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4P\: pxNLuef p7ik 

Ku{Ani} 5kExwM $),))) `pavwYM v9i7u- 

!))_}prM pxNLuef p7ik 
<2v Ku{Aniel ema8M &*,))) pxNLuef %)ƒ E8aLM vru9u> 

yUzi•\ _ @% _ Av{8n pxN]  
 

!. 2l|, 1l| ... 

 1732      الَ  |2l  اهللا إِالَّ ـهٰإِلـ الَ

  لَْم   |2l . أَحد كُفُوا ،لَّه يكُن ولَْم      . يولَْد ولَْم يلْد لَْم

<BUtkalM>  
347 

 2155  ما    |2l|, 1l   لِّلْعالَمني رْحمةً إِالَّ أَْرسلْناك وما

 147   غَْير   1l|a8, oSiek  غَْيرك  ـهٰإِلـ والَ ، علَيهِْم املَغضوبِ غَريِ

 666 إِالَّ   oSiek  اهللا إِالَّ ـهٰإِلـ الَ

   إِالَّ … إِنْ    

    إِالَّ …ما   .  لِّلْعالَمني رْحمةً إِالَّ أَْرسلْناك وما

@. 2t\, 1t\, ...  

 pu: 225   ٰهذَا  \2t ربي فَْضلِ مْن ذَاٰه

 pu:/s\`tI: 2v   الَء46  ِ ٰهؤ 

  1t\   ٰذك427 ل 

pu:/s\`tI:  1v   ٰاُولـك204 ِ ـئ 

 pu: 304 الَّذي   oruv[ Ö o9 . الناسِ صدورِ في يوْسوِس الَّذي

 pu: 1080 ينالَّذoru kU7{     علَيهِْم أَنعمت الَّذين صراطَ

#. 1v[, 1v{, niN], ...  

  داهللاُ  أَح و1 .قُلْ هv[    و481  ه 

 pu:  444 هْم    }1v ،  .  ساهونَ صالَتهْم عن هْم الَّذين  .  لِّلْمصلِّني فَوْيلٌ

 nI   أَْنت pu: 81 

  دا أَْعبونَ مابِدْم عالَ أَنتو. niN] مأَْنت   pu: 135  

 pu:/s\`tI:  68 أَنا  ]qa .والَ أَنا عابِد ما عبدتْم  

 qN]  ْحنن pu:/s\`tI: 86 
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$. Ar\, 4Æ\, 4Nien ...??  

   * ؟ ما   \4Æ  ؟دْينك ما

 823 ؟ مْن   ?\Ar ؟ربك من

ال كَْيف4  ؟الْحNien   83 ؟ كَْيف 

  ؟ كَْم ?t`4  ؟ ٰهذَا كَْم

   %. 4E„a]?  

-   sº{BM 
  إِذْ 

(BUtkalM)  
239 

 sº{BM  .  والْفَْتح اللَّه نْصر جاَء إِذَا
 إِذَا 

(BavikalM)
454 

ْمدْي ِهللا ِ اَلْحا الَّذانأَْحي ْعدا با مناتأَم إِلَْيهو ْورشالن، :: EwWM   ْعد196  ب 

 338 ثُمpi9If\    يْحيِْيكُْم ثُم يمْيتكُْم ثُم رزقَكُْم ثُم خلَقَكُْم الَّذي ُ اهللا

 197  عْند1fu8\, smIpM  عندك فُلُوس كَْم

^. gtik]Ö1vYyN]   
 2Etaefa„M 4¡e„fu9u) -ه،-ْمه،-ي،-،ْمكُ-،ك -ا،ن-اه(  

 1367   لَ ،لِ ِ EvHi   دينِ ولي دينكُْم لَكُْم

 3026 مْن  \ni9  الرجِْيمِ الشْيطَان من بِاِهللا اَعْوذُ

يضاهللا ر ُ ْنهع 
kuRic/\ 

<sMb�ic/\> 
 404   عْن 

 163  معo„M   الصابِرِين مع اللّه إِنَّ

 510  بِ   \ekaH  اللّه بِْسمِ 

 1658  في   {2_ اهللا سبيل في

 736  ٰإِلَى   \El6_    ْونراجِع الَْيه  وانا  ِهللا ِ انا

الَملَْيكُْم السع  Em}   لَى1423  ٰع 

-  ver  ىت142  ٰح 
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  ... أن،    إنْ،    أنّ،     إنّ، -  ٧

 1297   إِنَّ  ni¸yM   خْسرٍ لَفي الْإِنسانَ إِنَّ

دا أَنَّ أَْشهدمحولُ مس263  أَنَّ   \49_   اِهللا ر 

دٰإِلـ الّ أن أَْشه576  أَنْ  \49_     اهللا إالّ ـه 

 628  إِنْ   {i…4   اهللا شاَء إِنْ

 ... إِنما، لَْو – ٨

 146  إِنما  ma`tM   بِالنيات الْأَْعمالُ إِنما

 200  لَْو   {i…4 الشْيطَان عملُ تفْتح لَْو

 150  ياأَيها ،اي1l|Eya, Eh‰    الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ

