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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالال  لىالس داليدي داليد املردالىني ولىالس حلالت وأالعابوت تاعالني والوالابعني  الم  حسالا  

 .إىل يو  الدين 
فيهالا فيهالا اللىمالات اومولالن االن ال الرح  العتاليم ت نالر لىس األبيات الال  نتالن متمالن وبعد فهذه تدطر يسرية تضعها 

تلفالالات كىالالك اللىمالالات الالال  ورذت  الالا وت نالالر فيهالالا لالالردات ال يالالوذ الالالوارذة   كىالالك األبيالالات وتدالال   هللا دالال عامت وكعالالاىل 
  .العىي ال دير ت  حي ق يل  ا نل ا او  وجيعىها ان العمل امل  و 

 
 ـول أرسـالـرسـه وللـكتاب     ـزال      ـهلل الـذي قـد أن احلـمـدـ 1
 قـتـدــه والـمـبـه وصحـوآل    مـد      ـصلى وسـلـم عـلى حمـ 2
 ــا على بيانحيمل منظوم    رآن      ـذا وهاك ما من الـقـهـ 3

 فـصــل
 الوصل ألشرط عندهم بكل حـمـل         جميئه من قبل مهزـ 4
 ا يف الكهف ويف         ما كان حمموال بـمـده قـفإال أان لكنـ 5

  األلفات اومولالن تشار ابل ين األو  إىل تمت يشرط   محل نل اا حيمل ت  كىيت مهزة وأل و لك أل  حروف املد 
رذ إمنا كرك التطق  ا جمليء السلو  بعدها وهو يسالوىز  مهالز الوأالل ويسالون  االن هالذه ال الالدة لفتالا  ومهالا تي حيال  و 

حنو}تي راوذكت لن مفست { و}للتا هو هللا ريب{  دالورة اللهالو ولولالت  و  الولالو ...إا تشالار بالت إىل ت  إدال اط 
حرف العىن   الىفظ اومو  لراءة إمنا هو   حالن الوأل خاأن خيفن الو اء السانتني فإ ا ولفن لىالس نىموالت كعالني 

ان لولت د عامت وكعاىل }إين اأالطفيوك لىالس التالا  { واالو الولالو إين انال لىس ولفن الولو بت لزوا  العىن فإ ا 
 .لىيت مبد التو 

فالائالالالالالالدة    نالالر ال الالرفس   كفسالالري لولالالت دالال عامت وكعاىل }وادالالو  ا ال الالاب{ ل والالني  الالري امل الالروء بالالت   تلالالو ا  تالالني ل الالل 
 السلو  ومها إ  اهتا لفتا اع لطع ا مزة ووأىها ولد نتن تشرت إىل هذا ف ىن 

 و ا  تني احنذافالها حالالسن       وأال إ ا وليها حرف دلالناللت
 لالالالالالعضهم ت  والالها االالالع اعالالل       ا مز إ   لك  مهز وأالوب

 الا وليل ابل طع و ا ال رفو لا        افسرا وادو  ا ال اب املنال       
 احملمول من حرف اهلمزة

 وأمل إذا تـقـف رءا تراءا       ابأللفأساءوا وامحل  اتبوءو ـ 6
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و}تدالاءوا السالوت  مما حيمل ان حرف ا مزة ك وءو   لولت د عامت وكعاىل  }والذين ك وءو الدار واإلميا  ان ل ىهم {
ت  نالالالالالذبوا { ت هللا{ ورءا حيالالالالالال  ورذت حنالالالالالو }رءا الشالالالالالالمل ابد الالالالالن {و}رءا اجملراالالالالالالو  التالالالالالار{و}رءا الالالالالالالذين  ىمالالالالالالوا 

ا اجلمعالالا  لالالا  تأالالعاب اودالالس إي ملالالدرنو { وهالالذا  الىفتالالا  لمالالو   العالالذاب{وكراءا وهالالي لفالالظ واحالالد }فىمالالا كالالراء
نمالالا   الىفتالالني املالالذنورين واترة اترة حيمالالل ابأللالالو  املفوالالو  ابأللالالو نمالالا تشالالار إليالالت ب ولالالت  وامحالالل ابأللالالو و لالالك أل  

ابليالالاء وإالالالف بالالد االالن بيالالا  االالا حيمالالل بالالت إالالالف امللسالالور فإمالالت   حيمالالل إ   حيمالالل ابليالالاء نمالالا   }ال وىالالس احلالالر{ فالالال
املضمو  فإمالت   حيمالل إ  ابلالواو فالال حيوالاب إىل بيالا  االا حيمالال  بالت معالم األأالل   املفوالو  احلمالل ابأللالو فيوعالني لتالد 
اإلفالق وتشار ب ولت  وتال إ ا ك و إىل ت  رواين ورش امل الروء  الا   هالذه الال الذ الولالو لىالس رءا وكالراءا ابإلاالالن بالني 

 .بني
 باءاحملمول من حرف ال

 قربواوا        واجتنبوا فاجتنبوا ال تـ يسبوا مع تسبوا جابوا كسب7
مما حيمل ان حرف ال اء يس وا وكس وا   لولت د عامت وكعاىل }و  كس وا الذين يالدلو  االن ذو  هللا فيسال وا هللا لالدوا 

االالالابوا الصالالالار ابلواذ{ونسالالال وا ب الالالري لىالالالم{ و  ت نالالالر   ال الالالرح   ريمهالالالا واالالالابوا   لولالالالت دالالال عامت وكعالالالاىل }و وذ الالالالذين 
حنو}والالالذين نسالال وا السالالياات االالزاء دالاليان مبنىهالالا { وااوت الالوا بفالالوي التالالو  حنالالو }والالالذين ااوت الالوا الطالالا وت ت  يع الالدوها{ 

االا  هالر اتهالا واالا بطالن {}و  ك ربالوا  وبلسرها حنو }فااوت وا الالرال االن األو{ { وك ربالوا حنالو}و  ك ربالوا الفالواح 
 . وا {}  ك ربوا الصالة وتموم دلار  حىت كعىموا اا ك ولو {الزىن إمت نا  فاحشن وا

 ال   ي ربوا نذا ادوع وا نذبوا      خمففا تو  بالواو ياللالالالالوو7     
ممالالا حيمالالل االالن حالالرف ال الالاء ي ربالالوا حنو}إمنالالا املشالالرنو  جالالل فالالال ي ربالالوا املسالالود احلالالرا  بعالالد لالالااهم هالالذا{ وادالالوع وا حنالالو 

ونذبوا بوافيالو  {}فادوع وا العمس لىس ا د { }ادوع وا احلياة الدميا لىس اآلخرة{}ادوع وا اللفر لىس اإلميا 
   .ونذلك بوشديدها حنو }ملا نذبوا الردل ت رلتاهم واعىتاهم لىتا  حين{ {الذا  حنو}ولعد الذين نذبوا هللا وردولت 

 ـ يريب وأيىب هللا عقىب فأىب       أربعة ابلياء عند النجبا8
حالالرف ال الالاء تيضالالا يالالريب   لولالالت دالال عامت وكعالالاىل }ميعق هللا الربالالوا ويالالريب الصالالدلات{ و   هللا   لولالالت  ممالالا حيمالالل االالن

دالال عامت وكعالالاىل  }و   هللا إ  ت  يالالوم مالالوره{إالف }و     الشالالهداء إ ا االالا ذلالالوا{ ولالالذلك ليالالدها بىفالالظ اجلاللالالن 
  ريالو اللافرين التالار{ وت    لولالت دال عامت وكعالاىل }ومما حيمل اتت تيضا ل ىب حنو }كىك ل ىب الذين اك وا ول ىب 

 فيت ف   التاملو  إ  نفورا{ابللهو وهالذه األلفالات نىهالا لمولالن ابليالاء نمالا تشالار إليالت ب ولالت  تربعالن ابليالاء لتالد التو الا 
 .و لك ليال يووهم ت  املفوو  اتها لمو  ابأللو

 احملمول من حرف التاء

This file was downloaded from QuranicThought.com



 [4] د بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي األعمامي الروض المطلول في شرح نظم المحمول / محم

 وا       أوتوا أبن أتتوا ويؤتوا آتواـ فثبتوا تؤتوا فآتوا وات9
مما حيمل ان حرف الواء فن والوا   لولالت دال عامت وكعالاىل }تين اعلالم فن والوا الالذين حاتوا{إالف}ين الن هللا الالذين حاتالوا 

ومما حيمل اتت تيضا كؤكوا حنو}و  كؤكوا السفهاء تاواللم{وحكوا بو الد  الفالاء لىيالت نمالا ابل و  النابن{فهو  ري لمو  
 لولالت دالال عامت وكعاىل }فال كوا الالالذين  ه الالن تدوااهالم انالالل االا تمف وا{وبو الالد  الالالواو حنو}فالالرءوا االالا كيسالر اتالالت وتليمالالوا  

الصالالالالة وحكالالالوا الزنالالالاة{ وحنو}وحكالالالوا اليوالالالااس تاوا م{وهالالالو املالالالراذ ب ولالالالت  حكالالالوا   حخالالالر ال يالالالن وممالالالا حيمالالالل اتالالالت تيضالالالا وتكالالالوا 
ا الا{ وتوكالوا حنالو}وإ  تخالذ هللا اينالاق الالذين توكالوا اللوالاب لو يتتالت لىتالا  حنو}وللن الال  االن اك الس وتكالوا ال يالوت االن تبو 

وأتكوا حنالو}وليل الالال  أت  أتكالالوا {خالالري ملالن حاالالن ولمالل أالالاحلا}ولا  الالالذين توكالوا العىالالم ويىلالم  الالواب هللا {و  كلومومالت
        .ال يوت ان  هورها{ويؤكوا حنو }حتفاء وي يموا الصالة ويؤكوا الزناة و لك ذين ال يمن{

 ـ ابليا أتـى وتـؤتـي آتـى نـاتــي      أتيت السمـا كــذاك إال آتــي10
 ـ كذاك يؤيت احلكمة املكسور ات      وسوف أييت إن بفتح اي أتى11

الذين االن لال ىهم االن ردالو  إ  لالالوا دالاحر تو }تو {و}يالو  مما حيمل ان حرف الواء ابلياء تكس حنو}نذلك اا تكس 
 بتالو  إ  االن تكالس هللا ب ىالو دالىيم{}ف كس هللا بتيالاام االن ال والالد{وكؤا حنو}لالل الىهالم االالك املىالالك   يتفالع االا  و 

