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 ِكتاب
  أنواع اجلملشرح 
 ما يتعلق  كتاب ندرس فيه كل   يف القرآن الكرمي

 هبذه اجلمل وأنواعها 
 بطريقة تطبيقية إحصائية حتليلية من القرآن الكرمي
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بتحري نسخ الكتب وبيعها دون إذن    3/2001استناًدا إىل قرار جملس اإلفتاء رقم  
العامة حلماية حقوق   والناشر وعمًًل ابألحكام  ُيسمح  املؤلف  فإنَّه ال  الفكرية؛  امللكية 

يف اهلامش، وجيُب  اسم الكتاب صراحة   بذكر  إالَّ   ألحٍد أن ينقل معلومات من هذا الكتابِ 
وإذا مت    % كما هو متعارٌف عليه عند الباحثني. 10أن يكون النقُل بنسبٍة ال تزيد على  

 يه، ودون نسبة ما فيه لنفسك. ع على الطلبِة، دون تغيري أو تعديل فالتدريس ِمْنه فإنَّه يُوز  
 

 فمن بركة العلم نسبته إىل أهله. 
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 مقدمة 
اصطفى،   الذي  رسوله  على  وسالًما  وصالة  وكفى  هلل  وأصحابه   ىوعلاحلمد  آله 

 املستكملني الشرفا.
 أما بعد،  

اإلعراب يف أنواع اجلمل اليت هلا حمل  واليت ليس هلا حمل  من  شرح  فهذا كتاب )
، وهذا الكتاب ندرس فيه كّل ما يتعلق هبذه اجلمل وأنواعها بطريقة تطبيقية  (القرآن الكري

 إحصائية حتليلية من القرآن الكرمي.  
  وقد اعتمدتُ وهو من أهم الكتب يف العصر احلديث اليت أفردت ألنواع اجلُمل مؤلًفا،  

 واليت ليس هلا حمّل من اإلعراب كّلها يف أنواع اجلمل اليت هلا حملّ يف هذه الدراسة على ذكر  
 القرآن الكرمي.

 مت هذه الدراسة إىل متهيد، وفصلني، وخامتة، كالتايل: وقد قسَّ 
فيه عن مقدمة عن  التمهيد العريب، من مجلة : وتكلمت  النحو  تقسيمة اجلُمل يف 

 هلا من اإلعراب، وهكذا. ال حمل  فعلية ومجلة امسية، ومجلة هلا حمّل، ومجلة 
عشر مبحثًا،   أحدمته  وقس    هلا من اإلعراب.  ال حملَّ اجلمل اليت  الفصل األول:  

  كالتَّايل:
 له من اإلعراب.  ال حمل  : معىن املبحث األول

 : اجلملة االبتدائية. الثايناملبحث 
 . النِّّداء: اجلملة الواقعة يف جواب الثالثاملبحث  
 : اجلملة التفسريية. الرابعاملبحث  
 : مجلة صلة املوصول. اخلامساملبحث  

 اجلملة الواقعة يف جواب القسم.: السَّادساملبحث   
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 اجلملة االستئنافية. : السَّابعاملبحث 
 اجلملة التعليلية. : الثَّامناملبحث 
 اجلملة االعرتاضية. : التَّاسعاملبحث 
مجلة جواب الشرط غري اجلازم أو جواب الشرط اجلازم غري : العاشراملبحث 

 املقرتنة ابلفاء. 
 .هلا من اإلعراب  ال حمل  اجلملة املعطوفة على مجلة عشر:  احلادياملبحث 

مخسة مباحث،  وقسمته  ،  من اإلعراب  اجلمل اليت هلا حمل  الفصل الثاين:  
  كالتَّايل:
 رفع.   املبحث األول: اجلمل اليت يف حمل ِ  

 : مجلة خرب املبتدأ. أواًل    
 : مجلة خرب إن  وأخواهتا.  اثنًيا   
   مجلة انئب الفاعل.اثلثًا:    
 : مجلتا فعل الشرط وجوابه. رابًعا   

 نصٍب. املبحث الثاين: اجلمل اليت يف حمل ِ 
 : مجلة خرب )كان( وأخواهتا.  أواًل 

 : مجلة خرب )كاد( وأخواهتا.  اثنًيا   
 : مجلة املفعول به. اثلثًا   
 : مجلة حال.  رابًعا   

