿُّ مة ءشاء، فأ ز   تعاىل رسػوله الكػ مي صػلى  -ٔ

ة الػػجلءة  فػػ وا المػػفلى و لمتػػه      ليػػه و لػػه وسػػله يف ال ػػار فجعػػل  لمػػ



 ٕٕٚ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خفاك العليا فلو  زءز يف ملكه حكيه يف تجلبا شلوف  باده فُختمع بػ ) 
( فػػػاهلل تعػػػاىل  خئ حئ جئ يي ىي( اػػػجلا يف ا ءػػػة )  حق مف

 قص ه بعزته جل و ال.
( فلػػه إف فعلػػوا  ػػل مػػا ورد  مل يك  ىك مك لكأمػػا  ءػػة )  -ٕ

  وأ ػػاموا الصػػالة وأتَػػوا الز ػػاة يف ا ءػػة مػػة المػػ  ابملعػػ وؼ والالػػك  ػػة املاكػػ
 خئ حئوأحا وا   ورسػوله فأ يػجل أف   تعػاىل سػيجعل اػه  ػزا فُختمػع ) 

 اهلل  زءز يف ملكه, حكيه يف تش ءعاته وأحكامه.فَ  ( هئ مئ
 .ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة  ا جلة لى  -ٖ

  -ة التوبة:يف سور  مخس مرات( فوردت  رَِّحيمٌ  َغُفورٌ أما ) 
 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ -ٔ

 جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

 .اتلِبة َّ  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح

 َّ من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٖ
 يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من

 .اتلِبة َّ  جب هئ مئ خئ حئجئ

 مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱ -ٗ
 جك مق حق مفخف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط
 .اتلِبة َّ  خل حل جل مك لك خكحك
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 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ -٘
 .اتلِبة َّ  ام يل ىل مل يك ىكمك لك

  الضبط /
(   هتو بللػػػا وردت صػػػي ة ) (  يل ىل مل يك ) وردت بصػػػي ة مػػػ ات بػػػالث -ٔ

(، وصػػػػػػػػي ة ..مح جح  مج حج مث هت(: ) ٘ مػػػػػػػػا يف ا ءػػػػػػػػة )
( يف ا ءػػة  اك(، وصػػي ة ) ....مفخف  حف جف مغ(: ) ٜٜ( يف ا ءػػة )جف)
ق بطلػػػػا مػػػػ   الػػػػثالث( واػػػػجله الصػػػػي  ...ىكمك لك اك يق ىق(: ) ٕٓٔ)
 (. يل ىل مل يك( يف ختاـ ا  ت الثالث وال  ُختمع ) يك)

( ومل  ٜٔ – ٕٚيف ا  ت )  مػػػ تن( فػػػوردت  خن  حن جنأمػػػا الصػػػي ة )  -ٕ
 ( فاجعللا  المة لك. أفأو  إفءمبقلا يف ا ءتن أي مة صي  ) 

ر ملػػػة  فػػػو تعػػػاىل اهلل فَػػػ (.... مح جح  مج حج مث هتا ءػػػة الوىل )  -ٖ
  ب وأ ب, رحيه به.

ف ف   ءقبل توبة ( ...ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلوا ءة الثامب )  -ٗ
 َمة ءشاء ماله, في ف  ذقبه. و   فور رحيه.

مػػا  لػػى َمػػػة أحمػػة دمػػة ماعػػػه ( .... مل يك ىك مك لك اكوا ءػػة )  -٘
ءػػػق العػػػجلر  ػػػة ا لػػػاد مػػػ  رسػػػوؿ    , واػػػو  صػػػ  هلل ول سػػػوله مػػػة ح  

 ءعا ىت ِمة ِ َبِله وءلاخجل  ليه. و   فور للم)مان, رحيه به.
 مك لك( فااسبلا اخلتاـ )  حكخك جك مق حق( ورد  بللا ) ٜٜوا ءة )  -ٙ

 (. حل جل
 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث(: ) ٕٓٔوأخاا ا ءػة ) -ٚ

 ىق( ا رتفػػػوا ابلػػػجلقوب ووردت أءضػػػا فيلػػػا ) ...... مكىك لك اك يق ىق
 (. يل ىل مل يك( فااسبلا اخلتاـ ) ... مك لك اك يق

ػػة أو ا حمػػاف يف قفػػس ا  ت فػػاقتبلوا إذف -ٛ :  ػػل املواضػػ  سػػبقلا التوبػػة أو الِ 
 اا.



 ٕٗٚ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

يٌع َعِليمٌ وأما )   -يف سورة التوبة: مرتنيفوردت  ( َسَِ
 هت  متخت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ  ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ مخ جخ مح جح مجحج مث

 جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٕ

 .اتلِبة َّ هئ مئ خئ حئ

  الضبط /
 فلة تلتبس  ليكه. ( مئ خئ حئ ) الصي تن  ال -ٔ
 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ)  الوىليف ا ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ٕ

  اهلل مسي  ملا ءقولوف  ليه باياهته الفاسجلة.فَ ( .... حجمج مث هت  ختمت
اهلل مسي  لكل د اء و وؿ,  لػيه فَ (  يي ىي ني ميورد فيلا )  الثاقيةا ءة  -ٖ

 أبحواؿ العباد وقياهته, وسيجازي  لَّ  امل بعمله.
 -يف سورة التوبة: م تن( فوردت  التػَّوَّاُب ال َِّحيهُ )  وأما
 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ مخ جخ مح

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

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن

 .اتلِبة َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  الضبط /
 (. ٰر)  مكمورة بمزةوم ة  مفتوحة بمزة(  حجم ة أتع  بللا )  -ٔ
 جت هب مب خب  حب جب( بمػػزة مفتوحػػة )  خبسػػبقتلا  لمػػة )  الوىليف ا ءػػة  -ٕ

  ا ػػػػجلة(  لػػػػى  جخ مح جح مج  حج( فا بطلػػػػا مػػػػ  شمػػػػزة ) ....حت
( ٰر، وبضػبط اػجلا املوضػػ  ُءضػبط الخػ  والػجلي وردت فيػػه )وامػاورة املوافقػة
 .مكمورة بمزة
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(  مث هتليػػا ُ طفػػع  لػػػى )  الوؿ( يف املوضػػػ   حج)  ابلػػواوأتػػع  -ٖ
 فاقتبه.

أمل ءعله الالء املتخلفػوف  ػة ا لػاد و ػااه أف   وحػجله اػو : معاااا يف الوىل -ٗ
الجلي ءقبل توبة  باده, وأيخجل الصػجل ات وءثيػىت  ليلػا, وأف   اػو التػواب 

 لعباده إذا رجعوا إىل حا ته, ال حيه به إذا أ بوا إىل رضاه؟
واػه  -ة ُخلِّفوا مة القصار  جللك  ب    لى الثالبة الجلءو : ومعاااا يف الثاقية -٘

 لَّفػػوا  ػػة رسػػوؿ    - عػػىت بػػة مالػػك واػػالؿ بػػة أُميَّػػة وُمػػ َارة بػػة ال بيػػ 
 , وحزقوا حزً  شجلءجًلا, حهن إذا ضا ع  ليله الرض بَمَعتلا  مِّا وقجلًما 
بمبىت  لفلػه, وضػا ع  لػيله أقفمػله ِلَمػا أصػابه مػة ااػه, وأءقاػوا أف ال 

جأ مة   إال إليه, وفَّقلػه   سػب)اقه وتعػاىل إىل الطا ػة وال جػوع إىل مػا مل
 ء ضيه سب)اقه. إف   او التواب  لى  باده, ال حيه به.

 -يف سورة التوبة: مرتني( وردت أيًضا  َرُؤوٌف رَِّحيمٌ وأخريا مواضع ) 
 خص  حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج ٱُّٱ -ٔ

 مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص
 .اتلِبة َّ  جك مق حق

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ مح جح مج  حج

  الضبط /
أي أف : ومعاااػػا( أي    ػػز وجػػل،  مق حق مف خف)  الوؿيف املوضػػ   -ٔ

وفَّػػػػق قبيػػػػه دمحما   إىل ا  بػػػػة إليػػػػه وحا تػػػػه, و ب    لػػػػى امللػػػػاج ءة   
ا سػػالـ, و ب  لػػى أقصػػار رسػػوؿ الػػجلءة اجػػ وا د راػػه و شػػاهته إىل دار 

    الػػجلءة خ جػػػوا معػػػه لقتػػاؿ ال ػػػجلاء يف  ػػػزوة )تبػػوؾ( يف حػػػ ٍّ شػػػجلءجل, 
وضػػيق مػػة الػػزاد وال َّْلػػ , لقػػجل  ب    لػػيله مػػة بعػػجل مػػا  ػػاد ظَميػػل  لػػوب 
بعضػػػله  ػػػة ايػػػق, فيميلػػػوف إىل الجلَّ ػػػة والمػػػكوف, لكػػػة   ببػػػتله و ػػػوَّااه 
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تػػه بػػه أْف َمػػةَّ  لػػيله ابلتوبػػة, و ب  لػػ يله, إقػػه بػػه رؤوؼ رحػػيه. ومػػة ِر
 (. التفما امليم )  و َِبَللا ماله, وببَّتله  ليلا.

( فلػػػػػاتن الصػػػػػفتن خاصػػػػػة  جح مج  حجأمػػػػػا املوضػػػػػ  الثػػػػػامب )  -ٕ
لقجل جاء ه أءلا امللماػوف رسػوؿ مػة  ػومكه, ءشػق : ومعاااال سوؿ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

مػػا تلقػػوف مػة املكػػ وه والعاػػع, حػػ ء   لػى إظمػػاقكه وصػػالح شػػأقكه,  ليػه 
ة.  واو ابمللمان  ثا ال أفة والِ 

 ؟.بجلوف اؿ التع ءف ( َشاِاجِلءةَ  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٖٕٓر ه سلاؿ 
 -(:القبياء –التوبة يف المور ) م  ف(  َشاِاجِلءةَ  وردت ) / ٖٖٕٓا واب ر ه 

 لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك

 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٕ
 .األًبياء َّ  ىي ني مي

 ِإف - َءُكوقُػػػػػػػػواْ  أبَِف - َءُكوقُػػػػػػػػواْ  َأف) اضػػػػػػػػبط مواضػػػػػػػػ  / ٖٖٕٔر ػػػػػػػػه سػػػػػػػػلاؿ 
 (؟.َءُكوقُوا

 -املواض   ما ءلك ابلرتتيىت  ما يف الملاؿ: / ٖٖٕٔا واب ر ه 
 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ جت هب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي
 خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱ -ٕ

  هن من خنحن جن مم خم حم جم هلمل  خل حل جل مك لك
 .احلجرات َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه

 .اتلِبة َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 مف  خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض خض حض ُّٱ -ٗ

 .اتلِبة َّ  حل جل مك لك خك حك جك مق حق



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚٚ 

 خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -٘
 .انلِر َّ  يه ىه مه جه ينىن من

  الضبط /
 وايج ات. الوؿيف التوبة املوض   (  خب ) مفتوحة بػلمزة موضعن -ٔ
( وتطػػابق الػػػجلي  يف قفػػس الصػػػف)ة(  الشمػػػا يف التوبػػة )  حفأتػػع )  موضػػعنو  -ٕ

 حم) الوؿ( وبعجلاا يف املوض   حق مف( والجلي بعجلاا )  جف بللا ) 
 ابلكمػػػػ  البػػػػاءو (  حممػػػة )  مضػػػػمومة الطػػػاء( جن يم  ىم مم خم

(  ػػػػػػػل  جل مك لك خك حك جك مق)  الثػػػػػػػامببيامػػػػػػػا يف املوضػػػػػػػ  
 ابلضػه( فأتػع   مل ءػ د اسػه ا ػالؿ )  الوؿيف : ابلفػت (  مق ح وؼ )

القػه  مفتوحػة( فكػل ايػ وؼ  جك مق( )   ورد معلا اسه )  الثامببياما 
( جن يم  ىم) الوؿ(، ويف   مػػ  اسػػه ا ػػالؿ )  ُتضػػهال ءمػػتقيه أف 

 فقػه مػة: ) ا ملػة ا قشػافيةبػجله  قضبطلاو  ( جل مك لك)  ثامبالويف 
 (. تعله

فقػػػط يف  مػػ ة واحػػػجلةالػػػجلي ورد  مكمػػورة بمػػػزة(  يم  ىمبقػػك لػػػجلءاا موضػػ  )  -ٖ
فاربطلػا مػ   مكمػورة بمػزة(  خمسورة الحػزاب: ورد  بللػا مباشػ ة ) 

 .واماورة املوافقة  ا جلة(  لى  يم  ىممة )  اامزة  م ة
 – َأَجَعْلػػػػػُتهْ  ) أءػػػػػة وردت  ػػػػل مػػػػة الكلمػػػػػات التاليػػػػة: / ٕٖٖٕر ػػػػه سػػػػلاؿ 

 (؟. َجَعْلُته – َفَجَعْلُته
 -فقط: م ة واحجلة ل  لمة مة اجله الكلمات وردت  / ٕٖٖٕا واب ر ه 

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خصحص مس

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -ٕ
 .يِنس َّ هب مب  خب حب جب هئمئ خئ

 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٖ



 ٕٛٚ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .انلدل َّ زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام
 (؟. ِمَقاءَةَ ال – ِسَقاءَةَ  ) أءة وردت الكلمات / ٖٖٖٕر ه سلاؿ 

 -فقط: م ة واحجلة ل  لمة مة اجله الكلمات وردت  / ٖٖٖٕا واب ر ه 
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خصحص مس
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

ِشف َّ ين ىن من خن  .ي
  الضبط /

 أؿأتػع فيلػا بػال  توبػة (ال)  التع ءف اؿ: أي المورة ال  يف امسلا العال ة  كمية
 كػػػػػس اسػػػػػه  التع ءػػػػػف أبؿ(  جموسػػػػػورة ءوسػػػػػف أتػػػػػع )   ( مت)  التع ءػػػػػف
 المورة.

 (؟. اَل َءْمتَػُووفَ  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٖٕٗر ه سلاؿ 
 –التوبػػػػػػػػة يف المػػػػػػػػور ) مػػػػػػػػ  ف(  اَل َءْمػػػػػػػػتَػُووفَ  وردت ) / ٖٖٕٗا ػػػػػػػػواب ر ػػػػػػػػه 

 -(:المججلة
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خصحص مس
 .الصجدة َّ جح مج حج  مثهت مت خت حت جت هب ُّٱ -ٕ

 (؟. ِ اجَل اّللِّ واّللُّ  ) أءة وردت / ٖٖٕ٘ر ه سلاؿ 
 ؿ  م اف يف المور )  بالث م ات(  ِ اجَل اّلّلِ واّللُّ  وردت ) / ٖٖٕ٘ا واب ر ه 

 -(:التوبة  – موضعاف
 .عىران آل َّ  حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج ُّٱ -ٔ
 ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٚ 

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 .عىران آل َّ  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت ُّٱٱ -ٖ
 .اتلِبة َّ مغ جغ  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خصحص مس

  الضبط /
وبعػػجلاا يف املوضػػػ  (  مس خس حس ) يف  ؿ  مػػػ اف الوؿاملوضػػ  بعػػجلاا يف  -ٔ

( مبمػة ) العػن(  بػل  حسمة )  الباء(:  ىب نب مب)  الثامب
 .ااجافك الرتتيىت  ا جلة لى 

( مػػ   جع مظمػػة ) ااػػاء ( قػػ بط  جغ  مع جع مظبعػػجلاا يف التوبػػة )  -ٕ
ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة اسػػه   ا ػػجلة  لػػى هالتوبػػاػػاء 
 .المورة

 (؟. َأْ َ ُه َدَرَجةً  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٖٕٙر ه سلاؿ 
 –التوبػػػػػػػة يف المػػػػػػور ) مػػػػػػ  ف(  أَْ  َػػػػػػُه َدَرَجػػػػػػةً  وردت ) / ٖٖٕٙا ػػػػػػواب ر ػػػػػػه 

 -(:ايجلءجل
 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ  حم جم هل مل خلحل
 جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٕ

  حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك
 .احلديد َّ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من

  الضبط /
(: حن جن مم خم حم جموبعػجلاا يف ايجلءػجل )(  حل جل بعجلاا يف التوبة )

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  جممة )  امليه(  بل  جلمة )  العن



 ٕٓٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مالحظة /
 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱورة املزمل أخ   ءة:( يف ياءة س َوَأْ َ هَ وردت  لمة ) 

 مي خي حيجي يه ىه مه جهين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي

 مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 مم ام يل ىل مل يكىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يثىث نث
 ، فاقتبه اا. َّ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن

 (؟. َرَجةً دَ  - َدَرَجةٌ  ) اضبط مواض  / ٖٖٕٚر ه سلاؿ 
 -املواض  اك: / ٖٖٕٚا واب ر ه 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱ -ٔ
 مك  لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث  رث
 ين ىن  ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك
 .ابللرة َّ ىي ني مي زي ٰىري

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىنمن
 .امنصاء َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر

 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٖ
 .اتلِبة َّ  حم جم هل مل خلحل جل مك

 حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ -ٗ
 خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق
 َّ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من  خنحن جن مم

 .احلديد



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٛٔ 

  الضبط /
( يف الاماء  هل)  ابلفت واب ك املواض  (  ٰى ) ابلضه الوحيجلةيف سورة البق ة 

 .أربعةوالتوبة وايجلءجل، فيكوف  موع املواض  
 (؟. ُاُه اْلَفاِفُزوفَ  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٖٕٛر ه ؿ سلا

 –يف المػػػور ) التوبػػػة  أربػػػ  مػػ ات(  ُاػػُه اْلَفػػػافُِزوفَ  وردت ) / ٖٖٕٛا ػػواب ر ػػػه 
 "ُاػػُه اْلَفػػافُِزوفَ امللماػػوف " : )ا قشػػافية اب ملػػة وقضػػبطلا (ايشػػ   –الاػػور  –امللماػػوف 

 -:( ءـو ايش  بعجل توبتله واه قور
 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ  حم جم هل مل خلحل
 .املؤوٌِن َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ -ٕ
 .انلِر َّ جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك  ٱُّٱ -ٖ
 .احلرش َّزثمث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب ُّٱٱ -ٗ

  الضبط /
سػياؽ ا  ت إمػػا ملػاج ءة او  ااػػجلءة يف سػبيل    مػػا يف التوبػة، أو صػػاب ءة   -ٔ

وف، أو أحا وا   وال سوؿ  ما يف الاور، أو أف أص)اب ا اػة  ما يف امللما
 اه الفافزوف  ما يف ايش .

قضػػبطلما و  ابلفػػاء(  حمو بللػػا يف الاػػور )  ابلػػواو(  مل بللػػا يف التوبػػة )  -ٕ
 . ا جلة الواو  بل الفاء لى 
ومػػا جػػاء  ( ُاػػهُ  َفُأْولَئِػػكَ  - َوأُْولَئِػػكَ  ) اضػػبط مواضػػ  / ٜٖٖٕسػػلاؿ ر ػػه 

 ؟.يف سورة التوبة بعجلاا
 -:أرب  م ات(  َوأُْولَِئَك ُاهُ  وردت )/  ٜٖٖٕا واب ر ه 

 .اتلِبة َّ  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ -ٔ



 ٕٕٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ  حم جم هل مل خلحل جل مك

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -ٖ
 ىئ نئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
 .اتلِبة َّ رب يئ

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٗ
 مه جه ين ىن  من خن حن جن
 ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه
 .اتلِبة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر

 جييه ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ -٘
 .اتلِبة َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي

  الضبط /
ا ظمػػػاف, فػػػال ءقيمػػػوف وزً  لق ابػػػة  ضمػػػاربوف أاػػػلاػػػلالء املشػػػ  ن  فَّ أ( ٓٔا ءػػػة ) -ٔ

 (.ىل مل يك، لجلا ُختمع )ال لعلجله, وشأيه العجلوافامللمة و 
اػػػوا ابهلل وت  ػػػوا دار الكفػػػ   اصػػػجلءة دار ا سػػػالـ, وبػػػجللوا الػػػجلءة  م( ٕٓا ءػػػة ) -ٕ

أمػػوااه وأقفمػػله يف ا لػػاد   ػػالء  لمػػة  , اػػلالء أ  ػػه درجػػه  اػػجل  , 
 (. جم هل مل، لجلا ُختمع ) وأولئك اه الفافزوف ب ضواقه

  أءلػا الػػجلءة صػجلَّ وا   ورسػػوله (  نئ)  ابلفػاء( اػك الوحيػػجلة ٖٕيف ا ءػة ) -ٖ
أوليػػػاء,  -مػػة ا ابء وا خػػواف و ػػااه-ه ال تتخػػجلوا أ ػػ ابء ه و ملػػوا بشػػ  

تفشوف إليله أس ار اململمن, وتمتشاويه يف أمور ه, مػا دامػوا  لػى الكفػ  
 معػػػادءة لإلسػػػالـ. ومػػػة ءتخػػػجلاه أوليػػػاء وءُػْلػػػِق إلػػػيله املػػػودة فقػػػجل  صػػػى  

 (. يئ ىئ نئ، ولجلا ُختمع ) تعاىل, و له قفمه  لًما   يًما
مة االستلزاء والكف   أفعاؿ المػه  - معش  املاافقن -إف أفعالكه ( ٜٙا ءة ) -ٗ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٛ 

المػػػػابقة الػػػػ   اقػػػػع  لػػػػى جاقػػػػىت مػػػػة القػػػػوة واملػػػػاؿ والوالد أشػػػػجل مػػػػاكه, 
فاْحَمػأقوا إىل اييػاة الػجلقيا, ومَتتَّعػوا مبػا فيلػا مػة اي ػوظ وامللػجلات, فاسػتمعته 

ع الػػػجلءة مػػػة  ػػػبلكه أءلػػا املاػػػافقوف باصػػػيبكه مػػػة الشػػػلوات الفاقيػػػة  اسػػػتمتا 
ء ػػو له الفاقيػػة, وخضػػته ابلكػػجلب  لػػى    خػػوض تلػػك المػػه  ػػبلكه, 
أولئػػػػك املوصػػػػوفوف بػػػػجله الخػػػػالؽ اػػػػه الػػػػجلءة ذابػػػػع حمػػػػااهته يف الػػػػجلقيا 

، لػجلا ه قعيه ا خػ ة ء ػو له مػة الػجلقياوا خ ة, وأولئك اه اخلاس وف ببيعل
 .(ِّ ُّ َُّختمع )

اافقوف  ة ال زو, فقجل جااجل رسوؿ   صلى   إْف  لَّف الالء امل( ٛٛوا ءة ) -٘
 ليػه وسػػله وامللماػوف معػػه أبمػػوااه وأقفمػله, وأولئػػك اػه الاصػػ  وال ايمػػة يف 

 .( ٰر ٰذ ييلجلا ُختمع ) الجلقيا, وا اة والك امة يف ا خ ة, 
 - ِّ - يئ - جم - ىل:  لػػػػػػػػى الرتتيػػػػػػػػىت ) إذف -ٙ

 (. ٰر
 (؟. َوَجاَّاتٍ  – َوَجاَّاتٌ  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٕٓٗر ه سلاؿ 

 -املواض   ما ءلك: / ٖٕٓٗا واب ر ه 
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ٱُّٱ -ٔ

 .عىران آل َّ مل يك ىك مك لكاك
  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱ -ٕ

 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 جسمخ جخ مح جح مج حج هتمث مت  خت حت جت هب
 .األًعام َّ جض مص خص حص  مس خس حس

 .اتلِبة َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱُّٱ -ٗ

 مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 .الرعد َّ  مح جح مج حج



 ٕٗٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .٩٤٤ – ٩٤٤الشعراء/  َّ حن جن مم  خم حم جم هل ٱُّٱ -٘
 .٩٢ – ٩٧انلبأ/  َّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
يف )  ؿ  ( زي ) ابلضػػػػػه اباتػػػػػاف: سػػػػػع مػػػػػ اتوردت ابخػػػػػتالؼ تشػػػػػكيالهتا  -ٔ

يف اسػه المػورتن، بيامػا وردت  العػنو الػ اء يف جل ( واشػرتؾ حػ    ػال –اف   م 
 -الشػػػػع اء  –التوبػػػػة  –يف المػػػػور )القعػػػػاـ  مػػػػ ات أربػػػػ  ابلكمػػػػ ( يق)

ـُ ِ مػػػػػ َاَف للتػػػػػافبن ور ػػػػػجٌل أقبػػػػػأ : )اب ملػػػػػة ا قشػػػػػافية قضػػػػػبطلا، و الابػػػػػأ( أقعػػػػػا
 (.الشع اء

 جت(: وبعػػػػػجلاا يف القعػػػػػاـ )  ني ميورد بعػػػػػجلاا يف القعػػػػػاـ وال  ػػػػػجل )  -ٕ
قػػػوف ( مػػػ   جتمػػػة  لمػػػة ) الاػػػوف قػػػ بط (  هت مت  خت حت

الػػػ اء ( قػػػ بط  خئ حئ  جئ يي ىيعػػػاـ، وبعػػػجلاا يف ال  ػػػجل ) قال
ربػط حػ ؼ   ا ػجلة لى جل   مة ال العنو ال اء ( م   ىيمة  لمة )  العنو 

، واق ػ  اىل رمسلمػا متتػايل يف  مة املوض  املتشابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه المػورة
 جل (.  ( و ) ال ىي ل مة ) 

 (؟. ِإفَّ اّللََّ ِ اجَلهُ  ) أءة وردت / ٖٕٔٗر ه سلاؿ 
 -:لقماف أخ يف التوبة و  م  ف(  ِإفَّ اّللََّ ِ اجَلهُ وردت )  / ٖٕٔٗا واب ر ه 

 .اتلِبة َّ جي يه  ىه مه جه ين ىنمن خن حن ُّٱ -ٔ
 لك خكحك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ -ٕ

 هن من خنحن جن مم خم حم جم  هلمل خل حل جل مك
 .ملىان َّ  ٰه مه جه

  الضبط /
 اامػػػزة: ( حف جف وبعػػػجلاا يف لقمػػػاف ) ( يه  ىه بعػػػجلاا يف التوبػػػة ) -ٔ

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  جفمة )  العن(  بل  ىهمة ) 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٛ٘ 

  ا ػجلة لػى اف مػقلمػة  املػيهو  الالـ( م   جفمة  لمة )  امليهو  الالـأءًضا ق بط   -ٕ
 .ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 (؟. اْسَتَ)بُّواْ فَ  – اْسَتَ)بُّواْ  ) اضبط مواض  / ٕٖٕٗر ه سلاؿ 
 -املواض   ما ءلك: / ٕٖٕٗا واب ر ه 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ

 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 .انلدل َّ مي زي ري ٰى

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٖ
 .فصنت َّ جع  مظ حط مض

  الضبط /
 وقضػػبطلا ( خس)  ابلفػػاءبيامػػا يف فصػػلع (  ام ) والا)ػػل يف التوبػة -ٔ

( خسمػة  لمػة ) الفػاء، وأءًضا ق بط  ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى 
ربػط حػػ ؼ مػة املوضػػ  املتشػػابه مػ  حػػ ؼ مػػة   ا ػػجلة لػػى صػلع ف فػػاءمػ  

 .اسه المورة
 (؟. ُ ْل ِإف َ افَ  ) أءة وردت / ٖٖٕٗر ه سلاؿ 

 -( مػػػػػػػ  ف يف المػػػػػػػور )التوبػػػػػػػة   ُػػػػػػػْل ِإف َ ػػػػػػػافَ وردت )  / ٖٖٕٗا ػػػػػػػواب ر ػػػػػػػه 
 -:الزخ ؼ(

  مت زت رت يب ىب نب  مب زب ٱُّٱ -ٔ
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
 .اتلِبة َّ نن من زن  رن مم ام يلىل

 .الزخرف َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ -ٕ



 ٕٙٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
مػػة  اامػػزة(:  يق ىقوبعػػجلاا يف الزخػػ ؼ ) (  ىب بعػػجلاا يف التوبػػة ) -ٔ

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  ىقمة )  الالـ(  بل ىب)
( ىقمػػة ) الػػ اءة، وقػػ بط بػػالتو ابء ( مػػ   ىبمػػة ) البػػاء بط  ػػجللك قػػ   -ٕ

ربػط حػػ ؼ مػة املوضػػ  املتشػابه مػػ  حػ ؼ مػػة   ا ػػجلة لػى ؼ   الزخػػ راءمػ  
 .اسه المورة

 ُػْل ِإف َ ػاَف  اَبؤُُ ػْه َوأَبْػاَػآؤُُ ْه َوِإْخػَواُقُكْه اضبط  اًل مة )  / ٖٕٗٗر ه سلاؿ 
َوَلْو َ اقُوا  اَبءُاْه َأْو أَبْػَااءُاْه َأْو ِإْخػَواقَػُلْه َأْو  ) ة و( يف التوب َوَأْزَواُجُكْه َوَ ِشاَُتُكهْ 

 ؟.يف امادلة ( َ ِشاَتَػُلهْ 
 -املواض   ما ءلك: / ٖٕٗٗا واب ر ه 

  مت زت رت يب ىب نب  مب زب ٱُّٱ -ٔ
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
 .اتلِبة َّ نن من زن  رن مم ام يلىل

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه  جه ين ىن من
 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 رث يت ىت نت متزت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ
 .املجادمة َّ  نث مث زث

  / فائدة
( يف  ءة التوبة ومل ء د ذ  اه يف  ءة امادلة: لفَّ  ءػة التوبػة يف  زتورد ذ   ) 

ك أ ػ ب مػا سوله وا لاد يف سبيل   فجل   مجي  الصااؼ وال  ار سياؽ حىت   و 
ال صمتمػػ  ا ظمػػاف الصػػ)ي  ابهلل فػػ امادلػػةومالػػا الزوجػػة، بيامػػا يف  إىل ا قمػػاف ءكػػوف

ومواالته م  مواالة أ جلاء   والتق ب إليله وإف  اقوا أ  ب ال  بن, فاهلل أوىل بقلػىت 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٛٚ 

العبجل مة قفمه واواه وأ  ب الااس إليه, وما  ضاه    له خا, و ل ما ومػة طمػالف  
ات   ورسػػاالته فلػػو الشػػ  بعياػػه والػػجلي ءاب ػػك  لػػى املػػلمة الصػػادؽ أف ءتجابػػه  لمػػ

وضمجلر ماه , ال أف ءواليه وءتق ب إليه , ومة  اف   وليه وامللماوف فلو دمػة  تػىت   
تبعػاً لل جػل يف اػػجلا  الزوجػةو البػػا مػا تكػوف  يف  لبػه ا ظمػاف وأءػجله بػ وح ماػه ورضػواف,

  ايلوة وامل ة لجلا مل ء د ذ  اا ااا.الم  حير تكوف معه  
 (؟. فَػتَػَ بَُّصواْ  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٕ٘ٗر ه سلاؿ 

 موضػعافيف المػور ) التوبػة  مػ ات أربػ (  فَػتَػ َبَُّصػواْ وردت )  / ٖٕ٘ٗا واب ر ه 
 (توبػػٌة لػػػ حػػه وتوبػػٌة للملماػػوف: )ا ملػػة ا قشػػافيةبػػجله  قضػػبطلاامللماػػوف ( و  –حػػه  –

 -:فيلا م تنوتك ر ذ   التوبة ليا وردت 
  مت زت رت يب ىب نب  مب زب ُّٱ -ٔ

 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
 .اتلِبة َّ نن من زن  رن مم ام يلىل

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ  يي ىي

 .طٍ َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه  هنجه من خن حن ٱُّٱ -ٖ
 .املؤوٌِن َّ حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ ُّٱ -ٗ

  / فائدة
 موض  سورة حه أخ   ءة يف المورة.

 (َوَضاَ ْع َ َلْيُكُه اَلْرُض مبَا َرُحبَػعْ )اضبط مواض  ا ءتن  / ٖٕٙٗر ه سلاؿ 
 ؟.( يف سورة التوبة َضاَ ْع َ َلْيِلُه اَلْرُض مبَا َرُحَبعْ  )

 -املواض   ما ءلك: / ٖٕٙٗا واب ر ه 
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ



 ٕٛٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
 .اتلِبة َّ هت مت خت حت  جت

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن
 .اتلِبة َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي

  الضبط /
 جئ - ين) والحػػػػػػأ الكلمػػػػػػات املخاحػػػػػػىتبصػػػػػػي ة  الوؿيف املوضػػػػػػ   -ٔ

 (. خب حبفأتع فيلا )  (  هئ - حئ
فػػػاربط  بػػػالث مػػػ اتوتكػػػ رت (  مم)  ال افػػػىتبصػػػي ة  الثػػػامببيامػػػا يف املوضػػػ   -ٕ

 . ا جلة املوافقة واماورةبياله  لى 
أ صػػػجل بػػػػه ؿ ) و أ واو( ورقبطلػػػا مػػػػ   حبيف املوضػػػػ  الوؿ )  ابلػػػواوجػػػاءت  -ٖ

 .(املوض  الوؿ 
( وبعػػجلاا يف املوضػػ   مت خت حت)  الوؿ( يف املوضػػ   جت هببعػػجل )  -ٗ

( خن حنمػة ) الػواو(  بػل  حتمػة )  الثاء(:  خن حن)  الثامب
يف املوضػػ   مػػ تن( تكػػ رت  خم. وتكػػوف ) تيػػىت ااجػػافك ا ػػجلة الرت  لػػى 

 الثامب فاقتبه   لبيىت.
ػػػػُته مُّػػػػجْلِب ِءةَ  ) اضػػػػبط مواضػػػػ  / ٖٕٚٗر ػػػػه سػػػػلاؿ  بَػْعػػػػجَل َأف تُػَولُّػػػػوا  ) ( ُ َّ َولَّيػْ

 ؟.( ُمجْلِب ِءةَ ءَػْوـَ تُػَولُّوَف  ) ( ُمجْلِب ِءةَ فَػتَػَولَّْوا َ ْاُه  ) ( ُمجْلِب ِءةَ ِإَذا َولَّْوا  ) ( ُمجْلِب ِءةَ 
 ِإَذافقط  جلا ) م ة واحجلة  ل صي ة مة اجله الصي  وردت / ٖٕٚٗا واب ر ه 

 -ال ـو (: –يف المور ) الامل  م تن( فوردت ُمجْلِب ِءةَ  َولَّْوا
 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ -ٔ

 خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
 .اتلِبة َّ هت مت



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٛ 

 .األًبياء َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ -ٕ
 .انلىل َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٖ
 .الروم َّ حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -ٗ
 .٢٦ – ٣٢الصافات/  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -٘
 .اغفر َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن مم خم حم  جم هل مل ٱُّٱ -ٙ

  الضبط /
الامػل  –القبيػاء  –يف المور ) التوبػة  سع م اتوردت  ( ام ) :  لمةإذف -ٔ

 . اف  ( –الصافات  –ال ـو  –
لقػػجل أقػػزؿ   َقْصػػ َه  لػػيكه يف موا ػػ   ثػػاة  اػػجلما : التوبػػة اخلطػػاب للمػػلمانيف  -ٕ

(  لػػته: لػػة قُػْ لَػػىَت  حاػػن أخػػجلمت ابلسػػباب وتػػو لته  لػػى  . وءػػـو  ػػزوة )
اليػػـو مػػة  لػػة, ف ػػ َّتكه الكثػػ ة فلػػه تػػافعكه, و لػػ   لػػيكه العػػجلو فلػػه لػػجلوا 

 ملجًأ يف الرض الواسعة فف رمت مالزمن.
 لػى  قضبطلا( واجله  جن مة  لمة ) الفاءتطابقع  ء  الامل وال ـو إال ز دة  -ٖ

ال  -أءلػػػا ال سػػػوؿ -إقػػػك ، وسػػػياؽ ا  ت  ا ػػػجلة الػػػز دة للموضػػػ  املتػػػأخ 
تقجلر أف ُتمػم  ايػق َمػة حبػ     لػى  لبػه فأماتػه, وال ُتمػم  د وتػك َمػة 

، فػػ ف الصػػه ال أصػػهَّ   مسعػػه  ػػة مسػػاع ايػػق  اػػجل إدابراػػه مع ضػػن  اػػك
 ءمم  الجل اء إذا  اف مقبال، فكيف إذا  اف مع ًضا  اه مولًيا مجلب ًا؟ 

 القبياء والصافات يف سياؽ  صة إب اايه  ليه المالـ. -ٗ
ف  ػػوف واػػو ءعػػأ مػػة  ؿ ف  ػػوف  الػػجلي ءكػػته إظماقػػه ال جػػل املػػلمةسػػورة  ػػاف  يف  -٘

 .وملئه
 ؟.ي جاء معلاوالجل ( َسِكياَػَتهُ  ) اضبط مواض  / ٖٕٛٗر ه سلاؿ 

 موضعافيف المور ) التوبة  بالث م ات(  َسِكياَػَتهُ وردت )  / ٖٕٛٗا واب ر ه 
 -:الفت  ( –
 حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب.......... ُّٱ -ٔ



 ٜٕٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج
 خم حم جم يل ىل مل خل مظ حط مض خض حضجض مص
 .اتلِبة َّ من خن  حن جن يمىم مم

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
 جغ مع  جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص
 .اتلِبة َّ  مق حق مف خف حفجف مغ

  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٖ
 خئحئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
 .امفتح َّ  مب خب حب جب هئ مئ

  الضبط /
(: واقتبػػػه إىل  نن مج حج مث )جػػػاء  بللػػػا  الوؿاملوضػػػ  يف التوبػػػة  -ٔ

( أتػػػع ٕٚا )( وبجلاءػػػة ا ءػػػة بعػػػجلا مث( أتػػػع ) ٕ٘ختػػػاـ ا ءػػػة  بللػػػا )
 ا ػػػػجلة املوافقػػػػة (  لػػػػى   نن مج حج مث( فاربطلمػػػػا مػػػػ  ) مث)

مػػػة التوبػػػة وموضػػػ  سػػػورة الفػػػت   الثػػػامب، وبػػػجلا تعلػػػه أف املوضػػػ  وامػػػاورة
 (. نن من زن) ابلفاءأتع 

(،  جس مخ جخ مح (: ) تطابقػػػاالتوبػػػة والفػػػت  )  أوؿبعػػػجلاا يف  -ٕ
 مس(: )  املوضػػػػػ  الثػػػػامب مػػػػػة التوبػػػػػة اختلػػػػػف)  الوسػػػػػطبيامػػػػا املوضػػػػػ  
 ا ػػجلة اخػػتالؼ الوسػػط بػػن  لػػى  وقضػػبطه(   جض مص خص حص

 .الط فن املتشابن
 فائدة /

 مخ جخ مح اػػجل الكػػالـ  ػػة ايػػ ب فاػػزوؿ المػػكياة ءكػػوف  لػػى مجيػػ  احملػػاربن ) 
( مفػػ داً  مس(، و اػػجل الكػػالـ  ػػة أحػػجلاث ال ػػار جػػاء قػػزوؿ المػػكياة )  جس

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 دلسة بيانية /
 -:(كد.فاضل المام اف) (؟ َفأَقَزَؿ اّلّلُ َسِكياَػَتهُ  ( و) المَِّكيَاةَ أَقَزَؿ فَ  ما الف ؽ بن )

( مضػاؼ إىل ضػماه سػػب)اقه وتعػاىل.املالحأ يف المػكياة ابلػجلات أقػػه  َسػِكياَػَتهُ  )
( اب ضػػػافة إليػػػػه  َسػػػِكياَػَتهُ  حيػػػر ذُِ ػػػ  ال سػػػوؿ أو  ػػػاف موجػػػوداً يف المػػػياؽ ءقػػػوؿ )

ُاَو الَّػجِلي  م   اماً ليس فيه ال سوؿ ءقوؿ المكياة. مثاؿ )تع يماً له. وحير  اف ال
ػػػِكيَاةَ أَقػػػَزَؿ  ػػػػَماَواِت  المَّ يف  ُػلُػػػوِب اْلُمػػػْلِمِاَن لِيَػػػػْزَداُدوا ِإظمَػػػاً  مَّػػػَ  ِإظمَػػػاِيِْه َوّللَِّ ُجاُػػػوُد المَّ

َلَقػجْل  ) ؿ، و ػجللك( لػيس فيػه ذ ػ  ال سػو  ( الفػت َٗواْلَْرِض وََ اَف اّللَُّ َ ِليًمػا َحِكيًمػا )
ػَج َِة فَػَعلِػَه َمػا يف  ُػلُػوِبِْه فَػأَقَزَؿ  ػِكيَاةَ َرِضَك اّللَُّ َ ِة اْلُمْلِمِاَن ِإْذ ءُػَباِءُعوقَػَك َِتْػَع الشَّ  المَّ

 اّللُّ  أَقَػزؿَ  َّ  )( ليس فيلا ذ   لكلمة ال سػوؿ،  ( الفت َٛٔ َلْيِلْه َوأََ بَػُلْه فَػْتً)ا َ  ِءًبا )
َب الَّػجِلءَة َ َفػُ وْا َوَذلِػَك  َتهُ َسِكياػَ  َ َلى َرُسوِلِه َوَ َلى اْلُمْلِمِاَن َوأَقػَزَؿ ُجاُػوًدا ملَّْ تَػَ ْوَاػا َو ػجلَّ

ِإالَّ تَاُصػُ وُه فَػَقػجْل َقَصػ َُه اّلّلُ ِإْذ َأْخَ َجػُه  )صػ ّح ابل سػوؿ،  ( ( التوبػةَٕٙجزَاء اْلَكػاِف ِءَة )
َفأَقَزَؿ اّلّلُ اَػْنِ ِإْذ شُمَا يف اْلَ اِر ِإْذ ءَػُقوُؿ ِلَصاِحِبِه اَل َِتَْزْف ِإفَّ اّلّلَ َمَعَاا الَّجِلءَة َ َفُ وْا َ مبَ ابػْ 

ِإْذ َجَعػَل الَّػجِلءَة َ َفػُ وا يف  ُػلُػػوِبُِه  ، )( ( التوبػةَٓٗ َلْيػِه َوأَءَّػجَلُه ِ ُاُػوٍد ملَّْ تَػَ ْوَاػا )َسػِكياَػَتُه 
يَّػػػَة ا َْ  َِِ ُ َسػػِكياَػَتهُ اِاِليَّػػِة اْيَِميَّػػَة  َ لَػػػى َرُسػػوِلِه َوَ لَػػػى اْلُمػػْلِمِاَن َوأَْلػػػَزَمُلْه َ ِلَمػػػَة  فَػػػأَقَزَؿ اّللَّ

( حيػػر أضػػاؼ فػػال بػػجل أف ءُػػجل   ال سػػوؿ أو ء لػػ  يف المػػياؽ.  ( الفػػت ٕٙالتػَّْقػَوى )
 اجله خصوصية لل سوؿ  ليه الصالة والمالـ وتع يماً له وإ  اماً له.

 (؟. ملَّْ تَػَ ْوَاا ِ ُُاودٍ  - ُجُاوًدا ملَّْ تَػَ ْوَاا  ) اضبط مواض  / ٜٖٕٗر ه سلاؿ 
 -املواض   ما ءلك: / ٜٖٕٗا واب ر ه 

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ  مظ حط مض خض حضجض مص خص

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٕ
 مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت خت



 ٕٜٕ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جغ مع  جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص
 .اتلِبة َّ  مق حق مف خف حفجف مغ

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٖ
 .األخزاب َّ ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب

  الضبط /
 قضػػػػبطلا( و  خص)  الوسػػػػطويف (  خس ) التوبػػػػة والحػػػػزاب أوؿ الطػػػػ فنيف  -ٔ

 . ا جلة اختالؼ الوسط بن الط فن املتشابن لى 
 لػى  قضبطلاو (  خسالتوبة )  أوؿ( بياما يف  زب)  الواويف الحزاب بز دة  -ٕ

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ 
مة  لمة  الاوف(:  حص)  الثامب( و بللا يف املوض   حسالتوبة )  أوؿ بللا يف  -ٖ

، حبعػػا  ا ػػجلة الرتتيػىت ااجػػافك(  لػى  حصمػة  لمػػة )  اليػػاء(  بػل حس)
 (. حص - حسمة الكلمتن )  اامزةو  الواوبعجل 
 (؟. َجَزاء اْلَكاِف ِءةَ  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٕٓ٘ر ه سلاؿ 

 –يف المػػػػػور )البقػػػػػ ة  مػػػػػ  ف(  َجػػػػػزَاء اْلَكػػػػػاِف ِءةَ وردت )  / ٖٕٓ٘ا ػػػػػواب ر ػػػػػه 
 -:التوبة(

 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 ٰر ٰذ ييىي مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ىن
 .ابللرة َّ ٌّ ٰى

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ  مظ حط مض خض حضجض مص خص

 ؟.( اْلُمْش ُِ وفَ ( )  اْلُمْش ِِ نَ ) وردت جلد املواض  ال  ح / ٖٕٔ٘ر ه سلاؿ 
والػػ   ابليػػاء(  اْلُمْشػػ ِِ نَ الصػػل يف القػػ  ف الكػػ مي أف تػػ د )  / ٖٕٔ٘ا ػػواب ر ػػه 

 ٙالفػت   – ٖٚ( يف ) الحػزاب  اْلُمْشػ ِِ نَ وَ )  ابلواومالا أتع  أرب  م ة ٕٛتك رت 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٖ 

يف  بالث مػ اتوردت  ابلواو(  اْلُمْش ُِ وفَ )  ، ولكة  لمة( ٙو  ٔالبياة موضعاف  –
 -:الصف( - موضعافالمور )التوبة 

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ -ٔ
 نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي
 .اتلِبة َّ مب زب رب يئ ىئ

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .الصف َّىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

 مهيف التوبػػػػػػة لػػػػػػجلى )  الوؿ: املوضػػػػػػ   ػػػػػػوف أف املواضػػػػػػ  مشػػػػػػلورة مػػػػػػا تالح
مػػػة التوبػػػة وموضػػػ  الصػػػف تطابقػػػا متامػػػا وأءضػػػا  الثػػػامب(، واملوضػػػ   يه  ىه

 ا ءتن مشلورتن.
 مالحظة / 

( وسورة الصف:  املوض  الثامبالتوبة )  ملوضعكيف سورة الفت  وردت  ءة مطابقة 
 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف ٱُّٱٱ(:ٕٛواك ا ءة )

 ( هل مل خلولكة اختلفع اخلامتة )  َّ  جم هل مل خل جلحل
 فاقتبه اا. ( َ ِ يًما( وبعجلاا )  َ  ِءًبا:  بللا ) ملوافقة فواصل ا ي

 (؟.  َاتُِلوْا الَّجِلءةَ  ) اضبط مواض  / ٕٖٕ٘سلاؿ ر ه 
 -: الشما يف سورة التوبة  م  ف(  َ اتُِلواْ الَّجِلءةَ وردت ) /  ٕٖٕ٘ا واب ر ه 

 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱ -ٔ
  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث

 .اتلِبة َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك



 ٜٕٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ  مه جه ين ىن من خن حنجن يم

  الضبط /
  فوبعػػػػجلاا يف  ( ىت نت مت زت رت يب ) موضػػػػ   أوؿبعػػػػجلاا يف  -ٔ

 اليػػػاء(  بػػػل  رت يبمػػػة  لمػػػة )  الػػػالـ(:  مم خم حمموضػػػ  ) 
  .رتتيىت ااجافك ا جلة ال(  لى  حممة  لمة ) 

 خل)  ابليػاءوبػجلأت ا ءػة  سياؽ ا ءػةيف  الثامب، و صجلر  ءةجاء  الوؿاملوض   -ٕ
(  حم)   ء( فاربطلػػا مػػ   مم خم حم جم يل ىل مل
 . ا جلة املوافقة واماورة لى 

 (؟. الَّ ءُػْلِمُاوَف اِبّللِّ  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٖٕ٘ر ه سلاؿ 
 –( أرب  م ات يف المور ) الاماء  ءُػْلِمُاوَف اِبّللِّ  الَّ وردت )  / ٖٖٕ٘ا واب ر ه 

 -:ءوسف ( – موضعافالتوبة 
 خن جنحن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .امنصاء َّ يه ىه  مه جه ين ىن من
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱ -ٕ

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث
 .اتلِبة َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -ٖ
 .بةاتلِ َّ جئ يي ىي ني

 جن مم خم حمجم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ -ٗ
ِشف َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خنحن  .ي

  الضبط /
 ا ػػزء ػػجل مت ضػػبطه يف  ا ظمػػاف ابهلل واليػػـو الخػػ مػػا جػػاء بعػػجلاا مػػة  حيػػة  ػػجلـ  -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜ٘ 

مػػة التوبػػػة  الثػػػامب، فقػػط اقتبػػػه إىل املوضػػ  (ٕٔ) مػػة الكتػػاب المػػػلاؿ الوؿ
 أي ز دة.(  لى الصل بال  ٰى ين ىن نن منأتع ) 

مػػة  الػواو( قػ بط  واػػو أوؿ موضػ  يف القػ  ف)  ابلػواوفقػط يف سػورة الامػاء جػاء  -ٕ
 .( خم حم)  واوؿ م  و أ

 ( مئ هي مي خياختلف الجلي جاء بعجلاا فقػط يف سػورة ءوسػف )   -ٖ
 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى  وقضبطلا

 .ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة  ا جلة لى  -ٗ
 (؟. ايَْقِّ  َوِدءةِ  - ايَْقِّ  ِدءةَ  ) اضبط مواض  / ٖٕٗ٘ر ه ؿ سلا

 -املواض   ما ءلك: / ٖٕٗ٘ا واب ر ه 
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱ -ٔ

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث
 .اتلِبة َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 خل حلجل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف ٱُّٱ -ٖ
 .امفتح َّ  جم هل مل

 .الصف َّننىن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٗ
  الضبط /
واب ػػػك  الوحيػػػجلةواػػػك  واووبػػػال  مفتوحػػػة الاػػػوف(  ىق يف التوبػػػة ) أوؿيف 

 –الفػػػػت   –التوبػػػػة   ف)  مكمػػػػورة والاػػػػوف(  حك  جك)  ابلػػػػواواملواضػػػػ  أتػػػػع 
 (.ٖٕٔ٘الصف ( و جل مت ضبطله يف الملاؿ )



 ٜٕٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َوُاْه َصاِ ُ وفَ  ) ال  وردت فيلا حجلد املواض  / ٖٕ٘٘ر ه سلاؿ 
 –يف المػػػػػور )التوبػػػػػة  مػػػػػ  ف(  َوُاػػػػػْه َصػػػػػاِ ُ وفَ وردت )  / ٖٕ٘٘ا ػػػػػواب ر ػػػػػه 

 -:الامل(
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ -ٔ

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث
 .اتلِبة َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

 .انلىل ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ٱُّٱ -ٕ
 (؟. الَّجِلءَة َ َفُ واْ ِمة  َػْبلُ  )  ة وردت ه م / ٖٕٙ٘ر ه سلاؿ 

–يف المػور ) التوبػة  م  ف(  الَّجِلءَة َ َفُ وْا ِمة  َػْبلُ وردت )  / ٖٕٙ٘ا واب ر ه 
 -:الت ابة (

 يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -ٔ
 ختحت  جت مبهب خب حب جب هئ مئ  خئحئ جئ
 .اتلِبة َّ مث هت مت

 .اتلغابي َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٕ
  بط /الض

( يقبػػة، و بللػػا يف الت ػػػابة )و التواو مالػػا مػػػ  الػػواو قػػػ بط (  هئ يف التوبػػة )  بللػػا
ربػط حػ ؼ مػة املوضػ    ا ػجلة لى  بةمة الت ا الباءو الاوف مالا م   الباءو الاوف ق بط 

 .املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
َّّ ) حػػػػػػػجلد املواضػػػػػػػ  الػػػػػػػ  وردت فيلػػػػػػػا / ٖٕٚ٘ر ػػػػػػػه سػػػػػػػلاؿ    َػػػػػػػاتَػَلُلُه اّلّلُ َأ

 (؟.ءُػْلَفُكوفَ 
َّّ ءُػْلَفُكػوفَ وردت )  / ٖٕٚ٘ا واب ر ه  يف المػور ) التوبػة  مػ  ف(  َ اتَػَلُلُه اّلّلُ َأ

 -:املاافقناملاافقوف  ة سورة ، ويف الاصارىو اليلود املاافقوف ( يف التوبة  ة  –



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٚ 

 يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ -ٔ

 حتخت  جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئحئ جئ

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت

 حط  مضخض حض جض مص خص حص مس  خس حس

 .اتلِبة َّ  خف حف جف مغ جغمع جع مظ

 جغ معجع مظ حط مضخض حض جض مص  خصحص مس خس حس جس ٱُّٱ -ٕ

 ىل مل خل حل جل مك خكلك حك جكمق حق مف خفحف جف  مغ
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل

 .املٌافلِن َّ ىن من

 الضبط / 
( قػػػػػ بط  جس مخ جخ مح جح  مج حجبعػػػػػجلاا يف التوبػػػػػة )

 يل ىل مل خلقوف ) وبػػػة، وبعػػجلاا يف املاػػػافتال  ء( مػػ   حجمػػة  لمػػػة )  التػػاء
ربػػػط   ا ػػػجلةف  لػػػى و املاػػػافقواو ( مػػػ   خلمػػػة ) الػػػواو ( قػػػ بط  مم خم حم جم

 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
  / فوائد

لقػػجل أشػػ ؾ اليلػػود ابهلل  اػػجلما ز مػػوا أف  زءػػ ًا ابػػة  . وأشػػ ؾ : يف التوبػػةمعاااػػا  -ٔ
اػجلا القػوؿ اختلقػوه مػة  اػجل الاصارى ابهلل  اجلما ادَّ وا أف املمي  ابػة  . و 

أقفمله, واه بجللك ال ءشابوف  وؿ املش  ن مة  ػبلله. َ اتَػَل   املشػ  ن 
 مجيًعا  يف ءعجللوف  ة ايق إىل الباحل؟

وإذا ق  ت إىل الالء املاػافقن تعجبػك ايئػاهته وماػا  اه, : ومعاااا يف املاافقوف -ٕ
اػػػه لفػػػ اغ  لػػػوبه مػػػة وإف ءت)ػػػجلبوا تمػػػم  يػػػجلءثله   لفصػػػاحة ألمػػػاتله, و 

ا ظمػػاف, و قػػواه مػػة الفلػػه والعلػػه الاػػاف   الخشػػاب امللقػػاة  لػػى ايػػافط, 
ال  ال حياة فيلػا, ء اػوف  ػل صػوت  ػاؿ وا ًعػا  لػيله وضػارًا بػه؛ لعلملػه 



 ٜٕٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ػة مػة  لػوبه, اػه ال ػجلاء  ءقيقة حااه, ولفػ ط جبػاله, وال  ػىت الػجلي متكَّ
مان, فخػػجل حػػجلرؾ مػػاله, أخػػزااه   ايقيقيػػوف شػػجلءجلو العػػجلاوة لػػك وللمػػل 

تػػػه,  يػػػف ءاصػػػ فوف  ػػػة ايػػػق إىل مػػػا اػػػه فيػػػه مػػػة الافػػػاؽ  وحػػػ داه مػػػة ِر
 (. التفما امليم )  والضالؿ؟

 (؟. َوَما أُِمُ واْ ِإالَّ لِيَػْعُبجُلواْ  ) أءة وردت / ٖٕٛ٘ر ه سلاؿ 
 –  ف يف المػور ) التوبػة ( مػ َوَما أُِمُ وْا ِإالَّ لِيَػْعُبجُلواْ وردت )  / ٖٕٛ٘ا واب ر ه 

 -:البياة (
  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ -ٔ

 معجغ جع مظ حط  خضمض حض جض مص خص حص مس
 .اتلِبة َّ  خف حف جف مغ

 مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٕ
 .ابليٌة َّ مغ جغ  مع جع مظحط

  الضبط /
 :  ا جلة التأمل للمعحما جاء بعجلشما  لى  قضبط -ٔ
لـو أيه ا جلوا مػة دوف   قػجلا ومع ( اليلود والاصارى )يف يف التوبة  سياؽ ا ءة -ٕ

) اليلػػود  الػػع  زءػػ  ابػػة   ( والاصػػارى )  ػػالوا املمػػي  ابػػة   ( لػػجلا جػػاء 
للتأ يػػػػػػجل  لػػػػػػى ا لػػػػػػه الواحػػػػػػجل  ( مع جع مظ حط  خضمض حضبعػػػػػجلاا ) 

 الحجل الف د الصمجل.
بيامػػا يف البياػػة فمػػاؽ ا  ت يف المػػورة  ػػة أاػػل الكتػػاب واملشػػ  ن فأتػػع أ ػػه  -ٖ

 .(جض مص خص  حص مس)
 َوأَيَْب  ) ( لُِيْطِفػُلوا – ُءْطِفػُلواْ  َأف ءُ ِءجُلوفَ  ) اضبط مواض  / ٜٖٕ٘ر ه سلاؿ 

ُ ُمِتهُّ قُورِهِ  - ِإالَّ َأف ءُِتهَّ قُوَرهُ  اّللُّ   ؟.( َواّللَّ
 -املواض   ما ءلك: / ٜٖٕ٘ا واب ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٜ 

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ ين ىن

 .الصف َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

يف  الحػػػوؿ الصػػػي ةإ لػػػه أواًل أف سػػػورة التوبػػػة أحػػػوؿ مػػػة سػػػورة الصػػػف، و ليػػػه  -ٔ
 .الحوؿ المورة

مػػػػة  اامػػػػزة(:  يتويف الصػػػػف ) (  خل )بعػػػػجل يف التوبػػػػة (  ىل مل)  -ٕ
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  يتمة )  الالـ(  بل مل)

( مػ  الػواو  خمء مة ) ( ق بط الواو والبا حن جن يم  ىم مم خميف التوبة )  -ٖ
ربػط حػػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػػة   ا ػجلة لػى والبػاء مػة التوبػة 

، وبضػػػبط موضػػػ  التوبػػػة ُءضػػػبط الخػػػ  يف الصػػػف والػػػجلي جػػػاء اسػػػه المػػػورة
 (. يث ىث نثبصي ة ) 

 فائدة /
 ءُ ِءجُلوفَ )اك يف الكالـ  لى اليلود والاصارى  ا ءة الوىل ال  اك يف سورة التوبة

َواِاِلْه َوأيََْب اّللَُّ  ْطِفُئواءُ  أَفْ   (( التوبػةَٕٖولَػْو َ ػ َِه اْلَكػاِفُ وَف ) ءُِتهَّ قُػورَهُ  ِإالَّ أَفْ  قُوَر اّللَِّ أِبَفػْ
وا ءة الخ ى أءضاً يف الكالـ  ليله،  لى اليلود والاصارى. لكة   ت سورة التوبة 

ِتجلث  ة ِت ءفله لكتبله  فلما - أفعااه اه -تتعلق وتت)جلث  ة ِت ءفله لكتبله 
ال ضمتػػاج ذلػػك إىل يف يػػجل لقػػه معلػػـو لػػجلى املمػػلمن أيػػه حّ فػػوا و ػػّاوا، واػػه أءضػػاً 
ءعلمػوف أيػه ح فػوا و ػاوا فلػه ءمػتعمل أسػػاليىت التو يػجل ااػا لكػة ملػا جػاء يف الكػػالـ 

اه وِتممػله حملاربػة ويف إقكار قبوته مػ  أقػه موجػود  اػجل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اله يف ح به لل سوؿ 
ا سػػالـ  ػػأيه اػػه ءل ػػجلوف إحفػػاء قػػور   اسػػتعمل التأ يػػجل ويف الػػ د  لػػيله إسػػتعمل 

 الصي ة الثابتة. قوض  ذلك: 
َوَ اَلِع اْليَػُلوُد ُ زَءْػٌ  ابْػُة اّلّلِ َوَ الَػْع الاََّصػاَرى اْلَمِمػيُ  ابْػُة اّلّلِ َذلِػَك  )  ت التوبة 



 ٖٓٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ػػَواِاِلهْ  َّّ ءُػْلَفُكػػوَف )  َػػػْوُاُه أِبَفػْ ( ُٖٓءَضػػاِاُلوَف  َػػػْوَؿ الَّػػجِلءَة َ َفػػُ وْا ِمػػة  َػْبػػُل  َػػاتَػَلُلُه اّلّلُ َأ
ػػة ُدوِف اّلّلِ َواْلَمِمػػيَ  ابْػػَة َمػػْ مَيَ َوَمػػا أُِمػػُ وْا ِإالَّ لِيػَ  َػػجُلوْا َأْحبَػػاَرُاْه َورُْابَػػاقَػُلْه أَْراَباًب مِّ ْعبُػػجُلوْا ا َّ

ػا ُءْشػػ ُِ وَف )إِلَػػًلا َواِحػجًلا الَّ إِ  إ ػاذ الحبػػار وال ابػاف مػػة  ( (ٖٔلَػػػَه ِإالَّ ُاػَو ُسػػْبَ)اقَُه َ مَّ
دوف   وذ    سابقاً  صة  ػجلي بػة حػامت الطػافك الػجلي  ػاف ءتصػور أف العبػادة اػك 

صػلى   الػجلي  ػاؿ فيػه لل سػوؿ مبعااه الل وي فجػاء يف ايػجلءر  ػة  ػجلي بػة حػامت 
َػجُلوا َأْحبَػاَرُاْه َورُْابَػاقَػُلْه أَْراَباًب  )يه مل ءعبػجلواه  يػف تقػوؿ :   دمحم إ ليه و له وسله ا َّ

ءبّن له مفلـو العبػادة يف ا سػالـ فقػاؿ بلػى أحلّػوا اػه  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ فال سوؿ ( ِمْة ُدوِف اّللَِّ 
ت صػار  اػجل  مصػطل)ا اي اـ وحّ موا  ليله ايالؿ فاتّبعواه فػجللك  بػادهته إ اػه.

اػػا مفلػػـو  خػػ  يف ا سػػالـ الصػػالة يف ا سػػالـ اػػا معػػح  ػػا معاااػػا الل ػػوي والز ػػاة 
معاااػػا الامػػو لكػػة يف ا سػػالـ اػػا مفلوملػػا اخلػػاص فلمػػا  ػػاؿ اػػه ال ءعبػػجلواه  ػػاؿ 

ا اػجل أحّلوا اه ايػ اـ وحّ مػوا  لػيله ايػالؿ فػاتّبعواه فػجللك  بػادهته إ اػه.بلى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
الت) ءػػف إذف  ػػػاف يف مػػػالجله اػػػه فلمػػػا  ػػػاف الت) ءػػػف يف مػػػالجله اػػػجلا قػػػوع مػػػة 

بقولػػػه  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحماولػػػة إحفػػػاء قػػػور   أي دءػػػة   وأيب   إال أف ءػػػته قػػػوره ذرسػػػاؿ دمحم 
ءِة ُ لِِّه َولَػْو َ ػ َِه اْلُمْشػ ُِ وَف ُاَو الَّجِلي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبْاجَُلى َوِدءِة ايَْقِّ لُِيْ ِل َُه َ َلى الجلِّ )
فلمػػا ء لػػ   لػػى مجيػػ  الد ف الخػػ ى واػػو الػػجلءة الصػػادؽ الصػػ)ي  الاقػػك  ((ٖٖ)

  اجل ذلك لف له أبفوااله ال صمجلي قفعاً فما  اف اااؾ حاجة إىل تو يجل. 
ِإمّبِ َرُسوُؿ اّللَِّ إِلَػْيُكه َوِإْذ َ اَؿ ِ يَمى اْبُة َمْ مَيَ َ  َبِا ِإْس َافِيَل  ) أما يف سورة الصف

ػػػا  َػػػجُل فَػَلمَّ ِْ ػػػ ًا ِبَ ُسػػػوٍؿ أيَْيت ِمػػػة بَػْعػػػجِلي امْسُػػػُه َأ ػػػْورَاِة َوُمَبشِّ مَُّصػػػجلًِّ ا لَِّمػػػا بَػػػػْنَ ءَػػػجَليَّ ِمػػػَة التػَّ
تَػػػَ ى َ لَػػى اّللَِّ َٙجػاءُاه اِبْلبَػيِّاَػػاِت  َػػاُلوا َاػػجَلا ِسػػْ)ٌ  مُّبِػػٌن )  اْلَكػػجِلَب ( َوَمػْة أَْ لَػػُه دمَّػػِة افػْ

ُ اَل ءَػْلػػػجِلي اْلَقػػػْوـَ ال َّػػػاِلِمَن ) ْسػػػاَلـِ َواّللَّ (  ػػػاوا مػػػا يف  تػػػبله،   (َٚوُاػػػَو ءُػػػجْلَ ى ِإىَل اْ ِ
( فيػػه قػػوع مػػة ا صػػ ار مػػة  ػػبلله لإلحفػػاء  أسمػػا ء ءػػجلوف  ءُ ِءػػجُلوَف لُِيْطِفػػُلوا  ػػجلبوا، )

ـ ففيلا قوع مة التأ يػجل. بفعلله اجلا أف ءصلوا إىل إحفاء قور  ، إىل حجىت ا سال
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ػػَواِاِلْه  ءُ ِءػػجُلوَف لُِيْطِفػػُلوا) ُ ُمػػِتهُّ قُػػػورِهِ قُػػػوَر اّللَِّ أِبَفػْ َولَػػْو َ ػػ َِه اْلَكػػػاِفُ وَف( إسػػتعمل إسػػػه  َواّللَّ
الفا ػػل وا سػػه أببػػػع و  ػػجل مػػػة الفعػػل فااسػػػىت اػػجلا التأ يػػػجل، ملػػا جػػػاء ابلػػالـ جػػػاء 

ُ ُمػػِتهُّ قُػػورِهِ  بكلمػػة ) فػػ ذف  اػػجل   ػػ اء ف: مػػتُه  ( قػػوره ُمػػِتهٌ ) امل ػػ ب ءقػػ أوف (. يف  َواّللَّ
ػػزة والكمػػافك  ػػة  اصػػه وشػػعبة   أاػػا مػػتٌه قػػوره، معاػػاه مكػػة  قػػوره   أاػػا ابػػة  ثػػا ِو
و بافل الكوفة   أت متُه قوره، املجلءاػة والبصػ ة الشػاـ وبعػ   بافػل الكوفػة )شػعبة  ػة 

عح أف الم  و ػ . بعػ  الا)ػوءن أراد  اصه(   أوا متٌه قوره.  اجلما ءقوؿ متُه قوره مب
أف ءبن حاجة الفقه إىل الا)و، سأؿ أحػجلاه إذا  ػاؿ لػك فػالف أ   اتػُل زءػجل أو  ػاؿ 
لك أ   اتٌل زءجل فماذا تقوؿ؟  اؿ يف ايالن  خجل به فلو ا رتاؼ ابلقتػل،  ػاؿ ال إذا 

لػجلا هتجلءػجل ابلقتػل  اؿ أ   اتُل ءعػرتؼ  لػى قفمػه ابلقتػل لكػة لػو  ػاؿ أ   اتػٌل زءػجل ف
أقه سيفعل ذلك يف املمتقبل. متُه قوره إشارة إىل و و ه وو وع بجلا ته ذرساؿ ال سوؿ 

يف املمػػتقبل أي مل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصومػتٌه قػػوره إشػارة إىل اسػػتم ار قػػزوؿ ا  ت  لػى ال سػػوؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ه أقه تعاىل بجلأ يف إمتاـ قػوره واػو مػاٍض يف ءتو ف الوحك. يف ا م  بن الق اءتن معاا

حاضػػ اً وممػػتقباًل فجمعػػع القػػ اء ف الصػػورتن لػػجلا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاػػجلا ا متػػاـ مػػجلة حيػػاة الاػػهل 
 (. الجل تور حماـ الاعيمك)  ققوؿ رماوؿ أف ذمم  بن الق اءتن.

 (؟. اْلَكاِفُ وفَ  َوَلْو َ  ِهَ )  حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٕٓٙر ه سلاؿ 
يف المور ) التوبة  بالث م ات(  َوَلْو َ  َِه اْلَكاِفُ وفَ وردت )  / ٖٕٓٙا واب ر ه 

 -الصف (: – اف   –
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ ين ىن
 .اغفر َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ -ٕ
 .الصف َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٖ
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 (؟. لََيْأُ ُلوفَ  )ة وردت  ه م   / ٖٕٔٙر ه سلاؿ 
 -:يف التوبة والف  اف م  ف(  لََيْأُ ُلوفَ وردت )  / ٖٕٔٙا واب ر ه 

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ
 رث يت ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب
 .اتلِبة َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ -ٕ
 حك جك مقحق مف خف  حف جف جغمغ
 .امفركان َّ  لك خك

  الضبط /
: سػػػػياؽ ا  ت يف التوبػػػػة  ػػػػة المػػػػواؿ  ا ػػػػجلة التأمػػػػل للمعػػػػحى  لػػػػ وقضػػػػبطلما

(، بيامػػا سػػياؽ ا  ت يف  مب زب رب  يئ)الػػجلاىت والفضػػة( فااسػػبلا ) 
لَػْواَل أُقػزَِؿ  اْلَْسػَواؽِ  يف  َوظَمِْشػك الطََّعػاـَ  أيَُْ ػلُ َوَ اُلوا َماِؿ َاػجَلا ال َُّسػوِؿ الف  اف فمبقلا ) 

 جع مظ  حطفااسػبلا ) ({ٚ}الف  ػاف/ُه قجَِلء ًا إِلَْيِه َمَلٌك فَػَيُكوَف َمعَ 
 (....جغ مع

 ؟.قعوذ ابهلل مالا ( يف َ ِر َجَلاَّهَ  ) أءة وردت / ٕٖٕٙسلاؿ ر ه 
التوبػة ( بالث مػ ات يف المػور ) يف َ ِر َجَلاَّهَ وردت ) /  ٕٖٕٙا واب ر ه 

 -:(البياة – موضعاف
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ُّٱ -ٔ

 َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رنمم
 .اتلِبة

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ مي زي ري  ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل

 حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .ابليٌة َّ مه جه ين ىن من
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  الضبط /
 ين ىن)  الثػػػػػػامبيف بعػػػػػػجلاا و (  يل ىل مل ) التوبػػػػػػة أوؿبعػػػػػػجلاا يف  -ٔ

(  ىنمػػػػة )  الػػػػواو(  بػػػػل  ملمػػػػة )  الفػػػػاء(: زي ري  ٰى
 .ااجافك  ا جلة الرتتيىت لى 

اليػػػاء مالػػػا مػػػ   الاػػػوفو  اليػػػاء( قػػػ بط  حن جنويف سػػػورة البياػػػة جػػػاء بعػػػجلاا )  -ٕ
ربػط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة   ا ػجلة لػى ة ياػمة الب الاوفو 

 (.  جن، والحأ اي فن متتالياف يف اسه المورة و لمة ) اسه المورة
 ؟.ق  فيف ال ( ُجاوبُػُلهْ  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٖٕٙر ه سلاؿ 

 –يف المػػػػػور ) التوبػػػػػة  مػػػػػ  ف(  ُجاػػػػػوبُػُلهْ وردت  لمػػػػػة )  / ٖٖٕٙا ػػػػػواب ر ػػػػػه 
 -:المججلة (

 زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من

  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ -ٕ
 .الصجدة َّ ري ٰى

  الضبط /
ربط ح ؼ   ا جلة لى  بةو الت واومالا م   الواوق بط  ( ام يف التوبة ) ابلواو

 أءًضا. الحوؿ المورة، واك مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 مالحظة /

 ىل مل ٱُّٱٱ(:ٜٔٔا ءة ) اااءو  الباء بكم (  ُجُاوِبِهْ وردت يف  ؿ  م اف ) 
 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
 ( فاقتبه اا رن، سبقلا ح ؼ ج  ) َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 (؟. َشْلً ا ) اض  ال  وردت فيلاحجلد املو  / ٖٕٗٙر ه سلاؿ 
 -:الحقاؼ ( –( م  ف يف المور ) التوبة  َشْل ًاوردت )  / ٖٕٗٙا واب ر ه 
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 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٔ
  جس مخ جخ محجح مج حج مثهت مت خت  حت جت
 خضحض جض  مص خص حص مس خسحس
 .اتلِبة َّ  جغ مع جع مظ حط مض

 خن حن جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ىنين من
 زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
 .األخلاف َّ مت زت رت يب ىب نب مب

  الضبط /
( خئمػػة ) اامػػزة: ( منو بللػػا يف الحقػػاؼ ) (  مئ خئ يف التوبػػة )  بللػػا -ٔ

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  من مة ) الثاء بل 
( شػل اً، ويف الحقػاؼ أتػع ٕٔيف التوبة جاءت يف  جلد الشلور واك معلومة ) -ٕ

 ( شل اً.ٖٓوفصاؿ الطفل ) يف ايمل
 (؟. يف ِ َتاِب اّللِّ  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٕ٘ٙر ه سلاؿ 

 -يف المػور ) القفػاؿ  أربػ  مػ ات(  يف ِ تَػاِب اّللِّ وردت )  / ٖٕ٘ٙا واب ر ه 
 -:الحزاب ( –ال ـو  –التوبة 

  جل مك لكخك حك جك مق حق مف  خف حف جف ٱُّٱ -ٔ
 .األًفال َّ  هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٕ
  جس مخ جخ محجح مج حج مثهت مت خت  حت جت
 خضحض جض  مص خص حص مس خسحس
 .اتلِبة َّ  جغ مع جع مظ حط مض

 مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ُّٱ -ٖ
 .الروم َّ مث هت مت خت حت  جت هب
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 حص مس  خسحس جس مخجخ مح جح مج حج ٱُّٱ -ٗ
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 .األخزاب َّ  لك خك حك جك مق حق مفخف  حف

  الضبط /
مػػػػػة  أخػػػػػ   ءػػػػػة: ( ٖٕٓٔ) القفػػػػػاؿ والحػػػػػزاب يف المػػػػػلاؿ موضػػػػػعكضػػػػػبط  مت -ٔ

 مة الصف)ة الوىل مة الحزاب. وأخ   ءةالقفاؿ، 
 . جلة الشلوريف التوبة موضعلا سلل لجلى  -ٕ
  (. حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييويف ال ـو )  -ٖ

 (؟. َذِلَك الجلِّءُة اْلَقيِّهُ  )  ه م ة وردت / ٖٕٙٙر ه سلاؿ 
يف المور ) التوبػة  بالث م ات(  َذِلَك الجلِّءُة اْلَقيِّهُ ت ) ورد / ٖٕٙٙا واب ر ه 

 -:ال ـو ( –ءوسف  –
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ -ٔ

  جس مخ جخ جحمح مج حج مثهت مت خت  حت جت
 خضحض جض  مص خص حص مس خسحس
 .اتلِبة َّ  جغ مع جع مظ حط مض

 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ
 يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت
 .شفيِ َّ رن مم ام  يل ىل مل

  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ُّٱ -ٖ
 .الروم َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص

  الضبط /
يف التوبة الكالـ  ة الشل  ايػـ  وأف ذلػك اػو الػجلءة القػيه وأف ال ء لػه الاػاس  -ٔ

 أقفمله ابرتكاب الجلقوب واملعاصك والقتل وما شابه ذلك.
(: مع جع  مظ حط مض ) تطابق الجلي أتى بعجلاا يف ءوسف وال ـو -ٕ
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أال تاقػػادوا وال  ضػػعوا ل ػػاه, وأف تعبػػجلوه وحػػجله, واػػجلا    أمػػ  :ءوسػػف يف
فػػػال  فيػػػه, ولكػػة أ ثػػ  الاػػػاس صمللػػوف ذلػػكاػػو الػػجلءة القػػػيه الػػجلي ال  ػػوج 

ولكة أ ث  الااس ال ءعلموف أف الجلي أم تك بػه  ال ـو، ويف ءعلموف حقيقته.
  مظ حط مض، فجػاءت ) ق دوف سػواهاػو الػجلءة ايػ -أءلا ال سوؿ-
 مااسبة لمياؽ ا ءتن. ( مع جع
 (؟. َ آفَّةً  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٕٚٙر ه سلاؿ 

التوبػة  –سور ) البقػ ة  أرب  يف مخس م ات(  َ آفَّةً وردت )   / ٖٕٚٙا واب ر ه 
 أربعػة المله: )ا ملة ا قشافيةبمياؽ ا  ت بجله  قضبطلاو  سبأ ( – مواض  بالث
يف الكلمػػات الػػػ  وردت يف  اللػػوف الِػػ ( واق ػػػ  إىل  للاػػاس"  َ آفَّػػةً  " ليافػػ وا حػػـ 

 -:ا  ت
 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب ُّٱ -ٔ

 .ابللرة َّ جس مخ جخ مح جح  مجحج
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -ٕ

 مخ جخ محجح مج حج هتمث مت خت  حت جت
  مص خص حص مس خسحس  جس
 .اتلِبة َّ  جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض

 خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض حض ُّٱ -ٖ
 حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف
 .اتلِبة َّ  هل مل خل

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٗ
 .شبأ َّ  جت هب مب
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 (؟. يف اْلُكْف ِ  ) أءة وردت / ٖٕٛٙر ه سلاؿ 
 –يف المور )  ؿ  مػ اف  بالث م ات(  يف اْلُكْف ِ وردت )  / ٖٕٛٙا واب ر ه 

 -:التوبة ( –املافجلة 
 ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ -ٔ

 .عىران لآ َّ زث رث  يت ىت نتمت زت رت يب
 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ -ٕ

 مئ خئ حئجئ  يي ىي نيمي زي ري ٰى ين
 .املائدة َّ  حم.....هبمب خب حب  جب هئ

 جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 .اتلِبة َّ ّٰ.....ٰىٰر ٰذ يي ىي

  الضبط /
 مػػػة الكتػػػاب المػػػلاؿ ا ػػػزء الثػػػامب ؿ  مػػػ اف واملافػػػجلة يف  موضػػػعك ضػػػبطمت  -ٔ

(ٜٙٚ). 
 يل ىل مل خل)  الامػكءوبة موضعلا مشلور جػجلا لػجلى ويف الت -ٕ

  (........جمحم
 (؟. ِإَذا ِ يَل َلُكهُ  ) اضبط مواض  / ٜٖٕٙسلاؿ ر ه 

 –يف المػػػػور )التوبػػػػة  مػػػػ  ف(  ِإَذا ِ يػػػػَل َلُكػػػػهُ  وردت )/  ٜٖٕٙا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -:امادلة(

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
  نثمث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب
 .اتلِبة َّ  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
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 حنجن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك ٱُّٱ -ٕ
 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من خن

 .املجادمة َّ  هث مث هت مت هب مبهئ
  الضبط /

 هل ملوبعػػػػػػػػجلاا يف امادلػػػػػػػػة ) (  يب ىب نب مب بعػػػػػػػػجلاا يف التوبػػػػػػػػة ) -ٔ
  ا ػػػػجلة(  لػػػػى  ملمػػػػة )  التػػػػاء(  بػػػػل  مبمػػػػة )  اامػػػػزة(:  جم
 .ااجافك الرتتيىت

مػػػة  لمػػػة  ا ػػػيهة، وقػػػ بط بػػػالتو ابء  ( مػػػ  ىبمػػػة  لمػػػة )  البػػػاء ػػػجلا قػػػ بط  -ٕ
ربط ح ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ    ا جلة لى ادلة ج( م  جيه املػجم)

 .ح ؼ مة اسه المورة
 (؟. ءُػَعجلِّْبُكْه َ جَلااًب أَلِيًما ) املواض  ال  وردت فيلا بن / ٖٕٓٚر ه سلاؿ 

 –يف المػور ) التوبػة  فمػ  (  ءُػَعجلِّْبُكْه َ ػجَلااًب أَلِيًمػاوردت )  / ٖٕٓٚا واب ر ه 
 -:الفت  (

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ ني مي  زي ري ٰى ين ىننن

 منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ىن
 .امفتح َّ ٍّ ٌّ

  الضبط /
إف ال تافػػ وا أءلػػا امللماػػوف إىل  :يف التوبػػة يف ا ءتػػن فلػػو متقػػارب: يفملػػوا للمعػػح -ٔ

. ـ  خػ ءة ءافػ وف إذ ا اسػتُػْاف واه ءازِؿ    قوبته بكه, وأيت بقو  تاؿ  جلو 
سُتجْل وف  (  ة القتاؿ واه البجلو  ل للجلءة  لَّفوا مة ال  اب ) :ويف الفت 

إىل  تاؿ  ـو أص)اب أبس شجلءجل يف القتػاؿ, تقػاتلويه أو ءمػلموف مػة  ػا 
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القػػـو ءػػلتكه ا اػػة,   تػػاؿ, فػػ ف تطيعػػوا   فيمػػا د ػػا ه إليػػه ِمػػة  تػػاؿ اػػلالء
وإف تعصػوه  مػا فعلػػته حػن  لفػته  ػػة المػا مػ  رسػػوؿ   صػلى    ليػػه 

  وسله إىل "مكة", ءعجلبكه  جلااًب موجًعا.
يف  ػػػػجلـ قفػػػػور املػػػػلمان يف التوبػػػػة و لػػػػف ال ػػػػ اؼ  ػػػػة القتػػػػاؿ يف الفػػػػت   :إذف -ٕ

 وقتيجاه  جلاٌب أليه.
 (؟.  َُ هْ  َػْوًما َ يػْ  ) اضبط مواض  / ٖٕٔٚر ه سلاؿ 

ػػ َُ هْ وردت )  / ٖٕٔٚا ػػواب ر ػػه   –يف المػػور ) التوبػػة بػػالث مػػ ات  (  َػْوًمػػا َ يػْ
 -دمحم (: –اود 
 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ ني مي  زي ري ٰى ين ننىن
 ىق يف ىف يث  ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ -ٕ

ِد َّ ام  يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق َ. 
 مع  جع مظ حطمض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ٱُّٱ -ٖ

 مك لك خك  حك جكمق حق مف خف حفجف مغ جغ
 .حمىد َّ  جم هل مل خل حل جل

  الضبط /
 وقضػػػػبطلا(  ىثبيامػػػػا يف اػػػػود ) (   لك ) ودمحم ورد  بللػػػػا يف التوبػػػػة -ٔ

، مػػ  مالح ػػة أقػػه يف  ا ػػجلة اخػػتالؼ الوسػػط بػػن الطػػ فن املتشػػابن لػػى 
  ا ػػجلة لػػى بػػة و الت واو( وق بطلػػا مػػ   ام)  الػػواوسػػورة التوبػػة بػػز دة 

 .ه م  ح ؼ مة اسه المورةربط ح ؼ مة املوض  املتشاب
  ىث( ويف اػػود )  نن من زن رن  مم اميف التوبػػة )  -ٕ

 -( وقضبطلما  ما ءلك: اك يق ىق يف ىف يث
 لػى  ةبػو تمػة ال البػاءو التػاء مالػا مػ   البػاءو التػاء ( ق بط بن  اميف التوبة )  - أ
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، فتكػػوف  ربػػط حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة اسػػه المػػورة  ا ػػجلة
 ( يف سورة اود. ىث لمة ) 

 اخلػػاء(  بػػل اممػػة ) البػػاء:  ا ػػجلة الرتتيػػىت ااجػػافكءًضػػا ق بطلمػػا  لػػى أ - ب
(  "وءمتػػػػ  "التػػاء و  المػػنو  اليػػاءو  الػػواو( حبعػػا بعػػجل حػػ وؼ ) ىثمػػة )

 مة الكلمتن.
( بعػػػػػػػػػجل  لمػػػػػػػػػة يث)  يف اػػػػػػػػػود جػػػػػػػػػاءت بػػػػػػػػػز دة( يف التوبػػػػػػػػػة، و  من زن)  - ت

يف   الاػػػػوف( وز دة  يثز دة )  فاضػػػػبط(: يق ىق( وأتػػػػع ) ىث)
 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  سورة اود  لى ( يفيق ىق لمة ) 

رة اػػود طماحػػىت ( ومل تػػ د يف سػػورة التوبػػة: لقػػه يف سػػو  يث ػػاؿ تعػػاىل يف اػػود )  - ث
تجل ااه ابل ب تبارؾ وتعاىل، بياما ال ضمتاج ذلػك يف  أ س  اف ءة فاستجل ى

 التوبة ليه  ـو ملماوف ولاوزوا اجله امل حلة.
 فائدة /

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك  ػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل )
 زث رث يت ىت نت مت زت . و ػػػاؿ تعػػػاىل )ٖٛ( التوبػػػة .... ننىن من
 .ٚ٘( اود ..... اكلك يق ىق يف ىف يث  ىث نثمث

 .؟(يستخلف( بينما يف آية ىود قال )يستبدلية التوبة )آدلاذا قال يف 
اػػو تا)يػػة مجا ػػة مػػة  سػػتبجلاؿا  فَّ أاػػو  سػػتخالؼ او  سػػتبجلاؿا الفػػ ؽ بػػن  فَّ إ

تيػػاف اال لػػه وا إمػ  بقػػافله  لػى  يػػجل اييػاة دوف ورسػػوله وامػ    أالاػاس  صػػوا 
 خ ءة. بقـو 

فلمػا  ػاف ، خ ءةتياف ِبابدة للقـو الجلءة  صوا وا إاالؾ و إفلو  ستخالؼا ا مَّ أ
اال لػػه واػػو هتجلءػػجل إدوف  االسػػتبجلاؿلمػػلمان جػػاء بلفػػأ ءػػة التوبػػة ل اخلطػػاب يف 
 خك  حك)ولػػه تعػػاىل  ءة  مػػا يف  خػػ القيػػادة والػػ  دة واميػػق بقػػـو  بتا)يػػتله  ػػة
  .( يف سورة دمحمهل مل خل حل جل مك لك

الػػجلي  سػػتخالؼا و للكػػاف ءة وابلتػػايل جػػاء بلفػػأ ءػػة اػػود فلػػ ا اخلطػػاب يف مَّػػأ
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 .االؾ  ـو اودإصيايه و ف اه و ما او معلـو مة ءوحك بال له بمبىت  
( من) -( شما فعل واحجل ولكاله خمتلفػن ىف اال ػ اب يق( و)من) 

ع  ػػزـو القػػه معطػػوؼ  لػػى فعلػػى جػػواب الشػػ ط امػػزومن , و المػػه فعػػل مضػػار 
( فعل مضػارع يقأما ) -جزمه حجلؼ ح ؼ الاوف لقه مة الفعاؿ اخلممة 

م فػػػوع لقػػػه معطػػػوؼ  لػػػى م فػػػوع و المػػػة رفعػػػه ببػػػوت الاػػػوف لقػػػه مػػػة االفعػػػاؿ 
 ػة اخلممة . مل)و ة ) الفعاؿ اخلممة اى  ل فعل مضػارع اتصػل بػه واو ا ما

ألػػػف االباػػػن أو  ء املخاحبػػػة واػػػى ت فػػػ  بثبػػػوت الاػػػوف وتاصػػػىت ولػػػ  ءػػػجلؼ  وأ
( متصػػل بػػواو ا ما ػػة لػػجللك فلػػو مػػة الفعػػاؿ  تضػػ وفحػػ ؼ الاػػوف , والفعػػل ) 

 (. كد/ فاضل المام اف. ( اخلممة
 (؟. ًضاَ  ْ  – َ َ ًضا ) اضبط مواض  / ٕٖٕٚسلاؿ ر ه 

 مػػػػ ة واحػػػػجلةتػػػػن وردت  ػػػػل  لمػػػػة مػػػػة اػػػػاتن الكلم/  ٕٖٕٚا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -فقط:

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٔ
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .اتلِبة َّ  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 .الكُف َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

وبَّػػػا   جػػػلَّ جاللػػػه مجا ػػػة مػػػة : ومعاااػػػا الػػػ اء بفػػػت (  يه يف التوبػػػة ) -ٔ
وة )تبػوؾ( مبياًػػا أقػػه املاػافقن اسػػتأذقوا رسػوؿ     يف التخلػػف  ػة  ػػز 
 .لو  اف خ وجله إىل  ايمة   ءبة سللة املااؿ التبعوؾ

و  ضػػػػاا جلػػػػاه للكػػػػاف ءة، : ومعاااػػػػا الػػػػ اء بمػػػػكوف(  زئويف الكلػػػػف )  -ٕ
 وأب ز اا اه لا ءله سوء  ا بتله.



 ٕٖٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َ َفا اّللُّ  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٖٕٚر ه سلاؿ 
 – ؿ  مػػػ اف يف المػػػور )  أربػػػ  مػػ ات(  ا اّللُّ َ َفػػ وردت ) / ٖٖٕٚا ػػواب ر ػػػه 

 -التوبة (: - موضعافاملافجلة 
 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ٱُّٱ -ٔ

 .عىران آل َّ مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حتجت  هب
 هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ -ٕ

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
 .ئدةاملا َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جكمق  حق

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ -ٖ
 .املائدة َّ حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس حس  جس مخ

 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -ٗ
 .اتلِبة َّ مث زث

 (؟. الَّجِلءَة َصجَلُ وا )  ه م ة وردت / ٖٕٗٚر ه سلاؿ 
 -البقػ ة  يف المػور ) بػالث مػ ات(  الَّجِلءَة َصػجَلُ وا وردت ) / ٖٕٗٚا واب ر ه 

" اػػه  الَّػػجِلءَة َصػػجَلُ وا التػػافبن ": ) اب ملػػة ا قشػػافية وقضػػبطلا ( لعاكبػػوتا –التوبػػة 
 -:( بق ة و اكبوت

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
  مه جه ين ىن من خن حن جن
 ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٔ 

 َّ مث زث رث يت نتىت  مت زت رتيب ىب
 .ابللرة

 رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ٱُّٱ -ٕ
 .ِبةاتل َّ مث زث

 مج حج  مث هت مت ختحت جت هب مب خب ُّٱٱ -ٖ
 .امعٌكبِت َّمحجح

  الضبط /
 مج - زث رث) الكػػجلبوالعاكبػػوت أتػػع صػػفة  بعػػجلاا يف التوبػػة -ٔ

يف أمسػػاء المػػورتن فاجعللػػا  التػػاءو  الػػواوو البػػاء واشػػرت ع أحػػ ؼ ( جح
  المة لك.

ه ذ ػػ  صػػفات  جلءػػجلة يف قَّػػل(  زث رث يتبيامػػا يف البقػػ ة جػػاء بعػػجلاا )  -ٕ
 صف با  اف مة املتقن.ا ءة وخته أقه مة ات

 َلَكػاِذبُوفَ  ِإقػَُّلهْ  ءَػْعَلهُ  َواّللُّ  حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) / ٖٕ٘ٚر ه سلاؿ 
 (؟. َلَكاِذبُوفَ  ِإقػَُّلهْ  َءْشَلجلُ  َواّللُّ  -

 -املواض  اك: / ٖٕ٘ٚا واب ر ه 
  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٔ

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ
 .اتلِبة َّ  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 يه ىه مه جه  ينىن من خن حن جن يم ىم
 .اتلِبة َّ ٰذ  يي ىي مي خي حيجي

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ -ٖ



 ٖٗٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 .احلرش َّ رث  يت ىت نت مت زت رت

  الضبط /
يف القػػػػػػ  ف بػػػػػػجله  ةالوحيػػػػػػجلواػػػػػػك  ( يئ ىئ نئ مئ ) التوبػػػػػػة أوؿيف  -ٔ

ػػٌ  لَّ (: ) ٔٗالصػػي ة، والحػػأ ختػػاـ ا ءػػة )  ( تَػْعَلُمػػوفَ ُكػػْه ِإف ُ اػػُتْه َذِلُكػػْه َخيػْ
َ لَػَك الَّػجِلءَة َصػجَلُ وْا (: )ٖٗوختاـ ا ءػة ) ( وختػاـ اْلَكػاِذِبنَ  َوتَػْعلَػهَ َحػهنَّ ءَػتَػبَػػنَّ

(  َ لِػػيهٌ  – َوتَػْعلَػػهَ  - تَػْعَلُمػػوفَ ( فػػاربط )  اِبْلُمتَِّقػػنَ  َ لِػػيهٌ َواّلّلُ (: ) ٗٗا ءػػة )
 .رة ا جلة املوافقة واماو (  لى  نئم  ) 

يف ا ءػػػػة  الشػػػػلادة( الحػػػػأ  لمػػػػة  يي ىي مي خييف  ف التوبػػػػة )  -ٕ
َوُ ِل اْ َمُلوْا َفَميَػَ ى اّلّلُ َ َمَلُكػْه َوَرُسػوُلُه َواْلُمْلِماُػوَف َوَسػتُػَ دُّوَف ِإىَل (: ) ٘ٓٔ)

َلاَدةِ َ املِِ اْلَ ْيىِت  ا مػ  ( فا بطلػ{٘ٓٔ}التوبة/فَػيُػاَػبُِّئُكه مبَا ُ اُتْه تَػْعَمُلوَف  َوالشَّ
 . ا جلة املوافقة واماورة لى  (مي)

أءضػػا يف  الشػػلادة( الحػػأ  لمػػة  يي ىي مي خييف ايشػػ  أءضػػا )  -ٖ
ُ الَّػجِلي اَل إِلَػَه ِإالَّ ُاػَو َ ػاملُ اْلَ ْيػىِت (: )ٕٕا ءػة ) ػَلاَدةِ ُاػَو اّللَّ َُة  َوالشَّ ِْ ُاػَو الػػ َّ
 .واماورة  ا جلة املوافقة لى  ( ميفا بطلا م  )  ({ٕٕ}ايش /ال َِّحيُه 

 مالحظة / 
 يك ىك مك لك اك ٱُّٱٱ(: مي خي( مة سورة املاافقوف أتع ) ٔيف ا ءة )

فاقتبه  َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم اميل ىل مل
 اا.

اَل َءْمػَتْأِذُقَك الَّػجِلءَة ءُػْلِماُػوَف اِبّللِّ َواْليَػػْوـِ  ) اضػبط مواضػ  / ٖٕٙٚر ػه سػلاؿ 
َا َءْمَتْأِذُقَك الَّجِلء )( ا ِخ ِ  الَّػجِلءَة َءْمػَتْأِذقُوَقَك  () َة اَل ءُػْلِمُاوَف اِبّللِّ َواْليَػْوـِ ا ِخػ ِ ِإسمَّ

 ؟.( أُْولَِئَك الَّجِلءَة ءُػْلِمُاوَف اِبّللَِّ َوَرُسوِلهِ 
 -املواض  اك: / ٖٕٙٚا واب ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔ٘ 

  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ ام يل ىل مل يكىك

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ -ٕ
 .ِبةاتل َّ جئ يي ىي ني

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جهين ىن من
 مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .انلِر َّ زب رب يئ ىئ نئ

  الضبط /
( بيامػػا يف التوبػػة  ىييي مي خيموضػػ  الاػػور الوحيػػجل الػػجلي ورد بصػػي ة ) 

 (.يق ىق يف)
 مالحظة /

بعػػػػجلاا  لمػػػػة  مالػػػػا جػػػػاء مخػػػػس: ( سػػػػب  مػػػػ ات َواّلّلُ َ لِػػػػيهٌ يف سػػػػورة التوبػػػػة وردت ) 
بعػجلاا  لمػة  الوؿ( أتػع يف املوضػ  ٜٗٔيف قفس الصػف)ة ) موضعن( ويف َحِكيهٌ )
(: وُءضػبط  ػل موضػ  ابلتأمػل ملعػح  اِبل َّاِلِمنَ )  الثامب( وبعجلاا يف املوض  اِبْلُمتَِّقنَ )

مػله الػجلءة مل ءمػتأذقوا أف صمااػجلوا أبمػوااه وأقف الوىلا ءة ا ءة ال  وردت فيلا: يف 
يف الجلءة ابت ػوا الفتاػة فااسػبلا اخلتػاـ : الثامب(، بياما املوض   اِبْلُمتَِّقنَ فااسبلا  لمة ) 

 (. اِبل َّاِلِمنَ بكلمة ) 
 َمػػ َ  َفا ْػُعػػجُلواْ )  ( ا ْػُعػػجُلواْ َمػػَ  اْلَقاِ ػػجِلءةَ  ) مواضػػ اضػػبط  / ٖٕٚٚر ػػه سػػلاؿ 
 ؟.يف سورة التوبة ( اخْلَاِلِفنَ 

 -املواض  اك: / ٖٕٚٚا واب ر ه 
 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ مج حج مث هت



 ٖٙٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ -ٕ
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين
 .اتلِبة َّ خب حب

  الضبط /
 -:ضمجلث لبس بن ختاـ ا ءتن

 لمػػة وردت   (....مبَْقَعػػجِلِاْه ِخػػاَلَؼ َرُسػػوِؿ اّللِّ  اْلُمَخلَُّفػػوفَ فَػػ َِح ): (ٔٛءػػة )ا  يف -ٔ
 ا ػػػػػجلة املوافقػػػػػة (  لػػػػى  حب( واػػػػػجله ق بطلػػػػا مػػػػػ   لمػػػػػة ) اْلُمَخلَُّفػػػػوفَ )

(  حجو )  الثػػػامب( أتػػػع يف املوضػػػ  حب، وبػػػجلا قعلػػػه أف )وامػػػاورة
 .الوؿيف املوض  

فلػػػػه تتكػػػػ ر بػػػػل أتػػػػع  الثاقيػػػػة(  بللػػػػا يف ا ءػػػػة  حئمبػػػػا أقػػػػه وردت  لمػػػػة )  -ٕ
 .ىلالو ( يف ا ءة  حئ( فاجعللا  المة لك. ومل ت د ) حب)

 داؿ( مػػػػػ   مئ مػػػػػة  لمػػػػػة ) الػػػػػجلاؿ( قػػػػػ بط  مئ خئ)  الوىلبػػػػػجلأت ا ءػػػػػة  -ٖ
( يكمة )  الفاء( ق بط  ىل مل يك)  الثاقية(، وبجلأت ا ءة حج)

 . ا جلة املوافقة واماورة لى  (حب)  فاءم  
 ا ػجلة املوافقػة  لػى  (حب)  فاء( ابلفاء وق بطلا م   هئاملوض  الثامب )  -ٗ

( بػػجلوف  هت( فأتػػع )  متء  بللػػا ) ، بيامػػا املوضػػ  الوؿ جػػاوامػػاورة
 مث هت متأي ز دة وااػػػا الحػػػأ تتػػػاب  حػػػ ؼ القػػػاؼ يف الكلمػػػات ) 

 (. حج( واجعللا رابطا لك  لى  لمة ) حج
 / ٔمالحظة مهمة 

 خئيف الق  ف الك مي يف اجله ا ءة وجػاء  بللػا ) م ة واحجلة( ذُ  ت  حب لمة ) 
 ( فاقتبه   لبيىت.مئ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٚ 

 / ٕمالحظة 
اَػػةَ بػػػػػ ) ( ٜٗٔاقتلػػع الصػػف)ة )  َلَقػػػجلِ ( بػػػ ) ٜ٘ٔ( وبػػػجلأت الصػػف)ة ) ءَػبػْ ُػػوَقُكُه اْلِفتػْ

َاةَ   ( فاربطلما معا. ابْػتَػَ وُْا اْلِفتػْ
 (؟. َحهنَّ َجاء ) اضبط مواض  / ٖٕٛٚر ه سلاؿ 

 -(:ايجلءجل –التوبة يف المور ) م  ف(  َحهنَّ َجاء وردت ) / ٖٕٛٚا واب ر ه 
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ  جه ين ىن من
 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث ٱُّٱ -ٕ

 .احلديد َّ من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
  الضبط /

  ا ػجلة لػى قضػبطلا ومل ت د يف ايجلءػجل و (  حن جن )بز دة بعجلاا يف التوبة  -ٔ
 .الز دة للمورة الحوؿ

ربط   ا جلة لى  هبو مة الت اااءو  الواو( م  و  حن مة ) اااءو  الواو جلا ق بط و  -ٕ
 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورةح ؼ مة 

 (؟. َجاء ايَْقُّ  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٜٖٕٚر ه سلاؿ 
 –يف المػػػور ) التوبػػػة  بػػػالث مػػػ ات(  َجػػػاء اْيَػػػقُّ  وردت ) / ٜٖٕٚا ػػػواب ر ػػػه 

" للتػػافبن يف  سػػػ اء  َجػػػاء اْيَػػقُّ  ": ) اب ملػػة ا قشػػافية قضػػػبطلاو  ( سػػبأ -ا سػػ اء 
 -:( بأوس
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ  جه ين ىن من خن حن
 .اإلرساء َّ مي زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ُّٱ -ٕ
 .شبأ َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ



 ٖٛٔ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
رَّبِّ  َو ُػػػلالحػػػأ  بللػػػا ِبءػػػة بػػػجلأت أءًضػػػا بػػػػػ )  ابلػػػواو(  مم ) ا سػػػ اءيف   بللػػػا -ٔ

 . ا جلة املوافقة واماورة لى فاربطلما معا  ابلواو(  أَْدِخْلِا ُمجْلَخَل ِصجْلؽٍ 
 ( ِإف َضػػَلْلعُ   ُػػلْ ( الحػػأ بعػػجلاا ِبءػػة بػػجلأت أءًضػػا بػػػ )  خلبيامػػا  بللػػا يف سػػبأ )  -ٕ

 . ا جلة املوافقة واماورةفاربطلما معا  لى 
(: مم خم حم جم يل( وبعجلاا يف سبأ ) نن منبعجلاا يف ا س اء )  -ٖ

 .ااجافك ا جلة الرتتيىت (  لى  جم يلمة )  امليه(  بل  منمة )  الزاي
ربػػػط حػػػ ؼ مػػػة   ا ػػػجلة لػػػى أ بسػػػ ابء( مػػػ    جم يلمػػػة )  البػػػاءأءًضػػػا قػػػ بط  -ٗ

 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 مالحظة / 

( وردت م تن يف الق  ف الك مي  الشما يف سورة التوبة ويف قفس  َوُاْه َ ارُِاوفَ ) 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ:  ءة أوؿ(: الوىل ٜ٘ٔالصف)ة )
 مخ ٱُّٱ: ءة أخ والثاقية  َّ  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم
 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس

 .َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ

 (؟. َوِإفَّ َجَلاََّه َلُمِ)يَطٌة اِبْلَكاِف ِءةَ  ) اضبط مواض  / ٖٕٓٛر ه سلاؿ 
يف المػػور  مػػ  ف(  َوِإفَّ َجَلػػاََّه َلُمِ)يطَػػٌة اِبْلَكػػاِف ِءةَ  وردت ) / ٖٕٓٛا ػػواب ر ػػه 

 -(:العاكبوت –وبة الت)
 َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ -ٔ

  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ
 .٧٦ – ٤٢اتلِبة/  َّ يت..........مب زب

  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ُّٱ -ٕ
 .٧٧ – ٧٤امعٌكبِت/  َّ ّٰ.......ٰى ٰر ٰذ يي ىي



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٔ 

  الضبط /
 حيوبعػػػػجلاا يف العاكبػػػػوت ) (  نئىئ مئ زئ رئ بعػػػػجلاا يف التوبػػػػة )
 الرتتيػػػىت  ا ػػػجلة(  لػػػى  حيمػػة )  اليػػػاءل (  بػػػ رئمػػػة )  اامػػزة(:  مي خي
 .ااجافك

 (؟. ُ ل لَّة )  ه م ة وردت / ٖٕٔٛر ه سلاؿ 
 – موضعاف يف المور ) التوبة أرب  م ات(  ُ ل لَّة وردت ) / ٖٕٔٛا واب ر ه 

 -الفت  (: -الحزاب 
 ىك مك لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ مل  يك
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ -ٕ

 .اتلِبة َّ خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٖ

 .األخزاب َّ ين ىن
 جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٗ

 حم  جمهل مل خل حل جل مك لك خك حكجك مق  حق مف خف
 .امفتح َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جنمم خم

  الضبط /
 .الوحيجلواو (  نن من ) ابلفاء التوبة مة الثامباملوض   -ٔ
 سػػػػياؽالتوبػػػػة والفػػػػت  وردا يف   ف، بيامػػػػا صػػػػجلر  ءػػػػةالتوبػػػػة والحػػػػزاب وردا  أوؿ -ٕ

 .ا  ت
، خػ وجوبعػجلاا  خػ وجالتوبػة  بللػا   مب، و إصػابةوبعػجلاا  إصػابة بللا  التوبةأوؿ  -ٖ

، اتبػػاعوبعػػجلاا  اتبػػاع، و بللػػا يف الفػػت  فػػ اروبعػػجلاا  فػػ ارو بللػػا يف الحػػزاب 
 ويفملوا ا  ت جيجلا أحب .



 ٕٖٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. قَػتَػَ بَّ ُ  ) كلمةاضبط مواض  ال / ٕٖٕٛر ه سلاؿ 
 -(: الطور –يف المور ) التوبة  م  ف(  قَػتَػ َبَّ ُ  وردت ) / ٕٖٕٛا واب ر ه 

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ  يي ىي

 جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل ُّٱ -ٕ
 .٤٩ – ٤٦امطِر/  َّ  ٰه مه

  الضبط /
لقػه  مػا تالح ػوف وردت أوؿ ا ءػة  ( ىلءػجلؼ ) (  مئ التوبة ) جاءت  ءة

لقػػػه مل تػػػ د  ( ىلبيامػػػا  ءػػػة الطػػػور أتػػػع ذببػػػات )  ( فلػػػه تتكػػػ ر، مم ام يل ىل )
  بللا.

 فائدة /
: ال تات  وف باا إال شلادة أو  ف ًا بكه؟ ورمة قات   -أءلا الاهل- ل اه : يف التوبة

فاقػتلكه, فػاقت  وا إ   بكه أف ءصيبكه   بعقوبة ِمة  اجله  اجلة هتلككه أو أبءػجلءاا
 يف(، بيامػا ٰى ينولػجلا أتػع ) مػا   فا ػل بكػل ف ءػق ماػا ومػاكهمعكه مات ػ وف 

: اػػػو شػػػا   -أءلػػػا ال سػػػوؿ-أـ ءقػػػوؿ املشػػػ  وف لػػػك  (: حم جمأتػػػع )  الطػػػور
العػجلاب، قات   بػه قػزوؿ املػوت؟  ػل اػه: اقت ػ وا مػويت فػ مب معكػه مػة املات ػ ءة بكػه 

 (. جم( بعجل  لمة )  حمفأتع )  ،وسرتوف ملة تكوف العا بة

 (؟. َأف ُءِصيَبُكهُ  ) أءة وردت / ٖٖٕٛر ه سلاؿ 
 -(:اود –التوبة يف المور ) م  ف(  أَف ُءِصيَبُكهُ  وردت ) / ٖٖٕٛا واب ر ه 

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ  يي ىي

 ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
ِد َّ مي خي  حي جي يه ىه مهجه ين َ. 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٕٔ 

  الضبط /
 مم خموبعػجلاا يف اػود ) (  حئ جئ  يي ىي ني مي بعجلاا يف التوبػة ) -ٔ

(  خممػػػة )  املػػػيه(  بػػػل  ميمػػػة اسػػػه ا ػػػالؿ )  اامػػػزة(:  جن يم  ىم
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك لى 

( يف  حم)  سػا اة، و مضػمومةمالا  امليه( يف التوبة  زيإقتبه اىل أف )  -ٕ
 سورة اود.

 (؟. َ ْ ًاا وْ أَ َحْوً ا  - َحْوً ا وََ ْ ًاا ) مواض  اضبط / ٖٕٗٛر ه سلاؿ 
 -املواض   ما ءلك: / ٖٕٗٛا واب ر ه 

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ -ٔ
 .عىران آل َّ  خك حك جك

  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب  ُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ جخ مح

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

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس ٱُّٱ -ٗ
 .فصنت َّ  خف حف جف

  الضبط /
يف اسػػػه  العػػػنو الػػػ اء والحػػػأ اشػػػرتاؾ حػػػ يف  (  ىئ نئ ) يف  ؿ  مػػ اف وال  ػػػجل

(  جغ مع جعجل (، بيامػػػػػػا يف التوبػػػػػػة وفصػػػػػػلع )   ػػػػػػال –اف   مػػػػػػ المػػػػػورتن )  ؿ 
( فاجعللا  المة لك  عفصل –وبة تيف اسه المورتن ) ال التاءوالحأ اشرتاؾ ح ؼ 

  ؿ  مػ اف َحْوً ا وََ ْ ًاػا(، وأتع ابلتااوب: أي )  َ ْ ًاا وْ أَ ْوً ا حَ  - َحْوً ا وََ ْ ًااملواض  ) 
( وءمػػىت ت تيػػىت  فصػػلع َ ْ ًاػػا وْ أَ َحْوً ػػا  - ال  ػػجل َحْوً ػػا وََ ْ ًاػػا - التوبػػة َ ْ ًاػػا وْ أَ َحْوً ػػا  -

 المور يف الق  ف.



 ٕٕٖ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. ُ اُتهْ  قَُّكهْ إِ  - ُ اُتهْ  أَقَُّكهْ  ) اضبط مواض  / ٖٕ٘ٛر ه سلاؿ 
 -يف الق  ف الك مي: م تن ل صي ة مالا وردت  / ٖٕ٘ٛا واب ر ه 

 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن خن
 زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي
  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ
 اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت نت
 .ابللرة َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مكلك

  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب  ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ جخ مح

 .املؤوٌِن َّ حب جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱ -ٖ
 .الصافات َّ  خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱ -ٗ

  الضبط /
 - امللماػوف ُ اػُتهْ  أَقَُّكػهْ  - التوبػة ُ اػُتهْ  قَُّكهْ إِ  - البقػ ة ُ اُتهْ  أَقَُّكهْ أءضا وردت ابلتااوب )  -ٔ

لماػوف (، ووردت يف المور ) البق ة امل مفتوحة بمزة(، أي  الصافات ُ اُتهْ  قَُّكهْ إِ 
 الصافات (. –يف ) التوبة  مكمورة بمزة

(   ءػػىت  جي مػػة ) الفػػاء( حػػ ؼ  جي  يهبعػػجلاا يف البقػػ ة )  -ٕ
 . ا جلة التقارب يف رسه اي وؼ ة  لى قالب  اؼيف ال سه مة 

بػػػة، و التواو ( مػػػ   جحمػػػة ) الػػػواو ( قػػػ بط  مح  جحبعػػػجلاا يف التوبػػػة )  -ٖ
مػة  الاػوفو املػيه مالػا مػ   لاوفاو امليه ( ق بط  جبوبعجلاا يف امللماوف ) 

( يهمػػة ) التػػاء( قػ بط  حي جي يهوف، وبعػػجلاا يف الصػػافات ) ماػاملل 
ربط حػ ؼ مػة املوضػ  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة   ا جلة لى  تالصافا ء م  

 .اسه المورة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٕٖ 

 (؟.  َػْوًما َفاِسِقنَ  ) اضبط مواض  / ٖٕٙٛر ه سلاؿ 
 –يف المػور ) التوبػة  مخػس مػ ات (  َػْوًمػا َفاِسػِقنَ  وردت ) / ٖٕٙٛا واب ر ه 

 -(: الجلار ت -الزخ ؼ  –القص   –الامل 
  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب  ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ جخ مح
 حم جمهل مل خل حل جل مك لكخك حك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ -ٕ

 .انلىل َّ حن  جن مم خم
 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ -ٖ

 خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئ حئجئ
 .املصص َّ هت مت

 .الزخرف َّ جئ يي ىي ني مي زيري  ٰى ين ٱُّٱ -ٗ
 .اذلاريات َّ جف مغ  جغ مع جع مظحط مض خض حض ٱُّٱ -٘

  الضبط /
 جلا أوؿ موض  واو يف سػورة التوبػة (  ني مي ) يف  ل املواض  جاء  بللا -ٔ

 (.مج حج)
يف التوبػػة سػػياؽ ا  ت يف املاػػافقن وأف   لػػة ءقبػػل مػػاله قفقػػاهته، ويف الامػػػل  -ٕ

موسػػػػى  ليػػػػه ( سػػػػياؽ ا  ت يف  صػػػػة وشمػػػػا سػػػػور ف متتاليتػػػػافوالقصػػػػ  )
المالـ وف  وف ) يف إدخاؿ اليػجل يف ا يػىت ( ويل و فػة معلػا اف شػاء   يف 
موضػػػػػعلا، ويف الزخػػػػػ ؼ يف  صػػػػػة ف  ػػػػػوف واػػػػػو طماحػػػػػىت  ومػػػػػه، وأخػػػػػاا يف 

 الجلار ت يف  صة  ـو قوح  ليه المالـ.

 اِبّللِّ  َ َفػػػػػُ واْ  - َ ُسػػػػوِلهِ بِ وَ  اِبّللِّ  َ َفػػػػُ واْ  اضػػػػبط مواضػػػػػ  ) / ٖٕٚٛسػػػػلاؿ ر ػػػػه 
 ؟.يف سورة التوبة ( َوَرُسوِلهِ 

 -املواض  اك: / ٖٕٚٛا واب ر ه 



 ٕٖٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٔ
 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض

 .اتلِبة َّ  حق مف
 جه ينىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ

 .اتلِبة َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه مه
 حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ -ٖ

 .اتلِبة َّ خص  حص مس خس
  ط /الضب
يف القػػ  ف واب ػػػك  الوحيػػػجلواػػو  البػػػاءذببػػات  ( خض حض ) الوؿاملوضػػ   -ٔ

 (.حس جساملواض  )
( خضموضػػ  فأتػػع فيلػػػا ذببػػات البػػػاء ) أوؿ( فقػػػط يف  خصجػػاء  بللػػا )  -ٕ

 الخ ءة. املوضعن( مل ت د يف  خصفجعللا  المة لك، لقه ) 

فيلػػػا جلاف وردا لػػػ( وشمػػػا ال  حص - ٰذبػػػػػ )  الثالػػػرو الثػػػامب خػػػته املوضػػػعن  -ٖ
( فاجعللا  خض حض (، يف حن أقه مل ت د يف موض  )حس جس)

(، جاء ختاملا يف ا لة ٕٓٓلك، وشما وردا أءًضا يف قفس الصف)ة ) المة 
مة  الالمات(: ق بط   حص مس ) الثامب( ويف ٰذ يي ىي مي خي)
) أ صػػػجل بػػػه املوضػػػ  الوؿ ( وبػػػه  ؿأو الـ ( مػػػ  ٰذ يي ىي مي خي)

 (.  حص مسوخمتص  ) ـ الورد بال أي  الثامبتعله أف املوض  
 (؟. ُ َماىَل  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٕٛٛر ه سلاؿ 

 (التوبػػػة  –الامػػػاء يف المػػػور )  مػػػ  ف(  ُ َمػػػاىَل  وردت ) / ٖٕٛٛا ػػػواب ر ػػػه 
 -:يف املاافقن املوضعنسياؽ ا  ت يف 

 نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -ٔ
 .امنصاء َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٕ
 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض

 .اتلِبة َّ  حق مف
  / فوائد

إفَّ ح ءقػػة اػػلالء املاػػافقن خماد ػػة   تعػػاىل, مبػػا ء ل وقػػه مػػة : معاااػػا يف الامػػاء -ٔ
ا ظمػػػػاف ومػػػػا ءبطاوقػػػػه مػػػػة الكفػػػػ ,  اِّػػػػا أقػػػػه طمفػػػػى  لػػػػى  , وايػػػػاؿ أف   

الصالة,  ػاموا  خاد له و ازءله مبثل  ملله, وإذا  اـ الالء املاافقوف لداء
إليلػا يف فتػػور, ءقصػػجلوف بصػػالهته الػػ  ء والمػػمعة, وال ءػػجل  وف   تعػػاىل إال 

 (. التفما امليم )  ذ  ًا  ليال.
وسػبىت  ػػجلـ  َبػوؿ قفقػاهته أيػه أضػػم وا الكفػ  ابهلل  ػز وجػػل : ومعاااػا يف التوبػة -ٕ

متثػػا لوف, وال ءافقػػوف وتكػػجلءىت رسػػوله دمحم  , وال أيتػػوف الصػػالة إال واػػه 
المػػواؿ إال واػػه  ػػاراوف, فلػػه ال ء جػػوف بػػواب اػػجله الفػػ اف , وال طمشػػوف 

 (. التفما امليم  لى ت  لا  قااًب بمبىت  ف اه. ) 
 (؟. اَل ءُاِفُقوفَ وَ  ) اضبط مواض  / ٜٖٕٛر ه سلاؿ 

 -:التوبةيف  الشما  م  ف(  اَل ءُاِفُقوفَ وَ  وردت ) / ٜٖٕٛا واب ر ه 
 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ -ٔ

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض
 .اتلِبة َّ  حق مف

 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ جض مص  خص حص مس خس حس

  الضبط /
 هت مت)  الثامبوبعجلاا يف (  مف خف حف ) الوؿاملوض  بعجلاا يف 

 مث هت مت مػػة ) الاػػوف(  بػػل مف خف حفمػػة ) اامػػزة(:  حج مث



 ٕٖٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  حج
 ؟.مة سورة التوبة ( ٘ٛ - ٘٘)  ا  تاضبط  / ٜٖٕٓر ه لاؿ س

 -ا  ت اك: / ٜٖٕٓا واب ر ه 
 من خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ

 .٘٘التوبة:  َّ  ىه مه جه ين ىن
 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص ٱُّٱ -ٕ

 .٘ٛالتوبة:  َّ جك مق حق مف
  الضبط /

 (.٘٘وض  الوؿ ا ءة )و بل  ل شكء اقتبلوا اىل أقه الز دات أتع يف امل أوال -ٔ
:  ا جلة الرتتيىت ااجافك لى  وقضبطلا الثامبيف  وابلواو الوؿيف املوض   ابلفاء -ٕ

(، وااا مل مص(  بل )مل خل) :إذف، ت تيىت اي وؼيف  الواو بل  الفاء
( ليا تتضمة معح ا زاء والفعل مل خل ) الوؿيف املوض   ابلفاء: فافجلة

 خس حس جس مخُّٱلش ط، واو  وله الجلي  بله ممتقبل ءتضمة معح ا
 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خصحص مس

أي إف ءكة ماله  َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ مع
املوض  ما ، أالواوااااا أحمة مو عا مة  الفاءذلك فما ذ   جزاؤاه، فكاف 

 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ: (مل مصفجاء  بللا )الثامب 
بلفأ املاضك ومبعااه  َّ خص  حص مس خس حس جس مخ جخ محجح

 أحمة. الواومة معح الش ط وال ءق  مة امليع فعل فكاف واملاضك ال ءتض

( لقػػػػػػه ملػػػػػػا أ ػػػػػػجلَّ الكػػػػػػالـ الوؿ  ال بػػػػػػز دة )املوضػػػػػػ  الوؿ يف  ( جم يل ) -ٖ
( يف املعطػوؼ. ومل  ال اب صماب بعجل الافك واو ال اءة فأ جلَّ معح الالك بتك ار )

 .املوض  الثامبيف  يفتِ 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٕٚ 

( قػػػػ بط   جغ مع جع مظ حط )الثػػػػامب ويف الوؿ ( يف  يم ىم مم خم ) -ٗ
 ا ػػجلة ( الػػ  وردت يف قفػػس ا ءػػة  لػػى  جم يل ) الـ( مػػ   يم ) الـ

مقػػجلرة واػػك الااصػػبة للفعػػل فصػػار  الثاقيػػة( يف ا ءػػة  مع ، وز دة )املوافقػة وامػػاورة
 ( يف ا ءة. ال ( و ) الباء الكالـ ااااا ز دة  ز دة )

 جف مغ  جغ مع جع مظ حط ( ) من خن حن جن  يم ىم مم خم ) -٘

 هب  مب  ُّٱٱ: يف سياؽ اي ص  لى املاؿ(  من خن حن (: ) حف

 َّ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
يف سياؽ ا لاد، والجلاخل ( من جف، )البقاء ٱواي ء   لى املاؿ ح ء   لى

 .املاافقنوالثاقية يف  اليلود، و يل ا ءة الوىل يف للجلاد م اة أف ءفقجل حياته
 مالحظة /

 أخ واو أءضا يف سورة التوبة يف   لر موض ( يف  َوُاْه َ اِفُ وفَ وردت ) 
 مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ(:ٕ٘ٔمة المورة ا ءة ) صف)ة

َوُاْه  وبجلا تكوف )  َّ نت مت زت رت يب ىب  نب
 .يف الق  ف الك مي  للا يف التوبة بالث م ات(  جل وردت  َ اِفُ وفَ 

 (؟. أَْمَواُاُْه َواَل أَْواَلُدُاه اضبط مواض  ) / ٜٖٕٔسلاؿ ر ه 
 يف المػػور ) أربػ  مػ ات(  َأْمػَواُاُْه َواَل َأْواَلُدُاػه وردت )/  ٜٖٕٔا ػواب ر ػه 

 -(: امادلة –التوبة   - موضعاف ؿ  م اف 
 حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ

 .عىران آل َّ مه جه ين ىن من
 حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ

 .عىران آل َّ  جي يه ىه مه جهين ىن من



 ٕٖٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٖ
 .اتلِبة َّ  ىه مه جه ين ىن من

 مس خس حسجس مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ -ٗ
 .املجادمة َّ خص حص

  الضبط /
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ) يف  ل املواض  أتع بجله الصي ة -ٔ

 وقضػبطلا ( جمحم يل ىل مل خل جلا موضػ  التوبػة أتػع )  ( حنخن
 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى 

( أتػػػػػػى بعػػػػػػجلاا  حن جن يم  ىم مم خم حم جم يليف الصػػػػػػي ة )  -ٕ
 ين ىن من مػػػػػػػػػػػ اف )  أوؿ(  ػػػػػػػػػػػجلا حص مس خس حسجس مخ جخ)

 . ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة لى  وقضبطلا ( جه
(  ىل مل خلوبػػػػػػػجلأت ا ءتػػػػػػػن )  ابلػػػػػػػواو مػػػػػػػ اف  موضػػػػػػػعك( يف من) -ٖ

( فأتػع فيلػا  ىل مل خلتػ د )  فاجعللا  المة لك، بياما يف امادلة مل
 .واو( بال جخ)
اُكهْ  َوَما ُاه ) اضبط مواض  / ٕٜٖٕر ه سلاؿ  اُكهْ  هَما اُ  - مِّ  (؟. مِّ

 -املواض  اك: / ٕٜٖٕا واب ر ه 
 .اتلِبة َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ -ٔ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -ٕ

 .املجادمة َّ مم ام يل  ىل
  الضبط /
ربػط   ا ػجلة لػى   بػةو التواو مالػا مػ  الػواو وق بط  ( يي ىي مي ) يف التوبة ابلواو

، وبضػػبط اػػجلا املوضػػ  ُءضػػبط اسػػه المػػورة حػػ ؼ مػػة املوضػػ  املتشػػابه مػػ  حػػ ؼ مػػة
 (. لك اك يق) واو الخ  يف سورة امادلة بال 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. يف الصَّجَلَ اتِ  )  ه م ة وردت / ٖٜٖٕر ه سلاؿ 
 -: الشما يف التوبة م  ف(  يف الصَّجَلَ اتِ  وردت ) / ٖٜٖٕا واب ر ه 

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ يث ىث نث

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

  الضبط /
( فاجعللػػا  المػػة ملوضػػعك مض -  نب) اللمػػز  املوضػػعنجػػاء  بللػػا يف  -ٔ

 (.يف الصَّجَلَ اتِ )
أي ومة املاافقن َمة ءعيبك يف  ممة الصػجل ات, فػ ف  :معاااا يف املوض  الوؿ -ٕ

لػػا سػػخطوا  ليػػك  اػػه قصػػيىت مالػػا رضػػوا وسػػكتوا, وإف مل ءصػػبله حػػأ ما
 .و ابوؾ

: وم  خبل املااف ن ال َءْمَله املتصجل وف مػة أذااػه  فػ ذا الثامباملوض  يف معاااا و  -ٖ
تصػػجلؽ ال ايػػاء ابملػػاؿ الكثػػا  ػػابواه واهتمػػواه ابلػػ  ء, وإذا تصػػجلؽ الفقػػ اء 
مبا يف حا تله استلزؤوا به, و الوا سخ ءة ماله: ماذا لجلي صػجل تله اػجله؟ 

 الء املاافقن, واه  جلاب ململ موج .سخ    مة ال 
 (؟. َحْمبُػَاا اّللُّ  ) اضبط مواض  / ٜٖٕٗر ه سلاؿ 

  -يف المػػػػور )  ؿ  مػػػػ اف  مػػػػ  ف(  َحْمػػػػبُػَاا اّللُّ  وردت ) / ٜٖٕٗا ػػػػواب ر ػػػػه 
 -(: التوبة
 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ٱُّٱ -ٔ

 .عىران آل َّ  هن من خن حن جن
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٕ

 .اتلِبة َّ ين ىن نن من زن رن  مم



 ٖٖٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
(  خنمػػة  لمػػة )  املػػيهو  العػػن( قػػ بط  من خنبعػػجلاا يف  ؿ  مػػ اف ) 

 التػاء( قػ بط  مم ام يل ىلمة  م اف، وبعجلاا يف التوبػة )  امليهو  العن م 
ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه   ا جلة لى وبة تمة ال التاء( م   ىلمة  لمة ) 

 .م  ح ؼ مة اسه المورة
َسػيُػْلتِيَاا اّلّلُ ِمػة َفْضػِلِه  ا ءتػن مػة سػورة التوبػة: )اضبط  / ٜٖٕ٘ه ر سلاؿ 
 (؟. َأْ َااُاُه اّلّلُ َوَرُسوُلُه ِمة َفْضِلهِ  ) ( َوَرُسوُلهُ 

 -املواض  اك: / ٜٖٕ٘ا واب ر ه 
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ ين ىن نن من زن رن  مم
 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ٱُّٱ -ٕ

 رب يئ نئىئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ
 نث مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب
 .اتلِبة َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث

  الضبط /
(  َسػػيُػْلتِيَاا اّلّلُ ِمػػة َفْضػػِلِه َوَرُسػػوُلهُ )  ضمػػجلث اللػػبس لػػجلى مع ػػه ايفػػأ مػػا بػػن

 -: ا جلة التأمل للمعح لى قضبطلما ( و َأْ َااُاُه اّلّلُ َوَرُسوُلُه ِمة َفْضِلهِ )
الفضػػل   لػػى لمػػايه حكاءػػة مػػة   فلػػه ء  بػػوا يف الوؿ املوضػػ  الكػػالـ يف -ٔ

 (.َسيُػْلتِيَاا اّلّلُ ِمة َفْضِلِه َوَرُسوُلهُ ) مة   لجلا جاء الفضل بعجل   مباش ة
صػػلى  مػػة    لػػيله و  ءعلػػه فضػػل ال سػػوؿ الثػػامب املوضػػ  الكػػالـ يفبيامػػا  -ٕ

 ان لػػػػجلا جػػػػاء الفضػػػػل بعػػػػجل   ورسػػػػوله لػػػػى املػػػػلم    ليػػػػه و لػػػػه وسػػػػلَّه
 (.َأْ َااُاُه اّلّلُ َوَرُسوُلُه ِمة َفْضِلهِ )
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 َربِّاَػػػػػا ِإىَل  ِإ َّ  ) ( َراِ بُػػػػػوفَ  اّللِّ  ِإىَل  ِإ َّ  اضػػػػػبط مواضػػػػػ  ) / ٜٖٕٙر ػػػػػه سػػػػػلاؿ 
 ؟.( َراِ ُبوفَ 

 -املواض  اك: / ٜٖٕٙا واب ر ه 
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ ين ىن نن من زن رن  مم
 .املنه َّ مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ  ٱُّٱ -ٕ

  الضبط /
اسػه ا ػالؿ  أربػ  مػ ات: أق ػ  إىل  ءػة التوبػة فقػجل ورد فيلػا وضبطلما بميط جػجلا

( فجػػػػاء  هئ(، بيامػػػػا يف  ءػػػػة القلػػػػه ورد  بللػػػػا )  ىن نن من زن( فااسػػػػبلا )  )
(   ا ػػالؿ ) ( مػ  اسػه   (: أي اسػه ا ػالؿ )  خت حت جت هباخلتػاـ مااسػبا ) 
 . ا جلة املوافقة واماورة( يف القله  لى  حت( م  )  هئيف التوبة، و ) 

 ءػػػػة  املمػػػت)قن للصػػػجل ات يف اضػػػبط ت تيػػػػىت أصػػػااؼ / ٜٖٕٚر ػػػه سػػػلاؿ 
 ؟.(ٓٙالصجل ات )

 -ا ءة اك: / ٜٖٕٚا واب ر ه 
 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱ
 حج مث هتمت خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ
 .٢٦اتلِبة/  َّ جح مج

  لضبط /ا
 ( واجله حف لا سلل ججلا. يي ىي ني مي)  -ٔ
مػػػػػػػػػػػػػػة  لمػػػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػػػاء ( أي: ؼ ؽ (: )  مئ خئ  حئ جئ)  -ٕ

 (. مئمة  لمة )  القاؼ( و جئ)
ؼ (، مت شػػ ح )  غ ؼ ؽ: ءعػػا احفػػأ ) ال ػػنءػػ ؼ  قضػػبطلا(  هئ)  -ٖ

 (. هئ( أي  لمة )  غ، وال ن ) ٕ( يف الفق ة  ؽ



 ٕٖٖ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

مػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػن (:  هب مب خب حب(: أي )  س س )بقػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػجلءاا  -ٗ
 (. هب مب(   )  خب حب: والوؿ حبعا ) يلنالمب

 (. س س غ ؼ ؽ(   )  يي ىي ني مي: ) إذف -٘
 ( اـر يف سبيل   وابػة المػبيلفمعم  و ) :ا ملة ا قشافيةأءًضا بجله  قضبطلاو  -ٙ

 -أي: :(فمعم )
 = للفق اء  ؼ
 = واملما ن  ـ
  العاملن  ليلا= و  ع
  لوبه املللفة= و  ـ
 .يف ال  اب=  ر       

 ـ = وال ارمن. ار 
 : واجله معلومة.يف سبيل   وابة المبيل

 فائدة /
،  لػى القا ػجلة ال البػة لبياف الحق فالحق للصػجل ات والرتتيىت يف اجله الصااؼ

، وإف  اقع الواو ه فالاه  لى ما دوقه يف املوضوع اجل فص)اء الع ب يف تقجلمي الا
؛ ا ن أحػق مػة  ػااه بػجله الصػجل اتمػال تفيجل الرتتيىت يف معطوفاهتػا ، فػالفق اء وامل

تلخػجل مػة أ ايػافله فػرتد   " ، بجلليل ايجلءر املتقجلـيه املقصودوف با أوال وابلجلاتل
ه اه الجلءة ءقومػوف  معلػا وحف لػا، و ػاؿ ؛ ليوءليله العاملوف  ليلا  "يف فق افله

بيػع املػاؿ : إيه أوؿ مة ءعطى  ملته مالػا إال إذا  ػاف اػه رواتػىت مػة بع  الفقلاء
اجػػة إلػػيله، ، وءلػػيله املللفػػة  لػػوبه  اػػجل ايى ويل المػػ  إ طػػاءاه  مػػالتله ماػػهأو رأ

،  ارضػػة ال  العػػاملن  لػػى الصػػجل ات ، فاياجػػة إلػػيلهواػػه ءعطػػوف مػػة ال اػػافه أءضػػا
االجتما يػػػػة الكماليػػػػػة ال وءلػػػػيله مصػػػػل)ة فػػػػك ال  ػػػػػاب والعتػػػػق واػػػػك املصػػػػػاحل مػػػػة 

تشػتجل اياجػة إليلػا  ، وال ءضػي  مصػل)ة اق معوزا  الفقاف يفخااا ال ء  ، ف الض ورءة
ممػػا جلة ، فلػػو دوف مػػا جلة ال ػػاـر  لػى اخلػػ وج مػػة   مػػه، وءليلػػا م تػأليف القلػػوب
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، فلػك مػة ة العامػة املعػ   الػا بمػبيل  ، وءلػيله املصػل)ال  يق  لى اخلػ وج مػة ر ػه
، وأمػا ي تكثػ  اياجػة إليػهدمػا  بللػا الػجل بيل العاـ الجلي ءػ اد بػه مػا وراء ذلػك اخلػاص 

  . ابػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػبيل فلػػػػػػػػػػػػو دوف مجيػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػا  بلػػػػػػػػػػػػػه لاػػػػػػػػػػػػػجلرة وجػػػػػػػػػػػػوده
الػػ  اشػتقع مالػػا ألقػػابه  ولػوال إرادة الرتتيػػىت لػجل   املمػػت)قوف مػة الفػػ اد أبوصػافله

( فػة  لػوبه وال ػارموف وابػة المػبيلواه الفق اء واملما ن والعاملوف  ليلا واملللقمقا )
  . ال  أدخل  ليلا " يف " واك ال  اب وسبيل    ذ  ت بعجلاه املصاحل 

 (؟. ءُػْلُذوفَ  )  ه م ة وردت / ٜٖٕٛر ه سلاؿ 
 موضػػعافالتوبػػة  يف المػػور ) أربػػ  مػػ ات(  ءػُػػْلُذوفَ  وردت ) / ٜٖٕٛا ػػواب ر ػػه 
 -(: يف  ءتن متتاليتن موضعافالحزاب   -يف قفس ا ءة

 خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -ٔ
 خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مض
 .اتلِبة َّ  خك حك جك مق حق مف

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ٱُّٱ -ٕ
 .األخزاب َّ يق ىق

 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ٱُّٱ -ٖ
 .األخزاب َّ  من زن رن

 فائدة /
ومػة املاػافقن  ػـو ءػلذوف رسػوؿ     ابلكػالـ, وءقولػوف: إقػه يف التوبة معاااػا: 

: إف حممػػجًلا اػػو أذف تمػػتم  -أءلػػا الاػػهل-ل اػػه ءمػػتم  لكػػل مػػا ءقػػاؿ لػػه فيصػػجل ه,  ػػ
ػػة ملػػة اتبعػػه وااتػػجلى  لكػػل خػػا, ءػػلمة ابهلل وءصػػجلؽ املػػلمان فيمػػا طم وقػػه, واػػو ِر
بجلاه. والجلءة ءلذوف رسوؿ   حممجًلا   أبي قوع مة أقواع ا ءجلاء, اه  جلاب مػلمل 

 موج .
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َِْ  ) اضبط مواض  / ٜٜٖٕر ه سلاؿ   (؟. ٌة لِّلَّجِلءةَ َوَر
َػػػػٌة ّلِلَّػػػػجِلءةَ  وردت ) / ٜٜٖٕا ػػػػواب ر ػػػػه  ِْ  - ال ػػػػ اؼيف المػػػػور )  مػػػػ  ف(  َوَر

 -التوبة (:
 مث هت مت خت حت  جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -ٔ

 .األعراف َّ جح مج حج
 خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  مح  ٱُّٱ -ٕ

 خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض
 .اتلِبة َّ  خك حك جك مق حق مف

  الضبط /
اؼ، وبعػجلاا   ال ػراء مػ  الػ اءات ( قػ بط  مج حج مث) بعجلاا يف ال ػ اؼ 

  ا ػػجلةبػػة  لػػى و الت واو(  مػػ   جغمػػة )  الػػواو( قػػ بط  مغ جغيف التوبػػة ) 
 . ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 مالحظة /
 ٕٙ،  ٔٙءتن ضبط ا (: ٜٚٔ( وبجلاءة الصف)ة )ٜٙٔلضبط ياءة الصف)ة )

 مض خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱ
 مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ حط
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك جك
بعجل إءجلافله الاىب بقواه أقه أذف وملا رأوا  ضبة امللمان  َّ خن حن جن

 .ه حهن ال ءُفتض  أم اه وأم اه مفضوح مكشوؼاطملفوف اه لُاضو 

والػػجلي جػػاء بعػػجلاا يف  ( اِبّللِّ َلُكػػهْ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٕٓٓٗسػػلاؿ ر ػػه 
 ؟.ة التوبةسور 

 -: الشما يف المور التوبة م  ف(  اِبّللِّ َلُكهْ  وردت )/  ٕٓٓٗا واب ر ه 
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 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ خن حن جن

 نبمب  زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة َّ زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب ىب

  الضبط /
 ا ػػػزء( واػػػجله مت ضػػػبطلا يف  ِّ)  الثػػػامب( ويف  خل)  الوؿ بللػػػا يف  -ٔ

 (.ٖٗٔٔالملاؿ ) ثالرال
م   الواومالا و الالـ ( ق بط  يل)  الوؿ( يف املوض   ىل ملبعجل )  -ٕ

 مئ زئ ) الثػػامب(، وبعػػجلاا يف  أ صػجل بػػه املوضػػ  الوؿ)  وؿأواو و الـ 
) أ صػجل بػه املوضػ  ػك قػ  قػوف( مػ   مئمة  لمة )  الاوفق بط  ( نئ
 .(ٔٔ، واملوض  الثامب ورد يف أوؿ صف)ة مة ا زء )( الثامب
 (؟. ءَػْعَلُمواْ  ملَْ وَ أَ  - ءَػْعَلُمواْ  أملَْ  اضبط مواض  ) / ٕٔٓٗسلاؿ ر ه 
 -املواض   ما ءلك:/  ٕٔٓٗا واب ر ه 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي

 َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ -ٕ
 .اتلِبة

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب ٱُّٱ -ٖ
 .اتلِبة َّ مخ جخ مح جح مج

 ين ىن نن من زنرن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٗ
 .الزمر َّ  زي ري ٰى

  الضبط /
( ىك مك للػػػا يف سػػػورة التوبػػػة، و )  مػػػ ات بػػػالث( فػػػوردت   جخ محأمػػػا )  -ٔ



 ٖٖٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ا ػجلة لػى  وقضػبطلافقط يف الق  ف يف سورة الزم   واحجلة م ةوردت  ابلواو
 .الوحيجلة اب ءة العااءة

(، والحأ  ينوبة ) (  جلا أوؿ الت مل يكالصل أف ء د بعجلاا يف  ل املواض  )  -ٕ
(  جخ مح( بعػػجل ) مل يك( مػػة التوبػػة وردت )  الثػػامب والثالػػراملوضػػعن ) 

 ( فاجعللا  المة لك. خص حصوالحأ يف قفس ا  ت أيا تك رت ) 
( أي ءعػػػادي   ورسػػػوله واػػػجله  يه ىه مه جه  ين)  الوؿيف املوضػػػ   -ٖ

ُلُه الَّػجِلءَة ءػُػْلُذوَف اا ءة  سػبع سػياؽ ا  ت  بللػا ) ( واملاػافقوف ...لاَّػهلَّ َوِمػاػْ
 اجلا دءجليه معاداة أال ا ظماف.

ُله مَّػْة ( وسبقلا )  مس خس حس جس مخ  جخ مح)  الثامباملوض   -ٗ َوِماػْ
َ ةَّ َولََاُكوَقةَّ ِمَة الصَّايِِنَ  ( وبعجلاا خبلوا  َ اَاجَل اّلّلَ لَِئْة  َ َ  ِمة َفْضِلِه لََاصَّجلَّ

 ه.قفا ا و  تعاىل ءعله س اه وذمواا
( سػػػػػػػػػػػبقلا  مت خت حت جت هب مب خب  حب جب) الثالػػػػػػػػػػريف املوضػػػػػػػػػػ   -٘

( فأتػع بعػجلاا مبػا ءااسػىت َ َمى اّلّلُ أَف ءَػُتوَب َ َلْيِلْه ِإفَّ اّلّلَ َ ُفوٌر رَِّحيهٌ )...
 (. مت خت حت جت هبسياؽ اال ت ) 

 ويف الزم  بمط ال زؽ جاء بعجلاا فاقتبه   لبيىت. -ٙ
 (؟. َلُه َ َر َجَلاَّهَ  فَّ  ِ فَ  - فََأفَّ  اضبط مواض  ) / ٕٕٓٗسلاؿ ر ه 
 -املواض  اك:/  ٕٕٓٗا واب ر ه 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي

 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ ٱُّٱ -ٕ
 .اجلي َّ جخ مح جح

  الضبط /
ق بطلػػا مػػ   مفتوحػػة التػػاءوبػػة ت(: ال مي خي حي جي)  مفتوحػػة اامػػزةالتوبػػة يف 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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مػػػة  ا ػػػيه: قػػػ بط  مػػػ ة مكمػػػورة بمػػػزة(  متويف ا ػػػة )  ،املفتوحػػػة(  جي)  شمػػػزة
 (. مت)  شمزة  م ةػِة م   جالػ

 (؟. ضَمْجَلرُ  )  ه م ة وردت / ٖٕٓٗر ه سلاؿ 
 -(: الزم  –التوبة يف المور )  م  ف(  ضَمْجَلرُ  وردت ) / ٖٕٓٗا واب ر ه 

 زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ مت زت رت يب ىب نب  مب

 حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ -ٕ
 .الزمر َّ جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق

  الضبط /
بة، وبعجلاا يف الزم   و التواو مالا م  الواو ( ق بط  ُّبعجلاا يف التوبة )  -ٔ

ربػػط حػ ؼ مػػة   ا ػجلة لػى   الزمػػراء مالػا مػ  الػػ اء ( قػ بط  جغ لمػة ) 
 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

وبػػػػػة  ػػػػػػة املاػػػػػافقن فطبيعػػػػػػك أف يفت بعػػػػػجلاا  لمػػػػػػة حبعػػػػػا سػػػػػػياؽ ا  ت يف الت -ٕ
( أي طمػػاؼ  ػػجلاب الخػػ ة فلػػو  جغ  مع(، ويف الزمػػ  ) ُّ)

   اقع ا ء الليل ساججلا و افما.
 (؟. َولَِئة َسأَْلتَػُلهْ  ) اضبط مواض  / ٕٗٓٗر ه سلاؿ 

 –يف المػػور ) التوبػػة  سػػب  مػػ ات(  َولَػػِئة َسػػأَْلتَػُلهْ  وردت ) / ٕٗٓٗا ػػواب ر ػػه 
 -(: موضعافالزخ ؼ  –الزم   –لقماف  – موضعافكبوت العا
  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نت ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ لك اك يق ىق
 جح حجمج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱ -ٕ

 .امعٌكبِت َّ جخ مح
 جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ ُّٱ -ٖ



 ٖٖٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .امعٌكبِت َّ  خن حن جن مم خم حمجم هل مل خلحل
 خص حص مسخس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ -ٗ

 .ملىان َّ حض جض مص
  مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱٱُّ -٘

 مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 حط مض خضحض  جض مص خصحص مس خس حس جس

 .الزمر َّ جع مظ
 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ -ٙ

 .الزخرف َّ خس حس
 .الزخرف َّ مك لك خك جكحك مق  حق مف خف حف ٱُّٱ -ٚ

  الضبط /
العاكبػػػوت أوؿ (:  حئ جئ  يي ىيمواضػػػ  جػػػاء بعػػػجلاا )  أربػػػ  -ٔ

زخػ ؼ : ) ا ملػة ا قشػافيةه بػجل وقضػبطلاالزخ ؼ  أوؿولقماف والزم  و 
 (.لقماف  اكبوٌت للزم  

 قضػػطبلا( واػػجله  رث يتيف  ػػل املواضػػ   ػػجلا التوبػػة )  ( مئ خئ)  -ٕ
 مخ  جخالزخػػػػ ؼ )  أوؿ، و  ا ػػػػجلة العااءػػػػة اب ءػػػػة الوحيػػػػجلة لػػػػى 
ربػػط   ا ػػجلة ؼ  لػػى خػػالز  خػػاء( مػػ  مخمػػة ) اخلػػاءقػػ بط  ( جس

 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 .الزخ ؼ  فالعاكبوت و أوؿ (  لك خك)  -ٖ

 (؟. الَ تَػْعَتجِلُرواْ  )  ه م ة وردت / ٕ٘ٓٗسلاؿ ر ه 
 يف المػػور ) التوبػػة بػػالث مػػ ات(  اَل تَػْعتَػػجِلُرواْ  وردت )/  ٕ٘ٓٗا ػػواب ر ػػه 

 -(: أخ   ءة مة أوؿ صف)ةالت) مي  – موضعاف



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٜ 

 ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ مي زي ري ٰى  ين

 حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 مي خي حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن
 .اتلِبة َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي

 َّ  هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف  ٱُّٱ -ٖ
 .اتلدريه

  الضبط /
( وبعػػجلاا يف  يل ىل  مل يكمػػة سػػورة التوبػػة )  الوؿاملوضػػ  يف بعػػجلاا  -ٔ

(  لػى يممػة )  الػالـ(  بػل   يكمػة )  القاؼ(:  حن جن  يم)  الثامب
 .جافك ا جلة الرتتيىت اا

 (.ٔٔمة سورة التوبة يف بجلاءة الصف)ة مة ا زء ) الثامباملوض   -ٕ
 لػى  ميمػة الت)ػ   املػيهو  اليػاءمالا مػ   امليهو  الياء( ق بط  خكبعجلاا يف الت) مي )  -ٖ

  .ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة  ا جلة
 (؟. أِبَقػَُّلْه َ اقُواْ  اضبط مواض  ) / ٕٙٓٗر ه سلاؿ 

 –يف المػػور ) البقػػ ة  بػػالث مػػ ات(  أِبَقػَُّلػػْه َ ػػاقُواْ وردت )  / ٕٙٓٗواب ر ػػه ا ػػ
 -التوبة (: – ؿ  م اف 

 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ -ٔ
 خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ
 خص  حصمس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت
 مغ جغ مع جعمظ  حط مض خض حض جض مص
 جل مك لك خك حكجك مق حق  مف خف حف جف
 .ابللرة َّ  خل حل

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  ُّٱ -ٕ



 ٖٓٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ين ىن نن من زن  رن ممام يل ىل مل يك ىك
 .عىران آل َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي  زي ري ٰى

  ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٖ
 .اتلِبة َّ مي زي ري ٰى

  الضبط /
مػػػػة الكتػػػػاب المػػػػلاؿ  الوؿ ا ػػػزء) البقػػػػ ة و ؿ  مػػػػ اف ( يف  موضػػػػعك  ضػػػبط  -ٔ

 (. ين ىن نن(، وجاء بعجلاا يف املوضعن ) ٜ٘)
( واػػه الػػجلي  ػػاقوا ءمػػتلزؤوف ِب ت    زيلتوبػػة جػػاء بعػػجلاا ) بيامػػا يف ا -ٕ

 است ف    الع يه، فله   من فعال.
 (؟. َ اقُواْ ُ ْ ِِمنَ  ) اضبط مواض  / ٕٚٓٗر ه سلاؿ 

 –يف المػور ) التوبػة  بػالث مػ ات(  َ ػاقُوْا ُ ْػ ِِمنَ  وردت ) / ٕٚٓٗا واب ر ه 
 -(: الجلخاف -اود 
  ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ -ٔ

 .اتلِبة َّ مي زي ري ٰى
 جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص  ُّٱ -ٕ

 خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق مف خف حف
ِد َّ هل مل َ. 

 .ادلخان َّ  مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /
 الوسػػط( بيامػا املوضػػ   زي ريالػجلخاف ( أتػػع )  –) التوبػػة  الطػ فنيف 

اختالؼ الوسط   ا جلة لى  طهقضب( و  مل خل)  ابلواو)سورة اود( أتى 
 .بن الط فن املتشابن

 
 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 اْلُماَػػػاِفِقنَ )  ( اْلُماَػػػاِفُقوَف َواْلُمَااِفَقػػػاتُ  مواضػػػ  )اضػػػبط  / ٕٛٓٗر ػػػه سػػػلاؿ 
 ؟.( َواْلُمَااِفَقاتِ 

يف المػػور ) التوبػػة  مػػ  ف(  اْلُماَػػاِفُقوَف َواْلُمَااِفَقػػاتُ  وردت ) / ٕٛٓٗا ػػواب ر ػػه 
 -(: ايجلءجل –
  جب هئ مئ حئخئ جئ يي  ىي ني ُّٱٱ -ٔ

 مج حج مث  هتمت خت حت جتهب مب خب حب
 .اتلِبة َّ مح جح

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ -ٕ
  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 .احلديد َّ رث يت ىت

  الضبط /
 البػاء(:  ٍّ  ٌّ( وبعػجلاا يف ايجلءػجل )  حئ جئ ييبعجلاا يف التوبة )  -ٔ

 .ك ا جلة الرتتيىت ااجاف(  لى  ٍّ  ٌّمة )  الالـ(  بل  ييمة ) 
( م   ٌّمة ) الياء ة وق بط بالتو ابء ( م   ييمة  لمة ) الباء أءًضا ق بط  -ٕ

ربػػط حػ ؼ مػػة املوضػ  املتشػػابه مػ  حػػ ؼ مػة اسػػه   ا ػجلة لػػى جل ءػايجل  ء
   .المورة

 –الحػزاب  –يف المػور ) التوبػة  مػ ات بػالث( فػوردت  اْلُمَااِفِقَن َواْلُمَااِفَقػاتِ أما ) 
 -(:  ب الحزاب ءـو الفت : ) ا قشافيةوقضبطلا اب ملة الفت  ( 

 حض مصجض  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ُّٱ -ٔ
 .اتلِبة َّ  جف مغ جغ مع جعمظ حط مضخض

 حل  جل مك لك خك حك  جك مق حق ٱُّٱ -ٕ
 .األخزاب َّ  جن مم خم حم جم هلمل خل



 ٕٖٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىن نن  من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ -ٖ
 جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي نيمي زي ري ٰىين
 .امفتح َّ مب خب حب

  الضبط /
جلة بيامػػا يف ( واػػك الوحيػػ مص  خص حص مس خسبعػػجلاا يف التوبػػة )  -ٔ

( والحأ اشرتاؾ ح ؼ  زن رنالحزاب والفت  جاء بعجلاا ) 
 ( فاجعللا  المة لك.  الفت –زاب حيف اسه المورتن ) ال اياء

( بصي ة أحوؿ  مق حقسورة الحزاب أحوؿ مة سورة الفت  لجلا جاء  بللا )  -ٕ
 .هتا الز دة للمورة الحوؿو ا جل(  يلمة صي تلا  بل يف  ءة الفت  ) 

 مة المورة. أوؿ صف)ةمة المورة، و ءة الفت  يف  أخ   ءةالحزاب  ءة  -ٖ
 (؟. َقُمواْ اّللَّ  ) أءة وردت / ٜٕٓٗر ه سلاؿ 

 -(: ايش  –يف المور ) التوبة  م  ف(  َقُموْا اّللَّ  وردت ) / ٜٕٓٗا واب ر ه 
  جب هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني ُّٱ -ٔ

 مج حج مث  متهت خت حت جتهب مب خب حب
 .اتلِبة َّ مح جح

 .احلرش َّ مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

( أي بػػػػػز دة،  نئ مئ( بيامػػػػػا يف ايشػػػػػ  )  متبعػػػػػجلاا يف التوبػػػػػة ) 
 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  قضبطلاواجله الز دة ال  وردت يف سورة ايش  



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 - َ ػػػاقُوا)  (  ُػػػػوَّةً  َ ػػػاقُواْ َأَشػػػجلَّ ِمػػػاُكهْ  اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٕٓٔٗسػػػلاؿ ر ػػػه 
ُلهْ وََ اقُوا أَ  ُلهْ  ( )  ُػػوَّةً  َشجلَّ ِمػاػْ ُلْه َوَأَشػجلَّ  ( )  ُػػوَّةً  َ ػاقُوا ُاػْه َأَشػجلَّ ِمػاػْ  َ ػاقُوا َأْ ثَػػَ  ِمػاػْ

 ؟.(  ُػوَّةً  َأَشجلُّ ِماَّا ( )  ُػوَّةً 
 فقط يف سورة  م ة واحجلة(   ُػوَّةً  َ اقُوْا َأَشجلَّ ِماُكهْ  وردت ) / ٕٓٔٗا واب ر ه 

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ:(ٜٙا ءة )التوبة 

 ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن

 ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه

( واب ك املواض    حمأتع فيلا )  الوحيجلةواك  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ
ُلهْ  ما سيم   لياا أتع )   (. ِماػْ

ُلهْ  - َ اقُواأما )    -( فوردت  ما ءلك:  ُػوَّةً  وََ اقُوا َأَشجلَّ ِماػْ
  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت ُّٱ -ٔ

 من زنرن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك
 .الروم َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

 مه جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ٱُّٱ -ٕ
 هس مس هثمث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي
 .فاطر َّ  لك هش مش

  الضبط /
 للموضػػػػ  الػػػػز دة  ا ػػػػجلة لػػػى  قضػػػػبطلا( و  هن( ويف فػػػػاح  )  ىقيف الػػػ ـو )  -ٔ

 .املتأخ 
 واو( بػال  ىقأتػع ) ـ ( و ) الػ   واو: مبعح: المورة ال  يف امسلا العال ة  كمية -ٕ

 .ابلواو(  هن) فاح  ( أتع فيلا )  واووال  ليس يف امسلا 
ُلهْ وأما )   يف سورة  اف  ا ءة  م ة واحجلة( فوردت   ُػوَّةً  َ اقُوا ُاْه َأَشجلَّ ِماػْ

  يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىفيثُّٱ(:ٕٔ)



 ٖٗٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

  .ءة اب ءة الوحيجلة ا جلة العاا لى  وقضبطلا ، َّ هئ مئ خئ حئ

ُلْه َوَأَشجلَّ  ) وأما مة سورة  اف  ا ءة  املوض  الثامبفوردت يف (   ُػوَّةً  َ اقُوا َأْ ثَػَ  ِماػْ
 ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱٱ(:ٕٛ)

،  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
(: فاجعل  ىف( اختلفع  ما م  معاا يف ال لى  للا )  مكوالحأ بجلاءة ا ءة ) 

 ا جلة أءًضا  لى  وقضبطلا (، زي  ري ٰى ين ىن(  المة ملوض  ) مك)
 .العااءة اب ءة الوحيجلة

 يث ىث ٱُّٱ(: ٘ٔفقط يف سورة فصلع ا ءة ) م ة واحجلفوردت  (  ُػوَّةً  َأَشجلُّ ِماَّا )وأما

 من زن  رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف
 ا جلة العااءة اب ءة  لى  وقضبطلا َّ ىي  ني مي زي ٰىري ين ىن نن

( ٰىري ين ىن نن من زن  رن مم ام يل، وورد بعجلاا يف قفس ا ءة )ةالوحيجل
 فاقتبه  لبيىت.

 مك - مل خل سيكوف يل و فة أخ ى م  اجله ا  ت ال  فيلا الما ) مالحظة /
 إف شاء   تعاىل. ( ىك

 الصيغة اليت وردت فيها السورة
  ُػوَّةً  َ اقُوْا َأَشجلَّ ِماُكهْ  التوبة

ُلهْ َأَشجلَّ  َ اقُوا وفاح  ال ـو ويف فاح  بز دة   ُػوَّةً  ِماػْ
 ( وََ اقُوا ) الواو

ُلهْ  أوؿ  اف    ُػوَّةً  َ اقُوا ُاْه َأَشجلَّ ِماػْ
ُلْه َوَأَشجلَّ   ِف  اف    ُػوَّةً  َ اقُوا َأْ ثَػَ  ِماػْ
  ُػوَّةً  َأَشجلُّ ِماَّا فصلع



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗ٘ 

 (؟. َأْمَوااًل َوَأْواَلًدا ) اضبط مواض  / ٕٔٔٗر ه سلاؿ 
 -(:سبأ –التوبة يف المور ) م  ف(  أَْمَوااًل َوَأْواَلًدا وردت ) / ٕٔٔٗا واب ر ه 

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٔ
 يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن
 ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي
 .اتلِبة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .شبأ َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

وبػػػػػة يف الت الػػػػػواو(: بػػػػػز دة  مم( بيامػػػػػا يف سػػػػػبأ )  مم بللػػػػػا يف التوبػػػػػة ) 
ربط ح ؼ مة املوض  املتشػابه مػ  حػ ؼ مػة اسػه   ا جلة لى بة و التواو وق بطلا م  

(، ويف سػبأ  جم)  فت)ػةوق بطلػا مػ   مفتوحػة ال اء(  مم، واقتبه اىل أف ) المورة
  املوافقة  ا جلة(  بللا  لى  اممة )  الاوف ضمةوق بطلا م   مضمومةال اء ( مم)

 .واماورة
 مالحظة /

ال لػػػه اػػػو ، وختاع ابخلػػػالؽ ءضػػػبط البػػػجلء أبشػػػجل  ػػػوةد ا سػػػتموجػػػو (: ٜٙ)ءػػػة ا 
سػتمتعوا ء ػو له مػة الػجلقيا بقػوهته الػهن إقصيبله وح له مة الجلقيا، فالق وف ال ػاب ة 

 .وة تمتمت  ابلجلقيا أ ث  مة املاؿ، فبالق طااا   إ اهأ
 ؟.( قَػَبأُ  ِتُكهْ أيَْ  َأملَْ  ) ( قَػَبأُ  أَيْهتِِهْ  َأملَْ  مواض  )اضبط  / ٕٔٔٗر ه سلاؿ 

 -املواض   ما ءلك: / ٕٔٔٗا واب ر ه 
 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٔ

 ىث نث مث رثزث يت  ىت متنت زت رت
 .اتلِبة َّ اك يق ىق يف  ىف يث



 ٖٙٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ -ٕ
  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك
 جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 .إبراَيه َّ خب حب

 .اتلغابي َّرن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ -ٖ
  الضبط /

 ا ػجلة العااءػة  لػى  قضػبطلا( بن املواض  و  زئأتع )  الوحيجلةالتوبة يف  -ٔ
 ضػماف تتػاب  (، و  ىق، بياما يف إب اايه والت ػابة أتػع ) اب ءة الوحيجلة

 .أءة سورة التوبة ءضبط اجلا املوض  يف ال افىت
 ىئ نئيف سػػػػورة التوبػػػػة فجػػػػاء بعػػػػجلاا )  اباػػػػاء(  زئمبػػػػا أقػػػػه أتػػػػع )  -ٕ

(  يف ىف  يث)  ابلكػاؼبياما يف سورة إبػ اايه أتػع  (، يئ
 ا ػػػػػجلة املوافقػػػػػػة  لػػػػػػى  وقضػػػػػبطلما ابلكػػػػػاؼ( ىقلقػػػػػه أتػػػػػع فيلػػػػػػا )

 .واماورة
( ولكػػة يف التوبػة وليػػا  لك اك يق ىقبعػجلاا يف التوبػػة وإبػ اايه )  -ٖ

 زت رت يب  ىبالمػػػػػػػػورة الحػػػػػػػػوؿ جػػػػػػػػاء معلػػػػػػػػا ز دة ) 
فيلػا   اايهإبػ(، ومل ت د يف سورة إب اايه: واربطلا أف سورة  مت

يف ا ءػة  إبػ اايهفله ت د يف ا ءة، بياما التوبة فػورد فيلػا اسػه  إب اايهاسه 
 فاجعللا  المة لك فلة تلتبس  ليك.

 زن رن( بيامػػػػا يف إبػػػػ اايه )  رث يت  ىتيف التوبػػػػة )  -ٗ
( رن(  بل ا يه مة  لمػة )  ىتمة  لمة )  اامزة(:  من

( ورد فيلػػا   ىت ، وأءًضػػا الحػػأ  لمػػة ) ا ػػجلة الرتتيػػىت ااجػػافك لػػى 
ربػط   ا ػجلة لػى ) التػاء مشػجلدة فلػك حػ فن (   ءءةوالتوبة فيلا   ءءة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٚ 

 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
(  مػػا مػػ  معاػػا   ىك مك لك اكيف الت ػػابة اختلػػف الػػجلي جػػاء بعػػجلاا )  -٘

 يف سوريت التوبة وإب اايه فاقتبه   لبيىت.
 (؟. قُوٍح َوَ اٍد َوَ ُودَ   َػْوـُ  - َػْوـِ  ) أءة وردت / ٕٕٔٗر ه سلاؿ 

يف المور  أرب  م ات(  قُوٍح َوَ اٍد َوَ ُودَ   َػْوـُ  - َػْوـِ  وردت ) / ٕٕٔٗا واب ر ه 
 -(:  اف  -ايو  –إب اايه  –التوبة )
 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٔ

 ىث نث مث زثرث يت  ىت نتمت زت رت
 .اتلِبة َّ اك يق ىق يف  ىف يث

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ -ٕ
  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك
 جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 .إبراَيه َّ خب حب

 .احلج َّ ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ٱُّٱ -ٖ
 حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ٱُّٱ -ٗ

 .اغفر َّ  جك مق
  الضبط /

 التوبة وإب اايه يف الملاؿ المابق. موضعكمت ضبط  -ٔ
 العااءػػة  ا ػػجلة لػػى  قضػبطلاو  مكمػػورة مبػػيه(  ىقالوحيػجل يف سػػورة ايػػو أتػع )  -ٕ

 .مضمومة مبيه(  من، واب ك املواض  أتع ) الوحيجلةة ءاب 
( والحػػػػػػأ    ػػػػػػاف –اايه   ( وردت بعػػػػػػجلاا يف سػػػػػػوريت ) إبػػػػػػ مغ جغ مع)  -ٖ

 يف اسه المورتن. ال اءاشرتاؾ ح ؼ 
 ،  ربط ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة  ا جلة لى  -ٗ



 ٖٛٗ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 / ٔ مالحظة
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض ٱُّٱٱي ة:يف سورة ص وردت بجله الص

 ٩٤ - ٩٦ص/  َّ خك حك جك مقحق  مف خف حف جف مغ

 حف جف( يف بجلاءة ا ءة بعجلاا ) جف( متف  ة  ة )  مظ حط  مضجاءت ) 
ح ؼ واحجل (، واسه سورة ص  بارة  ة  31 حك جك مقحق  مف خف

( ومل يفت معلا  جغ مع جع مظ حط  مضفاجعل اجلا االم   المة ملوض  ) 
  تليلا. ود يف قفس ا ءة بل يف ا ءة ال 

 / ٕمالحظة 
( اكجلا بجله الصي ة وقضبطلا  لى  َ اٍد َوَ ُودَ ( وردت ) ٖٔيف سورة فصلع ا ءة )

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱٱ ا جلة العااءة اب ءة الوحيجلة:

ٌّ ٍّ َّ َّ. 

 (؟. َو َػْوـِ ِإبْػَ اِايهَ  ) اضبط مواض  / ٖٕٔٗر ه سلاؿ 
 -(:ايو –التوبة يف المور ) م  ف(  يهَ َو َػْوـِ إِبْػ َااِ  وردت ) / ٖٕٔٗا واب ر ه 

 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 ىث نث مث زثرث يت  ىت نتمت زت رت
 .اتلِبة َّ اك يق ىق يف  ىف يث

 خب  حب جب هئمئ خئ جئحئ يي  ىي ني مي زي ري ٱُّٱ -ٕ
 .٤٤ – ٤٤احلج/  َّ مت خت حت جت هبمب

  الضبط /
( يف التوبػػػة ولكػػػػة يف سػػػػورة ايػػػو جػػػػاء بيالمػػػػا  زت رتمباشػػػ ة بعػػػػجلاا ) 

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  وقضبطلا (جئحئ يي  ىي ني مي)
 مالح ة /



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٗ 

 مة الق  ف الك مي. املوضعن( وردت فقط يف اجلءة  زت رت) 
 (؟. َواْلُمْلَتِفَكاتِ  )  ه م ة وردت  لمة / ٕٗٔٗر ه سلاؿ 

 –التوبػػػػػػػة يف المػػػػػػػور ) مػػػػػػػ  ف(  َواْلُمْلَتِفَكػػػػػػػاتِ  وردت ) / ٕٗٔٗا ػػػػػػػواب ر ػػػػػػػه 
 -(:ايا ة

 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٔ
 ىث نث مث رثزث يت  ىت متنت زت رت
 .اتلِبة َّ اك يق ىق يف  ىف يث

 .احلاكة َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ -ٕ
  الضبط /

 اامػػزة(:  حم( وبعػػجلاا يف ايا ػػة )  رثزث يت  ىتبعػػجلاا يف التوبػػة ) 
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  حممة )  الباء(  بل   ىتمة ) 

اّلّلُ لِػػػػَي ِْلَمُلْه  َمػػػا َ ػػػػافَ وَ  - َفَمػػػا َ ػػػػافَ  مواضػػػػ  )اضػػػبط  / ٕ٘ٔٗر ػػػػه سػػػلاؿ 
 (؟. َوَلِكة َ اقُواْ أَقُفَمُلْه َء ِْلُموفَ 

 -املواض  اك: / ٕ٘ٔٗا واب ر ه 
 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ -ٔ

 ىث نث مث زثرث يت  ىت نتمت زت رت
 .اتلِبة َّ اك يق ىق يف  ىف يث

 ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىهمه جه ين ٱُّٱ -ٕ
 نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 .ٌكبِتامع َّ ىب نب مب زب رب  يئ ىئ

  لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت ُّٱ -ٖ
 من زنرن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك
 .الروم َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن



 ٖٓ٘ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
سػػػورة  الوسػػػط( بيامػػػا يف  نث مث)  ابلفػػػاء) التوبػػػة والػػػ ـو ( أتػػػع  الطػػػ فنيف 

  ا ػػػػػجلة اخػػػػػتالؼ الوسػػػػػط بػػػػػن الطػػػػػ فن لػػػػػى  قضػػػػػبطه( و  نئ مئالعاكبػػػػػوت ) 
 .املتشابن
 (؟. اْلُمْلِمُاوَف َواْلُمْلِمَااتُ  ) ضبط مواض ا / ٕٙٔٗر ه سلاؿ 

 –يف المور ) التوبػة  م  ف(  اْلُمْلِمُاوَف َواْلُمْلِمَااتُ  وردت ) / ٕٙٔٗا واب ر ه 
 -(: الاور
 رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ٱُّٱ -ٔ

 ميزي  ري ٰى ين ىن نن من  زن
 .اتلِبة َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني

 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ -ٕ
 .انلِر َّ ىب نب

  ضبط /ال
 . ا جلة الز دة للمورة الحوؿ  لىقضبطلا ( يف التوبة و  لك)  الواوبز دة 
 مالحظة /

يف  سب  مػ ات( تك رت  اْلُمْلِمِاَن َواْلُمْلِمَااتِ )  ابلياءوردت  املوضعنويف  ا اجلءة 
الػػػػ وج  – ٕٔايجلءػػػػجل  – ٘الفػػػػت   – ٖٚ،ٛ٘،ٖ٘، الحػػػػزاب ٕٚالتوبػػػػة المػػػػور )

َواْلُمػػػػْلِمِاَن  ) ابلػػػػواومػػػػة الحػػػػزاب الوحيػػػػجل  الوؿ املوضػػػػ  اا، ( وال دا ػػػػك يصػػػػٓٔ
 .( َواْلُمْلِمَااتِ 
( مػة ٕٔمة سورة التوبػة و ا ءػة ) (ٕٚ) ا  تاضبط  / ٕٚٔٗر ه سلاؿ 

 ؟.سورة الصف
 -ا  ت اك: / ٕٚٔٗا واب ر ه 

 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ٔ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 حض جض مص حصخص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج
 .اتلِبة َّ  مض خض

 مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ -ٕ
 .الصف َّ جف مغ جغ مع

  الضبط /
مػة امللػػه أف تعلػه أف مجيػػ  املواضػ  الػػ  وردت فيلػا جاػػات يف سػورة التوبػػة جػػاء  -ٔ

( يف  حج مثفاجعللا  المة لك أقه وردت )  ( حج مثمعلا ) 
 التوبة ومل ت د يف سورة الصف.

التوبػػػػػػػة ، وبعػػػػػػػجلاا يف املوضػػػػػػػعن( يف  مخ جخ مح جح مج  وردت )  -ٕ
 مع( بيامػػػا يف الصػػػف ) خض حض جض مص حصخص مس خس حس)
 . ا جلة الز دة للمورة الحوؿ: الز دة يف سورة التوبة  لى إذف(  مغ جغ

 ا ػػػػزء( مت ضػػػػبطلا يف  مغ جغ مع( و )  خض حض جض مصمواضػػػػ  )  -ٖ
 (.ٖٗٓٔمة الكتاب يف الملاؿ ) الثامب

(  حس - مج - مث - جت: يف التوبة  لى الرتتيىت التايل: ) إذف -ٗ
 (. مج - مس) ويف الصف 

 مالحظة /
 مة الق  ف الك مي. املوضعن( وردت فقط يف اجلءة  جح مج) 

مػػػػ   ( أَبَػػػػجًلاالػػػػ  وردت فيلػػػػا  لمػػػػة )  واضػػػػ املاضػػػػبط  / ٕٛٔٗر ػػػػه سػػػػلاؿ 
 (؟.َخاِلجِلءَة ِفيَلا)

، ولكػػة مخػػس مػػ ات( مػػ  ا اَّػػات  َخالِػػجِلءَة ِفيَلػػاوردت )  / ٕٛٔٗا ػواب ر ػػه 
 -وشما: موضعنفقط يف  ( معلا أََبجًلاوردت  لمة ) 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٔ
 .٦٦ – ٦٩اتلِبة/  َّ جي يه  ىه مه جه ين منىن خن



 ٕٖ٘ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم
 .٩٦٦اتلِبة/  َّ ٰذ يي ىي مي  حيخي

  الضبط /
( مػػػة  ءبشػػػ (: )  ءبشػػػ  المػػػابقوف: ) ا ملػػػة ا قشػػػافيةبػػػجله  موضػػػعيلمااحفػػػأ 

 مل خل( مة )  المابقوف)  (، و....جم يل ىل مل خل)
 (...... جم يل ىل

ػػػاَر َواْلُماَػػػاِفِقَن  اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٜٕٔٗر ػػػه سػػلاؿ  َ  أَءػَُّلػػا الاَّػػػهلُّ َجاِاػػػجِل اْلُكفَّ
 (؟. َواْ ُلْأ َ َلْيِلْه َوَمْأَواُاْه َجَلاَُّه َوبِْئَس اْلَمِصاُ 

 -:الت) مي ( –يف المور ) التوبة  م تنوردت  / ٜٕٔٗا واب ر ه 
 يمجن ىم  خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ -ٔ

 حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن
 .٥٤ – ٥٤اتلِبة/  َّ لك......ٌّٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي

 ىثيث نث  زثمث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ -ٕ
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
 .اتلدريه َّ  هئ....ىن نن من زن  رن مم اميل

  الضبط /
مػة  البػاء( و  ىنمػة ) الػواو ( قػ بط  مه جه  ين ىن)  بعجلاا يف التوبة

( قػػ بط   لك اك يقة، وبعػػجلاا يف الت)ػػ مي ) وبػػمػػة الت لبػػاءاو  الػػواو( مػػ  ين)
 ا جلة ربط حػ ؼ مػة املوضػ   لى مي   مة الت) ال اء( م   يقمة  لمة )  ال اء

 .املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. مبَا ملَْ  )  ه م ة وردت / ٕٕٓٗر ه سلاؿ 
 – اف ( سػػػػع مػػػػ ات يف المػػػػور )  ؿ  مػػػػ مبَػػػػا ملَْ وردت )  / ٕٕٓٗا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -:امادلة ( –الامل  –حه  –ءوقس  –التوبة 
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ٱُّٱٱ -ٔ

 .عىران آل َّ نب مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ
  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ُّٱ -ٕ

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي
 ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ
 .اتلِبة َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مثزث رث يت

 خف حف  جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ -ٖ
 .يِنس َّ  مك لك خك حك جك مق حقمف

  مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ٱُّٱ -ٗ
 .طٍ َّ حس جس مخ جخ مح جح

 هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ٱُّٱ -٘
 .انلىل َّ  خم حم جم

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ٱُّٱ -ٙ
 ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مليك ىك مك
 َّ حب جب هئ مئخئ حئ جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى

 .املجادمة
  الضبط /

قفلػػػه الػػػجلي جػػاء بعػػػجلاا يف  ػػل املواضػػػ  و مػػػا  يف مجيػػ  ا  تابلتأمػػل للمعػػػح و 
 -ءلك:
( ّٰ ِّ ُّ( فأ يػػػػجل أييت بعػػػػجلاا ) َّ ٍّ ٌّ)   مػػػػ اف  ؿ بللػػػا يف  -ٔ



 ٖٗ٘ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .وضمبوف أف ءثا  ليله الااس مبا مل ءفعلوا مااسبا للمياؽ:
 ا ض ار ب سوؿ   دمحم  , فله ظمكاله   مة ذلك,: حاوؿ املاافقوف التوبة يف -ٕ

 (. ٰىٌّ ٰر ٰذ يي فأتع )
إىل التكػػجلءىت ابلقػػ  ف أوؿ مػػا مسعػػوه,  بػػل أف ءتػػجلب وا  املشػػ  ن سػػارَع :ءػػوقس يف -ٖ

 اػػة والاػػار و ػػا   تػػه, و فػػ وا مبػػا مل ضميطػػوا بعلمػػه مػػة ذ ػػ  البعػػر وا ػػزاء وا
 (. حط مض خض حض جض مص)  فأتع ذلك

  لى ف س, -واو ج ءل  ليه المالـ  - اؿ المام ي: رأءع ما مل ء وه  :يف حه -ٗ
و ع خ وجله مة الب)  و  ؽ ف  وف وجاوده, فأخجلُت بكفك ت ااب مة أبػ  
حػػاف  فػػ س ج ءػػػل, فألقيتػػه  لػػى ايلػػػكِّ الػػجلي صػػاعع ماػػػه العجػػل, فكػػػاف 

ارة ابلمػوء  جال جمجًلا لػه خػوار؛ بػالء وفتاػة, و ػجللك زءَّاػع يل قفمػك المَّػ
 (. خت حت جت هب  مب خب) فأتع  اجلا الصاي 

 (.حل جل مك لك خكجله مشلورة ) يف الامل يف  صة ااجلاجل وا -٘
اػلالء اليلػود  -أءلا ال سوؿ-إذا جاءؾ ( أي  من زن  رن مم ام) : يف امادلة -ٙ

المػاـ  لم  مة المور حيَّوؾ ب ا الت)ية ال  جعللا   لك ِتيػة، فقػالوا: )
  (. التفما امليم . ) ( أي: املوت لك  ليك
 (؟. مَلْ ءَػَااُلوا اضبط مواض  ) / ٕٕٔٗسلاؿ ر ه 
 -:الحزاب( –يف المور )التوبة  م  ف(  ملَْ ءَػَااُلواوردت ) /  ٕٕٔٗا واب ر ه 

  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ٱُّٱٱ -ٔ
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي
 ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ
 .اتلِبة َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مثزث رث يت

 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ ٱُّٱ -ٕ
 .األخزاب َّ ىث نث مث زث رث  يتىت



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  الضبط /
 املوضػػ  بػػه أ صػػجلؿ ) و أ واومالػػا مػػ   الػػواو( قػػ بط  َّ ٍّ)  بعػػجلاا يف التوبػػة

بػػػه  أ صػػػجل) كمالػػػا مػػػ   ء  قػػػػ اليػػػاء( قػػػ بط  يب(، وبعػػػجلاا يف الحػػػزاب )  الوؿ
 . ا جلة الوؿ والثامب(  لى  املوض  الثامب
ُلهْ َوَما قَػَقُموا  - َوَما قَػَقُمواْ ِإالَّ َأفْ  اضبط مواض  ) / ٕٕٕٗر ه سلاؿ  ِإالَّ  ِمػاػْ

 (؟. َأف
 –يف المػػػور ) التوبػػػة  مػػػ  ف(  َوَمػػػا قَػَقُمػػػوْا ِإالَّ أَفْ وردت )  / ٕٕٕٗا ػػػواب ر ػػػه 

 -:ال وج (
 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ٱُّٱٱ -ٔ

 رب يئ ىئنئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ
 نث مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب
 .اتلِبة َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث

 .امربوج َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ُّٱ -ٕ
  الضبط /

 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  وقضبطلا( يف سورة ال وج  زببز دة )  -ٔ
مػػػػػػة  اامػػػػػػزة(:  يب ىب( وبعػػػػػػجلاا يف الػػػػػػ وج )  ّٰبعػػػػػػجلاا يف التوبػػػػػػة )  -ٕ

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك (  لى ىبمة )  الياء(  بل ّٰ)
 (؟. ءَػْلَقْوَقهُ  ءَػْوـَ  - ءَػْوـِ  اضبط مواض  ) / ٖٕٕٗسلاؿ ر ه 
 -املواض   ما ءلك:/  ٖٕٕٗا واب ر ه 

﮶    ۓ  ے  ےھ  ھ  ھ  ھ  چ ٱ -ٔ ۓ      ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  

﮹   ﮸    .التوبة چ﮷  
 .الحزاب چپ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٻ  ٻ  ٻٱ  چ   -ٕ



 ٖٙ٘ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
( لػػجلا أتػػع بعػػجلاا   إىل)  حػػ ؼ ا ػػ  مػػا تالح ػػوف أقػػه ورد  بللػػا يف التوبػػة 

 (.ٻ) مفتوحةأتع  امليه، بياما يف الحزاب مكمورة امليه( ءَػْوـِ  لمة )
 (؟. مبَا َ اقُوا َءْكجِلبُوفَ  اضبط مواض  ) / ٕٕٗٗر ه سلاؿ 

 -البقػػ ة يف المػػور )  مػػ  ف(  مبَػػا َ ػػاقُوا َءْكػػجِلبُوفَ  وردت ) / ٕٕٗٗا ػػواب ر ػػه 
 -التوبة (:

  .البق ة چک    ک         ک  ڑژ  ژ  ڑ     ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ ٱ -ٔ
﮳ ﮴   ﮵   ھ چ  -ٕ ﮲     ے  ۓ  ۓ        ﮷  ﮶ھ  ھ  ھ  ے  

 .التوبة چ﮹    ﮸
  الضبط /

 ا جلة ربط ح ؼ مػة املوضػ   لى بة و التواو ( ق بطلا م     ﮶)  ابلواو يف التوبة
 .املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

 (؟. ِس َُّاْه َوذَمَْواُاهْ  اضبط مواض  ) / ٕٕٗٗر ه سلاؿ 
 –يف المػػػػور ) التوبػػػػػة  مػػػػ  ف(  ِسػػػػ َُّاْه َوذَمْػػػػَواُاهْ  وردت ) / ٕٕٗٗا ػػػػواب ر ػػػػه 

 -(: الزخ ؼ

﮽   ﮾  چٱ -ٔ         ﮿  ﯀﮺  ﮻   ﮼  ﯁ 

 .التوبة چ    
 .الزخ ؼ چڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڍ  ڌڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  چ  -ٕ

  الضبط /
ا أمل ءعلػه اػلالء املاػافقوف أف   ءعلػه مػا طمفوقػه يف أقفمػله ومػ :معاااا يف التوبػة -ٔ

ءت)ػػػػػػجلبوف بػػػػػػه يف  المػػػػػػله مػػػػػػة الكيػػػػػػجل واملكػػػػػػ , وأف    ػػػػػػالـ ال يػػػػػػوب؟ 
 فميجازءله  لى أ مااه ال  أحصااا  ليله.



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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أـ ء ػػػة اػػػلالء املشػػػ  وف ابهلل أ َّ ال قمػػػم  مػػػا ءمػػػ وقه يف  :ومعاااػػػا يف الزخػػػ ؼ -ٕ
أقفمػػػله, وءتاػػػاجوف بػػػه بيػػػاله؟ بلػػػى قمػػػم  وقعلػػػه, ورسػػػلاا املالفكػػػة الكػػػ اـ 

 ف  ليله  ل ما  ملوا.ايف ة ءكتبو 
جُلوفَ  اضبط مواض  ) / ٕٕ٘ٗر ه سلاؿ   (؟. الَّجِلءَة اَل صمَِ

ػجُلوفَ  وردت ) / ٕٕ٘ٗا واب ر ه  يف المػور ) التوبػة  بػالث مػ ات(  الَّػجِلءَة اَل صمَِ
 -(: الاور – موضعاف

              چ ٱ -ٔ

ڭ       ڭڭ                

 .التوبة چڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ   
  ڱ    ڳ     ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  چ  -ٕ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ

 .التوبة چہ  ھ  ھ  ھ     ہہ
ڦ  ڦ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹٿ  چ  -ٖ

چ  چ    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ک  ک    کڑ  ڑ         ک

 .الاور چڳ
  الضبط /

أ صػجل بػه  ؿ )و أ واومالػا مػ   الػواوقػ بط  ()  ابلواو الوحيجل التوبة أوؿ -ٔ
 (.املوض  الوؿ 



 ٖٛ٘ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڱ    ) الثامب( وبعجلاا يف املوض              مة التوبة )  الوؿبعجلاا يف املوض   -ٕ

(   ڱ ڱ   مػػػة ) املػػػيه(  بػػػل              مػػػة )  اامػػػزة(: ڱ
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك لى 

 ا ػجلة ربػط حػ ؼ  لػى ور اػال قوفمالا م   الاوف( ق بط    ٹبعجلاا يف الاور )  -ٖ
 .مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة

( مػػػة ٙمػػػة سػػػورة التوبػػػة وا ءػػػة ) (ٓٛ) ا ءتػػػناضػػػبط  / ٕٕٙٗر ػػػه سػػػلاؿ 
 ؟.سورة املاافقوف
 -ا ءتن شما: / ٕٕٙٗا واب ر ه 

ٺ    ڀ    ٺ  ٺٺ  ڀ   پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ٻ  پٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ژ  -ٔ

ٿ  .اتلِبة ژڤ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤٹ     ٹٿ  ٿ  ٿ  
   ڦ  ڤ        ڦ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  -ٕ

 .املٌافلِن ژڄ    ڦ  ڦ  ڄ
  الضبط /

يف سػػورة  سػػورة التوبػػة اػػك أحػػوؿ مػػة سػػورة املاػػافقوف: و ليػػه الػػز دات وردت -ٔ
 –(     پ   پ  پ  ڀ  ڀ: )  ا ػػجلهتا الػػز دة للمػػورة الحػػوؿالتوبػػة و 

 (.  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ) –(  ڀ  )
پ   پ  پ  ڀ   ( و سػػبع الػػز دة الػػ   بللػػا )ڀ  جػػاءت  ءػػة التوبػػة ) -ٕ

(   ٹ     ٹ( لقػػػػػه جػػػػػاء  بللػػػػػا )   ٹ( بيامػػػػػا يف  ءػػػػػة املاػػػػػافقوف )     ڀ
 فاجعللا  المة لك.

ڦ     ڦ  ڤ        ڦ( ويف املاػػػػػػػافقوف )   ٹ  ٹ  ڤ  ڤٹ  )  يف التوبػػػػػػة -ٖ

 ا ػػػجلة  لػػػى قضػػػبطلا (: الػػػز دة يف سػػػورة املاػػػافقوف و   ڦ  ڄ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜ٘ 

(   ڦ  ڦ  ڄ   ڦ  ڤ        ڦ، وأءًضػػػػا ) للموضػػػػ  املتػػػػأخ  الػػػػز دة
 يف الق  ف. الوحيجلةاك 

 (؟. فَػَلة ءَػْ ِفَ  اّلّلُ َاُهْ  اضبط مواض  ) / ٕٕٚٗر ه سلاؿ 
 –التوبػػػة يف المػػػور ) مػػػ  ف(  فَػلَػػػة ءَػْ ِفػػػَ  اّلّلُ َاُػػػهْ  وردت ) / ٕٕٚٗاب ر ػػػه ا ػػػو 

 -(:دمحم
  ٺ  ٿ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ژ ٱ -ٔ

 .اتلِبة ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿ  ٿ  ٿٹ
ک  ک  گ  گ   گ  گژ  -ٕ ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ    ڳ  ڳ         ژ  ڑ  ڑ            ک  ک  

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ       ڱ  ں      ں  .حمىد ژڻ   ڻ  ڻ  
  الضبط /

ڱ  ( وبعػػػػجلاا يف سػػػػورة دمحم )   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٺ  ٿ)  بعػػػػجلاا يف التوبػػػػة

 ا ػػػػجلة (  لػػػػى  ڱ  ڱ  مػػػػة ) الفػػػػاء(  بػػػػل ٺ  مػػػػة )  الػػػػجلاؿ: (     ڱ  ڱ  ں      ں
 .الرتتيىت ااجافك

 / ٔ مالحظة
( وذ  ته يف المػلاؿ ٙاافقوف فقط  ما يف ا ءة )( وردت يف سورة املٹ    ڤ  ڤ  ٹ )

 المابق.
 / ٕمالحظة 

اَل  َواّللُّ  ) مػػػ  ف ( ال َّػػػاِلِمنَ  َواّلّلُ اَل ءَػْلػػػجِلي اْلَقػػػْوـَ ) :   ت الػػػثالث مت ضػػػبط مواضػػػ 
يف سػػورة  فمػ   (اْلَفاِسػػِقنَ  َواّلّلُ اَل ءَػْلػجِلي اْلَقػْوـَ ) واحػػجلة مػ ة ( اْلَكػػاِف ِءةَ  ءَػْلػجِلي اْلَقػْوـَ 

 (.ٔ٘٘مة الكتاب الملاؿ ) ا زء الثامبيف التوبة 
 ؟.يف الق  ف الك مي ( َف ِحَ  )  ه م ة وردت  لمة / ٕٕٛٗر ه سلاؿ 

 -:الشورى ( – التوبة)  المور يف م  ف(  َف ِحَ  وردت ) / ٕٕٛٗا واب ر ه 



 ٖٓٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڃ      ڦ  ڤژ ٱ -ٔ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  

چ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڎ   ڈ          ڎڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڇ  ڇڃ  

 .اتلِبة ژڈ  ژ  
ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ  -ٕ ہ    ڻں    ڻ   ۀ  ۀ      

﮳    ھھ  ھہ  ہ  ہ   ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  

﮶    .الشِرى ژ﮴  ﮵                
  الضبط /

مػػػػػػػػة  اامػػػػػػػػزة(:  ھ( وبعػػػػػػػػجلاا يف الشػػػػػػػػورى )    ڦ)  بعػػػػػػػػجلاا يف التوبػػػػػػػػة
 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى  ھ)  مة الباء(  بل    ڦ)

 (؟. اْلُمَخلَُّفوفَ  ) أءة وردت  لمة / ٜٕٕٗر ه سلاؿ 
 –يف المػػػور ) التوبػػػة  بػػػالث مػػػ ات(  اْلُمَخلَُّفػػػوفَ  وردت ) / ٜٕٕٗا ػػػواب ر ػػػه 

 -(: يف قفس الصف)ة موضعافالفت  

ڃ     ڦ   ڦڤ  ژ ٱ -ٔ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  

چ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڎ   ڈ          ڎڍ  ڍ   ڌ      ڌ ڇ   ڇڃ  

 .اتلِبة ژڈ  ژ  
  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤژ  -ٕ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ    ڇڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ

 .امفتح ژک  ک         ک  گ   گ   گ  گ    کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ
  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ى  ېژ  -ٖ

ی  ی   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

 .امفتح ژيئ  جب        حب  خب  مب     ىب  يب     ىئجئ  حئ  مئ   یی



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙٔ 

  الضبط /
 ا ػػػجلة ربػػػط  لػػى ة بػػػالتو  ابءمالػػػا مػػ   البػػػاء( قػػ بط   ڦ )  بعػػجلاا يف التوبػػػة -ٔ

 .ح ؼ مة املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
( مػ    ڦ  مػة )  الػالـ( قػ بط   ڦ  ڤمػة سػورة الفػت  ) الوؿ بللا يف املوض   -ٕ

 .الثامب( يف املوض    ڦ   ( لقه مل ت د )  أ صجل به املوض  الوؿ)  ؿأو  ـال
مل  الثػػامب(، أمػػا يف املوضػػ    ڦ  ڦ ( فػػورد معلػػا )   ڦ   ورد )  الوؿيف املوضػػ   -ٖ

 ( واجله اجعللا  المة لك.  ڦ  ڦ ( فله أيت معلا )   ڦ   ت د )
ى  )  الثػػػػػػػػػػامب( وبعػػػػػػػػػػجلاا يف  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ) الوؿبعػػػػػػػػػػجلاا يف  -ٗ

(: وقضػػػػػػػػػػػػػػبطلا بػػػػػػػػػػػػػػجله ا ملػػػػػػػػػػػػػػة  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ
(، ومعح ڄ  ( أي ) اقش لوا (: ومعح ) اقش لوا فله ءاطلقواا قشافية: ) 

 (.ائ    ( أي )ءاطلقوا)
 (؟. َ  ُِاواوَ  – َ  ُِاوا اضبط مواض  ) / ٖٕٓٗر ه سلاؿ 

 -املواض  اك: / ٖٕٓٗا واب ر ه 

 ڄ  ڄ   ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ ٱ -ٔ

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ        ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

 .اتلِبة ژڎ   ڈ        ڈ  ژ    ڎڌ
ائ  ائ        ى   ې  ېژ  -ٕ  .حمىد ژوئ    ەئ  ەئ   ى  
ھ    ھ  ےژ  -ٖ ﮵    ۓ  ۓ   ﮲           ے  ھ   ﮳  ﮴  

﮻    ﮶﮷ ﮺         ﮹     .حمىد ژ﮸ 
ەئ  ەئ    ائې  ې    ې  ى  ى  ائ   ژ  -ٗ

 .حمىد ژوئ  وئ  



 ٕٖٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ط /الضب
( ورد  التوبػػة و لػػػر دمحميف القػػػ  ف )  الخػػاو املوضػػػ  الوؿ  مػػا تالح ػػػوف أقػػه  -ٔ

( وردا  و الشما يف سػورة دمحميف الوسط ) املوضعن ( بياما   ائ) ابلواو
 (.         ے     )  واوبال 

جػػػاءت صػػػي ته  الثػػػامب(: املوضػػػ           ے     )  الػػػواويف املواضػػػ  الػػػ  وردت ءػػػجلؼ  -ٕ
 الػػز دة  ا ػجلة( وقضػبطلا  لػى   ھ  ھ    ھ  ے) الوؿة أحػوؿ مػ
 ( فقط.   ې  ې، بياما يف الوؿ )املتأخ  للموض 

( بيامػا جػاء بعػجلاا يف املوضػ     ى  ائ  ائمة سورة دمحم )  الوؿبعجلاا يف املوض   -ٖ
( والحػأ الكلمتػن    ى  ائ  ائ)  اامػزةذببات  الوؿ(:   ۓ  ۓ  ﮲ )  الثامب

(   لػى    ى  ائ  ائ)  شمػزة( فاربطلما م    ەئ  ەئ)  امزةاببعجلاا ورد  
ۓ  ) اامػػزةورد ءػػجلؼ  الثػػامب، وبػػجلا تعلػػه أف املوضػػ   ا ػػجلة املوافقػػة وامػػاورة

 (.ۓ  ﮲ 
الػػػ   ( َأف صُمَاِاػػػجُلواْ أِبَْمػػػَوااِِْه َوأَقُفِمػػػِلهْ  اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٖٕٔٗر ػػػه سػػػلاؿ 

 ؟.وردت يف سورة التوبة
 -املواض  اك: / ٖٕٔٗا واب ر ه 

ک  ژ ٱ -ٔ      گ  ک  کڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

 .اتلِبة ژگ  ڳ  ڳ  ڳ    گگ
ڄ  ڄ  ژ  -ٕ    ڃ  ڄ  ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

چ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ  ڃ         ڈ   ڎ  ڎڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڇچ  چ   

 .اتلِبة ژژ    ڈ
  الضبط /

 ابهلل واليػـو الخػ  يف املػلمان الوؿ: املوضػ   ا ػجلة التأمػل للمعػح لى  وقضبطلا



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٙ 

فله ممتعجلوف يف أي ي ة للجلود  ة ِى ا سالـ ومعلـو لجلءله اف ا لاد ايق ال 
 الثػامبءكوف إال يف سبيل   فله ت د واه ال ءمتأذقوف أصػال، بيامػا بعػجلاا يف املوضػ  

 ( جاءت للتأ يجل ليا يف املاافقن املتخلفن واه   اوا ذلك.  ڃ  ڃ  چ) 
 مالحظة /

 يف الق  ف الك مي يف اجلا املوض . الوحيجلة( اك   ڈ        ڈ   ڎ) 
 مبَػػا َجػػَزاء)  ( َءْكِمػػُبوفَ  َ ػػاقُواْ  مبَػػا َجػػَزاءَ  اضػػبط مواضػػ  ) / ٕٖٕٗر ػػه سػػلاؿ 

 ؟.( ءَػْعَمُلوفَ  َ اقُوا
ة يف سػور  الشمػا  م  ف(  َءْكِمُبوفَ  َ اقُواْ  مبَا َجَزاءَ  وردت ) / ٕٖٕٗا واب ر ه 

 -:ةالتوب
 .اتلِبة ژگ    گک  ک  ک        ژ  ڑ  ڑ  ک        ژ ٱ -ٔ
  ڇڇڇ    چچ    چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄژ  -ٕ

 .اتلِبة ژڎ    ڎڍ  ڌ   ڌ     ڇ  ڍ
  الضبط /

( لػجلا  ػجل    ڇ  ڍ ءة )حير أف ياءة ا  (ٜ٘)ءة ا ولضبط موض  التوبة 
معلػػػا  ة مواضػػػ  متشػػػابالػػػهن وردت ىف ( وبػػػئس املصػػػا) لػػػ ى  لػػػى لمػػػاف القػػػارئ 

فا بطلػػا مػػ   (  ڇڇ،    ڄءػػة وأخ اػػا )ا  يف المػػنحػػ ؼ دوراف  اػػو والضػػابط
فػػػال لػػبس فيػػػه  الوؿاملوضػػ   وأمػػػا،  ا ػػػجلة دوراف ايػػ ؼ(  لػػى   ڎ)  سػػن

، وقػ بط (  گک  ک  ک        ژ  ڑ  ڑ  ک        ) وأيتى بمػلولة ىف المػياؽ
ا ػػجلة ربػط حػ ؼ مػػة املوضػ  املتشػػابه   لػى  ةبػالتو  ابء( مػػ    ڎمػة )  البػاء

( وردت فقػػػػط يف سػػػػورة    گک  ک  ک        ، لف ) مػػػػ  حػػػػ ؼ مػػػػة اسػػػػه المػػػػورة
 التوبة.
 –يف المػػػػور ) المػػػػججلة  بػػػػالث مػػػػ ات ( فػػػػوردت ءَػْعَملُػػػػوفَ  َ ػػػػاقُوا مبَػػػػا َجػػػػزَاء وأمػػػػا )



 ٖٗٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 -:ووردت مجيعلا يف سياؽ ايجلءر  ة أص)اب ا اة (الوا عة  –الحقاؼ 
 .الصجدة ژھ    ھ            ہ   ھ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ڻ  ڻ ژ  -ٔ
 .األخلاف ژمخ     حخ         جح   مح  جخمث  ىث  يث  حج  مج   ژ  -ٕ
 .الِاكعة ژڃ    ڄ        ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  ژ  -ٖ

اػُْله ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا / ٖٖٕٗر ه سلاؿ   (؟. َأَحجٍل مِّ
ُله وردت ) / ٖٖٕٗا ػواب ر ػه  ػاػْ  ؿ  –البقػ ة يف المػور )  أربػ  مػ ات(  َأَحػجٍل مِّ

 -التوبة (: -الاماء  – م اف 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ژ ٱ -ٔ

  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 .ابللرة ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڇ
ڀ  ژ  -ٕ پ  پ  ڀ       ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٱ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ٺ 

 .آل عىران ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ    ٹ    ڤ
  ںڱ  ڱ   ڱ  ں  ڳ  ڱگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  -ٖ

 .امنصاء ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
﮶    ﮷   ﮸  ﮹  ﮲  ﮳ے  ۓ  ۓ  ژ  -ٗ ﮻  ﮼       ﮽  ﮾  ﮿    ﮺﮴  ﮵ 

 .اتلِبة ژ﯀  ﯁     
  الضبط /

زء الوؿ مػػػػة الكتػػػػاب المػػػػلاؿ البقػػػػ ة و ؿ  مػػػػ اف يف ا ػػػػ موضػػػػعكمت ضػػػػبط  -ٔ
(ٕٖٛ.) 

 فاجعللا  المة لك. الصف)ة الوىل مة ا زء المادسيف الاماء وردت يف  -ٕ
 واجله ا ءة مشلورة.  جلـ الصالة  لى املاافقنموض  التوبة يف  -ٖ



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙ٘ 

 َوَمػػػاُتواْ َوُاػػػهْ  ) ( َفاِسػػػُقوفَ  َوَمػػػاُتواْ َوُاػػػهْ  ضػػػبط مواضػػػ  )ا / ٖٕٗٗر ػػػه سػػػلاؿ 
 ؟.ورة التوبةيف س ( َ اِفُ وفَ 

 -املواض  اك: / ٖٕٗٗا واب ر ه 
﮶    ﮷   ﮸  ﮹ژ ٱ -ٔ   ﮿﮽  ﮾         ﮼﮻    ﮺ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

 .اتلِبة ژ     ﯁  ﯀
ڇ  ڇ  ژ  -ٕ چ  چ    چ  چ     ڇ  ڇڃ  ڃ  ڃ  

 .اتلِبة ژڍ    ڍ
  الضبط /

( فلػػه تتكػػ ر    ﯁  ﯀ڇ     ختمػػع )  (      ﮼يف ا ءػػة الػػ  وردت فيلػػا )  -ٔ
  ڇ  ڇفلػه تػ د فُختمػع )  الثػامب، أما يف املوضػ  الوؿيف املوض  واجلا 

 (.  ڍ
 الكاؼ(  بل    ﯁ مة )  الفاء:  ا جلة الرتتيىت ااجافك لى  قضبطلماأءًضا  -ٕ

 (.  ڍمة ) 

 أُقزِلَػػػعْ  ِ َذ فَػػػ - أُقزِلَػػػْع ُسػػػورَةٌ  َوِإَذ اضػػػبط مواضػػػ  ) / ٖٕ٘ٗسػػػلاؿ ر ػػػه 
 (؟.ُسورَةٌ 

 -  اك:املواض/  ٖٕ٘ٗا واب ر ه 
حئ    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئژ ٱ -ٔ ی  ی  ی  ی   جئ  

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب     .اتلِبة ژمئ  
ڀ  ڀ    ڀ   پ  ڀ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  -ٕ

ڤ    ٺٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  

 .حمىد ژڤ  ڦ   ڦ    ڤڤ



 ٖٙٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  الضبط /
 (   پ  ڀ  پ  يف سػػػػػورة دمحم ) ابلفػػػػػاء( و   ېئ  ېئ   ېئابلػػػػػواو يف التوبػػػػػة ) -ٔ

 . ا جلة الواو  بل الفاء لى  قضبطلماو 
 ا ػجلة ربػػط حػ ؼ مػػة املوضػػ   لػػى بػػة و التواو ( مػ     ېئمػػة )الػواو ا قػػ بط أءًضػ -ٕ

 .ابلفاء، فيكوف املوض  الخ  ورد املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
مػػػػة  اامػػػػزة(:   ڀ( وبعػػػػجلاا يف سػػػػورة دمحم )   ىئ  ىئ  ىئبعػػػػجلاا يف التوبػػػػة )  -ٖ

 املػيه، وأءًضػا قػ بط  ا ػجلة الرتتيػىت ااجػافك(  لى   ڀمة ) امليه(  بل ىئ)
 ا ػػػجلة ربػػػط حػػػ ؼ مػػػة  لػػػى  جلم)ػػػػمػاسػػػه المػػػورة  مػػػيه( مػػػ   ڀمػػػة )

 .املوض  املتشابه م  ح ؼ مة اسه المورة
 مالحظة /

(  َمػػابػػز دة )  مػػ تن(  أُقزِلَػػْع ُسػػورَةٌ  َمػػاَوِإَذا يف أخػػ  صػػف)ة مػػة سػػورة التوبػػة وردت ) 
 -( واملواض  اك:ٙٛمة التوبة يف ا ءة ) الوؿ  وال  مل ت د يف املوض

ڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٹ  ٿٿ  ژ  -ٔ

 .اتلِبة ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
  ڻڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳگ  ژ  -ٕ

 .اتلِبة ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  
 الضبط /
ڳ  ڱ  ڱ  موضػػػ  )  ف ( وبعػػػجلاا يف   ٹ  ٹ  ٹموضػػػ  )  وؿأبعػػػجلاا يف 

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى   ڳمة )  الاوف(  بل  ٹ  مة )  الفاء(:    ڱ
 (؟. الطَّْوؿِ  )  ه م ة وردت  لمة / ٖٕٙٗر ه سلاؿ 

 -(: اف  –التوبة يف المور ) م  ف(  الطَّْوؿِ  ) لمة وردت   / ٖٕٙٗا واب ر ه 
 مئ   حئ  جئېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ژ ٱ -ٔ

جب  حب  خب  مب     .اتلِبة ژىئ  يئ  



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙٚ 

ڄ   ژ  -ٕ ڃ   ڃ        ڃ  ڄڄ  ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ      چڃ     چ    

 .اغفر ژچ  
  الضبط /
مػة  الػجلاؿ(  بػل   جئمة )  اامزة (:  ڄ ( و بللا يف  اف  )   جئ)  يف التوبة  بللا

 . ا جلة الرتتيىت ااجافك(  لى   ڄ) 
 (؟. وُؿ َوالَّجِلءَة  َمُاواْ َمَعهُ ال َّسُ  ) أءة وردت / ٖٕٚٗر ه سلاؿ 

 البقػ ةيف المور ) م  ف(  ال َُّسوُؿ َوالَّجِلءَة  َمُاوْا َمَعهُ  وردت ) / ٖٕٚٗا واب ر ه 
 -(:التوبة -

ۅ    ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ ٱ -ٔ

وئ      وئائ  ەئ   ەئ  ې  ى  ى  ائۉ  ۉ   ې  ې  ې  

 .ابللرة ژۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ٹ    ٿٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀژ  -ٕ

 .اتلِبة ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٹ
 أِبَْمػػػػػػػػَوااِِهْ  َجاَاػػػػػػػػجُلواْ  – َوَجاَاػػػػػػػػجُلواْ اضػػػػػػػػبط مواضػػػػػػػػ  ) / ٖٕٛٗر ػػػػػػػػه سػػػػػػػػلاؿ 
 (؟.َوأَقُفِمِلهْ 

 -املواض   ما ءلك: / ٖٕٛٗا واب ر ه 

چ  ژ ٱ -ٔ چ   چ    ڌ    ڇ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇچ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ ک  ژڌ  ڎ   گ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک  

گ  ڳ  ڳ ں      ڳگ  گ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 .األًفال ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ
ٹ    ٿ  ٿٿ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ  -ٕ



 ٖٛٙ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .اتلِبة ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٹ
﮳  ﮴   ژ  -ٖ ﮶    ﮵ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

﮺﮻  ﮷  .احلجرات ژ﮼  ﮽   ﮾  ﮿    ﮸  ﮹  
  الضبط /
ڇ    ڇايجػػػػػ ات ( أتػػػػػع بػػػػػجله الصػػػػػي ة )  –) القفػػػػػاؿ  الطػػػػػ فنيف 

(، بيامػػػػػػػا املوضػػػػػػػ    ڇ  ڍ   ڍ( وز دة )   ڇ)  ابلػػػػػػػواو(:   ڇ  ڍ   ڍ  ڇ
ڇ  ڍ   وال ز دة )  واو( جػػاء بػػال  واػػو يف أخػػ  صػػف)ة مػػة ا ػػزء العاشػػ )  الوسػط

( وقضػػبطه  لػػى  ا ػػجلة اخػػتالؼ الوسػػط بػػن   ٿ  ٿٿ  ٿ(: أي )   ڍ
 الط فن املتشابن.

 /مالحظة 
( واػػػػك  َوَجاِاػػػػجُلوْا أِبَْمػػػػَواِلُكْه َوأَقُفِمػػػػُكهْ ( وردت بػػػػجله الصػػػػي ة ) ٔٗيف التوبػػػػة ا ءػػػػة )

پ      ٻ  ٻ  پٱ  ٻ  ٻ  ژ  الوحيػػػػػػجلة يف القػػػػػػ  ف الكػػػػػػ مي:

 ، فاقتبه   لبيىت.٤٩اتلِبة/  ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ٺ     ڀپ  پ
 / ٕمالحظة 

 ٘يف القػػ  ف الكػػ مي يف المػػور ) البقػػ ة  سػػع مػػ ات( وردت  وفَ َوأُْولَئِػػَك ُاػػُه اْلُمْفِلُ)ػػ) 
( وال دا ػك  ٘لقمػاف  – ٖٛالػ ـو  – ٔ٘الاور  – ٛٛالتوبة  – ٗٓٔ ؿ  م اف  –

 يص اا.
 (؟. َأَ جلَّ اّلّلُ َاُهْ  اضبط مواض  ) / ٜٖٕٗر ه سلاؿ 

 –) التوبػػػة  يف المػػػور أربػػػ  مػػػ ات(  أََ ػػػجلَّ اّلّلُ َاُػػػهْ  وردت ) / ٜٖٕٗا ػػػواب ر ػػػه 
 -(: الطالؽ -امادلة  –الحزاب 

 ژڃ  چ      چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ ٱ -ٔ

 .اتلِبة
ہ  ژ  -ٕ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٙ 

ھ  ے   ہ  ھ  ھ   ھ  

﮴   ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   

﮽    ﮺  ﮻  ﮼﮵  ﮶  ﮷  ﮸                ﮹  

 .األخزاب ژ﮾  ﮿  ﯀   
ۀ      ڻ     ڱ  ںں  ڱ  ڱ  ڱژ  -ٖ  .املجادمة ژڻ  ڻ  ڻ             ۀ  
ھژ  -ٗ ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ھ  ےے  ھ  ھ   ﮻       ﮶ۓ   ﮺          ﮹   ﮸   ﮷  

 .امطالق ژ﮼  
  الضبط /

  جلا موض  الحزاب. صجلر  ءةيف  ل املواض  أتع  -ٔ
 ا ػجلة ربػػط حػػ ؼ  لػػى وبػة تال  ءمالػا مػػ   التػػاء( قػ بط   ڦبعػجلاا يف التوبػػة ) -ٕ

 .ابه م  ح ؼ مة اسه المورةمة املوض  املتش
( واػػجله ا ءػػػة مػػػة ا  ت ﮽  ﮾  ﮿    ﮺  ﮻  ﮼ وبعػػجلاا يف الحػػػزاب ) -ٖ

 املشلورة ججلا لجلءكه فلة تلتبس  ليكه.
( واػػاتن المػػورتن وردا يف  ھ  ے بعػػجلاا يف سػػوريت ) امادلػػة والطػػالؽ (: ) -ٗ

 فاجله  المة لك. الثامة والعش وف( ا زء   جل مس قفس ا زء ) 
َواَل َ لَػػػػػػػػى  - اْلَمْ َضػػػػػػػػىَواَل َ لَػػػػػػػػى اضػػػػػػػػبط مواضػػػػػػػػ  ) / ٕٓٗٗر ػػػػػػػػه  سػػػػػػػلاؿ
 (؟.اْلَم ِء ِ 

 -املواض  اك: / ٕٓٗٗا واب ر ه 
ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گ  گ  گک  ک  گ  ژ ٱ -ٔ

 .اتلِبة ژہ  ھ  ھ  ھ     ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ڻ  ڻ
ک    ڑ      ژ  ڈ    ژ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈژ  -ٕ ڑ   ک  ک  

ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

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



 ٖٓٚ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

﮴    ﮲ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے    ۓ    ۓ ﮳   

﮹     ﮺        ﮻﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮿   ﯀  ﯁   ﮽    ﮾  ﮼ 

                     

 .انلِر ژ     
ڇ     چچ     چ  ڃ   ڃ  ڄ  ڃ    ڃ   ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄژ  -ٖ چ  ڇ  ڇ  

ڎ ڑ  ڑ     ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    .امفتح ژڈ  ڈ  ژ  ژ  
  الضبط /

  ا ػػػجلة العااءػػػة لػػى  وقضػػػبطه( الوحيػػػجل ورد بػػجله الصػػػي ة   گ  گ  گ     ) يف التوبػػة
( فقػجل تطػػابق الػجلي جػػاء  بللػػا      چ  ڃ   ڃ ، بيامػا يف الاػػور والفػػت  ) اب ءػة الوحيػػجلة
( فاجعللػػػػػػػا  المػػػػػػة لػػػػػػػك  لػػػػػػػى    ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڃيف ا ءتػػػػػػن ) 

 (.     چ  ڃ   ڃ )  موضعك
 (؟. َواَل َ َلى الَّجِلءةَ  اضبط مواض  ) / ٕٔٗٗر ه سلاؿ 

 الشمػا يف التوبػة يف  ءتػػن   مػ  ف(  َواَل َ لَػى الَّػجِلءةَ  وردت ) / ٕٔٗٗا ػواب ر ػه 
 -:( زء العاش أخ   ءتن مة ا متتاليتن ) 

گ  گ  ژ ٱ -ٔ ڱ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ     ڳ    ڳ  ڳک  ک  گ  گ  

ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  ڻ  ژہ  ھ  ھ  ھ     ہڻ  ۀ  

 .ِبةاتل
﮺    ۓ  ۓ  ﮲  ھ  ے  ےژ  -ٕ ﮷   ﮸  ﮹   ﮵   ﮶   ﮳  ﮴ 

﮿  ﯀  ﯁          .اتلِبة ژ﮻  ﮼  ﮽  ﮾    
  الضبط /

ڳ    مػػػػػػػػػة  لمػػػػػػػػػة ) الػػػػػػػػػالـقػػػػػػػػػ بط  (  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ ) الوؿبعػػػػػػػػػجلاا يف املوضػػػػػػػػػ  

( قػ بط  ۓ  ۓ  ﮲) الثػامب(، وبعػجلاا يف  أ صجل به املوضػ  الوؿ)  ؿأو  الـ( م  ڱ
 (أ صجل ب املوض  الثامبمب )اػمة بألف املجل ( م    ۓ  ۓ  ﮲يف الكلمات ) ألف املجل 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ؟.يف الق  ف الك مي ( ّللِّ َوَرُسوِلهِ  ) أءة وردت / ٕٕٗٗر ه سلاؿ 
 –التوبػػػػػػػػػة يف المػػػػػػػػور )مػػػػػػػػ  ف (  ّللِِّ َوَرُسػػػػػػػػوِلهِ  وردت ) / ٕٕٗٗا ػػػػػػػػواب ر ػػػػػػػػه 

 -(:الحزاب
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ ٱ -ٔ

 .اتلِبة ژہ  ھ  ھ  ھ     ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻ  ڻڻ  ں
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٻ  پٻ    ٻٻ    ٱژ  -ٕ

 .األخزاب ژٺ  ٺ  
  الضبط /

قصػػػي)ة التػػػافبن و اػػػوت  بػػػجله ا ملػػػة ) بمػػػياؽ ا  ت  بللػػػاا مواضػػػعل قضػػػبطو 
و اػػػوت ( يف التوبػػػة، ومعػػػح )  ںں    ( أي )  قصػػػي)ة التػػػافبن (: معػػػح ) الحػػػزاب
 ( يف الحزاب.ٻ    ٻٻ  ( أي ) الحزاب

 (؟. ِمة َسِبيلٍ  ) أءة وردت / ٖٕٗٗسلاؿ ر ه 
 –يف المػور ) التوبػة  تمخس م ا(  ِمة َسِبيلٍ  وردت )/  ٖٕٗٗا واب ر ه 

 -(: بالث مواض الشورى  –  اف 
ڱ  ژ  -ٔ ڱ   ڳ     ڳ    ڱ  ڱ   ڳ    ڳ   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ۀ     ڻں  ں  ڻ  ڻ  ژہ  ھ  ھ  ھ     ہ  ہہڻ  ۀ  

 .اتلِبة
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      ڑ  ژ  -ٕ

 .اغفر ژک    ک  ڑ
ۉ  ۉ  ې  ژ  -ٖ  .شِرىال ژې    ې  ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  
ىب  يبژ  -ٗ جث      جتمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   مت  ىت  يت   حت  خت   

 .الشِرى ژجح     حج  مجمث  ىث  يث  
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ڃ  چ  چ  چ  چ    ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃژ  -٘

 .الشِرى ژڇ    ڇ  ڇ
  الضبط /

ہ  ھ  سػػورة التوبػػة جػػاء بعػػجلاا )  ػػجلا موضػػ   ختػػاـ  ءػػةيف  ػػل املواضػػ  أتػػع 

 .ك ميالق  ف ال موض  أوؿواو  ( ھ  
 (؟. َحَز ً  )  ه م ة وردت  لمة / ٕٗٗٗر ه سلاؿ 

 -(: القص  –يف المور ) التوبة م  ف (  َحَز ً  وردت ) / ٕٗٗٗا واب ر ه 
﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ژ ٱ -ٔ ﮵   ﮶   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

 .اتلِبة ژ﯀  ﯁          ﮿﮻  ﮼  ﮽  ﮾    
ڃ  چ   چ  چ  ژ  -ٕ ڍ    چڇڃ  ڃ   ڇ        ڇ  ڇ  

ڌ     ڍ  .املصص ژڌ  
  الضبط /
 . ا جلة الز دة للموض  املتأخ  لى  قضبطلا( و چ)  ابلواوالقص  يف 

 (؟. َما ءُاِفُقوفَ  ) حجلد املواض  ال  وردت فيلا  لمة / ٕ٘ٗٗر ه سلاؿ 
  ؿ  مػػ اف يف المػػور ) بػػالث مػػ ات(  َمػػا ءُاِفُقػػوفَ  وردت ) / ٕ٘ٗٗا ػػواب ر ػػه 

 -(: تاليتن وشما يف أخ  ا زء العاش يف  ءتن مت موضعافالتوبة 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹٹ  ژ ٱ -ٔ

 .آل عىران ژڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڃڄ  ڃ
ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ژ  -ٕ   ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    

ہ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ

ھ     .اتلِبة ژھ  ھ  
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﮺    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ژ  -ٖ ﮷   ﮸  ﮹   ﮵  ﮶  

﮿  ﯀  ﯁    .اتلِبة ژ      ﮻  ﮼  ﮽  ﮾    
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يػػػػػا ت أحػػػػػزاب وأرابع ا ػػػػػزء وأخػػػػػاا فيمػػػػػا ءلػػػػػك جػػػػػجلوؿ لضػػػػػبط بػػػػػجلا ت و 
 -:العاش 

شر
العا

زء 
اجل

 

ح 
ٔ 

 ِسَقايَةَ وَ  بـََراءةٌ  فَـ  َوِإن َجَنُحواْ  ةٌ يمَ نِ غَ  ٖٚ ب

 ٖٛ ىـ
رُ وَ  الِ فَ ـنْ األَ  رِ خِ أِلَ  َوَأِعد وْا ذَلُم   دَ اجِ سَ مَ ـال واعمِّ

 ىدَ هُ ـال ولِ سُ رَ بِ  وانُ آمِ وَ 

ح 
ٕ 

 ٜٖ ب
  الصََّدَقاتُ وَ  َأرَاُدوْا اخْلُُروجَ  اأَلْحَباِر َوالر ْىَبانِ 

 ْن َعاَىَد اللَّ مَ  ِـ لـ

 ٓٗ ىـ
َا َيْسَتْأِذُنكَ    ََيِْلُفوَن اِبللِّ  َلْو أَنَـُّهْم َرُضْواْ  ِإَّنَّ

 ا َما أَتـَْوكَ ِإذَ 

 بداية وهناية االحزاب
َن اأَلْحبَارِ وَ  َأْرَسَل َرُسوَلُو اِبذْلَُدى لِذيل ةُ يمَ نِ غَ ال َأتـَْوَك  َكِثريًا مِّ

 ِلَتْحِمَلُهمْ 

 
( أي  اػػ، ومعػح ) ال بػ  بجلاءة( أي  ب، ومعح ) الحزاب( أي  ٕحو  ٔح)  معح

 .ياءة ال ب 
 

  وماِّػِه و  مهءمجل   اخلامساقتلى ا زء 
 ( ايمجل هلل الجلي باعمته تته الصايات) 

 وصلى    لى سيجل  دمحم و لى  له وص)به وسلَّه
 

. 

 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٚ٘ 

 
 (درءجل اب اايه املوصلك  ) الماة العلمية للشيا

حالػىت يف  أ و  ٕٜٜٔاالسػالـ سػاة  ع.. ا تاقػ درءجل بة م  بط س ابػ اايه امسك
ابػو  -سامل املوىل ح ءق العله بجلاءة م  الشيا  توبجلأ  لية الرتبية  مه  لـو ايياة ..

ة ج وميػة وا  -ومصػطل  ايػجلءر  - لى ءجلءه العقيػجلة  عحير تعلم"-   بجل الِ 
خ أ)  الشػيا ضػػياء لػى ءػجل  الجلراسػة عملػأ    -القػ اف  حكػاـ التجوءػجل وتػالوةأو  -

و ػة يف الفقػه فيػه دروس متا تخػجلأقرتقػع و ال أت التعله مػةالشيا سامل ( وبعجلاا بجل
متمػػع حف ػػه يف سػػاة أ..   بػػجلأت ءفػأ القػػ اف الكػػ مي و صػوله وفقػػه الػػجل وة والتز يػػةأو 

احفػأ القػ اف  مػا ِتفػأ الفاِتػة مػ  درءػجل مسيتلػا ) أءقػة لل)فػأ شل . ويل ح  أو اقية 
( و جل ضماتلا يف  تػاب، واشػت لع يف ضػبط املتشػابات اللف يػة ويل صػف)ة اب اايه 

( ويل  تػاب يف  االتقػاف بضػبط متشػابات القػ  ف ابلفلػه والتػجلب   لى الفيس امسلا )
ءضػػػا أو  (ضػػػبط بػػػجلا ت ويػػػا ت أحػػػزاب وأرابع القػػػ اف الكػػػ مي اب ملػػػة االقشػػػافية ) 
حالػػػىت  لػػػه   ٓٓٚ( و ػػػجل أجػػػزت بػػػجله الكتػػػىت مػػػا ءقػػػارب ضػػػبط مواضػػػ  المػػػجود)

الشػػيا و  الشػػيا سػػعجلو ػػ أت القػػ اءات  لػػى  ػػجلد مػػة مشػػاءا مػػة املوصػػل ومػػاله ) 
 اصػػػه جػػزت بقػػ اءة (   ا ملػػع القػػػ اءات وأُ ب واءػػػة حفػػ  االخػػا  مبجػػاز أو  صػػجلءق
واػػػجله )  يب  مػػػ و ب اوءيػػػهأو ػػػ اءة   فػػػ  ب اوءيػػػهو ػػػ اءة  بػػػة  ثػػػا ب اوءيػػػهو ػػػ اءة  ب اوءيػػػه

سػتاذ  مػ  الاالجازات مت تصجلءقلا مة  بػل  اػة متخصصػة مػة العلمػاء االفاضػل " 
( والجل تور ز د  بجل    بػجل الصػمجل  أبو أظمة  لك ) رشيجل مصطفى والشيا سامل دمحم
ة صػػويف يف وزارة الو ػػاؼ والشػػلوف الجلءايػػة ا لػػيه   دسػػتاف  ) والشػػيا ِػػزة  بػػجل الػػِ 
 وا زرءػػة قيػػة الق   ربعػوفال ػػاز أءضػػا يف  ا(  مػػا أقػ بعػجل اف اجتػػزت االمت)ػاف ابمتيػػاز

ه   ت  تىت الشيا ايص يويف   وِتفة الحفاؿ  عاىلِر
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 احملتوايت

 ٚ ........................................... سورة ال  اؼ / ا زء التاس 

 ٚ ....................... الف ؽ بن رسه ) املأ ( ورسه ) املللا ( يف الق  ف الك مي؟./  ٜٕٕٓسلاؿ ر ه 

 ٕٔ ............................ بطلا؟./  ه م ة وردت ) َأْو لَتَػُعوُدفَّ يف ِملَِّتَاا (   اض ٖٕٓٓسلاؿ ر ه 

 ٖٔ ................................................../ أءة وردت ) َ اَؿ َأَوَلْو (؟. ٖٕٔٓسلاؿ ر ه 

 ٗٔ ..................................... /  ه م ة وردت ) ِإْف ُ جْلَ  (   اضبطلا؟. ٕٖٕٓسلاؿ ر ه 

 ٗٔ ..............................  ه م ة وردت ) َما َءُكوُف َلَاا َأف (   اضبطلا؟./  ٖٖٕٓسلاؿ ر ه 

ْلَاا َربػََّاا (؟. ٖٕٗٓسلاؿ ر ه   ٘ٔ ..................................... / اضبط مواض  ) َ َلى اّلّلِ تَػوَ َّ

َاِسُ وَف (   اضبطلا؟. ٖٕ٘ٓسلاؿ ر ه   ٙٔ ............................ /  ه م ة وردت ) ِإقَُّكْه ِإذاً خلَّ

ْ ءَػْ اَػْواْ ِفيَلا (؟. ٖٕٙٓسلاؿ ر ه   ٙٔ ....................................... /  ه م ة وردت ) َ َأف ملَّ

 ٚٔ ............................................./  ه م ة وردت )  َػْوـٍ َ اِف ِءَة (؟. ٖٕٚٓسلاؿ ر ه 

 ٚٔ .................................. /  ه م ة وردت ) يف  َػْ ءٍَة مِّة (   اضبطلا؟. ٖٕٛٓسلاؿ ر ه 

ْلَاا (   اضبطلا؟. ٜٖٕٓسلاؿ ر ه   ٜٔ ........................................ /  ه م ة وردت ) بجلَّ

يَِّئِة ايََْمَاَة () اِبيََْمَاةِ  ٕٓٗٓسلاؿ ر ه  يَِّئَة (؟. / اضبط مواض  ) المَّ  ٜٔ ......................... المَّ

 ٕٓ ........................ الضَّ َّاء َوالمَّ َّاء (؟. -/ اضبط مواض  ) المَّ َّاء َوالضَّ َّاء   ٕٔٗٓسلاؿ ر ه 

 ٕٓ ................................... /  ه م ة وردت ) فََأَخجْلَ ُاْه (   اضبطلا؟. ٕٕٗٓسلاؿ ر ه 

 ٕٔ .......................... اَل َءْشُعُ وَف (   اضبطلا؟. /  ه م ة وردت ) بَػْ َتًة َوُاهْ  ٖٕٗٓسلاؿ ر ه 

َخػجْلَ ُاه مبَػا َ ػاقُواْ /  يف تضبط ختاـ ا ءتن: ) فََأَخجْلَ ُاه بَػْ َتًة َوُاْه الَ َءْشػُعُ وَف ( و ) فَأَ  ٕٗٗٓسلاؿ ر ه 
 ٕٕ ............................................................... َءْكِمُبوَف ( مة سورة ال  اؼ؟.

 ٖٕ ...................................... /  ه م ة وردت ) بَػ ََ اٍت (   اضبطلا؟. ٕ٘ٗٓسلاؿ ر ه 

َماء َواَلْرِض (   اضبطلا؟. ٕٙٗٓر ه  سلاؿ َة المَّ  ٖٕ ........................... /  ه م ة وردت ) مِّ

 ٕ٘ ....................................... /  ه م ة وردت ) أَفََأِمَة (   اضبطلا؟. ٕٚٗٓسلاؿ ر ه 

 ٕ٘ ....................................... / أءة وردت ) َأف أَيْتِيَػُلُه (   اضبطلا؟. ٕٛٗٓسلاؿ ر ه 

 ٕٙ ................................. /  ه م ة وردت  ) َوُاْه ََنفُِموَف (   اضبطلا؟. ٜٕٗٓسلاؿ ر ه 

 ٕٙ ...................................... /  ه م ة وردت ) ُضً)ى (   اضبطلا؟. ٕٓ٘ٓسلاؿ ر ه 

 ٕٙ ....................................... /  ه م ة وردت ) أَفََأِمُاواْ (   اضبطلا؟. ٕٔ٘ٓسلاؿ ر ه 

/ اضبط مواض  ) ِإالَّ اْلَقْوـُ ال َّاِلُموَف  ( ) ِإالَّ اْلَقػْوـُ اخْلَاِسػُ وَف ( ) ِإالَّ اْلَقػْوـُ اْلَكػاِفُ وَف ( )  ٕٕ٘ٓسلاؿ ر ه 
 ٕٚ ....................................................................... ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَفاِسُقوَف (؟.

 ٕٛ .................................... أَفَػَلْه ءَػْلجِل (؟. -/ اضبط مواض  ) َأَوملَْ ءَػْلجِل  ٖٕ٘ٓسلاؿ ر ه 
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 ٜٕ ................................................. /  ه م ة وردت ) ءَ ِبُوَف (؟. ٕٗ٘ٓسلاؿ ر ه 

 ٜٕ .............................. /  ه م ة وردت ) اَلْرَض ِمة بَػْعجِل (   اضبطلا؟. ٕ٘٘ٓسلاؿ ر ه 

 ٖٓ ................................................. / اضبط مواض  ) َأف لَّْو (؟. ٕٙ٘ٓسلاؿ ر ه 

 ٖٓ .............................. /  ه م ة وردت ) فَػُلْه الَ َءْمَمُعوَف (   اضبطلا؟. ٕٚ٘ٓسلاؿ ر ه 

 ٖٔ ............................................ / اضبط مواض  ) تِْلَك اْلُقَ ى (؟. ٕٛ٘ٓسلاؿ ر ه 

 ٕٖ ........................................... مواض  ) قَػُق ُّ َ َلْيَك (؟. / اضبط ٜٕ٘ٓسلاؿ ر ه 

/ اضبط مواض  ) َفَما َ اقُواْ لِيُػْلِمُاواْ مبَػا َ ػجلَّبُواْ ِمػة  َػْبػُل ( ال ػ اؼ، ) َفَمػا َ ػاقُواْ لِيُػْلِماُػواْ مبَػا   ٕٓٙٓسلاؿ ر ه 
 ٖٖ ................................................................... َ جلَّبُواْ ِبِه ِمة  َػْبُل ( ءوقس؟.

/ اضبط مواض  ا  ت التالية: ) َ جَلِلَك َءْطبَػُ  اّلّلُ َ لَػَى  ُػلُػوِب اْلَكػاِف ِءَة ( ) َ ػجَلِلَك َقْطبَػُ   ٕٔٙٓسلاؿ ر ه 
ُ َ لَػى ُ ػلِّ  َػْلػىِت َ َلى  ُلوِب اْلُمْعَتجلِ  ُ َ لَػى  ُػلُػوِب الَّػجِلءَة اَل ءَػْعَلُمػوَف ( )َ ػجَلِلَك َءْطبَػُ  اّللَّ ءَة ( ) َ جَلِلَك َءْطبَػُ  اّللَّ
 ٖٗ .............................................................................. ُمَتَك ٍِّ َجبَّاٍر(؟.

 ٖٚ ..................... َفَما َوَججْلَ (؟. -َ مَّا َوَججْلَ   -/ اضبط مواض  )َوَما َوَججْلَ   ٕٕٙٓسلاؿ ر ه 

 ٖٚ ............................................... ُ َّ بَػَعثْػَاا (؟. / اضبط مواض  ) ٖٕٙٓسلاؿ ر ه 

 ٖٛ ........................................... / اضبط مواض  ) مُّوَسى ِِبَ تَِاا (؟. ٕٗٙٓسلاؿ ر ه 

 ٓٗ ........................ / اضبط مواض  )ِإىَل ِفْ َ ْوَف َوَمَلِئِه( )ِإىَل ِفْ َ ْوَف َو َػْوِمِه(؟. ٕ٘ٙٓسلاؿ ر ه 

 ٔٗ ............................................. ِبَا (؟. / اضبط مواض  ) َف ََلُمواْ  ٕٙٙٓسلاؿ ر ه 

 ٕٗ .............................................. /  ه م ة وردت ) َ  ِفْ َ ْوُف (؟. ٕٚٙٓسلاؿ ر ه 

 ٕٗ ............................................. / اضبط مواض  ) َ َلى َأف الَّ (؟. ٕٛٙٓسلاؿ ر ه 

 ٖٗ ................................................... / أءة وردت ) فََأْرِسْل (؟. ٜٕٙٓسلاؿ ر ه 

 ٗٗ ............................................... /  ه م ة وردت ) فَْأِت ِبَا (؟. ٕٓٚٓسلاؿ ر ه 

/ اضػػػبط الػػػجلي جػػػاء بعػػػجل ) فَػػػأَْلَقى َ َصػػػاُه فَػػػِ َذا ِاػػػَك بُػْعبَػػػاٌف مُّبِػػػٌن ( يف سػػػوريت ال ػػػ اؼ  ٕٔٚٓسػػػلاؿ ر ػػػه 
 ٗٗ .................................................................................. والشع اء؟.

 ٜٗ ................ ال  وردت يف  صة موسى  ليه المالـ؟. اإللقاء/ اضبط مواض   ٕٕٚٓسلاؿ ر ه 

 -َسػػػاِحٌ  َ ػػػجلَّاٌب  -َسػػػاِحٍ  َ لِػػػيٍه  -َلَمػػػاِحٌ  مُّبِػػػٌن  -/ اضػػػبط مواضػػػ  ) َلَمػػػاِحٌ  َ لِػػػيٌه  ٖٕٚٓسػػػلاؿ ر ػػػه 
 ٔ٘ ............................................................ َس)َّاٍر َ ِليٍه (؟. -َساِحٌ  َأْو َ ُْاوٌف 

 ٕ٘ ..................................... َأْ ُنِ الاَّاِس (؟. -/ اضبط مواض  ) َأْ ُنَ  ٕٗٚٓسلاؿ ر ه 

 ٕ٘ ........................ فَأَْلَقى ُموَسى َ َصاُه(؟. -فَأَْلَقى َ َصاُه / اضبط مواض  ) ٕ٘ٚٓسلاؿ ر ه 

 ٖ٘ ........................................... / اضبط مواض  ) َجاء المََّ)َ ُة (؟. ٕٙٚٓسلاؿ ر ه 

 ٙ٘ ................................................. / اضبط مواض  ) تَػْلَقُف (؟. ٕٚٚٓسلاؿ ر ه 

 ٚ٘ ................................. فَأُْلِقَك المََّ)َ ُة (؟. –/ اضبط مواض  ) َوأُْلِقَك  ٕٛٚٓسلاؿ ر ه 

 ٜ٘ ............... ا  ت ال  ورد فيلا احملاورة بن ف  وف والم) ة؟. / اضبط مواض  ٜٕٚٓسلاؿ ر ه 

 ٓٙ ................................................ / أءة وردت ) يف اْلَمجِلءَاِة (؟. ٕٓٛٓسلاؿ ر ه 

 ٔٙ ..................... َلُماَقِلُبوَف(؟. –َوِإ َّ ِإىَل َربَِّاا ُماَقِلُبوَف  -/ اضبط مواض  )ِإ َّ  ٕٔٛٓسلاؿ ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٚ 

 ٕٙ ................................ / اضبط مواض  )  َاَؿ اْلَمأُ ِمة  َػْوـِ ِفْ َ ْوَف (؟. ٕٕٛٓسلاؿ ر ه 

 ٕٙ ....................... ِإفَّ اْلَعاِ َبَة لِْلُمتَِّقَن(؟. -/ اضبط مواض  )َواْلَعاِ َبُة لِْلُمتَِّقَن  ٖٕٛٓسلاؿ ر ه 

تَػَاا (؟. ٕٗٛٓسلاؿ ر ه   ٖٙ .............................................. / اضبط مواض  ) َما ِجئػْ

 ٖٙ ............................................. (؟./  ه م ة وردت )  َاَؿ َ َمى  ٕ٘ٛٓسلاؿ ر ه 

 ٗٙ ............................................ / اضبط مواض  ) َ َمى َربُُّكْه (؟. ٕٙٛٓسلاؿ ر ه 

 ٗٙ ........................... لَِاا َُ  َ ْيَف تَػْعَمُلوَف (؟. -/ اضبط مواض  ) فَػَيا َُ    ٕٚٛٓسلاؿ ر ه 

 ٘ٙ ................................................ / أءة وردت ) َلَقجْل َأَخجْلَ  (؟. ٕٛٛٓسلاؿ ر ه 

 ٙٙ .............................................. /  ه م ة وردت ) َوَمة مََّعُه (؟. ٜٕٛٓسلاؿ ر ه 

َوَما رَمُْة َلَك مبُْلِمِاَن ( ) َوَما رَمُْة لَػُه مبُػْلِمِاَن ( ) َوَمػا رَمْػُة َلُكَمػا  -/ اضبط مواض  ) َفَما  ٜٕٓٓسلاؿ ر ه 
 ٙٙ .................................................................................. .مبُْلِمِاَن (؟

 ٚٙ ......................................... /  ه م ة وردت الكلمة ) فََأْرَسْلَاا (؟. ٜٕٔٓسلاؿ ر ه 

ػػػَفادَِع  ٕٜٕٓاؿ ر ػػه سػػل  ػػَل َوالضَّ / ضػػبط ت تيػػػىت ا  ت امل سػػالت اىل ِفْ َ ػػْوَف َوَمَلئِػػِه )الطُّوفَػػػاَف َواْ َػػ َاَد َواْلُقمَّ
ـَ( يف سورة ال  اؼ؟.  ٛٙ .................................................................... َوالجلَّ

 ٜٙ ............................................. / اضبط مواض  ) فَاْسَتْكبَػُ واْ (؟. ٖٜٕٓسلاؿ ر ه 

 ٓٚ ................................ال ُّْجز (؟. -الّ ِْجس  –/ بن الف ؽ بن ) الّ ِْجز  ٜٕٗٓسلاؿ ر ه 

 ٙٚ ................................. / أءة وردت ) ادُْع لََاا َربََّك مبَا َ ِلجَل ِ اجَلَؾ (؟. ٜٕ٘ٓسلاؿ ر ه 

ُلُه الّ ِْجَز  ٜٕٙٓسلاؿ ر ه  ُلُه اْلَعجَلاَب (؟. -/ اضبط مواض  ) فَػَلمَّا َ َشْفَاا َ اػْ  ٙٚ ...... فَػَلمَّا َ َشْفَاا َ اػْ

 ٚٚ ............................................... / اضبط مواض  ) َفاقتَػَقْمَاا (؟. ٜٕٚٓر ه  سلاؿ

 ٚٚ .......................................... / أءة وردت الكلمة ) فََأْ َ  ْػَااُاْه (؟. ٜٕٛٓسلاؿ ر ه 

مػػ ات يف  صػػة موسػػى  ٛمػػ ات ولف ػػة اْلَبْ)ػػَ   ٛ/ مػػا اللممػػة البياقيػػة يف ورود لف ػػة الْػػَيهِّ  ٜٜٕٓسػػلاؿ ر ػػه 
 ٛٚ .............................................................. ووردت لف ة الب) ءة م ة واحجلة؟

َلا َ اِفِلَن (؟. ٕٓٓٔسلاؿ ر ه   ٜٚ .......................... / اضبط مواض  ) َ جلَّبُوْا ِِبَ تَِاا وََ اقُواْ َ اػْ

 ٓٛ ............................. َوَأْوَربْػَااَاا (؟. -َأْوَربْػَاا  –/ اضبط مواض  ) َوَأْوَربْػَاا  ٕٔٓٔسلاؿ ر ه 

 ٔٛ ......................................... / اضبط مواض  ) الَِّ  اَبرَْ َاا ِفيَلا (؟. ٕٕٓٔسلاؿ ر ه 

 ٔٛ .............................................. /  ه م ة وردت ) مبَا َصبَػُ واْ (؟. ٖٕٓٔسلاؿ ر ه 

 ٕٛ ............................................. /  ه م ة وردت  لمة ) َدمَّْ َ  (؟. ٕٗٓٔسلاؿ ر ه 

 ٕٛ .................................................... / أءة وردت ) َءْصَاُ  (؟. ٕ٘ٓٔسلاؿ ر ه 

 ٖٛ ............................... ِفْ َ ْوَف َو َػْوِمِه (؟. -/ أءة وردت ) ِفْ َ ْوُف َو َػْوُمُه  ٕٙٓٔسلاؿ ر ه 

 ٖٛ ................................ /  ه م ة وردت ) ءَػْع ُِشوَف ( يف الق  ف الك مي؟. ٕٚٓٔسلاؿ ر ه 

 ٖٛ .............................. ِا ِإْسَ  فِيَل اْلَبْ)َ  (؟./ اضبط مواض  ) َوَجاَوْزَ  بِبَ  ٕٛٓٔسلاؿ ر ه 

 ٗٛ ........ ُ وَف (؟.)  َاَؿ ِإقَُّكْه  َػْوـٌ مُّاكَ  -/ اضبط مواض  )  َاَؿ ِإقَُّكْه  َػْوـٌ َلَْلُلوَف (  ٜٕٓٔسلاؿ ر ه 

 ٘ٛ ................................................./ أءة وردت ) مَّا ُاْه ِفيِه (؟. ٕٓٔٔسلاؿ ر ه 

 ٘ٛ .................................. /  ه م ة وردت ) َواَبِحٌل مَّا َ اقُواْ ءَػْعَمُلوَف (؟. ٕٔٔٔسلاؿ ر ه 



 ٖٓٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ا َجاء  ٕٕٔٔسلاؿ ر ه   ٙٛ .................................. فَػَلمَّا َجاء (؟. -/ اضبط مواض  ) َوَلمَّ

 ٜٓ .........................................../  ه م ة وردت  لمة ) لِِّميَقاتَِاا (؟. ٖٕٔٔسلاؿ ر ه 

 ٜٔ ................................................... / أءة وردت ) َ اَؿ َلة (؟. ٕٗٔٔسلاؿ ر ه 

 ٜٔ .........................................  ه م ة وردت الكلمة: ) َمَكاقَُه (؟./  ٕ٘ٔٔسلاؿ ر ه 

 ٕٜ ................................................ / أءة وردت  لمة ) َلَلَّى (؟. ٕٙٔٔسلاؿ ر ه 

 ٖٜ ................................. َجَعَلُه دَ َّاء (؟. -/ اضبط مواض  ) َجَعَلُه دَ ِّا  ٕٚٔٔسلاؿ ر ه 

 ٜٗ ............................................. / اضبط مواض  ) تُػْبُع إَِلْيَك (؟. ٕٛٔٔسلاؿ ر ه 

 ٜ٘ .......................................... / اضبط مواض  )  َاَؿ َ  ُموَسى (؟. ٜٕٔٔ سلاؿ ر ه

َة الشَّاِ  ِءَة  ٕٕٓٔسلاؿ ر ه   ٜٙ ......................... المَّاِججِلءَة (؟. -/ اضبط مواض  ) وَُ ة مِّ

 ٜٙ .......................................... / اضبط مواض  ) ِمة ُ لِّ َشْكٍء (؟. ٕٕٔٔسلاؿ ر ه 

 ٜٚ ....................................... (؟.  ِّ/  ه م ة وردت  لمة )  ٕٕٕٔسلاؿ ر ه 

 ٜٛ ........................... اضبط مواض  ) َاْل صُمَْزْوَف ِإالَّ َما َ اقُواْ ءَػْعَمُلوَف (؟./  ٖٕٕٔسلاؿ ر ه 

 ٜٜ ......................................  َػْوـِ ُموَسى (؟. -/ اضبط مواض  )  َػْوـُ  ٕٕٗٔسلاؿ ر ه 

 ٜٜ ........................................... / اضبط مواض  ) ِمة بَػْعجِلِه ِمْة (؟. ٕٕ٘ٔسلاؿ ر ه 

 ٓٓٔ.................................. / اضبط مواض  ) ِ ْجالً َجَمجًلا لَُّه ُخَواٌر (؟. ٕٕٙٔسلاؿ ر ه 

 ٔٓٔ........................َ اقُواْ  َاِلِمَن(؟.  -وَُ لّّ َ اقُوْا  -/ اضبط مواض  )وََ اقُوْا  ٕٕٚٔسلاؿ ر ه 

 ٔٓٔ.............................................. ِئة (؟./ اضبط مواض  ) َ اُلواْ لَ  ٕٕٛٔسلاؿ ر ه 

ا َرَجَ   ٜٕٕٔسلاؿ ر ه   ٕٓٔ......فَػَ َجَ  ُموَسى ِإىَل  َػْوِمِه َ ْضَباَف َأِسًفا  َاَؿ (؟. -/ اضبط مواض  ) َوَلمَّ

 ٖٓٔ............................................ / اضبط مواض  ) ِمة بَػْعجِلي (؟. ٖٕٓٔسلاؿ ر ه 

 ٗٓٔ........................... (؟. ىل مل - ٰر ٰذ يي/ اضبط مواض  )  ٖٕٔٔسلاؿ ر ه 

اْلَقػػػْوـِ / اضػػػبط ا ءتػػػن ) َوالَ َلَْعْلػػػِا َمػػػَ  اْلَقػػػْوـِ ال َّػػػاِلِمَن ( ال ػػػ اؼ، ) فَػػػاَل َلَْعْلػػػِا يف  ٕٖٕٔسػػػلاؿ ر ػػػه 
 ٛٓٔ........................................................................ال َّاِلِمَن ( امللماوف؟.

 ٛٓٔ...................................... / اضبط مواض  )  َاَؿ َربِّ اْ ِفْ  يل (؟. ٖٖٕٔسلاؿ ر ه 

َِِِن (  ٖٕٗٔسلاؿ ر ه  َِِِن (  -/ اضبط مواض  ) أَْرَحُه ال َّا ُ  ال َّا ُ  اْلَ اِف ِءَة (؟. -) َخيػْ  ٜٓٔ.... ) َخيػْ

يَِّئاِت (؟. ٖٕ٘ٔسلاؿ ر ه   ٔٔٔ.................................. / اضبط مواض  ) الَّجِلءَة َ ِمُلوْا المَّ

/ اضػػػبط مواضػػػ  ) ُ َّ َ بُػػػواْ ِمػػػة بَػْعػػػجِلَاا َو َماُػػػواْ ( ال ػػػ اؼ،  ) ُ َّ َ بُػػػواْ ِمػػػة بَػْعػػػجِل َذلِػػػَك  ٖٕٙٔسػػػلاؿ ر ػػػه 
 ٔٔٔ......................................................................... َوَأْصَلُ)واْ ( الا)ل؟.

 ٕٔٔ........................... /  ه م ة وردت  لمة ) َسْبِعَن ( يف الق  ف الك مي؟. ٖٕٚٔسلاؿ ر ه 

 ٖٔٔ............................................. / اضبط مواض  ) َلْو ِشْئَع (؟. ٖٕٛٔسلاؿ ر ه 

ػػػػَفلَ  ٜٖٕٔسػػػلاؿ ر ػػػػه  اء ( ) أَفَػتُػْلِلُكاَػػػػا مبَػػػػا فَػَعػػػػَل اْلُمْبِطلُػػػػوَف ( يف / اضػػػػبط ا ءتػػػػن ) أَتُػْلِلُكاَػػػػا مبَػػػػا فَػَعػػػَل المُّ
 ٗٔٔ................................................................................. ال  اؼ؟.

 ٘ٔٔ............................................ / اضبط مواض  ) أَقَع َولِيػَُّاا (؟. ٕٓٗٔسلاؿ ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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قْػَيا (؟. ٕٔٗٔ سلاؿ ر ه  ٘ٔٔ......................................... / اضبط مواض  ) يف َاجِلِه الجلُّ

 ٙٔٔ............................ َوِسْعَع ُ لَّ َشْكٍء (؟. -/ اضبط مواض  ) َوِسَعْع  ٕٕٗٔسلاؿ ر ه 

ِػْه ءُػْلِماُػوَف  ٖٕٗٔسلاؿ ر ه  / اضبط ا ءتػػن ) َوالَّجِلءَة ُاه ِِبَ تَِاا ءُػْلِمُاوَف ( ال  اؼ، ) َوالَّػجِلءَة ُاػه ِِبَ ِت َربِّ
 ٚٔٔ................................................................................ ( امللماوف؟.

 ٛٔٔ......................................... / اضبط مواض  ) الَّجِلءَة ءَػتَِّبُعوَف (؟. ٕٗٗٔسلاؿ ر ه 

يِل (؟. ٕ٘ٗٔسلاؿ ر ه   ٜٔٔ..................................... /  ه م ة وردت ) يف التػَّْورَاِة َواِ ذمِْ

 ٕٓٔ................................... اَلْ اَلُؿ (؟. –/ اضبط مواض  ) اَلْ اَلَؿ  ٕٙٗٔسلاؿ ر ه 

 ٕٔٔ............................................ / اضبط مواض  ) الَِّ  َ اَقْع (؟. ٕٚٗٔسلاؿ ر ه 

 ٕٕٔ.......................................... / اضبط مواض  ) َفالَّجِلءَة  َمُاواْ (؟. ٕٛٗٔسلاؿ ر ه 

 ٖٕٔ..................................... َوتُػَعّزُِروُه (؟. -/ اضبط مواض  ) َوَ زَُّروُه  ٜٕٗٔسلاؿ ر ه 

 ٖٕٔ............................................/ اضبط مواض  ) الاُّوَر الَّجِلَي (؟. ٕٓ٘ٔسلاؿ ر ه 

ػة رَّبِّ اْلَعػاَلِمَن  ٕٔ٘ٔسلاؿ ر ه  ِإمّبِ َرُسػوُؿ َربِّ  -َأمّبِ َرُسػوُؿ اّلّلِ  -ِإمّبِ  –/ اضػبط مواضػ  ) ِإمّبِ َرُسػوٌؿ مِّ
 ٕٗٔ................................................................................ اْلَعاَلِمَن (؟.

َماَواِت َواَلْرِض (؟. ٕٕ٘ٔسلاؿ ر ه   ٕ٘ٔ................................ / أءة وردت ) َلُه ُمْلُك المَّ

 ٕٙٔ............................... َو ضُمِْيك َوظُمِيُع (؟./  ه م ة وردت ) ال إَِلَه ِإالَّ اُ  ٖٕ٘ٔسلاؿ ر ه 

 ٕٚٔ........................................ / اضبط مواض  ) ِمة  َػْوـِ ُموَسى (؟. ٕٗ٘ٔسلاؿ ر ه 

 ٕٛٔ........................... / اضبط مواض  ) أُمٌَّة ءَػْلجُلوَف اِبيَْقِّ َوِبِه ءَػْعجِلُلوَف (؟. ٕ٘٘ٔسلاؿ ر ه 

َوَ طَّْعاَػػاُاْه يف اَلْرِض أدَُمًػػا ( يف  -/ اضػػبط مواضػػ  ) َوَ طَّْعاَػػاُاُه ابْػاَػػػَ ْ َ ْشػػَ َة َأْسػػَباحًا أدَُمًػػا  ٕٙ٘ٔسػػلاؿ ر ػػه 
 ٕٛٔ............................................................................ سورة ال  اؼ؟.

َاا ِإىَل ُموَسى (؟. ٕٚ٘ٔسلاؿ ر ه  َاا  / َ َضيػْ َاا  / فََأْوَحيػْ َاا / َأْوَحيػْ  ٜٕٔ.......... / اضبط مواض  ) َوَأْوَحيػْ

 ٖٓٔ............................................ / اضبط مواض  ) ِإْذ ِ يَل َاُُه (؟. ٕٛ٘ٔسلاؿ ر ه 

 ٖٔٔ........................................ /  ه م ة وردت الكلمة ) اْسُكُاواْ (؟. ٜٕ٘ٔسلاؿ ر ه 

 ٖٔٔ.................................... اْلَقْ ءََة (؟. -/ اضبط مواض  ) َاجِلِه اْلَقْ ءَِة  ٕٓٙٔ ه سلاؿ ر 

 ٕٖٔ............................................ / اضبط مواض  ) اْلَقْ ءَِة الَِّ  (؟. ٕٔٙٔسلاؿ ر ه 

 ٖٖٔ........................ َوِإْذ يَفَذََّف َربُُّكْه (؟. -/ اضبط مواض  ) َوِإْذ يَفَذََّف َربَُّك  ٕٕٙٔسلاؿ ر ه 

 ٖٗٔ............................................ / أءة وردت  لمة ) بَػَلْوَ ُاْه (؟. ٖٕٙٔسلاؿ ر ه 

 ٖٗٔ.................................. / أءة وردت ) َفَخَلَف ِمة بَػْعجِلِاْه َخْلٌف (؟. ٕٗٙٔ سلاؿ ر ه

 ٖ٘ٔ.................................... لَِيْأُخجُلوُه (؟. –/ اضبط مواض  ) أَيُْخجُلوُه  ٕ٘ٙٔسلاؿ ر ه 

/ اضبط مواضػ  ) ِإ َّ الَ ُقِضػيُ  َأْجػَ  اْلُمْصػِلِ)َن ( ) َوالَ ُقِضػيُ  َأْجػَ  اْلُمْ)ِمػِاَن ( ) ِإ َّ اَل  ٕٙٙٔسلاؿ ر ه 
 ٖ٘ٔ.............................................................. َأْحَمَة َ َماًل (؟. ُقِضيُ  َأْجَ  َمةْ 

 ٖٙٔ................................ َو َاُّوْا أَقػَُّله (؟. -/ اضبط مواض  ) َو َاُّوْا أَقَُّه  ٕٚٙٔسلاؿ ر ه 

 ٖٚٔ.............................................. /  ه م ة وردت ) َواِ ٌ  ِبِْه (؟. ٕٛٙٔسلاؿ ر ه 

 ٖٛٔ........................................... / أءة وردت الكلمة ) ُذّرِءػَّتَػُلْه (؟. ٜٕٙٔسلاؿ ر ه 



 ٕٖٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٖٛٔ.........................  َاُلوْا بَػَلى َشِلجْلَ  (؟. -/ اضبط مواض  ) َ اُلواْ َشِلجْلَ   ٕٓٚٔسلاؿ ر ه 

 ٜٖٔ.......................................... / اضبط مواض  ) ِمة  َػْبُل وَُ اَّا (؟. ٕٔٚٔسلاؿ ر ه 

 ٜٖٔ................................. /  ه م ة وردت ) اْلُمْبِطُلوَف ( يف  تاب  ؟. ٕٕٚٔر ه  سلاؿ

 ٓٗٔ.............................................. / أءة وردت ) ِمَة اْلَ اِوءَة (؟. ٖٕٚٔسلاؿ ر ه 

َاا (؟. ٕٗٚٔسلاؿ ر ه   ٓٗٔ............................................. / اضبط مواض  ) َوَلْو ِشئػْ

 ٔٗٔ............................................ /  ه م ة وردت ) َواتػََّبَ  َاَواُه (؟. ٕ٘ٚٔسلاؿ ر ه 

 ٔٗٔ............ ِِبَ ِت اّللَِّ (؟. -اْلَقْوـُ الَّجِلءَة َ جلَّبُواْ ِِبَ تَِاا  –/ اضبط مواض  ) اْلَقْوـِ  ٕٙٚٔر ه  سلاؿ

ُ وَف (؟./  ٕٚٚٔسلاؿ ر ه   ٕٗٔ....................................... اضبط مواض  ) َلَعلَُّلْه ءَػتَػَفكَّ

 ٖٗٔ...................... اْلُمْلَتجِل(؟. –/ اضبط مواض  )َمة ءَػْلجِل اّلّلُ فَػُلَو اْلُمْلَتجِلي  ٕٛٚٔسلاؿ ر ه 

 ٗٗٔ................................................ /  ه م ة وردت ) ِ ََلاََّه (؟. ٜٕٚٔسلاؿ ر ه 

 ٘ٗٔ............................................ / اضبط مواض  ) َاُْه  ُػُلوٌب (؟. ٕٓٛٔسلاؿ ر ه 

 ٘ٗٔ................................................. (؟. / أءة وردت ) َاُْه أَْ ُنٌ  ٕٔٛٔسلاؿ ر ه 

 ٙٗٔ.................................. / اضبط مواض  ) َ الَقْػَعاـِ َبْل ُاْه َأَضلُّ (؟. ٕٕٛٔسلاؿ ر ه 

 ٙٗٔ......................................../ أءة وردت ) ُأْولَِئَك ُاُه اْلَ اِفُلوَف (؟. ٖٕٛٔسلاؿ ر ه 

 ٚٗٔ........................................ / اضبط مواض  ) اَلمْسَاء اْيُْمَح (؟. ٕٗٛٔسلاؿ ر ه 

 ٛٗٔ................................ /  ه م ة وردت  لمة ) فَاْدُ وُه (   اضبطلا؟. ٕ٘ٛٔسلاؿ ر ه 

 ٛٗٔ............................................. / اضبط مواض  ) ءُػْلِ)جُلوَف (؟. ٕٙٛٔسلاؿ ر ه 

ْة َحْيُر اَل ءَػْعَلُموَف (؟. ٕٚٛٔسلاؿ ر ه   ٜٗٔ......................./ اضبط مواض  ) َسَاْمَتجْلرُِجُله مِّ

ُ واْ ( يف الق ٕٛٛٔسلاؿ ر ه   ٓ٘ٔ............................   ف الك مي؟./  ه م ة وردت ) َأَومَلْ ءَػتَػَفكَّ

 ٓ٘ٔ........... َما ِبَصاِحِبُكه مِّة ِجاٍَّة (؟. -/ اضبط مواض  ) َما ِبَصاِحِبِله مِّة ِجاٍَّة  ٜٕٛٔسلاؿ ر ه 

 ٔ٘ٔ............................... أَفَػَلْه ءَا ُُ واْ (؟. –/ اضبط مواض  ) َأَوملَْ ءَا ُُ وْا  ٜٕٓٔسلاؿ ر ه 

 ٔ٘ٔ......................................... / اضبط مواض  ) فَِبَأيِّ َحجِلءٍر (؟. ٜٕٔٔسلاؿ ر ه 

اَ ِة / اضبط موا ٕٜٕٔسلاؿ ر ه   ٕ٘ٔ........ َءْمأَُلَك الاَّاُس َ ِة المَّاَ ِة (؟. -ض  ) َءْمأَُلوَقَك َ ِة المَّ

 ٖ٘ٔ........................................... (؟./ أءة وردت ) ِ ْلُمَلا ِ اجَل َريبِّ  ٖٜٕٔسلاؿ ر ه 

 ٖ٘ٔ........................................ / اضبط مواض  ) ِإْف َأَ ْ ِإالَّ قجَِلءٌ  (؟. ٜٕٗٔسلاؿ ر ه 

َ (؟. -/ أءة وردت ) دََّ َوا اّلّلَ  ٜٕ٘ٔسلاؿ ر ه   ٘٘ٔ...................................... َدَ وُا اّللَّ

 ٙ٘ٔ............................................ / اضبط مواض  ) فَػتَػَعاىَل اّلّلُ (؟. ٜٕٙٔر ه  سلاؿ

 ٙ٘ٔ........................................... /  ه م ة وردت ) َوُاْه طُمَْلُقوَف (؟. ٜٕٚٔسلاؿ ر ه 

( ) َوالَّػػجِلءَة  ٕٜٔ/  يػف تضػبط ا ءتػن ) َوالَ َءْمػػَتِطيُعوَف َاُػْه َقْصػ ًا َوالَ أَقُفَمػُلْه ءَاُصػُ وَف  ٜٕٛٔسػلاؿ ر ػه 
 ٚ٘ٔ............. ( مة سورة ال  اؼ؟.ٜٚٔوَف َقْص َُ ْه َو  أَقُفَمُلْه ءَػْاُصُ وَف َتجْلُ وَف ِمة ُدوقِِه الَ َءْمَتِطيعُ 

 ٚ٘ٔ............................ ْه (؟.َتجْلُ لُ  –ِإف َتجْلُ وُاْه  -/ اضبط مواض  ) َوِإف ٜٜٕٔسلاؿ ر ه 

 ٛ٘ٔ.......................................... /  ه م ة وردت ) َسَواءٌ َ َلْيُكْه (؟. ٕٕٓٓسلاؿ ر ه 

ـْ أَقُتْه (؟. ٕٕٔٓسلاؿ ر ه   ٜ٘ٔ............................................... / اضبط مواض  ) َأ
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( و ) ٜٗٔ/  يػػػف تضػػػػبط ا ءتػػػػن ) ِإفَّ الَّػػػجِلءَة تَػػػػجْلُ وَف ِمػػػة ُدوِف اّلّلِ ِ بَػػػػاٌد أَْمثَػػػػاُلُكْه... ٕٕٕٓسػػػلاؿ ر ػػػػه 
 ٜ٘ٔ....................... سورة ال  اؼ؟. ( مةَٜٚٔوالَّجِلءَة َتجْلُ وَف ِمة ُدوقِِه اَل َءْمَتِطيُعوَف َقْص َُ ْه...

اّللَِّ (؟./ اضػبط مواضػ  ) ِإفَّ الَّػجِلءَة تَػجْلُ وَف ِمػة ُدوِف اّلّلِ ( ) ِإفَّ الَّػجِلءَة تَػْعبُػجُلوَف ِمػة ُدوِف  ٖٕٕٓسػلاؿ ر ػه 
 ...........................................................................................ٔٙٓ 

 ٔٙٔ......................................... / أءة وردت )  َذاٌف َءْمَمُعوَف ِبَا (؟. ٕٕٗٓسلاؿ ر ه 

 ٕٙٔ............................................. / اضبط مواض  ) ُ ِل اْدُ واْ (؟. ٕٕ٘ٓسلاؿ ر ه 

 ٕٙٔ........................................ / اضبط مواض  ) اْدُ وْا ُش ََ اءُ ْه (؟. ٕٕٙٓسلاؿ ر ه 

يًعا ُ َّ الَ تُاِ ُ وِف (؟. ٕٕٚٓاؿ ر ه سل   ٖٙٔ..... / اضبط مواض  ) ُ َّ ِ يجُلوِف َفاَل تُاِ ُ وِف ( ) َفِكيجُلومب مجَِ

 ٗٙٔ................................ مواض  ) َوالَّجِلءَة َتجْلُ وَف ِمة ُدوقِِه (؟. / اضبط ٕٕٛٓسلاؿ ر ه 

 ٗٙٔ.......................................... /  ه م ة وردت ) ءَا ُُ وَف ِإَلْيَك (؟. ٜٕٕٓسلاؿ ر ه 

 ٘ٙٔ........................ / اضبط مواض  ) فَاْسَتِعجْل اِبّلّلِ ( وما  بللا وما بعجلاا؟. ٕٕٓٔر ه  سلاؿ

َة (؟. ٕٕٔٔسلاؿ ر ه   ٚٙٔ............................................... / أءة وردت ) َحاِفٌف مِّ

 ٚٙٔ................................................. /  ه م ة وردت ) يَفْهِتِه (؟. ٕٕٕٔسلاؿ ر ه 

 ٛٙٔ........................................... / اضبط مواض  ) َاجَلا َبَصآفُِ  (؟. ٖٕٕٔسلاؿ ر ه 

 ٛٙٔ........................................... / اضبط مواض  ) فَاْسَتِمُعوْا َلُه (؟. ٕٕٗٔ سلاؿ ر ه

 ٜٙٔ.......................................... /  ه م ة وردت  لمة ) أَقِصُتواْ (؟. ٕٕ٘ٔسلاؿ ر ه 

 ٜٙٔ............................................... / أءة وردت ) يف قَػْفِمَك (؟. ٕٕٙٔسلاؿ ر ه 

 ٓٚٔ....................................... / اضبط مواض  ) اِبْلُ جُلوِّ َوا َصاِؿ (؟. ٕٕٚٔسلاؿ ر ه 

َة  ٕٕٛٔسلاؿ ر ه   ٓٚٔ.................................... َلِمَة اْلَ اِفِلَن (؟. -/ اضبط مواض  ) مِّ

 ٔٚٔ................. جِلءَة ِ اجَل َربَِّك (؟./ اضبط مواض  ) ِإفَّ الَّجِلءَة ِ اجَل َربَِّك ( ) َفالَّ  ٜٕٕٔسلاؿ ر ه 

 ٕٚٔ......................... / اضبط مواض  المجود ال  وردت يف الق  ف الك مي؟. ٕٕٕٓسلاؿ ر ه 

 ٘ٚٔ ......................................... سورة القفاؿ / ا زء التاس 

 ٘ٚٔ........................................... / اضبط مواض  ) ّللِِّ َوال َُّسوِؿ (؟. ٕٕٕٔاؿ ر ه سل 

َا اْلُمْلِمُاوَف (؟. ٕٕٕٕسلاؿ ر ه   ٘ٚٔ.......................................... / اضبط مواض  ) ِإسمَّ

 ٙٚٔ........................ / اضبط مواض  ) الَّجِلءَة ِإَذا ذُِ َ  اّلّلُ َوِجَلْع  ُػُلوبُػُلْه (؟. ٖٕٕٕسلاؿ ر ه 

 ٚٚٔ.............................. َ َلْيِلْه  َ تُُه (؟. -/ اضبط مواض  ) َ َلْيِلْه  َ تِِه  ٕٕٕٗسلاؿ ر ه 

 ٚٚٔ............................................... / اضبط مواض  ) زَاَدتْػُلْه (؟. ٕٕٕ٘سلاؿ ر ه 

 ٛٚٔ.................................... /  ه م ة وردت ) َوَ َلى َربِِّْه ءَػتَػوَ َُّلوَف (؟. ٕٕٕٙسلاؿ ر ه 

ُػػه مَّْ ِفػَ ٌة َورِْزٌؽ َ ػػ مٌِي (؟. ٕٕٕٚسػلاؿ ر ػه  ِػْه َوَمْ ِفػػَ ٌة َورِْزٌؽ َ ػ مٌِي( ) اَّ ُػػْه َدَرَجػاٌت ِ اػػجَل َربِّ / اضػػبط مواضػ  )اَّ
 ...........................................................................................ٜٔٚ 

 ٓٛٔ................................................ /  ه م ة وردت ) بَػْعجَلَما (؟. ٕٕٕٛسلاؿ ر ه 

 ٔٛٔ.........................................../  ه م ة وردت ) َوُاْه ءَا ُُ وَف (؟. ٜٕٕٕ سلاؿ ر ه

 ٔٛٔ............. ِبَكِلَماِتِه (؟. / اضبط مواض  ) ضمُِقَّ اَيقَّ ِبَكِلَماتِِه ( ) َوضمُِقُّ اّلّلُ ايَْقَّ  ٖٕٕٓسلاؿ ر ه 



 ٖٗٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

قػََّلػا َلُكػْه / ضمجلث لػبس يف ا ءتػن مػة سػورة القفػاؿ: ) َوِإْذ ءَعِػجلُُ ُه اّلّلُ ِإْحػجَلى الطَّػافَِفِتْنِ أَ  ٖٕٕٔسلاؿ ر ه 
َ  َذاِت الشَّوَْ ِة َتُكوُف َلُكْه َوءُ ِءجُل اّلّلُ أَف ضمُِقَّ اَيقَّ ِبَكِلَماتِِه َوءَػْقَطَ  َدابِػ { َٚ  اْلَكػاِف ِءَة }القفػاؿ/َوتَػَودُّوَف أَفَّ َ يػْ

 ٕٛٔ.......................... طلما؟.{( اضبٛلُِيِ)قَّ ايَْقَّ َوءُػْبِطَل اْلَباِحَل َوَلْو َ  َِه اْلُمْج ُِموَف }القفاؿ/

 ٕٛٔ..................................... /  ه م ة وردت ) َوَلْو َ  َِه اْلُمْج ُِموَف (؟. ٕٖٕٕسلاؿ ر ه 

 ٕٛٔ............................ / اضبط مواض  ) َ زِءٌز َحِكيٌه ( يف سورة القفاؿ؟. ٖٖٕٕسلاؿ ر ه 

 ٗٛٔ................................ فََأمّبِ َمَعُكْه (؟. -َأمّبِ  -/ اضبط مواض  ) ِإمّبِ  ٖٕٕٗسلاؿ ر ه 

 ٘ٛٔ......................... / اضبط مواض  ) َشجِلءجُل اْلِعَقاِب ( يف سورة القفاؿ؟. ٖٕٕ٘سلاؿ ر ه 

َذِلُكػػْه َوأَفَّ اّلّلَ ُمػػػوِاُة َ ْيػػػجِل اْلَكػػػاِف ِءَة (؟. -/ اضػػػبط موضػػعك القفػػػاؿ: ) َذِلُكػػػْه فَػػػجُلوُ وُه  ٖٕٕٙسػػلاؿ ر ػػػه 
 ...........................................................................................ٔٛٙ 

 ٚٛٔ.................................... / اضبط مواض  ) ِإَذا َلِقيُتُه ( وما بعجلاا؟. ٖٕٕٚاؿ ر ه سل 

ِميُ  اْلَعِليُه ( يف سورة القفاؿ؟. -َلَمِميٌ  َ ِليٌه  -/ اضبط مواض  ) مسَِيٌ  َ ِليٌه  ٖٕٕٛسلاؿ ر ه   ٛٛٔ المَّ

 ٜٛٔ...................................... َ ْيجُل اْلَكاِف ِءَة (؟.  -/ أءة وردت ) َ ْيجِل  ٜٖٕٕسلاؿ ر ه 

 ٜٓٔ................................................ /  ه م ة وردت ) تَاتَػُلواْ (؟. ٕٕٓٗسلاؿ ر ه 

 ٜٓٔ....................................... أَف تَػُعوُدواْ (؟. -/ اضبط مواض  ) ِإف  ٕٕٔٗسلاؿ ر ه 

 ٜٔٔ.............................................. / اضبط مواض  ) َلة تُػْ ِاَ (؟. ٕٕٕٗسلاؿ ر ه 

 ٜٔٔ........................................./  ه م ة وردت  لمة ) َتْمَمُعوَف (؟. ٖٕٕٗسلاؿ ر ه 

َوابِّ ِ اجَل اّلّلِ ( يف سورة القفاؿ؟. ٕٕٗٗسلاؿ ر ه   ٕٜٔ................. / اضبط مواض  ) ِإفَّ َش َّ الجلَّ

 ٕٜٔ....................................... /  ه م ة وردت ) الَّجِلءَة اَل ءَػْعِقُلوَف (؟. ٕٕ٘ٗسلاؿ ر ه 

 ٖٜٔ............................................... / أءة وردت ) ِفيِلْه َخيػْ ًا (؟. ٕٕٙٗسلاؿ ر ه 

 ٖٜٔ.......................... اْسَتِجيُبوا ِلَ بُِّكه (؟. -/ اضبط مواض  ) اْسَتِجيُبواْ ّللِِّ  ٕٕٚٗسلاؿ ر ه 

 ٜ٘ٔ........................................... / اضبط مواض  ) ّللِِّ َولِل َُّسوِؿ (؟. ٕٕٛٗسلاؿ ر ه 

 ٜ٘ٔ............................................ بط مواض  ) ِإَذا َدَ اُ ه (؟./ اض ٜٕٕٗسلاؿ ر ه 

 ٜٙٔ............................................... / اضبط مواض  ) ِإْذ أَقُته (؟. ٕٕٓ٘سلاؿ ر ه 

َة الطَّيَِّباِت (؟. ٕٕٔ٘سلاؿ ر ه   ٜٚٔ................................... / اضبط مواض  ) َوَرَزَ ُكه مِّ

َا (؟. ٕٕٕ٘سلاؿ ر ه   ٜٛٔ........................................... / اضبط مواض  ) َواْ َلُمواْ أسمَّ

َا  ٖٕٕ٘سلاؿ ر ه  َاٌة(؟. -/ اضبط مواض  )أسمَّ َا أَْمَواُلُكْه َوَأْواَلدُُ ْه ِفتػْ  ٜٛٔ.......................... ِإسمَّ

 ٜٜٔ............................................ / اضبط مواض  ) صَمَْعل لَُّكْه (؟. ٕٕٗ٘سلاؿ ر ه 

 ٕٓٓ........................... / اضبط ختاـ ا  ت ال  أتع بعجل )َوءَػْ ِفْ  َلُكْه(؟. ٕٕ٘٘ سلاؿ ر ه

لَػى َ لَػْيِلْه  َ تُػاَػا  ٕٕٙ٘سػلاؿ ر ػه  لَػى َ لَػػْيِلْه ( )  -تُػاَػا بَػيِّاَػاٍت( ) ِإَذا   َ  -/ اضػبط مواضػ  )َوِإَذا تُػتػْ َوِإَذا ءُػتػْ
 ٖٕٓ............................................................... َوِإَذا تُػتػَْلى َ َلْيِه  َ تُػَاا (؟. -ِإَذا 

 ٕ٘ٓ................................................. دت ) َ اُلواْ َ جْل (؟./ أءة ور  ٕٕٚ٘سلاؿ ر ه 

َة (؟. ٕٕٛ٘سلاؿ ر ه   ٕٙٓ........................................... / اضبط مواض  ) ِحَجاَرًة مِّ

 ٕٚٓ......................................... /  ه م ة وردت  لمة ) لِيُػَعجلِّبَػُلْه (؟. ٜٕٕ٘ر ه سلاؿ 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٛ٘ 

 ٕٚٓ.................................. ُاْه َءْمتَػْ ِفُ وَف (؟. -/ اضبط مواض  ) َوُاْه  ٕٕٓٙسلاؿ ر ه 

 ٕٛٓ.......................... / اضبط مواض  ) ُساََّع اْلَوَِّلَن ( ) ُساَُّة اْلَوَِّلَن (؟. ٕٕٔٙسلاؿ ر ه 

 ٕٕٔ..................... -وأخاا فيما ءلك ججلوؿ لضبط بجلا ت ويا ت أحزاب وأرابع ا زء التاس :

 ٖٕٔ ......................................... سورة القفاؿ / ا زء العاش 

 ٖٕٔ........................................... /  ه م ة وردت  لمة ) َ ِاْمُته (؟. ٕٕٕٙسلاؿ ر ه 

 ٖٕٔ............................... / اضبط املواض  ال  وردت فيلا ) َوِلل َُّسوِؿ (؟. ٖٕٕٙسلاؿ ر ه 

 ٕٗٔ..................................... / اضبط مواض  ) ِإف ُ اُتْه  َماُتْه اِبّلّلِ (؟. ٕٕٗٙسلاؿ ر ه 

 ٕ٘ٔ.............. َ َما أَقَزْلَاا (؟.  -دمَِّّا أَقزَْلَاا  -َوَما أَقزَْلَاا  -/ اضبط مواض  ) َما أَقزَْلَاا  ٕٕ٘ٙسلاؿ ر ه 

 ٕٙٔ...........................................  ه م ة وردت ) َ َلى َ ْبجِلَ  (؟./  ٕٕٙٙسلاؿ ر ه 

 ٕٙٔ..................................... اْلُفْ  َاِف (؟. –/ اضبط مواض  ) َواْلُفْ  َاف  ٕٕٚٙسلاؿ ر ه 

 ٕٚٔ................................................ / اضبط مواض  ) َأْسَفَل (؟. ٕٕٛٙسلاؿ ر ه 

 ٕٛٔ.............. لقفاؿ؟./ اضبط مواض  ) لِّيَػْقِضَك اّلّلُ أَْم اً َ اَف َمْفُعوالً ( يف سورة ا ٜٕٕٙسلاؿ ر ه 

/  يف تضبط بػجلا ت ا ءتػن ) ِإْذ ءُػ ِءَكُلُه اّلّلُ ( ) َوِإْذ ءُ ِءُكُمػوُاْه ( مػة سػورة القفػاؿ؟. ٕٕٓٚسلاؿ ر ه 
 ...........................................................................................ٕٔٛ 

 ٜٕٔ..................................... فَػتَػَااَزُ واْ (؟. –/ اضبط مواض  ) تَػَااَزُ وْا  ٕٕٔٚسلاؿ ر ه 

 ٜٕٔ............................................. / أءة وردت  لمة ) َواْصِ ُواْ (؟. ٕٕٕٚسلاؿ ر ه 

وَف َ ة َسِبيِل اّلّلِ (؟./ اضبط موا ٖٕٕٚسلاؿ ر ه   ٕٕٓ................................. ض  ) َوَءُصجلُّ

 ٕٕٔ............................. فَػَلمَّا تَػ َاءَا (؟. -/ أءة ورد  ل مة ) فَػَلمَّا تَػ َاءِت  ٕٕٗٚسلاؿ ر ه 

 ٕٕٔ....................................... َأمّبِ بَ ِيءٌ (؟. -/ اضبط مواض  ) ِإمّبِ  ٕٕ٘ٚسلاؿ ر ه 

 ٖٕٕ.............................................. /  ه م ة وردت ) ِإمّبِ أََرى (؟. ٕٕٙٚسلاؿ ر ه 

 ٖٕٕ.............................................. ءَػُقوُؿ (؟. / اضبط مواض  ) ِإذْ  ٕٕٚٚسلاؿ ر ه 

 ٕٕٙ................................... /  ه م ة وردت ) َوَمة ءَػتَػوَ َّْل َ َلى اّلّلِ (؟. ٕٕٛٚسلاؿ ر ه 

 ٕٕٚ...................................... ءُػتَػَوىفَّ (؟. –/ أءة وردت  لمة ) ءَػتَػَوىفَّ  ٜٕٕٚسلاؿ ر ه 

 ٕٕٛ......................................... /  ه م ة وردت  لمة ) َءْض ِبُوَف (؟. ٕٕٓٛسلاؿ ر ه 

 ٜٕٕ... أمََلْ َءُك(؟. -فَػَلْه َءُك  -َوِإف َءُك  -َومَلْ َءُك  -َءُك  -/ اضبط مواض  ) ملَْ َءُك  ٕٕٔٛسلاؿ ر ه 

 ٖٕٔ............................................. /  ه م ة وردت ) َ َلى  َػْوـٍ (؟. ٕٕٕٛسلاؿ ر ه 

ُواْ َما أِبَقُفِمِلْه (؟. ٖٕٕٛسلاؿ ر ه   ٖٕٔ................................. / اضبط مواض  ) َحهنَّ ءُػَ اِّ

 ٕٖٕ............................................/  ه م ة وردت ) ِبَ ِت َربِِّْه (؟. ٕٕٗٛسلاؿ ر ه 

 ٖٖٕ..................................َ اقُواْ  َاِلِمَن (؟.  -/ اضبط مواض  ) وََ اُقوْا  ٕٕ٘ٛسلاؿ ر ه 

 ٖٖٕ........................................ /  ه م ة وردت ) فَػُلْه الَ ءُػْلِمُاوَف (؟. ٕٕٙٛسلاؿ ر ه 

ْة َخْلِفِلْه  ٕٕٚٛسلاؿ ر ه   ٖٕٗ........................ِبِه مَّْة َخْلَفُلْه (؟. -/ اضبط مواض  ) ِبِه مِّ

 ٖٕٗ............................................... / أءة وردت ) َ َلى َسَواء (؟. ٕٕٛٛسلاؿ ر ه 

 ٖٕ٘............................................ / أءة وردت  لمة ) اخلَافِِاَن (؟. ٜٕٕٛسلاؿ ر ه 



 ٖٙٛ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٖٕ٘........................................... /  ه م ة وردت ) مَّا اْسَتَطْعُته (؟. ٜٕٕٓسلاؿ ر ه 

 ٖٕٙ............................................... /  ه م ة وردت ) مِّة  ُػوٍَّة (؟. ٜٕٕٔ ه سلاؿ ر 

 ٖٕٙ...........(؟. َ جُلوُِّ هْ  –َوَ جُلوَُّ ْه  –/ أءة ورد  ل مة الكلمات ا تية: ) َ جُلوَُّ ْه  ٕٜٕٕسلاؿ ر ه 

 ٖٕٚ............................................. /  ه م ة وردت ) ِمة ُدوِيِْه (؟. ٖٜٕٕسلاؿ ر ه 

ِميُ  اْلَعِليُه (؟. ٜٕٕٗسلاؿ ر ه   ٖٕٛ.................................. /  ه م ة وردت ) ِإقَُّه ُاَو المَّ

 ٜٖٕ............... / اضبط مواض  ) َوِإف ءُ ِءجُلواْ ( يف سورة القفاؿ وما جاء بعجلاا؟. ٜٕٕ٘سلاؿ ر ه 

 ٕٓٗ................................ َوأَلََّف بَػْنَ (؟. -بَػْنَ  / اضبط مواض  ) فَأَلَّفَ  ٜٕٕٙسلاؿ ر ه 

يعاً (؟. ٜٕٕٚسلاؿ ر ه   ٕٓٗ.................................... /  ه م ة وردت ) مَّا يف اَلْرِض مجَِ

 ٕٔٗ................. ( مة سورة القفاؿ؟.ٔٚ( و )ٖٙ/  يف تضبط ختاـ ا  ت ) ٜٕٕٛسلاؿ ر ه 

 ٕٕٗ............................ / اضبط مواض  ) َ  أَءػَُّلا الاَّهلُّ ( يف سورة القفاؿ؟. ٜٜٕٕسلاؿ ر ه 

 ٕٕٗ................ ِلَمِة اتػَّبَػَعَك (؟. -َمِة اتػَّبَػَعَك  -بط مواض  ) َوَمِة اتػَّبَػَعَك / اض ٖٕٓٓسلاؿ ر ه 

 ٖٕٗ...................................... (؟. ٙٙ - ٘ٙ/ اضبط  ء  القفاؿ )  ٖٕٔٓسلاؿ ر ه 

 ٖٕٗ..................................... / أءة وردت ) أِبَقػَُّلْه  َػْوـٌ الَّ ءَػْفَقُلوَف (؟. ٕٖٕٓسلاؿ ر ه 

 ٕٗٗ........................................... /  ه م ة وردت ) أَف َءُكوَف َلُه (؟. ٖٖٕٓسلاؿ ر ه 

 ٕ٘ٗ........................................... م ة وردت  لمة ) َأْسَ ى (؟. /  ه ٖٕٗٓسلاؿ ر ه 

 ٕٙٗ............................................ /  ه م ة وردت  لمة ) َسَبَق (؟. ٖٕ٘ٓسلاؿ ر ه 

ػػُكْه يف َمػػا  ٖٕٙٓسػػلاؿ ر ػػه  ػػُكْه ِفيَمػػا َأَخػػجْلمُتْ َ ػػجَلاٌب َ ِ ػػيٌه( القفػػاؿ و ) َلَممَّ /  ػػه مػػ ة وردت  لمػػة )َلَممَّ
 ٕٙٗ............................................................. أََفْضُتْه ِفيِه َ جَلاٌب َ ِ يٌه ( الاور؟.

 ٕٚٗ.............................................. /  ه م ة وردت ) ُ ل لَِّمة (؟. ٖٕٚٓسلاؿ ر ه 

 ٕٚٗ.......................................... /  ه م ة وردت  لمة ) لَِّمة يف (؟. ٖٕٛٓسلاؿ ر ه 

 ٕٛٗ.....................( يف سورة القفاؿ؟. ٘ٚ - ٗٚ  - ٕٚ/ اضبط ا ءتن )  ٜٖٕٓسلاؿ ر ه 

 ٜٕٗ........... / اضبط مواض  ) َوأُْوُلوْا اَلْرَحاـِ بَػْعُضُلْه َأْوىَل بِبَػْعٍ  يف ِ َتاِب اّلّلِ (؟. ٖٕٓٔسلاؿ ر ه 

 ٜٕٗ........................... ِإفَّ اّلّلَ ِبُكلِّ َشْكٍء َ ِليٌه (؟. -/ اضبط مواض  ) َأفَّ  ٖٕٔٔسلاؿ ر ه 

 ٕٕ٘ ........................................... سورة التوبة / ا زء العاش 

 ٕ٘٘............................. /  ه م ة وردت  لمة ) بَػ َاءٌة ( يف الق  ف الك مي؟. ٕٖٕٔسلاؿ ر ه 

 ٕ٘٘.......................................... /  ه م ة وردت  لمة ) َ اَاجلمتُّْ (؟. ٖٖٕٔسلاؿ ر ه 

 ٕٙ٘....ُ  ُمْعِجزِي اّلّلِ ( يف سورة التوبة؟.فَاْ َلُمواْ أَقَُّكْه َ يػْ  -/ اضبط مواض  ) َواْ َلُموْا  ٖٕٗٔسلاؿ ر ه 

 ٕٚ٘.................. / اضبط مواض  العجلاب الليه والع يه واملقيه يف سورة التوبة؟. ٖٕ٘ٔسلاؿ ر ه 

 ٕٛ٘.............. -َوَ ْلجِلِاْه (: –َ ْلجِلِاْه  –َ ْلجَلُاْه  –/ اضبط مواض  ) بِػَعْلجِلِاْه  ٖٕٙٔسلاؿ ر ه 

 ٜٕ٘.......................................... /  ه م ة وردت  لمة ) فَا ْػتُػُلواْ (؟. ٖٕٚٔسلاؿ ر ه 

ػػاَلَة َو تَػػػػوُاْ الزََّ ػػػاَة ( ومػػػا جػػػاء بعػػػجلاا يف سػػػورة  ٖٕٛٔسػػلاؿ ر ػػػه  / اضػػػبط موضػػػعك ) فَػػػِ ف َ بُػػػواْ َوأَ َػػػاُمواْ الصَّ
 ٕٓٙ.................................................................................... التوبة؟.

ـَ اّلّلِ (؟. ٜٖٕٔسلاؿ ر ه   ٕٔٙ......................................... /  ه م ة وردت  لمة ) َ اَل
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 ٕٕٙ......................................... /  ه م ة وردت ) ِ اجَل اّلّلِ َوِ اجَل (؟. ٕٖٕٓسلاؿ ر ه 

 ٕٕٙ....................................... / اضبط مواض  الكلمة ) اْستَػَقاُمواْ (؟. ٕٖٕٔسلاؿ ر ه 

 ٖٕٙ........................................ /  ه م ة وردت  لمة ) فَاْسَتِقيُمواْ (؟. ٕٕٖٕسلاؿ ر ه 

 ٖٕٙ............................................. / أءة وردت  لمة ) َءْ َلُ وا (؟. ٖٕٖٕسلاؿ ر ه 

ػػًة ( يف  ٕٖٕٗسػػلاؿ ر ػػه  ػػًة ( ) الَ ءَػْ  ُػبُػػوَف يف ُمػػْلِمٍة ِإالِّ َوالَ ِذمَّ / اضػػبط مواضػػ  ) الَ ءَػْ  ُػبُػػواْ فِػػيُكْه ِإالِّ َوالَ ِذمَّ
 ٕٗٙ............................................................................... سورة التوبة؟.

 ٕ٘ٙ................ َفَصجلُّوا َ ة َسِبيِل اّللَِّ (؟. -/ اضبط مواض  ) َفَصجلُّوْا َ ة َسِبيِلِه  ٕٖٕ٘سلاؿ ر ه 

َة (؟. /  ه م ة وردت  لمة ٕٖٕ٘سلاؿ ر ه   ٕٙٙ............................................ ) أَفِمَّ

 ٕٚٙ............................................... / أءة وردت  لمة ) َوشَمُّواْ (؟. ٕٖٕٙسلاؿ ر ه 

 ٕٚٙ......................................... /  ه م ة وردت  لمة ) َأَحقُّ َأف (؟. ٕٖٕٚسلاؿ ر ه 

ُ(؟. -َوءَػُتوُب اّلّلُ  -/ اضبط مواض  )ءَػُتوُب اّلّلُ  ٕٖٕٛسلاؿ ر ه   ٜٕٙ..................... َوءَػُتوَب اّللَّ

التػَّػػوَّاُب  -مسَِيػػٌ  َ لِػػيٌه  -َ ُفػػوٌر رَِّحػػيٌه  -َ زِءػػٌز َحِكػػيٌه  -/ اضػػبط مواضػػ  ) َ لِػػيٌه َحِكػػيٌه  ٜٕٖٕسػػلاؿ ر ػػه 
 ٜٕٙ...................................................... ٌؼ رَِّحيٌه ( يف سورة التوبة؟.َرُؤو  -ال َِّحيُه 

 ٕٙٚ........................ /  ه م ة وردت  لمة ) َشاِاجِلءَة ( بجلوف اؿ التع ءف؟. ٖٖٕٓسلاؿ ر ه 

 ٕٙٚ...................... ِإف َءُكوقُوا(؟. -أِبَف َءُكوقُوْا  -/ اضبط مواض  )َأف َءُكوقُوْا  ٖٖٕٔسلاؿ ر ه 

 ٕٚٚ.........َجَعْلُته (؟. –َفَجَعْلُته  –لتالية: ) َأَجَعْلُتْه / أءة وردت  ل مة الكلمات ا ٕٖٖٕسلاؿ ر ه 

 ٕٛٚ................................ الِمَقاءََة (؟. –/ أءة وردت الكلمات ) ِسَقاءََة  ٖٖٖٕسلاؿ ر ه 

 ٕٛٚ....................................... /  ه م ة وردت  لمة ) الَ َءْمتَػُووَف (؟. ٖٖٕٗسلاؿ ر ه 

 ٕٛٚ............................................. / أءة وردت ) ِ اجَل اّلّلِ واّلّلُ (؟. ٖٖٕ٘سلاؿ ر ه 

 ٜٕٚ...................................... مة ) أَْ َ ُه َدَرَجًة (؟./  ه م ة وردت  ل ٖٖٕٙسلاؿ ر ه 

 ٕٓٛ........................................ َدَرَجًة (؟. -/ اضبط مواض  ) َدَرَجٌة  ٖٖٕٚسلاؿ ر ه 

 ٕٔٛ............................. / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) ُاُه اْلَفافُِزوَف (؟. ٖٖٕٛسلاؿ ر ه 

 ٕٔٛ...... فَُأْولَِئَك ُاُه ( وما جاء بعجلاا يف سورة التوبة؟. -/ اضبط مواض  ) َوأُْوَلِئَك  ٜٖٖٕسلاؿ ر ه 

 ٖٕٛ....................... َوَجاَّاٍت (؟. –/ حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َوَجاَّاٌت  ٖٕٓٗسلاؿ ر ه 

 ٕٗٛ............................................. / أءة وردت ) ِإفَّ اّللََّ ِ اجَلُه (؟. ٖٕٔٗسلاؿ ر ه 

 ٕ٘ٛ...................................فَاْسَتَ)بُّواْ (؟. –/ اضبط مواض  ) اْسَتَ)بُّوْا  ٕٖٕٗسلاؿ ر ه 

 ٕ٘ٛ.............................................. / أءة وردت ) ُ ْل ِإف َ اَف (؟. ٖٖٕٗسلاؿ ر ه 

 ػػالً مػػة )  ُػػْل ِإف َ ػػاَف  اَبؤُُ ػػْه َوأَبْػاَػػآؤُُ ْه َوِإْخػػَواقُُكْه َوأَْزَواُجُكػػْه َوَ ِشػػػاَُتُكْه ( يف   / اضػػبط ٖٕٗٗسػػلاؿ ر ػػه 
 ٕٙٛ...................... التوبة و ) َوَلْو َ اقُوا  اَبءُاْه َأْو أَبْػَااءُاْه َأْو ِإْخَواقَػُلْه َأْو َ ِشاَتَػُلْه ( يف امادلة؟.

 ٕٚٛ................................ / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) فَػتَػَ بَُّصواْ (؟. ٖٕ٘ٗسلاؿ ر ه 

/ اضبط مواضػ  ا ءتػن )َوَضػاَ ْع َ لَػْيُكُه اَلْرُض مبَػا َرُحبَػْع( ) َضػاَ ْع َ لَػْيِلُه اَلْرُض مبَػا  ٖٕٙٗسلاؿ ر ه 
 ٕٚٛ.................................................................... َرُحَبْع ( يف سورة التوبة؟.

ػػجْلِب ِءَة ( ) بَػْعػػػجَل أَف تُػَولُّػػػوا ُمػػػجْلِب ِءَة ( ) ِإَذا َولَّػػػْوا ُمػػػجْلِب ِءَة ( )  ٖٕٚٗسػػلاؿ ر ػػػه  ػػػُته مُّ / اضػػػبط مواضػػػ  ) ُ َّ َولَّيػْ
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 ٕٛٛ................................................... فَػتَػَولَّْوا َ ْاُه ُمجْلِب ِءَة ( ) ءَػْوـَ تُػَولُّوَف ُمجْلِب ِءَة (؟.

 ٜٕٛ.............................../ اضبط مواض  ) َسِكياَػَتُه ( والجلي جاء معلا؟. ٖٕٛٗسلاؿ ر ه 

ْ تَػَ ْوَاا   ٜٖٕٗسلاؿ ر ه  ْ تَػَ ْوَاا (؟. -/ اضبط مواض  ) ُجُاوًدا ملَّ  ٜٕٔ........................ ِ ُُاوٍد ملَّ

 ٕٜٕ........................... / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َجزَاء اْلَكاِف ِءَة (؟. ٖٕٓ٘سلاؿ ر ه 

 ٕٜٕ......................   وردت ) اْلُمْش ِِ َن ( ) اْلُمْش ُِ وَف (؟./ حجلد املواض  ال ٖٕٔ٘سلاؿ ر ه 

 ٖٜٕ........................................... / اضبط مواض  ) َ اتُِلواْ الَّجِلءَة (؟. ٕٖٕ٘سلاؿ ر ه 

 ٜٕٗ.......................... / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) الَّ ءُػْلِمُاوَف اِبّلّلِ (؟. ٖٖٕ٘سلاؿ ر ه 

 ٜٕ٘................................ َوِدءِة ايَْقِّ (؟. -/ اضبط مواض  ) ِدءَة ايَْقِّ  ٖٕٗ٘سلاؿ ر ه 

 ٜٕٙ........................... حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َوُاْه َصاِ ُ وَف (؟./  ٖٕ٘٘سلاؿ ر ه 

 ٜٕٙ................................... /  ه م ة وردت ) الَّجِلءَة َ َفُ واْ ِمة  َػْبُل (؟. ٖٕٙ٘سلاؿ ر ه 

َّّ ءُػْلَفُكوَف(؟. ٖٕٚ٘سلاؿ ر ه   ٜٕٙ..................... / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َاتَػَلُلُه اّلّلُ َأ

 ٜٕٛ...................................... / أءة وردت ) َوَما أُِمُ واْ ِإالَّ لِيَػْعُبجُلواْ (؟. ٖٕٛ٘سلاؿ ر ه 

ُ ُمػِتهُّ  -لُِيْطِفػُلوا ( ) َوأَيَْب اّلّلُ ِإالَّ أَف ءُػِتهَّ قُػوَرُه  –/ اضبط مواض  ) ءُ ِءجُلوَف أَف ءُْطِفُلواْ  ٜٖٕ٘سلاؿ ر ه  َواّللَّ
 ٜٕٛ................................................................................... قُورِِه (؟.

 ٖٔٓ........................ / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َوَلْو َ  َِه اْلَكاِفُ وَف (؟. ٖٕٓٙسلاؿ ر ه 

 ٕٖٓ.............................................. /  ه م ة وردت ) لََيْأُ ُلوَف (؟. ٖٕٔٙسلاؿ ر ه 

 ٕٖٓ............................... / أءة وردت ) يف َ ِر َجَلاََّه ( قعوذ ابهلل مالا؟. ٕٖٕٙسلاؿ ر ه 

 ٖٖٓ................................ /  ه م ة وردت  لمة ) ُجاوبُػُلْه ( يف الق  ف؟. ٖٖٕٙسلاؿ ر ه 

 ٖٖٓ................................... / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َشْل ًا (؟. ٖٕٗٙسلاؿ ر ه 

 ٖٗٓ............................ / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) يف ِ َتاِب اّلّلِ (؟. ٖٕ٘ٙسلاؿ ر ه 

 ٖ٘ٓ...................................... /  ه م ة وردت ) َذِلَك الجلِّءُة اْلَقيُِّه (؟. ٖٕٙٙسلاؿ ر ه 

 ٖٙٓ................................... / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َ آفًَّة (؟. ٖٕٚٙسلاؿ ر ه 

 ٖٚٓ................................................ / أءة وردت ) يف اْلُكْفِ  (؟. ٖٕٛٙسلاؿ ر ه 

 ٖٚٓ.......................................... / اضبط مواض  ) ِإَذا ِ يَل َلُكُه (؟. ٜٖٕٙسلاؿ ر ه 

 ٖٛٓ....................... / بن املواض  ال  وردت فيلا ) ءُػَعجلِّْبُكْه َ جَلااًب أَلِيًما (؟. ٖٕٓٚسلاؿ ر ه 

 ٜٖٓ........................................... / اضبط مواض  )  َػْوًما َ يػْ َُ ْه (؟. ٖٕٔٚسلاؿ ر ه 

 ٖٔٔ........................................ َ ْ ًضا (؟. –/ اضبط مواض  ) َ َ ًضا  ٕٖٕٚسلاؿ ر ه 

 ٕٖٔ................................. / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َ َفا اّلّلُ (؟. ٖٖٕٚ ه سلاؿ ر 

 ٕٖٔ.......................................... /  ه م ة وردت ) الَّجِلءَة َصجَلُ وا (؟. ٖٕٗٚسلاؿ ر ه 

َواّلّلُ َءْشػَلجُل ِإقػَُّلػْه َلَكػاِذبُوَف  -/ حػجلد املواضػ  الػ  وردت فيلػا ) َواّلّلُ ءَػْعلَػُه ِإقػَُّلػْه َلَكػاِذبُوَف  ٖٕ٘ٚسلاؿ ر ه 
 ٖٖٔ........................................................................................(؟.

َػا َءْمػَتْأِذُقَك الَّػػجِلءةَ  ٖٕٙٚسػلاؿ ر ػه   / اضػبط مواضػ  ) الَ َءْمػَتْأِذُقَك الَّػػجِلءَة ءُػْلِماُػوَف اِبّلّلِ َواْليَػػْوـِ ا ِخػِ  () ِإسمَّ
 ٖٗٔ............. وِلِه (؟.الَ ءُػْلِمُاوَف اِبّلّلِ َواْليَػْوـِ ا ِخِ  () الَّجِلءَة َءْمَتْأِذقُوَقَك أُْولَِئَك الَّجِلءَة ءُػْلِمُاوَف اِبّللَِّ َوَرسُ 
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 ٖ٘ٔ / اضبط مواض  ) ا ْػُعجُلواْ َمَ  اْلَقاِ جِلءَة ( ) َفا ْػُعجُلواْ َمَ  اخْلَاِلِفَن ( يف سورة التوبة؟. ٖٕٚٚسلاؿ ر ه 

 ٖٚٔ............................................. / اضبط مواض  ) َحهنَّ َجاء (؟. ٖٕٛٚ سلاؿ ر ه

 ٖٚٔ............................... / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َجاء ايَْقُّ (؟. ٜٖٕٚسلاؿ ر ه 

 ٖٛٔ........................... / اضبط مواض  ) َوِإفَّ َجَلاََّه َلُمِ)يَطٌة اِبْلَكاِف ِءَة (؟. ٖٕٓٛسلاؿ ر ه 

 ٜٖٔ................................................ /  ه م ة وردت ) ُ ل لَّة (؟. ٖٕٔٛسلاؿ ر ه 

 ٕٖٓ........................................ قَػتَػَ بَُّ  (؟./ اضبط مواض  الكلمة )  ٕٖٕٛسلاؿ ر ه 

 ٕٖٓ.............................................. / أءة وردت ) َأف ُءِصيَبُكُه (؟. ٖٖٕٛسلاؿ ر ه 

 ٕٖٔ........................... َحْوً ا َأْو َ ْ ًاا (؟. -/ اضبط مواض  ) َحْوً ا وََ ْ ًاا  ٖٕٗٛسلاؿ ر ه 

 ٕٕٖ................................ ِإقَُّكْه ُ اُتْه (؟. -/ اضبط مواض  ) أَقَُّكْه ُ اُتْه  ٖٕ٘ٛسلاؿ ر ه 

 ٖٕٖ.......................................... ِقَن (؟./ اضبط مواض  )  َػْوًما فَاسِ  ٖٕٙٛسلاؿ ر ه 

 ٖٕٖ..... َ َفُ واْ اِبّلّلِ َوَرُسوِلِه ( يف سورة التوبة؟.  -/ اضبط مواض  ) َ َفُ واْ اِبّلّلِ َوِبَ ُسوِلِه  ٖٕٚٛسلاؿ ر ه 

 ٕٖٗ.......................................... /  ه م ة وردت  لمة ) ُ َماىَل (؟. ٖٕٛٛسلاؿ ر ه 

 ٕٖ٘............................................/ اضبط مواض  ) َوالَ ءُاِفُقوَف (؟. ٜٖٕٛسلاؿ ر ه 

 ٕٖٙ............................. مة سورة التوبة؟.(  ٘ٛ - ٘٘/ اضبط ا  ت )  ٜٖٕٓسلاؿ ر ه 

 ٕٖٚ.................................... / اضبط مواض  ) أَْمَواُاُْه َوالَ َأْواَلُدُاه (؟. ٜٖٕٔسلاؿ ر ه 

اُكْه  ٕٜٖٕسلاؿ ر ه  اُكْه (؟. -/ اضبط مواض  ) َوَما ُاه مِّ  ٕٖٛ........................... َما ُاه مِّ

 ٜٕٖ.......................................... /  ه م ة وردت ) يف الصَّجَلَ اِت (؟. ٖٜٖٕسلاؿ ر ه 

 ٜٕٖ............................................ / اضبط مواض  ) َحْمبُػَاا اّلّلُ (؟. ٜٖٕٗسلاؿ ر ه 

/ اضبط ا ءتن مػة سػورة التوبػة: ) َسػيُػْلتِيَاا اّلّلُ ِمػة َفْضػِلِه َوَرُسػولُُه ( ) أَْ اَػاُاُه اّلّلُ َوَرُسػولُُه  ٜٖٕ٘سلاؿ ر ه 
 ٖٖٓ.............................................................................. ِمة َفْضِلِه (؟.

 ٖٖٔ................. / اضبط مواض  ) ِإ َّ ِإىَل اّلّلِ رَاِ ُبوَف ( ) ِإ َّ ِإىَل َربَِّاا َراِ ُبوَف (؟. ٜٖٕٙسلاؿ ر ه 

 ٖٖٔ......... (؟.ٓٙ/ اضبط ت تيىت أصااؼ املمت)قن للصجل ات يف  ءة الصجل ات ) ٜٖٕٚسلاؿ ر ه 

 ٖٖٖ................................................/  ه م ة وردت ) ءُػْلُذوَف (؟. ٜٖٕٛسلاؿ ر ه 

ٌَة لِّلَّجِلءَة (؟. ٜٜٖٕسلاؿ ر ه  ِْ  ٖٖٗ.......................................... / اضبط مواض  ) َوَر

 ٖٖٗ............... / اضبط مواض  ) اِبّلّلِ َلُكْه ( والجلي جاء بعجلاا يف سورة التوبة؟. ٕٓٓٗاؿ ر ه سل 

 ٖٖ٘.................................َومَلْ ءَػْعَلُمواْ (؟.أَ  -/ اضبط مواض  ) أمََلْ ءَػْعَلُموْا  ٕٔٓٗسلاؿ ر ه 

 ٖٖٙ................................ فَِ فَّ َلُه َ َر َجَلاََّه (؟. -/ اضبط مواض  ) فََأفَّ  ٕٕٓٗسلاؿ ر ه 

 ٖٖٚ................................................. /  ه م ة وردت ) ضَمْجَلُر (؟. ٖٕٓٗسلاؿ ر ه 

 ٖٖٚ.......................................... / اضبط مواض  ) َوَلِئة َسأَْلتَػُلْه (؟. ٕٗٓٗسلاؿ ر ه 

 ٖٖٛ............................................ /  ه م ة وردت ) الَ تَػْعَتجِلُرواْ (؟. ٕ٘ٓٗسلاؿ ر ه 

 ٜٖٖ........................................... / اضبط مواض  ) أِبَقػَُّلْه َ اقُواْ (؟. ٕٙٓٗسلاؿ ر ه 

 ٖٓٗ.......................................... / اضبط مواض  ) َ اقُواْ ُ ْ ِِمَن (؟. ٕٚٓٗسلاؿ ر ه 

 ٖٔٗ........... / اضبط مواض  ) اْلُمَااِفُقوَف َواْلُمَااِفَقاُت ( ) اْلُمَااِفِقَن َواْلُمَااِفَقاِت (؟. ٕٛٓٗر ه  سلاؿ



 ٜٖٓ -الْػُجْزء اخلَاِمس  – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٕٖٗ................................................. ُموْا اّلّلَ (؟./ أءة وردت ) قَ  ٜٕٓٗسلاؿ ر ه 

ُلْه  ُػػوَّةً  -/ اضػبط مواضػ  ) َ ػاقُواْ َأَشػجلَّ ِمػاُكْه  ُػػوًَّة ( ) َ ػاقُوا  ٕٓٔٗسلاؿ ر ه  ( ) َ ػاقُوا ُاػْه  وََ ػاقُوا َأَشػجلَّ ِمػاػْ
ُلْه َوَأَشجلَّ  ُػوًَّة ( ) َأَشجلُّ ِماَّا  ُػوًَّة (؟. ُلْه  ُػوًَّة ( ) َ اقُوا َأْ ثَػَ  ِماػْ  ٖٖٗ............................... َأَشجلَّ ِماػْ

 ٖ٘ٗ.......................................... / اضبط مواض  ) أَْمَواالً َوَأْواَلًدا (؟. ٕٔٔٗ سلاؿ ر ه

 ٖ٘ٗ............................ أُ (؟./ اضبط مواض  ) أمََلْ أَيْهِتِْه قَػَبأُ ( ) أملَْ أَيِْتُكْه قَػبَ  ٕٔٔٗسلاؿ ر ه 

 ٖٚٗ.................................  َػْوـُ قُوٍح َوَ اٍد َوَ ُوَد (؟. -/ أءة وردت )  َػْوـِ  ٕٕٔٗسلاؿ ر ه 

 ٖٛٗ.......................................... / اضبط مواض  ) َو َػْوـِ ِإبْػَ اِايَه (؟. ٖٕٔٗسلاؿ ر ه 

 ٜٖٗ..................................... /  ه م ة وردت  لمة ) َواْلُمْلَتِفَكاِت (؟. ٕٗٔٗسلاؿ ر ه 

ا َ ػػاَف اّلّلُ لِػػَيْ ِلَمُلْه َوَلِكػػة َ ػػاقُواْ أَقُفَمػػُلْه َءْ ِلُمػػوَف (؟.َوَمػػ -/ اضػػبط مواضػػ  ) َفَمػػا َ ػػاَف  ٕ٘ٔٗسػػلاؿ ر ػػه 
 ...........................................................................................ٖٜٗ 

 ٖٓ٘................................... َااُت (؟./ اضبط مواض  ) اْلُمْلِمُاوَف َواْلُمْلمِ  ٕٙٔٗسلاؿ ر ه 

 ٖٓ٘......... ( مة سورة الصف؟.ٕٔ( مة سورة التوبة و ا ءة )ٕٚ/ اضبط ا  ت ) ٕٚٔٗسلاؿ ر ه 

 ٖٔ٘............. / اضبط املواض  ال  وردت فيلا  لمة ) أَبجًَلا ( م  )َخاِلجِلءَة ِفيَلا(؟. ٕٛٔٗسلاؿ ر ه 

ػػاَر َواْلُماَػػاِفِقَن َواْ لُػػْأ َ لَػػْيِلْه َوَمػػْأَواُاْه َجَلػػاَُّه  / اضػػبط مواضػػ  ٜٕٔٗسػػلاؿ ر ػػه  ) َ  أَءػَُّلػػا الاَّػػهلُّ َجاِاػػجِل اْلُكفَّ
 ٕٖ٘........................................................................... َوبِْئَس اْلَمِصُا (؟.

 ٖٖ٘................................................. /  ه م ة وردت ) مبَا مَلْ (؟. ٕٕٓٗسلاؿ ر ه 

 ٖٗ٘............................................... / اضبط مواض  ) ملَْ ءَػَااُلوا (؟. ٕٕٔٗسلاؿ ر ه 

ُلْه ِإالَّ أَف (؟. -/ اضبط مواض  ) َوَما قَػَقُمواْ ِإالَّ َأْف  ٕٕٕٗسلاؿ ر ه   ٖ٘٘............... َوَما قَػَقُموا ِماػْ

 ٖ٘٘..................................... ـَ ءَػْلَقْوقَُه (؟.ءَػوْ  -/ اضبط مواض  ) ءَػْوـِ  ٖٕٕٗسلاؿ ر ه 

 ٖٙ٘...................................... / اضبط مواض  ) مبَا َ اقُوا َءْكجِلُبوَف (؟. ٕٕٗٗسلاؿ ر ه 

 ٖٙ٘......................................... / اضبط مواض  ) ِس َُّاْه َوذَمَْواُاْه (؟. ٕٕٗٗسلاؿ ر ه 

جُلوَف (؟. ٕٕ٘ٗسلاؿ ر ه   ٖٚ٘....................................... / اضبط مواض  ) الَّجِلءَة الَ صمَِ

 ٖٛ٘........... ( مة سورة املاافقوف؟.ٙتوبة وا ءة )( مة سورة الٓٛ/ اضبط ا ءتن ) ٕٕٙٗسلاؿ ر ه 

 ٜٖ٘...................................... / اضبط مواض  ) فَػَلة ءَػْ ِفَ  اّلّلُ َاُْه (؟. ٕٕٚٗسلاؿ ر ه 

 ٜٖ٘.............................. /  ه م ة وردت  لمة ) َف َِح ( يف الق  ف الك مي؟. ٕٕٛٗسلاؿ ر ه 

 ٖٓٙ.......................................... / أءة وردت  لمة ) اْلُمَخلَُّفوَف (؟. ٜٕٕٗسلاؿ ر ه 

 ٖٔٙ.......................................  ُِاوا (؟.وَ َ  –/ اضبط مواض  ) َ  ُِاوا  ٖٕٓٗسلاؿ ر ه 

 ٕٖٙ...../ اضبط مواض  ) َأف صُمَاِاجُلواْ أِبَْمَواِاِْه َوأَقُفِمِلْه ( ال  وردت يف سورة التوبة؟. ٖٕٔٗسلاؿ ر ه 

 ٖٖٙ......... / اضبط مواض  ) َجزَاَء مبَا َ اقُوْا َءْكِمُبوَف ( ) َجزَاء مبَا َ اقُوا ءَػْعَمُلوَف (؟. ٕٖٕٗسلاؿ ر ه 

ُله (؟. ٖٖٕٗسلاؿ ر ه  اػْ  ٖٗٙ.............................. / حجلد املواض  ال  وردت فيلا ) َأَحجٍل مِّ

 ٖ٘ٙ.. / اضبط مواض  ) َوَماُتواْ َوُاْه َفاِسُقوَف ( ) َوَماُتواْ َوُاْه َ اِفُ وَف ( يف سورة التوبة؟. ٖٕٗٗسلاؿ ر ه 

 ٖ٘ٙ...................... فَِ َذ  أُقزَِلْع ُسوَرٌة(؟. -/ اضبط مواض  )َوِإَذ  أُقزَِلْع ُسوَرٌة  ٖٕ٘ٗسلاؿ ر ه 

 ٖٙٙ........................................... /  ه م ة وردت  لمة ) الطَّْوِؿ (؟. ٖٕٙٗسلاؿ ر ه 



 -اْلػُجْزء اخلَاِمس  - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٔ 

 ٖٚٙ...................................ُاواْ َمَعُه (؟./ أءة وردت ) ال َُّسوُؿ َوالَّجِلءَة  مَ  ٖٕٚٗسلاؿ ر ه 

 ٖٚٙ..................... َجاَاجُلواْ أِبَْمَواِاِْه َوأَقُفِمِلْه(؟. –/ اضبط مواض  )َوَجاَاجُلوْا  ٖٕٛٗسلاؿ ر ه 

 ٖٛٙ........................................... / اضبط مواض  ) َأَ جلَّ اّلّلُ َاُْه (؟. ٜٖٕٗسلاؿ ر ه 

 ٜٖٙ......................َواَل َ َلى اْلَم ِءِ (؟. -/ اضبط مواض  )َوالَ َ َلى اْلَمْ َضى  ٕٓٗٗسلاؿ ر ه 

 ٖٓٚ........................................ اضبط مواض  ) َوالَ َ َلى الَّجِلءَة (؟./  ٕٔٗٗسلاؿ ر ه 

 ٖٔٚ................................ / أءة وردت ) ّللِِّ َوَرُسوِلِه ( يف الق  ف الك مي؟. ٕٕٗٗسلاؿ ر ه 

 ٖٔٚ................................................ / أءة وردت ) ِمة َسِبيٍل (؟. ٖٕٗٗسلاؿ ر ه 

 ٕٖٚ............................................ /  ه م ة وردت  لمة ) َحَزً  (؟. ٕٗٗٗسلاؿ ر ه 

 ٕٖٚ......................... وَف (؟./ حجلد املواض  ال  وردت فيلا  لمة ) َما ءُاِفقُ  ٕ٘ٗٗسلاؿ ر ه 

 ٖٗٚ..................... -وأخاا فيما ءلك ججلوؿ لضبط بجلا ت ويا ت أحزاب وأرابع ا زء العاش :

 ٖٙٚ ......................................................... احملتو ت 

 
 



 ٔ -اْلػُجْزء اػبَاِمس  - ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ وَ  َأْسِئَلة
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 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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صابر أجد من الواجب علي أن أشكر السيد 
لذين أكرموين وإخوتو وأبنائو اصويف علي 

ومنحوين األمان واإلستقرار فلوال عوهنم يل بعد 
فضل هللا وإيوائهم يل ما كانت تُتاح يل فرصة إجناز 

 ىذا العمل.
 فجزاىم هللا عين وعن زوجيت خري اجلزاء

وكذلك أشكر كل من ساىم يف نشر ىذا 
الكتاب وأسأل هللا تعاى أن يثيبو الفردوس 

 األعلى يوم القيامة
 



 ٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ىلإ غبػػػادي  شػػػ اسػػػ اؿ وجػػػواب مػػػجل ب ا ػػػة اعبػػػزء (  ٓٔٗ ) ضػػػذ وػػػءا اعبػػػزء
، وابلرتتيػػح  ػػت  سػػتفي  مبةػػا للبػػة الكلػػذ و فػػاظ  تػػاب    ػػػز سػػ  و سػػورة 

 -وجل وخصوصا يف االختبارات.. و  ويل التوفيق:

 احلادي عشراجلزء /  التوبةسورة 

َا السَِّبيلُ  ت ) ذ م ة ورد / ٕٙٗٗس اؿ رقذ   ؟.مث اضبطةا ( َ َلى الَِّء جلَ  ِإمبَّ
ػِبيُل َ لَػى الَّػِء جلَ  ) وردت / ٕٙٗٗاعبواب رقذ  َا السَّ التوبػة  يف السػور )مػ نف (  ِإمبَّ

  -(:الشورى  –
وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ    ائ  ەئ  ەئوئ  ى   ائ  ې  ى  ېژ ٱ -ٔ

 .اتلِبة ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

ۈئ     ۆئوئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  وئ  ەئ  ەئ ى  ائ  ائ  ىژ  -ٕ ۈئ  

ٱ.الشِرى ژېئ  ېئ  ېئ  

  /الضبط 
ەئ  وبكػػػػػ وا يف الشػػػػػورى )  ( ائ  ەئ  ەئ  ) التوبػػػػػةيف بكػػػػػ وا  -ٔ

 قا ػ ة(  لػى ەئ  مػجل )  الظػاء( قبػل ائ  مػجل )  السػن(:   ەئ
 .اؽبجائي الرتتيح

قا  ة ربط   ؼ  لى وبة تال نء( مع ائ   مجل  لمة )  التاءأ ًضا ن بط  -ٕ
، وبضػبط وػءا اؼبوضػع ُ ضػبط ه مع   ؼ مػجل اسػذ السػورةمجل اؼبوضع اؼبتشاب

ى  ائ    ى( بكػػ  )  ەئ  ەئ موضػػع الشػػورى والػػءي وردت فيػػه  لمػػة ) 

 (.       ائ
 ( مث اضبطةا؟. َ ْسَتْأِذنُوَنكَ  الَِّء جلَ   ذ م ة وردت ) / ٕٚٗٗس اؿ رقذ 
 -(:البور –)التوبة  يف السورم نف (  َ ْسَتْأِذنُوَنكَ  الَِّء جلَ  وردت )/  ٕٚٗٗاعبواب رقذ 



 ٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ    ەئ  ەئوئ  ائ  ائې  ى  ى     ېژ ٱ -ٔ

 .اتلِبة ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ژ  -ٕ پ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   

ڤ    ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ   ٿ  ٿٿ    ٺٺ  ٺ

ڄ  ڄ     ڄ   ڄ ڃ    ڃڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

ٱ.انلِر ژڃ  ڃ  چ  چ  

  الضبط /
أقصػ  بػه  ؿ )و أواو ( مػع ەئ  مػجل ) الواو ن بط (  ەئ  ەئ ) التوبةبك وا يف 
مػػجل  اؼبػػ  الػػ ( نػػ بط ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  (، وبكػػ وا يف البػػور ) اؼبوضػػع الوؿ

 اؼبوضػػع قا ػػ ة(  لػػى  أقصػػ  بػػه اؼبوضػػع ال ػػاٍلٍل ) اػمػػجل  ػػ اؼبػػ  ألػػ ( مػػع ٿ)
 .الوؿ وال اٍل

ُ َ َلى قُػُلوِبِذْ لََبَع   ذ م ة وردت ) / ٕٛٗٗس اؿ رقذ   ؟.مث اضبطةا ( اَّللَّ
ُ َ لَػػػى قُػلُػػػوِبِذْ  ) وردت / ٕٛٗٗاعبػػػواب رقػػػذ  يف السػػػور   ػػػمث مػػػ ات(  لَبَػػػَع اَّللَّ

واو بػػػة فيةػػػا و ( والت  ۈئ  )  ابلػػػواو، الو يػػػ ة يف التوبػػػة أتػػ  (دمحم -البحػػػل  –التوبػػة )
ابه مػع  ػ ؼ مػجل قا  ة ربط   ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػ(   لى   ۈئ  ) واو ن بطةا مع 
 -:( واو، وابقي اؼبواضع ) البحل وسورة دمحم بم اسذ السورة

وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ    وئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ېژ ٱ -ٔ

 .اتلِبة ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ۈئۆئ  

ھ  ے     ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀژ  -ٕ

ۓ    .انلدل ژے  

ې  ېژ  -ٖ ې   ۉ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ېۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  

وئ  ۇئ    ەئ     ائ  ەئ  ائ  ى  ى ٱ.حمىد ژوئ  
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  الضبط /
(   ائ (  فاجكلةػػا  ممػػة لػػك دنػػه وردت )   ى  ىسػػباةا يف البحػػل ودمحم ) 

 .(  ۈئ  )  ابلواو، بيبما يف التوبة وردت واوبم 
 ؟.خصوصا ما قبلةا ( َ َلى قُػُلوِبِْذ فَػُةذْ  ) اضبط مواضع / ٜٕٗٗس اؿ رقذ 
ال  اؼ يف السور ) أربع م ات(  َ َلى قُػُلوِبِْذ فَػُةذْ  ) وردت / ٜٕٗٗاعبواب رقذ 

 -(:اؼببافاوف – موضكاف التوبة –
  کک   کک    ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ   ژ ٱ -ٔ

گ  گ  .األعراف ژڳ    ڳ  ڳ      گ  گ  

ڀ   ڀ      پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -ٕ

 .اتلِبة ژڀ  

ۇئ    ۆئ    وئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ېژ  -ٖ وئ  ۇئ  

 .اتلِبة ژىئ   ىئ  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئۆئ  

ٱ.املٌافقِن ژۈ     ۈ  ٴۇ    ۇ  ۆ     ۆ  ۇۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ژ  -ٗ

  الضبط /
ابخػتمؼ تشػاليم ا و مػا سأوضػا يف الباػاط  الطبػعيف  ل اؼبواضػع جػاء قبلةػا  -ٔ

 التالية.
( الػػو وردت ک    )  فنػو ووػػءن ن بطةػا مػع  ابلبػوف(     گ ) ال ػ اؼيف  قبلةػا -ٕ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورةقبلةا يف نفس اال ة  لى 
 (.ٖٖٕٔمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء اػبامسالتوبة مت ضبطةذ يف  موضكي -ٖ
قا ػ ة  لػى اوف فاؼببػا فاءون بطةا مع  ابلفاء(    ۇأما يف سورة اؼببافاوف قبلةا )  -ٗ

 .رةربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السو 
( ويف اؼببػػػػػػػافاوف ڀ   ڀ      پ  پ  پ  پ)  الوؿيف التوبػػػػػػػة اؼبوضػػػػػػػع  -٘
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يف اؼببػػػػػػػػػافاوف  ابلفػػػػػػػػػاءيف التوبػػػػػػػػػة و  ابلػػػػػػػػػواو(: ۈ     ۈ    ۇ  ۆ     ۆ  ۇ)
 .قا  ة الواو قبل الفاء لى  نضبطةماو 
 -اخلالصة:

 ادلنافقون موضع اثنالتوبة  موضع أولالتوبة  األعراف
ۆ  ۇ ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ پ  پ  پ گ  گ    گ  ۇ  

 مالحظة /
 (.ٖٜ) اؼبوضع ال اٍليف الا آف يف آ ة التوبة  الو ي ة( وي ىئ  ىئ    ېئ) 

 ؟.( ِإَذا َرَجْكُتذْ   ذ م ة وردت ) / ٕٓ٘ٗس اؿ رقذ 
 -(: التوبة -البا ة  يف السور )م نف (  ِإَذا َرَجْكُتذْ  ) وردت / ٕٓ٘ٗاعبواب رقذ 

ۋ  ۋ    ٴۇۈ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ٱ -ٔ

ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ېۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی    ېئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

ىت    حت   ختمت   جتىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب    مئی    جئ  حئ

جس  حس    مخىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ  مثيت  جث

 .ابلقرة ژحض   خس  مس  حص  مص  جض  

ٻ  ٱ  ٻژ  -ٕ ڀ    پٻ  ٻ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  

ٺ  ٺ  ٺ ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  

ڦ   ٱ.اتلِبة ژڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ                 ڦ  

  الضبط /
يف التوبػػػة  اػػػ ة، وقبلةػػػابالابء مبةػػػا مػػػع البػػػاء ( نػػػ بط     جتقبلةػػػا يف الباػػػ ة ) 
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قا ػػػػ ة  لػػػى وبػػػة تال نء( مػػػع ٱمػػػجل ) التػػػاءنػػػ بط ( ٱ  ٻ)
 .ؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورةربط   ؼ مجل ا
 مُثَّ  اَّلّلُ َ َمَلاُلػْذ َوَرُسػوُلهُ  َوَسػيَػَ ى ) موضػكي التوبػة:اضػبط  / ٕٔ٘ٗس اؿ رقػذ 

 ؟.( َواْلُمْ ِمُبوَف َوَستُػَ دُّوفَ  اَّلّلُ َ َمَلاُلْذ َوَرُسوُلهُ  َفَسيَػَ ى) (  تُػَ دُّوفَ 
 -اؼبواضع وي: / ٕٔ٘ٗاعبواب رقذ 

ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -ٔ ٺ    پٻٱ   پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٹ  ڤ  ڤ        ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿٺ  ٺ

 .اتلِبة ژڦ    ڤ  ڦ  ڦ                 ڦ  ڤ

ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۋ  ۅژ  -ٕ      ى        ى  ائ  ائ  ېې  

ٱ.اتلِبة ژۇئ    ەئ  ەئ  وئ           وئ

  الضبط /
   كلػػػذ السػػػ  وأخفػػػى  وأ مػػػاؽبذ ظػػػة وػػػاو ة ولالػػػجل اؼببػػػافانيف  الوؿاؼبوضػػػع  -ٔ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    لػػػػػءا أتػػػػػ  ) تكػػػػاىل وأ ضػػػػا إلػػػػػمع ال سػػػػوؿ  ليةػػػػػا دمػػػػػ    

 أ مػػػػػػاؿ الكبػػػػػػاد ومػػػػػػبةذ اؼب مبػػػػػػوفيف  ال ػػػػػػاٍل(، بيبمػػػػػػا اؼبوضػػػػػػع ٺ
 ولا ا ذ وأ ماؽبذ واو ة  ول سوله وللم مبن.

، ودبػػا اءالػػواو قبػػل الفػػ( وقا ػػ  ا   ۅ   ) ال ػػاٍلويف (     ٿ ) الوؿاؼبوضػػع يف  -ٕ
( أي مل   ٹ  ٹ( فلػػذ تتالػػ ر: دبكػػأ أنػػه أتػػ  )      ٿ)  ابلػػواوأنػػه أتػػ  

(   ې( فأتػػػػػ  فيةػػػػػا )    ۅ)  ال ػػػػػاٍل، بيبمػػػػػا اؼبوضػػػػػع ابلػػػػػواوتػػػػػ د 
فلػػذ تتالػػ ر بكػػ وا بػػل  ابلػػواو(   ۋ  ۅ بػػ أ ) ال ػػاٍل، وأ ًضػػا اؼبوضػػع ابلػػواو
 للتكايح ومباش . فالفاء( وس  ة الجابة   ۅ)  ابلفاءأت  

ميػع الكبػاد وفبػا  طلػع  ليػه عب ( جػاء  امػاً  ېزادت  لمة )  ال اٍلاؼبوضع  -ٖ
( وأ ًضػػػػا  ې  )  لمػػػةفأتػػػ  فيةػػػػا ز دة   البػػػاس صبيكػػػػا ومػػػبةذ اؼب مبػػػػوف
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اؼبوضػع ، ومػجل وبػا  تبػن لبػا أف الػز دة للموضػع اؼبتػأخ  قا ػ ة لػى  نضبطةا
 مػاؽبذ ال  كملةػا إال مل   د فيه ذ   اؼب مبن لنه يف اؼببافان وأم وذ وأ الوؿ

   تكاىل ورسوؿ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دبا أللكه    ليه.
 فائدة /

 ( يف اآل ة ال انية، وت  ه يف الوىل. واؼب مبوف أ  نبا: ذ   )
(  وسػرتدوف ( ويف اآل ػة ال انيػة: ) مث تػ دوف والس اؿ ال اٍل: قوله يف اآل ة الوىل: )

 .أ  وجبه وىبصصه ابؼبالاف الءي ىبصه؟وول الختمفةما مك
واعبػػػػػػواب  ػػػػػػجل الوىل أف  اػػػػػػاؿ: إف اؼبهػػػػػػالبن يف اآل ػػػػػػة الوىل وػػػػػػذ اؼببػػػػػػافاوف، 

ٱ  ٻ  ٻ  واؼبهػػػػالبوف يف ال انيػػػػة وػػػػذ اؼب مبػػػػوف، لنػػػػه قػػػػاؿ يف الوىل: 

..(   ٿپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ
ػػ ُُوْذ َوتُػػزَ ِّيِةذ ِبَػػا َوَصػلِّ َ لَػػْيِةْذ ِإفَّ ُخػػْء ِمػجْل أَْمػػَواؽبِِ  وال انيػة قػػاؿ قبلةػا ) ْذ َصػَ َقًة ُتَطةِّ

يػػٌع َ لِػػيذٌ  ُػػْذ َواَّلّلُ ظبَِ أملَْ  َػْكَلُمػػوْا أَفَّ اَّلّلَ  وبكػػ وا: ) ٖٓٔ( التوبػػة:  َصػػمََتَك َسػػاَلجٌل ؽبَّ
َُْْخػُء الصَّػَ َقاِت َوأَفَّ اَّللَّ  ( التوبػة:   ُوػَو التػَّػوَّاُب الػ َِّ يذُ ُوَو  َػْاَبُل التػَّْوبََة َ ػجْل ِ بَػاِدِن َو

( التوبػػػػة:   ېې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۋ  ۅ مث قػػػػاؿ: ) ٗٓٔ
وسػةى    ملالػذ  وإذا اختل  اؼبهالبوف دبا بيبا يف اآل تػن  ػاف قولػه: )، ٘ٓٔ
( مكبان: أف   ق  أخربان دخبار ذ  ق  نبأان   مجل أخبار ذ ( بك  قوله: ) ورسوله
وهنا يف أنفسالذ وذباو وف با مجل  اف مجل اؼببافان م لالذ، و  سػةى مػا الو زبف

 الػوف مػبالذ بكػ ، و ػ ى رسػوله هللالػمع   لػه  ليػه، وأ مػاؽبذ الػو لجلةػا وبالػذ 
 ليةػػػا ابانفػػػاؽ   اوػػػا   تكػػػاىل و طلػػػع    ليةػػػا م، ومػػػا  ػػػل مػػػ مجل  كلمةػػػا، 

وسػػػةى    ملالػػػذ  ( بكػػػ  قولػػػه: ) واؼب مبػػػوف ف: )فلػػػءلك مل  اػػػل يف وػػػءا اؼبالػػػا
وأما اآل ة ال انية فإهنا فيمجل أم    تكاىل نبيه ووذ الء جل أوجػح  لػيةذ ، ( رسولهو 

ا ملػػوا مػا أمػػ  ذ   تكػاىل بػػه مػجل الطا ػػات  الصػػلوات  الصػ قات دف  اػػوؿ ؽبػذ:
ؿ فبػا تػ ى ابلكػن والص قات، فإف   ورسػوله واؼبػ مبن  ػ وف ذلػك. ووػءن ال مػا

خمؼ أ ماؿ اؼببافان الو تاتضي ؽبذ البفاؽ اضماروذ خمؼ إوةػاروذ، ووػو 
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( يف  اؼب مبػػػوف فبػػا ال  ػػػ ى ابلكػػػن، وإمبػػػا  كلمػػػه  ػػامل الكيػػػح، فلػػػءلك لػػػك  ػػػء   )
 الوىل، وذ  وا يف ال انية.

أف أخبػار ذ ه للمبػافان: )..قػ  نبػأان   لػواعبواب  ػجل اؼبسػألة ال انيػة: أف مكػأ قو 
( أي: سػػيكلذ    اياػػة  ملالػػذ، وأنػػه  ػػجل ظػػة صػػػحة  وسػػةى    ملالػػذ ورسػػوله

ءا وػاو ، ا تااد مبالذ، وأف ا تءار ذ قوؿ بلسانالذ، ال  طاباه مبطػوى ضػمة ذ، ووػ
 . الوف اعبزاء  ليه خمفه

( أي:  ملالػذ،  كلػذ  مث ففصل بيبه وبن ردوذ إىل   تكاىل للجزاء  ليه باولػه: )
  مجل ابلبه خمؼ واو ن، وق  أم ان ابل ضى به و اجل دمائالذ له، مث إف اغبالذ إذا 
رددمت إىل   تكاىل يف اآلخ ة خبمفػه، فلبكػ  مػا بػن الظػاو  مػجل  ملالػذ، ومػا ذبػازوف 

 به دخل  مث.
وقػل  وليس   ءلك اآل ة الخةة، لف قبلةا بك ا  لى  مػل اػبػة باولػه تكػاىل: )

ووػو و ػ ، والوؿ و يػ ،  ٘ٓٔ( التوبة:     ملالذ ورسوله واؼب مبوف ا ملوا فسةى
( لنه و   دبا  شا ل أفكػاؽبذ و طػابق أ مػاؽبذ مػجل  سػجل ال ػواب  وسرتدوف وبك ن: )

وصبيػػل اعبػػزاء، ومل  بكػػ   بةػػا  بكػػ  جػػزاء اؼببػػافان  مػػا وػػو وػػاو  مػػجل أ مػػاؽبذ الػػو 
ةذ، فجػػ ى الالػػمـ  لػى نسػػق وا ػػ ، فاػػاؿ:   اؤوهنػا بػػا، و كلػػذ   تكػػاىل خمفةػا مػػب

( ومل تػػ خل مث الػػو وػي للرتاخػػي والتبا ػػ ، فاختصػػاص  ػػل  وسػػرتدوف )فسػةى  ( )
 (. درة التبز ل وظ ة التأو ل)  موضع دبا اختص به مجل اللفظ ؼبا ذ  ان.

ػػػةَ   ػػػذ مػػػ ة وردت ) / ٕٕ٘ٗسػػػ اؿ رقػػػذ  اَدِة مُثَّ تُػػػػَ دُّوَف ِإىَل َ ػػػاملِِ اْلَكْيػػػِح َوالشَّ
 ؟.مث اضبطةا ( فَػيُػبَػبُِّئاُلذ دبَا ُ بُتْذ تَػْكَمُلوفَ 

ػػػَةاَدِة فَػيُػبَػبِّػػػُئاُلذ دبَػػػا   ) وردت / ٕٕ٘ٗاعبػػواب رقػػػذ  مثَّ تُػػػػَ دُّوَف ِإىَل َ ػػػاملِِ اْلَكْيػػػِح َوالشَّ
 -(: اعبمكة –التوبة  يف السور )م نف (  ُ بُتْذ تَػْكَمُلوفَ 

ٺ    پ  پ  پ  ڀ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ ٱ -ٔ ڀ  ڀ  ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ٿ    ٿ  ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ

ڄ  ڃ    ڄ   ڄ  ڄڦ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ                 ڦ



 ٗٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڃ ڌ     ڇڇ  ڇ  چچ    چ  چڃ  ڃ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

 .٤٩ – ٤٩اتلِبة/  ژڎ  ڎ  

ې  ې  ې  ې  ى  ىژ   -ٕ ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ    ائۉ  ۉ      

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ۈئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ

ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺپ  پ       ٿ   ٺ  

ٱ.٤ – ٨اجلىعة/  ژٹ  

  الضبط /
ٱ  ٻ  وبكػػػػػػ وا يف اعبمكػػػػػػة ) (   ڄ   ڄ  ڄبكػػػػػػ وا يف التوبػػػػػػة )

 اليػػػػػاء( قبػػػػػل  ڄ   مػػػػػجل ) السػػػػػن(: ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      
 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى ٱ  مجل ) 

 مالحظة /
 اؼبوضػػع ال ػػاٍل( وردت يف   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ) 

 مجل التوبة والءي م  مكبا يف الس اؿ السابق فانتبه  لبيح.
 ؟.( ُضواْ َفَأْ  َ  – َفَأْ ِ ُضواْ  )   د اؼبواضع الو وردت فيةا / ٖٕ٘ٗس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٖٕ٘ٗاعبواب رقذ 

ڄ    ڄڄ  ڦڦ      ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤژ ٱ -ٔ

 .امنصاء ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  

ڇ    چچ    چ  چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ  -ٕ

 .اتلِبة ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ    ڇڇ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ٹژ  -ٖ

ٱ.شبأ ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘ 

  الضبط /
 مفتو ػػػػػة بػػػػػ اءأ ، بيبمػػػػػا يف سػػػػػبمالسػػػػػورة بػػػػػ اء ( َفَأْ ِ ُضػػػػػواْ  ) يف البسػػػػػاء والتوبػػػػػة -ٔ

 .(  ٹ)
أي اللءاف  اكاف بفا شة الػزان فػاف ناب أ ضػا  ابلت بية( ڄبك وا يف البساء )  -ٕ

( ابلت بيػػػػة مباسػػػػبة للسػػػػياؽ. بيبمػػػػا يف التوبػػػػة  ڄو ليػػػػه أتػػػػ  )  ابلت بيػػػػة
 واؼباصود بذ اؼببافاوف. ابعبمع( چ)

 بأسػن سػمػع  (ڤ  مػجل )  السػن( ن بط   ڤ  ڤوبك وا يف سورة سبأ )  -ٖ
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورةلى  

 ومػػا جػػاء بكػػ وا ( َمػػجلْ  َوِمػػجَل اَلْ ػػَ ابِ  )اضػػبط موضػػكي  / ٕٗ٘ٗسػ اؿ رقػػذ 
 ؟.والو وردت فاط يف سورة التوبة

 -وي: اؼبواضع / ٕٗ٘ٗاعبواب رقذ 
﮳  ے  ے  ۓ  ھ  ھ  ھ   ھژ ٱ -ٔ ﮷   ﮴ۓ  ﮲   ﮶      ﮸﮵ 

 .اتلِبة ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  

             ﯁      ﯀  ﮿  ﮽   ﮾ژ  -ٕ

ڭ  ڭ  ڭ                    ۆ      ڭ   ۇ      ۇ  

ٱ.اتلِبة ژۆ  ۈ   

  الضبط /
 ال ػػػػػػػاٍلوبكػػػػػػػ وا يف اؼبوضػػػػػػػع (    ے  ے  ۓ  ھ ) الوؿاؼبوضػػػػػػػع بكػػػػػػ وا يف  -ٔ

 نػػػػوف( مػػػػع  ﯀مػػػػجل  لمػػػػة )  البػػػػوف( نػػػػ بط ﯁      ﯀)
ضػػػػبطه ُ ضػػػػبط الوؿ الػػػػءي ورد فيػػػػه ( وبل ػػػػاٍل أقصػػػػ  بػػػػه اؼبوضػػػػع اػي ) نػػػػاث
 (.ے  ے  ۓ  ھ)

      وردت ) اايبػػػػػاف اب واليػػػػػـو الخػػػػػ بكػػػػػ   اؼبوضػػػػػع ال ػػػػػاٍلوال ػػػػػظ يف  -ٕ



 ٙٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( وال ػػػػػػظ     ) ال ػػػػػػاٍل( ويف   ۓ بكػػػػػػ وا ) الوؿ: يف اؼبوضػػػػػػع (
 قا ػػ ة( الػػو وردت بكػػ وا يف نفػػس اآل ػػة فاربطةمػػا مكػػا  لػػى     لمػػة ) 
 .اورةواجمل اؼبوافاة

 فائدة /
 -:( يد.فاضل  السام ائ ) مجل وذ اَل  اب؟

ال  اب وذ سالاف الباد ة. أول اللكة  ف قوف بن  لمػة الكػ ب وال ػ اب، الكػ ب 
سالاف اؼب ف أي اغبض  وال  اب سالاف الباد ة. أمػا ؼبػاذا وػذ أشػ   فػ اً ونفاقػاً؟ لف 

ا اعبفػػػاء، لبيكػػػة نشػػػأ ذ تو شػػػةذ يف الباد ػػػة وقسػػػاوة قلػػػوبذ وجفػػػاؤوذ  المةػػػذ وػػػء
 الوف أقسى قلباً وأش  جفاء مجل سالاف اغبضػ  مػع أف قسػماً مػجل ال ػ اب  مػا ذ ػ  

َوِمجَل اَلْ  َاِب َمجل  ُػْ ِمجُل اِبَّلّلِ َواْليَػْوـِ اآلِخِ  َو َػتَِّهػُء َمػا  ُبِفػُق قُػػُ اَبٍت   ليةذ )تكاىل أ أ 
 (. ( التوبةِٜٜ بَ  اَّلّلِ )

 ؟.(  َػتَِّهءِ  –  َػتَِّهء ) مواضع اضبط / ٕ٘٘ٗس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٕ٘٘ٗاعبواب رقذ 

ڌ  ڌ  ڎ       ڎ  ڇ  ڇچ   ڇ  ژ ٱ -ٔ ڍ  ڍ   ڈ  ژ     ڈڇ  

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    کژ  ڑ  ڑ

 .ابلقرة/ ژڱ  ڱ  ں   

﮶   ژ  -ٕ ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

    ﮼  ﮻  ﮺﮷  ﮸  ﮹ ﮽  ﮾     ﮿  ﯀  ﯁  

 .امنصاء ژ         

﮶     ﮴ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ھ  ھھ   ھ  ژ  -ٖ ﮵  

﮼    ﮷﮸ ﮻   ﮺   ٱ.اتلِبة ژ﮹  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٚ 

  الضبط /
) البسػػاء ( أتػػػ   الوسػػطتطاباػػا بيبمػػا يف اؼبوضػػػع  (التوبػػػة  –الباػػ ة  ) الطػػ فنيف 

 .قا  ة اختمؼ الوسط بن الط فن اؼبتشابن لى  نضبطهو  ( ﮼  ﮻)
 ؟.مث اضبطةا ( َ َلْيِةْذ َدآِئَ ُة السَّْوءِ  ) ذ م ة وردت  / ٕٙ٘ٗس اؿ رقذ 
ػػْوءِ  ) وردت / ٕٙ٘ٗاعبػػواب رقػػذ   –التوبػػة  يف السػػور )مػػ نف (  َ لَػػْيِةْذ َدآئِػػ َُة السَّ

 -(: الفتا

ۓ  ﮲  ﮳ژ ٱ -ٔ   ﮶  ﮵   ﮴ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

﮼    ﮷﮸ ﮻   ﮺    .اتلِبة ژ﮹  

ں  ژ  -ٕ ڱ  ڱ      ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

ھ    ھہ  ہ  ھ    ھ   ہ  ہ ۀ   ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻں

ٱ.امفتح ژے  ے  

  الضبط /
﮺  ﮻ بكػػػػ وا يف التوبػػػػة ) (:    ۀ  ہ  ہوبكػػػػ وا يف الفػػػػتا ) (   ﮹  

قا ػػػػ ة الرتتيػػػػح (  لػػػػى ۀ  مػػػػجل )  الكػػػػن( قبػػػػل ﮹  مػػػػجل اسػػػػذ اعبػػػػمؿ )  اؽبمػػػػزة
 (.ۀ   -﮹  مجل الاللمتن )  الواو، لبكا بك    ؼ اؽبجائي

 ؟.مث اضبطةا ( َو َػتَِّهءُ  – َو َػتَِّهءَ  )  ذ م ة وردت / ٕٚ٘ٗس اؿ رقذ 
 -:م ة وا  ة ل  لمة وردت  / ٕٚ٘ٗاعبواب رقذ 

ٴۇژ ٱ -ٔ ۈ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ەئ  ەئ   وئ  وئ    ائى  ائ  ىې  ې     ې    ېۉ  

 .آل عىران ژۇئ   

           ﯁        ﯀﮽   ﮾  ﮿  ژ  -ٕ



 ٛٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڭ                    ۆ      ڭڭ  ڭ     ۇ      ۇ  

ٱ.اتلِبة ژۆ  ۈ   

  الضبط /
قبلةػا  اؼبػيذ بفػتا(    ې وال ػظ  لمػة ) الػءاؿ بفتا(   ى ) يف آؿ  م اف -ٔ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورةفاربطةما مكا  لى 
 البػػػػوف بضػػػذ(   ﯀وال ػػػػظ قبلةػػػا  لمػػػة )  الػػػءاؿ بضػػػذ(     يف التوبػػػة ) -ٕ

 .اورةقا  ة اؼبوافاة واجملفاربطةما مكا  لى 
 ؟.مث اضبطةا ( اَّلّلُ يف َرضْبَِتهِ   ذ م ة وردت ) / ٕٛ٘ٗس اؿ رقذ 

 –التوبػػػػػػػة يف السػػػػػػػور )مػػػػػػػ نف (  اَّلّلُ يف َرضْبَتِػػػػػػػهِ  ) وردت / ٕٛ٘ٗاعبػػػػػػػواب رقػػػػػػػذ 
 -(:الفتا

  ژ ٱ -ٔ ﮽   ﮾ ﮿   ﯀  ﯁               

ۆ      ڭ  ڭ  ڭڭ                      ۇ      ۇ  

 .اتلِبة ژۈ    ۆ 

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  -ٕ ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ     ڄٹ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک        ڈڎ  ڎ  ڍ  ڌ  ڌ    ڍ   ڇڇ   ڇ

ک   ٱ.امفتح ژک  ک  

  الضبط /
(: يف   ڍ  ڌ  ڌ    ڍويف الفػػػػػػػػػػػػتا ) (    ڭ  ڭ  ڭڭ   يف التوبػػػػػػػػػػػة )

ووػػػي  الالملػػػة اللػػػوؿ يف السػػػورة اللػػػوؿ(     ڍويف الفػػػتا )  (    التوبػػػة )
 سورة التوبة. 

