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تنبيه

النبوية، طباعة  - الم�صحف المعول عليه في هذا البحث هو: م�صحف المدينة 
ومجموع  �صطرًا،   15 فيه  ال�صفحة  ال�صريف،  الم�صحف  لطباعة  فهد  الملك  )مجمع 

�صفحاته )604(.
- المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم، و�صع محمد فوؤاد عبدالباقي، اطلعت 

منه على )3( طبعات.
اأنها من طبعة  التراث العربي(، بيروت بدون تاريخ، وظهر لي  1- طبعة )اإحياء 

م�صر، ذات التاريخ: 1364هـ، �صفحات هذه الطبعة )782(.
2- طبعة دار الفكر ودار المعرفة، بيروت )1414هـ(، �صفحاتها: )950(، وبداخلها 

القراآن الكريم، الطبعة الرابعة.
3- طبعة دار الحديث - م�صر - 1422هـ، �صفحاتها )872(، وبداخل �صفحاتها 

القراآن الكريم، وهي التي اعتمدت اأرقام �صفحاتها هنا.
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تقديم
بقلم: �صاحب المعالي ف�صيلة ال�صيخ محمد بن نا�صر العبودي

اأمين عام الجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة �سابقاً،

والأمين العام الم�ساعد لرابطة العالم الإ�سالمي �سابقاً،

وعميد الرحالين

�صديقنا الكريم الأ�صتاذ محمد بن عبداهلل الحمدان باحث مو�صوعي، بمعنى اأنه يح�صن اأن 
يبحث في فنون عديدة من فنون العلم، واإن كانت بع�س العلوم اأكثر الت�صاقًا في و�صفه عند كثير 

من النا�س مثل الأدب ال�صعبي وما يتعلق باللغة العامية من الألفاظ الغريبة فيها.
وربما كان اأكثر �صهرته عند بع�س النا�س فيها من غيرها من العلوم، وهو كريم باإفادة اإخوانه 

)واأنا منهم( فكان يتحفنا بما راآه غريبًا من الكتب اأو من الأبحاث التي ن�صرتها بع�س ال�صحف.
ولذلك كنت اأرجع اإليه فيما ي�صكل عليَّ في مثل هذه المو�صوعات.

ولكن المفاجاأة ال�صارة كانت عندما اأطلعني على كتاب جليل األفه يتعلق باآيات القراآن الكريم 
وت�صهيل الو�صول اإلى معانيها.

وعنوانه )فهر�س لمو�صوعات في القراآن الكريم(.
وجاء في مقدمته:

)هذا الكتاب الذي بين يديك اأيها القارئ الكريم بدايته وفكرته كانتا عالمات اأ�صعها اأمام بع�س 
الآيات والكلمات والجمل في م�صحفي اأثناء تالوتي للقراآن الكريم في اأيام �صهر رم�صان وغيره.

ونهي  اأمر  فيه من  وما  الكريم،  اهلل  كتاب  واأتدبر  فيها،  بما  واأتعظ  لأعتبر  لنف�صي  و�صعتها 
ووعظ وحكم وترغيب وترهيب.

وهذا اأمر مهم لكل تاٍل للقراآن الكريم، اإذا مر باآية في مو�صوع من المو�صوعات التي ذكرها 
القراآن الكريم، واأراد اأن يعرف ما ورد في الم�صحف من الآيات في ذلك المو�صوع.

كما اأن هذا المو�صوع ي�صبح اأكثر اأهمية لمن اأراد اأن يكتب بحثًا اأو يلقي محا�صرة في ت�صهيل 
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الوقوف على ما جاء في القراآن الكريم في مو�صوع معين يهمه اأن يطلع على الآيات الكريمة فيه.
ومن المالحظ اأن موؤلفات علمائنا القدماء في هذا المو�صوع قليلة.

من  مو�صوع  في  ورد  ما  ي�صتح�صرون  اأو  الكريم  القراآن  يحفظون  اأكثرهم  كان  اأو  كانوا  لأنهم 
المو�صوعات لكثرة تالوتهم للقراآن الكريم و�صماعهم تالوته من التالين له اأو المتكلمين في تف�صيره.

اأما الآن وقد قّل حفظ القراآن الكريم )مجرد حفظ( فقد �صار كثير من النا�س حتى من طلبة 
العلم يحتاجون اإلى معرفة ما ورد في القراآن الكريم في مو�صوع اأو مو�صوعات معينة.

ولذلك تعددت الموؤلفات التي األفت في هذا ال�صاآن عند المتاأخرين اأكثر مما هي عند المتقدمين.
وكانت المفاجاأة العظيمة ال�صارة عندما اأطلعني �صديقي الكريم الأ�صتاذ محمد بن عبداهلل 

الحمدان على كتاب األفه في هذا المو�صوع عنوانه: )فهر�س لمو�صوعات في القراآن الكريم(.
لم يقل فهر�س مو�صوعات القراآن الكريم، وذلك لي�صعر من باب توا�صع العالم باأن عمله لي�س 

مكتماًل محيطًا بكل المو�صوعات الواردة في القراآن الكريم.
في  الباحث  �صديقي  هو  الكتاب  هذا  موؤلف  اأن  �صروري  من  زادت  التي  المفاجاأة  وكانت 

مو�صوعات من الثقافة عديدة بع�صها لي�صت له عالقة بمو�صوع هذا الكتاب.
لذلك �صح و�صفه بالباحث الن�صط الذي اأ�صدى بتاأليفه هذا الكتاب يدًا لمن يريد ال�صتفادة 

مما ورد في القراآن الكريم في مو�صوع من المو�صوعات.
وقد �صرني اأكثر ما اطلعت عليه في اأول الكتاب من ذكره لم�صنفات العلماء الباحثين التي طرقت 
هذا المو�صوع اأو غا�صت في عبابه وهو المو�صوع المحبب لنف�س الم�صلم المتطلع لمعرفة ما ورد في القراآن 

الكريم من مو�صوعات يحتاج اإلى الطالع عليها، ومعرفة اأماكن وجودها في الم�صحف ال�صريف.
وبذلك �صاعد الموؤلف ال�صيخ محمد بن عبداهلل الحمدان من يكون كذلك بالدللة على بع�س 

ما في القراآن الكريم من كنوز ثمينة.
ول ي�صعنا في ختام هذه الكلمة المخت�صرة اإل اأن نهنئ �صديقنا الأ�صتاذ محمد بن عبداهلل 

الحمدان على هذا العمل الجليل الذي ناله بتاأليفه هذا الكتاب.
ن�صاأل اهلل له التوفيق..

كتبه
محمد بن نا�صر العبودي

1439/12/4هـ
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مقدمة

هذا الكتاب الذي بين يديك - اأيها القارئ - بدايته وفكرته كانتا: عالمات اأ�صعها اأمام بع�س 
اأيام �صهر رم�صان  الكريم، في  القراآن  اأثناء قراءتي في  والجمل في م�صحفي،  والكلمات  الآيات 

وغيره.
ونهي،  اأمر  فيه من  وما  الكريم  اهلل  كتاب  واأتدبر  فيها،  بما  واأتعظ  لأعتبر  لنف�صي  و�صعتها 

ووعظ، وحكم، وترغيب، وترهيب.
وهذا العمل عبارة عن تجميع لمو�صوعات في الكتاب الكريم و�صم بع�صها لبع�س في باب 
واحد، وتحت عنوان واحد، بعد اأن كانت مفرقة في اآيات مختلفة، و�صور مختلفة، لي�صهل على من 
يريد اأن يبحث في مو�صوع معرفة اأين توجد اآياته، وقد راأيت اإ�صراك بع�س القراء في هذا، عّلنا معًا 

نتعظ ونعتبر، ونتدبر اآيات اهلل في محكم كتابه، لننجو من عذابه، ونظفر برحمته وثوابه.

كتب اأخرى:
وكنت جمعت في مكتبتي )مكتبة قي�س( كتبًا كثيرة في هذا المو�صوع )علوم القراآن(، ثم 
ت�صرفت في تلك الكتب ببيع ونحوه، كما راأيت اأن وقتي لم يعد ي�صمح بمطالعتها والبحث فيها، لذا 

اكتفيت بمطالعاتي الخا�صة، وتاأمالتي.

ا�صتثناء:
ما عدا كتابًا واحدًا، هو )الفهر�س المو�صوعي لآيات القراآن الكريم( تاأليف: محمد م�صطفى 
محمد، لدّي منه الطبعة الرابعة عام 1409هـ، ن�صرته دار عمار في الأردن، ودار الجيل في بيروت، 

ا�صتفدت منه.
ومو�صوع هذا الكتاب ي�صبه - من بع�س الوجوه - مو�صوع كتابي هذا، مع اختالف في المنهج 

والختيار. وتوجد �صورة غالفه في غالف هذا الكتاب.
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ملحوظتان:
وقد  كثرتها،  رغم  اهلل(  ــات  )اآي ذكر  فيها  التي  ــات  الآي يذكر  لم  الموؤلف  اأن  ولحظت 
اأح�صيتها في كتاب )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم(، تاأليف محمد فوؤاد عبدالباقي 
الذي طبع في م�صر عام 1364هـ، وطبعته دار اإحياء التراث العربي في بيروت )بدون تاريخ( 
وجاء في )782( �صفحة، فبلغت اأكثر من خم�س �صفحات من الكتاب، بلفظ المفرد والمثنى 

والجمع، في كل �صفحة عمودان اأي �صطران راأ�صيان.
كلمة،   )23( يورد  لم  القراآن(  اآيات  لطالب  الرحمن  )فتح  كتاب:  موؤلف  اأن  وجدت  كذلك 

)منها اآية( اخت�صارًا، وهي التي ذكرتها في باب مو�صوع اآية.
الملحوظة الثانية: جاء في اآخر فهر�س هذا الكتاب كلمة )اإي�صاح( في �صفحة )530(، فلما 
رجعت لهذه ال�صفحة في الكتاب لم اأجد ذلك الإي�صاح، فزرت مكتبة جامعة الملك �صعود عّلني 
اأجد طبعات اأخرى للكتاب، فلم اأجد غير هذه الطبعة )الرابعة(، ولم اأجد فيها اإي�صاحًا، ولعلي 

اأعثر على الإي�صاح في طبعات اأخرى، في مكتبات اآُخر.

كتاب اآخر:
لآيات  المو�صوعي  )الفهر�س  كتاب  الريا�س  في  التجارية  المكتبات  اإحدى  في  وجدت  كما 
اأبو �صير، 3 مجلدات،  العايدي، مراجعة وتقديم د. محمد طلعت  اإعداد محمد عو�س  القراآن(، 

�صفحاتها )2550(، لم اآ�صتفد منه كثيرًا لتف�صيالته الكثيرة وطوله.

كتابان اآخران:
وفي مكتبة جامعة الملك �صعود بالريا�س وجدت كتابين مهمين في المو�صوع، هما:

قتيبة  دار  بركات،  فار�س  محمد  تاأليف  الكريم(،  القراآن  اآيــات  لمو�صوعات  )الجامع   -1
بيروت، الطبعة الرابعة، 1405هـ، )660( �صفحة.

اأبو �صقراء، موؤ�ص�صة  اأ�صامة كامل  اآيات القراآن الكريم( تاأليف:  2- )دليل المو�صوعات في 
الريان، بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ، )1230( �صفحة.
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تاأمالت عبدالعزيز ال�صالم:
ولالأ�صتاذ/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صالم )م�صلم بن عبداهلل الم�صلم( مقالت جيدة، مفيدة، 
عنوانها )وقفة تاأمل في الكتاب العزيز( ن�صرت في جريدة الريا�س في اأعدادها: )9378/9371/ 

9385/ 9394( بتاريخ: )9 و16 و23 و30( من �صهر رم�صان 1414هـ.

وكتاب:
اأما كتاب )المعجم الفهر�س لموا�صيع القراآن الكريم( لموؤلفه: مروان العطية/ دم�صق، دار 

الفجر الإ�صالمي فقد جاء ذكره في م�صادر اأحد الكتب التي اطلعت عليها، ولم اأره.

ما الداعي لهذه التاآليف؟
وقد جاء في مقدمات الكتب الثالثة التي تقدم ذكرها ما يلي:

1- )الفهر�س المو�صوعي لآيات القراآن الكريم(:
وجود  اإلى  الحاجة  تعينت  )فقد  قوله:  للكتاب  اأحمد(  �صريف  محمد  )د.  تقديم  في  جاء 
واخت�صا�صاتهم،  نزعاتهم  بمختلف  الباحثين  يعين  الكريم،  القراآن  لآيــات  مو�صوعي  فهر�صت 

ولتي�صير الرجوع اإليها(.
ال�صالح - ر�صوان اهلل عليهم -  �صلفنا  الكتاب )ولحفظ كثير من  وجاء في مقدمة موؤلف 
للقراآن عن ظهر قلب، وتفرغهم للعلوم الدينية فقد كانوا في غنى عن دليل يدلهم على مو�صوع 

الآيات من ال�صور، اأو يجمع لهم الآيات التي تتعلق بمو�صوع واحد.
واإنما  الدينية،  القراآن الكريم والعلوم  التعليم مقت�صرًا على تعلم  وقد تغير الحال فلم يبق 
الحفاظ  قلة  �صبب  مما  الحياة،  ميادين  تتطلبها  التي  العلوم  �صتى  يدر�س  اأن  الطالب  على  اأ�صبح 

للقراآن الكريم.
لذا �صار تاأليف مثل هذا الكتاب حاجة ملحة ليكون باأيدي الباحثين والكتّاب الذين ي�صعب 
عليهم معرفة الآيات التي يرغبون الإ�صت�صهاد بها، لعدم حفظهم لكتاب اهلل، اأو لغياب بع�س الآيات 

عن الأذهان في بع�س الأحيان.
لذلك قمت )بعد الإتكال على اهلل وطلب العون منه( بجمع الآيات القراآنية من ال�صور ح�صب 
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مو�صوعاتها، وحاولت اأن يكون هذا الكتاب اأوفى واأكثر تف�صياًل مما �صبقه من الكتب(.

2- )الجامع لمو�صوعات اآيات القراآن الكريم(:
في غالفه اأبيات �صبعة نظمها عارف القلطقجي في الثناء على الكتاب، ومقدمة بقلم محمد 
الكريم  القراآن  اآيــات  اإلى  المر�صد  هو:  �صابقًا،  كتابًا  الموؤلف  لهذا  اأن  فيها  ذكر  البيطار  بهجت 
وكلماته، )600 �صفحة(، وذكر اأنه كتب مقدمة له، وفي مقدمته لهذا قال: )اإن الموؤلف اأراد اأن 
يقرب المنال على من يعنون الجمع بين الآيات الكريمة في كل مو�صوع من مو�صوعات اآي الذكر 

الحكيم و�صوره، على اأمهات المباحث والمقا�صد( عام 1378هـ.
وكتب محمد كامل الخطيب مقدمة اأي�صًا لهذا الكتاب.

علي الطنطاوي:
الكتاب،  لهذا  �صافية  مقدمة  �صوريا(  في  النق�س  )م�صت�صار محكمة  الطنطاوي  علي  وكتب 
جاءت في �صفحتين )ذكر ف�صل الموؤلف عليه وعلى زمالئه عام 1914م في اأول عهده بالدرا�صة، 
اأفظع هموم  اأراهم  الذي  ال�صابق  المعلم  ق�صوة  ال�صاب )الموؤلف( من  المدر�س  انت�صله هذا  حيث 

الحياة00 اإلخ.
عارف  العبقري  النابغة  الرجل  مع  اهلل  كتاب  يتدار�س  كــان  الــذي  الموؤلف  على  اأثنى  ثم 

القلطقجي.
وبعد اأن اأثنى الطنطاوي على الموؤلف محمد فار�س بركات00 قال: ))وبعد00. فما اأردت اأن 

اأكتب مقدمة للكتاب الذي ل يحتاج لمقدمة، ولكنها كلمة كتبتها امتثاًل لأمر اأ�صتاذي القديم.
ولو  توقيفي  الكريم  القراآن  وال�صور في  ال�صور،  الآيات في  ترتيب  اأن  اإلى  اأ�صير  اأن  بقي علّي 
�صاء اهلل لأنزله على المو�صوعات، ولكن حكمة اهلل فيما اأمر به على ل�صان ر�صوله �صلى اهلل عليه 

و�صلم.
وهذا الكتاب لي�س فيه تبديل لما كان باأمر اهلل، ولكن فيه فهر�س لكتاب اهلل، يعين الباحث، 
)الفهر�س  في  جاز  وما  كبيرًا،  وجهدًا  طوياًل،  وقتًا  والمتعلم  العالم  على  ويوفر  المجتهد،  ويفيد 
اللفظي( الذي كان في )المر�صد( والكتب التي قبله، يجوز مثله في هذا الفهر�س العلمي، ولم يفعله 

ال�صلف، لأنهم كانوا يجدون من كثرة الحفاظ، وانت�صار الحفظ مما ل يحتاجون معه اإلى فهار�س.
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الم�صحف  اإلى طبع  الها�صمية  المطبعة  ووفق  الجزاء،  اأح�صن  والنا�صر  الموؤلف  اهلل  وجزى 
بالر�صم المعروف، وقد �صمعنا اأنها تنوي ذلك، فتدفع عن النا�صئة والطالب ما يقعون به من الخطاأ 

في التالوة في م�صحف فوؤاد )؟()1( الذي التزم فيه الر�صم العثماني القديم(( اأ.هـ.

كلمة جامع الكتاب:
وفي كلمة جامع الكتاب قال: ))اأما بعد فهذا كتاب �صجعني على جمعه وترتيبه اإقبال النا�س 
على كتاب )المر�صد اإلى اآيات القراآن الكريم وكلماته(، وح�صن تقديرهم، ورغبة الكثيرين منهم 

في و�صع فهر�س جامع لالآيات الكريمة ح�صب مو�صوعاتها، فاأقدمت على العمل00. اإلخ((.

كلمة النا�صر:
وفي كلمة نا�صر الكتاب محمد �صيخاني قال: ))وعمل المرحوم محمد فار�س بركات في جمع 
ل مجموع هذه الآيات ب�صكل ي�صتفيد الباحث من هذه الأبواب  وتن�صيق المعاني ح�صب اأبواب، وف�صّ

لي�صهل كتابة البحث، معتمدًا على هذه الآيات المجموعة والمف�صلة.
وكثر الطلب على هذا )الجامع لآيات القراآن الكريم( من عدة دول عربية واإ�صالمية، وعملت 

جاهدًا مع ورثة الموؤلف )رحمه اهلل( لإعادة طبع هذا العمل الجيد((.

3- دليل المو�صوعات في اآيات القراآن الكريم:
كتب له ه�صام ن�صابة مقدمة في 3 �صفحات، اأثنى فيها على الموؤلِّف والموؤلَّف.

وقال الموؤلف في مقدمته بعنوان )تمهيد(:
))لقد كان والدي، رحمه اهلل، كلما اأراد ال�صتر�صاد باآية من القراآن الكريم في مو�صوع معين 
يم�صي اأوقاتًا في البحث عن �صالته بين ال�صور رغم ما كان عليه من �صعة اإطالع وما اأعطاه اهلل 
من قدرة على الحفظ؛ وكثيرًا ما كانت تراوده رغبة في و�صع نوع من دليل لآيات القراآن الكريم اأو 

مفرداته اإلى اأن وجد في الأ�صواق اأكثر من فهر�س لمفرداته.
اإلى ذلك  اأ�صف  اأ�صعر بنموها،  اأكن في بادئ الأمر  تلك الرغبة زرعت في نف�صي بذورًا لم 

)1( لعله الم�صحف الذي اعتمده محمد فوؤاد عبدالباقي في كتابه )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم(، بينما 
اعتمدت في كتابي هذا على )م�صحف المدينة النبوية( كما اأ�صلفت.
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اأنني في كثير من الجل�صات الخا�صة مع بع�س الأ�صدقاء، كنت األم�س لدي نق�صًا كبيرًا في اإمكانيتي 
من اإ�صناد اأحاديثي في بع�س المو�صوعات اإلى اآيات من القراآن الكريم نظرًا لقلة اإطالعي و�صعف 

ذاكرتي مما كان ي�صبب لي بع�صًا من الأ�صى.
علّي،  تلح  كانت  ما  كثيرًا  داخلية،  رغبة  ولإ�صباع  النق�س،  هذا  لتغطية  مني  محاولة  وفي 
المفردات،  وفهم  المعاني  عن  البحث  وبطريقة  متكررة  قراءات  الكريم  القراآن  قراءة  في  بداأت 
واأحيانًا بغية التق�صي عن بع�س المو�صوعات معتمدًا على اهلل ثم على نف�صي وم�صتعينًا ببع�س كتب 

التف�صير.
هذا ومع نمو تلك البذور، التي �صبق - لرغبة والدي - اأن زرعتها في نف�صي، اأخذت تراودني 

فكرة ا�صتخال�س الآيات المتعلقة ببع�س المو�صوعات.
ومن ثم راحت تدغدغ مخيلتي اأحالم بالقيام بمحاولة لت�صنيف اآيات القراآن الكريم ح�صب 
المو�صوعات ل المفردات، اإلى اأن جاء يوم الثنين: 1411/9/16هـ الموافق: 1991/4/1م عندما 

األهمني اهلل تعالى البدء في و�صع هذا الكتاب، تحقيقًا لتلك الأحالم(( اأ. هـ.

خاتمة المقدمة:
اأعود00 فاأقول اإني اكتفيت بمطالعاتي الخا�صة، وتاأمالتي في كتاب اهلل الكريم، فاإن اأ�صبت 

فمن اهلل، واإن اأخطاأت فمن نف�صي، ويكفي اأني بذلت جهدًا واجتهدت.
ورتبت المو�صوعات )األفبائيًا( ليكون اأ�صهل لختيار المو�صوع.

اأرجو من اهلل العلي القدير اأن ينفعني بذلك، ومن يقراأه، اأو ي�صمعه، من اإخواني الم�صلمين 
واأخواتي الم�صلمات.

علي  بن  حمدان  بنت  و�صماء  الحمدان  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  ولوالدّي  لي،  اغفر  اللهم 
الحمدان، ووالدي والدّي عبدالرحمن بن علي الحمدان وحمدان بن علي الحمدان، و�صارة بنت 

عبداهلل بن عباد، ومو�صي بنت حمد البراهيم.
نا�صر  بن  محمد  بنت  ونورة  اهلل،  رحمها  الحمدان  محمد  بن  عبداهلل  بنت  نورة  وزوجتّي: 

المن�صور.
واأولدي: د. عبداهلل، فهد، ماجد، قي�س، بدر، �صماء، هند، عبير، ريم.
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واأخواتي، وعماتي، واأعمامي، وخالتي، واأخوالي واإخواني الم�صلمين.
اأكرم الأكرمين، اللهم اآمين  اللهم اجمعني بهم في جنات النعيم، يا اأرحم الراحمين، ويا 

اآمين.

محمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن الحمدان
�صاحب مكتبة قي�س للكتب والجرائد القديمة

الريا�س - البير
اأبو عبداهلل وقي�س

0505459159
www.abu-gais.com
غرة شهر رمضان 1437هـ

الموافق 6 يونيو )حزيران( 2016م
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الفصل األول
جمل وأمثال ونصائح وحكم

وأوامر ونواٍه في القرآن الكريم

ال�صفحةرقمهاال�صورةرقمهاالآية

حرف الألف

ِ َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن} َع اهلَلّ 27382النمل60{اأَاإَِلٌه َمّ

ِ َبْل اأَْكَثُرُهْم َل َيْعَلُموَن} َع اهلَلّ 27382النمل61{اأَاإَِلٌه َمّ

ُروَن} ا َتَذَكّ ِ َقِلياًل َمّ َع اهلَلّ 27382النمل62{اأَاإَِلٌه َمّ

ا ُي�ْصِرُكوَن} ُ َعَمّ ِ َتَعاَلى اهلَلّ َع اهلَلّ 27382النمل63{اأَاإَِلٌه َمّ

اِدِقيَن} ِ ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم اإِن ُكنُتْم �صَ َع اهلَلّ 27383النمل64{اأَاإَِلٌه َمّ

ْنُف�َصُكْم} ا�َس ِباْلِبِرّ َوَتْن�َصْوَن اأَ ُمُروَن الَنّ 27البقرة44{اأََتاأْ

َماِء} ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي ال�َصّ 14258اإبراهيم24{اأَ�صْ

َن َلُه �ُصوُء َعَمِلِه َفَراآُه َح�َصًنا} 35434فاطر8{اأََفَمن ُزِيّ

ِمًنا َكَمْن َكاَن َفا�ِصًقا َل َي�ْصَتُووَن} 32416ال�صجدة18{اأََفَمْن َكاَن ُموؤْ

ْيَطاِن ُهُم اْلَخا�ِصُروَن} 58544المجادلة19{اأََل اإَِنّ ِحْزَب ال�َصّ

ِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} 58545المجادلة22{اأََل اإَِنّ ِحْزَب اهلَلّ
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ال�صفحةرقمهاال�صورةرقمهاالآية

ِ َتْطَمِئُنّ اْلُقُلوُب} 13252الرعد28{اأََل ِبِذْكِر اهلَلّ

53527النجم38{اأََلّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى}

ْبُح ِبَقِريٍب} 11230هود81{اأََلْي�َس ال�صُّ

�َصاأُْتْم َفَلَها} ْن اأَ 17282الإ�صراء7{اإِْن اأَْح�َصْنُتْم اأَْح�َصْنُتْم ِلأَْنُف�ِصُكْم َواإِ

ِ ُيوِرُثَها َمْن َي�َصاُء ِمْن ِعَباِدِه} ّ ْر�َس هلِلَ 7165الأعراف128{اإَِنّ اْلأَ

اَلَح َما ا�ْصَتَطْعُت} َلّ اْلإِ�صْ 11231هود88{اإِْن اأُِريُد اإِ

ِ اأَْتَقاُكْم} 49517الحجرات13{اإَِنّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلَلّ

ا اإَِلْيِه َراِجُعوَن} ِ َواإَِنّ ّ ا هلِلَ 224البقرة156{اإَِنّ

ْح�َصَن َعَماًل} يُع اأَْجَر َمْن اأَ ا َل ُن�صِ 18297الكهف30{اإَِنّ

ِلِحيَن} يُع اأَْجَر اْلُم�صْ ا َل ُن�صِ 7172الأعراف170{اإَِنّ

يُع اأَْجَر اْلُمْح�ِصِنيَن} َ َل ُي�صِ 9206التوبة120{اإَِنّ اهلَلّ

ا َلُه َلَحاِفُظوَن} َنّ ْكَر َواإِ ْلَنا الِذّ ا َنْحُن َنَزّ 15262الحْجر9{اإَِنّ

ْوُت اْلَحِميِر} َواِت َل�صَ 31412لقمان19{اإَِنّ اأَْنَكَر اْلأَ�صْ

17290الإ�صراء81{اإَِنّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا}

ْثٌم} ِنّ اإِ 49517الحجرات12{اإَِنّ َبْع�َس الَظّ

211البقرة70{اإَِنّ اْلَبَقَر َت�َصاَبَه َعَلْيَنا}
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8179الأنفال19{اإِن َت�ْصَتْفِتُحوا َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْتُح}

ُنوا} 49516الحجرات6{اإِْن َجاَءُكْم َفا�ِصٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبَيّ

َئاِت} ِيّ 11234هود114{اإَِنّ اْلَح�َصَناِت ُيْذِهْبَن ال�َصّ

ِ اْلإِ�ْصاَلُم} يَن ِعْنَد اهلَلّ 352اآل عمران19{اإَِنّ الِدّ

ِ َقِريٌب ِمَن اْلُمْح�ِصِنيَن} 7157الأعراف56{اإَِنّ َرْحَمَة اهلَلّ

ا ُمِبيًنا} ْيَطاَن َكاَن ِلاْلإِْن�َصاِن َعُدًوّ 17287الإ�صراء53{اإَِنّ ال�َصّ

ا} ْيَطاَن َلُكْم َعُدٌوّ َفاَتِّخُذوُه َعُدًوّ 35435فاطر6{اإَِنّ ال�َصّ

ِعيِر} َحاِب ال�َصّ َما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن اأَ�صْ 35435فاطر6{اإَِنّ

َن اْلَفْجِر َكاَن َم�ْصُهوًدا} 17290الإ�صراء78{اإَِنّ ُقْراآَ

28392الق�ص�س56{اإَِنَّك َل َتْهِدي َمْن اأَْحَبْبَت}

ِعيًفا} ْيَطاِن َكاَن �صَ 490الن�صاء76{اإَِنّ َكْيَد ال�َصّ

12238يو�صف28{اإَِنّ َكْيَدُكَنّ َعِظيٌم}

َ َل ُيِحُبّ َمْن َكاَن ُمْخَتاًل َفُخوًرا} 484الن�صاء36{اإَِنّ اهلَلّ

ُروا َما ِباأَْنُف�ِصِهْم} ُر َما ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغِيّ َ َل ُيَغِيّ 13220الرعد11{اإَِنّ اهلَلّ

ْخَوٌة} ِمُنوَن اإِ َما اْلُموؤْ 49516الحجرات10{اإَِنّ

ُلّ �َصِبياًل} ْنَعاِم َبْل ُهْم اأَ�صَ 25364الفرقان44{اإِْن ُهْم اإَِلّ َكاْلأَ
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َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء} َما َيْخ�َصى اهلَلّ 35437فاطر28{اإَِنّ

َياِطيِن} ِريَن َكاُنوا اإِْخَواَن ال�َصّ 17284الإ�صراء27{اإَِنّ اْلُمَبِذّ

94596ال�صرح6{اإَِنّ َمَع اْلُع�ْصِر ُي�ْصًرا}

ْف�َصُدوَها} 27379النمل34{اإَِنّ اْلُمُلوَك اإَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة اأَ

َلُكْم  ا  ـــــُدًوّ َع ـــــــــْم  َواأَْوَلِدُك اأَْزَواِجــــُكــــْم  ـــْن  ِم {اإَِنّ 
َفاْحَذُروُهْم}

64557التغابن14

وِء} اَرٌة ِبال�ُصّ ْف�َس َلأََمّ 12242يو�صف53{اإَِنّ الَنّ

ُ َفاَل َغاِلَب َلُكْم} ْرُكُم اهلَلّ 371اآل عمران160{اإِْن َيْن�صُ

ْت اأَْقَداَمُكْم} ْرُكْم َوُيَثِبّ َ َيْن�صُ ُروا اهلَلّ 47507محمد7{اإِْن َتْن�صُ

حرف الباء

59547الح�صر14{َباأْ�ُصُهْم َبْيَنُهْم �َصِديٌد}

ْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب} 57539الحديد13{َباِطُنُه ِفيِه الَرّ

حرف التاء

59547الح�صر14{َتْح�َصُبُهْم َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم �َصَتّى}

ُتُهْم ِفيَها �َصاَلٌم} 14258اإبراهيم23{َتِحَيّ

ُتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه �َصاَلٌم} 33424الأحزاب44{َتِحَيّ
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ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َك�َصَبْت َوَلُكْم َما َك�َصْبُتْم  {ِتْلَك اأَُمّ
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن} َوَل ُت�ْصاأَُلوَن َعَمّ

220البقرة134

حرف الثاء

ِعيِم} ُلَنّ َيْوَمِئٍذ َعِن الَنّ 102600التكاثر8{ُثَمّ َلُت�ْصاأَ

حرف الحاء

َع اْلَحْرُب اأَْوَزاَرَها} 47507محمد4{َحَتّى َت�صَ

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل} 272اآل عمران173{َح�ْصُبَنا اهلَلّ

ْلُت} ُ َل اإَِلَه اإَِلّ ُهَو َعَلْيِه َتَوَكّ 9207التوبة129{َح�ْصِبَي اهلَلّ

ُلوَن} ُل اْلُمَتَوِكّ ُ َعَلْيِه َيَتَوَكّ 39462الزمر38{َح�ْصِبَي اهلَلّ

حرف الخاء

243البقرة259{َخاِوَيٌة َعَلى ُعُرو�ِصَها}

83588المطففين26{ِخَتاُمُه ِم�ْصٌك}

7154الأعراف31{ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكِلّ َم�ْصِجٍد}

21325الأنبياء37{ُخِلَق اْلإِْن�َصاُن ِمْن َعَجٍل}

حرف الدال

َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  اَلِّذي  َذا  َفــاإِ ْح�َصُن  اأَ ِهَي  ِباَلِّتي  {اْدَفــْع 
ُه َوِلٌيّ َحِميٌم} َعَداَوٌة َكاأََنّ

41480ف�صلت34
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َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَح�َصَنِة  {اْدُع اإَِلى �َصِبيِل َرِبّ
َوَجاِدْلُهْم ِباَلِّتي ِهَي اأَْح�َصُن}

16281النحل125

حرف الذال

َكِر ِمْثُل َحِظّ اْلأُْنَثَيْيِن} 478الن�صاء11{ِللَذّ

َوا�ِصٌع   ُ َواهلَلّ َي�َصاُء  َمــْن  ِتيِه  ُيوؤْ  ِ اهلَلّ ُل  َف�صْ {َذِلــَك 
َعِليٌم}

5117المائدة54

64556التغابن9{َذِلَك َيْوُم الَتَّغاُبِن}

ِبُعوَن اأَْح�َصَنُه} 39460الزمر18{اَلِّذيَن َي�ْصَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيَتّ

حرف الراء

َنا اأَْخِرْجَنا ِمْنَها} 23349الموؤمنون107{َرَبّ

�َصاِء} اُموَن َعَلى الِنّ َجاُل َقَوّ 484الن�صاء34{الِرّ

حرف ال�صين

َدَك ِباأَِخيَك} 28389الق�ص�س35{�َصَن�ُصُدّ َع�صُ

ُ َبْعَد ُع�ْصٍر ُي�ْصًرا} 65559الطالق7{�َصَيْجَعُل اهلَلّ

حرف الظاء

َها َفْوَق َبْع�ٍس} 24355النور40{ُظُلَماٌت َبْع�صُ
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حرف العين

ا �َصَلَف} ُ َعَمّ 5223المائدة95{َعَفا اهلَلّ

96597العلق5{َعَلَّم اْلإِْن�َصاَن َما َلْم َيْعَلْم}

حرف الفاء

َ َما ا�ْصَتَطْعُتْم} ُقوا اهلَلّ 64557التغابن16{َفاَتّ

{ِ ْل َعَلى اهلَلّ 371اآل عمران159{َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوَكّ

ْيَطاِن  ال�َصّ ِمَن   ِ ِباهلَلّ َفا�ْصَتِعْذ  اْلُقْراآََن  َت  َقَراأْ {َفاإَِذا 
ِجيِم} الَرّ

16278النحل98

َماُء} ِت ال�َصّ 55532الرحمن37{َفاإَِذا اْن�َصَقّ

ْل ِبِه َخِبيًرا} 25365الفرقان59{َفا�ْصاأَ

ْكِر اإِْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُموَن} ُلوا اأَْهَل الِذّ 16272النحل43{َفا�ْصاأَ

َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء} ا الَزّ 13251الرعد17{َفاأََمّ

94596ال�صرح5{َفاإَِنّ َمَع اْلُع�ْصِر ُي�ْصًرا}

اُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب اَلِّتي  َها َل َتْعَمى اْلأَْب�صَ {َفاإَِنّ
ُدوِر} ِفي ال�صُّ

22337الحج46

ِعيِر} ِة َوَفِريٌق ِفي ال�َصّ 42483ال�صورى7{ َفِريٌق ِفي اْلَجَنّ

15265الِحْجر55{َفاَل َتُكْن ِمَن اْلَقاِنِطيَن}
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11233هود105{َفِمْنُهْم �َصِقٌيّ َو�َصِعيٌد}

ى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر} 33321الأحزاب23{َفِمْنُهْم َمْن َق�صَ

ٍة َخْيًرا َيَرُه )7( َوَمْن َيْعَمْل  {َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّ
ا َيَرُه} ٍة �َصًرّ ِمْثَقاَل َذَرّ

99599الزلزلة8/7

حرف القاف

{َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن )26( ِبَما َغَفَر ِلي َرِبّي 
َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَن}

36441ي�س27

ُ اأََنّى ُيوؤَْفُكوَن} 9191التوبة30{َقاَتَلُهُم اهلَلّ

80585عب�س17{ُقِتَل اْلإِْن�َصاُن َما اأَْكَفَرُه}

18302الكهف76{َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدِنّي ُعْذًرا}

ِيُّب} 5124المائدة100{ُقْل َل َي�ْصَتِوي اْلَخِبيُث َوالَطّ

ُ َلَنا} يَبَنا اإَِلّ َما َكَتَب اهلَلّ 9195التوبة51{ُقْل َلْن ُي�صِ

17290الإ�صراء84{ُقْل ُكٌلّ َيْعَمُل َعَلى �َصاِكَلِتِه}

ُروَن} َفاَل َتَتَفَكّ يُر اأَ ْعَمى َواْلَب�صِ 6133الأنعام50{ُقْل َهْل َي�ْصَتِوي اْلأَ

َت�ْصَتِوي  َهْل  ْم  اأَ يُر  َواْلَب�صِ ْعَمى  اْلأَ َي�ْصَتِوي  َهْل  {ُقْل 
وُر} ُلَماُت َوالُنّ الُظّ

13251الرعد16

39459الزمر9{ُقْل َهْل َي�ْصَتِوي اَلِّذيَن َيْعَلُموَن َواَلِّذيَن َل َيْعَلُموَن}
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حرف الكاف

َدٌة} ُهْم ُخ�ُصٌب ُم�َصَنّ 63554المنافقون4{َكاأََنّ

ِ اأَْن َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن} 61551ال�صف3{َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد اهلَلّ

28396الق�ص�س88{ُكُلّ �َصْيٍء َهاِلٌك اإَِلّ َوْجَهُه}

21324الأنبياء33{ُكٌلّ ِفي َفَلٍك َي�ْصَبُحوَن}

{ُ 5118المائدة64{ُكَلَّما اأَْوَقُدوا َناًرا ِلْلَحْرِب اأَْطَفاأََها اهلَلّ

ُذو  ــَك  َرِبّ َوْجــُه  َوَيْبَقى  َفاٍن )26(  َعَلْيَها  َمْن  {ُكــُلّ 
اْلَجاَلِل َواْلإِْكَراِم}

55532الرحمن27/26

ُجوَرُكْم َيْوَم  ْوَن اأُ َما ُتَوَفّ َنّ {ُكُلّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواإِ
اْلِقَياَمِة}

374اآل عمران185

َواْلَخْيِر  ِرّ  ِبال�َصّ َوَنْبُلوُكْم  اْلَمْوِت  َذاِئَقُة  َنْف�ٍس  {ُكُلّ 
ِفْتَنًة}

21324الأنبياء35

29403العنكبوت57{ُكُلّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت ُثَمّ اإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن}

ٍن} 55532الرحمن29{ُكَلّ َيْوٍم ُهَو ِفي �َصاأْ

حرف الالم

ْعَلى} 20316طه68{َل َتَخْف اإَِنَّك اأَْنَت اْلأَ

5124المائدة101{َل َت�ْصاأَُلوا َعْن اأَ�ْصَياَء اإِْن ُتْبَد َلُكْم َت�ُصوؤُْكْم}
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6149الأنعام152{َل ُنَكِلُّف َنْف�ًصا اإَِلّ ُو�ْصَعَها}

ُ ِبالَلّْغِو ِفي اأَْيَماِنُكْم} 5122المائدة89{َل ُيوؤَاِخُذُكُم اهلَلّ

88592الغا�صية7{َل ُي�ْصِمُن َوَل ُيْغِني ِمْن ُجوٍع}

َنَّك َتَقُلُّب اَلِّذيَن َكَفُروا ِفي اْلِباَلِد} 376اآل عمران196{َل َيُغَرّ

18303الكهف93{َل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًل}

ُ َنْف�ًصا اإَِلّ َما اآََتاَها} 65559الطالق7{َل ُيَكِلُّف اهلَلّ

ُ َنْف�ًصا اإَِلّ ُو�ْصَعَها} 249البقرة286{َل ُيَكِلُّف اهلَلّ

90594البلد4{َلَقْد َخَلْقَنا اْلإِْن�َصاَن ِفي َكَبٍد}

ِهْم ِعْبَرٌة ِلأُوِلي اْلأَْلَباِب} �صِ 12248يو�صف111{َلَقْد َكاَن ِفي َق�صَ

ُ َوِلُيّ اَلِّذيَن اآََمُنوا} 243البقرة257{اهلَلّ

ْزَق ِلَمْن َي�َصاُء َوَيْقِدُر} ُ َيْب�ُصُط الِرّ 13252الرعد26{اهلَلّ

13254الرعد38{ِلُكِلّ اأََجٍل ِكَتاٌب}

109603الكافرون6{َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن}

{ َح�َس اْلَحُقّ 12241يو�صف51{اْلآََن َح�صْ

ِزيَدَنُّكْم} 14256اإبراهيم7{َلِئْن �َصَكْرُتْم َلأَ

ِ اْلأَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد} ّ 30404الروم4{هلِلَ
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25365الفرقان67{َلْم ُي�ْصِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا}

َل َلُهُم اْلَعَذاَب} 18300الكهف58{َلْو ُيوؤَاِخُذُهْم ِبَما َك�َصُبوا َلَعَجّ

ْعَمى َحَرٌج َوَل َعَلى اْلأَْعَرِج َحَرٌج َوَل  {َلْي�َس َعَلى اْلأَ
َعَلى اْلَمِري�ِس َحَرٌج}

24358النور61

حرف الميم

اإَِلّ  ِبُعوَن  َيَتّ اإِْن  �ُصْلَطاٍن  ِمــْن  ِبَها   ُ اهلَلّ ـــَزَل  اأَْن {َمــا 
{ َنّ الَظّ

53526النجم23

{ِ ُ ِبَها ِمْن �ُصْلَطاٍن اإِِن اْلُحْكُم اإَِلّ هلِلَّ 12240يو�صف40{َما اأَْنَزَل اهلَلّ

ُ ِبَها ِمْن �ُصْلَطاٍن َفاْنَتِظُروا} َل اهلَلّ 7159الأعراف71{َما َنَزّ

ُ ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن ِفي َجْوِفِه} 33418الأحزاب4{َما َجَعَل اهلَلّ

{ِ َة اإَِلّ ِباهلَلّ ُ َل ُقَوّ 18298الكهف39{َما �َصاَء اهلَلّ

9201التوبة91{َما َعَلى اْلُمْح�ِصِنيَن ِمْن �َصِبيٍل}

ِ َباٍق} 16278النحل96{َما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َوَما ِعْنَد اهلَلّ

ْنَيا} 18299الكهف46{اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الُدّ

َيِتَها} ٍة اإَِلّ ُهَو اآَِخٌذ ِبَنا�صِ 11288هود56{َما ِمْن َداَبّ

ْنَيا} 28393الق�ص�س61{َمَتاَع اْلَحَياِة الُدّ

ْمَثاِلَها} 6150الأنعام160{َمن َجاَء ِباْلَح�َصَنِة َفَلُه َع�ْصُر اأَ
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َفَزٍع  ن  ِمّ َوُهم  ْنَها  ِمّ َخْيٌر  َفَلُه  ِباْلَح�َصَنِة  َجاَء  {َمن 
َيْوَمِئٍذ اآِمُنوَن}

27385النمل89

َجاَء  ــن  َوَم ْنَها  ِمّ َخْيٌر  َفَلُه  ِباْلَح�َصَنِة  ــاَء  َج {َمــن 
اإَِلّ  َئاِت  ِيّ ال�َصّ َعِمُلوا  اَلِّذيَن  ُيْجَزى  َفاَل  َئِة  ِيّ ِبال�َصّ

َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن}
28395الق�ص�س84

ِطيَحُة} َيُة َوالَنّ 5107المائدة3{َواْلُمَتَرِدّ

4101الن�صاء143{ُمَذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلَك َل اإَِلى َهوؤَُلِء َوَل اإَِلى َهوؤَُلِء}

�َصاَء َفَعَلْيَها} اِلًحا َفِلَنْف�ِصِه َوَمْن اأَ 45500الجاثية15{َمْن َعِمَل �صَ

ُنْخِرُجُكْم  َوِمْنَها  ُنِعيُدُكْم  َوِفيَها  َخَلْقَناُكْم  {ِمْنَها 
َتاَرًة اأُْخَرى}

20315طه55

حرف الهاء

َياُح} 18298الكهف45{َه�ِصيًما َتْذُروُه الِرّ

ْح�َصاُن} 55533الرحمن60{َهْل َجَزاُء اْلإِْح�َصاِن اإَِلّ اْلإِ

حرف الواو

{ َحّ َرِت اْلأَْنُف�ُس ال�ُصّ 499الن�صاء128{َواأُْح�صِ

وَها} ْو ُرُدّ ْح�َصَن ِمْنَها اأَ وا ِباأَ ٍة َفَحُيّ يُتْم ِبَتِحَيّ 491الن�صاء86{َواإَِذا ُحِيّ

وا َعْنُه} ْعَر�صُ 28392الق�ص�س55{َواإَِذا �َصِمُعوا الَلّْغَو اأَ

ُت َفُهَو َي�ْصِفيِن} 26370ال�صعراء80{َواإَِذا َمِر�صْ
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وا ِكَراًما} وا ِبالَلّْغِو َمُرّ 45365الفرقان72{َواإَِذا َمُرّ

ٍة} وا َلُهْم َما ا�ْصَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ 8184الأنفال60{َواأَِعُدّ

{ِ ْيَطاِن َنْزٌغ َفا�ْصَتِعْذ ِباهلَلّ َك ِمَن ال�َصّ ا َيْنَزَغَنّ 7176الأعراف200{َواإَِمّ

29403العنكبوت41{َواإَِنّ اأَْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعْنَكُبوِت}

اْلإِْن�َصاَن  اإَِنّ  وَها  ُتْح�صُ َل   ِ اهلَلّ ِنْعَمَة  وا  َتُعُدّ {َواإِْن 
اٌر} َلَظُلوٌم َكَفّ

14260اإبراهيم34

َلَغُفوٌر   َ اهلَلّ اإَِنّ  وَها  ُتْح�صُ َل   ِ اهلَلّ ِنْعَمَة  وا  َتُعُدّ {َواإِْن 
َرِحيٌم}

16269النحل18

8179الأنفال19{َواإِْن َتُعوُدوا َنُعْد}

17283الإ�صراء8{َواإِْن ُعْدُتْم ُعْدَنا}

َتْفَقُهوَن  َل  َوَلِكْن  ِبَحْمِدِه  ُح  ُي�َصِبّ َلّ  اإِ {َواإِْن ِمْن �َصْيٍء 
َت�ْصِبيَحُهْم}

17286الإ�صراء44

19310مريم71{َواإِْن ِمْنُكْم اإَِلّ َواِرُدَها}

َتن�َس  َوَل  ـــَرَة  اْلآِخ اَر  الـــَدّ  ُ اهلَلّ اآَتــاَك  ِفيَما  ــَتــِغ  {َواْب
ْنَيا} يَبَك ِمَن الُدّ َن�صِ

28394الق�ص�س77

ًلّى} 219البقرة25{َواَتِّخُذوا ِمْن َمَقاِم اإِْبَراِهيَم ُم�صَ

َمَرّ  َتُمُرّ  ــَي  َوِه َجــاِمــَدًة  َتْح�َصُبَها  اْلِجَباَل  {َوَتـــَرى 
َحاِب} ال�َصّ

27384النمل88
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{َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبِرّ َوالَتّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اْلإِْثِم 
َواْلُعْدَواِن}

5106المائدة2

ا�ِس} اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن الَنّ 367اآل عمران140{َوِتْلَك اْلأََيّ

27382النمل61{َوَجَعَل َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا}

َلْيَنا ُتْرَجُعوَن} ِرّ َواْلَخْيِر ِفْتَنًة َواإِ 21324الأنبياء35{َوَنْبُلوُكْم ِبال�َصّ

ْكَرَمُكْم  اأَ اإَِنّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُصُعوًبا  {َوَجَعْلَناُكْم 
ِ اأَْتَقاُكْم} ِعْنَد اهلَلّ

49517الحجرات13

{ 21324الأنبياء30{َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكَلّ �َصْيٍء َحٍيّ

َك اإَِذا َن�ِصيَت} 18296الكهف24{َواْذُكْر َرَبّ

ِمِنيَن} ْكَرى َتْنَفُع اْلُموؤْ ْر َفاإَِنّ الِذّ 51532الذاريات55{َوَذِكّ

ُدوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنوَن} َك َيْعَلُم َما ُتِكُنّ �صُ 28393الق�ص�س69{َوَرُبّ

ُبوَن} اِبُقوَن )10( اأُوَلِئَك اْلُمَقَرّ اِبُقوَن ال�َصّ 56534الواقعة11/10{َوال�َصّ

ْيٍد} َماَء َبَنْيَناَها ِباأَ 51522الذاريات47{َوال�َصّ

اٌت ِبَيِميِنِه} مَواُت َمْطِوَيّ 39465الزمر67{َوال�َصّ

26376ال�صعراء227{َو�َصَيْعَلُم اَلِّذيَن َظَلُموا اأََيّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن}

�ُس �َصْيًبا} اأْ 19305مريم4{َوا�ْصَتَعَل الَرّ

ِبُعُهُم اْلَغاُووَن} َعَراُء َيَتّ 26376ال�صعراء224{َوال�ُصّ
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ْلُح َخْيٌر} 499الن�صاء128{َوال�صُّ

َوَرُكْم} ْح�َصَن �صُ َرُكْم َفاأَ َوّ 40474غافر64{َو�صَ

اَلَتُه َوَت�ْصِبيَحُه} اٍت ُكٌلّ َقْد َعِلَم �صَ اَفّ ْيُر �صَ 24355النور41{َوالَطّ

ُقوا} ِ َجِميًعا َوَل َتَفَرّ ُموا ِبَحْبِل اهلَلّ 363اآل عمران103{َواْعَت�صِ

َما اأَْمَواُلُكْم َواأَْوَلُدُكْم ِفْتَنٌة} 8180الأنفال28{َواْعَلُموا اأََنّ

12244يو�صف76{َوَفْوَق ُكِلّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم}

ُروَن} َفاَل ُتْب�صِ 51521الذاريات21{َوِفي اأَْنُف�ِصُكْم اأَ

ْوِتَك} �ْس ِمْن �صَ ْد ِفي َم�ْصِيَك َواْغ�صُ 31412لقمان19{َواْق�صِ

ِبّ ِزْدِني ِعْلًما} 20320طه114{َوُقل َرّ

َوَر�ُصوُلُه  َعــَمــَلــُكــْم   ُ اهلَلّ ــَيــَرى  َفــ�ــصَ اْعــَمــُلــوا  {َوُقــــِل 
َواْلُموؤِْمُنوَن}

9203التوبة105

َكاَن  اْلَباِطَل  َنّ  اإِ اْلَباِطُل  َوَزَهــَق  اْلَحُقّ  َجاَء  {َوُقــْل 
َزُهوًقا}

17290الإ�صراء81

ا�ِس} 367اآل عمران134{َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن الَنّ

17283الإ�صراء11{َوَكاَن اْلإِْن�َصاُن َعُجوًل}

17292الإ�صراء100{َوَكاَن اْلإِن�َصاُن َقُتوًرا}

ُ اْلُموؤِْمِنيَن اْلِقَتاَل} 33421الأحزاب25{َوَكَفى اهلَلّ
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7154الأعراف31{َوُكُلوا َوا�ْصَرُبوا َوَل ُت�ْصِرُفوا}

ْر َتْبِذيًرا} 17284الإ�صراء26{َوَل ُتَبِذّ

ُكْم َعَلى َبْع�ٍس} ُ ِبِه َبْع�صَ َل اهلَلّ ْوا َما َف�صَّ 483الن�صاء32{َوَل َتَتَمَنّ

ا} ُكْم َبْع�صً �ُصوا َوَل َيْغَتْب َبْع�صُ 49517الحجرات12{َوَل َتَج�َصّ

{َوَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة اإَِلى ُعُنِقَك َوَل َتْب�ُصْطَها ُكَلّ 
اْلَب�ْصِط}

17285الإ�صراء29

َبْيَن  َواْبَتِغ  ِبَها  ُتَخاِفْت  َوَل  اَلِتَك  ِب�صَ َتْجَهْر  {َوَل 
َذِلَك �َصِبياًل}

17293الإ�صراء110

َحَتّى  ِبيَن  ُمَعِذّ ا  ُكَنّ َوَما  اأُْخَرى  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  {َوَل 
َنْبَعَث َر�ُصوًل}

17283الإ�صراء15

ُكْم َمْرِجُعُكْم} 6150الأنعام164{َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى ُثَمّ اإَِلى َرِبّ

اْلأَْر�ــسِ  ِفي  َتْم�ِس  َوَل  ا�ِس  ِللَنّ َك  َخــَدّ ْر  ِعّ ُت�صَ {َوَل 
َمَرًحا}

31412لقمان18

اإَِلّ  َغًدا )23(  َذِلَك  َفاِعٌل  اإِِنّي  ِل�َصْيٍء  َتُقوَلَنّ  {َوَل 
{ُ اأَْن َي�َصاَء اهلَلّ

18296الكهف24/23

ْهُلَكِة} 230البقرة195{َوَل ُتْلُقوا ِباأَْيِديُكْم اإَِلى الَتّ

49516الحجرات11{َوَل َتَناَبُزوا ِباْلأَْلَقاِب}

8183الأنفال46{َوَل َتَناَزُعوا َفَتْف�َصُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم}
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ْنَيا} يَبَك ِمَن الُدّ 28394الق�ص�س77{َوَل َتْن�َس َن�صِ

ا} ُكْم َبْع�صً 49517الحجرات12{َوَل َيْغَتْب َبْع�صُ

ْمَنا َبِني اآََدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر} 17289الإ�صراء70{َوَلَقْد َكَرّ

223البقرة148{َوِلُكٍلّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَوِلّيَها}

ا�ِس َحَياٌة} 227البقرة179{َوَلُكْم ِفي اْلِق�صَ

244البقرة260{َوَلِكْن ِلَيْطَمِئَنّ َقْلِبي}

ْزِق} ُكْم َعَلى َبْع�ٍس ِفي الِرّ َل َبْع�صَ ُ َف�صَّ 16274النحل71{َواهلَلّ

ِ اْلَمَثُل اْلأَْعَلى َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم} ّ 16273النحل60{َوهلِلَ

ُ َيْرُزُق َمْن َي�َصاُء ِبَغْيِر ِح�َصاٍب} 233البقرة212{َواهلَلّ

�َصاِء} 499الن�صاء129{َوَلْن َت�ْصَتِطيُعوا اأَْن َتْعِدُلوا َبْيَن الِنّ

ُ َنْف�ًصا اإَِذا َجاَء اأََجُلَها} َر اهلَلّ 63555المنافقون11{َوَلْن ُيوؤَِخّ

ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفي اْلأَْر�ِس} ُ الِرّ 42486ال�صورى27{َوَلْو َب�َصَط اهلَلّ

ُلّ َمْن  ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ُي�صِ ُ َلَجَعَلُكْم اأَُمّ {َوَلْو �َصاَء اهلَلّ
َي�َصاُء َوَيْهِدي َمْن َي�َصاُء}

16277النحل93

ِلَيْبُلَوُكْم  َوَلِكْن  َواِحَدًة  ًة  اأَُمّ َلَجَعَلُكْم   ُ اهلَلّ �َصاَء  {َوَلْو 
ِفي َما اآََتاُكْم}

5116المائدة48
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ًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُلوَن  َمّ ا�َس اأُ َك َلَجَعَل الَنّ {َوَلْو �َصاَء َرُبّ
ُمْخَتِلِفيَن )118( اإَِلّ َمْن َرِحَم َرُبَّك}

/118
119

11235هود

ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ُيْدِخُل َمْن  ُ َلَجَعَلُهْم اأَُمّ {َوَلْو �َصاَء اهلَلّ
َي�َصاُء ِفي َرْحَمِتِه}

42483ال�صورى8

ْر�ِس ُكُلُّهْم َجِميًعا} َمَن َمْن ِفي اْلأَ َك َلآَ 10220يون�س99{َوَلْو �َصاَء َرُبّ

ُ َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َفاَل َتُكوَنَنّ ِمَن  {َوَلْو �َصاَء اهلَلّ
اْلَجاِهِليَن}

6131الأنعام35

َعَلْيِهْم  َجَعْلَناَك  َوَمــا  اأَ�ْصَرُكوا  َما   ُ اهلَلّ �َصاَء  ــْو  {َوَل
َحِفيًظا}

6141الأنعام107

َك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن} 6142الأنعام112{َوَلْو �َصاَء َرُبّ

ُ َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن} 6145الأنعام137{َوَلْو �َصاَء اهلَلّ

َوَما  اْلَخْيِر  ِمَن  َل�ْصَتْكَثْرُت  اْلَغْيَب  اأَْعَلُم  ُكْنُت  {َوَلْو 
وُء} ِنَي ال�ُصّ َم�َصّ

7175الأعراف188

َلَف�َصَدِت  ِبَبْع�ٍس  ُهْم  َبْع�صَ ا�َس  الَنّ  ِ اهلَلّ َدْفُع  ــْوَل  {َوَل
اْلأَْر�ُس}

241البقرة251

َمْت  َلُهِدّ ِبَبْع�ٍس  ُهْم  َبْع�صَ ا�َس  الَنّ  ِ اهلَلّ َدْفــُع  ــْوَل  {َوَل
َلَواٌت َوَم�َصاِجُد} َواِمُع َوِبَيٌع َو�صَ �صَ

22337الحج40

وا ِمْن َحْوِلَك} ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَف�صُّ 371اآل عمران159{َوَلْو ُكْنَت َفًظّ
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َعَلى  َتَرَك  َما  َك�َصُبوا  ِبَما  ا�َس  الَنّ  ُ اهلَلّ ُيوؤَاِخُذ  {َوَلْو 
َظْهِرَها ِمْن َداَبٍّة}

35440فاطر45

ا�َس ِبُظْلِمِهْم َما َتَرَك َعَلْيَها ِمْن  ُ الَنّ {َوَلْو ُيوؤَاِخُذ اهلَلّ
َداَبٍّة}

16273النحل61

وِء} اَرٌة ِبال�ُصّ َمّ ْف�َس َلأَ ُئ َنْف�ِصي اإَِنّ الَنّ 12242يو�صف53{َوَما اأَُبِرّ

31414لقمان34{َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا َتْك�ِصُب َغًدا}

ْر�ٍس َتُموُت} ِيّ اأَ 31414لقمان34{َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَ

ْنَيا اإَِلّ َمَتاُع اْلُغُروِر} 374اآل عمران185{َوَما اْلَحَياُة الُدّ

ْنَيا ِفي اْلآَِخَرِة اإَِلّ َمَتاٌع} 13252الرعد26{َوَما اْلَحَياُة الُدّ

َ َرَمى} 8179الأنفال17{َوَما َرَمْيَت اإِْذ َرَمْيَت َوَلِكَنّ اهلَلّ

11233هود101{َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم}

�ُصوِل اإَِلّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُن} 24357النور54{َوَما َعَلى الَرّ

{ِ ُر اإَِلّ ِمْن ِعْنِد اهلَلّ 8178الأنفال10{َوَما الَنّ�صْ

ْيَطاُن اإَِلّ ُغُروًرا} 17288الإ�صراء64{َوَما َيِعُدُهُم ال�َصّ

ْحَمِن اأَن َيَتِّخَذ َوَلًدا} 19311مريم92{َوَما َينَبِغي ِللَرّ

361اآل عمران85{َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلإِ�ْصاَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه}
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16332النحل70{َوِمْنُكْم َمْن ُيَرُدّ اإَِلى اأَْرَذِل اْلُعُمِر}

371اآل عمران161{َوَمْن َيْغُلْل َياأِْت ِبَما َغَلّ َيْوَم اْلِقَياَمِة}

59546الح�صر9{َوَمْن ُيوَق �ُصَحّ َنْف�ِصِه َفاأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}

يٌد} ْخَل َبا�ِصَقاٍت َلَها َطْلٌع َن�صِ 50518)ق(10{َوالَنّ

يٌم} 26373ال�صعراء148{َوَنْخٍل َطْلُعَها َه�صِ

َماُء َفِهَي َيْوَمِئٍذ َواِهَيٌة} ِت ال�َصّ 69567الحاقة16{َواْن�َصَقّ

54528القمر1{َواْن�َصَقّ اْلَقَمُر}

ُل ِمَن اْلُقْراآَِن َما ُهَو �ِصَفاٌء} 17290الإ�صراء82{َوُنَنِزّ

19305مريم4{َوَهَن اْلَعْظُم ِمِنّي}

ْدِري} يُق �صَ 26367ال�صعراء13{َوَي�صِ

ِعَباِدِه  ِمْن  َي�َصاُء  ِلَمْن  ْزَق  الــِرّ َيْب�ُصُط   َ اهلَلّ {َوْيَكاأََنّ 
َوَيْقِدُر}

28395الق�ص�س82

حرف الياء

445البقرة269{ُيوؤِْتي اْلِحْكَمَة َمْن َي�َصاُء}

َيَة} 69567الحاقة27{َيا  َلْيَتَها َكاَنِت اْلَقا�صِ

9196التوبة57{َيْجَمُحوَن}
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َها َعَلى َبْع�ٍس ِفي  ُل َبْع�صَ ّ {ُي�ْصَقى ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَف�صِ
اْلأُُكِل}

13249الرعد4

ْنَيا} 30405الروم7{َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الُدّ

363اآل عمران106{َيْوَم َتْبَي�ُسّ ُوُجوٌه َوَت�ْصَوُدّ ُوُجوٌه}
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الفصل الثاني
موضوعات في القرآن الكريم

اهلل )جل جالله(
اإلى )96( وفي كل �صفحة  لفظ الجاللة ذكر في القراآن الكريم في ال�صفحات من )51( 

)60( لفظة، فيكون المجموع )4696( لفظة تقريبًا.

