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1للفوائدّواالستنباطاثّجّافّاملوضوعيّالكش  

 العقيدةّ

، 16، 15، 14، 13، 11،12، 11، 9، 8، 4/7، 6، 5، 4، 2، 3/1 الفاحتة
17 ،18. 

، 4، 11/3، 16، 11/1، 14، 13، 12، 11، 9 ،9/7،  5، 4، 8/3 البقرة
5 ،6 ،7 ،8، 9، 13/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،

13 ،14 ،15/3 ،16/11 ،18 /1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،9 ،11 ،12 ،
13 ،19 /15 ،21/1 ،6 ،7 ،8 ،22/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،8 ،9 ،11 ،
11 ،12 ،23/1 ،2 ،24/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،
13 ،26/2 ،4 ،5 ،7 ،8 ،11 ،11 ،12 ،29/3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
31/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،33/1 ،2 ،5 ،6 ،35/1 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،37/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،39/1 ،2 ،
5 ،6 ،41/1 ،2 ،3 ،42/3 ،4 ،5 ،44/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7، 11 ،

11 ،45/14 ،15 ،46/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،11 ،12، 
48/1 ،2 ،4، 5 ،6 ،7 ،9 ،51/1 ،5 ،51/11 ،11 ،52/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،54/1 ،2 ،6 ،7 ،8 ،55/1 ،2 ،3 ،4 ،

56/5 ،6 ،57/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،58/1 ،2 ،3 ،4 ،61/1 ،62/3 ،
4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،11 ،13 ،64/2 ،5 ،6 ،7،11 65 /12 ،13 ،

14 ،66/4 ،6 ،7 ،9 ،68/6 ،7 ،8 ،71/1 ،2 ،3 ،4 ،71/6 ،7  ،
72/1 ،2 ،4 ،5، 6، 73/11 ،77/1 ،3 ،5 ،6 ،87/11 ،91/15 ،
95 /4 ،5 ،6 ،97/1 ،2 ،3،4 ،5، 98 /6 ،7 ،9،11  ،11 ،12 ،
13 ،111/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،115/2 ،3 ،118/7 ،

119/1 ،2 ،3، 6 ،7 ،8، 121/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،123/1 ،4 ،
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5 ،8 ،9 ،125/1 ،2 ،3، 4، 126 /5 ،7 ،127/1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،131/9 ،11 ،11 ،12 ،132/2 ،3 ،134/1 ،6 ،138/1 ،2 ،
3 ،4 ،5. 

 ،7، 6، 5، 4، 3، 2، 142/1 ،7، 6، 141/5، 3، 2، 141/1  آل عمران
143/11 ،11 ،12 ،144/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،147/1 ،2 ،3 ،5 ،

6 ،7 ،9 ،149/2 ،151/ 8 ،9 ،11  ،152/1 ،2 ،3، 4 ،154/2 ،
4 ،5 ،156/1 ،2 ،3 ،4 ،157/1 ،2 ،3 ،5 ،158/1 ،2 ،3  ،

159/4 ،161/1 ،2 ،4،161/7 ،8 ،162/1 ،2 ،164/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،166/2 ،168/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،171/2 ،
5 ،7 ،172/1 ،2 ،3 ،4 ،173/7 ،9 ،11 ،174/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

176/3 ،4 ،5 ،7 ،178/1 ،3 ،179 /8 ،9 ،11 ،11 ،181/2 ،
3 ،181/6 ،7 ،8 ،9 ،184/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،186/6 ،
7 ،188/3 ،4 ،5 ،191/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،193/1 ،2 ،3 ،
5 ،6، 194 /1 ،2، 195/4 ،196/1 ،2 ،3 ،6 ،198/1 ،2 ،4. 

، 14، 216/11، 213/1، 16، 212/15 ،217/9، 212/2 النساء
218/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،219 /7 ،8 ،9 ،11 ،221/5، 6 ،7 ،8 
223/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،225/1 ،2  ،228/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
229/2 ،3 ،4 ،231/3 ،4 ،236/4 ،5 ،6 ،239/1 ،2 ،3 ،
241/4 ،5 ،243/5 ،246/6 ،249/1، 4 ،6 ،251/1 ،2 ،3 ،4 ،

5 ،6 ،7 ،253/2 ،3 ،8 ،9 ،11 ،256/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،259/2 ،
3 ،5 ،261/5 ،263/1 ،2 ،265/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،267/1 ،2 ،3 ،
5 ،6، 7 ،269/1 ،3 ،5 ،6،7  ،271/1 ،2 ،3 ،273/1 ،2 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،275/1 ،2 ،3 ،4 ،277/1 ،2. 
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، 285/1، 5، 3، 284/1، 282/2، 8، 6 ،5، 3، 281/2، 279/1 املائدة
2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،287/1 ،289/1 ،3 ،6 ،291/3 ،4 ،5 ،

293/1،2 ،3 ،295/1 ،3 ،296/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،298/3 ،4 ،
299/2 ،3 ،5 ،311/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،313/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

7 ،8 ،315/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،316/1 ،2 ،3، 4 ،5، 317 /6 ،7 ،
8 ،11 ،11 ،318/1 ،2 ،3 ،4 ،311/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،

312/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،314/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،316/1 ،2 ،3 ،
4 ،317/1 ،3 ،4 ،6 ،7 ،319/1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،321/2 ،4 ،5 ،

323/1 ،2 ،7 ،325/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،327/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7  ،
331/3 ،4 ،5 ،333/1 ،4 ،5 ،334/1 ،2 ،4 ،5 ،6 . 

 4،5، 3، 2، 339/1، 4، 3، 2، 338/1، 6، 5، 4، 3، 336/1 اماألنع
341/1 ،2  ،3 ،4 ،343/1 ،2 ،3 ،4 ،345/1 ،3 ،5 ،6 ،
347/1 ،3 ،348/5 ،6 ،7 ،349/1 ،2 ،3 ،4، 351/1 ،2 ،3 ،
352/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،354/1 ،2 ،3 ،4، 356 /2 ،3 ، 
357/1، 2 ،3 ،4،  358/1 ،2 ،3 ،4 ،361/1، 4 ،5 ،6 ، 
363/1 ،364 /2 ،4 ،6 ،365/1 ،2 ،3 ،366/5 ،6 ،7 ،8 ،
367/1 ،368/5 ،6 ،371/1 ،2 ،3 ،4 ،371/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
373/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9، 376/4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،
378/1، 2، 379 /3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،381/1 ،2 ،3 ،383/1 ،3 ،

4 ،5 ،384/7 ،8 ،385/1 ،2 ،3 ،4 ،387/1 ،2 ،3 ،389/1 ،2 ،
3 ،4 ،391/5 ،6 . 

، 11، 9، 6، 4، 396/3، 11، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 2، 393/1 األعراف
399/3 ،4 ،5 ،8 ،411/11، 411/1 ،2، 414/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
416/1 ،2 ،417/5 ،7 ،414/1 ،3 ،4 ،7 ،415/11 ،416/1 ،
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3 ،4 ،417/5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،418/1 ،2 ،3 ،4 ،419/1 ،2 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،421/1 ،421/3 ،5 ،422/3 ،4 ،423/2 ،
3 ،4 ،5 ،6 ،425/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،427/3 ،4 ،5 ،6 ،

428/1 ،2 ،429/3 ،4 ،5 ،431 /1 ،3 ،4 ،433/4 ،7 ،8 ،9 ،
11  ،436/2،1 ،6 ،7 ،8 ،439/1 ،3 ،4 ،7، 8 ،441/9 ،11 ،
11 ،441/1 ،2 ،3 ،4، 443 /2، 444 /3 ،9 ،11 ،446/1 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،447/1 ،2 ،3 ،448/4 ،5 ،6 ،451/2 ،3 ،6 ،
7 ،8 ،9 ،451/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،453/2 ،3 ،4 ،454/5 ،7 ،8 ،

455/1 ،4 ،5 ،6 ،457/1 ،2 ،4 ،458/3 ،459/4 ،6 ،8 ،
461/4 ،5. 

، 8، 7، 6، 4، 2، 469/1، 7، 5/ 466، 3/ 465، 9، 8، 464/7 األنفال
9 ،11 ،471/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7، 472/ 8 ،9 ،472/1 ،

473/2 ،3 ،5 ،6 ،476/1 ،3 ،4 ،5 ،8 ،9 ،478/1 ،3 ،479/5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،481/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،

13 ،14 ،483/4 ،485/1 ،2 ،4 ،5 ،486/2 ،3 ،4  ،487/1 ،
492/1 ،2، 495 /2، 496 /8 ،11. 

، 7، 6، 5، 3، 514/2، 8، 5، 4، 512/1،3، 11، 9، 6، 511/4 التوبة
516/1 ،3، 4 517 /5  ،518/1 ،2 ،5، 6 519 /7 ،8 ،512/1 ،

2 ،3، 7، 514/1، 515 /4 ،8 ،9 ،517/1 ،2 ،3 ،518/6،11 ،
521/2 ،3 ،6 ،7 ،521/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،522/7 ،8 ،523/1 ،

3 ،4 ،525/1 ،2 ،5 ،527/1 ،2 ،3 ،4 ،529/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8، 531 /1 ،2 ،3 ،6 ،7، 533/1 ،6 ،535/2، 4، 

536/1 ،537/3 ،538/2 ،3 ،4 ،5 ،539/7 ،541/3 ،4  ،
544/1 ،4، 5 ،7 ،546/1 ،2 ،3 ،4 ،548/1 ،2 ،5 ،6 ،551/4. 
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، 5، 559/1، 6، 5، 4، 3، 2، 557/1، 3، 2، 555/1، 3، 553/2 يونس
6 ،561/1 ،2 ،3 ،4 ،563/4 ،5 ،6 ،7 ،564/9 ،11 ،565/1 ،
3 ،4 ،5 ،566/2 ،3 ،4 ،5 ،568/2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،571/3 ،
4 ،5 ،6 ،574/3 ،4 ،5 ،6 ،576/4، 578/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

579/1 ،2 ،3 ،4. 
، 12، 11، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 584/1 ،11 ،6، 582/1 هود

586/1،3 ،5 ،588/1 ،2 ،3 ،4 ،591/1 ،3 ،6 ،7 ،8   ،
592/1 ،3، 594 /2 ،3 ،4، 595 /6 ،9 ،11 ،596/1 ،2 ،3 ،4 ،

5 ،6 ،598/2 ،3 ،4 ،6، 611/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،
612/3 ،6 ،614/1 ،3 ،4 ،616/1 ،2 ،5 ،6 ،11 ،618/1، 2 ،

3، 619 /5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،611/2 ،3 ،5 ،7 ،612/8  ،613/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،6، 616/8. 

، 7، 3، 623/1، 7، 621/3، 13، 12،  11، 619/4،6،7 يوسف
624/8 ،626/1 ،2 ،8 ،9 ،11 ،631/1 ،2 ،5، 6 ،8 633 /7 ،
637 /4 ،5 ،639/2 ،3 ،4 ،641/3 ،6 ،643/2 ،4 ،645/2 ،4 ،
647/1 ،2 ،4 ،6 ،8 ،648/12 ،13. 

، 9، 8، 6، 4،5، 654/3،  653/2، 11/ 652، 5، 3، 651/2 الرعد
656/1 ،3 ،4، 5، 6 ،7 ،657/9 ،11 ،11 ،658/3 ،6 ،7 ،8 ،
659/1 ،661/4،5 ،661/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،664/1 ،3 ،6 ،

7 ،8. 
، 3، 671/1،2، 7، 6، 5، 4، 3، 1،2 /669 8،6،5،3،2،1/،667 إبراهيم

4 ،5 ،673/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،675/2،3 ،4 ،678/1 ،3،2 ،4 ،
5 ،6. 
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، 4، 3، 685/2، 5، 683/4، 8، 681/7 4،6، 2، 681/1 احلجر
686/1 ،3 ،4 ،6 ،7 ،687/1 ،2، 688/4 ،6 ،689/5 ،691/3، 
693/1 ،2 ،3 . 

، 4، 2، 711/1، 4، 3، 2، 699/1، 698/13، 8، 7، 3، 695/2 النحل
5 ،6 ،711/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،712/1 ،3 ،713/4 ،714/8 ،

716/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،717/1 ،718/2 ،3 ،6 ،
719/1 ،711/7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،712/1 ،3 ،4 ،5 ،
714/2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،716/2 ،3 ،4 ،5 ،718/1 ،2 ،3 ،4 ،6، 

9، 722/1 ،2 ،3 ،8 ،9 ،724/2 ،4 ،8. 
، 5، 4، 3، 731/1، 8، 7، 6، 4، 3، 729/2، 8، 3، 2، 727/1 اإلسراء

6 ،7 ،732/6 ،7 ،733/1 ،2 ،8 ،9 ،11 ،11 ،735/2 ،3 ،4 ،
8 ،736/2 ،3 ،5 ،738/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،739/2 ،3 ،4  ،

741/3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،742/1، 2، 743/3 ،4 ،8 ،744/2 ،3 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،746/5 ،747/1 ،2 ،3 ،4 ،748/4 ،5 ،749/1 ،6 ،
7 ،8.                                                                                                                                                           

 الدعوةّ
، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 9، 8، 4/7، 6، 4، 2، 3/1 الفاحتة

18. 
، 4، 3 ،11/2، 11/1 ،14، 13 ،12، 11، 9، 7 ،9/6 ،5، 8/3 البقرة

5 ،7 ،11 ،13، 13/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،13 ،
14 ،15/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،16/11 ،18/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،9 ،
11 ،12 ،19 /15 ،21/4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،22/1 ،2 ،3 ،7 ،8 ،
23/1 ،24/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،13 ،26/1 ،2 ،
4 ،5 ،7 ،8 ،9، 11  ،11 ،12، 29/1 ،2 ،3 ،4 ،6، 7 ،9، 
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31/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،33/1 ،2 ،5 ،35/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
37/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،12 ،39/1 ،5 ،6 ،41/1 ،2 ،
3 ،41/4 ،6، 7، 8 ،9 ،42/4 ،44/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9، 12 ،

45/14 ،17 ،46/1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،12 ،48/1 ،2 ،4 ،
5 ،6 ،8 ،9 ،51/1 ،2 ،6 ،7 ،9 ،51/11 ،52/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،54/1 ،2 ،6 ،7 ،8 ،55/1 ،2 ،3 ،4 ،56/5 ،6 ،

57/1 ،2 ،3 ،4 ،58/1 ،2 ،3 ،4 ،61/2 ،62/3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،
9 ،11 ،13 ،64/1، 2، 5 ،6 ،7 ،8، 11، 65 /12 ،13 ،14 ،

66/4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،68/5 ،6 ،7 ،8،71/1 ،3 ،4 ،71/6 ،7 ،
72/1 ،2 ،4 ،5 ،73/11 ،77/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،81/1 ،5 ،13 ،
87/11 ،89/5، 91/15 ،92/4 ،5 ،6 ،7 ،95/1 ،4 ،5 ،6 ،
97/1 ،2 ،3، 4 ،5، 98/ 6 ،7 ،9، 11، 11 ،12 ،13، 14 ،15، 

111/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،115/2 ،3 ،4 ،5 ،118/3 ،
119/1 ،2 ،3 ،4، 6، 121 /8 ،121/2 ،3 ،4 ،5 ،6، 7 ،
123/1 ،3 ،4 ،5 ،9 ،125/1 ،2 ،3، 4، 126 /5 ،127/5 ،6 ،

7 ،8 ،131/5 ،9 ،11 ،11 ،12 ،132/2 ،3 ،134/1 ،5 ،6 ،
138/1 ،2 ،3 ،4 ،5. 

 ،7، 6، 5، 4، 3، 2، 142/1، 7، 6، 141/5، 3، 2، 141/1 آل عمران
144/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،147/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7، 149/2 ،3 ،

6، 151/ 8 ،9 ،11 ،152/1 ،2 ،3، 4، 154/1 ،2 ،4 ،5، 6،  
156/1 ،2 ،3 ،4 ،157/3 ،5 ،158/1 ،3، 159/4 ،161/1 ،2 ،
161/7 ،8، 162/1 ،2 ،3 ،4 ،164/2 ،3 ،4، 5، 166/1 ،
168/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،172/1 ،2 ،3 ،4 ،
173/7 ،9 ،11 ،174/2 ،3 ،4 ،5، 176/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
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178/1 ،2 ،3، 5 ،6، 179/8 ،9 ،11 ،11 ،181/2 ،3 ،
181/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،184/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
188/2 ،3 ،4 ،5 ،191/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،193/1 ،2 ،3 ،

4 ،5 ،6، 194/2، 195 /3 ،4 ،196/1 ،2 ،3 ،6 ،7 ،198/1 ،
2،3 ،4. 

، 6، 4 ،213/1، 212/15، 217/9، 9، 8، 6، 4، 2، 1/ 212 النساء
216/11، 218/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6، 219/7 ،8 ،9 ،11 ،
221/6 ،7 ،8 ،223/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،225/1 ،2 ،
228/2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،229/1 ،2 ،3 ،4 ،232/1 ،3 ،4 ،6، 
234/2 ،4 ،236/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،239/1 ،2 ،3 ،241/5 ،6 ،
243/2 ،246/6 ،249/4 ،251/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،253/2 ،

3 ،8 ،9 ،11، 254/12، 256/1 ،2 ،4 ،5 ،259/2 ،4 ،5 ،6 ،
8 ،261/5، 6، 263/1 ،2 ،265/1 ،3 ،4 ،267/1 ،2 ،3 ،5 ،
6، 269/1 ،2، 3  ،4 ،5 ،6 ،271/1 ،2 ،3، 4 ،6، 273/1 ،2 ،
4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،275/1 ،2 ،3 ،4 ،277/1 ،2 ،3. 

، 3، 284/1 ،3، 2، 282/1، 8، 7، 6، 5، 3، 281/2، 279/1 املائدة
4 ،5 ،285/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،289/1 ،3 ،6 ،291/2 ،3 ،4 ،
5 ،293/1 ،2  ،3 ،4 ،5 ،295/1 ،3 ،4 ،296/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،297/1 ،298/2 ،3 ،4 ،299/1 ،2 ،3 ،4، 5، 311/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،313/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،315/1 ،2، 3 ،4 ،5 ،6 ،

316/3، 4 ،5، 317 /6 ،7 ،8 ،11 ،11 ،318/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
311/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،312/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،314/1 ،2 ،

3 ،4 ،5 ،6 ،316/1 ،2 ،3 ،4 ،317/3 ،6 ،7 ،8 ،9 ،319/1 ،
2 ،3 ،4 ،8 ،321/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،323/1 ،2 ،7 ،325/1 ،2 ،
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3 ،5 ،6، 327/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،331/3 ،5 ،333/1 ،2 ،4 ،
5 ،334/1 ،2 ،4 ،5 ،6. 