 مالحظة /
ُ ػُ وَد َمػػا أَنػَزَؿ اَّلّلُ َ لَػى َرُسػػوِلِه   َػْكَلُمػواْ اَلْ ػ َاُب َأَشػػ ُّ ُ ْفػ ًا َونَِفاقًػا َوَأْجػػَ ُر َأالَّ  اآل تػن:



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ 

جل  َػتَِّهُء َما  ُبِفػُق َمْكَ ًمػا َو َػتَػػ َبَُّص ِباُلػُذ َوِمجَل اَلْ  َاِب مَ  {ٜٚ}التوبة/ َواَّلّلُ َ ِليٌذ َ اِليذٌ 
َوائَِ  َ لَػػْيِةْذ َدآئِػػ َُة  ػػْوءِ الػػ َّ يػػٌع َ لِػػيذٌ  السَّ  وبػػ ث لػػبس يف اػبػػاسبتن، {ٜٛ}التوبػػة/ َواَّلّلُ ظبَِ

 -:ولضبطةمادف هبكل أ  نبا مالاف الخ ى: 
(   َػْكَلُمػػػػواْ َأالَّ ا  لمػػػة ) ( ورد قبلةػػػػ َواَّلّلُ َ لِػػػػيٌذ َ اِلػػػيذٌ اآل ػػػة الوىل ُختمػػػ  )  -ٔ

 ( تشابتا يف مكظذ اغب وؼ. َ ِليذٌ فاربطةا مع ) 
يػػػٌع َ لِػػػيذٌ  اآل ػػػة ال انيػػػة ُختمػػػ  ) -ٕ ػػػْوءِ ( ورد قبلةػػػا  لمػػػة )  َواَّلّلُ ظبَِ ( نػػػ بط  السَّ

 (  لى قا  ة اؼبوافاة واجملاورة. ظبَِيعٌ السن مبةا مع سن ) 
( ؼبػػجل أراد االستفاضػػة ٜٕٖٕالسػػ اؿ ) اعبػػزء اػبػػامسوقػػ  مت شػػ ح مكانيةمػػا يف 

 أ   .
 ؟.مث اضبطةا ( َوالسَّاِبُاوفَ   ذ م ة وردت ) / ٜٕ٘ٗس اؿ رقذ 
اِبُاوفَ  ) وردت / ٜٕ٘ٗاعبواب رقذ   -(:الواقكة –التوبة يف السور )م نف (  َوالسَّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ    ٻ  ٱژ ٱ -ٔ

ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹڀ  ڀ  ڀ  

 .اتلِبة ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ٱ.٠٠ – ٠١الِاقعة/  ژۈ   ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭژ  -ٕ

  الضبط /
( وبضػػبط   ٻمػػع )  أوؿموضػػع فبػػ بط  أوؿووػػي (   ٻ بكػػ وا يف التوبػػة )

 (.  ۇموضع التوبة ُ ضبط الخ  يف سورة الواقكة الو ورد بك وا ) 
 ؟.( ُلوفَ اَلوَّ  )   د اؼبواضع الو وردت فيةا  لمة / ٕٓٙٗس اؿ رقذ 
ااس اء  –التوبة  يف السور ) س  م ات(  اَلوَُّلوفَ  ) وردت / ٕٓٙٗاعبواب رقذ 

نبػ   : )ابعبملػة اانشػائية ونضػبطةا (الواقكػة  –الصافات  –اؼب مبوف  –النبياء  –
 -:(" مجل النبياء يف الصافات والواقكة  اَلوَُّلوفَ  إس اء واؼب مبوف و "



 ٕٓ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

پ  ڀ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٻٱ  ژ  -ٔ پ  پ  

ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹڀ  ڀ  ڀ  

 .اتلِبة ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  -ٕ ٺ     ڀڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ڀ  ڀ  ٺ  

 .ارساءاإل ژٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ

ک  ژ  -ٖ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  

 .األًبياء ژک        ک

 .املؤوٌِن ژڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ  -ٗ

 ژ﮸    ﮷  ﮶﮵    ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴ژ  -٘

 .٠١ – ٠١الصافات/ 

  جئی    ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ېئېئ  ېئ  ژ   -ٙ

ٱ.٩٨ – ٩١الِاقعة/  ژمئ    حئ

  الضبط /
ے  ے  ۓ  ۓ  ) الصافات والواقكػة ( تطػابق الػءي جػاء قبلةػا )  موضكنأخ  

    -ے  لمػػػػو )مػػػػع االنتبػػػػان الخػػػػتمؼ رسػػػػذ   (  ﮶﮵    ﮲   ﮳  ﮴

 ، فانتبه   لبيح.اؼبوضكن( يف   ېئ
 فائدة /

وآ ػػػػة وا ػػػ ة أتػػػػ   ( مػػػ ة،ٔٔتالػػػػ رت ) (ے  وػػػءة اآل ت أتػػػ   لةػػػػا والػػػءا )
  ېئېئ  ېئ  : )يف سػورة الواقكػة ( ووػى قولػة تكػاىلېئ خبمؼ ذلك والءا )

( ذبػػػػ  أف اآل ت ال ػػػػػ ى  شػػػػػ  انفصػػػػػل  لف    ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی
ابؼبػػػوت وتكػػػرتؼ ابؼبصػػػة إىل تػػػ اب لالػػػجل   صػػػورة الواقكػػػة  وا ػػػ ة مػػػبةذ تكػػػرتؼ  ػػل

أصػػػحاب الشػػػماؿ  ػػػانوا ال  كرتفػػػوف ابؼبػػػوت  ػػػانوا  ظبػػػوف أهنػػػذ ملتصػػػاوف ابلػػػ نيا ال 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ 

 بفصػػلوف  بةػػا السػػ  أف وػػ الء ذ ػػ    أهنػػذ مرتفػػوف ومل  ػػء   اللػػء جل أ رتفػػوا ابؼبػػوت 
قبل الكػءاب   الػ نيا مبكمػن مرتفوف ؼباذا لف الرتؼ ووو  ما ذ   أبو السكود  انوا 

 دنواع البكيذ ابؼبأ ل واؼبشارب واؼبسا جل الطيبة مبةمالن   الشةوات أ. وػ 
واؼبػرتؼ صػا ح اؼبػاؿ  ظػجل أف وػءا اؼبػاؿ  ػ فع  بػه اؼبػوت  أبو السػكودمجل تفسة 

ويببع  جل البية ولالبةذ خالبوا ال سل  لى أفرتاض أنبا سبموت مػع اسػتبكاد اؼبػوت   
 .. أنفسةذ

 ؟.( َوالَنَصارِ  ) لمة  ذ م ة وردت   / ٕٔٙٗس اؿ رقذ 
 -:التوبةيف  منبا م نف  (  َوالَنَصارِ  ) وردت / ٕٔٙٗاعبواب رقذ 

پ  ڀ    ٻٻ  ٻ  ٻ    ٱژ  -ٔ پ   پ  پ  

ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹڀ  ڀ  ڀ  

 .اتلِبة ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ۉ    ۅ  ۅ  ۉ    ۋۈ   ٴۇ  ۋ    ۈ  ۆۆ  ژ  -ٕ

ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئ ۇئ      ۆئ    ۇئې  ې  ې  ې  

ۈئ  ۈئ    ٱ.اتلِبة ژۆئ  

  الضبط /
 . لمة اؼبةاج  جل  اؼبوضكنسباةا يف  -ٔ
 .  ونب - الساباوفا فظ موضكةما ل ى  -ٕ

ُةْذ َوَرُضواْ َ ْبهُ   ذ م ة وردت ) / ٕٕٙٗس اؿ رقذ   ؟.( رَِّضَي اَّلّلُ َ بػْ
ُةْذ َوَرُضوْا َ ْبهُ  ) وردت / ٕٕٙٗاعبواب رقذ  يف السػور  أربع مػ ات(  رَِّضَي اَّلّلُ َ بػْ

مائػ ٌة ؼبػجل نب : ) ابعبملة اانشػائية ونضبطةا (البيبة  –اجملادلة  –التوبة  -اؼبائ ة  )
 -:( بك  اعب اؿ يف البيبة

     يب  جتحب  خب  مب  ىب         جبيئ    ىئی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئژ  -ٔ

 .املائدة ژجح     حج     مجيث  مت  ىت  يت  جث  مثىث    حتخت



 ٕٕ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پژ  -ٕ

   ٹٹ  ٿ  ٿٺ  ٿ  ٿ            ٺٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  

 .اتلِبة ژڤ    ٹ  ٹ  ڤ

ڀ  ژ  -ٖ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ    ٹٺ   ٹ  ٹ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦڦ    ڦڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  چ   چڇ  ڃ  چ  چ  ڃ  ڃڃ

 .املجادمة ژڈ  ڈ   

ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ   ڀٻ  پ  پ  پ  پ      ٻٱ  ٻ  ٻ  ژ  -ٗ

ٹ   ٺ  ٿٿ   ٱ.ابليٌة ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ    

  الضبط /
: أتػػػ  قبلةػػػا يف  ػػػل اؼبواضػػػع  ػػػ ا سػػػورة التوبػػػة أتػػػ  جبػػػات ػػػل اؼبواضػػػع مكةػػػا  -ٔ

 بك وا.
 (.  ٹ  ٹ  ڤبق الءي جاء بك وا ) تطا التوبةو  اؼبائ ة يفبك وا  -ٕ
(  ػػ ا سػػورة اجملادلػػة ووػػػي      يب  جت يف  ػػل اؼبواضػػع مػػػع ) (  ٹوردت  لمػػة )  -ٖ

 ألوؿ آ ة مجل بن  ل اؼبواضع اؼبء ورة فانتبه.
 / ٔمالحظة 

مػػجل  ال الػػ  اعبػػزء( يف   ٹ( والػػو اقرتنػػ  مػػع  لمػػة )      يب  جتمت ضػػبط مواضػػع ) 
 (.ٕ٘ٔٔالالتاب الس اؿ )

 / ٕة مالحظ
  ک  کک    کژ (: ٛٔ( يف اآل ػة )   ک  ک  يف سورة الفتا جاءت ـبتصػ ة ) 

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

 ، فانتبه ؽبا دهنا الو ي ة بءن الصيكة. ٠٨امفتح/  ژڻ  ڻ  ڻ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖ 

 ؟.مث اضبطةا ( َوَأَ  َّ ؽَبُذْ   ذ م ة وردت ) / ٖٕٙٗس اؿ رقذ 
 –التوبػػػة  يف السػػػور ) طبػػػس مػػػ ات(  َوأََ ػػػ َّ ؽَبُػػػذْ  ) وردت / ٖٕٙٗاعبػػػواب رقػػػذ 

" بكػ   َوأََ ػ َّ ؽَبُػذْ  ": ) ابعبملػة اانشػائية ونضػبطةا (الفتا  –  مث مواضعال زاب 
 -:( مجل ال زاب  مثتوبتةذ فتحا  لى 

پ  ڀ  ژ  -ٔ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  

   ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ  ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀ  

 .اتلِبة ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 .األخزاب ژڀ         پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  -ٕ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڍ  ڍڇ  ژ  -ٖ   ڑ   ک  ژ  ڑڌ  ڌ  

 .األخزاب ژک  

 .األخزاب ژڤ    ٹ  ٹ   ٹ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ژ  -ٗ

ں  ژ  -٘ ڱ  ڱ      ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

ھ    ھھ    ہ  ھۀ  ہ  ہ   ہ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻں

ٱ١امفتح/  ژے  ے  

  الضبط /
اثلػػػػػ  و اثف ال ػػػػزاب السػػػػػياؽ يف اعببػػػػة واالجػػػػ  الالػػػػػ َل، بيبمػػػػا  أوؿيف التوبػػػػة و  -ٔ

 ال زاب والفتا السياؽ يف الكءاب والسكة وجةبذ والكياذ اب.
( وبكػ وا   ڑ   ک)  ال ػاٍل( وبكػ وا يف        پ  پ ال زاب )  أوؿبك وا يف  -ٕ

لالػػػ َل مػػػع سػػػياؽ السػػػمـ يف : الجػػػ  ااآل ػػػة الوىل(: يف   ٹ)  ال الػػػ يف 
مجل  الءاؿ( ن بط   ؼ    ڍ  ڍ: ورد قبلةا ) اآل ة ال انيةنفس اآل ة، يف 
: اآل ػػة ال ال ػػة. ويف قا ػػ ة اؼبوافاػػة واجملػػاورة(  لػػى ڑ   )  ذاؿالاللمتػػن مػػع 

مػػجل سػػورة ال ػػزاب فاجكلةػػا  ممػػة  أخػػ  صػػفحة( ووػػءن وردت يف   ٹ)



 ٕٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 لػػى  (  ٹ)  راءمبةػػا مػػع  الػػ اء( نػػ بط    ٹلػػك، وورد قبلةػػا  لمػػة ) 
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة

 ( فوردت فاط يف الفتا.  ھوأما  لمة )  -ٖ
 اخلالصة:

 الصيغة السورة
 ٺ    ٺ    ٺ التوبة

پ  پ  پ األحزاب أول         پ  
   ڑ   ک  ژ  ڑ األحزاب اثن

   ٹ  ٹ   ٹ   ٹٿ  ٿ  ٿ   األحزاب اثلث
ے    ھھ    ہ  ھ الفتح  ھ  

 ؟.مث اضبطةا ( َ ْوَلاُلذ  ذ م ة وردت ) / ٕٗٙٗس اؿ رقذ 
 -(:ال ااؼ –التوبة يف السور )م نف (  َ ْوَلاُلذ ) وردت / ٕٗٙٗاعبواب رقذ 

ڦ  ڤڤ  ژ  -ٔ چ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ      ڦ  

 .اتلِبة ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ  ڎ    ڇچ

         ژ  -ٕ ٱ.األخقاف ژڭ      ۇ    ڭ  ڭ   ڭ    

  الضبط /
ة، بػالتو  ابء( مػع       ڦ   مػجل  لمػة )  البػاء( ن بط       ڦ  ڦ) بك وا يف التوبة 

 قػػػػػاؼ( مػػػػػع   مػػػػػجل  لمػػػػػة )  الاػػػػػاؼ( نػػػػػ بط     وبكػػػػػ وا يف ال اػػػػػاؼ ) 
 .ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى اؼ اال 

 ؟.( اْلَمِ  َبةِ  َأْولُ  -  ِلَْولِ  -َأْوِل  ) ضعاضبط موا / ٕ٘ٙٗس اؿ رقذ 
 -:م ة وا  ة ل وا  ة مجل وءن الصيغ وردت  / ٕ٘ٙٗاعبواب رقذ 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕ٘ 

ڦ      ڦژ  -ٔ چ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ڄڄ  ڄڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  

 .اتلِبة ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ  ڎ    ڇچ

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇ   چچ  چ  ژ  -ٕ

ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ    ڑژ  ڑ    ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڱ       ں  ں   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ۓ  ۓ     ھۀ       ہ   ہ     ہ  ہ ے  ے     .اتلِبة ژھ  ھ  ھ  

ٱ.احلجر ژوئ  وئ     ەئ  ەئائ  ژ  -ٖ

  الضبط /
اؼبوضػع يف (،  جلْ ِمػوَ وسباةا   ؼ جػ  )  مالسورة( المـ   ڄ)  الوؿيف اؼبوضع  -ٔ

مػػع الػػو وردت يف  نضػػبطةا، و الو يػػ ة( ووػػي    چ)  ابلػػمـ يف التوبػػة  ػػاٍلال
 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى  الوؿاؼبوضع 

 فانتبه. مضمومة المـ (  ەئاغبج  ) يف  -ٕ
 اخلالصة:

 احلجر اثن التوبة أول التوبة
 وئ     ەئ  ەئائ     ڇ   چچ  چ     ڄڄ  ڄڄ  

 ؟.يف الا آف الال َل ( مَّ َّتَػْنِ  ) لمة   ذ م ة وردت / ٕٙٙٗس اؿ رقذ 
 موضػػكاف التوبػػة يف السػػور ) طبػػس مػػ ات(  مَّػػ َّتَػْنِ  ) وردت / ٕٙٙٗاعبػػواب رقػػذ 

 -(:ال زاب  –الاصص  –ااس اء  –
ڦ      ڦژ  -ٔ چ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  

 .تلِبةا ژڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ  ڎ    ڇ  ڇ  ڇچ

ک  ک   ک  ک    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڎڎ   ڌ  ڌ    ژ  -ٕ

 .اتلِبة ژگ  گ  گ  



 ٕٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ژ    ڈ    ڎ  ڎ  ڈڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ  -ٖ ژ  

 .اإلارساء ژڑ  ڑ  

ڄ  ژ  -ٗ چ    ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ     چ  چ  

 .امقصص ژچ  ڇ  

ڀ  ڀ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ٱژ  -٘

ٱ.خزاباأل ژٺ  ٺ  

  الضبط /
البػػػاء ( نػػػ بط   ڇ) التوبػػػة  مػػػجل الوؿ: قبلةػػػا يف اؼبوضػػػع فموضػػػكايف التوبػػػة  -ٔ

نء مبةػػا مػػع التػػاء ( نػػ بط   ڎ)  ال ػػاٍلة، وقبلةػػا يف بػػالتو ابء مبةػػا مػػع 
 .ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورةقا  ة  لى وبة تال

مػػجل   الػػ اء( و  ڎمػػجل ) السػػن ( نػػ بط     ڎ  ڎ  ڈقبلةػػا يف ااسػػ اء )  -ٕ
ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع قا ػ ة  لػى  اءسػ  اا راءو سػن ( مػع     ڈ   لمة ) 

 .اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
قا  ة  لى  صصالاصاد مبةا مع الصاد ( ن بط   ڃ  ڃبك وا يف الاصص )  -ٖ

 .ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
(    ٺمػػجل   لمػػة )  الػػزاي( نػػ بط ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  )  ال ػػزابيف بكػػ وا  -ٗ

ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل قا  ة اب  لى ز ال  زايمع 
  .اسذ السورة

 ؟.مث اضبطةا (  ُػَ دُّوفَ   ذ م ة وردت ) / ٕٚٙٗس اؿ رقذ 
 -(:التوبة  -البا ة  يف السور )م نف (   ُػَ دُّوفَ  ) وردت / ٕٚٙٗاعبواب رقذ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ژ  -ٔ

ڄ    ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚ 

چ  ڃڃ ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  

ک     ڑ   ک  کک  ڑژ  ژ    ڈڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

 .ابلقرة ژگ  گ    گ  گ  ڳ  

ڦ      ڦژ  -ٕ چ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  

ٱ.اتلِبة ژڎ    ڍ       ڌ   ڌ  ڍڇ  ڇ  ڇ     ڇچ

  الضبط /
مػػجل   اؽبمػػزة(:   ڍ       ڌ   ڌ)  بكػػ وا يف التوبػػة( و  ڑ   ک  ک ة ) بكػػ وا يف الباػػ

قا ػػ ة اؼبوافاػػة  لػػى  ( يف التوبػػة ڌ   مػػجل  لمػػة )  الكػػن( يف الباػػ ة قبػػل ک   لمػػة ) 
 .واجملاورة

 ؟.مث اضبطةا ( اْ تَػَ ُفواْ  ذ م ة وردت )  / ٕٛٙٗس اؿ رقذ 
 -(:اؼبلك  –التوبة   السور )يفم نف (  اْ تَػَ ُفواْ )  وردت / ٕٛٙٗاعبواب رقذ 

ڳ    گڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڈڎ  ژ  -ٔ گ  

 .اتلِبة ژڳ   ڳ  ڳ   

ىئ  ىئ         ی     ېئژ  -ٕ ٱ.املنك ژېئ  ىئ  

  الضبط /
 .الز دة للموضع اؼبتأخ قا  ة  لى  نضبطهو  (   ېئيف سورة اؼبلك )  ابلفاء

 ؟.( َ َمًم َصاغِبًا ) فيةا  د اؼبواضع الو وردت  / ٜٕٙٗس اؿ رقذ 
 –التوبػة  يف السػور )  ػمث مػ ات(  َ َمػًم َصػاغِبًا ) وردت / ٜٕٙٗاعبواب رقػذ 

 -(:الف قاف  –الالة  
ڈ  ڈ   ژ  -ٔ ڳ    گڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ   ژ  ڑ  ژڎ   گ  

 .اتلِبة ژڳ   ڳ  ڳ   

مث    ىث         يت  جث        ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متژ  -ٕ



 ٕٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .الكُف ژحس   مح  جخ  حخ    مخ  جس    جح  مج    حجيث  

ڄ  ژ  -ٖ چ  چ   ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ     ڇڃ  چ    چ  

ڍ  ڍ   ٱ.امفرقان ژڇ  ڇ  ڇ   

  الضبط /
 - حج(، بيبمػػػػػا يف الالةػػػػػ  والف قػػػػػاف اتػػػػػى الكمػػػػػل )   ژ) يف التوبػػػػػة  قبلةػػػػػا

بيبمػػػا موضػػػع (      حج)  ابلفػػاءمػػػجل السػػػورة وورد  أخػػػ  آ ػػة(، موضػػع الالةػػػ  ڃ
 .ابلواوالف قاف 

 اخلالصة:
 الفرقان الكهف التوبة

    ڃ  ڃ  ڃ   جح  مج    حج    ژ  ڑ  ژ
 ؟.مث اضبطةا ( َأف  َػُتوبَ   ذ م ة وردت ) / ٕٓٚٗس اؿ رقذ 
 -(:التوبة –البساء يف السور )م نف (  أَف  َػُتوبَ  ) وردت / ٕٓٚٗاعبواب رقذ 

پ  پ      پ    ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ژ  -ٔ ڀ  پ   ڀ   ڀ  

 .امنصاء ژڀ  ٺ  

ڈ  ژ  -ٕ ڳ    گگ  ک  گژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک     ڈڎ   گ  

 .اتلِبة ژڳ   ڳ  ڳ   

  الضبط /
اسػػػتالماؿ ل  ػػػة الػػػو قبلةػػػا  بصػػػيكة اؼبهالػػػح(   ٻ بكػػػ وا يف البسػػػاء )

َ )  بصػيكة اؼبهالػػحالػو جػػاءت أ ضػػا  الَّػػِء جَل ُسػػَبجَل  َو َػْةػػِ َ اُلذْ  َلاُلػذْ  ُ ِ ػػُ  اَّلّلُ لِيُػبَػػػنِّ
 بكػػػ وا يف التوبػػػة(، {ٕٙ}البسػػػاء/َواَّلّلُ َ لِػػيٌذ َ اِلػػػيٌذ  َ لَػػػْياُلذْ َو َػتُػػػوَب  قَػػػػْبِلاُلذْ ِمػػجل 

اؼبوافاػػة  وقا ػػ  ما الكائػػح بصػػيكة(    ڈوورد قبلةػػا )  الكائػػح بصػيكة( گ)
 .واجملاورة



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜ 

 / مالحظة
مجل الالتاب  ال اٍل زءاعب( اػباصة بسورة التوبة مت ضبطةا يف  َ َلْيِةذْ   َػُتوبُ  -  َػُتوبَ ) 

 (.ٜٙٛالس اؿ )
 ؟.( َوآَخ ِ جلَ  – َوآَخُ وفَ  ) اضبط مواضع / ٕٔٚٗس اؿ رقذ 

يف السػػػػور  أربػػػع مػػػػ ات فػػػػوردت ( َوآَخػػػُ وفَ  ) أمػػػا مواضػػػػع / ٕٔٚٗاعبػػػواب رقػػػػذ 
يف نفس اآل ة ووي أخ  آ ة مجل  موضكافاؼبزمل  – يف نفس الصفحة موضكاف التوبة)

 -(:السورة

  گژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ   ڈ  ڈ  ڎژ  -ٔ

 .اتلِبة ژگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   

ىئ  ی    ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۇئژ  -ٕ

 .اتلِبة ژی  ی   

ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٱژ  -ٖ

ڄ    ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ

  ڍڇ  ڇ ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ   ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ک  ک  ک   ک    ڑڈ  ژ  ژ   ڑ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ   ڍ

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڳگ  گ  گ  گ   ڻڳ  ڳ  ڳ     ڱ    

ٱ.املزمل ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ہۀ  ۀ

  الضبط /
 سػػػياؽ( والػػػو يف اؼبزمػػػل وردت يف  اؼبوضػػػكاف)  صػػػ ر آ ػػػةالػػػو يف التوبػػػة وردت  -ٔ

 .اآل ة
 ال ػػػاٍل( وبكػػ وا يف اؼبوضػػع    ڈ  ڈ) التوبػػػة مػػجل  الوؿاؼبوضػػع بكػػ وا يف  -ٕ

(  لػػػػى ۆئ  مػػػػجل )  اؼبػػػػيذ( قبػػػػل ڈ  مػػػػجل )  اؽبمػػػػزة: ( ۆئ  ۆئ      ۈئ)



 ٖٓ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( بػػػءن    ڍالػػءي جػػاء بكػػ  )  نضػػبط، وأ ًضػػا قا ػػ ة الرتتيػػح اؽبجػػائي
( أي  إ ػػػػػػرتؼ أوال : ومكػػػػػأ )( إ ػػػػػػرتؼ أوال مث ارجػػػػػوا)  اعبملػػػػػة اانشػػػػػائية

( أي  مث ارجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أ )، ومكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوالً ( أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ڈ  ڈ  ڎ)
 .(  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۇئ)

 ال ػػػػػػػاٍل( وبكػػػػػػػ وا يف   چ  چ  چ)  الوؿيف اؼبزمػػػػػػػل: بكػػػػػػػ وا يف اؼبوضػػػػػػػع  -ٖ
(  لػى ڌ  مجل )  الااؼ( قبل چ    مجل )  الضاد(: ڌ  ڌ  ڎ    ڎ)

اضػػ ب  : )اعبملػػة اانشػػائيةبػػءن  نضػػبطةا، وأ ًضػػا قا ػػ ة الرتتيػػح اؽبجػػائي
(،  چ  چ  چ  چ( أي )  أوالً  اضػػػػػ ب، ومكػػػػػأ ) (أواًل مث اقتػػػػػل 

 (. ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڍ( أي )  مث اقتل ومكأ )
 اخلالصة:
 الزمر اثن الزمر أول التوبة اثن التوبة أول

ڈ    ڎ

 ڈ
  ۇئ

 ۆئ  ۆئ      ۈئ
چ  چ    چ

   چ
ڌ  ڌ     ڍ

ڎڈ    ڎ    
اعبمكػػة(  –ص  –يف السػػور )النفػػاؿ   ػمث مػػ ات ( فػػوردت َوآَخػػ ِ جلَ أمػا مواضػػع ) و 
 -(: " ؽبذ انفاؿ صاد  ـو اعبمكة َوآَخ ِ جلَ  ": ) ابعبملة اانشائية ضبطةاون
ې  ژ  -ٔ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  

ەئ   ې  ى  ېې   ۆئ    ەئى  ائ  ائ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    .األًفال ژۆئ   ۈئ  
 .ص ژوئ    ەئ  ەئ  وئ  ائژ  -ٕ
 .اجلىعة ژچ   چ         چ     چ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄژ  -ٖ

  الضبط /
فاؿ، وبك وا نالنوف مجل الاللمتن مع البوف ( ن بط    ې  ىبك وا يف النفاؿ ) 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔ 

، وبكػ وا ص صػاد( مػع   وئمجل  لمػة )  الصاد( ن بط   ەئ  ەئ  وئيف ص ) 
( مػػػع   ڃ -ڃ     - ڄيف الاللمػػػات ) اؼبيمػػػات( نػػػ بط   ڄ  ڃ  ڃ  ڃيف اعبمكػػػة ) 

 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورةقا  ة ربط   ؼ مجل كة  لى ماعب ميذ
 -اخلالصة:

 اجلمعة ص األنفال

ەئ  ەئ    ائ    ې  ى  ې

   وئ
ڄ  ڃ    ڄ

    ڃ  ڃڃ

 ؟.( َصَ َقةً  – َصَ َقةٍ بِ  – َصَ َقةٍ  ) اضبط مواضع / ٕٕٚٗس اؿ رقذ 
 -:اؼبواضع  ما  لي / ٕٕٚٗاعبواب رقذ 

ۅ  ۉ    ۉ     ۋ  ۋ  ۅ  ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  -ٔ

ى  ائ  ائ  ەئ    ېې ې        ى   ېئ    ېئۈئ  ۈئ  ۆئۇئ  ۆئ     ۇئوئ  وئ     ەئې  

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب    مئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئ

جس    مخىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ  مثىت  يت  جث  متجت   حت  خت

خس  مس  حص  مص  جض  حض     .ابلقرة ژحس  

ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۆ   ۈ  ۆ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ڭژ  -ٕ

 .ابلقرة ژۅ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ڀٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ٱژ  -ٖ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ

 .امنصاء ژڤ  

ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ژ  -ٗ ہ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  

 .اتلِبة ژھ  ھ  ھ  



 ٕٖ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڀ  ٺ    ڀڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ  -٘

ٱ.املجادمة ژٹ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ

  الضبط /
  (.  ۇ)  اؼبوضكن( وسباةا يف   ۆئ ) ابلالس البا ة  موضكي -ٔ
 ابآل ػػػة الكبا ػػة قا ػػ ة لػػػى  نضػػبطةا( و     ڀ)  ابلبػػاءالبسػػاء الو يػػ ة أتػػػ  يف  -ٕ

 .الو ي ة
(،  ڀ)  ابلفػػػػتا(  ال ل ػػػػن الخػػػػة جل مػػػػجل الاػػػػ آف الالػػػػ َليف التوبػػػػة واجملادلػػػػة )  -ٖ

 لػػى ادلة جاؼبػػػ جػػيذمبةػػا مػػع  اعبػػيذ( نػػ بط    ڀاجملادلػػة  لمػػة ) وقبلةػػا يف 
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 -اخلالصة:
 التوبة + اجملادلة النساء البقرة

   ڱ     ڀ ۆئ
 َأَصػػمَُتكَ  – َصػػمََتكَ ) الاللمػػات التاليػػة:  ػػذ مػػ ة وردت / ٖٕٚٗسػػ اؿ رقػػذ 

 .؟( ِبَصمَِتكَ  –
 -فاط: م ة وا  ة ل  لمة مجل وءن الاللمات وردت  / ٖٕٚٗاعبواب رقذ 

ڻ  ڻژ  -ٔ ں  ڻ     ہہ  ہ  ۀۀ         ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 .اتلِبة ژہ  ھ  ھ  ھ  

ۀ  ژ  -ٕ ے    ے  ھ  ھہ  ھ  ھ     ہہ    ہۀ  

﮹    ﮶     ﮵   ﮴﮲  ﮳  ۓۓ   ﮸   ِد ژ﮷     َ. 

  ڱڳ  ڳ    ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کژ  -ٖ

ڻ  ڻ  ڻ   ٱ.اإلارساء ژڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖ 

  الضبط /
ووردت يف يف سػورة وػود  ،مفتو ػةوبػة تال نءو  مفتو ػةنؤوا : يف التوبة (  ۀ) 

 -   ے  ھ  ھ -   ہيف نفس اآل ػة )  اؽبمزة: وأنظ  إىل دوراف ابؽبمزة(   ہ) 
، ويف ااسػػػػػ اء رةقا ػػػػػ ة اؼبوافاػػػػػة واجملػػػػػاو  لػػػػػى ( فاربطةػػػػػا مكةػػػػػا   ﮶     ﮵ -   ۓ

 س اء(.إِ مجل اسذ السورة )الػ الوىل اؽبمزة  س ةن بطةا مع   مالسورة التاء(:   ڱ)
 فائدة /

مبةػا مػع  السن( ن بط ہ  ( وقبلةا  لمة ) ہ  ھ  ھ   ختم  آ ة التوبة ) 
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى ھ  )  سن

 -اخلالصة:
 اإلسراء ىود التوبة

   ڱ   ہ   ۀ
 ؟.(  َػْاَبُل التػَّْوَبَة َ جْل ِ َباِدنِ  ) اضبط مواضع / ٕٗٚٗرقذ  س اؿ

 –التوبة يف السور )م نف (   َػْاَبُل التػَّْوبََة َ جْل ِ َباِدنِ  ) وردت / ٕٗٚٗاعبواب رقذ 
 -(:الشورى

ڭ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓژ  -ٔ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ    ۇ  ۇ  ﮲  ﮳    ﮴  

 .اتلِبة ژٴۇ  ۋ  

گ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ  ک  ک ک  ک             ڑ  ڑژ  -ٕ

ٱ.الشِرى ژڳ   

  الضبط /
(: الضػػيكة     ڑ  ڑ( وقبلةػػا يف الشػػورى )   ھ  ے     ے  ۓ  ۓقبلةػػا يف التوبػػة ) -ٔ

 .وقا   ا الز دة للسورة اللوؿألوؿ يف سورة التوبة 
(   گ  گ  گ( وبك وا يف الشورى )   ۇ  ۇ)  بك وا يف التوبة -ٕ



 ٖٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( يف گ  مػػػػجل  لمػػػػة )  الكػػػػنلتوبػػػػة قبػػػػل ( يف اۇ  مػػػػجل  لمػػػػة )  اؽبمػػػػزة
مػجل  لمػو  الياءو الواو ، لبًكا بك    يف الرتتيح اؽبجائيقا  ة  لى  الشورى

 (.گ   -ۇ  )
 فائدة /

 وؼبػاذا مل  اػل )مػػجل ( ِ بَػاِدنِ   َػْابَػُل التػَّْوبَػَة َ ػػجلْ  ) مػا اللمسػة البيانيػة يف قولػه تكػاىل
 -:( يد. ساـ  البكيم )  بادن(؟

أخء الشيء ب ضػى، أنػ  تكطػي إنسػاانً شػيئاً مػا فػإذا قِبلػه مكبػان أخػءن الابوؿ وو 
ووو راٍض، وءا الشيء الطبيكي. التوبة وي ااانبة إىل   سبحانه وتكاىل.  ُل إنساف 
مكّ ض للهطأ وخة اػبطائن التوابوف،  كود بس  ة. فالتوبػة وػي الكػودة إىل لا ػة   

 ػػجل اؼبهالفػػة والكػػودة إىل الطا ػػة. أنػػه  الػػّ   ػػجل سػػبحانه وتكػػاىل. التوبػػة وػػي الالػػّ  
وءن اؼبهالفة و كود إىل الطا ة ال أف  الوف مبكمسػاً يف اؼبهالفػة و اػوؿ تبػ    رب، 

 ال لالجل  ببكي أف  الّ  أواًل مث  كود إىل لا ة   سبحانه وتكاىل..
(:  لػػى َسػَبجل مبةجبػا يف وػءا البػاب اٍل  ػػ ت إىل  مػجل ( بػ ؿ )  ػجل اسػتكماؿ )

صبيػػع اآل ت الػػو فيةػػا  لمػػة قبِػػل مػػع التوبػػة يف الاػػ آف الالػػ َل فوجػػ ت مم ظػػة أف  
( تستكمل  يبما  الوف الالمـ وو  ودة إىل   سبحانه وتكاىل واؼبػتالِلذ   جل  لمة )

(  كػ     وو اؼبباش  وو   سبحانه وتكاىل أو وو مكلـو  جل ل  ق الكيبة ؼبا  اوؿ )
بةػػا بصػػيكة الكيبػػة ل فػػع الشػػأف واؼباػػاـ مػػجل  يػػ  اللكػػة. اؼبػػوالجل سػػبحانه وتكػػاىل  ػػرّب  

 الخ ى صبيكاً ليس فيةا وءن الظاو ة. 
 ابػل التوبػة  ) (، ما الفػ ؽ بػن مجل الشيء ) ( و  جل الشيء أذ ِّ  يف الف ؽ بن )

(؟ مث نكػػود إىل اآل ت وناػػ   بػػ وا  ػػػت   ابػػل التوبػػة مػػػجل  بػػادن ) و (  ػػجل  بػػادن
و تبػػن لبػػا  يػػ  أف وػػءا الالتػػاب لػػيس مػػجل  بػػ  بشػػ .  بػػ ما ناػػوؿ: تتضػػا الصػػورة 

السػػ  ع" مكبػػان وجػػ  مبفػػءاً وخػػ ج ووػػءا  مػػجل الط  ػق"فػمف  ػػاف يبشػػي بسػػيارته وخػػ ج 
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  ػػجل الط  ػػقاؼببفػػء متصػػل ابلط  ػػق السػػ  ع. لالػػجل لػػو قيػػل لػػك: "فػػمف بسػػيارته خػػ ج 
ف كبػجل نفةمةػا بكػ  ألػ  الس  ع" مكبان إكبػ ؼ  أمبػا انالبػ  سػيارته. وػءن الصػورة اآل

  اـ فالي   اف الك يب  فةذ الف ؽ بن مجل و جل؟.
( البت اء الكا ة  أنػه ابتػ أت ظا تػه مػجل الط  ػق. مػع  مجل ( جملاوزة الشيء، )  جل )

( ففيةػػا اناطػػاع   ػػجل (  أنػػه تباػػى الِصػػلة وبػػاؾ شػػيء ولػػو صػػلة متهيلػػة أمػػا ) مػػجل )
ا فائػػػ ة وػػػءن الاطيكػػػة؟ الاطيكػػػة ) ضػػػلوف  ػػػجل سػػػبيل  ( أي ال تباػػػى ؽبػػػذ صػػػلة. فمػػػ

 ابػػل  ماصػػودة مػػ ادة. التوبػػة ت تاػػي إىل   سػػبحانه وتكػػاىل ولػػو قيػػل يف ظػػة الاػػ آف )
التوبػػػة مػػػجل  بػػػادن(  ػػػأف اامث الػػػءي نب  بػػػه  باػػػى متصػػػًم بػػػه. ووػػػءن التوبػػػة  تهيػػػل 

بةػػٌي اانسػاف صػػورة ماد ػة للصػػلة اب سػػبحانه وتكػاىل والصػػلة اؼباد ػػة اب  ػز وجػػل م
لػػيس  م لػػه شػػيء ،  ػػل مػػا خطػػ  ببالػػك فػػا  ػػز  – بةػػا ال  ببكػػي أف تتهيػػل ذلػػك 

 .-وجل خبمؼ ذلك
(  أنه  باى ذلك اػبيط لالجل وءا  ببكػي أف  ُاطػع  ػأف وػءا  مجل  بادن ؼبا تاوؿ )

اامث اناطػع  بػك سبامػاً والتوبػػة ت تفػع إىل   سػبحانه وتكػاىل أنػػ  تبػ  ووػي ارتفكػػ  
(  أنػه  مجل  بادن ة بك ففيةا صورة اناطاع مجل اامث وانفصاؿ، بيبما )ومل تك  موصول

مػػجل   كػ  ) (  ػجل  بػادن )باػي الػ بط ابلكبػاد، وػءن الصػورة اؼبتهيلػة.  لمػاؤان  اولػوف 
( و اولػػوف اغبػػ وؼ  سػػتكمل بكضػػةا مالػػاف بكػػم. صػػحيا  سػػتكمل بكضػػةا   بػػادن

 مالاف بكم لالجل وباؾ ظا ة. 
( لالػػجل اؼبكػػأ  مػػجل  بػػادن . و ػػاف يبالػػجل أف  اػػوؿ )ماصػػودة (:  ػػجل  بػػادن )إذف 

 ىبتل  والصورة الءوبية ستهتل   ب  ذلك.
(: الكفو فيه مكأ الصفا وفيه مكأ او والك ب تاوؿ  فا  و كفو  جل السيئات )

 فػ  الػ  ا اآلاثر   به أي صفا  به  أنه مسا لف اأصل الكفو وػو اػو و اػاؿ: )
 كفػػو السػػيئات أي يبسػػحةا ويبالػػجل أف  اػػوؿ : و كفػػو (. يبالػػجل أف  اػػاؿ: و  أي ؿبػػ 
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سػػػػيئات أو و كفػػػػو سػػػػيئا ذ أو و كفػػػػو  ػػػػجل سػػػػيئا ذ فلمػػػػاذا جػػػػاءت ابللػػػػ  والػػػػمـ 
: (؟  اػػاؿ  ػػجل )السػػيئات( ومل  ت نالػػ ة وال جػػاءت مضػػافة؟ وال جػػاءت مػػجل ظػػة )

 فػػا  ػػػجل أخيػػه و فػػػا  ػػجل ذنبػػػه. الكػػ ب تسػػػتكمل اا بػػن مكػػػاً.  فػػا  ػػػجل أخيػػه دبكػػػأ 
ا، و فػػا  ػػجل ذنبػػه أ ضػػاً دبكػػأ ؿبػػى ذنبػػه و باػػى فالػػ ة االنفصػػاؿ وػػءن،  فػػا  ػػجل صػػف

 السيئة دبكأ فصل السيئة  به أي أبك وا  به وؿباوا. 
: ( َ ػػجْل ِ بَػػاِدنِ ُوػَو  َػْابَػػُل التػَّْوبَػَة  أملَْ  َػْكَلُمػػوْا أَفَّ اَّللَّ  ) تكػاىلنكػود لسػػ البا  ػوؿ قولػػه 

ت متكػػػ دة يف الاػػػ آف الالػػػ َل بػػػءن الصػػػور بكػػػ ن ( اسػػػتكمل ابسػػػتكماال قبِػػػل الفكػػػل )
( دبكأ قبل لػه وقبػل مبػه،  ال  ابل له   ؼ اعبّ  : إما  يت المـ جاءت م ة وا  ة )

وقبػػل  بػػه وقِبلػػه بػػ وف  ػػ ؼ جػػ . والفكػػل متكػػ ٍّ  اػػاؿ قبػػل الشػػيء وقبػػل لػػك الشػػيء 
للملػػػك،  ( والػػػمـ قبػػػل لػػػه وقبػػػل مبػػػك وقبػػػل  بػػػك. يف الاػػػ آف اسػػػتكمل يف موضػػػع )

( وػءن اؼبواضػع   به ( و م ة مواضع استكمل ) مبه ومواضع أخ ى متك دة استكمل )
(  لةا هبمكةا أف الالمـ فيةا مجل   تكػاىل  ػجل نفسػه إمػا   جل ال م ة الو استكمل )

بصيكة الكائح أو اؼبػتاللذ أمػا اؼبػوالجل الخػ ى تالػوف ابلببػاء للمجةػوؿ أو  لػى لسػاف 
 أ   مجل  بادن. 

أُْولَئِػَك الَّػِء جَل  )مواضػع   م ػة( يف   ابػل  ػجل وردت ) (: ابل التوبػة  ػجل  بػادن  )
ُةذْ  ػْ ِؽ  نَػتَػَابَُّل َ ػبػْ َأْ َسػجَل َمػا َ ِملُػوا َونَػَتجػاَوُز َ ػجل َسػيَِّئاِ ِْذ يف َأْصػَحاِب اعْبَبَّػِة َوْ ػَ  الصِّ

ِ بَػاِدِن  أَفَّ اَّلّلَ ُوَو  َػْاَبُل التػَّْوبََة َ جلْ  أملَْ  َػْكَلُمواْ  ) ( ال ااؼ(،ٙٔالَِّءي َ انُوا  ُوَ ُ وَف )
ػػوَّاُب الػػ َِّ يُذ ) َُْْخػػُء الصَّػػَ َقاِت َوأَفَّ اَّلّلَ ُوػػَو التػَّ َوُوػػَو الَّػػِءي  َػْابَػػُل  (، ) ( التوبػػةَٗٓٔو

وػءن اآل ت  ( ورى( الشػَٕ٘و َػْكُفو َ جِل السَّيَِّئاِت َو َػْكَلُذ َما تَػْفَكُلوَف ) التػَّْوبََة َ جْل ِ َباِدنِ 
الػػ مث فيةػػا نسػػبة قبػػوؿ التوبػػة إىل   سػػبحانه وتكػػاىل إمػػا ابغبػػ    مباشػػ ة )نتابػػل 

(  ػت تبفصػل لهنػا   ػجل ( أو  لى سبيل الكيبة ووو سبحانه اؼبتحػ ث فاػاؿ )  بةذ
 تكود إىل   تكاىل مباش ة. 
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 لَّػػجل تُػْابَػػَل تَػػػػْوبَػتُػُةذْ ْذ مثَّ اْزَداُدوْا ُ ْفػػ ًا ِإفَّ الَّػػِء جَل َ َفػػُ وْا بَػْكػػَ  ِإيبَػػػاهنِِ  ) اآل ت الخػػ ى:
بباوػػا للمجةػػوؿ )بباوػػا للمفكػػوؿ( ومل ْت  ( آؿ  مػػ اف(َٜٓوأُْولَػػػِئَك ُوػػُذ الضَّػػ لُّوَف )

حبػػ ؼ جػػّ ، مػػا قػػاؿ مل  ابػػل   تػػوبتةذ لهنػػذ ال  سػػتحاوف أف  ػػء   مكةػػذ إسػػذ   
ل ال مػػبةذ وال  ػػبةذ وال ؽبػػذ لهنػػذ آمبػػوا مث  تكػػاىل. وػػءن التوبػػة اؼبوجػػودة  ػػبةذ ال تابػػ

  ف وا مث ازدادوا  ف اً.
َ  اِاْسمَـِ ِد ًبا  ) َتِغ َظيػْ ( َ٘ٛوُوػَو يف اآلِخػ َِة ِمػجَل اػْبَاِسػ ِ جَل ) فَػلَػجل  ُػْابَػَل ِمْبػهُ َوَمجل  َػبػْ

الءي  ص ر  به أي د جل ال  ُابل مبه،  ااؿ أنه ال  وج  إنسػاف بػم د ػجل  آؿ  م اف(
اؼبلحػػ  د بػػه ااغبػاد لف الػػ  جل وػػو أف تػ  جل بشػػيء. وااسػػمـ وػو د ػػجل النبيػػاء  ػت 

صبيكاً لالجل مع م ا اة أف إسمـ أي نػ  وػو لزمانػه فػالب  التػابع الػءي بكػ ن  ببكػي أف 
 .  ليةذ السمـ تبكه أتباع الب  السابق  ت  صل الم  إىل خامت النبياء 

ػاٌر فَػلَػجل  ُػْابَػَل ِمػجْل َأَ ػِ ِوذاُتوْا َوُوػْذ  ِإفَّ الَّػِء جَل َ َفػُ وْا َوَمػ ) ػْلُء الْرِض َذَوبًػا َولَػػِو  ُ فَّ مِّ
ِصػػػ ِ جَل ) ػػػجل انَّ تَػػػَ ى بِػػػِه أُْولَػػػػِئَك ؽَبُػػػْذ َ ػػػَءاٌب أَلِػػػيٌذ َوَمػػػا ؽَبُػػػذ مِّ بباوػػػا  ( ( آؿ  مػػػ افٜٔافػْ

َةػػا َشػػَفاَ ةٌ وَ )َواتػَُّاػػوْا  َػْومػػاً الَّ ذَبْػػزِي نَػْفػػٌس َ ػػجل نػَّْفػػٍس َشػػْيئاً للمجةػػوؿ،  َواَل  اَل  ُػْابَػػُل ِمبػْ
َةػػا َ ػػْ ٌؿ َواَل ُوػػْذ  ُبَصػػُ وَف ) أَف َوَمػػا َمػػبَػَكُةْذ  )بباوػػا للمجةػػوؿ،  ( الباػػ ة(ٛٗ ُػْ َخػػُء ِمبػْ

ُةْذ نَػَفَااتُػُةذْ  ُْتوَف الصََّمَة ِإالَّ َوُوذْ  تُػْاَبَل ِمبػْ َْ ُ َسػاىَل َواَل   ِإالَّ أَنػَُّةْذ َ َفُ وْا اِبَّلّلِ َوِبَ ُسوِلِه َواَل 
َلَةػا رَبػَُّةػا )ببػاء للمجةػوؿ،  ( ( التوبةٗ٘ ُبِفُاوَف ِإالَّ َوُوْذ َ ارُِووَف ) ِبَابُػوٍؿ َ َسػجٍل  فَػتَػَابػَّ

َربِّ اْجَكْلِ  ُمِايَذ  )مل  كّ  ةا وإمبا تابلةا وي،  ( ( آؿ  م افَٖٚوأَنبَػتَػَةا نَػَباًن َ َسًبا )
( مجل ظة تك  ة. وءن اآل ت  لةا  ( اب اويذٓٗ) َوتَػَابَّْل ُدَ اءَبا الصََّمِة َوِمجل ُذرِّ َِّو رَبػَّ 

ِإْذ َقالَػِ  اْمػ َأَُة  )ظة مبسوبة  تكاىل بص ا ة فةي إما مببية للمجةوؿ أو مػجل البشػ  
ػػػِميُع اْلَكلِػػػيُذ إِنَّػػػَك أَنػػػَ  ال فَػتَػَابَّػػْل ِمػػػ ِّ ِ ْمػػ َاَف َربِّ ِإٍّلِ نَػػػَءْرُت لَػػػَك َمػػػا يف َبطْػػػِ  ؿُبَػػػ َّرًا  سَّ

ليس مجل  مـ   اؼبباش   لػى لسػاف البػاري سػبحانه وتكػاىل وإمبػا  ( ( آؿ  م افٖ٘)
ـَ اِبغْبَػقِّ ِإْذ قَػػ َّاَب  ) لى لساف البش .  قُػػْ اَباًن فَػتُػُابِّػَل ِمػجل َأَ ػِ نِبَا َواْتُل َ َلْيِةْذ نَػَبَأ ابْػػَ ْ آَد
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َا  َػتَػَابَُّل اَّلّلُ ِمجَل اْلُمتَِّاَن َواْتُل َ َلْيِةْذ نَػبَػَأ ابْػػَ ْ  َقاؿَ َوملَْ  ُػتَػَابَّْل ِمجَل اآلَخِ   تُػَلبََّك َقاَؿ ِإمبَّ َلَقػْ
تُػَلبََّك قَ  ـَ اِبغبَْقِّ ِإْذ قَػ َّاَب قُػْ اَباًن فَػتُػُابَِّل ِمجل َأَ ِ نِبَا َوملَْ  ُػتَػَابَّْل ِمجَل اآلَخِ  َقاَؿ َلَقػْ َػا اَؿ آَد ِإمبَّ

قُػػْل أَنِفُاػػوْا  )وػػءا  ػػمـ  لػػى لسػػاف ابػػجل آدـ ،  ( اؼبائػػ ة(ٕٚ) َّلّلُ ِمػػجَل اْلُمتَِّاػػنَ  َػتَػَابَّػػُل ا
ببػػػػاء  (، ( التوبػػػػةٖ٘إِنَّاُلػػػػْذ ُ بػػػػُتْذ قَػْوًمػػػػا َفاِسػػػػِاَن ) لَّػػػػجل  ُػتَػَابَّػػػػَل ِمػػػػباُلذْ َلْوً ػػػػا َأْو َ ْ ًوػػػػا 

 للمجةوؿ،
( لاطػع   ػجل جػاءت ) وبػا ( أمل  كلموا أف    ابل التوبة  جل  بػادن )اآل ة  ب ان:

 الصلة اؼباد ة يف ذوجل اانساف بن  مله، بن توبة اانساف و  سبحانه وتكاىل. 
 ؟.( َفَأَرْدانَ  - أََرْدانَ  ) اضبط مواضع / ٕ٘ٚٗس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕ٘ٚٗاعبواب رقذ 

ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  -ٔ   ژڇ  ڇ      ڍ  

 .امنصاء ژ ڑ         ک  ک  ک    ڑ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ژ  -ٕ

ٿ   ٿ  ٿٺ     ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ڤ     ٹٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

 .اتلِبة ژڤ  

ۆئ    ۇئ  ۇئوئ  ژ  -ٖ ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  

 .اإلارساء ژی  

﮳  ۓ  ۓژ  -ٗ ﮸     ﮲   ﮷   ﮶   ﮵    .الكُف ژ﮹  ﮴  

ٱ.ألًبياءا ژک  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک     ڈ  ژ  ڈ   ڎڎ  ژ  -٘

  الضبط /
 –ااسػػػػػػ اء  –التوبػػػػػة  –يف السػػػػػور ) البسػػػػػػاء  أربػػػػػع مواضػػػػػػعيف  (   ڎ) وردت  -ٔ

  الالةػفػاء مػع فاءوػا ( ونػ بط   ۓ)  ابلفػاءالنبياء ( ويف الالة  وردت 
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى 
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 (.ٖ٘ٔٔلالتاب الس اؿ )مجل ا اعبزء ال ال البساء والتوبة يف  موضكيمت ضبط  -ٕ
مػػجل  لمػػة الػ اء ( نػػ بط ۆئ  ۆئ  (: يف ااسػػ اء )   ۇئ  ابقػي اؼبواضػػع جػػاء بكػ وا )  -ٖ

 اؽباءات( ن بطا  ﮲  ﮳اء، وبك وا يف الالة  )   ااسراء ( مع ۆئ)
 البػوف( نػ بط     ڈ  ژوبكػ وا يف النبيػاء )  ، ةػالال وػاءمجل الاللمتن مع 

ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشػابه مػع  قا  ة لى  بياءنال نوف( مع ڈ  مجل ) 
 .  ؼ مجل اسذ السورة

 ؟.( اَل تَػُاذْ  - َواَل تَػُاذْ  ) اضبط مواضع / ٕٙٚٗس اؿ رقذ 
 -الصيكتن وردن فاط يف سورة التوبة: / ٕٙٚٗاعبواب رقذ 

﮻  ﮼       ﮽  ﮾  ﮿    ﮸  ﮹﮺   ﮶   ﮷ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ژ  -ٔ

 .اتلِبة ژ﯀  ﯁     

ڤژ  -ٕ ڃ  چ  چ  ڦ  ڦڦ  ڤ   ڃ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ   ڇ    چڦ  ڄ  ڄ   چ  

ٱ.اتلِبة ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ

  الضبط /
أقصػ  بػه اؼبوضػع ؿ ) و أواو مبةػا مػع  الػواو( ون بط    ﮶   ﮷)  ابلواو اؼبوضع الوؿ -ٔ

 ( وبضبطه ُ ضبط الخ .الوؿ 
 ( قبػل﮸  مجل ) الكن(: ڦ  ڦ)  ال اٍل( وبك وا يف ﮸  ﮹)  الوؿبك وا يف  -ٕ

 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى ڦ  مجل )  الفاء
 ؟.مث اضبطةا ( ِفيِه أََبً ا  ذ م ة وردت ) / ٕٚٚٗس اؿ رقذ 

الالةػػػ   –التوبػػػة  يف السػػػور )مػػػ نف (  ِفيػػػِه أَبَػػػً ا ) وردت / ٕٚٚٗاعبػػػواب رقػػػذ 
 -(: السورة ب ا ة
ڤژ  -ٔ ڃ  چ  چ  ڦ  ڦڦ  ڤ   ڃ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ   ڇ    چڦ  ڄ  ڄ   چ  

 .اتلِبة ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ
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ٱ.الكُف ژىئ    ىئ  ىئ   ېئژ  -ٕ

  الضبط /
وبػػػػة، وقبلةػػػػا يف الالةػػػػ  تالنء مبةػػػػا مػػػػع التػػػػاء ( نػػػػ بط   ڤ  ڤ)يف التوبػػػػة  قبلةػػػػا

قا  ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع  لى ة  الال اؼ مبةا مع  الالاؼ ( ن بط    ېئ)
 .اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 ؟.( تَػُاوـَ  َأف ) أ جل وردت / ٕٛٚٗس اؿ رقذ 
البمل  –التوبة  يف السور )  مث م ات(  أَف تَػُاوـَ  ) وردت / ٕٛٚٗاعبواب رقذ 

ومبػػل الػػ ـو بػػم  توبػةٌ  -  ػػمث"  أَف تَػُاػػوـَ  ": ) ابعبملػػة اانشػائية نضػػبطةاو  (الػ ـو  –
 -:( خمؼ

ڤ  ڦ  ڦژ  -ٔ ڃ    ڦڤ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ   ڇ    چچ  ڃ  چڦ  ڄ  ڄ   چ  

 .اتلِبة ژڎ   ڍ  ڌ  ڌ    ڍڇ  ڇ  ڇ

ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڌ  ڎ  ڍ  ڌچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  -ٕ

 .ىلانل ژڑ  

ٻ  ژ  -ٖ ٺ          پٻ  پ  پ  ٻ  ٻٱ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٱ.الروم ژٺ  ٿ  

  / فائدة
، ويف الػ ـو أف اؼباػاـوػو اؼباصػود يف سػورة التوبػة، ويف البمػل اؼباصػود وػو  اؼبسػج 

 م   .قائمة د السماء والرض
 مالحظة / 

ڤ  ژ  (:ٛٓٔ) يف الا آف يف آ ة التوبة م ة وا  ة( وردت والءا  ِفيِه ِفيهِ  ) ڤ  

ڇ    چچ  چڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڦ  ڦ ڇ  ڇ  

ٱفانتبه  لبيح. ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ
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 ؟.( وبُِبُّوَف أَف  ذ م ة وردت ) / ٜٕٚٗس اؿ رقذ 
آؿ  مػػ اف  يف السػػور )  ػػمث مػػ ات(  وبُِبُّػػوَف أَف ) وردت / ٜٕٚٗاعبػػواب رقػػذ 

 -(:البور  –التوبة 
ڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ  ڄ  ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ژ  -ٔ

ڃ  .آل عىران ژچ  چ  چ  چ    ڃڃ  ڃ  

ڤ  ڦ  ڦژ  -ٕ ڃ  چ  چ  ڦڤ   ڃ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ   ڇ    چڦ  ڄ  ڄ   چ  

 .اتلِبة ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڇڍ  ڇ  ڇ

  مئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ېئۆئ  ۈئ    ژ  -ٖ

ٱ.انلِر ژىئ  يئ    جب    حب    خب  مب  

  الضبط /
( وابقػػػػػػػي   ڦ  ڦ )  ابلػػػػػػػواو( ورد  ووػػػػػػػو اؼبوضػػػػػػػع الوؿيف آؿ  مػػػػػػػ اف )  -ٔ

( ونضػػػػبطه  لػػػػى الػػػػز دة للسػػػػورة اللػػػػوؿ،   ۈئ  ېئ)  واواؼبواضػػػػع بػػػػم 
 أقصػػػ  بػػػهؿ ) و أواو ( مػػػع   ڦمػػػجل )  الػػػواوأف نػػػ بط  نضػػػبطهوأ ًضػػػا 

 (. اؼبوضع الوؿ
آؿ  مػػػػػيذمبةػػػػػا مػػػػػع  اؼبيمػػػػػات( نػػػػػ بط   ڦ  ڦ  ڄبكػػػػػ وا يف آؿ  مػػػػػ اف )  -ٕ

وبػػػة تالنء مبةػػػا مػػػع التػػػاء ( نػػػ بط  ڇ اف، وبكػػػ وا يف التوبػػػة ) مػػػ 
، قا  ة ربط   ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ السػورة لى 

ېئ  ُ ضػبط موضػع البػور والػءي جػاء بكػ وا )  اؼبوضػكنوبضبط وء جل 

 (.  ېئ
ػػػػػػػػحُّ ) اضػػػػػػػػبط مواضػػػػػػػػع / ٕٓٛٗسػػػػػػػػ اؿ رقػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػ ِ جلَ  َووبُِ ػػػػػػػػحُّ  َواَّللُّ  - اْلُمَتَطةِّ  وبُِ

 ؟.(اْلُمطَّةِّ ِ جلَ 
 -اؼبواضع وي: / ٕٓٛٗاعبواب رقذ 
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ے     ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻڻ   ڻ  ڻژ  -ٔ ھ  ھ  

﮳   ﮴  ﮵   ﮶    ۓے ﮲      ﮽﮻  ﮼    ﮺﮹    ﮷﮸ۓ 

 .ابلقرة ژ﮿        ﮾

ڤ  ڦ  ڦژ  -ٕ ڃ  چ  چ  ڦ  ڄ  ڦڤ   ڃ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ   ڇ    چڄ   چ  

ٱ.اتلِبة ژڎ    ڍ  ڌ  ڌ   ڍڇ  ڇ  ڇ

  الضبط /
 (﮾   ﮽لػءا أتػ  )يف نفس اآل ػة  م تن(   ورد قبلةا اسذ اعبمؿ )  -ٔ

(   ڍ  ڌ  ڌومل  تالػػػ ر، بيبمػػػا يف التوبػػػة ورد فيةػػػا اسػػػذ اعبػػػمؿ ) 
 لنه مل   د قبلةا يف نفس اآل ة.

( يف التوبػػػػػػػة: سػػػػػػػورة الباػػػػػػػ ة ألػػػػػػػوؿ   ڌو )  ( يف الباػػػػػػػ ة     ﮾)  -ٕ
: دبكػأ السػورة الػو جػاء الكمقة  السػية، وأ ًضا الصيكة اللوؿفوردت فيةا 

 والكالس صحيا. نء( بكة   ڌوردت )  التاءيف اظبةا   ؼ 
 دلسة بيانية /

رِيَن ما الفرق بني   -:( يد.فاضل السام ائ)  ؟ اْلُمَطهَُّرونَ و اْلُمطَّهِّ
و و  أ لػػذ أف اؼبطّةػػ وف وػػػذ اؼبمئالػػة لنػػه مل تػػ د يف الاػػ آف  لمػػػة الػػءي  بػػ 

ػػػُه ِإالَّ  ) اؼبطةػػ  جل لكػػػة اؼبمئالػػة ػػػُ وفَ اَل يَبَسُّ ػػ  اسػػػذ مفكػػػوؿ  (ٜٚ) اْلُمَطةَّ ُطّةَّ
(، واؼب

ووػػي تكػػ  ُمطّةػػ  مػػجل ِقبَػػل   تكػػاىل. ابلبسػػبة للمسػػلمن  اػػاؿ ؽبػػذ متطةػػ  جل أو 
ػ ِ جلَ   )مطّّة  جل  ما يف قوله تكاىل ( الباػ ة( ٕٕٕ) اَّللََّ وبُِحُّ التػَّوَّاِبَن َووبُِػحُّ اْلُمَتَطةِّ

( ومتطةػ  جل أو مطّّةػ  جل وػي بفكػل أنفسػةذ أي (َٛٓٔواَّللَُّ وبُِحُّ اْلُمطَّةِّ ِ جَل ) ) و
 وذ  طة وف أنفسةذ.

ػَ ٌة َوؽَبُػْذ ِفيَةػا َأْزَواٌج  ؼبا وص    تكاىل نساء اعببػة وصػفةذ باولػه تكػاىل ) ُمَطةَّ
( فلذ ت د إذف مطّة وف إال للممئالة ولػءلك وػءا  ( البا ةٕ٘)َوُوْذ ِفيَةا َخاِلُ وَف 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗ 

اؼبكػػػأ  اػػػّوي الاػػػوؿ أف اؼباصػػػود يف اآل ػػػة الالتػػػاب اؼبالبػػػوف الػػػءي وػػػو يف اللػػػوح 
 افوظ وليس الا آف الءي بن أ   با ل    مجل سبح و  أ لذ. 

ػػه ال فمػػجل  يػػ  اللكػػة قولػػه تكػػاىل ) ( ابلضػػّذ: ال: انفيػػة لهنػػا لػػو  انػػ  انويػػة  يبسُّ
ػه ابلفػتا أو يبسسػه بفػك االدظػاـ   تالوف جازمة وهبح أف  الوف الفكل بكػ وا إمػا يبسَّ

(. الالفػػػار قػػػالوا أف وػػػءا الاػػػ آف تتبػػػزؿ بػػػه  مل يبسسػػػ  بشػػػ   مػػػا  ػػػ  قولػػػه تكػػػاىل )
ػَياِلنُ َوَمػا تَػبَػزَّلَػْ  بِػ الشيالن ف ّد   تكاىل  ليةذ يف قوله ) َبكِػي( ٕٓٔ) ِه الشَّ  َوَمػا  َػبػْ

ػػُ وَف  ( الشػػك اءٕٔٔ) ؽَبُػػْذ َوَمػػا َ ْسػػَتِطيُكوفَ  ػػُه ِإالَّ اْلُمَطةَّ ( مث جػػاءت وػػءن اآل ػػة )اَل يَبَسُّ
(( رداً  لػػى وػػ الء أف الاػػ آف ال يبالػػجل للشػػيالن أف تصػػل إليػػه. ولاؼبػػا أف اآل ػػة ٜٚ)

ػػه م فو ػػاً فةػػءا دليػػل  لػػ . وقػػ   اػػاؿ مػػجل ان يػػة ( انفيػػة ال ى أف )جػػاءت ابلفكػػل يبسُّ
(  ال ال اللة أنه هبوز يف البحو ومجل البا يػة البمظيػة أف ىبػ ج البفػي إىل البةػي لالػجل )

يف وػػءن اآل ػػة انفيػػة يف اال ػػ اب قطكػػاً وال يبالػػجل أف تالػػوف انويػػة بػػ ليل    ػػة الفكػػل 
 بك وا.

 ـ جػػػػواز مػػػػس ووػػػءن اآل ػػػػة وأان لسػػػػ   اؼبػػػػاً ابغبػػػػ    ال تػػػػبص شػػػػ  ياً  لػػػػى  ػػػػ
   ػجل اؼبصح  إال بوضوء إال إذا  اف يف ال اد   ما  بّص  لى ذلك وبػاؾ  ػ  

. اؼبطّة وف يف اآل ة وذ اؼبمئالة لهنا ما وردت لكة   ـ جواز مس اؼبصح  للُجُبح
اؼبمئالػػػة يف الاػػػ آف  لػػػه والبػػػاس متطةػػػ وف وليسػػػوا مطّةػػػ  جل. وأان أ تػػػءر مػػػجل البا يػػػة 

أتاللذ مجل البا ية البحو ة. إذا  اف وباؾ نصّّ وبالذ فةو وبالذ الفاةية الش  ية لال  
 لته لالجل ليس ب اللة وءن اآل ة. ب ال

 ؟.مث اضبطةا ( َ َلَى َشَفا  ذ م ة وردت ) / ٕٔٛٗس اؿ رقذ 
 –آؿ  مػػػػػ اف يف السػػػػػور )مػػػػػ نف (  َ لَػػػػػَى َشػػػػػَفا ) وردت / ٕٔٛٗاعبػػػػػواب رقػػػػػذ 

 -(:التوبة
ڇ    ڃ  ڃ  چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ژ  -ٔ چ  چ  چ         
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ژ        ڈ  ڈ  ژ  ڎ  ڎڍ  ڌ  ڌ    ڍڇ  ڇ   ڇ   

ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    ڑڑ  .آل عىران ژک  

  گ  گڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    ژ  -ٕ

ٱ.اتلِبة ژڻ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڳ  ڳ

  الضبط /
 -   ڄ( ال ػػػػػػظ الاللمػػػػػػات قبلةػػػػػػا )       ڈ  ڈ  ژبكػػػػػػ وا يف آؿ  مػػػػػػ اف )  -ٔ

قا ػػػ ة  لػػػى ( ڈ  )   ػػػاءون بطةػػػا مػػػع  اغبػػػاء( ورد فيةػػػا  ػػػ ؼ   ڍ
 .اؼبوافاة واجملاورة

( وبػػءا الضػػبط لػػجل   ڳ  ڳأبػػ اً يف آ ػػة التوبػػة فػػأت فيػػه )  اغبػػاءمل  ػػ د  ػػ ؼ  -ٕ
 تلتبس  ليك.

 ؟.مث اضبطةا ( اَل  َػزَاؿُ وَ  - اَل  َػزَاؿُ  )   د مواضع / ٕٕٛٗس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٖٕٛٗاعبواب رقذ 

ۓ  ﮲  ﮳    ۓہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے   ہ  ۀ  ۀژ  -ٔ

 .اتلِبة ژ﮴   

ڌ  ڌژ  -ٕ چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ    ڈ       ڎڃ   ڃ  چ   ڎ  ڈ  

گ  گ  گ    ڳ  ژژ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

ھ    ھ  ھ      ہۀ  ۀ  ہ   ہ  ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ    ڱ  ڱ  ں  ں          ڱ

 .الرعد ژھ  ے  ے  

ېئ   ېئ  ېئ        ۆئ  ۇئ  وئ  ۇئژ  -ٖ ی    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ىئ  ىئ   ىئ  

ٱ.احلج ژی    ی  ی   

  الضبط /
ووردت  ابلػػػواو(   وئ  ۇئ، بيبمػػػا يف ال  ػػػ  واغبػػػ  )واو( بػػػم   ۀ  ۀيف التوبػػػة ) -ٔ
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ى أهنػػػا ( ووػػػءن اجكلةػػػا  ممػػػة لػػػك  لػػػ        ۆئ  ۇئ)  اؼبوضػػػكنبكػػػ وا يف 
 .ابلواووردت 

ة، وبكػػػ وا يف ال  ػػػ  بػػػالتو  ابءمبةػػػا مػػػع  البػػػاء( نػػػ بط    ہ) بكػػػ وا يف التوبػػػة  -ٕ
 ػػػن ( مػػػع   ں  ں مػػػجل  لمػػػو ) الكػػػن ( نػػػ بط   ڱ  ڱ  ں  ں)
مػجل   اغبػاء( نػ بط   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ   ، وبكػ وا يف اغبػ  )  ال  

ع اؼبتشػابه مػع قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوض لى   حالػ  اء( مع ېئ    لمة )
 .  ؼ مجل اسذ السورة

َيانُػُةذُ  ) اضبط مواضع / ٖٕٛٗس اؿ رقذ  َيانَػُةذ -  بُػبػْ  ؟.( بُػبػْ
 -فاط: م ة وا  ة ل  لمة وردت  / ٖٕٛٗاعبواب رقذ 

ۓ  ﮲  ﮳    ۓھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے   ہ  ہ  ہ   ہۀ  ۀ  ژ  -ٔ

 .اتلِبة ژ﮴   

ۆئ  ژ  -ٕ وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ېئ    ۈئ  ېئ  ۈئەئ  وئ   ېئ  

ٱ.انلدل ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   ىئ  

  الضبط /
 ال انيػة البػوف(   ۈئويف البحػل )  مضػمومة ال انيػة البػوف(    ہيف التوبة )  -ٔ

 (:    ہ: يف التوبػػػة ) قا ػػ ة الػػػ بط اللكػػػوي لػػػى  نضػػػبطةماو  مفتو ػػة
(  الػػءي ( ضػػمة مضػػاؼ إليػػه ) وػػذ ) ببيػػاف( اسػػذ الفكػػل البػػاقص م فػػوع و(

( مفكػوؿ   ۈئ)  ، بيبمػا يف البحػل:رفع نك  لببياف موصوؿ مبّ  يف ؿبلّ 
 ..به مبصوب

ة، بػػػػالتو ابء ( مػػػػع    ہ  ہمػػػػجل  لمػػػػو ) البػػػػاء ( نػػػػ بط    ہ  ہ  ہبكػػػػ وا يف التوبػػػػة )  -ٕ
حل بال نوف( مع ۈئ  مجل  لمة )  البوف( ن بط   ۈئ  ېئوبك وا يف البحل ) 

 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى 



 ٙٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (ٔٔٔ لػػػى المػػػواؿ يف اآل ػػػة ) النفػػػسمػػػا سػػػ  تاػػػ َل  / ٕٗٛٗسػػػ اؿ رقػػػذ 
 ؟.التوبة

 -اآل ة وي: / ٕٗٛٗاعبواب رقذ 
ۆ  ۆ  ۈ    ڭژ    ۅۋ  ۋ    ۅ   ۈ  ٴۇۇ  ۇ  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

ی  ی    یېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئ

ٱ٠٠٠اتلِبة/  ژی  جئ  حئ   

ت األمــوال علـى األنفـس عـدا ىــذا ادلوضـع مـن سـورة التوبــة، لقـرنن تقـدميف كـل ا
 -فما ىو سر ىذا التقدًن:

اؼباؿ والنفس واؼباؿ والببوف دائماً اؼباؿ ماػ ـ  لػى الببػن و لػى النفػس.  تاػ ـ ذ ػ  
اؼباؿ  لى الوالد و لى النفس  ي  وردا ؾبتمكن يف الا آف الال َل والسبح يف وءا 

وة  مجل الوالد.  ك  ق يباً  اف ماؿ فػمف  ُػ ى: الظبػاـ واابػل ومػا أشػبه لف اؼباؿ أ
ذلك واؼباؿ يبالجل أف  فه  به اانساف وق  ال  فهػ  دوالدن فاػ   الػوان سػيئن حبيػ  

اؼبػػاؿ والببػػوف ز بػػة  أ  ػػ  مػػجل الوالد ) ال  سػػتحاوف أف  فتهػػ  بػػذ. واؼبػػاؿ وػػو الز بػػة 
، ز بػػػة اؼبػػػاؿ أوةػػػ  مػػػجل ز بػػػة الوالد وأوضػػػا للبػػػاس سػػػورة الالةػػػ  يف ( اغبيػػػاة الػػػ نيا

واجملتمػػع:  ػػ وف اؼب  ػػح الفػػارن والاصػػ  اؼببيػػػ    ونػػه أ  ػػ  مػػجل رؤ ػػة الوالد. لالػػػجل يف 
ِإفَّ اَّللََّ  )يف سػػورة التوبػػة  ٔٔٔموضػػع وا ػػ  ووػػءا  اتضػػي أف ُ سػػأؿ  بػػه ووػػو اآل ػػة 

ْذ ِدَفَّ ؽَبُػػُذ اعْبَبَّػػَة  ُػَاػػاتُِلوَف يف َسػػِبيِل اَّللَِّ فَػيَػْاتُػلُػػوَف اْشػػتَػَ ى ِمػػجَل اْلُمػػْ ِمِبَن أَنْػُفَسػػُةْذ َوأَْمػػَواؽبَُ 
يػػػػِل َواْلُاػػػػػْ َآِف َوَمػػػػجْل َأْوَ  ِبَكْةػػػػِ ِن ِمػػػػػجَل اَّللَِّ  قبِْ ػػػػْورَاِة َواْاِ َو ُػْاتَػلُػػػػوَف َوْ ػػػػً ا َ َلْيػػػػِه َ اِّػػػػػا يف التػَّ

قػػّ ـ النفػػس  ( (َٔٔٔذلِػػَك ُوػػَو اْلَفػػْوُز اْلَكِظػػيُذ )َفاْستَػْبِشػػُ وا بِبَػػػْيِكاُلُذ الَّػػِءي اَب َػْكػػُتْذ بِػػِه وَ 
وسببه واضا لف التكامل وبا مع   ومع    ز وجل ووػءا  ببكػي أف  اػّ ـ الظبػى. 
تاػ َل اؼبػاؿ يف آ ػة الالةػ  لػيس لنػه أظبػى ولالػجل لنػه أوةػ  وأوضػا أمػا يف التكامػػل 
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ن   سبحانه وتكاىل اشرت ااسح ؼبا لبفس. ال شك أف اؼبب  تكاىل ال ب  أف  ا ـ ا عم
(.  ي ما ورد اؼبػاؿ والنفػس  تاػ ـ  النفس ؼبا  اف ق  ووبه إبت اًء أف  ا ـ ال لى )

 (. يد. ساـ البكيم)  اؼباؿ لنه أوة .
 ؟.مث اضبطةا ( َوْ ً ا َ َلْيِه َ اِّا  ذ م ة وردت ) / ٕ٘ٛٗس اؿ رقذ 

 –التوبػػػة  يف السػػػور )مػػػ نف (  ْيػػػِه َ اِّػػػاَوْ ػػػً ا َ لَ  ) وردت / ٕ٘ٛٗاعبػػػواب رقػػػذ 
 -(:البحل 

ۅ  ڭژ  -ٔ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ       ۅۇ  ۇ  

ەئ  ەئ    ى  ائ  ائ  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

ېئ     ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئوئ   وئۇئ   ېئ   

 .اتلِبة ژی  ی  ی  جئ  حئ     یىئ  ىئ

﮲    ے  ۓ  ۓے      ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہژ  -ٕ

ٱ.انلدل ژ﮷     ﮳   ﮴  ﮵  ﮶

  الضبط /
مػػجل  لمػػة  الػػواوو  التػػاء( نػػ بط ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  )  بكػػ وا يف التوبػػة

" (، وبكػػ وا  تػػػو"  ال ػػظ أهنمػػا بػػبفس ال سػػذبػػة ) تو مػػجل ال الػػواوو  التػػاء( مػػع ەئ  )
  (﮲  مػػجل  لمػػة )  البػػوفو الػػمـ ( نػػ بط   ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶)  يف البحػػل

ط   ؼ مجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل قا  ة رب لى  لحبمجل الالبوف و المـ مع 
 .اسذ السورة

 ؟.ابلواو ( َواْلُاْ آفِ   ذ م ة وردت ) / ٕٙٛٗس اؿ رقذ 
اغبجػ   –التوبة  يف السور ) طبس م ات(  َواْلُاْ آفِ  ) وردت / ٕٙٛٗاعبواب رقذ 

 -(:ؽ  –ص  – س  –
ۅ  ڭژ  -ٔ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ       ۅۇ  ۇ  
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ائ  ەئ  ەئ    ى  ائ  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

ېئ     ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئوئ    ېئ   

 .اتلِبة ژی  ی  ی  جئ  حئ     یىئ  ىئ

 .احلجر ژۉ   ې     ۉۅ  ۅ    ۋٴۇ  ۋ  ژ  -ٕ

 . ٢ - ٠يس/  ژڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ژ  -ٖ

 . ٠ص/  ژپ  ٻ  ٻ        ٻ  ٻٱژ  -ٗ

ٱ.ق ژٻ  ٻ    ٻ  ٻٱژ  -٘

  الضبط /
رة اغبجػػػ  ورد  (  ػػػ ا موضػػػع سػػػو   ٻ)  البػػػوف بالسػػػ يف  ػػػل اؼبواضػػػع أتػػػ   -ٔ

 (.  ۋ ( مكطوفة ابلبصح  لى  لمة )    ۉ ) ابلفتا
يف الا آف الءي اقػرتف  اؼبوضع الو ي يف التوبة أت  بك  ذ   التوراة وااقبيل ووو  -ٕ

 الا اف مكةذ.
( ويف  ػػس    ۉ: يف اغبجػػ  أتػػى ) الربكػػةونضػػبط الػػءي جػػاء بكػػ وا يف السػػورة  -ٖ

 نضبطةا( و   ٻيف ؽ أتى ) ( و       ٻ  ٻ( ويف ص أتى )   ڦأتى ) 
 - ادْ َصػػػ  َ َ ػػقػػػاؿ  سػػن اغبالػػػيذ  ظػػيذ اغبجػػػ  وَذ : ) اعبملػػػة اانشػػائيةبػػءن 

 (. دْ ابَ  واجملي  يف قاؼٍ 
 ؟.مث اضبطةا ( َ ْستَػْكِفُ واْ   ذ م ة وردت ) / ٕٚٛٗس اؿ رقذ 
 -(:الالة  –التوبة يف السور )م نف (  َ ْستَػْكِفُ واْ  ) وردت / ٕٚٛٗاعبواب رقذ 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ -ٔ

 .اتلِبة ژڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ     ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ژ  -ٕ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٱ.الكُف ژڦ  ڦ    
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  الضبط /
 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى  نضبطةا( و   ٹيف الالة  )  ابلواو

 ؟.( لِْلُمْش ِِ نَ  )  لمة  م ة وردت  ذ / ٕٛٛٗس اؿ رقذ 
التوبػػة  ) سػػورتنيف  أربػع مػػ ات(  لِْلُمْشػػ ِِ نَ  )  لمػػة  وردت / ٕٛٛٗاعبػواب رقػػذ 

 -(: أوؿ صفحة مجل السورة فصل  – مواضع  مث

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ژ  -ٔ ٻ  

ٹ  ٹ    ٿٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ڤ    .اتلِبة ژٹ  ٹ    

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڎڌ  ڎ    ژ  -ٕ ک     کڈ  ڈ  

ڳ     .اتلِبة ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ژ  -ٖ

 .اتلِبة ژڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ  -ٗ   ڈچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ  

ٱت.فصن ژژ    ژڈ    

َوَمػػا   ( يف قولػه تكػاىل ) مَّْوِ ػػَ ةٍ  باللمػة ) التكبػة داللػػةمػا  / ٜٕٛٗسػ اؿ رقػذ 
َ لَػُه أَنَّػُه َ ػُ وّّ َّللِّ  مَّْوِ ػَ ةٍ َ اَف اْسِتْكَفاُر ِإبْػَ اِويَذ ِلَبِيِه ِإالَّ َ جل  ػا تَػبَػػنَّ ُن فَػَلمَّ َوَ ػَ َوا ِإ َّ

 .(؟ ( التوبةَٗٔٔ ِليٌذ ) تَػبَػ َّأَ ِمْبُه ِإفَّ ِإبْػَ اِويَذ لوَّانٌ 
  / ٜٕٛٗ اعبواب رقذ

ومل ْت بصيكة الو   أو اؼبو    مَّْوِ َ ةٍ وو مو   لالجل ؼباذا جاء بصيكة  :مَّْوِ َ ةٍ 
ُ  َماْلُءوٍب ) َوْ  ٌ َذِلَك  الءي وو اؼبشةور  ما يف قوله ) َفِإَذا َجاء  ( ) ( وودَ٘ٙظيػْ

َبا ِباُلْذ َلِفيًفا ) َوْ  ُ  زاف اؼب ّة لف أ ياانً  لى أو : مَّْوِ َ ةٍ (؟  ( ااس اءٗٓٔاآلِخ َِة ِجئػْ
اؼبص ر ال م ي إذا  اف أ    مجل  م ة أ  ؼ لالجل  يت ابلتاء وقبكله م ّة. يبالجل أف 



 ٓ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ناوؿ استكفار واستكفارة، ال م ي وظة ال م ي، أصًم  الوف  لى وزف فكلة )م ّة( 
َكْل َفاجْ  أنيت ابلتاء ونضكةا يف هنا ة اؼبص ر فت ؿ  لى اؼب ّة، وءا فبالجل. وءا مو   )

َبَك  بَػَبا َوبَػيػْ  أف التاء وضك  بك  اؼبص ر  أهنا  مَّْوِ َ ةٍ ( له( و ٛ٘الَّ لُبِْلُفُه ) َمْوِ ً ابَػيػْ
وهنى اؼب مبن  جل م ل وءا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصم ة لنه و   م ة مل  تال ر. رببا تكاىل هنى ال سوؿ 

إِبْػ َاِويَذ َوالَِّء جَل َمَكُه ِإْذ َقاُلوا ِلَاْوِمِةْذ ِإانَّ بُػ َاء َقْ  َ اَنْ  َلاُلْذ أُْسَوٌة َ َسَبٌة يف  اؼبو   )
َباُلُذ اْلَكَ اَوُة َواْلبَػْكَضاء أَبَ  بَػَبا َوبَػيػْ ً ا ِمباُلْذ َوفبَّا تَػْكُبُ وَف ِمجل ُدوِف اَّللَِّ َ َفْ اَن ِباُلْذ َوبََ ا بَػيػْ

 َاِويَذ ِلَبِيِه َلَْستَػْكِفَ فَّ َلَك َوَما أَْمِلُك َلَك ِمجَل اَّللَِّ ِمجل َ تَّ تُػْ ِمُبوا اِبَّللَِّ َوْ َ ُن ِإالَّ قَػْوَؿ إِبػْ 
َبا َوإِلَْيَك اْلَمِصُة ) ْلَبا َوإِلَْيَك أَنَػبػْ (  ك  ليس لك  ( اؼبمتحبةَٗشْيٍء رَّبػََّبا َ َلْيَك تَػوَ َّ

الذ فيه  ق أف تستكف  لبيك الالاف ، ال هبوز، وءا ليس لالذ فيه أسوة. لا   اف ل
فاط، وءن ال  ببكي أف  مَّْوِ َ ةٍ أسوة إال وءا، وما  اف استكفار إب اويذ لبيه إال  جل 

قاؽبا م ة وا  ة مل تتال ر.  لمة و    مَّْوِ َ ةٍ تتال ر وال  ببكي أف  فكلةا مسلذ أو نّ . 
ال تك  ابلض ورة م ة وا  ة. اغب ث م ل اؼبشي ليس ابلض ورة أف  الوف م ة وا  ة 

صادر الو وي   ث صا جالكةا إف تك دت أنوا ةا ال تك  ابلض ورة م ة واؼب
أبلغ، وءا قليل داللة  لى ِقّلة وءا الم   مَّْوِ َ ةٍ وا  ة.  صا أف ناوؿ مو   لالجل 

وال  ببكي أف  تال ر، وو م ة وا  ة فاط وليس لالذ أف تال رووا وال أف تفكلووا وال 
 ي سياؽ اغباؿ الءي قيل فيه ووءن وي البمظة أف تاولووا. آ ت الا آف الال َل ت ا

ٱ.( ال  تور فاضل السام ائي )ٱالو وي مطاباة الالمـ ؼباتضى اغباؿ.

 ؟.( َوَ َ َوا ) أ جل وردت  لمة / ٜٕٓٗس اؿ رقذ 
 -(:اغب   –التوبة  يف السور )م نف (  َوَ َ َوا ) وردت / ٜٕٓٗاعبواب رقذ 

ڍ    ڇڇ  ڇ   ڃ  ڃ     چ  چ     چ  چ       ژ  -ٔ ڇ           

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ک      ژڍ  ڌ    .اتلِبة ژک  ژ  ڑ          ڑ   

  ېئۈئۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ       ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئژ  -ٕ

حئ     یېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ىئ  ی ی  ی  جئ      
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ٱ.احلج ژحت   يب  جت       ىبحب  خب  مب  جبيئ      ىئمئ

ا  ذ م ة وردت ) / ٜٕٔٗس اؿ رقذ  ُن فَػَلمَّ  ؟.مث اضبطةا ( ِإ َّ
ُن فَػَلمَّا ) وردت / ٜٕٔٗاعبواب رقذ   -(:ااس اء –التوبة يف السور )م نف (  ِإ َّ

  ڍ           ڇڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ژ  -ٔ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ ک      ڍ  ڌ    .اتلِبة ژک  ژ  ڑ          ڑ   

ڀ   ٺ   ٺ    ڀ  ڀڀٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ژ  -ٕ

ٱ.اإلارساء ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٺٺ

  الضبط /
( وبكػػػػػػػ وا يف ااسػػػػػػػ اء )  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ) بكػػػػػػػ وا يف التوبػػػػػػػة 

ڀ   مػجل )  البػوف( يف سورة التوبة قبػل ڍ  مجل )  التاء(:  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ

 .الرتتيح اؽبجائيقا  ة  لى ( يف سورة ااس اء 
 سػورة التوبػة، و ( ِإفَّ ِإبْػَ اِويَذ لوَّاٌن َ لِػيذٌ  ) اضبط مواضع / ٕٜٕٗس اؿ رقذ 

 ؟.سورة وود ( ِإفَّ ِإبْػَ اِويَذ غَبَِليٌذ َأوَّاٌن مُِّبيحٌ  )
 -اؼبواضع وي: / ٕٜٕٗاعبواب رقذ 

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  -ٔ

چ       ڃڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ              چ  

  ژ  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        چ  چ

ڳ      ڑ          ڑ   ک ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    

  ٠٠٩ - ٠٠١اتلِبة/  ژڻ    ڻں    ں  ڻ  ڻ    ڱڱ   ڱ  ڱ

چ     چڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  -ٕ
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ڎ        ڈ  ڈ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ    چ    ڇ  ڇ  ڇ  چ

ِد/  ژگ    کڑ  ک  ک  ک    ڑژ  ژ ٱ١١ - ١٩َ

  الضبط /
: أنظػ  إىل اآل ػة قا  ة اؼبوافاػة بػن فواصػل اآليأوال هنا ت اآل ت  لى  نضبط -ٔ

( موافاػػػػة     ک( فأتػػػػ  )   ڻ( وبكػػػػ وا )   ڃ يف سػػػػورة التوبػػػػة قبلةػػػػا ) 
( وبك وا   چلفواصل اآلي قبلةا وبك وا، وانظ  إىل آ ة سورة وود قبلةا ) 

( وافاػ  فواصػػل اآل ػح إهنػا ُختمػػ  د ػ   ػػ ؼ   ڇ( فأتػ  )  ک)
 الالاة فانتبه ؽبا.

ڇ  ( وبك وا يف وػود أتػ  )     ڑ   ک( يف التوبة أت  ) ڑ          بك   لمة )  -ٕ

 قا ػػػػػ ة(  لػػػػى ڇ  مػػػػػجل )  اغبػػػػاء( قبػػػػػل ڑ   مػػػػجل )  اؽبمػػػػزة(:   ڇ  ڇ
 (.ڇ   -   ڑمجل الاللمتن )  المـ، لبًكا بك    ؼ الرتتيح اؽبجائي

 مالحظة /
 – ٜٚٔآؿ  مػػ اف  – ٖٗٔيف السػػور ) الباػػ ة  سػػبع مػػ ات(  َوَمػػا َ ػػاَف اَّللُّ وردت ) 
( وال  ٗٗفػال   – ٓٗالكبالبػوت  – ٘ٔٔالتوبة  – يف نفس اآل ة م تنٖٖالنفاؿ 

 دا ي غبص وا. 
 ؟.( َوَ اُوذْ   ذ م ة وردت ) / ٖٜٕٗس اؿ رقذ 
 -(:الزم   –التوبة  يف السور )م نف (  ُوذْ َوَ ا ) وردت / ٖٜٕٗاعبواب رقذ 

ں    ں    ڱڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ژ  -ٔ

 .اتلِبة ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ھ  ھ  ھژ  -ٕ ۓ     ےہ  ھ   ﮵  ﮶    ﮳﮲  ۓے   ﮴  

ٱ.الزمر ژ﮷  ﮸   
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َ  ) اضبط مواضع / ٜٕٗٗس اؿ رقذ  َ لِ  - ؽَبُذ  ُػبَػنِّ  ؟.( ؽَبُذ يُػبَػنِّ
 -اؼبواضع وي: / ٜٕٗٗذ اعبواب رق

ں    ں    ڱڱ  ڱ   ڱ  ڳک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ژ  -ٔ

 .اتلِبة ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ    ںں  ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  -ٕ ڻ  ڻ   ڻ  

 .إبراَيه ژہ  ہ  ھ   ھ    ہۀ  ۀ  ہ

﯁     ﮹  ﮸ژ  -ٖ ﯀    ﮾   ﮿      ﮼   ﮽  ﮻   ﮺ 

ٱ.انلدل ژ    

  الضبط /
نضػػػػػػبطةا (: و ں  ڱ( بيبمػػػػػػا يف إبػػػػػػ اويذ والبحػػػػػػل )    ڱ  ڳيف التوبػػػػػػة ) 

َ لِ  ": ) اانشائية ابعبملة  ( " كبل إب اويذ ؽَبُذ يُػبَػنِّ
 ؟.( َنَب اَّللُّ   ذ م ة وردت ) / ٜٕ٘ٗس اؿ رقذ 

 -اؼبائػػػػ ة  يف السػػػػور )  ػػػػمث مػػػػ ات(  َنَب اَّللُّ  ) وردت / ٜٕ٘ٗاعبػػػػواب رقػػػػذ 
 -(:اجملادلة  –التوبة 

ٻ   ٻ  ٻ  ژ  -ٔ ڀ     پ  پٻ  پ  پ  ٱ   ڀ   ڀ  ڀ  

 .املائدة ژٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ

ۅ  ۉ      ۈ  ۆۆ  ژ  -ٕ ۋ  ۅ   ۈ   ٴۇ  ۋ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   

 .اتلِبة ژۈئ   ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئوئ

ڦ   ڦژ  -ٖ ڃ    ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ           ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڃ  

چ  چ   ڇ چ   ٱ.املجادمة ژڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڍ      ڇڃ  چ  
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  الضبط /
 نضػػػبطه( و   ڃ  ڄ  )  الػػػواو( ورد بػػػز دة  ووػػػو اؼبوضػػػع الخػػػةيف سػػػورة اجملادلػػػة ) 

 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى 
 ؟.( َ َلى البَِّ ِّ  ) أ جل وردت صبلة / ٜٕٙٗس اؿ رقذ 

 –توبػػػة ال يف السػػػور )  ػػػمث مػػػ ات(  َ لَػػػى البَّػػػِ ِّ  ) وردت / ٜٕٙٗاعبػػػواب رقػػػذ 
 -(: موضكافال زاب 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ    ۈ   ٴۇ  ۆ  ۈۆ  ژ  -ٔ ۋ  

ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئ ۇئ      ۆئ    ۇئې  ې  ې  ې  

ۈئ  ۈئ     .اتلِبة ژۆئ  

ۓ  ﮲    ۓہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ  ڻ       ں  ںژ  -ٕ

﮶    .األخزاب ژ﮳  ﮴  ﮵  

ڇ    ڃ  چ   چ  ڃ  ڃڃ   ڄڄ  ڄ  ڄ  ژ  -ٖ چ  چ  

ڇ   ٱ.األخزاب ژڇ  

  الضبط /
 لػػى ة بػػو ت( ق  بػػة مػػجل  ػػ وؼ ال  ۆ  ۈو ػػ وؼ )  (  ۆ  ۈ)  يف التوبػػة قبلةػػا -ٔ

 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
 اؼبػيذ(:    ڄ)  ال ػاٍل( وقبلةػا يف        ں  ںمػجل ال ػزاب ) الوؿقبلةا يف اؼبوضع  -ٕ

 الرتتيػػػػح قا ػػػ ة(  لػػػى    ڄمػػػجل  لمػػػة )  اليػػػاء( قبػػػل        ں  ںمػػػجل  لمػػػة )
 .اؽبجائي

مجل ال ػزاب وػو أشػة  آ ػة  ك فةػا اؼبسػلموف لنػه يف الصػمة  لػى  ال اٍلاؼبوضع  -ٖ
 الب  دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
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 ؟.مث اضبطةا ( الَِّء جَل اتػَّبَػُكونُ  ذ م ة وردت )  / ٜٕٚٗس اؿ رقذ 
 –التوبػػػػػػة يف السػػػػػػور )مػػػػػػ نف (  الَّػػػػػػِء جَل اتػَّبَػُكػػػػػػونُ )  وردت / ٜٕٚٗاعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ 

 -(:اغب   
ۋ  ژ  -ٔ ۉ    ۉ    ۅ  ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  

ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئې   ۇئ      ۆئ    ۇئې  ې  ې  

ۈئ  ۈئ     .اتلِبة ژۆئ  

ژ       ژ  -ٕ ڈ  ڈ  ژ   ڌ  ڎ  ڎ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    

گ    گ  گ  ڳ              ک  گ  ک  کڑ  ڑ  ک  

ڻ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  

ٱ.احلديد ژہ  ہ  ہ  ھ     ہۀ

  الضبط /
ۉ    مػػجل  لمػػو ) اؼب بولػػة التػػاءات( نػػ بط ۉ    ۉ  ې  بكػػ وا يف التوبػػة ) 

 اغبػػاءنػػ بط (   ک  گ ، وبكػػ وا يف اغب  ػػ  )ةمػػجل التوبػػ اؼب بولػػة التػػاء( مػػع ې
ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مػع  قا  ة لى     حالػ  اء( مع    گمجل  لمة ) 

 .  ؼ مجل اسذ السورة
 / ٔمالحظة 

ۅ  ژ  ( فانتبػػه ؽبػػػا:ٛٙيف اآل ػػػة ) ابلػػمـ(  اتػَّبَػُكػػػونُ  َللَّػػِء جلَ وردت يف آؿ  مػػ اف ) 

 .ژوئ  ەئ  ەئ    وئ    ائې  ى  ى  ائ  ې  ېۉ  ۉ     ې  
 / ٕ مالحظة

 –ٕٓٔسػور ) التوبػة  ث ميف الا آف الال َل يف  سبع م ات ( َ جل نػَّْفِسهِ وردت ) 
 ( وال دا ي غبص وا. ٖٛدمحم  – ٔ٘،ٕٖ،ٖٓ،ٖٕ أربع م ات وس  



 ٙ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( َ ِكيظُ  ) أ جل وردت  لمة / ٜٕٛٗس اؿ رقذ 
 -(:اغب   –التوبة  يف السور )م نف (   َِكيظُ  ) وردت / ٜٕٛٗاعبواب رقذ 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  -ٔ

ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ک    ڑژ     ژ  ڑ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ۓ  ۓ     ھۀ       ہ   ہ     ہ  ہ ے  ے     .اتلِبة ژھ  ھ  ھ  

جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت  جث  مث       ىئ  يئژ  -ٕ

ٱ.احلج ژجخ       محىث   يث  حج  مج       جح  

  ٻٱ  ٻ  ٻژ  يف آخ  آ ة مجل سورة الفتا: الظاء افت( و  لَِيِكيظَ  ) ابلمـت وورد

  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ

ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ    ڦڤ  

ڇ   چ   چ  چ  چ   ڍ  ڌ  ڌ     ڍڇ   ڇ   ڇڃ  ڃ  ڃ  

 .٢٤امفتح/  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
( مػػػػػجل سػػػػػورة ٕٔٔو ) (ٕٓٔ) اضػػػػػبط ختػػػػػاـ اآل تػػػػػن / ٜٜٕٗسػػػػػ اؿ رقػػػػػذ 

 ؟.التوبة
 -اآل ت وي: / ٜٜٕٗاعبواب رقذ 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

ژ  ڑ گ    کک  ک    ک    ڑڈ  ژ      ڳ    ڳگ     گگ  

ۀ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ھ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ ھ   ﮳     ۓ  ے  ے   ۓ  ھ   ﮲  

﮹   ﮺ ﮶    ﮷  ﮸   ﯀    ﮴  ﮵   ﮿   ﮾     ﮽   ﮼   ﮻      

    ٱ٠٢٠ - ٠٢١اتلِبة/  ژ    ﯁  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

٘ٚ 

  الضبط /
ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ   } تكػػاىل قَػْولػػه: قا ػػ ة التأمػػل للمكػػأ لػػى  نضػػبطةاأوال  -ٔ

﮼  ﮽   { َويف اْلُْخػػػَ ى }  ہ َلة  لػػػى { ِلَف اآْل َػػػة الوىل ُمْشػػػَتمِ ﮻      
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں   }قَػْوله َما ُوَو مجل َ َملةذ َوُووَ 

{ وَ لى َمػا لَػْيَس مػجل َ َملةػذ َوُوػَو الظمػأ َوالّبصػح ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
واؼبهمصة َو  ُسْبَحانَُه َوتَػَكاىَل بفضػله أْجػ ى َذلِػك ؾْبػ ى َ َملةػذ يف ال ػَّػَواب 

ة ي َجػػػػػزَاء  مػػػػػل َصػػػػػا  َوال َّانيِػػػػػأَ {    ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہ  فَػَاػػػػػاَؿ }
ُمْشػػَتِمَلة  لػػى اؼبشػػاؽ َوقطػػع اؼبسػػافات َفالتػػح ؽَبُػػذ َذلِػػك ِبَكْيبِػػه وََ ػػَءِلَك خػػتذ 

{ َلاِلػػجل اْلالػػل مػػجل   ﮾    ﮿  ﯀  ﯁      اآْل َػػة باولػػه }
ھ  ھ  ھ  ے    َ َملةذ فَػَوَ َ ُوْذ أ سجل اعْبَزَاء َ َلْيِه َوختذ اآْل َة باولػه }

{ َ ػػػتَّ أغبػػػق َمػػػا لَػػػْيَس مػػػجل َ َملةػػػذ دبَػػػا ُوػػػَو مػػػجل َ َملةػػػذ مثَّ   ے   ۓ
 (. الربواف للال ماٍل)  .جازاوذ  لى اْلالل أ سجل اعْبَزَاء

  کک  ( وال ظ قبلةا الاللمات )    ہ  ہأت  بز دة )  الوىلاآل ة  -ٕ

 صػػػادون بطػػػه مػػػع  الصػػػاد( ورد فيةػػػا  ػػػ ؼ   ڳگ    -   گگ    -
 .فاة واجملاورةقا  ة اؼبوا(  لى   ہ)

﮾    ﮿  )  ال انيػػػػػػػة( و   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ) الوىل اآل ػػػػػػػة  -ٖ

مػػػػػػػػػػجل  الػػػػػػػػػػمـ( قبػػػػػػػػػػل ھ  مػػػػػػػػػػجل )  اؽبمػػػػػػػػػػزة(:   ﯀  ﯁     
 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي لى  (  ﮾)

 ؟.مث اضبطةا ( َصِكةًَة َواَل َ ِبةَةً   ذ م ة وردت ) / ٕٓٓ٘س اؿ رقذ 
 –التوبػػػة  يف السػػػور )مػػػ نف (  َواَل َ بِػػػةَةً  َصػػػِكةَةً  ) وردت / ٕٓٓ٘اعبػػػواب رقػػػذ     

ورد قبلةا اانفاؽ يف التوبػة ويف الالةػ  ورد قبلةػا الالتػاب الػءي ال  كػادر  (الالة  



 ٛ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

قا  ة  لى ة  الال  اؼ( مع     ڈمجل  لمة )  الالاؼصكةة وال  بةة ون بط 
 -:ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

﮽    ﮷   ﮵  ﮶ ﮲  ﮳  ﮴  ژ  -ٔ ﮻       ﮼   ﮹   ﮺  ﮸  

 .اتلِبة ژ﮾    ﮿  ﯀  ﯁         

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  -ٕ

گ  کک  ک      ڑ  ڑ  کژ  ژ     ڈ ڳ    ڳگ  گ  گ   

ٱ.الكُف ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

 ؟.مث اضبطةا ( َأْ َسجلَ  لَِيْجزِ َػُةُذ اَّللُّ   ذ م ة وردت ) / ٕٔٓ٘س اؿ رقذ 
 –التوبػػة يف السػػور )مػ نف (  لَِيْجػزِ َػُةُذ اَّلّلُ َأْ َسػػجلَ  ) وردت / ٕٔٓ٘ب رقػػذ اعبػوا    
 -:(البور
﮽  ژ  -ٔ ﮻       ﮼   ﮹   ﮺  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  

 .اتلِبة ژ    ﯁       ﯀  ﮿    ﮾

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ       ڦڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ٹ  ٹ        ٹژ  -ٕ

ٱ١٨انلِر/  ژڄ  ڄ  

  الضبط /
﯁  (: بػػػز دة )   ٹ  ڤويف البػػػور )  (  ﯁     ورة التوبػػػة ) بكػػػ وا يف سػػػ -ٔ

 .قا  ة الز دة للسورة اللوؿ لى  نضبطةا( و     
 َوَمػا( وبكػ وا ة ػة بػ أت بػػػ )  َمػا َ ػافَ ال ظ يف سورة التوبػة قبلةػا ة ػة بػ أت )  -ٕ

 اؼبوافاػة قا ػ ة( الػو وردت بيبةمػا  لػى    ﯁   ( ووءن ن بطةا مع ) َ افَ 
 .اجملاورةو 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘ 

(  َمػػا َ ػػانُواْ  َػْكَملُػػوفَ  ْ َسػػجلِ دَِ  - َأْ َسػػجلَ  اضػػبط مواضػػع ) / ٕٕٓ٘سػػ اؿ رقػػذ 
 (؟.الَِّءي َ انُوا  َػْكَمُلوفَ  ْ َسجلِ دَِ  - َأْ َسجلَ )

 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٕٓ٘اعبواب رقذ     
﮽  ژ  -ٔ ﮺  ﮻      ﮼   ﮹    ﮸   ﮷   ﮵  ﮶     ﮲  ﮳  ﮴  

﮿    .ِبةاتل ژ    ﯁       ﯀﮾    

ڇ  ڍ    ڇچ  چ  چ  ڇ   چڃ  ڃ  ڃژ  -ٕ   ڌ   ڌ  ڍڇ  

 .انلدل ژڈ    ڎ  ڎ

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گژ  -ٖ   گڈ  ژ  ژ  ڑ  

 .انلدل ژڱ    ڳ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ   

پ   پ  ژ  -ٗ ٻ  ٻ  پ     ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  

 .امعٌكبِت ژڀ    ڀ           ڀ

چ  چ  ژ  -٘ ڃ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ   ڇڃ  ڃ  

ٱ.الزمر ژڍ    ڍ

  بط /الض
اشػػػػرتؾ  ػػػػ ؼ البػػػػاء والتػػػػاء يف اسػػػػذ يف التوبػػػػة والكبالبػػػػوت )  مػػػػ نف (   ﯀ ) وردت -ٔ

يف البحػل  مػ ات  ػمث(   ڇ(، بيبمػا وردت )  السورتن فاجكلةا  ممػة لػك
 ويف الزم . موضكاف

  ڀيف التوبة، وورد مكةا ) وا  ة م ة(   ﯁     ( وردت مكةا )    ﯀)  -ٕ

 اط يف سورة الكبالبوت.ف وا  ة م ة(   ڀ           ڀ
 .ال م ة( يف اؼبواضع    ڇ( ورد قبلةا  لمة )   ڳمع  لمة )  -ٖ
( بيبمػػا موضػػػع الزمػػ  فػػػورد   ڳ  ڱ  ڱ( مواضػػع البحػػػل  منبػػا )   ڳمػػع )  -ٗ

 (.ڍ  ڇ  ڇمكةا ) 



 ٓٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 اخلالصة:
  الصيغة السورة
     ﯀ التوبة  م ة وا  ة ﯁  

 م ة وا  ة ڀ           ڀ  ڀ  پ العنكبوت

ڎ    ڌ   ڌ لنحلا

 ڎ

م نف  
 منبا يف 
 البحل

  ڇ  ڇ  ڇ الزمر

 ڍ
 م ة وا  ة

 .ال م ة( يف اؼبواضع    ڇ( ورد قبلةا  لمة )   ڳمع  لمة ) 

 ؟.( َولِيُبَءُرواْ  – َولِيُبِءُرواْ  ) اضبط مواضع / ٖٕٓ٘س اؿ رقذ 
 - ل  لمة وردت م ة وا  ة فاط و ما  لي: / ٖٕٓ٘اعبواب رقذ     
                          ژ  -ٔ                     

ۈ     ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۆ  ۆ   

 .اتلِبة ژٴۇ   ۈ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ    ەئ   ائى  ى  ائ  ژ  -ٕ

ٱأخر نية.ٱ. إبراَيه ژۈئ   ۈئ  

  / فائدة
وما  اف  ببكػي للمػ مبن أف ىب جػوا : ومكباوا الءاؿ بالس (   ڭيف التوبة )  -ٔ

صبيًكا لاتاؿ   وِّوذ,  ما ال  ستايذ ؽبذ أف  اك وا صبيًكا, فةم خ ج مجل  ل 
ف قػة صبا ػة ربصػل بػذ الالفا ػة واؼباصػود  وذلػك ليتفاػه البػاف وف يف د ػجل   



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٙٔ 

وما أنزؿ  لػى رسػوله, و بػءروا قػومةذ دبػا تكلمػون  بػ  رجػو ةذ إلػيةذ, لكلةػذ 
 ويه.وبءروف  ءاب   ابمت اؿ أوام ن واجتباب نوا

وػػػءا الاػػػ آف الػػػءي : ومكباوػػػا(    ائ)  ابلفػػػتا الػػػءاؿأمػػػا يف إبػػػ اويذ فأتػػػ   -ٕ
بمغ وإ مـ للباس  لبصحةذ وزبو فةذ, ولالي  -أ ةا ال سوؿ-أنزلبان إليك 

 وقبػػػوا أف   وػػػو االػػػه الوا ػػػ , فيكبػػػ ون و ػػػ ن ال شػػػ  ك لػػػه, وليػػػتكظ بػػػه 
 أصحاب الكاوؿ السليمة.

بػػة، وبكػػ وا يف إبػػ اويذ و التواو مبةػػا مػػع الػػواو ( نػػ بط   ۇبكػػ وا يف التوبػػة )  -ٖ
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ يذ  لػى و ابػمػجل إاؽبػاء و الباء ( ن بط   فيةا مع   يف ەئ)

 .مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
 مالحظة /

بػػػءن الصػػػيكة يف الاػػػ آف الػػػو وردت يف آ ػػػة التوبػػػة  الو يػػػ ة( وػػػي  َلَكلَُّةػػػْذ وَبْػػػَءُروفَ ) 
(ٕٕٔ.) 

جَل اْلاُلفَّارِ   ذ م ة وردت ) / ٕٗٓ٘رقذ  س اؿ  ؟.( مِّ
جَل اْلاُلفَّارِ  ) وردت / ٕٗٓ٘اعبواب رقذ       (اؼبطففػن –التوبة يف السور )م نف (  مِّ
جَل اْلاُلفَّارِ  نب اؼبطففن ": ) ابعبملة اانشائية نضبطةاو   -:( " مِّ
ڀ    ڀپ  ڀ  ڀ     پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  -ٔ

 .اتلِبة ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

 .املطففني ژمج  جح     يث  حججث  مث  ىث  ژ  -ٕ

 مالحظة /
ُةذ مَّجل وردت ) البساء  – ٖٕ٘يف الا آف الال َل يف السور )البا ة سبع م ات (  َفِمبػْ

 (.ٖٕال زاب  – ٓٗالكبالبوت  – ٘ٗالبور  – ٖٙالبحل  – ٕٗٔالتوبة  – ٘٘



 ٕٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( أَ ُّاُلذْ  ) لمة  ذ م ة وردت   / ٕ٘ٓ٘س اؿ رقذ 
 –وػػود  –التوبػػة  يف السػػور ) أربػػع مػػ ات(  أَ ُّاُلػػذْ  ) وردت / ٕ٘ٓ٘اعبػػواب رقػػذ     

 -:( اؼبلك -البمل 
ڦ    ڤ  ڤ   ڤڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  -ٔ ڦ  

 .اتلِبة ژڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ  -ٕ

چ      ڄ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ ڃ     ڃ  ڃ  چ  

ڌ    چ  چ  ڇ   ڇ   ِد ژڇ  ڇ     ڍ  ڍ   َ. 

ڄ  ڄڦ   ڦ  ڄ  ژ  -ٖ ڃ  ڃ  ڃ    ڄ     .انلىل ژچ   ڃ  

ٱ.املنك ژٹ       ٿ       ٿ       ٹ  ٺ    ٿٿ   ٺ   ٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ  -ٗ

  الضبط /
وبكػػ وا ( ڤ  نػػ بط التػػاء مػػجل  لمػػة )  (ڤ  ڤ   ڤ بكػػ وا يف سػػورة التوبػػة ) -ٔ

 لػى مػل بال نػوف( مػع ڄ   مجل  لمػة )  البوف( ن بط   ڄ   ڄيف البمل ) 
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

(:  ٺ    ٿ   ٺ   ٺالػػػػءي جػػػػاء قبلةػػػػا وبكػػػػ وا )  تطػػػػابقيف وػػػػود واؼبلػػػػك  -ٕ
 الػمـ(:     ٿ       ٿ       ٹ( وبكػ وا يف اؼبلػك )     ڄ  ڃبك وا يف وػود ) 

( يف سػػػورة ٿ       ة ) مػػػجل  لمػػػ اؽبػػػاء( يف سػػػورة وػػػود قبػػػل ڄ  مػػػجل  لمػػػة ) 
 .قا  ة الرتتيح اؽبجائياؼبلك  لى 

 ؟.( َفَأمَّا الَِّء جَل آَمُبواْ  )   د اؼبواضع الو وردت فيةا / ٕٙٓ٘س اؿ رقذ 
الباػ ة  يف السػور ) سػ  مػ ات(  َفَأمَّػا الَّػِء جَل آَمبُػواْ  ) وردت / ٕٙٓ٘اعبواب رقذ     
َفَأمَّا  ":) ابعبملة اانشائية نضبطةاو  (  يةاعبا -ال ـو  –التوبة  - موضكافالبساء  –

 -:( " ونبوا مجل ال ـو ؽبذ با ة البساء وج وا الَِّء جَل آَمُبواْ 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڃژ  -ٔ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  

گ     کڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ ک  ک  ک  گ  گ  گ  

ڻ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳڳ  ڳ ڻ  ڻ  ڻ  

 .ابلقرة ژۀ  ۀ  

  ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻژ  -ٕ

﮷   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  

 .امنصاء ژ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ    وئ  ەئ  ەئژ  -ٖ

 .امنصاء ژېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   

  ڦ  ڦ  ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤژ  -ٗ

 .اتلِبة ژڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦ

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ۆئ  ۈئ  ۈئژ  -٘  .الروم ژی     ېئ  ىئ  

ىئ  ی  ی    ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ۈئ  ۈئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ  -ٙ

ٱ.اجلاثية ژی  ی  

 الضبط /
 اشػػرتؾ) سػػياؽ اآل تالباػػ ة والتوبػػة وردت يف   ػػ ا صػػ ر آ ػػة ػػل اؼبواضػػع أتػػ   -ٔ

 (.  ؼ الباء يف اسذ السورتن
 .(  ېئ  ېئ ) وال ـو واعبا ية الوؿالبساء اؼبوضع بك وا يف سورة  -ٕ
لبسػػاء وموضػػع التوبػػة واعبا يػػة يف أخػػ  السػػورة فاجكلػػه  ممػػة مػػجل ا ال ػػاٍلاؼبوضػػع  -ٖ

 لك.
 ؟.(  َػَ ْوفَ  أََفَم  -  َػَ ْوفَ  َأَوالَ  ) اضبط مواضع / ٕٚٓ٘س اؿ رقذ 

 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٚٓ٘اعبواب رقذ     



 ٗٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ک      ڌ  ڌژ  -ٔ ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک   ڈ   ڎ  ڈ   ڎ   

 .اتلِبة ژگ  ک  گ  گ  

 .طٍ ژڤ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺژ  -ٕ

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېژ  -ٖ ائ  ائ     ى  ى  ېۋ  ۅ  

وئ   وئ ٱ.األًبياء ژۆئ   ۇئ  ۆئ    ۇئەئ  ەئ  

 الضبط /
قا ػ ة ربػط  لػى بػة و التواو ون بطةػا مػع  (    ڌ  ڌسػورة التوبػة ) يف ابلػواو الو ي 

 ابلفػػاءء ، بيبمػػا يف لػػه والنبيػػا ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ السػػورة
 (. ى  ى)

 ؟.(  ُػْفتَػُبوفَ   ذ م ة وردت ) / ٕٛٓ٘س اؿ رقذ 
 أخػػػ  التوبػػػة يف السػػػور )  ػػػمث مػػػ ات(   ُػْفتَػبُػػػوفَ  ) وردت / ٕٛٓ٘اعبػػػواب رقػػػذ     

 -:( الءرا ت - ب ا ة السورةالكبالبوت  – السورة صفحة مجل
ک    ڎڌ  ڌ    ڎ   ژ  -ٔ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک  

 .ِبةاتل ژگ  گ  گ  

 .امعٌكبِت ژھ       ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ژ  -ٕ

ٱ.اذلاريات ژڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ژ  -ٖ

جْل أَنُفِساُلذْ  ) أ جل وردت / ٜٕٓ٘س اؿ رقذ   ؟.مث اضبطةا ( مِّ
ػجْل أَنُفِسػاُلذْ  ) وردت / ٜٕٓ٘اعبػواب رقػذ       –التوبػػة  يف السػور ) طبػس مػ ات(  مِّ

التػائبوف  تشػاور: ) ابعبملػة اانشػائية نضػبطةاو  (رى الشو  – موضكافال ـو  –البحل 
 -:( يف كبٍل لل ـو

ھ  ے  ژ  -ٔ ﮵    ے  ۓھ   ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  

 .اتلِبة ژ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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حت     حب  يئ  جبحئ  مئ  ىئ  ژ  -ٕ خب  مب  ىب  يب  جت  

مج  جح     يتخت  مت   ىت  .انلدل ژجث  مث  ىث  يث  حج  

گ    ک   ک  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ  -ٖ گ   ک  گ  گ  

ڱ  ں    ڳ   ڳڳ ڱ  ڱ      .الروم ژڳ  ڱ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    ڌ   ڎڎڍ  ڍ  ڌ  ژ  -ٗ

ڳ           ڳ ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  

 .الروم ژڱ  ڱ  ں  ں   

پ     ٻٱ      ٻ  ٻژ  -٘ پٻ   ڀ   ڀ   پ  پ     ڀڀ  

ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ  ٺٺ  ٺ ٱ.الشِرى ژٿ     ٹ  ٹ  

 / مالحظة
 .(   پ  پ  پ )ال ـو والشورى  أوؿلبحل و امواضع تطابا  

 ؟.مث اضبطةا ( َما َ ِبتُّذْ   ذ م ة وردت ) / ٕٓٔ٘س اؿ رقذ 
 -آؿ  مػػػػػػ اف يف السػػػػػػور )مػػػػػػ نف (  َمػػػػػػا َ بِػػػػػػتُّذْ  ) وردت / ٕٓٔ٘اعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     
 -:(التوبة
ڑ    ڑ  ژڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  -ٔ

ڱ  ڱ               ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ

 .آل عىران ژں  ں   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ژ  -ٕ ﮵    ﮴  ﮳ھ  

ٱ.اتلِبة ژ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  

 / فوائد
 .أ بتالذ و أوقكالذ يف اؽبلالة، أو اؼبشاة الش   ة :  م اف آؿ يف مكباوا -ٔ
 .ما  صكح  ليالذ ا تماله  :التوبة يف مكباوا -ٕ



 ٙٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.مث اضبطةا ( َفِإف تَػَولَّْواْ فَػُالْ   ذ م ة وردت ) / ٕٔٔ٘س اؿ رقذ 
 –التوبػػػػة  يف السػػػػور )مػػػػ نف (  فَػػػػِإف تَػَولَّػػػػْوْا فَػُاػػػػلْ  ) وردت / ٕٔٔ٘اعبػػػػواب رقػػػػذ     

 -:( النبياء
        ﮾  ﮿  ﯀    ﯁                 ﮻  ﮼  ﮽ژ  -ٔ       

 .اتلِبة ژ       

ے    ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ہ   ہ  ہہ  ڻ  ۀ   ۀژ  -ٕ

ٱ.األًبياء ژۓ   ۓ  

 الضبط /
 اؼبء ورتن فاجكلةا  ممة لك. أخ  السورتنوردا يف  اؼبوضكن -ٔ
       بكػػػػػػ وا يف سػػػػػػورة التوبػػػػػػة ) -ٕ ﯁          ﯀     ﮿   مػػػػػػجل  لمػػػػػػة  البػػػػػػاءنػػػػػػ بط  (  ﮾  

( نػػ بط   ہ   ہ  ہہة، وبكػػ وا يف النبيػػاء ) بػػالتو  ابء( مػػع ﮾  )
 لػػػى مػػػجل النبيػػػاء  البػػػوفو  اؽبمػػػزةمػػػع  (ہ   مػػػجل  لمػػػة )  البػػػوفو  اؽبمػػػزة

 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
 ؟.مث اضبطةا ( َ ْسِ َ اَّللُّ   د مواضع )  / ٕٕٔ٘س اؿ رقذ 

 -:(الزم  –التوبة يف السور )م نف (  َ ْسِ َ اَّللُّ )  وردت / ٕٕٔ٘اعبواب رقذ     
﯁        ﮾  ﮿  ﮽﮼    ﮻ژ  -ٔ                   ﯀          

     .اتلِبة ژ    

ہ   ہ  ہ  ھ  ھژ  -ٕ ۓ    ھ  ھۀ  ۀ  ہ    ے  ے  ۓ   

﯀   ﮶  ﮷      ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

             ﯁   ٱ.الزمر ژ      

 الضبط /
كضػػةا الػػبكم مػػع ب الفػػاءات( نػػ بط   ﮻وسػػباتةا ) (  ﮽قبلةػػا يف سػػورة التوبػػة ) 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٙٚ 

( وسػػػباتةا يف نفػػػس   ھ. بيبمػػػا يف سػػػورة الزمػػػ  وردت ) واجملػػػاورة اؼبوافاػػػة قا ػػػ ة لػػػى 
 اؼبوافاػػػػة قا ػػػػ ة( وأ ًضػػػػا ن بطةمػػػػا مكػػػػا  لػػػػى ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳    ھ  اآل ػػػػة ) 
 .واجملاورة

ْلػػػػػ ُ   ػػػػػذ مػػػػػ ة وردت ) / ٖٕٔ٘سػػػػػ اؿ رقػػػػػذ  مث  ( ال ِإلَػػػػػَه ِإالَّ ُوػػػػػَو َ َلْيػػػػػِه تَػوَ َّ
 .؟اضبطةا

ْلػػػ ُ  ) وردت / ٖٕٔ٘اعبػػػواب رقػػػذ      يف السػػػور مػػػ نف (  ال إِلَػػػَه ِإالَّ ُوػػػَو َ َلْيػػػِه تَػوَ َّ
 -:(ال    –التوبة )
﮼   ژ  -ٔ              ﮽  ﮾  ﮿﮻  ﯁              ﯀          

     .اتلِبة ژ    

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ -ٕ

  ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڤ  ڤ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ٱ.الرعد ژڃ   ڄ  ڃ  

 الضبط /
( مػػع ﮾  مػػجل  لمػػة ) البػػاءنػػ بط  (   ﮽  ﮾  ﮿ يف سػػورة التوبػػة ) قبلةػػا

مػػجل  الػ اء( مػع   ڦمػجل  لمػة )  الػ اء( نػ بط   ڤ  ڤ  ڦة، وقبلةػا يف ال  ػ  ) بػالتو  ابء
 .رةقا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السو  لى      ال

 مالحظة /
ْلػػ ُ  وردت ) ( يف  ػػمث مواضػػع أخػػػ ى  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ( ومل  ػػ د قبلةػػػا )  َ َلْيػػِه تَػوَ َّ

 -الشورى (: – وس   –إضافة ؼبا ذُ   يف السور ) وود 
      ژ  -ٔ ﯁       ﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮾  ﮿  ﯀          

ۇ  ۆ  ۆ    ۇ    ڭ  ڭ      ڭ  ڭ          

ۋ  ۈۈ ِد ژمئ     جئ  حئ  ٴۇ   َ. 



 ٛٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ھ  ے    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہژ  -ٕ ہ  ھ  ھ  ھ  

ِشف ژ﮼    ﮹  ﮺  ﮻  ﮶  ﮷﮸  ﮵ۓ    ﮲   ﮳     ﮴  ۓے  .ي
یېئ  ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  وئ  ۇئژ  -ٖ   ىئ  

 .الشِرى ژی     ی  ی
 الضبط /

﮹  ﮺   ) الوسط، ويف (  جئ  حئ  ٴۇ  ۋ )وود والشورى:  الط فنيف 

، وال ظ إختمؼ الوسط بن الط فن اؼبتشابن قا  ة لى نضبطه ( و   ﮻
( يف        : )االختمؼوود والشورى ق  ورد قبلةا يف نفس اآل ة  موضكي

ۇئوود، و ) ۋ( يف الشورى فاجكلةا  ممة لتطابق اآل تن )   وئ   جئ    ٴۇ  

 (.   حئ
 ؟.مث اضبطةا ( َوُوَو َربُّ   ذ م ة وردت ) / ٕٗٔ٘س اؿ رقذ 

  (التوبػػػة -النكػػػاـ يف السػػػور )مػػػ نف (  َوُوػػػَو َربُّ )  وردت / ٕٗٔ٘اعبػػػواب رقػػػذ     
 - منبا يف أخ  السور اؼبء ورة فتببه:

ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئوئ  وئۇئ    ەئ  ەئې  ى   ى  ائ  ائ  ژ  -ٔ ېئ  ىئ  ىئ  

حب  خب    یی  .األًعام ژی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ        جب  

﮼ ژ  -ٕ          ﮻  ﯁                        ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   

ٱ.اتلِبة ژ       

 الضبط /
 ؿأو الـ ( مػػػػع وئ  مػػػػجل  لمػػػػة )  الػػػػمـ نػػػػ بط  (وئ  وئ  بكػػػػ وا يف سػػػػورة النكػػػػاـ ) 

مػػجل  لمػػة  اليػػاءنػػ بط  (      (، وبكػػ وا يف التوبػػة ) أقصػػ  بػػه اؼبوضػػع الوؿ)
 .الوؿ وال اٍلقا  ة  لى ( ل اٍل وضع اأقص  به اؼب)  ياثنػ  ء( مع    )
 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٙ 

 ؟.( اْلاَل َلِ  – اْلَكِظيذِ  اْلَكْ شِ  َربُّ  ) اضبط مواضع / ٕ٘ٔ٘س اؿ رقذ 
 -:وابلرتتيح اؼبواضع  ما  لي / ٕ٘ٔ٘اعبواب رقذ     
       ژ  -ٔ ﯁          ﮽   ﮾  ﮿  ﯀    ﮼             ﮻      

 .اتلِبة ژ       

ې  ې ژ  -ٕ  .املؤوٌِن ژائ      ى  ى  ېې   ۉ  ۉ  

ۅ  ۈۈ  ۆۇ  ۆ  ژ  -ٖ ۉ  ٴۇ    ۋ     ۋ         .املؤوٌِن ژې    ۉ  ۅ  

ٱ.انلىل ژڎ    ڎ  ڌ   ڍ  ڌ  ڇ  ڇ    ڇ       ڍڇ   ژ  -ٗ

 الضبط /
 أوؿبػػػػءن الصػػػػيكة يف التوبػػػػة و  (            ) الصػػػػل يف الاػػػػ آف أف تػػػػ د -ٔ

(     ى  ى  ې)  ابلػػػواومبػػػوف اؼب   أوؿاؼب مبػػػوف والبمػػػل، وانتبػػػه إىل أف 
 (. أقص  به اؼبوضع الوؿ مجل سورة اؼب مبوفؿ ) و أ واومبةا مع  الواوون بط 

مػػجل  ال ػػاٍل( ووػػو اؼبوضػع   ۉ  ۅ  ۉيف الاػ آف وردت )  و يػػ موضػع  -ٕ
(: ورد  ورد يف أخػػ  صػػفحة مػػجل السػػورة فاجكلػػه  ممػػة لػػكسػػورة اؼب مبػػوف ) 

  ػػػػػػاؼمبةػػػػػػا مػػػػػػع   الالػػػػػػاؼط ( نػػػػػػ ب  ۆقبلةػػػػػػا يف نفػػػػػػس اآل ػػػػػػة  لمػػػػػػة ) 
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى ۉ)

 لجل  لتبس  ليك لنه موضع سجود تموة. البملموضع سورة  -ٖ
 
 
 
 
 
 
 



 ٓٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 احلادي عشراجلزء سورة يونس / 

 -سورة يونس:أرابع 
 -:بداية السورة

 ٠يِنس/  ژپ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٻٱژ 
 -:الربع األول

گ    گڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گ  ژژ    ڈژ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ٠٠يِنس/  ژڳ     ڳ  ڳ  
 -:الربع الثاين

ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  پٻ  ٻٻ  ٻ    ٱژ 

  ٢١يِنس/  ژٿ  ٿ  
 -:الربع الثالث

يت   جث  حتيب  جت   ىب  مبژ  مت  ىت    ٩١يِنس/  ژىث  يث  حج  مج     مثخت  

 -:الربع الرابع
ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ    پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ٻ ٻٻ  ٻ    ٱژ 

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

  ١٠يِنس/  ژڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
 -:الربع اخلامس

ڤ     ٹٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  ڀژ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    ٤١يِنس/  ژڤ  ڤ  ڤ  
 ( س ى واستنبؤا عن نبأ نوح واجاوزواعجلوا ابحل: ) اعبملة اانشائيةبءن  نضبطةاو  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٚٔ 

 ؟.( الػ )  اضبط السور الو ب أت بػػ  / ٕٙٔ٘س اؿ رقذ 
 – وسػ   –وػود  –بػ أت بػا ووػي )  ػونس  طبػس سػور / ٕٙٔ٘اعبواب رقػذ     

 -اغبج  (: –إب اويذ 
 .٠يِنس/  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱٻژ  -ٔ

ِد/  ژڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں     گگژ   -ٕ َ٠. 

ہ    ڻڻژ   -ٖ ۀ  ہ  ہ   ِشف/  ژۀ    .٠ي

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٿٿژ   -ٗ ٿ  ٹ  ٹ   ٿ  

 .٠إبراَيه/  ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱٻژ   -٘ ٱ٠احلجر/  ژٻ  

 :قا  ة الضبط ابلشك والءي جاء بك وا  لى  نضبطةاالضبط / 
 ِيبِػي أَُوِضُحُه لَػػػاُلْذ َ  قُػ َّاءْ َوَءا تَػْبي "الػ  ُسَوٍر بََ َأْت بِػػػػػػ " طَبْسُ 

 ِإْف ُ ْبَ  َنلَِيا اْل َّاٍل يف اغْبَْ ِؼ َواٍو اْشتَػ ََ ْ  بِ  ُسُ  ُسَوٌر ُمتَػَتالَِيهوْ ٌد َو  ػُ وْ ُنُس َو وُ وْ  ػُ 
  بَػ َاءْ َواَل تَػْبَس أَنَّػُةَما ُمتَػَتالِيَػَتاِف  َ   َاءْ اْشتَػػ ََ ػػَتا بِ   ُ اِوْيُذ َواغبِْجْ  َ َوإِبػْ 

 (ٔ)" َ َلى اْلتػََّوالِػي تِْلكَ  – ِ َتابٌ  -تِْلَك   - ِ َتابٌ  – تِْلكَ  " بَػْكَ َوا َ َلى اْلتػَّْ تِيِح ُقِل اْلتَّالِػػػي

 " يف  ُػْوُس ِ ِبِن مُ اْلػتِْلَك آَ ُت اْلاِلَتاِب  " " يف  ُػْوُنسِ  اِليذِ اغبَْ تِْلَك آَ ُت اْلاِلَتاِب  "
 َفُهْء تَػْبِييِ   اْلتَّػْ تِْيُح اؽبَِْجاِئيُّ َقاِ َ تُػَةا  " ِبنِ مُ اْلػ " ِمْيذِ " قَػْبَل  اِليذِ اغبَْ  " َ اءُ 

 مُِّبن قُػْ آفٍ وَ  اْلاِلَتابِ تِْلَك آَ ُت  َويف اغبِْْجِ  "
" 

 مُِّبنِفيَةا مثَّ  تتالياقُػْ آٌف َو  ِ َتابٌ 
َل ْ  مثَّ  اِلَمْ  آَ تُهُ  ْ ِ َتاٌب أُ  يف ُوْوٍد "  "  َػبُػَت ْ  زَْلَباُن إِلَْيكَ نِ َتاٌب أَ  َويف إِبْػ َاِوْيَذ " " ُفصِّ
 َ  فَػَتان اْلتػَّْ تِيِح اؽبَِْجاِئيِّ َ َلى  "زَْلَبان نأَ  " نُػْوفِ " قَػْبَل اِلَمْ   ْ أُ  " َ ا

                                       
(. تِْلكَ ب أت )  اغبج  ا( بك و ِ َتابٌ )  ب أت اب اويذ( بك وا  تِْلكَ ب أت )   وس ( بك وا  ِ َتابٌ ب أت )   وود( بك وا  كَ تِلْ ب أت )    ونس(  ٔ(  



 ٕٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مالحظة /
 يف الا آف. الو ي ة( ووي  اؼب ب أت سورة ال    ) 

 ؟.مث اضبطةا ( تِْلَك آَ ُت اْلاِلَتابِ  وردت )  ذ م ة / ٕٚٔ٘س اؿ رقذ     
يف السػػػػػور  سػػػػبع مػػػػػ ات(  تِْلػػػػَك آَ ُت اْلاِلتَػػػػػابِ  ) وردت / ٕٚٔ٘اعبػػػػواب رقػػػػػذ     
 -:(لاماف –الاصص  –الشك اء  –اغبج   –ال     –  وس  - ونس )
 .يِنس ژپ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱژ  -ٔ

ِشف ژہ    ہ  ۀ  ۀ  ہ  ڻڻژ  -ٕ  .ي

ٺ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀپ    ٻ  ٻ  ٻپ  ٻٱژ  -ٖ ڀ  ٺ  ٺ  

 .الرعد ژٿ  ٺ  

 .احلجر ژپ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱژ  -ٗ

 .لشعراءا ژپ    پ  ٻ  ٻ  ٻژ  -٘

 .امقصص ژڻ    ڻ   ں  ڻ  ڻژ  -ٙ

ٱ.مقىان ژپ    پ  ٻ  ٻ  ٻژ  -ٚ

 الضبط /
 ػػونس ولامػػاف أتػػ   موضػػكي ػػ ا    (  پ -   پيف  ػػل اؼبواضػػع أتػػ   لمػػة )  -ٔ

 –س نو يف اسػػػذ السػػػورتن )  ػػػ البػػػوف واشػػػرتؾ  ػػػ ؼ (  پفيةػػػا  لمػػػة ) 
 .( فلاما

( ووػػػػػػػػي     پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  يف سػػػػػػػورة ال  ػػػػػػػػ  اختلفػػػػػػػ  الصػػػػػػػػيكة ) -ٕ
، والػػو اختلفػػ   ػػجل قا ػػ ة الكبا ػػة ابآل ػػة الو يػػ ة لػػى  نضػػبطةاالو يػػ ة و 

 ابقي اؼبواضع.
( ووػػءن يل مكةػػا وقفػػة اف شػػاء   ؼبػػا أصػػل   پ يف سػػورة اغبجػػ  أتػػ  ز دة ) -ٖ

  .سورة اغبج



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٚ 

 :اخلالصة
 الصيغة السورة

 پ  ٻ  ٻ  ٻ يونس + لقمان
   ہ  ۀ  ۀ  ہ يوسف + الشعراء + القصص

ٻ احلجر    پ  پ  ٻ  ٻ  
    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻپ الرعد

 ؟.( َ َجًبا ) لمة  ذ م ة وردت   / ٕٛٔ٘س اؿ رقذ 
الالةػ   –  ػونس يف السػور ) أربع مػ ات(  َ َجًبا ) وردت / ٕٛٔ٘اعبواب رقذ     

" لػػػػ  َ َجبًػػا ": ) قا ػػ ة الضػػبط ابعبملػة اانشػػائية لػى  نضػػبطةاو  (اعبػػجل  – موضػكاف
الالةػ   موضػكي( يف  ونس واعبجل وردا يف ب ا ة السػور فتببػه، و   ونس يف  ة  اعبجل

 -:( الصه ةو  ال قيذتء  وا ل ى ) 
ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     ڀپ  پ   ژ  -ٔ

 .يِنس ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ

 .الكُف ژڑ     ڑڈ    ژ  ژ    ڈڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ژ  -ٕ

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ژ  -ٖ

 .الكُف ژڄ    ڄڦ  ڦ   ڦ  ڦ           ڤڤ

ٱ.اجلي ژٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ    ژ -ٗ

 ؟.( أَنِءرْ  َأفْ  - أَنِءرِ  َأفْ  ) بط مواضعاض / ٜٕٔ٘س اؿ رقذ 
يف  ػػل مػػجل  ػػونس ونػػوح ويف  مػػ ة وا ػ ة ػػل صػػيكة وردت  / ٜٕٔ٘اعبػواب رقػػذ     

 -ب ا ة وءن السور:
ٿ  ٿ      ٺ  ٺپ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ژ  -ٔ



 ٗٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

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

 .يِنس ژڄ  ڦ  ڄ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ        ڎ  ڌڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ژ  -ٕ

ٱ.ًِح ژک  

 الضبط /
(، بيبمػػػا يف نػػػوح ٿ   لنػػػه ارتبطػػػ  بالملػػػة )  الػػػ اء بالسػػػ (    ٺ  ٺيف  ػػػونس ) 

 ( فانتبه   لبيح.      ڎ  ڌوردت ال اء سا بة ) 
 ؟.( البَّاسَ  أَنِءرِ و  - أَنِءرِ  ) اضبط مواضع / ٕٕٓ٘س اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي: / ٕٕٓ٘اعبواب رقذ     
ٹ  ٹ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٺپ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ژ -ٔ

 .يِنس ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀژ  -ٕ

ڤ  ڤ   ڤ ڄ    ڤٹ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

ٱ.إبراَيه ژڃ  ڃ  

 الضبط /
 للموضػػع لػػز دةا قا ػػ ة لػػى  نضػػبطةاو  (  ڀ  ڀ) يف سػػورة إبػػ اويذابلػػواو  -ٔ

 .اؼبتأخ 
(:   ٺ  ٺ  ٺ( وبكػػػػ وا يف إبػػػػ اويذ )    ٿ   ٿ  ٿبكػػػػ وا يف  ػػػػونس )  -ٕ

 الرتتيػػػح قا ػػػ ة(  لػػػى ٺ  مػػػجل  لمػػػة )  اليػػػاء( قبػػػل ٿ   مػػػجل  لمػػػة )  الػػػواو
 .اؽبجائي



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٚ٘ 

 ؟.( ِصْ ٍؽ ِ ب َ   ذ م ة وردت ) / ٕٕٔ٘س اؿ رقذ 
 – ػػػػػػونس  السػػػػػػور )يفمػػػػػػ نف (  ِصػػػػػػْ ٍؽ ِ بػػػػػػ َ  ) وردت / ٕٕٔ٘اعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     
 -:(الام 

پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڤڤ  ٹ  ڤ  ٹ

ٱ.امقىر ژڃ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڦڦ  ژ  -ٕ

 الضبط /
( قبػل   ٹمػجل )  الاػاؼ(:    ڦوقبلةػا يف الامػ  )  (  ٹ يف سػورة  ػونس ) قبلةا

 .قا  ة الرتتيح اؽبجائيلى (     ڦمجل )  اؼبيذ
 ؟.( اْلاَلاِفُ وفَ  َااؿَ ف - َقاؿَ و  - َقاؿَ  ) اضبط مواضع / ٕٕٕ٘س اؿ رقذ 

 -فاط: م ة وا  ةو ل صيكة وردت  / ٕٕٕ٘اعبواب رقذ     
پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڦ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .ص ژڄ   ڦ  ڄ  ڄ         ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹژ  -ٕ

ٱ.ق ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ  -ٖ

 الضبط /
 وردت  لى الصل مجل ظة ز دة. (  ڦ  ڤ يف سورة  ونس ) -ٔ
 (  ڀ  ڀ)  ابلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء( ويف ؽ   ڦ  ڦ)  ابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواويف ص  -ٕ

(    ٹ) ابلػواو، وبػ أت آ ػة ص الواو قبل الفػاء قا  ة لى  نضبطةماو 
ةػػا  ػ ؼ الفػػاؼ ، واسػػذ سػورة ؽ في(  ڦ  ڦ)  واوبطةػا مػع فب  



 ٙٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .(ڀ  ڀ) ابلفاء)قاؼ( فأت  فيةا   ب   جئتةا
 -اخلالصة:

 ق ص يونس
   ڀ  ڀ   ڦ  ڦ   ڦ  ڤ

 ؟.مث اضبطةا (  َُ بُِّ  اَلْم َ  ) أ جل وردت / ٖٕٕ٘س اؿ رقذ 
  ػػػػونس  السػػػػور )يف أربػػػػع مػػػػ ات(   ُػػػػَ بُِّ  اَلْمػػػػ َ  ) وردت / ٖٕٕ٘اعبػػػػواب رقػػػػذ     

 -:(السج ة  –ال     – موضكاف
ڇژ  -ٔ چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ک  ک  ڑڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڌڌ گ      گک  ک  

 .يِنس ژگ  گ  

ې  ې    ې  ژ  -ٕ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ   ۆ  ۈ  

ەئ  ەئ   ۈئ    ۆئۇئ  ۆئ   وئ     وئۇئې  ى  ى  ائ  ائ   ۈئ  

 .يِنس ژېئ  ېئ  

ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹژ  -ٖ

چ  چ  چ  ڇ     ڇ     ڃ  چ  ڃڄ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄڄ

 .الرعد ژڇ  ڇ  

ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ         ژ  ڑژ  -ٗ

ٱ.الصجدة ژڱ  ڳ  ڱ  ڱ  

 الضبط /
 مجل سػورة  ػونس ال اٍل ا اؼبوضع  ل اؼبواضع وردت يف ب ا ت السور اؼبء ورة   -ٔ

 .....(ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  )



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٚٚ 

 ( "  َُ بُِّ  اَلْم َ  سج   ونس ور   و  ": ) ابعبملة اانشائية نضبطةا -ٕ
 اَّللَُّ   ُػْبػػػػِ ئُ )  ( اػْبَْلػػػػَق مُثَّ  ُِكيػػػػُ نُ   َػْبػػػػَ أُ  ) اضػػػػبط مواضػػػػع / ٕٕٗ٘سػػػػ اؿ رقػػػػذ 

 ؟.( مُثَّ  ُِكيُ نُ  اػْبَْلقَ 
 -اؼبواضع وي: / ٕٕٗ٘اب رقذ اعبو     
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳژ  -ٔ ڻ  ںں          ڱڱ   ہ    ڻ  ڻ   ۀ   ۀ   ڻ  

﮳          ہہ   ہ ۓ   ۓ    ﮲   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 .يِنس ژ﮴  ڭ  

ٿ    ٺ  ٺ  ٺٺ   ڀڀ  ڀ    پ  پ  پڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -ٕ

 .يِنس ژٿ  ٿ  

پ  پ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ  -ٖ ٺ  ٿ    ٺ  ٺڀ  ڀ  ٺ   ڀپ  پ   

ٹ     .انلىل ژٿ  ٿ             ٿ  

 .الروم ژ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮵ ﮶   ﮷  ﮴﮳   ژ  -ٗ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڦ      ڦ  ڄ  ڦڤ   ڦ  ژ  -٘

 .الروم ژڇ   ڇ        ڇ  ڇ    چچ

ڱ   ں    ڳ  ڱ     ڱڱ  ڳ  ڳگ  گ  ڳ  ژ  أما يف سورة الكبالبوت -ٙ

ٱ.امعٌكبِت ژں  ڻ  ڻ  ڻ  

 الضبط /
 اليػاء بفػتا(   ﮵ ﮶   ﮷  ﮴صل يف الا آف الال َل أف ت د بػءن الصػيكة ) ال -ٔ

( مكةػػػػا،  ػػػػ ا موضػػػػع   ( و ػػػػ ـ ورود اسػػػػذ اعبػػػػمؿ )   ﮴مػػػػجل  لمػػػػة ) 
( ڳمػجل  لمػة ) الياء بضذ(   ڳ  ڱ     ڱ  ڳ  ڳالكبالبوت وردت ) 

 ابآل ػػػػػة الكبا ػػػػػة قا ػػػػػ ة لػػػػػى  نضػػػػػبطةا( ووػػػػػءن   و بػػػػػوت اسػػػػػذ اعبػػػػػمؿ ) 
 .الو ي ة



 ٛٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

، مػ تن( تالػ رت فيةػا ٖٗ( واآل ػة )ٗاآل ػة ) مػ ات  ػمثيف سورة  ونس وردت  -ٕ
وردت يف سػػورة مػػ ة وا ػػ ة (، و  ٕٚ – ٔٔيف سػػورة الػػ ـو )  مػػ تنووردت 
 البمل.

 (. مبل ال ـو لػػ  ونس: ) اعبملة اانشائيةبءن  نضبطةا -ٖ
ويف  " (  ڳ  ڳ اؼبهتلػػ  ) سػػورة الكبالبػػوت "  الو يػػ اؼبةػػذ أف ربفػػظ اؼبوضػػع  -ٗ

 (.  ﮴ظةن تء   أنه أت  ) 
 ( لَِيْجِزَي الَِّء جَل آَمُبواْ َوَ ِمُلواْ الصَّاغِبَاتِ  ) اضبط مواضع / ٕٕ٘٘س اؿ رقذ 

 ؟.( لَِيْجِزَي الَِّء جَل َأَساُؤوا دبَا َ ِمُلوا )
 ػمث  ( لَِيْجػِزَي الَّػِء جَل آَمبُػواْ َوَ ِملُػواْ الصَّػاغِبَاتِ  ) وردت / ٕٕ٘٘اعبواب رقػذ     
 -:(سبأ  –ال ـو  – ونس  يف السور ) م ات

ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳژ  -ٔ ڻ    ڱڱ   ہ  ں        ں  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ   ڻ  

﮳          ہہ   ہ ۓ   ۓ    ﮲   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 .يِنس ژ﮴  ڭ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ  -ٕ  .الروم ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڍ  ڌڌ  ڇ  

ڱ    ڱ  ں  ںڻژ  -ٖ ۀ     ڱ   ڻ  ڻ  ڻ   

ٱ.شبأ ژہ    ۀ

 الضبط /
، وبكػػ وا يف س ػػون سػػنمبةػػا مػػع  السػػننػػ بط  (ہ بكػػ وا يف سػػورة  ػػونس )

، وبكػػػػ وا يف سػػػػػبأ ـالػػػػ و مػػػػيذ ( مػػػػع ڍ  مػػػػجل  لمػػػػػة ) اؼبػػػػيذ نػػػػ بط  (ڍ  ڌ) الػػػػ ـو 
 أسػػبنبػػزة ( مػػع ڻ  مػػجل  لمػة )  اؽبمػػزةنػ بط  ( ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ)

 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى 
فاػط يف الاػ آف الالػ َل يف  مػ ة وا ػ ةفػوردت  ( لَِيْجِزَي الَِّء جَل َأَساُؤوا دبَا َ ِملُػوا أما )



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٚ 

  گ  گ  گ  ڳ  ڳڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  ژ (: ٖٔسػورة الػػبجذ اآل ػػة )

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةاو  ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
جْل ضبَِ   ذ م ة وردت ) / ٕٕٙ٘س اؿ رقذ   ؟.مث اضبطةا ( يذٍ مِّ

ػػػيذٍ  ) وردت / ٕٕٙ٘اعبػػواب رقػػػذ      ػػػجْل ضبَِ   -النكػػػاـ  يف السػػػور ) طبػػػس مػػػ ات(  مِّ
 -:(الواقكة  –ظاف   –الصافات  – ونس 

ٿ  ٹژ  -ٔ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ       ٹ  ٹ      ٹٺ  

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

  ڎڌ  ڎ    ڌڍڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڇڃ  چ  چ  چ  چ

 .األًعام ژک    ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ڈ

ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳژ  -ٕ

  ے  ےھ  ھ  ھ  ھ    ہۀ  ہ  ہ   ہ

﮳       ﮴   .يِنس ژڭ    ۓ   ۓ   ﮲   

 .الصافات ژ﮲    ۓ   ۓھ  ھ  ھ   ے  ے  ژ  -ٖ

  ڤڤ  ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹژ  -ٗ

 .اغفر ژڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤ

ھ  ھ    ھ  ہہ  ہ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہ   ژ  -٘

ٱ.٤٩ – ٤٢الِاقعة/  ژے  ھ    

 الضبط /
مػػػػػجل الالتػػػػػاب السػػػػػ اؿ  اعبػػػػػزء ال ابػػػػػعالنكػػػػػاـ و ػػػػػونس يف  موضػػػػػكيمت ضػػػػػبط  -ٔ

(ٔٚٔٙ.) 
 موضع الواقكة يف أخ  السورة. -ٕ



 ٓٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مالحظة /
سوريت النكاـ و ونس،  فاط يف م تن(    ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑوردت ) 

يف سورة  ونس اآل ة  موضع اثٍل( فاط يف    ژ  ڑ  ڑووردت ) 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ    ۋ  جئ  حئ   مئ   ژ(:ٓٚ)

( ق  وردت    ژ  ڑ           ڑ، فانتبه ؽبا، فتالوف )  ١١يِنس/  ژىئ  يئ   
 (. موضكاف ونس  –يف السور ) النكاـ   مث م اتيف الا آف الال َل 
 ؟.مث اضبطةا ( َمَبازِؿَ  ) لمة  ذ م ة وردت   / ٕٕٚ٘س اؿ رقذ 

 -:( س  – ونس  يف السور )م نف (  َمَبازِؿَ  ) وردت / ٕٕٚ٘اعبواب رقذ     
ۅ  ۅ    ۋ  ۋ  ۈ  ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ژ  -ٔ

ەئ  ەئ   وئ     ائې  ې  ې  ى  ى   ائ  ېۉ     ۉ

 .يِنس ژۇئ  وئ  

ٱ.يس ژۆئ  ۆئ   وئ   ۇئ  ۇئ            وئ   ەئ  ەئژ  -ٕ

 الضبط /
ەئ  بيبمػا جػاء قبلةػا يف  ػس ) (  ۋ  ۈ  ٴۇ   يف سػورة  ػونس ) قبلةػا

، وال ظ أنه قا   ا الز دة للسورة اللوؿ(: الصيكة اللوؿ يف سورة  ونس و    ەئ
الػػز دة يف سػػورة  ػػس  لػػى  نضػػبط( و    ەئ     ( ويف  ػػس )  ۋ أتػػ  يف  ػػونس )

 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ 
 ؟.يف سورة  ونس ( َما َخَلَق اَّللُّ  ) اضبط موضكي / ٕٕٛ٘اؿ رقذ س  
 -اؼبواضع متتالية يف أوؿ صفحة مجل السورة، ووي: / ٕٕٛ٘اعبواب رقذ     
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٛٔ 

ەئ  ەئ   وئ     ى  ى   ائائ  ې  ې  ې  ېۉ     ۉ

 .يِنس ژۇئ  وئ  

ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ  -ٕ ی  ی     ىئ  

ٱ.يِنس ژی  ی   

 الضبط /
 الػػػز دة قا ػػػ ة لػػػى  نضػػػبطهو  (  ېئ   ېئ  ېئ) الػػػواو بػػػز دة  ال ػػػاٍلجػػػاء اؼبوضػػػع  -ٔ

 .اؼبتأخ  للموضع
ىئ    ) ال ػػػػػاٍل( وبكػػػػػ وا يف اؼبوضػػػػػع  ى  ى   ائ)  الوؿبكػػػػػ وا يف اؼبوضػػػػػع  -ٕ

قا ػػ ة  لػى ( ىئمػػجل )  الفػاء( قبػػل ى  مػجل )  الػءاؿ(:   ىئ  ىئ
 .الرتتيح اؽبجائي

ُل اآلَ تِ   ذ م ة وردت ) / ٜٕٕ٘رقذ  س اؿ  ؟.مث اضبطةا (  ُػَفصِّ
ػػػػُل اآلَ تِ  ) وردت / ٜٕٕ٘اعبػػػػواب رقػػػػذ       – ػػػػونس  يف السػػػػور )مػػػػ نف (   ُػَفصِّ

 -:(ال    
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  -ٔ

   وئ   ەئ  ەئ  ائې  ې  ې  ى  ى   ائ  ېۉ     ۉ

 .يِنس ژۇئ    وئ

ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ژ  -ٕ

چ  ڇ     ڇ    چ  چڃ  چ     ڃڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڄڄ

ٱ.الرعد ژڇ  ڇ  

 الضبط /
مػجل   اليػاءو  البػوفمجل الاللمتن و الواو ( ن بط   وئ   وئ بك وا يف سورة  ونس )



 ٕٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

چ  ڇ     س، وبكػػ وا يف ال  ػػ  ) ػػونمػػجل  اليػػاءو  البػػوفو الػػواو مػػع  (  وئ لمػػة ) 

قا  ة ربط  ػ ؼ  لى    ال   ن ( مع چ  جل  لمة ) مالكن ن بط  (ڇ  ڇ  
 .مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 لَِّاْوـٍ ) (  َػْكَلُموفَ  ِلَاْوـٍ  ) ( ٙ – ٘ اال تن )اضبط ختاـ  / ٖٕٓ٘س اؿ رقذ 
 ؟.( مجل سورة  ونس َػتػَُّاوفَ 
 -اآل ت وي: / ٖٕٓ٘اعبواب رقذ     

ۅ  ۉ       ۅ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۆۇ  ۇ  ژ 

ەئ     ائې  ې  ې  ى  ى   ائ  ېۉ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    وئ   وئەئ  

ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ٱ١ - ٩يِنس/  ژی     ی   یۈئ  ېئ  

 الضبط /
أي  الكلػػػذ الكلػػػذفباسػػػح  (  ۅ ) ورد قبلةػػػا يف نفػػػس اآل ػػػة  لمػػػة الوىلاآل ػػػة  -ٔ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى   وئ( مع )   ۅن بط بن ) 
  ػن( فب بطةػا مػع   ۅ  -  ۆ)  الكػنال ظ اآل ة الوىل دوراف  ػ ؼ أ ًضا  -ٕ

 .قا  ة    ة دوراف اغب ؼ لى  نضبطةذ( و   وئ) 
( فاجكلةػا   یمطلاػا فُهتمػ  بػػػ )  الكػنمل   د فيةا   ؼ  ال انيةيف اآل ة  -ٖ

  ممة لك.
أي (  تكلػذ(: ومكػأ )  مجل تكلذ إتاػى: ) اعبملة اانشائيةسو ة بءن نضبطةما و  -ٗ

( ووػػػػػو   ی( أي )  إتاػػػػػى، ومكػػػػػأ ) الوؿ( ووػػػػػو اؼبوضػػػػػع   وئ) 
 .ال اٍلاؼبوضع 
 ؟.( َوَما َخَلَق اَّللُّ  ) أ جل وردت / ٖٕٔ٘س اؿ رقذ 

 –يف السػػػور ) ال ػػػ اؼ  مػػػ نف(  َوَمػػػا َخلَػػػَق اَّللُّ وردت )  / ٖٕٔ٘اعبػػػواب رقػػػذ     
 -: ونس (



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٛ 

﮸  ﮳  ﮴ ﮵   ﮶  ﮷    ۓ  ۓ  ﮲  ے   ےھ  ھ  ھ  ھ  ژ   -ٔ

﯁    ﮼﮹  ﮺   ﮻  .األعراف ژ﮽  ﮾ ﮿   ﯀  

ېئ   ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ  -ٕ ی  ی     ىئ  ىئىئ    ېئ  

ٱ.يِنس ژی  ی   

 / مالحظة
يف ال ػػػ اؼ بيبمػػػا يف  ػػػونس جػػػاءت بكػػػ وا فانتبػػػه    (  ے   ےقبلةػػػا ) 

 لبيح.
 ؟.( يف السََّماَواِت َواَلْرِض آلَ تٍ  ) أ جل وردت / ٕٖٕ٘س اؿ رقذ 

ػػَماَواِت َواَلْرِض آلَ تٍ  وردت ) / ٕٖٕ٘قػػذ اعبػػواب ر      يف السػػور  مػػ نف(  يف السَّ
 -مجل السورتن: أوؿ صفحةاعبا ية( و منبا يف  -) ونس 

  ىئ  ىئ  ىئ  یۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ژ   -ٔ

 .يِنس ژی     ی   ی

ٱ.اجلاثية ژٺ    ٺ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺڀ  ژ  -ٕ

 الضبط /
(:   ٺ( وبكػػػػ وا يف اعبا يػػػػة )   ی   ی)  بكػػػػ وا يف سػػػػورة  ػػػػونس

 الرتتيػػح قا ػػ ة(  لػػى   ٺمػػجل  لمػػة )  الػػمـ( قبػػل ی   مػػجل  لمػػة )  الاػػاؼ
 (.  ٺ -ی    مجل  لمو )  المـ، لبكا   ؼ اؽبجائي

 مالحظة /
 (.ٙيف الا آف الو وردت يف سورة  ونس اآل ة ) الو ي ة( وي   ی   ی) 



 ٗٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.مث اضبطةا (  َػْ ُجوَف ِلَااءانَ  الَِّء جَل الَ  ) أ جل وردت / ٖٖٕ٘س اؿ رقذ 
يف السػػػور  أربػػػع مػػػ ات(  الَّػػػِء جَل اَل  َػْ ُجػػػوَف ِلَاػػػاءانَ  وردت ) / ٖٖٕ٘اعبػػػواب رقػػػذ     

 -(:الف قاف - مواضع  مث) ونس 
ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ   -ٔ پ  پ   ڀ  

 .يِنس ژٺ  ٺ  ٺ  

گ  گ  ڈژ  -ٕ   گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  

ڳ ڳ    گ    .يِنس ژڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  

ٻ  ٻژ  -ٖ ٺ     پ  پ  ڀ     ڀپ    پٱ  ٻ  ٻ   ڀ  ڀ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺٿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  

 .يِنس ژڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ    ڄڄ

ٻ  پٻ    ٱژ  -ٗ ٻ    ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٻ   پ   ٺ    پ  پ  

ٿ         ٿ   ٿ   ٱ.امفرقان ژٹ         ٺ  ٺ  ٿ  

 الضبط /
مػػػػػجل  الػػػػػواو( نػػػػػ بط   پ  پ)  سػػػػػورة  ػػػػػونسمػػػػػجل  الوؿاؼبوضػػػػػع بكػػػػػ وا يف  -ٔ

 ال ػاٍل(، وبكػ وا يف اؼبوضػع  أقص  به اؼبوضػع الوؿؿ ) و أ واو( مع  پ)
مػػػػجل  البػػػػوفو  الػػػػ مثمػػػػجل الاللمػػػػات اليػػػػاء ( نػػػػ بط  ڱ  ڱ  ڱ) 
(   ػاٍلأقصػ  بػه اؼبوضػع ال)  نػيمجل اثالبوف و الياء ( مع ڱ  ڱ)

 ال الػػػ  اؼبوضػػع ُ ضػػبط اؼبوضػػكنوبضػػط وػػػء جل ، قا ػػ ة الوؿ وال ػػاٍل لػػى 
( ڀ  ڀ  و صبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )  (ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ ) الػػػػػػػػػػػػػػػػػػءي ورد

 ال ػاٍلو  الوؿؼبوضع فلجل تلتبس  ليك، اؼبوضكن يف الا آف يف وءا ا الو ي ة
جػػػاء يف ب ا ػػػة الصػػػفحة  ال الػػػ (، بيبمػػػا اؼبوضػػػع ٜٕٓيف نفػػػس الصػػػفحة )

(ٕٔٓ.) 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٛ٘ 

ٻ  ٻ   ٻ  ( فاجكله  ممة لك )ٜٔأما موضع الف قاف فكممته أنه ب ا ة اعبزء ) -ٕ

 ......(  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٻ  پ
 -اػبمصة:

 الصيغة السورة
ٻ  ٻ يونس أول    پ  پ  ٻ  ٻ  
ڳگ   يونس اثن    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ  

   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  پ  پ  ڀ     ڀ يونس اثلث
ٻ  پ قانالفر     پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٻ  ٻ   

 ؟.( الَِّء جَل ُوْذ َ جلْ  - َوالَِّء جلَ  ) اضبط مواضع / ٖٕٗ٘س اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٖٕٗ٘اعبواب رقذ     
  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ژ -ٔ

 .يِنس ژٺ  ٺ    ٺ  ڀ

 .املؤوٌِن ژٺ    ٺ      ٺ  ڀ  ڀ  ڀژ  -ٕ

ٱ.املاعِن ژڇ     چ  چ  چ  چ  ڃژ  -ٖ

 الضبط /
 الػػواو( بيبمػػا يف سػػورة اؼبػػا وف حبػػءؼ   ڀ  ڀ  ڀ)  ابلػػواوواؼب مبػػوف   ػػونس يف -ٔ

 (.  چ  چ  ڃ)
س، نو  ػػمػػجل  البػػوفو اليػػاء مبةػػا مػػع  البػػوفو اليػػاء ( نػػ بط   ٺبكػػ وا يف  ػػونس )  -ٕ

مػػػجل الاللمتػػػن مػػػع  الػػػواوات( نػػػ بط   ٺ      ٺوبكػػػ وا يف اؼب مبػػػوف ) 
قا  ة ربط   ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ  لى ف و اؼب مب واو



 ٙٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

چ    چ  چ  ڃ، وموضػػػػػػػع اؼبػػػػػػػا وف مكػػػػػػػ وؼ مشػػػػػػػةور ) السػػػػػػػورة

 (.چ   
 ؟.( َ جْل آَ تَِبا ) أ جل وردت / ٖٕ٘٘س اؿ رقذ 

 –النكػػاـ  يف السػػور )  ػػمث مػػ ات(  َ ػػجْل آَ تِبَػػا وردت ) / ٖٕ٘٘اعبػػواب رقػػذ     
 -(: موضكاف  ونس

ې      ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ   -ٔ ې  ې  

ۈئ    ۈئەئ   ەئ  وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ائى  ى  ائ

 .األًعام ژی  ی               ی  ی     ىئ  ىئ  ېئ  ىئېئ       ېئ  

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  -ٕ

 .يِنس ژٺ    ٺ  ٺ

  ک  کژ  ڑ          ڑ  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  -ٖ

ٱ.يِنس ژگ     ک

 الضبط /
( مػػػع   ىئمػػػجل  لمػػػة )  الكػػػننػػػ بط  (  ىئ  ىئ النكػػػاـ ) بكػػػ وا يف سػػػورة  -ٔ

قا  ة ربط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ  لى اـ كالن  ن
 .السورة

( بػػػػز دة   ک)  ال ػػػػاٍل( و   ٺجػػػػاء بكػػػػ ن ) الوؿ يف  ػػػػونس:  موضػػػػكن -ٕ
 .أخ قا  ة الز دة للموضع اؼبت لى نضبطةا و  المـ

 فائدة /
ف ماتضػػى السػػياؽ ل للتو يػػ مػػجل سػػورة  ػػونس  ال ػػاٍل اؼبوضػػعيف  الػػمـزادت 

دف جكػػل   سػػبحانه وتكػػاىل بػػ ف ف  ػػوف آ ػػة للبػػاس وؼبػػا القػػان و يػػ  أقبػػى 
   ب نه.



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٛٚ 

 / ٔ مالحظة
 – ٕٚٚيف السػور ) الباػ ة  مػ ات  شػ ( وردت  ِإفَّ الَِّء جَل آَمُبوْا َوَ ِمُلوْا الصَّػاغِبَاتِ ) 

 – ٛلامػػػاف  – ٜٙمػػػ َل  – ٚٓٔ،ٖٓ موضػػػكافالالةػػػ   – ٖٕوػػػود  – ٜ ػػػونس 
 ( وال دا ي غبص وا. ٚالبيبة  – ٔٔالربوج  – ٛفصل  

 / ٕمالحظة 
ِإفَّ الَّػػػِء جَل آَمبُػػػوْا َوَ ِملُػػػوْا الصَّػػػاغِبَاِت  َػْةػػػِ  ِةْذ رَبػُُّةػػػْذ هللاِِيبَػػػاهِنِْذ ذَبْػػػ ِي ِمػػػجل رَبْػػػِتِةُذ  اآل ػػػة )
َجبَّػاٍت ذَبْػ ِي ِمػجل رَبِْتَةػا   ػونس (: وبػ ث لػبس أف  اػوؿ ) ٜ يف َجبَّاِت البَِّكيذِ  الَنْػَةارُ 
(  يف َجبَّػػاِت البَّكِػػيذِ (: فتػػء   أهنػػا ُختمػػ  )   َػْةػػِ  ِةْذ رَبػُُّةػػْذ هللاِِيبَػػاهِنِذْ ( بكػػ  )  الَنْػَةػػارُ 

( لف الالػمـ  ػػجل  رَبْػِتِةذُ (، وأتػ  وبػا  لمػة )  ذَبْػ ِي ِمػجل رَبْػِتِةُذ الَنْػَةػارُ  و ليػه فػإف )
 اؼب مبن وليس  جل صفات اعببة فانتبه   لبيح.

 ؟.( َدْ َواُوذْ  ) لمة  أ جل وردت / ٖٕٙ٘س اؿ رقذ 
 –يف السػػػور ) ال ػػػ اؼ  أربػػػع مػػػ ات(  َدْ ػػػَواُوذْ  وردت ) / ٖٕٙ٘اعبػػػواب رقػػػذ     

" َدْ ػَواُوذْ ": ) ابعبملػة اانشػائية نضػبطةاو  ( نبيػاءال – موضكاف يف نفس اآل ػة  ونس
 -:( النبياء ؼَ  َ  ونس  َ  أفَّ 
 .األعراف ژڈ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ           ڎ    ڇچ  چ        ژ  -ٔ

ڌ     ڍڇ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڃژ  -ٕ ڍ  ڌ  

 .يِنس ژڈ  ڎ  ڎ  

ٱ.األًبياء ژچ  ڃ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڃ  ڃ    ژ  -ٖ

يػَّتُػُةذْ وَ  ) اضبط مواضع / ٖٕٚ٘س اؿ رقذ  يػَّتُػُةذْ - ربَِ يػَّػتُػُةذْ ) ( َسَمـٌ  ِفيَةا ربَِ  ربَِ
 ؟.(َسَمـٌ   َػْوـَ  َػْلَاْوَنهُ 

 -اؼبواضع  ما  لي: / ٖٕٚ٘اعبواب رقذ     
ڇ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇڇ  چڃ  چ  چ   چ  ژ  -ٔ



 ٛٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .يِنس ژڈ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ى        ژ  -ٕ ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  

 .إبراَيه ژ ۇئ   وئ  ۇئ   وئ  ەئى  ائ  ائ  ەئ

ٱ.األخزاب ژڀ  پ  پ  پ  پ         ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -ٖ

 الضبط /
   وئ( نفػػس الصػػيكة )  البصػػ  الوؿ مػػجل الاػػ آفوإبػػ اويذ )   ػػونس يف سػػوريت -ٔ

واو ( ن بطةػػا مػػع   چ) الػػواو إال أنػػه يف سػػورة  ػػونس بػػز دة  (  وئ  ۇئ
قا ػػػ ة ربػػػط  ػػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابه مػػػع  ػػػ ؼ مػػػجل اسػػػذ  لػػػى نس و  ػػػ

 .ةالسور 
 لػػػػػى  (  ٻ  ٻز دة )  نضػػػػػبطو (  ٻ  ٻ  ٻ  ٱيف ال ػػػػزاب )  -ٕ

 أَ ػَُّةػا  َ  نم ػظ أنػه سػباةا )ابلتأمل للمكأ ، و قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ 
ُوػػػَو ( ٕٗ) َوَسػػبُِّحوُن باُْلػػ ًَة َوَأِصػػيمً ( ٔٗ) الَّػػِء جَل آَمبُػػوا اذُْ ػػُ وا اَّللََّ ذِْ ػػ اً َ  ِػػةاً 

 اُلْذ َوَممِئاَلتُػػػػُه لُِيْهػػػػ َِجاُلْذ ِمػػػػجْل الظُُّلَمػػػػاِت ِإىَل البُّػػػػوِر وََ ػػػػافَ الَّػػػػِءي ُ َصػػػػلِّي َ لَػػػػيْ 
 ((ٗٗ) ربَِيػَّتُػُةْذ  َػْوـَ  َػْلَاْونَُه َسمـٌ َوأََ  َّ ؽَبُْذ َأْج اً َ  يباً ( ٖٗ) اِبْلُمْ ِمِبَن َرِ يماً 

 ءاب سمـ, وأماف ؽبذ مجل   ـو  لاونهتحية و الء اؼب مبن مجل   يف اعببة ف
 ، فةذ   تابوف وءا اللااء. َّ ؽبذ  وااًب  سًبا, ووو اعببة , وق  أ 

 -اخلالصة:
 األحزاب إبراىيم يونس

   ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ   وئ  ۇئ   وئ   ڇ  ڇڇ  چ

البَّػػػاَس  َمػػػسَّ ) ( الضُّػػػ ُّ  اِانَسػػػافَ  َمػػػسَّ  ) ضػػػبط مواضػػػعا / ٖٕٛ٘سػػػ اؿ رقػػػذ 
نَسافَ  َمسَّ  ( )ُض ّّ   ؟.( ُض ّّ  اْاِ
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٖٕٛ٘اعبواب رقذ     



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٛ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ                 ھ  ھ  ھ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ںژ  -ٔ

 .يِنس ژ﮺  ﮴﮵    ﮶ ﮷   ﮸        ﮹    ﮳ے  ۓ ۓ  ﮲  ے

ٺ    ٺ    ٻ   ٻ  ٻ  ٱژ  -ٕ ڀ   ڀ  ڀ   پ  ڀ   ٻ   پ  پ  پ  

ٿ    .الروم ژٿ  ٺ  ٺ  

ہ    ۀ    ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ںژ  -ٖ ے         ۀ   ے   ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  

﮶     ﮷        ﮸  ﮹ ﮵   ﮲  ﮳  ﮴   ﯀     ﮿﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮺ۓ  ۓ  

 .الزمر ژ  ﯁       

ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ڀژ  -ٗ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ      ڤٿ  ٿ    ٿ   

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ٱ.الزمر ژڄ  ڦ  

 الضبط /
 أوؿ –الػػػ ـو  –)  ػػػونس  اؼبواضػػػع يف  ػػػل ابلػػػواو(   ٱالصػػػل أف ْت قبلةػػػا )  -ٔ

 ابلفػػاء( وردت  مػػجل سػػورة الزمػػ  اؼبوضػػع ال ػػاٍل ) اؼبوضػػع الخػػة ػػ ا  الزمػػ  (
 (. ڀ)

موضػع يف سػورة  أوؿ( التك  ػ ،  ػ ا  آؿ( بػ وف )    ٺأف  ت  لمػة )  الصل -ٕ
فالكمقػػػػة ظبػػػػاء السػػػػور وال ػػػػظ أ (:  ڻ)  ( التك  ػػػػ  اؿ)   ػػػػونس أتػػػػ  بػػػػػ

( التك  ػػػػ  أتػػػػ  فيةػػػػا  اؿالػػػػو لػػػػيس يف اظبةػػػػا )  : دبكػػػػأ: السػػػػورة السػػػػية
 –( التك    ) الػ ـو  اؿ(  ما يف  ونس، والسور الو ورد يف اظبةا ) ڻ)

 ( التك    فاجكلةا  ممة لك. اؿ( بم )     ٺالزم  ( أت  فيةا  لمة ) 
( يف  ػػػل اؼبواضػػػع  ػػػ ا آ ػػػة الػػػ ـو أتػػػ  ابعبمػػػع     ڻاف تػػػ د مكةػػػا )  الصػػػل -ٖ

، ونم ػػػظ يف قا ػػػ ة الكبا ػػػة ابآل ػػػة الو يػػػ ة لػػػى  نضػػػبطةا( ووػػػءن    ٻ)
( فيةػػػا   ػػػةا، و ليػػػه  ػػػل مػػػا جػػػاء يف وػػػءن    ٻسػػػورة الػػػ ـو دوراف  لمػػػة ) 

 (.    ٻ( جاء بك ن  لمة )  أذقباأو  مسالسورة بك  ) 



 ٜٓ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ٺ  ڀ)  ال ػػاٍلو  ابلػػواو(      ڻ    ڻ  ڻ  ڻ)  الوؿالزمػػ :  موضػػكيلضػػبط  -ٗ

 .قا  ة الواو قبل الفاء لى  ضبطةمان: ابلفاء(   ٺ      ٺ
 للمفػػػػػػػػػػػػػ د( ھ     ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ۀالزمػػػػػػػػػػػػ  )  أوؿبكػػػػػػػػػػػػ وا يف  -٘

 للمفػػػػػػ د( ٿ    ٿ   ٿ  ٹ    ٿ  ٺ)  ال ػػػػػػاٍل، بيبمػػػػػػا يف اؼبوضػػػػػػع الكائػػػػػػح
 .اؼبتاللذ

(:  ال ػاٍل اؼبوضعالزم   –يف )  ونس  م تن( وردت يف الا آف فاط   ٺ لمة )  -ٙ
س، وبك وا يف الزم  ن و نوف مبةا مع البوف ( ن بط   ڻ) بك وا يف  ونس 

قا ػػػ ة ربػػػط  ػػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػػع  لػػػى   مػػػالز مػػػيذ مبةػػػا مػػػع اؼبػػػيذ ( نػػػ بط   ٿ)
 .اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة
 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں يونس
   ٻ   ٻ  ٻ  ٱ الروم

     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ الزمر أول

   ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ڀ الزمر اثن

(  أؿبم )   ونس(، ال ظ أف   ڻ(   ا  ونس )   ٻأت  )   ل اؼبواضع
( التك    فأت  فيةا  أؿ( مك فة، وابقي السور فيةا )   ڻالتك    فأت  ) 

 الكمقة  السية( ظة مك فة، إذف:     ڻ) 
 (   ٻ(   ا ال ـو )   ڻورد فيةا ) اؼبواضع    ل

 الزم  اثفو  ( أت  يف  ونس  ڻ) 
 قا   ا الواو قبل الفاء( و   ڀ)  ابلفاء ال اٍل( و   ڻ)  ابلواوالزم  أوؿ 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ 

 فائدة /
 .؟(   ٺ ( وىف الزمر )ڻ دلاذا ىف يونس )

ػػا َ َشػػْفَبا َ ْبػػُه ُضػػ َُّن َمػػ َّ )  ْنَسػػاَف الضُّػػ ُّ َدَ ػػااَن عِبَْببِػػِه َأْو َقاِ ػػً ا َأْو َقائًِمػػا فَػَلمَّ   َوِإَذا َمػػسَّ اْاِ
ِلَك زُ ِّجَل لِْلُمْس ِ  ُه ۚ َ ءَٰ  .ٕٔ ونس (  ِفَن َما َ انُوا  َػْكَمُلوفَ َ َأْف ملَْ  َْ ُ َبا ِإىَلٰ ُض ٍّ َمسَّ

ْنَساَف ُض ّّ َدَ ا رَبَُّه ُمِبيًبا إِلَْيِه مثَّ ِإَذا َخوَّلَػُه نِْكَمػًة ِمْبػُه َنِسػَي َمػا َ ػاَف  َػْ  ُ )  و َوِإَذا َمسَّ اْاِ
نَّػػػَك ِمػػػجْل جْل قَػْبػػُل َوَجَكػػػَل َّللَِّ أَنْػػػَ اًدا لُِيِضػػلَّ َ ػػػجْل َسػػػِبيِلِه ۚ قُػػْل سَبَتَّػػػْع ِباُلْفػػػ َِؾ َقلِػػيًم   إِ إِلَْيػػِه ِمػػػ

 .ٛالزم   ( َأْصَحاِب البَّارِ 
َػا أُوتِيتُػهُ )  ْنَسػاَف ُضػ ّّ َدَ ػااَن مثَّ ِإَذا َخوَّْلبَػاُن نِْكَمػًة ِمبَّػا قَػاَؿ ِإمبَّ َ لَػٰى ِ ْلػٍذ ۚ بَػْل  َفِإَذا َمػسَّ اْاِ

َبٌة َولَٰاِلجلَّ َأْ  َػَ ُوْذ اَل  َػْكَلُموفَ   .ٜٗ( الزم  ِوَي ِفتػْ
واانساف وػو اؼبػ ء الػءى  كػي   ،اآل تاف تتح اثف  جل تص ؼ اانساف وق  الزمات

لالبه  كلذ أف للالوف رب إذا أصابه أمػ  أدرؾ أال  ، ته  ما أسلفبال نيان وال وبفل آلخ
 .إذا سلذ  اد ؼبا  اف  ليهو  نقباة إال به ف  ا

 .لكن ما الفرق بني اآليتني؟
 لػػءا  ػػاف د ػػاء م ػػل اؼبػػ ض لشػػهص ؿبػػ د مك فػػة ووػػو أمػػ  ؿبػػ د( ڻ ) الوىل يف

ووػى أ ػواؿ اؼبػ  م الػ مث مػجل الشػ ة إىل قػ ب  مث قا  ا مث قائما اانساف عبببه أوال
 .. الاياـاؼب ض مث  ستطيع اعبلوس مثبه اؼب  م   ق  إف اشت  و  الشفاء

 ..فيصلى انئما مث جالسا إف إستطاع مث واقفا ةويبالجل أف  الوف د اء اؼب  م صم
لءا  ان  استجابة   س  كة فلما  شفبا  به ض ن الفاء وبا للس  ة و  د أنه خاص 

. وأ مػػل اآل ػػة دنػػه مػػجل اؼبسػػ فن .بػػه    لمػػة ضػػ ن فأ ػػادن سػػبحانه إىل  التػػه الوىل
لءنوب لمستمتاع ب ظ  الكي  بك  سباـ الصحة ب ال مجل إنفاقةػا ووذ مجل  س فوف   ا

 .  الطا ة



 ٕٜ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وتشػػػمل صبيػػع أنػػواع الضػػػ   ، ووػػػي نالػػ ة للكمػػـو والشػػموؿ: (   ٺ ) اآليــة الثانيــة يف
ف  صػيح فػ د أو صبا ػة و أووػو أمػ  جلػل فبالػجل  وظػةن زفاغبػمل و الوؼ و اػبػو  فا ال 

الالػػػػ َل ال و  ىل   و تضػػػػ ع اليػػػػهلػػػػءا اانسػػػػاف  بيػػػػح إ، وبتػػػػاج لوقػػػػ  لالػػػػى  بالشػػػػ 
و ػل نكمػة   )مث فػأتى ابللفػظ ) ووػءا  سػتلـز وقتػا، بل وبوله نكمػة  الش  الض  فاط

 .ولالجل اانساف الالفور  تمتع ابلبكذ و ظجل اهنا انت  جة ن و لمه تستلـز الشال 
 .( د. واًل  ياد) .  اغبم ..ووو الكليذ

 ؟.( َأْوَلاْلَبا َوَلَا ْ  )  ذ م ة وردت / ٜٖٕ٘س اؿ رقذ 
 –  ػونسيف السػور )   ػمث مػ ات(  َوَلَاْ  أَْوَلاْلَبا وردت ) / ٜٖٕ٘اعبواب رقذ     

 -(:الام   –ال ااؼ 
    ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮽  ﮻  ﮼ژ   -ٔ       

 .يِنس ژ                             

  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ               ژ  -ٕ  .األخقاف ژۇ    

ٱ.امقىر ژٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ   پ  پژ  -ٖ

 الضبط /
مػػجل  البػػوفو  الػػواومبةػػا مػػع  البػػوفو  الػػواو( نػػ بط     ﮽)  بكػػ وا يف سػػورة  ػػونس

اػػػػاؼ،  ال ػػػػاء مبةػػػػا مػػػػع اغبػػػػاء ( نػػػػ بط     س، وبكػػػػ وا يف ال اػػػػاؼ ) ون ػػػػ
قا  ة ربػط  ػ ؼ  لى   مالا ميذمبةا مع  اؼبيذ( ن بط ڀوبك وا يف الام  ) 

 .تشابه مع   ؼ مجل اسذ السورةمجل اؼبوضع اؼب
 -اخلالصة:

 القمر األحقاف يونس
   ڀ   پ  پ               ﮽  ﮻  ﮼

 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٖ 

 ِمػػػػجل اْلُاػػػػُ وفِ  ) ( ِمػػػػجل قَػػػػػْبِلاُلذْ  اْلُاػػػػُ وفَ  ) مواضػػػػعاضػػػػبط  / ٕٓٗ٘سػػػػ اؿ رقػػػػذ 
 ؟.( قَػْبِلاُلذْ 
 -اؼبواضع وي: / ٕٓٗ٘اعبواب رقذ     
    ﯀  ﯁  ﮾  ﮿    ﮽﮻  ﮼  ژ  -ٔ                   

           .يِنس ژ         

ۇئ       ې  ى  ېۉ   ې         ې  ژ  -ٕ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  

ی    ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ِد ژی  ی   ٱ.َ

 الضبط /
 البػػوف: يف  ػػونس قا ػػ ة الػػ بط اللكػػوي(  لػػى   ې -     ﮽)  لمػػو   نضػػبط
 البػوف(   ې، بيبمػا يف سػورة وػود ) مبصػوب مفكػوؿ بػه( لهنػا      ﮽)  مفتو ػة
( جػار وؾبػ ور  مػجل قبػل (، )ې           ( جاّر وؾبػ ور متكلّػق ب )  ېې     ) :مالسورة

 .متكّلق ببك  للا وف
 ؟.( َلمَّا وََلُمواْ  )  ذ م ة وردت / ٕٔٗ٘س اؿ رقذ 

 (الالةػ  – سيف السػور ) ػون مػ نف(  َلمَّا وََلُمػواْ  وردت ) / ٕٔٗ٘اعبواب رقذ     
 -:(     -  ﮼)  اؽبمؾمص ر  اؼبوضكنوال ظ  ي  ورد قبلةا يف 

                  ﯀  ﯁﮽    ﮾  ﮿    ﮼﮻  ژ   -ٔ     

           .يِنس ژ         

ٱ.الكُف ژ                  ﯁    ژ  -ٕ

 



 ٜٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( ُمْج ِِمنَ َ َءِلَك قَبِْزي اْلَاْوـَ الْ  ) اضبط مواضع / ٕٕٗ٘س اؿ رقذ 
يف السػػور  مػػ نف(  َ ػػَءِلَك قَبْػػزِي اْلَاػػْوـَ اْلُمْجػػ ِِمنَ  وردت ) / ٕٕٗ٘اعبػػواب رقػػذ     
 -(:ال ااؼ – ونس )
﮾   ﮿  ﯀  ﯁ژ  -ٔ                   ﮻  ﮼  ﮽        

ڭ              ڭ                 

 . ٠٩ - ٠١يِنس/  ژڭ  ڭ   ۇ            ۇ  ۆ   

ھ    ہ      ہ   ہ  ھ  ہڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀژ  -ٕ

﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹     ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ

﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                        

   ٱ.٢١ – ٢٩األخقاف/  ژ                      

 الضبط /
وبكػػػػػ وا يف ال اػػػػػاؼ  (            ڭ) بكػػػػػ وا يف سػػػػػورة  ػػػػػونس

(  لػػػى ھ  مػػػجل )  الػػػواو( قبػػػل    مػػػجل ) ال ػػػاء(:    ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ)
اؼ اػػال  قػاؼ( مػع ھ  مػجل  لمػػة )  الاػاؼ، وأ ًضػػا نػ بط قا ػ ة الرتتيػح اؽبجػائي

 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى 
 َ ْيػ َ  لَِببظُػ َ  ) ( َ  تَػْكَملُػوفَ َ ْيػ فَػَيبظُػ َ  ) اضػبط مواضػع / ٖٕٗ٘س اؿ رقػذ 

 ؟.( تَػْكَمُلوفَ 
 -اؼبواضع وي: / ٖٕٗ٘اعبواب رقذ     
ې  ېژ  -ٔ ۅ  ۉ  ۉ   ائ    ېۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ى    ې  ى  

ەئ وئ  وئ    ائ   ۇئ   ۇئەئ 

 .األعراف ژۆئ    ۆئ

ٱ.يِنس ژۆ     ۇ            ۇ   ڭ         ڭ   ڭ  ڭ  ژ  -ٕ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜ٘ 

 الضبط /
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ  لػى  ؼال ػ ا فػاء( ون بطةػا مػع     ۇئ يف ال  اؼ ) ابلفاء -ٔ

، وبضػبط وػءا اؼبوضػع ُ ضػبط مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مػجل اسػذ السػورة
 (.   ڭالخ  الءي يف سورة  ونس ) 

 ( مباسبة للسياؽ.   ڭ( فأت  مكةا )    )  بصيكة اؼبتاللذ موضع  ونس -ٕ
 / ٔ مالحظة

 – ٜٕٔمػػجل الاػػ آف ) ال ػػػ اؼ  اؼبوضػػكنء جل ( وردت فاػػط يف وػػ  ۇ            ۇ  )
 (. ٗٔ ونس 

 / ٕمالحظة 
َب ِةَ تِهِ )  (ٚٔ) : اآل ةيف سورة  ونس تَػَ ى َ َلى اَّلّلِ َ ِءاًب َأْو َ ءَّ ُه إِنَّ  َفَمجْل أَْوَلُذ فبَّجِل افػْ

ال تلتػػػبس  ليػػػك ( و ػػػت  إِنَّػػػُه اَل  ُػْفلِػػػُا اْلُمْج ُِمػػػوفَ (، ُختمػػػ  )  اَل  ُػْفلِػػػُا اْلُمْج ُِمػػػوفَ 
ػا (: )ٖٔوأن  ت اجع تء   أنه ورد قبلةا يف اآل ة ) َوَلَاْ  أَْوَلاْلَبا اْلُاػُ وَف ِمػجل قَػػْبِلاُلْذ َلمَّ

، ( اْلُمْجػػ ِِمنَ وََلُمػػوْا َوَجػػاءتْػُةْذ ُرُسػػُلُةذ اِبْلبَػيِّبَػػاِت َوَمػػا َ ػػانُوْا لِيُػْ ِمبُػػوْا َ ػػَءِلَك قَبْػػزِي اْلَاػػْوـَ 
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى  اْلُمْج ِِمنَ ( مع )  فَ اْلُمْج ُِمو ن بط ) 

 ؟.( َو َػْكُبُ وَف ِمجل ُدوِف اَّللَِّ  )  ذ م ة وردت / ٕٗٗ٘س اؿ رقذ 
يف السػػػػور  أربػػػع مػػػػ ات(  َو َػْكبُػػػُ وَف ِمػػػػجل ُدوِف اَّللَِّ  وردت ) / ٕٗٗ٘اعبػػػواب رقػػػػذ     
 ػ   ػونس ولػه : ) نشػائيةابعبملػة اا نضػبطةاو  (الف قػاف -اغب   –البحل  – ونس )

 -:( كبل الف قاف
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ   -ٔ

﮻  ۓھ   ے  ے ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹     ﮺     ﮼ۓ  ﮲  

﯀  ﯁    .يِنس ژ﮽  ﮾  ﮿  

ٺ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  -ٕ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

 .انلدل ژٺ  ٺ  
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ۋ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆژ  -ٖ ۈ  ٴۇ  ۋ   ې  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۈ   ى        ې  

 .احلج ژائ  ى  

يئ  جب       حب  خب    ىئی  ی  جئ    حئ     مئ   ىئ  ىئ  ی  یژ  -ٗ

ٱ.امفرقان ژىب   مب  

 الضبط /
 (.٘ٙٔمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء الوؿ ونس والف قاف يف  موضكيمت ضبط  -ٔ
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ( وبكػػػػػػػػ وا يف اغبػػػػػػػػ  )   ٻ  پ  پ  پ  پبكػػػػػػػػ وا يف البحػػػػػػػػل )  -ٕ

 الرتتيػػح قا ػػ ة(  لػػى ۈ  ۈ   مػػجل )  اؼبػػيذقبػػل ( ٻ  پ  مػػجل )  اللػػ (:   ۋ
 (.ۈ  ۈ    -ٻ  پ  مجل  لمو ) المـ و  الل و اؼبيذ ، لبكا بك    وؼ اؽبجائي
 ؟.( دبَا اَل  َػْكَلذُ  )   د اؼبواضع الو وردت فيةا / ٕ٘ٗ٘س اؿ رقذ 

 -(:ل   ا – ونس يف السور ) م نف(  دبَا اَل  َػْكَلذُ  وردت ) / ٕ٘ٗ٘اعبواب رقذ     
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ   -ٔ

﮳    ۓھ   ے  ے ﮻  ﮷  ﮸  ﮴  ﮵  ﮶ۓ  ﮲     ﮼﮹     ﮺  

﯀  ﯁    .يِنس ژ﮽  ﮾  ﮿  

ۆئوئ  ۇئ    وئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېژ  -ٕ   ۇئ  

  ىئی  جئ  حئ   مئ      ىئ  ی  ی  ی  ىئېئ   ېئ     ېئ  ىئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ

ٱ.الرعد ژيب  جت  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  

 الضبط /
( مػػع   ﮸مػػجل  لمػة )  السػن( نػػ بط   ﮷  ﮸)  بكػ وا يف سػػورة  ػونس -ٔ

(   ۈئ  مػجل  لمػة )  ال اء( ن بط   ۈئ  ۈئ، وبك وا يف ال    ) س ون سن
قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع  ػ ؼ مػجل اسػذ  لى      ال راءمع 

 .السورة
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 فتببه. السماوات د مكةا  لمة فاط يف سورة ال    ومل   الرضجاءت  لمة  -ٕ
 ؟.( يف السََّماَواِت َواَل يف اَلْرضِ  ) اضبط مواضع / ٕٙٗ٘س اؿ رقذ 

ػػػػػَماَواِت َواَل يف اَلْرضِ  وردت ) / ٕٙٗ٘اعبػػػػػواب رقػػػػػذ      يف  أربػػػػػع مػػػػػ ات(  يف السَّ
 -(: فال  - موضكافسبأ  –السور )  ونس 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ   -ٔ

﮳  ۓے  ے  ھ  ﮻﮼﮴  ﮵  ﮶    ۓ  ﮲     ﮷  ﮸  ﮹     ﮺  

﯀  ﯁    .يِنس ژ﮽  ﮾  ﮿  

چ     چ  چ  چژ  -ٕ ڌ   ڇڃ  ڃ   ڇ  ڍ  ڍ   ڎ    ڌڇ  ڇ   ڎ   

گ      ک  ک   گ  گ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈ    ژڈ  

 .شبأ ژڱ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  

ۆئ  ۈئ   ۈئژ  -ٖ ۆئ   ی  ىئ  ىئېئ  ېئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ     ىئ  ی  

مئ  ىئ   ی   ی  .شبأ ژيب   جب  حب  خب  مب  ىب     يئ جئ  حئ  

ی  ی  ی    جئ  حئ     مئژ  -ٗ مب  ىب   يب           ی     جتىئ  يئ   جب   حب  خب  

مح     جخ             حخ    مث  ىث  يث   حج  مججححت  خت  مت  ىت        يت  جث   

ٱ.فاطر ژجس   مخ  

 الضبط /
 (  ۓ  ﮲  ﮳( لػػػ ى ) مث  ىث  يث   حج  مجيف  ػػػونس تػػػء   موضػػػع )  -ٔ

 آف ومل   د يف أي موضع أخ .يف الا   الو ي لنه 
يف  الوؿ(: اؼبوضػػػع   ىئ  ىئ)  اؼبوضػػػكنيف سػػػبأ وورد قبلةػػػا يف  مػػػ نفوردت  -ٕ

ېئ  لػػػػػ ى )  ال ػػػػػاٍل(، واؼبوضػػػػػع  ووػػػػػءا لػػػػػجل  لتػػػػػبس  ليػػػػػكب ا ػػػػػة السػػػػػورة ) 

 (.  ىئ  ىئېئ  
جئ  حئ  مئ  )  ال ػػػػاٍل( وبكػػػػ وا يف    ک  ک   گ  گسػػػػبأ )  أوؿبكػػػ وا يف  -ٖ
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 قا ػػ ة(  لػػى جئ  حئ  مػػجل )  اؼبػػيذ( قبػػل    ک  ک مػػجل )  الػػمـ(:   ىئ  يئ
جئ    -ک  ک   مػػجل الاللمتػػن )  الػواو، لبًكػا بكػػ   ػػ ؼ اؽبجػػائي الرتتيػح

 (.حئ  
 أما موضع سورة فال  فورد يف أخ  السورة فلجل  لتبس  ليك. -ٗ

 ؟.( َوَلْواَل َ ِلَمٌة َسبَػَاْ  ِمجل رَّبِّكَ  ) أ جل وردت / ٕٚٗ٘س اؿ رقذ 
يف  طبػػس مػػ ات(  َولَػػْواَل َ ِلَمػػٌة َسػػبَػَاْ  ِمػػجل رَّبِّػػكَ  وردت ) / ٕٚٗ٘اعبػػواب رقػػذ     

 -(: الشورى -فصل   –له  –وود  –السور )  ونس 
                 ژ   -ٔ          

 .يِنس ژ    ڭ      ڭ         

  ڄڃ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦژ  -ٕ

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

ِد ژڎ  ڈ   َ. 

 .طٍ ژڌ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ  چ          ڇ  ڇ    ڇژ  -ٖ

ىئ  ىئ  ی    ی  ییژ  -ٗ    جب  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ىئ  

  مجىث  يث  حج  مت  ىت  يت   جثمثخت   مب  ىب   يب  جت  حت  حبخب

 .فصنت ژجح  مح  جخ  حخ  مخ   

﮲    ےۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ  -٘     ﮴  ﮳ ے  ۓ          ۓ 

﮶ ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﮸﮹  ﮷  ﮵   ﯀  ﯁      ﮺  

ٱ.الشِرى ژ     

 الضبط /
ڇ  ڍ   بكػػ وا يف  ػػل اؼبواضػػع  ػػ ا سػػورة لػػه أتػػ  )  (     وردت )  -ٔ

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة( ونضبطه  لى   ڍ  ڌ
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  ) سػورة الشػورى ( قبػل )  اؼبوضع الخػةيف  (  ﮵  ﮶    ﮴ أت  ز دة ) -ٕ

 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى  نضبطةا( و    
چ  ڇ        ڇ  ڇ  ڇ  تطاباػػػ  سبامػػػاً آ ػػػو وػػػود وفصػػػل : بكػػػ وا يف وػػػود )  -ٖ

مت  ىت  د، وبك وا يف فصػل  )و وواو ( مع چ  مجل )الواو ( ن بط  ڍ

 لػػػػى ل  صػػػػفصػػػػاد ( مػػػػع يت   مػػػػجل  لمػػػػة ) الصػػػػاد ( نػػػػ بط   يت   جثمث
 .  ؼ مجل اسذ السورة قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع

 (  ما يف سوريت وود وفصل .  ىب   يب  جت  حتورد يف الشورى )  -ٗ
 مالحظة /
ػػبَػُةذْ  مػػجل سػػورة الشػػورى ) اثف موضػػعٍ ورد يف  ( يف اآل ػػة  َولَػػْواَل َ ِلَمػػُة اْلَفْصػػِل َلُاِضػػَي بَػيػْ

﮵  ﮶ ﮷   ﮸ژ  (:ٕٔ) ﮺    ﮻    ﮹ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  

 قا ػػػػػػػػ ة لػػػػػػػػى  نضػػػػػػػػبطةا، و ژ      ﯀  ﯁       ﮼  ﮽  ﮾﮿
 فلذ   د ظةوا يف الا آف الال َل. الو ي ة ابآل ة الكبا ة

 ِمبَّػا اِاْنَسػافَ  َأَذقْػَبا ) ( َرضْبَةً  البَّاسَ  َأَذقْػَبا ) اضبط مواضع / ٕٛٗ٘س اؿ رقذ 
بَّ  َرضْبَةً  َأَذقْػَبانُ  ( ) بَػْكَ  َض َّاءَ  نَػْكَماءَ  َأَذقْػَبانُ  ) ( َرضْبَةً   ؟.( بَػْكِ  َض َّاءِمجل  امِّ
 -فيما  لي أستك ض صبيع اؼبواضع وحبسح ت تيح الس اؿ: / ٕٛٗ٘اعبواب رقذ     
ٺ    ٺپ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -ٔ

 .يِنس ژٹ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿٺ  ٺ  ٿ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      چ  چچ  چ  ڃ   ڃ  ڃژ  -ٕ

 .الروم ژڎ  ڌ  ڎ  

ۀ  ہ    ڻ  ڻ  ۀ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱژ  -ٖ

ِد ژہ  ہ   َ. 
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      ۀۀ    ڻں    ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ  -ٗ

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ

﮴ ﮵                  ﮳    .الشِرى ژ﮶  ﮲  

﮲﮳  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہژ  -٘ ﮴     ۓ  ۓ  

ِد ژۇ   ڭ  ۇ   َ. 

ڳ  ڳ    گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  -ٙ

ڻ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻ

ٱ.فصنت ژھ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

 الضبط /
  ٻ(: بكػ وا يف  ػونس )    ٻ  ٻ  ٻ  ٱوالػ ـو )   ػونس تطابا  آ و -ٔ

چ  س، وبك وا يف ال ـو )ن و  نوف( مع   ٻمجل )  البوف( ن بط   پ  پ

 لػػػى ـ  و الػػ مػػػجل الػػواوو  اء  الػػ( مػػػع  چمػػجل  لمػػة )  الػػػواوو  الػػ اء( نػػ بط  چ
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

: (   ہ  ہ  ہ  ہ( والشػػػػػورى أ ًضػػػػػا تطاباتػػػػػا )  اؼبوضػػػػػع الوؿوػػػػػود )  -ٕ
 ال ػػػاء(: ھ  ھ( وبكػػ وا يف الشػػػورى )   ڻ  ڻ  ۀبكػػ وا يف وػػػود ) 

نتبػػه إىل ، واقا ػػ ة الرتتيػػح اؽبجػػائي(  لػػى ھ   مػػجل ) الفػػاء( قبػػل ڻ   مػػجل )
(: ونضػبطةا أنػه يف وػود       ۀ( وقبلةا يف الشػورى )    ڱأنه قبلةا يف وود ) 

 ( بك وا فب بطةا مكةا  لى قا  ة اؼبوافاة واجملاورة.   ڱتال ر ذ   ) 

(   ہ( فتػػػػأِت  لمػػػػة )   ہ( أمػػػػا مػػػػع )   ہ( ال  ت مكةػػػػا )   ٻمػػػػع )  -ٖ
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(   ہ مل  ػ د ذ ػػ  )  ًة قبػػل ال ضبػة فاجكلةػا  ممػػة لػك، وإذابكػ وا مباشػ
( متػػػأخ ة أي:   ہ( فتالػػػوف )   ہ لمػػػة )   الػػػءوؽ( وجػػػاء مػػػع   ٻأو ) 

( يف   ک  کک    ک  ڑ  ڑ  ژ(  مػػػػػػػػػا يف )   ہبكػػػػػػػػػ   لمػػػػػػػػػة ) 
 سورة فصل . 

(  وػػود اؼبوضػػع ال ػػاٍليف السػػور )  مػػ تن( الػػو وردت   ڑباػػي لػػ  با مواضػػع )  -ٗ
: (  ہصػػػل  ) ( ويف ف  ھويف سػػػورة فصػػػل ، لالػػػجل يف وػػػود بكػػػ وا ) 

قا ػػػ ة ربػػػط  ػػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػػع  لػػػى  ىر الشػػػو  راء( مػػػع   ہمػػػجل )  الػػػ اء
( وردت يف سػػورة   ھ، وبػءا تالػػوف  ) اؼبتشػابه مػػع  ػػ ؼ مػجل اسػػذ السػػورة

يف واتن اآل تن لنه ورد قبلةا ة ة يف  ابلضمة(   ڑوود، وردت  لمة ) 
 ( مشػػػػػػةة  ڑ( فلمػػػػػػا أتػػػػػػ  بكػػػػػػ وا وردت )   ہاؼبوضػػػػػػكن  لمػػػػػػة ) 

 قبلةا. لإلنساف

الػ ـو  –وػود  أوؿيف السػور )  ػونس    أربع مػ ات(   ٻ: تال رت  لمة ) إذف -٘

، فصػػػػػػػػػل  ( –وػػػػػػػػود  اثٍليف )  مػػػػػػػػ تن(   ڑالشػػػػػػػػورى (، ووردت )  –
 (.ٕ٘وموضع فصل  وو ب ا ة اعبزء )

 –فاػػػػػػط يف الاػػػػػػ آف يف السػػػػػػور )  ػػػػػػونس  مػػػػػػ تنتالػػػػػػ رت ( ے     ھ  ھ ) -ٙ
( ووػػػػػءن گ     ک  ک  ک(: ) ک ولالػػػػػجل يف فصػػػػػل  بػػػػػز دة ) فصػػػػػل  (
( يف سػورة وػود   ے، وبكػ  ) قا  ة الز دة للموضع اؼبتػأخ  لى  نضبطةا

﮳) ود، وبكػػػ وا يف وػػػاء وػػػ( مػػػع ۓ  مػػػجل )  اؽبػػػاء( نػػػ بط   ۓ  ۓ ﮲ 
قا ػػ ة ربػػط   لفصػػالـ ( مػػع   گمػػجل  لمػػة )  الػػمـ( نػػ بط   گ  گفصػػل  ) 

 .  ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة



 ٕٓٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة
   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يونس
   چ  چچ  چ  ڃ   ڃ  ڃ الروم

   ڻ  ڻ  ۀ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ أول موضع ىود
   ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ      ۀ   الشورى

     ے ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ اثن موضع ىود
   ےگ     ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ فصلت

لنه ورد قبلةا ة ة يف  (  ڑ) وردت  وود وفصل  ٍلاث(   ا   ٻالصل أف ت د ) 

 قبلةا. لإلنساف(  بك وا وردت مشةة   ڑ( فلما أت  )   ہاؼبوضكن  لمة ) 

( والسبح أنه وردت    ھوود وردت )  اثٍل(   ا   ہ ل اؼبواضع ورد مكةا  لمة ) 

 لسياؽ اآل ة. ( مباسبة ج ا  ھ( قبلةا ة ة فلذ ُتال ر فانتبه، فأت  )   ہ لمة ) 

، و   ٻوردت ) م تن   .وود والشورى أوؿ( يف   ہوردت )  م تن( يف  ونس وال ـو

( يف   ہومع  لمة )  (  ہ(، أت  فاط مع )  ڻ( ال  ت مكةا )   ٻ) مع 
 .(  ہ( وال )   ٻفصل  والو مل   د مكةا ال ) 

دة ( ولالجل يف فصل  بز ے     ھ  ھ(   د مكةا )   ڑمع مواضع ) 
 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى  نضبطةا( ووءن ک)

 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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َنا ( و ) َمسَّ وفيما يلي جدول لورود )   -(: َأَذقـْ
َنا ( و ) َمسَّ )   ( َأَذقـْ

 الزمر الروم ىود + الشورى يونس
 ( اإِلنَسانَ  َمسَّ  )

َنا)  ادلوضع األول  ( اإِلنَسانَ  َأَذقـْ

 ( النَّاسَ  َمسَّ ) 
 ( اإِلنَسانَ  َمسَّ  ) ادلوضع األول

َنا)   ( النَّاسَ  َأَذقـْ
 ادلوضع الثاين

َنا)   ( النَّاسَ  َأَذقـْ
 ادلوضع الثاين

 اخلالصة /
 -:الناسمواضع 

  ونس ﴾....  ِ كْ بػَ  جلْ مِ  ةً ضبَْ رَ  البَّاسَ  أََذقْػَباا ذَ إِ وَ  ﴿
 ال ـو ﴾  ٌ ضُ  البَّاسَ  َمسَّ ا ذَ إِ وَ  ﴿
 ال ـو ..﴾ةً ضبَْ رَ  البَّاسَ  أََذقْػَباا ذَ إِ وَ  ﴿

 .( اإِلنَسانَ  ) ورد فيهاوبقية ادلواضع 
( يف  َمػػػػسَّ (: تالػػػوف )  َأَذقْػبَػػػا ( و ) َمػػػسَّ ويف السػػػور الػػػو ورد فيةػػػا الصػػػيكتن ) 

 .ال اٍل( يف اؼبوضع  َأَذقْػَبا اؼبوضع الوؿ وتالوف )
 ؟.( َ اْلتُػُبوفَ  )  لمة  أ جل وردت / ٜٕٗ٘س اؿ رقذ 

  ػونس – البا ةيف السور )  طبس م ات(  َ اْلتُػُبوفَ  وردت ) / ٜٕٗ٘اعبواب رقذ     
 " بػػ الالػذ َ اْلتُػُبوفَ  " : )ابعبملة االنشائية ونضبطةا(   الالذ – الطور   - الزخ ؼ –

 .الزخ ؼ( أي سورة  مزخ فة (، ومكأ ) با ة مزخ فة لػػ  ونس  لى الطور
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹٹ  ٹ  ژ   -ٔ



 ٗٓٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڃ  چ       چ  چ  چ    ڃ  ڃ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 .ابلقرة ژڇ  ڇ  ڇ   

ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀژ  -ٕ

 .يِنس ژٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ٿٿ    ٿٺ  ٿ

 .الزخرف ژژ    ڈڈ    ڎڎ        ڌڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڇ  ژ  -ٖ

ڱ     ڱژ  -ٗ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ     ڻڻ    ڻ   ڱ  ں  ں  ڻڱ    گ  

 .٩٢ – ٩١امطِر/  ژھ   ھ    ہ  ہ         ہ  ۀ  ۀہ

   ڇڇ     چ  ڃ  چ  چ    چڃ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃژ   -٘

ڇ  ٩٨ – ٩١امقنه/  ژژ  ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ       ڇ     

ٱالضبط / 

الطور والالذ: بكػ وا  موضكي، وتطابق (  ٿوالزخ ؼ وردت )   ونسقبلةا يف 
( قبػػل   ڻمػػجل ) اؽبمػزة(:   ڇ     ڇ   ڇوا يف الالػػذ ) وبكػػ  (  ۀ  ۀ  ڻيف الطػور )

 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى    ڇمجل )  الفاء
 ؟.( ِبَا َف ُِ واْ  - َوَف ُِ واْ  ) أ جل وردت / ٕٓ٘٘س اؿ رقذ 

 -فاط: م ة وا  ة ل صيكة وردت  / ٕٓ٘٘اعبواب رقذ     
ڦژ   -ٔ ڤ  ڤ  ڦ     چڃ  ڃ  ڃ   ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ   ڦڤ  ڤ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ  چ  ڇ  چ ڈ      ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  

گ  گ     گ  گ    .يِنس ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ڇ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ  -ٕ

ٱ.الروم ژڎ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 الضبط /
 قا ػػػ ة الػػػز دة للسػػػورة لػػػى  نضػػػبطةاو  (  چ)  الػػػواوبػػػز دة  يف سػػػورة  ػػػونس -ٔ

 (. سورة  ونس ألوؿ مجل سورة ال ـو)  اللوؿ
(:   ڇ  ڇ  ڇ( وبكػػ وا يف الػػ ـو )     چ  چ  ڇبكػ وا يف  ػػونس )  -ٕ

 الرتتيػػح قا ػػ ة(  لػػى ڇ  مػػجل  لمػػة )  الػػواو( قبػػل چ  مػػجل  لمػػة )  اعبػػيذ
 .اؽبجائي
 ؟.( اْلَمْوجُ  )  لمة  وردت  ذ م ة / ٕٔ٘٘س اؿ رقذ 

 -(: وود –يف السور )  ونس  م نف ( اْلَمْوجُ  وردت ) / ٕٔ٘٘اعبواب رقذ     
ڦژ   -ٔ ڤ  ڤ  ڦ   چ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڇ   چ  چ  ڇ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇچ   ڈ      ڈڇ  ڍ       ڍ  

گ  گ     گ  گ    .يِنس ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

﮵ژ  -ٕ ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴   ﮿    ﮶ے   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

ِد ژ                  ﯁﯀ ٱ.َ

 ؟.( ِمجل ُ لِّ َماَلافٍ  ) أ جل وردت / ٕٕ٘٘س اؿ رقذ 
يف السػور )  ػػونس   ػمث مػػ ات(  ِمػػجل ُ ػلِّ َماَلػػافٍ  وردت ) / ٕٕ٘٘اعبػواب رقػذ     
" جاء البحل لػ  ِمجل ُ لِّ َماَلافٍ  ": ) اانشائية ابعبملة نضبطةاو  ( البحل -إب اويذ  –

 -:(  ونس وإب اويذ
ڦ ژ  -ٔ ڤ  ڤ  ڦ   چ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڇ   چ  چ  ڇ     ڈ      ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇ  ڍ       ڍ  ڇچ  

گ  گ     گ  گ    .يِنس ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ٴۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۇۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ژ  -ٕ   ۋۈ  ۈ  

 .إبراَيه ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  



 ٙٓٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ڤ  ڤ       ڦ   ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ  -ٖ

ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  

ٱ.انلدل ژڃ  چ  

 الضبط /
 ( يف البحل    ڤ  ڤ( يف إب اويذ و )   ۇو )  يف سورة  ونس (  ڇ) 

 ؟.( َووَبُّواْ أَنػَُّةذْ  )   د اؼبواضع الو وردت فيةا / ٖٕ٘٘س اؿ رقذ 
 –يف السػػػور )  ػػػونس  أربػػػع مػػػ ات(  ُةػػػذْ َووَبُّػػػوْا أَنػَّ وردت )  / ٖٕ٘٘اعبػػػواب رقػػػذ     

" بكػػ   َووَبُّػػوْا أَنػَُّةػػذْ  ": ) ابعبملػػة اانشػػائية نضػػبطةاو  اغبشػػ  ( -الاصػػص  – وسػػ  
 -:(قصة  ونس و وس  ال وبش وا 

ڦژ   -ٔ ڤ  ڤ  ڦ   چ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ   چ  چ  ڇ     ڈ      ڈڎ  ڎڌ  ڌ  چ  

گ  گ     گ  گ    .يِنس ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ۇ  ۇ  ۆ  ژ  -ٕ ې    ۉۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۆ  ۈ  ڭ   

ى  ى       ائ   ِشف ژې  ې  ې    .ي

ڱ  ڳ     گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ  -ٖ ڱ     ڱ  ڱ  

 .امقصص ژں  ں  

ڻ    ڻ  ڻژ  -ٗ ہ    ڻڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں   ۀ  ۀ  

﮲   ﮳   ہ  ھ   ہہ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

﮸  ﮹  ﮴﮵ ﮿        ﮺﮶   ﮷   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

   ﯁   ٱ.احلرش ژ  ﯀  

 / مالحظة
 .ب ا ة السورةمجل السورة، ويف اغبش   أخ  صفحةيف  وس  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ؟.( ُأِ يطَ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٗ٘٘س اؿ رقذ 
 -(: الالة  – يف السور )  ونس م نف(  أُِ يطَ  وردت ) / ٕٗ٘٘اعبواب رقذ     
ڦژ   -ٔ ڤ  ڤ  ڦ   چ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڌ  ڌ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ   چ  چ  ڇ     ڈ      ڈڎ  ڎچ  

گ  گ     گ  گ    .يِنس ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    ڭژ  -ٕ

ٱ.الكُف ژې  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  

 / الضبط
 .اؼبتأخ  قا  ة الز دة للموضع لى  نضبطةا( و   ڭيف الالة  بز دة الواو ) 

 ؟.(  َػبػُْكوَف يف اَلْرِض ِبَكْةِ اغبَْقِّ  ) أ جل وردت / ٕ٘٘٘س اؿ رقذ 
كُػػػوَف يف اَلْرِض ِبكَػػػْةِ اغْبَػػػقِّ  وردت ) / ٕ٘٘٘اعبػػػواب رقػػػذ      يف السػػػور  مػػػ نف(   َػبػْ
 -(:الشورى – ونس )
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  -ٔ

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ            ھہ  ہ       ہ  ہۀ  ۀ

 .يِنس ژ﮲   ۓ  

ۈئ    وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئۆئ  وئى  ى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  ژ  -ٕ

ٱ.الشِرى ژېئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

 الضبط /
 .اؼبتأخ  للموضع الز دة قا  ة لى نضبطةا و  (  وئ)  ابلواويف سورة الشورى 

 الحظة /م
 ٖٕ ػونس  –ٙٗٔيف السػور ) ال ػ اؼ  سػبع مػ ات(  يف اَلْرِض ِبَكْةِ اغبَْقِّ وردت ) 



 ٛٓٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( وال  ٕٓال ااؼ  – ٕٗالشورى  – ٘ٔفصل   – ٘ٚظاف   – ٜٖالاصص  –
 دا ي غبص وا.
بَػػا - َمػػْ ِجُكاُلذْ  مُثَّ ِإلَيبَػا ) اضػػبط مواضػػع / ٕٙ٘٘سػ اؿ رقػػذ   ( َمػػْ ِجُكُةذْ  مُثَّ ِإلَيػْ

َبا َمْ ِجُكُةذْ )   ؟.يف سورة  ونس(  َفِإلَيػْ
 -اؼبواضع وي: / ٕٙ٘٘اعبواب رقذ     
  ڻڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںژ  -ٔ

ے  ۓ            ے  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ       ہ  ۀہۀ  

 .يِنس ژ﮲   ۓ  

حئ     ۈ  ۆ  ۆڭ  ۇ  ۇ  ژ  -ٕ ۈ     ٴۇ    ۋ  جئ  

ٱ.يِنس ژيئ   مئ   ىئ  

 الضبط /
( ضػػػػػػمة اؼبهالػػػػػػح وبكػػػػػػ وا  ۀ  -ڻ) أتػػػػػػى قبلةػػػػػػا  الوؿ اؼبوضػػػػػػع يف

، واجملاورة اؼبوافاة قا  ة(  لى   ھ)   اؼمع   الالافات( فب بط وءن  ے)
 الرتتيػػػػح قا ػػػػ ة لػػػػى  نضػػػػبطةما، وا ًضػػػػا ابؽبػػػػاء(   ۈ)  ال ػػػػاٍلفيالػػػػوف اؼبوضػػػػع 

 (.  ۈمجل )  اؽباء( قبل   ھمجل )  الالاؼ: اؽبجائي
بَػػػػا َمػػػػأمػػػػا )  ڌ   ڌ        ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ (:ٙٗ( فػػػػوردت يف اآل ػػػػة ) ْ ِجُكُةذْ َفِإلَيػْ

( ڇ  ڇ  ، ال ػػػػػػػػظ ب ا ػػػػػػػػة اآل ػػػػػػػػة ) ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڎ  ڎ
(   ڍ(: وجػاء قبلةػا )   ڎ  ڎ م ػل وبػا أتػ  )  ابلفػاءفالءي ْيت بك وا  ادًة 

 .واجملاورة اؼبوافاة قا  ة لى  (  ڎن بطةا مع ) 
 مالحظة /
بَػػاِإلَ وردت )     ںڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ںژ (:ٖٕ( يف سػػورة لامػػاف اآل ػػة ) َمػػْ ِجُكُةذْ  يػْ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٓ 

بَػػػػػػػػػا، و ليػػػػػػػػػه تالػػػػػػػػػوف )ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ۀڻ  ڻ  ۀ  ڻ  ڻ  ِإلَيػْ
 لاماف (. – أوالوا ابلفاء موضكنيف السور )  ونس   مث م ات( وردت َمْ ِجُكُةذْ 

نْػَيا َ َمػاء أَنَزْلبَػػاُن  َم َػلَ  -  َم َػلُ  ) اضػبط مواضػع / ٕٚ٘٘سػ اؿ رقػذ  اغْبَيَػاِة الػ ُّ
 (؟. ِمجَل السََّماء َفاْختَػَلَط ِبِه نَػَباُت اَلْرضِ 

 -الالة  (: –يف السور )  ونس  م تنوردت  / ٕٚ٘٘اعبواب رقذ     
ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ﮴﮳  ژ  -ٔ ۅ  ۅ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ۉ  ۉ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ       ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 .يِنس ژىئ            ی  ی  ی  ی  جئ    ىئىئ

   مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حئی  جئ  ژ  -ٕ

ٱ.الكُف ژجث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح     حت  خت  مت  ىتيت

 الضبط /
( ۅ   مػػػجل  لمػػػة ) اليػػػاء( نػػػ بط   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ )  بكػػػ وا يف سػػػورة  ػػػونس

، وبك وا يف نسو  مجل  السنو  البوفو الياء ( مع   ۉ مجل  لمة ) السنو البوف ون بط 
 مػجل  لمػو اؽبػاءو  (حت   مػجل  لمػة )الفػاء نػ بط  ( حت  خت  مت  ىت  الالة  ) 

قا ػػػ ة ربػػػط  ػػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػػػع  لػػػػى  ةػػػ مػػػجل الال اؽبػػػاءو الفػػػاء ( مػػػع  خت  مت)
 .اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 ؟.( َ ِصيً ا ) أ جل وردت / ٕٛ٘٘س اؿ رقذ 
 -(:النبياء – ونس يف السور ) م نف(  َ ِصيً ا وردت ) / ٕٛ٘٘ذ اعبواب رق    
﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ژ  -ٔ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ى  ى  ائ  ائ  



 ٓٔٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ېئ      ۈئ  ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    وئ    وئەئ  ەئ  

 .يِنس ژجئ  ىئ            ی  ی  ی  ی    ىئېئ  ېئ    ىئ

ٱ.األًبياء ژچ  چ    چ  چڃ    ڃڄ  ڃ  ڃ    ژ  -ٕ

 الضبط /
(   وئ    وئ( وانظػػػػػ  اىل الاللمػػػػػات قبلةػػػػػا )   ۈئ)  يف سػػػػػورة  ػػػػػونس قبلةػػػػػا

( الػو  ڃ( انسػب   لمػة )  چمباسبة لبكضةا البكم، وقبلةا يف النبيػاء ) 
 أت  قبلةا يف نفس اآل ة.

ػُل اآلَ ِت ِلَاػْوـٍ  ) اضبط مواضع / ٜٕ٘٘س اؿ رقذ   –  َػْكَلُمػوفَ  َ َءِلَك نُػَفصِّ
 (؟.  َػْكِاُلوفَ  – تَػَفالَُّ وفَ  ػَ 

 -اؼبواضع وي: / ٜٕ٘٘اعبواب رقذ     
ڦ  ڦ  ڦ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ  -ٔ

چ    چ  چ    چ       ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 .األعراف ژڇ    ڇ

ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  -ٕ ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ەئ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ى  ى  ائ  ائ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ        ەئ  وئ

 .يِنس ژجئ    یىئ            ی  ی  ی    ىئىئ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎژ  -ٖ

ڳ           ڳ ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  

ٱ.الروم ژں     ں  ڱ  ڱ

 الضبط /
 -:قا  ة التامل للمكأ لى  ال مثاػبواتيذ  نضبط



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔٔ 

َمػػػجل الػػػءي  ػػػـ   لػػػيالذ اللبػػػاس اغبسػػػجل (:   أ ةػػػا البػػػاس   ڇيف ال ػػػ اؼ )  -ٔ
الػػػءي جكلػػػه   تكػػػاىل ز بػػػة لالػػػذ؟ وَمػػػجل الػػػءي  ػػػ َّـ  لػػػيالذ التمتػػػع ابغبػػػمؿ 

چ     وػل أنػتذ تكلمػوف أـ  ؟؟ فُهتمػ  اآل ػة )  الطيح مػجل رزؽ   تكػاىل؟

قا ػػ ة  لػػى   اؼ ػػال ػػن ( مػػع   ڇمػػجل ) الكػػن وأ ًضػػا نػػ بط  (  ڇ
 .مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة ربط   ؼ

إمبػػا م ػػل اغبيػػاة الػػ نيا ومػػا تتفػػاخ وف بػػه (:   یيف  ػػونس: د ػػوة للتفالػػ  )  -ٕ
فيةػا مػػجل ز بػػة وأمػواؿ,  م ػػل مطػػ  أنزلبػػان مػجل السػػماء إىل الرض, فببتػػ  بػػه 
أنػواع مػجل الببػات ـبػتلط بكضػػةا بػبكم فبػا  اتػات بػػه البػاس مػجل ال مػار, ومػػا 

اانت مػػػجل الببػػػات,  ػػػت إذا وةػػػ  ُ ْسػػػجُل وػػػءن الرض وباؤوػػػا,   لػػػه اغبيػػػو 
ووػػجل أوػػل وػػءن الرض أهنػػذ قػػادروف  لػػى  صػػادوا واالنتفػػاع بػػا, جاءوػػا 
أم ان وقضاؤان بمؾ ما  ليةا مجل الببات, والز بة إما لػيم وإمػا هنػارًا, فجكلبػا 
 وءن الببانت والشػجار ؿبصػودة ماطو ػة ال شػيء فيةػا,  ػأف مل تالػجل تلػك
الزروع والببانت قائمة قبل ذلك  لى وجه الرض, فالءلك ْيت الفباء  لى 

 ما تتباَووف به مجل دنيا ذ وزخارفةا فيفبيةا   و ةلالةا.
مجل أنفسػالذ: -أ ةا اؼبش  وف -ض ب   م م لالذ (:   ں  ڱيف ال ـو )  -ٖ

ول لالػذ مػجل  بيػ  ذ وإمػائالذ َمػجل  شػار الذ يف رزقالػذ, وتػ وف أنالػذ وإ وػذ 
تسػػػاووف فيػػػه, زبػػػافوهنذ  مػػػا زبػػػافوف ال ػػػ ار الشػػػ  اء يف مااظبػػػة أمػػػوالالذ؟ م

إنالػػذ لػػػجل ت ضػػوا بػػػءلك, فاليػػ  ت ضػػػوف بػػءلك يف جبػػػح   دف ذبكلػػوا لػػػه 
 لصػحاب الكاػوؿش  اًلا مجل خلاه؟ ودب ل وءا البياف نبنِّ الرباوػن واغبجػ  

 (.  ں  ڱفباسبةا اػبتاـ )  السليمة الء جل  بتفكوف با
 ة /مالحظ

ػػُ وفَ )   – ٖال  ػػ   – ٕٗيف الاػػ آف الالػػ َل )  ػػونس  سػػبع مػػ ات( وردت  ِلَاػػْوـٍ  َػتَػَفالَّ



 ٕٔٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( وال دا ػي غبصػ وا ولالػجل  ٖٔاعبا يػة  – ٕٗالزمػ   – ٕٔال ـو  – ٜٙ،ٔٔالبحل 
ِلَاػْوـٍ فال  يف سياؽ اآل ت وستج  أهنا د وة للتفال  والتأمل وجػاء ختامةػا مباسػبا ) 

 ؽ اآل ت.( لسيا  َػتَػَفالَُّ وفَ 

 ؟.( ِإىَل  اَواَّلّلُ َ ْ ُ و  )  ذ م ة وردت / ٕٓٙ٘س اؿ رقذ 
 -يف السػػػػػػور )الباػػػػػػ ة  مػػػػػػ نف(  َواَّلّلُ  َػػػػػػْ ُ و ِإىَل  وردت ) / ٕٓٙ٘اعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     

 -(: ونس
چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ   -ٔ ڃ  ڃ  چ   چ  چ  

ژ      ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇڇ ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  

ک  ک     ک  ڑڑ ڳڳ  گ  گ  گ  گک       ڳ  ڳ  

 .ابلقرة ژں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ٱ.يِنس ژحت   حب  خب   مب  ىب        يب  جت      يئ  جب   حئ   مئ  ىئژ  -ٕ

 الضبط /
مػػػجل   اؼب بولػػػة التػػػاءو  الػػ اءنػػػ بط  ( ڳ  ڳ  ڳبكػػ وا يف سػػػورة الباػػػ ة )  -ٔ

 منبػا وردا بػبفس  مػجل الباػ ة )  اؼب بولػة التػاءو  ال اء( مع ڳ   لمة ) 
( جبمػػجل  لمػػة ) السػػن( نػػ بط    يئ  جبكػػ وا يف  ػػونس ) (، وبال سػػذ 
قا ػػ ة ربػط  ػػ ؼ مػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػع  ػػ ؼ مػػجل  لػػى  س ػونسػػن مػع 

 .اسذ السورة
( قبػػل ڳ   مػػجل ) اؽبمػػزة: قا ػػ ة الرتتيػػح اؽبجػػائي لػػى  اؼبوضػػكن نضػػبطأ ًضػػا  -ٕ

 (، و ءؿ ت تيح السور البا ة قبل  ونس.يئ   مجل  لمة ) ال اؿ
 ؟.( َجَزاء َسيَِّئةٍ  ) اضبط مواضع / ٕٔٙ٘س اؿ رقذ 

 -(:الشورى – ونس يف السور ) م نف(  َجزَاء َسيَِّئةٍ  وردت )/  ٕٔٙ٘اعبواب رقذ     



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٔ 

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹٹ   ژ   -ٔ

ڍ    ڇڇ  ڇ  ڇ   چڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄڄ

 .يِنس ژڌ  ڍ  ڌ  

﮳   ﮴    ےۓے    ھ  ھژ  -ٕ ﮶ ۓ  ﮲   ﮺    ﮷﮵  ﮹      ﮸  

ٱ.الشِرى ژ﮼  ﮻  

 الضبط /
 قا ػػػػػ ة الػػػػػز دة للموضػػػػػع لػػػػػى  نضػػػػػبطةا( و   ھ  ھ) ابلػػػػػواويف الشػػػػػورى  -ٔ

 .اؼبتأخ 
مبةا  الباء( ن بط   ٹوال ظ قبلةا وردت  لمة )  ابلباء(    ڤ يف  ونس )  -ٕ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى    ڤ )  ابءمع 
ٹ   ( بيبمػػا يف  ػػونس ) ے  ے  ھ  ھيف الشػػورى تتابكػػ   لمػػة ) -ٖ

(: الصيكة ألوؿ يف سورة  ونس ونضبطةا   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ
، وأ ًضػػػا انتبػػػه إىل أنػػػه يف اؼبوضػػػكن ورد قا ػػػ ة الػػػز دة للسػػػورة اللػػػوؿ لػػػى 
( يف   ڤ   -  ٹواف اختلفػػ  ابعبمػػع أو اؼبفػػ د دبكػػأ: )  مػػ تنالسػػيئة 

 (.ے    ھ  ونس، ويف الشورى ) 
 ؟.( ِذلَّةٌ  تَػْ َوُاُةذْ  - َوتَػْ َوُاُةذْ  ) أ جل وردت / ٕٕٙ٘س اؿ رقذ 

 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٕٙ٘اعبواب رقذ     
ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ    ڤڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ   -ٔ

ڍ    ڇڇ  ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄڄ

 .يِنس ژڌ  ڍ  ڌ  



 ٗٔٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .امقنه ژڀ     پ  پ        پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ٻٻ  ٻٱ  ٻ  ژ  -ٕ

ٱ.املعارج ژڇ     چ  چ   چ  چ              ڇ  ڃڃ  ڃڃ       ڄ ژ -ٖ

 الضبط /
قا ػػ ة  لػػى نس و  ػػ واوون بطةػػا مػػع  ابلػػواو(  ڤ  ڤ)  يف سػػورة  ػػونس -ٔ

، بيبمػػػا يف ربػػط  ػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػػذ السػػورة
الالػػػذ واؼبكػػػػارج  موضػػػكي، و (ٻ  ٻ)  واوالالػػػذ واؼبكػػػارج وردت بػػػػم 

 .جزء تبارؾ( ٜٕزء )وردا يف نفس اعب
(، أمػػػا بكػػػ وا يف ٱ  ٻ  تطػػػابق الػػػءي ورد قبلةػػػا يف الالػػػذ واؼبكػػػارج )  -ٕ

( پ مجل  لمة ) الواو( ن بط    پ  پ        پ  پ  ڀ   ڀ  ڀالالذ )
چ  چ   ( وبكػػػ وا يف اؼبكػػػارج )  أقصػػػ  بػػػه اؼبوضػػػع الوؿؿ ) و أواو مػػػع 

ونػ بط   اؼب  أل ( مع  چ مجل  لمة ) اؼب  أل ( ن بط   چ  چ              ڇ
أقصػػ  بػػه اؼبوضػػع ػي ) ػانػػمػػجل    ءو  اؼبػػ  ألػػ ( مػػع چ   مػػجل  لمػػة ) اليػػاء
 الاػاؼ، وأ ًضا للز دة يف الضػبط نػ بط الوؿ وال اٍل قا  ة(  لى  ال اٍل

 مػيذ( مػع  چمػجل  لمػة )  اؼبػيذونػ بط لػذ اال قػاؼ( مػع پمجل  لمة ) 
شػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ قا  ة ربط   ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتكارج  لى مالػ

 .السورة
 مالحظة /
ووػػو قبػػل اآل ػػة اؼبػػء ورة وبػػا يف السػػ اؿ مػػجل سػػورة  رابػػع موضػػع( يف  ِذلَّػػةٌ وردت ) 

پ  پ  پ  ڀ     پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱژ   ػػػونس فانتبػػػه   لبيػػػح:

 .٢١يِنس/  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀڀ    



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٔ٘ 

جَل اَّللِّ مَّا ؽَبُذ  ) اضبط مواضع / ٖٕٙ٘س اؿ رقذ  جَل اَّللَِّ  َما َلاُلذ - مِّ  ؟.( مِّ
ػجَل اَّللِّ  مَّػا ؽَبُػذ وردت ) / ٖٕٙ٘اعبػواب رقػذ      يف السػػور  مػ نف بصػيكة الكائػح ( مِّ
 -(:ال    – ونس )
  ڄ  ڦ     ڄ  ڦ  ڦ  ڦٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ  -ٔ

ڍ    ڇڇ  ڇ  ڇ   چڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄڄ

 .يِنس ژڌ  ڍ  ڌ  

  حخ  جح  مح  جخ  مج  حجمث  ىث  يث  جثيت  خت  مت  ىت   حتژ  -ٕ

ٱ.الرعد ژجس     مخ

 الضبط /
 للموضػػػع الػػػز دة قا ػػػ ة( ون بطةػػػا  لػػػى   جح  مح  جخ  مج )  الػػػواويف ال  ػػػ  بػػػز دة  -ٔ

 .اؼبتأخ 
مػجل  الكػن(:   مخ  حخ ( وبكػ وا يف ال  ػ  )  ڄ ڄ)  بك وا يف سورة  ػونس -ٕ

 ، وال ػػػظقا ػػ ة الرتتيػػػح اؽبجػػائي(  لػػػى   مخمػػجل )  الػػػواوقبػػل  (ڄ)
(   مخ)  ا  لمػػةبكػػ و تػى( أ  جح  مح  جخ  مج)  ابلػػواووانتبػه أف موضػػع ال  ػ  

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورةفاربطةما  لى  ابلواو
يف  الػػواو( بػػز دة   جح  مح  جخ  مج( فػػوردت )    حتانتبػػه إىل آ ػػة ال  ػػ  بػػ أت بػػػػ )  -ٖ

 نفس اآل ة.
ػػػجَل اَّللَِّ  َمػػػا َلاُلػػػذ أمػػػا ) يف سػػػورة ظػػػاف  اآل ػػػة  ا ػػػ ة فاػػػطمػػػ ة و فػػػوردت  بصػػػيكة اؼبهالػػػح ( مِّ

نضػػػػػبطةا ، و ژخب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت     مت     جبحب  يئ  مئ  ىئ  جئ  حئی  ی  ی    ژ (:ٖٖ)
(  مػػا يف سػػورة  ػػونس: و ليػػػه  جب  يئ، وورد بكػػ وا ) قا ػػ ة الكبا ػػة ابآل ػػة الو يػػػ ة لػػى 

 ظاف  (. –يف الا آف يف السور )  ونس  م تن( ق  وردت  جب  يئتالوف ) 



 ٙٔٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ػػَباُلذْ  أ ػػجل وردت ) / ٕٗٙ٘سػػ اؿ رقػػذ  بَػبَػػا َوبَػيػْ قُػػْل   ) ( َفاَلَفػػى اِبَّللِّ َشػػِةيً ا بَػيػْ
ػَباُلذْ  ػَباُلْذ َشػِةيً ا ( ) َ َفػى اِبَّللِّ َشػِةيً ا بَػْيػِ  َوبَػيػْ َ َفػػى ( )  قُػْل َ َفػى اِبَّللَِّ بَػْيػِ  َوبَػيػْ

َباُلذْ   ؟.( ِبِه َشِةيً ا بَػْيِ  َوبَػيػْ
 -ع اؼبواضع مث أضبطةا:سأذ   صبي / ٕٗٙ٘اعبواب رقذ     
ں  ںژ  -ٔ ۀ  ۀ     ڱ  ڱ   ڱ    .يِنس ژڻ  ڻ           ڻ  ڻ  

ڀ  پٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻژ  -ٕ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ     .الرعد ژڀ  ٺ  ٺ  

حب  خب  مب  ىب    ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئجبژ  -ٖ

 .اإلارساء ژجت   يب  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئژ  -ٗ

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۆئۆئ

 .امعٌكبِت ژی   ىئ  

چ  چ     ڃ   ڃ  ڃڃ  ڄڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڤڤ  ڤ   ڤژ  -٘

ٱ.األخقاف ژڎ  ڌ  ڌ   ڎ      ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ        ڇ  چچ

 الضبط /
يف صبيع اؼبواضع،  ػ ا موضػع الكبالبػوت  ( َشِةيً ا أف تتا ـ  لمة ) الصل يف الا آف -ٔ

  لػػػى نضػػبطهو  الو يػػػ ( ووػػو  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ) متــأخرةوردت 
ائ  ائ  مػجل )  الباءدف ن بط  نضبطه، وأ ًضا قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة

قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل  لػػى وت بػػالكبال ابء( مػػع 
بػػػن  الو يػػػ ة، ؼبػػػاذا ربطتػػػه بػػػءن الط  اػػػة؟ لف سػػػورة الكبالبػػػوت وػػػي اسػػػذ السػػػورة

الو فيةا   ؼ الباء فباسح أف (  ااؼال –ااس اء  –ال     –السور ) ونس 
 (. َشِةيً ا( وأ لذ بءا أنه ق  تا ـ  لى  لمة ) ائ  ائ  أربطه مع ) 
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اسػتئبافية ومػاض مبػ   لػى  الفػاءو  :ابلفاء الو ي ة( ووي  ڱ  قبلةا ) يف  ونس -ٕ
( البػػاء زائػػػ ة ولفػػظ اعبملػػة ؾبػػػ ور  اِبَّللَِّ  الفػػتا اؼباػػ ر  لػػى اللػػػ  للتكػػءر )

 ( فَػزَ ػَّْلبَػػا، وورد قبلةػػا ة ػػة  لمػػة ) فا ػػل واعبملػػة مسػػتأنفة لفظػػا م فػػوع ؿبػػم
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى   ڱ   ) فاءون بطةا مع  ابلفاء

 ( يف ال    وااس اء والكبالبوت.ی  جئ  وردت )  م ات  مث -ٖ
ڃ   ( لنػػه ورد قبلةػػا يف نفػػس اآل ػػة ) ڇ          ڇ)   اباضػػماريف ال اػػاؼ أتػػ   -ٗ

(   أ ًضػػا فباسػػح السػػياؽ، ولنػػه ورد ذ ػػ  اسػػذ اعبػػمؿ )  اباضػػمار(   ڃ
( فلػػػػذ  تالػػػػ ر بػػػػم جػػػػاء   ڃ  ڄڦ  ڄ   ڄ  ڄ  قبلةػػػػا ويف نفػػػػس اآل ػػػػة ) 

 اباضمار.
 (ڇ          ڇ  -ې  ى   -  ڱ  ) وىذا جدول يبني مواضع

 ال ااؼ الكبالبوت ااس اء ال     ونس
 ڇ        ڇ ې  ى ې  ى ې  ى ڱ

 /ة فائد
قبػػ  أنػػه يف  (  شػػةي االػػو تاػػ م  فيةػػا  لمػػة ) وإذا نظػػ ان يف سػػياؽ وػػءن ال ت 

 .  ػػػػػجل   تكػػػػػاىل وو  انيتػػػػػه وصػػػػػفاته فيةػػػػػا  ت  ػػػػػاف اغبػػػػػ    ػػػػػل وػػػػػءن اآل
ق ـ )شةي ا ( إال يف موضع وا ػ  يف سػورة الكبالبػوت  فالل اؼبواضع يف الا آف الال َل

مػا يف   َكلَػذُ  ُقل َ فى اِبَّللَِّ بَيػ  َوبَيػَباُلذ َشػةيً ا ﴿: قاؿ   تكاىل. ( بَي  َوبَيَباُلذ ق ـ )
ػػػػػػماواِت َواَلرِض َوالَّػػػػػػء جَل آَمبػػػػػػوا اِبلباِلػػػػػػِل وََ َفػػػػػػ وا اِبَّللَِّ أُولئِػػػػػػَك ُوػػػػػػُذ اػباِسػػػػػػ وَف﴾  السَّ

كبالبػػػػوت وجػػػػ انوا تكتػػػػ   ت يف سػػػػورة الوإذا نظػػػػ ان يف سػػػػياؽ اآل ،ٕ٘الكبالبػػػوت: 
 ر.خبمؼ ابقي السو وتفصيل أ واؽبذ  بء   الباس

ــدكتور فاضــل الســامرائي َأَوملَْ َ اْلِفِةػػْذ أانَّ أَنْػزَْلبَػػا َ َلْيػػَك  جػػاء يف اآل ػػة ) :ويقــول ال
َلى َ َلْيِةْذ ِإفَّ يف َذِلَك َلَ ضْبًَة َوذِْ َ ى ِلَاػْوـٍ  ُػْ ِمبُػوَف ) (( اػبطػاب لل سػوؿ ٔ٘اْلاِلَتاَب  ُػتػْ



 ٛٔٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

بَيػ   ( فباسػح أف  اػّ ـ ) َ َلْيِةذْ ،  َ َلْيكَ  ) :إذن(  َ َلْيِةذْ  ( و ) ا َ َلْيكَ أَنْػزَْلبَ  ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
( الوػذ مػجل  ُقل َ فى اِبَّللَِّ بَي  َوبَيَباُلذ َشػةيً ا) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( لف اػبطاب لل سوؿ  َوبَيَباُلذ

 َشػػةيً ا ( )ً اَشػػةيوػػءا أنػػه  بػػ ان  لمػػة ) كلػػذ( وػػءن صبلػػة فكليػػة وػػي وصػػ  لاللمػػة )
قُػل   (  ك  شػةي اً  اؼبػاً فلمػا  ػاف  كلػذ وصػفاً لشػةي ا فلػو قػ ـ شػةي اً وجكلػه )  َكَلذُ 

(  الوف وباؾ فاصًم بن الصفة واؼبوصوؼ  طػوؿ   َكَلذُ  َ فى اِبَّللَِّ بَي  َوبَيَباُلذ َشةيً ا
الالمـ و ضك .  يبما تفصل الصفة وموصوفةا  ضك  الالػمـ مػجل  يػ  الرت يػح 

 -( فاصػًم. فتفػػاد ً ؽبػءا الضػػك   بَيػػ  َوبَيػَباُلذ سػيتبك  الوصػ   ػػجل صػفته و الػوف )
فتفػػاد ً ؽبػػءا الضػػك  وإّتالػػاء  لػػى ذ ػػ   -ولكػػة الاػػ آف اللكػػة ال لػػى والظبػػى والرقػػى

( نوع مجل التبسػيق، والصػل أف  تفػادى الفصػل  َ َلْيِةذْ ،  َ َلْيكَ  اؼبهالح والكائبن )
( تطيػل الفاصػل والصػػل يف اللكػة الكليػػا  بَيػ  َوبَيػػَباُلذ ؼ بالػمـ )بػن الصػفة واؼبوصػػو 

ووو ق  هبوز أف تفصل لالجل لػيس وػو الفضػل يف   أف ال  ُفصل بن البك  ومبكوته.
ػػػػػ ( نك  لػ  َكَلذُ  ( لف )  َكَلذُ  َ فى اِبَّللَِّ بَي  َوبَيَباُلذ َشةيً ا اللكة الكليا. لءلك جاء )

   أف تتصل با. ( فم ب َشةيً ا )
َباُلذْ  ) وردت  ذ م ة / ٕ٘ٙ٘س اؿ رقذ  بَػَبا َوبَػيػْ  ؟.( بَػيػْ

َباُلذْ  وردت ) / ٕ٘ٙ٘اعبواب رقذ      بَػَبا َوبَػيػْ آؿ  مػ اف  يف السػور ) أربػع مػ ات(  بَػيػْ
ػػَباُلذْ  ": ) ابعبملػػة اانشػػائية نضػػبطةاو  ( اؼبمتحبػػة -الشػػورى  – ػػونس  - بَػبَػػا َوبَػيػْ "  بَػيػْ

 -:( اف  ونس و م افتشاوٌر يف امتح
ڦ  ڦ  ژ  -ٔ ڤ  ڤ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڄڤ  ڤ  

ڎ    ڍڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  

 .آل عىران ژڈ      ڈ  ژ  

ۀ  ۀ     ں  ںڱ  ڱ   ڱ  ژ  -ٕ  .يِنس ژڻ  ڻ           ڻ  ڻ  

        ڭ  ڭ                   ژ  -ٖ
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حئ   مئ  ىئ    جئۈ  ٴۇ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۇڭ  ڭ

حت  خت  مب  ىبيبحب    خب     جبيئ يت  جث     متجت    .الشِرى ژىت  

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ﮲  ژ  -ٗ

﯁    ﮺    ﮻﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸      ﮹   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ ﯀   

    ڭ                                        

ٱ.املىتدٌة ژۇ   ۇ    ڭ  ڭ  ڭ

ػجلَ  ) اضػبط مواضػع / ٕ٘ٙ٘س اؿ رقػذ  ػَماء َواَلْرضِ   َػػْ زُُقاُلذ مِّ   َػػْ زُُقاُلذ)  ( السَّ
جلَ   ؟.وما جاء بك وا(  السََّماَواِت َواْلَْرضِ  مِّ
ػجلَ  وردت ) / ٕ٘ٙ٘اعبواب رقذ       –يف السػور )  ػونس  مػ نف(  ُقْل َمجل  َػػْ زُُقاُلذ مِّ
 -(: سبأ

 -رمحو هللا تعاى: السخاوي يقول اإلمام
ـدُ  ( يـَْرزُقُـُكـمْ  َمــنْ  ) بـَْعـدِ  ِمـنْ  ُمـْفـَردُ  ( السَّـَمـاءِ  ) َلْفـظُ  ُيونُـسٍ  ِفـي  ُمـَوحَّ

ـيـَعـا َواْحَفظْـُهـَمـا َفاْعِرفْـُهـَمـا ََمُْمـوَعـا َسـبَـأٍ  ِفــي أتَــى َوقَــدْ   مجَِ
 -اؼبواضع:

ۈژ  -ٔ ې  ې    ې    ۋ  ۋ  ٴۇ      ۆ  ۈ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ەئ  ەئ  وئ     وئ ۈئ    ۆئۇئ  ۆئ   ۇئې  ى  ى  ائ  ائ   ۈئ  

 .يِنس ژېئ  ېئ  

ڦ   ڦ  ڤژ  -ٕ ڃ     ڃ  ڃ   ڃ     ڄڄ   ڄ  ڦ  ڦڄ  ڤ  ڤ  

ٱ.شبأ ژڇ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 الضبط /
ـــونس وســـبأ ( إال أنػػػه يف  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ) موضـــعان تطابقـــا يف ســـورب ي

أف اسذ )  ونس (  نضبطةا( و  َّ ) ابعبمع( ويف سبأ  جس ) اباف اد ونس 
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فهي ، بيبما سبأ اباف اد(  جس فأت  يف وءن السورة ) مف د مذكر عريب سم علمإ
 .ابعبمع( فيةا  َّ أي صبع فأت  ) ىي مملكة عربية مينية قدمية

يف الاػ آف الالػ َل )  ػونس  مػ ات  ػمث فػوردت ( يم ىم مم خم ) أما اآل ة
 -فال  (: –البمل  –
 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّٱ -ٔ

 جك مق حقمف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 . ونس َّ خك حك

 جه ين ىنمن خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -ٕ
 .البمل َّ  حي جي يه ىه مه

 جم هل  مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف  خف  ٱُّٱ -ٖ

 .فال  َّ  مه جه هن منخن حن جن مم حمخم
 الضبط /

يف صبيػع مواضػع الاػ آف، إال يف سػورة  ( جس)  لفػظ ابإلفـرادالصل أف تػ د والػءا 
موضع سػبأ  ونضبط(  ٍّ ٌّ بك  ) ابجلمع(  َّ سبأ وردت لفظة )

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة  لى
 ؟.( السَّْمَع والَْبَصارَ  )  ذ م ة تال رت / ٕٙٙ٘س اؿ رقذ 

 ونس يف السور ) طبس م ات(  السَّْمَع والَْبَصارَ  ) تال رت / ٕٙٙ٘اعبواب رقذ     
 البحػػل: ) ابعبملػػة اانشػػائية نضػػبطةاو  ( ؼبلػػكا -السػػج ة  –اؼب مبػػوف  –البحػػل  –

 -:( ملٌك لػػ  ونس وسج  اؼب مبوف
ۅ  ۅ  ژ  -ٔ ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ   ې  ې    ې    ۉ  ۉۆ  ۈ  

ەئ  ەئ  وئ     وئ ۈئ    ۆئۇئ  ۆئ   ۇئې  ى  ى  ائ  ائ   ۈئ  

 .يِنس ژېئ  ېئ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٔ 

                      ژ  -ٕ     

 .انلدل ژ     ڭ    

ڇ  ڇ    چچ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ژ  -ٖ  .املؤوٌِن ژچ  چ  

  ېې  ۉ  ې  ۉ  ۅ  ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   ۋژ  -ٗ

 .الصجدة ژائ  ې   ى  ى  

ی  ىئ  ىئ  ىئېئ  ېئ     ېئ    ژ  -٘ ٱ.املنك ژجئ  حئ  مئ  ىئ    یی    ی   

 الضبط /
اؼبلػك ( وجػاء  –السػج ة  –مواضع ) البحل   مثيف  (     ورد قبلةا )  -ٔ

 (. چمة ) بك وا يف وءن اؼبواضع  ل
فػػػورد فيةػػػا  ماطكػػػن(: اسػػػذ اؼب مبػػػوف   ىئ ويف اؼبلػػػك )  (   ڃ  ڃ يف اؼب مبػػػوف ) -ٕ

(   ىئ فأتػػػ  فيةػػػا )  وا ػػػ  ماطػػػع( بيبمػػػا سػػػورة اؼبلػػػك    ڃ  ڃ)  ماطكػػػن
 .وا   ماطع
 ؟.( َفَسيَػُاوُلوفَ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٚٙ٘س اؿ رقذ 

 –يف السػػػور )  ػػػونس  أربػػػع مػػػ ات(  َفَسػػػيَػُاوُلوفَ  وردت ) / ٕٚٙ٘اعبػػػواب رقػػػذ     
 -(: الفتا -ال ااؼ  –ااس اء 

ې  ژ   -ٔ ې  ې     ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  

ەئ  ەئ  وئ     وئ ۈئ    ۆئۆئ  ۇئ   ۇئې  ى  ى  ائ  ائ   ۈئ  

 .يِنس ژېئ  ېئ  

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀژ  -ٕ

ڦ  ڦ  ڄ      ڦٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹٹ  ٹ

 .اإلارساء ژڄ  ڄ  ڄ  



 ٕٕٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ەئ     ىٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ           ې  ې  ې  ېژ  -ٖ ائ   ى  ائ  

 .األخقاف ژۇئ  وئ  وئ   ۇئ    ەئ

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئژ  -ٗ   ۇئې  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

ٱ.امفتح ژيب   يئ  جب        حب  خب  مب     ىب    ىئحئ  مئ  جئ   یی

 َسػػيَػُاوُلوفَ  ) ( وُلوَف اَّلّلُ فَػُاػْل أَفَػػمَ َفَسػػيَػاُ  ) اضػبط مواضػػع / ٕٛٙ٘سػ اؿ رقػػذ 
 ؟.( أََفَم  ُقلْ  َّللَِّ 

 -اؼبواضع وي: / ٕٛٙ٘اعبواب رقذ     
ې  ژ   -ٔ ې  ې     ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  

ەئ  ەئ  وئ     وئ ۈئ   ۇئې  ى  ى  ائ  ائ     ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  

 .يِنس ژېئ    ېئ

  ۋ ۈ  ۈٴۇ  ۋ ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ژ  -ٕ

 .٨٩ – ٨٩املؤوٌِن/  ژۅ   ۅ  

  ائ  ەئەئ  وئ  وئۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ژ   -ٖ

ٱ. ٨١ - ٨١املؤوٌِن/  ژۇئ      ۇئ

ٱالضبط /

يف  الو يػػػػ بيبمػػػػا يف  ػػػػونس  (  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋاؼب مبػػػػوف متطاباػػػػاف ) موضػػػػكي -ٔ
يف   الفػػػػاء( تالػػػػ رت   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئالاػػػػ آف الػػػػءي ورد بػػػػءن الصػػػػيكة ) 

 .(  ۈئ     -ۇئ   لمتن )
مػجل الالتػاب  اعبػزء ال ابػع( يف  تَػتػَُّاػوفَ  أَفَػمَ  ( و ) تَػءَ َُّ وفَ  أَفَػمَ  مت ضبط مواضع ) -ٕ

 (.ٓٛٙٔالس اؿ )



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٔ 

 ؟.( َفَماَذا )  ذ م ة وردت  لمة / ٜٕٙ٘س اؿ رقذ 
 – ال ػػػػ اؼيف السػػػور )   ػػػػمث مػػػ ات(  َفَمػػػاَذا وردت ) / ٜٕٙ٘اعبػػػواب رقػػػذ     

"  َفَمػػػاَذا ": ) قا ػػػ ة الضػػػبط ابعبملػػػة اانشػػػائيةى  لػػػ نضػػػبطةاو  (الشػػػك اء  – ػػػونس 
 -:(   ؼ  ونس  جل الشك اء

 .األعراف ژک     ک  ک  ژ  ڑ  ڑک  ژ  ڈژ   -ٔ
ی  جئ  حئمئ  ی   یېئ  ىئ  ىئ  ىئژ  -ٕ  .يِنس ژىئ  يئ  جب    ی  
 .الشعراء ژۆئ    ۆئ   ۇئ  ۇئ  ەئ  وئ  وئ  ەئ  ائژ  -ٖ
 الضبط / 
مػػػػجل الالتػػػػاب السػػػػ اؿ  اعبػػػػزء اػبػػػػامسال ػػػػ اؼ والشػػػػك اء يف  موضػػػػكيمت ضػػػػبط  -ٔ

(ٕٓٚٔ.) 
: فبكػػػػ  أف بػػػػنَّ   (   ی  ی  جئ  حئيف  ػػػػونس اختلػػػػ  الػػػػءي ورد بكػػػػ وا )  -ٕ

َمػجل  ػ زقالذ مػجل السػماء, سبحانه وتكاىل يف اآل ػة الػو قبلةػا  بػ ما أخػربوذ: 
دبػػػا  ُبزلػػػه مػػػجل اؼبطػػػ , ومػػػجل الرض دبػػػا  ببتػػػه فيةػػػا مػػػجل أنػػػواع الببػػػات والشػػػج  

وَمجل يبلك ما تتمتكوف به أنتذ وظة ذ مػجل  ػواسِّ    لوف مبه أنتذ وأنكامالذ؟
السمع والبصار؟ ومػجل ذا الػءي يبلػك اغبيػاة واؼبػوت يف الالػوف  لِّػه, فيهػ ج 
ال يػػاء والمػػوات بكضػػةا مػػجل بكػػم فيمػػا تك فػػوف مػػجل اؼبهلوقػػات, وفيمػػا ال 
تك فػػػوف؟ وَمػػػجل  ػػػ بِّ  أمػػػ  السػػػماء والرض ومػػػا فػػػيةجل, وأمػػػ  ذ وأمػػػ  اػبلياػػػة 

فسػػوؼ هبيبونػػك دف الػػءي  فكػػل ذلػػك  لػػه وػػو  , فاػػل ؽبػػذ: أفػػم  صبيًكػػا؟
فػػءلالذ   ربالػػذ وػػو اغبػػق الػػءي ال  زبػػافوف  اػػاب   إف  بػػ مت مكػػه ظػػةن؟

ر ػح فيػػه, اؼبسػػَتِحق للكبػػادة و ػػ ن ال شػ  ك لػػه, فػػأي شػػيء سػػوى اغبػػق إال 
 (.يس التفسة اؼب. )الضمؿ؟, فالي  ُتْصَ فوف  جل  بادته إىل  بادة ما سوان



 ٕٗٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َ اَّْ  َ ِلَمػُ  َربِّػَك َ لَػى الَّػِء جَل  َ َءِلكَ  ) اضبط مواضع / ٕٓٚ٘س اؿ رقذ 
 ؟.ظاف  ( َ َفُ واَ اَّْ  َ ِلَمُ  َربَِّك َ َلى الَِّء جَل   وََ َءِلكَ  ) ونس و  ( َفَسُاواْ 
 -اؼبواضع وي: / ٕٓٚ٘اعبواب رقذ     
 .يِنس ژيت     ىت  مت     خت  حت    خب  مب           ىب  يب  جت     حبژ  -ٔ

ٱ.اغفر ژے      ھ  ے  ھ        ھ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  ۀژ  -ٕ

 الضبط /
 لػػػػى  نضػػػػبطةاو  الػػػػواو( بػػػػز دة   ۀويف ظػػػػاف  ) (     حبيف  ػػػػونس ) بكػػػػ وا  -ٔ

 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ 
(         ھ، ويف ظػػػاف  )  س ػػػون سػػػنمبةػػػا مػػػع  السػػػن( نػػػ بط   حتيف  ػػػونس )  -ٕ

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل  لػى  ف مػجل ظػا الػ اءو الفػاء مبةػا مػع  ال اءو الفاء ن بط 
 الػػػ اءو  الفػػػاء) وال ػػػظ  ػػػ يف ، اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابه مػػػع  ػػػ ؼ مػػػجل اسػػػذ السػػػورة

 (. ف ظا -       ھمتتابكن يف اسذ السورة و لمة 
 الػػػواوو اليػػػاء مبةػػػا مػػػع  البػػوفو  الػػػواوو اليػػػاء ( نػػػ بط   مت     ىتيف  ػػونس ُختمػػػ  )  -ٖ

(     ے مػػجل  لمػػة ) الػػ اء نػػ بط  (    ھ  ےويف ظػػاف  )  س، ػػونمػػجل  البػػوفو 
قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ  لى   ظافراء مع 

 .السورة
 مالحظة /

( َ ِلَمػػُ  َربِّػػكَ   َ لَػْيِةذْ َ اَّػػْ  ( وردت )ٜٙمػػجل سػورة  ػػونس اآل ػة ) اثف موضػعيف 
  ۈئۆئ  ۇئ  ۆئ  ژ  :( قبلةػػػػػػػػػا     حب( وبػػػػػػػػ وف  لمػػػػػػػػة ) َ لَػػػػػػػػْيِةذْ بػػػػػػػػز دة )

 اؼبوضػػػػػػع ال ػػػػػػاٍل، فانتبػػػػػػه   لبيػػػػػػح أنػػػػػػه الػػػػػػز دة يف ژېئ  ېئ   ىئ    ۈئ  ېئ
 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى  نضبطةا( و )اؼبتأخ 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ٘ 

 ؟.( الَِّء جَل َفَسُاواْ  ) أ جل وردت / ٕٔٚ٘س اؿ رقذ 
 –يف السػػػػػور )  ػػػػػونس  مػػػػػ نف(  الَّػػػػػِء جَل َفَسػػػػػُاواْ  وردت ) / ٕٔٚ٘اعبػػػػػواب رقػػػػػذ     

 -(: السج ة
 .يِنس ژيت   خت  مت     ىت    حت    جتحب     خب  مب           ىب  يب  ژ  -ٔ

ۈئ    ائى  ائ   ى  ېې  ژ  -ٕ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ   

ٱ.الصجدة ژی   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ            ىئ  ىئ  

يف سػػورة  ( قُػػْل َوػػْل ِمػػجل ُشػػ ََ  ِئاُلذ مَّػػجل ) اضػػبط مواضػػع / ٕٕٚ٘سػػ اؿ رقػػذ 
 ؟. ونس
 -( نبا: يف آ تن متتاليتن)  م تنوردت  / ٕٕٚ٘اب رقذ اعبو     
  ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  پ  پ  پ  پڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ  -ٔ

 .يِنس ژٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹژ  -ٕ ڃ       ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ٿ  ٹ  ٹ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  

ٱ.يِنس ژڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ     ڇڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ

 الضبط /
ڤ     ڤ  ) ال ػػػػػػػاٍلوبكػػػػػػػ وا يف  ( پ  پ  پ  پ)  الوؿوضػػػػػػػع اؼب بكػػػػػػػ وا يف

 أوالً ، قا ػ ة الرتتيػح اؽبجػائي(  لػى ڤ     مػجل )  اؽبػاء( قبل پ  مجل )  الباء(: ڤ
 .اؽب ا ةمث  الب ا ة

 مالحظة /
ٱ  ٻ  ٻ   ژ : (ٖٗ(  ما يف اآل ة ) تُػْ َفاُلوفَ  فََأٌلَّ يف سورة  ونس ورد فيةا  ل مجل ) 

 َفَأٌلَّ و )  ژٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  پڀپ  پ  پ    ٻ  ٻ
  ژىئ  يئ  جب    ی  ی  جئ  حئمئ  ی   یېئ  ىئ  ىئ  ىئژ   (ٕٖ( اآل ة ) ُتْصَ ُفوفَ 



 ٕٙٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

و ( الضاد والصاد   فا استكمء،  الضمؿ تص فوف بءن اعبمل ) نضبطةماو 
 . اؼمع    اؼ( ت فالوف ش  ائالذ)

 ؟.(  اغبَْقِّ  َػْةِ ي ِإىَل  )  ذ م ة وردت / ٖٕٚ٘س اؿ رقذ 
 يف السػور )  ػونس  مث م ات(   َػْةِ ي ِإىَل اغبَْقِّ  وردت ) / ٖٕٚ٘اعبواب رقذ     

 -(:ال ااؼ  – م نف يف نفس اآل ة
ٹ  ژ  -ٔ ڃڄ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ڄ  ڄ  

 .يِنس ژڌ   ڇ  ڍ  ڍ     ڌ    ڇڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ ژ  -ٕ

ٱ.األخقاف ژڃ  ڄ  ڃ  ڃ     ڄ  ڄ   ڄ

 ؟.( َ ْيَ  رَبْاُلُموفَ  َما َلاُلذْ  - َفَما َلاُلذْ  ) اضبط مواضع / ٕٗٚ٘س اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٗٚ٘اعبواب رقذ     
ٹ  ڤ     ڤ  ڤژ  -ٔ ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڄ  ڄ  ڄ  

  ڎ  ڎڌ     ڍ     ڌ  ڇ  ڍ  ڇچ   ڇ  ڇ ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ 

 .يِنس ژگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڈ  ڈ     ژژ

پ  ٻ    ٻ       ٻ     ٻ  ٱمئ   ی  ی  جئ  حئ  ژ  -ٕ

 . ٠٩٩ - ٠٩١الصافات/  ژپ  پ  

ۈئ   ېئ  ېئ          ېئ  ۈئ    ۆئ         ۆئ   ۇئ  ۇئوئ  ەئ      ەئ  وئ          ژ  -ٖ

ٱ١١ - ١٩ امقنه/ ژىئ  ىئ  

 الضبط /
قا ػػػػ ة الكبا ػػػػة ابآل ػػػػة  لػػػػى  نضػػػػبطةايف  ػػػػونس و  و يػػػػ ة(   ڇ  ڍ)  ابلفػػػػاء -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٚ 

 .(   ۇئ  ۇئ ، بيبما يف الصافات والالذ أت  )الو ي ة
ڎ   مػػجل  لمػػة ) الػػواو نػػ بط  ( ڈ  ڈ     ژ  ڎ  ڎ)  بكػػ وا يف سػػورة  ػػونس -ٕ

مػػجل  الفػػاءنػػ بط  (پ  پ   وبكػػ وا يف الصػافات )نس، و  ػػواو ( مػع   ڎ
 (ۈئ   ېئ  ېئ          ېئ  ىئ  وبكػػػ وا يف الالػػػذ ) ات، فالصػػػا فػػػاء( مػػػع پ  )

قا ػػػ ة ربػػػط  ػػػ ؼ مػػػجل  لػػػى  ذالالػػػ مػػػيذ( مػػػع    ۈئ   ېئ مػػػجل ) اؼبػػػيذنػػػ بط 
 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 ؟.( َوَما  َػتَِّبعُ  )  ذ م ة وردت / ٕ٘ٚ٘س اؿ رقذ 
 - ونس:  منبا يف سورة م نف(  َوَما  َػتَِّبعُ  وردت ) / ٕ٘ٚ٘اعبواب رقذ     
گ  گ   ڳ  ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڈ  ڈ     ژژ  ڎ  ڎژ   -ٔ

 .يِنس ژڳ  ڳ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  -ٕ ڑ       ژ  ژ  ڈڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  

ٱ.يِنس ژڱ  ڱ  

 الضبط /
ڑ     ڑ  )   ػػاٍلال( وبكػػ وا يف  ڈ  ڈ     ژ)  الوؿيف اؼبوضػػع  بكػػ وا

(  لػػى ڑ     مػػجل )  الػػمـ( قبػػل ڈ  مػػجل )  الالػػاؼ: (   ک  ک  ک  ک
 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي

 ؟.( ِإالَّ وَبِّا ) أ جل وردت / ٕٙٚ٘س اؿ رقذ 
 -(: اعبا ية –يف السور )  ونس  م نف(  ِإالَّ وَبِّا وردت ) / ٕٙٚ٘اعبواب رقذ     
 ژڳ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ    ک  ک  گگ ڑ  ڑ  ک  ک   ڈ     ژژڎ  ڎ  ڈ  ژ  -ٔ

 .يِنس



 ٕٛٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

    خسخت  مت   ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    حس  ژ  -ٕ

ٱ.اجلاثية ژحض     حص  مص  جض  مس

 الضبط /
حص  ( وبك وا يف اعبا يػة ) ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ)  بك وا يف سورة  ونس

ا ػ ة الرتتيػح ق(  لػى حص  مص  مػجل )  الػواو( قبػل ڑ  مػجل )  اؽبمزة(:   مص  جض
 .اؽبجائي

ًئا ) اضبط مواضع / ٕٚٚ٘س اؿ رقذ   ؟.( َإفَّ الظَّجلَّ اَل  ُػْكِ  ِمجَل اغبَْقِّ َشيػْ
ًئا وردت ) / ٕٚٚ٘اعبواب رقذ      يف السػور  م نف(  إَفَّ الظَّجلَّ اَل  ُػْكِ  ِمجَل اغبَْقِّ َشيػْ

 -(: البجذ –)  ونس 
 .يِنس ژڳ    گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  گگ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  -ٔ

ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  -ٕ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٿٺ  

 ٢٤ – ٢٨انلجه/  ژڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ٱالضبط / 

 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى  نضبطةا( يف البجذ و ٹ    ٹ)  ابلواو -ٔ
ڦ  ڦ  ڦ  ( وبكػػػ وا يف الػػػبجذ )  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ)  بكػػػ وا يف سػػػورة  ػػػونس -ٕ

قا ػ ة الرتتيػح (  لػى ڦ  مجل ) الفاء( قبل ڑ  مجل )  اؽبمزة (  ڦ  ڄ  ڄ
 .اؽبجائي
َ لِػػيٌذ  َواَّللَُّ )  ( َ لَػػيٌذ دبَػػا  َػْفَكلُػػوفَ  ِإفَّ اَّللَّ  ) اضػػبط مواضػػع / ٕٛٚ٘سػػ اؿ رقػػذ 

 ؟.( َوُوَو أَْ َلُذ دبَا  َػْفَكُلوفَ )  ( دبَا  َػْفَكُلوفَ 
 -:م ة وا  ة ل صيكة مجل وءن الصيغ وردت  / ٕٛٚ٘اعبواب رقذ     
 .يِنس ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڑ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٔ 

ۉ    ۋۋ  ٴۇ  ۈڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ژ  -ٕ ۅ          ۅ   ۉ  

 .انلِر ژائ    ې  ى  ى  ې  ېې

چ  چ  چ  ژ  -ٖ ٱ.الزمر ژڍ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ  چ             

 الضبط /
( يف نفػػػس اآل ػػػة فب بطةػػػا ڑ( سػػػباتةا ) ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ)  يف سػػػورة  ػػػونس -ٔ

 إف أقصػػػ ، بيبمػػػا مل  ت يف آ ػػػة البػػػور ) قا ػػػ ة اؼبوافاػػػة واجملػػػاورةمكةػػػا  لػػػى 
 (. بمزة مالسورة

( فأتػػ   ې     -   ٴۇ  ۈ الكطػػ  ) واوال ػػظ آ ػػة البػػور َ  ُػػػَ  فيةػػا  -ٕ
قا ػػػػػ ة اؼبوافاػػػػػة فب بطةػػػػػا مكةػػػػػا  لػػػػػى  (  ې  ى  ى  ې)  ابلػػػػػواوفيةػػػػػا 
 .واجملاورة

بػءن الصػػيكة  الو يػػ ( اباضػػمار ووػو   ڇ  ڇ  ڇ  ڇوردت يف سػورة الزمػ  )  -ٖ
 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطه( و ڇ  ڇ  ) 

 ؟.(  ُػْفتَػَ ى )  ذ م ة وردت  لمة / ٜٕٚ٘س اؿ رقذ 
 أخػ  وسػ   –يف السػور )  ػونس  م نف(  تَػَ ى ُػفْ  وردت ) / ٜٕٚ٘اعبواب رقذ     

 -(: آ ة مجل السورة
  ڻ  ۀ  ۀ  ہڻ  ڻ   ڻ    ںں    ڱڱ  ڱ      ڱ  ژ   -ٔ

 .يِنس ژۓ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے    ہ  ہ  ہ

  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئ  ۈئ  ۆئائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ  -ٕ

ی  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی مئ    ی   ی  جئ  حئ      

ِشف ژىئ    ٱ.ي

 الضبط /
 س  (. و  –نس  و ( اشرت   يف اسذ السورتن )  ػو ال ظ رظبة )  -ٔ



 ٖٓٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(:   ۈئويف سػػػػورة  وسػػػػ  )  (  ڱ)  يف سػػػػورة  ػػػػونساؼباصػػػػود ابالفػػػػرتاء  -ٕ
 قا ػػػ ة(  لػػػى   ۈئمػػػجل  لمػػػة )  اغبػػػاء( قبػػػل   ڱمػػػجل  لمػػػة )  اؽبمػػػزة
 .اؽبجائي الرتتيح

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ       ېئ)  اؼبوضػػػكنوتطػػػابق الػػػءي جػػػاء بكػػػ نبا يف  -ٖ

( يف سػورة  ػونس قبلػه ووػي السػورة  جل ُدوِف اَّللِّ ِمػ( ولالجل بز دة )    ی
( يف    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ېئاللػػػػػػػػػوؿ، ومل تتالػػػػػػػػػ ر ) 

، وبكػػػػػ وا يف  ػػػػػونس اؼبوضػػػػػكنأي موضػػػػػع أخػػػػػ  مػػػػػجل الاػػػػػ آف ظػػػػػة وػػػػػء جل 
( ہمجل  لمػة )  اؽبمزة (:  ی  ی ( وبك وا يف  وس  ) ہ)

 .اؽبجائي الرتتيح قا  ة(  لى   ی  ی مجل  لمة ) الالاؼقبل 
 ؟.( ِمجل ُدوِف اَّللِّ َوَلاِلجل )  ذ م ة وردت / ٕٓٛ٘ اؿ رقذ س
آؿ يف السػور )  ػمث مػ ات(  ِمػجل ُدوِف اَّلّلِ َوَلاِلػجل وردت ) / ٕٓٛ٘اعبواب رقػذ     

 اعبملػةبػءن  سػياؽ اآل تالػءي جػاء بكػ وا يف  نضػبطو  ( موضػكاف ػونس  - م اف 
( ومشار ابللوف الضبػ   ءي  توفا ذ ونوا رابنين مص قن وا ب وا   ال: ) اانشائية

 -:للاللمات اؼباصودة
ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ژ  -ٔ ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  

ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ              ڍ     ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ  چ  

 .آل عىران ژژ  ژ  

ڻڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  -ٕ ہ  ہ    ۀ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ہ  

 .يِنس ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ہ  ھ  

﯁   ژ  -ٖ         ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹              ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀     

ٱ.يِنس ژ                      



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٔ 

ـْ  َػُاوُلوَف افْػتَػَ انُ  ) اضبط اؼبواضع الو وردت فيةا / ٕٔٛ٘س اؿ رقذ   ؟.( َأ
ـْ  َػُاولُ  وردت ) / ٕٔٛ٘اعبواب رقذ      تَػ َانُ َأ يف السػور )  ػونس  طبس م ات(  وَف افػْ
  َ جَ َسػػ: ) ابعبملػػة اانشػػائية نضػػبطةاو  ( ال اػػاؼ -السػػج ة  – موضػػكافوػػود  –
تَػ َانُ  " اؼِ اَ  ْ  الَ يف  سُ ونُ  ُ  أَ  َ قػَ وَ  نِ تَ  َّ مَ وٌد وُ  ـْ  َػُاوُلوَف افػْ ( لنػه  مػ تنووٌد ومكأ )  ("  َأ

 -:وردت م تن يف سورة وود
﮳﮴ژ  -ٔ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ                ۇ      ۆ  ڭ  ۇ  ۓ  ﮲  

 .يِنس ژۉ   ۉ  

ڀ    پ    پ  پ  ٻ  پ  ٱ   ٻ   ٻٻژ  -ٕ ڀ   ڀ  ڀ  

ِد ژٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   َ. 

وئ  ۇئ  ۇئ     ەئ  وئ     ائ  ائ    ەئ   ې  ې  ىىژ  -ٖ

ِد ژۆئ   ۆئ   َ. 

ٺٺژ  -ٗ ڤ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ڀ      ڤ  

 .الصجدة ژڦ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڃ   ڃ   چ  چ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   ڤڤژ  -٘

ٱ.األخقاف ژڎ  ڌ  ڌ   ڎ      ڍڇ        ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چچ

 الضبط /
 (.ٕٖمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء الوؿوود يف  أوؿ ونس و  موضكيمت ضبط  -ٔ
وبكػ وا يف اؼبوضػػع  (  پپ    پ  مػجل سػػورة وػود )  الوؿبكػ وا يف اؼبوضػع  -ٕ

(  لػى ائ  مػجل )  الااؼ( قبل پ    مجل )  الباء(:      ائ  ائ    ەئ)  ال اٍل
 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي

وػػود وال اػػاؼ (: بكػػ وا يف  اثف( يف سػػورتن )      ائ  ائ    ەئورد بكػػ وا )  -ٖ



 ٕٖٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(:   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ( وبكػػ وا يف ال اػػاؼ )    ەئ  وئوػػود ) 
قا ػػػػ ة الرتتيػػػػح  لػػػػى  (   ڦ  ڄمػػػػجل )  الػػػػمـقبػػػػل  (  ەئ مػػػػجل )  الكػػػػن

 (.   ڦ  ڄ -ەئ  مجل الاللمتن )  الفاء، لبكا بك    ؼ اؽبجائي
سػػورة السػػج ة ووػػو ورد يف ب ا ػػة السػػورة ولػػجل  لتػػبس  لػػيالذ  موضػػعباػػي لػػ  با  -ٗ

 (.ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ     ٺٺ)
 / ٔمالحظة 

تَػػػَ ى ( ووػػي )ٕٗ ػػة )يف اآل ف  ػػ ة وو يػػ ةوردت يف سػػورة الشػػورى بلفظػػة    ڄژ  (: افػْ

ڎ      ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڇڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڃڄ  ڃ   ڃ    ڄ  ڄ

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةا، و  ٢٩الشِرى/  ژڈ  ڈ    ژ   ژ  
 -اخلالصة:

 الصيغة السورة
 أوليونس + 
 ىود

﮲  ﮳﮴  يف  ونس.  ۇ      ۆ/   ڭ  ۇ  ۓ  
   پ  پ   پ ويف وود 

ىود +  اثن
 األحقاف

 يف وود.   ەئ  وئ/      ائ  ائ    ەئ   ې  ې  ىى
   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃويف ال ااؼ 

 ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ     ٺٺ السجدة
 (    ڄ) بلفظة  و ي ووو /    ڃڄ  ڃ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ الشورى

 / ٕمالحظة 
ـْ  َػُاولُػػوفَ أمػػا )  تَػػػ َانُ  بةػػا مػػ ت مكبػػا مػػع  لمػػةسػػ  م)   شػػ  مػػ ات( فػػوردت  َأ  - افػْ
تَػَ ى الامػ  ( وال دا ػي  – موضػكافالطػور  –الباقية يف السػور ) اؼب مبػوف والربكة (  افػْ

 -غبص وا:
 .املؤوٌِن ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ         ۉ    ۆ  ۆۈ  ۇ  ۇژ  -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٔ 

 .امطِر ژی   جئ  حئ   مئ  ىئ    ی  ی  یژ  -ٕ
 .امطِر ژٺ  ٺ    ٺ  ٿ     ڀٺ  ڀ  ڀژ  -ٖ
 .امقىر ژوئ    ەئ  ەئ  وئ   ائ  ائژ  -ٗ

 الضبط /
، فو بػػاؼب منػػوف ( مػػع  ۆمػػجل  لمػػة ) البػػوف ( نػػ بط  ۆ  ۆبكػػ وا يف اؼب مبػػوف ) 

مػػجل   الػػ اء( و   ەئ  وئمػػجل  لمػػو ) اؼبػػيذ ( نػػ بط   ەئ  ەئ  وئوبكػػ وا يف الامػػ  ) 
قا  ة ربط   ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه  لى  م مجل الاال اء و اؼبيذ ( مع   وئ   لمة ) 
 .مجل اسذ السورة مع   ؼ

(: ونضػبطةما ڀ)  ال ػاٍل( وبكػ وا يف    یمجل الطور )  الوؿبك وا يف اؼبوضع و 
 (. شا ٌ  تاولهابعبملة ) 

 ؟.( َبْل َ ءَّبُواْ  )  ذ م ة وردت / ٕٕٛ٘س اؿ رقذ 
بُواْ  وردت ) / ٕٕٛ٘اعبػػػواب رقػػػذ       –يف السػػػور )  ػػػونس   ػػػمث مػػػ ات(  بَػػػْل َ ػػػءَّ

 -(: ؽ -الف قاف 
ۈئ    ۆئوئ   وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئ  ەئائ  ائ  ەئ  ې  ې  ى  ى    ې  ې ژ  -ٔ

 .يِنس ژۈئ        ېئ        ېئ  ېئ  ىئ   

 .امفرقان ژی  ی     ىئېئ  ىئ       ىئ    ېئېئ        ۈئ   ۈئژ  -ٕ

ٱ.ق ژڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ   ڇ    ڃ          ڃ  ڃژ  -ٖ

 الضبط /
 ء يةػػػػػػا ( فى   لمػػػػػػة )   (  ې  ې  ى  ى)  بكػػػػػػ وا يف سػػػػػػورة  ػػػػػػونس -ٔ

مبةػػا مػػع الاػػاؼ ( نػػ بط ڃونس، وبكػػ وا يف ؽ )  ء  ػػون بطةػػا مػػع 
قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ  لى  قاؼ ؽ
 .السورة



 ٖٗٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( وال ػػػظ أهنػػػا تالػػػ رت ېئأمػػػا يف سػػػورة الف قػػػاف فجػػػاء بكػػػ وا  لمػػػة )  -ٕ
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورةيف نفس اآل ة فاربط بيبةما  لى  م تن

 -ة:اخلالص
 ق الفرقان يونس

   ڃ          ڃ  ڃ   ېئېئ        ۈئ   ۈئ   ې  ې  ى  ى    ې  ې
 ؟.( ِبِكْلِمهِ  )  لمة  أ جل وردت / ٖٕٛ٘س اؿ رقذ 

-البسػػاء يف السػػور )  أربػػع مػػ ات(  ِبِكْلِمػػهِ  )  لمػػة  وردت / ٖٕٛ٘اعبػػواب رقػػذ     
 –أتػػ   أربكػػةٌ "  ْلِمػهِ ِبكِ  ")  ابعبملػػة اانشػػائية: نضػبطةاو  ( فصػػل  -فػػال   – ػونس 

 -:( نساُء  ونس وفال  فصل 
ڱ  ڱ  ں    ڱڳ  ڱ   ڳڳ  ڳ  گگ  گک  ک  ک  گ   ژ  -ٔ

 .امنصاء ژں  

ۈئ  ۈئ          ۆئوئ   وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئ  ەئائ  ائ  ەئ  ىې  ې      ې  ې  ى  ژ  -ٕ

 .يِنس ژېئ        ېئ  ېئ  ىئ   

حب  خب  مب   يئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئژ  -ٖ   حتختىب    يب  جت    جب  

 .فاطر ژحخ      مخ  جس   حس  خس  مس     جخمث  ىث  يث  حج  مج   جح  مح   مت  ىت يت  جث

  ٿٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -ٗ

ٱ.فصنت ژڦ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ

 الضبط /
ط ( فػػػػػػارب  گگ  گگ   ( وال ػػػػػػظ قبلةػػػػػػا  لمػػػػػػة )   ڳقبلةػػػػػػا يف البسػػػػػػاء )  -ٔ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورةالاللمتن مكا  لى 
ې    ويف  ونس أ ي  أف اؼبش  ن سيالءبوف دبا مل وبيطوا بػه  لمػا لػءا أتػى قبلةػا ) -ٕ

 .(ې      ې  ې  ى  
( تطػابق الػءي جػاء  اشرتؾ   ؼ الفاء يف اسذ السورتنأما يف فال  وفصل  )  -ٖ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔ٘ 

(    مت  ىت     يت  جث) (: بكػػ وا يف فػػال     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿقبلةػػا ) 
مػػػػجل  اليػػػػاء( قبػػػػل مت  ىت     مػػػػجل )  اؼبػػػػيذ(:   ٹ  ٹوبكػػػػ وا يف فصػػػػل  ) 

مػػجل الاللمتػػن  الػػواو، لبكػػا بكػػ   ػػ ؼ قا ػػ ة الرتتيػػح اؽبجػػائي(  لػػى ٹ)
 (ٹ   -مت  ىت     )

َ ْيػػَ  َ ػػاَف فَػػانظُُ وا  -فَػػانظُْ   ) اضػػبط مواضػػع  ػػًم مػػجل: / ٕٗٛ٘سػ اؿ رقػػذ 
 (؟. اْلُماَلءِِّبنَ  – َماْل ِِوذْ  – اْلُمبَءرِ جلَ  – الظَّاِلِمنَ  - اْلُمْج ِِمنَ  َ اِقَبةُ 
 -: ما يف ت تيح الاللمات يف الس اؿ  اؼبواضع ابلرتتيح / ٕٗٛ٘اعبواب رقذ     
 ژڦ     ڦ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڤٹ  ٹ   ڤژ   -ٔ

 .األعراف

ڻ  ژ  -ٕ  .انلىل ژہ        ہ  ۀ  ۀ           ہ  ڻں  ڻ  ڻ  

ۆئ  ەئى  ائ  ائ  ەئ  ى  ې  ې      ې  ېژ  -ٖ   ۆئوئ   وئ              ۇئ  ۇئ  

 .يِنس ژىئ     ېئ  ۈئ        ېئ        ېئ  ۈئ

  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀژ  -ٗ

 .امقصص ژھ     ھ

ک    کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ژ  -٘

 .يِنس ژڳ     ڳ  ڳ گ  گ   ڳ  گک گ

وئ  ۇئ       ۇئ        ۆئ  وئ  ائ  ائ  ەئ    ەئ  ژ  -ٙ

  ١١ - ١٢ات/ الصاف ژۈئ     ۆئ

 ژۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ    ڻ  ں  ڻ  ڻ  ڻژ  -ٚ

 .انلىل

ٱ.الزخرف ژڇ    ڇ  چ   چ      چ  ڇ  چڃ  ڃژ  -ٛ
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 الضبط /
(  ال الػػ  ػػ ا موضػػع البمػػل )  ابافػػ اد (چ   الصػػل فيةػػا أف  ػػ د مكةػػا )  -ٔ

الػو ورد  الو يػ ة( و  اْلُمْج ِِمنَ ( مع  لمة )  َفانظُُ وا)  ابعبمعأت  فيةا 
 ( فاجكلةا  ممة لك.ں  ڻ  ڻ  ڻ  سة ) مكةا ال

ويف البمػػػػل اؼبوضػػػػع  الوؿيف ال ػػػػ اؼ اؼبوضػػػػع  مػػػػ تنوردت  ( اْلُمْجػػػػ ِِمنَ  ) -ٕ
( ووػػي الصػػيكة   ڻ: وانتبػػه اىل موضػػع البمػػل أنػػه ورد مكةػػا ) ال الػػ 

 (.چ   الو ي ة الو أت  ابعبمع وبا، وابقي اؼبواضع اباف اد ) 
ويف الاصػػػص، يف  الوؿيف  ػػػونس اؼبوضػػػع  مػػػ تنردت ( أ ًضػػػا و  الظَّػػاِلِمنَ )  -ٖ

 الاصص مع قصة ف  وف ؼبا نبءوذ   يف اليذ.
 ػػونس ويف الصػػافات، يف  ػػونس يف قصػػة  اثفيف  مػػ تن( وردت  اْلُمبػػَءرِ جلَ  ) -ٗ

 نوح  ليه السمـ مع قومه.
 يف قصػػػة ال ػػاٍلفاػػط يف سػػورة البمػػل اؼبوضػػع  مػػ ة وا ػػ ة( وردت  َماْلػػ ِِوذْ )  -٘

 (.ٜٔ ليه السمـ مع قومه ووءن يف أخ  صفحة مجل اعبزء )صا  
 فاط يف سورة الزخ ؼ. م ة وا  ة( وردت  اْلُماَلءِِّبنَ )  -ٙ
( يف  اْلُمْفِسػػػِ  جلَ و )  الوؿ( يف اؼبوضػػػع  اْلُمْجػػػ ِِمنَ يف ال ػػػ اؼ ورد فيةػػػا )  -ٚ

( مػػػػع قػػػػـو لػػػػوط فا فظةػػػػا، و  اْلُمْجػػػػ ِِمنَ : ) ال الػػػػ و  ال ػػػػاٍلاؼبوضػػػػكن 
جػػػػاء يف أخػػػ  صػػػفحة مػػػجل اعبػػػػزء يف قصػػػة مػػػ  جل )  الوىل( ُمْفِسػػػِ  جلَ الْ )

َواَل تَػْاُكػػػػػُ واْ ِباُلػػػػػلِّ ِصػػػػػَ اٍط ُتوِ ػػػػػػُ وَف ( فاجكلةػػػػػا  ممػػػػػة لػػػػػػك )  ال ػػػػػامجل
ُكونَػَةا ِ َوًجا َواذُْ ُ واْ ِإْذ ُ بُتْذ قَلِػيًم  َوَتُص ُّوَف َ جل َسِبيِل اَّللِّ َمجْل آَمجَل ِبِه َوتَػبػْ

(  اْلُمْفِسػػػِ  جلَ  (، و ) ٙٛ اْلُمْفِسػػػِ  جلَ  َ ْيػػػَ  َ ػػػاَف َ اِقبَػػػةُ   ظُػػػُ واْ َوانَفاَل ػَّػػػ َُ ْذ 
مُثَّ بَػَك ْػَبا ِمػجل مع ف  وف ومأل ه مل ولموا ابآل ت )  التاسعيف اعبزء ال انية 

 ةُ َفانظُْ  َ ْيَ  َ اَف َ اِقبَػبَػْكِ ِوذ مُّوَسى ِةَ تَِبا ِإىَل ِفْ َ ْوَف َوَمَلِئِه َفظََلُمواْ ِبَا 
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مػجل  اعبزء ال ابع( يف  اْلُمْفِسِ  جلَ (، ومت ضبط مواضع )  ٖٓٔ اْلُمْفِسِ  جلَ 
 (.ٕٕٙٓالالتاب الس اؿ )

( يف  اْلُمبػػَءرِ جلَ و )  الوؿ( يف اؼبوضػػع  الظَّػػاِلِمنَ يف سػػورة  ػػونس ورد فيةػػا )  -ٛ
( فيةػػػػا لػػػػاء   ىورد قبلةػػػػا  لمػػػػة )  الوؿيف اؼبوضػػػػع  :ال ػػػػاٍلاؼبوضػػػع 

 البػػػاؽو اسػػػتكمء  ػػػ يف  الظػػػاءو  الطػػػاء( و  الظَّػػػاِلِمنَ ) وجػػػاء يف ختامةػػػا 
فػػػورد قبلةػػػا   ال ػػػاٍل، أمػػػا اؼبوضػػػع الاا ػػػ ة التجو   ػػػةفاربطةمػػػا مكػػػا  لػػػى 

قا ػػػ ة (  لػػػى  اْلُمبػػػَءرِ جلَ  ) راءون بطةػػػا مػػػع  راء( فيةػػػا   ک لمػػػة ) 
 .اؼبوافاة واجملاورة

( والػػءا  اْلُمْجػػ ِِمنَ و )  ( َماْلػػ ِِوذْ  ( و ) اْلُمْفِسػػِ  جلَ سػػورة البمػػل ورد فيةػػا )  -ٜ
 مل خل ُّٱٱوردت يف اآل ػػة ٱ( اْلُمْفِسػػِ  جلَ  )وػػو موضػػع  أوؿابلرتتيػػح: 
 .َّ خن حن جن ىميم مم حمخم جم يل ىل

ون بطةػػا  السػػن( يف الاللمتػػن  ػػ ؼ  يل ىلال ػػظ قبلةػػا ) 
( ورد يف اال ػػػػػػة قبلةػػػػػػا  َماْلػػػػػػ ِِوذْ )  ال ػػػػػػاٍل(، ويف اْلُمْفِسػػػػػػِ  جلَ ) سػػػػػػنمػػػػػػع 

( ال ػػظ تالػػ ار  لمػػة اؼبالػػ  َوُوػػْذ اَل َ ْشػػُكُ وفَ  اَلػػْ اَن َماْلػػً اَوَماَلػػُ وا َماْلػػً ا َومَ )
  ں  ڻ  ڻ  ڻيف وػػػػءن اآل ػػػػة فػػػػأتى بكػػػػ وا دبػػػػا  باسػػػػبةا )

السػػػػػة يف وردت مػػػػع  ( اْلُمْجػػػػ ِِمنَ  ) ال الػػػػ (، وأخػػػػةا اؼبوضػػػػع   ڻ
  ( فاجكله  ممة لك.  ں  ڻ  ڻ  ڻ)  الرض

 -( چ    ) ورد معهـا ( الـيت  ڻ  ڻ  ڻ: )  واخلالصة يف ىـذا اجلـدول
 -:( ڻ  ) - (َوانظُُ واْ )
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 اْلُمْجِرِمنيَ 

ٕ 
 الظَّاِلِمنيَ 

ٕ 
 اْلُمنَذرِينَ 

ٕ 
  َمْكرِِىمْ 

ٔ 
ِبنيَ   اْلُمَكذِّ

ٔ 
 اْلُمْفِسِدينَ 

ٖ 
األعراف 

ٕٛ  
 ادلوضع األول

 ٜٖ يونس
 األول ادلوضع

 ٖٚيونس 
 ادلوضع الثاين

 ٔ٘النمل 
 ادلوضع الثاين

 الزخرف
ٕ٘ 
 وحيدموضع 

 يف القرنن
وردت فيو 

 (اْلُماَلءِِّبنَ )

األعراف 
ٛٙ  ،ٖٔٓ 

 نيادلوضع
 والثالث الثاين

  الثاينجاء مع 
 ( َوانظُُ واْ )

أُنظر 
(  ٚالنقطة )

كيفية ضبط 
سورة  مواضع

 األعراف
( اْلُمْجِرِمنيَ )
 (اْلُمْفِسِدينَ )

( كيفية ٛنظر النقطة )أُ 
 سورة يونس موضعيضبط 

 (اْلُمنَذرِينَ )و  (الظَّاِلِمنيَ )
النقطة أُنظر 

( كيفية ٜ)
ضبط مواضع 

 سورة النمل
( اْلُمْفِسِدينَ )

( َمْكِرِىمْ )
 (اْلُمْجِرِمنيَ )

 ٜٙالنمل 
ادلوضع 

ورد  الثالث
معو 

   (ڻ)

القصص 
ٗٓ 

 الصافات
ٖٚ 

 ٗٔالنمل  
 ادلوضع األول

 (  ڻالنمل )  اثلثويف (   َوانظُُ واْ  األعراف ) اثن( عدا چ   كل ادلواضع ورد معها ) 

 ؟.( مَّجل  ُػْ ِمجُل ِبهِ  ) أ جل وردت / ٕ٘ٛ٘س اؿ رقذ 
 –يف السػػػػور )  ػػػػػونس  مػػػػ نف(  مَّػػػػجل  ػُػػػػػْ ِمجُل بِػػػػهِ  وردت ) / ٕ٘ٛ٘اعبػػػػواب رقػػػػذ     

 -(: الكبالبوت
 .يِنس ژيئ  جب    حب  خب    ىئی  جئ  حئ  مئ  ی  ىئ  ی  ی  ىئژ   -ٔ

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦژ  -ٕ   چڃ  ڃ    ڃڄ  

ٱ.امعٌكبِت ژڍ    ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  چچ  چ
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 الضبط /
ڇ  ( بيبمػا يف سػورة الكبالبػوت )  ىئأتػ   لمػة )  بك وا يف سورة  ػونسقبلةا و 

(   ڍمػجل ) الالػاؼ( و ڇ      مػجل )  التاء( ن بط   ڇ  ڇ      ڇ  ڍ
قا ػػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػػع  لػػى  تبػػو المػػػجل الكب الالػػاؼو التػػاء مػػع 

 .لسورة  ؼ مجل اسذ ا
 ؟.( ابَِ  مَّجل الَّ  ُػْ ِمجلُ  - ِبهِ  مَّجل الَّ  ُػْ ِمجلُ  )اضبط مواضع  / ٕٙٛ٘س اؿ رقذ 

 -فاط، و ما  لي: م ة وا  ة ل صيكة وردت  / ٕٙٛ٘اعبواب رقذ     
 .يِنس ژيئ  جب    حب  خب    ىئمئ  ی  جئ  حئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ   -ٔ

ڦ   ڦ  ژ  -ٕ ڃ  ڃ    ڄ  ڦ  ڄ  ڄڦ   ٱ.طٍ ژڄ  ڃ  

 الضبط /
 .ابلسا ة( أي   ڄ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، ويف له ) ابل سوؿ ي( أمئ   )  سورة  ونسيف

 ؟.( َوَربَُّك َأْ َلذُ  )  ذ م ة وردت / ٕٚٛ٘س اؿ رقذ 
 – ػػػػػػونس يف السػػػػػػور ) مػػػػػػ نف(  َورَبُّػػػػػػَك أَْ لَػػػػػػذُ  وردت ) / ٕٚٛ٘اعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     

 -(:ااس اء
 .يِنس ژخب    حب    يئ  جب  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئژ   -ٔ

﮳     ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ۀ  ۀژ  -ٕ ﮲  

ٱ.اإلارساء ژ﮴  ﮵  

 الضبط /
ہ  ہ  ہ  ( وبكػػػػػػػػ وا يف ااسػػػػػػػػ اء )   حب)  بكػػػػػػػػ وا يف سػػػػػػػػورة  ػػػػػػػػونس

قا ػػػ ة (  لػػػى ہ  مػػػجل  لمػػػة )  اؼبػػػيذ( قبػػػل   حبمػػػجل  لمػػػة )  اؽبمػػػزة(: ہ
 (.ہ    -  حبمجل الاللمتن )  الباء، لبكا بك    ؼ الرتتيح اؽبجائي
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َّا تَػْكَمُلوفَ  َوَأاَنْ َبِ يءٌ  ) اضبط مواضع / ٕٛٛ٘س اؿ رقذ  َّا ذُبَْ ُموفَ  - فبِّ  ؟.( فبِّ
 -اؼبواضع وي: / ٕٛٛ٘اعبواب رقذ     
  حج  يث  ىثيت  جث  مث     متىتخت    حتمب  ىب   يب  جت  ژ   -ٔ

 .يِنس ژمح    جح  مج

  ۇئ  وئ  ۇئ   وئائ  ائ    ەئ     ەئ     ىې  ې  ىژ  -ٕ

ِد/  ژۆئ     ۆئ ٱ١٩َ

 الضبط /
( وانظػ  لسػياؽ   جح  مج)  يف سورة  ػونس: ابلتأمل للمكأسةل  سة  ضبطةما

  يث(  لػػه يف الكمػػل فباسػػبةا )   ىثيت  جث  مث     متىتخت    حتيب  جت  اآل ػػة ) 

( فباسبةا    وئەئ  ( وورد قبلةا )   ۆئ  ۇئ(، أما يف وود )   جح  مج  حج
 .(  ۆئ  ۇئ  وئ  ۇئاػبتاـ ) 
 / ٔ مالحظة

َّا تَػْكَمُلوفَ  ِإٍّلِ َبِ يءٌ )  مجل السػورة  الصفحة الخةة( وردت يف سورة الشك اء يف  فبِّ
، فانتبػػػه   لبيػػػػح  ژک    ڑ     ک  ک   کژ  ژ  ڑ  ژ (: ٕٙٔآ ػػػة )

 (. وئ  ( وليس  ) ڑ     لى أهنا )
 / ٕمالحظة 
 (:ٕٕ( فوردت يف موضع اثل  يف سورة فصل  اآل ة ) فبَِّّا تَػْكَمُلوفَ وأما ) 

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

( فبَِّّا تَػْكَمُلوفَ ، و ليه تالوف )ژڃ       ڃ   ڃڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             
 .(فصل  –الشك اء  – ونس يف السور ) م ات  مثوردت 
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مػػا اللمسػػة البيانيػػة يف اعبمػػع مػػع  سػػتمكوف واافػػ اد مػػع  / ٜٕٛ٘سػػ اؿ رقػػذ 
ُةْذ َمجْل  تكاىل )  بط  يف قوله ِإلَْيَك أََفأَْنَ  ُتْسِمُع الصُّذَّ َولَػْو َ ػانُوا اَل   ْسَتِمُكوفَ َوِمبػْ

ُةْذ َمجْل ٕٗ َػْكِاُلوَف ) اَل  ُػْبِصػُ وَف  َ ػانُواِإلَْيَك أََفأَْنَ  تَػْةػِ ي اْلُكْمػَي َولَػْو    َػْبظُ ُ ( َوِمبػْ
 .(  ونس(؟ٖٗ)

؟ يف البػػاو  جلأـ  اؼبسػػتمكنأّي ال  ػػ  سػػ اؿ: وبػػا نسػػأؿ  / ٜٕٛ٘اعبػػواب رقػػذ     
جل  سػػتمكوف  مسػػج  أو ؿباضػػ ة قػػ  وبػػوؿ  ػػائق مػػا دوف البظػػ  إىل اػبطيػػح لالػػجل الػػء

(  َػْبظُػ ُ ) مػع الالػة ابافػ ادوجاء (   ْسَتِمُكوفَ  ) مع الال  ة ابعبمعإليه أ    فجاء تكاىل 
ى سبيل اؼب ػاؿ  سػتكمل ولو  اف للِاّلة البسبية. وق  ورد وءا االستكماؿ يف الا آف فكل

الاػ آف الػػربرة والبػػ ار  سػػتكمل الػػربرة دائمػػاً للممئالػػة ولػػيس للبػػاس لف اؼبمئالػػة  لةػػذ 
 ( فجاء جبمع التالسة، و ستكمل الب ار للباس.    ة نسبية ب رة )

ويف م اخلػة أ ػ  اؼبسػتمكن قػاؿ فيةػا أنػػه قػ   الػوف اسػتكماؿ اعبمػع للسػمع واافػػ اد 
 د.فاضل) ظ  فم  الوف إال مباش اً.بالوف مباش اً وظة مباش  أما ال  للبظ  أف السمع

 (.يالسامرائ
 -قول الدكتور حسام النعيمي:وي

ُةْذ َمجلْ )يف قوؿ   سبحانه وتكاىل  أواًل  لمة )مػجل( اؼبوصػولة  (إِلَْيكَ  َ ْسَتِمُكوفَ  َوِمبػْ
( أو )أخ( أو لفظ مف د، صو ا )مجل( م ل صوت  لمة )   - اوؿ الكلماء  -لفظةا 

)أب( مالونػػة مػػجل  ػػ فن. )مػػجل( إسػػذ موصػػوؿ دبكػػأ الػػءي، اللتػػن، اللػػء جل، الػػء جل، 
اللػػوايت لنػػك تاػػوؿ وػػي لفظةػػا لفػػظ مفػػ د )مػػجل( م ػػل  ػػ ،  ػػ  مفػػ د وأخ مفػػ د لالػػجل 
)مػػجل( مبػػ  لفظةػػا لفػػظ مفػػ د مكباوػػا الكػػ ب تاػػوؿ: جػػاءٍل مػػجل أ رتمػػه وجػػاءٍل مػػجل 

مػػجل أ ػػرتمةجّل وجػػاءٍل مػػجل أ رتمةمػػا، )مػػجل(  أ رتمةػػا وجػػاءٍل مػػجل أ ػػرتمةذ وجػػاءٍل
تػػ دي  ػػل وػػءا  بػػ  الكػػ ب. فةبػػا ؼبػػػا  الػػوف اللفػػظ لفػػظ مفػػ د واؼبكػػأ للجمػػع أنػػػ  
تستطيع أف ت ا ي جانػح اللفػظ أو أف ت ا ػي جانػح اؼبكػأ فػيمالجل أف تاػوؿ: جػاءٍل 
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مػػجل أ رتمػػه والاػػادـ  ػػ د مػػجل ال جػػاؿ أو مػػجل البسػػاء )مػػجل أ رتمػػه(  كػػ  وػػ الء الػػء جل 
ءوا. جاءٍل مجل أ رتمه فأجلس   ل وا   مبةذ يف موقكه، ال ب  مجل وجػود ق  بػة جا

سياقية. لالجل السػ اؿ الػءي  ػ د أنػه إذا نظػ ت إىل اللفػظ ونظػ ت إىل اؼبكػأ فبجػ  أنػه 
إذا نظػػ  إىل اللفػػظ واؼبكػػأ يف آف وا ػػ   -والاػػ آف الالػػ َل إلتػػـز وػػءا  -يف لكػػة الكػػ ب 

مفػػ د  (مػػجل  اػػوؿ)ومػػجل البػػاس  سػػتكمل إذا قػػاؿ )مػػجل(  اػػ ِّـ اللفػػظ  لػػى اؼبكػػأ  كػػ  
صبع، أ طى اللفظ  اه وأ طى اؼبكػأ  اػه. لالػجل  (وذ دب مبن)وما صبع  اب( آمبا)

أ ياانً أن  تكطي اؼبكأ  اه فاط وال ت    أف تشة إىل اللفظ ومجل  اك ذلػك  مػا 
را ػػى اؼبكػػأ  ك()ومػػبةذ مػػجل  سػتمكوف إليػػقلبػا )جػػاءٍل مػػجل أ ػػرتمةذ(. يف قولػه تكػػاىل 

مباش ة ما را ى اللفظ واؼبكأ. لو را ى اللفظ واؼبكأ  ا ِّـ اللفػظ  لػى م ا ػاة اؼبكػأ. 
( ولو قاؿ يف ظة الاػ آف ذلػك ومبةذ مجل  ستمكوف إليكوبا را ى اؼبكأ مباش ة قاؿ )

لصا )مبةذ مجل  ستمع إليك( مجل و الء يبالجل أف  الػوف وا ػ  مػبةذ صبا ػة لالػجل ؼبػا 
وبتمػػل الوا ػػ  واعبمػع، وبػػا قػػاؿ )ومػػبةذ مػجل  سػػتمكوف( ولػػو قػػاؿ يف ظػػة جػاء )مػػجل( 

 الا آف ومبةذ مجل  ستمع عباز. )أفأن  تسمع الصذ(  لى اعبمع.
اباف اد :  (ٖٗأََفأَنَ  تَػْةِ ي اْلُكْمَي َوَلْو َ انُواْ اَل  ُػْبِصُ وَف ) مَّجل  َبظُُ  إِلَْيكَ َوِمبُةذ )

 ظ ( ورا ى اؼبكأ يف  لمة )ولو  انوا ال  بص وف(. ، وبا را ى اللفظ يف  لمة ) ب
ُةذ  )ال ػػػظ اآل ػػػة الخػػػ ى  َأِ بَّػػػًة أَف  قُػلُػػػوِبِذْ إِلَْيػػػَك َوَجَكْلبَػػػا َ لَػػػى  مَّػػػجل َ ْسػػػَتِمعُ َوِمػػػبػْ

هُبَاِدُلوَنَك  َػُاوُؿ   َػْفَاُةوُن َويف آَذاهِنِْذ َوقػْ ًا َوِإف  َػَ ْوْا ُ لَّ آ ٍَة الَّ  ُػْ ِمُبوْا ِبَا َ تَّ ِإَذا َج ُؤوؾَ 
صبػػػػع فاسػػػػتكمل اؼبفػػػػ د مث  ( النكػػػػاـ(ٕ٘الَّػػػػِء جَل َ َفػػػػُ وْا ِإْف َوػػػػَءآ ِإالَّ َأَسػػػػاِلُة اَلوَّلِػػػػَن )

 اعبمع.
ُةذ  )اآل ػػة الخػػ ى  ِمػػجْل ِ بػػِ َؾ قَػػاُلوا لِلَّػػِء جَل َخَ ُجػػوا  إِلَْيػػَك َ ػػتَّ ِإَذا مَّػػجل َ ْسػػَتِمعُ َوِمػػبػْ
ُ َ لَػػى قُػلُػػوِبِْذ َواتػَّبَػُكػػوا أَْوػػَواءُوْذ )أُوتُػػوا اْلِكْلػػَذ َمػػاذَ  ( ٙٔا قَػػاَؿ آنًِفػػا أُْولَئِػػَك الَّػػِء جَل لَبَػػَع اَّللَّ

إذف را ى اللفظ ورا ى اؼبكأ. ماذا قػاؿ الكلمػاء؟ قػالوا صػحيا وػءا جػائز ووػءا  دمحم(
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جائز لالجل ؼبػاذا اسػتكمل اعبػائز وػءا وبػا واسػتكمل اعبػائز ذاؾ وبػاؾ؟ التأمػل يف  ػمـ 
 سػػبحانه وتكػػاىل ؼبػػا  تأمػػل اانسػػاف يف  ػػمـ   سػػبحانه وتكػػاىل تبفػػتا لػػه آفػػاؽ،  

 لماؤان  ملوا فوجػ وا أنػه إذا اسػتكمل اعبمػع مباشػ ة  ػ اد الال ػ ة وإذا اسػتكمل اافػ اد 
 مث اعبمع   اد الِاّلة. 

ُةذ مَّػجل َ ْسػَتِمُكوفَ  )وبا  بػ ان  ذَّ َولَػْو َ ػانُوْا اَل  َػْكِالُػوَف إِلَْيػَك أََفأَنػَ  ُتْسػِمُع الصُّػ َوِمػبػْ
الالػػػػمـ وبػػػػا  لػػػػى ااسػػػػتماع إىل آ ت الاػػػػ آف الالػػػػ َل واالسػػػػتماع إىل  (  ػػػػونس(ٕٗ)

ووػػو إسػػتماع  ػػاـ لالػػل الكػػ ب،  ػػاف ىبػػالبةذ فيسػػتمكوف لالػػجل وػػ الء  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصال سػػوؿ 
َفأَنػػَ  ُتْسػِمُع الصُّػػذَّ َولَػػْو  أَ  )الػء جل  سػػتمكوف مل  تابلػوا مػػا تلايػه  لػػيةذ فياػوؿ تكػػاىل لػه 

وػػ الء الػػءي  سػػتمكوف إليػػك  لػػى   ػػ  ذ  ػػأهنذ ال  سػػتفي وف فبػػا  َ ػػانُوْا اَل  َػْكِالُػػوَف(
ُةذ مَّػجل َ ْسػَتِمُع إِلَْيػَك َوَجَكْلبَػا َ لَػى قُػلُػوِبِْذ َأِ بَّػًة أَف  َػْفَاُةػونُ تاوله ؽبذ، وءا  اـ. ) ( َوِمبػْ
اجملكوؿ  لى قلوبذ أ بة، الء جل سبق يف  لذ   سبحانه و الء  )وجكلبا  لى قلوبذ(

وتكػػاىل نتيجػػة إصػػ اروذ وضػػمؽبذ أف قلػػوبذ صػػارت يف أظطيػػة وػػذ ليسػػوا بال ػػ ة  ػػ د 
اؼبستمكن، وذ ؾبمو ة قليلة، فالء جل  لى قلوبذ أ بة ِقلة فاستكمل ااف اد مكةذ أواًل 

ُةذ مَّػجل َ ْسػتَ مث تاللذ  لػى ؾبمػو ةذ فاػاؿ  ِمُع إِلَْيػَك َوَجَكْلبَػا َ لَػى قُػلُػوِبِْذ َأِ بَّػًة أَف )َوِمػبػْ
 فئة قليلة فاستكمل ااف اد.  َػْفَاُةوُن(

ُةذ )اآل ػػة الخػػ ى  الػػء جل وػػذ  ِمػػجْل ِ بػػِ َؾ(َخَ ُجػػوا  إِلَْيػػَك َ ػػتَّ ِإَذا مَّػػجل َ ْسػػَتِمعُ َوِمػػبػْ
ُ َ لَػػى قُػلُػػوِبِْذ()أُْولَئِػػَك او سػػتمكوف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصداخلػػن  بػػ  ال سػػوؿ  وػػذ ِقلػػة  لَّػػِء جَل لَبَػػَع اَّللَّ
 لػى سػػبة  )ومػبةذ مػجل  سػتمع إليػك(ِقلّػة فاسػتكمل اافػ اد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو ػت ؾبلػس ال سػوؿ 

الكػػ ب يف  ممةػػا لالػػجل اسػػتكماؿ خػػاص صػػحيا اافػػ اد م ا ػػاة للفػػظ واعبمػػع م ا ػػاة 
 لالػجل ؼبػا  ػاف اؼبػ اد قلػيًم اسػتكمل اافػ اد للمكأ وق ـ م ا اة اللفظ  لى م ا اة اؼبكأ

 وؼبا  اف   ةاً استكمل اعبمع ابت اء )ومبةذ مجل  ستمكوف إليك(. 
َوِمػػبُةذ مَّػجل  َبظُػػُ  إِلَْيػَك أََفأَنػػَ  تَػْةػِ ي اْلُكْمػػَي َولَػْو َ ػػانُوْا اَل  )يف اؼبوضػع نفسػػه قػاؿ 
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تمكوف ومػػبةذ مػػجل  بظػػ وف السػػياؽ  ػػاف  اتضػػي يف الظػػاو  ومػػبةذ مػػجل  سػػ ( ُػْبِصػػُ وفَ 
ولكػو ً هبػػوز وتالػوف الكبػػارة سػػليمة وصػحيحة وال ظبػػار  ليةػػا وال وبػ ث فيةػػا سػػ اؿ. 

( أ ضاً الكبػارة صػحيحة لالػجل وبػاؾ  ومبةذ مجل  ستمع ووباؾ لو قاؿ يف ظة الا آف )
 فػوت فالػػ ة الال ػػ ة لػػو قػاؿ  سػػتمع بيبمػػا اؼبػػ اد الال ػػ ة  فػوت  بػػ  ذلػػك  أنػػه أراد ِقلّػػة 

 بػرتة يف اعباوليػة  –وػو    ػ  الال ػ ة. وبػا أ ضػاً  لمػاؤان ؼبػا نظػ وا يف وػءا المػ   بيبما
قاؿ: ول ظػادر الشػك اء ، وػل أباػى الشػك اء لبػا شػيئاً يف ذلػك الزمػاف. لالػجل اعبػا ظ 
 اوؿ : "وليس أض   لى الكلذ مجل قوؿ الاائل ما تػ ؾ الوؿ ل خػ " لنػه  صػة نػوع 

لمػػاؤان  تػػأملوف يف  تػػػاب    ػػز وجػػػل وتبفػػتا ؽبػػػذ مػػجل الرتاخػػي. فكلػػػى مػػ  الزمػػػاف  
 آفاؽ. 

ـٌ للال ػ ة.   (َوِمػبُةذ مَّػجل  َبظُػُ  إِلَْيػػكَ )ووػءا أ ضػاً فبػا وقفػوا  بػ ن قػالوا:  سػتمكوف  ػا
صػلى    ليػه وءا إف اد وفيه ِقّلة لالػجل  يػ  ِقلػة؟ قػاؿ الػء جل  ػانوا  سػمكوف لل سػوؿ 

وصػػػب   ػػػاف  تهّفػػػى يف االسػػػتماع  صػػػبفاف: صػػػب   ػػػاف  سػػػتمع ِجةػػػاراً  وآلػػػه وسػػػلذ
 ػػءوح ابلليػػػل و سػػرتؽ السػػػمع و ػػ    أ  ػػػ  مػػػجل واقكػػة أف فػػػمف وفػػمف التاػػػوا مػػػع 
بكضػػةذ ابلليػػل وتكاوػػ وا  لػػى  ػػ ـ الكػػودة مث  ػػادوا يف اليػػـو التػػايل ليسػػتمكوا للاػػ آف 

سػػتمكوف صػػػبفاف ؿبػػ ودوف فػػإذف اؼب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالالػػ َل، بيبمػػا البظػػ  الػػء جل  بظػػػ وف لل سػػوؿ 
والبػػاو وف صػػب  وا ػػ  لنػػه يف الليػػل ال  ػػ ى واؼبتهفػػي ال    ػػ  أف  ػػ ى وإمبػػا    ػػ  أف 
 سػػػمع فمػػػجل وبػػػا  ػػػاف السػػػامكوف أ  ػػػ  مػػػجل البػػػاو  جل فجػػػاء الالػػػمـ  لػػػى السػػػامكن 
ابختيار اعبمع واختة اؼبف د لبيػاف الالػة ابلبسػبة للبظػ . مث شػيء آخػ : اابػمغ  الػوف 

لبظػػ ، الصػػل يف اابػػمغ ااظبػػاع فألصػػل أف اؼبسػػتمكن أ  ػػ  مػػجل اباظبػػاع ولػػيس اب
 و قوؿ موفق فيما أرى و  أ لذ.الباو  جل، وءا قوؽبذ وو

واؼبتحصل مجل ااتياف بصيكة الفكل نرة بصيكة اافػ اد، وأخػ ى بصػيكة اعبمػع، أف 
 له مبزلة الفا ػل الفكل ؼبا  اف صادراً  جل الك د الاليل، ُ ربِّ  به بصيكة ااف اد؛ تبػز مً 
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الوا ػػ ، وؼبػػا  ػػاف الفكػػل صػػادراً  ػػجل الكػػ د الال ػػة، فاػػ  ُ ػػربِّ  بػػه بصػػيكة اعبمػػع  لػػى 
 .الصل

 مالحظة /
 – ٕٗيف الاػػػ آف الالػػػ َل يف السػػػور ) ػػػونس  سػػػ  مػػػ ات(  َ ْسػػػَتِمُكوفَ وردت  لمػػػة ) 

الطػػػػور  – ٜٕال اػػػاؼ  – ٛٔالزمػػػ   – وردت مػػػ تن يف نفػػػس اآل ػػػػة ٚٗااسػػػ اء 
 وال دا ي غبص وا. (ٖٛ

 فائدة /
ُةذ مَّػػػجل َ ْسػػػَتِمُكوَف إِلَْيػػػَك ۚ أََفأَنػػػَ  ُتْسػػػِمُع الصُّػػػذَّ َولَػػػْو َ ػػػانُوا اَل  َػْكِالُػػػوفَ قولَػػػه: }  َوِمػػػبػْ

ُةذ مَّجل  َبظُُ  إِلَْيػَك ۚ أََفأَنػَ  تَػْةػِ ي اْلُكْمػَي َولَػْو َ ػانُوا اَل  ُػْبِصػُ وفَ ( ٕٗ) {  يػَ  َوِمبػْ
مِع  لى البص ،  ن جكَل مع الّصَمِذ فا اَف الكال، ومل هبكػل َدؿَّ  لى فضل السَّ 

 .ابجل قتيبة رضبه    ".مع الكَمى إالَّ فا اف البظ 
ٺ    ڀپ   ڀ  ڀ     ڀ  ٻ  پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  أال تػػػػ ى قولػػػػه تكػػػػاىل:

 ٩٩امفرقان/   ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 ٠١املنك/  ژۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ        ېئ    ۇئ    وئ  وئ         ۇئائ  ەئ        ەئ       ژ  وقوله تكاىل:

  ي  أنه ق ف السمع والكال.
 ؟.( أََفأَنَ  ُتْسِمُع الصُّذَّ  )  ذ م ة وردت / ٜٕٓ٘س اؿ رقذ 

 –يف السػور )  ػونس  مػ نف(  أََفأَنَ  ُتْسِمُع الصُّذَّ  وردت ) / ٜٕٓ٘اعبواب رقذ     
 -(: الزخ ؼ

 .يِنس ژمض     جض       حض    خض  مص   خس  مس  حص  حسجخ  حخ   مخ  جسژ  -ٔ

ٱ.الزخرف ژڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     گ  گ  گ  ک  ک   گژ  -ٕ

 الضبط /
( مػػػع مصمػػػجل ) الػػػمـو  الػػػواو( نػػػ بط   مص   جض       حض    خض)  بكػػػ وا يف سػػػورة  ػػػونس
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(   گ  گ  گ(، وبك وا يف الزخ ؼ ) أقص  به اؼبوضع الوؿمجل أوؿ )  المـو  الواو
قا ػػ ة (  لػػى  ال ػػاٍل أقصػػ  بػػه اؼبوضػػع)  ياثنػػػ  ء( مػػع گ  لمػػة ) نػػ بط اليػػاء مػػجل  

 .الوؿ وال اٍل
 مالحظة /
يف الاػػػػػػػػ آف الالػػػػػػػػ َل يف السػػػػػػػػور )  ػػػػػػػػونس  سػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ ات ( أَفَأَنػػػػػػػػ َ وردت ) 

( وال دا ػػػػػػػي  ٓٗالزخػػػػػػػ ؼ – ٜٔالزمػػػػػػػ   – ٖٗالف قػػػػػػػاف  – ٜٜ،ٖٗ،ٕٗ
 غبص وا.

 ؟.( تَػْةِ ي اْلُكْميَ  ) أ جل وردت / ٜٕٔ٘س اؿ رقذ 
 –يف السػػػػور )  ػػػػونس  مػػػػ نف(  تَػْةػػػػِ ي اْلُكْمػػػػيَ  وردت ) / ٜٕٔ٘اعبػػػػواب رقػػػػذ     

 -(: الزخ ؼ
 .يِنس ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پپ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ   -ٔ

ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     گ  گک  ک   گ  گ  ژ  -ٕ ٱ.الزخرف ژڳ  

 / مالحظة
يبمػا يف نم ػظ أنػه يف سػورة  ػونس السػمع ورد يف آ ػة والبظػ  يف الػو بكػ وا ب

 الزخ ؼ فوردا يف نفس اآل ة.
ػػجلَ  ) ضػػعاضػػبط موا / ٕٜٕ٘سػػ اؿ رقػػذ  ػػجلَ  - البػََّةػػارِ  ِإالَّ َسػػاَ ًة مِّ  ِإالَّ َسػػاَ ًة مِّ

 (؟. نػََّةارِ 
 -و ما موضا: م ة وا  ة ل صيكة وردت  / ٕٜٕ٘اعبواب رقذ     
ڤ  ڤ       ژ   -ٔ ڃ   ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڤ  ڤٹ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        

چ         چ  ڇ    .يِنس ژچ   چ  

ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئژ  -ٕ   ىئۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۈئائ  

مب     مئحئ  یجئ  ی     ی  ی  ىئ ٱ.األخقاف ژىئ  يئ  جب  حب   خب  
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 الضبط /
( التك  ػ  أتػ  فيةػػا  اؿ: دبكػأ: السػورة الػو ال  وجػ  يف اظبةػا ) الكمقػة  السػية

( التك  ػػػ   اؿوالسػػػورة الػػػو يف اظبةػػػا ) ورة  ػػػونس، ( والػػػو وػػػي سػػػ اؿ( مػػػع ) ڦ)
 ( التك   . ووي سورة ال ااؼ. اؿ( بم )  ی وردت فيةا ) 

 / ٔمالحظة 
(  َ ِشػػيَّةً  ِإالَّ ولالػػجل ورد مكةػػا  لمػػة )  اثل ػػة( مػػ ة   ڤ  ڤيف سػػورة الباز ػػات وردت ) 

اؼبتشػابه مػع قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع  لػى ات  ػالباز   ػنمبةا مػع  الكنون بط 
 .٩١انلازاعت/  ژحج     مج  جح     يث      ىثجث  مث  مت     ىت  يت  ژ  :  ؼ مجل اسذ السورة

 / ٕمالحظة 
فانتبه ؽبػا واجكلةػا  ممػة لػك  ػت  أخ  آ ة مجل السورةال ااؼ والباز ات  موضكي

 ال تلتبس  ليك.
 -اخلالصة:

 النازعات األحقاف يونس
   يث      ىثجث  مث     یجئ  ی  ی   ی    ىئ  ىئ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

 موضكي  ونس وال ااؼ الكمقة  السية: بن
(  اؿ( مع ) ڦ( التك    أت  فيةا )  اؿدبكأ: السورة الو ال  وج  يف اظبةا ) 

( بم  ی ( التك    وردت فيةا )  اؿوالسورة الو يف اظبةا ) والو وي سورة  ونس، 
 .( التك   . ووي سورة ال ااؼ اؿ) 

 ات الباز  ن مع الكن ( ن بط   يثسورة الباز ات ) 

نُ ِ َػبَّػػَك بَػْكػػَم  َفِإمَّػػا - َوِإف مَّػػا -  َوِإمَّػػا ) اضػػبط مواضػػع / ٖٜٕ٘سػػ اؿ رقػػذ 
 ؟.( َأْو نُ ِ َػبََّك الَِّءي َوَ ْ اَنُوذْ  ) ( َأْو نَػتَػَوفػَّيَػبَّكَ  الَِّءي َنِكُ ُوذْ 

 - لي:اؼبواضع  ما  / ٖٜٕ٘اعبواب رقذ     
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڎ      ڌ   ڌ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇژ  -ٔ

 .يِنس ژک  ڑ  

ې  ى   ى       ائ    ې   ې  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۅ  ۋژ  -ٕ

 .الرعد ژەئ  ائ  

  يئ  مئ   ىئ  ی  ی  جئ  حئ    ی  یېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئژ  -ٖ

 .اغفر ژحب   جب  

ٱ.الزخرف ژھ  ہ  ہ  ہ    ڻ  ۀ  ۀ   ہژ  -ٗ

 الضبط /
وؼبػا  (    ی -  ڇليه بك وا يف  ل مػجل  ػونس وظػاف  وردت )ؼبا ذ     ال جوع إ -ٔ

(  ۅ  ۋمل  ء   ال جوع فاط أف  بلغ واف اغبساب  لى   أتػ  مفصػولة ) 
والءا يف سورة ال   ، وتفةذ مجل سياؽ اآل ة ال سوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ليه الػبمغ فاػط 

تبلػػػػػغ وال  واغبسػػػػػاب  لػػػػػى رب الكػػػػػاؼبن فأتػػػػػ  مفصػػػػػولة فمػػػػػجل اؼبمالػػػػػجل أف
  ستجاب ل  وتك وو الء وكبجل م دان اىل   و  تكاىل  فصل بيببا.

ابلفػاء   فنس، ووردت يف ظػاو  ػ واو( ون بطةا مع    ڇ)  ابلواووردت يف  ونس  -ٕ
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه  لػى   فظػافػاء ( ون بطةا مع      ی) 

 .مع   ؼ مجل اسذ السورة
 قا ػػ ة لػػى نضػػبطةا يف سػػورة ال  ػػ  و  و يػػ ةوالػػءا (   ۅ  ۋوردت مفصػولة )  -ٖ

 .الكبا ة ابآل ة الو ي ة
 بػػػػءن الصػػػػيكة يف سػػػػورة الزخػػػػ ؼ و يػػػػ ة( والػػػػءا وردت   ڻ  ۀ  ۀ   ہ) -ٗ

 .الكبا ة ابآل ة الو ي ة قا  ة لى نضبطةا و 
 .سياؽ اآل ة  ا موضع سورة ظاف  جاء يف  ص ر آ ة ل اؼبواضع وردت  -٘
 لا آف ونبا يف سوريت  ونس وظاف .يف ا م تن( وردت فاط   يئ)  -ٙ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٗ 

 مالحظة /
ال  ػ   – ٙٗ ونس  – ٓ٘آؿ  م اف  يف السور ) م ات شباف(  بَػْكَم الَِّءيوردت ) 

( وال دا ػػػػػػػي  ٖٙالزخػػػػػػػ ؼ  – ٚٚ،ٕٛظػػػػػػػاف   – ٔٗالػػػػػػػ ـو  – ٕٚالبمػػػػػػػل  – ٓٗ
 غبص وا.

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة
 ڌ   ڌ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇ يونس
 ې   ې  ې  ۅ  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ الرعد

   مئ   ىئ  ی  ی  جئ  حئ    ی غافر

   ڻ  ۀ  ۀ   ہ الزخرف

(   ا موضع   مئ   ىئ  ی  ی  جئ  حئالصل يف الا آف أف ت د ) 
 .الو ي ( ووو   ڻ  ۀ  ۀ   ہالزخ ؼ وردت فيةا )

 ؟.(  اَّللُّ مُثَّ  ) أ جل وردت / ٜٕٗ٘س اؿ رقذ 
 -(:الكبالبوت – ونس يف السور ) نفم  (   اَّللُّ مثَّ  وردت ) / ٜٕٗ٘اعبواب رقذ     
ژ  ژ  ڑ  ڈ  ڈ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ      ڎ  ڎژ   -ٔ

 .يِنس ژک  ڑ  

ہ    ھژ  -ٕ ۀ  ہ       ہ  ہ   ﮲       ے  ے     ۓۓ  ھ  ھ  ھڻ  ۀ  

﮶  ﮷   ﮵   ﮴   ٱ.امعٌكبِت ژ﮸  ﮳  

 الضبط /
   ے  ے  ( وبكػ وا يف الكبالبػوت ) ژ  ژ  ڑ  ڑ  )  بك وا يف سورة  ونس

 .اؽبجائي الرتتيح قا  ة(  لى ے  مجل )  الياء( قبل ژ  مجل )  الشن(:    ۓۓ



 ٓ٘ٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مالحظة /
( ورد ٖٙ: وال ػظ قبلةػا يف اآل ػػة )الفكػػل(: ژ  ژ  ڑ  ڑ  ختمػ  آ ػة  ػونس ) 

ًئا ِإفَّ فيةػػػا )  اَّلّلَ َ لَػػػيٌذ دبَػػػا َوَمػػػا  َػتَّبِػػػُع َأْ  َػػػػ ُُوْذ ِإالَّ وَبِّػػػا إَفَّ الظَّػػػجلَّ اَل  ُػْكػػػِ  ِمػػػجَل اغْبَػػػقِّ َشػػػيػْ
( ڑ  ( فػاربط بيبةمػا  لػى قا ػ ة اؼبوافاػة واجملػاورة  ػت ال تلتػبس  لمػة )  َػْفَكُلوفَ 
 . كملوففتظبةا 

ػػػػبَػُةذ َوُقِضػػػػيَ  -ُقِضػػػػيَ  ) اضػػػػبط مواضػػػػع / ٜٕ٘٘سػػػػ اؿ رقػػػػذ   ( اِبْلِاْسػػػػطِ  بَػيػْ
بَػُةذ َوُقِضيَ )  ؟.( ُقِضَي اِبغبَْقِّ )  (اِبغبَْقِّ  بَػيػْ

بَػُةذ َوُقِضيَ  -ُقِضيَ  )مواضع  / ٜٕ٘٘ اعبواب رقذ      - ما  لي:  ( اِبْلِاْسطِ  بَػيػْ
ڳ    ڱ    ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ    گک   ک  کژ  -ٔ

 .يِنس ژڱ  ڱ  

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀژ  -ٕ

ٱ.يِنس ژٹ  ٹ   ٹ  ٹ    ٿٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ

 الضبط /
 السنيف  ونس ون بط  (  ڳ منبا يف سورة  ونس: وردت  لمة )   اؼبوضكن -ٔ

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ  لػى  س ون سنمبةا مع 
 .مجل اسذ السورة

 قا ػػػ ة الػػػز دة للموضػػػع لػػػى  نضػػػبطه( و   ٿ)  الػػػواوبػػػز دة  ال ػػػاٍلاؼبوضػػػع  -ٕ
 .اؼبتأخ 

ػػػبَػُةذ َوُقِضػػػيَ وأمػػػا )  الصػػػػفحة و منبػػػا يف الزمػػػ  )  مػػػ تن فػػػوردت ( اِبغْبَػػػقِّ  بَػيػْ
 -(: الخةة

  ڄ  ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ژ  -ٔ

 .الزمر ژڄ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘ٔ 

ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پژ  -ٕ

 .الزمر ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   
 لك. ممة ( فاجكلةا   ڀ: مع الببين والشة اء واؼبمئالة جاءت  لمة ) إذف

يف سورة ظاف  اآل ة  م ة وا  ة فاط( وردت  ُقِضَي اِبغبَْقِّ وأخةا ) 
ڀ  ڀ  ڀ  ژ(:ٛٚ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٺڀ  ٺ

قا  ة الكبا ة ابآل ة  لى  نضبطةا، و ژڦ     ڦ  ڄ  ڄ    ڦ
مجل سورة ظاف  فاجكلةا  ممة  أخ  صفحةمجل  آ ة أوؿ، وموضكةا الو ي ة
 لك.

 -اخلالصة:
 الصيغة لسورةا

 ڳ  ڳ  ڳ يونس أول
 ٿٿ   ٿ  ٿ يونس اثن

 اثنو  أول
 ڄ  ڄ  ڄ الزمر

 يف الا آف الو ي / ووو   ڦ  ڦ غافر
 مالحظة /

بَػُةذْ  َفاْ اُلذ يف سورة اؼبائ ة وردت ) ٱ  ژ (:ٕٗ( يف اآل ة ) اِبْلِاْسطِ  بَػيػْ

ٺ    ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ     ٻٻ  ٻ  ٻ ٺ  

ٹ    ٿٺ  ٺ   ٿ  ٿ ڤ  ڤ  ڤ     ٹڤ  ٹ  ٹٿ  

( ون بطةا مع   َفاْ اُلذيف وءا اؼبوضع أتى فيةا )  ف   ةووي   ژڦ  ڦ  
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة( الو وردت قبلةا يف نفس اآل ة  لى   پ لمة ) 



 ٕ٘ٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ِإف ُ بػػػػُتْذ  اْلَوْ ػػػػ ُ َو َػُاولُػػػػوَف َمػػػػَت َوػػػػَءا  ) اضػػػػبط مواضػػػػع / ٜٕٙ٘سػػػػ اؿ رقػػػػذ 
 ؟.( ِإف ُ بُتْذ َصاِدِقنَ  اْلَفْتاُ وَف َمَت َوَءا َو َػُاولُ  ) ( َصاِدِقنَ 

سػ  (  ِإف ُ بػُتْذ َصػاِدِقنَ  اْلَوْ ػ ُ َو َػُاوُلوَف َمَت َوػَءا  وردت ) / ٜٕٙ٘اعبواب رقذ     
 -(: اؼبلك - س  –سبأ  –البمل  –النبياء  –يف السور )  ونس  م ات

ہ     ہ  ھ   ھ  ھ       ہ   ہ  ۀۀ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ               ڻژ  -ٔ

﮺   ﮴ۓ   ﮲    ﮳  ۓھ  ے  ے ﮸  ﮹  ﮷   ﮾     ﮻﮵   ﮶    ژ﮼  ﮽  

 ٩٤ – ٩٨يِنس/ 
ڦ      ڦ    ڄژ   -ٕ ڃ                ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ    ڄ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڍ       ڍ  ڌ  ڌ   ڇ   چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ    ژچ  چ  

 ١٤ – ١٨األًبياء/ 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ٴۇ     ۋ    ۈۈ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆۆژ   -ٖ

 ١٢ – ١٠انلىل/  ژې  ې  
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ           ۆژ   -ٗ ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ    ۈۆ     ڭ  ڭ  

 ١١ – ٢٤شبأ/  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہہژ   -٘ ھ  ھ     ے  ےھ     ڻ   ۓ    ھ  

﮳    ٩٤ – ٩٨يس/  ژۓ  ﮲   
حخ    مخ  جس     حس   مج  جح         مح  جخ    حجيث    خت  مت  ىت  يت   جث    مث    ىثژ   -ٙ

 ٢١ – ٢٩املنك/  ژخس   
 الضبط / 
 (.  ونس مجل النبياء والبمل ملك  س وسبأ: ) اعبملة اانشائيةبءن  نضبطةا -ٔ
(  ػػػ ا النبيػػػاء   ۀ)بكػػػ وا ( جػػاء   ىث         جث    مثال ػػظ أف صبيػػػع اآل ت بكػػػ  )  -ٕ

ھ     ے  ھ  ھ  ) س( ويف سػورة  ػ             ڄ  ڃ  ڃ  ڃو س: يف النبياء )

 ( ووي سةلة ميس ة هللاذف  .  ے



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔ٘ 

يف الاػػػ آف  مػػػ ة وا ػػ ة( فػػوردت  ِإف ُ بػػُتْذ َصػػػاِدِقنَ  اْلَفػػػْتاُ َو َػُاولُػػوَف َمػػػَت َوػػَءا  أمػػا )
ۋ      ۋ  ۈ  ۈ  ٴۇژ (:ٕٛ( اآل ػة ) أخػ  السػورةالال َل يف سورة السج ة ) 

 ژوئ      ې  ې  ى  ى     ائ     ائ       ەئ  ەئ     ېې    ۉۉ     ۅ    ۅ

، وال ػػظ أنػػه الكبا ػػة ابآل ػػة الو يػػ ة قا ػػ ة لػػى  نضػػبطةا، ووػػءن ٢٤ - ٢٨الصجججدة/ 
(: أي أهنػػػػا   ې، وبكػػػػ وا  لمػػػػة ) (  ۀ(  لمػػػػة )  ىث         جث    مث) أ ضػػػػاً جػػػػاء بكػػػػ  

 .واجملاورة اؼبوافاة قا  ةفاربطةما مكا  لى  م تنتال رت 
 ؟.يف سورة  ونس ( ذْ ُقْل َأَرأَ ْػتُ  ) اضبط مواضع / ٜٕٚ٘س اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي: / ٜٕٚ٘اعبواب رقذ     
            ﯁       ﮿  ﯀ژ  -ٔ  .يِنس ژ        

ڻ  ڱ  ڱژ  -ٕ ھ     ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ہ   ۀ  ہ  ہ  ہ   ۀ  

ے   ۓ  ۓ    ھھ ٱ.يِنس ژھ    ے  

 الضبط /
ڻ    ں  ں  ڻ)  ال ػػػػػاٍلوبكػػػػ وا يف  (  ﯁     )  الوؿاؼبوضػػػػع بكػػػػ وا يف 

 الرتتيػػػػػح قا ػػػػػ ة(  لػػػػػى ں  ں  مػػػػػجل )  اؼبػػػػػيذ( قبػػػػػل    ﯁مػػػػػجل )  اؽبمػػػػػزة(:    ڻ  ڻ
 .اؽبجائي

 ؟.( َ ْستَػْكِجلُ  ) وردت  ذ م ة / ٜٕٛ٘س اؿ رقذ 
 – ػػػػػػػػػونس يف السػػػػػػػػور ) مػػػػػػػػػ نف(  َ ْسػػػػػػػػتَػْكِجلُ  وردت ) / ٜٕٛ٘اعبػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػػذ     

 -(:الشورى
 .سيِن ژ          ﮿  ﯀  ﯁               ژ  -ٔ

چ    ڃڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڦژ  -ٕ چ   چ   ڃ  ڃ  چ  

ڈ      ڇڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ٱ.الشِرى ژڇ  ڇ   



 ٗ٘ٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( آَمبُتذ ِبهِ  )  ذ م ة وردت / ٜٜٕ٘س اؿ رقذ 
 –الباػػػػ ة يف السػػػػور )  أربػػػػع مػػػػ ات(  آَمبػػػػُتذ بِػػػػهِ  وردت ) / ٜٜٕ٘اعبػػػػواب رقػػػػذ     

 -(: ونس  – موضكافال  اؼ 
  گڑ  ڑ  کک  ک  ک ژڈ  ژ  ڈ  ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ   -ٔ

 .ابلقرة ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ        گگ  گ

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  -ٕ  .األعراف ژڑ      ڑ    ژ  ژڌ  ڎ  

ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ژ  -ٖ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  .األعراف ژڤ  ڦ  ڦ    ڤڤ     

ٱ.يِنس ژىئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     ېئ    ۆئۆئ  ۇئوئ  وئ  ۇئ    ژ  -ٗ

 / فوائد
فإْف آمجل الالفار مجل اليةود والبصارى وظػةوذ دب ػل الػءي آمبػتذ :  البا ةمكباوا يف -ٔ

بػػػه, فبػػػا جػػػاء بػػػه ال سػػػوؿ, فاػػػ  اوتػػػ وا إىل اغبػػػق, وإف أ  ضػػػوا فإمبػػػا وػػػذ يف 
شػ َّوذ و بصػ ؾ  لػيةذ, ووػو  -أ ةػا ال سػوؿ-خمؼ ش   , فسػيالفيك   

 السميع لقوالالذ, الكليذ د والالذ.
قتذ بػه واتبكتمػون مػجل ق: مكباوا يف أوؿ ال  اؼ -ٕ اؿ الء جل استكَلْوا: إانَّ ابلػءي صػ َّ

 نبوة صا  جا  وف.
قػػػػاؿ ف  ػػػػوف للسػػػػح ة: آمبػػػػتذ اب قبػػػػل أف آذف لالػػػػذ  :بكػػػػ وا يف اثف ال ػػػػ اؼ -ٖ

ابايبػػػػػاف بػػػػػه؟ إف إيبػػػػػانالذ اب وتصػػػػػػ  االذ ؼبوسػػػػػى وإقػػػػػ ار ذ بببوتػػػػػه غبيلػػػػػػة 
وتالونػػػوا اؼبسػػػتأ   جل ا تلتمووػػا أنػػػتذ وموسػػى  لته جػػػوا أوػػل مػػػ  بتالذ مبةػػا, 

 ما وبلُّ بالذ مجل الكءاب والبالاؿ. -أ ةا السح ة-خبةا ا, فسوؼ تكلموف 
آمبتذ يف وقػ  ال  -أ ةا اؼبش  وف-أبك ما وقع  ءاب   بالذ  :بك وا يف  ونس -ٗ

بػػه, وقػػ   بػتذ مػػجل قبػػل  ػبفكالذ فيػػه اايبػػاف؟ وقيػل لالػػذ  يبئػػء: آآلف ت مبػوف 
 (. التفسة اؼبيس . ) تستكجلوف به



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘٘ 

 مالحظة /
 (. مثُ وابقي اؼبواضع )  ابؽبمزةيف الا آف الو وردت  الو ي ة (  )

 ؟.( لِلَِّء جَل وََلُمواْ  ) اضبط مواضع / ٕٓٓٙس اؿ رقذ 
 –يف السػور )  ػونس  سػ  مػ ات(  لِلَّػِء جَل وََلُمػواْ  وردت ) / ٕٓٓٙاعبواب رقذ     
 -(: الطور -الءار ت  –الزخ ؼ  –الزم   –سبأ 
 .يِنس ژخب   حب    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب      جئ  ی  ی  ی  یىئ  ىئ  ژ  -ٔ

چ       ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڃڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  -ٕ

ڇ    .شبأ ژچ           چ  چ  

وئ    ۇئ   ائ  ەئى  ائ  ژ  -ٖ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ    ەئ  وئ   ۇئ  ۆئ  

 .الزمر ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     ىئىئ

 .الزخرف ژک  ڑ  ڑ  ک  ک     ژ  ژڈ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈژ  -ٗ

 .اذلاريات ژگ  گ  گ   گ    ک  ک  ک  ڑ  ک  ڑژ  -٘

ٱ.امطِر ژىئ   ىئ   ی  ی  ی    ېئ  ېئ  ىئ  ۈئ  ېئ  ۈئژ  -ٙ

 الضبط /
بأ سػ( وبك وا يف       جئ)  س(: وبك وا يف  ون  ی  یوسبأ )  سبك وا يف  ون -ٔ

 قا ػ ة لػى (    ڃمػجل  لمػة )  البوف( قبل       جئمجل  لمة )  اػباء(:    ڃ) 
(،    ڃ -      جئ( التك  ػ  مػجل الاللمتػن )  اؿ، لبكػا بكػ  ) اؽبجائي الرتتيح

 يف اسذ السورتن. السنوال ظ أ ًضا اشرتاؾ 
  مػالز  ميذ( مع   ۇئ  -ەئ  وئ  مجل )  اؼبيذ( ن بط   ەئ  وئ  وئ    ۇئبك وا يف الزم  )  -ٕ

 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى 
( ڌ  مػػػػجل ) اػبػػػػاء( نػػػػ بط  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ يف الزخػػػػ ؼ بػػػػ أ اآل ػػػػة ) -ٖ

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ  لػى  مجل الزخػ ؼ الزايو  اػباء( مع ڌ  مجل )  الزايو 
 .مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة



 ٙ٘ٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ابلػػواويف الػػءار ت و  ابلفػػاء(:    ۈئ ( وقبلةػػا يف الطػػور )  ڑيف الػػءار ت قبلةػػا ) -ٗ
(، وأ ًضا  الواوقبل  الفاء)  قا  ة الرتتيح اؽبجائي  لى نضبطةمايف الطور و 

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع  لى  (   ۈئ ) واوون بطةا مع  واور فيةا و الط
 .اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

ذاؿ ون بطةػػػػا مػػػػع  مػػػػ تنالػػػػءاؿ تالػػػػ رت  (  ک  ک  کبكػػػػ وا يف الػػػػءار ت )  -٘
( ېئ  مػػجل  لمػػػة ) الػػواو ( نػػ بط   ېئ  ېئ  ىئار ت، وبكػػ وا يف الطػػور ) ءالػػ

قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ  لى  رو الطواو مع 
 .السورة
 ؟.( ُذوُقواْ َ َءاَب اػْبُْل ِ  ) أ جل وردت / ٕٔٓٙس اؿ رقذ 

 – سيف السػور )  ػون مػ نف(  ُذوُقوْا َ ػَءاَب اػْبُْلػ ِ  وردت ) / ٕٔٓٙاعبواب رقذ     
 -:السناشرت تا حب ؼ  لتا السورتن   ( ج ةسال
 ژخب حئ  مئ  ىئ  يئ  جب حب       ی  ی  جئىئ  ىئ  ی  ی  ژ  -ٔ

 .يِنس

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چژ  -ٕ ڇ  چ   چڄ  ڄ     چ  

ٱ.الصجدة ژڇ  ڍ    ڇ  ڇ

 الضبط /
 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى نضبطةا و  (  چيف السج ة )  الواوبز دة 

 ؟.( ْوَف ِإالَّ َوْل ذُبْزَ  ) وردت  ذ م ة / ٕٕٓٙس اؿ رقذ 
 – ػػػػػونس يف السػػػػػور ) مػػػػػ نف(  َوػػػػػْل ذُبْػػػػػَزْوَف ِإالَّ  وردت ) / ٕٕٓٙاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     
 -(:البمل

 .يِنس ژخب  يئ  جب حب  ىئ  مئ  حئ      ی  ی  ی  جئىئ  ىئ  ی  ژ  -ٔ

ٱ.انلىل ژڤ    ٹ  ٹ              ٹ  ٹ   ٿ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ژ  -ٕ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔ٘ٚ 

 الضبط /
يئ  جب )  بكػػ وا يف سػػورة  ػػونسسػػورة اللػػوؿ، جػػاء أواًل: الصػػيكة اللػػوؿ يف ال -ٔ

مػػػػػػػجل  لمػػػػػػػة  السػػػػػػػن(: نػػػػػػػ بط   ٹ  ٹ              ٹ ( بيبمػػػػػػػا يف البمػػػػػػػل ) حب
 الػمـو  اؼبيذ( مع   ٹمجل )  المـو  اؼبيذ، ون بط س ون سن( مع حب)

قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ  لػػى  مػػلمػػجل الب
 .السورة

 ابءالزائ ة يف  ػونس مػع  الباء( يف البمل: ن بط ٹ  ٹ                ( يف  ونس و )يئ  جب)  -ٕ
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة( الو وردت بك وا  لى حب)
 / ٔمالحظة 

( وردت يف سورة ال  اؼ أ ًضا وق  مت اغب     بةا وضبطةا يف  دبَا ُ بُتْذ َتاْلِسُبوفَ ) 
 (.ٖٖٛمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء ال اٍل

 / ٔ مالحظة
 َوَمػػا(، ووردت ) ٗ٘( يف سػػورة  ػػس اآل ػػة ) َمػػا ُ بػػُتْذ تَػْكَملُػػوفَ  َواَل ذُبْػػَزْوَف ِإالَّ وردت ) 
 -( فتببه:ٜٖ( يف سورة الصافات اآل ة ) َما ُ بُتْذ تَػْكَمُلوفَ  ذُبَْزْوَف ِإالَّ 

 .يس ژخت     يب  جت  حت     خب  مب  ىبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  ژ  -ٔ
    ﮳      ﮴ ﮲   ے  ۓ  ۓے  ھ   ھ  ھ  ھ  ژ  -ٕ

 ١٤ - ١٨الصافات/  ژ﮵  
 ؟.( َوِإنَُّه غبََقُّ  - ِإنَُّه غبََقّّ  ) اضبط مواضع / ٖٕٓٙس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي: / ٖٕٓٙاعبواب رقذ     
 .يِنس ژىث  يث  حج  مج     جثمث   يتخت  مت  ىت    حتىب   يب  جت  مبژ   -ٔ

﮴ ﮵    ﮶     ﮲   ۓے  ے  ۓ  ژ  -ٕ  .اذلاريات ژ﮷  ﮳  

ٱ٩٢ - ٩٠احلاقة/  ژ﮳   ے  ۓ  ۓ  ﮲        ے  ھ        ھ  ھژ  -ٖ



 ٛ٘ٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 الضبط /
 الءار ت (. –يف السور )  ونس  م تنوردت  (   ﮲   ۓ)  -ٔ
 يف أخ  سورة اغباقة. م ة وا  ة( وردت   ھ  ھ بيبما )  -ٕ

ا َرَأُواْ اْلَكَءابَ  ) أ جل وردت / ٕٗٓٙس اؿ رقذ   ؟.( َوَأَس ُّواْ البََّ اَمَة َلمَّ
ػا رََأُوْا اْلَكػَءابَ  وردت ) / ٕٗٓٙاعبواب رقذ      يف السػور  مػ نف(  َوَأَس ُّوْا البََّ اَمػَة َلمَّ

 -(: سبأ –)  ونس 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀژ   -ٔ ٺٺ  ڀٱ  ٻ     ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

 .يِنس ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ   ٿٿ

ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ژ  -ٕ

ڦ  ڦ  ڄ ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ   ڃ  چ  چ  چ    ڄ  

ڇڇ    ڌ               ڌ  ڎ  چ   ٱ.شبأ ژڇ  ڇ  ڍ    ڍ  

 الضبط /
ٿ  مػجل  لمػو )اليػاء ن بط  (  ٿ  ٿ   ٿٿ ) بك وا يف سورة  ونس

، وبكػػ وا يف سػػبأ سون ػػمػػجل  السػػنو اليػػاء ( مػػع  ٿ مػػجل  لمػػة )  السػػن( و ٿ   
( مػع چ   -چ  مػجل  لمػو )  اؽبمػزة( ن بط  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ)
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى  أسب زةنب

 / ٔمالحظة 
–النبيػاء  –لػه  –يف الاػ آف يف السػور )  ػونس  مػ ات أربػع(  َوَأَس ُّواْ وردت  لمة ) 

 - ونس وسبأ وسأورد الباقي مجل اؼبواضع: موضكيسبأ ( وق  مت ذ   
 .طٍ ژەئ    ائ   ائې  ى  ى    ژ  -ٖ
ڄ    ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٹژ  -ٗ

 .األًبياء ژڄ    ڄ   ڄ  ڃ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ٘ 

 الضبط /
 (.  ائورد بك وا يف السورتن  لمة ) 

 / ٕمالحظة 
ٻ  ٻ        ٻ      ٱژ (: ٖٔيف اآل ػة ) مالسػورة بسػنوردت يف سورة اؼبلػك 

 قا ػػػػ ة الكبا ػػػػة ابآل ػػػػة لػػػػى  نضػػػػبطةا، و املنججججك ژڀ  پ    پ   پ  ڀ     پٻ
 .الو ي ة

 / ٖمالحظة 
تَػَ ْوْا بِػهِ ( والءا وردت يف سورة  ونس بيبما يف ال    والزمػ  )  پ  ڀ)  أواًل  ( اَلفػْ

 -مث أضبطةا لالذ: اؼبواضع ال م ةأورد 
ٺ  پ  ڀڀپ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -ٔ   ٺڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

 .يِنس ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ  ٿ   ٿ
حت  حبيئ  جب    ىئی  جئ  حئ  مئژ  -ٕ   خب   مب  ىب  يب  جت  

مح     جث  مثىثخت    مت  ىت  يت   يث  حج  مج  جح  

 .الرعد ژحس   مخ  جس    حخجخ
وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ     ەئى  ائ  ائ  ژ  -ٖ ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ    ۆئ  ۈئەئ  وئ  

 .الزمر ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     ىئىئ
 -:قاعدة ادلوافقة واجملاورةعلى  كما يف اجلدول التايل  ادلواضع الثالثة ونضبط 

 پ    مجل  التاءمع    ٻمجل  ءالتان بط  يف سورة يونس
 جث   مجل  الواومع    حب مجل  الواون بط  يف سورة الرعد
 جث   مجل  الواومع     ەئ مجل  الواون بط  يف سورة الزمر

تَػػػَ ْوْا بِػػػهِ  وأود التبو ػػػه إىل أنػػػه مت ضػػػبط مواضػػػع ) مػػػجل الالتػػػاب  اعبػػػزء ال الػػػ ( يف  اَلفػْ
 (.ٕٔٗٔالس اؿ )



 ٓٙٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ا ) اضبط مواضع / ٕ٘ٓٙس اؿ رقذ  افػَ  - رََأُواْ  َلمَّ  ؟.( رََأُواْ  َلمَّ
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕ٘ٓٙاعبواب رقذ     
  ٺٺ  ٺ  ٺڀ   ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀژ  -ٔ

 .يِنس ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ  ٿ   ٿ

ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ژ  -ٕ

ڦ  ڦ  ڄ ڄ      ڄڦ   ڃ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃڄ  

ڇ ڌ               ڌ  ڎ     ڇچ    .أشب ژڇ  ڇ  ڍ    ڍ  

 .اغفر ژ  ﯀  ﯁                            ﮿  ﮾   ﮽ژ  -ٖ

  ژ  -ٗ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ             ۆ  ۈ    ۆ    ڭ  

 .اغفر ژۈ  ٴۇ   

جث    مث    يت  ىت  متحت  خت     جتمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يبژ  -٘

ٱ.الشِرى ژىث  يث  حج  مج  جح   

 لضبط /ا
 ابلفػاءظػاف  وردت  أوؿيف  ػل اؼبواضػع  ػ ا  (  ىت  متالصل يف الا آف أف تػ د )  -ٔ

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى نضبطةا ( و   ﮾   ﮽)
  ونس وسبأ يف الس اؿ السابق. موضكيمت ضبط  -ٕ
(  ػ ا موضػكي سػورة ظػاف  ورد بكػ وا   يتيف  ل اؼبواضع ورد بك وا  لمة )  -ٖ

 (.  ﮿ يف اؼبوضكن  لمة )
 ابلفػػاءلنػػه بػػ أت اآل ػػة  فػػاء( بػػم   ىت  مت مػػجل سػػورة ظػػاف  وردت ) ال ػػاٍلاؼبوضػػع  -ٗ

 الوؿ( فلػػػذ تتالػػػ ر واجكلةػػػا  ممػػػة لػػػك أف اؼبوضػػػع         )
 ....(.﯀  ﯁        ﮿  ﮾   ﮽ ) ابلفاءوو الءي ورد 

 
 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙٔ 

( يف سػػػورة  ػػػونس وردن يف  ٙٙ و ٘٘ ) اضػػػبط اآل تػػػن / ٕٙٓٙسػػػ اؿ رقػػػذ 
 ؟.تن متاابلتنصفح
 -اآل ت وي: / ٕٙٓٙاعبواب رقذ     
ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦژ  -ٔ

 .يِنس ژچ  چ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈژ  -ٕ ژ  ژ  ڑ       ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ک  ک  ک  ک

ٱ.يِنس ژڱ  ڱ  

 الضبط /
(: قبلةػػػا ة ػػػػة يف ڍ  ڌ  تالػػػ رت )  ال ػػػاٍل ويف (ڤ  ڦ  )  الوؿال ػػػظ اؼبوضػػػع  -ٔ

پ    پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  : ) (ڤ  ڦ  ) ورد فيةػػػػػػػػػػػػػػػا  الوؿاؼبوضػػػػػػػػػػػػػػػع 

 (ڤ  ڦ  ) ، وانتبػػه أف قا ػػ ة اؼبوافاػػة واجملػػاورةن بطةمػا مكػػا  لػػى  (  ڀپ  ڀ
 مل تتال ر.