حرف الألف
الإبل

- الآية )144( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )147( {َوِمَن اْلإِِبِل اْثَنْيِن َوِمَن اْلَبَقِر 
اْثَنْيِن}.

- الآية )17( من �صورة )الغا�صية( رقم )88( �صفحة )592( {اأََفاَل َيْنُظُروَن اإَِلى اْلإِِبِل َكْيَف 
ُخِلَقْت}.

اإبلي�س
- الآية )34( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )6( {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْصُجُدوا ِلآََدَم 

َف�َصَجُدوا اإَِلّ اإِْبِلي�َس اأََبى َوا�ْصَتْكَبَر}.
ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْصُجُدوا  - الآية )11( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )151( {ُثَمّ ُقْلَنا 

ِلآََدَم َف�َصَجُدوا اإَِلّ اإِْبِلي�َس}.
ْبِلي�َس اأََبى اأَْن  - الآيتان )32/31( من �صورة )الِحْجر( رقم )15( �صفحة )264/263( {اإَِلّ اإِ

اِجِديَن}. اِجِديَن )31( َقاَل َيا اإِْبِلي�ُس َما َلَك اأََلّ َتُكوَن َمَع ال�َصّ َيُكوَن َمَع ال�َصّ
- الآية )61( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )288( {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْصُجُدوا 

ِلآََدَم َف�َصَجُدوا اإَِلّ اإِْبِلي�َس َقاَل اأَاأَ�ْصُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا}.
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- الآية )50( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )299( {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْصُجُدوا 
.{ ِلآََدَم َف�َصَجُدوا اإَِلّ اإِْبِلي�َس َكاَن ِمَن اْلِجِنّ

- الآية )116( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )320( {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْصُجُدوا ِلآََدَم 
َف�َصَجُدوا اإَِلّ اإِْبِلي�َس اأََبى}.

ُهْم  ِفيَها  �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )371( {َفُكْبِكُبوا  الآيتان )95/94( من   -
ْجَمُعوَن}. َواْلَغاُووَن )94( َوُجُنوُد اإِْبِلي�َس اأَ

ُه  َق َعَلْيِهْم اإِْبِلي�ُس َظَنّ َدّ - الآية )20( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )430( {َوَلَقْد �صَ
َبُعوُه}. َفاَتّ

ْبِلي�َس ا�ْصَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن  - الآيتان )75/74( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )457( {اإَِلّ اإِ
.{ ْن َت�ْصُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَدَيّ اْلَكاِفِريَن )74( َقاَل َيا اإِْبِلي�ُس َما َمَنَعَك اأَ

اآدم وال�صيطان
- الآيات )120/119/118/117( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )320( {َفُقْلَنا َيا اآََدُم 
َلّ َتُجوَع ِفيَها َوَل َتْعَرى  ِة َفَت�ْصَقى )117( اإَِنّ َلَك اأَ ُكَما ِمَن اْلَجَنّ اإَِنّ َهَذا َعُدٌوّ َلَك َوِلَزْوِجَك َفاَل ُيْخِرَجَنّ
َعَلى  اأَُدُلَّك  َهْل  اآََدُم  َيا  َقاَل  ْيَطاُن  ال�َصّ اإَِلْيِه  َفَو�ْصَو�َس  َحى )119(  َوَل َت�صْ ِفيَها  َتْظَماأُ  َل  َواأََنَّك   )118(

�َصَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك َل َيْبَلى}.
ْنَت  اأَ ا�ْصُكْن  اآََدُم  َيا  - الآيتان )36/35( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )6( {َوُقْلَنا 
اِلِميَن )35(  الَظّ ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  ال�َصّ َهِذِه  َتْقَرَبا  َوَل  �ِصْئُتَما  َحْيُث  َرَغًدا  ِمْنَها  َوُكاَل  َة  اْلَجَنّ َوَزْوُجَك 
ُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدٌوّ َوَلُكْم ِفي اْلأَْر�ِس  ا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوا َبْع�صُ ْيَطاُن َعْنَها َفاأَْخَرَجُهَما ِمَمّ ُهَما ال�َصّ َفاأََزَلّ

ُم�ْصَتَقٌرّ َوَمَتاٌع اإَِلى ِحيٍن}.
ْنَت  اأَ اآََدُم ا�ْصُكْن  - الآيتان )20/19( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )152( {َوَيا 
اِلِميَن )19( َفَو�ْصَو�َس  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الَظّ َة َفُكاَل ِمْن َحْيُث �ِصْئُتَما َوَل َتْقَرَبا َهِذِه ال�َصّ َوَزْوُجَك اْلَجَنّ
َلّ  َجَرِة اإِ ُكَما َعْن َهِذِه ال�َصّ ْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن �َصْواآَِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َرُبّ َلُهَما ال�َصّ

اأَْن َتُكوَنا َمَلَكْيِن اأَْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن}.
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اآخر �صورة البقرة
�ُصوُل ِبَما اأُْنِزَل  - الآيتان )286/285( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )49( {اآََمَن الَرّ
َوَقاُلوا  ُر�ُصِلِه  ِمْن  اأََحٍد  َبْيَن  ُق  ُنَفِرّ َل  َوُر�ُصِلِه  َوُكُتِبِه  َوَماَلِئَكِتِه   ِ ِباهلَلّ َمَن  اآَ ُكٌلّ  ِمُنوَن،  َواْلُموؤْ ِه  َرِبّ ِمْن  اإَِلْيِه 
َك�َصَبْت  َما  َلَها  ُو�ْصَعَها  اإَِلّ  َنْف�ًصا   ُ اهلَلّ ُيَكِلُّف  َل  يُر )285(  اْلَم�صِ َواإَِلْيَك  َنا  َرَبّ ُغْفَراَنَك  َطْعَنا  َواأَ �َصِمْعَنا 
َحَمْلَتُه  َكَما  ًرا  اإِ�صْ َعَلْيَنا  َتْحِمْل  َوَل  َنا  َرَبّ َنا  ْخَطاأْ اأَ ْو  اأَ َن�ِصيَنا  اإِْن  ُتوؤَاِخْذَنا  َل  َنا  َرَبّ اْكَت�َصَبْت،  َما  َوَعَلْيَها 
ا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا اأَْنَت َمْوَلَنا  ْلَنا َما َل َطاَقَة َلَنا ِبِه، َواْعُف َعَنّ َنا َوَل ُتَحِمّ َعَلى اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َرَبّ

ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن}. َفاْن�صُ

الأر�صون ال�صبع
الآية )12( من   { َبْيَنُهَنّ ْمُر  اْلأَ ُل  َيَتَنَزّ ِمْثَلُهَنّ  اْلأَْر�ِس  َوِمَن  �َصَمَواٍت  �َصْبَع  َخَلَق  اَلِّذي   ُ - {اهلَلّ

�صورة )الطالق( رقم )65( �صفحة )559(.
ولالأخ ال�صيخ/ اإبراهيم بن عبداهلل المديه�س بحث في المو�صوع موؤرخ في: 1434/1/10هـ 
قدمه لل�صيخ العالمة/ محمد بن نا�صر العبودي، ذكر ما قاله بع�س المف�صرين في تف�صير الآية، 

واأورد اأحاديث في ذلك.
وللدكتور/ الطبيب خال�س جلبي مقال في جريدة )ال�صرق( التي ت�صدر في الدمام بالمملكة 
العربية ال�صعودية، بعددها )779( ال�صادر بتاريخ: 1435/4/10هـ عنوانه )علم طبقات الأر�س( 

ذكر فيه )معلومات( عن الأر�س وطبقاتها.
واهلل اأعلم.

ال�صتغفار
جاء المو�صوع في القراآن الكريم بال�صيغ التالية:

- غفر )ثالث اآيات(.
- فغفرنا )اآية واحدة(.

- تغفر )اأربع اآيات(.
- تغفروا )اآية واحدة(.
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- نغفر )اآيتان(.
- يغفر )33 اآية(.

- يغفروا )اآية واحدة(.
- يغفرون )اآية واحدة(.

- اأغفر )7 اآيات(.
- ا�صتغفر )اآيتان(.

- ا�صتغفرت )اآية واحدة(.
- ا�صتغفروا )اآيتان(.

- اأ�صتغفر )اآيتان(.
- لأ�صتغفرن )اآية واحدة(.
- ت�صتغفرن )ثالث اآيات(.

- ي�صتغفروا )اآيتان(.
- ي�صتغفرون )اأربع اآيات(.

- ي�صتغفرونه )اآية واحدة(.
- غفور )77 اآية(.

- غفورا )20 اآية(.
- الغفار )ثالث اآيات(.
- غفارا )اآية واحدة(.

- غفرانك )اآية واحدة(.
- مغفرة )28 اآية(.
- ا�صتغفار )اآيتان(.

- الم�صتغفرين )اآية واحدة(.
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اإ�صرائيل)1(
جاء ذكره في اآيتين، هما:

الآية )93( من �صورة )اآل  ْوَراُة}  الَتّ َل  ُتَنَزّ اأَْن  َقْبِل  ِمْن  َنْف�ِصِه  َعَلى  اإِ�ْصَراِئيُل  َم  َحَرّ َما  - {اإَِلّ 
عمران( رقم )3( �صفحة )62(.

ْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا} الآية )58( من �صورة )مريم( رقم  �ْصَراِئيَل َوِمَمّ ِة اإِْبَراِهيَم َواإِ َيّ - {َوِمْن ُذِرّ
)19( �صفحة )309(.

اأ�صماء اأنبياء اهلل ور�صله
1- اآدم: ذكر في القراآن الكريم في )25( اآية في عدة �صور.

2- اإبراهيم: ذكر في القراآن الكريم في )69( اآية في عدة �صور.
3- اإدري�س: ذكر في القراآن الكريم في الآيتين )85/56( من �صورتي مريم والأنبياء.

4- اإ�صحاق: ذكر في القراآن الكريم في )17( اآية في عدة �صور.
5- اإ�صرائيل: ذكر في القراآن الكريم في اآيتين، بينما ذكر بنوه في اآيات اأخرى كثيرة.

6- اإ�صماعيل: ذكر في القراآن الكريم في )12( اآية في عدة �صور.
7- اإليا�س: ذكر في القراآن الكريم في الآيتين )123/85( من �صورتي الأنعام وال�صافات.

8- الي�صع: ذكر في القراآن الكريم في الآيتين )48/86( من �صورتي الأنعام و�س.
9- اأيوب: ذكر في القراآن الكريم في )4( اآيات في عدة �صور.

10- جالوت: ذكر في القراآن الكريم في )3( اآيات في عدة �صور.
11- داود: ذكر في القراآن الكريم في )16( اآية في عدة �صور.

12- ذو الكفل: ذكر في القراآن الكريم في الآيتين )38/85( من �صورتي الأنبياء و�س.
13- ذو النون: ذكر في القراآن الكريم في الآية )87( من �صورة الأنبياء.

14- زكريا: ذكر في القراآن الكريم في )7( اآيات من عدة �صور.
15- �صليمان: ذكر في القراآن الكريم في )17( اآية من عدة �صور.

16- �صعيب: ذكر في القراآن الكريم في )11( اآية من عدة �صور.

)1( �صياأتي �صفحة )77( مو�صوع )بنو اإ�صرائيل(، الذين ذكروا في اآيات كثيرة في عدة �صور.
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17- طالوت: ذكر في القراآن الكريم في الآيتين )249/247( من �صورة البقرة.
18- عي�صى: ذكر في القراآن الكريم في )25( اآية في عدة �صور.

19- لوط: واآله وقومه وامراأته ذكروا في )27( اآية من عدة �صور.
20- محمد: )خاتم الأنبياء والر�صل( ذكر في القراآن الكريم في )4( اآيات من عدة �صور.

21- مو�صى: ذكر في القراآن الكريم في )136( اآية من عدة �صور.
22- نوح: وامراأته ذكرا في القراآن الكريم في )43( اآية من عدة �صور.

23- هارون: ذكر في القراآن الكريم في )20( اآية من عدة �صور.
24- يحيى: ذكر في القراآن الكريم في )5( اآيات من �صور اآل عمران / الأنعام / مريم / 
مريم / الأنبياء، �صفحة 277 في المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم، محمد فوؤاد عبدالباقي، 

طبعة دار الحديث بالقاهرة، 1422هـ.
25- يعقوب: ذكر في القراآن الكريم في )16( اآية من عدة �صور.
26- يو�صف: ذكر في القراآن الكريم في )16( اآية من عدة �صور.

من  المقدمة  في  لها  اأ�صرت  التي  الثالث  الطبعات  في  ياأت  لم  )يون�س(  ا�صم  يون�س:   -27
المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم، اإعداد محمد فوؤاد عبدالباقي.

وقد وجدُت ال�صم في كتاب )فتح الرحمن لطالب اآيات القراآن( اإعداد: َعَلمي زاده في�س اهلل 
الح�صني. وجاء في الآيات الأربع التالية:

َمَنْت َفَنَفَعَها  - الآية )98( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )220( {َفَلْوَل َكاَنْت َقْرَيٌة اآَ
اإِيَماُنَها اإَِلّ َقْوَم ُيوُن�َس}.

اإِْبَراِهيَم  ــى  اإَِل {َواأَْوَحــْيــَنــا   )104( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )163( الآيــة   -
�ْسَباِط َوِعي�َسى َواأَُيّوَب َوُيوُن�َس}. َواإِ�ْسَماِعيَل َواإِ�ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْلأَ

َوُيوُن�َس  َواْلَي�َصَع  {َواإِ�ْصَماِعيَل   )138( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )86( الآية   -
ْلَنا َعَلى اْلَعاَلِميَن}. ّ َوُلوًطا َوُكاًلّ َف�صَ

َلِمَن  ُيوُن�َس  {َواإَِنّ   )451( �صفحة   )37( رقــم  )ال�صافات(  �صورة  من   )139( ــة  الآي  -
اْلُمْر�َصِليَن}.
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اأ�صماء اهلل الح�صنى
اْلُح�ْصَنى  اْلأَ�ْصَماُء   ِ ّ {َوهلِلَ  )174( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )180( الآية   -

َفاْدُعوُه ِبَها}.
ا َما َتْدُعوا َفَلُه اْلأَ�ْصَماُء  - الآية )110( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )293( {اأًَيّ

اْلُح�ْصَنى}.
اْلأَ�ْصَماُء  َلُه  ُهَو  َلّ  اإِ اإَِلــَه  َل   ُ {اهلَلّ  )312( �صفحة   )20( رقم  )طه(  �صورة  من   )8( الآية   -

اْلُح�ْصَنى}.
اْلَباِرُئ  اْلَخاِلُق   ُ اهلَلّ {ُهــَو   )548( �صفحة   )59( رقم  )الح�صر(  �صورة  من   )24( الآيــة   -

�ْصَماُء اْلُح�ْصَنى}. ُر َلُه اْلأَ ِوّ اْلُم�صَ
))الأخيرة لم تاأت في كتاب )فتح الرحمن لطالب اآيات القراآن(.((

اأ�صماء اهلل الح�صنى دللتها، قيمها،  الندوات على كتاب )المنتقى من  اإحدى  واطلعت في 
اآثارها( تاأليف الأ�صتاذ د. �صوكت محمد عليان، طبع عام 1433هـ في 368 �صفحة، وت�صمن الكتاب 

ثالثة ف�صول:
- الأول: التعريف باأ�صماء اهلل الح�صنى، واأنواعها، ودللتها، واأهميتها في حياة الأمة.

- الثاني: الم�صهور من اأ�صماء اهلل الح�صنى، و�صفاته واأفعاله الواردة في القراآن الكريم.
- الثالث: الم�صهور من اأ�صماء اهلل الح�صنى و�صفاته واأفعاله الواردة في ال�صنة النبوية.

رجع الموؤلف في كتابه لـ 47 م�صدرًا ومرجعًا.
الواردة في القراآن  اأ�صماء اهلل تعالى  وفي فهر�س المحتويات ذكر الموؤلف )91( ا�صمًا من 

الكريم، و16 ا�صمًا مما ورد في ال�صنة النبوية.

اأ�صماء المدينة النبوية
- المدينة: جاء ال�صم في )3( اآيات من القراآن الكريم00 هي:

اْلأَْعَراِب  ِمَن  َحْوَلُكْم  ْن  - الآية )101( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )203( {َوِمَمّ
َفاِق}. ُمَناِفُقوَن َوِمْن اأَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى الِنّ

َوَمْن  اْلَمِديَنِة  ِلأَْهِل  َكاَن  الآية )120( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )206( {َما   -
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ِ َوَل َيْرَغُبوا ِباأَْنُف�ِصِهْم َعْن َنْف�ِصِه}. َحْوَلُهْم ِمَن اْلأَْعَراِب اأَْن َيَتَخَلُّفوا َعْن َر�ُصوِل اهلَلّ
اإَِلى  َرَجْعَنا  َلِئْن  {َيُقوُلوَن   )555( �صفحة   )63( رقم  )المنافقون(  �صورة  من   )8( الآية   -

.{ اْلَمِديَنِة َلُيْخِرَجَنّ اْلأََعُزّ ِمْنَها اْلأََذَلّ
- يثرب:

- الآية )13( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )419( {َواإِْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َيا 
اأَْهَل َيْثِرَب َل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا}.

وفي ال�صنة النبوية:
- طيبة.

- ماأرز الإيمان.
- المدينة النبوية.

َفة(. وذكر بع�س الموؤرخين اأ�صماء كثيرة للمدينة، بلغت اأكثر من مائة ا�صم )و�صِ

اأ�صماء مكة الم�صرفة
- اأم القرى: ورد ا�صمها هذا في اآيتين00 هما:

ُمَباَرٌك  ْنَزْلَناُه  اأَ ِكَتاٌب  �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )139( {َوَهَذا  الآية )92( من   -
ُق اَلِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلُتْنِذَر اأَُمّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها}. ِدّ ُم�صَ

ُقْراآًَنا  اإَِلْيَك  اأَْوَحْيَنا  - الآية )7( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )483( {َوَكَذِلَك 
ا ِلُتْنِذَر اأَُمّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها}. َعَرِبًيّ

- بكة: وردت في الآية التالية:
ا�ِس َلَلِّذي  َع ِللَنّ َل َبْيٍت ُو�صِ - الآية )96( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )62( {اإَِنّ اأََوّ

َة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعاَلِميَن}. ِبَبَكّ
- مكة: ورد ال�صم في الآية التالية:

ْيِدَيُهْم َعْنُكْم  - الآية )24( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )514( {َوُهَو اَلِّذي َكَفّ اأَ
ْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم}. َة ِمْن َبْعِد اأَْن اأَ َواأَْيِدَيُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن َمَكّ

- البلد.
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- البلد الأمين.
- القرية.

ولها اأ�صماء كثيرة، اأو�صلها بع�صهم اإلى )70(، ما بين ا�صم و�صفة.

اأ�صماء النبي محمد -�صلى اهلل عليه و�صلم-
كتابه  في  عقيل  بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  ال�صيخ  ذكرها  اآيــات،   )4( في  ورد  محمد:   -

)ك�صكول ابن عقيل(، �صفحة )275/274( وهي:
َقْد  َر�ُصوٌل  اإَِلّ  ٌد  ُمَحَمّ - الآية )144( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )68( {َوَما 

�ُصُل}. َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الُرّ
َحٍد ِمْن  َبا اأَ ٌد اأَ - الآية )40( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )423( {َما َكاَن ُمَحَمّ

ِرَجاِلُكْم}.
اِلَحاِت  َمُنوا َوَعِمُلوا ال�صَّ - الآية )2( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )507( {َواَلِّذيَن اآَ

ٍد}. َل َعَلى ُمَحَمّ َواآََمُنوا ِبَما ُنِزّ
.{ ِ ٌد َر�ُصوُل اهلَلّ - الآية )29( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )515( {ُمَحَمّ

- اأحمد:
- الآية )6( من �صورة )ال�صف( رقم )61( �صفحة )552( {َواإِْذ َقاَل ِعي�َصى اْبُن َمْرَيَم َيا 
ًرا ِبَر�ُصوٍل َياأِْتي ِمْن َبْعِدي  ْوَراِة َوُمَب�ِصّ ًقا ِلَما َبْيَن َيَدَيّ ِمَن الَتّ ِدّ َلْيُكْم ُم�صَ ِ اإِ ِنّي َر�ُصوُل اهلَلّ َبِني اإِ�ْصَراِئيَل اإِ

ا�ْصُمُه اأَْحَمُد}.
وفي ال�صنة النبوية:

- الماحي.

- الحا�صر.
- العاقب.

- الم�صطفى.
واأ�صماء اأخرى كثيرة، ذكرها بع�صهم.
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اأ�صحاب الأيكة
ْيَكِة  اْلأَ َحاُب  اأَ�صْ َكاَن  {َواإِْن   )266( �صفحة   )15( رقم  )الِحْجر(  �صورة  من   )78( الآية   -

َلَظاِلِميَن}.
اْلأَْيَكِة  َحاُب  �صْ اأَ َب  {َكــَذّ  )374( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )176( الآية   -

اْلُمْر�َصِليَن}.
ْيَكِة  َحاُب اْلأَ - الآية )13( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )453( {َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َواأَ�سْ

ْحَزاُب}. اأُوَلِئَك اْلأَ
َب  ٍع ُكٌلّ َكَذّ َحاُب اْلأَْيَكِة َوَقْوُم ُتَبّ - الآية )14( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )518( {َواأَ�صْ

�ُصَل َفَحَقّ َوِعيِد}. الُرّ

اأ�صحاب الفيل
ورد المو�صوع في الآية التالية:

َحاِب  َك ِباأَ�صْ - الآية )1( من �صورة )الفيل( رقم )105( �صفحة )601( {اأََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َرُبّ
اْلِفيِل}.

اأ�صحاب الكهف
جاءت كلمة )الكهف( في �صورة )الكهف( في اأربع اآيات00 هي:

َحاَب اْلَكْهِف  �صْ َنّ اأَ - الآية )9( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )294( {اأَْم َح�ِصْبَت اأَ
ِقيِم َكاُنوا ِمْن اآََياِتَنا َعَجًبا}. َوالَرّ

اْلَكْهِف  َلى  اإِ اْلِفْتَيُة  اأََوى  الآية )10( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )294( {اإِْذ   -
َنا اآَِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة}. َفَقاُلوا َرَبّ

ِفي  اآََذاِنِهْم  َعَلى  َرْبَنا  {َف�صَ �صفحة )294(  رقم )18(  )الكهف(  �صورة  من  الآية )11(   -
اْلَكْهِف �ِصِنيَن َعَدًدا}.

- الآية )16( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )295( {َواإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن 
َ َفاأُْووا اإَِلى اْلَكْهِف}. اإَِلّ اهلَلّ
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وجاءت كلمة )كهفهم( في اآيتين00 هما:
َطَلَعْت  اإَِذا  ْم�َس  ال�َصّ {َوَتــَرى  رقم )18( �صفحة )295(  )الكهف(  �صورة  الآية )17( من   -

َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن}.
- الآية )25( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )296( {َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثاَلَث ِمْاَئٍة 

�ِصِنيَن َواْزَداُدوا ِت�ْصًعا}.

اإ�صالح ذات البين
ِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم  َ َواأَ�صْ ُقوا اهلَلّ - الآية )1( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )177( {َفاَتّ

َ َوَر�ُصوَلُه}. َواأَِطيُعوا اهلَلّ

الأعراب
جاء ذكرهم في القراآن الكريم في ع�صر اآيات هي:

ُروَن ِمَن اْلأَْعَراِب  - الآية )90( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )201( {َوَجاَء اْلُمَعِذّ
ِلُيوؤَْذَن َلُهْم}.

�َصُدّ ُكْفًرا  - الآيات )99/98/97( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )202( {اْلأَْعَراُب اأَ
اْلأَْعَراِب  َوِمَن  َحِكيٌم )97(  َعِليٌم   ُ َواهلَلّ َر�ُصوِلِه  َعَلى   ُ اهلَلّ ْنــَزَل  اأَ َما  ُحُدوَد  َيْعَلُموا  اأََلّ  َواأَْجــَدُر  َوِنَفاًقا 
ُ �َصِميٌع َعِليٌم )98( َوِمَن  ْوِء َواهلَلّ َواِئَر َعَلْيِهْم َداِئَرُة ال�َصّ َمْن َيَتِّخُذ َما ُيْنِفُق َمْغَرًما َوَيَتَرَبّ�ُس ِبُكُم الَدّ
َها ُقْرَبٌة  �ُصوِل اأََل اإَِنّ َلَواِت الَرّ ِ َو�صَ ِ َواْلَيْوِم اْلآَِخِر َوَيَتِّخُذ َما ُيْنِفُق ُقُرَباٍت ِعْنَد اهلَلّ اْلأَْعَراِب َمْن ُيوؤِْمُن ِباهلَلّ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. ُ ِفي َرْحَمِتِه اإَِنّ اهلَلّ َلُهْم �َصُيْدِخُلُهُم اهلَلّ
اْلأَْعَراِب  ِمَن  َحْوَلُكْم  ْن  - الآية )101( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )203( {َوِمَمّ

َفاِق}. ُمَناِفُقوَن َوِمْن اأَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى الِنّ
وا َلْو  - الآية )20( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )420( {َواإِْن َياأِْت اْلأَْحَزاُب َيَوُدّ

ْعَراِب َي�ْصاأَُلوَن َعْن اأَْنَباِئُكْم}. ُهْم َباُدوَن ِفي اْلأَ اأََنّ
ِمَن  اْلُمَخَلُّفوَن  َلَك  {�َصَيُقوُل   )512( �صفحة   )48( رقم  )الفتح(  �صورة  من   )11( الآية   -

اْلأَْعَراِب �َصَغَلْتَنا اأَْمَواُلَنا َواأَْهُلوَنا َفا�ْصَتْغِفْر َلَنا}.
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اْلأَْعَراِب  ِمَن  ِلْلُمَخَلِّفيَن  �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )513( {ُقْل  الآية )16( من   -
ْو ُي�ْصِلُموَن}. وِلي َباأْ�ٍس �َصِديٍد ُتَقاِتُلوَنُهْم اأَ �َصُتْدَعْوَن اإَِلى َقْوٍم اأُ

ا ُقْل َلْم  َمَنّ - الآية )14( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )517( {َقاَلِت اْلأَْعَراُب اآَ
ُتوؤِْمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا اأَ�ْصَلْمَنا}.

الإفك
جاء ذكر الإفك في كتاب اهلل في �صورة )النور(:

اإلى )19( �صفحة )351( من قوله تعالى: {اإَِنّ  - ذات الرقم )24( في الآيات من )11( 
ا َلُكْم َبْل ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِلُكِلّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكَت�َصَب  َبٌة ِمْنُكْم َل َتْح�َصُبوُه �َصًرّ اَلِّذيَن َجاُءو ِباْلإِْفِك ُع�صْ
ِمُنوَن َواْلُموؤِْمَناُت  ِمَن اْلإِْثِم َواَلِّذي َتَوَلّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم )11( َلْوَل اإِْذ �َصِمْعُتُموُه َظَنّ اْلُموؤْ
َهَداِء  ْذ َلْم َياأُْتوا ِبال�ُصّ ِباأَْنُف�ِصِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا َهَذا اإِْفٌك ُمِبيٌن )12( َلْوَل َجاُءو َعَلْيِه ِباأَْرَبَعِة �ُصَهَداَء َفاإِ
ُكْم  َلَم�َصّ َواْلآَِخَرِة  ْنَيا  الُدّ ِفي  َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم   ِ اهلَلّ ُل  َف�صْ َوَلْوَل  اْلَكاِذُبوَن )13(  ُهُم   ِ اهلَلّ ِعْنَد  َفاأُوَلِئَك 
ِبِه  َلُكْم  َلْي�َس  َما  ِباأَْفَواِهُكْم  َوَتُقوُلوَن  ِباأَْل�ِصَنِتُكْم  ْوَنُه  َتَلَقّ اإِْذ   )14( َعِظيٌم  َعَذاٌب  ِفيِه  ُتْم  اأََف�صْ َما  ِفي 
ِ َعِظيٌم )15( َوَلْوَل اإِْذ �َصِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلَنا اأَْن َنَتَكَلَّم ِبَهَذا  ًنا َوُهَو ِعْنَد اهلَلّ ِعْلٌم َوَتْح�َصُبوَنُه َهِيّ
ُن  ُ اأَْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلِه اأََبًدا اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِنيَن )17( َوُيَبِيّ �ُصْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم )16( َيِعُظُكَم اهلَلّ
وَن اأَْن َت�ِصيَع اْلَفاِح�َصُة ِفي اَلِّذيَن اآََمُنوا َلُهْم  ُ َعِليٌم َحِكيٌم )18( اإَِنّ اَلِّذيَن ُيِحُبّ ُ َلُكُم اْلآََياِت َواهلَلّ اهلَلّ

ُ َيْعَلُم َواأَْنُتْم َل َتْعَلُموَن}. ِخَرِة َواهلَلّ ْنَيا َواْلآَ َعَذاٌب اأَِليٌم ِفي الُدّ

الأمانة
َعَلى  اْلأََمــاَنــَة  َنا  َعَر�صْ ــا  �صورة )الأحــزاب( رقم )33( �صفحة )427( {اإَِنّ الآيــة )72( من   -

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوًل}. ْن�َصاُن اإَِنّ ْر�ِس َواْلِجَباِل َفاأََبْيَن اأَْن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْصَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلإِ َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
ا َفْلُيوؤَِدّ  ُكْم َبْع�صً - الآية )283( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )49( {َفاإِْن اأَِمَن َبْع�صُ

اَلِّذي اوؤُْتِمَن اأََماَنَتُه}.
وا اْلأََماَناِت  ُدّ َ َياأُْمُرُكْم اأَْن ُتوؤَ - الآية )58( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )87( {اإَِنّ اهلَلّ

اإَِلى اأَْهِلَها}.
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َها اَلِّذيَن اآََمُنوا َل َتُخوُنوا  - الآية )27( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )180( {َيا اأَُيّ
�ُصوَل َوَتُخوُنوا اأََماَناِتُكْم}. َ َوالَرّ اهلَلّ

- الآيتان )9/8( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )342( {َواَلِّذيَن ُهْم ِلأََماَناِتِهْم 
َلَواِتِهْم ُيَحاِفُظوَن}. َوَعْهِدِهْم َراُعوَن )8( َواَلِّذيَن ُهْم َعَلى �صَ

- الآيتان )33/32( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )569( {َواَلِّذيَن ُهْم ِلأََماَناِتِهْم 
َوَعْهِدِهْم َراُعوَن )32( َواَلِّذيَن ُهْم ِب�َصَهاَداِتِهْم َقاِئُموَن}.

الأمثال
جاء ذكر كلمة )الأمثال( في الآيات التالية:

ْمَثاَل}. ُ اْلأَ ِرُب اهلَلّ - الآية )17( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )251( {َكَذِلَك َي�صْ
ا�ِس  ُ اْلأَْمَثاَل ِللَنّ ِرُب اهلَلّ - الآية )25( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )259( {َوَي�صْ

ُروَن}. َلَعَلُّهْم َيَتَذَكّ
َرْبَنا َلُكُم اْلأَْمَثاَل}. - الآية )45( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )261( {َو�صَ

اإَِنّ  ِ اْلأَْمَثاَل  ّ ِرُبوا هلِلَ - الآية )74( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )275( {َفاَل َت�صْ
َ َيْعَلُم َواأَْنُتْم َل َتْعَلُموَن}. اهلَلّ

َلَك  َرُبوا  �صَ َكْيَف  {اْنُظْر   )286( �صفحة   )17( رقم  )الإ�صراء(  �صورة  من   )48( الآية   -
ُلّوا َفاَل َي�ْصَتِطيُعوَن �َصِبياًل}. )�صتاأتي الآية في �صورة الفرقان(. اْلأَْمَثاَل َف�صَ

ا�ِس  ِللَنّ ْمَثاَل  اْلأَ  ُ ِرُب اهلَلّ - الآية )35( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )354( {َوَي�صْ
ُ ِبُكِلّ �َصْيٍء َعِليٌم}. َواهلَلّ

َرُبوا َلَك اْلأَْمَثاَل  - الآية )9( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )360( {اْنُظْر َكْيَف �صَ
ُلّوا َفاَل َي�ْصَتِطيُعوَن �َصِبياًل}. َف�صَ

َرْبَنا َلُه اْلأَْمَثاَل َوُكاًلّ  - الآية )39( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )363( {َوُكاًلّ �صَ
ْرَنا َتْتِبيًرا}. َتَبّ

ِرُبَها  َن�صْ اْلأَْمَثاُل  {َوِتْلَك   )401( �صفحة   )29( رقم  )العنكبوت(  �صورة  من   )43( الآية   -
ا�ِس َوَما َيْعِقُلَها اإَِلّ اْلَعاِلُموَن}. ِللَنّ
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ا�ِس  ِرُبَها ِللَنّ - الآية )21( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )548( {َوِتْلَك اْلأَْمَثاُل َن�صْ
ُروَن}. َلَعَلُّهْم َيَتَفَكّ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اُهوَن  - الآية )112( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )205( {اْلآَِمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوالَنّ

َعِن اْلُمْنَكِر}.
ٌة َيْدُعوَن اإَِلى  - الآية )104( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )63( {َوْلَتُكْن ِمْنُكْم اأَُمّ

اْلَخْيِر َوَياأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر}.
ْخِرَجْت  اأُ ٍة  اأَُمّ َخْيَر  )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )64( {ُكْنُتْم  �صورة  الآية )110( من   -

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر}. ا�ِس َتاأْ ِللَنّ
ِ َواْلَيْوِم اْلآَِخِر  - الآية )114( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )64( {ُيوؤِْمُنوَن ِباهلَلّ

َوَياأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر}.
- الآية )157( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )170( {َياأُْمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم 

َباِت}. ِيّ َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحُلّ َلُهُم الَطّ
ُهْم  ِمَناُت َبْع�صُ - الآية )71( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )198( {َواْلُموؤِْمُنوَن َواْلُموؤْ

اأَْوِلَياُء َبْع�ٍس َياأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر}.
اُهْم ِفي اْلأَْر�ِس  َنّ ْن َمَكّ - الآية )41( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )337( {اَلِّذيَن اإِ

َكاَة َواأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر}. َتُوا الَزّ اَلَة َواآَ اأََقاُموا ال�صَّ
َواأُْمْر  اَلَة  ال�صَّ ِقِم  اأَ ُبَنَيّ  {َيا  �صفحة )412(  رقم )31(  )لقمان(  �صورة  من  الآية )17(   -

ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر}.

اأم مو�صى
جاء ذكرها في الآيتين )7 و10( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )386( وهما:

ِعيِه}. - {َواأَْوَحْيَنا اإَِلى اأُِمّ ُمو�َصى اأَْن اأَْر�صِ
ْن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه}. َبَح ُفوؤَاُد اأُِمّ ُمو�َصى َفاِرًغا اإِ - {َواأَ�صْ



فهرس لموضوعات في القرآن الكريم 64

الإنجيل والتوراة
ورد ذكره في الآيات التالية:

- الآيات )3 و48 و65( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( ال�صفحات )50 و56 و58(:
ْوَراَة َواْلإِْنِجيَل}. ْنَزَل الَتّ ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َواأَ ِدّ َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحِقّ ُم�صَ {َنَزّ

ْوَراَة َواْلإِْنِجيَل}. {َوُيَعِلُّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالَتّ
ْوَراُة َواْلإِْنِجيُل اإَِلّ ِمْن َبْعِدِه}. وَن ِفي اإِْبَراِهيَم َوَما اأُْنِزَلِت الَتّ {َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحاُجّ

- والآيات )46 و47 و66 و68 و110( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )116 و119 و126(:
ْوَراِة}. ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الَتّ ِدّ ْنِجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُم�صَ {َواآََتْيَناُه اْلإِ

ُ ِفيِه}. ْنِجيِل ِبَما اأَْنَزَل اهلَلّ {َوْلَيْحُكْم اأَْهُل اْلإِ
ِهْم}. ْوَراَة َواْلإِْنِجيَل َوَما اأُْنِزَل اإَِلْيِهْم ِمْن َرِبّ ُهْم اأََقاُموا الَتّ {َوَلْو اأََنّ

ْوَراَة َواْلإِْنِجيَل}. {ُقْل َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َل�ْصُتْم َعَلى �َصْيٍء َحَتّى ُتِقيُموا الَتّ
ْنِجيَل}. ْوَراَة َواْلإِ {َواإِْذ َعَلّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالَتّ

َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  ــِذي  {اَلّ  )170( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )157( الآيــة   -
ْوَراِة َواْلإِْنِجيِل}. ِعْنَدُهْم ِفي الَتّ

ْوَراِة  الَتّ ِفي  ا  َحًقّ َعَلْيِه  - الآية )111( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )204( {َوْعًدا 
َواْلإِْنِجيِل}.

َكَزْرٍع  اْلإِْنِجيِل  ِفي  {َوَمَثُلُهْم   )515( �صفحة   )48( رقم  )الفتح(  �صورة  من   )29( الآية   -
اأَْخَرَج �َصْطاأَُه َفاآََزَرُه}.

َمْرَيَم  اْبِن  ِبِعي�َصى  ْيَنا  الآية )27( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )541( {َوَقَفّ  -
ْنِجيَل}. َواآََتْيَناُه اْلإِ

الإن�س
- الآيات )112 و128 و130( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحتا )142 و144(:

ْن�ِس}. ا �َصَياِطيَن اْلإِ {َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكِلّ َنِبٍيّ َعُدًوّ
ْن�ِس}. ُهْم ِمَن اْلإِ {َيا َمْع�َصَر اْلِجِنّ َقِد ا�ْصَتْكَثْرُتْم ِمَن اْلإِْن�ِس َوَقاَل اأَْوِلَياوؤُ
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َلْم َياأِْتُكْم ُر�ُصٌل ِمْنُكْم}. ْن�ِس اأَ {َيا َمْع�َصَر اْلِجِنّ َواْلإِ
الآيتان )38 و179( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )155 و174(:

اِر}. ْن�ِس ِفي الَنّ {َقاَل اْدُخُلوا ِفي اأَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اْلِجِنّ َواْلإِ
ْن�ِس}. َم َكِثيًرا ِمَن اْلِجِنّ َواْلإِ {َوَلَقْد َذَراأَْنا ِلَجَهَنّ

اْلإِْن�ُس  اْجَتَمَعِت  َلِئِن  {ُقْل   )291( �صفحة   )17( رقم  )الإ�صراء(  �صورة  من   )88( الآية   -
ُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْراآَِن َل َياأُْتوَن ِبِمْثِلِه}. َواْلِجُنّ َعَلى اأَْن َياأْ

ِمَن  ُجُنوُدُه  ِل�ُصَلْيَماَن  الآية )17( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )378( {َوُح�ِصَر   -
ْيِر َفُهْم ُيوَزُعوَن}. اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس َوالَطّ

الآيتان )25 و29( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479(:
ْن�ِس}. {َوَحَقّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل ِفي اأَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلِجِنّ َواْلإِ

َنا ِمَن اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس}. اَلّ َذْيِن اأَ�صَ َنا اأَِرَنا اَلّ {َوَقاَل اَلِّذيَن َكَفُروا َرَبّ
- الآية )18( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )504( {اأُوَلِئَك اَلِّذيَن َحَقّ َعَلْيِهُم 

ْن�ِس}. اْلَقْوُل ِفي اأَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلِجِنّ َواْلإِ
- الآية )56( من �صورة )الذاريات( رقم )51( �صفحة )523( {َوَما َخَلْقُت اْلِجَنّ َواْلإِْن�َس 

اإَِلّ ِلَيْعُبُدوِن}.
الآيات )33 و39 و56 و74( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )532 و533 و534(:
ْر�ِس َفاْنُفُذوا}. َمَواِت َواْلأَ ْن َتْنُفُذوا ِمْن اأَْقَطاِر ال�َصّ ِن ا�ْصَتَطْعُتْم اأَ ْن�ِس اإِ {َيا َمْع�َصَر اْلِجِنّ َواْلإِ

.{ {َفَيْوَمِئٍذ َل ُي�ْصاأَُل َعْن َذْنِبِه اإِْن�ٌس َوَل َجاٌنّ
.{ ْرِف َلْم َيْطِمْثُهَنّ اإِْن�ٌس َقْبَلُهْم َوَل َجاٌنّ َراُت الَطّ {ِفيِهَنّ َقا�صِ

.{ {َلْم َيْطِمْثُهَنّ اإِْن�ٌس َقْبَلُهْم َوَل َجاٌنّ
الآيتان )5 و6( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )572(:

ِ َكِذًبا}. ا اأَْن َلْن َتُقوَل اْلإِْن�ُس َواْلِجُنّ َعَلى اهلَلّ ا َظَنَنّ {َواأََنّ
ْن�ِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجِنّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا}. ُه َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْلإِ {َواأََنّ
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الإن�صان
ذكر ال�صيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل في كتابه )ك�صكول ابن عقيل(: اأن الإن�صان في 

القراآن ما ذكره اهلل اإل في مقام الذم، واأ�صاف ال�صيخ:

ت���������ف���������خ���������ر ب���������غ���������ي���������ر ت����������ق����������ى وع��������ل��������مي�����������������ا اأي�����������������ه�����������������ا الإن�����������������������������������س�����������������ان ل

ذموان���������������ظ���������������ر ف�����������اأك�����������ث�����������ر م���������������ا اأت���������������ى ع��������ن��������د  ب�������ا��������س�������م�������ك  ال����������������ق����������������راآن 

ْكَفَرُه} �صفحة )585(. وذلك مثل الآية )17( من �صورة )عب�س( رقم )80( {ُقِتَل اْلإِْن�َصاُن َما اأَ
َوَكاَن  ِباْلَخْيِر  ُدَعــاَءُه  ِرّ  ِبال�َصّ اْلإِْن�َصاُن  �صورة )الإ�صراء( رقم )17( {َوَيــْدُع  والآية )11( من 

اْلإِْن�َصاُن َعُجوًل} �صفحة )283(.
اْلَكِريِم}  َك  ِبَرِبّ َك  َغَرّ َما  ْن�َصاُن  اْلإِ َها  اأَُيّ {َيا   )82( رقم  )النفطار(  �صورة  من   )6( والآية 

�صفحة )587()1(.
قلت:

واإ�صافة اإلى الآيات الثالث التي ذكرها ال�صيخ رحمه اهلل فاإن في الآيات التالية )63( اآية ما 
يدل على ما ذكره -رحمه اهلل-00 ومنها:

ُه َكاَن  اإَِنّ - الآية )72( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )427( {َوَحَمَلَها اْلإِْن�َصاُن 
َظُلوًما َجُهوًل}.

ِعيًفا}. - الآية )28( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )83( {َوُخِلَق اْلإِْن�َصاُن �صَ
ُرّ َدَعاَنا  ْن�َصاَن ال�صُّ - الآية )12( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )409( {َواإَِذا َم�َسّ اْلإِ

ِلَجْنِبِه}.
ا  ِمَنّ ــاَن  اْلإِْنــ�ــصَ ــا  ــَن َذْق اأَ ــِئــْن  {َوَل رقــم )11( �صفحة )222(  �صورة )هــود(  الآيــة )9( من   -

َرْحَمًة}.

)1( ولما اطلع ف�صيلة ال�صيخ د. محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح، المحا�صر بالمعهد العالي للق�صاء على م�صّودة 
الكتاب اأبدى - حفظه اهلل - ملحوظات قّيمة مفيدة، وقال - في هذا المو�صوع - ما ن�صه: )ل اأظن اأنه على هذا 
الإطالق، فمثاًل )خلق الإن�صان �صعيفا( اإخبار ولي�س ذمًا، )وو�صينا الإن�صان بوالديه ح�صنا( لي�س ذمًا، وفي �صورة 
التين: )لقد خلقنا الإن�صان في اأح�صن تقويم( اأين الذم هنا؟ قلت: وبعدها )ثم رددناه اأ�صفل �صافلين اإل الذين 

اآمنوا وعملوا ال�صالحات فلهم اأجر غير ممنون(.
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َعُدٌوّ  ِلاْلإِْن�َصاِن  ْيَطاَن  ال�َصّ {اإَِنّ  رقم )12( �صفحة )236(  �صورة )يو�صف(  الآية )5( من   -
ُمِبيٌن}.

اٌر}. - الآية )34( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {اإَِنّ اْلإِْن�َصاَن َلَظُلوٌم َكَفّ
ِمْن  اْلإِْن�َصاَن  َخَلْقَنا  {َوَلَقْد   )263( �صفحة   )15( رقم  )الِحْجر(  �صورة  من   )26( الآية   -

اٍل ِمْن َحَماإٍ َم�ْصُنوٍن}. ْل�صَ �صَ
- الآية )4( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )267( {َخَلَق اْلإِْن�َصاَن ِمْن ُنْطَفٍة َفاإَِذا ُهَو 

يٌم ُمِبيٌن}. َخ�صِ
ِرّ ُدَعاَءُه  - الآية )11( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )283( {َوَيْدُع اْلإِْن�َصاُن ِبال�َصّ

ِباْلَخْيِر َوَكاَن اْلإِْن�َصاُن َعُجوًل}.
ْلَزْمَناُه َطاِئَرُه  ْن�َصاٍن اأَ - الآية )13( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )283( {َوُكَلّ اإِ

ِفي ُعُنِقِه}.
ْيَطاَن َكاَن ِلاْلإِْن�َصاِن  - الآية )53( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )287( {اإَِنّ ال�َصّ

ا ُمِبيًنا}. َعُدًوّ
- الآية )67( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )289( {َوَكاَن اْلإِْن�َصاُن َكُفوًرا}.

اْلإِْن�َصاِن  اأَْنَعْمَنا َعَلى  - الآية )83( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )290( {َواإَِذا 
ُرّ َكاَن َيُئو�ًصا}. ُه ال�َصّ اأَْعَر�َس َوَناأَى ِبَجاِنِبِه َواإَِذا َم�َصّ

- الآية )100( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )292( {َوَكاَن اْلإِْن�َصاُن َقُتوًرا}.
ِن  ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْراآَ َرّ - الآية )54( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )300( {َوَلَقْد �صَ

ْكَثَر �َصْيٍء َجَدًل}. ْن�َصاُن اأَ ا�ِس ِمْن ُكِلّ َمَثٍل َوَكاَن اْلإِ ِللَنّ
- الآيتان )67/66( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )310( {َوَيُقوُل اْلإِْن�َصاُن اأَِئَذا َما 

ا َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل َوَلْم َيُك �َصْيًئا}. ِمُتّ َل�َصْوَف اأُْخَرُج َحًيّا )66( اأََوَل َيْذُكُر اْلإِْن�َصاُن اأََنّ
- الآية )37( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )325( {ُخِلَق اْلإِْن�َصاُن ِمْن َعَجٍل}.

- الآية )66( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )340( {اإَِنّ اْلإِْن�َصاَن َلَكُفوٌر}.
- الآية )12( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )342( {َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلإِْن�َصاَن ِمْن 

�ُصاَلَلٍة ِمْن ِطيٍن}.
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ْن�َصاِن  ِلاْلإِ ْيَطاُن  ال�َصّ الآية )29( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )362( {َوَكاَن   -
َخُذوًل}.