، 3، 2، 339/1، 5، 4، 3، 2، 338/1، 7، 6، 5، 4، 3، 336/1 األنعام
4 ،341/1 ،2  ،3 ،4 ،343/1 ،2 ،3 ،4 ،345/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،348/5 ،6 ،349/1 ،2 ،3 ،4 ،351/1 ،2 ،3 ،352/1  ،

354/1 ،2 ،3 ،4 ،357/1 ،2 ،358/3 ،361/1 ،2 ،3، 364 /
2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،365/1 ،2 ،3 ،366/5 ،6 ،7 ،8 ،371/1 ،2 ،
4 ،371/2 ،3 ،5 ،373/2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9، 376/4 ،5 ،6 ،
7 ،9 ،378/1، 2، 379 /3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،381/1 ،2 ،3 ،

383/1 ،3 ،4 ،5 ،385/1 ،2 ،3 ،4 ،387/1 ،2 ،3 ،389/1 ،
2 ،3 ،4 ،391/5 ،6. 

، 6، 5 ،4، 3، 396/1 ،11، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 393/2 األعراف
9 ،11، 399/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8، 411/11، 411/1، 3 ،4،  

414/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 416/1 ،417/5 ،6 ،7 ،411/6 ،412/3 ،
6 ،7 ،414/1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،9 ،415/11 ،11 ،416/1 ،2 ،
3 ،4 ،417/5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،418/1 ،2 ،3 ،419/1 ،2 ،4 ،5 ،
7 ،8 ،9 ،11 ،421/1 ،2 ،421/1، 422/2 ،3 ،5 ،423/2 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،425/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،427/2 ،3 ،5 ،6 ،

428/1 ،2 ،429/3 ،4، 431 /1 ،2 ،3 ،4 ،433/1، 7 ،8 ،9، 
436/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،439/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
441/11 ،11 ،441/1 ،2 ،3 ،4 ،444/2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،9 ،
446/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8، 447/1 ،2 ،3 ،448/4 ،5 ،6 ،
451/2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9 ،451/1 ،2 ،3 ،4 ،453/2 ،3 ،4 ،
454/5 ،7 ،8 ،455/3 ،4 ،5 ،6 ،457/1 ،2 ،3 ،4 ،458/1 ،



 
916 

 

2 ،3 ،459/4 ،6 ،8 ،461/1 ،2 ،5 ،6.  
، 7، 6، 5، 466/4 ،3 ،465/1، 11، 11، 9، 8، 464/7 األنفال

469/1 ،2 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،471/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7  ،
472/8، 9، 473/2 ،3 ،4 ،5 ،6، 476/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،

9 ،478/1 ،3 ،479/5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،481/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،8 ،9 ،11 ،12 ،13 ،14 ،485/2، 486/2 ،3 ،492/1 ،2 ،

495/1 ،2، 496/8. 
، 2، 514/1، 7، 512/1، 11، 9، 6، 5، 4، 511/3، 2، 499/1 التوبة

5 ،517/5 ،518/1 ،5، 6، 519 /7 ،8 ،512/1 ،2 ،3 ،5 ،6، 
7، 514/1 ،515 /4 ،8 ،517/1 ،2 ،3 ،4 ،521/2 ،3 ،6  ،

521/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،523/1 ،2 ،3 ،4 ،525/1 ،2 ،5 ،6 ،
527/1 ،2 ،3 ،4 ،529/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،533/1 ،2 ،

6 ،7 ،538/4 ،5 ،6 ،539/7 ،541/2 ،3 ،4 ،544/1، 2، 3 ،
4 ،6 ،7 ،8 ،546/1 ،2 ،3 ،4 ،548/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

551/2 ،4. 
، 559/1، 6، 5، 4، 3، 2، 557/1، 3، 2، 555/1، 3، 553/2 يونس

3 ،5 ،6 ،7 ،561/1 ،2 ،3 ،4 ،563/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،565/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،566/3 ،4 ،5 ،568/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،571/3 ،
4 ،5 ،6 ،574/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،576/4 ،578/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،

579/1 ،2 ،3 ،4 ،5. 
، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 584/1 ،11 ،9، 8، 7، 6، 582/2 هود

11 ،11، 12، 586/1، 2 ،3 ،5 ،588/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،591/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،592/1 ،2 ،3 ،5 ،6، 7 ،594/2 ،3، 4، 

595/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،596/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،598/1 ،2 ،
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3 ،4 ،6 ،611/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8  ،612/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
614/1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،616/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،11، 
11، 617 /12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،618/1، 2 ،3، 619 /4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،611/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،612/8 ،613/1 ،2 ،3 ،
4 ،6 ،7، 615/1 ،2 ،3 ،4، 5، 616 /6 ،7 ،8. 

، 3، 623/1 ،7، 6، 3، 621/1، 12، 8، 7، 6، 5، 4، 2، 619/1 يوسف
7 ،624/8 ،626/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،12 ،

628/2 ،629/8 ،9 ،631/1 ،2 ،3 ،5 ،7 ،633/1 ،2 ،4 ،5 ،
635/1 ،2 ،637/1 ،2 ،3 ،4 ،639/2 ،3 ،4 ،641/2 ،3 ،4 ،

6 ،7 ،643/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،645/3 ،4 ،5، 7 ،647/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،648/12. 

، 4، 3، 656/1، 8، 7، 6 ،5 ،654/4، 653/2، 3، 2، 651/1 الرعد
5 ،6 ،7 ،657/9 ،11 ،11 ،658/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،

659/1 ،661/2 ،4 ،5 ،7 ،661/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
664/1 ،3 ،6 ،7 ،8. 

، 4، 3، 2، 671/1، 7، 6، 5، 4، 3، 669/1، 8، 7، 6، 667/2 إبراهيم
673/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،675/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،678/1، 2 ،3، 

4 ،5 ،6 . 
، 4، 3، 686/2، 4، 685/3 ،682/4، 681/8، 5، 4، 2، 681/1 احلجر

6 ،7 ،687/1 ،2 ،688/1 ،4 ،5 ،6 ،689/3 ،4 ،5 ،691/3 ،
692/3 ،6 ،7 ،693/1 ،2 ،4. 
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، 6، 5، 4، 2، 711/1، 4، 3، 2 ،699/1، 8، 7، 5، 3، 695/2 النحل
711/2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،712/1 ،2 ،713/4 ،714/1 ،2 ،3 ،4 ،

5 ،6 ،7 ،716/2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،718/3 ،5 ،6 ،711/6 ،
8 ،11 ،11 ،12 ،712/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،714/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،716/2 ،3 ،4 ،5 ،718/2 ،3 ،4 ،7 ،721/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،722/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،9 ،724/2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8. 

، 2، 731/1، 8، 7، 5، 4، 2، 729/1، 8، 7، 5، 3، 2، 727/1 اإلسراء
3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،732/1 ،2 ،3 ،4 ،733/1 ،3 ،4 ،5 ،8 ،9 ،

11 ،11 ،735/1 ،2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،736/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
738/1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،739/1 ،2 ،3 ،741/2 ،3 ،4 ،8 ،9 ،
742/1، 743/3 ،4 ،8، 744/2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،745/1 ،3، 4، 
746/5 ،747/1 ،2، 3 ،4 ،5 ،748/1 ،3 ،4 ،5 ،749/2 ،3 ،

4 ،5 ،6 ،7 ،8                                 .                                           
 الرتبيتّ

 .19 /5 ،18، 17، 16، 15، 13، 12، 11، 4/9، 6، 3، 2، 3/1   الفاحتة
، 11، 5، 4، 11/2، 16، 11/1، 14، 13، 12، 9، 9/7، 5، 8/3 البقرة

13/1 ،2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9 ،14 ،15/1 ،2 ،6 ،18/1 ،2 ،3 ،4 ،
6 ،8 ،9 ،11 ،12، 13، 19/15 ،21/4 ،5 ،7 ،8 ،22/4 ،

23/1 ،24/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،26/1 ،2 ،4 ،
5 ،7 ،9 ،11 ،11 ،12، 29/1 ،2 ،4 ،6 ،7 ،31/3 ،4 ،5 ،6 ،

33/1 ،2 ،4 ،35/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،37/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،11 ،12 ،39/5 ،6 ،7 ،41/1، 3 ،4، 41/8 ،9 ،42/4، 

44/13 ،46/1 ،5 ،6 ،11 ،12 ،48/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،8 ،
51/11 ،52/2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9 ،54/1 ،2 ،8 ،55/1 ،2 ،3 ،4 ،
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56 /5 ،6 ،57/1 ،3 ،4، 5، 6 ،58/1 ،2 ،4، 62/3 ،4 ،5 ،8 ،
9 ،13 ،64/5 ،6 ،7 ،8، 11، 65/12 ،13 ،14 ،66/4 ،6 ،7 ،
8 ،71/1 ،2 ،3، 72/1 ،2 ،4 ،5 ،73/11، 77/1 ،2 ،3 ،5 ،

83/4 ،87/11 ،89/5 ،91/15 ،92/5 ،6 ،7 ،95/1 ،4 ،5 ،6  ،
97/1 ،2 ،3 ،98/5 ،6 ،7 ،11 ،12 ،13 ،111/1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،
9 ،11 ،114/4 ،119/1 ،2 ،3، 6، 121/8 ،121/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،123/4 ،5 ،9 ،125/2، 4، 126/5 ،6 ،127/5 ،6 ،7 ،
8 ،131/5 ،9 ،11 ،11 ،12 ،132/2 ،3 ،133/6 ،134/1 ،5 ،
6 ،138/1 ،2 ،3 ،4 ،5. 

، 5، 4، 3، 144/1 ،7، 6، 5، 4، 3، 2، 142/1، 7، 6، 141/5  آل عمران
6 ،147/1 ،2 ،3 ،7 ،149/2 ،3، 151/8 ،9 ،11 ،152/1 ،2 ،
3، 4 ،156/1 ،2 ،4 ،157/5 ،158/1 ،159/4 ،161/8، 

162/1 ،2، 3 ،4، 164/2 ،3 ،4 ،166/1 ،168/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،171/2 ،4 ،5 ،172/1 ،3 ،4 ،173/7 ،9 ،

174/2 ،3 ،4 ،5 ،176/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،178/1 ،3، 5 ،6، 
179/8 ،9 ،11 ،11 ،181/2 ،3 ،181/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،
184/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،188/2 ،3 ،4 ،5 ،191/1 ،2 ،3 ،5 ،

6 ،7 ،193/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6، 194/2، 195/3 ،4 ،196/1 ،
2 ،3 ،6 ،198/1 ،3 ،4. 
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 ،6، 5، 4، 3، 2 ،218/1 ،14 ،216/11، 6، 213/1 ،217/9 النساء
219/7 ،8 ،9 ،11 ،221/7 ،8 ،223/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
225/2 ،4 ،228/2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،229/1 ،3 ،232/1، 3 ،4 ،

6 ،236/2 ،4 ،243/2 ،246/6 ،251/1 ،2 ،3 ،4 ،253/1 ،3 ،
8، 254/12  ،256/1 ،4 ،5 ،259/2 ،4 ،5 ،8 ،261/3 ،5 ،

263/1 ،2، 4، 265/1 ،3 ،4 ،5 ،267/1 ،2 ،3 ،5 ،6، 7، 
269/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6، 7 ،271/1 ،2 ،3، 4 ،273/2 ،5 ،6 ،

7 ،275/1 ،2 ،3،277/3. 
، 5، 3، 284/1، 3، 282/2، 8، 7، 6، 5، 281/3 ،279/1 املائدة

285/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،289/1 ،4 ،5 ،6 ،291/2 ،3 ،4 ،5 ،
293/1 ،2  ،3 ،4 ،5 ،295/3 ،4 ،296/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
298/2 ،4 ،299/1 ،2 ،3 ،4، 5، 311/2 ،3 ،4 ،5 ،313/3 ،

4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،315/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،316/3، 4 ،5 ، 
317/6 ،7 ،8 ،11 ،318/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،311/2 ،4 ،5 ،
312/2 ،3 ،4 ،6 ،314/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،316/1 ،2 ،3 ،4 ،
317/8 ،9 ،319/1 ،2 ،4 ،8 ،321/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،323/1 ،

2 ،3 ،7 ،325/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،327/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7  ،
331/3 ،5 ،333/1 ،2 ،4 ،5 ،334/1 ،2 ،4 ،5 ،6. 

، 4، 3، 2، 339/1، 5، 4، 3، 338/1، 7، 6، 5، 4، 3، 336/1 األنعام
341/1 ،2  ،3 ،343/2 ،3 ،4 ،345/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،348/5 ،

6 ،349/1 ،2 ،3 ،4 ،351/1 ،2 ،3 ،351/6 ،352/1، 2 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،7 ،8، 354/1 ،2 ،4 ،357/1 ،2 ،358/3 ،361/1 ،
2 ،3، 5 ،6، 364 /2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،366/5 ،6 ،371/1 ،2 ،4 ،

371/1 ،2 ،3 ،5 ،373/2 ،4 ،6 ،7 ،9 ،376/4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،
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378/1 ،379/2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،381/1 ،3 ،383/3 ،385/1 ،
2 ،3 ،387/1 ،2 ،389/1 ،2 ،3 ،4 ،391/5 ،6. 

، 9، 6، 5، 396/3 ،11، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 393/2 األعراف
11، 399/2 ،3 ،4 ،5 ،8، 411/1، 414/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 

416/1 ،417/5 ،7 ،9، 411/7 ،412/1 ،3 ،6 ،414/1 ،2 ،4 ،
6 ،7 ،9 ،416/1 ،2 ،3 ،417/5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،418/1 ،2 ،3، 

419/1 ،2 ،4 ،5 ،8 ،9 ،11 ،421/2، 423/1 ،2 ،4 ،5 ،
425/1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،427/3 ،5 ،6 ،428/1 ،2 ،429/3 ،4  ،
431 /2 ،3 ،4 ،433/1 ،8 ،9 ،436/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
439/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،441/11 ،441/1 ،2 ،3 ،4، 
443/2، 444/3 ،8 ،9 ،446/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7، 447/1 ،2 ،
448/4 ،5 ،6 ،451/2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9 ،451/1 ،3 ،4 ،5 ،
453/2 ،3 ،4 ،454/5 ،455/3 ،4 ،5 ،457/2 ،3 ،4 ،458/1 ،

2 ،3 ،459/4 ،5 ،6 ،8 ،461/1 ،2 ،6. 
، 2، 469/1، 7، 6، 5، 466/4 ،465/3 ،6، 4، 3، 2، 463/1 األنفال

4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،471/1 ،5 ،6 ،7 ،472/8 ،9 ،473/3 ،5 ،6 ،
476/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،478/1 ،479/4 ،6 ،9 ،
481/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،12 ،14 ،485/1 ،2 ،4 ،5 ،
492/1 ،2، 495/2، 496/8. 

 ،5، 518/1، 517/5، 6، 3، 2، 514/1، 11، 9، 6، 4، 511/3 التوبة
6، 519/7 ،8 ،512/6 ،514/1 ،517/1 ،2 ،3 ،521/2 ،3 ،5 ،
6 ،7 ،521/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،523/1 ،2 ،4 ،525/1 ،2 ،5 ،
6 ،527/2 ،3 ،529/2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،533/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،
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537/3 ،4 ،539/7 ،541/1 ،2 ،3 ،544/2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،
546/1 ،2 ،3 ،4 ،548/1 ،2 ،3 ،6 ،551/2 ،4 . 

، 5، 3، 559/1، 6، 5، 3، 557/1، 3، 2، 555/1، 3، 553/2 يونس
6 ،7 ،565/1 ،3 ،5 ،566/3 ،5 ،568/1 ،2 ،3 ،4، 6 ،7 ،

571/3 ،5 ،574/3 ،4 ،5 ،6 ،576/4 ،577/2 ،3 ،4 ،5 ،
579/1 ،2 ،3 ،5. 

، 12، 11، 9، 8، 7، 5، 2، 584/1، 9، 8، 7، 6، 582/2 هود
586/1، 2 ،588/1 ،2 ،3 ،4 ،591/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8  ،
592/1 ،3 ،5 ،6 ،7، 594/2 ،3 ،4، 595/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،
596/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،598/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،611/1 ،3 ،4 ،5 ،

6 ،7 ،9 ،612/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،614/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،
616/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،9 ،11، 11، 617/12 ،13 ،14 ،
15 ،16 ،618/1، 2 ،3، 619/4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،611/2 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،612/8 ،9 ،11 ،613/1 ،2 ،3 ،4 ،6، 615/1 ،2 ،3 ،
4. 

، 7، 6، 5، 4، 3، 621/1، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 619/1 يوسف
623/1 ،3 ،7 ،624/8 ،626/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،
11 ،12 ،13 ،629/5 ،6 ،7 ،8 ،631/1 ،2 ،5 ،7 ،633/1، 2 ،
4 ،5 ،635/1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،637/1 ،3 ،4 ،639/2 ،3 ،

641/3 ،4 ،7 ،643/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،645/5 ،7 ،647/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8. 

، 6، 658/5، 11، 11، 657/9، 7، 6، 5، 654/4، 3، 651/2 الرعد
7 ،9 ،661/2 ،4 ،661/2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،664/3 ،6. 
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، 4، 3، 2، 671/1، 7، 6، 5، 4، 669/3، 8، 7، 6، 667/2 إبراهيم
673/2 ،3 ،5 ،6 ،675/2 ،4 ،6 ،678/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6. 

، 2، 687/1، 6، 4، 686/2، 4، 685/3، 5 ،4، 2، 681/1 احلجر
689/5 ،691/1 ،3 ،692/3 ،6 ،7. 

، 711/2، 711/1، 4، 3، 699/2، 9، 697/8، 7، 5، 3، 695/2 النحل
4 ،6 ،714/3 ،4 ،6 ،7 ،8، 716/2 ،5 ،7 ،8 ،718/3 ،

711/6 ،9 ،11 ،12 ،712/2 ،3 ،4 ،5 ،714/1 ،2 ،7 ،
716/2 ،718/2 ،3 ،4 ،7 ،722/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،9 ،
724/3 ،6 ،8. 

، 6، 5، 3، 731/1، 8، 7، 5، 4، 729/1، 8، 7، 5، 3، 727/1 اإلسراء
7 ،732/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،733/3 ،4 ،5 ،8 ،9 ،11 ،11 ،

735/6 ،736/1 ،4، 738/1 ،2 ،3 ،4 ،739/4 ،741/3 ،4 ،
743/3 ،4 ،744/2 ،3 ،8 ،747/2 ،3 ،4، 5 ،748/3 ،4 ،5 ،
749/3 ،5 ،6 ،7 ،8. 

 الفقه 

/ 51، 9، 48/3، 13، 12/ 44، 9/ 37، 29/5، 9 ،26/6، 11/ 9 البقرة
2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9 ،64/3 ،66/5 ،8 ،11 ،68/2 ،4 ،5، 72/7 ،
8، 73/11 ،81/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،9 ،11 ،12 ،13 ،83 /3 ،
5 ،86 /7 ،87 /9 ،11 ،12 ،13 ،89/1 ،2 ،3 ،91/7 ،8 ،9 ،

11 ،11 ،12 ،13 ،14 ،92/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،95/1 ،2 ،
3 ،111 /5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،114/1 ،115/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،

117/1 ،2 ،4 ،118/5 ،8 ،111/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6، 7،  
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113/1 ،3 ،4 ،114/1 ،2 ،116/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 117/1، 
118/2 ،3 ،4 ،131/6 ،7 ،11 ،12 ،132/1 ،4 ،133/5 ،6 ،
134/1 ،3 ،4 ،136/1 ،2 ،3 ،4 ،5. 