كؤا املىك ان كشالاء{وحكس حنو}إمنالا يعمالر اسالااد هللا االن حاالن ابهلل واليالو  اآلخالر وتلالا  الصالالة وحكالس الزنالاة و   ال  
ت صالها االن تفرافهالا{وأتا حنو}يالو  أتا السالماء بالدخا  إ  هللا{}وحكس املالا  لىالس ح الت{وحنا حنالو}تي حنا األر  م

ا ني{وحا حنالو}إ  نالل االن   السالماوات واألر  إ  حا الرمحالا  ل الدا{ويؤا احللمالن بلسالر الوالاء   لولالت دال عامت 
احللمالن ف الد توا خالريا ننريا{بفالوي الوالاء فهالو  الري لمالو  و لالك  ا احللمالن االن يشالاء{إالف}وان يالؤت}يؤ وكعالاىل 
  حيالالالالال هم وحي ومالالالالالت{ راذ ب ولت امللسالالالالالور ات و ا بفالالالالالوي اليالالالالالاء   لولالالالالالت دالالالالال عامت وكعاىل }فسالالالالالوف  ا هللا ب الالالالالو هالالالالالو املالالالالال

هللا املالؤاتني تاالرا لتيمالا{فهو  الري لمالو  وهالالذا هالو املالراذ ب ولالت إ  بفالوي   تكالس ت  إمنالا حيمالالل  إالف}ودالوف يالؤت
  .دوف  ا هللا إ ا تكس بفوي الياء   إ  نا  بضمها فال حيمل

 ـ وكانتا اثنتيـن كلتا اجلـنتيـن      أبلف كتبتا من غيـر مـيـن12
 .كصور ال ين  اهر

 رف الثاءاحملمول من حـ
 ـ إن الذين أورثوا أن ترثوا       وورثوا الكتاب لفـظ اثلـث13

 الوا اللوالاب االن }ل ضي بيتهم وإ  الالذين تور ات تور وا   لولت د عامت وكعاىل   حيمل ان حرف الناء  ري  الث نىم
بعالالدهم لفالالي شالالك { وكر الالوا   لولالالت دالال عامت وكعالالاىل }   حيالالل للالالم ت  كر الالوا التسالالاء نرهالالا { وور الالوا   لولالالت دالال عامت 

                                                         .وكعاىل } فاىو ان بعدهم خىو ور وا اللواب { 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 [5] د بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي األعمامي الروض المطلول في شرح نظم المحمول / محم

 احملمول من حرف اجليم
 جوا ويرجوا وكذا ينجيوار ا ينجي            ـ ننجي ال مع علين14

ف}مث { إالالومالذر التالاملني فيهالا انيالا اك الوامث متوالي الالذين  }مما حيمل ان حرف اجلاليم متوالي   لولالت دال عامت كعالاىل
لالك هالو املالراذ ب ولالت   االع  لىيتالا ت  فهي  الري لمولالن و ااتني{ؤ ح ا لىيتالا متوالي املال نذلكمتوي ردىتا والذين حاتوا  

}وجيتالاه االن ال الم ونالذلك ل اتالت تيضالا متوالي بساللو  التالو  حنووممالا حيمال‘نا  لفظ متوي اصالاح ا لىفالظ لىيتالا     إ 
ال الالالدوا هللا واراالالالوا اليالالالو   متوالالالي املالالالؤاتني ودنالالالر ء إ  يذ  ربالالالت { واراالالالوا حنالالالو }وإىل االالالدين تخالالالاهم شالالالعي ا ف الالالا   لالالالو 

ويتوي هللا }يراوا هللا واليو  اآلخر{ويتوي حنالون نا  } ل د نا  للم   ردو  هللا تدوة حستن ملاآلخر{ويراوا حنو
 .{الذين اك وا مبفادهتم

 احلاءحرف احملمول من 
 وأنكحوا وتنكحوا وتنكحوا       ميحوا برعد وكذاك اجرتحوا ـ15

ممالالا حيمالالل االالن حالالرف احلالالاء تملعالالوا حنالالو } وتملعالالوا األ االالس االالتلم والصالالاحلني االالن ل الالاذنم {وكتلعالالوا بفالالوي الوالالاء حنالالو 
  كتلعالالوا املشالالرنات حالالىت يالالوان {وكتلعالالوا بضالالم الوالالاء حنالالو }و  كتلعالالوا املشالالرنني حالالىت يواتالالوا {وميعالالوا   دالالورة }و 

لالالت   و هللا ال افالالل {بسالالورة الشالالور  وهالالذا هالالو املالالراذ ب  وين الالن {إالالالف }ميالالي الرلالالد وهالالي }نوالالاب ميعالالوا هللا االالا يشالالاء
اارحالالوا السالالياات ت  جعىهالالم نالالالذين حاتالالوا ولمىالالوا  ميعالالوا برلالالد وممالالا حيمالالل اتالالت تيضالالا اارحالالوا حنالالو }ت  حسالالو الالالذين

 .الصاحلات{
 اخلاء والدالحريف احملمول من 

 إحدى اهلدى ُهدى إلحدى وهدى     أخي اشدد امحلن كذا بيا اهتدى ـ 16
وااعالل يل وديالالرا االالن تهىالالي هالالارو  تخالالي } وهالالو تخالالي   لولالالت دالال عامت وكعالالاىل   حيمالل االالن حالالرف االالالاء إ  لفالالظ واحالد

ت تدر {ومما حيمل ان الدا  ابلياء اهود  حنو }فسوعىمو  ان تأالعاب الصالراط السالو  واالن اهوالد  الالرب اشدذ ب
لىتا  حسا م {وإحد  حنو }إين تريد ت  تملعك إحد  ابت  هاكني { و }هل كربصالو  بتالا إ  إحالد  احلسالتيني 

ا إلحالد  اللال  {وممالا حيمالل اتالت { و}تهد  ان إحد  األام {ونذلك إلحد  ابلال    لولت د عامت وكعاىل }إا
حنو }لت تأعاب يدلومت إىل ا د  ائوتا {وابلوتلري حنو } لك هد  هللا يهالد  بالت االن  ضا ابلياء ا د  ابلوعريويت

هم الوالالده { }تفىالم  يالال الالذين حاتالوا ت  لالالو ييشالاء االن ل الاذه {وهالد  بفالوي ا الالاء حنالو }تلاالك الالذين هالد  هللا ف هالد
 .ايعا { يشاء هللا  د  التا 

 لدى احلناجر كذاك  أيدي        هبادي يف النمل كذاك هتدي ـ 17
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}وتمذرهم يالو  اآلدفالن إ  ال ىالوب لالد  احلتالاار    مما حيمل ان حرف الدا  ابلياء لد  احلتاار   لولت د عامت وكعاىل
املالواتني ديهم وتيالد  {و} ربو  بيالوهتم أتيالد  التا  ليذي هم بعض الذ  لمىوا}مبا نس ن تيوتيد  حنونا مني {
} الاذ  العمالي لالن ضالاللوهم إ  كسالمع إ  االن يالؤان { كتالا فهالم وكعاىل رة التمل وهي لولالت دال عامت دو  {و اذ   

اسىمو  وإ ا ولع ال و  لىيهم {إالف } اذ العمي لن ضاللوهم إ  كسمع إ  االن يالؤان { كتالا فهالم اسالىمو  هللا 
  .و لك هو املراذ ب ولت    اذ    التمل  فإاا  ري لمولنالذ  خى لم ان ضعو {  دورة الرو  

 .ومما حيمل اتت تيضا هتد  حنو }تف من كسمع الصم تو هتد  العمي وان نا    ضال  ا ني {
 يهدي إذا مل يك معه من ويف       لفظ لدى الباب امحلن اباللف ـ 18

 لواالالالا نفالالالروا بعالالالد إميالالالاام { }وهللا   يهالالالد  ال الالالو  ممالالالا حيمالالالل االالالن حالالالرف الالالالدا  ابليالالالاء يهالالالد  حنالالالو }نيالالالو يهالالالد  هللا
فالإ  نامالن ل ىالت ف الري لمالو  حنالو}ان يهالد هللا فهالو املهوالد  واالن يضالىل ف ولاالك الفاد ني {وهذا اا   يلن ل ىت االن 

هم االادرو  ول د  رتي {بسورة األلالراف و}االن يهالد هللا فهالو املهوالد  واالن يضالىل فىالن يالد لالت وليالا ارشالدا {بسالورة 
ليالاء االن ذومت{بسالورة بالر إدالرائيل وحيمالل االن حالرف و و }وان يهد هللا فهالو املهوالد  واالن يضالىل فىالن يالد  الم تالله

 .الدا  ابأللو لفظ واحد وهو لد    لولت د عامت وكعاىل }وتلفيا ديدها لدا ال اب {بسورة يودو
 شدوا تودوا وأرادوا عاهدوا      لوجدوا تبدوا كذا لفظ اعبدوا ـ 19

 ذي بذا العموم ال تـرادـد فـعب     ـعبـد أعبـد عبـادـن يـمـبإال ـ 20
ممالا حيمالالل االالن حالالرف الالدا  تيضالالا شالالدوا حنو}فشالالدوا الالالو{ق فإاالا اتالالا بعالالد وإاالالا فالداء حالالىت كضالالع احلالالرب تودارهالالا{وكوذوا 

هالالدوا حنالالو}ان حنالالو}إ  هللا  االالرنم ت  كالالؤذوا األاالالايت إىل تهىهالالا{وتراذوا حنو}ولالالو تراذوا االالالروب أللالالدوا لالالت لالالدة{ ولا
املؤاتني راا  أالدلوا االا لاهالدوا هللا لىيالت{ ولواالدوا حنو}ولالو تاالم إ   ىمالوا تمفسالهم االاءوك فادالو فروا هللا وادالو فر 

تربعالالالن {وك الالالدوا حنالالو}إ  ك الالالدوا الصالالدلات فتعمالالا هالالالي{ وال الالدوا بوصالالالرفاكت نىهالالا إ   الالم الردالالو  لواالالالدوا هللا كالالوااب رحيما
}واالالالالن التالالالالا  االالالالن يع الالالالد هللا لىالالالالس حرف{وتل الالالالد حيالالالال  ورذ    عامت وكعالالالالاىل ولالالالالت دالالالالن  تلفالالالالات يع الالالالد املصالالالالطع ن مبالالالالن 

