
1 
 

 التطبيق الثاين:
 احلزب الثاينحتريرات 

 

 

 

 81اآلية 

يئَاتُهُ َمْن َكَسَب َسي ِّئَةً َوأََحاَطْت بِّهِّ  بَلَى   ئَِّك أَْصَحاُب النَّارِّ ُهْم فِّيَها َخالُِّدوَن  َخطِّ فَأُولَ 

(81) 

 بلى ــــــــــــــــــــ خطيئاته

 فتح ـــــــــــــــــــ قصر / إشباع

 ــــــــــــــــــ توسط / إشباعتقليل 

 

 

 83اآلية 

ي  َ َوبِّاْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَسانًا َوذِّ يثَاَق َبنِّي إِّْسَرائِّيَل ََل تَْعبُُدوَن إَِّلَّ َّللاَّ اْلقُْربَى  َوإَِّذ اَخْذنَا مِّ

ََلةَ وَ  َواْليَتَاَمى   ينِّ َوقُولُوا لِّلنَّاسِّ ُحْسنًا َوأَقِّيُموا الصَّ َكاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُُم~ إَِّلَّ  ءاتُواَواْلَمَساكِّ الزَّ

ُضوَن ) ْنُكْم َوأَْنتُْم ُمْعرِّ  (83قَلِّيًَل مِّ

 

 القربى ـــــــــــــــ اليتامى ـــــــــــــــ وءاتوا

 فتح ـــــــــــــــــــ فتح ـــــــــــــــــــ قصر / إشباع

 إشباع /تقليل ــــــــــــــــــ تقليل ــــــــــــــــــ توسط 

 

 87اآلية 

ُسلِّ وَ  ءاتَْينَاَولَقََد  هِّ بِّالرُّ ْن َبْعدِّ تَاَب َوقَفَّْينَا مِّ يَسى اْبَن َمْريََم اْلبَي ِّنَاتِّ  ءاتَْينَاُموَسى اْلكِّ عِّ

يقًا َكذَّْبتُْم  تَْهَوى  َوأَيَّْدنَاهُ بُِّروحِّ اْلقُُدسِّ أَفَُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِّما ََل  أَْنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَرِّ

يقًا تَْقتُلُوَن )  (87َوفَرِّ

 

 ولقد ءاتينا ـــــــــــــــ ءاتينا ـــــــــــــــــــــ تهوى

 قصر ـــــــــــــــــــــــ قصر ــــــــــــــــــ فتح

 قليلتوسط ـــــــــــــــــــــــ توسط ـــــــــــــــــــــ ت

 إشباع ـــــــــــــــــــــ إشباع ـــــــــــــــــــــــ فتح / تقليل
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 108اآلية 

يُدوَن أَْن تَْسأَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسئَِّل  ْن قَْبُل َوَمْن يَتَبَدَّلِّ اْلُكْفَر  ُموَسى  أَْم تُرِّ يَمانِّ مِّ فَقَْد  بِّاْْلِّ

 (108َضلَّ َسَواَء السَّبِّيلِّ )

 ـــــــــــــ باْليمانموسى ـــــــ

 فتح ـــــــــــــــــــ قصر / إشباع

 تقليل ــــــــــــــــــ توسط / إشباع

 

 

 114اآلية 

ِّ أَْن يُْذَكَر فِّيَها اْسُمهُ  َد َّللاَّ ْن َمنََع َمَساجِّ مَّ ئَِّك َما َكاَن  َوَسعَى  َوَمَن اَْظلَُم مِّ فِّي َخَرابَِّها أُولَ 

ْنيَالَُهُم~ أَْن يَْدُخلُوَها إَِّلَّ َخائِّفِّيَن لَُهْم فِّي  ْزٌي َولَُهْم فِّي  الدُّ َرةِّ خِّ يٌم  اآْلخِّ َعَذاٌب َعظِّ

(114) 

 ـــــــــــــــــــــ الدنياـــــــــــــــــــــــــ اآلخرةوسعى ـــــــــ

 فتح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتح ـــــــــــــــــــــــــــ قصر / إشباع

 تقليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تقليل ــــــــــــــــــــــــــ توسط / إشباع

 

 136اآلية 

يَل َوإِّْسَحاَق َوَيْعقُوَب  آَمنَّاقُولُوا  يَم َوإِّْسَماعِّ َل إِّلَى  إِّْبَراهِّ َل إِّلَْينَا َوَما أُْنزِّ ِّ َوَما أُْنزِّ بِّاَّللَّ

يَسى  أُوتَِّي َواًَلْسبَاطِّ َوَما  ُق َبْيَن أََحٍد  أُوتَِّي النَّبِّيئُونَ َوَما  ُموَسى  َوعِّ ْم ََل نُفَر ِّ ْن َرب ِّهِّ مِّ

ْنُهْم َوَنحْ   (136ُن لَهُ ُمْسلُِّموَن )مِّ

ءامنا ــــــــ أُوتي ــــــــ موسى ـــــــــ عيسى ــــــــــــ أوتي ــــــــــــ النبيئون من 

 ربهم 

 قصر ـــــــ قصر ــــــــــ فتح ــــــــــــ فتح ـــــــــــــــ قصر ـــــــــــــ قصر 

 تقليل ـــــــــــــــ توسط ـــــــــــــ توسط توسط ـــــــ توسط ـــــــ تقليل ـــــــــــ

 إشباع ــــــ إشباع ـــــــــ فتح ـــــــــــ فتح ــــــــــــــــــ إشباع ــــــــــــــ إشباع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقليل ـــــــــــ تقليل ـــــــــــــــ إشباع ـــــــــــــــ إشباع