،   168/8،  4، 3، 166/1، 161/8، 157/3، 154/3، 147/5 آل عمران
176/2 ،186/3 ،8 ،9 ،193/4. 

،  7، 6، 5، 4، 3، 214/2، 11 ،11، 9، 8، 7، 6، 5، 212/3 النساء
217/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،219/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
11 ،211/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،212/7 ،9 ،11 ،12 ،13 ،14 ،
16 ،213/3 ،4، 5 ،6 ،215/1، 3 ،5، 216/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،
12 ،13 ،221/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،232/2 ،241/6 ،8 ،9 ،11 ،

246/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،249/2 ،4 ،7 ،8 ،253/5 ،259/5 ،
6 ،7 ،8 ،261/2 ،3 ،4 ،263/1 ،5، 273/3 ،277/4. 

، 297/1 ،295/2، 285/3، 7 ،284/4، 3، 282/2، 281/2 املائدة
317/9 ،319/5 ،6 ،7 ،321/2 ،323/4 ،5 ،6 ،329/1 ،2 ،3 ،

4 ،5 ،6 ،7 ،331/4 ،333/3. 
 . 383/2، 381/4، 375/1، 3، 358/1 األنعام
 .446/2، 439/6 ،414/5، 399/6، 396/2 األعراف
 .12، 496/4 ،495/3 ،493/4، 3، 483/1، 464/11 األنفال
، 518/11، 3، 514/2، 511/8، 516/2، 5، 512/2، 5، 511/4 التوبة

521/4 ،523/1 ،2 ،525/3 ،4 ،537/3 ،4 ،541/1 ،544/6 ،
8 ،548/4. 

 .9 ،616/4، 8، 7، 5، 614/2، 612/5 هود
، 629/8، 12، 5، 4، 626/3، 6، 5، 4، 623/2، 619/3 يوسف

633/3، 635/3 ،4 ،639/5 ،641/5 ،645/2. 
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 .675/6، 673/4 إبراهيم
 .  5، 693/4 ،688/1 احلجر
 .7، 724/3 النحل
، 7، 6 ،743/5 ،9، 8 ،7، 6، 5، 4، 3 ،733/1، 5، 4، 732/3 اإلسراء

749/4. 
 أصول الفقه 

، 3، 2، 72/1، 68/4، 12/ 62، 9، 46/4، 9، 8/ 31، 18/11 البقرة
4 ،81/7 ،91/6 ،92/2 ،3 ،4 ،117/4 ،118/5 ،111/4 ،7. 

 . 171/3، 161/3 آل عمران
، 11، 212/9، 5، 4، 211/3، 7، 6، 217/5، 214/1 ،212/5 النساء

213/2 ،4 ،6 ،221/2، 228/2 ،229/3، 234/6، 241/5، 
249/5، 253/4 ،7 ،9 ،259/7. 

 . 8، 319/3، 3، 295/1، 282/3 املائدة
 .385/4، 379/8، 376/3، 371/4 األنعام
 .444/6 ،399/7 األعراف
 .5، 493/3، 465/2 األنفال
 .563/1 يونس
 ، 7، 722/5، 639/5، 621/4، 617/15، 586/2، 3، 2/ 582 هود

 علوم القرآن 

 .4/11، 3/ 3 الفاحتة
، 39/3، 33/7، 31/9، 26/3، 24/13، 22/13، 15/1، 8/1 البقرة

42/5 ،46/4 ،9 ،11 ،52/11 ،62/6 ،12 ،68/1 ،3 ،73/9، 
81/11 ،86/8 ،87/11 ،98/8 ،117/4 ،121/7 ،134/2 ،
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136/6. 

، 161/6، 151/9، 147/2، 7، 5، 4، 3، 2، 142/1، 141/4 آل عمران
176/1 ،184/3. 

، 221/3، 218/2 ،215/2 ،7، 6، 213/5، 7، 217/5، 214/1 النساء
228/2، 234/1 ،2 ،3 ،6 ،243/1 ،254/11 ،269/1 ،273/4 ،
275/5. 

، 5، 313/1، 3، 298/2 ،295/3، 285/2 ،284/7، 281/4 املائدة
311/6 ،317/9 . 

 ، 391/6، 4، 387/3 ،376/3، 366/7 األنعام

 .2 ،461/1، 8، 459/7، 5، 451/4 ،444/8، 393/11 األعراف

 .493/5، 5، 4، 486/1، 476/6، 464/11 األنفال

، 522/8، 517/5، 5، 512/3، 5، 3، 2، 518/1، 2، 499/1 التوبة
527/5 ،6 ،7 ،531/9 ،531/5 ،6 ،7 ،535/2 ،536/2 ،
551/1 ،553/3. 

 .568/1 يونس

 ،588/5 ،7 ،4، 586/3، 11، 584/8، 8، 7، 4، 3، 2، 582/1 هود
6، 594/1 ،614/3 ،611/4 ،616/8. 

، 628/2، 16، 627/15، 14، 13، 626/6، 11، 621/8 يوسف
639/5. 

 .664/4، 661/4 الرعد

 .678/6، 667/2 إبراهيم
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، 691/1، 2، 691/1، 7، 686/5، 682/4، 681/8، 3، 681/2 احلجر
692/3 ،4 ،5 ،693/1. 

، 711/7، 718/4، 4، 716/1، 714/5، 711/1، 695/1 النحل
716/1 ،718/5 ،6 ،8 ،724/2. 

 .7، 5، 4، 3، 2، 749/1. 8، 744/4، 7، 6، 735/2، 729/1 اإلسراء

 القراءات والتجويد 

 . 356/5، 325/4  املائدة
 ،662/11، 658/1، 653/1، 647/9، 553/4، 411/9 األعراف
 السيرة النبوية 
 .144/1 ،121/7 ،16/ 98 البقرة

 ،12، 11، 179/11 ،176/1، 174/7، 11، 168/4 ،157/3 آل عمران
191/4 ،8. 

 . 271/3، 6، 229/1  النساء
 .299/1 ،291/2 ،6، 289/5 املائدة
 .364/3، 352/7، 5، 351/4 ،6، 345/4 األنعام
 . 453/1، 11، 441/9، 8، 439/4 ،419/7 ،419/1 األعراف
 .483/2، 463/3 األنفال
، 5، 4، 535/3، 14، 518/13، 517/5، 519/9، 514/7 التوبة

537/3 ،4 ،548/1 ،2 ،551/2 ،3 ،4. 
 .566/2، 565/2، 564/8، 7، 563/4 ،553/2 يونس
 .613/1 ،7 ،612/2 هود

 .648/11، 2، 647/1، 12، 6، 619/1 يوسف
 .8، 664/7، 7، 661/5، 651/1 الرعد
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 . 691/2، 689/2، 682/3 احلجر
 .7، 714/4، 718/3، 4، 714/1، 711/3، 711/2 النحل
، 744/1، 738/2، 5، 736/2، 9، 735/8، 728/11، 727/1 اإلسراء

747/1 ،2 ،3. 
 التاريخ 

/ 44، 2/ 41، 4/ 39، 33/3، 2، 1/ 31، 4/ 29، 12، 7، 3/ 26 البقرة
1 ،2 ،4 ،9 ،46/11 ،51 /11 ،57 /6 ،65/14 ،68/11 ،92 /
8 ،98/16 ،126 /7. 

 .179/12، 178/2، 166/6، 157/4، 3، 2، 152/1 ،143/12 آل عمران
 . 271/2 ،256/5، 234/5 النساء
 .331/2، 299/2، 295/1 ،6 ،2، 291/1 املائدة
 .365/3، 3، 347/2، 345/5، 338/5 ،336/7 األنعام

، 436/5 ،419/3، 415/13، 414/1، 2، 419/1، 2، 396/1 األعراف
443/1. 

 .11، 11، 544/9 ،531/11 ،529/4 ،517/1 التوبة
 .4، 2، 578/1 ،4، 3، 572/2، 564/8 ،557/5، 555/3 يونس
، 611/8، 8، 598/4، 12، 11 ،595/8، 8 ،592/6، 2، 591/1 هود

612/1 ،4، 7، 619/7 ،611/6، 7، 616/7. 
، 628/2 ،13 ،626/11، 623/5 ،621/1، 11، 4، 619/2 يوسف

629/9، 631/8، 635/4 ،637/2 ،639/1، 645/6 ،647/5 ،
648/11، 11. 

 .675/1، 667/7 إبراهيم
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 .691/3، 681/6 احلجر

 . 711/2 النحل

 .739/1، 731/2، 728/9، 727/3 اإلسراء

 اللغة 

، 7/ 31، 2/ 21، 9/ 16، 6، 5/ 15، 15/ 14، 13/ 11، 9/15 البقرة
33 /3 ،62/11 ،64/1، 9، 73/9 ،118/6. 

 آل عمران
 

161/3 ،161/5. 

 . 236/3 النساء
 .334/3 ،331/1 ،287/1 املائدة
 .352/2 ،347/1 األنعام
 .533/9، 521/5، 4، 3، 511/2 التوبة
            .651/7، 572/1، 555/4 يونس
 البالغة 

 .19، 4/5 الفاحتة
، 5/ 18، 11، 7/ 16، 6، 15/5، 14/15، 11/13، 15، 9/11  البقرة

31 /7 ،61/2 ،65/1 ،66/2 ،68/9 ،77/4 ،81/7 ،8 ،11 ،
83 /1 ،2 ،111/1 ،111/8 ،123/6،7،8 ،127/2 ،3. 

، 158/2، 151/8، 149/4، 147/8، 9، 143/8، 141/4 آل عمران
171/3 ،178/4 ،181/1 ،184/2 ،188/1 ،191/9 ،196/4. 

، 246/7، 241/4، 236/4، 7 ،232/6، 229/4، 16، 212/7 النساء
249/5 ،253/11 ،259/5 ،6 ،265/4 . 

، 5، 4/ 318، 313/2، 311/2، 293/3، 289/2 ،7 ،6، 284/2 املائدة
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311/6 ،319/3 ،321/1 ،2 ،3 ،5 ،334/3. 
، 368/5 ،367/2، 354/1، 351/6، 348/5، 345/2، 336/6 األنعام

6 ،373/9 ،376/7 ،9 ،383/6.  
، 433/5، 414/6، 5، 411/3، 8، 417/4، 416/3 ،396/7 األعراف

444/4، 449/1 ،455/3، 459/7. 
 .9، 491/8 ،486/5، 478/2 األنفال
، 515/6، 512/3، 511/4 ،5، 3، 2، 518/1 ،514/3 ،511/7 التوبة

7 ،518/7 ،13 ،525/7 ،8 ،527/7 ،551/4. 
 .574/1، 571/1، 566/1، 564/8، 3، 2، 563/1، 5، 559/2 يونس

 ،8 ،6، 4، 598/2، 591/8، 588/6، 9، 5، 4، 582/3 هود
612/11. 

 .3، 628/1، 16، 627/15، 626/14 يوسف
 .661/8، 652/9، 7، 5، 651/4 الرعد
 .667/6 إبراهيم
 .684/6 احلجر
 .712/2، 711/7 النحل
 النحو 

، 118/6، 111/1، 77/4، 71/5، 4، 64/1، 62/11، 45/16 البقرة
113/2 ،123/7 ،127/3. 

 .196/4، 179/7، 178/4 ،171/3 ،166/5 ،161/5، 161/3 آل عمران
، 251/5، 241/4، 232/5، 225/2، 218/2، 216/14، 215/1 النساء

6 ،256 /3 ،259/1 ،6 ،261/1 ،267/4. 
، 6، 331/1، 3، 321/2، 5، 4، 317/2، 313/2، 284/7 املائدة
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334/3. 
 ،368/5 ،352/2 ،351/6، 349/1، 347/1، 4، 345/2  األنعام

373/8 ،9، 381/5. 
 .414/6، 412/1، 8، 411/4 ،399/9، 396/6، 393/1  األعراف
 .11، 478/2،496/9، 469/5، 464/12، 463/5 األنفال
، 7، 515/6 ،7 ،4، 3، 2، 511/1، 5، 518/1، 514/2، 511/7 التوبة

518/7 ،8 ،9 ،12 ،13 ،521/6 ،7 ،521/5 ،522/7 ،523/6 ،
525/7 ،527/7 ،531/5 ،6 ،7 ،533/8 ،9 ،535/2 ،537/3. 

، 572/1، 2، 571/1، 565/1، 3، 2، 563/1، 559/5، 555/4 يونس
574/1 ،576/1. 

، 612/1، 611/4، 7، 6، 598/4، 588/6، 7 ،5، 582/4 هود
619/11 ،611/1 ،612/11. 

 .629/4، 3/ 628  ،621/9 يوسف
 . 664/2، 662/9، 8، 6، 661/3، 658/2، 651/7 الرعد
 .688/3، 685/5 ،684/6، 669/2، 6، 4، 667/3 إبراهيم
 . 716/3 النحل
 .727/6 اإلسراء
 اإلعجاز 

 .121/7، 119/7، 61/2، 3/ 21، 18/5، 8/2 البقرة
 .174/6، 7، 166/6، 157/1، 154/4، 141/1 آل عمران

 .338/2، 336/2 ،6 ،331/2، 316/2، 287/4 املائدة
 .7، 6 ،368/4 ،367/2 ،365/4، 356/1، 349/3 األنعام
 .553/1، 511/1، 459/8، 421/5 ،5، 4، 412/2 األعراف
 .576/2، 563/3 يونس
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  .7، 611/6، 611/9، 588/1، 4، 586/3 هود
 .3، 645/1، 619/2 يوسف
 .664/5، 657/11، 7، 2، 656/1، 652/11 الرعد
  .6، 667/1 إبراهيم
 .691/1 احلجر
 .714/3، 719/4، 714/9، 11، 11، 8 ،697/4 النحل
                                             .746/6، 2، 745/1، 741/6، 8، 738/6، 735/5 اإلسراء
 علم النفس 

 .65/1، 3، 2/ 46، 7/ 44، 7، 6/ 41، 14/ 13، 12/ 11 البقرة
 .225/3، 223/6، 216/13 النساء
 .295/4، 287/3، 284/1 املائدة
  .478/4، 466/6 األنفال
 .611/3، 11، 584/9 هود

 .647/7 ،627/16، 621/7، 619/7 يوسف
       .654/7 الرعد
 علم المستقبل  

، 51/3 ،4 ،48/1، 2، 1/ 44، 2، 42/1، 2، 31/1، 6/ 11، 9/8 البقرة
52/5 ،61/1 ،65/14 ،66/3 ،71/7 ،98/14 ،15 ،119/6 ،

127/1. 
، 168/3، 164/5، 161/4، 5، 149/1، 2/ 144، 141/8 آل عمران

173/5، 11 ،184/9 ،11، 186/1 ،194/1. 
 . 267/4، 6، 265/4 ،261/6 النساء
 .317/1، 311/1، 3، 2، 316/1 املائدة
 .373/1، 363/1، 348/6 األنعام
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، 444/11، 439/1، 433/11، 419/6، 418/4، 399/11 األعراف
451/5 . 

 .496/11، 481/11 األنفال
  .511/6 التوبة
 .578/6، 568/8 يونس
  .613/5، 596/4 ،595/11 هود

 .648/13 ،6/ 643، 633/7، 631/8، 619/13 يوسف
  .693/3، 681/2 احلجر
  .9، 718/1 ،715/8، 716/5 النحل
، 7، 741/5، 738/5، 733/2، 732/7 ،731/4 ،8، 7 ،727/6 اإلسراء

744/5 ،745/2. 
 علوم عسكرية 

، 6، 5/ 52، 12/ 46، 2، 1/ 44، 4/ 26، 6، 4 /21، 14/ 13 البقرة
64/8 ،9 ،81/1 ،89/3 ،91/7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

111/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،119/3 ،4 ،5 ،121/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6. 
، 5، 3، 2، 174/1، 11، 9، 173/7، 7 ،171/6 ،161/6 آل عمران

179/8 ،181/1 ،2 ،181/6 ،7 ،11 ،11 ،184/4 ،5 ،7 ،8 ،
186/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،188/2 ،4 ،5 ،193/4 ،198/3. 

، 3، 2، 231/1، 228/3، 227/1، 8، 221/6 ،212/11، 211/2 النساء
4 ،5 ،232/1 ،2 ،4 ،6 ،236/1 ،3 ،241/6 ،7 ،243/3 ،4 ،

246/3. 
، 317/7، 5، 4، 315/1، 296/5، 5 ،291/2، 4، 287/2 املائدة

312/5 ،6 ،317/3 ،4 ،6، 327/7 ،379/7. 
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 .3/ 441، 3، 433/2، 6، 2، 427/1، 5 ،4، 423/1 ،2 /421 األعراف
، 488/2، 4، 3، 485/2، 11، 481/9، 471/2، 9، 6، 469/3 األنفال

3، 4،  5 ،6 ،491/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،492/1 ،2، 
495/1 ،2 ، 496/5 ،6 ،7 ،8 ،11. 

 .8، 6، 5، 512/2، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 511/3، 2، 499/1 التوبة
، 3، 2، 517/1، 512/6، 8، 519/7 ،518/6 ،516/1، 514/4 يونس

518/11 ،523/1 ،531/9 ،531/1 ،2 ،3 ،4 ،535/1 ،5 ،
537/4 ،538/2 ،3 ،4 ،544/1 ،546 /3 ،548/1 ،2 ،5 ،6 ،
565/4 ،572/3 ،4 ،574/2 ،4 ،5. 

 .615/2، 613/3، 619/9، 8، 616/7، 614/3 هود
، 3، 635/2، 7، 631/4، 626/1، 621/6،623/3، 619/12 يوسف

639/1. 
 .689/5، 688/4، 681/4 احلجر
 .8، 722/1، 721/7، 5، 716/3 النحل
     .748/2، 2 ،742/1، 9، 735/8 اإلسراء

                            
 علوم سياسية 

/ 37، 6، 4/ 35، 5، 1/ 33، 5/ 31، 4/ 26، 4 /21، 14/ 13 البقرة
4 ،7 ،41 /6 ،44/1 ،2 ،7 ،46 /11 ،52 /5 ،6 ،58 /3 ،

64/8 ،81/1 ،3 ،5 ،6 ،7 ،13 ،89/3 ،91/7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،
12 ،13 ،14 ،111/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،119/1، 3، 4 ،5 ،

121/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6. 
، 5، 3، 2، 174/1، 11، 9، 173/7، 7، 6، 4، 171/2، 161/6 آل عمران

181/1 ،2 ،181/11 ،11 ،184/4 ،5 ،7 ،8 ،186/2 ،3 ،4 ،
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5 ،6 ،7 ،8 ،188/2 ،4 ،5. 
، 2، 3،231/1، 228/2، 227/1، 225/2، 8، 221/6، 212/11 النساء

3 ،4 ،5 ،232/1 ،2 ،4 ،6 ،234/4 ،236/1 ،3 ،241/5 ،6 ،
7 ،243/2 ،3 ،4 ،6 ،263/1 ،2. 