ال تل الالد الالالذين كع الالدو  االالن فالال}تل الالد الالالذ  فطالالرين وإليالالت كراعالالو {  حنالالو}وللن تل الالد هللا الالالذ  يووفالالانم{ و}االالا يل  
ا{ ول الد ذو  هللا{ول اذ حي  ورذ حنو}ول اذ الرمحا  الذين ميشو  لىس األر  هوي{ و }ل اذ هللا يفورواا كفوري 

وانالا  حي  ورذ حنو}ملا لا  ل د هللا يدلوه نالاذوا يلومالو  لىيالت ل الدا{}لا  إين ل الد هللا حاتين اللوالاب واعىالر م ياا{
اومالالو  اتت}وال الالدوا هللا و  كشالالرنوا بالالت شالالياا {}واالالا تاالالروا إ  ليع الالدوا هللا خمىصالالني لالالت الالالدين{}ت  تلهالالد إلالاليلم   بالالر 

  .لم لدو ا ني وت  ال دوين{حذ  ت  كع دوا الشيطا  إمت ل
 احملمول من حرف الذال

 ـ وذي لذي ويؤذي أيضا وبذي      كذاك ذي وحيثما أتى الذي21
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 ا ذا إذاــ وذو كـذاك اتـخـذوا كــال وذا      ومن ذا هذا وكـذا يـ22
دين إحسالاي و   ال الر  مما حيمل ان حرف الذا  و   حنو}وإ  تخذي اينالاق بالر إدالراءيل   كع الدو  إ  هللا وابلوالال

واليوااس واملسانني ولولوا لىتا  حستا{ولذ  حنو}والىموا تمنا  تموم ان شيء ف   هلل مخسالت ولىردالو  ولالذ  ال الر  
واليوااس واملسانني وابن الس يل إ  نتوم حاتوم ابهلل واا تمزلتا لىس ل دي يو  الفرلا  يو  الو الس اجلمعالا { و }االا تفالاء 

ان تهل ال ر  فىىت ولىردو  ولذ  ال ر { ويؤ   حنو}إ   للالم نالا  يالؤ   التالسء فيسالوعيي االتلم هللا لىس ردولت 
وبالالذ  ال الالر {و   حنالالو  وابلوالالالدين إحسالالاي وهللا   يسالالوعيي االالن احلق{وبالالذ  حنالالو} وال الالدوا هللا و  كشالالرنوا بالالت شالالياا

  الالالالي{إالف إ  حنالالالالو}إ  ام عالالالال  }لتالالالالد    العالالالالرش الني{}وإيوالالالالاء     ال الالالالر  ويتهالالالالس لالالالالن الفعشالالالالاء واملتلالالالالر وال
وممالالا حيمالالل اتالالت تيضالالا الالالذ  حنو}نمنالالل الالالذ  ادالالوولد يرا{}فالالإ ا الالالذ  ادوتصالالره ابألاالالل  تشالال اها{و}إ  التالالاملو {

و} و اجلالالالالالالالال   و و حنو}وهالالالالالالالو ال فالالالالالالالور الالالالالالالوذوذ  و العالالالالالالالرش اجمليالالالالالالالد{}واحلو  و العصالالالالالالو والرحيالالالالالالالا { يسوصالالالالالالرخت{
إ  الالالذين اطالالذوا }و}و   االالرنم ت  كواالالذوا املىالالالن والت ياالالني تراباب{واإلنالالرا {} و الفضالالل العتالاليم{ واطالالذوا اطى الالا حنالال

العوالالل{ وممالالا حيمالالل االالن حالالرف الالالذا  ابأللالالو  ا حنو}فالال ت  ا ال الالر  ح الالت { ابإلدالالراء والالالرو  }و ا التالالو  إ   هالالو 
ذ  ا اض ا{ وان  ا حنو}ان  ا الذ  ي ر  هللا لرضا حستا{ وهذا حنو} خذو  لالر  هالذا األذىن{ و }تهالذا الال

{ يذنر ح ولم { و }تهذا الذ  بع  هللا ردو {و  ا حنالو }  ا ال الرمني{ وإ ا حنو}فالإ ا ادالووين تمالن واالن اعالك
 .و }حىت إ ا اذارنوا فيها ايعا{ }فإ ا افم متوم ف ليموا الصالة{

 احملمول من حروف الراء والزاي والطاء والكاف والالم
 وامليم والنون

 والقرى      كذا نرى وسريى معا ترى ـ وامحل بيا أرى النصارى23
مما حيمل ان حرف الراء تر  حنو}اا يل   تر  ا دهد ت  نا  ان ال ائ ني{ والتصار  حنو}ولالن التصار  املساليي 

بيالالالتهم وبالالالني ال الالالر  الالالال  ابرنتالالالا فيهالالالا لالالالر   الالالاهرة{ ومالالالر  حنالالالو}حىت مالالالر  هللا اهالالالرة{  ابالالالن هللا{ وال الالالر  حنالالالو} واعىتالالالا
هللا لمىلم وردولت واملؤاتو { }ودري  هللا لمىلم وردولت مث كرذو  إىل لا  ال يالو والشالهاذة{  ودري  حنو}فسري 

وكالر  حنالو}فر  الالذين   لىالو م االر { }فالر  ال الو  فيهالالا أالرلس{ }فالر  الالوذق  الرب االن خاللالت{ ابلالرو  والتالالور 
ا رتوا العذاب ي ولالو  هالل إىل االرذ }وكر  التا  دلار  واا هم بسلار  وللن لذاب هللا شديد{}وكر  التاملني مل
{ }تو ك الالالو  حالالالني كالالالر  العالالالذاب االالالن دالالال يل{ }كالالالر  التالالالاملني اشالالالف ني ممالالالا نسالالال وا{ } وكالالالر  الشالالالمل إ ا فىعالالالن 

 .{}ويو  ال ياان كر  الذين نذبوا لىس هللا واوههم اسوذة{
 ـ كذلك الكربى وذكرى الدار مع     يرى إذا مل يك مل معه اجتمع24
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لراء الل   حنو} االن ح كتالا اللال   ا هالو إىل فرلالو {و نر  املصالاح ن لىالدار   لولالت دال عامت مما حيمل ان حرف ا
 نر هللا{ ومما حيمل اتت تيضا ير  إ ا   يلن االع   ف مسيهم وكعاىل }إي تخىصتاهم إالصن  نر  الدار{ إالف }

و   يالر الالذين نفالروا { فهالي  الري لمولالن إالالف }ت م الذ  تمز  إليك ان ربك هالو احلالق{حنو}وير  الذين توكوا العى
 .و لك هو لولت  ير  إ ا   يك   اعت ااومع

 وختسروا كذا يضروا تنصروا واستغفروا تعتذروا تكربوا    ـ 25
مما حيمل ان حرف الالراء ادالو فروا بلسالر الفالاء حنو}هالو خالريا وتلتالم تاالرا وادالو فروا هللا إ  هللا  فالور رحاليم{ ودالو ا 

الفالالالالاء وممالالالالا حيمالالالالل اتالالالالت تيضالالالالا كعوالالالالذروا حنالالالالو}  كعوالالالالذروا اليالالالالو  إمنالالالالا يالالالالزو  االالالالا نتالالالالوم كعمىالالالالو {وكل وا  ادالالالالو فروا بفالالالالوي
ويضالالروا حنالالو}إام لالالن  حنالالو}ولول وا هللا لىالالس االالا هالالدرلم{ وطسالالروا حنو}وتليمالالوا الالالود  ابل سالالن و  طسالالروا امليالالزا {

 . يتصرنم{يضروا هللا شياا{ وكتصروا حنو }  تيها الذين حاتوا إ  كتصروا هللا
 ـ تسوروا وذكروا ما قدروا      ذروا احشروا الذين مع لفظ اذكروا26

و نروا حنو }تو  ىموا تمفسهم  نروا هللا  االصم إ  كسوروا اوراب{ تت تيضا كسوروا حنو }وهل تكىك م ؤاومما حيمل ا
وصالالروا االالن بعالالد  ىمالالوا{ ولالالدروا حنو}واالالا و نالالروا هللا ننالالريا وام فادالالو فروا لالالذمو م{}إ  الالالذين حاتالالوا ولمىالالوا الصالالاحلات

لدروا هللا حق لالدره واألر  ايعالا ل ضالوت يالو  ال يااالن والسالماوات اطالو ت بيميتالت{}واا لالدروا هللا حالق لالدره إ  لالالوا 
االالا تمالالز  هللا لىالالس بشالالر االالن شالاليء{و روا حنو}فادالالعوا إىل  نالالر هللا و روا ال يالالع{ واحشالالروا حنو}احشالالروا الالالذين  ىمالالوا 

 نالالالالروا  ميالالالع كصالالالالاريفت حنالالالو }وللالالالالل تاالالالن اعىتالالالالا اتسالالالاللا ليالالالذنروا ادالالالالم هللا لىالالالس االالالالا ردلهالالالم االالالالن  يمالالالالن وتدوااهالالالم{ وا
وا نالالروا هللا }فالالإ ا لضالاليوم اتادالللم فالالا نروا هللا نالذنرنم حابءنالالم{  }األمعا {}ليشالهدوا اتالالافع  الم ويالالذنروا ادالم هللا{

 .  ت   اعدوذات{ }  تيها الذين حاتوا ا نروا هللا  نرا ننريا {
 ذكر كذاك يتذكر امتنع       ـ ومحل لفظ يذكر اإلنسان مع27

}واالالاليء  هالالالتم يوااالالالذ يوالالالذنر يوالالالذنر حنالالالو  هالالالذا   لالالالوة ا دالالالونتاء ممالالالا ل ىالالالت واملعالالال  ت  هالالالذه األلفالالالات  الالالري لمولالالالن وهالالالي
 .شياا{يك اإلمسا { و نر حنو }ولذنر هللا تن { ويذنر اإلمسا  حنو }تو  يذنر اإلمسا  تي خى تاه ان ل ل و  

 ـ ال جتأروا وصربوا يدبروا       كذا أاثروا وأسروا كفروا28
مما حيمل ان حرف الراء تيضا ي روا حنو}  ي روا اليو  إملم اتا   كتصرو { وأ وا حنو}والذين أ وا ابو الاء واالت 