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  جػػػاء بصػػػيكة ألػػػوؿ ) ال ػػػاٍلاؼبوضػػػع  -ٕ

 .لز دة للموضع اؼبتأخ قا  ة ا لى  نضبطه( و ڈ
 /من كتاب الربىان يف توجيو متشابو القرنن للكرماينفائدة 
ػػػَماَوات َواْلَْرض قَػْولػػػه } { ذ ػػػ  بَِلْفػػػظ }َمػػػا{ يف َوػػػِءن اآْل َػػػة َومل  َأال ِإف  َمػػػا يف السَّ

ػاؿ فَػء   بَِلْفػظ }َمػا{ دوف }مػجل{ َومل  ال روػا ا ْ 
َ
ِتَفػاء  ال رن ِلَف مكأ }َما{ َوُةبَػا اؼب

 باوله قبله }َوَلو أَف لالل نفس ولم  َما يف اَلْرض{
قَػْوله }َأال ِإف  مجل يف السََّماَوات َومجل يف اَلْرض{ ذ   بَِلْفظ }مػجل{ وَ ػ ر ِلَف 

 َوِءن اآْل َة نزل  يف قـو آذوا َرُسوؿ   صلى
ى لفػػظ }مػػجل{ وَ ػػ ر ِلَف   َ َلْيػػِه َوسػػلذ فَبػػزؿ فػػيةذ }َواَل وبزنػػك قَػػػْوؽبذ{ َفاْقتضػػ



 ٕٙٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ػَماَوات{ تَػْكِظيًمػػا  ػ َاد مػجل يف اَلْرض َوُةبَػػا لاَلػْوهنذ ِفيَةػػا َلاِلػجل قػػ ـ ذ ػ  }مػػجل يف السَّ
ُ
اؼب

 {  لى َذِلك مثَّ  ط  }مجل يف اَلْرض
ػػار  ػػَماَوات َوَمػػا يف اَلْرض{ ذ ػػ  بَِلْفػػظ }َمػػا{ وَ ػػ ر ِلَف بكػػم اْلالفَّ قَػْولػػه }َمػػا يف السَّ

ػػَماَوات َوَمػػا يف اَلْرض{ َفاَلػػاَف قَػػاُلوا } ازبػػء   ولػػ ا{ فَػَاػػاَؿ ُسػػْبَحانَُه }لَػػُه َمػػا يف السَّ
 .اْلموضع َموِضع }َما{ َوَمْوِضع الّتاْل َار للتَّْأِ ي  والتهصيص

 مالحظة /
مػػػػجل الالتػػػاب السػػػػ اؿ  اعبػػػزء الوؿ( يف  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ مت ضػػػبط مواضػػػػع ) 

(ٕٖٓ.) 
 / ٕمالحظة 
 (: َما يف السََّماَوات َوَما يف اَلْرضِ  مجل سورة  ونس  وردت )( ٛٙيف اآل ة )

ے  ۓژ ﮿       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽﮾﮷     ﮶﮴  ﮵  ﮳﮲   ۓھ  ے  

   ، وبك  آ تن مجل  ژ                  ﯀  ﯁  
ڌڎڎ) إىل أف اؼبواضع ال م ة وردا يف صفحتن  ( فتببهڈڍڌ

( مع ڤ  ڦ  ڦ  ڦ : )أوال (ٕٙٔ - ٕ٘ٔيف سورة  ونس ) متاابلتن
ڎ ) مثو    ،  َما يف )  مث( مع اتباع الظجل، ڈڍڌڌڎ

(، أي   ﮳﮲   ۓھ  ے  ے  ۓ( مع ازباذ الول  ) السََّماَوات َوَما يف اَلْرضِ 
 ( ا فظةا والءا. وول  – ووجل – و  ) 

 -اخلالصة:
 ادلوضع الثالث ادلوضع الثاين ادلوضع األول

  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 /  ڦڦ
 مع و    

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڎ   ڌ  ڎ  

   / مع اتباع الظجل ڈڈ

﮸ ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  

 /    ﮽﮾
  مع ازباذ الول 

 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٙ 

 ؟.ابختمؼ تشاليم ا (ِشَفاء )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٚٓٙس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٕٚٓٙاعبواب رقذ     
ڎ    ڎ  ڈ  ژ  -ٔ ڌ   ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک    ڈڍ  ڍ  ڌ  

 .يِنس ژک   ک  

ڱ  ڱژ  -ٕ ڻ  ڻ  ۀ    ںگ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ   ں  ڻ  ڻ   

 .انلدل ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے    ہہ  ہۀ  

ھ  ے  ے  ۓ      ھھ  ھ   ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  -ٖ

 .اإلارساء ژ﮲  ۓ  

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ  -ٗ ۅ  ۋڭ   ې    ۅۋ    ۉ  ۉ  ې  

ۇئ   ۇئ  ېىې    ۆئ    ۆئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  

ٱ٩٩فصنت/  ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 الضبط /
 الػػػػػػواو( وردت بػػػػػز دة  اؿ التك  ػػػػػ  مػػػػػاةيال  وجػػػػػ  يف اظبيف  ػػػػػونس وفصػػػػػل  ) 

( وردت بػػم ز دة   وجػػ  يف اظبيةمػا اؿ التك  ػػ بيبمػا يف البحػػل وااسػ اء )  (ڈ)
 فاجكلةا  ممة لك. الكمقة  السية( أي أف   ہ)

 -اخلالصة:
 - بال ال –فصلت - ال –اإلسراء  - ال –النحل  - بال ال –يونس 

 ڈ
 اؼبو ظة شفاء

 ہ

 الكسل فيه شفاء
 ہ

 الا آف شفاء
 ڈ

 الا آف شفاء

 ؟.( يف الصُُّ ورِ  ) وردت  ذ م ة / ٕٛٓٙس اؿ رقذ 
 –يف السػػور )  ػػونس   ػػمث مػػ ات(  يف الصُّػػُ ورِ  وردت ) / ٕٛٓٙاعبػػواب رقػػذ     

 -(: الكاد ت -اغب  



 ٗٙٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڎ    ژ  -ٔ ڌ   ڑ  ک      ژ  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڍ  ڍ  ڌ  

 .يِنس ژک   ک  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئژ  -ٕ ۆئ    ۆئ     ۇئې  ې  ې  ې    

ىئ             .احلج ژی     ىئ  ىئۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       

ٱ.امعاديات ژٻ       ٻ  ٻٱ  ٻ  ژ  -ٖ

 ؟.( ِبَءِلكَ  - ِبَءِلكَ فَ  – َوِبَءِلكَ  ) اضبط مواضع / ٜٕٓٙس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٜٕٓٙاعبواب رقذ     
 .األًعام ژې  ۉ  ې  ې       ۉ  ۅ  ۅٴۇ  ۋ  ۋژ  -ٔ

 .يِنس ژڱ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ    ڳ  گگ  گ       گک  ژ  -ٕ

   ژ  -ٖ ﯁   ﯀  ﮿                       ﮾

 .الزخرف ژ  

ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃژ  -ٗ ڇ       چ   چچ  چڃ  ڃ    ڃڤ  ڤ  

 .اجلاثية ژڍ    ڇ   ڇ  ڇ

ٱ.امقنه ژىث    مث   جثىت  يت   ژ  -٘

 الضبط /
ووردت يف  (  ۅ)  ابلػػواو( وردت  ال لػػ  الوؿ مػػجل الاػػ آفيف النكػػاـ )  -ٔ

 اؼبوضػػػػكن( و ػػػػم   گ)  ابلفػػػػاء(  ال لػػػػ  ال ػػػػاٍل مػػػػجل الاػػػػ آف ػػػػونس ) 
 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةما

( يف السػور  ال ل  الخة مػجل الاػ آفيف )   مث م اتدت ( فور    جثأما )  -ٕ
"  بِػَءِلكَ  ": ) ابعبملػة اانشػائية نضػبطةاالالػذ( و  –اعبا ية  –)الزخ ؼ 

 (. الالذ زخ فوا اعبا ية



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٙ٘ 

قا ػ ة ربػط  لػى  ـالنكػامػيذ مبةػا مػع اؼبػيذ ( نػ بط ۉبك وا يف النكػاـ )  -ٖ
 .  ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 الفػػػػاء( دار فيػػػػه  ػػػػ ؼ   گ: موضػػػػع سػػػورة  ػػػػونس ) ال ػػػظ وانتبػػػػه مكػػػػي -ٗ
قا ػػػ ة اؼبوافاػػػة (   لػػػى   گ)  فػػػاء( ون بطػػػه مػػػع  ڳ -    گ)

، وال ػػظ أنػػه يف ابقػػي اؼبواضػػػع مل  ػػ د  ػػ ؼ الفػػاء أبػػ ا فاجكلػػػه واجملػػاورة
  ممة لك.

( لالػػػجل بػػػز دة           تطػػػابق موضػػػكي الزخػػػ ؼ واعبا يػػػة )  -٘
قا ػػػ ة الػػػز دة  لػػػى  نضػػػبطةا( و   چ   چچ  چڃ  ڃ  عبا يػػػة ) الػػػواو يف ا

 .للموضع اؼبتأخ 
(  مجل  لمػة )  اػباء( ن بط          بك وا يف الزخ ؼ )  -ٙ

قا  ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ  لى   ؼخالز  خاءمع 
 (.  ڇ   ڇ     ڇ  ڇ، فتالوف يف اعبا ية  لمة ) مجل اسذ السورة

أتػػ  )  ذالالػػمػػيذ مبةػػا مػػع اؼبػػيذ ( نػػ بط    مثة الالػػذ  لمػػة ) بكػػ وا يف سػػور  -ٚ
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه  لػى  ( يف أخ  الاللمتػن يف اؼبيذ

 .مع   ؼ مجل اسذ السورة
 -اخلالصة:

 الصيغة السورة
 و ي ة/  ۅ األنعام
 و ي ة/   گ يونس

    جث الزخرف + اجلاثية + القلم



 ٙٙٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( مِّجل ّرِْزؽٍ  ) واضع الو ورد فيةا  د اؼب / ٕٓٔٙس اؿ رقذ 
ػػػجل ّرِْزؽٍ  وردت ) / ٕٓٔٙاعبػػػواب رقػػػذ       –يف السػػػور )  ػػػػونس   ػػػػمث مػػػ ات(  مِّ

 -(: الءار ت -اعبا ية 
ہ  ہ  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  -ٔ ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ۓ    ھھ  ھ  .يِنس ژۓ  ھ    ے  ے   

ڦ  ڄ    ژ  -ٕ ڃ    ڄ  ڃ  ڃڄ  ڄ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڃ  

 .اجلاثية ژڇ  چ  چ  چ  چ       ڇ  

 .اذلاريات ژڍ  ڇڇڇڍ    چڇچچچژ  -ٖ

ٱالضبط /

 السورة. أخ السورة، وموضع الءار ت يف  أوؿموضع اعبا ية يف 
ْبػػػُه َ َ اًمػػػا َوَ ػػػَمالً )  اضػػػبط مواضػػػع / ٕٔٔٙسػػػ اؿ رقػػػذ   َوػػػَءا )(  َفَجَكْلػػػُتذ مِّ

ـٌ   (؟. َ َمٌؿ َوَوَءا َ َ ا
 -اؼبواضع وي: / ٕٔٔٙرقذ اعبواب     
ڻ   ژ  -ٔ ۀ  ہ  ہڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ھ    ۀ   ہ   ہ  

ے   ۓ  ۓ    ھھ  .يِنس ژھ    ے  

﮲   ﮳  ﮴ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ژ  -ٕ ﮷    ۓ  ﮶    ﮵ 

ٱ.انلدل ژ﮺    ﮻ ﮼   ﮽  ﮾  ﮿   ﯀    ﯁       ﮹﮸

 الضبط /
َل و خػػة صػػحيا أف اآل تػػن لػػيس فيةمػػا تشػػابه ولالػػجل ااشػػالاف  اػػع بػػن تاػػ  -ٔ

 يف اؼبوضكن. اغب اـو اغبمؿ 
ھ  ھ  ھ    ے ) :يف البحػػػػػػػل: قا ػػػػػػػ ة التأمػػػػػػػل للمكػػػػػػػأ لػػػػػػػى  نضػػػػػػػبطةماو  -ٕ

ويف  ػػػػػػونس ، .اغبػػػػػ اـمث  اغبػػػػػمؿ )  ...ۓ ﮲   ﮳  ﮴ے   ۓ  
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قليم يف الرتتيح الػوارد  انلو ت ب   ،ؿاغبممث  اغب اـ  ( ۀ  ۀ  ہ  ہ)
َفاُللُػوْا فبَّػا َرَزَقاُلػُذ اَّلّلُ : ) فيةػاو  ت قبلةػا تباسػق مػع ت تيػح اآل قب يف البحل 

ُن تَػْكبُػُ وَف  َ ػمالً  َػا )  ( مثٗٔٔلَيِّبًػا َواْشػػاُلُ وْا نِْكَمػَ  اَّلّلِ ِإف ُ بػػُتْذ ِإ َّ  َ ػػ َّـَ ِإمبَّ
ـَ َوغَبْػَذ اػْبَبزِ ػِ  َوَمػ  أُِوػلَّ ِلكَػْةِ اَّلّلِ بِػِه َفَمػجِل اْضػطُ َّ  َتَة َواْلػ َّ ػَ  اَبٍغ َ َلْياُلُذ اْلَميػْ َظيػْ

فجػػػاء بكػػػ وا  لػػػى ذات  (،{٘ٔٔ}البحػػػل/َواَل َ ػػػاٍد فَػػػِإفَّ اَّلّلَ َظُفػػػوٌر رَِّ ػػػيٌذ 
: ( ؿاغبػػػممث  اغبػػػ اـ ػػػونس ابلكالػػػس ) ويف (،   ػػػ اـمث   ػػػمؿالرتتيػػػح ) 

مل ْت   اآل ت الػػػت تسػػػباةا ذ ػػػ  اغبػػػمؿ لنػػػه  (  ۀ  ۀ  ہ  ہ)
 .واغب اـ
 ؟.( ُ وفَ تَػْفتػَ  ) أ جل وردت / ٕٕٔٙس اؿ رقذ 

 -(: البحل –يف السور )  ونس  م نف(  تَػْفتَػُ وفَ  وردت ) / ٕٕٔٙاعبواب رقذ     
ھ  ژ  -ٔ ہ   ۀ  ہ  ہ  ہ   ڻ   ۀ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

﮺﮻  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ۓ    ۓھ    ے  ے     ھھ   ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  

  ١١ - ٩٤يِنس/  ژ﮼  ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁             

ٿ  ٿ                ٺٺ  ٺ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ژ  -ٕ ٹ    ٹٿ  ٿ  

ٱ٩١ - ٩١انلدل/  ژڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ

 الضبط /
( وبكػػػ وا   ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺﮻  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵) بكػػػ وا يف سػػػورة  ػػػونس

مػجل  لمػػة  اليػػاء( قبػل ﮲  ﮳  مػػجل  لمػة ) اؼبػيذ(:  ٹ  ٹ  ڤ  ڤيف البحػل )
 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى ٹ  )

 ؟.( يف َشْأفٍ  )  ذ م ة وردت / ٖٕٔٙس اؿ رقذ 
 -(: ال ضبجل –يف السور )  ونس  م نف(  يف َشْأفٍ  وردت ) / ٖٕٔٙاعبواب رقذ     
    ژ  -ٔ ڭ  ڭ   ۇ             ڭ  ڭ                   



 ٛٙٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ىب    ۈۇ  ۆ   ۆ ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  

 .يِنس ژمث  ىث         يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث       

ٱ.الرمحي ژڱ    ڳ  ڱڳ         ڳ      ڳ    گک  ک  گ  گ  گژ  -ٕ

 ؟.( ُتِفيُضوَف ِفيهِ  ) أ جل وردت / ٕٗٔٙس اؿ رقذ 
 –يف السػػػػػور )  ػػػػػونس  مػػػػػ نف(  تُِفيُضػػػػػوَف ِفيػػػػػهِ  وردت ) / ٕٗٔٙاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     

 -(: ال ااؼ
      ڭ  ڭ ژ  -ٔ                      ڭ  ڭ   ۇ         

ىب    ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  ۆ   ۆۈۇ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  

 .يِنس ژيب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث             مث  ىث   

        ڇ  چ  چچڃ   ڃ   چ    ڃڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤڤ  ڤ   ڤژ  -ٕ

ٱ.األخقاف ژڌ  ڌ   ڎ    ڎ    ڍڇ   ڍ  ڇ  ڇ

 الضبط /
مػػجل  اليػاءو الػواو مػػع  اليػاءو الػواو ( نػػ بط   ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ)  بكػ وا يف سػورة  ػونس

فػاء ( مػع        ڇمجل  لمة )  الفاء ن بط  (  ڇ  ڇ        ڇنس، وبك وا يف ال ااؼ )   و 
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى  ؼال اا

 ؟.(ٖوسبأ )  (ٔٙاضبط آ و  ونس ) / ٕ٘ٔٙس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٕ٘ٔٙاعبواب رقذ     
ڭ   ژ  -ٔ                            ڭ  ڭ    ڭ  

ۆ خب      مئ  ىئ  حئ  ۋ  جئۈ  ٴۇ    ۈۇ  ۇ  ۆ    يئ  جب  حب  

 .يِنس ژىث     جث             مثىت     يت    متجت  حت  خت      يبىب    مب

ڌ   ڇچ  چ  چڃ  ڃ  چ     ژ  -ٕ ڇ  ڍ  ڍ   ڎ   ڎ    ڌڇ  ڇ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٙ 

گ      کک    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژڈ      ڈ گ  گ   

ٱ.شبأ ژڱ    ڳ  ڳڳ     ڳ    گ

 الضبط /
َوالَ  يف اَلْرِض َواَل يف السََّماء َوَما  َػْكُزُب َ جل رَّبَِّك ِمجل مِّ ْػَااِؿ َذرَّةٍ )   ونسيف  -ٔ

 َ ْبُه ِم ْػَااُؿ َذرَّةٍ  اَل  َػْكُزبُ ) سبأ( ويف  ِ َتاٍب مُِّبنٍ ِإالَّ يف   َأْ بَػ َ ِمجل َذِلَك َوال  َأْصَك َ 
 (.مُِّبنٍ  بٍ ِ َتاِإالَّ يف   َأْ بَػ ُ ِمجل َذِلَك َواَل  َأْصَك ُ َواَل  يف السََّماَواِت َواَل يف اْلَْرضِ 

(  َوَما ) واو(، ن بط   َػْكُزبُ اَل )  سبأ( بيبما يف   َػْكُزبُ َوَما جاءت )  نسو  يف  -ٕ
اَ ةُ  اَل  ") ال ا ة اآل ة "ورد يف ب(  اَل )  سبأ، ويف  نسو   واومع  (  َ ْتِيَبا السَّ

 (.  َػْكُزبُ  وتال رت مع  لمة )
يف سياؽ اآل ة أي  لمة ت ؿ  لنه مل ْت  ونس( يف  َ جل رَّبِّكَ جاءت ز دة )  -ٖ

 بَػَلى( لنه جاء قبلةا يف سياؽ اآل ة ) ُقْل  َ ْبهُ جاءت )  سبأ ليه، بيبما يف 
ابلا آف وبا يف  الو ي ةوي  ( َ جل رَّبِّكَ ) ، وللكلذ م تن  تِ  ذل( ف َوَريبِّ لََتْأتِيَػبَّاُلذْ 
 موضع  ونس.

( تسته ـ لإلستك اؽ  مجل)  (، ِم ْػَااؿُ  ) سبأ( بيبما يف  مِّ ْػَااؿِ  ِمجل )  ونسيف  -ٗ
  ونسواا الة، ؼبا تاللذ    ز وجل  جل استك اؽ  لمه وإ الته ابلشياء يف 

 وال تكملوف مجل  مل  إال  با، ه مجل ق آفوما تتلو مب، ما تالوف يف شأف) 
الالمـ  سبأ( االستك اقية، بيبما يف  مجل، الستك اؽ الكلذ فجاء بػ )  ليالذ شةوداً 

 .(مجل   جل السا ة وليس  جل االستك اؽ فلذ  يت )
الرض تتاللذ  جل أول   ونسآ ة (  يف اَلْرِض َواَل يف السََّماء )  ونس جاءت يف -٘

(  يف السََّماَواِت َواَل يف اْلَْرضِ )  سبأوي مسالبةذ، بيبما يف فياّ ـ الرض الو 
 . يت مجل السماء وتب أ دول السماء تتاللذ  جل السا ة والسا ة

 سػبػػأ(  خ ت، بيبما يف  السََّماء)  إذفيف أخ  الاللمة  س ونيف  السنوانتبه أف 



 ٓٚٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

يف )  ابعبمع(، ويف سبأ  اْلَْرضِ  (  لى ) السََّماَواتِ  تا م  فتا م  ) السن
 مف د(، بيبما  ونس  ؾبمو ةأو  صبعقـو ) أي  سبأ( الف  السََّماَواِت َواَل يف اْلَْرضِ 

 (. يف اَلْرِض َواَل يف السََّماءفجاءت ) 
ِمجل َذِلَك  أصك ُ َواَل )  سبأ( بيبما يف  َأْ بَػ َ ِمجل َذِلَك َوال  أصك َ َواَل )   ونسيف  -ٙ

وي البافية  الو  ( إسذ مب   لى الفتا أصك َ )   ونس(، يف سورة  َأْ بَػ ُ َواَل 
. وناوؿ يف اللكة:   ال رجلَ للجبس وتكمل  مل إّف ووي تبفي اعببس  لى الكمـو

(  مجل( ووي شبيةة حبالذ )  ال رجلَ ؟ ول مجل رجلدبكأ نفي قطكي.  )   اض ٌ 
سورة. أما يف نفي اعببس مع سياؽ اآل ت يف ال ابستك اؽجاء  :إذفالساباة. 

. ) ول ال رجُل  اض ٌ وناوؿ يف اللكة :  ااستك اؽفالسياؽ ليس يف  سبأسورة 
 وبا. لإلستك اؽليس   إذف( فةي  ال رجلٌ رجٌل؟ 

گ     کک   ( يف سورة سبأ(   متجت  حت  خت      يبىب   ) يف سورة  ونس -ٚ

 مفتو ة ال اءو  ( ال )  ػػيف سورة  ونس ابت أت السورة ب(: گگ   گ   
 سورة سبأ جاءت أما يف،  ) َ بػَ  ْ أَ  و  َ كَ صْ أَ ) ب  ال اءات بفتحة ال اء فتحة بط فب
 ( ُ بػَ  ْ أَ  و  ُ كَ صْ أَ يف )فتالوف    ة ال اء  مضمومةوال اؿ  ( اغبم ُ ) وؿ  لمة فيةا أ

 .السورة وافاة بن اؼبوضع اؼبتشابه وأوؿالضبط ابؼبقا  ة  لى  مضمومة
 دلسات بيانية /

ةا  لى الرض يف سبأ ويف  ونس إف اد السماء وتا َل صبع السموات وتا يب
 -(: د. فاضل السام ائيا؟ ) الرض وتا َل   ؼ اعب  فما اللمسة البيانية يف وء

  :تن اآل تن ؼبا فيةما مجل اختمؼوا ت الا امى نظ وا يف  
ڭ  ڭ   ۇ  ژ  -ٔ       ڭ  ڭ                              

ىب    يئ  جب  حب  خب   مب   مئ  ىئ  حئ  ۋ  جئ  ۈ  ٴۇ  ۈۇ  ۆ   ۆ

 .يِنس ژىث     جث             مثىت     يت    متجت  حت  خت      يب



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  ڈڎ   ڎ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇچ  چ  چڃ  ڃ  چ     ژ  -ٕ

ڑ  ک  ک  ڈ    ژ ڳ    گگ  گ   گ      کک    ژ  ڑ   ڳ     

ٱ.شبأ ژڱ    ڳ  ڳ

  -يف ىذا اجلدول نبني االختالفات:
 سبأ يونس

 ( اَل يـَْعُزبُ )  ( َوَما يـَْعُزبُ ) 
 ( َعْنوُ  ) ( َعن رَّبِّكَ  )
ثْـَقالِ )   ( ِمثْـَقالُ  ) ( ِمن مِّ

 ( يف السََّماَواِت َواَل يف اأْلَْرضِ  ) ( يف اأَلْرِض َواَل يف السََّماء) 
 ( َواَل َأْصَغرُ  ) (َواَل َأْصَغَر  )

ق ـ  سبأ، ويف  ونسيف  السماءق مةا  لى  الرض :تا َلو  صبع سبأيف 
ضبط اغب  ة ، ابل فع(   ُ َواَل َأْصكَ و )  ابلبصح(   َ َواَل َأْصكَ ) ، الرض لى  السموات

 . كّة ال اللة
  َوَما )   ونسلو نظ ان يف اآل تن يف سياقةا و ل آ ة ت خء يف سياقةا. رببا قاؿ يف

ُلو ِمْبُه ِمجل قُػْ آ ٍف َواَل تَػْكَمُلوَف ِمجْل َ َمٍل ِإالَّ ُ بَّا َ َلْياُلْذ َتاُلوُف يف َشْأٍف َوَما تَػتػْ
ُشُةوًدا ِإْذ تُِفيُضوَف ِفيِه َوَما  َػْكُزُب َ جل رَّبَِّك ِمجل مِّ ْػَااِؿ َذرٍَّة يف اَلْرِض َواَل يِف 

ؽ يف السيا إذف ((ٔٙ)السََّماء َواَل َأْصَكَ  ِمجل َذِلَك َوال َأْ بَػَ  ِإالَّ يف ِ َتاٍب مُِّبٍن 
وما تتلو ، وما تالوف يف شأف)   لى ما ار إ الة  لذ   ابلشياء  لةا  ونس

 سبأ. يف وو إ الة  لذ   ابلشياء(  وال تكملوف مجل  مل، مبه مجل ق آف
  َػْكُزُب َوقَاَؿ الَِّء جَل َ َفُ وا اَل َ ْتِيَبا السَّاَ ُة ُقْل بَػَلى َوَريبِّ لََتْأتِيَػبَّاُلْذ َ املِِ اْلَكْيِح اَل )

َ ْبُه ِم ْػَااُؿ َذرٍَّة يف السََّماَواِت َواَل يف اْلَْرِض َواَل َأْصَكُ  ِمجل َذِلَك َواَل َأْ بَػُ  ِإالَّ يِف  



 ٕٚٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

اآلف  إذف، وءا تكليق  جل السا ة. الالمـ  جل السا ة سبأيف  ((ٖ) ِ َتاٍب مُِّبنٍ 
ما  املة ) إ الة   إتضا السياؽ وا  ة  لى ما ار  لذ   وإ الته ابلمور

تالوف يف شأف وما تتلو مبه مجل ق آف وال تكملوف مجل  مل إال  با  ليالذ شةوداً 
 . جل السا ة سبأ. ويف إ الة  لذ   حبي  ال  باى شيء(  إذ تفيضوف فيه

  ( إذا دخل   لى  ما)  (.  كزبال )  سبأ( وقاؿ يف   كزب ما)   ونسقاؿ يف
( فةي لإلستاباؿ و ت الُبحاة قالوا وي  الأما )  اؼبضارع أفادت اغباؿ.

( تو ي ًا والءا  لجل ( أختاف يف نفي اؼبستابل إال إف يف ) الو لجل لمستاباؿ ) 
( للمستابل  ال. وإف  اف صبةور البحاة  اولوف ) الز دة  جل  .الزـبش ي اوؿ 
فَػَااَؿ ، لالجل قسذ  اولوف ق  تاع للحاؿ )( ال ذبزي نفس  جل نفس شيئاً م ل ) 

( وقتةا، لالجل وذ ؾبمكوف  لى أف تالوف البمل( ٕٓ) َما يلَ اَل أََرى اؽْبُْ ُو َ 
لإلستاباؿ  ت البحاة واعبمةور قالوا وي لإلستاباؿ فيأولوف  ل ما   ا ذلك. 

وءن أمور  ،ما تتلو مبه مجل ق آف، ما تالوف يف شأف( يف  اؿ،   كزب مافػ ) 
مع  لإلستاباؿ(  ال )(. فػ   كزبال  فااؿ ) إستاباؿ. أما السا ة أمور  اؿ

ووو مطلق   ااستاباؿ( مع اؼبضارع تفي   ال. ) نفي أمور اغباؿ(  ماالسا ة و ) 
 بلى)   ( فجاء ال ّد مجل   تكاىلال  تيبا السا ة إال بكتة  ما يف قوله تكاىل ) 

(  ال)  إذف(  ل اعبواب  اتضي البفي بػ ) ال (.  ال  كزب ( و ) لتأتيبالذ
لاة تالوف للحاؿ أو للمستابل ووي أق ـ   ؼ نفي يف الك بية وأوسكةا مط

 استكمااًل.
  (جل ربك  )  ِمجل  َ جل رَّبِّكَ  َوَما  َػْكُزبُ قاؿ ) واضحة مجل السياؽ لف  ب ما

ليس وبالك  ( ليس وبالك ضمة متا ـ، يف اَلْرِض َواَل يف السََّماء مِّ ْػَااِؿ َذرَّةٍ 
. وابلتايل ال  صا وجود الضمة لنه يس وبالك ذ   ل،  مـ متاّ ـ  جل  

( ُقْل بَػَلى َوَريبِّ لََتْأتِيَػبَّاُلْذ َ املِِ اْلَكْيِح ليس  تا مه شيء  فس ن. بيبما وبا  اوؿ ) 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٚ 

(. ما  ااؿ ابلسياؽ لكوً  ما  كزب  جل ربك لنه  الوف ال  كزب  به  قاؿ )
اّ ـ ذ     تكاىل قبله أما يف سورة لنه تتال ار. بيبما يف سبأ مل  تا ـ شيء 

 (.وما  كزب  جل ربك  ونس فلذ  تا ـ ذ     تكاىل فجاءت اآل ة ) 
   (م ااؿ مجل )  (ما نكلذ لإلستك اؽ واا الة. ؼبا رببا سبحانه وتكاىل  مجل  )

 وما، ما تالوف يف شأف)   ونستاللذ  جل استك اؽ  لمه وإ الته ابلشياء يف 
، الستك اؽ الكلذ وال تكملوف مجل  مل  إال  با  ليالذ شةوداً ، فتتلو مبه مجل ق آ

الالمـ  جل السا ة وليس  جل االستك اؽ.  سبأفجاء بػ ) مجل ( االستك اقية. يف 
( االستك اقية. سيضكةا يف  مجلأيُّ وا    ب ن مك فة يف اللكة وقل له ضع ) 

 مالاهنا وءا. 
 (  امل الكيح والشةادةال مع اؼبف د )مة  امل ال  يت إو ل سبأيف سورة   امل الكيح

( أما  ّمـ فةي تاتضي اؼببالكة م ل ظاف  الءنح و امل إسذ فا ل  اوله تكاىل ) 
 (. ظّفار) 
  ( ُ وال أصك َ ( و )  وال أصك )  البافية للجبس تفي  االستك اؽال. 

وي البافية للجبس وتكمل  الو  ( إسذ مب   لى الفتا أصك َ )   ونسيف سورة 
. وناوؿ يف اللكة: ال رجَل  اضٌ  دبكأ نفي   مل إّف ووي تبفي اعببس  لى الكمـو

جاء  إذف( الساباة.  مجل( ووي شبيةة حبالذ )  ال رجلَ ؟ ول مجل رجلقطكي.  ) 
ليس فالسياؽ  سبأابستك اؽ نفي اعببس مع سياؽ اآل ت يف السورة. أما يف سورة 

 إذف. ) ول رجٌل؟ ال رجٌل ( فةي : ال رجُل  اض ٌ يف ااستك اؽ وناوؿ يف اللكة
 ليس  لإلستك اؽ وبا.

 مالحظة /
اؼبائػػ ة  – ٖ٘ٔ،ٕٔيف الاػػ آف الالػ َل يف السػػور ) البسػاء  سػػبع مػ ات(  ِمػجل َذلِػكَ وردت ) 

 ( وال دا ي غبص وا. ٚاجملادلة  – ٖسبأ  – ٓٔالف قاف  – ٔٙ ونس  – ٓٙ



 ٗٚٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( وََ انُواْ  َػتػَُّاوفَ  آَمُبواْ  لَِّء جلَ ل - الَِّء جلَ  ) اضبط مواضع / ٕٙٔٙس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٙٔٙاعبواب رقذ     
  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ژ  -ٔ

  ١١ - ١٢يِنس/  ژٺ    ٺ  ٺ

ِشف ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ   گگ   گ   گ  ژ  -ٕ  .ي

ۅ        ۆ     ۆ  ۈ  ۇ  ۇژ  -ٖ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ې     ٩٩ - ٩١انلىل/  ژۅ  ۉ  ۉ   ې  

ېئ    وئ  وئ  ۇئ    ەئ  ەئ ژ -ٗ ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ۇئ  

 ٠٤ – ٠٨فصنت/  ژىئ    ىئ

ٱالضبط / 

( يف  ػػونس والبمػػل وفصػػل    وئ  وئ  ۇئ    ەئالصػػل أف تػػ د بػػءن الصػػيكة )  -ٔ
 (.   گ)  ابلمـورد    ا موضع سورة  وس 

( ويف فصػل    ۇالبمل وفصػل  تشػابا مػع اخػتمؼ يف  ػ ؼ: ) موضكي -ٕ
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه  لػى نضػبطةما : و (  ەئ) نبػزةبم 

مػػػع نبػػػزة  (   ۇ)مػػػجل  لمػػػة  اؽبمػػػزة: نػػػ بط مػػػع  ػػػ ؼ مػػػجل اسػػػذ السػػػورة
 (.  ەئنبزة ) فوردت فيةا نبزةلبمل، وفصل  ليس يف اظبةا ا

 ؟.( ؽَبُُذ اْلُبْشَ ى ) أ جل وردت / ٕٚٔٙس اؿ رقذ 
 -(:الزم  – ونس يف السور ) م نف ( ؽَبُُذ اْلُبْشَ ى وردت ) / ٕٚٔٙاعبواب رقذ     
ڦ  ڦ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٺ  ٿژ   -ٔ

 .يِنس ژڦ  ڦ  ڄ  

ٱ.الزمر ژہ      ہ  ہ   ڻ  ۀۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ژ  -ٕ

 الضبط /



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٚ٘ 

( مػػػػع  ء ٿ  ( نػػػ بط اليػػػاء مػػػجل  لمػػػة )  ٿ  ٿ  ٿ)  بكػػػ وا يف سػػػورة  ػػػونس
 لػى ( مػع راء الزمػ  ہ  ( ن بط الػ اء مػجل  لمػة )    ہ  ہ  ونس، وبك وا يف الزم  ) 

 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
 مم ظة /

ڦ  ژ  ( مػجل سػورة وػود:ٗٚووػو اآل ػة ) اثل ( يف موضع  اْلُبْشَ ى وردت  لمة )

ؼبػػػا بشػػػ  اؼبمئالػػػة سػػػي ان  ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڃڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
يف   ػمث مػ اتقػ  وردت ( اْلُبْشػَ ى)، و ليػه تالػوف  لمػة السمـ ابلكمـ إب اويذ  ليه

" لػػػػػ  اْلُبْشػػػَ ى " : )ابعبملػػػة اانشػػػائيةنضػػػبطةا و   الزمػػػ  ( –وػػػود  –السػػػور )  ػػػونس 
( ٜٙ( يف سػػورة وػػود اآل ػػة ) اِبْلُبْشػػَ ى)  مػػ تن ابلبػػاءورردت  (  ػػونس ووػػود يف الزمػػ 

تبشػ  إبػ اويذ  ليػه السػمـ ابلكػمـ، ويل  ػ    ( ؼبا جػاءت ال سػل لٖٔوالكبالبوت )
 .يف موضكةا إف شاء   تكاىل

نْػَيا َويف اآلِخ َةِ  )  ذ م ة وردت / ٕٛٔٙس اؿ رقذ   ؟.( يف اغْبَياِة ال ُّ
نْػَيا َويف اآلِخػػػػ َةِ  وردت ) / ٕٛٔٙاعبػػػواب رقػػػػذ      يف   ػػػػمث مػػػػ ات(  يف اغْبَيػػػػاِة الػػػػ ُّ

 -(: فصل  -إب اويذ  –السور )  ونس 
ڦ  ڦ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ      ٺ  ٿژ  -ٔ

 .يِنس ژڦ  ڦ  ڄ  

ڃ    ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  -ٕ

 .إبراَيه ژچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ  چ

ڦ      ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ٿ  ٹژ  -ٖ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ٱ.فصنت ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 الضبط /
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ويف إبػػػػػػ اويذ ) (      ٺ  ٿ) يف سػػػػػػورة  ػػػػػػونس قبلةػػػػػػا

بػػػػػػءن  بسػػػػػػياؽ اآل ت نضػػػػػػبطةا( و   ٿ  ٹ( ويف فصػػػػػػل  )  ڦ  ڄ



 ٙٚٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .( يف فصل  والولياءاب اويذ  وال باتلػ  ونَس  ىالبش  : ) اانشائية اعبملة
 اَل تَػْبػػػِ  لَ )  ( اَّللِّ  ِلاَلِلَمػػػاتِ  اَل تَػْبػػػِ  لَ  ) مواضػػػعاضػػػبط  / ٜٕٔٙسػػػ اؿ رقػػػذ 

 ؟.( اَّللَِّ  ػِبَْلقِ 
 -اؼبواضع وي: / ٜٕٔٙاعبواب رقذ     
ڦ  ڦ     ڤڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ٹٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹژ  -ٔ

 .يِنس ژڦ  ڦ  ڄ  

ۇژ  -ٕ   ۉې    ۉ  ۅ  ۅ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       

ٱ.الروم ژې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  

 الضبط /
 أوليػػاءن ابلبشػػػ ى يف و ػػ    :يف  ػػػونس: قا ػػػ ة التأمػػل للمكػػأ لػػى نضػػبطةما و 

الػػ نيا ويف الخػػ ة، وؼبػػا  ػػاف   تكػػاىل وػػو الصػػادؽ يف قولػػه وو ػػ ن فباسػػبةا أف  ت 
وأمػا  ما و ػ    فةػو  ػق، ال يبالػجل تكيػةن وال تب  لػه، (  ڤ  ڤ  ٹ  ڤ فيةا )
الصػحيحة اغباػة ووضػع يف قلػوبذ ؿببػة اغبػق  ة لػى الفطػ  : ؼبا فطػ    البػاس يف ال ـو

فمػا  ػاف ال ػ  أف  بػ ؿ  ىل وءن الفط ةارن ووضع   يف قلوب اػبلق  لةذ اؼبيل إوإ  
ۅ  خلق   فيجكل اؼبهلوؽ  لى ظة الوضع الءي وضكه   تكػاىل لػه لػءلك أتػ  ) 

 (.ۉ    ۉ  ۅ
 مالحظة /

فاط يف الا آف يف سورة  ونس  م ة وا  ة( وردت  ِمجل ُدوِف اَّلّلِ ُش ََ اء) 
ژ  ژ    ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇژ(:ٙٙاآل ة )

گ  گ  گ    ڳ  ڳ    ک  ک  ک  کگڑ     ڑ  

قا  ة الكبا ة ابآل ة  لى  نضبطةا، و يِنس ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 .الو ي ة



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٚٚ 

الَّػػػِءي َجَكػػػَل َلاُلػػػُذ اللَّْيػػػَل لَِتْسػػػاُلُبواْ ِفيػػػِه  ) اضػػػبط مواضػػػع / ٕٕٓٙسػػػ اؿ رقػػػذ 
 ؟.( َوالبػََّةاَر ُمْبِصً ا

( ِفيػِه َوالبػََّةػاَر ُمْبِصػ ًا لَِتْساُلُبواْ الَِّءي َجَكَل َلاُلُذ اللَّْيَل وردت ) / ٕٕٓٙذ اعبواب رق    
 -(: ظاف  –يف السور )  ونس  م نف

ہ  ہ  ہ      ڻ  ڻ  ۀۀ  ڻڱ  ں  ں    ڻ    ڱژ  -ٔ

 .يِنس ژھ  ھ  ھ  ہ  
ڦ  ڦ  ڦ    ڤژ  -ٕ ڄڄ    ڦڤ   ڃ   ڃ    ڃڃ    ڄ  ڄ   

 .اغفر ژڇ  ڇ   چ  چ   ڇ  ڇ  چ  چ      
 الضبط /

(   ڱ( لوجػػ ان   ػػ ة دوراف )ٕٙٔولػػو تتبكبػػا الصػػفحة ) (  ڱيف سػػورة  ػػونس ) -ٔ
قا ػ ة اؼبوافاػة   لػى نضبطةافأت  مباسبة لسياؽ اآل ت يف وءن الصفحة و 

 .واجملاورة
( ووردت يف نفػػس اآل ػػة بكػػ وا أ ضػػا   ڤأمػػا يف سػػورة ظػػاف  فػػورد اسػػذ اعبػػمؿ )  -ٕ

 .اؼبوافاة واجملاورةقا  ة   لىنضبطةما و 
(: ڃ   ڃ  چ  چ( وبكػػ وا يف ظػػاف  )ہ  ہ  ہ    ہبكػػ وا يف  ػػونس )  -ٖ

، وأ ًضا قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى ڃ   مجل )  المـ( قبل ہ  مجل )  اؽبمزة
قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ  لػػى  نضػػبطةما

( ڃ  مجل  لمػة ) الفاء س ون بطن و  نوف( مع ہ مجل )  البوف: ن بط السورة
  .فظا فاءمع 

 / ٔ مالحظة
َوِمػجل رَّضْبَتِػِه َجَكػَل َلاُلػُذ اللَّْيػَل ( مجل سورة الاصػص وردت بػءن الصػيكة ) ٖٚيف اال ة )

تَػُكوا َوالبػََّةاَر لَِتْساُلُبوا ، دبػا قا ػ ة الكبا ػة ابآل ػة الو يػ ة لػى  نضػبطةا( ووػءن  ِفيِه َولِتَػبػْ
( بيبمػا السػور الػو لػيس يف  ُمْبِصػ ًافلػذ تػ د فيةػا  لمػة )  صػادفيةػا  صصأنه سورة الا



 ٛٚٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

فانتبػػػه    الكمقػػػة  السػػػية: إذف(  ُمْبِصػػػ ًا)  ػػػونس ظػػػاف  ( وردت فيةػػػا )  صػػػاداظبةػػػا 
 لبيح.

 / ٕ مالحظة
يف الاػػػ آف  الو يػػػ ة( ووػػػي  لَِيْسػػػاُلُبوا)  ابليػػاء( مػػػجل سػػػورة البمػػػل وردت ٙٛيف اال ػػة )

ۅ  ۉ    ۅۋ    ۋ  ٴۇۈ   ۈ  ژ  (: لَِتْسػاُلُبوا)  ءابلتػاالال َل وابقي اؼبواضػع 

 ( فانتبه.  ۋ  ٴۇ، ووردت مكةا ) ژې  ې    ې  ى  ى       ائ  ائ    ېۉ
 ( ِإفَّ يف َذلِػػػَك آلَ ٍت لَِّاػػػْوـٍ َ ْسػػػَمُكوفَ  ) اضػػػبط مواضػػػع / ٕٕٔٙسػػػ اؿ رقػػػذ 

 ؟.(ِإفَّ يف َذِلَك آلَ ًة لَِّاْوـٍ َ ْسَمُكوفَ )
يف  مػػػػ نف(  ِإفَّ يف َذلِػػػػَك آلَ ٍت لَِّاػػػػْوـٍ َ ْسػػػػَمُكوفَ  وردت ) / ٕٕٔٙاعبػػػػواب رقػػػػذ     

 -(: ال ـو –السور )  ونس 
    ہ  ہ  ہ  ۀڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ  -ٔ

﮷     ﮶﮴  ﮵  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲﮳ھ    ہ  ھ  ھ

﯁        ﮾﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ ﯀       ﮿   

  ١٨ - ١١يِنس/  ژ              
ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ژ  -ٕ ﮺  ﮶ے  ے      ﮷  ﮸  ﮹  

﯁﮽    ﮻   ﮼              ﮾  ﮿  ﯀  

                     ڭ        

 ٢٩ - ٢١الروم/  ژڭ   
 الضبط /

( وبكػػػػػػ وا يف الػػػػػػ ـو   ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲﮳) بكػػػػػػ وا يف سػػػػػػورة  ػػػػػػونس
(  لػػػػى  ﮾ مػػػجل ) الػػػواو( قبػػػل ھ  مػػػجل ) الاػػػاؼ(:      ﮾  ﮿  ﯀  ﯁)

 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي
يف سورة البحل اآل ة  م ة وا  ة( فوردت  ِإفَّ يف َذِلَك آلَ ًة لَِّاْوـٍ َ ْسَمُكوفَ وأما ) 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔٚ 

،  ژٿ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀژ  (:٘ٙ)
( ٕٗٚ)، وال ظوا مكي يف وءن الصفحة قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةاو 

ِإفَّ يف ( أ    مجل م ة فاجكلةا  ممة لك  لى موضع )  ِإفَّ يف َذِلَك آل َةً أنه وردت ) 
 (، ويل      مستال يف وءن الصفحة اف شاء   ؼبا أصل سورة البحل. َذِلَك آل َةً 

يف َذِلَك  ِإفَّ  ( ) ِإفَّ يف َذِلَك آلَ ٍت لَِّاْوـٍ َ ْسَمُكوفَ )  بقي لدينا ضبط ادلواضع كلها
ِإفَّ يف َذِلَك آلَ ٍت لَِّاْوـٍ ال ـو ( أت  )  –)  ونس  الط فن: يف ( آل ًَة لَِّاْوـٍ َ ْسَمُكوفَ 

 نضبطه( و  ِإفَّ يف َذِلَك آل ًَة لَِّاْوـٍ َ ْسَمُكوفَ ) البحل ( أت  )  الوسطويف  ( َ ْسَمُكوفَ 
 .قا  ة اختمؼ الوسط بن الط فن اؼبتشابن لى 

 الحظة /م
 (:ٕٙسورة السج ة اآل ة ) أخ ( يف  َ ْسَمُكوفَ  أََفَم  ِإفَّ يف َذِلَك آَلَ تٍ وردت ) 

ڱژ   ڻ  ڻ  ں  ںگ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  

، إنف دت آ ة السج ة بءن الصيكة  ٢١الصجدة/  ژہ     ۀ  ۀ  ڻڻ
 أََفَم  -   ۀ  ۀكلةا  ممة لك ) ( فاج  ُػْبِصُ وفَ  أََفَم وال ظ أنه أتى بك وا ) 

 (.   ُػْبِصُ وفَ 
 -اخلالصة:

 الصيغة السورة
﮺ يونس + الروم    ﮻   ﮼   ﮷  ﮸  ﮹  

   ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ النحل
    ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں السجدة

 ؟.( ُسْبَحانَُه ُووَ  ) أ جل وردت / ٕٕٕٙس اؿ رقذ 
 – ػػػػػػونس يف السػػػػػػور ) مػػػػػػ نف(  ُوػػػػػػوَ  ُسػػػػػػْبَحانَهُ  وردت ) / ٕٕٕٙاعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     
 -(:الزم 
﮴    ۓھ  ے  ے  ۓژ  -ٔ ﮿       ﮾﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮵﮶  ﮲﮳ 



 ٓٛٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .يِنس ژ                  ﯀  ﯁    

﮹  ﮺    ﮶﮷  ﮸  ﮵ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴ژ  -ٕ

ٱ.الزمر ژ﮼       ﮻

 الضبط /
س، نو  ػػ يػػاءالو  البػػوف مبةػػا مػػع اءاليػػو  البػػوف( نػػ بط ﮵)  بكػػ وا يف سػػورة  ػػونس

 لػػػى   الزمػػػ راء( مػػػع   ﮻مػػػجل )  الػػػ اء( نػػػ بط   ﮹  ﮺  ﮻وبكػػػ وا يف الزمػػػ  )
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 ؟.( اَل  ُػْفِلُحوفَ  ) أ جل وردت / ٖٕٕٙس اؿ رقذ 
 –سػػػػػػػور ) ػػػػػػػونس يف ال مػػػػػػػ نف(  اَل  ُػْفِلُحػػػػػػػوفَ وردت )  / ٖٕٕٙاعبػػػػػػػواب رقػػػػػػػذ     

 -البحل(:
       ژ  -ٔ ۆ    ڭ  ۇ  ۇڭ  ڭ  ڭ             

  ١١ - ١٤يِنس/  ژيئ   .....  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ

﮶  ژ  -ٕ ﮴   ﮵   ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ھ  ھ  ھ    

         ﯀    ﯁  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿      ﮹﮷  ﮸

ٱ٠٠١ - ٠٠١انلدل/  ژ       

 الضبط /
 ء ( مػػػػع ۇ  مػػػػجل  لمػػػػة ) اليػػػػاء نػػػػ بط  (  ڭ  ۇ  ۇ) بكػػػػ وا يف سػػػػورة  ػػػػونس

الـ ( مػػػػع     مػػػجل  لمػػػة ) الممػػػات ( نػػػػ بط      ونس، وبكػػػ وا يف البحػػػل ) ػػػ
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى  لالبح

 ؟.يف سورة  ونس ( َ  قَػْوـِ ِإف ) اضبط مواضع / ٕٕٗٙس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٕٕٗٙاعبواب رقذ     
ٺ    ڀ   ڀ ڀ   ٺ   پ  ڀٻ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٛٔ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 .يِنس ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

ڻ  ڻ    ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ژ  -ٕ ٱ.يِنس ژں  ں  ڻ     ڻ          

 الضبط /
(:   ڱ         ڱ  ڱ)   ال ػػػػاٍلويف  (  ڀ   ڀ ڀ   ٺ)  الوؿاؼبوضػػػػع بكػػػػ وا يف  -ٔ

 الرتتيػح قا ػ ة(  لػى ڱ         مػجل  لمػة )   البػوف( قبػل ڀ   مجل  لمػة )   الل 
 (.ڱ           -ڀ   مجل الاللمتن )   الالاؼ، لبكا بك    ؼ اؽبجائي

مػجل  ػمـ موسػى  ليػه  ال ػاٍلمجل  ػمـ نػوح  ليػه السػمـ، واؼبوضػع  الوؿاؼبوضع  -ٕ
 السمـ.

 ؟.( ِإف َ اَف َ بُػ َ  ) أ جل وردت / ٕٕ٘ٙذ س اؿ رق
 -يف السػػػػػور )النكػػػػػاـ  مػػػػػ نف(  ِإف َ ػػػػػاَف َ بُػػػػػػ َ  وردت ) / ٕٕ٘ٙاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     

 -(: ونس
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يب    ی   ی     ی  ىئژ  -ٔ

 .األًعام ژحج  مج  جح  مح  جخ     يثمت  ىت    يت  جث  مث  ىث  ختجت  حت

ٺ  ٺ     ڀڀ   ڀ    ڀپ  پ  پ    ٻ  ٻ ٻ  پ  ٻ  ٱژ  -ٕ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ٱ.يِنس ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

 الضبط /
 للسػػػػورة الػػػػز دة قا ػػػػ ة لػػػػى نضػػػػبطةا و  (   ی     ی  ىئ)  الػػػػواويف النكػػػػاـ بػػػػز دة  -ٔ

 ، بيبمػا آ ػة  ػونس ملابلػواوأف آ ة النكاـ بػ أت بػا وبػ أت  ، وال ظاللوؿ
( مل  ڀ   مػع  لمػة ) الػواوفلػذ تػ د  ابلػواو( ٻ    ٻ تب أ اآل ة با وبػ أت )

 تتال ر.
صػ ود وػ الء اؼبشػ  ن  -أ ةػا ال سػوؿ-وإف  اف َ ظَُذ  ليك  :مكباوا يف النكاـ -ٕ



 ٕٛٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وانصػػػػػ افةذ  ػػػػػجل االسػػػػػتجابة لػػػػػ  وتك, فػػػػػإف اسػػػػػتطك  أف تتهػػػػػء نفًاػػػػػا يف 
بكممػػػة وب وػػػاف  لػػػى  الرض, أو مصػػػكً ا تصػػػك  فيػػػه إىل السػػػماء, فتػػػأتيةذ

صحة قولك ظة الءي جئباوذ به فافكػل. ولػو شػاء   عَبَمكةػذ  لػى اؽبػ ى 
الءي أنتذ  ليه ووفَّاةذ لإليباف, ولالجل مل  شأ ذلك غبالمة  كلمةػا سػبحانه, 
ػػػ وا  ػػػت  فػػػم تالػػػونجل أ ةػػػا ال سػػػوؿ مػػػجل اعبػػػاولن الػػػء جل اشػػػت   ػػػزهنذ, وربسَّ

 (. فسة اؼبيس الت)  أوصلةذ ذلك إىل اعبزع الش   .
 لػى  فػار "مالػة" خػرب نػوح  ليػه  -أ ةػا ال سػوؿ -واقصػص : ومكباوا يف  ونس -ٖ

مع قومه  ن قاؿ ؽبػذ: إف  ػاف َ ظُػَذ  لػيالذ ماػامي فػيالذ وتػء ةي  السمـ
وا أمػ  ذ, واد ػوا  إ  ذ حبج    وب اويبه فكلى   ا تمادي وبه  او, فأ ػ ُّ

ذ مسػػػترتًا بػػػل وػػػاو ًا مبالشػػػًفا, مث اقضػػػوا شػػ  اء ذ, مث ال ذبكلػػػوا أمػػػ  ذ  لػػػيال
  لػػػػيَّ ابلكاوبػػػػة والسػػػػوء الػػػػءي يف إمالػػػػانالذ, وال سبةلػػػػوٍل سػػػػا ة مػػػػجل هنػػػػار.

 (.التفسة اؼبيس )
واػبطػػػػاب يف  (،  یملسو هلآو هيلع هللا ىلص جػػػػاء بكػػػػ وا )  لل سػػػػوؿيف النكػػػػاـ ودبػػػا أف اػبطػػػػاب  -ٗ

 (. ڀ  ونس مجل نوح إىل قومه فجاء بك وا )
 ؟.( مََّااِمي )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٕٙٙس اؿ رقذ 

 -(:إب اويذ  –يف السور )  ونس  م نف(  مََّااِمي وردت ) / ٕٕٙٙاعبواب رقذ     
ٺ    ٺٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀڀ     ٱژ  -ٔ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 .يِنس ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

ٱ.إبراَيه ژڻ  ڻ  ڻ    ںڱ         ں  ڱ     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  -ٕ

 / فائدة
 إبػػ اويذأي ماػػاـ نػػوح  ليػػه السػػمـ يف قومػػه، بيبمػػا يف سػػورة  :سػػورة  ػػونسيف 

 .هو ءاب ن ـو الايامة, وخشي و ي  ه   بن  فلمجل خاؼ مااـ    ز وجل



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٔٛ 

ُكواْ  ) لمة  أ جل وردت / ٕٕٚٙس اؿ رقذ   ؟.( َفَأصبِْ
ُكواْ  )  لمة  وردت / ٕٕٚٙاعبواب رقذ       -(:له – ونس يف السور ) م نف(  َفَأصبِْ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ ڀ   ٺ  ٺ    ٱژ  -ٔ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹ   ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .يِنس ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

يئ  جب    جئی  ی  ی  ی   ىئژ  -ٕ ٱ.طٍ ژحب   حئ  مئ  ىئ  

 الضبط /
( ٹمػجل ) اؽبمػزة(:   یكػ وا يف لػه ) وب (  ٹ)  بك وا يف سورة  ػونس

 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى   یمجل )  الالاؼقبل 
 ؟.( ُش ََ اؤُُ ذْ  - ُ ذْ ُش ََ اَء  ) اضبط مواضع / ٕٕٛٙس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي: / ٕٕٛٙاعبواب رقذ     
 .األًعام ژۀ  ہ  ہ  ہ     ۀڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  -ٔ

جئ    یىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ېئېئ  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ     ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئژ  -ٕ ی  

 .األعراف ژمب  ىب       يب  جت  حت     خبجب  حب    يئحئ   مئ  ىئ

  گک   گ  ککڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ  -ٖ

ڳ   ڳ  ڱ    .يِنس ژگ  گ  ڳ  ڳ          

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ  ڀ   ٺ    ٱژ  -ٗ

ٹ  ٹ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

 .يِنس ژڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

گژ -٘ ڻ  ڱڳ ڳ   ڳ  ڳ ڱ  ڱ  گگ    ژڱ  ں  ں  ڻ

 .امقصص

ڦ  ژ  -ٙ چ    ڦڤ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ   ڦ  ڦ  ڄ   



 ٗٛٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڎچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .فاطر ژژ  ڑ  ڑ        ک  ک  

 الضبط /
ة تستشػػػالل  ليػػػػه مػػػجل خػػػػمؿ ت ر سػػػي للاػػػػ آف الالػػػ َل وجػػػػ ت أف بكػػػم الطلبػػػػ -ٔ

 بفػػػتا (  گ والصػػػل أف تػػػ د ) وؽبػػػءا أوردتػػػه وبػػػا:  (ُشػػػ ََ اؤُُ ذْ  - ُشػػػ ََ اءَُ ذْ )
: فػػال  ( –الاصػػص  – ػػونس  –) ال ػػ اؼ  السػػور يف أربػػع مػػ ات  اؽبمػػزة

 ابلضػػذومل تػػ د  (  ػػ ؼ  ػػونس قصػػص فػػال : ) ابعبملػػة اانشػػائية نضػػبطةاو 
 ػونس ( و ممتةمػا أهنمػا ابتػ أ بػػػ  أوؿو ) النكػاـ  موضػكن( إال يف ُشػ ََ اؤُُ ذْ )
وقػػػػػ  مت ضػػػػػبطةذ يف  اؼبوضػػػػػكنيف  (  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ)

  (.ٛٓٙٔالس اؿ ) اعبزء ال ابع
(  ُشػػػػ ََ اؤُُ ذْ   ػػػػونس (  الػػػػو وردت فيةػػػػا ) أوؿ) النكػػػػاـ و  موضػػػػكي: ا فػػػػظ إذف -ٕ

 (.    گ)  ابلفتاويف ظةوا أت   ابلضذ
ابلبسػػػبة  الو يػػػ ( ووػػػو   ٹ)  ابلػػػواوأتػػػ  مػػػجل سػػػورة  ػػػونس  ال ػػػاٍلاؼبوضػػػع  -ٖ

مػع  ليػه السػمـ يف سياؽ قصػة نػوح ( وتء  ن     گؼبواضع اؽبمز اؼبفتوح ) 
و ليػػػه  ابلػػػواو  ػػػونس أتػػػى يف ( الػػػءي ک)  الوؿقومػػػه، وأ ضػػػا اؼبوضػػػع 

قا ػػػ ة  لػػػى  نسو  ػػػ واو( مػػػع  ک ( و )  ٹ مػػػجل ) الػػػواواتنػػػ بط 
ويف ظةوػا أتػ  ، اسػذ السػورةربط   ؼ مجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل 

 ( فانتبه   لبيح. أي أف يف  ونس اؼبوضكن ابلواو)  واوبم 
تػتاللذ  ػػجل أ ػػواؿ  ابلضػػذ(  ک) فيةػا  اآل ت الػػو قبػ  أفابلتأمػل للمكػػأ و  -ٗ

ث  لةا تتح  ابلفتا (    گ) أما اآل ت الت فيةا  ،( اغبش )   ـو الايامه
 . جل الش ؾ اب

 مالحظة /
يف  ػػونس آ تػػاف  ا بتػػافووػػي سػػةلة )  مػػ ات  ػػمثفػػوردت  ابلالسػػ (  َ  ِئاُلذُشػػَ   أمػػا )



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٔٛ٘ 

(  ِمػػػجلْ الػػػ ـو ( وسػػػباةا  لمػػػة )  – (ٕٕٚ٘يف السػػػ اؿ ) ضػػػبطةماوقػػػ  مت  متتاليتػػػاف
( فاجكلةػػػا  ممػػػة لػػػك،  َوػػػل لمػػػة )   اؼبواضػػػع الػػػ مثوأ ًضػػػا سػػػباةا يف  اعبػػػ   ػػ ؼ

 -واؼبواضع  ما  لي:
  ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺڀ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ   ژ -ٔ

 .يِنس ژٿ  ٿ  ٿ  

ڃ       ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ    ٹ  ٹ  ٹٿ  ژ  -ٕ ڄ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  

 .يِنس ژڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ     ڇڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ

ەئژ  -ٖ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ۆئ  ۆئ    ۇئ   ۇئ  وئ  وئې  ې   

 .الروم ژىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 -اخلالصة:
 ٻ ک گ

 –يونس  –األعراف 
 / فاطر –القصص 

عرف يونس قصص ) 
موضع  ونس  ( فاطر

 الو ي  ابلواو

يونس  أولاألنعام و 
 وعالمتهما أهنما ابتدأ بــ

ڈ  ڈ  ) ڎ  ڎ   

ڑ يف  (  ژ  ژ  
 ادلوضعني

يف يونس نيتان  اثنتان
 ٖ٘- ٖٗ متتاليتان

( ِمجلْ سباةا  لمة ) الرومو 
وأ ًضا سباةا  اعب    ؼ
 لمة   ل مثاؼبواضع ايف 
( فاجكلةا  ممة َول)

 لك،
ػجْل َأْجػ ٍ َسػأَْلُتاُلذ  َمػا - َفَمػا ) اضبط مواضػع / ٜٕٕٙرقذ س اؿ   - َوَمػا)  ( مِّ

 ؟.( َ َلْيِه ِمجْل َأْج ٍ  َأْسأَُلاُلذْ  - ُلُةذْ ئػَ َتسْ  َما
ل: / ٜٕٕٙاعبواب رقذ       -سأورد صبيع اؼبواضع مث أُفصِّ
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇچ    ڇ  ڇچ      چ    ڃ  ڃچ  ڃ  ڃڄ    ڄژ  -ٔ

 .يِنس ژڎ



 ٙٛٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .شبأ ژحت   خت    مت  ىت   يت  جث    جتحب  خب  مب     ىب  يب  جبىئ  يئ  حئ  مئ  جئ  ی  یژ  -ٕ

ِشف ژپ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ٻ  ٻ  ٻپ  ٻ  ٱژ  -ٖ  .ي

 .امفرقان ژٿ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پژ  -ٗ

 ٕٚٔ- ٜٓٔالشعراء/  ژمث  حت  خت  مت  ىت  يت  جث    مب  ىب  يبجت    خب  حبژ  -٘
-ٔٗ٘ – ٔٙٗ – ٔٛٓ.  

ٱ.ص ژٹ            ٿ     ٿ   ٹ    ٹ    ٺ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺژ  -ٙ

 الضبط /
 (حئ  مئ ونس وسبأ أتػ  ) موضكي(   ا  مب  ىب  يبوالصل يف الا آف اف ت د )  -ٔ

 -سػػػبأ  –( أ  ػػػ  شػػػيء  ػػػ ا  ػػػونس    ٺوالصػػػل أ ًضػػػا أف تػػػ د  لمػػػة ) 
 . وس 

( أي   حئ  مئ  جئ  ی  ( بيبمػػػػا يف سػػػػبأ ) ڃ  ڃ  ڃ  ڃوردت يف  ػػػػونس )  -ٕ
، وال ػػظ أف آ ػػة  ػػونس بػػ أت السػػورة اللػوؿيف  ػػونس ووػػي  الفػاءأف ز دة 
قا ػػ ة اؼبوافاػػة (  لػػى   ڃ  ڃ)  فػػاء( فاربطةػػا مػػع ڄ    ڄ) ابلفػػاء
 (.  پ( فجاء قبلةا )  جئ  ی، وال ظ آ ة سبأ ب وف ز دة ) واجملاورة

فػػػم  قاعـــدة( ووػػػءن مب   ( ال وجػػػ  مكةػػػا )  مئ  حئ(  ِت )   ڃمػػػع  لمػػػة )  -ٖ
 (.مب  )  مكةما  لمة (  ت  ٺ( أو )   ٻ  ٱ، ومع ) تبسى

 الكبا ػػة قا ػػ ة لػػى نضػػبطةا يف الاػػ آف يف سػػورة  وسػػ  و  و يػػ ة(   ٻ  ٱ)  -ٗ
( فاجكلةػا  أوؿ آ ة مجل أخ  صػفحة مػجل السػورة، وموضكةا ) الو ي ة ابآل ة

  ممة لك.
: بكػ وا (   پوورد مكةػا )  (  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ)  ووابػم و ص يف الف قاف  -٘

ٿ     ٿ   ٹ    ( وبكػػػػػػػ وا يف ص )   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿيف الف قػػػػػػػاف ) 

 الرتتيػػػح قا ػػػ ة(  لػػػى ٿ     ٿ   مػػػجل )  الػػػواو( قبػػػل   ڀمػػػجل )  اؽبمػػػزة(:       ٹ
 ، وال ظ أف آ ة ص يف أخ  السورة فاجكلةا  ممة لك.اؽبجائي
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( وقػػػػ  مت التبو ػػػػه  بةػػػػا يف    مب  ىب  يبجت    خب  حب)  ابلػػػػواولشػػػػك اء  ػػػػل مواضػػػػع ا -ٙ
 .طبس مواضع( ووي ٙ٘ٚٔ) الرابع السؤالاعبزء 

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة
 (  ڃ)  فاء( مع   ڄ) فاء /   ڃ  ڃچ  ڃ  ڃڄ    ڄ يونس
 / صيكة اؼباضي يف  ونس وسبأ فاط   حئ  مئ  جئ  ی  ی سبأ

 ي ةو  /  ٻ  ٻ  ٻپ  ٻ  ٱ يوسف
   ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ الفرقان + ص

   مب  ىب  يبجت    خب  حب مواضع ٘الشعراء 
  ونس وسبأ موضكي(   ا  مب  ىب  يبالصل يف الا آف اف ت د ) 

  وس  -سبأ  –( أ    شيء   ا  ونس    ٺالصل أ ًضا أف ت د  لمة ) 
مع ظة  و   قاعدة( ووءن مب   ( ال وج  مكةا )  حئ  مئ(  ِت )   ڃمع  لمة ) 

 (.مب  (   ت  لمة )   ڃ لمة ) 
 (   پ( وورد مكةا )   ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ)  واويف الف قاف و ص بم 

يبجت    خب  حب)  ابلواو ل مواضع الشك اء   (   مب  ىب  
 فائدة /

ذا  انػػػػػػ  إو (    مب  )ووػػػػػػي فكػػػػػػل ماضػػػػػػي ال  الػػػػػػوف مكةػػػػػػا (    ڃ) اذا  انػػػػػػ  
 نػػػ بط الكػػػن مبةػػػا(    مب  ) الػػػوف مكةػػػا  ابؼبضػػػارعووػػػي  ( ٻ) و أ (پ)

 .(   مب  )يت مكةا ال  وج  با  ن فم   ماضي لمة بيبما    اؼبضارعمجل  الكنحب ؼ 



 ٛٛٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ِإْف َأْجػػػِ يَ  ) ( اَّللِّ  َ لَػػػى ِإْف َأْجػػػِ َي ِإالَّ  ) اضػػػبط مواضػػػع / ٖٕٓٙسػػ اؿ رقػػػذ 
 ؟.( اَلِمنَ َربِّ اْلكَ  َ َلى ِإْف َأْجِ َي ِإالَّ  ( ) الَِّءي َفَطَ ٍل  َ َلى ِإالَّ 
 -(: اَّللِّ  َ َلى ِإْف َأْج َِي ِإالَّ  وردت ) / ٖٕٓٙاعبواب رقذ     
ڇ  ڍ  ڍ    چ      چ  چ    ڇ  ڇڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ   -ٔ

 .يِنس ژڎ   ڌ  ڌ  

ٻ  ٻژ  -ٕ ڀ  ڀڀ  پٱ  ٻ  ٻ   پ       ٿ    ٿڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  پ    پ  

ِد ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ   َ. 

ٱ.شبأ ژحت   خت    مت  ىت   يت  جث    حب  خب  مب     ىب  يبجت  جبمئ  ىئ  يئ ی  ی  جئ  حئ ژ  -ٖ

يف  ال اٍل اؼبوضع( فورد يف سورة وود  الَِّءي َفَطَ ٍل  َ َلى ِإالَّ  ِإْف َأْجِ يَ وأما ) 
( يف  الَِّءي َفَطَ ٍل ( أي أت  )  وود مع وود ليه السمـ )  وودسياؽ قصة 

ې    ى  ى          ېۉ     ۉ  ې     ې ۅ ژ   ليه السمـ: وودمع قصة  وودسورة 

ەئەئ  ائ قا  ة الكبا ة ابآل ة  لى  نضبطةاوأ ًضا  ژوئ   وئ  ۇئ     ائ  
 .الو ي ة
ووي  ءافوردت  لةا يف الشك     ( َربِّ اْلَكاَلِمنَ  َ َلى ِإْف َأْج َِي ِإالَّ  وأما )
 ژمث  يت  جث    حت  خت  مت  ىت  مب  ىب  يبجتخب    حب  ژ : مواضع طبسة

  .ٓٛٔ – ٗٙٔ – ٘ٗٔ- ٕٚٔ- ٜٓٔالشعراء/ 

 الضبط /
حت  خت  : إذا  ب  يف داخل سورة الشػك اء فالػل الػءي فيةػا ) خذىا قاعدة

 ػػػػػن مػػػػػع  (جث  مػػػػػجل  لمػػػػػة ) الكػػػػػن وأ ًضػػػػػا نػػػػػ بط  (يت  جث    مت  ىت
 ػػػ ؼ مػػػجل اسػػػذ  قا ػػػ ة ربػػػط  ػػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابه مػػػع لػػػى   اءكالشػػػ

(  حب  خب  مب     ىب  يبةػػػا ) فأنػػػه ْت في ىوإذا  بػػػ  يف أي سػػػورة أخػػػ  ، السػػػورة
 ( يف ال لى ف اجكه. وود مع وودوود وق  مت ضبطه )  اثفإال 
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 -اخلالصة:
 الصيغة السورة 

 چ      چ  چ    ڇ  ڇ ىود + سبأ أوليونس + 
ەئەئ  ې    ى  ى        ائ ( ىود مع ىودىود )  اثين    ائ  

 يت  جث    حت  خت  مت  ىت مواضع ٘الشعراء 
 مالحظة /

( ومل تػػػ د ٙيف سػػػورة وػػػود اآل ػػػة ) رابػػػع موضػػػعيف  ( الَّ َ لَػػػى اَّللِّ إِ وردت ) 
پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱژ  مػػع الجػػ   مػػا يف اآل ت السػػاباة فانتبػػه ؽبػػا:

ِد/  ژٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ   ڀ  ڀ   ڀپ  پ   َ١. 
َوأُِمػْ ُت ) ( اْلُمْسػِلِمنَ َوأُِمػْ ُت َأْف َأُ ػوَف ِمػجَل  )اضبط مواضع  / ٖٕٔٙس اؿ رقذ 

 ؟.(اْلُمْ ِمِبنَ َأْف َأُ وَف ِمجَل 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٖٕٔٙاعبواب رقذ     
ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ      چ  چ    ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ  -ٔ

 .يِنس ژڎ     ڌ  ڌ

  ژ  -ٕ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁         ﮼   ﮺  ﮻   ﮹  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   

 .يِنس ژ                      

ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  -ٖ ڦ   ڃ    ڃڤ  ڤ  ڤ   ڃ  

ٱ.انلىل ژچ    چ   چ    چ

 الضبط /
  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ػػػػػػػونس وموضػػػػػػػػع البمػػػػػػػل ( متشػػػػػػػػابن )  أوؿ)  الطػػػػػػػ فن -ٔ

(              ػونس ( اختلػ  )  اثف)  الوسػطبيبما  (ڌ
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، أي بػػػءن اخػػػتمؼ الوسػػػط بػػػن الطػػػ فن اؼبتشػػػابن قا ػػػ ة لػػػى  نضػػػبطهو 
 (. ڌ -   -  ڌلصيكة: ) ا

ٱ: والػػ بط، واا سػػاف واايبػػاف،  ااسػػمـووػػي:  ثــالث مراتــبللػ  جل ااسػػممي  -ٕ

 .اثنيا(   و )  أوال(   ڌسورة  ونس )  موضكيوبن  بيبةا
ػي مجل  ػونس جػاء )  ال اٍل( اؼبوضع              ال ظ قبل ) -ٖ مثَّ نُػَبجِّ

بَػػػا نُػػػبِ  ُرُسػػػَلَبا َوالَّػػػِء جَل آَمبُػػػوْا َ ػػػءَ  ( وردت  لمػػػة ٖٓٔ اْلُمػػػْ ِمِبنَ ِلَك َ اِّػػػا َ َليػْ
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة( ون بطةما مكاً  لى اْلُمْ ِمِبنَ )

َوَمػػا أَنػػَ  ِبَػػاِدي اْلُكْمػػِي َ ػػجل َضػػَملَِتِةْذ ِإف  وال ػػظ يف سػػورة البمػػل جػػاء قبلةػػا ) -ٗ
 (  ڌ( فب بطةػػا مػػع )  ٔٛ ِلُموفَ مُّْسػػُتْسػػِمُع ِإالَّ َمػػجل  ػُػػْ ِمجُل ِةَ تِبَػػا فَػُةػػذ 

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورةون بطةما مكاً  لى 
 مالحظة /

ووػػػػػػءن  ژٺ    ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺژ (:ٕٔوردت يف سػػػػػػورة الزمػػػػػػ  اآل ػػػػػػة )
 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةا
 فائدة /

﴾ يـونس( و ْٕٚسـِلِمنَي  ِمـَن اْلمُ  َأْن َأُكـونَ َوُأِمـْرُت  ) ما الفرق بني قولو تعـاى
 -:( يد.أضب  الالبيس ) ﴾ الزمر(َٕٔأوََّل اْلُمْسِلِمنَي   أِلَْن َأُكونَ )َوُأِمْرُت 

 بػػ ما ْيت الفكػػل    ػػ  وبكػػ ن أف وفكػػل آخػػ  وػػءا إ ػػمف اارادة أر ػػ  أف أ لمػػك 
فاط أ لجل نيػو أان مػا  لمتػك بكػ ،  بػ ما أر ػ  أف أ لمػك أر ػ  أف أ اقبػك أر ػ  أف 

 ك  ل وءا إ مف للفكل أان سأفكل وءا وءا و ٌ  سواء  ػاف و ػ اً أو    ػ اً أو أجز 
تال يباً أو ما شا ل ذلك أر   أف أفكل  ػءا. إذا أقػوؿ أر ػ  لفكػل  ػءا ابلػمـ اؼبضػم ة 
مكباوا إٍل ق  ازبءت السباب وابش ت الفكل ؼبا أقػوؿ أر ػ  أف أ لمػك وػءا بكػ  مػا 

أان أ ضػػ ت الػػ فات  والوراؽ والالتػػح وف شػػتةا تكػػاؿ بػػ أان و ػػ  أر ػػ  ل لمػػك  كػػ  
اجلس، قل  ماذا ت    م ؟ أر   أف أ لمك أر   ل لمك وءا يف  ػل اآل ت )   ػ  
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  ليتػػوب( ازبػػء السػػباب ووػػءن السػػباب ومػػا أ   وػػا يف وػػءا الػػ  جل.  ػػءلك تاػػوؿ 
َوأُِمػػػْ ُت ِلَْف َأُ ػػػوَف َأوََّؿ  )(  ﴾  ػػونسَٕٚوأُِمػػػْ ُت أَْف َأُ ػػوَف ِمػػػجَل اْلُمْسػػػِلِمَن ﴿ )اآل ػػة 

﴾ الزمػػ ( وػػءا فػػ ؽ ووػػءا فػػ ؽ  كػػ   لػػى وػػءا السػػاس وبػػاؾ فاػػط ٕٔاْلُمْسػػِلِمَن ﴿
( ازبػػء السػباب  املػػة ولبكػػاً كبػجل تكلمبػػا أنػػه اآلف   َوأُِمػْ ُت ِلَْف َأُ ػػوفَ  إ ػمف المػػ  )

اء ابلػػمـ الـ التكليػػل  ػػل فكػػل أراد و   ػػ  إذا جػػاء ابلف والفكػػل مكباوػػا إ ػػمف إذا جػػ
اؼبضم ة بك وا قل ليتوب، ليكفو، ليضلوا، مكباوا ازبءوا السباب ولباوا ما و  وا به 

 وما و دوا به. 
 ؟.يف الا آف الال َل ( ِمجَل اْلُمْسِلِمنَ  )  ذ م ة وردت / ٕٖٕٙس اؿ رقذ 

)  ػػونس يف السػػور  سػػ  مػػ ات(  ِمػػجَل اْلُمْسػػِلِمنَ  وردت ) / ٕٖٕٙاعبػػواب رقػػذ     
 -(:الءار ت  –ال ااؼ  –فصل   –البمل  – موضكاف

  ڌڇ  ڍ  ڍ    ڇچ      چ  چ    ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ  -ٔ

 .يِنس ژڎ     ڌ

ٹ  ٹ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀژ  -ٕ

ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڤ     ڃڤ   ڤ  ڤ  

 .يِنس ژچ    ڃ

ڦ  ڄ ژ  -ٖ ڃ  ڃ  چ      ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       

چ  .انلىل ژچ    چ   

 .فصنت ژ ڈ  ڎ  ڈچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ژ  -ٗ

پ  پ       پ   ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  -٘ ڀ  ڀ  ٺ    ڀپ  

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

ڃ   چ چ   چ    چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .األخقاف ژڍ    ڇ  ڇڇ    ڇ  



 ٕٜٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڄ  ژ  -ٙ ڄ   ٱ.اذلاريات ژڃ    ڃ  ڃڦ  ڄ   ڄ  

 الضبط /
 وموضع البمل يف الس اؿ السابق. الوؿ اؼبوضع ونس  موضكيمت ضبط  -ٔ
قاؽبػػا  واؼبوضػػع ال ػػاٍلمػػجل  ػػونس يف سػػياؽ قصػػة نػػوح  ليػػه السػػمـ،  اؼبوضػع الوؿ -ٕ

 ف  وف ؼبا أوشك  لى الك ؽ.
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   )  اؼبسػلموف موضع فصل  مجل أشة  اؼبواضػع الػو  ك فةػا -ٖ

 .(ڇ  ڍ  
 أما ال ااؼ فأت  ختاـ وصية   لإلنساف بوال  ه ووءا أ ًضا مشةور. -ٗ
ويف الءار ت ؼبا أخػ ج اؼبمئالػة اؼبػ مبن مػجل ق  ػة سػ ـو ومل هبػ وا فيةػا ظػة بيػ   -٘

  .مجل اؼبسلمن
 ؟.( َوَجَكْلَباُوذْ  )  لمة  أ جل وردت / ٖٖٕٙس اؿ رقذ 

 –يف السػػػور )  ػػػونس  طبػػػس مػػػ ات(  َوَجَكْلبَػػػاُوذْ  وردت ) / ٖٖٕٙرقػػػذ اعبػػػواب     
 الضػػبط ابعبملػػة قا ػػ ة لػػى نضػػبطةا و  (الاصػػص  –الف قػػاف  –اؼب مبػػوف  –النبيػػاء 
 -:( "   مبوف ابلف قاف وقصة النبياء و ونس َوَجَكْلَباُوذْ  ": ) اانشائية

ک  ک  ک              ک  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژگ  گ   ڳ   ڳ  ڳ   ڳ    گگ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ    ٻ  ٱژ  -ٕ

 .األًبياء ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ

   ٹٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀپ  ڀ  ڀ  ڀژ  -ٖ

 .املؤوٌِن ژڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ    ٹڤ

ڇ  ڇ  ژ  -ٗ ڌ    ڍڍ ڇ  ڇچ چ چ چ  

 .امفرقان ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ٱ.امقصص ژ﮵  ﮶    ﮲  ﮳      ﮴  ۓے  ے  ۓ  ھ  ھژ  -٘



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٖٔ 

 الضبط /
 (.ٖٚآ و  ونس والنبياء ربمل نفس ال قذ ) -ٔ
  خمئ "  َوَجَكْلَباُوذْ  التالية: ) " ابعبملةالءي جاء بك وا وبرتتيح السور  نضبط -ٕ

 -أحاديـــثاؼب مبػػػوف - أئمـــةالنبيػػػاء – خالئـــف(، )  ػػػونس وأئمػػػة وأ اد ػػػ  للبػػػاس
( وردت يف سػػوريت   ھ لمػػة )( وانتبػػه إىل أف   أئمــةالاصػػص  - للنــاسالف قػػاف

يف  أئمة) : اانشائية الضبط ابعبملة قا  ة لى نضبطةا و النبياء والاصص 
 (. قصص النبياء

 ُرُسػػػػػًم ِإىَل قَػػػػػػْوِمِةذْ  )  ػػػػػ د اؼبواضػػػػػع الػػػػػو وردت فيةػػػػػا / ٖٕٗٙسػػػػػ اؿ رقػػػػػذ 
 ؟.( َفَج ُؤوُوذ اِبْلبَػيَِّباتِ 

 –يف السػػػور )  ػػػونس  مػػػ نف(  ْوِمِةذْ ُرُسػػػًم ِإىَل قَػػػػ وردت ) / ٖٕٗٙاعبػػػواب رقػػػذ     
 -(:ال ـو 

ہ  ہ       ڻ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ   ں  ں    ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ    ھہ  ہ  ھ

ھ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻڱ  ں  ں  ڻ  ژ  -ٕ   ہ  ہ  ہ  ہ

ھ  ھ  ے   ے    ٱ.الروم ژۓ  ھ  

 الضبط /
نػػوف ( مػػع ۀ  جل  لمػػة ) مػػالبػػوف ( نػػ بط   ڻ  ۀ ۀ)  بكػػ وا يف سػػورة  ػػونس

( ہ  مػػجل  لمػػة )  اؼبػػيذ( نػػ بط ہ  ہ  ہ  ہس، وبكػػ وا يف الػػ ـو ) ن ػو 
قا  ة ربط   ؼ مػجل اؼبوضػع  لى مجل ال ـو  ال اءو  اؼبيذ( مع ہمجل  لمة )  ال اءو 

 .  ؼ مجل اسذ السورة اؼبتشابه مع



 ٜٗٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ػا  ) ( اُلواقَػ ِمجْل ِ بِ انَ  اغبَْقُّ فَػَلمَّا َجاءُوُذ  أ جل وردت ) / ٖٕ٘ٙس اؿ رقذ  فَػَلمَّ
 ؟.( َقاُلوا ِمجْل ِ بِ انَ  غبَْقُّ ابَجاءُوُذ 

ػػػا َجػػػاءُوُذ  وردت ) / ٖٕ٘ٙاعبػػػواب رقػػػذ      يف  مػػػ نف(  قَػػػاُلوا ِمػػػجْل ِ بػػػِ انَ  اغْبَػػػقُّ فَػَلمَّ
ػا َجػاءُوُذ  ، ووردت )(الاصػص  –السور )  ػونس   مػ ة(  قَػاُلوا ِمػجْل ِ بػِ انَ  غْبَػقُّ ابفَػَلمَّ

 -:ورة ظاف يف س وا  ة فاط
 .يِنس ژى   ى  ائ   ائ  ەئ     ې  ې  ې  ېۉ  ۉ  ژ  -ٔ

ڻ  ۀ   ۀ  ہ     ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ژ  -ٕ ہ    ہڻ  ڻ   ہ  

 .امقصص ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶              ﮷    ےھ  ھ     ھ  ھ  ے

ەئ  ژ  -ٖ ېئ          ۇئ  وئ   وئ  ەئائ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ۇئ  ۆئ  

ىئ  ی  ی  ی  ی     ېئېئ ٱ.اغفر ژىئ  ىئ  

 /الضبط 
  ة الػػز دة ػػقا لػػى  نضػػبطةافاػػط ) سػػورة ظػػاف  ( و  اؼبوضػػع الخػػة( يف   ەئ) 

 .اؼبتأخ  للموضع
 / ٔمالحظة 
الاصػص  – ٙٚ ػونس  – ٜٛ يف السػور ) الباػ ة شبػاف مػ ات(  فَػَلمَّا َجاءُوذُ وردت ) 

( وال دا ػػػػػػػي  ٙالصػػػػػػػ   – ٚٗالزخػػػػػػػ ؼ  – ٕ٘ظػػػػػػػاف   – ٕٗفػػػػػػػال   – ٛٗ،ٖٙ
 غبص وا.
 / ٕمالحظة 
النبيػػاء  – ٘ٙالالةػػ   – ٙٚيف السػػور )  ػػونس  مػػ ات سػػبع(  ِمػػجْل ِ بػػِ انَ  وردت )

 ( وال دا ي غبص وا. ٖ٘الام   – ٘ال خاف  – ٕ٘ظاف   – ٛٗالاصص  – ٗٛ
 / ٖمالحظة 
ػا َجػاءُوُذ اغْبَػقُّ قَػاُلوا)  ابلػواووردت  ِمػجْل ( ومل  ػ د مكةػا ) ٖٓ( يف الزخػ ؼ اآل ػة ) َوَلمَّ
 (.ٖٔٔمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء الوؿوءا اؼبوضع يف  ( وق  مت ضبط ِ بِ انَ 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٔ٘ 

 ( يف سورة  ونس؟. أَتُاوُلوفَ )  اضبط مواضع / ٖٕٙٙس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٖٕٙٙاعبواب رقذ     
﮿       ﮾﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮶﮴  ﮵  ﮳﮲   ۓھ  ے  ے  ۓژ  -ٔ

 .يِنس ژ                  ﯀  ﯁    

ٱ.يِنس ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ    ۇئ   ۆئۆئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ژ  -ٕ

 الضبط /
ۇئ  )  ال ػاٍلوبكػ وا يف اؼبوضػع  (            )  الوؿاؼبوضػع بك وا يف  -ٔ

 قا ػػػ ة(  لػػػى ۇئ  مػػػجل )  الػػػمـ( قبػػػل     مػػػجل )  الكػػػن(: ۇئ   ۆئ
 .اؽبجائي الرتتيح

اء دف   فيػػه افػػرت  اؼبوضػػع الوؿ: يف قا ػػ ة التأمػػل للمكػػأأ ًضػػا  لػػى  نضػبطةاو   -ٕ
ؼبػػػػا  اؼبوضػػػػع ال ػػػػاٍل(، ويف               ازبػػػػء ولػػػػ اً فأتػػػػ  ) 

خالح موسى الاـو قائم ؽبذ بك ما آوة  ؽبػذ اؼبكجػزات وا مػون أنػه سػا   
 (. ۈئ  ۈئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  وئقاؿ ) 
 ؟.( ذْ وُ َجاء – َجاءُ ذْ  لِْلَحقِّ َلمَّا ) اضبط مواضع / ٖٕٚٙس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع  ما  لي: / ٖٕٚٙاعبواب رقذ     
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ    ۆئۆئ   ۇئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژىئ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ  -ٕ ک     ڇ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌ  ڌ  ڎ  

گ  گ  گ  گ ک  ک   ڱ    ڱ   ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ           ڳک   

 .شبأ ژڻ  ں  ں     ڻ  ڻ  

 ٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٿ          ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  -ٖ

ٱ١األخقاف/  ژٹ  



 ٜٙٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 الضبط /
 اؼبهالػػػػػػحبصػػػػػػيكة  يف سػػػػػػورة  ػػػػػػونس: قا ػػػػػػ ة التأمػػػػػػل للمكػػػػػػأ لػػػػػػى  نضػػػػػػبطةما

، بيبمػػػا يف سػػػبأ واال اػػػاؼ الو يػػػ ة( ووػػػي وئ  ( لنػػػه جػػػاء مكةػػػا ) ۆئ)
وانظػػ  إىل بػػػ ا ت اآل تػػن تطاباػػ  أ ضػػا بصػػػيكة  (  ڱ)  الكائػػحفأتػػ  بصػػيكة 

  باسح السياؽ.( دبا   ڱ( فأت  )    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ: )الكائح
َةػػػا َوَجػػػْ انَ  ) ( آاَبءانَ  َ َلْيػػػهِ َوَجػػػْ اَن  ) مواضػػػعاضػػػبط  / ٖٕٛٙسػػػ اؿ رقػػػذ   َ َليػْ

 ؟.( آاَبءانَ 
 -اؼبواضع وي: / ٖٕٛٙاعبواب رقذ     
  ٺ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  -ٔ

 .املائدة ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٺٺ

﮴   ۓ  ۓ  ےھ  ھ   ھ  ے  ژ  -ٕ ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺    ﮵﮲  ﮳ 

 .األعراف ژ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         ﮼﮻

حئ  مئ  ىئ    يئ  جب   حب  خب      جئ  ی  یىئ  ىئ  ی   ی  ژ  -ٖ

 .يِنس ژمب  ىب  يب   

چ  چ  ژ  -ٗ ڇ  ڇ         ڇڇ  چ  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ٱ.مقىان ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 الضبط /
 ونس  –يف الا آف  ما يف السور ) اؼبائ ة  ( آاَبءانَ  ْيهِ َ لَ َوَجْ اَن الصل أف ت د )  -ٔ

( أي  لى الفا شػة ووػي   ۓلاماف (، بيبما أت  يف ال  اؼ بلفظة )  –
(   چ، أمػػػا ) قا ػػ ة الكبا ػػػة ابآل ػػة الو يػػ ة لػػى  نضػػػبطةاابلاػػ آف و  و يػػ ة

 .والكياذ اب مجل الش ؾ و بادة الصباـ وذآابؤ اؼباصود با: ما  اف  ليه 
 (.ٖ٘ٓمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء الوؿاؼبائ ة ولاماف يف  موضكيمت ضبط  -ٕ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 .  ؼ مجل اسذ السورة قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع لى  -ٖ
 ؟.( اْلاِلرْبَِ ءُ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٜٖٕٙس اؿ رقذ 

 -(:ا ية اعب –يف السور )  ونس  م نف(  اْلاِلرْبَِ ءُ  وردت ) / ٜٖٕٙاعبواب رقذ     
حب  خب     يئ  جب    ىئىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژمب  ىب  يب   

ٱ.اجلاثية ژک   ڑ  ک     ک    ڈ  ژ  ژڑ  ڈڎ   ژ  -ٕ

 الضبط /
ؼبا  اف الالػمـ موجػه ؼبوسػى  يف سورة  ونس: قا  ة التأمل للمكأ لى  نضبطةما
مباسػػح  (   يئ  جب) مػا السػمـ ونبػا  ا شػن  لػى الرض فأتػ  بكػ وا وأخيػه  لية

ولػػه و ػػ ن سػػبحانه الكظمػػة ، بيبمػػا يف اعبا يػػة فسػػياؽ اآل ػػة  ػػجل   سػػبحانه للسػػياؽ
ػػػػْلطاف والاػػػػ رة والالمػػػػاؿ يف السػػػػموات والرض ڈ  فأتػػػػ  )  واعبػػػػمؿ والالػػػػرب ء والسُّ

 (. ژ  ژ
 ؟.( ِفْ َ ْوفُ  َقاؿَ وَ  - َقاؿَ  ) اضبط مواضع / ٕٓٗٙس اؿ رقذ 

 –ال  اؼ  يف السور )  مث م ات(  ِفْ َ ْوفُ  َقاؿَ  وردت ) / ٕٓٗٙاعبواب رقذ     
 -(:ظاف   اثف –الشك اء 

ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀژ  -ٔ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  .األعراف ژڤ  ڦ  ڦ    ڤڤ     

 .الشعراء ژڄ         ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤژ  -ٕ

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھژ  -ٖ   ھ  ھں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

﮷  ﮸  ﮹    ۓ   ے  ے ٱ.اغفر ژۓ     ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  

ظػاف   –الاصػص  –يف السػور )  ػونس  أربع م ات فوردت ابلواو(  ِفْ َ ْوفُ  َقاؿَ وَ  أما )
 -(: اؼبوضكن الوؿ وال ال 



 ٜٛٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

پ    ٻ  ٻٱ  ژ  -ٔ  .يِنس ژپ  ٻ  ٻ  
ڍ      ڃ  چ       ڃڃ  ژ  -ٕ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      

 .امقصص ژگ  ک  
ٺ    پٻ  ٻ  پ  پ  ٻ  ٻٱ  ژ  -ٖ پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   

 .اغفر ژٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
گ  گ  گ  گ    ک      ڑ  ڑژ  -ٗ  .اغفر ژک  ک  ک  

 الضبط /
ابلاللمػات الػو أتػ   اعبملة اانشائيةبءن  ( ِفْ َ ْوفُ  َقاؿَ الءي أتى بك  )  نضبط -ٔ

آمبتذ ب ب الكاؼبن ظاف : )  اثف –الشك اء  –السور: أ  اؼ بك وا وبرتتيح 
(   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ( أي ) آمبػػػػػتذ( ومكػػػػأ )  ومػػػػا أر الػػػػػذ

( يف        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ( أي ) بػػػػ ب الكػػػػاؼبنيف ال ػػػػ اؼ، ومكػػػػأ ) 
 اثف( يف ۓ     ﮲  ﮳    ۓ   ے  ے  ھ   ( أي )ومػػػػا أر الػػػػذالشػػػػك اء، ومكػػػػأ )

بن موضػكي ظػاف  وػو  الوسط( وأ ضا وو  ووو ال اٍلوضع ظاف  ) ظاف ، وم
وأ ًضػا  وسػط مػع وسػط) وسط اآل ػة ( أي  سياؽ اآل ةالو ي  الءي ورد يف 

 قَػػػػاؿَ وَ  ( أو ) ِفْ َ ػػػػْوفُ  قَػػػػاؿَ  ، وابقػػػػي اؼبواضػػػػع سػػػػواء )وسػػػػط الصػػػػفحةوردت 
 .ص ر آ ة( وردت  ِفْ َ ْوفُ 

ابلاللمػػات الػػو  اعبملػػة اانشػػائيةبػػءن  ( فُ ِفْ َ ػػوْ  قَػػاؿَ وَ  الػػءي أتػػى بكػػ  ) نضػػبطو  -ٕ
ظػاف :  اثلػ  –ظػاف   أوؿ –الاصص  –أت  بك وا وبرتتيح السور:  ونس 

  ٻٱ  ( أي )  ائتػوٍل(: ومكػأ ) ائتوٍل   أ ةا اؼبػأل وذروٍل مػع وامػاف)

       ڃڃ  ( أي )   أ ةػػا اؼبػػأل ( يف  ػػونس، ومكػػأ )ٻ  ٻ  پ    ٻ

( يف الاصػػػػػػػػػػػػػػػص، ومكػػػػػػػػػػػػػػػأ ڇ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڃ  چ
ظػػػػػػػػػػػػاف ،  أوؿ( يف   پٻ  ٻ  پ  پ  ٻ  ٻٱ  ( أي ) وذروٍل)



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٜٔ 

 ظاف . اثل ( يف  ک  ک  ک    ک      ڑ  ڑ( أي )  وامافومكأ ) 
 ؟.( ائْػُتوٍل  )  ذ م ة وردت / ٕٔٗٙس اؿ رقذ 

 وس   –يف السور )  ونس  طبس م ات(  ائْػُتوٍل  وردت ) / ٕٔٗٙاعبواب رقذ     
 -ال ااؼ (: – اضعمو   مث

 .يِنس ژپ    ٻ  ٻ  پ  ٻٱ  ٻ  ژ  -ٔ

﮹  ھھ        ھ  ہ  ھژ  -ٕ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸   ۓ  ﮲ ﮳     ۓ   ے  ے  

ِشف ژ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁    ﮼﮺  ﮻  .ي

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤٹ     ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  ٿژ  -ٖ  ژڤ  ڤ     ڤ  

ِشف  .ي

﮴  ے    ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳    ہ   ھ  ھ  ھھ  ہۀ   ۀ  ہ  ہ  ژ  -ٗ

ِشف ژ﮵  ﮶    .ي

﮺   ﮻ژ  -٘ ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮵  ﮴   ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮽   ﮼ھ  ھ  ھ  

ٱ.األخقاف ژ﮿  ﯀  ﯁                        ﮾

 الضبط /
 (.  ٻ  ٻ  پاغب    يف  ونس  جل ف  وف والسح ة فأ ي  أتى بك وا ) -ٔ
ه ( أي: بيوسػػػػػػػ   ليػػػػػػػ   ٹ  ﮽ وبكػػػػػػػ وا )  (  ہ  ھ وسػػػػػػػ  )  اثفو  أوؿيف  -ٕ

ہ   ھ  ھ    ہفةو قوؿ  وسػ  اخوتػه )  اؼبوضع ال ال السمـ، بيبما يف 

 (. ھ
 (.  ﮾  ﮽يف ال ااؼ يف ب ا ة السورة )  -ٖ

 ؟.( َقاَؿ ؽَبُذ مُّوَسى ) اضبط مواضع / ٕٕٗٙس اؿ رقذ 
له  –يف السور )  ونس  م ات  مث(  فَػَلمَّا َجاءَ  وردت ) / ٕٕٗٙاعبواب رقذ     
 -(:الشك اء  -



 ٕٓٓ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ٿ    ٹ  ٹ    ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ      ڀپ  پ  ڀ      ژ -ٔ

ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ يِنس/  ژڦ  
٨٠ - ٨١ 

ۉ  ۉ  ې     ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ڭ  ۇ   ۇژ  -ٕ

 .طٍ ژې  ې  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڄ  ڃڄ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڦ  ڦژ  -ٖ

 ٩٩ - ٩١الشعراء/  ژچ   چ  ڇ  
 الضبط /

 مػػػػػجل الالتػػػػػاب السػػػػػ اؿ اعبػػػػػزء اػبػػػػػامس ػػػػػونس والشػػػػػك اء يف  موضػػػػػكيمت ضػػػػػبط  -ٔ
(ٕٕٓٚ.) 

 الوسػػط، بيبمػػا موضػػع      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڦ  ڦ ػػونس والشػػك اء: ) الطػػ فنيف  -ٕ
 نضػػػػػػػبطه( و ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭ  ۇ   ۇ) سػػػػػػورة لػػػػػػه (: )

 .قا  ة اختمؼ الوسط بن الط فن اؼبتشابن لى 
 ؟.يف سورة  ونس ( ُموَسى َقاؿَ وَ  - َقاؿَ  ) اضبط مواضع / ٖٕٗٙس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي: / ٖٕٗٙاعبواب رقذ     
 .يِنس ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ    ۆئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  وئ  ەئژ  -ٔ

ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹ    ٿٿ  ٿ  ژ  -ٕ

 .يِنس ژڄ  ڃ  

ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڳ  ڳژ  -ٖ  .يِنس ژڻ          ڻ  ڻ    ڳ  ڱ  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ     ى  ىژ  -ٗ

جئ    ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ىئ  ی   ی  ی  ی   ىئ  ىئ  

ٱ.يِنس ژحئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٓٔ 

 الضبط /
 ابلػواوال ابػع و ال الػ  ، بيبمػا اؼبوضػكن واو( بم   وئ  ەئ)  ال اٍلو  الوؿاؼبوضع  -ٔ

 (.ٕٛٔ( و منبا يف نفس الصفحة )   ى  ى)
 (.ٕٛٔ - ٕٚٔ موما يف صفحتن متاليتن ) الربكة اؼبواضع -ٕ

 ؟.( فَػَكَلْيهِ  ) لمة  وردت  ذ م ة / ٕٗٗٙس اؿ رقذ 
 –الػ ـو  –يف السػور )  ػونس  أربػع مػ ات(  فَػَكَلْيهِ  وردت ) / ٕٗٗٙاعبواب رقذ     

 -(:ظاف   –فال  
 .يِنس ژڻ    ڻ     ڻ          ڻ  ں  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ژ  -ٔ

 .الروم ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڃڃ  ڄ  ڄ   ڄژ  -ٕ

ٻ  ٻ  ٻ  پژ  -ٖ ٺ    ڀڀ  ڀ             پ  پ  پٱ  ٻ        ڀ   ٺ  ٺ   ٺ            

ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ  ٿ  .فاطر ژٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ  -ٗ

ک    ژڑ  ژڎ  ڈ  ڈ     ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڑ  ک  ک  

ٱ.اغفر ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ    گک  گ       گ

 الضبط /
 (.  ں  ںڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ااتالاؿ  لى   بك  اايباف به )  يف سورة  ونس -ٔ
( ون بطةػا   پ( ولالجل بز دة الفػاء يف فػال  )   ڃڃ  ڄ  ڄ   ڄيف ال ـو وفال  ) -ٕ

 ػ ؼ مػجل اسػذ  اؼبوضع اؼبتشابه مػع قا  ة ربط   ؼ مجل لى ال  فاء فمع 
 ال  (.ف -  پمجل الاللمتن ) أوؿ   ؼ، وال ظ أهنا أت  السورة

( وسياؽ اآل ة  ما قالػه ال جػل اؼبػ مجل   ژڑ  ژباي ل  با موضع سورة ظاف  )  -ٖ
  ژمػجل آؿ ف  ػوف  ػجل موسػػى ؼبػا جػاءوذ ابلبيبػػات فاػاؿ إف  ػاف  ػػاذاب ) 

: إذف(   گگ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ( والكالس صػحيا )  ژڑ
 .للمكأ  مل



 ٕٕٓ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مالحظة /
ڳ  ڳ  ڳ  ژ (:ٗٛيف الا آف يف سورة  ونس اآل ػة ) الو ي ة(  ِإف ُ بُتذ مُّْسِلِمنَ ) 

(  ْ ِمِبنِإف ُ بػػػػُتذ ُمػػػػ، ويف ظةوػػػػا ) ژڻ    ڻ     ڻ          ڻڱ  ڱ                  ڱ  ڱ  ں  ں  
 ( م ة.ٙٔوالو وردت )
 ؟.( َربػََّبا اَل ذَبَْكْلَبا ) بط مواضعاض / ٕ٘ٗٙس اؿ رقذ 

ال ػ اؼ يف السػور )   مث م ات(  رَبػََّبا اَل ذَبَْكْلَبا وردت ) / ٕ٘ٗٙاعبواب رقذ     
 -(:اؼبمتحبة  – ونس  -
 .األعراف ژڱ  ڱ     ں  ں    ڳ  ڱ  ڱگ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ       ڳ    کژ  -ٔ

 .يِنس ژے      ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ژ  -ٕ

ٱ.املىتدٌة ژيئ     جب  حب      خب  مب     ىئجئ  حئ  مئ            ٴۇ     ۋ  ۈ    ۆ  ۆ    ۈژ  -ٖ

 الضبط /
 سػػػياؽ، وابقػػػي اؼبواضػػػع يف صػػػ ر آ ػػػة) اؼبمتحبػػػة ( أتػػػ   اؼبوضػػػع الخػػػةفاػػػط  -ٔ

 . تآلا
ھ  (: بكػػػػػػ وا يف  ػػػػػػونس )   ۈبكػػػػػػ وا يف  ػػػػػػونس واؼبمتحبػػػػػػة أتػػػػػػ   لمػػػػػػة )  -ٕ

مػػػػػػجل  لمػػػػػػة  البػػػػػػوفو اليػػػػػػاء ( و ھ   ) مػػػػػػجل  لمػػػػػػة  الػػػػػػواو( نػػػػػػ بط     ھ
ٴۇ     س، وبكػ وا يف اؼبمتحبػة )  ػونمجل  البوفو  الياءو  الواومع  (   ھ)

قا ػػ ة ربػػط  لػػى ة بػػاؼبمتح نػػوف( مػػع     ٴۇمػػجل  لمػػة )  البػػوف( نػػ بط          ۋ
 .  ؼ مجل اسذ السورة   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع

 ؟.( ِلِمنَ لِّْلَاْوـِ الظَّا ) أ جل وردت / ٕٙٗٙس اؿ رقذ 
يف السػور )  ػونس   ػمث مػ ات(  ّلِْلَاػْوـِ الظَّػاِلِمنَ  وردت ) / ٕٙٗٙاعبواب رقذ     
 -(:اؼب مبوف  –وود  –
 .يِنس ژے      ھ  ھ  ھۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ    ۀژ  -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٓ 

  ڭ                     ڭ  ڭ  ڭژ  -ٕ

ِد ژۈ      ۆ  ۆ  ۇۇ      َ. 

ٱ.املؤوٌِن ژىب    مب     خب   حب  جبيئ  ىئحئ  مئ    جئژ  -ٖ

 الضبط /
قا ػ ة اؼبوافاػة  لػى  الفػاءمػع  الفػاء(    ۀوب أت ) (  ھسورة  ونس بك وا )  -ٔ

 .واجملاورة
  حب)  الفػػاء( ولالػػجل يف اؼب مبػػوف بػػز دة     ۆ  ۆ  ۇيف وػػود واؼب مبػػوف )  -ٕ

وردت فيةػػػا مطلاػػػا فلػػػذ تػػػ د  فػػػاء( ال ػػػظ مكػػػي آ ػػػة وػػػود ال   خب      مب
فػػوردت  ابلفػػاءات (    ىئ -   جئ بمػػا يف اؼب مبػػوف )بي، ابلفػػاء (،  ۇ)

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى  الفاءمع  الفاء)  ابلفاء(   حب فيةا ) 
 ؟.( َوَأَخانُ  - َوَأِخيهِ  ُموَسى ) اضبط مواضع / ٕٚٗٙس اؿ رقذ 

 -:م ة وا  ة ل صيكة وردت  / ٕٚٗٙاعبواب رقذ     
ۅ  ۅ       ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۆ  ۇ  ۇڭ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژې          ې  ې    ېۉ  ۉ

 .املؤوٌِن ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ     ڄ  ڄڦ  ڦ  ژ  -ٕ

 الضبط /
) أخػػي ( مكطػػوؼ  لػػى موسػػى  :( ۆ( فأتػػ  )   ۇ)  يف سػػورة  ػػونسقبلةػػا  -ٔ

مػػجل اليػػاء ، وأ ًضػػا نػػ بط ؾبػػ ور و ممػػة اعبػػّ  اليػػاء واؽبػػاء ضػػمة مضػػاؼ إليػػه
 ػ ؼ   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشػابه مػعقا  ة ربط   لى ونس  ء  مع  (ۆ)

 .مجل اسذ السورة
الػػواو  الفػػة أخػػان مكطػػوؼ  لػػى موسػػى مبصػػوب ابللػػ  النػػه مػػجل  :(     ڄيف اؼب مبػػوف )  -ٕ

 .الظباء اػبمسة واؽباء مضاؼ إليه



 ٕٗٓ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ألػ : نػ بط وػاروف( ورد مكػه      ڄ بيبمػا مػع )  وػاروف( مل   د ذ ػ   ۆمع )  -ٖ
وبػا  قا ػ ة اؼبوافاػة واجملػاورة لػى  وػاروف مػجل اؼبػ  أل ( مع      ڄ مجل )  اؼب 

 (. ۆ( وليس )      ڄ نكلذ أف واروف أت  وبا فاط ومع  لمة ) 
 ؟.( تَػْي َ َءا – أَتَػْي َ  ) اضبط مواضع / ٕٛٗٙس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي: / ٕٛٗٙاعبواب رقذ     
ۈئ    ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  وئې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  ېې  ژ  -ٔ

ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ   ىئ   ىئېئ    ېئ  ېئ  ىئ

خب  مب  ىب     يئىئ  .ابلقرة ژجب  حب  

ۈئ    ەئى  ى   ائ  ائ  ژ  -ٕ ۆئ      ۆئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ    ېئۈئ  ېئ  ېئ

حب     .يِنس ژيئ  جب   

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  -ٖ

﮴   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   

﮾     ﮿  ﯀  ﯁       ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ ﮹       ﮺ ﮻   ﮼   ﮽ 

                            

ٱ.األخزاب ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ڭ  

 الضبط /
 .و ي ة، ووردت فاط يف البا ة جئ ولئجل ( أي   ې)  قطع بمزةيف البا ة  -ٔ
ووردت مػػػ تن يف ، أ طيػػػ ( أي   ڻبيبمػػػا يف  ػػػونس وال ػػػزاب دبػػػ  البػػػ ؿ )  -ٕ

وقػاؿ موسػى: رببػا  :ومكباوػا يف  ػونس ال ػزاب (: –الا آف السور )  ونس 
 إنػك أ طيػػ  ف  ػػوف وأشػػ اؼ قومػػه ز بػػة مػجل متػػاع الػػ نيا  فلػػذ  شػػال وا لػػك,

لػػك أزواجػػػك الػػميت أ طيػػػتةجل   أ ةػػػا البػػ  إانَّ أحَبْبػػػا : ومكباوػػا يف ال ػػزاب
 .مةوروجل
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 ؟.( ُيِضلُّوْا َ جللِ  ) اضبط مواضع / ٜٕٗٙس اؿ رقذ 
 –يف السػػػػػػور ) ػػػػػػػونس  مػػػػػػ نف(  لُِيِضػػػػػػلُّوْا َ ػػػػػػجلوردت )  / ٜٕٗٙاعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     

 -إب اويذ(:
ۈئ    ائى  ى   ائ  ژ  -ٔ ۆئ      ۆئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ەئ  

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ    ېئېئ  ۈئ  ېئ

حب     .يِنس ژيئ  جب   
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڳ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ژ  -ٕ

 .إبراَيه ژڻ  ڻ  
 الضبط /

(   ائوال ػػظ أنػػه ورد قبلةػػا يف نفػػس اآل ػػة )  ( ېئ وا يف سػػورة  ػػونس )بكػػ -ٔ
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى ېئ)  اؼمبةا مع   الالاؼن بط 

قا  ة ربط  ػ ؼ مػجل  لى يذ وإب ا واءمبةا مع  اؽباء( ن بط ڱيف إب اويذ )  -ٕ
 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 ؟.( كَ َسِبيلَ  – َسِبيِلكَ  ) اضبط مواضع / ٕٓ٘ٙس اؿ رقذ 
 -و ما  لي: م ة وا  ة ل  لمة وردت   / ٕٓ٘ٙاعبواب رقذ     
ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ژ  -ٔ

جئ    ېئېئ  ېئۈئ  ۈئ   ىئ  ی   ی  ی  ی   ىئ  ىئ  

 .يِنس ژحئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   
﮻  ژ  -ٕ ﮺    ﮸  ﮹    ﮶  ﮷   ﮵    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  

   ﮼             ﯁      ﮾  ﮿  ﯀   ﮽  

 .اغفر ژ                
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 الضبط /
 مالسػػػورة بػػػمـ(  ېئفأتػػػ  بكػػ وا ) (  ېئ ) ػػػ ؼ جػػ  يف سػػػورة  ػػونس  قبلةػػا

لهنػػػا مفكػػػوؿ بػػػه  مفتو ػػة بػػػمـ(   مضػػاؼ إليػػػه ؾبػػػ ور، بيبمػػا وردت يف ظػػػاف  ) 
 مبصوب.

 ؟.( دْ اْش ُ  - َواْشُ دْ  ) اضبط مواضع / ٕٔ٘ٙس اؿ رقذ 
 -و ما  لي: م ة وا  ة ل  لمة وردت   / ٕٔ٘ٙاعبواب رقذ     
ۈئ  ژ  -ٔ ۆئ      ۆئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ى  ى   ائ  ائ  ەئ  

ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ    یىئ  ىئ  ىئ  ی     ېئۈئ  ېئ  ېئ

حب     .يِنس ژيئ  جب   
  ١٠ - ٢٤طٍ/  ژۆئ  ۈئ  ۈئ    ۆئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ژ  -ٕ

 الضبط /
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ  لػى نس و  ػواو ون بطةا مػع  (   ی ورة  ونس )يف س ابلواو -ٔ

 .مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
رببػا المػػس  لػى أمػػواؽبذ, فػػم  بتفكػوا بػػا, واخػتذ  لػػى قلػػوبذ  :مكباوػا يف  ػػونس -ٕ

، ومكباوا ا  ت   وا الكءاب الش    اؼبوجع ت ال تبش ح لإليباف, فم   مبو 
واجكل يل مكيبا مجل أولي, واروف أخي. قَػػوٍِّل بػه وشػ َّ بػه  قاؼبوسى:: يف له

 . ه مكي يف الببوة وتبليغ ال سالةوة ي, وأش  
 ؟.( َ تَّ  َػَ ُوا اْلَكَءاَب اْلَلِيذَ  )  ذ م ة وردت / ٕٕ٘ٙس اؿ رقذ 

ر يف السػو   مث مػ ات(  َ تَّ  َػَ ُوا اْلَكَءاَب اْلَلِيذَ  وردت )  / ٕٕ٘ٙاعبواب رقذ     
 -(:الشك اء – موضكاف ) ونس

ۈئ  ژ  -ٔ ۆئ      ۆئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ى  ى   ائ  ائ  ەئ  

  مئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ      ېئۈئ  ېئ  ېئ
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ٻحب      يئ  جب پ     ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ    

ڀ     ٨٤ - ٨٨يِنس/  ژڀ  ڀ   

  ٻ  ٱ  ٻ    ٻ  ٻمئ        ی  ی  جئ  حئىئ     ىئ  ی  ی  ژ  -ٕ

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

 ٤٨ – ٤١يِنس/  ژٿ  ٿ  ٹ  

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ                 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ   -ٖ ۈ   ۇ     ۆ  ۆ   ۇ  

ۇئ   ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    

 ٢١٢ - ٠٤٨الشعراء/  ژۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  

 الضبط / 
ٱ  ٻ     ) ال اٍلوبك وا يف  (  ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ) الوؿاؼبوضع  بك  -ٔ

: بك ما اؼبوضع الوؿ: قا  ة التأمل للمكأ لى نضبطةما و (   ٻ  ٻ
: رببا إنك أ طي  ف  وف وأش اؼ قومه ز بة مجل متاع قاؿد ا موسى ربه و 

ال نيا  فلذ  شال وا لك, وإمبا استكانوا با  لى ااضمؿ  جل سبيلك, رببا 
وا با, واختذ  لى قلوبذ  ت ال تبش ح المس  لى أمواؽبذ, فم  بتفك

: أت  بك وا ااجابة ا  ت   وا الكءاب الش    اؼبوجعلإليباف, فم   مبو 
إف  بك ما قاؿ تكاىل: ال اٍل اؼبوضع(، بيبما يف  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ)

بط دوذ مجل رضبته و ءابه  -أ ةا ال سوؿ-الء جل  اَّ   ليةذ  لمة ربك 
ولو ، بش  هال  ا ُّوف بو  انيته, وال  كملوف ؽبذ, ال   مبوف حبج   , و 

يبئء   مبوف, وال جاء ذ  ل مو ظة و ربة  ت  كا بوا الكءاب اؼبوجع, فح
مل  بفع (     پ  ٻ  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ، فجاء بك وا )  بفكةذ إيباهنذ

, فإهنذ  اايباف أول ق  ة آمبوا  ب  مكا بة الكءاب إال أول ق  ة  ونس بجل َمتَّ
 .نبوا إىل   تكاىل توبة نصو اأ ابوا أف الكءاب انزؿ بذ لػمَّا 

( مػػع نبػػزة ۆئ  (: نػػ بط اؽبمػػزة مػػجل  لمػػة )     ۆئ  ۆئبكػػ وا يف الشػػك اء ) -ٕ
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قا ػػػ ة ربػػط  ػػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػػابه مػػػع  ػػ ؼ مػػػجل اسػػػذ  لػػػى الشػػك اء 
 اء كالشػ  ػنق  بػة يف ال سػذ مػجل  (     ۆئمػجل  لمػة )  الكن، وانظ  إىل السورة

 .قا  ة التاارب ب سذ اغب وؼى  ل
 ؟.( جبُُبوِدنِ  – َوُجُبوُدنُ  َفأَتْػبَػَكُةْذ ِفْ َ ْوفُ  ) اضبط مواضع / ٖٕ٘ٙس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي:  / ٖٕ٘ٙاعبواب رقذ     
ٹ  ٹ    ٿ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀژ  -ٔ

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

 .يِنس ژڃ  چ  
ڤ    ٹ   ٿ  ٿژ  -ٕ  ١٨طٍ/  ژڤ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

 الضبط /
قا ػػػ ة ربػػػط  لػػػى نس و  ػػػواو مبةػػػا مػػػع الػػػواو نػػػ بط  (  ٿ يف سػػػورة  ػػػونس ) -ٔ

، وبضػبط وػءا اؼبوضػع   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ السػورة
 (.    ٹُ ضبط الخ  يف سورة له والءي ورد ابلباء ) 

(:   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤلػػه )  ( وبكػػ وا يف  ٿ  ٹٹبكػػ وا يف  ػػونس )   -ٕ
( قبػػل  ٿ  مػػجل  لمػػة )  البػػاء: قا ػػ ة الرتتيػػح اؽبجػػائي لػػى  نضػػبطةما

قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ  لػػى  نضػػبطةما(، وأ ًضػػا  ٹ   مػػجل  لمػػة )  الفػػاء
مػػجل   الػػواوو  اليػػاءنػػ بط  :مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ السػػورة

جل  لمػػة مػػ اؽبػػاءنس، ونػػ بط  ػػو مػػجل  اليػػاءو  الػػواومػػع  (ٿ  ٹ)  لمػػو
 .هلػ واء( مع ٹ  )

ٿ  ) ابلبػػػاءجػػػاء بكػػػ وا  لمػػػة  ابلػػػواو(   ٿؼبػػا أتػػػ  يف  ػػػونس  لمػػػة )  -ٖ

جػاء بكػػ وا  لمػة لػػيس  ابلبػػاء(     ٹ( وؼبػا أتػ  يف لػػه  لمػة ) ٹ
 ( فاجكلةا  كممة لك.ٹ  ) ابءفيةا 
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 دلسة بيانية /
  وطو؟ ما الفرق من الناحية البيانية بني قصة غرق فرعون يف نايت سورة يونس

ووءا نػص ابلكطػ  ف  ػوف  (  ٿ  ٿ )يف قوله  استه اـ واو الكط  أوال:
أتبع موسى ووو مكه ووءا تكبػة قطكػي أف ف  ػوف خػ ج مػع جبػودن وأتبػع موسػى. أمػا 

( والبػػػػاء يف اللكػػػػة تفيػػػػ      ٹ   ٿ  ٿ يف سػػػػورة لػػػػه اسػػػػته ـ البػػػػاء يف قولػػػػه )
صػا بة وربتمػل ااسػتكانة دبكػأ أمػ وذ اؼبصا بة وااسػتكانة، ويف اآل ػة البػاء ربتمػل اؼب

 جببودن وال  شرتط ذواب ف  وف مكةذ.
ــًا: والتكبػػة يف سػػورة  ػػونس  ػػو ي أف ف  ػػوف  ػػاـز  لػػى الػػبط  والتباليػػل وػػو  اثني

ببفسػػه لػػءا خػػ ج مػػع جبػػودن وأراد استئصػػاؿ موسػػى ببفسػػه للتباليػػل والػػبط  بػػه آلف 
مثَّ بَػَك ْػبَػا ِمػػجل بَػْكػػِ ِوذ  ) وف وملئػػهذ ػػ  اسػتالبار ف  ػػسػياؽ اآل ت تفػػ ض وػءا التكبػػة، 

فػء    ( {٘ٚمُّوَسى َوَواُروَف ِإىَل ِفْ َ ْوَف َوَمَلِئِه ِةَ تَِبا َفاْسَتاْلبَػُ وْا وََ ػانُوْا قَػْومػاً ؾبُّْػ ِِمَن }
أهنذ مستالربوف وؾب موف وذ   أنه مػا آمػجل ؼبوسػى إال قليػل مػجل قومػه  لػى خػوؼ مػجل 

أف ف  ػوف  ػاؿ يف الرض ومسػ ؼ  مػا ذ ػ  أنػه  فػ  قومػه ف  وف وملئه وذ   أ ضاً 
)رببػػػا  د ػػػا  لػػػى ف  ػػػوف وقومػػػه  ليػػػه السػػػمـموسػػػى ومػػػ ؿ المػػػ  يف سػػػورة  ػػػونس أف 

المس  لى أمواؽبذ واش د  لى قلوبذ فم   مبوا  ت   وا الكءاب الليذ( فػء   بكيػاً 
وسػػى وقومػػه. ومل و ػػ واً مباسػػح لسػػياؽ اآل ت الػػو ذ ػػ ت  ػػءاب ف  ػػوف وتباليلػػه دب

 ء   يف سورة له أف ف  وف آذى موسى وقومه ومل  تك ض ؽبءا الم  مطلاػاً يف سػورة 
( ليباسح سياؽ   ٿ  ٹٹ) له لءا فالسياؽ وبا ـبتل  لءا اختل  التكبة ومل  ء   

 اآل ت يف التكبة.
أمػػ  بكػ  أف ضػاؽ قػػـو موسػى ذر ػاً بف  ػوف وبطشػػه تػ خل   تكػاىل فتػوىّل  اثلثـًا:

َوَجػاَوْزاَن بِبَػِ  ِإْسػ َائِيَل اْلَبْحػَ  فَػأَتْػبَػَكُةْذ ِفْ َ ػْوُف َوُجبُػوُدُن بَػْكيػاً  )البجاة ببفسه فاػاؿ تكػاىل 
أانَْ َوَ ْ واً َ تَّ ِإَذا أَْدرََ ُه اْلَكَ ُؽ َقاَؿ آَمبُ  أَنَُّه ال إِلِػَه ِإالَّ الَّػِءي آَمبَػْ  بِػِه بَػبُػو ِإْسػ َائِيَل وَ 
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الكػ ؽ لف  ػوف وإيبػاف ف  ػوف  بػ  اؽبػمؾ وػو اسػتجابة و ػاف  ( {ٜٓاْلُمْسِلِمَن } ِمجلَ 
أمػا يف سػورة لػه  (، َفَم  ُػْ ِمُبوْا َ ػتَّ  َػػَ ُوْا اْلَكػَءاَب الَلِػيذَ  )   ليه السمـل  وة موسى 

ولػػجل  تػػوىل تكػػاىل أمػػ  البجػػاة   ليػػه السػػمـفاػػ  جػػاء المػػ  و يػػاً مػػجل   تكػػاىل ؼبوسػػى 
بَػػا ِإىَل ُموَسػػى أَْف َأْسػػِ  ِبِكبَػػاِدي َفاْضػػِ ْب  فسػػه وإمبػػا خالػػح موسػػى بولػػه )بب َوَلَاػػْ  َأْوَ يػْ

ػجَل اْلػَيذِّ  ( مث قاؿ تكػاىل ) ؽَبُْذ َل ِ ااً يف اْلَبْحِ   َػَبساً الَّ زَبَاُؼ َدرَ اً َواَل زَبَْشى فَػَكِشػيَػُةذ مِّ
 ( ذ   ظ ؽ قـو ف  وف. َما َظِشيَػُةذْ 

 اتضػػيه سػػياؽ اآل ت يف   ختمفػػات بػػن اؼبشػػة  جل يف الاصػػة وػػو مػػا ػػل وػػءن اا
 .( يالسام ائد.فاضل  )  ل سورة.

 ؟.( أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ  ) اضبط مواضع / ٕٗ٘ٙس اؿ رقذ 
آؿ  يف السػػػػور ) طبػػػػس مػػػػ ات(  أَنَّػػػػُه اَل إِلَػػػػَه ِإالَّ  وردت )  / ٕٗ٘ٙاعبػػػػواب رقػػػػذ     

 قػ أ دمحم: ) ابعبملػة اانشػائيةنضػبطةا و  (دمحم  –نبيػاء ال –البحل  – ونس  - م اف 
اَل  " قػ أ دمحم(، وقلػ  )  والبحل لػػ  مػ اف و ػونس  قػ اء –" والنبياء  اَّللَُّ اَل إَِلَه ِإالَّ  "

 -:( ورد فاط يف سورة دمحم  ( لل اللة أف اسذ اعبمؿ )  " اَّللَُّ إَِلَه ِإالَّ 
  ڄڦ   ڄ   ڄ       ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤ     ٹ     ٹ   ٹ   ٹٿ   ٿ  ژ  -ٔ

 .آل عىران ژڄ  ڃ  ڃ  
ٹ  ٹ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀژ  -ٕ

ڦڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ڃ     ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ    ڃ  

 .يِنس ژڃ  چ  
ڱ   ڱ  ں  ژ  -ٖ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   گ   گ  ڳ          ں  ڻ   ڻ   ڻگ  

 .انلدل ژۀ    ۀ  ڻ
ٻ  ٻ  پ ژ  -ٗ  ژٺ    ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ     ڀپ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  

 .األًبياء



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٔ 

مث  ىث  ىت   جتحت  خت   متيب  ژ  -٘ حج  مج    يثيت  جث   

 .حمىد ژجح  مح  جخ   
 الضبط /

بكػػػػػػ وا يف نفػػػػػػس اآل ػػػػػػة  مػػػػػػ ة اثنيػػػػػػةوردت  (  ڤ ) آؿ  مػػػػػػ اف وا يف سػػػػػػورة بكػػػػػػ -ٔ
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة لى  فبضطبةما

( مػػػع ڄ     مػػػجل  لمػػػة )  اليػػػاءنػػػ بط (    ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃبكػػػ وا يف  ػػػونس )  -ٕ
قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ  لػػى ونس  ػػ  ء

 .السورة
مػجل   الباء(: ن بط   ٺ   ٺ( وبك وا يف النبياء )    ۀ  ڻبك وا يف البحل )  -ٖ

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع  لػى يػاء بمػجل الن الباء( مع   ٺ لمة ) 
، وبضػػبط موضػػع النبيػػاء ُ ضػػبط موضػػع لسػػورةاؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ ا

 .(   ۀ  ڻ البحل والو ورد فيةا ) 
: الشػػػػػػػةادة: ) أشػػػػػػػة  أف ال إلػػػػػػػػه إال   (  ىت   جتحت  خت   متيب  يف سػػػػػػػورة دمحم ) -ٗ

( ورود اسذ اعبمؿ ىت   حت  خت   متوأشة  أف دمحماً رسوؿ   (: الاسذ الوؿ ) 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ون بطػه ابسػذ سػورة دمحم، وبػػا ( والاسػذ ال ػاٍل ورود اسػذ البػ  دمحم  ) 

 ( ورد يف سورة دمحم.  تكلذ أف اسذ اعبمؿ ) 
 فائدة /

 بػػػّزِؿ   اؼبمئالػػػة ابلػػػو ي ِمػػػجل أمػػػ ن  لػػػى  (   ۀ  ڻ       ں  ڻ   ڻ   ڻ   يف البحػػػل )
بود حبػق إال أان, َمجل  شاء مجل  بادن اؼب سلن: دف خوِّفوا الباس مجل الش ؾ, وأنه ال مك

 فاتاوف دداء ف ائضي وإف ادي ابلكبادة وااخمص.
 -أ ةػا ال سػوؿ  -ومػا أرسػلبا مػجل قبلػك  (  ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ     ڀ)  أما يف النبيػاء

 مجل رسوؿ إال نو ي إليه أنه ال مكبود حبق إال  , فأْخلصوا الكبادة له و  ن.



 ٕٕٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة

   ڤ     ٹ     ٹ   ٹ   ٹٿ   ٿ   نل عمران
    ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦڤ   يونس
   ۀ  ڻ       ں  ڻ   ڻ   ڻ النحل
   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ     ڀ األنبياء

   ىت   جتحت  خت   متيب   دمحم
 / ٔ مالحظة

  ڳ  ڳ  گ  گ         گ  گ  ڳ ژ (:ٖ٘اآل ػة ) ( يف الصػافات اَل إِلَػَه ِإالَّ اَّللَُّ  وردت  لمة )

اَل )(  ما يف سػورة دمحم، و ليػه تالػوف ڀ    لالبه مل   د قبلةا ) ،ژڱ  ڱ    ڳ  ڱ
 يف الا آف يف ) الصافات و دمحم (. م تنتال رت  (إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ 
 / ٕ مالحظة

 – ٛ٘ٔسػػور ) النكػػػاـ  سػػ يف  مػػػ ات أربػػع التػػاء بسػػػالوف(  آَمبَػػ ْ وردت  لمػػة ) 
(  ووردت  لمػػػة  ٙالنبيػػاء  –  ٜٛ،  ٜٓمػػجل اآل ػػة  يػػػةال ان الاللمػػة موضػػكاف ػػونس 

 –ٜٓمػجل اآل ػة  الوىل الاللمة ونس  )يف السور  م ات  مث مضمومة التاء( آَمب ُ )
 -:الشورى ( – س 
ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ  -ٔ

ڦ    ڄ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ     ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  

 .األًعام ژڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  
ٿ  ٿ  ٹ  ڀژ  -ٕ ٹ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   ٹ  

ڄ       ڤڤ   ڤ  ڤ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

 .يِنس ژڃ  چ  
ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ڀ  ٺ    ٻٱ  ٻ    ٻ  ژ  -ٖ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٔ 

 .يِنس ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ڱ       ڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳ  گگ  ژ  -ٗ  .األًبياء ژڳ  
 .يس ژ    ڭ       ژ   -٘
    ڭ  ڭ                       ژ  -ٙ

حئ   مئ  ىئ    جئۈ  ٴۇ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۇڭ  ڭ

حت  خت  يبحب    خب  مب  ىب   جبيئ يت  جث     متجت    .الشِرى ژىت  
 ؟.( ِمجَل اْلُمْفِسِ  جلَ  ) اضبط مواضع / ٕ٘٘ٙس اؿ رقذ 

 –يف السػػػػور ) ػػػػونس  مػػػػ نف(  ِمػػػػجَل اْلُمْفِسػػػػِ  جلَ  وردت )  / ٕ٘٘ٙاعبػػػػواب رقػػػػذ     
 -(:الاصص 

ڎ    ڍ  ڌ  ڌڍ    ڇ  ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ  -ٔ

  ٤٢ - ٤٠يِنس/  ژژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     ژڎ   ڈ  ڈ

﮺    ےے   ژ  -ٕ ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  

﮿               ﮽﮻  ﮼                       ﯁  ﯀﮾ 

 ٩ - ٩امقصص/  ژ             
 الضبط /

 .ف  وفاؼباصود فيةما وو  اؼبوضكن م  -ٔ
        ( وبكػػػػػػ وا يف الاصػػػػػػص )  ڍ  ڌ  ڌبكػػػػػػ وا يف  ػػػػػػونس ) -ٕ

(   ( قبػػػل الػػػواو مػػػجل  لمػػػة )ڍ  : الفػػػاء مػػػجل  لمػػػة )(        
 .الرتتيح اؽبجائي قا  ة لى 

ف  ػػوف ؼبػػا اتػػبكةذ : يف سػػورة  ػػونس: ة التأمػػل للمكػأقا ػػ أ ًضػػا  لػػى  نضػبطةماو  -ٖ
 ػت إذا أ ػػاط بف  ػوف الكػػ ؽ  ا البحػػ  وراءوػذسػلالو و  وجبػودن ولًمػا و ػػ واانً 

 جل قػػاؿ: آمبػػُ  أنػػه ال إلػػه إال الػػءي آمبػػْ  بػػه ببػػو إسػػ ائيل, وأان مػػجل اؼبو ػػ 
مباسػػػبة (   ڍ  ڌ  ڌ)فأتػػػ  بكػػػ وا  اؼبستسػػػلمن ابالنايػػػاد والطا ػػػة



 ٕٗٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

فاليـو قبكلك  لى م تفع مجل الرض بب نك,  بظ  إليك  قبلةا: لسياؽ اآل ة
بيبمػا يف ، جل بك ؾ مػجل البػاس  ػربة  كتػربوف بػكمجل  ءَّب بم ك  لتالوف ؼب

إف ف  ػػوف تالػػرب ولكػػى يف الرض, وجكػػل أولةػػا لوائػػ  متف قػػة,  :الاصػػص
ذ,  ستضك  لائفة مبةذ, ووذ ببو إس ائيل,  ءبِّا أبباءوذ, و ستكب  نسػاءو

          )فجػػػػػػاء بكػػػػػػ وا   ػػػػػػاف مػػػػػػجل اؼبفسػػػػػػ  جل يف الرض  إنػػػػػػه

ن  ػ  أف نتفضػػل  لػػى الػػء جل استضػػكفةذ ف  ػػوف يف الرض,  :أي(       
وقبكلةذ قادًة يف اػبػة ود ػاًة إليػه, وقبكلةػذ    ػوف الرض بكػ  وػمؾ ف  ػوف 

 وقومه.
 مالحظة /

 – ٔ٘ السػػػور ) ال ػػػ اؼ يف الاػػػ آف الالػػػ َل يف مػػػ ات شبػػػاف(  فَػػػاْليَػْوـَ وردت  لمػػػة ) 
 ٘ٔاغب  ػػ   – ٕٓال اػػاؼ  – ٖ٘اعبا يػػة   - ٗ٘ ػػس  – ٕٗسػػبأ  – ٕٜ ػػونس

 .وال دا ي غبص وا ( ٖٗاؼبطففن  –
 ؟.( لَِتاُلوفَ وَ  – لَِتاُلوفَ  ) اضبط مواضع / ٕٙ٘ٙس اؿ رقذ 

 – ػػػػػونس  يف السػػػػػور ) أربػػػػػع مػػػػػ ات(  لَِتاُلػػػػػوفَ  وردت )  / ٕٙ٘ٙاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     
( لَِتاُلػػوفَ وَ ) ابلػواوالػءي ورد  الو يػ موضػع الفػػتا وػو  (الفػتا  –الاصػص  –الشػك اء 

صبيػػػع  نضػػػبط، و قا ػػػ ة الػػػز دة للموضػػػع اؼبتػػػأخ  لػػػى  نضػػػبطهووػػػو اؼبوضػػػع الخػػػة و 
 -:(" قصة  ونس فتحاً للشك اء  لَِتاُلوفَ  ": ) اعبملة اانشائيةاؼبواضع بءن 

ک  ک  ژ  ڑ          ڑ  ک    ژڎ   ڈ  ڈ  ڎڍ  ڌ  ڌ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژک  گ   
ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  -ٕ   ٠٤٩ - ٠٤١الشعراء/  ژڻ  

ہ    ںڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںژ  -ٖ ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  

 .امقصص ژھ  ھ  ھ       ہ
﮷  ژ  -ٗ ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔ٘ 

﮾    ﮸  .امفتح ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   
 الضبط /

 نه يف  ونس ليالوف آ ة للباس، ويف الشك اء  ت  الوف ال سػوؿ   أقبى ف  وف بب
بكػػ  أف أصػػبا فػػ اد أـ موسػػى فارظػػاً و  تكػػاىل ربػػط  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مػػجل اؼببػػِءرِ جل، ويف الاصػػص

و ػ  ذ   مكػاًل   ػةة  خػءوهنا يف أوقا ػا   لى قلبه لتالوف مجل اؼبػ مبن، ويف الفػتا:
ػل لالػذ ظبػائذ "خيػرب", و ػ َّ أ ػ ي البػاس  ػبالذ, فلػذ  ػبلالذ الو ق َّروا   لالػ ذ فكجَّ

سوء فبا  ػاف أ ػ اؤ ذ أضػم ون لالػذ مػجل ااربػة والاتػاؿ, ومػجل أف  بػالوا فبػجل ت  تمػووذ 
وراء ػػػػذ يف "اؼب  بػػػػة", ولتالػػػػوف وػػػػزيبتةذ وسػػػػممتالذ وظبيمػػػػتالذ  ممػػػػة تكتػػػػربوف بػػػػا, 

 . لوف  لى أف    افظالذ وانص  ذوتست
 -:اخلالصة

 الصيغة السورة
   ژڎ   ڈ  ڈ  ڎڍ  ڌ  ڌ   يونس

 ڻ  ڻ    ںڱ  ں   الشعراء
 ھ  ھ       ہۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ   القصص

﮶   ﮷   ابلواو وحيدةالفتح /   ﮹  ﮺    ﮸﮴  ﮵   
جَل الطَّيَِّباتِ  ) اضبط مواضع / ٕٚ٘ٙس اؿ رقذ   ؟.( َوَرَزقْػَباُوذ مِّ

ػػجَل الطَّيِّبَػػاتِ وَ  وردت )  / ٕٚ٘ٙاعبػواب رقػػذ      بَػاُوذ مِّ يف السػػور   ػمث مػػ ات(  َرَزقػْ
ج ػػػا  ػػػونس وإسػػػ اء : ) ابعبملػػػة اانشػػػائية نضػػػبطةا، و (اعبا يػػػة -ااسػػػ اء  –) ػػػونس 

جَل الطَّيَِّباتِ " َباُوذ مِّ  -:( "َوَرَزقػْ
  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڳ  ڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  -ٔ

ھ   .يِنس ژ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ       ہ  ہ     ھ  ھ  
ڳ    ک  گک  ک    کژ  -ٕ   ڳ  ڳ  ڳگ   گ  گ  

 .اإلارساء ژڻ    ڱ  ڱ  ں  ں   ڱ  ڱ



 ٕٙٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڄ  ڄ  ژ  -ٖ ڃ  ڃڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ     ڃ  ڃ    ڄ  

 .اجلاثية ژچ    چ
 الضبط /

 الطػػػػ فنمػػػػع بػػػػ  إسػػػػ ائيل  مػػػػا يف  (   ڳ  ڱ  ڱ ) و ِت وػػػػءن اعبملػػػػة -ٔ
ک  ( جػػػاء مكةػػػا )) سػػػورة ااسػػػ اء  الوسػػط) ػػونس واعبا يػػػة( ولالػػػجل موضػػػع 

 ( فانتبه.گ
ڱ  ڱ  (: بكػػػػ وا يف ااسػػػػ اء )   ڃ  ڃبكػػػػ وا يف ااسػػػػ اء واعبا يػػػػة )  -ٕ

اء، وبكػ وا يف   ااسػ راء( مػع ڱ  مػجل  لمػة )  الػ اء( ن بط   ں  ں
قا  ة ربط   ؼ مجل  لى ة ياعبا   ءمبةا مع  الياء( ن بط   چاعبا ية ) 

 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
  ػونس ( َجػاءُوُذ اْلِكْلػذُ  َ تَّ  َفَما اْختَػَلُفواْ  ) اضبط مواضع / ٕٛ٘ٙؿ رقذ س ا

 ؟.اعبا ية ( َجاءُوْذ اْلِكْلذُ  ِإالَّ ِمجل بَػْكِ  َما اْختَػَلُفوا َفَما )
 -اؼبواضع وي:  / ٕٛ٘ٙاعبواب رقذ     
ڻ  ں  ڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ  -ٔ   ں  ڻ

ھ    ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ       .يِنس ژہ  ہ     ھ  ھ  
ڎ  ڇ  ڍ   ڇچ  چ  ڇ  ڇژ  -ٕ ڌ   ڑ       ڈ  ژژ  ڎ  ڈ  ڍ   ڌ  

 ٠١اجلاثية/  ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ       گ  گ    ڳ  

 الضبط /
: ولالػجل صػيكتةا يف  ػونس  ما قل  يف السػ اؿ السػابق أهنػا أتػ  مػع بػ  إسػ ائيل

ڍ   ڌ  ڌ    ڇ  ڍ ) ( مػػػجل صػػػيكتةا يف اعبا يػػػة  ں  ڻڻ  ں  ڱ  ڱأقصػػػ  ) 

: لنه اؼبتأخ  للموضع الز دة قا  ة لى  نضبطةا(: ووءن   ڈ  ژژ  ڎ  ڈ  ڎ
ڎ  ( وبكػػػػ  )  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ( بيبمػػػػا يف اعبا يػػػػة )  ںأتػػػ  يف  ػػػػونس فاػػػػط  لمػػػػة )



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٔٚ 

( بكػػ وا ڈ  ژ( قبلةػػا و ورد ) ڌ  ڌ  ڎ( فػػاربط بػػن )ڈ  ژ( ورد ) ڈ
 لتن اشرت   يف أ    اغب وؼ.لف اعبم قا  ة اؼبوافاة واجملاورة لى 

 مالحظة /
 (.ٖٓٗمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء الوؿ( يف  َجاءُوُذ اْلِكْلذُ  مت ضبط مواضع )
ػػبَػُةذْ   َػْاِضػػيِإفَّ َربَّػػَك  مواضػػع )اضػػبط  / ٜٕ٘ٙسػػ اؿ رقػػذ  َوِإفَّ َربَّػػَك  ) ( بَػيػْ

بَػُةذْ  لََيْحاُلذُ   ؟.( بَػيػْ
 -لي:اؼبواضع  ما    / ٜٕ٘ٙاعبواب رقذ     
  ڻگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ  -ٔ

 .يِنس ژھ    ہ  ہ     ھ  ھ       ہ  ہ   ۀ  ۀڻ   ڻ  
 .انلىل ژڀ  ڀ     ٺ  ٺ    ڀڀ       پ  پ  پ  پژ  -ٕ
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڇچ  چ  ڇ  ڇژ  -ٖ ڌ        ڑ  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

 .اجلاثية ژڳ      گ  گ       گ  گ  ک  ک  ک  کڑ  
ڳ  ڳ   ڳ  ڳگ  ژ  -ٗ   ں  ڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ  

 .انلدل ژۀ    ڻ       ڻ  ڻ  ۀ
 الضبط /

يف   ػػػمث مػػػ ات يػػػ  تالػػػ رت  (   ۀ  ۀڻ   ڻ  والصػػػل يف الاػػػ آف أف تػػػ د )  -ٔ
فاػط يف الاػ آف  مػ ة وا ػ ةاعبا ية ( بيبمػا وردت  –البمل  –السور )  ونس 

 الكبا ػػػػة قا ػػػػ ة لػػػػى  نضػػػبطةا( يف سػػػورة البحػػػػل ووػػػػءن   ڱ  ڱ  ڱ) 
ل حػمػجل الب اغبػاء( مػع   ڱ مػجل  لمػة ) اغبػاء، وأ ًضا ن بط الو ي ة ابآل ة
، قا ػػ ة ربػػػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػػ ؼ مػػجل اسػػذ السػػػورة لػػى 

..( َواْلَمْوِ ظَػػػِة اغبََْسػػػَبةِ  اِبغبِْاْلَمػػػةِ ادُْع ِإىِل َسػػػِبيِل رَبِّػػػَك وال ػػػظ اآل ػػػة بكػػػ وا ) 
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة لى (  اِبغبِْاْلَمةِ  ( مع  لمة )  ڱفب بط  لمة ) 

(  ػػػػػػ ا سػػػػػػورة   ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ں  ڻالصػػػػػػل أف ِْت بكػػػػػػ وا )  -ٕ



 ٕٛٔ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ابآل ػػػة الكبا ػػػة قا ػػػ ة لػػػى  نضػػػبطةاووػػػءن  (  ڀڀالبمػػػل جػػػاء بكػػػ وا ) 
أ ًضا لف ابقػي اؼبواضػع بػم  و ي ةووي  ابلواو(   ڱ، وأتى قبلةا ) الو ي ة

اضي بن اؼبهتلفن مجل ب  إسػ ائيل وظػةوذ حبالمػه إف ربك  : ومكباوا .واو
 فيةذ, فيبتاذ مجل اؼببطل, وهبازي اسجل.

 صبيع اؼبواضع اؼبء ورة سياؽ اآل ت فيةا  لى ب  إس ائيل. -ٖ
 مالحظة /

مػػػجل الالتػػػاب السػػػ اؿ  اعبػػػزء الوؿ( يف    ڻ       ڻ  ڻ  ۀمت ضػػػبط مواضػػػع ) 
(ٜٔٙ.) 

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة

   ہ  ہ     ھ  ھ       ہ  ہ   ۀ  ۀڻ   ڻ   اجلاثيةيونس + 
   ڀڀ       پ  پ  پ  پ النمل
   ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ں  ڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ النحل
 ؟.( ُ بَ  يف  )  ذ م ة وردت / ٕٓٙٙس اؿ رقذ 

 -(:ؽ  – ونس  يف السور ) م نف(  ُ بَ  يف  وردت )  / ٕٓٙٙاعبواب رقذ     
ۈ  ٴۇ     ۈ﮳   ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۓ  ﮲  ۓ  ے  ےھ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ    ک  ک  کڑ   ژ  -ٕ  .ق ژک  گ  گ  گ  

 الضبط /
، س ػػونسػػن ق  ػػح يف ال سػػذ مػػجل الشػػن  ػػ ؼ  (   ۓ  وا يف سػػورة  ػػونس )بكػػ

قا ػ ة ؽ  لػى  قػاؼفيةػا ق  ػح يف ال سػذ مػجل  الفاء(   ؼ   ک)  قاؼوبك وا قي 
 .لتاارب يف رسذ اغب وؼا



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٔ 

َّا ِفيلَ  - يف  ) اضبط مواضع / ٕٔٙٙس اؿ رقذ   ؟.( َشكٍّ فبِّ
 -: ل صيكة وردت م تن و ما  لي  / ٕٔٙٙاعبواب رقذ     
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﮲  ﮳  ۓ  ۓ  ےھ  ے  ژ  -ٔ ۈ  ٴۇ     ۈ﮴  ڭ  

 .يِنس ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
  جس  مخ  حخمح  جخ    يث  حج    مج  جح  ىثجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مثژ  -ٕ

ِد ژمص     خس   مس       حص  حس َ. 
ڳ    ڳگ  گ   گ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڈ  ڈ  ژ  ژژ -ٖ

ۀ  ۀ  ڱڳ  ڳ  ڱ ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ڱ 

 .إبراَيه ژۓے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ ہ ہ  ہ
ٺ    ڀ  ڀٺ   ڀ   ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٻٱ  ژ  -ٗ ٺ  

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

 .اغفر ژڦ    ڦ  ڦ  
 الضبط /

( يف   ھ  ھ  ھ) اؼبوضػكن الوسػط و  (   ۓ  ۓ  ے ونس وظاف : )  الخةو  الوؿ -ٔ
 وود وإب اويذ.

س نمػجل  ػػو البػوف ( مػع ﮲  مػػجل  لمػة )  البػوفنػ بط  ( ﮲ ﮳  بكػ وا يف  ػونس ) -ٕ
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى 

( ٻ    ٻٱ  ( ال ػػػػظ ب ا ػػػػة اآل ػػػػة )   ڀ  ڀٺ  ) بكػػػػ وا يف ظػػػػاف -ٖ
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى   ٻن بط الاللمتن ) 

  حس  جس  مخ  حخ)وود وإبػ اويذ فتشػابا نو ػا مػا مػع اخػتمؼ بسػيط  موضكيأما  -ٗ

( إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اويذ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ )  -( وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود   خس   مس       حص
فجػػاء   ليػػه السػمـ صػا البػػ  يف آ ػة سػػورة وػود الالػػمـ يف قصػة  :والسػبح
ؾبمو ػػػة مػػػجل  جلأمػػػا يف سػػػورة ابػػػ اويذ فػػػالالمـ  ػػػ ،ابافػػػ اد ( خس    بلفػػػظ )



 ٕٕٓ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

: الدكتور فاضـل السـامرائيو اوؿ ، .ابعبمع (  ھ ال سل لءا جاء قوله )
، إان  يت للتو يػػ  سػػواء  انػػ  وػػو آ ػػ  (  حخ الػػءي  بػػ و أنػػه  بػػ ما ْيت )

  .البوف مش دة أو ـبففة
(  ولتالػوانً  كاؿ للتو ي  )فويف آخ  ال (  حخ )أوؿ الظباء   ي  ق   يت يفنوف التو 

 ( .ليءوبّ )
ويف ماػاـ التو يػ   (  حخ ربتمل مكبين: يف مااـ التفصيل ) (  حخ و ب ما ناوؿ )

ّصػػل تكػػاىل فيةػػا  فلػػو قػػ أان الاصػػتن يف السػػورتن لوجػػ ان أف قصػػة صػػا  ف (  حخ )
و ػػءلك التالػػء ح يف قػػـو صػػا   ػػاف  (  حخ ـ )فصػػيل اسػػته ات  ػػةاً فاقتضػػى ال

الاصػػة يف قصػػة صػػا  ألػػوؿ والتالػػء ح  :إذف ،(  حخ أشػػّ  فجػػاء التو يػػ  بلفػػظ )
بػ اويذ مػوجز فاقتضػػى التو يػ  يف سػػورة إـ يف سػػورة أشػّ  يف سػورة وػػود بيبمػا الالػم

 (.   ہ ب اويذ )إومل  اتضي التو ي  يف سورة  (  حخ وود بػ )
 -اخلالصة:

 لصيغةا السورة
 ﮲  ﮳  ۓ  ۓ  ےھ  ے   يونس

حص  حس  جس  مخ  حخ ىود لف اؼباصود  ف دخس   /   خس   مس       
 با صا   ليه السمـ

لف اؼباصود  صبع  ھ/ ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ إبراىيم
 با ال سل  ليةذ السمـ

 ڀ  ڀٺ   ڀ   ڀ  پپ  پ   غافر
 مالحظة /

 (.ٖ٘ٓٔمجل الالتاب الس اؿ ) ال ال  اعبزء( يف  َشكٍّ  ِفيلَ  مت ضبط مواضع )
 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٔ 

 ؟.( لئَ َفاسْ  )  ذ م ة وردت / ٕٕٙٙس اؿ رقذ 
 – ػػػػػونس  يف السػػػػػور ) أربػػػػػع مػػػػػ ات(  َئلَفاْسػػػػػ وردت )  / ٕٕٙٙاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     

"  ػػػونس  َئلَفاْسػػػ ": ) ابعبملػػػة اانشػػػائيةنضػػػبطةا و  (الف قػػػاف  –اؼب مبػػػوف  –ااسػػػ اء 
 -:( وإس اء  جل اؼب مبن والف قاف

﮳    ژ  -ٔ ۇ  ۇ  ﮴ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ۈ  ٴۇ     ۈۆ  ۆ  ڭ  

 .يِنس ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
﮳  ﮴  ﮵ ﮶    ﮷   ﮸    ۓ  ﮲  ۓ  ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےژ  -ٕ

﮺  ﮻  ﮼    .اإلارساء ژ﮹  
 .املؤوٌِن ژڻ    ڻ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ژ  -ٖ
ڍ    ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ  -ٗ

ڎ  ڌ  .امفرقان ژڎ    ڌ   
 الضبط /

مػػػػػجل   اليػػػػػاءاتنػػػػػ بط  (  ڭ  ۇ  ۇ  وا يف سػػػػػورة  ػػػػػونس )بكػػػػػ -ٔ
قا ػػػ ة ربػػػػط  ػػػػ ؼ مػػػػجل  لػػػػى  ونس ػػػػ  ء( مػػػػع ڭ  ۇ  لمػػػو )

ۓ  وبكػػ وا يف ااسػػ اء ) ، اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ السػػورة

، وبكػػ وا يف الف قػػاف بػػ  إسػػ ائيل( وسػػورة ااسػػ اء تسػػمى سػػورة   ﮲
قا ػ ة  لػى  قػاف  الف راء( مع   ڎمجل  لمة )  ءال ا( ن بط ڌ   ڎ)

(   ڎ)  :ربػػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ السػػورة
 كػػػ  بػػػءلك سػػػبحانه نفسػػػه الال يبػػػة، فةػػػو الػػػءي  كلػػػذ صػػػفاته و ظمتػػػه 
وجمله. وال أ   مجل البش  أ لذ اب وال أخرب بػه مػجل  بػ ن ورسػوله دمحم 

 م.
فسػػػػياؽ اآل ت قبلةػػػػا  ػػػػجل  (  ڻضػػػػع اؼب مبػػػػوف بكػػػػ وا ) باػػػػي لػػػػ  با مو  -ٕ



 ٕٕٕ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

  ڻاؼبوقػػ  الكظػػيذ  ػػـو الايامػػة والسػػ اؿ  مػػا لب ػػتذ يف الػػ نيا فاػػاؿ ) 

، (   ڻ ؽِبػػػوؿ اؼبوقػػػ  وشػػػ ة الكػػػءاب: بايبػػػا فيةػػػا  وًمػػػا أو بكػػػم  ػػػـو
 فاسأؿ اغُبسَّاب الء جل  ك ُّوف الشةور وال ـ.

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة
ۇ    ﮴ يونس    ۇڭ  

   ۓ  ﮲  ۓ اإلسراء
   ڻ  ڻ ادلؤمنون

ڎ  ڌ غافر    ڌ   
 ؟.(  َػْاَ ُؤوفَ  ) أ جل وردت  لمة / ٖٕٙٙس اؿ رقذ 

 -(:ااس اء –يف السور ) ونس  م نف(   َػْاَ ُؤوفَ  وردت )  / ٖٕٙٙاعبواب رقذ     
ۈ  ٴۇ     ۈۆ  ۆ  ۇ  ۇھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴  ڭ  ژ  -ٔ

 .يِنس ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ھ    ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀژ  -ٕ    ھہ  ہ  ہ  

 .اإلارساء ژے  ے  ۓ  ۓ    ھ
 الضبط /

(  اؿ( و ػونس  لػػيس فيةػػا )  اؿوردت بػػػ )  (  ۇ  وا يف سػػورة  ػونس )بكػ
الكمقػػة ( أي  اؿ( لػػيس فيةػػا )    ھ( ووردت فيةػػا )  اؿبيبمػػا ااسػػ اء فيةػػا ) 

 . السية
 ؟.( اْ  َجاءؾَ لَ  )  ذ م ة وردت / ٕٗٙٙس اؿ رقذ 

، ( ونس -النكاـ يف السور ) م نف(  َلاْ  َجاءؾَ  وردت )  / ٕٗٙٙاعبواب رقذ     



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٖ 

 للسػػػػورة الػػػز دة قا ػػػػ ة لػػػى نضػػػػبطةا ( و   ېئ  ۈئ)  الػػػواويف سػػػورة النكػػػاـ بػػػػز دة 
 -:اللوؿ

ۇئ  ۇئ     وئۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ ائ  ەئ  ەئ  وئژ  -ٔ

 .ًعاماأل ژېئ  ېئ  ىئ     ىئ    ېئ  ۈئ  ۈئۆئ  ۆئ
ۓ  ﮲ ﮳   ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ  -ٕ    ٴۇ  ۈ  ۈھ  ے   ے  ۓ  

 .يِنس ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
 / فوائد

لا   ءَّب الالفاُر رسم مجل قبلك أرسلةذ   تكػاىل إىل أفبةػذ  :مكباوا يف النكاـ -ٔ
و ذ وجةػػادوذ  ػػت أنوػػذ فصػػربوا  لػػى ذلػػك ومضػػوا يف د ػػ وأوذوا يف سػػبيله

 .ِمجل خرب َمجل  اف قبلك مجل ال سل -أ ةا ال سوؿ-اءؾ ولا  ج ،نص   
يف ر ح مػجل  اياػة مػا أخػربانؾ بػه  -أ ةا ال سوؿ-فإف  ب   :ومكباوا يف  ونس -ٕ

فاسأؿ الء جل  ا ؤوف الالتاب مجل قبلك مجل أوػل التػوراة وااقبيػل, فػإف ذلػك 
اثبػػػ  يف  تػػػبةذ, لاػػػ  جػػػاءؾ اغبػػػق الياػػػن مػػػجل ربػػػك دنػػػك رسػػػوؿ  , وأف 

 .يةود والبصارى  كلموف صحة ذلكال و الء
 ؟.( َ ءَّبُواْ ِةَ ِت اَّللِّ  ) اضبط مواضع / ٕ٘ٙٙس اؿ رقذ 

بُوْا ِةَ ِت اَّللِّ  وردت )  / ٕ٘ٙٙاعبػػػػػواب رقػػػػػذ      يف السػػػػػػور   ػػػػػمث مػػػػػ ات(  َ ػػػػػءَّ
بُوْا ِةَ ِت  قػ أ  ػونس ": ) ابعبملػة اانشػائية نضػبطةاو  (اعبمكػة -ال ـو  –) ونس  َ ػءَّ

اعبمكػػػػػة ( أتػػػػػ   لمػػػػػة  –، قبلةػػػػػا يف الطػػػػػ فن )  ػػػػػونس (  "  ػػػػػـو اعبمكػػػػػة للػػػػػ ـو اَّللِّ 
 -:(ڳ)
 .يِنس ژەئ  وئ  وئ   ۇئ    ائ        ائ  ەئ  ىې  ې   ى  ژ  -ٔ
 .الروم ژ﮲  ے  ۓ  ۓ    ھ  ھ  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ژ  -ٕ
ڳ   ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ     گ  گژ  -ٖ

 .اجلىعة ژں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ    ں   ڱ   ڱ  ڱڱ  ڳڳ         



 ٕٕٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

نْػَيا )  ذ م ة وردت / ٕٙٙٙس اؿ رقذ   ؟.( َ َءاَب اػِبْزِي يف اغْبََياَة ال ُّ
نْػَيا وردت )  / ٕٙٙٙاعبواب رقػذ      يف السػور  مػ نف(  َ ػَءاَب اػبِػْزِي يف اغْبَيَػاَة الػ ُّ

 -(:فصل  –) ونس 
  ٺڀ         ڀ    ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀژ  -ٔ

 .يِنس ژٹ    ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
﮳ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ژ  -ٕ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲

﮷ ﮻    ﮴  ﮵    ﮶   .فصنت ژ﮸    ﮹  ﮺  
 الضبط /

( ٿ   مػػجل  لمػػة )  البػػوفو  الػػواونػػ بط  (  ٿ   ٿ  ٿ  وا يف سػػورة  ػػونس )بكػػ
الػػمـ ( نػػ بط   ﮶﮷     ﮴  ﮵ س، وبكػػ وا يف فصػػل  ) ونمػػجل  ػػ البػػوفو الػػواو مػػع 

قا  ة ربط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  لى   لفصالـ ( مع ﮴  مجل  لمة ) 
 .  ؼ مجل اسذ السورة

 ؟.( ِإىَل ِ نٍ  َمتػَّْكَباُوذْ فَ  - َوَمتػَّْكَباُوذْ  ) اضبط مواضع / ٕٚٙٙس اؿ رقذ 
 -فاط: م ة وا  ة ل صيكة وردت   / ٕٚٙٙاعبواب رقذ     
ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ڀ  ٺ   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ ژ  -ٔ

 .يِنس ژٹ    ٿ  ٿ   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
 ژې    ۉ  ې  ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ   ۅ  ژ  -ٕ

 ٠٩٨ - ٠٩١الصافات/ 
 الضبط /

 نضػبطةما(: و   ۉيف الصػافات )  ابلفػاءو  (    ٿ يف سورة  ػونس ) ابلواو -ٔ
 .قا  ة الواو قبل الفاء لى 

قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ  لى ا أ ضً  نضبطةماو  -ٕ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕ٘ 

مػػػػػجل  الفػػػػػاءنس، ونػػػػػ بط و  ػػػػػواو مػػػػػع  (     ٿ) مػػػػػجل  الػػػػػواو: نػػػػػ بط السػػػػورة
 ات.فالصا فاء( مع ۉ)
 / ٔمالحظة 

 ( فانتبه. ٕ٘ٓ ِسِبنَ  مَّتػَّْكَباُوذْ أَفَػ َأَْ َ  ِإف وردت ب وف أي ز دة يف سورة الشك اء ) 
 / ٕمالحظة 
( والػءا الصػػل يف الاػ آف إال موضػػع يف سػورة  ػػونس  يف اَلْرضِ  َمػػجلوَ  -  جلَمػاآل ػة ) 
   ڦڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ (:    ڦ( جػػػاء مكةػػػا  لمػػػة ) ٜٜاآل ػػػة )

قا ػػػػػػ ة الكبا ػػػػػػة  لػػػػػػى  نضػػػػػػبطةا، و ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦڦ
 .ابآل ة الو ي ة
 ؟.( َ اُلونُواْ ُمْ ِمِبنَ  ) اضبط مواضع / ٕٛٙٙس اؿ رقذ 

 –يف السػػػػور ) ػػػػونس  مػػػػ نف(  َ اُلونُػػػػوْا ُمػػػػْ ِمِبنَ  وردت )  / ٕٛٙٙاعبػػػػواب رقػػػػذ     
 -(:الشك اء أوؿ السورة 

  ڄڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦژ  -ٔ

 .يِنس ژڃ    ڃ
 .الشعراء ژٺ    ڀ  ڀپ  پ  ڀ    ڀ  ژ  -ٕ

 / فوائد
يبػػاف لوػػل الرض  اا -أ ةػػا ال سػػوؿ -ولػػو شػػاء ربػػك  :يف سػػورة  ػػونس مكباوػػا -ٔ

 لةذ آلمبوا صبيًكا دبا جئتةذ به, ولالجل لػه  المػة يف ذلػك  فإنػه  ةػ ي مػجل 
 شػػاء و ضػػل مػػجل  شػػاء َوْفػػق  المتػػه, ولػػيس يف اسػػتطا تك أف ُتاْلػػ ن البػػاس 

  لى اايباف.
مػػجل شػػ ة   صػػك  لػػى وػػ ا تةذ  -أ ةػػا ال سػػوؿ  -لكلػػك : مكباوػػا يف الشػػك اءو  -ٕ

 وا بك ومل  كملوا ب  ك ، فم تفكل ذلك.ُمْةِلك نفسك ؛ لهنذ مل  ص ِّق



 ٕٕٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( الَّ  ُػْ ِمُبوفَ  َاْوـٍ لِ  - قَػْوـٍ  ) اضبط مواضع / ٜٕٙٙس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي:  / ٜٕٙٙاعبواب رقذ     
  گ  گک  ک  ک  گ   گ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑژ  -ٔ

 .يِنس ژڳ   ڳ  
ی  ی  یژ  -ٕ ىئ     ی       ىئ  ىئ      حئ  مئ  ىئ  جئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  

ِشف ژحت  خت  مت  ىت  يت  جث     جت   يب  ىبحب  خب    مب    جبيئ  .ي
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀپ  ڀ  ڀ  ڀژ  -ٖ

ڦ       ڤ  ڤ  ڤٹ  .املؤوٌِن ژڦ    ڤ  
 .الزخرف ژحئ    جئ  ی         یىئ  ىئ  ی   ی  ژ  -ٗ

 الضبط /
 مبػػػػوف ، بيبمػػػػا يف سػػػػورة اؼب(  جئ  ی         ی ) ػػػػونس و وسػػػػ  والزخػػػػ ؼ وردت يف  -ٔ

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةا( و   ڤ  ڦ       ڤ)  ابلمـوردت 
ـو ال  صػػػ قوف فةمً ػػػا وُسػػػْحًاا لاػػػ( أي:   ڤجػػػاء قبلةػػػا يف اؼب مبػػػوف  لمػػػة )  -ٕ

 ( للتأ ي .       ڤ )  ابلمـ، فاستوجب  بك وا أف  ت ال سل وال  طيكوهنذ
 َخلَػْواْ  الَّػِء جلَ  ) ( قَػػْبِلاُلذ ِمػجل َخلَػْواْ  جلَ الَّػِء  اضػبط مواضػع ) / ٕٓٚٙس اؿ رقذ 

 ؟.( قَػْبلُ  ِمجل َخَلْوا الَِّء جلَ  ) ( قَػْبِلِةذْ  ِمجل
 -اؼبواضع  ما  لي:  / ٕٓٚٙاعبواب رقذ     
ۉ    ۋۅ  ۈ  ٴۇ  ۋۈ    ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭڭ  ژ  -ٔ ۅ  

ەئ ۆئ     وئۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    وئ   ۇئ    ۇئ   

 .ابلقرة ژۆئ  ۈئ  
ں  ںڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ  -ٕ ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ     ڻڻ  ڱ  

 .يِنس ژہ  ہ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٕٚ 

ۀ    ۀ  ڻ  ڻ    ڻڱ  ں  ں  ڻ          ڱڱ  ڱ  ژ  -ٖ

 .انلِر ژہ  ہ   
ۓ  ﮲    ےۓ  ھ  ھ  ے   ہ  ھ  ھ  ہں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ  -ٗ

 .األخزاب ژ﮶    ﮳  ﮴  ﮵
 .األخزاب ژ ىئ  ی  ی    ی  یجئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۆئ  ۈئ  ۈئژ  -٘

 الضبط /
اشػػػػػرتؾ  ػػػػػ ؼ الػػػػػ اء يف اسػػػػػذ يف الباػػػػػ ة والبػػػػػور )  مػػػػػ نف (  ۋۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ ) -ٔ

 -  ڭوأنظػػػ  إىل الاللمػػػات قبلةػػػػا ) بصػػػيكة اؼبهالػػػػحأتػػػ   (السػػػورتن 
مػػػػػجل وػػػػػءن  اؼبػػػػػيذو  الالػػػػػاؼ( فبػػػػػ بط بػػػػػن       ڱ( الباػػػػػ ة، ويف البػػػػػور )   ۆ

، و اػػة واجملػػاورةقا ػػ ة اؼبواف(  لػػى ۋمػػجل )  اؼبػػيذو  الالػػاؼالاللمػػات مػػع 
الصػػفحة فاػػط يف سػػورة  ػػونس )  مػػ ة وا ػػ ة( وردت    ڻڻ  ڱ  ں  ں)

منبا يف ال زاب، وجػاء قبلةػا (  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ(، ووردت )  الخةة
  ېئ  ېئ  ېئ ( فاجكلةػػا  ممػػة لػػك  لػػى )    ۆئ  ۈئ  ۈئ) اؼبوضػػكنيف 

﮴  ﮵(: بكػػ وا يف اؼبوضػػع الوؿ ) ىئ ( وبكػػ وا يف ال ػػاٍل   ۓ  ﮲  ﮳  
مػجل  لمػة  الػمـ( قبػل ۓ  مجل  لمة )  الالاؼ(: ىئ  ی  ی    ی  ی)
مػػجل الاللمتػػن  الػػواو، لبكػػا بكػػ   ػػ ؼ قا ػػ ة الرتتيػػح اؽبجػػائي(  لػػى ىئ  )
 (.ىئ     -ۓ  )
 -اخلالصة:

 الصيغة السورة
   ۋۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ البقرة + النور

ں  ں يونس  وحيدة/     ڻڻ  ڱ  
   ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ موضعاناألحزاب / 



 ٕٕٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ي ) اضبط مواضع / ٕٔٚٙرقذ س اؿ   ؟.( مُثَّ نُػَبجِّ
يوردت )   / ٕٔٚٙاعبواب رقذ       -م َل (: –يف السور )  ونس  م نف(  مثَّ نُػَبجِّ
 .يِنس ژے          ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴    ےھ  ھ  ھ     ھ  ہژ  -ٔ
 .مريه ژڻ    ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڱ  ڱژ  -ٕ

 الضبط /
، وبك وا يف م َل س ونسن مبةا مع السن ن بط  (  ھ   وا يف سورة  ونس )بك

قا ػ ة  لػى َل   مراء ( مع ں    مجل ) ال اء ( ن بط   ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ) 
 .ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 ؟.( آَمُبواْ  ُرُسَلَبا َوالَِّء جلَ  ) اضبط مواضع / ٕٕٚٙس اؿ رقذ 
 –يف السػور ) ػونس  مػ نف(  آَمبُػواْ  ُرُسػَلَبا َوالَّػِء جلَ  وردت )  / ٕٕٚٙاعبواب رقػذ     
 -(:ظاف 
 .يِنس ژ﮴       ے          ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ھ  ھ  ھے     ھہ  ژ  -ٔ
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹٿ  ژ  -ٕ  .اغفر ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ         ڤ  

 الضبط /
س، نو  ػػ اليػاءو  البػػوفمػع اليػػاء فيةػا و البػػوانت نػ بط  (     ھ يف سػورة  ػػونس ) قبلةػا -ٔ

قا ػػػ ة ربػػػط  لػػػى   ظػػػاف راءمبةػػػا مػػػع  الػػػ اء( نػػػ بط ٹوقبلةػػػا يف ظػػػاف  ) 
 .  ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

(  ےمػػػجل )   الػػػمـنػػػ بط  (     ے          ۓ  ۓ  ﮲  ﮳بكػػػ وا يف  ػػػونس )   -ٕ
نػػ بط  ( ڤ  ڤ  ڤوبكػ وا يف )  ( أقصػػ  بػه اؼبوضػػع الوؿ)  ؿأو  الـمػع 
قا ػػ ة الوؿ (  لػػى  أقصػػ  بػػه اؼبوضػػع ال ػػاٍل)  ياثنػػػ  ء( مػػع  ڤ مػػجل )اليػػاء 
  .وال اٍل



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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َبا )  ذ م ة وردت / ٖٕٚٙس اؿ رقذ   ؟.مث اضبط ما بك وا ( َ اِّا َ َليػْ
َبا وردت )  / ٖٕٚٙاعبواب رقذ       -(:ال ـو –يف السور ) ونس  م نف(  َ اِّا َ َليػْ
 .يِنس ژ﮴       ﮳  ﮲  ۓ  ۓے            ےہ  ھ     ھ  ھ  ھژ  -ٔ
ھ    ھڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ  -ٕ

 .الروم ژۓ     ے   ے  ھ  ھ
 الضبط /

س، وبكػ وا يف ن ػو  نػوففيةػا مػع البػوانت ن بط  (  ﮲  وا يف سورة  ونس )بك
قا ػػ ة ربػط  ػػ ؼ مػجل اؼبوضػػع  لػى ـو   الػراء مبةػا مػػع الػػ اء ( نػ بط    ےالػ ـو ) 

 . ؼ مجل اسذ السورةاؼبتشابه مع  
 ؟.( اْلُمْ ِمِبنَ  نُبِجي - نُب ِ  ) اضبط مواضع / ٕٗٚٙس اؿ رقذ 

 -فاط: م ة وا  ة ل صيكة وردت   / ٕٗٚٙاعبواب رقذ     
 .يِنس ژ﮴       ﮳  ﮲ے          ۓ  ۓ    ےہ  ھ     ھ  ھ  ھژ  -ٔ
ھژ  -ٕ  .األًبياء ژے       ے  ھھ    ھہ  ہ  ہ   ہ   

 الضبط /
 (.  ھويف النبياء هللا با ا )  (  ﮲ ) الياءحبءؼ نس يف سورة  و 
 ؟.( يف َشكٍّ مِّجل ) اضبط مواضع / ٕ٘ٚٙس اؿ رقذ 

ػػػػػجل وردت )  / ٕ٘ٚٙاعبػػػػػواب رقػػػػػذ       – ػػػػػونس يف السػػػػػور ) مػػػػػ نف(  يف َشػػػػػكٍّ مِّ
 -(:ص
﮾  ﮿  ﯀      ﯁          ﮽  ﮺  ﮻  ﮼﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹    ژ  -ٔ

 .يِنس ژ                        
ڳ  ژ  -ٕ ہ  ہ   ہ    ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻں  ں    ڱڱ  ڱ      ڱڳ    ہ    .ص ژۀ   



 ٖٕٓ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 الضبط /
( قبػل   ﮽مػجل )  الػ اؿ(: ڻوبكػ وا يف ص )  (  ﮽  وا يف سػورة  ػونس )بك -ٔ

 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى ڻمجل )  الءاؿ
طةػػػا مػػػع ( فب ب      ڱ( وردت  لمػػػة )  نفػػػس اآل ػػػةال ػػػظ قبلةػػػا يف سػػػورة ص )  -ٕ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى ڻ)
 ؟.( ِد ِ   )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٙٚٙس اؿ رقذ 

 -(: الزم  –يف السور )  ونس  م نف(  ِد ِ   وردت )  / ٕٙٚٙاعبواب رقذ     
﮻  ﮼  ژ  -ٔ ﯀      ﯁               ﮽﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹     ﮺   ﮿   ﮾ 

 .يِنس ژ                    
 .الزمر ژڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ -ٕ

 ؟.( الَِّء جَل تَػْكُبُ وَف ِمجل ُدوِف اَّللَِّ  )  ذ م ة وردت / ٕٚٚٙس اؿ رقذ 
يف السػػػور  مػػػ نف(  الَّػػػِء جَل تَػْكبُػػػُ وَف ِمػػػجل ُدوِف اَّللَِّ  وردت )  / ٕٚٚٙاعبػػػواب رقػػػذ     
 -(:الكبالبوت – ونس )
﮿   ژ  -ٔ           ﯀﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾        ﯁  

 .يِنس ژ                    
ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ  -ٕ ڄڦ    ڦٹ   ڄ  ڄ        ڦ  

  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڄ

 .امعٌكبِت ژڌ  ڍ   ڍ  
 َفاْ بُػػ ِ  - اَّللََّ  َأْ بُػػ َ  - اَّللَّ  َأْ بُػػ ُ  )  ػػل مػػجل  مواضػػع ػػ د  / ٕٛٚٙسػػ اؿ رقػػذ 

 ؟.( اَّللََّ 
 -اؼبواضع  ما  لي:  / ٕٛٚٙاعبواب رقذ     



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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        ژ  -ٔ ﯀       ﯁   ﮿     ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ 

 .يِنس ژ                    
ڤ   ڦ   ڦ  ڦژ  -ٕ ڤ  ڤ   ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڦڤ  

 .الرعد ژڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چڃ     چ   چ  
 .الزمر ژڌ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇ  ڇچ  چ  چ       ڇ  ڇ  ژ  -ٖ
 .لزمرا ژڀ  پ  پ   پ    پ  ٻٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ژ  -ٗ

 الضبط /
 يف الا آف. و ي ةووي  ال اؿ بضذ ( اَّللَّ  َأْ ُب ُ  )أت  يف سورة  ونس  -ٔ
 الزم . اثفِ يف ال    و  م تنوردت  ال اؿ بفتا(  اَّللََّ  َأْ ُب َ )  -ٕ
 الزم  ) ب ا ة السورة (. أوؿفاط يف  م ة وا  ة( وردت  اَّللََّ  َفاْ ُب ِ )  -ٖ
 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةا الو ي ةلبكا اؼبواضع  -ٗ

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة
 و ي ة/       يونس

   چ  چ الزمر اثنالرعد + 

   ڇ  ڇ الزمر أول

 َوْجَةكَ  َفَأِقذْ  ) ( لِل ِّ جلِ َوْجَةَك  َوَأْف أَِقذْ  ) اضبط مواضع / ٜٕٚٙس اؿ رقذ 
 ؟.( لِل ِّ جلِ 
 -اؼبواضع وي:  / ٜٕٚٙاعبواب رقذ     
ڭ    ژ  -ٔ  .يِنس ژۆ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ڭ  ڭ  
  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۇۇ       ڭ  ڭ  ڭژ  -ٕ

 .الروم ژې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  



 ٕٖٕ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ   ٿ  ٿ  ٺژ  -ٖ

 .الروم ژڄ  ڦ  
 الضبط /

(: سػػورة  ػػونس ألػػوؿ   ڭالػػ ـو ) موضػػكي( بيبمػػا     يف  ػػونس ) الو يػػ ة -ٔ
 .وقا   ا الز دة للسورة اللوؿمجل سورة ال ـو 

وال ظػػػوا مكػػػي سػػػياؽ  (    ڭ ) الػػػ ـو أتػػػ   لمػػػة وأوؿ  وا يف سػػػورة  ػػػونسبكػػػ -ٕ
قُػػْل َ   ولػػزـو  بادتػػه: يف  ػػونس ) اآل ت قبلةػا مػػجل  ػػ ـ ااشػػ اؾ اب تكػػاىل

ػجل ِد ػِ    فَػَم أَْ بُػُ  الَّػِء جَل تَػْكبُػُ وَف ِمػػجل ُدوِف اَّللِّ أَ ػَُّةػا البَّػاُس ِإف ُ بػُتْذ يف َشػكٍّ مِّ
( ورد  ٗٓٔ َوَلاِلػػجْل أَْ بُػػُ  اَّلّلَ الَّػػِءي  َػتَػَوفَّػػاُ ْذ َوأُِمػػْ ُت أَْف َأُ ػػوَف ِمػػجَل اْلُمػػْ ِمِبنَ 

َضػَ َب   وال يبالجل ص فةا لكة   تكاىل اب اً، وقبلةا يف ال ـو )فيةا الكبادة 
ػػجل مَّػػا َمَلاَلػػْ  أيَْبَػػاناُُلذ  ػػجل ُشػػ ََ اء يف َمػػا َلاُلػػذ مَّػػَ ًم ِمػػجْل أَنُفِسػػاُلْذ َوػػل لَّاُلػػذ مِّ مِّ

بَػاُ ذْ  ػػ َرَزقػْ ُل اآْلَ ِت فَػػأَنُتْذ ِفيػػِه َسػَواء زَبَػػاُفونَػُةْذ َ ِهيَفػػِتاُلْذ أَنُفَسػاُلْذ َ ػػَءِلَك نُػَفصِّ
َفَمػػجل  َػْةػِ ي َمػػجْل  بَػػِل اتػَّبَػَع الَّػػِء جَل وََلُمػوا أَْوػَواءُوذ ِبكَػػْةِ ِ ْلػذٍ  ِٕٛلَاػْوـٍ  َػْكِالُػوَف 

ِصػػ ِ جَل  ػػجل انَّ ُ َوَمػػا ؽَبُػػػذ مِّ فباسػػػح أف ِْت بكػػ وا يف اؼبوضػػػكن   ( َٜٕأَضػػلَّ اَّللَّ
( ٿ لمػة )  مجل ال ـو بػل أتػ  ال اٍل اؼبوضع(، ومل   د يف     ڭ لمة ) 
 فانتبه ؽبا.

مػػػجل  البػػػوف( نػػػ بط   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ( يف  ػػػونس )     ڭبكػػػ   لمػػػة )  -ٖ
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  س، وبكػػػ وا يف الػػػ ـو ) ن ػػػو  نػػوفمػػػع  الػػػ مث الاللمػػات

قا ػ ة  لػى  ـو  الػراء ( مػع ۈ   -ۆ  مػجل )  الػ اءات( ن بط   ٴۇ  ۋۋ
 .ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
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 -اخلالصة:
 الصيغة السورة
 ڭ  ڭ  ڭ     يونس

 ۇۇ       ڭ  ڭ  ڭ الروم أول

 ٿ   ٿ  ٿ  ٺ الروم اثن

 ؟.( َم َت ْعُ فَ  - َواَل َت ْعُ  ) اضبط مواضع / ٕٓٛٙس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي:  / ٕٓٛٙاعبواب رقذ     
 .يِنس ژخب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت     ٴۇ  ۋ  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  ۈ  ۈژ  -ٔ
چ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  ڄ  ڃژ  -ٕ  .الشعراء ژڇ    چ    چ  
ژژ  -ٖ ڳ  ڳ  ڱ  ک   گ  گ      گگ  ڑ  ڑ  ک  کک  ژ   ں    ڱڳ    ڳ   ڱ    ڱ     

 .امقصص ژں  ڻ   
 الضبط /

 : صبيع اؼبواضع وردت يف أخ  صفحة مجل  ل سورة وردت فيةا فتببه.أوال -ٔ
 الوسػػػطبيبمػػا  لػػواواب (  ۈ  ۈ)الاصػػص ( أتػػ   – ػػونس )  الطػػ فن وا يف بكػػ -ٕ

 اخػػػػتمؼ قا ػػػػ ة لػػػػى  نضػػػػبطةذو  ابلفػػػػاء(   ڄ  ڃ)سػػػػورة الشػػػػك اء( أتػػػػ  )
 .الوسط بن الط فن اؼبتشابن

 أظبػػػاء السػػػور فيةػػػا اؿ( وردت فاػػػط يف الشػػػك اء والاصػػػص )   ڃ  ڃ  ڃ      چ)  -ٖ
ٴۇ  ( بػل ورد ) ليس يف اسذ السورة اؿ التك  ػ ( ومل ت د يف  ونس )  التك   

مػجل الالتػاب  اعبػزء الوؿ( وق  مت ضػبط موضػكه يف   مئ  ىئ   يئ  جبحب ۋ  جئ   حئ 
 (.٘ٙٔالس اؿ )

(:   ک   گ  گ      گ( وبكػػ وا يف الاصػػػص )   چ    چ  چبكػػ وا يف الشػػػك اء )  -ٗ
 قا ػػػػ ة(  لػػػػى    ک   گ  گ      گمػػػػجل )  الػػػػمـ( قبػػػػل  چ    مػػػػجل  لمػػػػة )  الفػػػػاء



 ٖٕٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 لى  اء كالش ن ا مع ن بطة ن ( فيةا   چ، ولالمة ) اؽبجائي الرتتيح
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة
   ٴۇ  ۋ  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  ۈ  ۈ يونس

   چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  ڄ  ڃ الشعراء

گ      گگ  ڑ  ڑ  ک  کک  ژ  ژ القصص    ک   گ  

 ؟.( فَػَكْل َ  )  لمة   ذ م ة وردت / ٕٔٛٙس اؿ رقذ 
 النبياء –يف السور )  ونس  أربع م ات(  فَػَكْل َ  وردت )  / ٕٔٛٙاعبواب رقذ     

 -(:"   حب "  ابلواو اموضكاف يف نفس اآل ة أوالنبالشك اء 
 .يِنس ژىب  يب  جت    حت  خت     مبخب    حبۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبژ  -ٔ
چ     ڃڄ  ڄ  ژ  -ٕ  .األًبياء ژڃ  ڃ  ڃ  
 .الشعراء ژيب  جت  حت  خت     ىبمب    خب  حبژ  -ٖ

 / فوائد
مػػػػػجل دوف   شػػػػػيًئا مػػػػػجل الواثف  -أ ةػػػػػا ال سػػػػػوؿ -وال تَػػػػػْ ُع  :يف سػػػػػورة  ػػػػػونس -ٔ

, فػػػإف فَكْلػػػ  ذلػػػك ود و ػػػا مػػػجل دوف    والصػػػباـ  لهنػػػا ال تبفػػػع وال تضػػػ ُّ
 .فإنك إًذا مجل اؼبش  ن اب

ػْ َت آؽبتبػػا؟  كبػػوف وجػػيء هللابػ اويذ وسػػألون مبالػػ  جل: ويف النبيػاء -ٕ : أأنػ  الػػءي  سَّ
 أصبامةذ.

قػاؿ ف  ػوف ؼبوسػى فبتبًػػا  ليػه: أمل نُػ َبِّػك يف مبازلبػا صػكةًا، ومال ػػ   :ويف الشػك اء -ٖ
يف ر ا تبػػا سػػبن مػػجل ُ ُمػػ ؾ وارتالبػػ  جبا ػػًة باتلػػك رجػػم مػػجل قػػومي  ػػن 

التفسػػػػة ) ضػػػػ بته ودفكتػػػػه, وأنػػػػ  مػػػػجل اعبا ػػػػ  جل نكمػػػػو اؼببالػػػػ  جل ربػػػػوبيو؟
 .(س اؼبي



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖ٘ 

 / ٔمالحظة 
ػػػجلَ ِإنَّػػػَك ِإًذا فَ َكْلػػػَ  فػَ ِإف فَػػػ..... ( مػػػجل سػػػورة  ػػػونس وردت: )ٙٓٔيف ختػػػاـ اآل ػػػة )  مِّ

  ػمث(  ِإنَّكَ فَ َكْلَ  فػَ ِإف فَ  ) ال مثيف الاللمات  الفاء( ر ز وبا  لى تتابع  الظَّاِلِمنَ 
ػػػجَل الظَّػػػاِلِمنَ متتاليػػػة فا فظةػػػا، والال ػػػة بتلتػػػبس  ليػػػه )  فػػػاءات لَِّمػػػجَل ( فبيا أوػػػا )  مِّ
قبلةا  لػى  فاءات  مثواجكل  مـ تتابع  الـ: ال  وج  وبا المـ( بز دة  الظَّاِلِمنَ 

 وبا. المـ  ـ ذ   
 /  ٕمالحظة 
ػػػػػجَل الظَّػػػػػاِلِمنَ وردت )   – ٕ٘النكػػػػػػاـ  – ٖ٘( سػػػػػ  مػػػػػػ ات يف السػػػػػور ) الباػػػػػ ة  مِّ
وال دا ػػي غبصػػ وا، أمػػا (  ٚٛالنبيػػاء  – ٖٛوػػود  – ٙٓٔ ػػونس  – ٜٔال ػػ اؼ 

 (.ٕٚ٘مجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء الوؿمت ضبطةا يف ( لَِّمجَل الظَّاِلِمنَ )
 ؟.( ِبِه َمجل َ َشاء ُيَصيحُ ف - ُ َصيحُ  ) اضبط مواضع / ٕٕٛٙس اؿ رقذ 

 -فاط: م ة وا  ة  ل صيكة وردت  / ٕٕٛٙاعبواب رقذ     
  ٺڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پژ  -ٔ

 .يِنس ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  ژ  -ٕ

مج  جح    جث  مث  ىث  يثحج      مت     ىت  يت  ختجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

 .انلِر ژمح   جخ  حخ  مخ   
 الضبط /

 .اؼبتأخ  قا  ة الز دة للموضع لى  نضبطةاو  (   ختيف سورة البور )  الفاءبز دة  -ٔ
س، وبكػ وا يف ن ػو  نوف( مع ٹ  مجل  لمة )  البوف( ن بط  ٹ  ٹبك وا يف  ونس )  -ٕ

 لػػػى  رالبػػػو  راء( مػػػع جث  مػػػجل  لمػػػة )  الػػػ اء( نػػػ بط  جث  مث  ىث  يثالبػػػور ) 
 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة



 ٖٕٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ؟.( اْلَكُفورُ  ال َِّ يذُ  - ْلَكُفوُر ال َِّ يذُ ا ) اضبط مواضع / ٖٕٛٙس اؿ رقذ 
سػػبع  تالػػ رت ( اْلَكُفػػوُر الػ َِّ يذُ  ) الصػل يف الاػػ آف أف تػ د  / ٖٕٛٙاعبػواب رقػػذ     
الزم   – ٙٔالاصص  – ٜٗاغبج   -ٜٛ وس   – ٚٓٔيف السور )  ونس  م ات
ضػػػػع وال دا ػػػػي غبصػػػػ وا، اؼبةػػػػذ أف كبصػػػػ  مو  ( ٛال اػػػػاؼ  – ٘الشػػػػورى  – ٖ٘
سػػػورة سػػػبأ ب ا ػػػة يف الاػػػ آف الالػػػ َل يف  مػػػ ة وا ػػػ ة فاػػػط( والػػػءي ورد اْلَكُفػػػورُ  الػػػ َِّ يذُ )
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :قا ػػػ ة الكبا ػػػة ابآل ػػػة الو يػػػ ة لػػػى نضػػػبطه و 

 .٢شبأ/  ژڃ    ڄ  ڃڄ     ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 فائدة /

ل ضبػػػة ظبيمػػػة، والسػػػممة وسػػػبح تاػػػ َل الكفػػػور  لػػػى الػػػ  يذ أف" اؼبكفػػػ ة سػػػممة وا
 َػْكلَػُذ َمػا  َلِػُ  يف  } :مطلوبة قبل الكبيمة وإمبا  خػ ت يف سػورة سػبأ يف قولػه  ػز وجػل

َةا َوَما  َػْبزُِؿ ِمجَل السََّماِء َوَما  َػْك ُُج ِفيَةا َوُوَو ال َِّ يُذ اْلَكُفػورُ   {(ٕ) اْلَْرِض َوَما ىَبْ ُُج ِمبػْ
الربوػػاف  ) ة زبػػص بكضػاً. والكمػػـو قبػل اػبصػػوص ابل تبػة"فال ضبػة للػتةذ صبيكػػاً واؼبكفػ  

 (. ٜٕٙ ػ ٜٕ٘، الربواف الالاش   جل إ جاز الا آف ٜٕٗ/ٖ
 ؟.( اغبَْقُّ ِمجل رَّبِّاُلذْ  ) اضبط مواضع / ٕٗٛٙس اؿ رقذ 

 –يف السػػور )  ػػونس  مػػ نف(  اغْبَػػقُّ ِمػػجل رَّبِّاُلػػذْ  وردت )  / ٕٗٛٙاعبػػواب رقػػذ     
 -(: الالة 

ڦ    ڤ  ڦ ژ  -ٔ ڄڄڦ  ڦ   ڄ     چڃ  ڃ  چ  ڃ  ڃ  ڄ  

 .يِنس ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ
ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڃڄ  ژ  -ٕ

ک    ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ   ڌڍ  ڌ ک     

 .الكُف ژک  ک  گ  
 الضبط /

(:   ڃ  ڃ  ڃوبكػػػ وا يف الالةػػػ  )  (    ڃ  ڃ   وا يف سػػػورة  ػػػونس )بكػػػ -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٚ 

 الرتتيح قا  ة(  لى ڃ  مجل  لمة )  الشن( قبل     ڃمجل  لمة )  اؽبمزة
 .اؼبوضكن( يف   ڃ، لبكا بك   لمة ) اؽبجائي

 مالحظة /
ې  ى  ژ  (:ٓٚٔاآل ة ) ( اِبغبَْقِّ ِمجل رَّبِّاُلذْ )  الباءيف سورة البساء وردت بز دة 

ائ   ىئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ەئ  ەئ  وئى  ائ    ېئ  

 .٠١١امنصاء/  ژی  ی  ی  ی  جئ     ىئىئ
 َمػػػجلِ وَ  - اْوتَػػػَ ى َمػػػجلِ  - اْوتَػػػَ ى َفَمػػػجلِ  اضػػػبط مواضػػػع ) / ٕ٘ٛٙسػػػ اؿ رقػػػذ 

 (؟. اْوَتَ ى مثَّ  - اْوَتَ ى دبجلِ  - اْوَتَ ى
 -اؼبواضع  ما  لي وبرتتيح السور:  / ٕ٘ٛٙاعبواب رقذ     
ڦ   ڄ  ڄ  ڄژ    -ٔ   چچڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .يِنس ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ    چ  ڇ  ڇ  ڇڇ
ى    ېۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۇ  ڭژ  -ٕ

 .اإلارساء ژى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  
 .طٍ ژں    ڱ  ڱگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ  -ٖ
 .طٍ ژيت     ىت  متىب  يب  جت  حت  خت     مبيئ  جب  حب  خبژ  -ٗ
ڌ      ڎڎ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇژ  -٘ ژ  ڑ   ڑ    ڈ  ڈ  ژ  ڌ  

 .انلىل ژک  ک  
  ڀ  ڀ  ٺ  ڀڀ    پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  -ٙ

ٹ    ٺ  ٺٺ  .الزمر ژٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
 .انلجه ژژ    ژ  ڈڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڇچ  چ   چ  چژ  -ٚ

 الضبط /
 (، الزمػػػػ  – البمػػػػل –  ػػػػونس السػػػػور )يف   ػػػػمث مػػػػ ات( وردت   ڃ  ڃ)  -ٔ



 ٖٕٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 البػػوف( وال ػػظ اشػػرتاؾ  ػػ ؼ ڌ  ڌ      ڎوالبمػػل )  بكػػ وا يف  ػػونس
ولػيس يف اسػذ  (ڀيف اسذ السورتن لنه يف سورة الزمػ  جػاء بكػ وا ) 

 فاجكلةا  ممة لك. البوفالزم    ؼ 
( إذف  ۇ  ۆ  ۆۈوجػػػػػػاء بكػػػػػػ وا )  ااسػػػػػػ اءيف  مػػػػػػ ة وا ػػػػػػ ة(   ۇ  ڭ) -ٕ

  ونس والبمل. موضكيتطابا  مع 
 له سورة يف م ة وا  ة (  ڱ  ڱ ) -ٖ
 ووءن مشةورة. ( أخ   لمتن مجل سورة له  ىت  مت) -ٗ
 يف سورة البجذ. م ة وا  ةوردت  (  ژ  ڈ ) -٘
الزمػػػػ  (، بيبمػػػػا يف  –ااسػػػػ اء  –( وردت يف )  ػػػػونس   چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ)  -ٙ

 (.  ڈ  ڈ  ژالبمل ـبتص ة ) 
(   ۇ  ۆ  ۆۈ( فإنػػػه ْت بكػػػ وا )   ۇ  ڭ( أو )  ڃ  ڃإذا أتػػػ  )  -ٚ

ڀ  ڀ  (، وأ ًضا جاء بكػ وا ) ڀ(   ا الزم  )  يف )  ونس والبمل

 ( يف )  ونس إس اء الزم  (   ا البمل.  ٺ  ٺٺ  ٺ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٜ 

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة

 مواضع ٖ (  ڃ  ڃ)  الزمر -النمل  –يونس 
 و ي  (  ۇ  ڭ) اإلسراء

 و ي  (  ڱ  ڱ)  طو أول
 و ي  يف أخ  له (  ىت  مت) طـو اثن

  و ي  (  ژ  ڈ)  النجم
ڌ      ڎ)   يونس والنمل  موضكاف (ڌ  

 و ي  (ڀ)  الزمر
ڇ  ڇ  ڇ)  الزمر –اإلسراء  –يونس   مواضع ٖ (  چ    چ  

ڈ  ژ)  النمل  و ي  (  ڈ  
(   ۇ  ۆ  ۆۈ( فإنه ْت بك وا )   ۇ  ڭ( أو )  ڃ  ڃإذا أت  ) 

  ڀ  ڀ  ٺ(، وأ ًضا جاء بك وا ) ڀيف )  ونس والبمل (   ا الزم  ) 

 ( يف )  ونس إس اء الزم  (   ا البمل.  ٺ  ٺٺ
 



 ٕٓٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 احلادي عشراجلزء سورة ىود / 

ػػػَل ْ  مواضػػػع )اضػػػبط  / ٕٙٛٙسػػػ اؿ رقػػػذ   ( ِ تَػػػاٌب ُأْ اِلَمػػػْ  آَ تُػػػُه مُثَّ ُفصِّ
َلْ  آَ ُتهُ )  ؟.(ِ َتاٌب ُفصِّ

 -اؼبواضع وي:  / ٕٙٛٙاعبواب رقذ     
ِد ژ   ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گگژ   -ٔ َ. 
ڀ       پ  پ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ   -ٕ ڀ  ڀ  

 ١ - ٠فصنت/  ژٺ  ٺ  
 الضبط /

ػُ   وَبْاُلذَ َواْصربْ َ تََّ نتة  سورة  ونس بػػ ).... إ ( ورد فيةػا  اغْبَػاِ ِمنَ اَّلّلُ َوُوَو َخيػْ
م  ( فتاػ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گگ( مث بػ أت سػورة وػود ) اغْبَػاِ ِمنَ  - وَبْاُلذَ ) 
اؽ اآل ت ختػاـ  ػونس وابتػ اء وػود، بيبمػا يف ( مباسػبة لسػي  ڱ (  لى )  ڳ )

مباسػػػػبة السػػػذ السػػػػورة،  (  پ  پ   ڀ سػػػورة فصػػػل  جػػػػاءت بتاػػػ َل  لمػػػة )
 .وقا   ا التا َل والتأخة(  يف وود وتا م  يف سورة فصل    ڱفتأخ ت ) 
 مالحظة /

 لى نضبطةا  وردت يف ب ا ة سورة وود و يف الا آف الو الو ي ة( وي  َ اِليٍذ َخِبةٍ  )
 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة

 َأالَّ تَػْكبُػػػػػُ واْ ِإالَّ  - اَّللَّ  َأالَّ تَػْكبُػػػػػُ واْ ِإالَّ مواضػػػػػع )اضػػػػػبط  / ٕٚٛٙسػػػػػ اؿ رقػػػػػذ 
نُ   (؟.ِإ َّ
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٚٛٙاعبواب رقذ     
ہ    ڻۀ   ڻ    ڻ  ڻژ   -ٔ  .دَِ ژھ  ہ       ہۀ      ہ  
ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ژ  -ٕ ڌ  ڌ    ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٔ 

ڳ      کگ        ک  ک  کڑ     ژڑڈ     ڈ    ژ    ڎڎ گ  گ  گ  ڳ  

ِشف ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ    .ي
ڻ    ںڱ  ں    ڱ  ڳ  ڱ  ڱ  ڳڳ    ڳژ  -ٖ ڻ      ڻ  

ے    ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 .اإلارساء ژۓ  ۓ  
ڄ    ڄڦ  ڄ  ژ  -ٗ ڃ   ڄ   چ  چڃ  ڃ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ  ڃ    

 .فصنت ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ         ڈ  
  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀپ  پ  پ  ڀ      پٻ   ٻ   ٻ  ٻ    ٱژ  -٘

 .األخقاف ژٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   ڤ    ٿ  ٿ  ٿ
 الضبط /

  ڃ    چ  چ ) ( تالوف الصػيكة رسلأو  نءرأو  نء  إذا  اف سياؽ اآل ة فيةا )  -ٔ

(،    ڄڦ  ڄ  ) فصػػػػػل (، ويف  ہ       ہۀ      ہ  ہ  )  وػػػػػود(: يف  چ
(، وإذا مل ْت       ڀپ  ڀ   -پ      پٻ   ٻ   ٻ  ٻ  )  ال اػػػػػػػػػػػػػػاؼويف 

(  مػػػا يف     ڱ  ڳ  ڱ  ڱمكةػػػا أي مػػػجل وػػػءن الصػػػباؼ  انػػػ  الصػػػيكة ) 
 ةما (. وس  وااس اء ) ونبا سورنف ق  بتاف يف الرتتيح مجل بكض

( يف   –  أ ًضػػا ال ػػظ مسػػألة أخػػ ى: يف  وسػػ  وااسػػ اء جػػاء قبلةػػا إان )  -ٕ
(،     ڱ( يف ااسػػػ اء فلػػػذ تتالػػػ ر، دبكػػػأ أنػػػه أتػػػ  مكةػػػا )   ڳ وسػػػ  أو ) 

فلػػػذ  ػػػػ د قبلةػػػا اسػػػػذ  ( چ  ڃ    چ  چبيبمػػػا اؼبواضػػػع الػػػػو وردت بصػػػيكة ) 
  مػػػػع الصػػػػيكة وػػػػءن اسػػػػذ ( فالػػػػاف ال بُػػػػ  أف  ُػػػػء  رب( وال )   اعبػػػػمؿ ) 
 (.  اعبمؿ ) 

ڃ  ) ؼبػػا قػاؿ  وسػ   ليػػه السػمـ لصػػا بيهموضػع  وسػ  (:     ڱ  ڳ  ڱ  ڱ)  -ٖ

 ووػءن مشػةورة، ويف ااسػ اء وردت( ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  



 ٕٕٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڱ      ڱ  ڳ  ڱ  ڱ  ڳڳ   لػػ ى أشػػة  آ ػػة  ك فةػػا اؼبسػػلموف ) 

 (.ں
 -اخلالصة:

 الصيغة السورة
   ڻۀ   ڻ    ڻ  ڻ حقافىود + فصلت + األ

     ڱ  ڳ  ڱ  ڱ يوسف + اإلسراء
  ڃ    چ  چ( ِْت تالوف الصيكة ) رسلأو  نءرأو  نء  إذا  اف سياؽ اآل ة فيةا ) 

 (    ڱ  ڳ  ڱ  ڱ( وإذا مل ْت مكةا أي مجل وءن الصباؼ  ان  الصيكة ) چ
( يف ااس اء فلذ   ڳ) ( يف  وس  أو   –  يف  وس  وااس اء جاء قبلةا إان ) 

( فلذ   د قبلةا اسذ  چ  ڃ    چ  چتتال ر، بيبما اؼبواضع الو وردت بصيكة ) 
 ( رب( وال )   اعبمؿ ) 

 مالحظة /
فاط يف اؼبوضػع  م ة وا  ة ( الَّ  أَف)  ( بءن الصيكة اَّللَّ الَّ تَػْكُبُ وْا ِإالَّ  أَفوردت ) 

ھ     ے  ے  ۓ  ۓ    ھھ  ھ  ہ  ہہ     ژ (:ٕٙمػػجل سػػورة وػػود اآل ػػة ) ال ػػاٍل

 يف الا آف. الو ي ة، ووي  ژ﮲   ﮳  
(   الشيطاف( وجاء بك وا  لمة )  الَّ تَػْكُبُ واْ  أَفووردت يف سورة  س فاط  لمة ) 

ڇ  ڇ      چچ  چ     چ  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄژ (:ٓٙ مػػػػػػػا يف اآل ػػػػػػػػة )

 اثفِ يف الاػػػ آف )  مػػػ تن( قػػػ  وردت  واْ الَّ تَػْكبُػػػ ُ  أَف، و ليػػػه تالػػػوف )  ژڇ  ڇ  ڍ  
 وود و  س (.

ْبهُ  ِإٍّلِ  - إِنَِّ   ) اضبط مواضع / ٕٛٛٙس اؿ رقذ       ؟.( َلاُلذ مِّ
 -اؼبواضع وي:  / ٕٛٛٙاعبواب رقذ        
ِد ژہ     ہ  ھ    ہ  ہ      ۀ  ۀڻ    ڻ  ڻ   ڻژ    -ٔ َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٗ 

 .اذلاريات ژيب    جت  حت     مب   ىب  خب  حبىئ  يئ    جبژ   -ٕ
 .اذلاريات ژجح  مح  جخ     حج  مج  يث  ىثخت  مت  ىت  يت  جث  مثژ  -ٖ

 الضبط /
الػػػػءار ت  منبػػػػا ببػػػػوف  موضػػػػكييف سػػػػورة وػػػػود بيبمػػػػا  الو يػػػػ ة(       ۀ ) 

 (.يثوا  ة ) 
 مالحظة /
ڃ  ڃ  ژ (:ٓٔيف سورة البحل اآل ة ) موضع رابع( يف    ڇ    ڇ  وردت )

 ،ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڇ    ڇ  ڇچ  چ  چ  چ
 –البحل  –يف السور ) وود  أربع م ات( تال رت    ڇ    ڇو ليه تالوف ) 

 (. موضكافالءار ت 
 ؟.( اْستَػْكِفُ واْ َربَّاُلذْ  )  ذ م ة وردت / ٜٕٛٙس اؿ رقذ 

وػػػود يف السػػػور )  أربػػػع مػػػ ات(  اْسػػػتَػْكِفُ وْا رَبَّاُلػػػذْ  وردت )  / ٜٕٛٙاعبػػواب رقػػػذ     
 -(: نوح –  مث مواضع

﮹      ے  ے  ۓ  ھ   ھ  ھ  ژ    -ٔ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸         

                  ﮼﮺  ﮻ ﯁   ﯀   ﮿   ِد ژ﮽  ﮾   َ. 
ېئ      ىئ  ىئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ۆئ  ۆئۇئ  ژ  -ٕ ېئ  

ِد ژىئ  ی  ی    ی  ی   جئ    حئ  مئ   َ. 
ِد ژڄ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤڦ  ڤ  ٹژ  -ٖ َ. 
 .ًِح ژمئ     ی       جئ           حئ  ی   یی  ژ  -ٗ

 الضبط /
( وال ظػػوا أنػػه    ڤ  ٹ) ابلػػواو الو يػػ مػػجل سػػورة وػػود  ال الػػ  اؼبوضػػع -ٔ



 ٕٗٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .الواوفاجكله  ممة لز دة   ؼ  ص ر آ ةورد  الو ي 
 .(    ے  ے  ۓبك وا يف  ل مواضع سورة وود جاء بك وا )  -ٕ
  ػةالكبا قا ػ ة لػى  نضػبطةا( و   ی       جئ           حئ جػاء بكػ وا ) الو يػ ةآ ة نوح  -ٖ

 .ابآل ة الو ي ة
 مالحظة /

    ژ  (:ٔٙوأ ًضا وو يف سورة وود اآل ة ) موضع رابع( وردت يف     ے  ے  ۓ) 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ی        ی    ىئۇئ   ۆئ     ىئ  ی  ی  

ووءن يف قصة شبود ورد فيةا ، ژيب      ىبحب    خب  مب    مئ  ىئ  يئجب  حئجئ  
ڤ  ڤڦ  ڤ  ٹود، أما )م ػ ميذمبةا مع  اؼبيذ( ن بط ىب) ڦ      ڤ  

( وبءن   ڄ)  داؿمبةا مع  ال اؿ( وردت يف قصة م  جل: ن      ڄڦ    ڦ  
 .اؼبوضكنالط  اة لجل  لتبس  ليالذ 

 ؟.( ُمَسمِّى ِلََجلٍ  - مَُّسمِّى ِإىَل َأَجلٍ  ) اضبط مواضع / ٜٕٓٙس اؿ رقذ 
(  مَُّسػػػمِّى ِإىَل َأَجػػػلٍ أف تػػػ د ) والصػػػل يف الاػػػ آف الالػػػ َل   / ٜٕٓٙاعبػػػواب رقػػػذ     

البحػػل  – ٓٔإبػػ اويذ  – ٖوػػود  – ٕٕٛيف السػػور ) الباػػ ة  مػػ ة ٔٔ يػػ  تالػػ رت 
 – ٗٔالشػػػورى  – ٕٗالزمػػػ   – ٘ٗفػػػال   – ٜٕلامػػػاف  -ٖٖو  ٘اغبػػػ   – ٔٙ
 قا ػػػ ة(  لػػػى  ُمَسػػػمِّى ِلََجػػػلٍ ( وال دا ػػػي غبصػػػ وا، ولالػػػجل كبصػػػ  مواضػػػع )  ٗنػػػوح 
 -الزم  (: –فال   –يف السور ) ال      مث م اتوردت والو  ابغبص  الضبط

  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹژ   -ٔ

 .الرعد ژڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ  ڃ
ڃ  ژ  -ٕ ڄ     ڄ   ڄ      ڃ   چ      چڦ  ڦ   ڄ         ڃ  ڃ     

ڍ  ڍ  ڌ  ڇڇ  چ    چ ڈ  ڌڇ  ڇ     ڎ   ڎ  ڈ  

 .فاطر ژژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗ٘ 

﮾  ﮿  ﯀ژ  -ٖ                          ﯁﮽  

 .الزمر ژڭ  ڭ   ڭ        ۇ    ۇ     ڭ           
 الضبط /

( فانتبػػػه،              ػػل اؼبواضػػع جػػػاء قبلةػػا )  -ٔ
(  الزمػ –  فػال – ػ    ال) ال م ػةظباء السور يف أ ال اءواشرتؾ   ؼ 

" يف فػال   ُمَسػمِّى ِلََجػلٍ  قػ أ  ر ػٌ  ": ) ابعبملة اانشػائيةةا نضبطو 
 (. الزم 

 ِلََجػػػػػلٍ  ( و ) مَُّسػػػػمِّى ِإىَل َأَجػػػػلٍ يف فػػػػال  والزمػػػػ  ورد فيةػػػػا الصػػػػػيكتن )  -ٕ
( وػػػي اؼبوضػػػع الوؿ مػػػجل  ُمَسػػػمِّى ِلََجػػػلٍ (: دائمػػػا تالػػػوف )  ُمَسػػػمِّى

( أخػػػ  آ ػػػة مػػػجل  مِّىمَُّسػػػ ِإىَل َأَجػػػلٍ السػػػورتن: يف سػػػورة فػػػال  أتػػػ  ) 
ُ البَّػػػاَس دبَػػػا َ َسػػػُبوا َمػػػا تَػػػػَ َؾ َ لَػػػى ) السػػػورة فػػػم تبسػػػى َولَػػػْو  ُػَ اِخػػػُء اَّللَّ

ُ ُوْذ  ، ويف الزم  ل ى (...مَُّسمِّىِإىَل َأَجٍل َوْة َِوا ِمجل َدابٍَّة َوَلاِلجل  ُػَ خِّ
ُ  َػتَػَو َّ اْلَنُفسَ )  ...( ووءن مشةورة ولجل تلتبس  ليالذ.اَّللَّ

 حظة مهمة /مال
َ  ُػػػوِلُ  اللَّْيػػػَل يف البػََّةػػػاِر َو ُػػػوِلُ  ( ) ٜٕيف سػػػورة لامػػػاف  اآل ػػػة ) أملَْ تَػػػػَ  َأفَّ اَّللَّ

ػػْمَس َواْلَاَمػػَ  ُ ػػلّّ هَبْػػ ِيالبػََّةػػاَر يف اللَّْيػػِل  َ  الشَّ َ  مَُّسػػمِّى ِإىَل َأَجػػلٍ  َوَسػػهَّ َوَأفَّ اَّللَّ
ػػػْمَس َواْلَاَمػػػَ  ُ ػػػلّّ هَبْػػػ ِيَوَسػػػ( وردت ) دبَػػػا تَػْكَملُػػػوَف َخبِػػػٌة  َ  الشَّ (  مػػػا يف  هَّ

(  مَُّسػمِّى ِإىَل َأَجػلٍ ( ولالػجل يف لامػاف جػاء بكػ وا )  ُمَسمِّى ِلََجلٍ  مواضع )
 .الو ي ة ابآل ة الكبا ة وقا   افانتبه ؽبا،  الو ي ةووي 



 ٕٙٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة

 م ة ٔٔ( تال رت  مِّىمُّسَ  ِإىَل َأَجلٍ )  األصل يف القرنن أن ترد
 رالزم – رفاط –عد ر ال

 ُمَسمِّى أِلََجلٍ  قرأ  رعٌد "
 " يف فاطر الزمر

 ( ُمَسمِّى ِلََجلٍ ) 

 (            جاء قبلةا ) (  ُمَسمِّى ِلََجلٍ ) يف  ل مواضع 
 موضع لاماف الو ي  الءي جاء مكه(  مَُّسمِّى ِإىَل َأَجلٍ ) 

 (            ) 

 ؟.(  َِيابَػُةذْ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٜٕٔٙس اؿ رقذ 
 -(: نوح –يف السور )  ونس  م نف(   َِيابَػُةذْ  وردت )  / ٜٕٔٙاعبواب رقذ     
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئژ   -ٔ ۆئ           ی          ىئ  ىئېئ    ىئ    ېئۇئ   ی  ی  ی   

ِد ژمئ     ىئ  يئ  جب      حب     حئجئ َ. 
ائ    ائ  ىې  ى     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ېژ  -ٕ

 ١ًِح/  ژەئ  ەئ   وئ  
 الضبط /

( يف   ى( يف وػػػػػػود و )   ىئ: )  ااستكشػػػػػاء اؼبوضػػػػػػكنورد قبلةػػػػػا يف 
 نوح: ومكباوا  كطوف أنفسةذ ب يابذ وبا مبةذ أف   ال  كلذ ما ىبفوف.

 
 
 
 
 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٚ 

وأخـــريا فيمـــا يلـــي جـــدول لضـــبط بـــداايت وهنـــاايت أحـــزاب وأرابع اجلـــزء 
 -احلادي عشر:

جلز 
ا

شر
ي ع

حلاد
ء ا

 

ح 
ٔ 

 ٔٗ ب
َا السَِّبيلُ  َوَلْو  ِلَينِفُرواْ  واَوَما َكانُ  هللا اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ و إَّنَّ

ُل اّلّلُ   يـَُعجِّ

 ٕٗ ىـ
َيانـُُهُم رِيَبةً    َدْعَواُىْم ِفيَها َواَل يُنِفُقوَن نـََفَقةً  بـُنـْ

 َداَر السَّاَلمِ 

ح 
ٕ 

 وهَوَجاَوزُ  نـََبأَ نُوحٍ  عن َيْسَتنِبُئونَ  الَِّذيَن َأْحَسُنواْ  ٖٗ ب

 ٗٗ ىـ
َيا ُثَّ ِقيَل ِللَِّذيَن ظََلُمواْ  نـْ   َفاْسَتِقيَما َمَتاٌع يف الدُّ

َنو وَ   ُصُدورَُىم اأثـْ

 بداية وهناية االحزاب
ِبيلُ  َا السَّ   لِّلَِّذيَن َأْحَسُنواْ  ِإَى َداِر السَّاَلمِ  ِإَّنَّ

 ُدورَُىمصُ  ايَـثْـُنو  َولَـمْ 

 
(  ىــ، ومعـ ى ) الربـع بدايـة( أي  ب، ومعـ ى ) األحزاب( أي  ٕحو  ٔحمع ى ) 

 .هناية الربعأي 
 

 
 



 ٕٛٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 الثاين عشراجلزء سورة ىود / 

 -بداايت أرابع السورة:
  :الربع األول

ٺ      ٺ    ٺٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٻٻ  ٻ    ٱژ 

ِد/  ژٿ  ٺ  ٿ   َ١ 
 الربع الثاىن

  ڳڳ  ڳ  ڳ  گک   گ  گ  گ  کک    کژ 

ِد/  ژڱ  ڱ  ڱ    َ٢٩  
 الربع الثالث

ِد/  ژڱ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ    گک  ک       گ  گ  گ     کک    ڑژ  َ٩٠ 

 الربع الرابع 
ی    ىئۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ          ژ  ىئ  ی  

  ١٠د/ َِ ژيب  حب    خب  مب  ىب      جبی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ
 الربع اخلامس

ڃ  ڃ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤڤٹ  ڤ  ڤ     ٹژ 

ِد/  ژچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ    چچ َ٨٩  
 الربع السادس

جب  حب  خب    مب  ىب  يب  یی  ی    ىئژ    جتی  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ   

ِد/  ژىت   حت  خت  مت   َ٠١٨ 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٗ 

 (. ابة الفريقني ركبها صاحل وشعيب وُسِعدواد: ) اعبملة اانشائيةبءن  نضبطةاو 
 ؟.( رِْزقُػَةا )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٜٕٙس اؿ رقذ 

البحػل  – وػوديف السػور )   ػمث مػ ات(  رِْزقُػَةػا وردت )  / ٕٜٕٙاعبواب رقذ     
 -(: الكبالبوت -
پ  پ    ٱژ   -ٔ ٻ  پ  پ     ٻ  ٻ   ڀ   ڀ   ڀٻ   ٺ    ٺڀ   ٺ      

ِد ژٺ  ٿ  ٿ   َ. 
ڤ   ڤ  ڤ       ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  -ٕ

ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄڄ ڄ  ڃ  ڃ  

 .انلدل ژڃ  چ  
 .امعٌكبِت ژ ھ ہ  ھ  ھ  ہۀ  ہ  ہ  ۀں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ   ژ  -ٖ

 ؟.( َأْ َسجُل َ َممً أَ ػُُّةْذ  - أَ ُّاُلذْ  ) اضبط مواضع / ٖٜٕٙس اؿ رقذ 
 – وػػوديف السػور )  مػػ نف(  جُل َ َمػمً َأْ َسػػ أَ ُّاُلػذْ  وردت )  / ٖٜٕٙاعبػواب رقػػذ     
 -:يف سورة الالة  م ة وا  ة(  َأْ َسجُل َ َمًم أَ ػُُّةْذ ووردت )  ( اؼبلك

ڦ  ژ    -ٔ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

چ    ڄ  ڄڄ  ڦڦ   ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ  چ  

ِد ژ  ڌچ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ   َ. 
 .الكُف ژ  چ   ڃ  چ  ڃ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ   -ٕ
ٿٿ   ٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ژ  -ٖ  ٢املنك/  ژٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٺ    

 الضبط /
، ويف الوسػػػط سػػػورة اؼبهالػػػح بالػػػاؼ(  ٺ    ٿ   ٺواؼبلػػػك )  وػػػود يف الطػػػ فن

قا ػػػ ة اخػػػتمؼ  لػػػى  نضػػػبطه: و الكائػػػحبصػػػيكة  (   ڃ  چ  ڃ )  ابؽبػػػاءالالةػػػ  
 (.ٚ، وال ظ آ و وود والالة  ب قذ )ابنالوسط بن الط فن اؼبتش



 ٕٓ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مالحظة /
الالة  اآل ة  اثفيف  م ة وا  ة مفتو ة البوف ( َ َمًم  َأْ َسجلَ وردت ) 

، ژگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ(:ٖٓ)
 فانتبه ؽبا.

ُكو ُوفَ  أَنػَُّةذ - إِنَّاُلذ ) اضبط مواضع / ٜٕٗٙس اؿ رقذ   ؟.( مَّبػْ
 -و ما  لي: م ة وا  ة ل صيكة وردت   / ٜٕٗٙقذ اعبواب ر     
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ   -ٔ

چ    ڃ     ڃڄ  ڃ      ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڃ  چ  

ڌ   ِد ژچ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ   َ. 
ې  ى    ۉۉ          ۅۅ  ژ  -ٕ  .املطففني ژائ    ائ   ىې  ې  ې  
 الضبط / 

(   ڦ  ڦ( وال ظ قبلةا الاللمات )      ڃ)  اؼبهالحبصيكة  يف سورة وود
ۉ          ۅۅ  وال ظ قبلةا )  الكائحبصيكة  (    ىفاربطةا مكةا، ويف اؼبطففن ) 

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة( فاربطةا مكةا  لى   ۉ
 ؟.( لَيَػُاوَلجلَّ الَِّء جَل َ َفُ واْ  ) اضبط مواضع / ٜٕ٘ٙس اؿ رقذ 

 –يف السػور ) وػود  مػ نف(  لَيَػُاػوَلجلَّ الَّػِء جَل َ َفػُ واْ  وردت )  / ٜٕ٘ٙاعبواب رقذ     
 -(: ال ـو
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ   -ٔ

چ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ  چ  

ِد ژڌ    ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ   چ  ڇ  چ َ. 
  ۇئ  وئەئ  ەئ  وئ      ائۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائژ  -ٕ

 .الروم ژېئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۇئ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕ٘ٔ 

 الضبط /
( مػػع ڇ  مػػجل  لمػػة )  اؽبػػاء( نػػ بط   ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ)  بكػػ وا يف سػػورة وػػود

( نػ بط  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئوبكػ وا يف الػ ـو ) ، اؽبجػائي الرتتيػح قا ػ ة لػى ود وػ وػاء
قا  ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه   لى ـال و  ميذ( مع   ۆئ  ۈئ  ۈئ مجل )  اؼبيذ

 .سورةمع   ؼ مجل اسذ ال
ْتِيِةذْ  ) أ جل وردت / ٜٕٙٙس اؿ رقذ  َْ  ؟.(  َػْوـَ 

ْتِيِةذْ  وردت )  / ٜٕٙٙاعبواب رقذ      َْ  -(:إب اويذ –وود يف السور ) م نف(   َػْوـَ 
ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ   -ٔ گ       ک  گک    کڌ  ڎ  ڎ  

ِد ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  ڱ   گ  گ   َ. 
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀ ژ  -ٕ

ڤ  ڤ   ڤ ڄ    ڤٹ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

 .إبراَيه ژڃ  ڃ  
 الضبط /

 اؽبػاء( و گ  مػجل  لمػة )  الػواو( ن بط گ     گ  گ  )  بك وا يف سورة وود
( نػػػ بط   ٺد، وبكػػ وا يف إبػػ اويذ ) وػػو مػػجل  اؽبػػاءو  الػػواو( مػػع  گ  مػػجل  لمػػة ) 

 ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل قا ػ لػى  اويذ بػإ ابءمبةػا مػع  الباء
 .اسذ السورة

 ؟.( َوَ اَؽ ِبِذ مَّا َ انُواْ ِبِه َ ْستَػْةزُِؤوفَ  ) اضبط مواضع / ٜٕٚٙس اؿ رقذ 
 سػ  مػ ات(  َوَ ػاَؽ ِبِػذ مَّػا َ ػانُوْا بِػِه َ ْسػتَػْةِزُؤوفَ وردت )   / ٜٕٚٙاعبواب رقػذ     

 – ٖٖاعبا يػػػػػػة  – ٖٛظػػػػػػاف   – ٛٗمػػػػػػ  الز  – ٖٗالبحػػػػػػل  – ٛيف السػػػػػور ) وػػػػػػود 
كبػػػل وػػػود لػػػػ زمػػػ  ال اػػػاؼ وج ػػػوا : ) ابعبملػػػة اانشػػػائية نضػػػبطةاو  ( ٕٙال اػػاؼ 

 -(: للكاف 



 ٕٕ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

گ       کڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ  -ٔ ک  ک  گ  

ِد ژڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱگ  گ   َ. 
جب   حب   ژ  -ٕ  .انلدل ژی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  
 .مرالز ژڀ    پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -ٖ
﮳   ﮴  ﮵  ژ  -ٗ           ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

 .اغفر ژ﮼    ﮺  ﮻
 .اجلاثية ژڀ     پ  پ  پ  پ           ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -٘
﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ژ  -ٙ ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  

  ﯁                      ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  

 .األخقاف ژ                        
 ؟.يف سورة وود ( لَّيَػُاوُلجلَّ  – لَيَػُاوَلجلَّ  ) الاللماتاضبط  / ٜٕٛٙس اؿ رقذ 

(  ٕٔ) ب ا ػػػػػة اعبػػػػػزء  صػػػػػفحة وا ػػػػػ ة لةػػػػػا وردت يف   / ٜٕٛٙاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     
 -(:ٕٕٕالصفحة )

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ   -ٔ

چ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ  چ  

ڌ     چ  ڇ  چ ِد ژڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ   َ. 
گ       ڑ  کک  ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ژ  -ٕ ک  ک  گ  

ِد ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  ڱ    َ. 
ھ   ے  ژ  -ٖ ھ   ﮲﮳  ےہ  ھ  ھ   ڭ    ۓ  ۓ   ﮴   

ِد ژۇ   ۇ   َ. 
 الضبط /

(، أمػػػػا اؼبوضػػػػع   چ)  مفتو ػػػػةال انيػػػػة  الػػػػمـ(  ال الػػػػ و  الوؿ)  وضػػػػكناؼبيف  -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖ٘ 

 قا ػػػ ة اخػػػتمؼ لػػػى  نضػػػبطه(: و   ڑ)  مضػػػمومةاثنيػػػة  بػػػمـ الوسػػػط
 .الوسط بن الط فن اؼبتشابن

چ    چ) الوؿ: اؼبوضػػػػػػع ال م ػػػػػػة اؼبواضػػػػػػعوا يف أُنظػػػػػػ  اىل الاللمػػػػػػات بكػػػػػػ  -ٕ

( چ  ڇ) مػػجل الفػػاءو  الالػػاؼو الػػمـ  فتحػػات فتحػػاتال ػظ ( ڇ
السػػن ( ڑ  ک  ڑ)  ال ػػاٍلال انيػػة، اؼبوضػػع  الػػمـ فتحػػةفاربطةػػا مػػع 

(، اؼبوضػع   ڑ ال انيػة مػجل )  الػمـ ضػمةون بطةمػا مػع  مضػمومتاف اؽباءو 
 مفتو ػػة(  ػػل   وفةػػا ۓ  (  لمػػة ) ۓ  ۓ  ﮲  ے)  ال الػػ 

 ال انية. المـ فتحةون بطةا مع 
 -اخلالصة:

 وضع الثالثادل ادلوضع الثاين ادلوضع األول
ڇ  چ  ۓ  ۓ  ﮲  ے ڑ  ک  ڑ چ  

 مفتو ةالمـ ال انية  مضمومة المـ ال انية مفتو ةالمـ ال انية 
 .الوسط بني الطرفني ادلتشاهبني قاعدة اختالف على ادلواضع الثالثة نضبط
 الالاؼو المـ  فتحات

( چ  ڇ) مجل الفاءو 
 ال انية المـ فتحةمع 

ڑ   ) اؽباءو  السن ضمات

 المـ ضمةمع  (ک
 ال انية

 فتحة( مع ۓ   ) فتحة
 ال انية المـ

 ( َوَ ِملُػػواْ الصَّػػاغِبَاتِ  َصػػبَػُ واْ ِإالَّ الَّػػِء جَل  اضػػبط مواضػػع ) / ٜٜٕٙسػػ اؿ رقػػذ 
 ؟.(َوَ ِمُلوا الصَّاغِبَاتِ  آَمُبواِإالَّ الَِّء جَل )

َوَ ِملُػوا  آَمبُػوا الَّػِء جَل ِإالَّ والصل يف الا آف الالػ َل أف تػ د )   / ٜٜٕٙاعبواب رقذ     
 لػػ ىص  – أخػػ  آ ػػةيف السػػور ) الشػػك اء  طبػػس مػػ ات(  يػػ  تالػػ رت  الصَّػػاغِبَاتِ 

 نضػبطةاو  ( أخػ  آ ػةالكصػ   –التن  – أخ  آ ةاانشااؽ  –سج ة التموة و  البكجة
 -:( إنشق الشك اء  ص اً وؽبذ تن صاد: ) ابعبملة اانشائية



 ٕٗ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ۇئۆئ وئ   ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئژ   -ٔ   ېئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئ  

 .الشعراء ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   
ھژ  -ٕ ﮸  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴   ﮵  ﮶    ےہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    ﮷  

﯀  ﯁                        ﮿﮼    ﮽  ﮾  ﮹  ﮺  ﮻

 .ص ژ       
ىئ  یژ  -ٖ ىئ   ىئ    .االنشقاق ژحئ     ی  ی     جئ  ی  ېئ  
 .اتلني ژڦ       ڦ  ڦ   ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ  -ٗ
 .امعرص ژ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٺ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ  -٘

 الضبط /
 .سياؽ اآل ة  ا وضع ص جاء يف  ص ر آ ة ل اؼبواضع  -ٔ
راء الػػو وردت مػػع الػػ اءات  ( نػػ بط  وئ  ۇئ  ۇئۆئبكػػ وا يف الشػػك اء )  -ٕ

مػػػػػجل  لمػػػػػػة  الصػػػػػػاد( نػػػػػ بط   ڀ  ٺاء، وبكػػػػػ وا يف الكصػػػػػػ  )   الشػػػػػك
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع ى  لػ  صػالك صاد( مع  ڀ)

 .  ؼ مجل اسذ السورة
 نضػبطةا( ووػءن   ڤيف  لمػة )  الفاءتطابا  آ و اانشااؽ والتن: إال بز دة  -ٖ

لف التػػػن بكػػ  اانشػػػااؽ يف ت تيػػػح  ) قا ػػػ ة الػػػز دة للموضػػع اؼبتػػػأخ  لػػى 
 (.السور 

فاط يف سورة وود اآل ة  م ة وا  ة( فورد  اغِبَاتِ َوَ ِمُلوْا الصَّ  َصبَػُ واْ ِإالَّ الَِّء جَل  وأما )
ۉ  ژ (:ٔٔ) ۉ   ۋ  ۋ  ۅ     ۅ   ٴۇ    ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةاو 
 (؟. أُْولَِئَك ؽَبُذ مَّْكِف َةٌ اضبط مواضع )  / ٕٓٓٚس اؿ رقذ 

 -سبأ(: –يف السور )وود  م نف(  أُْوَلِئَك ؽَبُذ مَّْكِفَ ةٌ وردت ) /   ٕٓٓٚاعبواب رقذ     



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕ٘٘ 

ِد ژۉ    ۅ  ۉ     ۋ  ۋ  ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ   -ٔ َ. 
ۀ      ڻ  ڻ  ڻ  ڻڱ  ڱ ڱ  ں  ںژ  -ٕ

 .شبأ ژہ  ۀ  
 الضبط /

 اؽبمػزة(: ۀ   ۀ  ( وبك وا يف سبأ )   ۅ  ۉ بك وا يف سورة وود )  -ٔ
، قا ػػ ة الرتتيػػػح اؽبجػػػائي(  لػػػى ۀ   مػػجل  لمػػػة )  الػػػ اء( قبػػػل  ۅ مػػجل ) 

 (.ۀ     - ۅمجل الاللمتن )  الواوبكا بك  ل
فأتػػ  فيةػػا  لمػػة  نبػػزة: سػػورة وػػود لػػيس يف اظبةػػا  مقػػة  السػػيةمث إنػػه وبالػػك  -ٕ

( لػيس فيةػا  ۀ   فأتػ  فيةػا  لمػة )  نبزةيف اظبةا  أ، وسبنبزة( فيةا ۅ)
 .نبزة

 مالحظة /
، (ٖٓٙٔ) مػػػجل الالتػػػاب السػػػ اؿ اعبػػػزء ال الػػػ ( يف  َ بِػػػةٌ  َوَأْجػػػ ٌ مت ضػػػبط مواضػػػع ) 

( يف موضػػع وا ػػ  فاػػط يف الاػػ آف الالػػ َل         ں   ڻ)  واوفاػػط أنػػون إىل أنػػه وردت بػػم 
ڱ    ڳک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳژ  :(ٚاآل ػػة ) يف سػػورة اغب  ػػ 

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةا، و ژڻ           ں   ڻڱ  ڱ      ڱ  ں  
مػػػجل الالتػػػاب السػػػػ اؿ  اػبػػػامساعبػػػزء ( يف  َ ػػػػ َلٍ  أْجػػػ ٍ و  – َأْجػػػ ٌ ومت ضػػػبط مواضػػػع ) 

(ٕٕٕٚ) 
 ؟.( َلَكلَّكَ  – فَػَلَكلَّكَ  ) اضبط مواضع / ٕٔٓٚس اؿ رقذ 

 -:و ما  لي م تن ل صيكة وردت   / ٕٔٓٚاعبواب رقذ     
ى  ى  ېژ   -ٔ ۆئ                  ې  ې  ې   ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ِد ژی  ی  ی           ی  جئ  حئ     ىئېئ     ىئ  ىئ  ېئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ َ. 
 .الكُف ژ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ  ڦڦ ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿژ  -ٕ



 ٕٙ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کژ  -ٖ گ       گڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ   گ   گ  

 .طٍ ژڱ    ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ   
 .الشعراء ژٺ    ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پژ  -ٗ

 الضبط /
 البص  ال اٍل( يف وود والالة ، أما   ٿمجل الا آف الال َل ) البص  الوؿ -ٔ

 ( يف له والشك اء.  پ) الفاءمجل الا آف فوردت حبءؼ 
( ى  مػػجل  لمػػػة )  الػػواو( نػػػ بط           ې  ې  ې  ى  ىبكػػ وا يف وػػود )  -ٕ

قا  ة ربط   ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ  لى د و و واومع 
 .السورة

( ٹٹ  (: بكػػ وا يف الالةػػ  )     ڀ  پ بكػػ وا يف الالةػػ  والشػػك اء )  -ٖ
ڀ   ، وبكػ وا يف الشػك اء ) ةػالال واء( مع  ٹ   مجل  لمة )  اؽباءن بط 

قا ػػ ة ربػػط  لػػى  ءالشػػك ا نبػػزة( مػػع  ڀمػػجل )  اؽبمػػزة( نػػ بط   ڀ  ڀ
، وانتبػػػه إىل  لمػػػة  ػػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابه مػػػع  ػػػ ؼ مػػػجل اسػػػذ السػػػورة

قا ػ ة ربػػط  لػػى   الالةػ فػاءفاربطةػا مػػع  ابلفػػاء( يف الالةػ  أهنػا   ٿ)
، بيبمػػػا يف الشػػػك اء اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابه مػػػع  ػػػ ؼ مػػػجل اسػػػذ السػػػورة  ػػػ ؼ مػػػجل
 (.  پجاءت )

 مسػتكلية مطباػةفيةػا  الضػاد(   ڱ ( و لمػة )   ڱ  ڳباي ل  با موضػع لػه )  -ٗ
 .الاا  ة التجو   ةحبسح  مستكلية مطباةه لمجل  الطاءو 

 ؟.(  َػُاوُلواْ  َوِإف - َأف ) اضبط مواضع / ٕٕٓٚس اؿ رقذ 
اغبػ   –يف السػور ) وػود  أربع مػ ات(   َػُاوُلواْ  أَف وردت )  / ٕٕٓٚ اعبواب رقذ    
"  ػ  وػود ونػور   َػُاولُػواْ  أَف ": ) ابعبملػة اانشػائية نضػبطةاو  ( الكبالبوت -البور  –

 -:(وؽبذ  بالبوت 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕ٘ٚ 

ى  ى          ائ  ائ    ەئ  ژ   -ٔ ۆئ          وئ  ەئې  ې  ې  ې   وئ  ۇئ  ۇئ  

ِد ژی  ی           ی  جئ  حئ   ی    ىئېئ     ىئ  ىئ  ېئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ َ. 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ژ  -ٕ ڤ    ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿڀ   ڤ   ٹ  ڤ  

ڃ    ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

چ  ڃڃ  .احلج ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  
  ۈئۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئې  ې   ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ژ  -ٖ

 .انلِر ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
 .امعٌكبِت ژھ  ہ  ھ  ھ    ھ       ہ  ہۀ  ہ   ڻ  ۀ ژ  -ٗ

ۋ    ۋژ (:ٗفاط يف سورة اؼببافاوف اآل ة ) م ة وا  ة( فوردت   َػُاوُلواْ  َوِإف)  وأما

ەئ  وئ    وئ    ەئى        ائ  ائ  ىې  ې  ې  ې   ۉۅ  ۅ  ۉ

قا  ة الكبا ة ابآل ة   لى نضبطةا، و ژىئ  ىئ     ىئ     ېئېئ  ېئ  ۈئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۇئۇئ
 .الو ي ة

 ؟.( َ بزٌ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٖٕٓٚس اؿ رقذ 
الالةػ   –يف السػور ) وػود   ػمث مػ ات(  َ بزٌ  وردت )  / ٖٕٓٚاعبواب رقذ     
زٌ " : )  ابعبملة اانشائيةنضبطةا و  (الف قاف  –  -:( " لػ وود يف  ة  الف قاف َ بػْ
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ  -ٔ ى          ائ  ائ             ۆئ  ۇئې  ې  ې  ې  ى  

ِد ژی  ی  ی           ی  جئ  حئ     ىئېئ     ىئ  ىئ  ېئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ َ. 
     ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁      ژ  -ٕ     

ڭ  ڭ                           

 .الكُف ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ    ۇڭ  ڭ
ھ   ھ   ہ     ہۀ  ۀ    ژ  -ٖ ۓ       ےہ   ہ  ھ  ھ     ے    ۓ    

 .امفرقان ژ﮲  ﮳       ﮴  ﮵  ﮶  



 ٕٛ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 الضبط /
 يف وود والف قاف اؼباصود فيةما ال سوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بيبما يف الالة  فالالبز للكممن. -ٔ
مجل الالتاب الس اؿ  اعبزء ال ابع( مت ضبطةما يف      ہ( قبلةا يف وود و )   ۇئ)  -ٕ

(ٖٔ٘ٛ.) 
 ؟.( َأْو َجاء )  ذ م ة وردت / ٕٗٓٚس اؿ رقذ 

 –البسػػػػاء يف السػػػػور )  أربػػػػع مػػػػ ات(  َأْو َجػػػػاء وردت )  / ٕٗٓٚاعبػػػػواب رقػػػػذ     
 -(: الزخ ؼ –وود  -اؼبائ ة 

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ژ   -ٔ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻ  

﮻   ﮼    ﮶ۓ  ۓ       ﮲    ﮳  ﮴  ﮵ ﮿      ﮽   ﮾﮷  ﮸            ﮹  ﮺ 

   ﯀  ﯁                       

            ڭ  ڭ  ڭ        .امنصاء ژ      
ڀ  ژ  -ٕ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ٿ  ٿ                 ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦ  ڦٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ     ٹٹ

چ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڃ  

  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڇڇ

ک  ک     .املائدة ژڑ  ک  ک  
ۆئ        ژ  -ٖ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ى          ائ  ائ     ې  ې  ې  ې  ى  

ِد ژی  ی  ی           ی  جئ  حئ     ىئېئ     ىئ  ىئ  ېئېئ  ۈئ   ۆئ  ۈئ َ. 
 .الزخرف ژڱ  ں    ڱ  ڱ   ڳ     ڱگ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ژ  -ٗ

 الضبط /
 (.ٓٓٔٔمجل الالتاب الس اؿ )  ال اعبزء الالبساء واؼبائ ة يف  موضكيمت ضبط  -ٔ
( ويف  ېئ(: وبكػػػػػ وا يف وػػػػػود )   ۈئبكػػػػ وا يف وػػػػػود والزخػػػػ ؼ أتػػػػػ   لمػػػػة )  -ٕ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜ٘ 

( أمػػػػا يف الزخػػػػ ؼ  ووػػػػود فػػػػ د(: يف وػػػػود ابافػػػػ اد )   ڱالزخػػػػ ؼ )
 (. تا ـ اؼبف د  لى اعبمعابعبمع وقا   ا ااف اد واعبمع ) 

 ؟.( َشِةي ٌ  - وَِ يلٌ  َشْيءٍ  َواَّلّلُ َ َلى ُ لِّ  ) اضبط مواضع / ٕ٘ٓٚس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي:  / ٕ٘ٓٚاعبواب رقذ     
ى    ې  ېژ   -ٔ         ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئائ  ائ              ىې  ې  

ِد ژحئ     جئ  ی  ی  ی           ی  ىئېئ     ىئ  ىئ  ېئېئۆئ  ۈئ   ۈئ   َ. 
ی  ېئۈئ  ېئ  ېئ  ۈئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئژ  -ٕ ىئ  ىئ            ىئ  

 .املجادمة ژ   ی  ی
 .امربوج ژڌ    ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڇڃ  چ  چ   چ  چژ  -ٖ

 الضبط /
يف الاػػػػػػ آف الالػػػػػػ َل  الو يػػػػػػ ( ووػػػػػػو   جئ  ی  ی  ی           ی )  يف سػػػػػػورة وػػػػػػود -ٔ

، وأ ًضػػػا ال ػػػظ دوراف  ػػػ ؼ قا ػػػ ة الكبا ػػػة ابآل ػػػة الو يػػػ ة لػػػى  نضػػػبطهو 
(   ېئ  -        ۆئ -  ەئ  -          ى  -  ې  ېيف نفػػػػػػػػس اآل ػػػػػػػػة ) الالػػػػػػػػاؼ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى   جئ)   اؼون بطه مع  
( ال ػػظ  جالػػربو  –ادلة جيف السػػور ) الػػػم مػػ تن(    ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍوردت )  -ٕ

 (.   ڍ)  ؼبوضكييف اسذ السورتن فاجكلةا  ممة لك  اعبيذاشرتاؾ   يف 
 / فوائد

ا تػػػػػ ان مػػػػػبةذ مػػػػػجل الالفػػػػػ  أ ةػػػػػا ال سػػػػػوؿ لكظػػػػػذ مػػػػػ-فلكلػػػػػك : مكباوػػػػػا يف سػػػػػورة وػػػػػود
نرؾ بكم ما  و ى إليػك فبػا أنزلػه    ليػك وأمػ ؾ بتبليكػه, وضػائق بػه  -والتالء ح

صػػ رؾ  خشػػية أف  طلبػػوا مبػػك بكػػم اؼبطالػػح  لػػى وجػػه التكبػػ ,  ػػأف  اولػػوا: لػػوال 
أُنػزؿ  ليػه مػاؿ   ػة, أو جػاء مكػه ملػك  صػ قه يف رسػالته, فػبلكةذ مػا أو يتػه إليػػك  

إال اانػءار دبػػا أُو ػي إليػك. و   لػى  ػػل شػيء  فػيظ  ػَ بِّ  صبيػػع  فإنػه لػيس  ليػك
 ش وف خلاه.



 ٕٓٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ػـو الايامػة,  ػـو وبيػي   اؼبػوتى صبيًكػا,  - أ ةا ال سػوؿ -واذ   : ومكباوا يف اجملادلة
وهبمع الولن واآلخػ  جل يف صػكي  وا ػ ، فيهػربوذ دبػا  ملػوا مػجل خػة وشػ ، أ صػان 

فوظ، و فظه  ليةذ يف صحائ  أ ماؽبذ، ووذ قػ  نسػون. و    و تبه يف اللوح ا
  لى  ل شيء شةي ، ال ىبفى  ليه شيء.

أقسذ   تكاىل ابلسماء ذات اؼببازؿ الػو سبػ  بػا الشػمس والامػ , : ومكباوا يف الربوج
وبيػـو الايامػػة الػػءي و ػػ    اػبلػػق أف هبمكةػذ فيػػه, وشػػاو   شػػة , ومشػػةود  شػػة  

دبا  شاء مجل ـبلوقاته, أما اؼبهلوؽ فم هبوز له أف  اسذ  -سبحانه -   ليه. و اسذ
بكة  , فإف الاسذ بكة   ش ؾ. ُلكجل الء جل َشاُّوا يف الرض شًاا  ظيًمػا؛ لتكػء ح 
اؼب مبن, وأوق وا البار الش   ة ذات الَوقود, إذ وذ قكود  لػى الخػ ود ممزمػوف لػه, 

مبن مػػجل تباليػػل وتكػػء ح  ضػػوٌر. ومػػا أخػػءووذ دب ػػل وػػءا ووػػذ  لػػى مػػا  فكلػػوف ابؼبػػ  
الكاػػػاب الشػػػ    إال أف  ػػػانوا مػػػ مبن اب الكز ػػػز الػػػءي ال  كالَػػػح, اغبميػػػ  يف أقوالػػػه 

 لػى  ػل شػيء  -سػبحانه -وأفكاله وأوصافه, الءي له ملك السموات والرض, ووو
 شةي , ال ىبفى  ليه شيء.

 مالحظة /
...( وبػػ أت الصػػفحة بَػْكػػَم َمػػا  ُػػوَ ى إِلَْيػػكَ  َنرِؾٌ لَّػػَك فَػَلكَ ( )ٕٕٕانتةػػ  الصػػفحة )

ـْ  َػُاوُلوَف ( )ٖٕٕ) تَػ َانُ َأ البةا ػة مػع الب ا ػة بػءن  نضػبط( و ....ُقْل َفْأُتوْا ِبَكْشػِ  ُسػَورٍ  افػْ
 (. أت ؾ اافرتاء)  اعبملة

فَػػِإف ملَّْ  ) ( َلاُلػػْذ فَػػاْ َلُمواْ  َ ْسػػَتِجيُبواْ  ملَّْ فَػػإِ  اضػػبط مواضػػع ) / ٕٙٓٚسػػ اؿ رقػػذ 
 ؟.( َلَك َفاْ َلذْ  َ ْسَتِجيُبوا

 -اؼبواضع وي: / ٕٙٓٚاعبواب رقذ     
ڄ  ڄ    ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   ڦ   ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿژ   -ٔ

ِد ژڄ  ڃ   َ. 
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    وئەئ  ەئ  وئ   ائ  ائ  ى     ې  ىژ  -ٕ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٙٔ 

 .امقصص ژىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     ىئۈئ         ېئ  ېئ  ېئ
 بط /الض
     ې  ى( ويف سػػػػػػػػػػورة الاصػػػػػػػػػػص )   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ يف سػػػػػػػػػػورة وػػػػػػػػػػود ) -ٔ

اعبما ػػة  وواواعبمػػع  مػػيذ(   ٹ  ٹ) : يف سػورة وػػود(     ائ  ائ  ى
د و وػػ واومػػع  (  ٹمػػجل )  الػػواوأ ًضػػا نػػ بط و (،  وػػود يف السػػورة اللػػوؿ )

، قا ػػ ة ربػػػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػػ ؼ مػػجل اسػػذ السػػػورة لػػى 
 (.    ائ  ائضع ُ ضبط الخ  يف الاصص ) وبضبط وءا اؼبو 

 فائدة /
( دلــاذا فــ ن ممنفصــلة )ويف ســورة القصــص ( متصــلة، فــ م)دلــاذا يف ســورة ىــود 

 -(: د. فاضل السامرائي)  ىذا االختالف وما الداللة؟
َ ْسػػَتِجيُبوا  فَػػِإف ملَّْ   ػػت نػػتفةذ البا يػػة البيانيػػة إف  انػػ  موجػػودة البا يػػة البيانيػػة، )

صػػلى   . وػػو مػػجل الظػػاو  أف التالػػء ح يف آ ػػة وػػود وػػو مػػ  نػػوف( وػػءن فيةػػا لَػػكَ 
تَػػػػ َانُ  خاصػػػة ) ليػػػه وآلػػػه وسػػػلذ  ـْ  َػُاولُػػػوَف افػْ  فَػَلَكلَّػػػَك َنرٌِؾ بَػْكػػػَم َمػػػا  ُػػػوَ ى إِلَْيػػػكَ  - َأ
َػػا أُنػػزِِؿ بِ  - َوَضػػ ِئٌق بِػػِه َصػػْ ُرؾَ  ( وػػءا الاػػ آف،  ِكْلػػِذ اَّللِّ فَػػِإملَّْ َ ْسػػَتِجيُبوْا َلاُلػػْذ فَػػاْ َلُموْا أمبَّ
قَػػاُلوا ِسػػْح َاِف َتظَػػػاَو َا  . يف الاصػػػص التالػػء ح مػػ  وموسػػػى )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص التالػػء ح مػػ 

ُةَمػػا(  ( مث قػػاؿ ) َوقَػػاُلوا ِإانَّ ِباُلػػلٍّ َ ػػاِفُ وفَ  ػػجْل ِ بػػِ  اَّللَِّ ُوػػَو أَْوػػَ ى ِمبػْ قُػػْل فَػػْأُتوا ِباِلتَػػاٍب مِّ
 توراة والا آف. مبةما  ك  ال

إذف الالمـ يف سورة وود  لى وا ػ  ووػو ال سػوؿ م ويف الاصػص الالػمـ  لػى 
والتػػوراة والاػػ آف. فلمػػا  ػػاف الالػػمـ يف وػػود  لػػى وا ػػ  وّ ػػ   ا بػػن ال سػػوؿ وموسػػى
( ويف الاصػص  ػػاف الالػػمـ  لػػى ا بػن جكػػل ال سػػذ  لػػى  فػػإمل ال سػذ و ػػءؼ البػػوف )

( وفصل بيبةما لهنما يف زمانن مبفصلن ال سوؿ يف زمػاف وموسػى يف  ملفإف  ا بن )
 مع وءن اؼبسألة  ونه وا   وّ  . زماف.  اف وو متباسح ال سذ



 ٕٕٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 مالحظة /
أخ ى إضافًة ؼبا مت ذ  ن يف السور )ال  ػ    مث مواضع( يف  َ ْسَتِجيُبواْ وردت  لمة ) 

( قػػػ  وردت  َ ْسػػَتِجيُبواْ   لمػػػة )  و ليػػػه تالػػوف (اؼبوضػػػع ال ػػاٍلالاصػػص  –الالةػػ   –
 -:( موضكافالاصص  –الالة   –ال     –يف السور ) وود  طبس م ات

مئژ  -ٔ خب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت      حبيئ  جب    ىئی  جئ  حئ  

جس    حخيث  حج  مج  جح  مح  جخ   ىثمت  ىت  يت  جث  مث مخ  

 .الرعد ژحس   
ەئ  ەئ  وئ  ژ  -ٕ ائ   ۈئ    ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئى  ائ   ۆئ  

 .الكُف ژېئ  ۈئ  
ڱ      ں  ں          ڻ    ڱ  ڱڱ  ڳ     ڳ   ڳ    ڳگ    گ  گژ  -ٖ

 .امقصص ژڻ  
 الضبط /

(: وبكػ وا   ڳ)  اؼبوضػكن( وبكػ وا يف     ۇئ   وئ قبلةا يف الالةػ  والاصػص ) 
مػػػػػجل  اعبػػػػػيذ(:  ڱ  ڱ( وبكػػػػػ وا يف الاصػػػػػص ) ۆئ  ۈئ  ۈئ  يف الالةػػػػػ  ) 

 الػػواوبكػ   ػ ؼ  ، لبكػاقا ػ ة الرتتيػػح اؽبجػائي(  لػى ڱ  مػجل ) الػ اء( قبػل  ۆئ)
 (، وسياؽ اآل تن ب  وة الش  اء.ڱ    -ۆئ  مجل الاللمتن ) 

 مالحظة /
 (.ٜٖٗمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء الوؿ( فا  مت ضبطةا يف  فَػْلَيْسَتِجيُبواْ أما  لمة ) 

نْػَيا َوزِ بَػتَػَةا ) اضبط مواضع / ٕٚٓٚس اؿ رقذ   ؟.( َةاَوزِ بَػتػُ  – اغْبََياَة ال ُّ
 -اؼبواضع وي:  / ٕٚٓٚرقذ  اعبواب    
ِد ژڌ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     چ   چ  چڃ  ڃ           ڃ  ژ   -ٔ َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ٺ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺ  پپپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻٱ  ژ  -ٕ

 .امقصص ژٿ  ٺ  
﮶    ﮲  ﮳  ﮴ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ژ  -ٖ ﮵  

 .األخزاب ژ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  
 الضبط /
( بيبمػا موضػع الاصػػص  َوزِ بَػتَػَةػػا)  مفتو ػة بتػاءال ػػزاب (  – ) وػود الطػ فنيف 

 بػن الوسػط اخػتمؼ قا ػ ة لػى  نضػبطه( و تُػَةػا َوزِ بػَ )  مضػمومة التػاء( ووو الوسػط)
 مضػػمومةفيةػػا  التػػاء(     ٻٱ     ، وال ػػظ ب ا ػػة آ ػػة الاصػػص )اؼبتشػػابن الطػػ فن

قا ػػػ ة اؼبوافاػػػة  لػػػى  ( يف نفػػػس اآل ػػػة پمػػػجل  لمػػػة )  التػػػاء ضػػػمةون بطةػػػا مػػػع 
 .واجملاورة

 اَل  - اَل  ُػْبَهُسػوفَ  - َخاِلُ وفَ  َوُوْذ ِفيَةا ) اضبط مواضع / ٕٛٓٚس اؿ رقذ 
 ؟.( ىَبَْتِصُموفَ  – َ اغِبُوفَ  – َ ْسَمُكوفَ 

 -:م ة وا  ة ل وا  ة مجل وءن الصيغ وردت   / ٕٛٓٚاعبواب رقذ     
  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀژ   -ٔ

ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ ڤ    ڤٿ  ٹ  ٹ   ڤ  

 .ابلقرة ژڃ     ڃ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڦڦ
ڌ  ڇ  ڍڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  -ٕ    ڍ  

ِد ژڌ   َ. 
 .األًبياء ژۅ    ۋ    ۅ  ٴۇ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ژ  -ٖ
 .املؤوٌِن ژىب        مب  حب  خبىئ  يئ  جب     ژ  -ٗ
 ژڱ    ڱ  ڳ  ڱڳ  ڳ  ڳ          ک  ک   ک  گ  گ  گ  گژ  -٘

 ٤١ – ٤٩الشعراء/ 
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 / فوائد 
 –النبيػػػػػاء  –وػػػػػود  –يف السػػػػػور ) الباػػػػػ ة  طبػػػػػس مػػػػػ ات( وردت  َوُوػػػػػْذ ِفيَةػػػػػا)  -ٔ

 -الشك اء (: -اؼب مبوف
ووػذ يف ( ؼبػا  ػاف سػياؽ اآل ػة يف الباػ ة  ػجل جػزاء اؼبػ مبن   ڃ  ڄ  ڃ)  -ٕ

  جوف مبةا.اعببة ونكيمةا دائموف, ال يبوتوف فيةا وال ىب
مجل  اف      بكمله اغبياة الػ نيا وُمَتكةػا نكطةػذ مػا  (   ڍ  ڌ  ڇ  ڍيف وود ) -ٖ

 ُقِسذ ؽبذ مجل  واب أ ماؽبذ يف اغبياة ال نيا  امم ظة مباوص.
( فسػػباةا زفػػة والػػءي  الػػوف مػػجل الفػػذ فػػأتى   ۋ    ۅ  ٴۇ  ۋيف النبيػاء )  -ٗ

  ءابذ والكياذ اب. بك  ما ىبص الذاف ووو السمع، ال  سمكوف مجل ووؿ
رَبْػػػػػ ُؽ البػػػػػار وجػػػػػووةذ، ووػػػػػذ فيةػػػػػا  ابسػػػػػػوف (      مب  حب  خب) يف اؼب مبػػػػػوف  -٘

 تَػَالََّصْ  شفاوةذ، وب زت أسباهنذ.
قػػالوا مكرتفػػن بكػػ  أف ُ بالػػح اؼبشػػ  وف يف البػػار  (  ڱ  ڳ  ڱ) يف الشػػك اء  -ٙ

لػ نيا يف خبطئةذ، ووذ  تباز وف يف جةػبذ مػع َمػجل أضػلووذ، ن إنبػا  بػا يف ا
ضػػػػمؿ واضػػػػا ال خفػػػػاء فيػػػػه  إذ نسػػػػو الذ بػػػػ ب الكػػػػاؼبن اؼبسػػػػتحق للكبػػػػادة 
و  ن. ومػا أوقكبػا يف وػءا اؼبصػة السػيِّا إال اجمل مػوف الػء جل د ػوان إىل  بػادة 

 ظة   فاتبكباوذ.
 -اخلالصة:

 الصيغة السورة
   ڃ  ڄ  ڃ البقرة
    ڍ  ڌ  ڇ  ڍ ىود

   ۋ    ۅ  ٴۇ  ۋ األنبياء
      مب  حب  خب منونادلؤ 

   ڱ  ڳ  ڱ الشعراء



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 (؟. َوِمجل قَػْبِلِه ِ َتاُب ُموَسى إََماًما َوَرضْبَةً  اضبط مواضع ) / ٜٕٓٚس اؿ رقذ 
يف  مػػ نف(  َوِمػػجل قَػْبلِػػِه ِ تَػػاُب ُموَسػػى إََماًمػػا َوَرضْبَػػةً وردت )  / ٜٕٓٚاعبػػواب رقػػذ     

 -(: ال ااؼ –السور ) وود 
ں  ڻ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ ژ  -ٔ ۀ   ں   ڻ  ڻ  ۀ   ڻ  

﮶      ﮳ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ہ  ہ  ھھ  ہہ ﮴  ﮵ 

    ﮹﮷ ﮸  ِد ژ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       َ. 
ی  ی  ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ   ېئ  ېئېئژ  -ٕ ی       ی      ىئ  ىئ       ىئ  

 .األخقاف ژجئ  حئ  مئ  ىئ  
 الضبط /

ىئ  ىئ       ( وبكػػػػ وا يف ال اػػػػاؼ ) ہ  ہ  ھ)  بكػػػػ وا يف سػػػػورة وػػػػود

قا ػػػػ ة (  لػػػػى ىئ  مػػػػجل )  الػػػػواو( قبػػػػل ہ  مػػػػجل )  اؽبمػػػػزة(:   ىئ  ی  ی
 .الرتتيح اؽبجائي
 (؟. ِمجَل اَلْ َزابِ  ) أ جل وردت / ٕٓٔٚس اؿ رقذ 

 –يف السػور ) وػػود   ػمث مػػ ات(  ِمػػجَل اَلْ ػزَابِ وردت )  / ٕٓٔٚاعبػواب رقػذ     
 -(:  ڄ  ڄ)  ابلواوالو ي ة يف سورة ال    ، ص ( –ال    

ۀ  ۀ     ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ  -ٔ

﮶      ﮳ۓ  ﮲    ۓ  ےھ  ھ  ے     ھہ  ہ  ھ  ہہ ﮴  ﮵ 

    ﮹﮷ ﮸  ِد ژ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       َ. 
ڤ   ڦ   ڦ  ڦژ  -ٕ ڤ  ڤ   ڃ    ڃڄ  ڄ      ڃ  ڄ  ڄ  ڦڤ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  .الرعد ژڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڇڃ     چ   چ  چ  
ۅ  ۉ  ژ  -ٖ  .ص ژې    ې  ۉۋ  ۅ  
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 (؟. َفَم َتُك يف ِمْ َ ةٍ  اضبط مواضع ) / ٕٔٔٚس اؿ رقذ 
 -: منبا يف سورة وودم نف  (  َفَم َتُك يف ِمْ  َةٍ  وردت ) / ٕٔٔٚاعبواب رقذ     
ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ    ڻڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ژ  -ٔ

   ﮴  ﮵ ﮶   ﮳ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ھہ  ہ  ھ  ہہ

    ﮸﮹  ﮷ ِد ژ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       َ. 
ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  پ  پپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  -ٕ

ِد ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    َ. 
 الضبط /

( ال ػػػػظ أنػػػػه وردت م لةػػػػا قبلةػػػػا يف نفػػػػس اآل ػػػػة  ﮸)  اؼبوضػػػػع الوؿبكػػػػ وا يف 
، وبضػبط وػءا اؼبوضػع اورةقا ػ ة اؼبوافاػة واجملػ( ون بطةما مكا  لى   ڻں  ں  )

 (.ٻ  پ  پالءي جاء بك وا )  ال اٍلُ ضبط 
 / ٔمالحظة 

 قا ػػ ة لػى  نضػبطةايف السػج ة ووػءن  البػػوف( بػز دة  يف ِمْ  َػةٍ  فَػَم َتاُلػجلوردت ) 
( فلجل تلتبس ٱ  ٻ  وود تطاباا )  موضكي، ونم ظ أ ًضا أف الز دة للموضع اؼبتأخ 

  ليبا.
 / ٕمالحظة 
  ػػػمث( وابقػػي  إ بػػاف ذ   مػػا وردا يف سػػورة وػػود)  طبػػس مػػ ات(   ِمْ  َػػةٍ يف وردت ) 
 -فصل  (: –السج ة  –يف السور ) اغب   مواضع

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۈئ  ۆئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ژ  -ٔ

 .احلج ژی    ی  ی   
ڄ   ڃ  ڃ    ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  -ٕ

 .الصجدة ژڃ  ڃ  
 .فصنت ژجت     حت    خت  مت  ىت  يت     يبمب  ىب  خب  حب  جبىئ  يئ       ژ  -ٖ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 الضبط /
(   خب ، بيبمػػػػا يف السػػػج ة وفصػػػػل  ) وػػػود أوؿ(  مػػػػا يف    ۈئبكػػػ وا يف اغبػػػ  ) 

 (.  ىب  مب( اباضمار ويف فصل  ) ڄ ولك  الاللمتن لااء: يف السج ة ) 
 (؟. ُبوفَ َوَلاِلجلَّ َأْ  َػَ  البَّاِس اَل  ُػْ مِ  )  ذ م ة وردت / ٕٕٔٚس اؿ رقذ 

يف   ػػمث مػػ ات(  َوَلاِلػػجلَّ َأْ  َػػػَ  البَّػػاِس اَل  ُػْ ِمبُػػوفَ  وردت ) / ٕٕٔٚاعبػػواب رقػػذ     
 -(: ظاف  – ب ا ة السورةال     –السور ) وود 

ۀ  ژ  -ٔ ڻ  ڻ  ۀ   ں  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  

﮶      ﮳ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ھہ  ہ  ھ  ہہ ﮴  ﮵ 

ِد ژ      ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮹﮷ ﮸  َ. 
ٺ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱژ  -ٕ ڀ  ٺ  ٺ  

 .الرعد ژٿ    ٺ
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ژ  -ٖ  .اغفر ژڀ    پ  پ   پ   ڀ  ڀٱ   

 (؟.  ُػْكَ ُضوفَ  اضبط مواضع ) / ٖٕٔٚس اؿ رقذ 
 –يف السػػػػور ) وػػػػود   ػػػػمث مػػػػ ات(   ُػْكَ ُضػػػػوفَ  وردت ) / ٖٕٔٚاعبػػػػواب رقػػػػذ     

 -دمحم (: –السج ة 
                          ژ  -ٔ       

ِد ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۇ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ َ. 
ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ    ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں   ژ  -ٕ

 .اغفر ژھ  ھ  
ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ٻٱ  ژ  -ٖ ڀ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ   ٹ    ٹٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  

 .الشِرى ژڦ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ 



 ٕٛٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 / فوائد
وال أ   أولذ فبجل اختلق  لى    ءاًب, أولئك سيك ضػوف : يف سورة وود مكباوا -ٔ

 (. التفسة اؼبيس )  .ـ الايامة  ليحاسبةذ  لى أ ماؽبذ لى ربذ  و 
َةػػا ُظػػُ وِّا َوَ ِشػػيِّا َو َػػػْوـَ تَػُاػػوـُ  ) ويف الػػربزخ :ومكباوػػا يف ظػػاف  -ٕ  البَّػػاُر  ُػْكَ ُضػػوَف َ َليػْ

اَ ُة أَْدِخُلوا آَؿ ِفْ َ ْوَف َأَش َّ اْلَكَءابِ  فةءن الكاػوابت الشػبيكة، الػو ربػل   )السَّ
 .( السك ي)  ابؼبالءبن ل سل  ، اؼبكان  جل لم ن

وػ الء الظػاؼبن  ُػْكَ ضػوف  لػى البػػار  -أ ةػا ال سػػوؿ -وتػ ى  :ومكباوػا يف الشػورى -ٖ
ليػػػل ضػػػكي  مػػػجل اػبػػػوؼ خاضػػػكن متػػػءللن  بظػػػ وف إىل البػػػار ِمػػػجل لػػػْ ؼ ذ

 (. التفسة اؼبيس )  واؽبواف.
 (؟. اَلْشَةادُ  ) أ جل وردت  لمة / ٕٗٔٚس اؿ رقذ 

 -(: ظاف  –يف السور ) وود  م نف(  اَلْشَةادُ  وردت ) / ٕٗٔٚاعبواب رقذ     
                                ژ  -ٔ

ِد ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۇ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ َ. 
ڤ  ڤ       ڤ  ژ  -ٕ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    .اغفر ژڦ    ڦ  ڦٿ  

 الضبط /
 اؼبػيذ( قبػل   مػجل ) المـ(:   ڦ( وقبلةا يف ظاف  )   ) يف سورة وود قبلةا
مػػػجل  أوؿ  ػػػمث  ػػػ وؼ، لنػػػه تسػػػاو  يف قا ػػػ ة الرتتيػػػح اؽبجػػػائي(  لػػػى   ڦمػػػجل )

 (.  اـو –  اوؿالاللمتن اب تبار ) 
 (؟. َوُ الِء الَِّء جلَ  اضبط مواضع ) / ٕ٘ٔٚس اؿ رقذ 

 –وػػػػػػػود يف السػػػػػػػور ) مػػػػػػػ نف(  َوػػػػػػػُ الِء الَّػػػػػػػِء جلَ  وردت ) / ٕ٘ٔٚاعبػػػػػػواب رقػػػػػػػذ     
 -(:الاصص

                            ژ  -ٔ     

ِد ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ڭ     ڭ   ڭۇ  ڭ   َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٙ 

ک    ڑژ  ڑ  ژڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ڌ   ڌ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ  -ٕ

 .امقصص ژک          ک     ک  گ  
 الضبط /

(    ؿ مػجل  لمػة )الػ او  اؽباء( ن بط     )   يف سورة وود قبلةا -ٔ
(   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ، وقبلةػػا يف الاصػػص )دو وػػمػػجل  الػػ اؿو  اؽبػػاءمػػع 

 لػػػى صػػػص االقػػػاؼ ( مػػػع   ڍ    -ڇ       -ڇ  مػػػجل الاللمػػػات ) الاػػػاؼنػػػ بط 
 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورةقا  ة ربط   ؼ مجل 

( وبك وا ورد                )  الالءبال ظ قبلةا يف وود ورد  -ٕ
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة( فاربطةما مكا  لى ڭ     ڭ   ڭالالءب أ ًضا )  

 .(؟ اَّللَِّ  - َربِِّذْ  - أَنُفِسِةْذ  َ َءبُواْ َ َلى اضبط مواضع ) / ٕٙٔٚس اؿ رقذ 
 -و ما  لي: م ة وا  ة فاط ل صيكة وردت  / ٕٙٔٚاعبواب رقذ     
 .األًعام ژٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۉ    ۈۈ  ۆ         ۆۇ  ۇ       ژ  -ٔ
                   ژ  -ٕ              

ِد ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ڭۇ   ڭ     ڭ  ڭ   َ. 
ڄ    ڄ  ڃ  ژ  -ٖ چ  ڇ   ڇ    چچچ    ڃ  ڃ        ڃڄ  

 .الزمر ژڇ  ڇ  ڍ  
 الضبط /

 يف كل موضع:وبعدىا نالحظ وننتبو إى سياق اآلايت قبلها 
( وبكػػ وا ٕٓ فَػُةػػْذ اَل  ُػْ ِمبُػػوفَ  أَنُفَسػػُةذْ الَّػػِء جَل َخِسػػُ وْا يف النكػػاـ ورد قبلةػػا ).... -ٔ

  ۆ         ۆةػػػا )  ( فأتػػػ  فيٕٙ َوَمػػػا َ ْشػػػُكُ وفَ  أَنُفَسػػػُةذْ َوِإف  ُػْةِلاُلػػػوَف ِإالَّ )...

 ( مباسبة لسياؽ اآل ت قبلةا وبك وا.  ۈۈ
ػػجل  يف وػػود ورد قبلةػػا ) -ٕ لُػػونُ  رَّبِّػػهِ أََفَمػػجل َ ػػاَف َ لَػػى بَػيِّبَػػٍة مِّ إِنَّػػُه اغْبَػػقُّ )... (ٚٔ... َو َػتػْ



 ٕٓٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (  ڭۇ   ڭ     ڭ( فأتػ  فيةػا )  ٚٔ َوَلاِلجلَّ َأْ  َػَ  البَّاِس اَل  ُػْ ِمبُػوفَ  رَّبِّكَ ِمجل 
 بة لسياؽ اآل ت قبلةا.مباس

( وبكػػػ وا  ٚ٘ َأْو تَػُاػػوَؿ لَػػػْو أَفَّ اَّللََّ َوػػَ اٍل َلاُلبػػػُ  ِمػػجَل اْلُمتَِّاػػػنَ يف الزمػػ  قبلةػػػا )  -ٖ
ػػػي ) ( ٕٙ...َخػػػاِلُق ُ ػػػلِّ َشػػػْيءٍ  اَّللَُّ ( )  ٔٙ...الَّػػػِء جَل اتػََّاػػػوا دبََفػػػاَزِ ِذْ  اَّللَُّ َو ُػَبجِّ

ڃ        فأتػ  فيةػا )   (ٖٙاػْبَاِسػُ وفَ أُْولَئِػَك ُوػُذ  اَّللَِّ َوالَِّء جَل َ َفػُ وا ِةَ ِت  )...

 ( مباسبة لسياؽ اآل ت قبلةا وبك وا.  ڃ  ڃ
 ملَْ َمػػػػػػا  -َ اُلونُػػػػػػواْ  لَػػػػػػذْ أفػَ  - َ اُلونُػػػػػػواْ  ملَْ ) اضػػػػػػبط مواضػػػػػػع / ٕٚٔٚسػػػػػػ اؿ رقػػػػػػذ 

 (؟.َ اُلونُواْ 
 - ل صيكة مجل وءن الصيغ وردت م ة وا  ة فاط: / ٕٚٔٚاعبواب رقذ     
  ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٻ  ٻٱ  ژ  -ٔ

ٿ ِد ژٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ   َ. 
ہ    ہہ  ۀ  ۀ  ڻڱ  ڱ   ڱ  ں            ں    ڻ  ڻ  ڻژ  -ٕ ہ   

 .امفرقان ژھ  ھ  ھ  ھ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ژ  -ٖ وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  

 .الزمر ژمئ  ىئ     حئ  ی  جئىئ  ی  ی  ی    ىئىئ
 الضبط /

(، بيبمػػػػػا يف الف قػػػػػاف   ٻ  ٻ( )   لػػػػػى الصػػػػػلبػػػػػم أي ز دة )  يف سػػػػػورة وػػػػػود
  ی  جئ قػػاف، ويف الزمػػ  )فالفػػاء فيةػػا مػػع الفػػاء ونػػ بط  الفػػاءو  ابؽبمػػزة(   ۀ  ۀ)

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  لػى   مػالز  ميذمبةا مع  اؼبيذ( ن بط   حئ
 .رة  ؼ مجل اسذ السو 

 (؟. يف اَلْرضِ  ُمْكِجزِ جلَ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٛٔٚس اؿ رقذ 
 -(:البور –وود يف السور ) م نف(  يف اَلْرضِ  ُمْكِجزِ جلَ  وردت ) / ٕٛٔٚاعبواب رقذ     



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚٔ 

ٻ  ژ  -ٔ ٺ  ٺ    پ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  پ  ٻ  ٻٱ  ٻ  

ِد/ ژٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿٿ َ. 
 .انلِر ژہ  ھ     ھ    ہ  ہہ   ۀۀ  ڻ  ڻں  ڻ  ڻ             ںژ  -ٕ

 الضبط /
( پمػػػجل )  اؽبػػػاء( نػػػ بط   پ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ)  بكػػػ وا يف سػػػورة وػػػود

( مع   ہمجل  لمة )  ال اءو البوف ( ن بط   ہ  ہ ود، وبك وا يف البور ) و واءمع 
ؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل ا لى  رو بمجل ال ال اءو  البوف
 .السورة

 (؟. ؽَبُذْ َما َ اَف وَ  - ؽَبُذْ  َما َ افَ  اضبط مواضع ) / ٜٕٔٚس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٜٕٔٚاعبواب رقذ     
چ  ڇ  ڇژ  -ٔ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ   ڄ                 ڍ  ڍڇ    ڇڄ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک    ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڌ

 .ابلقرة ژگ  گ  
  ڀ  ٺٺ  ڀ    ڀ  ڀ  پ    پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  -ٕ

ٿ ِد ژٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ   َ. 
ەئ    ېى  ې  ې  ې  ۉۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ژ  -ٖ ى   ائ  ائ   

 .امقصص ژەئ  وئ  
ڱ     ڳڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳ  ژژ  -ٗ ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  

 .اغفر ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ہ       ۀ  ۀڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ں  ں
 .الشِرى ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڦ ڦ  ڦژ  -٘

 الضبط /
ال ظ اشرتاؾ   ؼ الااؼ يف )  واو( بم   ې  ې  ېيف البا ة والاصص )  -ٔ

 (.اسذ السورتن فاجكلةا  ممة لك 



 ٕٕٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (.   ہ       ۀۀ  )  ابلواويف وود وظاف  والشورى  -ٕ
( وقبلةػا  ېيف البا ة الػ خوؿ اىل مسػاج    خػائفن، ويف الاصػص بكػ وا )  -ٖ

 ( فباسح السياؽ. ۉورد ااختيار ) 
 السػػػػػػػورة( ووػػػػػػي   ڀ    ڀ  ڀ( ولالػػػػػػػجل بػػػػػػز دة )   ڄ  ڄ يف وػػػػػػود والشػػػػػػورى )  -ٗ

( مػع   ڀمػجل اسػذ اعبػمؿ )  اؽبػاء( و ڀ  مػجل ) الػ اؿ ، وأ ًضػا نػ بط اللػوؿ
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ  لى  دو ومجل  ؽباءاو ال اؿ 

 .مجل اسذ السورة
أ ةػػػا -أومل َ ِسػػػْ  وػػػ الء اؼبالػػءبوف ب سػػػالتك : (ہ  ہ  ہ  ھ    ہ       ۀ  ۀويف ظػػاف  )  -٘

يف الرض، فيبظػػ وا  يػػ   ػػاف خاسبػػة المػػذ السػػاباة قػػبلةذ؟  ػػانوا  -ال سػػوؿ
, فلػػػذ تػػػبفكةذ شػػػ ة قػػػواوذ وِ ظَػػػذ أشػػػ  مػػػبةذ بطًشػػػا, وأباػػػى يف الرض آاثرًا

أجسػامةذ, فأخػػءوذ   بكاوبتػه؛ بسػػبح  فػ وذ وا تسػػابذ اآلاثـ, ومػا  ػػاف 
 ؽبذ مجل  ءاب   مجل واؽ  ايةذ مبه, في فكه  بةذ.

 ِمػجل ُدوِف اَّللَِّ  ) ( َأْولِيَػاءَ  ِمجلْ مِّجل ُدوِف اَّللِّ  اضبط مواضع ) / ٕٕٓٚس اؿ رقذ 
 ؟.( َأْولَِياء
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٕٓٚرقذ  اعبواب    
  ٺٺ  ڀڀ    ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ژ  -ٔ

ٿٿ ِد ژٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٺ  ٺ   َ. 
  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  -ٕ

ِد ژہ    ہ  ہ    ۀ َ. 
ڌ  ڌ  ڇڇ  ڇ    ژ  -ٖ ڎ       ڍ  ڍ   ڎ        

گ     کک  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژڈ  ڈ ک  

 .امعٌكبِت ژگ  گ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٚ 

﮲ژ  -ٗ ﮺  ﮻     ﮳ۓ  ۓ   ﮹     ﮸   ﮶  ﮷   ﮵        ﮽ ﮾   ﮿  ﯀﯁  ﮼﮴  

 .اجلاثية ژ      
 الضبط /

ػػجل ُدوِف اَّلّلِ  )ال ػػظ أف الصػػيكة  -ٔ ( مل تػػ د إال يف سػػورة  ِمػػجلْ بػػز دة )  ( َأْولِيَػػاءَ  ِمػػجلْ مِّ
 مػػ تن( وردت أ ًضػػا  ْولِيَػػاءأَ  ِمػػجل ُدوِف اَّللَِّ ، بيبمػػا ) مػػ تنوػػود فاػػط وتالػػ رت 

مػػػػجل سػػػػورتن الكبالبػػػػوت  اللػػػػوؿيف الكبالبػػػوت واعبا يػػػػة، وسػػػػورة وػػػػود وػػػي 
 .اؼبوضكن( يف  ِمجلْ واعبا ية فوردت فيةا ز دة ) 

  ال ػػاٍلوبكػػ وا يف  (ٺ  ٺ  ٿمػػجل سػػورة وػػود )  الوؿبكػ وا يف اؼبوضػػع  -ٕ
أقصػػػ  بػػػػه  )ٍل اث اثء( مػػػع     ۀمػػػجل  لمػػػة )  ال ػػػاءنػػػ بط  (  ہ  ہ    ۀ )

 (.اؼبوضع ال اٍل 
( فاجكلةػػػػا  ممػػػة لػػػػك   ﮼الكبالبػػػوت واعبا يػػػػة وردت  لمػػػة )  موضػػػػكيقبػػػل  -ٖ

(، وموضع الكبالبوت مشةور ج ا تء  ن ل ى  َأْولَِياء ِمجل ُدوِف اَّللَِّ ؼبوضكي ) 
 بي  الكبالبوت.

 (؟. ُ َضاَ ُ  ؽَبُذ )  ذ م ة وردت / ٕٕٔٚس اؿ رقذ 
 –وػػػػػػػود يف السػػػػػػور ) مػػػػػػ نف(  ُ َضػػػػػػاَ ُ  ؽَبُػػػػػػذ )وردت  / ٕٕٔٚاعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     

 -(:اغب   
  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ  -ٔ

ِد ژٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٺ  ٺ َ. 
خب    جب  يئی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  ژ  -ٕ حب  

 .احلديد ژىب   مب             
 الضبط /

 صػػػ وف  ػػػجل سػػػبيل  ، بيبمػػػا يف  ( لهنػػػذ  ػػػانواٿ)  بكػػػ وا يف سػػػورة وػػػود -ٔ



 ٕٗٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ( ووءا جزاء اؼبص قن واؼبص قات.      حب  خب  مباغب    ) 
(   ٺ، بيبمػػا يف وػػود ) سػػا بة( يف اغب  ػػ  أهنػػا   جب إنتبػػه إىل    ػػة اؼبػػيذ مػػجل )  -ٕ

 ود.وُ مجل  اؽباء ضمةون بطةا مع  مضمومة
 (؟. ؽَبُُذ اْلَكَءابُ  ) أ جل وردت / ٕٕٕٚس اؿ رقذ 

 –وػػػػػػػػود يف السػػػػػػػػور ) مػػػػػػػػ نف(  ؽَبُػػػػػػػػُذ اْلَكػػػػػػػػَءابُ وردت ) / ٕٕٕٚقػػػػػػػػذ اعبػػػػػػػواب ر     
 -(:الالة 

  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ  -ٔ

ٿٿ  ٺ ِد ژٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٺ   َ. 
ۓ  ﮲  ﮳    ےھ   ھ  ھ  ےژ  -ٕ ﮸  ﮹    ﮵   ﮶﮷  ﮴ۓ  

 .الكُف ژ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   
 الضبط /

 (.  ﮴(، والتكجيل يف الالة  )   ٺلةا يف وود ) الضك  قب
 مالحظة /

 ٕٔالنكاـ  يف الا آف الال َل يف السور ) سبع م ات( وردت  الَِّء جَل َخِسُ وا أَنُفَسُةذْ ) 
(  ٘ٗالشػػورى  – ٘ٔالزمػػ   – ٖٓٔاؼب مبػػوف  – ٕٔوػػود  – ٜال ػػ اؼ  – ٕٓو 

مػػػػجل الالتػػػػاب السػػػػ اؿ  ل ابػػػػعاعبػػػػزء االنكػػػػاـ يف  موضػػػػكيوال دا ػػػػي غبصػػػػ وا، وقػػػػ  مت 
(ٜٔ٘ٓ.) 

 (؟. اَل َجَ ـَ  اضبط مواضع ) / ٖٕٕٚس اؿ رقذ 
البحػل  –يف السػور ) وػود  طبػس مػ ات(  اَل َجَ ـَ  وردت ) / ٖٕٕٚاعبواب رقذ     

 -(:ظاف   –  مث مواضع
ِد ژچ    چ  ڃ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃژ  -ٔ َ. 
 .انلدل ژ ھ      ھ    ھ  ھ  ے   ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻڻ    ڻ  ڻژ  -ٕ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚ٘ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  -ٖ ې  ېې  ۉۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ      ې  

 .انلدل ژائ   ائ  ەئ  ەئ    ىى   
 .انلدل ژ﮸    ﮷  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ۓ  ﮲ژ  -ٗ
چ    ڄڦ  ڦ  ڄ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤژ  -٘ ڃ          ڃ  چ   چ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 .اغفر ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  
 الضبط /

 سياؽ اآل ػة( أت  يف  ووو الوسط البحل ) اثف  ا  ص ر آ ة ل اؼبواضع أت   -ٔ
 (. وسط مع وسطووو الوسط ) 

(: إال أنه يف وود   ڃ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃالبحل )  اثل تطابق موضع وود مع  -ٕ
(  چمػجل ) اؽبمػزة: (  ﮷( ويف البحل )   چ) 

، لبكػا بكػ  قا ػ ة الرتتيػح اؽبجػائي (:   لػى  ﮷مػجل )  اػبػاءقبػل 
 مجل الاللمتن. المـو  اؽبمزة

(  وانظػػػػػػ    ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻڻ    ڻ  ڻمػػػػػػجل البحػػػػػػل ) الوؿع اؼبوضػػػػػػ -ٖ
( فػػػاربط بػػػن اظبػػػػي  ٜٔ  َػْكلَػػػُذ َمػػػػا ُتِسػػػ ُّوَف َوَمػػػا تُػْكِلبُػػػػوفَ  َواَّللُّ قبلةػػػا وردت ) 

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى   اعبمؿ ) 
ۉ  ( ووردت قبلةػػػا يف نفػػػس اآل ػػػة  لمػػػة )    ىى     ې  ې)  ال ػػػاٍليف اؼبوضػػػع  -ٗ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة لى  ( أ ًضا  ۉ( ن بط بن  لمو )   ېې  ۉ
(:   ڦ( ووردت قبلةػػػػػػا ة ػػػػػػة  لمػػػػػػة )   ڦ  ڦ   ڤ  ڤويف ظػػػػػػاف  وردت ) -٘

ِلَْ ُفػػَ  اِبَّللَِّ َوأُْشػػ َِؾ بِػػِه َمػػا لَػػْيَس يل بِػػِه ِ ْلػػٌذ َوأاََن أَْدُ ػػوُ ْذ ِإىَل اْلَكزِ ػػِز  تَػػْ ُ وَنِ  )
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة لى  ( أ ًضا  ڦبط بن  لمو ) ن   (اْلَكفَّارِ 

 مالحظة /
 (:٘ووػػػػػػػو يف ب ا ػػػػػػػة سػػػػػػػورة البمػػػػػػػل اآل ػػػػػػػة ) موضػػػػػػػع اثف( يف   چوردت ) 

، و ليػػػه سػػػيالوف لػػػ  با ژچ    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ



 ٕٙٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

چ  التػػػػػايل ) 
﮷ -ىـــــود

النحـــــل
چ    -  

النمـــــل
 الطػػػػػ فن: يف (    

چ)
 قا ػػػػػ  ا اخػػػػػتمؼ الوسػػػػػط بػػػػػن( و چ)  الوسػػػػػط( ويف ىـــــود
 .الط فن اؼبتشابن

 دلسة بيانية /
( وػػود( يف وػػءن اآل ػػة الال يبػػة قػػاؿ ٕٕ) اَلْخَسػػُ وفَ اَل َجػػَ ـَ أَنػَُّةػػْذ يف اآلِخػػ َِة ُوػػُذ  )

مػػػػع أنػػػػه ردبػػػػا تالػػػػوف ال اللػػػػة وا ػػػػ ة. مػػػػا داللػػػػة  اػباسػػػػ وفتكػػػػاىل الخسػػػػ وف ولػػػػيس 
 الخس وف؟

أ لى درجات اػبس اف، الءي ىبسػ  نفسػه مػاذا باػي  وءا تفضيل  ك  الخس وف
 له؟!

 اػبسارة فيةا تفضيل أ ضاً؟!
لبكػػاً. تفضػػيل حبسػػح اػبسػػارة، الػػءي ىبسػػ  درنبػػاً  الػػءي ىبسػػ  مليػػوف؟! أ ضػػاً     

فيةػػا درجػػػات، التفضػػيل لػػػيس فاػػػط ابل سػػجل، قػػػ  تالػػػوف ابلسػػوء وابلفضػػػل  لةػػػا 
 السيء.تفضيل. ال رجة يف وءا أو ذاؾ، يف اغبسجل و 

 لو قاؿ وذ اػباس وف؟
أ ةػػػا ال  ػػػ  خسػػػ اانً الخسػػػ وف أو اػباسػػػ وف؟ الخسػػػ وف ال  ػػػ  لهنػػػذ خسػػػ وا 

 أنفسةذ.
 (؟ ( الالة ٖٓٔأَْ َمااًل ) اِبْلَْخَس ِ جلَ )ُقْل َوْل نُػبَػبُِّئاُلْذ 

الَّػػِء جَل َضػػلَّ َسػػْكيُػُةْذ يف اغْبَيَػػاِة  لػػيس وبالػػك أخسػػ  مػػبةذ، وػػ الء أخسػػ  البػػاس )
ًكا )ا نْػَيا َوُوػػْذ وَبَْسػػُبوَف أَنػَُّةػػْذ وُبِْسػػُبوَف ُصػػبػْ   شػػيء لػػيس ( وػػءا أخسػػ ( الالةػػ ٗٓٔلػػ ُّ

 .فاط أخس  وإمبا الخس 
( ويف آ ػة أخػ ى  أف ) ( تو يػ  بػػ ( وودٕٕاَل َجَ ـَ أَنػَُّةْذ يف اآلِخ َِة ُوُذ اَلْخَسُ وَف ) )

(، فمػا  أف (( ب وف تو ي  بػػ )٘اْلَْخَسُ وَف )َوُوْذ يف اآْلِخ َِة ُوُذ  يف سورة البمل قاؿ )



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٚٚ 

 اللمسة البيانية؟ ومل وبا م   ة دف ووبا ظة م   ة؟ ما الف ؽ بيبةما؟
 (. ال جـ  ) ( ولالجل أ ضاً بػ أف التأ ي  ليس فاط بػ)

 ال جـ  دبكأ ماذا؟
أ يػاانً  يت دبكأ ال ب  وال ؿبالة والك ب تستكملةا دبكأ الاسذ دبكأ  اػاً ولػءلك 

هبيبووا ابلاسذ "ال جـ  آلتيّبك"  ك   ااً آلتيبك. تستكمل للتو ي   يت دبكػأ ال بػ  
وال ؿبالة وأ ضاً  يت دبكػأ الاسػذ  بػ  الكػ ب أ يػاانً. ففػي اآل ػة تو يػ اف ولػيس فاػط 

 تو ي اً وا  اً )ال جـ  وأّف(
 جـ  إسذ؟ 

( ٕٕ) ُةْذ يف اآلِخػ َِة ُوػُذ اَلْخَسػُ وفَ اَل َجَ ـَ أَنػَّ  إسذ )ال( ، وال وي انفية للجبس )
 .( ال جـ  وأفّ  وود( فيةا تو ي اف )

 (؟ أفّ  ) ملَ جاءت يف البمل ب وف تو ي  بػ
الخس وف أشػ  خسػارة آ ػة وػود الػو ذ ػ  فيةػا الخسػ وف وػي فػيمجل صػ وا  ػجل 

 سبيل   وص وا ظةوذ أما آ ة البحل فةي فيمجل ص  وو ومل  ص  ظةن. 
ِإفَّ الَّػِء جَل اَل  ُػْ ِمبُػوَف اِبآْلِخػ َِة زَ ػَّبَّػا ؽَبُػْذ أَْ َمػاؽَبُْذ فَػُةػْذ  ق أان اآل ة يف سػورة البمػل )لو 

(( ذ   ٘( أُْولَِئَك الَِّء جَل ؽَبُْذ ُسوُء اْلَكَءاِب َوُوْذ يف اآْلِخ َِة ُوُذ اْلَْخَسُ وَف )ٗ َػْكَمُةوَف )
تَػػَ ى َ لَػى اَّلّلِ  ة. يف وػود ذ ػ  )وءا اػبس اف للء جل ال   مبوف ابآلخ َوَمػجْل أَْولَػُذ فبَّػجِل افػْ

َبُة َ ِءاًب أُْولَػِئَك  ُػْكَ ُضوَف َ َلى َربِِّْذ َو َػُاوُؿ اَلْشَةاُد َوػُ الء الَِّء جَل َ َءبُوْا َ َلى َربِِّْذ َأاَل َلكْ 
وَف َ ػػجل َسػِبيلِ ( ٛٔ) اَّلّلِ َ لَػى الظَّػاِلِمنَ  ُكونَػَةػا ِ َوًجػػا َوُوػذ اِبآلِخػػ َِة  الَّػػِء جَل َ ُصػ ُّ اَّلّلِ َو َػبػْ

 (( تلك  الة مجل اغباالت وءن. ٜٔ) ُوْذ َ اِفُ وفَ 
( وود(. وبػاؾ فاػط ٕٓ) ُ َضاَ ُ  ؽَبُُذ اْلَكَءابُ  يف وود أ     م ة اشياء مث قاؿ )
ى الػ ب والصػ  ( البمػل( ووبػا ذ ػ  الالػءب  لػٗذ   )ِإفَّ الَِّء جَل اَل  ُػْ ِمُبوَف اِبآْلِخػ َِة )

تَػػػَ ى َ لَػػى اَّلّلِ َ ػػِءاًب أُْولَػػػِئَك  ُػْكَ ُضػػوَف  ػػجل سػػبيل   و بكوهنػػا  وجػػا ) َوَمػػجْل أَْولَػػُذ فبَّػػجِل افػْ



 ٕٛٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ِػػْذ َو َػُاػػوُؿ اَلْشػػَةاُد َوػػػُ الء الَّػػِء جَل   ِػػذْ َ لَػػى َربِّ  َأاَل َلْكبَػػُة اَّلّلِ َ لَػػى الظَّػػاِلِمنَ  َ ػػَءبُوْا َ لَػػى َربِّ
وَف َ جل َسِبيِل اَّللِّ جَل الَِّء ( ٛٔ) ُكونَػَةػا ِ َوًجػا َ ُص ُّ (( ٜٔ) َوُوػذ اِبآلِخػ َِة ُوػْذ َ ػاِفُ وفَ  َو َػبػْ

وءن أربع أضكاؼ وتلك وا  ة؟ ، يف البحل قاؿ استحبوا اغبيػاة الػ نيا  لػى اآلخػ ة، 
إف   ال  ة ي، لبع    لى قلوبذ وأبصاروذ. فبسورة وود ذ   مكاصػي أ  ػ  مػجل 

 ستكمل الخس وف مع الال ة مجل اؼبكاصي واػباس وف مع اؼبكاصي القل.البحل فا
أ جل  ببكي التو ي ؟ يف وود ال ب  وءا م ل الاانوف ال  ضي. أي وا    ب ن أي بصػ  

 ابللكة ال يبالجل أف  ساو ةذ.
 (؟. َوْل َ ْسَتِوَ ِف َمَ مً  اضبط مواضع ) / ٕٕٗٚس اؿ رقذ 

 –يف السػػػور ) وػػػود  مػػ نف(  َوػػْل َ ْسػػػَتِوَ ِف َمػػػَ مً  وردت ) / ٕٕٗٚاعبػػواب رقػػػذ     
 -(:الزم  

گ  گ  کژ  -ٔ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک   گ   ڳ  

ِد ژڱ     ڱ َ. 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ  -ٕ ۇئ   ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ېئ  ېئېئائ  ەئ      ۈئ  

جئ    ىئ  ىئىئ  .الزمر ژی  ی  ی  ی  
 الضبط /

مػجل  لمػة  فػاءال(:  ىئ  ىئ( وبكػ وا يف الزمػ  )  ڱ  ڱ   )  بك وا يف سورة وػود
 اؽبمزة، لبكا بك  قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى  ىئ  ىئ مجل  لمة ) المـ( قبل ڱ   )

 (.ٖٕمجل الاللمتن، وانتبه اىل موضع الزم  جاء يف أخ  صفحة مجل اعبزء )
 – َ ِظػػػيذٍ  َأَخػػػاُؼ َ لَػػػْياُلْذ َ ػػػَءاَب  َػػػػْوـٍ  اضػػػبط مواضػػػع ) / ٕٕ٘ٚسػػػ اؿ رقػػػذ 

يطٍ  – أَلِيذٍ  - َ ِبةٍ  ْ َل  َػْوـِ اْلَْ َزابِ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ  ( ) ؿبُِّ  (؟.  َػْوـَ التػََّبادِ  - مِّ
 -اؼبواضع  ما  لي وبرتتيح السور يف الا آف الال َل: / ٕٕ٘ٚاعبواب رقذ     
  ڄ     ڄٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ژ  -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٚ 

 .األعراف ژڃ     ڃ  ڄ  ڃ  ڃ
﮴   ﮵  ﮶ ﮷    ﮸         ﮹   ھ  ے  ے  ۓ        ھھ  ژ  -ٕ ﮳     ﮺ۓ  ﮲ 

ِد ژ              ﯀  ﯁      ﮿  ﮽  ﮾  ﮻﮼ َ. 
ے  ۓ  ۓ     ھ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھژ  -ٖ ِد ژ﮳     ﮲  ے   َ. 
ڃ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ٹژ  -ٗ

ڍ    ڇچ  ڇ  ڇ      چڃ  چ  چ ڇ  ڍ  

ِد ژڎ    ڌڌ      َ. 
 .الشعراء ژجت     يب   حب  خب  مب  ىب  جبژ  -٘
 .اغفر ژ    ﯁        ﮿  ﯀       ﮾﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ژ  -ٙ
 .اغفر ژی    ىئ  ىئ  ېئ  ىئ      ېئېئ  ژ  -ٚ
ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٱژ  -ٛ ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  

 .األخقاف ژڤ     ڤ      ٹ  ٹ   ٹ  ٹ     ٿٿ  ٿ  ٿ  
 الضبط /

وػػػػود أتػػػػ   أوؿ( إال يف       ېئ لمػػػػة )   الصػػػػل أف  ػػػػ د قبلةػػػػا يف  ػػػػل اؼبواضػػػػع -ٔ
( فجػػاء جػػواب الشػػ ط بكػػ وا   ﮽  ﮾(: ورد قبلةػػا )   ﮿ بػػز دة الفػػاء )

  -     ھيف اآل ػػػػة )  الفػػػػاء( وأ ًضػػػػا ال ػػػػظ دوراف  ػػػػ ؼ ﮿) ابلفػػػػاء
، ويف قا ػػ ة اؼبوافاػػة واجملػػاورة(  لػػى   ﮿) فػػاء( فب بطةػػا مػػع  ﮻  ﮺
(   ڤ  ڤ   ڤڤ  ٹآل ػػػة ) (: بػػ أت ا  ڇ ) الػػواووػػود بػػز دة  اثلػػ 
قا ػػػػػ ة اؼبوافاػػػػػة ( أ ًضػػػػػا  لػػػػػى   ڇ)  واو( مػػػػػع   ٹمػػػػػجل ) الػػػػػواونػػػػػ بط 
 .واجملاورة

يف ال ػػػػػػػػػ اؼ   ػػػػػػػػػمث مػػػػػػػػػ ات( وردت   ڃ  ڄ  ڃ  ڃ  ڄ     ڄ)  -ٕ
: يف سػورة ال ػ اؼ يف قصػة نػوح  ليػه السػمـ، ويف والشك اء وال ااؼ



 ٕٓٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 الشك اء وال ااؼ يف قصة وود  ليه السمـ.
  ﯀    ﮿)  -ٖ وػػػػػود، ووردت  أوؿيف  مػػػػ ة وا ػػػػػ ةوردت  (            ﯁  

يف قصػػػػػة نػػػػػوح  ليػػػػػه وػػػػود  اثفِ ( يف    ﮲  ے  ے  ۓ  ۓ     ھ) 
( يف اؼبوضػػػػع   ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ       ڇالسػػػػمـ، ووردت ) 

اعبػػػزء وقػػ  مت ضػػبطةذ يف يف سػػياؽ قصػػػة شػػكيح  ليػػه السػػػمـ،  ال الػػ 
 (.ٜٛ٘ٔمجل الالتاب الس اؿ ) ال ابع

      ﮿  ﯀       ﮾ظػػػػػػػاف  وردت )  يف سػػػػػػػورة -ٗ ېئ        ېئ( و )   ﯁  

( قبػػل   مػػجل  لمػػة )  اؽبمػػزة( يف نفػػس الصػػفحة:    ىئ  ىئ  ىئ
، وانتبػػػه إىل أف  قا ػػػ ة الرتتيػػػح اؽبجػػػائي(  لػػػى    ىئمػػػجل  لمػػػة )  التػػػاء

 فاط. اؼبوضع الوؿ( وردت فاط يف ﯁   لمة ) 
 -اخلالصة:

 الصيغة السورة
 ڃ  ڄ  ڃ  ڃ  ڄ     ڄ األحقاف األعراف + الشعراء +

  ﮿/             ﯀  ﯁      ﮿ ىود أول

 ابلفاء و ي ة
 ﮲  ے  ے  ۓ  ۓ     ھ ىود اثن

ڍ  ڍ  ڌ       ڇ ىود اثلث /   ڌڇ  
 ابلواو و ي ة  ڇ

﯀        ﮾ غافر أول  ﯁        ﮿ 
 ىئ  ىئ  ېئ  ىئ      ېئ غافر اثن



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٛٔ 

َبا ِمجل َفْضلٍ ْذ َلالُ  )  ذ م ة وردت / ٕٕٙٚس اؿ رقذ   (؟. َ َليػْ
َبا ِمجل َفْضلٍ َلاُلْذ  وردت ) / ٕٕٙٚاعبواب رقذ       ال  اؼيف السور )  م نف(  َ َليػْ
 -(:وود  –
ڇ  ڇ    ژ  -ٔ ڇچ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                   ڍ  ڌ  ڌ  ڍڇ  

ژ    .األعراف ژژ  
﯀  ژ  -ٕ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿   ﮷        ﮸   ﮴  ﮵  ﮶  

                   ﯁        

ِد ژ            َ. 
 الضبط /

يف  ، وقبلةاؼال  ا فاءمبةا مع  الفاء( ن بط  ڇ  ڇقبلةا يف سورة ال  اؼ ) 
قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػػجل  لػػى د  و وػػ واومبةػػا مػػػع  الػػواو( نػػ بط     )  سػػورة وػػود

 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
 (؟. قَػْوـِ الَوَ   ط مواضع )اضب / ٕٕٚٚس اؿ رقذ 

 -: منبا يف سورة وود  م نف(  قَػْوـِ الَوَ   وردت ) / ٕٕٚٚاعبواب رقذ     
ٻ  ٻپ  ٱ  ٻژ  -ٔ ڀ  ڀ  ٻ   پ       ٿ    ٿڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀپ    پ  

ِد ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ   َ. 
ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  ٱ  ٻژ  -ٕ

ِد ژٿ  ٹ       ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿٺ َ. 
 الضبط /

ٻ  ) ال ػػػػػػػاٍل ( وبكػػػػػػػ وا يف    ٻ  ٻ  ٻ) الوؿ اؼبوضػػػػػػػع بكػػػػػػػ وا يف 

الرتتيػػػح  قا ػػػ ة(  لػػػى ٻ  مػػػجل )  اليػػػاء( قبػػػل ٻ  مػػػجل )  اؽبمػػػزة(:   ٻ
( ووػػػػػو أوؿ  ػػػػػ ؼ يف ت تيػػػػػح ٻ  )  ابؽبمػػػػػزة، وال ػػػػػظ أوؿ موضػػػػػع اؽبجػػػػػائي



 ٕٕٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ووػػػػو أخػػػ   ػػػ ؼ يف ت تيػػػػح ( ٻ   )  اليػػػاءاغبػػػ وؼ واؽبجائيػػػة، وال ػػػػظ موضػػػع 
 اغب وؼ اؽبجائية.
 َوَمػػا َأانَ  ) ( الَّػػِء جَل آَمبُػػواْ َوَمػػ  َأاَنْ ِبطَػػارِِد  اضػػبط مواضػػع ) / ٕٕٛٚسػػ اؿ رقػػذ 

 ؟.( اْلُمْ ِمِبنَ  ِبطَارِدِ 
 -السج ة(: –يف السور ) وود  م نف(  وردت ) / ٕٕٛٚاعبواب رقذ     
ٻ  ٻژ  -ٔ ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   پ       ٿ    ٺٿ  ٺڀ   ٺ  ٺ     ڀپ    پ  

ِد ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ   َ. 
 .الشعراء ژٿ    ٿٺ  ٿ   ٿ          ژ  -ٕ

 الضبط /
َوَمػا نَػػ َاَؾ اتػَّبَػَكػَك ِإالَّ قبلةا يف سورة وود قب  قػوؿ قػـو نػوح: )  مل ل  تالتأبك  
لفظػػػة ولالػػػجل فكػػػاد نػػػوح  ليػػػه السػػػمـ واسػػػته ـ نفػػػس ال ( ٕٚ...ُوػػػْذ أَرَاِذلُبَػػػا الَّػػػِء جلَ 

( بكػػػػػ  أف وصػػػػػفةذ قومػػػػػه أهنػػػػػذ أراذؿ، و ليػػػػػه نػػػػػ بط  ٺ  ٺوصػػػػػفةذ ابايبػػػػػاف ) 
ٺ  ٿ   ، بيبمػا يف الشػك اء أتػ  ـبتصػ ة ) قا  ة اؼبوافاػة واجملػاورةالاللمتن مكا )(  لى 

 (.  ٿٿ          
 فائدة /

الالػػمـ يف وػػود  ػػاف أسػػبق يف الػػزمجل ؼبػػا وػػو يف الشػػك اء. لػػو قػػػ أان  :نفػػس الاصػػة
اصتن يف وود والشك اء سب ى أف الالمـ يف الشك اء  لى ما بك  ذلك  اف الالػمـ ال

( وػػػود( يف ٕٚ) َوَمػػػا نَػػػػ َاَؾ اتػَّبَػَكػػػَك ِإالَّ الَّػػػِء جَل ُوػػػْذ أَرَاِذلُبَػػػا اَبِدَي الػػػ َّْأيِ يف وػػػود أسػػػبق )
(( ، ٙٔٔاْلَمْ ُجػػوِمَن )الشػػك اء وػػ دون ابلػػ جذ )قَػػاُلوا لَػػِئجل ملَّْ تَبتَػػِه َ  نُػػوُح لََتاُلػػوَنجلَّ ِمػػجَل 

قَػػاُلوْا َ  نُػػوُح قَػػْ  َجاَدْلتَػبَػػا فَػػَأْ  َػْ َت ِجػػَ الََبا  وػػءن م  لػػة متػػأخ ة، تلػػك  انػػ   ممػػاً )
( مل  ةػػ دون بػػ جذ أمػػا يف الشػػك اء  ( وػػودٕٖ) َفْأتَبِػػا دبَػػا َتكِػػُ اَن ِإف ُ بػػَ  ِمػػجَل الصَّػػاِدِقنَ 

 ء م مبن صربوا  ل وءن اؼب ة الطو لة.و دون ابل جذ بك  ب ا ة ال  وة، إذف و ال



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٛ 

( غبظػػة إيبػػاهنذ ودخػػوؽبذ و يبمػػا اسػػتم وا مكػػه  َوَمػػ  أانَْ ِبطَػػارِِد الَّػػِء جَل آَمبُػػواْ   ػػأف )و 
 صاروا م مبن؟

ػِ  َوَمػجل مَّكِػي ِمػجَل اْلُمػْ ِمِبَن ) بَػُةْذ فَػْتًحا َوقبَِّ َتْا بَػْيِ  َوبَػيػْ ( الشػك اء( وػ الء ٛٔٔ)َفافػْ
ة لو لة وصػربوا  بػا ذ وصػربوذ وصػ قةذ داللػة  لػى أهنػذ صػادقن واثبتػن يف  بتوا م 

إيباهنذ فاستحاوا الوص  اباسذ، تلك يف م  لة ووءن يف م  لة. وو آمػجل مث اسػتم  
 فباي ؿبافظاً  ليه.

َ َأَراُ ْذ قَػْوًما ذَبَْةُلوفَ  ) أ جل وردت / ٜٕٕٚس اؿ رقذ   (؟. َوَلاِل ِّ
َ أَرَاُ ْذ قَػْوًما ذَبَْةُلوفَ  وردت ) / ٜٕٕٚاعبواب رقذ      وود يف السور ) م نف(  َوَلاِل ِّ
 -(:ال ااؼ –
ٻ  ٻژ  -ٔ ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   پ       ٿ    ٿڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀپ    پ  

ِد ژڤ    ٹ  ٹ     ٹ  ٹٿ  ٿ   َ. 
 .األخقاف ژڎ     ڍ  ڍ   ڌ  ڌڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ژ  -ٕ

 / فائدة
يف سياؽ قصة نػوح  ليػه السػمـ، بيبمػا يف ال اػاؼ يف سػياؽ  ورة ووديف س

 قصة وود  ليه السمـ.
يف سػورة  (  َبُصػُ ٍل ِمػجَل اَّللِّ  َفَمػجل - َمػجل اضػبط مواضػع ) / ٖٕٓٚس اؿ رقذ 

 ؟.وود
 -اؼبواضع وي: / ٖٕٓٚاعبواب رقذ     
ِد ژڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦڄ  ڤ    ڦ  ڦ  ڤڤ  ژ  -ٔ َ. 
  ڀپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  -ٕ

ِد ژٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٺ  ٺ َ. 



 ٕٗٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 الضبط /
 . لى قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  نضبطهو  ال اٍل( يف اؼبوضع   ڀابلفاء )  -ٔ
(:  ٺ  ٿ  )  ال ػػػاٍل( وبكػػػ وا يف اؼبوضػػػع   ڦ  ڦ)  الوؿبكػػػ وا يف اؼبوضػػػع  -ٕ

، قا  ة الرتتيح اؽبجػائي(  لى ٿ مجل ) الكن( قبل   ڦ   مجل ) الطاء
 .اؼبوضكن( يف   ڦلبكا بك   لمة ) 

( فيه ل د  َوَم  أانَْ ِبطَارِِد الَِّء جَل آَمُبواْ سباةا )  الوؿقب  اؼبوضع  وابلتأمل ل  ت -ٖ
 مباسبة للسياؽ. (  ڦ  ڦفأت  ) 

 مالحظة /
ل ى  ( وم ة الف  انم ل  يف سورة وود: م ة يف ختاـ ) م تن(  أََفَم َتءَ َُّ وفَ وردت ) 

فاػػػط يف سػػورة وػػػود مػػػ ة وا ػػ ة (  أَفَػػَم تَػْكِالُػػوفَ ووردت )  (  ڦ  ڦ  ڤ    ڦ  ڦ  ڤ )
َ  قَػػػْوـِ ال َأْسػػأَُلاُلْذ َ َلْيػػِه َأْجػػ ًا ِإْف َأْجػػ َِي ِإالَّ َ لَػػى لػػ ى قصػػة وػػود  ليػػه السػػمـ لػػ ى )

 (. ٔ٘ أََفَم تَػْكِاُلوفَ  الَِّءي َفَطَ ٍل 
 (؟. ِإٍّلِ ِإًذا اضبط مواضع ) / ٖٕٔٚس اؿ رقذ 

 -(: س  –يف السور ) وود  م نف(  ِإٍّلِ ِإًذا وردت ) / ٖٕٔٚاعبواب رقذ     
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ژ  -ٔ

ِد ژگ  ڳ  ڳ            گ   گ  گڑ  ک  ک  ک  ک  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ َ. 
﮸ ژ  -ٕ ﮶  ﮷   ﮾   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   ﮽         ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  

         ﮿  ﯀ ﯁                   

  ٢٩ - ٢٢يس/  ژ             ڭ  
 / فوائد

وال أقػػػػوؿ لالػػػػذ: إٍل أملػػػػك التصػػػػ ؼ يف خػػػػزائجل  , وال أ لػػػػذ : مكباوػػػػا يف وػػػػود -ٔ
الكيػػػح, ولسػػػ  دبَلَػػػك مػػػجل اؼبمئالػػػة, وال أقػػػوؿ ؽبػػػ الء الػػػء جل ربتاػػػ وف مػػػجل 

ؼب مبن: لجل   تيالذ    ػوااًب  لػى أ مػالالذ, فػا و ػ ن أ لػذ دبػا يف ضكفاء ا
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 ص وروذ وقلوبذ, ولئجل فكلُ  ذلك إٍل إًذا ؼبجل الظاؼبن لنفسةذ ولكةوذ.
أأ بػػػ  مػػػجل دوف   آؽبػػػة أخػػػ ى ال سبلػػػك مػػػجل المػػػ  شػػػيًئا, إف  :ومكباوػػػا يف  ػػػس -ٕ

مبكػػه, وال تسػػتطيع   ػػ دٍل الػػ ضبجل بسػػوء فةػػءن اآلؽبػػة ال سبلػػك دفػػع ذلػػك وال
إناػاذي فبػػا أان فيػه؟ إٍل إف فكلػػ  ذلػػك لفػي خطػػأ واضػا وػػاو . إٍل آمبػػ  
بػػ بالذ فاسػػتمكوا إىل مػػا قُػْلتػػه لالػػذ, وأليكػػوٍل ابايبػػاف. فلمػػا قػػاؿ ذلػػك و ػػح 

 إليه قومه وقتلون, فأدخله   اعببة.
ػػا  مػػا الفػػ ؽ بػػن اآل تػػن ) / ٕٖٕٚسػػ اؿ رقػػذ  َأْجَ ْمبَػػا َواَل قُػػل الَّ ُتْسػػأَُلوَف َ مَّ

ػػػػا تَػْكَملُػػػػوفَ  ـْ  َػُاولُػػػػوَف افْػتَػػػػػَ اُن قُػػػْل ِإِف افْػتَػَ  ْػتُػػػػُه فَػَكلَػػػػيَّ  ( و ) ( سػػػبإٔ٘) ُنْسػػػَأُؿ َ مَّ َأ
َّػا ذُبَْ ُمػػوَف  (؟ ومػػا داللػة نسػػح ااجػ اـ للمػػ مبن  وػود (ٖ٘)ِإْجَ اِمػي َوَأاَنْ بَػػِ يٌء فبِّ

 والكمل لكة اؼب مبن؟
ػػػا  آ ػػػة سػػػبأ ) / ٕٖٕٚاعبػػػواب رقػػػذ      ػػػػا  َأْجَ ْمبَػػػاقُػػػػل الَّ ُتْسػػػأَُلوَف َ مَّ َواَل ُنْسػػػَأُؿ َ مَّ

( وػي يف سػػياؽ الػ  وة والتبليػغ وااّجػػة ووػءا مػجل ابب اانصػػاؼ يف  (ٕ٘) تَػْكَملُػوفَ 
الالمـ  ت  ستميلةذ  اوؿ كبجل ال ُنسأؿ  ما أج مبا إذا  بػا ؾبػ من  مػا ال ُتسػألوف 

ءلك. أراد أف  سػػتميل قلػػوبذ فاػػاؿ ) مػػا تكلمػػوف( وػػػءا أنػػتذ  ػػجل إج امبػػا إذا  بػػا  ػػ
 سمون مجل ابب اانصاؼ يف ال  وة، ظا ة اانصاؼ ال      أف   ةن خاصػة يف ابب 
التبليػػغ    ػػ  أف  فػػتا قلبػػه ابلابػػوؿ وإذا قػػاؿ ذب مػػوف مكبػػان أظلػػق ابب التبليػػغ. وقػػاؿ 

ُ ػْذ َلَكلَػى ُوػً ى َأْو يف  (( وػءا يف ابب الػ  وة ويف َٕٗضػَمٍؿ مُّبِػٍن ) قبلةا )َوِإانَّ َأْو ِإ َّ
ابب التبليػػػػغ هبكلػػػػه يف ابب اانصػػػػاؼ يف الالػػػػمـ  ػػػػت ال  كلػػػػق البػػػػاب ووػػػػءا ظا ػػػػة 
اانصػػاؼ. لف السػػياؽ يف سػػورة سػػبأ وػػو يف سػػياؽ الػػ  وة )قُػػِل اْدُ ػػوا الَّػػِء جَل َزَ ْمػػُتذ 

ػػجل ُدوِف اَّللَِّ ) ػػػجَل الٕٕمِّ ُ )(( )قُػػػْل َمػػػجل  َػػػػْ زُُقاُلذ مِّ ػػػَماَواِت َواْلَْرِض قُػػػِل اَّللَّ (( )قُػػػْل ٕٗسَّ
بَػَبا اِبغبَْقِّ َوُوَو اْلَفتَّاُح اْلَكِليُذ ) بَػَبا رَبػَُّبا مثَّ  َػْفَتُا بَػيػْ ((      أف  ستميل قلػوبذ ٕٙهَبَْمُع بَػيػْ

 وأال  كلق الباب فااؿ ؽبذ  ءلك. 
تَػػػ َاُن قُػػ )يف  ػػن يف آ ػػة سػػورة وػػود  ـْ  َػُاولُػػوَف افػْ تَػ َ ْػتُػػُه فَػَكلَػػيَّ َأ َوأانَْ  ِإْج َاِمػػيْل ِإِف افػْ
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َّا  قػل إف افرت تػه  )وءن يف قصة سػي ان نػوح  ليػه السػمـ  ( ( وودٖ٘) ذُبَْ ُموفَ بَ ِيٌء فبِّ
تَػ َ ْػتُػُه فَػَكلَػيَّ  )لف الػءي  فػرتي  لػى   تكػاىل ؾبػـ   ( فكلي إج امػي  ِإْج َاِمػيقُػْل ِإِف افػْ
 َّ إذا أنتذ نسبتذ إيّل االفرتاء ولس   ءلك أنتذ ؾب موف حباػي إذا  ( ذُبَْ ُموفَ ا َوأانَْ بَ ِيٌء فبِّ

نسػػبتذ اافػػرتاء إيّل أٍل أفػػرتي  لػػى   وأان لسػػ   ػػءلك فػػأنتذ ؾب مػػوف حباػػي إذف وإف 
وإف مل أ ػػجل  ػػػءلك فػػأنتذ نسػػبتذ االفػػػرتاء إيّل وأان  ( فكلػػػي إج امػػي )افرت تػػه فػػأان ؾبػػـ  

 ذ إذف ؾب موف حباي.ب يء مجل ذلك فأنت
اؼباصود بتج موف نسبة االفرتاء إىل ن    وءا وو إج اـ الاـو يف  اه، وءا أم . 

صبػع   ػة وفيػه اسػػتم ار (  ذب مػوف )وا ػ  وقػاؿ  ( فكلػي إج امػي )والمػ  اآلخػ  قػاؿ 
فكلػػػي  ) افػػػرتى ال سػػػالة، افػػػرتى الالػػػمـ  ( افرت تػػػه )لهنػػػذ وػػػذ نسػػػبوا إليػػػه أمػػػ اً وا ػػػ اً 

لالجل وذ مستم وف إجػ امةذ   ػة مسػتم  وػءا قيػل يف ابب ظلػق الػ  وة ؼبػا  ( ج اميإ
َوأُوِ ػػَي ِإىَل نُػػوٍح أَنَّػػُه لَػػجل  ػُػػْ ِمجَل ِمػػجل قَػْوِمػػَك ِإالَّ َمػػجل قَػػْ  آَمػػجَل فَػػَم  )قػػاؿ لػػه ربػػه تكػػاىل 

تَػِئْس دبَػا َ ػػانُوْا  َػْفَكلُػوَف ) ؽ الػػءي وبػا مفاصػلة ولػػيس  تلػك اآل ػػة السػيا(  ( وػػودٖٙتَػبػْ
َوأُوِ َي ِإىَل نُوٍح أَنَُّه َلجل  )فيةا ؿباّجة ْمل أهنذ  كودوا فيستميل قلوبذ، وءا انكلق وبا 

انتةػػ  اؼبسػػألة وصػارت مفاصػػلة لنػػه ظلػػق ابب (   ػُػْ ِمجَل ِمػػجل قَػْوِمػػَك ِإالَّ َمػػجل قَػْ  آَمػػجلَ 
ف فتباػػػوا أي ااجػػػ اـ اؼبسػػػتم  مػػػجل السػػػابق وإىل اآل ( فبػػػا ذب مػػػوف )الػػػ  وة والتبليػػػغ. 

ومل  اػػل مػػجل إجػػ امالذ لنػػه لػػيس  ( ذب مػػوف )ؾبػػ من إىل أف  ةلالالػػذ ربالػػذ لػػءا قػػاؿ 
إج اماً وا  اً. ما  فكلونه مجل اؼبكاصي وو إج اـ مستم  لالجل  مـ نػوح  ليػه السػمـ  

 (. إف افرت ته ) اف مبصباً  لى االفرتاء 
 وي  ط  صبلة  لى صبلة. ( وأان ب يء )الواو يف قوله تكاىل 

( وػػءا مػجل ابب اانصػػاؼ  مػا أنػػ    مػا أج مبػا مػع ال سػوؿ  ليػػه السػمـ قػػاؿ )
تتاللذ مع شهص ال ت    أف ت ةن فتاوؿ: ق   ِلذ   الصادؽ م  ومبػك وإف أ ػ ان 
لالػػاذب، وػػءا ظا ػػة اانصػػاؼ ال تاػػوؿ لػػه أنػػ   اذب.ال سػػوؿ  ليػػه السػػمـ    ػػ  أف 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٛٚ 

 سػػػػػػػػػمى ظا ػػػػػػػػػة اانصػػػػػػػػػاؼ يف فػػػػػػػػػتا الالػػػػػػػػػوب و سػػػػػػػػػتميلةا ال أف  كلاةػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػءا  
 (.د.فاضل السام ائي)الالمـ.

 (؟. ِإىَل نُوحٍ  )  ذ م ة وردت / ٖٖٕٚس اؿ رقذ 
 -وود (: -يف السور ) البساء  م نف(  ِإىَل نُوحٍ وردت )  / ٖٖٕٚاعبواب رقذ     
ٺ     ڀپ  ڀ  ڀ  پ   پ  پٻ     ٻ   ٻ    ٻ         ٱژ  -ٔ ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 .امنصاء ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٹ
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ              ۈئ ېئ  ۈئژ  -ٕ

ِد ژيئ  جب   َ. 
 الضبط /

قا  ة ربط  لى ( يف سورة البساء ون بط البوف مبةا مع نوف البساء   پقبلةا ) 
، وبضػػبط وػػءا اؼبوضػػع ُ ضػػبط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ السػػورة

د و وػػواو مبةػػا مػػع الػػواوات ( وا ًضػػا نػػ بط   ۈئي يف وػػود الػػءي جػػاء قبلةػػا ) الػػء
  لى نفس الاا  ة.

 فائدة /
تَػػِئْس دبَػػا َ ػػانُوْا  ) َوأُوِ ػػَي ِإىَل نُػػوٍح أَنَّػػُه لَػػجل  ػُػػْ ِمجَل ِمػػجل قَػْوِمػػَك ِإالَّ َمػػجل قَػػْ  آَمػػجَل فَػػَم تَػبػْ

ة اؼببػػ  للمجةػػػوؿ الػػػءي مل ( ؼبػػاذا جػػػاءت بصػػػيك وأو ػػػي إىل نػػػوح ( ) (ٖٙ َػْفَكلُػػوَف )
بَػػػا إِلَْيػػػِه أَِف اْصػػػَبِع اْلُفْلػػػَك )  سػػمى فا لػػػه مػػػع أنػػػه يف موقػػػ  آخػػػ   اػػػوؿ ) ( َٕٚفَأْوَ يػْ

 -(: د. فاضل السام ائي)  (؟ اؼب مبوف
لو نظ ان يف قصة نوح يف سورة اؼب مبوف توضا اؼبسػألة، يف سػورة اؼب مبػوف وػو د ػا 

بُوِف )ربه لالي  بص نه )َقاَؿ َربِّ انصُ  ( إذف وػو د ػا ربػه فاسػتجاب لػه  (ْٕٙ ٍل دبَا َ ءَّ
َبا إِلَْيِه أَِف اْصَبِع اْلُفْلكَ  وقاؿ )  ( لنه د ان. َفَأْوَ يػْ
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بَػا ِإَلْيػهِ  تكايح  كػ  مباشػ ة ) الفاء وبا تكايح؟  ( مػجل د ػان أجابػه أو ػى إليػه، ) َفَأْوَ يػْ
َبا ِإَلْيهِ  ) -( َربِّ انُصْ ٍل  ، مػا قػاؿ أُو ػي إليػه، مػجل الػءي أجابػه؟ وػو د ػا ربػه فاػاؿ ( َفَأْوَ يػْ

. ووبا قاؿ ) ( وو اآلف مب  للمجةوؿ لالجل انسح ؼبا قاؿ  َوأُوِ َي ِإىَل نُوحٍ  فأو يبا ابؼبكلـو
رب انصػ ٍل  كػ  وػو    ػ  البصػػ  مػجل    صػ اً فاػاؿ فأو يبػا، مػػجل د ػان أجابػه، لالػجل وبػػا 

بُوِف( )ليس وباؾ د وة . فإذف السياؽ  وضا   أنه  ب ما د ا ربه )قَػاَؿ َربِّ انُصػْ ٍل دبَػا َ ػءَّ
َبا ِإَلْيهِ   ( أجابه وو، اؼبااـ ـبتل . َفَأْوَ يػْ

اؼبوقػػ   الػػة إناػػاذ مػػجل   سػػبحانه وتكػػاىل لسػػي ان نػػوح فلمػػاذا مػػ ة  اػػوؿ أو يبػػا ومػػ ة 
 أو ي؟

للمجةػػوؿ وإمبػػا  اؼبم ػػظ أنػػه  يػػ  جػػاء فكػػل أمػػ  متصػػل اباوبػػاء فكػػل أو يبػػا ال  ببيػػه
بَػا   ء   الفا ل يف الا آف  له إذا جاء فكل أم  بك  فكل ااوباء  ء   الفا ػل مػ مً ) َوَأْوَ يػْ

َِْْفاُلػػوَف ) ( ألػػِق فكػػل أمػػػ   ( ال ػػ اؼِٚٔٔإىَل ُموَسػػى َأْف أَلْػػِق َ َصػػاَؾ فَػػِإَذا ِوػػَي تَػْلَاػػػُ  َمػػا 
بَػػػا ِإىَل أُّـِ ُموَسػػػػى أَ  فاػػػاؿ أو يبػػػػا، ) ( ٚيف الْػػػػَيذِّ ) َفَأْلِايػػػػهِ فَػػػِإَذا ِخْفػػػػِ  َ َلْيػػػِه  َأْرِضػػػػِكيهِ ْف َوَأْوَ يػْ

بَػا ِإَلْيػَك َأِف  ( فكػل أمػ ، ) الاصػص ِملَّػَة ِإبْػػ َاِويَذ َ ِبيًفػا َوَمػا َ ػاَف ِمػجَل اْلُمْشػػ ِِ َن  اتَّبِػعْ مُثَّ َأْوَ يػْ
بَػػا ِإىَل ُموَسػػى َأْف  ( ) ( البحػػلٖٕٔ) بَػػاِدي َفاْضػػِ ْب ؽَبُػػْذ َل ِ ًاػػا يف اْلَبْحػػِ  ِبكِ  َأْسػػ ِ َوَلَاػػْ  َأْوَ يػْ

ِإىَل اغبََْوارِ َِّن َأْف آِمُبواْ يب َوِبَ ُسػويل قَػاُلَواْ آَمبَّػا َواْشػَةْ  ِدَنػَّبَػا  َأْوَ ْي ُ َوِإْذ  (. ) ( لهٚٚ َػَبًسا )
ِءي ِمجَل اعبَِْباِؿ ( مل  ببه للمجةوؿ، )َوأَْوَ ى َربَُّك ِإىَل البَّحْ  ( اؼبائ ةُٔٔٔمْسِلُموَف ) ِل َأِف ازبَِّ

( البحل(. مطلااً يف الا آف الال َل  ي  جاء فكل أم  ٛٙبُػُيوًن َوِمجَل الشََّجِ  َوفبَّا  َػْك ُِشوَف )
بَػا ِإَلْيػِه  بك  ااوباء ال  ببيػه للمجةػوؿ، وػءن ظبػة يف  ػل الاػ آف. ووبػا نفػس الشػيء ) َفَأْوَ يػْ

قُػػػْل  (، يف الاػػػ آف  لػػػه  ػػػت ال ناػػػوؿ مصػػػادفة. ) ( اؼب مبػػػوفُٕٚيِببَػػػا )َأِف اْصػػػَبِع اْلُفْلػػػَك دَِ ْ 
ػػػجَل اعْبِػػػجلِّ ) ( ال  بػػػاقم وػػػءا أف رببػػػا سػػػبحانه وتكػػػاىل  ( اعبػػػجلّ ٔأُوِ ػػػَي ِإيَلَّ أَنَّػػػُه اْسػػػَتَمَع نَػَفػػػٌ  مِّ

 أو ي إليه.
 ؼ وو أ ضاً ال شك أنه ؼبا  ء   فكل أم  رببا سبحانه وتكاىل رببا  ء   نفسه  ػت نكػ

 مجل وو اآلِم  .



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٜٛ 

تَػػػػػػِئْس دبَػػػػػا َ ػػػػػػانُواْ اضػػػػػػبط مواضػػػػػع ) / ٖٕٗٚسػػػػػ اؿ رقػػػػػػذ   -  َػْفَكلُػػػػػػوفَ  فَػػػػػػَم تَػبػْ
 (؟. َػْكَمُلوفَ 

 -اؼبواضع وي: / ٖٕٗٚاعبواب رقذ     
ىئۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    ژ  -ٔ             جئ  حئ  مئ  

ِد ژجب    يئ َ. 
حتمب  ىب      حب   خب  جبمئ  ىئ   يئ  حئی  ی  جئ  ژ  -ٕ   يب  جت  

ِشف ژىت     مت  خت  .ي
 الضبط /

(، وسورة   يئفيةا )  ىفأت فاء: سورة وود ليس فيةا دبكأ: الكمقة  السية -ٔ
 (.  متفيةا )  ىفأت فاء وس  يف اظبةا 

 ابلفػػاءمطلاػػا فأتػػ  يف اػبتػػاـ  الفػػاءوال ػػظ اآل تػػن: آ ػػة وػػود مل  ػػ د فيةػػا  ػػ ؼ  -ٕ
(   حئمػػػػػػجل  لمػػػػػػة )  ءالفػػػػػا(، بيبمػػػػػا آ ػػػػػػة  وسػػػػػ  ورد فيةػػػػػػا  يئ)

 (.  متفُهتم  باللمة ) 
 / فائدة 

ُوػػَو إْ ػػَ اُث أْمػػٍ   ػػاـ وشػػامل سػػوآء  ػػاف مػػجل إنسػػاف او  : فكلػػوف و فَػَكػػَل،  فكػػل
 يواف او  ت صباد، باص  أو بكػة قصػ  لػءلك ذ ػ  الفكػل يف سػورة وػود  يػ  أف  

مػػأل مػػجل  ػل قومػػه  ػػانوا   ذونػه باصػػ  او بكػػة قصػػ " و صػبع الفلػػك و لمػػا مػ   ليػػه 
قومػه سػػه وا مبػػه .." لػػءلك  ػػاف لفػػظ" فكػل"ادؽ وألػػل فػػاختة ليالػػوف ميػػزاان صػػ فيا 

 .لالل  لمة يف لكتبا
ُ ػػلُّ أْمػػٍ   الػػوف مبػػأ  لػػى الالػػة  كػػ  خػػاص  ػػت وإف  : كملػػوف و َ ِمػػَل،  كمػػل

( لف إخوته  انوا   كملوف ) تال ر و يت  جل قص  .لءلك خص موضع  وس  بلفظ
 .مل اص ونه بءا الك

( جػاء حبػ ؼ  قَػْوِمػَك ِإالَّ َمػجل قَػْ  آَمػجلَ  َوأُوِ َي ِإىَل نُوٍح أَنَُّه َلجل  ػُػْ ِمجَل ِمػجل وو قاؿ )



 ٜٕٓ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

تَػِئْس  االستاباؿ  ت س  ل  ق اايباف  ك  انتةى المػ ، ال  ػ مجل أ ػ  آخػ  ) فَػَم تَػبػْ
فَػَم  الكمػل )( مجل اسػتةزاء وتالػء ح.  باػى السػ اؿ يف  وسػ  ذ ػ    َػْفَكُلوفدبَا َ انُوْا 

تَػِئْس دبَػا َ ػانُوْا   سػػتكمل (. أ ضػاً مػجل اؼبم ػػظ يف الاػ آف أنػه  (  وسػ ٜٙ)  َػْكَملُػػوفَ تَػبػْ
. سػواء  فكػل أ ػّذ مػجل  مػل (،  مػل ( مػع ااوػمؾ مل  سػتكمل الفكػل ) فكػل الفكػل )

 اف ابلبسبة ؽب الء الء جل  كاقبوف أو  سبحانه وتكػاىل  بػ ما  بسػح الفكػل لبفسػه. 
ػَفَةاء ِمبَّػا ) فَػَكػلَ تُػْةِلاُلَبا دبَػا )أَ   فَػَكػلَ أَفَػتُػْةِلاُلبَػا دبَػا  ( ال ػ اؼ( مل  اػل  مػل. )٘٘ٔالسُّ

(  سػػػػتكمل فكػػػل، يف الكاػػػػوابت ويف ااوػػػمؾ  سػػػػتكمل  ( ال ػػػ اؼٖٚٔاْلُمْبِطلُػػػوَف )
( ِٙبَكػاٍد ) رَبُّػكَ  فَػَكػلَ أملَْ تَػَ  َ ْيػَ   )فكل( سواء وذ فكلوا أو رببا  ستكمل لبفسه فكل )

َوَسػاَلبُتْذ يف َمَسػػاِ جِل  ( ) ( الفيػلٔرَبَُّك دَِْصَحاِب اْلِفيِل ) فَػَكلَ أملَْ تَػَ  َ ْيَ   الفج ( )
َ َلاُلْذ َ ْيػَ   أملَْ نُػْةلِػِك اْلَوَّلِػَن  ( ) ( إبػ اويذِ٘ٗبِػْذ ) فَػَكْلبَػاالَِّء جَل وََلُموْا أَنُفَسُةْذ َوتَػبَػنَّ

(  امػػة،  ( اؼب سػػمتٛٔاِبْلُمْجػػ ِِمَن ) نَػْفَكػػلُ ( َ ػػَءِلَك ُٚٔكُةُذ اآْلِخػػ ِ جَل )( مثَّ نُػْتػػبِ ٙٔ)
 (. د. فاضل السام ائي)  وءا يف السياؽ  له.

 (؟. ِدَْ يُِبَبا ) أ جل وردت  لمة / ٖٕ٘ٚس اؿ رقذ 
اؼب مبػوف  –وػود يف السػور )  أربػع مػ ات(  ِدَْ يُِببَػا وردت ) / ٖٕ٘ٚاعبػواب رقػذ     
 -(:الام   –الطور  –
 ژيت     جث  مث     ىتيب   جت  حت  خت  مت  ىب       مب  خبحب  ژ  -ٔ

ِد َ. 
  ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۆئ     ۆئ  ۇئەئ  وئ     وئ  ۇئ    ژ  -ٕ

جب     ىئ  ىئ    ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 .املؤوٌِن ژمت  ىت  يت     ختمب   ىب  يب  جت   حت  خبحب
خب  مب  ىب  يب    ىئيئی  جئ       حئ  مئ  ژ  -ٖ  .طِرام ژجب   حب  
 ٠٩ - ٠١امقىر/  ژڑ  ک  ک      ک      ک    ڑژ  ژ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  -ٗ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 الضبط /
واؼب مبػػػوف والامػػػ  سػػػياؽ اآل ت يف قصػػػة نػػػوح  ليػػػه السػػػمـ والفلػػػك أو  وػػػود يف -ٔ

 ذات الواح ودس ، بيبما يف الطور فةي خاصة ابل سوؿ ال ـ  دمحم صػلى  
  ليه وآله وسلذ.

( بيبمػا يف   ىب       مب  خب  حب) ابلػواو(    حب)فبػ أت  ص ر آ ػةيف وود  -ٕ
     ۆئ  ۇئەئ  وئ     وئ  ۇئ    فأتػػػػػػ  ) سػػػػػػياؽ اآل ػػػػػػةاؼب مبػػػػػػوف أتػػػػػػ  يف 

( بيبمػػا   ىتيب   جت  حت  خت  مت(، وجػػاءت اؼبهالبػػة فػػورا يف وػػود )   ۆئ
 يف اؼب مبوف  خ ت بك   مـ.

( تطاباػػػػػػػ  يف وػػػػػػػود واؼب مبػػػػػػػوف يف ختػػػػػػػاـ   جثيت       ىتيب   جت  حت  خت  مت ) -ٖ
 لى  نضبطةاتن مع الخء ابا تبار أف آ ة اؼب مبوف فيةا ز دات   ةة و اآل 

 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ 
 مالحظة /

إضػػافة لسػػوريت وػػود واؼب مبػػوف: يف  موضػػع اثلػػ ( يف  مُّْكَ قُػػوفَ وردت  لمػػة ) 
، ژچ    چچ    چ    ڃڃ  ڃ    ڃژ (:ٕٗسػػػػػػػػورة الػػػػػػػػ خاف اآل ػػػػػػػػة )
اؼب مبػوف  –يف السػور ) وػود  مث مػ ات (  ْكَ قُوفَ مُّ فتالوف بءا ق  وردت ) 

الػػ خاف (: يف وػػػود واؼب مبػػػوف يف سػػػياؽ قصػػػة نػػػوح  ليػػػه السػػػمـ، أمػػػا يف  –
 ال خاف يف سياؽ قصة موسى  ليه السمـ وف  وف.

 (؟. َ  نُوحُ  ) أ جل وردت  لمة / ٖٕٙٚس اؿ رقذ 
فاػػط  مػػ ات أربػػع مضػػمومةاء واغبػػ ابليػػاء(  َ  نُػػوحُ  وردت ) / ٖٕٙٚاعبػواب رقػػذ     

 -:( الشك اء –  م ة مواضع ووديف السور ) 
ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ    ڳڳ  ژ  -ٔ ڱ  ڱ  ڱ    

ِد ژۀ  ۀ   َ. 



 ٕٜٕ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

پ  ٻٱ  ژ  -ٕ ٿ      ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٻ       ٻ  ٻ  

ڤ  ڤ    ِد ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   َ. 
ڑ     ڑڈ  ژ  ژ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍڇ  ژ  -ٖ

گ  گ  گ   ِد ژک  ک     ک  ک   َ. 
 .الشعراء ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ژ  -ٗ

 الضبط /
 ليػػه  نػػوحووػػءا خطػػاب الاػػـو لػػػ  ( قَػػاُلوا بػػ أ بػػػػ ) الشػػك اءو  وػػودسػػورة  أوؿ موضػػع

( ووػءن قَػاَؿ )  ال ػاٍلاختلػ  ففػي  وودمجل سورة  ال ال و  اؼبوضع ال اٍلبيبما  السمـ،
 بػ ما قػاؿ لػه    ػز  ( ِقيػلَ  ) ال الػ إنه لػيس مػجل أولػك، ويف  نوحا قاؿ   لػ  ب م

 .( ڍ  ڌ    ڌ      ڍڇ   وجل )

 يف السػػور الػػو ورد ليػػه السػػمـ  نػػوحسػػياؽ قصػػة أذ ػػ   / ٖٕٚٚسػػ اؿ رقػػذ 
 -فيةا التشابه:

  / ٖٕٚٚاعبواب رقذ     
 مذ مجل رسلةذ.يف سياؽ استك اض نر خ البش  ة وموق  ال -:ال  اؼ -ٔ
السورة ت  ز  لػى أصػوؿ الكايػ ة ومبةػا اايبػاف ابلاػ ر، وال اػة يف تػ بة  -: ونس -ٕ

  سػػبحانه وتكػػاىل، و سػػجل التو ػػل  ليػػه، فػػء   مػػجل قصػػة نػػوح مػػا  تباسػػح مػػع 
ُكوْا أَْمػ َُ ْذ َوُشػ ََ اءُ ذْ تو له  لػى   يف رب  ػه لاومػه )..... ْلػُ  فَػَأصبِْ  فَػَكلَػى اَّلّلِ تَػوَ َّ

ًة مثَّ اْقُضوْا ِإيَلَّ َواَل تُبِظُ وفِ   .({ ٔٚ/ ونس} مثَّ اَل َ اُلجْل أَْم ُُ ْذ َ َلْياُلْذ ُظمَّ
ألوؿ ما ذ   يف الا آف مجل قصة نوح  ليه السمـ يف سياؽ ت بي  الب   -:وػػود -ٖ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومػػػػجل آمػػػػجل مكػػػػه وذ ػػػػ ت فيةػػػػا الوػػػػواؿ والشػػػػ ائ  الػػػػو واجةةػػػػا  ػػػػل نػػػػ 
وج اؿ قومػه مكػه ورباػةوذ لػه ولتبا ػه  ، فاختص  بء   فاجكة ظ ؽ اببه الالاف 
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(( مث ختػػاـ {ٓٗ/وػػود} َوَمػػا آَمػػجَل َمَكػػُه ِإالَّ َقِليػػلٌ  مػػا فكلػػ  قػػ   ، وذ ػػ  )....
( وأبػػ زت السػػورة يف {ٜٗ/وػػود} َفاْصػػربْ ِإفَّ اْلَكاِقبَػػَة لِْلُمتَِّاػػنَ الاصػػة باولػػه ).....

َفاْسػَتِاْذ   وة الصػحيحة و يػ  لباةػا  ػل نػ  يف د وتػه لاومػه ) هنا تةا ر ػائز الػ
(  بػػػػ  نػػػػوح  لػػػػى د وتػػػػه  ػػػػػت {ٕٔٔ/وػػػػود} َ َمػػػػا أُِمػػػػْ َت َوَمػػػػجل َنَب َمَكػػػػكَ 

( ذ   شبةات قومه وردن  ليةا يف  وار  الي  َتْطَكْواْ  َوالَ استكجلون ابلكءاب، ) 
( تػػربأ مػػجل البالػػل ولػػو  ػػاف يف جَل وََلُمػػوْا َواَل تَػ َْ بُػػوْا ِإىَل الَّػػِء  متػوازف دوف لكيػػاف، )
  ا  دارن وبن أببائه.

 يف سياؽ مباجاة النبياء ل بذ واستجابته سبحانه و  ي ن ؽبذ. -النبياء: -ٗ
تتحػػػ ث  ػػػجل صػػػفات اؼب مبػػػوف وت  ػػػز  لػػػى اتبػػػاع أصػػػحاب البفػػػوذ  -اؼب مبػػػوف: -٘

 اؼبستالرب جل اؼبرتفن مجل أوذ أسباب   ـ اايباف.
ت السورة  لى بياف أنبية ال ػمـ و سػجل  ػ ض الفالػار يف نشػ  ر ز  -الشك اء: -ٙ

الػ  وة ابلسػاليح اؼبتا ػة يف  ػل زمػػاف،  السػح  يف  ةػ  موسػى  ليػه السػػمـ، 
والشػك  يف  ةػ  البػػ  دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وأبػ زت  ػػوار  ػل نػػ  مػع قومػػه يف وقػ  بػػ أت 

 فيه ال  وة اعبة  ة يف مالة.
ما نزؿ مجل السور الو ذ  ت الاصة وفيةا ملهصػةا، و ػ ؼ أخ   -:الكبالبوت -ٚ

 –خاصػة فتبػة الػػ  جل  –السػورة اىل اغبػ   لػى الصػرب وال بػػات يف مواجةػة الفػ  
وذ   أئمة اجملاو  جل  ػػ نوح وم ة لب ه يف قومه، وإب اويذ والااءن يف البػار ووج تػه 

 إىل  .
وتكػػاىل، وأقسػػذ سػػبحانه أوؽبػػا مػػجل مااصػػ  السػػورة تبز ػػه   سػػبحانه  -:الصػافات -ٛ

ابؼبمئالة الء جل وذ أنزن اػبلػق، فالػاف أ ػق النبيػاء ابلػء   مػجل  ػانوا أ  ػ  ذب  ػ ا 
لنفسػػػةذ مػػػجل الشػػػواظل سػػػةا إىل  ، ومػػػبةذ الب ال ػػػاٍل الػػػءي ذبػػػ د يف اعبةػػػاد 
ابلػػػ  وة اىل   ق ابػػػة اللػػػ   ػػػاـ، مث ذبػػػ د  ػػػجل  ػػػل شػػػيء  لػػػى وةػػػ  اؼبػػػاء بػػػن 
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ماء،  مػػػا ورد فيةػػػا ال بػػػاء  لػػػى النبيػػػاء ومػػػبةذ نػػػوح ومػػػا امػػػ َّ   الرض والسػػػ
ـٌ َ لَػى نُػوٍح يف اْلَكػاَلِمَن  {ٛٚ} َوتَػ َْ َبا َ َلْيػِه يف اآْلِخػ ِ جَل سبحانه به  ليه )  َسػَم

إِنَّػػػػػػػػُه ِمػػػػػػػػجْل ِ بَػػػػػػػػاِداَن اْلُمػػػػػػػػْ ِمِبَن  {ٓٛ}ِإانَّ َ ػػػػػػػػَءِلَك قَبْػػػػػػػػزِي اْلُمْحِسػػػػػػػػِبَن  {ٜٚ} 
 (. {ٔٛ/فاتالصا}

بُواالسػػػػورة ذات ا اػػػػاع سػػػػ  ع شػػػػ    )  -:الامػػػػ  -ٜ (  َفانَتِصػػػػ ْ ( )  فَػػػػَ َ ا( )  َفاَلػػػػءَّ
( ووػػي دب ابػػة انػػءار لوػػل مالػػة اؼبكانػػ  جل، وتتبػػاوؿ تالػػء ح  فَػػاْلتَػَاى( ) فَػَفَتْحبَػػا)

َلُةْذ قَػْوـُ نُوحٍ القواـ قبلةذ )   َبْ  قَػبػْ َبْ  َ اٌد َفاَلْيػَ  َ ػاَف َ ػءَ ( ) َ ءَّ ( َونُػُءرِ  ايب َ ءَّ
َبْ  شَبُػػػػوُد اِبلبُّػػػػُءرِ )  َبْ  قَػػػػػْوـُ لُػػػػوٍط اِبلبُّػػػػُءرِ ( )  َ ػػػػءَّ ( والػػػػءي  ػػػػاف سػػػػببا يف  َ ػػػػءَّ

َوِإف  َػػػَ ْوا آ َػػًة إوم ةػػذ لػػيس  ػػجل ناػػص اغبجػػ  وإمبػػا التبػػاع اؽبػػوى  أوػػل مالػػة ) 
بُوا َواتػَّبَػُكػػوا أَ  {ٕ}   ُػْكِ ُضػػوا َو َػُاولُػػوا ِسػػْحٌ  مُّْسػػَتِم ّّ   وَُ ػػلُّ أَْمػػٍ  مُّْسػػَتِا ّّ  ْوػػَواءُوذْ وََ ػػءَّ

(  انشػػااؽ الامػػ  وانقػػة صػػا  وظةوػػا، ووػػي السػػورة الو يػػ ة الػػو  {ٖ/الامػػ }
 ذ  ت مذ صبع الفلك.