، 299/2، 6، 296/5، 293/5، 5 ،291/2، 4، 287/2 ،282/3 املائدة
3 ،4 ،311/5 ،313/8 ،315/1 ،4 ،5 ،317/7 ،11 ،312/5 ،
6 ،317/3 ،4 ،6 ،327/7. 

  .4، 389/3، 381/4، 379/8 األنعام
، 427/1 ،5 ،4، 423/1، 5، 422/2 ،421/4، 419/2، 416/1 األعراف

2 ،6 ،433/2 ،3 ،441/11 ،444/7، 8 ،446/8. 
، 5، 4 ،3، 488/2، 4، 3، 485/2، 14، 11، 481/9، 463/4 األنفال

6 ،491/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،492/1 ،2، 495/2 
496/4، 5 ،6 ،7 ،8 ،11. 

، 514/4، 8، 6، 5، 512/2، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 511/3 التوبة
516/1، 518/6، 519/7 ،8 ،512/1 ،6 ،517/1 ،2 ،3 ،
525/6 ،531/1 ،2 ،3 ،538/3 ،4 ،544/1 ،546 /3 ،548/5 ،

6. 
 .5، 4، 574/2، 565/4، 557/6 يونس
 ،613/3، 9، 619/7، 11، 616/8، 598/8، 591/4، 3، 586/1 هود

7، 615/2، 5. 
، 5، 3، 2، 635/1، 626/1،631/4، 623/2، 621/6، 619/8 يوسف

7 ،639/1، 647/8 . 
 .659/1، 657/11 الرعد
 .693/2، 689/5،691/4، 688/4، 681/4 احلجر
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 .8، 722/1، 5، 4، 3، 716/2 النحل
  .748/2، 2 ،742/1، 736/1، 9، 735/8، 727/4 اإلسراء
 الجغرافيا 
، 51/11، 46/11 ،9/ 44، 7 /35، 33/8، 9/ 31، 11 ،29/8 البقرة

64/11 ،68/11 ،87/14 ،89/4 ،92/8 ،126/7. 
 .191/8، 174/7، 149/6 آل عمران

 .323/8، 291/6 املائدة
 .365/4 األنعام
 .415/13 األعراف
 483/2، 469/11 األنفال
 .11، 11، 544/9، 518/14، 519/9، 514/8 التوبة
 .578/7، 571/2، 6، 553/5 يونس
 .7، 656/2 الرعد
 .714/9 النحل
 .728/9 اإلسراء
 الفلك 
 .89/4، 87/14، 46/11 البقرة

 .149/6 آل عمران
 .9، 515/8 التوبة
 .6، 553/5 يونس
 . 2، 681/1 هود

 .683/1 احلجر
 .698/12 النحل
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 الفضاء 

 .89/4، 87/14، 71/6، 11/ 51 البقرة
     .6، 553/5  يونس
 .691/2، 2، 681/1 احلجر
 .7، 712/6 النحل
 الطب والصيدلة 

، 111/9، 117/3، 114/1، 83/6، 74/13 ،12، 73/11 البقرة
114/1 ،131/8. 

  .375/2 األنعام
 .6، 614/5 هود

 .744/4 اإلسراء
 الجيولوجيا 

 .544/11 التوبة
  .11، 697/11 النحل
 .746/6، 741/6 اإلسراء
 علوم البحار 

              .71/5 البقرة
  .592/4 هود

  .7، 697/4 النحل
 علوم البيئة والحضارة 

 .                   71/6 البقرة
 .592/2، 417/9 األعراف
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 األحياء واإلنسان 

 . 3/ 21 البقرة
 .347/4 األنعام

  .576/2 يونس

  .611/2 هود
 .654/3 الرعد
 . 4، 3، 719/2، 697/4، 7، 695/6 النحل
 الزراعة والنبات 

 .8، 4، 3، 2، 126/8،131/1، 95/5، 29/11، 7/ 18 البقرة
 .223/7 النساء
 .7، 6، 368/5، 354/5 األنعام
  .559/2 يونس
  .633/6 يوسف
  .675/5 إبراهيم
  .3 ،683/2 احلجر
  .3، 2، 697/1 النحل
 علوم األرض 

 .544/11 ،389/4، 365/4 األنعام
  .571/1 يونس
  .595/12 هود
  .664/5 ،11 ،652/11 الرعد
  .691/2 احلجر
  .11، 697/11 النحل
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    .746/6 اإلسراء
 التجارة واالقتصاد 

        .284/7 النساء
  .4، 525/3 ،518/11 ،3، 514/2 التوبة
  .633/6 يوسف
 علوم إدارية 

 .81/1 البقرة
 هندسة الكهرباء والصناعة 

 .735/5، 4/ 131 البقرة
 هندسة الري 

 .131/1 البقرة
 هندسة العمارة 

 

 .711/3 النحل
 الكيمياء 

  .568/5 يونس
ّ.689/4 احلجر
 علم االجتماع 
، 26/3 13، 24/12، 23/2، 12، 7، 22/1، 21/5، 13، 18/11 البقرة

48/9 ،55/2 ،4  ،56/5 ،6 ،71/7 ،81 /6 ،12 ،115 /6 ،7 ،
111/1 ،113 /1 ،4 ،114 /1 ،4 ،118/4. 

 .1/ 154 ،2/ 152، 144/3 آل عمران
، 3/ 219، 8، 5، 3، 1/ 217، 2/ 214، 9، 8، 6، 4، 3، 212/1 النساء
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11 ،211 /6 ،215/4 ،5 ،216/11 ،218 /4 ،6 ،256 /2 ،
261 /1 ،2 ،3 ،269 /2 ،3 ،4. 

 .6، 5/ 296، 5/ 293 املائدة
 .4، 1/ 399، 4، 2/ 396، 9/ 393، 4/ 381 األنعام
 .441/11 األعراف
 .2/ 486 األنفال
 .8، 6/ 529، 1/ 525، 4/  518 التوبة
 .2/ 578 يونس
 .11/ 616، 8/ 614، 7، 6، 4/ 612، 11، 8، 7/ 595 هود

، 635/5،  7/ 631، 12، 11/ 626، 4/ 621، 12، 9، 3/ 619 يوسف
6 ،7 ،643 /5. 

 .7/ 658، 7/ 654 الرعد
، 6، 688/5، 2، 687/1، 686/5، 681/7، 681/6، 675/6 إبراهيم

689/1. 
 .741/8، 6، 4، 733/1، 2، 732/1، 6، 4، 729/2 اإلسراء
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2للفوائدّواالستنباطاثّجّافّاملوضوعيّالكش  

 

 العقيدة

4/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6/3 ،9/2 ،6 ،11 ،11/1 ،2 ،5 ،6 ،
13/3 ،7 ،9، 15/5، 16/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،12 ،18/2 ،6 ،
24/2 ،26/4 ،7 ،28/1 ،2 ،3، 4 ،5. 

 الكهف

31/4 ،32/4 ،34/5 ،35/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،37/1 ،3 ،4 ،
38/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،39/1 ،2 ،41/5 ،6 ،7 ،43/2 ،3 ،4 ،
5 ،6، 45/3 ،46 /4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،47/1 ،2 ،3 ،4. 

 مرمي 

49/2 ،51/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،51/2 ،3 ،4 ،53/1 ،55/2 ،
57/4 ،5 ،6 ،58/1 ،61/1 ،63/3 ،5 ،8 ،64/1 ،3 ،4 ،
65/1 ،2 ،3، 66/1 ،67/2 ،5 ،68/3 ،69/5 ،6. 

 طه

71/2 ،4 ،72/1 ،2 ،4 ،74/1 ،2 ،3 ،4 ،75/1 ،2 ،3، 
77/11 ،12 ،79/1 ،2 ،3 ،81/3 ،82/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
83/1 ،4 ،84/4 ،5 ،85/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،87/1 ،3 ،4 ،
5، 6، 7 ،8 ،9 ،11 ،89/1 ،2 ،3 ،4 ،91/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6، 

 األنبياء

92/1 ،2 ،6 ،94/2 ،4 ،6 ،96/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،98/1 ،
2 ،111/6 ،111/1 ،3 ،7 ،113/1 ،2 ،7 ،115/3 ،4 ،7 ،

117/1 ،2 ،3 ،5 ،118/3 ،4 ،119/1 ،4 ،5 ،111/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،8، 

 احلج

113/2 ،118/2 ،119/3 ،5 ،9 ،121/9 ،121/2 ،3 ،4 ،5 ،
122/1 ،124/2 ،3 ،125/1 ،3 ،5 ،6 ،126/1 ،127/1 ،
128/2 ،3 ،129/2 ،131/5 ،131/1 ،4 ،5 ،133/3. 

 املؤمنون 
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141/1 ،142/2 ،4 ،143/5 ،6 ،7 ،148/2 ،7 ،8 ،149/9 ،
151/6 ،153/1 ،4 ،155/1 ،2 ،3 ،156/5 ،159/1 ،8 ،9. 

 النور

161/2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،163/1 ،2 ،4 ،6 ،7 ،164/1 ،2 ،
165/2 ،3 ،167/1 ،2 ،5 ،168/1 ،3 ،5 ،171/2 ،173/6. 

 الفرقان

175 /1 ،2 ،3 ،176/3، 4، 177/4 ،178/3 ،179/3 ،
181/2 ،3 ،4 ،182/1 ،2 ،3 ،183/1 ،2 ،3 ،185/3 ،
187/2 ،4 ،5 ،191/3 ،191/2 ،4 ،5 ،6 ،193/5 ،6. 

 الشعراء

195/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،196/1 ،2 ،3 ،197/1 ،3 ،211/3 ،
4 ،213/2 ،214/3 ،215/8 ،217/5 ،6 ،218/7 ،219/2 ،
3 ،212/1 ،2 ،3 ،214/1 ،2 ،4 ،6. 

 النمل

216/2 ،4 ،218/2 ،4 ،5 ،221/1 ،2 ،3 ،4 ،222/2 ،
224/1 ،4 ،229/4 ،231/2 ،3 ،231/1 ،3 ،4 ،233/1 ،3 ،

4 ،235/1 ،2 ،3 ،238/1 ،4 ،5 ،6 ،8 ،239/1 ،2 ،3 ،4. 

 القصص

241/1 ،2 ،4 ،5 ،243/1 ،2 ،247/1 ،249/4 ،252/3 ،5 ،
254/5 ،9 ،255/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،257/1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،

8 ،259/6 ،8. 

 العنكبوت

261/1 ،3 ،5 ،6 ،7 ،262/11 ،11 ،263/2 ،3 ،5 ،6 ،
265/1 ،2 ،6 ،266/1 ،2 ،4 ،268/2 ،3 ،5 ،269/1 ،2 ،

3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،271/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،11، 
272/1 ،2 ،273/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،11 ،11 ،274/1 ،2 ،

4 ،275/1 ،2 ،3 ،4 ،5. 

 الروم

277/1 ،5 ،278/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،281/3 ،282/8 ،9 ،
11 ،11 ،12 ،283/1 ،2 ،3 ،284/5 ،6 ،286/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،8 ،9. 

 لقمان
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289/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،291/1 ،2 ،3 ،4 ،292/4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،294/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،8 ،11 ،14  . 

 السجدة

296/2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،11 ،297/14 ،298/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،299/9 ،11 ،12 ،311/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،312/1 ،
2 ،11 ،11 ،313/1، 314/7، 315/1 ،316/7 ،8 ،11 ،

12 ،14، 317/1، 318/3 ،4 ،7 ،319/1 ،311/3 ،5 ،6 ،
312/7 ،8، 315/1 ،7 ،317/1 ،11 ،319/1 ،2 ،4 ،7 ،
321/11، 3 ،4 ،5 ،7. 

 األحزاب

322/1 ،2، 3، 323/4 ،7 ،9 ،325/1 ،3 ،5 ،7 ،327/1 ،
328/6 ،329/2 ،3 ،331/1 ،331/6 ،7 ،332/2 ،334/4 ،

7 ،335/1 ،2 ،4 ،337/1 ،4 ،5 ،7 ،8. 

 سبأ

341/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،341/7 ،8 ،11 ،11 ،14 ،343/2 ،5 ،
6 ،345/2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،347/2 ،3 ،348/2 ،3 ،4 ،

349/6 ،351/1 ،3 ،4 ،6. 

 فاطر

353/1، 2 ،355/1 ،4 ،5 ،356/1 ،2 ،3 ،5 ،357/1 ،2 ،
4 ،5 ،358/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،361/6 ،7 ،361/1 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،362/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،363/1 ،2 ،3 ،4 ،364/5 ،6 ،7، 

365/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،366/4 ،5 ،7 ،368/1 ،2 ،
3 ،4 ،7. 

 يس

371/1 ،3 ،5 ،6 ،8 ،372/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،373/1 ،2، 3 ،
4  ،374/3 ،375/1 ،2 ،3 ،376/1 ،377/4 ،5 ،6 ،2 ،

378/4 ،379/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،381/1 ،2 ،3 ،383/4 ،
384/1 ،3 ،4 ،385/1 ،3 ،4 ،6 ،386/1 ،2 ،4 ،387/7 ،
389/1 ،3 ،4 ،391/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،391/1 ،3  . 

 الصافات
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394/1 ،2 ،3 ،5 ،395/6 ،7 ،396/1 ،397/4 ،8 ،398/1 ،
4 ،5 ،411/8 ،9 ،411/3 ،4 ،412/5، 413/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،414/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،415/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،416/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8. 

 ص

418/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،411/2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
412/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،413/1 ،3 ،4 ،5 ،415/2 ،4 ،5 ،
416/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،417/5 ،6 ،7 ،418/2 ،419/5 ،
421/1 ،2 ،3 ،4 ،422/1 ،4 ،5 ،6 ،423/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
425/1 ،2 ،3 ،4. 

 الزمر 

427/1 ،2 ،3 ،4 ،428/1 ،2 ،3 ،4 ،431/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
431/1 ،433/4 ،5 ،435/7 ،437/1 ،2 ،439/1 ،2 ،3 ،4 ،

5 ،6 ،441/1 ،2 ،443/1 ،2 ،3. 

 غافر

445/2 ،3 ،4 ،446/1 ،448/1 ،2 ،3 ،4 ،6، 451/1 ،2 ،
4 ،5 ،6 ،452/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،453/1 ،454/5 ،7 ،8 ،9 ،

455/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،8 ،9 ،11. 

 فصلت

456/1 ،2 ،457/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،458/3 ،5 ،6  ،459/7 ،
8 ،9 ،461/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،8 ،9 ،462/2 ،3 ،6 ،464/1 ،
2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،466/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،467/1 ،2 ،
3، 468/5 ،6 ،7 ،469/1 ،471/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7. 

 الشورى

472/1 ،2 ،4 ،473/6 ،9 ،474/1 ،2 ،4 ،475/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،7 ،8 ،476/1 ،2 ،3 ،477/4 ،478/1 ،4 ،6 ،8 ،

479/5 ،482/1 ،2 ،3 ،4، 1 ،2، 483/3 ،4 ،484/1 ،2 ،
3. 

 الزخرف

487/1 ،3 ،5 ،6 ،489/2 ،3 ،4 ،5 ،1 ،4 ،491/1 ،2 ،3 ،  الدخان
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4. 
493/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 1 ،2، 494/3 ،495/5 ،496/1 ،2 ،

3 ،4 ،498/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،499/2 ،3. 
 اجلاثية

511/1 ،4 ،5 ،11 ،513/3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،515/3 ،5 ،8 ،
516/2 ،4 ،517/6 ،518/5 ،511/1 ،2 ،6 ،511/13. 

 األحقاف

513/2 ،3 ،11 ،514/1 ،5 ،516/6 ،517/2 ،519/2 ،5 ،
521/1 ،521/6 ،7. 

 حممد 

 الفتح .6، 5، 532/3، 527/3، 6، 4، 526/3، 8، 7، 524/2
534/1 ،2 ،537/1 ،4 ،5 ،11 ،539/7 ،541/1 ،2 ،
541/5. 

 احلجرات

542/1 ،2 ،543/1 ،2 ،544/4 ،9 ،11 ،546/1 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،547/1 ،2 ،4 ،548/1 ،2. 

 ق

551/2 ،3 ،5 ،551/1 ،2 ،552/5 ،6 ،7، 8 ،553/1 ،
554/6 ،7 ،9 ،555/1 ،2 ،4 ،556/1 ،2 ،3 ،557/7 ،8 ،
12 ،13 ،14. 

 الذاريات

559/2 ،3 ،5 ،6 ،561/2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،562/2 ،3 ،5 ،
563/3 ،4. 

 الطور

564/1 ،2 ،3 ،565/5 ،566/1 ،2 ،4 ،5 ،567/2 ،568/3 ،
4 ،5 ،569/2 ،3 ،4 ،5 ،571/3 ،4. 

 النجم

572/3 ،4 ،5 ،8 ،573/3 ،574/1 ،4 ،575/1 ،2 ،5 ،
576/1 ،2 ،4 ،578/1 ،3 ،4 ،5 ،6. 

 القمر

579/1 ،2 ،581/3 ،8 ،581/1 ،7 ،582/1 ،3 ،4 ،5 ،
583/6 ،7 ،584/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،585/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
586/1 ،4. 

 الرمحن
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588/1 ،2 ،3 ،4 ،589/1 ،2 ،4 ،5 ،591/1 ،2 ،3 ،6 ،
591/1 ،2 ،592/3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،594/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،

9 ،11. 

 الواقعة

597/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،599/1 ،3 ،4 ،5 ،611/2 ،7 ،8 ،
613/1 ،3 ،6 ،7. 

 احلديد

615/1 ،617/1 ،2 ،3 ،619/3 ،4 ،6 ،7 ،611/1 ،3 ،
611/1 ،2 ،3 ،612/4 ،5. 

 اجملادلة

 احلشر .622/3، 7، 2، 621/1، 6، 618/4، 615/1
 املمتحنة .629/8، 626/2، 7، 4، 3، 2، 625/1
 الصف .8، 6، 5، 4، 3، 633/1، 632/11، 8، 631/1
 اجلمعة  .9، 3، 637/2، 6، 5، 4، 3، 2، 635/1
 املنافقون .12، 8، 4، 3، 2، 641/1، 639/1
643/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،644/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،645/1 ،
646/6 ،7. 