ْيَنا اْلإِْن�َصاَن ِبَواِلَدْيِه ُح�ْصًنا}. ّ - الآية )8( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )397( {َوَو�صَ
ِبَواِلَدْيِه  اْلإِْن�َصاَن  ْيَنا  ّ {َوَو�صَ  )412( �صفحة   )31( رقم  )لقمان(  �صورة  من   )14( الآية   -

ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن}. َحَمَلْتُه اأُُمّ
ِمْن  ْن�َصاِن  اْلإِ َخْلَق  {َوَبـــَداأَ   )415( �صفحة   )32( رقم  )ال�صجدة(  �صورة  من   )7( الآيــة   -

ِطيٍن}.
ُه َكاَن  اإَِنّ - الآية )72( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )427( {َوَحَمَلَها اْلإِْن�َصاُن 

َظُلوًما َجُهوًل}.
ا َخَلْقَناُه ِمْن  َنّ - الآية )77( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )445( {اأََوَلْم َيَر اْلإِْن�َصاُن اأَ

ُنْطَفٍة}.
ُه  ٌرّ َدَعا َرَبّ - الآية )8( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )459( {َواإَِذا َم�َسّ اْلإِْن�َصاَن �صُ

.{ ُمِنيًبا اإَِلْيِه ُثَمّ
ٌرّ  �صُ اْلإِْن�َصاَن  َم�َسّ  {َفــاإَِذا   )464( �صفحة   )39( رقم  )الزمر(  �صورة  من   )49( الآيــة   -

َدَعاَنا}.
- الآية )49( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )482( {َل َي�ْصاأَُم اْلإِْن�َصاُن ِمْن ُدَعاِء 

اْلَخْيِر}.
اْلإِْن�َصاِن  َعَلى  اأَْنَعْمَنا  �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )482( {َواإَِذا  الآية )51( من   -

ُرّ َفُذو ُدَعاٍء َعِري�ٍس}. ُه ال�َصّ اأَْعَر�َس َوَناأَى ِبَجاِنِبِه َواإَِذا َم�َصّ
ا  ْن�َصاَن ِمَنّ َذْقَنا اْلإِ َذا اأَ ا اإِ - الآية )48( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )488( {َواإَِنّ

َرْحَمًة َفِرَح ِبَها}.
َلَكُفوٌر  ــاَن  اْلإِْنــ�ــصَ {اإَِنّ   )490( �صفحة   )43( رقــم  )الــزخــرف(  �صورة  من   )15( ــة  الآي  -

ُمِبيٌن}.
ْيَنا اْلإِْن�َصاَن ِبَواِلَدْيِه  ّ - الآية )15( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )504( {َوَو�صَ

اإِْح�َصاًنا}.
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َما  َوَنْعَلُم  اْلإِْن�َصاَن  َخَلْقَنا  {َوَلَقْد   )519( �صفحة   )50( رقم  )ق(  �صورة  من   )16( الآية   -
ُتَو�ْصِو�ُس ِبِه َنْف�ُصُه}.

ْن�َصاِن َما َتَمَنّى}. - الآية )24( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )526( {اأَْم ِلاْلإِ
َما  َلّ  اإِ ِلاْلإِْن�َصاِن  َلْي�َس  {َواأَْن   )527( �صفحة   )53( رقم  )النجم(  �صورة  من   )39( الآية   -

�َصَعى}.
- الآيتان )4/3( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )531( {َخَلَق اْلإِْن�َصاَن )3( َعَلَّمُه 

اْلَبَياَن}.
اٍل  ْل�صَ - الآية )14( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )531( {َخَلَق اْلإِْن�َصاَن ِمْن �صَ

اِر}. َكاْلَفَخّ
َقاَل  اإِْذ  ْيَطاِن  ال�َصّ {َكَمَثِل   )547( �صفحة   )59( رقم  )الح�صر(  �صورة  من   )16( الآيــة   -

ِلاْلإِْن�َصاِن اْكُفْر}.
- الآية )19( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )569( {اإَِنّ اْلإِْن�َصاَن ُخِلَق َهُلوًعا}.

َلّْن َنْجَمَع  اأَ - الآية )3( من �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )577( {اأََيْح�َصُب اْلإِْن�َصاُن 
ِعَظاَمُه}.

ِلَيْفُجَر  اْلإِْن�َصاُن  ُيِريُد  {َبْل   )577( �صفحة   )75( رقم  )القيامة(  �صورة  من   )5( الآية   -
اأََماَمُه}.

اأَْيَن  َيْوَمِئٍذ  اْلإِْن�َصاُن  �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )577( {َيُقوُل  الآية )10( من   -
.{ اْلَمَفُرّ

اأُ اْلإِْن�َصاُن َيْوَمِئٍذ  - الآيتان )14/13( من �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )577( {ُيَنَبّ
يَرٌة}. ْن�َصاُن َعَلى َنْف�ِصِه َب�صِ َر )13( َبِل اْلإِ َم َواأََخّ ِبَما َقَدّ

ْن ُيْتَرَك  - الآية )36( من �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )578( {اأََيْح�َصُب اْلإِْن�َصاُن اأَ
�ُصًدى}.

اْلإِْن�َصاِن  اأََتى َعَلى  - الآيتان )2/1( من �صورة )الإن�صان( رقم )76( �صفحة )578( {َهْل 
ا َخَلْقَنا اْلإِْن�َصاَن ِمْن ُنْطَفٍة اأَْم�َصاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه �َصِميًعا  ْهِر َلْم َيُكْن �َصْيًئا َمْذُكوًرا )1( اإَِنّ ِحيٌن ِمَن الَدّ

يًرا}. َب�صِ
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َما  اْلإِْن�َصاُن  ُر  َيَتَذَكّ {َيْوَم  رقم )79( �صفحة )584(  )النازعات(  �صورة  الآية )35( من   -
�َصَعى}.

- الآية )17( من �صورة )عب�س( رقم )80( �صفحة )585( {ُقِتَل اْلإِْن�َصاُن َما اأَْكَفَرُه}.
َلى  اإِ ــاُن  ــ�ــصَ ْن اْلإِ {َفْلَيْنُظِر   )585( �صفحة   )80( رقــم  )عب�س(  �صورة  من   )24( ــة  الآي  -

َطَعاِمِه}.
َك  َغَرّ َما  اْلإِْن�َصاُن  َها  اأَُيّ �صورة )النفطار( رقم )82( �صفحة )587( {َيا  الآية )6( من   -

َك اْلَكِريِم}. ِبَرِبّ
َها اْلإِْن�َصاُن اإَِنَّك َكاِدٌح  - الآية )6( من �صورة )الن�صقاق( رقم )84( �صفحة )589( {َيا اأَُيّ

َك َكْدًحا َفُماَلِقيِه}. اإَِلى َرِبّ
- الآية )5( من �صورة )الطارق( رقم )86( �صفحة )591( {َفْلَيْنُظِر اْلإِْن�َصاُن ِمَمّ ُخِلَق}.

ُه  ا اْلإِْن�َصاُن اإَِذا َما اْبَتاَلُه َرُبّ - الآية )15( من �صورة )الفجر( رقم )89( �صفحة )593( {َفاأََمّ
َمُه َفَيُقوُل َرِبّي اأَْكَرَمِن}. َفاأَْكَرَمُه َوَنَعّ

َم َيْوَمِئٍذ  - الآية )23( من �صورة )الفجر( رقم )89( �صفحة )593( {َوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهَنّ
ْكَرى}. َنّى َلُه الِذّ ُر اْلإِْن�َصاُن َواأَ َيَتَذَكّ

- الآية )4( من �صورة )البلد( رقم )90( �صفحة )594( {َلَقْد َخَلْقَنا اْلإِْن�َصاَن ِفي َكَبٍد}.
ِفي  اْلإِْن�َصاَن  َخَلْقَنا  رقم )95( �صفحة )597( {َلَقْد  )التين(  �صورة  الآيتان )5/4( من   -

�ْصَفَل �َصاِفِليَن}. اأَْح�َصِن َتْقِويٍم )4( ُثَمّ َرَدْدَناُه اأَ
- الآية )2( من �صورة )العلق( رقم )96( �صفحة )597( {َخَلَق اْلإِْن�َصاَن ِمْن َعَلٍق}.

- الآيتان )6/5( من �صورة )العلق( رقم )96( �صفحة )597( {َعَلَّم اْلإِْن�َصاَن َما َلْم َيْعَلْم 
)5( َكاَلّ اإَِنّ اْلإِْن�َصاَن َلَيْطَغى}.

- الآية )3( من �صورة )الزلزلة( رقم )99( �صفحة )599( {َوَقاَل اْلإِْن�َصاُن َما َلَها}.
ِه َلَكُنوٌد}. - الآية )6( من �صورة )العاديات( رقم )100( �صفحة )599( {اإَِنّ اْلإِْن�َصاَن ِلَرِبّ

- الآية )2( من �صورة )الع�صر( رقم )103( �صفحة )601( {اإَِنّ اْلإِْن�َصاَن َلِفي ُخ�ْصٍر}.
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اأُنا�س
َنا�ٍس َم�ْصَرَبُهْم}. - الآية )60( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )9( {َقْد َعِلَم ُكُلّ اأُ
ُروَن}. ُهْم اأَُنا�ٌس َيَتَطَهّ - الآية )82( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )161( {اإَِنّ

َنا�ٍس َم�ْصَرَبُهْم  - الآية )160( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )171( {َقْد َعِلَم ُكُلّ اأُ
َوَظَلّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَماَم}.

َنا�ٍس ِباإَِماِمِهْم}. - الآية )71( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )289( {َيْوَم َنْدُعوا ُكَلّ اأُ
ُروَن}. ُهْم اأَُنا�ٌس َيَتَطَهّ - الآية )56( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )382( {اإَِنّ

اأنا�صي
ْنَعاًما  ا َخَلْقَنا اأَ - الآية )49( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )364( {َوُن�ْصِقَيُه ِمَمّ

َواأََنا�ِصَيّ َكِثيًرا}.

اإن�صيا
َكِلَّم اْلَيْوَم اإِْن�ِصًيّا}. - الآية )26( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )307( {َفَلْن اأُ

الأهّلة
َياًء  ْم�َس �صِ - الآية )5( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )208( {ُهَو اَلِّذي َجَعَل ال�َصّ

ِنيَن َواْلِح�َصاَب}. َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد ال�ِصّ َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقَدّ
َهاَر  َوالَنّ الَلّْيَل  {َوَجَعْلَنا   )283( �صفحة   )17( رقم  )الإ�ــصــراء(  �صورة  من   )12( الآيــة   -
ِنيَن  ال�ِصّ َعَدَد  َوِلَتْعَلُموا  ُكْم  َرِبّ ِمْن  اًل  َف�صْ ِلَتْبَتُغوا  َرًة  ُمْب�صِ َهاِر  الَنّ اآََيَة  َوَجَعْلَنا  الَلّْيِل  اآََيَة  َفَمَحْوَنا  اآََيَتْيِن 

َواْلِح�َصاَب}.
ُقْل ِهَي  اْلأَِهَلِّة  - الآية )189( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )29( {َي�ْصاأَُلوَنَك َعِن 

.{ ا�ِس َواْلَحِجّ َمَواِقيُت ِللَنّ
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اآيات اهلل
م�صطفى  محمد  القراآن(  لآيــات  المو�صوعي  )الفهر�س  كتاب  موؤلف  اإن  المقدمة  في  قلت 
)المعجم  لكتاب  رجعت  ولما  اخت�صارًا،  اأو  �صهوًا  ربما   - اهلل  اآيــات  )مو�صوع(  يذكر  لم  محمد 
اأكثر من  �صغلت  )اآيات اهلل(  التي ت�صمنت  الآيات  اأن  الكريم( فوجئت  القراآن  لألفاظ  المفهر�س 

خم�س �صفحات، في كل �صفحة عمودان، اأي �صطرين في كل �صفحة، وبيانها كالتالي:
- كلمة )اآية( بلغ عددها )83(.

- كلمة )اآيتك( كلمتان في اآيتين.
- كلمة )اآيتين( كلمة واحدة في اآية واحدة.

- كلمة )اآيات( بلغ عددها )148(.
- كلمة )اآياتك( ثالث كلمات في )3( اآيات.

- كلمة )اآياتنا( بلغ عددها )102(.
- كلمة )اآياته( بلغ عددها )37(.

- كلمة )اآياتها( كلمة واحدة في اآية واحدة.
- كلمة )اآياتي( بلغ عددها )14(.

القراآن  لكلمات  المفهر�س  )المعجم  كتاب  موؤلف  الح�صني/  اهلل  في�س  زاده  )علمي  بينما 
الكريم( الم�صمى )فتح الرحمن لطالب اآيات القراآن الكريم، ترك 23 كلمة، لم يذكرها في معجمه 

)اخت�صارًا(.
وتلك الكلمات 00. هي:

)اأرى / اآية / ابن / اآل / رب / ر�صول / عذاب / قبر / كتاب / نف�س / نار / نا�س / يوم / 
جعل / �صاء / قال / كفر / كان( وم�صتقات هذه الكلمات جميعًا/ ذو )ال�صاحبية( / �صيء / غير 

/ كل.
اأما �صاحب المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم/ محمد فوؤاد عبدالباقي، فقد ذكر تلك 

الكلمات، ما عدا )نار / نا�س / �صاء / قال / كان / ابن / اآل(.
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الأيتام )اليتامى(
جاء ذكرهم في القراآن الكريم كما يلي:

اليتيم
اإَِلّ  اْلَيِتيِم  َماَل  َتْقَرُبوا  رقم )6( �صفحة )149( {َوَل  )الأنعام(  �صورة  الآية )152( من   -

ْوُفوا اْلَكْيَل}. ُه َواأَ �ُصَدّ ِباَلِّتي ِهَي اأَْح�َصُن َحَتّى َيْبُلَغ اأَ
َلّ  اإِ اْلَيِتيِم  َتْقَرُبوا َماَل  - الآية )34( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )285( {َوَل 

ْوُفوا ِباْلَعْهِد}. ُه َواأَ �ُصَدّ ِباَلِّتي ِهَي اأَْح�َصُن َحَتّى َيْبُلَغ اأَ
- الآية )17( من �صورة )الفجر( رقم )89( �صفحة )593( {َكاَلّ َبل َل ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم}.

ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر}. - الآية )9( من �صورة )ال�صحى( رقم )93( �صفحة )596( {َفاأََمّ
ُب  ُيَكِذّ ــِذي  اَلّ {اأََراأَْيـــَت   )602( �صفحة   )107( رقم  )الماعون(  �صورة  من   )2/1( الآية   -

يِن )1( َفَذِلَك اَلِّذي َيُدُعّ اْلَيِتيَم}. ِبالِدّ

يتيمًا
ِه  َعاَم َعَلى ُحِبّ - الآية )8( من �صورة )الإن�صان( رقم )76( �صفحة )579( {َوُيْطِعُموَن الَطّ

�ِصيًرا}. ِم�ْصِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ
- الآية )15( من �صورة )البلد( رقم )90( �صفحة )594( {َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة}.

- الآية )6( من �صورة )ال�صحى( رقم )93( �صفحة )596( {اأََلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفاآََوى}.

يتيمين
ا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمْيِن  - الآية )82( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )302( {َواأََمّ

َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة}.

اليتامى
َوِباْلَواِلَدْيِن   َ اإَِلّ اهلَلّ َتْعُبُدوَن  - الآية )83( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )12( {َل 

اإِْح�َصاًنا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َصاِكيِن}.
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َذِوي  ِه  ُحِبّ َعَلى  اْلَماَل  )البقرة( رقم )2( �صفحة )27( {َواآََتــى  �صورة  الآية )177( من   -
اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َصاِكيَن}.

- الآية )215( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )33( {ُقْل َما اأَْنَفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن 
َواْلأَْقَرِبيَن َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َصاِكيِن}.

ُقْل  اْلَيَتاَمى  َعِن  {َوَي�ْصاأَُلوَنَك   )35( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )220( الآية   -
اَلٌح َلُهْم َخْيٌر}. اإِ�صْ

ُلوا  - الآية )2( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )77( {َواآَُتوا اْلَيَتاَمى اأَْمَواَلُهْم َوَل َتَتَبَدّ
ِيِّب}. اْلَخِبيَث ِبالَطّ

َلّ ُتْق�ِصُطوا ِفي اْلَيَتاَمى  - الآية )3( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )77( {َواإِْن ِخْفُتْم اأَ
�َصاِء}. َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن الِنّ

َبَلُغوا  اإَِذا  َحَتّى  اْلَيَتاَمى  �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )77( {َواْبَتُلوا  الآية )6( من   -
َلْيِهْم اأَْمَواَلُهْم}. َكاَح َفاإِْن اآََن�ْصُتْم ِمْنُهْم ُر�ْصًدا َفاْدَفُعوا اإِ الِنّ

وُلوْا اْلُقْرَبى  َر اْلِق�ْصَمَة اأُ - الآية )8( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )78( {َواإَِذا َح�صَ
َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َصاِكيُن َفاْرُزُقوُهْم ِمْنُه}.

ُكُلوَن اأَْمَواَل اْلَيَتاَمى  - الآية )10( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )78( {اإَِنّ اَلِّذيَن َياأْ
َلْوَن �َصِعيًرا}. ُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا َو�َصَي�صْ َما َياأْ ُظْلًما اإَِنّ

- الآية )36( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )84( {َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َصاًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى 
َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َصاِكيِن}.

- الآية )127( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )98( {َوَما ُيْتَلى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب ِفي 
.{ ِتي َل ُتوؤُْتوَنُهَنّ َما ُكِتَب َلُهَنّ �َصاِء الاَلّ َيَتاَمى الِنّ

َما َغِنْمُتْم ِمْن �َصْيٍء  - الآية )41( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )182( {َواْعَلُموا اأََنّ
�ُصوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى}. ِ ُخُم�َصُه َوِللَرّ ّ َفاأََنّ هلِلَ

ُ َعَلى َر�ُصوِلِه ِمْن  َفاَء اهلَلّ - الآية )7( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )546( {َما اأَ
�ُصوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َصاِكيِن}. اأَْهِل اْلُقَرى َفِلَلِّه َوِللَرّ
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ين اآية الدَّ
�صتاأتي الإ�صارة اإليها فيما نقلت من )ك�صكول ابن عقيل(، لل�صيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن 
عقيل رحمـه اهلل، واأنها الآية )282( �صفـحـة )48( من �صــورة البقرة، وجاءت في �صفحة كاملة، 
ى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوَل َياأَْب  َها اَلِّذيَن اآََمُنوا اإَِذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن اإَِلى اأََجٍل ُم�َصًمّ {َيا اأَُيّ
ُه َوَل َيْبَخ�ْس ِمْنُه �َصْيًئا  َ َرَبّ ُ َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل اَلِّذي َعَلْيِه اْلَحُقّ َوْلَيَتِّق اهلَلّ َكاِتٌب اأَْن َيْكُتَب َكَما َعَلَّمُه اهلَلّ
ُه ِباْلَعْدِل َوا�ْصَت�ْصِهُدوا  ْن ُيِمَلّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِلُيّ ِعيًفا اأَْو َل َي�ْصَتِطيُع اأَ َفاإِْن َكاَن اَلِّذي َعَلْيِه اْلَحُقّ �َصِفيًها اأَْو �صَ
َلّ  َت�صِ ْن  اأَ َهَداِء  ال�ُصّ ِمَن  ْوَن  َتْر�صَ ْن  ِمَمّ َواْمَراأََتاِن  َفَرُجٌل  َرُجَلْيِن  َيُكوَنا  َلْم  ْن  َفاإِ ِرَجاِلُكْم  ِمْن  �َصِهيَدْيِن 
اأَْو  ِغيًرا  َتْكُتُبوُه �صَ اأَْن  ُموا  َت�ْصاأَ َوَل  ُدُعوا  َما  اإَِذا  َهَداُء  ال�ُصّ َب  َياأْ َوَل  اْلأُْخَرى  اإِْحَداُهَما  َر  َفُتَذِكّ اإِْحَداُهَما 
َرًة  َلّ َتْرَتاُبوا اإَِلّ اأَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحا�صِ ْدَنى اأَ َهاَدِة َواأَ ِ َواأَْقَوُم ِلل�َصّ ْق�َصُط ِعْنَد اهلَلّ َكِبيًرا اإَِلى اأََجِلِه َذِلُكْم اأَ
ْن  اَرّ َكاِتٌب َوَل �َصِهيٌد َواإِ �ْصِهُدوا اإَِذا َتَباَيْعُتْم َوَل ُي�صَ ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْي�َس َعَلْيُكْم ُجَناٌح اأََلّ َتْكُتُبوَها َواأَ

ُ ِبُكِلّ �َصْيٍء َعِليٌم}. ُ َواهلَلّ َ َوُيَعِلُّمُكُم اهلَلّ ُقوا اهلَلّ ُه ُف�ُصوٌق ِبُكْم َواَتّ َتْفَعُلوا َفاإَِنّ

اآية الكر�صي
هي من الأوراد المهمة، التي تقال عند النوم وفي الأذكار بعد ال�صلوات الخم�س، ورد في ف�صلها 

الكثير من الآثار، وهي في �صفحة )42( من �صورة البقرة رقم )2( ورقم الآية )255(، وهي:
َمَواِت َوَما ِفي اْلأَْر�ِس َمْن  وُم َل َتاأُْخُذُه �ِصَنٌة َوَل َنْوٌم َلُه َما ِفي ال�َصّ ُ َل اإَِلَه اإَِلّ ُهَو اْلَحُيّ اْلَقُيّ {اهلَلّ
ْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َصْيٍء ِمْن ِعْلِمِه اإَِلّ ِبَما  ْذِنِه َيْعَلُم َما َبْيَن اأَ َذا اَلِّذي َي�ْصَفُع ِعْنَدُه اإَِلّ ِباإِ

ْر�َس َوَل َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلُيّ اْلَعِظيُم}. َماَواِت َواْلأَ ُه ال�َصّ �َصاَء َو�ِصَع ُكْر�ِصُيّ

الأيمان
وردت في القراآن الكريم في الآيات التالية:

ِبالَلّْغِو ِفي   ُ اهلَلّ اِخُذُكُم  ُيوؤَ - الآية )89( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )122( {َل 
اأَْيَماِنُكْم}.

َبْعِد  ِمْن  اأَْيَماَنُهْم  َنَكُثوا  {َواإِْن   )188( �صفحة   )9( رقم  )التوبة(  �صورة  من   )12( الآية   -
ُهْم َل اأَْيَماَن َلُهْم}. َة اْلُكْفِر اإَِنّ َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتُلوا اأَِئَمّ
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َبْعَد  اْلأَْيــَمــاَن  وا  َتْنُق�صُ {َوَل   )277( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )91( الآية   -
َتْوِكيِدَها}.

َلى  - الآية )39( من �صورة )القلم( رقم )68( �صفحة )565( {اأَْم َلُكْم اأَْيَماٌن َعَلْيَنا َباِلَغٌة اإِ
َيْوِم اْلِقَياَمِة}.

 َ اهلَلّ َتْجَعُلوا  الآيتان )225/224( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )36/35( {َوَل   -
 ُ ُيوؤَاِخُذُكُم اهلَلّ ُ �َصِميٌع َعِليٌم )224( َل  ا�ِس َواهلَلّ َبْيَن الَنّ ِلُحوا  َوَتَتُّقوا َوُت�صْ وا  َتَبُرّ اأَْن  ْيَماِنُكْم  ِلأَ ًة  ُعْر�صَ

ُ َغُفوٌر َحِليٌم}. اِخُذُكْم ِبَما َك�َصَبْت ُقُلوُبُكْم َواهلَلّ ِبالَلّْغِو ِفي اأَْيَماِنُكْم َوَلِكْن ُيوؤَ
ُتوُهْم  - الآية )33( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )83( {َواَلِّذيَن َعَقَدْت اأَْيَماُنُكْم َفاآَ

يَبُهْم}. َن�صِ
ِبالَلّْغِو ِفي   ُ اهلَلّ اِخُذُكُم  ُيوؤَ - الآية )89( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )122( {َل 
ْطَعاُم َع�َصَرِة َم�َصاِكيَن ِمْن اأَْو�َصِط َما ُتْطِعُموَن  اَرُتُه اإِ ْدُتُم اْلأَْيَماَن َفَكَفّ اِخُذُكْم ِبَما َعَقّ اأَْيَماِنُكْم َوَلِكْن ُيوؤَ
َذا َحَلْفُتْم  اَرُة اأَْيَماِنُكْم اإِ اٍم َذِلَك َكَفّ َيّ َياُم َثاَلَثِة اأَ اأَْهِليُكْم اأَْو ِك�ْصَوُتُهْم اأَْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َف�صِ

ُ َلُكْم اآََياِتِه َلَعَلُّكْم َت�ْصُكُروَن}. ُن اهلَلّ َواْحَفُظوا اأَْيَماَنُكْم َكَذِلَك ُيَبِيّ
ْيَماَنُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم}. - الآية )92( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )560( {َتَتِّخُذوَن اأَ
- الآية )94( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )278( {َوَل َتَتِّخُذوا اأَْيَماَنُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم}.

َتِحَلَّة  َلُكْم   ُ اهلَلّ َفَر�َس  {َقْد   )560( �صفحة   )66( رقم  )التحريم(  �صورة  من   )2( الآية   -
اأَْيَماِنُكْم}.

 ِ - الآية )77( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )59( {اإَِنّ اَلِّذيَن َي�ْصَتُروَن ِبَعْهِد اهلَلّ
َواأَْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِلياًل اأُوَلِئَك َل َخاَلَق َلُهْم ِفي اْلآَِخَرِة}.

اأََهوؤَُلِء  َمُنوا  اآَ اَلِّذيَن  �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )117( {َوَيُقوُل  الآية )53( من   -
ِ َجْهَد اأَْيَماِنِهْم}. اَلِّذيَن اأَْق�َصُموا ِباهلَلّ

- الآية )108( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )125( {اأَْو َيَخاُفوا اأَْن ُتَرَدّ اأَْيَماٌن َبْعَد 
اأَْيَماِنِهْم}.

ْيَماِنِهْم  ِ َجْهَد اأَ - الآية )109( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )141( {َواأَْق�َصُموا ِباهلَلّ
ِمُنَنّ ِبَها}. َلِئْن َجاَءْتُهْم اآََيٌة َلُيوؤْ
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ْيَماِنِهْم  ِ َجْهَد اأَ - الآية )38( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )271( {َواأَْق�َصُموا ِباهلَلّ
ُ َمْن َيُموُت}. َل َيْبَعُث اهلَلّ

ْيَماِنِهْم  اأَ ِ َجْهَد  - الآية )53( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )356( {َواأَْق�َصُموا ِباهلَلّ
.{ َلِئْن اأََمْرَتُهْم َلَيْخُرُجَنّ

ْيَماِنِهْم  ِ َجْهَد اأَ - الآية )42( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )439( {َواأَْق�َصُموا ِباهلَلّ
َلِئْن َجاَءُهْم َنِذيٌر َلَيُكوُنَنّ اأَْهَدى ِمْن اإِْحَدى اْلأَُمِم}.

ًة  ُجَنّ اأَْيَماَنُهْم  {اَتَّخُذوا   )544( �صفحة   )58( رقم  )المجادلة(  �صورة  من   )16( الآية   -
.{ ِ وا َعْن �َصِبيِل اهلَلّ ُدّ َف�صَ

ًة  ُجَنّ ْيَماَنُهْم  اأَ ــَخــُذوا  {اَتّ  )554( �صفحة   )63( رقم  )المنافقون(  �صورة  من   )2( الآيــة   -
.{ ِ وا َعْن �َصِبيِل اهلَلّ ُدّ َف�صَ

حرف الباء
البخل

البخل جاء ذكره في:
ا َمْن َبِخَل َوا�ْصَتْغَنى}. - الآية )8( من �صورة )الليل( رقم )92( �صفحة )595( {َواأََمّ

- الآية )180( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )73( {َوَل َيْح�َصَبَنّ اَلِّذيَن َيْبَخُلوَن 
ِلِه ُهَو َخْيًرا َلُهْم َبْل ُهَو �َصٌرّ َلُهْم}. ُ ِمْن َف�صْ ِبَما اآََتاُهُم اهلَلّ

ِلِه َبِخُلوا ِبِه  ا اآََتاُهْم ِمْن َف�صْ - الآية )76( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )199( {َفَلَمّ
وَن}. ْوا َوُهْم ُمْعِر�صُ َوَتَوَلّ

ْلُكُموَها َفُيْحِفُكْم  - الآيتان )38/37( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )510( {اإِْن َي�ْصاأَ
ِ َفِمْنُكْم َمْن َيْبَخُل َوَمْن  ْنُتْم َهوؤَُلِء ُتْدَعْوَن ِلُتْنِفُقوا ِفي �َصِبيِل اهلَلّ َغاَنُكْم )37( َهااأَ َتْبَخُلوا َوُيْخِرْج اأَ�صْ

َما َيْبَخُل َعْن َنْف�ِصِه}. َيْبَخْل َفاإَِنّ
ا�َس  ُمُروَن الَنّ - الآية )37( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )84( {اَلِّذيَن َيْبَخُلوَن َوَياأْ

ِلِه}. ُ ِمْن َف�صْ ِباْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما اآََتاُهُم اهلَلّ
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َوَياأُْمُروَن  َيْبَخُلوَن  {اَلِّذيَن   )540( �صفحة   )57( رقم  )الحديد(  �صورة  من   )24( الآية   -
َ ُهَو اْلَغِنُيّ اْلَحِميُد}. َنّ اهلَلّ ا�َس ِباْلُبْخِل َوَمْن َيَتَوَلّ َفاإِ الَنّ

بدر
َرُكُم  - )غزوة( بدر، الآية )123( �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )66( {َوَلَقْد َن�صَ

.{َ ُقوا اهلَلّ ٌة َفاَتّ ُ ِبَبْدٍر َواأَْنُتْم اأَِذَلّ اهلَلّ

البدو
جاء ذكر الكلمة في القراآن الكريم في اآيتين:

- الآية )100( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )247( {َوَقْد اأَْح�َصَن ِبي اإِْذ اأَْخَرَجِني 
ْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو}. ِمَن ال�ِصّ

وا َلْو  - الآية )20( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )420( {َواإِْن َياأِْت اْلأَْحَزاُب َيَوُدّ
ْعَراِب}. ُهْم َباُدوَن ِفي اْلأَ اأََنّ

بر الوالدين
ورد في القراآن الكريم في الآيات التالية:

- الآية )83( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )12( {َواإِْذ اأََخْذَنا ِميَثاَق َبِني اإِ�ْصَراِئيَل َل 
َ َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َصاًنا}. َتْعُبُدوَن اإَِلّ اهلَلّ

َحَدُكُم  َر اأَ َذا َح�صَ - الآية )180( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )27( {ُكِتَب َعَلْيُكْم اإِ
ُة ِلْلَواِلَدْيِن}. َيّ اْلَمْوُت اإِْن َتَرَك َخْيًرا اْلَو�صِ

- الآية )215( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )33( {َي�ْصاأَُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقْل َما 
اأَْنَفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن}.

- الآية )36( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )84( {َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َصاًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى 
َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َصاِكيِن}.
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ُكْم  َم َرُبّ - الآية )151( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )148( {ُقْل َتَعاَلْوا اأَْتُل َما َحَرّ
ْح�َصاًنا}. َعَلْيُكْم اأََلّ ُت�ْصِرُكوا ِبِه �َصْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن اإِ

َلّ َتْعُبُدوا  َك اأَ ى َرُبّ - الآيتان )24/23( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )284( {َوَق�صَ
ْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل َلُهَما اأٍُفّ َوَل َتْنَهْرُهَما  َحُدُهَما اأَ ا َيْبُلَغَنّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر اأَ َمّ اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َصاًنا اإِ اإَِلّ اإَِيّ
َياِني  َرَبّ َكَما  اْرَحْمُهَما  َرِبّ  َوُقْل  ْحَمِة  الَرّ ِمَن  ِلّ  الُذّ َجَناَح  َلُهَما  َواْخِف�ْس  َكِريًما )23(  َقْوًل  َلُهَما  َوُقْل 

ِغيًرا}. �صَ
ْيَنا اْلإِْن�َصاَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه  ّ - الآية )14( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )421( {َوَو�صَ

يُر}. َلَيّ اْلَم�صِ ِن ا�ْصُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك اإِ اُلُه ِفي َعاَمْيِن اأَ ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِف�صَ اأُُمّ
اًرا  ا ِبَواِلَدْيِه َوَلْم َيُكْن َجَبّ - الآية )14( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )306( {َوَبًرّ

ًيّا}. َع�صِ
ِبَواِلَدْيِه  اْلإِْن�َصاَن  ْيَنا  ّ الآية )8( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )397( {َوَو�صَ  -

ُح�ْصًنا}.
ْيَنا اْلإِْن�َصاَن ِبَواِلَدْيِه  ّ - الآية )15( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )504( {َوَو�صَ

اُلُه َثاَلُثوَن}. َعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلُه َوِف�صَ ُه ُكْرًها َوَو�صَ ُمّ اإِْح�َصاًنا َحَمَلْتُه اأُ
ٍفّ َلُكَما  - الآية )17( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )504( {َواَلِّذي َقاَل ِلَواِلَدْيِه اأُ

ِمْن}. َ َوْيَلَك اآَ ْخَرَج َوَقْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمْن َقْبِلي َوُهَما َي�ْصَتِغيَثاِن اهلَلّ اأََتِعَداِنِني اأَْن اأُ

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم )الب�صملة(
جاءت 114 مرة)1(، في اأول �صورة، ما عدا �صورة )براءة(.

ُه ِمْن �ُصَلْيَماَن  كما جاءت في الآية )30( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )380( {اإَِنّ
ِحيِم}. ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ ُه ِب�ْصِم اهلَلّ َواإَِنّ

)1( على خالف بين العلماء، هل الب�صملة اآية من كتاب اهلل اأم ل؟ غير اآية )30( من �صورة )النمل(.
ال�صيخ اإبراهيم بن عبداهلل المديه�س
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البطانة
َل  اآََمُنوا  اَلِّذيَن  َها  ُيّ اأَ {َيا   )65( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )118( الآية   -

وا َما َعِنُتّْم}. َتَتِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم َل َياأُْلوَنُكْم َخَباًل َوُدّ

البغال
جاء ذكرها في الآية الكريمة:

َواْلَحِميَر  َواْلِبَغاَل  {َواْلَخْيَل   )268( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )8( الآيــة   -
ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة }.

البقر
جاء ذكرها بال�صيغ التالية:

البقر:
ْن َلَنا َما  َك ُيَبِيّ - الآية )70( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )11( {َقاُلوا اْدُع َلَنا َرَبّ

ِهَي اإَِنّ اْلَبَقَر َت�َصاَبَه َعَلْيَنا}.
- الآية )144( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )147( {َوِمَن اْلإِِبِل اْثَنْيِن َوِمَن اْلَبَقِر 

اْثَنْيِن}.
ْمَنا  َحَرّ َواْلَغَنِم  اْلَبَقِر  الآية )146( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )147( {َوِمَن   -

َعَلْيِهْم �ُصُحوَمُهَما}.
بقرة:

َتْذَبُحوا  ْن  اأَ ُمُرُكْم  َياأْ  َ اهلَلّ {اإَِنّ   )10( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )67( الآية   -
َبَقَرًة}.

َها َبَقَرٌة َل َفاِر�ٌس  ُه َيُقوُل اإَِنّ َنّ - الآية )68( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )10( {َقاَل اإِ
َوَل ِبْكٌر}.

ْفَراُء  َها َبَقَرٌة �صَ ُه َيُقوُل اإَِنّ َنّ - الآية )69( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )10( {َقاَل اإِ
َفاِقٌع َلْوُنَها}.
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َها َبَقَرٌة َل َذُلوٌل  ُه َيُقوُل اإَِنّ َنّ - الآية )71( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )11( {َقاَل اإِ
ُتِثيُر اْلأَْر�َس َوَل َت�ْصِقي اْلَحْرَث}.

بقرات:
�َصْبَع  َرى  اأَ اإِِنّي  اْلَمِلُك  الآية )43( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )240( {َوَقاَل   -

َبَقَراٍت �ِصَماٍن}.
ْفِتَنا ِفي  يُق اأَ ِدّ ّ َها ال�صِ ُيّ - الآية )46( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )241( {ُيو�ُصُف اأَ

�َصْبِع َبَقَراٍت �ِصَماٍن}.

بنو اإ�صرائيل)1(
- الآية )40( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )7( {َيا َبِني اإِ�ْصَراِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي اَلِّتي 

ْوُفوا ِبَعْهِدي اأُوِف ِبَعْهِدُكْم}. اأَْنَعْمُت َعَلْيُكْم َواأَ
اْذُكُروا  اإِ�ْصَراِئيَل  َبِني  الآيتان )48/47( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )7( {َيا   -
ُقوا َيْوًما َل َتْجِزي َنْف�ٌس َعْن َنْف�ٍس  ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن )47( َواَتّ ّ ِنّي َف�صَ ِنْعَمِتَي اَلِّتي اأَْنَعْمُت َعَلْيُكْم َواأَ

�َصْيًئا َوَل ُيْقَبُل ِمْنَها �َصَفاَعٌة}.
- الآية )83( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )12( {َواإِْذ اأََخْذَنا ِميَثاَق َبِني اإِ�ْصَراِئيَل 

.{َ َل َتْعُبُدوَن اإَِلّ اهلَلّ
- الآيتان )123/122( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )19( {َيا َبِني اإِ�ْصَراِئيَل اْذُكُروا 
ُقوا َيْوًما َل َتْجِزي َنْف�ٌس َعْن َنْف�ٍس  ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن )122( َواَتّ ّ ِنّي َف�صَ ِنْعَمِتَي اَلِّتي اأَْنَعْمُت َعَلْيُكْم َواأَ

�َصْيًئا َوَل ُيْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل}.
�ْصَراِئيَل َكْم اآََتْيَناُهْم  - الآية )211( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )33( {�َصْل َبِني اإِ

َنٍة}. ِمْن اآََيٍة َبِيّ
َبِني  ِمْن  اْلَماَلإِ  اإَِلــى  َتَر  ــْم  {اأََل رقم )2( �صفحة )40(  )البقرة(  �صورة  الآية )246( من   -

اإِ�ْصَراِئيَل ِمْن َبْعِد ُمو�َصى}.

)1( تقدم �صفحة )54( مو�صوع )اإ�صرائيل(.



فهرس لموضوعات في القرآن الكريم 82

- الآية )49( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )56( {َوَر�ُصوًل اإَِلى َبِني اإِ�ْصَراِئيَل اأَِنّي 
ُكْم}. َقْد ِجْئُتُكْم ِباآََيٍة ِمْن َرِبّ

ِلَبِني  َعاِم َكاَن ِحاًلّ  - الآية )93( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )64( {ُكُلّ الَطّ
�ْصَراِئيُل َعَلى َنْف�ِصِه}. َم اإِ َلّ َما َحَرّ اإِ�ْصَراِئيَل اإِ

َبِني  ِميَثاَق   ُ اهلَلّ َخَذ  اأَ {َوَلَقْد  رقم )5( �صفحة )109(  )المائدة(  �صورة  الآية )12( من   -
اإِ�ْصَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم اْثَنْي َع�َصَر َنِقيًبا}.

ْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني  - الآية )32( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )113( {ِمْن اأَ
ا�َس َجِميًعا}. َما َقَتَل الَنّ ْو َف�َصاٍد ِفي اْلأَْر�ِس َفَكاأََنّ ُه َمْن َقَتَل َنْف�ًصا ِبَغْيِر َنْف�ٍس اأَ َنّ اإِ�ْصَراِئيَل اأَ

�ْصَراِئيَل  َخْذَنا ِميَثاَق َبِني اإِ - الآية )70( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )119( {َلَقْد اأَ
َواأَْر�َصْلَنا اإَِلْيِهْم ُر�ُصاًل}.

�ْصَراِئيَل  - الآية )72( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )120( {َوَقاَل اْلَم�ِصيُح َيا َبِني اإِ
ُكْم}. َ َرِبّي َوَرَبّ اْعُبُدوا اهلَلّ

َبِني  ِمْن  َكَفُروا  اَلِّذيَن  �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )121( {ُلِعَن  الآية )78( من   -
اإِ�ْصَراِئيَل َعَلى ِل�َصاِن َداُووَد َوِعي�َصى اْبِن َمْرَيَم}.

�ْصَراِئيَل  اإِ َبِني  َكَفْفُت  {َواإِْذ  رقم )5( �صفحة )126(  )المائدة(  �صورة  الآية )110( من   -
َناِت}. َعْنَك اإِْذ ِجْئَتُهْم ِباْلَبِيّ

َبِني  َمــِعــَي  ــْل  ــاأَْر�ــصِ {َف  )164( �صفحة   )7( رقــم  )الأعــــراف(  �صورة  من   )105( الآيــة   -
اإِ�ْصَراِئيَل}.

َبِني  َمَعَك  {َوَلُنْر�ِصَلَنّ   )166( �صفحة   )7( رقم  )الأعـــراف(  �صورة  من   )134( الآيــة   -
اإِ�ْصَراِئيَل}.

َك اْلُح�ْصَنى  ْت َكِلَمُة َرِبّ - الآية )137( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )166( {َوَتَمّ
َبُروا}. َعَلى َبِني اإِ�ْصَراِئيَل ِبَما �صَ

- الآية )138( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )167( {َوَجاَوْزَنا ِبَبِني اإِ�ْصَراِئيَل اْلَبْحَر}.
�ْصَراِئيَل اْلَبْحَر  - الآية )90( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )219( {َوَجاَوْزَنا ِبَبِني اإِ

َفاأَْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه}.
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اأَ  اأَْنا َبِني اإِ�ْصَراِئيَل ُمَبَوّ - الآية )93( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )219( {َوَلَقْد َبَوّ
َباِت}. ِيّ ْدٍق َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الَطّ �صِ

- الآية )2( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )282( {َواآََتْيَنا ُمو�َصى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه 
ُهًدى ِلَبِني اإِ�ْصَراِئيَل}.

ْيَنا اإَِلى َبِني اإ�ْصراِئيَل ِفي  - الآية )4( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )282( {َوَق�صَ
َتْيِن}. ْر�ِس َمَرّ اْلِكَتاِب َلُتْف�ِصُدَنّ ِفي اْلأَ

- الآية )101( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )292( {َوَلَقْد اآََتْيَنا ُمو�َصى ِت�ْصَع اآََياٍت 
ْل َبِني اإِ�ْصَراِئيَل اإِْذ َجاَءُهْم}. َناٍت َفا�ْصاأَ َبِيّ

ِلَبِني  َبْعِدِه  ِمْن  {َوُقْلَنا   )292( �صفحة   )17( رقم  )الإ�ــصــراء(  �صورة  من   )104( الآيــة   -
اإِ�ْصَراِئيَل ا�ْصُكُنوا اْلأَْر�َس}.

َوَل  اإِ�ْصَراِئيَل  َبِني  َمَعَنا  - الآية )47( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )314( {َفاأَْر�ِصْل 
ْبُهْم}. ُتَعِذّ

ْنَجْيَناُكْم ِمْن  - الآية )80( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )317( {َيا َبِني اإِ�ْصَراِئيَل َقْد اأَ
ُكْم}. َعُدِوّ

ْقَت َبْيَن  - الآية )94( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )318( {اإِِنّي َخ�ِصيُت اأَْن َتُقوَل َفَرّ
َبِني اإِ�ْصَراِئيَل}.

- الآية )17( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )367( {اأَْن اأَْر�ِصْل َمَعَنا َبِني اإِ�ْصَراِئيَل}.
ْن  َها َعَلَيّ اأَ - الآية )22( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )368( {َوِتْلَك ِنْعَمٌة َتُمُنّ

ْدَت َبِني اإِ�ْصَراِئيَل}. َعَبّ
َبِني  َواأَْوَرْثــَنــاَهــا  {َكَذِلَك   )369( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )59( الآيــة   -

اإِ�ْصَراِئيَل}.
َيًة اأَْن َيْعَلَمُه  - الآية )197( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )375( {اأََوَلْم َيُكْن َلُهْم اآَ

ُعَلَماُء َبِني اإِ�ْصَراِئيَل}.
َن َيُق�ُسّ َعَلى َبِني  - الآية )76( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )383( {اإَِنّ َهَذا اْلُقْراآَ

ْكَثَر اَلِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن}. اإِ�ْصَراِئيَل اأَ
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ِلَبِني  ُهــًدى  {َوَجَعْلَناُه   )417( �صفحة   )32( رقــم  )ال�صجدة(  �صورة  من   )23( الآيــة   -
اإِ�ْصَراِئيَل}.

اإِ�ْصَراِئيَل  َبِني  {َواأَْوَرْثـــَنـــا   )473( �صفحة   )40( رقــم  )غافر(  �صورة  من   )53( ــة  الآي  -
اْلِكَتاَب}.

- الآية )59( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )493( {اإِْن ُهَو اإَِلّ َعْبٌد اأَْنَعْمَنا َعَلْيِه 
َوَجَعْلَناُه َمَثاًل ِلَبِني اإِ�ْصَراِئيَل}.

ْيَنا َبِني اإِ�ْصَراِئيَل ِمَن  - الآية )30( من �صورة )الدخان( رقم )44( �صفحة )497( {َوَلَقْد َنَجّ
اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن}.

�ْصَراِئيَل  اإِ َبِني  َتْيَنا  اآَ {َوَلَقْد  رقم )45( �صفحة )500(  )الجاثية(  �صورة  الآية )16( من   -
َة}. ُبَوّ اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالُنّ

َبِني  ِمْن  �َصاِهٌد  {َو�َصِهَد   )503( �صفحة   )46( رقم  )الأحقاف(  �صورة  من   )10( الآية   -
اإِ�ْصَراِئيَل َعَلى ِمْثِلِه}.

- الآية )6( من �صورة )ال�صف( رقم )61( �صفحة )552( {َواإِْذ َقاَل ِعي�َصى اْبُن َمْرَيَم َيا 
َلْيُكْم}. ِ اإِ ِنّي َر�ُصوُل اهلَلّ َبِني اإِ�ْصَراِئيَل اإِ

َبِني  ِمْن  َطاِئَفٌة  {َفاآََمَنْت   )552( �صفحة   )61( رقم  )ال�صف(  �صورة  من   )14( الآيــة   -
اإِ�ْصَراِئيَل َوَكَفَرْت َطاِئَفٌة}.

حرف التاء
التبرج

جاء ذكره في القراآن الكريم في اآيتين:
ِة  َج اْلَجاِهِلَيّ ْجَن َتَبُرّ - الآية )33( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )422( {َوَل َتَبَرّ

اْلأُوَلى}.
ِتي َل  �َصاِء الاَلّ - الآية )60( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )358( {َواْلَقَواِعُد ِمَن الِنّ

َجاٍت ِبِزيَنٍة}. ْعَن ِثَياَبُهَنّ َغْيَر ُمَتَبِرّ َيْرُجوَن ِنَكاًحا َفَلْي�َس َعَلْيِهَنّ ُجَناٌح اأَْن َي�صَ
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تزكية النف�س
المفهر�س لألفاظ  المعجم  اآية في عدة �صور ذكرت في  جاء ذلك - مدحًا وذمًا في )21( 

القراآن الكريم �س 406.

التقوى
جاء ذكرها وم�صتقاتها في )260( اآية في عدة �صور، واأرقام ال�صفحات في المعجم المفهر�س 

لألفاظ القراآن الكريم 929-926.

التوراة والإنجيل والقراآن والكتاب والحكمة
جاء ذكرها في الآيات التالية:

اآََثاِرِهْم ِبِعي�َصى  ْيَنا َعَلى  - الآية )46( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )116( {َوَقَفّ
ْوَراِة}. ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الَتّ ِدّ اْبِن َمْرَيَم ُم�صَ

ْوَراَة  الَتّ َقاُموا  اأَ ُهْم  َنّ اأَ ــْو  {َوَل  )119( �صفحة   )5( رقم  )المائدة(  �صورة  من   )66( الآيــة   -
ِهْم}. َواْلإِْنِجيَل َوَما اأُْنِزَل اإَِلْيِهْم ِمْن َرِبّ

- الآية )68( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )119( {ُقْل َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َل�ْصُتْم َعَلى 
ْنِجيَل}. ْوَراَة َواْلإِ �َصْيٍء َحَتّى ُتِقيُموا الَتّ

- الآية )110( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )126( {َواإِْذ َعَلّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة 
ْوَراَة َواْلإِْنِجيَل}. َوالَتّ

َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  ــِذي  {اَلّ  )170( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )157( الآيــة   -
ْوَراِة َواْلإِْنِجيِل}. ِعْنَدُهْم ِفي الَتّ

ْوَراِة  الَتّ ِفي  ا  َحًقّ َعَلْيِه  - الآية )111( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )204( {َوْعًدا 
َواْلإِْنِجيِل َواْلُقْراآَِن}.

- الآية )29( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )515( {�ِصيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن اأََثِر 
ْوَراِة}. ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي الَتّ ال�ُصّ

ًقا  ِدّ َلْيُكْم ُم�صَ ِ اإِ - الآية )6( من �صورة )ال�صف( رقم )61( �صفحة )552( {اإِِنّي َر�ُصوُل اهلَلّ
ْوَراِة}. ِلَما َبْيَن َيَدَيّ ِمَن الَتّ
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ْوَراَة ُثَمّ  ُلوا الَتّ - الآية )5( من �صورة )الجمعة( رقم )62( �صفحة )553( {َمَثُل اَلِّذيَن ُحِمّ
َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل اأَ�ْصَفاًرا}.

ِباْلَحِقّ  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  َل  {َنــَزّ رقم )3( �صفحة )50(  )اآل عمران(  �صورة  من  الآية )3(   -
ْوَراَة َواْلإِْنِجيَل}. ْنَزَل الَتّ ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َواأَ ِدّ ُم�صَ

َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب  {َوُيَعِلُّمُه   )56( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )48( الآية   -
ْوَراَة َواْلإِْنِجيَل}. َوالَتّ

ًقا ِلَما َبْيَن َيَدَيّ ِمَن  ِدّ - الآية )50( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )56( {َوُم�صَ
ْوَراِة}. الَتّ

ْنِجيُل  ْوَراُة َواْلإِ ْنِزَلِت الَتّ - الآية )65( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )58( {َوَما اأُ
اإَِلّ ِمْن َبْعِدِه}.

َعَلى  اإِ�ْصَراِئيُل  َم  َحَرّ َما  - الآية )93( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )62( {اإَِلّ 
ْوَراُة}. َل الَتّ َنْف�ِصِه ِمْن َقْبِل اأَْن ُتَنَزّ

َوِعْنَدُهُم  ُموَنَك  ُيَحِكّ �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )115( {َوَكْيَف  الآية )43( من   -
.{ ِ ْوَراُة ِفيَها ُحْكُم اهلَلّ الَتّ

ْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر}. ْنَزْلَنا الَتّ ا اأَ - الآية )44( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )115( {اإَِنّ
اآََثاِرِهْم ِبِعي�َصى  ْيَنا َعَلى  - الآية )46( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )116( {َوَقَفّ

ْوَراِة}. ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الَتّ ِدّ اْبِن َمْرَيَم ُم�صَ

التيمم
ى اأَْو َعَلى �َصَفٍر  - الآية )43( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )85( {َواإِْن ُكْنُتْم َمْر�صَ
َفاْم�َصُحوا  ًبا  َطِيّ ِعيًدا  ُموا �صَ َفَتَيَمّ َماًء  َتِجُدوا  َفَلْم  �َصاَء  الِنّ َلَم�ْصُتُم  ْو  اأَ اْلَغاِئِط  ِمَن  ِمْنُكْم  اأََحٌد  َجاَء  اأَْو 

ا َغُفوًرا}. َ َكاَن َعُفًوّ ِبُوُجوِهُكْم َواأَْيِديُكْم اإَِنّ اهلَلّ
ى اأَْو َعَلى �َصَفٍر  - الآية )6( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )108( {َواإِْن ُكْنُتْم َمْر�صَ
َفاْم�َصُحوا  ًبا  َطِيّ ِعيًدا  ُموا �صَ َفَتَيَمّ َماًء  َتِجُدوا  َفَلْم  �َصاَء  الِنّ َلَم�ْصُتُم  ْو  اأَ اْلَغاِئِط  ِمَن  ِمْنُكْم  اأََحٌد  َجاَء  اأَْو 

ِبُوُجوِهُكْم َواأَْيِديُكْم ِمْنُه}.
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حرف الثاء
الثالثة الذين ُخلِّفوا، جاء ذكرهم في الآية:

اَقْت َعَلْيِهْم اأَْنُف�ُصُهْم  ْر�ُس ِبَما َرُحَبْت َو�صَ اَقْت َعَلْيِهُم اْلأَ {َوَعَلى الَثّاَلَثِة اَلِّذيَن ُخِلُّفوا َحَتّى اإَِذا �صَ
الآية )118( �صورة )التوبة( رقم )9(  َعَلْيِهْم} وهي  َتاَب  ُثَمّ  اإَِلْيِه  اإَِلّ   ِ اهلَلّ ِمَن  َمْلَجاأَ  َل  اأَْن  وا  َوَظُنّ

�صفحة )206(.

ثمود
جاء ذكرهم في القراآن الكريم00 في الآيات التالية:

اِلًحا  اأََخاُهْم �صَ - الآية )73( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )159( {َواإَِلى َثُموَد 
ُكْم}. َنٌة ِمْن َرِبّ َ َما َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيُرُه َقْد َجاَءْتُكْم َبِيّ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهلَلّ

- الآية )70( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )198( {اأََلْم َياأِْتِهْم َنَباأُ اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم 
َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد}.

اِلًحا َقاَل َيا  - الآية )61( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )228( {َواإَِلى َثُموَد اأََخاُهْم �صَ
ُكْم ِمَن اْلأَْر�ِس َوا�ْصَتْعَمَرُكْم ِفيَها}. َ َما َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيُرُه ُهَو اأَْن�َصاأَ َقْوِم اْعُبُدوا اهلَلّ

ُهْم اأََل ُبْعًدا  َنّ َثُموَد َكَفُروا َرَبّ - الآية )68( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )229( {اأََل اإِ
ِلَثُموَد}.

َبِعَدْت  َكَما  ِلَمْدَيَن  ُبْعًدا  {اأََل   )232( �صفحة   )11( رقم  )هــود(  �صورة  من   )95( الآيــة   -
َثُموُد}.

ِمْن  اَلِّذيَن  َنَباأُ  َياأِْتُكْم  {اأََلــْم  رقم )14( �صفحة )256(  )اإبراهيم(  �صورة  الآية )9( من   -
َقْبِلُكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد}.