سب ل سػورة نػوح مبوذجػا لل ا يػة الكيػور  لػى د ػجل   اؼبتفػاٍل يف د وتػه،  -:نوح -ٓٔ
واالسػتةزاء و ػ ـ  اؼبص   لى تبليكةا مةما لاؿ الزمجل ومةما واجػه مػجل اال ػ اض

االستجابة، فا  ورد فيةا ما  ا ب مجل  ش ة أساليح لل  وة ووصػ  مػا د ػاوذ 
إليه ابلتفصيل، ووي الو ي ة الو ذ   فيةا أظباء أصبامةذ،  ما ذ   فيةا د ػاؤن 

َربِّ اْظِفْ  يل َوِلَوالِػَ يَّ َوِلَمػجل  لى قومه، ود اؤن اعبامع ابؼبكف ة يف ختاـ السورة ) 
( وتتميػز السػورة {ٕٛ/نػوح}.......  بَػْيِوَ ُمْ ِمًبا َولِْلُمْ ِمِبَن َواْلُمْ ِمَباِت َواَل  َدَخلَ 

 دف ظالبيتةا بلساف نوح  ليه السمـ.

 يف السػػور الػػو ورد ليػػه السػػمـ  نػػوحؿبػػاور قصػػة مػػاوي  / ٖٕٛٚسػػ اؿ رقػػذ 
 -فيةا التشابه:

  / ٖٕٛٚاعبواب رقذ     
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 ح يف وءن السورة يف ااور التالية:سبحورت قصة نو  -:ال  اؼ- 
 ال ػ اؼتب أ ب  وة نوح لاومه اىل  بادة   تكػاىل ووػي د ػوة ال سػل صبيكػا يف  -ٔ

 ( َ ػػ ُُن ِإٍّلِ ػػجْل إِلَػػٍه َظيػْ َلَاػػْ  أَْرَسػػْلَبا نُوً ػػا ِإىَل قَػْوِمػػِه فَػَاػػاَؿ َ  قَػػػْوـِ اْ بُػػُ وْا اَّللََّ َمػػا َلاُلػػذ مِّ
 { (.ٜ٘/ال  اؼ}َب  َػْوـٍ َ ِظيٍذ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ َءا

 ذ   ردوذ  ليه مث ردن  لى ا امةذ لشهصه. -ٕ
 مل  ء   له اتباع يف ابت اء ال  وة. -ٖ
 سبحورت قصة نوح يف وءن السورة يف ااور التالية: -: ونس- 
 مل  ء   د وته ؽبذ. -ٔ
اسػػتالمل الػػ د  لػػيةذ فيمػػا أخػػءون  لػػى شهصػػه وػػو، فتحػػ اوذ أف  فكلػػوا بػػه مػػا  -ٕ

 ف. شاؤو 
 مل  ء   أف له أتبا ا، و أف ال  وة ال زال  يف مة وا  و وءن اللحظة. -ٖ
 سبحورت قصة نوح يف وءن السورة يف ااور التالية: -: وػػود- 
 د اوذ اىل  بادة   وذ   أنه ؽبذ نء   مبن. -ٔ
 ذ   رد الء جل  ف وا وتسفيةةذ له ولتبا ه. -ٕ
  ه.ذ   رد نوح  ليةذ ودفا ه  جل د وته و جل أتبا -ٖ
 (.  ونسو  ال  اؼذ    يفية البجاة الو ذ  وا يف )  -ٗ
( واستةزاؤوذ به وج  ف الفلك ومػاذا وبمػل  ) َوَ ْصَبُع اْلُفْلكَ ذ   صبع الفلك   -٘

(  أهنػػػا  َوُقِضػػػَي اَلْمػػػُ  َواْسػػػتَػَوْت َ لَػػػى اعْبُػػػوِديِّ  ومػػػجل وبمػػػل واغبػػػوار إىل قولػػػه )
 استالماؿ وتوضيا ؼبا سبق.

(  الػ  وةٍل ليك ؼ  ي   تص ؼ ال ا ية، فب أ أوؿ م ة بػػػ )  ل وءا لك ض بيا -ٙ
مث تك ضػػوا لشهصػػه،  يػػ   ػػ افع  ػػجل شهصػػه وػػو، مث تك ضػػوا لتبا ػػه و يػػ  

 دافع  بةذ.
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 وإمبا يف سياؽ قباة مجل قبى مجل  الاصة ليس  يف سياؽ ال  وة والتبليغ -: النبياء
 النبياء واالستجابة ؼبجل د ا مبةذ.

 قصة نوح يف وءن السورة يف ااور التالية: سبحورت -:اؼب مبوف- 
اعبانػػح اؼبػػء ور مػػجل قصػػة نػػوح ال  طػػابق مػػا ورد مػػجل قبػػل، فةػػو بلكةػػذ ابلػػ  وة  -ٔ

 فاط ومل  ال شيئاً أخ .
 قومه مل  واجةون  بالمـ أب اً  لالجل  انوا  ء  وف رأ ةذ يف ؾبالسةذ يف ظيبته. -ٕ
بُوفِ قَػػػػاَؿ لوؿ مػػػػ ة د ػػػػا ربػػػػه أف ليبصػػػػ ن بصػػػػورة صػػػػ وبة )  -ٖ  َربِّ انُصػػػػْ ٍل دبَػػػػا َ ػػػػءَّ

 { (.ٕٙ/اؼب مبوف}
 مل  طلػػح مػػبةذ  بػػادة أصػػًم وإمبػػا تاػػوى   ولا ػػة رسػػوله  أهنػػا  انػػ   -:الشػػك اء

اسػػتالمااًل ؼبػػا قبلةػػا، فاػػ  أمػػ وذ ابلكبػػادة يف ال ػػ اؼ واؼب مبػػوف ووػػود أمػػا وبػػا يف 
تاػػػل إىل م  لػػػة الشػػػك اء م  لػػػة بكػػػ  الكبػػػادة، و ػػػأف اػبطػػػاب السػػػماوي تكػػػة وان

 أخ ى.
 سبحورت قصة نوح يف وءن السورة يف ااور التالية: -:الكبالبوت- 
 مل  ء   ال د وة وال موق  قومه مبه، وال تاوى وال لا ة. -ٔ
 ذ   م ة لب ه يف قومه وأهنذ أخءوذ الطوفاف لظلمةذ. -ٕ
 .الفلكمل تء   إال وبا ويف الباقي ذ    السفيبة -ٖ
 وءن السورة يف ااور التالية:سبحورت قصة نوح يف -:الصافات - 
 ليس فيةا د وة. -ٔ
ذ ػػػ  أف نػػػوح د ػػػا ربػػػه فأقبػػػان وأولػػػه مػػػجل الالػػػ ب الكظػػػيذ، مػػػجل أي  ػػػ ب؟؟ مل  -ٕ

  وضا.
ووػػءا مل  ػػء   يف اؼبػػوالجل { ( ٚٚ/الصػػافات}َوَجَكْلبَػػا ُذرِّ ػَّتَػػُه ُوػػْذ اْلبَػػاِقَن  ذ ػػ  ) -ٖ

 .الخ ى
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ـٌ  {ٛٚ} بَػػا َ َلْيػِه يف اآْلِخػػ ِ جَل َوتَػ َ ْ  ذ ػ  مػػا  ػاف بكػػ  نػػوح، بكػ  البجػػاة، ) -ٗ َسػػَم
 {(.ٜٚ/الصافات}َ َلى نُوٍح يف اْلَكاَلِمَن 

يف البجاة مل  ء   ظة أولػه، مل  ػء   مػجل آمػجل ووػءا مػجل اؼباامػات اػبفيػة، فلمػا  -٘
( مكباوػا أولػك الخػ  جل، قضػوا أ مػاروذ ومػاتوا، َوَجَكْلَبا ُذرِّ ػََّتُه ُوْذ اْلَباِقنَ  قاؿ )
  ش  إليةذ، وباي  ذر ة نوح فاط.فلذ 

  سبحورت قصة نوح يف وءن السورة يف ااور التالية: -:الام- 
َلُةْذ قَػْوـُ نُوحٍ  استةل الاصة  ما  ستةل  الاصص يف باية القواـ ) -ٔ َبْ  قَػبػْ  (. َ ءَّ
 مل  ء   د وته لاومه وإمبا ذ   تالء ح قومه وزج وذ له. -ٕ
لالػ  اؼبسػألة واسػتم ت قػ وان ونفػم  ػ ن  د ا أنه مكلوب  طلح البص  بك  أف -ٖ

 مجل استجابتةذ.
َةِم ٍ جاءت االستجابة الس  كة ) -ٗ  (.{ٔٔ/الام } فَػَفَتْحَبا أَبْػَواَب السََّماء دبَاء مُّبػْ
 َوضَبَْلبَػػػػػػاُن َ لَػػػػػػى َذاِت أَْلػػػػػػَواٍح َوُدُسػػػػػػ ٍ  لوؿ مػػػػػػ ة تػػػػػػء    يفيػػػػػػة صػػػػػػبع السػػػػػػفيبة ) -٘

 { (.ٖٔ/الام }
 ( إال وا  ة. َفاَلْيَ  َ اَف َ َءايب َونُُءرِ ةا )  اف التكايح  لى الاصص  ل -ٙ
 سبحورت قصة نوح يف وءن السورة يف ااور التالية: -:نػػوح- 
أخػ  مػػولجل تػء   فيةػػا قصػػة نػوح، والسػػورة أشػبه بتا  ػػ  هنػػائي ق مػه نػػوح اىل ربػػه  -ٔ

صبع نر خ ال  وة وخمصة ر لته الطو لة، ذ   فيه موق  قومه مبه، ومل ىبالػح 
 بشيء ومل ىبالبون. قومه

قَػػاَؿ َ  قَػػػْوـِ ِإٍّلِ َلاُلػػْذ  أمػػ ن ربػػه ابنػػءار قومػػه، فاسػػتجاب وذ ػػ  اىل مػػاذا د ػػاوذ ) -ٕ
{( صبػػػع مػػػا قيػػػل يف ٖ/نػػػوح} َواتػَُّاػػػوُن َوأَِليُكػػػوفِ  أَِف اْ بُػػػُ وا اَّللََّ  {ٕ}  نَػػػِء ٌ  مُّبِػػػنٌ 
 أنػػه ىبتصػػػ  مػػػجل الكبػػادة والتاػػوى والطا ػػة، و  الشػػك اءو  اؼب مبػػوفو  وػػودو  ال ػػ اؼ

 ال سالة الو جاء مجل أجلةا جبميع أر اهنا.
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( ومػػػاذا  ػػػاف  قَػػػاَؿ َربِّ ِإٍّلِ َدَ ػػػْوُت قَػػػػْوِمي لَػػػْيًم َونَػَةػػػارًامث ذ ػػػ  مػػػاذا  ػػػاف مبػػػه )  -ٖ
 (َجَكُلوا َأَصاِبَكُةْذ يف آَذاهِنِْذ َواْستَػْكَشْوا  َِيابَػُةْذ َوَأَص ُّوا َواْسَتاْلبَػُ وا اْسِتاْلَبارًاموقفةذ )

 {ٕٔ}  َمالُػُه َوَولَػُ ُن ِإالَّ َخَسػارًا َقاَؿ نُوٌح رَّبِّ إِنػَُّةػْذ َ َصػْوٍل َواتػَّبَػُكػوا َمػجل ملَّْ  َػزِْدنُ ) 
 {(.ٕٕ/نوح} َوَماَلُ وا َماْل ًا ُ بَّارًا

فبَّػػا  مث ذ ػػ   ػػاقبتةذ يف الػػ نيا والخػػ ة، تا  ػػ  جػػامع والكاوبػػة جامكػػٌة يف الػػ نيا ) -ٗ
ُ وا ؽَبُذ مِّجل ُدوِف اَّللَِّ أَنَصارًا ( ويف اآلخ ة ) ُقواَخِطيَئاِ ِْذ أُْظ ِ   (. َفُأْدِخُلوا اَنرًا فَػَلْذ هبَِ

َوقَػاَؿ نُػوٌح رَّبِّ اَل تَػَءْر ذ َّل التا    دبارتح اػباسبة ووو توصػية أف  ةلالةػذ  لةػذ )  -٘
رًا َ لَػػى اْلَْرِض ِمػػجلَ  َك ِإف تَػػَءْرُوْذ ُ ِضػػلُّوا إِنَّػػ( مث  لػػل اؼباػػرتح ؼبػػاذا؟ )  اْلاَلػػاِف ِ جَل َد َّ

 (. ِ َباَدَؾ َواَل  َِلُ وا ِإالَّ َفاِج ًا َ فَّارًا
َربِّ  خػتذ التا  ػػ  دوسػع مكفػػ ة لوسػع ؾبمو ػػة مل  ػء   م لةػػا يف الاػ آف الالػػ َل ) -ٙ

َواَل تَػزِِد الظَّػاِلِمَن اْظِفْ  يل َوِلَواِلَ يَّ َوِلَمجل َدَخَل بَػْيػِوَ ُمْ ِمبًػا َولِْلُمػْ ِمِبَن َواْلُمْ ِمبَػاِت 
{( لكله أف  الوف ق  قص  يف  مله، أوسع د ػاء جػامع  لػى ٕٛ/نوح}ِإالَّ تَػَبارًا 

الكمػػـو وااللػػمؽ يف أوسػػع تا  ػػ ، فةػػءا تا  ػػ  للبشػػ  ة والبشػػ  ة الف  لةػػا أوالد 
 ( الءي  ا ـ وءا التا   !!! تا     جيح!!! أبو البش  ة ال اٍلنوح ) 

يف السػػػور الػػػو   ليػػػه السػػػمـ قصػػػة نػػػػوح  يػػػ  بػػػ أت / ٜٖٕٚسػػػ اؿ رقػػػذ 
 ؟.فيةا وردت
  / ٜٖٕٚاعبواب رقذ     

جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اَلَاْ  أَْرَسْلَبا  األعراف فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ اْ ُبُ وْا اَّللََّ َما َلاُلذ مِّ
َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ َءاَب ...   { ٜ٘} ِإٍّلِ

 يونس
َ  قَػْوـِ ِإف َ اَف َ بُػَ  َ َلْياُلذ مََّااِمي  ِإْذ قَاَؿ ِلَاْوِمهِ  نُوحٍ ُل َ َلْيِةْذ نَػَبَأ َواتْ 

 { ٔٚ} َوَتْءِ ِةي ِةَ ِت اَّلّلِ ... 
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 { ٕ٘} ِإٍّلِ َلاُلْذ نَِء ٌ  مُِّبٌن  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اَوَلَاْ  أَْرَسْلَبا  ىـود

 األنبياء
َبا َلهُ  ِمجل قَػْبلُ ِإْذ اَنَدى  َونُوً ا َباُن َوَأْوَلُه ِمجَل اْلاَلْ ِب  َفاْسَتَجبػْ يػْ فَػَبجَّ

 { ٙٚ} اْلَكِظيِذ 

 ادلؤمنون
جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اَوَلَاْ  أَْرَسْلَبا  فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ اْ ُبُ وا اَّللََّ َما َلاُلذ مِّ

 { ٖٕ} أََفَم تَػتػَُّاوَف 
َب ْ  الشعراء  {٘ٓٔ}  اْلُمْ َسِلنَ  نُوحٍ قَػْوـُ  َ ءَّ

 العنكبوت
فَػَلِبَ  ِفيِةْذ أَْلَ  َسَبٍة ِإالَّ طَبِْسَن َ اًما  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اَوَلَاْ  أَْرَسْلَبا 

 {ٗٔ} َفَأَخَءُوُذ الطُّوَفاُف َوُوْذ وَاِلُموَف 
 {٘ٚ}  فَػَلِبْكَذ اْلُمِجيُبوفَ  نُوحٌ َوَلَاْ  اَنَدااَن  الصافات

َلُةْذ قَػْوـُ  القمر َبْ  قَػبػْ بُوا َ ْبَ انَ  نُوحٍ َ ءَّ  {ٜ} َوَقاُلوا ؾَبُْبوٌف َواْزُدِجَ   َفاَلءَّ

 نـوح
ْتِيَػُةْذ َ َءاٌب  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اِإانَّ َأْرَسْلَبا  َْ َأْف أَنِءْر قَػْوَمَك ِمجل قَػْبِل َأف 

 {ٔ}أَلِيٌذ 
 الضبط /

(: مل  تاػػ مةا ذ ػػ  ارسػػاؿ ال سػػل اىل المػػذ ِإىَل قَػْوِمػػِه  نُوً ػػاَبا َلَاػػْ  َأْرَسػػلْ )  ال ػػ اؼيف  -ٔ
، ال ػػػػ اؼوال أمػػػ  بػػػ  اء اػبلػػػق اىل االيبػػػػاف، وإمبػػػا ورد اغبػػػ    قبلةػػػػا  ػػػجل أصػػػحاب 

وخلػػق   تكػػاىل السػػػماوات والرض وبيػػاف ق رتػػه سػػػبحانه يف خلاػػه، مث ابتػػ أ قصػػػص 
ف  طػ   لػى مػا قبلةػا فجػاءت بػ وف ال سل مع أفبةذ ب ءاً مجل نوح  ليه السمـ بػ و 

 (. ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اَلَاْ  َأْرَسْلَبا  واو )
ؼبػػا  – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص –(: خطػاب للبػػ  ِإْذ قَػاَؿ ِلَاْوِمػػِه  نُػػوحٍ َواتْػُل َ لَػػْيِةْذ نَػبَػأَ )   ػػونسيف سػورة   -ٕ

لْػػػهُ تاػػػ ـ سػػػ اؽبذ )  ومضػػػ  االشػػػارة إىل أف تسػػػيةوذ يف (  ائْػػػِ  ِبُاػػػْ آٍف َظػػػْةِ َوػػػَءا َأْو َب ِّ
ُُ ْذ يف اْلبَػػػ ِّ َواْلَبْحػِ  َ ػػتَّ ِإَذا ُ بػُتْذ يف اْلُفْلػػِك الفلػك مػجل أ ظػػذ اآل ت  ) ُوػَو الَّػػِءي ُ َسػةِّ

قُػػػػْل ِإفَّ الَّػػػػِء جَل  َػْفتَػػػػػُ وَف َ لَػػػػى اَّللِّ اْلاَلػػػػِءَب الَ ( وأف متػػػػاع اؼبالػػػػءبن قليػػػػل ) َوَجػػػػَ ْ جَل ِبِػػػػذ
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َبا َمْ ِجُكُةْذ مُثَّ نُِء ُاُةُذ اْلَكػَءاَب الشَّػِ  َ  دبَػا   {ٜٙ/ ونس}  ُػْفِلُحوفَ  نْػَيا مُثَّ ِإَليػْ َمَتاٌع يف ال ُّ
( زبو فاً ؽبذ مػجل  ظػيذ الخػء، مث  ػاَّػػح باصػة قػـو نػوح {ٓٚ/ ونس} َ انُواْ َ اْلُفُ وفَ 

بفكةذ افػػرتاؤوذ  ليػػه السػػمـ ألػػوؿ المػػذ الظاؼبػػة مػػ ًة، والػػء جل ُأخػػءوا أشػػ  أخػػٍء فلػػذ  ػػ
 و بادوذ.

"(: ِإىَل قَػْوِمػػهِ  نُوً ػػاَوَلَاػػْ  َأْرَسػػْلَبا  "  طفػػ   لػػى مػػا سػػباةا يف السػػياؽ: وػػوديف سػػورة  -ٖ
َأالَّ تَػْكبُػػُ واْ ِإالَّ اَّلّلَ ِإنَّػػِ  يف مفتػػتا السػػورة )  – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - يػػ  تاػػ مةا ذ ػػ  رسػػالة البػػ  

ْبػػػػُه نَػػػػِء ٌ  َوَبِشػػػػ  – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -( مث جػػػػاء بكػػػػ وا اػبطػػػػاب تسػػػػلية للبػػػػ {ٕ/وػػػػودٌة }َلاُلػػػػذ مِّ
(، مث رب  ه إ وذ دف ْتوا بكش  سور م ل الا آف، فَػَلَكلََّك َنرٌِؾ بَػْكَم َما  ُوَ ى ِإَلْيكَ )

ْبػػُه َوِمػػجل قَػْبلِػِه ِ تَػػاُب ُموَسػى إََماًمػػا َورَ مث أشػار اىل رسػػالة موسػى  ليػػه السػمـ )  (،   ضْبَػػةً مِّ
َم َػػػُل اْلَفػػػ ِ َاْنِ  ( و اقبػػػة  ػػػل مبةمػػػا ) الالػػػاف و  اؼبػػػ مجل مػػا ذ ػػػ  قبلةػػػا ذ ػػػ  الفػػػ  ان ) 

(، {ٕٗ/وػػود} َ ػػاَلْ َمى َواَلَصػػذِّ َواْلَبِصػػِة َوالسَّػػِميِع َوػػْل َ ْسػػَتِوَ ِف َمػػَ مً أَفَػػمَ تَػػَء َُّ وفَ 
 وتشاب  الاصتاف و طف  ال انية  لى الوىل.

(: سػػػػػياؽ السػػػػػورة يف مباجػػػػػاة النبيػػػػػاء  ِإْذ اَنَدى ِمػػػػػجل قَػْبػػػػػلُ  َونُوً ػػػػػا)  نبيػػػػػاءاليف سػػػػػورة  -ٗ
 واستجابة   ؽبذ.

قبلةػػا التػػء ة بػػبكذ   تكػػػاىل (: ورد  ِإىَل قَػْوِمػػهِ  نُوً ػػػاَوَلَاػػْ  َأْرَسػػْلَبا )  اؼب مبػػوفيف سػػورة  -٘
ػػجل ِلػنٍ ) نَسػاَف ِمػجل ُسػَمَلٍة مِّ َوَلَاػْ  َخَلْابَػا فَػػْوَقاُلْذ َسػػْبَع  {ٕٔ/بػوفاؼب م} َوَلَاػْ  َخَلْابَػا اْاِ

( و طػ  ببكمػة أخػ ى ووػي ارسػاؿ {ٚٔ/اؼب مبػوف} َل َاِئَق َوَما ُ بَّا َ ػجِل اػْبَْلػِق َظػاِفِلنَ 
َوَ َليػَْةػا َوَ لَػى اْلُفْلػِك ال سل مبت ائً دوؽبذ ارساالُ اىل اػبلػق،  مػا سػباةا ذ ػ  الفلػك ) 

ذ   الفلك الءي قبَّػى    ليػه نو ػاً  ليػه السػمـ الػءي  ( مث{ٕٕ/اؼب مبوف} رُبَْمُلوفَ 
 جكله أصل اػبلق وبءر وءا البسل.

َبْ  قَػػػْوـُ )  الشػػك اءيف سػػورة  -ٙ (:  ػػل الاصػػص الػػو وردت يف سػػورة  اْلُمْ َسػػِلنَ  نُػػوحٍ َ ػػءَّ
ب أت دب ػل وػءن الب ا ػة، لتػ ؿ  لػى و ػ ة ال سػالة، مث ذ ػ  مواقػ  المػذ مػجل  الشك اء

 ي  لةا  لى مبط وا   والتكليق وا   يف هنا تةا.رسلةذ وو
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(: ورد يف مفتػػػتا السػػػورة االنالػػػار  ِإىَل قَػْوِمػػػهِ  نُوً ػػػاَوَلَاػػػْ  َأْرَسػػػْلَبا  ) الكبالبػػػوتيف سػػػورة  -ٚ
َأَ ِسػػَح البَّػػاُس َأف  ُػتػْ َُ ػػوا َأف  َػُاولُػػوا آَمبَّػػا  لػػى مػػجل  سػػح أنػػه ال افتتػػاف مػػع االيبػػاف ) 

( وُأصبلػػ   قػػـو ابػػ اويذو  قػػـو نػػوحوأف   قػػ  فػػ  الػػء جل مػػجل قبػػل )  ( َوُوػْذ اَل  ُػْفتَػبُػػوفَ 
 (. َوَلَاْ  فَػتَػبَّا الَِّء جَل ِمجل قَػْبِلِةذْ قصته تص  اا لاوله ) 

(: ذ ػػ  قبلةمػػا اقبػػاء اؼبػػ مبن  فَػلَػػِبْكَذ اْلُمِجيبُػػوفَ  نُػػوحٌ َوَلَاػػْ  اَنَدااَن  ) الصػػافاتيف سػػورة  -ٛ
نه للف  ان مجل نكيذ و ءاب، و ػاَّػح بء   قصة نػوح واومؾ اؼببءر جل وما أ  ن سبحا

 ليػػه السػػمـ ؼبػػا فيةػػا مػػجل الكظػػة، وذ ػػ  يف هنا ػػة السػػورة نصػػ ته تكػػاىل ل سػػله وجبػػ ن ) 
{ ِإنػَُّةػػػػْذ ؽَبُػػػػػُذ اْلَمبُصػػػػػوُروَف ٔٚٔ/الصػػػػػافاتَوَلَاػػػػْ  َسػػػػػبَػَاْ  َ ِلَمتُػبَػػػػػا ِلِكبَػػػػاِداَن اْلُمْ َسػػػػػِلَن }

 (.{ٖٚٔ/الصافاتبَ اَن ؽَبُُذ اْلَكاِلُبوَف }َوِإفَّ جُ  {ٕٚٔ/الصافات}
َلُةْذ قَػْوـُ   ) الام يف سورة  -ٜ َبْ  قَػبػْ (: تالػ ر التالػء ح  يػ  وردت الاصػص يف  نُوحٍ َ ءَّ

َبْ  َ ػػاٌد َفاَلْيػػَ  َ ػػاَف َ ػػَءايب َونُػػُءرِ السػػورة بوصػػ  القػػواـ ابلتالػػء ح ابلبػػءر )   ( )  َ ػػءَّ
َبْ  شَبُػػػػوُد اِبلبُّػػػػُءرِ   البُّػػػػُءرُ  َوَلَاػػػػْ  َجػػػػاء آَؿ ِفْ َ ػػػػْوفَ  ( ) َبْ  قَػػػػػْوـُ لُػػػػوٍط اِبلبُّػػػػُءرِ َ ػػػػءَّ ( )  َ ػػػػءَّ

بُوا ِةَ تَِبا ُ لَِّةا {ٔٗ/الام }  (. َ ءَّ
(: بػػػ أت السػػػورة بسػػػ د الاصػػػة وانتةػػػ   ِإىَل قَػْوِمػػػهِ  نُوً ػػػاِإانَّ َأْرَسػػػْلَبا )  نػػػوحيف سػػػورة  -ٓٔ

 ببةا تةا وب أت ابغب ؼ ال اؿ  لى التو ي .
( دف جػػاءت اآل ػػة )  الكبالبػػوت – اؼب مبػػوف – وػػود – اال ػػ اؼالسػػور ) اشػػرت    -ٔٔ

جػاءت  نػوح(، ويف  واوبػ وف )  ال ػ اؼ(، وال تبسػى يف ِإىَل قَػْوِمػِه  نُوً اَوَلَاْ  َأْرَسْلَبا 
َوَلَاػػْ  /  لحػػق بػءن الب ا ػػة )  مم ظػة(،  ِإىَل قَػْوِمػػهِ  نُوً ػػاِإانَّ َأْرَسػْلَبا يف ب ا ػة السػػورة ) 

( إال أنػػه وبػػا جػػاءت  وإبػػ اويذ نُوً ػػاَوَلَاػػْ  َأْرَسػػْلَبا ) اغب  ػػ ( موضػػع سػػورة نُوً ػػا َأْرَسػػْلَبا 
 (. فانتبه ؽبءا. إب اويذز دة ) 

 (. ِإْذ َقاَؿ ِلَاْوِمهِ  نُوحٍ َواْتُل َ َلْيِةْذ نَػَبأَ  بصيكتةا )  ونسانف دت سورة  -ٕٔ
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َوَلَاػْ  ، )النبيػاء(  ِإْذ اَنَدى ِمػجل قَػْبػلُ  اَونُوً ػ، ) ابؼببػاداةجاءت  الصافاتو  االنبياءيف  -ٖٔ
َبا ، واربطةػا أنػػه جػاء مكةػػا االسػتجابة )الصػػافات( فَػلَػػِبْكَذ اْلُمِجيبُػوفَ  نُػوحٌ اَنَدااَن  َفاْسػػَتَجبػْ

 .اؼبباداة( الءي ْيت مع فَػَلِبْكَذ اْلُمِجيُبوَف ( ) َلهُ 
بَ   ( ) الام و  الشك اءنم ظ تشابه مواضع سوريت )  -ٗٔ و  الشػك اء( يف  نُػوحٍ ْ  قَػػْوـُ َ ػءَّ

َبْ    ) َلُةذْ َ ءَّ َلُةذْ ، أي بػز دة ) الام ( يف نُوٍح قَػْوـُ  قَػبػْ  ونضػبطةا، الامػ ( يف سػورة  قَػػبػْ
 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى 

اضبط ما ب أ بػه نػوح  ليػه السػمـ اػبطػاب مػع قومػه يف  / ٕٓٗٚس اؿ رقذ 
 السور الو وردت فيةا الاصة؟

  / ٕٓٗٚاعبواب رقذ      

 األعراف
َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ  فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ اْ ُبُ وْا اَّللََّ ... جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن ِإٍّلِ َما َلاُلذ مِّ

 {ٜ٘} َ َءاَب  َػْوـٍ َ ِظيٍذ 

 يونس
مََّااِمي ِإف َ اَف َ بُػَ  َ َلْياُلذ  ِإْذ قَاَؿ ِلَاْوِمِه َ  قَػْوـِ اْتُل َ َلْيِةْذ نَػَبَأ نُوٍح وَ 

ُكوْا أَْم َُ ْذ َوُش ََ اءُ ْذ مثَّ اَل َوَتْءِ ِةي ِةَ ِت اَّلّلِ  ْلُ  فََأصبِْ فَػَكَلى اَّلّلِ تَػوَ َّ
ًة مثَّ اْقُضوْا ِإيَلَّ َواَل تُبِظُ وِف   { ٔٚ} َ اُلجْل أَْم ُُ ْذ َ َلْياُلْذ ُظمَّ

 {ٕ٘}  َلاُلْذ نَِء ٌ  مُِّبنٌ  ِإٍّلِ  َوَلَاْ  أَْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمهِ  ىــود

 ادلؤمنون
جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن  فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ اْ ُبُ وا اَّللََّ َوَلَاْ  أَْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمِه  َما َلاُلذ مِّ

 {ٖٕ} أََفَم تَػتػَُّاوَف 
 {ٙٓٔ} َأاَل تَػتػَُّاوَف  ِإْذ َقاَؿ ؽَبُْذ َأُخوُوْذ نُوحٌ  الشعراء

 {ٕ}  ِإٍّلِ َلاُلْذ نَِء ٌ  مُِّبنٌ  َ  قَػْوـِ  َقاؿَ  نـوح
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 الضبط /
( جػػػاءت  لػػػى  فَػَاػػػاؿَ (: )  فَػَاػػػاَؿ َ  قَػػػػْوـِ اْ بُػػػُ وا اَّللََّ )  اؼب مبػػػوفو  ال ػػػ اؼيف  -ٔ

(، وورد وصفه للػ  وة   فَػَااؿَ الصل بء   فكل الاوؿ بتا    ) أرسلبا نو ا فجاء 
قَػْوِمػػِه  َلَاػػْ  أَْرَسػػْلَبا نُوً ػػا ِإىَل )  ال ػػ اؼيف  املػة يف آ ػػة وا ػػ ة أُتبكػػ  بػػ د اؼبػأل، 

َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ ػَءاَب  َػػْوـٍ َ ِظػيذٍ  جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن ِإٍّلِ  فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ اْ ُبُ وْا اَّللََّ َما َلاُلذ مِّ
 ِمػػػػػػػػػػجل قَػْوِمػػػػػػػػػػِه ِإانَّ لَبَػػػػػػػػػػػ َاَؾ يف َضػػػػػػػػػػَمٍؿ مُّبِػػػػػػػػػػنٍ  قَػػػػػػػػػػاَؿ اْلَمػػػػػػػػػػألُ  {ٜ٘/ال ػػػػػػػػػػ اؼ}
 َوَلَاػػػػْ  أَْرَسػػػػْلَبا نُوً ػػػا ِإىَل قَػْوِمػػػػِه فَػَاػػػػاَؿ َ  قَػػػػػْوـِ )  اؼب مبػػػػوف(، ويف {ٓٙ/ ػػػ اؼال}

ػػ ُُن أَفَػػَم تَػتػَُّاػوفَ  ػػجْل إِلَػٍه َظيػْ فَػَاػاَؿ اْلَمػػأَلُ الَّػػِء جَل   {ٖٕ/اؼب مبػػوف} اْ بُػُ وا اَّللََّ َمػػا َلاُلػذ مِّ
ػػ ْػُلاُلذْ  ُ  َ َفػػُ وا ِمػػجل قَػْوِمػػِه َمػػا َوػػَءا ِإالَّ َبَشػػٌ  مِّ  ُ ِ ػػُ  أَف  َػتَػَفضَّػػَل َ لَػػْياُلْذ َولَػػْو َشػػاء اَّللَّ

ْكبَػا ِبَػَءا يف آاَبئِبَػا اْلَوَّلِػنَ  (، وأمػ وذ ابلكبػادة {ٕٗ/اؼب مبػوف} َلَنَزَؿ َمَمِئاَلًة مَّا ظبَِ
ػ ُنُ ووو الصل ) لنه أوؿ ما  طالػح بػه اػبلػق (، )  ػجْل إِلَػٍه َظيػْ ( انسػح  َمػا َلاُلػذ مِّ

ؼبا  اؼب مبوف(، أما يف سورة فَػَةل لََّبا ِمجل ُشَفَكاء فَػَيْشَفُكوْا لََبا )  ال  اؼما قبله يف 
انسػح ذ ػ  اسػتحااقه للكبػادة ذ   مػجل الػبكذ وفصَّػل يف م ا ػل خلػق االنسػاف ) 

 (.. سبحانه
َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ َءاَب  َػْوـٍ  ل ما جاء يف الا آف )  -ٕ (  َ ِظػيذٍ (  الوف بك وا )  ِإٍّلِ

(  َ بِػػةٍ ( بػػل جػػاءت )   َ ِظػػيذٍ  مػػا جػػاء يف سػػورة وػػود فلػػذ ْيت فيةػػا  لمػػة )  ػػ ا
 نػػوح لػػى لسػػاف سػػي ان  ٕٙ( اآل ػػة  أَلِػػيذٍ )  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لػػى لسػػاف سػػي ان  ٖاآل ػػة 

يطٍ  ليه السمـ )    ليه السمـ. شكيح لى لساف سي ان  ٗٛ( اآل ة  ؿبُِّ
ُاػػػػوفَ ختمػػػػ  )  بػػػػوفاؼب مقبػػػػ  أف اآل ػػػػة يف سػػػػورة  -ٖ   اؼب مبػػػػوف( ويف سػػػػورة  أَفَػػػػَم تَػتػَّ

(، فجاءت وبػا  التاوى(  ي  أف مجل صفات اؼب مبن )  التاوىجاءت  لمة ) 
 (.أََفَم تَػتػَُّاوَف ) 
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: ذ   تو له  لى   يف رب  ه لاومه موافاا ؼبا ورد يف قصة موسى  ونسيف سورة  -ٗ
َؿ ُموَسػػػى َ  قَػػػػْوـِ ِإف ُ بػػػُتْذ آَمبػػػُتذ اِبَّلّلِ َوقَػػػا ليػػػه السػػػمـ يف نفػػػس السػػػورة       ) 

ُلوْا ِإف ُ بُتذ مُّْسِلِمنَ  ْلَبا رَبػَّبَػا {ٗٛ/ ونس} فَػَكَلْيِه تَػوَ َّ اَل ذَبَْكْلبَػا  فَػَااُلوْا َ َلى اَّلّلِ تَػوَ َّ
بَػػػػػػًة ّلِْلَاػػػػػػػْوـِ الظَّػػػػػػاِلِمنَ  بَػػػػػػا ِبَ ضْبَتِػػػػػػػَك ِمػػػػػػجَل اْلَاػػػػػػػْوـِ الْ  {٘ٛ/ ػػػػػػػونس} ِفتػْ  اَلػػػػػػػاِف ِ جلَ َوقبَِّ

 ({ٙٛ/ ونس}
ماسػػمة  لػػى آ تػن: ب ا ػػة الاصػػة  وػػودجػاءت قصػػة نػػوح  ليػه السػػمـ يف سػػورة  -٘

ِإٍّلِ  فَػَاػاؿَ ( فتا    اؼبكأ: ) أرسلبا نو ا اىل قومه فجاء  فَػَااؿَ  ( ب وف )ِإٍّلِ َلاُلذْ )
ػػػػَلْ  ِمػػػػجل لَّػػػػُ ْف َ اِلػػػػيذٍ (  مػػػػا ورد يف مطلػػػػع السػػػػورة ) .....  َلاُلػػػػذْ   َخبِػػػػةٍ  مثَّ ُفصِّ
ْبػػُه نَػِء ٌ  َوَبِشػةٌ  َأالَّ تَػْكبُػُ وْا ِإالَّ اَّلّلَ إِنَّػِ   {ٔ/وػود} ( بػ وف ذ ػػ  {ٕ/وػود} َلاُلػذ مِّ

 إِنَّػِ   فكل الاوؿ،  ما افتتح  السورة بتوجيػه البػ   ليػه الصػمة والسػمـ لاػوؿ )
ْبُه نَِء ٌ  َوَبِشةٌ  َا أَن( مث قوله تكاىل له )..... َلاُلذ مِّ َواَّلّلُ َ لَػى ُ ػلِّ َشػْيٍء  َ  نَػِء  ٌ ِإمبَّ

ِإٍّلِ َلاُلػْذ  )...... ابلبػء  ببفس الوصػ   نوح( مث ب أت د وة {ٕٔ/وود} وَِ يلٌ 
( فانتبػػػه ؽبءا؟؟؟ أما اآل ة ال انية جاءت يف ذ ػ  اعبػ اؿ الطو ػل الػءي  نَِء ٌ  مُِّبنٌ 

  صل بن نوح  ليه السمـ وبن قومه.
لػػه يف  ؾبػػادلتةذ( آ ت، مث ذ ػػ   ٘)  طبػػسيف  الػػ  وةت : وردالشػػك اءيف سػػورة  -ٙ

( آ ت، ذ   د و ذ اىل تاوى   ولا ة رسػوله و أهنػا م  لػة أخػ ى  ٙ)  س 
مجل الػ  وة و ػ ر المػ  ابلتاػوى تلطفػاً مبػه مكةػذ إوةػاراً  لسػلوب ال سػل الالػ اـ 

 يػ  تالػ رت  ليه السمـ وأدبذ يف د و ذ لقوامةذ  مػا ورد يف ابقػي السػورة، 
 * ِإٍّلِ َلاُلػْذ َرُسػوٌؿ أَِمػنٌ ( مجل ال سل الالػ اـ )  ٘)  طبسةنفس اؼباولة  لى لساف 

َأْجػػػػػ َِي ِإالَّ َ لَػػػػػى َربِّ  َوَمػػػػػا َأْسػػػػػأَُلاُلْذ َ َلْيػػػػػِه ِمػػػػػجْل َأْجػػػػػٍ  ِإفْ  * فَػػػػػاتػَُّاوا اَّللََّ َوأَِليُكػػػػػوفِ 
 (.اْلَكاَلِمنَ 
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( قَػْوَمػكَ  أَنػِءرْ أَْف لم     ز وجل ) يف سورة نوح:  اف قوله  ليه السمـ امت اال -ٚ
(، ووػءن السػػورة صبكػػ   ػػل مػا د ػػا اليػػه يف اؼبواضػػع مُّبِػػٌن  نَػػِء  ٌ ِإٍّلِ َلاُلػػْذ فاػاؿ ) 

  ليه السمـ. نوحالخ ى فيما ب ا أنه تا    جامع ل  وة 

( يف السور الو  ربء   نوح  ليه السمـضبط مواضع ) ا / ٕٔٗٚس اؿ رقذ 
 -: فيةا وردت
 -السج ة(: –يف السور ) وود  م نف(  ِدَْ يُِبَباوردت )  / ٕٔٗٚاعبواب رقذ     

 األعراف
جْل ِإَلٍه َظيػْ ُنُ  َ َما َلاُلذ مِّ َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ َءاَب  َػْوـٍ  اْ ُبُ واْ اَّللَّ ِإٍّلِ
 {ٜ٘} َ ِظيذٍ 

َ َأَخاُؼ  َ أَف الَّ تَػْكُبُ وْا ِإالَّ اَّلّلَ  ىــود ..... {ٕٙ}  َلْياُلْذ َ َءاَب  َػْوـٍ أَلِيذٍ ِإٍّلِ
ْتِيِه َ َءاٌب ىُبْزِ ِه َووبَِلُّ َ َلْيِه َ َءاٌب مُِّايذٌ  َْ  {ٜٖ}  َفَسْوَؼ تَػْكَلُموَف َمجل 

 ادلؤمنون
جْل إَِلٍه َظيػْ ُ َوَلَاْ  أَْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمِه فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ   نُ اْ ُبُ وا اَّللََّ َما َلاُلذ مِّ

 {ٖٕ}  أََفَم تَػتػَُّاوفَ 

 الشعراء
ِإٍّلِ َلاُلْذ َرُسوٌؿ َأِمٌن  {ٙٓٔ}  َأاَل تَػتػَُّاوفَ ِإْذ َقاَؿ ؽَبُْذ َأُخوُوْذ نُوٌح 

 {ٛٓٔ} َفاتػَُّاوا اَّللََّ َوَأِليُكوِف  {ٚٓٔ} 

 نـوح
جل ُذنُوِباُلْذ َو ُػَ خِّ ُْ ْذ ِإىَل َأَجٍل مَُّسمِّى ِإفَّ أَ  ِإَذا  َجَل اَّللَِّ  َػْكِفْ  َلاُلذ مِّ

ُ  َلْو ُ بُتْذ تَػْكَلُموفَ   {ٗ}  َجاء اَل  ُػَ خَّ
 الضبط /

َ َأَخػػاُؼ َ لَػػْياُلْذ َ ػػَءاَب  َػػػْوـٍ َ ِظػػيذٍ )  :ال ػػ اؼيف سػػورة  -ٔ ( سػػياؽ اآل ت  ِإٍّلِ
تاػػ ـ فيةػػا ذ ػػ  اليػػـو الخػػ  وأووالػػه يف  ػػ ـ مواضػػع مػػجل  اال ػػ اؼيف سػػورة 

َقاَؿ اْدُخُلواْ يف أَُمٍذ َقْ  َخَلْ  ِمجل قَػػْبِلاُلذ ( )  َمِئٍء اغبَْقُّ َواْلَوْزُف  َػوْ أوؿ السورة ) 
اَل تُػَفػتَُّا  ( )َفُءوُقواْ اْلَكػَءاَب دبَػا ُ بػُتْذ َتاْلِسػُبوَف  ) ( مِّجل اعبِْجلِّ َواِانِس يف البَّارِ 
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اػْبِيَػاِط وََ ػَءِلَك  َمػُل يف َسػذِّ ؽَبُْذ أَبْػَواُب السََّماء َواَل َ ْ ُخُلوَف اعْبَبََّة َ تَّ  َِلَ  اعبَْ 
ػػجل َجَةػػبََّذ ِمَةػػاٌد َوِمػػجل فَػػػْوِقِةْذ َظػػَواٍش وََ ػػَءِلَك قَبْػػػِزي ( ) قَبْػػِزي اْلُمْجػػ ِِمنَ  ؽَبُػػذ مِّ

ُصػػ َِفْ  أَْبَصػػاُرُوْذ تِْلَاػػاء َأْصػػَحاِب البَّػػاِر قَػػاُلواْ َربػَّبَػػا اَل ذَبَْكْلبَػػا  َوِإَذا( ) الظَّػػاِلِمنَ 
بَػا  َواَنَدى َأْصَحاُب البَّاِر َأْصَحابَ ( ) ْوـِ الظَّاِلِمنَ َمَع اْلاَ  اعْبَبَّػِة َأْف أَِفيُضػواْ َ َليػْ

 َػػػػػْوـٍ الػػػػػ )( مث جػػػاء وصػػػ  نػػػوح  ليػػػه السػػػمـ  ِمػػػجَل اْلَمػػػاء َأْو فبَّػػػا َرَزَقاُلػػػُذ اَّللُّ 
 (.َ ِظيذٍ 

َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ َءاَب  َػْوـٍ أَلِيذٍ  ): ووديف سورة  -ٕ تال ر ذ   الكءاب مػجل (  ِإٍّلِ
يف السػػػػورة أف ذ ػػػػ  الكػػػػءاب ابلػػػػػػ ب ا ػػػػة السػػػػورة  مػػػػا ذ ػػػػ ت انفػػػػا، ومل  ػػػػ د 

(، وجاء  ـبز – مايذ – ق  ح – ؿبيط – أليذ –  بة  ( بل جاء )الكظيذ)
( وجػػػاءت يف ختػػػاـ السػػػورة وختػػػاـ قصػػػة نػػػوح  ليػػػه  أَلِػػػيذٍ يف ب ا ػػػة السػػػورة ) 

 ليه  نوح( جاءت بك  سه  ة اؼبأل مجل ٌب ىُبْزِ ِه َ َءا(، أما ) أَلِيذٍ السمـ بػػػ )
ػػجل قَػْوِمػػِه َسػػِهُ واْ ِمْبػػُه قَػػاَؿ ِإف السػػمـ  ) َوَ ْصػػَبُع اْلُفْلػػَك وَُ لََّمػػا َمػػ َّ َ َلْيػػِه َمػػألٌ مِّ

َفَسػْوَؼ تَػْكَلُمػوَف َمػجل  { ٖٛ}  َتْسَهُ وْا ِمبَّا فَػِإانَّ َنْسػَهُ  ِمػباُلْذ َ َمػا َتْسػَهُ وفَ 
ْتِيِه  وفيةا توسػع أي  لمػا مػ وا سػه وا مبػه أو  لمػا مػ وا  ردَّ  (َ َءاٌب ىُبْزِ ِه َْ

فيةػػػا  ( ُ لََّمػػػا لػػيةذ تباسػػػبا مػػػع لػػػوؿ اعبػػػ اؿ يف السػػػورة،  يػػػ  أف  لمػػػة )  
 .(َ َءاٌب مُِّايذٌ ) تال ار فهتم  اآل ة بػػ

ػجْل ِإلَػٍه ظَ : ) َ  قَػػْوـِ اؼب مبػوفيف سورة  -ٖ ػ ُنُ اْ بُػُ وا اَّللََّ َمػا َلاُلػذ مِّ ( مل أَفَػَم تَػتػَُّاػوَف  يػْ
أَفَػَم   د وصػ  نػوح للكػءاب ولالػجل خػتذ د وتػه بسػ اؿ اسػتبالاري تكجػ  ) 

(،  يػػػ  ذ ػػػػ    تكػػػاىل يف سػػػػورة  َأاَل تَػتػَُّاػػػػوفَ  ) الشػػػك اء( و ػػػػءا يف  تَػتػَُّاػػػوفَ 
ذ ػػػػ  قبلةػػػػا مػػػػا أنكػػػػذ   بػػػػه  لػػػػى  بػػػػادن وجػػػػاء المػػػػ   ابلكبػػػػادة مث  اؼب مبػػػػوف

 باسبة لإل ساف واالنكاـ والو وي مجل صفات اؼب مبن.( اؼبالتاوى)
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( وصػػ  الكػػءاب ابلػػػػػ)  ِإَذا َجػػاء اَل  ُػػػَ خَُّ  لَػػْو ُ بػػُتْذ تَػْكَلُمػػوفَ : ) نػػوحيف سػػورة  -ٗ
ِمػجل قَػْبػِل َأف ( ولالجل ليس  لى لساف نػوح وإمبػا وػو قػوؿ    ػز وجػل )  أَلِيذٌ 

ْتِيَػُةْذ َ َءاٌب   (. أَلِيذٌ َْ
َ َأَخػاُؼ َ لَػْياُلْذ َ ػَءاَب  َػػْوـٍ )   ػ اؼالتشػاب  آ تػا  -٘ َ  ) وػود( و  َ ِظػيذٍ ِإٍّلِ ِإٍّلِ

( مػع  ػ ؼ  َ ِظػيذٍ مػجل )  الكػن( ن بط   ؼ  أَلِيذٍ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ َءاَب  َػْوـٍ 
( يف  ػػل   ظػػيذ، وشػػ    أنػػه مل  يت  لمػػة )  اؼ ػػالمػػجل اسػػذ سػػورة  الكػػن

 سورة وود.

 -(:نفي نػوح  ليه السمـ س اؿ الج  ع ) ضبط مواضا / ٕٕٗٚس اؿ رقذ 
  / ٕٕٗٚاعبواب رقذ     

 يونس
ُتْذ  جْل َفِإف تَػَولَّيػْ َوأُِمْ ُت أَْف َأُ وَف  َ َلى اَّللِّ ِإْف َأْج َِي ِإالَّ  َأْج ٍ َفَما َسأَْلُتاُلذ مِّ

 { ٕٚ} ِمجَل اْلُمْسِلِمَن 

َوَم  أانَْ ِبطَارِِد الَِّء جَل  َ َلى اَّللِّ ْف َأْج َِي ِإالَّ إِ  َماالً  َ َلْيهِ َوَ  قَػْوـِ ال َأْسأَُلاُلْذ  ىـود
 { ٜٕ} آَمُبوْا إِنػَُّةذ مُّمَُقوا ... 

 { ٜٓٔ}  َربِّ اْلَكاَلِمنَ ِإْف َأْج َِي ِإالَّ َ َلى  َأْج ٍ ِمجْل  َ لَْيهِ َوَما َأْسأَُلاُلْذ  الشعراء
 
 -ب:نلخصو يف اجلدول اآلو 
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 اءالشعر  ىود يونس

 ب أت اآل ة بفكل الش ط
ُتذْ )  مث جاء جوابه(  َفِإف تَػَولَّيػْ

( َأْج ٍ َفَما َسأَْلُتاُلذ مِّجْل )
 ابؼباضي أ ضا

(  َ َلى اَّللِّ ِإْف َأْجِ َي ِإالَّ ) 
(    رب ابسذ اعبمؿ ) 

الءي ْيت يف موق  
 التح ي والش ة مع قومه.

أنه مل  يت  لمة  نم ظ
لنه  ( بك  الس اؿَ َلْيهِ )

 رب  جل الس اؿ ابؼباضي    
جْل )  (  َأْج ٍ َفَما َسأَْلُتاُلذ مِّ

( َ َلْيِه بيبما جاءت  لمة ) 
 الشك اءو  ووديف 

(  ال َأْسأَُلاُلْذ َ َلْيِه َماالً ) 
وردت ابؼبضارع يف وق  
اعب اؿ واػبطاب اؼبباش  
َوالَ وورد بك وا ذ   اػبزائجل )

 (َلاُلْذ ِ بِ ي َخزَآِئجُل اَّللِّ  أَُقوؿُ 
( اؼباؿوالو انسبةا التكبة بػػ )

َماالً ( ال َأْسأَُلاُلْذ َ َلْيِه ) 
جاء  الشك اءو   ونسبيبما يف 

جْل )  ( ونستطيع  َأْج ٍ مِّ
قا  ة أ ضا  لى  ضبطةا

اختمؼ الوسط  جل الط فن 
 .اؼبتشابن

(  َ َلى اَّللِّ ِإْف َأْجِ َي ِإالَّ ) 
(    رب ابسذ اعبمؿ ) 

يف موق  الءي ْيت 
 التح ي والش ة مع قومه.

 َأْج ٍ ِمجْل  َ َلْيهِ َوَما َأْسَأُلاُلْذ 

وردت ابؼبضارع يف وق  
 اعب اؿ واػبطاب اؼبباش 

ِإٍّلِ َلاُلْذ قاؿ قبلةا لاومه ) 
( وأتبكه هللا بات َرُسوٌؿ َأِمنٌ 

أمانته ببفي التةمة  جل 
ِمجْل  َ َلْيهِ َوَما َأْسَأُلاُلْذ نفسه )

 (َأْج ٍ 

اآل ة بء   ختم  وبا 
ِإْف َأْجِ َي ِإالَّ َ َلى ال بوبية )

 لى  الس ( َربِّ اْلَكاَلِمنَ 
، ووءن وودو  ونس آ و 

 ادة ما تء   يف مااـ تلين 
الالوب والتء ة ابل ب 
اؼببكذ اؽبادي، وتباسب  

أ ضا مع فواصل اآل ت      
 أمن – تتاوف – اؼب سلن) 

 ( الكاؼبن – وأليكوف –

( والءي  َ َلى اَّللِّ ِإْف َأْج َِي ِإالَّ )  وودو   ونستا تشابات آ 
 انسح سياؽ اآل ت فيةما مجل موق  التح ي والش ة

 
 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٓ 

 ؟.أتباع نػوح  ليه السمـفيةا    ُذ الو واضع اؼبضبط ا / ٖٕٗٚس اؿ رقذ 
 -وناسمةا اىل قسمن: / ٖٕٗٚاعبواب رقذ     

 -: على لسان قومو استهزاًء:أوالً 

 شعراءال ىـود
َما نَػ َاَؾ ِإالَّ َبَش ًا مِّ ْػَلَبا َوَما  .....

نَػ َاَؾ اتػَّبَػَكَك ِإالَّ الَِّء جَل ُوْذ أَرَاِذلَُبا اَبِدَي 
َبا ِمجل َفْضٍل َبْل  ال َّْأِي َوَما نَػَ ى َلاُلْذ َ َليػْ

 {ٕٚ}وود/َنظُبُّاُلْذ َ اِذِبَن 
ذ  وا   ة شبةات وصبكوا يف 

ـ وأتبا ه الوص  بن نوح  ليه السم
مجل اؼب مبن يف مااـ بسط الاصة ولوؿ 

 اعب اؿ

َقاُلوا أَنُػْ ِمجُل َلَك َواتػَّبَػَكَك اْلَْرَذُلوَف 
 {ٔٔٔ}الشك اء/

وءن وي الشبةة الو ي ة الو ذ  وا 
الاـو يف السورة، بك  أف نفى  جل نفسه 
التةمة دنه رسوؿ أمن وأنه ال  طلح 

 مبةذ أج ا

 -ونفيو طردىم: : على لسانو ثناءً اثنياً 

 الشعراء ىـود
َوَم  أانَْ ِبطَارِِد الَِّء جَل آَمُبواْ  .....

َ أَرَاُ ْذ قَػْوًما إِنػَُّةذ مَُّمُقوا َربِِّْذ  َوَلاِل ِّ
َمجل َوَ  قَػْوـِ  {ٜٕ}وود/ذَبَْةُلوَف 

أََفَم َتءَ َُّ وَف  َبُصُ ٍل ِمجَل اَّلّلِ ِإف َلَ دتػُُّةْذ 
ُؿ َلاُلْذ ِ بِ ي َواَل أَُقو  {ٖٓ}وود/

َخَزآِئجُل اَّلّلِ َواَل أَْ َلُذ اْلَكْيَح َواَل أَُقوُؿ ِإٍّلِ 
َلجل أَْ يُػُباُلْذ  تَػْزَدرِيَمَلٌك َواَل أَُقوُؿ لِلَِّء جَل 

 َوَما أاََن ِبطَارِِد اْلُمْ ِمِبنَ 
 {ٗٔٔ}الشك اء/

ورد الوص  ابالسذ ال اؿ  لى ال بات 
 -وق   الوف ذلك:

قومه ص  وا بشبةة وا  ة قبلةا  -ٔ
 ووي اسرتذاؽبذ لتبا ه.
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اَّلّلُ أَْ َلُذ دبَا يف أَنُفِسِةْذ  ُػْ تِيَػُةُذ اَّلّلُ َخيػْ ًا 
 {ٖٔ}وود/ِإٍّلِ ِإًذا لَِّمجَل الظَّاِلِمَن 

ستط اد يف الاصة واعب اؿ انسح اال
الطو ل وتك د الشبةات ذ   أم  جل 

(  إِنػَُّةذ مَُّمُقوا َربِِّذْ يببكاف مجل ل دوذ: ) 
ووو أ لذ حباؽبذ وخوفه  ليه السمـ مجل 

َمجل  َبُصُ ٍل ِمجَل اَّلّلِ ِإف  ااب    ) 
 (َلَ دتػُُّةْذ 

مث ذ   ا  اـ نوح يف اغب     بةذ 
َلجل تزدر ةذ، )  ( دوفتَػْزَدرِيباوله )

( دوف )   تيالذ (   ُػْ تِيَػُةُذ اَّلّلُ َخيػْ ًا
 تَػْزَدرِيوأسب  االزدراء اىل ال ن )

( لف رؤ تةذ ال تكرب  جل أَْ يُػُباُلذْ 
َوَما اغباياة رداً  لى قوؽبذ يف الب ا ة )

نَػ َاَؾ اتػَّبَػَكَك ِإالَّ الَِّء جَل ُوْذ أَرَاِذلَُبا اَبِدَي 
َبا ِمجل َفْضلٍ ال َّْأِي َوَما نَػ َ   (ى َلاُلْذ َ َليػْ

ما ورد وبا ق   الوف يف م  لة  -ٕ
متأخ ة بك ما  بتوا  لى االيباف 

   ال لى.فاستحاوا الوص

ورد يف أخ  السورة الم  للب  صلى   
َواْخِفْم  ليه وآله وسلذ باوله تكاىل ) 

 َجَباَ َك ِلَمجِل اتػَّبَػَكَك ِمجَل اْلُمْ ِمِبنَ 
 ({ٕ٘ٔ}الشك اء/

 ( واشػػػارة بػػػػ ء الفلػػػك المػػػ  بصػػػػبع ) ضػػػػبط مواضػػػع ا / ٕٗٗٚسػػػ اؿ رقػػػذ 
 ؟.الطوفاف

  / ٕٗٗٚاعبواب رقذ     

َتِئْس دبَا   َي ِإىَل نُوحٍ َوأُو ِ  ىـود أَنَُّه َلجل  ُػْ ِمجَل ِمجل قَػْوِمَك ِإالَّ َمجل َقْ  آَمجَل َفَم تَػبػْ
ِدَْ يُِبَبا َوَوْ ِيَبا َواَل زُبَاِلْبِ  يف  اْلُفْلكَ َواْصَبِع  {ٖٙ} َ انُوْا  َػْفَكُلوَف 
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وَُ لََّما َم َّ َ َلْيِه َمألٌ  كَ اْلُفلْ َوَ ْصَبُع  {ٖٚ} الَِّء جَل وََلُموْا إِنػَُّةذ مُّْك َُقوَف 
جل قَػْوِمِه َسِهُ وْا ِمْبُه قَاَؿ ِإف َتْسَهُ وْا ِمبَّا َفِإانَّ َنْسَهُ  ِمباُلْذ َ َما  مِّ

ْل ِفيَةا...... َ تَّ ِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوَفاَر التػَّبُّوُر {ٖٛ} َتْسَهُ وَف   قُػْلَبا اضبِْ
أَْوَلَك ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َوَمجْل آَمجَل َوَما ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ وَ 

َوُمْ َساَوا ِإفَّ  ارَْ ُبوْا ِفيَةا ِبْسِذ اَّلّلِ ؾَبْ َاَواَوقَاَؿ  {ٓٗ} آَمجَل َمَكُه ِإالَّ َقِليٌل 
نُوٌح َ اعْبَِباِؿ َواَنَدى   َوِوَي ذَبْ ِي ِبِْذ يف َمْوجٍ  {ٔٗ} َريبِّ َلَكُفوٌر رَِّ يٌذ 

 {ٕٗ} ابْػَبُه وََ اَف يف َمْكزٍِؿ َ  بُػَ َّ ارَْ ح مََّكَبا َواَل َتاُلجل مََّع اْلاَلاِف ِ جَل 

 ادلؤمنون

َبا إِلَْيهِ  ِدَْ يُِبَبا َوَوْ ِيَبا َفِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوفَاَر  اْلُفْلكَ أَِف اْصَبِع  َفَأْوَ يػْ
َجْنِ ا ْػبَػْنِ َوأَْوَلَك ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه التػَّبُّوُر َفاْسُلْك ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزوْ 

ُةْذ َواَل زُبَاِلْبِ  يف الَِّء جَل وََلُموا إِنػَُّةذ مُّْك َُقوَف  َفِإَذا {ٕٚ} اْلَاْوُؿ ِمبػْ
فَػُاِل اغْبَْمُ  َّللَِّ الَِّءي قَبَّااَن ِمجَل  اْلُفْلكِ اْستَػَوْ َ  أَنَ  َوَمجل مََّكَك َ َلى 

ُ  اْلُمبزِِلَن  {ٕٛ} الظَّاِلِمَن  اْلَاْوـِ  َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِ  ُمبَزاًل مَُّبارًَ ا َوأَنَ  َخيػْ
 {ٕٜ} 

 الضبط /
زاءوذ بػه ؼبا ذ   يف السياؽ شػ ة ؾبػادلتةذ واسػتكجاؽبذ الكػءاب واسػتة: سورة وود

تَػِئْس دبَػا َ ػانُوْا  ) َلجل  ػُػْ ِمجَل ِمػجل قَػْوِمػَك ِإالَّ َمػجل قَػْ  آَمػجلَ  ودبجل آمجل مكه قاؿ تكاىل فَػَم تَػبػْ
 والاصة وبا ؾبملة. { (ٖٙ/وود َػْفَكُلوَف }

 .وودالاصة وبا ـبتص ة  ما يف سورة سورة اؼب مبوف: 
 -ونلخصها يف اجلدول التايل:

 اؼب مبوف وػػود
َبا إَِلْيهِ  َوأُوِ َي ِإىَل نُوحٍ   َفَأْوَ يػْ
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مل  تا مةا د اء ولالجل قوؿ قومه 
(  ْلتَػَباَجادَ  َق ْ  نُوحُ َ   َقاُلواْ استةزاء ) 

(  قَػْوـِ  َو َ ابل ظذ مجل تال ارن لػػ ) 
تلطفاً مكةذ،  ما تك د بباء الفكاؿ 

للمجةوؿ يف السورة  موما 
َل ْ ( )أُْ اِلَم ْ ) بَػْكَم َما ( )ُفصِّ

(  َ بزٌ  َ َلْيهِ  أُنزِؿَ ( ) ُوَ ى إِلَْيكَ 
( ويف الاصة اْلَكَءابُ  ؽَبُذُ  ُ َضاَ  ُ )

 اْلَماء َوِظيمَ )( أَْرضُ   َ  َوِقيلَ رب   ا )
ِقيَل َ  ( )َوقِيَل بُػْك اً ( )اَلْم ُ  َوُقِضيَ 

َوأُوِ َي ِإىَل ( فجاءت )نُوُح اْوِبطْ 
( مبتسبة لػػ سياؽ اآل ت الو نُوحٍ 

 ذ  انوا

َقاَؿ َربِّ انُصْ ٍل ؼبا د ا نوح ابلبص ة )
بُوفِ  َبا( )دبَا َ ءَّ ( أي فتسبح فََأْوَ يػْ

جل د ائه أان أو يبا ابالستجابة  
اؼبباش ة ابلفاء للتكايح، وؼبا تا مةا 

َما      قومه  به ابلكائح )...
ِإْف ُوَو ِإالَّ .... َوَءا ِإالَّ َبَشٌ  مِّ ْػُلاُلذْ 

 (إِلَْيهِ ( قاؿ )ِبِه ِجبَّةٌ  َرُجلٌ 

لػى   وتضػبط اؼب مبػوف ٕٚ(  فػإذا جػاء أمػ ان)  ٓٗ  وػود(    ت إذا جػاء أمػ ان) 
( و ػءا ت تيػح السػور  فػإذا( قبل الفاء  مجل )   ت مجل ) اغباء قا  ة الرتتيح اؽبجائي

:  اؼب مبػوف( يف  أسلك فيةػا، )  وود( يف  اضبل فيةا(.  ءلك )  اؼب مبوفقبل  وود) 
 .السنتسبق  اغباء

 السػمـ استك ض اؼبواضع الو وردت فيةا قصة نوح  ليه / ٕ٘ٗٚس اؿ رقذ 
 ال َل؟.يف الا آف ال

 ليه السمـ الػو ( نػوح )  والف مع اعب اوؿ اػباصة باصة / ٕ٘ٗٚاعبواب رقذ     
 -وردت يف الا آف الال َل:

 -": تا  با(  ليه السمـ يف الا آف " نػوح )    د اآل ت الو ورد فيةا
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 نوح الام  الصافات الكبالبوت الشك اء اؼب مبوف النبياء وػود  ونس ال  اؼ
ٙ ٖ ٕٗ ٕ ٚ ٔٙ ٕ ٛ ٛ ٕٛ 

 -:( عليو السالم يف القرنننـوح )  بـداية القصة

جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اَلَاْ  أَْرَسْلَبا  األعراف فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ اْ ُبُ وْا اَّللََّ َما َلاُلذ مِّ
َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ َءاَب ...   { ٜ٘} ِإٍّلِ

 يونس
َ  قَػْوـِ ِإف َ اَف َ بُػَ  َ َلْياُلذ مََّااِمي  ِإْذ قَاَؿ ِلَاْوِمهِ  نُوحٍ َأ َواْتُل َ َلْيِةْذ نَػبَ 

 { ٔٚ} َوَتْءِ ِةي ِةَ ِت اَّلّلِ ... 
 { ٕ٘} ِإٍّلِ َلاُلْذ نَِء ٌ  مُِّبٌن  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اَوَلَاْ  أَْرَسْلَبا  ىـود

 األنبياء
َباُن َوأَْوَلُه ِمجَل اْلاَلْ ِب اْلَكِظيِذ َفاْستَ  ِإْذ اَنَدى ِمجل قَػْبلُ  َونُوً ا يػْ َبا َلُه فَػَبجَّ َجبػْ

 {ٚٙ } 

جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اَوَلَاْ  أَْرَسْلَبا  ادلؤمنون فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ اْ ُبُ وا اَّللََّ َما َلاُلذ مِّ
 { ٖٕ} أََفَم تَػتػَُّاوَف 

َبْ  قَػْوـُ  الشعراء  {٘ٓٔ} ْ َسِلنَ اْلمُ  نُوحٍ َ ءَّ

فَػَلِبَ  ِفيِةْذ أَْلَ  َسَبٍة ِإالَّ طَبِْسَن َ اًما  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اَوَلَاْ  أَْرَسْلَبا  العنكبوت
 {ٗٔ}َفَأَخَءُوُذ الطُّوَفاُف َوُوْذ وَاِلُموَف 

 {٘ٚ} فَػَلِبْكَذ اْلُمِجيُبوفَ  نُوحٌ َوَلَاْ  اَنَدااَن  الصافات
َبْ  قػَ  القمر َلُةْذ قَػْوـُ َ ءَّ بُوا َ ْبَ انَ  نُوحٍ بػْ  {ٜ}َوَقاُلوا ؾَبُْبوٌف َواْزُدِجَ   َفاَلءَّ

 نـوح
ْتِيَػُةْذ َ َءاٌب أَلِيٌذ  ِإىَل قَػْوِمهِ  نُوً اِإانَّ أَْرَسْلَبا  َْ أَْف أَنِءْر قَػْوَمَك ِمجل قَػْبِل أَف 

{ٔ} 
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 -(: نــوحبداية دعــوة ) 

 األعراف
َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ  ْ ُبُ وْا اَّللََّ فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ ا... جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن ِإٍّلِ َما َلاُلذ مِّ

 {ٜ٘}َ َءاَب  َػْوـٍ َ ِظيٍذ 

ِإف َ اَف َ بُػَ  َ َلْياُلذ مََّااِمي  ِإْذ قَاَؿ ِلَاْوِمِه َ  قَػْوـِ اْتُل َ َلْيِةْذ نَػَبَأ نُوٍح وَ  يونس
 { ٔٚ}َوَتْءِ ِةي ِةَ ِت اَّلّلِ ...

 {ٕ٘} ِإٍّلِ َلاُلْذ نَِء ٌ  مُِّبنٌ  َوَلَاْ  أَْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمهِ  دىــو 

جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن  فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ اْ ُبُ وا اَّللََّ َوَلَاْ  أَْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمِه  ادلؤمنون َما َلاُلذ مِّ
 {ٖٕ}أََفَم تَػتػَُّاوَف 

 {ٙٓٔ}َأاَل تَػتػَُّاوَف  ُخوُوْذ نُوحٌ ِإْذ َقاَؿ ؽَبُْذ أَ  الشعراء
 {ٕ}ِإٍّلِ َلاُلْذ نَِء ٌ  مُِّبٌن  َقاَؿ َ  قَػْوـِ  نـوح

 -ذكر ما دعاىم إليو أو حذرىم منو:

 األعراف
َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ َءاَب  َػْوـٍ َ ِظيٍذ  اْ ُبُ وْا اَّللََّ  جْل إَِلٍه َظيػْ ُُن ِإٍّلِ َما َلاُلذ مِّ

{ٜ٘} 
َ َأَخاُؼ َ َلْياُلْذ َ َءاَب  َػْوـٍ أَلِيٍذ  تَػْكُبُ وْا ِإالَّ اَّللَّ  أَف الَّ  ىــود  {ٕٙ}ِإٍّلِ

 ادلؤمنون
جْل إَِلٍه َظيػْ ُنُ َوَلَاْ  أَْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمِه فَػَااَؿ َ  قَػْوـِ   اْ ُبُ وا اَّللََّ َما َلاُلذ مِّ
 {ٖٕ}أََفَم تَػتػَُّاوَف 

َ  {ٚٓٔ} ِإٍّلِ َلاُلْذ َرُسوٌؿ أَِمنٌ  {ٙٓٔ} ُاوفَ َأاَل تَػتػَّ ......  الشعراء فَاتػَُّاوا اَّللَّ
 {ٛٓٔ} َوأَِليُكوفِ 

 نـوح
 { ٖ}  أَِف اْ ُبُ وا اَّللََّ َواتػَُّاوُن َوأَِليُكوفِ  { ٕ}  ِإٍّلِ َلاُلْذ نَِء ٌ  مُِّبنٌ 

جل ُذنُوِباُلْذ َو ُػَ خِّ ُْ ْذ ِإىَل َأَجلٍ  فَّ َأَجَل اَّللَِّ ِإَذا َجاء مَُّسمِّى إِ   َػْكِفْ  َلاُلذ مِّ
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ٖٔ٘ 

ُ  َلْو ُ بُتْذ تَػْكَلُموفَ   َقاَؿ َربِّ ِإٍّلِ َدَ ْوُت قَػْوِمي لَْيًم َونَػَةارًا {ٗ} اَل  ُػَ خَّ
َوِإٍّلِ ُ لََّما َدَ ْوتُػُةْذ لِتَػْكِفَ   { ٙ}   َزِْدُوْذ ُدَ اِئي ِإالَّ ِف َارًا فَػَلذْ  { ٘} 

َوَأَص ُّوا َواْسَتاْلبَػُ وا  يف آَذاهِنِْذ َواْستَػْكَشْوا  َِيابَػُةذْ ؽَبُْذ َجَكُلوا َأَصاِبَكُةْذ 
مثَّ ِإٍّلِ أَْ َلبُ  ؽَبُْذ  {ٛ} مثَّ ِإٍّلِ َدَ ْوتُػُةْذ ِجَةارًا { ٚ}  اْسِتاْلَبارًا

 {ٓٔ} فَػُاْلُ  اْستَػْكِفُ وا رَبَّاُلْذ إِنَُّه َ اَف َظفَّارًا {ٜ} َوَأْسَ ْرُت ؽَبُْذ ِإْس َارًا
ْ رَارًا َوبَِبَن َوهَبَْكل  َويُبِْ دُْ ْذ ِدَْموَاؿٍ  { ٔٔ}   ُػْ ِسِل السََّماء َ َلْياُلذ مِّ

 مَّا َلاُلْذ اَل تَػْ ُجوَف َّللَِّ َوَقارًا {ٕٔ} لَّاُلْذ َجبَّاٍت َوهَبَْكل لَّاُلْذ أَنْػَةارًا
ُ َسْبَع  أملَْ تَػَ ْوا َ ْيَ  َخَلقَ  {ٗٔ} َوَقْ  َخَلَااُلْذ أَْلَوارًا {ٖٔ} اَّللَّ

 َوَجَكَل اْلَاَمَ  ِفيِةجلَّ نُورًا َوَجَكَل الشَّْمَس ِس َاًجا {٘ٔ} ظَبَاَواٍت ِلَباًقا
جَل اْلَْرِض نَػَبانً  {ٙٔ} ُ أَنبَػَتاُلذ مِّ مثَّ  ُِكي ُُ ْذ ِفيَةا َوىُبْ ُِجاُلْذ  {ٚٔ} َواَّللَّ

ُ َجَكَل َلاُلُذ اْلَْرَض ِبَسالً  {ٛٔ} ِإْخ َاًجا َةا  {ٜٔ} اَواَّللَّ لَِتْسُلاُلوا ِمبػْ
 { ٕٓ} ُسُبًم ِفَجاًجا

 -نـفيـو سـؤال األجـر:

ُتْذ  يونس جْل َأْج ٍ َفِإف تَػَولَّيػْ ِإْف َأْج َِي ِإالَّ َ َلى اَّلّلِ َوأُِمْ ُت أَْف َأُ وَف  َفَما َسأَْلُتاُلذ مِّ
 {ٕٚ}ِمجَل اْلُمْسِلِمَن 

 ىـود
ِإْف َأْج َِي ِإالَّ َ َلى اَّلّلِ َوَم  أانَْ ِبطَارِِد الَِّء جَل  َماالً  َوَ  قَػْوـِ ال َأْسأَُلاُلْذ َ َلْيهِ 

 { ٜٕ} آَمُبوْا إِنػَُّةذ مُّمَُقوا ... 
 { ٜٓٔ} ِإْف َأْج َِي ِإالَّ َ َلى َربِّ اْلَكاَلِمَن  َوَما َأْسأَُلاُلْذ َ لَْيِه ِمجْل َأْج ٍ  الشعراء
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 -:( ادلــأل ماذا أجاب )
 { ٓٙ} ِمجل قَػْوِمِه ِإانَّ لَبَػ َاَؾ يف َضَمٍؿ مُِّبٍن  اْلَمألُ  اؿَ قَ  األعراف

 ىــود
َوَما نَػ َاَؾ  الَِّء جَل َ َفُ وْا ِمجل ِقْوِمِه َما نَػ َاَؾ ِإالَّ َبَش ًا مِّ ْػَلَبا اْلَمألُ  فَػَااؿَ 

َبا ِمجل َفْضٍل  َوَما نَػَ ى اتػَّبَػَكَك ِإالَّ الَِّء جَل ُوْذ أَرَاِذلَُبا اَبِدَي ال َّْأيِ  َلاُلْذ َ َليػْ
 {ٕٚ}َبْل َنظُبُّاُلْذ َ اِذِبَن 

 ادلؤمنون
 ُ ِ ُ  أَف  الَِّء جَل َ َفُ وْا ِمجل ِقْوِمِه َما َوَءا ِإالَّ َبَشٌ  مِّ ْػُلاُلذْ  اْلَمألُ  فَػَااؿَ 

ُ َلَنَزَؿ َمَمِئاَلًة مَّا ظبَِْكَبا ِبَءَ  ا يف آاَبئَِبا  َػتَػَفضََّل َ َلْياُلْذ َوَلْو َشاء اَّللَّ
 {ٕٗ}اْلَوَِّلَن 

 {ٔٔٔ} َقاُلوا أَنُػْ ِمجُل َلَك َواتػَّبَػَكَك اْلَْرَذُلوفَ  الشعراء
َلُةْذ قَػْوـُ نُوٍح  القمر َبْ  قَػبػْ بُوا َ ْبَ اَن َوَقاُلوا ؾَبُْبوٌف َواْزُدِج َ َ ءَّ  { ٜ}  َفاَلءَّ

 -عليو السالم وقومو: نــوحاجلـدال والتـحــدي بني 
 -جواب قومو: واللون األخضرعليو السالم،  نوحون األمحر كالم الل

 األعراف

 { ٔٙ} َقاَؿ َ  قَػْوـِ لَْيَس يب َضمََلٌة َوَلاِل ِّ َرُسوٌؿ مِّجل رَّبِّ اْلَكاَلِمنَ 
 {ٕٙ} أُبَػلُِّكاُلْذ رَِسااَلِت َريبِّ َوأَنَصُا َلاُلْذ َوأَْ َلُذ ِمجَل اَّلّلِ َما اَل تَػْكَلُموفَ 

باُلْذ لِيُبِءرَُ ْذ َولِتَػتػَُّاوْا َأوَ  ُتْذ أَف َجاءُ ْذ ذِْ ٌ  مِّجل رَّبِّاُلْذ َ َلى َرُجٍل مِّ َ ِجبػْ
 { ٖٙ}  َوَلَكلَّاُلْذ تُػْ ضَبُوفَ 

بُونُ   َفاَلءَّ

 يونس
ِإف َ اَف َ بُػَ  َ َلْياُلذ مََّااِمي َواْتُل َ َلْيِةْذ نَػَبَأ نُوٍح ِإْذ قَاَؿ ِلَاْوِمِه َ  قَػْوـِ 

ُكوْا أَْم َُ ْذ َوُش ََ اءُ ْذ مثَّ اَل وَ  ْلُ  فََأصبِْ َتْءِ ِةي ِةَ ِت اَّلّلِ فَػَكَلى اَّلّلِ تَػوَ َّ
ًة مثَّ اْقُضوْا ِإيَلَّ َواَل تُبِظُ وفِ  ُتْذ  { ٔٚ}  َ اُلجْل أَْم ُُ ْذ َ َلْياُلْذ ُظمَّ فَِإف تَػَولَّيػْ
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ٖٔٚ 

جْل َأْجٍ  ِإْف َأْج َِي ِإالَّ   َ َلى اَّلّلِ َوأُِمْ ُت أَْف َأُ وَف ِمجَل َفَما َسأَْلُتاُلذ مِّ
 { ٕٚ} اْلُمْسِلِمَن 

بُونُ   َفاَلءَّ

 ىــود

جْل ِ بِ ِن  َ َوآَنٍل َرضْبًَة مِّ َقاَؿ َ  قَػْوـِ أَرَأَ ْػُتْذ ِإف ُ بُ  َ َلى بَػيَِّبٍة مِّجل رَّيبِّ
َيْ  َ َلْياُلْذ أَنُػْلزُِماُلُموَوا َوأَنُتْذ ؽَبَا َ ارِ  َوَ  قَػْوـِ ال  {ٕٛ} ُووفَ فَػُكمِّ

َأْسأَُلاُلْذ َ َلْيِه َمااًل ِإْف َأْج َِي ِإالَّ َ َلى اَّلّلِ َوَم  أانَْ ِبطَارِِد الَِّء جَل آَمُبوْا إِنػَُّةذ 
َ أَرَاُ ْذ قَػْوًما ذَبَْةُلوفَ  ْذ َوَلاِل ِّ

َوَ  قَػْوـِ َمجل  َبُصُ ٍل ِمجَل  {ٜٕ} مَُّمُقوا َربِِّ
َواَل أَُقوُؿ َلاُلْذ ِ بِ ي َخزَآِئجُل اَّلّلِ  {ٖٓ} دتػُُّةْذ أََفَم َتءَ َُّ وفَ اَّلّلِ ِإف َل َ 

َواَل أَْ َلُذ اْلَكْيَح َواَل أَُقوُؿ ِإٍّلِ َمَلٌك َواَل أَُقوُؿ لِلَِّء جَل تَػْزَدرِي أَْ يُػُباُلْذ َلجل 
 {ٖٔ}  ِإًذا لَِّمجَل الظَّاِلِمنَ اَّلّلُ َخيػْ ًا اَّلّلُ أَْ َلُذ دبَا يف أَنُفِسِةْذ ِإٍّلِ   ُػْ تِيَػُةذُ 

َقاُلوْا َ  نُوُح َقْ  َجاَدْلتَػَبا َفَأْ  َػْ َت ِجَ الََبا َفْأتَِبا دبَا َتِكُ اَن ِإف ُ بَ  ِمجَل 
 { ٕٖ/وود} الصَّاِدِقنَ 

ْتِياُلذ ِبِه اَّلّلُ ِإف َشاء َوَما أَنُتذ دبُْكِجزِ جلَ  َْ َا  َوالَ  {ٖٖ/وود} َقاَؿ ِإمبَّ
ِإف َ اَف اَّلّلُ  ُ ِ ُ  أَف  ُػْكوَِ اُلْذ  بَفُكاُلْذ ُنْصِحي ِإْف َأَردتُّ أَْف أَنَصَا َلاُلذْ  َ 

 {ٖٗ/وود} ُوَو رَبُّاُلْذ َوإِلَْيِه تُػْ َجُكوفَ 
جل قَػْوِمِه َسِهُ وْا ِمْبُه  َوَ ْصَبُع اْلُفْلكَ   { ٖٛ/وود}وَُ لََّما َم َّ َ َلْيِه َمألٌ مِّ

 
 ف َتْسَهُ وْا ِمبَّا َفِإانَّ َنْسَهُ  ِمباُلْذ َ َما َتْسَهُ وفَ قَاَؿ إِ ........

ْتِيِه َ َءاٌب ىُبْزِ ِه َووبَِلُّ َ لَْيِه َ َءاٌب  {ٖٛ/وود} َْ َفَسْوَؼ تَػْكَلُموَف َمجل 
 {ٜٖ/وود}مُِّايٌذ 

َ َلى َريبِّ َلْو  ِإْف ِ َسابُػُةْذ ِإالَّ  {ٕٔٔ}َقاَؿ َوَما ِ ْلِمي دبَا َ انُوا  َػْكَمُلوَف  الشعراء
ِإْف أاََن ِإالَّ نَِء ٌ   {ٗٔٔ}َوَما أاََن ِبطَارِِد اْلُمْ ِمِبَن  {ٖٔٔ}َتْشُكُ وَف 
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 {٘ٔٔ}مُِّبٌن 
 {ٙٔٔ/الشك اء} َقاُلوا لَِئجل ملَّْ تَبَتِه َ  نُوُح لََتاُلوَنجلَّ ِمجَل اْلَمْ ُجوِمنَ 

 نوح

َجَكُلوا َأَصابَِكُةْذ يف آذَاهِنِْذ  ..... {ٙ} فَػَلْذ  َزِْدُوْذ ُدَ اِئي ِإالَّ ِف َارًا
َقاَؿ نُوٌح رَّبِّ  {....ٚ} َواْستَػْكَشْوا  َِيابَػُةْذ َوَأَص ُّوا َواْسَتاْلبَػُ وا اْسِتاْلَبارًا

َوَماَلُ وا  {ٕٔ} إِنػَُّةْذ َ َصْوٍل َواتػَّبَػُكوا َمجل ملَّْ  َزِْدُن َماُلهُ َوَوَلُ ُن ِإالَّ َخَسارًا
َوَقاُلوا اَل َتَءُرفَّ آؽِبََتاُلْذ َواَل َتَءُرفَّ َودِّا َواَل ُسوَاً ا َواَل  {ٕٕ} ُ بَّارًاَماْل ًا  

 ......َوَقْ  َأَضلُّوا َ ِ ةًا {ٖٕ} َػُكوَث َو َػُكوَؽ َوَنْس ًا 

 -( عليو السالم: نــوحدعاء ) 

 ىــود
َوِإفَّ َوْ َ َؾ اغْبَقُّ َوأَنَ   ِليفَػَااَؿ َربِّ ِإفَّ اُبِ  ِمجْل أَوْ  َواَنَدى نُوٌح رَّبَّهُ 
أَْف َأْسأََلَك َما  َربِّ ِإٍّلِ أَُ وُذ ِبكَ قَاَؿ  .......{٘ٗ}َأْ اَلُذ اغْبَاِ ِمَن 

جَل اػْبَاِس ِ جلَ   {ٚٗ} لَْيَس يل ِبِه ِ ْلٌذ َوِإالَّ تَػْكِفْ  يل َوتَػْ ضَبِْ  َأُ جل مِّ

 األنبياء
َباُن َوَأْوَلُه ِمجَل اْلاَلْ ِب  اَنَدى ِمجل قَػْبلُ َونُوً ا ِإْذ  يػْ َبا َلُه فَػَبجَّ َفاْسَتَجبػْ

 {ٙٚ}اْلَكِظيِذ 

 ادلؤمنون
بُوفِ  ........ َفِإَذا اْستَػَوْ َ  أَنَ  َوَمجل {ٕٙ} َقاَؿ َربِّ انُصْ ٍل دبَا َ ءَّ

 ظَّالِِمنَ فَػُاِل اغْبَْمُ  َّللَِّ الَِّءي قَبَّااَن ِمجَل اْلَاْوـِ المََّكَك َ َلى اْلُفْلِك 
ُ  اْلُمبزِِلنَ  {ٕٛ}  {ٜٕ} َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِ  ُمبَزاًل مَُّبارًَ ا َوأَنَ  َخيػْ

بُوفِ  الشعراء ِ   {ٚٔٔ} َقاَؿ َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي َ ءَّ بَػُةْذ فَػْتًحا َوقبَِّ َتْا بَػْيِ  َوبَػيػْ فَافػْ
 {ٛٔٔ} َوَمجل مَِّكي ِمجَل اْلُمْ ِمِبنَ 

 {٘ٚ} َدااَن نُوٌح فَػَلِبْكَذ اْلُمِجيُبوفَ َوَلَاْ  انَ  الصافات
 {ٓٔ} َفَ َ ا رَبَُّه َأٍّلِ َمْكُلوٌب َفانَتِص ْ  القمر
َوقَاَؿ نُوٌح رَّبِّ اَل تََءْر َ َلى  ....{ٕٗ} َواَل َتزِِد الظَّاِلِمَن ِإالَّ َضَماًل  نـوح
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ٖٜٔ 

رًا ْ  يل َوِلَواِلَ يَّ َوِلَمجل َربِّ اْظفِ  ...{ٕٙ}  اْلَْرِض ِمجَل اْلاَلاِف ِ جَل َد َّ
َدَخَل بَػْيِوَ ُمْ ِمًبا َولِْلُمْ ِمِبَن َواْلُمْ ِمَباِت َواَل َتزِِد الظَّاِلِمَن ِإالَّ 

 {ٕٛ}تَػَبارًا

 -ذكر ) الفلك ( أو وصفو أو جراينو:

َباُن َوالَِّء جَل َمَكُه يف  األعراف بُوُن َفَأقَبيػْ َبا  اْلُفْلكِ َفاَلءَّ بُوْا ِةَ تَِبا إِنػَُّةْذ  َوأَْظ َقػْ الَِّء جَل َ ءَّ
 {ٗٙ}َ انُوْا قَػْوماً َ ِمَن 

 يونس
َباُن َوَمجل مََّكُه يف  يػْ بُوُن فَػَبجَّ َوَجَكْلَباُوْذ َخمَِئَ  َوأَْظَ قػَْبا الَِّء جَل   اْلُفْلكِ َفاَلءَّ

بُوْا ِةَ تَِبا َفانظُْ  َ ْي ....  {ٖٚ}َ ءَّ

 ىـود

ِدَْ يُِبَبا َوَوْ ِيَبا َواَل زُبَاِلْبِ  يف الَِّء جَل وََلُموْا إِنػَُّةذ مُّْكَ ُقوَف  اْلُفْلكَ َواْصَبِع 
جل قَػْوِمِه َسِهُ وْا ِمْبُه َقاَؿ ِإف  اْلُفْلكَ َوَ ْصَبُع  {ٖٚ} وَُ لََّما َم َّ َ َلْيِه َمألٌ مِّ

...... َ تَّ ِإَذا {ٖٛ}َتْسَهُ وْا ِمبَّا َفِإانَّ َنْسَهُ  ِمباُلْذ َ َما َتْسَهُ وَف 
ْل فِيَةاَجاء أَْمُ اَن َوَفاَر التػَّبُّوُر  ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ َوأَْوَلَك ِإالَّ  قُػْلَبا اضبِْ

َوَقاَؿ  {ٓٗ}َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َوَمجْل آَمجَل َوَما آَمجَل َمَكُه ِإالَّ َقلِيٌل 
َوِوَي  {ٔٗ}َوُمْ َساَوا ِإفَّ َريبِّ َلَكُفوٌر رَِّ يٌذ  اَواارَْ ُبوْا ِفيَةا ِبْسِذ اَّلّلِ ؾَبْ َ 

َ اعْبَِباِؿ َواَنَدى نُوٌح ابْػَبُه وََ اَف يف َمْكزٍِؿ َ  بُػَ َّ ارَْ ح   ذَبْ ِي ِبِْذ يف َمْوجٍ 
 {ٕٗ}مََّكَبا َواَل َتاُلجل مََّع اْلاَلاِف ِ جَل 

 ادلؤمنون

َبا إِلَْيِه أَِف اْصَبعِ  ِدَْ يُِبَبا َوَوْ ِيَبا َفِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوفَاَر  اْلُفْلكَ  َفَأْوَ يػْ
التػَّبُّوُر َفاْسُلْك ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ َوأَْوَلَك ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه 

ُةْذ َواَل زُبَاِلْبِ  يف الَِّء جَل وََلُموا إِنػَُّةذ مُّْك َُقوَف  ِإَذا فَ {ٕٚ} اْلَاْوُؿ ِمبػْ
فَػُاِل اغْبَْمُ  َّللَِّ الَِّءي قَبَّااَن ِمجَل  اْلُفْلكِ اْستَػَوْ َ  أَنَ  َوَمجل مََّكَك َ َلى 

ُ  اْلُمبزِِلَن  {ٕٛ}اْلَاْوـِ الظَّاِلِمَن  َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِ  ُمبَزاًل مَُّبارًَ ا َوأَنَ  َخيػْ
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{ٕٜ} 
َباُن َوَمجل مََّكُه يف  الشعراء  {ٜٔٔ}اْلَمْشُحوِف  ْلكِ اْلفُ َفَأقَبيػْ

َباُن َوَأْصَحاَب  العنكبوت  {٘ٔ} َوَجَكْلَباَوا آ ًَة لِّْلَكاَلِمَن  السَِّفيَبةِ َفَأقَبيػْ

 القمر
َجزَاء لَِّمجل َ اَف   ذَبْ ِي ِدَْ يُِبَبا {ٖٔ} َذاِت أَْلَواٍح َوُدُس ٍ َوضَبَْلَباُن َ َلى 

 {ٗٔ}ُ ِفَ  

 -م:( عليو السال نــوحنـجـاة ) 

بُوُن  األعراف َبانُ َفاَلءَّ بُوْا ِةَ تَِبا إِنػَُّةْذ   َفَأقَبيػْ َبا الَِّء جَل َ ءَّ َوالَِّء جَل َمَكُه يف اْلُفْلِك َوأَْظ َقػْ
 {ٗٙ}َ انُوْا قَػْوماً َ ِمَن 

 يونس
بُوُن  َبانُ َفاَلءَّ يػْ قػَْبا الَِّء جَل  َوَمجل مََّكُه يف اْلُفْلِك َوَجَكْلَباُوْذ َخمَِئَ  َوأَْظ َ  فَػَبجَّ

بُوْا ِةَ تَِبا َفانظُْ  َ ْيَ  َ اَف َ اِقَبُة اْلُمبَءرِ جَل   {ٖٚ}َ ءَّ

 ىــود

ْل ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ َ تَّ ِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوفَاَر التػَّبُّوُر  َوَأْوَلَك  قُػْلَبا اضبِْ
َوَقاَؿ  {ٓٗ}َمجَل َوَما آَمجَل َمَكُه ِإالَّ قَِليٌل ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َوَمجْل آ
...... َوِقيَل {ٔٗ}ِإفَّ َريبِّ َلَكُفوٌر رَِّ يٌذ  ارَْ ُبواْ ِفيَةا ِبْسِذ اَّللِّ ؾَبْ َاَوا َوُمْ َساَوا

َواْستَػَوْت َ  َأْرُض ابْػَلِكي َماءِؾ َوَ  ظَبَاء أَْقِلِكي َوِظيَم اْلَماء َوُقِضَي اَلْمُ  
ِقيَل َ  نُوُح اْوِبْط ..... { ٖٗ} َوِقيَل بُػْك اً لِّْلَاْوـِ الظَّاِلِمَن  َلى اعْبُوِديِّ  َ 

بَّا َوبَ َ اٍت َ َلْيَك َوَ َلى أَُمٍذ فبَِّّجل مََّككَ  بَّا  ِبَسمَـٍ مِّ َوأَُمٌذ َسُبَمتُِّكُةْذ مُثَّ يَبَسُُّةذ مِّ
 {ٛٗ}َ َءاٌب أَلِيٌذ 

 األنبياء
َبا َلُه َونُوً ا إِ  َبانُ ْذ اَنَدى ِمجل قَػْبُل َفاْسَتَجبػْ َوأَْوَلُه ِمجَل اْلاَلْ ِب اْلَكِظيِذ  فَػَبجَّيػْ
ِمجَل اْلَاْوـِ الَِّء جَل َ ءَّبُوا ِةَ تَِبا ِإنػَُّةْذ َ انُوا قَػْوـَ َسْوٍء  َوَنَصْ اَننُ  {ٙٚ}

 { ٚٚ} َفَأْظَ قْػَباُوْذ َأصْبَِكَن 

َبا ِإلَ  ادلؤمنون ْيِه َأِف اْصَبِع اْلُفْلَك دَِْ يُِبَبا َوَوْ ِيَبا فَِإَذا َجاء َأْمُ اَن َوفَاَر التػَّبُّوُر َفَأْوَ يػْ
ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ َوَأْوَلَك ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ ِمبػُْةْذ َواَل  َفاْسُلْك ِفيَةا
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ٖٕٔ 

فَِإَذا اْستَػَوْ َ  أَنَ  َوَمجل  {ٕٚ}ْك َقُوَف زُبَاِلْبِ  يف الَِّء جَل وََلُموا ِإنػَُّةذ مُّ 
 {ٕٛ}فَػُاِل اغبَْْمُ  َّللَِّ الَِّءي قَبَّااَن ِمجَل اْلَاْوـِ الظَّاِلِمَن  مََّكَك َ َلى اْلُفْلكِ 

َبانُ  الشعراء  {ٜٔٔ}َوَمجل مََّكُه يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِف  َفَأقَبيػْ
َبانُ  العنكبوت  {٘ٔ} السَِّفيَبِة َوَجَكْلَباَوا آَ ًة لِّْلَكاَلِمَن َوَأْصَحاَب  َفَأقَبيػْ

 الصافات
َسَمـٌ  {ٛٚ}يف اآْلِخ ِ جَل  َوتَػ َْ َبا َ َلْيهِ  {ٚٚ}ُوْذ اْلَباِقَن  َوَجَكْلَبا ُذرِّ ػََّتهُ 

ِإنَّهُ ِمجْل  {ٓٛ} َ َءِلَك قَبِْزي اْلُمْحِسِبنَ  ِإانَّ  {ٜٚ}يف اْلَكاَلِمَن  َ َلى نُوحٍ 
 {ٔٛ}اْلُمْ ِمِبَن  َباِدانَ  ِ 

ذَبِْ ي دَِْ يُِبَبا َجزَاء لَِّمجل َ اَف ُ ِفَ   {ٖٔ}َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍ   َوضَبَْلَباُن َ َلى القمر
{ٔٗ} 

 -( عليو السالم: نـوحوصف من نمن مع ) 

 األعراف
َباُن  بُوُن َفَأقَبيػْ بُوْا ِةَ تَِبا إِنػَُّةْذ  يف اْلُفْلِك َوأَْظ َقػْ  َوالَِّء جَل َمَكهُ َفاَلءَّ َبا الَِّء جَل َ ءَّ

 {ٗٙ}َ انُوْا قَػْوماً َ ِمَن 

َباُن  يونس يػْ بُوُن فَػَبجَّ َوأَْظَ قػَْبا الَِّء جَل   َوَمجل مََّكُه يف اْلُفْلِك َوَجَكْلَباُوْذ َخمَِئ َ َفاَلءَّ
بُوْا ِةَ تَِبا َفانظُْ  َ ْيَ  َ اَف َ اِقَبُة اْلُمبَءرِ   {ٖٚ}جَل َ ءَّ

 ىــود

ْل ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ  َ تَّ ِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوَفاَر التػَّبُّوُر قُػْلَبا اضبِْ
َوأَْوَلَك ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َوَمجْل آَمجَل َوَما آَمجَل َمَكُه ِإالَّ َقلِيٌل 

بَّا َوبَ َ اٍت َ َلْيَك  ..... ِقيَل َ  نُوُح اْوِبْط ِبَسَمـٍ  {ٓٗ} َوَ َلى أَُمٍذ مِّ
بَّا َ َءاٌب أَلِيٌذ  فبَِّّجل مََّككَ  ُةذ مِّ  {ٛٗ}َوأَُمٌذ َسُبَمتُِّكُةْذ مثَّ يَبَسُّ

 األنبياء
َباُن  يػْ َبا َلُه فَػَبجَّ ِمجَل اْلاَلْ ِب  َوَأْوَلهُ َونُوً ا ِإْذ اَنَدى ِمجل قَػْبُل َفاْسَتَجبػْ

 {ٙٚ}اْلَكِظيِذ 
َبا إِلَْيِه أَِف اْصَبِع اْلُفْلَك ِدَْ يُِبَبا َوَوْ ِيَبا َفِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوفَاَر التػَّبُّوُر  نونادلؤم َفَأْوَ يػْ
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َوأَْوَلَك ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َفاْسُلْك ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ 
ُةذْ  َفِإَذا اْستَػَوْ َ   {ٕٚ}وََلُموا إِنػَُّةذ مُّْك َُقوَف  َواَل زُبَاِلْبِ  يف الَِّء جلَ  ِمبػْ

َ َلى اْلُفْلِك فَػُاِل اغْبَْمُ  َّللَِّ الَِّءي قَبَّااَن ِمجَل اْلَاْوـِ أَنَ  َوَمجل مََّكَك 
 {ٕٛ}الظَّاِلِمَن 

 الشعراء
  ِ بَػُةْذ فَػْتًحا َوقبَِّ َتْا بَػْيِ  َوبَػيػْ  {ٛٔٔ} ِبنَ َوَمجل مَِّكي ِمجَل اْلُمْ مِ َفافػْ

َباُن   {ٜٔٔ}يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِف  َوَمجل مََّكهُ َفَأقَبيػْ
َباُن  العنكبوت  {٘ٔ}َوَجَكْلَباَوا آ ًَة لِّْلَكاَلِمَن  َوَأْصَحاَب السَِّفيَبةِ َفَأقَبيػْ
َباُن  الصافات  {ٙٚ}ِمجَل اْلاَلْ ِب اْلَكِظيِذ  َوأَْوَلهُ َوقَبَّيػْ

 -وصــف الطــوفــان:

 ودىــ

ْل ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ  ِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوَفاَر التػَّبُّورُ َ تَّ  قُػْلَبا اضبِْ
َوأَْوَلَك ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َوَمجْل آَمجَل َوَما آَمجَل َمَكُه ِإالَّ َقلِيٌل 

َواَنَدى نُوٌح ابْػَبهُ وََ اَف يف  يف َمْوٍج َ اعْبَِباؿِ َوِوَي ذَبْ ِي ِبِْذ  .....{ٓٗ}
قَاَؿ َس ِوي ِإىَل  {ٕٗ}َمْكزٍِؿ َ  بُػَ َّ ارَْ ح مََّكَبا َواَل َتاُلجل مََّع اْلاَلاِف ِ جَل 

اَل َ اِصَذ اْليَػْوـَ ِمجْل أَْمِ  اَّلّلِ ِإالَّ َمجل رَِّ َذ َجَبٍل  َػْكِصُمِ  ِمجَل اْلَماء قَاَؿ 
بَػُةَما اْلَمْوُج   {ٖٗ}َفاَلاَف ِمجَل اْلُمْكَ ِقَن َوَ اَؿ بَػيػْ

َباُن َوأَْوَلُه ِمجَل  األنبياء يػْ َبا َلُه فَػَبجَّ  اْلاَلْ ِب اْلَكِظيذِ َونُوً ا ِإْذ اَنَدى ِمجل قَػْبُل َفاْسَتَجبػْ
{ٚٙ} 

 ادلؤمنون
ْل ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ػْ  ِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوفَاَر التػَّبُّورُ َ تَّ  بَػْنِ َوَأْوَلَك قُػْلَبا اضبِْ

 {ٓٗ}ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َوَمجْل آَمجَل َوَما آَمجَل َمَكُه ِإالَّ قَِليٌل 

َوَلَاْ  أَْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمِه فَػَلِبَ  ِفيِةْذ أَْلَ  َسَبٍة ِإالَّ طَبِْسَن َ اًما  العنكبوت
 {ٗٔ}َف َوُوْذ وَاِلُمو  َفَأَخَءُوُذ الطُّوَفافُ 
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َباُن َوأَْوَلُه ِمجَل  الصافات  {ٙٚ} اْلاَلْ ِب اْلَكِظيذِ َوقَبَّيػْ

 القمر
َةِم ٍ  ْ اَن اْلَْرَض ُ ُيوانً  {ٔٔ} فَػَفَتْحَبا أَبْػَواَب السََّماء دبَاء مُّبػْ َفاْلتَػَاى  َوَفجَّ

 {ٕٔ}اْلَماء َ َلى أَْمٍ  َقْ  ُقِ َر 

 -:ىـالك الـقـوم ووصفهم

َباُن َوالَِّء جَل َمَكُه يف اْلُفْلِك َفاَلءَّ  األعراف بُوْا ِةَ تَِبا إِنػَُّةْذ  بُوُن َفَأقَبيػْ َبا الَِّء جَل َ ءَّ َوأَْظ َقػْ
 {ٗٙ} َ انُوْا قَػْوماً َ ِمنَ 

 يونس
َباُن َوَمجل مََّكُه يف اْلُفْلِك َوَجَكْلَباُوْذ َخمَِئ َ  يػْ بُوُن فَػَبجَّ َوأَْظَ قػَْبا الَِّء جَل   َفاَلءَّ

بُوْا ِةَ تَِبا َفانظُْ  َ ْيَ  َ اَف َ اِقَبُة اْلُمبَءرِ جَل  َ   {ٖٚ}ءَّ

 ىـود

الَِّء جَل وََلُموْا إِنػَُّةذ مُّْكَ ُقوَف َواْصَبِع اْلُفْلَك ِدَْ يُِبَبا َوَوْ ِيَبا َواَل زُبَاِلْبِ  يف 
ٌح ابْػَبهُ وََ اَف يف َوِوَي ذَبْ ِي ِبِْذ يف َمْوٍج َ اعْبَِباِؿ َواَنَدى نُو  {....ٖٚ}

قَاَؿ َس ِوي ِإىَل  {ٕٗ} َواَل َتاُلجل مََّع اْلاَلاِف ِ جلَ َمْكزٍِؿ َ  بُػَ َّ ارَْ ح مََّكَبا 
َجَبٍل  َػْكِصُمِ  ِمجَل اْلَماء قَاَؿ اَل َ اِصَذ اْليَػْوـَ ِمجْل أَْمِ  اَّلّلِ ِإالَّ َمجل رَِّ َذ 

بَػُةَما اْلَمْوُج  َوِقيَل َ  أَْرُض ابْػَلِكي  {ٖٗ} اْلُمْكَ ِقنَ  َفاَلاَف ِمجلَ َوَ اَؿ بَػيػْ
َماءِؾ َوَ  ظَبَاء أَْقِلِكي َوِظيَم اْلَماء َوُقِضَي اَلْمُ  َواْستَػَوْت َ َلى اعْبُوِديِّ 

 {ٗٗ} َوِقيَل بُػْك اً ّلِْلَاْوـِ الظَّاِلِمنَ 

 األنبياء
بُوا ِةَ تِ  َباُوْذ  َ انُواَبا إِنػَُّةْذ  َوَنَصْ اَنُن ِمجَل اْلَاْوـِ الَِّء جَل َ ءَّ قَػْوـَ َسْوٍء فََأْظ َقػْ
 {ٚٚ} َأصْبَِكنَ 

 ادلؤمنون
َبا إِلَْيِه أَِف اْصَبِع اْلُفْلَك ِدَْ يُِبَبا َوَوْ ِيَبا َفِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوفَاَر التػَّبُّوُر  َفَأْوَ يػْ

ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َفاْسُلْك ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ َوأَْوَلَك 
ُةْذ َواَل زُبَاِلْبِ  يف   {ٕٚ} الَِّء جَل وََلُموا إِنػَُّةذ مُّْك َُقوفَ ِمبػْ

َبامثَّ  الشعراء َوَما َ اَف َأْ  َػ ُُوذ ِإفَّ يف َذِلَك آَل ًَة  {ٕٓٔ}بَػْكُ  اْلَباِقَن  أَْظَ قػْ
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 {ٕٔٔ} مُّْ ِمِبنَ 

ْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمِه فَػَلِبَ  ِفيِةْذ أَْلَ  َسَبٍة ِإالَّ طَبِْسَن َ اًما َوَلَاْ  أَ  العنكبوت
 {ٗٔ} َوُوْذ وَاِلُموفَ َفَأَخَءُوُذ الطُّوَفاُف 

َبامثَّ  الصافات  {ٕٛ}اآْلَخ ِ جَل  أَْظَ قػْ
 {ٙٔ} َفاَلْيَ  َ اَف َ َءايب َونُُءرِ  القمر

 نـوح
ُ وا ؽَبُذ مِّجل ُدوِف اَّللَِّ أَنَصارًاأُظْ فبَّا َخِطيَئاِ ِْذ    ُِقوا َفُأْدِخُلوا اَنرًا فَػَلْذ هبَِ

{ٕ٘} 

 -:ذكــر اإلنــذار

 األعراف
باُلذْ  ُتْذ أَف َجاءُ ْذ ذِْ ٌ  مِّجل رَّبِّاُلْذ َ َلى َرُجٍل مِّ َولِتَػتػَُّاوْا  لِيُبِءرَُ ذْ  َأَوَ ِجبػْ

 {ٖٙ}َوَلَكلَّاُلْذ تُػْ ضَبُوَف 

 يونس
َباُن َوَمجل مََّكُه يف اْلُفْلِك َوَجَكْلَباُوْذ َخمَِئَ  َوأَْظَ قػَْبا الَِّء جَل  َفاَلءَّ  يػْ بُوُن فَػَبجَّ

بُوْا ِةَ تَِبا َفانظُْ  َ ْيَ  َ اَف   {ٖٚ} اْلُمبَءرِ جلَ  َ اِقَبةُ َ ءَّ
 {ٕ٘}مُِّبٌن  نَِء  ٌ َوَلَاْ  أَْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمِه ِإٍّلِ َلاُلْذ  ىــود

 {٘ٔٔ}مُِّبٌن  نَِء  ٌ ِإْف أاََن ِإالَّ  الشعراء

 نــوح
ْتِيَػُةْذ َ َءاٌب أَلِيٌذ  أَنِءرْ ِإانَّ أَْرَسْلَبا نُوً ا ِإىَل قَػْوِمِه أَْف  َْ قَػْوَمَك ِمجل قَػْبِل أَف 

 {ٕ}مُِّبٌن  نَِء  ٌ َقاَؿ َ  قَػْوـِ ِإٍّلِ َلاُلْذ  {ٔ}

 -ما يستفاد من القصة:
ب ا ػػة، فػػإف قصػػة نػػوح مػػجل أ  ػػ  الاصػػص الػػو تالػػ ر ذ  وػػا يف الاػػ آف  مػػا أبػػا 

إال لهنػػػا ربمػػػل الك  ػػػ  مػػجل الكػػػرب والػػػ روس الػػػو  -فيمػػػا كبسػػح-الالػػ َل، ومػػػا ذلػػػك 
 سػتفي  مبةػا اؼبسػػلذ  مومػاً، والػ ا وف إىل    لػػى وجػه اػبصػوص، ومػػجل تلػك الكػػرب 
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  :-وال روس اؼبستفادة
  الػػو  لفبػػػا   بػػػا، والصػػرب  لػػػى أذى السػػػفةاء الصػػرب  لػػػى أداء التالػػػالي :أوالً 

واعبةػػمء، والصػػرب يف مواجةػػة ال ػػ اء، والصػػرب  لػػى صػػكاب اغبيػػاة  افػػة. وقػػ  قػػاؿ 
بكػػم الكلمػػاء يف وػػءا الصػػ د: بكػػ    نو ػػاً ووػػو يف سػػجل الربكػػن، ومالػػ   ػػ  و 

بػء    قومه ألػ  سػبة إال طبسػن  امػاً، و ػاش بكػ  ظػ ؽ قومػه سػتن سػبة، واؼباصػود
وءن اؼب ة الطو لة الو قضاوا نوح مع قومه تسلية ال سوؿ م  ما  مقيه مػجل مشػاؽ 

  .الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وة، وت بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق اؼببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
ــاً  أف اانسػػاف الكاقػػل اغبالػػيذ وػػو الػػءي  تلاػػى شػػبةات خصػػمه وأ اذ بػػه بالػػح  :اثني

 .سليذ، و ال ر ح، مث   د  ليةا دبا    ضةا مجل قوا  وا
الشجا ة يف إبػ اء الػ أي، والكػةة  لػى اغبػق، وإفةػاـ اؼبكرتضػن  لػى د وتػه  :اثلثاً 

  .أنه سيمضي ق ماً يف ل  اه، ال  لوي  لى شيء، وال   بيه  جل ذلك و   أو و ي 
أف اانسػػػاف الكاقػػػل، والػػػ ا ي اغبالػػػيذ وػػػو الػػػءي  سػػػوؽ لكػػػةن البصػػػائا : رابعـــاً 

  ػػػق الرتظيػػػح والرتويػػػح، ونرة  ػػػجل ل  ػػػق واارشػػػادات دسػػػاليح متبو ػػػة، نرة  ػػػجل ل
ال  وة إىل التأمل والت ب  يف خلػق  ، وأ يػاانً أخػ ى  ػجل ل  ػق بيػاف مظػاو  نكػذ   

  . لى  بادن
الكفػػػاؼ  مػػػا يف أ ػػػ ي البػػػاس، و ػػػ ـ التطلػػػع إىل مػػػا يف أ ػػػ  ةذ مػػػجل : خامســـاً 

   لػػى مػػا  أمواؿ..واالسػػتهفاؼ بالػػل مػػا يبلالػػوف مػػجل  طػػاـ الػػ نيا، وإ  ػػار مػػا  بػػ 
 بػػػ وذ، أرشػػػ  إىل  ػػػل ذلػػػك مصػػػار ة نػػػوح قومػػػه دنػػػه ال    ػػػ  أجػػػ اً مػػػبةذ  لػػػى مػػػا 

 .   ووذ إليه، وأف ما    ووذ إليه فيه صم ةذ يف ال نيا و سكاد ذ يف الخ ى
فأقبيبػان ومػػجل مكػػه يف الفلػػك )   أف الكاقبػػة للمتاػػن اؼبػ مبن، قػػاؿ تكػػاىل: سادسـاً 
 ) مث أظ قبػا بكػ  البػاقن)   وأف الكػ واف  لػى الظػاؼبن ،ٜٔٔ:الشػك اء )  اؼبشػحوف
  .ٕٓٔ:الشك اء
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أف الا ابة والبسح، و ءلك اعبان واؼبػاؿ والسػلطاف، ال ا تبػار ؽبػا يف ميػزاف : سابكاً 
الش ع، بل الكربة ب ا ة وهنا ة للكمل الصا ، وتصحيا الكمقة مع اػبالق، وظة ذلك 

 .ال هب ي  ب    شيئاً 
 انية /دلسة بي

ػػْل ِفيَةػا ِمػجل ُ ػلٍّ َزْوَجػْنِ ا ْػبَػػْنِ َوأَْولَػػَك ِإالَّ  )َ ػتَّ ِإَذا َجػاء أَْمػُ اَن َوفَػاَر التػَّبُّػوُر قُػْلبَػا اضبِْ
(( قػػاؿ )جػػاء( يف وػػءن َٓٗمػػجل َسػػَبَق َ َلْيػػِه اْلَاػػْوُؿ َوَمػػجْل آَمػػجَل َوَمػػا آَمػػجَل َمَكػػُه ِإالَّ َقِليػػٌل )

تػػى فلمػػاذا اسػػته ـ جػػاء وبػػا رب  ػػ اً مػػع أف الاػػ آف اآل ػػة قػػاؿ تكػػاىل )جػػاء( ولػػيس أ
 -(: د. فاضل السام ائي)  الال َل استه ـ جاء وأتى؟ وما الف ؽ بن جاء وأتى؟

الفػػ ؽ بػػػن جػػػاء وأتػػػى  ػػػ اد لػػػه  ػػمـ لو ػػػل، لالػػػجل  لػػػى الكمػػػـو يف الاػػػ آف الالػػػ َل 
( ؼبػػػا وػػػو أشػػػق وأصػػػكح مػػػجل )أتػػػى(  مومػػػاً يف الاػػػ آف الالػػػ َل  لػػػػه، جػػػاء سػػػتكمل )

 ستكمل جاء و سػتكمل أتػى  سػتكمل جػاء ؼبػا وػو أصػكح. وبػا اسػته ـ جػاء ولػيس 
( يف الكاوبػػػة  سػػتكمل جػػػاء وال أمػػ انأتػػى وػػو اآلف يف الكاوبػػػة ولػػءلك  يػػػ  وردت )

َبا ُووًدا َوالَِّء جَل آَمُبواْ  ستكمل أتى، م اؿ ) ( وود(  اوبػة، ٛ٘) َمَكهُ  َوَلمَّا َجاء أَْمُ اَن قَبَّيػْ
َبا َصاغِبًا َوالَِّء جَل آَمُبوْا َمَكهُ فَػَلمَّا جَ ) فَػَلمَّا َجاء أَْمُ اَن َجَكْلبَػا ((  اوبة، )ٙٙ) اء أَْمُ اَن قَبَّيػْ

يٍل مَّبُضػودٍ  ػجل ِسػجِّ َةػا ِ َجػارًَة مِّ ػا ( وػود(  اوبػة، )ٕٛ) َ الِيَػَةا َساِفَلَةا َوأَْمطَػْ اَن َ َليػْ َوَلمَّ
ًبا َوالَّ  َبا ُشَكيػْ ( وػود(.  مػـو )جػاء(  سػتكملةا ؼبػا وػو ٜٗ) ِء جَل آَمُبوْا َمَكهُ َجاء أَْمُ اَن قَبَّيػْ

 (.  أتى أصكح مجل )
(  ونس(؟ وػءا لػيس يف القػواـ ٕٗق  تسأؿ قاؿ تكاىل )أََنَوا أَْمُ اَن لَْيًم َأْو نَػَةارًا )

 ػَّبَػػْ  َووَػػػجلَّ وإمبػػا يف الػػ نيا مل  ػػء    اوبػػة أقػػواـ )َ ػػتََّ ِإَذا َأَخػػَءِت اَلْرُض زُْخ ُفَػَةػػا َوازَّ 
َةػػ  أََنَوػػا أَْمػػُ اَن لَػػْيًم َأْو نَػَةػػارًا َفَجَكْلَباَوػػا َ ِصػػيً ا َ ػػَأف ملَّْ تَػْكػػجَل  أَْوُلَةػػا أَنػَُّةػػْذ قَػػاِدُروَف َ َليػْ

يا ومل  ػء   اقوامػاً (  ػونس( وإمبػا وػءن الػ نيا. وػءن  امػة  ػتاللذ  ػجل الػ نٕٗاِبَلْمِس )
ْوِ  ملَْ َ اُلجل ما تلك  اوبة أقواـ. ووالءا  مببي جَل ال َّ نَساِف ِ ٌن مِّ وماً )َوْل أََتى َ َلى اْاِ
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ًئا مَّْءُ ورًا ) ( اانساف( ما قاؿ جاء لنه مل  الجل شيئاً مء ورا. )ِإَذا َجاء َنْصػُ  اَّللَِّ َٔشيػْ
( البصػػ ( وػػءا اجملػػيء فيػػه مشػػاة ولػػيس بسػػةولة، فيػػه مكػػاانة، ؾبػػيء البصػػ  َٔواْلَفػػْتُا )

ا فيػػه جةػػاد واستشػػةاد وشػػ ة و ػػءاب وتكػػء ح ووجػػ ة، مػػت جػػاء لػػيس والػػءا وإمبػػ
 البص ؟! ماذا سباه؟

* إذف مكوؿ الالمـ  لى ممبسػات اغبػادث نفسػه. وبػا قػاؿ )جػاء( لشػ ة المػ  
 مع )أم ان( إذا  ان  يف الكاوبة قاؿ )جاء( ؟

 إذا  اف الم  ماصود به الكاوبة  اوؿ )جاء(.
 اء وأتى؟* ول اللكة الك بية تف ؽ بن ج

ال، وػػءا مػػجل خصوصػػيات االسػػتكماؿ الاػػ آٍل. ولػػءلك يف الاػػ آف مل ْت مضػػارع 
للفكل جػاء ومل ْت فكػل أمػ  للفكػل جػاء ومل ْت إسػذ فا ػل وال إسػذ مفكػوؿ للفكػل 
جػػػاء  لػػػى  الػػػس أتػػػى لنػػػه أسػػػةل، ْيت، آتػػػيةذ. يف الاػػػ آف اسػػػته ـ اؼباضػػػي فاػػػط 

 والم  واسذ الفا ل واسذ اؼبفكوؿ )مأتيا(. )جاء( بيبما أتى  ستكمل اؼباضي واؼبضارع 
 / ٔفائدة 
ْل ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ َوأَْوَلَك ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َوَمجْل آَمػجَل(  ) قُػْلَبا اضبِْ

 اؼبم ظ أنه ب أ ابغبيواف مث أوله مث اؼب مبن فالي  نفةذ وءا الرتتيح؟ 
قواـ  ياة اانساف  ي   كي  اانساف إذا مل  الػجل وبػاؾ  يػواف  ب أ ابغبيواف لنه

ْ ل مبػه؟! الطكػاـ الػءي  كيشػوف مبػه بػ أ بػه. مث الوػل لف القػ بن أوىل ابؼبكػ وؼ 
( ال ػػػزاب( ولػػػءلك وػػو اندى اببػػػه ومل  بػػػاِد ٙ)َوأُْولُػػو اْلَْرَ ػػػاـِ بَػْكُضػػػُةْذ َأْوىَل بِػػبَػْكٍم )

َوأَْولَػػَك ِإالَّ َمػػجل َسػػَبَق ( مث اؼبػػ مبن الػػء جل آمبػػوا. إذف )َ ػػح مََّكبَػػاَ  بػُػػَ َّ اْر أ ػػ ا ظػػةن )
 (. َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َوَمجْل آَمجلَ 

 ول )أولك(  ك  أول بيتك أـ أولك دبكأ الفكلية؟
ُةْذ ) (( المػػ  ٕٚأواًل يف آ ػة أخػػ ى يف اؼب مبػوف قػػاؿ )ِإالَّ َمػجل َسػػَبَق َ َلْيػِه اْلَاػػْوُؿ ِمػبػْ



 ٕٖٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 وبتمل مكأ اؽبمؾ، أوَلَك َمجْل؟ و الء وذ الالاف وف.  اآلخ  ال
 / ٕفائدة 

( َٕٚفاْسُلْك ِفيَةا ِمجل ُ لٍّ َزْوَجػْنِ ا ْػبَػػْنِ ) ما الف ؽ بن اسلك واضبل يف اآل ت )
ػػػػػػْل ِفيَةػػػػػا ِمػػػػػػجل ُ ػػػػػػلٍّ َزْوَجػػػػػْنِ ا ْػبَػػػػػػػْنِ ) اؼبػػػػػ مبن( )  د.فاضػػػػػػل) (؟ ( وػػػػػػودٓٗقُػْلبَػػػػػػا اضبِْ

 -:(يالسام ائ
( ٕٖمكباوػػا أدِخػػل )اْسػػُلْك  َػػَ َؾ يف َجْيبِػػَك زَبْػػ ُْج بَػْيَضػػاء ِمػػجْل َظػػْةِ ُسػػوٍء )اسػػلك 

( اؼب   ( أما اصبػل فمػجل اغِبمػل مكػ وؼ. ال اللػة ٕٗالاصص( )َما َسَلاَلاُلْذ يف َسَاَ  )
ـبتلفػػة ونػػ ى وػػل لبيكػػة اسػػلك يف نفػػس وقػػ  اضبػػل؟ أ ةػػا السػػبق أُسػػُلك أو اضبػػل؟ 

ل مث وبمػل. اآلف نبظػ  يف قصػػة نػوح نفسػةا مػػت قػاؿ أُسػػلك؟ أُسػلك أسػبق أواًل  ػػ خ
)َوَ ْصَبُع اْلُفْلَك وَُ لََّما َم َّ َ َلْيِه َمأَلٌ ِمجْل قَػْوِمِه ومت قاؿ اضبل؟. آ ة وود قاؿ فيةا اضبل 

َسػػػْوَؼ ( فَ َٖٛسػػػِهُ وا ِمْبػػػُه قَػػػاَؿ ِإْف َتْسػػػَهُ وا ِمبَّػػػا فَػػػِإانَّ َنْسػػػَهُ  ِمػػػْباُلْذ َ َمػػػا َتْسػػػَهُ وَف )
ْتِيِه َ َءاٌب ىُبْزِ ِه َووبَِلُّ َ َلْيِه َ َءاٌب ُمِايٌذ ) َْ ( َ تَّ ِإَذا َجػاَء أَْمػُ اَن َوفَػاَر ٜٖتَػْكَلُموَف َمجْل 

ْل ِفيَةا ِمجْل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ َوأَْوَلَك ِإالَّ َمجْل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاػْوُؿ َوَمػجْل آَ  جَل َمػالتػَّبُّوُر قُػْلَبا اضبِْ
بَػػا  المػ  جػػاء وصػبع الفلػك. يف آ ػػة اؼب مبػوف ) ( (َٓٗوَمػا َآَمػجَل َمَكػػُه ِإالَّ َقِليػٌل ) َفَأْوَ يػْ

لٍّ إِلَْيػِه أَِف اْصػَبِع اْلُفْلػَك ِدَْ يُِببَػا َوَوْ ِيبَػا فَػِإَذا َجػػاَء أَْمػُ اَن َوفَػاَر التػَّبُّػوُر َفاْسػُلْك ِفيَةػا ِمػجْل ُ ػػ
ُةْذ َواَل زُبَػاِلْبِ  يف الَّػِء جَل وََلُمػوا إِنػَُّةػْذ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ َوأَوْ  َلَك ِإالَّ َمجْل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ ِمبػْ

(( وبػػاؾ صػػبع الفلػػك وجػػاء المػػ . أُسػػلك قبػػل اغبمػػل،  بػػ ان  التػػاف ُٕٚمْكَ قُػػوَف )
 الػػة قبلةػػا قبػػل الفكػػل و الػػة قاؽبػػا بكػػ  الفكػػل، مػػع المػػ  اضبػػل وقبػػل المػػ  أُسػػلك. 
الاػػ امى قػػالوا السػػياؽ مػػجل أوػػذ الاػػ ائجل ال الّػػة  لػػى اؼبكػػأ. ؼبػػا نسػػمع أُسػػُلك هبػػح أف 

 نفةذ أف الم  مل  ص ر بك  وؼبا نسمع إضبل  الوف الم  ق  ص ر.
 /  ٖفائدة 

ػْل ِفيَةػا  ؼباذا قاؿ تكاىل يف آ ة وود )اضبل( )َ تَّ ِإَذا َجاء أَْمُ اَن َوَفاَر التػَّبُّوُر قُػْلَبا اضبِْ
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 ِمجل ُ لٍّ َزْوَجْنِ ا ْػبَػْنِ َوأَْوَلَك ِإالَّ َمجل َسَبَق َ َلْيِه اْلَاْوُؿ َوَمجْل آَمجَل َوَما آَمجَل َمَكُه ِإالَّ َقِليلٌ 
بَػا إِلَْيػػِه أَِف اْصػػَبِع اْلُفْلػَك ِدَْ يُِببَػػا َوَوْ ِيبَػػا ٓٗ} {( ويف سػورة اؼب مبػػوف )فاسػػلك( )َفَأْوَ يػْ

فَػػاَر التػَّبُّػػوُر َفاْسػػُلْك ِفيَةػػا ِمػػجل ُ ػػلٍّ َزْوَجػػْنِ ا ْػبَػػػْنِ َوأَْولَػػَك ِإالَّ َمػػجل َسػػَبَق فَػػِإَذا َجػػاء أَْمػػُ اَن وَ 
ُةْذ َواَل زُبَػػاِلْبِ  يف الَّػػِء جَل وََلُمػػوا إِنػَُّةػػذ مُّْكَ قُػػوَف } ( فمػػا اؼباصػػود  {َٕٚ َلْيػػِه اْلَاػػْوُؿ ِمػػبػْ

 -:( يالسام ائ د.فاضل ) ابلسلوؾ؟
( سػورة البحػػل  فاسػلالي سػبل ربػك لط  ػق  مػا قػػاؿ تكػاىل )سػلك وػو البفػاذ يف ا

( أمػا اغبمػل فيالػوف بكػ  السػلوؾ  مػا سػلالالذ يف سػا  وق  ْيت فيةا مكأ ال خوؿ )
أواًل   خل السفيبة مث وبمل بكػ  دخولػه. يف سػورة وػود ذ ػ  مػا دّؿ  لػى اغبمػل لف 

فيةا بسذ   ؾب اوا ( وقاؿ ار بوا  ضبل السفيبة لألشهاص اغبمل جاري يف السفيبة )
( إذف سػورة وػود فيةػػا    نػوح اوػػبط بسػمـ وم سػاوا ووػي ذبػ ي بػػذ دبكػأ ربملةػذ )

وقػل رب أنػزل  مبػزاًل  ضبل. بيبمػا يف سػورة اؼب مبػوف مل  ػء   اغبمػل أو صػورة اغبمػل )
 (.  مبار اً وأن  خة اؼببزلن

(   ليػػه الاػػوؿ مػػبةذمػػجل سػػبق  ( أ ػػّذ مػػجل الاػػوؿ ) مػػجل سػػبق  ليػػه الاػػوؿ والاػػوؿ )
إال مػجل سػبق  ليػه الاػوؿ ومػجل  فسورة وود مببية  لى الكمـو ولػيس  لػى اػبصػوص )

)قلبا اضبل فيةا مجل  ل ( فلذ  ء   تكاىل مجل آمجل أي وي أ ّذ، و ءلك اآل ت  آمجل
(    أرض ابلكػي مػاءؾ ( ) ال  اصػذ اليػـو مػجل أمػ    إال مػجل ر ػذ ( ) زوجن ا بػن

 ( قيل   نوح اوبط بسمـ مبا وأمذ فبجل مكك وأمػذ سػبمّتكةذ ( )لظاؼبنبُك اً للاـو ا)
فػء   تكػاىل السػمـ والرب ػات يف سػورة   أما يف سورة اؼب مبوف فالسياؽ يف التهصػيص

، ويف سػػورة اؼب مبػػوف مل  ػػء   السػػمـ والرب ػػات وإمبػػا خصػػص   وػػود ووػػءا دليػػل الكمػػـو
( يف سػػػورة  اسػػػلك ) ( و مػػػبةذ وؽبػػػءا ذ ػػػ  )(،  أنػػػزل  مبػػػزاًل مبار ػػػاً   مػػػا يف اآل ػػػة )

 اؼب مبوف ومل  ء  نبا يف سورة وود.
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 ؟.( َشاُلورٌ َلَكُفوٌر )  ( رَِّ يذٌ َلَكُفوٌر  ) مواضعاضبط  / ٕٙٗٚس اؿ رقذ 
 -النكػػاـ  يف السػػور ) سػػبع مػػ ات(  َلَكُفػػوٌر رَِّ ػػيذٌ  وردت ) / ٕٙٗٚاعبػػواب رقػػذ     
 -(: مواضع  مثلبحل ا –وود  – موضكافال  اؼ  –وود 
مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث        ىث  يث  ژ  -ٔ

حخ  مخ    مجحج  .األًعام ژخس     حس   جسجح  مح  جخ  
   ہ  ہ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  -ٕ

 .األعراف ژہ  
گ    گڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژ   -ٖ گ  

 .ألعرافا ژڱ    ڱ  ڳڳ     ڳگ  ڳ
ڳ  گک  ک       گ  گ  گ     ک  ک  ڑژ  -ٗ ِد ژڱ    ڳ     ڳ  ڳ        َ. 
ڦ  ڦ  ڦژ  -٘ ڤ  ڦ    .انلدل ژڃ     ڃ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄڤ   
        ﮻  ﮹  ﮺ژ  -ٙ    ﯀  ﯁   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  

 .انلدل ژ               
پ  پ      پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٻ  ٱ  ٻژ  -ٚ ٻ     ٺٻ      

ٺ  .لانلد ژٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  
 الضبط /

مػجل الالتػاب السػ اؿ  اعبػزء ال ابػعال ػ اؼ يف اثِف النكػاـ و  موضػكيمت ضبط  -ٔ
(ٖٔ٘ٓ -ٜٔٓٓ). 

( وقػػػ  سػػػػباةا    ڻ  ڻ  ۀ  ۀالبحػػػل قبلةػػػا )  اثلػػػ و  اثفِ ال ػػػ اؼ و  أوؿ -ٕ
ڄ     البحػل جػاء قبلةػا )  أوؿالبحل، بيبما  موضكي( يف   ٻ لمة )

 (.  ) ( وورد قبلةا يف نفس اآل ة اسذ اعبمؿ   ڄ
 (.    ڳ       ڳجاء قبلةا )  الو ي يف سورة وود  -ٖ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 مالحظة /
  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  (:ٖ٘( يف اآل ػػػة ) ِإفَّ َريبِّ َظُفػػػوٌر رَِّ ػػػيذٌ  )وردت يف سػػػورة  وسػػػ  

، وشػػػاب  آ ػػػة وػػػود إال ژٿ     ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ
 قا ػػػػ ة الػػػػز دة للسػػػػورة لػػػػى  ضػػػػبطةان( و     )  الػػػػمـأنػػػػه يف وػػػػود بػػػػز دة 

 (.سورة وود ألوؿ مجل سورة  وس   ) اللوؿ
ڑ  ژ (: ٖٗيف سورة فال  اآل ة ) م ة وا  ة ( َشاُلورٌ َلَكُفوٌر  ووردت ) ژ   ژ  

ک  ک  ک قا  ة الكبا ة ابآل ة   لى نضبطهو  ژڳ    گ   گگ  گ    کڑ  
 .الو ي ة
 / ٔفائدة 

 ( ؼباذا ذ   ال ب وبا؟ ُفوٌر رَِّ يذٌ ِإفَّ َريبِّ َلكَ   اوؿ تكاىل )
ال ب وو اؼبكلذ واؼبوجه واؼب شػ ، الػ ب أنسػح إسػذ لنػه  ػوجةةذ. رئػيس اؼبم ػن 
يف السػػفيبة  سػػمى ُراّبف والػػ ابف مػػجل الػػ ب لنػػه  وجةةػػا إىل اؼبسػػار الصػػحيا. أنسػػح 

 شيء وو  وجةةذ وهب  ةا و  سيةا يف اؼبالاف. 
 ؟.يف سورة وود ( َواَنَدى نُوحٌ  ) اضبط مواضع / ٕٚٗٚس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي: / ٕٚٗٚاعبواب رقذ     
ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ  -ٔ

ِد ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    َ. 
جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    ۋ  ۈ  ٴۇژ  -ٕ

حت    ِد ژجت   َ. 
 الضبط /

 (.ٕٕٙ منبا وردا يف نفس الصفحة ) -ٔ
مػجل  لمػة  اؽبمزة(:   ۋ)  ال اٍل( وبك وا يف   ڻ)  الوؿع بك وا يف اؼبوض -ٕ
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 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى   ۋ ( قبل ال اء مجل  لمة )   ڻ)
 فائدة /

( اؼبتبػادر للػءوجل أنػه ؾبػ د  َواَل َتاُلػجل مَّػَع اْلاَلػاِف ِ جلَ  لطيفة ال ب  أف نتوقػ   بػ وا )
 ال تالجل مجل الالاف  جل؟ البجاة أف  بجو ومل    ون إىل اايباف فلذ مل  ال

( ابلتصػكة والتحبيػح والتػودد وااضػافة   ب ال ظ أف الب اء  له  ط  قاؿ له )
إىل نفسه )ب ( مل  ال له   فمف وإمبا   ب  أراد أف  تودد لػه ووبببػه  ػت ْيت. وقػاؿ 

(  ت ْيت َواَل َتاُلجل مََّع اْلاَلاِف ِ جلَ َواَنَدى نُوٌح ابْػَبُه وََ اَف يف َمْكزٍِؿ َ  بُػَ َّ ارَْ ح مََّكَبا له )
بػػه لػػو قػػاؿ ال تالػػجل مػػجل الالػػاف  جل قػػ   باػػى مصػػ اً لالػػجل ال تالػػجل مػػع الالػػاف  جل فتكػػ ؽ، 
أ ػبُ  أنػػ  اآلف، فػػ  ان إىل البجػػاة أواًل. اآلف لػػيس وقػػ  إيبػػاف وإمبػػا وقػػ  قبػػاة وقػػ  

تَػػِ  ملَْ َ   ليػػأيت إىل ؾبتمػػع ج  ػػ   لفةػػذ و بكػػ ن  ػػجل أولئػػك الػػء جل أولالػػون ) َو ْػلَػػَت لَيػْ
ػْء فُػَماًن َخلِػيًم  ( أراد لػه البجػػاة ليكػي  يف ؾبتمػع آخػ  ؾبتمػع مػػ مجل  ( الف قػافٕٛ)َأزبَِّ

ظة اجملتمع الءي وو فيه.  ك  اؼبكيشة مػع اجملتمػع اؼبػ مجل جكلػه خطػوة للبجػاة أواًل مث 
قاة لإليباف، وػءن أف  كي  مع وءن الزم ة و بتك   جل تلك الزم ة الضالة  ت تالوف م  

فيةا  المة لنه لو قاؿ ال تالجل مػجل الالػاف  جل  بتكػ  مباشػ ة، وػو اآلف د ػان للصػحبة 
والبجػاة  ػػت تالػػوف م قػػاة لإليبػػاف. سػػتأيت سػيكي  مػػع ؾبتمػػع مػػ مجل و ػػ ى الفػػ ؽ بػػن 

 و الء وو الء و ةت ي.
 (؟. ِمجَل اْلَماء )  ذ م ة وردت / ٕٛٗٚس اؿ رقذ 

-ال ػػ اؼ يف السػػور )  أربػػع مػػ ات(  ِمػػجَل اْلَمػػاء ردت )و  / ٕٛٗٚاعبػػواب رقػػذ     
 -(:الف قاف  –النبياء  –وود 
ەئ    ى  ائى     ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ  -ٔ ائ  ەئ  

 .األعراف ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ    وئوئ
﮳  ژ  -ٕ ۓ     ﮲   ﮵﮶ے  ۓ   ﮾    ﮴   ﮽    ﮻   ﮼  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺ 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ِد ژ                  ﯁﮿  ﯀ َ. 
   ں  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گ  ڳ    گ  گ  ژ  -ٖ

ہ  ہ    ۀڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ں  .األًبياء ژۀ  
ەئ    ژ -ٗ  .امفرقان ژىئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  وئ  ۇئ  وئەئ  

 الضبط /
: يف ال ػػػ اؼ ؼبػػػا اندى أصػػػحاب البػػػار للبػػػا اؼبواضػػػع الربكػػػة مشػػػةورة ومك وفػػػة -ٔ

  ںں   النبيػاء ) للماء، ويف وود ؼبا قاؿ ابجل نػوح سػأوي إىل جبػل، ويف 

وأخػػػةا يف الف قػػػاف  ( ووػػػءن تا  بػػػا وبفظةػػػا  ػػػل اؼبسػػػلموف، ڻ       ڻ  ڻ  ڻ
أ ػػػ اؼ : ) ابعبملػػػة اانشػػػائيةنضػػػبطةا ( و  ۇئ    وئ  ۇئەئ  ەئ   وئ   لػػػ ى )

 (. الف قاف وووٌد مجل النبياء
، ؼال ػػػػ افػػػاء ( مػػػػع   ېمػػػجل ) الفػػػػاء ( قبلةػػػا ال ػػػػ اؼ نػػػ بط ى     ې)  -ٕ

بيػػاء، وقبلةػػا يف نالنػػوف مبةػػا مػػع البػػوف ( نػػ بط     ںاء ) وقبلةػػا يف النبيػػ
قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ اف  لػى قػػالف  قػػاؼ مبةػا مػػع الاػػاؼ ( نػػ بط   وئالف قػاف )

 .مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
﮲  ﮳  باػػي لػػ  با موضػػع وػػود ووػػو لػػجل  لتػػبس  لػػيالذ: )  -ٖ ے  ۓ  ۓ     

 (.  ﮴  ﮵﮶
 (؟. ِمجْل َأْمِ  اَّللِّ  ) ةأ جل وردت  لم / ٜٕٗٚس اؿ رقذ 

 يف السػػػػور ) وػػػػود  ػػػػمث مػػػػ ات(  ِمػػػػجْل أَْمػػػػِ  اَّللِّ  وردت ) / ٜٕٗٚاعبػػػػواب رقػػػػذ     
 -(:ال     – موضكاف

﮼  ﮽﮷  ﮸  ﮹   ﮺    ﮶ے  ۓ  ۓ     ﮲ ﮳   ﮴  ﮵ژ  -ٔ       ﯁﮾  ﮿  ﯀  ﮻  

ِد ژ             َ. 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺ  ٿ  ٿٿٺ  ٺ  ژ  -ٕ  ژڦ  ڦ  ڤ    ڤ    ڤٿ  ٹ   

ِد َ. 
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﮳    ہ  ہ     ھھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ژ  -ٖ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ﮲   

 .الرعد ژ﯀  ﯁               ﮿﮷ ﮸   ﮹  ﮺  ﮻ ﮼   ﮽  ﮾   ﮶﮴  ﮵
 الضبط /

ؼبػػا قػػاؿ نػػوح  ليػػه السػػمـ  الوؿ: اؼبوضػػع ال م ػػة ابلتأمػػل للمكػػأ اؼبواضػػع نضػػبطو 
ؼبا قالػ  اؼبمئالػة ) ضػيوؼ إبػ اويذ (  ال اٍل( واؼبوضع   ﮽  ﮻  ﮼﮸  ﮹   ﮺  الببه ) 

لػػػػى للػػػػه تكػػػػاىل ممئالػػػػة  تكػػػػاقبوف  (، أمػػػػا يف ال  ػػػػ  ف  ٺ  ٿ  ٿٿٺ  لزوجتػػػػه ) 
 .وبفظونه دم    اانساف مجل بن    ه ومجل خلفه

 (؟. َما َرِ ذَ  ِإالَّ  - َمجل رَِّ ذَ  ِإالَّ  ) أ جل وردت  لمة / ٕٓ٘ٚس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي وبرتتيح اؼبصح : / ٕٓ٘ٚواب رقذ اعب    
﮵ژ  -ٔ ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴     ﮿  ﮾﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮶ے  

ِد ژ                  ﯀﯁ َ. 
ڤ    ٿٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀژ  -ٕ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڦ   ِد ژڤ   َ. 
پ  پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -ٖ ٿ  ٺڀ    ڀ  ڀ      ڀپ      ٺ     ٺ  ٺ  

ِشف ژٿ    .ي
 .ادلخان ژڤ  ٹ      ٹ      ٹ      ڤ       ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿژ  -ٗ

 الضبط /
 موضػكاف)   ػمث مػ ات( تال رت   ٺ  ٺ  ڀوالصل يف الا آف الال َل أف ت د ) -ٔ

(     ڀ  ڀ      ڀ  جػػػاء بصػػػيكة )  الو يػػػ الػػػ خاف ( بيبمػػػا يف  وسػػػ   –يف وػػػود 
 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطهو 

( ٺ( أتػػػػ   لمػػػػة )  ورد يف أخػػػػ  صػػػػفحة مػػػػجل السػػػػورةوػػػػود )  اثفِ بكػػػػ وا يف  -ٕ
َولَػػْو َشػػاء ( و )ٚٔٔ....لِيُػْةلِػػَك اْلُاػػَ ى رَبُّػػكَ َوَمػػا َ ػػاَف وال ػػظ أنػػه سػػباةا )



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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  ٺ  ٺ  ڀ( فأتػ  ) ٛٔٔ عَبََكَل البَّاَس أُمًَّة َواِ َ ًة َواَل  َػزَاُلوَف ـُبَْتِلِفنَ  رَبُّكَ 

 الػػػ خاف جػػػاء بكػػػ وا اسػػػذ اعبػػػمؿ آل ت، بيبمػػػا يف( مباسػػػبة لسػػػياؽ ا ٺ
 (.  ٿ)

لف الالػػػمـ وػػػو لػػػػ  وسػػػ   ليػػػه  بصػػػيكة اؼبػػػتاللذ(   ٺڀ    ڀ  ڀ      ڀيف  وسػػػ  )  -ٖ
 السمـ.

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة

   ٺ  ٺ  ڀ + الدخان ادلوضعانىود 
 و ي /      ڀ  ڀ      ڀ يوسف

يف السور الػو  (  ليه السمـ حنػػو ضبط مواضع د اء ) ا / ٕٔ٘ٚس اؿ رقذ 
 -:ورد فيةا

  / ٕٔ٘ٚاعبواب رقذ     

 ىــود
َوِإفَّ َوْ َ َؾ اغبَْقُّ َوأَنَ  َأْ اَلُذ  ِإفَّ اُبِ  ِمجْل أَْوِلي َربِّ َااَؿ فػَ  َواَنَدى نُوٌح رَّبَّهُ 

ْيَس يل ِبِه َأْف َأْسأََلَك َما لَ  ِإٍّلِ َأُ وُذ ِبكَ  َربِّ َقاَؿ  .......{٘ٗ}اغْبَاِ ِمَن 
جَل اػْبَاِس ِ جلَ   {ٚٗ} ِ ْلٌذ َوِإالَّ تَػْكِفْ  يل َوتَػْ ضَبِْ  َأُ جل مِّ

َباُن َوأَْوَلُه ِمجَل اْلاَلْ ِب اْلَكِظيِذ اَنَدى ِمجل قَػْبُل  َونُوً ا ِإذْ  األنبياء َبا َلُه فَػَبجَّيػْ َفاْسَتَجبػْ
{ٚٙ} 

 ادلؤمنون
........ َفِإَذا اْستَػَوْ َ  أَنَ  َوَمجل مََّكَك {ٕٙ} انُصْ ٍل دبَا َ ءَّبُوفِ  َربِّ َقاَؿ 

 رَّبِّ َوُقل  {ٕٛ} فَػُاِل اغبَْْمُ  َّللَِّ الَِّءي قَبَّااَن ِمجَل اْلَاْوـِ الظَّاِلِمنَ َ َلى اْلُفْلِك 
ُ  اْلُمبزِِلنَ   {ٜٕ} أَنزِْلِ  ُمبَزاًل مَُّبارًَ ا َوأَنَ  َخيػْ

بُوفِ ِإفَّ قَػوْ  َربِّ َقاَؿ  الشعراء ِ  َوَمجل  {ٚٔٔ} ِمي َ ءَّ بَػُةْذ فَػْتًحا َوقبَِّ َفافْػَتْا بَػْيِ  َوبَػيػْ
 {ٛٔٔ} مَِّكي ِمجَل اْلُمْ ِمِبنَ 
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 {٘ٚ} َوَلَاْ  اَنَدااَن نُوٌح فَػَلِبْكَذ اْلُمِجيُبوفَ  الصافات
 {ٓٔ} َأٍّلِ َمْكُلوٌب فَانَتِص ْ  َربَّهُ َفَ َ ا  القمر

 نـوح
اَل َتَءْر َ َلى اْلَْرِض  رَّبِّ َوَقاَؿ نُوٌح  ....{ٕٗ} ِلِمَن ِإالَّ َضَماًل َواَل َتزِِد الظَّا

رًا اْظِفْ  يل َوِلَواِلَ يَّ َوِلَمجل َدَخَل بَػْيِوَ ُمْ ِمًبا  َربِّ  ...{ٕٙ}  ِمجَل اْلاَلاِف ِ جَل َد َّ
 {ٕٛ}َبارًاَولِْلُمْ ِمِبَن َواْلُمْ ِمَباِت َواَل َتزِِد الظَّاِلِمَن ِإالَّ تػَ 

 / الضبط
ورد د ػاؤن  ليػه السػمـ يف فاجكػػة ظػ ؽ اببػه ) َوِوػَي ذَبْػ ِي ِبِػػْذ يف  :وػوديف سػورة  -ٔ

َواَل َتاُلػػػجل مَّػػػَع  وََ ػػػاَف يف َمْكػػػزٍِؿ َ  بػُػػػَ َّ ارَْ ػػػح مََّكبَػػػا َواَنَدى نُػػػوٌح ابْػبَػػػهُ َمػػػْوٍج َ اعْبِبَػػػاِؿ 
بَػػٍل  َػْكِصػػُمِ  ِمػػجَل اْلَمػػاء قَػػاَؿ اَل َ اِصػػَذ قَػػاَؿ َسػػ ِوي ِإىَل جَ  {ٕٗ/وػػود}اْلاَلػػاِف ِ جَل 

بَػُةَمػػػػػا اْلَمػػػػػْوُج َفاَلػػػػػاَف ِمػػػػػجَل اْلُمْكػػػػػَ ِقنَ اْليَػػػػػػْوـَ ِمػػػػػجْل أَْمػػػػػِ  اَّلّلِ ِإالَّ َمػػػػػجل رَِّ ػػػػػَذ   َوَ ػػػػػاَؿ بَػيػْ
 بيػ  بت بيػ  ال سػوؿ م بكػ   ػاـ اغبػزف ووفػاة  مػة  أيب  ووػءن ({ ٖٗ/وود}

إِنَّػُه لَػْيَس ِمػجْل أَْولِػَك ن  لى نوح  ليه السمـ ) َقاَؿ َ  نُوُح لالح، وذ   تكاىل رد
ػػُ  َصػػاِلاٍ  فَػػَم َتْسػػأَْلجِل َمػػا لَػْيَس لَػػَك بِػػِه ِ ْلػػٌذ ِإٍّلِ أَِ ظُػػَك أَف َتاُلػػوَف ِمػػجَل  إِنَّػُه َ َمػػٌل َظيػْ

 الػػس مػػا ورد يف ب ا ػػة الاصػػة مػػجل وصػػ  نػػوح  ليػػه  (  {ٙٗ/وػػود}اعْبَػػاِوِلَن 
َ  َقاَؿ َ  قَػْوـِ أَرَأَ ْػُتْذ ِإف ُ بُ  َ لَػىه ) السمـ لبفس ػجل رَّيبِّ مث أتبكةػا ب  ائػه  ( بَػيِّبَػٍة مِّ

ِإٍّلِ أَُ وُذ بِػَك أَْف َأْسػأََلَك َمػا لَػْيَس يل بِػِه ِ ْلػٌذ َوِإالَّ تَػْكِفػْ   َقاَؿ َربِّ ابؼبكف ة وال ضبة )
جَل اػْبَاِس ِ جلَ   .({ٚٗ/وود} يل َوتَػْ ضَبِْ  َأُ جل مِّ

ورد د ػػاؤن يف سػػياؽ د ػػاء النبيػػاء  لػػيةذ السػػمـ وعبػػوئةذ اىل  :النبيػػاءيف سػػورة  -ٕ
بَػػػاُن َوأَْولَػػػُه ِمػػػجَل  يػْ َبا لَػػػُه فَػَبجَّ   تكػػػاىل واسػػػتجابته ؽبػػػذ فاػػػاؿ تكػػػاىل مكابػػػا ) َفاْسػػػَتَجبػْ

 .( {ٙٚ} اْلاَلْ ِب اْلَكِظيِذ 
( ورد نفس ال  اء يف قصة الاـو بُوِف انُصْ ٍل دبَا َ ءَّ  َقاَؿ َربِّ  : )اؼب مبوفيف سورة  -ٖ

 الء جل ذ  وا بك وا  لى لساف نبيةذ  ليه السمـ.
بُوفِ  قَػاَؿ َربِّ  : )الشك اءيف سورة  -ٗ يف ماػاـ التلطػ  مػجل نػوح  ليػه  ( ِإفَّ قَػػْوِمي َ ػءَّ

السمـ د ا   دف وبالذ بيبه وبػن قومػه دوف التصػ  ا ابلػ  اء هللاوم ةػذ، ووبػا 
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وضػػػع الو يػػػ  الػػػءي د ػػػا فيػػػه ببجاتػػػه صػػػ ا ة بكػػػ  اسػػػرتذاؿ الاػػػـو يف الشػػػك اء اؼب
ِ  َوَمجل مَِّكي ِمجَل اْلُمْ ِمِبنَ  للم مبن ) بَػُةْذ فَػْتًحا َوقبَِّ َتْا بَػْيِ  َوبَػيػْ  .( {ٛٔٔ}  َفافػْ

(  ػػػجل شػػػ ح الاصػػػة، وقػػػاؿ  َوَلَاػػػْ  اَنَدااَن نُػػػوحٌ  : أ بػػػ  صبلػػػة )الصػػػافاتيف سػػػورة  -٘
(  فَػلَػػػِبْكَذ اْلُمِجيبُػػػوفَ  ااصػػػ وا تبز ػػػه   سػػػبحانه وتكػػػاىل )تكػػػاىل يف السػػػورة الػػػو م

بػػز دة ال بػػاء  ليػػه هللااثبتػػه  لػػى نزاوتػػه فالػػاف وػػو الب ال ػػاٍل، وذ ػػ  أنػػه ابرؾ يف 
 َوَجَكْلبَػػػػػا ُذرِّ ػَّتَػػػػػُه ُوػػػػػْذ اْلبَػػػػػاِقنَ نسػػػػػله، وأداـ ذ ػػػػػ ن ابػبػػػػػة إىل أف تاػػػػػـو السػػػػػا ة ) 

ـٌ َ لَػى نُػوٍح يف  {ٛٚ}الصػافات/ اآْلِخ ِ جلَ  يف  َوتَػ َْ َبا َ َلْيهِ  {ٚٚ}الصافات/ َسػَم
 ِإانَّ َ ػػػػػػػَءِلَك قَبْػػػػػػػزِي اْلُمْحِسػػػػػػػِبنَ ( وأ ػػػػػػػأ  ليػػػػػػػه ) { ٜٚ}الصػػػػػػػافات/ اْلَكػػػػػػػاَلِمنَ 

 .( {ٔٛ}الصافات/ إِنَُّه ِمجْل ِ َباِداَن اْلُمْ ِمِبنَ  {ٓٛ}الصافات/
( سػػػباةا وصػػػ  اجابػػػة قومػػػه  انَتِصػػػ ْ فَػػػَ َ ا رَبَّػػػُه َأٍّلِ َمْكلُػػػوٌب فَ : ) الامػػػ يف سػػػورة  -ٙ

مو ياً بش ة اا ػءاء، وأتبػع ذلػك بػء    ({ ٜ}الام / َوَقاُلوا ؾَبُْبوٌف َواْزُدِج َ )....
 .(َأٍّلِ َمْكُلوٌب واصفاً نفسه بػػػ )  د اء نوح  ليه السمـ

رًاَوقَػػاَؿ نُػػوٌح رَّبِّ اَل تَػػَءْر َ لَػػى اْلَْرِض ِمػػجَل اْلاَلػػاِف ِ )  :نػػوحيف سػػورة  -ٚ ( ورد   جَل َد َّ
قبلةا  باد ذ الص وبة لألصباـ ومال وذ الشػ    وأهنػذ قػ  أضػلوا   ػةا ابلػ ظذ مػجل 
لػػوؿ د وتػػه فػػيةذ وتكػػ د اسػػاليح الػػ  وة الػػو اسػػته مةا ف  ػػػا  لػػيةذ ابؽبػػمؾ 

ػػػارًاإِنَّػػػَك ِإف تَػػػَءْرُوْذ ُ ِضػػػلُّوا ِ بَػػػاَدَؾ َواَل  َلِػػػُ وا ِإالَّ فَػػػاِج ًا  مكلػػػم ذلػػػك بكػػػ وا )   َ فَّ
ويف سورة نوح اؼبوضع الو ي  الءي مل    وا فيه ابلبص ة وإمبا د ا  ({ ٕٚ}نوح/

َربِّ اْظِفػػػْ  يل َوِلَوالِػػػَ يَّ َوِلَمػػػجل  لػػى قومػػػه ابؽبػػػمؾ مث د ػػػا ابؼبكفػػػ ة دصبػػع د ػػػاء ) 
(  {ٕٛ}  ِإالَّ تَػبَػػػػارًاَدَخػػػػَل بَػْيػػػػِوَ ُمْ ِمبًػػػػا َولِْلُمػػػػْ ِمِبَن َواْلُمْ ِمبَػػػػاِت َواَل تَػػػػزِِد الظَّػػػػاِلِمنَ 

 تفصيل ال  وة ختذ بتفصيل ال  اء.
( إال يف  َربِّ  ػػل اآل ت الػػػو ذ ػػػ  فيةػػػا د ػػػاء نػػػوح  ليػػػه السػػػمـ سػػػباه قػػػوؿ )  -ٛ

 َمْكلُػوبٌ ( وأ ابةػا باولػه )  رَبَّػهُ  فَػَ َ اوسػباةا ذ ػ  الػ ب سػبحانه )  الام موضع 
الجابػػػة، وأتبكػػػ  باولػػػه تكػػػاىل وا ( ووػػػو فبػػػا  سػػػت  ي السػػػ  ة يف الػػػ  اء َفانَتِصػػ ْ 

 ( والفاء فيةا س  ة استجابة ال  اء.فَػَفَتْحَبا)
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 (؟. فَػَااَؿ َربِّ  )  ذ م ة وردت / ٕٕ٘ٚس اؿ رقذ 
 –وػػػػػػػػػود يف السػػػػػػػػػور ) مػػػػػػػػػ نف(  فَػَاػػػػػػػػػاَؿ َربِّ  وردت ) / ٕٕ٘ٚاعبػػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػػذ     

 -(:الاصص
ِد ژمئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت     جئ  حئۈ  ٴۇ  ۋ  ژ  -ٔ َ. 
 .امقصص ژڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ    ڍ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ژ  -ٕ

 الضبط /
( مئ        ىئ  يئ  جب    جئ  حئۈ  ٴۇ  ۋ  يف وػػػود د ػػػػاء نػػػػوح  ليػػػػه السػػػػمـ لولػػػػ ن )

بيبما يف الاصص فسياؽ اآل ة يف موسى  ليه السمـ ؼبا توىل إىل الظػل بكػ  أف سػاى 
 (.   ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ       ڌ  ڍ    ڍللفتاتن ) 

 دلسة بيانية /
َواَنَدى نُوٌح رَّبَُّه فَػَااَؿ َربِّ ِإفَّ اُبِ  ِمجْل  بك  الب اء يف قوله تكاىل )لاوؿ  ي  ْيت ا

 .(؟ { وود٘ٗأَْوِلي َوِإفَّ َوْ َ َؾ اغبَْقُّ َوأَنَ  َأْ اَلُذ اغْبَاِ ِمَن }
َربِّ ِإفَّ ابُػِ  ِمػجْل أَْولِػي َوِإفَّ َوْ ػَ َؾ  فَػَاػاؿَ  نُوٌح رَّبَّػهُ  ىَواَندَ )قاؿ تكاىل يف سورة وود 
{الفػاء  يت للرتتيػػح الػءِ  ي وال تبحصػػ  ابلرتتيػػح ٘ٗ} اغْبَػقُّ َوأَنػػَ  َأْ اَلػُذ اغْبَػػاِ ِمنَ 

والتكايػح.ووي تكػػ  التفصػيل بكػػ  ااصبػاؿ.أواًل ْيت ابلبػػ اء بشػالل إصبػػايل مث  فّصػػل 
آخ ماجػاء يف قولػه تكػاىل )فاػ  سػألوا موسػى أ ػرب مػجل ذلػك فاػالوا أران الاوؿ. وم ػاؿ 

قولػه تكػاىل(    جة ة( سألوا موسى ؾبملة وأران  جة ة مفّصػلة. و ػءلك مػا جػاء يف
 .( يالسام ائ د.فاضل ) تفصيل بك  ااصباؿ.

 (؟. ِمجْل َأْوِلي ) ذ م ة وردت  / ٖٕ٘ٚس اؿ رقذ 
 -له (: –يف السور ) وود  م نف(  ِمجْل أَْوِلي)  وردت / ٖٕ٘ٚاعبواب رقذ     
حب  خب  مب  ىب  يب    يئ  جبۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ        ىئ  ژ  -ٔ

حت    ِد ژجت   َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 .طٍ ژوئ       ەئ  ەئى  ائ  ائ  ژ  -ٕ
 الضبط /

ۈ  ٴۇ  ۋ   يف وػػود د ػػاء نػػوح  ليػػه السػػمـ لولػػ ن أنػػه مػػجل أولػػه ) يف سػورة وػػود

 ليه السمـ مجل ربه أف هبكػل  ه ؼبا للح موسى(، بيبما يف ل   يئ  جبمئ        ىئ    جئ  حئ
 له وز  ا مجل أوله.
 (؟.دَِْ اَلِذ اغْبَاِ ِمنَ ( )َأْ اَلُذ اغْبَاِ ِمنَ اضبط مواضع ) / ٕٗ٘ٚس اؿ رقذ 

 -فاط: م ة وا  ة ل صيكة وردت  / ٕٗ٘ٚاعبواب رقذ     
  يبۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  ژ  -ٔ

ِد ژحت     جت َ. 
 .اتلني ژچ     ڃ    ڃڃ  ڃ  ژ  -ٕ

 (؟. ِإنَُّه لَْيسَ  ) ذ م ة وردت  / ٕ٘٘ٚس اؿ رقذ 
 -(:البحل  –يف السور ) وود  م نف(  إِنَُّه لَْيسَ  وردت ) / ٕ٘٘ٚاعبواب رقذ     
ٺ  ٿ       ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  ٻ  پپ  ٻ   ٻٱ  ٻ  ژ  -ٔ ٿ      ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  

 .دَِ ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
 .انلدل ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ہ  ہ  ہ  ہژ  -ٕ

 الضبط /
يف سورة وود الالمـ مجل رب الكاؼبن لػ نوح  ليه السمـ يف موضع اببه، بيبما يف  -ٔ

 يف سياؽ أف الشيطاف ليس له سلطاف  لى اؼب مبن. البحل
ود، و واء( مع  پ   مجل  لمة )  اؽباء( ن بط  ٻ  پ )  بك وا يف سورة وود -ٕ

مجل  لمػة  البوفمجل الاللمتن و  الممات( ن بط     ہ  ہوا يف البحل ) وبك 
قا ػ ة ربػػط  ػ ؼ مػػجل اؼبوضػع اؼبتشػػابه  لػػى  لحػبال نػػوفو  الـ( مػع    ہ   ) 

 .مع   ؼ مجل اسذ السورة



 ٖٓٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َفَم َتْسأَْلِ   - َفَم َتْسأَْلجلِ  ) اضبط مواضع الاللمتن / ٕٙ٘ٚس اؿ رقذ 
 -:م ة وا  ة لمة وردت  ل   / ٕٙ٘ٚاعبواب رقذ     
ٿ    ڀ   ٺ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پژ  -ٔ ٿ      ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ       

ِد ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    َ. 
ۅ    ۇ  ۇڭ   ڭ  ڭ  ژ  -ٕ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     .الكُف ژۆ  ۆ  ۈ  

 الضبط /
 ءؼحبػػ(      ڀ   ٺ)  سػػورة وػػود نبظػػ  لسػػياؽ اآل ت يف السػػورتن: جػػاء اللفػػظ يف

وبػػػا وػػػي  ء  اليػػػاء(: و   ۇ  ۇ)  اليػػػاء هللا بػػػاتوجػػػاء اللفػػػظ يف آ ػػػة الالةػػػ   اليػػػاء
اؼبتاللذ، وإ بات الياء أو  ءفةا ال  مقة له ابا  اب البحوي، إمبا اا بػات واغبػءؼ 
جػػػاء ؼبسػػػألٍة بيانيػػػة وعبةػػػة بمظيػػػة  اتضػػػيةا السػػػياؽ الاػػػ آٍل، فالسػػػ اؿ وقػػػع يف سػػػورة 

 )  منبػا بشػ (  ليه السمـ إىل اػبضػ   ليػه السػمـمجل موسى   مث م اتالالة  

، أما الس اؿ يف سورة وود فإنه وقع م ًة وا ػ ة مػجل نػوٍح   ك  وب ث نااش وأخء ورد
ػػػي إببػػػه، والالػػػمـ مػػػجل رب الكػػػزة اىل نػػػوح وال ؾبػػػاؿ للمجادلػػػة  ل بػػػه ؼبػػػا للػػػح أف  ُػَبجِّ

ؼبكػأ يف سػػورة الالةػ  جػػاء وال ر ػػح أف ز دة ا واؼبباقشػة إال سػ  ة االجابػػة والطا ػة،
أ    مبه يف سورة وود لءا أُ بت  الياء يف سػورة الالةػ  وُ ػءف  مبػه يف سػورة وػود، 

 والز دة يف اؼببأ ت ؿ  لى الز دة يف اؼبكأ، ووءن مسألٌة مجل مسائل ال سذ الا آٍل.
 (؟. ِبِه ِ ْلذٌ  َما لَْيَس َلكَ  ) اضبط مواضع / ٕٚ٘ٚس اؿ رقذ 

يف السور ) وػود  أربع م ات(  ِبِه ِ ْلذٌ  َما لَْيَس َلكَ  وردت ) / ٕٚ٘ٚذ اعبواب رق    
: ) قػاؿ وػوٌد اسػ اء ابعبملػة اانشػائيةنضػبطةا و  (لاماف  –الكبالبوت  –ااس اء  –

 -:الكبالبوت لػ لاماف (
ٿ      ٿ       ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ   ٺ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پژ  -ٔ

ڤ ِد ژڤ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی             ۈئ  ۈئېئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئ  ۇئژ  -ٕ

 .اإلارساء ژی  ی  جئ   
ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺٿٺ  ٺ     ٺ   ژ  -ٖ

 .امعٌكبِت ژڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ     ڤڦ
ڳ    گ  گگ  ک  ک   ک  ک  گ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈژ  -ٗ

ڱ  ڱ  ں     ڳ  ڳ  ڳڱ ۀ     ڻںڱ   ڻ  ڻ     ڻ  

 .مقىان ژۀ  ہ              ہ  ہ  
 الضبط /

 -قب : اؼبواضع الربكةيف ابلتأمل للمكأ و 
يف وود ؼبا قاؿ رب الكزة لػ نوح أف اببه ظة صا  وأف نوح ال  لذ له فاػاؿ تكػاىل  -ٔ

 (.  ٿ       ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ   ٺله ) 
ػػػػ   -انسػػػػافأ ةػػػا ا-ال تتبػػػع ( أي   وئ  ۇئيف ااسػػػ اء: ) -ٕ مػػػا ال تكلػػػذ، بػػػل   َّ

وت بَّػػػ . إف اانسػػػاف مسػػػ وؿ  مػػػا اسػػػتكَمل فيػػػه ظبكػػػه وبصػػػ ن وفػػػ ادن، فػػػإذا 
 استكَملةا يف اػبة انؿ ال واب، وإذا استكملةا يف الش  انؿ الكااب.

 ويف الكبالبوت ولاماف الوصية مجل   ابا ساف للوال  جل واف  انوا مش  ن. -ٖ
 قا ػػ ة الػػز دة لػػى  نضػػبطةا(  ػػجل الكبالبػػوت و   ژ ژ  ز ػػ ت يف سػػورة لامػػاف )  -ٗ

 .للموضع اؼبتأخ 
 فائدة /

 تػػن ذ ػػ ت ؾباوػػ ة  ػػة لامػاف  ػػم اآلآ ػػة الكبالبػوت السػػاباة مػػع آلػو  ملبػػا أ ضػػا 
أمػػػػا يف  (،  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ) قػػػػاؿ يف الكبالبػػػػوت:  الوالػػػػ  جل للولػػػػ   لػػػػى الشػػػػ ؾ

 -(:  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ)فااؿ:  لاماف
ح ) أر   أف أ لمك ( زبتل   ما إذا قلػ  لػه ) تكػاؿ ل لمػك (: يف إذا قل  لطال

)ل لمػػك(  ال انيػػةؾبػػ د إ ػػمف وإ ػػمـ للطالػػح أنػػك تػػود البػػ ء بتكليمػػه، بيبمػػا  الوىل



 ٕٖٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ژ  وبا أنػ  أخػءت ابلسػباب وويػأت المػور فكػم وبػ أت ابلتكلػيذ، نفػس اآلمػ  ) 

ْخػػػػءوا ابلسػػػػباب بكػػػػ  بيبمػػػػا  ( وبػػػػا إ ػػػػمف وإ ػػػػمـ وب ا ػػػػة التة  ػػػػ  ومل  ڑ  ڑ  ژ
( أخءوا ابلسباب وب أوا تبفيء     وذ ابلرتظيػح أو ابلرتويػح  ػت  ػ دون   ٿ   ٹ)

( وأم لػػػة ذلػػػك   ػػػةة يف الاػػػ آف  ليطفئػػػوا( و )  أف  طفئػػػوا ػػػجل د بػػػه، ووػػػءن نفػػػس ) 
 الال َل.
فلو صبك  ا    ػة االفكػاؿ  ،ت اختص  ب خوؿ المـ  لى االفكاؿسورة الكبالبو و 

 .يةا لوج  ا ا    تا دخل   ليةا الـ التو ي ف
 -اخلالصة:

 الصيغة السورة
 ٿ       ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ   ٺ ىود

 ۈئ  ۈئېئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئ  ۇئ اإلسراء

   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ العنكبوت

 ڤ  ڤڦ

 لقمان
ک  ک   ک    ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ

ڳ  ڳ  ڳ    گ  گگ  ک  گ

 ڳڱ
 (؟. َأف َتاُلوَف ِمجلَ  ) جل وردت أ / ٕٛ٘ٚس اؿ رقذ 

 –يف السػػػػػور ) وػػػػػػود  مػػػػػػ نف(  أَف َتاُلػػػػػػوَف ِمػػػػػجلَ  وردت ) / ٕٛ٘ٚاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     
 -(:الاصص 

ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پژ  -ٔ ٿ      ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       

ِد ژڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   َ. 
ې ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ ژ  -ٕ   ېۋ  ۋ  ۅ   ۅ       ۉ  ۉ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 .امقصص ژۈئ       ۆئ  ۇئ  ۇئ  ۆئې   ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
 الضبط /

ود، وبكػػػػ وا يف وػػػػاء وػػػػمبةػػػػا مػػػػع اؽبػػػػاء ( نػػػػ بط   ڤ)  بكػػػػ وا يف سػػػػورة وػػػػود
قا  ة ربط   ؼ مػجل  لى  صصالا صادمبةا مع  الصاد( ن بط     ۆئالاصص ) 

 .سذ السورةاؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل ا
 (؟. ِمجَل اعْبَاِوِلنَ  )  ذ م ة وردت / ٜٕ٘ٚس اؿ رقذ 

 –الباػػ ة يف السػػور )  أربػػع مػػ ات(  ِمػػجَل اعْبَػػاِوِلنَ  وردت ) / ٜٕ٘ٚاعبػػواب رقػػذ     
 -(: وس   –وود  -النكاـ 

ے  ۓ    ےھ  ھ   ھ  ھڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ  -ٔ

 .ابلقرة ژ﮶    ﮴  ﮵  ﮲  ﮳ۓ  
ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يب     ىئ  ی ژ  -ٕ

 .األًعام ژجخ     جح  مح  حج  مج  يثمت  ىت    يت  جث  مث  ىث  ختجت  حت
ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پژ  -ٖ ٿ      ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       

ِد ژڤ     ٹ  ڤ  ٹ  ٹٹ   َ. 
ڑ   ک  ک     کژ  -ٗ گ  گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ     ڳڳ  ڳ           گ  

ِشف ژڱ         ڳ  ڱ  .ي
 الضبط /

يف الباػػ ة ؼبػػا قػػاؿ موسػػى  ليػػه السػػمـ اف   ْمػػ  ذ أف تػػءحبوا باػػ ة، ويف النكػػاـ 
مجل اعبػاولن الػء جل  -أ ةا ال سوؿ-فم تالونجل فةي نصيحة   ل سوله الال َل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : 

ػػ وا  ، ويف وػػود ؼبػػا و ػػظ   ذلػػك إىل اعبػػزع الشػػ    ػػت أوصػػلةذ اشػػت   ػػزهنذ, وربسَّ
نبيػه نػوح  ليػه السػمـ يف مسػألة اببػه، ويف  وسػ  ؼبػا للػح  وسػ   ليػه السػمـ مػػجل 

 ربه أف  ص ؼ  به  ي  البسوة.



 ٖٗٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 -يف ىذا اجلدول: األربعةوخالصة الصيغ 
 الصيغة السورة
﮵  ﮲  ﮳ البقرة  /  مـ موسى  ليه السمـ   ﮴  
 / الالمـ موجه لل سوؿ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   جح  مح  حج  مج األنعام
 / الالمـ موجع لػ نوح  ليه السمـ ٹ  ڤ  ٹ  ٹٿ    ٹ     ىود

 /  مـ  وس   ليه السمـ       ڳ  ڱ  ڳگ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ      يوسف

 (؟. ِبكَ  َأُ وذُ وَ  - َأُ وذُ  ) أ جل وردت  لمة / ٕٓٙٚس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٓٙٚواب رقذ اعب    
چ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   ڦ  ڦڤ  ڤ  ڦ       ژ  -ٔ ڃ   چ   چ  چ  

ِد ژڇ  ڇ  ڇ   َ. 
 .املؤوٌِن ژں  ں  ڻ  ڻ    ڱ  ڱڱ  ڱ  ژ  -ٕ
 .املؤوٌِن ژۀ  ۀ  ہ  ہ      ڻ  ڻژ  -ٖ

 الضبط /
سػػػػورة مػػػجل  ال ػػػاٍل مػػػا تم ظػػػوف أهنػػػا وردت فاػػػط يف وػػػػود واؼب مبػػػوف: واؼبوضػػػع 

 .اؼبتأخ  للموضع الز دة قا  ة لى  نضبطةا( و     ڻ  ڻ) الواواؼب مبوف بز دة 
 ؟.يف سورة وود (  َ  ِقيلَ  -  َ  َوِقيلَ  ) أ جل وردت  لمة / ٕٔٙٚس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي: / ٕٔٙٚاعبواب رقذ     
ڭ  ڭ      ژ  -ٔ                   

ِد ژۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ    ڭڭ َ. 
ڑ     ڑڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڍ  ڇژ  -ٕ

گ  گ  گ   ِد ژک  ک     ک  ک   َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 الضبط /
:  يػػػ  وردت يف اؼبوضػػػع قا ػػػ ة ز دة الػػػواو يف اؼبوضػػػع الوؿ لػػػى  نضػػػبطةماو  -ٔ

 .ابلواو(   َ  َوِقيلَ )  الوؿ
(  أرضمػػجل )  اؽبمػػزة(:  نػػوح لمػػة )   ال ػػاٍل( ويف  أرض لمػػة )   الوؿبكػػ وا يف  -ٕ

 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى  نوحالبوف مجل  لمة ) قبل 
ـٍ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٕٙٚس اؿ رقذ   (؟. ِبَسَم

اغبجػ   –يف السػور ) وػود   ػمث مػ ات(  ِبَسػَمـٍ  وردت ) / ٕٕٙٚاعبواب رقذ     
 -(:ؽ  –
ڍ    ڍ  ژ  -ٔ ڈ  ژ  ژ    ڌڇ   ڈ   ڎ  ڎ   ڑ  ک  ک        ڑڌ  

گ   ِد ژک  ک  گ  گ   َ. 
  ٩١ - ٩٩احلجر/  ژٴۇ  ۋ         ۈڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ -ٕ
حخ  مخ       جحمحمج   ژ  -ٖ  .ق ژجس  جخ  

 (؟. بَػ ََ اتٍ  ) أ جل وردت  لمة / ٖٕٙٚس اؿ رقذ 
 -(:وود  – ال  اؼيف السور )  م نف(  بَػ ََ اتٍ  وردت ) / ٖٕٙٚاعبواب رقذ     
پ  پ  ژ  -ٔ ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ   ڀ  ڀ     پٱ    ڀ  

 .األعراف ژٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ڀ  ٺ ٺ 
ڑ     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ژ  -ٕ

گ  گ  گ   ِد ژک  ک     ک  ک   َ. 
 الضبط /
قا ػػ ة  لػػى د و وػػ واوون بطةػػا مػػع  يف سػػورة وػػود الػػواوبػػز دة  (  ڎ) 

 .ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة



 ٖٙٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

بَّاسُُّةذ مُثَّ يبََ أ جل وردت  لمة ) / ٕٗٙٚس اؿ رقذ   َولََيَمسَّػبَّاُلذ) (َ َءاٌب أَلِيذٌ  مِّ
بَّا  ؟.(َ َءاٌب أَلِيذٌ  مِّ
 -اؼبواضع وي: / ٕٗٙٚاعبواب رقذ     
ڈ  ژ  ژژ  -ٔ ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڍ    ڍ  ڌ          ک  کڑ     ڑڇ  

ِد ژگ    ک  گ  گ  ک َ. 
ڌ  ژ  -ٕ  .يس ژکڑ  ک ک   ڑ ژڈ ژ   ڈ ڎڎڍ  ڌ  

 الضبط /
( بػبفس   کفأتػ  بكػ وا )  الكائػحبصػيكة  (  ک ) يف سورة وود قبلةا -ٔ

قا ػػ ة ربػػط  لػػى ود وػػ وػػاءمبةػػا مػػع  اؽبػػاءالصػػيكة مباسػػبة للسػػياؽ، ونػػ بط 
 .  ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 -ڎانسػػب  الاللمػػات قبلةػػا )  اؼبهالػػح( بصػػيكة    ڑ يف سػػورة  ػػس )  -ٕ
( ژ) لتباسػػػػػح الػػػػو قبلةػػػػػا  ابلػػػػمـ(    ڑ (، ووردت ) ژ

 .ابلمـالو وردت أ ًضا 
 ؟.( قَػْبَل َوَءا)  ( ِمجل قَػْبِل َوَءا ) اضبط مواضع / ٕ٘ٙٚس اؿ رقذ 

اؼبوضػػػع  يف السػػور ) وػػود مػػ نف(  ِمػػجل قَػْبػػِل َوػػػَءا وردت ) / ٕ٘ٙٚاعبػػواب رقػػذ     
 -(: ب ا ة السورة ال ااؼ – الوؿ

ہ       ہہ  ڻ  ڻ  ۀۀڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ     ڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  -ٔ

ھ   ِد ژہ  ھ    َ. 
﮺   ﮻ژ  -ٕ ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮵  ﮴   ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮽     ﮼ھ  ھ  ھ  

 .األخقاف ژ                      ﮿  ﯀  ﯁﮾  
 -م َل(: – اؼبوضع ال اٍليف السور )وود  م تن( فوردت أ ًضا  قَػْبَل َوَءا)  أما مواضع

مج  جح  مح     يث  حج   جث  مثىثجت  حت  خت  مت   ىت  يت  ژ  -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ِد ژمص   جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس   مس       حص   َ. 
  ائ  ەئې  ې    ى  ى   ائ   ۉ  ې ې ژ  -ٕ

 .مريه ژ   ۇئەئ  وئ  وئ  
 الضبط /

مثىثخت  مت   ىت  يت   يف وود ؼبا قاؿ قـو صا  لػػ صا   ليه السمـ )  (، بيبما   جث  
وئ  ەئ    ائ  ەئى   ائ   وقتةا قال  م َل ) يف سورة م َل ؼبا جاء اؼبهاض 

 وستبضبط ل  ك.  مل للمكأ: إذف( وئ  
 (؟. َفاْصربْ ِإفَّ  ) اضبط مواضع / ٕٙٙٚس اؿ رقذ 

الػ ـو  –يف السػور ) وػود  أربػع مػ ات(  َفاْصػربْ ِإفَّ  وردت ) / ٕٙٙٚاعبواب رقػذ     
 -(: موضكافظاف   –
ڻ  ۀ  ڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  -ٔ      ہہ  ہ  ۀڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  

ِد ژھ     ہ  ھ َ. 
يب  جت     مئ  ىئ  يئجب    جئ  حئژ  -ٕ  .الروم ژحب  خب  مب  ىب  
ک   ک  ژ  ڑژ  -ٖ ک  ڑ   گ  گ  گ  گ       ک  

 .فراغ ژڳ  ڳ  
ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ    ی    ی  ىئ  ىئ  ىئی   ېئ  ېئژ  -ٗ

 .اغفر ژجب  حب   
 الضبط /

 موضع ) سورة وود (. أوؿ  ا  ص ر آ ة ل اؼبواضع وردت  -ٔ
(  ػػػػ ا موضػػػػع وػػػػود جػػػػاء بكػػػػ وا مئ  ىئ  يئا ) يف  ػػػػل اؼبواضػػػػع جػػػػاء بكػػػػ و -ٕ

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى نضبطةا ( و   ہ  ھ)



 ٖٛٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 بػػػػه أقصػػػػ ؿ ) و أ واومبةػػػػا مػػػػع  الػػػػواو( نػػػػ بط ک  ظػػػػاف  )  أوؿبكػػػػ وا يف  -ٖ
مػػجل   البػػوف( نػػ بط   ی    ی)  ال ػاٍل(، وبكػػ وا يف اؼبوضػػع  اؼبوضػع الوؿ

 قا ػػػ ة(  لػػػى  ال ػػػاٍل أقصػػػ  بػػػه اؼبوضػػػعي ) نػػػػاثنػػػوف ( مػػػع   ی لمػػػة ) 
 .الوؿ وال اٍل

 -اخلالصة:
 الصيغة السورة
   و ي ة/  ہ  ھ     ہہ  ہ ىود
   مث م ات/  مئ  ىئ  يئجب    جئ  حئ ادلوضعانالروم + غافر 

 مالحظة /
 – ٛٗٔيف الاػ آف الالػ َل يف السػور ) النكػاـ  سػبع مػ ات(  ِإْف أَنػُتْذ َإالَّ  وردت )
( وال  ٜاؼبلػػػػػػك  – ٚٗو  ٘ٔ ػػػػػػس  – ٛ٘ ـو الػػػػػػ – ٓٔإبػػػػػػ اويذ  – ٓ٘وػػػػػػود 

 (. أَنُتْذ َإالَّ  ِإفْ وَ  فاط ) ابلواودا ي غبص وا، فاط أنون أنه يف النكاـ 
 (؟. َفَطَ ٍل  الَِّءي ) وردت  لمة  ذ م ة / ٕٚٙٚس اؿ رقذ  
 –يف السػػور ) وػػود   ػػمث مػػ ات(  َفطَػػَ ٍل  الَّػػِءي وردت ) / ٕٚٙٚاعبػػواب رقػػذ     
 -(: الزخ ؼ – س 
ِد ژۇئ     وئ   وئ  ەئەئ  ائې    ى  ى        ائ    ېۅ  ۉ     ۉ  ې     ېژ  -ٔ َ. 
 .يس ژ﮸    ﮶  ﮷  ﮵   ﮴ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ژ  -ٕ
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ژ  -ٖ ڎ       ک    ڑ  ڑڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     

 ٢١ - ٢١الزخرف/  ژک     ک
 الضبط /

الػمـ و زة اؽبمػ( نػ بط   وئ   وئوػود و ػس: بكػ وا يف وػود )  موضكيأوال  نضبط -ٔ
( وبكػ وا يف  أقصػ  بػه اؼبوضػع الوؿ)  ؿو أمػجل  المـو اؽبمزة ( مع وئ   مجل ) 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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أقص  بػه )  ياثنػ  ء( مع ﮶  مجل  لمة ) الياءن بط   (  ﮶  ﮷ س ) 
 .قا  ة اؼبوضع الوؿ وال اٍل لى  ( ال اٍلاؼبوضع 

  مػجل الفاء( ن بط  ک  کيف سورة الزخ ؼ فجاء بك وا )  اؼبوضع ال ال أما  -ٕ
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه  لػى  ؼالزخػ  فاء ( مع ک   لمة ) 

 .مع   ؼ مجل اسذ السورة
 (؟. مَّا أُْرِسْلُ  ِبهِ  )  ذ م ة وردت / ٕٛٙٚس اؿ رقذ 

 –وػػػػػود  يف السػػػػػور ) مػػػػػ نف(  مَّػػػػػا أُْرِسػػػػػْلُ  بِػػػػػهِ  وردت ) / ٕٛٙٚاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     
 -(:ال ااؼ 

گ        کژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڈ   ڌ   ڎ  ڎ   ڍ  ڌڇ  ڍ  ژ  -ٔ

ِد ژگ  گ  گ         ڳ  ڳ   ڳ   َ. 
 .األخقاف ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ         ڇ  ڇ  ڇ ڇ چ  چ         چ   ڃ  چژ  -ٕ

 الضبط /
(: الصػػيكة ألػػوؿ يف  ڇ( ويف ال اػػاؼ )    ڍ  ڌ)  يف سػػورة وػػود قبلةػػا

 .السورة اللوؿسورة وود ووي 
َ لَػَى ُ ػلِّ َشػْيٍء َ ِفػيٌظ َ لَػَى ُ ػلِّ َشػْيٍء  ) دتمػ ة ور  ػذ  / ٜٕٙٚس اؿ رقذ 

 (؟. َ ِفيظٌ 
(  َ لَػػَى ُ ػػلِّ َشػػْيٍء َ ِفػػيٌظ َ لَػػَى ُ ػػلِّ َشػػْيٍء َ ِفػػيظٌ  وردت ) / ٜٕٙٚاعبػػواب رقػػذ     
 -(:سبأ  –يف السور ) وود  م نف

ڌ   ڎ  ڎ   ڈژ  -ٔ گ        کژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

ِد ژڳ     ڳ  ڳ   گ  گ      گ   َ. 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ  -ٕ   ىۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 .شبأ ژوئ    ائ  ائ        ەئ  ەئى   



 ٖٓ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ( مجل سورة التوبة؟. ٚ٘ – ٙ٘اضبط ختاـ اآل تن )  / ٕٓٚٚس اؿ رقذ 
 -اآل تن نبا: / ٕٓٚٚاعبواب رقذ     
ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  -ٔ چ  ڇ    چ    چ  ڃچڄ   ڄ  ڄ  ڃ     

ِد/  ژڇ  ڇ      َ٩١  
ڌ   ڎ  ڎ   ڈژ  -ٕ گ      ک  ک  کژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ک  

ِد/  ژڳ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ    َ٩١ 
 الضبط /

ــــني من نعــــل احلــــافظ إحــــدا ا مكــــان األخــــرى  ــــني خــــاايت اآليت ــــبس ب حيــــدث ل
 -ولضبطهما:

 لػى قا ػ ة  (ڇ   ون بطةػا مػع صػاد ) الوىل اآل ػة( يف  ڃوردت  لمة )  -ٔ
 (.چ    چ  چ  ڇ  ڇ      دوراف اغب ؼ فبكلذ أهنا ) 

( فيةػػػا  ػػػ ؼ الضػػػاد و لمػػػة   ک  ک : فػػػورد فيةػػػا  لمػػػة ) ال انيػػػة اآل ػػػةأمػػػا يف  -ٕ
( فيةػػػػا  ػػػػ ؼ الظػػػػاء: والضػػػػاد والظػػػػاء   فػػػػاف مسػػػػتكلياف مطباػػػػاف ڳ   )

 (.ڳ  ڳ     گ      گ  گ  گ     حبسح الاا  ة التجو   ة وبا تكلذ أهنا ُختم  )
َمػػػا ِمػػػجْل َدابَّػػػٍة ِإالَّ ُوػػػَو آِخػػػٌء : ).... اآل ػػػة الوىل: ففػػػي للتأمػػػل للمكػػػأوالف أنيت  -ٖ

فلػػيس مػػجل شػػيء  ػػِ بُّ  لػػى وػػءن  ( بَِباِصػػَيِتَةا ِإفَّ َريبِّ َ لَػػى ِصػػ َاٍط ُمْسػػَتِايذٍ 
الرض إال و  مالالػػػػػػه, ووػػػػػػو يف سػػػػػػلطانه وتصػػػػػػ فه. إف ريب  لػػػػػػى صػػػػػػ اط 

يف قضائه وش  ه وأم ن. هبػازي اسػجل هللا سػانه واؼبسػيء  مستايذ, أي   ؿ
 هللاساءته.

( فػػػػإف  َوال َتُضػػػػ ُّونَُه َشػػػػْيئاً ِإفَّ َريبِّ َ لَػػػػى ُ ػػػػلِّ َشػػػػْيٍء َ ِفػػػػيظٌ ....  : )ال انيػػػػةاآل ػػػػة  -ٗ
تُك ضػػوا  مػػا أد ػػو ذ إليػػه مػػجل تو يػػ    وإخػػمص الكبػػادة لػػه فاػػ  أبلكػػتالذ 

ة, و يػػ  مل ت مبػػوا اب فسػػيةلالالذ , وقامػػ   لػػيالذ اغبجػػرسػػالة ريب إلػػيالذ
وْيت باػػـو آخػػ  جل ىبلفػػونالذ يف د ر ػػذ وأمػػوالالذ, وىبلصػػوف  الكبػػادة, وال 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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تضػػ ونه شػػػيًئا, إف ريب  لػػػى  ػػػل شػػػيء  فػػيظ, فةػػػو الػػػءي وبفظػػػ  مػػػجل أف 
 تبالوٍل بسوء.

افػَ  – َوَلمَّا ) اضبط مواضع / ٕٔٚٚس اؿ رقذ   ؟.يف سورة وود ( َلمَّ
افػَ  ( مث مواضع ) َوَلمَّامواضع ) سأورد أوال  / ٕٔٚٚذ اعبواب رق      -(: َلمَّ
ہ    ڱ  ڱ  ڳژ  -ٔ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ِد ژہ   َ. 
ں    گ  گ  ڳ   گژ  -ٕ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ِد ژڻ   َ. 
﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ۓ    ﮲  ۓژ  -ٖ

ِد ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    َ. 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ    ڈ    ژ  ڈژ  -ٗ

ِد ژڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ    گگ  گ َ. 
ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ى  ى   ېژ  -٘

ِد ژۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ىئ   َ. 
 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڦ    ڄ  ڄ  ڦژ  -ٙ

ِد َ. 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ    ٻ  ٻ  ٱژ  -ٚ

ِد ژڀ  ڀ  ڀ   َ. 
 الضبط /

افػَ م ات، ووردت )   مث(  َلمَّاوَ  وردت ) -ٔ  م ات. أربع(  َلمَّ



 ٕٖ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ػافػَ  مػجل اؼبصػح ، بيبمػا مواضػع ) اليسػار اعبةة( يف  َوَلمَّاصبيع مواضع )  -ٕ  َلمَّ
  ممػػػةاجكلةػػا ....( فڄ    ڦ    ڄ  ڄ  ڦ ػػ ا ) اليمػػن(  لةػػا يف 

 .لك
ػافػَ وجاءت مػع )   م نف(  َوَلمَّا( أت  مكةا )    ڱ  ڱ)  -ٖ :  نفمػ( أ ًضػا  َلمَّ

ػافػَ )  ابلفاء للتكايح ِت مكةا  ُ  د فيةا مو   اؽبمؾيف الاصة الو   َلمَّ
(  مػا يف قصػػو ) صػا  ولػػوط  ليةمػػا السػمـ (: يف قصػػة صػػا  ) ويف 

ـٍ فَػَكَاُ وَوػػػا فَػَاػػػاَؿ قصػػػة لػػػوط ) ػػػُ   سَبَتػَُّكػػػواْ يف َدارُِ ػػػْذ َ مَ َػػػَة َأ َّ َذلِػػػَك َوْ ػػػٌ  َظيػْ
قَػػاُلواْ َ  لُػػوُط ِإانَّ ُرُسػػُل َربِّػػَك  ، ويف قصػػة لػػوط )أ ـ م ػػة ( َ٘ٙماْلػػُءوٍب 

ػجَل اللَّْيػِل َواَل  َػْلَتِفػْ  ِمػباُلْذ َأَ ػٌ  ِإالَّ  َلجل َ ِصُلوْا ِإلَْيَك َفَأْسِ  ِدَْوِلَك ِبِاطْػٍع مِّ
ْبُا ِبَا ِ ػٍح أَلَػْيَس الصُّػ َمْوِ َ ُوُذ الصُّْباُ  ِإفَّ اْمَ أََتَك ِإنَُّه ُمِصيبُػَةا َما َأَصابَػُةْذ 

ػػا، ومػػا مل وبػػ د دبو ػػ  جػػاء مكةػػا ) مو ػػ وذ الصػػبا( ٔٛ (  مػػا يف  َوَلمَّ
 قصو ) وود وشكيح  ليةما السمـ (.

افػَ  ) موضكنباي ل  با  -ٗ    ې( و منبا وردا يف قصة إب اويذ  ليه السػمـ ) َلمَّ

( ووػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءن ....ڄ    ڦ    ڄ  ڄ  ڦ( و )....ائ  ائ  ەئ  ى  ى
لةػػا  ممػػة لػػك، و مػػا قلػػ  أف الفػػاء تفيػػ  التكايػػح سػػ ة فاجكسػػةلة مي

مباشػػ ة: أي أف إبػػ اويذ  ليػػه السػػمـ ؼبػػا رءآ أ ػػ  ةذ ال تصػػل إىل الطكػػاـ 
فػػورا أوجػػس مػػبةذ خيفػػة، ويف اؼبوضػػع ال ػػاٍل دبجػػ د أف ذوػػح  بػػه الػػ وع 

ػػػػافػَ )  اؼبوضػػػػكنأتتػػػػه البشػػػػ ى فػػػػوراً فأتػػػػ  يف  ( مباسػػػػبة جػػػػ ا لسػػػػياؽ  َلمَّ
 اآل تن. 

   گ وردت مػع ب ا ػة قصػة لػوط  ليػه السػمـ ) ال ال (  َوَلمَّاموضع ) أخةاً  -٘

(  يػػػػ  أنػػػػه ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    گ  گ  ڳ
جاءوا وجلسوا  تباقشوف ووو ضاؽ بذ وبيتاللذ و اوؿ وءا  ػـو  صػيح  

مسػا ة زمبيػة  وبػاؾ الو أتػ  للرتاخػي أو الواو ل وءا ال تفي  مكه إال 
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 .( ٕٕٔٔ الس اؿ ما م  مكبا يف اعبزء اػبامس  )  بن الفكل ونتيجته
 -اخلالصة:

 ( َلمَّافَـ  ) ( َوَلمَّا) 
افػَ وردت )  م ات  مث(  َوَلمَّا وردت )  م ات أربع(  َلمَّ

  ڦ    ڄ  ڄ  ڦ  ا ) اليمن لةا يف  ( جةة اليسار َوَلمَّاصبيع مواضع ) 

 ....(ڄ  
 م نفأت  مكةا  (   ڱ  ڱ)  م نف( أت  مكةا    ڱ  ڱ) 

 وُبَ د فيةا مو   اؽبمؾالاصة الو مل 
 ابلواو ِت مكةا 

 ِت  ُ  د فيةا مو   اؽبمؾالاصة الو 
 ابلفاء للتكايحمكةا 

 ما يف قصو ) وود وشكيح  ليةما 
 السمـ (.

( ولوط   م ة أ ـ ما يف قصو صا  ) 
 (  ليةما السمـ ( الصبا) 

گ     گ ل ى )  ال ال(  َوَلمَّاموضع ) 

 (  ...گ  ڳ

افػَ  ) موضكن ( وردا يف قصة إب اويذ  َلمَّ
( ائ  ائ  ەئ  ى  ى   ې ليه السمـ )

( ووءن ڄ    ڦ    ڄ  ڄ  ڦو )
 سةلة ميس ة فاجكلةا  ممة لك.

 مالحظة / 
بَّػاوردت )  ء ) وػود يف سػورة وػود مػع النبيػا  ػمث مػ ات(  َوالَِّء جَل آَمبُػوْا َمَكػُه ِبَ ضْبَػٍة مِّ

وصػا  وشػػكيح  لػػيةذ السػػمـ ( لالبةػػا مل تػ د يف سػػياؽ قصػػة لػػوط  ليػػه السػػمـ لف 
جَل اؼبمئالة قالوا له: )  َقاُلوْا َ  ُلوُط ِإانَّ ُرُسُل رَبَِّك َلجل َ ِصُلوْا إِلَْيَك َفَأْسِ  ِدَْوِلَك ِبِاْطٍع مِّ

تَػَك إِنَّػػُه ُمِصػيبُػَةا َمػػا َأَصػابَػُةْذ ِإفَّ َمْوِ ػػَ ُوُذ الصُّػػْبُا اللَّْيػِل َواَل  َػْلَتِفػػْ  ِمػباُلْذ َأَ ػػٌ  ِإالَّ اْم َأَ 
 (، دبكأ: أنه مل  بجو مكه إال اببتيه.{ٔٛ}وود/أَلَْيَس الصُّْبُا ِبَا ِ ٍح 

مػػػػجل  اعبػػػػزء الوؿ( يف  َمَكػػػػهُ  آَمبُػػػػواْ  َوالَّػػػػِء جلَ ( )  َوالَّػػػػِء جَل َمَكػػػػهُ وقػػػػ  مت ضػػػػبط مواضػػػػع ) 
 .(ٖ٘ٗالالتاب الس اؿ )



 ٖٗ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َباُوذ ) اضبط مواضع / ٕٔٚٚ اؿ رقذ س َباُوذْ  – َوقَبَّيػْ َباُوذ – َفَأقَبيػْ  (؟. قبََّّيػْ
 -فاط و ما  لي: م ة وا  ة ل  لمة وردت  / ٕٔٚٚاعبواب رقذ     
ۀ  ۀ    ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ژ  -ٔ

ِد ژہ  ہ   َ. 
ۆ  ژ  -ٕ  .األًبياء ژۋ     ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۆۇ  ۇ   
 .امقىر ژڌ  ڌ     ڍ  ڍچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ چ    چ  ژ  -ٖ

 الضبط /
، نبػزةوبػم  ابلػواو(   ڻفأت  فيةػا )  نبزةوليس يف اظبةا  واوفيةا  سورة وود -ٔ

 مطلاا يف اآل ة. الفاءوال ظ أنه مل   د   ؼ 
 ابلفػػاء، ووردت ابؽبمػػزة(   ۆ: فأتػػ  فيةػػا ) نبػػزتنسػػورة النبيػػاء يف اظبةػػا  -ٕ

 قا ػ ة اؼبوافاػةمكػاً  لػى  الفاء جل( ن بط   ۋلمة ) وجاء يف ختاـ اآل ة  
 .واجملاورة

 (.   ڍيف سورة الام   لى الصل بم أي ز دة )  -ٖ
 (؟. َظِليظٌ  َ َءابٌ  - َ َءاٍب َظِليظٍ  ) اضبط مواضع / ٕٕٚٚس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٕٚٚاعبواب رقذ     
  ۀ  ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ژ  -ٔ

ِد ژہ    ہ َ. 
ٴۇژ  -ٕ   ۋۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 .إبراَيه ژۉ    ۅ  ۉۋ   ۅ  
 .مقىان ژ﮳     ۓ  ﮲  ۓھ  ھ  ے  ے  ژ  -ٖ
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  -ٗ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ڻ  ڻ ںں  ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ     ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

 .فصنت ژھ    ھ  ھ  ہہ  
 الضبط /

 مث م ات وجاءت يف الا آف ، تال رت ابلالس (   ۀ  ہ والصل أف ت د )  -ٔ
 مػػػا يف السػػػور (   ۓ ( أو )  ہ)  قبلةػػػا بسػػػبح ورود  ػػػ وؼ اعبػػػ  ابلالسػػػ 

 فصل (. –لاماف  –وود )
فاػػط يف سػػورة إبػػ اويذ ونضػػبطةا  لػػى مػػ ة وا ػػ ة (   ۅ  ۉ)  ابلضػػذوردت  -ٕ

مبصػوب ؿبػّم ( ؾبػ ور لفظػا  ميّػ قا  ة الكبا ػة ابآل ػة الو يػ ة، وإ  ابػا: ) 
(  ۉ ( م ل مػجل ورائػه جةػّبذ ) ۅ  ۋ   ۅ   خرب ما الواو  الفة )

 .نك  لكءاب م فوع م له
 (؟. َجَحُ واْ  ) أ جل وردت  لمة / ٖٕٚٚس اؿ رقذ 

 -(:البمل  –يف السور ) وود  م نف(  َجَحُ واْ  وردت ) / ٖٕٚٚاعبواب رقذ     
﮲           ھ    ھ    ھ  ھہ  ہژ  -ٔ ﮳      ے  ے  ۓ  ۓ 

ِد ژ﮴  ﮵   َ. 
پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ   پٻ  ٻ  ٻ  پ ٻ ٱژ  -ٕ

 .انلىل ژڀ
 الضبط /

 نضػػبطةا( لهنػػا وردت صػػ ر آ ػػة، وأ ًضػػا  ٱ)  الػػواويف سػػورة البمػػل بػػز دة  -ٔ
 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى 

( قبػل  ھ    مجل )  اؽبمزة(:  ٻ( وبك وا يف البمل ) ھ    ھ  بك وا يف وود )  -ٕ
مػػجل  البػػاء، لبكػػا بكػػ   ػػ ؼ قا ػػ ة الرتتيػػح اؽبجػػائي(  لػػى  ٻ)  مػػجل اؽبػػاء

 الاللمتن.



 ٖٙ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. أَْم َ  َفاتػَّبَػُكواْ  - َواتػَّبَػُكواْ  ) اضبط مواضع / ٕٗٚٚس اؿ رقذ 
 -و منبا يف وود:م ة وا  ة  ل صيكة وردت  / ٕٗٚٚاعبواب رقذ     
ے    ھہ  ہژ  -ٔ ھ  ے   ِد ژ﮵    ﮲  ﮳    ﮴  ۓ  ۓھ  ھ     َ. 
ِد ژمئ       یی  ی  ی  جئ  حئ  ىئ  ىئېئ     ىئ  ېئ  ژ  -ٕ َ. 

 الضبط /
(    ىئ  ىئ)  ال ػػػاٍليف اؼبوضػػػع  ابلفػػػاء( و    ۓ  ۓ)  الوؿيف اؼبوضػػػع  ابلػػػواو -ٔ

 .قا  ة الواو قبل الفاء لى  نضبطةماو 
الـ ( مػػػع ﮲   مػػػجل  لمػػػة )  الػػػمـ نػػػ بط  (  ﮲  ﮳    ﮴ ) الوؿبكػػػ وا يف اؼبوضػػػع  -ٕ

یی  ی  ی   ) ال ػػػاٍل(، وبكػػػ وا يف اؼبوضػػػع  أقصػػػ  بػػػه اؼبوضػػػع الوؿ)  ؿأو 

أقصػػ   ي )نػػػاث نػػوف( مػع جئ   مػػجل  لمػػة )  البػػوف( نػ بط      جئ  حئ
 (.به اؼبوضع ال اٍل 

ون بطةمػػػا  ابلفػػػاء(   جئ( وجػػػاء بكػػػ وا )    ىئ  ىئ)  ابلفػػػاء ال ػػػاٍلاؼبوضػػػع  -ٖ
 (. فاءمع  فاء)  قا  ة اؼبوافاة واجملاورة لى 
 (؟. َجبَّاٍر َ ِبي ٍ  ُ لُّ  -  ُ لِّ  ) اضبط مواضع / ٕ٘ٚٚس اؿ رقذ 

 -:م ة وا  ةو ل صيكة وردت  / ٕ٘ٚٚاعبواب رقذ     
ے  ۓ  ۓ    ھہ  ہژ  -ٔ ھ  ے   ِد ژ﮵    ﮳   ﮴     ﮲ھ  ھ     َ. 
 .َيهإبرا ژہ    ہ  ہ  ۀڻ   ۀ  ژ  -ٕ

 الضبط /
: يف قا ػػ ة الػػ بط اللكػػوي لػػى  نضػػبطةما(: و    ۀ   و )  يف سػػورة وػػود (     ﮲)  

 .مضاؼ إليه ؾب ور )جّبار( م ل  ّل ) بي ( نك  عبّبار ؾب ور(      ﮲)  د وو 
 ػػػ...( يف ؿبّل رفع نك  لمجل ورائه جةّبذ صبلة: ) ( يف سورة إب اويذ:    ۀ   ) و 
 .( ہ  لػػػ ) (، أو يف ؿبّل جّ  نك  ہ    ۀ  )
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 فائدة /
 -وػػػود  ووػػو ،وإمبػػا  صػػػوا رسػػوال وا ػػ ا (   ے  ے)  :وصبػػع ال سػػل يف قولػػه

لف اؼب اد ذ ػ  إجػ امةذ فباسػح أف  بػاط اعبػـ  بكصػياف جػبس ال سػل  - ليه السمـ 
َوَما كَبْجُل بِتَػارِِ ي آؽِبَِتبَػا َ ػجل )  وودا مل  الجل خاصا بشهصه لهنذ قالوا له لف تالء بةذ

 -. وم لػه قولػه دة الصػباـ فةػذ مالػءبوف بػه، فالػل رسػوؿ جػاء دمػ  تػ ؾ  بػا( قَػْوِلكَ 
َبْ  َ اٌد اْلُمْ َسِلنَ )  : تكاىل  (. التح    والتبو  ) ( يف سورة الشك اء.ٖٕٔ َ ءَّ

 اد أ    مجل  اد، قالوا  اد أ    مجل قـو فاػـو : فاضل السام ائيو اوؿ ال  تور 
( لف  ( الػػبجذٓ٘)َوأَنَّػُه أَْولَػَك َ ػاًدا اْلُوىَل  وػود وػو قسػذ مػجل  ػاد ولػيس  ػل  ػاد )

وءا فبا قيل يف وءا. و الء ابلءات لف وبالك  اد أخ ى ليسػوا  وبالك  اد اآلخ ة،
 مجل صبا تةذ.

 فائدة من التفاسري /
نبا  اداف فالوىل ولالػ  ابلص صػ   :ابجل إسحاؽ قاؿ : يف تفسةن الشو اٍل قاؿ

  .واآلخ ى أولال  ابلصيحة
 كػ  تكػاىل (  وىَل َوأَنَّػُه أَْولَػَك َ ػاداً اْلُ   ( اػوؿ   تكػاىل : يف تفسػةن الطػربي وقػاؿ

ووػذ الػء جل أولالةػذ   بػ  ا   اد بجل إـر بجل  وص بجل ساـ بػجل نػوح ذ  ن بكاد الوىل
إىل أف قػاؿ: وإمبػا   )أملَْ تَػػَ  َ ْيػَ  فَػَكػَل رَبُّػَك ِبَكػادٍ  : ( ص ص   اتية، وإ وذ  أ باولػه

بػجل ضػ  بػجل  ػاد ب  لايذ بجل وزار بجل وز ل بجل  بيػل   اد الوىل لف لكاد بجل إـر قيل
 ػػػانوا أ ـ أرسػػػل    لػػػى  ػػػاد ال ػػػرب  ءابػػػه سػػػالاانً دبالػػػة مػػػع إخػػػواهنذ مػػػجل  ال ػػػرب

 .الكمالاػػة فلػػذ  صػػبةذ مػػجل الكػػءاب مػػا أصػػاب قػػومةذ ووػػذ  ػػاد اآلخػػ ة مث ولالػػوا بكػػ 
   :أف البػػػ  م قػػػاؿ  ائشػػػة  ػػػجل البهػػػاري ولكػػػل الصػػػحيا أهنمػػػا  ػػػاداف، ؼبػػػا أخػػػ ج

  مب  أف  الػوف فيػه  ػءاب، قػ   ػءب قػـو ابلػ  ا، وقػ  رأى قػـو الكػءاب  ائشة ما 
وػاو  وػءا أف   :يف الفتا  ب  وػءا اغبػ    ابجل  ج  قاؿ .فاالوا وءا  ارض فبط انً 

ووػػػءا وبتمػػػل لاػػػوؿ     :إىل أف قػػػاؿ ...الػػػء جل  ػػػءبوا ابلػػػ  ا ظػػػة الػػػء جل قػػػالوا ذلػػػك
مث  ػػاد أخػػػ ى، وقػػ  أخػػػ ج قصػػة  ػػػاد  فإنػػػه  شػػك  دف وأنػػه أولػػػك  ػػاداً الوىل تكػػاىل



 ٖٛ٘ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

أضب  هللاسباد  سجل، وبك  أف أورد ؿبل الشػاو  مػجل اغبػ    قػاؿ: والظػاو  أنػه  ال انية
 .و  أ لذ.يف قصة  اد الخةة لء   مالة فيه

والػو وردت يف سػػورة  ( َوأُْتِبُكػواْ يف َوػِءنِ  ) اضػبط مواضػع / ٕٙٚٚسػ اؿ رقػذ 
 ؟.وود فاط

 -اؼبواضع وي: / ٕٙٚٚاعبواب رقذ     
﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮸  ﮷   ﮶ژ  -ٔ ﯁        ﮹   ﯀   ﮿         ﮾                

ِد ژ     َ. 
ِد ژٹ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺٿ  ٺ  ڀ  ڀژ  -ٕ َ. 

 الضبط /
﮼﮽)  الوؿبك وا يف اؼبوضع  ﮻   ﮺   ٺ  ) ال ػاٍلوبك وا يف اؼبوضع  (  ﮹  

قا ػػ ة الرتتيػػح (  لػػى   ٺ مػػجل )  الػػمـ( قبػػل ﮹  مػػجل  لمػػة )  اؽبمػػزة: (ٺ  ٺ
 .اؽبجائي
 لطيفة /

﮺    ﮸  ﮷   ﮶ ) مػػػع قػػػـو  ػػػاد الوؿ: يف اؼبوضػػػع مـــن لطـــائف القـــران ( ﮹  
ف أفسػ  جل ذ   بكػم اؼب(: ٺ    ٺ  ڀ  ڀمع قـو ف  وف ) ال اٍلويف اؼبوضع (

هنػا مكلومػة فبػا ال (﮹  ) ؼبا ذ   قصػة ف  ػوف دوف ذ ػ   د:مجل اللطائ  يف سورة وو 
 )  ﮸  ﮷   ﮶)  مػ  ووػءن مػجل دقػائق االسػتبباطمػ  الختػل ال  السػبق ولػو  السػ

 .دبا م  يف قصة  اد  ءؼ صفته يف وءن اآل ة ا تفاءً 
نْػَيا َلْكَبًة َو َػْوـَ اْلِاَياَمةِ  ) اضبط مواضع / ٕٚٚٚس اؿ رقذ   (؟. يف َوِءِن ال ُّ

نْػَيا َلْكَبًة َو ػَ  وردت ) / ٕٚٚٚاعبواب رقذ      يف السػور  م نف(  ْوـَ اْلِاَياَمةِ يف َوِءِن ال ُّ
 -(:الاصص  –) وود 
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﮼﮽﮶   ژ  -ٔ ﮻   ﮺     ﮷ ﮸  ﮹    ﯀  ﯁                      ﮾ ﮿     

ِد ژ       َ. 
﮻﮼   ﮽  ﮾﮷  ژ  -ٕ ﮿  ﯀    ﮸  ﮹  ﮺  

 .امقصص ژ﯁
 الضبط /

﮿  ﯀  ( وبكػػ وا يف الاصػػص )   ﮾  ﮿    ﯀  ﯁      )  بكػػ وا يف سػػورة وػػود -ٔ

 الرتتيػػح قا ػػ ة(  لػػى ﮿  مػػجل )  اؽبػػاء( قبػػل ﮾   مػػجل )  مػػزةاؽب(: ﯁
 .اؽبجائي

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ  لػى ونضبطةا أ ًضػا  -ٕ
مػػػجل  لمػػػة  الاػػػاؼ، ونػػػ بط دوػػػو داؿ ( مػػػع ﯀  : نػػػ بط الػػػ اؿ مػػػجل ) السػػػورة

 صص.اال قاؼ( مع ﯁)
د مػػػػ  جل سػػػورة وػػػػود يف  ػػػمث قصػػػػص قصػػػة  ػػػػاد وشبػػػو  / ٕٛٚٚسػػػ اؿ رقػػػػذ 

(( )َوِإىَل شَبُػػوَد ٓ٘والاصػص ال م ػػة بػ أت نفػػس الب ا ػة )َوِإىَل َ ػػاٍد َأَخػاُوْذ ُوػػوًدا )
ًبا ) َوِإىَل  (( )َٔٙأَخػػاُوْذ َصػػػاغِبًا ) (( مث انتةػػػ  اآل ػػػة )َأاَل َٗٛمػػػْ َ جَل َأَخػػػاُوْذ ُشػػػَكيػْ

(( ويف اآل ػػػة )َأاَل َٛٙد )َأاَل بُػْكػػػً ا لَِّ ُمػػػو  (( ويف اآل ػػػة )ٓٙبُػْكػػػً ا لَِّكػػػاٍد قَػػػػْوـِ ُوػػػوٍد )
  ؟"لَِّكاٍد قَػْوـِ ُووٍد  "ؼباذا قاؿ  ((ٜ٘بُػْكً ا لَِّمْ َ جَل َ َما َبِكَ ْت شَبُوُد )

 ػاد أ  ػ  مػجل  ػاد، : فاضل السػام ائي اوؿ ال  تور  / ٕٛٚٚاعبواب رقذ     
َوأَنَّػػُه  قػالوا  ػػاد أ  ػػ  مػجل قػػـو فاػػـو وػػود وػو قسػػذ مػػجل  ػػاد ولػيس  ػػل  ػػاد )

( لف وبالػػك  ػػاد اآلخػػ ة، وػػءا فبػػا قيػػل يف  ( الػػبجذٓ٘)َك َ ػػاًدا اْلُوىَل َأْولَػػ
 وءا. و الء ابلءات لف وبالك  اد أخ ى ليسوا مجل صبا تةذ. 
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 (؟. أَنَشَأُ ذْ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٜٕٚٚس اؿ رقذ 
النكػػػػػاـ  يف السػػػػػور ) طبػػػػػس مػػػػػ ات(  أَنَشػػػػػَأُ ذْ  وردت ) / ٜٕٚٚاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     

 -(:اؼبلك  –البجذ  –وود  - موضكاف
ک  ک  گ  گ     کک  ڑ  ژ  ژ  ڑ  ڈ  ڎ  ڈژ  -ٔ

 .األًعام ژگ  گ  
ٿ      ٺٺ  ٺڀ  ڀ  ژ  -ٕ ٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ    ٿ  

 .األًعام ژڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڤ            ٹٹ  
  ی  یىئ    ىئۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ          ژ  -ٖ

ِد ژخب  مب  ىب    يب   حب     جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ        ی َ. 
ڻ  ڻ  ڻژ  -ٗ ھ    ہۀ  ہ  ہ  ہ   ۀڱ  ں  ں  ڻ     ھھ  ھ  

﮶   ۓ   ے  ۓ  ے ﮽         ﮻﮸  ﮹  ﮺  ﮷﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮼  

ۅ    .انلجه ژ﮾  ۅ  
ی    یی  ىئ    ېئ     ېئېئ  ژ  -٘ ی     .املنك ژجئ  حئ  مئ  ىئ    ىئ  ىئ  

 الضبط /
مػػجل الالتػػاب السػػ اؿ  ابػػعاعبػػزء ال  اؼبلػػك ( يف  -النكػػاـ  أوؿ)  موضػػكيمت ضػػبط  -ٔ

(ٔٚٚٙ.) 
 (.ٕٔٓٓمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء ال ابع( يف  وود)  سورةموضع مت ضبط  -ٕ
لػػو أراد ومكبػان:  : لف سػياؽ اآل ػػة  تطلػح وجودوػا:(  ٹ قبلةػا يف اثف النكػاـ ) -ٖ

لولالالذ, وأوج  قوًما ظة ذ ىبلفػونالذ مػجل بكػ  فبػائالذ, و كملػوف  ةلالالذ 
   ذ مجل نسل قـو آخ  جل  انوا قبلالذ.أوج  مابطا ته تكاىل,  

( ون بطةمػػا مكػػا   ۓ( ووػػءن الاللمػػة تالػػ رت بكػػ وا )   ھيف الػػبجذ جػػاء قبلةػػا )  -ٗ
 . لى قا  ة اؼبوافاة واجملاورة

( مع سن ژ  ( ن بط السن مجل  لمة )   ژ  ژ  ڑالنكاـ )  أوؿبك وا يف  -٘



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 ڤ  ڤ  ڤ )  ال ػػػػػػػػػػػػاٍل، وبكػػػػػػػػػػػػ  اؼبوضػػػػػػػػػػػػع (  کک  ڑالاللمػػػػػػػػػػػػات ) 

 الػػػءاؿ( نػػػ بط   ٿ  -  ٺٺ  ٺد قبلةػػػا يف اآل ػػػة ) ( ور ڦ
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى ڤ  )  ذاؿمجل الاللمتن مع 

  .(   ے  ۓ   بك وا يف وود والبجذ )  -ٙ
 الالػػػاؼو الػػمـ ( نػػ بط   ىئ  ىئ  ی   ی    یی بكػػ وا يف سػػورة اؼبلػػك )  -ٚ

قا ػ ة ربػط  مػجل اؼبلػك  لػى اؼبػيذو  الالػاؼو الػمـ ( مػع ىئ  مجل  لمة ) اؼبيذ و 
 .  ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 (؟. َأف نػَّْكُب َ  ) ذ م ة وردت  / ٕٓٛٚس اؿ رقذ 
 -(:إب اويذ  –يف السور ) وود  م نف(  أَف نػَّْكُب َ  وردت ) / ٕٓٛٚاعبواب رقذ     
  جح  مح  جخ  حج    مجيث    ىثجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مثژ  -ٔ

ِد ژمص     حخ  مخ  جس  حس  خس   مس       حص َ. 
ڤ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ژ -ٕ

 .إبراَيه ژڦ    ڦ  ڦ
 الضبط /

قال  شبود لببيِّةذ صا : لا   بػا ن جػو أف تالػوف فيبػا سػيً ا : مكباوا يف وود -ٔ
مطاً ػػا قبػػل وػػءا الاػػوؿ الػػءي قلتػػه لبػػا, أتبةػػاان أف نكبػػ  اآلؽبػػة الػػو  ػػاف 

جل د وتػػػك لبػػػا إىل  بػػػػادة    كبػػػ وا آابؤان؟ وإنبػػػا لفػػػي شػػػكٍّ م  ػػػػح ِمػػػ
 و  ن.

 - ػػن قػػاؿ إبػػ اويذ دا يًػػا ربػػه  -أ ةػػا ال سػػوؿ -واذ ػػ   :ومكباوػػا يف إبػػ اويذ -ٕ
: رب اجكػػل -بكػ  أف أسػػالجل اببػػه إظبا يػػل وأمػػه "وػػاَج " وادي "مالػػة" 

 "مالة" بلَ  أمجٍل ْمجل  ل َمجل فيةا, وأبِك ٍل وأببائي  جل  بادة الصباـ.
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( مػػع جح  مح  مػػجل  لمػػة )  الػػ اؿ( نػػ بط   جخ  جح  محبكػػ وا يف سػػورة وػػود )  -ٖ
 مػػػػيذمبةػػػػا مػػػػع  اؼبػػػػيذ( نػػػػ بط   ڦ، وبكػػػػ وا يف إبػػػػ اويذ ) دوػػػػو  داؿ
 (. اؼبيمن يف أخ  الاللمتن  م)  ذإب اوي
 ؟.يف سورة وود ( َما  َػْكُبُ  آاَبُؤانَ  ) أ جل وردت / ٕٔٛٚس اؿ رقذ 

 -السمـ:وردت يف قصو صا  وشكيح  ليةما  / ٕٔٛٚاعبواب رقذ     
حخ  مخ  جس    جح  مح  جخ  مجحج      يث  ىثىت  يت  جث  مث      جت  حت  خت  متژ  -ٔ

ِد ژحس  خس   مس       حص  مص    َ. 
ۓ    ھ  ھ  ھ  ہہ     ہۀ  ۀ  ہ  ژ  -ٕ ھ  ے  ے  

﮶  ﮷    ﮸  ﮹     ﮴ۓ  ﮲  ﮳ ِد ژ﮵      َ. 
 الضبط /

( ومػع شػكيح  ليػه السػمـ  الكبػادة ػجل  البةػيمع قصة صػا   ليػه السػمـ ) 
 . ونبع اللواف. (ابلرتؾ م ال)

 مالحظة /
ػا ) (  َػْكبُػػُ  آاَبُؤانَ  َ ػافَ  َمػػا ) واضػعم مت ضػبط يف  ( آاَبؤُُ ػػذْ  - آَةُؤانَ   َػْكبُػ ُ  َ ػػافَ  َ مَّ
 (.ٜٜٛٔمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء ال ابع

 (؟. ِإلَْيهِ  َتْ ُ ونَػَبا - َتْ ُ وانَ  ) اضبط مواضع / ٕٕٛٚس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٕٛٚاعبواب رقذ     
يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس    ىثىت  يت  جث  مث    جت  حت  خت  متژ  -ٔ

ِد ژمص     حص       مس   خسحس   َ. 
ڳ    ڳگ  گ   گ  گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کژ  -ٕ

ۀ      ڱڳ  ڳ  ڱ ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڱ  

 .إبراَيه ژۓ    ے   ے  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
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ڄ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ     ڤ   ٹ  ٹ ژ  -ٖ ڄ  ڄ  ڄ  

 .فصنت ژڃ  ڃ    ڃ  ڃ  
 الضبط /

(    ے  ھسورة إب اويذ )  الوسط(، ويف        مس   خس وود وفصل  )  الط فنيف  -ٔ
 .قا  ة اختمؼ الوسط بن الط فن اؼبتشابن لى  نضبطهو 

 (.ٕٔٙٙوود وإب اويذ يف الس اؿ ) موضكيمت ضبط  -ٕ
فػػػػػاء ( مػػػػع  ڦمػػػػجل  لمػػػػة ) الفػػػػػاء نػػػػ بط  (  ڦ  ڦ  ڦ ل  ) بكػػػػ وا يف فصػػػػ -ٖ

قا ػػػ ة ربػػػط  ػػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابه مػػػع  ػػػ ؼ مػػػجل اسػػػذ  لػػػى صػػل  ف
 .السورة

 مالحظة /
 – ٜإبػ اويذ  – ٓٔٔو ٕٙيف السور ) وػود  سبع م ات ( ُم ِ حٍ وردت  لمة ) 

 ( وال دا ي غبص وا. ٕ٘ؽ  – ٗٔالشورى  – ٘ٗفصل   – ٗ٘سبأ 
 (؟. فَػَكَاُ وَوا )  ذ م ة وردت / ٖٕٛٚس اؿ رقذ 

 –يف السػػػػور ) وػػػػػود   ػػػػػمث مػػػػ ات(  فَػَكَاُ وَوػػػػاوردت )  / ٖٕٛٚاعبػػػػواب رقػػػػذ     
 -(:الشمس  –الشك اء 

ِد ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چژ  -ٔ َ. 
 .الشعراء ژی  ی     ىئ  ىئژ  -ٕ
 .الشىس ژک    کڑ   ڑ  ک  ک    ژژ  ژ  -ٖ

 الضبط /
ػػوَوا سػػورة وػػود جػػاء قبلةػػا )  يفتػػى بكػػ وا يف  ػػل سػػورة: تلػػ  الػػءي أاخ َواَل سَبَسُّ

ؼبػػا وصػػ  الكػػءاب ابلا  ػػح انسػػح أف ْت بكػػ وا  ( َق ِ ػػحٌ ِبُسػػوٍء فَػَيْأُخػػءَُ ْذ َ ػػَءاٌب 
: اسػػػػػتمتكوا  ليػػػػػه السػػػػمـ قػػػػاؿ ؽبػػػػػذ صػػػػا  يػػػػ   (  ڍڇ  ڇ   ڇچ  چ  ڇ  )

فبحػػػ وا الباقػػػة,  (ی  ىئ     ىئ) ، ويف الشػػػك اءأ ـ  م ػػػةحبيػػاتالذ يف بلػػػ  ذ 



 ٖٗٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َا ِشػْ ٌب َوَلاُلػْذ ِشػْ ُب وانتبه قبلةا )  ،فأصبحوا متحس  جل  لى ما فكلوا َقاَؿ َوِءِن اَنَقٌة ؽبَّ
َا ( الاللمات )   َػْوـٍ مَّْكُلوـٍ   شػن( مع  ِشْ بُ مجل )  الشن( ن بط  ِشْ بُ َوَلاُلْذ  ِشْ بٌ ؽبَّ
الاػػػػـو :   لػػػػى دمػػػػ ـ (ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ويف الشػػػػمس ) الشػػػػك اء،

مػػع اؽبمػػزة (    ىئ، ) دوػػو داؿ مػػع الػػ اؿ (     ڇ) : ظِضػػَح  لػػيةذ فػػأولاَلةذ
قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضػع  لى س الشمسن مع السن (   ک، ) ءالشك انبزة 

 .اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
ـٍ  َ مَ َةَ  - َ م َةِ  ) اضبط مواضع / ٕٗٛٚس اؿ رقذ   (؟. أَ َّ

 -يف الا آف و ما  لي: م تن ل صيكة وردت  / ٕٗٛٚاعبواب رقذ     
ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  -ٔ

ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېې ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ې        ى   ېئ    ېئې  

ىب  يب     مب  خب  حبىئ  يئ  جب    مئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئ

جس    مخيث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ ىث   مثىت  يت  جث  متجت   حت   خت

خس  مس  حص  مص  جض  حض     .ابلقرة ژحس  
ڱ    ڱڳ     ڳ  ڳ  ڳک  گ  گ  گ  گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  کژ  -ٕ ڱ   

 .آل عىران ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ  -ٖ ۇ  ۇ  ۆ   ۋ     ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ ې     ەئۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ۇئ   ېئ  ۆئۈئ  ۆئ   ۇئوئ  وئ     یىئ   ی  ىئىئ  ۈئ  ېئېئ  

مئ  ىئ   يئ  جب     .املائدة ژی  ی    جئ  حئ  
ِد ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڇڍ  ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ  -ٗ َ. 

 الضبط /
والو  (ٖٙٛمجل الالتاب الس اؿ ) اعبزء الوؿالبا ة واؼبائ ة يف  موضكيمت ضبط  -ٔ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙ٘ 

 قبلةما. الصياـ، و ممتةما  لمة ابلالس (   ۆئوردت فيةما  لمة ) 
لفػػتا فػػوردت مػػع آ ػػة ز ػػ   يف آؿ  مػػ اف بكػػ ـ الالػػمـ، ومػػع ( ابڇ  ڇأمػػا )  -ٕ

. ووػػػاتن يف سػػػورة وػػػود آ ـ  ػػػت ْتػػػيةذ الكػػػءاب  م ػػػةإمةػػػاؿ قػػػـو صػػػا  
 ج اً. اآل تن مشةورتن

 ؟.اؼبيذ بالس  (  َػْوِمِئءٍ  ) اضبط مواضع / ٕ٘ٛٚس اؿ رقذ 
 –السػػػور ) وػػػود يف  مػػػ نف اؼبػػػيذ بالسػػػ  (  َػْوِمئِػػػءٍ وردت ) / ٕ٘ٛٚاعبػػػواب رقػػػذ     

 -(:اؼبكارج 
ک   ک   ژ  -ٔ گ  گ  گڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     گ

ِد ژڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ   َ. 
پ    ٻٱژ  -ٕ ٻ  ٻ     .املعارج ژڀ   ڀ     پ  پ  پٻ  

 الضبط /
. اؼبػيذ بفػتامػ نف   الاػ آف   وػود واؼبكػارج وابقػى الاػ آف  مالسورة ابؼبيذ: "  َػْوِمِئءٍ " 

" ،  َػْوِمئِػػء َ ػػَءابِ  ِمػػجلْ  ةػػا مػػجل اآل ػػة. وردت "كالاللمػػة  سػػح موق الخػػتمؼ إ ػػ اب
ؾبػ ورة مالسػورة.   ػـو( وػءن مضػاؼ إليػه،  لمػة   َػْوِمئِػءٍ  " :  لمة ) َػْوِمِئءٍ  ِخْزيِ  َوِمجلْ "

 .مضاؼ إليهو مضاؼ (   َػْوِمِئءٍ  فاللمة )
 قَػػػِويّّ  - زٌ َلَاػػػِويّّ َ زِ ػػػ - اْلَاػػػِويُّ اْلَكزِ ػػػزُ  اضػػػبط مواضػػػع ) / ٕٙٛٚسػػػ اؿ رقػػػذ 

 (؟. َ زِ زٌ 
 –يف السػػػػػػور ) وػػػػػػود  مػػػػػػ نف(  اْلَاػػػػػػِويُّ اْلَكزِ ػػػػػػزُ  وردت ) / ٕٙٛٚاعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     

 -(:الشورى
گ  گژ  -ٔ ک   ک   گ     گڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ِد ژڱ     ڳ  ڱ   ڳڳ    ڳ   َ. 
ڑ  ک  کژ  -ٕ  ٠٤الشِرى/  ژگ     گ  گ   ک  کژ  ژ  ڑ  



 ٖٙٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 الضبط /
فيةػػػا  لػػػى  الػػػواو( ونضػػػبط ز دة    ک( وقبلةػػػا يف الشػػػورى )   ڳ قبلةػػػا يف وػػػود )

 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ 
ڃ      منبا يف سورة اغب  وجاء قبلةما يف اؼبوضكن )  م تن( فوردت  َلَاِويّّ َ زِ زٌ وأما ) 

( واؼبوضػػع ال ػػاٍل أخػػ  صػػفحة مػػجل   ڦڦ   )  الصػػوامع(، اؼبوضػػع الوؿ لػػ ى ڃ
 -السورة:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹژ  -ٔ ڤ    ٹڀ   ڤ   ٹ  ڤ  

ڃ     ڦڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

چ  ڃڃ  .احلج ژڍ    ڇ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چ  
 .احلج ژچ    ڃ  چ  ڃ     ڃ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  -ٕ

ظ اشػرتاؾ لة ( وال داجملا –    يف السور ) اغب م تن( أ ًضا وردت  َ زِ زٌ  َقِويّّ وأما ) 
 -:(  ڤ      ڤ)  اؼبوضكن، وأ ًضا ورد قبلةما يف يف اسذ السورتن ال اؿ  ؼ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ژ  -ٔ

ٹ       ڀڀ ٹ     ٿ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .احلديد ژڦ    ڤ  ڦ  ڤ      ڤ  ڤٹ
 .املجادمة ژحس     مخ  جس  جخ   حخ  محىث  يث  حج  مج  جحژ  -ٕ

 الضبط /
: يف اغب    ل ى أخ  صفحة مجل السورة و ت مع اؼبوضكنيف  مل اؼبكأ 

البص  الءي ال  الوف إال باوة   و زته، ويف اجملادلة الكلبة  ول سله باوته 
 و زته.

 -اخلالصة:
 َعزِيزٌ  َقِويّّ  َلَقِويّّ َعزِيزٌ  اْلَقِويُّ اْلَعزِيزُ 

 د + اجملادلةاحلدي كال ا يف احلج  موضعني ىود + الشورى



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٙٚ 

ػػػا - َوَلَاػػػ ْ  مواضػػػع )اضػػػبط  / ٕٚٛٚسػػػ اؿ رقػػػذ  َجػػػاءْت ُرُسػػػلَُبا ِإبْػػػػَ اِويَذ  َوَلمَّ
 (؟. َقاُلوا اِبْلُبْشَ ى

 -اؼبواضع وي: / ٕٚٛٚاعبواب رقذ     
ۇ  ۇ  ۆ  ڭژ  -ٔ ې        ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ    ۆ  ڭ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ِد ژې  ې   َ. 
ٻ  ٱژ  -ٕ ڀ  ٺ    ڀڀپ  پ     پ  ڀ    پ  ٻ  ٻ  ٻ     

 .امعٌكبِت ژٺ  ٺ  ٺ   
 الضبط /

قا ػػػ ة ربػػػط  لػػػى ( فيةػػػا داؿ ن بطةػػػا مػػػع داؿ وػػػود   ڭ) يف سػػػورة وػػػود قبلةػػػا -ٔ
(   ٱ، وبءا نكلذ أف )   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

( بػػػ أت يف وػػػءن اآل ػػػة والػػػو   ٱأتػػػ  قبلةػػػا يف الكبالبػػػوت، وال ػػػظ أف ) 
 بك وا فاربطةما مكاً.

 ؿأو الـ يف  ػػػل الاللمػػػات مػػػع الممػػات ( نػػػ بط  ۈۈ  ٴۇ  ۋكػػ وا يف وػػػود ) ب -ٕ
پ  پ     پ  ڀ  وبكػػػػػػػ وا يف الكبالبػػػػػػػوت ) (أقصػػػػػػػ  بػػػػػػػه اؼبوضػػػػػػػع الوؿ)

(،  أقصػػ  بػػه اؼبوضػػع الوؿػي ) نػػاث نػػوف( مػػع پ  مػػجل )  البػػوف( نػػ بط ڀ
قا ػ ة ربػػط  لػى بػوت الالكب  ػاؼمػع   ( پ      مػجل ) الالػاؼوأ ًضػا نػ بط 
 .وضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة  ؼ مجل اؼب

 (؟. َسَمًما َااُلواْ فػَ  - َقاُلواْ  ) اضبط مواضع / ٕٛٛٚس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٕٛٛٚاعبواب رقذ     
ۇ  ۇ  ۆ  ژ  -ٔ ڭ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ٴۇ  ۋۋ  ۈۈ    ۆڭ  

ِد ژې  ې      ې   َ. 
 .احلجر ژڀ    پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻژ  -ٕ



 ٖٛٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ۆ  ۈ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ ژ  -ٖ ۇ  ۆ   ۇ     ۈڭ   

 .امفرقان ژۋ    ٴۇ
 .اذلاريات ژائ    ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۅ  ۅ  ۉژ  -ٗ

 الضبط /
(   ٻ  ٻ ( ويف اغبجػػػػػ  والػػػػػءار ت )  ۈ    ۆوالف قػػػػػاف )  يف سػػػػػورة وػػػػػود -ٔ

 -وأت   لى التوايل:
 الذارايت الفرقان احلجر ىود

   ٻ  ٻ ۈ    ۆ   ٻ  ٻ ۈ    ۆ
د قاؽبػػػا اؼبمئالػػػة ابػػػ اويذ  ليػػػه السػػػمـ ؼبػػػا جػػػاءون (: يف وػػػو   ۈ    ۆمواضػػػع )  -ٕ

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ابلبشػػ ى، ويف الف قػػاف لػػ ى آ ػػة مشػػةورة )

 (. ۇ  
فاجكلةػػػا  (  ٱ  ٻ  ٻ( ورد قبلةػػػا )   ٻ  ٻ)  ابلفػػػاءاؼبواضػػع الػػػو وردت  -ٖ

( وبكػػ وا يف الػػػءار ت   پ  پ    پ  پ ممػػة لػػػك، بكػػ وا يف اغبجػػػ  ) 
 قا ػػػ ة(  لػػػى ې  )  السػػػن( قبػػػل پ    مػػػجل )  ةاؽبمػػػز : (ې  ې  ى  ى)

  ج( يف اغب  پ، ) اؼبوضكن( يف پ  ، لبكا بك   لمة ) الرتتيح اؽبجائي
 الػ اء( نػ بط   ى(، ويف الػءرا ت )   پ) جػيذ ن بطةػا مػع جيذ وفيةا 

قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ  ت  لى ر الءا راءمبةا مع 
 .مجل اسذ السورة

ې  ( ووردت ) أوؿ وأخ  موضػع( يف سوريت وود والءار ت )   ې  ې ) وردت  -ٗ

  ﮶   ﮵ژ  (:ٚٗيف الاػػػػ آف يف سػػػػورة مػػػػ َل اآل ػػػػة ) موضػػػػع اثلػػػػ ( يف   ې

(   ې  ې، وبػػػػػءا تالػػػػػوف )ژ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁     ﮼﮹  ﮺  ﮻  ﮸﮷
وال ػػظ أهنػػػا   الػػءار ت ( –مػػ َل  –تالػػ رت  ػػمث مػػ ات يف السػػور ) وػػػود 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 . قصة إب اويذ  ليه السمـ سياؽ لةا أت  يف 
 َفَجػػػػاء ِبِكْجػػػػلٍ  - َجػػػػاء ِبِكْجػػػػٍل َ ِبيػػػػءٍ مواضػػػػع ) اضػػػػبط / ٜٕٛٚسػػػػ اؿ رقػػػػذ 

 (؟.ظبَِنٍ 
 -اؼبواضع وي: / ٜٕٛٚاعبواب رقذ     
ۆ  ۆ    ۈ ژ -ٔ ۇ  ۇ   ڭ     ۉۅ  ۅ  ۉ    ۋٴۇ  ۋ  ۈڭ  

ِد ژې    ې      ې َ. 
ەئ    ائژ  -ٕ  .اذلاريات ژۇئ    وئ  وئ  ۇئەئ        

 الضبط /
، قا ػ ة الػز دة للموضػع اؼبتػأخ  لػى نضػبطه و  الفػاء( بز دة وئ   الءار ت ) يف -ٔ

 اؼبوافاػػة قا ػػ ة(   لػػى وئ  )  فػػاءون بطةػػا مػع  ابلفػػاء(   ائوبػ أت اآل ػػة ) 
 .واجملاورة

 السػػن(  قبػػل   ې مػػجل )  اغبػػاء: (  ۇئ ( ويف الػػءار ت )   ې يف وػػود )  -ٕ
( ق  بػة يف   ې مػجل )  لػءاؿا، و قا  ة الرتتيح اؽبجػائي(  لى   ۇئ مجل ) 

، و ليػػػه تالػػػوف قا ػػػ ة اغبػػ وؼ اؼبتااربػػػة يف ال سػػذ لػػػى  دوػػو داؿ ال سػػذ مػػػجل 
 ( يف الءار ت.ۇئ)

 فائدة /
وو السمن فاغببيء وو اؼبشوي الػءي  اطػ  َودَ ػه أي دوبػه فاللمػة  بيػء تكػ   اغببيء

 .َودَ ه، ال تباقم بن ظبن و بيءظبن ومشوي وما زاؿ  اراً  اط  
ووػءا دارج يف اللكػة الك بيػة ذ، الصػفات وال تكػارض وال تبػاقم بيػبةصفة مجل  سمنال

 ت يف  ممبا الكادي أ ياانً تاوؿ ساف ت إىل بل  وذوب   ب  فمف وباي   ب وذ 
ومػ ة تػء   مالػارمةذ فتاػوؿ ذوبػ  إىل فػمف وذحبػوا يل وسػة وا  ليلػة وقضػي   اجػة

 (.د. فاضل السام ائي  ) .شيء يل، أن  ت    أف ت  ز  لى أيمكي ابلتفص
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ُةْذ ِخيَفػًة قَػاُلواْ  َفَأْوَجسَ  - َوَأْوَجسَ  ) اضبط مواضع / ٜٕٓٚس اؿ رقذ  اَل  ِمبػْ
 (؟. زَبَ ْ 
 -اؼبواضع وي: / ٜٕٓٚاعبواب رقذ     
ۈئ       ېئ    وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئ  ەئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ  -ٔ

ِد ژىئ    ېئ     ېئ   ىئ َ. 
ی  ی  یی  ېئژ  -ٕ  .اذلاريات ژىئ     جئ  حئ  مئ  ىئ  ىئىئ  

 الضبط /
قا ػػػ ة ربػػػط  لػػى د و وػػػواو مبةػػػا مػػع الػػػواو ( نػػ بط   وئ)  يف سػػورة وػػػود -ٔ

 ابلػػواووجػػاءت  ، ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ السػػورة
( ېئ) ابلفػػػاءويف الػػػءار ت  ( الػػػو قبلةػػػا،  ەئمكطوفػػػة  لػػػى )

ِإلَْيِةْذ  فَػَا ََّبهُ  ِٕٙبِكْجٍل ظبٍَِن  ِإىَل َأْوِلِه َفَجاء فَػَ اغَ  وال ظ اآل ت قبلةا )
( ن بطةمػػا  فَػَا َّبَػػهُ  – فَػػػَ اغَ )  ابلفػػاء يػػ  بػػ أت   ( ٕٚ قَػػاَؿ َأاَل َ ُْ لُػػوَف 

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى ېئ) فاءمع 
 لػى  نضػبطةمايف الػءار ت: و  ابلفػاء( ېئيف وػود، ) ابلواو(   وئ)  -ٕ

 .قا  ة الواو قبل الفاء
جئ   ( وبكػػػػػػ وا يف الػػػػػػءار ت )  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئوػػػػػػود ) بكػػػػػػ وا يف  -ٖ

 قا ػػػ ة(  لػػػى جئ  مػػػجل )  الػػػواو( قبػػػل ۈئ  مػػػجل )  اؽبمػػػزة(:    حئ  مئ
َواْمَ أَتُػػػُه َق ِئَمػػػٌة ، وانتبػػػه إىل أنػػػه يف وػػػود بشػػػ وا زوجتػػػه ) اؽبجػػػائي الرتتيػػػح

ػػػْ اَنَواَفَضػػػِحاَلْ   ( بيبمػػػا يف ٔٚوبَ هللاِِْسػػػَحَق َوِمػػػجل َوَراء ِإْسػػػَحَق  َػْكُاػػػ فَػَبشَّ
 (.   جئ  حئ  مئ الءار ت )

 مالحظة /
يف نَػْفِسػػػػِه ِخيَفػػػػًة  فَػػػػَأْوَجسَ  ) يف سػػػػورة لػػػػه: موضػػػػع اثٍل( يف  فَػػػػَأْوَجسَ )  وردت
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( قػ  وردت  فَػَأْوَجسَ ، و ليػه تالػوف  لمػة ) مع موسى  ليػه السػمـ (ٚٙ مُّوَسى
 (. الءار ت –له  يف الا آف الال َل يف السور ) م تن

اَل  قُػْلبَػػػػػا - اَل زَبَػػػػػ ْ  قَػػػػػاُلواْ وَ  - قَػػػػػاُلواْ ضػػػػػع )اضػػػػػبط موا / ٜٕٔٚرقػػػػػذ سػػػػػ اؿ 
 (؟.زَبَ ْ 
 -اؼبواضع  ما  لي وبرتتيح اؼبصح : / ٜٕٔٚاعبواب رقذ     
ۈئ         ۆئ  ۈئ  ۆئ   ۇئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئژ  -ٔ

ِد ژىئ  ېئ  ېئ     ېئ   ىئ   َ. 
 .طٍ ژڃ  ڄ       ڄ  ڃ       ڄ  ڄ  ڦژ  -ٕ
ڇ   ڄ   ژ  -ٖ   ڌڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ    .امعٌكبِت ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڌ  ڎڎ  ڌ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ  -ٗ ڈ  

ک   گ    گ      گ  گ       .ص ژڳ  ک  ک  ک  
مئ     ی  یی  ی  ىئېئ  ىئ  ىئژ  -٘  .اذلاريات ژىئ  جئ  حئ  

 الضبط /
الػءار ت (،  –ص  –(  ي  تالػ رت يف ) وػود ی ی   یوالصل أف ت د )  -ٔ

فاػػػط يف سػػػورة الكبالبػػػوت  مػػػ ة وا ػػػ ة (  ڇ  ڇ  ڇ)  ابلػػػواوبيبمػػػا وردت 
 مع قصة لوط  ليه السمـ. قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةاو 

( يف سػػػػياؽ قصػػػػػة إبػػػػػ اويذ  ليػػػػػه السػػػػػمـ يف سػػػػػوريت وػػػػػود ی  ی  یوردت )  -ٕ
 صماف الء جل دخم  لى داود  ليه السمـ.والءار ت بيبما يف ص فمع اػب

أما يف سورة له يف سياؽ قصة موسى  ليه السمـ ف ب الكػزة جػلَّ و ػم خالبػه  -ٖ
قا ػ ة الكبا ػة  لى  نضبطةاو  يف الا آف الو ي ة( ووي   ڄ  ڄ  ڦوقاؿ له )

 .ابآل ة الو ي ة
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 -اخلالصة:
 ڄ  ڄ  ڦ ڇ  ڇ  ڇ ی  ی  ی

 طـو فقط قطالعنكبوت ف ص+ الذارايت ىود +
 (؟. ِإانَّ أُْرِسْلَبا ) اضبط مواضع / ٕٜٕٚس اؿ رقذ 

 –يف السػػػػور ) وػػػػود   ػػػػمث مػػػػ ات(  ِإانَّ أُْرِسػػػػْلَبا وردت ) / ٕٜٕٚاعبػػػػواب رقػػػػذ     
 -(:الءار ت  –اغبج  

       ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ     ۇئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئژ  -ٔ

ِد ژىئ    ېئ     ېئ   ىئ  ېئ َ. 
 .احلجر ژڈ    ڈ  ڎ    ڎ  ڌ       ڌ  ڍژ  -ٕ
 .اذلاريات ژٺ    ڀ   ڀ      ڀ   پ       ڀ  پژ  -ٖ

 الضبط /
د و وػ واو( مع   ېئ   ىئمجل )  الواوات( ن بط   ېئ     ېئ   ىئ)  بك وا يف سورة وود -ٔ

 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى 
( سبامػػػاً،   ڀ   ڀ      ڀ   پ       ڀ  پ ت )ر والػػػءا  تطاباػػ  اآل تػػػن يف اغبجػػػ -ٕ

 يف اسذ السورتن واجكلةا  ممة لك. ال اءوال ظ اشرتاؾ   ؼ 
(   ڀ   ڀ      ڀقـو لوط، سواًء ص ََّح با أو  با ة )  ال م ةواؼباصود يف اؼبواضع  -ٖ

( ْرِسْلَباأَ ( نبزة ) ْرِسْلَباِإانَّ أَ ووءن اجكلةا  ممة لك لنه سيم  مكبا مواضع ) 
 .ابلفتا
 (؟. َواْمَ أَُتهُ  )  ذ م ة وردت / ٖٜٕٚس اؿ رقذ 

 -(:اؼبس   –يف السور ) وود  م نف(  َواْم َأَتُهُ  وردت ) / ٖٜٕٚاعبواب رقذ     
ىئ  يئ     ىئژ  -ٔ ِد ژی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ       َ. 
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 .املصد ژڱ  ڱ  ڱ     ڱژ  -ٕ
 الضبط /

سػارة، بيبمػا يف اؼبسػ  زوجػة اؼبواضػع مك وفػة: يف وػود زوجػة إبػ اويذ  ليػه السػمـ  -ٔ
 أبو جةل، وسبحاف   شتاف ما بيبةما.

 مالحظة /
( َق ئَِمػػػةً (: مػػػجل خػػػمؿ التسػػػميع مػػػع الطلبػػػة ىُبطػػػيء الػػػبكم دنػػػه  اػػػ أ )   ی  ىئ )

الػػواو (:    ی  ىئ افَّ إ ػػ اب ): تبػػو جل ضػػذووػػءا خطػػأ بػػل وػػي  ابلبصػػحوالػػءا 
، وأ ًضػا  مضاؼ إليه )قائمة( خرب م فػوع( مبت أ م فوع واؽباء ضمة ام أة استئبافّية، )

 ابلضػػػذ(     یو )  مضػػػمومتاف اؽبػػػاءو  التػػػاء(  ىئأربطةػػػا لالػػػذ ربػػػط بسػػػيط: ) 
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورةفب بط بيبةما  لى 

 (؟. هللاِِْسَحقَ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٜٕٗٚس اؿ رقذ 
 -(:الصافات –ود ويف السور ) م نف(  هللاِِْسَحقَ  وردت ) / ٜٕٗٚاعبواب رقذ     
ىئ  يئ         یىئ  ی   ی  ی  ژ  -ٔ ِد ژجئ  حئ  مئ       َ. 
 .الصافات ژڇ   ڍ    ڍ  ڌ    ڇڇ  ژ  -ٕ

 (؟. ِمجل َوَراء )وردت أ جل  / ٜٕ٘ٚس اؿ رقذ 
 –يف السػػػػػور ) وػػػػػود  طبػػػػػس مػػػػػ ات(  ِمػػػػػجل َورَاء وردت ) / ٜٕ٘ٚاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     

 -(:اغبش   –اغبج ات  –الشورى  –ال زاب 
ىئ  يئ     حئ  جئی  ی  ی       ىئ  ی  ژ  -ٔ ِد ژمئ       َ. 
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ژ  -ٕ

ھ  ھ  ھ  ے ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ۓ    ۓ    ےۀ   

﮾  ﮿    ﮽﮸  ﮹   ﮺  ﮻ ﮼   ﮷﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ﮶

                              ﯀  ﯁  
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ۆ   ۈ    ۆۇ  ۇ            ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

حئ    .األخزاب ژۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  
خب    يئ  مئ  ىئىئ  ىئ   ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ    ېئژ  -ٖ جب  حب   

ىت    حتمب  ىب   يب  جت  .الشِرى ژيت   خت     مت  
 .احلجرات ژۈئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۇئ  وئ  وئائ  ەئ   ەئ  ژ  -ٗ
﮳       ﮴  ۓۓ  ے  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ژ  -٘   ﮵﮲ 

 .احلرش ژ﮽  ﮾    ﮿  ﯀      ﮻  ﮼    ﮺﮶      ﮷  ﮸  ﮹
 الضبط /

 الػػػواويف سػػػورة وػػػود ورد بػػػز دة  الوؿ اؼبوضػػػع(  ػػػ ا  ِمػػػجل َورَاءالصػػػل أف تػػػ د )  -ٔ
 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى نضبطه ( و   حئ  جئ)

( والءا بءا ال سذ   ا موضع الشػورى  حئأت  ) يف الا آف الال َل  ل اؼبواضع  -ٕ
الءي ذُ   فيه الو ي أنه ال  الػوف إال مػجل وراء ووءا اؼبوضع الو ي  (   ىئ ) 

 جػػاب و مػػا تكلمػػوف أ بػػو أف الػػو ي  ايػػل فأتػػ  وبػػا ابليػػاء ل الةػػا و  
 .أ لذ

(   ۇئ(، وبكػػػ وا يف اغبجػػػ ات أتػػػ  )  يئبكػػػ وا يف ال ػػػزاب والشػػػورى )  -ٖ
 (. ۓ وبك وا يف اغبش  ) 

( مجل البا يػة  د روذ ) ( و داروذ  لمو )  بنما الف ؽ  / ٜٕٙٚس اؿ رقذ 
 .البيانية يف الا آف الال َل؟

الصػيحة وػي ألػل وأوػّذ مػجل ال جفػة و بلػغ مػ اوا أ  ػ   / ٜٕٙٚ رقػذاعبواب     
مل تالػػجل فيػػه  انفجػػار أو زلػػزاؿ وبصػػل يف مالػػاف   مػػجل ال جفػػة فأنػػ  تسػػمع صػػونً 

لالػجل الصػوت ُ سػمع يف مالػػاف آخػ  لػءا فإهنػػا ُتصػيح  ػ داً أ ػػرب وتبلػغ أ  ػ  مػػجل 
واؼبكلػـو أف الصػوت يبتػ  أ  ػ  مػجل ال جفػة وؽبػءا فةػي تػ    يف د ر    ػػ ة ال جفػة 

يف  ٜٗواآل ػة  ٚٙ( مػع الصػيحة  مػا يف اآل ػة  د روػذ لءا جػاء اسػته اـ  لمػة )
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ػػا  ( ) َجػػاشبِنَ َوَأَخػػَء الَّػػِء جَل وََلُمػػوْا الصَّػػْيَحُة َفَأْصػػَبُحوْا يف ِدَ رِِوػػْذ  )سػػورة وػػود  َوَلمَّ
بَػا ُشػَكْيباً َوالَّػِء جَل آَمبُػوْا َمَكػُه ِبَ ضْبَػٍة مَّبَّػا َوَأَخػَءِت الَّػِء جَل وََلُمػوْا الصَّػْيَحُة َجاء أَْمػُ انَ   قَبَّيػْ

، أما ال جفة فيالوف   ةوػا يف مالاهنػا فاػط لػءا جػاء ( َفَأْصَبُحوْا يف ِدَ رِِوْذ َجاشبِنَ 
َفَأَخػَءتْػُةُذ  ة ال ػ اؼ )( مػع ال جفػة  مػا يف قولػه يف سػور  داروػذ اسػته اـ  لمػة )

َفَأَخَءتْػُةُذ ال َّْجَفُة َفَأْصػَبُحوْا يف  ) ٜٔو ٛٚال َّْجَفُة َفَأْصَبُحوْا يف َدارِِوْذ َجاشبَِن( آ ة 
بُوُن َفَأَخػػػَءتْػُةُذ ال َّْجَفػػػُة َفَأْصػػػَبُحوا يف  َدارِِوػػػْذ َجػػػاشبَِن( و ػػػءلك يف قولػػػه تكػػػاىل )َفاَلػػػءَّ

.ومل تػػ د يف الاػػ آف  لمػػة د روػػذ إال مػػع  ٖٚ( سػػورة الكبالبػػوت آ ػػة َدارِِوػػْذ َجػػاشبِنَ 
الكػػءاب ابلصػػيحة ومل تػػ د  لمػػة )داروػػذ( إال مػػع الكػػءاب ال جفػػة. ووػػءا  ائػػ  إىل 

 (. د. فاضل السام ائي ) لبيكة الكااب اؼبوجود.
 (؟. َ  َو ْػَلَت  ) اضبط مواضع / ٜٕٚٚس اؿ رقذ 

 – اؼبائػػػ ة يف السػػػور )   ػػػمث مػػػ ات(   َو ْػلَػػػَت  َ  وردت ) / ٜٕٚٚاعبػػػواب رقػػػذ     
 -(:الف قاف  –وود 
ىئ  ىئ    ېئېئ    ېئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئژ  -ٔ

 .املائدة ژىئ  يئ  جب  حب     مئىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ
ِد ژڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ژ  -ٕ َ. 
ہ  ہ    ڻژ  -ٖ  .امفرقان ژۀ   ۀ    ہ     ہ  

 / ٔة فائد
يف اؼبائ ة قاؽبا قابيل ؼبا رءا الك اب  بح  يف الرض، ويف وود قالتةا سػارة بكػ ما 
بشػ ووا دسػػحق، ويف الف قػػاف قػاؿ الظػػامل لبفسػػه الػػءي مل  سػلك سػػبيل ال سػػوؿ صػػلى 

    ليه وآله وسلذ.
 / ٕ فائدة
أّ ـ  لػوٍة ؽَبْػ  نفسػي  لػى     : بػارة  ُتحسَّػ  بػا  لػى مػا فػات(  َ  َو ْػَلَت ) 
 . ؽَبْفا و  ؽَبْفان  ليه   / ؽَبْفي  ليك   / مض 



 ٖٙٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. َ ُجوزٌ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٜٕٛٚس اؿ رقذ 
 -(:الءار ت  –يف السور ) وود  م نف(  َ ُجوزٌ  وردت ) / ٜٕٛٚاعبواب رقذ     
ِد ژڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ    پ  پ  پپ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -ٔ َ. 
 .اذلاريات ژخت         حت  جتىب  يب    يئ  جب  حب  خب      مبژ  -ٕ

 / فائدة
پ  پ   الاائػػل فيةػػا وػػي سػػارة زوجػػة إبػػ اويذ، بكػػ وا يف وػػود ) اؼبوضػػكن ػػم 

د، وبكػػ وا يف وػػو مػػجل  الػػواوو  اؽبػػاء( مػػع  پ   مػػجل  لمػػة ) الػػواوو  اؽبػػاء( نػػ بط   پپ
ؼ مػػػجل قا ػػػ ة ربػػػط  ػػػ   لػػػى ات  ػػػػػالءار   ءمبةػػػا مػػػع  اليػػػاء( نػػػ بط        حت الػػػءار ت ) 

 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
 (؟. َشْيًها )  ذ م ة وردت  لمة / ٜٜٕٚس اؿ رقذ 

 -(: وس   –يف السور ) وود  م نف(  َشْيًها وردت ) / ٜٜٕٚاعبواب رقذ     
ٔ-  

ِد ژڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ    پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  َ. 
خب  جب  حب    يئجئ   حئ  مئ  ىئ  یىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ 

ِشف ژمب  ىب     .ي
 / فائدة

قالتةا زوجة إبػ اويذ  ليػه  يف سورة وودوود و وس  سورنف متتاليتاف يف الرتتيح، 
 السمـ، ويف سورة  وس  قاؽبا إخوة  وس .

 َلَشػػػْيءٌ  ) ( َ ِجيػػػحٌ َشػػػْيٌء  - َلَشػػػْيءٌ  )اضػػػبط مواضػػػع  / ٕٓٓٛسػػػ اؿ رقػػػذ 
 ؟.( ُ َجابٌ 

 -السج ة(: –يف السور ) وود  م نف(  َحقَ هللاِِسْ وردت )  / ٕٓٓٛاعبواب رقذ     
ِد ژٺ    ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  -ٔ َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٚٚ 

 .ص ژڇ    چ  چ  چ      چ  ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃژ  -ٕ
 .ق ژٺ    ٺ  ٺ  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  -ٖ

 الضبط /
 فمػػع سػػارة، وز دة يف اؼببػػأ ز دة يف اؼبكػػأ، الػػمـ( بػػز دة   چيف وػػود و ص )  -ٔ

م ػػل زوجػػي مػػع  ػػرب السػػجل ف إقبػػاب الولػػ  ِمػػجل م لػػي و أ  يػػ   يف سػػورة وػػود
لػءي  ي   صةِّ اآلؽبة الال ةة إؽبًػا وا ػً ا؟ إفَّ وػءا ا، ويف ص  َلشيء  جيح

چ      )  ، وال ػظ أنػه جػاء قبلةػا يف اؼبوضػػكنجػاء بػه ود ػا إليػه َلشػيء  جيػح

 ( فاجكلةا  ممة لك.  چ
 (.  ٺوالءا ب وف أي ز دة وجاء قبلةا ) (   ٺ  ٺ يف ؽ أت  )  -ٕ
( ويف ص    ڀ(: يف وػػػود وؽ )   چ( و )   ڀباػػػي أف نكػػػ ؼ مواضػػػع )  -ٖ

يف  يف السػػػورة الػػػو وردت فيةػػػا: فواصػػػل اآلي(، و ػػػل مبةػػػا وافاػػػ    چ) 
يػػ ٌ  - َ ِجيػػحٌ  سػػورة وػػود ) ويف  ،(َ ِصػػيحٌ  - َمػػْ ُدودٍ  - مُِّبيػػحٌ  - لُػػوطٍ  -  ؾبَِّ
ابٌ  سورة ص )  (، ويف سػورة ؽ َ ػَءابِ  – اْخِتَمؽٌ  -  ُػ َادُ  - ُ َجابٌ  - َ ءَّ

 ( مَّ ِ  ٍ   - َ ِفيظٌ  - بَِكي ٌ  - َ ِجيحٌ  - اْلَمِجي ِ  )
 (؟. َأْوَل اْلبَػْي ِ  ) ذ م ة وردت  / ٕٔٓٛس اؿ رقذ 

 –وػػػػػػػود يف السػػػػػػػور ) مػػػػػػػ نف(  أَْوػػػػػػػَل اْلبَػْيػػػػػػػ ِ  وردت ) / ٕٔٓٛاعبػػػػػػػواب رقػػػػػػػذ     
 -(:ال زاب

ِد ژ ڤ    ڤ  ڦڦ  ٹ  ڤڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ٿٿ ٺٺ  ٺ  ٿ ژ -ٔ َ. 
ڇ   ڇ  ڇ    ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چژ  -ٕ

  ڑڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ       ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .األخزاب ژک   ک  ک    ک
 / فائدة

أوػػل بيػػ  البػػ  إبػػ اويذ  ليػػه السػػمـ ال ضبػػة والرب ػػات  لػػيةذ، ويف  يف سػػورة وػػود



 ٖٛٚ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ليءوح    بةذ ال جس و طة وذ تطةةا.ال زاب أول بي  الب  دمحم 
 مالحظة /

ي ٌ )  يٌ  ؾبَِّ  (.ٖٚيف الا آف يف سورة وود اآل ة ) الو ي ة(  ضبَِ
 (؟. َجاءْتهُ فَ  – َوَجاءْتهُ  ) اضبط مواضع / ٕٕٓٛس اؿ رقذ 

 -:م ة وا  ة ل  لمة وردت  / ٕٕٓٛاعبواب رقذ     
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄ ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ ژ  -ٔ

ِد ژچ    َ. 
ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ    ڑژ  -ٕ

ۀ  ۀ  ہ       ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ

 .امقصص ژہ  ہ  
 الضبط /
قا ػػػ ة ربػػػط  لػػػى د و وػػػ واومبةػػػا مػػػع  الػػػواو( نػػػ بط   ڄ ) يف سػػػورة وػػػود ابلػػػواو

يف سػورة الاصػص  ابلفػاء، وأتػ  سذ السورة  ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل ا
قا  ة اغب وؼ الا  بة يف  صص  لىاال قاؼمبةا ق  بة يف ال سذ مجل  الفاء(    ڑ) 

 .ال سذ
 (؟. َ  ِإبْػَ اِويذُ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٖٕٓٛس اؿ رقذ 

مػػ َل  –يف السػػور ) وػػود  أربػػع مػػ ات(  َ  إِبْػػػ َاِويذُ  وردت ) / ٖٕٓٛاعبػػواب رقػػذ     
 -(:الصافات  –النبياء  –
ک    ڑڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڍژ  -ٔ ک  ک  ک   ڑ  

ِد ژگ   َ. 
 ژ﮲  ﮳  ﮴    ھ  ے  ے  ۓۓ  ھھہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ژ  -ٕ

 .مريه



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٜٚ 

 .األًبياء ژچ    ڃ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃژ  -ٖ
ٺ    ڀ   ڀ  ڀڀپ    پپ  پ  ژ  -ٗ ٺ  ٺ        

  ٠١٩ - ٠١٩الصافات/  ژٺ  ٿ  
 الضبط /

أمػػ  قػػـو لػػػوط  قالػػ  رسػػل  :   إبػػػ اويذ أ ػػ ض  ػػجل وػػءا اعبػػػ اؿ يف: ديف وػػو  -ٔ
 .والتماس ال ضبة ؽبذ

قػاؿ أبػو إبػ اويذ الببػه: أمكػ ض أنػ   ػجل  بػادة آؽبػو   إبػ اويذ؟ لػػئجل مل : يف مػ َل -ٕ
 .بِّةا لقتلبَّك رمًيا ابغبجارةتبته  جل سَ 

ػػ :يف النبيػػاء -ٖ ْ َت آؽبتبػػا؟  كبػػوف وجػػيء هللابػػ اويذ وسػػألون مبالػػ  جل: أأنػػ  الػػءي  سَّ
 أصبامةذ.

واند با إب اويذ يف تلك اغبالة الكصيبة: أف   إب اويذ, ق  فكلػَ  مػا : يف الصافات -ٗ
ْقَ  رؤ ؾ,  أُم ت به وَص َّ

ود، وػػػ وػػػاء( مػػػع ڌمػػػجل )  اؽبػػػاء( نػػػ بط  ڍ  ڌ  ڌ )  بكػػػ وا يف سػػػورة وػػػود -٘
ے   )مػجل  لمػو ال اءو اؼبيذ (  ن بط  ھ  ے  ے  ۓبك وا يف سورة م َل ) 

ودبػػا أهنػػا انتةػػ  يف النبياءفاػػ  جػػاء  َل،مػػ  مػػجل  الػػ اءو اؼبػػيذ ( مػػع ۓ -
 ابء( مػػػػػػع   ڃمػػػػػجل )  البػػػػػػاء( نػػػػػ بط   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃقبلةػػػػػا )

مػػجل  الصػػاد ( نػػ بط ڀ   ڀ  ڀبكػػ وا يف سػػورة الصػػافات )  يػػاء،بالن
قا ػػ ة ربػػػط  ػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػػع  لػػػى افات صػػػالصػػاد ( مػػػع  ڀ لمػػة )

 .ذ السورةاؼبتشابه مع   ؼ مجل اس
 (؟. َأْ ِ ْض َ جْل َوَءا ) اضبط مواضع / ٕٗٓٛس اؿ رقذ 

 –يف السػػػػور ) وػػػػود  مػػػ نف(  أَْ ػػػِ ْض َ ػػػػجْل َوػػػػَءا وردت ) / ٕٗٓٛاعبػػػواب رقػػػػذ     
 -(: وس  



 ٖٓٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڑ  ک  ک  ک    ڑڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڍژ  -ٔ

ِد ژک  گ   َ. 
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ۆئۇئ  ۆئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ەئژ  -ٕ

ِشف ژېئ    .ي
 الضبط /

  وسػ ود، وقبلةػا يف وػ وػاءمبةػا مػع  اؽباء( ن بط ڍ) يف سورة وود قبلةا -ٔ
قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػجل  لػػى   وسػػ مػػع   وسػػ : (  ەئجػػاءت  لمػػة )

 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
قالػػػػ  رسػػػػل  :   إبػػػػ اويذ أ ػػػػ ض  ػػػػجل وػػػػءا اعبػػػػ اؿ يف أمػػػػ  قػػػػـو لػػػػوط : وػػػػود -ٕ

 ق  ليةذ الكءاب, وجاء أمػ  ربػك الػءي قػ َّرن والتماس ال ضبة ؽبذ  فإنه ق  
 لػػػيةذ بم ةػػػذ, وإهنػػػذ انزؿ بػػػذ  ػػػءاب مػػػجل   ظػػػة مصػػػ وؼ  ػػػػبةذ وال 

 (. التفسة اؼبيس )  م فوع.
قاؿ  ز ز "مص ":    وسػ  اتػ ؾ ذِْ ػ  مػا  ػاف مبةػا فػم تػء  ن ل ػ , :  وس  -ٖ

يف م اودة  وسػ   اؼبكف ة لءنبك؛ إنك  بِ  مجل اآلشبن -أ تةا اؼب أة-والل  
 (. التفسة اؼبيس )   جل نفسه, ويف افرتائك  ليه.

 (؟. َجاء َأْمُ  َربِّكَ  ) اضبط مواضع / ٕ٘ٓٛس اؿ رقذ 
 -: منبا يف سورة وود  م نف(  َجاء أَْمُ  رَبِّكَ  وردت ) / ٕ٘ٓٛاعبواب رقذ     
ِد ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ    ڈ  ژ  ژڑ  ڎ        ڈ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  -ٔ َ. 
چ  چ  ڇ  ڇ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃژ  -ٕ چ   ڃ  ڃ  چ  

ِد ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڌ  ڌ  ڎڎ  ڍڇ  ڇ  ڍ   َ. 
 الضبط /



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٛٔ 

( قبػػػل     ڎمػػجل )  اؽبمػػزة(:   ڍ)  ال ػػاٍل( وقبلةػػا يف   ڈ    ڎ)  الوؿقبلةػػا يف اؼبوضػػع 
 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى   ڍمجل )  المـ

( مػجل سػورة ٖٖ( مػجل سػورة وػود و )ٚٚاضػبط اآل ت ) / ٕٙٓٛس اؿ رقذ 
 ؟.الكبالبوت

 -اآل ت وي: / ٕٙٓٛاعبواب رقذ     
ِد ژڻ    ڱ  ڱ   ں  ں  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ  -ٔ َ. 
ڇ  ڃڄ   ژ  -ٕ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ    .امعٌكبِت ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      
 الضبط /

 لػػى البػػوت بالكنػػوف فيةػػا مػػع البػػوف بػػ بط  نضػػبطةا( يف الكبالبػػوت و   ڃبػػز دة )  -ٔ
، وأ ًضػػا قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  ػػ ؼ مػػجل اسػػذ السػػورة

 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتاخ  لى 
ڱ  ( أتػ  )  ڳ  ڱ  ڱنم ظ يف سورة وود أف الالػمـ مسػتم  أي بكػ  )  -ٕ

ڇ  بوت )( ووو مجل  مـ لوط  ليه السمـ، بيبما يف الكبال  ڱ   ں  ں

 ( وبا وءا قوؿ اؼبمئالة لػ لوط  ليه السمـ.  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ
وػاء ( مػع ڱ   مػجل  لمػة )اؽبػاء ( نػ بط   ڱ  ڱ   ں  ںبك وا يف سورة وػود ) -ٖ

مػػػػجل   التػػػػاءات( نػػػػ بط  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍود، وبكػػػػ وا يف الكبالبػػػػوت ) وػػػػ
قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػجل  لػػى  تالكبالبػػو  نء( مػػع  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ لمػػو ) 
 .اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة اؼبوضع

 / فائدة
 قصة لوط بن سوريت الكبالبوت ووود:

ووءا الم   تضا يف الا آف يف أ    مجل مولجل ففي قصة لوط م ًم جاء يف سػورة 



 ٕٖٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسػلَُبا ُلولًػا ِسػيَء ِبِػْذ َوَضػاَؽ ِبِػْذ َذْرً ػا َوقَػاَؿ َوػَءا  َػػْوـٌ  )وود قوله تكاىل 
ػػػػا أَْف َجػػػػاَءْت  ( بيبمػػػػا وردت يف سػػػػورة الكبالبػػػػوت ) أف ( بػػػػ وف )(ٚٚيٌح )َ ِصػػػ َوَلمَّ

ػوَؾ َوأَْولَػَك ِإالَّ  ُرُسلَُبا ُلولًا ِسيَء ِبِْذ َوَضاَؽ ِبِْذ َذْرً ا َوقَػاُلوا اَل زَبَػْ  َواَل رَبْػَزْف ِإانَّ ُمَبجُّ
( ووػػءا ل  ػػ  مػػجل سػػبح أواًل لف  أف (( مػػع ذ ػػ  )ٖٖاْم َأَتَػػَك َ انَػػْ  ِمػػجَل اْلكَػػاِب ِ جَل )

َوُلولًػا  الاصة يف الكبالبوت جاءت مفصلة وذ   تكاىل مجل صفات قـو لػوط السػيئة )
( أَئِبَّاُلْذ ِٕٛإْذ َقاَؿ ِلَاْوِمِه إِنَّاُلْذ لََتْأُتوَف اْلَفاِ َشَة َما َسبَػَااُلْذ ِبَا ِمجْل َأَ ٍ  ِمجَل اْلَكاَلِمَن )

ِبيَل َوَ ُْتوَف يف اَنِد اُلُذ اْلُمْباَل َ لََتْأُتوَف الّ َِجاَؿ وَ  ( ما مل  ء  ن يف سورة وػود  تَػْاَطُكوَف السَّ
ػيَِّئاتِ ) مث ذ ػػ  تكػاىل أف ضػيق لػػوط باومػه يف الكبالبػػوت  (َوِمػجْل قَػْبػُل َ ػػانُوا  َػْكَملُػوَف السَّ

(. مث  َذْرً ػا ِسػيَء ِبِػْذ َوَضػاَؽ ِبِػذْ  أ    و اف ت قّبػه للهػمص أ  ػ  و ػاف ب ِمػاً باومػه )
َفَما َ ػاَف َجػَواَب قَػْوِمػِه ِإالَّ أَْف  اف قـو لوط تكجلوا الكءاب يف سورة الكبالبوت فاالوا )

( مث د ػػػا لػػػوط ربػػػه أف  بصػػػ ن  (ٜٕقَػػػاُلوا اْئِتبَػػػا ِبَكػػػَءاِب اَّللَِّ ِإْف ُ ْبػػػَ  ِمػػػجَل الصَّػػػاِدِقَن )
(( إذف بػ ِـ لػػوط وضػػياه باومػػه  ْٖٓفِسػػِ  جَل )قَػػاَؿ َربِّ اْنُصػػْ ٍل َ لَػى اْلَاػػْوـِ اْلمُ   لػيةذ )

 اف أ    فالأنه استبطأ ؾبػيء الكػءاب  لػى وػ الء ووػو نفسػياً  أمبػا وجػ  أف ؾبيػئةذ  
 ػػاف لػػػو ًم وسبػػػأ لػػػو أف الكػػػءاب جػػػاء  لػػيةذ قبػػػل وػػػءا. فةػػػي مػػػجل  يػػػ  التفصػػػيل 
أنسح ومجل  ي   مل السيئات إذا  ان  للتو يػ  أنسػح وإف  انػ  مػجل ان يػة بػـ  

 (. ال  تور فاضل السام ائي)  فةي أنسح. لوط
 (؟.  ُػْةَ ُ وفَ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٚٓٛس اؿ رقذ 

 -(:الصافات –وود يف السور ) م نف(   ُػْةَ ُ وفَ  وردت ) / ٕٚٓٛاعبواب رقذ     
ھ    ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻژ  -ٔ ھ  ھ      

ۇ  ۇ  ۆ   ﮲ے  ے  ۓ  ۓ ٴۇ    ۆ﮳  ﮴  ڭ    ۈ  ۈ  

ِد ژۋ  ۋ    َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٖٛ 

﮼ ﮽   ژ  -ٕ  .الصافات ژ     ﯁  ﮾ ﮿  ﯀ ﮹  ﮺ ﮻   
 الضبط /

ود، وقبلةػا وػاء وػمػجل الاللمتػن مػع اؽبػاء ( نػ بط   ڻ  ڻ ) يف سورة وود قبلةا -ٔ
ات فالصػا فػاء( مػع ﮾  مجل  لمػة ) الفاء( ن بط   ﮾ ﮿   ﯀ يف الصافات )

 .السورةقا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ  لى 
ومكباوا يف وجاء قوـُ لوط  سػ  وف اؼبشػي إليػه لطلػح الفا شػة, :وودمكباوا يف  -ٕ

إهنذ وجػ وا آابءوػذ  لػى الشػ ؾ والضػمؿ, فسػار وا إىل متػابكتةذ : الصافات
  لى ذلك.

 (؟.  َػْكَمُلوَف السَّيَِّئاتِ  ) ذ م ة وردت  / ٕٛٓٛس اؿ رقذ 
البساء يف السور )  مث م ات(  السَّيَِّئاتِ  َػْكَمُلوَف  وردت ) / ٕٛٓٛاعبواب رقذ     
 -(: ب ا ة السورةالكبالبوت  –وود  -
ک  گ      ژ  -ٔ گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ        گ  گک  

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

 .امنصاء ژہ  ہ  
ھ    ہ  ہھ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ  -ٕ ھ  ھ      

ۇ  ۇ  ۆ   ﮲ے  ے  ۓ  ۓ ٴۇ  ۈ    ۆ﮳  ﮴  ڭ    ۈ  

ِد ژۋ   ۋ   َ. 
ۋ  ژ  -ٖ ۉ  ۋ   ۅۈ  ٴۇ    .امعٌكبِت ژې  ې  ې  ې    ۉۅ  

 (؟. َوُ الء بَػَبايت  ) اضبط مواضع / ٜٕٓٛس اؿ رقذ 
 –يف السػػػػػػور ) وػػػػػػػود  مػػػػػػ نف(  َوػػػػػػُ الء بَػبَػػػػػػايت  وردت ) / ٜٕٓٛاعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     

 -(:اغبج 
ھ        ھ  ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہژ  -ٔ



 ٖٗٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ۇ  ۇ  ۆ   ے  ۓ  ۓ﮲  ے ٴۇ    ۆ﮳  ﮴  ڭ    ۈ  ۈ  

ِد ژۋ   ۋ   َ. 
 .احلجر ژپ    ٻ  ٻ    پ  ٻ  ٻٱ  ژ  -ٕ

 الضبط /
 قا ػػػ ة الػػػز دة للسػػػورة لػػػى  نضػػػبطةا( و       ھ   ز دة ) يف سػػػورة وػػػودجػػػاء قبلةػػػا  -ٔ

، وال ػػػػظ أف سػػػػياؽ اآل ت يف سػػػػورة اغبجػػػػ  مل  ت وػػػػءن اللفظػػػػة اللػػػػوؿ
 (.     ھ)

 لػى ود واء وػ( مع ے  ۓ    مجل ) اؽباءات( ن بط   ے  ۓ  ۓ  بك وا يف وود ) -ٕ
، وبضػبطه قا  ة ربط   ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ مػجل اسػذ السػورة

 (.  ٻ  ٻ    پُ ضبط الءي جاء بك وا يف اغبج  ) 
َوَجػػاءُن  ابلبسػػبة لوصػػوؿ ال سػػل إىل قػـو لػػوط مػػ ة  اػػاؿ ) / ٕٓٔٛسػ اؿ رقػػذ 

( َٚٙوَجػػػاء َأْوػػػُل اْلَمِ  بَػػػِة َ ْستَػْبِشػػػُ وَف ) ( ومػػػ ة ) وػػػود (ٛٚقَػْوُمػػػُه  ُػْةَ ُ ػػػوَف ِإلَْيػػػِه )
 اغبج ( فما الف ؽ بن إستكماؿ  ة  وف و ستبش وف؟

 ة  وف  كػ   سػ  وف إليػه ووبػّ  بكضػةذ بكضػاً. و ستبشػ وف  / ٕٓٔٛاعبواب رقذ  
 ة  وف وءا وو الفكػل فيػه إسػ اع  ،تستبش  د   وال تءوح وال  يت، ليس ابلض ورة

 و ّ  لالجل االستبشار فيه فاط الف  ة.
 (؟. َضْيِفي )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٔٔٛس اؿ رقذ 

 -اغبج  (: –يف السور ) وود  م نف(  َضْيِفيوردت )  / ٕٔٔٛاعبواب رقذ     
ھ  ھ      ھ  ے    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ  -ٔ

ۓ ۇ  ﮳  ﮴   ﮲ے  ۓ    ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۆۆۇ    ڭ   

ِد َ. 
 ١٤ - ١٨احلجر/  ژىئ    ىئ  ىئ  ېئ   ېئۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئۇئ  ۇئ     ۆئ  ژ  -ٕ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٛ٘ 

 الضبط /
  ېئ   ېئو خػ ت يف اغبجػ  ) يف سػورة وػود (  ىئ  ىئ  ﮳  ﮴   تا م  قبلةا )

﮳  ) نضػبطو ليه  الواو لى  ت تيح اغب وؼ اؽبجائيةمتا مة يف  الفاء(:   ىئ  ىئ

(  خػ  يف سػورة ىئىئ    ېئ   ېئ) ابلػواو( أهنا تا م  يف وػود والػو   ىئ  ىئ  ﮴
 اغبج .

 (؟. َلَاْ  َ ِلْم َ  )وردت  أ جل / ٕٕٔٛس اؿ رقذ 
 –وػػود يف السػػور )   ػػمث مػػ ات(  َلَاػػْ  َ ِلْمػػ َ  وردت ) / ٕٕٔٛاعبػػواب رقػػذ     

 -(:النبياء  –ااس اء 
ِد ژۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    ۅ  ۉۅ  ژ  -ٔ َ. 
      ﯀  ﯁                ﮾  ﮿﮽  ژ  -ٕ   

 .اإلارساء ژ      
گ  گ  ڳ    ک  گڑ  ک  ک   ک  ژ  -ٖ  .ألًبياءا ژگ  

 / فائدة
 -:كل موضع جاء مع نيب

قـو لوط  ليه السمـ جاوبون ما لبا يف بباتك مجل  ػق، ويف ااسػ اء  يف سورة وود
ؼبػا  قاؽبا موسى  ليه السمـ لػ ف  وف، ويف النبياء خطاب قـو إب اويذ  ليه السػمـ لػه 

  س  أصبامةذ.
 مالحظة /

الصػػػػػػػػػافات اآل ػػػػػػػػػػة فاػػػػػػػػػط يف سػػػػػػػػػورة  مػػػػػػػػػ ة وا ػػػػػػػػػ ة ( َوَلَاػػػػػػػػػْ  َ ِلَمػػػػػػػػػ ِ وردت ) 
 نضػػػػػػػػػػػػػػػػبطةاو  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹژ(:ٛ٘ٔ)

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى 



 ٖٙٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (؟. بَػَباِتكَ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٖٕٔٛس اؿ رقذ 
 -(:ال زاب  –يف السور ) وود  م نف(  بَػَباِتكَ  وردت ) / ٖٕٔٛاعبواب رقذ     
ِد ژې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ  -ٔ َ. 
ہ    ہڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ڻڱ  ں  ں  ڻ  ژ  -ٕ

﮴    ےھ  ھ  ھ  ھ  ے  .األخزاب ژۓ   ۓ  ﮲  ﮳  
 الضبط /
 .اؼبتأخ  قا  ة الز دة للموضع لى  نضبطه( و   ڻ يف ال زاب ) الواو بز دة 

 (؟. َقاَؿ َلوْ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٗٔٛس اؿ رقذ 
 -(:الالة   –يف السور ) وود  م نف(  َقاَؿ َلوْ  وردت ) / ٕٗٔٛاعبواب رقذ     
ِد ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ   وئ  وئژ  -ٔ َ. 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ژ  -ٕ ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  

 .الكُف ژڌ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڇڇ     چڃ  چ  چ   چ
 الضبط /

(: ڇ  ڇ  ڍ  ڍ( وبكػ وا يف الالةػ  )    ۇئ  ۇئ  ۆئ)  بك وا يف سػورة وػود
 .اؽبجائي الرتتيح قا  ة(  لى ڇ    مجل )  الشن( قبل ۇئ  مجل )  اؽبمزة

 (؟. َفَأْس ِ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕ٘ٔٛس اؿ رقذ 
 –اغبج   –يف السور ) وود  ث م ات م(  َفَأْس ِ  وردت ) / ٕ٘ٔٛاعبواب رقذ     

 -:( "   وود يف اغبج  وال خاف َفَأْس ِ  ": ) ابعبملة اانشائية نضبطةاو  (ال خاف 
مب    يئ  جب        حب  خب  ىئ  مئىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئژ  -ٔ

مثىث  حت   ختمت  يب  جت  ىب   جحيث  حج  مج  ىت  يت    جث  

حخ  مخ    ِد ژمح  جخ   َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٛٚ 

ڭ  ڭ  ڭ   ۓژ  -ٕ ۋ     ۆ  ۈ  ۈ ۆ   ۇ  ۇ  ڭ   ٴۇ  

 .احلجر ژۅ    ۋ
ڄ  ڄ    ڦ  ڦژ  -ٖ  .ادلخان ژڄ  ڄ        
 الضبط / 
( يف سػورة   ۇ  ۇيف نوع مجل التشػابه بػن آ ػو وػود واغبجػ  لالػجل بػز دة )  -ٔ

حت   ، وأت   لمػة ) قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ  لى  نضبطةااغبج  ووءن 

ت السػػاباة  مػػا  صػػل يف ( يف آ ػػة وػػود لنػػه مل تُػػء   قبلةػػا يف اآل   ختمت
ْراَن إِنػََّةػػا َلِمػػجَل اْلكَػػاِب ِ جَل  اْم َأَتَػػهُ ِإالَّ آ ت اغبجػػ   يػػ  وردت قبلةػػا )  ( ٓٙقَػػ َّ

 فلذ ت د يف آ ة اغبج  ووءن اجكلةا  ممة لك فانتبه.
وػػػاء الػػػواردة ن بطةػػػا مػػػع اؽبػػػاءات ( وػػػءن  ىت  يت    جث  مثورد يف آ ػػػة وػػػود ) -ٕ

مػػػجل  لمػػػة  الػػػ اء( نػػػ بط   ۋ  ۋ  ٴۇود، ويف آ ػػػة اغبجػػػ  وردت ) وػػػ
قا ػػػ ة ربػػػط  ػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػػابه مػػػع  لػػى   اغبجػػػ راء( مػػع   ۋ)

 .  ؼ مجل اسذ السورة
( يف قصػػة موسػػى   ڦباػػي لػػ  با موضػػع الػػ خاف والػػءي جػػاء بكػػ وا  لمػػة )  -ٖ

 لػػى  خاف الػداؿ ون بطةػا مػػع الػػ اؿ  ليػه السػمـ مػػع ف  ػوف، وفيةػػا  ػ ؼ 
 .اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع

 مالحظة /
اغبجػػػػ  ( يف سػػػػورة  –) وػػػػود  ؼبوضػػػػكيإضػػػػافة  اثلػػػػ  موضػػػػع( يف  ِدَْولِػػػػكَ وردت ) 

   ڑڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ  (:ٕ٘ وسػػػػػػػػ  اآل ػػػػػػػػػة )

( گ، وورد بكػػػػ وا )ژگ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ     گ  گک  ک  ک  ک  گ  
قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػع  لػػى   سػػ و  نسػػمبةػػا مػػع  السػػننػػ بط 

 .  ؼ مجل اسذ السورة
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 (؟. ِإالَّ اْمَ أََتكَ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٙٔٛس اؿ رقذ 
 –وػػػػػػػػػود يف السػػػػػػػػػور ) مػػػػػػػػػ نف(  ِإالَّ اْم َأَتَػػػػػػػػػكَ  وردت ) / ٕٙٔٛاعبػػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػػذ     

 -(:الكبالبوت
ىب  ىئ  يئ  جب          مئىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئژ  -ٔ حب  خب  مب  

مثىث  حت   ختمتيب  جت   جث   يت     جخ    جحيث  حج  مج  ىت   مح  

ِد ژحخ  مخ    َ. 
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ  -ٕ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڌڄ   

 .امعٌكبِت ژڑ    ژ  ژ  ڑ      ڈ  ڈڌ  ڎ  ڎ  
 الضبط /

وػاء الػواردة ن بطةػا مػع اؽبػاءات ( وػءن  ىت  يت    جث  مث) بك وا يف سػورة وػود
مػػػجل  لمػػػة )  الالػػػاؼ( نػػػ بط   ژ  ژ  ڑالكبالبػػػوت ) ود، وبكػػػ وا يف وػػػ

قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  ػ ؼ  لى بوت الالكب  اؼ( مع  ژ  
 .مجل اسذ السورة
 (؟. َم  َأَصابَػُةذُ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٚٔٛس اؿ رقذ 

آؿ  مػ اف يف السػور )   مث مػ ات(  َم  َأَصابَػُةذُ  وردت ) / ٕٚٔٛاعبواب رقذ     
 -(:اغب   –وود  -
وئ  ۇئ    ەئوئ  ائ    ەئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ  -ٔ

 .آل عىران ژۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   
ىئ  يئ  جب        حب  خب    مئىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئژ  -ٕ

يث  حج    جث  مثىثىت  يت      متمب  ىب  يب  جت  حت   خت

ِد ژمح  جخ  حخ  مخ     مججح َ. 
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ں    ڱ  ںگ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ  -ٖ

 .احلج ژ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ 
 الضبط /

يث  اف، وبك وا يف وػود )   م راءمبةا مع  ال اء( ن بط  ەئبك وا يف آؿ  م اف ) 

 اؽبػاءو  الػ اؿ(  مػع مػجل حج  مجل  لمػة ) الواوو  اؽباءو  ال اؿ( ن بط حج  مج
، قا ػػ ة ربػط  ػػ ؼ مػػجل اؼبوضػع اؼبتشػػابه مػع  ػػ ؼ مػجل اسػػذ السػػورة لػى  الػواو وػػودو 

 (.  ڱ  ںڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   گ  ڳ   ڳ   ويف اغب  تء  وا ل ى )
ورد وص   ءاب قـو لوط م ة أنه وقع  لى الا  ػة ومػ ة  / ٕٛٔٛس اؿ رقذ 
ػػجل   لػػى الاػػـو ) َةػػا ِ َجػػاَرًة مِّ ػػا َجػػاء َأْمػػُ اَن َجَكْلبَػػا َ الِيَػَةػػا َسػػاِفَلَةا َوَأْمطَػػْ اَن َ َليػْ فَػَلمَّ

يٍل مَّبُضوٍد ) ػجل َفَجَكْلَبا َ الِيَػَةا َسا ) ( ( وودِٕٛسجِّ ِفَلَةا َوَأْمَطْ اَن َ لَػْيِةْذ ِ َجػاَرًة مِّ
يٍل )   ( فما الف ؽ بيبةما؟ ( اغبج ِٗٚسجِّ

  / ٕٛٔٛاعبواب رقذ     
َةاَوأَْمَطْ اَن  )( ويف وود  َ َلْيِةذْ َوأَْمَطْ اَن  يف اغبج  )  ليةا  اص  با الا  ة  ( َ َليػْ

. ليةذ  ك  الاـو و  ليةا  ك  الا  ة  باى سبح و ليةذ  اص  با الباس والاـو
االختيار. لو ال ظبا الالمـ  لى الاـو يف اؼبولبن  ي   اف  تح ث  ت نفةذ 
سبح االختيار سبم ظ أف الالمـ  لى الاـو يف اغبج  أش  فبا يف وود ووصفةذ 
بصفات أسوأ فبا يف وود وذ   أمورًا تتكلق بذ أ    فبا يف وود: قاؿ يف اغبج   لى 

ِإانَّ أُْرِسْلَبا ِإىَل قَػْوـِ  )( ويف وود  (ٛ٘ئالة )َقاُلوْا ِإانَّ أُْرِسْلَبا ِإىَل قَػْوـٍ ؾبُّْ ِِمَن )لساف اؼبم
َبا إِلَْيِه َذِلَك اَلْمَ  أَفَّ َداِبَ  َوُ الء َمْاطُوعٌ ( (ُٓٚلوٍط ) ، ويف اغبج  قاؿ )َوَقَضيػْ

ُ  َمْ ُدوٍد ) َوإِنػَُّةْذ آتِيِةذْ  )(( ويف وود ٙٙمُّْصِبِحَن ) الكءاب وبا ال  ( (َٙٚ َءاٌب َظيػْ
 اتضي ااستئصاؿ أما يف اغبج  فةباؾ استئصاؿ فما يف اغبج  إذف أش  فبا يف 

َلَكْمُ َؾ إِنػَُّةْذ َلِفي َساْلَ ِ ِْذ  وود. أقسذ  لى  ياة ال سوؿ يف اغبج   لى و الء فااؿ )
يف اغبج  يف قـو لوط أش  فبا ورد  ( ومل  اسذ يف وود. إذف ما ورد (ٕٚ) َػْكَمُةوَف 
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يف وود وصفةذ اباج اـ وأنه سيتأصلةذ وأهنذ يف سال  ذ  كمةوف فء  وذ وذ 
( ذ  وذ وذ ومل  ء  وذ يف وود فلما ذ  وذ وذ قاؿ وأمط ان ِ َجارَةً  َ َلْيِةذْ َوأَْمَطْ اَن )

مجل أمط ان   ليةذ وؼبا مل  ء  وذ قاؿ وأمط ان  ليةا وءن أخ . أمط ان  ليةذ أش 
  ليةا ذ   فأمط ان  ليةذ يف مااـ الش ة والصفات السيئة. 

 (؟. مَُّسوََّمًة ِ بَ  َربِّكَ  ) اضبط مواضع / ٜٕٔٛس اؿ رقذ 
 –يف السػػػور ) وػػػود  مػػػ نف(  مَُّسػػػوََّمًة ِ بػػػَ  رَبِّػػػكَ  وردت ) / ٜٕٔٛاعبػػػواب رقػػػذ     

 -الءار ت (:
ِد ژٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺٺژ  -ٔ َ. 
ٹژ  -ٕ  .اذلاريات ژٹ     ٹ   ٿ  ٹ  

 الضبط /
مػجل  لمػة  اؽبػاءو الػواو ( نػ بط     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹبك وا يف سورة وػود )  -ٔ

، وبك وا وودمجل  ال اؿو  اؽباءو الواو ( مع     ٹمجل  لمة )  ال اؿ( و ٿ  ٿ)
قا ػػػ ة ربػػػط  ػػػ ؼ مػػػجل  ت  لػػػى ر الػػػءاراء مبةػػػا مػػػع الػػػ اء ( نػػػ بط    ٹ)

 .مجل اسذ السورة اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ
 – مَّبُضػػودٍ  – ِبَا ِ ػػحٍ  يف  ػػم السػػورتن: يف سػػورة وػػود ) اآلي فواصػػلونم ػػظ  -ٕ

ػيطٍ  – بَِبِكي ٍ  ػجل  (، ويف سػورة الػءار ت ) ؿبُِّ  اْلُمػْ ِمِبنَ  – لِْلُمْسػ ِِفنَ   - ِلػنٍ مِّ
 للفواصػػػػ( موافاػػػة  لِْلُمْسػػػػ ِِفنَ  – بَِبِكيػػػ ٍ  ( فأتػػػػ   ػػػل  لمػػػػة ) اْلُمْسػػػِلِمنَ  –

 يف السورة الو ذُ  ت فيةا. اآل ت
 مالحظة /

 منبا يف سورة وود و منبا يف سػياؽ اغبػ     ػجل قػـو   م تن(  بَِبِكي ٍ وردت  لمة ) 
 -لوط فانتبه ؽبا:

ِد ژٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺٺ  ٺ  ٺژ  -ٔ َ. 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ  -ٕ
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ِد ژ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ         ٿٺ  ٺ  ٺ َ. 
مث  (َبِايَّػة - َبِايَّػ ُ  -  َوَبِايَّةٌ ) أ جل وردت الاللمات التالية / ٕٕٓٛس اؿ رقذ 

 ؟.بن السبح يف اختمؼ رسذ الاللمات ال مث
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٕٓٛاعبواب رقذ     
ې  ژ  -ٔ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ۈئ     ۆئائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ائى  ى  

ىئ             ىئ  ی   ۈئ  ېئ  ېئ    .ابلقرة ژېئ  ىئ  
ِد ژں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳژ  -ٕ َ. 
ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ    ائې  ې  ې  ى  ى    ۉ   ېژ  -ٖ

ِد ژېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ۈئۆئ  ۈئ َ. 
 / فوائد

فبػا ت  ػه  يف وءا اؼبوضع لف وءن الباية وي(   ائ)  نء بايةبض  قُ : يف البا ة -ٔ
آؿ موسى، وآؿ واروف ، وق   فظػ  مػجل االنػ اثر والضػياع، وأ ضػ ت يف 

 التابوت الءي  فظ  فيه. 
    لف بايػ وءا اؼبوضعيف  (  ڳ)  نء اسطبُ : اؼبوضع الوؿ مجل سورة وود -ٕ

كػاىل وو ما بسط ؽبذ مجل أبواب الالسح اغبػمؿ، ومبار ػة   ت يف وءن اآل ة
 فليحػػءروا مػػجل ظلاػػه واغب مػػاف مبػػه ،ومػػا  كبػػيةذ  تةذؽبػػذ فيػػه، و ػػاف فيػػه  فػػا

 يف بيكةذ وش ائةذ. ابلباص و  ـ الوفاء بما واؼبيزاف هللافساد اؼبالياؿ
لكػػ ـ وجػػود وػػءا اؼبوضػػع يف  (  ائ) قبضػػ  نء : اؼبوضػػع ال ػػاٍل مػػجل سػػورة وػػود -ٖ

وليس أف اد متف قن، ربافظ  لى د بةػا وتبةػى  أي صبا ة  املة (:  ائى  )
 يف الرض.   جل الفساد
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 ؟.يف سورة وود ( َقاُلواْ َ  ُشَكْيحُ  ) اضبط مواضع / ٕٕٔٛس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٕٕٔٛاعبواب رقذ     
ۓ    ہ  ہ  ۀ  ۀژ  -ٔ ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

﮶  ﮷    ﮸  ﮹     ﮴ۓ  ﮲  ﮳ ِد ژ﮵      َ. 
ڇ  ڍ  ڇچ  چ  چ   ڇ   ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ  ڄ  ڄژ  -ٕ   ڍڇ  

ِد ژڎ  ڎ    ڈ  ڌ  ڌ     َ. 
 الضبط /

ڃ  ڃ  )  ال ػاٍل( وبكػ وا يف اؼبوضػع   ہ  ہ)  الوؿاؼبوضػع بك وا يف 

(  لػػى ڃ  ڃمػػجل  لمػػة ) اؼبػػيذ( قبػػل ہ  مػػجل  لمػػة )  اؽبمػػزة(:    ڃ        ڃ  چ
 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي

 مالحظة /
ال ػ اؼ ( اآل ػة ) سػورة  اعبػزء التاسػعيف ب ا ة  اثل  موضع( يف  َ  ُشَكْيحُ وردت ) 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ      پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱژ (:ٛٛ)

 فانتبه  لبيح. ژٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ    ٿٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ
 (؟. َأْو َأف ) ذ م ة وردت  / ٕٕٕٛس اؿ رقذ 

 –لػػػه  –يف السػػور ) وػػود   ػػمث مػػ ات(  َأْو أَف وردت ) / ٕٕٕٛاعبػػواب رقػػذ     
 -(:ظاف  

ۓ    ھ  ےہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    ۀ  ۀ  ہژ  -ٔ ے  

﮶  ﮷    ﮸  ﮹     ۓ  ﮲  ﮳﮴ ِد ژ﮵      َ. 
 .طٍ ژۈ     ۈ  ۆ      ۆۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ژ  -ٕ
ٺپ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  -ٖ   ٺ   

 .اغفر ژٿ     ٺ     ٺ  ٿ  ٿ
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 الضبط /
﮲  ﮳﮴)  بكػػ وا يف سػػورة وػػود ( ۓ    مػػجل  لمػػة )و الػػوا( نػػ بط    ے  ۓ  ۓ  

ػه، وبكػ وا يف ظػاف  لاء لمبةا مع الطاء ( ن بط    ۈ د، وبك وا يف له ) و وواو مع 
مػػجل  لمػػو  الفػػاء( و ٿ    -ٺمػػجل  لمػػو )الػػ اء ( نػػ بط   ٺ     ٺ  ٿ  ٿ) 
قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه  لػى  ف مجل ظػا الفاءو ال اء ( مع ٿ   -ٺ  )

 .مع   ؼ مجل اسذ السورة
 حظة /مال

فاط يف سورة ااس اء اآل ة  م ة وا  ة مالسورة(  ِإف ) نبزة ( َأْو ِإف وردت )
ں  ڻ  ڻ    ںڱ   ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ   ڳ    ڳگ  گ  گژ (:ٗ٘)

س اء ولجل تلتبس إالػ  س ة( مع   ِإف)   س ةب بط   نضبطةاو  ، ژ ڻ  ڻ
  ليالذ.

 (؟. َباَوالُ َأمْ  - َأْمَوالَِبا ) اضبط مواضع الاللمات / ٖٕٕٛس اؿ رقذ 
 -فاط: م ة وا  ة ل  لمة وردت  / ٖٕٕٛاعبواب رقذ     
  ۓۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ژ  -ٔ

﮶  ﮷    ﮸  ﮹     ﮴﮲  ﮳  ۓ ِد ژ﮵      َ. 
ڃ     ڃڄ  ڃ  ڄ  ڄڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ژ  -ٕ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڇڃ    چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  

 .امفتح ژک  گ   گ   گ  گ          ک  ک   کژ  ڑ  ڑ
 الضبط /

 (.  ۓلنه سباةا   ؼ اعب  )  المـ بالس (   ۓ  ) يف سورة وود -ٔ
( يف ؿبػػػػّل   ڄڄ   صبلػػػػة: ) :مضػػػػمومة فػػػػالمـ(   ڄأمػػػػا يف الفػػػػتا )  -ٕ

 مضػمومة الػمـ (  ڄ، وال ظ جاء بك وا  لمة ) نصح ماوؿ الاوؿ



 ٜٖٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى   ڄمجل  لمة )  المـ ضمةن بطةا مع 
 /فائدة 

قالوا:   شكيح أوءن الصمة الو ت اـو  ليةا  مػ ؾ دف نػرتؾ مػا  كبػ ن  :يف وود    
آابؤان مػػجل الصػػباـ والواثف, أو أف مبتبػػع  ػػجل التصػػ ؼ يف  سػػح أموالبػػا دبػػا نسػػتطيع 

 : إنك لن  اغبليذ ال شي .-استةزاًء به-مجل ا تياؿ ومال ؟ وقالوا 

الء جل زبلَّفػوا مػجل ال ػ اب  ػجل اػبػ وج مكػك  -أ ةا الب -سياوؿ لك  :الفتاويف 
 إىل "مالة" إذا  اتبتةذ: شكلتبا أموالبا وأولوان, فاسأؿ ربك أف  كف  لبا زبلُّفبا,

 ؟.( رِْزًقا َ  يبًا)  ( رِْزًقا َ َسًبا ) اضبط مواضع / ٕٕٗٛس اؿ رقذ 
 –يف السػور ) وػود  أربػع مػ ات فػوردت ( َسػًبارِْزقًػا  َ  ) أما / ٕٕٗٛاعبواب رقذ     

 وػػػود " لػػػػ رِْزقًػػػا َ َسػػػًبا ": ) ابعبملػػػة اانشػػػائية نضػػػبطةذو  (اغبػػػ   - موضػػػكافالبحػػػل 
 -:( وكبلتن يف اغب 

﯁    ژ  -ٔ              ﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮾  ﮿  ﯀     

ۇ  ۆ  ۆ    ۇ    ڭ  ڭ      ڭ  ڭ          

ۋ  جئ  حئ  ۈۈ ِد ژمئ     ٴۇ   َ. 
ڌ        ڇڇ   چچ    چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  -ٕ ڍ   ڇ       ڇ  ڍ  

 .انلدل ژڌ  ڎ  
ڄ    ڄ   ڄ  ڃ    ڤژ  -ٖ ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ     چ  ڃ  ڃ  

ڇ  ڇ   چ ڈ  ڈ     ڎڌ  ڎ  ڌڍ  ڍ  ڇچ  چ  ڇ  

 .انلدل ژڑ  ژ    ژ  
  ڄ  ڦ  ڄٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ژ  -ٗ

 .احلج ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    ڄڄ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 الضبط /
. و ممتػػه أنػػه يف  ( ڇ   چ )  ابلػػواوالبحػػل جػػاء  أوؿ  ػػ ا واو ػػل اؼبواضػػع بػػم 

(،     ( جػاء قبلةػا الػ زؽ: يف وػود )      )  واو ل اؼبواضع الو ورد بم 
(، أمػا موضػع   ڦ  ڄ(، ويف اغب  )  ڃ  ڃ  ڃ) ال اٍلويف البحل اؼبوضع 

 فاجكله  ممة لك. (  چ  چل ورد )( فلذ   د ال زؽ بڇ   چ )  الواو
ٻ    ٱژ  (:ٖٔفاط يف سورة ال زاب اآل ة ) م ة وا  ة( فوردت  رِْزًقا َ  يبًاوأما ) 

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٻ  ٻ  ٻ  پ    ژٺ    ٺ  

 .قا  ة الكبا ة ابآل ة الو ي ة لى  نضبطةا، و  ١٠األخزاب/ 
 (؟. أُرِ  ُ َوَما  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٕ٘ٛس اؿ رقذ 

 –يف السػػػػور ) وػػػػود   ػػػػمث مػػػػ ات(  َوَمػػػػا أُرِ ػػػػ ُ  وردت ) / ٕٕ٘ٛاعبػػػػواب رقػػػػذ     
يف نفػػػػس  واو( بػػػػم   چ  چ، وال ػػػػظ ب ا ػػػػة آ ػػػػة الػػػػءار ت )(الػػػػءار ت  –الاصػػػػص 

 -:اآل ة
      ژ  -ٔ ﯁       ﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮾  ﮿  ﯀          

ۆ  ۆ    ۇ  ۇ    ڭ  ڭ      ڭ  ڭ          

ۋ  جئ  حئ  مئ     ۈۈ ِد ژٴۇ   َ. 
ۉژ  -ٕ ۅ   ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ   ې    ۉڭ  ۇ      ۇ  ۆ  

ۆئ    وئەئ  ەئ  وئ  ائ  ائ   ىې  ې  ې  ى ۇئ  ۇئ   ۆئ  

ېئ    .امقصص ژۈئ   ۈئ  
 ٩١اذلاريات/  ژڇ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇچ  چ  ڇ     چ  چژ  -ٖ

 / فائدة
             يف سػػػػػػػورة وػػػػػػػود وػػػػػػػو قػػػػػػػوؿ شػػػػػػػكيح لاومػػػػػػػه ) 

(، بيبما يف الاصص فةو قوؿ وال  الفتػاتن ؼبوسػى  ليػه السػمـ   



 ٜٖٙ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 (، أما يف الءار ت فةو    ز وجل.  وئەئ  ەئ  وئ  ائ  ائ) 
 مصطلحات الكءاب: الصيحة، ال جفة؟ اختلف  ؼباذا / ٕٕٙٛس اؿ رقذ 

ال يببع أف  الػوف يف وقػ  وا ػ  اجتمكػ   لػيةذ  الػة  / ٕٕٙٛاعبواب رقذ     
 ك  أف ْيت وءا الكػارض الػءي  ظبونػه مطػ اً مث  بػزؿ  لػيةذ صػونً أو انراً أو مػا ؾبزّأة 

أشبه ذلك مث تالوف وباؾ وزة أو رجفػة يف الرض ويف  ػل موضػع ىبتػار لفظػة مكيبػة. 
كبػػجل  بػػ ان بيػػاف  ػػت  الػػوف وبػػاؾ تكجػػح أواسػػتفةاـ للسػػ اؿ ؼبػػا  اػػوؿ يف مالػػاف أنػػه 

لف ااظػػ اؽ ظػػة ال جفػػة لالػػجل وػػءن فبالػػجل أف أظػػ قةذ ويف مالػػاف أنػػه أخػػء ذ ال جفػػة 
تالػػوف صػػورة  املػػة متالاملػػة أنػػه جػػاءت ظمامػػة واو وػػا أهنػػا فبطػػ ة مث  ػػاف فيةػػا انر 
واوتػزت الرض مث ظبػع صػوت  أنػه صػػوت انفجػار ب  ػاف وصػوت شػ    حبيػػ  اآلف 
ال راسػػات الصػػوتية تاػػوؿ يبالػػجل للصػػوت أف يبػػّزؽ جسػػذ اانسػػاف وصػػارت الصػػوات 

كػػء ح. أُنظػػ  مػػ ًم أصػػحاب ال الػػة وػػذ قػػـو شػػكيح ؼبػػا  اولػػوف لشػػكيح تسػػتكمل للت
َبا ِ َسًفا ِمجَل السََّماِء ِإْف ُ ْبَ  ِمجَل الصَّاِدِقنَ ) ( الشك اء( اآل ة تاوؿ ٚٛٔ) َفَأْسِاْط َ َليػْ
يف مالػػاف  ا  السػػماء  باسػػح ذ ػػ  الظُلّػػة. ؼبػػ( لف  سػػَفَأَخػػَءُوْذ َ ػػَءاُب  َػػػْوـِ الظُّلَّػػةِ )

َوَ  قَػػػْوـِ اَل هَبْػػ َِمبَّاُلْذ ِشػػَااِقي أَْف ُ ِصػػيَباُلْذ ِم ْػػُل َمػػا َأَصػػاَب قَػػػْوـَ نُػػوٍح َأْو  ) ّءروذآخػػ  وبػػ
ومػجل صبلػة مػجل ذ ػ وذ  ( ( وودٜٛقَػْوـَ ُووٍد َأْو قَػْوـَ َصاِلٍا َوَما قَػْوـُ ُلوٍط ِمْباُلْذ بَِبِكيٍ  )

َخػػػَءِت الَّػػػِء جَل وََلُمػػػوا َوأَ  )قػػػـو صػػػا  الػػػء جل  وقبػػػوا ابلصػػػيحة قػػػاؿ  ػػػجل قػػػـو شػػػكيح 
للمباسػبة. اآل ػة الال يبػة يف الالػمـ  ( ( وػودٜٗالصَّْيَحُة َفَأْصَبُحوا يف ِدَ رِِوػْذ َجػاشبَِن )

ُةْذ َمػجْل َأَخَءتْػُه الصَّػػْيَحُة  ُةْذ َمػجْل أَْرَسػْلَبا َ َلْيػِه َ اِصػػًبا َوِمػبػْ الكػاـ )َفاُلػمِّ َأَخػْءاَن ِبَءنْبِػِه َفِمػػبػْ
ُةْذ  ُ لِػػَيْظِلَمُةْذ َوَلاِلػػجْل َ ػػانُوا َوِمػػبػْ بَػػا َوَمػػا َ ػػاَف اَّللَّ ُةْذ َمػػجْل أَْظَ قػْ َمػػجْل َخَسػػْفَبا بِػػِه اْلَْرَض َوِمػػبػْ

( الكبالبوت( يبالجل أف هبمع أ  ػ  مػجل صػورة فتسػتكمل الاللمػة ٓٗأَنْػُفَسُةْذ َ ْظِلُموَف )
مػػػجل اؼبمئمػػػة للسػػػياؽ. الصػػػيحة صػػػوت قػػػوي حبيػػػ  آذاوػػػذ أذى شػػػ   اً و ػػػاف جػػػزءاً 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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الكاػػاب. ال جفػػة وػػي اوتػػزاز الرض والصػػا اة وػػي فكػػًم الصػػا اة الػػو تبػػزؿ  لػػيةذ 
)َو ُػْ ِسػػُل الصَّػػَواِ َق فَػُيِصػػيُح ِبَػػا َمػػجْل َ َشػػاُء َوُوػػْذ هُبَػػاِدُلوَف يف اَّللَِّ َوُوػػَو َشػػِ  ُ  اْلِمَحػػاِؿ 

 .( ال  ػػ ( لالػػػجل ال يببػػع أف ذبتمػػػع اغبػػػاالت وػػءن يف وضػػػع وا ػػ  يف أمػػػ  وا ػػػ ٖٔ)
 .(يالبكيم د. ساـ)

َّا ) ذ م ة وردت  / ٕٕٚٛس اؿ رقذ   (؟. َ ِ ةًا فبِّ
وود  -اؼبائ ة يف السور )   مث م ات(  َ ِ ةًا فبَِّّا وردت ) / ٕٕٚٛاعبواب رقذ     
 -(:فصل   –
   ڄڄڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  -ٔ

ڇ    چڃ  چ   چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ  

 .املائدة ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڃ  ڃ    ڄژ  -ٕ ڇ  ڍ  ڇچ  چ  چ   ڇ  چ   ڃڃ    ڄ     ڍڇ  

ِد ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ   َ. 
ڦ  ڦ   ڄ  ژ  -ٖ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  

 .فصنت ژڃ       ڃ   ڃ             ڃڄ  ڄ  ڄ  
 الضبط /

مجل  لمػة  اؼبيذ( ن بط   ڄ  ڃ  ڃ  ڃاؼبائ ة ) بك وا يف سورة 
واو مبةا مع الواو ( ن بط  چوبك وا يف سورة وود ) ائ ة، مالػ ميذ( مع ڄ  ) 
 ل مجل فصػ المـو  التاءمبةا مع  المـو  التاء( ن بط      ڃد، وبك وا يف فصل  ) و و

 .قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة لى 
 (؟. َوَراءُ ذْ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٕٛٛس اؿ رقذ 

 -(:اغب     –يف السور ) وود  م نف(  َورَاءُ ذْ  وردت ) / ٕٕٛٛاعبواب رقذ     
  گگ  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ژ  -ٔ



 ٜٖٛ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ِد ژگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   َ. 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ژ  -ٕ

ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ         ڃ  ڃ  ڄڄ   

 .احلديد ژڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  
 الضبط /

مػجل  لمػة  الظػاء(:       ڃ  ڃ ( وبكػ وا يف اغب  ػ  ) گ)  رة وػودبك وا يف سو 
، ونػ بط أ ًضػا قا  ة الرتتيح اؽبجػائي(  لى   ڃمجل  لمة )  الفاء(  قبل گ) 

قا  ة ربط   ؼ مجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  لى ود واء و( مع گاؽباء مجل  لمة ) 
 .  ؼ مجل اسذ السورة

 مالحظة /
ڑ    ژڈ  ژ  ژ  (: ؿبُِيطٌ َريبِّ دبَا تَػْكَمُلوَف  ِإفَّ (: ) ٕٜجاء يف ختاـ اآل ة )

، ورد ژڳ    ڳگ  گ  ڳ  ڳ      گڑ  ک   ک  ک  ک  گ
 قا  ة اؼبوافاة(  لى  ؿبُِيطٌ )  لاءون بطةا مع  الطاء( فيةا   ؼ   ژقبلةا ) 
 .واجملاورة

 (؟. ُوَو َ اِذبٌ  َمجلْ  - َوَمجلْ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٜٕٕٛس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع وي: / ٜٕٕٛعبواب رقذ ا    
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںژ  -ٔ ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڻڱ   ڻ  ڻ  

ِد ژھ  ھ  ھ  ے  ے    ہ   ہھ  ہ َ. 
گ       ژڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  -ٕ ک  ک  گ  گ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڳ  ڱ       ہ  ۀڻ     ڻ  ڻ   ۀ    ڻگ  ڳ  ڳ  ڳ  

ہ                    ہ  .الزمر ژہ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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 الضبط /
قا ػػ ة ربػػط  ػػ ؼ مػػجل  لػػى د و وػ واون بطةػػا مػػع  يف سػػورة وػػود(   ہ)  ابلػواو

 .السورة اللوؿ، وأ ًضا وي اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة
 (؟. َرِقيحٌ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٖٕٓٛس اؿ رقذ 

 -(:ؽ  –يف السور ) وود  م نف(  َرِقيحٌ  وردت ) / ٖٕٓٛاعبواب رقذ     
ڱ  ڱ  ڱ ژ  -ٔ ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڻں   ں ڱ   ڻ  ڻ  

ِد ژے    ےھ  ھ  ھ    ھہ  ہ   ہ َ. 
 .ق ژڄ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ژ  -ٕ

 (؟. ُكواْ َفاتػَّبػَ  – َفاتَِّبُكواْ  ) اضبطةا مواضع / ٖٕٔٛس اؿ رقذ 
 -واؼبواضع وي: م ة وا  ة ل  لمة وردت  / ٖٕٔٛاعبواب رقذ     
 .آل عىران ژگ  گ   گ         ک      ک   ک  گ    ک  ڑ  ڑڈ  ژ  ژژ  -ٔ
ِد ژی  ی  جئ  حئ    مئ     یی  ىئ  ىئېئ  ېئ     ىئ  ژ  -ٕ َ. 

 الضبط /
فب بطةػػا  اؼبػػيذ بالسػػ (    ک وال ػػظ  لمػػة )  البػػاء بالسػػ (   ڑ يف آؿ  مػػ اف )  -ٔ

(   ىئ( وبكػػػػ وا جػػػػػاء )   ىئ )  مفتو ػػػػػة البػػػػاء، ويف وػػػػػود البػػػػاء  سػػػػػ ةمػػػػع  
 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة لى  لباءا فتحةون بطةا مع  ال اءو  اؽبمزة مفتو ة

يف آؿ  مػػػ اف أتػػػ  بصػػػيكة المػػػ  مباشػػػ ، أمػػػا يف وػػػود فبكػػػ  أف أمػػػ وذ ف  ػػػوف  -ٕ
 ابتبا ه ما  اف مبةذ إال أف  طيكون.

ـُ قَػْوَمُه  َػْوـَ اْلِاَياَمِة )  / ٕٖٕٛس اؿ رقذ   َوبِػْئَس اْلػِوْرُد اْلَمػْوُرودُ البَّاَر  َفَأْوَرَدُوذُ  َػْاُ 
 ( اضػبط وػاتن{ٜٜ} بِػْئَس الّ ِْفػُ  اْلَمْ فُػودُ ْتِبُكوْا يف َوِءِن َلْكبَػًة َو َػػْوـَ اْلِاَياَمػِة َوأُ  {ٜٛ}

 اال تن يف سورة وود؟.
َوبِػْئَس  وب ث لػبس يف وػاتن اآل تػن: أنػه فبالػجل أف تاػ ـ ) / ٕٖٕٛاعبواب رقذ     



 ٓٓٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 - ما  لي:  نضبطةما( أو الكالس،  ودُ بِْئَس الّ ِْفُ  اْلَمْ فُ (  لى )  اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ 
 ( وال ظ أف  لمة اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ  ( وجاء بك وا مباسبا ؽبا ) َفَأْوَرَدُوذُ )  الوىليف  -ٔ

قا ػػ ة ( الػػو وردت قبلةػا  لػى  َوبِػْئسَ )  واوون بطةػػا مػع  واو( فيةػا  اْلػِوْردُ  )
( لػيس  الّ ِْفػ ُ  ) ( و لمػة ْفػ ُ بِػْئَس ال ِّ  وردت ) ال انيػة، لنػه يف اؼبوافاػة واجملػاورة

 فاجكلةا  ممة لك. واو( بم  بِْئسَ فأت  قبلةا )  واوفيةا 
( مل  ػػ د ذ ػػ  الػػ نيا لنػػه مت  َوأُْتِبُكػػوْا يف َوػػِءِن َلْكبَػػًة َو َػػػْوـَ اْلِاَياَمػػةِ يف اآل ػػة ال انيػػة )  -ٕ

نْػَياَوػِءِن َوأُْتِبُكػوْا يف  ذ  وا يف اؼبوضع الوؿ مجل سورة وػود يف اآل ػة ) َلْكبَػًة  الػ ُّ
فلػػذ تتالػػ ر ووػػءا مػػجل بمظػػة الاػػ آف الالػػ َل،   ػػاد( يف قصػػة ....َو َػػػْوـَ اْلِاَياَمػػةِ 

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى  َلْكَبةً )   ن( مع  َوأُْتِبُكواْ )   نون بط 
 فائدة /
 -:قا  ة التأمل للمكأ لى  اؼبوضكنونضبط 

فالػػأفَّ الاػػ آف أراد التكبػػة  ػػجل افَّ ف  ػػوَف وقومػػه (  َوبِػػْئَس الْػػِوْرُد اْلَمػػْوُرودُ  البَّػػارَ  فَػػَأْوَرَدُوذُ ) 
وبك  اْف  بتابذ البَصح واعبة  اعبةي  يف موق  الايامة ُ ساقوف ولالجل ليس إىل ما  ُءوح 

ةذ، فةذ ُ ساقوف إىل البار وق    ما  ز   يف  بائةذ وجة وذ وومئ بةذ الكباء والظمأ بل إىل
ا ْملوف اْف  بتةي اغبساب واؼبسػاءلة فتبتةػي  بػ  ذلػك مكػاان ذ فػإذا بػذ ُ سػاقوف إىل  انو 

َوبِػػْئَس  )هب ونػػه انراً تسػػتك  لػػءلك فةػػو  !ْف  الػػوف مػػاءً أَ اؼببتظػػ   فػػالِوردمػػا وػػو أشػػ ُّ واْنالػػى، 
 (. اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ 

وػو الكطيػة الػو ُ سػتكاف بػا  ( ال ِّفْػ ُ  )فمكػأ  ﴾ بِػْئَس ال ِّفْػُ  اْلَمْ فُػودُ  ﴿ :وأما قوله تكاىل
 لى قضاء اغبوائ  ودفِع البمء، فيالوف مكأ اآل ة وو انَّه بِػْئَس الكطيػُة الػو  ُكطاوػا ف  ػوف 

ويف اآل ة مز ػٌ  مػجل السػه  ة والػتةالُّذ بف  ػوف  ،.وقومه، إذ افَّ الكطية الو  ُكطوهنا وي البار
تكاف بػػا، وقػػ  اسػػتكاروا الاػػ آف لػػيس ؼبػػا وػػو ضػػ  الكػػوف وقومػػه، فال ِّفػػ  وػػو الكطيػػة الػػو ُ سػػ

 .وَ ْسح بل ِلما وو مص ر البالاؿ ا   البار وبئس الا ار
(  لػػػى  الْػػػِوْرُد اْلَمػػػْوُرودُ وبفةػػػذ اآل تػػػن ومكبانبػػػا نكلػػػذ مل قػػػ ـ   سػػػبحانه وتكػػػاىل صبلػػػة ) 

 (.ال ِّْفُ  اْلَمْ ُفودُ )
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 (؟. َوَما وََلْمَباُوذْ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٖٖٕٛس اؿ رقذ 
 –يف السػور ) وػػود   ػمث مػػ ات(  َوَمػػا وََلْمبَػاُوذْ  وردت ) / ٖٖٕٛاعبػواب رقػذ     

 -(:الزخ ؼ  –البحل 
چ  چ  ڇ  ڇ     ڄ  ڄ    ڃڃ  ڄ  ڄژ  -ٔ چ   ڃ  ڃ  چ  

ِد ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ َ. 
ۇ  ڭ  ڭ                   ژ  -ٕ   ڭ  ڭ  

 .انلدل ژۆ     ۇ
 .الزخرف ژٿ     ٺ   ٿ         ٿ  ٿ  ٺ  ٺژ  -ٖ

 الضبط /
ڭ  ڭ  ۇ  ( ويف البحػػػػػػل )  ڄ  ڄ    ڃ)  بكػػػػػػ وا يف سػػػػػػورة وػػػػػػود -ٔ

فلػػذ  ػػ د  صػػ ر آ ػػة(: يف الوىل الالػػمـ  ػػجل ف  ػػوف وقومػػه وجػػاءت   ۇ
( لنػػه يف تالملػػة ابآل ػػة نفسػػةا لهنػػذ ولمػػوا أنفسػػةذ فلػػذ ڭ  مكةػػا  لمػػة ) 

 أخػػ ذ آؽبػػتةذ مػػجل شػػيء ؼبػػا جػػاء أمػػ   ، بيبمػػا يف البحػػل فأتػػ  تػػك تػػبفكة
( ڭ  وختم  اغب     جل اليةػود ومػا فكلػون فانسػح أف  ت  لمػة )  اآل ة

 يف الا آف. الو ي ة( وي  ڄ  ڄ    ڃفيةا، واعبملة ) 
يف الزخػػػ ؼ اختلفػػػ  الصػػػيكة لف الالػػػمـ  ػػػجل اجملػػػ من  مومػػػا ؼبػػػا دخلػػػوا البػػػار  -ٕ

(   يػ ا  لػى أهنػذ دخلووػا   ٺ   ٿ         ٿ  ٿ  ٺ ٺ بظلمةذ فأتػ  )
 دبا اقرتف  أ   ةذ.

 (؟. َوِوَي وَاِلَمةٌ  ) أ جل وردت / ٖٕٗٛس اؿ رقذ 
 –يف السػػور ) وػػود   ػػمث مػػ ات(  َوِوػػَي وَاِلَمػػةٌ  وردت ) / ٖٕٗٛاعبػػواب رقػػذ     

 -(: موضكافاغب  
ک  ک  ک       ک  گ  ژ  -ٔ ِد ژ ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ   گ  گگڑ   َ. 
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ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ       ۈ  ۆ  ۆۇ     ڭ  ۇ  ڭژ  -ٕ

 .احلج ژۅ  ۅ      ۉ  ۉ  
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹ  ٹٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٺژ  -ٖ  .احلج ژٹ  

 الضبط /
 ال ػػاٍل، وبػػ أ اؼبوضػػع ابلفػػاء(    ڭ  ۇ  ڭيف سػػورة اغبػػ  ) الوؿبػػ أ اؼبوضػػع 

، وأ ًضػػا ؽبجػػائيا الرتتيػػح قا ػػ ة لػػى الػػواو قبػػل  والفػػاء(:   ٿ   ٿ  ٺ)  ابلػػواو
(  لػػى   ڭ) فػػاءون بطةػػا مػػع  ابلفػػاء الوؿ( يف اؼبوضػػع   ۈال ػػظ ورود  لمػػة ) 
 مطلااً. الفاءمل   د   ؼ  ال انية، يف  ن أنه يف اآل ة قا  ة اؼبوافاة واجملاورة

 (؟. لَِّمجْل َخاؼَ  ) وردت أ جل / ٖٕ٘ٛس اؿ رقذ 
 –يف السػػور ) وػػػود  ث مػػ ات ػػم(  لَِّمػػجْل َخػػػاؼَ  وردت ) / ٖٕ٘ٛاعبػػواب رقػػذ     

 -السج ة(:
ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ڻ  ڻڻ  ں   ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  -ٔ

ِد ژھ  ھ   َ. 
 .إبراَيه ژڻ    ں  ڻ  ڻ  ں         ڱڱ     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  -ٕ
 .الرمحي ژڄ    ڦ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦژ  -ٖ

 الضبط /
ة ويف يف الاػػ آف بػػءن الصػػيك الو يػػ ة( ووػػي    ڻ  ڻڻ) بكػػ وا يف سػػورة وػػود -ٔ

يف السػػور  طبػس مػ ات( تالػ رت  اآْلِخػ َةِ  َوَلَكػَءابُ ظةوػا مػجل اؼبواضػع أتػ  ) 
الالذ( ويل وقفة يف موضكةا اف شاء    –فصل   –الزم   –له  –)ال    
 تكاىل.

(   ڦ  ڄ  ڄ( وبكػػ وا يف الػػ ضبجل )   ں  ڻ  ڻبكػػ وا يف سػػورة إبػػ اويذ )  -ٕ
وأتػػ  يف  ػػل سػػورة دبػػا  وافػػق  اػبػػوؼ مػػجل ماػػاـ    ػػز وجػػل اؼبوضػػكنو ػم 

 سياؽ اآل ت قبلةا.
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 (؟.  َػْوـُ  – َذِلَك  َػْوـٌ اضبط مواضع )  / ٖٕٙٛس اؿ رقذ 
  / ٖٕٙٛاعبواب رقذ     

 / الضبط
 منبػػا يف وػػود اآل ػػة   تبػػو جل ضػػذ(   َػػػْوـٌ  وردت ) مػػ نف: (  َػػػْوـُ  – َذلِػػَك  َػػػْوـٌ  وردت )

(  ٜالتكػػػػػابجل  – ٕٗو  ٖٗو  ٕٓؽ  ) ( يف السػػػػػور  َػػػػػػْوـُ )  مػػػػػ ات أربػػػػػعو  (،ٖٓٔ)
: اؼبواضع فاط يف إذف( ووو يف نفس اآل ة،   َػْوـٌ  َذِلكَ وَ )  ابلواويف وود  ال اٍلاؼبوضع 
 – مواضػػع  ػػمثؽ  – تبػػو جل ضػػذ(   َػػػْوـٌ فاػػط فيةػػا )  موضػػكافسػػور ) وػػود   ػػمث

( قبػل ؾبَُّْمػوعٌ ) مػجل اعبػيذ(  مَّْشػُةودٌ  - ؾبَُّْموعٌ وود  لى الرتتيح )  التكابجل (: بك وا يف
 اْلَوِ يػ ِ ، أما يف ؽ و لى الرتتيح )قا  ة الرتتيح اؽبجائي(  لى  مَّْشُةودٌ مجل )  الشن

 ػءلك يف   الضػذ بتبػو جلال  ابلضػذ(   َػػْوـُ ويف الالل قبلةا  لمػة )  (اػْبُُ وجِ  – اػْبُُلودِ  –
 (. التػََّكابجلِ   َػْوـُ التكابجل ) 
 اخلالصة:

 الصيغة السورة
 ٖٓٔمَّْشُةوٌد   َػْوـٌ  َوَذِلكَ ؾبَُّْموٌع لَُّه البَّاُس   َػْوـٌ  َذِلكَ  ىود

 ق
 ٕٓ اْلَوِ ي ِ   َػْوـُ  َذِلكَ َونُِفَخ يف الصُّوِر 
 ٖٗ اػْبُُلودِ   َػْوـُ  َذِلكَ اْدُخُلوَوا ِبَسَمـٍ 

 ٕٗ اػْبُُ وجِ   َػْوـُ  َذِلكَ  َػْوـَ َ ْسَمُكوَف الصَّْيَحَة اِبغْبَقِّ 

 التغابن
التػََّكابجُِل َوَمجل  ُػْ ِمجل اِبَّللَِّ َو َػْكَمْل   َػْوـُ  َذِلكَ َمُكاُلْذ لِيَػْوـِ اعْبَْمِع  َػْوـَ هبَْ 

َصاغِبًا  اَُلفِّْ  َ ْبُه َسيَِّئاتِِه َو ُْ ِخْلُه َجبَّاٍت ذَبْ ِي ِمجل رَبِْتَةا اْلَنْػَةاُر 
 {ٜ}التكابجل/َخاِلِ  جَل ِفيَةا أَبًَ ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِظيُذ 

 (؟. ؽَبُْذ ِفيَةا َزِفةٌ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٖٕٚٛس اؿ رقذ 
 –وػػػػػػود يف السػػػػػػور ) مػػػػػػ نف(  ؽَبُػػػػػػْذ ِفيَةػػػػػػا َزفِػػػػػػةٌ  وردت ) / ٖٕٚٛاعبػػػػػػواب رقػػػػػػذ     

 -(:لنبياءا



 ٗٓٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

وئ    ى  ې  ې  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ژ  -ٔ ەئ     ى  ائ  ائ   ەئ  

ِد/  ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ىئ    ۈئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ َ٠١١ - ٠١١  
 .األًبياء ژۅ    ۅ   ٴۇ  ۋ  ۋ   ۆ  ۈ  ۈژ  -ٕ

 الضبط /
(:   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ( وبكػػػ وا يف النبيػػػاء )  ى)  بكػػػ وا يف سػػػورة وػػػود -ٔ

 قا ػػػػ ة(  لػػػػى  ٴۇ  مػػػػجل  لمػػػػة )  اؽبػػػػاء( قبػػػػل    ىمػػػػجل  لمػػػػة )  الشػػػن
 (.ٴۇ   -  ىمجل الاللمتن )  الواو، لبكا بك    ؼ الرتتيح اؽبجائي

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل ى  لػود و واء( مع   ىمجل  لمة )  اؽباءوأ ًضا ن بط  -ٕ
ؽبػذ فيةػػا مػػجل  :ومكباوػػا يف وػػود ،اؼبوضػع اؼبتشػػابه مػػع  ػ ؼ مػػجل اسػػذ السػورة

 شػػ ة مػػا وػػذ فيػػه مػػجل الكػػءاب زفػػة وشػػةيق, ونبػػا أشػػبع الصػػوات وأقبحةػػا, 
ؽبػػػ الء اؼبكػػػءبن يف البػػار آالـ  ببػػػا  بةػػػا زفػػػةوذ الػػػءي  :ويف النبيػػاء مكباوػػػا

  سمكوف  مجل ووؿ  ءابذ. ترتدد فيه أنفاسةذ, ووذ يف البار ال
 ِإفَّ  ِإالَّ َمػا َشػاء َربُّػكَ  ) ختاـ اآل تن يف سورة ووداضبط  / ٖٕٛٛس اؿ رقذ 

 (؟. َ طَاء َظيػَْ  ؾَبُْءوذٍ  - َربََّك فَػكَّاٌؿ لَِّما  ُ ِ  ُ 
 -اؼبواضع وي: / ٖٕٛٛاعبواب رقذ     
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئژ  -ٔ

ِد ژ  ىئىئ       َ. 
جئ        ىئژ  -ٕ ی  ی   خب    مب  ىب  يبجتی  ی     حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  

ِد ژىت     حت  خت  مت َ. 
 الضبط /

حت  خت  )  ال ػػػاٍل( وبكػػػ وا يف ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       )  الوؿاؼبوضػػػع بكػػػ وا يف 

، اؽبجػػػائي الرتتيػػػح قا ػػػ ة(  لػػػى    حتمػػػجل )  الكػػػن( قبػػػل ۈئ  مػػػجل )  اؽبمػػزة(:   مت



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٓ٘ 

ظػػة أي:  (   متومكػػأ )  مػػع الػػءي سػػك وا ودخلػػوا اعببػػة( حت  وانسػػب   لمػػة ) 
 .ماطوع  بةذ.
 (؟. فَػكَّاٌؿ لَِّما  ُ ِ  ُ  ) أ جل وردت / ٜٖٕٛس اؿ رقذ 

 –وػػػػػود يف السػػػػػور ) مػػػػػ نف(  فَػكَّػػػػػاٌؿ لَِّمػػػػػا  ُ ِ ػػػػػ ُ  وردت ) / ٜٖٕٛاعبػػػػػواب رقػػػػػذ     
 -(:الربوج

ېئ  ېئ  ۈئ  ېئ    ۈئائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئژ  -ٔ

ِد ژىئ        ىئ َ. 
﮲      ﮳  ﮴   ژ  -ٕ ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ  

 ٠١ - ٠٢امربوج/  ژ﮹      ﮶  ﮷  ﮸﮵  
 / فوائد

فأما الء جل َشُاوا يف ال نيا لفساد  اي  ذ وسوء أ مػاؽبذ, فالبػار : مكباوا يف وود -ٔ
ة وشػةيق, ونبػا أشػبع مستا وذ, ؽبذ فيةا مجل ش ة ما وذ فيه مجل الكءاب زف

الصػوات وأقبحةػا, مػػا  ن يف البػار أبػً ا مػػا دامػ  السػموات والرض, فػػم 
ػػ , إال مػػا شػػاء ربػػك مػػجل إخػػ اج   باطػػع  ػػءابذ وال  بتةػػي, بػػل وػػو دائػػذ م  َّ

ة مػػػجل مالػػػ ةذ يف البػػػار. إف ربػػػك   -أ ةػػػا ال سػػػوؿ- صػػػاة اؼبو ػػػ  جل بكػػػ  مػػػ َّ
 فكَّاؿ ؼبا     .

انتااـ ربػك مػجل أ  ائػه و ءابػه ؽبػذ َلكظػيذ شػ   , إنػه وػو  إف: ومكباوا يف الربوج -ٕ
 ُبػػػ ئ اػبلػػػق مث  كيػػػ ن, ووػػػو الكفػػػور ؼبػػػجل نب,   ػػػة اؼبػػػودة وابػػػة لوليائػػػه, 
, فَػكَّػاؿ ؼبػا    ػ , ال  صا ح الك ِش اجمليُ  الءي بلغ اؼببتةى يف الفضل والالـ 

 يبتبع  ليه شيء     ن.
 (؟. ُوذُ آاَبءَ  – ُوذْ آاَبؤُ  ) اضبط مواضع / ٕٓٗٛس اؿ رقذ 

اؼبائػػ ة  –الباػػ ة يف السػػور )  أربػػع مػػ ات(  آاَبُؤُوػػذْ  وردت ) / ٕٓٗٛاعبػواب رقػػذ     
 -(: س  –وود  -



 ٙٓٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ڀ  ڀ   ٺژ  -ٔ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ٺ      ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   ٺ  

 .ابلقرة ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ    ٿ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  -ٕ

 .املائدة ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٺ
ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ     ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ       پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  -ٖ

ِد ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    َ. 
 .يس ژڍ  ڍ  ڌ    ڇ  ڇ    ڇچ  ڇ    ژ  -ٗ

 –الف قاف  –اؼب مبوف  –يف السور ) النبياء  سبع م ات( فوردت  ُوذُ آاَبءَ أما ) 
 – النبياءيف )  ابلواومبةا   مثاجملادلة (  -الزخ ؼ  –الصافات  –ال زاب 
 ( الزخ ؼ –الف قاف 

ۅ   ژ  -ٔ ې  ۉۋ  ۅ   ەئ    ېۉ  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   

ۆئ     ۇئەئ  وئ   وئ  .األًبياء ژۇئ  ۆئ  
 .املؤوٌِن ژھ  ھ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ژ  -ٕ
ہ  ہ      ژ  -ٖ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 .امفرقان ژہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے    ہ
ۀ    ڻں  ں  ڻ    ڱڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ  -ٗ ڻ   ڻ  

ے  ے  ۓ  ہۀ ھ   ھ   ھ     ۓہ  ہ  ہ  ھ  

﮶    ﮴  ﮵    .األخزاب ژ﮲  ﮳  
 ١٤ – ١٨الصافات/  ژ﮼  ﮽    ﮻﮳ ﮴   ﮵  ﮶     ﮷   ﮸   ﮹ ﮺   ژ  -٘
 .الزخرف ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱڳ   ڱ  ڱ  ژ  -ٙ
ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  -ٚ ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٹ    ٹٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ   ٹ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڃ  ڃ

 .املجادمة ژڈ  ڈ   
 الضبط /

أو  ضمومةم اؽبمزةلى (   ُوذُ آاَبءَ  – آاَبُؤُوذْ الءي وب ث وو اللبس بن الاللمتن ) 
، لبكا لالل مالاف ؿبله مجل اا  اب ولالجل  ما تكلموف أنه ليس  ل اغبفاظ مفتو ة

 - ك فوف ذلك وسأبسطةا لالذ:
نضػػػبطةا و  ( آاَبُؤُوػػػذْ )  مضػػػمومة بمػػػزةالػػػو وردت  الربكػػػة اؼبواضػػػعكبصػػػ  فاػػػط  -ٔ

 .( با ة وود  لى مائ ة  س: ) ابعبملة اانشائية
( فاجكلةػػػػا  ممػػػة لػػػػك  لػػػػى  ٺ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺيف الباػػػ ة واؼبائػػػػ ة ورد قبلةػػػا )  -ٕ

 (. آاَبُؤُوذْ موضع ) 
مػجل   اؽبمػزة ضػمةون بطةػا مػع  ال اؿو الباء ( بضذ      ڀقبلةا يف وود أت   لمة )  -ٖ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى  آاَبُؤُوذْ  لمة ) 
 مضػػمومةفيةػػا  اؽبمػػزة(   ڇ    ڇباػػي لػػ  با موضػػع سػػورة  ػػس  والػػءي ورد قبلةػػا )  -ٗ

 .قا  ة اؼبوافاة واجملاورة(  لى  آاَبُؤُوذْ مجل  لمة )  اؽبمزة ضمة طةا معون ب
 .اؽبمزة بفتا(  ُوذُ آاَبءَ ( أت  فيةا ) ووي سبكة أما يف ابقي مواضع الا آف )  -٘
مكػػػا يف سػػػورة وا ػػ ة ووػػػءا فبػػػا ُ سػػةل  ليػػػك ضػػػبط  الصػػيكتنوا لػػذ أنػػػه مل تػػػ د  -ٙ

 (. آاَبُؤُوذْ مواضكةا، خاصة اآلربكة ) 
 (؟. ُةذْ َنِصيبػُ  – َنِصيبَػُةذْ  ) اضبط مواضع / ٕٔٗٛاؿ رقذ س  
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٔٗٛاعبواب رقذ     
ى  ى  ائ    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ېژ  -ٔ

 .امنصاء ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ەئەئائ   
ی    ىئىئ  ىئ    ېئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ        ۈئ    ېئ      ېئژ  -ٕ

يب   ی  جئ     حئ   مئ   یی ىئ  يئ  جب  حب  خب          مب  ىب  



 ٛٓٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

مث  ىث  يث       حج  مج      حتجت  .األعراف ژخت  مت  ىت  يت  جث  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  -ٖ ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  

ِد ژٿ  ٹ  ٹ     ٿٿ   َ. 
 الضبط /
) ال ػػ اؼ ( أتػػ   الوسػػط، أمػػا البػػاء بفػػتا(    ٿالبسػػاء ووػػود )  الطػػ فنيف 
 .قا  ة اختمؼ الوسط بن الط فن اؼبتشابن لى نضبطه (: و   ىئ)  الباء بضذ

 (؟. لِيُػَوفِّيَػُةذْ  – لَيُػَوفِّيَػبػَُّةذْ   ذ م ة وردت  لمة ) / ٕٕٗٛس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٕٗٛاعبواب رقذ     
ڇ    چژ  -ٔ ِد ژڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ    ڍڇ  ڍ  ڇڇ         َ. 
 .فاطر ژىئ           يئ   حئ     مئ    جئی  ی  ی   ی  ىئژ  -ٕ
 .األخقاف ژوئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ    وئ  ەئ  ەئى  ائ  ائ  ىژ  -ٖ

 الضبط /
وقا ػػػػ  ا الكبا ػػػػة ابآل ػػػػة  يف سػػػػورة وػػػػوديف الاػػػػ آف  الو يػػػػ ة ابلبػػػػوف(   ڇ)  -ٔ

(   ڇ)  نػوفون بطةػا مػع  نػوف( فيةا   چ، وال ظ ب ا ة اآل ة )الو ي ة
لنػػه يف اؼبواضػػع الخػػ ى  واجكلةػػا  ممػػة لػػك، قا ػػ ة اؼبوافاػػة واجملػػاورة لػػى 

 .البوف( مل   د قبلةا   ؼ   ىئ)
(   ەئ)  الػػػػواو( لالػػػػجل يف ال اػػػػاؼ بػػػػز دة   ىئيف فػػػػال  وال اػػػػاؼ ) -ٕ

، وأ ًضػا بط  اػة أخػ ى: ورد يف قا  ة الز دة للموضػع اؼبتػأخ  لى نضبطةا و 
قا ػػػ ة  لػػػى  (  ەئ)  واوفب بطةػػػا مػػػع  ابلػػػواو(    ىب ا ػػػة اآل ػػػة  لمػػػة )

 (.ؼال اا –ال  ف) الفاء، وال ظ اشرتاؾ السورتن حب ؼ اورةاؼبوافاة واجمل
(: ونضػػػبطةما  لػػػى   وئ ( وبكػػػ وا يف ال اػػػاؼ )   یبكػػػ وا يف فػػػال  )  -ٖ

لُػػػوَف ِ تَػػػػاَب اَّللَِّ قا ػػػ ة التأمػػػل للمكػػػأ: يف فػػػال  جػػػػاء قبلةػػػا )  ِإفَّ الَّػػػِء جَل  َػتػْ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 
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َباوُ  ( وػ الء  ْذ ِس ِّا َوَ َمنَِيًة  َػْ ُجوَف ذِبَارًَة لَّجل تَػُبورَ َوأََقاُموا الصََّمَة َوأَنَفُاوا فبَّا َرَزقػْ
ووػذ نجػ وا مػع  الايامػةالء جل قاموا بءن ال ماؿ ؽبػذ أجػوروذ  بػ  ربػذ  ػـو 

  ىئ   ز وجػل و بتكػوف الجػ  فاػط مػجل   سػبحانه وتكػاىل فأتػ  )

 ى  ائ   ى( مباسػػػبة لسػػػياؽ اآل ػػػة قبلةػػػا، بيبمػػػا يف ال اػػػاؼ )    ی

(   وئ  ەئ( فا  ذ ػ  الكمػل قبلةػا فأتػ  بكػ وا )  وئ  ەئ  ائەئ
 مباسبة للسياؽ.

 الكػن(  قبػل  ی مػجل ) اعبػيذ: قا ػ ة الرتتيػح اؽبجػائي لى  نضبطةماأ ًضا  -ٗ
مػػجل   الػػ اءمػػجل الاللمتػػن، وأ ًضػػا نػػ بط  اؽبمػػزةبكػػ   ػػ ؼ ( لبكػػا   وئ  مػػجل )
ابه قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػ لػى   فالراء مع (  ی)  لمة 

 .مع   ؼ مجل اسذ السورة
ِإنَّػػػُه دبَػػػا  ) اؼبتتػػػاليتن يف سػػورة وػػػود بط ختػػاـ اآل تػػػناضػػػ / ٖٕٗٛسػػ اؿ رقػػػذ 
 ؟.( ِإنَُّه دبَا تَػْكَمُلوَف َبِصةٌ  ) (  َػْكَمُلوَف َخِبةٌ 

 -اؼبواضع وي: / ٖٕٗٛاعبواب رقذ     
ڎ     ڎ  ڍڇ  ڍ  ڇچ  ڇ  ڇ  ژ  -ٔ ِد ژڈ    ڌ   ڌ   َ. 
ژ  ڑ  ڈژ  -ٕ ِد ژڳ    گ       گ  گ  گ   ک  ککڑ  ک    ژ   َ. 