 التغابن

 الطالق .7، 6، 652/5، 651/7
 التحرمي .8، 2، 657/1، 7، 6، 655/1
 امللك .2، 665/1، 4، 2، 661/1، 8، 661/6، 4، 3، 659/1
 القلم .9، 7، 673/5، 2، 672/1، 671/4، 6، 667/2
 احلاقة .5، 681/3، 2، 679/1، 5، 678/4، 3، 675/1
 املعارج .8، 685/6 ،6 ،684/1 ،4 ،683/1، 4، 682/3
 نوح .11، 692/11، 691/2، 6، 689/4، 8، 7، 687/4، 686/1
 اجلن .5، 4، 699/1، 6، 5، 697/4، 696/1، 5، 2، 694/1
 املزمل . 6، 5، 3، 713/1، 712/8، 5، 711/4
 املدثر .712/2، 711/2، 719/1، 8، 4، 3، 717/2



 
937 

 

 القيامة .718/4، 717/1، 4، 3، 716/2، 7، 714/2
 اإلنسان .8، 7، 6، 725/1، 3، 723/2، 3، 2، 721/1
 املرسالت .3، 2، 731/1، 6، 728/5، 727/1
 النبأ .3، 734/1، 5، 4، 3، 2، 733/1، 3، 732/1
 النازعات .738/6، 737/1، 7، 5 ،4، 1 ،4، 736/3 ،2 ،735/1
 عبس .5، 4، 2، 741/1، 3، 741/1
 التكوير .8، 7، 6، 744/5، 6، 5، 743/4
 االنفطار .2، 1، 5، 4، 3 ،746/1
 املطففني .4، 3، 2، 1، 4 ،2، 749/1، 6، 5، 748/3
 االنشقاق .6، 5، 752/1، 4، 3، 751/1
 الربوج .8، 7، 755/6 ،5، 4 ،3، 2، 1، 754/4، 3، 753/2
 الطارق .9، 8، 7، 757/1
 األعلى .3، 2، 5 ،761/4، 2، 759/1
 الغاشية .4، 3، 2، 762/1
 الفجر . 7، 4، 768/2، 767/1، 765/1
 البلد .771/3، 5، 4، 771/3
 الشمس .6، 5، 773/1
 الليل . 5، 776/1، 4، 3، 2، 775/1
 الضحى .778/1
 الشرح .6، 781/1
 التني . 6، 2، 782/1
 العلق .7، 784/6
 القدر . 786/4
 البينة .2، 788/1
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 الزلزلة .791/1
 العاديات .792/5، 2، 791/2
 القارعة .794/3
 التكاثر .796/2
 العصر .797/4
 اهلمزة .5، 811/1
 الفيل .5، 4، 2، 811/1
 قريش .4، 3، 812/2
 الكوثر .2، 815/1
 الكافرون .5، 4، 3، 816/2
 النصر .817/1
 املسد .7، 6، 5، 3، 819/1
 اإلخالص .811/3، 2، 1 ،2، 811/1
 الفلق .4، 3، 2، 812/1
 الناس .4، 3، 813/2

 الفقه

6/2 ،9/3 ،5 ،6 ،7 ،11 ،11 ،11/3 ،4 ،13/4 ،21/2 ،3، 
4، 21/7 ،22/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6، 7، 8، 11 ،26/5. 

 الكهف

 مرمي  .4، 3، 41/1، 39/4، 38/5، 9، 35/8، 32/2، 31/2
57/1 ،6 ،58/2 ،63/4 ،5 ،6 ،65/5، 6، 67/3 ،69/1 ،2 ،
4. 

 طه

 األنبياء .6، 87/3، 6، 2، 84/1، 83/3، 6، 82/1، 72/3
92/2 ،98/2 ،3 ،4 ،111/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 6، 111/1 ،2 ،
4 ،5 ،6 ،113/3، 5 ،6، 117 /4 ،118/1 ،2 ،119/2 ،

 احلج
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111/5 ،6 ،7. 
 املؤمنون  .131/4، 3، 128/1، 3، 126/2، 125/2، 6، 5، 113/4
136/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،138/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،

9  ،141/3 ،4 ،5 ،142/1 ،3 ،143/5 ،6 ،1 ،2، 144/3 ،
4 ،146/1 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،11 ،147/13 ،14 ،148/4 ،5 ،

149 /9 ،153/2 ،3 ،6 ،7، 159/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8. 

 النور

 الفرقان .173/3، 164/2
 الشعراء .4، 2، 193/1، 191/4، 182/1، 177/1، 176/1، 175/2
 النمل .215/8، 3/ 213، 1، 199/5، 198/2
 القصص .238/7، 231/2، 6، 5، 3، 222/1، 221/2، 218/2
 العنكبوت .6، 257/3، 253/1، 252/5، 251/3، 2، 249/1، 247/5
261/4 ،262/9 ،263/6 ،265/3 ،4 ،269/11 ،271/1 ،2 ،

7 ،9 ،11. 
 الروم

277/3 ،4 ،5 ،7 ،281/1 ،2 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،282/2 ،3 ،
11 ،283/3  . 

 لقمان

 السجدة .294/9، 292/3
296/1 ،2 ،3 ،6 ،7 ،9 ،297/12 ،13 ،14 ،298/1 ،2 ،3 ،

4 ،5 ،6 ،7 ،8، 299/11 ،12 ،311/7 ،312/8 ،9 ،
315/2، 3 ،4، 316/8 ،11 ،11 ،318/2 ،3 ،4 ،6 ،
319/1 ،3 ،311/4 ،5 ،6 ،312/7 ،313/1 ،2 ،4 ،5 ،6، 
314/7 ،8 ،315/4 ،5 ،8 ،9 ،317/1 ،2 ،5 ،9. 

 األحزاب

 سبأ .334/5، 328/7، 325/4
 فاطر .351/1، 347/8
 يس .356/3، 355/9
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 الصافات .389/2، 11، 387/6، 383/4، 382/1، 6، 4، 3، 381/2
 ص .412/5، 411/2، 2، 398/1، 9، 7، 397/6، 395/4
 الزمر  .3، 422/2، 418/4، 2، 417/1، 413/2، 412/1
 غافر .439/4، 437/1، 431/4
 فصلت .445/5
 الشورى .468/4، 466/9، 464/1، 11، 9، 461/7 ،459/7
 الدخان .487/2
 حممد  .521/4، 521/3، 11، 9، 8، 7،  6، 513/5
 الفتح .532/7، 6، 529/5، 6، 3، 527/1، 526/5
534/2 ،3 ،5 ،6 ،8 ،537/1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،11 ،12 ،
539/1 ،2 ،4 ،5 ،541/2. 

 احلجرات

 ق .547/3
 الذاريات .5، 4، 553/3، 551/3
 الطور .5، 4، 562/1، 7، 6، 561/4
 النجم .571/5، 11، 568/7
 القمر .575/5
 الرمحن .286/3، 583/7 ،582/2، 8، 7، 581/6، 579/2
 الواقعة .11، 594/3، 9، 8، 592/6
 احلديد .612/9، 7، 4، 611/3، 599/2، 6، 597/1
615/3 ،4 ،616/5 ،6 ،7 ،617/4 ،5 ،619/4 ،5 ،8 ،
611/2 ،612/4. 

 اجملادلة

 احلشر .7، 5، 4، 2، 622/1، 11، 9، 8، 4، 3، 2، 618/1، 615/4
 املمتحنة .9، 7، 6، 5، 629/4، 2، 628/1، 5، 626/4، 6، 625/5
 الصف .633/1، 8، 5، 4، 3، 2،  631/1
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 اجلمعة  .8، 7، 6، 5، 637/4، 635/7
 املنافقون .11، 9، 8، 7، 641/2، 3، 639/1
 التغابن .644/7، 643/4
649/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،651/6 ،8 ،9 ،11 ،11 ،13 ،14 ،
652/1 ،2 ،3 ،4. 

 الطالق

 التحرمي .6، 657/5، 8، 4، 3، 655/2
 القلم .673/3، 6، 671/3
 احلاقة .681/5
 املعارج .3، 683/2
 نوح .11، 692/11، 3، 691/2، 687/6
 اجلن .699/2، 5، 694/1
 املزمل .4، 715/3، 712/8، 7، 5، 711/2
 املدثر .712/2، 717/3
 اإلنسان .725/4، 4، 723/1
 النازعات .737/1، 735/1
 االنشقاق .752/2
 الربوج .5، 754/4
 الفجر .6، 768/5، 2، 765/1
 البلد .3، 2، 771/1
 الشمس .773/1
 الليل .5، 775/2
 الضحى .778/1
 التني .2، 782/1
 العلق .784/9
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 القدر .5، 3، 786/2
 العاديات .791/2
 التكاثر .796/4
 اهلمزة .3، 811/2
 املاعون .7، 6، 5، 814/4، 3، 813/2
 الفلق .5، 812/4

 أصول الفقه
 الكهف .26/5، 22/7، 9/3

 مرمي  .41/1
 األنبياء .84/6

 املؤمنون  .129/3، 125/4
 النور .159/2، 156/11، 147/14، 138/3
 الشعراء .191/4
 النمل .212/4، 199/5
 العنكبوت .257/6، 3، 2، 253/1
 الروم .273/9، 266/2، 265/3
 لقمان .277/1
 السجدة .294/9
296/6 ،297/13 ،14 ،299/9 ،315/2 ،316/11 ،318/3 ،

6 ،311/4 ،6 ،313/2 ،6 ،314/8 ،317/8 ،319/6. 
 األحزاب

 سبأ .331/5، 331/2
 يس .368/6، 2، 361/1
 الصافات .385/2، 3/ 384، 381/6، 378/3
 ص .398/1
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 الزمر  .418/4، 413/2
 غافر .435/5
 الشورى .  9، 466/8، 5، 462/1، 458/5، 457/3
 الزخرف .473/7
 األحقاف .511/2، 513/4، 8، 511/2
 حممد  521/4
 الفتح .529/6
 احلجرات .5، 539/2، 2، 537/1
 الذاريات .554/11
 القمر .575/5
 الرمحن .581/4
 الواقعة .592/8
 احلديد .5، 613/3
 اجملادلة .616/7
 احلشر .615/7
 املمتحنة .625/8
 الصف .11، 11، 633/9
 الطالق .651/6
 القلم .673/3، 671/3، 668/5
 احلاقة .681/5، 678/6
 املعارج .684/5، 683/3، 4، 682/2
 نوح .691/2
 املزمل .715/4، 2، 714/1
 الفجر .765/5
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 البينة .788/1
 التكاثر .796/3
 الكافرون .816/1

 السرية النبوية
 مرمي  .46/8، 38/1
 طه .49/2

 احلج .113/7
 الفرقان .165/2، 7، 6، 161/4
 القصص .239/3، 229/5
 العنكبوت .259/1، 7، 254/6
 السجدة .294/11
298/1 ،2 ،3 ،4 ،299/9 ،11 ،314/5 ،315/1 ،3 ،
316/11 ،319/1 ،3، 311/6 ،311/3 ،313/2 ،3، 5، 6 ،
315/7. 

 األحزاب

 سبأ .337/3
 فاطر .345/6، 13، 341/7
 يس .355/1

 ص .411/1، 395/3
 الزمر  .418/1، 417/6
 غافر .427/5
 فصلت .452/4
 الشورى .469/4، 464/5
 الزخرف .478/4، 476/2، 475/1
 الدخان .487/4



 
945 

 

 اجلاثية .496/1
 األحقاف .511/11، 511/1، 513/3
 حممد  .517/2
 الفتح .4، 529/1، 524/2
 احلجرات .534/2
 ق .548/3
 الذاريات .553/2
 الطور .2، 563/1
 النجم .568/7، 7، 566/2، 564/2
 القمر .578/1، 2، 573/1، 572/4
 الرمحن .581/1
 احلشر .5، 621/4، 7، 3، 2، 618/1، 9، 6، 5، 615/2
 املمتحنة .629/7، 628/3، 625/3
 التحرمي .6، 655/1
 القلم .9، 673/8، 6، 4، 3، 667/2
 احلاقة .681/5
 اجلن .697/6، 3، 696/1، 694/2
 املزمل .713/1، 712/8، 7، 6، 2، 711/1
 املدثر .711/4، 719/2، 7، 6، 5، 4، 717/2
 القيامة .3، 716/2
 عبس .5، 4، 3، 741/2
 القدر .786/1
 البينة .788/1
 الكوثر .815/1
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 النصر .4، 817/2
819/2 ،6 ،7. 

 
 املسد

 علوم القرآن
4/2 ،6/1 ،11/1 ،13/1 ،15/2 ،16/11، 12، 17/1، 

23/3   ،24/1 ،3. 
 الكهف

 مرمي  .41/1
 طه .67/4، 55/1، 53/8
 األنبياء .91/1، 89/2، 79/1
 احلج .113/1، 92/5

 املؤمنون  .114/1، 113/2
 النور .153/4، 148/3، 146/3
 الفرقان .167/3، 161/2
 الشعراء .179/1، 177/1، 3، 2، 175/1
 النمل .212/3، 195/1
 القصص .239/3، 4، 231/3، 224/4
 العنكبوت .2، 252/1، 241/3
 الروم .269/5، 4، 268/1، 263/3
 لقمان .282/9، 278/5، 277/2
 األحزاب .319/5، 315/11، 316/11 ،315/2 ،311/2، 297/14
 سبأ .329/1
 يس .357/7
 الصافات .391/1، 385/3، 384/3، 371/2
 ص .411/1، 397/9
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 الزمر  .2/ 418
 غافر .431/4
 الشورى .466/9، 462/5، 462/1، 458/4
 الدخان .491/6
 األحقاف .515/1، 7، 3، 511/2
 حممد  .519/1
 احلجرات .541/6
 الطور .561/8، 559/6
 النجم .571/5، 568/8
 القمر .2، 578/1، 575/4
 الصف .631/9
 التحرمي .655/7
 امللك .659/1
 القلم .673/9، 668/5
 احلاقة .6، 678/1، 676/11
 املعارج .685/5، 683/3، 682/4
 اجلن .699/3، 696/2، 694/2
 املزمل .714/1 ،713/2، 711/1
 املدثر .711/4، 717/5
 القيامة .717/2
 اإلنسان .8، 3، 725/1، 723/3
 املرسالت .727/1
 املطففني .749/2
 الفجر .766/9، 6، 765/3
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 الليل .778/3
 القدر .786/1
 البينة .788/2
 القارعة .794/1

 اإلعجاز
4/2 ،9/8 ،13/2 ،17/1 ،18/5 ،23/1 ،3 ،24/1 ،3 ،

26/7، 
 الكهف

 مرمي  .47/4، 43/6، 38/7، 34/4، 3، 31/1
 طه .5، 2، 55/1، 49/1
72/4 ،76/6 ،77/8 ،9 ،11 ،12 ،87/7 ،8 ،89/4 ،91/3 ،
4، 

 األنبياء

 احلج .111/8، 7، 111/3، 96/7، 3، 94/1
114/1 ،116/2 ،3 ،4 ،5 ،118/2 ،119/5 ،7 ،121/9 ،
125/6 ،131/5 ،131/4. 

 املؤمنون 

 النور .155/1، 6، 5، 151/2، 11، 149/9 ،142/2
 الفرقان .5، 171/1 ،3 ،168/2
 الشعراء .6، 193/5، 191/1، 4، 3، 175/1
 النمل .6، 217/5، 197/6، 5، 195/1
 القصص .239/1، 231/4، 229/4
 العنكبوت .243/2، 241/1
261/2 ،6 ،263/2 ،4 ،269/2 ،9 ،271/1 ،3 ،5 ،6، 
272/1 ،2، 273/8 ،274/1 ،275/1 ،2. 

 الروم

 لقمان .9، 286/5، 6، 4، 282/1، 13، 281/5، 278/8
 السجدة .294/1، 291/1، 5، 2، 289/1
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 األحزاب .321/11، 11، 317/2، 314/7، 313/1
 سبأ .7، 334/4، 331/7، 331/1، 327/2، 326/11، 323/9
341/2 ،4 ،5 ،341/14 ،343/5 ،6 ،345/1 ،347/3 ،
351/3 ،6. 

 فاطر

 يس .365/8، 361/7 ،7 ،359/6، 358/2
 الصافات .391/1، 371/8
 ص .8، 416/1، 411/5
 الزمر  .417/5، 8، 411/3، 418/8
 غافر .443/3، 441/1، 439/7، 437/2، 433/5
 فصلت .6، 5، 455/1، 452/2، 451/1، 448/4
 الشورى .471/1، 7، 5، 466/1، 462/6، 456/1
 الزخرف .478/1، 477/4، 473/11، 472/4
 الدخان .487/1
 اجلاثية .495/1، 4، 3، 493/1
 األحقاف .515/1
 حممد  .7، 521/6، 517/2، 513/11
 الفتح .527/2، 526/6، 524/2
 ق .546/2، 544/6
 الذاريات .557/6، 5، 556/3، 6، 552/5، 551/4، 551/5
 الطور .562/6، 559/4
 النجم .569/5
 القمر .578/1، 3، 574/2، 572/2
 الرمحن .9، 8، 583/6، 3، 581/2
 احلديد .4، 613/2
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 احلشر .621/7
 اجلمعة  .637/2، 635/5
 املنافقون .641/3
 امللك .7، 665/6، 5، 664/3، 663/2، 5، 659/4
 القلم .5، 4، 671/2
 احلاقة .679/2، 678/1، 676/9، 7، 6، 5، 675/3
 املعارج .4، 685/3، 683/1
 نوح .689/4
 املزمل .711/4
 القيامة .718/6، 716/1، 5، 714/4
 اإلنسان .725/6، 721/3
 املرسالت .9، 7، 728/6
 النبأ .3، 732/2
 النازعات .738/3، 737/2، 736/6
 عبس .741/1
 التكوير .4، 2، 743/1
 االنشقاق .6، 752/5
 الربوج .8، 7، 755/6،  754/3
 الطارق .6، 5، 4، 757/2
 األعلى .761/5
 الفجر .4، 768/2، 765/8
 الشمس .773/3
 الليل .4، 3، 775/1
 التني .5، 782/3
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 البينة .788/2
 الزلزلة .791/2
 العاديات .791/3
 النصر .817/2
 الفلق .3، 812/2
 الناس .813/4

 

 القراءات والتجويد
 األحزاب .321/8، 319/5
 فاطر .343/4 ،341/9
 ص .398/6
 الزمر  .415/1
 غافر .435/3
 فصلت .452/6
 الشورى .464/3، 458/4
 الفتح .5، 527/4
 النجم .568/6
 احلاقة .678/3
 املزمل .711/3
 الفجر .765/3

 الرتبية
4/1 ،4 ،5، 6/1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،9/2 ،4 ،5 ،7، 11 ،11، 

11/1 ،3 ،4، 5 ،6 ،7 ،13/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8، 9 ،15/2 ،3، 
 الكهف
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4، 16/6 ،7 ،8 ،9، 11 ،17/1 ،18/2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،21/2 ،
3، 4، 21/5 ،6 ،7 ،8 ،22/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،

11 ،11 ،23/1 ،2 ،4 ،26/2 ،9 ،28/2 ،3 ،4. 
31/2 ،32/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،34/2 ،3 ،5 ،35/2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8، 9 ،37/4 ،38/1 ،5 ،6 ،7 ،39/1 ،3 ،4 ،

41/2 ،3 ،4 ،43/4 ،45/1 ،3 ،46/4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
47/2 ،4. 

 مرمي 

51/7 ،51/1 ،4 ،53/2 ،3 ،5 ،55/2 ،3 ،4 ،57/2 ،58/1 ،
3 ،61/1 ،6 ،63/1 ،2 ،7 ،65/5 ،66/1 ،68/1 ،2 ،3 ،

69/1 ،4. 

 طه

71/2 ،3 ،4 ،72/2 ،3 ،4 ،74/1 ،2 ،3 ،75/1 ،3 ،83/1 ،
2 ،3 ،4 ،84/1 ،2 ،85/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،87/1 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،9 ،89/1 ،2 ،3 ،4 ،91/1 ،2.   