و}وت{روا األر  ولمروهالالالا وت{روا حنالالر الالم{ ويالالدبروا حنالالو} تفىالالم يالالدبروا ال الالالو  ت  االالاءهم االالا    ت حابءهالالم األولالالني{ 
تننر مما لمروها{ وتدروا حنو}وتدالروا التدااالن ملالا رتوا العالذاب{ ابملوضالعني ونفالروا حنو}دالتى ي   لىالوب الالذين نفالروا 

 .{}إ  يووىف الذين نفروا املىالن{}نفروا املتلر يلاذو  يسطو  ابلذين يوىو  لىيهم ح كتا{الرلو
 واستغفروا ابلفتح أيضا يذكرـ  واستكربوا فعقروا ومكروا      29
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ممالا حيمالالل االالن حالالرف الالالراء تيضالا ادالالول وا حنو}وتأالالروا وادالالول وا ادالالول ارا{ ول الروا حنالالو}فع روا التالالالن ولوالالوا لالالن تاالالر 
ر م{والروا حنو}تف ان الذين الروا السياات ت   سو هللا  م األر { وادو فروا بفوي الفالاء تيضالا حنو}ولالو تاالم 

 .وك فادو فروا هللا وادو فر  م الردو {إ   ىموا تمفسهم ااء
 ري سـيـجـزي        ومعجزي خيزي سنجزي خمزيــ وحاضري ويـفـتـ30

 طوا ومهلكي القرى كذا ادخالـيع      ال   ـزى كذا ابلياء وامتازوا امحـ يُ 31
 عال اجتبيتها فـال فـردا وقـو ل  ع       م مـال انـفــصـاإال و ـ بـألـف 32
 ولالخرة للــدار بـــــدا        عدى شمس قاال الـحـمد مع والال الـ 33

} لالك ملالن   يلالن تهىالت حاضالر  املسالود احلالرا { مما حيمل ان حالرف الالراء تيضالا حاضالر    لولالت دال عامت وكعاىل   
 ويفر  حنو}إمنا يفر  اللذب الالذين   يؤاتالو  { ت هللا{ وممالا حيمالل االن حالرف الالزا  داليوز  حنو}وداليوز  هللا
الشانرين واا نا  لتفل ت  متوت إ      هللا { واعوز  حنو }والىموا تملم  ري اعوز  هللا{ و ز  حنو}يو    

ونال ين االن  ز  هللا التسء والالذين حاتالوا اعالت مالورهم يسالعس بالني تيالديهم وأتميالاام{ ودالتوز  حنو}ودالتوز  الشالانرين 
ز  اللالالالافرين{ وجيالالالز  بضالالالم اليالالالاء حنالالالو}و  جيالالالز  الالالالذين لمىالالالوا مالالالسء لوالالالل اعالالالت ربيالالالو  ننالالالري{ وخمالالالز  حنالالالو}وت  هللا خمالالال

السياات إ  اا ناموا يعمىالو { وااوالادوا حنو}وااوالادوا اليالو  تيهالا اجملراالو { و  حيمالل االن حالرف الطالاء إ  نىمالن واحالدة 
نتالا واالا   وهي }حىت يعطوا اجلزين لن يد وهم أا رو { ونذلك   حيمل ان حرف اللاف إ  نىمن واحالدة وهالي }

فهالالي  الالري لمولالالن وحيمالالل االالن حالالرف الالالال   اهىلالالي ال الالر  إ  وتهىهالالا  الالاملو {إالف }اهىالالك ال الالر { بفالالوي اللالالاف
وإ  حيالال  ورذت حنالالو}إ  اإلمسالالا  لفالالي ابأللالالو اذخالالال   لولالالت دالال عامت وكعاىل }وليالالل اذخالالال التالالار االالع الالالداخىني{ 

 الالالالذين حاتالالالوا ولمىالالالوا الصالالالاحلات{ و    لولالالالت خسالالالر إ  الالالالذين حاتالالالوا ولمىالالالوا الصالالالاحلات{}ي ولو  االالالا   يفعىالالالو  إ 
د عامت وكعاىل }ف الد ادومسالك ابلعالروة الالو  س   امفصالا   الا وهللا ييالع لىاليم{ ولالو    لولالت دال عامت وكعاىل }لالالوا 

ح  لو  ااو يوها  لل إمنا تك ع اا يوحس إيل ان ريب{ وفال   لولالت دال عامت وكعالاىل }فال الالوعم الع  الن{ ولاليل   ال الر 
}  الشالالمل يت  الالي  الالا ت    الشالالمل   لولالالت دالال عامت وكعالالاىل  ريهالالا و لالالك هالالو لولالالت فرذا ولالالع وممالالا حيمالالل اتالالت تيضالالا 

لىالالس ننالالري االالن ل الالاذه لالالا    لولالالت دالال عامت وكعاىل }ولالالا  احلمالالد هلل الالالذ  فضالالىتا كالالدرك ال مر{وممالالا حيمالالل اتالالت تيضالالا 
حنو}و  التىمالات و  التالور و  التالل و  احلالرور واالا يسالوو  اأن املصاح ن لىواو خ و ومما حيمل اتت تيضا املؤاتني{ 

ة حنالو}ولآلخرة خالري لالك االن لآلخالر و  لفتالا سالون  اتهالا { وي األحياء و  واألاالوات{ }و  املساليء لىاليال االا يوالذنرو 
  .ولىدار حنو }ولىدار اآلخرة خري{األوىل{ 

 واألعلى والـعلىـ ابلياء يصلى وعلى تبلى إىل        تعاىل يف القتلى 34
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ممالا حيمالل االن حالالرف الالال  ابليالاء يصالالىس حنالو }يصالىس التالار اللالال  { ولىالس حنو}الرمحالا  لىالالس العالرش ادالوو { وك ىالالس 
حنو}يو  ك ىس السرائر فمالا لالت االن لالوة و  يأالر{ وإىل حنالو}ت  إىل هللا كصالري األاالور{ وكعالاىل حنو}تءلالت االع هللا كعالاىل 

د عامت وكعاىل }نوو لىيلم ال صاص   ال وىس احلر ابحلر{ واأللىالس حنو}دال ي هللا لما يشرنو {وال وىس   لولت 
 .ادم ربك األلىس الذ  خىق فسو { والعىس حنو}والسماوات العىس الرمحا  لىس العرش ادوو {

 ـ ويتوىل الصاحلني موىل        وفـتـعـالـى هللا إن أولـى35
ع ن اع لفظ الصاحلني و لك   لولت د عامت وكعالاىل }إ  وليالي هللا مما حيمل ان حرف الال  ابلياء تيضا يووىل املصط

الذ  مز  اللوالاب وهالو يوالوىل الصالاحلني{ واالوىل حنو} لالك أت  هللا االوىل الالذين حاتالوا{ وفوعالاىل حنو}فوعالاىل هللا املىالك 
 ضالس إليالالك وحيالالت{ احلالق   إلالالت إ  هالو رب العالالرش اللالرا{ }فوعالالاىل هللا املىالك احلالالق و  كعوالل ابل الالرح  االن ل الالل ت  ي

 .وتوىل حنو}إ  توىل التا   براهيم لىذين اك عوه وهذا التسء والذين حاتوا وهللا ويل املؤاتني{
 ـ ال أتكلوا الربوا أولوا أن تدخلوا      ليدخلوا كذا ادخلوا فاعتزلوا36

 ـ ومحلوا وفاقتلوا لتكــــملوا       وتقتلوا وقاتلوا وسئلــوا37
الالالالالالال  تيضالالالالالا أتنىالالالالالوا   لولالالالالت دالالالالال عامت وكعاىل } تيهالالالالالا الالالالالالذين حاتالالالالوا   أتنىالالالالالوا الربالالالالالوا تضالالالالالعافا ممالالالالا حيمالالالالالل االالالالالن حالالالالرف 

اضالفن{خاأالن ذو   ريهالا ولالالذلك ليالدها  الالا ف الا    أتنىالالوا الربالوا إالالالف }ممالا  نالالل التالا  واألمعالالا { وحنالو  لالالك 
ولت دال عامت وكعالاىل }ت  حسال وم ت  كالدخىوا ومما حيمل اتت تيضا تولوا حنو }إمنا يوذنر تولوا األل اب{ وت  كدخىوا   ل

وليالدخىوا حنو}ليالالدخىوا املسالود نمالالا ذخىالوه تو  االالرة{ واذخىالوا حنو}ونالالاموا اسالىمني اذخىالالوا اجلتالن{ابل  رة وح  لمالالرا  
اجلتالالن تمالالوم وتدواالالالم ف و {وفالالالوزلوا   لولالالت دالال عامت وكعاىل }فالالالوزلوا التسالالاء   اوالاليض{ ومحىالالوا حنو}انالالل الالالذين 

 الووررن مث   حيمىوها نمنل احلمالار حيمالل تدالفارا{ وفالالوىوا حنو}فالإ ا امسالىر األشالهر احلالر  فالالوىوا املشالرنني حيال محىوا 
وادمتوهم{ ولولمىوا حنو}و  يريد بلم العسر ولولمىوا العدة ولول وا هللا لىس االا هالدرلم { وك وىالوا حنالو}و  ك وىالوا 

الصالاليد وتمالالوم حالالر { ولالالاكىوا حنو}لالالاكىوا الالالذين   يؤاتالالو  ابهلل و  ابليالالو   الالالتفل الالال  حالالر  هللا إ  ابحلالالق { }  ك وىالالوا
 .اآلخر{ وداىوا حنو}مث داىوا الفوتن ألكوها{

 ـ ومرسلوا وتعدلوا تتلوا اسألوا         ال جتعلوا ال تتبدلوا ابتــــــــلوا38
 اـ وجعلوا وأن تضلوا وافعلـــوا         ضلوا وصالوا لن تنالوا عملو 39

مما حيمل ان حرف الال  تيضا اردىوا   لولت د عامت وكعاىل }إي اردىوا التالالن فوتالن  الم{ وكعالدلوا حنالو}و  جيالراتلم 
 {وكوىالالوا   لولالالت دالال عامت وكعالالاىل }واك عوا االالا كوىالالوا الشالاليافني لىالالس شالالت   لالالو  لىالالس ت  كعالالدلوا الالالدلوا هالالو تلالالرب لىو و 