 جٍر مضاف إليه.  املبحث الثالث: اجلمل اليت يف حمل   
 جزٍم جواب الشرط املقرتن ابلفاء. املبحث الرابع: اجلمل اليت يف حمل   
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التابعة جلملة يف حمل  املبحث اخل  أو   رفع أو نصب أو جر    امس: اجلملة 
 ها.جزم أتخذ حمل  

 : اجلملة التابعة اليت يف حمّل رفع. أواًل 
 : اجلملة التابعة اليت يف حمّل نصب.اثنًيا   
 : اجلملة التابعة اليت يف حمّل جٍر. اثلثًا   
 : اجلملة التابعة اليت يف حمّل جزم. رابًعا   
      

 . اخلامتةمث 
وأن ُيكتب وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان حسناتنا مجيًعا،  

 له القبول واالنتشار. 
 

 كتبه   
 حممد عبد الشايف مكاوي

 مصر   –القاهرة  
 م(2022 أغسطس 22)  األربعاءيوم 

  00201274873065:  واتس آب   
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 التمهيد
 تقسيمة اجلُمل يف النحو العريب

منها ما هو مجل فعلية أو امسية، وتلك اجلمل إم ا أن يكون  إن  اجلمَل يف النحو العريب   
 هلا من اإلعراب.  ال حمل  هلا حمّل من اإلعراب أو 

ويف الصفحات التالية سنشرح الفرق بني اجلمل الفعلية واجلمل االمسية، أم ا ابلنسبة ألنواع   
موضوع هذا الكتاب،  هلا من اإلعراب فهو صلب    ال حمل  اجلمل من حيث كوهنا هلا حمّل أو  
 كاملني.   وسنشرح ذلك ابلتفصيلِّ يف فصلني

 (الفعلية واالمسية أواًل: أركان اجلملتني )
 : الفعلية  أركان اجلملة -1

ذهب حممٌد إىل  )  مثل:،  1من فعل وفاعل على األقل إذا كان الفعل الزًما   اجلملة الفعليةتتكون  
أو من  (،  رأى سعيٌد حممًدا)  مثل:،  2كان الفعل متعديً أو من فعل وفاعل ومفعول به إذا    (.املدرسةِ 

 (.ُرمِسَْت لوحةٌ ) مثل:فعل وانئب فاعل، 
   : تتكون اجلملة الفعلية من 

فعل وفاعل إذا كان الفعل 
 الزًما 

فعل وفاعل ومفعول به إذا 
 كان الفعل متعديً 

 فعل وانئب فاعل

 ُرمِسَْت لوحةٌ  رأى سعيٌد حممًدا ذهب حممٌد إىل املدرسةِ 
مبين :  (ذهب) ماٍض  فعل 

:  (حممد)على الفتح الظاهر.  
رفعه  وعالمة  مرفوع  فاعل 

فعل ماٍض مبين على :  (رأى)
املقد   األلف  الفتح  على  ر 

فاعل مرفوع :  ()سعيدٌ   للتعذر.

فعل ماٍض مبين على :  ( ُرسمَ )
الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل 

للتأنيث :  التاء()ُيسم  فاعله.  
 

ــمري )هاء ال يبة(،    الًلزم:الفعل   1 )ذهَب( فال يقبل مثل: أي الذي ليس له مفعول به، وهو الذي ال يقبل الضـــــــ
 اهلاء، ال نستطيع أن نقول: ذهَبه.

)رسـَم( فنن ه يقبل مثل: أي له مفعول به واحد أو أكثر، وهو الذي يقبل الضـمري )هاء ال يبة(،   الفعل املتعدي: 2
 ه. اهلاء، نستطيع أن نقول: رمسَ 
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حرف  :  إىل()الضمة الظاهرة.  
 ال حمل  جر مبين على السكون  

اإلعراب.   من  :  املدرسة()له 
)إىل(   اجلر  حبرف  جمرور  اسم 
 وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  

من اجلار واجملرور   وشبه اجلملة
 يتعلق ابلفعل )ذهب(. 

  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 
مفعول به منصوب )حممًدا(:  

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  

السكون   على  مبين  ال حرف 
:  لوحة()له من اإلعراب.    حمل  

وعالمة   مرفوع  فاعل  انئب 
 رفعه الضمة الظاهرة. 