 األنبياء

92/1 ،3 ،6 ،94/3 ،4 ،5 ،6 ،96/1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،111/1 ،
3 ،4 ،5 ،6 ،111/1 ،3 ،5 ،6 ،7 ،113/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

114/1 ،115 /2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،117/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
118/3 ،119/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،111/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7. 

 احلج

113/2 ،4 ،114/1 ،116/2 ،3 ،4 ،5 ،119/3،4،5،6 ،
121/9 ،121/1 ،4 ،5 ،122/1 ،124/4 ،125/1 ،2 ،3 ،5 ،

6 ،126/1 ،2 ،3 ،127/1 ،2 ،3 ،128/1، 2  ،3 ،131/1 ،
2 ،3 ،4 ،5. 

 املؤمنون 

136/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،138/9، 141/2 ،4 ،5 ،
142/1 ،2 ،3 ،4 ،143/5 ،6، 7، 146/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،

8 ،9 ،148/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،153 /1 ،2 ،3 ،4 ،5  ،

 النور
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6 ،7 ،155/1 ،2 ،3 ،156/4  ،6 ،7 ،8  ،9 ،159 /3 ،4  ،
5 ،6 ،9 ،11. 

161/3 ،163/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،164/1 ،2 ،3 ،4 ،165/1 ،
2 ،3 ،167 /1 ،3 ،4 ،5 ،168/1 ،3 ،4 ،5 ،171/2 ،3 ،4 ،

173/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6. 

 الفرقان

175/1 ،2 ،3 ،176/1 ،2 ،3 ،177/1 ،2 ،3 ،4 ،178/1 ،
2 ،3 ،179/1 ،2 ،3 ،181/1 ،2 ،3 ،4 ،182/1 ،2 ،3 ،

183/1 ،2 ،3 ،185/1 ،2 ،3 ،4 ،186/1 ،2 ،3 ،187/2 ،
3 ،4 ،5 ،189/1 ،2 ،3 ،4 ،191/1 ،2 ،3 ،4 ،191/2 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،193/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6. 

 الشعراء

195/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،196/1 ،2 ،3 ،4 ،197/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،199/5 ،1 ،2 ،3 ،211/1 ،3 ،4 ،213/3 ،214/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،217/2 ،3 ،5 ،6 ،218/7 ،219/2 ،3 ،4 ،7 ،

212/2 ،4 ،214/4. 

 النمل

216/3 ،4 ،218/4 ،5 ،221/1 ،2 ،3 ،4 ،222/2 ،3 ،4 ،
224/2 ،226/2 ،3 ،228/1 ،2 ،229/5 ،231/1 ،2 ،
233/1 ،2 ،3 ،4 ،235/1 ،2 ،3 ،238/1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،
239/1 ،2 ،3 ،4. 

 القصص

241/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،243/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،245/1 ،3 ،4 ،
247/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،249/1 ،2 ،3 ،4 ،251/2 ،3 ،
252/5 ،6 ،253/1 ،2 ،3 ،4 ،254/5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
255/2 ،3 ،4 ،5 ،6  ،257/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
259/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8. 

 العنكبوت

261/1 ،3 ،5 ،6 ،7، 8، 262/9 ،11 ،11 ،263/1 ،3 ،4 ،  الروم
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5 ،6 ،265/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،266/1 ،3 ،4 ،268/2 ،3 ،
4 ،269/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،271/1 ،2 ،4 ،
5 ،7 ،9 ،11،272/1 ،2، 273/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،11 ،11 ،

274/1 ،2 ،3 ،4 ،275/1 ،2 ،3 ،4 ،5. 
277/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،278/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،
281/1 ،2 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،282/2 ،5 ،7 ،8 ،

9 ،11 ،11 ،12 ،13 ،283/2 ،284/5 ،6 ،286/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،6، 7 ،8 ،9. 

 لقمان

289/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،291/1 ،2 ،3 ،4 ،292/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،294/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،11 ،12 ،13 ،14. 

 السجدة

296/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،11 ،297/12 ،13 ،14 ،
298/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،8 ،299/9 ،11 ،11 ،12 ،311/1 ،2 ،
312/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11، 11 ،313/1 ،2 ،3، 
314/4، 6 ،315/1 ،2، 3 ،4 ،5، 316/9 ،11 ،12 ،13 ،
14، 317/1، 318/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،319/1 ،2 ،311/2 ،
3 ،5 ،6 ،312/7 ،313/1 ،4 ،5 ،6، 314/7 ،8 ،315/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،8 ،9 ،11 ،317/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،

11 ،319/1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،9 ،321/1 ،2، 3 ،4 ،5 ،7. 

 األحزاب

322/1 ،2، 3، 323/4 ،5 ،6 ،325/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
328/3 ،5 ،6 ،7 ،329/2 ،3 ،331/2 ،331/4 ،6 ،332/1 ،

2 ،333/1 ،334/3 ،4 ،5 ،7 ،335/4 ،337/4 ،5 ،6 ،7 ،
8. 

 سبأ

341/2 ،3 ،5 ،6 ،341/7 ،8 ،11 ،11 ،12 ،13 ،14 ،
343/2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،344/9 ،345/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،

 فاطر
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347/2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،348/2 ،3 ،4 ،351/1 ،4 ،5 ،6 ،7. 
353/1 ،2 ،3 ،4 ،355/1 ،2 ،3 ،5 ،8 ،9 ،356/1 ،4 ،5 ،
357/2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،358/1 ،3 ،4 ،5 ،361/6 ،361/3 ،
362/1 ،3 ،4 ،5 ،363/1 ،2 ،3 ،4 ،364/5 ،6 ،7 ،
365/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،366/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7. 

 يس

371/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،372/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
374/1 ،2 ،3 ،4 ،375/1 ،2 ،3 ،376/1 ،2 ،3 ،377/4 ،

5 ،6، 1 ،2، 378/3 ،4 ،379/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،381/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،383/4 ،5 ،384/3 ،4 ،385/1 ،2 ،5 ،

386/2 ،3 ،387/5 ،7 ،9 ،11 ،389/1 ،2 ،3 ،4 ،391/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،391/1 ،2 ،3 ،4. 

 الصافات

394/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،395/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،396/1 ،2، 
397/3 ،5 ،6 ،7 ،398/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،411/1 ،2 ،

5 ،8 ،9 ،411/1 ،2 ،3 ،4، 412/5 ،6، 413/4 ،5 ،6 ،
414/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،415/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،416/1 ،2 ،3 ،

4 ،5 ،6 ،7 ،8. 

 ص

418/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،411/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
412/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،413/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،415/2 ،

3 ،4 ،5 ،416/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،417/1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،
418/1 ،2 ،419/5 ،421/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،422/1 ،2 ،3 ،

4 ،5 ،6 ،423/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،425/1 ،2 ،3 ،4. 

 الزمر 

427/1 ،2 ،3 ،4 ،428/1 ،2 ،3 ،4 ،431/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
431/3 ،433/1 ،2 ،4 ،5، 7، 435/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
437/1 ،3 ،4 ،5 ،439/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،441/1 ،2 ،

 غافر
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443/1 ،3 ،4. 
445/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،446/1 ،448/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،
451/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،452/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،453/1 ،3 ،
454/4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9، 455/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
11. 

 فصلت

456/1 ،2 ،457/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،458/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،
459/7 ،8، 9 ،461/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،
462/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،464/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،
466/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،467/1 ،2 ،3 ،468/4 ،5 ،

6 ،7 ،469/1 ،2 ،3 ،471/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7. 

 الشورى

472/2 ،3 ،4 ،473/5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،474/1 ،2 ،4 ،
475/1 ،3 ،4 ،5 ،6، 7 ،476/1 ،2 ،3 ،477/4 ،5 ،
478/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،479/1 ،2 ،5 ،482/1 ،2 ،3 ،

4، 1 ،2، 483/3 ،4 ،484/1 ،2 ،3. 

 الزخرف

487/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،489/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 1 ،3 ،4، 
491/1 ،2 ،3 ،4 ،6. 

 الدخان

493/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 1 ،2، 494/3 ،4 ،495/2 ،3 ،4 ،5 ،
496/1 ،2 ،3 ،4 ،498/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،499/1 ،2 ،3. 

 اجلاثية

511/1 ،4 ،5 ،6 ،11 ،513/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،515/1 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،516/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،517/5 ،6 ،7 ،

519/6 ،7 ،511/6 ،7 ،511/8 ،11 ،11 ،12 ،13. 

 األحقاف

513/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6  ،7 ،8 ،9 ،11 ،514/1 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،516/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،517/1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،519/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،521/1 ،2 ،3 ،521/4 ،5 ،6 ،7. 

 حممد 
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524/2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،526/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،527/2 ،3 ،
4 ،529/2 ،5 ،6 ،532/3 ،4 ،5 ،6 ،7. 

 الفتح

534/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،537/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،539/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،

541/1 ،2 ،541/3 ،4 ،5. 

 احلجرات

542/1 ،2 ،543/1 ،2 ،544/4 ،9 ،11 ،546/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،547/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،548/1 ،2 ،3 ،4. 

 ق

551/2 ،3 ،5 ،551/1 ،2 ،3 ،552/5 ،6 ،7 ،8 ،553/2 ،
3 ،4 ،5 ،554/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،555/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

556/1 ،2 ،3 ،557/7 ،8 ،9 ،11 ،12 ،13 ،14. 

 الذاريات

559/2 ،3 ،5 ،6 ،561/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،262/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،563/2 ،3 ،4 ،5. 

 الطور

564/1 ،3 ،4 ،565/5 ،566/1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،567/1 ،2 ،
568/3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،11 ،569/2 ،3 ،4 ،5 ،571/1 ،2 ،3 ،

4 ،5. 

 النجم

572/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،573/1 ،574/1 ،2 ،3 ،4 ،
575/1 ،2 ،5 ،576/1 ،2 ،3 ،4 ،578/1 ،3 ،4 ،5 ،6. 

 القمر

579/1 ،2 ،581/3 ،4 ،6 ،8 ،581/1 ،7 ،582/1 ،2 ،3 ،
4، 5، 583/6 ،7 ،584/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،585/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،586/1 ،3 ،4. 

 الرمحن

588/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،589/1 ،2 ،4 ،5 ،591/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،591/1 ،2 ،592/3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،594/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11. 

 الواقعة

597/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،599/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،611/2 ،3 ،  احلديد
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4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،612/9 ،613/1 ،3 ،5 ،6 ،7. 
615/1 ،2 ،617/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،619/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

7 ،611/1 ،2 ،3 ،4 ،611/1 ،2 ،3 ،612/4 ،5 ،6. 
 اجملادلة

615/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،618/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،11 ،621/1 ،
2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،622/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8. 

 احلشر

625/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،626/1 ،3 ،4 ،5 ،629/4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،9. 

 املمتحنة

631/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،632/11 ،633/1 ،2 ،3 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11. 

 الصف

635/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،637/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
9. 

 اجلمعة 

639/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،641/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
11 ،11 ،12. 

 املنافقون

643/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،644/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،645/1 ،
2 ،3 ،4 ،646/5 ،6 ،7. 

 التغابن

 الطالق .7، 6، 652/5، 12، 11، 651/7، 2، 649/1
 التحرمي .8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 657/1، 8، 7، 5، 655/4
659/3 ،4 ،661/6 ،7 ،661/1 ،2 ،3 ،4 ،663/1 ،664/4 ،
665/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7. 

 امللك

667/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،668/1 ،2 ،3 ،671/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،
7 ،672/1 ،2 ،673/4 ،5 ،6 ،7 ،9. 

 القلم

 احلاقة .5، 681/3، 679/2، 6، 5، 678/4، 2، 675/1
 املعارج .7، 6، 685/2، 6، 5، 684/1 ،4 ،2، 683/1، 682/4
686/1 ،2 ،3 ،687/7 ،8 ،689/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،  نوح
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691/1 ،2 ،3 ،5، 8 ،9، 692/11 ،11. 
694/1 ،3 ،5 ،696/1 ،697/4 ،5 ،6 ،7 ،699/1 ،2 ،4 ،

5. 
 اجلن

711/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،712/8 ،713/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
714/1 ،2 ،715/3 ،4 ،5 ،6. 

 املزمل

717/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،719/1 ،2 ،711/1 ،3 ،4 ،
712/1 ،2 ،3. 

 املدثر

 القيامة .718/5 ،3 ،717/1، 4، 716/2، 7، 4، 3، 714/2
721/1 ،2 ،3 ،4 ،723/1 ،3، 4 ،725/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،

8. 
 اإلنسان

 املرسالت .3، 2، 731/1، 7، 6، 5، 728/4، 727/1
 النبأ .4، 3، 2، 734/1، 5، 4، 3، 2، 733/1، 3، 732/1
735/1، 2، 736/3 ،4 ،1، 2 ،3، 4 ،5 ،6 ،7 ،737/1 ،
738/4 ،5 ،6. 

 النازعات

 عبس .5، 4، 3، 2، 741/1، 5، 4، 3، 2، 741/1
 التكوير .8، 7، 6، 744/5، 6، 5 ،743/4
 االنفطار .2، 1، 5 ،4، 3، 2، 746/1
 املطففني .4، 3، 2، 1، 4، 3، 2، 749/1، 6، 5، 4، 3، 2، 748/1
 االنشقاق .6، 5، 3، 2، 752/1، 4، 3، 2، 751/1
 الربوج .8، 7، 755/6 ،5، 4 ،3، 2، 1، 754/4، 3، 753/2
 الطارق .9، 8، 7، 2، 757/1
 األعلى .3، 2، 1، 5، 761/4 ،3 ،759/2
 الغاشية .4، 2، 763/1، 4، 3، 2، 762/1
 الفجر .7، 6، 5، 4، 3، 768/2، 767/1، 5، 2، 765/1
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 البلد .3، 2، 771/1، 5، 4، 771/3
 الشمس .8، 6، 5، 4، 2، 773/1
 الليل .5، 4، 3، 2، 776/1، 4، 3، 2، 775/1
 الضحى .6، 2، 778/1
 الشرح .7، 4، 781/1
 التني .7، 6، 5، 2، 782/1
 العلق .9، 7، 5، 4، 2، 784/1
 القدر .5، 4، 3، 786/2
 البينة .2، 788/1
 الزلزلة .3، 791/1
 العاديات .792/5، 2، 791/1
 التكاثر .4، 3، 2، 796/1
 العصر .4، 2، 797/1
 اهلمزة .5، 4، 3، 2، 811/1
 الفيل .5، 4، 2، 811/1
 قريش .4، 3، 2 ،812/1
 املاعون .7، 6، 5، 814/4 ،3، 2، 813/1
 الكوثر .4، 3، 2، 815/1
 الكافرون .5، 4، 3، 816/2
 النصر .3، 2، 817/1
 املسد .7، 6، 5، 2، 819/1
 اإلخالص .811/3 ،2، 811/1
 الفلق .5، 4، 3، 2، 812/1
 الناس .4، 3، 2، 813/1
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 الدعوة
4/1، 4 ،5، 6/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،9/2 ،4 ،5 ،7 ،11 ،11 ،

11/1، 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،13/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،15/2 ،
3، 4، 16/6 ،7 ،8 ،9، 11 ،11 ،17/1 ،18/2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،

21/2 ،3، 4، 21/5 ،6 ،7 ،8 ،22/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،
11 ،11 ،23/1، 2 ،4 ،24/6 ،26/2 ،8 ،9 ،28/2 ،3 ،4. 

 كهفال

31/1 ،3 ،32/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،34/2 ،3 ،4 ،5 ،35/2 ،
3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،37/4 ،38/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،

39/1 ،3 ،4 ،41/2 ،3 ،4 ،43/3، 4 45/1 ،3 ،46/4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،47/1 ،2 ،3 ،4. 

 مرمي 

49/1 ،2 ،51/3 ،7، 51/1 ،4 ،53/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،55/1 ،
2 ،3 ،4 ،57/2 ،3 ،4 ،5 ،58/1 ،3 ،4 ،61/1 ،6 ،63/1 ،
2 ،6 ،7 ،64/3 ،4 ،65/1 ،3 ،5 ،66/1 ،68/1 ،2 ،3 ،

69/1 ،4 ،6  . 

 طه

71/2 ،3 ،4 ،72/2 ،3 ،4 ،74/1 ،2 ،3 ،4 ،75/1 ،3 ،
76/6 ،77/8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،79/1 ،81/1 ،2 ،4 ،82/1 ،
2 ،3 ،4 ،6 ،83/1 ،2 ،3 ،4 ،84/1 ،2 ،5 ،85/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،87/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،89/1 ،2 ،3 ،4 ،

91/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6، 

 األنبياء

92/1 ،3 ،6 ،94/3 ،4 ،5 ،6 ،96/1 ،2 ،3 ،5 ،7 ،98/1 ،
3 ،111/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،111/1 ،3 ،5 ،6 ،7 ،113/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،6 ،114/1 ،115/ 2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،117/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،118/1 ،2 ،3 ،119/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،111/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،7 ،8. 

 احلج
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113/2 ،4 ،114/1 ،116/2 ،3 ،4 ،5 ،118/2، 119/3 ،4 ،
5 ،6 ،121/9 ،121/2 ،3 ،4 ،5 ،122/1 ،123/2 ،3 ،4 ،

124/2 ،4 ،125/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،126/1 ،2 ،3، 127/1 ،
2 ،3 ،128/1 ،2 ،3 ،4 ،129/2 ،3، 131/4 ،5 ،131/1 ،
3 ،4، 5 ،133/2 ،3. 

 املؤمنون 

136/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،138/4 ،5 ،9 ،141/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،142/1 ،2 ،3 ،4 ،143/5 ،6 ،7 ،146/1 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،148/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،149/9 ،11 ،

151/5 ،6 ،153/1 ،2، 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،155/1  ،2 ،3 ،
156/4 ،6 ،11 ،159/1 ،5 ،6 ،9 ،11. 

 النور

161/3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،163/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،164/1 ،
2 ،3 ،4 ،165/1 ،2 ،3 ،167/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،168/1 ،3 ،
4 ،5 ،171/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،173/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6. 

 الفرقان

175/1 ،2 ،3 ،176/1 ،2 ،3 ،177/1 ،2 ،3 ،4 ،178/1 ،
2 ،3 ،179/1 ،2 ،3 ،181/1 ،2 ،3 ،4 ،182/1 ،2 ،3 ،

183/1 ،2 ،3 ،185/1 ،2 ،3 ،4 ،186/1 ،2 ،3 ،187/2 ،
3 ،4 ،5 ،189/1 ،2 ،3 ،4 ،191/1 ،2 ،3 ،4 ،191/2 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،193/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6. 

 الشعراء

195/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،196/1 ،2 ،3 ،4 ،197/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،198/1، 3 ،4، 199/5 ،1 ،2 ،3 ،211/1 ،3 ،4 ،

213/2 ،3 ،214/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،217/2 ،3 ،5 ،6 ،
218/7 ،219/2 ،3 ،4 ،7 ،211/1 ،2 ،212/2 ،4 ،214/4. 