االالالن فضالالالىت{ و  يعىالالالوا  الالالذا الىفالالالظ خاأالالالن هللا اىالالالك دالالالىيما { وادالالال لوا حنو}ولىتسالالالاء مصالالاليو ممالالالا انوسالالال  وادالالال لوا 
 يالال  ابلطيالالو{ و  كو الالدلوا االحنالو}و  يعىالالوا هللا لرضالالن ألميالالاملم ت  كالال وا وكو الالوا{ وكو الدلوا   لولالالت دالال عامت وكعالالاىل }
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وابوىالالالوا حنو}وابوىالالالالوا اليوالالالااس{ واعىالالالالوا حنو}واعىالالالالوا املىالالالالن الالالالالذين هالالالم لتالالالالد الرمحالالالالا  إي{ تءشالالالهدوا خى هالالالالم دالالالالولوو 
شالالهاذهتم ويسالال لو { وكضالالىوا   لولالالت دالال عامت وكعالالاىل }ت  كضالالىوا السالال يل وهللا تلىالالم أتلالالدائلم{ وافعىالالوا حنو}وال الالدوا 

ا حنالو}ت  هالم ضالىوا السال يل لالالوا دال عامك تمالن وليتالا االن ذواالم { وأالالالوا ربلالم وافعىالوا االالري لعىلالم كفىعالو { وضالىو 
حنو}  ارح ا  م إام أالوا التار لالوا بالل تمالوم   ارح الا بلالم { وكتالالوا   لولالت دال عامت وكعالاىل }لن كتالالوا الال  حالىت 

 .اات{}لمىوا الصاحلات { }لمىوا السيكتف وا مما ف و { ولمىوا حنو}لمىوا السوء  هالن {
 ـ قالوا وقولوا ال يقولوا إال        ما بعدها اليت ابالسرا تتلى40

ممالالالا حيمالالالل االالالن حالالالرف الالالالال  تيضالالالا لالالالالوا حنو}لالالالالوا اطالالالذ هللا ولالالالدا دالالال عامت بالالالل لالالالت االالالا   السالالالماوات واألر  نالالالل لالالالت 
وي ولالالوا املصالالاح ن لىالال  لالالاموو {}وإ  لالالالوا الىهالالم{ ولولالالوا حنو}ولولالالوا امتالالري وايعوا{}ف ولالالوا اشالالهدوا أتي اسالالىمو { 

وهي نىمن واحدة ابإلدراء }ولل لع الاذ  ي ولالوا الال  هالي تحسالن إ  الشاليطا  يتالز  بيالتهم { إالالف } وي الو  الالذين 
 .حاتوا لو  مزلن دورة {}دي و  السفهاء ان التا { وإىل هذا تشار ب ولت إ  اا بعدها ال  اب درا كوىس

 أبلف فيـمـا فـمـا ومـا احـمـل  ـ أويل ادخلي الصرح حملي ألويل    41
 ما فلمــا أميا كذا بــماـ إمــا وإنـمـا وأمـا أنـمـا       ل  42

ا ُكـمــا إال بلفظ حيكم43  ـ َكما وبئسما ومـمــا وُهــمـا       مه 
لالالدميا{ اآليالالن ولالالو  ت  نوالالو هللا لىالاليهم اجلالالالء لعالالذ م   ا ممالالا حيمالالل االالن حالالرف الالالال  تيضالالا تويل حنالالو}  تويل األبصالالار

}ويع وب تويل األيد  واألبصار{ واذخىي املصاح ن لىصر    لولت د عامت وكعالاىل  } ليالل  الا اذخىالي الصالر  فىمالا 
وممالا  رتكت حسال وت جلالن { إالالف }ليالل اذخالل اجلتالن لالا    ليالن لالواي يعىمالو  مبالا  فالر يل ريب واعىالر االن امللالراني{

 } ري لىالي الصاليد وتمالوم حالر { وألويل حنو}ل الد نالا    لصصالهم لال ة حيمل اتت تيضا لىالي   لولالت دال عامت وكعالاىل
خالالالدو { }فيمالالا اخوىفالالوا  ألويل األل الالاب{ وممالالا حيمالالل االالن حالالرف املالاليم ابأللالالو فيمالالا حنالالو}وهم فيمالالا اشالالوهن تمفسالالهم

ك االا الال  فيت{ وفما حنو}فما اخوىفوا إ  ان بعد اا ااءهم العىم{ واا حنو}واا اخوىو فيت إ  الذين توكالوه{ ونالذل
ليل ل ىها حرف حنو}اا اطذ هللا ان ولد{ }اا املسيي ابن ارا إ  ردو  لد خىن ان ل ىت الردالل{ وإاالا حنو}إاالا 
العذاب وإاا السالن{ وإمنالا حنو}إمنالا السال يل لىالس الالذين يتىمالو  التالا { }إمنالا هللا إلالت واحالد{ وتاالا حنو}ف االا الالذين 

ههم{ }وتاالا الالذين ابيضالن واالوههم{ }ف االا اليواليم فالال ك هالر وتاالا السالائل   لىو م ديغ{ }ف اا الذين ادوذت واو 
فال كتهر{ وتمنا حنو}الىموا تمنا احلياة الدميا لعالو و الو{ وملالا بلسالر الالال  حنو}فهالد  هللا الالذين حاتالوا ملالا اخوىفالوا فيالت 

{ وتميالا حنو}تميالا و  االن ذو  هللا ان احلق   مت{ وفىما حنو}فىما ادوي دوا اتت خىصوا جيا{ }فىما الوز م واالا يع الد
بفالالالوي اللالالالاف حنو}فادالالالوموعوا  األاىالالالني لضالالالين فالالالال لالالالدوا  لىالالالي{ ومبالالالا حنو}مبالالالا ادالالالوعفتوا االالالن نوالالالاب هللا { ون مالالالا

إاللهالالم فادالالوموعوم إالللالالم نمالالا ادالالوموع الالالذين االالن لالال ىلم إاللهالالم{ وباسالالما حنو}باسالالما اشالالروا بالالت تمفسالالهم{ وممالالا 
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الا بضالم ا الاء حنو}وحكيتامهالا حنو}لىراا  مصيو مما انوس وا اللوالاب املسالو ني  ولىتساء مصيو مما انوسال  { وضالمري مه 
وهديتامها الصراط املسو يم{ ونذلك مها بلسر ا اء حنو}واعىتا    ريوهما الت وءة واللواب{ وضمري ن مالا حنالو}لن 

  نىمالالن واحالالدة وهالالي }واك الالع االالا  كىلمالالا الشالالورة{ }تمومالالا واالالن اك علمالالا ال الالال و { و  ك الالع   ال الالرح   الالري ضالالمري إ 
 .يوحس إليك واأ  حىت حيلم هللا وهو خري احلانمني{ وإليها تشار ب ولت  إ  بىفظ حيلم ت  فهو  ري لمو 

 إن عـزمـوا وتـكـتمـوا تيـممـوا       ـ ابلياء تعمى ويتامى ظلـــــموا44
 قـامـوا أو يـقـيمـواـ أتــمـوا أطـعـمـوا كـذا أقـيـمـوا        تقيمـوا أو أ45

 ـ كذا املقيمي وأضــلونـا اهـدنـا       إخـوانــنـا حــيـاتـنـا وأرنــا46
ممالالا حيمالالل االالن حالالرف املالاليم ابليالالاء لفتالالا  كعمالالس حنو}فإاالالا   كعمالالس األبصالالار وللالالن كعمالالس ال ىالالوب الالال    الصالالدور{ 

حنو}وتخالذ الالذين  ل االن حالرف املاليم تيضالا  ىمالواال    كؤكوان اا نوالو  الن{ وممالا حيمال حنو}  يوااس التساء ويوااس
وتخذت الذين  ىموا الصيعن{ ولزاوا   لولت د عامت وكعاىل }وإ  لزاالوا الطالالق فالإ  هللا ييالع } ىموا الصيعن{ 

لىيم{ وكلوموا حنو}و  كلومالوا الشالهاذة واالن يلومهالا فإمالت حمث لى الت{ وكيممالوا حنالو}و  كيممالوا اال يال  اتالت كتف الو { 
و}وتمتالالالوا احلالالالم والعمالالالرة هلل{ }مث تمتالالالوا الصالالاليا  إىل اليالالل{ وتفعمالالالوا حنو}وتفعمالالالوا ال الالالائل الف الالالري{ } وتفعمالالالوا وتمتالالوا حن

ال امع واملعر { وتليموا حنو}وتليموا الود  ابل سن{ }فالإ ا افمال متوم فال ليموا الصالالة { وك يمالوا حنالو}   تهالل اللوالاب 
مالز  إلاليلم االن ربلالم{ وتلالااوا حنو}ولالو تاالم تلالااوا الووريالن واإلجيالل تلسوم لىس شيء حىت ك يموا الووريالن واإلجيالل واالا 

واا تمز  إليهم ان ر الم{ اآليالن وي يمالوا حنو}واالا تاالروا إ  ليع الدوا هللا خمىصالني لالت الالدين حتفالاء وي يمالوا الصالالة ويؤكالوا 
 { وممالا حيمالل االن حالرف التالو  الزنالاة{ وامل يمالي حنو}والصالابرين لىالس االا تأالا م وامل يمالي الصالالة وممالا ردلتالاهم يتف الو 

ابأللالالو تضالالالىوي حنو}ولالالالالوا ربتالالا إي تفعتالالالا دالالالاذكتا ونالال اءي ف ضالالالىوي السالالال يال{ واهالالدي حنو}اهالالالدي الصالالالراط املسالالالو يم{ 
وإخوامتالالالا حنو}ربتالالالا ا فالالالر لتالالالا وإلخوامتالالالا الالالالذين دالالال  وي ابإلميالالالا { وحياكتالالالا حنو}ولالالالالوا إ  هالالالي إ  حياكتالالالا الالالالدميا{ وتري 

 .ن نفروا ربتا تري الذين تضالي ان اجلن واإلمل {اآلين }ف الوا تري هللا اهرة{حنو}ولا  الذي
 ـ كــذاك جنـيـنـا هـديـنـا مـنـا          أتينــا آسـفـوان مـع فـتـنـا47

 ـ وعدان جنا لنا مــوتـتـنـا          متسنا نــبَـأنـا أنطـقـنـا58
 بينا االيـــات كـذا زيــنا      ـ آبــاؤنـــا ويـا أابنـا عـنـــا    49

مما حيمل ان حرف التو  ابأللو تيضا جيتا حنو}لد افريتالا لىالس هللا نالذاب إ  لالدي   اىالولم بعالد إ  جيتالا هللا اتهالا{ 
{ واتا حنو}اتا املسىمو  واتا ال ادطو { وتكيتا حنو}حىت تكيتالا الي الني وهديتا حنو}واا نتا لتهود  لو  ت  هديتا هللا