 بوجود ركنني على األقل )فعل وفاعل أو فعل وانئب  فعليًة إال    ال تكون اجلملة  مًلحظة مهمة: 
 فاعل(. 

 وبناًء عليه: فما تصنيف اجلمل املبدوءة ابألفعال الناقصة كـ )كان وأخواهتا( و)كاد وأخواهتا(؟  
ا فقدت شرطًا من شروط األفعال، وهذا الشرُط  ألهن    ؛يت ابألفعال الناقصة هذه األفعال مسّ :  اإلجابة

فاجلملة املبدوءة بفعل انقٍص  ا هلا امسها وخربها، ومن مَث   عدم وجود فاعل أو انئب فاعل هلا، وإّن  هو  
 على القول الراجح عندان.  تكون مجلة امسية ال مجلة فعلية

؛ ألن الفعل فيهما ال فاعل أو  (  كاد حممٌد جيتهدُ   –كان حممٌد جمتهًدا  )فاجلملتان:   مجلتانِّ امسيتانِّ
 عل له.  ال انئب فا

 كاد حممٌد جيتهدُ  كان حممٌد جمتهًدا
على :  )كان( مبين  انسخ  انقص  ماٍض  فعل 

الظاهر. مرفوع :  حممد()  الفتح  )كان(  اسم 
خرب  :  جمتهًدا()وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  

الفتحة  نصبه  وعالمة  منصوب  )كان( 
 الظاهرة.

على  :  )كاد(  مبين  انسخ  انقص  ماٍض  فعل 
الظاهر. مرفوع :  حممد( )  الفتح  )كاد(  اسم 

الظاهرة.   الضمة  رفعه  فعل  :  جيتهد( )وعالمة 
مضارع مرف   وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، 
)هو(.   تقديره  جوازًا  مسترت  ضمري  والفاعل 

الفعلية حملّ   واجلملة  هو( يف  نصب    )جيتهد 
 . (كاد)خرب 
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 االمسية:  أركان اجلملة -2

 )حممٌد جمتهٌد(. مثل: من مبتدأ وخرب،  اجلملة االمسيةتتكون 
 .  ( أمسافر أخوك؟)مثل: اخلرب،  مسدّ  مبتدأ ومرفوع يسدّ  من أو

 فيكون مفرًدا، أو مجلة، أو شبه مجلة.   اخلربأمَّا 
 تتكون اجلملة االمسية من 

 اخلرب مسد   مبتدأ ومرفوع يسد   مبتدأ وخرب  
 ؟أمسافر أخوك حممٌد جمتهدٌ 

الضمة    )حممد(: رفعه  وعالمة  مرفوع  مبتدأ 
خرب للمبتدأ مرفوع وعالمة    جمتهٌد(:)الظاهرة.  

 رفعه الضمة الظاهرة. 

ال حرف استفهام مبين على الفتح    )اهلمزة(: 
مبتدأ مرفوع   مسافر(: )له من اإلعراب.    حمل  

الظاهرة.   الضمة  رفعه    أخوك(: )وعالمة 
اخلرب مرفوع وعالمة    مسدّ   فاعل سدّ )أخو(:  

ه من األمساء  ألن    ؛ الواو نيابة عن الضمة رفعه  
مضاف.   وهو  اخلطاب(:)اخلمسة،    كاف 

جر   ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حملّ 
 مضاف إليه.  
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 هلا من اإلعراب ال حملَّ خريطة اجلمل اليت هلا حمل  واليت : اثنًيا
ال يف هذا اجلدول التايل عرٌض للجمل اليت وردت يف القرآن الكرمي من حيث كوهنا هلا حمّل أو 

 هلا من اإلعراب. حمل  
هلا من   ال حملَّ اجلمل اليت 

متها عشرة  اإلعراب، وقس  
 مباحث. 