 النمل

216/1 ،3 ،4 ،218/2 ،4 ،5 ،221/1 ،2 ،3 ،222/2 ،3 ،
4 ،224/1 ،2 ،226/1 ،2 ،3 ،228/1 ،2 ،229/5 ،231/2 ،

 القصص
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3 ،231/1 ،2 ،3 ،5 ،233/1 ،2 ،3 ،4 ،235/1 ،2 ،3 ،
238/1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،239/1 ،2 ،3 ،4. 
241/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،243/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،245/1 ،3 ،4 ،
247/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،249/1 ،2 ،3 ،4 ،251/2 ،3 ،
252/3 ،5 ،6 ،253/1 ،2 ،3 ،4 ،254/5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
255/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،257/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
259/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8. 

 العنكبوت

261/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7، 8، 262/9 ،11 ،11 ،263/1 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،265/1، 2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،266/1 ،2 ،3 ،4 ،

268/2 ،3 ،4 ،5 ،269/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،
271/1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،11، 272/1 ،2، 273/3 ،4 ،5 ،

6 ،7 ،9 ،11 ،11 ،274/1 ،2 ،3 ،4 ،275/1 ،2 ،3 ،4 ،5. 

 الروم

277/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،278/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،
281/1 ،2 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،282/1 ،3 ،5 ،6 ،

7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،13 ،283/1 ،2 ،284/5 ،6 ،
286/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9. 

 لقمان

289/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،291/1 ،2 ،3 ،4 ،292/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،294/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،11 ،12 ،

13 ،14. 

 السجدة

296/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،11 ،297/12 ،13 ،14 ،
298/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،8 ،299/9 ،11 ،11 ،12 ،311/1 ،2 ،

3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،312/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
11 ،11 ،313/1 ،2 ،3، 314/4 ،6 ،315/1 ،2، 3 ،4 ،5 ،

316/9 ،11 ،12 ،13 ،14، 317/1، 318/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

 األحزاب
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7 ،319/1 ،2، 4، 311/5 ،311/2 ،3 ،5 ،6 ،312/7 ،
313/1 ،4 ،5 ،6، 314/7 ،8، 315/1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،9 ،11 ،
317/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،319/1 ،2، 3 ،4 ،

7 ،8 ،9، 321/1 ،2 ،3 ،4 ،7  . 
322/1 ،2، 3، 323/4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،325/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

7 ،8 ،327/1 ،328/3 ،5 ،6 ،7 ،329/2 ،3 ،331/2 ،
331/4 ،5 ،6 ،332/1 ،2 ،333/1 ،334/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
335/1 ،2 ،4 ،337/4 ،5 ،6 ،7 ،8. 

 سبأ

341/2 ،3 ،5 ،6 ،341/7 ،8 ،11 ،11 ،12 ،13 ،14 ،
343/2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،344/9 ،345/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
347/2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،348/2 ،3 ،4 ،349/6 ،351/1 ،4 ،

5 ،6 ،7. 

 فاطر

353/1 ،2 ،3 ،4 ،355/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،9 ،356/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،357/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،358/1 ،3 ،4 ،5 ،

361/1 ،2 ،4 ،6 ،361/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،362/1 ،2 ،3 ،
363/1 ،2 ،3 ،4 ،364/5 ،6 ،7 ،365/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

7 ،8 ،366/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،368/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7. 

 يس

371/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،372/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
373/1 ،2 ،4 ،374/1 ،2 ،3 ،4 ،375/1 ،2 ،3 ،376/1 ،

2 ،3 ،377/4 ،5 ،6 ،1 ،2، 378/3 ،4 ،379/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،381/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،383/4 ،5 ،384/3 ،4 ،

385/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،386/1 ،2 ،3 ،4 ،387/5 ،7 ،9 ،11 ،
389/1 ،2 ،3 ،4 ،391/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،391/1 ،2 ،3 ،4. 

 الصافات

394/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،395/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،396/1 ،  ص
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2 ،3 ،397/3 ،4، 5 ،7 ،398/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،
411/1 ،2 ،8 ،9 ،411/1 ،2 ،3 ،4 ،412/5 ،413/4 ،5 ،

6 ،414/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،415/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،416/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 . 

418/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،411/2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
412/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،413/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،415/2 ،

3 ،4 ،5 ،416/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،417/1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،
418/1 ،2 ،419/5 ،421/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،422/1 ،2 ،3 ،

4 ،5 ،6 ،423/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،425/1 ،2 ،3 ،4. 

 الزمر 

427/1 ،2 ،3 ،4 ،428/1 ،2 ،3 ،4 ،431/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
431/3 ،433/1 ،2 ،4 ،5، 7، 435/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
437/1 ،3 ،4 ،5، 439/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،441/1 ،2 ،
443/1 ،2 ،3 ،4. 

 غافر

445/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،446/1 ،2 ،3 ،448/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،451/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،452/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،453/1 ،
3 ،454/4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9، 455/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،

11. 

 فصلت

456/1 ،2 ،457/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،458/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،
459/7 ،8 ،9 ،461/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،
462/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،464/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،
466/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،467/1 ،2 ،3 ،468/4 ،5 ،

6 ،7 ،469/1 ،2 ،3 ،471/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7. 

 الشورى

472/2 ،3 ،4 ،473/5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،474/1 ،2 ،4 ،
475/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،476/1 ،2 ،3 ،477/4 ،5 ،

 الزخرف
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478/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،479/1 ،2 ،5 ،482/1 ،2 ،3 ،
4، 1 ،2، 483/3 ،4 ،484/1 ،2 ،3. 

487/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،489/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 1 ،3 ،4، 
491/1 ،2 ،3 ،4 ،6. 

 الدخان

493/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 1 ،2، 494/3 ،4 ،495/2 ،3 ،4 ،5 ،
496/1 ،2 ،3 ،4 ،498/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،499/1 ،2 ،3. 

 اجلاثية

511/1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،513/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
515/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،516/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،517/6 ،

7 ،518/2 ،5 ،519/6 ،7 ،511/1 ،6 ،7 ،511/8 ،11 ،11 ،
12 ،13. 

 األحقاف

513/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6  ،7 ،8 ،9 ،11 ،514/1 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،516/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،517/1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،519/1 ،2 ،
3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،521/1 ،2 ،3 ،521/4 ،5 ،6 ،7. 

 حممد 

524/2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،526/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،527/2 ،3 ،
4، 529/2 ،5 ،6 ،532/3 ،4 ،5 ،6 ،7. 

 الفتح

534/1 ،2، 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،537/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،11 ،11 ،12 ،539/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،

541/1 ،2 ،541/3 ،4 ،5. 

 احلجرات

542/1 ،2 ،543/1 ،2 ،544/4 ،9 ،11 ،546/1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،547/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،548/1 ،2 ،3 ،4. 

 ق

551/2 ،3 ،5 ،551/1 ،2 ،3 ،552/5 ،6 ،7 ،8 ،553/1 ،
2 ،3 ،4 ،5 ،554/6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،555/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،556/1 ،2 ،3 ،557/7 ،8 ،9 ،11 ،12 ،13 ،14. 

 الذاريات

559/2 ،3 ،5 ،6 ،561/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،262/1 ،2 ،  الطور
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3 ،4 ،5 ،563/2 ،3 ،4 ،5. 
564/1 ،3 ،4 ،565/5 ،566/1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،567/1 ،2 ،
568/3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،11 ،569/2 ،3 ،4 ،5 ،571/1 ،2 ،3 ،

4 ،5. 

 النجم

572/3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،573/1 ،574/1 ،2 ،3 ،4 ،
575/1 ،2 ،5 ،576/1 ،2 ،3 ،4 ،578/1 ،3 ،4 ،5 ،6. 

 القمر

579/1 ،2 ،581/3 ،4 ،6 ،8 ،581/1 ،7 ،583/6 ،7 ،
584/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،585/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،586/1 ،3 ،4. 

 الرمحن

588/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،589/1 ،2 ،4 ،5 ،591/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،591/1 ،2 ،592/3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،594/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11. 

 الواقعة

597/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،599/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،611/2 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،612/9 ،613/1 ،3 ،5 ،6 ،7. 

 احلديد

615/1 ،2 ،617/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،619/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،611/1 ،2 ،3 ،4 ،611/1 ،2 ،3 ،612/4 ،5 ،6. 

 اجملادلة

615/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،618/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
11 ،621/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،622/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،8. 

 احلشر

625/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،626/1 ،3 ،4 ،5 ،628/1 ،
3 ،629/4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9. 

 املمتحنة

631/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،632/11 ،633/1 ،2 ،3 ،
4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11. 

 الصف

635/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،637/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6  ،
9. 

 اجلمعة 
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639/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،641/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
11 ،11 ،12. 

 املنافقون

643/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،644/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،645/1 ،
2 ،3 ،4 ،646/5 ،6 ،7. 

 التغابن

 الطالق .7، 6، 652/5، 12، 11، 651/7، 2، 649/1
 التحرمي .8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 657/1، 8، 7، 5، 655/4
659/3 ،4 ،661/6 ،7 ،661/1 ،2 ،3 ،4 ،663/1 ،664/4 ،
665/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7. 

 امللك

667/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،668/1 ،2 ،3 ،671/1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،
7 ،672/1 ،2 ،673/4 ،5 ،6 ،7 ،9. 

 القلم

 احلاقة .5، 681/3، 679/2، 6، 5، 678/4، 2، 675/1
 املعارج .7، 6، 685/2، 6، 5، 684/1 ،4 ،2، 683/1، 682/4
686/1 ،2 ،3 ،687/4 ،6 ،7 ،8 ،689/1 ،2 ،3 ،4 ،5، 6 ،
691/1 ،2 ،3 ،5، 8 ،9، 692/11 ،11. 

 نوح

694/1 ،2 ،3 ،5 ،696/1 ،697/4 ،5 ،6 ،7 ،699/1 ،2 ،
4 ،5. 

 اجلن

711/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،712/8 ،713/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،714/1 ،2 ،715/3 ،4 ،5 ،6. 

 املزمل

717/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،719/1 ،2 ،711/1 ،3 ،4 ،
712/1 ،2 ،3. 

 املدثر

 القيامة .718/5 ،3 ،717/1، 4، 716/2، 7، 4، 3، 714/2
721/1 ،2 ،3 ،4 ،723/1 ،3 ،4 ،725/1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،

8. 
 اإلنسان

 املرسالت .3، 2، 731/1، 7، 6، 5، 728/4، 727/1



 
969 

 

 النبأ .4، 3، 2، 734/1، 5، 4، 3، 2، 733/1، 3، 732/1
735/1 ،736/1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،737/1 ،738/4 ،5 ،

6. 
 النازعات

 عبس .5، 4، 3، 2، 741/1، 5، 4، 3، 2، 741/1
 التكوير .8، 7، 6، 744/5، 6، 5، 743/4
 االنفطار .3، 2، 746/1
 املطففني .4، 3، 2، 749/1، 6، 5، 4، 3، 2، 748/1
 االنشقاق .6، 5، 3، 2، 752/1، 4، 3، 2، 751/1
 الربوج .8، 7، 755/6، 5، 4، 3، 2، 1، 754/4، 3، 753/2
 الطارق .9، 8، 7، 2، 757/1
 األعلى .3، 2، 1، 5، 761/4 ،3 ،759/2
 الغاشية .4، 2، 763/1، 4، 3، 2، 762/1
 الفجر .7، 6، 5، 4، 768/2، 767/1، 5، 2، 765/1
 البلد .3، 2، 771/1، 5، 4، 771/3
 الشمس .8، 6، 5، 4، 2، 773/1
 الليل .5، 4، 3، 2 ،776/1، 4، 3، 2، 775/1
 الضحى .6، 2، 778/1
 الشرح .7، 4، 781/1
 التني .7، 6، 5، 2، 782/1
 العلق .9، 7، 5، 4، 2، 784/1
 القدر .5، 4، 3، 786/2
 البينة .2، 788/1
 الزلزلة .3، 791/1
 العاديات .792/5، 2، 791/1
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 القارعة .794/3
 التكاثر .4، 3، 2، 796/1
 العصر .4، 2، 797/1
 اهلمزة .5، 4، 3، 2، 811/1
 الفيل .5، 4، 2، 811/1
 قريش .4، 3، 2، 812/1
 املاعون .7، 6، 5، 814/4 ،3، 2، 813/1
 الكوثر .4، 3، 2، 815/1
 الكافرون .5، 4، 3، 816/2
 النصر .3، 2، 817/1
 املسد .7، 6، 5، 3، 2، 819/1
 اإلخالص .3، 2، 811/1
 الفلق .5، 4، 3، 2، 812/1
 الناس .4، 3، 813/2

 الطب والصيدلة
 الكهف .9/1

 مرمي  .7، 34/4، 32/1
 املؤمنون  .119/7، 116/5
 النور .151/5، 148/1
 الشعراء .189/4
 العنكبوت .249/1
 الروم .271/6، 263/2
 لقمان .281/13
 الزمر  .3/ 411
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 الذاريات .554/11
 القلم .673/7
 احلاقة .681/6
 املرسالت .728/7
 التني .782/3
 العاديات .791/3
 قريش .812/1

 الفيزياء

 احلج .6، 115/5، 94/1
 املؤمنون  .119/6
 النور .151/5، 11، 149/9
 الفرقان .168/1
 الروم .274/4، 273/8
 يس .368/4، 357/6
 الزخرف .473/6
 اجلاثية .495/1
 الذاريات .557/6، 4، 556/3، 551/4
 امللك .663/2
 القلم .671/5
 املرسالت .727/2
 الضحى .778/2

 الكيمياء
 الكهف .3، 26/1
 األنبياء .84/3
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 احلج .94/1
 املؤمنون  .114/1
 النور .5، 4، 151/2
 لقمان .281/5
 سبأ .325/5
 يس .368/4
 غافر .439/7
 الذاريات .556/5، 551/4، 6، 551/5
 الرمحن .583/9
 احلديد .4، 613/2

 علم النفس
 الكهف .22/11 ،5 ،13/1
 مرمي  .34/7
 طه .58/3، 55/2

 النور .141/5
 الفرقان .168/1
 الشعراء .178/1
 النمل .219/3، 3، 217/2، 197/5، 196/1
 القصص .235/1، 231/2، 228/1، 224/4، 3، 222/2
 الروم .275/4، 271/4، 261/4
 األحزاب .321/2، 314/8
 سبأ .331/4
 فاطر .348/1
 يس .361/2
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 الصافات .7، 381/5، 2، 377/1، 375/3، 374/2
 ص .396/1
 الزمر  .416/1، 411/8
 فصلت .2، 455/1، 453/4
 األحقاف .519/6
 احلجرات .4، 541/3
 ق .548/4، 547/5
 الطور .  561/1
 النجم .568/4
 القمر .572/3
 احلشر .622/8
 اجلمعة  .637/1
 املنافقون .5، 639/4
 التغابن .3، 645/2
 الطالق .649/1
 التحرمي .4، 657/3
 امللك .7، 661/6
 القلم .8، 671/6، 667/4
 احلاقة .681/4
 املعارج .684/5، 683/1
 نوح .691/9، 689/5، 3، 2، 686/1
 املزمل .713/6
 املدثر .711/1، 719/1
 القيامة .714/3
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 عبس .741/2
 الغاشية .763/1
 الفجر .768/3
 الشمس .773/2
 قريش .812/1
 املاعون .814/4

 الفضاء
 األنبياء .79/4، 9 ،8 ،77/7

 احلج .118/5
 املؤمنون  .118/2
 النور .5، 151/4
 الفرقان .171/5، 168/2
 القصص .235/3
 لقمان .7 ،6، 284/5
 فاطر .344/11
 يس .8، 7، 359/6، 5، 358/2
 الصافات .7، 371/6
 الزمر  .418/8
 الذاريات .557/6، 552/7، 551/4
 الرمحن .584/1، 583/9، 581/5
 احلديد .613/4
 امللك .663/2، 9، 661/8
 القلم .671/5
 املعارج .685/4
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 نوح .689/9
 املدثر .711/5
 القيامة .714/5
 املرسالت .727/2
 التكوير .4، 3، 744/2
 االنشقاق .752/4
 الطارق .757/3
 الغاشية .763/2
 الشمس .773/3

 اهلندسة
 الكهف .6، 26/1، 24/3، 13/2
 األنبياء .84/3

 املؤمنون  .119/3
 النمل .211/2
 القصص .228/3
 الروم .273/8
 لقمان .284/4
 سبأ . 327/2، 4، 325/3
 يس .5، 361/2
 غافر .433/7
 الشورى .466/6
 الزخرف .473/6
 األحقاف .518/3
 ق .544/6
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 الذاريات .4، 556/3
 القمر .6، 573/5
 الرمحن .581/7
 امللك .663/2
 القلم .667/1
 العلق .784/3

 التاريخ

6/1 ،2 ،4 ،6 ،9/2 ،8 ،13/1 ،16/9 ،23/1 ،2 ،3 ،24/1 ،
3 ،6 ،26/4 ،5. 

 الكهف

31/4 ،32/3 ،4 ،34/1 ،3 ،4 ،35/2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7  ،
37/2 ،3 ،38/1  ،39/5 ،6 ،41/7 ،47/1. 

 مرمي 

51/1 ،3 ،4 ،53/1 ،5 ،9 ،55/1 ،2 ،5 ،57/4 ،5 ،58/1 ،
3 ،4 ،61/4 ،63/3 ،5 ،7 ،8، 66/1، 67/2 ،5 ،6 ،68/2. 

 طه

71/4 ،72 /4 ،75/2 ،82/2 ،3 ،4 ،83/2 ،3 ،4 ،84/1 ،4 ،
85/2 ،3 ،87/1 ،7 ،8.   

 األنبياء

 احلج .119/1، 8، 115/5، 114/1، 8، 113/7، 111/2، 96/7
118/1 ،121/9 ،121/2 ،3، 122/1 ،123/3 ،124/1 ،2 ،

3. 
 املؤمنون 

 النور .7، 143/6، 141/1
 الفرقان .4، 167/2، 165/2، 163/1، 7، 5، 161/4
176/4 ،177/1 ،2 ،3 ،4 ،178/1 ،3 ،179/1 ،2 ،3 ،
181/1 ،2 ،185/1 ،2 ،4 ،186/1 ،2 ،3 ،187/1 ،2 ،4 ،

5 ،189/1 ،2 ،3 ،4 ،191/3 ،5. 

 الشعراء

196/4 ،197/1 ،211/2 ،213/1 ،2 ،214/1 ،4 ،5 ،  النمل
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217/5، 6، 211/1. 
216/1 ،3 ،218/4 ،221/2 ،222/1 ،224/1 ،3 ،4 ،
226/1 ،2 ،3 ،228/2 ،3 ،229/4 ،231/4 ،5 ،233/2 ،
238/1 ،5. 

 القصص

241/2 ،245/1 ،3، 247/2 ،3 ،249/1 ،3 ،4 ،251/1 ،2 ،
254/6 ،255/1 ،2 ،259/1. 

 العنكبوت

 الروم .274/4، 271/8، 265/2 ،261/2
 السجدة .7، 4، 294/1
299/13 ،311/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،313/2 ،313/4 ،
319/7. 

 األحزاب

325/5 ،326/9 ،11 ،327/1 ،328/4 ،329/1 ،334/3 ،6 ،
337/3. 