ونالالذلك حكيتالالالا مبالالد ا مالالالزة حنو}ف كيتالالا الالالالذين حاتالالوا االالالتهم تاالالالرهم{ وفوتالالا حنو}ول الالالد فوتالالا الالالالذين االالن لالالال ىهم{ وولالالالدي { 
حنو}هالالالذا االالالا ولالالالدي هللا وردالالالولت وأالالالدق هللا وردالالالولت{ واتالالالا حنو}واتالالالا اجلتوالالالني ذا { ولتالالالا حنالالالو} توف لتالالالا الليالالالل{ 
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وكوتالالا األوىل واالالا حنالالن مبعالالذبني{ ومتسالالتا حنو}ولالالالوا لالالن واوكوتالالا ابلرفالالع والتصالالو }اوكوتالالا األوىل واالالا حنالالن مبتشالالرين{ }ا
متسالالتا التالالار إ  ت االالا اعالالدوذة{ وم الال ي حنو}لالالد م الال ي هللا االالن تخ الالارنم{ وتمط تالالا حنو}لالالالوا تمط تالالا هللا الالالذ  تمطالالق نالالل 

تمالوم ذاخالرو { لالل معالم و شيء{ وحابؤي ابلرفالع حنالو}توءاابؤي األولالو  لالل إ  األولالني واآلخالرين { }تو ءاابؤي األولالو  
و  تابي حنالو}  تابي ادالو فر لتالا  موبتالا { ولتالا حنو}ربتالا انشالالو لتالا العالذاب إي اؤاتالو { }احلمالد هلل الالذ  ت هالالو 

 لتا احلز { وبيتا حنو}لد بيتا اآل ت ل و  يولتو  { وديتا حنو}ول د ديتا السماء الدميا مبصابيي{
 ـنـا وربـنـا وحـسبـناـ وأهـلـنـا لقاءنـا أحيـيـتنـا        أورث50
 ـ وشــركـاؤنــا كــذا آبـائـنـا         أمتنا أجلنا رسول نـــا51

 ناــ كذا يكـلـم ويـعـذب قومـنـا         عبادان ال أتتنا سيؤت52
 -----------------          -------------ـ آايتنـا وأوتـنـا 53

لالالالوا   تيهالالا العزيالالالز اسالالتا وتهىتالالا الضالالالر وااتالالا ب ضالالالن ازاىالالالن{ التالالو  ابأللالالو تيضالالالا تهىتالالا حنو}االالن حالالالرف ممالالا حيمالالل 
ول الاءي حنو}لالالا  الالذين   يراالالو  ل الاءي ائالالن ب الرح   الالري هالالذا{ اآليالن وتحييوتالالا حنو}ربتالا تاوتالالا ا توالني وتحييوتالالا ا توالالني{ 

يال  مشالاء{ وتاالا بساللو  وتور  تا بفوي النالاء حنو}ولالالوا احلمالد هلل الالذ  أالدلتا ولالده وتور تالا األر  مو الوت االن اجلتالن ح
النالالاء فسالالي ا وربتالالا حنو}ربتالالا ا فالالر لتالالا{ }ربتالالا انشالالو لتالالا العالالذاب إي اؤاتالالو { وحسالال تا حنو}ولالالالوا حسالال تا هللا ومعالالم 

وشرناؤي حنو}وإ ا رءا الذين شرناءهم لالوا ربتالا هالؤ ء شالرناؤي  الونيل فام ى وا بتعمن ان هللا وفضل   ميسسهم دوء{
وحابئتالالا ابجلالالر حنو}االالا يعتالالا  الالذا   حابئتالالا األولالالني{ وتاوتالالا حنو}لالالالوا ربتالالا تاوتالالا ا توالالني{  ذومالالك{الالالذين نتالالا مالالدلوا االالن 

وتاىتالالالا حنو}تاىتالالالا الالالالذ  تاىالالالن لتالالالا{ وردالالالولتا حنو}فإمنالالالا لىالالالس ردالالالولتا الالالال ال  امل الالالني{ ويلىمتالالالا حنو}ولالالالا  الالالالذين   
حسالالال تهم اهالالالتم تمفسالالالهم لالالالو  يعالالالذبتا هللا مبالالالا م الالالو   يعىمالالالو  لالالالو  يلىمتالالالا هللا تو أتكيتالالالا حيالالالن{ ويعالالالذبتا حنو}وي ولالالالو   

يصىواا ف ال املصري{ ولواتا حنو}هؤ ء لواتا اطذوا ان ذومت ح ن{ ول اذي حنو}إمت ان ل الاذي املاىصالني  وادالو  ا 
يؤكيتا   ال اب{اآلين وأتكيتا   لولت د عامت وكعاىل }ولالا  الالذين نفالروا   أتكيتالا السالالن لالل بىالس وريب لوال كيتلم{ ودال

لولت د عامت وكعاىل } ولو تاالم رضالوا االا حكىهالم هللا وردالولت ولالالوا حسال تا هللا داليؤكيتا هللا االن فضالىت وردالولت إي إىل هللا 
{ وتوكيتالالالالا ين إ ا  نالالالروا  الالالالا خالالالروا دالالالوداوح كتالالالا حنو}لتريالالالالك االالالن ح كتالالالا اللالالالال   { }إمنالالالا يالالالؤان { كتالالالالا الالالالذ را  الالالو {

 .ىم ان ل ىها ونتا اسىمني{وال صر   ديؤكيتا واتكيتا وتوكيتا   ال ين لضرورة التتميتا العحنو}لالن ن مت هو وتوك
 حرف مـسكن كذلك جـــرى  ا ورا        ــوم -----------

 صطفني وابنـاـوعني أين امل         ونــاــ حنو كسوان ما عدا فرع54
 ا أطعـــنـار طــكـذا إذا انكس           وبني يزون كذا خيشـــوان ـ 55

 ذا أقـمـنـاـكـذا تـمـنـون ك  ا         ـويتولـون كـذا تـردنــ  56
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 ---------ــ----------     كـذا يــرون وكــذا يذهــبنـا     ــ  57
املعال  ت  نالالل مالو  افووحالالن ل ىهالا حالالرف اساللن فهالالي لمولالن ابأللالالو حنو}فلسالوي العتالالا  حلمالا{ }مث تور تالالا اللوالالاب 

}واعىتالالالا اليالالالل ل ادالالالا واعىتالالالا التهالالالار اعاشالالالا{ }لىتالالالا اه طالالالوا اتهالالالا{ }لىتالالالا اذخىالالالوا هالالالذه  ن ل الالالاذي{الالالالذين اأالالالطفيتا االالال
ال ريالن{ ويسالالون  االالن  لالالك مخالالل لشالرة نىمالالن   فرلالالو  حنو}ول الالد االالاء ح  فرلالو  التالالذر{ ولالالني حنالالو}مث لرواالالا لالالني 

صالالالالالطفني   لولالالالالالت دالالالالال عامت الي الالالالالني{ }وتدالالالالالىتا لالالالالالت لالالالالالني ال طالالالالالر{ وتيالالالالالن حنو}ي الالالالالو  اإلمسالالالالالا  يوااالالالالالذ تيالالالالالن املفالالالالالر{ وامل
وكعالاىل }وإام لتالدي ملالالن املصالطفني األخيالار{ وابالالن حنالو }وحكالس املالالا  لىالس ح الت  و  ال الالر  واليوالااس واملسالانني وابالالن 

ن مبالا أال وا{ و شالو  جيالزو  ال رفالتولاالك الس يل {اآلين وبني حنو}حىت إ ا دالاو  بالني الصالدفني {اآليالن وجيالزو  حنو}
لتا  ناشين هللا{ وتفعن بلسر الطاء   لولت دال عامت وكعالاىل }وحكني الزنالاة وتفعالن هللا حنو}إ ا فريق اتهم  شو  ا

وردالالولت إمنالالا يريالالد هللا ليالالذهو لالالتلم الالالرال تهالالل ال ين{اآليالالن إالالالف }ي ولالالو    ليوتالالا تفعتالالا هللا وتفعتالالا الردالالالو { 
ننالريا يوولالو  الالذين نفالروا ل الال االا   و لك هالو لولت نالذا إ ا املسالر فالا تفعتالا واالن املسالونتيات تيضالا يوولالو  حنالو}كر 

سء لل ألدوااك إ  نتنت كرذ  احلياة الدميا{اآلين ومتتو  حنو }ول د نتالوم لدان  م تمفسهم{ وكرذ  حنو}  تيها الت
االالن ل الالل ت  كى وه{اآليالالن وتلمالالن حنالالو}وتلمن الصالالالة وحكالالني الزنالالاة{ ويالالرو  حنو}ولالالو كالالر  الالالذين  ىمالالوا إ  املالالوت متتالالو  

ب ت  ال وة هلل ايعا { ويذه  حنالو}إ  احلسالتات يالذه  السالياات { والىالم تمالت   يالراذ ابلساللو  االا يعالم يرو  العذا
 .حرف العىن 

 وامحل بيا احلسىن وأدىن استغىن           -------------
 ـ اي ليتين اختذت مـع مـا تـغــين           بــقــيـد االيـات كــذاك إين58
 ابليالاء احلسال  حنالالو}وجيز  الالذين تحسالتوا ابحلسال  الالالذين جيوت الو  ن الائر اإلمث والفالالواح { وممالا حيمالل االن حالالرف التالو 

وتذىن حنو}ت   ى ن الرو    تذىن األر { وادو   حنو}وكولوا وادو   هللا وهللا  ر محيالد{ وليوالر   لولالت دال عامت 
اىل }لالل امتالروا االا  ا   السالماوات واألر  وكعاىل }  ليور اطذت االع الردالو  دال يال{ وك الر   لولالت دال عامت وكع

واا ك ر اآل ت والتذر لن لو    يؤاتو { إالف }فما ك ر التذر فوو  لالتهم{ و لالك هالو لولت ب يالد اآل ت وإين 
 .{  لولت د عامت وكعاىل }إين اأطفيوك لىس التا  بردال  وبلالاي