 مخسة مباحث امته من اإلعراب، وقس   اجلمل اليت هلا حمل  

 نوًعا(  11التقسيم الفرعي: )

 (4الرفع ) أنواع( 10التقسيم الفرعي: )
النصب  

(4 ) 
 ( 1اجلزم ) ( 1اجلر )

 مجلة خرب   اجلملة االبتدائية 
 املبتدأ 

مجلة خرب  
)كان( 
 وأخواهتا 

 مجلة  
 املضاف إليه 

 مجلة جواب  
 الشرط اجلازم 
 املقرتن ابلفاء

 اجلملة الواقعة يف جواب النداء
مجلة خرب   اجلملة التفسريية 

)إن (  
 وأخواهتا 

 

مجلة خرب   مجلة صلة املوصول
)كاد( 
 وأخواهتا 

 
مجلة انئب  اجلملة االستئنافية 

مجلة املفعول   اجلملة الواقعة يف جواب القسم  الفاعل 
مجلتا )فعل   اجلملة التعليلية  3به

الشرط  
 (هوجواب

 اجلملة االعرتاضية 
 مجلة احلال

 الشرط غري اجلازم مجلة جواب 
 أو جواب الشرط اجلازم غري 

أو  رفع أو نصب أو جر   اجلملة التابعة جلملة يف حمل   املقرتنة ابلفاء
ال اجلملة املعطوفة على مجلة   ( 1ها. )جزم أتخذ حمل  

 هلا من اإلعراب. حمل  
 

 املفعولني(. مسدّ  سد   –ان املفعول به الث   –)مقول القول  3
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 الفصل األول

 هلا من اإلعراب ال حملَّ اجلُمل اليت 
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 الفصل األول
 هلا من اإلعراب ال حملَّ اجلُمل اليت 

 له من اإلعراب. ال حملَّ املبحث األول: معىن  
 الشيء وأن تفرق بني شيئني:    له من اإلعراب( ال بد    ال حمل  قبل أن نبدأ يف شرح )معىن   

 : اجلملة نفسها.والشيء الثاينأجزاء اجلملة،  : األول
 حممٌد جيتهدُ 

 إعراهبا الكلمة 
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. حممدٌ 

 جيتهدُ 
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(. 
 رفع خرب للمبتدأ )حممد(.   حمل  ( يف جيتهد هومجلة )
 هلا من اإلعراب.  ال حملَّ ( ابتدائية حممد جيتهدُ مجلة )

أي ال نستطيع اجمليء بكلمة مفردة لتحّل (:  هلا من اإلعراب  ال حملَّ   مجلة)معىن قولنا:   
السابق ) املثال  فمثاًل يف  اجلملة كّلها.  هنالك كلمة   حممد جيتهدحمّل  بعضها، هل  ...( على 

نيا نستطيع أن أنيت هبا بداًل من هذه اجلملة؟    ال  ال. ولذلك فهذه مجلة    اإلجابة: مفردة يف الدُّ
 هلا من اإلعراب. حمل  

(: أي نستطيع اجمليء بكلمة مفردة حتّل حمّل  من اإلعراب  هلا حمل    مجلة)ومعىن قولنا:  
( جيوز اجمليء بكلمة مفردة حتّل حممد جيتهدُ ...( يف املثال السابق )  جيتهدهذه اجلملة. فجملة )

 (. جمتهد حمّلها وهي كلمة )
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مجلة اجلزم(، فعندما نقول    –اجلّر    – النصب    –، وهي )الرفع  ت اإلعرابية أربعةواحملًلَّ 
زم(،  ، أي حّلت حمّل كلمة مفردة حمّلها )الرفع أو النصب أو اجلّر أو اجل من اإلعراب  هلا حمل  

 ، أي حُمال أن حتّل حمّل كلمة مفردة. هلا من اإلعراب ال حملَّ مجلة وعندما نقول 
 راقب املثال التايل: 

 هلا من اإلعراب  ال حملَّ مجلة  مجلة هلا حمل  من اإلعراب 
 }وانديناه أن ي إبراهيُم...{ حممٌد جيتهدُ 

يف املثال السابق جيوز اجمليء (  جيتهدُ )فكلمة  
فنقول: (  جمتهدٌ )بكلمة واحدة مفردة وهي  

يف   مشكلة  حدوث  دون  جمتهٌد،  حممٌد 
. بل النص ابملعىن نفسه.    النصِّّ

ولذلك نقول أبن اجلملة الفعلية )جيتهُد هو(  
ألن كلمة   )جمتهد(؛  رفع كلمة  حمّل  يف 
ا خرب للمبتدأ )حممد(.   )جمتهٌد( مرفوعة؛ ألهن 