 الضبط /
(   ڎمػػجل )  اػبػػاء( و ڎ      مػػجل )  اليػػاء: (  ػهػػػػتصباللمػػة )  اؼبوضػػكننضػػبط  -ٔ

( يف اؼبوضػػع   گ مػػجل )  الصػػاد( و گ  مػػجل )  التػػاء، و الوؿيف اؼبوضػػع 
 .ال اٍل

 ، ويفابليػػػػػاء( ڎ     فأتػػػػػ  )  ابليػػػػػاء(   ڇجػػػػػاء قبلةػػػػػا )  الوؿيف اؼبوضػػػػػع  -ٕ
( ال ظ دوراف   ؼ      ک  -ڑ    - ژ  -  ڈجاء قبلةا ) ال اٍلاؼبوضع 

 .ابلتاء( گ   فيةا فأت  فيةا )  التاء



 ٓٔٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

(   گ)  صػػػادون بطةػػػا مػػػع  السػػػن( فيةػػػا  ػػػ ؼ   ڈبػػػ أت ) ال انيػػػةاآل ػػػة  -ٖ
ک  ، وأ ًضػػا قبلةػػا  لمػػة ) أ ػػ ؼ صػػفةاغب فػػاف  حبسػػح الاا ػػ ة التجو   ػػة

، ومػػجل اعبػػ    ابلػػء   أف اآل ػػة اسػػتكمء والبػػاؽ  فػػا  الصػػادو  الطػػاء( و    ک
 (.ڎو ليه أت  فيةا  لمة ) ال انيةمل   د فيةا ما ذ  ته يف اآل ة  الوىل

وابقػػي اؼبواضػػع وردت  ابليػػاءيف الاػػ آف الػػو وردت  الو يػػ ة(  دبَػا  َػْكَملُػػوَف َخبِػػةٌ )  -ٗ
 .ابلتاء
 (؟. َ َما أُِمْ تَ  ذْ اْسَتاِ وَ  - َفاْسَتِاذْ  )اضبط مواضع  / ٕٗٗٛس اؿ رقذ 

 -اؼبواضع وي: / ٕٗٗٛاعبواب رقذ     
ژ  ڈژ  -ٔ ِد ژگ       گ  گ  گ  ڳ     کڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ   َ. 
        ڭ  ڭ                   ژ  -ٕ

حئ   مئ  ىئ    جئۈ  ٴۇ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۇڭ  ڭ

حت  خت  يبحب    خب  مب  ىب   جبيئ يت  جث     متجت    .الشِرى ژىت  
 الضبط /

قبػػػل  والفػػػاء( يف الشػػػورى:    )  ابلػػػواو( يف سػػػورة وػػػود، و   ڈ) ابلفػػػاء -ٔ
 .قا  ة الرتتيح اؽبجائي لى  الواو

لف اآل ػػػة ابتػػػ أت بػػػا، بيبمػػػا يف الشػػػورى وردت يف  يف سػػػورة وػػػود ابلفػػػاءوردت  -ٕ
 (.  )  واووسط مع  واوسياؽ اآل ة ) وسط اآل ة ( ون بط 

 (؟. َواَل َتْطَكْواْ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕ٘ٗٛس اؿ رقذ 
 -(:له  –يف السور ) وود  م نف(  َواَل َتْطَكْواْ  وردت ) / ٕ٘ٗٛاعبواب رقذ     
ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ  -ٔ ِد ژڳ    گ       گ  گ  گ   ک  ککڈ  ژ   َ. 
ک     ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ڎ  ڈڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ  -ٕ ک  ک  ک  

 .طٍ ژگ  گ  گ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔٔ 

 الضبط /
ڈ  ژ  ( وبكػػػ وا يف الشػػػورى )   گ  گ  گ       گ)  بكػػػ وا يف سػػػورة وػػػود

قا ػػػػػ ة الرتتيػػػػػح  لػػػػػى  (ڈ  مػػػػػجل )  الفػػػػػاء( قبػػػػػل گ       مػػػػػجل )  اؽبمػػػػػزة(:    ژ  ڑڑ
 .اؽبجائي

 (؟. مُثَّ اَل تُبَصُ وفَ  )  ذ م ة وردت / ٕٙٗٛس اؿ رقذ 
 –يف السػػػػػػػور )وػػػػػػػود  مػػػػػػػ نف(  مثَّ اَل تُبَصػػػػػػػُ وفَ وردت )  / ٕٙٗٛاعبػػػػػػػواب رقػػػػػػػذ     

 -الزم (:
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڳژ  -ٔ ڱ         ۀڳ  ڳ       ڱ  

ِد ژہ    ہ  ہ َ. 
 .الزمر ژى    ې  ې  ىۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ژ  -ٕ

 الضبط /
 -يف اؼبوضكن قب : وابلتأمل للمكأ

وال سبيلػوا إىل وػ الء الالفػار الظلمػة, فتصػيبالذ البػار, ومػا لالػذ مػجل دوف : يف وود -ٔ
 (. التفسة اؼبيس )   بص  ذ, و توىل أمور ذ.  مجل انص  

ابلطا ة والتوبػة, واخضػكوا لػه مػجل قبػل  -أ ةا الباس -وارجكوا إىل ربالذ: يف الزم  -ٕ
 (. التفسة اؼبيس )  أف  اع بالذ  اابه, مث ال  بص  ذ أ   مجل دوف  .

 (؟ الصََّمةَ  أَِقذِ  - َوأَِقذِ  ) اضبط مواضع / ٕٚٗٛس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٚٗٛب رقذ اعبوا    
ھ  ھ  ہژ  -ٔ ﮳   ﮴  ۓھ  ے       ے     ھ   ۇ  ۇ    ڭۓ   ﮲ 

ِد ژۆ        ۆ   َ. 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦ   ڤژ  -ٕ ڃ   ڃ  ڃ    چ          ڃڄ  

 .اإلارساء ژچ  چ  



 ٕٔٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 .طٍ ژٺ  ٿ    ٺ  ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ژ  -ٖ
ې    ۉ  ې  ۅۉ  ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ژ  -ٗ ې  

 .امعٌكبِت ژوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ     ەئائ   ائ  ەئې     ىى  
ۇئ   ۆئ     ۇئى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ې   ى  ې   ېې  ژ  -٘

 .مقىان ژۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  
 الضبط /

 –لػػػػػػػه  –( يف السػػػػػػػور ) وػػػػػػػود   ھ  ہ) ابلػػػػػػػواومواضػػػػػػػع وردت   ػػػػػػػمث -ٔ
 – يف السػػػػػػور ) ااسػػػػػػ اء مػػػػػػ تن(   ڦ   ڤالكبالبػػػػػػوت (، بيبمػػػػػػا وردت )

 لاماف (.
ود، وػػػاء وػػػػ( مػػػػع      ھ مػػػػجل  لمػػػة )  اؽبػػػاء( نػػػػ بط      ھ  ھبكػػػ وا يف وػػػود )  -ٕ

مػجل الاللمتػن  السػن( نػ بط   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄوبك وا يف ااس اء ) 
ۉ   اء، وبكػػػػػػػ وا يف الكبالبػػػػػػػوت ) سػػػػػػػاا سػػػػػػػن( مػػػػػػػع ڄ   -ڦ  ) 

 التػػػػػاء( و ۉ  مػػػػػجل )  البػػػػػوف( نػػػػػ بط ې  ې  ې  ې     ىى  
ې   ، وبك وا يف لامػاف ) تالبو بمجل الكالتاء و البوف مع  (ې   مجل  لمة ) 

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل  لػى اف مػلا مػيذمبةمػا مػع  اؼبيمات( ن بط   ى
 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

  ٺ  ٺباػػػػي لػػػػ  با سػػػػور لػػػػه ووػػػػو مشػػػػةور ؼبػػػػا قػػػػاؿ رب الكػػػػزة ؼبوسػػػػى )  -ٖ

 (.ٺ
 -اخلالصة:

   ڦ   ڤ   ھ  ہ
 اإلسراء + لقمان ىود + طو + العنكبوت



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٔ 

 (؟  ُْءِوْبَّ  -  ُْءِوْبَ  ) اضبط مواضع / ٕٛٗٛس اؿ رقذ 
 -:م ة وا  ة ل  لمة وردت  / ٕٛٗٛاعبواب رقذ     
ھ     ھ  ے       ےژ  -ٔ ۇ  ۇ    ڭ﮴  ﮳ۓ   ﮲    ۓہ  ھ  ھ  

ِد ژۆ        ۆ   َ. 
جث  مث  ژ  -ٕ يت   جت   حت  خت  مت  ىت     جب  حب  خب  مب  ىب  يب   ىئ  يئ    

 .احلج ژمج       جح  مح    جخ     حجىث   يث  
 الضبط /
: نػػ بط قا ػػ ة ربػط    ػػة اؼبوضػػع اؼبتشػابه مػػع    ػة  ػػ ؼ مػػجل اسػذ السػػورةو لػى 

مػع  البػاء فتحػةمػجل اسػذ سػورة اغبَػّ  و  اعبػيذ اؼبشػ دة( مػع   حجمػجل )  اؼبش دة البوف
 .الباء سالوف( و   ﮳)  البوفبفتا ، وبا نكلذ اهنا يف سورة وود أت  اغباء فتحة

 (؟ يف اَلْرضِ  اْلَفَسادَ  - اْلَفَسادِ  ) اضبط مواضع / ٜٕٗٛاؿ رقذ س  
 -:م ة وا  ة ل صيكة وردت  / ٜٕٗٛاعبواب رقذ     
ۇئ     ۇئ  ۆئ    وئ  وئ   ەئۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ  -ٔ

ِد ژېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ۈئۆئ  ۈئ َ. 
ۈئ  ېئ    ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئژ  -ٕ

 .امقصص ژحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     ی  یجئ  یىئ  ی     ىئېئ   ېئ  ىئ
 الضبط /

( بيبما يف الاصص   وئ  وئ   ەئەئ  )  ابلالس جار وؾب ور فوردت  يف سورة وود
 : مفكوؿ به مبصوب.  ی(   ی  ی  ی) 

 ؟مجل سورة وود ( ٜٔٔ – ٛٔٔ ) اضبط اآل تن / ٕٓ٘ٛس اؿ رقذ 
 - تن نبا:اآل / ٕٓ٘ٛاعبواب رقذ     

  ٺڀ  ڀ  ٺ     ڀپ  ڀ    پپٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 



 ٗٔٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿٿ    ٺٺ

ِد/  ژڦ   َ٠٠٤ - ٠٠٨ 
 الضبط /

( و  ٿٿ  ( مع )    ڀپ  ڀ  وب ث لبس يف تا َل و خة ) 
 -( ولضبطةذ:  ٺٺ  ٺڀ  ٺ  أ ًضا )

وأتػػػػػى مكةػػػػػا   ػػػػػاء( فيةػػػػػا  پ)  وىلال(: يف  اػبػػػػػاءو  اغبػػػػػاءال ػػػػػظ  ػػػػػ يف )  -ٔ
(  ٺ)  ال انية، ويف ( و الس الو  ة ااختمؼ)  خاء( فيةا    ڀ)

فاجكلةمػػػا (  وال ضبػػػة للهلػػػق)  خػػػاء( فيةػػػا ٿوورد مكةػػػا )  ػػػاءفيةػػػا 
  ممة لك.

( وردت وبا لنػه   ٺڀ  ٺ  ( وا لذ أف ) ذ ِ ا رَ  مَ الَّ إِ ىبطيء البكم و اوؿ )  -ٕ
( مل  ذِ ػا رَ  َمػالَّ إِ )  دى اببه فاربطةا مكةا، وأفَّ أ ًضا وردت يف قصة نوح ؼبا ان

 ت د إال يف سورة  وس .
 (؟ َواَل  َػَزاُلوفَ  )  ذ م ة وردت  لمة / ٕٔ٘ٛس اؿ رقذ 

 -وود (: -البا ة يف السور )  م نف(  َواَل  َػزَاُلوفَ  وردت ) / ٕٔ٘ٛاعبواب رقذ     
چ  چ    چ  چ   ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄژ  -ٔ

ڈ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

گ         ک  ک  ک  ڑژ  ژ  ڑ ک  گ  گ  گ  

ڻ    ڳڳ ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

ھ     ھہ  ہ  ہ  ہڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ھ  

 .ابلقرة ژھ  ے  
ِد ژڀ     ڀ  پ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  -ٕ َ. 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔ٘ 

 الضبط /
اؽ الاتػػاؿ يف الشػػة  اغبُػػـ  فباسػػح أف : يف الباػػ ة جػػاءت يف سػػيوابلتأمػػل للمكػػأ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  (، بيبمػػػػػػا يف وػػػػػػود ذ ػػػػػػ  قبلةػػػػػػا )    کْت بكػػػػػػ وا ) 

 ( مباسبة لسياؽ اآل ة.   ڀ( فجاء بك وا  لمة ) پپ
قا ػػ ة  لػى  ة اػػقػاؼ البمػػع مبةػا الاػػاؼ ( نػ بط        کبكػ وا يف سػورة الباػػ ة ) 

، وبضػػػبط وػػءا اؼبوضػػػع اسػػذ السػػورة ربػػط  ػػ ؼ مػػػجل اؼبوضػػع اؼبتشػػابه مػػػع  ػػ ؼ مػػػجل
 . (   ڀُ ضبط الخ  يف سورة وود والءي جاء بك وا  لمة ) 

 (؟ َاُةذْ َخلْ  - َخَلَاُةذْ  - َخَلَاُةذْ وَ  ) اضبط مواضع / ٕٕ٘ٛس اؿ رقذ 
 -اؼبواضع  ما  لي: / ٕٕ٘ٛاعبواب رقذ     
ى  ژ  -ٔ ۆئ  ۈئ    ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ائائې  ې  ى  

 .ًعاماأل ژۈئ   ېئ  ېئ  
ڤ     ٿ  ٹ  ٿٿٿ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  -ٕ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹ   

ڦ   ِد ژڤ   َ. 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڳژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گژ  -ٖ

ۀ    ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڱڱ    .فصنت ژڻ  ڻ  ۀ      
﮻    ﮸﮹  ﮷  ﮶ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ژ  -ٗ ﮺   

 .الزخرف ژ﮼  ﮽  
 .لزخرفا ژېئ  ېئ  ىئ    ېئۈئ  ۈئ   ۆئۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ  -٘

 الضبط /
يف  مػػػ ات  ػػػمث( فػػػوردت ڱيف سػػػورة النكػػػاـ، وأمػػػا )  و يػػػ ة ابلػػػواو(  ائ )  -ٔ

يف  و يػ ( ووػو  ﮸ (، وأخػةا موضػع ) الزخ ؼ اثفوود + فصل  + السور ) 
 .الو ي ة قا  ة الكبا ة ابآل ة لى  نضبطهالزخ ؼ و  أوؿيف  المـ بسالوفالا آف 



 ٙٔٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

( يف  ػل اؼبواضػع  ػ ا  ڱ)  الػمـ بفػتاتػ د  :  تبن لبا أف الصل يف الا آف أفإذن -ٕ
 الػػػمـ سػػػالب ( ووبػػػا  ﮸  ﮷الزخػػػ ؼ وفيػػػه شػػػةادة خلػػػق اؼبمئالػػػة ) أوؿ

يف النكػػاـ ووػػو أوؿ  الػػواو، وبػػز دة الػػمـ بفػػتافبحصػػ  وػػءا اؼبواضػػع والبػػاقي ورد 
( ويف اؼبوضػع الوؿ يف الاػػ آف  ؿ )و أواو مبةػا مػػع الػػواو ( نػ بط  ائموضػع ) 
 .واوظةن بم 

 -اخلالصة:
 ﮸ ڱ ائ

 الزخرف أول الزخرف اثنىود + فصلت +  سورة األنعام فقط

 (؟ َلْمألفَّ َجَةبَّذَ  ) ذ م ة وردت  / ٖٕ٘ٛس اؿ رقذ 
ال ػ اؼ يف السػور )  أربػع مػ ات(  َلْمػألفَّ َجَةػبَّذَ  وردت ) / ٖٕ٘ٛاعبواب رقػذ     
 -(:ص  – السج ة –وود  -
ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  -ٔ  .األعراف ژڻ    ڻ   ڻ  ں  ڻ ڱ  ڱ  ں   ڱڳ   
ڤ  ٹ  ٹٿ  ٹ  ٹ     ٿٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  -ٕ   ڤ  ڤ  

ِد ژڦ    ڤ َ. 
ڤ     ڤ    ژ  -ٖ ٹ   ٹ    ٹ  ٹ   ٿ  ٿ      ڦ  ڦ  ڤ   ڤٿ  ٿ  

 .الصجدة ژڄ     ڦ  ڦ
 .ص ژڀ    ڀ  پ  پ  ڀ     ڀ  پ  پژ  -ٗ

 الضبط /
و مػػػػا وػػػػو (   ڻ   ڻ(، يف ال ػػػػ اؼ )   ڀيف  ػػػػل اؼبواضػػػػع وردت  لمػػػػة )  -ٔ

ماارنػًة ببايػة السػورة  بالػة الرت يػح اللفظػيمكلـو أف سورة ال  اؼ اشتة ت 
( الكبػػارة صػػارت ألػػوؿ ووػػءن   ڀ  پ  پ  ڀ     ڀ بيبمػػا يف سػػورة ص ) 
 .قا  ة الز دة للموضع اؼبتأخ الز دة نضبطةا  لى 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٗٔٚ 

ال ػػػػػػػػػػظ  ( يف وػػػػػػػػػػود والسػػػػػػػػػػج ة )  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ   ڤ)  -ٕ
( فاجكلةػػا  ممػػة لػػك  لػػى تطػػابق  سػػذ السػػورتناشػػرتاؾ  ػػ ؼ الػػ اؿ يف ا

 .اؼبوضكن
 مالحظة /
أخػ  سػورة يف الاػ آف ووػو سػورة البػاس )  موضع اثلػ ( يف  ِمجَل اعْبِبَِّة َوالبَّاسِ  وردت )

يف السػور ) وػود   ػمث مػ ات( و ليػه تالػوف قػ  تالػ رت  وأخ  آ ة برتتيػح اؼبصػح 
 الباس (. –السج ة  –

 (؟ فُػَ اَدؾَ  ) ة وردت  لمة ذ م   / ٕٗ٘ٛس اؿ رقذ 
 -(:الف قاف  –يف السور ) وود  م نف(  فُػَ اَدؾَ  وردت ) / ٕٗ٘ٛاعبواب رقذ     
ڃ  ژ  -ٔ ڃ   ڇ    ڃڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  چ  چ   چ  

ڇ   ِد ژڇ  ڇ   َ. 
  ییىئ  ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئژ  -ٕ

 .امفرقان ژی  ی  جئ   
 / فوائد

مجل أخبار ال سل الء جل  ػانوا قبلػك,   -أ ةا الب -وناصُّ  ليك : دمكباوا يف وو  -ٔ
 ل ما ربتاج إليه فبا  اوِّي قلبك للايػاـ د بػاء ال سػالة, وقػ  جػاءؾ يف وػءن 
السػورة ومػػا اشػػتمل   ليػػه مػػجل أخبػػار, بيػػاف اغبػػق الػػءي أنػػ   ليػػه, وجػػاءؾ 

  ورسله.فيةا مو ظة   ت ع با الالاف وف, وذ  ى  تء   با اؼب مبوف اب
وقػػاؿ الػػء جل  فػػ وا: وػػم أنػػزؿ الاػػ آف  لػػى دمحم صبلػػة وا ػػ ة  : ومكباوػػا يف الف قػػاف -ٕ

 ػػػالتوراة وااقبيػػػل والزبػػػور! قػػػاؿ   سػػػبحانه وتكػػػاىل:  ػػػءلك أنزلبػػػان مف قًػػػا؛ 
 لباوِّي به قلبك وتزداد به لمأنيبة، فتكيه وربمله، وبيػَّبَّان يف ت ب  وُمْةَلة.

 مالحظة /
(  لمػػػػػة  َوذِْ ػػػػػَ ى لِْلُمػػػػػْ ِمِبنَ  َوَمْوِ ظَػػػػػةٌ  اغْبَػػػػػقُّ َوَجػػػػػاءَؾ يف َوػػػػػِءِن .... )يف وػػػػػءن اآل ػػػػػة 



 ٛٔٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ضػػمة، وأ ًضػػا نػػ بط اسػػذ مكطػػوؼ  لػػى اغبػػق م فػػوع: الضػػذ بتبػػو جل( وردت َوَمْوِ ظَػػةٌ )
 قا ػ ة اؼبوافاػة(  لػى  َوَمْوِ ظَػةٌ مجل  لمػة )  الضذ تبو جل( مع  اغبَْقُّ مجل  لمة )  الااؼ
 .واجملاورة

ػػػَماَواتِ  َظْيػػػحِ  - َظْيػػػحُ  -َظْيػػػَح   ػػػذ مػػػ ة وردت ) / ٕ٘٘ٛرقػػػذ  سػػػ اؿ  السَّ
 (؟ َواَلْرضِ 

 -اؼبواضع  ما  لي وبرتتيح السور يف اؼبصح : / ٕ٘٘ٛاعبواب رقذ     
  ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گک  ک  ک  کژ  -ٔ

ۀ    ڱ  ں  .ابلقرة ژں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  
ڳ     گ  گ  ک  کژ  -ٕ گ   ڱ    ڳ گ   ڱ    ڱڳ  ڳ   ڱ  

ڻ    ِد ژں   ں  ڻ   َ. 
﮵  ﮶      ﮷  ے  ۓۓ   ے  ھژ  -ٖ ﮼       ﮻﮸  ﮹   ﮺   ﮲  ﮳    ﮴  

 .انلدل ژ﮽  ﮾  ﮿ ﯀   ﯁    
ۉ  ۉ  ۅۋ  ژ  -ٗ ۇئ    ەئائ    ائ  ەئ   ې  ىى  ې    ې  ېۅ   وئ  وئ   

 .الكُف ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ېئ  ىئ   ژ  -٘  .فاطر ژحئ   مئ   ی    ی  جئ    ىئ    یی  ىئېئ  
 .احلجرات ژيت  جث  مث  ىث  يث     خت  متىت  حتىب  يب   جت   ژ  -ٙ

 الضبط /
موضػع  أخػ و أوؿ (  أخ  آ ػة اغبج ات -يف ) البا ة  م تنوردت  الباء بفتا(   ڱ)  -ٔ

 مجل الا آف الال َل.
: يف (الالةػػ   –البحػػل  –وػػود  يف السػػور )  ػػمث مػػ اتوردت  البػػاء بضػػذ(    ے)  -ٕ

(     ې( والػػءا اباوةػػار، بيبمػػا يف الالةػػ  جػػاء قبلةػػا )   ھوػػود والبحػػل سػػباةا )
 (.ۅ  ۉ  ۉ  ۅۋ  ( قبلةا فلذ  تال ر )  اباضمار لنه سباةا اسذ اعبمؿ ) 

 البػػاء  سػ ة( يف سػػورة فػال : نػػ بط     ىئ)  البػاء بالسػػ  و يػ باػي لػ  با موضػػع  -ٖ



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٜٗٔ 

ؼبوضػع  لى قا  ة ربط    ة مػجل ا  ( لِ مجل اسذ السورة ) فا الطاء  س ةمع  
 .اؼبتشابه مع    ة   ؼ مجل اسذ السورة

﮲  ﮳    ( وبكػػ وا يف البحػػل )     گ  گ  ڳ    ڳجػاء بكػػ وا يف سػػورة وػػود )  -ٗ

﮵  ﮶      ﮷ ﮲  مػػػجل  لمػػػػة ) اؼبػػػيذ( قبػػػػل گ  مػػػجل )  اؽبمػػػزة(:    ﮴  

مػػجل الاللمتػػن:  الػػواو، لبكػػا بكػػ   ػػ ؼ قا ػػ ة الرتتيػػح اؽبجػػائي(  لػػى ﮳
ود، وػػػ وػػػاء( مػػػع گ  مػػػجل  لمػػػة )  اؽبػػػاء بط (، وأ ًضػػػا نػػػ﮲  ﮳     -گ  )

قا ػ ة ربػط  ػ ؼ مػجل  لػى ل حػالب  ػاء( مػع ﮶مػجل  لمػة )  اغبػاءونػ بط 
 .اؼبوضع اؼبتشابه مع   ؼ مجل اسذ السورة

 (؟ َواْصَطربْ  – َوتَػوَ َّلْ  َفاْ ُبْ نُ  ) اضبط مواضع / ٕٙ٘ٛس اؿ رقذ 
 -:م ة وا  ة ل صيكة وردت  / ٕٙ٘ٛاعبواب رقذ     
ڱ    ڳ  ڱڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ک  ژ  -ٔ ڱ  

ڻ    ِد ژں   ں  ڻ   َ. 
 .مريه ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ     پ   پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -ٕ

 الضبط /
 اؽبػػاء( و ڳ  مػػجل  لمػػة ) الػػواو ( نػػ بط    ڳ  ڱ)  بكػػ وا يف سػػورة وػػود

( نػػ بط  پ   پ د، وبكػػ وا يف سػػورة مػػ َل ) وػػو مػػجل  اؽبػػاءو الػػواو ( مػػع   ڱمػػجل ) 
قا  ة ربػط  ػ ؼ مػجل اؼبوضػع اؼبتشػابه مػع  لى َل   م راء( مع   پمجل  لمة )  ل اءا

 .  ؼ مجل اسذ السورة
 
 
 
 
 



 ٕٓٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنتهى اجلزء السادس حبمد هللا ومنِِّو وكرمو
 ( احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات) 

 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى نلو وصحبو وسلَّم 
 

 
 
 
 
 

 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٗٔ 

 (در   اب اويذ اؼبوصلي  ) السةة الكلمية للشيخ
لالػح يف  أانو  ٕٜٜٔاالسػمـ سػبة   .. ا تباػ در   بجل مو بط س ابػ اويذ اظبي

ابػو  -سامل اؼبوىل ل  ق الكلذ ب ا ة مع الشيخ  ت لية الرتبية قسذ  لـو اغبياة .. وب أ
ج وميػة واآل -  ومصػطلا اغبػ   - لى    ه الكايػ ة    ي  تكلم"-   ب  ال ضبجل

خ أ)  الشػيخ ضػػياء لػى  ػ   ال راسػة  ملػأ مث  -الاػ اف   الػاـ التجو ػ  وتػموةأو  -
فيػه دروس متبو ػة يف الفاػه  تخػءأنرتنػ  و ال أت التكلذ مػجلالشيخ سامل ( وبك وا ب 

سبمػػ   فظػػه يف سػػبة أ.. مث بػػ أت حبفػظ الاػػ اف الالػػ َل و صػوله وفاػػه الػػ  وة والتز يػػةأو 
ا فػظ الاػ اف  مػا ربفػظ الفاربػة مػع در ػ  ظبيتةػا ) أ اػة للحفػظ ل   شة . ويلأوشبانية 
( وق  ضمبتةا يف  تػاب، واشػتكل  يف ضػبط اؼبتشػابات اللفظيػة ويل صػفحة اب اويذ 

( ويل  تػاب يف  االتاػاف بضػبط متشػابات الاػ آف ابلفةػذ والتػ ب  لى الفيس اظبةا ) 
 ضػػػا أو  (ابعبملػػػة االنشػػػائية  ضػػػبط بػػػ ا ت وهنػػػا ت أ ػػػزاب وأرابع الاػػػ اف الالػػػ َل) 
لالػػػح  لػػػذ   ٓٓٚ( وقػػػ  أجػػػزت بػػػءن الالتػػػح مػػػا  اػػػارب ضػػػبط مواضػػػع السػػػجود)

والشػػيخ  الشػػيخ سػػك وقػػ أت الاػػ اءات  لػػى  ػػ د مػػجل مشػػا خ مػػجل اؼبوصػػل ومػػبةذ ) 
 اصػػػذ جػػزت باػػ اءة ( مث ا ملػػ  الاػػػ اءات وأُ ب وا ػػػة  فػػص االخػػة  ٍلجػػاز أو  صػػ  ق
ووػػػءن )  يب  مػػػ و ب او يػػػهأوقػػػ اءة  انفػػػع ب او يػػػهوقػػػ اءة  بػػػجل   ػػػة ب او يػػػهوقػػػ اءة  ب او يػػػه

سػتاذ  مػ  الاالجازات مت تص  اةا مجل قبػل عببػة متهصصػة مػجل الكلمػاء االفاضػل " 
( وال  تور ز د  ب     بػ  الصػم   أبو أيبجلرشي  مصطفى والشيخ سامل دمحم  لي ) 

ال  بيػػة اقلػػيذ   دسػػتاف  يف وزارة الوقػػاؼ والشػػ وف ) والشػػيخ ضبػػزة  بػػ  الػػ ضبجل صػػويف
 واعبزر ػػة نيػػةآالا   ربكػوفالؾبػػاز أ ضػػا يف   (  مػػا أنػ بكػ  اف اجتػػزت االمتحػاف ابمتيػػاز

 رضبه   تكاىل  تح الشيخ اغبص يويف   وربفة اللفاؿ



 ٕٕٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٕٖٗ 

 
 احملتوايت

 ٚ ........................................ سورة التوبة / اعبزء اغبادي  ش 

ِبيُل َ َلى الَِّء جَل ( مث اضبطةا؟. ٕٙٗٗس اؿ رقذ  َا السَّ  ٚ .........................../  ذ م ة وردت ) ِإمبَّ

 ٚ .............................../  ذ م ة وردت ) الَِّء جَل َ ْسَتْأِذُنوَنَك ( مث اضبطةا؟. ٕٚٗٗس اؿ رقذ 

ُ َ َلى قُػُلوِبِْذ ( مث اضبطةا؟./  ذ م ة وردت )  ٕٛٗٗس اؿ رقذ   ٛ ............................ لََبَع اَّللَّ

 ٜ ......................... / اضبط مواضع ) َ َلى قُػُلوِبِْذ فَػُةْذ ( خصوصا ما قبلةا؟. ٜٕٗٗس اؿ رقذ 

 ٓٔ .............................................. /  ذ م ة وردت ) ِإَذا َرَجْكُتْذ (؟. ٕٓ٘ٗس اؿ رقذ 

/ اضػبط موضػكي التوبػة: ) َوَسػيَػَ ى اَّلّلُ َ َمَلاُلػْذ َوَرُسػولُُه مُثَّ تُػػَ دُّوَف ( ) َفَسػيَػَ ى اَّلّلُ َ َمَلاُلػْذ  ٕٔ٘ٗس اؿ رقذ 
 ٔٔ ............................................................... َوَرُسولُُه َواْلُمْ ِمُبوَف َوَستُػَ دُّوَف (؟.

ػػػَةاَدِة فَػيُػبَػبِّػػػُئاُلذ دبَػػػا ُ بػػػُتْذ تَػْكَملُػػػوَف ( مث  ٕٕ٘ٗسػػػ اؿ رقػػػذ  /  ػػػذ مػػػ ة وردت ) مُثَّ تُػػػػَ دُّوَف ِإىَل َ ػػػاملِِ اْلَكْيػػػِح َوالشَّ
 ٖٔ ................................................................................... اضبطةا؟.

 ٗٔ ...................... فََأْ َ ُضواْ (؟. –/   د اؼبواضع الو وردت فيةا ) فََأْ ِ ُضوْا  ٖٕ٘ٗس اؿ رقذ 

/ اضػػػبط موضػػػكي ) َوِمػػػجَل اَلْ ػػػ َاِب َمػػػجْل ( ومػػػا جػػػاء بكػػػ وا والػػػو وردت فاػػػط يف سػػػورة  ٕٗ٘ٗسػػػ اؿ رقػػػذ 
 ٘ٔ ..................................................................................... التوبة؟.

 ٙٔ .........................................  َػتَِّهِء (؟. –/ اضبط مواضع )  َػتَِّهء  ٕ٘٘ٗس اؿ رقذ 

ْوِء ( مث اضبطةا؟. ٕٙ٘ٗس اؿ رقذ   ٚٔ ............................ /  ذ م ة وردت ) َ َلْيِةْذ َدآئَِ ُة السَّ

 ٚٔ ............................. ( مث اضبطةا؟. َو َػتَِّهءُ  –/  ذ م ة وردت ) َو َػتَِّهَء  ٕٚ٘ٗس اؿ رقذ 

 ٛٔ ................................. /  ذ م ة وردت ) اَّلّلُ يف َرضْبَِتِه ( مث اضبطةا؟. ٕٛ٘ٗس اؿ رقذ 

 ٜٔ ................................... /  ذ م ة وردت ) َوالسَّاِبُاوَف ( مث اضبطةا؟. ٜٕ٘ٗس اؿ رقذ 

 ٜٔ ............................. /   د اؼبواضع الو وردت فيةا  لمة ) اَلوَُّلوَف (؟. ٕٓٙٗس اؿ رقذ 

 ٕٔ ......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َوالَنَصاِر (؟. ٕٔٙٗس اؿ رقذ 

ُةْذ َوَرُضواْ َ بْ  ٕٕٙٗس اؿ رقذ   ٕٔ ............................... ُه (؟./  ذ م ة وردت ) رَِّضَي اَّلّلُ َ بػْ

 ٖٕ .................................... /  ذ م ة وردت ) َوأََ  َّ ؽَبُْذ ( مث اضبطةا؟. ٖٕٙٗس اؿ رقذ 

 ٕٗ ...................................... /  ذ م ة وردت ) َ ْوَلاُلذ ( مث اضبطةا؟. ٕٗٙٗس اؿ رقذ 

 ٕٗ ............................ أَْوُل اْلَمِ  َبِة (؟. -ِلَْوِل   -/ اضبط مواضع ) َأْوِل  ٕ٘ٙٗرقذ  س اؿ

 ٕ٘ ............................. الال َل؟./  ذ م ة وردت  لمة ) مَّ َّتَػْنِ ( يف الا آف  ٕٙٙٗس اؿ رقذ 

 ٕٙ ....................................... /  ذ م ة وردت )  ُػَ دُّوَف ( مث اضبطةا؟. ٕٚٙٗس اؿ رقذ 

 ٕٚ ...................................... /  ذ م ة وردت ) اْ تَػَ ُفواْ ( مث اضبطةا؟. ٕٛٙٗس اؿ رقذ 

 ٕٚ ............................. /   د اؼبواضع الو وردت فيةا ) َ َممً َصاغِبًا (؟. ٜٕٙٗس اؿ رقذ 



 ٕٗٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٕٛ .................................... /  ذ م ة وردت ) أَف  َػُتوَب ( مث اضبطةا؟. ٕٓٚٗس اؿ رقذ 

 ٜٕ ..................................... َوآَخ ِ جَل (؟. –/ اضبط مواضع ) َوآَخُ وَف  ٕٔٚٗس اؿ رقذ 

 ٖٔ .............................. َصَ َقًة (؟. –ِبَصَ َقٍة  –/ اضبط مواضع ) َصَ َقٍة  ٕٕٚٗس اؿ رقذ 

 ٕٖ .......... ِبَصمَِتَك (؟. –َأَصمَُتَك  –/  ذ م ة وردت الاللمات التالية: )َصمََتَك  ٖٕٚٗس اؿ رقذ 

 ٖٖ ................................... ُل التػَّْوبََة َ جْل ِ َباِدِن (؟./ اضبط مواضع )  َػْابَ  ٕٗٚٗس اؿ رقذ 

 ٖٛ .......................................... فََأَرْداَن (؟. -/ اضبط مواضع ) أََرْداَن  ٕ٘ٚٗس اؿ رقذ 

 ٜٖ ...................................... الَ تَػُاْذ (؟. -/ اضبط مواضع ) َوالَ تَػُاْذ  ٕٙٚٗس اؿ رقذ 

 ٜٖ ..................................... /  ذ م ة وردت ) ِفيِه أَبًَ ا ( مث اضبطةا؟. ٕٚٚٗس اؿ رقذ 

 ٓٗ .................................................. / أ جل وردت ) َأف تَػُاوـَ (؟. ٕٛٚٗس اؿ رقذ 

 ٔٗ .............................................. /  ذ م ة وردت ) وبُِبُّوَف أَف (؟. ٜٕٚٗس اؿ رقذ 

 ٔٗ .................... َواَّلّلُ وبُِحُّ اْلُمطَّةِّ ِ جَل(؟. -/ اضبط مواضع )َووبُِحُّ اْلُمَتَطةِّ ِ جَل  ٕٓٛٗس اؿ رقذ 

 ٖٗ .................................... /  ذ م ة وردت ) َ َلَى َشَفا ( مث اضبطةا؟. ٕٔٛٗس اؿ رقذ 

 ٗٗ ............................ َوالَ  َػزَاُؿ ( مث اضبطةا؟. -الَ  َػزَاُؿ /   د مواضع )  ٕٕٛٗس اؿ رقذ 

َيانُػُةُذ   ٖٕٛٗس اؿ رقذ  َيانَػُةذ (؟. -/ اضبط مواضع ) بُػبػْ  ٘ٗ ..................................... بُػبػْ

 ٙٗ .................... ( التوبة؟.ٔٔٔ/ ما س  تا َل النفس  لى المواؿ يف اآل ة ) ٕٗٛٗس اؿ رقذ 

 ٚٗ ............................... ا ( مث اضبطةا؟./  ذ م ة وردت ) َوْ ً ا َ َلْيِه َ اِّ  ٕ٘ٛٗس اؿ رقذ 

 ٚٗ .......................................... /  ذ م ة وردت ) َواْلُاْ آِف ( ابلواو؟. ٕٙٛٗس اؿ رقذ 

 ٛٗ .................................... /  ذ م ة وردت ) َ ْستَػْكِفُ واْ ( مث اضبطةا؟. ٕٚٛٗس اؿ رقذ 

 ٜٗ ......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) لِْلُمْش ِِ َن (؟. ٕٛٛٗس اؿ رقذ 

َمػا َ ػػاَف اْسػِتْكَفاُر ِإبْػػػ َاِويَذ ِلَبِيػػِه ِإالَّ / مػا داللػػة التكبػة باللمػػة ) مَّْوِ ػػَ ٍة ( يف قولػه تكػػاىل ) وَ  ٜٕٛٗسػ اؿ رقػػذ 
َ َلُه أَنَُّه َ ُ وّّ َّللِِّ تَػبَػ َّأَ ِمْبُه ِإفَّ ِإبْػ َاِويَذ لوَّانٌ  ُن فَػَلمَّا تَػبَػنَّ  ٜٗ ..... ( التوبة (؟.ٗٔٔ َ ِليٌذ )َ جل مَّْوِ َ ٍة َوَ َ َوا ِإ َّ

 ٓ٘ .............................................. / أ جل وردت  لمة ) َوَ َ َوا (؟. ٜٕٓٗس اؿ رقذ 

ُن فَػَلمَّا ( مث اضبطةا؟. ٜٕٔٗس اؿ رقذ   ٔ٘ .................................... /  ذ م ة وردت ) ِإ َّ

/ اضػبط مواضػع ) ِإفَّ ِإبْػػ َاِويَذ لوَّاٌن َ لِػيٌذ ( سػورة التوبػة، و ) ِإفَّ ِإبْػػ َاِويَذ غَبَلِػيٌذ َأوَّاٌن مُِّبيػػٌح  ٕٜٕٗسػ اؿ رقػذ 
 ٔ٘ ............................................................................... ( سورة وود؟.

 ٕ٘ ................................................ /  ذ م ة وردت ) َوَ اُوْذ (؟. ٖٜٕٗس اؿ رقذ 

َ ؽَبُذ  ٜٕٗٗس اؿ رقذ  َ ؽَبُذ (؟. -/ اضبط مواضع )  ُػبَػنِّ  ٖ٘ ....................................لِيُػبَػنِّ

 ٖ٘ ............................................... /  ذ م ة وردت ) َنَب اَّلّلُ (؟. ٜٕ٘ٗس اؿ رقذ 

 ٗ٘ ............................................ / أ جل وردت صبلة ) َ َلى البَِّ ِّ (؟. ٜٕٙٗس اؿ رقذ 

 ٘٘ ................................. الَِّء جَل اتػَّبَػُكوُن ( مث اضبطةا؟./  ذ م ة وردت )  ٜٕٚٗس اؿ رقذ 

 ٙ٘ ................................................/ أ جل وردت  لمة )  َِكيُظ (؟. ٜٕٛٗس اؿ رقذ 

 ٙ٘ ...................... ( مجل سورة التوبة؟.ٕٔٔ( و )ٕٓٔ/ اضبط ختاـ اآل تن ) ٜٜٕٗس اؿ رقذ 

 ٚ٘ .............................. /  ذ م ة وردت ) َصِكةًَة َوالَ َ ِبةًَة ( مث اضبطةا؟. ٕٓٓ٘س اؿ رقذ 
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ٕٗ٘ 

 ٛ٘ ........................... ردت ) لَِيْجزِ َػُةُذ اَّلّلُ َأْ َسجَل ( مث اضبطةا؟./  ذ م ة و  ٕٔٓ٘س اؿ رقذ 

دَِْ َسػجِل الَّػِءي َ ػانُوا  -( )َأْ َسػجَل دَِْ َسػجِل َمػا َ ػانُواْ  َػْكَملُػوَف  -/ اضبط مواضع ) َأْ َسػجَل  ٕٕٓ٘س اؿ رقذ 
 ٜ٘ ..................................................................................  َػْكَمُلوَف(؟.

 ٓٙ ..................................... َولُِيبَءُرواْ (؟. –/ اضبط مواضع ) َوِليُبِءُروْا  ٖٕٓ٘س اؿ رقذ 

جَل اْلاُلفَّاِر (؟. ٕٗٓ٘س اؿ رقذ   ٔٙ ............................................. /  ذ م ة وردت ) مِّ

 ٕٙ ............................................. /  ذ م ة وردت  لمة ) أَ ُّاُلْذ (؟. ٕ٘ٓ٘س اؿ رقذ 

 ٕٙ .......................... /   د اؼبواضع الو وردت فيةا ) فََأمَّا الَِّء جَل آَمُبواْ (؟. ٕٙٓ٘س اؿ رقذ 

 ٖٙ .................................. أََفَم  َػَ ْوَف (؟. -/ اضبط مواضع ) َأَوالَ  َػَ ْوَف  ٕٚٓ٘س اؿ رقذ 

 ٗٙ ................................................ (؟. /  ذ م ة وردت )  ُػْفتَػُبوفَ  ٕٛٓ٘س اؿ رقذ 

جْل أَنُفِساُلْذ ( مث اضبطةا؟. ٜٕٓ٘س اؿ رقذ   ٗٙ .................................... / أ جل وردت ) مِّ

 ٘ٙ ..................................... /  ذ م ة وردت ) َما َ ِبتُّْذ ( مث اضبطةا؟. ٕٓٔ٘س اؿ رقذ 

 ٙٙ ................................ /  ذ م ة وردت ) فَِإف تَػَولَّْواْ فَػُاْل ( مث اضبطةا؟. ٕٔٔ٘س اؿ رقذ 

 ٙٙ .................................... /   د مواضع ) َ ْسِ َ اَّلّلُ ( مث اضبطةا؟. ٕٕٔ٘س اؿ رقذ 

 ٚٙ ..................... تَػوَ َّْلُ  ( مث اضبطةا؟. /  ذ م ة وردت ) ال إَِلَه ِإالَّ ُوَو َ َلْيهِ  ٖٕٔ٘س اؿ رقذ 

 ٛٙ .................................... /  ذ م ة وردت ) َوُوَو َربُّ ( مث اضبطةا؟. ٕٗٔ٘س اؿ رقذ 

 ٜٙ ............................. اْلاَل َِِل (؟. –/ اضبط مواضع ) َربُّ اْلَكْ ِش اْلَكِظيِذ  ٕ٘ٔ٘س اؿ رقذ 

 ٓٚ ....................................... سورة  ونس / اعبزء اغبادي  ش 

 ٔٚ ........................................ / اضبط السور الو ب أت بػػ  ) الػ  (؟. ٕٙٔ٘س اؿ رقذ 

 ٕٚ ........................... /  ذ م ة وردت ) تِْلَك آَ ُت اْلاِلَتاِب ( مث اضبطةا؟. ٕٚٔ٘س اؿ رقذ 

 ٖٚ ............................................ /  ذ م ة وردت  لمة ) َ َجًبا (؟. ٕٛٔ٘س اؿ رقذ 

 ٖٚ ..................................... أَْف أَنِءْر (؟. -/ اضبط مواضع ) َأْف أَنِءِر  ٜٕٔ٘س اؿ رقذ 

 ٗٚ .................................... وأَنِءِر البَّاَس (؟. -/ اضبط مواضع ) أَنِءِر  ٕٕٓ٘س اؿ رقذ 

 ٘ٚ ............................................./  ذ م ة وردت ) ِصْ ٍؽ ِ بَ  (؟. ٕٕٔ٘س اؿ رقذ 

 ٘ٚ ........................... فَااَؿ اْلاَلاِفُ وَف (؟. -وقَاَؿ  -/ اضبط مواضع ) قَاَؿ  ٕٕٕ٘س اؿ رقذ 

 ٙٚ ...................................... / أ جل وردت )  َُ بُِّ  اَلْمَ  ( مث اضبطةا؟. ٖٕٕ٘س اؿ رقذ 

ُ اػْبَْلَق مُثَّ  ُِكيُ ُن (؟. ٕٕٗ٘س اؿ رقذ   ٚٚ ........... / اضبط مواضع )  َػْبَ أُ اػْبَْلَق مُثَّ  ُِكيُ ُن ( )  ُػْبِ ُئ اَّللَّ

ػػاغِبَاِت ( ) لَِيْجػػزَِي الَّػػِء جَل َأَسػػاُؤوا دبَػػا  ٕٕ٘٘سػػ اؿ رقػػذ  / اضػػبط مواضػػع ) لَِيْجػػزَِي الَّػػِء جَل آَمبُػػواْ َوَ ِملُػػواْ الصَّ
 ٛٚ ................................................................................... َ ِمُلوا (؟.

يٍذ ( مث اضبطةا؟. ٕٕٙ٘س اؿ رقذ  جْل ضبَِ  ٜٚ ...................................../  ذ م ة وردت ) مِّ

 ٓٛ .................................. /  ذ م ة وردت  لمة ) َمَبازَِؿ ( مث اضبطةا؟. ٕٕٚ٘س اؿ رقذ 

 ٓٛ ............................. / اضبط موضكي ) َما َخَلَق اَّلّلُ ( يف سورة  ونس؟. ٕٕٛ٘س اؿ رقذ 

ُل اآلَ ِت ( مث اضبطةا؟. ٜٕٕ٘س اؿ رقذ   ٔٛ ............................... /  ذ م ة وردت )  ُػَفصِّ

 ٕٛ ُموَف ( )لَِّاْوـٍ  َػتػَُّاوَف( مجل سورة  ونس؟.( ) ِلَاْوـٍ  َػْكلَ  ٙ – ٘/ اضبط ختاـ اال تن )  ٖٕٓ٘س اؿ رقذ 
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 ٕٛ .............................................. / أ جل وردت ) َوَما َخَلَق اَّلّلُ (؟. ٖٕٔ٘س اؿ رقذ 

َماَواِت َواَلْرِض آلَ ٍت (؟. ٕٖٕ٘س اؿ رقذ   ٖٛ ............................... / أ جل وردت ) يف السَّ

 ٗٛ ........................... / أ جل وردت ) الَِّء جَل الَ  َػْ ُجوَف ِلَااءاَن ( مث اضبطةا؟. ٖٖٕ٘س اؿ رقذ 

 ٘ٛ ................................. الَِّء جَل ُوْذ َ جْل (؟. -اضبط مواضع ) َوالَِّء جَل /  ٖٕٗ٘س اؿ رقذ 

 ٙٛ ................................................. / أ جل وردت ) َ جْل آَ تَِبا (؟. ٖٕ٘٘س اؿ رقذ 

 ٚٛ ............................................../ أ جل وردت  لمة ) َدْ َواُوْذ (؟. ٖٕٙ٘س اؿ رقذ 

ـٌ(؟.-/ اضبط مواضع ) َوربَِيػَّتُػُةْذ  ٖٕٚ٘س اؿ رقذ  ـٌ ( )ربَِيػَّتُػُةْذ  َػْوـَ  َػْلَاْونَُه َسَم  ٚٛ ..... ربَِيػَّتُػُةْذ ِفيَةا َسَم

نَساَف ُض ّّ (؟. ٖٕٛ٘س اؿ رقذ  ( ) َمسَّ اْاِ  ٛٛ . / اضبط مواضع ) َمسَّ اِانَساَف الضُّ ُّ ( )َمسَّ البَّاَس ُض ّّ

 ٕٜ ........................................... /  ذ م ة وردت ) َوَلَاْ  أَْوَلاْلَبا (؟. ٜٖٕ٘س اؿ رقذ 

 ٖٜ ................... / اضبط مواضع ) اْلُاُ وَف ِمجل قَػْبِلاُلْذ ( ) اْلُاُ وِف ِمجل قَػْبِلاُلْذ (؟. ٕٓٗ٘س اؿ رقذ 

 ٖٜ ............................................. /  ذ م ة وردت ) َلمَّا وََلُموْا (؟. ٕٔٗ٘س اؿ رقذ 

 ٜٗ ............................. اْلَاْوـَ اْلُمْج ِِمَن (؟./ اضبط مواضع ) َ َءِلَك قَبْزِي  ٕٕٗ٘س اؿ رقذ 

 ٜٗ .............. / اضبط مواضع ) فَػَيبظَُ  َ ْيَ  تَػْكَمُلوَف ( ) ِلَببظَُ  َ ْيَ  تَػْكَمُلوَف (؟. ٖٕٗ٘س اؿ رقذ 

 ٜ٘ ................................... /  ذ م ة وردت ) َو َػْكُبُ وَف ِمجل ُدوِف اَّللَِّ (؟. ٕٗٗ٘س اؿ رقذ 

 ٜٙ ............................... /   د اؼبواضع الو وردت فيةا ) دبَا اَل  َػْكَلُذ (؟. ٕ٘ٗ٘س اؿ رقذ 

َماَواِت َوالَ يف اَلْرِض (؟. ٕٙٗ٘رقذ  س اؿ  ٜٚ ............................. / اضبط مواضع ) يف السَّ

 ٜٛ ................................. / أ جل وردت ) َوَلْواَل َ ِلَمٌة َسبَػَاْ  ِمجل رَّبَِّك (؟. ٕٚٗ٘س اؿ رقذ 

/ اضػػبط مواضػػع ) أََذقْػبَػػا البَّػػاَس َرضْبَػػًة ( ) أََذقْػبَػػا اِاْنَسػػاَف ِمبَّػػا َرضْبَػػًة ( ) أََذقْػبَػػاُن نَػْكَمػػاَء بَػْكػػَ   ٕٛٗ٘سػػ اؿ رقػػذ 
بَّا ِمجل بَػْكِ  َض َّاء (؟.  ٜٜ ..................................................... َض َّاَء ( ) أََذقْػَباُن َرضْبًَة مِّ

 ٖٓٔ............................................./ أ جل وردت  لمة ) َ اْلتُػُبوَف (؟. ٜٕٗ٘س اؿ رقذ 

 ٗٓٔ....................................... َف ُِ واْ ِبَا (؟. -/ أ جل وردت ) َوَف ُِ وْا  ٕٓ٘٘س اؿ رقذ 

 ٘ٓٔ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) اْلَمْوُج (؟. ٕٔ٘٘س اؿ رقذ 

 ٘ٓٔ............................................ / أ جل وردت ) ِمجل ُ لِّ َماَلاٍف (؟. ٕٕ٘٘ س اؿ رقذ

 ٙٓٔ.............................. /   د اؼبواضع الو وردت فيةا ) َووَبُّوْا أَنػَُّةْذ (؟. ٖٕ٘٘س اؿ رقذ 

 ٚٓٔ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) أُِ يَط (؟. ٕٗ٘٘س اؿ رقذ 

ُكوَف يف اَلْرِض ِبَكْةِ اغبَْقِّ (؟. ٕ٘٘٘س اؿ رقذ   ٚٓٔ................................ / أ جل وردت )  َػبػْ

بَػػا َمػػػْ ِجُكُةْذ ( يف سػػػورة  -/ اضػػبط مواضػػػع ) مُثَّ إِلَيبَػػا َمػػػْ ِجُكاُلْذ  ٕٙ٘٘سػػ اؿ رقػػػذ  بَػػا َمػػػْ ِجُكُةْذ ( ) فَِإلَيػْ مُثَّ إِلَيػْ
 ٛٓٔ....................................................................................  ونس؟.

ػَماء فَػػاْختَػَلَط بِػِه نَػبَػػاُت  -/ اضػػبط مواضػع ) َم َػػُل   ٕٚ٘٘سػ اؿ رقػذ  نْػَيا َ َمػػاء أَنزَْلبَػاُن ِمػػجَل السَّ َم َػَل اغْبَيَػػاِة الػ ُّ
 ٜٓٔ................................................................................. اَلْرِض (؟.

 ٜٓٔ................................................../ أ جل وردت ) َ ِصيً ا (؟. ٕٛ٘٘س اؿ رقذ 

ُل اآلَ ِت ِلَاْوـٍ  َػْكَلُموَف  ٜٕ٘٘س اؿ رقذ  ُ وَف  –/ اضبط مواضع ) َ َءِلَك نُػَفصِّ  ٓٔٔ.  َػْكِاُلوَف (؟. – َػتَػَفالَّ

 ٕٔٔ......................................... /  ذ م ة وردت ) َواَّلّلُ  َْ ُ وا ِإىَل (؟. ٕٓٙ٘س اؿ رقذ 
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ٕٗٚ 

 ٕٔٔ............................................ اضبط مواضع ) َجزَاء َسيَِّئٍة (؟./  ٕٔٙ٘س اؿ رقذ 

 ٖٔٔ................................... تَػْ َوُاُةْذ ِذلٌَّة (؟. -/ أ جل وردت ) َوتَػْ َوُاُةْذ  ٕٕٙ٘س اؿ رقذ 

جَل اَّلّلِ  ٖٕٙ٘س اؿ رقذ  جَل اَّللَِّ (؟. -/ اضبط مواضع ) مَّا ؽَبُذ مِّ  ٘ٔٔ......................... َما َلاُلذ مِّ

ػَباُلْذ ( )  ٕٗٙ٘س اؿ رقذ  َباُلْذ ( ) ُقْل َ َفى اِبَّلّلِ َشِةيً ا بَػْيِ  َوبَػيػْ بَػَبا َوبَػيػْ / أ جل وردت ) َفاَلَفى اِبَّلّلِ َشِةيً ا بَػيػْ
َباُلْذ َشِةيً ا ( )   َباُلْذ (؟.ُقْل َ َفى اِبَّللَِّ بَػْيِ  َوبَػيػْ  ٙٔٔ............................. َ َفى ِبِه َشِةيً ا بَػْيِ  َوبَػيػْ

َباُلْذ (؟. ٕ٘ٙ٘س اؿ رقذ  بَػَبا َوبَػيػْ  ٛٔٔ.......................................... /  ذ م ة وردت ) بَػيػْ

ػَماَواِت َواْلَْرِض ( ومػا  ٕ٘ٙ٘س اؿ رقذ  ػجَل السَّ َماء َواَلْرِض ( )  َػػْ زُُقاُلذ مِّ جَل السَّ / اضبط مواضع )  َػْ زُُقاُلذ مِّ
 ٜٔٔ............................................................................... جاء بك وا؟.

ْمَع والَْبَصاَر (؟. ٕٙٙ٘س اؿ رقذ   ٕٓٔ....................................../  ذ م ة تال رت ) السَّ

 ٕٔٔ....................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َفَسيَػُاوُلوَف (؟. ٕٚٙ٘س اؿ رقذ 

 ٕٕٔ.......... وَف اَّلّلُ فَػُاْل أََفمَ ( ) َسيَػُاوُلوَف َّللَِّ ُقْل أََفَم (؟./ اضبط مواضع ) َفَسيَػُاولُ  ٕٛٙ٘س اؿ رقذ 

 ٖٕٔ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َفَماَذا (؟. ٜٕٙ٘س اؿ رقذ 

/ اضػػبط مواضػػع ) َ ػػَءِلَك َ اَّػػْ  َ ِلَمػػُ  َربِّػػَك َ لَػػى الَّػػِء جَل َفَسػػُاواْ (  ػػونس و ) وََ ػػَءِلَك  ٕٓٚ٘سػػ اؿ رقػػذ 
 ٕٗٔ.................................................. َ اَّْ  َ ِلَمُ  َربَِّك َ َلى الَِّء جَل َ َفُ وا ( ظاف ؟.

 ٕ٘ٔ............................................. / أ جل وردت ) الَِّء جَل َفَسُاواْ (؟. ٕٔٚ٘س اؿ رقذ 

 ٕ٘ٔ.................  ِئاُلذ مَّجل ( يف سورة  ونس؟./ اضبط مواضع ) ُقْل َوْل ِمجل ُش َ َ  ٕٕٚ٘س اؿ رقذ 

 ٕٙٔ....................................... /  ذ م ة وردت )  َػْةِ ي ِإىَل اغبَْقِّ (؟. ٖٕٚ٘س اؿ رقذ 

 ٕٙٔ....................... َما َلاُلْذ َ ْيَ  رَبْاُلُموَف (؟. -/ اضبط مواضع ) َفَما َلاُلْذ  ٕٗٚ٘س اؿ رقذ 

 ٕٚٔ.............................................. /  ذ م ة وردت ) َوَما  َػتَِّبُع (؟. ٕ٘ٚ٘س اؿ رقذ 

 ٕٚٔ.................................................. / أ جل وردت ) ِإالَّ وَبِّا (؟. ٕٙٚ٘س اؿ رقذ 

ًئا (؟. ٕٚٚ٘س اؿ رقذ   ٕٛٔ......................... / اضبط مواضع ) َإفَّ الظَّجلَّ الَ  ُػْكِ  ِمجَل اغبَْقِّ َشيػْ

ُ َ لِػػيٌذ دبَػػا  َػْفَكلُػػوَف ( ) َوُوػػَو أَْ لَػػُذ دبَػػا  ٕٛٚ٘سػػ اؿ رقػػذ  / اضػػبط مواضػػع ) ِإفَّ اَّلّلَ َ لَػػيٌذ دبَػػا  َػْفَكلُػػوَف ( ) َواَّللَّ
 ٕٛٔ................................................................................  َػْفَكُلوَف (؟.

 ٜٕٔ.........................................../  ذ م ة وردت  لمة )  ُػْفتَػَ ى (؟. ٜٕٚ٘س اؿ رقذ 

 ٖٓٔ..................................... ِمجل ُدوِف اَّلّلِ َوَلاِلجل (؟./  ذ م ة وردت )  ٕٓٛ٘س اؿ رقذ 

ـْ  َػُاوُلوَف افْػتَػ َاُن (؟. ٕٔٛ٘س اؿ رقذ   ٖٔٔ........................ / اضبط اؼبواضع الو وردت فيةا ) َأ

 ٖٖٔ............................................. /  ذ م ة وردت ) َبْل َ ءَّبُوْا (؟. ٕٕٛ٘س اؿ رقذ 

 ٖٗٔ.............................................. / أ جل وردت  لمة ) ِبِكْلِمِه (؟. ٖٕٛ٘س اؿ رقذ 

 –الظَّػاِلِمَن  -فَػانظُُ وا َ ْيػَ  َ ػاَف َ اِقبَػُة اْلُمْجػ ِِمَن  -/ اضػبط مواضػع  ػمً مػجل: ) فَػانظُْ   ٕٗٛ٘س اؿ رقذ 
 ٖ٘ٔ.......................................................... اْلُماَلءِِّبَن (؟. –َماْل ِِوْذ  –اْلُمبَءرِ جَل 

 ٖٛٔ............................................. / أ جل وردت ) مَّجل  ُػْ ِمجُل ِبِه (؟. ٕ٘ٛ٘س اؿ رقذ 

 ٜٖٔ....................... مَّجل الَّ  ُػْ ِمجُل ِبَا (؟. -/ اضبط مواضع ) مَّجل الَّ  ُػْ ِمجُل ِبِه  ٕٙٛ٘س اؿ رقذ 

 ٜٖٔ............................................/  ذ م ة وردت ) َوَربَُّك َأْ َلُذ (؟. ٕٚٛ٘س اؿ رقذ 
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 ٓٗٔ...................... فبَِّّا ذُبَْ ُموَف (؟. -/ اضبط مواضع ) َوَأاَنْ بَ ِيءٌ فبَِّّا تَػْكَمُلوَف  ٕٛٛ٘س اؿ رقذ 

ُةْذ َمػجْل  ٜٕٛ٘س اؿ رقذ  / ما اللمسة البيانيػة يف اعبمػع مػع  سػتمكوف واافػ اد مػع  بطػ  يف قولػه تكػاىل ) َوِمػبػْ
ُةْذ َمػجْل  َػْبظُػُ  إِلَْيػَك أَفَأَنْػَ  تَػْةػِ ي اْلُكْمػَي ٕٗ)  ْسَتِمُكوَف إِلَْيَك أَفَأَْنَ  ُتْسػِمُع الصُّػذَّ َولَػْو َ ػانُوا اَل  َػْكِالُػوفَ  ( َوِمػبػْ

 ٔٗٔ...........................................................(  ونس(؟ٖٗاَل  ُػْبِصُ وَف ) َ انُواَوَلْو  

 ٘ٗٔ....................................  ذ م ة وردت ) أَفََأنَ  ُتْسِمُع الصُّذَّ (؟./  ٜٕٓ٘س اؿ رقذ 

 ٙٗٔ............................................ / أ جل وردت ) تَػْةِ ي اْلُكْمَي (؟. ٜٕٔ٘س اؿ رقذ 

جَل البػََّةاِر  ٕٜٕ٘س اؿ رقذ  جَل نػََّةاِر (؟. -/ اضبط مواضع ) ِإالَّ َساَ ًة مِّ  ٙٗٔ................ ِإالَّ َساَ ًة مِّ

فَِإمَّا نُ ِ َػبََّك بَػْكػَم الَّػِءي نَكِػُ ُوْذ َأْو نَػتَػَوفػَّيَػبَّػَك ( ) َأْو  -َوِإف مَّا  -/ اضبط مواضع ) َوِإمَّا   ٖٜٕ٘س اؿ رقذ 
 ٚٗٔ................................................................... نُ ِ َػبََّك الَِّءي َوَ ْ اَنُوْذ (؟.

 ٜٗٔ................................................... / أ جل وردت ) مُثَّ اَّلّلُ (؟. ٜٕٗ٘س اؿ رقذ 

( ) ُقِضػَي اِبغْبَػقِّ  -/ اضبط مواضع ) ُقِضيَ  ٜٕ٘٘س اؿ رقذ  ػبَػُةذ اِبغْبَػقِّ بَػُةذ اِبْلِاْسِط ( )َوُقِضػَي بَػيػْ َوُقِضَي بَػيػْ
 ٓ٘ٔ........................................................................................(؟.

/ اضبط مواضع ) َو َػُاوُلوَف َمػَت َوػَءا اْلَوْ ػُ  ِإف ُ بػُتْذ َصػاِدِقَن ( ) َو َػُاولُػوَف َمػَت َوػَءا اْلَفػْتُا  ٜٕٙ٘س اؿ رقذ 
 ٕ٘ٔ........................................................................ ِإف ُ بُتْذ َصاِدِقَن (؟.

 ٖ٘ٔ............................... / اضبط مواضع ) ُقْل أَرَأَ ْػُتْذ ( يف سورة  ونس؟. ٜٕٚ٘س اؿ رقذ 

 ٖ٘ٔ............................................. /  ذ م ة وردت ) َ ْستَػْكِجُل (؟. ٜٕٛ٘س اؿ رقذ 

 ٗ٘ٔ.............................................. /  ذ م ة وردت ) آَمبُتذ ِبِه (؟. ٜٜٕ٘س اؿ رقذ 

 ٘٘ٔ.......................................... / اضبط مواضع ) ِللَِّء جَل وََلُمواْ (؟. ٕٓٓٙس اؿ رقذ 

 ٙ٘ٔ........................................ / أ جل وردت ) ُذوُقواْ َ َءاَب اػْبُْلِ  (؟. ٕٔٓٙس اؿ رقذ 

 ٙ٘ٔ......................................... ت ) َوْل ذُبَْزْوَف ِإالَّ (؟./  ذ م ة ورد ٕٕٓٙس اؿ رقذ 

 ٚ٘ٔ....................................َوِإنَُّه غبََقُّ (؟. -/ اضبط مواضع ) ِإنَُّه غبََقّّ  ٖٕٓٙس اؿ رقذ 

ا رََأوُاْ اْلَكَءاَب (؟. ٕٗٓٙس اؿ رقذ   ٛ٘ٔ............................. / أ جل وردت ) َوَأَس ُّوْا البََّ اَمَة َلمَّ

 ٓٙٔ.................................... فَػَلمَّا رََأوُاْ (؟. -ا رََأوُْا / اضبط مواضع ) َلمَّ  ٕ٘ٓٙس اؿ رقذ 

 ٔٙٔ..... ( يف سورة  ونس وردن يف صفحتن متاابلتن؟. ٙٙو  ٘٘/ اضبط اآل تن )  ٕٙٓٙس اؿ رقذ 

 ٖٙٔ......................... /  ذ م ة وردت  لمة ) ِشَفاء( ابختمؼ تشاليم ا؟. ٕٚٓٙس اؿ رقذ 

 ٖٙٔ............................................/  ذ م ة وردت ) يف الصُُّ وِر (؟. ٕٛٓٙس اؿ رقذ 

 ٗٙٔ............................. ِبَءِلَك (؟. -فَِبَءِلَك  –ضع ) َوِبَءِلَك / اضبط موا ٜٕٓٙس اؿ رقذ 

 ٙٙٔ................................... /   د اؼبواضع الو ورد فيةا ) مِّجل ّرِْزٍؽ (؟. ٕٓٔٙس اؿ رقذ 

ـٌ (؟. ٕٔٔٙس اؿ رقذ  ْبُه َ  َاًما َوَ َمالً ( ) َوَءا َ َمٌؿ َوَوَءا َ  َا  ٙٙٔ......./ اضبط مواضع ) َفَجَكْلُتذ مِّ

 ٚٙٔ.................................................. / أ جل وردت ) تَػْفتَػُ وَف (؟. ٕٕٔٙس اؿ رقذ 

 ٚٙٔ.............................................. /  ذ م ة وردت ) يف َشْأٍف (؟. ٖٕٔٙس اؿ رقذ 

 ٛٙٔ.............................................. / أ جل وردت ) تُِفيُضوَف ِفيِه (؟. ٕٗٔٙس اؿ رقذ 

 ٛٙٔ...................................... (؟.ٖ(  وسبأ )ٔٙ/ اضبط آ و  ونس ) ٕ٘ٔٙس اؿ رقذ 
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ٕٜٗ 

 ٗٚٔ....................... للَِّء جَل آَمُبواْ وََ انُواْ  َػتػَُّاوَف (؟. -/ اضبط مواضع ) الَِّء جَل  ٕٙٔٙس اؿ رقذ 

 ٗٚٔ.............................................. ؽَبُُذ اْلُبْشَ ى (؟. / أ جل وردت ) ٕٚٔٙس اؿ رقذ 

نْػَيا َويف اآلِخَ ِة (؟. ٕٛٔٙس اؿ رقذ   ٘ٚٔ.............................. /  ذ م ة وردت ) يف اغْبَياِة ال ُّ

 ٙٚٔ............. / اضبط مواضع ) الَ تَػْبِ  َل ِلاَلِلَماِت اَّلّلِ ( ) اَل تَػْبِ  َل ػِبَْلِق اَّللَِّ (؟. ٜٕٔٙس اؿ رقذ 

 ٚٚٔ.......... / اضبط مواضع ) الَِّءي َجَكَل َلاُلُذ اللَّْيَل لَِتْساُلُبواْ ِفيِه َوالبػََّةاَر ُمْبِص ًا (؟. ٕٕٓٙس اؿ رقذ 

/ اضػػػػػػبط مواضػػػػػع ) ِإفَّ يف َذلِػػػػػػَك آلَ ٍت لَِّاػػػػػْوـٍ َ ْسػػػػػَمُكوَف ( )ِإفَّ يف َذلِػػػػػػَك آل َػػػػػًة لَِّاػػػػػػْوـٍ  ٕٕٔٙسػػػػػ اؿ رقػػػػػذ 
 ٛٚٔ................................................................................ َ ْسَمُكوَف(؟.

 ٜٚٔ.............................................. / أ جل وردت ) ُسْبَحانَُه ُوَو (؟. ٕٕٕٙس اؿ رقذ 

 ٓٛٔ.............................................. / أ جل وردت ) اَل  ُػْفِلُحوَف (؟. ٖٕٕٙس اؿ رقذ 

 ٓٛٔ............................... / اضبط مواضع ) َ  قَػْوـِ ِإف ( يف سورة  ونس؟. ٕٕٗٙس اؿ رقذ 

 ٔٛٔ.............................................. / أ جل وردت ) ِإف َ اَف َ بُػَ  (؟. ٕٕ٘ٙس اؿ رقذ 

 ٕٛٔ.......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) مََّااِمي (؟. ٕٕٙٙس اؿ رقذ 

ُكواْ (؟. ٕٕٚٙس اؿ رقذ   ٖٛٔ............................................. / أ جل وردت  لمة ) فََأصبِْ

 ٖٛٔ................................... ؟.ُش ََ اؤُُ ْذ ( -/ اضبط مواضع ) ُش ََ اءَُ ْذ  ٕٕٛٙس اؿ رقذ 

جْل َأْجٍ  ( ) َوَمػا  -/ اضبط مواضع ) َفَما  ٜٕٕٙس اؿ رقذ  َأْسػأَُلاُلْذ َ َلْيػِه ِمػجْل  -َمػا َتْسػئَػُلُةْذ  -َما َسأَْلُتاُلذ مِّ
 ٘ٛٔ................................................................................... ْجٍ  (؟.أَ 

/ اضػػػبط مواضػػػع ) ِإْف َأْجػػػ َِي ِإالَّ َ لَػػػى اَّلّلِ ( ) ِإْف َأْجػػػ َِي ِإالَّ َ لَػػػى الَّػػػِءي َفطَػػػَ ٍل ( ) ِإْف  ٖٕٓٙسػػػ اؿ رقػػػذ 
 ٛٛٔ.............................................................. َأْج َِي ِإالَّ َ َلى َربِّ اْلَكاَلِمَن (؟.

/ اضػبط مواضػع ) َوأُِمػْ ُت أَْف َأُ ػوَف ِمػجَل اْلُمْسػِلِمَن ( )َوأُِمػْ ُت أَْف َأُ ػوَف ِمػجَل اْلُمػْ ِمِبَن(؟. ٖٕٔٙسػ اؿ رقػذ 
 ...........................................................................................ٜٔٛ 

 ٜٔٔ.......................... /  ذ م ة وردت ) ِمجَل اْلُمْسِلِمَن ( يف الا آف الال َل؟. ٕٖٕٙس اؿ رقذ 

 ٕٜٔ........................................... / أ جل وردت  لمة ) َوَجَكْلَباُوْذ (؟. ٖٖٕٙس اؿ رقذ 

 ٖٜٔ........ /   د اؼبواضع الو وردت فيةا ) ُرُسمً ِإىَل قَػْوِمِةْذ َفَج ُؤوُوذ اِبْلبَػيَِّباِت (؟. ٖٕٗٙس اؿ رقذ 

ػا َجػاءُوُذ ابغْبَػقُّ ِمػجْل ِ بػِ اَن قَػاُلوا  ٖٕ٘ٙس اؿ رقذ  / أ جل وردت ) فَػَلمَّا َجػاءُوُذ اغْبَػقُّ ِمػجْل ِ بػِ اَن قَػاُلوا ( ) فَػَلمَّ
 ٜٗٔ........................................................................................(؟.

 ٜ٘ٔ................................. / اضبط مواضع ) أَتُاوُلوَف ( يف سورة  ونس؟. ٖٕٙٙس اؿ رقذ 

 ٜ٘ٔ............................ َجاءُوْذ (؟. –اضبط مواضع ) لِْلَحقِّ َلمَّا َجاءُ ْذ /  ٖٕٚٙس اؿ رقذ 

 ٜٙٔ................ َةا آاَبءاَن (؟./ اضبط مواضع ) َوَجْ اَن َ َلْيِه آاَبءاَن ( ) َوَجْ اَن َ َليػْ  ٖٕٛٙس اؿ رقذ 

 ٜٚٔ......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) اْلاِلرْبَِ ءُ (؟. ٜٖٕٙس اؿ رقذ 

 ٜٚٔ.................................... َوقَاَؿ ِفْ َ ْوُف (؟. -/ اضبط مواضع ) قَاَؿ  ٕٓٗٙس اؿ رقذ 

 ٜٜٔ................................................ /  ذ م ة وردت ) ائْػُتوٍل (؟. ٕٔٗٙس اؿ رقذ 

 ٜٜٔ........................................ / اضبط مواضع ) قَاَؿ ؽَبُذ مُّوَسى (؟. ٕٕٗٙس اؿ رقذ 

 ٕٓٓ...................... َوقَاَؿ ُموَسى ( يف سورة  ونس؟. -/ اضبط مواضع ) قَاَؿ  ٖٕٗٙس اؿ رقذ 



 ٖٓٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٕٔٓ............................................/  ذ م ة وردت  لمة ) فَػَكَلْيِه (؟. ٕٗٗٙس اؿ رقذ 

 ٕٕٓ.......................................... َربػََّبا اَل ذَبَْكْلَبا (؟./ اضبط مواضع )  ٕ٘ٗٙس اؿ رقذ 

 ٕٕٓ........................................... / أ جل وردت ) لِّْلَاْوـِ الظَّاِلِمَن (؟. ٕٙٗٙس اؿ رقذ 

 ٖٕٓ................................. َوَأَخاُن (؟. -/ اضبط مواضع ) ُموَسى َوَأِخيِه  ٕٚٗٙس اؿ رقذ 

 ٕٗٓ....................................... ءَاتَػْيَ  (؟. –/ اضبط مواضع ) أَتَػْيَ   ٕٛٗٙس اؿ رقذ 

 ٕ٘ٓ............................................/ اضبط مواضع ) لُِيِضلُّوْا َ جل (؟. ٜٕٗٙس اؿ رقذ 

 ٕ٘ٓ..................................... َسِبيَلَك (؟. –/ اضبط مواضع ) َسِبيِلَك  ٕٓ٘ٙ س اؿ رقذ

 ٕٙٓ....................................... اْشُ ْد (؟. -/ اضبط مواضع ) َواْشُ ْد  ٕٔ٘ٙس اؿ رقذ 

 ٕٙٓ................................./  ذ م ة وردت ) َ تَّ  َػَ وُا اْلَكَءاَب اْلَِليَذ (؟. ٕٕ٘ٙس اؿ رقذ 

 ٕٛٓ........................ جِبُُبوِدِن (؟. –/ اضبط مواضع ) فَأَتْػبَػَكُةْذ ِفْ َ ْوُف َوُجُبوُدُن  ٖٕ٘ٙس اؿ رقذ 

 ٕٓٔ.......................................... / اضبط مواضع ) أَنَُّه الَ ِإَلَه ِإالَّ (؟. ٕٗ٘ٙس اؿ رقذ 

 ٖٕٔ........................................ ِ  جَل (؟./ اضبط مواضع ) ِمجَل اْلُمْفسِ  ٕ٘٘ٙس اؿ رقذ 

 ٕٗٔ..................................... َولَِتاُلوَف (؟. –/ اضبط مواضع ) لَِتاُلوَف  ٕٙ٘ٙس اؿ رقذ 

جَل الطَّيَِّباِت (؟. ٕٚ٘ٙس اؿ رقذ   ٕ٘ٔ.................................. / اضبط مواضع ) َوَرَزقْػَباُوذ مِّ

/ اضبط مواضع ) َفَما اْختَػَلُفػواْ َ ػتَّ َجػاءُوُذ اْلِكْلػُذ (  ػونس ) َفَمػا اْختَػَلُفػوا ِإالَّ ِمػجل بَػْكػِ  َمػا  ٕٛ٘ٙس اؿ رقذ 
 ٕٙٔ..................................................................... َجاءُوْذ اْلِكْلُذ ( اعبا ية؟.

بَػُةْذ (؟. ٜٕ٘ٙس اؿ رقذ  بَػُةْذ ( ) َوِإفَّ َربََّك لََيْحاُلُذ بَػيػْ  ٕٚٔ........ / اضبط مواضع ) ِإفَّ َربََّك  َػْاِضي بَػيػْ

 ٕٛٔ.............................................. /  ذ م ة وردت ) ُ بَ  يف (؟. ٕٓٙٙس اؿ رقذ 

 ٜٕٔ.................................... َلِفي َشكٍّ فبَِّّا (؟. -/ اضبط مواضع ) يف  ٕٔٙٙس اؿ رقذ 

 ٕٕٔ................................................/  ذ م ة وردت ) فَاْسَئل (؟. ٕٕٙٙس اؿ رقذ 

 ٕٕٕ............................................. / أ جل وردت  لمة )  َػْاَ ُؤوَف (؟. ٖٕٙٙس اؿ رقذ 

 ٕٕٕ............................................ /  ذ م ة وردت ) َلاْ  َجاءَؾ (؟. ٕٗٙٙس اؿ رقذ 

 ٖٕٕ....................................... / اضبط مواضع ) َ ءَّبُوْا ِةَ ِت اَّلّلِ (؟. ٕ٘ٙٙس اؿ رقذ 

نْػَيا (؟. ٕٙٙٙس اؿ رقذ   ٕٕٗ............................ /  ذ م ة وردت ) َ َءاَب اػِبْزِي يف اغْبََياَة ال ُّ

 ٕٕٗ......................... َمتػَّْكَباُوْذ ِإىَل ِ ٍن (؟.فَ  -/ اضبط مواضع ) َوَمتػَّْكَباُوْذ  ٕٚٙٙس اؿ رقذ 

 ٕٕ٘........................................./ اضبط مواضع ) َ اُلونُوْا ُمْ ِمِبَن (؟. ٕٛٙٙس اؿ رقذ 

 ٕٕٙ................................. ِلَاْوـٍ الَّ  ُػْ ِمُبوَف (؟. -/ اضبط مواضع ) قَػْوـٍ  ٜٕٙٙس اؿ رقذ 

/ اضبط مواضػع ) الَّػِء جَل َخلَػْواْ ِمػجل قَػػْبِلاُلذ ( ) الَّػِء جَل َخلَػْواْ ِمػجل قَػػْبِلِةْذ ( ) الَّػِء جَل َخلَػْوا ِمػجل  ٕٓٚٙس اؿ رقذ 
 ٕٕٙ................................................................................... قَػْبُل (؟.

ي (؟. ٕٔٚٙس اؿ رقذ   ٕٕٛ............................................. / اضبط مواضع ) مُثَّ نُػَبجِّ

 ٕٕٛ..................................... / اضبط مواضع ) ُرُسَلَبا َوالَِّء جَل آَمُبواْ (؟. ٕٕٚٙس اؿ رقذ 

َبا ( مث اضبط ما بك وا؟. ٖٕٚٙس اؿ رقذ   ٜٕٕ........................... /  ذ م ة وردت ) َ اِّا َ َليػْ

 ٜٕٕ.................................  (؟.نُبِجي اْلُمْ ِمِبنَ  -/ اضبط مواضع ) نُبِ   ٕٗٚٙس اؿ رقذ 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗٔ 

 ٜٕٕ.......................................... / اضبط مواضع ) يف َشكٍّ مِّجل (؟. ٕ٘ٚٙس اؿ رقذ 

 ٖٕٓ............................................ /  ذ م ة وردت  لمة ) ِد ِ  (؟. ٕٙٚٙس اؿ رقذ 

 ٖٕٓ.............................. /  ذ م ة وردت ) الَِّء جَل تَػْكُبُ وَف ِمجل ُدوِف اَّللَِّ (؟. ٕٚٚٙس اؿ رقذ 

َ (؟. - أَْ ُبَ  اَّللََّ  -/   د مواضع  ل مجل ) َأْ ُبُ  اَّلّلَ  ٕٛٚٙس اؿ رقذ   ٖٕٓ................. َفاْ ُبِ  اَّللَّ

 ٖٕٔ............ / اضبط مواضع ) َوأَْف أَِقْذ َوْجَةَك لِل ِّ جِل ( ) فَأَِقْذ َوْجَةَك لِل ِّ جِل (؟. ٜٕٚٙس اؿ رقذ 

 ٖٖٕ.................................... َفمَ َت ُْع (؟. -/ اضبط مواضع ) َوالَ َت ُْع  ٕٓٛٙس اؿ رقذ 

 ٖٕٗ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) فَػَكْلَ  (؟. ٕٔٛٙس اؿ رقذ 

 ٖٕ٘..........................فُيَصيُح ِبِه َمجل َ َشاء (؟. -ُ َصيُح  / اضبط مواضع ) ٕٕٛٙس اؿ رقذ 

 ٖٕٙ.......................... ال َِّ يُذ اْلَكُفوُر (؟. -/ اضبط مواضع ) اْلَكُفوُر ال َِّ يُذ  ٖٕٛٙس اؿ رقذ 

 ٖٕٙ........................................ / اضبط مواضع ) اغبَْقُّ ِمجل رَّبِّاُلْذ (؟. ٕٗٛٙس اؿ رقذ 

مُثَّ اْوتَػَ ى  -دبَػجِل اْوتَػَ ى  -َوَمػجِل اْوتَػَ ى  -َمجِل اْوَتَ ى  -/ اضبط مواضع ) َفَمجِل اْوَتَ ى  ٕ٘ٛٙس اؿ رقذ 
 ٖٕٚ........................................................................................(؟.

 ٕٓٗ ...................................... سورة وود / اعبزء اغبادي  ش 

َلْ  آَ تُُه(؟./ اضبط مواضع )   ٕٙٛٙس اؿ رقذ  َلْ  ( )ِ َتاٌب ُفصِّ  ٕٓٗ..... ِ َتاٌب أُْ اِلَمْ  آَ تُُه مُثَّ ُفصِّ

ُن(؟. -اَّلّلَ  / اضبط مواضع )َأالَّ تَػْكُبُ واْ ِإالَّ  ٕٚٛٙس اؿ رقذ   ٕٓٗ..................... َأالَّ تَػْكُبُ وْا ِإالَّ ِإ َّ

ْبُه (؟. -/ اضبط مواضع ) ِإنَِّ   ٕٛٛٙس اؿ رقذ   ٕٕٗ.................................... ِإٍّلِ َلاُلذ مِّ

 ٖٕٗ........................................ /  ذ م ة وردت ) اْستَػْكِفُ واْ َربَّاُلْذ (؟. ٜٕٛٙس اؿ رقذ 

 ٕٗٗ....................... ِلََجٍل ُمَسمِّى (؟. -/ اضبط مواضع ) ِإىَل َأَجٍل مَُّسمِّى  ٜٕٓٙس اؿ رقذ 

 ٕٙٗ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة )  َِيابَػُةْذ (؟. ٜٕٔٙس اؿ رقذ 

 ٕٚٗ............-فيما يلي جدول لضبط بداايت وهناايت أحزاب وأرابع اجلزء احلادي عشر: وأخريا

 ٕٛٗ ........................................ سورة وود / اعبزء ال اٍل  ش 

 ٜٕٗ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) رِْزقُػَةا (؟. ٕٜٕٙس اؿ رقذ 

 ٜٕٗ............................. أَ ػُُّةْذ َأْ َسجُل َ َممً (؟. -/ اضبط مواضع ) أَ ُّاُلْذ  ٖٜٕٙس اؿ رقذ 

ُكو ُوَف (؟. -/ اضبط مواضع ) ِإنَّاُلذ  ٜٕٗٙس اؿ رقذ   ٕٓ٘................................. أَنػَُّةذ مَّبػْ

 ٕٓ٘.................................... / اضبط مواضع ) لَيَػُاوَلجلَّ الَِّء جَل َ َفُ واْ (؟. ٜٕ٘ٙس اؿ رقذ 

ْتِيِةْذ (؟. ٜٕٙٙس اؿ رقذ  َْ  ٕٔ٘............................................... / أ جل وردت )  َػْوـَ 

 ٕٔ٘........................ / اضبط مواضع ) َوَ اَؽ ِبِذ مَّا َ انُواْ ِبِه َ ْستَػْةِزُؤوَف (؟. ٜٕٚٙس اؿ رقذ 

 ٕٕ٘........................لَّيَػُاوُلجلَّ ( يف سورة وود؟. –) َليَػُاوَلجلَّ  / اضبط الاللمات ٜٕٛٙس اؿ رقذ 

ػػػػاغِبَاِت ( )ِإالَّ الَّػػػػِء جَل آَمبُػػػػوا َوَ ِملُػػػػوا  ٜٜٕٙسػػػػ اؿ رقػػػػذ  / اضػػػػبط مواضػػػػع ) ِإالَّ الَّػػػػِء جَل َصػػػػبَػُ واْ َوَ ِملُػػػػواْ الصَّ
 ٖٕ٘............................................................................... الصَّاغِبَاِت(؟.

 ٕٗ٘....................................... / اضبط مواضع ) ُأْولَِئَك ؽَبُذ مَّْكِفَ ٌة (؟. ٕٓٓٚس اؿ رقذ 

 ٕ٘٘....................................... َلَكلََّك (؟. –/ اضبط مواضع ) فَػَلَكلََّك  ٕٔٓٚس اؿ رقذ 



 ٕٖٗ - اْلػُجْزء السَّاِدس – ةابَِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ  

 ٕٙ٘......................................  َػُاوُلواْ (؟. َوِإف -/ اضبط مواضع ) َأف  ٕٕٓٚس اؿ رقذ 

 ٕٚ٘............................................. /  ذ م ة وردت  لمة ) َ بٌز (؟. ٖٕٓٚس اؿ رقذ 

 ٕٛ٘............................................... /  ذ م ة وردت ) َأْو َجاء (؟. ٕٗٓٚس اؿ رقذ 

 ٜٕ٘...................... َشِةيٌ  (؟. -/ اضبط مواضع ) َواَّلّلُ َ َلى ُ لِّ َشْيٍء وَِ يٌل  ٕ٘ٓٚس اؿ رقذ 

ْ َ ْسَتِجيُبواْ َلاُلْذ َفاْ َلُمواْ ( ) َفِإف ملَّْ َ ْسَتِجيُبوا َلَك َفاْ َلْذ (؟. ٕٙٓٚس اؿ رقذ   ٕٓٙ.. / اضبط مواضع ) َفِإملَّ

نْػَيا َوزِ بَػتَػَةا  ٕٚٓٚس اؿ رقذ   ٕٕٙ.......................... َوزِ بَػتُػَةا (؟. –/ اضبط مواضع ) اغْبََياَة ال ُّ

 –َ ػػػػاغِبُوَف   –اَل َ ْسػػػػَمُكوَف  -الَ  ُػْبَهُسػػػػوَف  -/ اضػػػػبط مواضػػػػع ) َوُوػػػػْذ ِفيَةػػػػا َخالِػػػػُ وَف  ٕٛٓٚسػػػػ اؿ رقػػػػذ 
 ٖٕٙ.............................................................................. ىَبَْتِصُموَف (؟.

 ٕ٘ٙ...................... / اضبط مواضع ) َوِمجل قَػْبِلِه ِ َتاُب ُموَسى إََماًما َوَرضْبًَة (؟. ٜٕٓٚس اؿ رقذ 

 ٕ٘ٙ............................................. / أ جل وردت ) ِمجَل اَلْ زَاِب (؟. ٕٓٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٙٙ....................................... / اضبط مواضع ) َفمَ َتُك يف ِمْ  ٍَة (؟. ٕٔٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٚٙ............................ /  ذ م ة وردت ) َوَلاِلجلَّ َأْ  َػَ  البَّاِس الَ  ُػْ ِمُبوَف (؟. ٕٕٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٚٙ.............................................. / اضبط مواضع )  ُػْكَ ُضوَف (؟. ٖٕٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٛٙ............................................ / أ جل وردت  لمة ) اَلْشَةاُد (؟. ٕٗٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٛٙ.......................................... / اضبط مواضع ) َوُ الِء الَِّء جَل (؟. ٕ٘ٔٚس اؿ رقذ 

 ٜٕٙ....................... اَّللَِّ (؟. -َربِِّْذ  -/ اضبط مواضع ) َ َءبُوْا َ َلى أَنُفِسِةْذ   ٕٙٔٚقذ س اؿ ر 

 ٕٓٚ..................... َما مَلْ َ اُلونُوْا(؟. -َ اُلونُواْ  أفَػَلذْ  -/ اضبط مواضع )ملَْ َ اُلونُوْا  ٕٚٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٓٚ............................... /  ذ م ة وردت  لمة ) ُمْكِجزِ جَل يف اَلْرِض (؟. ٕٛٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٔٚ.............................. َوَما َ اَف ؽَبُْذ (؟. -/ اضبط مواضع ) َما َ اَف ؽَبُْذ  ٜٕٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٕٚ............. / اضبط مواضع ) مِّجل ُدوِف اَّلّلِ ِمجْل َأْوِلَياَء ( ) ِمجل ُدوِف اَّللَِّ َأْولَِياء (؟. ٕٕٓٚس اؿ رقذ 

 ٖٕٚ.......................................... /  ذ م ة وردت ) ُ َضاَ ُ  ؽَبُذ (؟. ٕٕٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٗٚ.............................................. / أ جل وردت ) ؽَبُُذ اْلَكَءاُب (؟. ٕٕٕٚس اؿ رقذ 

 ٕٗٚ............................................... / اضبط مواضع ) الَ َجَ ـَ (؟. ٖٕٕٚ س اؿ رقذ

 ٕٛٚ....................................../ اضبط مواضع ) َوْل َ ْسَتِوَ ِف َمَ مً (؟. ٕٕٗٚس اؿ رقذ 

ػيٍط ( ) َأَخػػاُؼ  –أَلِػػيٍذ  -َ بِػٍة   –/ اضػػبط مواضػع ) َأَخػػاُؼ َ لَػْياُلْذ َ ػػَءاَب  َػػْوـٍ َ ِظػػيٍذ  ٕٕ٘ٚسػ اؿ رقػذ  ؿبُِّ
ْ َل  َػْوـِ اْلَْ زَاِب   ٕٛٚ..................................................... تػََّباِد (؟. َػْوـَ ال -َ َلْياُلْذ مِّ

َبا ِمجل َفْضٍل (؟. ٕٕٙٚس اؿ رقذ   ٕٔٛ................................... /  ذ م ة وردت ) َلاُلْذ َ َليػْ

 ٕٔٛ............................................ / اضبط مواضع ) َوَ  قَػْوـِ ال (؟. ٕٕٚٚس اؿ رقذ 

 ٕٕٛ....... َما َأاَن ِبطَارِِد اْلُمْ ِمِبَن (؟./ اضبط مواضع ) َوَم  َأاَنْ ِبَطارِِد الَِّء جَل آَمُبواْ ( ) وَ  ٕٕٛٚس اؿ رقذ 

َ أَرَاُ ْذ قَػْوًما ذَبَْةُلوَف (؟. ٜٕٕٚس اؿ رقذ   ٖٕٛ.................................. / أ جل وردت ) َوَلاِل ِّ

 ٖٕٛ................. َفَمجل  َبُصُ ٍل ِمجَل اَّلّلِ ( يف سورة وود؟. -/ اضبط مواضع ) َمجل  ٖٕٓٚس اؿ رقذ 

 ٕٗٛ............................................... / اضبط مواضع ) ِإٍّلِ ِإًذا (؟. ٖٕٔٚس اؿ رقذ 

ػا تَػْكَملُػوَف ) ٕٖٕٚس اؿ رقذ  ػا َأْجَ ْمبَػا َواَل ُنْسػَأُؿ َ مَّ ( سػبأ ( ٕ٘/ ما الف ؽ بن اآل تن ) ُقل الَّ ُتْسػأَُلوَف َ مَّ
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ـْ  َػُاولُػػوَف افْػتَػػػػ َاُن قُػػْل ِإِف افْػتَػَ  ْػتُػػػُه فَػَكلَػػػيَّ ِإْج َاِمػػي َوَأاَنْ بَػػػ ِيءٌ فبَِّّػػا ذُبَْ ُمػػػوَف ) ( وػػػود (؟ ومػػا داللػػػة نسػػػح ٖ٘و ) َأ
 ٕ٘ٛ.........................................................اـ للم مبن والكمل لكة اؼب مبن؟ااج  

 ٕٚٛ.............................................. /  ذ م ة وردت ) ِإىَل نُوٍح (؟. ٖٖٕٚس اؿ رقذ 

َتِئْس دبَا َ انُوْا  َػْفَكُلوَف  ٖٕٗٚس اؿ رقذ   ٜٕٛ.....................  َػْكَمُلوَف(؟. -/ اضبط مواضع )َفمَ تَػبػْ

 ٜٕٓ............................................. / أ جل وردت  لمة ) ِدَْ ُيِبَبا (؟. ٖٕ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٜٕٔ............................................. وردت  لمة ) َ  نُوُح (؟./ أ جل  ٖٕٙٚس اؿ رقذ 

 ٕٜٕ........... -/ أذ   سياؽ قصة نوح  ليه السمـ يف السور الو ورد فيةا التشابه: ٖٕٚٚس اؿ رقذ 

 ٜٕٗ........... -/ ماوي ؿباور قصة نوح  ليه السمـ يف السور الو ورد فيةا التشابه: ٖٕٛٚس اؿ رقذ 

 ٜٕٛ................ /  ي  ب أت قصة نػوح  ليه السمـ يف السور الو وردت فيةا؟. ٜٖٕٚس اؿ رقذ 

/ اضبط ما ب أ به نوح  ليه السػمـ اػبطػاب مػع قومػه يف السػور الػو وردت فيةػا الاصػة؟ ٕٓٗٚس اؿ رقذ 
 ...........................................................................................ٖٕٓ 

 ٖ٘ٓ........ -ربء   نوح  ليه السمـ ( يف السور الو وردت فيةا :/ اضبط مواضع )  ٕٔٗٚس اؿ رقذ 

 ٖٚٓ...................... -/ اضبط مواضع ) نفي نػوح  ليه السمـ س اؿ الج  (: ٕٕٗٚس اؿ رقذ 

 ٜٖٓ........................ / اضبط اؼبواضع الو ذُ   فيةا أتباع نػوح  ليه السمـ؟. ٖٕٗٚس اؿ رقذ 

 ٖٓٔ.................. / اضبط مواضع  الم  بصبع ) الفلك ( واشارة ب ء الطوفاف؟. ٕٗٗٚس اؿ رقذ 

 ٕٖٔ..... / استك ض اؼبواضع الو وردت فيةا قصة نوح  ليه السمـ يف الا آف الال َل؟. ٕ٘ٗٚس اؿ رقذ 

 ٖٖٔ.............................................. -بـداية القصة ) نـوح ( عليو السالم يف القرنن:

 ٖٗٔ.................................................................... -بداية دعــوة ) نــوح (:

 ٖٗٔ........................................................ -ذكر ما دعاىم إليو أو حذرىم منو:

 ٖ٘ٔ.......................................................................-نـفيـو سـؤال األجـر:

 ٖٙٔ.................................................................... -ماذا أجاب ) ادلــأل (:

 ٖٙٔ............................................ -اجلـدال والتـحــدي بني نــوح عليو السالم وقومو:

 ٖٙٔ.......................... -اللون األمحر كالم نوح عليو السالم، واللون األخضر جواب قومو:

 ٖٛٔ.............................................................. -دعاء ) نــوح ( عليو السالم:

 ٜٖٔ.......................................................-نو:ذكر ) الفلك ( أو وصفو أو جراي

 ٕٖٓ.............................................................. -نـجـاة ) نــوح ( عليو السالم:

 ٕٖٔ................................................. -وصف من نمن مع ) نـوح ( عليو السالم:

 ٕٕٖ........................................................................ -وصــف الطــوفــان:

 ٖٕٖ................................................................... -ىـالك الـقـوم ووصفهم:

 ٕٖٗ........................................................................... -ذكــر اإلنــذار:

 ٕٖٗ.................................................................... -ما يستفاد من القصة:

 ٖٖٓ........................... / اضبط مواضع ) َلَكُفوٌر رَِّ يٌذ ( ) َلَكُفوٌر َشاُلوٌر (؟. ٕٙٗٚس اؿ رقذ 
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 ٖٖٔ............................... / اضبط مواضع ) َواَنَدى نُوٌح ( يف سورة وود؟. ٕٚٗٚس اؿ رقذ 

 ٕٖٖ............................................. /  ذ م ة وردت ) ِمجَل اْلَماء (؟. ٕٛٗٚس اؿ رقذ 

 ٖٖٖ......................................... (؟. / أ جل وردت  لمة ) ِمجْل أَْمِ  اَّللِّ  ٜٕٗٚس اؿ رقذ 

 ٖٖٗ............................ ِإالَّ َما َرِ َذ (؟. -/ أ جل وردت  لمة ) ِإالَّ َمجل رَِّ َذ  ٕٓ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٖٖ٘............ -/ اضبط مواضع د اء ) نػػوح (  ليه السمـ يف السور الو ورد فيةا: ٕٔ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٖٖٛ............................................. /  ذ م ة وردت ) فَػَااَؿ َربِّ (؟. ٕٕ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٖٖٛ............................................. /  ذ م ة وردت ) ِمجْل َأْوِلي (؟. ٖٕ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٜٖٖ....................... / اضبط مواضع )َأْ اَلُذ اغْبَاِ ِمَن( )دَِْ اَلِذ اغْبَاِ ِمَن(؟. ٕٗ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٜٖٖ.............................................. /  ذ م ة وردت ) ِإنَُّه َلْيَس (؟. ٕ٘٘ٚس اؿ رقذ 

 ٖٓٗ.......................َفمَ َتْسأَْلِ  (؟. -/ اضبط مواضع الاللمتن ) َفمَ َتْسأَْلجِل  ٕٙ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٖٓٗ.................................... / اضبط مواضع ) َما َلْيَس َلَك ِبِه ِ ْلٌذ (؟. ٕٚ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٕٖٗ............................................. / أ جل وردت ) َأف َتاُلوَف ِمجَل (؟. ٕٛ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٖٖٗ.......................................... /  ذ م ة وردت ) ِمجَل اعْبَاِوِلَن (؟. ٜٕ٘ٚس اؿ رقذ 

 ٖٗٗ................................... َوأَُ وُذ ِبَك (؟. -/ أ جل وردت  لمة ) َأُ وُذ  ٕٓٙٚس اؿ رقذ 

 ٖٗٗ........................ ِقيَل َ  ( يف سورة وود؟. -/ أ جل وردت  لمة ) َوِقيَل َ   ٕٔٙٚس اؿ رقذ 

 ٖ٘ٗ.........................................../  ذ م ة وردت  لمة ) ِبَسمَـٍ (؟. ٕٕٙٚس اؿ رقذ 

 ٖ٘ٗ............................................. / أ جل وردت  لمة ) بَػ ََ اٍت (؟. ٖٕٙٚس اؿ رقذ 

بَّا َ َءاٌب أَِليٌذ(؟. ٕٗٙٚس اؿ رقذ  بَّا َ َءاٌب أَلِيٌذ( )َولََيَمسَّبَّاُلذ مِّ ُةذ مِّ  ٖٙٗ....../ أ جل وردت  لمة )مُثَّ يَبَسُّ

 ٖٙٗ.............................. / اضبط مواضع ) ِمجل قَػْبِل َوَءا ( ) قَػْبَل َوَءا (؟. ٕ٘ٙٚس اؿ رقذ 

 ٖٚٗ............................................. / اضبط مواضع ) فَاْصربْ ِإفَّ (؟. ٕٙٙٚس اؿ رقذ 

 ٖٛٗ......................................َفَطَ ٍل (؟. /  ذ م ة وردت  لمة ) الَِّءي ٕٚٙٚس اؿ رقذ 

 ٜٖٗ........................................../  ذ م ة وردت ) مَّا أُْرِسْلُ  ِبِه (؟. ٕٛٙٚس اؿ رقذ 

 ٜٖٗ.............. /  ذ م ة وردت ) َ َلَى ُ لِّ َشْيٍء َ ِفيٌظ َ َلَى ُ لِّ َشْيٍء َ ِفيٌظ (؟. ٜٕٙٚس اؿ رقذ 

 ٖٓ٘........................ ( مجل سورة التوبة؟. ٚ٘ – ٙ٘/ اضبط ختاـ اآل تن )  ٕٓٚٚس اؿ رقذ 

 ٖٔ٘.............................. فَػَلمَّا ( يف سورة وود؟. –ا / اضبط مواضع ) َوَلمَّ  ٕٔٚٚس اؿ رقذ 

َباُوذ  ٕٔٚٚس اؿ رقذ  َباُوْذ  –/ اضبط مواضع ) َوقَبَّيػْ َباُوذ (؟. –فََأقَبيػْ  ٖٗ٘........................ قبََّّيػْ

 ٖٗ٘........................... َ َءاٌب َظِليٌظ (؟. -/ اضبط مواضع ) َ َءاٍب َظِليٍظ  ٕٕٚٚس اؿ رقذ 

 ٖ٘٘............................................ َحُ واْ (؟./ أ جل وردت  لمة ) جَ  ٖٕٚٚس اؿ رقذ 

 ٖٙ٘.................................. فَاتػَّبَػُكواْ أَْمَ  (؟. -/ اضبط مواضع ) َواتػَّبَػُكوْا  ٕٗٚٚس اؿ رقذ 

 ٖٙ٘................................. ُ لُّ َجبَّاٍر َ ِبيٍ  (؟.  -/ اضبط مواضع ) ُ لِّ   ٕ٘ٚٚس اؿ رقذ 

 ٖٛ٘............ / اضبط مواضع ) َوأُْتِبُكواْ يف َوِءِن ( والو وردت يف سورة وود فاط؟. ٕٙٚٚس اؿ رقذ 

نْػَيا َلْكَبًة َو َػْوـَ اْلِاَياَمِة (؟. ٕٚٚٚ س اؿ رقذ  ٖٛ٘......................... / اضبط مواضع ) يف َوِءِن ال ُّ

  جل والاصػص ال م ػة بػ أت نفػس الب ا ػة / سورة وود يف  مث قصص قصة  اد وشبػود مػ ٕٛٚٚس اؿ رقذ 



 - اْلػُجْزء السَّاِدس - ةابِ شَ تَ مُ ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ 

 

ٖٗ٘ 

ًبا )ٔٙ(( )َوِإىَل شَبُػػػػوَد َأَخػػػػاُوْذ َصػػػػاغِبًا )ٓ٘)َوِإىَل َ ػػػػاٍد َأَخػػػػاُوْذ ُوػػػػوًدا ) (( مث ٗٛ(( ) َوِإىَل َمػػػػْ َ جَل َأَخػػػػاُوْذ ُشػػػػَكيػْ
(( ويف اآل ػة )َأالَ بُػْكػػً ا لَِّمػػْ َ جَل  ٛٙ)(( ويف اآل ػة ) َأالَ بُػْكػػً ا لَِّ ُمػػوَد ٓٙانتةػ  اآل ػػة )َأالَ بُػْكػػً ا لَِّكػاٍد قَػػػْوـِ ُوػػوٍد )

 ٜٖ٘............................................ (( ؼباذا قاؿ " لَِّكاٍد قَػْوـِ ُووٍد "؟َٜ٘ َما بَِكَ ْت شَبُوُد )

 ٖٓٙ......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) أَنَشَأُ ْذ (؟. ٜٕٚٚس اؿ رقذ 

 ٖٔٙ.............................................. /  ذ م ة وردت ) أَف نػَّْكُبَ  (؟. ٕٓٛٚقذ س اؿ ر 

 ٕٖٙ................................ / أ جل وردت ) َما  َػْكُبُ  آاَبُؤاَن ( يف سورة وود؟. ٕٔٛٚس اؿ رقذ 

 ٕٖٙ................................. َتْ ُ ونَػَبا ِإَلْيِه (؟. -/ اضبط مواضع ) َتْ ُ واَن  ٕٕٛٚس اؿ رقذ 

 ٖٖٙ.............................................. /  ذ م ة وردت ) فَػَكَاُ وَوا (؟. ٖٕٛٚس اؿ رقذ 

ـٍ (؟. -/ اضبط مواضع ) َ م َِة  ٕٗٛٚس اؿ رقذ   ٖٗٙ..................................... َ مَ ََة َأ َّ

 ٖ٘ٙ....................................../ اضبط مواضع )  َػْوِمِئٍء ( بالس  اؼبيذ؟. ٕ٘ٛٚس اؿ رقذ 

 ٖ٘ٙ.................. َقِويّّ َ زِ ٌز (؟. -َلَاِويّّ َ زِ ٌز  -/ اضبط مواضع ) اْلَاِويُّ اْلَكزِ ُز  ٕٙٛٚس اؿ رقذ 

 ٖٚٙ.......... َوَلمَّا َجاءْت ُرُسلَُبا ِإبْػ َاِويَذ اِبْلُبْشَ ى قَاُلوا (؟. -/ اضبط مواضع ) َوَلَاْ   ٕٚٛٚس اؿ رقذ 

 ٖٚٙ................................... فَػَااُلواْ َسَمًما (؟. -/ اضبط مواضع ) َقاُلوْا  ٕٛٛٚس اؿ رقذ 

 ٜٖٙ..................... َفَجاء ِبِكْجٍل ظبٍَِن(؟. -مواضع )َجاء ِبِكْجٍل َ ِبيٍء  / اضبط ٜٕٛٚس اؿ رقذ 

ُةْذ ِخيَفًة قَاُلواْ اَل زَبَْ  (؟.فََأْوَجَس  -/ اضبط مواضع ) َوَأْوَجَس  ٜٕٓٚس اؿ رقذ   ٖٓٚ............. ِمبػْ

 ٖٔٚ..................... قُػْلَبا اَل زَبَْ (؟. -َوقَاُلواْ الَ زَبَْ   -/ اضبط مواضع )قَاُلوْا  ٜٕٔٚس اؿ رقذ 

 ٕٖٚ............................................. / اضبط مواضع ) ِإانَّ أُْرِسْلَبا (؟. ٕٜٕٚس اؿ رقذ 

 ٕٖٚ................................................ /  ذ م ة وردت ) َواْم َأَتُُه (؟. ٖٜٕٚس اؿ رقذ 

 ٖٖٚ......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) هللاِِْسَحَق (؟. ٜٕٗٚس اؿ رقذ 

 ٖٖٚ................................................. / أ جل وردت ) ِمجل َورَاء (؟. ٜٕ٘ٚس اؿ رقذ 

الالػػ َل؟./ مػػا الفػػ ؽ بػػن  لمػػو ) داروػػذ ( و ) د روػػذ ( مػػجل البا يػػة البيانيػػة يف الاػػ آف  ٜٕٙٚسػػ اؿ رقػػذ 
 ...........................................................................................ٖٚٗ 

 ٖ٘ٚ.............................................. / اضبط مواضع ) َ  َو ْػَلَت (؟. ٜٕٚٚس اؿ رقذ 

 ٖٙٚ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َ ُجوٌز (؟. ٜٕٛٚس اؿ رقذ 

 ٖٙٚ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َشْيًها (؟. ٜٜٕٚس اؿ رقذ 

 ٖٙٚ............... َشْيءٌ َ ِجيٌح ( ) َلَشْيءٌ ُ َجاٌب (؟. -/ اضبط مواضع ) َلَشْيٌء  ٕٓٓٛس اؿ رقذ 

 ٖٚٚ............................................/  ذ م ة وردت ) أَْوَل اْلبَػْيِ  (؟. ٕٔٓٛس اؿ رقذ 

 ٖٛٚ..................................... َفَجاءْتُه (؟. –/ اضبط مواضع ) َوَجاءْتُه  ٕٕٓٛس اؿ رقذ 

 ٖٛٚ........................................ /  ذ م ة وردت  لمة ) َ  ِإبْػ َاِويُذ (؟. ٖٕٓٛس اؿ رقذ 

 ٜٖٚ....................................... / اضبط مواضع ) َأْ ِ ْض َ جْل َوَءا (؟. ٕٗٓٛس اؿ رقذ 

 ٖٓٛ......................................... / اضبط مواضع ) َجاء أَْمُ  َربَِّك (؟. ٕ٘ٓٛس اؿ رقذ 

 ٖٔٛ............ ( مجل سورة الكبالبوت؟.ٖٖ( مجل سورة وود و )ٚٚ/ اضبط اآل ت ) ٕٙٓٛس اؿ رقذ 

 ٕٖٛ......................................... /  ذ م ة وردت  لمة )  ُػْةَ ُ وَف (؟. ٕٚٓٛس اؿ رقذ 
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يَِّئاِت (؟. ٕٛٓٛس اؿ رقذ   ٖٖٛ...................................... /  ذ م ة وردت )  َػْكَمُلوَف السَّ

 ٖٖٛ........................................... / اضبط مواضع ) َوُ الء بَػَبايت (؟. ٜٕٓٛس اؿ رقذ 

( وػود ( ٛٚ/ ابلبسبة لوصوؿ ال سل إىل قـو لوط مػ ة  اػاؿ ) َوَجػاءُن قَػْوُمػُه  ُػْةَ  ُػوَف إِلَْيػِه ) ٕٓٔٛس اؿ رقذ 
 ٖٗٛ.... إستكماؿ  ة  وف و ستبش وف؟ ( اغبج ( فما الف ؽ بنٚٙوم ة ) َوَجاء أَْوُل اْلَمِ  َبِة َ ْستَػْبِشُ وَف )

 ٖٗٛ.......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َضْيِفي (؟. ٕٔٔٛس اؿ رقذ 

 ٖ٘ٛ.............................................. / أ جل وردت ) َلَاْ  َ ِلْمَ  (؟. ٕٕٔٛس اؿ رقذ 

 ٖٙٛ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) بَػَباِتَك (؟. ٖٕٔٛس اؿ رقذ 

 ٖٙٛ.......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) قَاَؿ َلْو (؟. ٕٗٔٛس اؿ رقذ 

 ٖٙٛ............................................/  ذ م ة وردت  لمة ) فََأْسِ  (؟. ٕ٘ٔٛس اؿ رقذ 

 ٖٛٛ....................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) ِإالَّ اْمَ أََتَك (؟. ٕٙٔٛس اؿ رقذ 

 ٖٛٛ...................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َم  َأَصابَػُةُذ (؟. ٕٚٔٛس اؿ رقذ 

ػا َجػاء أَْمػُ اَن  ٕٛٔٛاؿ رقذ س   / ورد وص   ءاب قػـو لػوط مػ ة أنػه وقػع  لػى الا  ػة ومػ ة  لػى الاػـو ) فَػَلمَّ
يٍل مَّبُضػػػوٍد ) ػػػجل ِسػػػجِّ َةػػػا ِ َجػػػاَرًة مِّ ( وػػػود ( ) َفَجَكْلبَػػػا َ الِيَػَةػػػا َسػػػاِفَلَةا َٕٛجَكْلبَػػػا َ الِيَػَةػػػا َسػػػاِفَلَةا َوأَْمطَػػػْ اَن َ َليػْ

يٍل )َوأَْمَطْ اَن َ َليْ   ٜٖٛ.............................. ( اغبج  ( فما الف ؽ بيبةما؟ِٗٚةْذ ِ َجاَرًة مِّجل ِسجِّ

 ٜٖٓ...................................... / اضبط مواضع ) مَُّسوََّمًة ِ بَ  َربَِّك (؟. ٜٕٔٛس اؿ رقذ 

بَِايَّػة( مث بػن السػبح يف اخػتمؼ رسػذ  -بَِايَّػُ   -/ أ ػجل وردت الاللمػات التاليػة )َوبَِايَّػٌة   ٕٕٓٛس اؿ رقذ 
 ٜٖٔ......................................................................... الاللمات ال مث؟.

 ٕٜٖ............................ / اضبط مواضع ) َقاُلواْ َ  ُشَكْيُح ( يف سورة وود؟. ٕٕٔٛس اؿ رقذ 

 ٕٜٖ................................................ /  ذ م ة وردت ) َأْو أَف (؟. ٕٕٕٛس اؿ رقذ 

 ٖٜٖ.............................. أَْمَوالَُبا (؟. -اضبط مواضع الاللمات ) أَْمَوالَِبا /  ٖٕٕٛس اؿ رقذ 

 ٜٖٗ................................/ اضبط مواضع ) رِْزقًا َ َسًبا ( ) رِْزقًا َ  يبًا (؟. ٕٕٗٛس اؿ رقذ 

 ٜٖ٘......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َوَما أُرِ ُ  (؟. ٕٕ٘ٛس اؿ رقذ 

 ٜٖٙ........................ اختلف  مصطلحات الكءاب: الصيحة، ال جفة؟ / ؼباذا ٕٕٙٛس اؿ رقذ 

 ٜٖٚ...............................................وردت ) َ ِ ةًا فبَِّّا (؟. /  ذ م ة ٕٕٚٛس اؿ رقذ 

 ٜٖٚ.......................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َورَاءُ ْذ (؟. ٕٕٛٛس اؿ رقذ 

 ٜٖٛ.............................َمجْل ُوَو َ اِذٌب (؟. -/  ذ م ة وردت  لمة ) َوَمجْل  ٜٕٕٛس اؿ رقذ 

 ٜٜٖ........................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َرِقيٌح (؟. ٖٕٓٛس اؿ رقذ 

 ٜٜٖ..................................... فَاتػَّبَػُكواْ (؟. –/ اضبطةا مواضع ) َفاتَِّبُكوْا  ٖٕٔٛس اؿ رقذ 

ـُ قَػْوَمُه  َػْوـَ اْلِاَياَمِة فََأْوَرَدُوُذ البَّاَر َوبِْئَس اْلوِْرُد اْلَمْوُروُد } ٕٖٕٛس اؿ رقذ  { َوأُْتِبكُػواْ يف َوػِءِن َلْكبَػًة ٜٛ/ )  َػْاُ 
 ٜٜٖ...................... {( اضبط واتن اال تن يف سورة وود؟.ْٜٜفُ  اْلَمْ ُفوُد }َو َػْوـَ اْلِاَياَمِة ِبْئَس ال ِّ 

 ٔٓٗ..................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) َوَما وََلْمَباُوْذ (؟. ٖٖٕٛس اؿ رقذ 

 ٔٓٗ.............................................. / أ جل وردت ) َوِوَي وَاِلَمٌة (؟. ٖٕٗٛس اؿ رقذ 

 ٕٓٗ.............................................. / أ جل وردت ) لَِّمجْل َخاَؼ (؟. ٖٕ٘ٛس اؿ رقذ 
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ٖٗٚ 

 ٖٓٗ......................................  َػْوـُ (؟. – / اضبط مواضع ) َذِلَك  َػْوـٌ  ٖٕٙٛس اؿ رقذ 

 ٖٓٗ..................................... /  ذ م ة وردت  لمة ) ؽَبُْذ ِفيَةا َزِفٌة (؟. ٖٕٚٛاؿ رقذ س  

َ طَػاء  -ِإفَّ َربَّػَك فَػكَّػاٌؿ لَِّمػا  ُ ِ ػُ   / اضػبط ختػاـ اآل تػن يف سػورة وػود ) ِإالَّ َمػا َشػاء َربُّػكَ  ٖٕٛٛس اؿ رقذ 
َ  ؾَبُْءوٍذ (؟.  ٗٓٗ............................................................................. َظيػْ

 ٘ٓٗ............................................ / أ جل وردت ) فَػكَّاٌؿ لَِّما  ُ ِ ُ  (؟. ٜٖٕٛس اؿ رقذ 

 ٘ٓٗ...................................... آاَبَءُوُذ (؟. –/ اضبط مواضع ) آاَبُؤُوْذ  ٕٓٗٛس اؿ رقذ 

 ٚٓٗ.................................... َنِصيبُػُةْذ (؟. –/ اضبط مواضع ) َنِصيبَػُةْذ  ٕٔٗٛس اؿ رقذ 

 ٛٓٗ...............................لِيُػَوفِّيَػُةْذ (؟. – ة وردت  لمة ) لَيُػَوفِّيَػبػَُّةْذ /  ذ م ٕٕٗٛس اؿ رقذ 

ِإنَّػُه دبَػا  َػْكَملُػوَف َخبِػٌة ( ) ِإنَّػُه دبَػا تَػْكَملُػوَف / اضػبط ختػاـ اآل تػن اؼبتتػاليتن يف سػورة وػود )  ٖٕٗٛس اؿ رقػذ 
 ٜٓٗ.................................................................................. َبِصٌة (؟.

 ٓٔٗ............................َ َما أُِمْ َت (؟.  َواْسَتِاذْ  -/ اضبط مواضع ) فَاْسَتِاْذ  ٕٗٗٛس اؿ رقذ 

 ٓٔٗ........................................ /  ذ م ة وردت  لمة ) َوالَ َتْطَكْواْ (؟. ٕ٘ٗٛس اؿ رقذ 

 ٔٔٗ......................................... /  ذ م ة وردت ) مُثَّ الَ تُبَصُ وَف (؟. ٕٙٗٛس اؿ رقذ 

 ٔٔٗ......................................أَِقِذ الصََّمَة (؟ -/ اضبط مواضع ) َوأَِقِذ  ٕٚٗٛس اؿ رقذ 

 ٖٔٗ.......................................  ُْءِوْبَّ (؟ -/ اضبط مواضع )  ُْءِوْبَ  ٕٛٗٛس اؿ رقذ 

 ٖٔٗ............................. اْلَفَساَد يف اَلْرِض (؟ -/ اضبط مواضع ) اْلَفَساِد  ٜٕٗٛس اؿ رقذ 

 ٖٔٗ............................ ( مجل سورة وود؟ ٜٔٔ – ٛٔٔ/ اضبط اآل تن )  ٕٓ٘ٛس اؿ رقذ 

 ٗٔٗ........................................  ذ م ة وردت  لمة ) َوالَ  َػزَاُلوَف (؟/  ٕٔ٘ٛس اؿ رقذ 

 ٘ٔٗ............................ َخْلَاُةْذ (؟ -َخَلَاُةْذ  -/ اضبط مواضع ) َوَخَلَاُةْذ  ٕٕ٘ٛس اؿ رقذ 

 ٙٔٗ.......................................... /  ذ م ة وردت ) َلْمألفَّ َجَةبََّذ (؟ ٖٕ٘ٛس اؿ رقذ 

 ٚٔٗ............................................ /  ذ م ة وردت  لمة ) فُػَ اَدَؾ (؟ ٕٗ٘ٛس اؿ رقذ 

َماَواِت َواَلْرِض (؟ -َظْيُح  -/  ذ م ة وردت ) َظْيَح  ٕ٘٘ٛس اؿ رقذ   ٛٔٗ................ َظْيِح السَّ

 ٜٔٗ................................َواْصَطربْ (؟ –/ اضبط مواضع ) َفاْ ُبْ ُن َوتَػوَ َّْل  ٕٙ٘ٛس اؿ رقذ 

 ٕٕٗ ......................................................... اتو ت 
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صابر أجد من الواجب علي أف أشكر السيد 
وإخوتو وأبنائو الذين أكرموين صويف علي 

قرار فلوال عوهنم يل بعد ومنحوين األماف واإلست
فضل هللا وإيوائهم يل ما كانت تُتاح يل فرصة إجناز 

 ىذا العمل.
 فجزاىم هللا عين وعن زوجيت خًن اعبزاء

وكذلك أشكر كل من ساىم يف نشر ىذا 
الكتاب وأسأؿ هللا تعاىل أف يثيبو الفردوس 

 األعلى يـو القيامة
 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    6 -ْزء السَّ
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وحػػػا ةا ػػػة  سػػػورة  وسػػ سػػػ اؿ وجػػواب مػػػ  ب ا ػػة ( 423) ضػػه ىػػػزا اعبػػزء
، وابلرتتيب حا  ستفي  منها طلبة العله وحفاظ كتاب هللا عز وجل سورة اغبجر

 -وخصوصا ُب االختبارات.. وهللا وٕب التوفيق:

 الثاين عشراعبزء /  يوسفسورة 

 -بداايت أرابع السور:
 -:رة والربع األوؿبداية السو 

ِشف/  ژڍ    ڍ  ڌ  ڌ    ڇڇ           ڇڇ    چژ   ٧ي

 -:الربع الثاينبداية  
مئ  ىئ  ىئ    ی  یىئ    ىئژ  حب  خب  يئی  ی      جئ  حئ     ىب   يب  جت    مبجب  

ِشف/  ژحت  خت  مت      ٠٣ي
 -:الربع الثالثبداية 

ٺ     ٺ  ٺ    ٺپ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  پ  پپ    ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱژ 

ِشف/  ژٿ   ٿ     ٣٠ي
 -:الربع الرابعبداية 

    ﯁         ﮾     ﮿  ﯀﮼  ﮽    ﮻ژ             

ڭ  ۇ             ِشف/  ژڭ  ڭ  ڭ        ٧٧ي

 -:الربع اػبامس وهناية السورةبداية  
ەئ    ىۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۋژ  ائ   ى     ائ  

ِشف/  ژۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئ   ۆئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ١٣١ي
 (رب توفين مسلما – كاف يوسف مع نسوة يف اؼبدينة والنفس األمارة تسرؽ)



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    8 -ْزء السَّ

 (؟. تِْلَك آََيت  اْلِكَتاِب اْلم ِبيِ  )سورة ب أت بػػ كه  / 2857س اؿ رقه 
  -القصص(: –الشعراء  –سور ) وس   ثالثب أت با  / 2857اعبواب رقه 

ِشف ژہ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻژ ٱ -1  .ي

 ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ      پ  پ  ڀپ    ٻ  ٻ  پ ٻ ٻ    ٱژ  -2

  ٠ - ١الشعراء/ 

ہ    ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہڻ    ں  ڻ  ڻ   ڻں    ڱژ  -3

ٱ٠ - ١امقصص/  ژھ  ھ     ھ  ھ  

  /الضبط 
َعراُء ِقصََّة يُوُسف: ) ابعبملة اإلنشائية نضبطها -1  (. َحَكى الشُّ
، وبينهمػػػا سػػػورة ُب القػػػرآف الوحيػػػ   ونبػػػا  (  ٱ  قبلهػػػا ُب الشػػػعراء والقصػػػص ) -2

 -بػ اَيت )الشػعراء نضػبطفانتبو لو و  ميه( ب وف  طسالنمل اليت ب أت بػػ ) 
قاعػ ة اخػتالؼ الوسػط بػي موضػع النمػل علػ   نضػبطالقصػص( و  –النمػل 

 .الطرفي اؼبتشابي
الـ ( مػع پ  مػ  كلمػة )الالمات ( نربط     پ  پ  ڀبع ىا ُب الشعراء ) -3

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ، وبعػػػ ىا ُب القصػػػص )( أقصػػػ  بػػػو اؼبوضػػػع الوؿ)  ؿأو 

أقصػػػػ  بػػػػو اؼبوضػػػػع ي )نػػػػػاث نػػػػوف( مػػػػع ۀ  مػػػػ  كلمػػػػة ) النػػػػوف( نػػػػربط   ہ
علػػ  راء عالشػػ عػػي( مػػع پ  پ  مػػ  كلمػػيت ) العػػي(، وأ ًضػػا نػػربط الثػػاي

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 / ٔمالحظة 

 (اْلق ػػػْرآفِ ورد فيهػػػا كلمػػة ) ( وَِكتَػػػابُّ ميبِػػيُّ  اْلق ػػْرآفِ  تِْلػػػَك آََيت  بػػ أت سػػورة النمػػػل بػػػػ ) 
 فانتبو ؽبا وىزه اآل ة سأضبطها إف شاء هللا ؼبا أصل لسورة اغبجر.

 / ٕمالحظة 
وٕب وقفػػػػػػة  ژڌ    ڍ  ڍڇ  ڇ  ژ بػػػػػ أت سػػػػػورٌب الزخػػػػػرؼ والػػػػػ خاف بػػػػػػػ 
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 إف شاء هللا تعأب. اغبواميهمعهما ؼبا أصل إٔب 
 ؟.( قػ ْرآًّن َعَربِيًّا َجَعْلَناه   - أَنَزْلَناه   ِإّنَّ  ) ضبط مواضعا / 2858س اؿ رقه 
  -اؼبواضع ىي ب اَيت سورٌب  وس  والزخرؼ: / 2858اعبواب رقه 

ِشف ژے    ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہژ ٱ -1  .ي

ٱ٠الزخرف/  ژژ    ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌژ  -2

  الضبط /
مػػ   اعبػػيه( قبػػل   ھمػػ  )  اؽبمػػزة(:    ڎوُب الزخػػرؼ ) (   ھ )  وسػ ُب 

(    ڎمػػػ  )  اعبػػػيه، وأ ًضػػػا الحػػػ  حػػػرؼ قاعػػػ ة الرتتيػػػب اؽبجػػػائي( علػػػ  ڎ)
 .قاع ة اغبروؼ القر بة ُب الرسهرؼ عل  خم  الز  اػباءقر ب ُب الرسه م  حرؼ 

 ؼبسة بيانية /
كَبْ   نَػق صي َعَلْيػَك َأْحَسػَ  اْلَقَصػِص  )ُب سورة  وس  ذكر ما  تعلق ابإلنزاؿ، قاؿ 

َنا إِلَْيَك َىػَزا اْلق ْرآَف َوِإف ك نَت ِم  قَػْبِلِو َلِمَ  اْلَغاِفِلَي )دبَا  كَبْػ    )ىزا إنزاؿ،  ( (3َأْوَحيػْ
نَػػا إِلَْيػػَك َىػػػَزا اْلق ػػْرآَف َوِإف ك نػػَت ِمػػ  قَػْبلِػػِو َلِمػػَ   نَػق ػػصي َعَلْيػػَك َأْحَسػػَ  اْلَقَصػػِص دبَػػا َأْوَحيػْ

أنػػزؿ ىػػزه القصػػة لةػػا كانػػت ؾبهولػػة عنػػ  العػػرب أصػػاًل أنػػزؿ ىػػزا اػبػػ ،  ( اْلغَػػاِفِليَ 
( ومػػا  102َذلِػػَك ِمػػْ  أَنبَػػاء اْلَغْيػػِب ن وِحيػػِو إِلَْيػػَك ) )لػػزلك رب العػػاؼبي عقلػػب عليهػػا 

لََّقْ  َكػاَف  )ما كاف معلوماً وق  أ ثري س اؿ  ( كنت ل  هه إذ أصبعوا أمرىه وىه يبكروف
ػػػَ  َوِإْخَوتِػػػِو آََيت  للِ  ػػػائِِلَي )ُب   وس  وكػػػاف سػػػ اؿ اليهػػػود: مػػػا الػػػز  أحػػػلل بػػػ   ( (7لسَّ

أمػيل لػيس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوىزا إختبار وىه  علموف أنػو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإسرائيل مصر؟ ىزا س اؽبه للرسوؿ 
عنػ ه علػػه ابلتػػوراة فسػألوه وىػػو ُب مكػػة لكػ  بعثػػوا مػػ   سػألو مػػ  ابب الت ػػ   "مػػا 

إسرائيل مصر؟" فتنزؿ سورة كاملة لإلجابة عل  الت    فيبػيل لليهػود  الز  أحلل ب 
 علػػه دقػػائق المػػور وفصلػػلها أوَب فبػػا ُب التػػوراة. لػػيس ىػػزا فقػػط وإمبػػا إختػػار  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأنػػو 

عبارات إعجاز ة ليست ُب التوراة وحا لو كاف مطلعاً عل  التػوراة وحفههػا لكػاف مػا 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    10 -ْزء السَّ

أوَب. التوراة ٓب تزكر العز ز أب اً وإمبا تزكر رئيس الش َرط أو تزكر إظبو. ذكره ُب القرآف 
القرآف ظباه العز ز ٍب عرفنا م خراً أف ىزه أدؽ ترصبة ؼبا كاف   طلػق علػ  صػاحب ىػزا 

" إسه صاحب ىػزا اؼبنصػب  عز ز اإللو مشس اؼبنصب ُب ذلك الوقت. كاف  سم  "
" لف ىػزا  كػوف إقػراراً اف الشػمس إلػػو.  لػػو مشػسعز ػز إ مػ خراً عرفنػاه، ربنػا ٓب  قػل "

( التػوراة لػيس فيهػا العز ػز. مػ   العز ػز فأدؽ ترصبة دبا  تناسب مع العقي ة اإلسالمية )
أعلَػػه ىػػزا الرجػػل المػػيل بػػزه التسػػمية؟ التػػوراة تػػزكر دائمػػاً موسػػ  وفرعػػوف والقػػرآف ٓب 

مػػ    عرفنػػا فيمػػا بعػػ  ) ػزكر فرعػػوف مػػع قصػػة  وسػػ  وإمبػػا  ػػزكر اؼبلػك مػػع  وسػػ  ٍب
( وعرفنػػا أف اؼبلػػػوؾ ُب مصػػػر قسػػماف: قسػػػه إذا كػػػاف مػػ  أصػػػل مصػػػر   حجػػر رشػػػي 

 سػموه فرعػوف وإذا كػاف مػػ  اؽبكسػوس  سػموه ملػك فهػػو ملػك ولػيس فرعػوف والػػز   
كػاف ُب زمػػ   وسػػ  كػػاف مػ  اؽبكسػػوس فسػػمي ملػػك فهػو اؼبلػػك ولػػيس فرعػػوف. ُب 

فسمي فرعػوف. القػرآف  ػزكر ُب كػل مكػاف  كاف اؼبلك مصرَيً   عليو السالـزم  موس  
َوأَْلَفيَػا َسػيِلَ َىا لَػَ ل اْلبَػاِب  )( دبعىن الزوج إال ُب قصػة  وسػ  قػاؿ  َسيِلَ َىا ال  زكر )

( دبعػػىن زوجهػػا وعرفنػػا فيمػػا بعػػ  أف  َسػػيِلَ َىا دبعػػىن زوجهػػا. لػػيس ُب القػػرآف ) ((25)
( َسيِلَ َىاعوؿ وقرأت ُب الكتب أف كلمة )( كاف  ستعملها القباط للرجاؿ والبَسيِلَ َىا)

ليست عربية وإمبا ىي قبطية، إستعماؽبا للزوج ال تستعملها العرب وإمبا ىي مػ  كػالـ 
( بػزه ال اللػة ال  َسػيِلَ َىا القباط دبعػىن بعػل أو زوج. كبػ  عنػ ّن سػاد  سػود، لكػ  )

( َسػيِلَ َىاة  وسػ  )تستخ مها العرب وإمبا تسػتخ ـ الػزوج والبعػل. قػاؿ تعػأب ُب قصػ
(. هللا تعػػأب ربػػ اىه دبعلومػات ٓب تكتشػػ  إال فيمػػا  َسػيِلَ َىا وٓب  قػل ُب مكػػاف آخػػر )

 بع ، ذكر القصة بكل دقائقها ٍب ذكر أموراً، ىزه أنزلناه.
 َعرَبِيًّػػػا قػ ػػػْرآّنً  َجَعْلنَػػػاه   ِإّنَّ  ٓب  ػػػزكر أمػػػوراً تتعلػػػق ابإلنػػػزاؿ، قػػػاؿ تعػػػأب: ) (:َجَعْلنَػػػاه  )

( الزخرؼ( )أ ـل الكتاب( 4( َوإِنَّو  ُب أ ِـل اْلِكَتاِب َلَ  ْػَنا َلَعِليٌّ َحِكيه  )3) تَػْعِقل وفَ  َعلَّك هْ لَّ 
( أ ػ ؟ ُب العلػو،  لعلػي حكػيه ( أ ػ ؟ عنػ  هللا عػز وجػل، ) ل  نا أ  ؟ ُب السماء، )
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، ُب  إذف ىػػزا لػػػيس إنػػزااًل. مػػػا  تعلػػق ابإلنػػػزاؿ لنػػو  ػػػتكله وىػػو ُب السػػػماء، ُب العلػػػول
ـل الكتاب االرتفاع قبل النزوؿ: ) ( أ  عنػ  هللا، )لعلػي  ل  نا ( أ  اللوح افوظ، ) أ

 حكيه( مرتفع فيو ظبو، فكي   قوؿ إنزاؿ؟. 
َنا إِلَْيػَك َىػػَزا  )أما اآل ة الخرل فإنزاؿ  كَبْ   نَػق صي َعَلْيَك َأْحَسَ  اْلَقَصِص دبَا َأْوَحيػْ

( ليسػت  لػ  نا الوحي إنػزاؿ. ) ( (  وس 3نَت ِم  قَػْبِلِو َلِمَ  اْلَغاِفِلَي )اْلق ْرآَف َوِإف ك  
ـل الكتػػػاب ليسػػػت إنػػػزااًل فت تػػػاج لػػػػ ) . نسػػػأؿ: أ ل أنزلنػػػاه( ولػػػيس  َجَعْلنَػػػاه   إنػػػزااًل، أ

النسب أنػو ُب مقػاـ اإلنػزاؿ  سػتعمل أنزلنػاه أو جعلنػاه؟ النسػب أف  سػتعمل أنزلنػاه 
تِْلػػَك (. نضػع اإلنػػزاؿ مػػع الػوحي واإلنػػزاؿ ) جعلنػػاه زاؿ  سػػتعمل )وُب مقػاـ عػػ ـ اإلنػ

(  عػ  ...م َك ِم  قَػْبػِل َىػَزاِمْ  أَنَباء اْلَغْيِب ن وِحيَها إِلَْيَك َما ك نَت تَػْعَلم َها أَنَت َواَل قَػوْ 
 أنزؽبا إليك، ىزه ال عالقة ؽبا اـ الكتاب ول  نا وكلها إنزاؿ.

كلمػػة ُب مكاةػا ىكػزا وتعلػػه أف كػل كلمػة عاشػػقة ىػل العػرب كانػػت تفهػه وضػع  
ؼبكاةػػا؟ البلغػػػاء  علمػػػوف و عرفػػوف ُب مهػػػافل الكػػػالـ مػػػا ال نعرفػػو كبػػػ  إال فيمػػػا  تعلػػػق 
ابلمور العلمية اليت استج ت فيما بع  ىزه ال  علموةا لك  فيما ع ا ذلك  علمػوف 

والسػػورة قػػ  تكػػوف مػ  مرامػػي الكػػالـ مػػا ال نعلمػو كبػػ  ولػػزلك عنػػ ما ربػ اىه بسػػورة 
قصػػػػػرية جػػػػػ اً ٓب  تػػػػػوا بشػػػػػيء، ٓب  ت ػػػػػ اىه ) ػػػػػة لف اآل ػػػػػة قػػػػػ  تكػػػػػوف كلمػػػػػة )أٓب( 
و)م ىامتاف( آ ة، لك  رب اىه بسػورة أو دبػا ىػو مقػ ار السػورة. كػل تعبػري ُب القػرآف 
دبق ار )إّن أعطيناؾ الكوثر( فهو معجز. أقصر سورة الكوثر ىزه معجزة لنو رب اىه 

 فاضػػػل الػػػ كتور) فػػػأ  كػػػالـ ُب القػػػرآف دبقػػػ ار ىػػػز فهػػػو معجػػػز.  بػػػا أو اإلخػػػالص.
 (. السامرائي

 فائدة /
: ىػػزه ب ا ػػػة سػػورة  وسػػػ  ىػػل انتبهػػػته ﴾ ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ﴿ 

ػػْه تَػْعِقل ػػوفَ ) إال أف مردىػػا كػػاف  سػػياؽ السػػورة قػػائه  علػػ  مشػػاى  مثػػرية للعاطفػػة (َلَعلَّك 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    12 -ْزء السَّ

 كلمػػا زاد تعلمكػػه ( تَػْعِقل ػػوفَ  عربيػػاً وبعػػ ىا ) ...(  قػ ػػْرآّنً َعرَبِيلػػاً  ) !!للعقػػل.... كلهػػا
 ىل علمته الف قيمة لغتكه؟! زاد تعلقكه.... زاد تعقلكه للغة العربية زاد ت بركه ..

بػػل إفل ربػػت كػػل حػػرؼ مػػ  حػػروؼ القػػرآف الكػػرل كنػػز عهػػيه لػػ   صػػل إليػػو إال مػػ  
َنا ِمْ  ِعبَػاِدّنَ ٍب َّ َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب  ﴿اصطفاه هللا سب انو وتعأب:  ىػزه   ﴾ الَِّز َ  اْصَطَفيػْ

كل كلمة ُب القػرآف العهػيه ىػي سػبب   لقيها هللا ُب قلوب م  ىبتار بزرة م  اغب بال
  ولكنكه ال تعلموف!! ؽب ا ة أمة

 ؟.ٍب اضبطها ( قػ ْرآًّن َعَربِيًّا ) كه مرة وردت / 2859س اؿ رقه 
 – وسػػ   ُب السػػور ) سػػت مػػرات(  بِيًّػػاقػ ػػْرآًّن َعرَ وردت )  / 2859اعبػػواب رقػػه 

 -:(الزخرؼ  –الشورل  –فصلت  –الزمر  –طو 
ِشف ژھ  ے  ے  ھ     ھ  ھہ  ژ  -1  .ي

خت  مت    جت  حتىب  يب    خب  مبجب  حب     يئىئ  ژ  -2

 .طٍ ژجث   ىت  يت  

 .الزمر ژ                 ژ  -3

 .فصنت ژٺ    ڀ     ٺڀ  ڀ  ڀ     پپ  ژ  -4

ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ    گ  گ   ڳ  گ  گک  ک    ک     ژ  -5

ۀ  ہ    ںں  .الشِرى ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ٱ.الزخرف ژڈ  ژ  ژ  ڈ     ڎڌ  ڎ  ژ  -6

  الضبط /
قػػػػػ  اختلػػػػػ  ُب )  وسػػػػػ   ابللػػػػػ  اػبنجر ػػػػػة (   ڎ ) الحػػػػػ  أف رسػػػػػه كلمػػػػػة -1

 ابللػػػػػ  ( ڀ  والزخػػػػرؼ ( عػػػػ  ابقػػػػي السػػػػػور الػػػػيت وردت بػػػػزا الرسػػػػه ) 
 .الفارقة

  وس  والزخرؼ ُب الس اؿ السابق. موضعيًب ضبط  -2



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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( وردت قبلهػا ُب )  وسػ  و طػػو ( وىػاتي السػػورتي قر بتػاف ُب الرتتيػػب   ھ)  -3
 ُب اؼبص  .

علػػ   رالزمػػ راء( مػػع   مػػ  كلمػػة )  الػػراء( بعػػ ىا ُب الزمػػر: نػػربط        ) -4
، ووردت ُب قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 (.23ر صف ة م  اعبزء )أخ
( ونربطهمػا ڀ  ڀ  ڀ     پپ  )  فصلتأتت  فصلتقبلها ُب سورة  -5

فبع ىا أتت كلمة  اؼبوضع الثاي، أما ب ا ة السورةوأتت ُب  معا وىزه سهلة.
 (  ع  سب اف هللا ابلعكس م  معىن اؼبوضع الوؿ.﮸)

، وأتت ( عل  وزف الشورل  ڳ( وكلمة )   گ  گ   ڳبع ىا ُب الشورل )  -6
 م  السورة. وسط أوؿ صف ةُب 

أ :  ( قبلهػػػػػا ُب طػػػػػو  خب  مب( ُب طػػػػػو والزمػػػػػر: فالتصػػػػػر   )     )  -7
ِ ث ؽبه ىزا ) القرآف وفصَّلنا فيو أنواًعا م  الوعي ; رجاء أف  تقوا ربه, أو وب 

وجعلنػا ( بع ىا ُب الزمػر، أ : )      ، و ) ( تزكرة, فيتعهوا, و عت وا
يًػػػا واضػػػا اللفػػػاظ سػػػهل اؼبعػػػاي, ال لَػػػْبس فيػػػو وال اكبػػػراؼ; ىػػػزا القػػػرآف عرب

 .التفسري اؼبيسر( لعلهه  تقوف هللا ابمتثاؿ أوامره واجتناب نواىيو.
كتػػاب بػ يِلنػت آَيتػػو سبػػاـ البيػػاف، أف ىػػزا ال (، أ :  ڀ     ٺُب فصػلت أتػػت )  -8

ػػرًا فهمػػو لقػػـو  علمػػوف اللسػػاف  َوو ضِلػػ ت معانيػػو وأحكامػػو, قػػرآًّن عربيًػػا ميسَّ
 العريب.

 -اػبالصة:
 ( قُػْرآًًن َعَربِيِّا)  ضبط مواضع

 الصيغة السورة
 ھ  ےھ     ھ  ھہ   يوسف

 جت  حتىب  يب    خب  مبجب  حب     يئ طو



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    14 -ْزء السَّ

                 الزمر
   ڀ     ٺڀ  ڀ  ڀ     پپ   فصلت

   گ  گ   ڳگ  گ  ک  ک    ک      الشورى
   ڈ  ژڈ     ڎڌ  ڎ   الزخرؼ

 مالحظة /
فصػػػػلت  –مواضػػػػع أخػػػػرل وىػػػي ) الرعػػػػ   ثػػػالث( لوحػػػػ ىا ُب  گ  وردت كلمػػػة ) 
 تسػػع( قػػ  وردت  گ  (، وعليػػو تكػػوف كلمػػة )  ب ا ػػة السػػورةاعبػػ   – اؼبوضػػع الثػػاي

 -ُب القرآف الكرل: مرات
ڈ    ڎڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌ  چ  چ  چ  چڃ   ڃ  ژ  -1 ڎ  

  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ   ڑ  ڑ  ک  ک  ژڈ     ژ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 .الرعد ژے  ھ    ھ  ھ    ھ  ے    ہہ   ہ  ہ
﮶    ژ  -2 ﮺   ﮻  ﮼  ﮸  ﮷﮵  ﮿   ﮽﮹  ﯁      ﯀﮾  

                      

 .فصنت ژۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ         
 .اجلي ژٺ    ڀ   ڀپ  پ  پ  ڀ    ڀ        ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ ژ  -3

 الضبط /
 راء( مػػع چ  مػػ  كلمػػة )  الػػراء( نػػربط   چ  چ  چبعػػ ىا ُب الرعػػ  ) 

قاعػ ة ربػط علػ    جالػػ جػيهمنهػا مػع  اعبيه( نربط   ڀع ، وبع ىا ُب اعب  ) ر ال
 .حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ( فق  نوىت عنو سابقًا.  ﮸أما الز  جاء بع ىا ُب فصلت ) 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 فائدة يف الرسم القرآين /
 ؟. (   ڎ ) ورسم(    گ ) الفرؽ بٌن رسم

فتعػػ  ذلػػك (    ڎ ) الثانيػػة، أمػػا ىػػي اسػػه جػػنس للقػػرآف عامػػةً (  گ   ) الؤب
. أ  ذلػػك ( قػػرآّنً عربيػػاً  جعلػػو ربو لػػو ) اعبػػزء الػػز  كػػاف ُب الكتػػاب اؼببػػي والػػز  ًب

وعنػ  تػ بر اآلَيت الػيت ورد فيهػا  ،غة الكتاب اؼببػي أب اللغػة العربيػةاعبزء اؼبرتجه م  ل
، أمػا ) الكتػب   أةػا تت ػ ث عػ  علػه هللا للغيػب) كتب مبػي ( ُب صػيغة النكػرة قبػ

خري ىػو مػا اؼببي ( معرلفاً فكتاب حكمة عليلة ُب أـ الكتاب عن  هللا تعأب ، وىزا ال
، بعػػػ  أف راء و وسػػ  والزخػػرؼ والػػ خافوالشػػع ، القصػػػصنزلػػت منػػو السػػور اػبمػػس

إنزاؽبػػػا مػػػ  ، حيػػػ  ٓب تكػػػ  السػػػور قبػػػل ( عربيػػػاً   ڎ جعػػػل هللا تعػػػأب مػػػا أنزلػػػو منػػػو )
( ابللػ  ورسػه كلمػة گ   . وىزا  ع  أف الفرؽ بي رسه كلمػة )الكتاب اؼببي قرآّنً 

 السػػور مػػ  مصػػ ر تػػري الكتػػاب( بغػػري اللػػ  ىػػو أف الؤب تعػػ  مػػا نػػزؿ مػػ    ڎ)
، وأف الثانية ىي السور اليت نزلت م  الكتاب اؼببي والػيت جعلهػا هللا تعػأب قػرآّنً اؼببي

 .( د . زَيد السلواد )   .وٓب تك  قرآّنً م  قبل حي كانت ُب الكتاب اؼببي
 فائدة /

ىػػػل توجػػػد يف القػػػرآف كلمػػػات ذػػػًن عربيػػػة؟ وإرا وجػػػدت كلمػػػات ذػػػًن عربيػػػة 
  (؟  عربياً قرآًنً  فكيف نفسر قولو تعاىل )

الكلمات اليت وردت ُب القرآف دخلت العربيػة قبػل نػزوؿ القػرآف وصػارت عربيػة ُب 
التعبري، العرب استعملوىا. وال شك أنو ليس كل شيء موجود ُب اعبز ػرة العربيػة، ىػل  
كل النبااتت موجودة ُب اعبز رة العربية؟ كل الفواكو؟ كل اللبسة؟ قطعاً ال. وقطعاً ؼبا 

ؿ ُب التجارة ت خل مفردات وكلمات وتقارب اللغات  ع  تقرتب لغة م   صري اتصا
لغػػة ىػػزه لػػيس عنػػ ىا مثػػل ىػػزه فتسػػتعمل الكلمػػات وتػػ خل لغتهػػا. إذا كػػاف ىنػػاؾ 
حروؼ ليسػت مػ  حروفهػا ربػاوؿ أف ذبعػل ؽبػا حروفػاً مػ  حػروؼ اللغػة وتػ خلها ُب  

واسػػتعملها العػػرب قبػػل  كلماهتػػا. الكلمػػات الػػيت ُب أصػػوؽبا تػػري عربيػػة دخلػػت العربيػػة



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    16 -ْزء السَّ

اإلسالـ بػزم  طو ػل ودخلػت ُب لغػاهته وأعربوىػا وخضػعت للقواعػ  وأصػب ت عربيػة 
ُب االسػػتعماؿ وال نعلػػػه أصػػوؽبا وقػػػ  تكػػوف أصػػػوؽبا تػػري عربيػػػة لكنهػػا اآلف أصػػػب ت 
عربية، قػ  تكػوف تػري عربيػة وليسػت موجػودة ُب اعبز ػرة العربيػة مثػل سػن س واسػت ؽ، 

مصػػػػانع ليسػػػػتخ موا سػػػػن س واسػػػػت ؽ ولػػػػيس عنػػػػ ىه صبيػػػػع  العػػػػرب ٓب  كػػػػ  عنػػػػ ىه
الطعمػػة والفواكػػو. صبيػػع الكلمػػات ُب القػػرآف عربيػػة االسػػتعماؿ قطعػػاً، القػػرآف ٓب  ت 
بكلمة أعجمية ابت اًء وأدخلها ُب القرآف. لو أردّن أف نرجػع للكلمػات ال خيلػة الػز  

اإلسالـ والعرب فهمت   زكرىا أىل علـو القرآف قب ىا كثرية لكنها كلها دخلت قبل
ىزه الكلمػات وكانػت تسػتخ مها ُب لغتهػا وُب حياهتػا فأصػب ت عربيػة االسػتعماؿ. 
الكلمات العجمية أوزاةا ليست كأوزاف العرب أو ذبتمػع فيهػا حػروؼ الػ اؿ والػزا  
مثاًل  ضعوف ؽبا ضوابط للكلمات تػري العربيػة الصػيلة مػثاًل كلمػة )مهنػ ز( ال ذبتمػع 

 ،  ضػػػعوف بعػػػا الضػػػوابط: اجتمػػػاع حػػػروؼ لػػػيس مػػػ  طبيعػػػة اللغػػػة أف الػػػ اؿ والػػػزا
ذبتمػع ُب كالمهػػه فيقولػوف ليسػػت عربيػػة أو أوزاةػا. صبيػػع الكلمػات الػػواردة ُب القػػرآف 
الكرل دخلت ُب لساف العرب قبػل اإلسػالـ ودخلػت ُب كالمهػه وأعربوىػا وأصػب ت 

 .( يالسامرائد.فاضل  ) .عربية ُب االستعماؿ
 مالحظة /

 151النعاـ  – 242و  73ُب السور ) البقرة  شباف مرات(  َلَعلَّك ْه تَػْعِقل وفَ ردت ) و 
( وال داعػػػػي  17اغب  ػػػػ   – 3الزخػػػرؼ  - 67تػػػػافر  – 61النػػػػور  – 2 وسػػػ   –

 فقط ُب سورة تافر فانتبو. مرة واح ة ابلواوغبصرىا، ولكنها وردت 
والػػػػز  جػػػػاء  ( ْيػػػػكَ كَبْػػػػ   نَػق ػػػػصي َعلَ  ) اضػػػػبط مواضػػػػع / 2860سػػػػ اؿ رقػػػػه 

 ؟.بع ىا
 - وسػػ   ُب السػور ) مػراتف(  كَبْػ   نَػق ػػصي َعَلْيػكَ  وردت ) / 2860اعبػواب رقػه 

 ( الكه 
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﮲ ژ  -1 ﮴   ۓ  ۓ  ﮺         ﮳  ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵ 

ِشف/ ژ﯀  ﮻ ﮼  ﮽   ﮾  ﮿     .ي

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ڭ  ڭۇ  ۓ  ڭ  ڭژ  -2

ٱ.الكُف ژۋ  

  الضبط /
(:   ڭ  ڭوبعػػػػ ىا ُب الكهػػػػػ  ) (       ﮳  ﮴  )  وسػػػػ بعػػػػ ىا ُب  -1

 الرتتيػػػػػب قاعػػػػػ ة( علػػػػػ  ڭ   مػػػػػ  ) النػػػػػوف( قبػػػػػل ﮳   مػػػػػ  ) اؽبمػػػػػزة
 .اؽبجائي

مػ  كلمػة  اؽبػاء ، ونػربط س و سي ( مع ﮳    م  كلمة )السي وأ ًضا نربط  -2
قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػػع علػ    هػالكىػاء ( مػع ڭ )

 .حرؼ م  اسه السورة
 فائدة /

ػَزا اْلق ػػْرآَف َوِإْف   َأْحَسػَ  اْلَقَصػصِ كَبْػػ   نَػق ػصي َعَلْيػػَك  ( أبقػاؿ تعػ نَػا إِلَْيػػَك ىَا دبَػػا َأْوَحيػْ
 ؟. َأْحَسَ  اْلَقَصصِ (، ؼباذا  ك ْنَت ِمْ  قَػْبِلِو َلِمَ  اْلَغاِفِليَ 

 تضّمنت ىذه الّسورُة:
 .عزل وجلل  ال لعوَة إٔب هللا -
 ا طر ق ، فكي  ابلطلر ق إٔب اػبلود؟واؼبشاؽل الليت ال َ ْسَله منه -
 وبياف فضل التمسلك اب وشر عتو وقت ا . -
كمػػػا ربػػػ لثت عػػػ  ؿباسػػػ  الخػػػالؽ كػػػالعفو والصلػػػفا، والعفػػػاؼ، وحسػػػ   -

 العشرة، والصل ؽ، واعبوار اغبس ، وبرل الوال   ، والشلفقة عل  اإلخواف.
ػػػلوؾ، وسػػػري اؼبلػػػوؾ، ومواقػػػ - ػػػرفاء ومػػػنه  وتػػػري ذلػػػك مػػػ  قواعػػػ  السل   الشل

 العلماء.



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    18 -ْزء السَّ

 ورب لثت ع  الع ؿ والِقسط، وحس  الرلعا ة والتل بري. -
 لةػا وردت متكاملػة مػ  أوؽبػا الخرىػا ُب نفػس السػورة َأْحَسَ  اْلَقَصصِ يت ظب   

..  
فمػػ  وجػػوه حسػػنها أةػػا  .. سبهيػػ  وحبكػػة وانفػػراج.. متكاملػػة البنػػاء الػػ رامي

ك وفبلػوؾ.. شػاى  ومشػهود .. عاشػػق ومالػ .. اشػتملت علػ  حاسػ  وؿبسػود
ذنػػب وعفػػو .. فػػراؽ و  .. ومعشػػوؽ .. حػػبس وإطػػالؽ .. خصػػب واجػػزاب

  .. حل وترحاؿ .. ذؿ وعز .. وصاؿ .. سقه وص ة
عاعبػت  .. وقاؿ آخروف لةا اشتملت عل  موضوعات متع دة وأعػراض متنوعػة

اقتصػػػاد ة .. إصػػػالحية .. و  ..مسػػػائل تربو ػػػة واجتماعيػػػة .. نفسػػػية ..وأخالقيػػػة 
   (. ليائِ للسَّ  ت  آَيَ )  :سياسية .. وطبية  لزا قاؿ هللا جل وعال عنها

 لف ُب ةا تهػا حسػ  اؼبػآؿ وطيػب العافيػة َأْحَسػَ  اْلَقَصػصِ وقاؿ الػبعا ظبيػت 
فيعقػوب عليػو السػالـ رد إليػو بصػره وففػر بفلػزة كبػ ه و وسػ  عليػو السػالـ  ..

أتو ػل االحاد ػػ  والخػػوة اتب هللا علػػيهه ..  آاته هللا اؼبلػك واغبكمػػة وعلمػػو مػػ 
امػػرأة  .. ومػنهه أو مػػ  ذر ػتهه اصػػطف  هللا اسػباط بػ  إسػػرائيل وحسػ  حػاؽبه

 .االعز ز أقرت بزنبها.. وحسنت  توبته
كػػل قصػػة إف ظبعتهػػا مػػػرة، فإنػػك سبػػل مػػ  ظباعهػػػا ُب اؼبػػرة الثانيػػة إال قصػػػص 

 .عاـ وىي تزداد توىجا 1400القرآف فمنز 
 ؟.( مِل  قَػْبِلِو َلِم َ  كه مرة وردت ) / 2861قه س اؿ ر 

ػػػػػ  قَػْبلِػػػػػِو َلِمػػػػػ َ  وردت ) / 2861اعبػػػػػواب رقػػػػػه   –البقػػػػػرة ُب السػػػػػور ) مػػػػػراتف(  مِل
 - وس (:

ڇ     چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چژ  -1 چ  چ  

ڎ         ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڎ  

ڑ   ڑڈ  ڈ  ژ    .ابلقرة ژک    ک  ژ  



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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﮳  ﮴      ﮵ ژ  -2 ﮸   ﮹  ﮺  ﮻   ۓ  ۓ  ﮲   ﮷     ﮼﮶ 

ِشف ژ﯀    ﮿  ﮽   ﮾ ٱ.ي

  الضبط /
مػػػػػػ   الضػػػػػاد(:   ﮿ )  وسػػػػػ بعػػػػػ ىا ُب (   ک بعػػػػػ ىا ُب البقػػػػػرة )  -1

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل    ﮿م  )  الغي( قبل ک)
فاذكروا هللا ابلتسبيا والتلبية وال عاء عن  اؼبشعر : البقرةأ ًضا: ففي  نتأمل اؼبعىنو  -2

, واذكػػػروا هللا علػػ  الوجػػػو الصػػ يا الػػػز  ىػػ اكه إليػػػو, -فػػة""اؼبزدل-اغبػػراـ 
، وعكػػػس ؽبػػػ ل ُب ضػػػالؿ ال تعرفػػػوف معػػػو اغبػػػقولقػػػ  كنػػػته مػػػ  قبػػػل ىػػػزا ا

  نقصي عليػك كب:  وس (، أما ُب   کاؽب ل الضالض فأتت فيها ) 
أحسػػ  القصػػص بوحينػػا إليػػك ىػػزا القػػرآف, وإف كنػػت قبػػل  -أ هػػا الرسػػوؿ-

، فاّنسػبتها  ىػزه الخبػار, ال تػ ر  عنهػا شػيًئا عػ  إنزالو عليػك ؼبػ  الغػافلي
 (.  ﮿كلمة ) 

 / ٔمالحظة 
   ڳگ    گک  گ  گژ (:60( ُب سورة اغبجر ُب اآل ة ) َلِمَ  اْلَغاِبرِ  َ وردت ) 

حي  ، واؼبقصود با امرأة لوط عليو السالـ أةا ابقية مع قومها ژڳ    ڳ
 لعلمو جل وعال أةا كانت كافرة. ،إبىالكها مع الباقي ُب العزاب قض  هللا

 / ٕمالحظة 
 أربعمرل  – 100و 4 موضعافُب السور )  وس   شباف مرات ( ََي أَبتِ  وردت )
(  102الصافات  – 26القصص  –آَيت متتالية  45و  44و  43و  42 مواضع

 مرل:  وس  ىو م  قاؽبا لبيو، وُب  وس وال داعي غبصرىا، طبعا ُب سورة 
: إح ل الفتاتي قالتها لبيها، وُب القصصليو السالـ م  قاؽبا، وُب ع إبراىيه

 : إظباعيل قاؽبا لبيو إبراىيه عليهما السالـ ؼبا أرد أف  زحبو.الصافات



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    20 -ْزء السَّ

 ؟.ُب سورة  وس  ( ََي أَبتِ  ) اضبط مواضع / 2862س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2862اعبواب رقه 

      ژ  -1                         ﯁  

ِشف ژ         .ي

ڳ  گگ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کژ  -2   گ  گ  ڳ  ڳ  

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

ۆ     ۇ﮲          ﮳  ﮴  ڭ    ۇ  ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۆ  

ِشف ژٴۇ  ۈ     ۈ   ٱ.ي

  الضبط /
 الثػػػػػايوبعػػػػػ ىا ُب اؼبوضػػػػػع  (                   ) الوؿاؼبوضػػػػػع بعػػػػػ ىا ُب  -1

( گ  م  كلمػة )  اؽباء( قبل    م  كلمة )  اؽبمزة(:   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ)
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائيعل  

: أوؿ الوؿ( كالنبػا فيمػا ىبػص الػرؤَي: اؼبوضػع   گ)  موضعيالح  وانتبو أف  -2
 أبيو با.: بع  ربقيقها وتزكري والثايما رآىا وقصَّها عل  وال ه، 

 فائدة /
  بينػك وبػي أبنائػك عقػ  حػب وثقػة  بثونػك مػ  خاللػو عقإ (          ) 

ف ٓب  كػػػ  الوالػػػ    فػػػإ ،لػػػك نبػػػومههو شػػػرحوف  كػػػوف لػػػك عػػػ  طموحػػػاهتهووب ؤاىػػػهر  
كػػاف اآلمػػ  لبػػوح البنػػاء ف ٓب  كػػ  الوالػػ    اؼبإذف؟ إبنػػاءىه فمػػ   كػػوف أموضػػع سػػر 
ؤاىػػه فقػػ  تقػػع وقػػ   كػػوف ؽبػػا شػػأف عهػػيه غار وال ر  الصػػ واال هتملػػفػػ ؟ذفإفمػػ   كػػوف 

بػ  فسػيكوف مػالذه منػاطق ىو اؼبالذ اآلم  لكل ما  فزع اإل ٓب  ك  الوال  ، وإذالألمة
 وكزلك البنت مع وال هتا.!.. أخرل وق  تكوف ملغومة



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 ؟.( َكوَْكًبا ) كلمة  كه مرة وردت / 2863س اؿ رقه 
 -(: وس   -النعاـ ُب السور )  مراتف(  َكوَْكًبا وردت ) / 2863اعبواب رقه 

ڦ  ژ  -1 ڄ  ڄ  ڦڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ    ڃڄ   ڃ   چ  چ   ڃ  ڃ  

 .األًعام ژچ  

            ﯁                     ژ  -2

    ِشف ژ   ٱ.ي

  / فائدة
ُب النعاـ رأل إبراىيه عليو السالـ الكوكػب ؼبػا جػ َّ عليػو الليػل، بينمػا ُب  وسػ  

  رأل  وس  عليو السالـ الرؤَي وقصَّها عل  أبيو.ؼبا 
 ؟.( ه هْ َرأَ ْػتػَ  - َرأَ ْػتػ ه هْ  ) اضبط مواضع / 2864س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 2864اعبواب رقه 

                        ژ ٱ -1     ﯁    

    ِشف ژ    .ي

 .طٍ ژک  ڑ    ڑڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ژ  -2

گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گک  ک   ک   کڑ   ڑژ  -3

ہ  ہ  ہ    ہڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڱڱ

ھ  .األخزاب ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ھھ   ھ  

  ەئى        ائ  ائ  ىې  ې  ې  ې   ۉۅ  ۉ  ۅۋ    ۋژ  -4

 .املٌافقِن ژىئ  ىئ     ىئ     ېئېئ  ېئ  ۈئۆئ  ۆئ         ۈئ  ۇئەئ  وئ   وئ  ۇئ

ڀ    ڀپ  پ  پ  پ  ڀ     ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ    ژ  -5 ڀ  

 .ناملٌافقِ ژٺ  ٺ  

ٱ.اإلنصان ژې  ۅ  ۉ  ۉ      ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۆژ  -6



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    22 -ْزء السَّ

  الضبط /
( الػز     وسػ  ) سػورة : أحصر فقط موضػع قاع ة الضبط ابغبصروعل   -1

 (.  ۅ)  بفت ها، وابقي اؼبواضع التاء بضهورد 
.: ؼبا خاطب موس  عليو السالـ أخاه ىاروف معُب طو -2  اتبا لو بع  ضالؿ القـو
فػػػإذا حضػػػر القتػػػاؿ خػػػافوا  اؼبثبطػػػي عػػػ  اعبهػػػاد ُب سػػػبيل هللا,: ىػػػه ُب الحػػػزاب -3

اؽبالؾ ورأ تهه  نهروف إليك, ت ور أعينهه لػزىاب عقػوؽبهخ خوفًػا مػ  القتػل 
 .وفرارًا منو

ُب  الوحيػػػ ( وىػػػو   ڀ)  ابلػػػواوآ تػػػي متتػػػاليتي: ُب الثػػاي  موضػػعي اؼبنػػػافقوف -4
 .ابلواوز  ورد القرآف ال

و  ور عل  ى الء البرار ػب متهه تلماف دائموف علػ  حػاؽبه, إذا : وُب اإلنساف -5
الل لػػػ  اؼبفػػػرَّؽ  -غبسػػػنهه وصػػفاء ألػػػواةه إشػػػراؽ وجػػوىهه -أبصػػرهته فننػػػتهه

 اؼبضيء.
 -اػبالصة:

 ( ُهمْ رََأيْػتػَ  - رََأيْػتُػُهمْ )  ضبط مواضع
 الصيغة السورة

                        ابلضم وحيدة/  يوسف
 ڑ  ڑڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ     طػو

 موضعاف/  اؼبنافقوف
 ابلواو الوحيد الثاين

 ۉۅ  ۉ  ۅۋ  

 ڀ  ڀ  ٺ  ڀپ  ڀ   
 ۅ  ۉ  ۉ  ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     اإلنساف

 ؟.ٍب اضبطها ( َساِجِ   َ  كه مرة وردت ) / 2865س اؿ رقه 
 –العػػراؼ  ُب السػػور )مػػرات  طبػػس(  َسػػاِجِ   َ  ) وردت / 2865اعبػواب رقػػه 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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"  َسػػاِجِ   َ  ": ) ابعبملػػة اإلنشػػائية نضػػبطهاو  (ص  –الشػػعراء  –اغبجػػر  – وسػػ  
  -:( صادو عرؼ  وس  حجر الشعراء  -بال ازدَيد طبسة  

 .األعراف ژخب     حب   جب  يئژ ٱ -1

﯁                               ژ  -2

ِشف ژ         .ي

 .احلجر ژڭ    ڭ                 ژ  -3

 .الشعراء ژژ    ژ  ڈ  ڈژ  -4

ٱ.ص ژے    ھ  ھ  ھۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ  -5

  الضبط /
 مػػػػ  الكتػػػػاب السػػػػ اؿ اعبػػػػزء اػبػػػػامسالعػػػػراؼ والشػػػػعراء ُب  موضػػػػعي ضػػػػبط ًب -1

(2078).  
 (.1917م  الكتاب الس اؿ ) اعبزء الرابعاغبجر وص ُب  موضعيوًب ضبط  -2
  وس  وىو مشهور ؼبا قصَّ رؤَيه لبيو.بقي ل  نا موضع  -3

 -اػبالصة:
 (  َساِجِدينَ )  ضبط مواضع

 الصيغة السورة
   حب   جب  يئ األعراؼ

           يوسف              
   ھ  ھ  ھۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ   اغبجر + ص

   ژ  ڈ  ڈ الشعراء



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    24 -ْزء السَّ

 ؟.( َوَقاَؿ ََي َبِ َّ  - َقاَؿ ََي بػ َ َّ  ) اضبط مواضع / 2866س اؿ رقه 
 –  وسػػػػػػ  ُب السػػػػػػور ) مػػػػػراتف(  قَػػػػػاَؿ ََي بػ ػػػػػػَ َّ  ) وردت / 2866اعبػػػػػواب رقػػػػػػه 

 -:ُب سورة  وس  مرة واح ةفوردت  ابعبمع(  َوَقاَؿ ََي َبِ َّ  بينما ) الصافات (

ٺ     ڀپ  پ  پ  پ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱژ ٱ -1 ڀ     ڀ  

ِشف ژٺ  ٺ  ٺ    .ي

ڻ  ں  ڱژ  -2 ھ    ہۀ  ۀ  ہ     ہ  ڻ  ں  ڻ  ڻ     ہ  ھ  ھ  ھ  

ٴۇ    ۆۇ  ۇ  ڭۓ    ﮲   ﮳     ﮴  ۓے  ے  ژۆ  ۈ  ۈ  

ِشف  .ي

مئ      ىئ  يئ  ی   یىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ  -3   مبجب  حب  خب  ی  جئ  حئ  

ىث  يث  حج     متىب   يب  جت   حت  خت ٱ.الصافات ژىت  يت   جث  مث  

  الضبط /
واب وىػػػػػي جػػػػػ(   ٻ  ٻ  ٻ ) مػػػػػ  سػػػػػورة  وسػػػػػ  الوؿاؼبوضػػػػػع بعػػػػػ ىا ُب  -1

 الثػاي عقوب عليو السالـ لػػػ  وسػ  بعػ  أف قػصَّ عليػو رؤَيه، بينمػا اؼبوضػع 
( وىػػػػزه وصػػػػية  عقػػػػوب عليػػػػو السػػػػالـ لوالده بعػػػػ  أف   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ)

، وىػو الوحيػ  الػز  ورد (   ں)  ابعبمػعوجػاء  أخزوا معهه أخػوىه بنيػامي
 واوسػػط مػػع و  واو( والحػػ  أنػػو جػػاء ُب وسػػط الصػػف ة فنػػربط   ڱ) ابلػػواو

، لفَّ اؼبوضػػػع الوؿ ورد ُب أعلػػػ  الصػػػف ة، وموضػػػع الصػػػافات ورد (  ڱ)
 ُب أسفل الصف ة.

( وىػػزا   ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئُب سػػورة الصػػافات فهػػو )  اأمػػا مػػا جػػاء بعػػ ى -2
اؼبوضػػع مشػػهور جػػ ا لػػ ل اؼبسػػلمي: ؼبػػا رأل إبػػراىيه عليػػو السػػالـ رؤَي أنػػو 

  زبا ول ه.
علػػػػ   نضػػػبطو(: و    ں  )  ابعبمػػػعحهػػػوف اختلػػػػ  جػػػاء كػػػا تال  اؼبوضػػػع الوسػػػط -3

 .قاع ة اختالؼ الوسط بي الطرفي اؼبتشابي



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 -اػبالصة:
 الصيغة السورة

 موضعاف يوسف
 وحيدوىو  ابعبمع الثاين

   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ

   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ڱ
حئ  مئ      ىئ  يئ  ی   ی الصافات    ی  جئ  

 ؟.( َكْيً ا )كه مرة وردت  / 2867س اؿ رقه 
النبيػاء  – وسػ   ُب السور )مرات  ست(  َكْيً ا ) وردت / 2867اعبواب رقه 

 -(: موضعافالطارؽ  –الطور  –الصافات  –

ڀ     ڀ     ڀڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژٱ -1

ِشف ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ    .ي

 .األًبياء ژې  ۉ  ۉ     ۅۋ  ۅ  ژ  -2

 .فاتالصا ژې   ې  ې             ېۉ  ۉ  ژ  -3

 .امطِر ژھ   ہ  ہ         ہ  ھ    ۀہڻ  ۀ  ژ  -4

 .امطارق ژڳ              گگ   گ  ژ  -5

ٱ.امطارق ژڳ          ڳڳ  ژ  -6

  / فوائد
موضع  وس  اغب    ع  كي  اإلخوة، وأما ُب النبيػاء والصػافات فعػ  كيػ  قػـو 

 الطػػػور: ، وُب( وسػػػيكوف ٕب وقفػػػة معهػػػا ُب موضػػػعها إف شػػػاء هللا تعػػػأب ) إبػػػراىيه لػػػو
رجع كي ىه ومكرىه علػ   ر  وف برسوؿ هللا وابؼب مني مكرًا، فالز   كفروا   اؼبشركوف
إف اؼبكزبي للرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص, وللقػرآف,  أخر سورة الطارؽ: موضعي، ووردت ُب أنفسهه

 .الباطل, وأكي  كيً ا إلفهار اغبق كي وف و  بروفخ لي فعوا بكي ىه اغبق و    وا 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    26 -ْزء السَّ

 -ػبالصة:ا
 ( َكْيًدا)  ضبط مواضع الكلمة

 الصيغة السورة
    ڀڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   يوسف
 ۉ  ۉ     ۅۋ  ۅ   األنبياء

 ې  ې             ېۉ  ۉ   الصافات
 ہ  ہ         ہ  ھ    ۀہڻ  ۀ   الطور
 ژڳ          ڳڳ  ڳ              گگ   گ  ژ  مراتفالطارؽ / 

 ؟.( ِلإِلنَسافِ  الشَّْيطَاف   - الشَّْيطَافَ  وردت ) أ   / 2868قه س اؿ ر 
 -:مرة واح ةكل صيغة وردت  / 2868اعبواب رقه 

  ڀڀ        ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀژ ٱ -1

ِشف ژٺ  ٺ  ٺ    ٺ  .ي

   ﮴  ﮳﮲     ۓھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓژ  -2

ٱ.امفرقان ژ﮶  ﮵  

  الضبط /
 قب : ابلتأمل للمعىنو 
إذ قػاؿ إخػوة  وسػ  مػ  أبيػو فيمػا بيػنهه: إف  وسػ  وأخػاه الشػقيق : ُب  وس  -1

ػػلهما علينػػا, وكبػػ  صباعػػة ذوو عػػ د, إف أابّن لفػػي  أحػػب إٔب أبينػػا منػػا,  فضِل
، فالشػػيطاف عػ وٌّ مبػػي فضَّػلهما علينػػا مػ  تػري موجػػب نػراهخطػأ بػيِل حيػػ  

  نزغ بي اإلخوة حا  كي وا ليوس .
 ػػػػـو  َػَعػػػػاي الهػػػػآب لنفسػػػػو علػػػػ     ػػػػو نػػػػ ًما وربسػػػػرًا قػػػػائال َي ليتػػػػ  : ُب الفرقػػػػاف -2

صػػػاحبت رسػػػوؿ هللا ؿبمػػػً ا ملسو هيلع هللا ىلص واتبعتػػػو ُب ازبػػػاذ اإلسػػػالـ طر ًقػػػا إٔب اعبنػػػة، 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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ػر قػػائال َي ليتػػ  ٓب أزبػز الكػػافر فػػالًّن صػ  ًقا أتبعػػو وأوده. لقػػ  أضػػلَّ   و ت سَّ
ءي. وكػػػاف الشػػػيطاف الػػػرجيه خػػػػزوال ىػػػزا الصػػػ  ق عػػػ  القػػػرآف بعػػػػ  إذ جػػػا

لإلنساف دائًما. وُب ىزه اآلَيت الت ز ر م  مصاحبة قر   السػوءخ فإنػو قػ  
، وىكػزا هبػب أف تتأكػ  أف الشػيطاف خػزوؿ ؿ قر نو النػار كوف سبًبا إلدخا

لإلنسػػػػاف، فعليػػػػك بطاعػػػػة هللا ورسػػػػولو الكػػػػرل صػػػػل  هللا وعليػػػػو وآلػػػػو وسػػػػله 
 ي كي ال تن ـ  ـو ال  نفع الن ـ.ومصاحبة اؼبتقي م  اؼبسلم

ُب الفرقاف  ابلضهُب  وس ، و ابلفتا ( أتت  الشَّْيطَافَ وال تنس  أف  النوف ُب كلمة ) 
 (. الشَّْيطَاف  ) 

 / ٔمالحظة 
ػػػػػْيطَافَ  )وردت   – 5 وسػػػػػػ   – 22ُب السػػػػػػور ) العػػػػػػراؼ  سػػػػػػت مػػػػػػرات ( ِإفَّ الشَّ
صػػػرىا، ُب آ ػػػة اإلسػػػراء تكػػػررت ( وال داعػػػي غب 6فػػػاطر  – 44مػػػرل  – 53اإلسػػػراء 

 .مرتي
 / ٕمالحظة 
ُب  سػػػبع مػػػرات، وتكػػػررت الشػػيطاف( ُب القػػرآف الكػػػرل ورد قبلهػػػا  َعػػػ  وٌّ ميبِػػػي  كػػل ) 
 5 وسػػ   -  2العػػراؼ  – 142النعػػاـ  – 208و168 موضػػعافالبقػػرة  السػور )

 الشػػيطاف( وال داعػػي غبصػرىا ولكػ  اجعػػل عالمتهػا أف  62الزخػرؼ  – 60 ػس  –
  ٌب قبلها.

 فائدة /
ُب النفػػػػوس البشػػػػر ة مقاومػػػػة شرسػػػػة  ( ََي بػ ػػػػَ َّ اَل تَػْقص ػػػػْص ر ْؤََيَؾ َعلَػػػػ  ِإْخَوتِػػػػك) 

 (. عب  هللا بلقاسه. ) تههر تفوقك إال عن ما تكوف مضطراً للمتفوقي، ال 
أطفئ ّنر اغباس    إبخفاء فبيزاتك عنهه فهناؾ نفوس ضعيفة.. حا وإف كانت 

حػػا الػػػرؤل  ! لكػػػ  ال أتمػػ  علػػػيهه مػػ  الشػػػيطاف  ..   تثػػق دبػػػ  ربػػبفقػػػ  .. طيبػػة
    .والحالـ ق  تستفز طاقة اغبس  عن ىه .. فتنبو



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    28 -ْزء السَّ

 ؟.ٍب اضبطها ( ِم  أَتِْو ِل اَلَحاِد  ِ  كه مرة وردت ) / 2869س اؿ رقه 
ة سػور كلها ُب مرات   ثالث(  ِم  أَتِْو ِل اَلَحاِد  ِ  ) وردت / 2869اعبواب رقه 

 -:وس  

ٹ  ٿٿ         ٿٿ  ژ ٱ -1 ڤ     ڤٹ  ڤ    ٹ  ٹ  

ڦ   ڦ  ڦ              ڦ   ڃ     ڃ  چ   چ     ڃڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڄڤ  

ِشف ژچ    .ي

  ۅۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ  -2

ې    ۉۅ   ەئ    ې   ى  ىائ  ېۉ  ې     ائ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ِشف ژەئ    وئ    .ي

ائ    ې  ې  ېى  ېۉ  ۉ    ۅ ۋ   ۅ   ۋژ  -3 ى     ائ  

ِشف ژۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ٱ.ي

  الضبط /
وىػػزا مػػ  كػػالـ  عقػػوب عليػػو السػػالـ مػػع ولػػ ه (   ٿ )قبلهػػا  الوؿاؼبوضػػع  -1

 -       ٿ وسػ  عليػػو السػالـ بصػػيغة اؼبخاطػب والحػػ  الكلمػات التاليػػة ) 
 ة واجملاورة.( فاربطهما معا عل  قاع ة اؼبوافق  ڄ  -   ڤ

: اػبطػػػاب ىنػػػا لػػػرب العػػػزة والحػػػ  قبلػػػو كلمػػػة (  ېقبلهػػػا ) الثػػػاياؼبوضػػػع  -2
 ( مناسبة للسياؽ.  ې(، فأتت كلمة )  ۉ)

ۉ    ۅۋ   ۅ  : فهػػو كػػالـ  وسػػ  عليػػو السػػالـ ؼبػػا دعػػا ربػػو ) الثالػػ اؼبوضػػع  -3

.....( وىػػػزا مػػػ  أشػػػهر الدعيػػػة واؼبعروفػػػة   ې  ې  ېى  ېۉ  
 ل ل اؼبسلمي.

 / فائدة
لػػػيس مرجعػػػو العلػػػه الػػػز  بػػػرزت بػػػو (   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ         ٿٿ  )
 .فأحس  قبوؽبا اء منك بل نعمة اصطفاىا هللا لكذك



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 -اػبالصة:
 كلها وردت يف سورة يوسف/  ې  ې  ې

   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ         ٿٿ   األوؿاؼبوضع 
ې    ۉۅ   الثايناؼبوضع     ې   ى  ىائ  ېۉ  ې    
   ې  ې  ېى  ېۉ  ۉ    ۅۅ    ۋ  الثالثاؼبوضع 

 ؟.( ِنْعَمَتو   َو  ِتهَّ  - َو  ِتهي  ) اضبط مواضع / 2870س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 2870اعبواب رقه 

ڤ     ڤ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ٱ -1

ڃ     ڃ  چ      ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ

ِشف ژچ  چ    .ي

ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺٺ  ٺ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀژ  -2

ٱ.امفتح ژٹ   ٿ  

  الضبط /
مػػػػ   السػػػػيو  اليػػػػاء ضػػػػمةُب  وسػػػػ  ونربطهػػػػا مػػػػع  ابلضػػػػه(   ٹ  )  وسػػػػ ُب 

ػػو     والفػػتا مػػع ْتا )َفػػمػػ  ال الفػػاءونربطػػو مػػع فت ػػة  ابلفػػتا(     ٺ ، وُب الفػػتا ) س 
 .ةقاع ة ربط حركة م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حركة حرؼ م  اسه السور ( عل  الفتا

 فائدة /
 .العآب  سألو سبامهاأما  العاب   سأؿ هللا النعمة ( ڤ     ڤ  ٹ  )

 ؟.( آِؿ  َػْعق وبَ  كه مرة وردت ) / 2871س اؿ رقه 
 -(:مرل –  وس ُب السور ) فاتمر (  آِؿ  َػْعق وبَ  ) وردت / 2871اعبواب رقه 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    30 -ْزء السَّ

ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژٱ -1

ڃ     ڃ  چ      ڃڄ  ڄ       ڃ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڦڤ  

ِشف ژ  چچ    .ي

ٱ.مريه ژ  ڌڍ  ڍ  ڌ    ڇ  ڇڇچ  چ   ڇ   ژ -2

  الضبط /
 (.6ُب السورة وبمل نفس الرقه ) اآل تيالح  رقه  -1
 ُب  وس  ىو م  كالـ  عقوب وىو   عوا لول ه  وس  عليهما السالـ. -2
 رزقو تالـ.أما ُب مرل فهوؿ قوؿ زكرَي عليو السالـ ؼبا دعا ربو أف   -3

 فائ ة /
 .وأسرىه وكل م  لو صلة به س م  ىه بركة ُب ح  ذاهته وعل  وال  ههم  الناو 

ػَو اْلَعلِػيه   )(  ِإفَّ َربَّػَك َعلِػيه  َحِكػيه   ) اضبط مواضع / 2872س اؿ رقه  ِإنَّػو  ى 
 ؟.ُب سورة  وس  ( اغبَِْكيه  

 -اؼبواضع كما  لي: / 2872اعبواب رقه 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ    ٿٿ  ٿ ژ ٱ -1

ڃ     ڃ  چ      ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ

ِشف ژچ    چ  .ي

﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ۓے  ے   ھھ  ہ  ھ  ھہ  ہ  ژ  -2      ﮸  ﮷ۓ ﮲   

ِشف ژ﮼    ﮹   ﮺   ﮻  .ي

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کژ  -3

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڱڱ   ڱ  ڱ   ھ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ ں  ں  ڻ   ڻ   

ے  ۓۓ ڭ    ۇ  ھ  ھ  ے   ۈ  ۇ﮲          ﮳  ﮴     ۆ  ۆ   ۈ     

ِشف ژٴۇ   ٱ.ي



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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  الضبط /
 إعله أواًل أفَّ ىزه الصيغ ٓب ترد إال ُب سورة  وس  فقط. -1
فقػط ُب القػرآف ُب ىػزا اؼبوضػع  عػ   مػرة واحػ ة( وردت  ِإفَّ رَبََّك َعِليه  َحِكػيه  )  -2

فقط ُب كل القرآف بزه  مراتف(  نَّو  ى َو اْلَعِليه  اغبَِْكيه  إِ ، ووردت ) وحي ةىي 
 الصيغة.

( ُب آ ػة اإلجتبػاء ؼبػػا   ٿ( الحػ  أنػو ورد قبلهػا كلمػة )  ِإفَّ رَبَّػَك َعلِػيه  َحِكػيه  )  -3
( وىػي  رَبَّػكَ تكله مع  وسػ  والػ ه  عقػوب عليهمػا السػالـ، فنربطهػا مػع ) 

 (. َعِليه  َحِكيه  )  ـالالو  الل اليت وردت حبزؼ  الوحي ة
ػػَو اْلَعلِػػيه  اغبَِْكػػيه  )  موضػػعيأمػػا  -4 ہ  ھ  )  افيهػػ الؤبوردا ُب آ تػػي : ( إِنَّػػو  ى 

: وهللا تعأب ىو وح ه (  ھ  ھ  ے  ے  ۓ) فيها  ةالثاني( و    ھ
لػػك علػػ    علػػه دبػػا تسػػوؿ النفػػس ودبػػا  نػػزغ الشػػيطاف وىػػزه اجعلهػػا عالمػػةً 

 .الالـو  الل ( وىنا وردات إبثبات  َعِليه  اغبَِْكيه  إِنَّو  ى َو الْ )  موضعي
وىػػزا المػػر إجعلػػو عالمػػًة  مػػرة سػػبًعا وعشػػر  لفػػ  العلػػه سػػورة  وسػػ  ُب  كػػررت -5

(، واعلػه أنػػو ٓب  اغبَِْكػػيه   – َحِكػيه   ( علػ  ) اْلَعلِػػيه   –َعلِػيه   لػك علػ  تقػػ ـ )
  ترد أ  صيغة ُب سورة  وس  ابلعكس.

مػ  الكتػاب  اعبػزء الثالػ ُب (  َعلِػيه  َحِكػيه   ( ) ِكػيه  َعلػيه  حَ  )ذكرت الفرؽ بي  -6
 ( ُب اؼبالحهة.1067بع  الس اؿ )

 ؟.( ُب   وس  َ  ) اضبط مواضع / 2873س اؿ رقه 
 -: وس  ةسور كالنبا ُب  مراتف(  ُب   وس  َ  ) وردت / 2873اعبواب رقه 

ِشف ژڌ  ڍ    ڍ  ڌ    ڇ  ڇڇ  ڇ           چژ ٱ -1  .ي

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿٺ  ژ  -2

ڃ  ڃ     چ   چ  چ    ڄ  ڃڃڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ِشف ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ٱ.ي



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    32 -ْزء السَّ

  الضبط /
لقػػ  كػػاف ُب قصػػة  وسػػ  وإخوتػػو عػػ  وأدلػػة تػػ ؿ علػػ  قػػ رة هللا : اؼبوضػػع الوؿ -1

 وحكمتو ؼب   سأؿ ع  أخبارىه, و رتب ُب معرفتها.
قػاؿ كبػريىه ُب السػ : أٓب تعلمػوا أف أابكػه قػ  أخػز علػيكه العهػ  : اؼبوضع الثاي -2

ا كػػاف تقصػػريكه ُب  وسػػ  اؼب كػػ  لػػرتديفَّ أخػػاكه إال أف ت غلبػػوا, ومػػ  قبػػل ىػػز
 .وت ركه بو

ُب سورة  ( ي وس  َ ػلِ   - ي وس    ػلَ  ) اضبط مواضع كل م  / 2874س اؿ رقه 
 ؟. وس 

 -ضع ىي:اؼبوا / 2874اعبواب رقه 

گ    ڈ  ڈڎ  ڎ  ژ ٱ -1 ک  ک    ک  گ   ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  

ِشف ژگ  گ    .ي

  ۅۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ  -2

ې  ۉ  ۅ  ۉ ەئ    ې  ې   ى  ىائ  ې     ائ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ِشف ژەئ    وئ    .ي

ڑ    ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڇ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇژ  -3

ِشف ژک   ک  ک    ک   .ي

  ڻ  ڻ  ںگ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ںژ  -4

﮲    ےۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ڻڻ ۓ  ۓ  

﮺     ﮴﮳ ِشف ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ٱ.ي

  الضبط /
فقػػط، قاؽبػػا  وردت مػػرة واحػػ ة مضػػمومةوابقػػي الحػػرؼ  الػػالـ بفػػتا(   ڈ)  -1

( ولػو  ڈ)  يغة الغائػببصػإخوتو، وانتبو أةه تكلموا ع   وس  وأخػوه 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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فت ػػة ( والحػػ    ڈ(، وأتػػت ) ڻ لكانػػت )  بصػػيغة اؼبػػتكلهكانػػت 
 اغبػػػػروؼضػػػػمات و  الػػػالـفت ػػػػة ونربطهمػػػػا مػػػع  اؽبػػػػاءو  اػبػػػاء ضػػػػميتو  اؽبمػػػزة

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل    ڈ م  كلمة )الخرل 
ُب السػػػػػورة: تطػػػػػابق  ثػػػػػالث مػػػػػرات( فهػػػػػو الصػػػػػل: أ  تكػػػػػررت ڻأمػػػػػا )  -2

(: بعػػػػػػػ ىا ُب   ې    ې  ۉ  ۅ  ۉ)  الثػػػػػػػايو  وؿال اؼبوضػػػػػػػعي
ڍ  ڌ  ڌ  ) الثػػػػػػػػػػػاي( وبعػػػػػػػػػػػ ىا ُب  ې  ې   ى  ى) الوؿ

 قاعػ ة( علػ  ڍ  م  كلمػة )  الياء( قبل ې  م  كلمة ) الواو(: ڎ
 .اؽبجائي الرتتيب

( وىػػػػزه   ڻڻ  ڻ  ڻؼبػػػػا بػػػػ أ اوعيػػػػتهه: )  اؼبوضػػػػع الثالػػػػ بقػػػػي لػػػػ  نا  -3
 معروفة.

 مضػػػػمومةفإنػػػػو ابقػػػػي اغبػػػػروؼ تكػػػػوف  مفتوحػػػػة الػػػػالـ : إذا كانػػػػتخػػػػزىا قاعػػػػ ة -4
 فالفػػاءمكسػػورة  الػػالـ، وإذا كانػػت وىػػي تفيػػ  اغباضػػر واؼبسػػتقبل(  ڈ)

 .( ڻ -  ۉوكلها أتت ُب سياؽ اؼباضي ) (ڻ ) مفتوحةمنها تكوف 
 -اػبالصة:

 ( ُيوُسفَ ػلِ   - ُيوُسفُ ػلَ )  ضبط مواضع
 ابلضم/  األوؿاؼبوضع 

 ژ  ژ          ڑ  ڑ  ڈ  ڈڎ  ڎ   الوحيدوىو 

 الثالثو  الثايناؼبوضع 
 (  ڇ   ڇ) وعالمتهما

ې  ۉ  ۅ  ۉ  ې    ې    
 ڍ    ڇ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ

   ڻڻ  ڻ  ڻ الرابعاؼبوضع 
 فالفاء مكسورة الالـ - ( ڈ)  مضمومةتكوف ابقي اغبروؼ  مفتوحة الالـ

 (.ڻ) مفتوحة منها تكوف 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    34 -ْزء السَّ

 ؟.ٍب اضبطها (    ع ْصَبة  َوكبَْ  كه مرة وردت ) / 2875س اؿ رقه 
ة  وسػػ  ُب سػػور كالنبػػا ُب   مػػراتف ( َوكَبْػػ   ع ْصػػَبة   ) وردت / 2875اعبػػواب رقػػه 
 -:إخوة  وس  عليو السالـ اؼبوضعي( وقاؽبا ُب 236نفس الصف ة )

ڑ  ڑ  ژ ٱ -1 کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     گ  گ  گ    ک    ک  ک  

ِشف ژگ    .ي

ِشف ژىئ     مئجئ       حئ    ی  یىئ  ىئ    ی  ی  ژ  -2 ٱ.ي

  الضبط /
 البػػػاء(:   جئ       حئ  مئوبعػػػ ىا ُب الثػػػاي )  (  ک    ک ) اؼبوضػػػع الوؿبعػػػ ىا ُب 

  .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  حئ  م  )  الزاؿ( قبل   کم  ) 
 فائدة /
اؼبناسػػب دائمػػاً ( لػػيس مػػ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک)

شاِى م  سالمة  أتك   ،إفهار مشاعر اغبب
 
 !!قلب السامع واؼب

فلػه  عتػ وا   ،تب أ القصػة ابلشػعور أنػو طػرؼ آخػر ىنا(    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ)
 .أخوتو ؽبه . التع  ع  أخيك بضمري الغائب

ڑ  ڑ  ﴿ کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     گ    ک    ک  ک   گ  

 .عل  بعا فساد َبي بتفضيل بعضههال تعينوا أوالدكه عل  عقوؽ و  ﴾گ
 ؟.( اقْػتػ ل واْ  )كلمة كه مرة وردت   / 2876س اؿ رقه 
تػ ل واْ  ) وردت / 2876اعبواب رقه    وس  –النساء  ُب السور ) ثالث مرات(  اقػْ

 -(:تافر  –

ٻ  ٻ  ژ ٱ -1 ٻ  ٻ   ٺ    پ  پٱ   ڀ  ڀ   پ  پ  ڀ   ڀ  

ڤ    ٺٺ  ٺ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٹ    ٿ  ٿ    ژٿ  

 .امنصاء



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڳ   ڳژ  -2

ِشف ژۀ  ڻ    .ي

ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ژ  -3 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئائ   ېئ          ۆئ  

ٱ.اغفر ژىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ېئېئ

  الضبط /
مػػػ   السػػػيو النػػػوف منهػػػا مػػػع  السػػػيو النػػػوف نػػػربط (   پ ) النسػػػاءبعػػػ ىا ُب  -1

قاعػ ة ربػط علػ    وسػ مػع   وسػ ( و   ڳ اء، وبع ىا ُب  وس  ) نسال
 .ع حرؼ م  اسه السورةحرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو م

وُب سػػورة تػػافر السػػياؽ فيمػػا قالػػو قػػـو فرعػػوف ؼبػػا جػػاءىه موسػػ  عليػػو السػػالـ:  -2
 (.  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئۇئ  )

 فائدة /
لػػػػػػوال  تكػػػػػػ  لت هضػػػػػػه فكػػػػػػرة القتػػػػػػل الشػػػػػػنيعة ٓب (  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ ) 

 ، ولألسػػ  ىػػزا مػػا  فعلػػوبامػػ  زخرفػػة الق ػػ حػػزر!! إطيفهػػا بفكػػرة التوبػػة اؼبسػػتقبليلةتل
احػزر وسػاوس الشػيطاف الػيت تسػولؿ لػك سػهولة التوبػة بعػ  و  ،الكثريوف ُب أَيمنا ىػزه

أسلوب الشيطاف مع الصاغبي : اعمل  ! اؼبعصيةخ فإنك إف عصيت أنساؾ أف تتوب
 فتيق . اؼبعصية ٍب تب

 -اػبالصة:
 ( اقْػتػ ل واْ )  ضبط مواضع

 الصيغة السورة
 پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   النساء
 ڳ  ڳ  ڱ  ڳ   ڳ يوسف

ۈئ  ۈئ  ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ذافر  ۆئ  ۆئ  



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    36 -ْزء السَّ

 ؟.ٍب اضبطها ( َقاَؿ َقآِئل  مَّنػْه هْ  وردت ) أ   / 2877س اؿ رقه 
ه هْ  ) وردت / 2877اعبواب رقه    وس  ُب السور ) ثالث مرات(  َقاَؿ َقآِئل  مَّنػْ

ه هْ  َقاَؿ َقآِئل   " : )ابعبملة اإلنشائية نضبطهاو  (الصافات  –الكه   – "  وسػ   مَّنػْ
 -:(ُب كه  الصافات 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ       ہ  ہ  ھ   ۀ  ہ  ہژ ٱ -1

﮴   ﮲ ﮳                  ِشف ژڭ  ۓ    .ي

ےۓ  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ    ہ  ہژ  -2 ۓ  ﮲     ے  

﮵  ﮶ ﮽    ﮾  ﮿    ﮷﮳  ﮴   ﮼   ﮹  ﮺  ﮻   ﮸  

                    ﯀  ﯁  

 .الكُف ژ             

ٱ.الصافات ژمج     مث  ىث           يث  حج  ىت  يت  جثژ  -3

  الضبط /
مػع   وسػ وىزه واضػ ة جليػة ونػربط اسػه (      ہ  ہ  ھ )  وس بع ىا ُب  -1

 الكػػاؼ( نػػربط  ے  ے) اسػػه السػػورة (، وبعػػ ىا ُب الكهػػ  )   وسػ 
قاع ة ربط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو عل  ه  كال كاؼ( مع  ے  م  )

 .مع حرؼ م  اسه السورة
( وىػزه ضػبطها سػهل بعػ  ضػبط   مث  ىث           يث  حجبقي ل  نا موضع الصافات )  -2

 موضعي  وس  والكه .
 فائدة /
لػيس مهػه أف  .. ( إذا عرؼ هللا ص قك وإخالصك     ہ  ہ  ھ   ۀ  ہ  ہ)

ال فػػكػػاف ؾبػرد اقػرتاح خ لكنػو تػػريَّ مسػار القصػة والتػار   ! ! ٍب أنػو  ظبػكإعػرؼ النػاس  
 ؟.ورأ ، وما   ر ك ع  أثره ربقر أ  فكرة



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 -اػبالصة:
 (  قَاَؿ َقآِئل  مَّنػْه هْ )  مواضع

 الصيغة السورة
ہ  ھ   ۀ  ہ  ہ يوسف       ہ  
   ے  ےۓ  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ    ہ  ہ الكهف

   مث  ىث           يث  حج  ىت  يت  جث الصافات

 ؟.( أَْلق وه  فَ  – َوأَْلق وه   ) اضبط مواضع / 2878س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 2878عبواب رقه ا
﮲    ھۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ژ ٱ -1 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ِشف ژ﮳                ﮴  ڭ    .ي

ې    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  -2 ې  ې   ې   ۅ  ۉ  ۉ  

ِشف ژى  ى    .ي

ٱ.الصافات ژۅ  ۋ  ۅ        ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  -3

  الضبط /
 -:عىنقاع ة التأمل للمعل   اؼبواضع الثالثةنضبط 

م  سورة  وس  قوؿ أح  اإلخوة ُب ع ـ قتل  وسػ  واقػرتح  :ُب اؼبوضع الوؿ -1
ووردت  (ھ  ھ  ے    ھ  علػػػػػيهه أف  لقػػػػػوه ُب تيابػػػػػت اعبػػػػػب فقػػػػػاؿ )

لنػو كػػانوا ال زالػػوا  ت ػػاوروف فيمػػا  الرتاخػػيتفيػػ   الػػواو( و    ھ ىنػػا )  ابلػواو
 .الواوها بينهه حا  صلوا إٔب قرار إما بقتلو أو إلقائو فناسبت

: ىػو قػوؿ  وسػ  عليػو السػالـ إلخوتػو اف  ػزىبوا بقميصػو و لقػوه اؼبوضع الثاي -2
 للتعقيػػب( ورردت ىنػػا ابلفػػاء ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۅعلػػ  وجػػو أبيػػو ) 

 لنو دبجرد أف  لقوا القميص عل  وجو أبيهه سيبصر ابذف هللا فورا.



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    38 -ْزء السَّ

سالـ ؼبا حطه أصنامهه : وىو قوؿ قـو إبراىيه عليو البقي ل  نا موضع الصافات -3
ۋ     ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  بعػػػ  أف بنػػػػوا لػػػو بنيػػػػاّن عهيمػػػا كػػػػي  لقػػػوه فيػػػػو )

 لةه أرداوا التخلص منع بسرعة ج ا. للتعقيب( وأتت ابلفاء ىنا ۅ     
، بينمػػػا الوحيػػػ ة وسػػػ  وىػػػي  أوؿ(    ھ)  ابلػػػواووردت  مػػػرة واحػػػ ة: وأخػػػرياً  -4

 .(  ۅ ) ابلفاء م  سورة  وس  والصافات وردت الثاياؼبوضع 
 فائدة /

  .ألقوه .... لك  رفعو هللا :(ھ  ھ  ے    ھھ     ) 
 -اػبالصة:

 ( َأْلُقوهُ فَ  – َوَأْلُقوهُ )  ضبط مواضع
 الصيغة السورة

ہ  ھ      يوسف أوؿ  ھ  ھ  ے    ھۀ  ہ  ہ   ہ  
 ۅ  ۉ    ۅٴۇ  ۋ  ۋ   يوسف اثف

 ۋ  ۅ        ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   الصافات

 ؟.ُب سورة  وس  ( اعبْ بلِ  تِ ُب َتَيابَ  ) اضبط مواضع / 2879ه س اؿ رق
 -، واؼبواضع ىي:مرتيوردت  / 2879اعبواب رقه 

﮲    ھ  ھ  ے  ھۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ژ ٱ -1 ے  ۓ  ۓ  

ِشف ژ﮳         ﮴  ڭ    .ي

ٺ    پ   پ  پڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -2 ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  

ٿ   ِشف ژٺ  ٺ  ٿ      ٱ.ي

  بط /الض
أةػػه فعلػػوا المػػر وجعلػػوه فيػػو  الثػػاي( وقبلهػػا ُب    ھموضػػع اإللقػػاء )  أوؿقبلهػػا 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل    پم  ) الياء( قبل    ھم  )  الواو(: و  پ)
نػػت هْ  كػػه مػػرة وردت ) / 2880سػػ اؿ رقػػه   ِإّنَّ ك نَّػػا -  وَك نَّػػا -  ِإف ك نَّػػا - ِإف ك 

 ؟.( َفاِعِليَ 
 -اؼبواضع كما  لي:/  2880ب رقه اعبوا

ھ  ھ  ے  ژ  -1 ہ  ہ  ھ     ھ   ﮲    ۓ  ۓ  ےۀ  ہ  ہ   

﮴ ِشف ژڭ    ﮳                  .ي
 .احلجر ژپ    پٻ  ٻ                ٻ  ٻٱ  ژ  -2
 .األًبياء ژک    کک    ک  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈڎ  ڎ   ژ  -3
 .األًبياء ژ﮵    ﮲  ﮳   ﮴ۓ  ۓ    ےے  ژ  -4
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہژ  -5 ۓ  ﮲    ھہ   ے   ے  ۓ  

 .األًبياء ژ﮷     ﮶  ﮵  ﮴﮳
ڤ  ڤژ  -6 ڄ    ڄڦ  ڄ  ڄ  ڦڦ               ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ          

 .األًبياء ژچ     چڃ  ڃ               ڃڃ
  الضبط /

 أربػػػعالنبيػػػاء  –اغبجػػػر  –ُب السػػػور )  وسػػػ   سػػػت مػػػرات(  فَػػػاِعِليَ  ) وردت -1
 (. مواضع

ل ل  النبياء ( اثفاغبجر و  –ُب )  وس   ثالث مرات( وردت   پ        ٻ  ٻ)  -2
 ىػػػ الء( ُب  وسػػػ ، وُب اغبجػػػر )  التقػػػاط السػػػيارة ليوسػػػ  عليػػػو السػػػالـ) 

 .( حرقوه(، وُب اثف النبياء ل ل )  بناٌب
فقػػػط مػػػرة واحػػػ ة ( كػػػل صػػػيغة وردت  فَػػػاِعِليَ  ِإّنَّ ك نَّػػػا -  وَك نَّػػػا -  ِإف ك نَّػػػاأمػػػا )  -3

 -كلهه ُب سورة النبياء: الثالثةو 
( ک    ( ونربطهػػػا مػػػع )   ڈ( ورد قبلهػػػا ُب نفػػػس اآل ػػػة كلمػػػة )    کک    ک  )  -1



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    40 -ْزء السَّ

 ( ُب ابقي اؼبواضع.ک      ، ولنو ٓب ترد ) قاع ة اؼبوافقة واجملاورةعل  
 (.ہ  ہ( احفهها ل ل )   ﮶  ﮵)  -2
ورد قبلهػػا كلمػػة ( وردت ُب أخػػر صػػف ة مػػ  السػػورة،    چڃ  ڃ             وأخػػريا )  -3

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورةعل   (ڃ  ( فاربطها مع )   ڦ)
 -اػبالصة:

 ( فَاِعِلٌنَ  ِإًنَّ ُكنَّا -  وَُكنَّا -  ِإف ُكنَّا - ِإف ُكنُتمْ )  مواضع
 الصيغة السورة

 حرقوه - بنايت – يلتقطو/   پ        ٻ  ٻ األنبياء اثفيوسف + اغبجر + 
    ازبار اللهو ل ل/ کک   ک    األنبياء أوؿ

 ففهمناىا سليماف ل ل/    ﮶  ﮵ األنبياء اثلث
 طي السجل/    چڃ  ڃ              األنبياء رابع

الػػػػيت وردت ُب سػػػػورة  ( قَػػػػال واْ ََي َأاَبّنَ  ) اضػػػػبط مواضػػػػع / 2881سػػػػ اؿ رقػػػػه 
 ؟. وس  فقط

 -واؼبواضع ابلرتتيب: طبس مراتتكررت  / 2881اعبواب رقه 
ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ    ۈۆ  ۆ  ۈ     ۇ  ۇژ ٱ -1 ِشف ژٴۇ    .ي

ڄ  ڃ       ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڤڤ  ڤ       ٹ  ڤژ  -2

چ   ِشف ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     .ي

جب        حئی  جئ    ی  یىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ  -3 مئ  ىئ  يئ  

ِشف ژحب  خب   مب  ىب     .ي

ڄ    ڦڦ  ڦ   ڤ  ڦ  ڤٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ  -4

ڇ  ڇ    ڇچ  چ        چ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ

ِشف ژڇ  ڍ    .ي



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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ِشف ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ           ڦ  ڦ    ٹ  ٹ   ٹژ  -5 ٱ.ي

   الضبط /
 .سياؽ اآل ةوردا ُب  الرابعو  الثال ، و ص ر آ ةورد  اػبامسو  الثايو الوؿ  -1
( ىكػػػزا احفههػػػا علػػػ   أمػػػاف السػػػباؽ يف الكيػػػل ومػػػا نبغػػػي إال اإلسػػػتغفار ) -2

 الكيػلُب (،    ڤڤ  ڤ   )  والسػباؽ(،   ۈ   ۆ  ۆ  ۈ)  فالمافالرتتيب: 
ڤ    ٹ) إال اإلسػػػػػػػػػػػػتغفار(،  ڦ  ڦ)  ومػػػػػػػػػػػػا نبغػػػػػػػػػػػػي(،       حئی  جئ  ) 

 (.ڤ
، ونبػا آ تػاف ُب ؼبا فت وا متاعهه، والثاي م نع منهه: أواًل الكيلُب  الرابعو الثال   -3

 (. 65و 63نفس الصف ة قر بتاف ُب التسلسل ) 
 -اػبالصة:

 الصيغة اؼبوضع
 ٴۇ  ۋ    ۈۆ  ۆ  ۈ     ۇ  ۇ وؿاأل

    ڤڤ  ڤ       ٹ  ڤ الثاين
       حئی  جئ    ی  ی الثالث
   ڦڦ  ڦ   ڤ  ڦ الرابع

 ڤ  ڤ    ٹ  ٹ   ٹ اػبامس
 مالحظة /
ڑ      ژ  ڑڈ  ڈ   ژ  ژ (: 81ُب اآل ة )(   ژ  ڑ وردت )

ڳ  ڳ   ڳ   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ک   ک   ووردت  ژک  
ڎ  ڎ  ژ (:  وىي أوؿ موضعفقط ُب الب ا ة )  مرة واح ةا ( ىكزَأاَبّنَ )

ک  ک     فانتبو  ژگ  گ  گ  گ    کڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  
 َيلبيب.



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    42 -ْزء السَّ

 فائدة /
مػػا مػػ  شػػخص  ضػػمر الشػػر إال و ههػػر هللا مػػ   (ٴۇ  ۋ    ۈۆ  ۆ  ۈ     ۇ  ۇ)

 .و تقاسيه وجهوأو فلتات لسانو خالؿ تصرفاتو أ
قَػػال واْ ََي َأاَبَّن َمػػا لَػػَك اَل أَتَْمنَّػػا َعلَػػ    وس ػػَ   كيػػ  تقػػرأ ) / 2882سػػ اؿ رقػػه 

 .(  وس (؟ وىل عرفت القبائل ىزه القراءة بزه الطر قة؟11)
الػػػوارد فيهػػا إمػػػا اإلمشػػاـ أف تشػػه اغبركػػػة وىػػزه ال تتبػػػي ُب  / 2882اعبػػواب رقػػه 

ر ابلنطػق إمشػاـ الكسػرة النطق وإمبا ُب النهػر ال ت سػمع وإمبػا ىػي ضػه الشػفتي ال تههػ
ضػػمة أو الضػػمة كسػػرة . ىػػزه قػػراءة وقػػراءة ابإلدتػػاـ الكامػػل مػػ  دوف إمشػػاـ أو مػػػع 

ىػزه ال تسػمع وإمبػا تتبػي مػ  حركػة و ربر ك الشفتي ضػه الشػفتي وانفػراج مػا بينهمػا 
 الَشَفة وكلتانبا واردة لف الز   قرأوا بزه وىه م  الق رلاء السبع.

(  النػػوف مرفوعػػة مػػ . الصػػل أف  قػػاؿ ال أتَمن نػػا، أتمػػ  )جػػاءت مػػ  فعػػل أِمػػ   
( نػػػوف اؼبػػػتكله مفعػػػوؿ بػػػو والفاعػػػل أنػػػت، ىػػػزا ىػػػو الصػػػل. وُب تػػػري  ّن والنػػػوف ُب )

القرآف نقوؿ أتمننػا. القػرآءة الػيت وردت عنػ ّن قػراءتي: إدتػاـ النػوف ُب النػوف فصػارت 
إدتػاـ والقػراءة س ػنة متبعػة. والعػرب  أتمنلا، فيها قراءاتف إما اإلمشاـ وإما م  دوف إمشاـ

قػػ  تػػ ته الفعػػل وىػػزا ظبػػاعي لنػػو عنػػ ّن إدتػػاـ واجػػب قياسػػي. ىػػي وردت وقرئػػت 
( مفتوحػػة مػػع اللػػ   ّن ) ( و أتمْنػػا ابإلدتػػاـ، النػػوف لػػيس فيهػػا فػػتا وإمبػػا سػػاكنة )

ة. الن اة  قولوف قبل الل  ىي فت ة دائمة وىزه قاع ة عن  العرب  ونكتبها مع ش ل
وخاصة عن  اؼبتق مي. أ ل أل  ال يبكػ  أف  كػوف قبلهػا مػ  اغبركػات إال فت ػة وإف  
كػاف اػ ثي  قولػوف ىػي واحػ ة ولػػيس قبلهػا شػيء لكػ  اؼبتقػ مي  قولػوف ال بػػ  أف 
 كػػوف قبلهػػا فت ػػػة قطعػػاً وال يبكػػػ  أف  كػػوف قبلهػػا حركػػػة. أ  ألػػ  ُب أ  كلمػػػة ال 

( ال بػ  مػ  الفت ػة ُب النػوف قبػل  أتمنػا ذف ُب )يبك  أف  كوف ما قبلهػا إال مفتوحػاً إ
  .(ي السامرائد.فاضل  ) الل .



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 ؟.ُب سورة  وس  ( َعَل    وس  َ  ) اضبط مواضع / 2883س اؿ رقه 
 -:ةُب السور  أربع مرات(  َعَل    وس  َ  ) وردت / 2883اعبواب رقه 

ۋ  ۈ   ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ ٱ -1 ِش ژۋ  ۅ    ۅ  ۉ    ٴۇ    .في

حت    جبمئ  ىئ   يئ  جئ  حئی  ی  ژ  -2 حب   خب    مب  ىب  يب  جت  

ِشف ژخت  مت  ىت     .ي

﮿   ژ  -3             ﯁     ﯀﮽  ﮾ 

ِشف ژ             .ي

ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ    چ  ڇچ   چ  ژ  -4 ڇ  ڇ  ڇ  

ِشف ژڈ  ڈ   ٱ.ي

  الضبط /
 وىو مشهور ج اً وال لبس فيو. (   ۈ   ۈ ) الوؿقبلها ُب اؼبوضع  -1
وىػػػو الػػ خوؿ علػػ   وسػػػ  وٕب وقفػػة معػػو اف شػػػاء هللا ُب  الرابػػعو  الثػػاياؼبوضػػع  -2

 ( اػباصة بسورة  وس .   چ –  یضبط مواضع )
 (...... ﯁     ﯀﮿  ؼبا تؤب  عقوب عليو السالـ )  الثال اؼبوضع  -3

 -اػبالصة:
 يف سورة يوسف(  َعَلى ُيوُسفَ )  ضبط مواضع

 الصيغة اؼبوضع
   ٴۇ  ۋ  ۈۈ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   األوؿ
   جبمئ  ىئ   يئ  جئ  حئی    ی الثاين

   ﯁     ﯀﮽ ﮾  ﮿    الثالث
 ڇ  ڇ  ڇ    چ  ڇچ     چ الرابع



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    44 -ْزء السَّ

 ؟.والز  جاء بع ىا ( و   لَ ّنَّ إو اضبط مواضع )  / 2884س اؿ رقه 
 ثػػالث وسػػ   ُب السػػور )طبػػس مػػرات (  و   لَػػّنَّ إو )  وردت / 2884اعبػػواب رقػػه 

 -(: النبياء –اغبجر  – مواضع

ِشف ژۉ    ۅ    ۋ  ۅٴۇ  ۋ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ ٱ -1  .ي

ِشف ژائ    ائ      ى  ىې  ې    ۉ  ې  ېژ  -2  .ي

جبىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      ژ  -3   مئ  ىئ  يئ  

ِشف ژىب     مب   حب  خب  .ي

 .احلجر ژں     ڱ   ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ژ  -4

    ڃ  ڃڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ     ژ  -5

ٱ.األًبياء ژچ    ڃ

  الضبط /
)  وسػػػػ   ثػػػػالث مػػػػراتتكػػػػررت (   ڱ   ڱ  ڱ ) الصػػػػل ُب القػػػػرآف أف تػػػػرد -1

 وسػػ  و  أوؿ(   ۅ    ۋ  ۅاغبجػػر (، وأمػػا )  – الثالػػ و الثػػاي اؼبوضػػع 
ُب القػػػػرآف  مػػػػرة واحػػػػ ة( ُب النبيػػػػاء فكػػػػل صػػػػيغة وردت ڃ    ڃ  ڃ)
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل  ا منضبطهو 

َي قػالوا  (: بع ما اتفق إخوة  وسػ  علػ  إبعػاده  ۅ    ۋ  ۅ )  ؿالو اؼبوضع  -2
أابّن مػا لػػك ال ذبعلنػا أمنػػاء علػ   وسػػ  مػع أنػػو أخػوّن, وكبػػ  نر ػ  لػػو اػبػػري 

 .ونشفق عليو ونرعاه, ولبصو خبالص النصا؟
ا اإلرسػػػاؿ ُب مػػػ( ورد قبله  ڱ   ڱ  ڱُب  وسػػػ  )  الثالػػػ و  الثػػػاياؼبوضػػػعي  -3

واؼبقصود بو  وس  عليو السالـ، و  الثاي( ُب   ۉ  ې  ې: )اؼبوضعي
فاجعلػػػػػو واؼبقصػػػػػود بػػػػػو بنيػػػػػامي،  الثالػػػػػ ( ُب   مئ  ىئ  يئ  جب)

 (. اإلرساؿ معو اغبف ( و )  النصا والماف مععالمًة لك عليها، ) 
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إّنَّ نتعهػ  حبفهػو قػاؿ القػرآف علػ  النػ  ، ملسو هيلع هللا ىلص، و  أنػزؿ: هللا تعأب موضع اغبجر -4
َقص منو, أو  ضيع منػو شػيءمِ   (   ڱ   ڱ  ڱ) فأتػت    أف   زاد فيو أو  ػ نػْ

 مناسبة للسياؽ.
: أنػػو مػ   عمػػل مػ  الصػػاغبات (ڃ    ڃ  ڃ بقػي لػ  نا موضػػع النبيػاء ) -5

 وسيج  ما عملو ُب كتابو  ـو  ػ ْبع  بع  موتو.
 -اػبالصة:

 والذي جاء بعدىا(  وُ  لَ ًنَّ إو )  ضبط مواضع
 الصيغة السورة

 /ۅ    ۋ  ۅٴۇ  ۋ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    يوسف أوؿ
 (  النصح واألماف مع) 

اثف 
اثلث و 

 يوسف

ې  ائ      ى  ىې  ې    ۉ  ې  
يئ  جب  مب   حب  خب  مئ  ىئ  

مئ  ىئ  يئ  ( / )  ۉ  ې  ې) ورد قبلهما اإلرساؿ

 (. اإلرساؿ معو اغبفظ( )   جب
 وىذا مشهور جدا/  ڱ   ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ       اغبجر

 ڃ    ڃ  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ           ڦڦ   بياءاألن

 ( العمل يُكتب) 

 ؟.( َأْرِسْلو  فَ  – َأْرِسْلو   ) اضبط مواضع / 2885س اؿ رقه 
 -:مرة واح ةكل كلمة وردت  / 2885اعبواب رقه 

ِشف ژې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ    ې  ۉژ ٱ -1  .ي

ۉ  ې  ې      ژ  -2 ەئ   ائ     ەئ   ائى  ى  ې  ېۅ  ۅ  ۉ  

ٱ.امقصص ژوئ  وئ   
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  الضبط /
( ُب  وس  قاؽبا إخوة  وسػ  لبػيهه أف  رسػل معهػه  وسػ  عليػو   ې  ۉ)  -1

 السالـ.
( ُب القصػػص قاؽبػػا موسػػػ  عليػػو السػػػالـ راجيػػا ربػػػو أف  رسػػل معػػػو   ې  ې)  -2

 أخاه ىاروف لنو أفصا لساّن.
 وضػعللم الػزَيدة قاعػ ةعل   نضبطها( و   ې  ُب سورة القصص ) ابلفاءوردت  -3

 .اؼبتأخر
 فائدة /
إذا واجهػك شػػخص بطيبػػة مفاجئػػة فاحػزر منػػو.. فػػإذا كانػػت  (ې    ې  ۉ) 

 .علي الفيفيففرل منو.. /   مفاجئة وم ل لة..
لف الطلبػػات الصػػعبة ربتػػاج إٔب  ذلػػك( ولػػيس اليػػـو مػػثال؟   ې طيػػب .. ؼبػػاذا ) 

 .وقت كاؼُّ حا  قتنع با اآلخر
 ؟.ُب سورة  وس  ( فَػَلمَّا - َلمَّاوَ  ) اضبط مواضع / 2886س اؿ رقه 
اواعله أف كلمة )  / 2886اعبواب رقه  منهػا وردت  تسػع مرة 13( تكررت  فَػَلمَّ

ػاوَ ، وكلمػة ) ص ر آ ػة ػاوَ  ، وسأضػبط فقػط مواضػع )سػت مػرات تكػررت (  َلمَّ (  َلمَّ
ػػالنػػو مواضػػع )  ػػاوَ ( كثػػرية جػػ ا، ولكػػ  إذا ضػػبطنا مواضػػع )  فَػَلمَّ ف فيمػػا فيكػػو  ( َلمَّ

ا ) ابلفاءع اىا   -(: فَػَلمَّ

 ژی   ی  ی  ی    ىئېئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئ  ۈئژ ٱ -1

ِشف  .ي

ے    ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھھ   ۀژ  -2

ِشف ژ﮵  ﮶    .ي

ڄ    ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ٿژ  -3
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چ  چ        چ  ڃڄ  ڄ  ڄ ڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ  ڃ   چ  

ِشف ژڇ  ڍ    .ي

ەئ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋژ  -4 ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ      

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ی   ِشف ژی       .ي

حت    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  یژ  -5 حب   خب    مب  ىب  يب  جت  

ِشف ژخت  مت  ىت     .ي

ۈئ  ۈئ   ېئ    ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ائژ  -6

ِشف ژېئ   ٱ.ي

  الضبط /
ػػا)  يػػة فعنػػد التتبػػع جنػػد أففهػػم سػػياؽ اآيػػتم الضػػبط ىنػػا ب  أتيت يف مواضػػع(  فَػَلمَّ

ػػاوَ )  ، أمػػاالسػػرعة وعػػدـ طػػوؿ الػػزمن  طػػوؿمواضػػع الخاخػػي و  جنػػدىا أتيت يف ( َلمَّ
 -:، واألف مع التوضيحنالزم
ه المػػر سػػتغرؽإ :(  ېئ    ېئ  ۈئ) -1 وآاته هللا اغبكػػه  سػػنوات طو لػػة حػػا بلػػغ أشػػ ل

 والعله.
ال بػػػػػػ  وأف زمنػػػػػػاً قػػػػػػ   (:........ہ   ھ  ھ  ھ ۀ  ہ  ہ  ہ    ۀ)  -2

ہ  ہ   ھ  ھ  ) انقض  بػي ذبهيػز اإلخػوة زهػازىه وبػي قػوؿ  وسػ  ؽبػه 

حي  اقتضت حيلة  وسػ  أف وبػاورىه حػواراً طػو اًل  سػأؽبه فيػو عػ  ( ھ
عالقة بعضهه ببعا، ٍب إفهاره التعجب م  كػوف الرجػاؿ العشػرة إخػوة مػ  

أخػػ وه اةػػػه ُب اغبقيقػػػة أحػػ  عشػػػر أخػػػاً ولكػػػ  أب واحػػ ، ٍب ال بػػػ  وأةػػػه 
الخ الصغري مالـز لبيػو، وردبػا افتعػل  وسػ  تشػككو ُب صػ ة حػ  ثهه ٍب 
قاؿ ؽبه إف كنته صادقي فأتوي ابلخ اغبػاد  عشػر وإال فػال ترجعػوا ، ومػ  

وال الواضػا أف ذلػك كلػػو قػ  اسػتغرؽ وقتػػاً طػو اًل مػ  اغبػػوار والخػز والػػرد ، 
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ُب نفػػػس السػػػورة ولكنهػػػا بػػػ أت بػػػػ  اثنيػػػةآ ػػػة شػػػري إٔب أنػػػو وردت بػػػ  ٕب أف أ
ػَقا ََة ُب َرْحػِل َأِخيػوِ  فَػَلمَّا ) (فَػَلمَّا) ػَزى ه ِزََهػازِِىْه َجَعػَل السِل ٓب وىنػا  .. (...َجهَّ

سػقا ة ُب رحػل ذلػك أف فتيػاف  وسػ  قػ  قػاموا بػ س ال : ستغرؽ المػر زمنػاً 
  .( فلملاعبري بػ ) ، ولزلك جاء التأخيو أثناء التجهيز

فاكتشػػاؼ البضػػاعة اؼبخبػػأة  (:  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿ)  -3
ال  ػته دبجػػرد فػػتا اؼبتػػاع بػػل ال بػػ  مػػ  مػػرور بعػػا الوقػػت وقػػ   كػػوف أَيمػػاً، 

عل بضاعتهه ُب فه الكياس.  فال   توقع أف ذب 
خػػػػوة  وسػػػػ  إليػػػػو ُب مصػػػػر إؼبػػػػا ذىػػػػب ....(   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋ)  -4

  .اً حا سافروا ووصلوا إٔب  وس  بع  أف كللمهه أبوىهستغرؽ المر زمنإ
ُب  عليػو السػالـ ىنػػا  وسػ  ......(:ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  ی) -5

بصػػر ابقػػي اإلخػػوة وإال  و  إليػػو أخػػاه ربػػت ظبػػع و ٓب  كػػ  قػػادراً علػػ  أف   ػػ
، وال بػ     وانتهاز الفرصة الساكبة لػزلك، إذ ال ب  لو م  الرت انكش  أمره
، ولػػػػزلك جػػػػاء التعبػػػػري بػػػػػ تسػػػػنا إال بعػػػػ  مػػػػرور بعػػػػا الوقػػػػتٓب  أف الفرصػػػة

  (.َوَلمَّا)
ُب نفػس السػورة ولكنهػا بػ أت بػػ  اثنيػةآ ػة وال ب  ٕب أف أشػري إٔب أنػو وردت 

ػا) ػػَ  آَول إِلَْيػِو أَبَػَو ْػوِ  (: )فَػَلمَّ ػا َدَخل ػوْا َعلَػ    وس  فقػ  كػاف اعبميػػع .....( فَػَلمَّ
، لرت ػ ، فله  ك  ىناؾ داع لالسالـ عليو عل  عله حبقيقة شخصية  وس 
ولػزلك جػاء   آول إليو أبو ػو دوف أ  انتهػارفما أف دخلوا عل   وس  حا

ا التعبري بػ )  .( فَػَلمَّ
(: وكما ىو  ۈئ  ۈئ   ېئ    ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ائ) -6

معلػػػـو لػػػ  كه أف العػػػري حركتهػػػا وسػػػرعتها بطيئػػػة لػػػزا ّنسػػػبها ىنػػػا أف تبػػػ أ بػػػػ 
 (.  ائ)

....( و   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋ .....( و ) ٹ    ٹ    ٿ ع )مواضػػػ -7
 اؼبواضػػػػػػػػع الثالثػػػػػػػػة......( ىػػػػػػػػزه ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  ی)
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 (. اعبهة اليمىن م  اؼبص  ( ) 243وردت ُب صف ة واح ة )
 : ها تساع كه أكثرعلَّ  وق  صبعتها ُب ىزه اعبمل -8

 م ُكَل أٍخي َبوِنُتاْئ اَلَق ُهَدُشَأ َغَلا َبّمَوَل -
 َأُبوُهم مُهَرَمَأ ُثْيَح ْنوا ِمُلـَخَدَبْعَدَها م ُهـاَعَتـوا َمـُحـَتـَف -
 ِلُلْقَياه يُرـالِع ِتـَلَصـَفَو اهَخَأ ُفوُسُيى آَو -

( لنػػو  وجػػػ  ۀ  ہ     ۀ لل اللػػة علػػ  موضػػع ) (  ہ  ہ  ہ   ھ ومعػػىن )
ػػا)  ابلفػػاءموضػػع أخػػر بػػ أ  ػػَزى ه ِزََهػػازِِىْه َجَعػػَل ا فَػَلمَّ ػػَقا ََة ُب َرْحػػِل َأِخيػػوِ َجهَّ (، .....لسِل

لنػػو  وجػػ   (ی  جئ  حئ    ی( لل اللػػة علػػ  موضػػع )  مئ  ىئ   يئجبومعػػىن ) 
ا)  ابلفاءموضع أخر ب أ   .....(،َدَخل وْا َعَل    وس َ  آَول إِلَْيِو أَبَػَوْ وِ  فَػَلمَّ

ا)  ابلفاءفيما ع ا ىزا أتت  -9  (. فَػَلمَّ
ػا - َلمَّاوَ ي ) اؼبتشاب اؼبوضعيفقط انتبو إٔب  -10 ػَزى ه ِزََهػازِِىهْ  فَػَلمَّ  ( )... َجهَّ

ػػػاوَ  ػػػا - َلمَّ ( وقػػػ  نوىػػػت ُب كيفيػػػة التفر ػػػق ....َدَخل ػػػواْ َعلَػػػ    وس ػػػ َ  فَػَلمَّ
 بينهه.

 -اػبالصة:
اوَ )  مواضع ا - َلمَّ  يف سورة يوسف(  فَػَلمَّ

 الصيغة اؼبوضع
   ىئېئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئ  ۈئ األوؿ
   ہ  ہ   ھ  ھ  ھھ  ۀ  ہ  ہ   ۀ الثاين

   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ٿ الثالث
   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋ الرابع

   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  ی اػبامس

   ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ائ السادس



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    50 -ْزء السَّ

 (؟. َأصْبَع واْ  – َوَأصْبَع واْ  ) اضبط مواضع / 2887س اؿ رقه 
قػػػط وكالنبػػػا ُب سػػػورة ف مػػػرة واحػػػ ةوردت كػػػل كلمػػػة /  2887اعبػػػواب رقػػػه 

 - وس :

ڀ     ڀ      ڀٻ  پ  پ   پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ژ ٱ -1

ِشف ژٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       .ي

  مئجئ  حئ    ی  ی  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی ژ -2

ِشف ژحب        ىئ  يئ  جب ٱ.ي

  الضبط /
ؿ، بينمػػا و أواو منهػػا مػػع الػػواو نػػربط (   ٻ ) ابلػػواوورد  الوؿاؼبوضػع 

 (.  مئ)  واوبال ورد  الثاياؼبوضع 
 / ٔ فائدة

وأصبعػوا علػ  ؼبػا ذىبػوا بيوسػ  عليػو السػالـ   : ىه إخوة  وس اؼبوضع الوؿ
ذلػػػػك فاؼبقصػػػػود بػػػػو رسػػػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ  أف : الثػػػػاي، أمػػػػا إلقائػػػػو ُب جػػػػوؼ البئػػػػر

وحيًػػا  -أ هػا الرسػوؿ -اؼبػزكور مػ  قصػة  وسػ  ىػػو مػ  أخبػار الغيػب لبػػ ؾ بػو 
نػت حاضػًرا مػع إخػوة  وسػ  حػي دبَّػروا لػو اإللقػاء ُب البئػر, واحتػالوا عليػو وما ك

 وعل  أبيو. وىزا   ؿ عل  ص قك وأف هللا   وِحي إليك.
 /  ٕفائدة 
اليت أتت  الواوللسرعة، عل  عكس  الفاء.....(   ٱ  ٻ  ٻ) 

 ) أ   وس  بع  موافقة أبيهه ذىبوا بو للرتاخي كما مر معنا، وىنا معناىا:
 مرىه.أَ   َ شَ تَ بسرعة خشية أف  كْ  عليو السالـ (
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 / ٖفائدة 
واعلػػػػه أف المػػػػة لػػػػو اجتمعػػػػوا علػػػػػ  أف (   ڀٻ  پ  پ   پ  پ  ٻ) 

 . ضروؾ بشيء ٓب  ضروؾ إال بشيء ق  كتبو هللا عليك
 مالحظة /

 موضػػعاف  وسػ  – 184ُب السػور ) آؿ عمػراف  شبػاف مػػرات(  َجػاؤ واوردت كلمػة ) 
 ( 10اغبشػر  – 84النمل  – 4الفرقاف  – 13و  11 موضعاف النور – 18و  16

   وس . موضعيفقط ُب  ابلواووال داعي غبصرىا، فقط أنوه إلة أنو وردت 
 ؟.(  َػْبك وفَ  ) كلمة  كه مرة وردت / 2888س اؿ رقه 

ػػػوفَ  ) وردت / 2888اعبػػػواب رقػػػه  اإلسػػػراء  –  وسػػػ  ُب السػػػور )مػػػراتف (   َػْبك 
 -(: التالوةوىي سج ة  أخر السورة

ِشف ژٹ         ٹٿ   ٿ  ٹ  ژ ٱ -1  .ي

ٱ.اإلرساء ژڈ    ڈڎ   ڎ    ڌڍ  ڌ  ژ  -2

  / فائدة
بشػػأف  وسػػ   السػػ  واعبػػزعُب  وسػػ  الػػز   بكػػوا ىػػه إخػػوة  وسػػ  وأفهػػروا 

 عليػػو السػػالـ علػػ  أنػػو أكلػػو الػػزئب، بينمػػا ُب اإلسػػراء فػػالكالـ عػػ  الػػز   أوتػػوا العلػػه
 .و ز  ىه ظباع القرآف ومواعهو خضوًعا لمر هللا  بكوف أتثرًا دبواع  القرآف،

 مالحظة /
 – 99الكهػػ   – 17ُب السػػور )  وسػػ   سػػبع مػػرات(  َوتَػرَْكنَػػاوردت كلمػػة ) 

(  37الػػػػػػػػػزارَيت  – 129و  119و  108و  78 مواضػػػػػػػػػع أربػػػػػػػػػعالصػػػػػػػػػافات 
(. وال 35( ُب سػػػػورة العنكبػػػػوت اآل ػػػػة ) تَػرَْكنَػػػػا ) واوبػػػػ وف  واحػػػػ ة مػػػػرةووردت 
َوتَػرَْكنَػا غبصرىا، فقط أنوه أف مواضع الصافات كلهػا وردت بػزه الصػيغة ) داعي 

َوتَػرَْكنَػا ( ع ا موضع قصة موس  وىاروف عليهما السالـ أتػت )  َعَلْيِو ُب اآْلِخرِ  َ 
 (. ُب اآْلِخرِ  َ  ماَعَلْيهِ 
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 ُب سورة ( َقِميص و   - َقِميَصو   - َقِميِصوِ  ) اضبط مواضع / 2889س اؿ رقه 
 ؟. وس 

 -اؼبواضع عل  الرتتيب: / 2889اعبواب رقه 
ژ    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ   ڇ   ڇ  ڇچ  ژ ٱ -1

ِشف ژڑ  ک    ک  ک  ک  گ     ڑژ  .ي

ک  ک     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڎڍ   ڌ   ڌ  ژ  -2

ِشف ژک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ    .ي

  ہ         ہ  ہڻ  ڻ  ۀ      ۀ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ  -3

ِشف ژھ  ھ  ے    ے  ۓ  ہ  ھ  ھ    .ي

ِشف ژۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ    ﮴  ڭ   ۇ  ﮳          ۓ  ﮲ژ  -4  .ي

 ژى  ى    ائ  ائ    ېۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ې  ۋٴۇ  ۋ  ژ  -5

ِشف ٱ.ي

  الضبط /
 (   ڇ ) حػػػػرؼ اعبػػػػرسػػػبقها و  ؼبػػػا جػػػػاء إخػػػػوة  وسػػػ  عشػػػػاًء  بكػػػػوف :(   ڇ)  -1

جػػػارل وؾبػػػرور  (    ڇ  ڇ  )،وحيػػػ ةوىػػػي  ابلكسػػػر اؽبػػػاءو  الصػػػادفجػػػاءت 
 .مضاؼ إليو واؽباء

) ُب ب ا ػػػػة اإلسػػػػتباؽ  مضػػػػمومة ىػػػاءو  مفتوحػػػػةبصػػػػاد  مػػػرتيوردت  (  ڎ ) -2
 (  ڎ )وةا تػػو ( فاجعلهػػا عالمػػة لػػك، ُب الب ا ػػة ؼبػػا قػػ ت امػػرأة العز ػػز 

نصػػوب مفعػػوؿ بػو موىػي  ( ق ػػ َّ مػ  د بػػرُّ،  ڎوُب النها ػة ؼبػػا َرَءا العز ػز ) 
 مضاؼ إليو واؽباء

: عالمتهمػا أنػو جػاء قبلهػا ُب مػراتفوردت  اؼبضػمومتاف واؽباء ابلصاد (  ﮳)  -3
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، الشػاى مػ  كػالـ  واؼبوضػعي ،اسه كاف مرفوعفهي  (    ہ  ہ ) اؼبوضعي
 الػػالـ( نػػربط ہ  ھ  ھ  وبػػزا لػػ  تلتػػبس علػػيكه: بعػػ ىا ُب اؼبوضػػع الوؿ ) 

 وبضػػػبطو(  أقصػػ  بػػػو اؼبوضػػػع الوؿ)  ؿو أ الـ( مػػػع ہ  ھ  ھ   مػػ  كلمػػػة ) 
 ( وردت ُب اؼبوضع الثاي.   ﮴  ڭ   ۇتعله أف ) 

 -اػبالصة:
 (  ﮳)  (  ڎ)  (   ڇ) 

ؼبا جاء  مرة واحدةوردت 
إخوة يوسف عشاًء 

حرؼ يبكوف وسبقها 
 (على)اعبر 

 اؽباءو  الصادفأتت 
 مكسورة

جاّر  (    ڇ  ڇ  )
 مضاؼ إليو واؽباءوؾبرور 

يف بداية  فمراتوردت 
االستباؽ، ويف النهاية ؼبا 

 (  ڎ )رََءا العزيز أف 
 ُقدَّ من ُدبٍر.

مفعوؿ بو منصوب وىي 
 مضاؼ إليو واؽباء

 ىاءو  بصاد مراتفوردت 
 مضمومتاف

عالمتهما أنو جاء قبلها 
(     ہ  ہ)  اؼبوضعٌنيف 

 اسم كاف مرفوع فهي
أيًضا من كالـ  واؼبوضعٌن

 الشاىد

 فائدة/ 
ؿ: ؼبػػارا قػػدـ الشػػاىد قَػػدَّ الَقِمػػيِب مػػن الُقبُػػل قبػػل قَػػّد الَقِمػػيِب مػػن وىنػا سػػؤا

بُر؟  الدُّ
: ابلنهر إٔب سياؽ اآل ة قبلها قب  أنو ؼبا ألفت سػي ىا لػ ل البػاب وتفاجئػت أوال

: إرف( َما َجزَاء َمْ  أَرَاَد ِاَْىِلَك س َوًءا ِإالَّ أَف   ْسػَجَ  َأْو َعػَزاب  أَلِػيه  بو قالت فورا )
ىػي مػ  تقػ مت ابلشػكول وأفهػرت أةػا بر ئػة، ولف اؼبتعػارؼ عليػو ُب مثػل ىػزه 
اغبػاالت أف الرجػل  كػوف ىػو اؼبعتػ  ، ودبػا أةػا قالػت ىػزا الكػالـ فتكػوف بػزلك 
ِعية، ودبا أةا ىي اليت ادعػت ذلػك فػال بػ  مػ  الت قػق مػ  دعواىػا فبػ أ  ىي الػم  َّ
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ِإف َكاَف َقِميص و  ق ػ َّ كزلك فهي صادقة )   الشاى  بَق ل القميص م  الق ب ل فاف كاف
ػػَو ِمػػَ  الَكػػاِذِبيَ  (، و كػػوف  وسػػ  ىػػو اؼبػػ َّع  عليػػو وجػػاء  ِمػػ  قػ ب ػػلُّ َفَصػػَ َقْت َوى 
َوِإْف َكاَف َقِميص و  ق  َّ ِم  د ب رُّ َفَكَزَبْت َوى َو ِمػ  ترتيبو م  كالـ الشاى  عليو اثنيا ) 

 (. الصَّاِدِقيَ 
 ننس  مكانة امرأة العز ػز وسػلطاةا آنػزاؾ مقارنػة بوضػع  وسػ  : هبب أف الاثنيا

عليػػو السػػالـ والػػز  كػػاف أجػػرياً عنػػ ىا، فجػػاء كػػالـ الشػػاى  علػػ  اعتبػػار صػػ قها 
أواًل ؼبكانتها تلك وأتدابً، ولف اهتامها دبثل ىكزا هتمة ليس أمراً عادَيً وىي امػرأة 

ـ براءهت  ا.العز ز، فم  الدب ُب اغب    أف   ق ِل
ب ر لنو موضع الفتنة.اثلثا  : م  الطبيعي أنو ذ كر الق ب ل قَػْبَل ال ي

لكػػ   ة ب ا ػػًة،وصػػفها ابلكاذبػػأتدابً ىلهػػا وال  سػػتطيع أالشػػاى  مػػ  : دبػػا أف رابعػػاً 
وىػو  اعبػزء الثػاي الػز  ىػو مل اؼبنطػقتسػيك ةالشػرطي ةعن ما  ق ـ ص قها ابعبملػ

 .الض  وسيخرج م  دوامة اللـو لو
وىػػو  ، وتقػػ ل بػػراءهت اتتقػػ ل عػػ ـ رمػػي اصػػن ىػػو لطيفػػة قرآنيػػة رائعػػة:وىنػػا 

. وهللا تعػػأب و دليػػلأدوف شػػاى   اصػػناتعػػ ـ رمػػي ُب تعلػػيه مػػ  هللا عػػز وجػػل 
 أعل  وأعله.
َقاَؿ َبْل َسوََّلْت َلك ْه أَنف س ك ْه َأْمًرا َفَصبػْر   ) اضبط مواضع / 2890س اؿ رقه 

يل    ؟. ُب سورة  وس ( صبَِ
 -اؼبواضع ىي: / 2890اعبواب رقه 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇژ ٱ -1

ِشف ژگ  ڑ  ک    ک  ک  ک     ژڑ  .ي

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓژ  -2

﮻  ﮼    ﮵   ﮶﮷ ﮺    ﮹    ِشف ژ﮸      ٱ.ي
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  الضبط /
علػػػػ  وجػػػػاؤوا بقميصػػػػو ملطًخػػػػا بػػػػ ـ تػػػػري دـ  وسػػػػ ; ليشػػػػه  : اؼبوضػػػػع الوؿ -1

َػػزَّْؽ. فقػػاؿ ؽبػػه أبػػوىه  صػػ قهه, فكػػاف دلػػيال علػػ  كػػزبه; لف القمػػيص ٓب يب 
 عقوب عليو السالـ: ما المػر كمػا تقولػوف, بػل ز َّنػت لكػه أنفسػكه المَّػارة 
ابلسػوء أمػرًا قبيً ػا ُب  وسػ , فرأ تمػوه حسػًنا وفعلتمػوه, فصػ   صػ  صبيػل 

  احتمػاؿ مػا تصػفوف مػ  ال شكول معو لح  م  اػبلق, وأستعي اب علػ
 (. التفسري اؼبيسر)  الكزب, ال عل  حوٕب وقوٌب.

وؼبا رجعوا وأخ وا أابىه قػاؿ ؽبػه: بػل زَ ػَّنَػت لكػه أنفسػكه المَّػارة : اؼبوضع الثاي -2
ابلسوء مكي ة دبَّرسبوىا كما فعلته ِم  قبل مع  وس , فص   ص  صبيل ال 

وىػه  وسػ  -إٕبَّ أبنػائي الثالثػة  جزع فيو وال شكول معو, عس  هللا أف  ػردَّ 
إنػػػو ىػػػو العلػػػيه حبػػػإب,  -وشػػػقيقو وأخػػػوىه الكبػػػري اؼبتخلػػػ  مػػػ  أجػػػل أخيػػػو

 (. التفسري اؼبيسر)  اغبكيه ُب ت بريه.
( ڑ  ک    ک  ک  ک  ( وجػاء بعػ ىا )  وسط اآل ةورد ُب )  الوؿاؼبوضع  -3

 (.ڑ  )  واوسط مع و م  كلمة  الواونربط 
﮳  ﮴   ﮵   ﮶﮷ وجػػاء بعػػ ىا ) صػػ ر آ ػػةوردت  الثانيػػةأمػػا اآل ػػة  -4 (   ۓ ﮲   

 نػػػيمػػ  كلمػػة اث اليػػاءو  النػػوف( مػػع ﮳  ﮴     مػػ  كلمػػيت )  اليػػاءو   النػػوفنػػربط 
 (.أقص  بو اؼبوضع الثاي)

 فائدة /
كيػػػ   كلػػػو الػػػزئب وٓب تسػػػج  لػػػو الكواكػػػب  ( ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   )

 !بع ؟
 مالحظة /

( وىي م  كالـ 96ُب سورة طو اآل ة ) موضع اثل ُب ( فقط  َسوََّلتْ وردت كلمة ) 
﮹  ژ  السامر : ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸     ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

 ، فانتبو.ژ﮼  ﮽  ﮾    ﮻﮺  
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 فائدة /
( ىزه ُب أوؿ مصيبة الن   عقوب ڑ  ک    ک  ک  ک     ژ  ژڑ )

 عليو السالـ، لزا طلب العوف م  هللا تعأب عل  فق  لول ه.
﮵   ﮶  ےۓے  بينما )  ( وىزه ُب ةا ة اؼبصيبة: و عقوب  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   

﮵   ﮶عليو السالـ  عله م  هللا مال  علمو أبناؤه لزا قاؿ ) ﮳  ﮴     (.ۓ ﮲   
 ؟.ُب سورة  وس  (   وس  َ  –   وس     ) اضبط مواضع / 2891س اؿ رقه 
 مػرة (41( تكػررت )   وس ػ َ )  الفػاء بفػتاتػرد والصػل أف  / 8912اعبػواب رقػه 

ػػػ   )  الفػػػاء بضػػػهأف كبصػػػر اؼبواضػػػع الػػػيت وردت  عنػػػ ّنواؼبهػػػه  سػػػػت ( تكػػػررت    وس 
 -:مرات

    ﯁    ژ ٱ -1                               

 .ژ     

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ   وئ   وئ  ەئژ  -2

 .ژېئ  

ڄ    ٹژ  -3 ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ٹ   ڤ  ڤ   ٹ  

ڃ  ڃ  چ  چ   .ژچ  چ      ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  

﯀  ﯁         ﮻ژ  -4 ﮿   ﮾               ﮼  ﮽     

ڭ      ڭ  ۇ                  .ژڭ  ڭ  

ژ  ژ  -5 گ  ڳ   ڳ  گک  گ  کک  ک    ڑڑڈ  ژ       ڳگ  

ڻ  ڻ   ڻ      ٱ.ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  

  الضبط /
قػػػػاؿ آلَيت: ) برمػػػػوز مسػػػػتقاه مػػػػ  ا اعبملػػػػة اإلنشػػػػائيةمواضػػػػعها بػػػػزه  نضػػػػبط -1

( أ   ألبيػػػو(: ومعػػػىن )  واتػػػا واصػػػر سػػّراً " ألبيػػػو أعػػػرض وأفتنػػػا يُوُسػػفُ "



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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(، .....                    ﯁    ) الوؿاؼبوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
(، ومعػىن ......  ۇئەئ   وئ   وئ  ەئ) الثػاي( أ  اؼبوضػع  أعػرضومعىن ) 

( ّراً سػػ(، ومعػػىن )....ٹ  ٹ   ڤ    ٹ) الثالػػ ( أ  اؼبوضػػع  وأفتنػا) 
( أ   واصػػػر واتػػػا(، ومعػػػىن )           ) الرابػػػعأ  اؼبوضػػع 

ڈ  ژ    ژ  " ونبػػػػػا ُب نفػػػػػس اآل ػػػػػة " ) السػػػػػادسو  اػبػػػػػامساؼبوضػػػػػع 

ُب القػػػرآف  الوحيػػػ ة( ىػػػي    ڱ  ڱ  ڱ واعلػػػه أف ) (  کک  ک    ڑڑ
لزا ل  تلتبس ُب ىزا اؼبوضع لزا ل  تلتبس عليو واحف  أنو تكررت ُب ىزه 

 تػق (  - ڑ، : و كأنػو كػل مػرة مػع صػفة ) مرتي( ڑمة ) اآل ة كل
  ص  ( فاجعلها عالمة لك. - ڑو ) 

ٹ    ٹ)و  (......  ۇئەئ   وئ   وئ  ەئ)فقػػػػػط وردا صػػػػػ ر آ ػػػػػػة  موضػػػػػعي -2

 (. والباقي ُب سياؽ االَيت.....ٹ   ڤ  
 ( فاعل مرفوع.  : ) (    ﯁     ) -3
ؿبػزوؼ منػو أداة النػ اء، منادل مفرد علػه  (   )  :(  ۇئەئ   وئ   وئ  ەئ) -4

 (.ٹ  ٹ   ڤ    ٹوكزلك ) مب ل عل  الضه ُب ؿبلل نصب
 ( فاعل مرفوع.  )  (         )  -5
ضػػمري منفصػػل ُب ؿبػػلل رفػػع  (: )أنػػت(  کک  ک    ڑڑڈ  ژ    ژ  ) -6

( فعػل ک  ( خ  مرفوع، ومنع م  التنو   للعلميلػة العجمػة )ڑ مبت أ، )
 .مثل أنت  وس  الواو حرؼ عط  (  کک   ماض، والفاعل ىو )

 / ٔ مالحظة
فقط ُب سورة تافر ؼبرة واح ة أ ًضا ابلضه خارج سورة  وس  و ( ڑ )وردت
  ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ژ (:34اآل ة )

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



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    58 -ْزء السَّ

ُب  سبع مراتا وردت أة مضمومة بفاء( ڑ )، فانتبو عل  أنو ژڦ  ڦ  
 ُب سورة تافر. السابعمنها ُب  وس  واؼبوضع  ستالقرآف الكرل 

ووردت  وؼبرة واح ةخارج سورة  وس   الفاء بفتا(    وس  َ  ووردت )/  ٕمالحظة 
ڄ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦژ (:84( ُب سورة النعاـ اآل ة )  وس  َ وَ ) ابلواو

ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ چ  ڇ  ڇ     چڃ    چ   ڇ    ڇچ  

 .ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڍڍ
م  ىزا  (2874ُب الس اؿ )(  ي وس  َ ػلِ   - ي وس    ػلَ ) ًب ضبط مواضع  مالحظة /

 اعبزء.
 -اػبالصة:

 داخل سورة يوسف
  الفاء بفتا   وس  َ  ست مراتوردت  الفاء بضه ڑ

               ﯁     -1

 .....     

ۇئ    ۇئەئ   وئ   وئ  ەئ -2

 .....  ۆئۆئ

 .....ٹ  ٹ   ڤ    ٹ -3

 .....          -4

ک  ک    ڑڑڈ  ژ    ژ   -5

 ....  گک  گ  ک

مرة وال داعي  14وردت 
غبصرىا ونقـو فقط حبصر 

 ابلضه( ڑ مواضع )

 :اعبملة اإلنشائيةهبذه  نضبطهاو 
 ( " ألبيو أعرض وأفتنا سّراً واتا واصريُوُسفُ قاؿ ") 

 خارج سورة يوسف
 (84( ُب سورة النعاـ اآل ة )س  َ   و وَ ) (34( ُب سورة تافر اآل ة )ڑ) 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 ؟.ُب سورة  وس  ( َوَجاؤ واْ  ) اضبط مواضع / 2892س اؿ رقه 
  -اؼبواضع ىي: / 2892اعبواب رقه 

ِشف ژٹ  ٹ       ٹ    ٿ   ٿژ ٱ -1  .ي

ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  چژ  -2 ڑ     ڑژ  ژ  ڈڍ  ڌ  ڌ  

ِشف ژک    ک  ک  ک  گ   ٱ.ي

  الضبط /
أقصػػػػ  بػػػػو وؿ ) نبػػػػزة أمنهػػػػا مػػػػع اؽبمػػػػزة نػػػػربط (   ٿ ) لوؿااؼبوضػػػػع بعػػػػ ىا ُب 
م  كلمة  الياء( نربط  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ)  الثاي(، وبع ىا ُب اؼبوضع اؼبوضع الوؿ 

 .قاع ة الوؿ والثاي( عل   أقص  بو اؼبوضع الثاي)  ياثنػ َيء( مع ڇ   )
 فائدة /

تلتفػػت  ، والانبػػاً فػػ ع عاطفتػػك ج كػػوف دبوقػػع  تطلػػب منػػك حكمػا عػػادالعنػ ما ت
القلػوب القاسػية لػ  ها قػ رة عجيبػة ُب  أف، واعلػه ، فأتلبها ـبادعةؼب   زرؼ ال موع

 .أف تنت  دموعا شبيهة ب موع اغبزاىن .. اىته بتار   الباكي ودعك م  مالؿبو
ْسػػػػػتَػَعاف   كػػػػػه مػػػػػرة وردت ) / 2893سػػػػػ اؿ رقػػػػػه  ٍب  ( َعلَػػػػػ  َمػػػػػا َتِصػػػػػف وفَ  اْلم 

 ؟.اضبطها
ُب السػػػور مػػػراتف (  َعلَػػػ  َمػػػا َتِصػػػف وفَ  اْلم ْسػػػتَػَعاف   ) وردت / 2893اعبػػػواب رقػػػه 

  -(:أخر آ ة النبياء – وس  )
  ڑ   ڑژ  ژ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇژ ٱ -1

ِشف ژگ    ک  ک  ک    ک  .ي

وئ       ەئ     ائائ    ىې      ى  ېې   ژ  -2 ٱ.األًبياء ژۇئ     ەئ  وئ  

  الضبط /
 أقصػ ) وؿم  أ الالـو  الواومنها مع  الالـو  الواونربط  (   ڑ  )ُب  وس   قبلها -1



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    60 -ْزء السَّ

نػػػوف منهػػا مػػػع النػػػوف نػػربط  (     ائ(، وقبلهػػا ُب النبيػػػاء ) بػػو اؼبوضػػػع الوؿ
 .قاع ة الوؿ والثاي( عل   أقص  بو اؼبوضع الثايي ) نػاث

(  ائ) ( نربطها مع  ې( وُب ب ا ة اآل ة وردت )      ائائ  قبلها ُب النبياء )  -2
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورةعل  
 ؟.( َوَجاءتْ  كه مرة وردت ) / 2894س اؿ رقه 
ؽ  –ُب السػور )  وسػ  ثػالث مػرات (  َوَجػاءتْ  ) وردت / 2894اعبواب رقه 

  -(: موضعاف

ں    ںڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳگ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گژ ٱ -1

ِشف ژہ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڻڻ  .ي

 .ق ژچ  چ  چ       ڃ  ڃ  چ        ڄ   ڄ  ڃڃ  ڄژ  -2

ٱ.ق ژڑ    ڎ     ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڎژ  -3

  الضبط /
  سػو  مػ   اليػاءو السػي منهػا مػع  اليػاءو السػي نربط (   گ بع ىا ُب  وس  ) -1

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  
    ڎ )   الثػاي( وبع ىا ُب  ڄ   ڄ  ڃ ُب سورة ؽ )  الوؿبع ىا ُب اؼبوضع  -2

    مػػػػ  كلمػػػػة  الكػػػػاؼ( قبػػػػل ڄ   مػػػػ  كلمػػػػة )  السػػػي(:   ڈ    ڈ  ژ  ژ
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائيعل  (  ڎ)  

 (.19م  ؽ وبمالف نفس الرقه ) الوؿالح  موضع  وس   -3
 -اػبالصة:

 ( َوَجاءتْ )  مواضع
 الصيغة السورة
    س و  سيمع   گ سي/  گ   ڳ  گ  گ يوسف



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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   ڄ   ڄ  ڃڃ  ڄ ؽ أوؿ
   ڎ     ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڎ ؽ اثف

 ( ڎمن كلمة )   الكاؼ( قبل ڄ   من كلمة )  السٌن

 (ٜٔموضع يوسف وأوؿ ؽ حيمالف نفس الرقم )
 (  َػْفَعل ػػوفَ  دبَػػا -  َػْعَمل ػػوفَ  َواّللل  َعلِػػيه  دبَػػا ) اضػػبط مواضػػع / 2895سػػ اؿ رقػػه 

 ؟.( َعِليه  دبَا َ ْصنَػع وفَ ِإفَّ اّللََّ )(ِإفَّ اّللََّ َخِبري  دبَا َ ْصنَػع وفَ )
 -وكما  لي: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 2895اعبواب رقه 

ڱ     ڱ  ڱ  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳژ ٱ -1   ڻ   ڻں  ڻ  ںڱ  

ِشف ژہ    ۀ  ۀ  ڻ  .ي

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ  -2 ڑ  ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ    ڑ     ژ   ژ  

 .انلِر ژک    ک

ۅ   ۉ           ۅ  ۋۈ  ۈ  ٴۇ  ۋڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ژ  -3

 .انلِر ژائ    ى  ى  ې  ې  ېۉ  ې

ک  ک  ک  ک  گ  گژ  -4 ں    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   گڑ  

ٱ.فاطر ژہ    ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻں  ڻ   ڻ  ڻ

  الضبط /
 العػػػي(:   ى  ى  ې  ې وُب النػػػور ) (   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ُب  وسػػ  ) -1

 الرتتيػػػب قاعػػػ ة( علػػػ    ىمػػػ  كلمػػػة )  الفػػػاء( قبػػػل   ۀ مػػػ  ) 
 م  الكلمتي. الياء، طبعا بع  حرؼ اؽبجائي

ۀ      ۀ  ( بينمػا ُب فػاطر )   ک  ژ   ژ  ڑ  ڑ  م  النػور وردت )  الوؿاؼبوضع  -2

( علػػػػ   ہ   مػػػػ  كلمػػػػة ) العػػػػي( قبػػػػل  ڑ   مػػػػ  )  اػبػػػػاء(    ہ  ہ  ہ
 .اؽبجائي الرتتيب قاع ة



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    62 -ْزء السَّ

 فائدة /
 وسػ  فنػوه بضػاعة..  ىا نهرة الناس إليك..حقيقتك ل  تغريل  (   ں  ڻ) 

 وحقيقتو ن ل كرل.. وملك عهيه..
 ؟.( الَِّز  َقاؿَ  - َوَقاؿَ  ) اضبط مواضع / 2896س اؿ رقه 
 -:اؼبواضع ىي / 2896اعبواب رقه 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓژ ٱ -1

ې  ې   ى  ى  ۅۋ ې   ائ    ائۅ  ۉ  ۉ  ې    

وئ  وئ   ِشف ژۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ەئ  ەئ      .ي

ِشف ژٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀژ  -2  .ي

ڱ  ڱ  ں    ڱک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ     ک  ڑژ  -3

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہ ۓ    ےھ     ھ  ھ  ھ       ے  ہں  ڻ  ڻ   ڻ  

﮵              ﮶    .نلىلا ژۓ                ﮲ ﮳   ﮴   

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې    ٴۇ  ۋ    ۈ  ۈژ  -4  .اغفر ژۋ       

ٱ.اغفر ژ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸         ﮲  ﮳       ۓ  ۓژ  -5

  الضبط /
(   ڭ   ۓ) ابلػػػواوُب تػػػافر وكلهػػػه  اثنتػػػافُب  وسػػػ  و اثنتػػػاف : صػػػ ر آ ػػػةكلهػػا  -1

 .الوحي ( وىو      ک  ڑ )  واووبينهما ُب النمل بال 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  )  الثػػاي( وبعػػ ىا ُب   ڭ  ڭ  ڭ وسػػ  )  أوؿبعػػ ىا ُب  -2

 قاعػػ ة( علػػ  ڀ  مػػ  كلمػػة )  النػػوف( قبػػل ڭ  مػػ  كلمػػة )  اؽبمػػزة(:   ٺ
 .اؽبجائي الرتتيب

 اؼبوضػع: ابلتأمل للمعػىننضبطهما : و (  ٴۇ  ۋ  سورة تافر ) موضعيبع ىا ُب  -3
قػػاؿ الرجػػل اؼبػػ م  مػػ  آؿ فرعػػوف لفرعػػوف (:  ب ا ػػة وعهػػو وارشػػاده)  الوؿ



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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وملئو واعهًا وؿبػزرًا: إي أخػاؼ علػيكه إف قتلػته موسػ , مثػل  ػـو الحػزاب 
: َي قػػػـو نصػػػي تو لقومػػػو : أعػػػادواؼبوضػػػع الثػػػاي، زَّبػػػوا علػػػ  أنبيػػػائههالػػػز   رب

، ففػػي الوؿ ب ا ػػة الػػوع  والنصػػي ة، اتبعػػوف أىػػ كه طر ػػق الرشػػ  والصػػواب
ُب  االتبػػػاعقبػػل  اػبػػوؼ عػػاد مػػا بػػ أ بػػو مػػػ  النصػػا واإلرشػػاد، )وُب الثػػاي أ

 .( تافر موضعي
(: نػػربط ک  گ         ک  ک (: وبعػػ ه )      ک  ڑ ) واوبػػال  الوحيػػ النمػػل:  موضػػع -4

 اؼبػػػيهو  النػػػوف( مػػػع        کمػػػ  كلمػػػة )  الػػػالـو  اؼبػػػيه( و  کمػػػ  كلمػػػة )  النػػػوف
قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  عل   نملم  ال الالـو 

 .اسه السورة
 -ة:اػبالص

 ( الَِّذي قَاؿَ  - َوقَاؿَ  ) ضبط مواضع
 الصيغة السورة

 النوف( قبل   ڭمن كلمة )  اؽبمزة ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ يوسف أوؿ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ يوسف اثف (  ڀمن كلمة )     ڀ  

 واوبال  الوحيد/ ک  گ         ک  ک     ک  ڑ النمل
 ۉ    ې    ۅ  ۉ  ۅۋ         ٴۇ  ۋ    ۈ  ۈ ذافر أوؿ
 ﮵  ﮶  ﮷      ﮴      ﮲  ﮳       ۓ  ۓ ذافر اثف

 ذافر موضعييف  االتباعقبل  اػبوؼ
 ؟.( اْشتَػَراه   ) كلمة  كه مرة وردت / 2897س اؿ رقه 

 -ُب السػػػػػػور )البقػػػػػػػرة  مػػػػػػراتف(  اْشػػػػػػتَػرَاه   ) كلمػػػػػػة  وردت / 2897اعبػػػػػػواب رقػػػػػػه 
 -(: وس 

ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ ٱ -1 ڀ   ڀ   پ  
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ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ڀ

   ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹٹ  ٹ

ڍ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ک    کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ ک  ک  

ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   گ

 .ابلقرة ژڻ  ڻ  ڻ  

  ۅٴۇ  ۋ  ۋ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ڭ  ڭ  ڭۓ   ڭ  ژ  -2

ې  ې   ى  ى ې   ەئ    ائۅ  ۉ  ۉ  ې     ائ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ِشف ژەئ    وئ   ٱ.ي

  الضبط /
ُب البقػػرة لػػ ل ) ىػػاروت ومػػاروت (، وُب  وسػػ  ) قػػوؿ الػػز  اشػػرتل  وسػػ   -1

 عليو السالـ (.
(:   ڭ  ڭ( وبعػ ىا ُب  وسػ  )   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ بعػ ىا ُب البقػرة )  -2

 الرتتيػػػػػب قاعػػػػ ة( علػػػػ  ڭ  مػػػػ  كلمػػػػػة )  النػػػػوفقبػػػػػل  (گ  گ   مػػػػ  )  اللػػػػ 
 (ڭ   -گ  گ   م  كلمتي )  اؼبيه، طبعا بع  حرؼ اؽبجائي
 ؟.( َعَس  َأف  َنَفَعَنا َأْو نَػتَِّخَزه  َوَلً ا ) اضبط مواضع / 2898س اؿ رقه 
ُب السػور  مػراتف(  َعَس  أَف  َنَفَعَنا َأْو نَػتَِّخػَزه  َولَػً ا ) وردت / 2898اعبواب رقه 

 -(:القصص  –)  وس  

ڭ  ڭ  ۇ  ژ ٱ -1 ڭ   ٴۇ    ۇ  ۆۓ   ڭ   ۆ    ۈ  ۈ  

ى    ۋۅ  ۋ ې  ې  ې    ۉ  ې     ۅ  ۉ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ    ائى ەئ    وئ    ژائ  ەئ  

ِشف  .ي
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گ    ڑ  ک  ک  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ  -2 ک    ک  گ    گ  

ٱ.امقصص ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ    گ

  الضبط /
  ( عليهما السالـ. موس ُب القصص ع  ) و  (  وس  )ع  ُب  وس   -1
مػػ    الػػواو( و ۇ  مػػ  كلمػػة ) اليػػاء ( نػػربط   ۇ  ۆقبلهػػا ُب  وسػػ  )  -2

( ک  ک    سػ ، وقبلهػا ُب القصػص ) و مػ   الػواوو الياء ( مع   ۆ كلمة ) 
قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع علػػ  صػػص قال قػػاؼمنهػػا مػػع  القػػاؼنػػربط 

 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 /فائدة 

وموس  عليو السػالـ  (، َعَس  أَف  َنَفَعَنا وس  عليو السالـ أصبا تالماً ربقيقا لػػ ) 
 (  نَػتَِّخَزه  َوَلً ا أصبا أمرياً ُب قصر فرعوف ربقيقا لػػػػ )

ػػػػَ  ُب اَلْرضِ  ) اضػػػػبط مواضػػػع / 2899سػػػ اؿ رقػػػه   ( وََكػػػػَزِلَك َمكَّنلِػػػا لِي وس 
 ؟.واليت وردت ُب سورة  وس  فقط

 -اؼبواضع ىي: / 2899واب رقه اعب
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ ٱ -1

ې  ۅۋ ائ    ې  ې   ى  ىائ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ِشف ژەئ  ەئ      .ي

ڑ    ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ  -2

ِشف ژک  ک    ک  ک   ٱ.ي

  الضبط /
 الثػايوبعػ ىا ُب اؼبوضػع (   ې   ى  ىائې  ) الوؿاؼبوضػع بع ىا ُب  -1

( علػػػ  ڍ  مػػػ  ) اليػػػاء( قبػػػل ې  مػػػ  ) الػػػواو(:   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ)
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    66 -ْزء السَّ

مػػػػػ  كلمػػػػػة  الػػػػػالـو  الػػػػػواو: نػػػػػربط الوؿ والثػػػػػايقاعػػػػػ ة علػػػػػ   نضػػػػػبطهماوأ ًضػػػػػا  -2
 اليػاء(، ونػربط  أقص  بو اؼبوضػع الوؿ)  وؿم  أ الالـو  الواو( مع ې)

(، وّنسػبت كلمػة  أقصػ  بػو اؼبوضػع الثػاي)  ياثنػ َيء( مع ڍ  م  كلمة ) 
 ....(.َقاَؿ اْجَعْلِ  َعَل  َخزَاِئِ  اَلْرضِ ( اآل ة قبلها ) ڍ  )
 مالحظة /

ٻ    ٻٱ     ژ  ( مػ  سػورة الكهػػ :84: اآل ػة )اثلػ  موضػع( ُب  َمكَّنلِػاوردت كلمػة ) 

 بيب.، فانتبو َي لژٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  
 فائدة /
ۓ  نعػه!! فػأوؿ سبكػي  وسػ  بيعػو : ) ،ل تعلػه أف ب ا ػة ) التمكػي ( ضػع ى

بيع كغالـ.. وعمل ُب القصػر ٍب س ػج  ( ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
وىنا الت خل اإلؽبي العهػيه..رؤَي  ..وأصبا مهيًأ الف ليكوف عز ز مصر .... وع زب
ڇ   ڇ  )  أ مرحلػة التمكػي اآل ػ ؟ال   سػرىا لػو إال  وسػ .. وتبػ  ..  ػراه اؼبلػك

لتبلػغ  حػا تصػل إٔب رأس السػله ، الشػاؽ فأنت م   صع  الػ رج (  ڇ  ڇ  ڍ
فػرب   ..فال تقلػق لضػعفك أمػاـ بعػا اؼبعطيػات حولػك ابتػ اءاً  .. مرحلة اإلصطفاء

 .ضارة ّنفعة
 ؟.( َأش  َّه   )كلمة كه مرة وردت   / 2900س اؿ رقه 
ه   )مة كل وردت / 2900اعبواب رقه   -النعػاـ  ُب السػور )مػرات  طبػس(  َأش ػ َّ

 -(:الحقاؼ  –القصص  –اإلسراء   – وس  
ڀ  ٺ  ٺ     ڀڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ ٱ -1

  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٺٺ

 .األًعام ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڦ   ڦ  ڄ

ِشف ژ  ی  ی  ی  ی   ىئېئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئۈئ  ژ  -2  .ي
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﮵  ژ  -3 ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲   ﮳  ﮴   ﮼  ﮽    ﮻﮹  ﮺  ﮷﮸  ﮶ھ  

 .اإلرساء ژ﮾              ﮿   ﯀  

 .امقصص ژپ  ڀ   ڀ  ڀ    پٻ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ  -4

پ  پ       پ   ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  -5 ڀ  ڀ  ٺ    ڀپ  

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٿ  ٿٺ  ٿ     ٺٺ

ڃ   چ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ   چ    چڃ  ڃ  ڃ  

ٱ.األخقاف ژڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

  الضبط /
هُ  ": ) الضػػػبط ابعبملػػػة اإلنشػػػائية قاعػػػ ة( علػػػ     ٿمواضػػػع )  نضػػػبط -1  " َأُشػػػدَّ

 ( بال خالؼ أنعاـ يوسف إلسراء وقصة األحقاؼ طبسٌ 
 (.1878م  الكتاب الس اؿ ) اعبزء الرابعالنعاـ واإلسراء ُب  موضعيًب ضبط  -2
(،   ٿالحقػػػاؼ ( وردت كلمػػػة )  –القصػػػص  –ا ُب كػػػل مػػػ  )  وسػػػ  وقبلهػػػ -3

مػػ  الكتػػػاب  اعبػػزء الرابػػعُب  )  وسػػ  والقصػػص ( موضػػعيولقػػ  ًب ضػػبط 
(، بقػػي لػػ  نا موضػػع الحقػػاؼ وىػػو مػػ  اؼبواضػػع اؼبشػػهورة 1748السػػ اؿ )

....( وىػػػػػػػو معػػػػػػػروؼ لػػػػػػػ ل الكثػػػػػػػري مػػػػػػػ  ٿ   ٹ  ٹ     ٿ  ٿٺ  ٿ   )
 اؼبسلمي.

 -اػبالصة:
هُ )  ضعموا  ( َأُشدَّ

 الصيغة السورة
    ڀڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   اإلسراء+  األنعاـ

   ىئېئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئۈئ   يوسف
   پٻ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٱ   القصب

 ٿ   ٹ  ٹ     ٿ  ٿٺ  ٿ    األحقاؼ
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هُ  "  بال خالؼ أنعاـ يوسف إلسراء وقصة األحقاؼ طبسٌ  " َأُشدَّ
 ؟.( ح ْكًما َوِعْلًما ) أ   وردت / 2901س اؿ رقه 
 –ُب السػور )  وسػ  مػرات  أربع(  ح ْكًما َوِعْلًما ) وردت / 2901اعبواب رقه 

 -(:القصص  – موضعافالنبياء 
ِشف ژی  ی  ی  ی     ىئ  ىئىئۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ژ ٱ -1  .ي

ڤ      ڤ  ڤ  ٿ  ٿٿ    ٿژ  -2 ڦ      ڤٹ  ٹ   ٹ   ٹ  

 .ءاألًبيا ژڦ       ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

ھ    ہہہ  ژ  -3 ۓ  ﮲    ھ  ھھہ   ے   ے  ۓ  

 .األًبياء ژ﮵  ﮶  ﮷     ﮴﮳

ٱ.امقصص ژپ  ڀ   ڀ  ڀ    پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -4

 فائدة /
( موسػ   –سػليماف  –داود  –لػوط  -( أتػت مػع )  وسػ   پ  الح  أف كلمة ) 
 ل ى الء كانوا حكاما عل  قومهه، فانتبو َي لبيب.عليهه السالـ ك

  الضبط /
مػػػ  الكتػػػاب السػػػ اؿ  اعبػػػزء الرابػػػعُب  )  وسػػػ  والقصػػػص ( موضػػػعي ضػػػبطًب  -1

(1748.) 
مػػػػع النػػػػ  لػػػػوط عليػػػػو  الوؿ(: 328النبيػػػػاء وردا ُب نفػػػػس الصػػػػف ة ) موضػػػػعي -2

 (.عليهما السالـ  داود وسليماف) مع  والثايالسالـ، 
 -اػبالصة:

 ( ُحْكًما َوِعْلًما)  مواضع
 الصيغة السورة
   ىئ  ىئىئېئ   ۈئ  ېئ    ېئ  يوسف
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وردا يف نفس الصفحة  ٹ    ٿ  ٿٿ    ٿ األنبياء أوؿ
 الثاينو  لوطمع األوؿ 

   ھ  ھھھ    ہ  ہہہ   األنبياء اثف سليمافو  داودمع 

ٻ  ٻ   القصب    پ  پپٱ  ٻ  ٻ  
 كل ىؤالء كانوا حكاما على قومهم، فانتبو اي لبيب

 مالحظة /
 وسػػ  طبػػس مواضػػع  – 120 السػػور ) التوبػػة ُب سػػبع مػػرات(  َعػػ  نػَّْفِسػػوِ وردت ) 

وال  ( وال داعػػػػػػي غبصػػػػػػرىا، ُب التوبػػػػػػة معناىػػػػػػا: 38،  – 51و  32و  30و  23
اؼبػراودة عػ  نفػس  ، وُب  وسػ ملسو هيلع هللا ىلص ُب تعػب ومشػقة رضوا لنفسهه ابلراحة والرسوؿ 

  وس ، وُب سورة ، ع  البخل فم   بخل فإنو  بخل ع  نفسو.
 ؟.( الَبْػَواب ) كلمة  كه مرة وردت / 2902رقه س اؿ 

 -(:ص  –ُب السور )  وس   مراتف(  الَبْػَواب ) وردت / 2902اعبواب رقه 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ ٱ -1 ٺ    ڀڀ  ڀ  ڀ      پٱ  ٻ   ٺ  

ڤ     ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ ِشف ژٹ      ٹ  ٹ  ڤ    .ي

ٱ.ص ژڱ       ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  -2

  الضبط /
 (.     ڳ)  بضمهاوُب ص (       پ  ) الباء فتاب ُب  وس 
 ؟.ُب سورة  وس  ( َقاَؿ َمَعاَذ اّلللِ  ) اضبط مواضع / 2903س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2903اعبواب رقه 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀژ ٱ -1 ٺ  ڀٱ  ٻ     ٺ  

ڤ     ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ ِشف ژٹ      ٹ  ٹ  ڤ    .ي

ِشف ژپ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ       ڀ  ٺ   ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻژ  -2 ٱ.ي



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    70 -ْزء السَّ

  / فائدة
تلَّقػت بعػ  أف  : قاؽبا  وسػ  عليػو السػالـ ؼبػا دعتػو امػرأة العز ػزُب اؼبوضع الوؿ -1

بػو البػواب عليهػا وعلػ   وسػ , وقالػت: ىلػهَّ إٕبَّ, فقػاؿ: معػاذ هللا أعتصػه 
 .وأستجري ِم  الز  ت عين  إليو

بػػػ ال مػػػ  "بنيػػػامي",  ىهأحػػػ  ب إخػػػوة  وسػػػ  أف  خػػػز: طلػػػُب اؼبوضػػػع الثػػػاي -2
ٱ  )  قػػاؿ  وسػػ ، إّن نػػراؾ مػػ  اسػػني ُب معاملتػػك لنػػا ولغػػريّنوقػػالوا لػػو: 

نعتصه اب ونستجري بػو أف  أ  :(ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ    ٻ  ٻ
, فإننػػا إف -كمػا حكمػته أنػته-أنخػز أحػً ا تػري الػز  وجػ ّن اؼبكيػاؿ عنػ ه 

 وف نكوف ُب ع اد الهاؼبي.فعلنا ما تطلب
ػَو ُب بَػْيِتَهػا َوَراَوَدتْػو   ما داللة اسػتعماؿ ) / 2904س اؿ رقه  ( وٓب  قػل  الَّػيِت ى 

 امرأة العز ز أو لفهة أخرل؟
سػرائيل عنػ ما ىبػاطبهه إمثل بىن  ،بعادىزا فيو نوع م  اإلو  / 2904اعبواب رقه 

، لك  ُب موط  ( َي ب  إسرائيل)  أو   عوىه أو  زكرىه ُب الحكاـ الشرعية  قوؿ:
( اإلعراض عػ  ذكػر  اَل َتك ون وا َكالَِّز َ  آَذْوا م وَس  الذل ال  ست قوف الزِكر فقاؿ )

ػػَو ُب بَػْيِتَهػػػا َورَاَوَدتْػػػو   ) اظبهػػه مقصػػود.قاؿ ُب سػػػورة  وسػػ  االسػػتعانة إبسػػػه  ( الَّػػيِت ى 
 (. عيميد. حساـ الن)  .اؼبوصوؿ لداء ىزا الغرض البالتي

ىػػو  الوؿُب الغالػػب ال  ػػزكر القػػرآف الظبػػاء. العلمػػاء  قولػػوف فيػػو أمػػراف:  وأ ًضػػا:
وىػو الرجػا نػوع مػ   الثػايسرت  عليها وع ـ فضي ة لف  ػرتبط ىػزا إبظبهػا. والمػر 

الَّػػيِت  . الرتفلػع عػ ـ ذكػػر إظبهػا )عليػو السػػالـالرتفلػع عنهػا وبيػػاف عهمػة موقػ   وسػػ  
( وبياف عهمة موقفػو أنػو ىػو اتبػع، ىػو ُب بيتهػا واؼبفػروض عنػ ما  كػوف  اى َو ُب بَػْيِتهَ 

ُب بيتها أف  سمع وأف  طيع فهي سيل تو والمر م  سيل تو وىو  نبغي أف ىبػاؼ منهػا 
فضػػاًل عػػ  أف كونػػو ُب بيتهػػا وىػػو شػػاب  تطلػػع إٔب صباؽبػػا يبكػػ  أف  ػػ خل ُب نفسػػو 

ؾ ىباؼ أف  عرض ؽبا وإمبا ىي عرضت شيء ذباىها لك  ىباؼ ابعتبار أنو عب  فبلو 
لػو وىػزه فرصػة ابلنسػػبة لػو. فكأمبػا  ر ػػ  القػرآف أف  بػيل لنػا ىػػزا اؼبوقػ  النبيػل العهػػيه 
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ء، الز  صػار نبيلػاً فيمػا بعػ  وُب حػاؿ شػبابو ٓب  كػ  نبيػاً،  م  ىزا اإلنساف الز  نػ  ل
 فهزا نوع م  رفعة شأنو.

(  ِإنَّػػو  َريبِل َأْحَسػػَ  َمثْػػػَوا َ   )ُب سػػورة  وسػػ  قػػاؿ تعػػأب / 2905سػػ اؿ رقػػه 
( مػا ىػو اؼبثول؟.وؼبػاذا ٓب تػرد   َوَمْأَواى ه  النَّار  َوبِْئَس َمثْػَول الهَّاِلِميَ  وُب آؿ عمراف )

  نػػػػص علػػػػ  أف اعبنػػػػة مثػػػػول كلمػػػػة مثػػػػول ُب حػػػػاؿ أىػػػػل اعبنػػػػة أبػػػػ اً؟ وال  وجػػػػ
 ؟اؼب مني

تليها صبلة أمور  وق  عن ىا لكػ  ُب ىزه اآل ة واآل ة اليت  / 2905اعبواب رقه 
 اؼبثػولسنق  بق ر الس اؿ ٍب نت ػوؿ إٔب بعػا المػور الػيت  نبغػي أو  وقػ  عنػ ىا. 

ىػػو اإلكبسػػار ُب  والثػػواء قولػػوف ُب اللغػػة اؼبنػػزؿ أو اؼبكػػاف الػػز   ثػػو  فيػػو اإلنسػػاف. 
 بيػت مكاف و كوف عادة اإلنسػاف فيػو قليػل اغبركػة مثػل اؼبسػك ، اؼبنػزؿ، اغبجػرة الػيت 

فيهػػا، اؼبنػػزؿ الػػز   بيػػػت فيػػو حركتػػو ؿبػػ ودة فيهػػػا خبػػالؼ الفضػػاء أنػػت تسػػػتطيع أف 
سبشي أميػااًل لػزلك  قػوؿ الشػاعر: ر بل اثوُّ يبػلل منػو الثػواء،  عػ   سػتقر ُب وضػعو إٔب 

 أف يبلل موضعو منو و قوؿ أ ضاً:
 قاؿ بلى إف أسباب الغىن لكثًن  ***فما دوف مصر للغىن متطلب 

 وإف بيوت العاجزين قبور  ***إف الثواء ىو التوى فقلت ؽبا 
الثواء ىو التول  ع  ىزا اإلستقرار ُب مكاف واح  وإف كاف فيػو حركػة فهػو حركػة 

 ع  ىزا اؼبكػاف الػز  أّن فيػو،  ( ِإنَّو  َريبِل َأْحَسَ  َمثْػَوا َ  )ضيلقة، ىو  ر   أف  نطلق 
( الح  الفرؽ: اؽبمػزة بػ ؿ الثػاء،  هأول وآوا أحس  منزٕب. و فرقوف بي ثول وأول )

جعلػو  ( آَول إِلَْيػِو َأَخػاه   ) اؽبمزة فيها قوة وىي حرؼ ش   ، أول فيها نوع مػ  الضػه
 سػػتقر لكػػ  ضػػملو إٔب اؼبػػأول تػػري اؼبثػػول. واؼبػػأول اسػػتعمل ُب النػػار وُب اعبنػػة فاعبنػػة 

اعبنػػة  تضػػه صػػاحبها والنػػار تضػػه صػػاحبها لكػػ  شػػتاف بػػي الضػػمتي، بػػي إحتضػػاف
لإلنساف وإحتضاف النار لإلنساف.فالثواء فيو مقاـ ؿبػ ود. إف الثػواء ىػو التػول والتػول 
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ىو اؼبوت واؽبالؾ. فكلمة الثول والثواء استعملت ُب حاؿ ال نيا لنو منزؿ  ثو  إليػو 
أو  و  إليػػػو لػػػزلك قبػػػ ىا ُب أكثػػػر مػػػ  سػػػورة ُب حػػػاؿ الػػػ نيا. ُب اآلخػػػرة إسػػػتعمل 

 ا؟اللفهة للنار ؼباذ
لف اعبنة ليست منطقة ضيقة ؿبصورة إّن نتبوأ م  اعبنة حيػ  نشػاء، فيهػا السػعة 

َوَمػػا ك نػػَت اَثِوًَي ُب  أ  نػ ز لػػو ُب الػػ نيا. ) ( َأْكرِِمػػي َمثْػػػَواه   )واإلنطػػالؽ. الحػػ  مػػثاًل: 
تتقلبػػوف فيهػػا، تنتقلػػوف ( المػػاك  الػػيت  َواّللَّ   َػْعلَػػه  م تَػَقلَّػػَبك ْه َوَمثْػػػَواك هْ  (، ) أَْىػػِل َمػػْ َ  َ 

َوَقال وا اغْبَْم   ّللَِّ الَِّز  َصَ قَػَنا َوْعػَ ه  َوَأْورَثَػنَػا اْلَْرَض  إليها واؼبكاف الز  تستقروف فيو )
 .( يالنعيمد.حساـ  )(.  نَػتَػبَػوَّأ  ِمَ  اعْبَنَِّة َحْي   َنَشاء فَِنْعَه َأْجر  اْلَعاِمِليَ 

َوَلَقػْ  نَبَّػْت بِػِو َوَىػهَّ   ؿ الكبري حوؿ كلمة )كب  نعله اعب / 2906س اؿ رقه 
(  وسػػػ ( ولكػػػ  نر ػػػ  القػػػوؿ الفصػػػل ُب ىػػػزا 24)ِبَػػػا لَػػػْوال َأف رََّأل بػ ْرَىػػػاَف َربلِػػػِو 

 (؟  َوَلَقْ  نَبَّْت ِبِو َوَىهَّ ِبَا اؼبوضوع وما معىن كلمة )
نبمػت أف أفعػل  معىن اؽبػهل أنػو أراد أف  فعػل الفاحشػة. لقػ  / 2906اعبواب رقه 

كػػزا أ  أردت وحاولػػت ودفعتػػ  نفسػػي إٔب أف أفعػػل كػػزا فػػاؽبهل ب ا ػػة الفعػػل. اللغػػة 
(  عػ   َوَلَقْ  نَبَّْت ِبِو َوَىهَّ ِبَا َلْوال أَف رََّأل بػ ْرَىاَف رَبلِػوِ  تقوؿ ٓب  ههل با  وس  أصاًل. )

َوَىػهَّ ِبَػا لَػْوال  )ههل بػا أصػاًل لوال أف رأل برىاف ربو ؽبهل با. لو رجعنا إٔب اللغة ىو ٓب  
/ َوَلَقْ  نَبَّْت ِبِو )وإمبا تقرأ اآل ة كاملة.  ( َوَىهَّ ِبَا )ال نق  عن   ( أَف رََّأل بػ ْرَىاَف رَبِلوِ 

لَػْوال  )لو قلػت نبػت بػو وىػهل بػا أ ػ  جػواب وموقػع  ( َوَىهَّ ِبَا َلْوال أَف رََّأل بػ ْرَىاَف رَبِلوِ 
 ؟ ىزه م  حي  اللغة ٓب  ههل با.( بػ ْرَىاَف رَبِلوِ أَف رََّأل 

 ىه  قولوف نبت بو فعاًل وىهل با تركاً؟ 
كب  نتكله لغة وال نػتكله تفسػري. كنػت أضػربو لػوال أبػوه،  عػ  ٓب أضػربو، لػوال أبػوه 
لضربتو  ع  ٓب أضربو، ق لمت وأخلرت، كنت أضربو لوال أبوه  ع  ما ضربتو، لػوال أبػوه 
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َهػػػا  عػػػ  مػػػا ضػػػربتو، )لضػػػربتو  ( 42) ِإف َكػػػاَد لَي ِضػػػليَنا َعػػػْ  آؽِبَِتنَػػػا لَػػػْواَل أَف َصػػػبَػْرَّن َعَليػْ
( ُب  نَبَّػْت بِػِو َوَىػهَّ ِبَػا لَػْوال أَف رََّأل بػ ْرَىػاَف رَبلِػوِ  َوَلَقػ ْ  الفرقاف(  ع  ما ضلل. وكزلك )

 أصاًل. اللغة كما ذكره أىل اللغة ُب ىزه اآل ة أنو ٓب  قع منو ىهل 
 حا تتضا الصورة خارج القرآف نقوؿ ولق  نبلت بو ولوال أف رأل برىاف ربو ؽبهل با؟

( لَػْوال أَف رََّأل بػ ْرَىػاَف رَبلِػوِ كب  نتكله لغة، لنو لو ىهل با ال  صبا ىنالك معػىن لػػ )
د ىػو ٓب وبػاوؿ لوجػػو  ال  صػبا ؽبػا معػىن مػ  حيػػ  اللغػة، لػو كػاف ىػهل بػػا مػا الفائػ ة؟

لوال العصمة ؽبهل با إذف ٓب  ههل با، لوال برىاف ربو ؽبهل با لكنو ما ىػهل. الػبعا  (ْواللَ )
قػػاؿ أةػػا نبػػت بػػو فعػػاًل وىػػهل بػػا تركػػاً وىػػزا ال  صػػا لغػػوَيً لف الكػػالـ سػػيكوف ولقػػ  

 وجود ( ال  عود ؽبا موقع وال َلْوال أَف رََّأل بػ ْرَىاَف رَبِلوِ  نبت بو وىهل با وال  عود لقولو )
َلْوال أَف  ) وليس ؽبا موقع ُب الكالـ أصاًل.  قتضي أف نقوؿ ولق  نبت بو وىه با، و

( ال  عػود ؽبػا وجػود وال داللػة. قسػه مػ  كبػار اؼبفسػر   مثػل صػاحب  رََّأل بػ ْرَىػاَف رَبلِػوِ 
 الب ر ايط قاؿ ٓب  ههل با ونص كالمو " ٓب  قع منو عليو السالـ ىهٌّ البتة". إذف مػ 
حيػػػ  اللغػػػة ٓب  هػػػهل بػػػا. اؼبفػػػروض أف نفهػػػه ىػػػزه اآل ػػػة علػػػ  أنػػػو امتنػػػع اؽبػػػهل لوجػػػود 

 ال ىاف.
 لوال حرؼ امتناع لوجود، امتناع اؽبهل لوجود برىاف ربو؟

 ىنا حرؼ امتناع لوجود، ٓب وبصل منو ىهل لوجود ال ىاف.  ( َلْوال) 
فَػيَػق ػػوَؿ َربِل لَػػْواَل  ، )لػػوال فعلػػت ىػػزا وبضلػػو للت ضػػياأتٌب ُب مػػوطني  ( لَػػْوال) 

ػػَ  الصَّػػاغبَِِي  ػػ  مِل َؽ َوَأك  ػػْرَتِ  ِإَٔب َأَجػػلُّ َقرِ ػػبُّ َفَأصَّػػ َّ ( تػػ خل علػػ   ( اؼبنػػافقوف10)َأخَّ
ػػرًا َوقَػػال وا َىػػَزا ِإْفػػك   الفعػػاؿ ) ػػوه  فَػػ َّ اْلم ْ ِمن ػػوَف َواْلم ْ ِمنَػػات  ِاَنف ِسػػِهْه َخيػْ ْعت م  لَػػْواَل ِإْذ ظبَِ

( ربتاج لفعل وال ربتاج إٔب جواب نقوؿ لػوال فعلػت ىػزا. إذف لػوال  ( النور12) ميِبي  
. حػػرؼ امتنػػاع لوجػػود لػػو قلػػت لػػوال أخػػوه لضػػربتو امتنػػاع لوجػػودحػػرؼ ربضػػيا أو 

(  حػػػرؼ امتنػػاع اعبػػػواب لوجػػود الفعػػػل تكػػوف ٓب تضػػػربو امتنػػع الضػػػرب لوجػػود الخ )
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( امتنػػع  ( سػػبأ31) اْسػػَتْكبَػر وا لَػػْواَل أَنػػت ْه َلك نَّػػا م ػػْ ِمِنيَ   َػق ػػوؿ  الَّػػِز َ  اْست ْضػػِعف وا لِلَّػػِز  َ )
ـ أو أتخػر، هبػوز  الشيء لوجود أمر. وُب الشػعر قيػل: ولػوال بنوىػا حوؽبػا ػبرلبتهػا، تقػ ل

ػْه َريبِل لَػْواَل د َعػاؤ ك هْ  أف  تق ـ معىن اعبواب كما ُب قولػو تعػأب ) ( 77) ق ػْل َمػا  َػْعبَػأ  ِبك 
ِإف َكػػاَد لَي ِضػػليَنا َعػػْ  آؽِبَِتنَػػا لَػػْواَل أَف  أصػػلها لػػوال دعػػاؤكه ال  عبػػأ بكػػه ريب، ) ( الفرقػػاف

َهػػا  ( لػػوال أف صػ ّن لكػػاد أف  ضػلنا، هبػػوز التقػ ل والتػػأخري،  ( الفرقػاف42)َصػبَػْرَّن َعَليػْ
عمـو أدوات الشرط أف  تق ـ ما   ؿ عل  اعبواب أو  تأخر، كنت ضربتو لػوال أخػوه 

 أخػػػوه لكنػػػت ضػػػربتو. صػػػاحب الب ػػػر اػػػيط  قػػػوؿ: قارفػػػت الػػػزنب لػػػوال أف أو لػػػوال
عصػػمك هللا، تكػػوف ٓب تقػػارؼ الػػزنب لوجػػود عصػػمة هللا، ىػػهل بػػا لػػوال أف رأل برىػػاف 

 ( يد.فاضل السامرائ )ربو، ىزا منطوؽ اللغة. 
ُب قولػو  عليػو السػالـ  وسػ  أوق ما ىو ال ىاف الز   / 2907س اؿ رقه 

 (؟ َلْواَل َأْف َرَأل بػ ْرَىاَف َربِلوِ  َقْ  نَبَّْت ِبِو َوَىهَّ ِبَاَولَ  ) تعأب
ال حجػػػة قاطعػػػة ُب تعيػػػي  ال ىػػػاف  قػػػوؿ أىػػػل اغبػػػ    " / 2907اعبػػػواب رقػػػه 

" وكػػل مػػا  قولػػو النػػاس إمػػا مػػ  اإلسػػرائيليات أو مػػ  ابب التخػػيالت وال  وجػػ   شػػيء
لز  يبنعو م  ىزا. قاؿ إب  كثري أنػو نص قاطع ُب ىزه اؼبسألة. وال ىاف ىو ال ليل ا

ال حجة قاطعة. اؼبهه أنو رأل برىاّنً صرفو ع  ىزا ومنطوؽ اآل ة م  حي  اللغة أنو 
 .( يد.فاضل السامرائ ) ٓب  ههل با البتلة.

 مالحظة /
 – 94و  24 وسػػػػػػ   – 43ُب السػػػػػػور ) العػػػػػػراؼ  مػػػػػػرة 12(  لَػػػػػػْوال أَفْ وردت ) 
 الثػاي 82و 46و  10القصػص  – 42الفرقػاف  –(  َلْوالوَ )  ابلواووىو  74اإلسراء 
 ابلواو 3اغبشر  –(  فَػَلْواَل )  ابلفاء 76الواقعة  – ابلواو 33الزخرؼ  – ابلواومنهما 

(  لَػْوالوَ )  ابلػواو( وال داعي غبصرىا: فقط انتبػو إٔب اؼبواضػع الػيت وردت  49القله  –
 . الواقعة( ُب سورة  فَػَلْواَل )  ابلفاءالز  ورد  الوحي  واؼبوضع



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 ؟.ُب سورة  وس  ( َلْوال َأف ) اضبط مواضع / 2908س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2908اعبواب رقه 

ڄڦ  ڦ        ڦڤ  ڤ  ڦژ ٱ -1 ڃ  ڃ  چ  چ       ڄ  ڄ  ڃڃ  ڄ  

ِشف ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ  .ي

  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ  -2

ِشف ژېئ   ٱ.ي

  الضبط /
وؿ نبػزة أ( مػع ڄ  مػ  كلمػة ) اؽبمػزة نػربط ( ڄ  ڄ  ڃ ) الوؿاؼبوضع  ىا ُب بع
منهػا مػع  النوف( نربط   ېئ)  الثاي(، وبع ىا ُب اؼبوضع  أقص  بو اؼبوضع الوؿ) 
 .قاع ة الوؿ والثاي( عل   أقص  بو اؼبوضع الثايػي ) ناث نوف

 فائدة /
ػػػا ح ثتػػػو بػػػو نفسػػػو, وإمبػػػا أر نػػػاه لػػػوال أف رأل آ ػػػة مػػػ  آَيت ربػػػو تزجػػػ :ُب الوؿ ره عمَّ

 .نو السوء والفاحشة ُب صبيع أمورهذلك; لن فع ع
ومعهػػه القمػػيص قػػػاؿ  عقػػوب ؼبػػػ   ؼبػػا خرجػػػت القافلػػة مػػ  أرض "مصػػػر": وُب الثػػاي

وتزعموا أف ىزا الكالـ  وس  لوال أف تسفهوي وتسخروا م حضره: إي لج  ر ا  
 ص ر م  م  تري شعور.

 مالحظة /
 – 43ُب السػػور ) العػػراؼ  طبػػس مػػرات( ُب خػػارج سػػورة  وسػػ   لَػػْوال أَفردت ) و 

 -(: 49القله  – 82و  10القصص  – 42الفرقاف 
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئژ  -1

   حئی  ی  ی  ی  جئ  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  

 .ألعرافا ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب                 ىب  يب   



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    76 -ْزء السَّ

ې   ې    ېۉ  ۉ  ۅ    ۅۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  -2

 .امفرقان ژې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
ہ     ۀ   ۀڻ    ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںژ  -3

 .امقصص ژہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  
ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ  -4

﮴  ﮵  ﮶   ﮷ ﮳          ﯀﮻ ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﮹  ﮺   ﮸﮲   

         .صصامق ژ  ﯁   
 .امقنه ژگ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ  گ    گ     ژ   ڑژ  -5

 – 47القصػػص  - 74ُب السػػور ) اإلسػػراء  أربػػع مػػرات ابلػػواو(  أَف لَػػْوالوَ ووردت ) 
 -(:  3 اغبشر – 33الزخرؼ 

ۆئ                ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    وئ  وئژ  -1  .اإلرساء ژۇئ  ۇئ  
گ      ڈ  ڈژ  -2 گ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک   ژ  

 .امقصص ژگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ  حئ    ېئ   ېئژ  -3

يئ  جب  حب  خب     .الزخرف ژمئ  ىئ  
وئ  ۇئ  ۇئ     وئې       ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ې  ېژ  -4

 .احلرش ژۈئ   ۆئ  ۆئ  
 / ٔمالحظة 

( وردت   ڈ  ڈ( وردت ُب سياؽ اآلَيت، بينما )   ﮹   ﮺ كل مواضع ) 
 ُب ص ر اآلَيت فاجعلها عالمة لك. ُب كل اؼبواضع



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 / ٕمالحظة  
 واووردا ُب سياؽ اآل ة وبال  الثال و الوؿ مواضع ُب سورة القصص: اؼبوضع  ثالث

﮺)  ( فاجعلو عالمة لك ؼبعرفة   ڈ  ڈ)  ابلواوورد  اؼبوضع الوسط( بينما   ﮹   
 (.  ڈ  ڈموضع ) 
 : اػبالصة

(، قصة إسراء وزخرؼ اغبشر: )ابلواووردت ( اليت   ڈ  ڈ)  الربعةكبصر اؼبواضع 
 .وسط آ ة( وكلها   ﮹   ﮺)  واو، وُب تريىا بال ص ر آ ةواليت وردت 

 -:سياؽ اآية، كلها يف تكررت سبع مرات (  ﮹   ﮺ مواضع ) -:اػبالصة

 (  َلْوال َأف)  ضبط مواضع
 الصيغة السورة

 ( وىو مشهور)  متعلا ابؽبداية/  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئۈئ  ۈئ     ېئ   األعراؼ
 وؿمهزة أ( مع   ڄمهزة )  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڄ  ڄ يوسف أوؿ

ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ   يوسف اثف ػيناثنوف ( مع  ېئ)  نوفو 

 ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئۇئ  ۇئ  ۆئ

ۋ   الفرقاف    ېۉ  ۉ  ۅ    ۅۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  
مع (   ۉ )راء 

 قافر الفراء 

ڻ    ڻ    ںڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں القصب أوؿ

 ہ  ہ    ہ   ۀ   ۀڻ  ڻ  
 من اؼبيم( قبل   ہ) من  الراء

 (  ﮻ ﮼   ﮽ ) 
﮺ القصب اثلث قاعدة الختيب اؽبجائي على ﮼  ﮽  ﮹        ﯀﮾  ﮿  ﮻  

 مالقلميم ( مع      ک) ميم  ک   ک  ک  گ  گ    گ        کڑ    ژ   ڑ القلم



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    78 -ْزء السَّ

 -:ص ر آ ة كلها مرات أربع تكررت (  ڈ  ڈ ) مواضع -:اػبالصة

 ابلواو (  ڈ  ڈ)  ضبط مواضع
 الصيغة السورة

( مع   ۆئ )راء  ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئۇئ  ۇئ  ۆئ                  وئ  وئ اإلسراء
 اءر اإلسراء 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈ  ڈ القصب اثف
 واو/ ابلواوىو الوسط وورد 

 (  ڈ)  واوسط مع و 
  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئ   ېئ الزخرؼ

ې       ى  ى   ائ  ائ  ەئ    ې  ې اغبشر

   وئەئ
 بداية اغبشر

 ( : ) قصة إسراء وزخرؼ اغبشراإلنشائية ابعبملة نضبطهاو 

 ؟.( بػ ْرَىافَ  ) كلمة  كه مرة وردت / 2909س اؿ رقه 
اؼب منػػػوف  – وسػػػ  ُب السػػػور ) مػػػراتف (  بػ ْرَىػػػافَ  ) وردت / 2909اعبػػػواب رقػػػه 

 -:معروفاف مشهوراف اؼبوضعيو  ( أخر السورة
ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦژ ٱ -1 ڃ  ڃ  چ  چ       ڃڃ  ڄڄ    ڦ  ڦ      ڄ  

ِشف ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ  .ي

ېئ     ۆئەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ەئې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ژ  -2 ۈئ         ۈئ  

ٱ.املؤوٌِن ژېئ   ېئ  

  / مالحظة
ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ژ  (:174اآل ة ) ( بػ ْرَىاف   ) ُب النساء الضه بتنو  وردت 

  لبيب.، فانتبو َيژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ې



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 – اْلم ْخَلِصػػػػػػػيَ  ِإنَّػػػػػػػو  ِمػػػػػػػْ  ِعبَػػػػػػػاِدّنَ ) اضػػػػػػػبط مواضػػػػػػػع / 2910سػػػػػػػ اؿ رقػػػػػػػه 
 ؟.(اْلم ْ ِمِنيَ 

 -اؼبواضع كما  لي: / 2910اعبواب رقه 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڦژ ٱ -1 ڃ  ڃ  چ  چ       ڃڦ  ڦ      ڄ  

ِشف ژڍ    ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چچ  .ي

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ  -2 ڀ  ڀ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ       ڀ   

 . ٨١ - ٧٩الصافات/  ژڤ  

  چ  چ  چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ  -3

 . ١١١ - ١٣٩الصافات/  ژڇ  

  ڤ  ٹ  ڤ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  -4

ٱ.١٠١ – ١٠٣الصافات/  ژڤ  

  الضبط /
( كلهػا   ڤ ، وابقػي اؼبواضػع ) الػالـ بفػتا(   ڇ ُب  وسػ  ) الوحي 

 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةموضع سورة  وس  عل   نضبطُب الصافات، و 
 مالحظة /

ِمػػػْ  ِعبَػػػاِدَّن  إِنػَّه َمػػػا: ) ابلتثنيػػػةوردت ُب سػػػياؽ قصػػػة موسػػػ  وىػػػاروف عليهمػػػا السػػػالـ 
 .( ُب سورة الصافات اْلم ْ ِمِنيَ 

 ؟.الالـ بفتا ( اْلم ْخَلِصيَ  ) كلمة  كه مرة وردت / 2911س اؿ رقه 
ُب السػػػور  شبػػػاف مػػػرات الػػػالـ بفػػػتا(  اْلم ْخَلِصػػػيَ  ) وردت / 2911اعبػػػواب رقػػػه 

 -(:ص – طبس مواضعالصافات  –اغبجر  – وس  )
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڦژ ٱ -1 ڃ  ڃ  چ  چ       ڃڦ  ڦ      ڄ  

ِشف ژڍ    ڇڇ   ڇ  ڇ    چچ  .ي



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    80 -ْزء السَّ

ک  ژ  -2 ک   ک     ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 . ٠٣ - ٠٩احلجر/  ژگ    گک  

  169-160-128-74-٠٣الصافات/  ژۈ    ۆۇ  ۇ  ۆ   ژ -3

ٱ٨٠ - ٨١ص/  ژمس     خسمج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  ژ  -4

  الضبط /
ىي وص  م  هللا تعأب لعب ه  وس  عليو السػالـ، وُب اغبجػر وص ُب  وس   -1

ؼبػػا أقسػػه علػػ  أف  غػػو  النػػاس أصبعػػي إال لعنػػو هللا ىػػي مػػ  كػػالـ الشػػيطاف 
 .اؼبخَلِصيد هللا اعب

أتتهػػػزه  اؼبوضػػػع الخػػػريفقػػػط انتبػػػو إٔب ُب سػػػورة الصػػػافات:  طبػػػس مػػػراتوردت  -2
ۇ   والبػػػاقي ) ١٦٩الصاااافات/  ژہ    ہۀ  ۀ     ڻژ (    ڻالصػػػيغة )

 (.  ۆۇ  ۆ  
 ؼبسة بيانية /

 -:(ي د.فاضل السامرائ ؟ )اْلُمْخَلِصٌنَ و  اؼبخِلصٌنما الفرؽ بٌن 
عوؿ ىه الز  أخلصهه هللا تعػأب للطاعػة، بفتا الالـ ىي إسه مف ( اْلم ْخَلِصيَ ) 

 .  هد نه واالز  أخلص هى ( ِصيَ اْلم ْخلِ  ) ىو الز  اختارىه. و
فيهػا قػراءاتف صػ ي تاف متػواتراف (   ڇڇ   ڇ  ڇ  ) ولزلك ىزه اآل ػة 

صاً ( فهو ـبَلص وـبِلص. إذا كاف ـبلَ ِصيَ اْلم ْخلِ ( )م  عبادّن اْلم ْخَلِصيَ  ِمْ  ِعَباِدّنَ )
أخلصو هللا تعأب وىو أ ضاً أخلص د نو ، فعل ذلك، إستجاب وأطػاع، وىػو أ ضػاً 
ِلص  ـبِلص أخلص ومع ذلك ىو استجاب وفعل ذلك بنفسو. م  اغبسنات لو أف ىب 

 ىو.
إذف ـبلَػػص إسػػه مفعػػوؿ وـبلِػػص إسػػه فاعػػل. ىػػل ىنػػاؾ فػػرؽ ُب ال اللػػة مػػ  حيػػ  

 ؟ مع أف كالنبا مشتقات؟االستخ اـ بي إسه الفاعل وإسه اؼبفعوؿ
إسه اؼبفعوؿ ىو الػز  وقػع الفعػل عليػو مثػل مضػروب، مقتػوؿ، وقػع عليػو الفعػل. 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 إسه الفاعل ىو الز  فعل الفعل، قاتل. قاتل ومقتوؿ، ضارب ومضروب.
معػػػىن متغػػػري سبامػػػاً. أعتقػػػ  أنػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ لغػػػة فيهػػػا إسػػػه فاعػػػل وإسػػػه مفعػػػوؿ بػػػزه 

 اؼبشتقات؟
ف أما إسه الفاعػل وإسػه اؼبفعػوؿ موجػودة لكػ  بػزه السػعة بزه السعة ق  ال  كو 

  عػػ  صػػفة مشػػبهة والصػػفة اؼبشػػبهة ؽبػػا عػػ ة صػػيغ مثػػل مبالغػػة صػػبلار وصػػبور، وؽبػػاف
 وولو، عطشاف وعِطش ليست موجودة.

 ؟.( َقاَؿ ِىيَ  وردت ) كه مرة / 2912س اؿ رقه 
 -(:طػو  –وس  ُب السور )  مراتف (  َقاَؿ ِىيَ  ) وردت / 2912اعبواب رقه 

ہ  ہ  ھ  ھ    ں  ں  ڻڻ  ڱ  ڱژ ٱ -1 ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         

ِشف ژھ  ھ  ے    ے  ۓ    .ي

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇ  ڇ  ڇژ  -2

ٱ.طٍ ژژ  ژ  

  الضبط /
م   السي( و ں  م  كلمة ) الواو نربط (  ں  ں  ڻ بع ىا ُب  وس  ) -1

 ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع قاعػػعلػػ    وسػػمػػ    السػػيو الػػواو ( مػػع ڻ)
 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

حبسػب  أحرؼ اإلطبػاؽػو م  طم   الطاءمنها و الصاد (   ڇبع ىا ُب طو )  -2
 .القاع ة التجو   ة

 ُب  وس  الكالـ ليوس ، وُب طو الكالـ ؼبوس  عليهما السالـ. -3
 ؟.ٍب اضبطها ( ِم ْ  َوَشِهَ  َشاِى    كه مرة وردت ) / 2913س اؿ رقه 
 –ُب السػور )  وسػػ  مػراتف (  ِمػ ْ  َوَشػِهَ  َشػاِى    ) وردت / 2913اعبػواب رقػه 

 -(:الحقاؼ 
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ہ  ہ  ھ  ھ    ۀ      ۀ  ڻ  ڻ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ ٱ -1 ہ  ہ         

ِشف ژھ  ھ  ے    ے  ۓ    .ي

ڻ  ۀ   ۀ          ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ژ  -2 ۓ  ۓ       ے  ے  ھ  ھ  ھڻ  

﮻  ﮵   ﮶   ﮷     ﮴﮲  ﮳ ٱ.األخقاف ژ﮸  ﮹  ﮺  

  الضبط /
مػػػػ    اؽبمػػػػزة(:      ے  ے  وبعػػػػ ىا ُب الحقػػػاؼ ) (   ۀ  بعػػػ ىا ُب  وسػػػػ  )

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  ے   م  كلمة )  الباء( قبل    ۀكلمة ) 
 فائدة /

ػػْن َأْىِلَهػا ) ) د.فاضػػل  )مػػن ىػو ىػػذا الشػػاىد؟.(  ( يوسػػفَٕٙوَشػِهَد َشػػاِىٌد مِّ
 -:( يالسامرائ

ال نعرؼ إظبو. قيل إب  خاؽبا وقيل كاف طفاًل ُب اؼبه  وقسه قػاؿ كػاف إبػ  عمهػا 
وكاف رجاًل حكيماً ٓب  شه  الوقيعة أصاًل. إذف   ور بي أمر   ىػل ىػو الطفػل الػز  
ُب اؼبه  وق  أنطقو هللا؟ أو ىو رجل حكػيه صػاحب رأ ؟ هللا أعلػه ولػيس لػ   علػه 

سػػورة  وضػػا أنػػو رجػػل حكػػيه ولػػيس طفػػاًل لف بسالسػػل الحاد ػػ  ولكػػ  سػػياؽ ال
ال ليل أنو ؼبا قاؿ اؼبلػك ائتػوي بػو أستخلصػو لنفسػي ولػو كػاف طفػاًل كػاف قػاؿ مػا ابؿ 
الطفل الرضيع وليس ما ابؿ النسوة، الطفل الرضيع الػز  شػه  ب ائػيت كػاف  ستشػه  

َلمَّا َجاءه  الرَّس وؿ  َقاَؿ اْرِجْع َوَقاَؿ اْلَمِلك  ائْػت وِي ِبِو فػَ  )ابلرضيع وؼباذا  ستشه  ابلنسوة 
لػو كػاف طفػاًل  (. (  وسػ 50ِإَٔب رَبِلَك َفاْسأَْلو  َما اَبؿ  النِلْسػَوِة الػالٌَّب َقطَّْعػَ  أَ ْػِ  َػه  َّ )

لقػػاؿ  وسػػ  إرجػػع وإسػػأؿ الطفػػل أٓب  نطػػق بػػ اءٌب؟ ىػػزا  كػػوف أقػػول، كونػػو   لجػػئ 
أف الشاى  ليس طفػاًل رضػيعاً ولػو كػاف طفػاًل اؼبلك إٔب س اؿ النسوة مرة أخرل معناه 

رضيعاً وتكله كاف أجاب اؼبرأة، طفػل رضػيع  شػه  بػ اءة  وسػ  أمامهػا، ؼبػاذا قالػت 
ِإف   ) اآلف حص ص ولػو كػاف طفػاًل رضػيعاً لكػاف حصػ ص اغبػق ُب حينهػا. والػرأ 
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ىزا رأ  حكيه (  (  وس 26َكاَف َقِميص و  ق  َّ ِم  قػ ب لُّ َفَصَ َقْت َوى َو ِمَ  الَكاِذِبَي )
ال ىبرج م  طفل. البعا  زكر الز   تكلموا ُب اؼبه  وم  ضمنهه شاى   وس  لو  
كػاف ىنالػك نػص حػ    صػ يا ُب أنػو طفػل  قطػع بػزلك لكػ  مػ  حيػػ  اآلَيت 

 وسػ  مػا ابؿ  والسياؽ لو كاف طفاًل وبت  وىو رضيع كاف   سكت اؼبػرأة فلمػاذا قػاؿ
 النسوة؟ هللا أعله.

 ؟.( َقاَؿ ِإنَّو   كه مرة وردت ) / 2914رقه س اؿ 
 ثػػالثالبقػػرة ُب السػػور )  طبػػس مػػرات(  قَػػاَؿ إِنَّػػو   ) وردت / 2914اعبػػواب رقػػه 

 -(:النمل  – وس   – مرات

ى  ائ    ې  ې  ۉ   ۅ  ۉ  ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ ٱ -1 ې  ې   ى  

 .ابلقرة ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ەئائ  ەئ

جئ    ی  ی   ی  ىئ  ی  ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئژ  -2

مئ  ىئ  يئ  جب     .ابلقرة ژحئ  

ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹ   ٹ  ٿ     ٿ  ٿژ  -3

ڃ  ڃ  ڄڄ  .ابلقرة ژڃ  چ  چ  چ  چ    ڃڄ   ڄ  

ائ    ېې  ې        ۉ  ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ژ  -4  ژى  ى   ائ  

ِشف  .ي

ىث  يث   حج          جث  مث  يتىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  مبيئ   جب  حب     خبژ  -5

حض     جحمج  ژمح  جخ  حخ         مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  

ٱ.انلىل

  الضبط /
ُب سياؽ قصة ذبا البقرة وؾبادلة بػ  إسػرائيل  ثالث مراتُب سورة البقرة وردت  -1

 (.  ٹ   ٹ  ٿُب مواصفات البقرة وبع ىا ُب كل اؼبواضع وردت ) 
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ليػو السػػالـ ق ػ َّ مػػ  د ب ػر قػػاؿ ُب سػورة  وسػػ : ؼبػا َرَءا العز ػػز أف قمػيص  وسػػ  ع -2
 لزوجتو إنو م  كي ك  .

جث   ُب النمل ؼبا دخلت بلقيس الصرح وفنتو عب ًَّة قاؿ ؽبا سليماف عليػو السػالـ )  -3

 (.  جحىث  يث   حج  مج        مث
 -اػبالصة:

 ( َقاَؿ ِإنَّوُ )  مواضع
 الصيغة السورة

 ې  ې   ى  ى    ې  ې  ۉ   ۅ  ۉ البقرة أوؿ
 جئ    ی  ی   ی  ىئ  ی ةالبقر  اثف

 ٹ   ٹ     ٹ   ٹ  ٿ     ٿ  ٿ البقرة اثلث
   ېې  ې        ۉ  ې يوسف
   جحىث  يث   حج  مج        جث  مث النمل

معلػػـو أف كيػػ  الشػػيطاف أعهػػه مػػ  كيػػ  النسػػاء فكيػػ   / 2915سػػ اؿ رقػػه 
( النسػاء( 76) َضػِعيًفانفهه قولو تعأب ُب حػق الشػيطاف )ِإفَّ َكْيػَ  الشَّػْيطَاِف َكػاَف 

 (؟ (  وس 28ِإفَّ َكْيَ ك  َّ َعِهيه  ) وُب حق النساء )
( ىػػػزا الكػػػالـ وىػػػزا القػػػوؿ  ِإفَّ َكْيػػػ َك  َّ َعِهػػػيه   ىػػػو قػػػاؿ ) / 2915اعبػػػواب رقػػػه 

وؿ (( ىػزا قػ28) فَػَلمَّا رََأل َقِميَصو  ق  َّ ِم  د ب رُّ َقاَؿ إِنَّو  ِم  َكْي ِك  َّ ِإفَّ َكْيػ َك  َّ َعِهػيه  )
السػػيل  أو قػػوؿ الشػػاى . إمػػا الشػػاى  المػػرأة العز ػػز أو الػػزوج، ؼبػػا رأل قميصػػو قػػ  مػػ  
دبر قاؿ إنو م  كي ك  إف كي ك  عهيه، ىزا قوؿ قالػو ىػو لػيس ابلضػرورة أف  كػوف 

 ص ي اً.
 ىذا ليس حكماً من هللا عز وجل أف كيد النساء عظيم.؟ إرف

، أمػا كيػ   كػوف صػ ي اً ل قػ  ال ال، وإمبا ىزا كالـ وبكيػو عػ  موقػ  ىػزا الرجػ
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ػْيطَاِف َكػاَف َضػِعيًفا الشيطاف فا تعأب ىو الػز  قػاؿ ) الشػيطاف  كيػ  (. ِإفَّ َكْيػَ  الشَّ
، و ػزىب كيػ  الشػيطاف ابالسػتعاذة منػو أمػا ىػزا القػوؿ ىػو ابلنسبة لكي  هللا ضػعي 

. ربنػا قػاؿ فرعػوف عػ  قػـو موسػ  ) لَػو  ِإفَّ َىػَزا َلَسػاِحر  قَػاَؿ لِْلَمػإَلِ َحوْ  حكا ة ع  قػـو
.  عقػوب عليػو مػاً صػ ي اً لكػ  ذكػره ربنػا تعػأب( ىػزا لػيس كال ( الشػعراء34َعِليه  )

(( قػػػاؿ 81) فَػق ول ػػوْا ََي أاََبَّن ِإفَّ ابْػنَػػػَك َسػػَرؽَ  السػػالـ ؼبػػا أوالده ذىبػػػوا اخػػي  وسػػػ  )
ػػػك ْه أَْمػػػرًا) ػػػْه أَنف س  ىػػػزا كػػػالـ  عقػػػوب لكنػػػو لػػػيس (  وسػػػ ( 83) قَػػػاَؿ بَػػػْل َسػػػوََّلْت َلك 

صػػػ ي اً، ىػػػه ٓب  فعلػػػوا ذلػػػك فهػػػو وبكػػػي عمػػػا قالػػػو لكػػػ  لػػػيس ابلضػػػرورة أف  كػػػوف 
 ص ي اً، ىزا كالـ قالو. ليس أكي ، ىناؾ م  كي  الرجاؿ ما ىو عهيه أ ضاً.

 ْيػػِ  َوأ ْملِػػي ؽَب ػْه ِإفَّ كَ ( 44) َسَنْسػػَتْ رِج ه ه مِلػْ  َحْيػػ   اَل  َػْعَلم ػوفَ  ) وُب سػورة القلػه
( ىزا قوؿ هللا عز وجل بينما ذاؾ قوؿ بشر  ستعهه ما  شاء. ربنػا   ( القله45) َمِتي  

 كي ه متي. متي دبعىن الش ة والقوة.
 أيهما أقوى يف وصف الكيد متٌن أـ عظيم؟

كل واح ة ُب مكاةا. القائل ـبتل  وق   سػتعهه الصػغري مػا  سػتعهه وىػو لػيس 
  تػري ىي القػوة والشػ ة والعهمػة عهمػة كػ أتٌب. اؼبتانةعهيماً. كل واح ة ُب سياقها 
 (.د. فاضل السامرائي  ) مسألة فكل واح ة ُب سياقها.

 ؟.(َواْستَػْغِفْر ِلَزنِبكَ )( َواْستَػْغِفِر  ِلَزنِبكِ ) مواضعاضبط  / 2916س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 2916اعبواب رقه 

ِشف ژېئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۇئ  ۆئۆئ  ۇئەئ  ەئ   وئ   وئژ ٱ -1  .ي

ک   ک  ژ  -2 ڑ   کژ  ڑ   گ       گ  گ  گ  ک  

 .اغفر ژڳ  ڳ  

مج    مث  ىثيث       يت  جثيب  جت     حت     خت   مت   ىت  ژ  -3 حج  

ٱ.حمىد ژجح  مح  جخ   
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  الضبط /
 ( وىو م  قوؿ العز ز لزوجتو.ۇئ  ۆئ ابلتأني  )  مرة واح ةوردت  -1
بعػػ ىا ُب تػػافر  ، (: –( مػػرتي ُب السػػور ) تػػافر        يت  جث وردت )  -2

مػػػػػػػػ    السػػػػػػػػي(:  مث  ىث( وبعػػػػػػػ ىا ُب ، ) گ  گ  گ)
 الرتتيػػػػب قاعػػػػ ة( علػػػػ  مث  مػػػػ  كلمػػػػة )  الػػػػالـ( قبػػػػل گ  كلمػػػػة ) 
 (.مث    -گ  م  الكلمتي )  الواو، طبعاً بع  حرؼ اؽبجائي

 / ٔفائدة 
 ُبُب سورٌب ) تافر و ، ( الكالـ موجو لرسػوؿ هللا صػل  هللا عليػو وآلػو وسػلَّه: 

عل  أذل اؼبشركي, فق  وع ّنؾ إبعالء كلمتك,  -أ ها الرسوؿ-فاص  : تافرسورة 
ػػا ال  ليػػق بػػو, ُب ـْ علػػ  تنز ػػو ربػػك عمَّ  ووْعػػ  ّن حػػق ال  تخلػػ , واسػػتغفر لػػزنبك, ود 

أنػػػو ال معبػػػود حبػػػق إال هللا,  -أ هػػػا النػػػ -فػػػاعله : وُب سػػػورة ،، آخػػػر النهػػػار وأولػػػو
لمػ مني واؼب منػات. وهللا  علػه تصػرفكه ُب  قهػتكه ةػارًا, واستغفر لزنبك, واستغفر ل
 ومستقركه ُب نومكه ليال.

 /  ٕفائدة 
 اؼبخطئ؟.الفرؽ بٌن اػباطئ و ما 

أمػػا اؼبخطػػئ فهػػو مشػػتق مػػ  ، ( خِطػػئ اسػػه فاعػػل مشػػتق مػػ  الفعػػل ) :اػبػػاطئ
خطئ ىػ(: )515الَقطَّاع الصقلي )ت:  ( , وُب الفرؽ بينهما قاؿ اب  أخطأ الفعل )

ػ  الػَزْنب والسػهه  اؽبَػَ َؼ "ِخطْػًأ وَخطَػًأ أ ضػاً ...و" " أ ضػاً  أَخطػأ "َخِطئ" ِخْطأ َتعمل
مػػ   (   لغػػة دبعػػىن واحػػ  ُب تػػري العْمػػ أصػػاب الػػَزنب علػػ  تػػري َعْمػػِ  ىػػزا العػػه وُب

فيطلػق علػ  مػ  أراد  , أمػا اؼبخطػئفاػباطئ م  تعمل  ارتكاب اػبطػأ، كتاب الفعاؿ
ػا رََأل َقِميَصػو  ق ػ َّ ) قػاؿ تعػأب:  وبػزا جػاءت لغػة القػرآف الكػرل, الصواب وأخطأ فَػَلمَّ

ػػػػ   أَْعػػػػِرْض َعػػػػْ  َىػػػػَزا (    28) ِمػػػػْ  د ب ػػػػرُّ قَػػػػاَؿ إِنَّػػػػو  ِمػػػػْ  َكْيػػػػ ِك  َّ ِإفَّ َكْيػػػػ َك  َّ َعِهػػػػيه   وس 
الػيت كانػت  خػةسػورة  وسػ يف ُب قصػة زلي( َواْستَػْغِفرِ  ِلَزنِْبِك إِنَِّك ك نِت ِمْ  اػْبَاِطِئيَ 

 َوال وَب ػاي ( 33) إِنَّو  َكاَف ال  ػ ػْ ِم   اِبّللَِّ اْلَعِهػيهِ  متعم ة ارتكاَب الزنب وقاؿ تعأب: )
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ػػػيه  ( 34) َعلَػػػ  َطَعػػػاـِ اْلِمْسػػػِكيِ  ـ  ِإالَّ ِمػػػ ْ ( 35) فَػلَػػػْيَس لَػػػو  اْليَػػػػْوـَ َىاى نَػػػا ضبَِ  َوال َطَعػػػا
وال شػػك ُب أف اعبػػزاء اؼبػػزكور  ،اغباقػػة ( (37) اِطئ وفَ ال  َْك ل ػػو  ِإالَّ اػْبَػػ( 36) ِتْسػػِليُّ 

 .ُب النص الشر   ىبص م  تعم  ارتكاب الزنب وأصر عليو
( فق  اسػتعملو القػرآف الكػرل ُب سػياؽ  أخطأ ( اؼبشتق م  الفعل ) اؼبخطئ ما )أ

ِإالَّ و ْسػَعَها ال   َكللِػ   اّللَّ  نَػْفسػاً  )ع ـ التعم  ُب ارتكاب الزنوب واآلاثـ قػاؿ تعػأب: 
َها َما اْكَتَسَبْت رَبػََّنا ال تػ َ اِخْزَّن ِإْف َنِسػيَنا َأْو َأْخطَػْأَّن رَبػَّنَػا َوال رَبِْمػلْ   ؽَبَا َما َكَسَبْت َوَعَليػْ

ْلَنا َما ال طَاَقَة لََنا َنا ِإْصراً َكَما ضَبَْلَتو  َعَل  الَِّز َ  ِمْ  قَػْبِلَنا رَبػََّنا َوال رب َمِل ِبِو َواْع   َعنَّا  َعَليػْ
 ،سػػورة البقػػرة( ( 286)َواْتِفػػْر لَنَػػا َواْرضَبْنَػػا أَنْػػَت َمػػْوالَّن َفانص ػػْرَّن َعلَػػ  اْلَقػػْوـِ اْلَكػػاِفرِ َ  

ػَ ْت قػ ل ػوب ك ْه وََكػاَف ) وقاؿ تعأب :  َولَْيَس َعَلْيك ْه ج َناح  ِفيَمػا َأْخطَػْأًب ْ بِػِو َوَلِكػْ  َمػا تَػَعمَّ
  الحزاب. ( (5) راً َرِحيماً اّللَّ  َتف و 

يُوُسػػُف َأْعػػِرْض َعػػْن َىػػَذا َواْسػػتَػْغِفِري ) ؼبػػارا قػػاؿ هللا تعػػاىل  وُربَّ سػػائٍل يسػػأؿ:
 ومل يقل اػباطئات؟ ( ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن اػْبَاِطِئٌنَ 

فليسػت ىػػزه  سػالـ علػػ  سػي ّن رسػوؿ هللا، وبعػ ،: اغبمػ   والصػالة والاعبػواب
َقْت )  ة الواح ة اليت  ههر فيها مثل ىزا اإلشكاؿ، بل مثلها كثري مثل: ىي اآل َوَص َّ

َػػػا وَك ت بِػػػِو وََكانَػػػْت ِمػػػَ  اْلَقػػػانِِتيَ  ، ويبكػػػ  القػػػوؿ اف ىنػػػاؾ 12الت ػػػرل:  ( ِبَكِلَمػػػاِت َربِل
 :أتو الت لزلك، ومنها

زكر خ قػػػػاؿ القػػػػرط : أنػػػػو قصػػػػ  اإلخبػػػػار عػػػػ  اؼبػػػػأف ىػػػػذا مػػػػن ابب التغليػػػػب - أ
 واؼب نػػ ، فغلػػب اؼبػػزكر، واؼبعػػىن: مػػ  النػػاس اػبػػاطئي، أو مػػ  القػػـو اػبػػاطئي، مثػػل:

ا كاَنْت ِمْ  قَػْوُـّ كاِفرِ  َ )  (.175/ 9يف... تفسري القرط  )43]النمل:  (ِإةَّ
لةػا أدعػ  إٔب السػرت، وأف الرجػل أكثػر  أف ىذا من ابب تقبيح فعػل اؼبػرأة - ب

ػػق ؽبػػا أف تػػ خل ُب عػػ اد جػػراءة وجسػػارة، فلمػػا أفصػػ ت  عػػ  مرادىػػا مػػ   وسػػ  ح 
 ....اػباطئي عبرأهتا
 ؟.ُب سورة  وس  ( اْمَرأَة  اْلَعزِ زِ  كه مرة وردت ) / 2917س اؿ رقه 
 -:مراتف(  اْمَرأَة  اْلَعزِ زِ  ) وردت / 2917اعبواب رقه 
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حئ    مئ  ىئيئ      ی  یىئ  ىئ    ی  ی    ىئژ ٱ -1   مبجب  حب  خب  جئ  

حت  خت ِشف ژمت     ىب   يب  جت    .ي

ې  ى  ى  ائژ  -2 ۆئ    ائۉ   ې  ې  ې   ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  

ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    ېئ     ىئ    ىئ  ېئ  ېئۈئ    ۈئۆئ

ِشف ژحئ   مئ   ٱ.ي

  الضبط /
وىزا م  كالـ النسوة، بينمػا ُب ( جئ  حئ    مئ  ىئ  ) الوؿاؼبوضع بع ىا ُب  -1

هػػػػا ( وىػػػػزا مػػػػ  كالم  ېئ     ىئ    ىئ  ېئ  ېئۈئ  )  الثػػػػاياؼبوضػػػػع 
 (.12بع  ؿباكمة النسوة، وأتت ُب آخر اعبزء )

أقص  بػو اؼبوضػع ؿ ) و أواو منها مع الواو ( نربط جئ  )  الوؿبع ىا ُب اؼبوضع  -2
مػػػػ    النػػػػوف( نػػػػربط   ېئ     ىئ    ىئ)  الثػػػػاي(، وبعػػػ ىا ُب اؼبوضػػػػع  الوؿ

 (. أقص  بو اؼبوضع الثايػي ) ناث نوف( مع ېئ     كلمة ) 
 فائدة /

َقالَػػػِت  قَػػػاَؿ تعػػأب: ﴿و  وْٓب  َػق ػػْل: ) َوَقالَػػػت ِنْسػػَوة  ( ؟ أب: ﴿ َوقَػػاَؿ ِنْسػػػَوة  ﴾تَػَعػػػ قَػػاؿَ 
 وٓبَْ  َػق ْل : ) َقاَؿ اْلَْعرَاب  آَمنَّا ( ؟ ﴾ اْلَْعرَاب  آَمنَّا

 ﴾اَؿ ِنْسػَوة  ِو تَػَعأب ﴿َوقَ َكَما ُب قَػْول  ػ َغلَّب  التَّزكري  إذا كاَف اؼبْقص ود  ابعبْمِع ِقلَّة  الَعَ ِدخ
ْخَمِليَّة  (خ ػ  مػػلفَّ اؼبَتكلِلَمات ُب َحقِل اْمرَأَِة الَعزِ ِز آنَػزاؾ ) ِقلَّػة  ( ِمػَ  النِلَسػاِء ) الطَّبَػَقػة  ال

 .وى َو عل  تَػْقِ ْ ِر: َوَقاَؿ ) صَبْع  ِم  ( ِنْسَوةُّ 
لنَّػو  َ كػوف  َعلػ  تَػْقػ  ِر   الَعػَ ِدخم رَاد  ِمػَ  اعبَْمػِع َكثْػرة  ُبػو ػ َغلَّب  التَّأنِْي   إذا كػاَف الػ

ػػَو َعلػػ  تَػْقػػِ  ِر: َقالَػػْت (خ َكَمػػا ُب قَػْولِػػِو تَػَعػػأَب: ﴿ َقالَػػِت اْلَْعػػرَاب  آَمنَّػػا ﴾ )صَبَاَعػػة وى 
 .( الْعرَاِب، إَشارَة  إٔب َكثْػرَِة َعَ ِد الَقائِليَ )صَبَاَعة  

المر الز  جاء معهػا عهػيه: أ   (  كوف قلةالصبع : مع التزكري ) وىنا فائ ة أخرل
أف النسػػػاء القلػػػيالت قػػػالوا قػػػوال عهيمػػػا ُب إمػػػرأت العز ػػػز أةػػػا تػػػراود فتاىػػػا، بينمػػػا مػػػع 
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( فهػو العكػس: قالػت العػراب آمنػا ) ىػزا القػوؿ عهػيه وكبػري (  صبع كثػرةالتأني  ) 
ػػا فجػػاء اعبػػواب )  يبَػػاف  ُب قػ ل ػػوِبك هْ ق ػػل ٓبَّْ تػ ْ ِمن ػػوا َوَلِكػػ  ق ول ػػوا َأْسػػَلْمَنا َوَلمَّ (:   َػػْ خ ِل اإْلِ

ع  التذكًن صبع قلة مع تعظيم، أما التأنيث صب: إرفوالعرب إذا عهَّمت شيئا ذكرتو، 
 .. مع صبع التكسًن ربديداً  وىذاعظيم، كثرة وليس معو ت

 ؟.ُب سورة  وس  ( ِإلَْيِه َّ  ) اضبط مواضع كلمة / 2918س اؿ رقه 
اؼبواضػػع (، 239وكالنبػػا ُب نفػػس الصػػف ة ) راتفمػػوردت  / 2918اعبػػواب رقػػه 

 -ىي:
پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ       ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ   ژ ٱ -1

ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ِشف ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ    .ي

  ڳگ  گ  گ  گ          کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کژ  -2

ِشف ژڱ     ڳ  ڳ  ڱ         ڳ ٱ.ي

  الضبط /
(   ٻ م  )  الراء(: و   ڳ)  الثايوقبلها ُب (   ٻ ) الوؿاؼبوضع ُب  قبلها -1

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل    ڳم  )  الصادقبل 
 : ؼبا ظبعت زليخة قوؿ النسوة أرسلت إليه  وجعلت ؽب  متكئاً.اؼبوضع الوؿ -2
لسػػػالـ أف  صػػػرؼ عنػػػو كيػػػ  فهػػػو دعػػػاء النػػػ   وسػػػ  عليػػػو ا اؼبوضػػػع الثػػػايأمػػػا  -3

 النساء.
 فائدة /
لكثرة  سرعة وصوؿ الخبار للملكة )أ   :ٱ (     ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  ٻ )

 .ابلفاءفأتت ىنا  ( العيوف ل ل اؼبلوؾ
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 ؟.( آَتتْ  – آَتتْ وَ  – َفآَتتْ  ) اضبط مواضع / 2919س اؿ رقه 
وكلهػا  فقػط مرة واح ةكل كلمة م  ىزه الكلمات وردت  / 2919اعبواب رقه 

 -:فانتبو دب  الب ؿ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ٱژ ٱ -1

ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

 .ابلقرة ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ڀ      ڀ  ڀ     پٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ    ٱژ  -2

ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ِشف ژڄ         ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ      .ي

ٱ.الكُف ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭ     ڭ   ڭ  ڭ      ژ  -3

  الضبط /
مػػا بػػي سػػورٌب البقػػرة و وسػػ : أ  أف آ ػػة البقػػرة بػػ أت  العالقػػة عكسػػية

، ابلفػػػػػػػػاء (  ٺ ) ( فجػػػػػػػػاءت .....ٻ  ٻ  ٻ  ٱ) ابلػػػػػػػػواو
(    پفجػػػػػػاءت )  ....(ٻ  ٻ     ٱ)  ابلفػػػػػػاءوبػػػػػػ أت آ ػػػػػػة  وسػػػػػػ  

....(     )  فػػػػػػاءوال  بػػػػػػواو آ ػػػػػػة الكهػػػػػػ  ٓب تبػػػػػػ أ ، بينمػػػػػػا ُبابلػػػػػػواو
 ( بال زَيدة.  فجاءت فيها ) 

 مالحظة /
ػػػػػنػْه  َّ  وردت )  – 24النسػػػػػاء  – 260ُب السػػػػػور ) البقػػػػػرة  سػػػػػبع مػػػػػرات(  مِل
(  11اغبجػػػرات  -51و 37و  4 ثػػػالث مواضػػػعالحػػػزاب  – 31 وسػػػ  

 وال داعي غبصرىا. 
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ػػػلَّ )  ( ْعتَػػػَ ْت ؽَب ػػػ َّ م تََّكػػػأً َوأَ ) مػػػاذا نفهػػػه مػػػ   / 2920سػػػ اؿ رقػػػه  َوآتَػػػْت ك 
يًنا ػػػنػْه  َّ ِسػػػكِل (، وكيػػػ  قطعػػػ  النسػػػوة أ ػػػ  ه ، ومػػػاذا نفهػػػه مػػػ  قػػػوؽب   َواِحػػػَ ةُّ مِل

 ؟.(َوقػ ْلَ  َحاَش ّللِِل َما َىَزا َبَشًرا ِإْف َىَزا ِإالَّ َمَلك  َكِرل  )
 - تناوؿ فقرة فقرة: / 2920اعبواب رقه 

، خفيفػة ,  عػ   "م ْتَكأً  " :م  قرأو  :ىو اجمللس والطعاـ ٱ( ؽَب  َّ م تََّكأً َوَأْعَتَ ْت  )ٱ -1
لًسػا فيػو أعػ لت للنسػوة ؾب أ  أةػا " اؼبتكػأ"  عػ   ( م تََّكػأً )  طعاًما. وم  قرأ

انو الطعاـ علػ  وجػو  " اؼبتكأ " . ٍب فسر بعضههمتكأ وطعاـ وشراب وأترج
وبعضهه ع  اػب  عػ  التػرج. إذ كػاف  ،  ع  الز  أع ل م  أجلو اؼبتكأاػب

يًنا)  :ُب الكالـ ه  َّ ِسكِل ، لف السكي إمبا تع  لألترج ( َوآَتْت ك لَّ َواِحَ ةُّ مِلنػْ
َوآَتْت  ، ودبعرفة ىزا المر  تبي لنا كي  جاء بع ىا )طع بووما أشبهو فبا  ق

يًنا  .(ك لَّ َواِحَ ةُّ مِلنػْه  َّ ِسكِل

يًناَوآَتْت ك لَّ َواحِ  ) -2 ( ال ب  أف نعػرؼ ونفهػه شػيئ مهػه ىنػا وىػو  َ ةُّ مِلنػْه  َّ ِسكِل
يًنااإلشػػػارة إٔب كلمػػػػة )  ( ؼبػػػاذا ركػػػػز عليػػػػو السػػػياؽ القػػػػرآي: لف مػػػػ ار  ِسػػػػكِل

اغبػػػ ث ومػػػا سي صػػػل بعػػػ  ذلػػػك سػػػيكوف علػػػ  التقطيػػػع ابلسػػػكي وكيػػػ  
ىنػا  سيكوف! لزا ش  انتباىك السياؽ القرآي ؽبزا المر، ور بَّ سػائل  سػأؿ

: أكيػػ  ال فهػػي ال اعبػػواب ىػػل كانػػت زليخػػة تعلػػه أةػػ  سػػيقطع  أ ػػ  ه ؟
تعلػػػه الغيػػػب وال  ػػػوح  إليهػػػا، ولكػػػ  مثلمػػػا أخػػػز لبهػػػا صبػػػاؿ  وسػػػ  عليػػػو 
السالـ وابتت تتصرؼ تصرفات صبيانية لش ة عشقها ليوس  عليو السػالـ 
فهػػي فنَّػػت أف النسػػوة ىػػ الء سػػيفعل  أكثػػر مػػ  ىػػزا إذا رأ ػػ   وسػػ  عليػػو 

ػْج   َأَحػبي ِإَٕبَّ فبَّػا  السالـ وال ليل عل  ىزا الكالـ ىػو اآل ػة ) قَػاَؿ َربِل السِل
أ   (  َْ ع وَنِ  إِلَْيِو َوِإالَّ َتْصِرْؼ َع ِل َكْيَ ى  َّ َأْصب  إِلَْيِه َّ َوَأك   مِلَ  اعْبَػاِىِليَ 

سػ  عليػو ة فبػا جعػل  و م  تقطيع ال    ؼبمارسة اؼبػراودتع   فعل النسوة 
فلمػا تكػاثر الكيػ  علػ   وسػ  وأصػبا ال  طيػق السالـ   عوا بزا الػ عاء، 

ىػزا الفجػػور جػػأر إٔب هللا أف  صػػرؼ عنػػو كيػػ ى  الػػز  افتت تػػو امػػرأة العز ػػز 
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دبجلػس السػػكاكي فأجابػو هللا ؼبػػا اسػػت بو لنفسػو فصػػرؼ عنػو الكيػػ  وجعلػػو 
مػػر علػ  مػا سػػيقع ة، إذف: مػ ار الالسػج  وسػلمو مػ  الوقػػوع ُب اؼبعصػيُب 

فعلو ابلسكي فركز عليهػا، وإال أف إذا جػاءؾ ضػي  فلػيس مػ  العقػوؿ بعػ  
 أف هبلس وقبل تق ل الطعاـ أو الفاكهة أتِت لو بسكي!!

 فائدة /
ُهنَّ ِسػػكِّيًنا مػػا الفػػرؽ بػػٌن آتػػت وأعطػػت يف ) ػػنػْ ( يف سػػورة  َوآتَػػْت ُكػػلَّ َواِحػػَدٍة مِّ

 يوسف؟
وقلنػا أف الفػرؽ بػي آتػ  وأعطػ : العػي واللػ   ُب سورة  وس  مػا قػاؿ أعطػت.

والل  ىو ؾبرد ىواء  هتز معو الوتراف فيكوف ألفػاً، العػي حػرؼ حلقػي وؾبهػور  هتػز 
معو الوتراف ولو ـبرج معيل فأقول. فالعي أقول مػ  الػالـ ولػزلك ؼبػا تكلػه عػ  شػيء 

نَػػاَؾ اْلَكػػْوثَػرَ  قػػو  قػػاؿ ) يه فاحتػػاج اغبػػرؼ القػػو  لكػػ  ( الكػػوثر شػػيء عهػػ ِإّنَّ أَْعطَيػْ
 ( يالنعيمد.حساـ  )آتينا وآتنا فيها نوع م  الرقة واللي. 