َرًة}. اَقَة ُمْب�صِ - الآية )59( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )288( {َواآََتْيَنا َثُموَد الَنّ
َبْت َقْبَلُهْم  ُبوَك َفَقْد َكَذّ - الآية )42( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )337( {َواإِْن ُيَكِذّ

َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوَثُموُد}.
َحاَب  �صْ َواأَ َوَثُموَد  {َوَعــاًدا   )363( �صفحة   )25( رقم  )الفرقان(  �صورة  من   )38( الآية   -

.{ �ِسّ الَرّ
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َبْت َثُموُد اْلُمْر�َصِليَن}. - الآية )141( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )373( {َكَذّ
َخاُهْم  ْر�َصْلَنا اإَِلى َثُموَد اأَ - الآية )45( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )381( {َوَلَقْد اأَ

.{َ اِلًحا اأَِن اْعُبُدوا اهلَلّ �صَ
َن َلُكْم  - الآية )38( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )400( {َوَعاًدا َوَثُموَد َوَقْد َتَبَيّ

ِمْن َم�َصاِكِنِهْم}.
ْيَكِة  َحاُب اْلأَ - الآية )13( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )453( {َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َواأَ�سْ

ْحَزاُب}. اأُوَلِئَك اْلأَ
َوَعاٍد  ُنــوٍح  ــْوِم  َق ِب  َداأْ {ِمْثَل   )470( �صفحة   )40( رقم  )غافر(  �صورة  من   )31( الآيــة   -

َوَثُموَد}.
ْنَذْرُتُكْم  وا َفُقْل اأَ - الآية )13( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )478( {َفاإِْن اأَْعَر�صُ

اِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد}. اِعَقًة ِمْثَل �صَ �صَ
َفَهَدْيَناُهْم  َثُموُد  ـــا  {َواأََمّ  )478( �صفحة   )41( رقم  )ف�صلت(  �صورة  من   )17( الآيــة   -

وا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى}. َفا�ْصَتَحُبّ
َحاُب  َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َواأَ�صْ - الآية )12( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )518( {َكَذّ

�ِسّ َوَثُموُد}. الَرّ
َلُهْم  ِقيَل  ْذ  اإِ َثُموَد  {َوِفي   )522( �صفحة   )51( رقم  )الذاريات(  �صورة  من   )43( الآية   -

َتَمَتُّعوا َحَتّى ِحيٍن}.
ُه اأَْهَلَك َعاًدا اْلأُوَلى  - الآيتان )50/49( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )528( {َواأََنّ

)50( َوَثُموَد َفَما اأَْبَقى}.
ُذِر}. َبْت َثُموُد ِبالُنّ - الآية )23( من �صورة )القمر( رقم )54( �صفحة )529( {َكَذّ

َبْت َثُموُد َوَعاٌد ِباْلَقاِرَعِة  - الآيتان )5/4( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )566( {َكَذّ
اِغَيِة}. ْهِلُكوا ِبالَطّ ا َثُموُد َفاأُ )4( َفاأََمّ

َتاَك َحِديُث اْلُجُنوِد  - الآيتان )18/17( من �صورة )البروج( رقم )85( �صفحة )590( {َهْل اأَ
)17( ِفْرَعْوَن َوَثُموَد}.
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ْخَر  اَلِّذيَن َجاُبوا ال�صَّ - الآية )9( من �صورة )الفجر( رقم )89( �صفحة )593( {َوَثُموَد 
ِباْلَواِد}.

َبْت َثُموُد ِبَطْغَواَها}. - الآية )11( من �صورة )ال�صم�س( رقم )91( �صفحة )595( {َكَذّ

حرف الجيم
الجبال

ورد ذكرها في القراآن الكريم كما يلي:
جبل:

َلى اْلَجَبِل َفاإِِن  - الآية )143( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )167( {َوَلِكِن اْنُظْر اإِ
ا�ْصَتَقَرّ َمَكاَنُه َف�َصْوَف َتَراِني}.

َفْوَقُهْم  اْلَجَبَل  َنَتْقَنا  الآية )171( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )173( {َواإِْذ   -
ُه ُظَلٌّة}. َكاأََنّ

ُمِني  - الآية )43( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )226( {َقاَل �َصاآَِوي اإَِلى َجَبٍل َيْع�صِ
ِمَن اْلَماِء}.

اأَْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْراآََن َعَلى  - الآية )21( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )548( {َلْو 
.{ ِ ًعا ِمْن َخ�ْصَيِة اهلَلّ ِدّ َجَبٍل َلَراأَْيَتُه َخا�ِصًعا ُمَت�صَ

الجبال:

- الآية )74( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )160( {َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوًتا}.
َمْوٍج  ِفي  ِبِهْم  َتْجِري  ــَي  {َوِه  )226( �صفحة   )11( رقم  )هــود(  �صورة  من   )42( الآيــة   -

َكاْلِجَباِل}.
ِبِه  َرْت  �ُصِيّ ًنــا  ُقــْراآَ َنّ  اأَ ــْو  {َوَل  )253( �صفحة   )13( رقم  )الرعد(  �صورة  من   )31( الآيــة   -

اْلِجَباُل}.
- الآية )46( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )261( {َواإِْن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه 

اْلِجَباُل}.
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- الآية )82( من �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )266( {َوَكاُنوا َيْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل 
ُبُيوًتا اآَِمِنيَن}.

ِن  اأَ ْحِل  َلى الَنّ اإِ َك  َرُبّ - الآية )68( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )274( {َواأَْوَحــى 
اَتِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا}.

اْلِجَباِل  ِمــَن  َلُكْم  {َوَجــَعــَل   )276( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )81( الآيــة   -
اأَْكَناًنا}.

- الآية )37( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )285( {اإَِنَّك َلْن َتْخِرَق اْلأَْر�َس َوَلْن 
َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًل}.

َوَتَرى  اْلِجَباَل  ُر  ُن�َصِيّ �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )299( {َوَيــْوَم  الآية )47( من   -
اْلأَْر�َس َباِرَزًة}.

ا}. - الآية )90( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )311( {َوَتْن�َصُقّ اْلأَْر�ُس َوَتِخُرّ اْلِجَباُل َهًدّ
َفُقْل  اْلِجَباِل  َعِن  رقم )20( �صفحة )319( {َوَي�ْصاأَُلوَنَك  �صورة )طه(  الآية )105( من   -

َيْن�ِصُفَها َرِبّي َن�ْصًفا}.
ْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل  - الآية )79( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )328( {َو�َصَخّ

ْيَر}. ْحَن َوالَطّ ُي�َصِبّ
ُجوُم  َوالُنّ َواْلَقَمُر  ْم�ُس  {َوال�َصّ  )334( �صفحة   )22( رقم  )الحج(  �صورة  من   )18( الآية   -

َجُر}. َواْلِجَباُل َوال�َصّ
َماِء ِمْن ِجَباٍل  ُل ِمَن ال�َصّ - الآية )43( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {َوُيَنِزّ

ِفيَها ِمْن َبَرٍد}.
- الآية )149( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )373( {َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا 

َفاِرِهيَن}.
- الآية )88( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )384( {َوَتَرى اْلِجَباَل َتْح�َصُبَها َجاِمَدًة 

َحاِب}. َوِهَي َتُمُرّ َمَرّ ال�َصّ
َعَلى  اْلأََماَنَة  َنا  َعَر�صْ ا  - الآية )72( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )427( {اإَِنّ

ْن�َصاُن}. ْر�ِس َواْلِجَباِل َفاأََبْيَن اأَْن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْصَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلإِ َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
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اًل َيا  ا َف�صْ َتْيَنا َداُووَد ِمَنّ - الآية )10( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )429( {َوَلَقْد اآَ
ْيَر}. ِبي َمَعُه َوالَطّ ِجَباُل اأَِوّ

- الآية )27( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )437( {َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبي�ٌس َوُحْمٌر 
ُمْخَتِلٌف اأَْلَواُنَها َوَغَراِبيُب �ُصوٌد}.

ْحَن  ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُي�َصِبّ ا �َصَخّ - الآية )18( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )454( {اإَِنّ
�ْصَراِق}. ِباْلَع�ِصِيّ َواْلإِ

- الآية )10( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )523( {َوَت�ِصيُر اْلِجَباُل �َصْيًرا}.
ا}. ِت اْلِجَباُل َب�ًصّ - الآية )5( من �صورة )الواقعة( رقم )56( �صفحة )534( {َوُب�َصّ

َواْلِجَباُل  اْلأَْر�ــسُ  {َوُحِمَلِت   )567( �صفحة   )69( رقم  )الحاقة(  �صورة  من   )14( الآية   -
ًة َواِحَدًة}. َتا َدَكّ َفُدَكّ

- الآية )9( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )568( {َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن}.
- الآية )14( من �صورة )المزمل( رقم )73( �صفحة )574( {َيْوَم َتْرُجُف اْلأَْر�ُس َواْلِجَباُل 

َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيًبا َمِهياًل}.
- الآية )10( من �صورة )المر�صالت( رقم )77( �صفحة )580( {َواإَِذا اْلِجَباُل ُن�ِصَفْت}.

ِمَهاًدا  اْلأَْر�َس  َنْجَعِل  الآيتان )7/6( من �صورة )النباأ( رقم )78( �صفحة )582( {اأََلْم   -
)6( َواْلِجَباَل اأَْوَتاًدا}.

َفَكاَنْت  اْلِجَباُل  ــَرِت  ــِيّ {َو�ــصُ  )582( �صفحة   )78( رقم  )النباأ(  �صورة  من   )20( الآيــة   -
�َصَراًبا}.

ْر�َصاَها}. - الآية )32( من �صورة )النازعات( رقم )79( �صفحة )584( {َواْلِجَباَل اأَ
- الآية )3( من �صورة )التكوير( رقم )81( �صفحة )586( {َواإَِذا اْلِجَباُل �ُصِيَّرْت}.

َكْيَف  اْلــِجــَبــاِل  {َواإَِلــــى   )592( �صفحة   )88( رقــم  )الغا�صية(  �صورة  من   )19( ــة  الآي  -
َبْت}. ُن�صِ

َكاْلِعْهِن  اْلِجَباُل  {َوَتُكوُن   )600( �صفحة   )101( رقم  )القارعة(  �صورة  من   )4( الآية   -
اْلَمْنُفو�ِس}.
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الجن
جاء ذكرهم في القراآن الكريم بثالث �صيغ، الجان/ الجن/ الِجنة )بك�صر الجيم(:

الجان:
- الآية )27( من �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )263( {َواْلَجاَنّ َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل ِمْن 

ُموِم}. َناِر ال�َصّ
ا َراآََها َتْهَتُزّ  اَك َفَلَمّ - الآية )10( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )377( {َواأَْلِق َع�صَ

ْب َيا ُمو�َصى َل َتَخْف}. َها َجاٌنّ َوَلّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعِقّ َكاأََنّ
ا َراآََها  اَك َفَلَمّ - الآية )31( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )389( {َواأَْن اأَْلِق َع�صَ

ْب َيا ُمو�َصى اأَْقِبْل َوَل َتَخْف}. َها َجاٌنّ َوَلّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعِقّ َتْهَتُزّ َكاأََنّ
- الآية )15( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )531( {َوَخَلَق اْلَجاَنّ ِمْن َماِرٍج ِمْن 

َناٍر}.
- الآية )39( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )532( {َفَيْوَمِئٍذ َل ُي�ْصاأَُل َعْن َذْنِبِه 

.{ اإِْن�ٌس َوَل َجاٌنّ
ْرِف َلْم  َراُت الَطّ - الآية )56( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )533( {ِفيِهَنّ َقا�صِ

.{ َيْطِمْثُهَنّ اإِْن�ٌس َقْبَلُهْم َوَل َجاٌنّ
ْن�ٌس َقْبَلُهْم َوَل  - الآية )74( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )534( {َلْم َيْطِمْثُهَنّ اإِ

.{ َجاٌنّ
الجن:

.{ ِ �ُصَرَكاَء اْلِجَنّ ّ - الآية )100( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )140( {َوَجَعُلوا هلِلَ
ا  - الآية )112( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )142( {َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكِلّ َنِبٍيّ َعُدًوّ

.{ ْن�ِس َواْلِجِنّ �َصَياِطيَن اْلإِ
َيا  َجِميًعا  َيْح�ُصُرُهْم  �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )144( {َوَيــْوَم  الآية )128( من   -

َمْع�َصَر اْلِجِنّ َقِد ا�ْصَتْكَثْرُتْم ِمَن اْلإِْن�ِس}.
- الآية )130( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )144( {َيا َمْع�َصَر اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس اأََلْم 

َياأِْتُكْم ُر�ُصٌل ِمْنُكْم}.
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- الآية )38( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )155( {َقاَل اْدُخُلوا ِفي اأَُمٍم َقْد َخَلْت 
ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس}.

َم َكِثيًرا  - الآية )179( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )174( {َوَلَقْد َذَراأَْنا ِلَجَهَنّ
ِمَن اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس}.

اْلإِْن�ُس  اْجَتَمَعِت  َلِئِن  {ُقْل   )291( �صفحة   )17( رقم  )الإ�صراء(  �صورة  من   )88( الآية   -
ُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْراآَِن َل َياأُْتوَن ِبِمْثِلِه}. َواْلِجُنّ َعَلى اأَْن َياأْ

اْلِجِنّ  ِمَن  َكاَن  ْبِلي�َس  اإِ {اإَِلّ   )299( �صفحة   )18( رقم  )الكهف(  �صورة  من   )50( الآية   -
َفَف�َصَق َعْن اأَْمِر َرِبِّه}.

ِمَن  ُجُنوُدُه  ِل�ُصَلْيَماَن  الآية )17( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )378( {َوُح�ِصَر   -
ْيِر}. اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس َوالَطّ

ِتيَك  َنا اآَ - الآية )39( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )380( {َقاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلِجِنّ اأَ
ِبِه َقْبَل اأَْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك}.

- الآية )12( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )429( {َوِمَن اْلِجِنّ َمْن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيِه 
ِباإِْذِن َرِبِّه}.

َنِت اْلِجُنّ اأَْن َلْو َكاُنوا  ا َخَرّ َتَبَيّ - الآية )14( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )429( {َفَلَمّ
َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن}.

- الآية )41( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )433( {َبْل َكاُنوا َيْعُبُدوَن اْلِجَنّ اأَْكَثُرُهْم 
ِبِهْم ُموؤِْمُنوَن}.

َمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهْم  - الآية )25( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479( {ِفي اأُ
ُهْم َكاُنوا َخا�ِصِريَن}. ِمَن اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس اإَِنّ

َنا ِمَن  اَلّ َذْيِن اأَ�صَ ِرَنا اَلّ َنا اأَ - الآية )29( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479( {َرَبّ
اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس}.

- الآية )18( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )504( {ِفي اأَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهْم 
ُهْم َكاُنوا َخا�ِصِريَن}. ِمَن اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس اإَِنّ
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َرْفَنا اإَِلْيَك َنَفًرا ِمَن  - الآية )29( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )506( {َواإِْذ �صَ
َن}. اْلِجِنّ َي�ْصَتِمُعوَن اْلُقْراآَ

- الآية )56( من �صورة )الذاريات( رقم )51( �صفحة )523( {َوَما َخَلْقُت اْلِجَنّ َواْلإِْن�َس 
اإَِلّ ِلَيْعُبُدوِن}.

- الآية )33( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )532( {َيا َمْع�َصَر اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس اإِِن 
ْر�ِس َفاْنُفُذوا}. َمَواِت َواْلأَ ْقَطاِر ال�َصّ ا�ْصَتَطْعُتْم اأَْن َتْنُفُذوا ِمْن اأَ

ُه ا�ْصَتَمَع َنَفٌر ِمَن  وِحَي اإَِلَيّ اأََنّ - الآية )1( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )572( {ُقْل اأُ
ا �َصِمْعَنا ُقْراآًَنا َعَجًبا}. اْلِجِنّ َفَقاُلوا اإَِنّ

َتُقوَل  َلْن  اأَْن  ا  َظَنَنّ ــا  {َواأََنّ رقم )72( �صفحة )572(  �صورة )الجن(  الآيتان )6/5( من   -
.{ ُه َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْلإِْن�ِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجِنّ ِ َكِذًبا )5( َواأََنّ اْلإِْن�ُس َواْلِجُنّ َعَلى اهلَلّ

اِحِبِهْم  ُروا َما ِب�صَ - الآية )184( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )174( {اأََوَلْم َيَتَفَكّ
ٍة}. ِمْن ِجَنّ

ِة  اْلِجَنّ ِمَن  َم  َجَهَنّ {َلأَْمـــاَلأََنّ   )235( �صفحة   )11( رقم  )هود(  �صورة  من   )119( الآية   -
ا�ِس اأَْجَمِعيَن}. َوالَنّ

ٌة}. َلّ َرُجٌل ِبِه ِجَنّ - الآية )25( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )343( {اإِْن ُهَو اإِ
َبْل  ٌة  ِجَنّ ِبِه  َيُقوُلوَن  {اأَْم   )346( �صفحة   )23( رقم  )الموؤمنون(  �صورة  من   )70( الآية   -

.{ َجاَءُهْم ِباْلَحِقّ
ِة  َم ِمَن اْلِجَنّ َنّ َجَهَنّ - الآية )13( من �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )416( {َلأَْمــاَلأَ

ا�ِس اأَْجَمِعيَن}. َوالَنّ
ٌة}. ْم ِبِه ِجَنّ ِ َكِذًبا اأَ - الآية )8( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )429( {اأَْفَتَرى َعَلى اهلَلّ

ْن ُهَو اإَِلّ  ٍة اإِ اِحِبُكْم ِمْن ِجَنّ - الآية )46( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )433( {َما ِب�صَ
َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب �َصِديٍد}.

ِة  - الآية )158( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )452( {َوَجَعُلوا َبْيَنُه َوَبْيَن اْلِجَنّ
َن�َصًبا}.
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ُدوِر  - الآيتان )6/5( من �صورة )النا�س( رقم )114( �صفحة )604( {اَلِّذي ُيَو�ْصِو�ُس ِفي �صُ
ا�ِس}. ِة َوالَنّ ا�ِس )5( ِمَن اْلِجَنّ الَنّ

الَجنَّة / َجنَّة
ورد ذكرها في القراآن الكريم بال�صيغ التالية:

الَجنَّة َجنَّة:

ْنَت َوَزْوُجَك  - الآية )35( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )6( {َوُقْلَنا َيا اآََدُم ا�ْصُكْن اأَ
َة}. اْلَجَنّ

اِلَحاِت  َمُنوا َوَعِمُلوا ال�صَّ - الآية )82( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )12( {َواَلِّذيَن اآَ
ِة}. َحاُب اْلَجَنّ اأُوَلِئَك اأَ�صْ

َلّ َمْن  َة اإِ - الآية )111( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )17( {َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اْلَجَنّ
اَرى}. َكاَن ُهوًدا اأَْو َن�صَ

َة  ْن َتْدُخُلوا اْلَجَنّ - الآية )214( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )33( {اأَْم َح�ِصْبُتْم اأَ
ا َياأِْتُكْم َمَثُل اَلِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم}. َوَلَمّ

ِة َواْلَمْغِفَرِة  ُ َيْدُعو اإَِلى اْلَجَنّ - الآية )221( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )35( {َواهلَلّ
ِباإِْذِنِه}.

اَبَها  �صَ اأَ ِبَرْبَوٍة  ٍة  َجَنّ {َكَمَثِل   )45( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )265( الآية   -
َواِبٌل}.

ٌة  ْن َتُكوَن َلُه َجَنّ َحُدُكْم اأَ - الآية )266( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )45( {اأََيَوُدّ اأَ
ِمْن َنِخيٍل َواأَْعَناٍب}.

َلى َمْغِفَرٍة ِمْن  اإِ - الآية )133( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )67( {َو�َصاِرُعوا 
ْت ِلْلُمَتِّقيَن}. َمَواُت َواْلأَْر�ُس اأُِعَدّ َها ال�َصّ ٍة َعْر�صُ ُكْم َوَجَنّ َرِبّ

َة  - الآية )142( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )68( {اأَْم َح�ِصْبُتْم اأَْن َتْدُخُلوا اْلَجَنّ
ُ اَلِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم}. ا َيْعَلِم اهلَلّ َوَلَمّ
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اِر َواأُْدِخَل  - الآية )185( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )74( {َفَمْن ُزْحِزَح َعِن الَنّ
َة َفَقْد َفاَز}. اْلَجَنّ

َوَل  َة  اْلَجَنّ َيْدُخُلوَن  {َفاأُوَلِئَك  �صفحة )98(   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من  الآية )124(   -
ُيْظَلُموَن َنِقيًرا}.

َم  ِ َفَقْد َحَرّ ُه َمْن ُي�ْصِرْك ِباهلَلّ - الآية )72( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )120( {اإَِنّ
َة}. ُ َعَلْيِه اْلَجَنّ اهلَلّ

ْنَت َوَزْوُجَك  - الآية )19( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )152( {َوَيا اآََدُم ا�ْصُكْن اأَ
َة}. اْلَجَنّ

َفاِن َعَلْيِهَما ِمْن  - الآية )22( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )152( {َوَطِفَقا َيْخ�صِ
ِة}. َوَرِق اْلَجَنّ

ُكُم  َيْفِتَنَنّ َل  اآََدَم  َبِني  {َيا   )153( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )27( الآيــة   -
ِة}. َبَوْيُكْم ِمَن اْلَجَنّ ْيَطاُن َكَما اأَْخَرَج اأَ ال�َصّ

َة َحَتّى َيِلَج  - الآية )40( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )155( {َوَل َيْدُخُلوَن اْلَجَنّ
اْلَجَمُل ِفي �َسِمّ اْلِخَياِط}.

ِة ُهْم  َحاُب اْلَجَنّ - الآية )42( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )155( {اأُوَلِئَك اأَ�صْ
ِفيَها َخاِلُدوَن}.

ُة  اْلَجَنّ ِتْلُكُم  اأَْن  {َوُنـــوُدوا   )155( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )43( الآيــة   -
اأُوِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}.

ِة  اْلَجَنّ َحاُب  اأَ�صْ {َوَنــاَدى   )156( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )44( الآيــة   -
ا}. َنا َحًقّ ْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َرُبّ اِر اأَ َحاَب الَنّ اأَ�صْ

ْن  اأَ ِة  اْلَجَنّ َحاَب  اأَ�صْ - الآية )46( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )156( {َوَناَدْوا 
�َصاَلٌم َعَلْيُكْم}.

َة َل َخْوٌف َعَلْيُكْم  - الآية )49( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )156( {اْدُخُلوا اْلَجَنّ
َوَل اأَْنُتْم َتْحَزُنوَن}.
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َحاَب  اِر اأَ�صْ َحاُب الَنّ - الآية )50( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )156( {َوَناَدى اأَ�صْ
وا َعَلْيَنا ِمَن اْلَماِء}. ِة اأَْن اأَِفي�صُ اْلَجَنّ

ُيَقاِتُلوَن ِفي  َة  اْلَجَنّ َلُهُم  - الآية )111( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )204( {ِباأََنّ 
.{ ِ �َصِبيِل اهلَلّ

ِة ُهْم ِفيَها  َحاُب اْلَجَنّ �صْ - الآية )26( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )212( {اأُوَلِئَك اأَ
َخاِلُدوَن}.

ِة ُهْم ِفيَها  َحاُب اْلَجَنّ - الآية )23( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )224( {اأُوَلِئَك اأَ�صْ
َخاِلُدوَن}.

ِة  ا اَلِّذيَن �ُصِعُدوا َفِفي اْلَجَنّ - الآية )108( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )233( {َواأََمّ
َخاِلِديَن ِفيَها}.

ِة اَلِّتي ُوِعَد اْلُمَتُّقوَن  - الآية )35( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )54( {َمَثُل اْلَجَنّ
َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر}.

َة  - الآية )32( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )270( {�َصاَلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجَنّ
ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}.

ٌة ِمْن َنِخيٍل  - الآية )91( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )291( {اأَْو َتُكوَن َلَك َجَنّ
َوِعَنٍب}.

َوَل  َة  اْلَجَنّ َيْدُخُلوَن  {َفاأُوَلِئَك  رقم )19( �صفحة )309(  �صورة )مريم(  من  الآية )60(   -
ُيْظَلُموَن �َصْيًئا}.

ِمْن  ُنوِرُث  اَلِّتي  ُة  اْلَجَنّ {ِتْلَك  رقم )19( �صفحة )309(  �صورة )مريم(  الآية )63( من   -
ِعَباِدَنا َمْن َكاَن َتِقًيّا}.

ِة َفَت�ْصَقى}. ُكَما ِمَن اْلَجَنّ - الآية )117( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )320( {َفاَل ُيْخِرَجَنّ
َفاِن َعَلْيِهَما ِمْن  - الآية )121( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )320( {َوَطِفَقا َيْخ�صِ

ِة}. َوَرِق اْلَجَنّ
ُكُل  َياأْ ٌة  َجَنّ َلــُه  َتُكوُن  {اأَْو   )360( �صفحة   )25( رقم  )الفرقان(  �صورة  من   )8( الآيــة   -

ِمْنَها}.
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ِة َيْوَمِئٍذ َخْيٌر  َحاُب اْلَجَنّ - الآية )24( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )364( {اأَ�صْ
ْح�َصُن َمِقياًل}. ا َواأَ ُم�ْصَتَقًرّ

ِة  َجَنّ َوَرَثــِة  ِمْن  {َواْجَعْلِني  رقم )26( �صفحة )371(  )ال�صعراء(  �صورة  من  الآية )85(   -
ِعيِم}. الَنّ

ُة ِلْلُمَتِّقيَن}. - الآية )90( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )371( {َواأُْزِلَفِت اْلَجَنّ
َوَعِمُلوا  اآََمُنوا  ــِذيــَن  {َواَلّ  )403( �صفحة   )29( رقم  )العنكبوت(  �صورة  من   )58( الآية   -

ِة ُغَرًفا}. ُهْم ِمَن اْلَجَنّ َئَنّ اِلَحاِت َلُنَبِوّ ال�صَّ
َلْيَت  َيا  َقاَل  َة  اْلَجَنّ اْدُخِل  الآية )26( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )441( {ِقيَل   -

َقْوِمي َيْعَلُموَن}.
ِة اْلَيْوَم ِفي �ُصُغٍل  َحاَب اْلَجَنّ - الآية )55( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )444( {اإَِنّ اأَ�صْ

َفاِكُهوَن}.
ُهْم اإَِلى  َقْوا َرَبّ - الآية )73( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )466( {َو�ِصيَق اَلِّذيَن اَتّ

ِة ُزَمًرا}. اْلَجَنّ
ِة َحْيُث َن�َصاُء  اأُ ِمَن اْلَجَنّ - الآية )74( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )466( {َنَتَبَوّ

َفِنْعَم اأَْجُر اْلَعاِمِليَن}.
َة ُيْرَزُقوَن  - الآية )40( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )467( {َفاأُوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجَنّ

ِفيَها ِبَغْيِر ِح�َصاٍب}.
ِة اَلِّتي ُكْنُتْم  - الآية )30( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )480( {َواأَْب�ِصُروا ِباْلَجَنّ

ُتوَعُدوَن}.
َوَفِريٌق ِفي  ِة  - الآية )7( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )483( {َفِريٌق ِفي اْلَجَنّ

ِعيِر}. ال�َصّ
ْنُتْم َواأَْزَواُجُكْم  َة اأَ - الآية )70( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )489( {اْدُخُلوا اْلَجَنّ

ُتْحَبُروَن}.
ُة اَلِّتي اأُوِرْثُتُموَها  - الآية )72( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )489( {َوِتْلَك اْلَجَنّ

ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}.
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ِة  اْلَجَنّ َحاُب  اأَ�صْ {اأُوَلِئَك   )503( �صفحة   )46( رقم  )الأحقاف(  �صورة  من   )14( الآية   -
َخاِلِديَن ِفيَها َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن}.

َئاِتِهْم ِفي  - الآية )16( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )504( {َوَنَتجاَوُز َعْن �َصِيّ
ْدِق}. ّ ِة َوْعَد ال�صِ َحاِب اْلَجَنّ اأَ�صْ

َفَها َلُهْم}. َة َعَرّ - الآية )6( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )507( {َوُيْدِخُلُهُم اْلَجَنّ
ِة اَلِّتي ُوِعَد اْلُمَتُّقوَن  - الآية )15( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )508( {َمَثُل اْلَجَنّ

ِفيَها اأَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر اآَ�ِصٍن}.
ُة ِلْلُمَتِّقيَن َغْيَر َبِعيٍد}. - الآية )31( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )519( {َواأُْزِلَفِت اْلَجَنّ
ُكْم  - الآية )21( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )540( {�َصاِبُقوا اإَِلى َمْغِفَرٍة ِمْن َرِبّ

َماِء َواْلأَْر�ِس}. َها َكَعْر�ِس ال�َصّ ٍة َعْر�صُ َوَجَنّ
اِر  الَنّ َحاُب  �صْ اأَ َي�ْصَتِوي  {َل   )548( �صفحة   )59( رقم  )الح�صر(  �صورة  من   )20( الآية   -

ِة}. َحاُب اْلَجَنّ َواأَ�صْ
- الآية )11( من �صورة )التحريم( رقم )66( �صفحة )561( {اإِْذ َقاَلْت َرِبّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك 

ِة}. َبْيًتا ِفي اْلَجَنّ
َحاَب  ا َبَلْوَناُهْم َكَما َبَلْوَنا اأَ�صْ - الآية )17( من �صورة )القلم( رقم )68( �صفحة )565( {اإَِنّ

ِة}. اْلَجَنّ
ٍة َعاِلَيٍة )22(  - الآيتان )23/22( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )567( {ِفي َجَنّ

ُقُطوُفَها َداِنَيٌة}.
- الآية )38( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )569( {اأََيْطَمُع ُكُلّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم اأَْن 

َة َنِعيٍم}. ُيْدَخَل َجَنّ
ًة  َبُروا َجَنّ - الآية )12( من �صورة )الإن�صان( رقم )76( �صفحة )579( {َوَجَزاُهْم ِبَما �صَ

َوَحِريًرا}.
َة ِهَي اْلَماأَْوى}. - الآية )41( من �صورة )النازعات( رقم )79( �صفحة )584( {َفاإَِنّ اْلَجَنّ

ُة اأُْزِلَفْت}. - الآية )13( من �صورة )التكوير( رقم )81( �صفحة )586( {َواإَِذا اْلَجَنّ
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جنات تجري من تحتها الأنهار
ورد ذكرها في )27( اآية:

َوَعِمُلوا  اآََمــُنــوا  ــِذيــَن  اَلّ ِر  {َوَب�ِصّ  )5( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )25( الآيــة   -
اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر}. اِلَحاِت اأََنّ َلُهْم َجَنّ ال�صَّ

اٌت  ِهْم َجَنّ َقْوا ِعْنَد َرِبّ - الآية )15( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )51( {ِلَلِّذيَن اَتّ
َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها}.

ُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن  - الآية )136( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )67( {اأُوَلِئَك َجَزاوؤُ
اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها}. ِهْم َوَجَنّ َرِبّ

اٍت َتْجِري ِمْن  ُهْم َجَنّ ْدِخَلَنّ - الآية )195( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )76( {َوَلأُ
.{ ِ َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َثَواًبا ِمْن ِعْنِد اهلَلّ

ُهْم َلُهْم  َقْوا َرَبّ - الآية )198( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )76( {َلِكِن اَلِّذيَن اَتّ
اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها}. َجَنّ

اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  - الآية )13( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )79( {ُيْدِخْلُه َجَنّ
اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}.

اِلَحاِت  - الآية )57( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )87( {َواَلِّذيَن اآََمُنوا َوَعِمُلوا ال�صَّ
َرٌة}. ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا َلُهْم ِفيَها اأَْزَواٌج ُمَطَهّ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ �َصُنْدِخُلُهْم َجَنّ

اِلَحاِت  - الآية )122( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )98( {َواَلِّذيَن اآََمُنوا َوَعِمُلوا ال�صَّ
ا}. ِ َحًقّ ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا َوْعَد اهلَلّ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ �َصُنْدِخُلُهْم َجَنّ

اٍت  ُ ِبَما َقاُلوا َجَنّ - الآية )85( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )122( {َفاأََثاَبُهُم اهلَلّ
َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر}.

اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  - الآية )119( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )127( {َلُهْم َجَنّ
اْلأَْنَهاُر}.

ِمَناِت  ُ اْلُموؤِْمِنيَن َواْلُموؤْ - الآية )72( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )198( {َوَعَد اهلَلّ
َبًة}. اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَم�َصاِكَن َطِيّ َجَنّ
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اٍت َتْجِري ِمْن  ُ َلُهْم َجَنّ - الآية )89( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )201( {اأََعَدّ اهلَلّ
َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}.

اٍت َتْجِري َتْحَتَها  - الآية )100( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )203( {َواأََعَدّ َلُهْم َجَنّ
اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}.

- الآية )23( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )258( {َواأُْدِخَل اَلِّذيَن اآََمُنوا َوَعِمُلوا 
ِهْم}. ْذِن َرِبّ ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ِباإِ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ اِلَحاِت َجَنّ ال�صَّ

اُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َتْجِري  - الآية )31( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )270( {َجَنّ
ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َلُهْم ِفيَها َما َي�َصاُءوَن}.

اآََمُنوا  اَلِّذيَن  ُيْدِخُل   َ اهلَلّ {اإَِنّ  رقم )22( �صفحة )333(  �صورة )الحج(  الآية )14( من   -
َ َيْفَعُل َما ُيِريُد}. ْنَهاُر اإَِنّ اهلَلّ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ اِلَحاِت َجَنّ َوَعِمُلوا ال�صَّ

اآََمُنوا  اَلِّذيَن  ُيْدِخُل   َ اهلَلّ {اإَِنّ  رقم )22( �صفحة )334(  �صورة )الحج(  الآية )23( من   -
ْنَهاُر ُيَحَلّْوَن ِفيَها ِمْن اأَ�َصاِوَر ِمْن َذَهٍب}. اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ اِلَحاِت َجَنّ َوَعِمُلوا ال�صَّ

- الآية )10( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )360( {َتَباَرَك اَلِّذي اإِْن �َصاَء َجَعَل 
اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر}. َلَك َخْيًرا ِمْن َذِلَك َجَنّ

َ ُيْدِخُل اَلِّذيَن اآََمُنوا َوَعِمُلوا  - الآية )12( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )508( {اإَِنّ اهلَلّ
ُكُلوَن َكَما َتاأُْكُل اْلأَْنَعاُم}. ْنَهاُر َواَلِّذيَن َكَفُروا َيَتَمَتُّعوَن َوَياأْ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ اِلَحاِت َجَنّ ال�صَّ

ِمَناِت  َواْلُموؤْ اْلُموؤِْمِنيَن  الآية )5( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )511( {ِلُيْدِخَل   -
اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها}. َجَنّ

َ َوَر�ُصوَلُه ُيْدِخْلُه  - الآية )17( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )513( {َوَمْن ُيِطِع اهلَلّ
ْبُه َعَذاًبا اأَِليًما}. اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َوَمْن َيَتَوَلّ ُيَعِذّ َجَنّ

اٍت َتْجِري ِمْن  - الآية )22( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )545( {َوُيْدِخُلُهْم َجَنّ
وا َعْنُه}. ُ َعْنُهْم َوَر�صُ َي اهلَلّ َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َر�صِ

- الآية )12( من �صورة )ال�صف( رقم )61( �صفحة )552( {َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم 
اِت َعْدٍن}. َبًة ِفي َجَنّ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َوَم�َصاِكَن َطِيّ َجَنّ
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اِلًحا  ِ َوَيْعَمْل �صَ - الآية )9( من �صورة )التغابن( رقم )64( �صفحة )556( {َوَمْن ُيوؤِْمْن ِباهلَلّ
ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}. اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ َئاِتِه َوُيْدِخْلُه َجَنّ ْر َعْنُه �َصِيّ ُيَكِفّ

َوَيْعَمْل   ِ ِبــاهلَلّ ُيوؤِْمْن  {َوَمــْن   )559( �صفحة   )65( رقم  )الطالق(  �صورة  من   )11( الآية   -
ُ َلُه ِرْزًقا}. ْح�َصَن اهلَلّ ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا َقْد اأَ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ اِلًحا ُيْدِخْلُه َجَنّ �صَ

َر َعْنُكْم  ُكْم اأَْن ُيَكِفّ - الآية )8( من �صورة )التحريم( رقم )66( �صفحة )561( {َع�َصى َرُبّ
ْنَهاُر}. اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ َئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجَنّ �َصِيّ

َوَعِمُلوا  َمُنوا  اآَ اَلِّذيَن  {اإَِنّ   )590( �صفحة   )85( رقم  )البروج(  �صورة  من   )11( الآيــة   -
ْنَهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبيُر}. اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَ اِلَحاِت َلُهْم َجَنّ ال�صَّ

جنة تجري من تحتها الأنهار
ِة اَلِّتي ُوِعَد اْلُمَتُّقوَن  - الآية )35( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )254( {َمَثُل اْلَجَنّ

َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر}.

جنات
اٍت  َجَنّ ِفــي  {اأُوَلـــِئـــَك   )569( �صفحة   )70( رقــم  )الــمــعــارج(  �ــصــورة  مــن   )35( الآيـــة   -

ُمْكَرُموَن}.
اٍت َيَت�َصاَءُلوَن}. - الآية )40( من �صورة )المدثر( رقم )74( �صفحة )576( {ِفي َجَنّ

اٍت اأَْلَفاًفا}. - الآية )16( من �صورة )النباأ( رقم )78( �صفحة )584( {َوَجَنّ
اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  - الآية )11( من �صورة )البروج( رقم )85( �صفحة )590( {َلُهْم َجَنّ

اْلأَْنَهاُر}.
اٍت َلُهْم ِفيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم}. - الآية )21( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )190( {َوَجَنّ

جنة الخلد
ُة اْلُخْلِد  َذِلَك َخْيٌر اأَْم َجَنّ - الآية )15( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )361( {ُقْل اأَ

اَلِّتي ُوِعَد اْلُمَتُّقوَن}.
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جنة الماأوى
ُة اْلَماأَْوى}. - الآية )15( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )526( {ِعْنَدَها َجَنّ

جنة عالية
َيٍة  - الآيتان )22/21( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )567( {َفُهَو ِفي ِعي�َصٍة َرا�صِ

ٍة َعاِلَيٍة}. )21( ِفي َجَنّ
ٍة َعاِلَيٍة}. - الآية )10( من �صورة )الغا�صية( رقم )88( �صفحة )592( {ِفي َجَنّ

جنة نعيم
ِة  َجَنّ َوَرَثــِة  ِمْن  {َواْجَعْلِني  رقم )26( �صفحة )371(  )ال�صعراء(  �صورة  من  الآية )85(   -

ِعيِم}. الَنّ
ُة َنِعيٍم}. - الآية )89( من �صورة )الواقعة( رقم )56( �صفحة )537( {َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجَنّ
- الآية )38( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )569( {اأََيْطَمُع ُكُلّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم اأَْن 

َة َنِعيٍم}. ُيْدَخَل َجَنّ

جنات نعيم
ِعيِم}. اِت الَنّ - الآية )65( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )119( {َوَلأَْدَخْلَناُهْم َجَنّ

- الآية )9( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )209( {َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْلأَْنَهاُر ِفي 
ِعيِم}. اِت الَنّ َجَنّ

جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
اُت َعْدٍن  ِهْم َجَنّ ُهْم ِعْنَد َرِبّ - الآية )8( من �صورة )البينة( رقم )98( �صفحة )599( {َجَزاوؤُ

َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر}.
اِت  َجَنّ ِفي  َبًة  َطِيّ {َوَم�َصاِكَن   )198( �صفحة   )9( رقم  )التوبة(  �صورة  من   )72( الآيــة   -

َعْدٍن}.
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َيْدُخُلوَنَها َوَمْن  اُت َعْدٍن  - الآية )23( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )252( {َجَنّ
َلَح ِمْن اآََباِئِهْم}. �صَ

اُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َتْجِري  - الآية )31( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )270( {َجَنّ
ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر}.

جنات الفردو�س
اُت اْلِفْرَدْو�ِس  - الآية )107( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )304( {َكاَنْت َلُهْم َجَنّ

ُنُزًل}.

جنات من اأعناب
َوَزْرٌع  اأَْعــَنــاٍب  ِمْن  ــاٌت  {َوَجــَنّ  )249( �صفحة   )13( رقم  )الرعد(  �صورة  من   )4( الآيــة   -

َوَنِخيٌل}.

جنات معرو�صات
اٍت  َجَنّ ْن�َصاأَ  اأَ ــِذي  اَلّ ــَو  {َوُه  )146( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )141( الآيــة   -

َمْعُرو�َصاٍت}.

جنات وعيون
اٍت  َجَنّ ِفي  اْلُمَتِّقيَن  {اإَِنّ   )264( �صفحة   )15( رقم  )الِحْجر(  �صورة  من   )45( الآيــة   -

َوُعُيوٍن}.

حرف الحاء
َحجَّ

ِو اْعَتَمَر َفاَل  - الآية )158( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )24( {َفَمْن َحَجّ اْلَبْيَت اأَ
َف ِبِهَما}. َوّ ُجَناَح َعَلْيِه اأَْن َيَطّ
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الحج
.{ ا�ِس َواْلَحِجّ - الآية )189( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )29( {ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللَنّ

.{ ِ وا اْلَحَجّ َواْلُعْمَرَة هلِلَّ - الآية )196( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )30( {َواأَِتُمّ
�ْصُهٌر َمْعُلوَماٌت}. - الآية )197( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )31( {اْلَحُجّ اأَ

ا�ِس  َلى الَنّ ِ َوَر�ُصوِلِه اإِ - الآية )3( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )187( {َواأََذاٌن ِمَن اهلَلّ
َيْوَم اْلَحِجّ اْلأَْكَبِر}.

.{ ا�ِس ِباْلَحِجّ ْن ِفي الَنّ - الآية )27( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )335( {َواأَِذّ

ِحٌج
ا�ِس ِحُجّ اْلَبْيِت  ِ َعَلى الَنّ ّ - الآية )97( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )62( {َوهلِلَ

َمِن ا�ْصَتَطاَع اإَِلْيِه �َصِبياًل}.

الحاج
- الآية )19( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )189( {اأََجَعْلُتْم �ِصَقاَيَة اْلَحاِجّ َوِعَماَرَة 

اْلَم�ْصِجِد اْلَحَراِم}.

حدود اهلل
جاء ذكرها في الآيات التالية:

َفاَل   ِ اهلَلّ ُحـــُدوُد  ــَك  ــْل {ِت  )29( �صفحة   )2( رقــم  )الــبــقــرة(  �ــصــورة  مــن   )187( الآيـــة   -
َتْقَرُبوَها}.

 ِ َلّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهلَلّ ْن َيَخاَفا اأَ - الآية )229( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )36( {اإَِلّ اأَ
.{ ِ َفاإِْن ِخْفُتْم اأََلّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهلَلّ

.{ ِ ْن ُيِقيَما ُحُدوَد اهلَلّ ا اأَ - الآية )230( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )36( {اإِْن َظَنّ
 َ ِ َوَمْن ُيِطِع اهلَلّ - الآية )13( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )79( {ِتْلَك ُحُدوُد اهلَلّ

َوَر�ُصوَلُه}.
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ْنَزَل  - الآية )97( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )202( {َواأَْجَدُر اأََلّ َيْعَلُموا ُحُدوَد َما اأَ
ُ َعَلى َر�ُصوِلِه}. اهلَلّ

ِر  ِ َوَب�ِصّ - الآية )112( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )205( {َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اهلَلّ
اْلُموؤِْمِنيَن}.

َ َوَر�ُصوَلُه َوَيَتَعَدّ  - الآية )14( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )79( {َوَمْن َيْع�سِ اهلَلّ
ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا}.

الحديد
ورد ذكره في هذه الآيات:

- الآية )96( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )303( {اآَُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد}.
- الآية )21( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )334( {َوَلُهْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد}.

ا َلُه اْلَحِديَد}. - الآية )10( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )429( {َواأََلَنّ
ُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد}. - الآية )22( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )519( {َفَب�صَ

َباأْ�ٌس  ِفيِه  اْلَحِديَد  - الآية )25( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )541( {َواأَْنَزْلَنا 
ا�ِس}. �َصِديٌد َوَمَناِفُع ِللَنّ

اأَْو  ِحــَجــاَرًة  ُكــوُنــوا  ــْل  رقــم )17( �صفحة )287( {ُق )الإ�ــصــراء(  �صورة  الآيــة )50( من   -
َحِديًدا}.

الحروف المقطعة
- ا ل م {الم} �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )2(.

- ا ل م {الم} �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )50(.
- ا ل م �س {الم�س} �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )151(.

- ا ل ر {الر} �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )208(.
- ا ل ر {الر} �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )221(.

- ا ل ر {الر} �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )235(.
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- ا ل ر {الر} �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )249(.
- ا ل ر {الر} �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )255(.

- ا ل ر {الر} �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )262(.
- ك هـ ي ع �س {كهيع�س} �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )305(.

- ط �س م {ط�سم} �سورة )ال�سعراء( رقم )26( �صفحة )367(.
- ط �س {ط�س} �سورة )النمل( رقم )27( �صفحة )377(.

- ط �س م {ط�سم} �سورة )الق�س�س( رقم )28( �صفحة )385(.
- ا ل م {الم} �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )396(.

- ا ل م {الم} �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )404(.
- ا ل م {الم} �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )411(.

- ا ل م {الم} �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )415(.
- ي�س {ي�س} �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )440(.
- �س {�س} �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )453(.

- ح م {حم} �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )467(.
- ح م {حم} �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )477(.

- ح م ع �س ق {حم ع�صق} �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )283(.
- ح م {حم} �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )489(.

- ح م {حم} �صورة )الدخان( رقم )44( �صفحة )596(.

- ح م {حم} �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )499(.
- ح م {حم} �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )502(.

- ق {ق} �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )518(.
- ن {ن} �صورة )القلم( رقم )68( �صفحة )564(.

في  كتب  واأُلفت  كثيرة،  تف�صيرات  واأبــدوا  الحروف  هذه  معاني  في  المف�صرون  خا�س  وقد 
الحروف  بع�س هذه  بها(. وقد ذكر  بمراده  اأعلم  بع�صهم )اهلل  قاله  اأف�صلها ما  ولعل  تف�صيرها، 

ال�صيخ عبداهلل بن عقيل رحمه اهلل في كتابه )ك�صكول ابن عقيل( كما �صياأتي.
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الح�صد
جاء ذكره في الآيات التالية:

َذا َح�َصَد}. - الآية )5( من �صورة )الفلق( رقم )113( �صفحة )604( {َوِمْن �َصِرّ َحا�ِصٍد اإِ
- الآية )15( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )512( {َف�َصَيُقوُلوَن َبْل َتْح�ُصُدوَنَنا}.

َما  َعَلى  ا�َس  الَنّ َيْح�ُصُدوَن  {اأَْم  �صفحة )87(   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من  الآية )54(   -
ِلِه}. ُ ِمْن َف�صْ اآََتاُهُم اهلَلّ

- الآية )109( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )17( {َح�َصًدا ِمْن ِعْنِد اأَْنُف�ِصِهْم}.

ح�صنة / الح�صنة / الح�صنات / الح�صنى
ح�صنة / الح�صنة ذكرت في:

َنا اآَِتَنا ِفي  - الآية )201( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )31( {َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َرَبّ
ِخَرِة َح�َصَنًة}. ْنَيا َح�َصَنًة َوِفي اْلآَ الُدّ

َح�َصَنٌة  َتْم�َص�ْصُكْم  {اإِْن   )65( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )120( الآيــة   -
ُهْم}. َت�ُصوؤْ

ْن  ٍة َواإِ َ َل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذَرّ - الآية )40( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )85( {اإَِنّ اهلَلّ
اِعْفَها}. َتُك َح�َصَنًة ُي�صَ

ْبُهْم َح�َصَنٌة َيُقوُلوا َهِذِه  - الآية )78( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )90( {َواإِْن ُت�صِ
.{ ِ ِمْن ِعْنِد اهلَلّ

.{ ِ اَبَك ِمْن َح�َصَنٍة َفِمَن اهلَلّ �صَ - الآية )79( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )90( {َما اأَ
- الآية )85( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )91( {َمْن َي�ْصَفْع �َصَفاَعًة َح�َصَنًة َيُكْن َلُه 

يٌب ِمْنَها}. َن�صِ
- الآية )160( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )150( {َمْن َجاَء ِباْلَح�َصَنِة َفَلُه َع�ْصُر 

اأَْمَثاِلَها}.
َئِة  ِيّ ال�َصّ َمَكاَن  ْلَنا  َبَدّ {ُثــَمّ   )162( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )95( الآيــة   -

اْلَح�َصَنَة}.
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- الآية )131( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )166( {َفاإَِذا َجاَءْتُهُم اْلَح�َصَنُة َقاُلوا 
َلَنا َهِذِه}.

ْنَيا  - الآية )156( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )170( {َواْكُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الُدّ
ِخَرِة}. َح�َصَنًة َوِفي اْلآَ

ْبَك َح�َصَنٌة َت�ُصوؤُْهْم}. - الآية )50( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )195( {اإِْن ُت�صِ
َقْبَل  َئِة  ِيّ ِبال�َصّ {َوَي�ْصَتْعِجُلوَنَك   )250( �صفحة   )13( رقم  )الرعد(  �صورة  من   )6( الآية   -

اْلَح�َصَنِة}.
َئَة  ِيّ ال�َصّ ِباْلَح�َصَنِة  ــْدَرُءوَن  - الآية )22( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )252( {َوَي

اِر}. اأُوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الَدّ
ْح�َصُنوا ِفي َهِذِه  - الآية )30( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )270( {َخْيًرا ِلَلِّذيَن اأَ

ْنَيا َح�َصَنٌة}. الُدّ
ْنَيا َح�َصَنًة}. ُهْم ِفي الُدّ َئَنّ - الآية )41( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )271( {َلُنَبِوّ
ْنَيا َح�َصَنًة}. - الآية )122( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )281( {َواآََتْيَناُه ِفي الُدّ

َك ِباْلِحْكَمِة  َلى �َصِبيِل َرِبّ - الآية )125( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )281( {اْدُع اإِ
َواْلَمْوِعَظِة اْلَح�َصَنِة}.

َئَة  ِيّ - الآية )54( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )394( {َوَيْدَرُءوَن ِباْلَح�َصَنِة ال�َصّ
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن}. َوِمَمّ

- الآية )84( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )395( {َمْن َجاَء ِباْلَح�َصَنِة َفَلُه َخْيٌر 
ِمْنَها}.

 ِ - الآية )21( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )420( {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َر�ُصوِل اهلَلّ
اأُ�ْصَوٌة َح�َصَنٌة}.

ْنَيا  ْح�َصُنوا ِفي َهِذِه الُدّ - الآية )10( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )459( {ِلَلِّذيَن اأَ
ِ َوا�ِصَعٌة}. ْر�ُس اهلَلّ َح�َصَنٌة َواأَ

َوَل  اْلَح�َصَنُة  َت�ْصَتِوي  {َوَل   )480( �صفحة   )41( رقم  )ف�صلت(  �صورة  من   )34( الآيــة   -
َئُة}. ِيّ ال�َصّ
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- الآية )23( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )486( {َوَمْن َيْقَتِرْف َح�َصَنًة َنِزْد َلُه 
ِفيَها ُح�ْصًنا}.

�ْصَوٌة َح�َصَنٌة  - الآية )4( من �صورة )الممتحنة( رقم )60( �صفحة )549( {َقْد َكاَنْت َلُكْم اأُ
ِفي اإِْبَراِهيَم َواَلِّذيَن َمَعُه}.

�ْصَوٌة  اأُ َلُكْم ِفيِهْم  - الآية )6( من �صورة )الممتحنة( رقم )60( �صفحة )550( {َلَقْد َكاَن 
َح�َصَنٌة}.

الح�صنات
ِباْلَح�َصَناِت  {َوَبَلْوَناُهْم   )174( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )168( الآيــة   -

َئاِت}. ِيّ َوال�َصّ
ُيْذِهْبَن  اْلَح�َصَناِت  {اإَِنّ   )234( �صفحة   )11( رقــم  )هــود(  �صورة  من   )114( ــة  الآي  -

َئاِت}. ِيّ ال�َصّ
َئاِتِهْم  ُ �َصِيّ ُل اهلَلّ - الآية )70( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )366( {َفاأُوَلِئَك ُيَبِدّ

َح�َصَناٍت}.

الح�صنى
َل  ُ اْلُح�ْصَنى َوَف�صَّ - الآية )95( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )94( {َوُكاًلّ َوَعَد اهلَلّ

ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن اأَْجًرا َعِظيًما}. اهلَلّ
َك اْلُح�ْصَنى  ْت َكِلَمُة َرِبّ - الآية )137( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )166( {َوَتَمّ

َعَلى َبِني اإِ�ْصَراِئيَل}.
اْلُح�ْصَنى  اْلأَ�ْصَماُء   ِ ّ {َوهلِلَ  )174( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )180( الآية   -

َفاْدُعوُه ِبَها}.
ْن اأََرْدَنا اإَِلّ اْلُح�ْصَنى  - الآية )107( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )204( {َوَلَيْحِلُفَنّ اإِ

ُهْم َلَكاِذُبوَن}. ُ َي�ْصَهُد اإَِنّ َواهلَلّ
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اْلُح�ْصَنى  ْح�َصُنوا  اأَ {ِلَلِّذيَن   )212( �صفحة   )10( رقم  )يون�س(  �صورة  من   )26( الآيــة   -
َوِزَياَدٌة}.

ِهُم  ِلَرِبّ ا�ْصَتَجاُبوا  {ِلَلِّذيَن   )251( �صفحة   )13( رقم  )الرعد(  �صورة  من   )18( الآيــة   -
اْلُح�ْصَنى}.

ُف اأَْل�ِصَنُتُهُم اْلَكِذَب اأََنّ  - الآية )62( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )273( {َوَت�صِ
َلُهُم اْلُح�ْصَنى}.

ا َما َتْدُعوا َفَلُه اْلأَ�ْصَماُء  - الآية )110( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )293( {اأًَيّ
اْلُح�ْصَنى}.

اِلًحا  ا َمْن اآََمَن َوَعِمَل �صَ - الآية )88( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )303( {َواأََمّ
َفَلُه َجَزاًء اْلُح�ْصَنى}.

اْلأَ�ْصَماُء  َلُه  ُهَو  َلّ  اإِ اإَِلــَه  َل   ُ {اهلَلّ  )312( �صفحة   )20( رقم  )طه(  �صورة  من   )8( الآية   -
اْلُح�ْصَنى}.

ا  - الآية )101( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )330( {اإَِنّ اَلِّذيَن �َصَبَقْت َلُهْم ِمَنّ
اْلُح�ْصَنى اأُوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن}.

َنّ ِلي  - الآية )50( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )482( {َوَلِئْن ُرِجْعُت اإَِلى َرِبّي اإِ
ِعْنَدُه َلْلُح�ْصَنى}.

ْح�َصُنوا  اأَ اَلِّذيَن  {َوَيــْجــِزَي   )527( �صفحة   )53( رقم  )النجم(  �صورة  من   )31( الآيــة   -
ِباْلُح�ْصَنى}.

 ُ ُ اْلُح�ْصَنى َواهلَلّ - الآية )10( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )538( {َوُكاًلّ َوَعَد اهلَلّ
ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر}.

اْلَباِرُئ  اْلَخاِلُق   ُ اهلَلّ {ُهــَو   )548( �صفحة   )59( رقم  )الح�صر(  �صورة  من   )24( الآيــة   -
�ْصَماُء اْلُح�ْصَنى}. ُر َلُه اْلأَ ِوّ اْلُم�صَ

ا َمْن اأَْعَطى َواَتَّقى  - الآيات )6/5/4( من �صورة )الليل( رقم )92( �صفحة )595( {َفاأََمّ
ُرُه ِلْلُي�ْصَرى}. َق ِباْلُح�ْصَنى )6( َف�َصُنَي�ِصّ َدّ )5( َو�صَ
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الح�صنيين
ْحَدى  َلّ اإِ وَن ِبَنا اإِ - الآية )52( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )195( {ُقْل َهْل َتَرَبّ�صُ

اْلُح�ْصَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَرَبّ�ُس ِبُكْم}.