 409 ْدقَ  tI{c/yayuM  قَْد قَامت الصلَوة

  .guzN], sMj\qa namN] etc. 9   صفات

ٰأُولَى    أَول AxYe8   وآخرِه أَوله في اللّه بِْسمِ 82  

 40 آخرة   آخر  1vsan e8  وآخرِه أَوله في اللّه بِْسمِ

 57 رْحٰمن  ]prm karu zik   الرحيمِ الرْحمنِ اللّه بِْسمِ

ْمدالْح للّه بر نيالَمالْع   
r=itav\, 3fms\T[, 

pripalk[  ب970 ر 

كإِن أَْنت فُْورالْغ ْيمحالْر   
papEmacnM 

n}ku9v[   91 غَفُور 

 162 عليم   ]4lðaM 1Riyu9v حكيم عليم ُ واهللا

ماَللّه نْيا فِْسْي ظَلَْمتا نا ظُلْمْيركَث XaraLM   رية  كَثريكَث 74 

 182 رحيم   kruzaniXi   الرحيمِ الرْحمنِ اللّه بِْسمِ

!) Ay8uk] <x~W\faÆN]>  

  Ku{A[  70 قُْرآن 

حبسي لَّها لي مف اتاوما السمي والْأَْرضِ ف  BUmi  461   أَْرض 

 310  سماء  b:v   AkawM)اتسمو(
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!! `pvackÅa{ & nbima{ 

`pvack[  لسول ( :رسر (b.v  332 

nbi  بِيون (نبِيني ،نبِياء  ،نأَْنبِي (b:v  75 

 279 إِْسرائيل  يْعقُوب  إِْسماعيل  لُوط   إِْبراهيم   نوح   آدم
<`pvack[maruef Epruk]> 

 225  هود    مْريم ابنِ عيسى   ٰموسى   شعْيب

!@ piwacuM 1nuyayikLuM  

piwac\  ْيطَانني (شاطيش( b:v:   88 

Pi{oO[ <puratn 2Ojip\WY[

BrzaXikarikLuef s\TanE„{>  ْونْرع74 ف 

!# prElakM _ ةرآخ 
prElakM ةر115 الْآخ 

Eta7M 

sV{”M   ةنات (جنج   (b.v.  ةن147 الْج 

nrkM  منه77  ج 

 322 عذَاب  =wi النارِ عذَاب وقنا حسنةً اآلخرة وفي حسنةً الدْنيا في آتنا ربنآ

 النارِ عذَاب وقنا حسنةً اآلخرة وفي حسنةً الدْنيا في آتنا ربنآ
tI 

<nrkM>  ار145   ن 

كالْومِ مينِ يالد .  xivsM  ْومام  ( يأَي( b.v. 393 

!$ viwVasvumayi b�e„7v  

   
1l|ahu

1l|ahuEv
 2702  )اَللّهم ( اهللا

    أَحد كُفُوا ،لَّه يكُن ولَْم          ،أَحد ُ اهللا هو قُلْ
5k[ 

oruv[  دى (أَحٰإِْحد s\`tI, ( 85 

)  .b.vآلهة (ـه ٰإِلـ  eexvM اهللا إِالَّ ـهٰإِلـ الَ 34 

كٰذل ابتالَ الْك ْيبر يهف   `g£M  ابتكb.v.) ب261 ) كُت 

لَكْوت  مالْم  malaK  لَككَة (مالَئم( b:v 88 

 247 حقstYM   بِالصْبرِ وتواصْوا بِالْحق وتواصْوا
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!% xI[ 

 43  حْمد  s\tuti   منيالْعالَ رب الْحْمدِ ِهللا

كالْومِ مينِ يكُْم لَكُْم            ،.الديند يلينِ ود   
`ptiPlM;

jIvit 

vYvs\T  
 92  دين

 83  صالَة nms\karM النْوم  من خْير الصالَةُ

 ربي فَْضلِ مْن هذَا
E`wW\Ft;

oOxarYM  84  فَْضل 

 b.v.(nÅ _  31حسنات  ( حسنة  النارِ عذَاب وقنا حسنةً اآلخرة وفي حسنةً دْنياال في آتنا ربنآ

    النْوم من خْير اَلصلَوةُ 
38mM;

E`wW\FM 
 186 خْير

!^ jnN] 

مْي اَللّهنا فِْسْي ظَلَْمتا نا ظُلْمْيركَث wrIrM  فْسأَْنفُس نb.v.)  ( 293 

دا أَنَّ اَْشهدمحه مْبدْولُه عسر1 ، وfim  ْبداد   عبع(b.v.l)  126 

 65  اْنسان  ]mnuWY ... الَّذين إِالَّ  .خْسرٍ لَفي الْإِنسانَ إِنَّ

 248  ناس  }mnuWY الناسِ ـهٰإِلـ  .الناسِ ملك  .الناسِ بِرب أَعوذُ قُلْ

 غَْيره إِله من لَكُْم ما َ اهللا اْعبدوا مِيقَْو
jnt Ö

smUhM  383  قَْوم 

 2h ElakM _دْنـيـا &!

النارِ عذَاب وقنا حسنةً اآلخرة وفي حسنةً الدْنيا في آتنا ربنآ 2hElakM اْني115  د 

 b.v.    176)سبل (سبِيل  ma{”M  اللّه سبِيلِ يف وأَنفُِسكُْم بِأَْموالكُْم وجاهدوا

 46  صراط  ma{”M   علَيهِْم أَنعمت الَّذين صراطَ

ْمدالْح للّه بر نيالَمالْع  ElakM   الَمني(عالَمع (b.v. 73 

  اللّه سبِيلِ في وأَنفُِسكُْم بِأَْموالكُْم وجاهدوا
pzM Ö

s©8\  الال ( مأَْمو(b.v.l 86 