إبراهيم...{ }ي  )َأْن(    مجلة:  بعد  جاءت 
هلا من   ال حمل    النِّّداءالتفسريية فهي مجلة تُفسر  

اإلعراب ألن ه ال نستطيع اجمليء بكلمة واحدة  
 مفردة حتّل حمّل }ي إبراهيم...{. 
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 . اجلملة االبتدائية: الثالثاملبحث 
هبا    اليتهي    التعريف: أمثلتها:  (،  نفسه)النص   أول  نبدأ  الرَّْْحَِن  }ومن  اَّللَِّ  ِبْسِم 

 هلا من اإلعراب. ال حمل  مجل ابتدائية  يف بدايت السور كّلها: {الرَِّحيمِ 
  يف القرآن الكرمي كلِّّه والبسملة  كل مجلة بدأان هبا نصًّا فهي ابتدائية،  املعادالت الثابتة:  

 هلا من اإلعراب. ال حمل   مجل ابتدائيةاليت بدأان هبا السور 
 : مًلحظتانِ 

هلا   ال حمل  ، وإّنا هي أحرف مقطعة  األحرف املقطعة يف أوائل السور ليست مجًًل   -1
البقرة } فمثاًل يف سورة  بعدها،  ابتدائية تكون اجلملة  فأول مجلة  َذِلَك (  1امل )من اإلعراب، 

ذلك الكتاب ال اجلملة االبتدائية هي }، نالحظ أبن  [2  –  1]البقرة:    {اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيهِ 
 {.ريب فيه

(  29قَاَلْت َي أَيُـَّها اْلَمََلُ ِإين ِ أُْلِقَي ِإيَلَّ ِكَتاٌب َكِريٌ )قال تعاىل: }  يف سورة النمل  -2
[. فنالحظ قوله:  30  –  29]النمل:    {(30)  ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 أهنا مجلة ليست ابتدائية ألهنا مل ترد يف بداية السورة، وإّنا يف وسطها.   { ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ }
 اجلملة االبتدائية يف القرآن الكري كلِ ه

 رقم اآلية اسم السورة  املوضع  م
يمِّ   1  1 الفاحتة  بِّْسمِّ اَّلل ِّ الر ْْحَنِّ الر حِّ
 2 البقرة  َذلَِّك اْلكَِّتاُب اَل َرْيَب فِّيهِّ   2
ُ اَل إَِّلَه إِّال  ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ   3  2 آل عمران اَّلل 
َدةٍ   4  1 النساء  َي أَيُـَّها الن اُس اتـ ُقوا َرب ُكُم ال ذِّي َخَلَقُكْم مِّْن نـَْفٍس َواحِّ
ْلُعُقودِّ َي أَيُـَّها ال ذِّيَن َآَمُنوا أَْوُفوا   5  1 املائدة ابِّ
 1 األنعام  احْلَْمُد َّللِّ ِّ ال ذِّي َخَلَق الس َماَواتِّ َواأْلَْرضَ   6
 2 األعراف كَِّتاٌب أُْنزَِّل إِّلَْيكَ   7
 1 األنفال  َيْسأَلُوَنَك َعنِّ اأْلَنـَْفالِّ   8
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 1 التوبة  اْلُمْشرِّكِّنيَ بـَرَاَءٌة مَِّن اَّلل ِّ َوَرُسولِّهِّ إِّىَل ال ذِّيَن َعاَهْدُُتْ مَِّن   9
 1 يونس تِّْلَك َآَيُت اْلكَِّتابِّ احلَْكِّيمِّ   10
 1 هود   كَِّتاٌب ُأْحكَِّمْت َآَيتُهُ   11
 1 يوسف تِّْلَك َآَيُت اْلكَِّتابِّ اْلُمبِّنيِّ   12
 1 الرعد    تِّْلَك َآَيُت اْلكَِّتابِّ   13

الظُُّلَماتِّ إِّىَل النُّورِّ ِبِِّّْذنِّ  كَِّتاٌب أَنـْزَْلَناُه إِّلَْيَك لُِّتْخرَِّج الن اَس مَِّن   14
 1 ابراهيم  َرهبِِّّّمْ 