الحمار - الحمير
ذكر هذا الحيوان في القراآن الكريم في الآيات التالية:

الحمار
ْوَراَة ُثَمّ  ُلوا الَتّ - الآية )5( من �صورة )الجمعة( رقم )62( �صفحة )553( {َمَثُل اَلِّذيَن ُحِمّ

َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل اأَ�ْصَفاًرا}.
َلى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك  - الآية )259( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )43( {َواْنُظْر اإِ

ا�ِس}. اآََيًة ِللَنّ

ُحُمر
ُهْم ُحُمٌر ُم�ْصَتْنِفَرٌة  - الآية )51/50( من �صورة )المدثر( رقم )74( �صفحة )577( {َكاأََنّ

ْت ِمْن َق�ْصَوَرٍة}. )50( َفَرّ

الحمير
َواْلَحِميَر  َواْلِبَغاَل  {َواْلَخْيَل   )268( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )8( الآيــة   -

ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة}.
ْوُت  َل�صَ َواِت  اْلأَ�صْ ْنَكَر  اأَ {اإَِنّ  �صفحة )412(  رقم )31(  )لقمان(  �صورة  من  الآية )19(   -

اْلَحِميِر}.

َحَمَلة العر�س
َفْوَقُهْم  َك  َرِبّ - الآية )17( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )567( {َوَيْحِمُل َعْر�َس 

َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة}.
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الحوت )ال�صمك(
ا َبَلَغا َمْجَمَع َبْيِنِهَما َن�ِصَيا  - الآية )61( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )300( {َفَلَمّ

ُحوَتُهَما}.
اإَِلى  اأََوْيَنا  اإِْذ  اأََراأَْيــَت  {َقــاَل  رقم )18( �صفحة )301(  )الكهف(  �صورة  من  الآية )63(   -

ِنّي َن�ِصيُت اْلُحوَت}. ْخَرِة َفاإِ ال�صَّ
- الآية )142( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )451( {َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُمِليٌم}.

َتُكْن  َوَل  َك  َرِبّ ِلُحْكِم  ِبْر  - الآية )48( من �صورة )القلم( رقم )68( �صفحة )566( {َفا�صْ
اِحِب اْلُحوِت}. َك�صَ

َيْوَم  ِحيَتاُنُهْم  َتاأِْتيِهْم  الآية )163( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )171( {اإِْذ   -
ًعا}. �َصْبِتِهْم �ُصَرّ

الحور العين
ِفي  وَراٌت  َمْق�صُ ــوٌر  {ُح  )531( �صفحة   )55( رقــم  )الرحمن(  �صورة  من   )72( الآيــة   -

اْلِخَياِم}.
ْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعيٍن}. - الآية )20( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )524( {َوَزَوّ

ِعيٌن )22(  {َوُحــوٌر  رقم )56( �صفحة )534(  )الواقعة(  �صورة  من  الآيتان )23/22(   -
َكاأَْمَثاِل الُلّوؤُْلوؤِ اْلَمْكُنوِن}.

ْرِف}. َراُت الَطّ - الآية )56( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )533( {ِفيِهَنّ َقا�صِ
ْن�َصاأَْناُهَنّ  اأَ ــا  {اإَِنّ �صفحة )535(  رقم )56(  )الواقعة(  �صورة  من  الآيات )37/36/35(   -

ْتَراًبا}. ْبَكاًرا )36( ُعُرًبا اأَ اإِْن�َصاًء )35( َفَجَعْلَناُهَنّ اأَ
َرٌة}. - الآية )15( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )51( {َواأَْزَواٌج ُمَطَهّ

َرٌة}. ْزَواٌج ُمَطَهّ - الآية )57( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )87( {َلُهْم ِفيَها اأَ

حياة
ا�ِس َعَلى  ْحَر�َس الَنّ ُهْم اأَ - الآية )96( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )15( {َوَلَتِجَدَنّ

َحَياٍة}.
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ا�ِس َحَياٌة}. - الآية )179( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )27( {َوَلُكْم ِفي اْلِق�صَ
- الآية )3( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )360( {َوَل َيْمِلُكوَن َمْوًتا َوَل َحَياًة َوَل 

ُن�ُصوًرا}.

الحياة
- الآية )2( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )562( {اَلِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة}.

ْعَف اْلَحَياِة  - الآية )75( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )289( {اإًِذا َلأََذْقَناَك �صِ
ْعَف اْلَمَماِت}. َو�صِ

الحياة الدنيا
ا�ِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه  - الآية )204( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )32( {َوِمَن الَنّ

ْنَيا}. ِفي اْلَحَياِة الُدّ
اْلَحَياُة  َكَفُروا  ِلَلِّذيَن  ــَن  {ُزِيّ  )33( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )212( الآية   -

ْنَيا}. الُدّ
 ُ ْنَيا َواهلَلّ - الآية )14( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )51( {َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الُدّ

ِب}. ِعْنَدُه ُح�ْصُن اْلَماآَ
َهِذِه  ِفي  ُيْنِفُقوَن  َما  - الآية )117( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )65( {َمَثُل 

.{ ٌرّ ْنَيا َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها �صِ اْلَحَياِة الُدّ
َلّ َمَتاُع  ْنَيا اإِ - الآية )185( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )74( {َوَما اْلَحَياُة الُدّ

اْلُغُروِر}.
َلِعٌب  اإَِلّ  ْنَيا  الُدّ اْلَحَياُة  {َوَما   )131( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )32( الآية   -

َوَلْهٌو}.
- الآية )70( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )136( {َوَذِر اَلِّذيَن اَتَّخُذوا ِديَنُهْم َلِعًبا 

ْنَيا}. ْتُهُم اْلَحَياُة الُدّ َوَلْهًوا َوَغَرّ
ْنَيا َو�َصِهُدوا  ْتُهُم اْلَحَياُة الُدّ - الآية )130( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )144( {َوَغَرّ

َعَلى اأَْنُف�ِصِهْم}.
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ِمَن  ْنَيا  الُدّ ِباْلَحَياِة  يُتْم  {اأََر�صِ رقم )9( �صفحة )193(  )التوبة(  �صورة  الآية )38( من   -
ْنَيا ِفي اْلآَِخَرِة اإَِلّ َقِليٌل}. اْلآَِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الُدّ

َبُهْم ِبَها ِفي  ُ ِلُيَعِذّ َما ُيِريُد اهلَلّ - الآية )55( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )196( {اإَِنّ
ْنَيا}. اْلَحَياِة الُدّ

ِلَقاَءَنا  َيْرُجوَن  َل  اَلِّذيَن  {اإَِنّ   )209( �صفحة   )10( رقم  )يون�س(  �صورة  من   )7( الآية   -
ْنَيا}. وا ِباْلَحَياِة الُدّ َوَر�صُ

َما َبْغُيُكْم َعَلى اأَْنُف�ِصُكْم َمَتاَع  - الآية )23( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )211( {اإَِنّ
ْنَيا}. اْلَحَياِة الُدّ

ْنَيا َكَماٍء  َما َمَثُل اْلَحَياِة الُدّ - الآية )24( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )211( {اإَِنّ
َماِء}. اأَْنَزْلَناُه ِمَن ال�َصّ

ْنَيا  - الآية )64( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )216( {َلُهُم اْلُب�ْصَرى ِفي اْلَحَياِة الُدّ
َوِفي اْلآَِخَرِة}.

ُه  َتْيَت ِفْرَعْوَن َوَماَلأَ َنَّك اآَ َنا اإِ - الآية )88( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )218( {َرَبّ
ْنَيا}. ِزيَنًة َواأَْمَواًل ِفي اْلَحَياِة الُدّ

- الآية )98( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )220( {َك�َصْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي 
ْنَيا}. ِفي اْلَحَياِة الُدّ

ْنَيا  الُدّ اْلَحَياَة  ُيِريُد  َكاَن  رقم )11( �صفحة )223( {َمْن  �صورة )هود(  الآية )15( من   -
َوِزيَنَتَها ُنَوِفّ اإَِلْيِهْم اأَْعَماَلُهْم ِفيَها}.

ْنَيا َوَما  - الآية )26( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )252( {َوَفِرُحوا ِباْلَحَياِة الُدّ
ْنَيا ِفي اْلآَِخَرِة اإَِلّ َمَتاٌع}. اْلَحَياُة الُدّ

ْنَيا  - الآية )34( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )253( {َلُهْم َعَذاٌب ِفي اْلَحَياِة الُدّ
.{ َوَلَعَذاُب اْلآَِخَرِة اأَ�َصُقّ

ْنَيا  وَن اْلَحَياَة الُدّ - الآية )3( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )255( {اَلِّذيَن َي�ْصَتِحُبّ
َعَلى اْلآَِخَرِة}.
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اآََمُنوا  اَلِّذيَن   ُ اهلَلّ ُت  {ُيَثِبّ  )259( �صفحة   )14( رقم  )اإبراهيم(  �صورة  من   )27( الآية   -
ْنَيا}. ِباْلَقْوِل الَثّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الُدّ

وا اْلَحَياَة  ُهُم ا�ْصَتَحُبّ - الآية )107( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )279( {َذِلَك ِباأََنّ
ْنَيا َعَلى اْلآَِخَرِة}. الُدّ

- الآية )28( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )297( {َوَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد 
ْنَيا}. ِزيَنَة اْلَحَياِة الُدّ

اْلَحَياِة  َمَثَل  َلُهْم  ِرْب  رقم )18( �صفحة )298( {َوا�صْ )الكهف(  �صورة  الآية )45( من   -
َماِء}. ْنَيا َكَماٍء اأَْنَزْلَناُه ِمَن ال�َصّ الُدّ

- الآية )46( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )299( {اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة 
ْنَيا}. الُدّ

ِفي  �َصْعُيُهْم  َلّ  �صَ {اَلِّذيَن   )304( �صفحة   )18( رقم  )الكهف(  �صورة  من   )104( الآية   -
ْنًعا}. ُهْم ُيْح�ِصُنوَن �صُ ْنَيا َوُهْم َيْح�َصُبوَن اأََنّ اْلَحَياِة الُدّ

اْلَحَياَة  ــِذِه  َه ي  َتْق�صِ ــَمــا  {اإَِنّ  )316( �صفحة   )20( رقــم  )طــه(  �صورة  من   )72( الآيــة   -
ْنَيا}. الُدّ

ْنَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه}. - الآية )131( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )321( {َزْهَرَة اْلَحَياِة الُدّ
اْلَحَياِة  ِفي  {َواأَْتَرْفَناُهْم   )344( �صفحة   )23( رقم  )الموؤمنون(  �صورة  من   )33( الآية   -

ْنَيا}. الُدّ
اْلَحَياِة  َعــَر�ــسَ  {ِلَتْبَتُغوا   )354( �صفحة   )24( رقــم  )الــنــور(  �صورة  من   )33( ــة  الآي  -

ْنَيا}. الُدّ
- الآية )60( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )393( {َوَما اأُوِتيُتْم ِمْن �َصْيٍء َفَمَتاُع 

ْنَيا}. اْلَحَياِة الُدّ
ْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياِة  - الآية )61( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )393( {َكَمْن َمَتّ

ْنَيا}. الُدّ
- الآية )79( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )395( {َقاَل اَلِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة 

ْنَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما اأُوِتَي َقاُروُن}. الُدّ
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اْلَحَياِة  َبْيِنُكْم ِفي  َة  - الآية )25( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )399( {َمــَوَدّ
ْنَيا}. الُدّ

ْنَيا اإَِلّ  - الآية )64( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )404( {َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الُدّ
ِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن}. اَر اْلآَ َلْهٌو َوَلِعٌب َواإَِنّ الَدّ

ْنَيا  - الآية )7( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )405( {َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الُدّ
َوُهْم َعِن اْلآَِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن}.

ْنَيا}. ُكُم اْلَحَياُة الُدّ َنّ - الآية )33( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )414( {َفاَل َتُغَرّ
ِبُيّ ُقْل ِلأَْزَواِجَك  َها الَنّ - الآية )28( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )421( {َيا اأَُيّ

ْنَيا َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلْيَن}. اإِْن ُكْنُتَنّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الُدّ
ِ َحٌقّ  ا�ُس اإَِنّ َوْعَد اهلَلّ َها الَنّ - الآية )5( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )435( {َيا اأَُيّ

ْنَيا}. ُكُم اْلَحَياُة الُدّ َنّ َفاَل َتُغَرّ
ِفي  اْلِخْزَي   ُ اهلَلّ {َفاأََذاَقُهُم   )461( �صفحة   )39( رقم  )الزمر(  �صورة  من   )26( الآية   -

ْنَيا}. اْلَحَياِة الُدّ
ْنَيا  َما َهِذِه اْلَحَياُة الُدّ َنّ - الآية )39( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )471( {َيا َقْوِم اإِ

َمَتاٌع}.
َمُنوا  ُر ُر�ُصَلَنا َواَلِّذيَن اآَ ا َلَنْن�صُ - الآية )51( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )473( {اإَِنّ

ْنَيا}. ِفي اْلَحَياِة الُدّ
- الآية )16( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )478( {ِلُنِذيَقُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي 

ْنَيا}. اْلَحَياِة الُدّ
اْلَحَياِة  ِفي  ُكْم  اأَْوِلَياوؤُ الآية )31( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )480( {َنْحُن   -

ْنَيا َوِفي اْلآَِخَرِة}. الُدّ
وِتيُتْم ِمْن �َصْيٍء َفَمَتاُع  - الآية )36( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )487( {َفَما اأُ

ْنَيا}. اْلَحَياِة الُدّ
- الآية )32( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )491( {َنْحُن َق�َصْمَنا َبْيَنُهْم َمِعي�َصَتُهْم 

ْنَيا}. ِفي اْلَحَياِة الُدّ
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ا  - الآية )35( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )492( {َوُزْخُرًفا َواإِْن ُكُلّ َذِلَك َلَمّ
ْنَيا}. َمَتاُع اْلَحَياِة الُدّ

ْنَيا}. ْتُكُم اْلَحَياُة الُدّ - الآية )35( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )502( {َوَغَرّ
َلِعٌب  ْنَيا  الُدّ اْلَحَياُة  َما  {اإَِنّ  )510( �صفحة   )47( رقم  )محمد(  �صورة  من   )36( الآيــة   -

َوَلْهٌو}.
َتَوَلّى َعْن  - الآية )29( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )527( {َفاأَْعِر�ْس َعْن َمْن 

ْنَيا}. ِذْكِرَنا َوَلْم ُيِرْد اإَِلّ اْلَحَياَة الُدّ
ْنَيا  َما اْلَحَياُة الُدّ اأََنّ - الآية )20( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )540( {اْعَلُموا 
اَر َنَباُتُه ُثَمّ َيِهيُج  َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْلأَْمَواِل َواْلأَْوَلِد َكَمَثِل َغْيٍث اأَْعَجَب اْلُكَفّ
ْنَيا  َواٌن َوَما اْلَحَياُة الُدّ ِ َوِر�صْ ِخَرِة َعَذاٌب �َصِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اهلَلّ ا ُثَمّ َيُكوُن ُحَطاًما َوِفي اْلآَ َفًرّ َفَتَراُه ُم�صْ

اإَِلّ َمَتاُع اْلُغُروِر}.
ا َمْن َطَغى  - الآيات )39/38/37( من �صورة )النازعات( رقم )79( �صفحة )584( {َفاأََمّ

َنّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَماأَْوى}. ْنَيا )38( َفاإِ )37( َواآََثَر اْلَحَياَة الُدّ
اْلَحَياَة  ُتوؤِْثُروَن  {َبْل   )592( �صفحة   )87( رقم  )الأعلى(  �صورة  من   )17/16( الآيتان   -

ْنَيا )16( َواْلآَِخَرُة َخْيٌر َواأَْبَقى}. الُدّ

حياتكم الدنيا
ِفي  َباِتُكْم  َطِيّ {اأَْذَهْبُتْم   )504( �صفحة   )46( رقم  )الأحقاف(  �صورة  من   )20( الآية   -

ْنَيا}. َحَياِتُكُم الُدّ

حياتنا الدنيا
ْنَيا  - الآية )29( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )131( {َوَقاُلوا اإِْن ِهَي اإَِلّ َحَياُتَنا الُدّ

َوَما َنْحُن ِبَمْبُعوِثيَن}.
ْنَيا  َلّ َحَياُتَنا الُدّ - الآية )37( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )344( {اإِْن ِهَي اإِ

َنُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ِبَمْبُعوِثيَن}.
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َحَياُتَنا  َلّ  اإِ ِهَي  َما  {َوَقاُلوا  رقم )45( �صفحة )501(  )الجاثية(  �صورة  الآية )24( من   -
ْهُر}. ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا اإَِلّ الَدّ الُدّ

حرف الخاء
َخْلق الإن�صان )مراحل َخْلِقه(

ُكُم اَلِّذي  ُقوا َرَبّ ا�ُس اَتّ َها الَنّ ُيّ - الآية )1( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )77( {َيا اأَ
َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبَثّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثيًرا َوِن�َصاًء}.

- الآية )4( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )267( {َخَلَق اْلإِْن�َصاَن ِمْن ُنْطَفٍة}.
َلُكْم ِمْن  اأَْن َخَلَق  َياِتِه  اآَ - الآية )21( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )406( {َوِمْن 

َلْيَها}. ْزَواًجا ِلَت�ْصُكُنوا اإِ اأَْنُف�ِصُكْم اأَ
ْوَجْيِن  الَزّ َخَلَق  ــُه  الآيتان )46/45( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )528( {َواأََنّ  -

َكَر َواْلأُْنَثى )45( ِمْن ُنْطَفٍة اإَِذا ُتْمَنى}. الَذّ
- الآية )2( من �صورة )العلق( رقم )96( �صفحة )597( {َخَلَق اْلإِْن�َصاَن ِمْن َعَلٍق}.

َوَلْم َتُك  َقْبُل  - الآية )9( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )305( {َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن 
�َصْيًئا}.

اَك  َف�َصَوّ َخَلَقَك  ـــِذي  {اَلّ  )587( �صفحة   )82( رقم  )النفطار(  �صورة  من   )7( الآيــة   -
َفَعَدَلَك}.

- الآية )2( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )128( {ُهَو اَلِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطيٍن}.
- الآية )189( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )175( {ُهَو اَلِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس 

َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَي�ْصُكَن اإَِلْيَها}.
ِمْن  َخَلَقُكْم  ْن  اأَ َياِتِه  اآَ رقم )30( �صفحة )406( {َوِمــْن  )الــروم(  �صورة  الآية )20( من   -

ُتَراٍب}.
ْعٍف}. ُ اَلِّذي َخَلَقُكْم ِمْن �صَ - الآية )54( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )410( {اهلَلّ

ُ َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثَمّ ِمْن  - الآية )11( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )436( {َواهلَلّ
ُنْطَفٍة}.
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- الآية )6( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )459( {َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة ُثَمّ َجَعَل 
ِمْنَها َزْوَجَها}.

- الآية )67( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )475( {ُهَو اَلِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثَمّ 
ِمْن ُنْطَفٍة ُثَمّ ِمْن َعَلَقٍة ُثَمّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفاًل}.

ْطَواًرا}. - الآية )14( من �صورة )نوح( رقم )71( �صفحة )571( {َوَقْد َخَلَقُكْم اأَ
ِمْن  اْلإِْن�َصاَن  َخَلْقَنا  {َوَلَقْد   )263( �صفحة   )15( رقم  )الِحْجر(  �صورة  من   )26( الآية   -

اٍل ِمْن َحَماإٍ َم�ْصُنوٍن}. ْل�صَ �صَ
َخَلْقَنا  {َوَلَقْد   )342( �صفحة   )23( رقم  )الموؤمنون(  �صورة  من   )14/13/12( الآيات   -
ْطَفَة َعَلَقًة  اْلإِْن�َصاَن ِمْن �ُصاَلَلٍة ِمْن ِطيٍن )12( ُثَمّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكيٍن )13( ُثَمّ َخَلْقَنا الُنّ
ْن�َصاأَْناُه َخْلًقا اآََخَر َفَتَباَرَك  َغَة ِعَظاًما َفَك�َصْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثَمّ اأَ َغًة َفَخَلْقَنا اْلُم�صْ َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُم�صْ

ُ اأَْح�َصُن اْلَخاِلِقيَن}. اهلَلّ
َما  َوَنْعَلُم  اْلإِْن�َصاَن  َخَلْقَنا  {َوَلَقْد   )519( �صفحة   )50( رقم  )ق(  �صورة  من   )16( الآية   -

ُتَو�ْصِو�ُس ِبِه َنْف�ُصُه}.
ْح�َصِن  - الآية )4( من �صورة )التين( رقم )95( �صفحة )597( {َلَقْد َخَلْقَنا اْلإِْن�َصاَن ِفي اأَ

َتْقِويٍم}.
ُثَمّ  َخَلْقَناُكْم  ــْد  ــَق {َوَل  )151( �صفحة   )7( رقــم  )الأعــــراف(  �صورة  من   )11( الآيــة   -

ْرَناُكْم}. َوّ �صَ
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثَمّ ِمْن  - الآية )5( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )332( {َفاإَِنّ

ُنْطَفٍة ُثَمّ ِمْن َعَلَقٍة}.
ا َخَلْقَناُكْم  ا�ُس اإَِنّ َها الَنّ - الآية )13( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )517( {َيا اأَُيّ

ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا}.
- الآية )8( من �صورة )النباأ( رقم )78( �صفحة )582( {َوَخَلْقَناُكْم اأَْزَواًجا}.

ا َخَلْقَناُه  - الآية )67( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )310( {اأََوَل َيْذُكُر اْلإِْن�َصاُن اأََنّ
ِمْن َقْبُل َوَلْم َيُك �َصْيًئا}.
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ا َخَلْقَناُه ِمْن  َنّ - الآية )77( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )445( {اأََوَلْم َيَر اْلإِْن�َصاُن اأَ
يٌم ُمِبيٌن}. ُنْطَفٍة َفاإَِذا ُهَو َخ�صِ

ُهْم اأَ�َصُدّ َخْلًقا  - الآية )11( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )446( {َفا�ْصَتْفِتِهْم اأَ
ا َخَلْقَناُهْم ِمْن ِطيٍن َلِزٍب}. اأَْم َمْن َخَلْقَنا اإَِنّ

ِ َكَمَثِل  - الآية )59( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )57( {اإَِنّ َمَثَل ِعي�َصى ِعْنَد اهلَلّ
اآََدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثَمّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن}.

ْح�َصَن ُكَلّ �َصْيٍء َخَلَقُه  - الآية )7( من �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )415( {اَلِّذي اأَ
ْن�َصاِن ِمْن ِطيٍن}. َوَبَداأَ َخْلَق اْلإِ

َما  اْلإِْن�َصاُن  {ُقِتَل  �صفحة )585(  رقم )80(  )عب�س(  �صورة  من  الآيات )19/18/17(   -
َرُه}. اأَْكَفَرُه )17( ِمْن اأَِيّ �َصْيٍء َخَلَقُه )18( ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقَدّ

َخَلْقَناُكْم  الآيات )59/58/57( من �صورة )الواقعة( رقم )56( �صفحة )536( {َنْحُن   -
ْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن}. ْيُتْم َما ُتْمُنوَن )58( اأَاأَْنُتْم َتْخُلُقوَنُه اأَ ُقوَن )57( اأََفَراأَ ِدّ َفَلْوَل ُت�صَ

- الآيتان )21/20( من �صورة )المر�صالت( رقم )77( �صفحة )581( {اأََلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن 
َماٍء َمِهيٍن )20( َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر َمِكيٍن}.

ِعيًفا}. - الآية )28( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )83( {َوُخِلَق اْلإِْن�َصاُن �صَ
- الآية )37( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )325( {ُخِلَق اْلإِْن�َصاُن ِمْن َعَجٍل}.

- الآيات )7/6/5( من �صورة )الطارق( رقم )86( �صفحة )591( {َفْلَيْنُظِر اْلإِْن�َصاُن ِمَمّ 
ْلِب َوالَتَّراِئِب}. ُخِلَق )5( ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق )6( َيْخُرُج ِمْن َبْيِن ال�صُّ

- الآية )6( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )459( {َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة ُثَمّ َجَعَل 
ِمْنَها َزْوَجَها}.

ِنّي  َك ِلْلَماَلِئَكِة اإِ - الآية )28( من �صورة )الِحْجر( رقم )15( �صفحة )263( {َواإِْذ َقاَل َرُبّ
اٍل ِمْن َحَماإٍ َم�ْصُنوٍن}. ْل�صَ َخاِلٌق َب�َصًرا ِمْن �صَ

َك ِلْلَماَلِئَكِة اإِِنّي َخاِلٌق  - الآية )71( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )457( {اإِْذ َقاَل َرُبّ
َب�َصًرا ِمْن ِطيٍن}.
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ا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثَمّ ِمْن  - الآية )5( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )332( {َفاإَِنّ
َغٍة}. ُنْطَفٍة ُثَمّ ِمْن َعَلَقٍة ُثَمّ ِمْن ُم�صْ

اٍل  ْل�صَ - الآية )14( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )531( {َخَلَق اْلإِْن�َصاَن ِمْن �صَ
اِر}. َكاْلَفَخّ

الخمر
- الآية )219( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )34( {َي�ْصاأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْي�ِصِر 

ْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما}. ا�ِس َواإِْثُمُهَما اأَ ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللَنّ
َما  َنّ َها اَلِّذيَن اآََمُنوا اإِ - الآيتان )91/90( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )123( {َيا اأَُيّ
َما  ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعَلُّكْم ُتْفِلُحوَن )90( اإَِنّ اُب َواْلأَْزَلُم ِرْج�ٌس ِمْن َعَمِل ال�َصّ ْن�صَ اْلَخْمُر َواْلَمْي�ِصُر َواْلأَ

اَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْي�ِصِر}. ْيَطاُن اأَْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�صَ ُيِريُد ال�َصّ
ٍة  ــَذّ َل َخْمٍر  ِمــْن  {َواأَْنــَهــاٌر   )508( �صفحة   )47( رقــم  )محمد(  �صورة  من   )15( ــة  الآي  -

اِرِبيَن}. ِلل�َصّ
ُر  ْع�صِ - الآية )36( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )239( {َقاَل اأََحُدُهَما اإِِنّي اأََراِني اأَ

َخْمًرا}.
ا اأََحُدُكَما  ْجِن اأََمّ اِحَبِي ال�ِصّ - الآية )41( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )240( {َيا �صَ

ُه َخْمًرا}. َفَي�ْصِقي َرَبّ

الخنزير
َم  َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالَدّ َما َحَرّ - الآية )173( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )26( {اإَِنّ

.{ ِ َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما اأُِهَلّ ِبِه ِلَغْيِر اهلَلّ
ُم  َوالَدّ اْلَمْيَتُة  َعَلْيُكُم  َمْت  �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )107( {ُحِرّ الآية )3( من   -

َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر}.
َدًما  اأَْو  َمْيَتًة  َيُكوَن  ْن  اأَ {اإَِلّ   )147( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )145( الآية   -

َم�ْصُفوًحا اأَْو َلْحَم ِخْنِزيٍر}.
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اْلَمْيَتَة  َعَلْيُكُم  َم  َحَرّ َما  {اإَِنّ  )280( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )115( الآية   -
.{ ِ َم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما اأُِهَلّ ِلَغْيِر اهلَلّ َوالَدّ

- الآية )60( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )118( {َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزيَر 
اُغوَت}. َوَعَبَد الَطّ

الخيل
َهَواِت ِمَن  ا�ِس ُحُبّ ال�َصّ َن ِللَنّ - الآية )14( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )51( {ُزِيّ

َمِة}. ِة َواْلَخْيِل اْلُم�َصَوّ َهِب َواْلِف�صَّ �َصاِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الَذّ الِنّ
وا َلُهْم َما ا�ْصَتَطْعُتْم ِمْن  - الآية )60( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )184( {َواأَِعُدّ

ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل}. ُقَوّ
َواْلَحِميَر  َواْلِبَغاَل  {َواْلَخْيَل   )268( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )8( الآيــة   -

ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة}.
ُ َعَلى َر�ُصوِلِه ِمْنُهْم  َفاَء اهلَلّ - الآية )6( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )546( {َوَما اأَ

َفَما اأَْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَل ِرَكاٍب}.
- الآية )64( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )288( {َوا�ْصَتْفِزْز َمِن ا�ْصَتَطْعَت ِمْنُهْم 

ْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك}. ْوِتَك َواأَ ِب�صَ

حرف الدال وحرف الذال
الدعاء )الأدعية(

اآيات دعاء اهلل ورجائه كثيرة في القراآن الكريم، ومن ال�صعب ح�صرها لعدم وجود ما يدل 
عليها، ومنها:

َيْذُكُروَن  - الآيات )191-194( من �صورة )اآل عمران( رقم )93( �صفحة )75( {اَلِّذيَن 
َباِطاًل  َهَذا  َخَلْقَت  َما  َنا  َرَبّ َواْلأَْر�ِس  َمَواِت  ال�َصّ َخْلِق  ِفي  ُروَن  َوَيَتَفَكّ ُجُنوِبِهْم  َوَعَلى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما   َ اهلَلّ
اٍر  اِلِميَن ِمْن اأَْن�صَ ْخَزْيَتُه َوَما ِللَظّ اَر َفَقْد اأَ َنا اإَِنَّك َمْن ُتْدِخِل الَنّ اِر )191( َرَبّ �ُصْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الَنّ
ْر  َنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكِفّ ا َرَبّ َمَنّ ُكْم َفاآَ ْن اآَِمُنوا ِبَرِبّ َنا �َصِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلاْلإِيَماِن اأَ َنا اإَِنّ )192( َرَبّ
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َنَّك  ِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعَلى ُر�ُصِلَك َوَل ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة اإِ َنا َواآَ ْبَراِر )193( َرَبّ َنا َمَع اْلأَ َئاِتَنا َوَتَوَفّ ا �َصِيّ َعَنّ
َل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد}.

َنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَدَيّ  - ومنها الآية )41( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {َرَبّ
َوِلْلُموؤِْمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِح�َصاُب}.

�ْصُكَر ِنْعَمَتَك  ْن اأَ ْوِزْعِني اأَ - والآية )19( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )378( {َرِبّ اأَ
اِلِحيَن}. اُه َواأَْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك ال�صَّ اِلًحا َتْر�صَ ْعَمَل �صَ ْن اأَ اَلِّتي اأَْنَعْمَت َعَلَيّ َوَعَلى َواِلَدَيّ َواأَ
�ْصُكَر  اأَ ْن  اأَ ْوِزْعِني  اأَ {َرِبّ  رقم )46( �صفحة )504(  )الأحقاف(  �صورة  والآية )15( من   -

َيِّتي}. ِلْح ِلي ِفي ُذِرّ اُه َواأَ�صْ اِلًحا َتْر�صَ ْعَمَل �صَ ْن اأَ ِنْعَمَتَك اَلِّتي اأَْنَعْمَت َعَلَيّ َوَعَلى َواِلَدَيّ َواأَ
َوِلَمْن  َوِلَواِلَدَيّ  ِلي  اْغِفْر  - والآية )28( من �صورة )نوح( رقم )71( �صفحة )571( {َرِبّ 

ِمِنيَن َواْلُموؤِْمَناِت}. َدَخَل َبْيِتَي ُموؤِْمًنا َوِلْلُموؤْ
واآيات اأخرى كثيرة.

الذباب
َمَثٌل  ِرَب  �صُ ا�ُس  الَنّ َها  اأَُيّ {َيا   )341( �صفحة   )22( رقم  )الحج(  �صورة  من   )73( الآية   -
َباُب  الُذّ َي�ْصُلْبُهُم  َواإِْن  َلُه  اْجَتَمُعوا  َوَلِو  ُذَباًبا  َيْخُلُقوا  َلْن   ِ اهلَلّ ُدوِن  ِمْن  َتْدُعوَن  اَلِّذيَن  اإَِنّ  َلُه  َفا�ْصَتِمُعوا 

�َصْيًئا َل َي�ْصَتْنِقُذوُه ِمْنُه}.

ذو القرنين
ْن  اأَ ا  َمّ اإِ اْلَقْرَنْيِن  َذا  َيا  - الآية )86( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )303( {ُقْلَنا 

ا اأَْن َتَتِّخَذ ِفيِهْم ُح�ْصًنا}. َب َواإَِمّ ُتَعِذّ
َنّ َياأُْجوَج  - الآية )94( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )303( {َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن اإِ

َوَماأُْجوَج ُمْف�ِصُدوَن ِفي اْلأَْر�ِس}.
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حرف الراء
روؤية اهلل يوم القيامة

اْلُح�ْصَنى  ْح�َصُنوا  اأَ {ِلَلِّذيَن   )212( �صفحة   )10( رقم  )يون�س(  �صورة  من   )26( الآيــة   -
َوِزَياَدٌة}.

َرٌة  َنا�صِ َيْوَمِئٍذ  رقم )75( �صفحة )578( {ُوُجــوٌه  )القيامة(  �صورة  الآية )23/22( من   -
َها َناِظَرٌة}. )22( اإَِلى َرِبّ

ويوجد كتاب موؤلف، عنوانه:)روؤية اهلل تعالى في الآخرة00 درا�صة في الأدلة والمذاهب(. 
عّمان  الفتح،  دار  ال�صقاف،  وح�صن  ال�صبحاني  جعفر  لالأ�صتاذين  مو�صوعية  مناق�صة  ويت�صمن 

1423هـ، �صفحاته )102(. األفه:
وقد اأورد الموؤلف �صتة اأحاديث تثبت روؤية الموؤمنين لربهم في الدار الآخرة.

الربا
َبا َل َيُقوُموَن  - الآية )275( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )47( {اَلِّذيَن َياأُْكُلوَن الِرّ
ُ اْلَبْيَع  َبا َواأََحَلّ اهلَلّ َما اْلَبْيُع ِمْثُل الِرّ ُهْم َقاُلوا اإَِنّ ْيَطاُن ِمَن اْلَم�ِسّ َذِلَك ِباأََنّ ُطُه ال�َصّ اإَِلّ َكَما َيُقوُم اَلِّذي َيَتَخَبّ

َبا}. َم الِرّ َوَحَرّ
َوُيْرِبي  َبــا  الــِرّ  ُ اهلَلّ {َيْمَحُق   )47( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )276( الآيــة   -

َدَقاِت}. ال�صَّ
 َ ُقوا اهلَلّ َها اَلِّذيَن اآََمُنوا اَتّ - الآية )278( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )47( {َيا اأَُيّ

ِمِنيَن}. َبا اإِْن ُكْنُتْم ُموؤْ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الِرّ
ُكُلوا  َها اَلِّذيَن اآََمُنوا َل َتاأْ ُيّ - الآية )130( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )66( {َيا اأَ

َ َلَعَلُّكْم ُتْفِلُحوَن}. ُقوا اهلَلّ اَعَفًة َواَتّ َعاًفا ُم�صَ َبا اأَ�صْ الِرّ
ُنُهوا  َوَقْد  َبا  الِرّ {َواأَْخــِذِهــُم  رقم )4( �صفحة )103(  )الن�صاء(  �صورة  الآية )161( من   -

َعْنُه}.
- الآية )39( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )408( {َوَما اآََتْيُتْم ِمْن ِرًبا ِلَيْرُبَوْا ِفي 

.{ ِ ا�ِس َفاَل َيْرُبوْا ِعْنَد اهلَلّ اأَْمَواِل الَنّ
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رحلة ال�صتاء وال�صيف
 )1( ُقَرْي�ٍس  {ِلإِيـــاَلِف   )602( �صفحة   )106( رقم  )قري�س(  �صورة  من   )2/1( الآيــة   -

ْيِف}. َتاِء َوال�صَّ اإِياَلِفِهْم ِرْحَلَة ال�ِصّ

الرحمن
وردت الكلمة في )57( اآية في عدة �صور.

رقم ال�صفحة في المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم )376-377( طبعة دار الحديث 
بم�صر 1422هـ. وهذه هي الآيات كما وردت في ال�صور:

ِحيِم}. ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ - الآية )1( من �صورة )الفاتحة( رقم )1( �صفحة )1( {ِب�ْصِم اهلَلّ
ِ َرِبّ اْلَعاَلِميَن )2(  ّ - الآيتان )3/2( من �صورة )الفاتحة( رقم )1( �صفحة )1( {اْلَحْمُد هلِلَ

ِحيِم}. ْحَمِن الَرّ الَرّ
َلّ ُهَو  - الآية )163( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )24( {َواإَِلُهُكْم اإَِلٌه َواِحٌد َل اإَِلَه اإِ

ِحيُم}. ْحَمُن الَرّ الَرّ
َلْيَك  - الآية )30( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )253( {ِلَتْتُلَو َعَلْيِهُم اَلِّذي اأَْوَحْيَنا اإِ

ْحَمِن}. َوُهْم َيْكُفُروَن ِبالَرّ
اْدُعوا  اأَِو   َ اهلَلّ اْدُعوا  الآية )110( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )293( {ُقِل   -

ْحَمَن}. الَرّ
ْحَمِن ِمْنَك  ِنّي اأَُعوُذ ِبالَرّ - الآية )18( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )306( {َقاَلْت اإِ

اإِْن ُكْنَت َتِقًيّا}.
ْوًما َفَلْن  ْحَمِن �صَ - الآية )26( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )307( {اإِِنّي َنَذْرُت ِللَرّ

اأَُكِلَّم اْلَيْوَم اإِْن�ِصًيّا}.
ْيَطاَن  - الآيتان )45/44( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )308( {َيا اأََبِت َل َتْعُبِد ال�َصّ
َفَتُكوَن  ْحَمِن  الَرّ ِمَن  َعَذاٌب  َك  َيَم�َصّ اأَْن  اأََخاُف  ِنّي  اإِ َبِت  اأَ َيا  ًيّا )44(  َع�صِ ْحَمِن  ِللَرّ َكاَن  ْيَطاَن  ال�َصّ اإَِنّ 

ْيَطاِن َوِلًيّا}. ِلل�َصّ
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ْحَمِن  - الآية )58( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )309( {اإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم اآََياُت الَرّ
ًدا َوُبِكًيّا}. وا �ُصَجّ َخُرّ

ْحَمُن  اِت َعْدٍن اَلِّتي َوَعَد الَرّ - الآية )61( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )309( {َجَنّ
ِعَباَدُه ِباْلَغْيِب}.

ُهْم  - الآية )69( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )310( {ُثَمّ َلَنْنِزَعَنّ ِمْن ُكِلّ �ِصيَعٍة اأَُيّ
ْحَمِن ِعِتًيّا}. اأَ�َصُدّ َعَلى الَرّ

اَلَلِة َفْلَيْمُدْد  - الآية )75( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )310( {ُقْل َمْن َكاَن ِفي ال�صَّ
ا}. ْحَمُن َمًدّ َلُه الَرّ

ِعْنَد  َخَذ  اَتّ اأَِم  اْلَغْيَب  َلَع  {اأََطّ  )311( �صفحة   )19( رقم  )مريم(  �صورة  من   )78( الآية   -
ْحَمِن َعْهًدا}. الَرّ

اإَِلى  اْلُمَتِّقيَن  َنْح�ُصُر  ــْوَم  {َي  )311( �صفحة   )19( رقم  )مريم(  �صورة  من   )85( الآيــة   -
ْحَمِن َوْفًدا}. الَرّ

َفاَعَة اإَِلّ َمِن  - الآيتان )88/87( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )311( { َيْمِلُكوَن ال�َصّ
ْحَمُن َوَلًدا}. َخَذ الَرّ ْحَمِن َعْهًدا )87( َوَقاُلوا اَتّ َخَذ ِعْنَد الَرّ اَتّ

ْحَمِن  - الآيات )93/92/91( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )311( {اأَْن َدَعْوا ِللَرّ
ْحَمِن  َمَواِت َواْلأَْر�ِس اإَِلّ اآَِتي الَرّ ْحَمِن اأَْن َيَتِّخَذ َوَلًدا )92( اإِْن ُكُلّ َمْن ِفي ال�َصّ َوَلًدا )91( َوَما َيْنَبِغي ِللَرّ

َعْبًدا}.
َوَعِمُلوا  اآََمــُنــوا  ــِذيــَن  اَلّ {اإَِنّ   )312( �صفحة   )19( رقم  )مريم(  �صورة  من   )96( الآيــة   -

ا}. ْحَمُن ُوًدّ اِلَحاِت �َصَيْجَعُل َلُهُم الَرّ ال�صَّ
ْحَمُن َعَلى اْلَعْر�ِس ا�ْصَتَوى}. - الآية )5( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )312( {الَرّ

ِبُعوِني  َفاَتّ ْحَمُن  الَرّ ُكُم  َرَبّ {َواإَِنّ  �صفحة )318(  رقم )20(  �صورة )طه(  من  الآية )90(   -
َواأَِطيُعوا اأَْمِري}.

َواُت  اْلأَ�صْ {َوَخ�َصَعِت   )319( �صفحة   )20( رقم  )طه(  �صورة  من   )109/108( الآيتان   -
َلُه  َي  َوَر�صِ ْحَمُن  الَرّ َلُه  اأَِذَن  َمْن  اإَِلّ  َفاَعُة  ال�َصّ َتْنَفُع  َل  َيْوَمِئٍذ   )108( َهْم�ًصا  اإَِلّ  َت�ْصَمُع  َفاَل  ْحَمِن  ِللَرّ

َقْوًل}.
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ْحَمُن َوَلًدا  َخَذ الَرّ - الآية )26( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )323( {َوَقاُلوا اَتّ
�ُصْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن}.

- الآية )36( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )324( {اأََهَذا اَلِّذي َيْذُكُر اآَِلَهَتُكْم َوُهْم 
ْحَمِن ُهْم َكاِفُروَن}. ِبِذْكِر الَرّ

َهاِر  - الآية )42( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )325( {ُقْل َمْن َيْكَلوؤُُكْم ِبالَلّْيِل َوالَنّ
ْحَمِن}. ِمَن الَرّ

َنا  - الآية )112( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )331( {َقاَل َرِبّ اْحُكْم  ِباْلَحِقّ َوَرُبّ
ُفوَن}. ْحَمُن اْلُم�ْصَتَعاُن َعَلى َما َت�صِ الَرّ

ْحَمِن  - الآية )26( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )362( {اْلُمْلُك َيْوَمِئٍذ اْلَحُقّ ِللَرّ
َوَكاَن َيْوًما َعَلى اْلَكاِفِريَن َع�ِصيًرا}.

َعَلى  ا�ْصَتَوى  {ُثــَمّ   )365( �صفحة   )25( رقم  )الفرقان(  �صورة  من   )60/59( الآيتان   -
ْحَمُن اأََن�ْصُجُد  ْحَمِن َقاُلوا َوَما الَرّ ْحَمُن َفا�ْصاأَْل ِبِه َخِبيًرا )59( َواإَِذا ِقيَل َلُهُم ا�ْصُجُدوا ِللَرّ اْلَعْر�ِس الَرّ

ِلَما َتاأُْمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُفوًرا}.
اَلِّذيَن  ْحَمِن  الَرّ {َوِعَباُد   )365( �صفحة   )25( رقم  )الفرقان(  �صورة  من   )63( الآيــة   -

ْر�ِس َهْوًنا}. َيْم�ُصوَن َعَلى اْلأَ
ِمَن  ِذْكٍر  ِمْن  َياأِْتيِهْم  {َوَما   )367( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )5( الآية   -

يَن}. ْحَمِن ُمْحَدٍث اإَِلّ َكاُنوا َعْنُه ُمْعِر�صِ الَرّ
 ِ ُه ِب�ْصِم اهلَلّ َنّ ُه ِمْن �ُصَلْيَماَن َواإِ - الآية )30( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )379( {اإَِنّ

ِحيِم}. ْحَمِن الَرّ الَرّ
ْكَر َوَخ�ِصَي  َبَع الِذّ َما ُتْنِذُر َمِن اَتّ - الآية )11( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )440( {اإَِنّ

ْحَمَن ِباْلَغْيِب}. الَرّ
َلّ َب�َصٌر ِمْثُلَنا َوَما  ْنُتْم اإِ - الآية )15( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )441( {َقاُلوا َما اأَ

ْحَمُن ِمْن �َصْيٍء}. اأَْنَزَل الَرّ
ٍرّ َل ُتْغِن  ْحَمُن ِب�صُ - الآية )23( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )441( {اإِْن ُيِرْدِن الَرّ

َعِنّي �َصَفاَعُتُهْم �َصْيًئا َوَل ُيْنِقُذوِن}.
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َدَق  َو�صَ ْحَمُن  الَرّ َوَعَد  َما  - الآية )52( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )443( {َهَذا 
اْلُمْر�َصُلوَن}.

ْحَمِن  الَرّ ــَن  ِم ــْنــِزيــٌل  {َت  )477( �صفحة   )41( رقــم  )ف�صلت(  �ــصــورة  مــن   )2( الآيـــة   -
ِحيِم}. الَرّ

ِبَما  َحُدُهْم  اأَ َر  ُب�ِصّ {َواإَِذا   )490( �صفحة   )43( رقم  )الزخرف(  �صورة  من   )17( الآية   -
ا َوُهَو َكِظيٌم}. ْحَمِن َمَثاًل َظَلّ َوْجُهُه ُم�ْصَوًدّ َرَب ِللَرّ �صَ

- الآية )19( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )490( {َوَجَعُلوا اْلَماَلِئَكَة اَلِّذيَن ُهْم 
ْحَمِن اإَِناًثا}. ِعَباُد الَرّ

ْحَمُن َما  - الآية )20( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )490( {َوَقاُلوا َلْو �َصاَء الَرّ
َعَبْدَناُهْم}.

ْحَمِن  - الآية )33( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )491( {َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر ِبالَرّ
ٍة }. ِلُبُيوِتِهْم �ُصُقًفا ِمْن َف�صَّ

ْحَمِن  - الآية )36( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )492( {َوَمْن َيْع�ُس َعْن ِذْكِر الَرّ
ُنَقِيّ�ْس َلُه �َصْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِريٌن}.

ْحَمِن  - الآية )45( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )492( {اأََجَعْلَنا ِمْن ُدوِن الَرّ
اآَِلَهًة ُيْعَبُدوَن }.

َوَلٌد  ْحَمِن  ِللَرّ ْن َكاَن  اإِ - الآية )81( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )495( {ُقْل 
ُل اْلَعاِبِديَن}. َفاأََنا اأََوّ

ْحَمَن ِباْلَغْيِب َوَجاَء  - الآية )33( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )519( {َمْن َخ�ِصَي الَرّ
ِبَقْلٍب ُمِنيٍب}.

َعَلَّم   )1( ْحَمُن  {الَرّ  )531( �صفحة   )55( رقم  )الرحمن(  �صورة  من   )2/1( الآيتان   -
اْلُقْراآََن}.

ُهَو  َهاَدِة  َوال�َصّ اْلَغْيِب  - الآية )22( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )548( {َعاِلُم 
ِحيُم}. ْحَمُن الَرّ الَرّ
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ْحَمِن ِمْن  - الآية )3( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )562( {َما َتَرى ِفي َخْلِق الَرّ
َتَفاُوٍت}.

ْحَمُن  َلّ الَرّ - الآيتان )20/19( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )563( {َما ُيْم�ِصُكُهَنّ اإِ
ْحَمِن}. ُرُكْم ِمْن ُدوِن الَرّ ْن َهَذا اَلِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم َيْن�صُ يٌر )19( اأََمّ ُه ِبُكِلّ �َصْيٍء َب�صِ اإَِنّ

ا ِبِه َوَعَلْيِه  َمَنّ ْحَمُن اآَ - الآية )29( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )564( {ُقْل ُهَو الَرّ
ْلَنا}. َتَوَكّ

َوَما  ْر�ــسِ  َواْلأَ َمَواِت  ال�َصّ {َرِبّ  رقم )78( �صفحة )583(  )النباأ(  �صورة  الآية )37( من   -
ْحَمِن}. َبْيَنُهَما الَرّ

َلُه  ِذَن  اأَ َمْن  َلّ  اإِ َيَتَكَلُّموَن  {َل   )583( �صفحة   )78( رقم  )النباأ(  �صورة  من   )38( الآية   -
َواًبا}. ْحَمُن َوَقاَل �صَ الَرّ

الرحيم
ورد ذكر الكلمة )95( مرة في عدة �صور من القراآن الكريم.

ال�صفحات )377-379( من )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم( طبعة دار الحديث 
بم�صر 1422هـ. وهي كالتالي:

ِحيِم}. ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ - الآية )1( من �صورة )الفاتحة( رقم )1( �صفحة )1( {ِب�ْصِم اهلَلّ
ِ َرِبّ اْلَعاَلِميَن )2(  ّ - الآيتان )3/2( من �صورة )الفاتحة( رقم )1( �صفحة )1( {اْلَحْمُد هلِلَ

ِحيِم}. ْحَمِن الَرّ الَرّ
ِه َكِلَماٍت َفَتاَب  ى اآََدُم ِمْن َرِبّ - الآية )37( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )6( {َفَتَلَقّ

ِحيُم}. اُب الَرّ َوّ ُه ُهَو الَتّ َعَلْيِه اإَِنّ
ِحيُم}. اُب الَرّ َوّ ُه ُهَو الَتّ - الآية )54( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )8( {اإَِنّ

- الآية )128( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )20( {َواأَِرَنا َمَنا�ِصَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا اإَِنَّك 
ِحيُم}. اُب الَرّ َوّ اأَْنَت الَتّ

َنّ  يَع اإِيَماَنُكْم اإِ ُ ِلُي�صِ - الآية )143( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )22( {َوَما َكاَن اهلَلّ
ا�ِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم}. َ ِبالَنّ اهلَلّ
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اُب  َوّ َنا الَتّ - الآية )160( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )24( {َفاأُوَلِئَك اأَُتوُب َعَلْيِهْم َواأَ
ِحيُم}. الَرّ

َلّ ُهَو  - الآية )163( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )24( {َواإَِلُهُكْم اإَِلٌه َواِحٌد َل اإَِلَه اإِ
ِحيُم}. ْحَمُن الَرّ الَرّ

ُطَرّ َغْيَر َباٍغ َوَل َعاٍد  - الآية )173( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )26( {َفَمِن ا�صْ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َفاَل اإِْثَم َعَلْيِه اإَِنّ اهلَلّ

َغُفوٌر   َ اهلَلّ َنّ  اإِ َعَلْيِه  اإِْثَم  �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )28( {َفاَل  الآية )182( من   -
َرِحيٌم}.

َغُفوٌر   َ اهلَلّ َنّ  َفــاإِ اْنَتَهْوا  {َفــاإِِن  رقم )2( �صفحة )30(  )البقرة(  �صورة  الآية )192( من   -
َرِحيٌم}.

َ َغُفوٌر  َ اإَِنّ اهلَلّ - الآية )199( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )31( {َوا�ْصَتْغِفُروا اهلَلّ
َرِحيٌم}.

 ُ ِ َواهلَلّ - الآية )218( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )34( {اأُوَلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة اهلَلّ
َغُفوٌر َرِحيٌم}.

َغُفوٌر   َ اهلَلّ ــاإَِنّ  َف َفــاُءو  ــاإِْن  {َف رقم )2( �صفحة )36(  )البقرة(  �صورة  الآيــة )226( من   -
َرِحيٌم}.

َلُكْم  َوَيْغِفْر   ُ اهلَلّ {ُيْحِبْبُكُم   )54( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )31( الآية   -
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}. ُذُنوَبُكْم َواهلَلّ

- الآية )89( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )61( {اإَِلّ اَلِّذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذِلَك 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َلُحوا َفاإَِنّ اهلَلّ َواأَ�صْ

ُب َمْن  - الآية )129( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )66( {َيْغِفُر ِلَمْن َي�َصاُء َوُيَعِذّ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َي�َصاُء َواهلَلّ

ُ َغُفوٌر  ِبُروا َخْيٌر َلُكْم َواهلَلّ - الآية )25( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )82( {َواأَْن َت�صْ
َرِحيٌم}.
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ٍة َغْيَر  ُطَرّ ِفي َمْخَم�صَ - الآية )3( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )107( {َفَمِن ا�صْ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. ُمَتَجاِنٍف ِلإِْثٍم َفاإَِنّ اهلَلّ

ْن  اأَ َقْبِل  ِمْن  َتاُبوا  اَلِّذيَن  - الآية )34( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )113( {اإَِلّ 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ

َلَح  - الآية )39( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )114( {َفَمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َواأَ�صْ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َ َيُتوُب َعَلْيِه اإَِنّ اهلَلّ َفاإَِنّ اهلَلّ

ِ َوَي�ْصَتْغِفُروَنُه  َلى اهلَلّ - الآية )74( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )120( {اأََفاَل َيُتوُبوَن اإِ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َواهلَلّ

َ �َصِديُد اْلِعَقاِب  - الآية )98( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )124( {اْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َواأََنّ اهلَلّ

ُه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم �ُصوًءا ِبَجَهاَلٍة  - الآية )54( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )134( {اأََنّ
ُه َغُفوٌر َرِحيٌم}. َلَح َفاأََنّ ُثَمّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َواأَ�صْ

ُطَرّ َغْيَر َباٍغ َوَل َعاٍد  - الآية )145( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )147( {َفَمِن ا�صْ
َك َغُفوٌر َرِحيٌم}. َفاإَِنّ َرَبّ

ُه  َنّ َك �َصِريُع اْلِعَقاِب َواإِ - الآية )165( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )150( {اإَِنّ َرَبّ
َلَغُفوٌر َرِحيٌم}.

َئاِت ُثَمّ  ِيّ - الآية )153( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {َواَلِّذيَن َعِمُلوا ال�َصّ
َك ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم}. َتاُبوا ِمْن َبْعِدَها َواآََمُنوا اإَِنّ َرَبّ

ُه  َنّ َك َل�َصِريُع اْلِعَقاِب َواإِ - الآية )167( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )172( {اإَِنّ َرَبّ
َلَغُفوٌر َرِحيٌم}.

ًبا  ا َغِنْمُتْم َحاَلًل َطِيّ - الآية )69( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )185( {َفُكُلوا ِمَمّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َ اإَِنّ اهلَلّ ُقوا اهلَلّ َواَتّ

ِخَذ ِمْنُكْم  اأُ ا  - الآية )70( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )186( {ُيوؤِْتُكْم َخْيًرا ِمَمّ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َوَيْغِفْر َلُكْم َواهلَلّ
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َتُوا  اَلَة َواآَ - الآية )5( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )187( {َفاإِْن َتاُبوا َواأََقاُموا ال�صَّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َكاَة َفَخُلّوا �َصِبيَلُهْم اإَِنّ اهلَلّ الَزّ

ُ ِمْن َبْعِد َذِلَك َعَلى  - الآية )27( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )191( {ُثَمّ َيُتوُب اهلَلّ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َمْن َي�َصاُء َواهلَلّ

- الآية )91( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )201( {َما َعَلى اْلُمْح�ِصِنيَن ِمْن �َصِبيٍل 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َواهلَلّ

ُ ِفي َرْحَمِتِه اإَِنّ  - الآية )99( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )202( {�َصُيْدِخُلُهُم اهلَلّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. اهلَلّ

َنّ  ُ اأَْن َيُتوَب َعَلْيِهْم اإِ - الآية )102( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )203( {َع�َصى اهلَلّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. اهلَلّ

َيْقَبُل  َ ُهَو  اأََنّ اهلَلّ َيْعَلُموا  - الآية )104( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )203( {اأََلْم 
ِحيُم}. اُب الَرّ َوّ َ ُهَو الَتّ َدَقاِت َواأََنّ اهلَلّ ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ ال�صَّ الَتّ

ُه ِبِهْم َرُءوٌف  َنّ - الآية )117( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )205( {ُثَمّ َتاَب َعَلْيِهْم اإِ
َرِحيٌم}.