 ختونوا فــتنـــــوا ـ وأحسنوا احلسىن وخانوا واسكنوا      وآمنوا وال59
مما حيمل ان حرف التو  تحستوا املصاح ن لىعس  و لك   لولت د عامت وكعاىل  }لىالذين تحسالتوا احلسال  ود ذة{ 
إالف  ريها حنو}تحسن االال ني{ ومما حيمل اتت تيضالا خالاموا حنو}ف الد خالاموا هللا االن ل الل فال الن االتهم{ واداللتوا 

وطومالالوا يهالالا الالالذين حاتالوا اأالال وا وأالالابروا ورابطالالوا{ تاداللتوا األر { وحاتالالوا حنالالو}  حنو}ولىتالا االالن بعالالده ل الالر إدالالراءيل 
 .حنو}  طوموا هللا والردو  وطوموا تاايكلم{ وفوتوا حنو}إ  الذين فوتوا املؤاتني واملؤاتات{
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 احملمول من حرف الصاد
 ـ ال تنقصوا املكيال أحصوا أقصا      أبلف منكــرا واألقــصـا60

امل رومن بال حنو}و  كت صوا املليا  وامليزا  إين تريلم إري{ إالف }لد لىمتا االا  حيمل ان حرف الصاذ كت صوامما 
كالالت ا األر  االالتهم{ وممالالا حيمالالل االالن حالالرف الصالالاذ تيضالالا تحصالالوا حنو}وتحصالالوا العالالدة واك الالوا هللا ربلالالم{ وحيمالالل اتالالت 

واالالالاء االالالن تلصالالالا املديتالالالن راالالالل يسالالالعس{ بالالاليل ابأللالالو تلصالالالا حنو}واالالالاء راالالالل االالالن تلصالالالا املديتالالالن يسالالالعس{ ابل صالالالا }
ونالالذلك األلصالالا ابلوعريالالو حنو}دالال عا  الالالذ  تدالالر  بع الالده لالاليال االالن املسالالود احلالالرا  إىل املسالالود األلصالالا الالالذ  ابرنتالالا 

 .حولت{ 
 احملمول من حرف الضاد

 ـوا        ابلفتح والكسر كذا إن تقرضوابيا ال تنقضوا وأقرضـ قضى 61
اء لضالس حنو}واالا نالا  ملالؤان و  اؤاتالن إ ا لضالس هللا وردالولت تاالرا ت  كلالو   الم االالرية ممالا حيمالل االن حالرف الضالاذ ابليال

و  كت ضالالالوا األميالالالا  بعالالد كونيالالالدها{ وتلرضالالالوا بفالالالوي الالالالراء حنالالالو}إ   االالن تاالالالرهم{ وممالالالا حيمالالالل اتالالالت تيضالالا   كت ضالالالوا حنالالالو}
}فالالرءوا االا كيسالر اتالت وتليمالوا  املصدلني واملصدلات وتلرضوا هللا لرضا حستا يضالالو  الم{ وتلرضالوا بلسالر الالراء حنالو

الصالالالة وحكالالوا الزنالالاة وتلرضالالوا هللا لرضالالا حسالالتا{ ونالالذلك ك رضالالوا حنالالو}وان يالالوق شالالي مفسالالت ف ولاالالك هالالم املفىعالالو  إ  
 .ك رضوا هللا لرضا حستا يضالفت للم { اآلين 

 احملمول من حرف العني
 ـ أضاعوا مع أطيعوا أو تطيعوا       وســمعوا ابلقصر ال مسيع62

هوات فسالالوف يى الالو  ا حيمالالل االالن حالالرف العالالني تضالالالوا حنو}فاىالالو االالن بعالالدهم خىالالو تضالالالوا الصالالالة واك عالالوا الشالالممالال
 يا{ وتفيعوا حنو}  تيها الذين حاتوا تفيعوا هللا وتفيعوا الردو  وتويل األار{ وكطيعوا حنو}وإ  كطيعالوا هللا وردالولت   

عوا الى الو تلرضالوا لتالت { }وإ  يلالاذ الالذين نفالروا ليزل ومالك يىولم ان تلماللم شياا{ ويعوا ب صر امليم حنو}وإ ا ي
 .أتبصارهم ملا يعوا الذنر وي ولو  إمت جملتو  { إالف }ييع الدلاء{ مبد امليم

 ـ وادع مجيعا ما عدا سنــدع       ويدع االنسان ويوم يدع63
  ورا واحدا واذلالوا   الورا ننالريا{ }لالل اذلالوا هللا املع  ت  اذع املضمو  العني لمو   ميع كصاريفت حنو}  كدلوا اليو  

تو اذلالالوا الرمحالالا { }واالالا يوالالذنر إ  االالن يتيالالو فالالاذلوا هللا خمىصالالني لالالت الالالدين{ وحنالالو  لالالك ويسالالون  اتالالت  ال الالن تلفالالات 
فىيدع يذيت دتدع الزابمين{ }ويدع اإلمسا  ابلشر ذلالاءه ابالالري ونالا  اإلمسالا  لوالو { و} فوالو  لالتهم يالو  يالدع } 

 .اع إىل شيء ملر{ و  يووهم ذخو  }يدع اليويم{ إ  ليل ان هذه املاذة تأالالد
 ـ واتبعوا كال ســوى نتــــبع      وغري ما ابلياء منـه يقـــع64
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  كو عالالوا السالال ل فوفالالرق بلالالم لالالن دالال يىت{ } لالالك أت  الالالذين  و يعالالر ت  اك الالع اضالالمو  العالالني حيمالالل  ميالالع كصالالاريفت حنالالو}
  الالذين حاتالوا اك عالوا احلالق االن ر الم{ ويسالو  اتالت مو الع املفوالوي ابلتالو  حنالو} لعتالا مو الع السالعرة{ نفروا اك عوا ال افالل وت

ويو ع املفووي ابلياء حنو}واا يو ع الذين يدلو  ان ذو  هللا شرناء إ  يو عو  إ  التن { }إ  لتعىم ان يو الع الردالو  
 .ممن يت ىو لىس ل  يت{

 احملمول من حرف الغني
 أبلف مل يبلغــوا       كذلكم ال نبتغي وبــلغــوا ـ وامحل طغا65

مما حيمل ان حرف ال الني ابأللالو ف الا   لولالت دال عامت وكعالاىل }إي ملالا ف الا املالاء محىتالانم   اجلاريالن{ وممالا حيمالل اتالت 
م و الالالي تيضالالالا ي ى الالالوا   لولالالالت دالالال عامت وكعاىل }والالالالذين   ي ى الالالوا احلىالالالم االالالتلم{ وم و الالالي   لولالالالت دالالال عامت وكعالالالاىل  }  

اجلاهىني إمك   هتد  ان تح  ن{وبى وا حنو} وابوىوا اليوااس حىت إ ا بى وا التلالا   فالإ  حمسالوم االتهم رشالدا فالاذفعوا 
  .إليهم تاوا م{

 احملمول من حرف الفاء
 ـ أبلف عفــا وابليــاء كـفى      أخفى يوىف يتوىف واصطفى66
 وا وكـذاك كـاشفواـ أويف ويف كال وخيفي أخلفــوا       هللا أوف67

مما حيمل ان حرف الفاء ابأللو لفا حنو}لفا هللا لتك   ت من  م{اآلين }لفا هللا لما دىو{ وحيمالل االن حالرف 
الفاء ابلياء نفس حنو}ورذ هللا الذين نفروا ب يتهم   يتالوا خريا ونفس هللا املؤاتني ال وا  ونالا  هللا لالو  لزيالزا{ وتخفالس 

تخفس هللا   إلت إ  هو لت األياء احلس { ويالوىف حنو}إمنالا يالوىف الصالابرو  تاالرهم ب الري حسالاب }فإمت يعىم السر و حنو
{ ويووىف حنو}هللا يووىف األمفل حني اوهتا{اآلين واأطفس حنو}تأطفس ال تات لىس ال تني اا للم نيالو فلمالو { 

لسالالماء ردللالالم واالالا كولالالدو { }إ  هالالذا لفالالي وتو  حنالالو} ت  كالالرو  تين تو  الليالالل وتي خالالري املتالالزلني{ و  حنالالو}و  ا
حالرف تو  وممالا حيمالل اتالت تيضالا طفالي حنالو}يعىم خائتالن  يعالر   يعالر دالواء ك الد  لىيهالا الصعو األوىل{ ولولالت  نالال
{ وتخىفالالوا حنالالو} فالال ل  هم مفالالالا   لىالالو م إىل يالالو  يى ومالالت مبالالا تخىفالالوا هللا االالا ولالالدوه{ وتوفالالوا األلالالني واالالا طفالالي الصالالدور

 .وناشفوا حنو}إي ناشفوا العذاب لىيال إملم لائدو { الليل و  كلوموا ان املاسرين{ حنو}توفوا
 احملمول من حرف القاف

 ـ لذائقـوا ولـيـذوقــوا ذوقــوا       وصدقـوا فاستبـقـوا تـذوقـوا68
 ـ واستبقوا اتقـوا وشاقــوا ولـقـوا       كذا مالقــوا وبــفتح خـلقـوا69

وليالالالذولوا {إملالالالم لالالالذائ وا العالالالذاب األليمبالالالل االالالاء ابحلالالالق وأالالالدق املردالالالىني  ف ال الالالاف لالالالذائ وا حنالالالو}ممالالالا حيمالالالل االالالن حالالالر 
حنو}نىمالالا مضالالون اىالالوذهم بالالدلتاهم اىالالوذا  ريهالالا ليالالذولوا العالالذاب{ و ولالالوا حنالالو} فمالالا نالالا  للالالم لىيتالالا االالن فضالالل 
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وا بفالوي ال الاء حنو}ولالو مشالاء فذولوا العذاب مبا نتوم كلسال و { وأالدلوا حنو}فىالو أالدلوا هللا للالا  خالريا  الم{ وادالو  
لطمستا لىس تليتهم فادو  وا الصراط ف ىن ي صرو { وكذولوا حنو}فوز  لد  بعد   وهتا وكذولوا السوء مبا أالدذ  لالن 

ولالالد كلالالرر    اك الالوا هللا دالال يل هللا{ وادالالو  وا بلسالالر ال الالاء حنو}فادالالو  وا االالالريات إىل هللا االالراعلم ايعالالا{ واك الالوا حنالالو
ونالالذلك }واك الالوا التالالار الالال  تلالالدت لىلالالافرين{ }  تيهالالا الالالذين حاتالالوا اك الالوا هللا حالالق ك اكالالت{ حنالالو االالرات ال الالرح  حنالالو لشالالر