 1 احلجر  تِّْلَك َآَيُت اْلكَِّتابِّ َوقـُْرَآٍن ُمبِّنيٍ   15
ُلوُه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعم ا ُيْشرُِّكونَ   16  1 النحل  أََتى أَْمُر اَّلل ِّ َفاَل َتْستَـْعجِّ

دِّ احْلَرَامِّ إِّىَل ُسْبَحاَن ال ذِّي َأْسَرى بَِّعْبدِّهِّ   17 لَْياًل مَِّن اْلَمْسجِّ
دِّ اأْلَْقَصى  1 اإلسراء اْلَمْسجِّ

 1 الكهف  احْلَْمُد َّللِّ ِّ ال ذِّي أَنـَْزَل َعَلى َعْبدِّهِّ اْلكَِّتاَب َومَلْ جَيَْعْل َلُه عَِّوًجا   18
 2 مرمي ذِّْكُر َرْْحَةِّ َربَِّّك َعْبَدُه زََكرِّي    19
 2 طه  َعَلْيَك اْلُقْرَآَن لَِّتْشَقىَما أَنـْزَْلَنا   20
َساهُبُْم َوُهْم يفِّ َغْفَلٍة ُمْعرُِّضونَ   21  1 األنبياء  اْقرَتََب لِّلن اسِّ حِّ
 1 احلج  َي أَيُـَّها الن اُس اتـ ُقوا َرب ُكْم إِّن  زَْلزََلَة الس اَعةِّ َشْيٌء َعظِّيمٌ   22
ُنونَ   23  1 املؤمنون َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤمِّ

ُسورٌَة أَنـْزَْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنـْزَْلَنا فِّيَها َآَيٍت بـَيَِّّناٍت َلَعل ُكْم   24
 1 النور َتذَك ُرونَ 