 َ - الآية )118( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )206( {ُثَمّ َتاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبوا اإَِنّ اهلَلّ
ِحيُم}. اُب الَرّ َوّ ُهَو الَتّ

ِمِنيَن  ِباْلُموؤْ َعَلْيُكْم  )التوبة( رقم )9( �صفحة )207( {َحِري�ٌس  �صورة  الآية )128( من   -
َرُءوٌف َرِحيٌم}.

يُب ِبِه َمْن َي�َصاُء ِمْن ِعَباِدِه  - الآية )107( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )221( {ُي�صِ
ِحيُم}. َوُهَو اْلَغُفوُر الَرّ

ِ َمْجَراَها َوُمْر�َصاَها اإَِنّ  - الآية )41( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )226( {ِب�ْصِم اهلَلّ
َرِبّي َلَغُفوٌر َرِحيٌم}.

ُكْم ُثَمّ ُتوُبوا اإَِلْيِه  - الآية )90( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )232( {َوا�ْصَتْغِفُروا َرَبّ
اإَِنّ َرِبّي َرِحيٌم َوُدوٌد}.
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َلّ  وِء اإِ اَرٌة ِبال�ُصّ ْف�َس َلأََمّ - الآية )53( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )242( {اإَِنّ الَنّ
َما َرِحَم َرِبّي اإَِنّ َرِبّي َغُفوٌر َرِحيٌم}.

�ْصَتْغِفُر َلُكْم َرِبّي  - الآية )98( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )247( {َقاَل �َصْوَف اأَ
ِحيُم}. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّ اإَِنّ

ي َوَمْن  ُه ِمِنّ - الآية )36( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {َفَمْن َتِبَعِني َفاإَِنّ
َنَّك َغُفوٌر َرِحيٌم}. اِني َفاإِ َع�صَ

َنا اْلَغُفوُر  اأَ اأَِنّي  ْئ ِعَباِدي  - الآية )49( من �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )264( {َنِبّ
ِحيُم}. الَرّ

َلّ ِب�ِصِقّ اْلأَْنُف�ِس  - الآية )7( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )268( {َلْم َتُكوُنوا َباِلِغيِه اإِ
ُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم}. اإَِنّ َرَبّ

وَها  ِ َل ُتْح�صُ وا ِنْعَمَة اهلَلّ - الآية )18( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )269( {َواإِْن َتُعُدّ
َ َلَغُفوٌر َرِحيٌم}. اإَِنّ اهلَلّ

َنّ  ٍف َفاإِ - الآية )47( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )272( {اأَْو َياأُْخَذُهْم َعَلى َتَخُوّ
ُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم}. َرَبّ

َك  َبُروا اإَِنّ َرَبّ - الآية )110( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )279( {ُثَمّ َجاَهُدوا َو�صَ
ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم}.

ُطَرّ َغْيَر َباٍغ َوَل َعاٍد  - الآية )115( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )280( {َفَمِن ا�صْ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َفاإَِنّ اهلَلّ

َلَغُفوٌر  َبْعِدَها  ِمْن  َك  َرَبّ - الآية )119( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )281( {اإَِنّ 
َرِحيٌم}.

ــَرُءوٌف  َل ا�ِس  ِبالَنّ  َ اهلَلّ {اإَِنّ   )340( �صفحة   )22( رقم  )الحج(  �صورة  من   )65( الآيــة   -
َرِحيٌم}.

َذِلَك  َبْعِد  ِمْن  َتاُبوا  اَلِّذيَن  الآية )5( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )350( {اإَِلّ   -
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َلُحوا َفاإَِنّ اهلَلّ َواأَ�صْ
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ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  ُل اهلَلّ - الآية )20( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )351( {َوَلْوَل َف�صْ
َ َرُءوٌف َرِحيٌم}. َواأََنّ اهلَلّ

َلُكْم   ُ َيْغِفَر اهلَلّ ْن  اأَ وَن  ُتِحُبّ - الآية )22( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )352( {اأََل 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َواهلَلّ

َ ِمْن َبْعِد  هَنّ َفاإَِنّ اهلَلّ - الآية )33( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )354( {َوَمْن ُيْكِرُهّ
اإِْكَراِهِهَنّ َغُفوٌر َرِحيٌم}.

- الآية )62( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )259( {َفاأَْذْن ِلَمْن �ِصْئَت ِمْنُهْم َوا�ْصَتْغِفْر 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َ اإَِنّ اهلَلّ َلُهُم اهلَلّ

َك َلُهَو اْلَعِزيُز  - الآيتان )10/9( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )367( {َواإَِنّ َرَبّ
ِحيُم )9( َواإِْذ َناَدى َرُبَّك ُمو�َصى}. الَرّ

َك َلُهَو اْلَعِزيُز  - الآيتان )69/68( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )370( {َواإَِنّ َرَبّ
ِحيُم )68( َواْتُل َعَلْيِهْم َنَباأَ اإِْبَراِهيَم}. الَرّ

َلُهَو  ــَك  َرَبّ {َواإَِنّ   )371( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )105/104( الآيتان   -
َبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْر�َصِليَن}. ِحيُم )104( َكَذّ اْلَعِزيُز الَرّ

َلُهَو  ــَك  َرَبّ {َواإَِنّ   )372( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )123/122( الآيتان   -
َبْت َعاٌد اْلُمْر�َصِليَن}. ِحيُم )122( َكَذّ اْلَعِزيُز الَرّ

َلُهَو  ــَك  َرَبّ {َواإَِنّ   )373( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )141/140( الآيتان   -
َبْت َثُموُد اْلُمْر�َصِليَن}. ِحيُم )140( َكَذّ اْلَعِزيُز الَرّ

َك  َرَبّ - الآيتان )160/159( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )374/373( {َواإَِنّ 
َبْت َقْوُم ُلوٍط اْلُمْر�َسِليَن}. ِحيُم )159( َكَذّ َلُهَو اْلَعِزيُز الَرّ

َلُهَو  ــَك  َرَبّ {َواإَِنّ   )374( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )176/175( الآيتان   -
َحاُب اْلأَْيَكِة اْلُمْر�َصِليَن}. َب اأَ�صْ ِحيُم )175( َكَذّ اْلَعِزيُز الَرّ

َلُهَو  ــَك  َرَبّ {َواإَِنّ   )375( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )192/191( الآيتان   -
ُه َلَتْنِزيُل َرِبّ اْلَعاَلِميَن}. ِحيُم )191( َواإَِنّ اْلَعِزيُز الَرّ
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اْلَعِزيِز  َعَلى  ــْل  ــَوَكّ {َوَت  )376( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )217( الآيــة   -
ِحيِم}. الَرّ

َل ُح�ْصًنا َبْعَد  - الآية )11( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )377( {اإَِلّ َمْن َظَلَم ُثَمّ َبَدّ
ِنّي َغُفوٌر َرِحيٌم}. �ُصوٍء َفاإِ

 ِ ُه ِب�ْصِم اهلَلّ َنّ ُه ِمْن �ُصَلْيَماَن َواإِ - الآية )30( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )379( {اإَِنّ
ِحيِم}. ْحَمِن الَرّ الَرّ

- الآية )16( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )387( {َقاَل َرِبّ اإِِنّي َظَلْمُت َنْف�ِصي 
ِحيُم}. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّ َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه اإَِنّ

ُر َمْن َي�َصاُء َوُهَو  ِ َيْن�صُ ِر اهلَلّ - الآية )5( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )404( {ِبَن�صْ
ِحيُم}. اْلَعِزيُز الَرّ

َهاَدِة  - الآية )6( من �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )415( {َذِلَك َعاِلُم اْلَغْيِب َوال�َصّ
ِحيُم}. اْلَعِزيُز الَرّ

َماِء َوَما َيْعُرُج  - الآية )2( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )428( {َوَما َيْنِزُل ِمَن ال�َصّ
ِحيُم اْلَغُفوُر}. ِفيَها َوُهَو الَرّ

ِحيِم}. - الآية )5( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )440( {َتْنِزيَل اْلَعِزيِز الَرّ
- الآية )58( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )444( {�َصاَلٌم َقْوًل ِمْن َرٍبّ َرِحيٍم}.

ُنوَب َجِميًعا  َ َيْغِفُر الُذّ - الآية )53( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )464( {اإَِنّ اهلَلّ
ِحيُم}. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّ اإَِنّ

ْحَمِن  الَرّ ــَن  ِم ــْنــِزيــٌل  {َت  )477( �صفحة   )41( رقــم  )ف�صلت(  �ــصــورة  مــن   )2( الآيـــة   -
ِحيِم}. الَرّ

- الآية )32( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )481( {ُنُزًل ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم}.
اْلَغُفوُر  ُهــَو   َ اهلَلّ اإَِنّ  {اأََل   )483( �صفحة   )42( رقم  )ال�صورى(  �صورة  من   )5( الآيــة   -

ِحيُم}. الَرّ
ُهَو  ــُه  اإَِنّ  ُ اهلَلّ َرِحَم  َمْن  �صورة )الدخان( رقم )44( �صفحة )498( {اإَِلّ  الآية )42( من   -

ِحيُم}. اْلَعِزيُز الَرّ
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- الآية )8( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )503( {َكَفى ِبِه �َصِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم 
ِحيُم}. َوُهَو اْلَغُفوُر الَرّ

َبُروا َحَتّى َتْخُرَج  ُهْم �صَ َنّ - الآية )5( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )516( {َوَلْو اأَ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}. اإَِلْيِهْم َلَكاَن َخْيًرا َلُهْم َواهلَلّ

اٌب  َ َتَوّ َ اإَِنّ اهلَلّ ُقوا اهلَلّ - الآية )12( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )517( {َواَتّ
َرِحيٌم}.

- الآية )14( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )517( {َل َيِلْتُكْم ِمْن اأَْعَماِلُكْم �َصْيًئا 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. اإَِنّ اهلَلّ

ُه ُهَو  ا ِمْن َقْبُل َنْدُعوُه اإَِنّ ا ُكَنّ - الآية )28( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )524( {اإَِنّ
ِحيُم}. اْلَبُرّ الَرّ

َلى  ُلَماِت اإِ - الآية )9( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )538( {ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن الُظّ
َ ِبُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم}. وِر َواإَِنّ اهلَلّ الُنّ

- الآية )28( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )541( {َوَيْجَعْل َلُكْم ُنوًرا َتْم�ُصوَن ِبِه 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َوَيْغِفْر َلُكْم َواهلَلّ

- الآية )12( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )544( {َذِلَك َخْيٌر َلُكْم َواأَْطَهُر َفاإِْن 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َلْم َتِجُدوا َفاإَِنّ اهلَلّ

ِغاًلّ  ُقُلوِبَنا  ِفي  َتْجَعْل  {َوَل   )547( �صفحة   )59( رقم  )الح�صر(  �صورة  من   )10( الآية   -
َنا اإَِنَّك َرُءوٌف َرِحيٌم}. ِلَلِّذيَن اآََمُنوا َرَبّ

ُهَو  َهاَدِة  َوال�َصّ اْلَغْيِب  - الآية )22( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )548( {َعاِلُم 
ِحيُم}. ْحَمُن الَرّ الَرّ

َغُفوٌر   ُ َواهلَلّ َقِديٌر   ُ {َواهلَلّ  )550( �صفحة   )60( رقم  )الممتحنة(  �صورة  من   )7( الآية   -
َرِحيٌم}.

 َ - الآية )12( من �صورة )الممتحنة( رقم )60( �صفحة )551( {َفَباِيْعُهَنّ َوا�ْصَتْغِفْر َلُهَنّ اهلَلّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. اإَِنّ اهلَلّ
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َفُحوا َوَتْغِفُروا  - الآية )14( من �صورة )التغابن( رقم )64( �صفحة )557( {َواإِْن َتْعُفوا َوَت�صْ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. َفاإَِنّ اهلَلّ

 ُ اَت اأَْزَواِجَك َواهلَلّ - الآية )1( من �صورة )التحريم( رقم )66( �صفحة )560( {َتْبَتِغي َمْر�صَ
َغُفوٌر َرِحيٌم}.

َ َغُفوٌر  َ اإَِنّ اهلَلّ - الآية )20( من �صورة )المزمل( رقم )73( �صفحة )575( {َوا�ْصَتْغِفُروا اهلَلّ
َرِحيٌم}.

الرحمة
جاء ذكر هذه الكلمة في )149( اآية في عدة �صور.

دار  طبعة   )376-374( الكريم  القراآن  لألفاظ  المفهر�س  المعجم  في  ال�صفحات  واأرقــام 
الحديث بم�صر 1422هـ. وهي:

ِهْم  َلَواٌت ِمْن َرِبّ - الآية )157( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )24( {اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ
َوَرْحَمٌة}.

ُكْم  َرِبّ ِمــْن  َتْخِفيٌف  {َذِلــَك   )27( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )178( الآيــة   -
َوَرْحَمٌة}.

 ُ ِ َواهلَلّ - الآية )218( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )34( {اأُوَلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة اهلَلّ
َغُفوٌر َرِحيٌم}.

ْذ  اإِ َبْعَد  ُقُلوَبَنا  ُتِزْغ  َل  َنا  {َرَبّ  )50( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )8( الآية   -
َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة}.

ْت ُوُجوُهُهْم  ا اَلِّذيَن اْبَي�صَّ - الآية )107( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )63( {َواأََمّ
.{ ِ َفِفي َرْحَمِة اهلَلّ

ِ َوَرْحَمٌة َخْيٌر  - الآية )157( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )70( {َلَمْغِفَرٌة ِمَن اهلَلّ
ا َيْجَمُعوَن}. ِمَمّ

ِلْنَت   ِ - الآية )159( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )71( {َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلَلّ
َلُهْم}.
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َوَرْحَمًة  َوَمْغِفَرًة  ِمْنُه  الآية )96( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )94( {َدَرَجــاٍت   -
ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. َوَكاَن اهلَلّ

 ِ ِباهلَلّ اآََمُنوا  اَلِّذيَن  ا  {َفاأََمّ  )105( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )175( الآيــة   -
ُموا ِبِه َف�َصُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه}. َواْعَت�صَ

ْحَمَة  الَرّ َنْف�ِصِه  َعَلى  {َكَتَب   )129( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )12( الآيــة   -
ُكْم اإَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َل َرْيَب ِفيِه}. َلَيْجَمَعَنّ

ُكْم  - الآية )54( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )134( {َفُقْل �َصاَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َرُبّ
ْحَمَة}. َعَلى َنْف�ِصِه الَرّ

ْحَمِة}. َك اْلَغِنُيّ ُذو الَرّ - الآية )133( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )145( {َوَرُبّ
ُكْم ُذو  َرُبّ َفُقْل  ُبوَك  َكَذّ - الآية )147( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )148( {َفاإِْن 

َرْحَمٍة َوا�ِصَعٍة}.
ِبِلَقاِء  َلَعَلُّهْم  َوَرْحَمًة  - الآية )154( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )149( {َوُهًدى 

ِهْم ُيوؤِْمُنوَن}. َرِبّ
ُكْم  َنٌة ِمْن َرِبّ - الآية )157( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )149( {َفَقْد َجاَءُكْم َبِيّ

َوُهًدى َوَرْحَمٌة}.
َل  اأَْق�َصْمُتْم  اَلِّذيَن  - الآية )49( من �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )156( {اأََهــوؤَُلِء 

ُ ِبَرْحَمٍة}. َيَناُلُهُم اهلَلّ
ْلَناُه  ّ - الآية )52( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )157( {َوَلَقْد ِجْئَناُهْم ِبِكَتاٍب َف�صَ

َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}.
ِمَن  َقِريٌب   ِ اهلَلّ َرْحَمَة  �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )157( {اإَِنّ  الآية )56( من   -

اْلُمْح�ِصِنيَن}.
- الآية )72( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )159( {َفاأَْنَجْيَناُه َواَلِّذيَن َمَعُه ِبَرْحَمٍة 

ا}. ِمَنّ
- الآية )154( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {َوِفي ُن�ْصَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة 

ِهْم َيْرَهُبوَن}. ِلَلِّذيَن ُهْم ِلَرِبّ



فهرس لموضوعات في القرآن الكريم 140

ُكْم  َرِبّ ِمْن  اِئُر  َب�صَ {َهَذا  �صفحة )176(   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من  الآية )203(   -
َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}.

ِمْنُه  ِبَرْحَمٍة  ُهْم  َرُبّ ُرُهْم  {ُيَب�ِصّ  )190( �صفحة   )9( رقم  )التوبة(  �صورة  من   )21( الآية   -
اٍت َلُهْم ِفيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم}. َواٍن َوَجَنّ َوِر�صْ

ِلْلُموؤِْمِنيَن  ِمُن  َوُيوؤْ  ِ ِباهلَلّ الآية )61( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )196( {ُيوؤِْمُن   -
َوَرْحَمٌة ِلَلِّذيَن اآََمُنوا ِمْنُكْم}.

ا�َس َرْحَمًة ِمْن  - الآية )21( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )211( {َواإَِذا اأََذْقَنا الَنّ
َياِتَنا}. َذا َلُهْم َمْكٌر ِفي اآَ ْتُهْم اإِ اَء َم�َصّ َرّ َبْعِد �صَ

ُدوِر َوُهًدى  - الآية )57( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )215( {َو�ِصَفاٌء ِلَما ِفي ال�صُّ
َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمِنيَن}.

ا َرْحَمًة ُثَمّ  َذْقَنا اْلإِْن�َصاَن ِمَنّ - الآية )9( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )222( {َوَلِئْن اأَ
ُه َلَيُئو�ٌس َكُفوٌر}. َنَزْعَناَها ِمْنُه اإَِنّ

َماًما  اإِ ِكَتاُب ُمو�َصى  َقْبِلِه  - الآية )17( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )223( {َوِمْن 
َوَرْحَمًة}.

ْن ُكْنُت َعَلى  ْيُتْم اإِ َراأَ - الآية )28( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )224( {َقاَل َيا َقْوِم اأَ
َنٍة ِمْن َرِبّي َواآََتاِني َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه}. َبِيّ

ُهوًدا  ْيَنا  َنَجّ ْمُرَنا  اأَ َجاَء  ا  {َوَلَمّ رقم )11( �صفحة )228(  �صورة )هود(  الآية )58( من   -
ا}. َواَلِّذيَن اآََمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمَنّ

ْن ُكْنُت َعَلى  ْيُتْم اإِ َراأَ - الآية )63( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )229( {َقاَل َيا َقْوِم اأَ
َنٍة ِمْن َرِبّي َواآََتاِني ِمْنُه َرْحَمًة}. َبِيّ

اِلًحا  ْيَنا �صَ ْمُرَنا َنَجّ ا َجاَء اأَ - الآية )66( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )229( {َفَلَمّ
ا}. َواَلِّذيَن اآََمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمَنّ

ِ َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم اأَْهَل  - الآية )73( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )230( {َرْحَمُة اهلَلّ
ُه َحِميٌد َمِجيٌد}. اْلَبْيِت اإَِنّ
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ْيَنا �ُصَعْيًبا  َنَجّ ْمُرَنا  اأَ ا َجاَء  - الآية )94( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )232( {َوَلَمّ
ا}. َواَلِّذيَن اآََمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمَنّ

َبْيَن  اَلِّذي  ِديَق  َت�صْ الآية )111( من �صورة )يو�صف( رقم )11( �صفحة )248( {َوَلِكْن   -
يَل ُكِلّ �َصْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}. َيَدْيِه َوَتْف�صِ

َيْقَنُط ِمْن َرْحَمِة  َوَمْن  - الآية )56( من �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )265( {َقاَل 
اُلّوَن}. ِه اإَِلّ ال�صَّ َرِبّ

َن َلُهُم اَلِّذي اْخَتَلُفوا  - الآية )64( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )273( {اإَِلّ ِلُتَبِيّ
ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}.

ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكِلّ  - الآية )89( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )277( {َوَنَزّ
�َصْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُب�ْصَرى ِلْلُم�ْصِلِميَن}.

ِلّ  - الآية )24( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )284( {َواْخِف�ْس َلُهَما َجَناَح الُذّ
ْحَمِة}. ِمَن الَرّ

َنّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء  ا ُتْعِر�صَ - الآية )28( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )285( {َواإَِمّ
َك َتْرُجوَها َفُقْل َلُهْم َقْوًل َمْي�ُصوًرا}. َرْحَمٍة ِمْن َرِبّ

ُهَو  َما  ِن  اْلُقْراآَ ِمَن  ُل  - الآية )82( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )290( {َوُنَنِزّ
ِمِنيَن}. �ِصَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤْ

َلُه  َك اإَِنّ َف�صْ - الآية )87( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )291( {اإَِلّ َرْحَمًة ِمْن َرِبّ
َكاَن َعَلْيَك َكِبيًرا}.

- الآية )100( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )292( {ُقْل َلْو اأَْنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن 
ْم�َصْكُتْم َخ�ْصَيَة اْلإِْنَفاِق}. َرْحَمِة َرِبّي اإًِذا َلأَ

َرْحَمًة  َلُدْنَك  ِمْن  اآَِتَنا  َنا  الآية )10( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )294( {َرَبّ  -
ْئ َلَنا ِمْن اأَْمِرَنا َر�َصًدا}. َوَهِيّ

ْحَمِة}. َك اْلَغُفوُر ُذو الَرّ - الآية )58( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )300( {َوَرُبّ
- الآية )65( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )301( {َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا اآََتْيَناُه 

َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا}.
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ُهَما  َك اأَْن َيْبُلَغا اأَ�ُصَدّ - الآية )82( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )302( {َفاأََراَد َرُبّ
َوَي�ْصَتْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َرِبَّك}.

- الآية )98( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )304( {َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َرِبّي َفاإَِذا 
اَء}. َجاَء َوْعُد َرِبّي َجَعَلُه َدَكّ

َك َعْبَدُه َزَكِرَيّا}. - الآية )2( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )305( {ِذْكُر َرْحَمِة َرِبّ
ا  ا�ِس َوَرْحَمًة ِمَنّ َيًة ِللَنّ - الآية )21( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )306( {َوِلَنْجَعَلُه اآَ

ًيّا}. َوَكاَن اأَْمًرا َمْق�صِ
- الآية )84( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )329( {َواآََتْيَناُه اأَْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم 

َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِديَن}.
َرْحَمًة  اإَِلّ  اأَْر�َصْلَناَك  )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )331( {َوَما  �صورة  الآية )107( من   -

ِلْلَعاَلِميَن}.
ُه َلُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمِنيَن}. - الآية )77( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )384( {َواإَِنّ

َوُهًدى  ا�ِس  ِللَنّ اِئَر  {َب�صَ  )390( �صفحة   )28( رقم  )الق�ص�س(  �صورة  من   )43( الآية   -
ُروَن}. َوَرْحَمًة َلَعَلُّهْم َيَتَذَكّ

وِر اإِْذ  - الآية )46( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )391( {َوَما ُكْنَت ِبَجاِنِب الُطّ
َناَدْيَنا َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َرِبَّك}.

اأَْن ُيْلَقى  - الآية )86( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )396( {َوَما ُكْنَت َتْرُجو 
اإَِلْيَك اْلِكَتاُب اإَِلّ َرْحَمًة ِمْن َرِبَّك}.

- الآية )51( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )402( {اإَِنّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى 
ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}.

َلُكْم ِمْن  اأَْن َخَلَق  َياِتِه  اآَ - الآية )21( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )406( {َوِمْن 
ًة َوَرْحَمًة}. َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوَدّ ْزَواًجا ِلَت�ْصُكُنوا اإِ اأَْنُف�ِصُكْم اأَ

َذا  َذاَقُهْم ِمْنُه َرْحَمًة اإِ َذا اأَ - الآية )33( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )408( {ُثَمّ اإِ
ِهْم ُي�ْصِرُكوَن}. َفِريٌق ِمْنُهْم ِبَرِبّ
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ا�َس َرْحَمًة َفِرُحوا  َذْقَنا الَنّ - الآية )36( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )408( {َواإَِذا اأَ
ِبَها}.

ِ َكْيَف  َثاِر َرْحَمِة اهلَلّ َلى اآَ - الآية )50( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )409( {َفاْنُظْر اإِ
ُيْحِيي اْلأَْر�َس َبْعَد َمْوِتَها}.

َياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم  - الآيتان )3/2( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )411( {ِتْلَك اآَ
)2( ُهًدى َوَرْحَمًة ِلْلُمْح�ِصِنيَن}.

ُمُكْم  - الآية )17( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )420( {ُقْل َمْن َذا اَلِّذي َيْع�صِ
َراَد ِبُكْم َرْحَمًة}. ِ اإِْن اأََراَد ِبُكْم �ُصوًءا اأَْو اأَ ِمَن اهلَلّ

ا�ِس ِمْن َرْحَمٍة  ُ ِللَنّ - الآية )2( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )434( {َما َيْفَتِح اهلَلّ
َفاَل ُمْم�ِصَك َلَها}.

َلى ِحيٍن}. ا َوَمَتاًعا اإِ - الآية )44( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )443( {اإَِلّ َرْحَمًة ِمَنّ
َرِبَّك  َرْحَمِة  َخَزاِئُن  ِعْنَدُهْم  �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )453( {اأَْم  الآية )9( من   -

اِب}. اْلَعِزيِز اْلَوَهّ
َمَعُهْم  َوِمْثَلُهْم  اأَْهَلُه  َلُه  - الآية )43( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )456( {َوَوَهْبَنا 

ا}. َرْحَمًة ِمَنّ
َرْحَمَة  َوَيْرُجوْا  اْلآَِخــَرَة  - الآية )9( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )459( {َيْحَذُر 

َرِبِّه}.
ُهَنّ  َهْل  ِبَرْحَمٍة  ــي  اأََراَدِن �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )462( {اأَْو  الآية )38( من   -

ُمْم�ِصَكاُت َرْحَمِتِه}.
�ْصَرُفوا  - الآية )53( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )464( {ُقْل َيا ِعَباِدَي اَلِّذيَن اأَ

.{ ِ َعَلى اأَْنُف�ِصِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ
َرْحَمًة  �َصْيٍء  ُكَلّ  َو�ِصْعَت  َنا  {َرَبّ  )467( �صفحة   )40( رقم  )غافر(  �صورة  من   )7( الآية   -

َوِعْلًما}.
ا ِمْن  - الآية )50( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )482( {َوَلِئْن اأََذْقَناُه َرْحَمًة ِمَنّ

ْتُه َلَيُقوَلَنّ َهَذا ِلي}. اَء َم�َصّ َرّ َبْعِد �صَ
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ا  ْن�َصاَن ِمَنّ َذْقَنا اْلإِ َذا اأَ ا اإِ - الآية )48( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )488( {َواإَِنّ
َرْحَمًة َفِرَح ِبَها}.

- الآية )32( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )491( {اأَُهْم َيْق�ِصُموَن َرْحَمَة َرِبَّك}.
ا  ِمَمّ َخْيٌر  ــَك  َرِبّ {َوَرْحَمُة   )491( �صفحة   )43( رقم  )الزخرف(  �صورة  من   )32( الآية   -

َيْجَمُعوَن}.
ِميُع  ُه ُهَو ال�َصّ َنّ َك اإِ - الآية )6( من �صورة )الدخان( رقم )44( �صفحة )496( {َرْحَمًة ِمْن َرِبّ

اْلَعِليُم}.
ا�ِس َوُهًدى  اِئُر ِللَنّ - الآية )20( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )500( {َهَذا َب�صَ

َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن}.
ُمو�َصى  ِكَتاُب  َقْبِلِه  رقم )46( �صفحة )503( {َوِمْن  )الأحقاف(  �صورة  الآية )12( من   -

اإَِماًما َوَرْحَمًة}.
ْحَمُة َوَظاِهُرُه  - الآية )13( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )539( {َباِطُنُه ِفيِه الَرّ

ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب}.
اَلِّذيَن  ُقُلوِب  ِفي  {َوَجَعْلَنا   )541( �صفحة   )57( رقم  )الحديد(  �صورة  من   )27( الآية   -

َبُعوُه َراأَْفًة َوَرْحَمًة}. اَتّ

كلمات م�صتقة من كلمة )رحمة(
َرِحَم

 ِ ْمِر اهلَلّ َم اْلَيْوَم ِمْن اأَ - الآية )43( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )226( {َقاَل َل َعا�صِ
اإَِلّ َمْن َرِحَم}.

- الآيتان )119/118( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )235( {َوَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن 
َك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم}. )118( اإَِلّ َمْن َرِحَم َرُبّ

َلّ  وِء اإِ اَرٌة ِبال�ُصّ ْف�َس َلأََمّ - الآية )53( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )242( {اإَِنّ الَنّ
َما َرِحَم َرِبّي}.
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ُهَو  ــُه  اإَِنّ  ُ اهلَلّ َرِحَم  َمْن  �صورة )الدخان( رقم )44( �صفحة )498( {اإَِلّ  الآية )42( من   -
ِحيُم}. اْلَعِزيُز الَرّ

َرِحْمَتُه
َئاِت  ِيّ َئاِت َوَمْن َتِق ال�َصّ ِيّ - الآية )9( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )468( {َوِقِهُم ال�َصّ

َيْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحْمَتُه}.

َرِحَمَنا
ُ َوَمْن  ْن اأَْهَلَكِنَي اهلَلّ ْيُتْم اإِ َراأَ - الآية )28( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )564( {ُقْل اأَ

َمِعَي اأَْو َرِحَمَنا َفَمْن ُيِجيُر اْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم}.

َرِحْمَناُهْم
- الآية )75( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )347( {َوَلْو َرِحْمَناُهْم َوَك�َصْفَنا َما 

وا ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن}. ٍرّ َلَلُجّ ِبِهْم ِمْن �صُ

َرِحَمُه
َرْف َعْنُه َيْوَمِئٍذ َفَقْد  - الآية )16( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )129( {َمْن ُي�صْ

َرِحَمُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبيُن}.

َتْرَحْمَنا
َوَتْرَحْمَنا  َلَنا  َتْغِفْر  َلْم  - الآية )23( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )153( {َواإِْن 

َلَنُكوَنَنّ ِمَن اْلَخا�ِصِريَن}.

َتْرَحْمِني
- الآية )47( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )227( {َواإَِلّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني اأَُكْن ِمَن 

اْلَخا�ِصِريَن}.
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َيْرَحُم
ُب َمْن َي�َصاُء َوَيْرَحُم َمْن  - الآية )21( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )398( {ُيَعِذّ

َلْيِه ُتْقَلُبوَن}. َي�َصاُء َواإِ

َيْرَحَمُكْم
ْن َيْرَحَمُكْم َواإِْن  ُكْم اأَ - الآية )8( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )283( {َع�َصى َرُبّ

ُعْدُتْم ُعْدَنا}.
َي�َصاأْ  ْن  اإِ ِبُكْم  اأَْعَلُم  ُكْم  {َرُبّ �صفحة )287(  رقم )17(  )الإ�صراء(  �صورة  من  الآية )54(   -

ْبُكْم}. َيْرَحْمُكْم اأَْو اإِْن َي�َصاأْ ُيَعِذّ

َيْرَحْمَنا
َنا  - الآية )149( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )168( {َقاُلوا َلِئْن َلْم َيْرَحْمَنا َرُبّ

َوَيْغِفْر َلَنا َلَنُكوَنَنّ ِمَن اْلَخا�ِصِريَن}.

�َصَيْرَحُمُهُم
 َ َنّ اهلَلّ ُ اإِ - الآية )71( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )198( {اأُوَلِئَك �َصَيْرَحُمُهُم اهلَلّ

َعِزيٌز َحِكيٌم}.

اْرَحْم
َواْرَحْم  اْغِفْر  َرِبّ  الآية )118( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )349( {َوُقْل   -

اِحِميَن}. َواأَْنَت َخْيُر الَرّ

اْرَحْمَنا
- الآية )286( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )49( {َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا}.

َلَنا  َفاْغِفْر  َنا  َوِلُيّ ــَت  {اأَْن  )169( �صفحة   )7( رقم  ــراف(  )الأع �صورة  من   )155( الآيــة   -
َواْرَحْمَنا َواأَْنَت َخْيُر اْلَغاِفِريَن}.
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ا َفاْغِفْر  َمَنّ َنا اآَ - الآية )109( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )349( {َيُقوُلوَن َرَبّ
اِحِميَن}. َلَنا َواْرَحْمَنا َواأَْنَت َخْيُر الَرّ

اْرَحْمُهَما
َياِني  - الآية )24( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )284( {َوُقْل َرِبّ اْرَحْمُهَما َكَما َرَبّ

ِغيًرا}. �صَ

ُترْحُمون
�ُصوَل َلَعَلُّكْم  َ َوالَرّ - الآية )132( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )66( {َواأَِطيُعوا اهلَلّ

ُتْرَحُموَن}.
ْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك  - الآية )155( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )149( {َوَهَذا ِكَتاٌب اأَ

ُقوا َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}. ِبُعوُه َواَتّ َفاَتّ
- الآية )63( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )158( {اأََوَعِجْبُتْم اأَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن 

ُكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم ِلُيْنِذَرُكْم َوِلَتَتُّقوا َوَلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}. َرِبّ
ُن َفا�ْصَتِمُعوا  - الآية )204( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )176( {َواإَِذا ُقِرَئ اْلُقْراآَ

ُتوا َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}. َلُه َواأَْن�صِ
َكاَة  اَلَة َواآَُتوا الَزّ - الآية )56( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )357( {َواأَِقيُموا ال�صَّ

�ُصوَل َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}. َواأَِطيُعوا الَرّ
َلَعَلُّكْم   َ اهلَلّ َت�ْصَتْغِفُروَن  {َلْوَل   )381( �صفحة   )27( رقم  )النمل(  �صورة  من   )46( الآية   -

ُتْرَحُموَن}.
َبْيَن  َما  ُقوا  اَتّ َلُهُم  ِقيَل  {َواإَِذا   )443( �صفحة   )36( رقم  )ي�س(  �صورة  من   )45( الآية   -

اأَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}.
َخَوْيُكْم  اأَ َبْيَن  ِلُحوا  �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )516( {َفاأَ�صْ الآية )10( من   -

َ َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}. ُقوا اهلَلّ َواَتّ
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َرْحَمِتَك
- الآية )151( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {َقاَل َرِبّ اْغِفْر ِلي َوِلأَِخي 

َواأَْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك}.
اْلَقْوِم  ِمَن  ِبَرْحَمِتَك  َنا  {َوَنِجّ رقم )10( �صفحة )218(  )يون�س(  �صورة  من  الآية )86(   -

اْلَكاِفِريَن}.
- الآية )19( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )378( {َواأَْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك 

اِلِحيَن}. ال�صَّ

َرْحَمِتَنا
يُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َن�َصاُء َوَل  - الآية )56( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )242( {ُن�صِ

يُع اأَْجَر اْلُمْح�ِصِنيَن}. ُن�صِ
- الآية )50( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )309( {َوَوَهْبَنا َلُهْم ِمْن َرْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا 

ْدٍق َعِلًيّا}. َلُهْم ِل�َصاَن �صِ
اأََخاُه  َرْحَمِتَنا  ِمْن  َلُه  - الآية )53( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )309( {َوَوَهْبَنا 

َهاُروَن َنِبًيّا}.
ُه ِمَن  َنّ - الآية )75( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )328( {َواأَْدَخْلَناُه ِفي َرْحَمِتَنا اإِ

اِلِحيَن}. ال�صَّ
ُهْم  َنّ - الآية )86( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )329( {َواأَْدَخْلَناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا اإِ

اِلِحيَن}. ِمَن ال�صَّ

َرْحَمِتُه
ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  ُل اهلَلّ - الآية )64( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )10( {َفَلْوَل َف�صْ

َلُكْنُتْم ِمَن اْلَخا�ِصِريَن}.
ُ َيْخَت�ُسّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َي�َصاُء  - الآية )105( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )16( {َواهلَلّ

ِل اْلَعِظيِم}. ُ ُذو اْلَف�صْ َواهلَلّ
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ِبَرْحَمِتِه َمْن َي�َصاُء  - الآية )74( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )59( {َيْخَت�ُسّ 
ِل اْلَعِظيِم}. ُ ُذو اْلَف�صْ َواهلَلّ

ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  ُل اهلَلّ - الآية )83( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )91( {َوَلْوَل َف�صْ
ْيَطاَن اإَِلّ َقِلياًل}. َبْعُتُم ال�َصّ َلَتّ

ِ َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه  ُل اهلَلّ - الآية )113( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )96( {َوَلْوَل َف�صْ
ُلّوَك}. ْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم اأَْن ُي�صِ َلَهَمّ

َياَح ُب�ْصًرا  - الآية )57( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )157( {َوُهَو اَلِّذي ُيْر�ِصُل الِرّ
َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه}.

ُ ِفي َرْحَمِتِه اإَِنّ  - الآية )99( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )202( {�َصُيْدِخُلُهُم اهلَلّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم}. اهلَلّ

ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك  ِل اهلَلّ - الآية )58( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )215( {ُقْل ِبَف�صْ
َفْلَيْفَرُحوا}.

ِهُم اْلَو�ِصيَلَة  - الآية )57( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )287( {َيْبَتُغوَن اإَِلى َرِبّ
ُهْم اأَْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه}. اأَُيّ

- الآية )16( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )295( {َفاأُْووا اإَِلى اْلَكْهِف َيْن�ُصْر َلُكْم 
ُكْم ِمْن َرْحَمِتِه}. َرُبّ

ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  ُل اهلَلّ - الآية )10( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )350( {َوَلْوَل َف�صْ
اٌب َحِكيٌم}. َ َتَوّ َواأََنّ اهلَلّ

ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  ُل اهلَلّ - الآية )14( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )351( {َوَلْوَل َف�صْ
ُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم}. ُكْم ِفي َما اأََف�صْ ْنَيا َواْلآَِخَرِة َلَم�َصّ ِفي الُدّ

ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  ُل اهلَلّ - الآية )20( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )351( {َوَلْوَل َف�صْ
َ َرُءوٌف َرِحيٌم}. َواأََنّ اهلَلّ

ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  ُل اهلَلّ - الآية )21( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )352( {َوَلْوَل َف�صْ
َما َزَكى ِمْنُكْم ِمْن اأََحٍد اأََبًدا}.
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َياَح  الِرّ اأَْر�َصَل  اَلِّذي  {َوُهَو  رقم )25( �صفحة )364(  )الفرقان(  �صورة  من  الآية )48(   -
ُب�ْصًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه}.

َياَح ُب�ْصًرا َبْيَن  - الآية )63( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )382( {َوَمْن ُيْر�ِصُل الِرّ
َيَدْي َرْحَمِتِه}.

- الآية )73( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )394( {َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعَل َلُكُم الَلّْيَل 
ِلِه}. َهاَر ِلَت�ْصُكُنوا ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َف�صْ َوالَنّ

َياَح  ُيْر�ِصَل الِرّ اأَْن  َياِتِه  اآَ - الآية )46( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )409( {َوِمْن 
َراٍت َوِلُيِذيَقُكْم ِمْن َرْحَمِتِه}. ُمَب�ِصّ

ُهَنّ  َهْل  ِبَرْحَمٍة  ــي  اأََراَدِن �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )462( {اأَْو  الآية )38( من   -
ُمْم�ِصَكاُت َرْحَمِتِه}.

ِفي  َي�َصاُء  َمْن  ُيْدِخُل  )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )483( {َوَلِكْن  �صورة  الآية )8( من   -
َرْحَمِتِه}.

ُل اْلَغْيَث ِمْن  - الآية )28( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )486( {َوُهَو اَلِّذي ُيَنِزّ
َبْعِد َما َقَنُطوا َوَيْن�ُصُر َرْحَمَتُه}.

َوَعِمُلوا  اآََمُنوا  اَلِّذيَن  ا  الآية )30( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )501( {َفاأََمّ  -
ُهْم ِفي َرْحَمِتِه}. اِلَحاِت َفُيْدِخُلُهْم َرُبّ ال�صَّ

َمْن  َرْحَمِتِه  ِفي   ُ اهلَلّ �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )514( {ِلُيْدِخَل  الآية )25( من   -
َي�َصاُء}.

ِبَر�ُصوِلِه  َواآَِمُنوا   َ اهلَلّ ُقوا  - الآية )28( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )541( {اَتّ
ُيوؤِْتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتِه}.

َرْحَمُتُه
- الآية )31( من �صورة )الإن�صان( رقم )76( �صفحة )580( {ُيْدِخُل َمْن َي�َصاُء ِفي َرْحَمِتِه 

اِلِميَن اأََعَدّ َلُهْم َعَذاًبا اأَِليًما}. َوالَظّ
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َرْحَمِتي
يُب ِبِه َمْن  - الآية )156( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )170( {َقاَل َعَذاِبي اأُ�صِ

اأَ�َصاُء َوَرْحَمِتي َو�ِصَعْت ُكَلّ �َصْيٍء}.
 ِ - الآية )23( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )398( {َواَلِّذيَن َكَفُروا ِباآََياِت اهلَلّ

َوِلَقاِئِه اأُوَلِئَك َيِئ�ُصوا ِمْن َرْحَمِتي}.

اِحِميَن الرَّ
- الآية )151( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {َواأَْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك َواأَْنَت 

اِحِميَن}. اأَْرَحُم الَرّ
ُ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو اأَْرَحُم  - الآية )64( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )243( {َفاهلَلّ

اِحِميَن}. الَرّ
اْلَيْوَم  َعَلْيُكُم  َتْثِريَب  َل  - الآية )92( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )246( {َقاَل 

اِحِميَن}. ُ َلُكْم َوُهَو اأَْرَحُم الَرّ َيْغِفُر اهلَلّ
اأَِنّي  ــُه  َرَبّ َناَدى  اإِْذ  ــوَب  �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )329( {َواأَُيّ الآية )83( من   -

اِحِميَن}. ُرّ َواأَْنَت اأَْرَحُم الَرّ ِنَي ال�صُّ َم�َصّ
َلَنا  َفاْغِفْر  ا  َمَنّ اآَ َنا  {َرَبّ  )349( �صفحة   )23( رقم  )الموؤمنون(  �صورة  من   )109( الآية   -

اِحِميَن}. َواْرَحْمَنا َواأَْنَت َخْيُر الَرّ
َواْرَحْم  اْغِفْر  َرِبّ  الآية )118( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )349( {َوُقْل   -

اِحِميَن}. َواأَْنَت َخْيُر الَرّ

َرِحيمًا
اًبا َرِحيًما}. َ َكاَن َتَوّ - الآية )16( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )80( {اإَِنّ اهلَلّ

َ َكاَن َغُفوًرا  - الآية )23( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )81( {اإَِلّ َما َقْد �َصَلَف اإَِنّ اهلَلّ
َرِحيًما}.
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َ َكاَن  َنّ اهلَلّ - الآية )29( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )83( {َوَل َتْقُتُلوا اأَْنُف�َصُكْم اإِ
ِبُكْم َرِحيًما}.

اًبا َرِحيًما}. َ َتَوّ - الآية )64( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )88( {َلَوَجُدوا اهلَلّ
َوَرْحَمًة  َوَمْغِفَرًة  ِمْنُه  الآية )96( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )94( {َدَرَجــاٍت   -

ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. َوَكاَن اهلَلّ
- الآية )100( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )94( {ُثَمّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع اأَْجُرُه 

ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. ِ َوَكاَن اهلَلّ َعَلى اهلَلّ
َكاَن   َ اهلَلّ َنّ  اإِ  َ اهلَلّ {َوا�ْصَتْغِفِر   )96( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )106( الآية   -

َغُفوًرا َرِحيًما}.
- الآية )110( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )96( {َوَمْن َيْعَمْل �ُصوًءا اأَْو َيْظِلْم َنْف�َصُه 

َ َغُفوًرا َرِحيًما}. َ َيِجِد اهلَلّ ُثَمّ َي�ْصَتْغِفِر اهلَلّ
 َ ِلُحوا َوَتَتُّقوا َفاإَِنّ اهلَلّ - الآية )129( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )99( {َواإِْن ُت�صْ

َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما}.
- الآية )152( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )102( {اأُوَلِئَك �َصْوَف ُيوؤِْتيِهْم اأُُجوَرُهْم 

ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. َوَكاَن اهلَلّ
ُكُم اَلِّذي ُيْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك  - الآية )66( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )288( {َرُبّ

ُه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما}. ِلِه اإَِنّ ِفي اْلَبْحِر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َف�صْ
َرّ ِفي  ْنَزَلُه اَلِّذي َيْعَلُم ال�ِصّ - الآية )6( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )360( {ُقْل اأَ

ُه َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما}. َنّ ْر�ِس اإِ َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
َئاِتِهْم  ُ �َصِيّ ُل اهلَلّ - الآية )70( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )366( {َفاأُوَلِئَك ُيَبِدّ

ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. َح�َصَناٍت َوَكاَن اهلَلّ
َدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن  - الآية )5( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )418( {َوَلِكْن َما َتَعَمّ

ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. اهلَلّ
ْن �َصاَء  َب اْلُمَناِفِقيَن اإِ - الآية )24( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )421( {َوُيَعِذّ

َ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما}. اأَْو َيُتوَب َعَلْيِهْم اإَِنّ اهلَلّ
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َلى  ُلَماِت اإِ - الآية )43( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )423( {ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن الُظّ
وِر َوَكاَن ِباْلُموؤِْمِنيَن َرِحيًما}. الُنّ

َحَرٌج  َعَلْيَك  َيُكوَن  - الآية )50( من �صورة )الأحــزاب( رقم )33( �صفحة )424( {ِلَكْياَل 
ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. َوَكاَن اهلَلّ

ْن ُيْعَرْفَن َفاَل  ْدَنى اأَ - الآية )59( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )426( {َذِلَك اأَ
ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. ُيوؤَْذْيَن َوَكاَن اهلَلّ

ُ َعَلى اْلُموؤِْمِنيَن  - الآية )73( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )427( {َوَيُتوَب اهلَلّ
ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. َواْلُموؤِْمَناِت َوَكاَن اهلَلّ

َمْن  ُب  َوُيَعِذّ َي�َصاُء  ِلَمْن  - الآية )14( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )512( {َيْغِفُر 
ُ َغُفوًرا َرِحيًما}. َي�َصاُء َوَكاَن اهلَلّ

ُرَحَماُء
ِ َواَلِّذيَن َمَعُه  ٌد َر�ُصوُل اهلَلّ - الآية )29( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )515( {ُمَحَمّ

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم}. اُء َعَلى اْلُكَفّ اأَ�ِصَدّ

اأَْرَحُم
- الآية )151( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {َواأَْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك َواأَْنَت 

اِحِميَن}. اأَْرَحُم الَرّ
ُ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو اأَْرَحُم  - الآية )64( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )243( {َفاهلَلّ

اِحِميَن}. الَرّ
اْلَيْوَم  َعَلْيُكُم  َتْثِريَب  َل  - الآية )92( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )246( {َقاَل 

اِحِميَن}. ُ َلُكْم َوُهَو اأَْرَحُم الَرّ َيْغِفُر اهلَلّ
اأَِنّي  ــُه  َرَبّ َناَدى  اإِْذ  ــوَب  �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )329( {َواأَُيّ الآية )83( من   -

اِحِميَن}. ُرّ َواأَْنَت اأَْرَحُم الَرّ ِنَي ال�صُّ َم�َصّ
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ْوا  َوَتَوا�صَ ْبِر  ِبال�صَّ ْوا  {َوَتَوا�صَ  )594( �صفحة   )90( رقم  )البلد(  �صورة  من   )17( الآية   -
ِباْلَمْرَحَمِة}.

الرطب
جاء ذكره في القراآن الكريم في اآية واحدة هي ذات الرقم )25( من �صورة )مريم( رقم 

ْخَلِة ُت�َصاِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنًيّا}. ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع الَنّ )19( �صفحة )306( {َوُهِزّ

الرمان
ُم�ْصَتِبًها  اَن  َمّ َوالُرّ ْيُتوَن  {َوالَزّ  )140( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )99( الآية   -

ْثَمَر}. َذا اأَ َوَغْيَر ُمَت�َصاِبٍه اْنُظُروا اإَِلى َثَمِرِه اإِ
اَن ُمَت�َصاِبًها  َمّ ْيُتوَن َوالُرّ - الآية )141( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )146( {َوالَزّ

َوَغْيَر ُمَت�َصاِبٍه ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه اإَِذا اأَْثَمَر}.
اٌن}. - الآية )68( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )533( {ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرَمّ

الروم
وُم )2(  - الآية )3/2/1( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )404( {الم )1( ُغِلَبِت الُرّ

ْر�ِس َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم �َصَيْغِلُبوَن}. ِفي اأَْدَنى اْلأَ

الريح / الرياح
َهِذِه  ِفي  ُيْنِفُقوَن  َما  - الآية )117( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )65( {َمَثُل 

.{ ٌرّ ْنَيا َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها �صِ اْلَحَياِة الُدّ
اْلُفْلِك  ِفي  ُكْنُتْم  اإَِذا  {َحَتّى   )211( �صفحة   )10( رقم  )يون�س(  �صورة  من   )22( الآية   -

ٌف}. َبٍة َوَفِرُحوا ِبَها َجاَءْتَها ِريٌح َعا�صِ َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح َطِيّ
َلِت اْلِعيُر َقاَل اأَُبوُهْم  ا َف�صَ - الآية )94( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )246( {َوَلَمّ

ِجُد ِريَح ُيو�ُصَف}. اإِِنّي َلأَ
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ِهْم  ِبَرِبّ َكَفُروا  اَلِّذيَن  - الآية )18( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )257( {َمَثُل 
ٍف}. يُح ِفي َيْوٍم َعا�صِ ْت ِبِه الِرّ اأَْعَماُلُهْم َكَرَماٍد ا�ْصَتَدّ

ًفا ِمَن  - الآية )69( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )289( {َفُيْر�ِصَل َعَلْيُكْم َقا�صِ
يِح َفُيْغِرَقُكْم}. الِرّ

َفًة  َعا�صِ يَح  الِرّ {َوِل�ُصَلْيَماَن  رقم )21( �صفحة )328(  )الأنبياء(  �صورة  الآية )81( من   -
َتْجِري ِباأَْمِرِه}.

ِبِه  َتْهِوي  ْو  اأَ ْيُر  الَطّ - الآية )31( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )336( {َفَتْخَطُفُه 
يُح ِفي َمَكاٍن �َصِحيٍق}. الِرّ

َها �َصْهٌر  يَح ُغُدُوّ - الآية )12( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )429( {َوِل�ُصَلْيَماَن الِرّ
َوَرَواُحَها �َصْهٌر}.

يَح َتْجِري ِباأَْمِرِه  ْرَنا َلُه الِرّ - الآية )36( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )455( {َف�َصَخّ
اَب}. ُرَخاًء َحْيُث اأَ�صَ

يَح َفَيْظَلْلَن  - الآية )33( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )487( {اإِْن َي�َصاأْ ُي�ْصِكِن الِرّ
َرَواِكَد َعَلى َظْهِرِه}.

- الآية )24( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )505( {َبْل ُهَو َما ا�ْصَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريٌح 
ِفيَها َعَذاٌب اأَِليٌم}.

ْذ اأَْر�َصْلَنا َعَلْيِهُم  - الآية )41( من �صورة )الذاريات( رقم )51( �صفحة )522( {َوِفي َعاٍد اإِ
يَح اْلَعِقيَم}. الِرّ

ٍر  ْر�صَ ا َعاٌد َفاأُْهِلُكوا ِبِريٍح �صَ - الآية )6( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )566( {َواأََمّ
َعاِتَيٍة}.

َفَراأَْوُه  ِريًحا  ْر�َصْلَنا  اأَ {َوَلِئْن   )410( �صفحة   )30( رقم  )الــروم(  �صورة  من   )51( الآية   -
ا َلَظُلّوا ِمْن َبْعِدِه َيْكُفُروَن}. َفًرّ ُم�صْ

- الآية )9( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )419( {اإِْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفاأَْر�َصْلَنا 
َعَلْيِهْم ِريًحا َوُجُنوًدا َلْم َتَرْوَها}.
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ًرا  ْر�صَ - الآية )16( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )478( {َفاأَْر�َصْلَنا َعَلْيِهْم ِريًحا �صَ
اٍم َنِح�َصاٍت}. ِفي اأََيّ

ًرا  ْر�صَ ْر�َصْلَنا َعَلْيِهْم ِريًحا �صَ ا اأَ - الآية )19( من �صورة )القمر( رقم )54( �صفحة )529( {اإَِنّ
.{ ِفي َيْوِم َنْح�ٍس ُم�ْصَتِمٍرّ

َحاِب  َوال�َصّ َياِح  الِرّ ِريِف  - الآية )164( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )25( {َوَت�صْ
َماِء َواْلأَْر�ِس َلآََياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن}. ِر َبْيَن ال�َصّ اْلُم�َصَخّ

َياَح ُب�ْصًرا  - الآية )57( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )157( {َوُهَو اَلِّذي ُيْر�ِصُل الِرّ
َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحَتّى اإَِذا اأََقَلّْت �َصَحاًبا ِثَقاًل �ُصْقَناُه ِلَبَلٍد َمِيٍّت}.

ْنَزْلَنا  َياَح َلَواِقَح َفاأَ - الآية )22( من �صورة )الِحْجر( رقم )15( �صفحة )263( {َواأَْر�َصْلَنا الِرّ
�ْصَقْيَناُكُموُه}. َماِء َماًء َفاأَ ِمَن ال�َصّ

ــْذُروُه  َت َه�ِصيًما  َبَح  {َفاأَ�صْ  )298( �صفحة   )18( رقم  )الكهف(  �صورة  من   )45( الآيــة   -
َياُح}. الِرّ

َياَح  الِرّ اأَْر�َصَل  اَلِّذي  {َوُهَو  رقم )25( �صفحة )364(  )الفرقان(  �صورة  من  الآية )48(   -
ُب�ْصًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه}.