 سبأ

 فاطر .351/7، 7، 345/6، 341/8
 يس .361/1، 356/4، 9، 6، 355/1
379/5 ،381/1 ،2  ،3 ،6 ،7 ،384/1 ،2 ،3 ،385/1 ،3 ،

4 ،387/8 ،9 ،11 ،389/1. 
 الصافات

395/1 ،2 ،3 ،6 ،7 ،397/4 ،8 ،411/8 ،411/1، 412/5 ،
416/1. 

 ص

 الزمر  .5، 422/4، 5، 421/4، 415/4
 غافر .2، 443/1، 435/4، 433/7، 4، 431/2
 فصلت .452/4، 5، 446/4
 الزخرف .4، 3، 2، 479/1، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 475/1، 472/1
 الدخان .2 ،489/1، 487/1
 األحقاف .2، 511/1، 5، 3، 2، 518/1، 513/5، 511/11
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 حممد  .7، 521/5، 521/3، 519/6، 517/2، 514/3
 الفتح .531/1، 4، 529/1، 3، 2، 524/1
 احلجرات .534/9
 ق .547/4، 8، 544/7
 الذاريات .13، 557/11، 6، 5، 555/1، 553/2
 الطور .563/1
 النجم .5، 2، 571/1، 7، 6، 566/2، 564/2
 القمر .576/3، 4، 575/1، 6، 5، 574/3، 7، 4، 573/2، 572/4
 احلديد .613/4
 اجملادلة .616/5، 615/3
 احلشر .8، 621/2، 7، 6 ،618/1، 9، 6، 5، 3، 2، 615/1
 املمتحنة .625/3
 اجلمعة  .3، 635/1
 املنافقون .641/1، 639/2
 التغابن .643/5
 التحرمي .657/7
 القلم .673/9، 7، 4، 2، 671/1، 668/1، 667/3
 احلاقة .676/9، 6، 5، 675/3
 املعارج .684/1
686/3 ،687/4 ،5 ،689/2 ،3 ،5 ،691/4 ،7، 8، 
692/11 ،11. 

 نوح

 اجلن .3، 696/1، 5، 3، 694/2
 املزمل .713/4، 6، 711/1
 املدثر .712/1، 711/4، 719/2
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 النازعات .6، 736/1
 الربوج .754/2، 753/1
 الفجر .765/8
 الشمس .8/ 773
 القدر .786/1
 الفيل .5، 3، 811/1
 قريش .812/1
 املاعون .813/1
 النصر .817/2
 املسد .3، 819/1
 اإلخالص .811/3

 اجلغرافيا
 الكهف .11، 26/4، 5، 24/4، 21/1، 6/4

 مرمي  .39/6، 34/6
 طه .61/4، 53/9، 51/3
 األنبياء .84/5، 82/5

 احلج .113/8
 املؤمنون  .122/1، 121/11، 119/3، 118/1
 النور .4، 151/2، 11، 149/9
 الفرقان .171/1، 168/2
 الشعراء .187/1
 النمل .6، 217/4، 213/1
 العنكبوت .251/1
 الروم .272/1، 261/2
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 األحزاب .299/13
 فاطر .343/1
 الصافات .387/9
 الزخرف .479/3
 الدخان .489/2
 األحقاف .518/1
 الفتح .524/1
 احلجرات .534/9
 ق .8، 544/7
 الطور .559/1
 القمر .6، 573/5
 نوح .691/7، 691/2
 الربوج .753/1
 الفجر .765/8
 التني .3، 782/2

 اللغة
 الكهف .16/12
 مرمي  .47/3
 طه .61/2
 األنبياء .91/7
 احلج .92/5

 املؤمنون  .113/1
 الشعراء .191/1
 النمل .219/8



 
981 

 

 القصص .231/1، 218/1
 العنكبوت .254/8، 245/2
 لقمان .12/ 281، 277/3
 األحزاب .319/9، 311/4، 319/3
 سبأ .337/2
 الصافات .381/6
 الزمر  .418/3، 417/8
 غافر .5، 431/2
 فصلت ،453/2
 الشورى .458/2، 457/3
 الزخرف .472/1
 الدخان .491/5
 األحقاف .513/1
 الفتح .527/2
 ق .542/2
 الذاريات .551/6
 النجم .566/6
 الطالق .651/6
 امللك .661/8
 القلم .673/4
 احلاقة .681/6، 676/9
 املعارج .683/3، 3، 682/2
 اجلن .696/2، 694/4
 املدثر .8، 717/1
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 القيامة .717/3
 اإلنسان .725/3
 الفجر .766/9
 البلد .771/6
 الشمس .773/7
 العاديات .792/4
 القارعة .794/1
 الكافرون .816/1

 البالغة
 الكهف .22/9، 4/2

 مرمي  .45/2 ،43/1، 38/7، 37/1، 3، 31/1
 طه .69/3، 68/4، 66/6، 64/2، 61/5، 53/6، 49/1
 األنبياء .7، 91/3، 87/2، 5، 79/2، 77/8، 75/2، 73/5، 5، 71/1
 احلج .111/8، 92/4

 املؤمنون  .133/1، 3، 129/1، 122/1، 121/1، 119/8، 7، 113/1
 النور .159/11، 151/1، 146/11، 138/4

 الفرقان .161/1  
 الشعراء .175/1
194/1 ،215/7 ،217/1 ،219/1 ،5 ،6 ،211/3 ،4 ،5 ،
214/5. 

 النمل

 القصص .239/2، 224/3، 222/6
 العنكبوت .245/2
 الروم .268/1، 263/1
 لقمان .8، 281/4
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 السجدة .291/3
313/2 ،316/6 ،7 ،9 ،14 ،318/5 ،6 ،319/3 ،311/4 ،

6 ،311/1 ،5 ،313/2 ،3 ،315/6 ،11، 317/3 ،8 ،
319/5 ،6 ،9 ،321/6. 

 األحزاب

323/4 ،6 ،325/2 ،326/9 ،328/4 ،5 ،6 ،331/3 ،
332/3 ،333/2 ،334/6 ،335/3  ،337/2 ،3 ،5. 

 سبأ

341/1 ،6 ،344/8 ،345/2 ،3 ،347/6 ،7 ،8 ،348/1 ،5 ،
349/6 ،7 ،351/2. 

 فاطر

 يس .361/5، 358/2، 7، 355/6، 2، 353/1
 الصافات .385/6، 372/7
 ص .411/6
 الزمر  .421/2، 418/4، 9، 8، 417/4، 416/5، 415/4
431/5 ،431/2 ،5 ،433/3 ،4 ،6 ،8 ،435/2 ،437/6 ،7 ،
441/5 ،443/1. 

 غافر

 الشورى .7، 457/6
 اجلاثية .493/1
511/2 ،3 ،8 ،9 ،513/2 ،6 ،7 ،8 ،514/9 ،11 ،515/1 ،
516/2 ،518/4 ،511/2 ،3 ،5 ،511/9. 

 األحقاف

 حممد  .8، 519/1، 7، 6، 517/5، 516/4، 4، 514/2
 الفتح .2، 531/1، 529/3، 527/1، 526/1، 6، 524/5
 احلجرات .4، 541/3، 3، 2، 539/1، 11، 537/3، 534/8
 ق .547/3، 544/4
 الذاريات .551/6
 الطور .562/6
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 النجم .569/1، 568/9، 566/3، 565/6، 564/2
 القمر .3، 574/1، 573/3
 الرمحن .579/1
 الواقعة .592/5، 589/3، 7، 3، 588/2
 اجملادلة .615/2
 احلشر .8، 615/6
659/1 ،2 ،5 ،661/6 ،661/1 ،663/1 ،664/3 ،4 ،5 ،
665/3 ،4 ،5. 

 امللك

 القلم .8، 673/3، 672/2، 668/4، 667/5
 احلاقة .6، 4، 681/3، 679/1، 11، 11، 676/9، 5، 4، 2، 675/1
 املعارج .685/6، 682/1
 نوح .6، 691/4، 691/11، 689/3، 5، 3، 686/2
 املزمل .715/4
 املدثر .712/3، 711/2، 6، 5، 4، 717/3
 القيامة .718/4، 717/2، 716/1، 6، 3، 2، 714/1
 اإلنسان .5، 725/3، 5، 723/2، 721/4
 املرسالت .4، 3، 731/2، 4، 728/3
 عبس .741/3
 االنشقاق .752/1
 الربوج .753/2
 األعلى .761/3، 759/1
 الغاشية .762/3
 الفجر .768/8، 765/4
 البلد .6، 2، 771/1
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 الشمس .773/7
 الليل .775/1
 الضحى . 5، 4، 778/3
 الشرح .5، 3، 781/2
 البينة .788/2
 الزلزلة .791/3
 العاديات .791/1
 القارعة .794/2
 الزلزلة .791/3
 العاديات .791/1
 القارعة .794/2
 العصر .3، 797/2
 الكوثر .815/1
 الكافرون .5، 4، 816/1

 النحو
 مرمي  .43/1، 35/1
 األنبياء .91/7، 87/2، 73/6

 املؤمنون  .113/1
 النمل .214/3، 211/3، 219/8
 القصص .226/4
 الروم .269/3، 263/1
 لقمان .5، 277/2
 السجدة .294/1، 291/3
 األحزاب .318/6، 314/5
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 سبأ .337/2
 فاطر .345/7، 341/1
 يس .359/8
 الصافات .372/7
 ص .411/6
 الزمر  .4، 418/3، 8، 4، 417/3
 غافر .4، 441/3، 435/2، 6، 4، 433/3
 الشورى .466/8، 458/4
 األحقاف .511/11، 511/4، 515/2، 2، 513/1
 الفتح .527/1
 املمتحنة .626/2
 القلم .667/5
 احلاقة .681/7، 3، 678/2، 675/8
 املعارج .682/2
 نوح .691/6، 11 ،689/8، 9، 687/6
 اجلن .699/3
 الفجر .4، 765/3
 البلد .771/1
 الضحى .4، 778/3
 الشرح .3، 781/2
 الكافرون .816/1
 املسد .819/4

 الفلك
 الكهف .5، 24/4
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 األنبياء .79/4، 11، 9، 77/7، 6، 5، 76/1
 احلج .118/5
 الفرقان .171/5، 168/2
 القصص .235/3
 لقمان .7، 6، 284/5
 فاطر .344/11، 5، 341/4
 يس .8، 7، 359/6، 358/2
 الصافات .7، 371/6
 الزمر  .418/8
 الذاريات .557/6، 552/7، 551/4
 القمر .572/2
 الرمحن .581/2، 581/5
 امللك .9، 661/8
 املعارج .685/4
 نوح .689/9
 املدثر .711/5
 القيامة .714/5
 النازعات .737/2
 التكوير .4، 3، 2، 744/1، 743/2
 الطارق .757/4
 الشمس .773/3

 علوم البحار
 النور .151/2، 149/11
 الفرقان .171/1
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 فاطر .343/1
 يس .361/2
 الشورى .466/6
 اجلاثية .2، 495/1
 الذاريات .556/5، 551/1
 الطور .559/4
 الرمحن .6، 5، 581/3
 التكوير .743/1

 علوم األرض
 الكهف .13/2
 طه .51/6
 األنبياء  .79/4، 6، 5 ،4، 76/1

 املؤمنون  .119/3، 114/1
 النمل .217/4
 لقمان .3، 278/2
 سبأ .327/2
 فاطر .2، 347/1
 يس .357/2
 الصافات .371/6
 الزمر  .418/8
 غافر .439/7
 فصلت .4، 446/1
 ق .543/3
 الذاريات .5، 556/4، 551/4
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 الطور .559/4
 الرمحن .584/1، 583/8
 احلديد .4، 613/2
 الطالق .652/8
 امللك .665/7
 املرسالت .11، 728/8
 النازعات .738/3
 التكوير .743/1
 الطارق .6، 757/5
 الغاشية .763/2
791/2. 

 
 الزلزلة

 البيئة واحلضارة علوم  
 الكهف .9 ،8، 7، 6، 2 ،24/3،26/1، 13/2، 9/1

 مرمي  .34/7
 طه .67/4، 55/1، 53/3
 األنبياء .84/3، 77/11
 احلج .3، 94/1

 املؤمنون  .7، 119/3، 5، 116/3، 114/1
 النور .6، 5، 151/2، 11، 149/11، 148/1، 146/5، 141/5
 الفرقان .5، 171/1، 168/2
 الشعراء .189/4 ،4، 175/3
 النمل .211/2، 3، 2، 199/5، 6، 5، 197/4
 القصص .228/3
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 الروم .11 ،271/6، 263/2، 261/2
 لقمان .284/4 ،13، 281/5
 األحزاب .317/9
 سبأ .331/4، 327/2، 326/11، 5، 4، 325/3
 يس .5، 361/2، 361/2 ،359/6،7 ،355/2
 الصافات .391/3، 371/4
 الزمر  .411/3، 418/8
 غافر .439/7
 الشورى .466/6
 اجلاثية .495/1
 األحقاف .518/3، 511/11
 ق .544/6
 الذاريات .557/6، 5، 4، 556/3، 552/6، 551/4
 الطور .559/4
 القمر .572/2
 الرمحن .9، 583/8
 احلديد .4، 613/2
 امللك .665/6 ،663/2
 القلم .671/5، 667/1
 احلاقة .679/2، 675/7
 املعارج .685/4
 نوح .691/9
 القيامة .718/6، 5، 714/4
 املرسالت .9، 728/7
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 النبأ .4، 732/2
 النازعات .738/3، 737/2
 التكوير .743/1
 الطارق .6، 5، 757/4
 الفجر .765/8
 الشمس .773/3
 التني .782/2
 العلق .784/3
791/2. 

 
 الزلزلة

 األحياء واإلنسان
 مرمي  .7، 34/2، 32/1
 طه .61/3، 51/6
 األنبياء .3، 76/2

 املؤمنون  .7، 6، 119/4، 5، 4، 3، 116/2 ،114/1
 النور .6، 151/3
 النمل .6، 197/5
 القصص .222/2
 العنكبوت .252/1
 الروم .2، 265/1، 263/2
 لقمان .281/13
 سبأ .326/11
 يس .368/4، 3، 366/2، 365/6، 357/7
 الصافات .372/3
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 ص .5، 411/4
 الشورى .5، 471/1، 459/8
 األحقاف .515/7
 ق .2، 546/1، 544/5
 الذاريات .556/4، 552/6
 النجم .569/6
 القمر .572/9
 الرمحن .584/5، 581/4
 امللك .665/6، 663/2، 659/5
 املعارج .685/3
 نوح .691/11، 689/7
 القيامة .718/6، 717/1، 714/4
 املرسالت .728/9
 النبأ .732/3
 عبس .741/1
 الطارق .757/2
 الغاشية .3، 763/2
 التني . 782/5
 العلق .8، 784/4
 العاديات .3، 791/1
 قريش .812/1

 الزراعة والنبات
 الكهف .11,15/1، 13/2
 مرمي  .7، 34/6
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 طه .61/3، 51/6
 احلج .115/9، 94/1

 املؤمنون  .7، 6، 119/3
 النور .148/1
 الشعراء .175/4
 النمل  .217/6، 213/4
 الروم .11، 273/8
 لقمان .284/4
 سبأ .327/2
 يس .368/4
 الزمر  .413/6
 الزخرف .473/5
 ق .544/6
 الرمحن .586/2
 القلم .671/5
 احلاقة .675/7
 عبس .741/1
 التني .4، 782/3

 واالقتصادالتجارة 
 الشعراء .4، 2، 191/1
 الذاريات .556/5
 الرمحن .6، 581/5، 581/6

 علوم عسكرية
 احلج .118/1
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 النمل .198/1، 197/4
 القصص .226/3
 الروم .262/9، 261/2
311/2 ،6 ،7 ،8 ،312/1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،313/1 ،2 ،3 ،

6 ،7. 
 األحزاب

 سبأ .5، 325/3
 الصافات .391/1
 ص .4، 411/3
 الدخان .487/7
513/5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،514/1 ،521/1 ،2 ،3 ،521/6 ،

7. 
 حممد 

 الفتح .529/4، 2، 524/1
 احلشر .6، 621/5
 العاديات .3، 791/1
 الفيل .5، 811/3

 علوم سياسية
 الكهف .8، 26/5، 22/11
 طه .58/3، 53/4

 الشعراء .185/2، 181/1، 179/2، 178/1، 177/3
 النمل .3، 2، 1، 199/5، 2، 198/1، 197/4
 القصص .226/3، 4، 216/2
 العنكبوت .247/2، 243/3
 الروم .262/9
 األحزاب .313/7
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 سبأ .326/9
 ص .411/3
 غافر .437/1، 433/7، 4، 431/3
 الشورى .464/1
 الزخرف .4، 479/1
 حممد  .3، 521/2
 الرمحن .581/6
 الصف .6، 5، 631/4
 املنافقون .641/1، 639/2
 التحرمي .655/8
 املزمل .713/4

 علوم إدارية

 الكهف .6، 26/2، 22/11، 6/6
 طه .53/3

 النمل .5، 3، 199/2، 6، 5، 197/4
 القصص .224/4، 222/3
 األحزاب .317/9
 سبأ .331/4
 يس .355/2
 الصافات .391/3، 381/5، 371/4
 القلم .671/6
 املزمل .715/6
 املدثر .717/7

  علم االجتماع
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 الكهف .26/2، 22/3، 15/3
 مرمي .39/4، 35/4، 4، 3، 34/1، 6، 32/4
 طه .69/4، 53/5، 51/1
 األنبياء .94/3، 82/4

 احلج .131/2، 3، 116/2، 114/1
136/7 ،139/9 ،141/5 ،142/1 ،143/1 ،2 ،6 ،7 ،
144/3 ،4 ،146/1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،156/7 ،8 ،9 ،
11 ،159/3 ،4. 

 النور

 النمل . 214/5
 القصص .5، 2، 222/1
 العنكبوت . 4، 249/1
 الروم .2، 281/1، 11، 278/9
297/12 ،316/3 ،5 ،11 ،12 ،318/1 ،2 ،3 ،4 ،312/7 ،
313/1 ،4 ،7 ،315/4 ،9 ،317/4 ،5 ،6 ،7. 

 األحزاب

 سبأ . 335/4، 325/8
 الصافات . 383/5، 382/2
 ص . 411/1
 الشورى . 471/5
 األحقاف . 516/5، 7، 515/4
 احلجرات .8، 7، 5، 3، 2، 539/1، 12، 537/6، 7، 5، 534/4
 الذاريات . 5، 4، 553/3
 الرمحن . 586/3
 اجملادلة .619/2، 617/4، 7، 6، 616/5
 املمتحنة .9، 7، 6، 629/5، 2، 628/1، 4، 626/3
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 التغابن . 5، 4، 3، 645/2
649/1 ،3 ،4 ،5 ،651/9 ،11 ،11 ،13 ،14 ،652/1 ،2 ،

3 . 
 الطالق

 التحرمي .657/7، 8، 5، 655/4
 املعارج .683/3
 نوح .692/11، 689/6
 املرسالت .7، 728/4
 البلد .771/2
 اهلمزة .811/2
 املسد .819/6

 

 