ا رَأَ ْػنَػو  َأْكبَػْرنَػو  َوَقطَّْعػَ  أَ ْػِ  َػه  َّ : قاؿ تعأب ) كي  قطع  النسوة أ   ه  -3  ( فَػَلمَّ
أ  رأ   أنو  فوؽ و ك  عمػا كػ َّ  عتقػ ف و تصػورف، والقػوؿ بقطػع اليػ  بػرتاً 

ح  عل  برت عضو م  أعضاءه وال  ستقيه أ  ستقيه فال  ق ر اس  والقوؿ ف
و حا رجػل مػ  أمرأة إف تتمك  أال وال عرفاً وال  وج  سابق ح ث ذؾ عق

 :إرف .!وأعصابا وعهامها ودباذا ؟ بسػكي برت كامل الي  بشرا ينها وأوردهتا
أف و  خػػز مػػ  ىػػزا  -آتػػت كػػل واحػػ ة مػػنه  سػػكينا تسػػتعملها ُب الطعػػاـ 

، وأف الػرتؼ ُب القصػور  ُب مصر كانت ق  بلغت شػأّنً  كبػرياً  اغبضارة اؼباد ة
اسػػػتعماؿ السػػػكاكي ُب الكػػػل قبػػػل ىػػػزه اآلالؼ مػػػ   كػػػاف عهيمػػػا. فػػػإفَّ 

اد ػػة. وبينمػػا ىػػ  منشػػغالت السػػني لػػو قيمتػػو ُب تصػػو ر الػػرتؼ واغبضػػارة اؼب
 : بيوسػػػػػػػػػػ زليخػػػػػػػػػػػة تقشػػػػػػػػػػػري الفاكهػػػػػػػػػػػة ، فاجػػػػػػػػػػػأهت  و  بتقطيػػػػػػػػػػع

ػػػا رَأَ ْػنَػػػو  َأْكبَػْرنَػػػو  (، )  اْخػػػر ْج َعلَػػػْيِه َّ  تِ َوقالَػػػ (  .ودىشػػػ  لطلعتػػػو  َ ػْتػػػهِ ػ  ب ( فَػَلمَّ
 .وجرح  أ   ه  ابلسكاكي لل ىشة اؼبفاجئة ) َوَقطَّْعَ  أَْ ِ  َػه  َّ ) 
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، كمػا تقػوؿ : كنػت أقطػع وقطع  أ ػ  ه  أ  جرحنهػا :حياف األندلسي قاؿ أبو
، وإمػا ابلنسػبة ري إمػا ابلنسػبة لكثػرة القاطعػاتكثػالل ه فقطعػت  ػ  . والتضػعي  للت

لتكثري اغبز ُب    كل واح ة منه . فاعبرح كأنو وقع مرارا ُب الي  الواح ة وصػاحبتها 
، فكأةا تابت ع  حسها. والهاىر أف ؼبا ذىلت دبا راعها م  صباؿ  وس ال تشعر 
سورة وسػػػػ : -الب ػػػػرايط-أبوحيػػػػاف )ىػػػػي اعبػػػػوارح اؼبسػػػػماة بػػػػزا االسػػػػه.  ال ػػػػ  

 (. بريوت-، دارالفكر6/269
َحػاَش : أما كيػ  ق لػَ  )( َوقػ ْلَ  َحاَش ّللِِل َما َىَزا َبَشًرا ِإْف َىَزا ِإالَّ َمَلك  َكِرل   ) -4

اؼبالح  عموما عل  عبػاد الصػناـ أةػه مػع إيبػاةه بػا كآؽبػةخ   منػوف (:  ّللِلِ 
والػ ليل  .ىػزه العبػارات اب كإلو ورب أعهه، ولزا هبر  علػ  ألسػنتهه مثػل

 3...َوالَِّز َ  ازبََّز وا ِمػ  د ونِػِو َأْولِيَػاء َمػا نَػْعب ػ  ى ْه ِإالَّ لِيػ َقرلِب ػوَّن ِإَٔب اّللَِّ ز ْلَفػ )...
 إذا جػاءت متعلقػة(:  َحاَش ّللِلِ )  :، ىزا م  جهة، وم  جهة أخرلالزمر (

 ػػ َّث عنػػو عػػ  بشػػخص مػػا فػػ اللتها ىػػي: تنز ػػو الشػػخص اؼبت ػػ ث أو اؼبت
العيب أو النقص. والقرآف ىب ّن ع  داللػة القػوؿ اؼبقػوؿ بلغػة أخػرل ... أ  

. أوالعل  مػاذا  ػ ؿ ولػيس ابلضػرورة أف ىبػ ّن عػ  معػىن القػوؿ اغبػرُب. ىػزا 
أ  لإللو الز   عب ونو،  ( َحاَش ّللِلِ ) : فليس م  اؼبستبع  أف  قل  اثنياأما 

إلػػو الشػمس، و ػػروف أنػو اإللػػو الواحػ  حػػا فأىػل مصػػر كػانوا  عبػػ وف آمػوفخ 
كل أو أتلب   وإف ذبل  حلوال ُب فرعوفُّ ما، أو ُب صنه م  الصناـ. بل إفَّ 

الػػػػػ َيّنت التع د ػػػػػة  عتقػػػػػ وف إبلػػػػػو واحػػػػػ    رجعػػػػػوف إليػػػػػو اآلؽبػػػػػة الصػػػػػغرل. 
فاؽبن وسية مػثال  عتقػ وف )الؼ اآلؽبػة، ولكنهػا ابلنسػبة إلػيهه ذبليػات تعػود 

(  َحػاَش ّللِلِ )( اإللو الواح  عن ىه. ولزلك فقوؿ عابػ  الصػنه  برانبا عل  )
ليس فيو أ  نوع م  ع ـ االتساؽ. وكػزلك كػاف عػرب اعبز ػرة  عبػ وف هللا، 

لبيػك ال  ولك   شركوف معو تريه ُب العبػادة. وكػاف مػ  دعػائهه ُب التلبيػة: )
ػػو  َوَمػػا َملَػػكَ  هللا عػػ  ذلػػك (.. تعػػأب  شػػر ك لػػك، إال شػػر كا ىػػو لػػك، سَبِْلك 

 .علوا كبريا
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ىػل (: ور بَّ سػائلُّ  سػأؿ  َما َىَزا َبَشػًرا ِإْف َىػَزا ِإالَّ َملَػك  َكػِرل   أما قولو تعأب ) -5
 ال َينة اؼبصر ة الق يبة تعرؼ مالئكة هللا؟ 

دعػػوة التوحيػػ  ق يبػػة ُب الرض قػػ ـ آدـ عليػػو السػػالـ.. وأخبػػار الغيػػب : اعبػػواب
رسلوف كانت تتوارث فيما بػي الشػعوب، في ػرؼ منهػا مػا اليت جاء با النبياء واؼب

وبرؼ و ضيع ما  ضيع و بق  ما  بق ، حا  بع  هللا نبيػا ُب إحػ ل المػه هبػ د 
ؽبػػه د ػػنهه. واػبػػ  ابؼبالئكػػة واعبػػ  فبػػا عرفتػػو سػػائر المػػه وجػػاء بػػو سػػائر النبيػػاء 

الػػوثنيي لتلػػك واؼبرسػػلوف مػػ  رب العػػاؼبي. وقػػ  اختلفػػت ربر فػػات وأتو ػػالت أمػػه 
 -وال حػػا الهػػ   -الخبػػار علػػ  صػػنوؼ وألػػواف شػػا، ولػػيس مػػ  اؼبمكػػ  اعبػػـز 

التػارىبي اف الفراعنػة ٓب  عرفػػوا كػزا وكػزا مػػ  بقػاَي تلػك الخبػػار! وُب اغبقيقػة فػػإف 
اعتقاد الفراعنة ُب البع  واغبسػاب الخػرو  واػبلػود وتػريه مػ  اؼبعتقػ ات  ػوحي 

لػػػل الوثنيػػة الق يبػػػة إٔب معتقػػ ات اإلسػػػالـ وإٔب رسػػػاالت اةػػه كػػػانوا مػػ  أقػػػرب اؼب
ولػػػو ُب  -فالقصػػػ  أنػػػو ال  بعػػػ  أف  كػػػوف الفراعنػػة قػػػ  بقػػػي لػػػ  هه علػػػه  .النبيػػاء

بكائ  تي  ىو عن  الغا ة مػ  اعبمػاؿ حػا  ضػرب بػو  -اؼبوروث الشع  العامي 
ب بػو اؼبثػل اؼبثل ُب ذلك، ونقيضو كائ  تي  آخر ىو عن  الغا ة مػ  القػبا فيضػر 

رضبػو هللا ُب كتابػو  عبد الرضبن اؼبعلمي الشيخ العالمة حقَّػق ق  و  ُب ذلك أ ضا،
أفَّ  ( رفػػع االشػػتباه عػػ  معػػىن العبػػادة واإللػػو وربقيػػق معػػىن التوحيػػ  والشػػرؾ اب )

 تقرَّبوف با إٔب اإللو العل ، وُب قصَّة  وس   ق ماء اؼبصر ي كانوا  عب وف قرابي
ت م وَىػا أَنػت ْه َوآَ)ؤ ك ػه ) عليػو السػالـ:  نفسها قاؿ َمػا تَػْعب ػ  وَف ِمػ  د ونِػِو ِإالَّ َأظْبَػاء ظَبَّيػْ

ػػْلطَافُّ ِإِف اغْب ْكػػه  ِإالَّ ّللِلِ  اؼبالئكػػة اتبػػع إلثبػػاهته  فإثبػػاهته ....(مَّػػا أَنػػَزَؿ اّللل  ِبَػػا ِمػػ  س 
نشػي   ا  ػ ؿ علػ  ذلػكوفبَّػ ،وجود هللا، لك  مػع تشػر ك تػريه ُب عبادتػو أوربوبيتػو

(, وىو ؿبفوظ  ابؼبت   اؼبصر ، ُب ورقةبرد َّة, مػ  السػرة  أموف رع وضع لإللو )
وفبػػا جػػاء  ,العبػػادات الثامنػػة عشػػرة قبػػل عمػػر اؼبلػػك أخنػػاتوف, الػػز  ّندل بتوحيػػ 

ػػالـ عليػػك َي مػػ   سػػمع دعػػوة) فيػػو:  اؼبلهػػوؼ، أنػػت الػػرَّحيه دبػػ   ػػ عوؾ، َي  السَّ
، َي َمػػ  وبكػػه بػػيمغيػ  اؼبستضػػع  مػػ الضػػعي  والقػػو َّ, أنػػت الواحػػ     اؼبتجػػ ِل
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اإلنساف، الز  أوج   الح ، ابر ء كل ما كاف، أنت الز  انسل م  ّنفر و ب 
لب  اإلنساف,  اآلؽبة بكلمة منو, الز  خلق العشب تزاء للماشية, وشجرة اغبياة

مغػػز   ,و ُب البيضػػةالػػز   عػػوؿ أظبػػاؾ النهػػر وطيػػور السػػماء, ومػػ بر اؽبػػواء ؼبػػا ىػػ
اغبية, ومطعػه البعوضػة, وكػل زاحػ  وطػائر, كػزلك تن ػ  اآلؽبػة عباللػك فبجػ ة 

خالقهػػا, مهللػػة عنػػ  دنوىػػا مػػ  ابرئهػػا, قائلػػة لػػك: مرحػػ  َي أاب آابء صبيػػع  مشػػيئة
ّنشػػر السػػماء وابسػػط الرض, صػػانع مػػا ىػػو كػػائ , وخػػالق الكائنػػات, َي  ،اآلؽبػػة

س مشيئتكخ لنَّك أنت الز  خلقتنا, كبػ  نباركػكخ كب  نق ل  ,مليًكا رئيس اآلؽبة
 .حبم ؾخ لنَّك أنت الز  عنيت امرّن لنَّك صورتنا, كب  نسبا

ُب سػػػػورة  ( َحػػػػاَش ّللِلِ  قػ ْلػػػػ َ  - َوقػ ْلػػػػ َ  ) اضػػػػبط مواضػػػػع / 2921سػػػػ اؿ رقػػػػه 
 ؟. وس 

 -اؼبواضع ىي: / 2921اعبواب رقه 
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ى  ائ ژ -2 ې  ى   ې  ې  ې   ۆئ   وئ  ەئ   ەئ  ائۉ      وئ  ۇئ  ۇئ  

ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    ۆئۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  

ِشف ژمئ  حئ    ٱ.ي

  الضبط /
قاعػػ ة  علػػ  نضػػبطهماو  (   ەئ  ) واوال ( والثػػاي بػ   ٹ)  ابلػػواواؼبوضػع الوؿ  -1

  .زَيدة الواو ُب اؼبوضع الوؿ
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ( وبعػػػػػ ىا ُب الثػػػػػاي )  ڤ  ڤ  ڤ بعػػػػػ ىا ُب اؼبوضػػػػػع الوؿ )  -2

فلمػػػػا رأ نػػػػو أعهمنػػػػو وأجللنػػػػو, وأَخػػػػَزى  حسػػػػنو  ومعناىػػػػا ُب الوؿ:: (ۆئ
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وؿ, وصبالػػو, فجػػرح  أ ػػ  ه  وىػػ   ػ َقطِلعػػ  الطعػػاـ مػػ  فػػرط ال ىشػػة والػػزى
وقل  متعجبات: معاذ هللا, ما ىزا مػ  جػنس البشػر; لف صبالػو تػري معهػود 

قػاؿ اؼبلػك : ومعناىػا ُب الثػاي، ا ىػو إال َملَػك كػرل مػ  اؼبالئكػةُب البشر, م
للنسوة الالٌب جرح  أ   ه : ما شأنك  حي راودت َّ  وس  ع  نفسو  ػـو 

مػا علمنػا عليػو أدىن شػيء  الضيافة؟ فهل رأ نت منو ما  ر ػب؟ قلػ : معػاذ هللا
 .َ شينو
 - ِإالَّ ِسػْ ر   -ِإالَّ َبَشػر   - َبَشػًرا َمػا َىػَزا ) عاضبط مواضػ / 2922س اؿ رقه 

 (؟. ِإالَّ َأَساِطري   - ِإالَّ ِإْفك   - ِإالَّ َرج ل  
 -اؼبواضع كما  لي وابلرتتيب: / 2922اعبواب رقه 

ڀ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ژ ٱ -1

ڤ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ِشف ژڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ    ڤ  ڤ  .ي

ھ  ھ  ھ        ہ     ہ  ھ      ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ژ  -2

﮹   ﮴   ﮵  ﮶  ﮷     ﮸   ﮳   ﮲    ے  ے    ۓ  ۓ 

 .املؤوٌِن ژ﮺  

گ    ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    گ  گ  ڈ  ژ   ژ  -3

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ     ڳ        ڳ  ڱ  ڳ  ڳگ     

 .املؤوٌِن ژڻ  

ڀ  ڀ        پ     ڀ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ژ  -4

 .امقصص ژڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ           ڎ  ڈ  ڌ  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ژ  -5
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ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ     گ  گ  گڳ  ک  گک  ک   ک  

 .شبأ ژں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ  -6 ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ۀ  ہ   ۓ    ے  ےۀ   ۓ        

ٱ.األخقاف ژ﮳      ﮲

  الضبط /
ُب القػرآف الكػرل ُب السػور )  وسػ   سػبع مػراتتكػررت (  َما َىَزا ) نالح  أف -1

 – ُب نفػػػػػػس اآل ػػػػػػةموضػػػػػػعاف  سػػػػػػبأ –القصػػػػػػص  – موضػػػػػػعافاؼب منػػػػػػوف  –
 الحقاؼ (.

سياؽ اآل ة ُب  وس  ع   وسػ  عليػو السػالـ ؼبػا دخػل علػ  النسػوة ُب اؼبتكػئ  -2
 (.  ڤ  ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )

قالػػػػو قػػػػـو نػػػػوح لػػػػػ نػػػػوح عليػػػػو  الوؿ(: ُب   ہ     ہ  ھ)  موضػػػػعافوُب اؼب منػػػػوف  -3
كػالـ قػـو ىػود لػػ ىػود عليػو ُب الصف ة اؼبقابلة سباما وىو   الثايالسالـ، وُب 

 السالـ.
( سػػياؽ اآل ػػة عػػ  اآلَيت البينػػات الػػيت جػػاء بػػا موسػػ        پ     ڀ ُب القصػػص )  -4

 (.ڀ      پ     ڀ  پ  پپ  وكما تعلموف أنو ابرز الس رة أنزاؾ فناسبتها )
(: فػػال گ  گ  گ)  الثػػاي( وُب   ڎ  ڈ)  الوؿُب آ ػػة سػػبأ وردت مػػراتف:  -5

گ    ف  شػػػريوا إليػػػو كرجػػػل وُب الثػػػاي دبػػػا جػػػاء بػػػو علػػػ  أنػػػو )بػػػ  ُب الوؿ أ

 ( كما كانوا   عوف.گ
الػػػز  قػػػاؿ لوال  ػػػو إذ دعػػػواه إٔب  (:    ۓ        ۓ  ﮲  ے  ےُب آ ػػػة الحقػػػاؼ: )  -6

اإليبػاف اب واإلقػػرار ابلبعػػ : قبً ػػا لكمػػا أتعِػػ ان  أف أ ْخػػرج مػػ  قػػ   حيًػػا, 
, فهلكػػػوا فلػػػه   بعػػػ  مػػػنهه أحػػػ ؟ وقػػػ  مضػػػت القػػػروف مػػػ  المػػػه مػػػ  قبلػػػي

ؽ واعمل صاغبًا, إف  ووال اه  سأالف هللا ى ا تو قائَلي لو: و لك, آم  وص ِل
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وع  هللا ابلبع  حق ال شك فيو, فيقوؿ ؽبمػا: مػا ىػزا الػز  تقوالنػو إال مػا 
 (. التفسري اؼبيسر)  سطَّره الولوف م  الابطيل, منقوؿ م  كتبهه.

 -اػبالصة:
 ( ِإالَّ َأَساِطًنُ  - ِإالَّ ِإْفكٌ  - ِإالَّ رَُجلٌ  - ِإالَّ ِسْحرٌ  -ِإالَّ َبَشرٌ  - َبَشًرا َما َىَذا ) ضبط مواضع

 الصيغة السورة
 النسوة يف اؼبتكئ قاؽبا/   ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ   يوسف

ھ      ہ  ہ اؼبؤمنوف أوؿ وردا يف صفحتٌن  قالو قـو نوح عليو السالـ األوؿ ہ     ہ  
 -  ٌٖٖٗن ) متقابلت

ھ      ہ  ہ اؼبؤمنوف اثف ( ٖٗٗ  قالو قـو ىود عليو السالـ الثاين ہ     ہ  

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   القصب       پ     ڀ  پ  پٱ  

 ڀ
موسى عليو السالـ ابرز 

 (   پ     ڀ) السحرة فأتت
 الثاينأف يشًنوا إليو كرجل ويف  األوؿال بد يف  ڎ  ڈ  ڌ  ڎڌ   سبأ أوؿ

 گ  گ  گڳ  ک  گک   سبأ اثف بو دبا جاء

 سطَّره األولوف من األابطيلما ىذا الذي قاؿ لوالديو /     ۓ        ۓ  ﮲  ے  ےھ    األحقاؼ
( مػا  (  وسػ 32) َوَلَقػْ  َراَودتيػو  َعػ  نػَّْفِسػِو َفاَستَػْعَصػهَ  ) / 2923س اؿ رقه 

 (؟ َفاَستَػْعَصهَ  اللمسة البيانية ُب كلمة )
اؼببالغػػػة ُب االمتنػػػاع والػػػت ف ،  عػػػ  اعتصػػػه لكػػػ  فيهػػػا أكثػػػر  / 2923ه اعبػػػواب رقػػػ

 .مبالغة اعتصه واستعصه مثل قر وأستقر، ىي مبالغة ُب االستقرار
 أليست الل  والسي والتاء ت ؿ عل  طلب الشيء؟ وُربَّ سائل يسأؿ:

وأتٌب للمبالغة  أحياّنً وق  أتٌب للمبالغة، ؽبا معاي الصريورة وتريىا إستأس  أصبا أس اً 
فَػَقػػِ  اْسَتْمَسػػَك  فاستعصػػه أ  ابلػػغ ُب االعتصػػاـ وحفػػ  نفسػػو مثػػل أمسػػك واستمسػػك )

 . ( ابلغ ُب اإلمساؾ وىزا ابلغ ُب حف  نفسو واالمتناع ( لقماف22اِبْلع ْرَوِة اْلو ثْػَق  )
 (. د. فاضل السامرائي) 
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 ؟.( َريبِل  َقاؿَ  - َربلِ  َقاؿَ  )اضبط مواضع  / 2924س اؿ رقه 
وال داعي أب اً غبصرىا، كبصر  مرة 33(  َربلِ  َقاؿَ  ) وردت / 2924اعبواب رقه 

 -:الشعراء ( –( ُب السور ) النبياء  َريبِل  َقاؿَ )  موضعيفقط 

چ   چ  ڃ  ڃژ ٱ -1 چ    .األًبياء ژڇ    ڇ  ڇ  ڍ     ڇڃ    چ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   ڄ  ڦژ  -2 ڄ  ڄ   چ  ڇ        ڇ    چڄ   

ٱ١٨٩ - ١٨٨الشعراء/  ژڇ  ڍ      ڇ   

  الضبط /
 -:قاع ة التأمل للمعىنالز  جاء بع ىا عل   نضبط

اَلِىَيًة قػ ل وبػ ه ْه َوَأَسريوْا النَّْجػَول الَّػِز َ  فََلم ػوْا َىػْل َىػَزا ِإالَّ : جاء قبلها ) ُب النبياء -1
ػػْ َر َوأَنػػت ْه تػ ْبِصػػر   ػػثْػل ك ْه أَفَػتَػػْأت وَف السِل الهػػاؼبي مػػ  قػػر ش اجتمعػػوا  (: وفَ َبَشػػر  مِل

وف بػو النػاس عػ  اإليبػاف دب مػ  صػل   : وىػو إشػاعة مػا  صػ ي عل  أمر َخِفيلُّ
هللا عليو وسله م  أنو بشر مثلهه, ال ىبتل  عنهه ُب شيء, وأف ما جاء بو 
مػػػ  القػػػرآف سػػػ ر, فكيػػػ  ذبيئػػػوف إليػػػو وتتبعونػػػو, وأنػػػته تبصػػػروف أنػػػو بشػػػر 

ڃ    چ  چ  چ     ڃ  ڃاسػػػػػب السػػػػػياؽ )فجػػػػػاء بعػػػػػ ىا دبػػػػػا  ن مػػػػػثلكه؟

 القوؿ الز  أشاعوه  علمو هللا. (   ڇچ
ػػػَماِء ِإْف ك ْنػػػَت ِمػػػْ  الصَّػػػاِدِقَي : قبلهػػػا ) ُب الشػػػعراء -2 نَػػػا ِكَسػػػفاً ِمػػػْ  السَّ َفَأْسػػػِقْط َعَليػْ

ينػػا قطػػع فػػإف كنػػت صػػادًقا ُب دعػػول النبػػوة، فػػادع هللا أف  سػػقط عل (187)
ڄ      ڄ  ڦ ): فأجػابه شػػعيب عليػػو السػػالـ، عػزاب مػػ  السػػماء تستأصػػلنا

ريب أعله دبا تعملونو ِمَ  الشرؾ واؼبعاصي، ودبػا تسػتوجبونو مػ  (  ڄ  ڄ  
 العقاب.
 ؟.( َحاَّ ِحيُّ  كه مرة وردت ) / 2925س اؿ رقه 

 –ُب السػػور )  وسػػ   سػػت مػػرات(  َحػػاَّ ِحػػيُّ  ) وردت / 2925اعبػػواب رقػػه 
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: ابعبملػة اإلنشػػائية نضػبطهاو  (الػزارَيت  – وضػػعافمالصػافات  – موضػعافاؼب منػوف 
 -:(" َحاَّ ِحيُّ  )صفا  وس  واؼب منوف ُب الزارَيت "

ِشف ژ﮳    ۓ   ﮲ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ژ ٱ -1  .ي

﯀   ژ  -2 ﮿   ﮽   ﮾    ﮼    .املؤوٌِن ژ         ﯁  ﮻  

 .املؤوٌِن ژى    ې  ې   ۉ  ې  ېژ  -3

ۉ  ۉ  ې   ې  ې     ۅ  ۅ  ۋ  ۋۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ     ۆژ  -4

ۇئ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ    ائې  ى  ى  

  ١٧٨ - ١٧٠الصافات/  ژۈئ    ۆئ  ۈئ  ۆئ

ٱ.اذلاريات ژ﮳    ۓ  ﮲ھ   ے    ے  ۓ    ھ  ھژ  -5

  الضبط /
 .َحاَّ ِحيُّ معلـو موضع سورة  وس  أف العز ز سيسج   وس  عليو السالـ  -1
ۉ  ې  ) الثػػػػايقبلهػػػػا ُب ( و   ﯁  : قبلهػػػػا ) الوؿُب اؼب منػػػػوف اؼبوضػػػػع  -2

( علػ  ۉ   م  كلمة ) الزاؿ( قبل  ﯁  م  كلمة )  التاء(:    ې
 .اؽبجائي الرتتيب قاع ة

 ابلػػػواو الثػػػاي( واؼبوضػػػع     ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ) ابلفػػػاءمػػػ  الصػػػافات  الوؿاؼبوضػػػع  -3
، والحػ  اؽبجائي الرتتيب قاع ةعل   الواوقبل  الفاء(: ۆئ  ۈئ  ۇئ  ۆئ)

( فجػاءت بعػ ىا ۆ  ۈ  ۈ       ۆ) الػواوأتػت  الوؿع أنو قبلها ُب اؼبوضػ
ائ    ائ) ابلفػػػاءجػػػاءت قبلهػػػا  الثػػػاي(، واؼبوضػػػع     ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ) ابلفػػػاء

( أ  ۆئ  ۈئ  ۇئ  ۆئ) ابلػػػػواو( فػػػػأت  بعػػػػ ىا  ەئ  ەئ   وئ  وئ  
 (. عالقة عكسية )ابلعكس فانتبو َي لبيب 

 س عليك.وىزا ل   لتب قصة شبودبقي ل  نا موضع الزارَيت وىزا ُب  -4
 -اػبالصة:
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 ( َحَّتَّ ِحٌنٍ )  ضبط مواضع
 الصيغة السورة
 وىذا مشهور/    ۓ  ﮲ ۓ    يوسف

﮿  ﯀    اؼبؤمنوف أوؿ ﮾   ﮼  ﮽     (  ﯁  )  من كلمة التاء        ﯁  ﮻  
   ې  ې   ۉ  ې  ې اؼبؤمنوف اثف (ۉ   ) من كلمة الذاؿ قبل

ۈ    ٴۇ     ۆ الصافات أوؿ  ۉ     ۅ  ۅ  ۋ  ۋۆ  ۈ  
وئ  وئ  ۇئ    ائ   الصافات اثف ۈئ  ۇئ  ۆئائ  ەئ  ەئ     ۈئ    ۆئ  

  ۇئ) ابلواو الثاين( واؼبوضع     ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ) ابلفاء األوؿ: نضبط موضعي الصافات

، والحظ أنو قبلها يف اؼبوضع اؽبجائي الختيب قاعدةعلى  الواوقبل  الفاء(: ۆئ  ۈئ  ۆئ
(، واؼبوضع     ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ) ابلفاءجاءت بعدىا ( ف    ۆ  ۈ  ۈ   ۆ) الواوأتت  األوؿ

ۆئ) ابلواو( فأتى بعدىا    ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ائ) ابلفاءجاءت قبلها  الثاين   ۇئ  

 (. عالقة عكسية( أي ابلعكس ) ۆئ  ۈئ
 ؟.( ِإّنَّ نَػَراَؾ ِمَ  اْلم ْ ِسِنيَ  كه مرة وردت ) / 2926س اؿ رقه 

 ةسػػور كالنبػػا ُب مػػراتف  (  اَؾ ِمػػَ  اْلم ْ ِسػػِنيَ ِإّنَّ نَػػػرَ  ) وردت / 2926اعبػػواب رقػػه 
 -: وس 

﮶   ﮷ژ ٱ -1 ﮵   ﮾   ﮸﮴  ﮼   ﮽    ﮻      ﮺     ﯀    ﮿﮹ 

        ﯁                       

ِشف ژڭ             .ي

جب    يئۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ     حئ  مئ  ىئژ  -2

ِشف ژىب   حب  خب  مب   ٱ.ي
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  الضبط /
، وُب ُب السػػج  ؼبػػا قصًّػػا عليػػو الػػريؤل ػ  وسػػ  عليػػو السػػالـ صػػاحبيوقاؽبػػا لػػ :األوىل
قاؽبػػا لػػو إخوتػػو ؼبػػا أخػػز  وسػػ  عليػػو السػػالـ أخػػوه بنيػػامي وترجػػوه أف  خػػز  :الثانيػػة

أح اً أخر فرفا  وس  عليو السالـ، و تبي لنا أف سػج   وسػ  قبػل لقائػو إبخوتػو 
 ُب تسلسل الح اث ُب قصة  وس  عليو السالـ.

  : قيلت ليوس  عليو السالـ ُب السج  مرة، ومرة أخرل وىو عز ز مصر.رفإ
 مالحظة /

 -الزمر (: –آخر   ُب السور ) العراؼ  موضعي( ُب  ِمَ  اْلم ْ ِسِنيَ )  وردت
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    ۈڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈژ  -1

 .األعراف ژۉ    ۅ  ۉ
  ٿ  ٹڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ  -2

 .الزمر ژٹ  
 وس   –ُب القرآف ) العراؼ  مرات أربع( تكررت  ِمَ  اْلم ْ ِسِنيَ  فتكوف )
" زَُمٌر  ِمَن اْلُمْحِسِنٌنَ  ": ) ابعبملة اإلنشائية نضبطهاو  الزمر ( – موضعاف

 (. عرفهم يوسف
 ؟.ٍب اضبطها ( تَػرَْكت   )كلمة كه مرة وردت   / 2927س اؿ رقه 
 -(:اؼب منوف – وس  ُب السور )مراتف (  تَػرَْكت   ) دتور  / 2927اعبواب رقه 

ٴۇ  ۋژ ٱ -1 ۈ      ۈ   ۆ      ۆ    ىئ    جئڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   حئ  مئ  

ِشف ژمب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث       خبحب    جبيئ  .ي

ڭ  ڭ   ژ  -2 ڭ   ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ      ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆۇ  ڭۇۓ  

ٱ.املؤوٌِن ژې  ې  

  الضبط /
, ابإي آمنػػػػت  وسػػػػ  عليػػػػو السػػػػالـ لصػػػػاحبيو ُب السػػػػج : قاؽبػػػػا  ُب  وسػػػػ 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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, وىػه ابلبعػ  واغبسػاب وأخلصت لو العبادة, وابتع ت عػ  د ػ  قػـو ال   منػوف اب
شػاى  مػا أ ِعػ َّ لػو مػ     شػرؼ علػ  اؼبػوت، و    ؼبػا اإلنسػاف : ُب اؼب منػوف، أما جاح وف

ْعت  مػ  اإليبػاف والطاعػة. لعلػي أسػت رؾ مػا ضػيػَّ  ،: رب رديوي إٔب الػ نيا قػوؿعزاب ال
ىػػي كلمػػة ىػػو قائلهػػا قػػوال ال لػيس لػػو ذلػػك، فػػال هبػػاب إٔب مػػا طلػػب وال يب َْهػػل. فإمبػػا 

 . نفعو
 ؟.( لََنا َما َكافَ وَ  - َما َكافَ  ) اضبط مواضع / 2928س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 2928اعبواب رقه 

ڀ  ڀ  ڀ     ڀ     پ  پ  پٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ ٱ -1

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ٺٺ  ٺ

ِشف ژڤ  ڤ    .ي

ٺ  ژ  -2 پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٱ  

ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ  ٹ     ٿٿ  ٿ     ٺٺ

 .براَيهإ ژڦ   ڦ  

ٱ.الصافات ژڃ  ڄ  ڃ         ڃ  ڃ     ڄڄڦ  ڄ    ڦڦ  ڦ      ژ  -3

  الضبط /
ٿ  ٿ   بينما ُب إبػراىيه والصػافات )  (   ڀ     پ  پ ) واوبال  الوحي  ُب  وس  -1

ُب الػػواو بػػي ورود  العالقػػة عكسػػية: والحػػ  اؼبوضػػعيُب  ابلػػواووردت  (  ٿ
، واو( بػال    ڀ     پ  پ فأتػت ) واو سػ  فيهػا و موضع التشابو واسه السورة:  
 .اوابلو (   ڦڦ  ڦ      فوردت فيها ) واو وإبراىيه والصافات ليس فيها 

( لنػػو سػػبقها اتبػػاع ملػػة آابئػػو فجػػاء   ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺبعػ ىا ُب  وسػػ  )  -2
 بع ىا ع ـ اإلشراؾ اب توكي ا لسياؽ اآل ة ولكالـ  وس  عليو السالـ.

  ٹٿ  ٹ     ٿٿ  ٿ   : ) السػػلطافبعػػ ىا ُب إبػػراىيه والصػػافات جػػاء  -3



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    104 -ْزء السَّ

( ُب    ڄڦ  ڄ    ڦڦ  ڦ      ( ُب إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيه، و )  ٹ  ٹ  ڤ
( الػػيت وردت ڦ  ڦ       علػػ  موضػػعي ) السػػلطافافات فاجعػػل كلمػػة الصػػ
 .ابلواو
 ؟.ٍب اضبطها ( ِم  َفْضِل اّلللِ  كه مرة وردت ) / 2929س اؿ رقه 
–ُب السػور )  وسػ   أربػع مػرات(  ِم  َفْضِل اّلللِ  ) وردت / 2929اعبواب رقه 

 –اعبمعػة  –اغب  ػ   ُب السػور ) أخػر السػورةوردت ُب  (اؼبزمػل  –اعبمعة  –اغب    
 -:اؼبزمل ( فاجعلها عالمة لك

پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پژ ٱ -1

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿٺ    ٺڀ  ٺ  ٺ

ِشف ژڤ  ڤ   ڤ   ڤ    .ي

وئ    ۇئ     ائ  ەئ  ەئوئۉ   ې       ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ژ  -2

 .احلديد ژىئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ېئۇئ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

ڄ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤڤ  ڤ    ٹ  ٹژ  -3

 .اجلىعة ژڃ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   

  ٺٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٱژ  -4

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ

ڇ    ڇ  چ  چچ  چ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ

ک  ک    ڑڈ  ژ  ژ   ڑ  ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڇ  ڇڍ

ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں    ڳگ  گ  گ  گ ک   ک 

ٱ.املزمل ژھ   ہ  ہ  ہ  ھ    ہۀ  ۀ  ڻں       ڻ  ڻ  ڻ
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  الضبط /
" علػػػى يوسػػػف يػػػـو اعبمعػػػة  ِمػػػن َفْضػػػِل الِّ  ": ) ابعبملػػػة اإلنشػػػائية نضػػػبطها -1

 (. واغبديد للمزمل
 ( ُب  ڦ      ڤ  ڤڤ   : )اإلبتغػػػاء ُب الرضُب اعبمعػػة واؼبزمػػل سػػبقها  -2

واشػػػػػػػػرتؾ ( ُب اؼبزمػػػػػػػػل،    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  اعبمعػػػػػػػػة، و ) 
 ( فاجعلو عالمة لك.حرؼ اؼبيه ُب اسه السورتي 

 م  السورة، فاجعلها عالمة لك. أخر آ ةُب اغب    واؼبزمل وردات  -3
ػػػػػػْج ِ  ) اضػػػػػػبط موضػػػػػػعي / 2930سػػػػػػ اؿ رقػػػػػػه  ُب سػػػػػػورة  ( ََي َصػػػػػػاِح َِ السِل

 ؟. وس 
 -ع ىي:اؼبواض / 2930اعبواب رقه 

ڦ  ڦ   ڦژ ٱ -1  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ    ڦ  

ِشف  .ي

ہ    ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ڱ  ڱژ  -2 ۀ  ۀ    ہ  

ۓ  ۓ    ھہ     ہ  ھ ِشف ژھ  ھ     ے  ے   ٱ.ي

  الضبط /
ں  )  الثػػػػايوبعػػػػ ىا ُب اؼبوضػػػػع (   ڦ  ڦ ) الوؿاؼبوضػػػػع بعػػػػ ىا ُب  -1

كلمػػػة   مػػ  اؼبػػػيه( قبػػل ڦ  مػػ  كلمػػػة )  اؽبمػػزة(:    ں   ڻ  ڻ  ڻ
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  ں  )

 فائدة /
ؼبا كاف اغب    ُب اآلَيت السابقة عػ  تركػو لعبػادة ىػ الء القػـو واتباعػو ملػة آابئػو 
وأنػو مػا كػاف ؽبػػه أف  شػركوا اب جػاء بعػػ ىا الكػالـ مػع صػػاحبيو دبػا  تناسػب وسػػياؽ 

سػج : أعبػادة  آؽبػةُّ ـبلوقػة للَفَتيي اللػز   معػو ُب العليو السالـ قاؿ  وس  ف اآلَيت
 ٍب ُب اال ة الثانية فسر ؽبه الرؤَي. شا خري أـ عبادة هللا الواح  القهار؟



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    106 -ْزء السَّ

 مالحظة /
ػػػػر  أَـوردت )   – 39 وسػػػػ   – 109ُب السػػػػور ) التوبػػػػة  سػػػػت مػػػػرات( وردت  َخيػْ
 ( وال داعي غبصرىا، 37ال خاف  – 58الزخرؼ  – 40فصلت  – 15الفرقاف 

 ؟.( أَـِ اّللل   وردت )    وردتأ / 2931س اؿ رقه 
 -(:  وس  –البقرة ُب السور ) مراتف (  أَـِ اّللل   ) وردت / 2931اعبواب رقه 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ژ ٱ -1

ې  ې  ۉۉ ۇئ   ې  ىى  ې   وئ  وئ  ۇئ   ۆئ    ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ          

 .ابلقرة ژۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

ڦ  ڄڦ   ڦ  ژ  -2 ِشف ژڃ         ڄ  ڃ  ڄ  ڄ  ڦ   ٱ.ي

  الضبط /
ُب  رة، وقبلهػػػاقػػػالب قػػػاؼ( مػػػع  ې)  قػػػاؼ( نػػػربط    ې  ې  ېقبلهػػػا ُب البقػػػرة ) 

 الفػاء( مػع ڦ   مػ  كلمػة )  الػواوو  الفاءنربط (   ڦ  ڦ  ڄ  وس  )
قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه علػػ    سػػو مػػ    الػػواوو 

 .السورة
 / ٔمالحظة 
ػػػار  الْ وردت )  ص  – 16الرعػػػ   – 39 وسػػػ   ُب السػػػور ) أربػػػع مػػػرات(  َواِحػػػ   اْلَقهَّ

ػػارِ  ( ووردت ) 4الزمػػر  – 65  تػػافر – 48ُب السػػور ) إبػػراىيه  مػػراتف(  اْلَواِحػػِ  اْلَقهَّ
ػػار  ، مواضػػع ) ( 16 ( عػػ ا  اّللل  ( سػػبقها ُب كػػل اؼبواضػػع اسػػه اعبػػالؿ )  اْلَواِحػػ   اْلَقهَّ

 اؼبوضػعي( سبقها ُب  اْلَواِحِ  اْلَقهَّارِ )  موضعي(، أما  َوى وَ ) موضع الرع  جاء قبلها 
 -مة لك:( فاجعلها عال ّللَِّ ) 
ڦ  ڄ  ڄ  ژ  -1 ڦ   ِشف ژڃ         ڄ  ڃ  ڄڦ   ڦ    .ي
ڑ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ  -2 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ں    ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  کک ڱ  ڱ  ڱ  



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 .الرعد ژھ    ھ  ھ  ھۀ  ہ  ہ  ہ        ہ    ۀڻ  ڻ     ڻ  ں  ڻ    
ہژ  -3  .إبراَيه ژھ    ھ  ھ  ہہ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
 .ص ژڃ        ڄ   ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ     ڤ  ڤژ  -4
  ﮹﮸    ﮷﮶  ﮵ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴ژ  -5

 ر.الزم ژ﮼       ﮺ ﮻ 
   ی  ی  ىئېئ     ىئ    ىئ  ېئېئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئەئ  وئ  وئژ  -6

 .اغفر ژی      ی
 / ٕمالحظة 

إلفَّ اآل ػة قبلهػا خ تمػت ابسػه  ابإلضػمار(  َمػا تَػْعب ػ  وَف ِمػ  د ونِػوِ بػػػ )  40ب أت اآل ة 
( ڄ  ڃ         ڄ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڦ   ڦ  (: ) هللااعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ ) 

 (. هللافانتبو أنو ٓب  تكرر اسه اعبالؿ )  ابإلفهار
 ؟.ُب سورة  وس  ( 40 - 38)  اضبط ختاـ اآل تي / 2932س اؿ رقه 
 -اآلَيت ىي: / 2932اعبواب رقه 

  ڀپ  پ                ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پژ ٱ -1

ٹ  ٹ  ڤ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ    ٺڀ  ٺ  ٺ

ِشف ژڤ    ڤ   ڤ  .ي

ڍ    ڃ  ڃژ  -2 چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  

ڌ  ڎ گ    گڑ  ک  ک  ک        ک   ڑڈ    ژ  ژ     ڈ  ڎڌ   گ  گ  

ڱ ِشف ژڱ    ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ٱ.ي

  الضبط /
الح  سػياؽ اآل ػة جػاء (   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ ) خ تمت اآل ة الؤب -1



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    108 -ْزء السَّ

( والفضل مػ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  فيها فضل هللا تعأب ) 
اآل ػة، ونػػربط هللا سػب انو  سػتوجب مػػ  العبػاد الشػػكر فناسػب اػبتػاـ سػػياؽ 

قاعػػػ ة اؼبوافقػػػة ( علػػػ    ڀ)  شػػػي( مػػػع   ڤ   ڤ مػػػ  )  الشػػػيأ ًضػػػا 
 .واجملاورة

أمػػػػػر هللا سػػػػػب انو (:   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ)  خ تمػػػػػت اآل ػػػػػة الثانيػػػػػة -2
عبػػ وه وحػػ ه, وىػػزا ىػػو الػػ    القػػيه الػػز  ال عػػوج فيػػو, ولكػػ   أف وتعػػأب 

ڳ  تػػػػػػاـ )فناسػػػػػػب اػب س هبهلػػػػػػوف ذلػػػػػك, فػػػػػػال  علمػػػػػػوف حقيقتػػػػػوأكثػػػػػر النػػػػػػا

ڃ  ) عػػػي( مػػػع   ڳ  ڱ مػػػ  كلمػػػة )  العػػػي(، وأ ًضػػػا نػػػربط ڱ

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورةعل   (  ڃ
 مالحظة /
( ُب الػػػػػػػرـو أ ًضػػػػػػػػا وقػػػػػػػػ    ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱگ  گ  گ     وردت )

 (.2366م  الكتاب الس اؿ ) اعبزء اػبامسضبطتو ُب 
 ؟.( مِل  رَّْأِسوِ  وردت )أ    / 2933س اؿ رقه 

 - وس (: –البقرة ُب السور )مراتف (  مِل  رَّْأِسوِ  ) وردت / 2933واب رقه اعب
ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ٱ -1

ى  ائ  ائ  ەئ    ېې ې        ى   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ەئ  وئې   ېئ    ېئوئ   ۇئ  

ىب  يب  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب     مئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئ

جس    مخىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ  مثىت  يت  جث  متجت   حت   خت

خس  مس  حص  مص  جض  حض     .ابلقرة ژحس  

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ       ڻڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻژ  -2

ے  ے  ۓ  ۓ    ہ  ھھ ِشف ژھ  ھ      ٱ.ي
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 ؟.ٍب اضبطها ( الَِّز  ِفيوِ  كه مرة وردت ) / 2934س اؿ رقه 
–ُب السػػور )  وسػػ   ثػػالث مػػرات(  لَّػػِز  ِفيػػوِ ا ) وردت / 2934اعبػػواب رقػػه 

 " َي  وسػػػ  ُب مػػػػرل الَّػػػِز  ِفيػػػػوِ  ": ) ابعبملػػػة اإلنشػػػػائية نضػػػػبطهاو  ( الطػػػور - مػػػرل
 -:( والطور

ۀ  ۀ    ہ    ڻڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻژ  -1

ِشف ژۓ    ۓ  ے  ےھ  ھ       ھہ  ہ     ہ  ھ  .ي

﮵        ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲ژ  -2  .همري ژ﮹      ﮸  ﮶ ﮷ ﮴  

ٱ.امطِر ژى    ى  ې  ېۉ  ۉ  ې   ې  ژ  -3

  الضبط /
الفػاء و السػي منهػا مػع  اليػاءو الفاء و السي نربط (   ۓ  بع ىا ُب  وس  ) -1

منهػػا  اليػػاءو  الػػراءو اؼبػػيه ( نػػربط     ﮸، وبعػػ ىا ُب مػػرل ) سػػ و  مػػ   اليػػاءو 
 قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػععل   مرلم   الياءو الراء و اؼبيه مع 

 .حرؼ م  اسه السورة
ور طػػػالطػػػاء ونربطهػػػا مػػػع الصػػػاد ( فيهػػػا حػػػرؼ   ىأمػػػا بعػػػ ىا ُب الطػػػور )  -2

 .القاع ة التجو   ةحبسب  استعالء وإطباؽاةما حرفا 
 فائدة /

ق ضػػي المػػر الػػز   قاؽبػػا  وسػػ  عليػػو السػػالـ لصػػاحبيو (   ۓ )  ُب  وسػػ 
 -أ هػػػا الرسػػػوؿ  -ليػػػك ذلػػػك الػػػز  قصصػػػنا ع  :وُب مػػػرل فيػػو تسػػػتفتياف وف ػػػرغ منػػػو.

صػػفَتو وخػػ َه ىػػو عيسػػ  ابػػ  مػػرل, ِمػػ  تػػري شػػك وال مر ػػة, بػػل ىػػو قػػوؿ  اغبػػق الػػز  
ىػػ الء اؼبشػػركي حػػا  -أ هػػا الرسػػوؿ-فػػ ع  :وُب الطػػور، اليهػػود والنصػػارلشػػك فيػػو 

 فيو  ػ ْهلكوف، وىو  ـو القيامة.  القوا  ومهه الز 
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 ؟.( َربِلوِ  رِ ِذكْ  - ِذْكرَ  ) اضبط مواضع / 2935س اؿ رقه 
 -:مرة واح ةكل صيغة وردت  / 2935اعبواب رقه 

﮳ ژ ٱ -1 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ      ﮲     ۋ﮴  ڭ   ۇ  ۇ  

ِشف ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ۋ  .ي

ٱ.اجلي ژڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ       ڤڤ   ڤژ  -2

  الضبط /
 الػػػراء بفػػػتا (  ۋ   ُب  وسػػػ  ): قاعػػػ ة الػػػربط اللغػػػو علػػػ   اؼبوضػػػعينضػػػبط 

وقبلهػا حػرؼ  الػراء بكسػر(    ڦُب سػورة اعبػ  ) ، بينمػا مفعػوؿ بػو اثف منصػوبلةا 
 ( فهي جار وؾبرور.  ڦ اعبر )

 فائدة /
مػػا اغبكمػػة يف النسػػياف وبقػػاء يوسػػف ف (ۆ  ۆ  ۈ  ) قػػاؿ للسػػاقي 

ُب حينهػا، عنػ  اؼبلػك   وس  عليو السالـ ذكر الساقي ىبوا أف ؟يف السجن سنوات
، لكنػو أتخػر بضػع سػني، ليخػرج عز ػزا علػ  مصػر، مػرًة أ خػرل اسريجع  وس  خادمػ

 .هللا للعب  خري م  اختياره اختيار  ، فَ في التأخري ألطاؼ جليلةف
 ؟.( فَػَلِب َ كه مرة وردت كلمة )  / 2936س اؿ رقه 

 العنكبػػوت( –ُب السػػور ) وسػػ  مػػراتف (  فَػَلبِػػ َ )  وردت / 2936اعبػػواب رقػػه 
ُب  وس  مق ار لب   وس  عليو السػالـ ُب السػج ، أمػا اؼبواضع سهلة ومشهورة: 

 -:ُب العنكبوت فهو مق ار لب  نوح عليو السالـ ُب قومو
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ژ ٱ -1 ﮳     ﮴  ڭ   ۇ  ۇ   ﮲  

ِشف ژۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ۅۋ    .ي

ائ  ائ      ەئ  ژ  -2 ۈئ    ەئى  ى   وئ   وئ  ۇئ   ۇئ        ۆئ  ۆئ  

ٱ.امعٌكبِت ژېئ   ۈئ  ېئ  ېئ  
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 ؟.( ِسِنيَ  ِبْضعِ  - ِبْضعَ  ) اضبط مواضع / 2937اؿ رقه س  
 -:مرة واح ةكل صيغة وردت  / 2937اعبواب رقه 

﮳ ژ ٱ -1 ۈ    ٴۇ  ۋ   ﮲   ۆ  ۆ  ۈ   ﮴  ڭ   ۇ  ۇ  

ِشف ژې     ې  ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ    .ي

ې    ېۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۈٴۇ  ۈۆ  ژ  -2 ې  

ٱ.الروم ژې  ى   

  الضبط /
 وىػي العػي بفػتا ( ِبْضعَ  ): ُب  وس  لربط اللغو قاع ة اعل   اؼبوضعينضبط 

 وكلمػػػػة ( لبػػػػ  فػػػػرؼ زمػػػػاف منصػػػػوب ّنئػػػػب عػػػػ  الهػػػػرؼ الصػػػػر ا متعللػػػػق ب )
أمػػا ُب  .( مضػػاؼ إليػػو ؾبػػرور وعالمػػة اعبػػرل اليػػاء فهػػو مل ػػق زمػػع اؼبػػزكلرې)

 ة ( وكلم َسيَػْغِلب وفَ ) اعبار واجملرور متعلقاف ابلفعل  العي بكسر)    ۈۆ   )  الرـو
 .( مضاؼ إليو ۈ )

 فائدة /
ْفػَرِد دبَْعػىَن ح ْكػه  الَعػَ ِد اؼب ما بَػْيَ الثَّالِث والتِلْسِع ُب الَعػَ ِد و َػْنطَبِػق  َعَلْيػوِ (  البضع) 
 .بَػْعا  

 ؟.ُب سورة  وس  ( َوَقاَؿ اْلَمِلك   ) اضبط مواضع / 2938س اؿ رقه 
 -:ثالث مرات(  َوَقاَؿ اْلَمِلك   ) وردت / 2938اعبواب رقه 

ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ    ې  ېژ ٱ -1

ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی              ۈئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ

ِشف ژی   ی   ی    .ي

ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ڭ  ۇ  ۇ     ے  ے  ۓ  ھ      ھھ  ہ  ھژ  -2
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ِشف ژۉ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  .ي

ڦ  ڦ    ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ٹ     ٹڤ    ٿ  ٹ  ٹٿ   ژ -3

ِشف ژڄ  ڄ   ٱ.ي

  الضبط /
 .ص ر آ ةوكلها أتت  ابلواوكلها  -1
وقػػػػاؿ  :األوىل(:     ٹ  ٹ )  الثالػػػػ و  الثػػػػايؼبػػػػا رأل الػػػػرؤَي، وُب  الوؿاؼبوضػػػػع  -2

، أمػػػا  ِل للػػرؤَي مػػػ  السػػج  وأحضػػػروه ٕباؼبلػػك لعوانػػػو: أخرجػػوا الرجػػػل اؼبعػػػ
بػػو  ة  وسػػ : جيئػػويوقػػاؿ اؼبلػػك اغبػػاكه لػػػ "مصػػر" حػػي بلغتػػو بػػراء :الثانيػػة

، وبفهػػه سػػياؽ اآل تػػي تعلػػه أ همػػا قبػػل أجعلػػو مػػ  خلصػػائي وأىػػل مشػػورٌب
 الخرل.
ُب سػػػورة  ( َسػػػْبعِ وَ  - َسػػػْبعِ  – َسػػػْبعَ وَ  – َسػػػْبعَ  ) اضػػػبط / 2939سػػػ اؿ رقػػػه 

 ؟. وس 
 -اآلَيت ىي: / 2939اعبواب رقه 

ۇئ  ۆئ     ۇئائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ    ائې  ې  ى        ى  ژ ٱ -1

ِشف ژىئ    ی           ی   ی  ی     ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ   ۈئۆئ  ۈئ  .ي

ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ژ  -2 ڦ  ڦ     ڄڤ     ڦ  

ِشف ژچ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ٱ.ي

  الضبط /
وىػػػي مفعػػػوؿ بػػػو منصػػػوب، بينمػػػا ُب (  َسػػػْبعَ وَ  - َسػػػْبعَ  ) ابلفػػػتا الوؿاؼبوضػػع ُب 
( وىػػي جػػار وؾبػػرور، والفت ػػة مق مػػة علػػ   َسػػْبعِ وَ  – َسػػْبعِ )  ابلكسػػر الثػػاياؼبوضػػع 
 الكسرة.

( وىػزا مػ  قػوؿ اؼبلػك ؼبػا قػص الػرؤَي   ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ)  الوؿُب اؼبوضع 
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( وىػزا مػ  كػػالـ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ)  الثػػايعلػ  قومػو  ر ػػ  ؽبػا تفسػرياً، و 
 ا.الساقي لػ  وس  عليو السالـ ؼبا قص عليو الرؤَي  ر   ؽبا تفسري 

 فائدة /
تتغػػري أف حػػي  ر ػػ  هللا  اػبػواطر والحػػالـ والفكػػار ُب رؤوس اػبلػػق تعمػل بتػػ بري هللا 

 / عب هللا ب  بلقاسه .أفكارىه م  أجلك
، فيوسػ  كانػت واشػت  الكػرب فػا بيػ ه مفػاتيا الفػرج ال تيأس مهما عهه اػبطبو 

  .قباتو برؤَي
 ؼبسة بيانية /

مػػا الفػػرؽ بػػٌن كلمػػيت  و الكثػػرة يف القػػرآف الكػػرممػػَّت يسػػتعمل صبػػع القلػػة وصبػػع 
 (؟ سنابل ) )سنبالت( و

 َدَراِىػهَ  القاع ة الن و ة أف  كػوف صبػع القلػة للقلػة وصبػع الكثػرة للكثػرة. مثػل )
( صبع قلػة  ره  شْ ة أَ عَ بػَ رْ أَ  ) ( صبع كثرة، و اتَدَراِىَه َمْع  ودَ  ) صبع قلة و ( َمْع  وَدةُّ 

(  تْ س ػجلرَ  ارَ َ ػا البِ ذَ إِ وَ  ) صبػع قلػة و ( رُّ حْب ػأَ  ةَ عَ بػْ َسػ صبع كثرة، ) (وره  الشي  ةَ  َّ عِ ) و
ػْه  ) ( صبع قلة و ثالثة آآلؼ صبع كثرة، ) ػواْ ِمػ  ِدََيرِِىػْه َوى  َأَٓبْ تَػَر ِإَٔب الَِّز َ  َخَرج 

 ( أكثر م  عشرة صبع كثرة......أ ل وؼ  َحَزَر اْلَمْوتِ 
الكثػػػرة للقلػػػة أمػػػا ُب القػػػرآف قػػػ    عطػػػ  وزف وهبػػػوز أف  سػػػتعمل القلػػػة للكثػػػرة و 

مَّثَػل  الَّػِز َ    نِفق ػوَف  القلة للكثرة والعكػس لمػر بليػغ. وقػ  جػلء ُب سػورة البقػرة )
ػػنبػ َلةُّ مِلئَػػة  َحبَّػػةُّ َواّللل   َسػػْبَع َسػػَناِبلَ َأْمػػَواؽَب ْه ُب َسػػِبيِل اّللِل َكَمثَػػِل َحبَّػػةُّ أَنبَػتَػػْت  ػػلِل س  ُب ك 

{( سبع صبع قلة استعملت مع صبػع  261} ِلَم  َ َشاء  َواّللل  َواِسع  َعِليه     َضاِع   
َوقَػاَؿ اْلَملِػػك   كثػرة لةػػا ُب مقػاـ مضػػاعفة الجػور والتكثػػري. وُب سػورة  وسػػ  )

ػػ َّ َسػػْبع  ِعَجػػاؼ  وَ  ػػنب اَلتُّ ِإيلِ َأَرل َسػػْبَع بَػَقػػَراتُّ ظِبَػػافُّ َ ْك ل ه  خ ْضػػرُّ َوأ َخػػَر  َسػػْبَع س 
نػػت ْه لِلػػػريْؤََي تَػْعبػ ػػر وَف }َيَ  سػػػبع  (  {43ِبَسػػاتُّ ََي أَ ػيَهػػػا اْلَمػػأل  أَفْػت ػػػوِي ُب ر ْؤََيَ  ِإف ك 
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ػػػػنب اَلتُّ ) اسػػػػتعملت مػػػػع صبػػػػع القلػػػػة لف اآل ػػػػة تت ػػػػ ث عػػػػ  حلػػػػه وال ؾبػػػػاؿ ( س 
 للتكثري فيو إمبا ىو ؾبرد حله لزا استعملت دبعىن القلة.

قياـ صبع كثرة وقائموف صبع قلة وكػزلك أعػي  وتستعمل للمقارنة بي معنيي مثل:
ِإفَّ ِكتَػػػاَب  للبصػػػر وعيػػػوف للمػػػاء، والبػػػرار صبػػػع قلػػػة وىػػػي تسػػػتعمل للمػػػ مني فقػػػط )

ِكػرَاُـّ  ( وال رة صبع كثرة وىي تستعمل للمالئكة فقط لةػه أكثػر ) اْلَبْػرَاِر َلِفي ِعلِليِليَ 
 (. بَػَررَةُّ 

 َوَشػَرْوه  بِػَثَم ُّ  )ُب قولػو  ( خبػس )مناسبة مػع كلمػة  ( َدةُّ َمْع  و  َدرَاِىهَ  )وقولو تعأب 
( لكػ  حػا لػو دفعػوا أكثػر مػ   أكثر مػ  عشػرة فهػي كثػرة ُب سورة  وس  ) ( خَبْسُّ 

( ُب آ ة الصياـ ُب سورة البقػرة،  اتودَ    عْ ماً مَ َيَّ أَ  عشرة دراىه  بق  شبناً خبساً. وقولو )
ة وىنػػا تنز ػػل الكثػػري علػػ  القليػػل، وقػػ  قلػػل أَيـ قلللهػػا فهػػي أَيـ معػػ ودات لػػيس كثػػري 

 ( يالسامرائد.فاضل  )الصياـ لك  أجرىا كبري.
 ؟.( ََي أَ ػيَها اْلَمأل   اضبط مواضع ) / 2940س اؿ رقه 
 –ُب السور )  وس   مرات طبس(  ََي أَ ػيَها اْلَمأل   ) وردت / 2940اعبواب رقه 

 -القصص (: – ثالث مواضعالنمل 

ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ې  ې  ژ  -1

ىئ    ی             ىئ  ىئ  ېئ    ېئ  ېئ   ۈئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ

 .يِشف ژی   ی   ی  
 .لانلى ژۀ  ۀ                 ڻڻ      ڻڻ        ں       ںڱ  ژ  -2
﯀    ﮹   ﮺  ﮸  ﮶  ﮷﮵  ژ  -3 ﮿    ﮽  ﮾    .انلىل ژ﯁  ﮻  ﮼  
 .انلىل ژ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ  ڄ     ڦ  ڄڦ   ژ  -4
ڍ      ڃ  چ       ڃ  ڃژ  -5 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  

 .امقصص ژگ  ک   ک  ک  
  الضبط /

 الثػػػايو  الوؿ: النمػػػلقػػػوؿ اؼبلػػػك وىػػػو  طلػػػب أتو ػػػل رؤ تػػػو، وُب   وسػػػ ُب  -1
ىػػػو قػػػوؿ سػػػليماف عليػػػػو السػػػالـ  ر ػػػ  عػػػػرش  الثالػػػػ قػػػوؿ بلقػػػيس، أمػػػا 

قػوؿ فرعػوف ؼبػا قػاؿ لقومػو مػا علمػت لكػه مػ  إلػو  القصصوُب  بلقيس،
 تري .

وٓب تػػػػرد ُب القػػػػرآف ُب تػػػػري ىػػػػز    (  ﮸النمػػػػل ) اثِف بعػػػػ ىا ُب  وسػػػػ  و  -2
﮹   ( وبعػػػػػػػ ىا ُب النمػػػػػػػل )  ىئ  ىئ : وبعػػػػػػػ ىا ُب  وسػػػػػػػ  ) اؼبوضػػػػػػػعي

: دبػػػا أف سػػػياؽ اآل ػػػة ُب قاعػػػ ة التأمػػػل للمعػػػىنعلػػػ   نضػػبطهما(: و ﮺
ىئ   اؼبلػػك فهػػو  ر ػػ  فتػػول وأتو ػػل رؤ تػػو فأتػػت )   وسػػ  عػػ  رؤَي رآىػػا

(، بينما ُب النمل فلما ألقي الكتاب أب بلقيس طلبػت مػ  القػـو   ىئ
أف  فتوىػػػا ُب أمرىػػػا لةػػػا دائمػػػا كانتػػػت تتشػػػاور معهػػػه ُب أمػػػور ال ولػػػة 

 (. ﮹   ﮺فناسبها )
ل أُلقي أيل كتػاب فػأفتوين قبػ: ) اعبملة اإلنشائيةمواضع النمل بزه  نضبط -3

( ڻ    ڻ          ۀ         ڻ( وىػػزه واضػػ ة وعلػػ  الرتتيػػب: ) رىػػاب عرشػػي 
 ( واتبع اللواف.  ڄڄ  ڄ    ( ٍب )   ﮹   ﮺  ﮸ٍب )

قػػػػاؼ ( مػػػػع  ڃ   مػػػػ  ) القػػػػاؼ ( نػػػػربط        ڃ  ڃ قبلهػػػػا ُب القصػػػػص ) -4
قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه عل  صص قال

 .السورة
 -اػبالصة:
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 ( اَي َأيػَُّها اْلَملُ )  ط مواضعضب
 الصيغة السورة
 اؼبلك وىو يطلب أتويل رؤيتو/   ىئ  ىئ  ېئ    ېئ  ېئ يوسف

أُلقي أيل كتاب )  قوؿ بلقيس/ ۀ               ڻڻ      ڻڻ        ں       ںڱ   النمل أوؿ
فأفتوين قبل 
 (رىاب عرشي 

 قوؿ بلقيس/   ﮹   ﮺  ﮸  ﮶  ﮷﮵   النمل اثف
ڄڦ    النمل لثاث  سليماف عليو السالـقوؿ /   ڄڄ  ڄ     ڦ  

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  چ       ڃ  ڃ القصب

 صبقالقاؼ ( مع    ڃ من ) القاؼ نربط 
 ؟.ُب سورة  وس  ( ََي َ ءر   اضبط مواضع ) / 2941س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2941اعبواب رقه 

ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    ژ  -1 ې   ۇئ    ې   وئ  وئ  

ۈئ ی     ىئ  ېئ  ىئېئ  ېئ       ۈئۇئ  ۆئ   ۆئ   ىئ    ی           

ِشف ژی  ی     .ي
ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ  گ  گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کژ  -2

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

ۆ     ۇ﮲          ﮳  ﮴  ڭ    ۇ  ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۆ  

 .شفيِ ژۈ     ۈ  ٴۇ  
  الضبط /

ىػػػو قػػػوؿ  وسػػػ  عليػػػو الثػػػاي ( و    ىئ  ېئ  ىئىػػػو قػػػوؿ اؼبلػػػك ) الوؿ اؼبوضػػػع 
( علػ  گ  مػ  ) الػواو( قبػل ېئ  م  ) اؽبمزة (: و   گ  گ  گ  گالسالـ لبيو ) 

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي
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 فائدة /
قبػػػػػػػػػػل أف تعػػػػػػػػػػرض سػػػػػػػػػػ الك وفتػػػػػػػػػػواؾ أو ( ىئ    ی           ی   ی    ىئ  ېئ  ىئ )

 .أىلية وج ارة م  تسأؿ أو تستشريمشورتك .. أتك  م   استفسارؾ أو
 ؟.( َأْضَغاث  َأْحالَُـّ  َقال واْ  اضبط مواضع ) / 2942س اؿ رقه 
 -ُب السور )  وس  مراتف(  َأْضَغاث  َأْحالَُـّ  َقال واْ  ) وردت / 2942اعبواب رقه 

 -النبياء (:

ِشف ژڀ     ٻ  پ  پ    پ   پ  ٱ  ٻ  ٻٻژ  -1  .ي
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ڎ   ڈ     ڎ  ڌ  ڌڍ  ژ  -2

 .األًبياء ژک  ک  ک      
  الضبط /

مػػػػ  كلمػػػػة  الػػػػواو( نػػػػربط   ٻ  پ  پ    پ   پ )  بعػػػػ ىا ُب سػػػػورة  وسػػػػ 
مػػػ  كلمػػػة  البػػػاء( نػػػربط ڎ   ڈ   سػػػ ، وبعػػػ ىا ُب النبيػػػاء ) و   واو( مػػػع ٻ  پ  )
شػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتعل  ياء بالنابء ( مع   ڎ)

 .السورة
 ؟.( الَِّز  َقاؿَ  - َوَقاؿَ  اضبط مواضع ) / 2943س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 2943اعبواب رقه 

  ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓژ  -1

ې  ې   ى  ى ې   ەئ    ائۅ  ۉ  ۉ  ې     ائ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ِشف ژەئ    وئ    .ي
 .شفيِ ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ    ٺ  ڀ  ٺ  ڀ  ڀژ  -2
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ک  ک    ک  گ  ک  ڑژ  -3 ڱ    ڱگ  گ    گ    ڳ   ڱ  
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ھ    ہں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہ ھ     ھ  

﮴    ﮵               ےھ       ے ﮳   ﮲    .انلىل ژ﮶  ۓ  ۓ                
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ېٴۇ  ۋ      ۈ  ۈژ  -4  .اغفر ژې    ۋ       
 .اغفر ژ﮸     ﮴    ﮵  ﮶  ﮷﮲  ﮳             ۓ  ۓژ  -5

  الضبط /
ُب تػػافر وبينهمػػا سػػورة النمػػل بػػال  مػػراتفُب  وسػػ  و مػػراتف (   ڭ   ۓ)  ابلػػواو -1

 ُب القرآف. اؼبوضع الوحي ة( وىو   ک  ڑ) واو
 اؽبمػػػزة(:   ڀ  ٺ ) الثػػػايوبعػػػ ىا ُب  (  ڭ  ڭ  ڭ  وسػػػ  ) أوؿبعػػػ ىا ُب  -2

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  ڀ  م  )  النوف( قبل  ڭ م  ) 
(: ونضػػبط الػػز  جػػاء بعػػ نبا علػػ   ٴۇ  ۋ      ۈ  ۈتػػافر ) موضػػعاتطػػابق  -3

إي  (:  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې)  الوؿ: قاعػػػػػػػػػ ة التأمػػػػػػػػػل للمعػػػػػػػػػىن
، زَّبػوا علػ  أنبيػائههمثل  ـو الحزاب الػز   رب أخاؼ عليكه إف قتلته موس 

: َي معيػػػػػً ا نصػػػػػي تو لقومػػػػػو (:  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷)  الثػػػػػايوُب 
فػػػاػبوؼ علػػػيهه قبػػػل دعػػػوهته : اتبعػػػوف أىػػػ كه طر ػػػق الرشػػػ  والصػػػوابقػػػـو 

 .التباعو كي  هت وا
: واووىنػػػػػػا ورد بػػػػػػال  (  ک  ک    ک  گ  ک  ڑبقػػػػػػي لػػػػػػ  نا موضػػػػػػع النمػػػػػػل ) -4

تػػافر ( بػػال ) اؿ ( التعر ػػ  جػػاءت  –والحػػ  معػػي أظبػػاء السػػور )  وسػػ  
  ڑ) الػواو( واسه النمػل فيهػا ) اؿ ( التعر ػ  فلػه تػرد فيهػا     ۈ  ۈفيها )

 ( فاجعلها عالمة لك.  ک
( ک  مػػػػ  كلمػػػػة ) النػػػػوف نػػػربط  (  ک  ک    ک  گ ُب النمػػػل جػػػػاء بعػػػػ ىا )  -5

قاعػػ ة علػػ   نمػػلمػػ  الاؼبػػيه و  الػػالـو النػػوف ( مػػع ک     مػػ  كلمػػة )اؼبػػيه و  الػػالـو 
 .اسه السورةربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  
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 -اػبالصة:
 ( الَِّذي َقاؿَ  - َوَقاؿَ ضبط مواضع ) 

 الصيغة السورة

 موضعافيوسف 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ
ٺ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  

قاعدة على ( ڀ) من النوفقبل ( ڭ  )  من اؽبمزة
 .الختيب اؽبجائي

   ک  ک    ک  گ  ک  ڑ النمل
 واويف القرآف بال  اؼبوضع الوحي ة

 فموضعاذافر 
   ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ېٴۇ  ۋ      ۈ  ۈ

   ﮴    ﮵  ﮶  ﮷﮲  ﮳             ۓ  ۓ
 .فاػبوؼ عليهم قبل دعوهتم التباعو كي يهتدوا

 ؟.( َلَعلِلي )الكلمة اضبط مواضع  / 2944س اؿ رقه 
 –ُب السػػور )  وسػػ   مػػرات سػػت(  َلَعللِػػيوردت كلمػػة )  / 2944اعبػػواب رقػػه 

 -تافر (: – موضعافقصص ال –اؼب منوف  –طو 
ڄ  ژ  -1 ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ٹ   ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  

 ژچ     چ  چ    ڃ  ڃ  چ  ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

ِشف  .ي
ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ    ٴۇ  ۈۆ  ۆ  ۈ    ۇڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ژ  -2

 .طٍ ژۉ     ې  ې  
ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ      ۋۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۆۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۓژ  -3

 .ؤوٌِنامل ژې  ې  
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ٺ    ٱژ  -4 پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٻ  

ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ     ٿ  ٿٺ    ٺ  ٿ    ٺ

 .امقصص ژڤ   ڤ  
ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ         ڃڃ  ژ  -5

 ژگ  ک  ک   ک  ک    ژ  ژ       ڑ  ڑ  ڈڎ  ڎ  ڈ  

 .امقصص
 .اغفر ژگ  گ    گ  گک  ک  ک  ک        ڑڑ  ژ  -6

  الضبط /
( مػػػع   چمػػػ  كلمػػػة )  السػػػي( نػػػربط   ڃ  ڃ  چ)  بعػػػ ىا ُب سػػػورة  وسػػػ  -1

قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه عل    س و  سي
 ، وىزا م  كالـ الساقي.السورة

(    ٿإذا كاف سياؽ اآل ة تتكله ع  موس  ؼبا آنس النار فإنو  ٌب معها كلمة ) -2
( فاجعلهػػا عالمػػػة   ٺالقصػػص، و ِت معهػػػا كلمػػة )  أوؿُب طػػو و كمػػا 
 لك.

( ڭ  مػػ  كلمػػة )  اؼبػػيه( نػػربط   ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇُب اؼب منػػوف جػػاء بعػػ ىا )  -3
قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  علػ   نػوفماؼب   ميهمع 

 .اسه السورة
ؼبلئػػػو  (       ڃ) ( وىػػػزه قاؽبػػػا   ژ  ژ       ڑ  ڑالقصػػػص جػػػاء بعػػػ ىا )  اثيُب  -4

وطلػػب مػػ  ىامػػاف أف هبعػػل لػػو صػػرحا، وكػػزا نفػػس السػػياؽ ُب سػػورة تػػافر 
قاعػ ة ربػط عل  افر ت تيمنها مع  الغي( ونربط   گولك  جاء بع ىا ) 

( ُب ژ  ، بينمػػػا ) حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابو مػػػع حػػػرؼ مػػػ  اسػػػه السػػػورة
قاعػػ ة الحبسػػب  صػػصالقصػػاد (  نربطهػػا مػػع ژ  مػػ  )  الطػػاءالقصػػص: و 
 أةما حرفا استعالء وإطباؽ. التجو   ة
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 -اػبالصة:
 ( َلَعلِّي)  ضبط مواضع الكلمة

 الصيغة السورة
   ڃ  ڃ  چ  ڃ قاؽبا الساقييوسف / 

   ٴۇ  ۈ قاؽبا موسىالقصب /  أوؿطو + 
   ژ  ژ       ڑ  ڑ  ڈ قاؽبا فرعوفالقصب /  اثف

 گ    گ  گ قاؽبا فرعوفذافر / 

 ؟.( ِإَٔب النَّاسِ  ) كه مرة وردت / 2945س اؿ رقه 
 -(: وس  -التوبة ُب السور )مراتف (  ِإَٔب النَّاسِ  ) وردت / 2945اعبواب رقه 

ڃ    ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ  -1 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ   ڃڃ ڎ    ڇچ   ڌ   ڍ  ڍ  ڌ   

ژ  ڑ           ڑ  ک   ک    ڈڎ  ڈ  .اتلِبة ژژ  
ٹ   ڤ  ژ  -2 ڄ  ٹ  ٹ   ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ  

 ژچ     چ  چ    ڃ  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ِشف  .ي
ـ  ( و )  َدأابً  ِسػِنيَ تَػْزَرع وَف َسْبَع )  تعأبقاؿ  / 2946س اؿ رقه   ِفيػِو  ػ غَػاث   َعػا

 ؟.( فما الفرؽ بي السنة والعاـ النَّاس  َوِفيِو  َػْعِصر وفَ 
 -اؼبواضع ىي: / 2946اعبواب رقه 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ    ڇ  ڍ  ڇڇ    ڇ ژ  -1

ِشف ژڑ  ژ    .ي
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ِشف ژہ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻ   ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  -2  .ي
  / فائدة

العػاـ ىػػو ؼبػػا فيػو خػػري والسػػنة ؼبػػا فيػو شػػر. العلمػػاء  قولػوف الغالػػب وليسػػت مسػػألة 
( و  َدأابً  ِسػػِنيَ تَػْزَرع ػػوَف َسػػْبَع ) مطلقػػة. لكػػ  ُب اإلسػػتعماؿ القػػرآي أحيػػاّنً  سػػتعمل 

ـ  ) الػزرع فيػو جهػ  ُب ىػزه السػني. ُب قصػة نػوح ( النَّػاس  َوِفيػِو  َػْعِصػر وفَ  ِفيِو  ػ غَػاث   َعا
( كػػػػأف ....َوَلَقػػػْ  أَْرَسػػػػْلَنا ن وًحػػػػا ِإَٔب قَػْوِمػػػِو فَػَلبِػػػػَ  فِػػػػيِهْه أَْلػػػػَ  َسػػػَنةُّ ِإالَّ طَبِْسػػػػَي َعاًمػػػػا)

لؤب م  حياتو الػيت كػاف مراتحػاً فيهػا وبقيػة اػبمسي عاماً ىي اػبمسي الؤب عاـ ا
(  َواَل  َلِػ  وا ِإالَّ فَػاِجرًا َكفَّػارًا كاف ُب مشقة معهه حا بلػغ أف  قػوؿ )  950السني الػ 

وبػرص علػ  إسػتعماؿ   ىزه ذبربة. ىػزا الغالػب ومػ  أراد أف  لتػـز اإلسػتعماؿ القػرآي
وجػػ  شػػاعر  سػػتعمل نصػػاً عػػ   السػػنة ُب جػػ ب وق ػػط والعػػاـ ؼبػػا فيػػو خػػري لكػػ  إذا

 (. د. حساـ النعيمي) السنة ـبتل  ال  ستغرب. 
ُب سػػػػػورة  ( ٍب َّ َ ٌْب ِمػػػػ  بَػْعػػػػػِ  َذلِػػػػكَ  اضػػػػبط مواضػػػػػع ) / 2947سػػػػ اؿ رقػػػػػه 

 ؟. وس 
 -اؼبواضع ىي: / 2947اعبواب رقه 

کژ  -1 ک  ک  ک   ڱ  ڱ      گ   گ  ڑ    ژگ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   

ِشف  .ي
ِشف ژہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻڱ  ں  ں   ژ -2  .ي

  الضبط /
 (.241وردت فقط ُب سورة  وس  ُب آ تي متتاليتي ُب نفس الصف ة ) -1
(:   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ)  الثػػػػػاي( وبعػػػػػ ىا ُب     گ   گ ) الوؿبعػػػػػ ىا ُب  -2

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل   ڻ  م  )  العي( قبل     گالسي م  ) 
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 ِإالَّ قَلِػػياًل فبِلَّػػا ) ( أَتْك ل ػػوفَ  ِإالَّ قَلِػػياًل فبِلَّػػا مواضػػع )اضػػبط  / 2948سػػ اؿ رقػػه 
 ؟.( ُب سورة  وس  رب ِْصن وفَ 

 -اؼبواضع ىي: / 2948اعبواب رقه 

  ژ  ڈ        ڈڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  -1

ِشف ژڑ    ژ  .ي
  ڱ   ڳ    ڳ  ڱڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ژ  -2

 .ِشفي ژڱ  
  الضبط /

( قبػػػل    ژمػػ  )  اؽبمػػزة(:    ڱ)  الثػػاي( واؼبوضػػع   ژ)  الوؿاؼبوضػػع  -1
 التػػاء، طبعػػا بعػػ  حػػرؼ قاعػػ ة الرتتيػػب اؽبجػػائي( علػػ      ڱمػػ  )  اغبػػاء

 (.   ڱ  -  ژم  الكلمتي ) 
فما حص ًب منو ُب كل مرة فػادَِّخروه كانوا  زرعوف   :اآل ة الؤب: وابلتأمل للمعىن -2

ٍب  ٌب : واآل ػػة الثانيػػة، إال قلػػيال فبػػا أتكلونػػو مػػ  اغببػػوب، ه ُب سػػنبلوواتركػػو 
بعػػ  ىػػزه السػػني اػِبْصػػبة سػػبع سػػني شػػ   ة اعبَػػْ ب,  كػػل أىلهػػا كػػل مػػا 

 ادَّخرًب ؽب  م  قبل, إال قليال فبا ربفهونو وت َّخرونو ليكوف بزورًا للزراعة.
 مالحظة /
ـ  ِفيػػػِو  ػ غَػػػاث  النَّػػػاس  َوِفيػػػِو  َػْعِصػػػر وفَ ٍب َّ َ ٌْب ِمػػػ  بَػْعػػػِ  َذلِػػػاآل ػػػة )  ( ُب  49  َك َعػػػا

( ىلػػ  ىػي قبػػل )  ِفيػوِ سػورة  وسػ : وبػػ ث فيهػا لػػبس بتقػ ل أو أتخػري كلمػػة ) 
( أ  بعػػ  السػػني  ٍب َّ َ ٌْب ِمػػ  بَػْعػػِ  َذلِػػكَ ( أو بعػػ ىا: ؼبػػا بػػ أت اآل ػػة بػػػػػ )  َعػػاـ  

( فػػال  سػتقيه المػػر  َعػاـ  (؟ طبعػا كلمػػة )  َعػػاـ   ( أـ ) ِفيػوِ الشػ اد مػاذا سػػأقوؿ ) 
(!! مػػا معػػىن ىػػزا؟ اؼبعػػىن ال  سػػتقيه،  ٍب َّ َ ٌْب ِمػػ  بَػْعػػِ  َذلِػػَك ِفيػػوِ أبػػ اً أف أقػػوؿ ) 

ـ  فػػال بػػ  بعػػ  السػػنوات أف أتِت كلمػػة )  ( أ  ُب ىػػزا العػػاـ  ِفيػػوِ  ( وبعػػ ىا ) َعػػا
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أ :  ( يػػػػػػِو  َػْعِصػػػػػػر وفَ َوفِ النػػػػػػاس وفيػػػػػػو ) أ  العػػػػػػاـ (  عصػػػػػػروف، ومعػػػػػػىن )    غػػػػػػاث  
 .و عصروف فيو الثمار م  كثرة اػِبْصب والنماء

 ؟.( فَػَلمَّا َجاءه   اضبط مواضع ) / 2949س اؿ رقه 
ػػػػػػػا َجػػػػػػػاءه   ) وردت / 2949اعبػػػػػػػواب رقػػػػػػػه   - وسػػػػػػػ ُب السػػػػػػػور )مػػػػػػػراتف (  فَػَلمَّ

 -(:القصص

ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ڭ  ۇ  ۇ     ۓ  ے  ے  ھہ  ھ  ھ      ھژ  -1

ِشف ژۉ  ۋ  ۅ  ۅ   ۋ    ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  .ي
ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ژ  -2

ۀ  ۀ  ہ       ڻڻ   ڻ  ڻ     ڱ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ

 .امقصص ژہ  ہ  
  الضبط /

( وىػو السػاقي ورسػوؿ اؼبلػك إٔب  وسػ  عليػػو   ۓ)  بعػ ىا ُب سػورة  وسػ  -1
 ، وبعػػ ىا ُب وسػػمػػ    الػػواوو  السػػيمػػع  الػػواومنهػػا و  السػػيالسػػالـ: نػػربط 

( أ  ؼبا جاء موس  عليو السالـ أب الشػي       ڱ  ں  ںالقصص ) 
مػ   الصػادو القػاؼ الكبري ) والػ  الفتػاتي ( قػصَّ موسػ  عليػو قصػتو، ونػربط 

قاعػ ة ربػط حػرؼ عل   قصصم  ال الصادو القاؼ ( مع      ں   -ڱ  )
 .م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

( ُب سورة   ۓم  كلمة )  اؽبمزة: قاع ة الرتتيب اؽبجائيبطهما عل  أ ًضا نر  -2
 ( ُب سورة القصص. ڱ  م  كلمة )  الواو وس  قبل 
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إذا بػػ أّن بػػا فإننػػا نبػػ أ  ( اْرِجػػعْ  ) كػػه مػػرة وردت كلمػػة / 2950سػػ اؿ رقػػه 
 ؟.بمزة قطع مكسورة

النمػل  -سػ ُب السػور )  و  ثػالث مػرات(  اْرِجػعْ  ) وردت / 2950اعبواب رقػه 
 -(: اؼبلك -

ۇ  ۇ     ﮳   ﮴  ڭ  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ    ھہ  ھ  ھ      ھژ  -1

ِشف ژۉ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  .ي
ٿ  ٿژ  -2  .انلىل ژٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ  ڦ        ٿ      ٿ  
 .املنك ژڎ  ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ              ڇ          ڇ    ڇچ  ژ  -3

  الضبط /
: قاؽبا سػليماف لرسػوؿ بلقػيس، النمل: قاؽبا  وس  لرسوؿ اؼبلك، وُب  وس ُب  -1

أعػػػػ  النهػػػػر إٔب أتػػػػت بكسػػػػر العػػػػي وىنػػػػا إلرجػػػػاع البصػػػػر أ :  :اؼبلػػػػكوُب 
السػػماء: ىػػل تػػرل فيهػػا ِمػػ  شػػقوؽ أو صػػ وع؟ ٍب أعػػ  النهػػر مػػرة بعػػ  مػػرة, 

 متعب كليل. رجع إليك البصر ذليال صاترًا ع  أف  رل نقًصا, وىو 
﮴  ڭبعػػ ىا ُب  وسػػ  )  -2 (   ڭمػػ  كلمػػة )  السػػيو  الفػػاء( نػػربط   ﮳   

( نػربط       ٿ      ٿ  ٿ، وبع ىا ُب النمػل ) س م   و  السيو  الفاءمع 
، وبعػػػ ىا ُب مػػػلمػػػ  الن اؼبػػػيهو  الػػػالـ( مػػػع       ٿ  ٿ مػػػ  )  اؼبػػػيهو  الػػػالـ

 كاؼبلػػ كػػاؼ( مػػع     ڇمػػة )  مػػ  كل الكػػاؼ( نػػربط             ڇ          ڇاؼبلػػك ) 
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  

 مالحظة /
( النبيػػػػي  وسػػػػ  ُب  وسػػػػ     ٿُب سػػػػورٌب  وسػػػػ  والنمػػػػل قػػػػاؿ كلمػػػػة ) 

 وسليماف ُب النمل عليهما السالـ للرسل، فانتبو َيلبيب.
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 ؟.( اَبؿ   َمافَ  - اَبؿ   َما اضبط مواضع ) / 2951س اؿ رقه 
 -فقط وكما  لي: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 2951اعبواب رقه 

   ۇ  ۇے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ڭ    ھہ  ھ  ھ      ھژ  -1

ِشف ژۉ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  .ي
 .طٍ ژحس   مخ      جس    حخ  جخمح   ژ -2

  الضبط /
 .اؼبتأخرقاع ة الزَيدة للموضع عل  نضبطو ( و   حخ  جخُب سورة طو ) الفاء بزَيدة 

 ؟.( ه  َّ أَْ ِ  ِ  – أَْ ِ  َػه  َّ  اضبط مواضع ) / 2952س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2952اعبواب رقه 

ٺ  ژ  -1 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  

ٿ          ٺٺ  ٺ ڦ  ڦ       ٹ  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  

ِشف ژڦ    ڦ           ڄ    .ي
ۆ    ھھ ہ  ھ  ھ     ژ  -2 ﮴  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۓ  ﮲ ﮳     ۓ   ے  ے  

ِشف ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۈٴۇ  ۈ  .ي
ٺ  ژ  -3 پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٻ  پ    پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ  

ڤ  ڤ     ڤ       ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  .املىتدٌة ژڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ    ڄڦ  ڦ  
  الضبط /

 التقطيػعوقبلهمػا جػاء  ُب سػورة  وسػ  مراتفانية وردت الث الياء بفتا(   ۈ)  -1
 ( فاجعلها عالمة لك.  ۈ -  ٿ) 

 أخػػرفقػػط ُب سػػورة اؼبمت نػػة )  مػػرة واحػػ ةالثانيػػة  اليػػاء بكسػػر(   ٹوردت )  -2
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل   نضبطها( و  السورة
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 ؟.( ْطب ك َماَما خَ  - َما َخْطب ك  َّ  َقاؿَ  اضبط مواضع ) / 2953س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 2953اعبواب رقه 

ى  ائ  ې  ې   ۉژ  -1 ې  ى   ۆئ    ائې   ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  

ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    ۈئۆئ ۈئ  ېئ  ېئ  

ِشف ژمئ  حئ     .ي
ٹ  ژ  -2 ٿ   ٹ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     

  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڦڦ  ڤ   ڤٹ  ڤ  ڤ

 .امقصص ژچ  ڃ  چ     ڃ
  الضبط /

قػػػػػاؿ اؼبلػػػػػك للنسػػػػػوة الػػػػػالٌب جػػػػػرح  : ابعبمػػػػػع(   ې  ې)  ُب سػػػػػورة  وسػػػػػ  -1
أ   ه : ما شأنك  حي راودت َّ  وس  ع  نفسػو  ػـو الضػيافة؟ فهػل رأ ػنت 

 .منو ما  ر ب؟
مػاء "مػ   " موسػ  عليػو السػالـ وؼبػا وصػل  :ابلتثنيػة(  ڦ  ڦ وُب القصص ) -2

ناس  سقوف مواشػيهه, ووجػ  مػ  دوف تلػك اعبماعػة وج  عليو صباعة م  ال
عجزنبػا وضػػعفهما امػرأتي منفػردتي عػػ  النػاس, رببسػػاف تنمهمػا عػ  اؼبػػاء; ل

 .ع  مزاضبة الرجاؿ
ُب سػػػػورة  ( َعِلْمنَػػػػا ادبَػػػػ - َعِلْمنَػػػػا َمػػػػا اضػػػػبط مواضػػػػع ) / 2954سػػػػ اؿ رقػػػػه 

 ؟. وس 
 -اؼبواضع ىي: / 2954اعبواب رقه 

ې  ىژ  -1 ې  ې  ې   ۆئ    ۇئ  وئەئ   ەئ  وئ     ائى  ائ  ۉ    ۇئ  

ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    ۈئۆئ ۈئ  ېئ  ېئ  

ِشف ژمئ  حئ     .ي
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  گ  گڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  ژ  -2

ڳ  ڳ    ِشف ژڳ  گ  ڳ    .ي
  الضبط /

  وئەئ   ەئ  وئ   : قاؽبا النسوة بع  ؿباكمته  م  اؼبلك ) الوؿُب اؼبوضع  -1

 (.  ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ
ارجعػػوا أنػػته ) مػػ  إخػػوة  وسػػ  (:  قػػاؿ كبػػريىه ُب السػػ : الثػػاياؼبوضػػع  ُب -2

إٔب أبػػيكه, وأخػػ وه دبػػا جػػرل, وقولػػوا لػػو: إف ابنػػك "بنيػػامي" قػػ  سػػرؽ, 
ومػػا شػػه ّن بػػػزلك إال بعػػ  أف تَػيَػقَّنَّػػػا, فقػػ  رأ نػػا اؼبكيػػػاؿ ُب رحلػػو, ومػػػا  

 كاف عن ّن عله الغيب أنو سيسرؽ حي عاى ّنؾ عل  ردِله.
 ؟.( َلِمَ  الصَّاِدِقيَ  ِإنَّو   - َوِإنَّو   اضبط مواضع ) / 2955ؿ رقه س ا

 -:مرة واح ةكل صيغة وردت  / 2955اعبواب رقه 

ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ    ائۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائژ  -1

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی    ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ

 .يِشف ژمئ     حئ  جئ  یی  
﮶  ﮷   ﮸     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵ژ  -2

 .انلِر ژ﮿      ﮾  ﮽   ﮼  ﮻﮹  ﮺
  الضبط /
(، بينمػػا ُب النػػور بػػال  وىػػو اؼبوضػػع الوؿ)  ُب سػػورة  وسػػ  (  ی)  ابلػػواو

قاع ة زَيدة الػواو ُب اؼبوضػع عل   نضبطو( و  اؼبوضع الثاي( ُب النور )    ﮼) واو
 .الوؿ
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 ؟.( ْهِ  َوَأفَّ اّلللَ اَل  ػَ  ) كه مرة وردت / 2956س اؿ رقه 
 -ُب السػػور )  وسػػ مػػراتف (  َوأَفَّ اّلللَ اَل  َػْهػػِ   ) وردت / 2956اعبػػواب رقػػه 

 -النبياء (:

 ژىت     خت            مت  ىب  يب  جت  حتمب    خبىئ   يئ   جب  حب  ژ  -1

ِشف  .ي
ڱ  ں  ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ  -2

 .انلدل ژڻ    ڻ  ڻ  ڻ
  الضبط /
 -:قاع ة التأمل للمعىنعل   نضبطهما

ىب  ؼبػا كػػاف سػػياؽ اآلَيت ُب سػػورة  وسػػ  عػ  كيػػ  النسػػوة واػبيانػػة فخ تمػػت )  -1

مناسػػػػػػػبة لسػػػػػػػياؽ اآلَيت، والحػػػػػػػ  أ ًضػػػػػػػا كلمػػػػػػػة  (  خت            مت  يب  جت  حت
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل    مت ( فنربطها مع كلمة ) خب)

يبَانِػِو ِإالَّ َمػْ  أ ْكػرَِه َوقَػْلب ػو  اِبّلللِ ِمػ  بَػْعػِ  إ َكَفػرَ َمػ   سػبقتها اآل ػة ) ُب سورة الن ل:  -2
َصػْ رًا فَػَعلَػْيِهْه َتَضػػب  مِلػَ  اّلللِ َوؽَب ػػْه  اِبْلك ْفػػرِ م ْطَمػِئ ٌّ اِبإِليبَػاِف َوَلِكػػ  مَّػ  َشػرََح 

( فسياؽ اآلَيت عم  كفر بع  إيبانو وشرح ص ره بػزا  107 َعَزاب  َعِهيه  
 بوا اغبيػػػاة الػػػػ نيا علػػػ  الخػػػػرة الكفػػػر والعيػػػاذ اب فجػػػػاء بعػػػ ىا أةػػػػه اسػػػت

(، ونػػػػربط كلمػػػػات   ڻ  ڻ  ڱ  ں  ں  ڻ فناسػػػػبها اػبتػػػػاـ )
قاعػػ ة ( علػػ    ڻ( مػػع كلمػػة ) 107الكفػػر الػػيت وردت ُب اآل ػػة )

 ..اؼبوافقة واجملاورة
( بينمػػػا   خت            متكثػػػر اغبػػػ    ُب سػػػورة  وسػػػ  عػػػ  الكيػػػ  فجػػػاء فيهػػػا )   -3

ڻ   كفػػروا فجػػاءت فيهػػػا كلمػػة القػػػـو )الن ػػل فاغبػػ    عػػػ  القػػـو الػػػز    

 (.  ڻ
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وأخػػػًنا فيمػػػا يلػػػي جػػػدوؿ لضػػػبط بػػػداايت وهنػػػاايت أحػػػزاب وأرابع اعبػػػزء 
 -الثاين عشر:

شر
ين ع

 الثا
عبزء

ا
 

ح 
ٔ 

 َأَخاُىْم َصاِلح َهارَِكبػَ  اْلَفرِيَقٌْنِ  َدآبَّة ٘ٗ ب

 ٙٗ ىػ
مَُّسوََّمًة  ْتِبُعوْا َلْعَنةً أُ  َحَّتَّ ِإَرا َجاء َأْمُرًنَ  َوَأْخبَػُتوْا ِإىَل َرهبِِّمْ 

 ِعنَد رَبِّكَ 

ح 
ٕ 

 الِنْسَوة َوبِػ يُوُسَف َوِإْخَوتِوِ  بػ تْ َسِعػدَ  َمْدَينَ  ٚٗ ب

 ٛٗ ىػ
 َأْعِرْض َعْن َىَذا يُوُسفُ  وََكَذِلَك ََيَْتِبيَك رَبُّكَ  َخاِلِديَن ِفيَها

 ِليَػْعَلمَ  َرِلكَ 

ْعَلَم  ِإىَل َمْدَينَ  مَُّسوََّمةً  أَلْرضِ َدآبَّػػُة ا بداية وهناية االحزاب  َرِلَك ِليػَ

 
(  ىػػ، ومعػىن ) الربػع بدايػة( أي  ب، ومعػىن ) األحزاب( أي  ٕحو  ٔحمعىن ) 

 .هناية الربعأي 
 
 

 إنتهى اعبزء الثاين عشر
******* 
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 الثالث عشراعبزء سورة يوسف / 

 ؟.( اِبلسيوءِ  ) كه مرة وردت كلمة / 2957س اؿ رقه 
ػػوءِ  ) وردت / 2957اعبػواب رقػه  النسػػاء  –البقػرة ُب السػػور )  أربػع مػرات(  اِبلسي

بقػػػرة النسػػػاء لػػػػ  وسػػػ  بعػػػ   : )ابعبملػػػة اإلنشػػػائية نضػػػبطهاو  ( اؼبمت نػػػة - وسػػػ  -
 -:( اإلمت اف

ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ     ىئىئ  ىئ    ژ  -1  .ابلقرة ژی  ی  
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ      ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ      ٱژ  -2

 .امنصاء ژٺ  
ٺ     ٺ  ٺ    ٺڀ      ڀ  ڀ    ڀ  پپ  پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -3

ِشف ژٿ  ٿ     .ي
ک         کڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ژ  -4 ک  

 .املىتدٌة ژگ    ک
  الضبط /

َواِت َواَل تَػتَِّبع ػوْا خ ط ػػالحػ  سػػبقها )  –ُب البقػرة أف الشػيطاف  مػػر ابلسػوء والف شػػاء 
(، 13، وُب  وسػ  ب ا ػة اعبػزء )السػادس(، وُب النساء جاءت ب ا ة اعبػزء  الشَّْيطَافِ 

 أما ُب اؼبمت نة ُب ب ا ة السورة.
 فائدة /
(  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ     ٺڀ      ڀ  ڀ    ڀ  پپ  پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٻ) 

 إبمكانػػك أف زبػػ ع اعبميػػع ،أف تكػػوف صػػادقاً مػػع نفسػػك أعلػػ  مراتػػب الصػػ ؽ
عي بػراءة نفسػك مػ  فػال تػ َّ ! لكػ  ىػل تقػ ر أف زبػ عها ؟ وتصػ قك !قونكو صػ 

فػبالء العقػػوؿ مػػ    .فػػالنفوس كثػرية المػػر ابلسػوء لػػوال رضبػة ريب  ..ارتكػاب الػػزنب
حػػرب مسػػتمرة مػػع نفسػػك  فأنػػت ُب  .زبلػػط اآلراء ابلىػػواء فتضػػل ىػػول النفػػوس
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ىػزا ىػو جهػػاد  ..فت ؼبػك حينػػا وتسػع ؾ أحيػا وتتفلػت منػك فػػرتة، ،تضػبطها فػرتة
 فلمػػا آمنػػت اب تعلقػػت اب فػػزاؿ مرضػػها العز ػػز تعلقػػت بيوسػػ  فػػامرأة .الػػنفس

 .(اإليباف اب شفاء)
 ؟.( لِنَػْفِسي اضبط مواضع ) / 2958س اؿ رقه 

 –العػػػػراؼ ُب السػػػػور )  أربػػػػع مػػػػرات(  لِنَػْفِسػػػػي ) وردت / 2958اعبػػػػواب رقػػػػه 
إحفظهػػا  أربعػػةٌ "  ِلنَػْفِسػػي ": ) إلنشػائيةابعبملػػة انضػػبطها و  ( طػو - وسػػ  - ػونس 

 -:( عرؼ يونس يوسف وطو –

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پ  پ  ڀ  ڀڀ  ٻ  پ  پ  ٻ  ٱ  ٻ    ٻژ  -1

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

 .األعراف ژڦ  
ھ   ھ  ہ  ۀ  ہ   ہژ  -2 ﮸    ﮴ۓ   ﮲    ﮳ھ     ھ  ے  ےۓ    ہ   ﮵   ﮶  ﮷  

 .يِنس ژ﮽  ﮾   ﮼    ﮻﮹ ﮺ 
ِشف ژڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹڤ     ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ  -3  .ي
ڇ    ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ  -4 چ    چ  چ          ڇ    چ  

ک      ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ڍڇ  ڇ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 ٠١ – ٠٣طٍ/  ژڳ      ڳ  ڳک  گ  گ  گ  گ   
  الضبط /

مػػػػ  الكتػػػػاب السػػػػ اؿ  اعبػػػػزء الوؿعػػػػراؼ و ػػػػونس ُب ال موضػػػػعيًب ضػػػػبط  -1
(165.) 

(   ٹ     ٹقبلهػػػا ُب  وسػػػ  قاؽبػػػا اؼبلػػػك لػػػػ  وسػػػ  عليػػػو السػػػالـ )  -2
 ، وقبلهػػا ُب طػػو ) سػػ و  سػػي( مػػع      ٹمػػ  كلمػػة )  السػػينػػربط 

ػو طػػػ طػػاء( مػػػع   ڳمػػػ  كلمػػة )  الطػػاء( نػػربط      ڳ  ڳ
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 .رؼ م  اسه السورةقاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حعل  
 -اػبالصة:

 ( لِنَػْفِسي)  ضبط مواضع
 الصيغة السورة

پ  ٻ  ٱ  ٻ    ٻ األعراؼ  فتقدـ النفع اليمٌنأتت جهة  ٻ  پ  
 فتقدـ الضر اليسارأتت جهة  ہ  ھ   ھ  ہ  ۀ  ہ   ہ يونس

 سٌن مع(      ٹ)  سٌن/   ٹ     ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ     يوسف
 فسيو 

    ػوط طاءمع (   ڳ)  كلمة  من الطاء / ڳ  ڳ طػو

 ؟.( اْجَعْلِ   ) كه مرة وردت / 2959س اؿ رقه 
 -ُب السور )  وس  ثالث مرات(  اْجَعْلِ   )كلمة  وردت / 2959اعبواب رقه 

" َي قػػػراء ُب إبػػػراىيه  اْجَعْلػػػِ   قػػرأ  وسػػػ  ": ) ابعبملػػػة اإلنشػػػائيةنضػػػبطها و  النبيػػاء (
 -:( والشعراء

ِشف ژچ  چ     چ  چ    ڃڃ   ڃ  ڃ  ڄڄ   ژ  -1  .ي
 .إبراَيه ژ                   ﯁  ژ  -2
 .الشعراء ژڀ  پ  ڀ  ڀ   ڀ         پ ژ -3

  الضبط /
َوالَّػِز   ( لةا أتت معطوفة عل  مػا قبلهػا: )   پ) ابلواوُب الشعراء الوحي ة 

اِبلصَّػاغبَِِي  َوَأغبِْْقػِ  َىْب ٕب ح ْكًمػا  َربلِ  {82}أَْطَمع  أَف  َػْغِفَر ٕب َخِطيَئيِت  َػْوـَ ال ِل ِ  
وىزه م  قوؿ إبراىيه عليو السالـ  ( 84ٕبِل ِلَساَف ِصْ ؽُّ ُب اآْلِخرِ َ   َواْجَعل {83}

وسػػ  فهػػي مػػ  قػػوب ( بينمػػا ُب        ﯁  وكػػزا ُب سػػورة إبػػراىيه ) 
 لورثة. وس  عليو السالـ،  وس  عل  اػبزائ ، وإبراىيه مقيه الصالة وا



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    134 -ْزء السَّ

 ؟.( َخَزآِئ َ  – َخَزآِئ ِ  – َخَزآِئ    اضبط مواضع ) / 2960س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 2960اعبواب رقه 

   ھھ  ھ  ھہ    ہ    ۀ   ہ  ہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ   ں  ں  ژ  -1

﮲   ﮳ ﮸   ﮹  ﮴ے  ے  ۓ  ۓ  ﮶   ﮷  ﮼     ﮺﮵  ﮻  

 .األًعام ژ﮽  
ڌ  ڇ  ڇ    چ    چ  ڇ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ژ  -2 ڍ   ڇ  ڍ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ گ    گڑ  ک  ک  ک  ک  ڑڌ  ڎ    گ           گ   

ِد ژڳ  ڳ   َ. 
ِشف ژچ     چ  چ  چ    ڃڃ  ڃڄ   ڄ  ڃ   ژ  -3  .ي
ۀ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ڱڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ  -4

 .اإلرساء ژہ  ہ  ہ  
 .ص ژھ  ے  ے    ۓ  ۓ    ھ       ھ  ھژ  -5
 .ِرامط ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڇ  چ  چژ  -6
چ  ژ  -7   ڍڇ     ڇچ  چ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ    .املٌافقِن ژڍ   
  الضبط /

 –ُب السور ) النعػاـ  طبس مرات( تكررت    ڇ)  النوفبضه الصل أف ترد  -1
اؼبنػػافقوف (، والحػػ  أنػػو  ٌب قبلهػػا ُب كػػل اؼبواضػػع  -الطػػور  –ص  –ىػػود 

 علػ  كلمػة( فاجعلها عالمة   چ -       ھ -  ڻ(: )  عن مص ر م  ) 
 ابلضه(   ڍ)

سػػبقتها كلمػػة  فقػػط ُب سػػورة  وسػػ  مػػرة واحػػ ة النػػوف بكسػػر(    ڃوردت )  -2



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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ُب سػورة  مػرة واحػ ةأ ًضا  النوف بفتا(   ڱ، ووردت )( حرؼ اعبر    ڃ)
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل  نضبطهما اإلسراء، و 

(   ڱواإلسػػػراء ) النػػوف بكسػػر(    ڃ  )  وسػػػ موضػػعي: كبصػػر فقػػط إذف -3
 .(  ڍ) اؼبضمومة ابلنوف، وُب تريىا النوف بفتا

مػػػػ  الكتػػػػػاب السػػػػػ اؿ  اعبػػػػػزء الرابػػػػػعىػػػػود ( ُب  –) النعػػػػػاـ  موضػػػػػعيًب ضػػػػبط  -4
(1677.) 
 -اػبالصة:

  ابلضموىذا ىو األصل أف ترد  طبس مراتتكررت  (   ڇ)  مواضع
 اعبزءمت ضبطهم يف     ھہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ہ  ۀ   ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻں  ں   األنعاـ

السؤاؿ  الرابع
 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ    چ  ڇ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   ىود (ٚٚٙٔ)

 وردت يف بداية سورة ص/ ھ  ے  ے    ۓ    ھ       ھ  ھ ص
چ الطور  ورطالطاء ( مع   ڍ ) طاء / نربط   ڍڇ  ڇ  ڇ     ڇ  چ  

 اؼبنافقوفونربطها مع  اؼبنافقٌنورد فيها / ڎ  ڈ        ڎڍ   ڌ  ڌ    ڍڇ    اؼبنافقوف
( فاجعلها   چ -       ھ -  ڻ(: )  عندالحظ أنو أييت قبلها يف كل اؼبواضع مصدر من ) 

 ابلضم(   ڍعالمة على كلمة )
 فقط مرة واحدة ت الكلمةورد النوف بكسر(    ڃ)  موضع

 ( حرؼ اعبر   ڃ سبقتها كلمة )/   ڃڃ  ڃ   ڃڄ   ڄ   يوسف
 فقط مرة واحدةوردت الكلمة  النوف بفتح (  ڱ) موضع

 ں  ں    ڱڳ  ڱ   ڱ  ڱ   اإلسراء
، ويف ذًنىا النوف بفتح(   ڱواإلسراء ) النوف بكسر(    ڃيوسف )  موضعيحنصر فقط 

 (.  ڍ) اؼبضمومة ابلنوف



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    136 -ْزء السَّ

 ؟.( َوَلَْجر  اآلِخَرةِ  اضبط مواضع ) / 2961س اؿ رقه 
 -ُب السػػػػور )  وسػػػػ مػػػػراتف (  َوَلَْجػػػػر  اآلِخػػػػرَةِ  ) وردت / 2961رقػػػػه اعبػػػػواب 

 -(: الن ل

ِشف ژڳ    گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   گ   گژ  -1  .ي
ىئ  ىئ  ىئژ  -2 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ی  یۇئ  ۇئ     ی  

 .انلدل ژيئ    حئ  مئ              ىئ  یجئ
  الضبط /

كلمػة مػ    اليػاء( نػربط   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ)  بع ىا ُب سورة  وسػ  -1
منهػػا  اؽبمػػزة( نػػربط   یوسػػ ، وبعػػ ىا ُب الن ػػل )   َيء( مػػع گ  گ   )

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  علػػ  لن ػػل ا نبػػزةمػػع 
 .اسه السورة

أف و تقػػػول هللا ( ومػػػ ار اآلَيت قبلهػػػا علػػػ    ڳ  ڳ آ ػػػة  وسػػػ  )خ تمػػػت  -2
والتقػػول الػػز    ثػػواب اآلخػػرة عنػػ  هللا أعهػػه مػػ  ثػػواب الػػ نيا لىػػل اإليبػػاف

حئ  مئ               ، وخ تمػػت آ ػػة الن ػػل ) ىبػػافوف عقػػاب هللا, و طيعونػػو ُب أمػػره وةيػػو

َوأَْقَسػػػم وْا اِبّلللِ َجْهػػػَ  ( نالحػػػ  سػػػياؽ اآلَيت قبلهػػػا ورد فيهػػػا العلػػػه )  ىئ
َعػػ   اّللل  َمػػ  يَب ػػوت  بَػلَػػ  َوْعػػً ا َعَلْيػػِو َحقًّػػا َولِكػػ َّ أَ   الَ ْكثَػػػَر النَّػػاِس أيَْبَػػاِةِْه اَل  َػبػْ

َ ؽَب ه  الَِّز  ىَبَْتِلف ػوَف ِفيػِو  {38}  َػْعَلم وفَ  ػْه َكػان وْا   َولِػيَػْعَلهَ لِيػ بَػيِل الَّػِز َ  َكَفػر وْا أَنػَّه 
مػػػ   الػػػالـ، ونػػػربط قاعػػػ ة اؼبوافقػػػة واجملػػػاورة( فنربطهػػػا علػػػ  {39}َكػػػاِذِبَي 

تشػػابو مػػع قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبعلػػ   لالن ػػ الـمػػع  (  ىئ)
 .حرؼ م  اسه السورة

 مالحظة /
ػر  للِلَّػِز  َ  َوَلَْجر  ُب سورة  وس  وردت )   اآلِخػرَةِ  َولَػَ ار  ( و )  57...آَمن ػواْ  اآلِخػرَِة َخيػْ



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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ر  للِلَِّز َ   ( وىػزه ّنسػبت سػياؽ اآل ػة  اآلِخرَةِ  َوَلَْجر   ) الؤب(: ُب  109....اتػََّقواْ َخيػْ
 َوَلَْجػر  ( فيها كلمة أجر فنربطها مػع ) اْلم ْ ِسِنيَ  َأْجرَ اَل ن ِضيع  وَ قبلها واليت خ تمت ) 

بػػػزه اعبملػػػة  فنضػػػبطها(  آَمن ػػػواْ وجػػػاء معهػػػا )  قاعػػػ ة اؼبوافقػػػة واجملػػػاورة( علػػػ  اآلِخػػػرَةِ 
( الحػ  أنػو ورد قبلهػا ُب نفػس  اآلِخػرَةِ  َولَػَ ار  )  الثػاي(، أما اؼبوضع الجر للم مني)

: الػ ار  كػوف موجػودا قاعػ ة الصػورة الزىنيػةعلػ  نضػبطها ( و  اْلق َرلأَْىِل مِلْ  اآل ة ) 
 الػػػ اربػػػزه اعبملػػػة ) فنضػػػبطها ( اتػََّقػػػواْ  ( وجػػػاء معهػػػا ) فالػػػ ار ُب القر ػػػةُب القػػػرل ) 

 (.للمتقي
 ؟.ُب سورة  وس  ( َأْجَر اْلم ْ ِسِنيَ  اضبط مواضع ) / 2962س اؿ رقه 
 -ي:اؼبواضع ى / 2962اعبواب رقه 

  ڑ  ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇژ  -1

 ژگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ   گ   گک    ک    ک  ک

ِشف/    ٣٧ - ٣٦ي
  ڳ  ڳڳ   ڳگ  گ    گک  ک  ک  ک  گ  ڑژ  ڑ    ژڈ  ژ  -2

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

ِشف/  ژہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ٩١ - ٩٣ي
  الضبط /

   ڇ )  ابلػػػواو( وقػػػ  بػػػ أت اآل ػػػة    ک  ڑ)  الوؿقبلهػػػا ُب اؼبوضػػػع الحػػػ   -1

گ   ) ابلػػػػػواو( وبػػػػػ أت اآل ػػػػػة الػػػػػيت بعػػػػػ ىا كػػػػػزلك ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

، وٓب قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل     ک  ڑ)  واو( ونربطهما مع   گ   گ
 ( ُب اآل تي فانتبو. هللا  زكر اسه اعبالؿ ) 

( الحػػػػ  أف اآل ػػػػة ٓب تبػػػػ أ   ڱ  ں  ں  ڻ)  ؿالو الحػػػػ  قبلهػػػػا ُب اؼبوضػػػػع  -2
فاجعلها عالمة لك وال اآل ػة الػيت بعػ ىا، وورد قبلهػا فػس نفػس اآل ػة  ابلواو

( وُب ب ا ة اآل ة اليت بع ىا مرتي   ڳڳ   ڳگ  گ  (: )  هللاإسه اعبالؿ ) 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    138 -ْزء السَّ

ڱ  ں  ں  ( فاربطهما مع  اسه اعبالؿ ُب ) ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  )

( ڱ  ( ونربطهمػػا مػػع ) ڀ     -  ژالكلمػػات )(، والحػػ  أ ًضػػا   ڻ
 (. َأْجَر اْلم ْ ِسِنيَ اليت وردت ُب ختاـ اآل ة مع ) 

( ڇ  ڇ     ڇ بقػػي أف تعلػػه أف اآل ػػة الؤب هللا عػػز وجػػل ىػػو اؼبػػتكله: )  -3
( مناسبة للسػياؽ،   ک    ک  ک  ڑ( فأتت )   ڑڈ   ڈ  ژ  ژ)

عليػو السػػالـ وجػاء اػبتػاـ مناسػػب بينمػا ُب اآل ػة الثانيػة فػػاؼبتكله ىػو  وسػ  
 (.  ڻ     ڻ  ڱ  ں  ں  ڻ سباماً للسياؽ )

 مالحظة /
( وىػػي وحيػػ ة بػػزه  120 َأْجػػَر اْلم ْ ِسػػِنيَ ِإفَّ اّلللَ اَل   ِضػػيع  وردت ُب سػػورة التوبػػة ) 

موضع  اثيتطابقت مع  (115 َأْجَر اْلم ْ ِسِنيَ    ِضيع   َفِإفَّ اّلللَ الَ الصيغة. وُب ىود ) 
 م  سورة  وس .
 ؟.ُب سورة  وس ( َجهََّزى ه ِزََهازِِىهْ  اضبط مواضع ) / 2963س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2963اعبواب رقه 

ے    ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھھ  ۀ  ہ   ۀژ  -1

ِشف ژ﮵  ﮶    .ي
ڀ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٱژ  -2 پ    ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ   ِشف ژٺ  ٺ    .ي
  ط /الضب
ٻ    ٱ)  ابلفػػػػػػػاء والثػػػػػػػاي(   ۀ  ہ   ۀ)  ابلػػػػػػػواو الوؿاؼبوضػػػػػػػع  -1

( ُب اؼبوضػع   ٱ)  ابلفػاء( فتكوف     ۀ)  واوؿ مع و أ واو(، نربط   ٻ
 م  ىزا اعبزء. ( 2886 )ُب الس اؿ  ضبطتهما، وق  الثاي

مػػػػػ  كلمػػػػػة  اؽبمػػػػػزةنػػػػػربط  ( ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ)  الوؿبعػػػػػ ىا ُب اؼبوضػػػػػع  -2
( نػػربط   ٻ  ٻ  پ  پ  پ) الثػػايوؿ، وبعػػ ىا ُب أ ةنبػػز ( مػػع ہ  )



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

139 

علػػػ   يمػػ  اثنػػػاليػػػاء و ألػػ  اؼبػػ  ( مػػػع ٻ  مػػ  كلمػػة )  اليػػػاءو ألػػ  اؼبػػ  
 .قاع ة الوؿ والثاي

 مالحظة /
ُب القػػرآف  سػػبع مػػراتفيهػػا  الػػالـ الخػػرية( إبخػػتالؼ تشػػكيل  اْلَكْيػػل وردت كلمػػة )

 – 88و  63و  59 وسػػػػ   – 85العػػػراؼ  – 152الكػػػرل ُب السػػػور ) النعػػػاـ 
 اثلػ و  أوؿ( ُب النعاـ والعػراؼ و  اْلَكْيلَ )  ابلفتا، ( 181الشعراء  – 35اإلسراء 

 الوحيػ ة( وىػي  اْلَكْيػل  )  ابلضػه وس  ورت  اثفِ  وس  واإلسراء والشعراء، بينما ُب 
 ُب القرآف وىو م  قوؿ إخوة  وس  عليو السالـ لبيهه ؼبا رجعوا.

 ؟.( َخيػْر  اْلم نزِِليَ  اضبط مواضع ) / 2964س اؿ رقه 
ػػػػػر  اْلم نػػػػػزِِليَ  ) وردت / 2964اعبػػػػػواب رقػػػػػه   -ُب السػػػػػور )  وسػػػػػ مػػػػػراتف (  َخيػْ

 -(: اؼب منوف
  ﮴ے    ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳    ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھژ  -1

ِشف ژ﮶    ﮵  .ي
 ١٩املؤوٌِن/  ژٹ    ٹ   ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ژ  -2

 الضبط /
  -:قاع ة التأمل للمعىنعل   اؼبوضعي طنضب
ؼبػػا أكػػـر إخوتػػو ؼبػػا نزلػػوا عنػػ ه وقػػاـ  عليػػو السػػالـ : قاؽبػػا  وسػػ ُب سػػورة  وسػػ  -1

 بواجب الضيافة عل  أكمل وجو فقاؿ ) وأّن خري اؼبضيفي (.
ػػر ٕب النػػزوؿ اؼببػػارؾ اآلمػػػ ،  :: قاؽبػػا نػػوح عليػػو السػػالـُب سػػورة اؼب منػػوف -2 رب  سِل

. وُب ىزا تعليه م  هللا عػز وجػل لعبػاده إذا نزلػوا أف  قولػوا وأنت خري اؼبنزلي
 ىزا.
 ؟.( َفاِعل وفَ  – َلَفاِعل وفَ  اضبط مواضع ) / 2965س اؿ رقه 
 -:مرة واح ةكل كلمة وردت  / 2965اعبواب رقه 
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ِشف ژى    ىۉ  ې  ې  ې     ې  ژ  -1  .ي
 .املؤوٌِن ژٿ    ٿٺ  ٿ  ٿ   ژ  -2

  الضبط /
(، بينمػا اؼب منػوف ُب اظبهػا   ىؿ ( ُب اظبها فأتػت فيهػا ) بال ) ا سورة  وس 

 فانتبو. العالقة عكسية(: أ    ٿ ) الـ) اؿ ( فأتت فيها بال 
 ؟.ُب سورة  وس  ( ِبَضاَعتَػه هْ  )كلمة اضبط مواضع   / 2966س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2966اعبواب رقه 

ائ  ژ  -1 ېئ   ەئ  ەئائ   ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ      وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   

ِشف ژېئ     ېئ    .ي
ڄ    ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹٿ  ٹ    ٹ  ژ  -2

چ  چ        چ  ڃڄ  ڄ  ڄ ڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ  ڃ   چ  

ِشف ژڇ  ڍ    .ي
  الضبط /

مػ   اؽبمػزة(:   ٹ)  الثاي( وقبلها ُب اؼبوضع    ەئ)  الوؿاؼبوضع ُب  قبلها -1
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل    ٹم  )  الواو( قبل    ەئ ) 

: قاؽبػػػػا  وسػػػػ  عليػػػػو السػػػػالـ لفتيانػػػػو أف هبعلػػػػوا البضػػػػاعة ُب رحػػػػاؿ الؤباآل ػػػػة  -2
: اإلخػوة ؼبػا رجعػوا إٔب أبػيهه وفت ػوا متػاعهه وجػ وا ةالثانيإخوتو، بينما اآل ة 

 أف بضاعتهه ر دت إليهه.
 ؟.( انَقَلب واْ  ِإَذاوَ  - ِإَذا اضبط مواضع ) / 2967س اؿ رقه 
 -:مرة واح ةوردت  كل صيغة / 2967اعبواب رقه 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ژ  -1 ېئ      ۈئ   ۈئ  ۆئ    ۆئائ  

ِشف ژېئ     ېئ    .ي
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 .املطففني ژيئ   مئ  ىئ    جئ    حئ  ی  یژ  -2
  الضبط /

 قاعػػ ة الػػزَيدة للموضػػععلػػ  نضػػبطها و  ابلػػواو(   ی  یُب سػػورة اؼبطففػػي )
اؼبطففػػي لػػيس  ، وسػػورةواو( بػػال   ۆئ    ۆئفأتػت )  واوسػػ  فيهػػا و ، وسػػورة  اؼبتػأخر

 .العالقة عكسية: أ  ابلواو(   ی  یفأتت فيها ) واوُب اظبها 
 مالحظة /

( ووردت ىػػزه الصػػيغة     ۈئ   ۈئ  )  اؼبوضػػعيكمػػا تالحهػػوف أنػػو ورد بعػػ ىا ُب 
ۆ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ (: 50ُب سػػػػػػورة  ػػػػػػس اآل ػػػػػػة ) اثلػػػػػػ ُب موضػػػػػػع 

 فانتبو َي لبيب.      ژۈ   ۈ    ۆ
 ؟.( ِإَٔب  َرِجع وافػَ  - َرِجع وا اضبط مواضع ) / 2968س اؿ رقه 
 -:مرة واح ةكل صيغة وردت  / 2968اعبواب رقه 

جب    ی  ىئ  ىئىئ  ژ  -1 ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ  يئ  

ِشف ژحب  خب   مب  ىب     .ي
 .األًبياء ژڑ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڎ      ڎ  ڌژ  -2

  الضبط /
 لػػػػزَيدة للموضػػػػػعقاعػػػػ ة اعلػػػػ  نضػػػػػبطها ( و   ڌُب سػػػػورة النبيػػػػاء ) ابلفػػػػاء -1

 .اؼبتأخر
وسػ ، وبعػ ىا ُب النبيػػاء َيء  منهػػا مػع اليػاء ( نػربط   یُب  وسػ  )  بعػ ىا -2

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  علػػ  بيػػاء نال نػػوفمنهػػا مػػع  النػػوف( نػػربط    ڎ)
 .اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

السالـ ؼبا حػاورىه قـو إبراىيه عليو  النبياءاإلخوة ؼبا رجعوا إٔب أبيهه، وُب   وس ُب  -3
 ُب م  كسر أصنامهه وجادؽبه فرجعوا إٔب أنفسهه وعرفوا أةه فاؼبي.
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 ؟.ُب سورة  وس  ( َأَخاّنَ  اضبط مواضع ) / 2969س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2969اعبواب رقه 

جب    يئىئ    مئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      ژ  -1

ِشف ژحب  خب   مب  ىب     .ي
ڄ    ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ژ  -2

ڇ  ڇ    ڇچ  چ        چ  چ   ڃڃ  ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ

ِشف ژڇ  ڍ    .ي
  الضبط /

بعػػ  أف م نػػع الكيػػل عػػ  إخػػوة  وسػػ  طلبػػوا مػػ  أبػػيهه أف  رسػػل معهػػه أخػػوىه  -1
( وتعهػػػ وا اف وبفهػػػوه، ولكػػػ   جب    يئىئ    مئبنيػػػامي فقػػػالوا )

آمنتكه علػ   وسػ  مػ   عقوب عليو السالـ قاؿ كي  آمنكه عليو وأّن ق  
قبل وخسرتو، وبعػ  أف فت ػوا متػاعهه وحكػوا القصػة لوالػ ىه تعهػ وا لبػيهه 

 (. چ  چ        چ  چ   ڃأف وبفهوا أخاىه ) 
: الثػػػػػػػػػػػػػػػػاي( ُب   ڇچ  چ        چ  چ   ڃ و ) الوؿ( ُب   يئىئ    مئ ) -2

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل     ڃم  )  الواو( قبل   مئ م  ) الفاء
 / ٔئدة فا

ا َرَجع وا ِإَٔب أَبِيِههْ  ) َقال وا ََي أاََبَّن م ِنَع ِمنَّا اْلَكْيل  َفَأْرِسْل َمَعَنا َأَخاَّن َنْكَتْل َوِإّنَّ َلو   فَػَلمَّ
 (63غَبَاِفه وَف )

سرعة رجوعهه إٔب أبيهه لةه بص د الرجوع للعز ز مرة اثنية فغريىه إكتاؿ وعاد 
 كتالوا وإشرتط عليهه العز ز أف  توا اخ ؽبه م  أبيهه فلزا إٔب بل ه وىه رجعوا وٓب 

دوف اثنية وتريىه إكتاؿ خ فهه سيعو ي إٔب أبيهه حا  ستثمروا وقتههرجعوا مسرع
 ( للسرعة.  فَػَلمَّا)  ابلفاءفوردت  ول   عود
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 / ٕ فائدة
 ىل لفظ نكتل ىنا فعل أو إسم؟

ب، أصلها نكتاؿ مثل نبتػع نبتػاع ىزا فعل نكتل أ  نكتاؿ ؾبزـو ىو جواب الطل
وجواب الطلػب  كػوف ؾبزومػاً ف ػزفت اللػ  اللتقػاء السػاكني فصػارت نكتػل. ولػو  

  .( يالسامرائد.فاضل  ) .( نكتلَ  )كاف إظباً لنصبو وقاؿ 
 ؟.( ِإالَّ َكَما ) كه مرة وردت / 2970س اؿ رقه 
ىػػود  –البقػرة لسػور ) ُب ا ثػالث مػرات(  ِإالَّ َكَمػا ) وردت / 2970اعبػواب رقػه 

 -(: وس   –

پ    ڀ  ڀ    پ   پ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -1

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ

چ    ڃڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڤڤ

 .ابلقرة ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ   چ  چ  ڇ
ڀ     ٺ  ٺ       ڀ  ڀپ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  -2

ِد ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿ   ٺٺ َ. 
ڀ  ٺ      ڀپ  پ  ڀ    ڀ  پ  ٻ     پٻ    ٻٱ  ٻ  ژ  -3

ِشف ژٺ    ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ  .ي
  الضبط /

رة ) طبعػػا ىػػزه قػػالبقػػاؼ منهػػا مػػع القػػاؼ ( نػػربط   پالبقػػرة ) بعػػ ىا ُب سػػورة  -1
مػ  الػ اؿ ( نػربط   ڀ     ٺ  ٺ  ٺفيم  اكل الراب (، وبعػ ىا ُب ىػود ) 

قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشػابو مػع حػرؼ عل   دىو اؿ د( مع ڀ     ) 
 .م  اسه السورة
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( فاربطهمػػػػػا معػػػػػا علػػػػػ    ٻ( وقبلهػػػػػا وردت )    پبعػػػػػ ىا ُب  وسػػػػػ  )  -2
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة

 -اػبالصة:
 ( ِإالَّ َكَما)  ضبط مواضع

 الصيغة السورة

ڀ  ڀ    پ   پ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   البقرة پ    

 رةقالبقاؼ منها مع القاؼ ( نربط   پ)  /   ٺڀ  ڀ

ٺ  ٺ  ٺٺ     ڀ  ڀپ  ڀ   ىود (      ڀمن ) الداؿ نربط /    ڀ     
 دىو داؿ مع 

(    پ/ ) پ  پ    پ  ٻ     پٻ    ٻٱ  ٻ   يوسف
 ( فاربطهما معا  ٻوقبلها وردت ) 

يػْر  َحاِفهًا َفاّللل  خَ  ُب قولو تعأب )َحاِفهًا كلمة   إعرابما  / 2971س اؿ رقه 
 .(؟ َوى َو َأْرَحه  الرَّاضِبِيَ 
ـ  قَػػػْواًل ِمػػػ  رَّبلُّ رَِّحػػيهُّ  ىػػػزه اآل ػػة واآل ػػػة ) / 2971اعبػػواب رقػػه  ( وكػػػزلك  َسػػاَل

ػَواِىِههْ ) ( فيهػا وجهػي إعػرابيي: إمػا أف تكػوف سبييػز أو تكػوف َكبػ َرْت َكِلَمًة زَبْر ج  ِمْ  أَفػْ
أف إسػػه التفضػػيل إذا كػػاف مػػا بعػػ ه لػػيس مػػ   حػػاؿ لف القاعػػ ة الن و ػػة تػػنص علػػ 

( وإذا كػػاف مػػا بعػػ ه مػػ   أنػػت أكثػػر  مػػااًل، ىػػو أحسػػ   شػػعراً  جنسػػو   نصػػب مثػػاؿ )
، أحس   دارُّ  جنسو   ضاؼ. )  (.  قاؿ: أنت أفضل  رجلُّ

ػػر  َحاِفهًػػاة ) وُب اآل ػػ ُب سػػورة  وسػػ  تعػػ  أف حفهػػة هللا تعػػأب خػػري (  فَػػاّللل  َخيػْ
بػي إخػوة  ( فكأنو تعأب قارف بينهه ) َو ػ ْرِسل  َعَلْيك ه َحَفَهةً  تعأب ) منكه ب ليل قولو

( لسػبب أف اغبػاؿ قيػ  لعاملهػا   والتمييػز أقػول مػ  اغبػاؿ ( وبػي حفهػة هللا )  وس 
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قػاؿ هللا  فهي أقول. ولو كأنو خري فقط ُب ىزه اغباؿ م  حالة اغبف  أما ُب التمييز
 (. د. فاضل السامرائي)   ىو اغباف .فهي ت ؿل عل  أف هللاخري  حاف ُّ 

 مالحظة /
  ڤ  ٹٹ    ٹٿ  ٹ    ژ  ( م  سورة  وس :65ُب اآل ة )

چ  چ          چڃ     ڃڃ    ڄڃ  ڄڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ

 -  ٹ( والح  قبلها ) ڤ  ڤ  )  الؤبُب   ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڇچ
( الح  بع ىا  ڄ  ڄ )  الثانية( مناسبة، وُب ڤ ( فأتت كلمة )   ٹ

 ( مناسبة.ڄ ( فأتت كلمة )  چ -  ڃ)
 فائدة  /

ا َعَلى آاَثِرمِهَػا َقَصًصػا ) نَػْبغِ ُكنَّا َقاَؿ َرِلَك َما   ) ( الكهػف( ، )قَػاُلوْا اَي َٗٙفاْرَتدَّ
َنا ) نَػْبِغيَأاَبًَن َما   ما الفرؽ؟ ( يوسف(َ٘ٙىػِذِه ِبَضاَعتُػَنا رُدَّْت ِإَليػْ

الزكر واغبزؼ متعلق ابؼبقاـ الز  نت ػ ث عنػو ولطػوؿ اغبػ ث  اغب اثف ىبتلفاف.
( لنػو كػاف  بتغػي لقػاء  َقاَؿ َذِلَك َما ك نَّا نَػْبػغِ  أو قللتو وؼبا كانت البغية ٓب تكتمل قاؿ )

اػبضػػر، لف ربنػػا تعػػأب أخػػ  أنػػو حيػػ  نسػػيت اغبػػوت ىنػػاؾ سػػتج ه. أمػػا ُب سػػورة 
وأرجػع إلػػيهه أمػواؽبه فهػزا أكثػػر فبػا  بغػػوف   وسػ  ىػه جػػاءوا لإلمػتالء فأعطػاىه اؼبػػرية

أمػػا الؤب ٓب تكتمػػػل البغيػػػة لنػػػو ٓب  ػػػر الشػػػخص الػػػز   ب ػػػ  عنػػػو بعػػػ  وإمبػػػا وصػػػل 
وؼبػػا  اليػػاء ( ؼبػػا ٓب تكتمػػل البغيػػة حػػزؼ منهػػا قَػػاَؿ َذلِػػَك َمػػا ك نَّػػا نَػْبػػغِ  للمكػػاف فقػػاؿ )

 (. يلسامرائاد.فاضل  ) زؼ وىزا م  خصوصية القرآف الكرل.رب  اكتملت ٓب 
 ؟.ُب سورة  وس  ( َمْوِثًقا مِلَ  اّلللِ  اضبط مواضع ) / 2972س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2972اعبواب رقه 

ڎ  ڈ  ژ  -1   گڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک  ژ  ژ  ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    146 -ْزء السَّ

 .يِشف ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ  -2

ڃ  ڃ     چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ    

 .يِشف ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
  الضبط /

 -:قاع ة التأمل للمعىنعل  نضبطهما و 
قاؽبػػا  عقػػوب عليػػػو السػػالـ لوالده ؼبػػا أرادوا أف  خػػزوا بنيػػػامي  الوؿُب اؼبوضػػع 

قاؽبػػا كبػػريىه ) أكػػ   يالثػػا(، وُب   ژ  ژ  ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  معهػه )
ٿ  ٹ  ٹ  اإلخػوة سػناً ( ؼبػا أخػػز العز ػز  وسػ  عليػػو السػالـ أخػوىه بنيػػامي )

 (.  ڦ  ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    
 ؟.( تَػْوه  أ – تَػْوه  َءا اضبط مواضع ) / 2973س اؿ رقه 
 -فقط:مرة واح ة كل كلمة وردت  / 2973اعبواب رقه 

گ    گڑ  ڑ  ک        ک  ک  کڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ  -1

ڱ    گ ڱ     ِشف ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    .ي
    یی    ىئەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئژ  -2

 .انلىل ژی  ی  
  الضبط /

 -:ابلتأمل للمعىن نضبطهماو 
 أوال  عقػوب لبػيهه  أعطَػفلما : أ  أعطوه( دبعىن  تَػْوه  َءا) دب  الب ؿ ُب  وس   -1

 .اؿ  عقوب: هللا عل  ما نقوؿ وكيلهللا عل  ما طلب, قعه  
إٔب ربػه   تػوفل اؼبخلوقػات أ  أف كػ :جػاءوهدبعػىن  (    ی)  بمزة قطعُب النمل  -2

 .صاتر   مطيعي
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 ؟.( اّللل  َعَل  َما نَػق وؿ  وَِكيل   ) أ   وردت / 2974س اؿ رقه 
 السػػػػػور ُبمػػػػػراتف (  ِكيػػػػػل  اّللل  َعلَػػػػػ  َمػػػػػا نَػق ػػػػػوؿ  َو  ) وردت / 2974اعبػػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:القصص - وس )
گ    گڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کژ  -1

ڱگ  گ  ڳ   ِشف ژڱ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    .ي
  يئ  جب  حب  ىئ  مئی  ی      ی  ی  جئ  حئ  ىئېئ  ېئ  ىئ    ىئژ  -2

 .امقصص ژمب     خب
  الضبط /
 .زَيدة للموضع اؼبتأخرقاع ة العل   نضبطها( و   ىئ ُب القصص ) ابلواو

 ؟.( اَل َتْ خ ل واْ  ) كه مرة وردت كلمة / 2975س اؿ رقه 
 -ُب السػػػور )  وسػػػ  ثػػػالث مػػػرات(  اَل تَػػػْ خ ل واْ  ) وردت / 2975اعبػػواب رقػػػه 

 -(: الحزاب -النور 
ھ  ے    ہڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ں  ڻڱ  ں  ژ  -1 ہ  ھ  ھ  ھ  

ِشف ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۆۇ  ۇ  ڭۓ    ﮲   ﮳     ﮴  ۓے  .ي
ىئ    ۈئ  ېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  وئ  ۇئ   ۇئژ  -2 ېئ  ېئ   ىئ  

 .انلِر ژی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     یىئ
ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  گ  ڳ  ڳژ  -3

ھ  ھ  ھ  ے ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ۓ    ۓ    ےۀ   

﮾  ﮿    ﮽﮸  ﮹   ﮺  ﮻ ﮼   ﮷﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ﮶

                          ﯀  ﯁       

ۆ   ۈ    ۆ            ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ

حئ    .األخزاب ژۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  
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  الضبط /
: قاؽبا  عقوب وىػو  نصػا أوالده ؼبػا  ػ خلوا مصػر أف  ػ خلوا مػ   وس ُب  -1

 أبواب متفرقة وليس م  اببُّ واح .
ا ( والػػػػز  بعػػػػ ى   وئ  ۇئ   ۇئتطػػػػابق الػػػػز  قبلهػػػػا ) الحػػػػزابو النػػػور ُب  -2

البيػػوت: ُب النػػور ُب اآلداب عامػػة وىػػو عػػ ـ دخػػوؿ بيػػوت النػػاس حػػا 
نستاذف وىزا م  الخالؽ اإلسالمية الرائعة، بينما ُب الحزاب فخاصػة 

 لبيوت الن  ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
 ؟.( مِلَ  اّللِل ِم  َشْيءُّ  ) أ   وردت / 2976س اؿ رقه 

ػػػَ  ا ) وردت / 2976اعبػػػواب رقػػػه   ُب السػػػور )  وسػػػ مػػػراتف (  ّلللِ ِمػػػ  َشػػػْيءُّ مِل
 -(: اؼبمت نة - موضعاف

ۀ  ۀ  ہ     ہژ  -1 ڻ  ڻ   ھ    ہ  ھ  ھ  ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ھ  

ٴۇ    ۆۇ  ۇ  ڭۓ    ﮲   ﮳     ﮴ے  ےۓ    ژۆ  ۈ  ۈ  

ِشف  .ي
ۉ  ژ  -2 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ەئ      ى  ى  ائ  ائ     ې  ې  ې  ېۋ   

ىئ   ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ېئ  

 .يِشف ژىئ  ىئ  ی     ی  
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ژ  -3

﮺     ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸      ﮹ 

            ﯀  ﯁                         

 .املىتدٌة ژ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ     
  الضبط /

:  عقوب الوؿ: ُب اؼبوضع (243ُب نفس الصف ة )  وس ُب سورة  افاؼبوضع -1



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

149 

( قبلها، بينما اؼبوضع   ہ  ھ  ھ عليو السالـ وىو  نصا أوالده لزا قاؿ ) 
ې  ې  ې   صػػ  دخػػوؿ اإلخػػوة مػػ  حيػػ  أمػػرىه أبػػوىه وأنػػو )  الثػػاي

 ( إال حاجة ُب نفس  عقوب عليو السالـ.   ې
راىيه عليػػو السػػالـ لبيػػو لسػػتغفرف لػػك ٍب أكمػػل فهػػو قػػوؿ إبػػ :اؼبمت نػػةأمػػا ُب  -2

ذلك إمبا كاف قبل أف  تبػي إلبػراىيه أف و  (               قوؿ ) 
   .ما تبي لو أنو ع و  ت أ منوأابه ع و , فل

ػػػػػػلِ  اضػػػػػػبط مواضػػػػػػع ) / 2977سػػػػػػ اؿ رقػػػػػػه  ل ػػػػػػوفَ  فَػْليَػتَػوَكَّ ػػػػػػلِ  - اْلم تَػوَكِل   َػتَػوَكَّ
ل و   (؟. فَ اْلم تَػوَكِل

 -اؼبواضع كما  لي: / 2977اعبواب رقه 
ھ  ے    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہژ  -1 ہ  ھ  ھ  ھ  

ِشف ژٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆۇ  ۇ  ڭۓ    ﮲   ﮳     ﮴  ۓے  .ي
ڃ  ڃ  ڃژ  -2 ڄ  ڄ  ڃ     ڇ  ڇچ  ڇ  چچ     چڦ  ڄ  ڄ  

 .إبراَيه ژڌ     ڍ  ڍڇ  
ہ   ہ  ہ  ھ  ھژ  -3 ۓ    ھ  ے  ھۀ  ۀ  ہ    ے  ۓ   

﯀   ﮶  ﮷      ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

 .الزمر ژ                   ﯁  
  الضبط /

ػػلِ  مػػ  القػػرآف ) النصػػ  الوؿ -1 ل ػػوفَ  فَػْليَػتَػوَكَّ ُب السػػور  الػػالـو الفػػاء ( بػػزَيدة  اْلم تَػوَكِل
ء السػػورتي إبػػراىيه( والحػػ  عػػ ـ وجػػود ) اؿ ( التعر ػػ  ُب أظبػػا –) وسػ  

 (. فَػْليَػتَػوَكَّلِ  فاجعلها عالمًة لك عل  مواضع )
ل وفَ   َػتَػوَكَّلِ م  القرآف أتت بال أ  زَيدة )  النص  الثاي -2 ( ُب سورة الزمػر،  اْلم تَػوَكِل

 (. َػتَػوَكَّلِ والح  أنو ُب اسه السورة ) اؿ ( فاجعلها عالمة لك عل  كلمة )
(   ڇ(، وُب إبػراىيه قبلهػا )  ۇ ضػا ) ( ووردت قبلها أ  ۆ قبلها ُب  وس  )  -3
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 قاعػػػػ ة اؼبوافقػػػػة( فاضػػػػبطهما كػػػػل  ُب موضػػػػعو علػػػػ    چ وورد قبلهػػػػا كلمػػػػة )
اثلهػػا أتػػت الثانيػػة واجملػػاورة  -  ۆ)  ابلػػواو، والحػػ  أنػػو ؼبػػا جػػاء قبلهػػا مػػا يب 

لنػػو ٓب  ػػػرد  واو( بػػال   (، وعليػػو تعلػػه أنػػػو جػػاء قبلهػػا ُب الشػػػورل )   ڇ
اثل  ها.قبلها ما يب 

 ؟.ُب سورة  وس  ( َدَخل واْ  اضبط مواضع ) / 2978س اؿ رقه 
ُب ىػػػزه السػػػورة وىػػػي كمػػػا  أربػػػع مػػػرات(  َدَخل ػػػواْ وردت )  / 2978اعبػػػواب رقػػػه 

 - لي:
ەئ    ۋ   ۋژ  -1 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ      

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ی   ِشف ژی       .ي
حت    يئجب   جئ  حئ  مئ  ىئ  ی  یژ  -2 حب   خب    مب  ىب  يب  جت  

ِشف ژخت  مت  ىت     .ي
ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ        ڤ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤٹ  ڤ    ٹ  ٹژ  -3

ِشف ژڃ  چ  چ  چ   چ     ڃڄ  ڃ  ڃ  .ي
ڎ    ڇ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چژ  -4 ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  

ِشف ژڈ  ڈ    .ي
  الضبط /

 -:ابلتأمل للمعىن الربعةاؼبواضع  نضبط
(:     ۋ( وكالنبػػا إبتػ ءا بػػػػ )  ُب نفػس الصػف ةمتتػػاليي )  الثػايو  الوؿاؼبوضػع  -1

: هبػػػب أف تعلػػػه أف وآول  وسػػػ  أخػػػاه، الػػػ خوؿ مػػػ  حيػػػ  أمػػػرىه أبػػػوىه
 وسػػ  آول أخػػاه قبػػل أبو ػػو لنػػو تسلسػػل القصػػة أنػػو  خػػز مػػ  وجػػ  عنػػ ه 

إلخوة كػي  تػوا اؼبتاع، وأما أبو و فهزا ؼبا انته  المر وعرفوا  وس  وذىب ا
 ابيهه إٔب  وس  عليهما السالـ.
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 شػػػكوف لػػػو  دخلػػػوا علػػػ  العز ػػػز(: ؼبػػػا    ٹإبتػػػ ءا بػػػػػ )  الرابػػػعو  الثالػػػ اؼبوضػػػع  -2
  ی  ی: وقػ  ًب ضػبط )آول إليػو أبو ػووضعهه أنو مسهه الضػر، والثػاي 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ( و )   يئ   جئ  حئ  مئ  ىئ

 .(2886)( ُب ىزا اعبزء الس اؿ ڇ
 مػرتٌندخلػوا علػى يوسػف : ) اعبملػة اإلنشػائية( بػزه  َدَخل واْ مواضع )  طنضبو  -3

دخلػػوا علػػ   وسػػػ  (، ودبعػػىن ) والىػػم مػػن حيػػث أمػػرىمبينهمػػا العزيػػز وأُ 
چ   چ   چ( و)   يئ   جئ  حئ  مئ  ىئ  ی  ی( أ  )مػػػػرتي

 موضػػػػػػػعي( أ  بػػػػػػػي  بينهمػػػػػػػا العز ػػػػػػػز(، ومعػػػػػػػىن ) ڇ ڇ  ڇ   ڇ
ڤ       ڤ  ڤٹ  ڤ    ٹ  ٹالػػػػػ خوؿ علػػػػػ   وسػػػػػ  جػػػػػاء موضػػػػػع )

ۅ  ۅ    ۋ   ۋ( أ  )  والىػه مػػ  حيػ  أمػػرىهوأ  (، ومعػىن )       ڦ  ڦ

 ُب الرتتيب. اؼبوضع الوؿ( وىو ۉ  ۉ  
 / ٔفائدة 

فرجعوا  بيهه م  فق  بصره عل  إبنو الثايسرعة رجوعهه إٔب العز ز بع  ما ح ث ل
َنا َوأَْىلَ  بسرعة مستعطفي اؼبلك لزا قالوا ) عليو ظبو ٓب   زكر  وس  إب، ( َنا الضيري َمسَّ

 .( ََي أَ ػيَها اْلَعزِ ز   لةه ٓب  عرفوه بع  لزا قالوا )السالـ 
 / ٕفائدة 
حئ  ی)   -(: 88 ٹ    ٹ) /  (  99 و 69 جئ  

وو آظبو وذكر أةه اَيت الا ذكر فيها ر  وس  كاف ذكر أخيو وأبيو َب اآلؼبا ذك
 ظبو إشارة للرتابط السرل بينو وبي أخيو وأبيوإب السالـعليو  إليو فكاف ذكر  وس 

ؼبا ٓب  عرفوه فله  زكر  :عليوخوتو إأما دخوؿ  ، (  99 و 69 جئ  حئ  ی) 
 .( 88 ٹ    ٹ)  سه  وس إ
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 ؟.(  ػ ْغِ  َعنػْه ه ) كه مرة وردت / 2979س اؿ رقه 
ه ه ) وردت / 2979اعبػػواب رقػػه   -ر )  وسػػ ُب السػػو  ثػػالث مػػرات(   ػ ْغػػِ  َعػػنػْ

 -(: الطور -اعباثية 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ  -1 ەئ     ې  ې  ې  ېۋ    ى  ى  ائ  ائ  ەئ      

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ی   ِشف ژی       .ي
﮲ ژ  -2 ﮿   ﯀  ﮵   ﮶  ﮴  ﮳ۓ  ۓ  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾      ﯁﮷  ﮸  ﮹   

 .اجلاثية ژ      
 .امطِر ژۆئ  ۇئ  ۆئ  وئ          وئ   ۇئ     ەئ  ەئ  ائائ  ژ  -3

  الضبط /
ُب  وسػػػػ  ) وىػػػػي أطػػػػوؿ صػػػػيغة لةػػػػا السػػػػورة الطػػػػوؿ (  ( قبلهػػػػا  ې  ې) 

َوِإَذا (: سػبقتها )  ﮵  ﮶   ﮴واؼبقصود بو )  عقوب عليػو السػالـ (: بينمػا ُب اعباثيػة )
ػػز واً أ ْولَئِػػَك ؽَب ػػْه َعػَزاب  م ِهػػي  ) َػَزَىا ى  إذا علػػه ىػػزا الفػػاؾ : (9َعلِػَه ِمػػْ  آََيتِنَػػا َشػػْيئاً ازبَّ

ػػْخر ة, أولئػػك ؽبػػه عػػزاب  هيػػنهه, فجػػاء بعػػ ىا  الثػػيه مػػ  آَيات شػػيًئا ازبػػزىا ىػػزًوا وس 
ِمػػػػػػ  أمػػػػػػاـ ىػػػػػػ الء اؼبسػػػػػػتهزئي )َيت هللا ( ﮷  ﮸  ﮹      ﮵   ﮶  ﮴  ﮳ۓ  ۓ ﮲ )

  جهػػنه, وال  غػػ  عػػنهه مػػا كسػػبوا شػػيًئا مػػ  اؼبػػاؿ والولػػ , وال آؽبػػت هه الػػيت عبػػ وىا ِمػػ
 ( معطوفة عل  ما قبلها.  ﮵  ﮶   ﮴، وأتت ابلواو )هللا, وؽبه عزاب عهيه م ٓب دوف

حػػػا ىػػػ الء اؼبشػػػركي  –: فػػػ ع   َي أ هػػػا الرسػػػوؿ (  ەئ  ەئ  ائأمػػػا ُب الطػػػور ) 
ُب ذلػك اليػـو ال  َػْ فع عػنهه كيػ ىه مػ  عػزاب هللا ،  القوا  ومهه الز  فيو  ػ ْهلكػوف

 .شيًئا، وال  نصرىه ّنصر م  عزاب هللا
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 ؟.( َلز و ِإنَّو   - َوِإنَّو   اضبط مواضع ) / 2980س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 2980اعبواب رقه 

ەئ  ژ  -1 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ       ۋ   

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۈئ   ۆئ  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ی   ِشف ژی       .ي
ڄژ  -2 ڄ   ڦ  ڄ    ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڄڦ   چ  چ   چ  ڇ  

 .امقصص ژڍ  ڌ  ڌ           ڍ    ڇڇ  
  الضبط /

قاعػ ة ربػط حػرؼ علػ  سػ  و  واو ( ونربطهػا مػع    ۆئُب سورة  وسػ  )  ابلواو -1
ُب القصػص  واو، ووردت بػال م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ مػ  اسػه السػورة

 .واو( والقصص ليس فيها     ڇ)
سػػالـ ؼبػػا قػػاؿ لوالده ال تػػ خلوا مػػ  بػػو ُب  وسػػ  ىػػو  عقػػوب عليػػو ال اؼبقصػػود -2

  ۈئ   ۆئابب واحػػ  وىػػو ل  ػػو العلػػه مػػ  هللا مػػا ال  علمػػو تػػريه ولػػزا أتػػت ) 

(، بينما ُب القصص اؼبقصود بػو قػاروف ؼبػا خػرج علػ  قومػو ُب ۈئ  ېئ  ېئ  
ز نتو انبهروا فقاؿ الز   ر  وف اغبياة ال نيا أف قاروف حهو عهػيه وسبنػوا مثػل 

 (.ڍ  ڌ           ڍ    ڇچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ما عن ه فقالوا ) 
 ؟.( َعلَّْمَناه  َوَما  – َعلَّْمَناه  وَ  – َعلَّْمَناه   اضبط مواضع ) / 2981س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 2981اعبواب رقه 

ەئ  ژ  -1 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ       ۋ   

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ِشف ژی       ی  .ي
 .الكُف ژڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ  -2
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 .األًبياء ژ﯀  ﯁         ﮿﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮸ژ  -3
 .يس ژېئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ۇئەئ   وئ  وئ  ۇئائ  ەئ   ژ -4

  الضبط /
ۆئ   ۈئ  ۈئ    ب وف زَيدة لنو أتت مكملة ؼبا قبلهػا ) ُب سورة  وس  (  ېئ)  -1

 .(  ېئېئ  
(: ُب الكهػػ  اؼبقصػػود بػػو اػبضػػر عليػػو السػػالـ،   ڎ ُب الكهػػ  والنبيػػاء )  -2

 وُب النبياء اؼبقصود بو ىو داود عليو السالـ.
ومػػا علَّمنػػا رسػػولنا ؿبمػػً ا الشػػعر, ومػػا  نبغػػي لػػو أف (: ائ  ەئ  أمػػا ُب  ػػس )  -3

 كوف شاعرًا, ما ىػزا الػز  جػاء بػو إال ذكػر  تػزكر بػو أولػو اللبػاب, وقػرآف 
 . ال اللة عل  اغبق والباطلبيِل 

َمػػا َكػػاَف  ػ ْغػػِ   ) مػػا ىػػي اغباجػػة الػػيت ُب نفػػس  عقػػوب / 2982سػػ اؿ رقػػه 
 (؟ ِإالَّ َحاَجًة ُب نَػْفِس  َػْعق وَب َقَضاَىا َعنػْه ْه ِمَ  اّللَِّ ِمْ  َشْيءُّ 

عنػػ ّن مبػػ أ عػػاـ ُب تعاملنػا مػػع كتػػاب هللا سػػب انو وتعػػأب:  / 2982اعبػواب رقػػه 
اػبػوض  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصضية ٓب  فصلل فيهػا القػرآف وٓب  ػرد فيهػا خػ  صػ يا عػ  رسػوؿ هللا أيبا ق

ِإالَّ َحاَجًة ُب  )فيها م  التكلل  الز  ال  صل إٔب نتيجة. فلما قاؿ لنا القرآف الكرل 
يسػت أنت ماذا تتخيل اغباجة زبيللها. الب   فيهػا هتويبػات ل ( نَػْفِس  َػْعق وَب َقَضاَىا

قاطعة: أنو خاؼ عليهه م  اغبس ، خاؼ عليهه أف اؼبلػك ىبشػ  مػ  صبعهػه فيػ بر 
ؽبػػه شػػيئاً أحػػ  عشػػر أخ عصػػبة ىػػ الء، أةػػه إذا إجتمعػػوا  ػػ بروف شػػيئاً، ال  هػػه. ىػػزا  

نقػوؿ ال نػ ر  مػا ىػي اغباجػػة. تتخيػل مػا شػئت مػػ   كػالـ لػيس عليػو دليػل ولػػزلك 
ل ما أخ ؾ عػ  ىػزه اغباجػة مػا ىػي فتكتفػي ىزا المر لك  ك  واثقاً أف هللا عز وج

كػاف السػػل   بػزا القػ ر. وىػزا ُب أمػػور كثػرية وعنػ ما وبػ ثنا علمػػاؤّن عػ  الصػفات 
 (. د. حساـ النعيمي)  يبروةا كانوا يبروةا ىكزا ال  ت  ثوف عنها ابلتفصيل.
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ػػَقاَ ةَ  مػرة  قػػوؿ تعػأب ) / 2983سػ اؿ رقػػه  لفػػرؽ ا( فمػا  ص ػػَواعَ ( ومػرة )  السِل
 ؟.بينهما

اؼبمتػػػاروف  فع اؼبلػػػك أراد أف  بػػػي السػػػقا ة لؼبػػػا قػػػاؿ صػػػوا  / 2983اعبػػػواب رقػػػه 
الػز   كػاؿ ؽبػه  علمػوف أف ىػزا مكيػاؿ لكػنهه ال  علمػوف أنػو صػواع اؼبلػك. السػقا ة 
والصػػواع دبعػػىن وىػػو جعػػل السػػقا ة مكيػػاؿ فػػأراد أف  بػػي أف ىػػزه السػػقا ة لػػيس ؾبػػرد 

ؼبلك لبياف أنبيتو. الصواع ىو ما  كاؿ بو عمومػاً. السػقا ة ُب سقا ة وإمبا ىزا صواع ا
الصل ىو ما   سق  بو اؼبلك  شرب بو طبراً وكاف  ستعمل صواعاً للكيل. فهو لػيس 

أنٌب بغػريه لكػ  ىػزا صػواع اؼبلػك وكمػا  قولػوف كػاف  ؾبرد سقا ة عاد ة ولو كاف عادَيً 
كيػػػل الصػػػواع والصػػػاع فهػػػي ؽبػػػا  سػػػق  بػػػا اؼبلػػػك والصػػػواع والصػػػاع  سػػػتعمل اآلف لل

حالتاف حالة سقا ة وحالة مكياؿ، حالػة سػقا ة لنػو  سػق  بػا وحالػة صػواع وىػو مػا 
 (. د. فاضل السامرائي)   كاؿ بو.

 / فائدة
 ( يف سورة يوسف؟ ُصَواعَ  ما داللة التذكًن والتأنيث يف كلمة )

ضِبْػل  بَعِػريُّ َوأّنَْ  ِبوِ ِلِك َوِلَم  َجاء َقال وْا نَػْفِق   ص َواَع اْلمَ  )قاؿ تعأب ُب سورة  وس  
ِمػػ  ِوَعػػاء َأِخيػػِو   اْسػػَتْخَرَجَهافَػبَػػَ أَ اَِْوِعيَػػِتِهْه قَػْبػػَل ِوَعػػاء َأِخيػػِو ٍب َّ )و  ({72بِػػِو َزِعػػيه  }

ػػػَز َأَخػػػاه  ُب ِد ػػػِ  اْلَملِػػػِك ِإالَّ أَف َ َشػػػاَء اّللل   ػػػَ  َمػػػا َكػػػاَف لَِيْأخ   نَػْرفَػػػع  َكػػػَزِلَك ِكػػػْ َّن لِي وس 
ػػلِل ِذ  ِعْلػػهُّ َعلِػػيه  } ػػ  نََّشػػاء َوفَػػػْوَؽ ك  فاسػػتخ مت كلمػػة صػػواع مػػرة  ({76َدَرَجػػاتُّ مِل

مزكرة ومػرة م نثػة. وبعػا الكلمػات أتٌب م نثلػة ومػزكلرة فكلمػة العاقبػة مػثاًل ت ػزكلر إذا 
اسػػػتعملت للعػػػزاب وت  نلػػػ  إذا اسػػػتعملت للصػػػي ة. ُب اللغػػػة التأنيػػػ  ىػػػو للمجػػػاز 

 ي (.السامرائ د.فاضل  )(.  م ن  ؾباز  ) و  سم 
 ؟.( َبِعريُّ  ) كه مرة وردت كلمة / 2984س اؿ رقه 
 -:ة  وس سور كالنبا ُب مراتف  (  بَِعريُّ  ) وردت / 2984اعبواب رقه 
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ٹ  ڤ  ڤژ  -1 ڦ  ڤٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ڦڤ  ڦ   ڦ  

ڄ ڇ    چڇ        چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  

 .يِشف ژڇ  ڇ  ڍ  
 ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ    ٹ ژ  -2

ِشف  .ي
  الضبط /

:  ر ػ  إخػوة  وسػػ  أف  خػزوا معهػػه أخػاىه بنيػامي كػػي  ػزدادوا كيػػل الوؿ -1
 بعري.

قػػػاؿ اؼبنػػػاد  وَمػػػ  حبضػػػرتو: نفقػػػ  اؼبكيػػػاؿ الػػػز   كيػػػل اؼبلػػػك بػػػو, : الثػػػاي -2
 .ومكافأة م  وبضره مق ار ضِبْل بعري م  الطعاـ

 ؟.( َزِعيه   اضبط مواضع ) / 2985س اؿ رقه 
 -(: القله -ُب السور )  وس مراتف (  َزِعيه   ) وردت / 2985اعبواب رقه 

ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ  -1 ِشف ژڄ    ڄٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    .ي
 .امقنه ژىث    مثىت  يت   جث   ژ  -2

  الضبط /
 -دبعىن الكافل والضام : اؼبوضعي( ُب  َزِعيه   جاءت كلمة )

 قاؿ اؼبناد : وأّن حِبْمل البعري م  الطعاـ ضام  وكفيل. : سورة  وسُب  -1
: أ هه بػزلك اغبكػه كفيػل وضػام  اف - أ ها الرسوؿ -اؼبشركي  لِ سَ : القلهُب  -2

، وتعيػػنهه علػػ  إدراؾ مػػا أـ ؽبػػه آؽبػػة تكف ػػل ؽبػػه مػػا  قولػػوف كػػوف لػػو ذلػػك؟ 
 (. سرالتفسري اؼبي)  طلبوا، فليأتوا با إف كانوا صادقي ُب دعواىه؟

 ؟.ُب سورة  وس  ( َقال واْ اَتّلللِ  اضبط مواضع ) / 2986س اؿ رقه 
 -وكما  لي:أربع مرات (  َقال وْا اَتّلللِ  ) وردت / 2986اعبواب رقه 
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چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ     ڄ  ڄژ  -1 ِشف ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    .ي
ژ  -2 ڭ         ڭ                    

ِشف ژڭ  ڭ    .ي
ہ  ہ  ۀ  ۀژ  -3 ھ  ھ    ہ   ھ  ھ   ِشف ژہ      .ي
ِشف ژی       ىئ       ىئ  ی  ی  ېئ  ىئژ  -4  .ي

  الضبط /
 ىه إخوة  وس . الوىاق  ُب كل اؼبواضع الز (   ېئ  ىئ)  -1
أننػػػا مػػػا جئنػػػا أرض  لمنػػػاد  وَمػػػ  حبضػػػرتول: قاؽبػػػا إخػػػوة  وسػػػ  أوؿ موضػػػعُب  -2

 "مصر" م  أجل اإلفساد فيها, وليس م  صفاتنا أف نكوف سارقي.
 -: عقوب عليو السالـاإلخوة لبيهه  اقاؽب الثاي والرابعواضع اؼبوُب  -3
( أتػػت بعػػ  أف عػػاد اإلخػػوة بػػ وف بنيػػامي وىػػي ُب تسلسػػل الحػػ اث   )  -1

( الػػػػػػيت وردت بعػػػػػػػ  أف فصػػػػػػلت العػػػػػػػري     ىئ       ىئ  ی  یقبػػػػػػل ) 
 والزىاب ؼبالقاة  وس  عليو السالـ وانكشفت المور كلها.

(: قاؽبػػػا اإلخػػػوة لػػػػػ  وسػػػ     ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ) :اؼبوضػػػع الثالػػػ  -4
 عليو السالـ ؼبا عرفوا أنو ىو  وس . 

 مالحظة /
أخػرل إضػافة ؼبواضػع سػورة  وسػ ، وىػي ُب السػور  مواضػع طبس( ُب  اَتّلللِ وردت ) 
الصػػػػافات (،  –الشػػػػعراء  -(  اَتّلللِ وَ )  ابلػػػػواو الوحيػػػػ ةالنبيػػػػاء  – موضػػػػعاف)الن ػػػػل 

 -:تسع مراتتكررت  ( اَتّلللِ وعليو تكوف ) 
ٿ  ٿ                ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  -1

 .انلدل ژٹ  ٹ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  وئژ  -2

 .انلدل ژی   ی  ی  ی  
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 .األًبياء ژىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ     ىئژ  -3
 .الشعراء ژں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ    ڱژ  -4
 .فاتالصا ژڤ  ڦ     ڤ  ڤ         ڤٹ  ژ  -5

  الضبط /
وئ  )  الثػػػػػاي( وبعػػػػػ ىا ُب   ٿمػػػػػ  الن ػػػػػل )  الوؿبعػػػػػ ىا ُب اؼبوضػػػػػع  -1

( وئ  مػ  ) القػاؼ( قبل   ٿم  )  التاء(:   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ
مػػػػ  الكلمتػػػػي  الػػػالـ، طبًعػػػػا بعػػػ  حػػػػرؼ اؽبجػػػػائي الرتتيػػػب قاعػػػػ ةعلػػػ  

 .(وئ   -  ٿ)
  ىئؼبواضػػع اؼبشػػهورة )( وىػػو مػػ  ا  ىئ) ابلػػواو الوحيػػ موضػػع النبيػػاء  -2

 (. ىئ  ىئ  
قػػالوا ( ؼبػػا أ فهػػرت اعب ػػيه للكػػافر    ڻ    ڻ  ڻ            ں  ں  ڱُب الشػػعراء ) -3

معرتفي خبطئهه، وىه  تنػازعوف ُب جهػنه مػع َمػ  أضػلوىه، ات إننػا كنػا 
العػػػػػاؼبي  ُب الػػػػ نيا ُب ضػػػػػالؿ واضػػػػػا ال خفػػػػػاء فيػػػػو; إذ نسػػػػػو كه بػػػػػرب

 ءالشػػػعرانبػػػزة مػػػع  (          ں  ںمػػػ  ) اؽبمػػػزة بط ، نػػػر اؼبسػػػت ق للعبػػػادة وحػػػ ه
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  

قَػػػاَؿ َقائِػػػل  ِمػػػنػْه ْه ِإيلِ َكػػػاَف ٕب (: ؼبػػػا ) ڤ            ڤڤ    ڤٹ  وُب الصػػػافات ) -4
 قػػػاؿ اؼبػػػ م  لقر نػػػو اؼبنكػػػر للبعػػػ : لقػػػ  قاربػػػت أف هتلكػػػ  ((51قَػػػرِ    )

بص ؾ إَي  ع  اإليباف لػو أطعتػك. ولػوال فضػل ريب بػ ا يت إٔب اإليبػاف 
مػػ  )   التػػاء، نػػربط وتثبيػػيت عليػػو, لكنػػت مػػ  اضػػر   ُب العػػزاب معػػك

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو علػػ   تالصػػافا اتءمػػع  (          ڤ
 .مع حرؼ م  اسه السورة

 -اػبالصة:



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

159 

 كلها يف سورة يوسف  طبس مرات( وردت     ڄ  ڄ) مواضع
ڃ  چ  چ  چ     ڄ  ڄ األوؿ  ڃ  ڃ  ڃ  
 الثاين            

 ہ  ہ  ہ  ہ      ۀ  ۀ الثالث
     ىئ       ىئ  ی  ی  ېئ  ىئ الرابع

 ىم إخوة يوسف الوىاق نيف كل اؼبواضع الذي(     ڄ  ڄ)

 خارج سورة يوسف(     ڄ  ) مواضع
 الصيغة السورة

( قبل   ٿمن )  التاء ٿ  ٿ              ٹ  ٿ  ٿ النحل أوؿ
 قاعدة( على   وئمن )  القاؼ

 اؽبجائي الختيب
ۈئ  وئ النحل اثف  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

  ابلواو الوحيدوىذا موضع مشهور و / ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی    ىئ األنبياء 
 ءالشعرامهزة مع  (          ں  ںمن ) اؽبمزة نربط  /ں          ڻ    ڻ  ڻ    ں  ڱ الشعراء

 تالصافا اتءمع  (          ڤمن )   التاءنربط  /ڤ            ڤڤ    ڤٹ   الصافات
 فائدة /

( ُب القرآف الكرل ليس ـبتصاً إبخوة  وسػ  وأصػاًل القسػه بػػ ات  ات القسه بػ )
ه بػا ُب (   قَسػ ات كما  ػزكر أىػل الن ػو واللغػة  فيػ  التعجػب والتفخػيه والتعهػيه )

المػػور العهػػاـ. ات ىػػي عبػػارة عػػ  اتء القسػػه وىػػي م بَ لػػة عػػ  الػػواو وأصػػل حػػروؼ 
القسه الباء ٍب الواو ٍب التاء. كي  عرفنا أف القسػه ابلبػاء ىػو الصػل؟ لنػو  ػزكر معػو 
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( أو ال  زكر مرة تقوؿ أقسه اب وال  ضا أف تقوؿ أقسه وهللا أو  اب فعل القسه )
إذف  صا ذكر فعل القسه وع مو. أقسػه اب معنػاه أوسػع يبكػ  أف تقػوؿ  أقسه ات

( وتكػػوف البػػاء ُب  أقسػػه بػك َي رب أقسػه اب أو اب. وتػػ خل البػاء علػػ  الضػمري )
)بك( ابء القسه أما الواو والتاء فال ت خل عل  الضمري إذف الباء ىي الصل ٍب الواو 

ا  قولػػوف لف الػواو  قسػػه بػا ُب كػػل مقسػـو فػػاىر ٍب التػاء والتػاء م ب لػػة عػ  الػػواو كمػ
وهللا تعػػأب أقسػػه ابلػػواو كمػػا ُب : والضػػ  ، والليػػل، والسػػماء. أمػػا التػػاء فلػػه  ػػرد ُب 

( وقليػػػل ورد ُب تػػػري اللغػػػة ابلتػػػاء فتكػػػاد تكػػػوف التػػػػاء  ات القػػػرآف ابلتػػػاء إال ُب هللا )
  وحياتػك، تػربِل الكعبػػة أ  وربِل ربياتػػك أ ـبتصػة اب. قػ  تػرد قلػػياًل مػع تػري هللا )

( قسػه والتػاء للقسػه وىػي مػ  حػروؼ اعبػر  ات ( ىزه مفردات قليلػة. إذف ) الكعبة
وهللا لفػػػ  اعباللػػػة مقسػػػه بػػػو ؾبػػػرور. أمػػػا السػػػ اؿ نفسػػػو فالتػػػاء ليسػػػت ـبتصػػػة إبخػػػوة 

بَػْعػػَ  أَف تػ َوليػػوا َواَتّللَِّ َلَِكيػػَ فَّ َأْصػػَناَمك ه   وسػػ  فقػػ  قػػاؿ تعػػأب علػػ  لسػػاف إبػػراىيه )
(  ( الشػعراء27) اَتّللَِّ ِإف ك نَّػا َلِفػي َضػاَلؿُّ ميبِػيُّ  ( وقاؿ تعأب ) ( النبياء57) م ْ ِبرِ  َ 

( الصػػافات( وقػػاؿ 56) قَػػاَؿ اَتّللَِّ ِإْف ِكػػ تَّ لَتػ ػػْرِد  ِ  وأصػػ اب اعبنػػة قػػالوا لقػػرّنئهه )
ػػا ك نػػت ْه  اَتّلللِ لَت ْسػػأَل  َّ  تعػػأب ) ( ىػػزه عامػػة قػػاؿ تعػػأب ـباطبػػاً  ( الن ػػل56) تَػْفتَػػػر وفَ َعمَّ
ػػػ  قَػْبلِػػػكَ  رسػػػولو ) ( إذف ات ىػػػي ليسػػػت  ( الن ػػػل63) اَتّلللِ َلَقػػػْ  أَْرَسػػػْلَنا ِإَٔب أ َمػػػهُّ مِل

 ـبتصة إبخوة  وس . جاءت ُب سورة  وس  عل  لسػاف إخوتػو لةػا تفيػ  التعهػيه.
 (. د. فاضل السامرائي) 

 ؟.( ُب ِد  ِ  اضبط مواضع ) / 2987س اؿ رقه 
النػور  -ُب السور )  وسػ  ثالث مرات(  ُب ِد  ِ  ) وردت / 2987اعبواب رقه 

 -(: النصر -

ڻ    ںگ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ںژ  -1

ڻ ۀ  ہ  ہ      ڻڻ   ۓ    ےھ  ھ  ھ  ے  ھ  ہ  ہۀ  
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﮺     ﮴ۓ  ﮲  ﮳ ﮹   ﮷  ﮸   ﮶   ِشف ژ﮵    .ي
ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ژ  -2 ڤ   ڤ             ڤ  ٹ  ٹٿ   ٿ   ٹ  ٹ     ٿٺ    ٺ  ٺ    

 .انلِر ژڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ
 .انلرص ژڇ  چ    چ  چ  چڃ  ڃ   ڃ  ژ  -3

  الضبط /
 (.  چ  چ  چ( وابقي اؼبواضع )   ھ  ہ  ہ)  ُب سورة  وس  الوحي  -1
( 2صػػر كػػزلك اآل ػػة رقػػه )( وُب الن2وردت ُب ب ا ػػة السػػورة اآل ػػة رقػػه ) ُب النػور -2

 فانتبو َي لبيب.
 فائدة /

مػػػا كػػػاف لػػػو أف  خػػػز ( أ    ھ  ہ  ہۀ  ۀ  ہ  ہ    )  : وسػػػ ُب سػػػورة 
أخػػػاه ُب حكػػػه َملِػػػك "مصػػػر"; لنػػػو لػػػيس مػػػ  د نػػػو أف  تملػػػك السػػػارؽ, إال أف 
مشػيئة هللا اقتضػت ىػزا التػػ بري واالحتكػاـ إٔب شػر عة إخػػوة  وسػ  القاضػية بػػِرؽِل 

 السارؽ.
ٹ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ: )النػػػػورأمػػػػا ُب سػػػػورة 

 النصػػػػػر(، وُب   ڤ  ٹ  ٹ ( لنػػػػػو تطبيػػػػػق حػػػػػ  مػػػػػ  حػػػػػ ود هللا فأتػػػػػت فيػػػػػو ) ڤ  ٹ
 ال خوؿ ُب د   هللا أفواجًا.

 ؟.ُب سورة  وس  ( َقال واْ ََي أَ ػيَها اْلَعزِ ز   اضبط مواضع ) / 2988س اؿ رقه 
 -( وىي: 88 –  78) عشر آَيت، بينهما مراتفوردت  / 2988 اعبواب رقه

ۋ  جئۇ  ۆ  ژ  -1 خب    يئحئ  مئ  ىئ         ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   جب  حب  

ِشف ژىب   مب    .ي
ٹ  ژ  -2 ڦ  ڦ    ڄ        ڤ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  
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چ      ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ِشف ژچ  ڃ  چ  چ    .ي
  الضبط /

 -:إخوة  وس ىه  اؼبوضعيالز  قاؽبا ُب 
قالوا مستعطفي ليوفوا بعه  أبيهه: َي أ ها العز ز إف لو والً ا كبػريًا : اؼبوضع الوؿ -1

ُب الس  وببو وال  طيق ب ع ه, فخ ػْز أحػ ّن بػ ال مػ  "بنيػامي", إّن نػراؾ مػ  
 اسني ُب معاملتك لنا ولغريّن.

لعز ػػز دخلػػوا علػػ   وسػػ  قػػالوا: َي أ هػػا او ذىبػػوا إٔب "مصػػر", ؼبػػا : اؼبوضػػع الثػػاي -2
أصػػابنا وأىلنػػا الق ػػط واعبػػػ ب, وجئنػػاؾ بػػثم  رد ء قليػػػل, فأعطنػػا بػػو مػػػا  
ْؽ علينػػػا بقػػػبا ىػػػزه الػػػ راىه  كنػػػت تعطينػػػا مػػػ  قبػػػل ابلػػػثم  اعبيػػػ , وتصػػػ َّ
 اؼبزجاة وذبوَّز فيها, إف هللا تعأب  ثيب اؼبتفضِللي عل  أىل اغباجة امواؽبه.

ڤ  ڦ  )  الثػػايوبعػػ ىا ُب  (         ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  ) الوؿاؼبوضػػع بعػػ ىا ُب  -3

 الرتتيػػػػػب قاعػػػػػ ة( علػػػػػ    ڤ مػػػػػ  )  اؼبػػػػػيه( قبػػػػػل ۈ  مػػػػػ  )  اؽبمػػػػػزة(:       ڦ
 .اؽبجائي

 مالحظة /
 –( ُب السور ) اغبجر  أَ يوَ  َيَ  - ََي أَ ػيَها َوَقال واْ  ) موضعي وج ة ل  نا ُب القرآف 

 -الزخرؼ (، والح  اشرتاؾ حرؼ الراء ُب اسه السورتي:
ڇ  ڍ  ڍ    چ  چ ژ -1  .احلجر ژچ  ڇ  ڇ   ڇ  
 .الزخرف ژٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٺ  ٺژ  -2

 / ٔ فائدة
 ىكزا  ابؽباء فقط ب وف أل  مواضع ثالث( َب القرءاف رظبت َب   چ كلمة )

گ  ژ م  قولو تعأب  (31اآل ة ) ؤب َب سورة النور( الۋ) گ   ک  ک    

ڳ   ڻ    ںڱ    ڱ  ڱ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ں  ڻ  

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے     ڻڻ
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﮻   ﮼      ﮸      ﮹  ﮺   ﮶  ﮷   ﮴  ﮵       ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  

   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                            

ۆ   ۈ    ۈ    ۆ    ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         

اآل ة والثانية َب سورة الزخرؼ . انلِر ژجئ  حئ  مئ  ىئ     ۋٴۇ  
والثالثة  .ژٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٺ  ٺژ ( 49)

واضع ىزه اؼب. الرمحي ژۀ  ۀ    ڻڻ  ڻ  ژ  (31اآل ة ) َب سورة الرضب 
  ابؽباء تبعا للرسه وى  ليست ؿبل وق  ولك  الوق  الثالثة عن  الوق  عليها نق

الختبار   اء او عطاس او تريه اما وق  اختبارل )ىنا اضطرارل )النقطاع نفس اوبك
ليها ابؽباء تبعا للرسه وليس ف الوق  عأوالشاى  َب اؼبسألة  كيفية الوق  عليها (

 .شباىهاأ  ل  كباقابل
بناؤىا علػ  الفػتا ووصػلها الػ  تههػر عنػ  الوقػ  فيقػاؿ  اؽباءاؼبشهور َب ىزه و 
لػ  و ضػموف اؽبػاء اتباعػا اذا ٓب وبػزفوف ال سػ أا النػاس ، َي أ هػا الرجػل ، وبنػو َي أ ه

ا  ًضػأبضػه اؽبػاء  الرجػل و  َي أ ػ ضػا أبضػه اؽبػاء و  النػاس َي أ ػو   تلها اسه اشارة فيقولػوف 
 اؽبػاءالػثقالف ( بضػه  و   يػأ وصػال ، ) اؽبػاءاؼب منػوف ( بضػه  و   يػأ وعليو قراءة ابػ  عػامر )

اؼبصػاح   ظبػت ىكػزا ُبا فر   ًضػأصػال السػاحر ( بضػه اؽبػاء و  و   ي أ َي ضا و ) أوصال 
 ت.س  كما ذكر أة لقراءة اب  عامر وى  ؽبجة بنو العثمانية موافق

 / ٕفائدة 
إمػػا أف  كػػوف النػػ اء  :اؼبنػػادل ا هػػا(:  اْلم ْ ِمن ػػوفَ  أَ يػػوَ )  النػػورسػػورة  اؼبوضػػع الوؿ

نبيػػة مػػا  قػػاؿ لػػوخ ؼبنػػادل تػػافاًل فينبػػو ابلنػػ اء ليعػػي مػػا  قػػاؿ لػػو، وإمػػا لػػزَيدة انتباىػػو ل
تكليًفػػػا أو تكػػػز ًبا أو تصػػػ  ًقا، واؼبنػػػادل إمػػػا أف  كػػػوف مفػػػرًدا وإمػػػا أف  كػػػوف صبًعػػػا. 
 .وأل  االمت اد والفصل ُب "أ ها"خ للتخصيص للمخاطب دوف البقية تري اؼبخاطبي

 أَ يػػوَ  " فقػػ  كػػاف الطلػػب ابلتوبػػة مػػ  اؼبػػ مني صبيًعػػا بػػال اسػػتثناء، فسػػقطت ألػػ  
فقػػ  سػػبقها ـباطبػػة  .ؽبػػزه الشػػمولية الػػيت لػػيس فيهػػا اسػػتثناء لحػػ  مػػنهه "وفَ اْلم ْ ِمن ػػ
ػػْ ِمِنَي  َػغ ضيػػوا ِمػػْ  أَْبَصػػارِِىْه َووَبَْفه ػػوا فػ ػػر وَجه هْ  ) اؼبػػ مني َوق ػػْل  ( ٍب تبعهػػا ( ق ػػْل لِْلم 
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ػبطاب موجػو للمػ مني فكاف ا  )لِْلم ْ ِمَناِت  َػْغض ْضَ  ِمْ  أَْبَصارِِى َّ َووَبَْفْهَ  فػ ر وَجه  َّ 
واؼب منات صبيًعا، فله  بق أح  م  اؼب مني ٓب ىباطب وفل خارًجػا عػ  اػبطػاب، فلػه 

 اؼب منػوف" أَ يػوَ "  تع  اغباجة قائمة لتخصيص فئة دوف بقية ال وجود ؽبا. ف زؼ أل 
  .لزواؿ أسباب وجودىا

ػاِحر   أَ يوَ  َيَ )  الزخرؼسورة  :اؼبوضع الثاي ػاِحر   أَ يػوَ  َيَ  قَػال واوَ  (: ) السَّ ادْع  لَنَػا رَبَّػَك  السَّ
فمنػػػاداة قػػػـو فرعػػػوف ؼبوسػػػ  عليػػػو ، { الزخػػػرؼ49} إِنػَّنَػػػا َلم ْهتَػػػ  وفَ  دبَػػػا َعِهػػػَ  ِعْنػػػَ ؾَ 

ػاِحر   أَ يوَ  َيَ " السالـخ بػ صبيػع السػ رة، فلػه  عػ   وخ كػاف بعػ  اؼبوقػ  الػز  قتػل فيػ"السَّ
ؽبػه تػري موسػ ، فخػاطبوه ابلسػاحر الػػز  ال  ىنػاؾ سػاحر ُب نهػرىه بعػ  قتػل فرعػوف

سػػاحر تػػريه، فلػػه  عػػ  للتخصػػيص مكػػاًّن دوف بقيػػة قػػ  فنيػػت عنػػ ىه وال وجػػود ؽبػػاخ 
 .الساحر "  أَ يوَ  " فلما  ع  السبب لوجود الل  قائًما، فسقطت أل  اؼب  م 

سػاف الػثقالف نبػا اإلنػس واعبػ ، ونبػا اعبن(:   ۀ  ڻ)  الرضب : سورة اؼبوضع الثال 
سػتثناء أ  فػػرد مػػنهه، إااسػػبة ؽبمػػا صبيًعػا بػػال  كػوفتؼبكلفػاف ابلعبػػادة، و ػـو القيامػػة ا

سػتثناء لحػ  إًعا، وليس لفئة أو فئات منهه فقػط، فلمػا ٓب ىنػاؾ فالفراغ اسبتهه صبي
لجػل ذلػك  ح ػزفتم  الثقلي، وأسباب وجود الل  تري قائمة وال وجود ؽبا، فق  

ألػ    "اَهػ ػي أَ " ومػا عػ ا ىػزه اؼبواضػع الثالثػة، فقػ  ثبتػت ُب .الػثقالف  "أَ يػوَ  " ألػ 
 .م ىا. لف اػبطاب دائًما موجو لفئة خاصة قائمة م  الناس دوف تريىه

 ؟.( َفخ زْ  ) كه مرة وردت كلمة / 2989س اؿ رقه 
العراؼ  –البقرة ُب السور )  ثالث مرات(  َفخ زْ  ) وردت / 2989اعبواب رقه 

 -(:  وس 

ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  -1

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ   ٹ    ٿٿ    ٿٺ  ٺ  ٿ

ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڃڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 .ابلقرة ژچ  چ   
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ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ  -2

 .األعراف ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
جب   مئ  ىئيئ   حئۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ        ژ  -3

ِشف ژحب  خب  مب  ىب     .ي
  الضبط /
ؼبػػا كلػػه  العػػراؼؼبػػا إبػػراىيه عليػػو السػػالـ أخػػز أربعػػة مػػ  الطػػري، وُب  البقػػرةُب 

هللا موس  وقاؿ لو أنو اصطفاه عل  الناس برسالتو وكالمو وأف  خز ما آاته هللا، 
 ؼبا كله إخوة  وس  أف  خز أ  أح  منهه وال  خز بنيامي.  وس وُب 

يًّا ) كه مرة وردت كلمة / 2990قه س اؿ ر   ؟.( قبَِ
يًّا ) وردت / 2990اعبواب رقه   -(: مرل -ُب السور )  وس مراتف (  قبَِ

ڤ     ٿٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  -1 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڃ  ڃ     چ     ڃڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ِشف ژڎ  ڌ  ڌ  ڎ       ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  .ي
 .مريه ژپ    پٻ  ٻ              ٻ  پ  ٱ  ٻ   ژ  -2

  الضبط /
يًّػا)  :سػورة  وسػ ُب معناىا  -1    ٿٿٿ  )متنػاجي، متشػاور  . و   :( قبَِ

 تناجوف. واالسه النَّجول والنَّجو والنَِّجيي وىو السر بػي  اإلخوة اعتزؿ (
 .ثنيإ

ا لػو، : أ  قرب موسػ  عليػو السػالـ وكلمػو مناجيػسورة مرلبينما معناىا ُب  -2
 -وقرَّبنػػػاه فشػػػرَّفناه دبناجاتنػػػا لػػػو. وُب ىػػػزا إثبػػػات صػػػفة الكػػػالـ   أ :

 كما  ليق زاللو وكمالو.  -تعأب 
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 فائدة /
يًّا ) ا اْستَػْيَأس وا ِمْنو  َخَلص وا قبَِ َقاَؿ َكِبري ى ْه أٓبَْ تَػْعَلم وا أَفَّ َأاَبك ْه َقْ  َأَخَز َعَلْيك ْه  فَػَلمَّ

سرعة  سهه ؼبا رأو م  عـز ( أ   فَػَلمَّا ) ابلفاء(: وىنا وردت (80ّللَِّ...)َمْوثًِقا ِمَ  ا
 . وس  عل  رأ و
 ؟.( َكِبري ى هْ  ) كه مرة وردت كلمة / 2991س اؿ رقه 
 -النبياء (: -ُب السور )  وس مراتف (  َكِبري ى هْ  ) وردت / 2991اعبواب رقه 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ     ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ  -1

ڄ  ڃ ڃ  ڃ     چ   چ  چ    ڃڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ِشف ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  .ي
 .األًبياء ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڇچ  چ  چ  ژ  -2

  الضبط /
في سػػورة ( واضػػ ة مػػا اؼبقصػػود منهػػا ُب كػػل سػػورة مػػ  السػػياؽ:ف َكبِػػري ى هْ طبعػػا )  

لنبياء: إبراىيه ىباطب قومو ووبػاججهه ؼبػا قػالوا : أخوىه الك  سنا، أما ُب ا وس 
( أ  ڇ     ڇچ  چ  چ  م  فعل ىزا اصنامهه فقاؿ إبراىيه عليو السالـ )

 كبري الصناـ.
 ؟.( َقْ  َأَخزَ  ) أ   وردت / 2992س اؿ رقه 
 -(:اغب    - وس السور ) ُبمراتف (  َقْ  َأَخزَ  ) وردت / 2992اعبواب رقه 

  ڤ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ٿٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  -1

ڄ  ڃ  ڦ    ڤ ڃ  ڃ     چ   چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ِشف ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  .ي
ڻ  ۀ  ۀ  ہژ  -2 ۓ                   ے  ھ    ھہ  ہ  ھ  ھ    ہڻ   ے    

 ٨احلديد/  ژ﮲  ۓ  
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  الضبط /
 .ة الزَيدة للموضع اؼبتأخرقاع عل   نضبطها( ُب اغب    و     ھ)  ابلواو -1
 (  ڦ    ڤجػػاء اؼبيثػػاؽ فانتبػػو: بعػػ ىا ُب سػػورة  وسػػ  ) اؼبوضػػعيبعػػ ىا ُب  -2

(       ے مػ  ) اؼبيه( قبل      ڤ م  )  العي(:       ےوبع ىا ُب اغب    ) 
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائيعل  
 ؟.(َوِم  قَػْبل  اضبط مواضع ) / 2993س اؿ رقه 

 -ىػػػػػػػود ُب السػػػػػػػور )مػػػػػػػراتف (  ََي أَ ػيَهػػػػػػػا اْلَمػػػػػػػأل   ) وردت / 2993اعبػػػػػػػواب رقػػػػػػػه 
 -(: وس 

ہ  ہھ  ۀ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ  -1 ھ    ہ                  ھ  ھ      

﮶  ﮷  ﮸   ﮲ے  ے  ۓ  ۓ ﮼    ﮹﮳  ﮴  ﮵    ﮺  ﮻  

﮾   ِد ژ﮽    َ. 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ  -2

ڄ  ڃڃ  ڦ  ڄڤ    ڦ  ڦ  ڦ   چ   چ  چ       ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  

ِشف ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  .ي
  الضبط /

ڄ  ) بعػػػػ ىا ُب سػػػػورة  وسػػػػ ( و  ہ                 ہ  ہبعػػػػ ىا ُب سػػػػورة ىػػػػود )   -1

( علػػ  ڄ  ڄ  مػػ  )  اؼبػػيه( قبػػل ہ                 مػػ  )   الكػػاؼ(: ڄ  ڄ  ڃ
 .اؽبجائي قاع ة الرتتيب

، بينمػػا ُب  وسػػ  الػػز  قاؽبػػا ىػػو كبػػري اإلخػػوة ُب ىػػود اؼبقصػػود بػػو ىػػه قػػـو لػػوط -2
 إلخوتو  زكرىه ابؼبيثاؽ الز  قطعوه مع أبيهه.

 ؟.( َ َْذفَ  )الكلمة اضبط مواضع  / 2994س اؿ رقه 
 -(: النجه -ُب السور )  وس مراتف (   ََْذفَ  ) وردت / 2994اعبواب رقه 
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ  -1

ڄ  ڃ  ڤ    ڦ  ڦ   چڃ  ڃ     چ   چ    ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ِشف ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  .ي
ىت   يت  جث  مث    جبژ  -2 حج    يث  ىثحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  

مح     .انلجه ژمج  جح  
  الضبط /

َيء ( مػع چ   مػ  كلمػة ) اليػاء ( نػربط  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ )  بع ىا ُب سورة  وس 
قاعػػ ة ربػػط علػػ  لػػنجه نبػػزة امنػػو مػػع  اؽبمػػزة( نػػربط   يثُب الػػنجه ) وسػػ ، وبعػػ ىا  

 .حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 مالحظة / 
ے  ژ (:21( بسكوف النوف ُب سورة الشورل اآل ة )  ََْذفْ وردت )  ھ  ے      

ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵   ﮽  ﮾  ﮹﮷  ﮸  ﮶ۓ   ﯀     ﮿﮺    ﮻  ﮼  

 فانتبو.،  ژ﯁          
 ؟.( ْرِجع واْ َفا – اْرِجع واْ  اضبط مواضع ) / 2995س اؿ رقه 

 -ُب السػػػػػور )  وسػػػػػ مػػػػػراتف (  ََي أَ ػيَهػػػػػا اْلَمػػػػػأل   ) وردت / 2995اعبػػػػػواب رقػػػػػه 
 -النبياء (:

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڈژ  -1

ِشف ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ    .ي
پ  ڀژ  -2 ٿ     ٺٺ  ٺڀ   ڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 .انلِر ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٿٿ  ٿ
﮶  ﮷   ﮸  ﮹    ﮴﮵ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ژ  -3

 .األخزاب ژ               ﯁﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮾  ﮿   ﯀
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   ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ژ  -4

ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       

 .احلديد ژڌ  ڍ      
  الضبط /

اغب  ػػ  (، بينمػػا  –النػػور  –ُب السػػور )  وسػػ   مػػرات ثػػالث( وردت    ڈ) -1
جػػاءت ُب نفػػس آ ػػة النػػور مباشػػرة بعػػ  كلمػػة  مػػرتيوردت  ابلفػػاء( ﮴)
 ( وجاءت ُب الحزاب.  ڈ)

قاؽبػػػػا كبػػػػري اإلخػػػػوة إلخوتػػػػو أف  رجعػػػػوا إٔب أبػػػػيهه ووبكػػػػوا لػػػػو قصػػػػة  :يوسػػػػفُب  -2
ُب عػػ ـ دخػوؿ البيػػوت إال بعػػ  اإلسػتئزاف وإف قيػػل لكػػه  النػػور بنيػامي، وُب

قوؿ طائفػة مػ  اؼبنػافقي  -أ ها الن -واذكر  :األحزابارجعوا فارجعوا، وُب 
منػػػاد   اؼبػػػ مني مػػػ  أىػػػل "اؼب  نػػػة": َي أىػػػل " ثػػػرب" )وىػػػو االسػػػه القػػػ ل 

خػػػػل "للم  نػػػػة"( ال إقامػػػػة لكػػػػه ُب معركػػػػة خاسػػػػرة, فػػػػارجعوا إٔب منػػػػازلكه دا
:  ػػـو  قػػوؿ اؼبنػػافقوف واؼبنافقػػات للػػز   آمنػػوا, وىػػه اغبديػػد"اؼب  نػػة"، أمػػا ُب 

علػػػ  الصػػػراط: انتهػػػروّن نستضػػػْئ مػػػ  نػػػوركه, فتقػػػوؿ ؽبػػػه اؼبالئكػػػة: ارجعػػػوا 
(, فَػف ِصل بينهه بسور لػو ابب, ابطنػو فبػا  سخر ة منهه وراءكه فاطلبوا نورًا )

 التفسري) ؼبنافقي م  جهتو العزاب. لي اؼب مني فيو الرضبة, وفاىره فبا  لي ا
 (.اؼبيسر
 ؟.ُب القرآف الكرل ( أَبِيك هْ  ) كه مرة وردت كلمة / 2996س اؿ رقه 

ثػػػالث  ُب السػػػور )  وسػػػ  أربػػػع مػػػرات(  أَبِػػػيك هْ  ) وردت / 2996اعبػػػواب رقػػػه 
 -(: أخر آ ة م  السورة اغب  -مواضع 

ں  ڻ    ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ   ڳژ  -1

ِشف ژۀ  ڻ    .ي
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ے    ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴    ھھ  ہ  ہ   ھ  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ژ  -2

ِشف ژ﮵  ﮶    .ي
ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    ژ   ڈ  ڈژ  -3

ِشف ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ    .ي
﮲    ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ  -4

﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀     ﮵﮴  ﮳

                       ﯁    

 .احلج ژ             ڭ   
  الضبط /

قاؽبػا  وسػ  عليػو السػالـ  الثػاي(، و   ڳ   ڳ: ؼبا قاؿ اإلخوة )الوؿاؼبوضع  -1
قاؽبػػػػا كبػػػػريىه  الثالػػػػ (، و   ھھ  ہ  ہ   ھ  ھلإلخػػػػوة ؼبػػػػا جهػػػػزىه وقػػػػاؿ )

 .( وعمؤامرة قتلو مث التجهيز فالرج: ) إذف: (  ژ   ڈ  ڈ)
  ﮳﮲   وموضع اغب  عالمتو أنو ورد ُب أخر آ ة م  السورة ) وىزا سهل (: ) -2

 (.﮴
 ؟.( فَػق ول واْ  ) أ   وردت كلمة / 2997س اؿ رقه 

 –ُب السػػػػػػػػور )آؿ عمػػػػػػػػراف مػػػػػػػػراتف (  فَػق ول ػػػػػػػػواْ  ) وردت / 2997اعبػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػه 
 -(: وس 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  -1 ڤ  ڤ  ڦ     ڤ  ڤ  

  ڎ  ڎڌ  ڌ    ڍچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڃ  چ  چ

 .عىرانآل  ژژ    ڈ      ڈ
ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڑ  ڑ    ک  ک  ژڈ  ڈ   ژ  ژ  -2

ِشف ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ    .ي
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  الضبط /
( وبعػػ ىا ُب سػػورة  وسػػ  ڈ      ڈ  ڎآؿ عمػػراف ) بعػػ ىا ُب سػػورة 

علػػػػػ  ( ڑ  مػػػػػ  )  اليػػػػػاء( قبػػػػػل   ڎ مػػػػػ  )  اؽبمػػػػػزة: (   ڑ  ڑ    ک  ک)
 .اؽبجائي الرتتيب قاع ة

 ؟.( َما َشِهْ ّنَ   - َوَما َشِهْ ّنَ  اضبط مواضع ) / 2998س اؿ رقه 
 -فقط: وردت مرة واح ةكل صيغة  / 2998اعبواب رقه 

گ    ک  کڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ژ  -1 گ  گ  

ڳ  ڳ    ِشف ژڳ  گ  ڳ    .ي
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  -2 گ  گ      ک  کڈ   

 .انلىل ژڳ  گ  گ  
  الضبط /

علػػ  سػػ  و   واومنهػػا مػػع  الػػواو: نػػربط ُب سػػورة  وسػػ  ابلػػواو(   ک  ک )  -1
، والنمػل ال قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ مػ  اسػه السػورة

 .واو( بال     ک  ک فيها فأتت ) واو
ارجعػػػػوا أنػػػػته إٔب أبػػػػيكه, وأخػػػػ وه دبػػػػا جػػػػرل, وقولػػػػوا لػػػػو: إف ابنػػػػك :  وسػػػػ ُب  -2

نَّػا, فقػػ  رأ نػا اؼبكيػػاؿ يػامي" قػ  سػػرؽ, ومػا شػػه ّن بػزلك إال بعػػ  أف تَػيَػقَّ "بن
 .ُب رحلو

قاؿ ى الء التسعة بعضػهه لػبعا: تقػاظبوا اب اف وبلػ  كػل واحػ  : النملوُب  -3
لآلخر  : لنأتيَّ صاغبًا بغتة ُب الليل فنقتلو ونقتل أىلو, ٍب لنقوَل َّ لػوٕبِل الػ ـ 

 (. التفسري اؼبيسر)  قتلهه, وإّن لصادقوف فيما قلناه.ِم  قرابتو: ما حضرّن 
 ؟.( َحاِفِهيَ  ) كه مرة وردت كلمة / 2999س اؿ رقه 

 -ُب السػػػػور )  وسػػػػ  ثػػػػالث مػػػرات(  َحػػػاِفِهيَ  ) وردت / 2999اعبػػػواب رقػػػػه 
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" ُب  وسػ  النبيػاء  َحػاِفِهيَ  " : )ابعبملػة اإلنشػائيةنضبطها و  ( اؼبطففي - النبياء
 -:( فيواؼبطف

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ  -1

ِشف ژڳ     ڳڳ  ڳ    .ي
ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پژ  -2 ڀ  

 .األًبياء ژٺ    ڀ
 .طففنيامل ژيت    ىتحت  خت  مت   ژ  -3

اْذَىب ػػواْ ِبَقِميِصػػي  ( ) (  وسػػ 81) اْرِجع ػػواْ ِإَٔب أَبِػػيك ْه ) / 3000سػػ اؿ رقػػه 
 . ( ما الفرؽ بي ارجعوا واذىبوا؟(  وس93ق وه  َعَل  َوْجِو َأيب )َىػَزا َفأَلْ 

لػو قػاؿ ارجعػوا بقميصػي كػاف معنػاه أف القمػيص كػاف معػو،  / 3000اعبواب رقه 
ه ْه فَػػػانه ْر َمػػػاَذا  َػْرِجع ػػػوفَ  مثػػػل ) ( 28) اْذَىػػػب بِلِكتَػػػايب َىػػػَزا َفأَْلِقػػػْو إِلَػػػْيِهْه ٍب َّ تَػػػػَوؿَّ َعػػػنػْ

بػػو  عػػ  احتمػػاؿ أف القمػػيص كػػاف معػػو، ىػػه  رجعػػوف لكػػ  القمػػيص ٓب  النمػػل(، إرجػػع
 ( (  وسػػ 81اْرِجع ػوْا ِإَٔب أَبِػػيك ْه فَػق ول ػوْا ََي أاََبَّن ) ) كػ  معهػه قػػاؿ اذىبػوا بقميصػػي. 

قػاؿ ارجعػوا إٔب أبػيكه مػػ  حيػ  اؼبعػىن ىػػو رجػوع لكػ  قػػاؿ اذىبػوا بقميصػي حػػا ال 
( الزىاب بو لػيس معنػاه كػاف معهػه أمػا  ىبوا بواذ  وىه أف القميص كاف معهه قاؿ )

 ( (93اْذَىب ػػوْا ِبَقِميِصػػي َىػػػَزا فَػػأَْلق وه  َعلَػػ  َوْجػػِو َأيب ) )ارجعػػوا بػػو معنػػاه كػػاف معهػػه. 
قميصػػي وأيب تعػػاط  بينهمػػا حػػا  عػػود بصػػرياً ولػػو ٓب تكػػ  ىػػزه العالقػػة كيػػ   رجػػع 

ه وؼبػا قػاؿ بقميصػي قػاؿ أيب، نفػس بصرياً؟ عالقة التعاط . ؼبػا قػاؿ ارجعػوا قػاؿ أبػيك
 .(ي د.فاضل السامرائ ) أبيكه، تناسب دقيق. –أيب، ارجعوا  –الضمري، قميصي 

 ؟.( َ ْتِيِ   – َ ْتَِيِ   اضبط مواضع ) / 3001س اؿ رقه 
 -:مرة واح ةكل كلمة وردت  / 3001اعبواب رقه 
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ہ  ھ  ھ  ھژ  -1 ﮳    ۓے  ے   ھہ  ہ      ﮸    ﮷﮵   ﮶   ﮴ۓ ﮲   

ِشف ژ﮹   ﮺   ﮻  ﮼    .ي
 ٠٨انلىل/  ژچ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ژ  -2

  الضبط /
 ُب النمل  وابلسكوف، ُب سورة  وس  الثانية الياء بفتا(    ﮴) 
 .السكوفمق ـ عل   الفتا(، و    ڄ) 

 مالحظة /
َػػػػػا وردت )  – 33ىػػػػػود  – 27ُب السػػػػػور ) اؼبائػػػػػ ة  شبػػػػػاف مػػػػػرات(  قَػػػػػاَؿ ِإمبَّ

 – 49الزمر  – 25العنكبوت  – 78القصص  – 19مرل  – 86   وس
( وال داعػػػػػػي غبصػػػػػػرىا، ولكػػػػػػ  فقػػػػػػط أنػػػػػػوه إٔب أنػػػػػػو موضػػػػػػع  23الحقػػػػػػاؼ 

َا قَاؿَ وَ  ) ابلواوالعنكبوت ىو الوحي  الز  ورد   .( ِإمبَّ
 (؟. َوَأْعَله  ِمَ  اّلللِ َما الَ تَػْعَلم وفَ  اضبط مواضع ) / 3002س اؿ رقه 
ُب السػور مػراتف (  َوَأْعَله  ِمػَ  اّللِل َمػا اَل تَػْعَلم ػوفَ  وردت ) / 3002اعبواب رقه 

 -(: وس  -)العراؼ 

ڱ    گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳک  ک  ک  گ  گ  ژ  -1

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ

 ٦٠ - ٦١األعراف/  ژہ  ہ  ہ  
  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئۇ  ۇ       ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ   -2

  ڀپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻجب   

ِشف/  ژٹ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ        ٨٧ - ٨٦ي
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  الضبط /
م  كلمة العي ( نربط         ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻبع ىا ُب العراؼ ) -1

ٱ  ٻ  ) بعػػػ ىا ُب سػػػورة  وسػػػ راؼ، و عػػػالعػػػي ( مػػػع ڱ  )

 ( مػػػع  ٻ  ٻ  ٻ  مػػػ  )  السػػػينات( نػػربط   ٻ  ٻ  ٻ
قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه عل    س و  سي

 .السورة
 اليػػاء(  قبػل ڱ  مػػ  ) اؽبمػزة: قاعػ ة الرتتيػػب اؽبجػائيأ ًضػا نربطهمػا علػػ   -2

 (.ٱ  م  )
 ؟.( ََي َبِ َّ  ) كه مرة وردت كلمة / 3003س اؿ رقه 
–البقػػرة لسػػور ) ُب ا ثػػالث مػرات(  ََي بَػػِ َّ  )كلمػة  وردت / 3003اعبػواب رقػػه 

، والحهوا معي كيػ  أف صبيػع اؼبواضػع مػ  قاؽبػا ىػو  عقػوب عليػو ( موضعاف وس  
يف القػرآف قاؽبػا يعقػوب يف  ثالثػةٌ "  اَي بَػيِنَّ  ") : ابعبملػة اإلنشػائيةنضبطها السالـ، و 

 -:( يوسف والعواف

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ژ  -1

﮵   ﮳     ﮴     .ةابلقر ژ﮶  ﮲  
ہ  ھ  ھ    ہں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ںڱ  ژ  -2

﮲   ﮳     ﮴  ۓھ  ھ  ے  ے ۇ  ڭۓ     ۈ    ۆۇ   ۆ  ۈ  

ِشف ژٴۇ    .ي
ڀ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٱژ  -3

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ       ِشف ژٹ  ٺ    .ي
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 ؟.ُب سورة  وس  ( اْذَىب واْ  اضبط مواضع ) / 3004س اؿ رقه 
( إال ُب سػػورة  وسػػ  مػػراتف وكالنبػػا  اْذَىب ػػواْ ٓب تػػرد كلمػػة )  / 3004رقػػه  اعبػػواب

 -:(246ُب نفس الصف ة )

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻٱ  ژ  -1 ٺ    ڀٻ  ٻ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ      ٹ   ِشف ژٺ  ٿ  ٿ       .ي
ې    ۋ  ۋ  ٴۇژ  -2 ې  ې   ې   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ِشف/  ژى  ى    ٩٠ي
  الضبط /

ػْزِي ِإَٔب  ليو السالـ لنو قاؿ قبلها )قاؽبا  عقوب ع الؤب -1 َػا َأْشػك و بَػثلِػي َوح  َقاَؿ ِإمبَّ
 فقاؽبا  وس  عليو السالـ. الثانية.... (، أما اّلللِ 

ؿ، وبعػػ ىا ُب و منهػػا مػػع واو أالػػواو ( نػػربط   ٻ)  الوؿاؼبوضػػع بعػػ ىا ُب  -2
 ؿالو  قاعػػػ ةعلػػػ   ياثنػػػَيء منهػػػا مػػػع اليػػاء ( نػػػربط  ۋ  ) الثػػػاياؼبوضػػع 
 .والثاي
 ؟.ُب القرآف الكرل ( َوَأِخيوِ  ) كه مرة وردت / 3005س اؿ رقه 

  وسػػػػػ  – ػػػػونس ُب السػػػػور ) مػػػػراتف (  َوَأِخيػػػػوِ  ) وردت / 3005اعبػػػػواب رقػػػػه 
عػػػرج : ) اعبملػػػة اإلنشػػػائيةبػػػزه  نضػػػبطهاو  ( اؼبعػػػارج - ُب نفػػػس الصػػػف ة موضػػػعاف

 -:( " َوَأِخيوِ   ونس عل   وس  "

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ    ۆ   ۆڭ  ۇ  ۇ  ژ  -1

 .يِنس ژې  ې          ې    ېۅ     ۉ  ۉ
ڀ    ڀپ  پ   پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -2

ِشف ژٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ        .ي
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ِشف ژڈ  ڌ  ڎ    ڎ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ  -3  .ي
ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ     ٻٱژ  -4

 ١١ - ١١املعارج/  ژٺ    ڀ
  / ٔ  فائدة

ُب سورة  ونس اؼبقصود فيها موس  عليو السػالـ وأخيػو وىػاروف، بينمػا ُب  وسػ  
فأكيػػ  اؼبقصػػود نبػػا  وسػػ  عليػػو السػػالـ وأخيػػو وبنيػػامي، بينمػػا ُب اؼبعػػارج فهػػو عػػاـ 

 للناس صبيعا لنو م  مواق   ـو القيامة.
 / ٕفائدة 

 وى الز )  الثال فله  زكر الول    ﴾  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ 
ولف   ،مػػع علمػػو حبالػػو  لنػػو بقػػي ىنػػاؾ اختيػػارًا منػػو :- والعلػػه عنػػ  هللا -( كبػػريىه

 . وأقػػ ـ عهػػ ا مػػ  الثالػػ   وسػػ  وأخػػاه كػػاف بعػػ نبا اضػػطراراً بػػ وف اختيػػار منهمػػا
  .عبرح اإلختيار  أقل عمقاً م  اإلضطرار فا، مع جهلو حباؽبه ومآلو

 ؟.ُب القرآف الكرل (  َػْيَأسِ  –  َػْيَأس   ) اضبط مواضع / 3006س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3006اعبواب رقه 

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀژ  -1 ٻ  ٻ  ٻ   ٺ    ٺڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ  

ٿ  ٿ      ٹ   ِشف ژٺ  ٿ  ٿ       .ي
ڈ    ڎڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌژ  -2 ڎ  

ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڑڑ    ژڈ     ژ   ڳک  ک   

ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڳ  

 .الرعد ژے  ھ    ھ  ھ    ھ  ے    ہہ   ہ  ہ
  الضبط /

مػ  اسػه السػورة  السػي ضػمةونربطهػا مػع  السػي بضػه(   َػْيَأس  )  ُب سورة  وس 
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، قاعػػ ة ربػػط حركػػة اؼبوضػػع اؼبتشػابو مػػع حركػػة حػػرؼ مػػ  اسػػه السػػورة ( علػػ  س ػ) و 
 .السي بكسر(   َػْيَأسِ نعرؼ اليت أتت ُب الرع  )  وبضبط ىزا اؼبوضع
ڑ  ، بينمػا ُب الرعػ  )مضارع مرفوع(   َػْيَأس  ) ال( ّنفية (:(   ٺٺ     ُب  وس : )

 .( مضارع ؾبزـو  ڑ ( حرؼ نفي وجـز ) ٓب  ((:  ڑ
 ؟.( مَّا فَػَعْلت ه كه مرة وردت ) / 3007س اؿ رقه 

 - وسػػػػػػػػ ُب السػػػػػػػػور )مػػػػػػػػراتف (  ْلػػػػػػػػت همَّػػػػػػػػا فَػعَ  ) وردت / 3007اعبػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػه 
 -(:اغبجرات

ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڇ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ  -1 ِشف ژڈ  ڍ    .ي
ڤ  ڤ  ژ  -2   ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     

 .احلجرات ژڦ  ڦ   ڦ  
  / فائدة

:  وسػػ  عليػػو السػػالـ  سػػأؿ إخوتػػو عمػػا فعلػػوه ُب أخػػو هه ) وسػػ   وسػػ ُب سػػورة 
قوا هللا ورسػػولو وعملػػوا بشػػرعو, إف : اغبجػػراتُب وبنيػػامي(، بينمػػا  َي أ هػػا الػػز   صػػ َّ

جاءكه فاسق خب  فتثبَّتوا مػ  خػ ه قبػل تصػ  قو ونقلػو حػا تعرفػوا صػ توخ خشػية أف 
 تصيبوا قوًما برآء زنا ة منكه, فتن موا عل  ذلك.

 ؟.ُب القرآف الكرل ( َقاَؿ َأّنَْ  وردت ) أ   / 3008س اؿ رقه 
 –البقػػػػػرة  ُب السػػػػػور ) طبػػػػػس مػػػػػرات(  قَػػػػػاَؿ أّنَْ  ) وردت / 3008قػػػػػه اعبػػػػػواب ر 

"  قَػػاَؿ أّنَْ  ": ) ابعبملػػة اإلنشػػائية نضػػبطهاو  ( النازعػػات -ص  - وسػػ  -العػػراؼ 
 -:(  وس  وبقرة العراؼ ُب صاد والنازعات

ڇ   ژ  -1 ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڌ   ڍ  ڍڌ  ڇ  ڇڇ  

 .ابلقرة ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گک  ک  گ   گ
 .األعراف ژٿ    ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ڀ  ڀ  پ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پژ  -2
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ڳ    ڳگ  گ  ڳ   ڳ  ک  ک  گگ  ک  ک  ڑڈ  ژ    ژ  ڑژ  -3

ِشف ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    .ي
 .ص ژېئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  وئ  وئۇئ   ەئ  ەئژ  -4
 ژڍ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ     چچ  چ  چ    ڃ  ڃڃ  ڃ     ڄژ  -5

 ١٣ – ١٠انلازاعت/ 
  الضبط / 
إلبػػراىيه عليػػو  ؿباججتػػو(: وىػػزه قاؽبػػا النمػػرود ُب  ڍ  ڍبعػػ ىا ُب البقػػرة )  -1

 (.  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  السالـ ؼبا قاؿ لو )
 (.1916م  الكتاب الس اؿ ) زء الرابعاعب العراؼ وص ُب موضعي ضبطًب  -2
: قاؽبا  وس  عليو السػالـ إلخوتػو (  ک  ک  گبع ىا ُب سورة  وس  )  -3

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع علػػ    وسػػ مػػع   وسػػ نػػربط 
 .حرؼ م  اسه السورة

(:    ڃ  ڃ)  الفػػػاءالػػػز  ورد بػػػزَيدة  الوحيػػػ بقػػػي لػػػ  نا موضػػػع النازعػػػات وىػػػو  -4
(  ڇ    چ ( وب ا ػػػػة اآل ػػػػة بعػػػػ ىا )ڃ     ڄاآل ػػػػة قبلػػػػو )  وانهػػػػر ب ا ػػػػة

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل     ڃ  ڃ ) فاءفنربطهما مع  ابلفاءكالنبا 
 -اػبالصة:

 يف القرآف الكرم(  َقاَؿ َأًنَْ ) مواضع 
 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ إلبراىيم خالؿ ااججة قاؽبا النمرودالبقرة / 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  وئ  وئۇئ   ەئ  ەئ إبليس وىي من قوؿاألعراؼ + ص / 
 ک  ک  گگ  ک  ک إلخوتو قاؽبا يوسف عليو السالـيوسف / 

 فاء/ قبلها  قاؽبا فرعوفالنازعات / 
 چ  چ  ڃ  ڃ فاءوبعدىا 
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 مالحظة /
فقط ُب سورة اغبجر اآل ة  مرة واح ة مكسورة(  ِإّنَّ  ) نبزة(  ِإّنَّ  قَاؿَ وردت ) 

 ، فانتبو.ژپ  پ  ڀ      پ  پٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ژ (:52)

 ؟.( َأِخي َىَزا - َوَىَزا ) اضبط مواضع / 3009س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3009اعبواب رقه 

گ  ڳ   ڳ  گگ  کک  ک  ک    ڑڈ  ژ    ژ  ڑژ  -1   ڳگ  

ڻ   ڻ      ِشف ژڻ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    .ي
ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڱ  ڱ      ڱ  ڱ     ڳ  ڳڳ  ژ  -2

 .ص ژہ  ۀ  
  الضبط /
قاعػػ ة علػػ  سػػ  و  واو : نربطهػػا مػػع ُب سػػورة  وسػػ (   ک)  ابلػػواو

، وأ ًضػػا نربطهػػا ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه السػػورة
، وبضػػػػبط ىػػػزا اؼبوضػػػػع نعلػػػه أةػػػػا ُب اؼبوضػػػع الوؿ قاعػػػ ة زَيدة الػػػػواوعلػػػ  

 (.َأِخي َىَزا) واوجاءت ُب ص بال 
 ؟.( َم َّ اّللل   َق ْ  - َلَق ْ  ) اضبط مواضع / 3010س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3010اعبواب رقه 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ    ې  ې  ې  ې  ۉژ  -1

ىئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ   ۆئ       ۇئ  ۆئ  

 .آل عىران ژىئ  ی   
  ڳ  ڳڳ   گ  ڳ  گ  گک  ک  ک  ک  گ  ڑڈ  ژ    ژ  ڑژ  -2

ِشف ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    .ي



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    180 -ْزء السَّ

  الضبط /
(: نػػػػربط    گ  ڳ  گ ( وحبػػػػزفها ُب  وسػػػػ  )  ې  ې  ۉابلػػػػالـ ُب آؿ عمػػػػراف )  -1

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو علػػ   عمػػراف ؿآالـ ( مػػع   ۉ)  الـ
، واسه سورة  وس  لػيس فيهػا ) اؿ ( فأتػت فيهػا مع حرؼ م  اسه السورة

 (.    گ)
بعػػ ىا  أتػػت ابعبمػػع للمػػ مني، بينمػػا جػػاء (  ې  ې بعػػ ىا ُب آؿ عمػػراف ) -2

 واؼبقصود  وس  عليو السالـ وأخيو بنيامي. ( ڳ)  ُب سورة  وس 
ما الفرؽ بي اسػتغفار  وسػ  إلخوتػو واسػتغفار  عقػوب  / 3011س اؿ رقه 

 .؟ وس لبنائو ُب سورة 
قَػػاَؿ اَل  ) عليػػو السػػالـوسػػ  قػػاؿ هللا تعػػأب علػػ  لسػػاف   / 3011اعبػػواب رقػػه 

ػػَو أَْرَحػػه  الػػرَّاضِبَِي }  َػْغِفػػر  تَػثْػرَ ػػَب َعلَػػْيك ه  اْليَػػػْوـَ  ػػْه َوى  وقػػاؿ علػػ  لسػػاف  ( {92اّللل  َلك 
ػػَو اْلَغف ػػور  الػػرَِّحيه  } َسػػْوَؼ َأْسػػتَػْغِفر  قَػاَؿ  ) عليػػو السػػالـ عقػوب  ػػْه َريبِلَ إِنَّػو  ى   ({98َلك 

قَػػال وْا اَتّلللِ  )َيت وموقػ  إخػػوة  وسػػ  معػػو لوجػ ّن أةػػه قػػالوا ولػو نهػػرّن ُب سػػياؽ اآل
َنا َلَقْ  آثَػَرؾَ  ىه ٓب  سألوه اؼبغفرة وإمبا ىو الز  دعا  ({91َوِإف ك نَّا ػَبَاِطِئَي } اّللل  َعَليػْ

ؽبه ابؼبغفرة دوف أف  سألوه حا أةه ٓب  زكروا اػبطيئة الػيت ارتكبوىػا حبػق  وسػ  كمػا 
( ـبففػػة. أمػػا مػػع أبػػيهه قػػالوا  إف وإمبػػا جػػاءت ) ( ك نَّػػا ػَبَػػاِطِئيَ   َوِإف )بػػيهه فعلػػوا مػػع أ

مشػػػ دة (  إّنل  )وجػػػاءت  ({97َخػػػاِطِئَي } ك نَّػػػا  ِإّنَّ قَػػػال وْا ََي أاََبَّن اْسػػػتَػْغِفْر لَنَػػػا ذ ن وبَػنَػػػا )
فر ؽبػه ٓب  سػتغ عليو السالـاإلقرار ابػبطيئة آك  ُب توجيو الكالـ مع أبيهه. و عقوب 

ولكػػ  وعػػ ىه ابإلسػػتغفار لف فعلػػتهه مػػع  وسػػ  ٓب تكػػ  عاقبتهػػا علػػ   وسػػ  كمػػا  
أصبا عز ز مصر وبي ه المر والنهي أما أتثري  عليو السالـكانت عل  أبيهه فيوس  

فعلة إخوة  وس  عل  أبيهه فكاف أعهػه لنػو أ صػيب ابلعمػ  والسػ  واغبسػرة علػ  
فيػػو أسػػ  وُب نفسػػو شػػيء كثػػري مػػ  اغبػػزف  الـعليػػو السػػولػػ ه وال  ػػزاؿ قلػػب  عقػػوب 
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ػػل اإلسػػتغفار ُب قولػػو  ػػَو اْلَغف ػػور   )والسػػ  لػػزا أجل ػػْه َريبِلَ إِنَّػػو  ى  قَػػاَؿ َسػػْوَؼ َأْسػػتَػْغِفر  َلك 
سوؼ  ع  للمستقبل، سوؼ أبع  م  السي وآك  ىزا   ؿ علػ  (  {98الرَِّحيه  }

 (ََي أاََبَّن اْسػػتَػْغِفْر لَنَػػا) سػػتغفر ؽبػػه عمػػق ىػػزه الفعلػػة وشػػ هتا ُب نفسػػو. طلبػػوا منػػو أف 
ػػهْ  )أمػػا  وسػػ  ٓب  طلبػػوا منػػو االسػػتغفار فقػػاؿ  ( سػػوؼ )فقػػاؿ  كأةػػا   (  َػْغِفػػر  اّللَّ  َلك 

ىزه الفعلة جرلت عل  أخيهه خرياً فصار عز ز مصر لك  جرلت عل  أبيهه اغبزف فال 
ابلثر النات  عػ  الفعلػة شك أف أثرىا عل  أبيهه أش  م  أثرىا عل   وس  فتكلموا 

 (. د. فاضل السامرائي ) لنو استفاد م  فعلة إخوتو معو.
 ؟.( َعَلْيك ه  اْليَػْوـَ  كه مرة وردت ) / 3012س اؿ رقه 

 -ُب السػػػػػور )  وسػػػػػ مػػػػػراتف (  َعلَػػػػػْيك ه  اْليَػػػػػػْوـَ  ) وردت / 3012اعبػػػػػواب رقػػػػػه 
 -(: الزخرؼ

ِشف ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇ﮴  ڭ  ۇ  ۓ   ﮲﮳  ے  ۓے  ژ  -1  .ي
 .الزخرف ژھ  ہ  ھ   ھ    ہ  ہ   ۀ   ہۀ  ژ  -2

  الضبط /
وسػػػ ، وقبلهػػػا ُب َيء  منهػػػا مػػػع اليػػاء ( نػػػربط   ے  ۓ )  ُب سػػػورة  وسػػػ  قبلهػػا

قاعػ ة علػ   ؼر خػمػ  الز  الفػاءو اػبػاء منهػا مػع  الفاءو اػباء ( نربط    ۀ   ہالزخرؼ ) 
 .ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ؟.( اّللل    َػْغِفرَ  - اّللل    َػْغِفر   ) اضبط مواضع / 3013س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3013اعبواب رقه 

  ٺ    ڀٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  -1

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ

 .اتلِبة ژڤ  
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ۆ  ۈ    ۇۇ  ڭ  ﮴  ﮳ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ژ  -2  ژۈ   ۆ  

ِشف  .ي
ڍ    ڃژ  -3 ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

گ     کک  ک  کژ  ڑ  ڑ    ژڈ  ڈ  ڎڍ  ڌ     ڌ  ڎ

 .انلِر ژگ  گ  گ  
 ژڳ  ڱ    ڳ    ڳژ  ڑ  ڑ            ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ              ڳ  ژ  -4

 .حمىد
ڦ    ڤڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ژ  -5 ڤ        ڦ  ڦ   

 .املٌافقِن ژڦ  ڄ  ڄ  
  الضبط /

ُب السور )التوبة  أربع مراتحي  تكررت  الراء بفتا(   ٺ    ڀالصل أف ترد )  -1
( فقػػػػط ُب سػػػػورة   ڭ  ﮴ ) الػػػػراء بضػػػػهاؼبنػػػػافقوف(، وورد  -،  –النػػػػور  –

، وأ ًضػػػا نربطهػػػا مػػػع قاعػػػ ة العنا ػػػة ابآل ػػػة الوحيػػػ ةعلػػػ   نضػػػبطها وسػػػ  و 
 .  وس    ضمات حروؼ اسه السورة: 

 (.2427م  الكتاب الس اؿ ) اعبزء اػبامسُب  ،و التوبة موضعيًب ضبط  -2
 قاؽبا  وس  عليو السالـ إلخوتو أف هللا سيغفر  ؽبه.  وس ُب  -3
ػػَعة ُب اؼبػػاؿ علػػػ  تػػرؾ صػػػلة : أ  النػػورُب  -4 ال وبلػػ  أىػػػل الفضػػل ُب الػػػ    والسَّ

ذنػػب فعلػػوه, أقػرابئهه الفقػػراء واتػػاجي واؼبهػاجر  ، ومػػنعهه النفقػػةخ بسػبب 
وْليتجػػػػاوزوا عػػػػ  إسػػػػاءهته، وال  عػػػػاقبوىه. أال رببػػػػوف أف  تجػػػػاوز هللا عػػػػنكه؟ 
فتجػػاوزوا عػػنهه. وهللا تفػػور لعبػػاده، رحػػيه بػػه. وُب ىػػزا اغبػػ ي علػػ  العفػػو 

 والصفا، ولو قوبل ابإلساءة.
أ هػػػػا -سػػػػواء علػػػػ  ىػػػػ الء اؼبنػػػػافقي أطلبػػػػت ؽبػػػػه اؼبغفػػػػرة مػػػػ  هللا : اؼبنػػػػافقوفُب  -5

 .ـ ٓب تطلب ؽبه, إف هللا ل   صفا ع  ذنوبه أبً اأ -الرسوؿ
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 -اػبالصة:
 ( الُّ  يَػْغِفرَ  - الُّ  يَػْغِفرُ )  ضبط مواضع

 الصيغة السورة
   ٺٺ  ٺ    ڀپ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   التوبة

 قاؽبا يوسف إلخوتو/   ۇۇ  ڭ  ﮴  ﮳ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ يوسف
    کک  ک  کژ  ڑ  ڑ    ژڈ  ڈ النور
 ڳ    ڳ    ڳژ  ڑ  ڑ            ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ              ڳ   دمحم

   ڤڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ   اؼبنافقوف
يف السور  أربع مراتحيث تكررت  الراء بفتح(   ٺ    ڀاألصل أف ترد ) 

فقط يف سورة  (  ڭ  ﮴ ) الراء بضم(، وورد اؼبنافقوف –دمحم  –النور  –التوبة )
 ضمات، وأيًضا نربطها مع قاعدة العناية ابآية الوحيدةعلى  نضبطهايوسف و 

 .يُوُسفُ حروؼ اسم السورة: 
 ؟.ُب القرآف الكرل ( َوأْت وِي  كه مرة وردت ) / 3014س اؿ رقه 

 -ُب السػػػػػور )  وسػػػػػ مػػػػػراتف (  َوْأت ػػػػػوِي  وردت )/  3014اعبػػػػػواب رقػػػػػه 
 -(: النمل

  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  -1

ِشف ژى    ى  ې  .ي
ے  ۓ  ۓ  ے  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ژ  -2

 ٠١ - ٠٣انلىل/  ژ﮴     ﮳  ﮲
  الضبط /

: (  ﮳ وبعػػ ىا ُب النمػػل ) (  ى  ې) بعػػ ىا ُب سػػورة  وسػػ  -1
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 الرتتيػػػػب قاعػػػػ ةعلػػػػ   (  ﮳ مػػػػ  ) اؼبػػػػيه( قبػػػػل   ې  مػػػػ  ) البػػػػاء
 .اؽبجائي

مػ   الػالـو النػوف و اؼبػيه ( مػع   ﮳ مػ  كلمػة )الػالـ و  النػوفو اؼبػيه وأ ًضا نربط  -2
قاعػػػ ة ربػػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابو مػػػع حػػػرؼ مػػػ  اسػػػه علػػػ   النمػػػل
 .السورة
 ؟.( ف صِلَلتْ  - َفَصَلتِ  ) ما الفرؽ بي / 3015س اؿ رقه 
( وردت فقط ُب سػورة  وسػ ، بينمػا  َفَصَلتِ نالح  أف )  / 3015اعبواب رقه 

 -ُب سورة فصلت: موضعافب ا ة سورة ىود و  ( وردت ُبف صِلَلتْ )

ِد ژں   ڱ   ڱ   ڱ   ں    ڱڳ     ڳ  ڳ  ڳ    گگژ  -1 َ. 
ۈئ    ۆئەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ائائ  ژ  -2

ِشف ژېئ  ۈئ   ېئ    .ي
 .فصنت ژٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ     پپ  ژ  -3
﮺   ژ  -4 ﮷   ﮸  ﮹  ﮶    ﮿   ﮼﮽  ﮻﮵  ﯁      ﯀﮾  

                      

 .فصنت ژۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ         
  الضبط /

كتاب بػ يِلنػت آَيتػو سبػاـ : بػ يِلَنْت اِبَلْحَكاـِ َواْلَمَواِع ِ  : أ ىود وفصلتمعناىا ُب  -1
ػػػرًا فهمػػو لقػػـو  علمػػػوف  البيػػاف، َوو ضِلػػ ت معانيػػو وأحكامػػػو, قػػرآًّن عربيًػػا ميسَّ

 اللساف العريب.
ة م  أرض "مصػر", ومعهػه القمػيص قػاؿ وؼبا خرجت القافل:  وس ومعناىا ُب  -2

 عقوب ؼب  حضره: إي لجػ  ر ػا  وسػ  لػوال أف تسػفهوي وتسػخروا مػ , 
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 (. التفسري اؼبيسر)  وتزعموا أف ىزا الكالـ ص ر م  م  تري شعور.
 ؟.سورة  وس ُب  ( أَب وى ه كه مرة وردت ) / 3016س اؿ رقه 
 -وكما  لي: مرتيوردت  / 3016اعبواب رقه 

ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ    ۉ  ۉۋ  ۅ  ۅ     ۋ ژ -1

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۆئائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ِشف ژی  ىئ  ىئ  ىئ  ی       .ي
ۈئ  ۈئ     ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئ  ەئائ   ەئ     ائژ  -2

ِشف ژېئ  ېئ    .ي
  الضبط / 
مػػػػػػ   اؽبمػػػػػػزة: (  ەئ)  الثػػػػػػايوقبلهػػػػػػا ُب  (  ۉ)  الوؿقبلهػػػػػػا ُب اؼبوضػػػػػػع  -1

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل    ەئ)  م  القاؼ( قبل ۉ)

 موضػػعي( عالمػػة علػػ    وئ فاجعػػل كلمػػة )(     ۋاآل تػػي ابتػػ ءا بػػػػ )  الحػػ  -2
 (.   ۋ)

اسػتخ اـ الفعػل أجػ  مػع الرائ ػة مػع العلػه أةػا  داللػةما  / 3017س اؿ رقه 
ػػا َفَصػػَلِت اْلعِػػري  قَػػاَؿ أَب ػػوى ْه ِإيلِ َلَِجػػ   رِ  )ُب اآل ػػة: ت شػػه  لَػػػْواَل َأف  ػػَا   وس ػػَ  َوَلمَّ

 .(؟ (94تػ َفنِل  وِف )
كػاف ضػائعاً  ىػو كأنػو كػاف الػر ا ضػائعاً فوجػ ه. ىػو فعػاًل  / 3017اعبواب رقه 

ََي بَػِ َّ  فوج ه،  وس  كاف ضائعاً، ىزه حصلت ُب ضياع  وس  ال  علػه أ ػ  ىػو )
كػاف ضػائعاً ورائ تػو ضػائعة ( إذف   (  وسػ 87) اْذَىب وْا فَػَتَ سَّس وْا ِم    وس َ  َوَأِخيػوِ 

 معو فوج ه.
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 مع أف الريح كانت يف القميب وىم ُتشّم؟! 
ىػػػي ت شػػػهل ولكػػػ  ىػػػزه إلتفاتػػػة لطيفػػػة لل اللػػػة علػػػ  أف الػػػر ا كانػػػت ضػػػائعة 

َلَوَجػ  واْ اّلللَ  ) ، لػيس ابلضػرورة ست لألشياء اؼباد ة فقطفوج ىا. ٍب وج  ىي لي
ِإّنَّ  ( ) ( النػور39) َوَجػَ  اّللََّ ِعنػَ ه  فَػَوفَّػاه  ِحَسػاَبو  وَ  ( ) ( النسػاء64) تَػوَّااًب رَِّحيًما

ػ   ِلس ػنَِّتَنا رَبْػِو الً  ( ) ( ص44) َوَجْ َّنه  َصػاِبًرا ػْ َؾ  ( ) ( اإلسػراء77) َواَل ذبَِ َأَٓبْ هبَِ
( الضػػػ  ( وجػػػ  عامػػػة، وجػػػ  أتٌب لألمػػػور اؼباد ػػػة وأتٌب لألمػػػور 6)  َِتيًمػػػا فَػػػآَول
 ور الخرل. وىي م  أفعاؿ القلوب.القلبية والم

 ما أفعاؿ القلوب؟
فػػ ل وأخواهتػػا، قلبيػػة، الهػػ  أمػػر قلػػ  والعلػػه أمػػر قلػػ  ليسػػت ملموسػػة. بعػػا 
الفعػػاؿ قػػػ   كػػػوف أصػػلها مػػػاد . حسػػػب وفػػ  وزعػػػه وخػػػاؿ ىػػزه قلبيػػػة. وجػػػ  
تكػوف لألمػور اؼباد ػة مثػل وجػ ت الكتػػاب، ىػزا  خػز مفعػوؿ بػو بينمػا إذا صػػار 

 خز مفعولي.قلبياً  
 وجدت الكتاب ىذا ليس قلبيًا؟

وجػػ ت اغبػػق واضػػ ًا، ىػػزا قلػػ  لػػيس ملموسػػًا. إذف وجػػ  ليسػػت ابلضػػرورة 
لشػػياء ماد ػػة ملموسػػة. فاؼبقػػاـ  قتضػػي، كػػاف  وسػػ  ضػػائع إذف رائ تػػو ضػػائعة 
تػػري موجػػودة، ؼبػػا جػػاء القمػػيص وو ِجػػ  وجػػ ت رائ تػػو معػػو داللػػة علػػ  ضػػياع. 

مػػر،  شػػه عػػاد  لكػػ  أجػػ  كػػاف ضػػائعاً فوجػػ ه. وجػػ ت الشػػهل لػػيس فيػػو ىػػزا ال
الشيء  ع  كاف ضػائعًا. الشػه ال  ػ د  ىػزا اؼبعػىن ولػيس فيػو ّنحيػة نفسػية الػيت 

 (. د. فاضل السامرائي)  ت ؿ عل  الضياع أنو كاف مفقوداً ضائعاً فوج ه.
اْذَىب ػوا  ) مػا الفػرؽ بػي  ت و رتػ  ُب سػورة  وسػ  / 3018سػ اؿ رقػه 

َأيب َ ِْت َبِصػػػريًا َوْأت ػػػوِي ِاَْىِلك ػػػْه َأصْبَعِػػػَي  ِصػػػي َىػػػَزا فَػػػأَْلق وه  َعلَػػػ  َوْجػػػوِ ِبَقِمي
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أَق ػْل َلك ػْه  َجاَء اْلَبِشري  أَْلَقاه  َعَل  َوْجِهِو فَاْرتَػ َّ َبِصػريًا قَػاَؿ أٓبَْ  (( )فَػَلمَّا َأفْ 93)
 (؟(96ِإيلِ َأْعَله  ِمَ  اّللَِّ َما اَل تَػْعَلم وَف )

اْذَىب ػوا ِبَقِميِصػػي َىػَزا فَػػأَْلق وه  َعلَػػ   )ىػي وردت ُب مكػػاني  / 3018اعبػواب رقػػه 
ا أَْف َجاَء اْلَبِشػري  أَْلَقػاه  َعلَػ   ( ) (93َوْجِو َأيب  َِْت َبِصريًا َوأْت وِي ِاَْىِلك ْه َأصْبَِعَي ) فَػَلمَّ

ػْه ِإيلِ أَْعلَػه  ِمػَ  اّللَِّ َمػا اَل تَػْعَلم ػوفَ َوْجِهِو َفاْرَت َّ َبِصريًا َقاَؿ أٓبَْ أَق ْل   - ٌب مػ  أتػ  (  َلك 
 ٌب ىي ُب الصل دبعىن جاء مع فارؽ بي اجمليء واإلتياف  تناسب مع اعبػيه. الحػ  
ىزه اعبيه والل  واؽبمزة، أتػ : اؽبمػزة والتػاء واللػ  الػز   قابػل التػاء واعبػيه. اعبػيه 

اء انفجػار ، مهمػوس. فاإلتيػاف أخػ  مػ  اجملػيء، اجملػيء انفجار ، ؾبهور، قو . الت
والقمػػػيص (  اْذَىب ػػػوا ِبَقِميِصػػػي َىػػَزا فَػػػأَْلق وه  َعلَػػػ  َوْجػػػِو َأيب  )وبتػػاج إٔب قػػػوة، إٔب جهػػػ  

قميص  وس  وليس قميصاً توارثػو عػ  النبيػاء مػ  قبلػو كمػا  قػوؿ بعػا النػاس فهػو 
ئ ػة معينػة، رائ ػة جسػمو فممكػػ  قميصػو لف عػادة بعػا النػاس ملبسػو  كػػوف لػو را

اْذَىب ػػوا ِبَقِميِصػػي  )أف تعػػرؼ مػػ  أوالدؾ ىػػزا القمػػيص لفػػالف أو لفػػالف مػػ  رائ تػػو، 
إذا ألقوه عل  وجهو سيكوف بصرياً وسيأٌب إٕب  ( َىَزا َفأَْلق وه  َعَل  َوْجِو َأيب  َِْت َبِصريًا

 راد بػو اجملػيء إليػو انػو  ٌب ُب ىيئة مبصرة سيأٌب بشكل ىادئ.  قول  ىزا اؼبعىن أنو 
فعط  عليو أتػوي وعنػاه أنػو سػيأٌب  ( َوأْت وِي ِاَْىِلك هْ  ) وىو مبصر لنو قاؿ بع  ذلك

 إٕب مبصراً. 
ا أَْف َجاَء اْلَبِشري   ) وجاء بكلمة جاء لنو بزؿ جه اً ُب اؼبسري فمجيء ىزا  ( فَػَلمَّ

مسػػرعاً لنػػو بػػزؿ جهػػ اً ُب السػػرعة البشػػري كػػاف فيػػو جهػػ  حػػا  ٌب إٔب والػػ   وسػػ  
ػا أَْف َجػػاءَ ) أَْلَقػػاه   )كأنػػو  ػػ خل عليهػػا االسػػتقباؿ فوصػػل وأدخلهػػا علػػ  اؼباضػػي،   (فَػَلمَّ

ارت  دبعىن رجػع إٔب حالػو الؤب. ارتػ  ىػو  عقػوب أ  رجػع  ( َعَل  َوْجِهِو َفاْرَت َّ َبِصريًا
ريا أ   عقػػوب وفارتػػ  بصػػريا مبصػػراً فالفاعػػل ُب اغبػػالتي ىػػو سػػي ّن  عقػػوب  ٌب بصػػ

ولػػيس نهػػره فيعقػػوب ارتػػ  بصػػريا أ  رجػػع بصػػريا فػػالردة ىػػي العػػودة إٔب اغبػػاؿ الوؿ 
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ومنو اؼبرت وف لةه رجعوا ع  اإلسالـ إٔب الكفر وإٔب ما كانوا عليػو. فارتػ  بصػريا أ  
 رجع إٔب ما كاف عليو م  اإلبصار. 
 عليػو السػػالـأف  ػ عو  وسػػ   ؟ كػاف مػػ  اؼبمكػ ىنػا قػد يقػػوؿ قائػل مػػا الػداعي

هللا تعػأب أف  عيػػ  البصػػر إٔب أبيػو لف القمػػيص ال  ػػ د  شػػيئاً ولػيس فيػػو عػػالج لكػػ   
كػػأف القػػرآف الكػػرل  ر ػػ  أف  علمنػػا مػػ  تصػػرفات ىػػ الء النبيػػاء أف المػػور  نبغػػي أف 
 تكوف اسبابا،  نبغي أف نق ـ أسباابً، أف تكوف ىنالك مادة معينة كأةػا عػالج حػا
ال هبلس اإلنساف وىو مر ا لف الرسوؿ عليو الصالة والسالـ قاؿ: "ت اووا فػإف هللا 
" حا ال  تكل اإلنسػاف و قػوؿ  سب انو وتعأب ما جعل داء إال جعل لو دواًء إال اؽبـر

 َوِإَذا َمِرْضػت  فَػه ػوَ  أف هللا تعأب ىو الز   شفي . ص يا إبراىيه عليػو السػالـ قػاؿ )
( ىو  شفي  بسببُّ م  السباب كمػا أنػو شػف   عقػوب بسػبب  الشعراء 80 َ ْشِفيِ 

قميص  وس  ابنو فهنالك سبب ص يا أف القمػيص لػيس ذلػك العػالج الطػ  فهػو 
 قماش سقط عل  وجهو فما عالقتو ابإلبصار؟. 

م اخلة م  اؼبق ـ: وخبصػوص ىػزا اؼبوضػوع ىنالػك حبػ  مػ خراً خبصػوص عػالج 
و الباح  ال كتور عب  الباسط م  اؼبركز القومي للب ػوث بعا أمراض العي ابلعرؽ 

قػػػاؿ ىػػػزا الكػػػالـ وكػػػاف مرجعػػػو ىػػػزه اآل ػػػة فأخػػػز العػػػرؽ وحللػػػو ُب ـبتػػػ ات ومعامػػػل 
 وتوصل إٔب مادة تعاِب بعا أمراض العي.

تعليػق الػػ كتور حسػػاـ: ىػػزا كلػو كػػالـ جيػػ  كبػػ  ال نعػرتض عليػػو لكػػ  نقػػوؿ ىػػزا 
ينيػػة فهػػزا د ػػ  علػػه ولػػيس د ػػ  هتويبػػات حبيػػ  أنػػك إذا الػػ     بػػىن علػػ  اغبقػػائق اليق

ذكرت أمػراً تسػت ؿ بػو  نبغػي أال  كػوف ىنالػك ؾبػاؿ لنقضػو لنػك تسػت ؿ بػ    هللا. 
كب  نقوؿ ىزا د   هللا منه  حياة انهروا أ  منه  ُب ال نيا  قيه حياتكه عل  اػبػري 

كه علػ  اػبػري،  نهمهػا بنقػاء والسعادة ُب ال نيا واآلخرة اءتوّن بو. إسالمنا  قيه حيػات
ونهافػػة وسػػعادة ُب الػػ نيا واآلخػػرة. وىػػزه أدلػػة لكػػ  عنػػ ما  كػػوف ىنالػػك شػػيء فيػػو 
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ؾبػاؿ علمػػي تػػري قابػػل للػنقا. فهػػزا الكػػالـ فبكػػ  أ  واحػ  وىػػو جػػالس ُب اؼبقهػػ  
 قػوؿ لػك َي أخػي مػ  مصػػر إٔب سػيناء ىػزا القمػيص  ػركا بػػو ىػزا الرجػل فمػ  أ ػػ  

   تبق  قطرات فيػو؟ أٓب ذبففػو الشػمس؟ فمػا داـ ىنػاؾ اعػرتاض  بق  عرؽ فيو؟ م  أ
أّن ال أحػػػػت  بػػػػزا فػػػػ  ننا أظبػػػػ  مػػػػ  ىػػػػزا. ُب اغبقيقػػػػة مػػػػع إجػػػػالٕب وتقػػػػ  ر  لكػػػػل 
اؼبشػػتغلي ابإلعجػػاز العلمػػي أّن أجلهػػه وأحػػرتمهه لكػػ   نبغػػي أف نضػػع نصػػب أعيننػػا 

نػػ ما نقػػوؿ ىػػزا ىػػزا أنػػو ال  كػػوف مػػا نق مػػو عرضػػة لالعػػرتاض حػػا ُب اللغػػة كبػػ  ع
اغبرؼ كزا وىزا اغبرؼ كزا ليعرتضوا علينا أّن عن ما أقوؿ ىزا الصػوت ؾبهػور الػ نيا  
كلها ُب كل لغات ال نيا ىزا ؾبهور ولػيس مهموسػاً فعنػ ما أقػوؿ مهمػوس  عػ  ىػزا 
مهمػػوس واجملهػػور أميػػز مػػ  اؼبهمػػوس لف اجملهػػور  صػػ بو اىتػػزاز وتػػر  . فعنػػ ما نقػػ ـ 

 ـ شيئاً ال ؾباؿ فيو للنقا وإال نرجع إٔب كونو منه  حياة ىزا نهػاـ شيئاً نر   أف نق
اجتماعي ونهػاـ أخالقػي ونهػاـ سياسػي ونهػاـ اقتصػاد  ونهػاـ د ػ  ونهػاـ روحػي. 
ىػػػزا إسػػػالمنا ىػػػو ىكػػػزا وفيػػػو ىػػػزه المػػػور فنتجنػػػب ذبنبػػػاً كليػػػاً حقيقػػػة المػػػور تػػػري 

يقػػة أمػػر حاسػػه أنػػو  نبغػػي أف اغباظبػػة، تػػري القاطعػػة لنػػو  ٌب مػػ   عػػرتض. فهػػزا حق
نتخػػػز أسػػػباابً وإف كانػػػت ىػػػزه السػػػباب ُب فاىرىػػػا  سػػػرية كمػػػا قلنػػػا ُب مػػػرة ماضػػػية 

ػْزِع النَّْخلَػِة ت َسػاِقْط َعَلْيػِك ر طَبًػا َجِنيًّػاعن ما  قوؿ ؼبرل عليهػا السػالـ )   َوى ػزلِ  إِلَْيػِك ِزِ
تسػتطيع أف هتػز جػزع  ( الرطب ال  ٌب لوح ه، ىز  جزع النخلة وىػل ﴾ مرل25﴿

لبلة ىل تستطيع أف هتز تصناً وىي ول ت ح  ثاً؟ ىي ؾبه ة متعبػة وقػ  كػاف  تيهػا 
رزقها وىي قو ة م  تري أسباب فا سب انو وتعػأب  ػ ٌب الػرزؽ مػ  تػري سػبب لكػ  
الصػػل السػػباب تضػػع  ػػ ىا علػػ  النخلػػة، تػػ فع النخلػػة، هتتػػز النخلػػة ال بقوهتػػا وإمبػػا 

 انو وتعػػأب فتسػػاقط الرطػػب عليهػػا وأتكػػل. و قػػوؿ هللا سػػب انو وتعػػأب امػػر هللا سػػب
﴾ ص( وىػزه كبػ  شػرحناىا حػا ال 42﴿ ارْك ْا ِبرِْجِلَك َىػَزا م ْغَتَسػل  اَبرِد  َوَشػرَاب  )

( ىنػػػا دبعػػىن إرفػػس أ  إرفػػس الرض والػػرتاب برجلػػػك  ارْك ػػاْ  )  هنػػوف أنػػو هبػػر . و
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 اقل سبب  تبعو اإلنسػاف فػال بػ  مػ  سػبب ومعػو حا زبرج عي اؼباء. ففرج هللا  ٌب
الطػػري تغػػ وا  الػػ عاء والػػ عاء أ ضػػاً سػػبب فاإلنسػػاف  ػػ عو و بػػزؿ و ت ػػرؾ وقػػ  قلنػػا )

 ( فهي ما جلست ُب عشها بل زبرج وتسع  وتتخز السباب.  طباصاً وتعود بطاّنً 
ػا ( )  َِْت َبِصػريًا )والالفػت للنهػر ُب ىػزه اآل ػة الكريبػة  أَْف َجػاَء اْلَبِشػري  أَْلَقػػاه   فَػَلمَّ

فل  نا أت  وجاء وارتػ  كلهػا ردبػا تػ ور ُب فلػك دالٕب واحػ  (  َعَل  َوْجِهِو َفاْرَت َّ َبِصريًا
دبعىن اغبضور أو اإلتياف مع أف الفاعل واح  ُب حالتي وىػو مػع سػي ّن  عقػوب عليػو 

 السالـ وجاء البشري فلماذا ثبت الفاعل وتغري الفعل؟ 
لنػػو فيػػو معػػىن اجملػػيء الػػز  ٓب  شػػأ أف هبعػػل فيػػو قػػوة أو جهػػ اً أو  ( ِت َبِصػػريًا َْ  )

أ  أتتػوّن بيئػة الػز   ( َوأْت ػوِي ِاَْىِلك ػهْ  )تعباً كأنو  ر   منهه أال  تعبوه أ   ٌب بصرياً 
ال هبه  نفسػو و تعػب. لف قلنػا أتػ  وجػاء معنانبػا متقػارب اجملػيء فيػو جهػ  كاعبهػ  

ُب إخػػراج اعبػػيه أكثػػر مػػ  اعبهػػ  اؼببػػزوؿ ُب إخػػراج التػػاء لف كالنبػػا شػػ   : اؼببػػزوؿ 
اعبيه والتاء واعبيه فيو إضافة اىتزاز الوتر   الصوتيي فم  ىنا جاءت كلمة أتػ  و ٌب 

ما قاؿ جيئوي اىلكه لنػو ال  ر ػ  أف  ثقػل علػيهه. فػاجمليء  ( َوأْت وِي ِاَْىِلك هْ  )وقاؿ 
  بصريا لف ارت  فيػو رجػوع وىػو  ر ػ  أف  ٌب إليػو. لػو قػاؿ  رتػ  بصػرياً فيو ثقل وٓب  رت

أ  ُب مكانػػو أ ػػ  معػػىن اجملػػيء؟ ىػػو  ر ػػ  معػػىن اإلتيػػاف إليػػو قػػاؿ ألقػػوه علػػ  وجػػو أيب 
 ٌب إٕب وىو مبصر واءتوي ببقية أىلكػه. ىػزا اإل تػاء والبػ  أف  قػوؿ ارتػ  دبعػىن رجػع 

رل و قصػػ   عقػػوب ولػػيس البصػػر فرجػػع  عقػػوب إٔب حالػػو الوؿ وال تصػػلا كلمػػة أخػػ
عليو السالـ بصرياً، رجع ذا بصرُّ، كاف تري ذ  بصر، كاف أعمػ  فرجػع مبصػراً فارتػ  
 عقوب بصرياً وال تستقيه تري كلمة ارت  ىنا. فلو قاؿ صار بصػرياً كأنػو ٓب  كػ  بصػرياً 

وع مػػ  مػػ  ِخلقتػػو ٍب صػػار بصػػرياً. حػػا كلمػػة أصػػبا تعطػػي نفػػس معػػىن صػػار فيػػو نػػ
الت ػػػوؿ بينمػػػا ارتػػػ  أ  رجػػػع إٔب حالو..والػػػز   قػػػوؿ أف القػػػرآف فيػػػو تكػػػرار وأف فيػػػو 
أحرؼ متشابة  صا أف  وضع بعضها مكاف بعا ىزا   ؿ عل  قلة معرفػة ابلعربيػة 
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وقلػػة معرفػػة بتػػار   القػػرآف واتر ػػ  اإلسػػالـ فلػػو كػػاف ىػػزا الػػز   قولونػػو صػػ ي اً كمػػا 
وا ىزا الكالـ لػيس دقيقػاً، لػيس صػ ي اً، ىػزا فبكػ  قلت مرة لطار اؼبشركوف بو وقال

أف نعػػػرتض عليػػػو لكػػػ  سػػػكوت فصػػػ اء العػػػرب أمػػػاـ القػػػرآف لػػػيس إسػػػكااتً مػػػ  هللا 
سب انو وتعأب وإمبا بسبب القرآف نفسو فالقرآف ىو الػز  أعبمهػه ولػيس ك ػ  فيكػوف 
و لف ىػػزا الػػ    ٓب  تعامػػل معػػو رب العػػزة بكلمػػة كػػ  فيكػػوف حػػا مػػع أشػػرؼ خلقػػ

جعلػػو  ت ػػرؾ و ػػزىب و صػػلي ُب الليػػل وتتفطػػر قػػ ماه و ػػزىب علػػ  اؼبكػػاف الفػػالي 
و سػػقط ُب اغبفػػرة ُب اؼبعركػػة وتػػ خل ُب وجنتػػو الشػػر فة اغب  ػػ ة وتكسػػر رابعيتػػو وال 
 وجػ  كلمػػة ك ػ  ىنػػا. ففػػي ىػزا الػػ    التطبيػػق العملػي فهػػزا الػػ    لػيس د ػػ  كسػػأب 

وتعػأب  - شػغل هللا سػب انو وتعػأب جنػ َيً عنػ هوّنئمي  نتهروف النصػر مػ  هللا كأنػو 
اللهه أترؽ سفنهه احرؽ دَيرىه،  تله أوالدىه...اْب ما ىزا  -هللا ع  ذلك علواً كبرياً 

الكػػػالـ؟ أنػػػت  نبغػػػي أف ذبتهػػػ  وأف تبػػػ  بػػػالدؾ وعنػػػ  ذلػػػك تقػػػ  ُب وجػػػو أعػػػ اء 
ذلػك تقػ  ُب وجػو  اإلسالـ فاعمل أنت، اب  كيانك بناًء سليماً علمياً صػاغباً وعنػ  

كل ى الء الطغاة وكل ىزا الطغياف القادـ م  وراء الب ار. وىزا التأمل ُب كتاب هللا 
عػػز ومراجعػػة العلمػػػاء ومراجعػػة اؼبصػػادر اؼبوثقػػػة ُب ىػػزا كمػػا قلنػػػا مراجعػػة أىػػل العلػػػه 
اؼبػػػػػوثقي  ػػػػػ د  بنػػػػػا إٔب ىػػػػػزا االطمئنػػػػػاف واالسػػػػػتقرار إٔب مػػػػػا ُب كػػػػػالـ هللا سػػػػػب انو 

آَيت متتاليػػػة  ٌب وجػػػاء واتػػػوي فارتػػػ  وكلهػػػا تػػػ ور ُب فلػػػك دالٕب واحػػػ  وتعػػػأب،وُب 
 ولك  كل واح ة ُب مكاةا ال  صلا تريىا فكل كلمة عاشقة مكاةا ُب القرآف.

 (. د. حساـ النعيمي) 

 ؟.ُب القرآف الكرل ( َأف َجاء وردت ) أ   / 3019س اؿ رقه 
 -(: وس   –ىود ُب السور ) مراتف (  أَف َجاء ) وردت / 3019اعبواب رقه 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈژ  -1 ڭ     ۉ  ۉۅ  ۅ    ۋٴۇ  ۋ  ۈڭ  

ِد ژې  ې      ې   َ. 
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ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٱ  ژ  -2

ِشف ژٹ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ    .ي
  الضبط /
:  وسػ : إبراىيه عليو السػالـ جػاء بعجػل حنيػز لضػيوفو الرسػل، بينمػا ُب ىودُب 
ػر  عقػوب اف  وسػ  حػيٌّ  )ري البشػفهو  ( الػز  جػاء وألقػ  قمػيص  وسػ   مػ    بشِل

 عليو السالـ عل  وجو  عقوب عليو السالـ فارت  بصريا.
 /للدكتور فاضل السامرائيفائدة 

ا أَْف َجػاَء اْلَبِشػري  أَْلَقػاه  َعلَػ  َوْجِهػِو َفاْرتَػ َّ َبِصػريًا قَػاَؿ أٓبَْ أَق ػْل  )ُب سورة  وس   فَػَلمَّ
ػا  )( مناسػب لقولػو تعػأب  أف ذكر ) ( (96ك ْه ِإيلِ أَْعَله  ِمَ  اّللَِّ َما اَل تَػْعَلم وَف )لَ  َوَلمَّ

اآلف  عقػوب  ( (94َفَصَلِت اْلِعري  َقاَؿ أَب وى ْه ِإيلِ َلَِج   رِ ػَا   وس ػَ  لَػْواَل أَْف تػ َفنلِػ  وِف )
مناسػػباً غبالػػة الشػػعور ابالنتهػػػار ُب حالػػة ترقلػػب وانتهػػار ففصػػل بينهمػػا  عليػػو السػػالـ

وىػزه اغبالػة الحههػا القػ ماء فقػالوا أف  عليػو السػالـوالرتقب اليت كاف عليها  عقػوب 
ىزا الفصػل لنػو كػاف  نتهػر و رتقػب وال شػك أف الشػعور ابلوقػت ىبتلػ  مػ  إنسػاف 

كػاف  سػتطيل الوقػت   عليػو السػالـإٔب إنساف حبسب الهػروؼ الػيت ىػو فيهػا و عقػوب 
 بينهما. ففصل بي ؼبلا والبشري إشارة إٔب طوؿ اؼب ة.ففصل 

(  أف أف لإلطالة و قولوف للتوكي  لك  التوكي  لو مواط  عن ىه والقياس أف ت ػزاد )
ػػا بعػػ  ) ( إف شػػئت أف أتٌب بػػا فػػال حػػرج و قولػػوف إةػػا زائػػ ة والػػزَيدة للتوكيػػػ  ُب  َلمَّ

ؽبػا أتػراض فقػ  تكػوف تز نيػة أو زَيدة الغالب مع أةا ليست ابلضرورة للتوكي  فالزَيدة 
 الزمة أو تكوف لمور أخرل منها التنصيص عل  معىن معي وىي كلها أمور كبو ة.

 ؟.( َعَل  َوْجِهوِ  كه مرة وردت ) / 3020س اؿ رقه 
 -ُب السػػور )  وسػػ  ثػػالث مػػرات(  َعلَػػ  َوْجِهػػوِ  ) وردت / 3020اعبػػواب رقػػه 

 -(: اؼبلك –اغب  
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ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ  پ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ  -1

ِشف ژٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    .ي
  ہ  ہۀ  ۀ     ہ    ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ    ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱژ  -2

ھ  ھ  ہ  .احلج ژے  ے   ۓ   ۓ  ﮲    ھھ  
ائ     ژ  -3 ەئ  ائى   ۆئ  ۈئ    ەئ    .املنك ژۈئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    

  الضبط /
 وانقلػب -القمػيص  ألقػ  ) وابلرتتيػب: السػور الػثالثالز  جاء قبلهػا ُب  نضبط
 .اللوف الضبروالح   ( ُب اؼبلك مكبا –ُب اغب  

 ؟.ُب القرآف الكرل ( ِإيلِ َأْعَله   كه مرة وردت ) / 3021س اؿ رقه 
البقػػػػػػرة ُب السػػػػػػور )  ثػػػػػػالث مػػػػػػرات(  ِإيلِ أَْعلَػػػػػػه   ) وردت / 3021اعبػػػػػػواب رقػػػػػػه 

" أف البقػػػػرتي لػػػػػ  ِإيلِ أَْعلَػػػه   ": ) عبملػػػػة اإلنشػػػػائيةاب نضػػػبطهاو  ( وسػػػػ   – موضػػػعاف
 -:(  وس 

پژ  -1 پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

  ڤٹ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 .ابلقرة ژڦ     ڤ  ڦ  ڤ  ڤ
ک  ک  کژ  -2   ڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ    گک  

ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ    ڱ  ڱ  ں  .ابلقرة ژں  ڻ   
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ  -3   ٺڀ    ڀ  ڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ  

 .يِشف ژٹ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ
  الضبط /

(    ڤ  ڦ  ڤ) الوؿ( فانتبػػػو: بعػػػ ىا ُب 6) البقػػػرة ُب نفػػػس الصػػػف ة موضػػػعي -1
 الثػػاي(، وبعػػ ىا ُب  أقصػ  بػػو اؼبوضػػع الوؿ)  ؿأو  الـمنهػػا مػػع  الػػالـنػربط 
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 أقصػ ) ػياثنػَيء ( مػع ڱ   م  كلمة )الياء ( نربط   ڱ  ڱ  ں)
 .قاع ة الوؿ والثاي( عل  بو اؼبوضع الثاي

ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ)   ُب سػػػػػػػػػورة  وسػػػػػػػػػو  (    ڤ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤُب البقػػػػػػػػػرة )  -2

 (  ٿ  ٺ جػػػػػػاءت بصػػػػػػػيغة أطػػػػػػػوؿ ُب سػػػػػػورة  وسػػػػػػػ  بػػػػػػػزَيدة ): (   ٿ
 .قاع ة الزَيدة للموضع اؼبتأخرعل   نضبطهاو 

 (؟.لََنا اْستَػْغِفرْ ف - اْستَػْغِفرْ  ) اضبط مواضع / 3022س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3022اعبواب رقه 

ِشف ژڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ    ڤ  ٹٹ   ٹ  ژ  -1  .ي
ڃ     ڃڃ  ڄڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  -2

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڇڃ    چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  

 .امفتح ژک  ک         ک  گ   گ   گ  گ    کژ  ڑ  ڑ
  لضبط /ا
 .قاع ة الزَيدة للموضع اؼبتأخرعل  نضبطها ُب الفتا: و  (  ڄ )  ابلفاء -1
 ُب  وس  قاؽبا إخوة  وس  لبيهه، وُب الفتا قاؽبا اؼبخلفوف م  العراب. -2

 ؟.ُب القرآف الكرل ( ذ ن وبَػَنا كه مرة وردت ) / 3023س اؿ رقه 
 ثػالثآؿ عمػراف السػور )  ُب أربػع مػرات(  ذ ن وبَػنَػا ) وردت / 3023اعبواب رقه 

 -(: وس   – مواضع

پ   ڀ  ڀ    پ  پ   پٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  ژ  -1

 .آل عىران ژڀ  
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    وئ  ەئ   ەئې  ې          ې   ى   ى  ائ  ائ  ژ  -2

 .آل عىران ژۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  
  ې  ې  ېې    ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉژ  -3
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 .آل عىران ژ  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ
ِشف ژڦ  ڤ  ڤ           ڦ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ  -4  .ي

  الضبط /
 الوسػػػػطبينمػػػػا  (  پ   پ مػػػػ  آؿ عمػػػػراف ) الثالػػػػ و  الوؿقبلهػػػػا ُب اؼبوضػػػػع  -1

 .قاع ة اختالؼ الوسط بي الطرفي اؼبتشابيعل   نضبطوو  (  ەئ   ەئ)
 ؽبه. ُب  وس  مشهور اؼبوضع ؼبا طلب إخوة  وس  م  أبيهه أف  ستغفر -2

 مالحظة /
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ (: 11ُب سورة تافر اآل ة ) مرة واح ة(  ِبز ن وبَِناوردت ) 

ڎ  ڈ    فانتبو ؽبا. ژک  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک         ڈڎ  
ػػػػَو اْلَغف ػػػور  الػػػرَِّحيه   كػػػػه مػػػرة وردت ) / 3024سػػػ اؿ رقػػػه  ُب القػػػػرآف  ( ِإنَّػػػو  ى 

 ؟.الكرل
ػػَو اْلَغف ػػػور  الػػرَِّحيه   إِنَّػػػو   ) وردت / 3024اعبػػواب رقػػه  ُب السػػػور  ثػػػالث مػػرات(  ى 

 -(:الزمر -القصص  - وس )
ِشف ژچ      ڃ        ڃ  ڃ      ڃ  ڄڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄژ  -1  .ي
  ک      گ     گ      گ  کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کژ  -2

 .امقصص ژگ  
ۓ  ۓ    ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ڻژ  -3

﮸          ﮹  ﮵﮳      ﮴     ﮲   .الزمر ژ﮺            ﮶    ﮷    
  الضبط /

قاؽبػا  عقػوب عليػو السػالـ لبنيػو بعػ ما اعرتفػوا  :(، عقوؽ أبػيهه)   وس ُب سورة 
ؼبا قتل نفسػا، أمػا  قاؽبا موس  عليو السالـ :(قتل النفس  ) القصصوُب ، بزنبهه

لعبػػػاد  الػػػز   سبػػػػاَدوا ُب  - رسػػػوؿأ هػػػػا ال -قػػػل  :( إسػػػراؼ للػػػزنوب)  الزمػػػرُب 
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اؼبعاصػػي, وأسػػرفوا علػػ  أنفسػػهه إبتيػػاف مػػا تػػ عوىه إليػػو نفوسػػهه مػػ  الػػزنوب: ال 
تَػْيئسػػوا مػػػ  رضبػػة هللاخ لكثػػػرة ذنػػػوبكه, إف هللا  غفػػر الػػػزنوب صبيًعػػا ؼبػػػ  اتب منهػػػا 

 ورجع عنها مهما كانت, إنو ىو الغفور لزنوب التائبي م  عباده, الرحيه به.
 ة /مالحظ

 موضػػػعافاغبجػػر  – 99ُب السػػور )  وسػػ   سػػبع مػػرات(  آِمنِػػيَ وردت كلمػػة ) 
( وال داعػػي  27الفػػتا  – 55الػػ خاف  – 18سػػبأ  – 146الشػػعراء  – 82و  46

 -غبصرىا، ولك  فقط أذكر اؼبالحهات التالية:
 أوؿمصػػر، و  دخػػوؿ: ُب  وسػػ  الػػ خوؿقبلهػػا الفػػتا و   اغبجػػر أوؿو   وسػػ ُب  -1

لَتَػػْ خ ل  َّ اْلَمْسػػِجَ  : دخػػوؿ اؼبسػػج  اغبػػراـ ) الفػػتاُب  نػػة،اعب دخػػوؿاغبجػػر 
ـَ ِإف َشاء اّللَّ    ( آِمِنيَ  اغْبَرَا

 م  اعبباؿ بيوات آمني.  ن توف: أص اب اغبجر اغبجر اثفِ  -2
ػػػػوَف ُب َمػػػا َىاى نَػػػػا: قػػػػـو صػػػاّب ) الشػػػعراءُب  -3 رَك  –راء )  الػػػػرتؾ( قبلهػػػػا  آِمنِػػػيَ  أَتػ تػْ

رَك وفَ   اء.ر الشعراء  ( مع أَتػ تػْ
ًمػػا ) السػػري: قبلهػػا سػػبأُب  -4 ( مػػع  ِسػػري وا - سػػي( )  آِمنِػػيَ  ِسػػري وا ِفيَهػػا لَيَػػإبَ َوأَيَّ

 بأ.س سي
ػػػلِل َفاِكَهػػػةُّ   َػػػْ ع وفَ : ) الػػػ خافُب  -5  داؿ( مػػػع   َػػػْ ع وفَ  – داؿ( )  آِمنِػػػيَ  ِفيَهػػػا ِبك 

 خاف. ال
( 31 اآْلِمنِػػيَ إِنَّػػَك ِمػػَ   ْل َواَل زَبَػػ ْ ََي م وَسػػ  أَْقبِػػ( )  أؿأتػػت معرفػػة بػػػػ )  القصػػصُب 

 ُب القرآف. الوحي ةوىي 
 ؟.( ََي أََبتِ  َقاؿَ  - َوَقاؿَ  ) اضبط مواضع / 3025س اؿ رقه 
 -كل صيغة وردت مرة واح ة فقط: / 3025اعبواب رقه 

ڳ    گ  گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کژ  -1 گ  گ  ڳ  ڳ  

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



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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ۆ     ۇ﮲          ﮳  ﮴  ڭ    ۇ  ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۆ  

ِشف ژٴۇ  ۈ     ۈ    .ي
   ىب  مبىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبژ  -2

 .الصافات ژىت  يت   جث  مث  ىث  يث  حج     متجت   حت  خت  يب
  الضبط /

قاعػ ة ربػط حػرؼ علػ   سػ و  او و : ونربطها مع   وسُب سورة (   گ ) ابلواو -1
 قاعػ ةعلػ   نضػبطهاوأ ًضػا  .م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حػرؼ مػ  اسػه السػورة

 .زَيدة الواو ُب اؼبوضع الوؿ
قاؽبػا إظباعيػل لبيػو  الصػافاتقاؽبا  وس  لبيو عليهما السػالـ ، وُب   وس ُب  -2

 .عليهما السالـ
 /للدكتور فاضل السامرائي فائدة 

َب سػػورة  وسػػ  (  َوَرفَػػَع أَبَػَو ْػػِو َعلَػػ  اْلَعػػْرشِ  )الػػ  لػػزا قػػاؿ  لػػيس فيهػػا مقػػاـ ذكػػر
لسػػببي أواًل إكرامػػاً لػػألـ مػػا قػػاؿ وال  ػػو إكرامػػاً لػػألـ هبعلهػػا اتبعػػة لف الوالػػ     صػػري 
الوال ة ىي اليت تسج  بينما ىي أكـر م  الب والمر اآلخر أف الب أحق ابلعػرش 

ـ.  فق  ِل
اليت تل  ىي الـ والوال  مػ  الػوالدة والػوالدة تقػـو بػا  الب؟ما الفرؽ بي الوال  و 

مل الـ وىػػزه إشػػارة أف الـ أؤب ابلصػػ بة وأؤب ابلػػ  قبػػل الوالػػ . ُب المػػواؿ  سػػتع
 البو   وُب ال عاء الوال   .

 ؟.سورة  وس ُب  (   ڳ ) اضبط مواضع الكلمة / 3026س اؿ رقه 
 -:ُب سورة  وس مراتف (    ڳ ) وردت / 3026اعبواب رقه 

ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ژ  -1

ِشف ژىئ    ی           ی   ی  ی     ىئ  ېئ  ىئېئ  ېئ       ۈئۆئ  ۈئ  .ي



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    198 -ْزء السَّ

ڱ    ڳ  گ  گ  گ  گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کژ  -2 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ڱڱ

ِشف ژۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ    ۇ﮲          ﮳  ﮴  ڭ    ۇ  ۓۓ  ے  ے  .ي
  الضبط /

ؼبػػا قػػاؿ  وسػػ  لبيػػو  الثػػايرأىػػا اؼبلػػك وطلػػب أتو لهػػا، واؼبوضػػع  الوؿاؼبوضػػع  -1
 ّن صغري.ا أتو ل رؤ يت اليت ح ثتك عنها وأ عقوب عليهما السالـ ىز

گ  گ  گ  )  الثػػػػايوقبلهػػػػا ُب اؼبوضػػػػع  (   ېئ  ىئ    ) الوؿقبلهػػػػا فػػػػس اؼبوضػػػػع  -2

 قاعػػ ة( علػػ   گ   مػػ  كلمػػة ) الػػواو( قبػػل ېئ  مػػ  كلمػػة )  اؽبمػػزة(: گ
 .اؽبجائي الرتتيب

 نبػػزةؼبلػػك مػػع ا نبػػزة) نػػربط  اؼبلػػك اقاؽبػػ الوؿاؼبوضػػع ُب  و: أنػػامنضػػبطهوأ ًضػػا  -3
س  مع و م    الواو) نربط  عليو السالـ  وس  قاؽبا الثايواؼبوضع ، (ېئ  
 ( گ  واو 

 ؟.( َجَعَلَهاوَ  – َجَعَلَها ) اضبط مواضع الكلمات / 3027ه س اؿ رق
 -فقط: مرة واح ةكل كلمة وردت  / 3027اعبواب رقه 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کژ  -1

ڱ   ڱ  ڳ ہ    ڱڱ   ہ    ہ   ۀ  ۀ   ڻ   ڻ  ڻ   ڻ    ں   ں  

ۆ     ۇ﮲          ﮳  ﮴  ڭ    ۇ  ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۆ  

ِشف ژۈ     ۈ  ٴۇ    .ي
 .الزخرف ژڳ  گ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ         کژ  -2

  الضبط /
 للموضػػػػع الػػػػزَيدة قاعػػػػ ةعلػػػػ   نضػػػػبطهاو  الزخػػػػرؼُب سػػػػورة (        ک ) ابلػػػػواو -1

 .ص ر آ ة، وأتت اؼبتأخر



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 سػػػياؽ( وأتػػت ُب   ڳ ( سػػبقتها كلمػػػة )     ڱ)  واوُب سػػورة  وسػػػ  أتػػت بػػػال  -2
 .اآل ة
 ؟.ُب القرآف الكرل ( َريبِل َحقًّا كه مرة وردت ) / 3028قه س اؿ ر 

 -(:الكه  - وس ُب السور )مراتف (  َريبِل َحقًّا ) وردت / 3028اعبواب رقه 
  ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کژ  -1

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ڱڱ

ِشف ژۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ    ۇ﮲          ﮳  ﮴  ڭ    ۇ  ۓے  ے  ۓ  .ي
ٻ  ٻ   ٻ  ٻژ  -2 ڀ  ڀ  ڀ  پٱ   ٺ    ڀپ  پ  پ    .الكُف ژٿ    ٺ   ٺٺ  

  الضبط /
 -:قاع ة التأمل للمعىنعل  نضبطهما و 
 : قاؽبا  وس  عليو السالـ بع  ربقيق هللا لرؤ تو. وس ُب سورة  -1
زا الػػز  بنيتػػػو حػػػاجزًا عػػػ  فسػػػاد  جػػػوج قػػػاؿ ذو القػػػرني: ىػػػ: قاؽبػػػا الكهػػ ُب  -2

ومػػأجوج رضبػػة مػػ  ريب ابلنػػاس، فػػإذا جػػاء وعػػ  ريب خبػػروج  جػػوج ومػػأجوج 
 جعلو دكاء منه ًما مستوًَي ابلرض، وكاف وع  ريب حقًّا.

 ؟.( َأْحَس َ  َق ْ  - َوَق ْ  ) اضبط مواضع / 3029س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت   / 3029اعبواب رقه 

ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     ک ژ -1 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

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

ۆ     ۇ﮲          ﮳  ﮴  ڭ    ۇ  ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۆ  

ِشف ژٴۇ  ۈ     ۈ    .ي
ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ژ  -2

ېئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ەئائ  ائ  ەئ



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    200 -ْزء السَّ

 .امطالق ژمئ  ی  جئ   حئ    ی  ی  یېئ    ېئ       ىئ        ىئ    ىئ
  الضبط /
قاع ة ربط حرؼ م  عل   س و  واو ونربطها مع   ُب سورة  وس (  ں)  ابلواو

زَيدة الػواو  قاعػ ة، وأ ًضػا نضػبطهما علػ  اؼبوضع اؼبتشابو مػع حػرؼ مػ  اسػه السػورة
 (.   ی  ی )  اوو ، إذف ُب سورة الطالؽ بال ُب اؼبوضع الوؿ

 ؟.ُب القرآف الكرل ( ِم  بَػْعِ  َأف كه مرة وردت ) / 3030س اؿ رقه 
 -ُب السػػور )  وسػػ  ثػػالث مػػرات(  ِمػػ  بَػْعػػِ  أَف ) وردت / 3030اعبػواب رقػػه 

 -(: النجه -الفتا 
ڱ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کژ  -1 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

ھ  ھ    ہ  ھ  ھۀ  ہ    ہ  ہ    ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ڱڱ

ِشف ژۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ    ۇ﮲          ﮳  ﮴  ڭ    ۇ  ے  ے  ۓۓ  .ي
  ٺٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  -2

ٿ  ٿ    .امفتح ژٿ  ٺ  ٺ  ٿ  
  ىث  يث  يت  جث  مثحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت     جبژ  -3

 .انلجه ژمح   حج  مج  جح  
  الضبط /
مػػ  الكلمػػات اليػػاء  نػػربط ( ھ  ھ  ے  ے  ۓ )   ا ُب سػػورة  وسػػبعػػ ى

( نػػػػربط ٺ  ڀوبعػػػػ ىا ُب الفػػػػتا ) وسػػػػ ،َيء  مػػػػع  ( ھ  ے  ے  ۓ)
( مػع ىث   كلمة )   النوف( نربط   ىث  يثوبع ىا ُب النجه )  تا،فالفاء منها مع الفاء 
 .رةقاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السو عل   ػجهنػال نوف

َوقَػػػػْ  َأْحَسػػػػَ  يَب ِإْذ  مػػػػا السػػػػر الػػػػز  نتػػػػ بره ُب اآل ػػػػة ) / 3031سػػػػ اؿ رقػػػػه 
ػػَ  اْلبَػػْ ِو ِمػػ  بَػْعػػِ  َأف نَّػػزَغ الشَّػػْيطَاف  بَػْيػػِ  َوبَػػػْيَ  ػػه مِل ػػْجِ  َوَجػػاء ِبك  َأْخػػَرَجِ  ِمػػَ  السِل



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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ػػػَو اْلَعلِػػيه  اغبَْ  ذكػػػر  ( (  وسػػػ 100)ِكػػػيه  ِإْخػػَوٌب ِإفَّ َريبِل َلِطيػػػ   لِلَمػػػا َ َشػػاء ِإنَّػػػو  ى 
 وسػػػ  ُب اآل ػػػة خروجػػػو مػػػ  السػػػج  وٓب  ػػػزكر خروجػػػو مػػػ  تيابػػػت اعبػػػب فمػػػا 

 ؟اللمسة البيانية ُب ذلك
ىػػو عنػػ ما أ خػػرج مػػ  البئػػر أ خػػرج إٔب الػػرؽ والعبود ػػة، إذف  / 3031اعبػػواب رقػػه 

للػػػة ٍب مػػ  ىػػػزا البيػػت إٔب سػػػج  بتػ َهمػػة ـب ِ  ،رج مػػ  اغبر ػػػة إٔب الػػرؽ والعبود ػػػةىػػو أخػػػ
ابلشػػرؼ، مػػ  البئػػر إٔب الػػرؽ والعبود ػػة ٍب إٔب السػػج  بتػ َهمػػة ـبلػػة ابلشػػرؼ، لػػو مػػ  

 السج  إٔب أف  كوف عز ز مصر أ هما أؤب؟
ػْج ِ  قػاؿ ) ػرج مػ  البئػر فيبػػاع  ،( ىػػزه ليسػت مثػل ىػزه ِإْذ َأْخػَرَجِ  ِمػَ  السِل أنػػو ىب 

ىػزا ىػػو اإلحسػػاف؟ أو  ػ خل السػػج  بضػػع سػني ىػػل  التػ َهمػػةفيصػبا رقيقػػاً ٍب بػزه 
 . الثانيةطبعا اإلحساف أف ىبرج م  السج  ليكوف عز ز مصر؟ 

 ؟تُػَهمةأو  تُػْهمةُُيرج من السجن ليكوف عزيز مصر. ىل ىي 
 تػ َهمة، إب اؿ الواو التاء أصلها توىه و نَبة .

 د. فاضػل)  نقوؿ ما قولػك ُب التػ َهمػة اؼبوجهػة إليػك، كبػ  ىتكنػا عػرض اللغػة! تػ َهمة
 (. امرائيالس

( ولػو ذكػر واقعػػة  اَل تَػثْػرَ ػَب َعلَػػْيك ه  اْليَػػْوـَ  أنػػو قػاؿ إلخوتػو )وأ ًضػا مسػألة أخػرل: 
 .البئر لكاف ذلك تثر با ؽبه فكاف إنبالو جارَي ؾبرل الكـر

 ؟.( َوَأغبِْْقِ  اِبلصَّاغبِِيَ  ) اضبط مواضع / 3032س اؿ رقه 
 -ُب السػػور )  وسػػ مػػراتف (  لصَّػػاغبِِيَ َوَأغبِْْقػػِ  ابِ  ) وردت / 3032اعبػواب رقػػه 

 -(: الشعراء

ې  ې  ې  ې  ۋژ  -1 ائ    ىۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ى     

ۈئۆئ   ۆئ    ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۈئ  



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    202 -ْزء السَّ

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    یىئ  ی     ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ   ی  ی          

ِشف/  ژحب  جب        . ١٣١ - ١٣١ي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىب     خب  مبىئ  يئ  جب  حب  ژ  -2

 ٨٠ - ٨٠الشعراء/  ژپ    پ
  الضبط /

     ىئ  ېئ  ېئوجػػاء بعػػ ىا ) قاؽبػػا  وسػػ  عليػػو السػػالـ  وسػػ بعػػ ىا ُب سػػورة  -1

ٱ  ٻ  ٻ   قاؽبا إبػراىيه عليػو السػالـ وجػاء بعػ ىا ) الشعراء ، وُب(  ىئ

( ٱ  م  كلمة )  الواو( قبل   ېئم  كلمة ) الزاؿ(:   ٻ  ٻ  پ
 .اؽبجائي الرتتيب قاع ةعل  

 فائدة /
فإنػػك  ﴾  ۈئ  ۈئۆئ   ۆئ    ﴿ فػرت لسػانك مػ  دعػػاءُّ كػ عاء  وسػ ال  
 .ت ر  ما كوف عليو قلبك عن  موتك ال

 مالحظة /
ػػػ  آ َػػػػةُّ وردت )   – 211و  106 موضػػػػعافُب السػػػور ) البقػػػػرة  سػػػبع مػػػػرات(  مِل
( وال  48الزخرؼ  – 46 س  – 105 وس   – 132العراؼ  – 4النعاـ 

 داعي غبصرىا.
ابخػتالؼ تشػكيالت  ( أكثػرىهط مواضع الكلمػة ) اضب / 3033س اؿ رقه 

 ؟.الراء فيها ُب صبيع مواضع القرآف الكرل
(   ۋإذا ورد قبلهػػا ) : مػػرة 22 الػػراء بضػػه(      ۋوردت )  / 3033اعبػػواب رقػػه 

( قبلهػػا ُب   ڎ  ڎمثػػل ) الػػراء بضػػهأو ارتبطػػت دبػػا قبلهػػا مػػ  سػػياؽ اآل ػػة فإةػػا أتت 
پ        پ  ( كػػػػل مواضػػػػع الشػػػػػعراء، و )        ک  گ ) ( ُب  ػػػػونس، ٹ  ڤ   ػػػػونس و )

، و )       پ  ڀ  ڀڀ   ڀ ٺ  ٺ  ( ُب سػػبأ، و )     پ        پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ( ُب الػػرـو
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( ُب اغبجػػػػرات، كػػػػل ىػػػػزه   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ُب فصػػػػلت، و )   ٿ
 -( :     ۋ اؼبواضع اليت ذكرهتا مرتبطة بػ ) 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  -1  .ابلقرة ژۅ  ۅ  ۉ       ۋ  ۋ  ٴۇۇ  ۇ  

 .يِنس ژگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژڈ     ژ  ڈ  ڎ  ڎژ  -2

ِشف ژڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ژ  -3  .ي

ڃ  چ    ڤژ  -4 ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

ڇ  ڇ چ  چ  ڇ     ڈ  ڈ   ڎڌ  ڎ  ڌڍ  ڍ  ڇچ   

 .انلدل ژڑ  ژ    ژ  

ۅۈ  ٴۇ   ۋ  ژ  -5 ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى    ۅۋ  

 .انلدل ژەئ  وئ   وئ      ەئ  ائ  ائى

     خب  حبی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جب  یىئ  ی  ی  ىئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئژ  -6

 .األًبياء ژخت  مت  ىت     حتىب  يب  جت   مب

 – 67 – 8 الشعراء ژگ  گ    گ   ک  گ  کڑ  ڑ  ک  کژ  -7
103 – 121 – 139 – 158 – 174 – 190. 

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژ  -8

﮶    ﮳    ﮲  ۓے  ے  ۓ  ھھ   ھ  .انلىل ژ﮴   ﮵  

  ۈ               ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆژ  -9

 .امعٌكبِت ژىئ  يئ  جب     مئ  حئ  جئۈ  ٴۇ  ۋ

   ٺ     پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      ژ  -10

 .الروم ژٺ  ٺ  

  ۉ  ۉ  ۅۅ ۋ   ۋ   ٴۇڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  -11

 .مقىان ژې  ې  ې  
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ٹ    ٹ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ  -12

 .شبأ ژڤ  ڤ  

  ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  -13                  ۇ    

جئ    ۈ  ۈ  ۆۇ  ۆ  .الزمر ژٴۇ  ۋ  

 .فصنت ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿ   ٺ  ٺ  ٿژ  -14

 .احلجرات ژۆئ  ۆئ  ۈئ     ۇئ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئژ  -15

 واإلهبػاد(،   ٻ( أو )       ٿ إذا ورد قبلهػا )  مرة: 15وردت  (  ڦ)  ابلفتا أما
( وإف ضػػبطت ىػػزه اؼبواضػػع ) طبعػػا وىػػي أسػػهل   ۈ  ۆ  -  ک  گُب العػػراؼ ) 

، الػراء بكسػر(      ڈ( عػ ا موضػع  ػس )   ۈ" ( ففي الباقي أتػت )   ۈ م  " 
وُب  لفػػػػػتااب (  ڦ( بػػػػ  نضػػػػػبط )  اإلهبػػػػػاد -  ٻ -  ٿ: احفػػػػ  ىػػػػػزه ) إرف

 .ابلكسروموضع  س  ابلضهتريىا 
ٿ  ٿژ  -1 ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٹ    ڦ     ڦ  ڦٹ  ٹ    

 .األًعام ژڦ  ڄ  

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ           ٱژ  -2

 .األًعام ژٹ  ٹ    ٹ   ٿٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  

   گ  ک  گ  کڑ  ڑ  ک  کڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ  -3

 .األعراف ژگ  گ  

 .األعراف ژٴۇ   ۋ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇژ  -4

ٻ  ٻ  ٻ  پژ  -5 ٺ    ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  

 .األعراف ژٹ  ٹ  ٹ    ٹ   ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڀ  ژ  -6 ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

 .األًفال ژٿ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٺڀ



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

205 

ڃ       ڃ  ڃڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ    ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ژ -7

 .يِنس ژچ  چ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈژ  -8 ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ    ۈڭ  ڭ  ڭ  

 .يِنس ژې  ې  ې     ې  ۉ

ٺ    ڀپ   ڀ  ڀ     ڀ  پٻ  پ  پ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ژ  -9

 .امفرقان ژٿ  ٺ  ٺ  ٺ  

 .انلىل ژۇئ  وئ  وئ    ەئ  ەئې  ې      ى    ى  ائ  ائ   ژ   -10

ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ  -11 ەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  

ی  ی     ىئ  ىئ  .امقصص ژىئ   

ھ    ہں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ  -12 ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  

 .امقصص ژ﮶    ﮷  ﮸    ﮵    ﮴ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  -13

 .الزمر ژڄ  ڄ  ڄ    ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ      ڤڤ

 .ادلخان ژخت  مت  ىت     حت  جتخب  مب  ىب   يب  ژ  -14

 .امطِر ژی  ی  ی     ىئ   ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ  -15

ڌ  ڎ  ژ   : ػػس سػػورة ُب فقػػط مػػرة واحػػ ة اؽبػػاءو  الػػراء بكسػػر (     ڈووردت ) 

قاعػػػػػػػػ ة العنا ػػػػػػػػة ابآل ػػػػػػػػة علػػػػػػػػ   نضػػػػػػػػبطو، و  ژژ  ژ  ڑ  ڑ       ڈ  ڈڎ  
) جػار  ابلكسػر(      ڈ( حرؼ اعبػر فأتػت )   ڈوالح  أنو سبقتها )، الوحي ة

 وؾبرور (.

 -اػبالصة:
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      ڈ   ڦ   ۈ
 ٕٕ الراء بضم(      ۋوردت ) 

( أو   ۋإرا ورد قبلها ) مرة: 
ارتبطت دبا قبلها من سياؽ اآية 

(   ڎ  ڎمثل ) الراء بضمفإهنا أتت 
( يف   ٹ  ڤقبلها يف يونس و )

( كل مواضع    گک   يونس، )
  پ        پ  پ  ڀالشعراء، و )  

، و )     ڀڀ   ڀ پ        پ  ( يف الرـو

  ٺ( يف سبأ، و )     پ  ڀ  ڀڀ   ڀ

ائ  ( يف فصلت، و )   ٺ  ٿ

( يف   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ
اغبجرات، كل ىذه اؼبواضع اليت 

 (.     ۋ ركرهتا مرتبطة بػ ) 
 

 (  ڦ)  ابلفتح أما
ورد  إرا مرة: ٘ٔوردت 
(،   ٻ( أو )  ٿ قبلها )

  ک  گيف األعراؼ )  واإلَياد

( وإف ضبطت   ۈ  ۆ  -
طبعا وىي  ىذه اؼبواضع )

"( ففي   ۈ أسهل من " 
( عدا   ۈ الباقي أتت )

 بكسر(      ڈ موضع يس )
 الراء.
 

 بكسر (     ڈوردت ) 
 مرة واحدة اؽباءو  الراء

  :يس سورة يف فقط
  ڈڌ  ڎ  ڎ  ژ

ڑ    ژ  ژ     ڈ

على  نضبطو، و  ژڑ
قاعدة العناية ابآية 

، والحظ أنو الوحيدة
( حرؼ   ڈسبقتها )

(     ڈ اعبر فأتت )
 )جار وؾبرور (. ابلكسر

 

ْن َعْهٍد  أَلْكَثرِِىمَوَما َوَجْدًَن  يف سورة األعراؼ: مرة واحدة(  أَلْكثَرِِىموردت )  مالحظة / مِّ
 فانتبو. {ٕٓٔ}األعراؼ/ِقٌَن َوِإف َوَجْدًَن َأْكثَػَرُىْم َلَفاسِ 

 ؟.ُب القرآف الكرل ( َأف أَتْتِيَػه ه كه مرة وردت ) / 3034س اؿ رقه 
 - وسػػػ ُب السػػػور )  ثػػػالث مػػػرات(  أَف أَتْتِػػػيَػه ه ) وردت / 3034اعبػػػواب رقػػػه 

 -(:،  –الزخرؼ 

ڇ  ڃ  چ  چڃ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڦ  ژ  -1   چ  چ   

ِشف ژڇ    .ي
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 .الزخرف ژڱ    ڳ  ڳ  ڱ   ڳ  گ   ڳ  ک  گ  گ  گژ  -2
يئ  جب  حب  خب     جئ  حئ  مئىئ  یی  ی  ی  ىئ     ىئ  ىئ  ېئژ  -3

 .حمىد ژمب  ىب  
  الضبط /

الزخػػرؼ و،  موضػػعيعػػ   (   ڄ  ڄ  ڃ  ڃأتػػت ُب سػػورة  وسػػ  بػػزَيدة ) -1
 .قاع ة الزَيدة للسورة الطوؿعل   نضبطوو 

( لكػػػػ     ڳ  گ   ڳ  ک  گ  گ  گ) الزخػػػػرؼ و، موضػػػػعاتطػػػػابق  -2
 قاعػػػ ة الػػػزَيدةعلػػػ   نضػػػبطها( و   ېئُب كلمػػػة ) الفػػػاءُب سػػػورة ، بػػػزَيدة 

(، وبػػ أت اآل ػػة الػػيت  وىػػي أخػػر موضػػع ُب ترتيػػب السػػور)  اؼبتػػأخر للموضػػع
 ( فاجعلها عالمة لك. أَنَّو  اَل إَِلَو ِإالَّ اّللَّ   َفاْعَلهْ أ ًضا )  ابلفاءبع ىا 

ُب  الفػػاء( واشػػرتؾ حػػرؼ   ڱ  ڳ  ڳبػػػ )  ؼوالزخػػر   خ تمػػت آ ػػيت  وسػػ -3
( فاجعلهػػا عالمػػة لػػك،  السػػورتي مػػ  اسػػه حػػرؼ خػػرورد أاسػه السػػورتي ) 

 (.  ڳ  ڳ  ڱ دبعىن: أف سورة ، ليس فيها فاء لزا ٓب ترد فيها )
( مػػػع جئ   مػػػ  كلمػػػة ) الػػػ اؿ( نػػػربط  جئ  حئ  مئ جػػاء بعػػػ ىا ُب سػػػورة ، ) -4

ؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اعلػػ    ؿبمػػػ داؿ
 .السورة

 مالحظة /
ُب القرآف الكرل ُب سورة اغب   موضع اثي( ُب  أَتْتِيَػه ه  السَّاَعة  بَػْغَتةً وردت ) 
ىئ    ىئ  ېئ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ژ (:55اآل ة )

ی    ی  ی    ُب السور  مرتي، وعليو تكوف ق  تكرر ژىئ  ی  
 اغب (. –) وس  
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 ؟.( مِلْ  َعَزاِب اّلللِ  كه مرة وردت ) / 3035س اؿ رقه 
ػػػػْ  َعػػػػَزاِب اّلللِ  ) وردت / 3035اعبػػػػواب رقػػػػه   -ُب السػػػػور )  وسػػػػ مػػػػراتف (  مِل

 -(: إبراىيه

چ  چ     ڃ  ڃ  چ  چ   ڄ  ڃ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  -1

ِشف ژڇ  ڇ    .ي
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  -2

ڍ     ڇچ   ڇ  ڇ  ڇچ    ڃ  چچ   ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ   ڍ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ    .إبراَيه ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
  الضبط /

: (ڃ  چ  ) وبعػػ ىا ُب إبػػراىيه (  ڃ  ڃ  چ  چ )  بعػػ ىا ُب سػػورة  وسػػ -1
 الرتتيػػػػػب قاعػػػػػ ة( علػػػػػ   ڃ  چ مػػػػػ  ) اؼبػػػػػيه( قبػػػػػل ڃ  ڃ   مػػػػػ  ) اؽبمػػػػػزة
 .اؽبجائي

مػع  (ڃ  چ)مػ   اؼبػيهسػ ، ونػربط و  واو مع  (ڃ  ڃ  م  )  الواووأ ًضا نربط  -2
قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه علػ   هإبػراىيميه 

 .السورة

 ؟.( َبِصريَة   – َبِصريَةُّ  ) أ   وردت الكلمات / 3036س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل كلمة وردت  / 3036اعبواب رقه 

ڑ   ک  ک  ک  ک     ڑڈ  ژ  ژ  ڈ  ڎ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ  -1

 .ِشفي ژگ  گ  
 .امقياوة ژۆئ    ۆئوئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ژ  -2

  الضبط /
 ( فهػي جػار وؾبػرور،  ڎلنػو قبلهػا حػرؼ )  كسػر تنو  (   ڈ)   ُب سورة  وس
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: خػػ  مرفػػوع ابلضػػمة وقػػ  قيػػل فيهػػا (  ۆئ)  أمػا ُب سػػورة القيامػػة وردت تنػػو   ضػػه
فيهػػا نسػاف فكػاف وىػي تعػػود علػ  اإل  ۆئمػا أتنيػ  أ. وجػوه اخػر ال تػىن ُب ذكرىػػا

 : قواؿ منهاأ
وفقيػػػو   -: رجػػػل  عاللمػػػة للتأنيػػػ  امبػػػا للمبالغػػػة كمػػػا تقػػػوؿ ف التػػػاء فيهػػػا لػػػيسأ: األوؿ
 .فهلامة  
عليػػو   ۆئاف سػػ : جػػوراح االنأتأنيػػ  لكنهػػا تعػػود علػػ  اعبػػوارح ف التػػاء للأ :الثػػاين

 و.ليو مقامإقامة اؼبضاؼ إاؼبضاؼ و  وىزا  قتضي حزؼ

 – اتػَّبَػَعػػػِ   ومػػا ربػػزؼ كمػػا ُب قولػػو ) ءاليػػامػػا تثبػػت  / 3037سػػ اؿ رقػػه 
 .(؟ اتػَّبَػَع ِ 

ق ػْل َىػػِزِه َسػِبيِلي أَْدع ػو ِإَٔب اّلللِ َعلَػ  َبِصػريَةُّ أّنَْ  ) قاؿ تعػأب: / 3037اعبواب رقه 
ػػػػْبَ اَف اّلللِ َوَمػػػػا أّنَْ ِمػػػػَ  اْلم ْشػػػػرِِكَي ) اتػَّبَػَعػػػػِ  َوَمػػػػِ   فَػػػػإْف  ابليػػػػاء ) ( (  وسػػػػ 108َوس 
َوق ػػػل للِلَّػػػِز َ  أ ْوت ػػػوْا اْلِكتَػػػاَب َوال مِليلِػػػَي  اتػَّػػػبَػَع ِ وَؾ فَػق ػػػْل َأْسػػػَلْمت  َوْجِهػػػَي ّللِلِ َوَمػػػِ  َحػػػآجي 

َا َعَلْيَك اْلَباَلغ  َواّللل  َبِصري  اِبْلعِ  ( 20)َباِد أََأْسَلْمت ْه َفِإْف َأْسَلم واْ فَػَقِ  اْىَتَ واْ وَِّإف تَػَولَّْوْا َفِإمبَّ
( بػػػ وف َيء. ننهػػػر أ  الػػػز  وبتػػػاج إٔب اتلبػػػاع أكثػػػر؟ الػػػز   ػػػ عو إٔب هللا  فآؿ عمػػػرا

عل  بصرية أو ؾبرد أف  كوف مسلماً فقط؟ ال شك أف ال اعيػة  نبغػي أف  كػوف متلبعػاً 
أكثر ُب سلوكو وعملو لنو داعية إٔب هللا  نبغي أف  كوف مثاًل ُب سػلوكو ومعرفتػو ىػزا 

ؿ    وبتػاجوف التلبػاع أكثػر لػزا قػاتبعي ليسػوا كالػ عاة الػز(. اؼب فاتبعوي وبتاج للياء )
أمػػا عمػػـو اؼبسػػلمي فػػال  عرفػػوف إال القليػػل مػػ  الحكػػاـ. إذف مػػوط   (اتػَّبَػَعػػِ  َوَمػػِ  )

 ( ابليػػػػػاء. فػػػػػاتبعوي الػػػػ عوة إٔب هللا علػػػػػ  بصػػػػػرية ربتػػػػاج ؼبقػػػػػ ار اتلبػػػػػاع أكثػػػػر فقػػػػػاؿ )
 (د.فاضل السامرائي)

 :يقوؿ ىحساـ النعيم كتورد ال أما
ػػْبَ اَف اّلللِ َوَمػػا أّنَْ  ) ق ػػْل َىػػػِزِه َسػػِبيِلي أَْدع ػػو ِإَٔب اّلللِ َعلَػػ  َبِصػػريَةُّ أّنَْ َوَمػػِ  اتػَّبَػَعػػِ  َوس 
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فػإذف دعػوة النػاس  ملسو هيلع هللا ىلصكلنا نقوؿ كبػ  مػ  أتبػاع ،  ( (  وس 108ِمَ  اْلم ْشرِِكَي )
واجباتنا فاؼب مني متلبعوف الرسوؿ، فهه دعاة إٔب لطاعة هللا سب انو وتعأب واجب م  

" فاؼبسػله مفػروض أف  الساكت عػ  اغبػق شػيطاف أخػرس " " بللغوا ع  ولو آ ة هللا "
ال  سكت ع  اغبق وإمبا  بللغ ولك  بطر قة حبي  ال   د  ذلك إٔب ما ىو أسوأ م  

 أسوأ منو. ما كاف ق  إرتكب. إزالة اؼبنكر  كوف بسبيل ال   د  إٔب ما ىو
 ؟.ُب القرآف الكرل ( َوس ْبَ اَف اّلللِ  كه مرة وردت ) / 3038س اؿ رقه 

ػػػػػػْبَ اَف اّلللِ  ) وردت / 3038اعبػػػػػػواب رقػػػػػػه   - وسػػػػػػػ ُب السػػػػػػور )مػػػػػػراتف (  َوس 
 -(:النمل

ک  ک  ک     ڑ   ک  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ  -1

ِشف ژگ  گ    .ي
 .ىلانل ژڻ    ڻ   ۀ    ڻ  ڻں  ں     ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ژ  -2

 ؟.( َوَما َأَّنْ ِمَ  اْلم ْشرِِكيَ  ) كه مرة وردت / 3039س اؿ رقه 
-ُب السور )النعاـ مراتف (  َوَما أّنَْ ِمَ  اْلم ْشرِِكيَ  ) وردت / 3039اعبواب رقه 

 -(: وس 
ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھژ  -1 ے  ے  

 .األًعام ژ﮲  ۓ  
ک  ک  ک   ڑ   ک    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ     ڌ   ڇ  ڇژ  -2

ِشف ژگ  گ    .ي
  الضبط /

الػػز  قاؽبػػػا ُب سػػػورة النعػػػاـ ىػػػو إبػػػراىيه عليػػػو السػػػالـ، بينمػػػا ُب  وسػػػ  
: ىػػزه طػػر قيت, أدعػػو -أ هػػا الرسػػوؿ-قػػل ؽبػػه  فػػالن  ، ملسو هيلع هللا ىلص ىػػو مػػ  قاؽبػػا:

 و قي, أّن وم  اقتػ ل يب, وأنػزلِه هللا إٔب عبادة هللا وح ه, عل  حجة م  هللا
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 سب انو وتعأب ع  الشركاء, ولست  م  اؼبشركي مع هللا تريه.
 ِإالَّ  قَػْبلِػػػكَ  - ِمػػػ  قَػْبلِػػػكَ  َوَمػػػا َأْرَسػػػْلَنا ) اضػػػبط مواضػػػع / 3040سػػػ اؿ رقػػػه 

 ؟.ُب القرآف الكرل ( رَِجااًل نيوِحي ِإلَْيِهه
 - لي:اؼبواضع كما  / 3040اعبواب رقه 

ڱ   ڳ  ڳگ  گ  ژ  -1 ڱ   ڻ      ڱ  ڱ  ںں   ڳ    ڳ   ڻ  ڻ  

ے     ھڻ  ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ے  

ِشف ژ﮲  ﮳  ﮴    ۓۓ  .ي
ٻ  ژ  -2 پپ  ٻ  ٻٱ   ٺ    ٻ    پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ                ڀ  

 .انلدل ژٺ  ٺ  
ڻ  ڻڻ  ںڱ  ڱ  ژ  -3 ہ    ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ               ں ڻ  

 .األًبياء ژھ  ھ  
  الضبط /

( بينمػػا ُب النبيػػاء    ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳگ  گ  والن ػػل )   وسػػ ُب -1
علػػػػػػػػ  نضػػػػػػػػبطها و  (ڳ   بػػػػػػػػ وف ) (    ں       ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ  )

 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ة
ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  تطػػػابق الػػػز  جػػػاء بعػػػ ىا ُب الن ػػػل والنبيػػػاء )  -2

ڱ  ڱ   ُب اسػػػه السػػػورتي، بينمػػػا انفػػػردت )  النػػػوف( واشػػػرتؾ حػػػرؼ ٺ  

 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل  نضبطها و  (    ں
 ؼبسة بيانية /

ڳ    ڳ     ڳ  ڳگ  گ  ( يف قولػػػو تعػػػاىل ) نْ ِمػػػ مػػػا داللػػػة ركػػػر وحػػػذؼ )

 (؟    ں       ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ  ( وقولو )   ڱ  ڱ
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ِإالَّ رَِجااًل نيوِحي إِلَْيِهه مِلْ  أَْىِل  ِمن قَػْبِلكَ َوَما أَْرَسْلَنا  ) قاؿ تعأب ُب سورة  وس 
اْلق َرل أَفَػَلْه َ ِسري وْا ُب اَلْرِض فَػَينه ر وْا َكْيَ  َكػاَف َعاِقبَػة  الَّػِز َ  ِمػ  قَػػْبِلِهْه َولَػَ ار  اآلِخػرَِة 

ػػػر  للِلَّػػػِز َ  اتػََّقػػػوْا أَفَػػػاَل تَػْعِقل ػػػوَف } ( تفيػػػ  اإلبتػػػ اء أ  ابتػػػ اء  نْ ِمػػػ وذكػػػر ) ( {109َخيػْ
إٔب زمػػ   ملسو هيلع هللا ىلصالغا ػػة وىػػو امتػػ اد مػػ  الػػزم  الػػز  قبلػػك مباشػػرة أ  مػػ  زمػػاف الرسػػوؿ 

(   َصػػبي ِمػ  فَػػػْوِؽ ر ؤ وِسػِهه  اغْبَِمػػيه  آدـ. ولػيس ىنػاؾ فاصػػل كمػا جػػاء ُب قولػو تعػأب )
لف العاقبػػة ؽبػػزا  ال تضػػيع أ ػػة حػػرارةأ  لػػيس ىنػػاؾ فاصػػل بػػي الػػرأس والصػػبل حػػا 

َوتَػػػَرل اْلَماَلِئَكػػَة َحػػافِلَي ِمػػْ   الصػػبل أف   صػػهر بػػو مػػا ُب بطوةه.وكػػزلك قولػػو تعػػأب )
َوَمػػا أَْرَسػػْلَنا  ( أ  لػػيس بيػػنهه وبػػي العػػرش فػػراع. أمػػا ُب سػػورة النبيػػاء ) َحػػْوِؿ اْلَعػػْرشِ 

لَػػكَ  ػػػوَف  ِإالَّ رَِجػػػااًل نيػػػوِحي إِلَػػْيِههْ  قَػبػْ {( وىػػػي 7}َفاْسػػػأَل وْا أَْىػػػَل الػػزلِْكِر ِإف ك نػػػت ْه اَل تَػْعَلم 
 ٍب َّ ص ػػػبيوا فَػػػػْوَؽ رَْأِسػػػِو ِمػػػْ  َعػػػَزاِب اغْبَِمػػػيهِ  ربتمػػػل البعيػػػ  والقر ػػػب وكػػػزلك ُب قولػػػو )

( وىػػػزا العػػػزاب أخػػػ  مػػػ   { الػػػ خاف49} ذ ْؽ إِنَّػػػَك أَنػػػَت اْلَعزِ ػػػز  اْلَكػػػرِل  { 48}
 (.  ر ؤ وِسِهه   ِم  فَػْوؽِ  الوؿ )

وىػػزا الػػزكر او اغبػػزؼ  عتمػػ  علػػ  سػػياؽ اآلَيت فػػإذا كػػاف السػػياؽ فبتػػ   ٌب بػػػ 
 (. د. فاضل السامرائي)  وإذا كاف السياؽ لفرتة ؿب دة ال  ٌب با.( نْ مِ )

 ؟.( َ ِسري واْ ُب اَلْرضِ  َأَوٓبَْ  - أَفَػَلهْ  ) اضبط مواضع / 3041س اؿ رقه 
ُب السػػػور  أربػػػع مػػػرات(  َ ِسػػػري وْا ُب اَلْرضِ  أَفَػلَػػػهْ  ) دتور  / 3041اعبػػػواب رقػػػه 

 -(:، -تافر  –اغب   - وس )
ڱ   ڱ  ڱ  ںژ  -1 ڱ   ڳ       ڻ  ڻ  ڻ  ںگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    

ے    ھ  ھ   ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ  ڻ ے  

ِشف ژ﮴  ﮲  ﮳    ۓۓ  .ي
ۆئ    ۆئ     ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئۇئ    ې  ې  ې  ېژ  -2

ىئ           ىئ  ىئ  ی     .احلج ژۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       
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ں    ں    ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  گ  گ  گ  گژ  -3

 .اغفر ژڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ    ڻ
جئ    ی  ی  یی  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئژ  -4

 .حمىد ژحئ  مئ   
  ضبط /ال
) سػػورة  وسػػ  ( جػػػاء ُب  الوؿعػػ ا اؼبوضػػع  صػػ ر آ ػػةوردت ُب كػػل اؼبواضػػع  -1

 .سياؽ اآل ة
ڳ    گ  گ  گ  گ ": ) اعبملػػػة اإلنشػػػائيةصبيػػػع اؼبواضػػػع بػػػزه  نضػػػبط -2

(: ومعػػػػػػىن  " أتػػػػػػتى   "وُب اغبػػػػػػ   -فػػػػػػر هللا لػػػػػػػ  وسػػػػػػ  و، " تڳ          
( وردت  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ : )الضػػػػػػػػػػػػػػػػػابط

تفػػػر هللا لػػػػ ) ومعػػػىن:   ،، ( –تػػافر  –بػػزه الصػػػيغة ُب السػػػور )  وسػػػ  
( أ  ٓب تػػػرد  " أتػػت  ى  " ُب اغبػػػ  بينمػػا )  ،ونبػػا أنبيػػػاء هللا(   وسػػ  ،

ى  ى  ائ  بػػػػل جػػػاء بعػػػػ ىا ) (ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئفيهػػػا )

 .لوحي ةقاع ة العنا ة ابآل ة اعل   نضبطها (ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئ
سػ ، و  واو ( مػع ھ  م  كلمة ) الواو ( نربط   ھ  ھ بع ىا ُب  وس  ) -3

راء ( مػػػػع ں  مػػػػ  ) الػػػراء ( نػػػػربط   ں    ں  ڻ  وبعػػػ ىا ُب تػػػػافر ) 
مػػػػ  كلمػػػػة  اؼبػػػػيهو  الػػػػ اؿ( نػػػػربط  ی  ی  ی ، وبعػػػػ ىا ُب سػػػػورة ، )رتػػػػاف
قاعػػػ ة ربػػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع علػػػ   مػػػػ ػ ػممػػػ   اؼبػػػيهو الػػػ اؿ ( مػػػع ی)
اغبػ  وىػو كمػا أشػرت  ، بقي لػ  نا موضػعتشابو مع حرؼ م  اسه السورةاؼب

 .الؤبلو ُب النقطة 
ػػػػػْ  َعػػػػػػَزاِب  أَفَػػػػػَأِمن واْ : قبلهػػػػػػا ُب  وسػػػػػ  ) معػػػػػي واالحظػػػػػ -4 أَف أَتْتِػػػػػػيَػه ْه َتاِشػػػػػَية  مِل

(، وُب سػورة اغبػ    أَفَػلَػهْ )  فػاء( مػع  أََفَأِمن واْ م  )  الفاء( نربط  107....اّلللِ 
ػػػػػػ  قَػْر َػػػػػػػةُّ أَْىَلْكَناَىػػػػػػا َوِىػػػػػػػَي فَاِلَمػػػػػػة   َفَكػػػػػػػأَ ِل )قبلهػػػػػػا  َخاِو َػػػػػػة  َعلَػػػػػػػ   َفِهػػػػػػػيَ مِل
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(، وقبلها  أَفَػَلهْ )  فاءمع  ( َفِهيَ  - َفَكأَ ِل  م  ) الفاءنربط  (45....ع ر وِشَها
مػػ   الفػػاء( نػػربط  81 آََيِت اّللَِّ ت نِكػػر وفَ  فَػَأ َّ َو  ػػرِ ك ْه آََيتِػػِو  ُب سػورة تػػافر )

ؽبَّ ػػػْه  فَػتَػْعًسػػػاَوالَّػػػِز َ  َكَفػػػر وا  (، وقبلهػػػا ُب سػػػورة ، ) أَفَػلَػػػهْ )  فػػػاء( مػػػع َأ َّ فَػػ)
(  {9} أَْعَمػاؽَب هْ  فَػَأْحَبطَ َذِلَك ِاَنػَّه ْه َكرِى وا َما أَنَزَؿ اّللَّ   {8}َوَأَضلَّ أَْعَماؽَب ْه 

قاعػػ ة اؼبوافقػػة ( علػػ   أَفَػلَػػهْ )  فػػاء( مػػع  فَػػَأْحَبطَ  – فَػتَػْعًسػػامػػ  )  الفػػاءنػػربط 
 .واجملاورة

 -اػبالصة:
 ( َيِسًنُوْا يف اأَلْرضِ  َأفَػَلمْ )  ضبط مواضع

 الصيغة السورة

يوسف + ذافر + 
 دمحم

 /   ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ
عدا اؼبوضع األوؿ ) سورة يوسف ( وردت  صدر آيةكل اؼبواضع أتت 

 سياؽ اآيةيف 
   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئۇئ    ې  ې ې   ې اغبج

ڳ            گ  گ  گ  گ ")   ( "ى   "أتت وُب اغب   - نبينا " تفر هللا لػ  وس  و،ڳ  
(  ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھومعناه: أنو يف ) يوسف وذافر ودمحم ( وردت ) 

 موضع اغبج ونضبط ( ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئ) بينما يف اغبج اختلف: 
 أنبياء هللا( ومها  نبينا ذفر هللا لػ يوسف دمحم، ) قاعدة العناية ابآية الوحيدةعلى 

 ابلفاءيت أتإرا كاف ما قبلها يفضي ؼبا بعدىا  :( سببية تكوف للسبب )(    ڻ  ڻيف )  الفاء

ْن عَ )  قاؿ قبلها يوسف  ...( فأفضى ؼبا بعدىا َذابِ َأفََأِمُنوْا َأف أَتْتِيَػُهْم َذاِشَيةٌ مِّ
 (  ڻ  ڻ) 

َلُهْم قَػْوـُ نُوحٍ  ) قاؿ قبلها اغبج َبْت قَػبػْ ...... إىل أف قاؿ  َوِإف يَُكذِّبُوَؾ فَػَقْد َكذَّ
ن قَػْريٍَة َأْىَلْكَناَىا  (  ڻ  ڻفأفضى ؼبا بعدىا )  .....(َفَكأَيِّن مِّ

ُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَ )  قاؿ قبلها ذافر َها أتَُْكُلوفَ الَّ َها َوِمنػْ ـَ ِلتَػرَْكُبوا ِمنػْ  ٜٚ نْػَعا
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َها َوَعَلى اْلُفْلِك  َها َحاَجًة يف ُصُدورُِكْم َوَعَليػْ ُلُغوا َعَليػْ َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َوِلتَػبػْ
 (  ڻ  ڻفأفضى ؼبا بعدىا )  ( ٓٛ رُبَْمُلوفَ 

 َرِلَك ِِبَنػَُّهْم َكرُِىوا َما ٛ ْم َوَأَضلَّ َأْعَماؽَبُمْ َوالَِّذيَن َكَفُروا فَػتَػْعًسا ؽبَُّ )  قاؿ قبلها دمحم
ُ َفَأْحَبَط َأْعَماؽَبُمْ   (  ڻ  ڻ فأفضى ؼبا بعدىا ) (ٜ أَنَزَؿ الَّ

 اؼبواضع األربعةنضبط الذي جاء بعدىا يف 
 سفو يواو ( مع   ھمن كلمة ) الواو ( نربط   ھ  ھ ) يوسف

 اغبج
تعلم أف  وابلصورة الذىنية ( وئ  وئ  ۇئ  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     ) 

مناسك اغبج وأركانو ورلك اؼبشهد العظيم ىو تذكرة جليلة ؼبن كاف لو 
 قلب فيعقل أو أرٌف فيسمع.

 رذافراء ( مع   ںمن ) الراء ( نربط   ں    ں  ڻ  )  ذافر

من  اؼبيمو الداؿ ( مع  یمن كلمة )  اؼبيمو  الداؿ( نربط    ی  ی  ی  )  دمحم
 مػدػحػم

 وكما يلي قاعدة اؼبوافقة واجملاورةجاءت قبلها على  فاءات( مع   ڻ  ڻ)  فاءنربط 

ْن َعَذاِب الِّ  َأَفَأِمُنواْ )  قبلها يوسف  من الفاء( نربط  ٚٓٔ....َأف أتَْتِيَػُهْم َذاِشَيٌة مِّ
 ( َأفَػَلمْ )  فاء( مع  َأَفَأِمُنواْ ) 

ن قَػرْ  َفَكأَيِّن)  قبلها اغبج َخاِويٌَة َعَلى  َفِهيَ يٍَة َأْىَلْكَناَىا َوِىَي ظَاِلَمٌة مِّ
 ( َأفَػَلمْ )  فاء( مع  َفِهيَ  - َفَكأَيِّنمن )  الفاء( نربط ٘ٗ....ُعُروِشَها

(  َفَأيَّ من )  الفاء( نربط  ٔٛ آاَيِت الَِّ تُنِكُروفَ  َفَأيَّ َويُرِيُكْم آاَيتِِو )  قبلها ذافر
 ( َأفَػَلمْ )  فاءمع 

 دمحم
َرِلَك ِِبَنػَُّهْم َكرُِىوا َما  {ٛ}ؽبَُّْم َوَأَضلَّ َأْعَماؽَبُْم  فَػتَػْعًساَوالَِّذيَن َكَفُروا )  قبلها

 ُ ( مع  َفَأْحَبطَ  – فَػتَػْعًسامن )  الفاء( نربط  {ٜ} َأْعَماؽَبُمْ  َفَأْحَبطَ أَنَزَؿ الَّ
 ( َأفَػَلمْ )  فاء
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 –فػػاطر  –الػػرـو  يف السػػور ) ثػػالث مػػراتفػػوردت (  ْرضِ َيِسػػًنُوْا يف األَ  َأَوملَْ أمػا ) 
  -:( ذافر
ک    ڈ  ژ  ژ  ڑڑ     ڎ   ڎ  ڈ  ڍ  ڌ  ڌ  ڍژ  -1 ک  ک  

ڳ   ڳ  ڱ گ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ   ڱ    ڱک    

ڻ  ڻ              ڻ  ڻ  ۀ    .الروم ژڱ  ں  ں  
  جتخب  مب  ىب   يب  جئ  حئ     مئ   ىئ  يئ   جب   حب    ی  ی  ی  یژ  -2

مح     جخ             حخ    جحىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مج  مت    حت  خت

 .فاطر ژجس   مخ  
ڳ        گ  گ        ڳ  ڳڳ  ک  ک    گ         گ  ڑ  ک    ک  ڑ  ژژ  -3

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

 .اغفر ژھ  ہ  ہ  ھ  
  الضبط /

جئ  حئ     مئ   ىئ  يئ   جب    ) ، وكلهػػا جػػاء بعػػ ىاصػػ ر آ ػػةكػل اؼبواضػػع أتػػت  -1

 فانتبو َي لبيب. (  حب
إٔب أنػػػو قػػػ   (: وهبػػػب اإلنتبػػػاه فػػػاطر الػػػرـو تػػػافر: ) ابعبملػػػة اإلنشػػػائية نضػػػبطها -2

الؤب ( ُب سػػػػورة تػػػػافر:  َ ِسػػػػري وْا ُب اَلْرضِ  َأَوٓبَْ  - أَفَػلَػػػػهْ  وردت الصػػػػيغتي )
، والحػػ  أنػػو لفػػاءقاعػػ ة الػػواو قبػػل اعلػػ   نضػػبطهماو  ابلفػػاء الثانيػػةو  ابلػػواو

آََيِت اّللَِّ  فَػَأ َّ ( ورد قبلهػا )  أَفَػلَػهْ )  ابلفػاءالػز  ورد  الثػايقبلها ُب اؼبوضع 
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورةمع بعضها عل   الفاءات( فنربط  ت نِكر وفَ 

ػر وا ُب أَنف ِسػِههْ َأَوٓبَْ : قبلها ُب الرـو ) الحظوا معي -3  اوو ( فنربطهػا مػع  8...  َػتَػَفكَّ
ػَ  ِلس ػنَِّت  َولَػ ( اليت وردت بع ىا، وقبلها ُب فاطر )   ڍ  ڌ  ڌ  ڍ) ذبَِ

(، وقبلهػا ُب تػافر   ڍ) واو( مػع  َولَػ مػ  )  الػواو( نػربط 43...اّللَِّ رَبْوِ اًل 
ػػ َوالَّػػِز  َ  َػْقِضػػي اِبغْبَػػقِل  َواّللَّ  ) َو  َػػْ ع وَف ِمػػ  د ونِػػِو اَل  َػْقض ػػوَف ِبَشػػْيءُّ ِإفَّ اّللََّ ى 
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ػػػِميع  اْلَبِصػػػري    (  ڍ) واو( مػػػع  َوالَّػػػِز  َ  -  َواّللَّ   مػػػ   ) الػػػواو( نػػػربط 20 السَّ
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورةعل  

ه هْ  - َكان وا) أما ضبط مواضع  -4  َكان وا ى ْه َأَش َّ ِمنػْه هْ )  و ( قػ وَّةً  وََكان وا َأَش َّ ِمنػْ
ه ْه َوأَ ) و (  قػ وَّةً  م   اعبزء اػبامس ًب ضبطهه ُب ( قػ وَّةً  َش َّ َكان وا َأْكثَػَر ِمنػْ

 .(2410الكتاب الس اؿ )
 مالحظة /

جاء  (فاطر  –الرـو  –تافر  –،  – وس   السور اليت ىي عبارة ع  أظباء )
 - أَفَػَلهْ ( سواًء ابت أت بػػ )  ڳ  ڳ    گ  گ      ک  ک    گ         گبع ىا ) 
( جاء  واغب  رك  م  أركاف اإلسالـ( ع ا سورة اغب  )  ري واْ َ سِ  أََوٓبَْ ( أو )  َ ِسري واْ 

تعله أف  وابلصورة الزىنية( ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئبع ىا ) 
مناسك اغب  وأركانو وذلك اؼبشه  العهيه ىو تزكرة جليلة ؼب  كاف لو قلب فيعقل 

 أو أذف  فيسمع.
 -اػبالصة:

 (  اأَلْرضِ َيِسًنُوْا يف  َأَوملَْ )  ضبط مواضع
  

الرـو + 
فاطر + 

 ذافر

ڌ  ڍ) ، وكلها جاء بعدىا صدر آيةكل اؼبواضع أتت   /   ( ڍ  ڌ  
  ( فاطر الرـو ذافر) /  (  جئ  حئ     مئ   ىئ  يئ   جب   حب)

 قاعدة الواو قبل الفاءعلى  نضبطهماو  ابلفاء الثانيةو  ابلواواألوىل يف سورة ذافر: 
 وكما يلي قاعدة اؼبوافقة واجملاورةجاءت قبلها على  تواوا( مع  ڍ    ڍ ) واونربط 
ُروا يف أَنُفِسِهمْ َأَومَلْ )  قبلها الرـو  (  ڍ) واو( فنربطها مع  ٛ... يَػتَػَفكَّ

 واو( مع  َوَلنمن )  الواو( نربط  ٖٗ...ذبََِد ِلُسنَِّت الَِّ رَبْوِياًل  َوَلن)  قبلها فاطر
 (  ڍ)
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يَْدُعوَف ِمن ُدونِِو اَل يَػْقُضوَف ِبَشْيٍء ِإفَّ الََّ  َوالَِّذينَ يَػْقِضي اِبغْبَاِّ  َوالَُّ  ) قبلها ذافر
ِميُع اْلَبِصًنُ   (  ڍ) واو( مع  َوالَِّذينَ  -  َوالَُّ من  )  الواو( نربط ٕٓ ُىَو السَّ

 كوف عطف صبلة على صبلةتقد و الواو ؼبطلا اعبمع،  مالحظة /
 (ٕٓٔٗراجع اعبزء اػبامس من الكتاب السؤاؿ ) ولضبط الذي جاء بعدىا

فاطر ( جاء  –الرـو  –ذافر  –دمحم  –السور اليت ىي عبارة عن أظباء ) يوسف  مالحظة /
 َأَوملَْ  - َأفَػَلمْ ( سواًء ابتدأت بػػ )  گ  گ        ڳ  ڳ  ک  ک    گ         گبعدىا )

 ( عدا سورة اغبج َيِسًنُواْ 
 فائدة /

َأَو مَلْ َيِسػػػًنُوا يف اأْلَْرِض  )يف كػػل مػػػن الفػػػاء  خػػتالؼ بػػػٌن الػػواو ومػػا سػػػبب اال
 (ي السامرائد.فاضل  ) (؟ (َٜٓٔأفَػَلْم َيِسًنُوا يف اأْلَْرِض ) ) و ( (ٕٔ)

 نبغػػي أف نعلػػه الفػػرؽ بػػي الػػواو والفػػاء ُب التعبػػري حػػا كبكػػه. الػػواو ؼبطلػػق اعبمػػع، 
لة. الفاء تفيػ  السػبب، ىػزا اؼبشػهور ُب اعبمع اؼبطلق، ق   كوف عط  صبلة عل  صب

( فػػإذا كػػاف مػػا قبلهػػا سػػبباً ؼبػػا بعػػ ىا أ  الػػز  قبػػل  فضػػي ؼبػػا  درس فػػنجا معناىػػا )
بع ىا  ٌب ابلفاء وال  ٌب ابلواو لنػو ؼبطلػق اعبمػع. ىػزا حكػه عػاـ ٍب إف الفػاء  ػ ت  

الخػػرل بغػػري فػػاء بػػا ُب التبكيػػت أ  الته  ػػ . لػػو عنػػ ّن عبػػارتي إحػػ انبا فيهػػا فػػاء و 
ِإفَّ الَّػػِز َ   وىػػو مػػ  ابب اعبػػواز الػػزِكر وعػػ ـ الػػزِكر نضػػع الفػػاء مػػع الشػػ  توكيػػ اً. )
ػػػِ  اّللل  لِيَػْغِفػػػَر ؽَب ػػػْه َوالَ  ْفػػػرًا ٓبَّْ َ ك  لِيَػْهػػػِ  َػه ْه  آَمن ػػػوْا ٍب َّ َكَفػػػر وْا ٍب َّ آَمن ػػػوْا ٍب َّ َكَفػػػر وْا ٍب َّ اْزَداد وْا ك 

وا َعػػ  َسػػِبيِل اّللَِّ ٍب َّ  ( لػػيس فيهػػا فػػاء. ) لنسػػاء( ا137)َسػػِبياًل  ِإفَّ الَّػػِز َ  َكَفػػر وا َوَصػػ ي
( لةه ال ت رج  ؽبه توبة. وُب الؤب ىه  ( ،34)َمات وا َوى ْه ك فَّار  فَػَل   َػْغِفَر اّللَّ  ؽَب ْه 

ء ابلفػاء. الن  ػاة أحياء ق   توبوف. ؼبا ٓب  زكر اؼبوت ٓب  ت ابلفاء وؼبػا ذكػر اؼبػوت جػا
  قولوف ق  أتٌب الفاء للتوكي . 

( " درس فنجا" سواء كانػت  سببية : الوؿ أف الفاء تكوف للسبب )ىناؾ أمراف
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عاطفػػػة "ال أتكػػػل كثػػػرياً فتمػػػرض"   نصػػػب بعػػػ ىا اؼبضػػػارع.  نبغػػػي أف نعػػػرؼ اغبكػػػه 
(.  عػػريببلسػػاف  الن ػو  حػػا نعػرؼ أف قبيػػب. ىػػزا اؼبعػىن اللغػػو  العػػاـ ُب القػرآف )

إذا كاف ما قبلها  فضي ؼبا بع ىا  ٌب ابلفػاء ونضػرب أمثلػة ومنهػا السػ اؿ عػ  الفػرؽ 
 بي أوٓب  سريوا وأفله  سريوا.

أَفَػلَػػػْه َ ِسػػػري وْا ُب اَلْرِض فَػَينه ػػػر وْا َكْيػػػَ  َكػػػاَف َعاِقبَػػػة   )ُب سػػػورة  وسػػػ  قػػػاؿ تعػػػأب 
ػػػػر  للِلَّػػػػِز َ  اتػََّقػػػػوْا أَفَػػػػاَل تَػْعِقل ػػػػوَف )الَّػػػػِز َ  ِمػػػػ  قَػػػػػْبِلِهْه َولَػػػػَ ار  اآلِخػػػػرَِة خَ  ابلفػػػػاء  ( (109يػْ

أَفَػَأِمن وْا أَف أَتْتِػيَػه ْه  ) مػاذا قػاؿ قبلهػا؟ قػاؿ (فَػَينه ر وْا َكْيَ  َكاَف َعاِقَبة  الَِّز َ  ِمػ  قَػػْبِلِههْ )
ػػػْه الَ  ػػػاَعة  بَػْغتَػػػًة َوى  ػػػْ  َعػػػَزاِب اّلللِ َأْو أَتْتِػػػيَػه ه  السَّ ٍب  قػػػوؿ (  (107 َ ْشػػػع ر وَف )َتاِشػػػَية  مِل

مػػا  ( أَفَػػَأِمن وْا أَف أَتْتِػػيَػه ْه َتاِشػػَية   )مػػا قبلهػػا  فضػػي ؼبػػا بعػػ ىا  (أَفَػلَػػْه َ ِسػػري وْا ُب اَلْرضِ )
 .ساروا ُب الرض؟

َذاف  أَفَػلَػْه َ ِسػري وا ُب اْلَْرِض فَػَتك ػوَف ؽَب ػْه قػ ل ػوب   َػْعِقل ػوَف ِبَػا َأْو آ: ) ابلفػاءُب اغب   
َ ْسػػػػػَمع وَف ِبَػػػػػا َفِإنػََّهػػػػػا اَل تَػْعَمػػػػػ  اْلَْبَصػػػػػار  َوَلِكػػػػػ  تَػْعَمػػػػػ  اْلق ل ػػػػػوب  الَّػػػػػيِت ُب الصيػػػػػ  وِر 

َله ْه قَػػػْوـ  ن ػػوحُّ َوَعػػاد  َوشَب ػػود   (، قػػاؿ قبلهػػا ){46}اغبػػ / َبْت قَػػػبػْ ب وَؾ فَػَقػػْ  َكػػزَّ  َوِإف   َكػػزِل
َب م وَسػ   {43}اغبػ / طُّ َوقَػْوـ  إِبْػرَاِىيَه َوقَػػْوـ  ل ػو  {42}اغب / َوَأْصػَ اب  َمػْ َ َ  وَك ػزِل

ػػػػ  قَػْر َػػػػةُّ  {44}اغبػػػػ / َفَأْمَلْيػػػػت  لِْلَكػػػػاِفرِ َ  ٍب َّ َأَخػػػػْزتػ ه ْه َفَكْيػػػػَ  َكػػػػاَف َنِكػػػػريِ  َفَكػػػػأَ ِل  مِل
 ِشػػػػػي ُّ أَْىَلْكَناَىػػػػػا َوِىػػػػػَي فَاِلَمػػػػػة  َفِهػػػػػَي َخاِو َػػػػػة  َعلَػػػػػ  ع ر وِشػػػػػَها َوبِْئػػػػػرُّ ميَعطَّلَػػػػػةُّ َوَقْصػػػػػرُّ مَّ 

َوَ ْسػتَػْعِجل وَنَك اِبْلَعػَزاِب َولَػ  ( الز  قبلها سبب ؼبػا بعػ ىا ووراءىػا: )  {45}اغب /
وَف   (.{47}اغب /ىب ِْلَ  اّللَّ  َوْعَ ه  َوِإفَّ  َػْوًما ِعنَ  رَبِلَك َكأَْلِ  َسَنةُّ فبِلَّا تَػع  ي

ِض فَػَينه ػػػر وا َكْيػػػَ  َكػػػاَف َعاِقبَػػػة  َ ِسػػػري وا ُب اْلَرْ  َأَوٓبَْ ُب سػػػورة الػػػرـو )  للػػػواوابلنسػػػبة 
ه ْه قػ ػػػوًَّة َوأاََثر وا اْلَْرَض َوَعَمر وَىػػػا َأْكثَػػػػَر فبَّػػػا َعَمر وَىػػػا  الَّػػػِز َ  ِمػػػ  قَػػػػْبِلِهْه َكػػػان وا َأَشػػػ َّ ِمػػػنػْ

ػػػػل ه ه اِبْلبَػيِلنَػػػػاِت َفَمػػػػا َكػػػػاَف اّللَّ  لِػػػػَيْهِلَمه ْه َوَلِكػػػػ  َكػػػػان وا أَنف َسػػػػه   ػػػػوفَ َوَجػػػػاءتْػه ْه ر س   ْه َ ْهِلم 
/ ػر وا ُب أَنف ِسػِهْه َمػا َخلَػَق اّللَّ   َأَوٓبَْ ( فهل قبلها ىو سػبب ؼبػا بعػ ىا: ) {9}الرـو  َػتَػَفكَّ
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نَػه َما ِإالَّ اِبغبَْقِل َوَأَجلُّ ميَسمًّ  َوِإفَّ َكِثريًا مِلَ  النَّاِس بِِلَقاء َربلِِ  ْه السََّماَواِت َواْلَْرَض َوَما بَػيػْ
/ وفَ َلَكاِفر    ( كال: ليست سبباً ؼبا بع ىا.{8}الرـو

َأَو ٓبَْ َ ِسػري وا ُب اْلَْرِض فَػَينه ػر وا َكْيػَ  َكػاَف َعاِقبَػة  الَّػِز َ  َكػان وا ِمػ   ُب سػورة تػافر )
ه ْه قػ وًَّة َوآاَثرًا ُب اْلَْرِض َفَأَخَزى ه  اّللَّ  ِبز ن وِبِْه  ػَ  قَػْبِلِهْه َكان وا ى ْه َأَش َّ ِمنػْ َوَما َكػاَف ؽَب ػه مِل

ِ َوَما زب ِْفي الصي  ور   (( )21) اّللَِّ ِم  َواؽُّ  ( تافر( ليس سبباً. 19)  َػْعَله  َخائَِنَة اْلَْعي 
صبلة إخبار. ىػزا  الواوالفاء سبب، ما قبلها سبب  فضي ؼبا بع ىا أما  ابلفاءؼبا  ٌب 

 خط عاـ وىزه اللغة والعرب كانت تفهه ىزه اؼبعاي.
  ؼبارا ال نفهم حنن القرآف اآف كما فهموه يف السابا؟ سؤاؿ:

لةه كانوا  تكلموف اللغة عل  سجيتها وكب  نتعله ال نعرؼ الن و وال البالتة. عله 
س  الكالـ أصاًل. عله الن و مفي  ُب  اللغة نفسها ال أنخزه إٔب عل  اؽبامش وال كب 

   تكله ُب القرآف و فسره شروطًا أوؽبا فهه نص القرآف الكرل. والعلماء  ضعوف للز
التب ر ُب علـو اللغة وليس اؼبعرفة وال تغ  اؼبعرفة اليسرية ُب ىزا المر. الن و 
والتصر   وعلـو البالتة م  التب لر فيها هبعلك تفهه مقاص  اآل ة فإذا كنت ال 

 آَيت القرآف. وال تعرؼ ما داللة اؼبرفوع واؼبنصوب ل  تفهه والفاء الواوتعرؼ معىن 
 ؟.ُب القرآف الكرل ( أَنػَّه ْه َق ْ  كه مرة وردت ) / 3042س اؿ رقه 

ػػػػػػػْه قَػػػػػػ ْ  ) وردت / 3042اعبػػػػػػواب رقػػػػػػػه   –ُب السػػػػػػػور )العػػػػػػػراؼ مػػػػػػػراتف (  أَنػَّه 
 -(: وس 

ې   ې  ى  ژ  -1 ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ    ائ  ائ  ىې  

 .األعراف ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
﮶  ژ  -2 ﮻  ﮷  ﮸  ﮹﮵        ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  ﮺  

            ِشف ژ        .ي
  الضبط /

اؼ، وقبلهػػا ُب  وسػػ  ر العػػراء منهػػا مػػع الػػراء ( نػػربط   ى قبلهػػا ُب العػػراؼ ) 
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سػػػػػي مػػػػػع  (﮷  ﮸  مػػػػػ  الكلمػػػػػات ) السػػػػػي ( نػػػػػربط   ﮷  ﮸  ﮹)
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل    س و 

 / ٔفائدة 
( توحي ابلرت   بل النصر    ﮾   ﮽ ( و )  ﮼ ال  وج  أداة عط  بي )

 فورا .
 / ٕفائدة 

وتضػمنت أحػ اث  )  كَبْػ   نَػق ػصي َعَلْيػَك َأْحَسػَ  اْلَقَصػصِ  ( بػػػافتت ت سػورة  وسػ  
، وعليو ًب االتفاؽ عل  إلقاءه ُب منها حس  إخوة  وس : عليو السالـ ع ة ليوس 

ولػػػوال بيعػػػو للعز ػػػز ؼبػػػا تعػػػرض لفتنػػػة  .. إلقػػػاءه ُب البئػػػر ؼبػػػا بيػػػع للعز ػػػزولػػػوال   ..البئػػػر
ولوال  .. ولوال السج  ؼبا استخلصو اؼبلك لنفسو .. ولوال فتنة اؼبرأة ؼبا س ج  .. اؼبرأة

وكل ما سػبق ىػو بقػ ر هللا  .. اج إليو إخوتو وعرفوا زللهه استخالص اؼبلك لو ؼبا احت
وبػػػػي سػػػػطور ماسػػػػبق ذبػػػػ  أف اآل ػػػػة  .. رل ابػػػػ  اػبليػػػػلللكػػػػرل ابػػػػ  الكػػػػرل ابػػػػ  الكػػػػ

 فعػالً  ( إِنَّػػو  َمػ   َػتَّػػِق َوِ ْصػِ ْ فَػِإفَّ اّلللَ اَل   ِضػػيع  َأْجػَر اْلم ْ ِسػػِنيَ )  اؼبستصػ بة لل ػاؿ
ػرَة  لِل ْوٕب الَْلبَػاِب َمػا َكػاَف َحػِ  ثًا  ػ ْفتَػػَرل)  س فاختتمػت بػنف (َلَقْ  َكػاَف ُب َقَصِصػِهْه ِعبػْ

 .ما افتت ت بو
 : فيهاموجود ورة ؽبا ؿباور عدة أىم ما السوختاـ قصة يوسف عليو السالـ: 

 . أف االبتالء ّنزؿ ابلعب  ال ؿبالة - 
 . أف الكرب عل  ش تو إال أنو سيزوؿ ولو طاؿ أم ه - 
كلما أحس  العب  الط  بربو كلما ربققت لو م  الكرامات واقرتب م  ربو مآب  - 

 .  ه  ر ُب خل
 . عاقبة التقول والص  - 
 . جزاء االحساف وحس  اػبلق  -
 . ال  سواء م  البناء لآلابء أو اآلابء لألبناء - 
 . شـ  اؼبعصية -
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 . التفر عات االقتصاد ة ُب قضية ج ب الرض دبصر -
 . أتو ل الرؤل -
 . العفو عن  اؼبق رة وشبرتو  -
 . االفتقار إٔب هللا وأمنية الصاغبي - 
 . ال   لتفت إٔب ترائب القصاص وشواذىه ، إمبا ماوافق الكتاب والسنة قبلناه -

 / ٖفائدة 
وىػل تزوجهػا يوسػف عليػو  ومػا الػدليل؟ لشػباهبا؟ امػرأة العزيػزىػل عػادت 

 وما الدليل؟ السالـ؟

ٓب  رد ُب الكتاب وال ُب السنة ما   ثبت ذلك أو  نقضو، وأكثر الخبار /  اعبواب
مرّن بع ـ تص  قهه وع ـ تكز بهه وق  أ  ىزا ىي م  أخبار أىل الكتاب،  الواردة ُب

ب وى ْه َوق ول ػػوا آَمنَّػػا اِبلَّػػِز   أ ضػػاً، قػػاؿ النػػ  ملسو هيلع هللا ىلص : ) ق وا أَْىػػَل اْلِكتَػػاِب َواَل ت َكػػزِل اَل ت َصػػ ِل
ػْه وَ  َنا َوأ ْنزَِؿ إِلَػْيك ْه َوِإؽَب نَػا َوِإؽَب ك  أ  إذا   ،( رواه البخػار  اِحػ   َوكَبْػ   لَػو  م ْسػِلم وفَ أ ْنزَِؿ إِلَيػْ

أو كػػزاب  -كػػاف مػػا ىبػػ ونكه بػػو ؿبػػتمال لػػئال  كػػوف ُب نفػػس المػػر صػػ قا فتكػػزبوه 
فتصػػػ قوه فتقعػػػوا ُب اغبػػػرج . وٓب  ػػػرد النهػػػي عػػػ  تكػػػز بهه فيمػػػا ورد خبالفػػػو. وال عػػػ  

و  خػػز مػػ  ىػػزا  و هللارضبػػ الشػػافعي تصػػ  قهه فيمػػا ورد شػػرعنا بوفائػػو. نبػػو علػػ  ذلػػك
اغب    التوق  ع  اػبػوض ُب اؼبشػكالت واعبػـز فيهػا دبػا  قػع ُب الهػ ، وعلػ  ىػزا 

 . وبمل ما جاء ع  السل  م  ذلك
 / فما سكت عنو القرآف سكتنا عنو، وما رب ث بو القرآف رب ثنا بو. أما بع 

َلْيػػػَك كَبْػػ   نَػق ػػصي عَ سػػورة  وسػػ  ظبيػػػت احسػػ  القصػػص حيػػػ  أةػػا بػػ أت بػػػػػ )
 (َوتَػْفِصيَل ك لَّ َشْيءُّ َوى ً ل َوَرضْبًَة لِلَقْوُـّ  ػ ْ ِمن وفَ ( وانتهت بػ ) َأْحَسَ  اْلَقَصصِ 

 وُب ةا تها قاؿ، خرىاإٔب آوؽبا أم   ةمتكامل ةحس  القصص لةا مسرودة كاملأ
ػػلَّ َشػػْيءُّ تعػػأب )  شػػبابا  نػػو رجػػع ؽبػػاأفلػػو    اةػػا ذكػػرت كػػل التفاصػػيل( أ َوتَػْفِصػػيَل ك 
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لزكر ذلك كما ورد ُب حادثة رد بصر  عقوب عليو السالـ وأ ًضا ربقيق رؤَي صاحبيو 
 وسػػػ  عليػػػو  تزوجهػػػا ورؤَي اؼبلػػػك وربقػػػق رؤَي  وسػػػ  عليػػػو السػػػالـ، وإذا كػػػاف قػػػ 

َهػا َوطَػرًا َزوَّْجَناَكَهػا ) الحػزابكما ورد ُب سػورة   لزكر ذلك السالـ ػا َقَضػ  زَ ْػ   مِلنػْ فَػَلمَّ
ػػْ ِمِنَي َحػػرَج   ِلَكػػيْ  ػػوَف َعلَػػ  اْلم  عػػ  زواج موسػػ   سػػورة القصػػص( وكمػػا ورد ُب  اَل َ ك 

ػػَرِي شَبَػػاِيَ عليػػو السػػالـ ) قَػػاَؿ ِإيلِ أ رِ ػػ   أَْف أ نِكَ ػػَك ِإْحػػَ ل ابْػنَػػػيَتَّ َىػػاتَػْيِ َعلَػػ  أَف أَتْج 
طع ُب اغبػػ    ( ولفل هللا تعػػأب ٓب  ػػزكر ذلػػك ُب القػػرآف وٓب  ػػرد عليػػو دليػػل قػػاِحَجػػ ُّ 

ُب   " رضبػػو هللا " وقػ  ذكػػر االمػاـ السػع  الشػر   فػاَلؤب أ ضػػا أف نسػكت عنػػو، 
واعله أف هللا ذكر أنو  قص علػ  رسػولو أحسػ  القصػص ُب ىػزا : ب ا ة سورة  وس 

الكتػػاب، ٍب ذكػػر ىػػزه القصػػة وبسػػطها، وذكػػر مػػا جػػرل فيهػػا، فعلػػه بػػزلك أةػػا قصػػة 
 كملهػا أو وبسػنها دبػا  ػزكر ُب اإلسػرائيليات الػيت ال  اتمة كاملة حسػنة، فمػ  أراد أف

 عرؼ ؽبا سن  وال ّنقل وأتلبها كزب، فهو مسػت رؾ علػ  هللا، ومكمػل لشػيء  ػزعه 
أنو ّنقػص، وحسػبك امػر  نتهػي إٔب ىػزا اغبػ  قب ػاً، فػإف تضػاعي  ىػزه السػورة قػ  

ة ؼبا قصو هللا تعأب ملئت ُب كثري م  التفاسري، م  الكاذ ب والمور الشنيعة اؼبناقض
بشيء كثري. فعل  العب  أف  فهه ع  هللا ما قصو، و  ع مػا سػول ذلػك فبػا لػيس عػ  

 .نقل    الن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

القػػػػرآف  مقارنػػػػة بػػػػٌن قصػػػػيت موسػػػػى ويوسػػػػف عليهمػػػػا السػػػػالـ يفواألف مػػػػع 
 -:الكرم

 قصة موسى عليو السالـ قصة يوسف عليو السالـ
وداً يف األرض اؼبباركة )أرض  بدأت قصتو مفق

 كنعاف( وانتهت قصتو يف مصر
بدأت قصتو مفقوداً يف مصر وانتهت 

 قصتو يف أرض التيو إبذباه األرض اؼبباركة
 عليهما السالـ يف اليم موسىيف اعبب، و  يوسفكالمها مت إلقائهما: 

َفأَْلِقيِو يف  موسى أُلقي يف اليم بيٍد ؿببة ﴿َوأَْلُقوُه يف يوسف أُلقي يف اعبب بيٍد مبغضة ﴿
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 ﴾ اْلَيمِّ َواَل زَبَايف َواَل رَبَْزين  ﴾اعْبُبِّ  تِ َذَيابَ 
 ﴾ ربمل كمية كبًنة من اغبقد والكرهَوأَْلُقوهُ ﴿

 وىذه من تدبًن البشر
﴾ ربمل كمية كبًنة من اغبناف َفأَْلِقيوِ ﴿

 ة، وىذه من تدبًن رب البشروالرعاي
 كالمها عاشا يف قصر رو شأف

تعرض للفتنة داخل القصر دبراودة إمرأة العزيز 
 تعرض للفتنة خارج القصر ابلقتل اػبطأ لو

 أـ موسى كانت حزينة عليو كاف حزينا عليو عليو السالـ يوسف والد

ابلقصر الذي عاش فيو يوسف: الزوج ىو من 
َوَقاَؿ الَِّذي ﴿ طلب أف يخىب يوسف لديو

أَتِِو َأْكرِِمي َمثْػَواُه َعَسى اْشتَػَراُه ِمن مِّْصَر اِلْمرَ 
 ﴾َأف يَنَفَعَنا َأْو نَػتَِّخَذُه َوَلًدا

ابلقصر الذي سكن بو موسى: زوجة 
صاحب القصر ىي من طلبت أف يخىب 

َوَقاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَف ﴿  موسى لديها
قُػرَُّت َعٌْنٍ يلِّ َوَلَك اَل تَػْقتُػُلوُه َعَسى َأف 

 ﴾ ُه َوَلًدايَنَفَعَنا َأْو نَػتَِّخذَ 
نفس التعبًن يف القصتٌن مع العلم ىنالك زمن طويل  ﴾ َعَسى َأف يَنَفَعَنا َأْو نَػتَِّخَذُه َوَلًدا ﴿

 بينهما
يوسف عليو السالـ أصبح ذالماً ربقيقا لػػ 

 (َعَسى َأف يَنَفَعَنا)
موسى عليو السالـ أصبح أمًناً يف قصر 

 ( ًدانَػتَِّخَذُه َولَ  فرعوف ربقيقا لػػػػ )
زوجة صاحب القصر الذي عاش بو يوسف  

 .كانت مصدر أرى وقلا لو
زوجة صاحب القصر الذي عاش بو موسى 

 .كانت مصدر أماف
 كالمها ربدث القرآف عند بلوذهما سن الرشد بصيغتٌن متشاهبتٌن

ا الصيغة اػباصة بيوسف عليو السالـ ﴿ َوَلمَّ
َناُه ُحْكًما َوِعْلمً  ا وََكَذِلَك جَنِْزي بَػَلَغ َأُشّدُه آتَػيػْ

 ﴾اْلُمْحِسِنٌنَ 

ا الصيغة اػباصة دبوسى عليو السالـ ﴿ َوَلمَّ
ُه  َناُه ُحْكًما  َواْستَػَوى  بَػَلَغ َأُشدَّ آتَػيػْ

ِلَك جَنِْزي اْلُمْحِسِنٌنَ   .﴾َوِعْلًما ۚوََكذَ 
حكى عن حزهنا القرآف:  أـ موسىاَي أبو يوسف حكى عن حزنو القرآف: ﴿
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َناُه   ِمَن اغْبُْزفِ َأَسَفى َعَلى يُوُسَف َوابْػَيضَّْت َعيػْ
﴾. 