ْن َيْهِديُكْم ِفي ُظُلَماِت اْلَبِرّ  - الآية )63( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )382( {اأََمّ
َياَح ُب�ْصًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه}. َواْلَبْحِر َوَمْن ُيْر�ِصُل الِرّ

َياَح  ُيْر�ِصَل الِرّ اأَْن  َياِتِه  اآَ - الآية )46( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )409( {َوِمْن 
َراٍت َوِلُيِذيَقُكْم ِمْن َرْحَمِتِه}. ُمَب�ِصّ

َياَح َفُتِثيُر  ُ اَلِّذي ُيْر�ِصُل الِرّ - الآية )48( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )409( {اهلَلّ
َماِء َكْيَف َي�َصاُء}. �َصَحاًبا َفَيْب�ُصُطُه ِفي ال�َصّ

َياَح َفُتِثيُر  ُ اَلِّذي اأَْر�َصَل الِرّ - الآية )9( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )435( {َواهلَلّ
َلى َبَلٍد َمِيٍّت}. �َصَحاًبا َف�ُصْقَناُه اإِ

َياِح اآََياٌت ِلَقْوٍم  ِريِف الِرّ - الآية )5( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )499( {َوَت�صْ
َيْعِقُلوَن}.
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ُبوِر ِمْن  - الآية )105( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )331( {َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الَزّ
اِلُحوَن}. ْر�َس َيِرُثَها ِعَباِدَي ال�صَّ ْكِر اأََنّ اْلأَ َبْعِد الِذّ

ــاُروَن  َوَه َوُيوُن�َس  ـــوَب  {َواأَُيّ  )204( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )163( الآيــة   -
َتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا}. َو�ُصَلْيَماَن َواآَ

يَن  ِبِيّ ْلَنا َبْع�َس الَنّ ّ - الآية )55( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )287( {َوَلَقْد َف�صَ
َتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا}. َعَلى َبْع�ٍس َواآَ

َب ُر�ُصٌل  ُبوَك َفَقْد ُكِذّ - الآية )184( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )74( {َفاإِْن َكَذّ
ُبِر}. َناِت َوالُزّ ِمْن َقْبِلَك َجاُءو ِباْلَبِيّ

َلْيَك  ُبِر َواأَْنَزْلَنا اإِ َناِت َوالُزّ - الآية )44( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )272( {ِباْلَبِيّ
ْكَر}. الِذّ

ِليَن}. ُه َلِفي ُزُبِر اْلأََوّ - الآية )196( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )375( {َواإَِنّ
َب اَلِّذيَن  ُبوَك َفَقْد َكَذّ - الآية )25( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )437( {َواإِْن ُيَكِذّ

ُبِر}. َناِت َوِبالُزّ ِمْن َقْبِلِهْم َجاَءْتُهْم ُر�ُصُلُهْم ِباْلَبِيّ
ْم  اُرُكْم َخْيٌر ِمْن اأُوَلِئُكْم اأَ - الآية )43( من �صورة )القمر( رقم )54( �صفحة )530( {اأَُكَفّ

ُبِر}. َلُكْم َبَراَءٌة ِفي الُزّ

الزكاة
َكاَة}. اَلَة َواآَُتوا الَزّ - الآية )43( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )7( {َواأَِقيُموا ال�صَّ

َواأَِقيُموا  ُح�ْصًنا  ا�ِس  ِللَنّ {َوُقوُلوا  رقم )2( �صفحة )12(  )البقرة(  �صورة  الآية )83( من   -
َكاَة}. اَلَة َواآَُتوا الَزّ ال�صَّ

َواآَُتـــوا  اَلَة  ال�صَّ {َواأَِقــيــُمــوا   )17( �صفحة   )2( رقــم  )البقرة(  �صورة  من   )110( الآيــة   -
َكاَة}. الَزّ
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َوَعِمُلوا  اآََمــُنــوا  ــِذيــَن  اَلّ {اإَِنّ   )47( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )277( الآيــة   -
َكاَة}. اَلَة َواآََتُوا الَزّ َقاُموا ال�صَّ اِلَحاِت َواأَ ال�صَّ

وا  َلى اَلِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكُفّ - الآية )77( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )90( {اأََلْم َتَر اإِ
َكاَة}. اَلَة َواآَُتوا الَزّ ِقيُموا ال�صَّ اأَْيِدَيُكْم َواأَ

ُتوَن  اَلَة َواْلُموؤْ - الآية )162( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )103( {َواْلُمِقيِميَن ال�صَّ
ِ َواْلَيْوِم اْلآَِخِر}. َكاَة َواْلُموؤِْمُنوَن ِباهلَلّ الَزّ

ُ اإِِنّي َمَعُكْم َلِئْن اأََقْمُتُم  - الآية )12( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )109( {َوَقاَل اهلَلّ
َكاَة}. اَلَة َواآََتْيُتُم الَزّ ال�صَّ

اَلَة َوُيوؤُْتوَن  - الآية )55( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )117( {اَلِّذيَن ُيِقيُموَن ال�صَّ
َكاَة}. الَزّ

- الآية )156( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )170( {َوَرْحَمِتي َو�ِصَعْت ُكَلّ �َصْيٍء 
َكاَة}. ْكُتُبَها ِلَلِّذيَن َيَتُّقوَن َوُيوؤُْتوَن الَزّ َف�َصاأَ

َتُوا  اَلَة َواآَ - الآية )5( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )187( {َفاإِْن َتاُبوا َواأََقاُموا ال�صَّ
َكاَة َفَخُلّوا �َصِبيَلُهْم}. الَزّ

َتُوا  اَلَة َواآَ - الآية )11( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )188( {َفاإِْن َتاُبوا َواأََقاُموا ال�صَّ
يِن}. َكاَة َفاإِْخَواُنُكْم ِفي الِدّ الَزّ

َمَن  ِ َمْن اآَ َما َيْعُمُر َم�َصاِجَد اهلَلّ - الآية )18( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )189( {اإَِنّ
َكاَة}. اَلَة َواآََتى الَزّ ِ َواْلَيْوِم اْلآَِخِر َواأََقاَم ال�صَّ ِباهلَلّ

َكاَة  اَلَة َوُيوؤُْتوَن الَزّ - الآية )71( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )198( {َوُيِقيُموَن ال�صَّ
َ َوَر�ُصوَلُه}. َوُيِطيُعوَن اهلَلّ

ُهَما  َرُبّ ُيْبِدَلُهَما  ْن  اأَ {َفاأََرْدَنا  رقم )18( �صفحة )302(  )الكهف(  �صورة  الآية )81( من   -
َخْيًرا ِمْنُه َزَكاًة َواأَْقَرَب ُرْحًما}.

ا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقًيّا}. - الآية )13( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )306( {َوَحَناًنا ِمْن َلُدَنّ
َكاِة َما  اَلِة َوالَزّ اِني ِبال�صَّ - الآية )31( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )307( {َواأَْو�صَ

ُدْمُت َحًيّا}.
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اَلِة  ِبال�صَّ اأَْهَلُه  ُمُر  َياأْ {َوَكــاَن  �صفحة )309(  رقم )19(  )مريم(  �صورة  من  الآية )55(   -
ًيّا}. ِه َمْر�صِ َكاِة َوَكاَن ِعْنَد َرِبّ َوالَزّ

َلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت  - الآية )73( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )328( {َواأَْوَحْيَنا اإِ
َكاِة}. يَتاَء الَزّ اَلِة َواإِ َواإَِقاَم ال�صَّ

اُهْم ِفي اْلأَْر�ِس  َنّ ْن َمَكّ - الآية )41( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )337( {اَلِّذيَن اإِ
َكاَة}. َتُوا الَزّ اَلَة َواآَ اأََقاُموا ال�صَّ

َكاَة  اَلَة َواآَُتوا الَزّ - الآية )78( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )341( {َفاأَِقيُموا ال�صَّ
ِ ُهَو َمْوَلُكْم}. ُموا ِباهلَلّ َواْعَت�صِ

َكاِة َفاِعُلوَن}. - الآية )4( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )342( {َواَلِّذيَن ُهْم ِللَزّ
- الآية )37( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {ِرَجاٌل َل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَل َبْيٌع 

َكاِة}. اَلِة َواإِيَتاِء الَزّ ِ َواإَِقاِم ال�صَّ َعْن ِذْكِر اهلَلّ
َكاَة  اَلَة َواآَُتوا الَزّ - الآية )56( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )357( {َواأَِقيُموا ال�صَّ

�ُصوَل َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}. َواأَِطيُعوا الَرّ
اَلَة َوُيوؤُْتوَن  - الآية )3( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )377( {اَلِّذيَن ُيِقيُموَن ال�صَّ

َكاَة َوُهْم ِباْلآَِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن}. الَزّ
ُتِريُدوَن  َزَكاٍة  اآََتْيُتْم ِمْن  - الآية )39( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )408( {َوَما 

ِعُفوَن}. ِ َفاأُوَلِئَك ُهُم اْلُم�صْ َوْجَه اهلَلّ
اَلَة  ال�صَّ ُيِقيُموَن  {اَلِّذيَن   )411( �صفحة   )31( رقم  )لقمان(  �صورة  من   )5/4( الآية   -

ِهْم}. ِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن )4( اأُوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرِبّ َكاَة َوُهْم ِباْلآَ َوُيوؤُْتوَن الَزّ
َواآَِتيَن  اَلَة  ال�صَّ {َواأَِقْمَن   )422( �صفحة   )33( رقم  )الأحــزاب(  �صورة  من   )33( الآية   -

َ َوَر�ُصوَلُه}. َكاَة َواأَِطْعَن اهلَلّ الَزّ
َكاَة َوُهْم  ُيوؤُْتوَن الَزّ - الآية )7( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )477( {اَلِّذيَن َل 

ِباْلآَِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن}.
 ُ - الآية )13( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )544( {َفاإِْذ َلْم َتْفَعُلوا َوَتاَب اهلَلّ

َ َوَر�ُصوَلُه}. َكاَة َواأَِطيُعوا اهلَلّ ُتوا الَزّ اَلَة َواآَ َعَلْيُكْم َفاأَِقيُموا ال�صَّ
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َر ِمْنُه َواأَِقيُموا  - الآية )20( من �صورة )المزمل( رقم )73( �صفحة )575( {َفاْقَرُءوا َما َتَي�َصّ
َكاَة}. اَلَة َواآَُتوا الَزّ ال�صَّ

 َ اهلَلّ ِلَيْعُبُدوا  اإَِلّ  ــُروا  اأُِم {َوَمــا   )598( �صفحة   )98( رقم  )البينة(  �صورة  من   )5( الآية   -
َكاَة}. ُتوا الَزّ اَلَة َوُيوؤْ يَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا ال�صَّ يَن َلُه الِدّ ُمْخِل�صِ

الزنا
يزنون

َم  ْف�َس اَلِّتي َحَرّ - الآية )68( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )366( {َوَل َيْقُتُلوَن الَنّ
ُ اإَِلّ ِباْلَحِقّ َوَل َيْزُنوَن}. اهلَلّ

يزنين
َذا َجاَءَك  ِبُيّ اإِ َها الَنّ - الآية )12( من �صورة )الممتحنة( رقم )60( �صفحة )551( {َيا اأَُيّ

ِ �َصْيًئا َوَل َي�ْصِرْقَن َوَل َيْزِنيَن}. اْلُموؤِْمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلى اأَْن َل ُي�ْصِرْكَن ِباهلَلّ

الزنا
ُه َكاَن  اإَِنّ َنى  َتْقَرُبوا الِزّ - الآية )32( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )285( {َوَل 

َفاِح�َصًة َو�َصاَء �َصِبياًل}.

الزاني
ُكَلّ  َفاْجِلُدوا  اِني  َوالَزّ اِنَيُة  رقم )24( �صفحة )350( {الَزّ )النور(  �صورة  الآية )2( من   -

َواِحٍد ِمْنُهَما ِمْاَئَة َجْلَدٍة}.
اأَْو  َزاِنَيًة  اإَلّ  َيْنِكُح  َل  اِني  {الَزّ  )350( �صفحة   )24( رقم  )النور(  �صورة  من   )3( الآية   -

اِنَيُة َل َيْنِكُحَها اإَِلّ َزاٍن اأَْو ُم�ْصِرٌك}. ُم�ْصِرَكًة َوالَزّ
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الزانية
ُكَلّ  َفاْجِلُدوا  اِني  َوالَزّ اِنَيُة  رقم )24( �صفحة )350( {الَزّ )النور(  �صورة  الآية )2( من   -

َواِحٍد ِمْنُهَما ِمْاَئَة َجْلَدٍة}.
اأَْو  َزاِنَيًة  اإَلّ  َيْنِكُح  َل  اِني  {الَزّ  )350( �صفحة   )24( رقم  )النور(  �صورة  من   )3( الآية   -

اِنَيُة َل َيْنِكُحَها اإَِلّ َزاٍن اأَْو ُم�ْصِرٌك}. ُم�ْصِرَكًة َوالَزّ

الزنجبيل
َكاَن  َكاأْ�ًصا  ِفيَها  {َوُي�ْصَقْوَن  رقم )76( �صفحة )579(  )الإن�صان(  �صورة  الآية )17( من   -

ِمَزاُجَها َزْنَجِبياًل}.

الزيت / الزيتون
ٍة َيَكاُد  ٍة َوَل َغْرِبَيّ - الآية )35( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )354( {َزْيُتوَنٍة َل �َصْرِقَيّ

يُء َوَلْو َلْم َتْم�َص�ْصُه َناٌر}. َزْيُتَها ُي�صِ
ُم�ْصَتِبًها  اَن  َمّ َوالُرّ ْيُتوَن  {َوالَزّ  )140( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )99( الآية   -

َوَغْيَر ُمَت�َصاِبٍه}.
اَن ُمَت�َصاِبًها  َمّ ْيُتوَن َوالُرّ - الآية )141( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )146( {َوالَزّ

َوَغْيَر ُمَت�َصاِبٍه}.
ْيُتوَن  ْرَع َوالَزّ - الآية )11( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )268( {ُيْنِبُت َلُكْم ِبِه الَزّ

ِخيَل َواْلأَْعَناَب}. َوالَنّ
ْيُتوِن )1( َوُطوِر  - الآية )2/1( من �صورة )التين( رقم )95( �صفحة )597( {َوالِتّيِن َوالَزّ

�ِصيِنيَن}.
ا  َحًبّ ِفيَها  {َفاأَْنَبْتَنا   )585( �صفحة   )80( رقم  )عب�س(  �صورة  من   )29/28/27( الآية   -

ًبا )28( َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل}. )27( َوِعَنًبا َوَق�صْ
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حرف ال�صين
ال�صاعة

اَعُة َبْغَتًة  - الآية )31( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )131( {َحَتّى اإَِذا َجاَءْتُهُم ال�َصّ
ْطَنا ِفيَها}. َقاُلوا َيا َح�ْصَرَتَنا َعَلى َما َفَرّ

اأََتاُكْم َعَذاُب  ْن  اإِ ْيَتُكْم  َراأَ اأَ - الآية )40( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )132( {ُقْل 
اَعُة}. ِ اأَْو اأََتْتُكُم ال�َصّ اهلَلّ

اَن  اَعِة اأََيّ - الآية )187( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )174( {َي�ْصاأَُلوَنَك َعِن ال�َصّ
ُمْر�َصاَها}.

- الآية )107( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )248( {اأََفاأَِمُنوا اأَْن َتاأِْتَيُهْم َغا�ِصَيٌة 
اَعُة َبْغَتًة}. ِ اأَْو َتاأِْتَيُهُم ال�َصّ ِمْن َعَذاِب اهلَلّ

َفِح  َفا�صْ ِتَيٌة  َلآَ اَعَة  ال�َصّ - الآية )85( من �صورة )الِحْجر( رقم )15( �صفحة )266( {َواإَِنّ 
ْفَح اْلَجِميَل}. ال�صَّ

َكَلْمِح  َلّ  اإِ اَعِة  ال�َصّ اأَْمُر  {َوَما  رقم )16( �صفحة )275(  )النحل(  �صورة  من  الآية )77(   -
ْقَرُب}. ِر اأَْو ُهَو اأَ اْلَب�صَ

َنّ  ِ َحٌقّ َواأَ - الآية )21( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )296( {ِلَيْعَلُموا اأََنّ َوْعَد اهلَلّ
اَعَة َل َرْيَب ِفيَها}. ال�َصّ

اَعَة َقاِئَمًة}. - الآية )36( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )298( {َوَما اأَُظُنّ ال�َصّ
ا  - الآية )75( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )310( {َحَتّى اإَِذا َراأَْوا َما ُيوَعُدوَن اإَِمّ

اَعَة}. ا ال�َصّ اْلَعَذاَب َواإَِمّ
اأُْخِفيَها  اأََكاُد  ِتَيٌة  اآَ اَعَة  ال�َصّ {اإَِنّ  رقم )20( �صفحة )313(  �صورة )طه(  الآية )15( من   -

ِلُتْجَزى ُكُلّ َنْف�ٍس ِبَما َت�ْصَعى}.
ُهْم ِباْلَغْيِب  - الآية )49( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )326( {اَلِّذيَن َيْخ�َصْوَن َرَبّ

اَعِة ُم�ْصِفُقوَن}. َوُهْم ِمَن ال�َصّ
َنّ  اإِ ُكْم  َرَبّ ُقوا  اَتّ ا�ُس  الَنّ َها  اأَُيّ - الآية )1( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )332( {َيا 

اَعِة �َصْيٌء َعِظيٌم}. َزْلَزَلَة ال�َصّ
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ِتَيٌة َل َرْيَب ِفيَها َواأََنّ  اَعَة اآَ - الآية )7( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )333( {َواأََنّ ال�َصّ
َ َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر }. اهلَلّ

- الآية )55( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )338( {َوَل َيَزاُل اَلِّذيَن َكَفُروا ِفي ِمْرَيٍة 
اَعُة َبْغَتًة}. ِمْنُه َحَتّى َتاأِْتَيُهُم ال�َصّ

اَعِة َواأَْعَتْدَنا  ُبوا ِبال�َصّ - الآية )11( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )360( {َبْل َكَذّ
اَعِة �َصِعيًرا}. َب ِبال�َصّ ِلَمْن َكَذّ

ُيْبِل�ُس  اَعُة  ال�َصّ َتُقوُم  ــْوَم  {َوَي  )405( �صفحة   )30( رقم  )الــروم(  �صورة  من   )12( الآية   -
اْلُمْجِرُموَن}.

َيْوَمِئٍذ  اَعُة  ال�َصّ َتُقوُم  ــْوَم  {َوَي رقم )30( �صفحة )405(  )الــروم(  �صورة  الآية )14( من   -
ُقوَن}. َيَتَفَرّ

ُيْق�ِصُم  اَعُة  ال�َصّ َتُقوُم  ــْوَم  {َوَي رقم )30( �صفحة )410(  )الــروم(  �صورة  الآية )55( من   -
اْلُمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْيَر �َصاَعٍة}.

اَعِة  ا�ُس َعِن ال�َصّ - الآية )63( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )427( {َي�ْصاأَُلَك الَنّ
اَعَة َتُكوُن َقِريًبا}. ِ َوَما ُيْدِريَك َلَعَلّ ال�َصّ َما ِعْلُمَها ِعْنَد اهلَلّ ُقْل اإَِنّ

اَعُة  - الآية )3( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )428( {َوَقاَل اَلِّذيَن َكَفُروا َل َتاأِْتيَنا ال�َصّ
ُكْم}. ُقْل َبَلى َوَرِبّي َلَتاأِْتَيَنّ

اَعُة اأَْدِخُلوا اآََل  - الآية )46( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )472( {َوَيْوَم َتُقوُم ال�َصّ
ِفْرَعْوَن اأَ�َصَدّ اْلَعَذاِب}.

ِتَيٌة َل َرْيَب ِفيَها  اَعَة َلآَ - الآية )59( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )474( {اإَِنّ ال�َصّ
ِمُنوَن}. ا�ِس َل ُيوؤْ َوَلِكَنّ اأَْكَثَر الَنّ

اَعِة}. - الآية )47( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )282( {اإَِلْيِه ُيَرُدّ ِعْلُم ال�َصّ
اَعَة َقاِئَمًة}. ُظُنّ ال�َصّ - الآية )50( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )282( {َوَما اأَ

اَعَة َقِريٌب}. - الآية )17( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )485( {َوَما ُيْدِريَك َلَعَلّ ال�َصّ
ِفي  ُيَماُروَن  اَلِّذيَن  اإَِنّ  �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )485( {اأََل  الآية )18( من   -

اَلٍل َبِعيٍد}. اَعِة َلِفي �صَ ال�َصّ
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َفاَل  اَعِة  ِلل�َصّ َلِعْلٌم  ــُه  {َواإَِنّ  )494( �صفحة   )43( رقم  )الزخرف(  �صورة  من   )61( الآية   -
َتْمَتُرَنّ ِبَها}.

اَعَة اأَْن  َلّ ال�َصّ - الآية )66( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )494( {َهْل َيْنُظُروَن اإِ
َتاأِْتَيُهْم َبْغَتًة َوُهْم َل َي�ْصُعُروَن}.

اَعِة َواإَِلْيِه  - الآية )85( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )495( {َوِعْنَدُه ِعْلُم ال�َصّ
ُتْرَجُعوَن}.

َيْوَمِئٍذ  اَعُة  ال�َصّ َتُقوُم  - الآية )27( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )501( {َوَيْوَم 
َيْخ�َصُر اْلُمْبِطُلوَن}.

ِ َحٌقّ  - الآية )32( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )501( {َواإَِذا ِقيَل اإَِنّ َوْعَد اهلَلّ
اَعُة}. اَعُة َل َرْيَب ِفيَها ُقْلُتْم َما َنْدِري َما ال�َصّ َوال�َصّ

اَعَة اأَْن  َلّ ال�َصّ - الآية )18( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )508( {َفَهْل َيْنُظُروَن اإِ
َتاأِْتَيُهْم َبْغَتًة َفَقْد َجاَء اأَ�ْصَراُطَها}.

اَعُة َواْن�َصَقّ اْلَقَمُر}. - الآية )1( من �صورة )القمر( رقم )54( �صفحة )528( {اْقَتَرَبِت ال�َصّ
اَعُة  اَعُة َمْوِعُدُهْم َوال�َصّ - الآية )46( من �صورة )القمر( رقم )54( �صفحة )530( {َبِل ال�َصّ

.{ َمُرّ اأَْدَهى َواأَ
اَن  اَعِة اأََيّ - الآية )42( من �صورة )النازعات( رقم )79( �صفحة )584( {َي�ْصاأَُلوَنَك َعِن ال�َصّ

ُمْر�َصاَها}.
َذا َجاَء  َفــاإِ َجٌل  اأَ ــٍة  اأَُمّ - الآية )34( من �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )154( {َوِلُكِلّ 

ِخُروَن �َصاَعًة َوَل َي�ْصَتْقِدُموَن}. اأََجُلُهْم َل َي�ْصَتاأْ
�َصاَعِة  ِفي  َبُعوُه  اَتّ ــِذيــَن  {اَلّ  )205( �صفحة   )9( رقم  )التوبة(  �صورة  من   )117( الآيــة   -

اْلُع�ْصَرِة}.
ْن َلْم َيْلَبُثوا  - الآية )45( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )214( {َوَيْوَم َيْح�ُصُرُهْم َكاأَ

َهاِر }. اإَِلّ �َصاَعًة ِمَن الَنّ
- الآية )49( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )214( {اإَِذا َجاَء اأََجُلُهْم َفاَل َي�ْصَتاأِْخُروَن 

�َصاَعًة َوَل َي�ْصَتْقِدُموَن}.
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ى  ُرُهْم اإَِلى اأََجٍل ُم�َصًمّ - الآية )61( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )273( {َوَلِكْن ُيوؤَِخّ
َفاإَِذا َجاَء اأََجُلُهْم َل َي�ْصَتاأِْخُروَن �َصاَعًة َوَل َي�ْصَتْقِدُموَن}.

ُيْق�ِصُم  اَعُة  ال�َصّ َتُقوُم  ــْوَم  {َوَي رقم )30( �صفحة )410(  )الــروم(  �صورة  الآية )55( من   -
اْلُمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْيَر �َصاَعٍة}.

- الآية )30( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )431( {ُقْل َلُكْم ِميَعاُد َيْوٍم َل َت�ْصَتاأِْخُروَن 
َعْنُه �َصاَعًة َوَل َت�ْصَتْقِدُموَن}.

- الآية )35( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )506( {َلْم َيْلَبُثوا اإَِلّ �َصاَعًة ِمْن َنَهاٍر 
َباَلٌغ}.

ال�صراب
- الآية )39( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {َواَلِّذيَن َكَفُروا اأَْعَماُلُهْم َك�َصَراٍب 

ِبِقيَعٍة}.
َرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت �َصَراًبا}. - الآية )20( من �صورة )النباأ( رقم )78( �صفحة )584( {َو�ُصِيّ

اْلَبْحِر  ِفي  �َصِبيَلُه  َخَذ  {َفاَتّ  )300( �صفحة   )18( رقم  )الكهف(  �صورة  من   )61( الآية   -
�َصَرًبا}.

- الآية )10( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )250( {�َصَواٌء ِمْنُكْم َمْن اأَ�َصَرّ اْلَقْوَل 
َهاِر}. َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُم�ْصَتْخٍف ِبالَلّْيِل َو�َصاِرٌب ِبالَنّ

ال�صفه وال�صفهاء
ْبَراِهيَم  - الآية )130( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )20( {َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِمَلِّة اإِ

اإَِلّ َمْن �َصِفَه َنْف�َصُه}.
- الآية )140( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )146( {َقْد َخ�ِصَر اَلِّذيَن َقَتُلوا اأَْوَلَدُهْم 

�َصَفًها ِبَغْيِر ِعْلٍم}.
- الآية )66( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )158( {َقاَل اْلَماَلأُ اَلِّذيَن َكَفُروا ِمْن 

ا َلَنَراَك ِفي �َصَفاَهٍة}. َقْوِمِه اإَِنّ
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- الآية )67( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )158( {َقاَل َيا َقْوِم َلْي�َس ِبي �َصَفاَهٌة 
ي َر�ُصوٌل ِمْن َرِبّ اْلَعاَلِميَن }. َوَلِكِنّ

اْلَحُقّ  َعَلْيِه  ــِذي  اَلّ َكاَن  )البقرة( رقم )2( �صفحة )48( {َفــاإِْن  �صورة  الآية )282( من   -
ُه ِباْلَعْدِل}. ْو َل َي�ْصَتِطيُع اأَْن ُيِمَلّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِلُيّ ِعيًفا اأَ �َصِفيًها اأَْو �صَ

 ِ ُه َكاَن َيُقوُل �َصِفيُهَنا َعَلى اهلَلّ - الآية )4( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )572( {َواأََنّ
�َصَطًطا}.

َفَهاُء اأََل  - الآية )13( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )3( {َقاُلوا اأَُنوؤِْمُن َكَما اآََمَن ال�ُصّ
َفَهاُء}. ُهْم ُهُم ال�ُصّ اإَِنّ

ا�ِس َما  َفَهاُء ِمَن الَنّ - الآية )142( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )22( {�َصَيُقوُل ال�ُصّ
ُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم اَلِّتي َكاُنوا َعَلْيَها}. َوَلّ

َفَهاَء اأَْمَواَلُكُم اَلِّتي  - الآية )5( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )77( {َوَل ُتوؤُْتوا ال�ُصّ
ُ َلُكْم ِقَياًما}. َجَعَل اهلَلّ

ا}. َفَهاُء ِمَنّ - الآية )155( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {اأَُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل ال�ُصّ

ال�صماء
ورد ذكرها منفردة في القراآن الكريم في حوالي 82 اآية هي:

َماِء ِفيِه ُظُلَماٌت  ٍب ِمَن ال�َصّ ِيّ - الآية )19( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )4( {اأَْو َك�صَ
َوَرْعٌد َوَبْرٌق}.

ِفَرا�ًصا  اْلأَْر�ــسَ  َلُكُم  َجَعَل  - الآية )22( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )4( {اَلِّذي 
َماِء َماًء }. ْنَزَل ِمَن ال�َصّ َماَء ِبَناًء َواأَ َوال�َصّ

اُهَنّ  َماِء َف�َصَوّ َلى ال�َصّ - الآية )29( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )5( {ُثَمّ ا�ْصَتَوى اإِ
�َصْبَع �َصَمَواٍت}.

- الآية )59( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )9( {َفاأَْنَزْلَنا َعَلى اَلِّذيَن َظَلُموا ِرْجًزا 
َماِء}. ِمَن ال�َصّ
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َماِء  - الآية )144( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )22( {َقْد َنَرى َتَقُلَّب َوْجِهَك ِفي ال�َصّ
اَها}. َك ِقْبَلًة َتْر�صَ َيَنّ َفَلُنَوِلّ

َل  ُلَك اأَْهُل اْلِكَتاِب اأَْن ُتَنِزّ - الآية )153( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )102( {َي�ْصاأَ
َماِء}. َعَلْيِهْم ِكَتاًبا ِمَن ال�َصّ

وَن َيا ِعي�َصى  - الآية )112( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )126( {اإِْذ َقاَل اْلَحَواِرُيّ
َماِء}. َل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن ال�َصّ َك اأَْن ُيَنِزّ اْبَن َمْرَيَم َهْل َي�ْصَتِطيُع َرُبّ

- الآية )114( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )127( {َقاَل ِعي�َصى اْبُن َمْرَيَم الَلُّهَمّ 
َماِء}. َنا اأَْنِزْل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن ال�َصّ َرَبّ

َماِء َماًء  - الآية )99( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )140( {َوُهَو اَلِّذي اأَْنَزَل ِمَن ال�َصّ
َفاأَْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت ُكِلّ �َصْيٍء}.

َيْجَعْل  َلُّه  ُي�صِ ْن  اأَ ُيِرْد  رقم )6( �صفحة )144( {َوَمْن  )الأنعام(  �صورة  الآية )125( من   -
َماِء}. ُد ِفي ال�َصّ َعّ ّ َما َي�صَ ًقا َحَرًجا َكاأََنّ ِيّ ْدَرُه �صَ �صَ

ِباآََياِتَنا  ُبوا  َكَذّ اَلِّذيَن  {اإَِنّ   )155( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )40( الآية   -
َماِء}. َوا�ْصَتْكَبُروا َعْنَها َل ُتَفَتُّح َلُهْم اأَْبَواُب ال�َصّ

- الآية )162( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )171( {َفاأَْر�َصْلَنا َعَلْيِهْم ِرْجًزا ِمَن 
َماِء}. ال�َصّ

َعا�َس اأََمَنًة ِمْنُه  يُكُم الُنّ - الآية )11( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )178( {اإِْذ ُيَغ�ِصّ
َرُكْم ِبِه}. َماِء َماًء ِلُيَطِهّ ُل َعَلْيُكْم ِمَن ال�َصّ َوُيَنِزّ

ْن َكاَن َهَذا ُهَو  - الآية )32( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )180( {َواإِْذ َقاُلوا الَلُّهَمّ اإِ
َماِء}. اْلَحَقّ ِمْن ِعْنِدَك َفاأَْمِطْر َعَلْيَنا ِحَجاَرًة ِمَن ال�َصّ

ُكْم ُثَمّ ُتوُبوا  - الآية )52( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )227( {َوَيا َقْوِم ا�ْصَتْغِفُروا َرَبّ
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا}. اإَِلْيِه ُيْر�ِصِل ال�َصّ

َماِء َماًء َف�َصاَلْت  - الآية )17( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )251( {اأَْنَزَل ِمَن ال�َصّ
اأَْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها}.
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َوَفْرُعَها ِفي  َثاِبٌت  ُلَها  الآية )24( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )258( {اأَ�صْ  -
َماِء}. ال�َصّ

َماًء  َماِء  ال�َصّ ِمَن  {َواأَْنــَزَل   )259( �صفحة   )14( رقم  )اإبراهيم(  �صورة  من   )32( الآية   -
َفاأَْخَرَج ِبِه ِمَن الَثَّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم}.

ِمَن  َباًبا  َعَلْيِهْم  َفَتْحَنا  الآية )14( من �صورة )الِحْجر( رقم )15( �صفحة )262( {َوَلْو   -
َماِء َفَظُلّوا ِفيِه َيْعُرُجوَن}. ال�َصّ

َماِء ُبُروًجا  - الآية )16( من �صورة )الِحْجر( رقم )15( �صفحة )263( {َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي ال�َصّ
اِظِريَن}. اَها ِللَنّ َنّ َوَزَيّ

َماًء  َماِء  ال�َصّ ِمَن  {َفاأَْنَزْلَنا   )263( �صفحة   )15( رقم  )الِحْجر(  �صورة  من   )22( الآية   -
َفاأَ�ْصَقْيَناُكُموُه}.

َماِء َماًء}. - الآية )10( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )268( {ُهَو اَلِّذي اأَْنَزَل ِمَن ال�َصّ
َراٍت  ْيِر ُم�َصَخّ َلى الَطّ - الآية )79( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )275( {اأََلْم َيَرْوا اإِ

.{ُ َلّ اهلَلّ َماِء َما ُيْم�ِصُكُهَنّ اإِ ِفي َجِوّ ال�َصّ
َماَء َكَما َزَعْمَت  - الآية )92( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )291( {اأَْو ُت�ْصِقَط ال�َصّ

َعَلْيَنا ِك�َصًفا}.
- الآية )93( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )291( {اأَْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف 

َماِء}. اأَْو َتْرَقى ِفي ال�َصّ
َماِء  ْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن ال�َصّ - الآية )95( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )291( {َلَنَزّ

َمَلًكا َر�ُصوًل}.
ِمَن  ُح�ْصَباًنا  َعَلْيَها  - الآية )40( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )298( {َوُيْر�ِصَل 

َماِء}. ال�َصّ
َماِء  ال�َصّ ِمَن  ْنَزْلَناُه  اأَ {َكَماٍء  �صفحة )298(  رقم )18(  )الكهف(  �صورة  من  الآية )45(   -

َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت اْلأَْر�ِس}.
ْخَرْجَنا  َماِء َماًء َفاأَ - الآية )53( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )315( {َواأَْنَزَل ِمَن ال�َصّ

ِبِه اأَْزَواًجا ِمْن َنَباٍت �َصَتّى}.
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َماَء �َصْقًفا َمْحُفوًظا}. - الآية )32( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )324( {َوَجَعْلَنا ال�َصّ
َماَء َكَطِيّ  - الآية )104( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )331( {َيْوَم َنْطِوي ال�َصّ

ِجِلّ ِلْلُكُتِب}. ال�ِصّ
َماِء}. - الآية )15( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )333( {َفْلَيْمُدْد ِب�َصَبٍب اإَِلى ال�َصّ

َما َخَرّ  َنّ ِ َفَكاأَ - الآية )31( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )336( {َوَمْن ُي�ْصِرْك ِباهلَلّ
َماِء}. ِمَن ال�َصّ

َماِء ِمْن ِجَباٍل  ُل ِمَن ال�َصّ - الآية )43( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {َوُيَنِزّ
يُب ِبِه َمْن َي�َصاُء}. ِفيَها ِمْن َبَرٍد َفُي�صِ

َماُء ِباْلَغَماِم  ُق ال�َصّ - الآية )25( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )362( {َوَيْوَم َت�َصَقّ
َل اْلَماَلِئَكُة َتْنِزياًل}. َوُنِزّ

َماِء َماًء َطُهوًرا}. - الآية )48( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )364( {َواأَْنَزْلَنا ِمَن ال�َصّ
َماِء  - الآية )61( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )365( {َتَباَرَك اَلِّذي َجَعَل ِفي ال�َصّ

ُبُروًجا}.
ِمَن  َعَلْيِهْم  ْل  ُنَنِزّ َن�َصاأْ  {اإِْن   )367( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )4( الآية   -

ِعيَن}. ْعَناُقُهْم َلَها َخا�صِ َماِء اآََيًة َفَظَلّْت اأَ ال�َصّ
- الآية )187( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )375( {َفاأَ�ْصِقْط َعَلْيَنا ِك�َصًفا ِمَن 

اِدِقيَن}. َماِء اإِْن ُكْنَت ِمَن ال�صَّ ال�َصّ
َماِء َماًء  َلُكْم ِمَن ال�َصّ - الآية )60( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )382( {َواأَْنــَزَل 

َفاأَْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة}.
ا ُمْنِزُلوَن َعَلى اأَْهِل َهِذِه  - الآية )34( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )400( {اإَِنّ

َماِء ِبَما َكاُنوا َيْف�ُصُقوَن}. اْلَقْرَيِة ِرْجًزا ِمَن ال�َصّ
َياَح َفُتِثيُر  ُ اَلِّذي ُيْر�ِصُل الِرّ - الآية )48( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )409( {اهلَلّ

َماِء َكْيَف َي�َصاُء}. �َصَحاًبا َفَيْب�ُصُطُه ِفي ال�َصّ
ْنَبْتَنا  َماِء َماًء َفاأَ - الآية )10( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )411( {َواأَْنَزْلَنا ِمَن ال�َصّ

ِفيَها ِمْن ُكِلّ َزْوٍج َكِريٍم}.
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َماِء  ْنَزَل ِمَن ال�َصّ َ اأَ - الآية )27( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )437( {اأََلْم َتَر اأََنّ اهلَلّ
َماًء َفاأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت ُمْخَتِلًفا اأَْلَواُنَها}.

ْنَزْلَنا َعَلى َقْوِمِه ِمْن َبْعِدِه  - الآية )28( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )442( {َوَما اأَ
َماِء}. ِمْن ُجْنٍد ِمَن ال�َصّ

ْنَيا ِبِزيَنٍة  َماَء الُدّ ا ال�َصّ َنّ ا َزَيّ - الآية )6( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )446( {اإَِنّ
اْلَكَواِكِب}.

ُل  َياِتِه َوُيَنِزّ - الآية )13( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )468( {ُهَو اَلِّذي ُيِريُكْم اآَ
َماِء ِرْزًقا}. َلُكْم ِمَن ال�َصّ

َماِء َوِهَي  - الآية )11( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )477( {ُثَمّ ا�ْصَتَوى اإَِلى ال�َصّ
ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلاْلأَْر�ِس ِاْئِتَيا َطْوًعا اأَْو َكْرًها}.

ْمَرَها  - الآية )12( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )478( {َواأَْوَحى ِفي ُكِلّ �َصَماٍء اأَ
اِبيَح َوِحْفًظا}. ْنَيا ِبَم�صَ َماَء الُدّ ا ال�َصّ َنّ َوَزَيّ

َماِء َماًء  َل ِمَن ال�َصّ - الآية )11( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )490( {َواَلِّذي َنَزّ
ِبَقَدٍر َفاأَْن�َصْرَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَن}.

َماُء  َتاأِْتي ال�َصّ َيْوَم  - الآية )10( من �صورة )الدخان( رقم )44( �صفحة )496( {َفاْرَتِقْب 
ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن}.

َفْوَقُهْم  َماِء  ال�َصّ اإَِلى  َيْنُظُروا  الآية )6( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )518( {اأََفَلْم   -
اَها}. َنّ َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزَيّ

ُمَباَرًكا  َماًء  َماِء  ال�َصّ ِمَن  ْلَنا  {َوَنَزّ  )518( �صفحة   )50( رقم  )ق(  �صورة  من   )9( الآية   -
يِد}. اٍت َوَحَبّ اْلَح�صِ َفاأَْنَبْتَنا ِبِه َجَنّ

َماِء َذاِت اْلُحُبِك}. - الآية )7( من �صورة )الذاريات( رقم )51( �صفحة )521( {َوال�َصّ
َوَما  ِرْزُقُكْم  َماِء  - الآية )22( من �صورة )الذاريات( رقم )51( �صفحة )521( {َوِفي ال�َصّ

ُتوَعُدوَن}.
ُه  َماِء َواْلأَْر�ِس اإَِنّ - الآية )23( من �صورة )الذاريات( رقم )51( �صفحة )521( {َفَوَرِبّ ال�َصّ

.{ َلَحٌقّ
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َنّا  َماَء َبَنْيَناَها ِباأَْيٍد َواإِ - الآية )47( من �صورة )الذاريات( رقم )51( �صفحة )522( {َوال�َصّ
َلُمو�ِصُعوَن}.

َماُء َمْوًرا}. - الآية )9( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )523( {َيْوَم َتُموُر ال�َصّ
َماِء  َيَرْوا ِك�ْصًفا ِمَن ال�َصّ - الآية )44( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )525( {َواإِْن 

�َصاِقًطا َيُقوُلوا �َصَحاٌب َمْرُكوٌم}.
ِبَماٍء  َماِء  اأَْبَواَب ال�َصّ - الآية )11( من �صورة )القمر( رقم )54( �صفحة )529( {َفَفَتْحَنا 

ُمْنَهِمٍر}.
َع  َوَو�صَ َرَفَعَها  َماَء  {َوال�َصّ  )531( �صفحة   )55( رقم  )الرحمن(  �صورة  من   )7( الآيــة   -

اْلِميَزاَن}.
َماُء َفَكاَنْت  ِت ال�َصّ - الآية )37( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )532( {َفاإَِذا اْن�َصَقّ

َهاِن}. َوْرَدًة َكالِدّ
ْنَيا  الُدّ َماَء  ال�َصّ ا  َنّ َزَيّ {َوَلَقْد   )562( �صفحة   )67( رقم  )الملك(  �صورة  من   )5( الآيــة   -

اِبيَح}. ِبَم�صَ
ْن  َماِء اأَ - الآية )17( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )563( {اأَْم اأَِمْنُتْم َمْن ِفي ال�َصّ

ًبا}. ُيْر�ِصَل َعَلْيُكْم َحا�صِ
َماُء َفِهَي َيْوَمِئٍذ  ِت ال�َصّ - الآية )16( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )567( {َواْن�َصَقّ

َواِهَيٌة}.
َماُء َكاْلُمْهِل}. - الآية )8( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )568( {َيْوَم َتُكوُن ال�َصّ
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا}. - الآية )11( من �صورة )نوح( رقم )71( �صفحة )571( {ُيْر�ِصِل ال�َصّ

َماَء َفَوَجْدَناَها  ا َلَم�ْصَنا ال�َصّ - الآية )8( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )572( {َواأََنّ
ُمِلَئْت َحَر�ًصا �َصِديًدا َو�ُصُهًبا}.

َماُء ُمْنَفِطٌر ِبِه َكاَن َوْعُدُه  - الآية )18( من �صورة )المزمل( رقم )73( �صفحة )574( {ال�َصّ
َمْفُعوًل }.

َماُء ُفِرَجْت}. - الآية )9( من �صورة )المر�صالت( رقم )77( �صفحة )580( {َواإَِذا ال�َصّ
ْبَواًبا}. َماُء َفَكاَنْت اأَ - الآية )19( من �صورة )النباأ( رقم )78( �صفحة )582( {َوُفِتَحِت ال�َصّ
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َماُء  - الآية )27( من �صورة )النازعات( رقم )79( �صفحة )584( {اأَاأَْنُتْم اأَ�َصُدّ َخْلًقا اأَِم ال�َصّ
َبَناَها}.

َماُء ُك�ِصَطْت}. - الآية )11( من �صورة )التكوير( رقم )81( �صفحة )586( {َواإَِذا ال�َصّ

َماُء اْنَفَطَرْت}. - الآية )1( من �صورة )الإنفطار( رقم )82( �صفحة )587( {اإَِذا ال�َصّ
ْت}. َماُء اْن�َصَقّ - الآية )1( من �صورة )الإن�صقاق( رقم )84( �صفحة )589( {اإَِذا ال�َصّ
َماِء َذاِت اْلُبُروِج}. - الآية )1( من �صورة )البروج( رقم )85( �صفحة )590( {َوال�َصّ

اِرِق}. َماِء َوالَطّ - الآية )1( من �صورة )الطارق( رقم )86( �صفحة )591( {َوال�َصّ
ْجِع}. َماِء َذاِت الَرّ - الآية )11( من �صورة )الطارق( رقم )86( �صفحة )591( {َوال�َصّ

- الآية )18/17( من �صورة )الغا�صية( رقم )88( �صفحة )592( {اأََفاَل َيْنُظُروَن اإَِلى اْلإِِبِل 
َماِء َكْيَف ُرِفَعْت}. َكْيَف ُخِلَقْت )17( َواإَِلى ال�َصّ

َماِء َوَما َبَناَها )5(  - الآية )6/5( من �صورة )ال�صم�س( رقم )91( �صفحة )595( {َوال�َصّ
َواْلأَْر�ِس َوَما َطَحاَها}.

ال�صماوات
�صبع �صماوات/ال�صماوات ال�صبع

- الآية )29( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )5( {ُهَو اَلِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْلأَْر�ِس 
اُهَنّ �َصْبَع �َصَمَواٍت}. َماِء َف�َصَوّ َجِميًعا ُثَمّ ا�ْصَتَوى اإَِلى ال�َصّ

ْبِع  َمَواِت ال�َصّ - الآية )86( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )347( {ُقْل َمْن َرُبّ ال�َصّ
َوَرُبّ اْلَعْر�ِس اْلَعِظيِم}.

�َصْبَع   ُ اهلَلّ َخَلَق  َكْيَف  َتَرْوا  الآية )15( من �صورة )نوح( رقم )71( �صفحة )571( {اأََلْم   -
�َصَمَواٍت ِطَباًقا}.

اُهَنّ �َصْبَع �َصَمَواٍت ِفي  - الآية )12( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )478( {َفَق�صَ
ْمَرَها}. َيْوَمْيِن َواأَْوَحى ِفي ُكِلّ �َصَماٍء اأَ
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ال�صماوات ال�صبع والأر�س
ْبُع  َمَواُت ال�َصّ َلُه ال�َصّ ُح  - الآية )44( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )286( {ُت�َصِبّ

.{ َواْلأَْر�ُس َوَمْن ِفيِهَنّ

ال�صماوات
َمَواِت ِبَغْيِر  ُ اَلِّذي َرَفَع ال�َصّ - الآية )2( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )249( {اهلَلّ

َعَمٍد َتَرْوَنَها}.
َعَمٍد  ِبَغْيِر  َمَواِت  ال�َصّ {َخَلَق   )411( �صفحة   )31( رقم  )لقمان(  �صورة  من   )10( الآية   -

ْر�ِس َرَوا�ِصَي}. َتَرْوَنَها َواأَْلَقى ِفي اْلأَ
ْرَن ِمْن  َمَواُت َيَتَفَطّ - الآية )5( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )483( {َتَكاُد ال�َصّ

.{ َفْوِقِهَنّ
َمَواِت َل  - الآية )26( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )526( {َوَكْم ِمْن َمَلٍك ِفي ال�َصّ

ُتْغِني �َصَفاَعُتُهْم �َصْيًئا}.

ال�صماء والأر�س
َماِء ِمْن  ُ ِمَن ال�َصّ - الآية )164( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )25( {َوَما اأَْنَزَل اهلَلّ

ْر�َس َبْعَد َمْوِتَها}. َماٍء َفاأَْحَيا ِبِه اْلأَ
َ َل َيْخَفى َعَلْيِه �َصْيٌء ِفي  - الآية )5( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )50( {اإَِنّ اهلَلّ

َماِء}. اْلأَْر�ِس َوَل ِفي ال�َصّ
ْن َتْبَتِغَي َنَفًقا  - الآية )35( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )131( {َفاإِِن ا�ْصَتَطْعَت اأَ

َماِء َفَتاأِْتَيُهْم ِباآََيٍة}. ِفي اْلأَْر�ِس اأَْو �ُصَلًّما ِفي ال�َصّ
اآََمُنوا  اْلُقَرى  ْهَل  اأَ َنّ  اأَ �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )163( {َوَلْو  الآية )96( من   -

ْر�ِس}. َماِء َواْلأَ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن ال�َصّ َواَتّ
ْنَيا َكَماٍء  َما َمَثُل اْلَحَياِة الُدّ - الآية )24( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )211( {اإَِنّ

َماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت اْلأَْر�ِس}. اأَْنَزْلَناُه ِمَن ال�َصّ
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َماِء  َيْرُزُقُكْم ِمَن ال�َصّ - الآية )31( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )212( {ُقْل َمْن 
َواْلأَْر�ِس }.

َك ِمْن ِمْثَقاِل  - الآية )61( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )215( {َوَما َيْعُزُب َعْن َرِبّ
َماِء}. ٍة ِفي اْلأَْر�ِس َوَل ِفي ال�َصّ َذَرّ

- الآية )44( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )226( {َوِقيَل َيا اأَْر�ُس اْبَلِعي َماَءِك َوَيا 
�َصَماُء اأَْقِلِعي}.

ِ ِمْن �َصْيٍء  - الآية )38( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {َوَما َيْخَفى َعَلى اهلَلّ
َماِء}. ِفي اْلأَْر�ِس َوَل ِفي ال�َصّ

َماِء َماًء  اأَْنَزَل ِمَن ال�َصّ  ُ - الآية )65( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )274( {َواهلَلّ
ْر�َس َبْعَد َمْوِتَها}. َفاأَْحَيا ِبِه اْلأَ

َماِء  - الآية )4( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )322( {َقاَل َرِبّي َيْعَلُم اْلَقْوَل ِفي ال�َصّ
َواْلأَْر�ِس}.

َماَء َواْلأَْر�َس  - الآية )16( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )323( {َوَما َخَلْقَنا ال�َصّ
َوَما َبْيَنُهَما َلِعِبيَن}.

َماِء  ْنَزَل ِمَن ال�َصّ َ اأَ - الآية )63( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )339( {اأََلْم َتَر اأََنّ اهلَلّ
ًة}. َرّ ْر�ُس ُمْخ�صَ ِبُح اْلأَ َماًء َفُت�صْ

َماَء اأَْن َتَقَع َعَلى  - الآية )65( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )340( {َوُيْم�ِصُك ال�َصّ
ْذِنِه}. اْلأَْر�ِس اإَِلّ ِباإِ

َ َيْعَلُم َما ِفي  - الآية )70( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )340( {اأََلْم َتْعَلْم اأََنّ اهلَلّ
ْر�ِس}. َماِء َواْلأَ ال�َصّ

َماِء َماًء  - الآية )18( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )343( {َواأَْنَزْلَنا ِمَن ال�َصّ
اُه ِفي اْلأَْر�ِس}. ِبَقَدٍر َفاأَ�ْصَكَنّ

َماِء  ال�َصّ ِمَن  َيْرُزُقُكْم  {َوَمــْن   )383( �صفحة   )27( رقم  )النمل(  �صورة  من   )64( الآية   -
َواْلأَْر�ِس}.
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َماِء  ال�َصّ ِفي  َغاِئَبٍة  ِمْن  {َوَما  رقم )27( �صفحة )383(  )النمل(  �صورة  الآية )75( من   -
َواْلأَْر�ِس اإَِلّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن}.

ِفي  ِبُمْعِجِزيَن  اأَْنُتْم  �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )398( {َوَما  الآية )22( من   -
َماِء}. اْلأَْر�ِس َوَل ِفي ال�َصّ

َل ِمَن  - الآية )63( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )403( {َوَلِئْن �َصاأَْلَتُهْم َمْن َنَزّ
.{ُ ْحَيا ِبِه اْلأَْر�َس ِمْن َبْعِد َمْوِتَها َلَيُقوُلَنّ اهلَلّ َماِء َماًء َفاأَ ال�َصّ

)في الآية قدمت الأر�س على ال�صماء(.
َماِء َماًء َفُيْحِيي  ُل ِمَن ال�َصّ - الآية )24( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )406( {َوُيَنِزّ

ِبِه اْلأَْر�َس َبْعَد َمْوِتَها}.
َماُء  ال�َصّ َتُقوَم  اأَْن  َياِتِه  اآَ - الآية )25( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )407( {َوِمْن 

ْمِرِه}. َواْلأَْر�ُس ِباأَ
َماِء اإَِلى  ُر اْلأَْمَر ِمَن ال�َصّ - الآية )5( من �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )415( {ُيَدِبّ

اْلأَْر�ِس}.
- الآية )2( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )428( {َيْعَلُم َما َيِلُج ِفي اْلأَْر�ِس َوَما َيْخُرُج 

َماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها}. ِمْنَها َوَما َيْنِزُل ِمَن ال�َصّ
ْيِديِهْم َوَما  َلى َما َبْيَن اأَ - الآية )9( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )429( {اأََفَلْم َيَرْوا اإِ

ْر�ِس}. َماِء َواْلأَ َخْلَفُهْم ِمَن ال�َصّ
)في الآية الثانية قدمت الأر�س على ال�صماء(.

)وقدمت ال�صماء على الأر�س في الآية التا�صعة(.
)وقدمت الأر�س على ال�صماء في الآية نف�صها(.