  اوضالالعني ابل  الالرة وااللالالوا حنو}لالالا  وشالالالوا حنو} لالالك أتاالالم شالالالوا هللا وردالالولت{ ول الالوا حنالالو}وإ ا ل الالوا الالالذين حاتالالوا{ 
لالال  حنالو}ت  خى الوا السالماوات واألر  بالل   يولتالو { الذين يتتالو  تاالم االلالوا هللا نالم االن فان{اآليالن وخى الوا بفالوي ا

 .إالف }الىق السماوات واألر  تن  ان خىق التا { و لك هو املراذ ب ولت وبفوي خى وا
 ـلقـى ألــقى      واألتقى والتقى كذاك األشـقىـا تـــلقى يـ ابليـ70
 بقـاـ وهكذا تسقي ويلقــي مطلقــا       أبلف لفظـــان ذاقـا است71

وحيمالالل االالن حالالرف ال الالاف ابليالالاء تيضالالا كى الالس حنو}وإمالالك لوى الالس ال الالرح  االالن لالالد  حلالاليم لىالاليم{ ويوى الالس حنالالو}إ  يوى الالس 
خيت{اآليالن واألك الس حنو}وداليوت ها املوى يا  لالن اليمالني ولالن الشالما  لعيالد{ وتل الس حنالو}وتل س األلالوا  وتخالذ بالرت  ت

لىالالس تاالالر لالالد لالالدر{ واألشالال س حنالالو}  يصالالىيها إ  األشالال س  األك الالس الالالذ  يالالؤا االالالت يوزنالالس{ والو الالس حنو}فالالالو س املالالاء
الالذ  نالالذب وكالوىل{ وكسالال ي حنالو}كنري األر  و  كسالال ي احلالرث{ وي ى الالي حنالو }يى الالي الالرو  االالن تاالره لىالالس االن يشالالاء 
ان ل اذه{ وحيمل اتت ابأللو لفتا  }فىما  الالا الشالورة بالدت  مالا دالوحهتما{ }وادالو  ا ال الاب ولالدت لميصالت االن 

 .ذبر{
 ل من حرف السنياحملمو 

 ـ عسى بياء امحلن وعــيســـى      موسى كذلك كذاك يـــنســى72
 لك نســــوا      ومتكـررا أتـــى ال تبخســواـ ال تلبسوا احلق كذ73

  لالالا  هللا إ   ممالالا حيمالالل االالن حالالرف السالالني ابليالالاء لسالالس حنو}فعسالالس هللا ت   ا ابلفالالوي{ وليسالالس لىيالالت السالالال  حنالالو}
ا نالر معمال  لىيالالك{ واودالس لىيالالت السالال  حنو}ول الد حكيتالالا اودالس اللوالاب{ ويتسالالس حنالو}   يضالالل ليسالس ابالن االالرا 

{ ومسالالوا ريب و  يتسالالس الالالذ  اعالالل للالالم األر  اهالالاذا{ وكى سالالوا   لولالالت دالال عامت وكعالالاىل }و  كى سالالوا احلالالق ابل افالالل
}و  لالو  واأللالراف  وذ والشالعراء ا الذنر{ وك اسوا   ه}ومسو   كلوموا نالذين مسوا هللا ف مسيهم تمفسهم{ حنو}و 

}ودمالالوا  {و  كعنالالوا   األر  افسالالدين ب يالالن هللا خالالري للالالم توفالالوا املليالالا  وامليالالزا  ابل سالالن و  ك اسالالوا التالالا  تشالالياءهم
 { و  كعنالوا   األر  افسالدين واك الوا الالذ  خى لالم واجل ىالن األولالني ابل سطا  املسو يم و  ك اسوا التا  تشالياءهم

 .تن ان ربلم ف وفوا الليل وامليزا  و  ك اسوا التا  تشياءهم{ }لد ااءكلم بي
 احملمول من حرف الشني
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 شإال وخيش هللا مع وليـخــ      ـ يغشى بيا يغشي وختشى خيشى 74
ممالالا حيمالالل االالن حالالرف الشالالني ابليالالاء ي شالالس حنالالو}إ  ي شالالس السالالدرة االالا ي شس{وي شالالي حنالالو }ي شالالي اليالالل التهالالار يطى الالت 

طفي   مفسك اا هللا ا ديالت وطشالس التالا  وهللا تحالق ت  طشاليت{ و شالس حنو}إمنالا  شالس هللا حنينا{ وطشس حنو}و 
ان ل اذه العىماء{ ويسون  اتت }وليا  الذين لو كرنوا ان خىفهم {اآليالن }واالن يطالع هللا وردالولت و ال  هللا ويو الت 

 .ف لاك هم الفائزو {
 احملمول من حرف اهلاء

 أللــف        إال بستــة عليها ســتــقـــفـ واهلاء إن فتح فامحل اب75
 ا هـكذاك وجه  وكــذا تشـابـ  ـره ا        ـوس كـ أيها من قبل مثــ76

كوبالالوا إىل هللا تيالالت الالالن ال { و}دالالتفر  للالالم اعتالالاه ت  ا الالاء املفووحالالن لمولالالن ابأللالالو نىهالالا إ    دالالن نىمالالات وهالالي }
وهالالالذا هالالالو املالالالراذ ب ولت تيالالالت االالالن ل الالالل  الالالو  ونالالالره حنالالالو}وللن نالالالره هللا  تيالالالت السالالالاحر{لالالالالوا   تيالالالت املؤاتالالالو { و}ايعالالالا 

}واالالالالا حكيالالالالالوم االالالالالن دنالالالالالاة كريالالالالالدو  واالالالالالت هللا ف لاالالالالالك هالالالالالم واالالالالالت هللا{  لالالالالالك خالالالالالري لىالالالالالذين يريالالالالالدو  ام عالالالالا هم{ وواالالالالالت حنو}
 وكشالابت حنالالو } خى الوا ناى الت فوشالالابت االىالق لىاليهم لالالل واالالت التهالار{حاتوا ابلالذ  تمالز  لىالالس الالذين حاتالوا }املضالعفو {

هللا خالق نل شيء وهو الواحد ال هار{ وانا  اومولن }ير  ان فوها األاار{   حنو  ال الني اوضالعا }وداليوت ها 
 .األك س{ }ويووت ها األش س{

 حرف هنى النفس فذا ابلــيـــاء       ــاءواستثن من منفتــح من هــ 77
  .لتفل لن ا و { فهو لمو  ابلياء   ابأللواعتاه تمت يسون  ان ال الدة املذنورة لفظ واحد وهو}اس ا

 احملمول من حرف الواو
 ـ ابليا أوى طــوى وتقوى مثـوى      نطوي ذوي النجوى ويشوي هتوى78

 ـوي وابأللــف       يف دعوا هللا امحلن كذاك قــفـ ويستـوي وتستـ79
وفالو  حنو}ابلالواذ امل الد     الفويالن إىل اللهالو{}إ  تو حيمل ان حرف الواو ابلياء تو    لولت د عامت وكعالاىل مما 

{ وك الالالو  حنالالالو}وان يعتالالالم شالالالعائر هللا فإاالالالا االالالن ك الالالو  ال ىالالالوب{ وانالالالو  حنالالالو}بال انالالالو  ا هالالالو إىل فرلالالالو  فالالالو 
املولال ين{ ومطالو  حنو}يالو  مطالالو  السالماء نطالي السالالول لىلوالاب{ و و  حنالو}وحكس املالالا  لىالس ح الت  و  ال الالر { 

لالذين  ىمالالوا{ ويشالو  حنو}مبالاء ناملهالل يشالالو  الواالوه { وهتالو  حنالو }إ  يو عالالو  إ  والتوالو  حنو}وتدالروا التوالو  ا
التن واا هتو  األمفل{ويسوو  حنو}واا يسوو  األلمس وال صري{ وكسوو  حنو}ت  هل كسوو  التىمات والتالور{ 

لالوا هللا خمىصالني وحيمل اتت ابأللالو نىمالن واحالدة وهالي }فىمالا ت  ىالن ذلالوا هللا ر مالا {   دالورة األلالراف إالالف }ذ
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وتشالالار ب ولالالت  نالالذاك لالالو إىل ت  ذلالالوا اومولالالن يولالالو لىيهالالا لالالت الالالدين لالالان تجيوتالالا االالن هالالذه لتلالالومن االالن الشالالانرين{ 
 .ابأللو بعد الواو و ري اومولن يولو لىيها بوسلني الواو

 احملمول من حرف الياء
 ــعمةـد هلل بــكل نـيــا التـي      واحلمــ أبلف أحيــا كـذا الرؤ 80
 ـ صلى على شفيعنا إىل رضاه      وآله وصحـبـــه ومــن تـــاله81

{ ايعا  تحيا التا وان تحياها فل منا }رف الياء  ري لفتني ومها تحيا   لولت د عامت وكعاىل   حيمل ان ح
 .  ابأللووالرؤ    لولت د عامت وكعاىل }واا اعىتا الرؤ  ال  تريتاك إ  فوتن لىتا { ومها لمو 

 كومالالن  نىما حيمل ابأللو يولو لىيت لورش ابلفوي إ    د ع نىمات ولد نتن اعوها   بين ف ىن 
 الا       تلصا لالورش ورءا والالرؤيالاراءا تحيالتاالالل فال ا االالتالالا كال

بالت  امل  الو  وحي الق يل وهذا حخر اا يسره هللا د عامت وكعاىل يل ان هذا العمل امليمالو  وهللا تدال   ت  جيعىالت االن العمالل 
 رة    ال عدة دالتن دالن ولشالرين وتربعمائالن االن هوركالت أالىس هللا كعالاىل  االميل نل ا او  ونا  الفرا  اتت ضعس

لىيت وحلت وأع ت ودىم واحلمد هلل الالذ  بتعموالت وااللالت كالوم الصالاحلات الىهالم أالل ودالىم وابرك لىالس داليدي وشالفيعتا 
اا  نره الذانرو  و فل لن  نره ال افىو  ولىس حلالت وأالعابوت ال الر امليالااني  وح ي تا ولرة تليتتا لمد ل دك وردولك

والوالالالابعني  الالالم  حسالالالا  إىل يالالالو  الالالالدين  دالالال عا  ربالالالك رب العالالالزة لمالالالا يصالالالفو  ودالالالال  لىالالالس املردالالالىني واحلمالالالد هلل رب 
   .العاملني
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