ِـّ ُموَسى َفارًِذا﴿  ﴾َوَأْصَبَح فُػَؤاُد ُأ

 .أخت موسى ىي من حبثت عنو وساعدتو  .إخواف يوسف ىم من ألقوا أخاىم وآروه 

أبو يوسف ىو من  :عند البحث عن يوسف
اَي  طلب البحث عنو وأرسل إخوة يوسف ﴿

 .﴾ سَُّسوا ِمن يُوُسفَ َبيِنَّ اْرَىُبوا فَػَتحَ 

 :عند البحث عن موسى
أـ موسى ىي من طلبت البحث عنو 

َوَقاَلْت أِلُْخِتِو وأرسلت أختو ﴿
 .﴾ُقصِّيوِ 

ِإينّ بو يوسف بلقاء ابنو: ﴿ألبداية الفرج 
 .﴾أَلَِجُد رِيَح يُوُسفَ 

ـ موسى بلقاء ولدىا: ألبداية الفرج 
 ﴾َوَحرَّْمَنا َعَلْيِو اْلَمَراِضعَ ﴿

بو يوسف أنو سًند لو ألب العاؼبٌن أوحى ر 
 .﴾َوَأْعَلُم ِمَن الَِّ َما اَل تَػْعَلُموفَ ابنو: ﴿

ـ موسى أنو سًند ؽبا ألرب العاؼبٌن* أوحى 
ِإًنَّ رَادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن ابنها: ﴿

 ﴾اْلُمْرَسِلٌنَ 
أصحاب القصر الذي عاش بو يوسف: عندما 

ِإنََّك اْليَػْوـَ َلَديْػَنا بوه ﴿ َكبُػَر تصاغبوا معو وقرّ 
 .﴾ِمِكٌٌن َأِمٌٌن 

أصحاب القصر الذي عاش بو موسى: 
َقاَؿ عندما َكبُػَر تصادـ معهم وطاردوه ﴿

 ﴾َأْصَحاُب ُموَسى  ِإًنَّ َلُمْدرَُكوف
  ويف قصة موسى مل يذكر أبوه  يف قصة يوسف مل تذكر أمو

أصحاب القصر الذي عاش بو )يوسف( 
َوقاَؿ ﴿   تصاغبوا معو وقّربوه:عندماَكُر 

اؼبَِلُك ائتوين ِبِو َأسَتخِلصُو ِلَنفسي فَػَلّما  
  ﴾ َكلََّمُو قاَؿ ِإنََّك الَيوـَ َلَدينا َمكٌٌن َأمٌنٌ 

أصحاب القصر الذي عاش بو )موسى( 
  عندما َكُر تصادـ معهم وطاردوه:

فَػَلّما َتراَءى اعبَمعاِف *﴿ َفأَتَبعوُىم ُمشرِقٌنَ  
  ﴾ َأصحاُب موسى ِإًّن َلُمدرَكوفَ  قاؿَ 

ذاب عن أىلو أربعوف عاما ) يقوؿ العلماء 
 بٌن رؤاي يوسف وربقيقها (

سنة يف  ٖٓذاب عن أىلو أربعوف عاماً ) 
 سنوات يف مدين( ٓٔقصر فرعوف + 

لسالـ )القتل اػبطأ( أخطأ موسى عليو ا﴿ يوسف عليو السالـ مل ُُيطيء ولكنو ُسجن 
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َفَخَرَج ﴿ لكنو فّر، فاؼبذنب يفرُّ ىارابً  ﴾َلَيْسُجنُػنَُّو َحَّتَّ ِحٌٍن 
َها َخائًِفا يَػتَػَرقَُّب   ﴾ِمنػْ

نػَّْفِسي ﴿يوسف عليو السالـ شهد شاىٌد لو 
ْن َأْىِلَها  ﴾َوَشِهَد َشاِىٌد مِّ

موسى عليو السالـ شهد شاىٌد 
أَتُرِيُد َأف تَػْقتُػَليِن َكَما قَػتَػْلَت نَػْفًسا ﴿ضده

 ﴾سِ اِبأْلَمْ 
وردت أحداث القصة يف سورة يوسف وظبيت 

 )أحسن القصب(
وردت أذلب األحداث يف سورة القصب 
 واليت وردت فيها قصة موسى عليو السالـ

 بعا ما ورد ُب ىزا اعب وؿ ىو فبا كتبو الشي  نعماف علي خاف. مالحظة /
 
 

 إنتهت سورة يوسف

***** 
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 الثالث عشراعبزء سورة الرعد / 

 -:أرابع السورةت بدااي

 -بداية السورة والربع األوؿ:
ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې  ۈژ  ائ    ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ى  

ۇئ  ەئائ    ەئ وئ   ۇئ   ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئوئ   ېئ  ېئ   

 ٣الرعد/  ژىئ   

 -ثاين:بداية الربع ال
ٺ  ٺ  ٿ    ڀٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀ  ٱژ   ژٺ  ٺ   

 ١٩الرعد/ 
 -الثالث:بداية الربع 

پ  ٱژ  ٺ    ٺڀ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ   ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

 ٠٣الرعد/  ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ  ٿ  ٿ

 ؟.( أ نزَِؿ ِإلَْيَك ِم  رَّبِلكَ  كه مرة وردت ) / 3043س اؿ رقه 
ُب السػور  ثػالث مػرات(  أ نزَِؿ ِإلَْيػَك ِمػ  رَّبلِػكَ   وردت ) / 3043اعبواب رقه 

 -(:سبأ - ضعافمو )الرع  
ٺ     ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱژ  -1 ڀ  ٺ  ٺ  

 .الرعد ژٿ  ٺ  
ٺ  ٺ   ٺ    ڀڀ  ڀ   ڀ  پٻ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ      ٻ    ٱژ  -2

 .الرعد ژٿ  ٺ  
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ۋ  ۅ    ۋ    ٴۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ژ  -3

 .شبأ ژې  ۅ   ۉ      ۉ   
  الضبط /

مػ   الربع الوؿُب ب ا ة  الثاي، و ب ا ة السورةء ُب جاالوؿ الرع : سورة  موضعي
، بينمػػا ُب القػاؼ بضػػه(    ڀالسػورة ) فاجعلػو عالمػػة لػك (، وجػػاء بعػ نبا كلمػة ) 

قاعػ ة الػزَيدة للموضػع علػ   نضػبطهاو  بػزَيدة ىػو (  ۋ      ٴۇسورة سبأ جاء بع ىا ) 
 فانتبو َي لبيب. مفتوحة القاؼ(    ۋ، وكلمة ) اؼبتأخر

ػػػَماَواِت ِبغَػػػرْيِ َعَمػػػ ُّ  َخلَػػػقَ  – َرفَػػػعَ  ) اضػػػبط مواضػػػع / 3044رقػػػه  سػػػ اؿ السَّ
 ؟.( تَػَرْونَػَها

 -اؼبواضع ىي: / 3044اعبواب رقه 

ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ٿ  ٿ  ٿژ  -1

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ    ڃڄ  ڃ  ڃ    ڄ   ڄڄ

 .الرعد ژڇ  ڇ  
﮺     ۓ  ۓ    ھ  ھ    ھ   ےے   ھژ  -2 ﮵    ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮲  ﮳  ﮴ 

              ﮼﮻               ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   .مقىان ژ﮽  
  الضبط /

( نػربط     ھعػ ، وُب لقمػاف )ر الراء منهػا مػع الػراء : نربط الرع ُب سورة  (  ٿ) 
قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػػع علػ  مػاف لقمػ   القػاؼو الػالـ منهػا مػع  القػاؼو الػالـ 

جػاء حػػرُب  (     ھ -مػاف لق، وانهػر إٔب رظبهػا ) حػرؼ مػ  اسػه السػورةاؼبتشػابو مػع 
 متتاليي. القاؼو الالـ 

 فائدة /
اؼبػر تِْلػَك آََيت  اْلِكتَػاِب َوالَّػِزَ   )كل تعبري مناسب ؼبكانو لو نهرّن ُب الرع  قػاؿ 
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ػَماَواِت 1ِمن وَف )أ نزَِؿ إِلَْيَك ِم  رَّبِلَك اغبَْقي َولَػِك َّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل  ػ  ْ  ( اّللل  الَّػِز  َرفَػَع السَّ
ػػلٌّ هَبْػػرِ  َلَجػػلُّ  ػػْمَس َواْلَقَمػػَر ك  َر الشَّ ِبغَػػرْيِ َعَمػػ ُّ تَػَرْونَػَهػػا ٍب َّ اْسػػتَػَول َعلَػػ  اْلَعػػْرِش َوَسػػخَّ

ػْه ت وِقن ػوَف ) َوالَّػِزَ   )ؼبػا قػاؿ  ( (2ميَسمًّ    َ بِلر  اَلْمػَر  ػ َفصِلػل  اآلََيِت َلَعلَّك ػه بِِلَقػاء رَبِلك 
اإلنػزاؿ إمبػا  كػوف مػ  فػوؽ أ  مػ  مكػاف مرتفػع فناسػبها  ( أ نزَِؿ إِلَْيَك ِم  رَّبِلَك اغْبَػقي 

اّللل  الَِّز  َرَفَع السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَم ُّ تَػَرْونَػَهػا ٍب َّ  )رفع السموات. ٍب استول عل  العرش 
ػػػػ َر الشَّ العػػػػرش فػػػػوؽ السػػػػموات إذف رفػػػػع  ( ْمَس َواْلَقَمػػػػرَ اْسػػػػتَػَول َعلَػػػػ  اْلَعػػػػْرِش َوَسػػػػخَّ

ػػْمَس َواْلَقَمػػرَ  )السػػموات حػػا تكػػوف مرتفعػػة. ٍب قػػاؿ  َر الشَّ وىػػي مػػ  الجػػراـ (  َوَسػػخَّ
السموا ة وىي مرتفعة إذف  ناسب رفع السموات. أما ُب لقماف فليس فيهػا شػيء مػ  

 َأر وِي َمػاَذا َخلَػَق الَّػِز َ  ِمػ  د ونِػوِ َىَزا َخْلػق  اّللَِّ فَػ ذلك بع  ىزه اآل ة ُب لقماف قاؿ )
 إرف(.  َىَزا َخْلق  اّللَِّ  ( ) خلق السموات (( خلق هللا مناسب ػبلق السموات )11)

السػػياؽ ُب الرعػػػ   ناسػػػبو رفػػع السػػػموات والسػػػياؽ ُب لقمػػاف  ناسػػػبو خلػػػق السػػػموات 
 (.ضل السامرائي د. فا)  ( فكل تعبري ُب مكانو. َىَزا َخْلق  اّللَِّ  وبع ىا )

 َلك ه  َوَسخََّر )  ( َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ  ) اضبط مواضع / 3045س اؿ رقه 
 ؟.( الشَّْمَس َواْلَقَمرَ 
ػػػػْمَس واعلػػػػه أف الصػػػػل ُب القػػػػرآف أف تػػػػرد )  / 3045اعبػػػػواب رقػػػػه  َوَسػػػػخََّر الشَّ

 –فػاطر  –قمػاف ل –العنكبػوت  –ُب السػور ) الرعػ   طبػس مػرات( تكػررت  َواْلَقَمرَ 
 -الزمر (:

  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹژ  -1

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ    ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڄڄ

 .الرعد ژڇ  ڇ  
﮲   ژ  -2 ﮵ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮴      ﮳        
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 .امعٌكبِت ژ﮻  ﮹ ﮺     ﮸﮶  ﮷
               ٺ     ڀ  ٺ     ٺ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ژ  -3

 .مقىان ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿ  ٿ     ٿٺ  
ڃژ  -4 ڄ     ڄ   ڄ      ڃ   چ  ڦ  ڦ   ڄ         چ      ڃ  ڃ     

ڍ  ڍ  ڌڌ  چ    چ  ڇڇ ڈ    ڇ  ڇ   ڎ   ڎ  ڈ  

 .فاطر ژژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
    ﯁﮽  ﮾  ﮿  ﯀ژ  -5                           

   ڭ          ڭ              ڭ  ڭ   

 .الزمر ژۇ   ۇ    
  الضبط /

     ٿٺ                 ٺ       ( أو )  چ    چ  ڇ      چ     بعػػػػػػ ىا ُب كػػػػػػل اؼبواضػػػػػػع ورد ) -1

 ِلََجػػلُّ  - ميَسػػمًّ  ِإَٔب َأَجػػلُّ ًب ضػػبط مواضػػع ) و  كمػػا ُب لقمػػاف (   ٿ  ٿ
  (.2690م  الكتاب الس اؿ ) اعبزء السادس( ُب  م َسمًّ 

 نضبطوو  (  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌالز  جاء بع ىا )  الوحي موضع فاطر  -2
ڇ  ڇ  ، وقػػػ  ًب ضػػػبط مواضػػػع ) قاعػػػ ة العنا ػػػة ابآل ػػػة الوحيػػػ ةعلػػػ  

 (.1787م  الكتاب الس اؿ ) اعبزء الرابع( ُب ڍ  
(، وُب الزمػػػر    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃقبلهػػػا ُب لقمػػػاف وفػػػاطر ) -3

ُب  الوحيػػػػػػ ( وىػػػػػػو                               أتػػػػػػت ) 
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل   نضبطوو  القرآف بزه الصيغة

ػْمَس  َلك ػه  َوَسػخََّر  ُب سورة إبػراىيه والػز  جػاء بصػيغة ) اؼبوضع الوحي بقي ل  نا  الشَّ
ػػػػػػػػػه  ( بػػػػػػػػػزَيدة )  َواْلَقَمػػػػػػػػػرَ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈۆ    ۇ  ۆ   ۇڭ  ژ  (: َلك 

اّللل  ، والحػ  اآل ػة قبلهػا )قاع ة العنا ة ابآل ة الوحيػ ةعل   نضبطو، و  ژجئ  حئ   
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 لَّك هْ الَِّز  َخَلَق السََّماَواِت َواَلْرَض َوأَنَزَؿ ِمَ  السََّماء َماء َفَأْخرََج ِبِو ِمَ  الثََّمرَاِت رِْزًقا 
ػػػه  َوَسػػػخََّر  َر اْلف ْلػػػَك لَِتْجػػػرَِ  ُب اْلَبْ ػػػِر ِاَْمػػػرِِه َوَسػػػ َلك  ػػػه  خَّ ( {32}إبػػػراىيه/الَنْػَهػػػاَر  َلك 
ػػه   تكػػررت ) ػػه  ُب ىػػزه اآل ػػة ونربطهػػا مػػع )  ثػػالث مػػرات(  َلك  ڭ  ( ُب اآل ػػة ) َلك 

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل    ۈۆ    ۇ  ۆ   ۇ
 ؟.( ِفيَها َجَعلَ  - َوَجَعلَ  ) اضبط مواضع / 3046س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3046اعبواب رقه 

ڌ  ژ  -1 ڌ   ڑ    ژڈ   ڈ  ڎ  ڎڍ  ڍ     گک  ک  ک  کژ  ڑ         

 .الرعد ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ      گ
 .امفرقان ژڻ    ں  ڻ  ڻ  ں  ڱڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ژ  -2
﮽    ﮳  ﮴  ﮲  ۓ  ۓژ  -3 ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺       ﮻  ﮼  

 .فصنت ژ﮿  ﮾  
  الضبط /

 –الرعػ   ُب السػور ) مػرات ثػالثوردت  وابلوا(   ڎ  ڎكما تالحهوف أف )  -1
 ُب نفس آ ة الرع . مرة واح ة( فوردت   ک  ک، أما ) (فصلت  –الفرقاف 

( أتػػػػػػت   ک  ک( وبعػػػػػػ  )    ڈ  ( أتػػػػػػت كلمػػػػػػة )   ڎ  ڎ: بعػػػػػػ  ) ُب الرعػػػػػػ  -2
 الرتتيػب قاعػ ة(: علػ    ک م  ) الزا ( قبل     ڈ  م  )  الراء(:   ک)

 .اؽبجائي
: بعػػ ىا ُب (    ڈ  ُب كػػل مػػ  الرعػػ  وفصػػلت كلمػػة )  (  ڎ  ڎ) جػػاء بعػػ   -3

﮳  عػػػ ، وبعػػػ ىا ُب فصػػػلت ) ر ال راءمنهػػػا مػػػع  الػػػراء( نػػػربط  ڈالرعػػػ  ) 

قاعػػػ ة ربػػػط علػػػ   صػػػلتف فػػػاء( مػػػع   ﮴مػػػ  كلمػػػة )  الفػػػاء( نػػػربط   ﮴
 .حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

( مع ڻ  م  كلمة ) راءالو القاؼ نربط  (  ں  ڻ  ڻبع ىا ُب الفرقاف )  -4
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قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع علػػ  اف رقػػمػػ  الف الػػراءو القػػاؼ 
 .حرؼ م  اسه السورة

( وؼبػػا كػػاف     ڈؼبػػا كػػاف الكػػالـ عػػ  الرض ُب الرعػػ  وفصػػلت جػػاء بعػػ ىا )  -5
 (.   ں  ڻ  ڻالكالـ ُب الفرقاف ع  السماء جاء بع ىا ) 

 ؟.( ْوَجْيِ اثْػنَػْيِ زَ  كه مرة وردت ) / 3047س اؿ رقه 
 -ىػػود ُب السػػور )  ثػػالث مػػرات(  َزْوَجػػْيِ اثْػنَػػػْيِ  ) وردت / 3047اعبػػواب رقػػه 

 -(: اؼب منوف -الرع 

ڇ    چ  چڃ     چ  چ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ  -1

ڑ    ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ ِد ژڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ   َ. 
ڎ  ڈ   ڈژ  -2 ک    ڑ  ک  ک    ژ  ڑ       ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 .الرعد ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ      گ  کگ
  ىئەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئژ  -3

جب      ی  ی  ىئ    ی     ی  ىئ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 .املؤوٌِن ژمت  ىت  يت     ختمب   ىب  يب  جت   حت  خبحب
  الضبط /

(، 329لكتػاب صػف ة )مػ  ا اعبزء السادسىود واؼب منوف ُب  موضعيضبط  ًب -1
 واؼبقصود بما أزواج اغبيواّنت اليت ضبلها معو نوح عليو السالـ ُب السفينة.

ژ  ڑ         ڑ  ک  أمػا ُب سػورة الرعػػ  فاؼبقصػود بػػا الثمػرات كمػػا جػاء قبلهػػا )  -2

قاع ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع عل   ع ر الراء ( مع ڑ  ) راء (: نربط   ک
 .ةاؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السور 

 ؟.م  سورة الرع  ( 4و  3 ) اضبط ختاـ اآل تي / 3048س اؿ رقه 
 -اآلَيت ىي: / 3048اعبواب رقه 
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ڎ  ڈ   ڈژ  -1 ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک    ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

  ٠الرعد/  ژڱ    ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ      گ  گک
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ    ڻں  ں      ژ  -2

ۇ    ﮳ے  ۓ     ۓ  ﮲ھ  ھ  ھ  ے    ھہ   ﮴  ڭ  

 ٠الرعد/  ژۈ     ۆ  ۆ  ۇ
  الضبط /

﮴  (: )4اآل ػػة ) وخ تمػػت (  ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  (: ) 3خ تمػػت اآل ػػة ) -1

مػػػػػ   العػػػػػي( قبػػػػػل   ڱمػػػػػ  )  التػػػػػاء: (  ۆ  ۆ  ڭ  ۇ  ۇ
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل    ۆ)

( ورد 4مػا اآل ػة )(، بينڱ  طبعػا عػ ا )  القاؼ( ٓب  رد فيها حرؼ 3رقه ) اآل ة -2
(: ونػػػػػربط ڱ   ( عػػػػ ا كلمػػػػػة )  ھ  -  ڻ ) مػػػػػرتي القػػػػاؼحػػػػػرؼ  هػػػػافي

 اؼبوافقػػػػة قاعػػػػ ة( علػػػػ    ۆ ) قػػػػاؼمػػػػع  ( ھ  -  ڻ)مػػػػ   القػػػػاؼ
  .واجملاورة

 فائدة /
  ۆ  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ)َوبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َىا  (  ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ) قَػْولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

ػػَو الوؿ  ِلَف ابلتفكػػر ُب اآْلََيت  عقػػل َمػػا جعلػػت اآْلََيت(   ۆ َدلِػػيال َعَلْيػػِو فَػه 
 (. ال ىاف ُب توجيو متشابو القرآف)  .اْلم َ دِل  ِإَٔب الثَّاِي 
لِلَقػػػػػػْوُـّ  آل ػػػػػةً  - آَلََيتُّ  ِإفَّ ُب َذلِػػػػػػكَ  ) اضػػػػػػبط مواضػػػػػع / 3049سػػػػػ اؿ رقػػػػػه 

 ؟.(  َػتَػَفكَّر وفَ 
ػػ آَلََيتُّ  ِإفَّ ُب َذلِػػكَ  ) أمػػا / 3049اعبػػواب رقػػه  ُب  أربػػع مػػرات(  ر وفَ لِلَقػػْوُـّ  َػتَػَفكَّ

وىػػػػزا ىػػػػو الصػػػػل ُب القػػػػرآف أف تػػػػرد  (اعباثيػػػػة  –الزمػػػػر  –الػػػػرـو  -الرعػػػػ السػػػػور ) 
 -:ىكزا
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ڎ  ڈ   ڈ  ڌڍ  ڍ  ژ  -1 ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک    ژڌ  ڎ  

 .الرعد ژڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ  گ      گ  گک
گ  ژ  -2 ک  ک  گ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈ  

 .الروم ژں    ڱ    ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ     ڳڳ  گگ  
ڄ  ڄ    ڦڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤٹ  ٹ   ٹ     ژ  -3

   ڇ  چ    ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ

 .الزمر ژڍ    ڍ  ڇ
  ىث  مث  ىت      يت  جث  حت  ختمتيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     ژ  -4

 .اجلاثية ژحج     يث
  الضبط /

(: ومعػػػػىن  حت  خت  -  ڤ  ڤ   -  گ -  ڌ تػػػزكرىا لػػػػ ل الكلمػػػات التاليػػػػة ) 
( أ    گ( ُب الرعػػػػ ، ومعػػػػػىن )  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ڌڍ  ڍ  أ  )(   ڌ)
، ومعػػػػىن )   ڳڳ  گگ  گ  ) ٹ  ٹ   ٹ     ( أ  )  ڤ  ڤ( الػػػػرـو

يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     ( أ  )حت  خت( ُب الزمػػػػػر، ومعػػػػػىن )  ڤ  ڤ

 ( ُب اعباثية.  حت  ختمت
 -فقط كالنبا ُب سورة الن ل: مرتي( فوردت  لِلَقْوُـّ  َػتَػَفكَّر وفَ  ةً آل  ِإفَّ ُب َذِلكَ أما ) 

گ    کڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کژ  -1 گ   

 .انلدل ژڳ     ڳ  ڳ  گگ  
ڱ  ڱژ  -2 ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ    ںگ  ڳ    ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  

 .انلدل ژے    ھ    ے  ھہ  ھ  ھ    ہۀ  ہ  ہ
  الضبط /

( ُب كػػػػػال اآل تػػػػػي ) فاجعلهػػػػػا عالمػػػػػة لػػػػػك (: ُب   ڳ      ڳ ڳ الحػػػػػ  ورود )  -1
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: أف هللا بع ما مػا انػزؿ مػ  السػماء مػاًء أنبػت هللا بػو الػزروع اؼبختلفػة، األوىل
 : فهو توجيو للن ل أف أتكل م  كل الثمرات.الثانيةبينما اآل ة 

 فائدة /
ػر وفَ لِلَقػوْ  آَلََيتُّ دبالحهة اآلَيت السابقة  تبي لنػا أنػو أتِت )  ( ُب اآلَيت الػيت  ُـّ  َػتَػَفكَّ
(: ففيها ركػز علػ   لِلَقْوُـّ  َػتَػَفكَّر وفَ  آل ةً  زكر فيها أموراً ع   ة، بينما ُب آ يت الن ل ) 

) كيػػ  ىبػػرج هللا تعػػأب ابؼبػػاء النػػازؿ مػػ  السػػماء زروعػػا ـبتلفػػة (،  الؤبأمػػر واحػػ : 
ختػػاـ اآلَيت ؼبػػا  ناسػػبها ُب  ) مػػا  صػػنعو الن ػػل مػػ  العسػػل ( فناسػػب الثانيػػةواآل ػػة 
 السياؽ.

 ؟.( ِمْ  َأْعَنابُّ  كه مرة وردت ) / 3050س اؿ رقه 
 -النعػػاـ  ُب السػور ) ثػالث مػػرات(  ِمػْ  أَْعنَػػابُّ  ) وردت / 3050اعبػواب رقػػه 

 -(: الكه  -الرع 
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ژ  -1

ۓھ  ے   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ے  

﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮶ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵ ﯀      ﮽﮷  ﮸   ﮾  ﮿  

 .األًعام ژ﯁        
ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ڻ  ۀں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ژ  -2

ۆ    ﮳ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲ ۇ   ﮴  ڭ  ۇ  

 .الرعد ژۆ  ۈ   
    ﮾ژ  -3         ﮿   ﯀  ﯁          

 .الكُف ژ        
  / الضبط

 (.1779م  الكتاب الس اؿ ) اعبزء الرابعالنعاـ والرع  ُب  موضعيًب ضبط  -1
 بزه الصيغة. الوحي ةوىي  (    )جاء قبلها بقي ل  نا موضع الكه   -2
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نَّػػػػا َذاءِ أَ  ) اضػػػػبط مواضػػػػع / 3051سػػػػ اؿ رقػػػػه  نَّػػػػا َذاءِ أَ ) ( تػ ػػػػَراابً  ك   ِعهَاًمػػػػا ك 
 ؟.( ِعهَاًما ك نَّا َذاءِ أَ  ) (َور َفااتً 

نَّػػػػػا َذاءِ أَ  ) وردت / 3051اعبػػػػػواب رقػػػػػه   -ُب السػػػػػور ) الرعػػػػػ مػػػػػراتف (  تػ ػػػػػَراابً  ك 
 -(:النمل

ائ    ې  ې  ې   ېى  ۉ     ۅ  ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈژ  -1 ى  

ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ەئائ    ەئ ېئ  ېئ   

 .الرعد ژىئ   
 .انلىل ژک  ک  ک    ک  ڑ       ژ  ڑڈ  ڈ  ژ           ژ  -2

  الضبط /
(:   ک( وبعػػ ىا ُب النمػػل )   ې  ې  ې   ېى )  بعػػ ىا ُب سػػورة الرعػػ 

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائيعل   (  کم  )  الواو( قبل ې  م  )  اؽبمزة
 -كالمها يف سورة اإلسراء:  مراتف( فوردت  َورَُفااتً  ِعظَاًما ُكنَّا َراءِ أَ أما ) 

 .اإلرساء ژيث     يت  جث  مث  ىث  مت  ىتحت  خت           جتژ  -1
چ    ڃ   چڃ  ڃ              ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ        ڄ  ژ  -2

 ٩٨اإلرساء/  ژڇ    چ  چ  ڇ
 الضبط /

احفههما ُب سورة اإلسراء فقط، دبعىن ؼبا تكوف تراجع ىزه السػورة فتػزكر أنػو ال 
( وتطػػابق اؼبوضػػعاف سبامػػاً   مت  ىت وجػػ  فيهػػا ) تػػرااب ( بػػل جػػاء فيهػػا فقػػط ) 

 (.  جث  مث  ىث يت   مت  ىت         حت  خت  جت)
 -فقط ُب سورة النازعات:مرة واح ة ( فوردت  ِعهَاًما ك نَّا َذاءِ أَ وأخرياً ) 

 ١١ – ١١انلازاعت/  ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ             وئ      ۇئ      ى  ى               ې  ېژ 
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 الضبط /
قاعػ ة ربػط علػ  ازعػات نال نػوفمنهػا مػع  النػوف(: نربط     ىجاء بع ىا كلمة ) 

 .م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةحرؼ 
 ؟.( َلِفي َخْلقُّ َجِ   ُّ  ِإنَّك هْ  - أَئِنَّا ) اضبط مواضع / 3052س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3052اعبواب رقه 

ائ    ې  ې   ېى  ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ    ۈژ  -1 ى  

ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئوئ  وئ   ۇئ  ۇئائ    ەئەئ   ېئ  ېئ   

 .الرعد ژىئ   
ەئ  ەئ  وئ  وئ     ژ  -2 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۇئائ    ژىئ       ۈئ  

 .الصجدة
وئ  وئ             ۇئ    ەئائ  ائ       ىې  ې    ې           ى  ژ  -3   ۆئ    ۆئ  ۇئەئ  

 .شبأ ژۈئ     ۈئ
  الضبط /

( فأتػت فيهػا  بصػيغة اؼبػتكلهة: الكػافروف ىػه مػ  قاؽبػا )  والسػج  ُب سورة الرعػ -1
  ُب اسه السورتي. ال اؿاشرتاؾ حرؼ (، والح  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ)

والحػػػ   (  ۈئ  ۆئ    ۆئ  ۇئ بينمػػػا ُب سػػػورة سػػػبأ جػػػاءت بصػػػيغة اؼبخاطػػػب ) -2
 قاعػػػػػ ة( علػػػػػ    ۇئ( ونربطهمػػػػػا مػػػػػع )   ەئ -    ىقبلهػػػػػا الكلمػػػػػات ) 

 .واجملاورة اؼبوافقة
ۈئ  ېئ  ( وبعػػػػ ىا ُب السػػػػج ة ) ى  ائ  ائ    ەئەئ  بعػػػػ ىا ُب الرعػػػػ  )  -3

( ۈئ  ېئ  مػ  كلمػة )  البػاء( قبػل ى  كلمػة ) م    اؽبمزة(:     ېئ  ېئ  ىئ
 .اؽبجائي الرتتيب قاع ةعل  

 مالحظة /
 -ُب إبراىيه وفاطر وؽ إضافة ؼبا ذ كر: ( َخْلقُّ َجِ   ُّ  وردت )
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  ٺڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  -1

 .إبراَيه ژٺ  
 .فاطر ژۇ       ۇۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ژ  -2
 .ق ژی   ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئ    ېئۈئ  ۈئ  ېئژ  -3

ۓ  ڭ    ڭ  ُب كػػػػل ) إبػػػػراىيه وفػػػػاطر (: )  البػػػػاءنالحػػػػ  أنػػػػو وردت بػػػػزَيدة 

ۓ  ڭ    ڭ  ( وعالمتها أنو قػ  تطػابق الػز  جػاء قبلهػا )    ۇڭ  ڭ     

 .( " ُب فاطر إبراىيه    ۇڭ      ": ) ابعبملة اإلنشائيةأ ًضا نضبطها ( و ڭ  
 -اػبالصة:

 مراتف /ۇڭ      مراتأربع /  ۈئ  ۆئ
 الرعد + السجدة + سبأ + ؽ

 إبراىيم + فاطر ( سجد رعد يف سبأ و قاؼ) 

 ؟.( أ ْولَِئَك الَِّز َ  َكَفر واْ  كه مرة وردت ) / 3053س اؿ رقه 
 -ُب السػػور ) الرعػػ مػػراتف (  أ ْولَئِػػَك الَّػػِز َ  َكَفػػر واْ  ) وردت / 3053اعبػػواب رقػػه 

 -(: الكه 
  ائ  ى  ىۉ  ې  ې  ې   ې     ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈژ  -1

ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ەئەئ    ائ ېئ  ېئ   

 .الرعد ژىئ   
ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ہ  ہ     ۀ  ہ  ہژ  -2

 .الكُف ژ﮳  ﮲  
  الضبط /

 -:قاع ة التأمل للمعىنوما جاء بع نبا عل   نضبطهماو 
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تػػرااب ن بعػػ  مػػ  ج  ػػ ؟ أولئػػك ىػػه أإذا متنػػا وكنػػا  : قػػاؿ الكػػافروفالرعػػ  سػػورةُب  -1
( ەئ: وعليػػػو جػػػاءت كلمػػػة ) وف بػػػربه الػػػز  أوجػػػ ىه مػػػ  العػػػ ـاعباحػػػ

 ( مناسبة للسياؽ.     ۀ  ہ  ہ مباشر بع  )
: فقػػػط ذ كػػػر ُب السػػػورة آَيت كثػػػرية مػػػ  قصػػػة أصػػػ اب الكهػػػ  سػػػورةبينمػػػا ُب  -2

الكه  وقصة اػبضر مػع موسػ  عليػو السػالـ وأ ضػا قصػة ذو القػرني فكػل 
ۀ  )بع   (  ہ  ہه آَيت بينات م  هللا سب انو وتعأب فأتت ) ىز

 مناسبة للسياؽ. (  ہ  ہ

 ؟.( ُب َأْعَناِقِههْ  كه مرة وردت ) / 3054س اؿ رقه 
 -ُب السػػػور ) الرعػػػ  ثػػػالث مػػػرات(  ُب أَْعنَػػػاِقِههْ  ) وردت / 3054اعبػػػواب رقػػػه 

 -(: تافر - س 

ى    ىې  ې   ې ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې   ۈژ  -1

ۆئ  ۈئ    ۇئۆئ  ۇئ   وئوئ    ەئائ  ائ    ەئ

 .الرعد ژىئ   ېئ  ېئ   ىئ    ېئۈئ
 .يس ژڳ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ    گ  ک  کک  ک  ژ  -2
 .اغفر ژڱ   ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳڳ  ژ  -3

  الضبط /
 (.2146الرع  وتافر ُب الس اؿ ) موضعيًب ضبط  -1

سػػابقي ال اؼبوضػػعيبعػػ ىا بعكػػس  (  گ)  موضػػع سػػورة تػػافر أتػػت التػػالؿ -2
 فانتبو ؽبا.

 ؟.( َ ْستَػْعِجل وَنكَ  – َوَ ْستَػْعِجل وَنكَ  ) اضبط مواضع / 3055س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3055اعبواب رقه 
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پ  پ   پ  پ  ٻ  ٱژ  -1 ٻ   ٻ   ڀ    ڀٻ  

ٺ      ٺ  ٺ ٹ     ٿڀ  ڀ  ٺ    .الرعد ژٹ  ٿ  ٿ  ٿ  
پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  پ  ٻ  ٱژ  -2

 .احلج ژٺ  ٺ  ٺ  
ڀ    ٻٻ  ٱژ  -3 پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  

 .امعٌكبِت ژڀ  ٺ  
 .امعٌكبِت ژٿ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ٺژ  -4

  الضبط /
 .(العنكبوت و  " َي رع  أف رب َّ  َوَ ْستَػْعِجل وَنكَ  ": ) ابعبملة اإلنشائيةنضبطها و  -1
 –ُب السػور ) الرعػ   مرات ثالثتكررت  (  ٱ )  ابلواوالصل أف ترد  -2

( ورد   ٺ) واوبال  الوحي اؼبوضع  ( أوؿ موضعالعنكبوت  –اغب  
 .(  ٱاالعنكبوت مباشر بع  آ ة )  اثيُب 

موضع ) سػورة الرعػ  (  أوؿع ا  (   ٺأنو  ٌب بع ىا كلمة )  الثاي الصل -3
، قاعػ ة العنا ػة ابآل ػة الوحيػ ةعلػ  نضػبطها ( و   ٻ جاء بع ىا كلمػة )

 (.ابلسيئةكلهم ابلعذاب عدا الرعد )
 فائدة /

كثريا ُب سورٌب اغب  والعنكبوت فناسب السياؽ أف  ٌب فيها كلمػة   العزابجاء ذكر 
 ( فانتبو. العزاب) 

 ؟.( اِبلسَّيِلَئِة قَػْبَل اغبََْسَنةِ  كه مرة وردت ) / 3056س اؿ رقه 
ػػيِلَئِة قَػْبػػَل اغبََْسػػَنةِ  ) وردت / 3056اعبػػواب رقػػه   -) الرعػػ  ُب السػػورمػػراتف (  اِبلسَّ

 -(: النمل
پ  پڀ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ  -1 ڀ  ڀ  ڀ    ٻ  پ  پ   
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 .الرعد ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٺ      ٺ  ٺ
ڤ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٹٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ژ  -2

 .انلىل ژڤ  ڤ  
  الضبط /

(  ٻمػػ  ) الػ اؿ نػربط  (  ٻ  پ  پ   پ  پڀ ) بعػ ىا ُب سػورة الرعػ 
 لالنمػ الـمع  الالماتنربط  (  ٹ  ٹ  ٹ)  ، وبع ىا ُب النمل الرعداؿ مع 
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  

 ؟.( َخَلْت ِم  قَػْبِلِهه   َق ْ  - َوَق ْ  ) اضبط مواضع / 3057س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3057اعبواب رقه 

پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -1 ڀ  ڀ  ڀ    پڀ  پ  پ   

 .الرعد ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٺ      ٺ  ٺ
ں    ڱگ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    کژ  -2 ڱ        ں  

ھ  ۀ  ہ  ہہ  ڻ  ڻ  ۀ  ڻڻ      .فصنت ژھ    ہ        ھ        
       ﮿ ﯀    ﯁    ﮼  ﮽  ﮾  ﮻﮶  ﮷   ﮸  ﮹ ﮺   ﮴  ﮵    ژ  -3

 .األخقاف ژ    
  الضبط /

قاعػػ ة زَيدة الػػواو ُب اؼبوضػػع علػػ  ها نضػػبطو ُب سػػورة الرعػػ   (ٻ )  ابلػػواو -1
 .الوؿ

﮶  ) الح  تطابق الز  جاء قبلها وبع ىا ُب سورٌب فصلت والحقػاؼ -2

﮺   ﮹   ﮸   ﮽  ﮾  ﮻﮷        ﮼   ﯀   ﯁ (،          ﮿  
قاعػػػ ة الػػػزَيدة علػػػ   نضػػػبطهاو  (  ڱُب فصػػػلت )  الػػػواوإال أنػػػو بػػػزَيدة 

﮵   ُب الحقػػػػػػػػاؼ سػػػػػػػػبقتها ) ،الطػػػػػػػػوؿ للسػػػػػػػػورة ( لػػػػػػػػزا ٓب أتت  ﮴  
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 ، بينما ُب فصلت جاءت معطوفة عل  ما قبلها.ابلواو( ﮶  )
 .العقوابت الفاض ات لمثاؽبه ( أ :   پبع ىا ُب الرع  )  -3

 ؟.( َربََّك َلز و ِإفَّ  - َوِإفَّ  ) اضبط مواضع / 3058س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3058اعبواب رقه 

پ  پ   پ  پ  ٱژ  -1 ٻ   ٻ     ڀ  ڀٻ  ٻ  

ٹ   ٺ      ٺ  ٺٿ  ٺ  ڀ  ڀ  .الرعد ژٹ    ٿ  ٿ  ٿ  
 .انلىل ژۇئ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ى  ائ  ائ    ې      ى  ېژ  -2
﮲    ۓ    ے  ے  ھ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھژ  -3 ۓ  

 .فصنت ژ﮴   ﮳  
  الضبط /

فاجعلهػػػا  ابلػػػواوبػػػ أت اآل تػػػي  :(    ې      ى  ې) ابلػػػواوالرعػػػ  والنمػػػل  موضػػػعي -1
( بػػال     ے  ے  ھ فأتػػت فيهػػا ) ابلػػواومػػة لػػك، لف آ ػػة فصػػلت ٓب تبػػ أ عال
 .واو

وُب الوسط ) النمل ( جاء  (  ۓ جاء بع ىا ) ُب الطرفي ) الرع  وفصلت ( -2
قاعػػػػػ ة اخػػػػػتالؼ الوسػػػػػط بػػػػػي علػػػػػ   نضػػػػػبطو( و    ى  ائ  ائ بعػػػػػ ىا ) 

 .الطرفي اؼبتشابي
(: ۓ  ﮲  ﮳  لت ) ( وبعػػػ ىا ُب فصػػػ ٺ      ٺ  ٺبعػػ ىا ُب الرعػػػ  )  -3

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  ۓ   م  ) الواو( قبل ٺ      م  )  الالـ
 مالحظة /

ُب القػػرآف بػػزه الصػػيغة ُب سػػورة الرعػػ  اآل ػػة  الوحيػػ ة(  َوِإفَّ رَبَّػػَك َلَشػػِ     اْلِعَقػػابِ ) 
(6.) 
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 فائدة /
 (.   ٿٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ : أرج  آ ة ُب القرآف )ابن عباس قوؿ 

 فائدة /
 ما الفرؽ بٌن اؼبغفرة والغفراف؟

 ت ْفرَاَنَك رَبػََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصري   كلمة تفراف ٓب ترد إال ُب موط  واح  ُب قولو تعأب )
( ُب طلػػػب اؼبغفػػػرة مػػػ  هللا تعػػػأب. إذف كلمػػػة تفػػػراف ـبصصػػػة بطلػػػب  ( البقػػػرة285)

(. إذف تفػػػراف  ت ْفرَانَػػػَك رَبػَّنَػػػا فػػػرة )اؼبغفػػػرة مػػػ  هللا تعػػػأب، ىػػػزه دعػػػاء أ  نسػػػألك اؼبغ
تسػتعمل ُب طلػػب اؼبغفػرة ومػػ  هللا تعػأب رب  ػػ اً. اؼبغفػرة ٓب أتت ُب طلػػب اؼبغفػرة أبػػ اً 

( 268) َواّللل   َعِػػػ  ك ه مَّْغِفػػػرًَة مِلْنػػػو  َوَفْضػػػالً  وإمبػػػا جػػػاءت ُب اإلخبػػػار وُب تػػػري الطلػػػب )
. ُب طلب اؼبغفرة فقػط ( ( الرع 6للِلنَّاِس َعَل  ف ْلِمِهْه ) َوِإفَّ رَبََّك َلز و َمْغِفرَةُّ  ) البقرة(

 ستعمل كلمة تفراف وم  جهػة واحػ ة وىػي اؼبغفػرة مػ  هللا عػز وجػل. ٓب أتت اؼبغفػرة 
قَػػػْوؿ  مَّْعػر وؼ  َوَمْغِفػػرَة   ُب الطلػب وقػ  أتٌب مػػ  تػري هللا سػب انو وتعػػأب كمػا ُب قولػو )

بَػع هَ  ر  مِل  َصَ َقةُّ  َػتػْ ( قػ  أتٌب مػ  العبػاد. إذف  ( البقرة263) آ أًَذل َواّللل  َتِ ٌّ َحِليه  َخيػْ
اؼبغفرة ليست خاصة اب سب انو وتعأب وؽبا أكثػر مػ  جهػة وٓب  سػتعملها القػرآف ُب 

د.فاضػػػػل  ) طلػػػػب اؼبغفػػػػرة. الغفػػػػراف ـبتصػػػػة بطلػػػػب اؼبغفػػػػرة ومػػػػ  هللا تعػػػػأب رب  ػػػػ اً.
 .( يالسامرائ

َا أَنتَ  ) مواضع اضبط / 3059س اؿ رقه   ؟.( م نِزر   – م نِزر   ِإمبَّ
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة م  ىزه الصيغ وردت  / 3059اعبواب رقه 

ڃ  ڃ    ڄڄ  ڄ     ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ     ڤ     ڤ  ڤ  ژ  -1

 .الرعد ژڃ  ڃ   
 .انلازاعت ژخت  جت  حت      يب  ىب      مبژ  -2
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  الضبط /
 ضػػه تنػػو   (  ڦ )تها ُب نفػػس اال ػػة سػػبق ُب سػػورة الرعػػ  ضػػه تنػػو  (  ڄ) 

، وبضػبط ىػػزا اؼبوضػع   ضػػبط الػػز  ورد ُب قاعػػ ة اؼبوافقػة واجملػػاورةنربطهمػا معػػا علػ  
  (.    يب)  ابلضهأخر سورة النازعات 

ػػلي أ نثَػػ  ) اضػػبط مواضػػع / 3060سػػ اؿ رقػػه  َوَمػػا رَبِْمػػل  ِمػػْ   - َمػػا رَبِْمػػل  ك 
 (؟. أ نَث 

 -ضع ىي:اؼبوا / 3060اعبواب رقه 
ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  چ  چ  ڇ  ڇچ  چ  ژ  -1

 .الرعد ژڈ   ژ  
حب  خب  مب   يئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئژ  -2 ىب    يب  جت  حتخت    جب  

 .فاطر ژحخ      مخ  جس   حس  خس  مس     جخمث  ىث  يث  حج  مج   جح  مح   مت  ىت     يت  جث
ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -3

 .فصنت ژڦ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹٿٿ  
  الضبط /

 ُب القرآنز الوحي ةوىي  ُب سورة الرع  (  چ  چ  ڇ  ڇ)  -1
فصػػلت ( وورد بعػػ ىا ُب  –ُب السػػور ) فػػاطر  مػػرتي( وردت    جب  حب  خب  مب ) -2

ُب اسػه السػورتي  الفػاء( والحػ  اشػرتاؾ حػرؼ ىب    يب  جت  حت)  اؼبوضػعي
 المة لك.فاجعلو ع

 اؼبػػػيه(:   ٹ  ٹ ( بعػػػ ىا ُب فػػػاطر، وبعػػػ ىا ُب فصػػػلت )    مت  ىت     يت  جث)  -3
 الرتتيػػػػب قاعػػػػ ة( علػػػػ  ٹ  مػػػػ  كلمػػػػة )  اليػػػػاء( قبػػػػل مت  ىت     مػػػ  كلمػػػػة ) 

 (.ٹ     -مت  ىت     م  الكلمتي )  الواو، طبعا بع  حرؼ اؽبجائي
 فائدة /

 .نفاطمئ..منهج حياتك مرسـو بدقة (    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ) 
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ِمػػ  بَػػػْيِ )  ( مِلػػ  بَػػػْيِ َ َ  ْػػِو َوِمػػْ  َخْلِفػػوِ  ) اضػػبط مواضػػع / 3061سػػ اؿ رقػػه 
 ؟.( َ َ ْ ِو َواَل ِمْ  َخْلِفوِ 

ُب السػور  ثػالث مػرات(  مِل  بَػْيِ  ََ ْ ِو َوِمْ  َخْلِفػوِ  ) وردت / 3061اعبواب رقه 
 -(: اعب  -الحقاؼ  –) الرع  

ھ    ھ  ے   ے  ۓ    ھہ  ہ     ھ   ہ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڻڻ  ژ  -1

﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮶ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﯀  ﯁      ﮿﮷ 

 .الرعد ژ         
ٻ  ٻ  پ    پ    ٱژ  -2   ڀ  ڀ  ٺ  ٺپ  ڀ  ڀ        پٻ   ٻ   

 .األخقاف ژڤ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ     ٺ
 .اجلي ژيب  ىب    خب  مب    يئ  جب  حبی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  ژ  -3

  الضبط /
 ، وقبلهػػػا ُب عػػػالر عػػػي منهػػػا مػػػع العػػػي  نػػػربط (  ڻ)  ُب سػػػورة الرعػػػ  قبلهػػا -1

قاعػ ة ربػط علػ   الحقاؼ( فنربطها مع   پالحقاؼ وردت كلمة ) 
 .حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ها عالمة لك.( فاجعل قبل أخر آ ةوردت ُب أخر السورة ) ُب سورة اعب   -2
فقط ُب سورة فصلت اآل ة  مرة واح ة ( ِم  بَػْيِ  ََ ْ ِو َواَل ِمْ  َخْلِفوِ  أما )

گ    گژ(:42) ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱگ   ڻ  ڻ    ڳ  ڳ    نضبطها، و ژڱ     ں  ں  
( اليت وردت ُب ب ا ة  گ( مع )ڳ      ػ واربط ىزه ) قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل  

 .ة اؼبوافقة واجملاورةقاع اآل ة عل  
 ؟.( َأَرادَ  ِإَذا - َوِإَذا ) اضبط مواضع / 3062س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3062اعبواب رقه 

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھژ  -1
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﮿  ﮸  ﮷   ﮶﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮾  ﮽   ﯀  ﯁             ﮹  ﮺ ﮻   ﮼ 

 .الرعد ژ  
 .يس ژۈئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ەئ     ەئائ    ائ  ژ  -2

  الضبط /
 قاعػ ةعلػ   نضػبطهما(: و      ەئُب  ػس )  واو( ُب سورة الرع  وبػال   ﮷)  ابلواو -1

 .زَيدة الواو ُب اؼبوضع الوؿ
 .( فاجعلها عالمة لك قبل أخر آ ةوردت ُب أخر السورة )   سُب سورة  -2
﮿ ) بعػ ىا ُب الرعػػ  -3 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ( وبعػ ىا ُب  ػػس )  ﮹  ﮺ ﮻   ﮼ ﮽  ﮾ 

( علػػػة وئ    مػػػ  ) الشػػػي( قبػػػل ﮹   مػػػ  اسػػػه اعبػػػالؿ ) اؽبمػػػزة(:   ۆئ
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي

 فائدة / 
﮿  ﯀  ﯁         )  إذا أراد هللا احػػػػػػ ُّ عقوبػػػػػػًة  (  ﮷  ﮸ ﮹   ﮺ ﮻   ﮼ ﮽  ﮾ 

 .قا ة منهاوبالًء أعماه ع  أسباب الو 
 َوَمػا ؽَب ػه)  ( َوَمػا ؽَب ػه مِلػ  د ونِػِو ِمػ  َواؿُّ  مػرة وردت )كػه  / 3063سػ اؿ رقػه 
 ؟.( ُب سورة الرع  َما َلَك ِمَ  اّللِل ِم  َوٕبلُّ َواَل َواؽُّ ( )  مِلَ  اّللِل ِم  َواؽُّ 
 -(: النمل -ُب السور ) الرع مراتف (  َوأْت وِي  ) وردت / 3063اعبواب رقه 

ے   ے  ۓ    ھھ      ھھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ژ  -1

﮸      ﮶ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﯀  ﯁      ﮿﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮹﮷ 

 .الرعد ژ         
مج  جح  مح  جخ  حخ    حجمث  ىث  يث  جثخت  مت  ىت   يت  حتژ  -2

 .الرعد ژجس     مخ
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گ  ک  گ       کڑ  ڑ  ک  ک     ژڎ  ڈ  ڈ  ژژ  -3

 .الرعد ژڱ    ڱ ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  ڳ
  الضبط /

    أتػػػػػت )  -1 ﯁   : لنػػػػػو ورد قبلهػػػػػا ُب نفػػػػػس ابإلضػػػػػمار(        (: ) ﯀  
فلػػه تتكػػرر ُب ختػػاـ اآل ػػة، وخ تمػػت  ثػػالث مػػرات(  ھاآل ػػة اسػػه اعبػػالؿ ) 

 – َضػػػػاَلؿُّ  – اْلِمَ ػػػػاؿِ  - الثِلَقػػػػاؿَ  بعػػػػ ىا ) فواصػػػػل اآل وافقػػػػت  (   )
 .( َواآلَصاؿِ 

(   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گ  گ  گ  ڳو )  (  مح  جخ  حخ  مخ مج  جح  ): اؼبوضعاف -2
قبلهمػػا ُب نفػػس اال ػػػة  ورد فيهمػػا إسػػه اعبػػالؿ ) هللا ( ابإلفهػػار لنػػو ٓب  ػػرد

( فاجعلهػػا عالمػػة  37و  34( فيهمػػا لقربمػػا )   ڱ   فانتبػػو ؽبػػا، ووردت )
ووافػق فواصػل اآلَيت قبلهمػا وبعػ نبا  حػرؼ القلقلػةمػ   القػاؼلك، وأ ًضا 

 - ِكتَػػػػاب   – َمػػػػآبِ  – َىػػػػادُّ  – ِعَقػػػػابِ  – اْلِميَعػػػػادَ )  ؼ القلقلػػػػةحػػػػر احػػػػ  
 .( اغبَِْساب  

جاءات ُب حػق الكفػار، بينمػا اآل ػة (   حخ  مخ  )  الثايو (      )  الؤباآل ة  -3
( فنربطهمػا معػػاً   ک ( وقبلهػػا ) گ  گ) أتػت ُب حػػق نبينػا ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الثالثػة
لػػػئ  اتبعػػػت أىػػػواء اؼبشػػػركي ُب : وكػػػأف اؼبعػػػىن: افقػػػة واجملػػػاورةقاعػػػ ة اؼبو علػػػ  

كػػػي ال تصػػػري كػػػالفر ق   – بعػػػ  اغبػػػق الػػػز  جػػاءؾ مػػػ  هللا -عبػػادة تػػػري هللا 
        الوؿ ) ﯁   ( وال مػػػػع الفر ػػػػق الثػػػػاي ڳ  ڳ   ( فأتػػػػت )   ﯀  

گ  گ  گ  ( فج معتػػػػػا معػػػػػاً )   ڳ  ڱ ( فأتػػػػػت )  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ)

 ( وهللا تعأب أعل  وأعله.  ڳ  ڱ ڳ  ڳ   ڳ
 مالحظة /
ڑ  ڑ  ک      ژژ  (:21( ُب سورة تافر اآل ػة ) َوَما َكاَف ؽَب ه مِلَ  اّللَِّ ِم  َواؽُّ وردت ) 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں       ڳ   ڳڳ  ڳ        گگ  گ           گک  ک  ک    

قاعػػػ ة علػػػ   نضػػػبطها، و ژھ    ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   
( نربطهمػػا      ڳ  -         گ( والحػػ  الكلمػػات )  ۀ  ۀ       ، أتػػت ) العنا ػػة ابآل ػػة الوحيػػ ة

(   مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   ، لنػػو موضػػع الرعػػ  )قاعػػ ة اؼبوافقػػة واجملػػاورةمعػػاً علػػ  
قاعػػ ة اؼبوافقػػة نربطهمػػا معػػاً علػػ   (  حت( والحػػ  ب ا ػػة اآل ػػة )مج  جح    جػػاء فيهػػا )

 .ورةواجملا
 -اػبالصة:

        األوؿ ﯁    ﯀  
 مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ الثاين

 اؼبوضع الثالثيكوف لدينا  الثاين نم(   مخو )  األوؿ( من    كلمة ) وجبمع  
 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گ  گ  گ  ڳ الثالث

 (؟. ى َو الَِّز    رِ ك ه   كه مرة وردت ) / 3064س اؿ رقه 
ػَو  وردت )/  3064اعبواب رقه   -ُب السػور ) الرعػ مػراتف (  الَّػِز    ػرِ ك ه  ى 

 -:ُب تافر وآَيتوُب الرع   ال ؽ، بع ىا ( تافر

                 ژ  -1

 .الرعد ژ    
ھ    ھہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ۀ  ڻ  ڻ  ۀژ  -2

 .اغفر ژۓ   ھ  ے   ے  ۓ  
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 ؟.( ا  رِ ك ه  اْلبَػْرَؽ َخْوًفا َوَطَمعً  كه مرة وردت ) / 3065س اؿ رقه 
ُب السػػػػور مػػػػراتف (    ػػػػرِ ك ه  اْلبَػػػػػْرَؽ َخْوفًػػػػا َوَطَمًعػػػػا ) وردت / 3065اعبػػػػواب رقػػػػه 

 -(:الرـو -الرع )

                 ژ  -1

 .الرعد ژ    
ائ    ۅ  ۉ     ۉ  ې  ۋ  ۅژ  -2 ې  ې  ې  ى  ى  

 .الروم ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     وئائ    ەئ  ەئ
  الضبط /

كلمػة   مػ  اؽبػاء(:    ۋ  ۅ) ( وقبلها ُب الرـو     ع  ) قبلها ُب سورة الر 
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل     ۋ  م  كلمة ) الواو( قبل   ) 

 مالحهة /
 -( ُب العراؼ والسج ة ) إضافة ؼبا ذ كر (: َخْوًفا َوَطَمًعا وردت )

  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۆ  ۈۈڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ژ  -1

 .األعراف ژۉ  ۅ  ۅ  ۉ  
ڱ  ڱ     ڱ  ڱگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  -2

 .الصجدة ژں  ں  
( ُب ڳ  ڳ  ( ُب العػراؼ و )  ۆ )  اؼبوضػعيطبعا قبلهمػا الػ عاء ُب كػال 

ڱ   ( وبعػػػػػػػ ىا ُب السػػػػػػػج ة )  ٴۇ  ۋ   ۋالسػػػػػػػج ة، وبعػػػػػػػ ىا ُب العػػػػػػػراؼ ) 

( قبػػػل ٴۇ  مػػ  )  اؽبمػػػزة: قاعػػػ ة الرتتيػػب اؽبجػػائيعلػػ   نضػػبطهما(: و ڱ   ں  
 (.ڱ      )م الواو

 –الرعػ   –ُب السور ) العػراؼ  أربع مرات( تكررت  َخْوًفا َوَطَمًعا : تكوف )وعليو
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تعػرؼ الػرـو علػ  الرعػ  فسػػج وا : ) ابعبملػة اإلنشػائية نضػبطهاالسػج ة ( و  –الػرـو 
 ( أ  العراؼ. تعرؼ، ومعىن ) ( " َخْوًفا َوَطَمًعا"

 ؟.(  ػ ْنِش ء   – َو ػ ْنِش ء   ) اضبط مواضع / 3066س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل كلمة وردت  / 3066اعبواب رقه 

 .الرعد ژ                     ژ  -1
ہ  ہ  ہ    ھژ  -2 ﮳     ۓے     ۓ  ےھ  ھ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ        ﮲    

 .امعٌكبِت ژ﮴  ﮵  ﮶ ﮷   ﮸  
  الضبط /

 نضػػػبطهماو  (  ے ُب العنكبػػػوت ) واووبػػػال  ُب سػػػورة الرعػػػ  (   )  ابلػػػواو -1
 .الوؿ اؼبوضع ُب الواو زَيدة قاع ةعل  

وىػو النػور الالمػع مػ  خػالؿ  -ىو الز   ػر كه مػ  آَيتػو الػ ؽ : الرع ُب سورة  -2
فتخافوف أف تنزؿ عليكه منو الصواعق ارقة, وتطمعوف أف  نػزؿ  -الس اب

 عكه.معو اؼبطر, وبق رتو سب انو  وج  الس اب امَّل ابؼباء الكثري ؼبناف
ؼبنكػػر  البعػػ  بعػػ  اؼبمػػات: سػػريوا ُب  -أ هػػا الرسػػوؿ-قػػل : العنكبػػوتُب سػػورة  -3

الرض, فانهروا كي  أنشأ هللا اػبلق, وٓب  تعزر عليو إنشاؤه مبتَ أً؟ فكزلك 
ال  تعزر عليو إعػادة إنشػائو النشػأة اآلخػرة. إف هللا علػ  كػل شػيء قػ  ر, ال 

 (. التفسري اؼبيسر )  عجزه شيء أراده.
 حظة /مال

 – 13ُب القػػػػرآف الكػػػػرل ُب السػػػػور ) الرعػػػػ   سػػػػبع مػػػػرات(    َسػػػػبِلا  وردت ) 
(  1التغػاب   – 1اعبمعػة  – 24اغبشر  – 41و  36النور  – 44اإلسراء 

 وال داعي غبصرىا، فقط أنو وردت ابلواو فقط ُب ) الرع  (.
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 ؟.( حبَْمِ هِ  )كلمة كه مرة وردت   / 3067س اؿ رقه 
اإلسػػراء  -ُب السػػور ) الرعػػ  أربػػع مػػرات(  حِبَْمػػِ هِ  ) وردت / 3067اعبػػواب رقػػه 

 -:( الفرقاف - موضعاف
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ        ڭ    ژ  -1

 .الرعد ژۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب   
ڻ   ڻ  ڻ    ں  ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳژ  -2

 .اإلرساء ژۀ   ہ       ہ  ہ  ہ    ۀڻ
 .اإلرساء ژچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ       ڃڃ  ڃ   ڃ ژ  -3
 .امفرقان ژڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ    ڤڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ژ  -4

  الضبط /
 (.يف اإلسراء مراتف" يف الفرقاف و حبَْمِدهِ قرأ رعٌد ") :ابعبملة اإلنشائية نضبطها -1
ڃ  ڃ  اإلسػػػػػػػراء ) اثيعػػػػػػػ ا   عػػػػػػػز وجػػػػػػػل التسػػػػػػػبياكلهػػػػػػػا جػػػػػػػاء قبلهػػػػػػػا  -2

 فانتبو ؽبا. (     ڃڃ  

 ؟.( َم  َ َشاء ِبوِ  – ِبَا فَػي ِصيب   ) اضبط مواضع / 3068س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3068اعبواب رقه 

  ۆ  ۇ    ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ژ  -1

 .الرعد ژٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب     ۈ  ۈ    ۆ
ی  ی  جئ   ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی ژ  -2

  خت   حتحئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  

مج  جح  مح   جخ  حخ    حججث  مث  ىث  يث      يت  ىت     مت

 .انلِر ژمخ   
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  الضبط /
ُب  ، وقولػػوم نثػػة(   ۇ( أ  )     ۆ) ُب الرعػػ  قولػػو واؼبقصػػود: أتمػػل اؼبعػػىن و

 .مزكر (   حت أ  الػػػػ ) (     مت)  سورة النور

 ؟.( هب َاِدل وفَ  ) كلمة  ة وردتكه مر  / 3069س اؿ رقه 
َػاِدل وفَ  ) وردت / 3069اعبػواب رقػه  تػػافر  -ُب السػور ) الرعػ  طبػس مػرات(  هب 
َػػاِدل وفَ  ) ": ابعبملػػة اإلنشػػائية نضػػبطهاو   ( الشػػورل - ثػػالث مواضػػع " رعػػ اً بعػػ   هب 

 -:( ُب تافر مرات ثالثالشورل 
    ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ژ  -1

 .الرعد ژمئ   ىئ  يئ  جب     جئ  حئ  ۋ  ٴۇۈ  
ڇ  ڇ    ڃ  ڃ    ڃچ  ڄ     ڄ  ڃ   ڄ  ڄژ  -2 چ  چ  ڇ   چ  

 .اغفر ژڍ               ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڍڇ
ۀ        ں  ں  ڻڻ  ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  ڳڳ  ژ  -3 ڻ  ڻ  ۀ  

﮲    ھھ  ھ  ھہ   ہ  ہ  ہ  ژے    ے  ۓ     ۓ  

 .اغفر
 .اغفر ژژ    ڈ  ڈ  ڌ   ڎ  ڎ  ڌ       ڍڇ  ڇ  ڍ   ژ  -4
 .الشِرى ژچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ      ڄ  ڄ      ڄڦ  ژ  -5

  الضبط /
 (.  جئ  حئ) بع ىا ع ا موضع الرع  جاء  اآلَيتجاء بع ىا  عُب كل اؼبواض -1

الز  أت  بع ىا  وتطابق (  ڌ   ڎ  ڎ  ڌ       ڍاؼبواضع ُب تافر كلها )  -2
ڈ   ) الثالػػػػػػ بينمػػػػػػا ُب  (  ں  ں  ڻڻ)  الثػػػػػػايو  الوؿُب اؼبوضػػػػػػعي 

 بصػػػيغة اؼبػػػتكله (  ڄ      ڄ  ڄ      ڄ(، وُب الشػػػورل أتػػػت )   ڈ
 للتفخيه والعهمة.
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( وىػي   ٴۇ ( ع ا سورة الرع  جاء قبلها )      ڄ طبعا كل اؼبواضع جاء قبلها ) -3
 ، ولةا قر بة م  ختاـ اآل ة.الوحي ة

 -اػبالصة:
 (  حئ  جئعدا موضع الرعد جاء بعدىا )  اآايتكل اؼبواضع جاء بعدىا 

 الصيغة السورة
 مئ   ىئ  يئ    جئ  حئ  ۋ  ٴۇ الرعد

ڃچ  ڄ     ڄ  ڃ   ڄ  ڄ ذافر أوؿ    ڃ  ڃ    
   ں  ں  ڻڻ  ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  ڳڳ   ذافر اثف

   ڈ  ڈ  ڌ   ڎ  ڎ  ڌ       ڍڇ  ڇ  ڍ    ذافر اثلث
   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ      ڄ  ڄ      ڄڦ   الشورى

( وىي   ٴۇ( عدا سورة الرعد جاء قبلها )       ڄطبعا كل اؼبواضع جاء قبلها ) 
 ، وألهنا قريبة من ختاـ اآية.الوحيدة

 ؟.( َدْعَوة   َلو   - َدْعَوة   َلو   ) اضبط مواضع / 3070س اؿ رقه 
 -فقط وكما  لي: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3070اعبواب رقه 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ     ٻ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٱژ  -1

 .الرعد ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ
چ    ڄ  ڄڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  -2 ڃ          ڃ  چ   چ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 .اغفر ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  
  الضبط /
، بينمػػا ُب تػػافر أتػػت صػػ ر آ ػػةوجػػاءت ُب سػػورة الرعػػ   ابلضػػه(   ٻ  ٱ) 

 .سياؽ اآل ةوجاءت ُب  ضه تنو  ( ڄ  ڄ)
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 ؟.( َكفَّْيوِ  ) كلمة  كه مرة وردت / 3071س اؿ رقه 
 -(: الكه  -ُب السور ) الرع مراتف (  َكفَّْيوِ  ) وردت / 3071اعبواب رقه 

ٺ          ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ    ٻٱ  ٻ  ٻژ  -1

 .الرعد ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ           ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ  -2

 .الكُف ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې  
  / فائدة

مػ  دوف هللا ال ذبيػب دعػاء  ىا اؼبشػركوفواآلؽبػة الػيت  عبػ  :سورة الرع معناىا ُب  -1
بعيػ ; ليصػل إٔب اؼبػاء مػ   كفيػوَم  دعاىا, وحاؽبه معها ك اؿ عطشاف يب   

 .يوإٔب فمو فال  صل إل
رَبقََّق ما قالو اؼب م ، ووقع ال مار ابغب  قة، فهلػك  ؼبا  :سورة الكه ومعناىا ُب  -2

 كػل مػػا فيهػػا، فصػػار الكػافر  ػ َقللِػػب كفيػػو حسػػرًة ون امػة علػػ  مػػا أنفػػق فيهػػا،
 .وىي خاو ة ق  سقط بعضها عل  بعا

 ؟.( ؿُّ َوَما د َعاء اْلَكاِفرِ َ  ِإالَّ ُب َضالَ  ) اضبط مواضع / 3072س اؿ رقه 
ُب السور مراتف (  َوَما د َعاء اْلَكاِفرِ َ  ِإالَّ ُب َضاَلؿُّ  ) وردت / 3072اعبواب رقه 

 -(: تافر -) الرع 
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ     پٻ    ٻٻ  ٻٱ  ژ  -1

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڄڦ  ٹ  ٹ     ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  

  ١٣ - ١٠الرعد/  ژچ    چڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ  ڀپ    پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  -2

ٹ    ٹٿ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ڤ         ٿ   ڤ   ٹ  ٹ  ڤ  

 ٣١ - ٣٣اغفر/  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
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  الضبط /
مػػػ   الػػػالـو  الػػػواو( نػػػربط   ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ) بعػػػ ىا ُب سػػػورة الرعػػػ 

ٿ   وبعػ ىا ُب تػػافر ) (، الوؿأقصػ  بػو اؼبوضػع )  وؿمػ  أ الػالـو  الػواو( مػع ڦ  )

 ( الثػايأقصػ  بػو اؼبوضػع ي ) نػاث نوفمع  (ٿ  نربط النوف م  كلمة ) (  ٹ    ٹ
 .قاع ة الوؿ والثايعل  

 /ٔمالحظة 
ُب اآل ػػة  ( َوَمػا َكْيػ   اْلَكػاِفرِ َ  ِإالَّ ُب َضػاَلؿُّ )  مػ  سػورة تػافر الوؿوردت ُب اؼبوضػع 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ          ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئژ (: 25)

عػػػػػػ  كيػػػػػػ   وىنػػػػػػا سػػػػػػياؽ اآلَيت ژی     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ېئېئ
تػ ل وا أَبْػَناء الَِّز َ  آَمن وا َمَعو  َواْسػَتْ ي وا ِنَسػاءى هْ فرعوف ؼبوس  والز   معو ؼبا )  (،  َقال وا اقػْ

( فسػػػياؽ اآلَيت عػػػ  الػػػ عاء ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    بينمػػػا اؼبوضػػػع الثػػػاي )
ػػَ   اْدع ػػواَوقَػػاَؿ الَّػػِز َ  ُب النَّػػاِر ػِبَزَنَػػِة َجَهػػنََّه قػػرأ إف شػػئت )وا ػػْ  َعنَّػػا  َػْوًمػػا مِل ػػْه ىب َفِل رَبَّك 

( سػػػياؽ اآلَيت، وأ ًضػػػا سػػػورة الرعػػػ   ٺ  ٺ  ٺ  ( فناسػػػب ) 49 اْلَعػػػَزابِ 
ٺ  ٺ  ( فناسػػػػػػػػػػػػػػب أف  ٌب اػبتػػػػػػػػػػػػػػػاـ )  پ -  ٻوردت ُب سػػػػػػػػػػػػػػياؽ اآل ػػػػػػػػػػػػػػة ) 

 (.ٺ
 / ٕمالحظة 

 –خػػر   إضػػافًة امػػا ذ كػػر ُب سػػورٌب ) ػػس آ موضػػعي( ُب  ِإالَّ ُب َضػػاَلؿُّ ت ) ورد
 -:اؼبلك(

ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ژ  -1

 .يس ژڻ    ڻ  ں  ں   ڻڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ې   ې   ژ  -2 ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ                    ى  ې     ې  ىۇ  ۆ  ۆ  

 .ملنكا ژائ  
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قاعػ ة ربػط علػ   كاؼبلػ كػاؼمنهػا مػع   الكاؼ( بع ىا ُب سورة اؼبلك: نربط            ى)  
، وبضػػبطو   ضػػبط موضػػع  ػػس حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه السػػورة

 (.  ڻ والز  جاء بع ه كلمة ) 
سور ُب القرآف الكرل ُب أربع  طبس مرات( تكررت  ِإالَّ ُب َضاَلؿُّ وعليو تكوف ) 

 .اؼبلك( – موضعافتافر  – س  –)الرع  

و  ( َوّللِِل َ ْسج    َم  ُب السَّػَماَواِت َواَلْرضِ  ) أ   وردت / 3073س اؿ رقه 
 ؟.( وما الفرؽ بينهما َوّللِِل َ ْسج    َما ُب السََّماَواِت َوَما ُب اَلْرضِ  )

 -اؼبواضع ىي: / 3073اعبواب رقه 
 .الرعد ژچ    چڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ  -1
ۓ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھژ  -2 ھ  ھ   ے  ے  

 .انلدل ژ﮲  ۓ  
  -أما الفرؽ بينهما:

( فتسػػتعمل لصػػفات  اَمػػ ( تسػػتعمل لػػزوات العقػػالء وأوٕب العلػػه فقػػط أمػػا )  ْ َمػػ )
ػَ  النِلَسػاء: ) العقالء َوَمػا َخلَػَق  ، )( َسػوَّاَىا َونَػْفػسُّ َوَمػا )(  فَػانِك  وْا َمػا طَػاَب َلك ػه مِل

( وهللا ىو اؼبسو ، وذوات تري  َونَػْفسُّ َوَما َسوَّاَىا ( وهللا ىو اػبالق، ) الزََّكَر َواْل نَث 
( وىي أعهل وأمشل. لك   بقػ  السػ اؿ ؼبػاذا االخػتالؼ  أشرب م  ما تشرب العاقل )

 ؟( امَ  )ٌب ومرة أت(   ْ مَ  )ُب االستعماؿ ُب القرآف الكرل فمرة أتٌب 
مػػػع السػػػجود : قػػػاؿ تعػػػأب ُب سػػػورة (   ْ َمػػػ )ونسػػػتعرض اآلَيت الػػػيت وردت فيهػػػا 

ْه اِبْلغ ػ  وِل َواآْلََصػاِؿ ُب السََّماَواِت َواْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوِفاَلؽب  ػ َم ْ َوّللَِّ َ ْسج     )الرع  
 .(  ْ مَ  )م  صفات العقالء فاستعمل  الكرهو  الطوعو  ( (15)

 ِفاَلل و  َأَوٓبَْ  َػَرْوا ِإَٔب َما َخَلَق اّللَّ  ِمْ  َشْيءُّ  َػتَػَفيَّأ   أما ُب سورة الن ل ُب قولو تعأب )
 َوَمػاُب السََّماَواِت  َما( َوّللَِّ َ ْسج    48َعِ  اْلَيِمِي َوالشََّماِئِل س جًَّ ا ّللَِّ َوى ْه َداِخر وَف )
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(( ال ابة أتلػب مػا تسػتعمل ُب 49َواْلَماَلِئَكة  َوى ْه اَل َ ْسَتْكِ  وَف ) َدابَّةُّ ُب اْلَْرِض ِمْ  
كمػا أنػو ُب اآل ػة جػاءت كلمػة  ( اَمػ )اللغة لغري العاقل وىي عامة وشػاملة فاسػتعمل 

ومػ   ( اَمػ )كلمة. وعليو فإنػو مػ  ّنحيػة العمػـو ّنسػب اسػتعماؿ    )شيء( وىي أعهل 
لف ال ابػة كمػا أسػلفنا تسػتعمل  ( اَمػ )سػب اسػتعماؿ ّنحية استعماؽبا لغري العاقػل ّن

 ُب الغالب لغري العاقل.
(  عطػػ  عليهػػا مػػا ال  عقػػل    ْ َمػػ ونالحػػ  ُب القػػرآف أنػػو تعػػأب عنػػ ما  سػػتعمل )

ُب  َوَمػ ْ ُب السََّماَواِت  َم ْ أٓبَْ تَػَر أَفَّ اّللََّ َ ْسج    َلو   كما ُب قولو تعأب ُب سورة اغب  )
َوابي وََكِثري  ِمَ  النَّاِس وََكِثري  َحقَّ اْلَرْ  ِض َوالشَّْمس  َواْلَقَمر  َوالنيج وـ  َواعْبَِباؿ  َوالشََّجر  َوال َّ

 ِإفَّ اّللََّ  َػْفَعل  َما َ َشاء  }س{)
((. أما 18َعَلْيِو اْلَعَزاب  َوَمْ    ِهِ  اّللَّ  َفَما َلو  ِمْ  م ْكرُِـّ

فإنػػو  عطػػ  عليهػػا مػػا  عقػػل )و  سػػج  .. دابػػة واؼبالئكػػة(  ( اَمػػ )عنػػ ما  سػػتعمل 
 وىو خط بياي ٓب  تخل  ُب القرآف أب ا واغبكمة البيانية منو اعبمع.

ت َسػبِلا   وكزلك استعماؿ م  مع فعل  سبلا كمػا ُب قولػو تعػأب ُب سػورة اإلسػراء )
ػػػْبع  َواْلَْرض   ػػػَمَوات  السَّ ِمػػػْ  َشػػػْيءُّ ِإالَّ   َسػػػبِلا  حِبَْمػػػِ ِه َوَلِكػػػْ  اَل  فِػػػيِه َّ َوِإفْ  َوَمػػػ ْ لَػػػو  السَّ

أٓبَْ تَػػَر أَفَّ اّللََّ   َسػبِلا   (( وُب سورة النور )44تَػْفَقه وَف َتْسِبيَ ه ْه إِنَّو  َكاَف َحِليًما َتف ورًا )
ر  َصافَّاتُّ ك لٌّ َقْ  َعلِػَه َصػاَل  َم ْ َلو   َتو  َوَتْسػِبيَ و  َواّللَّ  َعلِػيه  ُب السََّماَواِت َواْلَْرِض َوالطَّيػْ

ػػَو اّللَّ   كمػػا ُب قولػػو تعػػأب ُب سػػورة اغبشػػر ) ( اَمػػ )((. واسػػتعماؿ 41دبَػػا  َػْفَعل ػػوَف ) ى 
ػػَو  َمػػااػْبَػػاِلق  اْلبَػػارِئ  اْلم َصػػوِلر  لَػػو  اْلَظْبَػػاء  اغْب ْسػػىَن   َسػػبِلا  لَػػو   ػػَماَواِت َواْلَْرِض َوى  ُب السَّ

ػػػَماَواِت  َمػػػا  َسػػػبِلا  ّللَِّ  (( وسػػػورة اعبمعػػػة )24اغبَِْكػػػيه  ) اْلَعزِ ػػػز   ُب اْلَْرِض  َوَمػػػاُب السَّ
وِس اْلَعزِ ػِز اغبَِْكػيِه ) ػَماَواِت  َمػا  َسػبِلا  ّللَِّ  (( وسػورة التغػاب  )1اْلَمِلِك اْلق  ي  َوَمػاُب السَّ

(( وسػورة اغب  ػ  )َسػبََّا 1َعَل  ك لِل َشػْيءُّ قَػِ  ر  ) ُب اْلَْرِض َلو  اْلم ْلك  َوَلو  اغْبَْم   َوى وَ 
(( واغبكمة البيانيػة مػ  ذلػك صبػع 1ّللَِّ َما ُب السََّماَواِت َواْلَْرِض َوى َو اْلَعزِ ز  اغبَِْكيه  )

 (. د. فاضل السامرائي)  كل شيء.
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 مالحظة /
( اآل ة    ڇڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  وردت ُب سورة اغب  بزه الصيغة ) 

ڇ  ڇ       ڇ    ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ژ (:18)

ک  ک  ک  ک  گ      ڑڈ  ژ  ژ  ڑ   ڈڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 فانتبو ؽبا. ژڱ    ڱڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گگ  گ
 ؟.( ق ْل َم  رَّبي السََّماَواتِ  كه مرة وردت ) / 3074س اؿ رقه 
 -الرع ُب السور )مراتف (  ق ْل َم  رَّبي السََّماَواتِ  ) دتور  / 3074اعبواب رقه 

 -(:اؼب منوف

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڍڇ  ڍ  ڇ   چ  چ  ڇ  ڇژ  -1

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    کژ   ڑ  ڑ  ک

ۀ  ہ  ہ  ہ          ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻ  ڱڳ

 .الرعد ژھ  ہ  ھ  ھ  ھ  
 .املؤوٌِن ژائ  ې  ى  ى      ې  ۉ  ۉ  ې  ېژ  -2

  الضبط /
قاعػػ ة ربػػط علػػ   عػػ ر الراء منهػػا مػػع الػػراء ( نػػربط   ڇ) بعػػ ىا ُب سػػورة الرعػػ 

، وبضػبط موضػع الرعػ    ضػػبط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػػ  اسػه السػورة
 (.  ېالز  ُب اؼب منوف ) 

 ؼبسة بيانية /
( يف قولػػو قولػػو تعػػاىل  هللا بػػدؿ )(   مػػا اللمسػػة البيانيػػة يف اسػػتخداـ كلمػػة )

ُقػػوَف }  {( يف اعبػػواب علػػى اآيػػة يف سػػورة اؼبؤمنػػوفٚٛ)َسػػيَػُقوُلوَف ِلَِّ قُػػْل َأفَػػاَل تَػتػَّ
ػػْبِع َوَربُّ اْلَعػػْرِش اْلَعِظػيِم } ػَماَواِت السَّ ويف آيػػة أخػػرى يف  {ُ (ٙٛ)قُػْل َمػػن رَّبُّ السَّ



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

259 

َماَواِت َواأَلْرِض ُقِل اّلُ }سورة الرعد جاءت اآايت )ُقْل َمن رَّبُّ ا  {(؟ٙٔلسَّ
م  حي  اللغة لو سألنا م  صاحب ىزه الػ ار؟  كػوف اعبػواب لفػالف أو فػالف. 
فهػػي مػػ  حيػػ  اللغػػة جػػائزة أف نقػػوؿ هللا أو . أمػػا ؼبػػاذا اختػػار هللا تعػػأب )هللا( مػػرة 

)ق ػل لِلَمػِ  اْلَْرض   و)( مرة؟ لف السياؽ ُب آ ة اؼب منوف كاف ُب الس اؿ عػ  اؼبلكيػة
ػػوَف } ق ػػْل أَفَػػاَل تَػػػزَكَّر وَف( وقولػػو ُب نفػػػس  ّللَِّ { َسػػػيَػق ول وَف 84َوَمػػ  ِفيَهػػا ِإف ك نػػػت ْه تَػْعَلم 

ري  َواَل هب َار  َعَلْيِو ِإف ك نت ْه تَػْعَلم وَف  السورة أ ضاً )ق ْل َم  بَِيِ ِه َمَلك وت  ك لِل َشْيءُّ َوى َو هبِ 
( إذف السػػػ اؿ عػػػ  اؼبلكيػػػة فيكػػػوف  {89ق ػػػْل فَػػػَأىنَّ ت ْسػػػَ ر وَف } ّللَِّ ل وَف { َسػػػيَػق و 88}

 اعبواب )( ولف السياؽ كلو ُب اؼبلكية جاء بالـ اؼبلكية.
َػْزًب  مِلػ   ) أما ُب آ ة سورة الرعػ  ػَماَواِت َواَلْرِض ق ػِل اّللل  ق ػْل أََفازبَّ ق ػْل َمػ  رَّبي السَّ

ـْ َىػْل د ونِِو َأْولَِياء الَ   يَبِْلك وَف ِلَنف ِسِهْه نَػْفعاً َواَل َضرلاً ق ْل َىْل َ ْسَتِو  اَلْعَمػ  َواْلَبِصػري  َأ
ـْ َجَعل واْ ّللِلِ ش رََكاء َخَلق واْ َكَخْلِقِو فَػَتَشابََو اػْبَْلق  َعَلْيِهْه ق ِل ا ّللل  َتْسَتِو  الهيل َمات  َوالنيور  َأ

ػػلِل َشػْيءُّ وَ  ػػار  }َخػاِلق  ك  ػػَو اْلَواِحػ   اْلَقهَّ . فالسػياؽ ُب مقػػاـ التوحيػ  ولػػيس ُب ( {16ى 
 (.يالسامرائد.فاضل ) مقاـ اؼبلكية وإمبا ع  الزات الواح ة لزا جاء اعبواب )هللا(.

ػػػوَف ِلَنف ِسػػػِهْه نَػْفًعػػػا َواَل َضػػػرًّا الَ  ) اضػػػبط مواضػػػع / 3075سػػػ اؿ رقػػػه   ( يَبِْلك 
 ؟.(ِسِهْه َضرًّا َواَل نَػْفًعايَبِْلك وَف ِلَنف   َواَل )

 -اؼبواضع ىي: / 3075اعبواب رقه 

ڈ  ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ  -1

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ژ   ڑ  ڑ  کک

ۀ  ہ  ہ  ہ          ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻ  ڱڳ

 .الرعد ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ڀ  ڀ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ  -2



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    260 -ْزء السَّ

 ژٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

 .امفرقان
  الضبط /

ڀ  ) ابلػػػػػػػواوبينمػػػػػػػا ُب الفرقػػػػػػات وردت  ( ڈ  ژ  )  واوجػػػػػػاء ُب الرعػػػػػػػ  بػػػػػػال  -1

، أ ًضػػػا نربطهػػػا قاعػػػ ة الػػػزَيدة للموضػػػع اؼبتػػػأخرعلػػػ   نضػػػبطهاو  (ڀ  
دت والػػػيت ور  (ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ    ٺ  ٺ)  بػػػنفس الكلمػػػة اؼبشػػػابة ؽبػػػا
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورةبع ىا ُب نفس اآل ة عل  

تقػػ ـ النفػػع علػػ  الضػػر ُب آ ػػة الرعػػ  وعالمتػػو أنػػو ورد ُب الصػػف ة اليمػػىن، بينمػػا  -2
تقػػ ـ الضػػر علػػ  النفػػع ُب آ ػػة الفرقػػاف وعالمتػػو أنػػو ورد ُب الصػػف ة اليسػػرل 

 (.حبسب مص   اؼب  نة اؼبنورة)
 ؟.( َتْسَتِو  ) كلمة  كه مرة وردت / 3076س اؿ رقه 
 -(: فصلت -ُب السور ) الرع مراتف (  َتْسَتِو  ) وردت / 3076اعبواب رقه 

ژ     ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ  -1 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ڱ    ڱگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گک  ک    کڑ  ڑ  ک

ڻ ں  ڻ      ڻ  ڻ      ھ    ۀڱ  ڱ  ں   ہ        ہ  ھ   ۀ  ہ  ہ  

 .الرعد ژھ  ھ  
ڳ     ڑ   ڑ   کک  ژژ  ژ  -2 گ  گ         گ  ڳ   ک    گ   ک  

 .فصنت ژڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  
  الضبط /

 عػيمػع  (گ   مػ  كلمػة ) العػينػربط  (  گ  گ)  بع ىا ُب سػورة الرعػ 
علػػػ   تفصػػػل اتءمػػػع  التػػاءاتنػػػربط  (   ڑ   ڑ   ک ، وبعػػػ ىا ُب فصػػػلت ) عػػالر 

 .مع حرؼ م  اسه السورةقاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 ؟.( َوى وَ  اّللل  َخاِلق  ك لِل َشْيءُّ  كه مرة وردت ) / 3077س اؿ رقه 
ػػػػلِل َشػػػػْيءُّ  ) وردت / 3077اعبػػػػواب رقػػػػه  ػػػػوَ  اّللل  َخػػػػاِلق  ك  ُب السػػػػور مػػػػراتف (  َوى 

 -(:الزمر -الرع )

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ  -1

ڱ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ ک  ک  گ  گ   کڑ  ڑ  ک

ڻ ں  ڻ      ڻ  ڻ      ہ        ہۀ    ۀڱ  ڱ  ں   ھ    ھ  ہ  ہ  

 .الرعد ژھ    ھ
 .الزمر ژڳ    گ  ڳ           ڳ  ڳ   گ  ک   ک  ک  گگژ  -2

  الضبط /
گ  ڳ           ڳ   ( وبعػػ ىا ُب الزمػػر )   ھ  ھ)  بعػػ ىا ُب سػػورة الرعػػ 

( علػ  قاعػ ة گ  قبػل العػي مػ  كلمػة )(  ھ  م  كلمة )  اؽبمزة(:   ڳ
عل    الرع داؿ( مع  ھ  م  كلمة )  ال اؿالرتتيب اؽبجائي، وأ ًضا نربط 

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 ؟.( َكَزِلَك َ ْضِرب  اّللل   ) اضبط مواضع / 3078س اؿ رقه 

 ُب السػػػور ) الرعػػػػ مػػػػراتف (  اّللل   َكػػػػَزِلَك َ ْضػػػِرب   ) وردت / 3078اعبػػػواب رقػػػه 
 -(: ب ا ة السورة،  – ُب نفس اآل ة موضعاف

﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ  -1    ۆے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

ې          ى    ېۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ې

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ    ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ائ  ائەئى  

 .الرعد ژی     یىئ       ىئ  ی    ىئېئ  ېئ



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    262 -ْزء السَّ

  چڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڦ  ڦ  ڦژ  -2

 .حمىد ژڇ    ڇ   ڇچ          چ   ڇ  
  الضبط /

 (  یالرعػػػػػػػػ  )  اثي( وبعػػػػػػػػ ىا ُب   ائ  ائ)  الرعػػػػػػػػ  أوؿبعػػػػػػػػ ىا ُب  -1
 -:ابلتأمل للمعىن نضبطههو  (  ڇ   ڇوبع ىا ُب سورة ، ) 

اء, ضػػرب هللا سػػب انو مػػثال لل ػػق والباطػػل دبػػاء أنزلػػو مػػ  السػػم :سػػورة الرعػػ ُب  -1
فَجَرت بو أود ة الرض بق ر صغرىا وك ىا, ف مل السيل تثػاء طافيًػا فوقػو 
ال نفع فيو. وضرب مثال آخر: ىو اؼبعادف  وِق وف عليها النار لصػهرىا طلبًػا 
للز نػة كمػػا ُب الػزىب والفضػػة, أو طلبًػا ؼبنػػافع  نتفعػوف بػػا كمػا ُب الن ػػاس, 

اف مػع اؼبػاء, دبثػل ىػزا  ضػرب فيخرج منهػا خبثهػا فبػا ال فائػ ة فيػو كالػز  كػ
: فالباطػػػػل كغثػػػػاء اؼبػػػػاء (  ائ  ائ)  فقػػػػاؿ أوال هللا اؼبثػػػػل لل ػػػػق والباطػػػػل

 تالش  أو  ػ ْرم  إذ ال فائ ة منو, واغبق كاؼباء الصػاُب, واؼبعػادف النقيػة تبقػ  
 ىػػزه المثػػاؿ, كػػزلك  ضػػربا للنػػاس ُب الرض لالنتفػػاع بػػا, كمػػا بػػيَّ لكػػه

 ليتضا اغبق م  الباطل واؽب ل م  الضالؿ. (   ی) فجاءت ىنا اثنياً 
ذلػػػػك اإلضػػػػالؿ واؽبػػػػ ل سػػػػببو أف الػػػػز   كفػػػػروا اتػََّبعػػػػوا الشػػػػيطاف : سػػػػورة ،ُب  -2

فأطاعوه, وأف الز   آمنوا اتػََّبعوا الرسػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ومػا جػاء بػو مػ  النػور واؽبػ ل,  
ل اإليبػػاف دبػػا  سػػت قاف كمػػا بػػيَّ هللا تعػػأب ِفْعلَػػو ابلفػػر قي أىػػل الكفػػر وأىػػ

 ضػرب سػب انو للنػاس أمثػػاؽبه, فيل ػق بكػل قػـو مػػ  المثػاؿ والشػكاؿ مػػا 
 (.  ڇ   ڇ) فأتت ىنا   ناسبو
 ؟.(  َنَفع  النَّاسَ  كه مرة وردت ) / 3079س اؿ رقه 
 -(:الرع  –ُب السور )البقرة مراتف (   َنَفع  النَّاسَ  ) وردت / 3079اعبواب رقه 

ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ  -1 ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ٺ  ٺٺ  

ڃ   ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 .ابلقرة ژچ  چ  چ  
ۈ  ۈ     ۆے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ  -2

ەئ    ەئې          ى  ى  ائ  ائ  ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ې

ی    ىئېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئوئ  وئ  ۇئ ىئ       ىئ  

 ١٧الرعد/  ژی   ی  
  / فائدة

، وُب السػػػف  اعبار ػػػة ُب الب ػػػار, الػػػيت ربمػػػل مػػػا  نفػػػع النػػػػاس :البقػػػرةومعناىػػػا ُب 
 .اؼبعادف النقية تبق  ُب الرض لالنتفاع باأ  : الرع ومعناىا ُب 

 أ ْولَئِػػكَ )  ( َسػػابِ أ ْولَئِػػَك ؽَب ػػْه س ػػوء  اغبِْ  ) اضػػبط مواضػػع / 3080سػػ اؿ رقػػه 
 ؟.( الَِّز َ  ؽَب ْه س وء  اْلَعَزابِ 

 -اؼبواضع ىي: / 3080اعبواب رقه 

حت    ىئی  جئ  حئ  مئژ  -1 يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  

مح    يث  حج  مج  جح   ىثخت    مت  ىت  يت  جث  مث

 .الرعد ژحس   مخ  جس    حخجخ
 .انلىل ژچ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  -2

  الضبط /
ػػػػػْه لنػػػػػو ورد بعػػػػػ ىا )  ُب سػػػػػورة الرعػػػػػ  (  مج  جح يث  حج )  -1 َوىَبَْشػػػػػْوَف رَبػَّه 

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( نربطهما معاً عل   اغِبَسابِ َوىَبَاف وَف س وَء 

(: ڄ  ( وردت بػػزَيدة لفػػ  )      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ) ُب سػػورة النمػػل -2
اَل  ػ ْ ِمن وَف اِبآْلِخػرَِة  الَِّز  َ  ِإفَّ ( و )   ِقيم وَف الصَّاَلةَ  الَِّز  َ الح  قبلها ورود ) 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    264 -ْزء السَّ

ػػػوفَ  ػػْه  َػْعَمه  علػػػ   اؼبواضػػػع الثالثػػػة( ُب  الَّػػِز  َ  نػػػربط )(  زَ ػَّنَّػػا ؽَب ػػػْه أَْعَمػػػاؽَب ْه فَػه 
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة

بَػنَّو  َعػَزاابً ( ُب النمل: وُب النمل وردت )      ڃوردت كلمة )  -3 (  َشػِ  ً ا َل َعزِل
( وردت ُب      ڃيػػػو فاجعلهػػػا رابطػػػا لػػػك علػػػ  أف كلمػػػة ) ىنػػػا تركيػػػز عل

 النمل.
 ؟.( َ ِصل وفَ  ) كلمة  كه مرة وردت / 3081س اؿ رقه 
الرع   –النساء ُب السور )  ثالث مرات(  َ ِصل وفَ  ) وردت / 3081اعبواب رقه 

 -(:القصص  -
ھ    ڻں  ڻ  ژ  -1 ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

﮺    ﮷﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ۓ   ﮲    ۓھ  ھ  ے  ے ﮸  ﮹  

           ﯀  ﯁    .امنصاء ژ﮻      ﮼  ﮽    ﮾  ﮿  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڤڤ  ژ  -2

 .الرعد ژڃ  ڃ  
ېئ  ېئ   ژ  -3 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ۇئ   ىئ  ی    ىئىئ  ېئۇئ  

 .امقصص ژی  ی  ی  جئ   
  / فائدة

 -:اؼبواضع الثالث( ُب  َ ِصل وفَ ) ومعىن 
، وُب  تصػػػلوف بقػػػـو بيػػػنكه وبيػػػنهه عهػػػ  وميثػػػاؽ فػػػال تقػػػاتلوىه الػػػز   :النسػػػاءُب 
: القصػػص، وُب وىػه الػز   َ ِصػػلوف مػا أمػرىه هللا بوصػػلو كالرحػاـ واتػاجي,: الرعػ 

قاؿ هللا ؼبوس : سنقولِ ك اخيك, وقبعل لكما حجػة علػ  فرعػوف وقومػو فػال  صػلوف 
 إليكما بسوء.



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 ؟.( َربػَّه هْ  ىَبَْشْوفَ  - َربػَّه هْ  ْوفَ َوىَبْشَ  ) اضبط مواضع / 3082س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3082اعبواب رقه 

ڄ  ڃ     ڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ژ  -1

 .الرعد ژڃ  ڃ  
ک    ک  گ    ڑ  ڑ  ژ  ژژ  -2  .األًبياء ژک  ک   
ې   ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ     ۇئ    ېۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉژ  -3

ی  ی  ی     ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۆئ  ۈئ     ۆئۇئ

 .فاطر ژمئ  ىئ  يئ  جب     حئی  جئ
  ڄ  ڄ  ڄٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ژ  -4

ڃ   ڃ  چ  چ ڌ     ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڄ  ڃ  ڃ  

 .الزمر ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 .املنك ژحب   مئ  ىئ      يئ    جب             حئ  جئ  ی  یی   ژ  -5

  الضبط /
قاعػػػ ة علػػػ  نضػػػبطو و ُب سػػػورة الرعػػػ   (  ڄ )  اوابلػػػو  الوؿاؼبوضػػػع  -1

 (.  ی)  واو، وابقي اؼبواضع بال زَيدة الواو ُب اؼبوضع الوؿ
 (.  ژجاء قبلها كلمة ) واواليت وردت بال  اؼبواضعكل  -2
 .اؼبلك ( –فاطر  –سور ) النبياء  ثالث( ُب   ڑجاء بع ىا )  -3
ڤ    ڤ  ڦ   )  آ ػػػػة تقشػػػعر اعبلػػػػود وىػػػػي مشػػػػهورة موضػػػػعهاُب الزمػػػر  -4

( وىػػػػػػي أخػػػػػػر صػػػػػػف ة مػػػػػػ  اعبػػػػػػزء   ڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ     ڦ  
(23.) 
 -اػبالصة:



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    266 -ْزء السَّ

 ( رَبػَُّهمْ  َُيَْشْوفَ  - رَبػَُّهمْ  َوَُيَْشْوفَ )  ضبط مواضع
 الصيغة السورة 

 ڄ  ڃ  ڃ     ڄ  ڄ الرعد
   ڑ  ڑ  ژ  ژ األنبياء

    ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۆئ  ۈئ   فاطر
ڦ   الزمر  ڄ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ     
   حئ  جئ  ی  یی    اؼبلك

 الوحيدوىو  ( يف سورة الرعد  ڄ  ) ابلواواؼبوضع األوؿ 
 (.  ژجاء قبلها كلمة ) واوكل اؼبواضع اليت وردت بال 

 اؼبلك ( –فاطر  –سور ) األنبياء  ثالث( يف   ڑبعدىا ) 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  )   موضع الزمر مشهور (   ڄ  ڄ  ڄڤ    

 (.ٖٕوىي أخر صفحة من اعبزء )

 ؟.( َصبَػر واْ  الَِّز  َ  - َصبَػر واْ  َوالَِّز  َ  اضبط مواضع ) / 3083س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3083اعبواب رقه 

ِد ژۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ    ۈ  ٴۇ  ۈ  ۆ  ۆژ  -1 َ. 
ڌ    چ  ڃژ  -2 چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ    .الرعد ژڌ   
ىب  حب  جبژ  -3  .انلدل ژيب     خب  مب  
ڎ    ڍ  ڇڇ    ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇژ  -4 ڍ  ڌ   ڌ  

 .انلدل ژڎ  ڈ  
ڱ  ڱ   ڳژ  -5  .امعٌكبِت ژں    ڱ  ڱ  



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

267 

 .فصنت ژہ    ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ڻ  ڻ    ںڱ  ں   ژ  -6
  الضبط /

 ابآل ػػػة عنا ػػةال قاعػػ ةعلػػػ   نضػػبطو( و   چ  ڃ) ابلػػواو الوحيػػػ موضػػع الرعػػ   -1
 .الوحي ة

( وبع ىا   ۈ  ٴۇبع ىا ُب ىود )ُب ىود وفصلت:  (   ۈ  ۆ  ۆ)  -2
 اؼبػػػيه( قبػػػل ۈ  مػػػ  )  العػػػي(:   ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ ُب فصػػلت )

مػػ   الػػواو، طبعػػا بعػػ  حػػرؼ قاعػػ ة الرتتيػػب اؽبجػػائي( علػػ  ڻ  ڻ      مػػ  )
 (.ڻ  ڻ        -ۈ  الكلمتي ) 

: وقبلهػػػا ُب (  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳالن ػػل والعنكبػػػوت ) أوؿتطػػابق سبامػػػاً  -3
نْػَيا َحَسػػػَنةً  لَنػ بَػػػػولِئَػنػَّه هْ الن ػػل )  ػػػَ  اعْبَنَّػػػِة  لَنػ بَػػػولِئَػنػَّه ه( وُب العنكبػػػوت )  ُب الػػ ي مِل

ڱ  ڱ    ڱ   ڳ( عالمػػػػة علػػػػ  ) لَنػ بَػػػػػولِئَػنػَّه هْ (: فاجعػػػػل كلمػػػػة )  ت َرفًػػػػا

 ( ُب السورتي.  ڱ
ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  م  الن ل وىػو مشػهور لػ ل ) الثاي اؼبوضعبقي ل  نا  -4

 ُب القرآف. الوحي ( لنو   ڇڇ
 -اػبالصة:

 ( َصبَػُرواْ  الَِّذينَ  - َصبَػُرواْ  َوالَِّذينَ )  ضبط مواضع
 يف ىود وفصلت(    ۈ  ۆ  ۆ)  /   ۈ  ٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ ىود

 ابلواو الوحيد / چ  چ  چ     چ  ڃ الرعد
النحل +  أوؿ

 كبوتالعن
 / وردت كلمة  تطابقا/    خب  مب  ىب  حب  جب

 فاجعلها عالمة اؼبوضعٌن( قبلها يف لَنػ بَػولِئَػنػَّه هْ )
 ڍ    ڍ  ڇڇ    ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ مشهورالنحل /  اثف

ۀ        ۀ    ہ  ہ  ڻ  ڻ    ںڱ  ں    فصلت    ڻ  ڻ      
 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    268 -ْزء السَّ

 فائدة /
 و ؼبػاذا اخػتالؼ الزمنػة طػرح نفسػ سػ اؿ(:    خب  مب  ىب  حب  جباآل ة )

 ؟.َب اؼبضارع (   ىب) َب اؼباض   (  حب)
اغبػػق تبػػارؾ وتعػػػأب  ر ػػ  أف  عطينػػػا تشػػروباً غبػػػاؿ اؼبهػػاجر  ، فقػػػ  ف ِلمػػوا واْضػػػطِه وا 
وأ وذ وا ُب سبيل هللا، وٓب  فتنهه ىزا كلو ع  د نهه، بل ص وا وربمليوا، بل خرجوا مػ  

أرضهه ُب سػبيل د ػنهه وعقيػ هته، حػ ث ىػزا مػنهه أمواؽبه وأوالدىه، وتركوا بل ىه و 
 .اتكااًل عل  أف هللا تعأب ل    ضيِلعهه
{ بصيغة اؼباضي، فق  ح ث منهه الص   َصبَػر واْ ولزلك جاء التعبري القرآي ىكزا } 

فعاًل، كأف اإل زاء الز  ص وا عليو فرتة مضْت وانتهت، والبػاقي ؽبػه ِعػزلة ومَنعػة وقػوة 
 .  أْف  ضطه ىه بع  ذلك، وىزه م  البشارات ُب الداء القرآيال  ستطيع أح

ِػْه  } :أما ُب التوكل، فقاؿ تعأب ُب حقهه ل ػوفَ َوَعلَػ ا َربِل بصػيغة . 42{ الن ػل:   َػتَػوَكَّ
ػػػل علػػػ  هللا حػػػ ث مػػػنهه ُب اؼباضػػػي، ومسػػػتمروف فيػػػو ُب اغباضػػػر  اؼبضػػػارعخ لف التوكي

 (. ، متوٕب الشعراو )  .واؼبستقبل، وىكزا  كوف حاؿ اؼب م 
 ؟.( َوأَنَفق واْ فبَّا َرَزقْػَناى ْه ِسرًّا َوَعالَنَِيةً  اضبط مواضع ) / 3084س اؿ رقه 
َناى ْه ِسػرًّا َوَعالَنِيَػةً  وردت ) / 3084اعبواب رقه  ُب السػور  مػراتف(  َوأَنَفق وْا فبَّا َرَزقػْ

 -(: فاطر -) الرع  
ڌ ڇ ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ژ  -1   ڇ  ڍ  ڍ  

ڎ  ڎ  .الرعد ژڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ     ڌ   
وئ   وئ  ۇئ  ژ  -2 ۈئائ  ائ  ەئ  ەئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ىئ  .فاطر ژىئ    ېئ  ېئ  ېئ  
  الضبط /

ېئ  وبعػػػ ىا ُب فػػػاطر )  (    ڌ   ڎ  ڎبعػػػ ىا ُب سػػػورة الرعػػػ  ) 

قاعػػ ة ( علػػ  ېئ  مػػ  )  اليػػاء( قبػػل  ڌ    مػػ  )  الػػواو(:   ېئ  ېئ  ىئ
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  عر م  ال الراءو  ال اؿ( مع ڌ   م  )  الراءو  ال اؿ، وأ ًضا نربط يالرتتيب اؽبجائ
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  

 ؟.( ع ْقََب ال َّارِ  اضبط مواضع ) / 3085س اؿ رقه 
ارِ  وردت ) / 3085اعبواب رقه   -الرع :ة سور كلها ُب  ثالث مرات(  ع ْقََب ال َّ

ڌ  ڃ  چ  ژ  -1 چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڎ  ڎ     .الرعد ژڑ         ژ  ژ  ڈ  ڈڌ   
ڻ  ڻژ  -2  .الرعد ژہ     ۀ  ۀ  ڻ  ڻں  ں  
جب  حب     خبژ  -3 يت      متىب   يب  جت  حت          خت   مبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ىت   

 .الرعد ژيث         مث  ىث  جث
  الضبط / 
 الثالػػ وقبلهػػا ُب  (    ڻ)  يالثػػاوقبلهػػا ُب  (   ڈ  ڈ ) الوؿُب اؼبوضػػع  قبلهػػا -1

 (    ڈ  ڈ) مػػػ   اؽبمػػػزة: قاعػػػ ة الرتتيػػػب اؽبجػػػائيعلػػػ   نضػػػبطهه(: و   جث)
، فػػالوؿ وصػػ  والثػػاي بعػػ  (  جثقبػػل الػػالـ مػػ  )  (    ڻ) مػػ   الفػػاءقبػػل 

دخػػوؿ اعبنػػة والثالػػ  الكػػالـ موجػػو ؼبػػ   ػػ بر اؼبكا ػػ  للرسػػل فسػػيعلموف ؼبػػ  
 -:، وكما  ليتكوف عقَب ال ار

ىػػه الػػز   صػػ وا علػػ  الذل وعلػػ  الطاعػػة, وعػػ  اؼبعصػػية طلبًػػا : وضػػع الوؿاؼب -1
لرضا ربه, وأدَّوا الصالة عل  أًبِل وجوىها, وأدَّوا م  أمواؽبه زكاهته اؼبفروضة, 
والنفقػػات اؼبسػػت بة ُب اػبفػػاء والعلػػ , و ػػ فعوف ابغبسػػنة السػػيئة فتم وىػػا, 

 امودة ُب اآلخرة.أولئك اؼبوصوفوف بزه الصفات ؽبه العاقبة 
تقػػوؿ اؼبالئكػػة ؽبػػه: َسػػِلْمته مػػ  كػػل سػػػوء  : بعػػ  أف دخلػػوا اعبنػػة اؼبوضػػع الثػػاي -2

 بسبب ص كه عل  طاعة هللا, فِنْعَه عاقبة ال ار اعبنة.
لق  دبَّر الز   م  قبلهه اؼبكا   لرسلهه, كما فعل ى الء معك, : اؼبوضع الثال  -3

ي ه عليهه ابػبيبة والنػ ـ,  علػه سػب انو فللو اؼبكر صبيًعا, فيبطل مكرىه, و ع
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إذا -مػػا تكسػػب كػػل نفػػس مػػ  خػػري أو شػػر فتجػػازل عليػػو. وسػػيعله الكفػػار 
ؼبػػ  تكػػوف العاقبػػة امػػودة بعػػ  ىػػزه الػػ نيا؟ إةػػا لتبػػاع  -قػػ موا علػػ  ربػػه

 الرسل. وُب ىزا هت    ووعي  للكافر  .
 ؟.( َعْ فُّ  ات  َجنَّ  - َعْ فُّ  َجنَّاتِ  اضبط مواضع ) / 3086س اؿ رقه 
ُب السػور  طبػس مػرات التػاء بكسػر ( َعْ فُّ  َجنَّاتِ  وردت ) / 3086اعبواب رقه 

 -(:الص   –تافر  –ص  –مرل  – التوبة) 
﮶    ۓے  ۓ    ھ  ےژ  -1 ﮵   ﮳  ﮴    ﮲  

     ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ﮼﮽  ﮻  ﮸  ﮹  ﮺﮷     

 .اتلِبة ژ         
ەئ    ائ       ىې   ىې  ې        ې  ۉ  ۉژ  -2  .مريه ژوئ  ائ         ەئ    
 .ص ژڱ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گژ  -3
ڀ    پٻ    ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ  -4 پ   پ  ڀ   پ  

ٺ     ٺ  ٿ    ڀڀ  .اغفر ژٺ  ٺ  
ې  ىۉ  ۉ  ې  ې         ۅ  ۅٴۇ   ۋ  ۋ  ژ   -5 ەئ        ائائ  ى  ې       ەئ  

وئ    .الصف ژوئ     
  الضبط /

﮹  ﮺  ) وعالمتهػػػػػا ُب التوبػػػػػة والصػػػػػ  أنػػػػػو ورد قبلهػػػػػا -1 : دبعػػػػػىن (  ﮸  
﮹  ﮺) ، وُب نفػػػس ابلضػػػه(  َجنَّػػػات   ٓب تػػػرد مػػػع الصػػػيغة ) (  ﮸  

 فاجعلها عالمًة لك. ابلكسر(    ۅ اآل تي وردت كلمة ) 
، وأ ًضػػػا (  ھ  ے ، كػػزا ُب التوبػػػة ) ( ې  ې        ) : الوعػػػدُب مػػػرل وعالمتهػػا  -2

 (.  پٻ  ُب تافر ) 
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(، أبػػواب ابعبمػػع، لنػػو      ڳ  ڳ  ڳ ) األبػػواب اؼبفتحػػةوعالمتهػػا ُب ص  -3
 ( ابإلفراد فانتبو. اببُب موضع الرع  وردت ) 

 اػبػػػػػػاءات( ُب الصػػػػػػ :    ۅووردت )  (،   ٻوعالمتهػػػػػػا ُب تػػػػػػافر )  -4
 ،مكسػػػورةفيهػػػا  اػبػػػاء(    ۅوالحػػػ  كلمػػة )  فانتبػػػو َي لبيػػػب، مكسػػورة

 .مضمومة اػباء (   ک( أتٌب )  َجنَّات  لنو مع الصيغة ) 
 –الكهػػ   –الن ػل  –ُب السػػور ) الرعػ   سػت مػرات( فػػوردت  َعػْ فُّ  َجنَّػات  ) أمػا 
 -البينة (: –فاطر  –طو 
ڳ  ڱ  ڱ            ڳڳ    ڳک  ک  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ڑژ  -1

 .الرعد ژڱ  ڱ  
ۓ    ےھ  ھ   ھ  ھ  ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ  ڻژ  -2 ے           ۓ  

 .انلدل ژ﮲  ﮳  
ے     ہ  ہ  ھ  ھہ     ۀ  ۀ  ہ    ڻ  ڻڻ   ڻ  ژ  -3 ھ  ھ  

﮵   ﮶  ﮷ ﮼    ﮸ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮹  ﮺  ﮻  

 .الكُف ژ﮽  
 .طٍ ژخس     حس  جسمخ    حخ  جخىث  يث  حج  مج           جح  مح   مث  جثژ  -4
ڎ    ڌڌ  ڇ    ڍ  ڍڇ   ڇ  ڇ     چ  چ  چژ  -5 ڎ  

 .فاطر ژڈ   ڈ   
ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ  -6

ٹ     ٿٺ  ٿ  ة.ابليٌ ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ    
  الضبط /

  چ  چونضػػػػػبط ) (  چالرعػػػػػ  والن ػػػػػل وفػػػػػاطر كلمػػػػػة ) عالمتهػػػػػا ُب  -1

: دبعػػىن أنػػو إذا وردت ُب اآل ػػة ( حنػػُل رعػػٍد للفػػاطر( بػػزه اعبملػػة )   چ
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، وانتبػػو إٔب ابلضػػه( تكػػوف  َجنَّػػات  ( فػػإف الصػػيغة ) چىػػزه الكلمػػة ) 
(   ٻم  كلمػة )  التاء ضمةع ( واربطها مچم  كلمة )  اػباء ضمة

 ( ٓب ترد ُب تري ىزه اؼبواضع.چوكلمة ) 
( لنو ٓب ترد ىزه اللفهة    ہ  ہ  ھ  ھ: أ  ) األساوروعالمتها ُب الكه   -2

ڇ    ڍ  )  ُب فػػػاطر السػػاور، وكػػزا وردت ابلكسػػر(  َجنَّػػاتِ  مػػع صػػيغة )

 .(  ڍ
ُب سػػورة ورة طػػػو، و ( ُب سػػ  جس  حسمخ    حخ: ) اعبػػزاءُب طػػو والبينػػة عالمتهػػا  -3

 (.  ٻ  ٻٱ  )  البينة
 -اػبالصة:

 ٻ  ٻ ائ  ى
أنو ورد قبلها  الصفو التوبة يف  وعالمتها

﮹  ﮺) ﮸  (: دبعىن ) ﮸  

(  َجنَّاتُ  مل ترد مع الصيغة ) (  ﮹  ﮺
، ويف نفس اآيتٌن وردت كلمة ابلضم

 فاجعلها عالمًة لك. ابلكسر( ۅ)
(، كذا      ې  ې    : ) الوعد مرميف  اعالمتهو 

ے )  التوبةيف  ٻ  وأيًضا يف ذافر )  (  ھ  

 .(  پ
ڳ  )  األبواب اؼبفتحة صيف  عالمتهاو 

أبواب ابعبمع ألنو يف موضع  (     ڳ  ڳ
 الرعد وردت ) ابب ( ابإلفراد فانتبو.

كلمة   فاطرو  النحلو الرعد يف  عالمتها
(: دبعىن أنو إرا وردت يف اآية چ)

( فإف الصيغة چىذه الكلمة ) 
 ضمة، وانتبو إىل ابلضم( تكوف  َجنَّاتُ )

واربطها مع  (چمن كلمة ) اػباء
 (.  ٻكلمة )  من التاء ضمة

: أي ) األساورالكهف يف  عالمتهاو 
( ألنو مل ترد ىذه    ھ  ھ  ہ  ہ

، وكذا ابلكسر( َجنَّاتِ اللفظة مع صيغة )
  ڇ    ڍ  ڍ) فاطر يف  األساوروردت 

.) 
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(، ووردت    ٻ)  ذافريف  عالمتهاو 
 مكسورة اػباءات: الصف( يف    ۅ)

(    ۅ)  فانتبو اي لبيب، والحظ كلمة
، ألنو مع الصيغة مكسورةفيها  اػباء

 .مضمومة اػباء(    ک( أتيت ) َجنَّاتُ )

  حخ: ) اعبزاء المتهاع البينةو طو يف 

، ويف سورة طػو( يف سورة   حس  جسمخ  
 (.  ٻ  ٻٱ  ) البينة

 

 : يدُخلوهنا وجزآؤىم أساورإرف لهم األبوابوأدخِ  ساكنوعٌد ابؼب: إرف
َوَمػػػػْ  َصػػػػَلَا ِمػػػػْ  آاَبِئِهػػػػْه َوَأْزَواِجِهػػػػػْه  اضػػػػبط مواضػػػػع ) / 3087ه سػػػػ اؿ رقػػػػ

هتِِهْ   (؟. َوذ رلَيَّ
هِتِػػػهْ  وردت ) / 3087اعبػػػواب رقػػػه  (  َوَمػػػْ  َصػػػَلَا ِمػػػْ  آاَبِئِهػػػْه َوَأْزَواِجِهػػػْه َوذ رلَيَّ

 -(:تافر  –الرع   ُب السور ) مراتف
   ڳ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گڳ     ک  ڑ  کژ  -1

 .الرعد ژڱ  ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  
ٻ  ٻٱ  ژ  -2 پ    ٻ   ڀ  ٻ   پ   پ  ڀ   پ  

ٺ     ٺڀڀ    .اغفر ژٿ    ٺ  ٺ  
  الضبط /

 داؿمػع  (   ڳ م  كلمػة ) ال اؿ( نربط    ڳ  ڳ بع ىا ُب الرع  )  -1
 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضععل    الرع

( ٺ     مػ  كلمػػة )  الػػزا و العػي (   ٺ  ٺ  ٺ     ٺبعػ ىا ُب تػػافر )  -2
قاعػػ ة اغبػػروؼ اؼبتقاربػػة ُب علػػ   رافتػػمػػ   الػػراءو الغػػي قر بػػة ُب الرسػػه مػػ  

 .الرسه
(    ک والحػػ  كلمػػة )  التػػاء بضػػه (  ڑ  کُب سػػورة الرعػػ  ) الحػػ  قبلهػػا -3
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(، ڑ  م  كلمة ) التاء ضمةونربطها مع  مضمومة اءاػبأتت مقرتنة معها و 
 بكسػػػػر(   ٻوالحػػػ   كلمػػػة )  التػػػاء بكسػػػر(   ٻ  ٻوُب تػػػافر ) 

 (.ٻ  م  كلمة )  التاء كسرةونربطها مع   اػباء
 ؟.( فَِنْعهَ  ) كه مرة وردت / 3088س اؿ رقه 

 –ُب السػػػػور ) الرعػػػػ   طبػػػػس مػػػػرات(  فَػػػػِنْعهَ  وردت )/  3088اعبػػػػواب رقػػػػه 
دبػا جػاء  نضػبطهاو  ( اؼبرسػالت -الػزارَيت  –الزمػر  – أخر آ ة م  السورة اغب 

ـٌ  ): اعبملػػػة اإلنشػػػائيةقبلهػػػا أو بعػػػ ىا ُب اآلَيت بػػػزه   صػػػرمت دبػػػا علػػػيكم سػػػال
ابللػػوف والحػػ  اؼبقصػػود  ( القػػادروف اؼباىػػدوف"  فَػػِنْعمَ  " للعػػاملٌن أجػػراً  للمػػوىل
 -:ُب اآلَيت الضبر

 .الرعد ژہ    ۀ  ۀ   ڻ  ں  ں  ڻ  ڻڻژ  -1
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ  -2

﮴   ۓۓ ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽     ﮵﮲  ﮳ 

        ﮾  ﮿  ﯀   ﯁      

 ژ      ڭ                       

 .احلج
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ      ۆئ  ژ  -3

 .الزمر ژىئ     ىئ  ىئ  ېئ  ېئۈئ   ۈئ  ېئ
 .اذلاريات ژىئ    ىئ  ېئېئ  ېئ   ژ  -4
 .املرشالت ژٿ    ٿ  ٺٺ  ژ  -5

 -اػبالصة:
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 ( َفِنْعمَ )  ضبط مواضع
 الصيغة السورة
 ۀ  ۀ     ڻ  ں  ں  ڻ  ڻڻ الرعد
 اغبج    أخر آية من السورة/                    
ېئ الزمر    ىئ  ىئ  ېئ  ېئۆئ      ۆئ  ۈئ   ۈئ  

   ىئ  ېئېئ   ېئ   الذارايت
   ٿ  ٺٺ   اؼبرسالت
ـٌ   القادروف اؼباىدوف"  َفِنْعمَ  " للعاملٌن أجراً  للموىل صرمت دبا عليكم سال

 ؟.( اللَّْعَنة  َوؽَب ْه س وء  ال َّارِ  ؽَب ه  وَ  - ؽَب ه   اضبط مواضع ) / 3089س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3089اعبواب رقه 

  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ژ  -1

 .الرعد ژ﮿        ﮻      ﮼  ﮽  ﮾  ﮺  ﮹  ﮸﮷
ڄ  ڄژ  -2  .اغفر ژچ     ڃ  ڃ  چ  چ  ڃ   ڃڦ  ڄ  ڄ  

  الضبط /
، بينما ُب سورة تػافر واو( بال   ﮺ لزا وردت ) (  ﮹ ُب سورة الرع  ) قبلها
 .( معطوفة عل  ما قبلها ) ال  نفع اعتزرا الهاؼبي (  ڃ)  ابلواووردت 

 (؟.  َػْبس ط  الرلِْزَؽ لَِمْ  َ َشاء بط مواضع )اض / 3090س اؿ رقه 
ػػػط  الػػػرلِْزَؽ ِلَمػػػْ  َ َشػػػاء وردت )/  3090اعبػػػواب رقػػػه  ُب  تسػػػع مػػػرات(   َػْبس 

 – موضػػعافسػػبأ  –الػرـو  –العنكبػػوت  –القصػػص  –اإلسػراء  –الرعػػ  السػور )
 -(:الشورل -الزمر 
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                 ﯁          ﯀ژ  -1    ۇئ          

 .الرعد ژۆئ  ۇئ  
ڤژ  -2  .اإلرساء ژڄ     ڄ           ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  
﮶  ۓ  ﮲    ﮳      ﮴  ۓہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ژ  -3   ﮵  

 .امقصص ژ﯁               ﯀﮹   ﮺ ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﮷﮸
﯀   ﮼ژ  -4 ﮿                   ﯁     ﮽  ﮾ 

 .امعٌكبِت ژ    
گ  گ  گ  گ  ڳ        کک   ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ژ  ڈ ڈ ژ  -5

 .الروم ژڳ  ڳ  
 .شبأ ژہ   ہ       ہ     ھ     ھ  ھ    ہ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ں  ڻ  ڻژ  -6
ۈئ  ېئ  ۇئ   ۇئ  ۆئژ  -7 جئ    ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۈئ   ی   ی   ی  ی  

 .شبأ ژىئ  يئ        جب    حب     مئحئ
ڱ  ں  ں  ڻ    ڱ      ڱڱ  ڳ   ڳ      ڳ    ڳ  گ  گ  گ گ ژ  -8

 .الزمر ژڻ   ڻ  
ڦ  ڦ   ڦ   ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤژ  -9 ڄ  ڄ  ڃ    ڄڄ  ڦ  

 .الشِرى ژڃ   ڃ  
  الضبط /

 -:قاع ة الضبط ابغبصرصبيع اؼبواضع عل   نضبط
 ست مرات(: وردت        ﯁        مواضع ) : أقصر صيغة :أوال
 -:(الشورل – الزمر – سبأ أوؿ – الرـو – اإلسراء – الرع )

  اَي َمَل  ِستَّةٌ  " َويَػَقِدرُ  بَػْعَدَىا "
 َتَشاَوَر اْلزَُّمُر َوَأْسَرى َرْعٌد إىَل اْلرُّْوـِ َوَسَبأ 
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ٓب  ػرد  الستة اؼبواضعىزه ( أ  اإلسراء،  أسرل( أ  الشورل، و )  تشاور )
 .فانتبو واحفههما جي اً  (  ىئ) ( وال   ﮵  ﮶معها ) 

القصب )  مواضع ثالث( يف        ﯁      ( بعد )   ﮵  ﮶  أتت )
 -:( وكما يليالقصب  اثفالعنكبوت و  –

(  ىئبال ) (  ﮷  ﮵  ﮶  ۓ  ﮲    ﮳      ﮴   ): أوسط صيغة :اثنيا
 -فقط ُب سورة القصص: مرة واح ة وىزه الصيغة وردت

 ويف اْلَقَصِب َفاْْنظُْر لَ  َوِحْيدٌ َمْوِضٌع  **** " َلو " ِباَل "﮷   ﮵  ﮶ "  أَتت
ېئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ) :أطوؿ صيغة :اثلثا وردت ىزه  (ىئ  ىئ  ېئ  

 -:وجاء بع ىا كما موضا سبأ ( اثفُب السور ) العنكبوت و  مرتيالصيغة 
 َسَبٍأ اَي ِإْخَوافْ  واثفِ ِفػي اْلَعْنَكبُػْوِت  َمرَّاَتفْ " َأَتْت  َلوُ  َويَػْقِدرُ  ِمْن ِعَباِدهِ َوبَػْعَدَىا " 

 " يف اْلَعْنَكبُػْوِت اَي فَػََّت  َلوُ  َويَػْقِدرُ  ِمْن ِعَباِدهِ  " " ُقْل بَػْعَدَىا لرِّْزَؽ ِلَمن َيَشاءيَػْبُسُط ا الَُّ  "
َلَها  ُقْل ِإفَّ َربِّ  "  اْحَفْظُهَما َواَل تَػتَػَلّكأ َمْوِضَعافِ َىَذاِف  َسبَأ اَثفِ " قَػبػْ

سبأ  وموضعيسراء ( ع ا اإل الَُّ  سه اعبالؿ )الصل أف  ٌب قبلها إ :رابعاً 
 والشورل.

م   الراء(:   گ گ ( وقبلها ُب الزمر )  ڈ ڈ قبلها ُب الرـو ): خامساً 
، وأ ًضا الح  قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل    گ م  )  العي( قبل   ڈ)

، وجاء قبلها ُب سورة متطابقافـ ( رو ( و ) ال  ڈُب كل م  )  الواوو  الراءرظبة 
َا أ وتِيت و  َعَل  َفِإَذا َمسَّ االزمر ) نَساَف ض رٌّ َدَعاَّن ٍب َّ ِإَذا َخوَّْلَناه  ِنْعَمًة مِلنَّا َقاَؿ ِإمبَّ إْلِ

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل    گ گ ( فناسبها )ِعْلهُّ ( كلمة ) 49... ِعْلهُّ 
 الثاي( و   ہ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ں  ڻ  ڻم  سبأ ) الوؿ: اؼبوضع سادساً 
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( كالنبا وردا ُب نفس   ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ېئ ۆئ  ۈئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ)
 نضبطو( و  ىئ) ( و   ﮵  ﮶) بزَيدة  الثاي(: جاء اؼبوضع 432الصف ة )

  سبأ (.  موضعي) ىزا فيما ىبص  اؼبتأخر للموضع الزَيدة قاع ةعل  
 -اػبالصة:

ڦ   ڦ ڦ   قاعدة  علىنضبطها و  تسع مرات/ ىذه الصيغة وردت    ڦ  
 ليوكما ي الضبط ابغبصر

 الصيغة السورة
 سبأ أوؿ – الرـو – اإلسراء – الرعد

 الشورى – الزمر –
ست /       ﯁        

 مرات
 َتَشاَوَر اْلزَُّمُر َوَأْسَرى َرْعٌد إىَل اْلرُّْوـِ َوَسَبأ **** اَي َمَل  ِستَّةٌ  " َويَػَقِدرُ  بَػْعَدَىا "

﮲    ﮳      ﮴ وحيدةالقصب / وىي   ﮷  ﮵  ﮶  ۓ  
 يف اْلَقَصِب َفْاْنظُْر َلو َوِحْيدٌ َمْوِضٌع  **** " َلو " ِباَل "﮷   ﮵  ﮶ "  أَتت

 مراتف/  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ سبأ اثفالعنكبوت و 
 يف اْلَقَصِب َفْاْنظُْر َلو َوِحْيدٌ َمْوِضٌع  **** " َلو " ِباَل "﮷   ﮵  ﮶ "  أَتت

( قبل   ڈ من ) الراء(:   گ گ زمر )( وقبلها يف ال  ڈ ڈ قبلها يف الرـو )
 الواوو  الراء، وأيًضا الحظ رظبة قاعدة الختيب اؽبجائي( على   گ من )  العٌن

َفِإَرا َمسَّ ، وجاء قبلها يف سورة الزمر )متطابقافـ ( رو ( و ) ال  ڈيف كل من ) 
نَّا قَ  نَساَف ُضرّّ َدَعاًَن مثَّ ِإَرا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة مِّ َا ُأوتِيُتُو َعَلى اإْلِ (   ٜٗ... ِعْلمٍ اَؿ ِإَّنَّ

 .قاعدة اؼبوافقة واجملاورة( على   گ گ ( فناسبها )ِعْلمٍ كلمة )
  ۇئ   ۇئ  ۆئ )الثاين( و   ہ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ں  ڻ  ڻ من سبأ ) األوؿاؼبوضع 

(: ٕٖٗ( كالمها وردا يف نفس الصفحة )  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
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 الزايدة قاعدةعلى  نضبطو( و  ىئ) ( و   ﮵  ﮶) ايدة بز  الثاينجاء اؼبوضع 
  سبأ (.  موضعي) ىذا فيما ُيب  اؼبتأخر للموضع

 

 فائدة /
، أمػػػػػػػا  ىػػػػػػػزا عػػػػػػػاـ تػػػػػػػري ـبصػػػػػػػص لحػػػػػػػ (   ہ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ں  ڻ  ڻ ) 
﮳      ﮴) ﮲     ، ُب سػياؽ قػاروف وسػع هللا عليػو ابؼبػاؿ( ﮷  ﮵  ﮶  ۓ  

وأمػػا بقيػػة اآلَيت فمطلػػق مػػ   (    ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ)  وأمػػا 
 .تري تعيي كأنواع بعا اغبيواّنت م  اآلدميي وتريىه

 )   ﮷  ﮵  ﮶  ۓ  ﮲    ﮳      ﮴)  :الدكتور فاضل السامرائي قوؿ 
و ق ر معناىا أن السياق فيم   ( عباده ) إذا قال  بسط الرزق لم   شاء م 

  نيا، ولكػػػػػػػ  سػػػػػػػب انوعليػػػػػػػو ىػػػػػػػو شخصػػػػػػػيا ُب الػػػػػػػبسط لو رزقو لك  له  ضيلق 
 ..آلخر   وليس لهزا الشخص (ىئ)

ِإفَّ َقار وَف َكاَف ِم  قَػْوـِ م وَس   وقعت في سياق قارون )ُب القصص اآل ة فمثال 
َناه  ِمَ  اْلك ن وِز َما ِإفَّ َمَفارِبَو  لَتَػن وء  اِبْلع ْصَبِة أ وٕب اْلق وَّةِ  إل  أن  ( فَػبَػَغ  َعَلْيِهْه َوآتَػيػْ

َوْ َكَأفَّ  ) ل  أن قال( إ81(َ ) َفَخَسْفَنا ِبِو َوِبَ ارِِه اْلَْرضَ )  بو الرضخس  اللو 
علي له  ضيلق سب انو ىو( 82) ( اّللََّ  َػْبس ط  الرلِْزَؽ ِلَم  َ َشاء ِمْ  ِعَباِدِه َو َػْقِ ر  

 ..التضييق والتق  ر ليس لو وإنما عل  اآلخر   ،عل  آخر  ضيق وإنما قاروف 
 و ق ر لو ))نفس ذات الشخص  بسطو لو و ضيلق عليوتع   (    ىئ  ىئ )بينما 

َلَقْ  َكاَف ِلَسَبإُّ ُب َمْسَكِنِهْه  سبأ وسلع عليهه رزقهه ثه ضيلقو عليهه )ُب سورة 
 َتف ور   آ َة  َجنػََّتاِف َع  يبَِيُّ َومِشَاؿُّ ك ل وا ِم  رلِْزِؽ رَبِلك ْه َواْشك ر وا َلو  بَػْلَ ة  طَيِلَبة  َوَربٌّ 

ْلَناى ه ِزَنػَّتَػْيِهْه َجنػَّتَػْيِ َذَواَت   {15}سبأ/ فََأْعَرض وا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْه َسْيَل اْلَعرِـِ َوبَ َّ
 ىو بسط ثه ق ر عليهه) (ُّ {16}سبأ/ أ ك لُّ طَبْطُّ َوأَْثلُّ َوَشْيءُّ مِل  ِسْ رُّ قَِليلُّ 

ْلَناى ه ِزَنػَّتَػيْ  ) لنو سب انو قاؿ. ِهْه َجنػَّتَػْيِ َذَواَت  أ ك لُّ طَبْطُّ َوأَْثلُّ َوَشْيءُّ مِل  َوبَ َّ
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قا بي  تنا فال إذن  بسط و ق ر لو خاصة بم  ب سط لو الرزق(  ِسْ رُّ َقِليلُّ 
 اآل ات لكل واح ة مكانها..

نْػَيا ) كه مرة وردت / 3091س اؿ رقه   ؟.( اِبغْبَياِة ال ي
نْػَيااِبغْبَياِة ا وردت ) / 3091اعبواب رقه   –التوبػة ُب السػور )  ثػالث مػرات(  لػ ي

 -(:الرع   - ونس 
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  -1

ژ     ڈڎ  ڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڇ   ڇ  ڍ

 .اتلِبة ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
پ   ڀ    پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -2

 .يِنس ژٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
                 ﯀  ﯁             ژ  -3

 .الرعد ژۆئ      ۇئ   ۇئ  
  / فوائد

: ُب التوبة: الز   زبلفػوا (  پ  -  ڌالرضا )   ونسو التوبة قبلها ُب  -1
الػػػػز   ال  طمعػػػػوف ُب لقائنػػػػا ُب عػػػ  اعبهػػػػاد ُب سػػػػبيل هللا، وُب  ػػػػونس: 

 .اآلخرة لل ساب, وما  تلوه م  اعبزاء عل  العماؿ إلنكارىه البع 
فػػرح الكفػػار ابلسَّػػعة ُب اغبيػػاة الػػ نيا, ومػػا (:    لفػػرح ) االرعػػ  قبلهػػا ُب  -2

ىػػزه اغبيػػاة الػػ نيا ابلنسػػبة لآلخػػرة إال شػػيء قليػػل  تمتػػع بػػو, س ػػرعاف مػػا 
  زوؿ.
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 (؟. َو َػْهِ     ِضلي َم  َ َشاء اضبط مواضع ) / 3092س اؿ رقه 
ُب السػور  ثػالث مػرات(  َو َػْهػِ     ِضػلي َمػ  َ َشػاء وردت )/  3092اعبواب رقه 

 -(:فاطر -الن ل  –الرع  )
  ىئ  جئ   حئ  مئی  ی   ی    یۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئژ  -1

 .الرعد ژخب    يئ   جب  حب
  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  وئ  وئ   ۇئ  ەئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ  -2

 .انلدل ژۈئ   ېئ  ېئ                 ېئ  ىئ   
ک  ک  ک  ک  گ  گژ  -3 ں    ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ڳ   گڑ  

 .فاطر ژۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻڻ  ڻ  ں  ڻ 
  الضبط /

كمػػػػػػا ُب الن ػػػػػػل وفػػػػػػاطر،   (  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ) الصػػػػػل أف تػػػػػػرد -1
( وىػػػػػػػزه   يئ   جب  حب  ىئ  جئ   حئ  مئلكػػػػػػػ  ُب الرعػػػػػػػ  اختلفػػػػػػػت ) 

 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل   نضبطها
  مػػػػ النػػػػوفو  الػػػػالـمنهػػػػا مػػػػع  النػػػػوفو  الػػػػالـ( نػػػػربط ەئقبلهػػػػا ُب الن ػػػػل )  -2

فػػاء ( مػع گ  مػ  كلمػػة )  الفػػاء( نػربط   گ  ڳ ، وقبلهػا ُب فػػاطر ) ل ػنال
قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه علػػ   اطرفػػ

 .السورة
 ؟.( َمْ  َأَّنبَ  ) كه مرة وردت / 3093س اؿ رقه 
 -(: لقماف -ُب السور ) الرع   مراتف(  َمْ  أََّنبَ  وردت ) / 3093اعبواب رقه 

ی  ی   ی  جئ   حئ  مئ    یۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئژ  -1

 .الرعد ژخب    جب  حبىئ  يئ   
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ڳ    گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گژ  -2

ڱ     ڱڳ  ڳ  ڳ ۀ     ںڻ  ڱ  ںڱ   ڻ  ڻ     ڻ  

 .مقىان ژہ  ۀ  ہ              ہ  
  الضبط /

ف جػاء بعػ ىا مػا   ػتمه اؼبعػىن إنتهت اآل ػة ُب سػورة الرعػ  بػا، لكػ  ُب سػورة لقمػا
قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع عل  قماف ل الـمنها مع  الالـ( نربط ںوىي كلمة ) 

 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 مالحظة /

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ژ (:34( لوح ىا ُب سػورة ص اآل ػة ) أََّنبَ وردت كلمة ) 

 لرع .، فانتبه  وأ ًضا ختاـ اآل ة مثل اژھ    ہہ  ہ  ہ  
 ؟.( َوَتْطَمِئ ي  – َوَتْطَمِئ َّ  اضبط مواضع ) / 3094س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل كلمة وردت  / 3094اعبواب رقه 

ۆئ  ژ  -1 ی     ۈئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ی     .املائدة ژی  
  مثىت  يت     جث    متحت      خت  جت   يبىب  مب  ژ  -2

 .الرعد ژيث   ىث  
  الضبط /

 النػػػػوف بفػػػتا(    ۈئ وبعػػػ ىا كلمػػػػة ) (  ۈئ) النػػػوف بفػػػػتاائػػػ ة جػػػاءت ُب اؼب -1
( كػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػزه      ی   - ىئ -   ىئ -  ېئ -  ۆئوأ ًضػػػػػػػػػا ) 
(   ۈئم  كلمػة ) اؼبفتوحة النوففنربطها مع  مفتوحةفيها  النوفالكلمات 

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورةعل  
 بضػه (  ىب ( وقبلها )  مث( وبع ىا )    يب )  النوف بضهبينما ُب الرع   -2
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قاعػػػ ة ( علػػػ     يبمػػػ  كلمػػػة )  اؼبضػػػمومة النػػػوفونربطهمػػػا مػػػع  النػػػوّنت
 .اؼبوافقة واجملاورة

 /  ٔمالحظة 
و  32 موضػعافاغبػ   – 28ُب السػور ) الرعػ   ست مرات ( اْلق ل وبوردت كلمة ) 

( وال داعػػي غبصػرىا، فقػط أقػػوؿ أف  18تػافر  – 10الحػزاب  – 37النػور  – 46
 (. اْلق ل وبِ )  بكسرىا(  ع ا أوؿ اغب   اْلق ل وب  )  الباء بضهكل اؼبواضع وردت 

 /  ٕمالحظة 
ُب القػرآف الكػرل  مرة واحػ ة ص ر آ ة(  الَِّز َ  آَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّاغِبَاتِ وردت كلمة ) 

ٻ  پ  پ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ (:29ُب سػػػػػػػػورة الرعػػػػػػػػ  اآل ػػػػػػػػة )

 .ة الوحي ةقاع ة العنا ة ابآل عل   نضبطها، و ژپ  پ  
 ؟.( َمآبُّ  َوح ْس َ  – َوح ْس    اضبط مواضع ) / 3095س اؿ رقه 
ُب السػػور  مػػرة واحػػ ة النػػوف بضػػه ( َمػػآبُّ  َوح ْسػػ    وردت ) / 3095اعبػػواب رقػػه 

 -كالنبا ُب سورة ص:  مرتي( فوردت  َمآبُّ  َوح ْس َ أما ) قط ُب سورة الرع ، ف
 .الرعد ژپ    پ   پٻ  ٻ  ٻ  پ    ٻٱ  ژ  -1
 .ص ژېئ         ۈئ  ۈئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ەئ  وئوئ  ەئژ  -2
   ی     ېئ  ىئ       ىئ  ىئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ژ  -3

 ٠٣ - ٠٩ص/  ژی    ی
  الضبط /

جػػػاءت عامػػػة ُب الػػػز   آمنػػػوا وعملػػػوا الصػػػاغبات، بينمػػػا ُب ص  ُب سػػػورة الرعػػػ  -1
 ُب إبنو سليماف عليهما السالـ. الثايُب داود و  الوؿاؼبوضع 

مػ    النػوف ضػمةونربطها مع  مضمومة النوف(   ٻسورة الرع  قبلها كلمة ) ُب  -2
 . فركزوا عليو.قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل   َوح ْس   كلمة ) 
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: إال أنػػػػو ُب (   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئص )  موضػػػػعيتطػػػػابق الػػػػز  جػػػػاء قبلهػػػػا ُب  -3
(: ؼبػػػػا حكػػػػه داود عليػػػػو السػػػػالـ بػػػػي  ەئ  ەئ  وئ بػػػػزَيدة ) الوؿاؼبوضػػػػع 

وسػػػج  تقػػػراًب ، بػػػزه اػبصػػومة, فاسػػػتغفر ربػػػو,  أنػػػو أفتػػػنتوأ قػػػ  و   الخػػ
( مناسبة لسياؽ اآلَيت ەئ  ەئ  وئفأتت ىزه  الزَيدة ) ورجع إليو واتب

 مع داود عليو السالـ.
 مالحظة /

 –أخػػرل إضػػافة ؼبػػا ذ كػػر ُب السػػور ) الرعػػ   مواضػػع ثػػالث( ُب  َمػػآبُّ  وردت كلمػػة )
 -وكما  لي: ( ص
ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڦڤ   ڦ   ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ژ  -1

 .الرعد ژڎ     ڌڍ   ڍ  ڌ    ڇڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
 .ص ژگ    گ  گک  ک     کڑ  کژ  -2
 .ص ژۋ    ٴۇ   ۈۆ   ۈ    ۆۇژ  -3

(،  ثالثػػةص  – ثالثػةُب القػرآف ) الرعػ   سػػت مػرات( تكػررت  َمػآبُّ  ) فتكػوف كلمػة
ومػػع  (  گ  گسػػياؽ: فمػػع اؼبتقػػي أتػػت ) مفهػػـو ابل الثالػػ و  الثػػايومواضػػع ص 

 (.  ٴۇ   ۈ   الطاتي أتت )
نَػػػػا الَّػػػػِز َ  اضػػػػبط مواضػػػػع ) / 3096سػػػػ اؿ رقػػػػه  نَػػػػا لَّػػػػِز َ ابِ  - َأْوَحيػْ  - َأْوَحيػْ

َنا الَِّز َ وَ   (؟. َأْوَحيػْ
 -اؼبواضع كما  لي: / 3096اعبواب رقه 

ٹ    ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ  -1 ٹ  

 .الرعد ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڤڤ
ائ     ىې  ې  ى  ې  ې  ۉ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉژ  -2

 .اإلرساء ژائ  ەئ  ەئ  
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 .اإلرساء ژيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت     ىئ  مئ  حئ   جئی  ی  ژ  -3
پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ٻ  ٻ  ٱژ  -4 ڀ  ٺ  ٺ     ٺ     ڀٻ  ٻ  پ  

 .فاطر ژٺ  ٿ  
ڈ    ڌ   ڍ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃژ  -5 ڌ  ڎ  ڎ  

ژ ک  ک  ژڈ   ک   ک    ڳ  ڳ  گڑ  ڑ   گ  ڳ     ڳگ    گ  

 .الشِرى ژڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
  الضبط /

 – رفػػاط –اء ر اإلسػػ –عػػ  ر ُب أظبػػاء السػػور كلهػػا ) ال الػػراءالحػػ  اشػػرتاؾ حػػرؼ  -1
 ل (.ر الشو 

ٿ  قبلهػػػػا ُب الرعػػػػ  )  ،اإلسػػػػراء أوؿُب الرعػػػػ  و  مػػػػرتي( وردت   ې  ۉ)  -2

اإلسػراء  أوؿ، وقبلهػا ُب  عػالر  عي( مع   ٿ م  كلمة ) العي( نربط   ٿ
 ءاإلسػػرا نبػػزة( مػػع  ۋ  مػػ  كلمػػة ) اؽبمػػزة( نػربط   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ)

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  
( نػػػربط    جئ)  ، قبلهػػػااإلسػػػراء اثفِ فقػػػط ُب  مػػػرة واحػػػ ة( ورد   مئ  حئ)  -3

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل    حئ)  ابءمنها مع  الباء
الشورل (، الوحيػ ة موضػع  –ُب السور ) فاطر  مرتي( وردت    ڍ  ڍ)  -4

 .سياؽ اآلَيت، وابقي اؼبواضع وردت ُب ص ر آ ةفاطر الز  ورد 
 (.  ڌجاء بع ىا ُب كل اؼبواضع كلمة )  -5

 -اػبالصة:
    ڍ  ڍ   مئ  حئ      ٹ  ٿ
 فاطر + الشورى اإلسراء فقط اثف اإلسراء أوؿالرعد + 
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ِإلَْيػِو َأْدع ػو )  ( َعَلْيِو تَػوَكَّْلػت  َوِإلَْيػِو َمتَػابِ  اضبط مواضع ) / 3097س اؿ رقه 
 ؟.( ُب سورة الرع  َوِإلَْيِو َمآبِ 

 -اؼبواضع ىي: / 3097اعبواب رقه 
ٹ  ٿ  ٿ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ  -1 ٹ  ٹ  

 .الرعد ژڃ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ   ڤڤ
ڤ   ڦ   ڦ  ڦژ  -2 ڤ  ڤ   ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڦڤ  

چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  .الرعد ژڎ     ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڃ     چ   چ  چ  
  الضبط /

 اتء( مػػع ڄ  )  اتاتء( نػػربط   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ) اآل ػػة الؤبخ تمػػت  -1
( فيهػػػا   ٿ، والحػػػ  قبلهػػػا كلمػػػة )  ة اؼبوافقػػػة واجملػػػاورةقاعػػػ( علػػػ    ڃ )

 .(  ڃ( و ) ڄ  فاجعلها عالمة لكل م  )  اتء  
ُب  اؽبمػػػزة دوراف حػػػرؼ( الحػػػ    ڍ   ڍ  ڌ  ڌ)  اآل ػػػة الثانيػػػةخ تمػػػت  -2

( و ڍ    بينهه فاجعلها عالمة عل  ) التاءوال وجود غبرؼ  اآلربعةالكلمات 
 (.   ڌ) 

فاجعلهػػا عالمػػة لػػك وال  اآل ػػة الؤبُب  يػػ ة ُب القػػرآفالوح( ىػػي   ڃكلمػػة )  -3
َمتػػػاابً: مرضػػػياً عنػػػ  هللا،  :التفسػػػري ( ُب البيضػػػاو  قػػػاؿ ) ىا، ومعناىػػػا:تنسػػػا

 .ماحياً للعقاب، ؿبصاًل للثواب
 فائدة /

( أتػػت لفهػػة الػػرب تعػػأب وىػػو    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ)  اآل ػػة الؤبقػػاؿ قبلهػػا ُب 
 (.  ڄ  ڄ  ڄ  ڃاد  فناسب أف  ِت معو التوكل ) اؼب بر واؽب

( ورد اسػػػػه اعبػػػػالؿ   ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ)  اآل ػػػػة الثانيػػػػةأمػػػػا قبلهػػػػا ُب 
( وىػػو اؼبعبػػود حبػػق وال نشػػرؾ بػػو شػػيئا وعلػػ  ىػػزا الصػػل: أ  الػػ عوة لعبػػادة هللا چ  )

 (. ڍ   ڍ  ڌ  ڌوح ة ال شر ك لو فناسبها ) 
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 ؟.( س ريِلَتْ  )الكلمة اضبط مواضع  / 3098س اؿ رقه 
 -النبأ  –ُب السور ) الرع   ثالث مرات(  س ريِلَتْ  وردت ) / 3098اعبواب رقه 

 -(: التكو ر
ڌ  ڌ  چڃ   ڃ  چ  ژ  -1 ڈ       ڎچ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ    ڎ  ڈ  

گ  گ  گ    ڳ  ژژ ڱ    ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   ڳ  ڳ  

ھ    ھ  ھ      ہں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہڱ          ڱ  ڱ  

 .دالرع ژھ  ے  ے  
 .انلبأ ژہ  ۀ   ہ  ہ     ۀژ  -2
 .اتلكِير ژڀ    ڀپ  ڀ   ژ  -3

  الضبط /
) النبػػأ ( أتػػت  الوسػػطبينمػػا ُب  (  چالتكػػو ر ( أتػػت )  –) الرعػػ   الطػرفيُب  -1

ط بػػي قاعػػ ة اخػػتالؼ الوسػػعلػػ   نضػػبطها( و    ۀ)  التػػاء وكسػػر ابلػػواو
 .الطرفي اؼبتشابي

 .جزء عهل وردا ُب  الثال و الثاي  اؼبوضعي -2
 ؟.( ق طِلَعتْ  ) كه مرة وردت كلمة / 3099س اؿ رقه 
 -(:اغب   –ُب السور ) الرع   مراتف(  ق طِلَعتْ  وردت ) / 3099اعبواب رقه 

چ  چ  چ  ڇ     ژ  -1 ڌ  ڌ  ڇڃ   ڃ  چ   ڈ       ڎڇ  ڇ    ڍ       ڍ    ڎ  ڈ  

گ  گ  گ    ڳ  ژژ ڱ    ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   ڳ  ڳ  

ھ    ھ  ھ      ہڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ

 .الرعد ژھ  ے  ے  
ہ  ہ  ہ  ھ     ھ     ہۀ  ۀ    ڻں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڱژ  -2

ے  ے  ۓ    .احلج ژھ  ھ  
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  الضبط /
علػػػ  الكػػػافر   الػػػز   طلبػػػوا إنػػػزاؿ  تعػػػأب  ػػػردي هللا :معناىػػػاو  ( الرض ُب الرعػػػ )  -1

معجزات ؿبسوسة عل  الن  ملسو هيلع هللا ىلص فيقوؿ ؽبه: ولو أف شبة قرآًّن  قرأ, فتػزوؿ بػو 
-اعبباؿ ع  أماكنهػا, أو تتشػقق بػو الرض أةػارًا, أو وبيػا بػو اؼبػوت  وت َكلَّػه 

 .القرآف ىو اؼبتص  بزلك دوف تريه لكاف ىزا -كما طلبوا منك
الػػز   كفػػروا وبػػيط بػػه العػػزاب ُب ىيئػػة ثيػػاب : أف ومعناىػػا ( الثيػػاب ُب اغبػػ )  -2

ج علت ؽبه م  ّنر  َػْلَبسوةا, فتشو  أجسادىه، و  صبي عل  رؤوسػهه اؼبػاء 
 .اؼبتناىي ُب حره

 مالحظة /
الن ػل  – 31الرع   – 164ُب السور ) البقرة  مرات شباف(  ِبِو الْرضَ وردت ) 

(  5اعباثيػػة  – 9فػػاطر  – 24الػػرـو  – 63و  40 وضػػعافمالعنكبػػوت  – 65
كمػػػا ُب الرعػػػ    والتقطيػػػعوىػػػزا أكثػػػره،   اإلحيػػػاءجػػػاء قبلهػػػا وال داعػػػي غبصػػػرىا، 

 العنكبوت. أوؿفقط مرة واح ة ُب  واػبس فقط، 
 (؟. ّلللِلِ اَلْمر   اضبط مواضع ) / 3100س اؿ رقه 

الػػرـو  –ُب السػػور ) الرعػػ   راتفمػػ(  ّلللِِل اَلْمػػر   وردت )/  3100اعبػػواب رقػػه 
 -(: السورة ب ا ة
ڈ  ڎ    ڎڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌژ  -1

ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ژژ     ڈ   ڳڑ  ڑ  ک  ک   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 .الرعد ژھ    ھ  ھ    ھ  ے  ے    ہہ   ہ  ہ
ې  ې    ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ۋ  ۋ  ٴۇۈ  ۈۆ   ژ  -2

 .الروم ژى   ې  
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  الضبط /
الػرـو   ، وبعػ ىا ُبعػالر عػي منها مػع العي نربط  ( ژ بع ىا ُب سورة الرع  )

قاعػ ة ربػػط حػرؼ مػػ  علػػ   ـالػرو  مػػيه( مػع ۅ    مػػ  ) اؼبػيه( نػربط ۅ  ۅ  ۉ  ۉ)
 .اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ؟.( َواَل  َػَزاؿ  الَِّز َ  َكَفر واْ  مواضع ) اضبط / 3101س اؿ رقه 
 –ُب السور ) الرع   مراتف(  َواَل  َػزَاؿ  الَِّز َ  َكَفر واْ  وردت ) / 3101اعبواب رقه 

 -(:اغب  
ڌ  ڌژ  -1 چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ    ڈ       ڎڃ   ڃ  چ   ڎ  ڈ  

گ  گ  گ    ڳ  ژژ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

ھ    ھ  ھ      ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڱ

 .الرعد ژھ  ے  ے  
ی    ۆئ  ۈئ  ۈئ        وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ  -2 ىئ  ىئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  

 .احلج ژی    ی  ی   
  الضبط /

ۆئ  وبعػػػػػ ىا ُب اغبػػػػػ  )  (  ڱ  ڱ  ں  ں بعػػػػػ ىا ُب سػػػػػورة الرعػػػػػ  )

 قاعػػ ة( علػػ  ۆئ  مػػ  كلمػػة )  الفػػاءبػػل ( قڱ   مػػ  كلمػػة ) التػػاء(:   ۈئ  ۈئ
صػ ر ، بينمػا آ ػة اغبػ  جػاءت سياؽ اآل ػة، آ ة الرع  وردت ُب اؽبجائي الرتتيب

 .آ ة
 ؟.( ه هت ِصيبػَ  – ت ِصيبػ ه ه اضبط مواضع ) / 3102س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3102اعبواب رقه 

ڌ  ڌژ  -1 چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ    ڈ       ڎ  ڎڃ   ڃ  چ   ڈ  

گ  گ  گ    ڳ  ژژ ڱ    ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   ڳ  ڳ  
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ھ    ھ  ھ      ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ڱ  ں  ں  ڱڱ          

 .الرعد ژھ  ے  ے  
ڈ     ڌچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ  ڍژ  -2 ڌ  ڎ  ڎ  

گ    گ  گڑ  ک    ک  ک  ک   گ    ڑڈ  ژ  ژ

 .انلِر ژڳ      ڳ  ڳ  ڳ  
گ      ژ  ژڈ  ڈ   ژ -3 ک  ک  گ   ڑ  ڑ  ک  ک     

ڱ    .امقصص ژگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  
  الضبط /

(   ژفقػط ُب سػورة الرعػ ، بينمػا )  مرة واحػ ةوردت  الباء بضه (  ڱ  ) -1
 القصص (. –ُب السور ) النور  مرتيوردت  الباء بفتا

(   ں  ں مػػػ  الكلمتػػػي ) العػػػي ( نػػػربط   ڱ  ں  ںبعػػػ ىا ُب الرعػػػ  )  -2
ور، نػػالنػػوف منهػػا مػػع النػػوف ( نػػربط   گ ، وبعػػ ىا ُب النػػور ) عػػالر عػػي مػػع 

علػػ   صػػصالق صػػادمنهػػا مػػع  الصػػاد( نػػربط   ژوبعػػ ىا ُب القصػػص ) 
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ؟.( َفَأْمَلْيت   ) أ   وردت كلمة / 3103س اؿ رقه 
 -(:اغب   –ُب السور ) الرع   مراتف(  َفَأْمَلْيت   وردت ) / 3103اعبواب رقه 

﮳   ﮴      ژ  -1 ۈ  ٴۇ     ۇ  ۇ          ۆ  ۆۈ  ڭۓ  ۓ  ﮲   

 .الرعد ژۋ  ۋ  
ۓ  ۓ    ھ  ھ   ےے  ھہ  ھ    ہہ  ہژ  -2

 .احلج ژ﮲  ﮳  
  الضبط /

ھ  وبعػػػ ىا ُب اغبػػػ  ) (  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ بعػػػ ىا ُب سػػػورة الرعػػػ  )
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( فأتػػت ُب آ ػػة الرعػػ  بعػػ    الَّػػِز َ  َكَفػػر واْ بلهػػا ) ػػة ُب الرعػػ  ) : جػػاءت ق(   ھ   ے
ؼبػػػا قػػػ  ًب ذكػػػره ُب اآل ػػػة قبلهػػػا، بينمػػػا ُب  موافقػػػة( ۇ  ۇ          ( )   ھكلمػػػة ) 

 (.ھ  اغب  مباشر )
 َأَخػػػػػْزتػ ه هْ فَ  ) ( َفَكْيػػػػػ َ  ٍب َّ َأَخػػػػػْزتػ ه هْ  اضػػػػػبط مواضػػػػػع ) / 3104سػػػػػ اؿ رقػػػػػه 

 ؟.( َفَكْي َ 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3104رقه اعبواب 

   ٴۇ  ۈ  ۆ  ۆۈڭ  ۇ  ۇ       ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴ژ  -1

 .الرعد ژۋ    ۋ
  ۓ  ھ   ےےہ  ھ  ھ  ھ    ہہ  ہژ  -2

 .احلج ژ﮳    ﮲  ۓ
گ  گ  ڳ    گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گژ  -3

         ڻ  ڻ   ںڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳڳ   ڳ

 .اغفر ژۀ    ڻ
  الضبط /

(    ںبينمػػػػا ُب سػػػػورة تػػػػافر )  ( ۆ  ۆ ) واغبػػػػ  الرعػػػػ  ُب سػػػػورٌب -1
قاع ة ربط حرؼ مػ  اؼبوضػع عل  ر فتا فاءمنها مع  الفاء: نربط ابلفاء

، وسػػور الرعػػ  واغبػػ  لػػيس ُب اظبهػػا اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه السػػورة
 (.ۆفأت  فيها ) فاء

ُب  الػػراء( واشػػرتؾ حػػرؼ   ۋ   ٴۇ  ۈ )  رعػػ  وتػػافر : الالطػػرفيُب  -2
(، بينمػػػا  لػػػيس ُب القػػػرآف ترينبػػػاعلهػػػا عالمػػػة لػػػك ) اسػػػه السػػػورتي فاج

 نضػػػػبطو( و   ﮲  ۓ  ۓ) سػػػػورة اغبػػػ  ( ورد ) الوسػػػطاؼبوضػػػع 
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 .اؼبتشابي قاع ة اختالؼ الوسط بي الطرفيعل  
 فائدة /

فقػ  سػبقهه ُب تكػز ب رسػػلهه  -أ هػا الرسػوؿ -وإف  كػزبك قومػك: اغبػ ُب سػورة 
قػػـو لػػوط، وأصػػ اب "مػػ   " الػػز   كػػزبوا قػػـو نػػوح, وعػػاد، وشبػػود، وقػػـو إبػػراىيه، و 

شعيًبا, وكزَّب فرعوف وقومو موس ، فله أعاجل ىزه المػه ابلعقوبػة، بػل أمهلتهػا، ٍب 
أخزت  كال منهه ابلعزاب، فكي  كاف إنكار  عليهه كفرىه وتكػز بهه، وتبػ  ل مػا  

 (. التفسري اؼبيسر)  كاف به ِم  نعمة ابلعزاب واؽبالؾ؟
 ؟.( َقآِئه   ) ه مرة وردت كلمةك / 3105س اؿ رقه 
ىود  –آؿ عمراف ُب السور )  ثالث مرات(  َقآئِه   وردت ) / 3105اعبواب رقه 

 -(:الرع   -
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ      ٹٿ  ٿ  ٿ  ژ  -1

 .آل عىران ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ِد ژڦ  ڦ    ڦڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ  -2 َ. 
ۅ   ژ  -3 ېۉ  ې       ۉۅ   ۆئ    وئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ىې  ې   وئ  ۇئ  ۇئ  

حئ     ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ېئ  ىئ ىئ  ی  ی  ی           ی  جئ  

 .الرعد ژيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت    ىئمئ
  / فوائد

ُب مكػػاف صػػالتو وىػػو واقػػ  بػػي  ػػ   هللا  تناد ػػو اؼبالئكػػة: زكػػرَي عمػػراف آؿُب  -1
 .  عوه

ا أىلها لب ؾ بو, وم  تلك القرل ما لو م  أخبار القرل اليت أىلكن: أ  ىودُب  -2
َيْت آاثره, فله  َػْبق منو شيء.  آاثر ابقية, ومنها ما ق  ؿبِ 

صي عليها مػا تعمػل, أحػق أف  عبػ , : الرع وُب  -3 أفم  ىو قائه عل  كل نفس وب 
 .أـ ىزه اؼبخلوقات العاجزة؟
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 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل   -4
 ؟.( هْ ىِ َمْكرِ  – ى هْ َمْكرَ  – َمْكر ى هْ  اضبط مواضع ) / 3106رقه  س اؿ

 -اؼبواضع ىي: / 3106اعبواب رقه 
ۆئ    وئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېژ  -1 وئ  ۇئ  ۇئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ېئ  ىئ ی       ىئۆئ   ی     ىئجئ  حئ   مئ  یىئ  ی  

 .الرعد ژيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  
ک       ڑژ  ژ     ڈڈ  ڎ  ژ  -2 ک    کڑ   ک  

 .إبراَيه ژگ   گ  
ہ  ہ     ہ    ڻں  ڻ    ڻ  ڻ  ژ  -3  .انلىل ژۀ  ۀ  

  الضبط /
 إبراىيه. أوؿكما ُب الرع  و   الراء بضه(    ی والصل أف ترد ) -1
وىػػي  الػراء بفػتا(   ڈ  )  منهػا الؤب :مواضػع إبػراىيه كلهػا ُب نفػس اآل ػة -2

 بضػه الثالػ و  الثػاي، و الفتات بصيغة اؼباضي فناسبها الوحي ة ُب القرآف وأت
 .(  ی) الراء

ُب القػرآف  وحيػ ( وىػو   ڻ )  الػراء بكسربقي ل  نا موضع النمل والز  ورد  -3
قاعػػػػػ ة العنا ػػػػػة ابآل ػػػػػة علػػػػػ  نضػػػػػبطهما ( و   ڈأ ًضػػػػػا كمػػػػػا كلمػػػػػة ) 

  .الوحي ة
 ؟.( َلو  ِمْ  َىادُّ َوَم    ْضِلِل اّللل  َفَما  )كه مرة وردت  / 3107س اؿ رقه 
ُب السػور  مػراتف(  َوَم    ْضِلِل اّللل  َفَمػا لَػو  ِمػْ  َىػادُّ  وردت ) / 3107اعبواب رقه 

 -(:تافر  – موضعافالزمر  –) الرع  
وئ    وئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېژ  -1

ىئ  ی  ی  ی         ىئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ېئ  ىئ
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 .الرعد ژجت    يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  ىئمئ   ی  جئ  حئ
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ژ  -2

چ  ڇ  ڇ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

ڑ  ک      ڑ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ     گگ  گ  ک  ک   ک

  ١٠ - ١٠الزمر/  ژڱ  
ڎژ  -3 ک   ک    ڑژ  ڑ  ڈ  ژ  ڈڌ  ڌ  ڎ    ک  

ڻ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱگ    ک  گ   گ  گ ں  ں  ڻ         

  ٠٧ - ٠٦الزمر/  ژڻ  ڻ  
     خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  حبی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبژ  -4

 .اغفر ژمت   
  الضبط /

 (. رتاف – رالزم –ع  ر ) ال الثالثةُب أظباء السور  الراءاشرتؾ حرؼ  -1
 (  ڑ  ک      ک  ک   ک)مػػػػػػ  سػػػػػػورة الزمػػػػػػر  الوؿوضػػػػػػع اؼببعػػػػػػ ىا ُب  -2

( قبػػػل ڑ  مػػػ  ) اؽبمػػػزة(:    ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ) الثػػػايوبعػػػ ىا ُب 
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل   ڳ  م  ) الواو

 مالحظة /
ّللَّ  َفَما َم    ْضِلِل اوَ ( و )  َوٕبلُّ  ِم  َوَم    ْضِلِل اّللَّ  َفَما َلو  ُب الشورل وردت صيغتي ) 

 -(: َسِبيلُّ  َلو  ِم 
ىئ  يئ  جب  حب  خبژ  -1 مت  ىت  يت  جث      جتىب  يب  مب  مئ   حت  خت   

 .الشِرى ژجح     مجمث  ىث  يث  حج  
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  ڇ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦژ  -2

 .الشِرى ژڇ    ڇ
 الضبط /

 و سػبيل وم   ضللو هللا ع  الرشاد بسبب فلمو فليس لو م  ّنصر  ه  :الؤب اآل ة
( ُب أخػػػر   مج( أ  ال ّنصػػػر لػػو ولنػػػو وردت كلمػػػة )   مب  خبفػػػأت ىنػػػا )  الرشػػاد

( وىػػػػزه مػػػػػ    مب( فناسػػػػػب أف  ِت معهػػػػا كلمػػػػػة )   مجمث  ىث  يث  حج  اآل ػػػػة ) 
  ڄڦ  ڦ           ڦ  ڄ  : ؼبػػػػا جػػػػاء قبلهػػػػا )اآل ػػػػة الثانيػػػػةبالتػػػػة القػػػػرآف الكػػػػرل، بينمػػػػا 

ڃ  چ  وةه فالػػز  جػػاء بعػػ ىا ) ( وانػػو ٓب  نصػػر   ڄ( أتػػت كلمػػة ) ڄ   

ومػػا كػػاف ؽبػػ الء الكػػافر   حػػي  عػػزبه هللا  ػػـو القيامػػة مػػ  (: أ     ڇ  ڇ  چ  چ  چ
أعواف ونصراء  نصروةه مػ  عػزاب هللا. ومػ   ضػللو هللا بسػبب كفػره وفلمػو, فمػا لػو 

 خ لنػػو قػػ  سػػ َّت عليػػومػػ  طر ػػق  صػػل بػػو إٔب اغبػػق ُب الػػ نيا، وإٔب اعبنػػة ُب اآلخػػرة
 .طرؽ النجاة

 ؟.( َوَلَعَزاب  اآلِخَرةِ  اضبط مواضع ) / 3108س اؿ رقه 
ُب السػور ) الرعػػ   طبػس مػرات(  َوَلَعػَزاب  اآلِخػرَةِ  وردت ) / 3108اعبػواب رقػه 

 -(:القله  –فصلت  –الزمر  –طػو  –
  مخمج  جح  مح  جخ  حخ    يثحج  مث  ىث  جثحت  خت  مت  ىت   يتژ  -1

 .الرعد ژجس   
  ٹ    ٹ      ٿ  ٿ  ٿٺ  ٿ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ژ  -2

 .طٍ ژٹ  
  ﮲     ﮳       ﮴  ۓۓ   ے   ے  ھھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ژ  -3

 .الزمر ژ﮵  
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ۓ    ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ژ  -4

 .فصنت ژ﮸   ﮹  ﮺   ﮻    ﮶﮷     ﮴  ﮵  ﮳ۓ  ﮲
 .امقنه ژې    ۅ    ۉ       ۉ  ۋۅ  ٴۇ   ۋ  ۈۆ  ۈژ  -5

  الضبط /
( نػػػػربط   مخجػػػػاء ُب ختامهػػػػا )  (   يث  مث  ىث ُب سػػػػورة الرعػػػػ  ) -1

قاعػػػػػػػػ ة اؼبوافقػػػػػػػػة ( علػػػػػػػػ    مخ -   يثمػػػػػػػػ  الكلمتػػػػػػػػي )  القافػػػػػػػػات
 .واجملاورة

ىكزا (: أ       ٹ(: ّنسبها كلمة )    ٹ    ٹ      ٿ  ٿُب طػػو )  -2
َمػػػػ  أسػػػػرؼ علػػػػ  نفسػػػػو فعصػػػػ  ربػػػػو, وٓب  ػػػػ م  )َيتػػػػو هللا عاقػػػػب  

ػا وأدـو بعقوابت ُب ال نيا, وَلعزاب اآلخرة اؼبع ي 
ً
وأثبػت;  ؽبه أشػ  أؼب

 فواصػػػل اآل ( ّنسػػػبت    ٹ، وكلمػػػة ) لنػػػو ال  نقطػػػع وال  نقضػػػي
 (. م َسمًّ  - النػيَه  – ت نَس قبلها وبع ىا ) 

 اؼبيهواشرتؾ حرؼ  (  ﮲     ﮳       ﮴  ۓۓ   ے   ے)  هر والقلمُب الز  -3
﮴  عالمػػة لػػك، بينمػػا ُب فصػػلت )  اُب اسػػه السػػورتي فاجعلهػػ

   -  ہ (: والحػػ  أنػػو قبلػػو ُب الزمػػر وفصػػلت أتػػت )  ﮶     ﮵
( أـ )    ۓ)  فبا  شكل عل  اغبػاف  ىػل ىػو ( ۓ  ۓ  ﮲  ے

 رالزمػػػػراء (  مػػػػع    ۓمػػػػ  كلمػػػػة ) الػػػػراء نػػػػربط ضػػػػبطها (: ول   ﮶
قاعػػػػ ة ربػػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػػع علػػػ  ( ُب فصػػػلت    ﮶فتكػػػوف ) 

 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 -اػبالصة:



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

297 

 ( َوَلَعَذاُب اآِخَرةِ )  عضبط مواض
 الصيغة السورة
 معاً  القافاتنربط  (  مخ ( جاء يف ختامها )   يث  مث  ىث ) الرعد

 ( / ًنسبت فواصل اآية قبلها وبعدىا   ٹ   ٹ      ٿ  ٿ ) طػو
ر + مالز 

 مالقل
يف اسم  اؼبيم( اشخؾ حرؼ   ﮲     ﮳       ﮴  ۓۓ   ے   ے )

 لك. فاجعلها عالمة السورتٌن
 (  ﮶     ﮴  ﮵)  فصلت

(:    ﮶( أـ )    ۓالزمر وفصلت ىل ىو )  موضعيمماُيشكل على اغبافظ 
 ( يف فصلت.   ﮶فتكوف )  رالزمراء (  مع    ۓمن كلمة ) الراء نربط ضبطها ل

 (؟. مََّثل  اعْبَنَِّة الَّيِت و ِعَ  اْلم تػَّق وفَ  اضبط مواضع ) / 3109س اؿ رقه 
تػَّق ػػػػوفَ  وردت )/  3109اعبػػػػواب رقػػػػه  ُب  مػػػػراتف(  مَّثَػػػػل  اعْبَنَّػػػػِة الَّػػػػيِت و ِعػػػػَ  اْلم 

 -(:، -الرع  السور )
ڀ  ٺ     پ  پ   ڀ  ڀڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ٱژ  -1

 .الرعد ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ
گ  گ  گ  گ   ڳ        ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژژ  -2

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ              ڻڱ  ں   ں  ڻ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ 

﮳    ھہ  ہ   ہ  ہ ھ            ھ  ھ     ے   ے           ۓ  ۓ  ﮲  

 .حمىد ژ﮴ ﮵   
  الضبط /

ڑ  وبعػػػػ ىا ُب سػػػػورة ، )  ( پ  پ   ڀ  ڀ بعػػػػ ىا ُب سػػػػورة الرعػػػػ  ) -1
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( علػػػػ  ڑ  مػػػػ  )  الفػػػػاء( قبػػػػل پ   مػػػػ  )  التػػػػاء: (   ڑ  ک  ک  ک  ک
 .اؽبجائي تيبالرت  قاع ة

ِإفَّ (: )12( لنػػو وردت ُب اآل ػػة رقػػه ) پ  پ   ڀ  ڀٓب  ػػرد ُب سػػورة ، )  -2
 ذَبْػػػػػػرِ  ِمػػػػػػ  رَبِْتَهػػػػػػااّللََّ   ػػػػػػْ ِخل  الَّػػػػػػِز َ  آَمن ػػػػػػوا َوَعِمل ػػػػػػوا الصَّػػػػػػاغِبَاِت َجنَّػػػػػػاتُّ 

 ( فله تتكرر واجعلها عالمة لك كي ال تلتبس عليك.12....اْلَنْػَهار  
َا أ ِمْرت   اضبط مواضع ) / 3110س اؿ رقه   ؟.( َأْف َأْعب  َ  ِإمبَّ
َػػا أ ِمػػْرت   وردت ) / 3110اعبػػواب رقػػه   –ُب السػػور ) الرعػػ   مػػراتف(  أَْف أَْعب ػػ َ  ِإمبَّ

 -(:النمل 
ڤ   ڦ   ڦ  ڦژ  -1 ڤ  ڤ   ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڦڤ  

 .الرعد ژڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ   ڃ     چ
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڦ  ڤ  ڤژ  -2 ڃ  ڃ  چ      ڃڃ  ڦ  ڦ       

چ  چ    .انلىل ژچ   
  الضبط /

 -:قاع ة التأمل للمعىنعل   اؼبوضعيالز  جاء بع ىا ُب  نضبط
( لنو ىو وح ه اؼبعبػود چ  : قاؿ ىنا ) ( چ  ڇ  ڇ  ڇ    بع ىا ُب سورة الرع  ) -1

ا الػػ عوة إليػػو فناسػػب ال إلػو سػػواه، وورد معهػػا عػ ـ الشػػرؾ بػػو سػػب انو وأ ًضػ
 (.چ  السياؽ اسه اعبالؿ ) 

(: قػػػػػػػػاؿ    ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄبعػػػػػػػػ ىا ُب سػػػػػػػػورة النمػػػػػػػػل: )  -2
مبػػا أ مػػرت أف إ: الػػرب جػػل وعػػال ىػػو اؼبػػ بر واؽبػػاد  واؼبرشػػ : فقػػاؿ (ڦ  )

الز  َحرَّمها عل  خلقو أف  سفكوا فيها  " أعب  رب ىزه البل ة وىي "مكة
قطعػػوا شػػجرىا, مػػوا فيهػػا أحػػً ا, أو  صػػي وا صػػي ىا, أو  دًمػػا حراًمػػا, أو  هل

، وىػػزه كلهػػا مػػ  تػػ بريات وىػػ اَيت الػػرب سػػب انو ولػػو سػػب انو كػػل شػػيء
 ( ىنا.ڦ  فناسبها أف أتت ) 
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 ؟.( ِبوِ  َوال أ ْشِرؾ   - ِبوِ  َوال أ ْشِرؾَ  اضبط مواضع ) / 3111س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3111اعبواب رقه 

ڤ   ڦ   ڦ  ڦژ  -1 ڤ  ڤ   ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڦڤ  

چڃ     چ   چ    .الرعد ژڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  
 .اجلي ژگ  گ    ک   ک     کک    ڑژ  ڑ         ژ  -2

  الضبط /
( أتػػػػت   چ  چ: الحػػػػ  قبلهػػػػا ) الكػػػػاؼ بفػػػػتا ( ڇ  ڇ  ڇ ) الرعػػػػ ُب سػػػػورة 

 بضه(    ک     ک)  اعب (، وُب سورة   ڇ  ڇ)  م  الكاؼ فت ةفاربطها مع  ابلفتا
مػػ    الكػػاؼ ضػػمةونربطهػػا مػػع  الػػواوو  ابلضػػه(   ڑ : والحػػ  قبلهػػا كلمػػة )الكػػاؼ
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل     ک     کكلمة ) 

 َعَربِيًّػا قػ ػْرآّنً  - ح ْكًمػا – أَنَزْلنَػاه   وََكػَزِلكَ  اضبط مواضػع ) / 3112س اؿ رقه 
 (؟. يِلَناتُّ آََيتُّ بػَ  -

 -اؼبواضع ىي: / 3112اعبواب رقه 
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ    ژژ  ڈ  ڈ  ڎژ  -1

 .الرعد ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت     حب  جب  يئ  ىئژ  -2

 .طٍ ژجث   ىت  يت  
 .احلج ژڀ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -3

  الضبط /
ػػه  َواّللل  ( ) .... 41 ىا ُب اال ػػة ): جػػاء بعػػ( ژ ڈ ُب سػػورة الرعػػ  ) -1 اَل  وَبْك 

ػػَب  ػػه  ....( فنػػربط كلمػػػيت ) غِب ْكِمػػوِ م َعقِل (، وُب   ڈ( مػػػع )  غِب ْكِمػػوِ  – وَبْك 
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 اِبْلق ػػْرآفِ َواَل تَػْعَجػػْل (: جػػاء بعػػ ىا ) ػػة مباشػػرة )...  ژ جب سػػورة طػػػو ) 
( فيهػػا ونربطهػػا  اِبْلق ػػْرآفِ  ...( وردت كلمػػة )ِمػػ  قَػْبػػِل أَف  ػ ْقَضػػ  إِلَْيػػَك َوْحي ػػو  

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورةعل   (  جبمع ) 
مػ  كلمػة  اغبػاءأ ًضػا:  قاعػ ة الرتتيػب اؽبجػائيالرع  وطػو علػ   موضعي نضبطو  -2

( حػػقبكلمػػة ) نضػػبطهما( ، وأ ًضػػا   جبمػػ  كلمػػة )  القػػاؼ( قبػػل   ڈ)
 (.  جبم  كلمة )  القاؼ(، و   ڈم  كلمة ) اغباء 

وكما  السابقي: اؼبوضعي( وىزه ال تشتبو مع    ٻ  ٻ اغب  )  بقي ل  نا آ ة -3
أقػػاـ هللا اغبجػػة مػػ  دالئػػل ق رتػػو علػػ  الكػػافر   ابلبعػػ  أنػػزؿ القػػرآف، آَيتػػو 
واضػػ ة ُب لفههػػا ومعناىػػا,  هػػ   بػػا هللا َمػػ  أراد ى ا تػػوخ لنػػو ال ىػػاد  

 سواه.
َوَلَقػْ   ) ( اًل مِلػ  قَػْبلِػكَ َوَلَقػْ  َأْرَسػْلَنا ر س ػ اضػبط مواضػع ) / 3113س اؿ رقه 

 ؟.( َأْرَسْلَنا ِم  قَػْبِلَك ر س اًل 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3113اعبواب رقه 

ڱ  ں  ں  ڻژ  -1 ۀ  ڱ    ھ    ۀڻ  ڻ  ڻ   ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  

﮲  ﮳     ےھ  ھ   ے  .الرعد ژۓ  ۓ  
ھ    ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ  -2

 .الروم ژھ  ھ  ے   ے   ۓ  
ٻژ  -3 پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٺٺ ڦ    ٹٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ       ڤ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  

 .اغفر ژڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
  الضبط /

 (  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ) الرعػػػػ  وتػػػػافر ( وردت بػػػػزه الصػػػػيغة ) الطػػػػرفيُب  -1
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رـو ( وردت بػزه ) الػ الوسط(، بينما اؼبوضع   ں  ڻ ( عل  ) ں  تق ل )
(   ڻ( علػػػػػػػػػػػػػ  ) ں  ڻ  ( تقػػػػػػػػػػػػػ ل )   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻالصػػػػػػػػػػػػػيغة )

 .قاع ة اختالؼ الوسط بي الطرفي اؼبتشابيعل  نضبطو و 
ں  ) مػػيه بػػربط  (  ڻ( علػ  ) ں  ڻ  وعليػو نقػػ ـ ) مػػيه ُب اظبهػا  ـسػورة الػػرو  -1

قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ علػ   ـالػرو مػيه ( مع ڻ  
 (ں  تق مت فيها ) اؼبيه، والسور اليت ليس ُب اظبها حرؼ اسه السورة م 

 وىي طبعا سورٌب الرع  وتافر.
 –مػػػػ  السػػػػورتي ) الرعػػػػ   اليسػػػػار جهػػػػة( وردت ُب   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ) -2

مػػػ  كلمػػػة  الػػػراءو السػػػي مػػػع  راسػػػمػػػ  كلمػػػة  الػػػراء و السػػػي ونػػػربط  تػػػافر (:
ڱ  ں  ں  ڻ  ) ( تقػػػػػ مت، وموضػػػػػع الػػػػػرـوں  ( دبعػػػػػىن أنػػػػػو ) ں)

اؼبػػيه مػػع   ػيػػمػمػػ  كلمػػة  النػػوف و اؼبػػيه : نػػربط اليمػػٌن جهػػة ُب ( وردتڻ
.ں  ڻ  ( دبعىن أنو )  ں  م  )  النوفو   ( تق مت ُب الرـو

، طبعػػا تشػػمل )  سػػبع مػػرات(  قَػْبػػلِمػ  وردت )  -3  - قَػػػْبِلِههْ  - قَػْبػػلُب سػػورة الػػرـو
(   ڻ( علػػ  ) ں  ڻ  ـ ) ( فاجعلهػػا عالمػػًة لػػك علػػ  تقػػ  قَػْبلِػػكَ  – قَػْبلِػػوِ 

 ُب ىزه السورة.
 فائدة /
عػػػ  الرسػػػل وعػػػ  بشػػػر تهه وتػػػافر السػػػياؽ ُب الرعػػػ   (  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ)

السػياؽ ُب الػرـو عػ  اغبقػب (   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ)، (ں  )  وحياهته، لزا قػ ـ
ر والسمة التعبري ة ُب الرـو ق مت اعبا( ں  ڻ  )  ، لزا ق ـ الزمنية الغابرة اليت مضت
 .( َوِإف َكان وا ِم  قَػْبِل أَف  ػ نَػزََّؿ َعَلْيِهه مِل  قَػْبِلِو َلم ْبِلِسيَ  ) واجملرور كثريًا، أال ترل

 ؟.( َوَجَعْلَنا ؽَب هْ  اضبط مواضع ) / 3114س اؿ رقه 
 –ُب السػػور ) الرعػػ   ثػػالث مػػرات(  َوَجَعْلنَػػا ؽَب ػػهْ  وردت ) / 3114اعبػػواب رقػػه 
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َوَجَعْلنَػا  ": ) اعبملػةبػزه  نضػبطوتيب السور وما جاء بع ىا وبرت  (الحقاؼ  –مرل 
 -:( وانهر إٔب اللوف الضبر م  اآلَيت ظبعاً و  لساًنو  أزواجا"  ؽَبُمْ 
ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  -1 ھ    ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻڱ    ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  

﮲  ﮳     ےھ  ھ   ے  .الرعد ژۓ  ۓ  
 .مريه ژىب  يب  جت     مب  حب  خبمئ  ىئ  يئ  جب  ژ  -2
﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮴  ﮲  ﮳ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ    ژ -3

﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                        

    .األخقاف ژ                      
َوَمػػا َكػػاَف ِلَرس ػػوؿُّ َأْف َ ٌْبَ ِ) َػػةُّ ِإالَّ إبِِْذِف  مواضػػع )اضػػبط  / 3115سػػ اؿ رقػػه 

 (؟. اّللَِّ 
 مػراتف(  َوَما َكػاَف ِلَرس ػوؿُّ أَْف  ٌَْبَ ِ) َػةُّ ِإالَّ إبِِْذِف اّللَِّ  وردت ) / 3115اعبواب رقه 

 -(: تافر -ُب السور ) الرع  
ۀژ  -1 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ھ  ۀڱ      ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  

﮲  ھ  ھ   ےے  .الرعد ژ﮳     ۓ  ۓ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ  -2 ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

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

 .راغف ژڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
  الضبط /

( مػػع ۓ  مػػ  كلمػػة ) الالمػػات نػػربط  (  ۓ  ۓ  ﮲ بعػ ىا ُب سػػورة الرعػػ  )
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   (، وجػػاء ُب اؼبوضػػع الثػػاي ) أقصػػ  بػػو اؼبوضػػع الوؿ)  ؿأو الـ 

أقصػػ  بػػو ي ) امػػ  كلمػػة ثػػػ اؼبػػ  ألػػ ( مػػع  ڤ  مػػ  كلمػػة )  ألػػ  اؼبػػ ( نػػربط   ڦ
 فاء( مع  ڤ  م  كلمة )  الفاء، وأ ًضا نربط قاع ة الوؿ والثاي( عل   اؼبوضع الثاي
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 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل   رفتا
 مالحظة /
 145راف آؿ عمػػ – 102ُب السػػور ) البقػػرة  شبػػاف مػػرات(  ِإالَّ إبِِْذِف اّلللِ وردت ) 

 – 10اجملادلػػػة  – 78تػػػافر  – 11إبػػػراىيه   – 38الرعػػػ   –  100 ػػػونس  –
 ( وال داعي غبصرىا.. 11اؼبنافقوف 

ػػو  اضػػبط مواضػػع ) / 3116سػػ اؿ رقػػه   اّللل  َمػػا َو َػْفَعػػل  )  ( اّللل  َمػػا َ َشػػاء ايَبْ  
 ؟.( اّللَّ  َما َ َشاء ىَبْل ق  ( )  َ َشاء

 -ما  لي:اؼبواضع ك / 3116اعبواب رقه 
 .الرعد ژۋ   ۈ  ۈ  ٴۇ    ۆۆ  ڭ  ۇ  ۇ  ﮴ژ  -1
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃژ  -2   ڃڤ  ڦ  

 .إبراَيه ژڇ    ڇ  ڇ  ڇ   چ  چڃ  چ  چ
ڦ    ٿڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿژ  -3 ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  

ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڦ       ڦ  ڄ ڇ  ڇ     ڄ   چ  چ     .ِرانل ژڃ    چ  چ  
  الضبط /

يب ػو هللا مػا  شػاء مػ  الحكػاـ وتريىػا,  الرعػ  سػورةتعلق المر اـ الكتػاب ُب  -1
 (.ۆ  ڭ  ۇ  ۇ  ﮴ فناسبها ) و ػ ْبقي ما  شاء منها غبكمة 

ابلقػوؿ اغبػق : اآل ة مشػهورة جػ ا وتشػغل ابؿ كػل مسػله وىػي الثبػات إبراىيهُب  -2
, ومػا جػاء بػو مػ  سوؿ هللاوىو شهادة أف ال إلو إال هللا وأف ؿبمً ا ر الراس , 

الػ    اغبػػق  ثبػػتهه هللا بػػو ُب اغبيػػاة الػػ نيا, وعنػػ  فبػػاهته ابػباسبػػة اغبسػػنة, وُب 
َلكػي بػ ا تهه إٔب اعبػػواب الصػ يا, و ضػل هللا الهػػاؼبي 

َ
القػ  عنػ  سػػ اؿ اؼب

اف عػ  الصػػواب ُب الػػ نيا واآلخػػرة, و فعػػل هللا مػا  شػػاء مػػ  توفيػػق أىػػل اإليبػػ
 ( مناسبة ؽبا.  ڇ  ڇ  ڇ   چفجاءت )  لكفر والطغيافوِخْزالف أىل ا
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وهللا تعػأب خلػق كػل مػا  ػِ ب علػ  ق: لػالسياؽ ع  خلػق هللا للخ النور سورةُب  -3
الرض ِم  ماء، فاؼباء أصل خلقو، فم  ىزه ال واب: َم  يبشي زحًفا عل  
بطنو كاغبيَّات وكبوىػا, ومػنهه َمػ  يبشػي علػ  رجلػي كاإلنسػاف، ومػنهه مػ  

شي علػ  أربػع كالبهػائه وكبوىػا. وهللا سػب انو وتعػأب ىبلػق مػا  شػاء، وىػو يب
 .( مناسبة للسياؽ ڄ  ڃ  ڃ  ڄفأتت )  قادر عل  كل شيء

 ؟.(َأّنَّ أَنٌْب اَلْرَض نَنق ص َها ِمْ  َأْطَراِفَهااضبط مواضع ) / 3117س اؿ رقه 
ُب  مػػػراتف(  ص ػػػَها ِمػػػْ  أَْطرَاِفَهػػػاأّنَّ أَنٌْب اَلْرَض نَنق   وردت ) / 3117اعبػػػواب رقػػػه 
 -(:النبياء  –السور ) الرع  

ی    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ېئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئەئ  وئ  ژ  -1

 .الرعد ژی   ی  ی  
ېژ  -2 ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ەئ  ى  ى  ېۋ  ۅ     ائ  ائ   

 .األًبياء ژۆئ     ۆئ  ۇئ  ەئ  وئ   وئۇئ
  الضبط /

(  عػػػ  قبلهػػػا   ېئ )  واوربطهػػػا مػػػع ون ابلػػػواو ( ەئ  وئ   ُب سػػػورة الرعػػػ  ) قبلهػػػا -1
 فػػػػػاء: نربطهػػػػػا مػػػػػع ابلفػػػػػاء(   ى  ى، وقبلهػػػػػا ُب النبيػػػػػاء ) واووبعػػػػػ ىا 

 .فاءوبع ىا  فاء ع  قبلها  (ۇئ)
ېئ  مػػ  كلمػػة )  العػػي( نػػربط  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ېئبعػػ ىا ُب سػػورة الرعػػ  )  -2

 النػوفو  البػاء( نػربط   ۆئ  ، وبع ىا ُب النبيػاء )عالر  عي( مع ىئ  
قاع ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو عل   ياءبنالم   النوفو  الباءمع منها 

 .مع حرؼ م  اسه السورة
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 ؟.( َمَكَر الَِّز َ  ِم  قَػْبِلِههْ  َق ْ  - َوَق ْ  اضبط مواضع ) / 3118س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3118اعبواب رقه 

يت     ىت    متىب   يب  جت  حت          خت   جب  حب     خبمب  حئ  مئ  ىئ  يئ  جئژ  -1

 .الرعد ژجث  مث  ىث      يث   
وئ  ۇئ  ۇئ  ەئژ  -2 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   وئ   ېئ    ۆئ   ېئ  

 .انلدل ژىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
  الضبط /

 الػواو زَيدة قاعػ ةعلػ   نضػبطوو  (  ەئ)ُب الن ل  واووبال ُب سورة الرع   (  جئ) -1
 .ُب اؼبوضع الوؿ

( مػػع حب     مػػ  كلمػػة )  ءالػػرا( نػػربط   جب  حب     خببعػػ ىا ُب سػػورة الرعػػ  )  -2
(   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئعػػػ ، بينمػػػا جػػػاء بعػػػ ىا ُب الن ػػػل ) ر ال راء

قاعػ ة ربػط حػرؼ علػ    ػلنال نػوف( مع ۈئ  م  كلمة )  النوّنتنربط 
 .م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ؟.( فَِلللوِ  ) كه مرة وردت / 3119س اؿ رقه 
  -الرعػ   -النعػاـ ُب السػور )  ست مرات ( َفِلللوِ  وردت ) / 3119اعبواب رقه 

 -(:اغبشر  –النجه  –اعباثية  –فاطر 
 .األًعام/ ژڑ  ک  ک  ک  ک     ژ  ژڑ  ڈڈ  ژ  -1
يت      متىب   يب  جت  حت          خت   مبخب     حب  جبمئ  ىئ  يئ    حئجئ  ژ  -2 ىت   

 .الرعد ژجث  مث  ىث      يث   
  ەئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ ې    ېې          ۉ  ۉ    ۅۋ  ۋ             ۅ  ژ  -3

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  .فاطر ژۈئ  ېئ  ېئ   ېئ       ىئ    ۈئوئ   
 .اجلاثية ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڇ  ڇژ  -4
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 .انلجه ژيئ    مئ  ىئ   حئژ  -5
گ     ک  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  -6 گ  گ   گ  

ڳ  ڳ     ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڳ  

 .احلرش ژۓ   ھ  ے  ے  ھ       ھہ  ھ  ہۀ    ہ  ہ
  الضبط /

َسػيَػق وؿ  الَّػِز َ  َأْشػػرَك وا (: قبلهػا قػػاؿ اؼبشػركوف: )  ژ  ژبعػ ىا ُب النعػاـ )  -1
َب الَّػِز َ  ِمػْ   َلْو َشاَء اّللَّ  َما َأْشرَْكَنا َوال آاَبؤ َّن َوال َحرَّْمَنا ِمْ  َشْيءُّ َكَزِلَك َكػزَّ

ق ػْل َىػْل ِعْنػ َك ْه ِمػْ  ِعْلػهُّ فَػت ْخرِج ػوه  لَنَػا ِإْف تَػتَِّبع ػػوَف ِإالَّ  قَػػْبِلِهْه َحػاَّ َذاق ػوا اََْسػَنا
وأف ال  -كب  وآابؤّن -لو أراد هللا أف ال نشرؾ (  الهَّ َّ َوِإْف أَنْػت ْه ِإالَّ زَبْر ص وفَ 

كبـر شػيًئا ِمػ  دونػو مػا فعلنػا ذلػك, وردَّ هللا علػيهه ببيػاف أف ىػزه الشػبهة قػ  
بوا با دعوة رسلهه, واستَمريواأاثرىا الكف عل  ذلك, حػا  ار ِم  قبلهه, وكزَّ

فللػػو جػػل وعػػػال  ( ژ  ژ  ڈڈ  فجػػػاءت بعػػ ىا ) نػػزؿ بػػه عػػزاب هللا
اغبجػػة القاطعػػة الػػيت  قطػػع بػػا فنػػونكه, فلػػو شػػاء لػػوفَّقكه صبيًعػػا إٔب طر ػػق 

 االستقامة.
 معاً.( فاربطهما    حئ وقبلها )  (     حب بع ىا ُب سورة الرع  ) -2
 ( فاربطهما معاً.    ۅ( وقبلها )           ۉبع ىا ُب فاطر )  -3
قاعػ ة اغبػروؼ  علػ  اثيةجالػػ جيهمنها مع  اغباء( نربط     ڇبع ىا ُب اعباثية )  -4

 .اؼبتقاربة ُب الرسه
ـْ ِلإْلِنَساِف َما سَبىنَّ ( وقبلها ) ة وردت )   مئ  ىئبع ىا ُب النجه )  -5 ( ونبػا  َأ

ليس لإلنساف ما سبناه م  شفاعة ىزه اؼبعبودات أو تريىا فبػا  :مرتبطتاف معاً 
 هتواه نفسو, فللو أمر ال نيا واآلخرة.

( وكمػػػػا ىػػػػو معلػػػػـو أةػػػػا جػػػػاءت ُب الفػػػػيء وىػػػػو     کبعػػػػ ىا ُب اغبشػػػػر )  -6
 وللرسوؿ وىزه اآل ة سهلة وال لبس فيها.
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 َتْكِسػب   َمػاوَ  - نَػْفػسُّ  ك ػلي  َتْكِسػب   َوالَ  اضبط مواضػع ) / 3120س اؿ رقه 
 ؟.( نَػْفسُّ  ك لي 

 -اؼبواضع ىي: / 3120اعبواب رقه 
ىئ    ېئۈئ   ېئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۇئ  ۇئې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ           وئژ  -1 ېئ  ىئ  

 .األًعام ژی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب  خب    یىئ  ی
جب  حب     خبژ  -2 يت      جت  حت          ختمت  يب   ىب   مبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ىت   

 .الرعد ژجث  مث  ىث      يث   
  الضبط /

بػػػنفس نعػػػاـ ل( الػػػيت ُب ا ال( وىػػػزه نربطهػػػا مػػػع ) ۆئ    ۇئُب سػػػورة النعػػػاـ ) 
، أمػا ُب قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه السػورةعل   الرسه

 .(جت    يب)  ميهونربطا مع  ميهفيأخرىا  (   ىب( وقبلها )  جت  حت          ختمت  يبالرع  ) 
 مالحظة / 

ائ  ەئ  ەئ    ژ  ُب أخر آ ػة مػ  سػورة لقمػاف: موضع اثل ( ُب ۆئ  وردت كلمة ) 

ی  ی     یی  ىئېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ېئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

، فاجعلهػػا عالمػػة لػػك أةػػا ٠٠مقىااان/  ژجب      حب  خب  مب  ىب     يئجئ  حئ  مئ  ىئ
 أخر السورة.

 
 إنتهت سورة الرعػد

****** 
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 الثالث عشراعبزء  سورة إبراىيم /

 :أرابع السورةبداايت 

 الربع األوؿ:بداية 
﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ۓژ  ﮻   ﮼    ﮽  ﮾    ﮺﮲   ﮳  

﯁           ﮿  ﯀                   

  ڭ  ڭ  ڭ      ١٣إبراَيه/  ژ            

 :الثاينالربع بداية 
ژ  ڑ  ڑ    ڍژ   ١٨إبراَيه/  ژک  ک  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      

 ؟.( إبِِْذِف َربِلِهْ  اضبط مواضع ) / 3121س اؿ رقه 
ِػػػػهْ  وردت ) / 3121اعبػػػػواب رقػػػػه  إبػػػػراىيه ُب السػػػػور )  ثػػػػالث مػػػػرات(  إبِِْذِف َربِل

 -(:الق ر  – موضعاف
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٿٿژ  -1 ٿ  ٹ  ٹ   ڦ    ڤ  ڦٿ  

 .إبراَيه ژڄ   ڦ  ڦ  ڄ  
      ژ  -2                 ﮾  ﮿   ﯀  ﯁  

 .إبراَيه ژۇئ    وئ   وئ  ۇئ    ەئەئ  
 .امقدر ژڤ  ڤ  ڤ            ڤ       ٹ   ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ  -3

  الضبط /
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹ ) خػػروج الوؿإبػػراىيه: ُب ُب سػػورة  موضػػعاف -1

 دخػػوؿ الثػػايالنػػاس مػػ  الهلمػػات إٔب صػػراط هللا، وُب  إخػػراج (  ڤ  ڦ
                    ﮿   ﯀  ﯁    ﮾)

ڦ  ڦ     ) الوؿ: بعػ ىا ُب اؼب مني جنػات أ دخل(     ەئەئ    
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ڦ  مػػػػػػ  )  اؽبمػػػػػػزة(:   وئ   وئ  ۇئ)  الثػػػػػػاي( وبعػػػػػػ ىا ُب ڦ  ڄ  

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  وئ   م  )  التاء( قبل ڦ  
  إبذف ربه وىزه معروفة مشهورة. فنزوؿ اؼبالئكةسورة الق ر  أما ُب -2

ِإَٔب ِصػَراِط )  ( ِإَٔب ِصػَراِط اْلَعزِ ػِز اغبَِْميػ ِ  مواضع )اضبط  / 3122س اؿ رقه 
 ؟.( اغبَِْمي ِ 

 -اؼبواضع ىي: / 3122اعبواب رقه 
ڤ  ڦ    ٿٿژ  -1 ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ٿ  ٹ  ٹ     ڦٿ  

 .إبراَيه ژڄ     ڦ  ڦ  ڄ
ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  -2  .احلج ژڀ        پ  پ  پٱ  ٻ  
  ۅۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ  -3

 .شبأ ژې     ۅ   ۉ      ۉ
  الضبط /
أ   الوسػػػػػػط(، وُب   ڦ  ڦ  ڄ  ڦسػػػػػػبأ (: )  –) إبػػػػػػراىيه  الطػػػػػػرفيُب 

قاعػػ ة اخػػتالؼ الوسػػط بػػي الطػػرفي علػػ   نضػػبطو( و       پ  پ  پ سػػورة اغبػػ  ) 
فاجعلهػا عالمػة لػك  البػاءأ ( حبػرؼ بػػس –راىيه ب، الح  اشرتاؾ سورٌب ) إاؼبتشابي

(      پ  پ  پ، وانتبػو أب موضػع اغبػ  )(  ڦ  ڦ  ڄ  ڦعل  مواضع ) 
 ُب القرآف الكرل. الوحي أنو 

 فائدة /
ىناؾ حػاالت  كػوف اؼبطلػوب فيهػا ىػو ضػماف تػوفر صػفة االسػتقامة ُب الصػراط، 
 أو رب    خصوصية أخرل فيو، كخصوصػية أو صػفة  تصػ  بػا واضػعو، ومػ   نتهػي
إليػػو، أو تػػري ذلػػك، فتكػػوف اآلَيت مشػػرية إٔب تػػوفر تلػػك اػبصوصػػية، م كػػ ة عليهػػا، 

 . ﴾  ڦ  ڦ  ڄ  ڦ ﴿:وذلك كما ُب قولو تعأب
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و « ڦ    »وأمػػػا السػػػبب ُب أنػػػو  نسػػػب الصػػػراط إٔب نفسػػػو مػػػ  خػػػالؿ صػػػفيت 
ڦ  ڦ    ڦ ﴾، واترة: ﴿      پ  پ  پ   ، فيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اترة: ﴿«     پ»

 :﴾ڄ
حهػػػة أجػػػػواء اآلَيت الػػػػيت ذكػػػػرت الوصػػػفي، أةػػػػا تشػػػػتمل علػػػػ  فإنػػػو  ههػػػػر مػػػػ  مال

خصوصػػػيات ؽبػػػا ارتبػػػاط بػػػز   الوصػػػفي، أو أحػػػ نبا، فمػػػا اقتصػػػر ُب القػػػرآف علػػػ  
َوى ػ  وا ِإَٔب الطَّيلِػِب ِمػَ   ﴿:وص  واح  ىو آ ة واحػ ة، وىػي قولػو تعػأب عػ  اؼبػ مني

 . ﴾ ِإَٔبا ِصرَاِط اغْبَِمي ِ اْلَقْوِؿ َوى   وا 
 :اؾ ثالث آايت، ركر فيها وصفاف، ىيوىن

َنا إِلَْيَك ر وًحا ِمْ  أَْمرَِّن َما ك ْنػَت تَػْ رِ  َمػا اْلِكتَػاب   ﴿:: قولو تعأباألوىل ِلَك َأْوَحيػْ وََكزَا
يبَاف  َولَاِكْ  َجَعْلَناه  ن ورًا نَػْهِ   ِبِو َمْ  َنَشاء  ِمْ  ِعَباِدَّن َوإِنَّػَك لَتَػْهػِ     ِصػرَاطُّ  ِإَٔبا َواَل اإْلِ

ػػػػَماَواِت َوَمػػػػا ُب اْلَْرِض َأاَل ِإَٔب اّللَِّ َتِصػػػػري   * م ْسػػػػَتِقيهُّ  ِصػػػػرَاِط اّللَِّ الَّػػػػِز  لَػػػػو  َمػػػػا ُب السَّ
 .﴾ اْل م ور  
ػػَو اغْبَػػقَّ  ﴿:: قولػػو تعػػأبالثانيػػة َو َػػػَرل الَّػػِز َ  أ وت ػػوا اْلِعْلػػَه الَّػػِز  أ نْػػزَِؿ إِلَْيػػَك ِمػػْ  رَبلِػػَك ى 
 .﴾ ِإَٔبا ِصرَاِط اْلَعزِ ِز اغْبَِمي ِ ِ   َو َػهْ 

الر ِكَتاب  أَنْػَزْلَناه  ِإلَْيػَك لِت ْخػرَِج النَّػاَس ِمػَ  الهيل َمػاِت ِإَٔب  ... ﴿:قولو تعأب: الثالثة
ِت َوَمػا ُب اّللَِّ الَّػِز  لَػو  َمػا ُب السَّػَماَوا * ِإَٔبا ِصػَراِط اْلَعزِ ػِز اغبَِْميػ ِ النيوِر إبِِْذِف َربِلِْه 

 . ﴾ اْلَْرِض َوَوْ ل  لِْلَكاِفرِ َ  ِمْ  َعَزابُّ َشِ   ُّ 
فػإذا الحهنػػا اآلَيت الربػػع، فسػػوؼ نالحػ : مػػ ل انسػػجاـ مالءمػػة وصػػ  

ػ  وا ِإَٔب الطَّيلِػِب ِمػَ  اْلَقػْوؿِ  ﴿:اغبميػ  ؼبضػموف الكػالـ الػز  سػبقو وىػو قولػو  َوى 
... ﴾.  

: ىنػاؾ انسػجاـ اتـ بػي إشػارات ودالالت نيػةالثاوُب اآل ة  ..األوىلُب اآل ة 
اآل ة وبي ألوىيتو ومالكيتو تعأب ؼبا ُب السماوات وما ُب الرض، فإنو تعأب ىػو 
الػػػز  جعػػػل ذلػػػك الػػػوحي نػػػوراً، وىػػػو الػػػز   هػػػ   بػػػو، وىػػػو الػػػز   شػػػاء ؽبػػػه 
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فالصراط الز   ه   إليو الرسوؿ، ىو صراطو تعأب مػ  موقػع ألوىيتػو،  ..اؽب ا ة
إذ إف ىػػزه اؽب ا ػػة، وىػػزا االسػػتقالؿ  ..لكيتػػو ؼبػػا ُب السػػموات ومػػا ُب الرضوما

 ..ُب اؼبشيئة، نبا م  مهاىر ألوىيتو، وم  ذبليات مالكيتو تعأب
: قب  أف كل ما أنزلػو هللا علػ  رسػولو ىبتػزف اغبػق كػل اغبػق، وىػزا الثالثةوُب اآل ة 

موحاتو، حػي  سػتوثق مػ  واقعػو  تناته مع ما  نش ه اإلنساف ُب حياتو، وهبس  لو ط
ومػػ  مسػػتقبلو، إذ ىػػو  سػػتن  إٔب مقػػاـ العػػزة، والكرامػػة، ليعػػيش ىػػزه الػػروح ُب التزامػػو 
بػػػػػزلك اغبػػػػػق الػػػػػز  أنزلػػػػػو هللا علػػػػػ  الرسػػػػػوؿ، و طمػػػػػئ  إٔب أنػػػػػو ُب مواضػػػػػع اغبمػػػػػ ، 

ىػػو الػػز   تنػػاته و نسػػجه مػػع  ابلعز ػػز اغبميػػ والسػػالمة، والرضػػا، والفػػالح. فػػالتعبري 
 ..ؼبشاعر، ومع واقع اغبق ُب ما أنزلو هللا تعأبىزه ا

واآل ػػػػة الخػػػػرية: ت كػػػػ  علػػػػ  أف ابػبػػػػروج مػػػػ  الهلمػػػػات إٔب النػػػػور  تجلػػػػ  ثبػػػػات 
اإلنساف، و شعر بقوة بكيانو، وحبقيقة وجوده، فال  عيش الضع ، والوى ، والضياع، 

ابلكرامػػػة، وىػػػزا مػػػا هبعلػػػو  شػػػعر ابلعػػػز و  ..والػػػزؿ، ُب فلمػػػات التيػػػو واعبهػػػل واغبػػػرية
 .و عيش الرضا والسالمة واغبم  مع هللا العز ز اغبمي 

ضػػافة الصػػراط سػػر إ ﴾  ڦ  ڦ  ڄ  ڦ ﴿ " رضبػػو هللا ": السػػعدي قػػوؿ 
 .ؿبمود ُب أموره ز ز بعز هللاإشارة إٔب أف م  سلكو فهو ع لصفيت العز ز اغبمي 

َماَواِت َوَمػػا ُب اّللِل الَّػػِز  لَػػو  َمػػا ُب السَّػػ اضػػبط مواضػػع ) / 3123سػػ اؿ رقػػه 
 ؟.( اَلْرضِ 

ػػػَماَواِت َوَمػػػا ُب اَلْرضِ  وردت ) / 3123اعبػػػواب رقػػػه  (  اّلللِ الَّػػػِز  لَػػػو  َمػػػا ُب السَّ
 -(: خر آ ةآالشورل  – ب ا ة السورة ُب السور ) إبراىيه مراتف

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچژ  -1

ڍ    .إبراَيه ژڍ  
 .الشِرى ژچ      چ       چ  چ  ڇ          ڇ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄڦ  ژ  -2

  الضبط /



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    312 -ْزء السَّ

 . (  ڦ  ڄ )ىزه ب ؿ ؾبرور، ب ؿ م  التوابع  ( هللاِ  ) ُب سورة إبراىيه: -1
 ب ؿ فبا قبلو، وإضافتو إٔب هللا تعأب للتفخيه)  هللاِ  ِصرَاطِ   (ُب الشورل: -2

 . والتشر  
نْػَيا َعَل  اآلِخَرةِ  ) كه مرة وردت / 3124س اؿ رقه   ؟.( اغْبََياَة ال ي

نْػَيا َعلَػػػػ  اآلِخػػػػرَةِ  وردت ) / 3124اعبػػػػواب رقػػػػه  ُب السػػػػػور  مػػػػراتف(  اغْبَيَػػػػاَة الػػػػ ي
 -(:الن ل -إبراىيه )
ک    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڌڌ  ژ  -1 ژ  ژ  ڑ  ڑ   

 .إبراَيه ژک  گ  گ  گ  گ    کک
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ژ  -2 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڳ  

 .انلدل ژڻ  ڻ  
  الضبط /

منهػا مػع اليػاء ( ُب إبراىيه نػربط    ڌ ال نيا: )  حبجاء  اؼبوضعيقبلها ُب 
 ،( مضػػارع مرفػػوع وعالمػػة الرفػػع ثبػػوت النػػوف.. والػػواو فاعػػل  ڌ (ه: يإبػػراىَيء 

( ڱ( مفعوؿ بو منصػوب )ڎ   فعل ماض ) ( ُب الن ل:  ڳوجاءت ) 
 . ة اؼبق لرة عل  الل ( منصوب وعالمة النصب الفت حياة ) ػنعت ل

 ؟.( بِِلَسافُّ  - بِِلَسافِ  اضبط مواضع ) / 3125س اؿ رقه 
 -فقط وكما  لي: مرة واح ةكل كلمة وردت  / 3125اعبواب رقه 

ڻ    ںڱ  ں  ڱ  ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ  -1 ڻ  ڻ   ڻ  

 .إبراَيه ژہ  ہ  ھ   ھ    ہۀ  ۀ  ہ
     ۀ  ڻڻ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ژ  -2

 ١٩٣ – ١٩٠الشعراء/  ژہ  ۀ  
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  الضبط /
منهػػا  اؽبػػاءو  اؼبػػيهنػػربط  (  ڱ  ) وبعػػ ىا ُب سػػورة إبػػراىيه ابلكسػػر(   ڱ)  -1

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع علػػ   هيىمػػ  إبػػرا اؽبػػاءو  اؼبػػيهمػػع 
 .حرؼ م  اسه السورة

 عػػيا مػػع منهػػ العػػي( نػػربط      ۀ وبعػػ ىا ) كسػػر تنػػو  (    ڻُب الشػػعراء ) -2
قاعػػػ ة ربػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػػابو مػػػع حػػرؼ مػػػ  اسػػػه علػػػ   راءعالشػػ

 .السورة
َ ؽَب هْ  اضبط مواضع ) / 3126س اؿ رقه   ؟.( لِيػ بَػيِل
َ ؽَب هْ  وردت ) / 3126اعبواب رقه   -(:الن ل –إبراىيه ُب السور ) مراتف(  لِيػ بَػيِل

ڻ  ڱ  ںںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  -1   ڻ  ڻ   ڻ  

 .إبراَيه ژہ  ہ  ھ   ھ    ہۀ  ہۀ  
 .انلدل ژۋ  ۋ  ۅ      ۅ   ۉ  ۉ  ې    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆ  ۆژ  -2

  الضبط /
م    الياء( نربط   ڻ  ڻ   ڻ  ڻوورد بع ىا )  سياؽ اآل ةوردت ُب إبراىيه ُب 

ۈ  وجػػػاء بعػػػ ىا )  صػػػ ر آ ػػة، ووردت ُب الن ػػػل هيإبػػراى َيء( مػػػع ڻ   كلمػػة ) 

علػ   ل ػنمػ  ال النػوفو  الػالـ( مػع ۈ  مػ  كلمػة )  فالنػو و  الالـ( نربط   ۈ  ٴۇ
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

   ِضػػلي  - فَػي ِضػلي  )(  َو َػْهػػِ   َمػ  َ َشػاء) مواضػع اضػبط  / 3127سػ اؿ رقػه 
 (؟. اّللل  َم  َ َشاء َو َػْهِ   َم  َ َشاء

 -اؼبواضع كما  لي: / 3127اعبواب رقه 
 .يِنس ژىب        يب  جت  حت     حب  خب   مبحئ   مئ  ىئ   يئ  جب    ژ  -1
ڻ   ڻ    ڻ  ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ  -2
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 .إبراَيه ژہ  ہ  ھ   ھ    ۀ  ۀ  ہہ  ڻ
وئ   ۇئ  ۇئ    وئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ  -3

 .انلدل ژۈئ   ېئ  ېئ                 ېئ  ىئ     ۆئ  ۆئۈئ
ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳگ  ڳ     گڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گژ  -4

 ژۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڱڱ

 .فاطر
ک  گ  گ  گ    گ   ڳ    کژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کژ  -5

ڻ  ڻ     ڻڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ

﮽  ﮾        ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻﮼  ﮶  ﮵﮴       ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲

 .املدثر ژ                           ﮿  ﯀  ﯁        
  الضبط /

( وئ   ۇئ    وئ( بػػػػػػ وف )    حب  خب   مببلفهػػػػػػة )  الوحيػػػػػػ ةُب سػػػػػػورة  ػػػػػػونس  -1
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل   نضبطهاو 

ُب  مػرات ثػالثفػوردت  ( اّللل  َم  َ َشػاء َو َػْهػِ   َمػ  َ َشػاء   ِضلي  - فَػي ِضلي أما )  -2
(  وىػػػػو اؼبوضػػػػع الوؿ، ُب إبػػػراىيه ) (فػػػػاطر  –الن ػػػل  –إبػػػػراىيه  ) السػػػور
 (.  ﮵( وابقي اؼبواضع )  فَػي ِضلي )  الفاءجاء بزَيدة  الوحي 

  ﮶  ﮵(: )   ﮵الز  جاء فيػو إسػه اعبػالؿ هللا بعػ  كلمػة )  الوحي ُب اؼب ثر  -3

 (. ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻
 -اػبالصة:
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  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ حب  خب   مب

 ۀ  ۀ  ہہ
ڳ  ڳ    ڳ

ڱڱ  ڱ  ڱ  
﮸    ﮶  ﮵ ﮷  

﮺ ﮻   ﮹   

 يف اؼبدثر ةوحيد النحل + فاطر يف إبراىيم ةوحيد يف يونس ةوحيد
 مالحظة /

 60الن ػل  – 4ُب السػور ) إبػراىيه  مػرة إثنا عشر ( َوى َو اْلَعزِ ز  اغبَِْكيه   ) وردت
اغب     – 37اعباثية  – 2فاطر  – 9لقماف  – 27الرـو  – 42العنكبوت  –
 ( وال داعي غبصرىا.  3اعبمعة  – 1الص   -24و  1 موضعافاغبشر – 1

ـِ  اضبط مواضع ) / 3128س اؿ رقه  ـَ  - اّلللِ  اََِيَّ  ؟.( اّلللِ  َأَيَّ
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3128اعبواب رقه 

﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ژ  -1 ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  

 .إبراَيه ژ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       ﮹﮺   ﮸  ﮷
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ           پ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ٻژ  -2

 .اجلاثية ژٺ  ٺ  
  الضبط /

، بينما ُب اعباثية ٓب ت سػبق اؼبيه فك سرت بباء( ُب سورة إبراىيه س بقت ﮹   ﮸)  -1
 (.  پ  پمنها مفتوحة )  اؼبيهبشيء فأتت 

 ؼبػيهاو  اؽبػاءو  الػراءمنهػا مػع  اؼبػيهو  اؽبػاءو  الػراء( نػربط   ﮷قبلها ُب إبػراىيه )  -2
 اثيةجالػػ جػيهمنهػا مػع  اعبيه( نربط   پ  پ، وقبلها ُب اعباثية ) هيىار م  إب
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  
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ِإفَّ ُب َذلِػػػػَك آلََيتُّ لِلك ػػػلِل َصػػػػبَّارُّ  ) كػػػػه مػػػرة وردت / 3129سػػػ اؿ رقػػػه 
 (؟. َشك ورُّ 

ػػػػلِل َصػػػػبَّارُّ َشػػػػك ورُّ ِإفَّ ُب  وردت ) / 3129اعبػػػػواب رقػػػػه  أربػػػػع (  َذلِػػػػَك آلََيتُّ لِلك 
: ابعبملة اإلنشػائيةنضبطها و  (الشورل  –سبأ  –لقماف  –ُب السور ) إبراىيه  مرات

 -:( تشاور إبراىيه ولقماف ُب سبأ) 
﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ژ  -1 ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  

 .إبراَيه ژ     ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  ﮺﮷  ﮸   ﮹
ڎ     چ  چ     ژ  -2 ڎ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ        ڈڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 .مقىان ژک          ک   ک
  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ        ڻژ  -3

ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  .شبأ ژھ    ۀ  ۀ  
ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٺپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  -4

 .الشِرى ژٹ     ٹ
 الضبط /

أو النعمة  ٌب قبلها أو بع ىا ما فيو داللة عل  الشكر  اؼبواضع الربعُب 
 -أو الص :والتزكري با 

ػػػر واْ  ) : بعػػػ ىا ُب سػػػورة إبػػػراىيه -1 ػػػْه و )  ( َعلَػػػْيك هْ  ِنْعَمػػػَة اّلللِ اذْك  َوِإْذ أَتَذََّف َربيك 
 ػزكِلرىه بػنعه هللا وُب نفس اآل ػة: أف موسػ  عليػو السػالـ  (، َشَكْرًب ْ لَِئ  

أَيمو, إف ُب ىزا التزكري با لَػ الالت لكػل صػبَّار علػ  طاعػة  ونقمو ُب
 .هللا، وع  ؿبارمو، وعل  أق اره، شكور قائه حبقوؽ هللا

إف (: ڌ    ڍڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  هللا )  نعمػػػػتفيهػػػا ُب سػػػورة لقمػػػاف:  -2
ُب جػػْر  السػػف  ُب الب ػػر لَػػ الالت لكػػل صػػبَّار عػػ  ؿبػػاـر هللا, شػػكور 
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نَػػا ل ْقَمػػاَف اغبِْْكَمػػَة َأِف اْشػػك ْر ّللَِِّ َوَمػػ  َ ْشػػك ْر وَ وقبلهػػا: )  ،لنعمػػو َلَقػػْ  آتَػيػْ
َا َ ْشك ر  لِنَػْفِسوِ   ... (.فَاِىَرًة َواَبِطَنةً  ِنَعَمو  َوَأْسَبَغ َعَلْيك ْه ....( )... َفِإمبَّ

ػػْه ُب سػػورة سػػبأ: جػػاء قبلهػػا )... -3 طَيِلبَػػة  لَػػو  بَػْلػػَ ة   َواْشػػك ر واك ل ػػوا ِمػػ  رلِْزِؽ َربِلك 
إف فيمػػػػا حػػػػل "بسػػػػبأ" َلعػػػػ ة لكػػػػل صػػػػبَّار علػػػػ  اؼبكػػػػاره (،  َوَربٌّ َتف ػػػػور  

 والش ائ , شكور لنعه هللا تعأب.
وم  آَيتو ال الة عل  ق رتو الباىرة وسلطانو القاىر السف   وأخرياً سورة الشورل: -4

العهيمػػة كاعببػػاؿ ذبػػر  ُب الب ػػر. إف  شػػأ هللا الػػز  أجػػرل ىػػزه السػػف  ُب 
ر   سػك  الػر ا, فتَػْبػَق السػف  سػواك  علػ  فهػر الب ػر ال ذبػر ، إف ُب الب 

َجػػْر  ىػػزه السػػف  ووقوفهػػا ُب الب ػػر بقػػ رة هللا َلعهػػات وحجًجػػا بيِلنػػة علػػ  
، وجػػػاء قبلهػػػا عػػػة هللا, شػػػكور لنعمػػػو وأفضػػػالوقػػػ رة هللا لكػػػل صػػػبار علػػػ  طا

َوَتَفػَر ِإفَّ َذلِػَك  َصػبَػرَ َمػ  َولَ ( وبعػ ىا الصػ  )  َشك ور  ِإفَّ اّللََّ َتف ور  الشكر ) 
 (. َلِمْ  َعْزـِ اْل م ورِ 

 مالحظة /
اإلسراء  – 7إبراىيه  – 66ُب السور ) التوبة  سبع مرات(  ْكَفْرًب  وردت كلمة )  

( وال  17اؼبزمػػػل  – 10 ابلػػػواوالحقػػػاؼ  – 52فصػػػلت  – 12تػػػافر  – 69
 أوؿ( وىػو 106عمػراف اآل ػة ) ( ُب آؿ َفػْرًب  كَ أَ )  ابؽبمػزةداعي غبصرىا، ووردت 

 ُب القرآف. موضع
 ؟.( ِإف َتْكف ر واْ  اضبط مواضع ) / 3130س اؿ رقه 
 -(:الزمر -إبراىيه ُب السور ) مراتف(  ِإف َتْكف ر واْ  وردت ) / 3130اعبواب رقه 

 .إبراَيه ژڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ   چچ  چ  ژ  -1
ژ  ڑ    ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ڌڍ  ڌ   ڇ  ڍ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  چ  چژ  -2

ک ڱ     ڳک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ                ڳ  کڑ  ک       ڱ    

 .الزمر ژڱ  ڱ  ں   
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  الضبط /
چ   چ  ڇ  وبعػػ ىا ُب الزمػػػر ) (  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ بعػػ ىا ُب سػػورة إبػػراىيه )

 .اؽبجائي قاع ة الرتتيب( عل   چ   م  )  الفاء( قبل     ڇم  )  اؽبمزة(:   ڇڇ
ػْه نَػبَػأ  الَّػِز َ  وب ث إشكاؿ ُب ترتيب ىزه اآل ػة )  / 3131س اؿ رقه  أٓبَْ َ ِْتك 

ػْه ِإالَّ اّللل   قَػْوـِ ن وحُّ َوَعادُّ َوشَب وَد َوالَِّز َ  ِمػ  بَػْعػِ ِىهْ ِم  قَػْبِلك ْه  َجػاءتْػه ْه ر س ػل ه ه  اَل  َػْعَلم ه 
ػػَواِىِههْ  فَػػػَرديوْا أَ ْػػِ  َػه هْ اِبْلبَػيِلنَػػاِت  َوقَػػال وْا ِإّنَّ َكَفػػْرَّن دبَػػا أ ْرِسػػْلت ه بِػػِو َوِإّنَّ َلِفػػي َشػػكلُّ فبِلَّػػا  ُب أَفػْ

 ( كي  تضبطها؟.{9}إبراىيه/ َتْ ع ونَػَنا إِلَْيِو م رِ بُّ 
 وبػػ ث إشػػكاؿ ُب التقػػ ل والتػػأخري بػػي كلماهتػػا ولضػػبطها / 3131اعبػػواب رقػػه 

 :معاً  ورة الزىنيةالصو  قاع ة التأمل للمعىننستخ ـ 
قَػْوـِ ن وحُّ َوَعادُّ َوشَب وَد َوالَِّز َ  ِم  وم  جاء بع ىه: ) القواـ أواًل هبب ذكر  -1

 .( بَػْعِ ِىهْ 
تلك المه اليت أتت م  بع ىه ال وبصي ع دىا إال هللا سب انو لزا قاؿ بع ىا  -2

 .ىو الوحي  سب انو م   علمهه ( اَل  َػْعَلم ه ْه ِإالَّ اّللل   )
( أ   َجاءتْػه ْه ر س ل ه ه اِبْلبَػيِلَناتِ القواـ وم  بع ىه ما به: أكي  ) تلك  طيب -3

 .جاءهته رسلهه ابل اىي الواض ات
وَاِىِههْ فلما جاءهته الرسل ماذا فعلوا: )  -4 فعضيوا أ   هه تيهًا  ( فَػَرديوْا أَْ ِ  َػه ْه ُِب أَفػْ

 ضي دائما سب اف هللا.، وىزا ىو حاؿ اؼبعر واستنكاًفا ع  قَبوؿ اإليباف
َوَقال وْا ِإّنَّ َكَفْرَّن دبَا أ ْرِسْلت ه ِبِو : ) ُب أفواىهه طيب: ماذا قالوا بع  أف ردوا أ   هه -5

( ىزا حاؿ اؼبعرضي أف  كفروا دبا  َوِإّنَّ َلِفي َشكلُّ فبِلَّا تَْ ع ونَػَنا إِلَْيِو م رِ بُّ 
  ٌب بو الرسل بل و شككوف فيهه وُب دعوهته.

 مالحظة /
ْه نَػَبأ  ورد ُب ب ا ة اآل ة )  طيء اغباف  فيقرأىا  أٓبَْ َ ِْتك   أٓبَْ )  ابؽباء( وفبك  أت ىب 

َلِئ  َشَكْرًب ْ  رَبيك هْ َوِإْذ أَتَذََّف أنهر لآل ة قبلها والكلمات )  ضبطها( ول نَػَبأ   هْ  َْهتِِ 
 (. أٓبَْ َ ِْتك ْه نَػَبأ  جاء بع ىا )  وبا تعله أف الز  ابلكاؼ( اليت وردت  َلزِ َ نَّك هْ 
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 ؟.( َوَقال واْ ِإّنَّ  ) كه مرة وردت / 3132س اؿ رقه 
 (القصػص -إبػراىيه ُب السػور ) مػراتف(  َوقَػال وْا ِإّنَّ  وردت ) / 3132اعبػواب رقػه 

 -:الكفر والعياذ اب. اؼبوضعيوالز  ورد بع ىا ُب 
ڳ    ڳگ  گ   گ  گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کژ  -1

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ ۀ           ڻ  ۀڱ  

 .إبراَيه ژہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
ڻ  ۀ   ۀ  ہژ  -2 ہ    ہڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ   ہ  

 .امقصص ژ﮵   ﮶              ﮷    ﮳  ﮴ۓ  ۓ  ﮲    ےھ  ھ     ھ  ھ  ے
 ؟.( َكَفْرّنَ  ) كه مرة وردت كلمة / 3133س اؿ رقه 
تػافر  –ُب السػور ) إبػراىيه  ثػالث مػرات(  َكَفػْرّنَ  وردت ) / 3133اعبواب رقه 

 -(: اؼبمت نة -
گ    گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کژ  -1

ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ   گ ڱ  ڱ  ں   ں  

ے      ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 .إبراَيه ژے  ۓ  
ې  ې           ى   ى    ېۉ  ې   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژ  -2

 .اغفر ژائ  
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ژ  -3

﮺     ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﮷﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮸      ﮹ 

﯀  ﯁                                     

 .املىتدٌة ژۇ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      
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  ضبط /ال
سػط مػع و مػ  الالػواو : نػربط الوسط اؼبوضعوىو  (  ې ) ابلواوموضع تافر  -1

 (.  ې) واو 
الكفػػػر دبػػػا جػػػاءت بػػػو الرسػػػل والعيػػػاذ : سػػػياؽ اآلَيت اؼبمت نػػػةو  إبػػػراىيه موضػػعي -2

ؼبػػػػا رأوا عػػػزابنا أقػػػػريوا حػػػػي ال  نفػػػػع : تلػػػك المػػػػل تػػػػافر موضػػػػعاب، بينمػػػا 
، دبػػا كنػػػا بػػو مشػػػركي ُب عبػػػادة هللاوكفػػػرّن  اإلقػػرار, وقػػػالوا: آمنػػا اب وحػػػ ه,

 والت حي من ـ.
 ؟.( ِبوِ  دبَا أ ْرِسْلت ه اضبط مواضع ) / 3134س اؿ رقه 
 –ُب السػور ) إبػراىيه  أربػع مػرات(  بِػوِ  دبَػا أ ْرِسػْلت ه وردت ) / 3134اعبػواب رقػه 

 -(:الزخرؼ  – فصلت -سبأ 
گ    گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کژ  -1

ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ  ڱ  ڱ  ں   ں  

ۀ          ے     ہ  ہ   ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ھ  ھ  ھ   ہ  ھ  

 .إبراَيه ژۓ  ے  
       گ  ک    گ  گ      کڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  -2

 .شبأ ژگ   
ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چژ  -3 ڇ    چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڇ  ڇ  

 .فصنت ژ  ڈ         ڈ  ڎ  ڌ   ڎ  ڌڇ  ڍ  ڍ   
  ڄ   ڄ     ڄ  ڄڦ     ڦٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹژ  -4

 .الزخرف ژڃ              ڃ
  الضبط /

) سػورة إبػراىيه (  الوؿ( عػ ا اؼبوضػع          ڈكل اؼبواضػع جػاء بعػ ىا كلمػة )   -1
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 قاعػػػػػ ةعلػػػػ  نضػػػػبطو ( و ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ) جػػػػاء بعػػػػ ىا 
 .العنا ة ابآل ة الوحي ة

: وسػػورة فصػػلت ابلفػػاء(   ڌ ( بينمػػا ُب فصػػلت )       کُب سػػبأ والزخػػرؼ )  قبلهػػا -2
قاعػػ ة اخػػتالؼ علػػ   فنضػػبطوبػػي سػػورٌب ) سػػبأ والزخػػرؼ (  وسػػطموضػػع 

 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ة، وأ ًضا عل  الوسط بي الطرفي اؼبتشابي
ُب  ( ر س ػل ه هْ  ؽَب ػهْ  َقالَػتْ  – ر س ل ه هْ  َقاَلتْ  ) اضبط مواضع / 3135س اؿ رقه 
 ؟.سورة إبراىيه

 -اؼبواضع آ تي متتاليتي: / 3135اعبواب رقه 
﮷   ﮸  ﮹﮺  ﮲   ﮳  ۓژ ٱ -1 ﮽    ﮴  ﮵  ﮶   ﮻   ﮼    

﯁            ﮾  ﮿  ﯀           

    ڭ  ڭ  ڭ              ژ         

 .إبراَيه

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٱ  ژ  -2 ٺ  ٺ   پ  

ڤ  ڤ    ڤٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺٺ

ٱ.إبراَيه ژڦ  ڦ   ڦ  

  الضبط /
قاعػػػ ة الػػػزَيدة للموضػػػع علػػػ  نضػػػبطها ( و   ٻأتػػػت زَيدة )  الثانيػػػةُب اآل ػػػة  -1

 .اؼبتأخر
( وبعػػػػػػػػػ ىا ُب   ﮴  ﮵ ﮶   ﮷   ﮸  ﮹﮺)  الؤببعػػػػػػػػ ىا ُب اآل ػػػػػػػػػة  -2

( قبػػػػل ﮴  ة ) مػػػػ  كلمػػػػ الفػػػػاء(:   ٻ  ٻ  پ  پ  پ)  الثانيػػػػةاآل ػػػػة 
، طبعػػا بعػػ  حػػرؼ قاعػػ ة الرتتيػػب اؽبجػػائي( علػػ  ٻ  مػػ  كلمػػة )  النػػوف

 (.ٻ    -﮴  اؽبمزة م  الكلمتي ) 
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 فائدة /
َقاَلْت ؽَبُْم ُرُسػُلُهْم ِإف حنَّْػُن ِإالَّ  ما داللة استخداـ الفعل للمؤنث يف قولو تعاىل )

ثْػُلُكْم )  .( إبراىيم (؟َٔٔبَشٌر مِّ
و سػػن  إٔب صبػػع صبػػع القلػة  ٌب ابلتػػزكري وؼبػػا  ٌب عبمػػع الكثػػرة  ٌب  الفعػل ؼبػػا  ٌب

( فالنسػػػوة صبػػػع قللػػػة، كػػػه واحػػػ ة قالػػػت؟ قليػػػل  َوقَػػػاَؿ ِنْسػػػَوة  ُب اْلَمِ  نَػػػةِ  ابلتأنيػػػ . )
( لةػ  قلػيالت ىػه صباعػة اؼبلكػة وحاشػيتها أمػا  َوَقاَؿ ِنْسَوة   والعراب كثري. فالقلة )

( فجػػاء ابلتأنيػػ  لل اللػػة علػػ  صبػػع الكثػػرة  الَػػِت اْلَْعػػرَاب  آَمنَّػػاقَ  مػػع العػػراب قػػاؿ )
َقالَػْت ؽَب ػْه ر س ػل ه ْه ِإف كبَّْػ    ) فالعرب عن ىه التأني    ؿ عل  عػ د أكثػر مػ  التػزكري

 (. يد.فاضل السامرائ ) (. ( إبراىيه11ِإالَّ َبَشر  مِلثْػل ك ْه )
 ؟.ٍب اضبط الز  جاء بع ىا ( َأُب  كه مرة وردت ) / 3136س اؿ رقه 
  -النور (: –ُب السور ) إبراىيه مراتف (  َأُب  ) وردت / 3136اعبواب رقه 

﮻   ﮼      ﮺﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮵  ﮴﮲   ﮳    ۓژ ٱ -1

    ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁            

ڭ                               

 .إبراَيه ژڭ   ڭ  

ۉ    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ     ڭ  ڭژ  -2 ۅ   ۅ  

ٱ.انلِر ژې   ۉ   

  الضبط /
(   ﮵مػػ  اسػػه اعبػػالؿ )  اؽبمػػزة(:   ڭ وبعػػ ىا ُب ) (   ﮵ بعػػ ىا ُب إبػػراىيه ) -1

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل     ڭم  )  القاؼقبل 
مػ  كلمػة  الػواويه، ونػربط ىإبػراىػاء ( مػع  هللامػ  اسػه اعبػالؿ )  اؽباءأ ًضا نربط  -2



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مػع حػرؼ عل  ر و الن واو( مع   ڭ)
 .م  اسه السورة

 فائدة /
ُب إبػػػػراىيه سػػػػياؽ اآلَيت ُب الػػػػ عوة إٔب هللا وؿباججػػػػة الرسػػػػل لقػػػػوامهه ابلدلػػػػة 

(، بينمػا ُب النػور: سػياؽ اآلَيت ُب اؼبنػػافقي ﮶    ﮵  ﮴وال اىػي ال امغػة فأتػت ) 
( لف النفػػاؽ ڭ    ڭ  ڭفأتػػت ) مػ  مػػرض النفػػاؽعػػراض مػػا ُب قلػػوبه اإل َسػَببو 

 مرض  ُب القلب والعياذ اب.
 ؟.(  ػ َ خِلرَك ْه ِإَٔب َأَجلُّ ميَسمًّ  كه مرة وردت ) / 3137س اؿ رقه 

رَك ْه ِإَٔب َأَجػػػػػلُّ ميَسػػػػػمًّ  ) وردت / 3137اعبػػػػػواب رقػػػػػه  ُب السػػػػػور مػػػػػراتف (   ػ ػػػػػَ خِل
 -(:نوح –إبراىيه )
﮴   ﮵  ۓژ ٱ -1 ﮾    ﮺﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮲   ﮳  ﮻   ﮼    ﮽  

                  ﯀  ﯁     ﮿  

 .إبراَيه ژ                 ڭ  ڭ  ڭ   

ے              ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀڱ  ڱ  ں  ں  ژ  -2 ھ   

ٱ.ًِح ژۓ  ے   

  الضبط /
(   مػػ  كلمػػة )   اؼبػػ ألػػ نػػربط (              بعػػ ىا ُب إبػػراىيه )

النػػوف ( نػػربط    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ ىيه، وبعػػ ىا ُب نػػوح ) امػػ  إبػػر  اؼبػػ  ألػػ مػػع 
قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ علػ  وح نػنػوف ( مع ۀ  م  كلمة ) 

 .م  اسه السورة
 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    324 -ْزء السَّ

 ؟.( ِإالَّ َبَشر  مِلثْػل َنا كه مرة وردت ) / 3138س اؿ رقه 
 –ُب السػور ) إبػراىيه  أربػع مػرات(  ِإالَّ َبَشر  مِلثْػل نَػا ) وردت / 3138اعبواب رقه 

" قاؽبػػػا  ِإالَّ َبَشػػر  مِلثْػل نَػػا ": ) ابعبملػػة اإلنشػػػائية نضػػبطهاو  (  ػػػس - موضػػعافالشػػعراء 
 -:ُب الشعراء مرتي: لةا وردت مرتي(  إلبراىيه و س مرتيالشعراء 

﮻     ﮺﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ﮷    ﮸  ﮹  ۓژ ٱ -1

﯀   ﯁      ﮿   ﮾   ﮽     ﮼   

                             

 .إبراَيه ژ    ڭ  ڭ  ڭ   

 ژۉ  ې       ې  ې  ې     ۅ  ۉ  ۋ    ۋ  ۅ   ٴۇۈ  ژ  -2

 .الشعراء

 .الشعراء ژٿ   ٿ  ٹ    ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀژ  -3

ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ژ  -4

ٱ.يس ژڄ  

  الضبط /
(، واشرتؾ حرؼ الياس ُب اسه السورتي) ابعبمع(   ٹ  )و  س ُب إبراىيه  قبلها -1

قاؽبػػا أىػػل شبػػود لصػػاّب عليػػو  الوؿ :ابإلفػػراد(    ٴۇۈ  أمػػا قبلهػػا ُب الشػػعراء )
( قاؽبػػػا أىػػػل مػػػ    لشػػػعيب عليػػػو السػػػالـ    ٺ  ڀ ) ابلػػػواو والثانيػػػةالسػػػالـ، 

 .الزَيدة للموضع اؼبتأخر  ةعقاعل   ايالثُب اؼبوضع  الواوزَيدة  نضبطو 
الفػػػػاء مػػػػ   (  ٿ  ٿ ) الثػػػػاي( وبعػػػػ ىا ُب    ۅ  ۉالشػػػػعراء )  أوؿبعػػػػ ىا ُب  -2

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  ٿ  م  )  الواو( قبل ۅ  )



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 ؟.( َعمَّا َكاَف  َػْعب     ) اضبط مواضع / 3139س اؿ رقه 
ػػػػا َكػػػػاَف  َػعْ  ) وردت / 3139اعبػػػواب رقػػػػه   –إبػػػػراىيه ُب السػػػػور )مػػػػراتف (  ب ػػػػ   َعمَّ

 -(:سبأ
﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ۓژ ٱ -1 ﮾    ﮺﮲   ﮳  ﮻   ﮼    ﮽  

                  ﮿  ﯀  ﯁     

 .إبراَيه ژ  ڭ  ڭ  ڭ                  

  ڑ  ڑ         ک  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  -2

ڳ  ڳ         ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ڳ   ڳک  ک  گ  گ  گ  گ   ک

ٱ.شبأ ژں     ڻ  ڻ  ڻ  

  الضبط /
فجػػػػاء بعػػػػ ىا مػػػػا  ناسػػػػبها بصػػػػيغة  اؼبػػػػتكلهبصػػػػيغة (     ُب إبػػػػراىيه ) قبلهػػػػا -1

 (.  )  اؼبتكله
فجػػػػاء بعػػػػ ىا مػػػػا  ناسػػػػبها بصػػػػيغة  اؼبخاطػػػػب( بصػػػػيغة   ژقبلهػػػػا ُب سػػػػبأ )  -2

 (.   ک)  اؼبخاطب
 ؟.ٍب اضبطها ( ْلطَافُّ ميِبيُّ ِبس   كه مرة وردت ) / 3140س اؿ رقه 
ػػْلطَافُّ ميبِػػيُّ  ) وردت / 3140اعبػػواب رقػػه  ُب السػػور ) إبػػراىيه  طبػػس مػػرات(  ِبس 

 -(: الطور -الزارَيت  –ال خاف  –النمل  –

﮻   ﮼      ﮺﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ۓژ ٱ -1

    ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁            

                     ڭ         

 .إبراَيه ژڭ     ڭ

 .انلىل ژۆئ    ۇئ  ۇئ  وئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   ژ  -2



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    326 -ْزء السَّ

 .ادلخان ژڀ    پ  ڀ  پپ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻژ  -3

 .اذلاريات ژڈ    ڎ   ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ژ  -4

ٱ.امطِر ژک    ڑ  ڑژ     ژ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  -5

  الضبط /
  وئ إبػراىيه، و )( ُب  ڭ  ڭ  : ) اإلتيػاف أربعةوقبلها ُب مواضع 

( الػ خاف، و   پ  ڀ  پپ  (، و )  ى ىػ  سػليماف( ُب النمػل )   ۇئ  ۇئ
( ُب الطػػػػػور، أمػػػػػا ُب الػػػػػزارَيت ُب إرسػػػػػاؿ موسػػػػػ  عليػػػػػو   ڑ  ڑژ     ژ) 

 .ِبس ْلطَافُّ ميِبيُّ السالـ إٔب فرعوف 
 مالحظة /

آل ة فقط ُب سورة الصافات ا مرة واح ة(  س ْلطَافُّ ميِبيُّ  ) ابءوردت بال 
، ژٿ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ              ٿ  ڀ     ڀ  ڀپ  ڀ   ژ(: 156)
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل   نضبطهاو 

 -اػبالصة:
 ( ِبُسْلطَاٍف مُِّبٌنٍ )  مواضع

 الصيغة السورة
   ڭ  ڭ                      إبراىيم
ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ    النمل    ۇئ  ۇئ  وئى  

ڀ  پپ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ الدخاف    پ  
   ڎ   ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   الذارايت

   ڑ  ڑژ     ژ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ الطور
 ژٿ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ              ٿ  ڀ     ڀ  ڀپ  ڀ   ژ/  ابءبال  الصافاتوُب 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 مالحظة /
ػػػْلطَافُّ وردت كلمػػػة )  ُب السػػػور  تمػػػرا ثػػػالث(  ميبِػػػيُّ ( تػػػري مقرتنػػػة بكلمػػػة )  ِبس 

ورد مباشػػرة بعػػ   موضػػع إبػػراىيهالػػرضب ( الحػػ   -الكهػػ   -الثػػاي اؼبوضػػع)إبػػراىيه 
 -(:  ڑ  ڑ اآل ة اليت ورد فيها ) 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  -1 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڤ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ     ٺٺ ڤ  

 .إبراَيه ژڦ  ڦ   ڦ  
ىئژ  -2 ېئ  ېئ   ۈئ  ېئ     جئی  یی  ی     ىئ  ىئۈئ   

 .الكُف ژحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب        مب   
ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ژ  -3   ﮷ھ  ھ  ھ  ے  

﮺      ﮹     .الرمحي ژ﮼    ﮻﮸  
 ؟.( ِإالَّ َبَشر  مِلثْػل ك هْ  كه مرة وردت ) / 3141س اؿ رقه 
ػػثْػل ك هْ  ) وردت / 3141اعبػػواب رقػػه  ر ) إبػػراىيه ُب السػػو  أربػػع مػػرات(  ِإالَّ َبَشػػر  مِل

 -النور (: –

ٺ  پ  پ  پ    ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ژ ٱ -1 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   پ  

ڤ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺٺ ڤ  

 .إبراَيه ژڦ  ڦ   ڦ  

ڤ   ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹژ  -2 ڦ  ٹ  ٹ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ

 .األًبياء ژڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  

ے   ھ ہ     ہ  ھ       ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ          ۀ  ۀ  ژ  -3 ھ  ھ      

﮺   ﮹   ﮸   ﮷      ﮶   ﮵   ﮴   ﮳    .املؤوٌِن ژے    ۓ  ۓ  ﮲   
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گ     ژ  -4 ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    گ  گ  گ   ڳ  ڈ  

 ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڳ        ڳ  ڱ     ڳ

ٱ.املؤوٌِن

  الضبط /
 .(ٻ  ٻ )قاؽبا الرسل لقومهه ولزا سبقتها كلمة  :إبراىيهُب  -1
الهاؼبي م  قػر ش اجتمعػوا علػ  أمػر : أتت ُب ب ا ة السورة: نبياءالُب  -2

: وىو إشاعة ما  ص يوف بو الناس ع  اإليباف دب م  صػل  هللا  َخِفيلُّ
عليػػو وسػػله مػػ  أنػػو بشػػر مػػثلهه, ال ىبتلػػ  عػػنهه ُب شػػيء, وأف مػػا 
جػػػػاء بػػػػو مػػػػ  القػػػػرآف سػػػػ ر, فكيػػػػ  ذبيئػػػػوف إليػػػػو وتتبعونػػػػو, وأنػػػػته 

 .لكه؟تبصروف أنو بشر مث
مػػػػػع نػػػػػوح عليػػػػػو  الوؿاؼبوضػػػػػع : (  ڳ  ڳ: سػػػػػبقها ) اؼب منػػػػػوف موضػػػػػعي -3

اعبػزء مع ىود عليو السالـ، وق  ًب ضػبط اآل تػي ُب  الثايالسالـ، و 
 (.1994م  الكتاب الس اؿ ) الرابع

 -اػبالصة:
ثْػُلُكمْ )  مواضع  ( ِإالَّ َبَشٌر مِّ

 الصيغة السورة
پ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ   إبراىيم  پ  پ  

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ نبياءاأل  ڦ      ڦ  ڦڦٹ  
 ھہ     ہ  ھ       ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ          ۀ  ۀ   اؼبؤمنوف أوؿ

ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    گ  گ  گ   اؼبؤمنوف اثف

 ڱڳ        ڳ  ڱ     ڳ  ڳگ     
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 ؟.ضبطهاٍب ا ( َوَما َكاَف لََنا كه مرة وردت ) / 3142س اؿ رقه 
 –ُب السػػػػػور ) إبػػػػػراىيه مػػػػػراتف (  َوَمػػػػػا َكػػػػػاَف لَنَػػػػػا ) وردت / 3142اعبػػػػواب رقػػػػػه 

 -(: الصافات

ٺ  ژ ٱ -1 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڤ  ڤ    ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ٿ  ٿ    ٿ  ٺٺ

 .إبراَيه ژڦ  ڦ   ڦ  

ٱ.افاتالص ژڃ  ڄ  ڃ         ڃ  ڃ     ڦ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ      ڦژ  -2

  الضبط /
وبعػػػػػػػػ ىا ُب الصػػػػػػػػػافات  (  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  بعػػػػػػػػ ىا ُب إبػػػػػػػػراىيه ) -1

 قاع ة( عل  ڦ   م  )  العي( قبل ٿ  م  )  اؽبمزة(:    ڦ  ڄ  ڄڄ)
 .اؽبجائي الرتتيب

فال يبك  لنا وال  ما طلبته م  ال ىاف اؼببي : قالت ؽبه رسلهه:معناىا ُب إبراىيه -2
 إبذف هللا وتوفيقػو, وعلػ  هللا وحػ ه  عتمػ  اؼب منػوف نستطيع أف أنتيكه بػو إال

 ُب كل أمورىه.
ومػا كػاف لنػا علػيكه مػ  حجػة أو  قاؿ اؼبتبوعػوف للتػابعي: :ومعناىا ُب الصافات -3

قوًمػػػا طػػػاتي  -أ هػػػا اؼبشػػػركوف-قػػػوَّة, فنصػػػ كه بػػػا عػػػ  اإليبػػػاف, بػػػل كنػػػته 
 .متجاوز   لل ق

 ؟.( َأالَّ  َوَما لََنا ) أ   وردت / 3143س اؿ رقه 
 -(:إبراىيه -البقرة ُب السور )مراتف (  َوَما لََنا َأالَّ  ) وردت / 3143اعبواب رقه 

ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ٱ -1 ڀ  ڀ   پ   پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ٿ    ڦٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  

ڇ    ڇڃ  چ   چ  چ  چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڦ  
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ڍ    ڈ  ژ  ژ    ڎڌ  ڌ  ڎڇ      ڇ  ڍ    ژڈ  

 .ابلقرة

ڃ  ڃ  ڃچ  ڦ  ڄ  ڄژ  -2 ڇ    ڇچ  چ  چ  ڇ   ڄ  ڄ  ڃ  

ٱ.إبراَيه ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

  الضبط /
قػاؼ ( مػع ڄ  م  كلمة ) القاؼ نربط (   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ) البقرةبع ىا ُب 

م  كلمػة  اؽباء( نربط    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچرة، وبع ىا ُب إبراىيه ) قالب
قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  عل  يه ىإبرا ىاءع ( م ڃ   ) 

 .اسه السورة
 ؟.( س بػ َلَنا كه مرة وردت ) / 3144س اؿ رقه 

ػػبػ َلَنا ) وردت / 3144اعبػػواب رقػػه  العنكبػػوت  –ُب السػػور ) إبػػراىيه مػػراتف (  س 
 -(: آخر آ ة

ڃ  ڃ  ژ ٱ -1 ڄ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ   ڇ    ڇچ  چ  چ  ڇ   ڃچڦ  

 .إبراَيه ژڍ   ڌ  ڇ  ڍ  

ٱ.امعٌكبِت ژھ   ہ  ہ  ہ  ہ    ۀۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ژ  -2

  / فوائد
وىػػػو الػػػز  أرشػػػ ّن إٔب طر ػػػق النجػػػاة مػػػ   يػػػ  ال نعتمػػػ  علػػػ  هللاك: إبػػػراىيهُب  -1

عزابو ابتباع أحكاـ د نو؟ ولنصػ فَّ علػ  إ ػزائكه لنػا ابلكػالـ السػيئ وتػريه, 
 صرىه, وىزيبة أع ائهه.وعل  هللا وح ه هبب أف  عتم  اؼب منوف ُب ن

واؼب منػوف الػػز   جاىػ وا أعػ اء هللا, والػػنفس, والشػيطاف, وصػػ وا : العنكبػوتُب  -2
علػػػ  الفػػػنت والذل ُب سػػػبيل هللا, سػػػيه  هه هللا سػػػبل اػبػػػري, و ثبػػػتهه علػػػ  
الصراط اؼبستقيه, وَم  ىػزه صػفتو فهػو ؿبسػ  إٔب نفسػو وإٔب تػريه. وإف هللا 

   ِم  َخْلِقو ابلنصرة والتأ ي  واغبف  واؽب ا ة.سب انو وتعأب ؼبع َم  أحس
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 ؟.( َأْرِضَناِمْ   )كلمة كه مرة وردت   / 3145س اؿ رقه 
 –ُب السػػور ) إبػػراىيه  ثػػالث مػػرات(  أَْرِضػػَنا ِمػػ ْ  ) وردت / 3145اعبػػواب رقػػه 

 -(: القصص -طو 
ژ  ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ ٱ -1   کڑ  ڑ  ک  ک  ژ   

 .يهإبراَ ژک  گ   گ  گ   گ  ڳ  

 .طٍ ژگ    گ  گ    ک  گ     کک  ک  ژ  -2

ڻ  ڻ  ڻ  ژ  -3 ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ    ۀ  ۀہ  ڻں  ں     

ٱ.امقصص ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴    ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  

  الضبط /
كػال السػورتي اشػرتكتا حبػرؼ اؽبػاء فاجعلهػا   ) وطو إبراىيهجاء قبلها ُب  اإلخراج -1

وىػػػزه قاؽبػػػا الكػػػافروف  بػػػراىيهإ( ُب   ژ   ژ  ڈ : )(عالمػػػة لػػػك 
وىػػػػزه قاؽبػػػػا فرعػػػػوف ؼبوسػػػػ  عليػػػػو  طػػػػػو( ُب   ژ   ژ     کلرسػػػػلهه، و ) 

 السالـ.
قػػاؿ كفػػار "مكػػة": إف نتبػػع اغبػػق الػػز  ( ف  ۀ  ۀہ  ڻ: ) القصػػصأمػػا ُب  -2

قتل والسر وةب جئتنا بو, ونت أ م  الولياء واآلؽبة, نػ َتَخطَّْ  م  أرضنا ابل
 .المواؿ
 ؟.( َفَأْوَح  ) اضبط مواضع / 3146س اؿ رقه 
 مػرل –ُب السػور ) إبػراىيه  ثالث مػرات(  َفَأْوَح  ) وردت / 3146اعبواب رقه 

 -(:النجه  –
ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ ٱ -1   کڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   

 .إبراَيه ژگ  گ   گ  ڳ     گ  ک

 .مريه ژى  ى  ائ  ائ  ەئ     ې  ېۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ژ  -2
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ٱ.انلجه ژ   ڇڇ  ڇ    ڇ   چ  چژ  -3

  الضبط /
ُب اسػه السػورتي  اليػاءو  الراء(: واشرتؾ حرُب    گ ) ومرل أتت بع ىا ُب إبراىيه -1

(    چ(، لنو سورة الػنجه أتػت )   گفانتبو واجعلها عالمة لك عل  كلمة ) 
 .الياءو الراء وليس ُب اسه السورة كما الحهته حرُب 

إٔب رسػلو أنػو سػيهلك اعباحػ     تعأبأوح  هللا : إبراىيه( ُب گ     گ  ک)  -2
 الز   كفروا بو وبرسلو.

فخػػػػرج زكػػػػرَي علػػػػ  قومػػػػو ِمػػػػ   :مػػػػرل( ُب   ې  ېۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ) -3
ػػػر فيػػػو ابلولػػػ , فأشػػػار إلػػػيهه: أف َسػػػبِل وا هللا  مصػػػاله, وىػػػو اؼبكػػػاف الػػػز  ب شِل

 صباًحا ومساًء شكرًا لو تعأب.
انو وتعأب إٔب عب ه ، فأوح  هللا سب : النجه( ُب ڇ  ڇ    ڇ   چ  چ) -4

 .ملسو هيلع هللا ىلص ما أوح  بواسطة ج  ل عليو السالـ
 ؟.( ِم  بَػْعِ ِىهْ  اَلْرضَ  – اَلْرضِ  ) اضبط مواضع / 3147س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3147اعبواب رقه 

 .يِنس ژېئ   ېئ            ىئ  ىئ     ۈئ  ېئ   ۈئ  ۆئۇئ  ۇئ   ۆئ  ژ ٱ -1

ٱ.إبراَيه ژڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڳ  ڱڱ  ڳڳ  ژ  -2

  الضبط /
 ، فانتبو لو.اؼبوضعي( نفسو ُب 14الح  رقه اآل تي ) -1
) جػار وؾبػرور (،  ابلكسر( بع ىا    ۈئ( فأتت كلمة )   ۆئُب  ونس سبقتها )  -2

 .ابلفتا(   ڳوأتت ُب إبراىيه كلمة ) 
 مالحظة /
ثػػػػالث النسػػػػاء  – 196 السػػػػور ) البقػػػػرة ُب سػػػػبع مػػػػرات(  َذلِػػػػَك ِلَمػػػػ وردت ) 
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( وال  8البينػػػػػة  – 43الشػػػػػورل  – 14إبػػػػػراىيه  – 116و  48و  25 مواضػػػػػع
 (.1063النساء والبينة ُب الس اؿ ) موضعيداعي غبصرىا، وًب ضبط 

 ؟.( َوِعي ِ  اؼ  ىبََ  - َوِعي ِ  َوَخاؼَ  ) اضبط مواضع / 3148س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3148اعبواب رقه 

  ڻں    ںڱ  ڱ            ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱژ ٱ -1

 .إبراَيه ژڻ    ڻ

  ۅۋ  ۋ  ۅ    ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇژ  -2

ٱ.ق ژۉ     ۉ

  الضبط /
(، أمػا   ڻ)  وابلػواوفأتػت بعػ ىا نفسػها (   ں ُب إبػراىيه ) ورد قبلها

ُب  ابلػػواو: إرف(:   ۅ)  ابليػاءُب ؽ: فهػي أخػر كلمتػي مػ  السػور وأتػت 
 .الياءقبل  الواو: وقاع هتما الرتتيب اؽبجائيُب ؽ:  ابلياءو إبراىيه 

 مالحظة /
 (:14ؽ ( اآل ة ) أوؿ) وىو  اثل ( ُب موضع   ۉوردت كلمة ) 

، وبزا تكوف كلمة  ژۆئ     ۆئوئ  وئ      ۇئ    ۇئ    ەئى  ائ    ائ  ەئژ
 (. موضعافؽ  –ُب ) إبراىيه  مرات ثالث( تكررت   ۉ) 

 ؟.( َخابَ  )كلمة وردت  كه مرة  / 3149س اؿ رقه 
طػػػػو  –ُب السػػػور ) إبػػػراىيه  أربػػػع مػػػرات(  َخػػػابَ  ) وردت / 3149اعبػػػواب رقػػػه 

 -(: الشمس - موضعاف
 .إبراَيه ژہ    ۀ  ہ  ہ  ۀڻ   ژ ٱ -1
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  ې  ۉ  ۉ   ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆ  ۈڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ژ  -2

 .طٍ ژې    ې

 .طٍ ژېئ    ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ائژ  -3

ٱ.الشىس ژڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄژ  -4

  الضبط /
ونضػبطها علػ  قاعػ ة العنا ػة ابآل ػة الوحيػ ة، (    ۀ ) ابلػواو إبػراىيه الوحي  ُب -1

( مػػع  ہ  مػػ  كلمػػة )  الػػراءو البػػاء ( نػػربط    ۀ  ہ  ہوبعػػ ىا ) 
قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ عل  اىيه بر م  إ الراءو الباء 

 .م  اسه السورة
 أوؿ(: بعػ ىا ُب   ڃ  ڃ  ڄ طابق الز  قبلها وبعػ ىا ) مواضع طو والشمس ت -2

( قبػػػل    ې مػػػ  ) اؽبمػػػزة(:   ۈئ  ۈئ )  الثػػػاي( وبعػػػ ىا ُب   ېطػػػو ) 
 اؼبوضػػػع الوؿ: والحػػػ  قاعػػػ ة الرتتيػػػب اؽبجػػػائيعلػػػ   ( ۈئ   مػػػ  ) اغبػػػاء

( نربطهمػا معػا علػ    ې( فجاء ُب اػبتاـ كلمة )    ۆ  ۈسبقها كلمة ) 
 .اجملاورةقاع ة اؼبوافقة و 

علػػ   سالشػػمسػػي منهػػا مػػع السػػي ( نػػربط   ڃبعػػ ىا ُب سػػورة الشػػمس )  -3
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ؟.ُب سورة إبراىيه ( مِل  َوَرآِئوِ  ) اضبط مواضع / 3150س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3150اعبواب رقه 

 .يهإبراَ ژۓ  ھ   ھ  ے  ے    ھ   ھ  ہژ ٱ -1

﮴    ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ژ  -2 ﮳   ﮲     ۓ 

ٱ.إبراَيه ژۉ    ۅ  ۉ  ۅ   ۋ  ۋۈ  ٴۇ
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  الضبط /
 (. 17 – 16وردا ُب آ تي متتاليتي )  -1
( نػربط    ۋ )  ابلػواووجػاء  وسط اآل ةُب  الثاي( و  واو) بال  ص ر آ ة الوؿ -2

 سط.و كلمة واو  منها مع الواو 
 اعبػػػيه(:   ۅ  ۉ )  الثػػػايعػػػ ىا ُب ( وب    ھ )  الوؿا ُب اؼبوضػػػع بعػػػ ى -3

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  ۅ  م  )  العي( قبل     ھ م  ) 
 ؟.(َجَهنَّه   هَوَرآِئهِ  مِل ) (َجَهنَّه   َوَرآِئوِ  مِل ) مواضعاضبط  / 3151س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3151اعبواب رقه 

ھ   ھ  ے    ھ   ھ  ہہ    ۀ  ۀ  ہ  ہڻ   ژ ٱ -1

 ١٦ – ١٣إبراَيه/  ژۓ  ے  

﮴  ﮵   ﮶    ﮲﮳  ۓ  ۓے    ھ  ھ  ھ   ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ  -2

ٱ١٣ - ٩اجلاثية/  ژ          ﯁﮷  ﮸  ﮹    ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀

  الضبط /
 -:ابلتأمل للمعىن اؼبواضعىزه  نضبط

ىا فجػػاء بعػػ  ابإلفػػرادىػػزه (   ۀ  ۀ  ہ  ہ ُب إبػػراىيه ) قبلهػػا -1
 (.  ھ   ھ  ہ) اإلفرادما   ناسب 

فجػػػػاء بعػػػ ىا مػػػا   ناسػػػػب  ابعبمػػػع(    ھ  ھ  ھ   ےقبلهػػػا ُب اعباثيػػػة )  -2
 (.  ﮲﮳  ۓ  ۓ) اعبمع
 ؟.ُب سورة إبراىيه (   ْسَق  اضبط مواضع ) / 3152س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3152اعبواب رقه 

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ژ  -1



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    336 -ْزء السَّ

ۆ    ﮳ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ھ  ھ  ھ ۇ   ﮴  ڭ  ۇ  

 .الرعد ژۆ  ۈ   
 ١٦إبراَيه/  ژۓ  ے    ھ  ے   ھہ  ھ   ھ   ژ -2

  الضبط /
 .قاع ة الزَيدة للموضع اؼبتأخرعل  نضبطو ( و    ھ)  ابلواوورد  الثاياؼبوضع  -1
(  قبػػػل   ھمػػ  )  البػػػاء(:   ھ  ے)  الثػػاي( وبعػػػ ىا ُب   ھ)  الوؿبعػػ ىا ُب  -2

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل    ھ  ےم  )  اؼبيه
 مالحظة /

الزرع الز   سق  ابؼبػاء الواحػ  فػأخرج  فالوؿ: اؼبوضعٌنَيب اإلنتباه إىل اؼبعىن يف 
ففػي جهػنه والعيػاذ اب  سػق  أىلهػا مػ  مػاء  الثػايشبرات وزروع ـبتلفة، بينمػا هللا بو 
 ص   .

 ؟.( اد  َواَل َ كَ  اضبط مواضع ) / 3153س اؿ رقه 
 –ُب السػػػػػػػػور )إبػػػػػػػػراىيه  مػػػػػػػػراتف ( َواَل َ َكػػػػػػػػاد  وردت )  / 3153اعبػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػه 

  -الزخرؼ(:
ٴۇ   ﮴  ﮲    ﮳ۓ  ژ  -1   ۋڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 .إبراَيه ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ژ  ڑ  ڑ  ک        ژ  -2  .الزخرف ژگ    ک  ک  کڎ  ڈ  ڈ   ژ  

  الضبط /
قاعػػ ة ربػػط لػػ  يه عىإبػػراىػػاء نهػػا مػػع ماؽبػػاء نػػربط  (﮴ بعػػ ىا ُب إبػػراىيه )

، وبضػػبط ىػػزا اؼبوضػػع   ضػػبط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه السػػورة
 (.  کالز  ُب الزخرؼ والز  جاء بع ىا ) 
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 ؟.( َكَسَرابُّ  أَْعَماؽب  هْ )  ( َكَرَمادُّ  أَْعَماؽب  هْ  اضبط مواضع ) / 3154س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3154اعبواب رقه 

ۆئ       ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ         ائ  ى   ېى           ې  ې  ېژ  -1

 .إبراَيه ژىئ  ىئ  ىئ   ی  ی     ېئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ         ڃ   ڃ  ڃ  ڃژ  -2

ڎ  ڈ  ڌڍ   ڌ    .انلِر ژژ  ڑ  ڑ     ژ  ڈڎ  
  الضبط /

(         ائ: جػاء بعػ ىا )  (         ائ  ى   ېى           ې  ې  ې ُب إبػراىيه ) -1
ُب الكلمػػات  اؼبػيه( الحػ  دوراف حػرؼ    ې           ې  ې  ېوقبلهػا )

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ علػػ   هإبػػراىي مػػيه( ونربطهػػا مػػع         ائ     -ې -  ې)
(      ائ، وبا نعله أف كلمة )  م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ( ُب النور.       ڃُب إبراىيه وكلمة )  
( ُب آ ة إبراىيه لنو ٓب  رد إسه اعبالؿ ال قبلهػا وال بعػ ىا ُب    ېجاء ذكر )  -2

( لنػػػو جػػػاء ذكػػػر        ڃ   ڃ  ڃ  ڃنفػػػس اآل ػػػة، بينمػػػا آ ػػػة النػػػور )
 بع ىا ُب نفس اآل ة. مرتي(  هللااسه اعبالؿ ) 

 ا ُب  ػـو عاصػ  فػال : الرماد ىو الػز  تػ ثر بػو الػر إبراىيه: ُب وابلتأمل للمعىن -3
صفة أعماؿ الكفار ُب الػ نيا كػال  وصػلة الرحػاـ كصػفة رمػاد   بق  لو أ :

اشت ت بو الر ا ُب  ـو ذ  ر ا ش   ة, فله ترتؾ لو أثػرًا, فكػزلك أعمػاؽبه 
الكفػػر كمػػا أذىبػػت الػػر ا  ال هبػػ وف منهػػا مػػا  ػػنفعهه عنػػ  هللا, فقػػ  أذىبهػػا

 .الرماد
 ة عطشػػػو  ػػػرل بعػػػا اؼبنػػػاطق ومػػػ  خػػػالؿ الهمػػػأف مػػػ  شػػػ :النػػػورأمػػػا ُب 

الػػػز    انعكػػػاس أشػػػعة الشػػػمس كأنػػػو مػػػاء ولكنػػػو ُب اغبقيقػػػة سػػػراب: أ  أف 
بوا رسػػلو، أعمػػاؽبه الػػيت فنوىػػا ّنفعػػة ؽبػػه ُب اآلخػػرة، كصػػلة  كفػػروا بػػربه وكػػزَّ
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الرحاـ وفك السرل وتريىا، كسراب، فالكافر  ه  أف أعمالو تنفعو, فػإذا  
  ؽبا ثوااًب، ووج  هللا سػب انو وتعػأب لػو ابؼبرصػاد فوفَّػاه كاف  ـو القيامة ٓب هب

جزاء عملو كامال. وهللا سر ع اغبساب، فال  ستبطئ اعباىلوف ذلػك الوعػ ، 
 فإنو ال ب َّ ِم  إتيانو.

 ؟.( ِبِو الرلِ ا   اضبط مواضع ) / 3155س اؿ رقه 
 -(:اغب   –براىيه إ ُب السور ) مراتف ( ِبِو الرلِ ا   وردت ) / 3155اعبواب رقه 

ۆئ       وئ  وئ    ۇئۇئ  ەئ  ەئى  ائ         ائ     ىې  ې  ې           ېژ  -1

 .إبراَيه ژىئ  ىئ  ىئ   ی  ی     ېئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  -2 پ  

 .احلج ژٹ     ٿ  ٿ  ٹ  ٿ  ٿٺ   ٺ  
  الضبط /

اليػػػاء ( مػػػع وئ    مػػػ  كلمػػػة )  اؼبػػػيهو اء اليػػػنػػػربط  ( وئ  وئ    ۇئ بعػػ ىا ُب إبػػػراىيه )
(    ٹمػػ  كلمػػة )  اغبػػاء( نػػربط    ٿ  ٿ  ٹمػػ  إبػػراىيه، وبعػػ ىا ُب اغبػ  )  اؼبػيهو 

قاعػػػ ة ربػػػط حػػػرؼ مػػ  اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابو مػػع حػػػرؼ مػػػ  اسػػػه علػػ  ػػػػػ   الػػ حػػػاءمػػع 
 .السورة

 ؟.( َذِلَك ى َو الضَّاَلؿ  اْلَبِعي    اضبط مواضع ) / 3156س اؿ رقه 
ػػػػَو الضَّػػػػاَلؿ  اْلَبِعيػػػػ    وردت ) / 3156واب رقػػػػه اعبػػػػ ُب السػػػػػور  مػػػػراتف ( َذلِػػػػَك ى 
 -(:اغب  –)إبراىيه 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ىې  ې  ې           ېژ  -1 ۆئ     ۆئ     ۇئى  ائ         

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی     ىئ  ىئ  ىئ   ی  ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

  ١٩ - ١٨إبراَيه/  ژڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  پ  پپ  
﮹  ﮺   ﮻  ﮼ژ  -2 ﮵  ﮶  ﮷  ﮸                   ﮾  ﮿  ﯀   ﯁  ﮽﮳  ﮴  

 ١٠ - ١١احلج/  ژ                    
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  الضبط /
وبعػػػػ ىا ُب اغبػػػػ   ( ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   بعػػػػ ىا ُب إبػػػػراىيه ) -1

(   مػػػػ  ) اليػػػػاء( قبػػػل  ٱ  مػػػػ  )  اؽبمػػػزة(:                )
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائيعل  

مػػػ  الػػػراء و اؼبػػػيه ( مػػػع ٻ    مػػػ  كلمػػػة )  الػػػراء( و ٱ  مػػػ  لكمػػػة ) اؼبػػػيه وأ ًضػػػا نػػػربط  -2
قاعػػػ ة ربػػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابو مػػػع حػػػرؼ مػػػ  اسػػػه علػػػ   هاىير إبػػػ

 .السورة
 مالحظة /

ېئ  ژ (:32ُب سورة  ونس اآل ة ) موضع اثل ( ُب  الضَّاَلؿ  وردت كلمة ) 

( الضَّاَلؿ  ، فتكوف كلمة )ژىئ  يئ  جب    حئمئی  ی  جئ  ی     یىئ  ىئ  ىئ
 اغب  (. –إبراىيه  –ُب السور )  ونس  مرات ثالثتكررت 

 ؟.ُب سورة إبراىيه ( َأَٓبْ تَػرَ  اضبط مواضع ) / 3157س اؿ رقه 
 -:وكما  ليإبراىيه ة سور ُب  ثالث مرات ( أٓبَْ تَػرَ  وردت ) / 3157اعبواب رقه 

ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      پ  پ  پپ ٻ  ٻ  ٻ     ٱ  ٻژ  -1

 .إبراَيه ژٺ  ٺ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ۆئ  ۆئژ  -2

حئ     .إبراَيه ژجئ  
 .إبراَيه ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍ  ڌ  ڍژ  -3

  الضبط /
 -:الضبط ابلصورة الزىنيةقاع ة ( عل    ڍ  ڌ الز  جاء بع  ) نضبط

 تبادر للزى  اػبلق أواًل ٍب ضرب المثاؿ وبع  ىزا كلو الز   كفروا  أكي  أوؿ شيء
 - ب لوف نعمة هللا كفراً والعياذ اب:

ٻ  ٻ  ٻ      ٱ  ٻ: وُب البػػ ء طبعػػا خلػػق السػػماوات والرض ) الوؿاؼبوضػػع 
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ضػػػػرب هللا  الثػػػػاي( وىػػػػزا أوؿ اػبلػػػػق ولػػػػزا أتػػػػت ُب الوؿ، و  پ  پ  پ
بعػػػ  أف  الثالػػػ :(، و    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ۆئ  ۆئ)  اؼبثػػػل ُب الكلمػػػة الطيبػػػة

خلػػػق هللا السػػػماوات والرض وضػػػرب للنػػػاس المثػػػاؿ الكػػػافر   بػػػ لوا نعمػػػة هللا كفػػػراً 
 – ضػػػػرب اؼبثػػػػػل – خلػػػػق: ) إرف، (      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍ  ڌوالعيػػػػاذ اب ) 

 (. تب  ل
 ؟.( َواَلْرَض اِبغبَْقلِ  َخَلَق السََّماَواتِ  اضبط مواضع ) / 3158س اؿ رقه 
ُب  طبػس مػرات ( َخَلَق السََّماَواِت َواَلْرَض اِبغْبَػقلِ  وردت ) / 3158اعبواب رقه 

 ابعبملػػػػػػة نضػػػػػػبطهاو  (التغػػػػػػاب   –الزمػػػػػػر  –الن ػػػػػػل  –إبػػػػػػراىيه  – النعػػػػػػاـ السػػػػػػور )
 -:(النعاـ إلبراىيه والن ل للزمر  ـو التغاب   : )اإلنشائية

ېژ  -1   وئائ  ەئ  ەئ    وئ  ىائ ې  ې  ى     ې  

ېئ  ۆئۇئ  ۇئ ىئ  ی   ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ی    یىئ  

 .األًعام ژی  جئ  حئ   
ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ    ٻ  پ  پ  پپٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ژ  -2

 .إبراَيه ژٺ  
 .انلدل ژھ  ھ  ھ  ے    ہ  ہ   ہ  ہھژ  -3
                                 ﮽  ﮾  ﮿  ﯀﯁ژ  -4

 .الزمر ژڭ  ڭ   ڭ        ۇ    ۇ     ڭ           
 .اتلغابي ژچ  چ    چ     ڃڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄژ  -5

  الضبط /
مػ  تػري مػا  ٌب قبلهػا أ  كلمػة  ص ر آ ةأتت  ( ہ  ہ   ہ  ہ)

مواضػػػػع الخػػػػػرية ُب  الػػػػػثالثالتغػػػػاب  ( أ   –الزمػػػػر  –ُب ثػػػػالث مواضػػػػع ) الن ػػػػػل 
( والحػ  اآل ػة قبلهػا     ې  ېعػاـ ( جػاء قبلهػا )موضػع ) الن أوؿالرتتيػب، بينمػا 
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ػػػػَو الَّػػػػِز َ  مباشػػػػرة خ تمػػػػت ) قاعػػػػ ة اؼبوافقػػػػة ( فنربطهمػػػػا معػػػػاً علػػػػ   إِلَْيػػػػِو رب َْشػػػػر وفَ  َوى 
 (.3157، بقي ل  نا موضع إبراىيه وق  ضبطتو ُب الس اؿ السابق )واجملاورة

 ؟.( َوبَػَرز واْ ّللِلِ  اضبط مواضع ) / 3159س اؿ رقه 
 -:ة إبراىيهسور كالنبا ُب  مراتف ( َوبَػَرز وْا ّللِلِ  وردت ) / 3159واب رقه اعب

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  ٹژ  -1

ڍ     ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ڍ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌ  .إبراَيه ژڌ  ڎ  ڎ  
ہژ  -2  .إبراَيه ژھ    ھ  ھ  ہ  ہ   ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

  /الضبط 
 اعبػػػيهورد فيهػػػا  الؤب(: اآل ػػػة   ھ  ھ)  الثػػػايو  (  ٹ ) الوؿُب اؼبوضػػػع 

، لنػػػو ُب اال ػػػة قاعػػػ ة اؼبوافقػػػة واجملػػػاورة( علػػػ    ٹ)  جػػػيه( مػػػع   ڌُب كلمػػػة ) 
 .(  ھ  ھأب اً فاجعلو عالمة لػ )  اعبيهٓب  رد فيها حرؼ  الثانية

 ؟.( بَػر واْ لِلَِّز َ  اْسَتكْ  اضبط مواضع ) / 3160س اؿ رقه 
إبػراىيه  ُب السػور ) أربػع مػرات ( لِلَّػِز َ  اْسػَتْكبَػر واْ  وردت ) / 3160اعبواب رقػه 

 -(:تافر  – موضعافسبأ  –
ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڤ   ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ژ  -1

ڍ     ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچڄ  ڄ   ڍ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ    .إبراَيه ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ۈئ        ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ ې  ې  ى  ژ  -2 ۆئ  ۆئ  

  یىئ  ىئ  ی  ی    ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  

 .شبأ ژىئ  يئ  جب  حب  خب     حئ  مئ  جئی    
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ    ٿ  ٹ  ٿٿ      ٿژ  -3
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ڦ  ڦ  ڄ ڃ  چ  چ  چ    ڄڦ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  

ڇ ڌ               ڌ  ڎ     ڇچ    .شبأ ژڇ  ڇ  ڍ    ڍ  
﮵  ﮶                ﮷    ﮳  ﮴  ﮲  ۓ  ۓ    ھ  ے  ے ژ  -4

﮻  ﮼    .اغفر ژ﯀          ﮽  ﮾  ﮿﮸  ﮹  ﮺  
  الضبط /

﮵  ﮶               ﮷   ﮸ ﮹  ﮺     ﮳ ﮴   ﮲ُب إبػػراىيه وتػػافر: )  -1

(: بػػػ أت   ۓوقبلهػػػا ُب تػػػافر )  (  ڤ ُب إبػػػراىيه ) ( قبلهػػػا﮻  ﮼  
 ألػػػ ونربطهػػػا مػػػع   ألػػػ( فيهػػػا   ٹ ( كلمػػػة )  ٹٹ  ٹ  آ ػػة إبػػػراىيه )

( ے( كلمػػة )  ھ  ے  ے     ۓ(، وبػػ أت آ ػػة تػػافر ) ڤ)
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل    ۓ)  َيءونربطها مع  َيءفيها 

(: ﮽  ﮾  ﮿( وبعػػ ىا ُب تػػافر )  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچبعػ ىا ُب إبػػراىيه )  -2
 الرتتيػػػػػب قاعػػػػػ ة( علػػػػػ  ﮽   مػػػػػ  )  النػػػػػوف( قبػػػػػل ڃ  مػػػػػ  كلمػػػػػة )  اؼبػػػػػيه
 .ياؽبجائ

 الوؿ: وقبلهػػػا ُب تطابقػػػا(   حئ  مئ  جئی    سػػػبأ )  موضػػػعيأمػػػا  -3
 َيء( فيها   ىئكلمة )   الوؿ(: سبقها ُب اؼبوضع   ٿ) الثاي( وُب ی)

 الثػػاي، وفيكػػوف ُب قاعػػ ة اؼبوافقػػة واجملػػاورة( علػػ  ی )  َيءونربطهػػا مػػع 
 (.  ٿ) اؼب  ال 

 فائدة يف الرسم القرآين /
 ( يف القرآف الكرم؟ الضعفؤا( ورسم )  ءالضعفاالفرؽ بٌن رسم ) 

 مرسػػػومتي مػػػرتي، مػػػرات 4وردت لفهػػػة ) الضػػػعفاء ، الضػػػعف ا ( ُب القػػػرآف الكػػػرل 
  .( الضعف ا بمزة مرسومة عل  واو ) ومرتي. ( ال  ٍب نبزة ) الضعفاء

  :فأما اؼبرتٌن األوليٌن ففي اآيتٌن
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يػػلُّ َوأَْعنَػابُّ ذَبْػرِ  ِمػ  رَبِْتَهػػا الَنْػَهػار  لَػو  ِفيَهػػا أَ َػػَودي َأَحػ  ك ْه أَف َتك ػوَف لَػػو  )   َجنَّػة  مِلػ  لبَِّ
ػػلِل الثََّمػػرَاِت َوَأَصػػابَو  اْلِكبَػػػر  َولَػػو  ذ رلِ َّػػة   َفَأَصػػابَػَها ِإْعَصػػار  ِفيػػِو َّنر  َفاْحتَػَرقَػػْت   ض ػػَعَفاءِمػػ  ك 

  . ( البقرة266تَػَفكَّر وَف )َكَزِلَك  ػ بَػيِل  اّللل  َلك ه  اآلََيِت َلَعلَّك ْه تػَ 
َواَل َعَل  اْلَمْرَض ا َواَل َعَل  الَِّز َ  اَل هبَِ  وَف َما   نِفق وَف َحػرَج  ِإَذا  الضيَعَفاءِ لَّْيَس َعَل  )  

 .التوبة 91َنَص  وا ّللَِّ َوَرس وِلِو ۚ َما َعَل  اْلم ْ ِسِنَي ِم  َسِبيلُّ ۚ َواّللَّ  َتف ور  رَِّحيه  (
وصػ   بػ ي ( ) الضػع ( فيهمػا ىػو ضػع  قبػ  أف ): ودبالحظة اآيتٌن الكرميتٌن

كما  ،الس  وصغارىه ُب اآل ة الثانية بو صغار الس  ُب اآل ة الؤب خووص  بو كبار
 أف اغباؿ اليت تص  ى الء صبيعػاً ىػي حػاؽبه ُب الػ نيا ، أ  أف اآل تػي تت ػ اثف عػ 

  )  ) وضع دنيو 
  :ألخريٌن ففي اآيتٌنوأما اؼبرتٌن ا

يًعػػا فَػَقػػاَؿ (  ػػْه تَػبَػًعػػا فَػَهػػْل أَنْػػػت ْه م ْغن ػػوَف  الضيػػَعَف اَوبَػػَرز وا ّللَِّ صبَِ لِلَّػػِز َ  اْسػػَتْكبَػر وا ِإّنَّ ك نَّػا َلك 
ـْ َعنَّػػا ِمػػْ  َعػػَزاِب اّللَِّ ِمػػْ  َشػػْيءُّ ۚ قَػػال وا لَػػْو َىػػَ اَّن اّللَّ  ؽَبَػػَ  ْػَناك ْه   َسػػَواء  َعَليػْ  نَػػا َأَجزِْعنَػػا َأ

)   .إبراىيه 21َصبَػْرَّن َما لََنا ِمْ  ؿبَِيصُّ
ػْه تَػبَػًعػا فَػَهػْل أَنْػػت ْه  الضيَعَف ا  َوِإْذ  َػَتَ اجيوَف ُب النَّاِر فَػيَػق وؿ   (  لِلَِّز َ  اْسَتْكبَػر وا ِإّنَّ ك نَّا َلك 

 .تافر 47 ( م ْغن وَف َعنَّا َنِصيًبا ِمَ  النَّارِ 
قب  أف الضع  فيهما ىو ضع  )معنو ( ض  االستكبار : ىاتٌن اآيتٌن ودبالحظة

ُب الرض خحي   ص  أّنساً ضعافاً اتبعي لّنس مستك    وراضي عػ  انقيػادىه 
  .كما أف اغباؿ اليت وردت ُب اآل تي تص  وضعاً أخروَيً  ؽب الء اؼبستك    ،

 ربمػػل نفػػس معػػىن كلمػػة ضػػعفاء ( ال مػػ  خػػالؿ ذلػػك نسػػتطيع أف نفهػػه أف كلمػػة )
)ضػػعف ا ( ب قػػة، رتػػه أةمػػا مشػػتقتي مػػ  جػػزر واحػػ ، ورتػػه أةمػػا تلفهػػاف بصػػوت 

الضػعفاء( ىػه )  : واح ، ولك  الرسه القرآي ميز بينهما لتميز اؼبعىن ال قيق لكلتيهما
الضػػػعف ا ( ىػػػه ضػػػعاؼ اغبيلػػػة  ) و ،ضػػػعاؼ البػػػ ف لسػػػبب الطفولػػػة أو كػػػ  السػػػ 
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وابلػػػػواو ، تكػػػػوف ضػػػػع  بػػػػ ي دنيػػػػو  ابللػػػػ  واؽبمػػػػزة :إرف، التػػػػابعوف للمسػػػػتك   
 .ضع  معنول وأخرو  وعليها اؽبمزة

 ؟.( َلوْ  َقال واْ وَ  - َقال واْ  اضبط مواضع ) / 3161س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3161اعبواب رقه 

ڤ  ٹ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ڀژ  -1   ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ       ڃ   ڄڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ

 .آل عىران ژچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چچ  چ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  -2

ڍ     ڇ  ڇ  ڇڇ   چ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ڍ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ    .إبراَيه ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
چ  چ  چژ  -3 ڃ  ڃ     ڄ  ڃ  ڃ    ڄ   ڄ    ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چڦ  ڄ  

 .فصنت ژڈ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڍ  ڍ   
ېې  ۅۅ  ۋژ  -4 وئ    ائې  ې  ى  ى  ائ   ۉ  ۉ   ەئ  ەئ  وئ    

 .الزخرف ژۇئ  
 .املنك ژېئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ          ەئ       وئ        ەئ  ائژ  -5

  الضبط /
 (فصػلت  –إبػراىيه  –( ُب السور ) آؿ عمراف    چ  چورد فيها )  مواضع ثالث -1

( لنػػػػو الػػػػيت وردت  فاجعلهػػػػا عالمػػػػة لػػػػك)  سػػػػياؽ اآلَيت وكلهػػػػا وردت ُب
ُب السػور )الزخػرؼ  مػرتيوىػي تكػررت  صػ ر آ ػة( جاءت         ەئ  ائ ) ابلواو

 الخري   ُب ترتيب السور. اؼبوضعياؼبلك( ونبا  -
 العػػػيو النػػوف مػػػع اؼبػػيه و  العػػػيو النػػوف ( نػػػربط   ڤ  ڤ)  بعػػ ىا ُب آؿ عمػػراف -2

 .فراعمم  اؼبيه و 
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م  كل الكلمات اؼبزكورة اؽباء ( نربط   ڇ  ڇ  ڇا ُب إبراىيه )بع ى -3
 يه.ىإبراىاء مع 

( والحػػ  اشػػرتاؾ حػػرؼ الفػػاء ُب   ۅبعػػ ىا ُب فصػػلت والزخػػرؼ أتػػت كلمػػة ) -4
( ڇ  ڍ  ڍ (: بع ىا ُب فصلت ) فاجعلها عالمة لكاسه السورتي ) 

ۉ  ۉ  ت، وبعػػػ ىا ُب الزخػػػرؼ )لفصػػػالـ ( مػػػع ڍ  مػػػ  )  الػػػالـنػػػربط 

 ؼ.ر الزخراء ( مع ۉ  م  ) الراء ( نربط ې
 كػػػاؼ( مػػػع  ەئ       مػػػ  كلمػػػة )  الكػػػاؼ( نػػػربط   ەئ       وئوأخػػػريا بعػػػ ىا ُب اؼبلػػػك )  -5

 .كاؼبل
قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ علػػ   ىػػو(  5و  4و  3و  2كػػل مػػا ًب ضػػبطو ُب النقػػاط )  -6

 .م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 -اػبالصة:

 ( َلوْ  قَاُلواْ وَ  - قَاُلواْ )  ضبط مواضع
 الصيغة السورة

النوف ( نربط   ڤ  ڤ/ بعدىا )    ڦڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڤ آؿ عمراف
 .فراعممن اؼبيم و  العٌنو النوف مع اؼبيم و  العٌنو 

 إبراىيم
ڇ  ڇ  يف إبراىيم ) / بعدىا  ڇ  ڇ  ڇڇ   چ  چ

ىاء من كل الكلمات اؼبذكورة مع اؽباء نربط  (  ڇ
 يم.ىإبرا

( نربط  ڍ  ڍ  ڇ/ بعدىا )  ڇ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ فصلت
 تلفصالـ ( مع   ڍمن )  الالـ

(  ۉ  ۉ  ېبعدىا ) /    ۉ  ۉ  ېې  ۅۅ  ۋ الزخرؼ
 ؼ.ر الزخراء ( مع   ۉمن ) الراء نربط 
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وئ        ەئ  ائ اؼبلك (   ەئ       وئ) / وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ          ەئ       
 .كاؼبل كاؼ( مع         ەئمن كلمة )  الكاؼنربط 

َنآ اضبط مواضع ) / 3162س اؿ رقه   ؟.( َسَواء َعَليػْ
نَػػػػػػآ وردت ) / 3162اعبػػػػػػواب رقػػػػػػه   –ُب السػػػػػػور )إبػػػػػػراىيه  مػػػػػػراتف ( َسػػػػػػَواء َعَليػْ

 -(:الشعراء

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  -1

  ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

 .إبراَيه ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌ  ڌ  ڎ   ڍ  ڍ
 .الشعراء ژحج      ىت  يت  جث   مث  ىث  يث  خت  متحت  ژ  -2

  الضبط /
ىت  يت  جث   مث  ىث  وبع ىا ُب الشعراء )  (  ڌ  ڌ  ڎ بع ىا ُب إبراىيه )

 قاعػ ة( علػ  ىتم  كلمػة ) الواو( قبل ڌ  م  كلمة )  اؽبمزة(:    يث
 .(ىت     -ڌ   م  ) اؽبمزة، طبعا بع  اؽبجائي الرتتيب

 ؟.( َصبَػْرّنَ  اضبط مواضع ) / 3163س اؿ رقه 
 -(: الفرقاف –إبراىيه  ُب السور ) مراتف ( َصبَػْرّنَ  وردت ) / 3163اعبواب رقه 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  -1

  ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

ڌ    .يهإبراَ ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎ  ڌڍ  ڍ   
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ  -2 ې    ېۉ  ۉ  ۅۈ  ۈ    ې   

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    .امفرقان ژې  ى  
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  الضبط /
، وقبلهػػػا ُب الفرقػػػػاف هإبػػػراىيمػػػيه منهػػػػا مػػػع اؼبػػػيه نػػػربط  (  ڌ ُب إبػػػراىيه ) قبلهػػػا

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػػع علػػ   فالفرقػػا نػػوفمنهػػا مػػع  النػػوف( نػػربط  ۅ)
 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

يصُّ  اضبط مواضع ) / 3164اؿ رقه س    ؟.( ِم  ؿبَِّ
ػػػيصُّ  وردت ) / 3164اعبػػواب رقػػػه   –إبػػػراىيه  ُب السػػػور ) أربػػػع مػػرات ( ِمػػ  ؿبَِّ

 -(:ؽ  –الشورل  –فصلت 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  -1

ڍ     ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ڍ  

ڈ    .براَيهإ ژژ    ڈ  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 .فصنت ژڇ     چ  چ  چ  چڃ    ڃڦ   ڄ  ڄ  ڄ             ڄ  ڃ  ڃژ  -2
 .الشِرى ژچ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃڦ  ڄ      ڄ  ڄ      ڄ  ژ  -3
 .ق ژٺ    ٺ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  -4

  الضبط /
 وفهػػػروا كلهػػػه  ػػػـو القيامػػػة  وخرجػػػت اػبالئػػػق مػػػ  قبػػورىه: ُب إبػػػراىيه معناىػػا -1

 كنَّػػا لكػػه ُب الػػ نيا الواحػػ  القهػػار لػػي كه بيػػنهه فيقػػوؿ التبػػاع لقػػادهته: إّنَّ 
دافعػػوف عنػػا مػػ  عػػزاب هللا شػػيًئا كمػػا   -اليػػـو-أنسبػػر امػػركه فهػػل أنػػته  أتباًعػػا

كنػػػته َتعِػػػ وننا؟ فيقػػػوؿ الرؤسػػػاء: لػػػو ىػػػ اّن هللا إٔب اإليبػػػاف لرشػػػ ّنكه إليػػػو, 
 سػػتو  علينػػا وعلػػيكه الػػػَجزَع والصػػ  ولكنػػو ٓب  وفقنػػا, فضػػللنا وأضػػللناكه, 

 (. التفسري اؼبيسر)  عليو, فليس لنا مهرب م  العزاب وال منج .
ب وةه م  وذىب ع  ى الء اؼبشركي شركاؤىه الز   كانوا  ع: معناىا ُب فصلت -2

 وال ؿبي  عنو. نوا أف ال ملجأ ؽبه م  عزاب هللاوأ ق دوف هللا فله  نفعوىه
 َػْعَله الز   هبػادلوف ابلباطػل ُب آَيتنػا ال الػة علػ  توحيػ ّن, و : معناىا ُب الشورل -3
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 إذا عاقبهه عل  ذنوبه وكفرىه بو. ه م  ؿبي  وال ملجأ م  عقاب هللاما ؽب
وأىلكنا قبل ى الء اؼبشركي م  قر ش أفبًا كثػرية, كػانوا أشػ  مػنهه : معناىا ُب ؽ -4

ها, ىل م  مهرب م  عزاب قوة وسطوة, فطوَّفوا ُب البالد وعمَّروا ودمَّروا في
 هللا حي جاءىه؟

 ؟.( ق ِضَي اَلْمر   اضبط مواضع ) / 3165س اؿ رقه 
 - وسػ   ُب السػور ) ثالث مػرات ( ق ِضَي اَلْمر   وردت ) / 3165اعبواب رقه 

قضػػػ   وسػػػ  وقاؽبػػػا : ) اعبملػػػة اإلنشػػػائيةمواضػػػعها بػػػزه نضػػػبط و  (مػػػرل  –إبػػػراىيه 
 -:(ة الشيطاف وأنزرىه  ـو اغبسر 

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ       ڻڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻژ  -1

ِشف ژے  ے  ۓ  ۓ       ھ  ھ  ھہ  ھ  .ي
ڳ    ڳک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳ  ک  کڑ  ڑ   ک  ژ  -2

  ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

﮸    ﮷ۓ    ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ۓھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے

﮼    ﮽    .يهإبراَ ژ﮹ ﮺   ﮻ 
ڀ  ڀ  ڀ         پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -3  .مريه ژڀ  پ  پ  پ  

 ؟.( ٕبَ  َما َكافَ  - َوَما َكافَ  اضبط مواضع ) / 3166س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3166اعبواب رقه 

گ  گ  گ     ڳ   ژ  -1 ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

ۀ    ۀڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻڱ    ڳ  ڱ  ڳڳ

ۓ      ۓے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ

﮻   ﮼   ﮽    ﮷﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ژ﮸  ﮹  ﮺ 

 .إبراَيه



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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 .ص ژک  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  ژ           ڈ  ڈ ژ -2
  الضبط /
علػػ  نضػػبطها ( و ژ           ڈ  ڈُب ص ) واووبػػال  (ڱ    ڳ  ڱ ُب إبػػراىيه ) الػػواوبػػزَيدة 

 .قاع ة زَيدة الواو ُب اؼبوضع الوؿ
 فائدة /

ػػن ُسػػػْلطَاٍف ِإالَّ َأف  ( كمػػا يف قولػػػو تعػػاىل ) يلَ  ) مػػَّت أتيت َوَمػػػا َكػػاَف يلَ َعلَػػػْيُكم مِّ
ُتْم يل )   (؟ يل ( إبراىيم( ومَّت أتيت )َٕٕدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجبػْ
السػػػ اؿ أوسػػػع مػػػ  ىػػػزا. ىػػػزه مسػػػألة َيء اؼبػػػتكله فػػػتا َيء : ىػػػزا جػػػائز ُب اللغػػػة

، وٕبل  (، ) وٕب - ٕبَ  اؼبػتكله وعػػ ـ فت هػا وال تتعلػػق فقػط بػػػ ) (. عنػػ ّن مػػواط   وليػيَّ
وجوب الفتا وما ع اىا جواز وُب القرآف حسب النقػل. عنػ ّن مػواط  وجػوب الفػتا 

  كوف:
 ق ْل ِإفَّ َصاَلٌب َون س ػِكي َوؿَبْيَػاَ  َوفَبَػاٌب ّللِلِ َربِل اْلَعػاَلِميَ  ) :بعد االسم اؼبقصور -

ػػػْه  ( النعػػػاـ( ال يبكػػػ  التسػػػكي، )162) ػػػَ اَ  فَػػػاَل َخػػػْوؼ  َعلَػػػْيِهْه َواَل ى  َفَمػػػ  تَبِػػػَع ى 
عػػَرب الػػز  آخػػره ألػػ  الزمػػػة  ( البقػػرة38)وَبْزَن ػػوَف 

 
(. واالسػػه اؼبقصػػور ىػػو اإلسػػه اؼب

َهػػا) ػػأ  َعَليػْ ( طػػو( عصػػ  منقػػوص أضػػفها إٔب اليػػاء فتقػػوؿ 18) قَػػاَؿ ِىػػَي َعَصػػاَ  أَتَػوَكَّ
 ة الفتا.(، ى اَ ، ؿبياَ  ىنا الياء واجبعصا َ )

واالسه اؼبنقوص ىو اإلسه اؼبعػرب الػز  آخػره َيء الزمػة  :بعد االسم اؼبنقوص -
. معطي قبلها كسرة )  ( تقوؿ أنت معطَي كزا، أنت م نجيَّ

 قَػػاَؿ ِإيلِ  ( ال بػػ  مػػ  الفػػتا. ) ( نػػوح28) َربِل اْتِفػػْر ٕب َوِلَوالِػػَ  َّ  ) :بعػػ  اؼبثػػىن -
 (. ( القصص27) ابْػنَػيَتَّ َىاتَػْيِ أ رِ    أَْف أ نِكَ َك ِإْحَ ل 

. وكمػا ( ( إبػراىيه22مَّا أّنَْ دب ْصرِِخك ْه َوَما أَنت ْه دب ْصرِِخيَّ ) ) :صبع اؼبزكر السآب -
 ُب اغب    "أوـبرجَي ىه؟"
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ىػػزه اؼبػػواط  الػػيت هبػػب فيهػػا الفػػتا. ٍب كيػػ  ورد ُب النقػػل ىػػو الػػز  وبػػ د. أمػػا 
لفػتا. يبكػػ  أف تقػوؿ آاتَي هللا أو آاتي لكػػ  النقػل ىػػو البػاقي فيجػػوز فيػو السػػكوف وا

الػز  وبػػ د. إف وليػػَي هللا يبكػ  أف تقػػوؿ وليػػي هللا. آاتي هبػوز السػػكوف لكػػ  ربػػزؼ 
 (. يالسامرائ د.فاضل ) الياء ُب النطق.
َعلَػْيك ه مِلػ   نَػالَ َوَمػا َكػاَف  - ٕبَ َوَمػا َكػاَف  اضبط مواضػع ) / 3167س اؿ رقه 

 ؟.( س ْلطَافُّ 
 -اؼبواضع ىي: / 3167اعبواب رقه 

گ  گ  گ     ڳ   ژ  -1 ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

ۀ    ۀں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ڱ    ڱ  ڳ  ڳڳ

ۓ      ۓھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ہہ  ہ  ہ

﮻   ﮼   ﮽    ﮷﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ژ﮸  ﮹  ﮺ 

 .إبراَيه
 .لصافاتا ژڃ  ڄ  ڃ         ڃ  ڃ     ڦ  ڄ  ڄڄ  ڦ      ڦ  ڦژ  -2

  الضبط /
 (:  ڦ، بينمػا ُب الصػافات أتػت ) (  ڱ  )قاؽبػا الشػيطاف ولػزا أتػت كلمػة ُب إبراىيه 

قػػػاؿ اؼبتبوعػػػوف للتػػػابعي: ومػػػا كػػػاف لنػػػا علػػػيكه مػػػ  حجػػػة أو قػػػوَّة, فنصػػػ كه بػػػا عػػػ  
(   ڦفناسػػػبت ) ا طػػػاتي متجػػػاوز   لل ػػػققوًمػػػ -أ هػػػا اؼبشػػػركوف-اإليبػػػاف, بػػػل كنػػػته 
 .اؼبوضعي( ُب تري ىز      ڦ  ڄ  ڄڄ السياؽ، وٓب ترد )

 ؟.(الهَّاِلِمَي ؽَب ْه َعَزاب  أَلِيه   ِإفَّ وَ  - ِإفَّ اضبط مواضع ) / 3168س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3168اعبواب رقه 

ڳ    ڳڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳژ  -1
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  ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

  ﮸  ﮷ۓ    ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ۓھ  ھ  ے  ے   ھ  ھ

 .إبراَيه ژ﮽     ﮹ ﮺   ﮻ ﮼ 
﮷   ﮸ژ  -2 ﮺    ﮻    ﮹ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶ 

 .الشِرى ژ    ﯁        ﯀   ﮿﮼  ﮽  ﮾
  الضبط /
قاعػػ ة ربػػط علػػ  رل و الشػػواو ( ُب الشػػورل ونربطهػػا مػػع   ﯀  ) ابلػػواووردت 

 .مع حرؼ م  اسه السورة حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو
 ؟.( اّللل  َمَثالً  َوَضَربَ  -  َضَربَ  اضبط مواضع ) / 3169س اؿ رقه 
ُب السور )إبراىيه  أربع مرات وردت ( اّللل  َمَثالً  َضَربَ  )أما  / 3169اعبواب رقه 

 -(: الت رل -الزمر  –الن ل  –

ىئ  ىئ  ی     ېئ      ىئ  ېئ  ېئ  ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ            ژ  -1

 .إبراَيه ژی  جئ  حئ    ی  ی 
ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤژ  -2

   ڎڌ  ڎ  ڌڍ  ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

 .انلدل ژڑ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  
    ڭ  ڭ                 ژ  -3

 .الزمر ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ    ۆۇ  ۆ   ۇڭ  ڭ
ڳ  ڱ     ڳگ  گ  ڳ  ڳ      گ  گ   ک  ک  کژ  -4

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ 

 .اتلدريه ژہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ   
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  الضبط /
 .سياؽ اآل ةع ا موضع إبراىيه ورد ُب  ص ر آ ةكل اؼبواضع أتت  -1
ـٌ : ) ابعبملة اإلنشائية نضبطها -2 ومعػىن  ( أوالً  لْحػالنَّ  رَ زَُمػ لَ ْتػقػَ  قاؿ إبػراىيم حػرا

، لنو ُب اؼبواضػع واضع الؤباؼب: لنو ُب سور الن ل والت رل وردت ُب أوالً 
 .ابلواوكما ُب الن ل وردت   الثالثةأو  الثانية

( وبعػػ ىا ُب   ڦ   ڄ ) وبعػػ ىا ُب الن ػػل (   ېئ      ىئ  بعػػ ىا ُب إبػػراىيه ) -3
، (      گ  گ( وبعػػػػػػػ ىا ُب الت ػػػػػػػرل )           الزمػػػػػػػر ) 

 (.لذين كفرواكلمة اؼبملوؾ ورجال من ا: )اعبملة اإلنشائيةبزه  نضبطههو 
يف السػػور ) النحػػل  ثػػالث مػػراتوردت  ابلػػواو(  اّلُ َمػػَثالً  َوَضػػَربَ أمػػا مواضػػع ) 

 -التحرم (: –موضعاف 
ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ      ک  ک  ک  ڑژ  -1

ڱ  ڱ  ں  ں ہ   ہ    ہڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ڻڱ  ڱ  

 .انلدل ژھ  ھ  ھ  
ڤ  ڤ       ڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿ   ٿ  ٿ  ٿژ  -2

ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  

 .انلدل ژڃ  چ  
﮹  ﮺    ے  ۓ  ھ  ے  ھژ  -3 ﮷   ﮸   ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶ 

                .اتلدريه ژ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿ ﯀   ﯁ 
  الضبط /

 .ص ر آ ةكل اؼبواضع أتت  -1
ـٌ  : )ابعبملة اإلنشائية نضبطها -2 ومعنػاه: أنػو وردت  ( واثلثػاً  لحْ ل النَّ تْ قػَ  اثنيا حرا

 .( الثال و  الثاي، وُب الن ل ) الثايُب الت رل اؼبوضع 
( وبعػػػ ىا ُب   ٿالن ػػػل )  اثلػػػ ( وبعػػػ ىا ُب     ک الن ػػػل )  اثيُب بعػػ ىا  -3
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: اعبملػة اإلنشػائيةعل  الرتتيب بزه نضبطهه ( و   ے  ۓالت رل )  اثي
 (. رجلٌن من قريٍة للذين آمنوا) 

 -اػبالصة:
ـٌ قَػْتَل زَُمَر النَّْحل )  /  ېئ  ېئ  ۈئ  ( أوالً قاؿ إبراىيم حرا

 سياؽ اآيةيف  الوحيد اؼبوضع/    ېئ      ىئ  ېئ  ېئ  ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ             إبراىيم
 صدر آية تورد /  ڦ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ النحل أوؿ

       الزمر  صدر آية تورد /         
 صدر آية تورد /  ڳگ  ڳ  ڳ  گ      گ  گ   ک  ک  ک التحرم أوؿ

 (كلمة اؼبملوؾ ورجال من الذين كفروا) / اؼبواضع األربعةالذي جاء بعدىا يف  نضبط
ـٌ  / )  ک  ک  ڑ  ( واثلثاً  قَػْتل النَّْحل اثنياحرا

كلها وردت     ک  ک  ک  ڑ النحل اثين
 صدر آية

   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ النحل اثلث
 ۓ  ﮲    ے  ۓ  ھ  ے  ھ التحرم اثين

 ( رجلٌن من قريٍة للذين آمنوا)  / اؼبواضع األربعةالذي جاء بعدىا يف  نضبط
عدا  صدر آية( كلها   ېئ  ېئ  ۈئ   / واوبال  أربعةصبيعها )  سبع مواضع: إرف

 صدر آية( كلها     ٿ  ٿ  ٿ / ابلواو ثالثةموضع إبراىيم و ) 
يف التحرم  اثناف/ و  ابلواو لثالثاو  الثاينو   واوبال  األوؿيف النحل  ثالث مواضع

  ابلواو الثاينو  واوبال  األوؿأيًضا 
 ؟.( َوَ ْضِرب  اّللل  اَلْمَثاَؿ لِلنَّاسِ  اضبط مواضع ) / 3170س اؿ رقه 

ُب السػػػػور  مػػػراتف ( َوَ ْضػػػِرب  اّللل  اَلْمثَػػػػاَؿ لِلنَّػػػاسِ  وردت ) / 3170اعبػػػواب رقػػػه 
 -(:النور –)إبراىيه 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    354 -ْزء السَّ

ڀ     پ  پ  ڀ   ڀ  پٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻژ  -1

 .إبراَيه ژٺ  ڀ  
   ﮷﮴  ﮵  ﮶  ﮳ے  ے  ۓ         ۓ  ﮲  ھھ  ھ   ھ  ہ  ہژ  -2

﮹   ﮺   ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁            ﮸ 

  ۇۇ    ڭڭ  ڭ  ڭ                         

 .انلِر ژحئ    ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  ۆ     ۆۈ
  الضبط /

( ڀ   ه مػػ  كلمػػة ) اؼبػػيو اؽبػػاء نػػربط  (ڀ   ڀ   ) بعػ ىا ُب إبػػراىيه
مػػ   الػػواو( نػػربط   ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ، وبعػػ ىا ُب النػػور ) هيىه مػػ  إبػػرااؼبػػيو اؽبػػاء مػػع 

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع علػػ  ر و النػػ واو( مػػع ۈ   اسػػه اعبػػالؿ )
 .حرؼ م  اسه السورة

ۈ  بع مرات وبا تعله أنو أتت ) ( أر  هللاالح  ُب آ ة النور تكرار اسه اعبالؿ ) 

 (.  ٴۇ  ۋ  جئ
 فائدة /

ُقوفَ  َلَعلَُّهمْ  ما الفرؽ بٌن ) ُروفَ  َلَعلَُّكمْ  ) ، ( يَػتػَّ ُروفَ  َلَعلَُّهػمْ  ) ، ) تَػتَػَفكَّ ،  ( يَػتَػذَكَّ
 .خواتيم اآايت ؟ وكيف َّنيز بينهم يف اغبفظ؟ يف

ار ابل رجػة الؤب. دبعػىن أف حف  القرآف الكػرل  عتمػ  علػ  اؼبراجعػة والتكػر  إبت اءً 
الز  وبف  كالـ هللا سب انو وتعػأب  نبغػي أف  راجعػو وقلنػا أنػو كػاف الولػوف  قومػوف 
الليػػل ابلقػػرآف الكػػرل حبيػػ  ُب كػػل أسػػبوع، ُب كػػل أسػػبوعي  كػػوف قػػ  خػػته القػػرآف 
  فيبق   راجع فػال  نسػ  لةػا و ِصػفت اآلَيت اةػا كاإلبػل الشػوارد الػيت تشػرد فػال بػ

مػػ  تقييػػ ىا ابؼبراحعػػة. ومػػع ذلػػك يبكػػ  أف  ػػتلمس اإلنسػػاف بعػػا الػػروابط أنػػو  ػػربط 
ىػزه اآل ػػة خباسبتهػػا تكػػوف فيهػػا اؼبسػألة الفالنيػػة. طبعػػاً اآلَيت تكػػوف أحيػػاّنً للخطػػاب 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

355 

ػػهْ  ( وأحيػػاّنً للغيبػػة )لعلكػػه تتقػػوف) ( ىػػزا أ ضػػاً لػػو جانػػب: مػػا  كػػوف   َػتػَّق ػػوفَ  َلَعلَّه 
للغيبة؟ لنو أحياّنً القرآف ىباطب وفجأة  نتقل للغيبػة ذلػك عنػ ما  خطاابً وما  كوف

 كوف الكالـ عاماً عن ما  ر   اغبكه أف  كوف عاملاً مطلقاً  ت ػوؿ مػ  اؼبخاطػب إٔب 
 الغائب ليكوف عبميع الغائبي وليس ؽب الء الز   خوطبوا عبزئية معينة.

.عنػػ ما  قػػوؿ تعػػأب  وتعػػأب التقػػول ىػػي ذبنلػػب الوقػػوع فيمػػا ال  رضػػي هللا سػػب انو
( وإمػػا  إفعلػػوا (  كػػوف سػػياؽ اآل ػػة ُب طلػػب إمػػا امػػر )لعلكػػه تتقػػوف، لعلهػػه  تقػػوف)

( دبعىن فرض حبيػ  أف علػ  السػامع أو علػ  اؼبػ م   كتب ( أو بػ ) ال تفعلوا بنهي )
( قػػالوا لعػػلل  لعلكػػه تتقػػوف أف  تجنػػب معصػػية هللا سػػب انو وتعػػأب أف  تلقػػي اؼبخالفػػة )

دبعػػىن كػػي، أّن أخػػ كه بػػزه المػػور كػػي تتقػػوا الوقػػوع ُب اؼبخالفػػة. ىػػزا فيمػػا  تعلػػق بػػػ 
 (.لعلكه تتقوف)

( الكالـ طلب  للتفكر إمػا بضػرب َمثَػل حػا  تأمػل  تَػتَػَفكَّر وفَ  َلَعلَّك هْ  ؼبا أنٌب إٔب )
 . اإلنساف ىزا اؼبثل وإما  كوف جواابً ع  س اؿ حا  تفكر ُب اإلجابة ع  الس اؿ

ػػهْ )  التػػزكلر لإلتلعػػاظ أنػػو تكػػوف لػػو عهػػة بػػزلك. فوجػػ ّن أنػػو ُب  (  َػتَػػزَكَّر وفَ  َلَعلَّه 
سػػياؽ بيػػاف ـبػػال  لع ػػرِفِهه.  عػػ  العػػراؼ عنػػ ىه بشػػيء معػػيل ٍب  ٌب اغبكػػه ـبالفػػاً 
للع ػػرؼ اإلجتمػػاعي فعنػػ  ذلػػك   طلػػب إلػػيهه أف  كػػوف ؽبػػه بػػزا الكػػالـ عهػػة وعػػ ة 

َػا َوَ ْضػِرب  اّللَّ   ) مثل قولو تعأب لفوه. تلعهوف بو فال ىبا تػ ْ ٌب أ ك َلَها ك ػلَّ ِحػيُّ إبِِْذِف َربِل
 (.د. حساـ النعيمي )  .( ( إبراىيه25)  َػَتزَكَّر وفَ  َلَعلَّه هْ اْلَْمثَاَؿ لِلنَّاِس 
 ؟.( ِم  َما ؽَبَاوَ  - ؽَبَا َما اضبط مواضع ) / 3171س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3171اعبواب رقه 

  ڤٹ  ٹ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ  -1

 .إبراَيه ژڤ     ڤ
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 .ص ژيب    ىب   مبحب  خب     جئ  حئ        مئ  ىئ      يئ  جب  ژ  -2
 .ق ژڑ     ژ  ژ  ڈ  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ژ  -3

  الضبط /
علػػ   هانضػبط( و   ڈ  ڈ)  الػواو( أتػػت بػزَيدة  وىػو اؼبوضػع الخػريُب سػورة ؽ )  -1

 .الزَيدة للموضع اؼبتأخر قاع ة
بعػ ىا ُب : قاع ة التأمل للمعػىنعل   اؼبواضع الثالثةالز  جاء بع ىا ُب  نضبط -2

كشػجرة   -وىػي كلمػة الكفػر -مثل كلمػة خبيثػة  :(   ڤ  ڤٹ  ٹ    ) إبراىيه
لف  رة اغبنهػػل, اقتلعػػت مػػ  أعلػػ  الرضوىػػي شػػج ة اؼبأكػػل واؼبطعػػهخبيثػػ

ك وكػػزل طا الرض مػػا ؽبػػا أصػػل اثبػػت وال فػػرع صػػاع بػػة مػػ  سػػعروقهػػا قر 
 وال  ػ ْرَفع لو عمل صاّب إٔب هللا. الكافر ال ثبات لو وال خري فيو

العػػػػزاب  ومػػػػا  نتهػػػػر ىػػػػ الء اؼبشػػػػركوف غبلػػػػوؿ: (  ىب   مبحب  خب      )  صوُب 
 .إال نفخة واح ة ما ؽبا م  رجوع عليهه إف بقوا عل  شركهه

عػ , فلػه أَتَفلوا حي كفروا ابلب  كزبوا ابغبق الز (:    ژ  ژ  ڈ  ڈ)  ؽُب 
 نهػػروا إٔب السػػماء فػػوقهه كيػػ  بنيناىػػا مسػػتو ة الرجػػاء اثبتػػة البنػػاء وز ناىػػا 

 .فهي سليمة م  التفاوت والعيوب؟ ابلنجـو وما ؽبا م  شقوؽ وفتوؽ
 ؟.( َجَهنََّه َ ْصَلْونَػَها اضبط مواضع ) / 3172س اؿ رقه 
إبػراىيه  ُب السور ) ثالث مرات ( َجَهنََّه َ ْصَلْونَػَها ت )ورد / 3172اعبواب رقه 

 -(:اجملادلة  –ص  –

 .إبراَيه ژگ    گ   گ  ک  کگژ  -1
 .ص ژۉ        ۉ  ۅ  ۋ  ۅژ  -2
ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژ  -3

ں   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
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ۀ  ژھ    ھ  ھ  ہہ ہ ہ     ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 .املجادمة
  الضبط /

، قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل   نضبطهاو  (   گ   ) ابلواو ُب إبراىيه الوحي  -1
( واجعػػل التػػإب عالمػػًة ؽبػػا: أنػػو    ۅ)  ابلفػػاءبينمػػا ُب ص  واجملادلػػة أتػػت 

( والح  اغبروؼ   ھ( وبع ىا ُب اجملادلة )       ۉجاء بع ىا ُب ص )  
(    ۅ ( اجعلهػػا عالمػػة علػػ  كلمػػة )  الػمػػػػمػػ  الكلمتػػي )  لؤبا الػػثالث
(،  الػمػػػػ( لػػيس فيهػػا ىػػزا اؼبقطػػع )   گلنػػو ُب إبػػراىيه أتػػت )   ابلفػػاء

 اشػرتكوا حبػرؼ) داؿ لػة فيهػا دواجملاداؿ ( وفيهػا  صادأ ًضا هتجئة ص ىي ) 
 .(   ۅ عالمة عل  كلمة )  ( فاجعلو ال اؿ

أ   ( النَّػػارِ ( وبعػػ ىا )  اْلبَػػػَوارِ جػػاء قبلهػػا )  (گ)  أتػػت بعػػ ىا ُب إبػػراىيه -2
بػنفس  ىيهار إبػ راءمنهػا مػع  اللػ و  الػراءنربط وأ ًضا  –وافقت فواصل اآل  

(  ھ، وُب اجملادلػة )صػاد( علػ  وزف  ۉ، وُب سورة ص ) ( راالرسه ) 
 قاعػػ ة ربػط حػػرؼ مػػ علػ  ػجادلة الػػمػػ( ُب  الػمػػػ)  منهػا مػػع (  الػمػػػػ) نػربط 

 .اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 -اػبالصة:

 ( َجَهنََّم َيْصَلْونَػَها)  ضبط مواضع
 الصيغة السورة

/ جاء فيها كلمة ابلواو  الوحيد /  گ   گ  ک  کگ إبراىيم
 ىيم.راإب راءمنها مع  الراء( نربط گ) 

 األوىل الثالثالحظ اغبروؼ        ۉ  ۅ  ۋ  ۅ ص
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 اجملادلة
  ھ  ہ  ہہہ   

   ھ

( يف كل  ػمػػالمن الكلمتٌن ) 
(   ھ( و )       ۉمن ) 

اجعلها عالمة على كلمة 
 (  ۅ)

 صاد( على وزف  ۉبعدىا يف سورة ص ) 
 ػجادلةالػػم( يف  الػمػػ(  منها مع )  الػمػػ( نربط )   ھبعدىا يف اجملادلة ) 

 ؟.( ْلَقَرار  ا ِبْئسَ فَ  – َوبِْئسَ  اضبط مواضع ) / 3173س اؿ رقه 
 -:مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3173اعبواب رقه 

ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ڍژ ژ  -1 ڑ  ڑ  ک  ک  

  ١٩ - ١٨إبراَيه/  ژگ    گ   گ  گک
ىئ  يئ  حئىئ  ی  ی    ی  ی  جئژ  -2 مت    خب  حب  جبمئ   ىب  يب  جت  حت  خت   مب   

  ٦١ - ٦٣ص/  ژيت  جث  مث  ىث  يث     ىت
  الضبط /

(   ىت(، وبع ىا ُب صػاد )   گ )  واوونربطها مع  (  ژ إبراىيه )ُب  قبلها -1
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل    حب ) فاءونربطها مع 

قاعػ ة الػواو ( علػ    خب  حب)   –(   گ   گ )  موضػعي نضػبطوأ ًضػا  -2
 .قبل الفاء

 ؟.( لِلِعَباِد  ق لو  - لِلِعَباِد َ  ق ل اضبط مواضع ) / 3174س اؿ رقه 
 -:مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3174ب رقه اعبوا

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ہ   ہ  ۀ  ۀژ  -1

 .إبراَيه ژ﮲ ﮳   ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  
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ڑ  ڑ  ک    ک     ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڇ  ڇژ  -2

 .اإلرساء ژک  ک  گ  
  الضبط /

 الػػػػػزَيدة عػػػػػ ةقاعلػػػػػ   نضػػػػػبطها( و ڇ  ) ابلػػػػػواووُب اإلسػػػػػراء  (ۀ  ُب إبػػػػػراىيه ) -1
(، والحػػ   اإلسػػراء مػػػتأخرة ُب الرتتيػػب عػػ  سػػورة إبػػراىيه)  اؼبتػػأخر للموضػػع

( كلمػػة  سَبَتػَّع ػػوْا فَػػِإفَّ َمِصػػريَك ْه ِإَٔب النَّػػارِ  ق ػػلْ ....قبلهػػا ) ػػة ُب إبػػراىيه جػػاءت )
ولػ  تلتػبس عليػك، وقبلهػا ) ػة  واو( فاربطها مع اليت أتت بع ىا بػ وف ق لْ )

 الػواو( نػربط  َوَته نيػوفَ ( أتػت كلمػة )  ِإف لَِّبثْػت ْه ِإالَّ َقلِػيالً  َوَته نيوفَ ُب اإلسراء ) 
 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل  ڇ  ) واومنها مع 

 فانتبو ؽبا. بسكوةابينما ُب اإلسراء  الياء بفتا(   ۀُب إبراىيه )  -2
(: اؽبمزة  ڌ ڍ  ڍ  ڌ  ( وبع ىا ُب اإلسراء )   ہ    ہبع ىا ُب إبراىيه )  -3

الرتتيػػػػب  قاعػػػػ ة( علػػػػ   ڍ  ( قبػػػػل اليػػػػاء مػػػػ  كلمػػػػة )     ہمػػػػ  كلمػػػػة ) 
 .اؽبجائي
 (؟. الصَّاَلةَ    ِقيم واْ وَ  - ي ِقيم واْ لِ  -   ِقيم واْ  اضبط مواضع ) / 3175س اؿ رقه 
 -وكما  لي: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3175اعبواب رقه 

ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ہ  ہہ   ہ    ۀۀ  ژ  -1

﮸   ﮷    ﮵  ﮶   ﮳  ﮴    ﮲    .هإبراَي ژ﮹  ۓ  ۓ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ژ  -2   کڍ  ڌ   

ڱ    ک گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  

 .إبراَيه ژڱ   ڱ  ڱ  
  ڻ   ڻ  ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    ڳژ  -3

 .ابليٌة ژہ  ہ  ہ   ہ    ۀۀ
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  الضبط /
(:  260 – 259ُب صػف تي متقػابلتي ىيه ) وردا ُب إبرا الثايو  الوؿاؼبوضع  -1

 نضػػػػبطو( و   ک  ک  )  الػػػػالـبػػػػزَيدة  الثػػػػاي( و   ہ  ہ)  الوؿ
ولنػػو ُب اؼبوضػػع الوؿ سػػبقتها كلمػػة  ،قاعػػ ة الػػزَيدة للموضػػع اؼبتػػأخرعلػػ  

ففػػي  الثالػػ أمػػا اؼبوضػػع (،   ہفلػػه تتكػػرر ُب كلمػػة )  ابلػػالـ ( ۀ)
 ابلػػواو( والحػػ  أف اآل ػػة بػػ أت    ڻ  ڻ)  ابلػػواوسػػورة البينػػة وورد 

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( فاربطهما عل  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ)
فانتبػػػػو ولكػػػػ  ُب البينػػػػة ورد بعػػػػ ىا  إ تػػػػاء الزكػػػػاةإبػػػػراىيه ٓب  ػػػػرد بعػػػػ نبا  موضػػػػعي -2

 .(ڻۀ)
 -اػبالصة:

 ( الصَّاَلةَ  يُِقيُمواْ وَ  - ُيِقيُمواْ لِ  - يُِقيُمواْ )  ضبط مواضع
 الصيغة السورة

  ک  )  الالـبزايدة    ہ  ہہ   ہ    ۀۀ   إبراىيم أوؿ

على  نضبطو( و   ک
قاعدة الزايدة للموضع 

 .اؼبتأخر
گ  گ  گ  گ     ک  کک   إبراىيم اثين

 ڳ  ڳ    

  ڻ   ڻ  ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    ڳ البينة

 (.  ڻ)  واو( فاربطها مع ڳ    ڳ ) ابلواوبدأت اآية    / ۀۀ
 (.ڻۀفانتبو ولكن يف البينة ورد بعدىا ) إيتاء الزكاةإبراىيم مل يرد بعدمها  موضعي

 ؟.( اّللل  الَِّز  َخَلَق السََّماَواِت َواَلْرضَ  اضبط مواضع ) / 3176س اؿ رقه 
ػَماَواِت َواَلْرضَ  وردت ) / 3176اعبواب رقه  سػت مػرات  ( اّللل  الَِّز  َخلَػَق السَّ
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ُـّ  ُب  )اضػع الػيت ٓب  ػرد بعػ ىا ولك  سأورد فقط اؼبو  اعبػزء ُب والػيت ضػبطتها (  ِسػتَِّة أَيَّ
 –اإلسػػػػراء  –إبػػػػراىيه  ُب السػػػػور ) (: والبػػػػاقي1969مػػػػ  الكتػػػػاب السػػػػ اؿ ) الرابػػػػع

 -(:الحقاؼ 

﮾ ژ  -1 ﮿  ﯀  ﯁         ﮺  ﮻  ﮼   ﮽ 

                          

 .إبراَيه ژڭ      ڭ  ڭ    
ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇژ  -2

 ژڳ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ               ڑ

 .اإلرساء
ہ     ہ    ۀ  ۀ  ہ  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ڱ  ڱ  ںژ  -3

﮲      ھہ  ھ  ھ  .األخقاف ژ﮳  ھ   ے      ے  ۓ            ۓ  
  الضبط /

( لف    ڱ  ڱ  ں)  اؼتطػػابق الػػز  جػػاء قبلهػػا ُب سػػورٌب اإلسػػراء والحقػػ -1
سػػياؽ اآل تػػي القػػ ر علػػ  اػبلػػق وإحيػػاء اؼبػػوت ، وىػػزه الرؤ ػػة ىػػي دعػػوة 

 للتفكر والتأمل ُب ق رة هللا عز وجل.
( وبعػػػػ ىا ُب الحقػػػػاؼ )    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  بعػػػػ ىا ُب اإلسػػػػراء )  -2

( علػػػ  ۀ   مػػػ  )  الػػػواو( قبػػػل  ڈ  مػػػ  )  القػػػاؼ(:   ۀ  ۀ  ہ
 .اؽبجائي الرتتيب قاع ة
 ؟.( َلك ه  اْلف ْلكَ  ) كه مرة وردت / 3177س اؿ رقه 

ػػػػػػه  اْلف ْلػػػػػػكَ  وردت ) / 3177اعبػػػػػػواب رقػػػػػػه   –ُب السػػػػػػور )إبػػػػػػراىيه  مػػػػػػراتف ( َلك 
 -(:اإلسراء
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          ژ  -1 ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  ﮺  ﮻  ﮼   

                            

 .إبراَيه ژڭ  ڭ  ڭ  
ىئ    ىئ           ىئۈئ       ېئ  ېئ  ېئ ۈئ      ۆئ  ۆئ  ۇئوئ  ۇئ  ژ  -2

ی  ی     .اإلرساء ژی  
  الضبط /
( قبػل   م  ) الواو (:  ۇئوقبلها ُب اإلسراء )  (   ُب إبراىيه ) قبلها

 .اؽبجائي الرتتيب قاع ة( عل    ۇئ م  )  الواو
  لَِتْجػػِر َ  - َولَِتْجػػِر َ  – لَِتْجػػِر َ اْلف ْلػػَك  اضػػبط مواضػػع ) / 3178سػػ اؿ رقػػه 

 (؟. اْلف ْلك  
 -اؼبواضع كما  لي: / 3178اعبواب رقه 

  ژ  -1 ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         

                         ڭ      

 .إبراَيه ژڭ  ڭ  
ڳ  ڳ    گ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  ژ  -2

ڱ  .الروم ژڱ    ڳ  ڳ  ڱ   
ی   جئ  حئ    ی  ی    ی  ىئ  ىئ  ىئۈئ  ېئ  ېئ    ېئ    ۈئژ  -3

 .اجلاثية ژىئ    مئ
  الضبط /

( علػ    الز  تق مت فيو )  اؼبوضع الوحي  (       ُب إبراىيه ) -1
(   ىئ، بينمػػا ُب الػػرـو واعباثيػػة )ابلفػػتاأتػػت  الكػػاؼ( وانتبػػو إٔب    ) 

، وعالمتهمػػػػا ُب السػػػػورتي تطػػػػابق مضػػػمومة اؼبوضػػػػعيُب  الكػػػػاؼأتخػػػرت و 
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 ( فانتبو َي لبيب.  جئ  حئ  مئ  ی  ی   ی الز  جاء بع نبا ) 
منهػا مػع  الػواوبػزه الػزَيدة، وأ ًضػا نػربط  وحي ة ابلواو(   گُب سورة الرـو )  -2

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه علػػ  ـ و الػػر  واو
فأتػت  الواواعباثية ( ليس ُب اظبيهما حرؼ  –، لنو سورٌب ) إبراىيه السورة
 .واو( بال    فيها ) 

ػػػ  )   ىئ( لنػػػو ورد قبلهػػػا )    یُب اعباثيػػة وردت )  -3 ( وٓب    ی  ىئ  ىئ( فأكَّ
 نضػػبط( ُب اآل ػة، وأ ًضػا   ىئ( لنػو ٓب  ػرد ذكػػر )    یتػرد ُب سػورة الػػرـو ) 

 .قاع ة الزَيدة للموضع اؼبتأخر(  ُب اعباثية عل     یزَيدة ) 
 ؟.( ُب اْلَبْ ِر ِاَْمرِهِ  ) كه مرة وردت / 3179س اؿ رقه 

 –إبػػػراىيه  ُب السػػػور ) مػػػراتف ( ُب اْلَبْ ػػػِر ِاَْمػػػرِهِ  وردت ) / 3179اعبػػػواب رقػػػه 
 -(:اغب  

  ژ  -1 ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         

                         ڭ      

 .إبراَيه ژڭ  ڭ  
ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ       ٺٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ژ  -2

 .احلج ژٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ
 ؟.( َوَسخََّر َلك ه  اللَّْيَل َوالنػََّهارَ  اضبط مواضع ) / 3180س اؿ رقه 

َهػػػػارَ  وردت ) / 3180اعبػػػػواب رقػػػػه  ػػػػه  اللَّْيػػػػَل َوالنػَّ َر َلك  ُب السػػػػور  مػػػػراتف ( َوَسػػػػخَّ
 -(:الن ل –)إبراىيه 

 ژحئ     ۋ  جئ ۈ  ٴۇ   ۈۆ    ۆ  ۇڭ  ۇ   ژ  -1

 .إبراَيه
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ڱ  ڱ  ڱژ  -2 ۀ    ڻڻ   ڻ  ڻ  ںڱ  ں  ڳ  

ہ  ہ  ہ   ھ    .انلدل ژۀ  ہ  
  الضبط /
ُب  أتخػػػر( وۈ  ٴۇ  ۋ  جئ علػػػ  )  (    ۆ  ۇ ُب إبػػػراىيه ) تقػػػ ـ
، همػ  إبػراىي الػراءو   يهاؼبػ( مػع  ۆ م  )  الراءو اؼبيه ( و       ۇم  )  اؼبيهالن ل: 

قاع ة ربط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو عل   لن لات الما( مع ۋ  م  )  الالماتو 
 ، وبزه الطر قة ل  تلتبس عليكه.مع حرؼ م  اسه السورة

 ( َوِإف تَػع ػػػ يواْ ِنْعَمػػػَت اّللِل اَل رب ْص ػػػوَىا ) كػػػه مػػػرة وردت / 3181سػػػ اؿ رقػػػه 
 ؟.واضبط ما جاء بع ىا

ُب  مػػػراتف ( اَل رب ْص ػػػوَىاَوِإف تَػع ػػػ يواْ ِنْعَمػػػَت اّللِل  وردت ) / 3181اعبػػػواب رقػػػه 
 -(:الن ل  –إبراىيه  السور )

ٺ    پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  -1 ٺ  

 .إبراَيه ژٿ  ٺ  ٺ  
 ١٨انلدل/  ژڃ   ڄ     ڄ  ڄ   ڃ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄژ  -2

  الضبط /
 -:قاع ة التأمل للمعىنالز  ورد بع نبا عل   نضبط

سياؽ آ ة ابراىيه ُب وصػ   :(ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   بع ىا ُب إبراىيه ) -1
أٓبَْ  )قػاؿ تعػأب:  نسػاف فخػته اآل ػة بصػفة اإلنسػافاإلنساف وذكر صفات اإل

ْفػػػرًا َوَأَحليػػػوا قَػػػػْوَمه ْه َداَر اْلبَػػػػَواِر ) ل وا نِْعَمػػػَة اّللَِّ ك  ( َجَهػػػنََّه 28تَػػػػَر ِإَٔب الَّػػػِز َ  بَػػػ َّ
ل ػػوا ّللَِّ أَنْػػَ اًدا لِي ِضػػليوا َعػػْ  َسػػِبيِلِو ق ػػْل سَبَتػَّع ػػوا ( َوَجعَ 29َ ْصػػَلْونَػَها َوبِػػْئَس اْلَقػػرَار  )
( ق ػْل ِلِعبَػاِدَ  الَّػِز َ  َآَمن ػوا   ِقيم ػوا الصَّػاَلَة َو ػ ْنِفق ػوا 30َفِإفَّ َمِصريَك ْه ِإَٔب النَّػاِر )

نَػػاى ْه ِسػػرًّا َوَعاَلنِيَػػًة ِمػػْ  قَػْبػػِل أَْف  ٌَْبَ  َػػػْوـ  اَل  ( 31بَػْيػػع  ِفيػػِو َواَل ِخػػاَلؿ  ) فبَّػػا َرَزقػْ
ػػػَماِء َمػػاًء فَػػػَأْخرََج بِػػػِو ِمػػػَ   ػػػَماَواِت َواْلَْرَض َوأَنْػػػَزَؿ ِمػػػَ  السَّ اّللَّ  الَّػػِز  َخلَػػػَق السَّ
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ػػه   ػػه  اْلف ْلػػَك لَِتْجػػرَِ  ُب اْلَبْ ػػِر ِاَْمػػرِِه َوَسػػخََّر َلك  ػػْه َوَسػػخََّر َلك  الثََّمػػرَاِت رِْزقًػػا َلك 
( َوَسخََّر َلك ه  الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَػْيِ َوَسخََّر َلك ػه  اللَّْيػَل َوالنػََّهػاَر 32) اْلَنْػَهارَ 

ػػػلِل َمػػػا 33) ػػػْه ِمػػػْ  ك  ( الكػػػالـ كلػػػو ُب صػػػفات اإلنسػػػاف إٔب أف  قػػػوؿ )َوَآاَتك 
ْنَسػػػاَف َلهَل ػػػ وا نِْعَمػػػَة اّللَِّ اَل رب ْص ػػػوَىا ِإفَّ اإْلِ ػػػار  )َسػػػأَْلت م وه  َوِإْف تَػع ػػػ ي  ((34وـ  َكفَّ

 .ُخِتمت بتعامل اإلنساف مع هللاف مناسب ؼبا ذكر م  صفات اإلنساف
آ ػػة الن ػػل ُب ذكػػر صػػفات  سػػياؽ :(ڄ     ڄ  ڄ   ڃ    بعػػ ىا ُب الن ػػل )  -2

ػػْه ِفيَهػػػا ِدْؼء   )هللا سػػب انو وتعػػأب ونعمػػو علػػ  خلقػػو:  ـَ َخَلَقَهػػا َلك  َواْلَنْػَعػػا
َهػػا أتَْ  ػػْه ِفيَهػػا صَبَػػاؿ  ِحػػَي ت روب ػػوَف َوِحػػَي َتْسػػَرح وَف 5ك ل ػػوَف )َوَمنَػػاِفع  َوِمنػْ ( َوَلك 

ػػػْه 6) ( َورَبِْمػػػل  أَثْػَقػػػاَلك ْه ِإَٔب بَػلَػػػ ُّ ٓبَْ َتك ون ػػػوا اَبِلِغيػػػِو ِإالَّ ِبِشػػػقِل اْلَنْػف ػػػِس ِإفَّ رَبَّك 
ا َوزِ َنًة َوىَبْل ق  َمػا اَل تَػْعَلم ػوَف ( َواػْبَْيَل َواْلِبَغاَؿ َواغْبَِمرَي لِتَػرَْكب وىَ 7َلَرء وؼ  َرِحيه  )

َهػػا َجػائِر  َولَػْو َشػػاَء ؽَبَػَ اك ْه َأصْبَعِػَي )8) ػِبيِل َوِمنػْ ػػَو 9( َوَعلَػ  اّللَِّ َقْصػ   السَّ ( ى 
ػْه ِمْنػو  َشػرَاب  َوِمْنػو  َشػَجر  ِفيػِو ت ِسػيم وَف ) ػَماِء َمػاًء َلك  ( 10الَِّز  أَنْػَزَؿ ِمػَ  السَّ

ك ْه ِبِو الزَّرَْع َوالزَّ ْػت وَف َوالنَِّخيَل َواْلَْعَناَب َوِمْ  ك لِل الثََّمرَاِت ِإفَّ ُب َذِلَك  ػ ْنِبت  لَ 
ػػػػر وَف ) ػػػػْمَس َواْلَقَمػػػػَر 11آَلَ َػػػػًة ِلَقػػػػْوُـّ  َػتَػَفكَّ َهػػػػاَر َوالشَّ ػػػػه  اللَّْيػػػػَل َوالنػَّ َر َلك  ( َوَسػػػػخَّ

( َوَما َذرَأَ َلك ْه 12ِلَك آَلَََيتُّ ِلَقْوُـّ  َػْعِقل وَف )َوالنيج وـ  م َسخَّرَات  ِاَْمرِِه ِإفَّ ُب ذَ 
ػػػَو الَّػػػِز  13ُب اْلَْرِض ـب َْتِلًفػػػا أَْلَوان ػػػو  ِإفَّ ُب َذلِػػػَك آَلَ َػػػًة ِلَقػػػْوُـّ  َػػػزَّكَّر وَف ) ( َوى 
َر اْلَبْ ػػَر لِتَػػْأك ل وا ِمْنػػو  غبًَْمػػا طَػػرَيًّ َوَتْسػػَتْخرِج وا ِمْنػػو  ِحْليَػػةً  ػػونَػَها َوتَػػػَرل  َسػػخَّ تَػْلَبس 

ػػػْه َتْشػػػك ر وَف ) تَػغ ػػػوا ِمػػػْ  َفْضػػػِلِو َوَلَعلَّك  ( َوأَْلَقػػػ  ُب 14اْلف ْلػػػَك َمػػػَواِخَر ِفيػػػِو َولِتَػبػْ
ػْه تَػْهتَػ  وَف ) ػب اًل َلَعلَّك  ػْه َوأَنْػَهػارًا َوس  ( َوَعاَلَمػاتُّ 15اْلَْرِض َرَواِسَي أَْف سَبِيػَ  ِبك 

ػػْه  َػْهتَػػ    ( 17( أََفَمػػْ  ىَبْل ػػق  َكَمػػْ  اَل ىَبْل ػػق  أَفَػػاَل تَػػزَكَّر وَف )16وَف )َواِبلػػنَّْجِه ى 
وا نِْعَمػػػػػَة اّللَِّ اَل رب ْص ػػػػػوَىا ِإفَّ اّللََّ َلَغف ػػػػػور  َرِحػػػػػيه  ) (  ػػػػػتكله عػػػػػ  (18َوِإْف تَػع ػػػػػ ي

كػػل فاصػػلة   :إرف. ُخِتمػػت بتعامػػل هللا مػػع العبػػدف صػػفات هللا تعػػأب والػػِنَعه
 وردت فيو. مناسبة للسياؽ الز 

ىيه، ابػػر إمػػ   ألػػ  اؼبػ و  اؽبمػزة( مػػع ٺ  مػػ  )  ألػػ  اؼبػ و  اؽبمػزةوأ ًضػا نػػربط  -1



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    366 -ْزء السَّ

  ػلمػ  الن اغبػاءو الػالـ ( مػع ڃ   مػ  )  اغبػاء( و ڄ  مػ  )الالـ ونربط 
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  

: خ تمػػػػت اآل  قاعػػػػ ة موافقػػػػة فواصػػػػلختػػػػاـ آ ػػػػة إبػػػػراىيه علػػػػ   نضػػػػبطوأ ًضػػػػا  -3
ػػػه   ( وافقػػػت تشػػػكيل اآلَيت قبلهػػػا )ٺ ) َر َلك  اللَّْيػػػَل  - الَنْػَهػػػارَ َوَسػػػخَّ

 (. َوالنػََّهارَ 
ُب دعػاء  بػ اَيت اآلَيت ( َربلِ  – رَّبػَّنَػا اضػبط مواضػع ) / 3182س اؿ رقه 

 ؟.( م  سورة إبراىيه 41 – 37إبراىيه عليو السالـ ُب اآلَيت ) 
 -ت ىي:اآلَي / 3182اعبواب رقه 

ڎڌ     ڍژ  ک  ک    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ڌ  ڎ  

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں    ںگ  گ  گ  گ   

﮲  ﮳  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  

    ﯁﮾  ﮿  ﯀     ﮽﮼    ﮻﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮴  ﮵ ﮶       

                            

 ٠١ - ٠٧إبراَيه/  ژڭ       ڭ
  الضبط /

( و رَّبػَّنَػاىزه ابلنسبة ؼبا ىبص ) ( رَّبػََّنا - َربلِ  - رَّبػََّنا - رَّبػََّنا )الرتتيب كما  لي: -1
 .(َربلِ )

 اآلَيت ب ا ػػػة( حيػػػ  وردت ُب  رَّبػَّنَػػػاالصػػػل ُب ىػػػزه الدعيػػػة أف  ػػػرد معهػػػا )  -2
( ورد  َربلِ )  يت بػ أت بػػػ ػة الػ(، واآل َربلِ وردت )  مػرة واحػ ةو  مػرات ثالث

(  َربلِ ( وبعػػػػ ىا أتػػػػت ) ﮲ ﮳   (: أ  )﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶    قبلهػػػػا )
العػػاؼبي ( أ  بعػػ  آ ػػػة  رب اغبمػػ  كمػػا كبفػػ  ب ا ػػة الفاربػػػة ) نضػػبطها  و 
﮼  ، والحػػ  قبلهػػا ختػػاـ اآل ػػة ) الوحيػػ ة( وىػػي  َربلِ (  أتػػت ) ﮲  ﮳  )
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عالمػػػة لػػػك أف الػػػز  ولكػػػ  اجعلهػػػا  ابليػػػاء( ىػػػي صػػػ يا ﮾  ﮿    ﮽
 (. رَّبػََّناوليست )  ابلكسر(  َربلِ جاء بع ىا ) 

ں   جػػػاء بعػػػ ىا )  الثانيػػػةو (،   ڌ  ڎ  ڎجػػػاء بعػػػ ىا )  الؤب(  رَّبػَّنَػػػا)  -3

 قاعػػػػػػ ةعلػػػػػ  نضػػػػػػبطهه و  (     )  الثالثػػػػػة( و  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
 أواًل ُب الرض و عبػػ وا هللا السػػك : مػػ  الطبيعػػي أف  كػػوف الصػػورة الزىنيػػة

شيء مػ  أعمػاؿ  ىبف  عليووهللا تعأب ال  –سب انو وتعأب و قيموا الصالة 
 الػ عاءالعباد ما فهر منها وما بط ، وأخريا اػبتاـ ابل عاء ودائما ما وبصػل 

 بع  السك  والنعه والعمل الصاّب.
تعػػػأب ؼبػػػا وىػػػب هللا إبػػػراىيه  حبمػػػ  هللا: اآل ػػػة الػػػيت بػػػ أت موضػػػعي بقػػػ  لػػػ  نا  -4

    ﯁دعػػا بعػػ ىا بػػػػػ )( ٍب ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶    )وإسػػ ق إظباعيػػل 

(   ﯁( بػػ أت بػػػػ )  رَّبػَّنَػػا( أتػػت ) وبعػػ  ) (        
 .( رَّبػََّنا ٍب ُب اػبتاـ )

 (.   رَّبػََّنا - َربلِ  - اغبم  – رَّبػََّنا - رَّبػََّناكالتإب: )   الرتتيب النهائيفيكوف  -5
 ؟.( ِذ  َتيػْرَ   -  رْيِ تَ  اضبط مواضع ) / 3183س اؿ رقه 
 -وكما  لي: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3183اعبواب رقه 

ڎ  ڈ  ژ  -1 ک    ژ  ڈڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 .إبراَيه ژڱ  ڱ   
 .الزمر ژ                 ژ  -2

  الضبط /
مػػػ  اسػػػه السػػػورة  اؽبمػػػزة كسػػػرةربطهػػػا مػػػع  ون الػػػراء بكسػػػر (  ژ  ڈ ُب إبػػػراىيه ) -1

مػ  اسػه اؽبمػزة  فت ػةونربطهػا مػع  الػراء بفػتا(      بػراىيه، وُب الزمػر ) إِ 
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اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حركػة حػرؼ حػرؼ قاعػ ة ربػط حركػة لسورة الزمر علػ  ا
 .م  اسه السورة

 ( ذِ نعػػػػت لػػػػواد ؾبػػػػرور ) (  ڈ)    :إعرابػػػػا الػػػػراء بكسػػػػر(   ژ  ڈُب إبػػػػراىيه )  -2
 .مضاؼ إليو ؾبرور وعالمة اعبرل الياء

 ( منصػوب  ) ػػػ( نعػت اثف ل   ) :الػراء بفتا(      وإعرابا ُب الزمر )  -3
 .أو حاؿ

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل   -4
 ؟.( بَػْيِتكَ  ) كه مرة وردت كلمة / 3184س اؿ رقه 
ُب أوؿ صػف ة النفػاؿ  ُب السور ) مراتف ( بَػْيِتكَ  وردت ) / 3184اعبواب رقه 

 -:اللوف األضبرُب إبراىيه وانهر  والسك ُب النفاؿ  اػبروج ( إبراىيه –م  السورة 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     کک   ک    کڑ  ژ  -1  .األًفال ژگ  گ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌڍ  ڌ   ژ  -2 ک     ڑڎ   ک  ک  

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 .إبراَيه ژڱ   ڱ  
 ؟.( َفاْجَعلْ  )أ   وردت كلمة  / 3185س اؿ رقه 

 –طػػػػػو  –إبػػػراىيه  ُب السػػػور ) مػػػػراتف ( َفاْجَعػػػلْ  وردت ) / 3185اعبػػػواب رقػػػه 
 -(:القصص 

ک  ژ  -1 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     گ  گ  گ  گک  

 .إبراَيه ژڱ  ڱ   
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ    ڳ  ڳ         ژ  -2

 .طٍ ژڻ  ۀ  
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چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ژ  -3 ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  

ڈ  ڈ  ڎڌ   ک    ڎ   ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

 .امقصص ژگ  
  الضبط /

(   ڱ  ڱ  ڱوبعػػػػػػػ ىا ُب طػػػػػػػػو )  (   گ  گ  گ بعػػػػػػػ ىا ُب إبػػػػػػػراىيه ) -1
 الرتتيػػػػب قاعػػػػ ةعلػػػػ   ضػػػػبطههن(: و   ڎ  ڈ  ڈوبعػػػػ ىا ُب القصػػػػص ) 

( ُب طػػو ڱ  ڱ  مػ  )  الباء( ُب إبراىيه قبل گ  م  )  اؽبمزة: اؽبجائي
 .( ُب القصصڎ  ڈ  م  )  الالـقبل 

عليػو السػالـ بعػػ  أف دعػا ربػو أف  سػك  ذر تػو بػواد تػػري  إبػراىيه: قاؽبػا إبػراىيهُب  -2
 طػػولػػيهه، وُب ذ  زرع كػي  قيمػػوا الصػػالة وأف هبعػل هللا أفئػػ ة النػػاس هتػو  إ

عليو السالـ، أمػا  موس : ُب طو كاف الكالـ موجهاً لػ فرعوفقاؽبا  والقصص
 .ىامافُب القصص فكالـ فرعوف موجو إٔب 

 ؟.( تَػْهِو  ) كه مرة وردت كلمة / 3186س اؿ رقه 
 -(:اغب   –إبراىيه  ُب السور ) مراتف ( تَػْهِو  وردت ) / 3186اعبواب رقه 

ڎ  ڈژ  -1 ک    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڳ  ڳک  گ  گ  گ  گ   

 .إبراَيه ژڱ  ڱ   
پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    پپ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  -2

 .احلج ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٿ  ٿ  ٺٺ   
  / الضبط والفوائد

(     ڳمػػػ  )  اؽبمػػػزة(:   ٿ  ٿ( وبعػػػ ىا ُب اغبػػػ  )     ڳبعػػػ ىا ُب إبػػػراىيه )  -1
 اؽبػػاء ، وأ ًضػػا نػػربطقاعػػ ة الرتتيػػب اؽبجػػائي( علػػ    ٿ  ٿمػػ  )  بػػاءالقبػػل 
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( مػع   ٿ  مػ  ) اغبػاء ونػربط ه يىمػ  إبػرااؼبػيه و  اؽبػاء( مع     ڳم  ) اؼبيه و 
قاع ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه عل   ػ  حاء الػػ
 .السورة

 .ورب ي  لوب بعا خلقك تَنزع إليههفاجعل ق: معناىا ُب إبراىيه -1
ة مػػػ  الػػػر ا، فتقزفػػػو ُب مكػػػاف أف أتخػػػزه عاصػػػفة شػػ    أ  :ومعناىػػا ُب اغبػػػ  -2

 (. اؼبشرؾطبعا اؼبقصود بو )  بعي 
 ؟.( مِلَ  الثََّمَراتِ  اضبط مواضع ) / 3187س اؿ رقه 

ػػػَ  الثََّمػػػرَاتِ  وردت ) / 3187اعبػػػواب رقػػػه  البقػػػرة  ُب السػػػور ) طبػػػس مػػػرات ( مِل
 -(: موضعافىيه إبرا -العراؼ  – موضعاف

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴  ژ  -1 ھ  ھ  ھ     ﮵ہ  ہ  ھ    

 .ابلقرة ژ﮺  ﮻ ﮼   ﮽  ﮾   ﮿  ﯀    ﮹﮷  ﮸  ﮶
حئ  مئ  ىئ  يئ    ی  جئۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ژ  -2

ىت      يت  جث  خبجب  حب ىث            يث        مثمب  ىب   يب       جت     حت  خت  مت  

 .ابلقرة ژحج   
ی    ىئ  ىئېئ   ېئ  ىئ    ۈئ  ۈئ  ېئژ  -3

 .األعراف ژی   ی  
  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         ژ  -4

                ڭ               

 .إبراَيه ژڭ  ڭ  
ک  ژ  -5 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڱ    ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  

 .اَيهإبر ژڱ  ڱ   
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  الضبط /
مػػػ  الكتػػػاب  اعبػػػزء الوؿإبػػػراىيه ( ُب  –مػػػ  ) البقػػػرة  اؼبواضػػػع الؤبًب ضػػػبط  -1

 ( وىزه اؼبواضع اليت ورد معها نزوؿ اؼباء م  السماء.31الس اؿ )
( أف  ػرزؽ  ىػي دعػوة إبػراىيم عليػو السػالـمػ  البقػرة وإبػراىيه )  الثانية اؼبواضع -2

 هللا تعأب أىل البل  اغبراـ م  الثمرات.
لق  ابتلينا فرعوف وقومو ابلق ػط واعبػ ب, ومعناىا:  :لعراؼابقي ل  نا موضع  -3

الهته, و فزعػوا إٔب ربػػه ونَػْقػص شبػارىه وَتالهتػػه; ليتػزكروا, و نزجػػروا عػ  ضػػال
 (. اؼبوضع الوحي  الز  ورد بنقص الثمرات، ) ابلتوبة

 -اػبالصة:
َن الثََّمَراتِ )  ضبط مواضع  ( مِّ

 الصيغة السورة
﮳     ﮴  ے  ۓ  ۓ البقرة أوؿ    ﮹﮷  ﮸  ﮶  ﮵  ﮲  
   ی  جئۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی     البقرة اثين

 ی  ی    ىئ  ىئ  ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   األعراؼ
                  ﮿  ﯀  ﯁ إبراىيم أوؿ
 ڱ  ڱ    ڱ  ڳگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ   إبراىيم اثين

من الكتاب السؤاؿ  اعبزء األوؿإبراىيم ( يف  –من ) البقرة  اؼبواضع األوىلمت ضبط 
 .ورد معها نزوؿ اؼباء من السماء( وىذه اؼبواضع اليت ٖٔ)

( أف يرزؽ هللا  ىي دعوة إبراىيم عليو السالـمن البقرة وإبراىيم )  الثانية اؼبواضع
 تعاىل أىل البلد اغبراـ من الثمرات.

وقومو ابلقحط واعبدب, ونَػْقب شبارىم لقد ابتلينا فرعوف ومعناىا:  :األعراؼموضع 
اؼبوضع ، ) وَذالهتم; ليتذكروا, وينزجروا عن ضالالهتم, ويفزعوا إىل رهبم ابلتوبة

 (. الوحيد الذي ورد بنقب الثمرات
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 ؟.( ٕب  َوَىبْ  - ٕب  َوَىبَ فػَ  - ٕب  َوَىبَ  اضبط مواضع ) / 3188س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3188اعبواب رقه 

﮾    ﮻﮷  ﮸  ﮹ ﮺    ﮶  ﮵﮴  ﮲  ﮳  ژ  -1 ﮼  ﮽  

 .إبراَيه ژ﯀   ﮿  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀ  ڀپ  ڀ  ڀ     پژ  -2

 .الشعراء ژٿ  
﮺        ﮷ۓ  ﮲  ﮳ ﮴   ﮵  ﮶  ۓ  ےھ  ھ  ھ     ے  ژ  -3 ﮸    ﮹  

 .ص ژ﮻   
  الضبط /

( ونضػػػبطها علػػػ    ڀ  ڀ)  الفػػػاءوُب الشػػػعراء بػػػزَيدة  (   ﮶  ﮵ ُب إبػػػراىيه ) -1
 ابلفػاء(   پ، والحػ  ب ا ػة آ ػة الشػعراء )دة للموضػع اؼبتػأخرقاع ة الزَي

 . قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( ونربطهما عل    ڀوأتت فيها ) 
 .وحي ةفانتبو ؽبا َي لبيب وىي  الباء بسكوف(   ۓ  ےُب ص: )  -2

يع   اضبط مواضع ) / 3189س اؿ رقه   ؟.( ال يَعاء َسِميع  لَ  - ظبَِ
 -اضع ىي:اؼبو  / 3189اعبواب رقه 

  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  -1

 .آل عىران ژٿ    ٺ  ٺٺ        
﮼  ﮽    ﮻﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ژ  -2

 .إبراَيه ژ﯀     ﮿  ﮾
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  الضبط /
قاعػػػػ ة الػػػػزَيدة للموضػػػػع علػػػػ  نضػػػػبطها و  (  ﮾ ُب إبػػػػراىيه ) الػػػػالـبػػػػزَيدة 

 .اؼبتأخر
 ؟.( ٕب َوِلَواِلَ  َّ  اْتِفرْ  اضبط مواضع ) / 3190س اؿ رقه 

 –ُب السػػور )إبػػراىيه  مػػراتف ( اْتِفػػْر ٕب َوِلَوالِػػَ  َّ  وردت ) / 3190اعبػػواب رقػػه 
 -(: آخر آ ةنوح 

 .إبراَيه ژڭ         ڭ               ژ  -1
حت    مئ     ىئ  يئ  حئژ  -2 جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت    

 .ًِح ژيت   خت  مت     ىت  
  الضبط /

         ( مػػع ) رَبػَّنَػػانػػربط )  ( َوتَػَقبَّػػْل د َعػػاء رَبػَّنَػػا ) ء ُب ختامهػػاجػػا قبلهػػا ) ػػة -1

اَل تَػَزْر َعلَػ  اْلَْرِض ِمػَ   رَّبلِ َوقَػاَؿ ن ػوح  (، وقبلها ُب نوح أتػت )     
رًا قاعػ ة ( علػ    مئ     ىئ  يئ  حئ( مع ) رَّبلِ ( نربط )  26 اْلَكاِفرِ َ  َدَيَّ
 .اؼبوافقة واجملاورة

جب  حب  ( بينمػػػػػا ُب نػػػػػوح )        ڭ   عػػػػػ ىا ُب إبػػػػػراىيه ) ب -2

 قاعػػػػػ ة( مز ػػػػػ ة ُب نػػػػػوح ونضػػػػػبطها علػػػػػ  خب   مب  ىب  يب  
 .الزَيدة للموضع اؼبتأخر

 ؟.( َولِْلم ْ ِمِنيَ  اضبط مواضع ) / 3191س اؿ رقه 
 ، –إبػراىيه  ُب السور ) أربع مرات ( َولِْلم ْ ِمِنيَ  وردت ) / 3191اعبواب رقه 

 -(:نوح  –اؼبنافقوف  –

 .إبراَيه ژڭ       ڭ                 ژ  -1
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حج  ىثيث    مثيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       ژ  -2

 .حمىد ژجخ   مج  جح  مح  
گ  گ    ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گژ  -3

 .املٌافقِن ژڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ    ڳ
جت      يب  ىب  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مبژ  -4

 .ًِح ژيت   حت  خت  مت     ىت  
  الضبط /

 .ًب ضبط موضعي إبراىيه ونوح ُب الس اؿ السابق -1
ُب اسػػػػػه  اغبػػػػػاء( والحػػػػػ  اشػػػػػرتاؾ حػػػػػرُب ىث  مثُب ، ونػػػػػوح )  -2

 (. ىث  مثالسورتي فاجعلو عالمة لك عل  موضع ) 
نافقي ال ُب اؼبنافقوف فإف العزة  ولرسولو وللم مني ) وىزه مشهورة ( ولك  اؼب -3

  علموف!.
 -اػبالصة:

 ( َوِلْلُمْؤِمِنٌنَ )  ضبط مواضع
 الصيغة السورة
      ڭ                  إبراىيم

 ىثيث    مثيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث        دمحم
   ڳگ  گ    ڳ   اؼبنافقوف

  ىبحئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   نوح

 جت    حت  خت  مت     ىت    يب
يف اسم السورتٌن  اغباء( والحظ اشخاؾ حريف ىث  مث دمحم ونوح ) يف
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 (. ىث  مثفاجعلو عالمة لك على موضع ) 
 يف اؼبنافقوف فإف العزة  ولرسولو وللمؤمنٌن ) وىذه مشهورة ( ولكن اؼبنافقٌن ال يعلموف!.