 1 الفرقان تـََباَرَك ال ذِّي نـَز َل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبدِّهِّ لَِّيُكوَن لِّْلَعاَلمِّنَي َنذِّيرًا  25
 2 الشعراء اْلُمبِّنيِّ تِّْلَك َآَيُت اْلكَِّتابِّ   26
 1 النمل تِّْلَك َآَيُت اْلُقْرَآنِّ وَكَِّتاٍب ُمبِّنيٍ   27
 2 القصص  تِّْلَك َآَيُت اْلكَِّتابِّ اْلُمبِّنيِّ   28
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َب الن اُس َأْن ُيرْتَُكوا َأْن يـَُقولُوا َآَمن ا َوُهْم اَل يـُْفتَـُنونَ   29  2 العنكبوت  َأَحسِّ
 2 الروم ُغلَِّبتِّ الرُّومُ   30
 2 لقمان تِّْلَك َآَيُت اْلكَِّتابِّ احلَْكِّيمِّ   31
 2 السجدة تـَْنزِّيُل اْلكَِّتابِّ اَل َرْيَب فِّيهِّ مِّْن َربِّّ اْلَعاَلمِّنيَ   32
ُّ ات قِّ اَّلل َ َواَل ُتطِّعِّ اْلَكافِّرِّيَن َواْلُمَنافِّقِّنيَ   33  1 األحزاب َي أَيُـَّها الن ِبِّ
 1 سبأ    يفِّ الس َماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ احْلَْمُد َّللِّ ِّ ال ذِّي َلُه َما   34
 1 فاطر احْلَْمُد َّللِّ ِّ فَاطِّرِّ الس َماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َجاعِّلِّ اْلَماَلئَِّكةِّ ُرُساًل   35
 2 يس َواْلُقْرَآنِّ احلَْكِّيمِّ   36
 1 الصافات  َوالص اف اتِّ َصفًّا   37
 1 ص َواْلُقْرَآنِّ ذِّي الذِّْكرِّ   38
 1 الزمر تـَْنزِّيُل اْلكَِّتابِّ مَِّن اَّلل ِّ اْلَعزِّيزِّ احلَْكِّيمِّ   39
 2 غافر  تـَْنزِّيُل اْلكَِّتابِّ مَِّن اَّلل ِّ اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ   40
يمِّ   41  2 فصلت  تـَْنزِّيٌل مَِّن الر ْْحَنِّ الر حِّ
42   ُ ي إِّلَْيَك َوإِّىَل ال ذِّيَن مِّْن قـَْبلَِّك اَّلل   3 الشورى اْلَعزِّيُز احلَْكِّيمُ َكَذلَِّك يُوحِّ
 2 الزخرف  ...  َواْلكَِّتابِّ اْلُمبِّنيِّ   43
 2 الدخان  ...  َواْلكَِّتابِّ اْلُمبِّنيِّ   44
 2 اجلاثية  تـَْنزِّيُل اْلكَِّتابِّ مَِّن اَّلل ِّ اْلَعزِّيزِّ احلَْكِّيمِّ   45
 2 األحقاف تـَْنزِّيُل اْلكَِّتابِّ مَِّن اَّلل ِّ اْلَعزِّيزِّ احلَْكِّيمِّ   46
 1 حممد ال ذِّيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِّيلِّ اَّلل ِّ َأَضل  َأْعَماهَلُمْ   47
 1 الفتح إِّان  فـََتْحَنا َلَك فـَْتًحا ُمبِّيًنا   48
 1 احلجرات  َي أَيُـَّها ال ذِّيَن َآَمُنوا اَل تـَُقدُِّموا َبنْيَ َيَديِّ اَّلل ِّ َوَرُسولِّهِّ   49
يدِّ َواْلُقْرَآنِّ   50  1 ق اْلَمجِّ
 1 الذاريت َوالذ ارَِّيتِّ َذْرًوا  51
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 1 الطور ...   َوالطُّورِّ   52
 1 النجم  َوالن ْجمِّ إَِّذا َهَوى  53
 1 القمر اْقرَتََبتِّ الس اَعُة َواْنَشق  اْلَقَمرُ   54
 1 الرْحن  ( َعل َم اْلُقْرَآنَ 1الر ْْحَُن )  55
 1 الواقعة  إَِّذا َوقـََعتِّ اْلَواقَِّعةُ   56
 1 احلديد   َسب َح َّللِّ ِّ َما يفِّ الس َماَواتِّ َواأْلَْرضِّ   57
َها  58 ُ قـَْوَل ال يتِّ ُُتَادُِّلَك يفِّ َزْوجِّ  1 اجملادلة    َقْد مسَِّع اَّلل 
 1 احلشر     َسب َح َّللِّ ِّ َما يفِّ الس َماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ   59
ُذوا َعُدوِّي َوَعُدو ُكْم أَْولَِّياَء   60  1 املمتحنة  َي أَيُـَّها ال ذِّيَن َآَمُنوا اَل تـَت خِّ
 1 الصف    َسب َح َّللِّ ِّ َما يفِّ الس َماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ   61
 1 اجلمعة اأْلَْرضِّ اْلَملِّكِّ اْلُقدُّوسِّ ُيَسبُِّّح َّللِّ ِّ َما يفِّ الس َماَواتِّ َوَما يفِّ   62

ُ يـَْعَلُم    63 إَِّذا َجاَءَك اْلُمَنافُِّقوَن قَالُوا َنْشَهُد إِّن َك َلَرُسوُل اَّلل ِّ َواَّلل 
 ...  إِّن َك َلَرُسولُهُ 

 1 املنافقون 

 1 الت ابن     الس َماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ ُيَسبُِّّح َّللِّ ِّ َما يفِّ   64
ُّ إَِّذا طَل ْقُتُم النَِّّساَء َفطَلُِّّقوُهن  لِّعِّد هتِِّّن    65  1 الطالق  َي أَيُـَّها الن ِبِّ
َك    66 َت ِّي َمْرَضاَة أَْزَواجِّ ُ َلَك تـَبـْ َ حُتَرُِّم َما َأَحل  اَّلل  ُّ ملِّ  1 التحرمي َي أَيُـَّها الن ِبِّ
 1 امللك    تـََباَرَك ال ذِّي بَِّيدِّهِّ اْلُمْلكُ   67
 1 القلم  ... َواْلَقَلمِّ   68
 1 احْلَاق ُة  ( َما احْلَاق ةُ 1احْلَاق ُة )  69
 1 املعارج  بَِّعَذاٍب َواقِّعٍ َسَأَل َسائٌِّل   70
 1 نوح  إِّان  أَْرَسْلَنا نُوًحا إِّىَل قـَْومِّهِّ َأْن أَْنذِّْر قـَْوَمكَ   71
َي إِّيَل  أَن ُه اْسَتَمَع نـََفٌر مَِّن اجلِّنِّ   72  1 اجلن    ُقْل أُوحِّ
لُ   73  1 املزمل َي أَيُـَّها اْلُمز مِّّ
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ثِّّرُ  يَ   74  1 املدثر أَيُـَّها اْلُمد 
ُم بِّيَـْومِّ اْلقَِّياَمةِّ اَل   75  1 القيامة  أُْقسِّ
ًئا َمْذُكورًا  76 نٌي مَِّن الد ْهرِّ مَلْ َيُكْن َشيـْ ْنَسانِّ حِّ  1 اإلنسان  َهْل أََتى َعَلى اإْلِّ
 1 املرسالت  َواْلُمْرَساَلتِّ ُعْرفًا   77
 1 النبأ  َعم  يـََتَساَءلُونَ   78
 1 النازعات  َوالن ازَِّعاتِّ َغْرقًا   79
 1 عبس َوتـََوىل  َعَبَس   80
 1 التكوير  إَِّذا الش ْمُس ُكوَِّرتْ   81
 1 اإلنفطار  إَِّذا الس َماُء انـَْفَطَرتْ   82
 1 املطففني  َوْيٌل لِّْلُمَطفِّفِّنيَ   83
 1 اإلنشقاق إَِّذا الس َماُء اْنَشق تْ   84
 1 الربوج َوالس َماءِّ َذاتِّ اْلرُبُوجِّ   85
 1 الطارق َوالس َماءِّ َوالط ارِّقِّ   86
 1 األعلى  َسبِّّحِّ اْسَم َربَِّّك اأْلَْعَلى   87
َيةِّ   88  1 ال اشية  َهْل َأََتَك َحدِّيُث اْلَ اشِّ
 1 الفجر ... َواْلَفْجرِّ   89
ََذا اْلبَـَلدِّ   90 ُم هبِّ  1 البلد اَل أُْقسِّ
 1 الشمس  َوالش ْمسِّ َوُضَحاَها   91
 1 الليل  يـَْ َشىَوالل ْيلِّ إَِّذا   92
 1 الضحى ... َوالضَُّحى   93
 1 الشرح أمََلْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ   94
 1 التني  َوالتِّّنيِّ َوالز يـُْتونِّ   95
ْسمِّ َربَِّّك ال ذِّي َخَلقَ   96  1 العلق اقْـرَْأ ابِّ
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َلةِّ اْلَقْدرِّ   97  1 القدر إِّان  أَنـْزَْلَناُه يفِّ لَيـْ
 1 البينة  َكَفُروا مِّْن أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ َواْلُمْشرِّكِّنَي ُمنـَْفكِّنيَ مَلْ َيُكنِّ ال ذِّيَن    98
 1 الزلزلة إَِّذا زُْلزَِّلتِّ اأْلَْرُض زِّْلزَاهَلَا  99

 1 العاديت َواْلَعادَِّيتِّ َضْبًحا   100
 1 القارعة  ( َما اْلَقارَِّعةُ 1اْلَقارَِّعُة )  101
 1 التكاثر  أهَْلَاُكُم الت َكاثـُرُ   102
 1 العصر ... َواْلَعْصرِّ   103
 1 اهلمزة  َوْيٌل لُِّكلِّّ ُهََُزٍة ُلَمَزةٍ   104
ْصَحابِّ اْلفِّيلِّ   105  1 الفيل  أمََلْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك أبَِّ
ياَلفِّ قـَُرْيشٍ   106  1 قريش إلِِّّ
لدِّينِّ   107  1 املاعون أَرَأَْيَت ال ذِّي ُيَكذُِّب ابِّ
َناَك   108  1 الكوثر اْلَكْوثـَرَ إِّان  أَْعطَيـْ
 1 الكافرون ُقْل َي أَيُـَّها اْلَكافُِّرونَ   109
 1 النصر إَِّذا َجاَء َنْصُر اَّلل ِّ َواْلَفْتحُ   110
 1 املسد  تـَب ْت َيَدا َأيبِّ هَلٍَب َوَتب    111
ُ َأَحدٌ   112  1 اإلخالص  ُقْل ُهَو اَّلل 
 1 الفلق ُقْل أَُعوُذ بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ   113
 1 الناس  أَُعوُذ بَِّربِّّ الن اسِّ ُقْل   114
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