 ؟.(  َػق وـ    َػْوـَ وَ  -  َػْوـَ  اضبط مواضع ) / 3192س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3192اعبواب رقه 

 .إبراَيه ژڭ    ڭ                    ژ  -1
ڤ  ڤ       ژ  -2 ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    .اغفر ژڦ    ڦ  ڦ  ڤٿ  
چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃژ  -3

 .انلبأ ژڎ  ڌ  
 .املطففني ژۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ   ۇئ  وئژ  -4

  الضبط /
(  ڦ  ڤ اؼبطففي ( ع ا موضع تافر ) –النبأ  – ) إبراىيه واوكل اؼبواضع بال  -1

لةا جاءت معطوفة عل  ما قبلها أف هللا تعأب  نصر الرسل واؼبػ مني  ابلواو
 ُب اغبياة ال نيا و ـو  قـو الشهاد.

 الخري   ُب جزء عهَّ فانتبو ) النبأ واؼبطففي (. اؼبوضعي -2
( وبعػػػػ ىا ُب النبػػػػأ   ڦ( وبعػػػػ ىا ُب تػػػػافر )   ڭبعػػػػ ىا ُب إبػػػػراىيه )  -3

حسػػاب ( ونضػػبطهه بػػزه اعبملػػة )    ۇئ( وبعػػ ىا ُب اؼبطففػػي )   ڃ)
 (. األشهاد وروح الناس

 -اػبالصة:
 ( يَػُقوـُ  يَػْوـَ وَ  - يَػْوـَ )  مواضع ضبط

 الصيغة السورة
   ڭ                     إبراىيم
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   ڦ  ڦ  ڤ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ابلواو الوحيد/  ذافر
   چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ جزء عمَّ /  النبأ

 ۆئ   ۆئ      ۇئ   ۇئ  وئ جزء عمَّ  /اؼبطففٌن
 (حساب األشهاد وروح الناسهبذه اعبملة ) اؼبواضع األربعةالذي جاء بعدىا يف  نضبطو 

َوَمػا  ما داللة تق ل الرض عل  السماء ُب قولػو تعػأب ) / 3193س اؿ رقه 
 ( ؟ ( ابراىيه38) ِم  َشْيءُّ َُب اَلْرِض َواَل ُب السََّماء ىَبَْف  َعَل  اّلللِ 
الحػ  ُب تقػ ل السػماء علػ  الرض ومػا إٔب ذلػك الحػ   / 3193اعبواب رقه 

( آؿ عمػػراف( 4ِإفَّ الَّػػِز َ  َكَفػػر وْا ِ)ََيِت اّلللِ ؽَب ػػْه َعػػَزاب  َشػػِ     ) والسػػياؽ )اؼبقػػاـ فيهػػا 
( 4َواّللل  َعزِ ػز  ذ و انِتَقػاُـّ ) أـ ُب السػماء؟ ُب الرض، )ى الء أ    سكنوف ُب الرض 

ػػَماء ) ـ اؼبكػػاف،  ( آؿ عمػػراف5ِإفَّ اّلللَ اَل ىَبَْفػػَ  َعَلْيػػِو َشػػْيء  ُب اَلْرِض َواَل ُب السَّ ( قػػ ل
ػػػَو اْلَعزِ ػػػز   ػػػَو الَّػػػِز    َصػػػوِلر ك ْه ُب اَلْرَحػػػاـِ َكْيػػػَ  َ َشػػػاء اَل إِلَػػػػَو ِإالَّ ى  ( آؿ 6اغبَِْكػػػيه  ) )ى 

( 38رَبػَّنَػػا إِنَّػَك تَػْعلَػه  َمػػا لب ِْفػي َوَمػا نػ ْعلِػػ   ) )عػػ  النػاس فقػ ـ الرض.  عمػراف(  ػتكله
َوَمػا ىَبَْفػ  َعلَػ  اّلللِ ِمػػ   ىػزا قالػو إبػراىيه، أ ػ   سػك  إبػراىيه؟ ُب الرض ) ( إبػراىيه

ق ػْل ِسػري وا ُب اْلَْرِض فَػانه ر وا   . )علػ ( مػا زبفػي ومػا ن َشْيءُّ َُب اَلْرِض َواَل ُب السََّماء
ػػػلِل َشػػػػْيءُّ قَػػػػِ  ر  ) ( 20َكْيػػػَ  بَػػػػَ أَ اػْبَْلػػػَق ٍب َّ اّللَّ    نِشػػػػئ  النَّْشػػػػَأَة اآْلِخػػػرََة ِإفَّ اّللََّ َعلَػػػػ  ك 

ُ  َم  َ َشاء َو َػْرَحه  َم  َ َشػاء َوإِلَْيػِو تػ ْقَلب ػوَف ) َ  ُب اْلَْرِض ( َوَمػا أَنػت ه دب ْعِجػزِ 21 ػ َعزِلب 
د.  )الرض مسػكنهه  قػ مها. ( ؼبا  تكله عل  أىػل ( العنكبوت22َواَل ُب السََّماء )
 .(فاضل السامرائي 
 ؟.(  ػ َ خِلر ى هْ  ) كه مرة وردت كلمة / 3194س اؿ رقه 

ر ى هْ  وردت ) / 3194اعبػػػواب رقػػػه   –إبػػػراىيه  ُب السػػػور ) ثػػػالث مػػػرات (  ػ ػػػَ خِل
ُرُىمْ  ": ) قاعػػ ة الضػػبط ابعبملػػة اإلنشػػائيةعلػػ   ضػػبطهانو  (فػػاطر  –الن ػػل  "  يُػػػَؤخِّ

 -:(حنل إبراىيم عن فاطر 
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حئ    ۋٴۇ      ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈژ  -1 جئ      

 .إبراَيه ژيئ   مئ  ىئ   
  ۓ  ھ  ھ  ےے  ھ   ھۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ  -2

 .انلدل ژ﮷  ﮸  ﮹    ﮳  ﮴   ﮵﮶  ۓ  ﮲
ٻ  ٻ  ٻژ  -3 ڀ  ٻ    ٱ   پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  

ٹ    ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٺ  ڀ ٹ  ٹ  ٹ       

 .فاطر ژڤ   ڤ  
  الضبط /

مػػػػ  كلمػػػػة مػػػػ   اؼبػػػػيهو  اليػػػػاءنػػػػربط  (جئ      حئ  مئ  ىئ    بعػػػػ ىا ُب إبػػػػراىيه ) -1
قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضػع اؼبتشػابو عل   يهم  إبراى اؼبيهو  الياء( مع جئ)

 .مع حرؼ م  اسه السورة
ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀالن ػػػػػػػػل وفػػػػػػػػاطر )  يموضػػػػػػػػعتطػػػػػػػػابق  -2

( ہ  ہ    ۀ  ہ  ہ    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ) آ ػػػػة الن ػػػػل: بػػػػ أت (ٿ
پ  پ  پ     ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ)  آ ػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػاطروب ا ػػػػػػػػػػة 

فاآل تاف بينهما تشابو كبػري، حػا   هيلػأ للقػارئ أف ىػزه (: ڀ  ڀ    ڀ
 -:ما نبا كزلك، وإليك بعا بياف لزؿتلك، وتلك ىزه، و 

ُب سػػػياؽ ذـ عػػػادة وأد البنػػػات الػػػيت كػػػاف عليهػػػا أىػػػل  آ ػػػة الن ػػػلوردت 
اعباىلية، الز   كػانوا أىػل شػرؾ وفلػه، فجػاءت اآل ػة عقػب ذلػك ؿبػزرة 

 .ومنزرة م  عاقبة ىزا الفعل
ُب سػػػػياؽ طلػػػب القػػػػرآف مػػػ  النػػػػاس السػػػػري ُب  آ ػػػػة فػػػاطرُب حػػػي وردت 

و سػب انو لػو الرض، والتفكر ُب خلق هللا، ٍب أتبع ذلك ابغب    ع  أنػ
أراد أف   اخػػز النػػاس افعػػاؽبه اؼبخالفػػة لشػػرعو لفعػػل ذلػػك، إذ ال  عجػػزه 
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شػػيء سػػب انو ُب الرض وال ُب السػػماء، ولكنػػو يبهػػل وال  همػػل، و ػػرتؾ 
 .للناس فرصة لرياجعوا حساابهته، و تفكروا ُب عاقبة فعلهه

 -:يتيف ىاتٌن اآيتٌن نلحظ أف الفوارؽ بينهما سبثلت يف اآ وابلتأمل
، وقابلػػػػو ُب آ ػػػػة فػػػػاطر قولػػػػو (    ۀ ) : ُب آ ػػػػة الن ػػػػل جػػػػاء قولػػػػو تعػػػػأب: أوالً 

 عػػػه  (   ٻ  پ) : لف ابػػػن عاشػػػورقػػػاؿ  (،   ٻ  پ) سػػب انو: 
لةػػا جػػاءت عقػػب تشػػنيع فلػػه (     ۀ ) الهلػػه وتػػريه. وأوثػػر ُب سػػورة الن ػػل 
 .عهيه م  فلمهه، وىو فله وأد بناهته

رضبػػو هللا مػػا حاصػػلو: لكػػل مػػ  اللفهػػي داللػػة معينػػة الشػػيخ الشػػعراوي وقػػ  قػػاؿ 
وؿب دةخ لف اإلنساف ق   هله، لكنو  ن ـ علػ  فلمػو، وال  فػرح بػو، وال  تمػادل 
فيو، أما إذا صار الهله عادة ل  و، حا عشقو، فق  أصػبا اكتسػاابً، وؽبػزا افػرتؽ 

 .التعبري بي اآل تي، لتعطي كل آ ة م لواًل معيناً 
، وقابلػػو ُب آ ػػة فػػاطر قولػػو (   ۀ  ہ  ہ ) آ ػػة الن ػػل جػػاء قولػػو تعػػأب: : ُب اثنيػػاً 

( ڀ) و(    ہ) ، الضػػػمري ُب اآل تػػػي: (  پ  پ  پ   ڀ) سػػػب انو: 
ود عائػػ  علػػ  الرض، إال أنػػو ُب آ ػػة الن ػػل دؿَّ عليػػو السػػياؽ، وُب آ ػػة فػػاطر  عػػ

يػ ْعِجػػػزَه  ِمػػػ  َشػػػْيءُّ ُب َوَمػػػا َكػػػاَف اّللَّ  لِ ) ......علػػػ  مػػػزكور، وىػػػو قولػػػو سػػػب انو: 
ػػػػػَماَواِت َواَل ُب اْلَْرِض إِنَّػػػػػو  َكػػػػػاَف َعِليًمػػػػػا قَػػػػػِ  رًا وؼبػػػػػا كانػػػػػت  ( {44}فػػػػػاطر/ السَّ

(، كال ابػة اغباملػة لألثقػاؿخ ولنػو  الههر حاملة ؼب  عليها، استعري ؽبا ) (اْلَْرضِ )
 .أ ضاً ىو الهاىر خبالؼ ابطنها

ؼ ُب اآل تي ُب ىز   اللفهػي مػ  ابب التفػن  أف االختال ابن عاشوروق  اعت  
المػر علػ  تػري ذلػك، وحاصػل كالمػو:  اػبطيب اإلسكايفُب السلوب. وارأتل 
( ُب اؼببتػػ أ،  الهػاء ( ُب آ ػة الن ػلخ لتقػػ ـ حػرؼ ) الههػػر أنػو سػب انو ٓب  ػزكر )

مػة ، قاؿ: والهاء تعز ُب كػالـ العػرب، أال تػرل أةػا ليسػت ل(    ۀ ) ُب قولو: 
مػػػ  المػػػه سػػػول أمػػػة العػػػرب، فلمػػػا اختصػػػت بلغتهػػػا، اسػػػتعملت ُب اآل ػػػة الؤب 
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(، وأجر ػت  لو (، واستعملت ُب اآل ة الثانية ُب جواب ما بع  ) لو مباشرة بع  )
مػػع بينهػػا ُب صبلتػػي معقػػودتي عقػػ  كػػالـ  ؾبػػرل مػػا اسػػتعمل مػػ  اغبػػروؼ، فلػػه هب 

سػػػ  التػػػألي  وقصػػػ ه مرعػػػي ُب ( وجوابػػػا. قػػػاؿ: وح   لػػػو واحػػػ ، ونبػػػا مػػػا بعػػػ  )
 .الفصاحة، ال ىبف  عل  أىل البالتة. ىزا حاصل كالمو

﮷    ﮶﮳  ﮴   ﮵  ۓ  ﮲  ۓ   ) : خ تمػت آ ػػة الن ػػل بقولػػو تعػػأب: اثلثػػاً 

ٹ  ٹ  ٹ         ٿ  ٿ  ٿ) ، وخ تمػت آ ػة فػاطر بقولػو سػػب انو: (﮸  

  تق ـ وال ، فختاـ آ ة الن ل  ت  ث ع  الزم  والجل، وأنو ال(ٹ  ڤ  
 تػأخر، بينمػػا ختػاـ آ ػػة فػاطر  ت ػػ ث عػ  اعبػػزاء، وأف هللا سػب انو بصػػري اعمػػاؿ 
عباده، ال زبف  عليػو خافيػة، فاآل تػاف متكاملتػاف، بيػ  أف اآل ػة الؤب متجهػة إٔب 
اإلنسػػاف مػػ  حيػػ  رب  ػػ  أجلػػو وعمػػره ُب ىػػزه اغبيػػاة، ُب حػػي أف اآل ػػة الثانيػػة 

احػػػواؿ عبػػػاده، فاىرىػػػا وابطنهػػػا، قليلهػػػا وكثريىػػػا،  ـبػػػ ة عػػػ  أنػػػو سػػػب انو عػػػآب
 .صاغبها وطاغبها، وأنو سب انو ؾبازُّ كل إنساف بعملو

فرقاً بي ختاـ اآل تي، حاصلو: أف ختػاـ آ ػة الن ػل جػاء جػواابً  ابن عاشوروذكر 
وىػػػػو هت  ػػػػ  اةػػػػه إذا جػػػػاء أجلهػػػػه، وقػػػػع بػػػػه  (  ۓ  ﮲  ۓ) لفعػػػػل الشػػػػرط 

 (ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ )حي أف ختاـ آ ة فاطر العزاب دوف إمهاؿ. ُب 
: ، بػل ىػػو دليػل جػػوابخ إذ التقػػ  ر(  ۓ  ﮲  ۓ) لػيس جػػواابً لقولػو سػػب انو: 

أ : عليمػػاً  (ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ )  إذا جػػاء أجلهػػه آخػػزىه دبػػا كسػػبوا
ُب حػػإب التػػأخري وؾبػػيء الجػػل. وُب ىػػزا إيبػػاء إٔب اغبكمػػة ُب أتخػػريىه إٔب أجػػل 

 .مسم 
الػػيت ن قلػػت عػػ  بعػػا اؼبقػػرئي حػػوؿ ىػػاتي اآل تػػي، مػػا ن قػػل عػػ     اللطػػائ ومػػ

بعا اؼبشا   أنو قاؿ لتلميزه: إذا أردت أف تقػرأ ىػاتي اآل تػي مػ  تػري أف زبلػط 
(،  ر ػػػػػػ  بػػػػػػزلك: إذا قػػػػػػرأت:  السػػػػػػيني (، وال ) الهػػػػػػائي بينهمػػػػػػا، فػػػػػػال ذبمػػػػػػع )

، فػػػػال تقػػػػرأ (﮳  ﮴   )  ، وإذا قػػػػرأت(  پ   ڀ) فػػػػال تقػػػػرأ: ، (ۀ)
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ُب ضػػػبط اغبفػػػ ، وال زبلػػػو مػػػ   ، وىػػػزه لطيفػػػة تفيػػػ (   ٻ  پ) معهػػػا: 
ٻ  ) زَيدة الكلمػػػػػػػػات ُب فػػػػػػػػاطر...، لالن ػػػػػػػ الـمػػػػػػػػع (  ۀ)  الـ، ةفائػػػػػػػ 

، ونػػػربط ةػػػاَيت اآلَيت مناسػػػبة ؼبػػػا قبلهػػػا وبعػػػ ىا (  پ   ڀ -   پ
اطر ( مػع الػالـ والنػوف مػ  الن ػل، وختػاـ آ ػة فػ﮳  ﮴   الالـ والنوف مػ  ) 

علػػػ  اطر فػػػ فػػػاء( مػػػع ٹ  مػػػ  )  الفػػػاء( نػػػربط ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ )
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ؟.( م ْهِطِعيَ  ) كه مرة وردت كلمة / 3195س اؿ رقه 
 –إبػػراىيه  ُب السػػور ) ثػػالث مػػرات ( م ْهِطعِػػيَ  وردت ) / 3195اعبػػواب رقػػه  -1

بينمػػا ُب اؼبعػػارج أتػػت  صػػ ر آ ػػةوردت ُب إبػػراىيه والقمػػر  (اؼبعػػارج  –القمػر 
 -:الثالثةُب أظباء السور  اؼبيهو  الراء، واشرتؾ حرُب ختاـ اآل ة

 .إبراَيه ژڀ  پ   ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٱژ  -1
 .امقىر ژٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀڀ     ڀ  ڀژ  -2
 .املعارج ژمئ     حئی  ی    ی          جئ  ژ  -3

 ؟.( هْ ه  ر ء وسَ  – ر ء وِسِهه   - ر ء وِسِههْ  اضبط مواضع ) / 3196س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي وابلرتتيب: / 3196اعبواب رقه 

 ژپ   ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  پ  پ  ٻ  ٻٱ  ژ  -1

 .إبراَيه
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀژ  -2

ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ڤ      ٹٹ ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  

 .اإلرساء ژڄ  
گ  ڳ    کک     ک  ڑژ  -3  .األًبياء ژک  گ  گ  گ  
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڱژ  -4

 .احلج ژے  ۓ    ےھ     ھ   ھ  ھ  
پ  پ   پ    ڀ    پ  ٻٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ژ  -5

 .الصجدة ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ژ  -6

 .املٌافقِن ژڀ  ٺ  ٺ  
  الضبط /

السػػػور ُب  ثػػػالث مػػػراتوردت سػػػكوف اؼبػػػيه و  اؽبػػػاءو  السػػػي بكسػػػر(   ٻ)  -1
: النكػوس(، ُب النبيػاء والسػج ة قبلهػا جػاء السػج ة –النبيػاء  –إبػراىيه )
ٱ     ٻ  ٻ   ( ُب النبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء، وُب السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ة )   کک     کڑ  )

( نػػػػربط   ٻ(، أمػػػػا ُب إبػػػػراىيه فجػػػػاء قبلهػػػػا )   پ  ٻٻ  
 .يهم  إبراى الياءو اؼبيه منها مع  الياءو اؼبيه 

اإلسػراء ُب السور ) مرتيوردت  اؼبيه وسكوف اؽباء ضهو السي بفتا (   ڤ)  -2
 .(اؼبنافقوف –

فقط ُب سورة اغبػ   مرة واح ةوردت  اؼبيه ضهو  اؽباءو  السي بكسر(   ے)  -3
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل   نضبطهاو 
 -اػبالصة:

 ( مْ هُ رُُءوسَ  – رُُءوِسِهمُ  - مْ رُُءوِسهِ )  ضبط مواضع
 ثالث مراتوردت سكوف اؼبيم و  اؽباءو  السٌن بكسر ( رُُءوِسِهمْ ) 

   ٻ  ٻٱ   إبراىيم
 ک  گ  گ  گ  گ    کک     کڑ   األنبياء
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 پ  پ     پ  ٻٱ     ٻ  ٻ   ٻ   السجدة
 مرة واحدةوردت  اؼبيم ضمو  اؽباءو  السٌن بكسر ( رُُءوِسِهمُ ) 

 ے    ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ   فقطج اغب
 اؼبيم وسكوفمرتٌن وردت  اؽباء ضمو السٌن بفتح  ( مْ هُ رُُءوسَ ) 
ڤ    اإلسراء ڦ  ڤٹ    ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  

    ڀٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ   اؼبنافقوف

 ؟.( اْلَعَزاب   ه  ه  يػَ َ ْتِ  - َ ْتِيِهه   اضبط مواضع ) / 3197س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3197اعبواب رقه 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ژ  -1

ڤ  ڤ   ڤ ڄ    ڤٹ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

 .إبراَيه ژڃ  ڃ  
ڃ   ژ  -2 ڃ     ڇ     چ  چ  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  چ  

 .انلدل ژڇ  ڇ  
ڤ   ڤ  ڤ  ڦ     ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ  -3

 .الكُف ژڄ  ڄ    ڄ  ڦ    ڦڦ  
  الضبط /

فقػػػط  مػػػرة واحػػػ ةوردت  اؽبػػػاء كسػػػرالثانيػػػة و  اليػػػاءبسػػػكوف  (  ٺ ُب إبػػػراىيه ) -1
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل   نضبطهاو 

ُب الن ػػػل والكهػػػ ، وورد  مػػػرتيوردت  اؽبػػػاء ضػػػهالثانيػػػة و  اليػػػاءبفػػػتا (   ڦ)  -2
 (.  ڦ( فاجعلها عالمة لك عل  كلمة )     ڦ)  اؼبوضعيقبلها ُب 
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 ؟.( أَْقَسْمت هْ  ) كه مرة وردت كلمة / 3198س اؿ رقه 
 -العػػػػػػػػراؼ ُب السػػػػػػػػور ) مػػػػػػػػراتف ( أَْقَسػػػػػػػػْمت هْ  وردت ) / 3198اعبػػػػػػػػواب رقػػػػػػػػه 

 -(:إبراىيه

﮳    ﮴  ﮵﮶  ۓے  ۓ  ژ  -1 ﮻     ﮲   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺ 

﮾     .األعراف ژ﮿  ﮼ ﮽   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  -2

ڤ  ڤ   ڤ ڄ    ڦ  ڄ  ڦڦ  ڦ    ڤٹ   ڄ  ڄ   

 .إبراَيه ژڃ  ڃ  
  الضبط /

 الػالـ(:   ڦ  ڄ بع ىا ُب إبراىيه )(   ﮲   ﮳   ﮴  ﮵﮶بع ىا ُب العراؼ ) 
 .اؽبجائي الرتتيب قاع ة( عل  ڦ  م  كلمة )  اؼبيه( قبل ﮲   ﮳   م  كلمة ) 

 ؟.( َسَكنت هْ  – َسَكنت هْ وَ  اضبط مواضع ) / 3199س اؿ رقه 
 -:مرة واح ةكل كلمة وردت  / 3199اعبواب رقه 

چ  ڃژ  -1 ڇ        ڃ   چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

 .إبراَيه ژڎ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڀ  ڀ            ٺ  ٺ    ڀپ     پ  پ     ڀ  ٻ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ژ  -2

ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ڤ  

 .امطالق ژ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ
  الضبط /

قاعػ ة زَيدة الػواو ُب اؼبوضػػع علػ   نضػبطهاو  (  ڃُب إبػراىيه ) الػواوبػزَيدة  -1
 (.  ٻ )  واو، حي  أةا وردت ُب سورة الطالؽ بال الوؿ
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مػػػ    الفػػػاء(:   ٻ  پ( وبعػػػ ىا ُب الطػػػالؽ )   ڃ  چبعػػػ ىا ُب إبػػػراىيه )  -2
 .الرتتيب اؽبجائيقاع ة ( عل  ٻ  م  كلمة )  اؼبيه( قبل ڃ   كلمة ) 
َ  اضبط مواضع ) / 3200س اؿ رقه  َ  - َوتَػبَػيَّ  ؟.( َلك هْ  تَػبَػيَّ
 -اؼبواضع ىي: / 3200اعبواب رقه 

ڇ      ڇ    ڇ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ژ  -1

ڎ  ڍ    .إبراَيه ژڍ   ڌ  ڌ  
ې     ۉ  ۉې  ۅ     ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  -2 ې  ې  

 ٠٨امعٌكبِت/  ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   
  /الضبط 

قاعػػ ة زَيدة الػػواو ُب اؼبوضػػع علػػ   نضػػبطها( و   ڇُب إبػػراىيه )  الػػواوبػػزَيدة  -1
 (.     ۅ )  واو، حي  أةا وردت ُب سورة العنكبوت بال الوؿ

ۉ  ( وبعػػػػػػػػػػػػػػػ ىا ُب العنكبػػػػػػػػػػػػػػػوت )ڇ      ڇ  ڍ  بعػػػػػػػػػػػػػػػ ىا ُب إبػػػػػػػػػػػػػػػراىيه )   -2

( علػػ  ٻ  مػػ  كلمػػة )  اؼبػػيه( قبػػل ڇ       مػػ  كلمػػة )   الفػػاء(: ۉ
 .الرتتيب اؽبجائيقاع ة 
 ؟.( َضَربْػَنا – َضَربْػَنافَ  – َوَضَربْػَنا اضبط مواضع ) / 3201س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3201اعبواب رقه 

ڇ      ڇ    ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ    ڃژ  -1

 .إبراَيه ژڎ    ڌ  ڌ   ڍڍ  
 .الكُف ژۀ  ۀ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ںژ  -2
ڳ  ڱ    گڳ    گ    گگ  ژ  -3  .قانامفر ژڳ  ڳ  
ۇئ      ەئ  ەئ  وئ  ائائ     ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉژ  -4 وئ  

ېئ    .الروم ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
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﯀  ﮾         ﮽  ﮼  ﮻  ﮺   ﮹   ﮸  ﮷  ﮶ژ  -5  .الزمر ژ﯁    ﮿  
  الضبط /

(   ں) ابلفػػػاء الوحيػػػ ةوُب الكهػػػ   (   ڍ ) ابلػػػواوالوحيػػػ ة ُب إبػػػراىيه  -1
(   ںمػػ  ) الفػاءونػربط ، قاعػػ ة العنا ػة ابآل ػة الوحيػػ ةعلػ   نضػبطهماو 

 كي ال تلتبس عليك.   الكه فاءمع 
( ُب السػػػػور  ُب اؼبواضػػػػع الثالثػػػػة الخػػػػرية)  ثػػػػالث مػػػػرات( فػػػػوردت    ۉأمػػػػا )  -2

 الزمر(. -الرـو  –)الفرقاف 
   ڃوالحػ  قبلهػا ) اؼبخاطػب( بصيغة   ڌ  ڌبع ىا ُب إبراىيه )  -3

مػػػه قبلهػػػا كػػػل ( أ  ال گ    گ      گگ  ( بينمػػػا ُب الفرقػػػاف )  ڇ  -
 بي هللا ؽبه اغبج  ووضا ؽبه الدلة.أمة م  المه السابقة 

(   ﮾         ﮽  ﮼  ﮻  ﮺   ﮹   ﮸  ﮷  ﮶تطابقػػػػػػػػت آ ػػػػػػػػيت الػػػػػػػػرـو والزمػػػػػػػػػر ) -4
ەئ   ُب اسػػػه السػػػورتي، جػػػاء بعػػػ ىا ُب الػػػرـو ) اؼبػػػيهو الػػػراء واشػػػرتؾ حػػػرُب 

ة ربػط قاعػ علػ   ـو الػر  واو( مع ەئ  م  كلمة )  الواونربط  (    ەئ  وئ
، وبضػبط ىػزا اؼبوضػع حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه السػورة

 (.  ﮿  ﯀  ضبط الز  جاء بع ىا ُب الزمر ) 
 الكهػ ( نػربط   ڻ  ڻ  ڻ   ڻبقي لػ  نا موضػع الكهػ  جػاء بعػ ىا )  -5

 .الكه مع 
 -اػبالصة:

 ( َضَربْػَنا – َضَربْػَنافَ  – َوَضَربْػَنا)  ضبط مواضع
( بصيغة   ڌ  ڌ)  /  ڌ  ڌ   ڍ يف إبراىيم /  وحيدة ( َوَضَربْػَنا )

 (  ڇ  -   ڃوالحظ قبلها ) اؼبخاطب
 الكهفمع  الكهف/   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں يف الكهف / وحيدة(  َضَربْػَنافَ ) 
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 الزمر ( –الرـو  –يف السور ) الفرقاف  مرات ثالثوردت (  َضَربْػَنا)  مواضع

( كل أمة من األمم السابقة بٌّن هللا  گ    گ)  / گ    گ    گگ   الفرقاف
 ؽبم اغبجج ووضح ؽبم األدلة.

 ـو ر ال
  ې  ې  ې   ۉ  ۉ

ەئ    ائائ     ى  ى  ې

     ەئ  وئ

  ﮷  ﮶تطابقت آييت الرـو والزمر )

( واشخؾ   ﮾         ﮽  ﮼  ﮻  ﮺   ﮹   ﮸
بعدىا يف اسم السورتٌن،  اؼبيمو الراء حريف 

 الواو( نربط     ەئ  ەئ  وئ يف الرـو )
ـ على و الر  واو( مع   ەئمن كلمة ) 

قاعدة ربط حرؼ من اؼبوضع اؼبتشابو مع 
، وبضبط ىذا حرؼ من اسم السورة

ُيضبط الذي جاء بعدىا يف الزمر اؼبوضع 
 (﮿  ﯀)

 مرالز 
   ﮹   ﮸  ﮷  ﮶

  ﮾         ﮽  ﮼  ﮻  ﮺

   ﮿  ﯀

 ؟.( يَ اْلم ْجرِمِ  تَػَرلف - َوتَػَرل اضبط مواضع ) / 3202س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3202اعبواب رقه 

﮲    ے   ۓ  ے  ھژ  -1  .إبراَيه ژ﮳  ۓ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍ  ڍ  ڌ     ڇ  ڇڇ  ڇ    ژ  -2

گ  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک ڳ    ڳگ  گ  گ   

 .الكُف ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
  الضبط /

 ( فانتبو.49: الح  رقه اآلَيت ىو نفسو )أوال -1
(:      ڇ  ڇ)  ابلفػػػػػػػػاء( وُب الكهػػػػػػػ    ے  ھ) ابلػػػػػػػػواوراىيه ُب إبػػػػػػػ -2

(   ڇ مػ  كلمػة ) الفػاء، وأ ًضػا نػربط قاع ة الواو قبػل الفػاءعل   نضبطهماو 
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قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  علػ    الكهػفػاء مع 
 .اسه السورة

 الػػراءو ( ے   مػػ  كلمػػة ) اؼبػػيه و اليػػاء ( نػػربط   ے   ۓ)  بعػػ ىا ُب إبػػراىيه -3
، وبعػػ ىا ُب الكهػػ  يهاىر مػػ  إبػػ الػػراءو  اؼبػػيهو اليػػاء ( مػػع   ۓمػػ  كلمػػة ) 

علػػ    الكهػػفػػاء ( مػػع ڍ  مػػ  كلمػػة ) الفػػاء ( نػػربط   ڍ  ڍ  ڌ)
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ؟.( ِنيَ رِ قْ م   – ميَقرَِّنيَ  اضبط مواضع ) / 3203س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3203اعبواب رقه 

 .إبراَيه ژ﮳    ۓ ﮲   ۓھ  ے  ے   ژ  -1
 .امفرقان ژٿ   ٺ  ٿ  ٿ     ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  -2
  ٠٨ - ٠٧ص/  ژوئ    ەئ  وئ  ەئې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ژ  -3
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  -4

 .الزخرف ژڇ    ڇڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    
  الضبط /

 راءو القػػػػػاؼ  بفػػػػػتا (  ۓ ) الصػػػػػل ُب القػػػػػرآف أف تػػػػػردكمػػػػػا تالحهػػػػػوف أف  -1
ص (  –الفرقػػػػػػاف  –ُب السػػػػػػور ) إبػػػػػراىيه  ثػػػػػػالث مػػػػػرات  ابلفػػػػػتا مشػػػػػ دة
 بسػػػػكوف (  ڇ: مقيػػػ    ابلسالسػػػل والتػػػػالؿ، بينمػػػا كلمػػػة ) ومعناىػػػا
: مػػا كنػػا لػػو ومعناىػػاُب سػػورة الزخػػرؼ  واحػػ ة مػػرةوردت  الػػراء كسػػرو  القػػاؼ
 .النهريوالِقرف: الك ء و  ابطي وتالبي.أو ض .مطيقي

: لػيس ُب القػرآف ترينبػا (  ەئ  وئُب إبراىيه وص تطابق الز  جاء بع ىا )  -2
ُب إبراىيه اؼبقصود ىه اجملرمي  ـو القيامة مقيػ   ، وُب ص اؼبقصػود بػا ىػه 

فمػػػػنهه  الػػػػز  كػػػػاف سػػػػليماف عليػػػػو السػػػػالـ  سػػػػتعملهه امػػػػر هللا: الشػػػػياطي
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ر، وآخػػروف, وىػػه مػػردة الشػػياطي, موثوقػػوف ُب البنػػاؤوف والغوَّاصػػوف ُب الب ػػا
( نػػربط   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ بينمػػا جػاء قبلهػػا ُب الفرقػاف ) التػالؿ. 

قاع ة ربػط حػرؼ عل  اف قالفر  قاؼ( مع ٺ   -ڀ  م  كلميت ) القاؼ
 .م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

تستووا عل  فهور لكي ُب الزخرؼ جاءت أخر كلمة م  اآل ة اليت وردت فيها:  -3
مػػا تركبػػوف, ٍب تػػزكروا نعمػػة ربكػػه إذا ركبػػته عليػػو, وتقولػػوا: اغبمػػ   الػػز  
سػػخر لنػػا ىػػزا, ومػػا كنػػا لػػو مطيقػػي, ولتقولػػوا أ ًضػػا: وإّن إٔب ربنػػا بعػػ  فباتنػػا 
لصػػائروف إليػػو راجعػػوف. وُب ىػػزا بيػػاف أف هللا اؼبػػنعه علػػ  عبػػاده بشػػاَّ الػػنعه, 

 .ل حاؿؼبست ق للعبادة ُب كىو ا
(، مػع االنتبػاه الخػتالؼ تشػكيل 13آ ػيت الفرقػاف والزخػرؼ بػنفس الػرقه ) مالحظػة /
 الكلمتي.
 -اػبالصة:

 ( ِنٌنَ رِ قْ مُ  – مَُّقرَِّنٌنَ )  ضبط مواضع
الفرقاف  –يف السور ) إبراىيم  ثالث مرات  ابلفتح مشددة راءو القاؼ  بفتح ( مَُّقرَِّنٌنَ  )

 السل واألذالؿ: مقيدين ابلسومعناىا ص ( –
    ۓ  ﮲  ۓھ  ے  ے    إبراىيم

من كلميت  القاؼ /ٺ  ٿ  ٿ     ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ الفرقاف
 افقالفر  قاؼ( مع ٺ   -  ڀ)

 / أي الشياطٌن الذين استعملهم سليماف عليو السالـ   ەئ  وئ  ەئائ   ص
: ما  ومعناىارؼ يف سورة الزخ واحدة مرةوردت  الراء كسرو  القاؼ بسكوف ( ِنٌنَ رِ قْ مُ ) 

 .كنا لو مطيقٌن
   ڇڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

389 

 ( وردت يف إبراىيم وص وليس يف القرآف ذًنمها.  ﮲   ۓ / )  مالحظة
 ؟.( النَّارَ  ه  هِ و ج وىِ  – النَّار   و ج وَىه ه   اضبط مواضع ) / 3204س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3204اعبواب رقه 

﮷   ژ  -1 ﮶   ﮵    .إبراَيه ژ﮺   ﮹   ﮸﮴  
  ڇڇ      ڇ  چ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ   چ  چ  ژ  -2

 .األًبياء ژڌ  ڍ       ڍ  ڌ    ڇ
 .املؤوٌِن ژىب   حب  خب  مب        جب  يئىئ  ژ  -3

  الضبط /
الؤب  اؽبػػاءبفػػتا  (  ﮹  ﮸ ) اؼب منػػوف ( أتػػت –) إبػػراىيه  الطػػرفيُب  -1

بيػػػػػاء ( أتػػػػػت ) الن الوسػػػػػط(، وُب   ﮹ مػػػػػ  )  الػػػػػراءضػػػػػه الثانيػػػػػة و ضػػػػػه و 
 نضػػػػبطهه( و ڇمػػػ  )  الػػػػراءفػػػتا و  اؽبػػػػاء  بكسػػػر (  ڇ  چ)

 .قاع ة اختالؼ الوسط بي الطرفي اؼبتشابي عل 
( وأ ًضػا أتػت   چلنو سبقها حرؼ اعبر )  اؽباء  بكسر  (  چوردت )  -2

 الثانية. اؽباءو  الراء فك سرت( ُب نفس اآل ة   ڇقبل ) 
 

 ؟.( ْجِز  اّللل  لِيَ  ) كه مرة وردت / 3205س اؿ رقه 
 –ُب السػػػػػػػور )إبػػػػػػػراىيه  مػػػػػػػراتف ( لَِيْجػػػػػػػزِ  اّللل   وردت ) / 3205اعبػػػػػػػواب رقػػػػػػػه 

 -(:الحزاب

﯀﯁  ﮻  ﮼ژ  -1 ﮿    .إبراَيه ژ             ﮽    ﮾  
ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ   ٹژ  -2

 .األخزاب ژڄ          ڄ  ڃ  ڃ  
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  الضبط /
﯀﯁  ﮽    بعػػػ ىا ُب إبػػػراىيه ) ﮿    ؿأو  الـ( مػػػع ﮽    مػػػ  )   الػػػالـنػػػربط  (   ﮾  

 النػػوفو  ألػػ  اؼبػػ ( نػػربط   ٹ(، وبعػػ ىا ُب الحػػزاب ) أقصػػ  بػػو اؼبوضػػع الوؿ)
قاعػ ة ( علػ  الثاي أقص  بو اؼبوضع )  ايم  ثػ الياءو  النوفو  أل  اؼب مع  منها الياءو 

 .الوؿ والثاي
 ؟.( لِيَػْعَلم واْ   – م واْ َولِيَػْعلَ  اضبط مواضع ) / 3206س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل كلمة وردت  / 3206اعبواب رقه 

                           ژ  -1

 .إبراَيه ژڭ   ڭ  
ٺ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ژ  -2 ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ

 .الكُف ژڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
  /الضبط 

 نضػػػبطهما( و   ٻوحبػػػزفها ُب الكهػػػ  )  (   ُب إبػػػراىيه ) الػػػواوبػػػزَيدة 
 .قاع ة زَيدة الواو ُب اؼبوضع الوؿعل  
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وأخػػػًنا فيمػػػا يلػػػي جػػػدوؿ لضػػػبط بػػػداايت وهنػػػاايت أحػػػزاب وأرابع اعبػػػزء 

 -عشر: الثالث

شر
ث ع

الثال
زء 

اعب
 

 ٔح 

ْفس  ٜٗ ب  َعَجبْ  بْ الرَّ  رِ ظَ نَ  عَ  مَ ََّت حَ  ؽْ رِ سْ ػتَ  مَّارَةاألَ النػَّ

 ٓ٘ ىػ
  َويف اأَلْرِض ِقَطعٌ  َورََفَع َأبَػَوْيوِ  فَػَبَدَأ ِبَِْوِعَيِتِهمْ 

 لِلَِّذيَن اْسَتَجابُوْا ِلَرهبِِّمُ 

 ٕح 

 َبِدُؿ الِنْعَمةَ ويػُ  ُشكيَ  نْ مَ كَ  مََّثُل اعْبَنَّةِ  َأَفَمن يَػْعَلمُ  ٔ٘ ب

 ٕ٘ ىػ
ُْم َعَذابٌ  َىَذا  الَِّذيَن آَمُنوْا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبتِ  َبأُ أيَِْتُكْم نػَ  َأملَْ  ؽبَّ

 َباَلغٌ 

 بداية وهناية االحزاب
 َأَفَمن يَػْعَلمُ  لَِّذيَن اْسَتَجابُوْا ل َوَما أُبَػرِّىُء نَػْفِسي

 َىَذا َباَلغٌ  

 
 

(  ىػػ، ومعػىن ) الربػع بدايػة( أي  ب، ومعػىن ) األحزاب( أي  ٕحو  ٔحمعىن ) 
 .هناية الربعأي 
 

 نتهى اعبزء الثالث عشر حبمد هللا وكرموإ
************ 
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 الرابع عشراعبزء سورة اغبجر / 

 ؟.ب اَيت سورٌب اغبجر والنملاضبط  / 3207س اؿ رقه 
 -اآلَيت ىي: / 3207اعبواب رقه 

  ١احلجر/  ژپ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٻٱژ  -1
 ١انلىل/  ژپ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٻٱژ  -2

  الضبط /
ٻ  ٻ    ٻٱ ُب سػػػػػػورة اغبجػػػػػػر بػػػػػػ أ ): اعػػػػػػدة التأمػػػػػػل للمعػػػػػػىنقعلػػػػػػ   نضػػػػػػبطهما -1

 .مرتي الكتابمرات و  3 القرآف( ورد ذكر   ٻ  پ  پ
 3 القػػرآف( ورد ذكػػر   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٻٱ )  ُب سػورة النمػػل بػ أ

 مرات. ربعأ الكتابمرات و 
ق ـ الكتاب عل  القرآف ُب سورة اغبجػر وأخػره ُب سػورة النمػل وذلػك لف تقػ ل 

َوَما َأْىَلْكَنا ِم  اب ُب سورة اغبجر  ٌب بع  اآل ة ذكر أىل الكتاب مباشرة )الكت
{( فهػػػي مرتبػػػة ترتيبػػػاً ُب تا ػػػة ال قػػػة أمػػػا ُب سػػػورة 4}قَػْر َػػػةُّ ِإالَّ َوؽَبَػػػا ِكتَػػػاب  مَّْعل ػػػوـ  

ػػػْ ِمنالنمػػػل فيػػػأٌب بعػػػ  اآل ػػػة ذكػػػر أىػػػل القػػػرآف ) الَّػػػِز َ  { 2} يَ ى ػػػً ل َوب ْشػػػَرل ِلْلم 
 {(.3} يم وَف الصَّاَلَة َو ػ ْ ت وَف الزََّكاَة َوى ه اِبآْلِخَرِة ى ْه   وِقن وفَ   قِ 

( بزه اعبملة اضبط تق ـ الكتاب ُب سورة اغبجر، وُب النمل  الكتابة على اغبجر)  -2
قاع ة ربط حرؼ م  عل  مل نالنوف ( مع ٻ  م  كلمة ) النوف نربط 

وبزا الضبط تعله تق ـ القرآف ُب ، اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 النمل.

(: أ  أدخل ابلكتاب أوال ُب  أدخل بكتاب وأخرج بكتابىنالك ضبط أخر )   -3
 ابلكتاب. آ ة اغبجر ) أ  أبت ئ اآل ة (، وُب النمل أخرج ) أ  أخته اآل ة (
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 ؟.( ميِبي   َوقػ ْرآف   - ميِبيُّ  َوقػ ْرآفُّ  اضبط مواضع ) / 3208س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3208ب رقه اعبوا

 .احلجر ژپ    پ  پٻ  ٻ  ٻ    ٻٱژ  -1
ۈئ    ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئژ   -2  .يس ژېئ     ېئ  ېئۆئ     ۆئ   ۈئ  

  الضبط /
معطػػػوؼ علػػػ  ( پ   )  :إعرابػػػا، كسػػػر تنػػػو  (   پ  پُب إبػػػراىيه )  -1

 .( نعت القرآف ؾبرور   پ الكتاب ابلواو ؾبرور )
صػػػفة  ( م بِػػػي  ) عطػػػ   ( َوقػ ػػػْرآف  ) : إعرابػػػا، ضػػػه تنػػػو  (    ېئ  ېئُب  ػػػس ) -2

 .واعبملة استئنافية ال ؿبل ؽبا
 ؟.(  َػْعَلم وفَ  َوَسْوؼَ  - َفَسْوؼَ  اضبط مواضع ) / 3209س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3209اعبواب رقه 

 .احلجر ژٹ    ٹ  ٹ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿژ  -1
 .جراحل ژڄ     ڦ  ڦ  ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ  -2
  ې   ې  ېۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉژ  -3

 .امفرقان ژەئ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
 .امعٌكبِت ژچ    چ   ڃ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  -4
ہ  ہ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ڻ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ   ڻ  ژ  -5

  ١٧٣ - ١٦٨الصافات/  ژھ    ھ  ھ  ھہ
 ژگ       گ  گ  گژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کژ  -6

 .اغفر
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 .الزخرف ژىب     مب  خب  حبمئ  ىئ  يئ  جبژ  -7
  الضبط /

ُب السػور  ست مػرات( تكررت   چ   ڃ)  ابلفاءالصل ُب القرآف أف ترد  -1
الزخػػرؼ (، بينمػػا  –تػػافر  –الصػػافات  –العنكبػػوت  – موضػػعاف) اغبجػػر 

 نضبطهافقط ُب سورة الفرقاف و  مرة واح ة( وردت   ې   ې ) ابلواو
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل  

( كلهػػػا أتػػػت ختػػػاـ اآلَيت، بينمػػػا موضػػػع   چ   ڃل مواضػػػع ) الحػػػ  كػػػ -2
 ( جاء ُب سياؽ اآل ة، فاجعلو عالمة لك. ې   ې)

 ُب ةا ة السورة. الثايُب ب ا ة السورة، و  الوؿاغبجر:  موضعي -3
 ؟.( َوَما َأْىَلْكَنا ِم  قَػْرَ ةُّ ِإالَّ  اضبط مواضع ) / 3210س اؿ رقه 
ُب السور )إبراىيه  مراتف ( َما أَْىَلْكَنا ِم  قَػْر َةُّ ِإالَّ وَ  وردت ) / 3210اعبواب رقه 

 -الزخرؼ(: –
 .احلجر ژڄ    ڦ        ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦژ  -1
 .الشعراء ژٺ    ٺ  ڀ     ڀ  پ  پ  ڀ  ڀژ  -2

  الضبط /
  مواضع أخرل مػ ُب الواوحرؼ الح  دوراف : ابلواو (  ڦ ) اغبجربع ىا ُب  -1

 (،ما)( وليست 11هه م  رسوؿ إال كانوا بو  ستهزئوف ) تي وما)  السورة :
ػػر ى ْه إِنَّػػو  َحِكػػيه  َعلِػػيه  ) َوِإفَّ )  ػػَو وَبْش  َخَلْقنَػػا  َوَلَقػػ ْ (، )  إف) ( وليسػػت 25رَبَّػػَك ى 

ْنَسػػػاَف ِمػػػْ  َصْلَصػػػاؿُّ ِمػػػْ  ضَبَػػػإُّ َمْسػػػن وفُّ ) قَػػػاَؿ رَبيػػػَك  َوِإذْ (، )  لقػػػ ) ( وليسػػػت 26اإْلِ
(،  إذ قػػاؿ) ( وليسػػت 28ِة ِإيلِ َخػػاِلق  َبَشػػرًا ِمػػْ  َصْلَصػػاؿُّ ِمػػْ  ضَبَػػإُّ َمْسػػن وفُّ )لِْلَماَلِئَكػػ

 (.  ڀ)  واو( بينما ُب الشعراء أتت بال   ڦ)  واوفاجعلها عالمة لك عل  
بػزكر الكتػاب َب ال ػة   عن ما ب أت السورة :سورة اغبجر ة َب ولضبط ةا ة اآل -2
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بينمػػػػػا ُب  ،( دوراف الكلمػػػػػة  ڦ        ڦ  ڦ الؤب جػػػػػاءت النها ػػػػػة ىنػػػػػا )
نَػػػػػػػَزَؿ بِػػػػػػِو الػػػػػػريوح  اْلَِمػػػػػػي  ( لنػػػػػػو سػػػػػػبقها )   ٺ  ڀ   جػػػػػػاءت ) الشػػػػػػعراء

ػػػػوَف ِمػػػػَ   {193}الشػػػػعراء/ ( {194}الشػػػػعراء/ اْلم نػػػػِزرِ  َ َعلَػػػػ  قَػْلبِػػػػَك لَِتك 
 لك.فاجعلها عالمة  ({214}الشعراء/َعِشريََتَك اْلَقػْرَِبَي  َوأَنِزرْ وبع ىا ) 

 مالحظة /
ی    ىئ  ىئ  یىئ  ژ (:58( ُب سورة اإلسراء اآل ة ) مَّ  قَػْر َةُّ ِإالَّ وردت ) 

خب           مب  ىب  يب    حبی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب

ُب السور )اغبجر  ثالث مرات( ق  وردت  مَّ  قَػْر َةُّ ِإالَّ وعليو تكوف )  ژحتجت  
 الشعراء(. –اإلسراء  –

مَّػػػػػػا َتْسػػػػػػِبق  ِمػػػػػػْ  أ مَّػػػػػػةُّ َأَجَلَهػػػػػػا َوَمػػػػػػا واضػػػػػػع )اضػػػػػػبط م / 3211سػػػػػػ اؿ رقػػػػػػه 
 ؟.(َ ْسَتْأِخر وفَ 

ُب  مراتف ( مَّا َتْسِبق  ِمْ  أ مَّةُّ َأَجَلَها َوَما َ ْسَتْأِخر وفَ  وردت ) / 3211اعبواب رقه 
 -(:اؼب منوف  – اغبجر السور )

ڃ  ڃژ  -1 چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   چ  

  ٦ - ٣احلجر/  ژڍ  ڇ  ڍ  
ٺ    ٺ  ٺ  ٺ     پ  ڀ  ڀ  ڀڀپ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  -2

ڤ  ڤ       ڤ  ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿٿ  ٿ

 ٠٠ - ٠٠املؤوٌِن/  ژڦ  
  الضبط /

مػػ    الػػراءنػػربط  (چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ) اغبجػػربعػػ ىا ُب 
 ؼبػيها( نػربط  پ  ڀ  ڀ  ڀ، وبع ىا ُب اؼب منوف )راغبج راء( مع ڇ  كلمة ) 
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قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع علػػ  نػػوف ماؼب   مػػيه( مػػع پ  مػػ  كلمػػة )
 .حرؼ م  اسه السورة

 ؟.( َعَلْيِو الزلِْكر   اضبط مواضع ) / 3212س اؿ رقه 
 -(:ص – اغبجرُب السور ) مراتف ( َعَلْيِو الزلِْكر   وردت ) / 3212اعبواب رقه 

چ  چ  ژ  -1  .جراحل ژڍ    ڇ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇچ  
ہ  ہ   ہ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱڱ      ڳ  ڱ   ڳژ  -2  .ص ژۀ   ہ  

  الضبط /
 م  كل سورة. الصف ة الؤباؼبوضعاف وردا ُب  -1
: السػورة الػيت ُب بمػزتي(    ڳوقبلهػا ُب ص )نبزة ( بال   ڇ قبلها ُب اغبجر )  -2

اظبهػػػا ( والسػػورة الػػيت لػػيس ُب    ڇ -غبجػػر ا) نبػػزة وردت بػػال  نبػػزةاظبهػػا 
 .العالقة عكسيةأ   (   ڳ -) ص اؽبمزة ورد فيها  نبزة

( ڇ  مػ  )  اؽبمػزة(:   ڱ  ڱ( وبع ىا ُب ص )   ڇ  ڍبع ىا ُب اغبجر )  -3
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  ڱ  م  )  اؼبيهقبل 
 ؟.( ِإّنَّ كَبْ    اضبط مواضع ) / 3213س اؿ رقه 
مػرل  –اغبجػر  ُب السػور ) طبػس مػرات ( ِإّنَّ كَبْ    وردت ) / 3213اعبواب رقه 

 -(:اإلنساف  –ؽ  – س  –
 .احلجر ژں   ڱ  ڱ   ڱ        ڱ  ڳ  ڳ  ڳژ  -1
 .مريه ژٹ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺژ  -2
ې  ى  ى  ائ    ېۉ   ۉ  ې  ې  ۅ  ۅ  ۋ  ۋژ  -3

 .يس ژەئ   ائ      ەئ  
 .ق ژہ  ۀ  ہ    ۀ  ڻ  ڻ   ڻژ  -4
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 .اناإلنص ژجت  يب     مب  ىب  خب  حب   جبژ  -5
  الضبط /

: بعػ ىا ُب اغبجػر (  خب  حب   جب ) موضػع اإلنسػاف وأخرموضع اغبجر  أوؿ -1
مػػػػػػػػ  كلمػػػػػػػػة  اؽبمػػػػػػػػزة(:   مب  ىب( وبعػػػػػػػػ ىا ُب اإلنسػػػػػػػػاف )     ڱ)
، وا ًضػػا قاعػػ ة الرتتيػػب اؽبجػػائي( علػػ  مب  مػػ  )  العػػي( قبػػل ڱ)

 النػوفو اللػ  ، وُب اإلنساف نربط راغبج راء( مع     ڱ م  )  الراءنربط 
(  القػػػرآف ُب اإلنسػػػاف)  افمػػػ  اإلنسػػػالنػػػوف و اللػػػ  ( مػػػع   ىب) مػػػ 

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  
ُب  ػػس وؽ ) وانهػػر أب قصػػر إسػػه السػػور (  مػػراتف( وردت   ۅ  ۋ  ۋ) -2

( وبعػػػػػػػػ ىا ُب ؽ   ۅواجعلػػػػػػػػو عالمػػػػػػػػة لػػػػػػػػك: بعػػػػػػػػ ىا ُب  ػػػػػػػػس ) 
( علػػػػػ    ۀ   ) مػػػػػ الػػػػػواو( قبػػػػػل   ۅمػػػػػ  )  اؽبمػػػػػزة(: ۀ)

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي
( ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺبقػػي لػػ  نا موضػػع سػػورة مػػرل ) -3

 وىزا ال شبيو لو وربفهو انو الوحي  أف هللا  رث الرض وم  عليها.
 -اػبالصة:

 ( ِإًنَّ حَنْنُ )  ضبط مواضع
  الصيغة السورة

 ڱ  ڱ   ڱ        ڱ  ڳ  ڳ  ڳ اغبجر
موضع  وأخر اغبجرموضع  أوؿ

 (  خب  حب   جب)  اإلنساف

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ مرم
ال شبيو لو وربفظو ِبنو الوحيد أف 

 هللا يرث األرض ومن عليها.
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 ٿ  

ۉ   ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ يس

 ؽ ( تشابو مع  ڻ  ڻ   ڻ)    ېې  ې

 ۀ  ہ    ۀ  ڻ  ڻ   ڻ ؽ
) وانظر  ؽو  يسيف  مراتفوردت 

 اىل قصر إسم السور (
 ( مع اغبجر  خب  حب   جبتشابو )  يب     مب  ىب  خب  حب   جب افاإلنس

(     ڱ من كلمة )  اؽبمزة(:   ىب  مب( وبعدىا يف اإلنساف )     ڱبعدىا يف اغبجر ) 
( مع     ڱ من )  الراء، وايًضا نربط قاعدة الختيب اؽبجائي( على   مبمن )  العٌنقبل 

من النوف و األلف ( مع   ىب  )  من النوفو األلف ، ويف اإلنساف نربط راغبج راء
قاعدة ربط حرؼ من اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ من ( على  القرآف يف اإلنساف)  افاإلنس

 .اسم السورة
من  الواو( قبل   ۅمن )  اؽبمزة(:   ۀ( وبعدىا يف ؽ )   ۅبعدىا يف يس ) 

 .قاعدة الختيب اؽبجائي( على   ۀ ) 
 / ٔ فائدة

لوجػػ ّن أف الكػػالـ  ( يب     مب  ىب  خب  حب   جب )  بعػػ  لػو نالحػػ  مػػا جػػاء
ه ْه َآشبًػػا َأوْ  ابلوامػػر والنػواىي ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلصموجػو إٔب الرسػػوؿ   َفاْصػػِ ْ غِب ْكػػِه رَبلِػَك َواَل ت ِطػػْع ِمػػنػْ

 َوَسػبِلْ و  لَػْياًل  َوِمَ  اللَّْيِل َفاْسػج ْ  لَػو  ( 25) َواذْك ِر اْسَه رَبِلَك ب ْكرًَة َوَأِصياًل ( 24) َكف ورًا
(. أمػػا ُب مب   (( وىنػاؾ أمػور تتعلػق ابلرسػػوؿ اؼبخاطػب لػزا اسػتخ ـ )26) طَػوِ اًل 

صػل  هللا آ ة سورة اغبجػر فلػه  ػرد ُب اآلَيت الػيت سػبقت أو تلػت مػا  تعلػق ابلرسػوؿ 
َي َكػػَزِلَك َنْسػػل ك و  ُب قػ ل ػػوِب اْلم ْجػػرِمِ  لكػػ  الكػػالـ متعلػػق ابلقػػرآف ) عليػػو وآلػػو وسػػله
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 (. د. فاضل السامرائي ) ( وكل الكالـ ع  الزكر وليس ع  الرسوؿ.(12)
 / ٕفائدة 

( وٓب  ػرد ُب سػورة اإلنسػاف لػو  القػرآف ىػو ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإسه الكتاب اؼبنػزلؿ علػ  الرسػوؿ 
، أمػا ُب سػورة اغبجػر فقػ  ( تَػْنػزِ اًل  اْلق ػْرَآفَ ِإّنَّ كَبْ   نَػزَّْلَنا َعَلْيػَك  ذكر إال ُب ىزه اآل ة )

 الػزلِْكر  َوقَػال وا ََي أَ ػيَهػا الَّػِز  نػ ػزلَِؿ َعَلْيػِو  )ورد ذكر القرآف والػزكر واآل ػة ُب سػورة اغبجػر 
ػػا  ( (9َوِإّنَّ لَػػو  غَبَػاِفه وَف ) الػزلِْكرَ ِإّنَّ كَبْػػ   نَػزَّْلنَػا  )ٍب قػػاؿ تعػأب  ((6إِنَّػَك َلَمْجن ػوف  ) فلمل
وؽبػزا فهػي أنسػب لآل ػة  ( الػزلِْكرَ  )ذكراً ردل عليهه اللتو تعأب بكلمػة ظباه كفار قر ش 

 اليت قبلها م  استعماؿ كلمة القرآف رته أةا وردت ُب سورة اغبجر كثرياً.
 ؟.(مينَهرِ  َ  َوَما َكان واْ ) (َوَما َكان واْ ِإًذا مينَهرِ  َ اضبط مواضع ) / 3214س اؿ رقه 

 -فقط: مرة واح ةة وردت كل صيغ / 3214اعبواب رقه 

ک  ژ  -1  .احلجر ژڳ    گ  گ           گ  گڑ  ک  ک  ک    
 .ادلخان ژڱ    ڳ  ڳ        ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ  -2

  الضبط /
علػ   نضبطها( ع  ال خاف و گ  ( أتت بزَيدة )   گ  گ           گ  گُب اغبجر ) 

 (. افسورة اغبجر أطوؿ م  ال خ)  قاع ة الزَيدة للسورة الطوؿ
 مالحظة /
 – 10اغبجػػر  – 109ُب السػػور )  وسػػ   شبػػاف مػػرات(  أَْرَسػػْلَنا ِمػػ  قَػْبلِػػكَ وردت ) 
( وال  45 – 23الزخػػػرؼ  – 47الػػػرـو  – 52اغبػػ   – 25النبيػػػاء  – 43الن ػػل 

مػػػ   اعبػػػزء الثالػػػ داعػػػي غبصػػػرىا، ولكػػػ  فقػػػط أذكػػػر أنػػػو ًب ضػػػبط الػػػبعا منهػػػا ُب 
(، 3040السػػػػػ اؿ ) ىػػػػػزا اعبػػػػػزءبط أخػػػػػر ُب ( وًب ضػػػػػ1138الكتػػػػػاب ُب السػػػػػ اؿ )

 وسأضبط موضعي اغبجر والرـو ُب الس اؿ التإب.
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 ؟.( َوَلَقْ  َأْرَسْلَنا ِم  قَػْبِلكَ  اضبط مواضع ) / 3215س اؿ رقه 
ُب السػور )اغبجػر  مػراتف ( َوَلَقْ  أَْرَسْلَنا ِمػ  قَػْبلِػكَ  وردت ) / 3215اعبواب رقه 

 -(:الرـو  –

 .احلجر ژہ     ۀ  ۀ  ڻ  ں  ڻ  ڻ  ڻژ  -1
ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڱ  ں  ں  ڻژ  -2

 .الروم ژھ  ھ  ے   ے   ۓ  
  الضبط /

( ٓب تػػرد ُب   ۀاعلػػه أف ىػػزه الكلمػػة )  (   ۀ  ۀ  ڻ  بعػػ ىا ُب اغبجػػر ) -1
 .القرآف إال ُب ىزا اؼبوضع فاجعلها عالمة لك

ڻ  مػػػػ  كلمػػػػيت )  اؼبػػػػيهو الػػػػواو (: نػػػػربط    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ بعػػػػ ىا ُب الػػػػرـو ) -2

قاعػػػػ ة ربػػػط حػػػػرؼ مػػػػ  اؼبوضػػػػع علػػػػ   ـومػػػ  الػػػػر  اؼبػػػػيهو الػػػػواو ( مػػػع    ۀ
 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 قػ ل ػػػوبِ  ُب  َسػػَلْكَناه   - َنْسػػل ك و   َكػػَزِلكَ  اضػػبط مواضػػع ) / 3216سػػ اؿ رقػػه 
 (؟. اْلم ْجرِِميَ 

 -اؼبواضع ىي: / 3216اعبواب رقه 

 .احلجر ژ﮵    ﮲   ﮳  ﮴  ۓ  ۓژ  -1
     ژ  -2  .الشعراء ژ        

  الضبط /
 -:قاع ة التأمل للمعىنعل   اؼبوضعي نضبط

 :ننهر ُب السياؽ الز  وردت فيو ال تي ُب السورتي
 : السياؽ ُب استمرار الرسل وتعاقبهه م  قولو تعأب: سورة اغبجرُب 

  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھ  ھ      ھژ 
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قػػاؿ  ) ١١ - ١٣احلجاار/  ژ﮵    ﮲  ﮳   ﮴  ۓ  ۓے  ے  
  .( فجاء ابلفعل الز    ؿ عل  االستمرار والتج د وىو الفعل اؼبضارعۓ)
 : السياؽ ُب الكالـ ع  الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص وح ه م  قولو تعأب: سورة الشعراءُب 

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

﮲   ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        

﯀   ﮺   ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿                  ﮸   ﮹  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    

     ﯁      ١٣٣ - ١٩١الشعراء/  ژ        

( ابلفعل اؼباضي لف الَيت ت ؿ     والسورة كلها أح اث ماضية فقاؿ )
 .ضي للن  ملسو هيلع هللا ىلصعل  ح ث واح  معيل ما

 ُب قاع ة اغبروؼ اؼبتقاربةعراء عل  شالشي مع  (     )م  السي ونربط 
( أتت ُب الشعراء، بينما كلمة    )  ابلسي، فالكلمة اليت ب أت الرسه

 ( جاءت ُب اغبجر.  ۓ)
 / ٔمالحظة 

َوَقْ  َخَلْت س نَّة  جر ) (: بع ىا ُب اغب اَل  ػ ْ ِمن وَف ِبوِ )  اؼبوضعيورد بع ىا ُب 
َحاَّ  َػَرو ا ؿ، وبع ىا ُب الشعراء ) و أواو ( مع  َوَق ْ م  )  الواو( نربط  اَلوَِّليَ 

 .قاع ة الوؿ والثايعل   ياثنػ َيء( مع   َػَرو ام  )  الياء( نربط  اْلَعَزاَب اْلَلِيهَ 
 / ٕمالحظة 
طيء ُب قراءهتا وهبعلها النو البعا ىب مضمومةفيها  الكاؼ(   ۓكلمة ) 
 فانتبهوا. ساكنة

 ؟.( َبْل كَبْ    اضبط مواضع ) / 3217س اؿ رقه 
 –اغبجػػػر  ُب السػػػور ) ثػػػالث مػػػرات ( بَػػػْل كَبْػػػ    وردت ) / 3217اعبػػػواب رقػػػه 

 -(:القله  –الواقعة 
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 .احلجر ژۆئ     ۇئ     ۇئ  وئ   وئائ  ائ    ەئ  ەئ  ژ  -1
  ٦٧ - ٦٦قعة/ الِا ژے         ھ   ھ    ھھ  ہ  ہ    ژ -2
 ١٧ - ١٦امقنه/  ژگ    ک  ک  کک    ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑژ  -3

  الضبط /
( مػػع   ۇئمػػ  كلمػػة ) الػػراءو  اغبػػاءنػػربط  (  ۇئ     ۇئ  بعػػ ىا ُب اغبجػػر ) -1

قاعػػػ ة ربػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابو مػػػع علػػػ   رج مػػػ  الػػػػ الػػػراءو  اغبػػاء
 .حرؼ م  اسه السورة

 القػػاؼ(، والحػ  اشػرتاؾ حػرؼ        ھلػه جػاءت كلمػػة ) قعػة والقبعػ ىا ُب الوا
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ( وقبلهػػا ُب القلػػه )ہ  ہ   ُب اسػػه السػػورتي: قبلهػػا ُب الواقعػػة ) 

: اؽبجػػػػائي قاعػػػػ ة الرتتيػػػػب( علػػػػ  ڈ   مػػػػ  ) الفػػػػاء( قبػػػػل ہ  مػػػػ  )  اؽبمػػػػزة(:   ڑ
  أفػرأ ته اغبػػرث الػػز  ربرثونػو ىػػل أنػػته ت نبتونػو ُب الرض؟ بػػل كبػػ :ومعناىػا ُب الواقعػػة

ن ِقري قراره وننبتو ُب الرض. لو نشاء عبعلنا ذلك الزرع ىشيًما, ال   نتفع بػو ُب مطعػه, 
بوف, بل كبػ  ؿبرومػوف فأصب ته تتعجبوف فبا نزؿ بزرعكه, وتقولوف: إّن ػباسروف معزَّ 

فلما رأوا حػ  قتهه ؿبرتقػة أنكروىػا, وقػالوا: لقػ  أخطػأّن  :ومعناىا ُب القله، م  الرزؽ
ليها, فلما عرفوا أةا ىي جنتهه، قالوا: بل كب  ؿبروموف خريىا; بسبب عزمنا الطر ق إ

 عل  البخل ومنع اؼبساكي.

 ؟.( ُب السََّماء بػ ر وًجا ) كه مرة وردت / 3218س اؿ رقه 
ػػَماء بػ ر وًجػػا وردت ) / 3218اعبػػواب رقػػه   –اغبجػػر  ُب السػػور ) مػػراتف ( ُب السَّ

 -(:الفرقاف 

 .احلجر ژپ   پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ  -1
 .امفرقان ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳڳ  ژ  -2



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

403 

  الضبط /
للتفخيه والعهمػة وّنسػب سػياؽ اآلَيت  بصيغة اؼبتكله (  ٻ ُب اغبجر ) قبلها
(، يهُّ ِم  ك لِل َشْيطَافُّ رَِّجػ َوَحِفْهَناَىا( وبع ىا )َعَلْيِهه اَباًب مِلَ  السََّماء فَػَتْ َناَوَلْو قبلها )

ػػَو ( وّنسػػب سػػياؽ اآل ػػة الػػيت بعػػ ىا )  ڳ   ڳ     وقبلهػػا ُب الفرقػػاف )   َجَعػػلَ  الَّػػِز َوى 
 (: أتت ُب كل موضع دبا  ناسب سياؽ اآلَيت قبلها أو بع ىا. اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ِخْلَفةً 

 ؟.( لِلنَّاِفرِ  َ  ) كه مرة وردت كلمة / 3219س اؿ رقه 
 -العػػراؼ  ُب السػػور ) ثػػالث مػػرات ( لِلنَّػػاِفرِ  َ  ) وردت / 3219اعبػػواب رقػػه 

 -(:الشعراء  –اغبجر 

 .األعراف ژڇ    چ    ڃ  ڃ  چ  چ  چژ  -1
 .احلجر ژپ     پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -2
 .الشعراء ژۉ    ۅ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅژ  -3

  الضبط /
سػالـ ( ُب قصة موس  عليػو ال    چ) العراؼ والشعراء ( تطابقتا )  الطرفيُب 

جػػػػػاء قبلهػػػػػا  ( الوسػػػػطاؼبوضػػػػػع  ُب اغبجػػػػر ) مػػػػع فرعػػػػػوف واؼبقصػػػػود بػػػػػا  ػػػػ ه، بينمػػػػػا
قاعػػػػػػ ة اخػػػػػػتالؼ الوسػػػػػػط بػػػػػػي الطػػػػػػرفي علػػػػػػ   نضػػػػػػبطهه( أ  السػػػػػػماء و پ)

 .اؼبتشابي
 (؟. مِل  ك لِل َشْيطَافُّ  َوِحْفهًا-َوَحِفهَْناَىا مواضع )اضبط  / 3220س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3220اعبواب رقه 

 .احلجر ژٺ    ڀ  ڀ  ڀ           ڀ  پژ  -1
 .الصافات ژڄ       ڦ  ڦ  ڦ          ڦ   ڤژ  -2
 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    404 -ْزء السَّ

  الضبط /
ّنسػػػػبت سػػػػياؽ اآلَيت قبلهػػػػا كمػػػػا مػػػػر معنػػػػا ُب  (  پ ُب اغبجػػػػر ) قبلهػػػػا -1

( وردت ُب ب ا ػػػػػة    ڤ(، وجػػػػػاء قبلهػػػػػا ُب الصػػػػػافات )3218السػػػػػ اؿ )
 السورة.

ر، وبعػػػػػ ىا ُب جػػػػػاغبجػػػػػيه منهػػػػا مػػػػػع اعبػػػػػيه ( نػػػػػربط   ڀبعػػػػ ىا ُب اغبجػػػػػر )  -2
علػػ  ت افامػػ  الصػػألػػ  اؼبػػ  منهػػا مػػع ألػػ  اؼبػػ  ( نػػربط      ڦالصػػافات ) 

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 فائدة /

، مشتق م  شط  دبعىن بع  ، إذ الشيطاف بعي  واؼبراد ابلشيطاف ىنا: اؼبتمرد م  اعب 
 .اؼبرجـو اقر  أ الرجيهو ،  بطبعو ع  كل خري

 . اؼبتعرل م  كل خري -تعأب  -: الش    العتو واػبروج ع  طاعة هللا واؼبارد
 ؟.( َفأَتْػبَػَعو   ) أ   وردت كلمة / 3221س اؿ رقه 

 -العػػػراؼ  ُب السػػػور ) ثػػػالث مػػػرات ( َفأَتْػبَػَعػػػو   وردت ) / 3221اعبػػػواب رقػػػه 
 -(:الصافات  –اغبجر 

ڻ  ڻ  ڻ  ژ  -1 ۀ  ۀ  ہ    ڻ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

 .األعراف ژہ  ہ  
 .احلجر ژٹ    ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ  -2
 .الصافات ژژ    ڈ  ڈ  ڎڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ  -3

  الضبط /
بعػ ىا ُب ُب العراؼ الز  انسل  فأتبعػو الشػيطاف وىػزا اؼبوضػع مشػهور جػ ا، و 

( ُب اغبجػػػػػر وبعػػػػػ ىا ُب الصػػػػػافات    ٿ(: بعػػػػػ ىا )   ٿ ) والصػػػػػافات اغبجػػػػػر
( بِػرَازِِقيَ  - لِلنَّاِفرِ  َ موضع ّنسب فواصل اآل  قبلو وبع ه: ُب اغبجر )( وكل  ڈ)
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ِزبُّ  – َواِصػػػػب   – َجانِػػػػبُّ  (، وُب الصػػػػافات )   ٿفناسػػػػب الفواصػػػػل كلمػػػػة )  (  الَّ
 (. ڈفناسب الفواصل كلمة ) 

 ؼبسة بيانية /
 .؟( ىف اغبجر  ٿ  ٿ( ىف سورة الصافات و)  ڈ  ڈ ما الفرؽ بٌن )

ػَماِء بػ ر وًجػا َوزَ ػَّنَّاَىػا لِلنَّػاِفرِ َ   )ُب اغبقيقة: آ ة اغبجر  نبا آ تاف َوَلَقْ  َجَعْلَنا ُب السَّ
ػْمَع َفأَتْػبَػَعػو  17( َوَحِفْهَناَىا ِمػْ  ك ػلِل َشػْيطَافُّ َرِجػيهُّ )16) ِشػَهاب  ( ِإالَّ َمػِ  اْسػتَػَرَؽ السَّ

 ِإّنَّ زَ ػَّنَّػػػػا الصػػػػافات ) ، )شػػػػهاب اثقػػػػب( ُب الصػػػػافات، قػػػػاؿ تعػػػػأب ُب((18) م بِػػػػي  
نْػَيا ِبزِ َنةُّ اْلَكَواِكبِ  ػمَّع وَف ِإَٔب ( 7) َوِحْفهًا ِمػْ  ك ػلِل َشػْيطَافُّ َمػارِدُّ ( 6) السََّماَء ال ي  اَل َ سَّ

ػػلِل َجانِػبُّ  ػػورًا َوؽَب ػْه َعػػَزاب  َواِصػب  ( 8) اْلَمػإَلِ اْلَْعلَػ  َو ػ ْقػػَزف وَف ِمػْ  ك  ( ِإالَّ َمػػْ  9) د ح 
(( ُب اغبجػػر شػػهاب مبػػي وُب الصػػافات 10) ِشػػَهاب  اَثقِػػب  َ  اػبَْْطَفػػَة َفأَتْػبَػَعػػو  َخِطػػ

شهاب اثقب. ال شك أف كل خاسبة آ ة منسػجمة مػع الفواصػل ُب السػورتي )رجػيه، 
مبػػي( )الكواكػػػب، جانػػػب، واصػػػب، اثقػػػب(، لكػػ  ىػػػل اؼبقصػػػود التناسػػػب فقػػػط أـ 

مػا الفػرؽ بػي اؼببػي والثاقػب ونضػع كػل ىناؾ أمر معنػو  آخػر؟ أواًل  نبغػي أف نعػرؼ 
ىػػػو النافػػػز  الثاقػػػبىػػػو الهػػػاىر للمبصػػػر  ، فػػػاىر واضػػػا.  اؼببػػػيواحػػ ة ُب سػػػياقها، 

بضوئو وشػعاعو اؼبنػري، نػريل متلقػ  والثقػب ىػو اػبَػْرؽ النافػز  ثقػب الشػيء، إذف الثاقػب 
لػو كػاف  ىو مبي مع زَيدة إذا كاف ُب النور فهو متلق  لف مبي أ  شيء فػاىر حػا

قلػياًل  كػوف مبينػاً لكػ  الثاقػب مػ  شػ ة النػور ّنفػز ابلضػوء واثقػب الثقػب مػ  اػبػػرؽ 
النافػز، أ ي القػػول ُب اللغػػة اثقػػب أو مبػػي؟ الثاقػب أقػػول ُب اللغػػة. ننهػػر اآلف كيػػ  

ػْمعَ  ). عنػ ّن الثاقب أقػول ُب اللغػةوضعها؟  ىػو أخػز  االسػرتاؽ ( ِإالَّ َمػِ  اْسػتَػَرَؽ السَّ
(  ِإالَّ َمػػػْ  َخِطػػػَ  اػبَْْطَفػػػةَ  خبفيػػػة وُب اآل ػػػة الخػػػرل عنػػػ ّن اػبطػػػ  فقػػػاؿ )الشػػػيء 
ىو اإلستالب والخز بسرعة،  ستلب الشيء  خزه، ىبتلسو،  خز الشيء اػبط  

ػػَماء  بسػرعة كمػػا ُب قولػػو تعػػأب ) َػػا َخػػرَّ ِمػػَ  السَّ ػػر   فَػَتْخَطف ػػو  َوَمػػ    ْشػػرِْؾ اِبّللَِّ َفَكَأمبَّ  الطَّيػْ
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( اغبػػػ ( فيهػػػا سػػػرعة. إسػػػرتاؽ السػػػمع قػػػ   كػػػوف ابلتنصػػػت ولػػػيس ابلضػػػرورة أف 31)
 كوف ىناؾ حركة، اسرتؽ السمع ق   كوف ابلتنصػت  ٌب مػ  مكػاف خفػي فيسػرتؽ. 
 سػػرتؽ السػػمع  عػػ   قػػ  و  نصػػت أمػػا اػبطػػ  ففيهػػا حركػػة، إذف صػػار ىنػػاؾ فػػرؽ، 

اػبطػػ  فيهػػا سػػرعة واحػػ ة  سػػرتؽ السػػمع لػػيس ابلضػػرورة فيهػػا حركػػة وإمبػػا  تنصػػت و 
ىبػػتلس ىبطػػ  بسػػرعة، أ هػػا الشػػ  والسػػرع؟ اػبطػػ  أو االسػػرتاؽ؟ اػبطػػ  أسػػرع، 
أ  الػػز  وبتػػاج إٔب حفػػ  أكثػػر وأشػػ ، اػبطػػ  أو االسػػرتاؽ؟ اػبطػػ . فاآل ػػة كلهػػا 
ت دبوجب ىزا. أ  الز  وبتاج شهاب اثقب؟ اػبط . قاؿ تعأب ُب الصػافات  تغريل

(( وٓب  قلها ُب سورة اغبجر، ووص  الشيطاف انو مارد 8) ِنبُّ َو ػ ْقَزف وَف ِمْ  ك لِل َجا)
واؼبػػارد ىػػو العػػاٌب ومػػردة الشػػياطي مػػ  العتػػاة وىػػزا وبتػػاج إٔب مػػا ىػػو أقػػول، ٍب قػػاؿ 

( دحوراً ىو مص ر دبعىن مطرود  ، دحر  ع  طرد، دحوراً مص ر ُب اؼببالغة، د ح ورًا)
سػػػػورة اغبجػػػػر. ُب اغبجػػػػر قػػػػاؿ  عػػػػزاب واصػػػػب  عػػػػ  دائػػػػه، ىػػػػزه كلهػػػػا ٓب  قلهػػػػا ُب

ػػلِل َشػػْيطَافُّ َرِجػػيهُّ ) ػػلِل َشػػْيطَافُّ  وُب الصػػافات ) ((17) َوَحِفْهَناَىػػا ِمػػْ  ك  َوِحْفهًػػا ِمػػْ  ك 
(( حفهػػاً مصػػ ر واؼبصػػ ر فيػػو ربقيػػق وثبػػوت وأقػػول ُب ال اللػػة مػػ  الفعػػل، 7)َمػػارِدُّ 
إذف ؼبػػػا  اآلف ىػػػل يبكػػػ  أف نضػػػع أ  كلمػػػة ُب تػػػري مكاةػػػا؟  ،(  ڈ  ڈ )وقػػاؿ 

كاف ى الء مردة سيقزفوف م  كػل جانػب ودحػوراً وؽبػه عػزاب واصػب وِحفهػاً. إذف 
لػػػيس فقػػػط اؼبسػػػألة ُب تناسػػػب الفواصػػػل شػػػهاب اثقػػػب أو شػػػهاب مبػػػي وإمبػػػا ىػػػي 

د.فاضػػػػل  ) واضػػػػ ة مػػػػ  حيػػػػ  اللغػػػػة ال يبكػػػػ  إال أف نضػػػػع مػػػػا و ِضػػػػع ُب مكانػػػػو.
 ( يالسامرائ

نَػا ِفيَهػا َرَواِسػَي َوالَ  ط مواضع )اضب / 3222س اؿ رقه  ْرَض َمػَ ْدَّنَىا َوأَْلَقيػْ
َنا ِفيَها ِم  ك للِ   (؟. َوأَنبَػتػْ

نَػػػا  وردت ) / 3222اعبػػػواب رقػػػه  نَػػػا ِفيَهػػػا َرَواِسػػػَي َوأَنبَػتػْ َواَلْرَض َمػػػَ ْدَّنَىا َوأَْلَقيػْ
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 -(:ؽ  –اغبجر  ُب السور ) مراتف ( ِفيَها ِم  ك للِ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  -1  .احلجر ژڄ    ڦ  ڦ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ      
 .ق ژڳ    ڳ  ڳ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گژ  -2

  الضبط /
(: وكػػػػػل موضػػػػػع   ڳ  ڳوبعػػػػػ ىا ُب ؽ )  (  ڦ  ڦ بعػػػػػ ىا ُب اغبجػػػػػر ) -1

ِشػػػَهاب  ّنسػػػب فواصػػػل اآل  ُب السػػػورة الػػػيت ورد فيهػػػا: قبلهػػػا ُب اغبجػػػر ) 
 - مَّػرِ  ُّ فَػه ْه ُب أَْمرُّ  (، وقبلها ُب ؽ ) يَ ِبرَازِقِ َوَم  لَّْست ْه َلو  ( وبع ىا ) ميِبي  

 (. فػ ر وجُّ َوَما ؽَبَا ِم  
 قاعػػػ ةعلػػػ   رمػػػ  اغبجػػػالػػػراء منهػػػا قر بػػػة ُب الرسػػػه مػػػ  حػػػرؼ الػػػزا  (    ڦ)  -2

ُب القػػػرآف ُب ىػػػزا اؼبوضػػػع  وحيػػػ ة، وىػػػزه الكلمػػػة اغبػػػروؼ اؼبتقاربػػػة ابلرسػػػه
 فاحفهها اةا فر  ة ىنا.

نَػػػػامواضػػػػع )اضػػػػبط  / 3223سػػػػ اؿ رقػػػػه  نَػػػػا - َوأَنبَػتػْ نَػػػػافَ  - أَنبَػتػْ ِفيَهػػػػا ِمػػػػ    أَنبَػتػْ
 ؟.(ك للِ 

 -اؼبواضع كما  لي: / 3223اعبواب رقه 
ڤ  ژ  -1  .احلجر ژڄ    ڦ  ڦ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ      
 .الشعراء ژژ      ڈ    ژ         ڎ  ڎ  ڈ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ژ  -2
﮺     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ےھ   ھ  ھ    ھ   ےژ  -3 ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

﮾  ﮿  ﯀    ﮼﮻             ﯁﮽    .مقىان ژ              
ک  ک  ک   ژ  -4  .ق ژڳ    ڳ  ڳ          گ  گ  گ  گڑ  ک  

  الضبط /
 .وؽ وًب ضبطهما ُب الس اؿ السابق ُب اغبجر (  ڤ )  ابلواو -1
قاعػػ ة ربػػط   علػػ ءالشػػعرانبػػزة منهػػا مػػع اؽبمػػزة ( ُب الشػػعراء فقػػط: نػػربط   ڌ )  -2
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 .حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
مػػاف قلقػػاؼ قر ػػب ُب الرسػػه مػػ  الفػػاء ( ُب لقمػػاف فقػػط: حػػرؼ   ﯁)  ابلفػػاء -3

 .قاع ة اغبروؼ اؼبتقاربة ُب الرسهعل  
 لػك فاجعلها عالمػة مواضع وحي ةُب لقماف  (   ﯁) ُب الشعراء و  (   ڌ )  -4

(   ڦ  ڦبعػ نبا لنػو ُب اغبجػػر ) اءت( الػيت جػػ        علػ  موضػع ) 
 (.   ڳ  ڳوُب ؽ ) 

 فائدة /
 (؟.    )  وآييت الشعراء ولقماف بػػ(   ڳ  ڳ)  اختصت آية ؽ بػػ راؼبا

ػػَماء فَػػػْوقَػه هْ  بػػ أت آ ػػة ؽ ) ( فلمػػا كػػاف السػػياؽ أكثػػر تعلقػػا .....أَفَػلَػػْه  َنه ػػر وا ِإَٔب السَّ
( شػػ    البهجػػة   ڳ عػػ  الرض: فمعػػىن ) ابلنهػػر ّنسػػبو نعػػت الػػزوج ببهػػي  بقولػػو 

 للنافر غب سِ  منهره.
ھ   ھ  ھ    ( وُب لقماف )...ڍ  ڍ   ڇڇ  بينما ُب الشعراء ورد قبلها ) 

 (: فلما كاف السياؽ أكثر تعلقا دبا   ؿ عل  الكثرة ّنسبو نعت الزوج بػػ  ےھ   
 ( كثري اؼبنافع ؿبمود العواقب.  (: ومعىن )      )

 ظة /مالح
ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  ژ (:5( ُب سورة اغب  أ ًضا اآل ة ) َزْوجُّ َبِي ُّ وردت ) 

ڻ   ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲     ہڻ  ۀ   ۀ

﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿    ﮵﮳  ﮴ ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺ 

          ﯀  ﯁                   

( و       ، وعليو نضبط مواضع ) ٣احلج/  ژڭ       ڭ      
ورّكر  – قف اي زوج يف اغبج مبتهجا: ) اعبملة اإلنشائية( بزه     ڭ )

( داللة عل  كلمة  َي زوج( أ  سورة ؽ، )  ق : معىن ) ( الشعراء بكـر لقماف
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ومعىن  –( ُب ؽ واغب      ڭ ( أ  وردت ) مبتهجا ُب اغب (، )   )
( وردت ُب الشعراء ولقماف وال اللة عليها     ( أ  أف ) الشعراء بكـر لقماف)

؟ اآلرض ىام ةكلمة ) كـر (. وسيكوف ٕب وقفة إف شاء هللا ُب سورة اغب  ؼباذا 
 ُب فصلت؟. خاشعة الرضوؼباذا 

 -اػبالصة:
َنا)  ضبط مواضع َنا - َوَأنبَػتػْ تػْ َنافَ  - َأنبػَ  ( ِفيَها ِمن ُكلِّ  أَنبَػتػْ

َنا)  ( وبعدىا يف   ڦ  ڦيف اغبجر وؽ / بعدىا يف اغبجر )  ( ِفيَها ِمن ُكلِّ  َوأَنبَػتػْ
 (  ڳ  ڳؽ ) 

َنا)   ءالشعرامهزة منها مع اؽبمزة : نربط وحيدةيف الشعراء  ( ِفيَها ِمن ُكلِّ  أَنبَػتػْ
 (     وبعدىا ) 

َنافَ  ) ماف قلقاؼ قريب يف الرسم من الفاء : حرؼ وحيدةيف لقماف (  ُكلِّ ِفيَها ِمن   أَنبَػتػْ
 (    وبعدىا ) 

 (    )  (    ڭ )
 يف الشعراء ولقماف مرتٌنوردت  ؽ يف اغبج و مرتٌنوردت 

  :اعبملة اإلنشائيةهبذه  نضبطهمو 
 ( ورّكر الشعراء بكـر لقماف – قف اي زوج يف اغبج مبتهجا) 

 ؟.م  سورة اغبجر ( 21و  19 ) اآل تياضبط  / 3224س اؿ رقه 
 -اآلَيت ىي: / 3224اعبواب رقه 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  ڄ  ژ 

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   

  ١١ - ١٩احلجر/  ژ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ  ڎ
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  الضبط /
 -:ابلصورة الذىنية نضبطها

( يبػػ ىا هللا و لقػػي فيهػػا رواسػػي  ٹ  ٹ  هبػػب أف  كػػوف ىنػػاؾ أرض )
( ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  و  نبت فيها الزروع اؼبختلفة ) 

وجعلنػا لكػه فيهػا : أ ( ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  حا تكوف صػاغبة للعػيش بعػ ىا )
ا, وخلقنا لكه م  ما بو تعيشوف م  اغبَْرث، وم  اؼباشية، وم  أنواع اؼبكاسب وتريى

لػػػيس رزقهػػػه ( أ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ) الزر ػػػة واػبػػػ ـ والػػػ وابِل مػػػا تنتفعػػػوف بػػػو, 
 عليكه, وإمبا ىو عل  هللا رب العاؼبي تفضال منو وتكرًما.

فقػػاؿ  مػػا مػػ  شػػيء مػػ  منػػافع العبػػاد إال عنػػ ّن خزائنػػو مػػ  صبيػػع الصػػنوؼإنػػو ٍب 
 دبقػ ار ؿبػ د كمػا نشػاء وكمػا نر ػػ ال , ومػا ننزلػو إ(چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ  )

فػػاػبزائ  بيػػ  هللا  عطػػػي مػػ   شػػاء ويبنػػع مػػػ  (  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ  فقػػاؿ ) 
  شاء, حبسب رضبتو الواسعة, وحكمتو البالغة.

 ؟.( َوِإف مِل  َشْيءُّ ِإالَّ  اضبط مواضع ) / 3225س اؿ رقه 
ػػ  َشػػْيءُّ ِإالَّ  وردت ) / 3225اعبػػواب رقػػه   –اغبجػػر  ُب السػػور ) مػػراتف ( َوِإف مِل

 -(:اإلسراء 

ڇژ  -1  .احلجر ژڎ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ    ڇ   ڇ         ڇ  چ  چ   
ڻ   ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  گژ  -2

 .اإلرساء ژہ  ۀ   ہ       ہ  ہ    ۀڻ  ڻ
  الضبط /

مػػ   اغبػػاءو  (ڇ    مػػ  كلمػػة )العػػي حػػرؼ  (  ڇ   ڇبعػػ ىا ُب اغبجػػر ) -1
 .القاع ة التجو   ةجر م  ـبرج واح  ) وسط اغبلق ( حبسب  الػ

سػػػػي ( مػػػػع ں  مػػػ  كلمػػػػة ) السػػػػي ( نػػػػربط   ں  ںبعػػػ ىا ُب اإلسػػػػراء )  -2
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قاعػػػ ة ربػػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابو مػػػع حػػػرؼ مػػػ  اسػػػه علػػػ  راء سػػاإل
 قاعػػ ة( علػػ  ں   ( فاربطهػػا مػػع )   گ، وبػػ أت اآل ػػة ابلتسػػبيا )السػػورة

 .واجملاورة افقةاؼبو 
 ؟.( لََنْ     إّنَّ  - َوإّنَّ  اضبط مواضع ) / 3226س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3226اعبواب رقه 

 .راحلج ژڱ   ڳ   ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  گژ  -1
 .الشعراء ژڇ    چ   چ  چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ  -2
   ڳ  گ  گگ    گ  ک  کک  ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ژ  -3

 ١٦٦ - ١٦٠الصافات/  ژڳ  
  الضبط /

 –ُب السػور ) اغبجػر  ثػالث مػرات( تكػررت    ڳ  گ) ابلػواوالصػل أف تػرد  -1
 مػػػرة(، بينمػػػا وردت  آخػػػر صػػػف ة مػػػ  السػػػورة موضػػػعي متتػػػالييالصػػػافات 

 ( ُب سورة الشعراء.    چ  چ)  واوفقط بال  واح ة
 حػػػػاء( مػػػػع ڳ  مػػػػ  كلمػػػػة )  اغبػػػػاءنػػػػربط  (  ڳ  ڳ  بعػػػػ ىا ُب اغبجػػػػر ) -2

قاعػػػ ة ربػػػط حػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابو مػػع حػػػرؼ مػػػ  اسػػػه علػػػ  جر  الػػػ
 .السورة

( وىػػػػػػػػه سػػػػػػػػ رة   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چقبلهػػػػػػػػا ُب الشػػػػػػػػعراء ) -3
(   ڃ  چ -ڃ  ُب الكلمػػات ) العػػيفرعػوف: الحػػ  دوراف حػرؼ 

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع علػػ   راءعالشػػ عػػينربطهػػا مػػع 
فيهػا  الغػي(   چتػت كلمػة ) ( أ   چ  چ، وبعػ  )حرؼ م  اسه السورة

 .قاع ة اغبروؼ اؼبتقاربة ابلرسهراء عل  عالش عيقر بة ُب الرسه م  
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 الصػػاد(:    ڳ)  الثػػاي( وبعػػ    گُب الصػػافات )  الوؿبعػػ  اؼبوضػػع  -4

، قاعػ ة الرتتيػب اؽبجػائي( علػ      ڳمػ  )  اؼبػيه( قبل   گم  ) 

 صػػػادال( ونربطػػو مػػػع   گ)  الفػػػاءو  ابلصػػادورد  اؼبوضػػػع الوؿواعلػػه أف 
قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ علػ   اتفاصػالمػ   الفاءو 

 .م  اسه السورة
 مالحظة /

( والػيت وردت ُب سػورة ؽ:  ۀ  ہ    ۀ  ڻ  ڻ   ڻ ًب ضػبط موضػع ) 
( بينمػػا ُب   ڻ   ڻ (: نالحػػ  أنػو ُب ؽ جػاء قبلهػا )3213ُب ىػزه اعبػزء السػ اؿ )

 .الـػ جر، لنػػو ُب سػػورة قػػاؼ ال  وجػػ  لػػا الـونربطهػػا مػػع  ـابلػػال(    ڳاغبجػػر ) 
وىػو موضػع  الػواو( بػزَيدة   گأتػت فيػو ) الػالـمع مالحهة اؼبوضع الز  زادت فيو 

 اغبجر.
 -اػبالصة:

 ( َلَنْحنُ  إًنَّ  - َوإًنَّ ضبط مواضع ) 
موضعٌن الصافات  –يف السور ) اغبجر  ثالث مراتتكررت  (   ڳ  گ)

 (. ر صفحة من السورةآخ متتاليٌن
 يف سورة الشعراء. واوفقط بال  واحدة مرة( وردت     چ  چ) 

 جرحالػ حاء( مع   ڳمن كلمة )  اغباء( نربط   ڳ  ڳ بعدىا يف اغبجر ) 
( نربط العٌن من   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چقبلها يف الشعراء )

 راءعالش عٌن( مع   ڃ  چ -  ڃالكلمات  )
من  الصاد(:    ڳ)  الثاين( وبعد   گالصافات ) يف  األوؿبعد اؼبوضع 
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 (    ڳمن )  اؼبيم( قبل   گ) 

من  الفاءو  الصاد( ونربطو مع   گ)  الفاءو  ابلصادورد  اؼبوضع األوؿ
 اتفاصال

 فائدة /
لو الحهنا ُب اغبجر اليت فيها التوكي  أكثر فبا ُب آ ة  س نالح  ُب السياؽ 

ل فيها مػا ٓب  ػزكره ُب سػورة  ػس. وال شػك أف نفسو ذكر م  مهاىر ق رتو وفصل 
َوَلَقػْ   ) اغبجػر إحياء اؼبوت  مػ  مهػاىر القػ رة ففصلػل فيهػا، قػاؿ ُب سػياؽ سػورة

ػلِل َشػْيطَافُّ َرِجػيهُّ 16َجَعْلَنا ُب السََّماِء بػ ر وًجا َوَز ػَّنَّاَىا لِلنَّاِفرِ َ  ) ( َوَحِفهَْناَىا ِمْ  ك 
َنا 18السَّْمَع َفأَتْػبَػَعو  ِشَهاب  م ِبي  )( ِإالَّ َمِ  اْستَػَرَؽ 17) ( َواْلَْرَض َمَ ْدَّنَىا َوأَْلَقيػْ

ػػلِل َشػػْيءُّ َمػػْوز وفُّ ) نَػػا ِفيَهػػا ِمػػْ  ك  ػػْه ِفيَهػػا َمَعػػاِ َش 19ِفيَهػػا َرَواِسػػَي َوأَنْػبَػتػْ ( َوَجَعْلنَػػا َلك 
ْنػػَ َّن َخَزائِن ػو  َوَمػػا نػ نَػزلِل ػػو  ِإالَّ ِبَقػػَ رُّ ( َوِإْف ِمػػْ  َشػػْيءُّ ِإالَّ عِ 20َوَمػْ  َلْسػػت ْه لَػػو  بِػَرازِِقَي )

َناك م وه  َوَمػا أَنْػػت ْه 21َمْعل وُـّ ) ( َوَأْرَسْلَنا الرلََِيَح َلَواِقَا َفأَنْػَزْلَنا ِمػَ  السَّػَماِء َمػاًء َفَأْسػَقيػْ
ِيػػت  َوكَبْػػ   اْلَوارِث ػػو  َوِإّنَّ لَػػَنْ    ( 22لَػػو  خبَػػازِِنَي ) فصلػػل ُب سػػياؽ  ((23َف )كب ْيِػػي َومب 

سػورة اغبجػر مػ  مهػػاىر القػ رة مػا ٓب  فصلػل ُب  ػػس. أصػاًل ٓب  ػزكر ىػزا الشػػيء 
مػػ  حيػػ  اغبالػػة العامػػة  ، ُب  ػػس، فناسػػب اإلهبػػاز اإلهبػػاز والتفصػػيل التفصػػيل

( فيها توكي  فهي مناسبة للسياؽ. ىزا م  ّنحيػة  َوِإّنَّ لََنْ     فصلل ففصلل قاؿ )
ا ضاً فصلل ُب ذكر اغبشػر ُب اغبجػر مػا ٓب  ػزكره ُب  ػس. قػاؿ وم  ّنحية أخرل 

ِيػػػػػػػػت  َوكَبْػػػػػػػػ   اْلَوارِث ػػػػػػػوَف ) َوِإّنَّ لَػػػػػػػػَنْ     ) ُب اغبجػػػػػػػر ( َوَلَقػػػػػػػػْ  َعِلْمنَػػػػػػػػا 23كب ْيِػػػػػػػي َومب 
ْسػػَتْأِخرِ َ  ) ْسػػتَػْقِ ِمَي ِمػػػْنك ْه َوَلَقػػْ  َعِلْمنَػػػا اْلم  ػػػر ى ْه إِ 24اْلم  ػػَو وَبْش  نَّػػػو  ( َوِإفَّ َربَّػػػَك ى 

( فقػػط ىػػزا ُب  كب ْيِػػي اْلَمػػْوَت  ِإّنَّ كَبْػػ    ُب  ػػس ٓب  قػػل إال ) ( (25َحِكػػيه  َعلِػػيه  )
( ىػزا ُب  َناه  ُب ِإَمػاُـّ م بِػيُّ اغبشر أما )َوَنْكت ب  َما َق َّم وا َوآاَثَرى ْه وَك لَّ َشْيءُّ أْحَصػيػْ

ِيت  َوكَبْ   اْلَوارِث ػوَف )َوِإّنَّ لََنْ    كب ْ  ) ال نيا. بينما ُب اغبجر فصلل فقاؿ ( 23ِيي َومب 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    414 -ْزء السَّ

ْسػػػَتْأِخرِ َ  ) ْسػػػتَػْقِ ِمَي ِمػػػْنك ْه َوَلَقػػْ  َعِلْمنَػػػا اْلم  ػػػَو 24َوَلَقػػْ  َعِلْمنَػػػا اْلم  ( َوِإفَّ َربَّػػػَك ى 
ػػػر ى ْه ِإنَّػػػػو  َحِكػػػػيه  َعلِػػػػيه  ) فمػػػػ  ّنحيػػػة أخػػػػرل ّنسػػػػب التأكيػػػػ  ُب آ ػػػػة  ( (25وَبْش 
 ـ والسياؽ.اغبجر،  ع  مناسب للمقا

 ؟.( اْلَوارِث وفَ  ) كه مرة وردت كلمة / 3227س اؿ رقه 
 -(:اؼب منوف –ُب السور )اغبجر  مراتف ( اْلَوارِث وفَ  وردت ) / 3227اعبواب رقه 

 .احلجر ژڱ     ڱ   ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  -1
 ١٣ - ٩املؤوٌِن/  ژڑ    ڑ  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  -2

  الضبط /
جر، وقبلهػػا ُب اؼب منػػوف  الػػػحػػاء منهػػا مػػع اغبػػاء نػػربط  (    ڳ  ُب اغبجػػر ) قبلهػػا

قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو علػ  نوف م  مالػػمػيه منهػا مػع اؼبيه ( نربط   ژ)
 .مع حرؼ م  اسه السورة

 مالحظة /
ػػوَ  ِإفَّ ُب كػػل مواضػػع القػػرآف وردت )   اؼبوضػػععػػ ا موضػػع اغبجػػر )  واو( بػػال  رَبَّػػَك ى 

ػػػػػوَ  َوِإفَّ ) لػػػػػواواب( وردت  الوؿ ػػػػػر ى ْه إِنَّػػػػػو  َحِكػػػػػيه  َعلِػػػػػيه   رَبَّػػػػػَك ى  ( {25}اغبجػػػػػر/وَبْش 
ػػػوَ  ِإفَّ ، وللمعلومػػة فقػػػط أف ) قاعػػػ ة العنا ػػة ابآل ػػػة الوحيػػػ ةفنضػػبطها علػػػ   (  رَبَّػػػَك ى 

 – 119و  117 موضػػػعافُب القػػػرآف الكػػػرل ُب السػػػور ) النعػػػاـ  شبػػػاف مػػػراتوردت 
 30الػنجه  – 25السػج   – 125الن ػل  – 86 الثػاي اؼبوضػعاغبجػر  – 66ىود 
 ( وال دا  غبصرىا. 7القله  –

 ؟.( َخَلْقَنا اإِلنَسافَ  َلَق ْ  - ِإّنَّ  – َوَلَق ْ  اضبط مواضع ) / 3228س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي وابلرتتيب: / 3228اعبواب رقه 

 .احلجر ژ﮵    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ے  ے  ھژ  -1
 .املؤوٌِن ژڱ    ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  گژ  -2
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پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٱژ  -3  .ق ژڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  
 .إلنصانا ژوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ائ  ەئ  ەئ  ائ  ى    ىژ  -4
 .ابلرل ژڌ                ڍ  ڌ  ڍ  ڇ  ڇژ  -5
 .اتلني ژٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀژ  -6

  الضبط /
 –ؽ  – منػػػػػوف اؼب –ُب السػػػػػور ) اغبجػػػػػر  سػػػػػت مػػػػػرات(     ے  ے وردت )  -1

حجػػػػر : ) اعبملػػػػة اإلنشػػػػائيةبػػػػزه  نضػػػػبطهاالتػػػػي ( و  –البلػػػػ   –اإلنسػػػػاف 
 (. اؼبؤمنوف يف قاؼ واإلنساف يف بلد التٌن

ؽ (:  –اؼب منػوف  –ُب السػور ) اغبجػر  ثالث مػراتوردت  (    ے  ے  ھ) -2
﮳  ﮴بعػػػ ىا ُب اغبجػػػر )  ﮲   ( مػػػع ﮳   مػػػ  )  اغبػػػاء( نػػػربط   ۓ  ۓ  

ف مػػ  النػػو و اؼبػػيه ( نػػربط   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ُب اؼب منػػوف )  جر، بعػػ ىا الػػػ حػػاء
قاعػػػ ة ربػػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع علػػػ   نوفم  ممػػػ  الػػػػ النػػػوفو اؼبػػػيه ( مػػػع ڳ   )

( ٻ  ٻ  پ  پ  پ، وبعػ ىا ُب ؽ ) اؼبتشابو مع حرؼ م  اسػه السػورة
قاعػ ة اغبػػروؼ اؼبتقاربػػة  ؽ علػػ  قػاؼ( قر بػة ُب الرسػػه مػػ   پ مػػ  ) الفػاء

 .ُب الرسه
 اؽبمػػزةفقػط ُب سػورة اإلنسػاف ونػربط  مػرة واحػ ة( فػوردت   ائ  ى    ى ) أمػا  -3

ساف ) واغبرفػػاف متتابعػػاف فيهمػػا ( إنمػػ  الػػ النػػوفو  اؽبمػزة( مػػع    ى مػػ  ) النػوفو 
( ائ  ەئ  اؼبتتابعػػة مػػ  كلمػػيت )  النػػوّنتنػػربط  (  ائ  ەئ  ەئوبعػػ ىا ) 

مػػع حػػرؼ قاعػػ ة ربػػط حػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو علػػ   فسػػاناإل نػػوّنتمػع 
 .م  اسه السورة

التػػي (:  –كالنبػػا ُب جػػزء عػػهَّ ) البلػػ    مػػرتي( فػػوردت   ڍ  ڇ  ڇأمػػا )  -4
 البػػاء( مػػع      ڌ مػػ  كلمػػة )   الػػ اؿو  البػػاء( نػػربط      ڍ  ڌبعػػ ىا ُب البلػػ  ) 
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مػػػػػ   النػػػػػوف( نػػػػػربط     ٺ  ٺ  ٺ، وبعػػػػػ ىا ُب التػػػػي )  لػػػػػبمػػػػػ  ال الػػػػ اؿو 
علػػػ   تػػػيمػػػ  ال اليػػػاءو  التػػػاءو  النػػػوفمػػػع (     ٺمػػػ  )  اليػػػاءو  التػػػاء( و ٺ)

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
( 29(، اعبػػزء )    ے  ے  ھ)  السػادس والعشػروفإٔب  الرابػع عشػرمػ  اعبػزء  -5

 (  ڍ  ڇ  ڇ( فقط سورة اإلنسػاف، وُب جػزء عػهَّ )  ائ  ى    ى )
 .ُب البل  والتي

 -اػبالصة:
 ( َخَلْقَنا اإِلنَسافَ  ِإًنَّ  - َلَقدْ  – َلَقدْ وَ )  ضبط مواضع

  :اعبملة اإلنشائيةهبذه  الستة(     ے  ے   مواضع ) نضبط
 (. حجر اؼبؤمنوف يف قاؼ واإلنساف يف بلد التٌن) 

 ؽ ( –اؼبؤمنوف  –يف السور ) اغبجر  ثالث مراتوردت  (:    ے  ے  ھ) مواضعأما 
 جر.حالػ حاء( مع   ﮳ من )  اغباءنربط (    ﮴ ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ )  بعدىا يف اغبجر
 نوف.مؤ ممن الػ النوفو اؼبيم ( مع ڳ   ف من )النو و اؼبيم نربط (   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ) بعدىا يف اؼبؤمنوف

( قريبة يف الرسم من  پ من ) الفاء( ٻ  ٻ  پ  پ  پ) بعدىا يف ؽ
 ؽ. قاؼ

 اؽبمزةإلنساف ونربط فقط يف سورة ا مرة واحدةفوردت (   ائ  ى    ى)  موضع
 ،سافإنمن الػ النوفو  اؽبمزة( مع    ى من ) النوفو 

بعدىا يف 
 اإلنساف

(   ائ  ەئاؼبتتابعة من كلميت )  النوًنت( نربط   ائ  ەئ  ەئ) 
 فساناإل نوًنتمع 

 التٌن ( –) البلد  جزء عمَّ كالمها يف   مرتٌنفوردت (   ڍ  ڇ  ڇ)  مواضعوأما 
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 ،دلبمن ال الداؿو  الباء( مع      ڌ من كلمة )   الداؿو  الباء( نربط      ڍ  ڌ)  بعدىا يف البلد

( مع     ٺمن )  الياءو  التاء( و ٺ من ) النوف( نربط     ٺ  ٺ  ٺ)  بعدىا يف التٌن
 .تٌنمن ال الياءو  التاءو  النوف

  ى    ى ( )ٜٕ(، اعبزء )    ے  ے  ھ)  السادس والعشروفإىل  الرابع عشرمن اعبزء 

 ( يف البلد والتٌن.  ڍ  ڇ  ڇ ( فقط سورة اإلنساف، ويف جزء عمَّ )  ائ
 مالحظة /

فانتبػػو  ( ثػػالث مػػرات( وردت )  ﮲  ﮳  ﮴   ۓنفػػردت سػػورة اغبجػػر بلفهػػة ) إ
 -َي لبيب:

﮲ ﮳  ﮴ ۓ      ھ  ے  ےژ  -1  .احلجر ژ﮵    ۓ  
﮿  ﯀  ﯁  ژ  -2  .احلجر ژ                    ﮾  
ڀ   ژ  -3 ٺ        ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    .احلجر ژٿ    ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ڀ  

( بنوف اؼبتكله للفخمة والعهمة هلالج لج     ھ  ے  ےالؤب قوؿ هللا تعأب قبلها )
   العهيه، ٍب ُب الثانية ؼبا خاطب اؼبالئكة فقاؿ ؽبه )  الثالثة أما (،         

ٺ        )فهي م  كالـ الشيطاف عليو لعنة هللا ؼبا أىب أف  سج   ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  

 (.  ٺ  ٺ
( َصْلَصاؿُّ (، وعليو تكوف كلمة ) ِم  َصْلَصاؿُّ َكاْلَفخَّارِ دت ُب سورة الرضب  ) ر و 

 ُب الرضب . وواح ةمنها ُب اغبجر  ثالث مرات أربعوردت 
 فائدة /

مػػػا ىػػػو الصلصػػػاؿ؟ الصلصػػػاؿ ىػػػو طػػػي َيبػػػس، مػػػا ىػػػو الطػػػي؟ الطػػػي ىػػػو مػػػاء 
ء. الصلصاؿ ىو الطي اليابس والطي ىو الرتاب واؼباء، إذف اؼباء وتراب، إذف ىزا اؼبا

أواًل. إذف ىزه مراحل اػبلق،  ضع اؼبػاء علػ  الػرتاب  صػري طينػاً ٍب  كػوف طػي الزب 
وىػزا  ال تعػارض بػي مراحػل خلػق اإلنسػاف ٍب ضبأ مسنوف ٍب صلصػاؿ كالفخػار، إذف
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 .....( ُب سورة النور.َدابَّةُّ ِم  مَّاء َواّللَّ  َخَلَق ك لَّ ال  تعارض البتة مع آ ة )

 ؟.( َوَخَلَق اعْبَافَّ  - َواعْبَآفَّ َخَلْقَناه   اضبط مواضع ) / 3229س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3229اعبواب رقه 

 .احلجر ژ﮽    ﮸  ﮹ ﮺   ﮻   ﮼  ﮷  ﮶ژ  -1
 .الرمحي ژۈ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۇ  ڭژ  -2

  الضبط /
ػػارِ  َخلَػػقَ قػػاؿ تعػػأب )  قبلهػػا ُب سػػورة الػػرضب  ) ػػة -1 نَسػػاَف ِمػػ  َصْلَصػػاؿُّ َكاْلَفخَّ (  اإْلِ

( مناسػػػػػبة ؼبػػػػػا قبلهػػػػػا ُب      ۇ  ڭ( فأتػػػػػت بعػػػػػ ىا ) َخلَػػػػػقَ تقػػػػػ مت ) 
( ودبػػػػا أنػػػػو كلمػػػػة   ﮷  ﮶الرتتيػػػػب، وعليػػػػو تكػػػػوف ابلعكػػػػس ُب اغبجػػػػر )

فنجعلها عالمة عل  تق ـ كلمة  جيهر فيها جواغب اعبيه( فيها حرؼ   ﮶)
 غبجر.( ُب ا  ﮶)

 كلمػػػػة أخػػػػر الػػػػراء( اتػػػػت   ﮻   ﮼( )   ﮸  ﮹ ﮺   ﮻   ﮼  بعػػػػ ىا ُب اغبجػػػػر ) -2
ُب  الػػػػػراء( أتػػػػػت   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ، وُب الػػػػػرضب  )ر( كمػػػػػا ىػػػػػي ُب اغبجػػػػػ﮻)

ضب  فاجعلهػػػا عالمػػة لػػك علػػػ  ر ( كمػػػا ىػػي ُب الػػۆ  مػػ  كلمػػة )  الوسػػط
 .(  ۆ  ۆ  ۈ( و )   ﮺  ﮻   ﮼)  موضعيضبط 

 مالحظة /
 واحػػ ة مػػرة( الػػرضب  وردا فقػػط   ۆ  ۆ  ۈ( اغبجػػر و )   ﮼   ﮻كػػال اللفهتػػي ) 

 العنا ػػة قاعػػ ةكػػل منهمػػا علػػ  نضػػبط  ُب القػػرآف ُب اؼبواضػػع الػػيت ذكرهتػػا ُب السػػ اؿ و 
 ( فانتبو. السَّم وـِ  َعَزابَ ، لنو ُب سورة الطور أتت ) الوحي ة ابآل ة

 ؟.طهاٍب اضب ( َخَلْقَناه   ) كه مرة وردت كلمة / 3230س اؿ رقه 
 –مرل  –اغبجر  ُب السور ) أربع مرات ( َخَلْقَناه   وردت ) / 3230اعبواب رقه 

 -:(قرأت مرم يف اغبجر يس والقمر: )ابعبملة اإلنشائية نضبطهاو  (القمر  – س 
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 .احلجر ژ﮽  ﮸ ﮹  ﮺  ﮻   ﮼     ﮷  ﮶ژ  -1
 .مريه ژڄ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ    ڤ  ڤ   ڤ      ٹ  ٹژ  -2
گ    ڑ   ژ   ژ     ڈ  ڈژ  -3  .يس ژگ  ڑ  ک  ک  ک  ک    
 .امقىر ژجث           يت  ىتحت  خت              مت  ژ  -4

  الضبط /
قاعػػػ ة ربػػػط علػػػ   رجػػػاغبجػػػيه ( مػػػع   ﮶ ) جػػػيه (  ﮷  ﮶ ُب اغبجػػػر ) -1

 .حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
( وقبلهػػا       ٹ  ٹ(: قبلهػػا ُب مػػرل )     ژ   ژ     ُب مػػرل و ػػس قبلهمػػا )  -2

 الطػػػػػوؿ السػػػػورة( ُب      ٹ  ٹ)  الطػػػػػوؿ( والصػػػػيغة      ڈ  ڈُب  ػػػػس )
 )سورة مرل(.

مػػػ   الػػراءو القػػاؼ منهػػا مػػع الػػراء و القػػاؼ ( نػػربط         يتُب القمػػر جػػاء بعػػ ىا )  -3
قاعػػػ ة ربػػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع اؼبتشػػػابو مػػػع حػػػرؼ مػػػ  اسػػػه علػػػ   رمػػػقال

 .السورة
 -اػبالصة:

 ( َخَلْقَناهُ  ) ضبط مواضع الكلمة
ابعبملة  نضبطهاالقمر ( و  –يس  –مرم  –يف السور ) اغبجر  أربع مرات وردت

 (قرأت مرم يف اغبجر يس والقمر) :اإلنشائية
﮺ ﮻   ﮼     ﮷  ﮶) اغبجر  رجاغبجيم ( مع   ﮶ ) جيم ( /﮸ ﮹   

 (  ڤ  ڤ   ڤ)  يف مرم ويس

ڤ    ڤ  ڤ   ڤ      ٹ  ٹ) مرم

 (  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ 
(       ٹ  ٹقبلها يف مرم ) 
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 (ڑ  ک   ڑ   ژ   ژ     ڈ  ڈ) يس
(      ڈ  ڈوقبلها يف يس )

  ٹ) األطوؿوالصيغة 

 األطوؿ السورة( يف ٹ

منها الراء و القاؼ ( نربط         يت/ بعدىا ) (         يت  ىتحت  خت              مت  ) القمر
 .رمقمن ال الراءو القاؼ مع 

فَػػػِإَذا َسػػػوَّ ْػت و  َونَػَفْخػػػت  ِفيػػػِو ِمػػػ  ريوِحػػػي  اضػػػبط مواضػػػع ) / 3231سػػػ اؿ رقػػػه 
 ؟.( َفَسَجَ  اْلَمآلِئَكة  ك ليه ْه َأصْبَع وفَ  * فَػَقع واْ َلو  َساِجِ   َ 

 -ص (: –ُب السور ) اغبجر  مرتيوردت  / 3231اعبواب رقه 
               ڭژ  -1    ڭ  ڭ  ۇڭ      

  ٠١ - ١٩احلجر/  ژمئ     حئٴۇ  ۋ  جئ    ۈ       ۆ  ۈۆ    ۇ
ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ  -2    ے  ۓ  ۓے    ۀ  ہ  ہ  

 ٧٠ - ٧١ص/  ژ﮺    ﮷  ﮸  ﮹    ﮶      ﮴  ﮵﮳    ﮲
  الضبط /

 (.51م  الكتاب الس اؿ ) اعبزء الوؿ( ُب     ﮶( و )   ۈ ًب ضبط مواضع )  -1
(   حئ مػػ  )  اعبػػيه( نػػربط   حئٴۇ  ۋ  جئ    ۈبعػػ ىا ُب اغبجػػر ) -2

قاعػػ ة ربػط حػػرؼ مػ  اؼبوضػػع اؼبتشػابو مػػع حػرؼ مػػ  علػ  ر جػػاغب جػيهمػع 
 نضػػػبطهما( وردت ُب ص. وأ ًضػػػا   ﮷  ﮸  ﮹ ، فتكػػػوف ) اسػػػه السػػػورة

مػػ   الكػػاؼ( قبػػل   حئ مػػ  )  السػي: قاعػػ ة الرتتيػػب اؽبجػػائيعلػ  
(   كػػػا( ونربطهػػا مػػع )   كػػػا( فيهػػا )   ﮷( والحػػ  قبلهػػا كلمػػة ) ﮹)

ولنػػو ُب سػورة اغبجػػر جػػاء   ة اؼبوافقػة واجملػػاورةقاعػػ( علػػ  ﮹كلمػة ) 
 (.ۋ  كلمة )   (  حئ ) مع 
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 ؟.( َأك   ٓبَْ وَ  - ٓبَْ  اضبط مواضع ) / 3232س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3232اعبواب رقه 

ہ  ژ  -1 ہ   ۓ      ے  ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  

 .امنصاء ژ﮲  ۓ  
 .احلجر ژٿ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺ        ٺ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀژ  -2
ٹ  ٹ    ٺژ  -3 ڤ     ٹ  ٹٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ڤ  

 .مريه ژڤ  ڤ  
  الضبط /

بينمػػػا ُب اؼبوضػػػع الخػػػػري ) سػػػورة مػػػػرل (  (  ے  ے ) واوُب النسػػػاء واغبجػػػر بػػػػال  -1
 قاعػ ة الػػزَيدة للموضػع اؼبتػػأخرعلػ   نضػػبطو( و   ٹ  ٹ)  ابلػواوجػاءت 

 .()وىي معطوفة عل  ما قبلها
إفَّ مػنكه ومعناىا  :النساء(: ُب   ہورود كلمة )  اؼبواضع الثالثةالح  قبلها ُب  -1

لنفرًا  تأخر ع  اػبروج ؼبالقاة الع اء متثاقال و ثبط تريه ع  عمػ  وإصػرار, 
ر عليكه وأ ِصبته بقتل وىزيبة, قاؿ مستبشرًا: ق  حفهػ  هللا, حػي ٓب  فإف ق  ِل

 ع ؽبه ما أكرىو لنفسي, وسػرَّه زبلفػو عػنكه.أك  حاضرًا مع أولئك الز   وق
ؼبػػػا أىب أف  سػػػج   (ٺ          ڀ     ڀ  ڀ  ڀ: قاؽبػػػا الشػػػيطاف )اغبجػػػروُب 

قاعػػػ ة ربػػػط علػػػ   رجػػػاغب جػػػيه( مػػػع   ڀمػػػ  كلمػػػة )  اعبػػػيهآلدـ ونػػربط 
: قاؽبػا زكػرَي مػرلوُب ، حرؼ م  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه السػورة

 ضع مشهور.عليو السالـ وىزا اؼبو 
 ؟.( لَِبَشرُّ  ) كه مرة وردت كلمة / 3233س اؿ رقه 

 -آؿ عمػػػػراف  ُب السػػػػور ) أربػػػػع مػػػػرات ( لَِبَشػػػػرُّ  وردت ) / 3233اعبػػػػواب رقػػػػه 
 -(:الشورل  –النبياء  –اغبجر 
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ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ            ڦڦ  ڦ      ژ  -1 ڄ  ڄ  ڄ  

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

 .آل عىران ژژ  ژ  
 .احلجر ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ          ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ     ژ  -2
وئ  ژ  -3  .األًبياء ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۇئ  ۆئ   ۆئۈئ       ۇئوئ  
ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب     ىئىئ  ىئ       ېئژ  -4 ی  ی  ی  

 .الشِرى ژخت     مت  ىت  يت     حتىب   يب  جت
  ضبط /ال
مػػػ   اعبػػػزء الثػػػاي) آؿ عمػػػراف والشػػػورل ( ُب  الخػػػريو الوؿ  اؼبوضػػػعي ًب ضػػػبط -2

 (.791الكتاب الس اؿ )
 جػػيه( مػػع   ڀمػػ  كلمػػة )  اعبػػيهنػػربط  (        ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ     ُب اغبجػػر ) -3

( ۇئ  مػػػ  كلمػػػة )النػػػوف ( نػػػربط  ۇئ  ۆئ   ۆئر، وبعػػػ ىا ُب النبيػػػاء ) جػػػاغب
قاع ة ربػط حػرؼ عل  ياء نبم  ال الباءو النوف ع ( مۆئ    م  كلمة )  الباءو 

 .م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 ؟.( َقاَؿ َربِل دبَآ اضبط مواضع ) / 3234س اؿ رقه 

 –اغبجػػػػػر  ُب السػػػػػور ) مػػػػػراتف ( قَػػػػػاَؿ َربِل دبَػػػػػآ وردت ) / 3234اعبػػػػػواب رقػػػػػه 
 -(:القصص 

ڑ  ڑ    ڎ      ڌ  ڌ  ڎژ  -1 ژ  ژ    .احلجر ژ ک  ڈ  ڈ  
 .امقصص ژں  ڱ  ڱ     ڱ  ں     ڳ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳژ  -2

  الضبط /
: قاؽبػػا الشػػيطاف عليػػو لعنػػة هللا، وبعػػ ىا ُب القصػػص (  ڎ بعػ ىا ُب اغبجػػر )

 والغي( قاؽبا موس  عليو السالـ بع ما اتب هللا عليو م  حادثة القتل:   ڳ  ڱ)
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 ة الرتتيػب اؽبجػائي، ( علػ  قاعػڳ  م  كلمػة )  النوف( قبل   ڎم  كلمة ) 
 (.  ڳ  ڱ -  ڎم  الكلمتي )  اؽبمزةطبَعا بع  حرؼ 

 فائدة مهمة /
 فل أب انو ذلػػك عنػػو ُب القػػرآف الكػػرل لقػػ  ادلعػػ  إبلػػيس لعنػػو هللا  كمػػا وبكػػي اؼبػػؤب سػػ
ْه ُب قَػاَؿ َربِل دبَػا أَْتػَو ْػَتِ  ل زَ لِػَن َّ ؽَب ػ الز  أتواه ىو اؼبؤب سب انو نفسو حي قاؿ: ))

وىػػػزه الػػػ عول مػػػردودة مػػػ   .(39( )اغبجػػػر: مػػػ  اآل ػػػة َول ْتػػػوِ َػنػَّه ْه َأصْبَعِػػػيَ اَلْرِض 
ػر  ػا  فسل الشيطاف, فالشيطاف مكللػ  حالػو حػاؿ اإلنسػاف, وال تكليػ  مػع اعبػ , وإمبل
معػػػىن االتػػػواء ىنػػػا انلػػػو التسػػػبيب إٔب الغػػػي, أ  اف اؼبػػػؤب أمػػػره ابلسػػػجود آلدـ )عليػػػو 

ض  ذلك إٔب تيلو, وما المر ابلسػجود إالل شػيء حسػ  وتعػر ا للثػواب السالـ( فأف
ابػبضوع والتواضع لمر هللا تعأب, ولك  إبليس اختار اإلابء واالستكبار فهلك, وهللا 
تعأب برئ م  تيلو وم  إرادتو والرضا بو. ونسػبة االتػواء ىػزه الصػادرة مػ  إبلػيس إٔب 

  ػػة وُب ؿباولػػة مػػ  إبلػػيس لت  ػػر فعلػػو وضػػاللو اؼبػؤب سػػب انو إمبػػا ىػػي علػػ  طر قػػة اعب
 .فاغبق سب انو منزه ع  تضليل خلقو

إف إبلػػيس كػػاف أوؿ مػػ  وضػػع أسػػس مػػزىب اعبػػ  الػػز   نكػػره وجػػ اف أ  إنسػػاف. 
حي  اف ال افع اؼبهه لص اب ىزا اؼبزىب ت ئة اؼبزنبي م  أعماؽبه اؼبخالفة لشرع 

ب ػػػ  مػػػ  أفل إبلػػػيس تػػػزرع بتلػػػك الكزبػػػة الكبػػػرية هللا, وكمػػػا قػػػرأّن ُب اآلَيت مػػػورد ال
َربِل دبَا أَْتَو ْػَتِ  ) ...  ل  حق ُب إضالؿ ب  آدـ حي قاؿ:لجل ت ئة نفسو, وأنلو ع

 .(.39( )اغبجػػػػػػػػػػػر: مػػػػػػػػػػػ  اآل ػػػػػػػػػػػة ل زَ لِػػػػػػػػػػػَن َّ ؽَب ػػػػػػػػػػػْه ُب اَلْرِض َول ْتػػػػػػػػػػػوِ َػنػَّه ْه َأصْبَعِػػػػػػػػػػػيَ 
لػػو حػػاؿ اإلنسػػاف, وقػػ  أودع اؼبػػؤب فيػػو وكيفمػػا كػػاف : فػػإف إبلػػيس ـبلػػوؽ مكللػػ  حا

َوَمػػػا فََلْمنَػػػاى ْه َوَلِكػػػ  َكػػػان وْا  )... أسػػػباب اؽب ا ػػػة والضػػػالؿ معػػػاً وتركػػػو ـبتػػػاراً ُب فعلػػػو
, وق  اختار ىو بنفسو الضاللة عل  اؽب ا ػة واؼبعصػية علػ  الطاعػة ( أَنف َسه ْه َ ْهِلم وفَ 

اللعنػػة مػػ  هللا أبػػ  البػػ    وكػػاف  واالسػػتكبار علػػ  اػبضػػوع  تعػػأب فاسػػت ق بػػزلك
مفتاحاً ؼبعاصػي بػ  آدـ, وال  عػ  ا ػ اع أسػباب اؽب ا ػة والضػالؿ ُب اؼبخلوقػات جػ اً 

وفعل ج   ،والعقاببل ىو م  اغبكمة ُب االبتالء , ولت قيق الع ؿ ُب ابب الثواب 
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 -ل فكيػ  خبػالق العقػ، مػر  سػتقب و العقػلأو عليػو تاسػبمػ  ٍب ؿبخر عل  شػيء و اآل
 .اللطي  اػببري - هللا

 ؟.( ؽَب ْه ُب اَلْرضِ  ) كه مرة وردت / 3235س اؿ رقه 
-التوبة  ُب السور ) ثالث مرات ( ؽَب ْه ُب اَلْرضِ  وردت ) / 3235اعبواب رقه 

 -(:القصص  –اغبجر 
ڤ  ژ  -1 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ   ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

  ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ

ڑ      ژ  ژ  ڑ  ڈ  ڈڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 .اتلِبة ژک  ک  ک  ک  
ژ  ژ  ڈڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ژ  -2  .احلجر ژک   ڑ  ڑ    ڈ  
ڀ    ٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -3 پ  ڀ   پ  پ     ٻ  پ  

 .امقصص ژڀ  ڀ  
  الضبط /

 .(178 اؿ )وىزا اؼبوضع ق  ًب ضبطو ُب الس ( وما ) ُب التوبة سبقتها -1
( قاؽبػػػا الشػػػيطاف عليػػػو لعنػػػة هللا، وُب القصػػػص قبلهػػػا   ڈقبلهػػػا ُب اغبجػػػر )  -2

ُب  سػػيجعل ؽبػػزه الطائفػػة اؼبستضػػعفة التمكػػي( أ  أف هللا سػػب انو   ٱ)
الرض, وقبعػل فرعػػوف وىامػاف وجنودنبػػا  ػروف مػػ  ىػزه الطائفػػة اؼبستضػػعفة 

ه م  دَيرىه عل     ما كانوا ىبافونو ِم  ىالكهه وذىاب ملكهه, وإخراجه
 مولود م  ب  إسرائيل.

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل    ٱ م  )  الواو( قبل   ڈم  )  الالـ -3
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ِإفَّ ِعبَػػػػػػاِد  لَػػػػػػْيَس لَػػػػػػَك َعلَػػػػػػْيِهْه اضػػػػػػبط مواضػػػػػػع ) / 3236سػػػػػػ اؿ رقػػػػػػه 
 (؟.س ْلطَاف  

ػػْلطَاف   وردت )/  3236اعبػواب رقػػه   مػػراتف ( ِإفَّ ِعبَػاِد  لَػػْيَس لَػػَك َعلَػْيِهْه س 
 -(:اإلسراء  –اغبجر  ُب السور )

ں  ںژ  -1 ڱ  ڱ    .احلجر ژۀ    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ڱ  ڱ  
ەئ  ەئ  ې  ې  ې  ې  ى  ىائژ  -2  .اإلرساء ژوئ    ائ   

  الضبط /
ائ   ەئ  وبعػػػ ىا ُب اإلسػػػراء )  (  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ بعػػػ ىا ُب اغبجػػػر ) -1

ة الرتتيػػب ( علػػ  قاعػ ائ   ( قبػػل الػواو مػ  ) ڻ  مػ  )  اؽبمػزة(:   ەئ
 .اؽبجائي

( ُب اغبجػػػػر ؼبناسػػػػبتها لػػػػآلَيت قبلهػػػػا الػػػػيت ذ كػػػػر فيهػػػػا   ۀجػػػػاءت كلمػػػػة )  -2
 -أ هػا النػ  -وكفػ  بربػك  :بينما قبلها ُب اإلسراء جاء قبلها الغرورالغوا ة، 

 عاصًما وحافهًا للم مني ِم  كي  الشيطاف وتروره.
 ؟.( اتػَّبَػَعَك ِم َ  اضبط مواضع ) / 3237س اؿ رقه 

 -النفػاؿ  ُب السػور ) ثػالث مػرات ( اتػَّبَػَعَك ِمػ َ  وردت ) / 3237واب رقه اعب
 -(:الشعراء  –اغبجر 

 .األًفال ژڇ    چ  چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ  -1
 .احلجر ژۀ    ۀ  ڻ  ڻ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  -2
 .الشعراء ژڈ    ڈ   ڎ  ڎ  ڌڍ   ڌ  ژ  -3

  الضبط /
( لف   ڈ( جػػػػػػاء بعػػػػػػ نبا كلمػػػػػػة )  الشػػػػػػعراء –ُب الطػػػػػرفي ) النفػػػػػػاؿ  -1

اػبطػػاب ُب اآل تػػي للنػػ  الكػػـر ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، بينمػػا اؼبوضػػع الوسػػط ) اغبجػػر ( 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    426 -ْزء السَّ

 علػ  نضػبطهه( وىو م  كالـ رب العػاؼبي إلبلػيس: و   ۀ أتت كلمة ) 
 .قاع ة اختالؼ الوسط بي الطرفي اؼبتشابي

ُب السػػػػ اؿ  ( اتػَّبَػَعػػػػكَ  ِلَمػػػػ ِ  - اتػَّبَػَعػػػػكَ  َمػػػػ ِ  - اتػَّبَػَعػػػػكَ  َوَمػػػػ ِ مواضػػػػع ) ًب ضػػػػبط  -2
(2300.) 

 - َجنَّػػػػاتُّ َوع ي ػػػػوفُّ  - ِإفَّ اْلم تَِّقػػػػَي ُب  اضػػػػبط مواضػػػػع ) / 3238سػػػػ اؿ رقػػػػه 
 (؟. ِفاَلؿُّ َوع ي وفُّ  - َجنَّاتُّ َونَػَهرُّ  - َجنَّاتُّ َوَنِعيهُّ  - َمَقاُـّ َأِميُّ 

 -وبرتتيب السور ُب اؼبص  :فيما  لي صبيع اؼبواضع  / 3238اعبواب رقه 

ڭ  ۇژ  -1  ٥٤ – ٥٤احلجر:  ژۋ     ۈ  ۈ      ٴۇۆ    ۇ  ۆ  ڭ   
ڳ  ڳژ   -2   ٣١ - ٣١ادلخان/  ژں  ڱ  ڱ  ں    ڱ    ڳ  ڱ  ڳ  
ڎ  ڎ      ڈ  ڈ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌڇ    ڇ   ڇ  چ  چ  چژ  -3

  ١٦ - ١٣اذلاريات/  ژژ  ژ   
ڦ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ   ڦ  ڤ      ٹ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹژ  -4

  ١٨ - ١٧امطِر/  ژڄ  ڄ  ڄ     
  ٣٠امقىر/  ژڦ    ڤ  ڦ  ڤ  ڤ     ڤژ  -5
 ٠١ - ٠١املرشالت/  ژې  ې  ې  ې  ۉ    ۅ  ۉ   ۅ  ۋ  ۋژ  -6

  الضبط /
عػػ ا الػػراء ( اشػػرتؾ ُب اظبهػػا حػػرؼ    ۅ  ۋ  ۋ كػػل السػػور الػػيت وردت فيهػػا )  -1

 سالت.ر اؼب – رالقم – رالطو  –َيت ر الزا – ر: اغبجال خافسورة 
 (أ  اغبجػػػر والػػػزارَيت  ) السػػػابع والعشػػػروفواعبػػػزء  الرابػػػع عشػػػرُب ب ا ػػػة اعبػػػزء  -2

(: بعػػ ىا ُب   ۇ  ۆ  ڭ   ڭ  ۇورد فيهمػػا ) فاجعلهػػا عالمػػة لػػك
أقصػػ  )  ؿأو  الـمػػ  الكلمتػػي مػػع  الالمػػاتنػػربط  (ۈ  ۈاغبجػػر )



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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الياء ( نربط   ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ( وبع ىا ُب الزارَيت ) بو اؼبوضع الوؿ
( أقص  بو اؼبوضع الثاي) يم  اث النوفو  الياء( مع ڇم  كلمة ) النوفو 

ذاؿ ( مػػع ڇ  مػػ  كلمػػة )الػػزاؿ ، وأ ًضػػا نػػربط الوؿ والثػػاي قاعػػ ةعلػػ  
قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه علػػ  ارَيت زالػػ

 .السورة
ورد فيهػا ُب السػورة الػيت  وحيػ فكل موضػع ىػو  اؼبواضع الربعةما بقي ل  نا م   -3

 -وكما  لي:
( ڳ   ف ( و ) ا(: والحػػػػ  وزف ) الػػػػ خ  ڳ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ) الػػػػ خافُب  -1

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع علػػ   فيهمػػا ألفػػي اؼبػػ اربػػط بػػي 
( وٕب وقفػػة معهػػا     ڱ  ڱ  ں، جػػاء بعػػ ىا ) حػػرؼ مػػ  اسػػه السػػورة

 ُب الس اؿ التإب.
(  بِِنْعَمػػتِ بعػػ ىا )َيت كلمػػة ) (: ورد     ٹ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ)  الطػػورُب  -2

ْر َفَمػػػا أَنػػػتَ ُب اآل ػػػة )  ( فاربطهػػػا مػػػع  رَبلِػػػَك ِبَكػػػاِى ُّ َواَل ؾَبْن ػػػوفُّ  بِِنْعَمػػػتِ  فَػػػزَكِل
(     ڤ، ووافقػػػػت أ ًضػػػػا كلمػػػػة ) قاعػػػػ ة اؼبوافقػػػػة واجملػػػػاورة( علػػػػ      ڤ)

ػػْه َعػػَزابَ فواصػػل اآل  حيػػ  جػػاء بعػػ ىا )  ( وعكػػس  اعبَِْ ػػيهِ  َوَوقَػػاى ْه رَبػيه 
 اعب يه نعيه.

، قمػػر( علػػ  وزف   ڦ: وكلمػػة ) القمػػرُب سػػورة  (   ڤ  ڦ  ڤ  ڤ     ڤ)  -3
 الػػراءوسػػورة القمػػر مػػ  أوؽبػػا آلخرىػػا مبنيػػة علػػ  فاصػػلة واحػػ ة وىػػي حػػرؼ 

 فاجعلها عالمة لك.
وعالمتهػػػػا أةػػػػا وردت ُب آخػػػػر صػػػػف ة مػػػػ   اؼبرسػػػػالت( ُب   ۅ  ۉ   ۅ  ۋ  ۋ ) -4

( لنػػػو ُب   ۅ  ۉ   ۅالػػػيت جػػػاءت بلفػػػ  )  لوحيػػػ ةا( وأ ًضػػػا أةػػػا 29اعبػػػزء )
 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل   فنضبطها(  ڤ    ڤابقي اؼبواضع ) 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    428 -ْزء السَّ

 -اػبالصة:
 - َجنَّاٍت َونَِعيمٍ  - َمَقاـٍ َأِمٌنٍ  - َجنَّاٍت َوُعُيوفٍ  - ِإفَّ اْلُمتَِّقٌَن يف )  ضبط مواضع

 ( ِظاَلٍؿ َوُعُيوفٍ  - َجنَّاٍت َونَػَهرٍ 
عدا سورة الراء ( اشخؾ يف اظبها حرؼ    ۅ  ۋ  ۋ كل السور اليت وردت فيها ) 

 سالت.ر اؼب – رالقم – رالطو  –ايت ر الذا – ر: اغبجالدخاف
يف بداية اعبزء  يف اغبجر والذارايت مرتٌنوردت  (  ۇ  ۆ  ڭ   ڭ  ۇ) مواضع

 السابع والعشروفواعبزء  الرابع عشر
 ؿأو  الـمن الكلمتٌن مع  الالماتبط ( نر ۈ  ۈبعدىا ) اغبجر

 الذارايت
( مع ڇمن كلمة ) النوفو الياء ( نربط   ڇ  ڍ  ڍ  ڌبعدىا )

، قاعدة األوؿ والثاين( على  أقصد بو اؼبوضع الثاين)  ينمن اث النوفو  الياء
 .ارايتذالراؿ ( مع   ڇمن كلمة )الذاؿ وأيًضا نربط 

 -يف السورة اليت ورد فيها وكما يلي: وحيدموضع ىو فكل  اؼبواضع األربعةما بقي لدينا من 
(   ڳ ف ( و ) ايف سورة الدخاف: الحظ وزف ) الدخ ت( ورد  ڳ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ)

 وقفة معها يف السؤاؿ ويل (    ڱ  ڱ  ںجاء بعدىا )  -فيهما ألفي اؼبداربط بٌن 
 التايل.

 َفذَكِّْر َفَما أَنتَ ( يف اآية )  بِِنْعَمتِ ( ورد بعدىا آبايت كلمة )     ٹ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ )
 ،قاعدة اؼبوافقة واجملاورة( على     ڤ( فاربطها مع ) رَبَِّك ِبَكاِىٍن َواَل ؾَبُْنوفٍ  بِِنْعَمتِ 

 َوَوَقاُىْم رَبػُُّهْم َعَذابَ ( فواصل اآي حيث جاء بعدىا )     ڤووافقت أيًضا كلمة ) 
 ( وعكس اعبحيم نعيم. اعبَِْحيمِ 

، وسورة قمر( على وزف   ڦوكلمة )  وردت يف سورة القمر: (  ڤ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   )
 فاجعلها عالمة لك. الراءالقمر من أوؽبا آخرىا مبنية على فاصلة واحدة وىي حرؼ 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ

 

429 

خر صفحة من وعالمتها أهنا وردت يف آ( يف سورة اؼبرسالت:   ۅ  ۉ   ۅ  ۋ  ۋ) 
( ألنو يف ابقي اؼبواضع   ۅ  ۉ   ۅلفظ ) اليت جاءت ب الوحيدة( وأيًضا أهنا ٜٕاعبزء )

 .قاعدة العناية ابآية الوحيدةعلى  فنضبطها(    ڤ  ڤ) 

 ؟.( َجنَّاتُّ َوع ي وفُّ  ُب  اضبط مواضع ) / 3239س اؿ رقه 
اغبجػر  ُب السػور ) أربع مػرات ( َجنَّاتُّ َوع ي وفُّ  ُب  وردت ) / 3239اعبواب رقه 

 -(:الزارَيت  –ال خاف  –الشعراء  –
 ٠٦ - ٠٣احلجر/  ژۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ     ۇ  ۇ  ۆ  ڭ   ڭژ  -1
گ   ژ   -2 گ   گ     ١٠٧ - ١٠٦الشعراء/  ژڳ    ڳ  ڳ  ڳک  ک  گ  
  ٣١ - ٣١ادلخان/  ژں      ڱ  ڱ  ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳژ  -3
ڎ  ڎ      ڈ  ڈ    ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌڇ    چ  ڇ   ڇ  چ  چژ  -4

 ١٦ - ١٣اذلاريات/  ژژ  ژ   
  الضبط /

 ضػػػبط مواضػػػع اغبجػػػر والػػػ خاف والػػػزارَيت ُب السػػػ اؿ السػػػابق وكػػػل اؼبواضػػػع ًب -1
 السابقة ىي اعبنات اليت وع ىا هللا سب انو وتعأب للمتقي.

واؼبقصػػػود بػػا ليسػػت اعبنػػات الػػػيت وردت ُب االَيت  ابقػػي لػػ  نا موضػػع الشػػعراء -2
: هإذ قػاؿ ؽبػ : جاء ُب سياؽ قصة الن  صػاّب عليػو السػالـ مػع قومػوالسابقة

أ ػػرتككه ربكػػه فيمػػا أنػػته فيػػو مػػ  النعػػيه مسػػتقر   ُب ىػػزه الػػ نيا آمنػػي مػػ  
العػػزاب والػػزواؿ واؼبػػوت؟ ُب حػػ ائق مثمػػرة وعيػػوف جار ػػة وزروع كثػػرية ولبػػل 
شبرىػػػا َينػػػع لػػػي نضػػػي ، وتن تػػػوف مػػػ  اعببػػػاؿ بيػػػواًت مػػػاىر   بن تهػػػا, َأِشػػػر   

 َبِطر  .
 (؟. ِبَسالَُـّ  اْدخ ل وَىا اضبط مواضع ) / 3240س اؿ رقه 
 -(:ؽ –ُب السور )اغبجر  مراتف ( اْدخ ل وَىا ِبَسالَُـّ  وردت )/  3240اعبواب رقه 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    430 -ْزء السَّ

 .احلجر ژۋ     ٴۇ      ۈ  ۈژ  -1
 .ق ژجس       جخ  حخ  مخ  جحمح   مجژ  -2

  الضبط /
(: اؽبمػػزة مػػ  كلمػػة      جخ  حخ  مخ ( وبعػػ ىا ُب ؽ )   ٴۇبعػػ ىا ُب اغبجػػر ) -1

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  جخ   ( قبل الزاؿ م  كلمة )   ٴۇ)
 – ميتَػَقػػابِِليَ  – َوع ي ػػوفُّ : ) لفواصػػل اآلَيت( مراعيػػة   ٴۇجػػاءت آ ػػة اغبجػػر ) -2

( أتػت مراعيػة لفواصػل اآلَيت:      مخ(، كزا المر ُب سػورة ؽ )  دب ْخَرِجيَ 
َر  - للِْلَعِبي ِ )  .(َمزِ    َوَلَ  ْػَنا  - بَِعي ُّ َتيػْ
 مالحظة /

ڭ  ژ (:73ُب سػػػػورة الزمػػػػر اآل ػػػػة ) ابلفػػػػاء الوحيػػػػ ة(  ْدخ ل وَىػػػػاَفاوردت كلمػػػػة ) 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې    ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ

 ، فانتبو.ژى  ى     ېې  ې  
 – مَّْصػػف وَفةُّ  – ميتَػَقػػابِِليَ  – َعلَػػ  س ػػر رُّ  اضػػبط مواضػػع ) / 3241سػػ اؿ رقػػه 

 ؟.( مَّْوض وَنةُّ 
 - لي وابلرتتيب: اؼبواضع كما / 3241اعبواب رقه 

ائ  ائ  ەئ    ى   ى   ې  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ  -1

  ٠٨ - ٠٧احلجر/  ژۆئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئەئ  
 ژۆئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئەئ          ەئ       ائ  ائى  ې  ې  ى   ژ  -2

  ٠٣ - ٠٠الصافات/ 
 .امطِر ژڌ  ڇ   ڍ  ڍ     ڇڇ    چ  ڇچ  ژ  -3
 ژوئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ    ائ     ى  ىې  ې  ې  ې      ژ  -4

 ١٦ - ١٠الِاقعة/ 



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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  الضبط /
ائ    وردت مػػػػػػػرتي ُب اغبجػػػػػػػر والصػػػػػػػافات: بعػػػػػػػ ىا ُب اغبجػػػػػػػر ) (   ى   ې  ې ) -1

 الػػػػالـ(: وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ( وبعػػػػ ىا ُب الصػػػػافات )ائ  ەئ  ەئ  
قاعػػػػػ ة الرتتيػػػػػب ( علػػػػػ  وئ  مػػػػػ  كلمػػػػػة ) اليػػػػػاء( قبػػػػػل ائ  ائ  مػػػػػ  كلمػػػػػة )

 .اؽبجائي
(: السػػػػورتي   ائ     ى  ىعػػػػة )، وُب الواق( ُب الطػػػػور ڇ    چ  ڇچ  ) -2

( وسػػورة ڇ: سػػورة الطػػور ُب الب ا ػػة جػػاء فيهػػا )السػػابع والعشػػروفُب اعبػػزء 
مػػػ  الكلمتػػػي  كػػػوف  اؼبػػػيه( وبعػػػ  حػػػرؼ   ائالواقعػػة ُب الخػػػري جػػػاء فيهػػػا ) 

 قاعػػػػ ة( علػػػػ    ائمػػػػ  ) الػػػػواو( قبػػػػل حػػػػرؼ  ڇمػػػػ  )  الصػػػػادحػػػػرؼ 
 وكزا ترتيب السور. الرتتيب اؽبجائي

 -اػبالصة:
 ( مَّْوُضونَةٍ  – مَّْصُفوَفةٍ  – مُّتَػَقاِبِلٌنَ  – َعَلى ُسُررٍ  ) ضبط مواضع

 يف اغبجر والصافات مرتٌنوردت  (   ى   ې  ې )
ەئ  ەئ  بعدىا يف اغبجر ) اغبجر ( وبعدىا يف الصافات   ائ  ائ  

 الياء( قبل   ائ  ائمن كلمة ) الالـ(: وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ)
 .تيب اؽبجائيقاعدة الخ ( على   وئمن كلمة )

 الصافات

(:   ائ     ى  ى( يف الطور، ويف الواقعة ) ڇ    چ  ڇچ  )
( ڇ: سورة الطور يف البداية جاء فيها )السابع والعشروفالسورتٌن يف اعبزء 

من الكلمتٌن  اؼبيم( وبعد حرؼ   ائوسورة الواقعة يف األخًن جاء فيها ) 
 قاعدة( على   ائ )من  الواو( قبل حرؼ  ڇمن )  الصاديكوف حرؼ 

 وكذا ترتيب السور. الختيب اؽبجائي



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    432 -ْزء السَّ

 ؟.( اَل يَبَسيه هْ  ) كه مرة وردت كلمة / 3242س اؿ رقه 
 -(:الزمر  –اغبجر  ُب السور ) مراتف ( اَل يَبَسيه هْ  وردت ) / 3242اعبواب رقه 

 .احلجر ژۆئ     ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ائ  ائژ  -1
ڑ    ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ژ  -2

 .الزمر ژک  ڑ  
  الضبط /

مػػػػػػػ  كلمػػػػػػػػة  اعبػػػػػػػيه( نػػػػػػػربط   ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  بعػػػػػػػ ىا ُب اغبجػػػػػػػر )
زا  منهػػا مػػع الػػزا  ( نػػربط    ڎ ر وقبلهػػا ُب الزمػػر ) جػػاغب جػػيه( مػػع ۇئ)
 مرز ال

 ؟.( ِفيَها َنَصب   اَل يَبَسيَنا - اَل يَبَسيه هْ  اضبط مواضع ) / 3243س اؿ رقه 
 -فقط وكما  لي: مرة واح ةصيغة وردت كل  / 3243اعبواب رقه 

 .احلجر ژۆئ     ۇئوئ  وئ  ۇئ    ەئ  ەئ  ائ  ائژ  -1
 .فاطر ژۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ں  ڻ   ڱ  ںڳ  ڱ    ڱ  ڱ    ڳڳ  ژ  -2

  الضبط /
َونَػَزْعنَػا َمػا وّنسبت سػياؽ اآلَيت قبلهػا ) بصيغة الغائب (  ائ  ائُب اغبجر ) -1

 بصػػيغة اؼبػػػتكله(    ڱ  ںطر ) ، ووردت ُب فػػا بصػػيغة الغائػػػب (ص ػػ  ورِِىهُب 
، وأ ًضا تكػررت كلمػة )( بصيغة اؼبتكله(   ڳوالح  قبلها ُب ب ا ة اآل ة ) 

ەئ  : فكػػػل موضػػػع جػػػاء قبػػػل )إرفبعػػػ ىا ُب نفػػػس اال ػػػة فاربطهمػػػا معػػػاً، 

 ( ما  ناسبها.  ەئ
ر، جػاغبجػيه ( مػع ۇئمػ  كلمػة )اعبػيه ( نربط   ۇئبع ىا ُب اغبجر )  -2

اطر فػاء فػ( مػع ڻ  مػ  ) الفػاء ( نػربط   ڻ  ۀ ڻ  ڻ وبعػ ىا ُب فػاطر ) 
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  
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 الَلِػػيهَ  اْلَعػػَزابِ  -  اْلَعػػَزاب   – اْلَعػػَزابَ  اضػػبط مواضػػع ) / 3244سػػ اؿ رقػػه 
 (؟. اْلَلِيهِ  -  اْلَلِيه   –

 -ابؼبص  : اؼبواضع كما  لي وبرتتيب السور / 3244اعبواب رقه 
ۈئ  ژ  -1 ۆئ      ۆئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ى  ى   ائ  ائ  ەئ  

  مئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ      ېئۈئ  ېئ  ېئ

 .يِنس ژحب      جب  يئ
 .يِنس ژمئ        حئ  جئ  ی  یىئ     ىئ  ی  ی  ژ  -2
 .احلجر ژجئ    ی  ی   یىئ  ی   ژ  -3
 .الشعراء ژ                     ژ  -4
 .الصافات ژ ے   ھ  ھ  ھ   ھژ  -5
 .اذلاريات ژڇ    ڇ  ڇڃ  چ      چ  چ  چ   ژ  -6

  الضبط /
 موضػعيُب  أربػع مػراتتكػررت  (   جب  يئ  ) ابلفػتاالصل ُب القرآف أف تػرد  -1

اغبجػػػػػر و  ابلضػػػػػه(   ی  ی ػػػػػونس والشػػػػػعراء والػػػػػزارَيت، بينمػػػػػا )
فقػػػػط  مػػػػرة واحػػػػ ةُب الصػػػػافات كػػػػل منهمػػػػا ورد  ابلكسػػػر( ھ  ھ)
 .ابآل ة الوحي ة العنا ة قاع ةعل   نضبطهماو 

 ُب السػػػػػػػػ اؿ(             والشػػػػػػػػعراء )  ػػػػػػػػونس  مواضػػػػػػػػع ضػػػػػػػػبطًب  -2
(2652.) 

(،   ی  ی) ضػػمَّاتونربطهػا مػػع  مضػػمومة اؽبػاء (   ی )قبلهػا ُب اغبجػػر  -3
 كسػػػرةمػػػ  الكلمتػػػي ونربطهمػػػا مػػػع   اؽبمػػػزات بكسػػػر(   ھ   ھوقبلهػػػا )

 .قاع ة اؼبوافقة واجملاورة( عل  ھ  ھ)



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    434 -ْزء السَّ

 ؟.( َونَػبِلئػْه هْ  ) كه مرة وردت كلمة / 3245ه س اؿ رق
ه هْ  وردت ) / 3245اعبواب رقه   -(:القمر  –اغبجر  ُب السور ) مراتف ( َونَػبِلئػْ

 .احلجر ژجب     مئ  ىئ  يئ  حئژ  -1
 ١٨امقىر/  ژڀ  پ           پ  پ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱژ  -2

  الضبط /
مػ    اؼبػيهو القػاؼ ( ونػربط ٻ  مػ  ) اؼبػيه نربط  (  ٻ  ٻ  ٻ ) القمربع ىا ُب 

قاعػػػ ة ربػػػط حػػػرؼ مػػػ  اؼبوضػػػع علػػػ  ر قمػػػمػػػ  ال القػػػاؼو اؼبػػػيه ( مػػػع   ٻكلمػػػة ) 
، وبضبط موضع القمر   ضبط الز  جاء بعػ ىا ُب اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 (.  مئ  ىئ  يئ اغبجر وىو ) 
 اغبجػػػرضػػػي  إبػػػراىيه ُب سػػػورٌب  قصػػػةمػػػا الفػػػرؽ بػػػي  / 3246سػػػ اؿ رقػػػه 

 ؟زارَيتوال
 -اآلَيت ىي: / 3246اعبواب رقه 

پ  ڀ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   ژ  -1 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  

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

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

 ٣٦ – ٣١احلجر/  ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
ې    ېۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ  -2 ى  ې  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب    یی  ی  ی  ىئېئ  ېئ  ىئ  ىئ

خت  مت  ىت    يت  جث ىث    يث  حج    مثخب      مب  ىب  يب  جت  حت       

 ٠٣ - ١٠اذلاريات/  ژمج  جح   



اِبع  - ةابِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ   -اْلػج ْزء السَّ
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ابؼبكرمي وىػزا لػو معػىن ُب  عليو السالـُب سورة الزارَيت جاء وص  ضي  ابراىيه 
ياؽ اآلَيت ُب السورة وع ـ ذكر صفة الضي  ُب آ ة اغبجر   بىن عليو اؼبعػىن. وإذا س

دت الصػػفة ُب سػورة وٓب تػػرد ُب ر و  ااستعرضػنا سػياؽ اآلَيت ُب السػػورتي  تبػيل لنػػا ؼبػاذ
 الخرل:

 سورة الذارايت سورة اغبجر
مل يذكر رّد التحية ومل يرد اإلكراـ ىنا 

 (ِإًنَّ ِمنُكْم َوِجُلوفَ فَػَقاُلوْا َسالماً َقاَؿ )
سالـ ورد التحية ورّد التحية من اإلكراـ 

ـٌ )   (فَػَقاُلوا َساَلماً َقاَؿ َساَل

مل يرد يف سورة اغبجر أي مظهر من مظاىر 
من راـ كما ورد يف سورة الذارايت اإلك

حيث عدـ رّد التحية أو ربضًن الطعاـ أو 
 دعوهتم إليو وذًنىا.

( أي  سالماً  ا )مث إف ضيف إبراىيم قالو 
حّيوه جبملة فعلية وىو حّياىم جبملة إظبية 
واعبملة اإلظبية أقوى لغوايً وأثبت للمعىن 

فسيدًن ابراىيم رّد التحية خبًن  إرفوأبلغ 
 منها وىذا من مظاىر اإلكراـ أيضاً.

( ظهر عليو اػبوؼ  َقاَؿ ِإًنَّ ِمنُكْم َوِجُلوفَ  )
 ىنا وعّم اػبوؼ أىل البيت صبيعاً.

( ومل يقل إنكم قـو  قـو منكروف قاؿ )
منكروف لكن عندما رآىم قاؿ قـو ذرابء 
بشكل عاـ ومل يوّجو اػبطاب ؽبم مباشرة 
وىذا من ابب التكرم، وىذا ُيتلف عما 

إنكم قـو  جاء يف قصة لوط عندما قاؿ )
( ؼبّا جاءه الرسل ألنو كاف يف حالة  منكروف

 أزمة.

 

ٌنٍ فَػَراَغ ِإىَل َأْىِلِو ) ( والعجل َفَجاء ِبِعْجٍل ظبَِ
السمٌن من مظاىر اإلكراـ وراغ معناىا أنو 

رىب خبفية ومل يرد أف يظهر أنو رىب وىذا 
 من إكراـ الضيف.



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    436 -ْزء السَّ

 
( وىذا أيضاً  فَػَقرَّبَُو ِإَلْيِهْم َقاَؿ َأاَل أتَُْكُلوفَ  )

من ابب اإلكراـ أف قّرب ؽبم الطعاـ وقاؿ 
 أال أتكلوف.

 

ُهْم ِخيَفةً  َفَأْوَجسَ  ) ( مل يرد ابراىيم أف  ِمنػْ
يطلعهم على خوفو وىذا من مظاىر التكرم 

ومل يقل ىنا أوجس يف نفسو كما جاء يف 
قصة موسى ألف اػبوؼ قد يظهر وقد ال 

يظهر ويف قصة موسى مل يُرد أف يُظهر خوفو 
 ألنو يف مواجهة فرعوف وقومو.

ُرؾَ  ) (  ِبُغالـٍ َعِليمٍ  َقاُلوْا اَل تَػْوَجْل ِإًنَّ نُػَبشِّ
واجههم ابػبوؼ وأجهروا ابلبشرى فكما 

قاؿ ؽبم إًن منكم وجلوف قالوا لو إًن 
نبشرؾ بغالـ عليم، واعخؼ ابراىيم أنو 

َقاَؿ يشك فيهم مما بلغو من اػبوؼ فقاؿ )
يِنَ اْلِكبَػُر َفِبَم  ْرسُبُوين َعَلى َأف مَّسَّ أََبشَّ

ُروفَ   (تُػَبشِّ

ُروُه ِبغُ  ) ( مل يعخض ابراىيم  اَلـٍ َعِليمٍ َوَبشَّ
ىنا ألف اإلعخاض ليس من مقاـ اإلكراـ 

 فلم يشك يف قوؽبم وال اعخض عليهم

مل يذكر امرأة ابراىيم ألف اػبوؼ ىنا كاف 
طاذياً على البيت كلو وأىلو وؽبذا مل تظهر 

 امرأتو ؼبواجهتهم.

بَػَلِت اْمَرأَتُُو يف َصرٍَّة َفَصكَّْت َوجْ  ) َهَها َفَأقػْ
( مل تكن خائفة أو وجلة  َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيمٌ 

 إَّنا خرجت ؼبواجهتهم.
 ؟.( ِإْذ َدَخل واْ  اضبط مواضع ) / 3247س اؿ رقه 
ص  –اغبجر  ُب السور ) ثالث مرات ( ِإْذ َدَخل واْ  وردت ) / 3247اعبواب رقه 

 -(:الزارَيت  –

 .احلجر ژڀ    پپ    پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ژ -1
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ڈ  چ  ڇژ  -2 ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڇ   ڈ  

گ     ڳ    .ص ژک  ک  ک   گ    گ      گ  
 .اذلاريات ژائ    ىې  ى    ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅژ  -3

  الضبط /
( ُب قصػػة   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ ) اغبجػػر والػػزارَيت ( أتػػت )  الطػػرفيُب  -1

قصة اػبصػمي الػز    ) ص ( ففي الوسطضي  إبراىيه عليو السالـ، بينما 
(    ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈعليػػػػػػػو السػػػػػػػالـ ) ددخػػػػػػال علػػػػػػػ  داو 

 .قاع ة اختالؼ الوسط بي الطرفي اؼبتشابيعل   نضبطوو 
الػراء (   ىر، وُب الػزارَيت ) جػاغب جػيهمنها مع  اعبيه(   پ ُب اغبجر ) -2

 علػػ  ص صػػادمنهػػا مػػع  الصػػاد(   ڈ  َيت، وُب ص )ر الػػزاراء منهػػا مػػع 
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 ؟.( ِبغ الُـّ  ِإّنَّ نػ َبشِلر ؾَ  اضبط مواضع ) / 3248س اؿ رقه 
ػػر َؾ ِبغ ػػالُـّ  وردت ) / 3248اعبػػواب رقػػه   –اغبجػػر  ُب السػػور ) مػػراتف ( ِإّنَّ نػ َبشِل

 -(:مرل 
 .احلجر ژٺ  ٿ       ٺ   ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀژ  -1
 .مريه ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ    ژ  ژ     ڈ  ڈڎ   ڎ   ژ  -2

  الضبط /
ر، جػاغبجػيه ( مػع   ڀ  ڀ    مػ  كلمػة )اعبػيه نربط  (  ڀ   ڀ  ڀُب اغبجر ) قبلها

اؼبػػيه ( مػػع   ژمػػ  ) اليػػاء ( و ژ  مػػ  ) اؼبػػيه ( نػػربط   ژ  ژ وبعػ ىا ُب مػػرل ) 
 .ع حرؼ م  اسه السورةقاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو معل    ػهر مم   الياءو 

 طبعا ُب اغبجر كالـ اؼبالئكة مع إبراىيه، وُب مرل مع زكرَي عليهه السالـ.
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 ؟.( َحِليهُّ  - َعِليهُّ  ِبغ الُـّ  اضبط مواضع ) / 3249س اؿ رقه 
 -الزخرؼ(: –ُب السور )اغبجر  مراتف ( وردت ) / 3249اعبواب رقه 

 .احلجر ژٿ    ٺ     ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ژ  -1
 .الصافات ژېئ      ېئ    ېئۈئ  ژ  -2
 .اذلاريات ژىئ     مئ  حئجئ    یی  ی  ی  ىئېئ  ىئ  ىئژ  -3

  الضبط /
أ  سػػورة  الوسػػط( بينمػػا ُب    مئ  حئأتػػت )  (اغبجػػر والػػزارَيت  ) الطػػرفيُب  -1

قاعػػ ة اخػػتالؼ الوسػػط بػػي علػػ   نضػػبطهه( و     ېئ    ېئالصػػافات أتػػت ) 
الػػراء َيت اشػػرتكتا حبػػرؼ ر والػػزا ر، وانتبػػو إٔب سػػورٌب اغبجػػالطػػرفي اؼبتشػػابي
 ( فاجعلها عالمة لك.   مئ  حئواليت ورد فيها ) 

(    مئ  حئآ يت اغبجر والزارَيت اؼبقصود بما الن  إس ق عليو السالـ فأتت ) -2
َحل ه ( اؼبقصود بو ىو إظباعيل عليو السالـ )    ېئ    ېئ بينما ُب الصافات ) 

أبيػو إبػراىيه عليػو السػالـ أنػو  ػراه  ( حي  أنو قاؿ بع  أف قاؿ لونقاد وأطاعف
َعػػْل َمػػا تػ ػْ َمر  َسػػَتِج  ِي ِإف َشػػاء اّللَّ  ِمػػَ   ُب اؼبنػاـ وىػػو  زحبػػو ) قَػاَؿ ََي أَبَػػِت افػْ

 (.  الصَّاِبرِ  َ 
 بيانية / ؼبسة

 .؟ابلعليمواسحا  ابغبليمما اللمسة البيانية يف وصف هللا تعاىل إلظباعيل 
ْرَّنه  ِبغ اَل  )  ه ْه ِخيَفًة قَػال وا  و ) 101( سورة الصافات آ ة  ُـّ َحِليهُّ فَػَبشَّ َفَأْوَجَس ِمنػْ

ػػر وه  ِبغ ػػاَلُـّ َعلِػػيهُّ اَل زَبَػْ   ػػر َؾ قَػػال وْا اَل تَػْوَجػػْل  )و 28( سػػورة الػػزارَيت آ ػػة  َوَبشَّ ِإّنَّ نػ َبشِل
 .53سورة اغبجر آ ة  ( ِبغ الُـّ َعِليهُّ 

لغضب وىزا  ههر ُب عالقتو مع اآلخر   اغبله ىو أف يبلك اإلنساف نفسو عن  ا
إذا تضػػب. وربنػػا تعػػأب ؼبػػا ذكػػر اظباعيػػل وذكػػر عالقتػػو مػػع أبيػػو واآلخػػر   ُب سػػػورة 

َعػْل َمػا تػ ػْ َمر   الصافات ذكر ُب اآل ة بع ىا ) ( بعػ  أف أخػ ه أبػوه انػو  َقاَؿ ََي أَبَػِت افػْ
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َوِإْذ  َػْرَفع  إِبْػرَاِىيه   اء البيت )أوحي إليو أف  زحبو وكزلك اغبله ُب عالقتو مع أبيو ُب بن
(. وقػ  ذكػر هللا تعػأب اظباعيػػل انػو رسػوؿ نػ  وأنػػو  ....اْلَقَواِعػَ  ِمػَ  اْلبَػْيػِت َوِإظْبَاِعيػػل  

ػػْر ُب اْلِكتَػػاِب ِإظْبَاِعيػَل إِنَّػػو  َكػػاَف َصػػاِدَؽ  كػاف صػػادؽ الوعػػ  كمػػا ُب سػورة مػػرل ) َواذْك 
ػػػواًل  ، فكػػػاف صػػػػادؽ الوعػػػ  ُب التبليػػػػغ لآلخػػػػر   وُب 54( آ ػػػػة  نَِّبيًّػػػػااْلَوْعػػػِ  وََكػػػػاَف َرس 

الرسالة. وٓب  زكر تعأب مع اس ق عالقتو ابآلخر   ُب القػرآف كلػو مطلقػاً لكنػو تعػأب 
بيل العله فقط وىزا ال  تعلق ابلعالقػة مػع اآلخػر   إذف صػفات اظباعيػل الػيت ذ كػرت 

 ُب القرآف تقتضي اغبله.
منهه لك  ىزا ال  نفي ابقي الصػفات عػ  كػل نػ  فػإذا ذكػر اغبلػه فػال  نتفػي العلػه،  تعػػأب ؼبلػػا  ػػزكر صػػػفات النبيػػاء  ػػزكر صػػفة ابرزة لكػػل نػػػ  والمػػر اآلخػػر أف هللا
انو أواه منيب وحليه ومع ىزا ٓب  نفي صػفات  عليو السالـوق  وص  تعأب ابراىيه 

 ربػػه و  عونػػو. والصػػفة البػػارزة ُب اإلّنبػػة عػػ  تػػريه مػػ  النبيػػاء فهػػه صبيعػػاً منيبػػوف إٔب
ىػػي اغبلػػه وقػػ  أخػػزىا عػػ  أبيػػو ابػػراىيه أمػػا صػػفة اسػػ ق فهػػي  عليػػو السػػالـاظباعيػػل 

 ليست كزلك.
والمر اآلخر أنػو ُب تبشػري ابػراىيه ابظباعيػل جػاءت البشػارة مباشػرة مػ  هللا تعػأب  

ْرَّنه  ِبغ اَلُـّ َحِليهُّ  كما ورد ُب آ ة سورة الصافات ) ( أما ُب البشػارة ابسػ ق فهػي  فَػَبشَّ
جاءت عل  لساف اؼبالئكة وٓب تك  مباشػرة مػ  هللا تعػأب إلبػراىيه كمػا ُب اآل تػي ُب 

ه ْه ِخيَفػػًة قَػػػال وا اَل زَبَػػْ   سػػورة الػػزارَيت ) ػػر وه  ِبغ ػػػاَلُـّ َعلِػػيهُّ فَػػػَأْوَجَس ِمػػنػْ ( وسػػػورة  َوَبشَّ
 (. يد.فاضل السامرائ ) (. ِبغ الُـّ َعِليه َقال وْا اَل تَػْوَجْل ِإّنَّ نػ َبشِلر ؾَ  )اغبجر 

 (؟. الضَّآليوفَ  ) كه مرة وردت كلمة / 3250س اؿ رقه 
آؿ  ُب السػػػػػور ) ثػػػػػالث مػػػػػرات ( الضَّػػػػػآليوفَ  وردت )/  3250اعبػػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:الواقعة  –اغبجر  - عمراف
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ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ژ  -1

 .آل عىران ژۅ    ۋۋ  
 .احلجر ژچ    چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    ڄ  ڄژ  -2
 .الِاقعة ژپ  ٻ     ٻٱ  ٻ   ٻ  ژ  -3

 ( قَػػػاَؿ َفَمػػػا َخطْػػػب ك ْه أَ ػيَهػػػا اْلم ْرَسػػػل وفَ  ) كػػػه مػػػرة وردت / 3251سػػػ اؿ رقػػػه 
 ؟.واضبط الز  جاء بع ىا

 ُب السور مراتف ( َقاَؿ َفَما َخْطب ك ْه أَ ػيَها اْلم ْرَسل وفَ  وردت ) / 3251اعبواب رقه 
 -(:الزارَيت  –اغبجر  )

ڈ    ڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  ڈڍ     چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ  -1

  ٣٩ - ٣٧احلجر/  ژک  ڑ  ک  ک     ژ  ژ  ڑ
ٺ    پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱژ  -2

 ٠٠ - ٠١اذلاريات/  ژٿ  ٺ  ٿ   ٿ    ٺ  ٺ
  الضبط /

مػػ   اؽبمػزة(:   ٺ  ٺزارَيت )وبعػ ىا ُب الػ (   ژ  ژ  ڑبعػ ىا ُب اغبجػر )
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  ٺ  م  ) الالـ( قبل ژ  )

 مالحظة /
 – 61و  57 موضػػػعافُب السػػػور ) اغبجػػػر  سػػػبع مػػػرات(  اْلم ْرَسػػػل وفَ وردت كلمػػػة ) 

( وال داعي  31الزارَيت  – 52و  13 س موضعاف  – 35و  10 موضعافالنمل 
 غبصرىا.

 (؟. ِإالَّ آَؿ ل وطُّ  واضع )اضبط م / 3252س اؿ رقه 
 -(:القمر –ُب السور )اغبجر  مراتف ( ِإالَّ آَؿ ل وطُّ  وردت )/  3252اعبواب رقه 
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 .احلجر ژک    ڑ  ک  ک   ژ  ژ  ڑژ  -1
 .امقىر ژڌ     ڍ  ڌ  ڇ         ڇ  ڇڍچ    چ   چ  ڇ  ژ  -2

  الضبط /
 (:   ڍ  ڌ وبعػػػػػ ىا ُب القمػػػػػر )  (  ڑ  ک  ک بعػػػػػ ىا ُب اغبجػػػػػر )

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل     ڍم  )  النوف( قبل ڑ  م  )  اؽبمزة
 مالحظة /
 -النمل (: –ُب السور ) اغبجر  مرتي( ژ  بال ) ( آَؿ ل وطُّ ووردت ) 

 .احلجر ژں    ڱ  ڱ  ڱ  ڱڳ  ژ  -1
  ڀ  ڀٺ  ڀ   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ٱژ  -2

 .انلىل ژٿ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڀ  ، وبعػ ىا ُب النمػل )راغبج راءمنها مع  الراءربط ( ن  ڱبع ىا ُب اغبجر ) 

قاعػػ ة ربػػط علػػ  ل نمػػال النػػوفو  اؼبػػيه( مػػع مػػ   ِمػػ ْ مػػ  )  النػػوفو  اؼبػػيه( نػػربط ڀ
 .حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 فائدة /
 أو ( إخػػواف لػػوط ( أو ) قػػـو لػػوط بعػػا اآايت الػػيت تػػتكلم عػػن لػػوط أتيت )

 ؽ بٌن  قـو وإخواف وآؿ؟)آؿ لوط( فماالفر 
الرجل ىه أىلو ابلصورة الواسعة  قاؿ فػالف مػ  قػـو كػزا، وقػ  قـو  :الفرؽ اللغو 

.والقـو إسه صبع مثل شعب وجيش ليس لو   كوف القـو أوسع م  القبيلة، العرب قـو
ىه الىل اؼبقربوف الز   ىه أقرب الناس وم  معانيو الزوجػة و  اآلؿمفرد م  جنسو .

أقػػػرب مػػػ  اآلؿ لف اآلؿ قػػػ   اإلخوافالزر ػػػة أوالقػػػارب ، لكػػػ  قػػػـو أوسػػػع.التبػػػاع، 
ػاَعة  أَْدِخل ػوا آَؿ   كوف فيها التباع ) َهػا ت ػ  وًّا َوَعِشػيًّا َو َػػْوـَ تَػق ػوـ  السَّ النَّار   ػ ْعَرض وَف َعَليػْ
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 ( تافر( أ  أتباعو.46)ِفْرَعْوَف َأَش َّ اْلَعَزاِب 
إال ُب الثنػاء علػيهه فقػط، ؼبػا  ثػ  علػيهه ال  سػتعمل   ابلنسبة آلؿ لوط ٓب تستعمل

.  كلمة قـو
القػػػرآف الكػػػرل  سػػػتعمل كلمػػػة قػػػـو وأحيػػػاّنً كلمػػػة آؿ وأحيػػػاّنً كلمػػػة إخػػػواف. مػػػثاًل 
عنػ ّن قػـو نػػوح وقػـو فرعػػوف وقػـو موسػػ  وقػـو ابػراىيه وقػػـو اظباعيػل وقػػـو ىػود وقػػـو 

اىه صػػاغباً وأخػاىه شػعيباً وعنػػ ّن لػوط وقػـو صػػاّب وقػـو تػ بلػع، وورد أخػػاىه ىػوداً وأخػ
أخوىه نوح وىود وصاّب ولوط، وعن ّن إخواف لوط، إخوة  وس ، إخواف الشياطي. 
كػػل واحػػ ة ُب مكاةػػا. اإلخػػوة ذكػػرت لشػػعيب وىػػود وصػػاّب ولػػوط ونػػوح ُب حػػاؿ 

 الرفع والنصب. 
 (؟. قَػْوـ  مينَكر وفَ  اضبط مواضع ) / 3253س اؿ رقه 

 –اغبجػػػػػر  ُب السػػػػػور ) مػػػػػراتف ( قَػػػػػػْوـ  مينَكػػػػػر وفَ  ردت )و  / 3253اعبػػػػػواب رقػػػػػه 
 -(:الزارَيت 

  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ      ھڻ    ڻ  ڻں   ڻ  ژ  -1

  ٦٠ - ٦١احلجر/  ژھ  
  وئەئ        ەئ    ائائ    ى  ىې  ې    ېې  ۉۅ  ۅ  ۉ  ژ  -2

 ١٦ - ١٣اذلاريات/  ژۇئ  وئ  ۇئ  
  الضبط /

لسالـ ُب سورة اغبجر، أما موضع الػزارَيت فقاؽبػا قاؽبا لوط عليو ا الوؿاؼبوضع  -1
 ، وٓب  رد ُب القرآف ترينبا.عليو السالـ للمرسليإبراىيه 

مػػػػػػػ   اعبػػػػػػػيه( نػػػػػػػربط   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ      ھبعػػػػػػػ ىا ُب اغبجػػػػػػػر ) -2
قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع علػ  ر جػاغب جيه( مع ہ  )

 .حرؼ م  اسه السورة
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ەئ        ەئ    ائ بعػ ىا ) الفاء( والح  تتابع ودوراف   ۉلزارَيت ) قبلها ُب ا -3

ٓب  ػػرد ُب أ  مكػػاف مػػ   العجػػل السػػمي( فاجعلهػػا عالمػػة لػػك، وىنػػا   وئ
 القرآف ع ا ىنا فال تنسو.

َناؾَ  ) كه مرة وردت كلمة / 3254س اؿ رقه   ؟.( ِجئػْ
نَػػاؾَ  وردت ) / 3254اعبػواب رقػػه  طػػو  –اغبجػػر  ُب السػػور ) ثػػالث مػػرات ( ِجئػْ

 -(:الفرقاف  –

 .احلجر ژھ  ہ  ہ           ہ      ھ    ہۀ  ۀ  ژ  -1
وئ  ۇئژ  -2 ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       ۆئۆئ    ۇئې  ې  ى     

 .طٍ ژی  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی    ېئۈئ     ۈئ  ېئ
ٻ  ٻ   ٻ     ژ  -3  .امفرقان ژپ   پ  پ  پ    ٻٱ  

  الضبط /
قاؽبػػػػػا اؼبرسػػػػػلوف للػػػػػوط ؼبػػػػػا  غبجػػػػػراُب ( ہ  ہ           ہ      ھ    ہۀ  ۀ  ) -1

 (.  ڻ  ڻڻ   )قاؿ ؽبه 
قاؽبػػػا موسػػػ  وىػػػاروف عليهمػػػا السػػػالـ لفرعػػػوف ؼبػػػا طلبػػػا منػػػو ارسػػػاؿ بػػػ   طػػػوُب  -2

 (.  ېئۈئ     ۈئ  ېئ  ۆئۆئ    ۇئاسرائيل معهما )
اؼبشػػػركوف حبجػػػة أو شػػػبهة إال جئنػػػاؾ  -أ هػػػا الرسػػػوؿ  -وال  تيػػػك  :الفرقػػػافُب  -3

 .(پ    ٻٱ  ٻ  ٻ   ٻ     )  ابعبواب اغبق واحس  بياف لو
 ؟.( ِفيِو يَبْتَػر وفَ  اضبط مواضع ) / 3255س اؿ رقه 
 -(:مرل  –اغبجر  ُب السور ) مراتف ( ِفيِو يَبْتَػر وفَ  وردت ) / 3255اعبواب رقه 

 .احلجر ژھ    ہ      ھہ  ہ             ہۀ  ۀ  ژ  -1
﮲﮳ژ  -2 ﮵     ﮶     ے  ۓ  ۓ    .مريه ژ﮹      ﮷  ﮸﮴  
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  بط /الض
ر، وقبلهػػا ُب سػػورة جػػاغبجػػيه منهػػا مػػع اعبػػيه نػػربط  (  ہ ُب اغبجػػر ) قبلهػػا
قاعػػػػ ة ربػػػػط حػػػػرؼ مػػػػ  اؼبوضػػػػع علػػػػ   مػػػػرلمػػػػع  مػػػػرل(  ے  ۓ  ۓ  ﮲مػػػرل )

 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 مالحظة /

نَػػػػاؾَ  بَػػػػلْ قَػػػػال وْا وردت آ تػػػػي متتػػػػاليتي ُب سػػػػورة اغبجػػػػر: )  يَبْتَػػػػػر وَف دبَػػػػا َكػػػػان وْا ِفيػػػػِو  ِجئػْ
نَػػػػاؾَ  {63}اغبجػػػػر/ ( وبػػػػ ث لػػػػبس أ همػػػػا قبػػػػل الخػػػػرل  اَبغْبَػػػػقِل َوِإّنَّ َلَصػػػػاِدق وفَ  َوأَتَػيػْ

نَػاؾَ مػ  ) اعبيه( وبع ىا  َبلْ  م  ) الباء: قاع ة الرتتيب اؽبجائيعل   نضبطهماو  ( ِجئػْ
َناؾَ  م  ) الواوقبل   (. اَبغبَْقلِ  َوأَتَػيػْ

َناؾَ َوأَ  اضبط مواضع ) / 3256س اؿ رقه  َناؾَ  – تَػيػْ  ؟.( آتَػيػْ
 -اؼبواضع كما  لي: / 3256اعبواب رقه 

 .احلجر ژھ  ے  ے  ۓ    ھژ  -1
 .احلجر ژې  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ     ۋ  ٴۇژ  -2
 .طٍ ژٺ  ڀ  ڀ   ٺ    ڀ  ڀ  پپ  پٱ        ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ         ژ -3

  الضبط /
مػػػ  اغبجػػػػر  الثػػػايأمػػػا اؼبوضػػػع  (  ھ)قطػػػع  بمػػػزةُب اغبجػػػر  الوؿاؼبوضػػػع  -1

 .فانتبو واو( وبال   ۋ)  دب  الب ؿوموضع طػو جاء 
( كمػا    پ ( كمػا ُب اغبجػر أو )   ٴۇ( جػاءت إمػا )  ۋقبلها ُب مواضػع )  -2

 (.  ڀ )  ابلواومنها  الثايُب آ ة طػو،  مرتيُب طو وتكررت 
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل   -3
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 ؟.( َأْداَبرِِىه - َأْداَبَرى هْ  – َوَأْداَبَرى هْ  اضبط مواضع ) / 3257س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3257اعبواب رقه 

  ﮶  ﮷   ﮸  ﮵ے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳    ﮴ژ  -1

﮼  ﮽    ﮹ ﮻    .األًفال ژ﮺  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ژ  -2

 .احلجر ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۉ  ې  ې   ۉ   ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅژ  -3

 .اإلرساء ژائ   ەئ    ائ  ىې  ې  ى  
  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ڱڳ  ڱ  ڱ  ژ  -4

 .حمىد ژۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  
ې    ۉ   ۅ  ۅ  ۉٴۇ  ۋ      ۋ  ژ  -5

 .حمىد ژ
  الضبط /

، (، وُب  اثي( ُب ) النفػػػػػػػػػاؿ و    ﮹ )  ابلػػػػػػػػػواوموضػػػػػػػػػع  أخػػػػػػػػػرو  أوؿ -1
 جعلها عالمة لك.فا اؼبالئكة  ضربوف وجوىههقبلها  اؼبوضعي

فقػػط ُب سػػورة اغبجػػػر  مػػػرة واحػػ ةوردت  اؽبػػاء ضػػهو  الػػراء بفػػتا(   ۇ)  -2
  سر  اىلو. آل ة اليت طلب اؼبرسلوف م  لوط أفوردت ُب ا

،: والحػػػػ   أوؿُب اإلسػػػػراء و  مػػػػرتيوردت  اؽبػػػػاءو  الػػػػراء بكسػػػػر(   ائ)  -3
مػة ( حرؼ جر فانتبػو واجعلهػا عال   ڱ وردت كلمة ) اؼبوضعيقبلها ُب 

 لك.
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 -اػبالصة:
 ( َأْداَبِرِىم - َأْداَبَرُىمْ  – َوَأْداَبَرُىمْ )  ضبط مواضع

 دمحم (. اثينيف ) األنفاؿ و  ابلواوموضع  أخرو  أوؿيف  مرتٌن( وردت  َوَأْداَبَرُىمْ ) 
 ( األنفاؿ﮺  ﮻  ﮼    ﮹  ﮷   ﮸  ﮶  )

اؼبالئكة دمحم، ويف اؼبوضعٌن قبلها  اثين (  ۉ   ۅ  ۉ  ۅ  ) 
 فاجعلها عالمة لك.ربوف وجوىهم يض

فقط يف سورة اغبجر وردت  مرة واحدةوردت  اؽباء ضمو  الراء بفتح ( َأْداَبَرُىمْ  )
﮴  ) يسري ِبىلو آية اليت طلب اؼبرسلوف من لوط أفيف ا ﮲ ﮳    ۓ   

 اغبجر(   ۇڭ  ۇ  
والحظ قبلها دمحم:  أوؿيف اإلسراء و  مرتٌنوردت  اؽباءو  الراء بكسر ( َأْداَبِرِىم )

ۉ  ۉ   حرؼ جر فانتبو واجعلها عالمة لك ) (   ڱ   وردت كلمة ) اؼبوضعٌنيف 

(    ڱ  ڱڳ  ڱ  ڱ  ) –( اإلسراء ائ     ائ  ىې  ې  ې  ې  ى  
 دمحم. أوؿ

 ؟.( ميْصِبِ يَ  اضبط مواضع ) / 3258س اؿ رقه 
ور ) اغبجػر ُب السػ طبػس مػرات ( ميْصِبِ يَ وردت كلمة )  / 3258اعبواب رقه 

 -(: موضعافالقله  –الصافات  – موضعاف
 .احلجر ژائ    ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ژ  -1
  ڱڱ   ڱ   ڳ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ژ  -2

  ٨٠ - ٨١احلجر/  ژڱ  
ڇ  ڍ  ڍ    ڇ  چ  ڇ  ڇ  چ  ڃ  ڃ    چ  چ  ژ  -3

  ١٠٧ - ١٠٣الصافات/  ژڌ    ڌ
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 .امقنه ژٺ    ٺٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  -4
ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                 ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ  -5

  ١١ - ١٣امقنه/  ژڃ  ڃ  
  الضبط /

وأوحينػػا إٔب  فيمػػا حصػػل مػػع النػػ  لػػوط وأىلػػو: ُب اغبجػػر: الصػػافاتو  اغبجػػرُب  -1
، وُب عػػػ  آخػػػرىه عنػػػ  طلػػػوع الصػػػبالػػػوط أف قومػػػك مستأَصػػػلوف ابؽبػػػالؾ 

لتمػروف َب أسػػفاركه علػ  منػازؿ قػػـو  -مكػة"ا أىػػل "  –وإنكػه  الصػافات:
لػػوط وآاثرىػػه وقػػت الصػػباح, وسبػػروف عليهػػا لػػيال. أفػػال تعقلػػوف, فتخػػافوا أف 

 . صيبكه مثل ما أصابه؟
ُب قػػػـو صػػػاّب كػػػانوا  ن تػػػوف اعببػػػاؿ بيػػػوات وفنػػػوا أةػػػه  اغبجػػػرمػػػ   الثػػػاي اؼبوضػػػع -2

 سيكونوف آمني فيها ولك  خاب فنهه فأتتهه الصي ة مصب ي.
ابعبوع والق ط، كما اخت ّن أص اب اغب  قة : اختبار لىل مكة القله وضعيم -3

ػػػر   ُب الصػػػباح, فػػػال  حػػػي حلفػػػوا فيمػػػا بيػػػنهه, لػػػيقطع  َّ شبػػػار حػػػ  قتهه مبكِل
ىػػػزا ُب  َ ْطَعػػػه منهػػػا تػػػريىه مػػػ  اؼبسػػػاكي وكبػػػوىه, وٓب  قولػػػوا: إف شػػػاء هللا.

بعًضا وقػت الصػباح: أف  فنادل بعضهه اؼبوضع الوؿ، أما ُب اؼبوضع الثاي:
 اذىبوا مبكر   إٔب زرعكه، إف كنته مصرلِ   عل  قطع الثمار.

 مالحظة /
 َضػػْيِفيَىػػ  الء  قَػػاَؿ ِإفَّ  {67}اغبجػػر/َ ْستَػْبِشػػر وَف  َوَجػػاء أَْىػػل  اْلَمِ  نَػػةِ لػػ  نا اآلَيت ) 

ْػز وفِ  َواتػَّق ػوا اّلللَ  {68}اغبجػر/ تَػْفَضػ  وفِ َفاَل  ( وبػ ث لػبس ُب  {69}اغبجػر/ َواَل زب 
 -كما  لي:  نضبطههترتيبها و 

َوَجػاء أَْىػل   ؾبػيء القػـو هبػب أف  كػوف أواًل وبعػ ه ربػ ث اػاورة ): اآل ة الؤب -1
 (. اْلَمِ  َنةِ 

ليأخػػزوىه و فعلػػوا بػػه : دبػػا أةػػه كػػانوا مستبشػػر  : ؼبػػاذا استبشػػروا؟ اآل ػػة الثانيػػة -2
( نػػبههه أواًل إٔب  تَػْفَضػ  وفِ فَػاَل  ِفيَضػػيْ َىػ  الء  ِإفَّ  ، وىنػا قػػاؿ ؽبػه )الفاحشػة
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 ػػزكرىه بتقػػول هللا وأف ال ىبػػزوه ُب ضػػيوفو  اآل ػػة الثالثػػةأةػػه ضػػيوفو وبعػػ ىا 
 (.َواَل زب ْز وفِ  َواتػَّق وا اّلللَ )

( مػع الضػيوؼ    وفِ َضػتَػفْ  – ْيِفيَضػ)  الضاددوراف حرؼ  اآل ة الثانيةالح  ُب  -3
ْػػز وفِ ) الفضػي ة كػػي ال تستشػػكل عليػػك وتقػوؿ  (، تَػْفَضػػ  وفِ ( بػػ ؿ ) َواَل زب 

ْػػز وفِ  فَػػاتػَّق وْا اّلللَ ....لنػػو ُب سػػورة ىػػود وردت ) أَلَػػْيَس ِمػػنك ْه  ُب َضػػْيِفي َواَل زب 
 فانتبو. الضيوؼ( مع  َواَل زب ْز وفِ ( أتت ) {78}ىود/َرج ل  رَِّشي   

 ؟.( َقال وا َأَوٓبَْ  اضبط مواضع ) / 3259س اؿ رقه 
 –ُب السػػػػػور )اغبجػػػػػر مػػػػػراتف ( قَػػػػػال وا َأَوٓبَْ  وردت كلمػػػػػة ) / 3259قػػػػػه اعبػػػػػواب ر 

 -(:تافر
 .احلجر ژحئ     ی    ی  جئ  ی  یژ  -1
ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ  ڀپ    پ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻژ  -2

 .اغفر ژٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  
  الضبط / 
قاؽبػػا قػػػـو لػػوط ؼبػػػا وجػػ وا عنػػػ ه  (  ی    ی  جئ  ی  ی ) اغبجػػػرُب سػػورة  -1

 انوا ق  ةوه مسبقاً ع  العاؼبي.الضيوؼ، وك
للػز   خزنة جهػنه  اقاؽب(:  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ)  تافرُب  -2

ػػْ  َعنَّػػا  ) توبيًخػػا: ىػػزا الػػ عاء ال  ػػنفعكه ُب شػػيء ُب النػػار ػػْه ىب َفِل اْدع ػػوا رَبَّك 
, أوٓب أتتكه رسػلكه ابغبجػ  الواضػ ة مػ  هللا ( اآل ة قبلها  َػْوماً ِمْ  اْلَعَزابِ 

 .؟فكزبتموىه
 ؟.( َعِ  اْلَعاَلِميَ  اضبط مواضع ) / 3260س اؿ رقه 
آؿ  ُب السػور ) ثػالث مػرات ( َعِ  اْلَعاَلِميَ  وردت كلمة ) / 3260اعبواب رقه 

 -(:العنكبوت   –اغبجر -عمراف 
ہ   ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀژ  -1 ۓ      ھہ  ہ   ے   ھ  ھ  ے   
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﮳  ﮴ ﮲   ﮹    ﮵ۓ   ﮸   ﮷           .آل عىران ژ﮽         ﮻  ﮼  ﮺﮶  
 .احلجر ژحئ     ی  جئ    یی  ی  ژ  -2
 .امعٌكبِت ژحئ     ی  جئ   یی   ی    ىئېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئژ  -3

  الضبط /
(   ﮺( وجاء قبلها )ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ُب آؿ عمراف ل ل آ ة مشهورة )  -1

ېئ   ېئ  ېئ   ل ل اآل ػة )(  وردت ُب ب ا ة السورةبينما ُب العنكبوت ) 

قاعػػ ة الػزَيدة للموضػػع علػ  نضػػبطها ( و    یهػا ) جػاء قبل(   ىئىئ  ىئ
 .اؼبتأخر

 موضع اغبجر ًب الكالـ عنو ُب الس اؿ السابق. -2
 ؟.( َفَأَخَزتْػه ه  الصَّْيَ ة   اضبط مواضع ) / 3261س اؿ رقه 
ُب السػور  ثػالث مػرات ( َفَأَخَزتْػه ه  الصَّػْيَ ة   وردت كلمة ) / 3261اعبواب رقه 

 -(:منوف اؼب    – موضعاف ) اغبجر
 ژٺ    ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ     ڀپ  پ  ڀ  ژ  -1

  ٧٠ - ٧١احلجر/ 
   ڱ   ڱڳ    گ  گ   ڳ  ڳ  ڳگ  ژ  -2

  ٨٠ - ٨١احلجر/  ژڱ    ڱ
 .املؤوٌِن ژحب  خب      مب  ىب    جبىئ  يئ  مئ  حئ  جئژ  -3

  الضبط /
 الثػػاي( وبعػ ىا ُب اؼبوضػػع  ٺ مػ  سػػورة اغبجػػر )  الوؿبعػ ىا ُب اؼبوضػػع  -1

(   ڱمػ  كلمػة )  الصػاد( قبػل ٺمػة ) م  كل الشي(:   ڱ)
 .قاع ة الرتتيب اؽبجائيعل  



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    450 -ْزء السَّ

ڀ    مع قـو لوط وجاء قبلها ) الوؿاغبجر كاآلٌب: اؼبوضع  موضعي نضبطأ ًضا  -2

 شػػػػي( قر بػػػػة ُب الرسػػػه مػػػ     ڀمػػػ  كلمػػػة )  السػػػي(: ڀ     ڀ
، وُب معػا الػيت وردت ُب الكلمتػي الػراءونػربط  ( اليت جاءت بع ىاٺ)

 اغبػاءنػربط  ( گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ ُب قـو صاّب قبلهػا ) الثاياؼبوضع 
مػ   الباء( اليت جاءت بع ىا ونربط   ڱ)  حاء( مع گ  م  كلمة ) 
، قاعػػػػ ة اؼبوافقػػػػة واجملػػػػاورة( علػػػػ    ڱ)  ابء( مػػػػع ڳ  ڳ     الكلمػػػػات )

وانتبػػو إٔب أنػػو ٓب  ػػرد حػػرؼ اغبػػاء أو البػػاء قبلهػػا ) ػػة ُب اؼبوضػػع الوؿ فأتػػت 
 (.ٺا ) بع ى

 ( فانتبو ؽبا.  مئبقي ل  نا موضع اؼب منوف الز  جاء بع ىا كلمة )  -3
 مالحظة /

ىب  يب  جت  ژ ُب سػػػػػػورة الشػػػػػػعراء:  موضػػػػػػع اثي( ُب  ميْشػػػػػػرِِقيَ  وردت كلمػػػػػػة )

، مػع قصػة أتبػاع موسػ  وكيػ  ٦٣ - ٣٩الشعراء/  ژيت     ىت  متحت  خت  
راء عالشػ عػيمنهػا مػع  عػيال( نػربط   متاتبعهه فرعوف وجنػوده، ورد قبلهػا كلمػة )

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  
تَػػػػَوظبِلَِي ) ُب ِإفَّ  قػػػاؿ تعػػػأب: ) / 3262سػػػ اؿ رقػػػه   ( و75َذلِػػػَك آلََيتُّ للِْلم 

( ما الفرؽ بي استخ اـ اعبمع ُب الؤب واؼبفػرد 77)ِإفَّ ُب َذِلَك آلَ ًة للِْلم  ِمِنَي )
َمػػػا لَِبِإَمػػػاُـّ ميبِػػػيُّ  ) بعػػػ  اعبمػػػع  الثانيػػػة. ٍب انتقػػػل إٔب اؼبثػػػىنُب َفانتَػَقْمنَػػػا ِمػػػنػْه ْه َوِإنػَّه 
 (؟79)

ِإفَّ  ): قاعػػ ة التأمػػل للمعػػىناؼبواضػػع اؼبػػزكورة علػػ   نضػػبط / 3262اعبػػواب رقػػه 
ذكػر فيهػا عػ ة ىزه ذكرىا تعقيباً علػ  قػـو لػوط و  ( (75ُب َذِلَك آلََيتُّ للِْلم تَػَوظبِلَِي )

َفَجَعْلنَػػا َعالِيَػَهػػا َسػػاِفَلَها  )ىػػزه آ ػػة،  ( (73َفَأَخػػَزتْػه ه  الصَّػػْيَ ة  م ْشػػرِِقَي ) )أمػػور قػػاؿ 
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ىػزه آ ػة أخػرل إذف  ( َوأَْمَطْرَّن َعلَػْيِهْه ِحَجػارًَة مِلػ  ِسػجِليلُّ  )ىزه آ ة أخرل،  ( (74)
واؼبتػوظبي  ة  عػ  العالمػة ىي آَيت وليست آ ة واح ة لف كل واح ة منها آ ة. واآل

. ُب سياؽ القصة ذكر ع ة أمور وع ة آَيت وليست ىه اؼبفكر   اؼبتفرسي واؼبعت   
 ،آ ة واح ة ذكر الصي ة وذكر عاليها سافلها وأمطر عليهه حجارة

 ِإفَّ ُب َذلِػػػَك آل َػػػةً  )فقػػػاؿ  اآلاثرأ  اآلف  ( (76َوإِنػََّهػػػا لَِبَسػػػِبيلُّ ميقػػػيهُّ ) )ٍب قػػػاؿ  
ػػ ِمِنَي ) ( أمػػا تلػػػك فهػػػي  آل َػػػةً  عنػػػ ما تكلػػه عػػػ  اآلاثر ىػػي آ ػػػة واحػػ ة ) ( (77للِْلم 

تكلػػػه بعػػػ ىا عػػػ  أصػػػ اب  ( (79َوإِنػَّه َمػػػا لَِبِإَمػػػاُـّ ميبِػػػيُّ ) ). أمػػػا قولػػػو تعػػػأب آَيت
. إمػػاـ أ  إةمػا أ  قػػـو لػوط وأصػ اب ال كػػة ُب طر ػق واحػ  سبػػروف علػيههال كػة، 

 بع  سني أص اب ال كة وقـو لوط.  طر ق، سبروف عليهه
 مالحظة /
( ُب موضع أخر ُب سورة العنكبوت اآل ة  ِإفَّ ُب َذِلَك آل ًَة للِْلم  ِمِنيَ وردت ) 

ے  ۓ  ۓژ (:44) ﮶   ﮷  ﮲ھ  ے   ، ژ﮸    ﮳  ﮴  ﮵  
 ُب اغبجر والعنكبوت ليس ُب القرآف ترينبا. مرتيتكررت إذف 

 ؟.( الَْ َكةِ  َأْصَ اب  وَ  - َأْصَ اب   )اضبط مواضع  / 3263س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3263اعبواب رقه 

 .احلجر ژڇ     ڇ  ڇ  چچ  چ        ژ  -1
 .الشعراء ژې    ې  ۉ     ۉۅ  ژ  -2
   ۆئ  ۇئوئ  ۇئ  وئ  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  ژ  -3

  ١٠ - ١١ص/  ژېئ    ۈئ  ېئ  ۆئۈئ
ۇئ    ۇئ       وئ  وئ   ائ  ەئەئ    ائ  ىى    ېې  ې  ې   ژ  -4

 ١٠ - ١٠ق/  ژۆئ  ۆئ   
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  الضبط /
ُب اسه  الراء، والح  اشرتاؾ حرؼ واوبال  (  ڇ  چ ) اءر والشع رُب اغبج -1

 ( بع ىا ُب الشعراء.  ې ( بع ىا ُب اغبجر، و )  ڇالسورتي، ) 
(     ائ  ى) ابلػػػواوؽ ( أتػػػت  –) ص  حػػػرؼ واحػػػ ُب السػػػور الػػػيت اظبهػػػا  -2

( فاجعلهػا عالمػة لػك، بعػ ىا ُب   ې)  وضعياؼبوالح  أنو جاء قبلها ُب 
( ۈئ  مػػػػػ  )  اؽبمػػػػػزة(:  ائ  ەئ( وبعػػػػػ ىا ُب ؽ )   ۈئ  ېئص ) 
مػ   القػاؼ، وأ ًضػا نػربط قاع ة الرتتيػب اؽبجػائي( عل  ائ  م  ) الواوقبل 

قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ علػ   قاؼ ؽ( مع ائ  )
 .م  اسه السورة

 ؟.( ميِبيُّ  ِإَماُـّ  – لَِبِإَماُـّ  ضع )اضبط موا / 3264س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3264اعبواب رقه 

 .احلجر ژڎ    ڌ  ڌڇ  ڍ  ڍ  ژ  -1
ې  ى  ى  ائ    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېژ  -2

 .يس ژەئ     ەئ      ائ
  الضبط /

قاعػ ة علػ    جرلػػا الـمنهػا مػع  الػالـ ُب سورة اغبجػر: نػربط ابلالـ (  ڌ)  -1
، وُب سػػورة  ػػس ط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػه السػػورةربػ

 .الـو س ليس فيها  الـ( بال      ائأتت ) 
 ؟.( َوَلَقْ  َكزَّبَ  اضبط مواضع ) / 3265س اؿ رقه 

  –ُب السػػور ) اغبجػػر مػػراتف ( َوَلَقػػْ  َكػػزَّبَ  وردت كلمػػة ) / 3265اعبػػواب رقػػه 
 -(:اؼبلك 
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 .احلجر ژڑ    ژڈ   ژ            ڎ  ڈژ  -1
 ١٨املنك/  ژڳ        ک  ک  گ  گ   گ     گ            ک  کژ  -2

  الضبط /
، وبعػ ىا اغبجػرمػع  اغبجػرنػربط  (  ڈ   ژ  ژ  بعػ ىا ُب سػورة اغبجػر )

( مػع       گ   گ     گم  )الكافات ( نربط       ک  ک  گ  گ   گ     گُب اؼبلك )
، وضػع اؼبتشػابو مػع حػرؼ مػ  اسػه السػورةقاع ة ربط حػرؼ مػ  اؼبعل   كاؼبلكاؼ 

 .واووم  اعب  ر ابلزكر أنو ليس ُب القرآف ترينبا وال حا بال 
 – َأْكنَػػاّنً  – بػ ي ػػواتً  اعْبِبَػػاؿِ  ِمػػ َ وَ  -ِمػػَ   اضػػبط مواضػػع ) / 3266سػػ اؿ رقػػه 

 ؟.( ج َ د  
 -اؼبواضع كما  لي وبرتتيب السور ُب اؼبص  : / 3266اعبواب رقه 

 .احلجر ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ   گگ  گ  ژ  -1
 .انلدل ژک  ک    گ  گ  گ    ک  ک  ڑڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ژ  -2
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ژ  -3 ڦ   ڃ    ڃ  ڄ  ڄڤ  ڤ  

ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇ ڍ     ڇڃ   ڇ        ڇ  

 .انلدل ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 .الشعراء ژۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻں  ژ  -4
  ھ  ھ  ھ  ھہ  ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ژ  -5

 .فاطر ژے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  
  الضبط /

 –الن ػػػل مػػػع الن ػػػل  أوؿ -اغبجػػػر )  ثػػػالث مواضػػػع ُب(   ڳكلمػػػة ) بعػػػ ىا   -1
 الشعراء (.

 (.2007الن ل والشعراء ُب الس اؿ ) أوؿاغبجر و  موضعي ضبطًب  -2
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(: ک  ک    گ  گ    ک  ک  ڑڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  الن ػػػػػػػل ) أوؿُب  -3
الن ػػػػل اف اجعلػػػػي لػػػػك بيػػػػواًت ُب اعببػػػػاؿ, وُب  -أ هػػػػا النػػػػ  -ربػػػػك  وأؽْبَػػػػهَ 

ػق   ڄ   )الن ػل  اثي، وُب  الشجر, وفيمػا  بػ  النػاس مػ  البيػوت والسي

 ( أ  كهوفاً ومغارات.  ڃ  ڄ  ڄڄ   
ئػػق بيًضػػا وضبػػرًا ـبتلًفػػا طرا(: أ  ے    ھ  ھ  ھبقػػي لػػ  نا موضػػع فػػاطر )  -4

وىػػػػػػي أخػػػػػػر موضػػػػػػع  (  ھ  ھ)  لػػػػػواوابالػػػػػػيت وردت  الوحيػػػػػػ ة، و ألواةػػػػػا
 .قاع ة الزَيدة للموضع اؼبتأخرعل   نضبطوو 

ُب  وج د –اثي الن ل  والكناف -الن ل والشعراء( أوؿُب اغبجر و  بيوات: )إرف -5
 فاطر.

 فائدة /
 ( اغبجػػر( )َوتَػْنِحتُػوَف ِمػػَن اعْبِبَػػاؿِ ٕٛ)وََكػانُوْا يَػْنِحتُػػوَف ِمػَن اعْبِبَػػاِؿ بُػيُػػواًت آِمنِػٌَن )

( ٗٚ( الشعراء( ومرة ينحتوف اعبباؿ )َوتَػْنِحُتوَف اعْبَِباَؿ بُػُيواًت )ٜٗٔبُػُيواًت َفارِِىٌَن )
 األعراؼ(؟ فمَّت نستخدـ )من( ومَّت ال نستخدمها؟ 

َواذْك ػر وا  نقرأ اآل تي إح انبا ُب العراؼ والخرل ُب الشػعراء، قػاؿ ُب العػراؼ )
َلَفػػػػاَء ِمػػػػْ  بَػْعػػػػ ػػػػْه خ  ػػػػه وؽِبَا ق ص ػػػػورًا ِإْذ َجَعَلك  ِ  َعػػػػادُّ َوبَػػػػػوََّأك ْه ُب اْلَْرِض تَػتَِّخػػػػز وَف ِمػػػػْ  س 

(( ىػػ الء 74)َوتَػْنِ ت ػػوَف اعْبِبَػػاَؿ بػ ي ػػواًت فَػػاذْك ر وا َآاَلَء اّللَِّ َواَل تَػْعثَػػػْوا ُب اْلَْرِض م ْفِسػػِ  َ  
ػػوَف ُب َمػا َىاى نَػػا َآِمنِػػ قػـو صػػاّب، ُب الشػػعراء قػػاؿ ) رَك   ُب َجنَّػػاتُّ َوع ي ػػوفُّ ( 146) يَ أَتػ تػْ

( 149) َوتَػْنِ ت وَف ِمَ  اعْبَِباِؿ بػ ي واًت َفارِِىيَ ( 148) َوز ر وعُّ َولَبْلُّ طَْلع َها َىِضيه  ( 147)
(( نالحػػػ  ُب العػػػراؼ مػػػزكور فيهػػػا التوسػػػع ُب العمػػػراف 150) فَػػػاتػَّق وا اّللََّ َوأَِطيع ػػػوفِ 

ػػه وؽِبَا ق ص ػػ) ( بينمػػا ُب الشػػعراء الكػػالـ عػػ  الػػزرع ولػػيس عػػ  البنػػاء، ورًاتَػتَِّخػػز وَف ِمػػْ  س 
( َوز ر وعُّ َولَبْلُّ طَْلع َها َىِضػيه  147) ُب َجنَّاتُّ َوع ي وفُّ  الكالـ   ؿ عل  الزراعة أكثر )

(( إذف ُب العػػراؼ السػػػياؽ ُب العمػػراف أكثػػػر وُب الشػػعراء السػػػياؽ ُب الزراعػػػة 148)
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( ذكػػر  تَػتَِّخػز وَف ِمػْ  س ػه وؽِبَا ق ص ػورًا العمػراف ذكػر ) فلمػا كػاف السػياؽ ُب العػراؼ ُب
( كأةػػا كػػل اعببػػاؿ  ن توةػػا بيػػواتً فتصػػري كثػػرة  َوتَػْنِ ت ػػوَف اعْبِبَػػاَؿ بػ ي ػػواتً  القصػػور وقػػاؿ )

 َوتَػْنِ ت ػوَف ِمػَ  اعْبِبَػاِؿ بػ ي ػواًت فَػارِِىيَ  بينما ؼبا كاف السياؽ ُب الشػعراء عػ  الزراعػة قػاؿ )
( لػزلك  َوتَػْنِ ت وَف اعْبَِباَؿ بػ ي ػواتً  ( أقل م  ) َوتَػْنِ ت وَف ِمَ  اعْبَِباؿِ  ( صار أقل )(149)

(( إذف 74) فَػػػػػػاذْك ر وا َآاَلَء اّللَِّ َواَل تَػْعثَػػػػػػػْوا ُب اْلَْرِض م ْفِسػػػػػػِ   َ قػػػػػػاؿ ُب آؿ عمػػػػػػراف )
جػاء دبػا  ػ ؿ  التوسع ُب العمراف ُب العراؼ أكثر فلمػا كػاف التوسػع ُب العمػراف أكثػر

( وؼبا ٓب  كػ  السػياؽ ُب التوسػع ُب العمػراف  َوتَػْنِ ت وَف اعْبَِباَؿ بػ ي واتً  عل  التوسع قاؿ )
 .( يد.فاضل السامرائ ) ((.149) َوتَػْنِ ت وَف ِمَ  اعْبَِباِؿ بػ ي واًت َفارِِىيَ قاؿ )

 -اػبالصة:
 ( ُجَددٌ  – ًنً َأْكَنا – بُػُيواتً  اعْبَِباؿِ  ِمنَ وَ  - ِمنَ  ) ضبط مواضع

 يف اغبجر وأوؿ النحل والشعراء: ثالث(   ڳ  ڳ   گ) 
 ( اغبجر  ڳ  ڳ  ڳ   گگ  گ  )

 النحل أوؿ(   ک  ک  ڑڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  )
 ( الشعراء  ڻ  ڻ  ڻ  ڻں  ) 

ابلنسبة 
 ؼبوضعي
اغبجر 
 والشعراء

 اؽبمزة( بعدىا يف الشعراء:  مي( بعدىا يف اغبجر، و)  ام) 
قاعدة الختيب ( على  ميمن )  الفاءقبل  (اممن )

 .اؽبجائي

 النحل اثين( وردت يف   ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ) 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    456 -ْزء السَّ

ابلنسبة 
 ؼبوضعي
 النحل

ک    ک  ک  ڑڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  النحل ) أوؿيف 

النحل ِبف اجعلي  -أيها النيب -وأؽْبََم ربك (: ک    گ  گ  
 الناس من البيوت لك بيواًت يف اعبباؿ, ويف الشجر, وفيما يبين

ُقف ( أي    ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ) النحل  اثين، ويف والسُّ
 كهوفاً ومغارات.

 (.  ھ  ) ابلواو الوحيدة( وردت يف سورة فاطر وىي   ے  ھ  ھ  ھ) 
 ؟.( َفَما َأْتىَن َعنػْه ه اضبط مواضع ) / 3267س اؿ رقه 

ه ه وردت كلمػػػة ) / 3267اعبػػػواب رقػػػه  ُب السػػػور  أربػػػع مػػػرات ( َفَمػػػا أَْتػػػىَن َعػػػنػْ
 -(:الحقاؼ –تافر  –الزمر   –اغبجر)
 ژۀ     ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں  ڻڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ژ  -1

  ٨٠ - ٨٠احلجر/ 
ڃ  ڃ  ڃ  ژ  -2 ڇ  چ  چ   چڄ  ڃ    .الزمر ژڇ    چ  ڇ             
ں    ں    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ  -3

 .اغفر ژھ     ھ           ھ  ہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
﮵  ﮶  ژ  -4   ﮷  ﮸  ﮹ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  

﯁                          ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀

    .األخقاف ژ                      
  الضبط /

 ر( ُب السور ) اغبجػ  چ  ڇ             ڇ)  الؤب الثالثةبع ىا ُب اؼبواضع 
ُب أظبػاء السػور ولقػ  أتػت ُب  الراء( والح  اشرتاؾ حرؼ  رتاف – رمالز  –

الكػػل أخػػػر حػػػرؼ فانتبػػػو، لنػػػو ُب سػػػورة الحقػػػاؼ ) لػػػيس ُب اظبهػػػا حػػػرؼ 
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﮻  ﮼  ﮽  ( بل جاء )  چ  ڇ             ڇ( ٓب  ٌب بع ىا )  الراء ﮺   

قاعػػػػػ ة العنا ػػػػػة ابآل ػػػػػة موضػػػػػع الحقػػػػػاؼ علػػػػػ   نضػػػػػبط( و   ﮾  ﮿  ﯀
 .الوحي ة

 حظة /مال
ه هُب سورة الشػعراء )  فاءوردت بال  َتػَّع ػوَف  َمػا أَْتػىَن َعػنػْ ( {207}الشػعراء/مَّػا َكػان وا يب 

 فانتبو َي لبيب.
ػػػَماَواتِ  َمػػػا َخَلْقنَػػػا - َوَمػػػا َخَلْقنَػػػا اضػػػبط مواضػػػع ) / 3268سػػػ اؿ رقػػػه   السَّ

 ؟.( السََّماء َواْلَْرضَ  - َواَلْرضَ 
 -ما  لي وبرتتيب السور ُب اؼبص  :اؼبواضع ك / 3268اعبواب رقه 

  ۓے   ے  ۓ  ھ    ھھ  ہ  ھ  ہ  ہ  ۀ  ہژ  -1

﮴   ﮳    .احلجر ژ﮵  ﮲  
 .األًبياء ژڌ    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇژ  -2
ٺ  ٺ  ٺ           ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  ٻ  پ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻژ  -3

 .ص ژٿ  ٺ  ٿ  
 .ادلخان ژحب     جب  ىئ  يئ  حئ  مئ  ی  جئژ  -4
ۀ   ہ  ہ  ڻ  ڻۀ    ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱژ  -5

 .األخقاف ژھ  ہ  ہ  
  الضبط /

 –ُب السػػور ) اغبجػػر  أربػػع مػػرات(: تكػػررت   ۀ  ہ)  ابلػػواوالصػػل أف تػػرد  -1
(    ڱ  ڱ) واوالػ خاف ( عػ ا موضػػع الحقػاؼ جػاء بػػال  –ص  –النبيػاء 

 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةل  ع نضبطهاو 



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    458 -ْزء السَّ

 أو  ابعبمػػع( ڱ  ( جػػاء بعػػ  )     ڱ  ڱ -  ۀ  ہ: مػػع ) خػػزىا قاعػػ ة -2
 ( ُب كل اؼبواضع.  ىئ  يئ)   ابإلفراد( ٻ   )

( ُب   ہ  ہ ) مػػػػػػػػػرات ثػػػػػػػػالث(      ڱ  ڱ -  ۀ  ہورد مػػػػػػػػع )  -3
ُب  مػػػػػراتف(   ڇ  ڇبينمػػػػػا وردت )  جػػػػر والػػػػػ خاف والحقػػػػػاؼ،اغب

 .النبياء و ص
 حػػػاءمنهػػػا مػػػع  اغبػػػاءنػػػربط  ( ھ    ھ ) والحقػػػاؼ بعػػػ ىا ُب سػػػورة اغبجػػػر -4

قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ علػػ  قػػاؼ حوالجر  لػػػا
مػع نضػبطها ( ُب الحقاؼ و ڻ  ڻ ، وجاءت بزَيدة ) م  اسه السورة

، وال تنسػػ  أنػػو أتػػت ُب قاعػػ ة الػػزَيدة للموضػػع اؼبتػػأخرالػػيت ُب اغبجػػر علػػ  
 .واو( بال    ڱ  ڱالحقاؼ )

( بعػػػػ نبا: لكػػػػ  ُب   جبالنبيػػػػاء والػػػػ خاف دبجػػػػيء كلمػػػػة )  موضػػػػعيتطػػػابق  -5
(: نػػػربط ڱ  ) ابعبمػػػع، وُب الػػػ خاف ابإلفػػػراد( ڇ  النبيػػػاء جػػػاء ) 

قاعػ ة علػ   اء( مػ  النبيػػػاء )  اؽبمزةو الل  ( منها مع اء )  اؽبمزةو الل  
، وعليػػو تكػػوف ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  اسػػه السػػورة

ا: أنػػو ُب ب ا ػػة سػػورة ُب سػػورة الػػ خاف، وأ ًضػػا أنػػوه ىنػػ ابعبمػػع( ڱ  )
ػػػػَماء َواَلْرضِ قَػػػػاَؿ َريبِل  َػْعلَػػػػه  اْلَقػػػػْوَؿ ُب  النبيػػػػاء ) ػػػػِميع  اْلَعلِػػػػيه   السَّ ػػػػَو السَّ َوى 
ػػػػػَماَواِت َواْلَْرضِ َربِل وجػػػػػاء ُب ب ا ػػػػػة الػػػػػ خاف ) (  {4}النبيػػػػػاء/ َوَمػػػػػا  السَّ

نَػه َمػػػا ِإف ك نػػػت ه ميػػػوِقِنَي   ابإلفػػػراد النبيػػػاء (: وعليػػػو قبلهػػػا ُب {7}الػػػ خاف/بَػيػْ
، ابإلفػػػػػػػراد (  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇفجػػػػػػػاءت فيهػػػػػػػا )

ىئ    حئ  مئ  ی  جئفجػػػػػػاءت ) ابعبمػػػػػػعوقبلهػػػػػػا ُب الػػػػػػ خاف 

 .اؼبوافقة واجملاورة وقاع هتما ابعبمع(   جب  يئ
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 صمػ   الصػادمنهػا و  الطػاء: ( پبقي ل  نا موضػع سػورة ص: جػاء بعػ ىا )  -6
 .ع ة التجو   ةالقاحبسب  اإلستعالء واإلطباؽ أحرؼم  

 -اػبالصة:
السََّماء  - َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  َما َخَلْقَنا - َوَما َخَلْقَنا ) ضبط مواضع

 ( َواأْلَْرضَ 
 –األنبياء  –يف السور ) اغبجر  أربع مرات(: تكررت   ۀ  ہ)  ابلواواألصل أف ترد 

قاعدة على  انضبطه( و    ڱ  ڱ) واوالدخاف ( عدا موضع األحقاؼ جاء بال  –ص 
 .العناية ابآية الوحيدة

(   ٻ أو ) ابعبمع(   ڱ )جاء بعد (     ڱ  ڱ -  ہ  ۀ: مع ) خذىا قاعدة
 كل اؼبواضع.( يف    يئ  ىئ)  ابإلفراد

( يف اغبجر والدخاف   ہ  ہ ) مرات ثالث(      ڱ  ڱ -  ہ  ۀ ورد مع )
 .صيف األنبياء و  مراتف(   ڇ  ڇواألحقاؼ / بينما وردت ) 

 اغبجر
 واألحقاؼ

 تطابقا

ھ     من ) اغباء( نربط  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  )

( يف ڻ  ڻ ) وجاءت بزايدة /  ػقاؼحواأل جرحالػ حاء( مع ھ
، قاعدة الزايدة للموضع اؼبتأخرمع اليت يف اغبجر على نضبطها األحقاؼ و 

 .واو( بال    ڱ  ڱوال تنسى أنو أتت يف األحقاؼ )
  
 ولضبطهما اتبع ربتهما (  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ) ءاألنبيا

 (جب  ىئ  يئ  حئ  مئ  ی  جئ) الدخاف
( بعدمها: لكن يف األنبياء جاء   جباألنبياء والدخاف دبجيء كلمة )  موضعيتطابا 
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( منها مع اء )  اؽبمزةو األلف (: نربط   ڱ ) ابعبمع، ويف الدخاف ابإلفراد( ڇ)
قاعدة ربط حرؼ من اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ على  اءنبيػػ( من األاء )  اؽبمزةو األلف 

يف سورة الدخاف، وأيًضا أنوه ىنا: أنو يف  ابعبمع(   ڱ ، وعليو تكوف )من اسم السورة
َماء َواأَلْرضِ َقاَؿ َربِّ يَػْعَلُم اْلَقْوَؿ يف  بداية سورة األنبياء ) ِميُع اْلَعِليُم  السَّ َوُىَو السَّ

َماَواِت َواأْلَْرضِ َربِّ جاء يف بداية الدخاف ) ( و  {ٗ}األنبياء/ نَػُهَما ِإف ُكنُتم  السَّ َوَما بَػيػْ
  ڇ   ڇ  ڇفجاءت فيها ) ابإلفراد(: وعليو قبلها يف األنبياء  {ٚ}الدخاف/مُّوِقِنٌَن 

  ی  جئفجاءت ) ابعبمع، وقبلها يف الدخاف ابإلفراد (  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ

 .ما اؼبوافقة واجملاورةوقاعدهت ابعبمع(   جب  ىئ  يئ  حئ  مئ

 ص
(:  پ( / جاء بعدىا )  پ  ٻ  پ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ )

القاعدة حبسب  اإلستعالء واإلطباؽ أحرؼمن  صمن  الصادمنها و  الطاء
 .التجويدية

 ؟.( آتَِية   - آَلتَِية   السَّاَعةَ  اضبط مواضع ) / 3269س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي: / 3269اعبواب رقه 

﮲    ۓۓ  ے   ے  ھہ  ھ  ھ    ھ  ۀ  ہ  ہ  ہژ  -1

 .احلجر ژ﮵  ﮳  ﮴  
 .طٍ ژٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿژ  -2
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺژ  -3  .احلج ژڤ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   ٿ  
 .اغفر ژڀ    پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ٻ   ٻ  پ  ٻ  ٻ   ٱژ  -4

  الضبط /
 الـبػال  (   ٿ  ٿ: فيمػا ىبػص مصػ   اؼب  نػة اؼبنػورة: أف ) خذىا قاعػدة -1

( تػرد   ٻ  ٻ، وأف ) ) طػو واغبػ  ( مػ  اؼبصػ   اليمٌن جهةترد ُب 
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 أوؿ، الػػراء( واشػػرتكا حبػػرؼ  روتػػاف ر) اغبجػػ مػػ  اؼبصػػ   اليسػػار جهػػةُب 
(، دبعػػػىن   ٺ  ٺ)  ابلوسػػػط( واؼبوضػػػعي   ٻ  ٻموضػػػع )  وأخػػػر

 (.  ٻ)  بالـ( واػبروج   ٻ)  بالـال خوؿ 
(   ٺ-   ے( ورد قبلهػا )   الػػ –ر  ج) الػػ اعبيهو  غباءااليت ُب اظبها  السور -2

حبسػػب إعرابػػا بسػػياؽ اآل ػػة، والسػػور  مفتوحػػةأو  مكسػػورة نبػػزةسػػواء  ابلػػواو
 .واو( بال   ٿ تافر ( أتت ) –) طو  اعبيهو  اغباءاليت ليس ُب اظبها 

( ﮲  ﮳   مػػػػػ  )  اغبػػػػػاء( نػػػػػربط ﮲  ﮳  ﮴  بعػػػػػ ىا ُب اغبجػػػػػر )  -3
قاع ة ربط حرؼ م  عل  ر  جم  الػ اعبيهو  اغباء ( مع﮴  م  )  اعبيهو 

 .اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
علػػ   وطػػػ ىػػاء( مػػع   ٹمػػ  كلمػػة )  اؽبػػاء( نػػربط   ٹ   ٹبعػػ ىا ُب طػػػو )  -4

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 الاغبػػج للغػػافر "  ) اعبملػػةبػػزه  نضػػبطها( و    ٿ  ٿ  ٿبعػ ىا ُب اغبػػ  وتػػافر )  -5

( وبعػػػ ىا ُب      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ(: وبعػػ ىا ُب اغبػػ  ) "  ريػػب فيػػو
 الػػػػواو( قبػػػػل ٿ  مػػػػ  )  اؽبمػػػػزة(:   پ  پ   پ   ڀ  ڀ تػػػافر )
( ٿ  مػ  ) اؽبمػزة، وأ ًضػا نػربط قاع ة الرتتيب اؽبجػائي( عل  پ   م  )
قاعػػ ة ربػػط علػػ   رتػػافراء ( مػػع پ   مػػ  )  الػػراءغبػػ ، ونػػربط انبػػزة مػػع 

 .حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 -اػبالصة:

اَعةَ )  ضبط مواضع  ( آتَِيةٌ  - َآتَِيةٌ  السَّ
ترد  الـبال  (   ٿ  ٿ: فيما ُيب مصحف اؼبدينة اؼبنورة: ) خذىا قاعدة

من  اليسار جهة( ترد يف   ٻ  ٻ، وأف ) ) طو واغبج ( اليمٌن جهةيف 
 .الراء( اشخكا حبرؼ  رذافو  ر) اغبج اؼبصحف
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 (.  ٻ)  بالـ( واػبروج   ٻ)  بالـالدخوؿ 
-   ے( ورد قبلها ) حجالػ –ر حج) الػ اعبيمو  اغباءالسور اليت يف اظبها 

(   ٿ ذافر ( أتت ) –) طو  اعبيمو  اغباء، والسور اليت ليس يف اظبها ابلواو(   ٺ
 .واوبال 

  ﮲ من )  اغباء( نربط   ﮲  ﮳  ﮴  ۓۓ  ے   ے ) اغبجر

 .رحجمن الػ اعبيمو  اغباء( مع   ﮴من )  اعبيم( و   ﮳

( مع   ٹمن كلمة )  اؽباء( نربط   ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿ ) طػو
 .وطػ ىاء

 ( يف اغبج     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ)
 ( يف ذافر  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ٻ   ٻ  پ  ٻ  ٻ   ٱ )

 الاغبج للغافر "  ) اعبملةهبذه  نضبطها( و    ٿ  ٿ ٿ بعدىا يف اغبج وذافر ) 
( وبعدىا يف ذافر      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ(: وبعدىا يف اغبج ) "  ريب فيو

(   پ من ) الواو( قبل   ٿمن )  اؽبمزة(: پ  پ   پ   ڀ  ڀ)
غبج، امهزة ( مع   ٿمن ) اؽبمزة، وأيًضا نربط قاعدة الختيب اؽبجائيعلى 

قاعدة ربط حرؼ من اؼبوضع على  رذافراء ( مع    پن ) م الراءونربط 
 .اؼبتشابو مع حرؼ من اسم السورة

   ؼبسة بيانية /
اَعَة آتَِيٌة َفاْصَفِح الصَّْفَح اعْبَِميَل ) اَعَة َآتَِيٌة الَّ ٘ٛ)َوِإفَّ السَّ ( اغبجر( )ِإفَّ السَّ

ػاَعَة آتِيَػػٌة ٜ٘رَيْػَب ِفيَهػا ) ػػاَعَة ٚالَّ رَيْػَب ِفيَهػا )( ذػافر( )َوَأفَّ السَّ ( اغبػج( )ِإفَّ السَّ
ػػاَعَة اَل رَيْػػَب ِفيَهػػا )٘ٔءاَتِيَػػٌة َأَكػػاُد ُأْخِفيَهػػا ) ( الكهػػف( مػػَّت ٕٔ( طػػو( )َوَأفَّ السَّ

 نقوؿ آتية وآتية ومَّت يذكر ال ريب فيها ومَّت ال يذكرىا؟
اف السػياؽ ُب ىو هبمع آتية وال ر ب فيها إذا كاف الكالـ عل  الساعة  عػ  إذا كػ
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 ذكر الساعة رب   اً. 
اَعَة آتَِية  الَّ رَْ َب ِفيَها ) ) ُب سورة اغب  ََي أَ ػيَهػا النَّػاس   (( وتب أ السػورة )7َوأَفَّ السَّ

ػػػاَعِة َشػػػْيء  َعِهػػػيه  ) ػػػْه ِإفَّ زَْلزَلَػػػَة السَّ ػػػا 1اتػَّق ػػػوا رَبَّك  ػػػلي م ْرِضػػػَعةُّ َعمَّ (  َػػػػْوـَ تَػَرْونَػَهػػػا تَػػػْزَىل  ك 
ػػَكاَرل َوَلِكػػ َّ أَ  ػػه ِبس  ػػَكاَرل َوَمػػا ى  ػػلي َذاِت ضَبْػػلُّ ضَبَْلَهػػا َوتَػػػَرل النَّػػاَس س  ْرَضػػَعْت َوَتَضػػع  ك 

ػػَ  اْلبَػْعػػِ  )2َعػػَزاَب اّللَِّ َشػػِ     ) ( اغبػػػ ( 5(( ٍب )ََي أَ ػيَهػػا النَّػػاس  ِإف ك نػػت ْه ُب رَ ْػػبُّ مِل
ػػاَعَة آتِيَػػة  الَّ رَ ْػػَب فِ  (( الكػػالـ عػػ  السػػاعة و سػػتمر ُب الكػػالـ 7يَهػػا )فقػػاؿ )َوأَفَّ السَّ

والسياؽ الػز  تػرد فيػو اآل ػة عػ  السػاعة. إذا كػاف السػياؽ ُب ذكػر السػاعة  قػوؿ )ال 
 ر ب فيها(.
اَعَة آَلتَِية  الَّ رَْ َب ِفيَها َوَلِك َّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل  ػ ْ ِمن وَف ) قاؿ ) ُب تافر (( 59ِإفَّ السَّ

)َوِإْذ  َػَتَ اجيوَف ُب النَّاِر فَػيَػق وؿ  الضيَعَفاء لِلَِّز َ  اْسَتْكبَػر وا ِإّنَّ ك نَّػا َلك ػْه ٍب  ستمر و قوؿ 
 ( تافر( فإذف الكالـ ُب الساعة. 47تَػبَػًعا فَػَهْل أَنت ه ميْغن وَف َعنَّا َنِصيًبا مِلَ  النَّاِر )

 آ ػػة اغبػػ  أف  ػػزكر ال  صػػا ُب  بقػػ  ذكػػر الػػالـ لف قسػػماً قػػاؿ ؼبػػاذا ذكػػر الػػالـ؟
الالـ، ال  صا أف  قػوؿ وأف السػاعة آلتيػة لف )أفل( مفتوحػة اؽبمػزة، الػالـ ال تقػع ُب 
خ  اؼبفتوحة اؽبمزة مطلقاً، ال هبوز أصاًل. ىو عن ما  قػوؿ )أَفل السػاعة( ال يبكػ  أف 

ـ  ابت اءُّ وبع  ذاِت الكَ  تية أب اً ، ال تصا، قوؿ آل ًة ال  صػا، لغ ْسِر تص ب  اػَبَ  ال
ىنػاؾ فػرؽ كبػري بػي إفل وأفل. أفل ومػػا دخلػت عليػو مفػرد لػػيس ؽبػا معػىن، بينمػا إفل ومػػا 
( لػػيس ؽبػػا معػىن ال بػػ  أف  كػػوف معهػػا ضػػميه، ىػػزه ُب  بعػ ىا صبلػػة. )أف ،اً حاضػػر 
حكه اؼبفرد، مص ر، ال ب  أف  كوف معها شيء مثػل  سػري أف ، حاضػر، أمػا )إف 

 اتمة. ،اً حاضر( صبلة 
 ىل ىناؾ فرؽ داليل بٌن إف الساعة وأف الساعة؟

ػػاَعَة آتِيَػػة  الَّ رَ ْػػَب ِفيَهػػا ) طبعػػاً. ) ( ىػػزا معطػػوؼ علػػ  مػػا قبلهػػا  ( اغبػػ 7َوأَفَّ السَّ
ػػاَعَة آَلتِيَػة  الَّ رَ ْػػَب  ( اغبػ ( دخػػل عليهػا حػػرؼ جػر. بينمػا )6)َذلِػَك ِاَفَّ اّللََّ ) ِإفَّ السَّ
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( تػػافر ( صبلػػة مسػػتقلة وحػػا توكيػػ ىا أكثػػر 59َأْكثَػػػَر النَّػػاِس اَل  ػ ْ ِمن ػػوَف )ِفيَهػػا َوَلِكػػ َّ 
( أبػػ اً.  ال ر ػػب فيهػػا ( ىػػو ال ىباطػػب الرسػػل بقػػوؽبه ) آتيػػة فتختلػػ . أمػػا إذا قػػاؿ )

عنػػ ما ىباطػػب الرسػػوؿ ال  قػػوؿ ال ر ػػب فيهػػا أ  رسػػوؿ كػػاف. ال وبتػػاج الرسػػوؿ إٔب 
 نفي الر ب.
ػاَعَة  َوَما قاؿ ) ُب اغبجر نَػه َمػا ِإالَّ اِبغْبَػقِل َوِإفَّ السَّ َخَلْقَنا السََّماَواِت َواَلْرَض َوَمػا بَػيػْ

 ( اغبجر(85) آلتَِية  َفاْصَفِا الصَّْفَا اعْبَِميلَ 
ػػ  ابلػػالـ لف السػػياؽ، ىػػو كػػاف  ػػتكله عػػ  أصػػ اب اغبجػػر فػػزكر عػػزابه ُب  أكل

)آتيػة( بػ وف توكيػ  عنػ ما ال  قتضػي ال نيا وسيأتيهه العزاب ُب اآلخرة م كَّ .  قػوؿ 
 الكالـ. 
( طػػو( كػػالـ موسػػ  ٍب 13) َوأََّن اْختَػْرت ػػَك َفاْسػػَتِمْع ِلَمػػا   ػػوَح  قػػاؿ تعػػأب ) ُب طػػو

اَعَة ءاَتَِية  َأَكاد  أ ْخِفيَهػا لِت ْجػَزل ك ػلي نَػْفػسُّ دبَػا َتْسػَع  قاؿ ) ( طػو( ال  ػزاؿ 15) ِإفَّ السَّ
 َوَلَقػ ْ اؾ ُب طػور التبليػغ والػزكر ومػ  ابب التصػبري للرسػوؿ )اآلف ُب طػور الرسػالة، ىنػ

( اغبجػػر(. تلػػك فيهػػا تبليػػغ وضػػيق صػػ ر 97) نَػْعلَػػه  أَنَّػػَك َ ِضػػيق  َصػػْ ر َؾ دبَػػا  َػق ول ػػوفَ 
 وىزه ليس فيها شيء ال وبتاج إٔب توكي .

إذف وقػػت الكػػالـ عنػػ  هللا سػػب انو وتعػػأب أولػػوَيت لل ػػ    وأسػػس معينػػة  ػػود أف 
 ال شك. ههرىا للخلق تتب ؿ م  خالؿ ىزه الكلمات! 

( أف النػػػاس تنكػػػر  إف السػػػاعة آلتيػػػة  عػػػ  لػػػيس علػػػ  تػػػرار آ  القػػػرآف كلػػػو تكػػػوف )
 الساعة تنكر البع  والنشور؟

 السامع اؼبخاَطب ُب أ  سياؽ ىو؟ وُب أ  مقاـ؟
ق ػػػػِل اْلَعْفػػػػَو َوَ ْسػػػػأَل وَنَك َمػػػػاَذا   نِفق ػػػػوَف  ىػػػػزه أسػػػػباب النػػػػزوؿ.  سػػػػألوف فيجيػػػػب، )

(، أجاب ع  أسئلتهه ، أسباب النزوؿ تنفعنا نفعاً كبرياً ج اً ُب معرفة  ( البقرة219)
 االختيار ُب اؼبقاـ والسياؽ وما إٔب ذلك. 
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، الحػ  ُب أ  مقػاـ؟ ىػزا لػيس ُب خطػاب أ  رسػوؿ مػ  الرسػل وال ُب الكهػ 
ػػوا أَفَّ ُب مقػػاـ ذكػػر السػػاعة وإمبػػا ُب أصػػ اب الكهػػ  )وََكػػَزِلَك أَعْ  ثَػػػْرَّن َعلَػػْيِهْه لِيَػْعَلم 

اَعَة اَل رَْ َب ِفيَها ) ( الكه ( ليس ىناؾ داعي ليقػوؿ آتيػة، 21َوْعَ  اّللَِّ َحقٌّ َوأَفَّ السَّ
( ما ىو وع  هللا  لِيَػْعَلم وا أَفَّ َوْعَ  اّللَِّ َحقٌّ  ىو أقاـ ال ليل عل  نومهه ثالشبائة سنة. )

د.فاضػػػػػل  )ىػػػػػا. إذف حسػػػػػب السػػػػػياؽ وحسػػػػػب اؼبقػػػػػاـ.حػػػػػق؟ أف أتٌب السػػػػػاعة، ذكر 
 (. السامرائي

 مالحظة /
ػػاَعَة وردت )   موضػػعي اثنػػي( ُب  آتيػػة( أو )  تيػػةآل( بػػ وف كلمػػة )  اَل رَ ْػػَب ِفيَهػػاالسَّ

 -اعباثية (: –ُب السور ) الكه  
ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ     پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -1

ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹٺ  ٺ  ٺٿ  

 .الكُف ژڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
جس    حس  خس      جح   مح  جخ  حخ  مخ  يث   حج  مج  ىث  يت  جث  مثخت  مت   ىت   ژ  -2

 .اجلاثية ژحض   مس  حص  مص  جض  
  الضبط /

( ُب اؼبوضعي مع الساعة كما وردت ُب سػورٌب    يث   حج  مجأوردهتما ىنا جمليء )  -1
( لنػػو  آتيػػة( أو )  تيػػةآل اغبػػ  وتػػافر ولكػػ  ٓب تػػرد ىنػػا معهمػػا الكلمػػات: )

(   يت  جث  مث ( فاجعل ىزه الصيغة أ  )  يت  جث  مث )  اؼبوضعيسبقها ُب 
 (. آتية( أو )  تيةآلعالمة عل  ؾبيء الساعة لوح ىا ب وف ) 

پ  پ    ٻٻ  )  أطػوؿم  سورة اعباثية فأتػت بصػيغة  أطوؿسورة الكه   -2

بينمػػا ُب اعباثيػػة فيهػػا،  مػػرتي(   ٻ( تكػػررت )   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ
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قاعػػػػػػػ هتا الػػػػػػػزَيدة للسػػػػػػػورة ( و   يث   حج  مج  ىث  يت  جث  مث   ىتخت  مت   ) 
 .الطوؿ

جح   مح  جخ  وبعػ ىا ُب اعباثيػة )  ( ٺ  ٺ  ٺ  ٺ بع ىا ُب الكه  ) -3

قاعػػ ة الرتتيػػب ( علػػ  جح   مػػ  )  القػػاؼ( قبػػل ٺ  مػػ  )  اؽبمػػزة(:   حخ  مخ
 .اؽبجائي
 ؟.( َفاْصَفاْ  - اِ َفاْصفَ  اضبط مواضع ) / 3270س اؿ رقه 
 -اؼبواضع ىي: / 3270اعبواب رقه 

ھ    ھژ  -1 ہ  ہ  ھ   ہ     ﮲  ۓے   ے  ۓ  ھۀ  ہ  

﮴    .احلجر ژ﮵  ﮳  
 ٨٩الزخرف/  ژىب   خب  مب    حبىئ  يئ  جب  مئژ  -2

  الضبط /
، وبع ىا ُب اغبجر (  مئ) وبسكوةا ُب سورة اغبجر  اغباء بكسر(   ﮲) 

 م  السورة فاجعلو عالمة لك.( وموضع الزخرؼ ىو أخر آ ة ﮳  ﮴  )
نَػْيكَ  اَل سَب  َّفَّ وَ  - اَل سَب  َّفَّ  اضبط مواضع ) / 3271س اؿ رقه   ؟.( َعيػْ
 -اؼبواضع ىي: / 3271اعبواب رقه 

ۆئ    وئ  وئ  ۇئ     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ې  ېژ  -1 ۇئ  

 .احلجر ژۆئ  ۈئ  
ڱژ  -2 ہ      ہ   ہھ  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ں  ڱ    ھ  ھ    ۀ  ہ   

 .طٍ ژھ  ے  ے  
  الضبط /

 للموضػػػػع الػػػزَيدة قاعػػػ ةعلػػػ   نضػػػػبطها( و   ڱ   ڱُب سػػػورة طػػػػو ) الػػػواوبػػػزَيدة  -1
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 .اؼبتأخر
مػػػػػػ    اغبػػػػػاء( نػػػػػربط   وئ  وئ  ۇئ( أتػػػػػت )      ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  بعػػػػػ  )  -2

(  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہجر، وبع ىا ُب طو ) الػ حاء( مع وئ  كلمة ) 
قاع ة ربط حػرؼ مػ  اؼبوضػع عل   وطػ ىاءع ( مۀ   م  كلمة ) اؽباءنربط 

 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 مالحظة /

  ۅ  ۋژ (:44ُب سػػػورة النبيػػػػاء اآل ػػػػة ) موضػػػع اثلػػػػ ( ُب  َمتػَّْعنَػػػػاوردت كلمػػػة ) 

  ۇئى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ېۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې

ور ُب السػػػ ثػػػالث مػػػرات، وبػػػزا تكػػػوف ىػػػزه الكلمػػػة تكػػػررت ژۇئ  ۆئ  ۆئ   
علػػ   يػػاءبالن ابءمنهػػا مػػع  البػػاء( نػػربط   ۋالنبيػػاء(: جػػاء قبلهػػا ) –طػػو  –)اغبجػػر 

 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 ؟.( َواَل رَبَْزْف َعَلْيِههْ  اضبط مواضع ) / 3272س اؿ رقه 

ُب السػػػور  مػػرات ثػػػالث ( َواَل رَبْػػَزْف َعلَػػْيِههْ  وردت كلمػػػة ) / 3272اعبػػواب رقػػه 
 -(:النمل –الن ل  –اغبجر)
  ۆئۇئ    وئ  وئ  ۇئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     ژ  -1

 .احلجر ژۈئ  ۆئ  
ۇئ  ۆئ     ۆئژ  -2 ۇئ   ېئ   ۈئوئ   ېئ   ی  ېئ  ىئ    ۈئ   ىئ  ىئ  

 .انلدل ژی  ی   
 .انلىل ژ﮲   ے   ے  ۓ  ۓ    ھ      ھ  ہ  ھ  ھژ  -3

  الضبط /
مػ  كلمػة  اغبػاءو  اعبػيهبط : نػر (ۆئ    ۆئۇئ   بع ىا ُب سورة اغبجر ) -1

قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػػع علػ   ر جمػ  الػػ اغبػاءو  اعبػيهمػع  (  ۆئ)
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 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
 (.1229الن ل والنمل ُب الس اؿ ) موضعيًب ضبط  -2
، ومعناىا وتواَضْع للم مني اب ورسولو وال ربزف عل  كفرىه,: اغبجرمعناىا ُب  -3

لػػ  َمػػ  خالفػػك وٓب  سػػتجب لػػ عوتك, وال تغػػته ِمػػ  وال ربػػزف ع :الن ػػلُب 
 :النمػػل، ومعناىػػا ُب إف ذلػػك عائػػ  علػػيهه ابلشػػر والػػوابؿمكػػرىه وكيػػ ىه; فػػ

وال ربػزف علػ  إعػراض اؼبشػركي عنػك وتكػز بهه لػك, وال َ ِضػْق صػ رؾ ِمػ  
 مكرىه بك, فإف هللا ّنصرؾ عليهه.

 -اػبالصة:
 ( َواَل رَبَْزْف َعَلْيِهمْ )  ضبط مواضع

 الصيغة السورة

من   اغباءو  اعبيم( نربط ۆئ    ۆئۇئ    وئ  وئ  ۇئ)  اغبجر
 ر.حجمن الػ اغباءو  اعبيم( مع   ۆئكلمة )

ېئ  ېئ)  النحل ی  ی   ېئ  ىئ    ۈئ    (ىئ  ىئ  
 (ے   ے  ۓ  ۓ    ھ      ھ  ہ  ھ  ھ ) النمل

 (.ٜٕٕٔالنحل والنمل يف السؤاؿ ) موضعيمت ضبط 
 ؟.( َواْخِفاْ  )الكلمة ضع اضبط موا / 3273س اؿ رقه 
 –ُب السور ) اغبجر ثالث مرات ( َواْخِفاْ  وردت كلمة ) / 3273اعبواب رقه 

 -(:الشعراء  –اإلسراء 
  ۆئ  ۇئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ژ  -1

 .احلجر ژۈئ    ۆئ
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ    ڭڭ     ڭژ  -2

 .اإلرساء ژۋ  
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 .الشعراء ژڈ    ڎ   ڈ ڌ  ڎ   ڌ   ڍژ  -3
  الضبط /

( ُب اغبجػر والشػعراء ونبػا خاصػتاف   ڌ: ) اعبنػاحُب كل اؼبواضع  ٌب معهػا  -1
وىػػػو  ( وىػػزه مػػػع الوالػػ    ُب اإلسػػػراء  ڭ ابلرسػػوؿ الكػػػرل ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، و ) 

ُب أظبػػػاء  الػػػراء، والحػػػ  اشػػػرتاؾ حػػػرؼ مػػػ  أشػػػهر اؼبواضػػػع لػػػ ل اؼبسػػػلمي
 اء (. ر الشع –اء ر اإلس – ر) اغبج لثالثةاالسور 

ڌ    ڌ   ڍ( بينمػػػا ُب الشػػػعراء )  ۆئ  ۆئ  ۇئُب اغبجػػر )  -2

عل   نضبطها( ُب الشعراء و ڌ  ڎ   ( أ  بزَيدة )  ڎ  ڎ   ڈ
( مػػع ڎ  مػ  كلمػػة ) العػػي ، وأ ًضػػا نػربط قاعػ ة الػػزَيدة للموضػع اؼبتػػأخر

بو مػع حػرؼ مػ  اسػه قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشػاعل  راء عالشعي 
 .السورة

 مالحظة /
ڳ  ژ  (:32القصػػص اآل ػػػة ) ُب سػػورة موضػػع اثلػػػ ( ُب  َجَناَحػػكَ وردت كلمػػة ) 

ہ   ہ    ہۀ  ہ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

، ُب سػػػػػػػػػػػػػياؽ قصػػػػػػػػػػػػػة ژۓ   ۓ     ﮲  ﮳  ﮴    ےھ  ھ  ھ     ھ  ے
(     ڻلنو سػبقها )  واح ة مرة اغباء بكسر(  كَ َجَناحِ  موس  عليو السالـ، ووردت )
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ڻ    ڻں  ڻ   ژ (:22حرؼ اعبر ُب سػورة طػو اآل ػة )

 ، أ ًضا ُب سياؽ قصة موس  عليو السالـ.ژہ  ہ  ھ  
 (القصص –الشعراء  –ُب السور )اغبجر  ثالث مرات اغباء بفتا(  َجَناَحكَ : ) إرف

  سورة طػو.( ُب كَ َجَناحِ  ) اغباء بكسر مرة واح ةووردت 
 ؟.( َأّنَْ  َأيلِ  - ِإيلِ  اضبط مواضع ) / 3274س اؿ رقه 
 -اؼبواضع كما  لي وبرتتيب السور ُب اؼبص  : / 3274اعبواب رقه 
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حت    ىب  يب  جت  مب    خبحب     جبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئژ  -1

ِشف ژخت  مت  ىت     .ي
 .احلجر ژىئ    ېئ  ىئ  ېئ  ېئۈئ  ۈئ    ۆئژ  -2
 .حلجرا ژىئ    ېئ  ىئ  ېئ     ېئۈئ  ژ  -3
 .طٍ ژۈئ     ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۇئەئ  وئ  وئ  ەئ     ائژ  -4
ڃ  چ          ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ژ  -5 ڃ  ڃ  

ڇ    چ  چچ    .امقصص ژڇ  ڇ   ڇ  
  الضبط /

ُب السور )  وسػ   أربع مراتتكررت  مكسورة بمزة(   ېئ     ېئالصل أف ترد )  -1
 مػػػرة(   ېئ  ېئ)  وحػػػةمفت بمػػػزةالقصػػػص (، ووردت  –طػػػو  –اغبجػػػر  اثي –

 .قاع ة العنا ة ابآل ة الوحي ةعل  نضبطها اغبجر و  أوؿفقط ُب  واح ة
مػػػ   السػػػي( و ىب  مػػػ  ) الػػػواو ( نػػػربط   ىب  يب  جتبعػػػ ىا ُب  وسػػػ  )  -2

قاعػ ة ربػط حػرؼ مػ  اؼبوضػع علػ    وسػمػ   والسػي  الػواو( مع   جت)
 .اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

ېئ  ) الثاي( وبع ىا ُب   ېئ  ىئ)  الوؿبع ىا ُب : موضعيُب اغبجر  -3

 قاعػػػػػ ة( علػػػػػ  ېئ   مػػػػػ  )  النػػػػػوف( قبػػػػػل ېئ  مػػػػػ  )  الغػػػػػي: ( ىئ
 بمزة(   ېئ  ېئأتت )  الوؿ، مع الخز ابلعتبار أف اؼبوضع اؽبجائي الرتتيب
 .مفتوحة

علػػػ  ػو طػػػاء طػػػ( مػػػع   ۈئ) طػػػاء (   ۈئۆئ  ۆئ  ُب طػػػو تػػػزكرىا لػػػ ل )  -4
 .و مع حرؼ م  اسه السورةقاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشاب

( مػػػػع         ڃ)  قػػػػاؼ( ڃ          ڃڄ  وأخػػػػريا ُب القصػػػػص تػػػػزكرىا لػػػػ ل )  -5
قاعػػ ة ربػػط حػػرؼ مػػ  اؼبوضػػع اؼبتشػػابو مػػع حػػرؼ مػػ  علػػ   صػػصقال قػػاؼ

 .اسه السورة
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 -اػبالصة:
 ( َأًنَْ  َأيّنِ  - ِإيّنِ ضبط مواضع ) 

 اثين –يف السور )يوسف  مرات أربعتكررت  مكسورة هبمزة(   ېئ     ېئاألصل أف ترد ) 
اغبجر  أوؿفقط يف  واحدة مرة(   ېئ  ېئ ) مفتوحة هبمزة(، ووردت القصب –طو  –اغبجر 

 .قاعدة العناية ابآية الوحيدةعلى نضبطها و 

(  ىبمن )الواو نربط  (حت  خت  مت    ىب  يب  جت  مب    خبحب    ) يوسف
 فوسمن يوالسٌن  الواو( مع   جت من ) السٌنو 

من  النوف( قبل   ېئمن )  الغٌن ( ېئ  ىئ  ېئ  ېئۈئ  ۈئ  )  راغبج أوؿ
 (  ېئ  ىئ  ېئ     ېئۈئ  ) اغبجر اثف اؽبجائي الختيب قاعدة( على ېئ)

 ػوطاء ط( مع   ۈئ) طاء  (  ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۇئەئ  وئ  وئ  ەئ     ائ ) طػو

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ ) القصب  قاؼ (  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 صبقلا قاؼ( مع         ڃ) 

 ؟.( فَػَوَربِلكَ  ) كه مرة وردت كلمة / 3275س اؿ رقه 
 -(: –ُب السور ) اغبجر مراتف ( فَػَورَبِلكَ  وردت كلمة ) / 3275اعبواب رقه 

 .احلجر ژپ    پ   پ  پژ  -1
ڃ  چ  چ    ڄ  ڄژ  -2  .مريه ژڄ  ڃ   ڃ       ڃ  

  الضبط /
جػػيه مػػع  (  پمػػ  ) اعبػػيه نػػربط  (  پ   پ بعػػ ىا ُب سػػورة اغبجػػر )

ل مػػر مػ   اؼبػيهو الػراء منهػا مػع  اؼبػيهو الػراء ( نػربط   ڄر، وبعػ ىا ُب مػرل ) جػاغب
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورةعل  
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 ؟.( َعمَّا َكان وا  َػْعَمل وفَ  اضبط مواضع ) / 3276س اؿ رقه 
ا َكػان وا  َػْعَمل ػ وردت كلمة ) / 3276اعبواب رقه  ُب السػور  ثػالث مػرات ( وفَ َعمَّ

 -(:اغبجر   – موضعافالبقرة ) 
 .ابلقرة ژجب     مئ  ىئ          يئجئ  حئ    یىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  ی  ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئژ  -1
 .ابلقرة ژيب     خب  مب        ىبجب  حب    يئی  ی  جئ              حئ  مئ  ىئ  یىئ  ىئ  ىئ  یژ  -2
 ٩٠ - ٩١احلجر/  ژڀ    ڀ  ڀ           ڀپ  پ   پ  پ  ژ  -3

  الضبط /
ومعروفتػػػاف، وموضػػػع اغبجػػػر ُب أخػػػر سػػػورة  اعبػػػزء الوؿالبقػػػرة ُب آخػػػر  موضػػػعي

 اغبجر.
 مالحظة /
 موضػػعافاإلسػػراء  – 96ُب السػػور ) اغبجػر  تسػع مػػرات(  َمػَع اّلللِ ِإؽَبًػػا آَخػػرَ وردت ) 

 – 88القصػػػص  – 213الشػػػعراء  – 68الفرقػػػاف  – 117اؼب منػػػوف  -  39و  22
 ( وال داعي غبصرىا. 51الزارَيت  – 26ؽ 

 ؟.( َوَلَقْ  نَػْعَله   اضبط مواضع ) / 3277س اؿ رقه 
  –ُب السػػػور ) اغبجػػػر مػػػراتف ( َوَلَقػػػْ  نَػْعلَػػػه   وردت كلمػػػة ) / 3277اعبػػػواب رقػػػه 

 -:ُب الرتتيب سوراتف متتاليتافونبا  (الن ل 
 .احلجر ژچ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄژ  -1
ڀ    پ  پپٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ٻژ  -2 پ     ڀ  ڀ  

 .انلدل ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
  الضبط /

ٻ  وبع ىا ُب الن ل ) (  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ بع ىا ُب سورة اغبجر )

قاعػػ ة ( علػػ  ٻ  مػػ  ) اؽبػػاء( قبػػل ڄ  مػػ  )  الكػػاؼ(:  ٻ  ٻ  پ  پ
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 (. ٻ   -ڄ  م  الكملتي ) النوف و  اؽبمزة، طبعا بع  الرتتيب اؽبجائي
 ؟.( َوَ ِضيق  َصْ ِر )  ( َ ِضيق  َصْ ر ؾَ  اضبط مواضع ) / 3278س اؿ رقه 
 -فقط: مرة واح ةكل صيغة وردت  / 3278اعبواب رقه 

 .احلجر ژچ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃڄ  ڄ   ڄ  ژ  -1
 .الشعراء ژۈ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ    ڭ  ڭژ  -2

  الضبط /
، بينمػا ُب سػورة الشػعراء ُب سورة اغبجر قاؽبا هللا عز وجػل لرسػولو الكػرل ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

رب إي أخػاؼ أف  كػزبوي ُب الرسػالة, ويبػأل صػ ر  الغػهي  قاؽبا موس  عليو السالـ:
 .لتكز بهه إَي ، وال  نطلق لساي ابل عوة فأرِسْل ج  ل ابلوحي إٔب أخي ىاروف

 ؟.( دبَا  َػق ول وفَ  اضبط مواضع ) / 3279س اؿ رقه 
لسػػػػػور ُب ا ثػػػػػالث مػػػػػرات ( دبَػػػػػا  َػق ول ػػػػػوفَ  وردت كلمػػػػػة ) / 3279اعبػػػػػواب رقػػػػػه 

 -(:ؽ -طو  –اغبجر)
 .احلجر ژچ    ڃ  ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ژ  -1
 .طٍ ژک  ژ      ڑ  ڑ  ک    ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ڌ  ڎ  ڍ  ڌژ  -2
ۈٴۇ   ڭ  ۇۇ  ڭ  ڭژ  -3  .ق ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۆ  ۆ  ۈ  

  الضبط /
َوَ ْسػأَل وَنَك  عالمة لػك، وآ ػة طػو قبػل )موضعي اغبجر وؽ أخر السورة فاجعلها  -1

 ...( وىزه مشهورة.َعِ  اعْبَِباؿِ 
(   ڎ   ڈ   ڈ  ژ(: بعػػ ىا ُب طػػو )   ڍ  ڌقبلهػػا ُب طػػو و ؽ تطػػابق ) -2

ۆ  مػػ  )  الػػواو( قبػػل ڎ   مػػ  )  اؽبمػػزة(:  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ وبعػػ ىا ُب ؽ ) 

 .قاع ة الرتتيب اؽبجائي( عل  ۆ  
 فائ ة /
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َوَضػػاَؽ هِبِػػْم  ( ىػػود( وضػػاؽ )َٕٔوَضػػِِئٌا بِػػِو َصػػْدُرَؾ ) ا )مػػا الفػػرؽ بػػٌن ضػػائ
َّػػا مَيُْكػػُروَف )َٖٖرْرًعػػا ) (  ( النحػػلٕٚٔ( العنكبػػوت( وضػػيا )َواَل تَػػُك يف َضػػْيٍا ممِّ

( مػػػا ىػػػي  ( اغبجػػػرَٜٚوَلَقػػػْد نَػْعلَػػػُم أَنَّػػػَك َيِضػػػيُا َصػػػْدُرَؾ دبَػػػا يَػُقولُػػػوَف ) ويضػػػيا )
 لصيغ اؼبختلفة؟ اللمسة البيانية يف ىذه ا

ضائق إسه فاعل ، اعبزر االشتقاقي للكلمة ضاؽ  ضيق. ضائق إسه فاعل قػاؿ  
( ىػػػود( إسػػػه 12) فَػَلَعلَّػػػَك اَترِؾ  بَػْعػػػَا َمػػػا   ػػػوَح  إِلَْيػػػَك َوَضػػػآِئق  بِػػػِو َصػػػْ ر ؾَ  تعػػػأب )

الفاعل ال   ؿ عل  الثبوت، مع أنو إسػه! لكػ  ال  ػ ؿ علػ  الػ واـ، ىنػاؾ فػرؽ بػي 
ـ والثبػوت. فػالف واقػ  لػيس دائمػاً واقفػاً ىػل ىػي مثػل طو ػل؟ واقػ  لػيس مثػل ال وا

 وقوؼ.
وال ُب الصػػفة اؼبشػػبهة مثػػل ّنئػػه ىػػل ىػػي مثػػل قصػػري وطو ػػل؟ النػػائه  قعػػ ، تتغػػري  

 حالتو ولزلك إسه الفاعل قالوا ىو ما دؿ عل  اغب ث واغب وث وذات الفاعل.
 ال  بق  عل  حالو.التغريل  ع   اغبدث فهمناه فما ىو اغبدوث؟

 ضائا إسم فاعل يدؿ على التغًن؟ إرف
فَػَلَعلَّػػَك اَترِؾ  بَػْعػَا َمػا   ػوَح  إِلَْيػَك َوَضػآِئق  بِػػِو  ولػزلك ؼبػا  قػوؿ تعػأب للرسػوؿ ) 

( داللة عل  أنو ضيق عارض لف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كاف أفسا الناس ص راً، ضيق  َصْ ر ؾَ 
صا أف  قوؿ ضيلق الص ر لنو سػيكوف معنػاه أنػو صػل  هللا عارض وليس ضيقاً، ال  

 (َوَضػآِئق  بِػِو َصػػْ ر ؾَ عليػو وسػلك ضػيلق الصػ ر ال  قبػل شػيئاً. ىػزه حالػة معينػة قػاؿ )
الرسػػوؿ أفسػػا النػػاس صػػ راً ال  صػػا أف  قػػاؿ عنػػو ضػػيق الصػػ ر، ال هبػػوز لف ضػػيلق 

َهػػػا َمَكػػ صػػفة دالػػػة علػػػ  الثبػػػوت. )  ثػ ب ػػػورًا اًّن َضػػػيِلًقا م َقػػػرَِّنَي َدَعػػػْوا ى َنالِػػػكَ َوِإَذا أ ْلق ػػػوا ِمنػْ
( ىزا ال  تسع، مكاف ضيق، ىزا داؿ عل  الثبوت وال واـ. أما ضائق  ( الفرقاف13)

فهي ت ؿ عل  ح ثُّ ح ث لو. ضيلق صفة مشبهة دالة عل  الثبوت، ؼبا نقوؿ فالف 
َهػػ ) إرفضػػيق الصػػ ر  عػػ  ِخلقتػػو ىكػػزا.  ا َمَكػػاًّن َضػػيِلًقا م َقػػرَِّنَي َدَعػػػْوا َوِإَذا أ ْلق ػػوا ِمنػْ
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( مثػل بيػع. الضػْيق ىػو اؼبصػ ر  عػ   الياء الساكنة ( ضيلق ىزا مص ر ) ى َناِلَك ثػ ب ورًا
 ( الن ل( إذف ىو اؼبص ر.127) َواَل َتك  ُب َضْيقُّ فبِلَّا يَبْك ر وفَ  اغب ث اجملرلد )

 ىل ىناؾ ِضيا؟ أـ فيها غبن؟
مػاؿ لكػ  ضػْيق ىػػو اؼبصػ ر. و ضػيق فعػل مضػارع  ػ ؿ علػػ  قػ   كػوف فيهػا احت 

 حادث وب ث. ( ( اغبجر97َوَلَقْ  نَػْعَله  أَنََّك َ ِضيق  َصْ ر َؾ دبَا  َػق ول وَف ) )اغب وث 
 طارئ، ليس اثبتاً وإَّنا عاِرض.

ىػػػػزا  ( الشػػػػعراء(13) َوَ ِضػػػػيق  َصػػػػْ رِ  َواَل  َنطَلِػػػػق  ِلَسػػػػاِي َفَأْرِسػػػػْل ِإَٔب َىػػػػار وفَ  ) 
 (. د.فاضل السامرائي ) لل  وث.

حبَْمػػػِ   َسػػػبِلاْ وَ  ) ( حبَْمػػػِ  َربلِػػػكَ  َفَسػػػبِلاْ اضػػػبط مواضػػػع )  / 3280سػػػ اؿ رقػػػه 
 ؟.( َربِلكَ 

ُب السػػػػػور  مػػػػػراتف ( حِبَْمػػػػػِ  رَبلِػػػػػكَ  َفَسػػػػػبِلاْ وردت كلمػػػػػة )  / 3280اعبػػػػػواب رقػػػػػه 
 -النصر(: –)اغبجر

 .احلجر ژڇ    ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چژ  -1
 .انلرص ژڎ   ڌ      ڌ  ڎ    ڍڍ   ڇ  ڇ  ڇژ  -2

  الضبط /
( مػػع ڇمػػ  ) اعبػػيه ( نػػربط   ڇ   ڇ  ڇبعػػ ىا ُب سػػورة اغبجػػر ) 

علػػ   رالنصػػراء منهػػا مػػع الػػراء ( نػػربط ڍر، وبعػػ ىا ُب النصػػر ) جػػاغبجػػيه 
 .قاع ة ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة

 –ؽ  –تػػػػافر  –طػػػػػو ُب السػػػػور ) أربػػػػع مػػػػراتفػػػػوردت (  حِبَْمػػػػِ  رَبلِػػػػكَ  َسػػػػبِلاْ وَ  أمػػػػا )
 -:(الطور

ڑ  ژ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  -1 گ       گک     ک    ڑ  ک  ک  ژ   گ   گ  

 .طٍ ژڱ    ڱڳ  ڳ  ڳ   ڳ  
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ک   ک  ژژ  -2 ڑ   ک  ڑ   گ       گ  گ  گ  ک  

 .اغفر ژڳ  ڳ  
  ڎ  ڌ  ڌ  ڎ   ڍ  ڍ  ڇ  چ  ڇ  ڇ  ڇژ  -3

 .ق ژڈ    ڈ
 .امطِر ژيب  مب  ىب    حب  خب   جب  جئ       حئ  مئ  ىئيئ  یژ  -4

  الضبط /
ُب كل  الصرأنو جاء قبلها ُب نفس اآل ة  (  حب  خب   جبوعالمة )  -1

ڎ   ڈ  ڈاؼبواضع: ) ڑ  ڑ  ک   ک   ژ( ُب طو و ؽ، و )   ڎ  

( ُب  جئ       حئ  مئ  ىئ  ی( ُب تافر، و )    ک  ک
 الطور.

( ع ا الطور ) وىو ؽ  –تافر  –( ُب كل اؼبواضع ) طو چ   )  ابلفاءأتت  -2
عل  قاع ة ر و الطواو ( ونربطها مع   ی) ابلواواؼبوضع الخري ( أتت 

 .ربط حرؼ م  اؼبوضع اؼبتشابو مع حرؼ م  اسه السورة
( ُب طو وؽ والح       ک    ڑ  ک  ک  ژ  ڑ  ژ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ) -3

(: ولك  اختلفت النهاَيت  حرؼ أو حرفياظباء السور قصري ج ا ) 
ڳ   فواصل اآل  ُب كل موضع: ُب طو بزَيدة )لتوافق  ڳ  ڳ  ڳ   

(   ڱ( وىزه نضبطها عل  قاع ة الزَيدة للسورة الطوؿ، وخ تمت بػػ )ڱ  
ر  ( وبع ىا )م َسمًّ َلَكاَف ِلزَاًما َوَأَجل  لنو قبلها ) (، أما َوأَبْػَق َورِْزؽ  رَبِلَك َخيػْ
( وبع ىا  ليغ وبُّ ِم   َوَما َمسََّنا( فجاء قبلها )   ڈ  ڎُب ؽ ) 

 .حرؼ القلقلة(  ع  أح   َوأَْداَبَر السيج ودِ )
( الح  كلمة   ک  ک  ڑ  ڑ  ک   ک  ژقبلها ُب تافر ) -4
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 ( وىزه ل  تلتبس عليك. تافر( وحرفها قر با مع اسه السورة ) ک  )
بقي ل  نا موضع الطور وىو ُب أخر سورة الطور فاجعلو عالمة لك، وىو م   -5

 اؼبشهورة. اؼبواضع
 مالحظة /
أوؿ وأخر موضع ُب ( كما أسلفت ىي اغبجر والنصر )  حِبَْمِ  رَبِلكَ  َفَسبِلاْ مواضع ) 

( وقعت    حب  خب   جباليت وردت فيها )  اؼبواضع الربعة(، لنو  القرآف الكرل
 ابلفاء( ُب اغبجر ولبرج  َفَسبِلاْ )  ابلفاء: ن خل إرفبينهما: أ  بي اغبجر والنصر: 

 (.   جب )  ابلواو( ُب النصر، وما وقع بينهما جاء َفَسبِلاْ )
 
 
 

إنتهت سورة اغبجر وانتهى اعبزء السابع من 
 الكتاب حبمد هللا ومنِِّو وكرمو.

********** 
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 (در   ابراىيه اؼبوصلي  ) السرية العلمية للشي 
 

طالػب ُب  أّنو  1992االسػالـ سػنة  ت.. اعتنقػ در   ب  ميت بطرس ابػراىيه اظبي
ابػو  -سآب اؼبؤب طر ق العله ب ا ة مع الشي   تكلية الرتبية قسه علـو اغبياة .. وب أ

جروميػة واآل -ومصػطلا اغبػ     -عل     و العقيػ ة  تحي  تعلم"-  عب  الرضب 
خ أ)  الشػي  ضػػياءعلػ   ػ   ال راسػة تملػأكٍب  -القػراف  حكػاـ التجو ػ  وتػالوةأو  -

فيػو دروس متنوعػة ُب الفقػو  تخػزأنرتنػت و ال أت التعله مػ ىا ب الشي  سآب ( وبع 
سبمػػت حفهػػو ُب سػػنة أ.. ٍب بػػ أت حبفػ  القػػراف الكػػرل و صػولو وفقػػو الػػ عوة والتزكيػػةأو 

احفػ  القػراف كمػا ربفػ  الفاربػة مػع در ػ  ظبيتهػا ) أ قػة لل فػ  شهر. وٕب طر أوشبانية 
اؼبتشػابات اللفهيػة وٕب صػف ة ( وق  ضمنتها ُب كتػاب، واشػتغلت ُب ضػبط ابراىيه 

( وٕب كتػاب ُب  االتقػاف بضػبط متشػابات القػرآف ابلفهػه والتػ برعل  الفيس اظبها ) 
 ضػػػا أو  (ضػػػبط بػػػ اَيت وةػػػاَيت أحػػػزاب وأرابع القػػػراف الكػػػرل ابعبملػػػة االنشػػػائية ) 
طالػػػب علػػػه   700( وقػػػ  أجػػػزت بػػػزه الكتػػػب مػػػا  قػػػارب ضػػػبط مواضػػػع السػػػجود)

والشػػي   الشػػي  سػػع لػػ  عػػ د مػػ  مشػػا   مػػ  اؼبوصػػل ومػػنهه ) وقػػرأت القػػراءات ع
عاصػػػه جػػزت بقػػراءة ( ٍب اكملػػت القػػػراءات وأ  بروا ػػػة حفػػص االخػػري  يجػػاز أو  صػػ  ق
وىػػػزه )  يب عمػػػرو براو يػػػوأوقػػػراءة  ّنفػػػع براو يػػػووقػػػراءة  بػػػ  كثػػػري براو يػػػووقػػػراءة  براو يػػػو

سػتاذ عمػر الفاضػل " االجازات ًب تص  قها م  قبػل عبنػة متخصصػة مػ  العلمػاء اال
( وال كتور زَيد عب  هللا عبػ  الصػم   أبو أيب رشي  مصطف  والشي  سآب ، علي ) 

ُب وزارة الوقػػاؼ والشػػ وف ال  نيػػة اقلػػيه كردسػػتاف  ) والشػػي  ضبػػزة عبػػ  الػػرضب  صػػوُب
 واعبزر ػػة نيػػةآالقر  ربعػوفالؾبػػاز أ ضػػا ُب   ( كمػػا أنػ بعػ  اف اجتػػزت االمت ػاف ابمتيػػاز

 رضبو هللا تعأب كتب الشي  اغبصر وُب   ربفة الطفاؿو 
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 اتوايت

 7 ........................................ سورة  وس  / اعبزء الثاي عشر

 8 ..............................آََيت  اْلِكَتاِب اْلم ِبِي (؟./ كه سورة ب أت بػػ ) تِْلَك  2857س اؿ رقه 

 9 ............................. َجَعْلَناه  قػ ْرآًّن َعَربِيًّا (؟. -/ اضبط مواضع ) ِإّنَّ أَنزَْلَناه   2858س اؿ رقه 

 12 ................................... / كه مرة وردت ) قػ ْرآًّن َعَربِيًّا ( ٍب اضبطها؟. 2859 س اؿ رقه

 16 ...................... / اضبط مواضع ) كَبْ   نَػق صي َعَلْيَك ( والز  جاء بع ىا؟. 2860س اؿ رقه 

 18 ........................................... / كه مرة وردت ) مِل  قَػْبِلِو َلِمَ  (؟. 2861س اؿ رقه 

 20 ................................. / اضبط مواضع ) ََي أَبِت ( ُب سورة  وس ؟. 2862س اؿ رقه 

 21 ............................................./ كه مرة وردت كلمة ) َكوَْكًبا (؟. 2863س اؿ رقه 

 21 ....................................... رَأَ ْػتَػه ْه (؟. -/ اضبط مواضع ) رَأَ ْػتػ ه ْه  2864س اؿ رقه 

 22 .................................... ) َساِجِ  َ  ( ٍب اضبطها؟./ كه مرة وردت  2865س اؿ رقه 

 24 ................................ َوقَاَؿ ََي َبِ َّ (؟. -/ اضبط مواضع ) قَاَؿ ََي بػ َ َّ  2866س اؿ رقه 

 25 .................................................. ت ) َكْيً ا (؟./ كه مرة ورد 2867س اؿ رقه 

 26 ............................... الشَّْيطَاف  ِلإِلنَساِف (؟. -/ أ   وردت ) الشَّْيطَاَف  2868س اؿ رقه 

 28 ..........................  ِل اَلَحاِد ِ  ( ٍب اضبطها؟./ كه مرة وردت ) ِم  أَتْوِ  2869س اؿ رقه 

 29 ...................................... َو  ِتهَّ نِْعَمَتو  (؟. -/ اضبط مواضع ) َو  ِتهي  2870س اؿ رقه 

 29 ............................................ ) آِؿ  َػْعق وَب (؟./ كه مرة وردت  2871س اؿ رقه 

ػػَو اْلَعلِػػيه  اغبَِْكػػيه  ( ُب سػػورة  وسػػ ؟. 2872سػػ اؿ رقػػه  / اضػػبط مواضػػع ) ِإفَّ َربَّػػَك َعلِػػيه  َحِكػػيه  ( ) ِإنَّػػو  ى 
 ............................................................................................ 30 

 31 ............................................. / اضبط مواضع ) ُب   وس َ  (؟. 2873س اؿ رقه 

 32 .............. لِػي وس َ  ( ُب سورة  وس ؟.  -/ اضبط مواضع كل م  ) لَػي وس     2874س اؿ رقه 

 34 .................................. / كه مرة وردت ) َوكَبْ   ع ْصَبة  ( ٍب اضبطها؟. 2875س اؿ رقه 

 34 ............................................ / كه مرة وردت كلمة ) اقْػتػ ل واْ (؟. 2876س اؿ رقه 

ه ْه ( ٍب اضبطها؟. 2877س اؿ رقه  نػْ  36 .................................. / أ   وردت ) َقاَؿ قَآِئل  مَّ

 37 ........................................ فَأَْلق وه  (؟. –/ اضبط مواضع ) َوأَْلق وه   2878س اؿ رقه 

 38 ......................... / اضبط مواضع ) ُب َتَياَبِت اعْب بِل ( ُب سورة  وس ؟. 2879س اؿ رقه 

 39 ............... ِإّنَّ ك نَّا َفاِعِلَي (؟. -وَك نَّا   -ِإف ك نَّا   -/ كه مرة وردت ) ِإف ك نت ْه  2880س اؿ رقه 

 40 .............. / اضبط مواضع ) َقال واْ ََي َأاَبَّن ( اليت وردت ُب سورة  وس  فقط؟. 2881س اؿ رقه 

(  وسػػ (؟ وىػػل عرفػػت 11  وس ػػَ  ) / كيػػ  تقػػرأ ) قَػػال واْ ََي َأاَبَّن َمػػا لَػػَك الَ أَتَْمنَّػػا َعلَػػ  2882سػػ اؿ رقػػه 
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 42 ............................................................. القبائل ىزه القراءة بزه الطر قة؟.

 43 ............................ / اضبط مواضع ) َعَل    وس َ  ( ُب سورة  وس ؟. 2883س اؿ رقه 

 44 ................................/ اضبط مواضع ) وإّنَّ َلو  ( والز  جاء بع ىا؟. 2884 اؿ رقه س

 45 ........................................ فََأْرِسْلو  (؟. –/ اضبط مواضع ) أَْرِسْلو   2885س اؿ رقه 

ا  2886ه س اؿ رق  46 ............................ فَػَلمَّا ( ُب سورة  وس ؟. -/ اضبط مواضع ) َوَلمَّ

 50 ....................................... َأصْبَع واْ (؟. –/ اضبط مواضع ) َوَأصْبَع وْا  2887س اؿ رقه 

 51 ........................................... / كه مرة وردت كلمة )  َػْبك وَف (؟. 2888قه س اؿ ر 

 52 ...............َقِميص و  ( ُب سورة  وس ؟. -َقِميَصو   -/ اضبط مواضع ) َقِميِصِو  2889س اؿ رقه 

يل  ( ُب سورة  وس ؟. 2890ؿ رقه س ا  54 / اضبط مواضع ) قَاَؿ َبْل َسوََّلْت َلك ْه أَنف س ك ْه أَْمرًا َفَصبػْر  صبَِ

 56 ........................  وس َ  ( ُب سورة  وس ؟. –/ اضبط مواضع )   وس     2891س اؿ رقه 

 59 ................................. / اضبط مواضع ) َوَجاؤ واْ ( ُب سورة  وس ؟. 2892س اؿ رقه 

 59 ..................... / كه مرة وردت ) اْلم ْستَػَعاف  َعَل  َما َتِصف وَف ( ٍب اضبطها؟. 2893س اؿ رقه 

 60 ............................................... / كه مرة وردت ) َوَجاءْت (؟. 2894س اؿ رقه 

َ َخبِػري  دبَػػا َ ْصػػنَػع وَف()ِإفَّ  دبَػػا  َػْفَعل ػػوَف ( )ِإفَّ  -/ اضػػبط مواضػع ) َواّللل  َعلِػػيه  دبَػػا  َػْعَمل ػوَف  2895سػ اؿ رقػػه  اّللَّ
َ َعِليه  دبَا َ ْصنَػع وَف(؟.  61 ...................................................................... اّللَّ

 62 ...................................... قَاَؿ الَِّز  (؟. -/ اضبط مواضع ) َوقَاَؿ  2896س اؿ رقه 

 63 ............................................ / كه مرة وردت كلمة ) اْشتَػرَاه  (؟. 2897س اؿ رقه 

 64 ........................... / اضبط مواضع ) َعَس  أَف  َنَفَعَنا َأْو نَػتَِّخَزه  َوَلً ا (؟. 2898س اؿ رقه 

ػػػَ  ُب اَلْرِض ( والػػػيت وردت ُب سػػػورة  وسػػػػ   2899سػػػ اؿ رقػػػه  نلِػػػا لِي وس  / اضػػػبط مواضػػػع ) وََكػػػَزِلَك َمكَّ
 65 ...................................................................................... فقط؟.

 66 ............................................ / كه مرة وردت كلمة ) َأش  َّه  (؟. 2900س اؿ رقه 

 68 ............................................. / أ   وردت ) ح ْكًما َوِعْلًما (؟. 2901س اؿ رقه 

 69 .......................................... / كه مرة وردت كلمة ) الَبْػَواب (؟. 2902س اؿ رقه 

 69 ............................ / اضبط مواضع ) قَاَؿ َمَعاَذ اّلللِ ( ُب سورة  وس ؟. 2903س اؿ رقه 

 70 ل؟/ ما داللة استعماؿ ) َورَاَوَدْتو  الَّيِت ى َو ُب بَػْيِتَها ( وٓب  قل امرأة العز ز أو لفهة أخر  2904س اؿ رقه 

/ ُب سػػورة  وسػػ  قػػاؿ تعػػأب ) ِإنَّػػو  َريبِل َأْحَسػػَ  َمثْػػػَواَ  ( وُب آؿ عمػػراف ) َوَمػػْأَواى ه  النَّػػار   2905سػ اؿ رقػػه 
حاؿ أىل اعبنػة أبػ اً؟ وال  وجػ  نػص علػ   َوبِْئَس َمثْػَول الهَّاِلِمَي ( ما ىو اؼبثول؟.وؼباذا ٓب ترد كلمة مثول ُب

 71 ....................................................................... أف اعبنة مثول اؼب مني؟

/ كبػػ  نعلػػه اعبػػ ؿ الكبػػري حػػوؿ كلمػػة ) َوَلَقػػْ  نَبَّػػْت بِػػِو َوَىػػهَّ ِبَػػا لَػػْوال أَف رََّأل بػ ْرَىػػاَف َربلِػػِو  2906سػػ اؿ رقػػه 
 72 ...  ( ولك  نر   القوؿ الفصل ُب ىزا اؼبوضوع وما معىن كلمة ) َوَلَقْ  نَبَّْت ِبِو َوَىهَّ ِبَا (؟(  وس24)

 َىػهَّ ِبَػا) َوَلَقػْ  نَبَّػْت بِػِو وَ  ُب قولو تعػأب عليو السالـ / ما ىو ال ىاف الز  أوق   وس  2907س اؿ رقه 
 74 ..................................................................... َلْواَل أَْف رََأل بػ ْرَىاَف َربِلِو (؟

 75 ................................. / اضبط مواضع ) َلْوال َأف ( ُب سورة  وس ؟. 2908س اؿ رقه 
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 77 ..................... -( تكررت سبع مرات، كلها يف سياؽ اآية:  ﮺   ﮹) مواضع  -اػبالصة:

 78 ............................ -( تكررت أربع مرات كلها ص ر آ ة:  ڈ  ڈمواضع )  -:اػبالصة

 78 ............................................ ة وردت كلمة ) بػ ْرَىاَف (؟./ كه مر  2909س اؿ رقه 

 79 .......................اْلم ْ ِمِنَي(؟. –/ اضبط مواضع )ِإنَّو  ِمْ  ِعَباِدَّن اْلم ْخَلِصَي  2910س اؿ رقه 

 79 .............................. / كه مرة وردت كلمة ) اْلم ْخَلِصَي ( بفتا الالـ؟. 2911س اؿ رقه 

 81 ............................................... / كه مرة وردت ) قَاَؿ ِىَي (؟. 2912س اؿ رقه 

 81 ............................. ) َوَشِهَ  َشاِى   ِمْ  ( ٍب اضبطها؟. / كه مرة وردت 2913س اؿ رقه 

 83 ................................................ / كه مرة وردت ) قَاَؿ ِإنَّو  (؟. 2914س اؿ رقه 

هه م  كي  النسػاء فكيػ  نفهػه قولػو تعػأب ُب حػق الشػيطاف / معلـو أف كي  الشيطاف أع 2915س اؿ رقه 
ْيَطاِف َكاَف َضِعيًفا )  84 .....(  وس  (؟28( النساء( وُب حق النساء ) ِإفَّ َكْيَ ك  َّ َعِهيه  )76)ِإفَّ َكْيَ  الشَّ

 85 ....................... اْستَػْغِفرِ  ِلَزنِبِك( )َواْستَػْغِفْر ِلَزنِبَك(؟./ اضبط مواضع )وَ  2916س اؿ رقه 

 87 .............................. / كه مرة وردت ) اْمرَأَة  اْلَعزِ ِز ( ُب سورة  وس ؟. 2917س اؿ رقه 

 89 ............................. / اضبط مواضع كلمة ) ِإلَْيِه َّ ( ُب سورة  وس ؟. 2918رقه س اؿ 

 90 ................................. آَتْت (؟. –َوآَتْت  –/ اضبط مواضع ) فَآَتْت  2919س اؿ رقه 

يًنا (، وكيػػػ   2920سػػ اؿ رقػػه  ػػنػْه  َّ ِسػػكِل ػػػلَّ َواِحػػَ ةُّ مِل / مػػاذا نفهػػه مػػػ  ) َوأَْعتَػػَ ْت ؽَب ػػ َّ م تََّكػػأً ( ) َوآتَػػْت ك 
 91 .... قطع  النسوة أ   ه ، وماذا نفهه م  قوؽب  )َوقػ ْلَ  َحاَش ّللِلِ َما َىَزا َبَشرًا ِإْف َىَزا ِإالَّ َمَلك  َكرِل (؟.

 95 .................... قػ ْلَ  َحاَش ّللِلِ ( ُب سورة  وس ؟. -/ اضبط مواضع ) َوقػ ْلَ   2921س اؿ رقه 

ػػػل   -ِإالَّ ِسػػػْ ر   -ِإالَّ َبَشػػر   -/ اضػػػبط مواضػػع ) َمػػػا َىػػػَزا َبَشػػػرًا  2922سػػ اؿ رقػػػه  ِإالَّ  -ِإالَّ ِإفْػػػك   -ِإالَّ َرج 
 96 ................................................................................. َأَساِطري  (؟.

(  وسػػػ  ( مػػػا اللمسػػػة البيانيػػػة ُب كلمػػػة ) 32/ ) َوَلَقػػػْ  رَاَودتيػػػو  َعػػػ  نػَّْفِسػػػِو فَاَستَػْعَصػػػَه ) 2923سػػػ اؿ رقػػػه 
 98 ................................................................................ فَاَستَػْعَصَه (؟

 99 .................................... قَاَؿ َريبِل (؟. -/ اضبط مواضع ) قَاَؿ َربِل  2924س اؿ رقه 

 99 ............................................../ كه مرة وردت ) َحاَّ ِحيُّ (؟. 2925س اؿ رقه 

 101................................. / كه مرة وردت ) ِإّنَّ نَػرَاَؾ ِمَ  اْلم ْ ِسِنَي (؟. 2926س اؿ رقه 

 102................................. / كه مرة وردت كلمة ) تَػرَْكت  ( ٍب اضبطها؟. 2927س اؿ رقه 

 103..................................َوَما َكاَف لََنا (؟. -/ اضبط مواضع ) َما َكاَف  2928س اؿ رقه 

 104................................ / كه مرة وردت ) ِم  َفْضِل اّلللِ ( ٍب اضبطها؟. 2929س اؿ رقه 

ْجِ  ( ُب سورة  وس ؟. 2930س اؿ رقه   105..................... / اضبط موضعي ) ََي َصاِح َِ السِل

 106............................................. / أ   وردت وردت ) أَـِ اّللل  (؟. 2931س اؿ رقه 

 107....................... ( ُب سورة  وس ؟. 40 - 38/ اضبط ختاـ اآل تي )  2932س اؿ رقه 

 108................................................ / أ   وردت ) مِل  رَّْأِسِو (؟. 2933س اؿ رقه 

 109................................... / كه مرة وردت ) الَِّز  ِفيِو ( ٍب اضبطها؟. 2934س اؿ رقه 
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 110....................................... ذِْكِر َربِلِو (؟. -/ اضبط مواضع ) ذِْكَر  2935س اؿ رقه 

 110........................................... / كه مرة وردت كلمة ) فَػَلِبَ  (؟. 2936س اؿ رقه 

 111.................................... ِبْضِع ِسِنَي (؟. -/ اضبط مواضع ) ِبْضَع  2937س اؿ رقه 

 111........................... / اضبط مواضع ) َوقَاَؿ اْلَمِلك  ( ُب سورة  وس ؟. 2938س اؿ رقه 

 112................. َوَسْبِع ( ُب سورة  وس ؟. -َسْبِع  –َوَسْبَع  –/ اضبط ) َسْبَع  2939س اؿ رقه 

 114.......................................... / اضبط مواضع ) ََي أَ ػيَها اْلَمأل  (؟. 2940س اؿ رقه 

 116................................. / اضبط مواضع ) ر ءََيَ  ( ُب سورة  وس ؟. 2941س اؿ رقه 

 117................................... / اضبط مواضع ) َقال واْ َأْضَغاث  َأْحالَُـّ (؟. 2942ه س اؿ رق

 117..................................... قَاَؿ الَِّز  (؟. -/ اضبط مواضع ) َوقَاَؿ  2943س اؿ رقه 

 119.......................................... / اضبط مواضع الكلمة ) َلَعلِلي (؟. 2944س اؿ رقه 

 121............................................. / كه مرة وردت ) ِإَٔب النَّاِس (؟. 2945س اؿ رقه 

ـ  ِفيػػِو  ػ غَػاث  النَّػاس  َوِفيػػِو  َػْعِصػر وَف ( فمػػا  / قػػاؿ تعػأب ) تَػْزَرع ػوفَ  2946سػ اؿ رقػه  َسػػْبَع ِسػِنَي َدَأاًب ( و ) َعػا
 121..................................................................... الفرؽ بي السنة والعاـ؟.

 122.................... / اضبط مواضع ) ٍب َّ َ ٌْب ِم  بَػْعِ  َذِلَك ( ُب سورة  وس ؟. 2947س اؿ رقه 

/ اضػػبط مواضػػع ) ِإالَّ قَلِػػيالً فبِلَّػػا أَتْك ل ػػوَف ( ) ِإالَّ قَلِػػيالً فبِلَّػػا رب ِْصػػن وَف ( ُب سػػورة  وسػػ ؟. 2948سػػ اؿ رقػػه 
 ...........................................................................................123 

 124............................................ / اضبط مواضع ) فَػَلمَّا َجاءه  (؟. 2949ؿ رقه س ا

 125...... / كه مرة وردت كلمة ) اْرِجْع ( إذا ب أّن با فإننا نب أ بمزة قطع مكسورة؟. 2950س اؿ رقه 

 126..................................... َفَما اَبؿ  (؟. -/ اضبط مواضع ) َما اَبؿ   2951س اؿ رقه 

 126..................................... أَْ ِ ِ ه  َّ (؟. –/ اضبط مواضع ) أَْ ِ  َػه  َّ  2952س اؿ رقه 

 127......................... َما َخْطب ك َما (؟. -/ اضبط مواضع ) قَاَؿ َما َخْطب ك  َّ  2953س اؿ رقه 

 127.................... دبَا َعِلْمَنا ( ُب سورة  وس ؟. -/ اضبط مواضع ) َما َعِلْمَنا  2954س اؿ رقه 

 128...............................ِإنَّو  َلِمَ  الصَّاِدِقَي (؟. -/ اضبط مواضع ) َوِإنَّو   2955س اؿ رقه 

َ اَل  َػْهِ   (؟. 2956س اؿ رقه   129...................................... / كه مرة وردت ) َوأَفَّ اّللل

 130............. -وأخًنا فيما يلي جدوؿ لضبط بداايت وهناايت أحزاب وأرابع اعبزء الثاين عشر:

 131 .................................... سورة  وس  / اعبزء الثال  عشر

 131.......................................... / كه مرة وردت كلمة ) اِبلسيوِء (؟. 2957س اؿ رقه 

 132............................................... / اضبط مواضع ) لِنَػْفِسي (؟. 2958س اؿ رقه 

 133............................................... / كه مرة وردت ) اْجَعْلِ  (؟. 2959 س اؿ رقه

 134............................. َخَزآِئَ  (؟. –َخَزآِئِ   –/ اضبط مواضع ) َخَزآِئ    2960س اؿ رقه 

 136......................................... مواضع ) َوَلَْجر  اآلِخَرِة (؟. / اضبط 2961س اؿ رقه 

 137......................... / اضبط مواضع ) َأْجَر اْلم ْ ِسِنَي ( ُب سورة  وس ؟. 2962س اؿ رقه 

َزى ه ِزََهازِِىْه (ُب سورة  وس ؟./ اضبط م 2963س اؿ رقه   138......................... واضع ) َجهَّ
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ر  اْلم نزِِلَي (؟. 2964س اؿ رقه   139.......................................... / اضبط مواضع ) َخيػْ

 139.................................... فَاِعل وَف (؟. –واضع ) َلَفاِعل وَف / اضبط م 2965س اؿ رقه 

 140......................... / اضبط مواضع كلمة ) ِبَضاَعتَػه ْه ( ُب سورة  وس ؟. 2966س اؿ رقه 

 140...................................... َوِإَذا انَقَلب واْ (؟. -واضع ) ِإَذا / اضبط م 2967س اؿ رقه 

 141................................... فَػَرِجع وا ِإَٔب (؟. -/ اضبط مواضع ) َرِجع وا  2968س اؿ رقه 

 142..................................ضع ) َأَخاَّن ( ُب سورة  وس ؟./ اضبط موا 2969س اؿ رقه 

 143............................................... / كه مرة وردت ) ِإالَّ َكَما (؟. 2970س اؿ رقه 

ر  َحاِفًها َوى َو أَْرَحه  الرَّاضِبَِي (؟ / ما إعراب كلمة َحاِفًها ُب قولو 2971س اؿ رقه   144. .تعأب ) فَاّللل  َخيػْ

 145........................... / اضبط مواضع ) َمْوثًِقا مِلَ  اّلللِ ( ُب سورة  وس ؟. 2972س اؿ رقه 

 146.......................................... أتَػْوه  (؟. –/ اضبط مواضع ) ءَاتَػْوه   2973س اؿ رقه 

 147.................................... / أ   وردت ) اّللل  َعَل  َما نَػق وؿ  وَِكيل  (؟. 2974س اؿ رقه 

 147....................................... / كه مرة وردت كلمة ) الَ َتْ خ ل واْ (؟. 2975س اؿ رقه 

 148......................................... / أ   وردت ) مِلَ  اّلللِ ِم  َشْيءُّ (؟. 2976س اؿ رقه 

ل وَف  2977 س اؿ رقه ل وَف (؟. -/ اضبط مواضع ) فَػْليَػتَػوَكَِّل اْلم تَػوَكِل  149................... َػتَػوَكَِّل اْلم تَػوَكِل

 150................................. / اضبط مواضع ) َدَخل واْ ( ُب سورة  وس ؟. 2978س اؿ رقه 

 152............................................ / كه مرة وردت )  ػ ْغِ  َعنػْه ه (؟. 2979س اؿ رقه 

 153........................................ ِإنَّو  َلز و (؟. -/ اضبط مواضع ) َوِإنَّو   2980س اؿ رقه 

 153........................ َوَما َعلَّْمَناه  (؟. –َوَعلَّْمَناه   –/ اضبط مواضع ) َعلَّْمَناه   2981س اؿ رقه 

ه ْه ِمػَ  اّللَِّ ِمػْ  َشػيْ  / ما ىي اغباجة اليت ُب نفػس  عقػوب 2982س اؿ رقه  ءُّ ِإالَّ َحاَجػًة ) َمػا َكػاَف  ػ ْغػِ  َعػنػْ
 154.................................................................. ُب نَػْفِس  َػْعق وَب َقَضاَىا (؟

َقا ََة ( ومرة ) ص َواَع ( فما الفرؽ بينهما؟. 2983س اؿ رقه   155................ / مرة  قوؿ تعأب ) السِل

 155............................................. / كه مرة وردت كلمة ) بَِعريُّ (؟. 2984س اؿ رقه 

 156................................................. / اضبط مواضع ) َزِعيه  (؟. 2985س اؿ رقه 

 156.............................. ع ) َقال واْ اَتّلللِ ( ُب سورة  وس ؟./ اضبط مواض 2986س اؿ رقه 

 160............................................... / اضبط مواضع ) ُب ِد ِ  (؟. 2987س اؿ رقه 

 161...................... أَ ػيَها اْلَعزِ ز  ( ُب سورة  وس ؟./ اضبط مواضع ) َقال واْ ََي  2988س اؿ رقه 

 164............................................ / كه مرة وردت كلمة ) َفخ ْز (؟. 2989س اؿ رقه 

يًّ  2990س اؿ رقه   165............................................. ا (؟./ كه مرة وردت كلمة ) قبَِ

 166.......................................... / كه مرة وردت كلمة ) َكِبري ى ْه (؟. 2991س اؿ رقه 

 166................................................. / أ   وردت ) َقْ  َأَخَز (؟. 2992س اؿ رقه 

 167............................................... / اضبط مواضع )َوِم  قَػْبل (؟. 2993س اؿ رقه 

 167.......................................... / اضبط مواضع الكلمة ) َ َْذَف (؟. 2994س اؿ رقه 

 168..................................... فَاْرِجع واْ (؟. –/ اضبط مواضع ) اْرِجع واْ  2995س اؿ رقه 
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 169............................ / كه مرة وردت كلمة ) أَبِيك ْه ( ُب القرآف الكرل؟. 2996س اؿ رقه 

 170.............................................. / أ   وردت كلمة ) فَػق ول واْ (؟. 2997س اؿ رقه 

 171............................... َما َشِهْ َّن (؟.  -/ اضبط مواضع ) َوَما َشِهْ َّن  2998س اؿ رقه 

 171......................................... / كه مرة وردت كلمة ) َحاِفِهَي (؟. 2999س اؿ رقه 

( 93(  وس  ( ) اْذَىب واْ ِبَقِميِصػي َىػػَزا فَػأَْلق وه  َعلَػ  َوْجػِو َأيب )81/ ) اْرِجع واْ ِإَٔب أَبِيك ْه ) 3000س اؿ رقه 
 172........................................................ بي ارجعوا واذىبوا؟.  وس ( ما الفرؽ

 172........................................ َ ْتِيِ  (؟. –/ اضبط مواضع ) َ ْتَِيِ   3001س اؿ رقه 

 173............................. اّلللِ َما الَ تَػْعَلم وَف (؟. / اضبط مواضع ) َوَأْعَله  ِم َ  3002س اؿ رقه 

 174........................................... / كه مرة وردت كلمة ) ََي َبِ َّ (؟. 3003س اؿ رقه 

 175................................. ُب سورة  وس ؟. / اضبط مواضع ) اْذَىب واْ ( 3004س اؿ رقه 

 175................................. / كه مرة وردت ) َوَأِخيِو ( ُب القرآف الكرل؟. 3005س اؿ رقه 

 176......................... ( ُب القرآف الكرل؟.  َػْيَأسِ  –/ اضبط مواضع )  َػْيَأس   3006س اؿ رقه 

 177.............................................. / كه مرة وردت ) مَّا فَػَعْلت ه (؟. 3007س اؿ رقه 

 177................................... الكرل؟./ أ   وردت ) َقاَؿ َأَّنْ ( ُب القرآف  3008س اؿ رقه 

 179..................................... َىَزا َأِخي (؟. -/ اضبط مواضع ) َوَىَزا  3009س اؿ رقه 

 179..................................... َقْ  َم َّ اّللل  (؟. -/ اضبط مواضع ) َلَقْ   3010س اؿ رقه 

 180 / ما الفرؽ بي استغفار  وس  إلخوتو واستغفار  عقوب لبنائو ُب سورة  وس ؟. 3011س اؿ رقه 

 181...........................................ه  اْليَػْوـَ (؟./ كه مرة وردت ) َعَلْيك   3012س اؿ رقه 

 181...................................  َػْغِفَر اّللل  (؟. -/ اضبط مواضع )  َػْغِفر  اّللل   3013س اؿ رقه 

 183.................................  ( ُب القرآف الكرل؟./ كه مرة وردت ) َوأْت وِي  3014س اؿ رقه 

 184...................................... ف صِلَلْت (؟. -/ ما الفرؽ بي ) َفَصَلِت  3015س اؿ رقه 

 185..................................ورة  وس ؟./ كه مرة وردت ) أَب وى ه ( ُب س 3016س اؿ رقه 

ػا َفَصػَلِت  3017س اؿ رقػه  / مػا داللػة اسػتخ اـ الفعػل أجػ  مػع الرائ ػة مػع العلػه أةػا ت شػه ُب اآل ػة: ) َوَلمَّ
 185................................. ( (؟.94وِف )اْلِعري  قَاَؿ أَب وى ْه ِإيلِ َلَِج   رِ َا   وس َ  َلْواَل أَف تػ َفنِل   

َأيب  ) اْذَىب ػوا ِبَقِميِصػي َىػَزا فَػأَْلق وه  َعلَػ  َوْجػوِ  / مػا الفػرؽ بػي  ت و رتػ  ُب سػورة  وسػ  3018س اؿ رقػه 
ػ93َ ِْت َبِصػريًا َوأْت ػوِي ِاَْىِلك ػْه َأصْبَعِػَي ) أَق ػػْل  َجػاَء اْلَبِشػػري  أَْلَقػاه  َعلَػ  َوْجِهػِو فَاْرتَػ َّ َبِصػريًا قَػاَؿ أٓبَْ  ا أَفْ (( )فَػَلمَّ
 186................................................... ((؟96َلك ْه ِإيلِ أَْعَله  ِمَ  اّللَِّ َما اَل تَػْعَلم وَف )

 191...................................ُب القرآف الكرل؟. / أ   وردت ) َأف َجاء ( 3019س اؿ رقه 

 192............................................/ كه مرة وردت ) َعَل  َوْجِهِو (؟. 3020س اؿ رقه 

 193............................... آف الكرل؟./ كه مرة وردت ) ِإيلِ َأْعَله  ( ُب القر  3021س اؿ رقه 

 194.................................. فاْستَػْغِفْر لََنا(؟. -/ اضبط مواضع ) اْستَػْغِفْر  3022س اؿ رقه 

 194................................. لقرآف الكرل؟./ كه مرة وردت ) ذ ن وبَػَنا ( ُب ا 3023س اؿ رقه 

 195.................... / كه مرة وردت ) ِإنَّو  ى َو اْلَغف ور  الرَِّحيه  ( ُب القرآف الكرل؟. 3024س اؿ رقه 
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 196................................... قَاَؿ ََي أََبِت (؟. -اضع ) َوقَاَؿ / اضبط مو  3025س اؿ رقه 

 197......................... ( ُب سورة  وس ؟.   ڳ/ اضبط مواضع الكلمة )  3026س اؿ رقه 

 198............................ َوَجَعَلَها (؟. –لمات ) َجَعَلَها / اضبط مواضع الك 3027س اؿ رقه 

 199............................... / كه مرة وردت ) َريبِل َحقًّا ( ُب القرآف الكرل؟. 3028س اؿ رقه 

 199..................................... َقْ  َأْحَسَ  (؟. -ضع ) َوَقْ  / اضبط موا 3029س اؿ رقه 

 200............................ / كه مرة وردت ) ِم  بَػْعِ  َأف ( ُب القرآف الكرل؟. 3030س اؿ رقه 

ػَ  / ما السر الػ 3031س اؿ رقه  ػْجِ  َوَجػاء ِبك ػه مِل ز  نتػ بره ُب اآل ػة ) َوقَػْ  َأْحَسػَ  يَب ِإْذ َأْخػَرَجِ  ِمػَ  السِل
ػػَو اْلعَ  ػػْيطَاف  بَػْيػػِ  َوبَػػػْيَ ِإْخػػَوٌب ِإفَّ َريبِل َلِطيػػ   لِلَمػػا َ َشػػاء ِإنَّػػو  ى  ( 100لِػػيه  اغبَِْكػػيه  )اْلبَػػْ ِو ِمػػ  بَػْعػػِ  أَف نَّػػزَغ الشَّ

ُب اآل ة خروجو م  السج  وٓب  زكر خروجو م  تيابػت اعبػب فمػا اللمسػة البيانيػة ُب  وس  ( ذكر  وس  
 200..................................................................................... ذلك؟

 201..................................... / اضبط مواضع ) َوَأغبِْْقِ  اِبلصَّاغبَِِي (؟. 3032س اؿ رقه 

/ اضػػبط مواضػػػع الكلمػػة ) أكثػػػرىه ( ابخػػػتالؼ تشػػكيالت الػػػراء فيهػػا ُب صبيػػػع مواضػػػع  3033سػػ اؿ رقػػػه 
 202............................................................................. القرآف الكرل؟.

 206.............................. / كه مرة وردت ) أَف أَتْتِيَػه ه ( ُب القرآف الكرل؟. 3034س اؿ رقه 

 208........................................./ كه مرة وردت ) مِلْ  َعَزاِب اّلللِ (؟. 3035س اؿ رقه 

 208..................................َبِصريَة  (؟. –/ أ   وردت الكلمات ) َبِصريَةُّ  3036س اؿ رقه 

 209................ اتػَّبَػَعِ  (؟. –/ ما تثبت الياء وما ربزؼ كما ُب قولو ) اتػَّبَػَعِ   3037س اؿ رقه 

 210........................... ( ُب القرآف الكرل؟./ كه مرة وردت ) َوس ْبَ اَف اّلللِ  3038س اؿ رقه 

 210................................... / كه مرة وردت ) َوَما َأَّنْ ِمَ  اْلم ْشرِِكَي (؟. 3039س اؿ رقه 

قَػْبلِػػَك ِإالَّ رَِجػػػاالً نيػػوِحي إِلَػػْيِهه ( ُب القػػػرآف  -ْرَسػػْلَنا ِمػػػ  قَػْبلِػػَك / اضػػبط مواضػػػع ) َوَمػػا أَ  3040سػػ اؿ رقػػه 
 211................................................................................... الكرل؟.

 212........................... َأَوَٓبْ َ ِسري واْ ُب اَلْرِض (؟. -/ اضبط مواضع ) أَفَػَلْه  3041س اؿ رقه 

 220............................... / كه مرة وردت ) أَنػَّه ْه َقْ  ( ُب القرآف الكرل؟. 3042س اؿ رقه 

 222..... ؟وىل تزوجها يوسف عليو السالـ؟ وما الدليل ىل عادت امرأة العزيز لشباهبا؟ وما الدليل؟

 223.................. -واألف مع مقارنة بٌن قصيت موسى ويوسف عليهما السالـ يف القرآف الكرم:

 227 ...................................... سورة الرع  / اعبزء الثال  عشر

 227.................................... / كه مرة وردت ) أ نزَِؿ إِلَْيَك ِم  رَّبِلَك (؟. 3043س اؿ رقه 

َماَواِت ِبَغرْيِ َعَم ُّ تَػَرْونػَ  –/ اضبط مواضع ) َرَفَع  3044س اؿ رقه   228................. َها (؟.َخَلَق السَّ

ْمَس َواْلَقَمَر (؟. 3045س اؿ رقه  َر َلك ه  الشَّ َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ( ) َوَسخَّ  229.... / اضبط مواضع ) َوَسخَّ

 231................................... َجَعَل ِفيَها (؟. -/ اضبط مواضع ) َوَجَعَل  3046 س اؿ رقه

 232.......................................... / كه مرة وردت ) َزْوَجْيِ اثْػنَػْيِ (؟. 3047س اؿ رقه 

 232............................ ( م  سورة الرع ؟. 4و  3ط ختاـ اآل تي ) / اضب 3048س اؿ رقه 
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 233................. آل ًة لِلَقْوُـّ  َػتَػَفكَّر وَف (؟. -/ اضبط مواضع ) ِإفَّ ُب َذِلَك آَلََيتُّ  3049س اؿ رقه 

 235............................................ / كه مرة وردت ) ِمْ  َأْعَنابُّ (؟. 3050س اؿ رقه 

 236... / اضبط مواضع ) أَِءَذا ك نَّا تػ رَااًب ( )أَِءَذا ك نَّا ِعَهاًما َور فَااًت( ) أَِءَذا ك نَّا ِعهَاًما (؟. 3051س اؿ رقه 

 237........................... ِإنَّك ْه َلِفي َخْلقُّ َجِ   ُّ (؟. -/ اضبط مواضع ) أَئِنَّا  3052س اؿ رقه 

 238..................................... (؟. / كه مرة وردت ) أ ْوَلِئَك الَِّز َ  َكَفر واْ  3053س اؿ رقه 

 239............................................ / كه مرة وردت ) ُب َأْعَناِقِهْه (؟. 3054س اؿ رقه 

 239.......................... َك (؟.َ ْستَػْعِجل ونَ  –/ اضبط مواضع ) َوَ ْستَػْعِجل وَنَك  3055س اؿ رقه 

يِلَئِة قَػْبَل اغبََْسَنِة (؟. 3056س اؿ رقه   240.................................... / كه مرة وردت ) اِبلسَّ

 241............................. ِم  قَػْبِلِهه  (؟. َقْ  َخَلتْ  -/ اضبط مواضع ) َوَقْ   3057س اؿ رقه 

 242................................... ِإفَّ َربََّك َلز و (؟. -/ اضبط مواضع ) َوِإفَّ  3058س اؿ رقه 

َا أَن 3059س اؿ رقه   243................................. م نِزر  (؟. –َت م نِزر  / اضبط مواضع ) ِإمبَّ

 244.................. َوَما رَبِْمل  ِمْ  أ نَث  (؟. -/ اضبط مواضع ) َما رَبِْمل  ك لي أ نَث   3060س اؿ رقه 

 245.... / اضبط مواضع ) مِل  بَػْيِ  ََ ْ ِو َوِمْ  َخْلِفِو ( ) ِم  بَػْيِ  ََ ْ ِو َواَل ِمْ  َخْلِفِو (؟. 3061س اؿ رقه 

 245........................................ ِإَذا أَرَاَد (؟. -/ اضبط مواضع ) َوِإَذا  3062س اؿ رقه 

ػَ  اّلللِ ِمػ  َواؽُّ ( ) َمػا لَػَك ِمػَ   3063س اؿ رقه  / كه مرة وردت ) َوَما ؽَب ه مِل  د ونِػِو ِمػ  َواؿُّ ( ) َوَمػا ؽَب ػه مِل
 246........................................................ اّلللِ ِم  َوٕبلُّ َوالَ َواؽُّ ( ُب سورة الرع ؟.

 248....................................... / كه مرة وردت ) ى َو الَِّز    رِ ك ه  (؟. 3064س اؿ رقه 

 249............................... / كه مرة وردت )   رِ ك ه  اْلبَػْرَؽ َخْوفًا َوَطَمًعا (؟. 3065س اؿ رقه 

 250....................................  ػ ْنِش ء  (؟. –/ اضبط مواضع ) َو ػ ْنِش ء   3066س اؿ رقه 

 251........................................... / كه مرة وردت كلمة ) حِبَْمِ ِه (؟. 3067س اؿ رقه 

 251............................. ِبِو َم  َ َشاء (؟. –/ اضبط مواضع ) فَػي ِصيب  ِبَا  3068س اؿ رقه 

 252......................................... / كه مرة وردت كلمة ) هب َاِدل وَف (؟. 3069س اؿ رقه 

 253.................................... َلو  َدْعَوة  (؟. -/ اضبط مواضع ) َلو  َدْعَوة   3070س اؿ رقه 

 254............................................ / كه مرة وردت كلمة ) َكفَّْيِو (؟. 3071س اؿ رقه 

 254........................./ اضبط مواضع ) َوَما د َعاء اْلَكاِفرِ َ  ِإالَّ ُب َضاَلؿُّ (؟. 3072س اؿ رقه 

ػػػػػػَماَواِت َواَلْرِض ( و ) َوّللِلِ َ ْسػػػػػػج    َمػػػػػػا ُب  3073سػػػػػػ اؿ رقػػػػػػه  / أ ػػػػػػ  وردت ) َوّللِلِ َ ْسػػػػػػج    َمػػػػػػ  ُب السَّ
َماَواتِ   256................................................. َوَما ُب اَلْرِض ( وما الفرؽ بينهما؟. السَّ

َماَواِت (؟. 3074س اؿ رقه   258................................. / كه مرة وردت ) ق ْل َم  رَّبي السَّ

ط مواضػػع ) الَ يَبِْلك ػػوَف ِلَنف ِسػػِهْه نَػْفًعػػا َوالَ َضػػرًّا ( )َواَل يَبِْلك ػػوَف ِلَنف ِسػػِهْه َضػػرًّا َواَل / اضػػب 3075سػػ اؿ رقػػه 
 259.................................................................................... نَػْفًعا(؟.

 260.......................................... / كه مرة وردت كلمة ) َتْسَتِو  (؟. 3076س اؿ رقه 

 261................................ / كه مرة وردت ) اّللل  َخاِلق  ك لِل َشْيءُّ َوى َو (؟. 3077س اؿ رقه 

 261..................................... / اضبط مواضع ) َكَزِلَك َ ْضِرب  اّللل  (؟. 3078س اؿ رقه 
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 262............................................ / كه مرة وردت )  َنَفع  النَّاَس (؟. 3079س اؿ رقه 

 263. ْه س وء  اْلَعَزاِب (؟./ اضبط مواضع ) أ ْولَِئَك ؽَب ْه س وء  اغبَِْساِب ( ) أ ْوَلِئَك الَِّز َ  ؽَب   3080س اؿ رقه 

 264.......................................... / كه مرة وردت كلمة ) َ ِصل وَف (؟. 3081س اؿ رقه 

 265........................... ىَبَْشْوَف َربػَّه ْه (؟. -ْه / اضبط مواضع ) َوىَبَْشْوَف َربػَّه   3082س اؿ رقه 

 266........................... الَِّز َ  َصبَػر واْ (؟. -/ اضبط مواضع ) َوالَِّز َ  َصبَػر وْا  3083س اؿ رقه 

 268.......................... ضبط مواضع ) َوأَنَفق واْ فبَّا َرَزقْػَناى ْه ِسرًّا َوَعالَنَِيًة (؟./ ا 3084س اؿ رقه 

اِر (؟. 3085س اؿ رقه   269........................................... / اضبط مواضع ) ع ْقََب ال َّ

 270............................ َجنَّات  َعْ فُّ (؟. -/ اضبط مواضع ) َجنَّاِت َعْ فُّ  3086ؿ رقه س ا

هِتِْه (؟. 3087س اؿ رقه   273................. / اضبط مواضع ) َوَمْ  َصَلَا ِمْ  آاَبِئِهْه َوأَْزَواِجِهْه َوذ رلَيَّ

 274................................................. / كه مرة وردت ) فَِنْعَه (؟. 3088س اؿ رقه 

اِر (؟. -/ اضبط مواضع ) ؽَب ه   3089س اؿ رقه   275........................ َوؽَب ه  اللَّْعَنة  َوؽَب ْه س وء  ال َّ

 275................................ / اضبط مواضع )  َػْبس ط  الرلِْزَؽ ِلَمْ  َ َشاء (؟. 3090س اؿ رقه 

نْػَيا (؟. 3091س اؿ رقه   280.......................................... / كه مرة وردت ) اِبغْبَياِة ال ي

 281................................ / اضبط مواضع )   ِضلي َم  َ َشاء َو َػْهِ   (؟. 3092س اؿ رقه 

 281............................................. / كه مرة وردت ) َمْ  َأَّنَب (؟. 3093س اؿ رقه 

 282.................................... َوَتْطَمِئ ي (؟. –/ اضبط مواضع ) َوَتْطَمِئ َّ  3094س اؿ رقه 

 283................................ َوح ْسَ  َمآبُّ (؟. –/ اضبط مواضع ) َوح ْس    3095س اؿ رقه 

َنا  3096س اؿ رقه  َنا  -/ اضبط مواضع ) الَِّزَ  َأْوَحيػْ َنا (؟. -اِبلَِّزَ  َأْوَحيػْ  284............ َوالَِّزَ  َأْوَحيػْ

َمتَػاِب ( ) إِلَْيػِو أَْدع ػو َوإِلَْيػِو َمػآِب ( ُب سػورة الرعػ ؟./ اضبط مواضع ) َعَلْيِو تَػوَكَّْلت  َوإِلَْيِو  3097س اؿ رقه 
 ...........................................................................................286 

 287......................................... / اضبط مواضع الكلمة ) س ريِلَْت (؟. 3098س اؿ رقه 

 287.......................................... / كه مرة وردت كلمة ) ق طِلَعْت (؟. 3099س اؿ رقه 

 288.............................................. / اضبط مواضع ) ّلللِلِ اَلْمر  (؟. 3100س اؿ رقه 

 289...................................  َػزَاؿ  الَِّز َ  َكَفر واْ (؟./ اضبط مواضع ) َوالَ  3101س اؿ رقه 

 289.................................... ت ِصيبَػه ه (؟. –/ اضبط مواضع ) ت ِصيبػ ه ه  3102س اؿ رقه 

 290............................................ ْمَلْيت  (؟./ أ   وردت كلمة ) فَأَ  3103س اؿ رقه 

 291................. / اضبط مواضع ) ٍب َّ َأَخْزتػ ه ْه َفَكْيَ  ( ) فََأَخْزتػ ه ْه َفَكْيَ  (؟. 3104س اؿ رقه 

 292............................................ ة وردت كلمة ) قَآئِه  (؟./ كه مر  3105س اؿ رقه 

 293............................ َمْكرِِىْه (؟. –َمْكَرى ْه  –/ اضبط مواضع ) َمْكر ى ْه  3106س اؿ رقه 

 293.......................... ) َوَم    ْضِلِل اّللل  َفَما َلو  ِمْ  َىادُّ (؟./ كه مرة وردت  3107س اؿ رقه 

 295....................................... / اضبط مواضع ) َوَلَعَزاب  اآلِخَرِة (؟. 3108س اؿ رقه 

 297.............................ط مواضع ) مََّثل  اعْبَنَِّة الَّيِت و ِعَ  اْلم تػَّق وَف (؟./ اضب 3109س اؿ رقه 

َا أ ِمْرت  َأْف َأْعب َ  (؟. 3110س اؿ رقه   298..................................... / اضبط مواضع ) ِإمبَّ
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 299............................ َوال أ ْشرِؾ  ِبِو (؟. -/ اضبط مواضع ) َوال أ ْشرَِؾ ِبِو  3111س اؿ رقه 

 299..... آََيتُّ بَػيِلَناتُّ (؟. -قػ ْرآًّن َعَربِيًّا  -ح ْكًما  –/ اضبط مواضع ) وََكَزِلَك أَنزَْلَناه   3112س اؿ رقه 

ػػ  قَػْبلِػػَك ( ) َوَلَقػػْ  أَْرَسػػْلَنا ِمػػ  قَػْبلِػػَك ر س ػػاًل (؟. 3113سػػ اؿ رقػػه  / اضػػبط مواضػػع ) َوَلَقػػْ  أَْرَسػػْلَنا ر س ػػالً مِل
 ...........................................................................................300 

 301............................................ / اضبط مواضع ) َوَجَعْلَنا ؽَب ْه (؟. 3114ه س اؿ رق

 302................. / اضبط مواضع ) َوَما َكاَف ِلَرس وؿُّ َأْف َ ٌْبَ ِ) َةُّ ِإالَّ إبِِْذِف اّللَِّ (؟. 3115س اؿ رقه 

/ اضبط مواضع ) يَبْ  ػوا اّللل  َمػا َ َشػاء ( ) َو َػْفَعػل  اّللل  َمػا َ َشػاء ( ) ىَبْل ػق  اّللَّ  َمػا َ َشػاء (؟. 3116س اؿ رقه 
 ...........................................................................................303 

 304........................ اَلْرَض نَنق ص َها ِمْ  أَْطرَاِفَها(؟./ اضبط مواضع )َأّنَّ أَنٌْب  3117س اؿ رقه 

 305.........................َقْ  َمَكَر الَِّز َ  ِم  قَػْبِلِهْه (؟. -/ اضبط مواضع ) َوَقْ   3118س اؿ رقه 

 305.................................................. / كه مرة وردت ) فَِلللِو (؟. 3119رقه  س اؿ

 307........... َوَما َتْكِسب  ك لي نَػْفسُّ (؟. -/ اضبط مواضع ) َوالَ َتْكِسب  ك لي نَػْفسُّ  3120س اؿ رقه 

 308 .....................................سورة إبراىيه / اعبزء الثال  عشر

 308............................................. / اضبط مواضع ) إبِِْذِف َربِلِْه (؟. 3121س اؿ رقه 

 309............ ِصرَاِط اْلَعزِ ِز اغْبَِميِ  ( ) ِإَٔب ِصرَاِط اغْبَِميِ  (؟. / اضبط مواضع ) ِإَٔب  3122س اؿ رقه 

َماَواِت َوَما ُب اَلْرِض (؟. 3123س اؿ رقه   311.............. / اضبط مواضع ) اّلللِ الَِّز  َلو  َما ُب السَّ

نْػَيا َعَل  اآلِخَرِة (؟. 3124س اؿ رقه   312................................ / كه مرة وردت ) اغْبََياَة ال ي

 312...................................... بِِلَسافُّ (؟. -/ اضبط مواضع ) بِِلَساِف  3125س اؿ رقه 

َ ؽَب ْه (؟. 3126س اؿ رقه   313............................................. / اضبط مواضع ) لِيػ بػَيِل

َمػ  َ َشػاء    ِضػلي اّللل  َمػ  َ َشػاء َو َػْهػِ   -/ اضبط مواضع ) َو َػْهِ   َم  َ َشاء ( ) فَػي ِضلي  3127س اؿ رقه 
 313........................................................................................(؟.

ـِ اّلللِ  3128س اؿ رقه  ـَ اّلللِ (؟. -/ اضبط مواضع ) اََِيَّ  315.................................... َأَيَّ

 316.................... َذِلَك آلََيتُّ لِلك لِل َصبَّارُّ َشك ورُّ (؟. / كه مرة وردت ) ِإفَّ ُب  3129س اؿ رقه 

 317............................................ / اضبط مواضع ) ِإف َتْكف ر واْ (؟. 3130س اؿ رقه 

ػػْه نَػبَػػأ  الَّػػِز َ  ِمػػ  قَػػػْبِلك ْه قَػػػْوـِ ن ػػوحُّ َوَعػػادُّ  / وبػػ ث إشػػكاؿ ُب 3131سػػ اؿ رقػػه  ترتيػػب ىػػزه اآل ػػة ) أََٓبْ َ ِْتك 
َفػْرَّن ْه ُب أَفْػػَواِىِهْه َوقَػال واْ ِإّنَّ كَ َوشَب وَد َوالَِّز َ  ِم  بَػْعِ ِىْه الَ  َػْعَلم ه ْه ِإالَّ اّللل  َجاءتْػه ْه ر س ل ه ه اِبْلبَػيِلَناِت فَػَرديواْ أَ ْػِ  َػه  

 318.................. {( كي  تضبطها؟.9دبَا أ ْرِسْلت ه ِبِو َوِإّنَّ َلِفي َشكلُّ فبِلَّا َتْ ع ونَػَنا ِإَلْيِو م رِ بُّ }إبراىيه/

 319.............................................. / كه مرة وردت ) َوقَال وْا ِإّنَّ (؟. 3132س اؿ رقه 

 319............................................ / كه مرة وردت كلمة ) َكَفْرَّن (؟. 3133س اؿ رقه 

 320.......................................... / اضبط مواضع ) دبَا أ ْرِسْلت ه ِبِو (؟. 3134س اؿ رقه 

 321......... قَاَلْت ؽَب ْه ر س ل ه ْه ( ُب سورة إبراىيه؟. –/ اضبط مواضع ) َقاَلْت ر س ل ه ْه  3135س اؿ رقه 

 322.......................... / كه مرة وردت ) َأُب ( ٍب اضبط الز  جاء بع ىا؟. 3136س اؿ رقه 

رَك ْه ِإَٔب َأَجلُّ ميَسمًّ  (؟. 3137س اؿ رقه   323................................ / كه مرة وردت )  ػ َ خِل
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 324......................................... / كه مرة وردت ) ِإالَّ َبَشر  مِلثْػل َنا (؟. 3138س اؿ رقه 

 325........................................ / اضبط مواضع ) َعمَّا َكاَف  َػْعب    (؟. 3139س اؿ رقه 

 325............................... / كه مرة وردت ) ِبس ْلطَافُّ ميِبيُّ ( ٍب اضبطها؟. 3140س اؿ رقه 

 327........................................ / كه مرة وردت ) ِإالَّ َبَشر  مِلثْػل ك ْه (؟. 3141س اؿ رقه 

 329................................. / كه مرة وردت ) َوَما َكاَف َلَنا ( ٍب اضبطها؟. 3142س اؿ رقه 

 329............................................... / أ   وردت ) َوَما لََنا َأالَّ (؟. 3143س اؿ رقه 

 330................................................ / كه مرة وردت ) س بػ َلَنا (؟. 3144س اؿ رقه 

 331........................................ / كه مرة وردت كلمة ) ِمْ  أَْرِضَنا (؟. 3145س اؿ رقه 

 331............................................... / اضبط مواضع ) فََأْوَح  (؟. 3146س اؿ رقه 

 332........................... اَلْرَض ِم  بَػْعِ ِىْه (؟. –/ اضبط مواضع ) اَلْرِض  3147س اؿ رقه 

 333............................ ىَبَاؼ  َوِعيِ  (؟. -/ اضبط مواضع ) َوَخاَؼ َوِعيِ   3148س اؿ رقه 

 333........................................... / كه مرة وردت كلمة ) َخاَب (؟. 3149س اؿ رقه 

 334............................... / اضبط مواضع ) مِل  َوَرآئِِو ( ُب سورة إبراىيه؟. 3150س اؿ رقه 

 335....................... / اضبط مواضع )مِل  َوَرآئِِو َجَهنَّه ( )مِل  َوَرآِئِهه َجَهنَّه (؟. 3151س اؿ رقه 

 335................................. / اضبط مواضع )   ْسَق  ( ُب سورة إبراىيه؟. 3152س اؿ رقه 

 336............................................. / اضبط مواضع ) َوالَ َ َكاد  (؟. 3153س اؿ رقه 

 337...................... / اضبط مواضع ) َأْعَماؽب  ْه َكَرَمادُّ ( ) َأْعَماؽب  ْه َكَسرَابُّ (؟. 3154س اؿ رقه 

 338.............................................. / اضبط مواضع ) ِبِو الرلِ ا  (؟. 3155س اؿ رقه 

 338................................ / اضبط مواضع ) َذِلَك ى َو الضَّاَلؿ  اْلَبِعي   (؟. 3156س اؿ رقه 

 339.................................. / اضبط مواضع ) أََٓبْ تَػَر ( ُب سورة إبراىيه؟. 3157س اؿ رقه 

َماَواِت َواَلْرَض اِبغبَْقِل (؟. 3158س اؿ رقه   340.......................... / اضبط مواضع ) َخَلَق السَّ

 341............................................. / اضبط مواضع ) َوبَػَرز واْ ّللِلِ (؟. 3159س اؿ رقه 

 341....................................... / اضبط مواضع ) ِللَِّز َ  اْسَتْكبَػر واْ (؟. 3160س اؿ رقه 

 344....................................... َوقَال واْ َلْو (؟. -/ اضبط مواضع ) َقال وْا  3161س اؿ رقه 

َنآ (؟. 3162س اؿ رقه   346........................................... / اضبط مواضع ) َسَواء َعَليػْ

 346................................................ / اضبط مواضع ) َصبَػْرَّن (؟. 3163س اؿ رقه 

يصُّ (؟. 3164س اؿ رقه   347............................................ / اضبط مواضع ) ِم  ؿبَِّ

 348........................................... اَلْمر  (؟. / اضبط مواضع ) ق ِضيَ  3165س اؿ رقه 

 348.................................. َما َكاَف ٕبَ (؟. -/ اضبط مواضع ) َوَما َكاَف  3166س اؿ رقه 

ْلَطافُّ (؟. -/ اضبط مواضع ) َوَما َكاَف ٕبَ  3167س اؿ رقه   350............. َوَما َكاَف َلَنا َعَلْيك ه مِل  س 

 350........................ َوِإفَّ الهَّاِلِمَي ؽَب ْه َعَزاب  أَلِيه (؟. -/ اضبط مواضع )ِإفَّ  3168س اؿ رقه 

 351............................. َوَضَرَب اّللل  َمَثالً (؟. -/ اضبط مواضع ) َضَرَب   3169س اؿ رقه 

 353.............................. / اضبط مواضع ) َوَ ْضِرب  اّللل  اَلْمثَاَؿ لِلنَّاِس (؟. 3170س اؿ رقه 
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 355.................................... َوَما ؽَبَا ِم  (؟. -/ اضبط مواضع ) َما ؽَبَا  3171س اؿ رقه 

 356........................................ / اضبط مواضع ) َجَهنََّه َ ْصَلْونَػَها (؟. 3172س اؿ رقه 

 358.................................. فَِبْئَس اْلَقرَار  (؟. –/ اضبط مواضع ) َوِبْئَس  3173س اؿ رقه 

 358..............................وق ل لِلِعَباِد  (؟. -/ اضبط مواضع ) ق ل لِلِعَباِدَ   3174س اؿ رقه 

 359...................... َو  ِقيم واْ الصَّاَلَة (؟. -لِي ِقيم وْا  -/ اضبط مواضع )   ِقيم وْا  3175س اؿ رقه 

َماَواِت َواَلْرَض (؟ 3176س اؿ رقه   360......................../ اضبط مواضع ) اّللل  الَِّز  َخَلَق السَّ

 361........................................... / كه مرة وردت ) َلك ه  اْلف ْلَك (؟. 3177س اؿ رقه 

 362.............. ْجرَِ   اْلف ْلك  (؟.لِتَ  -َولَِتْجرَِ   –/ اضبط مواضع ) اْلف ْلَك لَِتْجرَِ   3178س اؿ رقه 

 363........................................./ كه مرة وردت ) ُب اْلَبْ ِر ِاَْمرِِه (؟. 3179س اؿ رقه 

َر َلك   3180س اؿ رقه   363............................... ه  اللَّْيَل َوالنػََّهاَر (؟./ اضبط مواضع ) َوَسخَّ

واْ نِْعَمَت اّلللِ الَ رب ْص وَىا ( واضبط ما جاء بع ىا؟. 3181س اؿ رقه   364.... / كه مرة وردت ) َوِإف تَػع  ي

َربِل ( بػ اَيت اآلَيت ُب دعػاء إبػراىيه عليػو السػالـ ُب اآلَيت  –/ اضبط مواضػع ) رَّبػَّنَػا  3182س اؿ رقه 
 366........................................................... ( م  سورة إبراىيه؟. 41 – 37) 

َر ِذ  (  -/ اضبط مواضع ) َترْيِ   3183س اؿ رقه   367..................................... ؟.َتيػْ

 368........................................... / كه مرة وردت كلمة ) بَػْيِتَك (؟. 3184س اؿ رقه 

 368............................................. / أ   وردت كلمة ) فَاْجَعْل (؟. 3185س اؿ رقه 

 369........................................... / كه مرة وردت كلمة ) تَػْهِو  (؟. 3186س اؿ رقه 

 370.........................................../ اضبط مواضع ) مِلَ  الثََّمرَاِت (؟. 3187س اؿ رقه 

 372.......................َوَىْب ٕب (؟. -فَػَوَىَب ٕب  -/ اضبط مواضع ) َوَىَب ٕب  3188س اؿ رقه 

 372................................. َلَسِميع  ال يَعاء (؟. -/ اضبط مواضع ) ظبَِيع   3189س اؿ رقه 

 373...................................... / اضبط مواضع ) اْتِفْر ٕب َوِلَواِلَ  َّ (؟. 3190س اؿ رقه 

 373............................................ / اضبط مواضع ) َولِْلم ْ ِمِنَي (؟. 3191س اؿ رقه 

 375...................................... َو َػْوـَ  َػق وـ  (؟. -/ اضبط مواضع )  َػْوـَ  3192س اؿ رقه 

/ مػػا داللػػة تقػػ ل الرض علػػ  السػػماء ُب قولػػو تعػػأب ) َوَمػػا ىَبَْفػػ  َعلَػػ  اّلللِ ِمػػ  َشػػْيءُّ َُب  3193سػ اؿ رقػػه 
َماء ) اَلْرِض َوالَ   376....................................................... ( ابراىيه ( ؟38ُب السَّ

ر ى ْه (؟. 3194س اؿ رقه   376......................................... / كه مرة وردت كلمة )  ػ َ خِل

 380......................................... ِطِعَي (؟./ كه مرة وردت كلمة ) م هْ  3195س اؿ رقه 

 380......................... ر ء وَسه ْه (؟. –ر ء وِسِهه   -/ اضبط مواضع ) ر ء وِسِهْه  3196س اؿ رقه 

 382................................ َ ْتِيَػه ه  اْلَعَزاب  (؟. -ه  / اضبط مواضع ) َ ْتِيهِ  3197س اؿ رقه 

 383........................................../ كه مرة وردت كلمة ) أَْقَسْمت ْه (؟. 3198س اؿ رقه 

 383.................................... َسَكنت ْه (؟. – / اضبط مواضع ) َوَسَكنت هْ  3199س اؿ رقه 

َ  3200س اؿ رقه  َ َلك ْه (؟. -/ اضبط مواضع ) َوتَػبَػيَّ  384.................................... تَػبَػيَّ

 384............................. َضَربْػَنا (؟. –َفَضَربْػَنا  –/ اضبط مواضع ) َوَضَربْػَنا  3201س اؿ رقه 
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 386............................... فتَػَرل اْلم ْجرِِمَي (؟. -/ اضبط مواضع ) َوتَػَرل  3202س اؿ رقه 

 387...................................... م ْقرِِنَي (؟. –َقرَِّنَي / اضبط مواضع ) مي  3203س اؿ رقه 

 389.......................... و ج وِىِهه  النَّاَر (؟. –/ اضبط مواضع ) و ج وَىه ه  النَّار   3204س اؿ رقه 

 389........................................... كه مرة وردت ) لَِيْجزِ  اّللل  (؟./  3205س اؿ رقه 

 390................................... لِيَػْعَلم واْ (؟.  –/ اضبط مواضع ) َوِليَػْعَلم واْ  3206س اؿ رقه 

 391............ -بط بداايت وهناايت أحزاب وأرابع اعبزء الثالث عشر:وأخًنا فيما يلي جدوؿ لض

 392 ...................................... سورة اغبجر / اعبزء الرابع عشر

 392...................................... مل؟./ اضبط ب اَيت سورٌب اغبجر والن 3207س اؿ رقه 

 393.............................. َوقػ ْرآف  ميِبي  (؟. -/ اضبط مواضع ) َوقػ ْرآفُّ ميِبيُّ  3208س اؿ رقه 

 393............................. َؼ  َػْعَلم وَف (؟.َوَسوْ  -/ اضبط مواضع ) َفَسْوَؼ  3209س اؿ رقه 

 394................................. / اضبط مواضع ) َوَما أَْىَلْكَنا ِم  قَػْر َةُّ ِإالَّ (؟. 3210س اؿ رقه 

 395..................... ْسِبق  ِمْ  أ مَّةُّ َأَجَلَها َوَما َ ْسَتْأِخر وَف(؟./ اضبط مواضع )مَّا تَ  3211س اؿ رقه 

 396............................................/ اضبط مواضع ) َعَلْيِو الزلِْكر  (؟. 3212س اؿ رقه 

 396............................................... اضبط مواضع ) ِإّنَّ كَبْ   (؟./  3213س اؿ رقه 

 399................... / اضبط مواضع )َوَما َكان وْا ِإًذا مينَهرِ َ ( )َوَما َكان واْ مينَهرِ َ (؟. 3214س اؿ رقه 

 400................................../ اضبط مواضع ) َوَلَقْ  أَْرَسْلَنا ِم  قَػْبِلَك (؟. 3215س اؿ رقه 

 400............. َسَلْكَناه  ُب قػ ل وِب اْلم ْجرِِمَي (؟. -/ اضبط مواضع ) َكَزِلَك َنْسل ك و   3216س اؿ رقه 

 401.............................................../ اضبط مواضع ) َبْل كَبْ   (؟. 3217س اؿ رقه 

َماء بػ ر وًجا (؟. 3218س اؿ رقه   402...................................... / كه مرة وردت ) ُب السَّ

 403......................................... / كه مرة وردت كلمة ) لِلنَّاِفرِ َ  (؟. 3219س اؿ رقه 

 403...................... َوِحْفهًا مِل  ك لِل َشْيطَافُّ (؟.-/ اضبط مواضع ) َوَحِفْهَناَىا 3220س اؿ رقه 

 404.............................................. / أ   وردت كلمة ) فَأَتْػبَػَعو  (؟. 3221س اؿ رقه 

َنا ِفيَها ِم  ك لِل (؟. 3222س اؿ رقه  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنبَػتػْ  406... / اضبط مواضع ) َواَلْرَض َمَ ْدَّنَىا َوأَْلَقيػْ

َنا  3223س اؿ رقه  َنا  -/ اضبط مواضع )َوأَنبَػتػْ َنا ِفيَها ِم  ك لِل(؟. -أَنبَػتػْ  407..................... فَأَنبَػتػْ

 409............................. ( م  سورة اغبجر؟. 21و  19/ اضبط اآل تي )  3224س اؿ رقه 

 410...................................... / اضبط مواضع ) َوِإف مِل  َشْيءُّ ِإالَّ (؟. 3225س اؿ رقه 

 411.......................................  لََنْ    (؟.إّنَّ  -/ اضبط مواضع ) َوإّنَّ  3226س اؿ رقه 

 414......................................... / كه مرة وردت كلمة ) اْلَوارِث وَف (؟. 3227س اؿ رقه 

 414....................... َخَلْقَنا اإِلنَساَف (؟.َلَقْ   -ِإّنَّ  –/ اضبط مواضع ) َوَلَقْ   3228س اؿ رقه 

 418........................... َوَخَلَق اعْبَافَّ (؟. -/ اضبط مواضع ) َواعْبَآفَّ َخَلْقَناه   3229س اؿ رقه 

 418................................ ة وردت كلمة ) َخَلْقَناه  ( ٍب اضبطها؟./ كه مر  3230س اؿ رقه 

/ اضػػػبط مواضػػع ) فَػػػِإَذا َسػػػوَّ ْػت و  َونَػَفْخػػػت  ِفيػػِو ِمػػػ  ريوِحػػػي فَػَقع ػػواْ لَػػػو  َسػػػاِجِ  َ  * َفَسػػػَجَ   3231سػػ اؿ رقػػػه 
 420.................................................................. (؟. اْلَمآلِئَكة  ك ليه ْه َأصْبَع وفَ 
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 421.......................................... َوَٓبْ َأك   (؟. -/ اضبط مواضع ) ٓبَْ  3232س اؿ رقه 

 421............................................ / كه مرة وردت كلمة ) لَِبَشرُّ (؟. 3233س اؿ رقه 

 422........................................... / اضبط مواضع ) قَاَؿ َربِل دبَآ (؟. 3234س اؿ رقه 

 424......................................... / كه مرة وردت ) ؽَب ْه ُب اَلْرِض (؟. 3235س اؿ رقه 

 425........................ / اضبط مواضع )ِإفَّ ِعَباِد  َلْيَس َلَك َعَلْيِهْه س ْلَطاف (؟. 3236س اؿ رقه 

 425............................................ / اضبط مواضع ) اتػَّبَػَعَك ِمَ  (؟. 3237س اؿ رقه 

 -َجنَّػػػاتُّ َونَعِػػػيهُّ  -َمَقػػػاُـّ أَِمػػػيُّ  -َجنَّػػػاتُّ َوع ي ػػػوفُّ  -/ اضػػػبط مواضػػػع ) ِإفَّ اْلم تَِّقػػػَي ُب  3238سػػػ اؿ رقػػػه 
 426............................................................. ِفاَلؿُّ َوع ي وفُّ (؟. -َجنَّاتُّ َونَػَهرُّ 

 429...................................... / اضبط مواضع ) ُب َجنَّاتُّ َوع ي وفُّ (؟. 3239س اؿ رقه 

 429....................................... / اضبط مواضع ) اْدخ ل وَىا ِبَسالَُـّ (؟. 3240س اؿ رقه 

 430............. مَّْوض ونَةُّ (؟. –مَّْصف وَفةُّ  –ميتَػَقابِِلَي  –/ اضبط مواضع ) َعَل  س ر رُّ  3241س اؿ رقه 

 432........................................ / كه مرة وردت كلمة ) الَ يَبَسيه ْه (؟. 3242س اؿ رقه 

َنا ِفيَها َنَصب  (؟. -/ اضبط مواضع ) الَ يَبَسيه ْه  3243س اؿ رقه   432........................ اَل يَبَسي

 433... ِليِه (؟.اْلَ  -اْلَِليه    –اْلَعَزاِب الَِليَه  -اْلَعَزاب    –/ اضبط مواضع ) اْلَعَزاَب  3244س اؿ رقه 

ه ْه (؟. 3245س اؿ رقه   434.......................................... / كه مرة وردت كلمة ) َونَػبِلئػْ

 434................. الزارَيت؟/ ما الفرؽ بي قصة ضي  إبراىيه ُب سورٌب اغبجر و  3246س اؿ رقه 

 436............................................. / اضبط مواضع ) ِإْذ َدَخل واْ (؟. 3247س اؿ رقه 

ر َؾ ِبغ الُـّ (؟. 3248س اؿ رقه   437....................................... / اضبط مواضع ) ِإّنَّ نػ َبشِل

 438.................................... َحِليهُّ (؟. -/ اضبط مواضع ) ِبغ الُـّ َعِليهُّ  3249س اؿ رقه 

 439......................................... / كه مرة وردت كلمة ) الضَّآليوَف (؟. 3250س اؿ رقه 

 440.. / كه مرة وردت ) قَاَؿ َفَما َخْطب ك ْه أَ ػيَها اْلم ْرَسل وَف ( واضبط الز  جاء بع ىا؟. 3251س اؿ رقه 

 440........................................... ل وطُّ (؟. / اضبط مواضع ) ِإالَّ آؿَ  3252س اؿ رقه 

 442.......................................... / اضبط مواضع ) قَػْوـ  مينَكر وَف (؟. 3253س اؿ رقه 

َناَؾ (؟. 3254س اؿ رقه   443.......................................... / كه مرة وردت كلمة ) ِجئػْ

 443............................................ / اضبط مواضع ) ِفيِو يَبْتَػر وَف (؟. 3255س اؿ رقه 

َناَؾ  3256س اؿ رقه  َناَؾ (؟. –/ اضبط مواضع ) َوأَتَػيػْ  444..................................... آتَػيػْ

 445.......................... أَْداَبرِِىه (؟. -أَْداَبَرى ْه  –/ اضبط مواضع ) َوأَْداَبَرى ْه  3257س اؿ رقه 

 446............................................. / اضبط مواضع ) ميْصِبِ َي (؟. 3258س اؿ رقه 

 448.............................................. / اضبط مواضع ) َقال وا َأَوَٓبْ (؟. 3259س اؿ رقه 

 448.......................................... / اضبط مواضع ) َعِ  اْلَعاَلِمَي (؟. 3260س اؿ رقه 

 449..................................... / اضبط مواضع ) فََأَخَزتْػه ه  الصَّْيَ ة  (؟. 3261س اؿ رقه 

( 77ْلم ػ ِمِنَي )( و )ِإفَّ ُب َذلِػَك آل َػًة للِ 75/ قاؿ تعأب: ) ِإفَّ ُب َذِلَك آلََيتُّ للِْلم تَػػَوظبِلَِي ) 3262س اؿ رقه 
ه ْه  مػػا الفػػػرؽ بػػي اسػػػتخ اـ اعبمػػػع ُب الؤب واؼبفػػرد ُب الثانيػػػة. ٍب انتقػػل إٔب اؼبثػػػىن بعػػػ  اعبمػػع ) فَانتَػَقْمنَػػػا ِمػػػنػْ



اِبع الْػج   – ةابَِ شَ تَ م  ػال اظِ فَ لْ الَ  طِ بْ ضَ ة بِ بَ وِ جْ أَ ة وَ لَ ئِ سْ أَ    494 -ْزء السَّ

 450................................................................... (؟79َوِإنػَّه َما لَِبِإَماُـّ ميِبيُّ )

 451........................... َوَأْصَ اب  الَْ َكِة (؟. -مواضع ) َأْصَ اب   / اضبط 3263س اؿ رقه 

 452.................................... ِإَماُـّ ميِبيُّ (؟. –/ اضبط مواضع ) َلِبِإَماُـّ  3264س اؿ رقه 

 452........................................... / اضبط مواضع ) َوَلَقْ  َكزََّب (؟. 3265س اؿ رقه 

 453................ ج َ د  (؟. –َأْكَناًّن  –َوِمَ  اعبَِْباِؿ بػ ي واًت  -/ اضبط مواضع ) ِمَ   3266س اؿ رقه 

 456........................................ / اضبط مواضع ) َفَما أَْتىَن َعنػْه ه (؟. 3267س اؿ رقه 

ػػَماَواِت َواَلْرَض  -/ اضػػبط مواضػػع ) َوَمػػا َخَلْقنَػػا  3268سػػ اؿ رقػػه  ػػَماء َواْلَْرَض (؟. -َمػػا َخَلْقنَػػا السَّ السَّ
 ...........................................................................................457 

 460................................... آتَِية  (؟. -/ اضبط مواضع ) السَّاَعَة آَلتَِية   3269س اؿ رقه 

 466..................................... فَاْصَفْا (؟. -/ اضبط مواضع ) فَاْصَفِا  3270س اؿ رقه 

نَػْيَك (؟. -/ اضبط مواضع ) الَ سَب  َّفَّ  3271س اؿ رقه   466.............................َوالَ سَب  َّفَّ َعيػْ

 467........................................ / اضبط مواضع ) َوالَ رَبَْزْف َعَلْيِهْه (؟. 3272س اؿ رقه 

 468....................................... / اضبط مواضع الكلمة ) َواْخِفْا (؟. 3273س اؿ رقه 

 469..........................................َأيلِ َأَّنْ (؟. -/ اضبط مواضع ) ِإيلِ  3274س اؿ رقه 

 471.......................................... / كه مرة وردت كلمة ) فَػَوَربِلَك (؟. 3275س اؿ رقه 

 472..................................... / اضبط مواضع ) َعمَّا َكان وا  َػْعَمل وَف (؟. 3276س اؿ رقه 

 472............................................ / اضبط مواضع ) َوَلَقْ  نَػْعَله  (؟. 3277س اؿ رقه 

 473....................... / اضبط مواضع ) َ ِضيق  َصْ ر َؾ ( ) َوَ ِضيق  َصْ رِ  (؟. 3278س اؿ رقه 

 473............................................ / اضبط مواضع ) دبَا  َػق ول وَف (؟. 3279س اؿ رقه 

 475.................. / اضبط مواضع ) َفَسبِلْا حِبَْمِ  َربِلَك ( ) َوَسبِلْا حِبَْمِ  َربِلَك (؟. 3280س اؿ رقه 

 479 ......................................................... اتوَيت 
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