ِ َيْرُزُقُكْم  - الآية )3( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )434( {َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اهلَلّ
ْر�ِس}. َماِء َواْلأَ ِمَن ال�َصّ

ْر�َس َوَما  َماَء َواْلأَ - الآية )27( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )455( {َوَما َخَلْقَنا ال�َصّ
َبْيَنُهَما َباِطاًل}.
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َماِء  ْنَزَل ِمَن ال�َصّ َ اأَ - الآية )21( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )460( {اأََلْم َتَر اأََنّ اهلَلّ
ْر�ِس ُثَمّ ُيْخِرُج ِبِه َزْرًعا ُمْخَتِلًفا اأَْلَواُنُه}. َماًء َف�َصَلَكُه َيَناِبيَع ِفي اْلأَ

اْلأَْر�َس  َلُكُم  َجَعَل  اَلِّذي   ُ - الآية )64( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )474( {اهلَلّ
َماَء ِبَناًء}. َقَراًرا َوال�َصّ

)قدمت الأر�س على ال�صماء في الآية(.
َماِء اإَِلٌه  - الآية )84( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )495( {َوُهَو اَلِّذي ِفي ال�َصّ

َوِفي اْلأَْر�ِس اإَِلٌه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم}
َماُء  ال�َصّ َعَلْيِهُم  َبَكْت  {َفَما  �صفحة )497(  رقم )44(  )الدخان(  �صورة  من  الآية )29(   -

َواْلأَْر�ُس َوَما َكاُنوا ُمْنَظِريَن}.
َماِء ِمْن  ُ ِمَن ال�َصّ - الآية )5( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )499( {َوَما اأَْنَزَل اهلَلّ

ْر�َس َبْعَد َمْوِتَها }. ِرْزٍق َفاأَْحَيا ِبِه اْلأَ
ُه  َماِء َواْلأَْر�ِس اإَِنّ - الآية )23( من �صورة )الذاريات( رقم )51( �صفحة )521( {َفَوَرِبّ ال�َصّ

ُكْم َتْنِطُقوَن }. َلَحٌقّ ِمْثَل َما اأََنّ
َمَواِت  ال�َصّ َخَلَق  ــِذي  اَلّ {ُهــَو   )540( �صفحة   )57( رقم  )الحديد(  �صورة  من   )4( الآيــة   -

اٍم ُثَمّ ا�ْصَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِس}. َيّ ِة اأَ َواْلأَْر�َس ِفي �ِصَتّ
ُكْم  - الآية )21( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )540( {�َصاِبُقوا اإَِلى َمْغِفَرٍة ِمْن َرِبّ

َماِء َواْلأَْر�ِس}. َها َكَعْر�ِس ال�َصّ ٍة َعْر�صُ َوَجَنّ
ْن  اأَ َماِء  ال�َصّ ِفي  َمْن  �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )563( {اأَاأَِمْنُتْم  الآية )16( من   -

ْر�َس َفاإَِذا ِهَي َتُموُر }. َيْخ�ِصَف ِبُكُم اْلأَ

ال�صماوات والأر�س
ِنّي اأَْعَلُم َغْيَب  َلْم اأَُقْل َلُكْم اإِ - الآية )33( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )6( {َقاَل اأَ

ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
ُمْلُك  َلُه   َ اهلَلّ اأََنّ  َتْعَلْم  ــْم  {اأََل  )17( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )107( الآيــة   -

ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
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ُ َوَلًدا �ُصْبَحاَنُه  َخَذ اهلَلّ - الآية )116( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )18( {َوَقاُلوا اَتّ
ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ َبْل َلُه َما ِفي ال�َصّ

َمَواِت َواْلأَْر�ِس}. - الآية )117( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )18( {َبِديُع ال�َصّ
ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ - الآية )164( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )25( {اإَِنّ ِفي َخْلِق ال�َصّ
َماِء ِمْن  ُ ِمَن ال�َصّ ا�َس َوَما اأَْنَزَل اهلَلّ َهاِر َواْلُفْلِك اَلِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع الَنّ َواْخِتاَلِف الَلّْيِل َوالَنّ
َبْيَن  ِر  اْلُم�َصَخّ َحاِب  َوال�َصّ َياِح  الِرّ ِريِف  َوَت�صْ ٍة  َداَبّ ُكِلّ  ِمْن  ِفيَها  َوَبَثّ  َمْوِتَها  َبْعَد  ْر�َس  اْلأَ ِبِه  َفاأَْحَيا  َماٍء 

ْر�ِس َلآََياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن}. َماِء َواْلأَ ال�َصّ
ِفي  َوَما  َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َما  �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )42( {َلُه  الآية )255( من   -

اْلأَْر�ِس}.
َوَما ِفي  َمَواِت  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ - الآية )284( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )49( {هلِلَ

اْلأَْر�ِس}.
ِفي  َما  َوَيْعَلُم   ُ اهلَلّ {َيْعَلْمُه   )53( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )29( الآية   -

ْر�ِس}. َمَواِت َوَما ِفي اْلأَ ال�َصّ
َوَلُه  َيْبُغوَن   ِ - الآية )83( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )60( {اأََفَغْيَر ِديِن اهلَلّ

َمَواِت َواْلأَْر�ِس}. اأَ�ْصَلَم َمْن ِفي ال�َصّ
َمَواِت َوَما ِفي  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ - الآية )109( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )64( {َوهلِلَ

ِ ُتْرَجُع اْلأُُموُر}. َلى اهلَلّ اْلأَْر�ِس َواإِ
َمَواِت َوَما ِفي  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ - الآية )129( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )66( {َوهلِلَ

ُب َمْن َي�َصاُء}. اْلأَْر�ِس َيْغِفُر ِلَمْن َي�َصاُء َوُيَعِذّ
َلى َمْغِفَرٍة ِمْن  اإِ - الآية )133( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )67( {َو�َصاِرُعوا 

َمَواُت َواْلأَْر�ُس}. َها ال�َصّ ٍة َعْر�صُ ُكْم َوَجَنّ َرِبّ
َمَواِت  ال�َصّ ِميَراُث   ِ ّ {َوهلِلَ  )73( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )180( الآية   -

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر}. َواْلأَْر�ِس َواهلَلّ
َمَواِت َواْلأَْر�ِس  ِ ُمْلُك ال�َصّ ّ - الآية )189( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )75( {َوهلِلَ

ُ َعَلى ُكِلّ �َصْيٍء َقِديٌر }. َواهلَلّ
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َمَواِت  ال�َصّ َخْلِق  ِفي  {اإَِنّ   )75( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )190( الآيــة   -
َهاِر َلآََياٍت ِلأُوِلي اْلأَْلَباِب}. َواْلأَْر�ِس َواْخِتاَلِف الَلّْيِل َوالَنّ

َ ِقَياًما  - الآية )191( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )75( {اَلِّذيَن َيْذُكُروَن اهلَلّ
ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ُروَن ِفي َخْلِق ال�َصّ َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفَكّ

َمَواِت َوَما ِفي  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ - الآية )126( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )98( {َوهلِلَ
ُ ِبُكِلّ �َصْيٍء ُمِحيًطا}. اْلأَْر�ِس َوَكاَن اهلَلّ

َمَواِت َوَما ِفي  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ - الآية )131( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )99( {َوهلِلَ
ْيَنا}. اْلأَْر�ِس َوَلَقْد َو�صَّ

َمَواِت َوَما ِفي  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ - الآية )132( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )99( {َوهلِلَ
ِ َوِكياًل }. اْلأَْر�ِس َوَكَفى ِباهلَلّ

ِ َما ِفي  ّ - الآية )170( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )104( {َواإِْن َتْكُفُروا َفاإَِنّ هلِلَ
ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

َمَواِت َوَما ِفي  - الآية )171( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )105( {َلُه َما ِفي ال�َصّ
ِ َوِكياًل}. اْلأَْر�ِس َوَكَفى ِباهلَلّ

ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ ِ ُمْلُك ال�َصّ ّ - الآية )17( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )110( {َوهلِلَ
َوَما َبْيَنُهَما يْخُلُق َما َي�َصاُء}.

ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ ِ ُمْلُك ال�َصّ ّ - الآية )18( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )111( {َوهلِلَ
يُر}. َوَما َبْيَنُهَما َواإَِلْيِه اْلَم�صِ

ُمْلُك  َلُه   َ اهلَلّ اأََنّ  َتْعَلْم  {اأََلــْم  رقم )5( �صفحة )114(  )المائدة(  �صورة  من  الآية )40(   -
ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

َ َيْعَلُم َما  - الآية )97( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )124( {َذِلَك ِلَتْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ
ْر�ِس}. َمَواِت َوَما ِفي اْلأَ ِفي ال�َصّ

ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ ِ ُمْلُك ال�َصّ ّ - الآية )120( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )127( {هلِلَ
.{ َوَما ِفيِهَنّ
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َمَواِت  ِ اَلِّذي َخَلَق ال�َصّ ّ - الآية )1( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )128( {اْلَحْمُد هلِلَ
َواْلأَْر�َس}.

َوِفي  َمَواِت  ال�َصّ ِفي   ُ اهلَلّ {َوُهــَو  �صفحة )128(   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )3( الآية   -
ُكْم َوَجْهَرُكْم }. اْلأَْر�ِس َيْعَلُم �ِصَرّ

َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َما  ِلَمْن  {ُقــْل   )129( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )12( الآيــة   -
.{ ِ َواْلأَْر�ِس ُقْل هلِلَّ

ا َفاِطِر  ِخُذ َوِلًيّ ِ اأََتّ َغْيَر اهلَلّ - الآية )14( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )129( {ُقْل اأَ
ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

َمَواِت  ال�َصّ َخَلَق  ــِذي  اَلّ {َوُهــَو   )136( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )73( الآية   -
.{ َواْلأَْر�َس ِباْلَحِقّ

- الآية )75( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )137( {َوَكَذِلَك ُنِري اإِْبَراِهيَم َمَلُكوَت 
ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

ْهُت َوْجِهَي ِلَلِّذي َفَطَر  - الآية )79( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )137( {اإِِنّي َوَجّ
ْر�َس َحِنيًفا}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

َمَواِت َواْلأَْر�ِس}. - الآية )101( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )140( {َبِديُع ال�َصّ
َخَلَق  ــِذي  اَلّ  ُ اهلَلّ ُكُم  َرَبّ الآية )54( من �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )157( {اإَِنّ   -

ِة اأََيّاٍم}. ْر�َس ِفي �ِصَتّ َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
َمَواِت  ال�َصّ ُمْلُك  َلُه  - الآية )158( من �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )170( {اَلِّذي 

َواْلأَْر�ِس َل اإَِلَه اإَِلّ ُهَو}.
َمَلُكوِت  َيْنُظُروا ِفي  - الآية )185( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )174( {اأََوَلْم 

ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
َمَواِت َواْلأَْر�ِس  - الآية )187( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )174( {َثُقَلْت ِفي ال�َصّ

ُلوَنَك َكاأََنَّك َحِفٌيّ َعْنَها}. َل َتاأِْتيُكْم اإَِلّ َبْغَتًة َي�ْصاأَ
َمَواِت َواْلأَْر�َس ِمْنَها  - الآية )36( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )192( {َيْوَم َخَلَق ال�َصّ

اأَْرَبَعٌة ُحُرٌم}.
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َمَواِت  ال�َصّ ُمْلُك  َلُه   َ اهلَلّ {اإَِنّ   )205( �صفحة   )9( رقم  )التوبة(  �صورة  من   )116( الآية   -
َواْلأَْر�ِس ُيْحِيي َوُيِميُت}.

َمَواِت  ُ اَلِّذي َخَلَق ال�َصّ ُكُم اهلَلّ - الآية )3( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )208( {اإَِنّ َرَبّ
اٍم }. َيّ ِة اأَ َواْلأَْر�َس ِفي �ِصَتّ

َهاِر َوَما  - الآية )6( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )208( {اإَِنّ ِفي اْخِتاَلِف الَلّْيِل َوالَنّ
َمَواِت َواْلأَْر�ِس َلآََياٍت ِلَقْوٍم َيَتُّقوَن }. ُ ِفي ال�َصّ َخَلَق اهلَلّ

َ ِبَما َل َيْعَلُم ِفي  ُئوَن اهلَلّ - الآية )18( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )210( {ُقْل اأَُتَنِبّ
َمَواِت َوَل ِفي اْلأَْر�ِس}. ال�َصّ

َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َما   ِ ّ هلِلَ اإَِنّ  �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )215( {اأََل  الآية )55( من   -
َواْلأَْر�ِس}.

َمَواِت َواْلأَْر�َس  - الآية )7( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )222( {َوُهَو اَلِّذي َخَلَق ال�َصّ
اٍم }. ِة اأََيّ ِفي �ِصَتّ

ِة  ا اَلِّذيَن �ُصِعُدوا َفِفي اْلَجَنّ - الآية )108( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )233( {َواأََمّ
ْر�ُس}. َمَواُت َواْلأَ َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت ال�َصّ

ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ ِ َغْيُب ال�َصّ ّ - الآية )123( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )235( {َوهلِلَ
ْمُر ُكُلُّه}. َواإَِلْيِه ُيْرَجُع اْلأَ

ْنَت  ْر�ِس اأَ َمَواِت َواْلأَ - الآية )101( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )247( {َفاِطَر ال�َصّ
ْنَيا َواْلآَِخَرِة}. َوِلِيّي ِفي الُدّ

َمَواِت  َيٍة ِفي ال�َصّ ْن ِمْن اآَ ِيّ - الآية )105( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )248( {َوَكاأَ
وَن}. وَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِر�صُ َواْلأَْر�ِس َيُمُرّ

َمَواِت  ِ َي�ْصُجُد َمْن ِفي ال�َصّ ّ - الآية )15( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )251( {َوهلِلَ
َواْلأَْر�ِس َطْوًعا َوَكْرًها }.

َمَواِت َواْلأَْر�ِس  - الآية )16( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )251( {ُقْل َمْن َرُبّ ال�َصّ
.{ُ ُقِل اهلَلّ
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َمَواِت  ِ اَلِّذي َلُه َما ِفي ال�َصّ - الآية )2( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )255( {اهلَلّ
َوَما ِفي اْلأَْر�ِس }.

ِ �َصٌكّ  ِفي اهلَلّ - الآية )10( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )256( {َقاَلْت ُر�ُصُلُهْم اأَ
ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ َفاِطِر ال�َصّ

َمَواِت  َ َخَلَق ال�َصّ َنّ اهلَلّ - الآية )19( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )258( {اأََلْم َتَر اأَ
.{ َواْلأَْر�َس ِباْلَحِقّ

َمَواِت  اَلِّذي َخَلَق ال�َصّ  ُ - الآية )32( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )259( {اهلَلّ
َماِء َماًء}. ْنَزَل ِمَن ال�َصّ َواْلأَْر�َس َواأَ

َغْيَر  ْر�ــسُ  اْلأَ ُل  ُتَبَدّ {َيــْوَم   )261( �صفحة   )14( رقم  )اإبراهيم(  �صورة  من   )48( الآية   -
َمَواُت}. اْلأَْر�ِس َوال�َصّ

ِ َما َل  - الآية )73( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )275( {َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلَلّ
ْر�ِس �َصْيًئا َوَل َي�ْصَتِطيُعوَن}. َمَواِت َواْلأَ َيْمِلُك َلُهْم ِرْزًقا ِمَن ال�َصّ

َمَواِت  َك اأَْعَلُم ِبَمْن ِفي ال�َصّ - الآية )55( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )287( {َوَرُبّ
َواْلأَْر�ِس}.

َ اَلِّذي َخَلَق  - الآية )99( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )292( {اأََوَلْم َيَرْوا اأََنّ اهلَلّ
ْر�َس َقاِدٌر َعَلى اأَْن َيْخُلَق ِمْثَلُهْم }. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

ْنَزَل  اأَ َلَقْد َعِلْمَت َما  - الآية )102( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )292( {َقاَل 
اِئَر}. ْر�ِس َب�صَ َمَواِت َواْلأَ َهوؤَُلِء اإَِلّ َرُبّ ال�َصّ

َمَواِت َواْلأَْر�ِس  َنا َرُبّ ال�َصّ - الآية )14( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )294( {َرُبّ
َلْن َنْدُعَوْا ِمْن ُدوِنِه اإَِلًها}.

ُ اأَْعَلُم ِبَما َلِبُثوا َلُه َغْيُب  - الآية )26( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )296( {ُقِل اهلَلّ
ْر�ِس }. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

َمَواِت  - الآية )51( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )299( {َما اأَ�ْصَهْدُتُهْم َخْلَق ال�َصّ
َواْلأَْر�ِس َوَل َخْلَق اأَْنُف�ِصِهْم}.
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َوَما  َواْلأَْر�ــسِ  َمَواِت  ال�َصّ الآية )65( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )310( {َرُبّ   -
َطِبْر ِلِعَباَدِتِه}. َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه َوا�صْ

ْرَن ِمْنُه  َيَتَفَطّ َمَواُت  - الآية )90( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )311( {َتَكاُد ال�َصّ
ْر�ُس}. َوَتْن�َصُقّ اْلأَ

ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ - الآية )93( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )311( {اإِْن ُكُلّ َمْن ِفي ال�َصّ
ْحَمِن َعْبًدا}. اإَِلّ اآَِتي الَرّ

َمَواِت َوَما ِفي اْلأَْر�ِس  - الآية )6( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )312( {َلُه َما ِفي ال�َصّ
َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحَت الَثَّرى}.

َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َمــْن  ــُه  {َوَل  )323( �صفحة   )21( رقم  )الأنبياء(  �صورة  من   )19( الآيــة   -
َواْلأَْر�ِس}.

اأََنّ  َكَفُروا  اَلِّذيَن  َيَر  الآية )30( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )324( {اأََوَلــْم   -
ْر�َس َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

َمَواِت  ُكْم َرُبّ ال�َصّ - الآية )56( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )326( {َقاَل َبل َرُبّ
.{ َواْلأَْر�ِس اَلِّذي َفَطَرُهَنّ

َ َي�ْصُجُد َلُه َمْن ِفي  - الآية )18( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )334( {اأََلْم َتَر اأََنّ اهلَلّ
ْر�ِس}. َمَواِت َوَمْن ِفي اْلأَ ال�َصّ

ِفي  َوَما  َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َما  الآية )64( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )339( {َلُه   -
َ َلُهَو اْلَغِنُيّ اْلَحِميُد}. َنّ اهلَلّ اْلأَْر�ِس َواإِ

ْهَواَءُهْم  اأَ َبَع اْلَحُقّ  اَتّ - الآية )71( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )346( {َوَلِو 
.{ َمَواُت َواْلأَْر�ُس َوَمْن ِفيِهَنّ َلَف�َصَدِت ال�َصّ

ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ُ ُنوُر ال�َصّ - الآية )35( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )354( {اهلَلّ
ُح َلُه َمْن ِفي  َ ُي�َصِبّ - الآية )41( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {اأََلْم َتَر اأََنّ اهلَلّ

اٍت}. اَفّ ْيُر �صَ ْر�ِس َوالَطّ َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
ْر�ِس  َواْلأَ َمَواِت  ِ ُمْلُك ال�َصّ ّ - الآية )42( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {َوهلِلَ

يُر}. ِ اْلَم�صِ َواإَِلى اهلَلّ
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َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َما   ِ ّ هلِلَ َنّ  اإِ {اأََل  �صفحة )359(  رقم )24(  )النور(  �صورة  من  الآية )64(   -
َواْلأَْر�ِس}.

َمَواِت  ال�َصّ ُمْلُك  َلُه  ــِذي  {اَلّ  )359( �صفحة   )25( رقم  )الفرقان(  �صورة  من   )2( الآيــة   -
َواْلأَْر�ِس َوَلْم َيَتِّخْذ َوَلًدا}.

َرّ ِفي  ْنَزَلُه اَلِّذي َيْعَلُم ال�ِصّ - الآية )6( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )360( {ُقْل اأَ
ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

َمَواِت َواْلأَْر�َس  - الآية )59( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )365( {اَلِّذي َخَلَق ال�َصّ
ِة اأََيّاٍم}. َوَما َبْيَنُهَما ِفي �ِصَتّ

ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ - الآية )24( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )368( {َقاَل َرُبّ ال�َصّ
َوَما َبْيَنُهَما اإِْن ُكْنُتْم ُموِقِنيَن}.

ْر�َس}. َمَواِت َواْلأَ ْن َخَلَق ال�َصّ - الآية )60( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )382( {اأََمّ
َمَواِت  - الآية )65( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )383( {ُقْل َل َيْعَلُم َمْن ِفي ال�َصّ

.{ُ َواْلأَْر�ِس اْلَغْيَب اإَِلّ اهلَلّ
وِر َفَفِزَع َمْن  - الآية )87( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )384( {َوَيْوَم ُيْنَفُخ ِفي ال�صُّ

.{ ُ َلّ َمْن �َصاَء اهلَلّ ْر�ِس اإِ َمَواِت َوَمْن ِفي اْلأَ ِفي ال�َصّ
ْر�َس  َمَواِت َواْلأَ ُ ال�َصّ - الآية )44( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )401( {َخَلَق اهلَلّ

.{ ِباْلَحِقّ
َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َما  {َيْعَلُم   )402( �صفحة   )29( رقم  )العنكبوت(  �صورة  من   )52( الآية   -

َواْلأَْر�ِس}.
َخَلَق  َمْن  �َصاأَْلَتُهْم  {َوَلِئْن  رقم )29( �صفحة )403(  )العنكبوت(  �صورة  الآية )61( من   -

.{ُ ْم�َس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلَنّ اهلَلّ َر ال�َصّ ْر�َس َو�َصَخّ َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
ْر�َس  َمَواِت َواْلأَ ُ ال�َصّ - الآية )8( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )405( {َما َخَلَق اهلَلّ

ى}. َوَما َبْيَنُهَما اإَِلّ ِباْلَحِقّ َواأََجٍل ُم�َصًمّ
َمَواِت  ال�َصّ ِفي  اْلَحْمُد  ــُه  {َوَل  )406( �صفحة   )30( رقم  )الــروم(  �صورة  من   )18( الآيــة   -

َواْلأَْر�ِس َوَع�ِصًيّا}.
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ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ َياِتِه َخْلُق ال�َصّ - الآية )22( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )406( {َوِمْن اآَ
َمَواِت َواْلأَْر�ِس  - الآية )26( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )407( {َوَلُه َمْن ِفي ال�َصّ

ُكٌلّ َلُه َقاِنُتوَن}.
َمَواِت  - الآية )27( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )407( {َوَلُه اْلَمَثُل اْلأَْعَلى ِفي ال�َصّ

َواْلأَْر�ِس}.
ِفي  اأَْو  ْخَرٍة  �صَ ِفي  {َفَتُكْن   )412( �صفحة   )31( رقم  )لقمان(  �صورة  من   )16( الآيــة   -

.{ُ َمَواِت اأَْو ِفي اْلأَْر�ِس َياأِْت ِبَها اهلَلّ ال�َصّ
َر َلُكْم َما  َ �َصَخّ َنّ اهلَلّ - الآية )20( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )413( {اأََلْم َتَرْوا اأَ

ْر�ِس}. َمَواِت َوَما ِفي اْلأَ ِفي ال�َصّ
َمَواِت  - الآية )25( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )413( {َوَلِئْن �َصاأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق ال�َصّ

.{ُ َواْلأَْر�َس َلَيُقوُلَنّ اهلَلّ
ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ ِ َما ِفي ال�َصّ ّ - الآية )26( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )413( {هلِلَ

َ ُهَو اْلَغِنُيّ اْلَحِميُد}. اإَِنّ اهلَلّ
َمَواِت  ال�َصّ َخَلَق  اَلِّذي   ُ {اهلَلّ  )415( �صفحة   )32( رقم  )ال�صجدة(  �صورة  من   )4( الآية   -

َيّاٍم}. ِة اأَ َواْلأَْر�َس َوَما َبْيَنُهَما ِفي �ِصَتّ
َعَلى  اْلأََماَنَة  َنا  َعَر�صْ ا  - الآية )72( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )427( {اإَِنّ

ْر�ِس َواْلِجَباِل َفاأََبْيَن اأَْن َيْحِمْلَنَها}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
َمَواِت  ِ اَلِّذي َلُه َما ِفي ال�َصّ ّ - الآية )1( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )428( {اْلَحْمُد هلِلَ

ِخَرِة}. َوَما ِفي اْلأَْر�ِس َوَلُه اْلَحْمُد ِفي اْلآَ
- الآية )3( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )428( {َعاِلِم اْلَغْيِب َل َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل 

َمَواِت َوَل ِفي اْلأَْر�ِس}. ٍة ِفي ال�َصّ َذَرّ
َمَواِت  ٍة ِفي ال�َصّ - الآية )22( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )430( {َل َيْمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذَرّ

َوَل ِفي اْلأَْر�ِس}.
َمَواِت  - الآية )24( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )431( {ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن ال�َصّ

.{ُ َواْلأَْر�ِس ُقِل اهلَلّ
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َمَواِت  ال�َصّ َخَلَق  ــِذي  اَلّ {اأََوَلْي�َس   )445( �صفحة   )36( رقم  )ي�س(  �صورة  من   )81( الآية   -
َواْلأَْر�َس ِبَقاِدٍر َعَلى اأَْن َيْخُلَق ِمْثَلُهْم}.

ْر�ِس َوَما  َمَواِت َواْلأَ - الآية )5( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )446( {َرُبّ ال�َصّ
َبْيَنُهَما َوَرُبّ اْلَم�َصاِرِق}.

َمَواِت َواْلأَْر�ِس  - الآية )10( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )453( {اأَْم َلُهْم ُمْلُك ال�َصّ
َوَما َبْيَنُهَما}.

ْر�ِس َوَما َبْيَنُهَما  َمَواِت َواْلأَ - الآية )66( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )457( {َرُبّ ال�َصّ
اُر}. اْلَعِزيُز اْلَغَفّ

َواْلأَْر�ـــسَ  َمَواِت  ال�َصّ {َخَلَق   )458( �صفحة   )39( رقم  )الزمر(  �صورة  من   )5( الآيــة   -
.{ ِباْلَحِقّ

َمَواِت  - الآية )38( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )462( {َوَلِئْن �َصاأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق ال�َصّ
.{ُ َواْلأَْر�َس َلَيُقوُلَنّ اهلَلّ

َمَواِت َواْلأَْر�ِس ُثَمّ  - الآية )44( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )463( { ُمْلُك ال�َصّ
اإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن}.

َمَواِت  ال�َصّ َفاِطَر  الَلُّهَمّ  {ُقِل   )463( �صفحة   )39( رقم  )الزمر(  �صورة  من   )46( الآية   -
َهاَدِة}. َواْلأَْر�ِس َعاِلَم اْلَغْيِب َوال�َصّ

َمَواِت  ال�َصّ َمَقاِليُد  ــُه  {َل  )465( �صفحة   )39( رقــم  )الــزمــر(  �صورة  من   )63( ــة  الآي  -
َواْلأَْر�ِس}.

ِعَق َمْن  وِر َف�صَ - الآية )68( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )466( {َوُنِفَخ ِفي ال�صُّ
.{ُ َلّ َمْن �َصاَء اهلَلّ ْر�ِس اإِ َمَواِت َوَمْن ِفي اْلأَ ِفي ال�َصّ

َمَواِت َواْلأَْر�ِس اأَْكَبُر  - الآية )57( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )473( {َلَخْلُق ال�َصّ
ا�ِس}. ِمْن َخْلِق الَنّ

َمَواِت َوَما ِفي  - الآية )4( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )483( {َلُه َما ِفي ال�َصّ
اْلأَْر�ِس َوُهَو اْلَعِلُيّ اْلَعِظيُم}.

ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ - الآية )11( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )484( {َفاِطُر ال�َصّ
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ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ - الآية )12( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )484( {َلُه َمَقاِليُد ال�َصّ
َمَواِت  َخْلُق ال�َصّ اآََياِتِه  - الآية )29( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )486( {َوِمْن 

َواْلأَْر�ِس}.
َمَواِت َواْلأَْر�ِس  ِ ُمْلُك ال�َصّ ّ - الآية )49( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )488( {هلِلَ

َيْخُلُق َما َي�َصاُء}.
ِ اَلِّذي َلُه َما ِفي  َراِط اهلَلّ - الآية )53( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )489( {�سِ

ْر�ِس}. َمَواِت َوَما ِفي اْلأَ ال�َصّ
َخَلَق  َمْن  ْلَتُهْم  �َصاأَ {َوَلِئْن   )489( �صفحة   )43( رقم  )الزخرف(  �صورة  من   )9( الآيــة   -

ْر�َس َلَيُقوُلَنّ َخَلَقُهَنّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُم}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
َمَواِت  ال�َصّ َرِبّ  {�ُصْبَحاَن   )495( �صفحة   )43( رقم  )الزخرف(  �صورة  من   )82( الآية   -

َواْلأَْر�ِس}.
ُمْلُك  َلُه  ــِذي  اَلّ {َوَتَباَرَك   )495( �صفحة   )43( رقم  )الزخرف(  �صورة  من   )85( الآية   -

ْر�ِس َوَما َبْيَنُهَما}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
َوَما  َواْلأَْر�ــسِ  َمَواِت  - الآية )7( من �صورة )الدخان( رقم )44( �صفحة )496( {َرِبّ ال�َصّ

َبْيَنُهَما اإِْن ُكْنُتْم ُموِقِنيَن }.
َمَواِت َواْلأَْر�َس  - الآية )38( من �صورة )الدخان( رقم )44( �صفحة )497( {َوَما َخَلْقَنا ال�َصّ

َوَما َبْيَنُهَما َلِعِبيَن}.
ْر�ِس َلآََياٍت  َمَواِت َواْلأَ - الآية )3( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )499( {اإَِنّ ِفي ال�َصّ

ِلْلُموؤِْمِنيَن}.
َمَواِت  َر َلُكْم َما ِفي ال�َصّ - الآية )13( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )499( {َو�َصَخّ

َوَما ِفي اْلأَْر�ِس َجِميًعا ِمْنُه}.
ْر�َس  َمَواِت َواْلأَ ُ ال�َصّ - الآية )22( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )500( {َوَخَلَق اهلَلّ

.{ ِباْلَحِقّ
َمَواِت  ال�َصّ ُمْلُك   ِ ّ {َوهلِلَ  )501( �صفحة   )45( رقــم  )الجاثية(  �صورة  من   )27( ــة  الآي  -

َواْلأَْر�ِس}.
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َمَواِت  َرِبّ ال�َصّ - الآية )36( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )502( {َفِلَلِّه اْلَحْمُد 
َوَرِبّ اْلأَْر�ِس َرِبّ اْلَعاَلِميَن}.

َمَواِت  - الآية )37( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )502( {َوَلُه اْلِكْبِرَياُء ِفي ال�َصّ
َواْلأَْر�ِس}.

َمَواِت َواْلأَْر�َس  - الآية )3( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )502( {َما َخَلْقَنا ال�َصّ
.{ َوَما َبْيَنُهَما اإَِلّ ِباْلَحِقّ

- الآية )4( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )502( {اأَُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْلأَْر�ِس 
َمَواِت}. اأَْم َلُهْم �ِصْرٌك ِفي ال�َصّ

َ اَلِّذي َخَلَق  َنّ اهلَلّ - الآية )33( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )506( {اأََوَلْم َيَرْوا اأَ
ْر�َس َوَلْم َيْعَي ِبَخْلِقِهَنّ ِبَقاِدٍر}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

ْر�ِس  َواْلأَ َمَواِت  ِ ُجُنوُد ال�َصّ ّ - الآية )4( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )511( {َوهلِلَ
ُ َعِليًما َحِكيًما}. َوَكاَن اهلَلّ

ْر�ِس  َواْلأَ َمَواِت  ِ ُجُنوُد ال�َصّ ّ - الآية )7( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )511( {َوهلِلَ
ُ َعِزيًزا َحِكيًما}. َوَكاَن اهلَلّ

ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ ِ ُمْلُك ال�َصّ ّ - الآية )14( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )512( {َوهلِلَ
ُب َمْن َي�َصاُء}. َيْغِفُر ِلَمْن َي�َصاُء َوُيَعِذّ

َمَواِت  ُ َيْعَلُم َما ِفي ال�َصّ - الآية )16( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )517( {َواهلَلّ
َوَما ِفي اْلأَْر�ِس}.

َمَواِت  َ َيْعَلُم َغْيَب ال�َصّ - الآية )18( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )517( {اإَِنّ اهلَلّ
َواْلأَْر�ِس}.

َمَواِت َواْلأَْر�َس َوَما  - الآية )38( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )520( {َوَلَقْد َخَلْقَنا ال�َصّ
َنا ِمْن ُلُغوٍب}. اٍم َوَما َم�َصّ ِة اأََيّ َبْيَنُهَما ِفي �ِصَتّ

ْر�َس  َمَواِت َواْلأَ - الآية )36( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )525( {اأَْم َخَلُقوا ال�َصّ
َبل َل ُيوِقُنوَن}.
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َمَواِت َوَما ِفي  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ - الآية )31( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )527( {َوهلِلَ
اْلأَْر�ِس}.

َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َمْن  �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )532( {َي�ْصاأَُلُه  الآية )29( من   -
َواْلأَْر�ِس ُكَلّ َيْوٍم ُهَو ِفي �َصاأٍْن}.

ْن َتْنُفُذوا ِمْن  - الآية )33( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )532( {اإِِن ا�ْصَتَطْعُتْم اأَ
َمَواِت َواْلأَْر�ِس َفاْنُفُذوا}. اأَْقَطاِر ال�َصّ

َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َما   ِ ّ هلِلَ َح  {�َصَبّ �صفحة )537(  رقم )57(  )الحديد(  �صورة  من   )1( الآية   -
َواْلأَْر�ِس}.

َواْلأَْر�ِس  َمَواِت  ال�َصّ ُمْلُك  الآية )2( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )537( {َلُه   -
ُيْحِيي َوُيِميُت}.

َمَواِت  ال�َصّ َخَلَق  ــِذي  اَلّ {ُهــَو   )538( �صفحة   )57( رقم  )الحديد(  �صورة  من   )4( الآيــة   -
اٍم ُثَمّ ا�ْصَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِس}. َيّ ِة اأَ َواْلأَْر�َس ِفي �ِصَتّ

َواْلأَْر�ِس  َمَواِت  ال�َصّ ُمْلُك  الآية )5( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )538( {َلُه   -
ِ ُتْرَجُع اْلأُُموُر}. َواإَِلى اهلَلّ

ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ِ ِميَراُث ال�َصّ ّ - الآية )10( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )538( {َوهلِلَ
َ َيْعَلُم َما ِفي  - الآية )7( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )543( {اأََلْم َتَر اأََنّ اهلَلّ

ْر�ِس}. َمَواِت َوَما ِفي اْلأَ ال�َصّ
َمَواِت َوَما  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ َح هلِلَ - الآية )1( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )545( {�َصَبّ

ِفي اْلأَْر�ِس َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم}.
َمَواِت  ال�َصّ ِفي  َما  َلُه  ُح  الآية )24( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )548( {ُي�َصِبّ  -

َواْلأَْر�ِس َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم}.
َمَواِت َوَما  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ َح هلِلَ - الآية )1( من �صورة )ال�صف( رقم )61( �صفحة )551( {�َصَبّ

ِفي اْلأَْر�ِس َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم}.
َمَواِت َوَما  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ ُح هلِلَ - الآية )1( من �صورة )الجمعة( رقم )62( �صفحة )553( {ُي�َصِبّ

و�ِس اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم}. ِفي اْلأَْر�ِس اْلَمِلِك اْلُقُدّ
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َمَواِت َوَما  ِ َما ِفي ال�َصّ ّ ُح هلِلَ - الآية )1( من �صورة )التغابن( رقم )64( �صفحة )556( {ُي�َصِبّ
ِفي اْلأَْر�ِس َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكِلّ �َصْيٍء َقِديٌر}.

َواْلأَْر�ـــسَ  َمَواِت  ال�َصّ {َخَلَق   )556( �صفحة   )64( رقم  )التغابن(  �صورة  من   )3( الآيــة   -
.{ ِباْلَحِقّ

َمَواِت َواْلأَْر�ِس  - الآية )4( من �صورة )التغابن( رقم )64( �صفحة )556( {َيْعَلُم َما ِفي ال�َصّ
وَن َوَما ُتْعِلُنوَن}. َوَيْعَلُم َما ُت�ِصُرّ

َوَما  ْر�ــسِ  َواْلأَ َمَواِت  ال�َصّ الآية )37( من �صورة )النباأ( رقم )78( �صفحة )583( {َرِبّ   - 
ْحَمِن}. َبْيَنُهَما الَرّ

َمَواِت َواْلأَْر�ِس}. - الآية )9( من �صورة )البروج( رقم )85( �صفحة )590( {اَلِّذي َلُه ُمْلُك ال�َصّ

الأر�س وال�صماوات
َمَواِت  ْر�َس َوال�َصّ ْن َخَلَق اْلأَ - الآية )4( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )312( {َتْنِزياًل ِمَمّ

اْلُعَلى}.
َمَواِت  ال�َصّ ُيْم�ِصُك   َ اهلَلّ {اإَِنّ   )439( �صفحة   )35( رقم  )فاطر(  �صورة  من   )41( الآيــة   -

َواْلأَْر�َس اأَْن َتُزوَل}.

�صبع �صماوات ومن الأر�س مثلهن
ُ اَلِّذي َخَلَق �َصْبَع �َصَمَواٍت  - الآية )12( من �صورة )الطالق( رقم )65( �صفحة )559( {اهلَلّ

.{ ْمُر َبْيَنُهَنّ ُل اْلأَ َوِمَن اْلأَْر�ِس ِمْثَلُهَنّ َيَتَنَزّ

ال�صيئة/ال�صيئات
ال�صيئة

َحاَطْت ِبِه  َئًة َواأَ - الآية )81( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )12( {َبَلى َمْن َك�َصَب �َصِيّ
َخِطيَئُتُه}.
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َئٌة َيْفَرُحوا  ْبُكْم �َصِيّ - الآية )120( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )65( {َواإِْن ُت�صِ
ِبَها}.

َئٌة َيُقوُلوا َهِذِه  ْبُهْم �َصِيّ - الآية )78( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )90( {َواإِْن ُت�صِ
ِمْن ِعْنِدَك}.

َئٍة َفِمْن َنْف�ِصَك}. اَبَك ِمْن �َصِيّ �صَ - الآية )79( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )90( {َوَما اأَ
َئًة َيُكْن َلُه  - الآية )85( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )91( {َوَمْن َي�ْصَفْع �َصَفاَعًة �َصِيّ

ِكْفٌل}.
َئِة َفاَل ُيْجَزى  ِيّ - الآية )160( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )150( {َوَمْن َجاَء ِبال�َصّ

اإَِلّ ِمْثَلَها}.
َئِة  ِيّ ال�َصّ َمَكاَن  ْلَنا  َبَدّ {ُثــَمّ   )162( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )95( الآيــة   -

اْلَح�َصَنَة}.
ُروا  َيّ َئٌة َيَطّ ْبُهْم �َصِيّ - الآية )131( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )166( {َواإِْن ُت�صِ

ِبُمو�َصى َوَمْن َمَعُه}.
َئاِت َجَزاُء  ِيّ - الآية )27( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )212( {َواَلِّذيَن َك�َصُبوا ال�َصّ

َئٍة ِبِمْثِلَها}. �َصِيّ
َقْبَل  َئِة  ِيّ ِبال�َصّ {َوَي�ْصَتْعِجُلوَنَك   )250( �صفحة   )13( رقم  )الرعد(  �صورة  من   )6( الآية   -

اْلَح�َصَنِة}.
َئَة  ِيّ ال�َصّ ِباْلَح�َصَنِة  ــْدَرُءوَن  - الآية )22( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )252( {َوَي

اِر}. اأُوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الَدّ
اأَْح�َصُن  ِهَي  ِباَلِّتي  �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )348( {اْدَفــْع  الآية )96( من   -

َئَة}. ِيّ ال�َصّ
َت�ْصَتْعِجُلوَن  ِلَم  َقْوِم  َيا  {َقاَل   )381( �صفحة   )27( رقم  )النمل(  �صورة  من   )46( الآية   -

َئِة َقْبَل اْلَح�َصَنِة}. ِيّ ِبال�َصّ
ْت  َفُكَبّ َئِة  ِيّ ِبال�َصّ َجاَء  {َوَمــْن   )385( �صفحة   )27( رقم  )النمل(  �صورة  من   )90( الآية   -

اِر}. ُوُجوُهُهْم ِفي الَنّ
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َئَة  ِيّ - الآية )54( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )392( {َوَيْدَرُءوَن ِباْلَح�َصَنِة ال�َصّ
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن}. َوِمَمّ

َفاَل  َئِة  ِيّ ِبال�َصّ َجاَء  {َوَمْن  رقم )28( �صفحة )395(  )الق�ص�س(  �صورة  من  الآية )84(   -
َئاِت اإَِلّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن}. ِيّ ُيْجَزى اَلِّذيَن َعِمُلوا ال�َصّ

َمْت  َئٌة ِبَما َقَدّ ْبُهْم �َصِيّ - الآية )36( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )408( {َواإِْن ُت�صِ
اأَْيِديِهْم اإَِذا ُهْم َيْقَنُطوَن}.

َئًة َفاَل ُيْجَزى اإَِلّ ِمْثَلَها  - الآية )40( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )471( {َمْن َعِمَل �َصِيّ
َة ُيْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغْيِر ِح�َصاٍب}. وَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجَنّ ْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاأُ اِلًحا ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُ َوَمْن َعِمَل �صَ

َئُة  ِيّ - الآية )34( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )480( {َوَل َت�ْصَتِوي اْلَح�َصَنُة َوَل ال�َصّ
اْدَفْع ِباَلِّتي ِهَي اأَْح�َصُن}.

َئٌة ِمْثُلَها}. َئٍة �َصِيّ - الآية )40( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )487( {َوَجَزاُء �َصِيّ
َمْت  َئٌة ِبَما َقَدّ ْبُهْم �َصِيّ - الآية )48( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )488( {َواإِْن ُت�صِ

َنّ اْلإِْن�َصاَن َكُفوٌر}. اأَْيِديِهْم َفاإِ

ال�صيئات
َيْعَمُلوَن  ِلَلِّذيَن  ْوَبُة  الَتّ �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )80( {َوَلْي�َصِت  الآية )18( من   -

َن}. َر اأََحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل اإِِنّي ُتْبُت اْلآَ َئاِت َحَتّى اإَِذا َح�صَ ِيّ ال�َصّ
َئاِت ُثَمّ  ِيّ - الآية )153( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {َواَلِّذيَن َعِمُلوا ال�َصّ

َك ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم}. َتاُبوا ِمْن َبْعِدَها َواآََمُنوا اإَِنّ َرَبّ
ِباْلَح�َصَناِت  {َوَبَلْوَناُهْم   )172( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )168( الآيــة   -

َئاِت َلَعَلُّهْم َيْرِجُعوَن}. ِيّ َوال�َصّ
َئاِت َجَزاُء  ِيّ - الآية )27( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )212( {َواَلِّذيَن َك�َصُبوا ال�َصّ

َئٍة ِبِمْثِلَها}. �َصِيّ
اَء  َرّ َذْقَناُه َنْعَماَء َبْعَد �صَ - الآية )10( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )222( {َوَلِئْن اأَ

َئاُت َعِنّي}. ِيّ ْتُه َلَيُقوَلَنّ َذَهَب ال�َصّ َم�َصّ
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َلْيِه َوِمْن  - الآية )78( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )230( {َوَجاَءُه َقْوُمُه ُيْهَرُعوَن اإِ
َئاِت}. ِيّ َقْبُل َكاُنوا َيْعَمُلوَن ال�َصّ

ُيْذِهْبَن  اْلَح�َصَناِت  {اإَِنّ   )234( �صفحة   )11( رقــم  )هــود(  �صورة  من   )114( ــة  الآي  -
َئاِت}. ِيّ ال�َصّ

َما  َئاُت  �َصِيّ اَبُهْم  {َفاأَ�صَ  )270( �صفحة   )16( رقــم  )النحل(  �صورة  من   )34( ــة  الآي  -
َعِمُلوا}.

َئاِت  ِيّ - الآية )45( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )272( {اأََفاأَِمَن اَلِّذيَن َمَكُروا ال�َصّ
ُ ِبِهُم اْلأَْر�َس}. اأَْن َيْخ�ِصَف اهلَلّ

َفاَل  َئِة  ِيّ ِبال�َصّ َجاَء  {َوَمْن  رقم )28( �صفحة )395(  )الق�ص�س(  �صورة  من  الآية )84(   -
َئاِت اإَِلّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن}. ِيّ ُيْجَزى اَلِّذيَن َعِمُلوا ال�َصّ

َيْعَمُلوَن  اَلِّذيَن  َح�ِصَب  {اأَْم  رقم )29( �صفحة )396(  )العنكبوت(  �صورة  الآية )4( من   -
َئاِت اأَْن َي�ْصِبُقوَنا �َصاَء َما َيْحُكُموَن}. ِيّ ال�َصّ

َئاِت َلُهْم  ِيّ - الآية )10( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )435( {َواَلِّذيَن َيْمُكُروَن ال�َصّ
َعَذاٌب �َصِديٌد}.

َئاُت َما َك�َصُبوا}. - الآية )48( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )464( {َوَبَدا َلُهْم �َصِيّ

َئاُت َما َك�َصُبوا}. اَبُهْم �َصِيّ - الآية )51( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )464( {َفاأَ�صَ
َئاِت  ِيّ َئاِت َوَمْن َتِق ال�َصّ ِيّ - الآية )9( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )468( {َوِقِهُم ال�َصّ

َيْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحْمَتُه}.
َئاِت َما َمَكُروا}. ُ �َصِيّ - الآية )45( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )472( {َفَوَقاُه اهلَلّ
ْوَبَة َعْن  - الآية )25( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )486( {َوُهَو اَلِّذي َيْقَبُل الَتّ

َئاِت }. ِيّ ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن ال�َصّ
- الآية )21( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )500( {اأَْم َح�ِصَب اَلِّذيَن اْجَتَرُحوا 

اِلَحاِت}. َمُنوا َوَعِمُلوا ال�صَّ َئاِت اأَْن َنْجَعَلُهْم َكاَلِّذيَن اآَ ِيّ ال�َصّ
َئاُت َما َعِمُلوا}. - الآية )33( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )502( {َوَبَدا َلُهْم �َصِيّ
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ال�صمع والأب�صار
ْمَع  ال�َصّ َيــْمــِلــُك  ــــْن  {اأََمّ  )212( �صفحة   )10( رقــم  )يــونــ�ــس(  �ــصــورة  مــن   )31( الآيـــة   -

اَر}. َواْلأَْب�صَ
ْمَع َوَما  - الآية )20( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )224( {َما َكاُنوا َي�ْصَتِطيُعوَن ال�َصّ

ُروَن}. َكاُنوا ُيْب�صِ
اَر  ْمَع َواْلأَْب�صَ - الآية )78( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )275( {َوَجَعَل َلُكُم ال�َصّ

َواْلأَْفِئَدَة َلَعَلُّكْم َت�ْصُكُروَن}.
ْمَع  ْن�َصاأَ َلُكُم ال�َصّ - الآية )78( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )347( {َوُهَو اَلِّذي اأَ

ْفِئَدَة َقِلياًل َما َت�ْصُكُروَن}. اَر َواْلأَ َواْلأَْب�صَ
- الآية )22( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479( {َوَما ُكْنُتْم َت�ْصَتِتُروَن اأَْن َي�ْصَهَد 

اُرُكْم َوَل ُجُلوُدُكْم}. َعَلْيُكْم �َصْمُعُكْم َوَل اأَْب�صَ

ال�صمع والأب�صار والأفئدة
اَر  ْب�صَ ْمَع َواْلأَ - الآية )9( من �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )415( {َوَجَعَل َلُكُم ال�َصّ

َواْلأَْفِئَدَة َقِلياًل َما َت�ْصُكُروَن}.
ُكْم َوَجَعَل  اأَْن�َصاأَ - الآية )23( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )563( {ُقْل ُهَو اَلِّذي 

اَر َواْلأَْفِئَدَة َقِلياًل َما َت�ْصُكُروَن}. ْب�صَ ْمَع َواْلأَ َلُكُم ال�َصّ
اًرا  - الآية )26( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )505( {َوَجَعْلَنا َلُهْم �َصْمًعا َواأَْب�صَ

َواأَْفِئَدًة }.
ُ �َصْمَعُكْم  ْن اأََخَذ اهلَلّ ْيُتْم اإِ َراأَ - الآية )46( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )133( {ُقْل اأَ

اَرُكْم َوَخَتَم َعَلى ُقُلوِبُكْم}. َواأَْب�صَ
ُ َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى �َصْمِعِهْم  - الآية )7( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )3( {َخَتَم اهلَلّ

اِرِهْم ِغ�َصاَوٌة}. َوَعَلى اأَْب�صَ
اَر  ْمَع َواْلأَْب�صَ - الآية )78( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )275( {َوَجَعَل َلُكُم ال�َصّ

َواْلأَْفِئَدَة َلَعَلُّكْم َت�ْصُكُروَن}.
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اَد  َر َواْلُفوؤَ ْمَع َواْلَب�صَ - الآية )36( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )285( {اإَِنّ ال�َصّ
ُكُلّ اأُوَلِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْصُئوًل}.

ال�صمع والب�صر
ِب�َصْمِعِهْم  َلَذَهَب   ُ اهلَلّ �َصاَء  {َوَلــْو  �صفحة )4(  رقم )2(  )البقرة(  �صورة  من  الآية )20(   -

َ َعَلى ُكِلّ �َصْيٍء َقِديٌر}. َنّ اهلَلّ اِرِهْم اإِ َواأَْب�صَ

ال�صمع والقلب
- الآية )23( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )501( {َوَخَتَم َعَلى �َصْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل 

ِرِه ِغ�َصاَوًة}. َعَلى َب�صَ

القلب وال�صمع
- الآية )37( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )520( {اإَِنّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه 

ْمَع َوُهَو �َصِهيٌد}. َقْلٌب اأَْو اأَْلَقى ال�َصّ

ال�صمع
ْتَبَعُه  ْمَع َفاأَ - الآية )18( من �صورة )الِحْجر( رقم )15( �صفحة )263( {اإَِلّ َمِن ا�ْصَتَرَق ال�َصّ

�ِصَهاٌب ُمِبيٌن }.
ْمِع  ال�َصّ َعــِن  ــْم  ــُه {اإَِنّ  )376( �صفحة   )26( رقــم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )212( ــة  الآي  -

َلَمْعُزوُلوَن}.
ْكَثُرُهْم  َواأَ ْمَع  ال�َصّ �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )376( {ُيْلُقوَن  الآية )223( من   -

َكاِذُبوَن}.
َمَقاِعَد  ِمْنَها  َنْقُعُد  ا  ُكَنّ ــا  {َواأََنّ  )572( �صفحة   )72( رقم  )الجن(  �صورة  من   )9( الآية   -

ْمِع}. ِلل�َصّ
- الآية )101( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )304( {َوَكاُنوا َل َي�ْصَتِطيُعوَن �َصْمًعا}.
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ال�صميع والب�صير
يُر}. ِميُع اْلَب�صِ - الآية )1( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )282( {اإَِنّه ُهَو ال�َصّ

يٌر}. َ �َصِميٌع َب�صِ - الآية )61( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )339( {َواأََنّ اهلَلّ
اْلَماَلِئَكِة  ِمَن  َطِفي  َي�صْ  ُ الآية )75( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )339( {اهلَلّ  -

يٌر}. َ �َصِميٌع َب�صِ ا�ِس اإَِنّ اهلَلّ ُر�ُصاًل َوِمَن الَنّ
- الآية )28( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )413( {َما َخْلُقُكْم َوَل َبْعُثُكْم اإَِلّ َكَنْف�ٍس 

يٌر}. َ �َصِميٌع َب�صِ َواِحَدٍة اإَِنّ اهلَلّ
َل  ُدوِنِه  ِمْن  َيْدُعوَن  رقم )40( �صفحة )469( {َواَلِّذيَن  �صورة )غافر(  الآية )20( من   -

يُر}. ِميُع اْلَب�صِ َ ُهَو ال�َصّ َنّ اهلَلّ وَن ِب�َصْيٍء اإِ َيْق�صُ
ِميُع  ُه ُهَو ال�َصّ ِ اإَِنّ - الآية )56( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )473( {َفا�ْصَتِعْذ ِباهلَلّ

يُر}. اْلَب�صِ
ِميُع  - الآية )11( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )484( {َلْي�َس َكِمْثِلِه �َصْيٌء َوُهَو ال�َصّ

يُر}. اْلَب�صِ
اإَِنّ  َتَحاُوَرُكَما  َي�ْصَمُع   ُ - الآية )1( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )542( {َواهلَلّ

يٌر}. َ �َصِميٌع َب�صِ اهلَلّ
 َ َنّ اهلَلّ ا َيِعُظُكْم ِبِه اإِ َ ِنِعَمّ - الآية )58( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )87( {اإَِنّ اهلَلّ

يًرا}. َكاَن �َصِميًعا َب�صِ
ِخَرِة  ْنَيا َواْلآَ ِ َثَواُب الُدّ - الآية )134( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )99( {َفِعْنَد اهلَلّ

يًرا}. ُ �َصِميًعا َب�صِ َوَكاَن اهلَلّ
يًرا}. - الآية )2( من �صورة )الإن�صان( رقم )76( �صفحة )578( {َفَجَعْلَناُه �َصِميًعا َب�صِ

ال�صميع العليم
جاءت الكلمتان في 31 اآية في القراآن الكريم ال�صفحتان 443/442 من المعجم المفهر�س 

لألفاظ القراآن الكريم طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هـ.
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الب�صر وال�صمع
قدم الب�صر على ال�صمع في الآيات التالية:

- الآية )179( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )174( {َلُهْم ُقُلوٌب َل َيْفَقُهوَن ِبَها 
ُروَن ِبَها َوَلُهْم اآََذاٌن َل َي�ْصَمُعوَن ِبَها}. َوَلُهْم اأَْعُيٌن َل ُيْب�صِ

ُروَن ِبَها  - الآية )195( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )175( {اأَْم َلُهْم اأَْعُيٌن ُيْب�صِ
اأَْم َلُهْم اآََذاٌن َي�ْصَمُعوَن ِبَها}.

ِمّ  - الآية )24( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )224( {َمَثُل اْلَفِريَقْيِن َكاْلأَْعَمى َواْلأَ�صَ
ِميِع َهْل َي�ْصَتِوَياِن َمَثاًل}. يِر َوال�َصّ َواْلَب�صِ

�صيجعل اهلل بعد ع�صر ي�صرًا 
ُ ِبُكُم اْلُي�ْصَر َوَل ُيِريُد  - الآية )185( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )28( {ُيِريُد اهلَلّ

ِبُكُم اْلُع�ْصَر}.
ُع�ْصٍر  َبْعَد   ُ اهلَلّ {�َصَيْجَعُل   )559( �صفحة   )65( رقم  )الطالق(  �صورة  من   )7( الآيــة   -

ُي�ْصًرا}.
- الآية )6/5( من �صورة )ال�صرح( رقم )94( �صفحة )597( {َفاإَِنّ َمَع اْلُع�ْصِر ُي�ْصًرا )5( 

اإَِنّ َمَع اْلُع�ْصِر ُي�ْصًرا}.
اأَْمِري  ِمــْن  ُتْرِهْقِني  {َوَل   )301( �صفحة   )18( رقم  )الكهف(  �صورة  من   )73( الآيــة   -

ُع�ْصًرا}.
َلى  - الآية )280( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )47( {َواإِْن َكاَن ُذو ُع�ْصَرٍة َفَنِظَرٌة اإِ

َمْي�َصَرٍة}.
�َصاَعِة  ِفي  َبُعوُه  اَتّ ــِذيــَن  {اَلّ  )205( �صفحة   )9( رقم  )التوبة(  �صورة  من   )117( الآيــة   -

اْلُع�ْصَرِة}.
ُرُه ِلْلُع�ْصَرى}. - الآية )10( من �صورة )الليل( رقم )92( �صفحة )596( {َف�َصُنَي�ِصّ

- الآية )10/9( من �صورة )المدثر( رقم )74( �صفحة )575( {َفَذِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َع�ِصيٌر 
)9( َعَلى اْلَكاِفِريَن َغْيُر َي�ِصيٍر}.
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- الآية )26( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )362( {َوَكاَن َيْوًما َعَلى اْلَكاِفِريَن 
َع�ِصيًرا}.

حرف ال�صين
ال�صح

.{ َحّ ْنُف�ُس ال�ُصّ َرِت اْلأَ - الآية )128( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )99( {َواأُْح�صِ
ِثُروَن َعَلى اأَْنُف�ِصِهْم َوَلْو َكاَن  - الآية )9( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )546( {َوُيوؤْ

وَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}. ٌة َوَمْن ُيوَق �ُصَحّ َنْف�ِصِه َفاأُ ا�صَ ِبِهْم َخ�صَ
ا�ْصَتَطْعُتْم  َما   َ اهلَلّ ُقوا  {َفاَتّ �صفحة )557(  رقم )64(  )التغابن(  �صورة  من  الآية )16(   -

وَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}. ِطيُعوا َواأَْنِفُقوا َخْيًرا ِلأَْنُف�ِصُكْم َوَمْن ُيوَق �ُصَحّ َنْف�ِصِه َفاأُ َوا�ْصَمُعوا َواأَ
وَلِئَك  ًة َعَلى اْلَخْيِر اأُ - الآية )19( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )420( {اأَ�ِصَحّ

َلْم ُيوؤِْمُنوا}.

ال�صعر وال�صعراء
ْعَر َوَما َيْنَبِغي َلُه}. - الآية )69( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )444( {َوَما َعَلّْمَناُه ال�ِصّ

اأَْحاَلٍم َبِل  َغاُث  اأَ�صْ - الآية )5( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )322( {َبْل َقاُلوا 
اْفَتَراُه َبْل ُهَو �َصاِعٌر}.

ِلَهِتَنا  ا َلَتاِرُكوا اآَ - الآية )36( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )447( {َوَيُقوُلوَن اأَِئَنّ
ِل�َصاِعٍر َمْجُنوٍن}.

- الآية )30( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )524( {اأَْم َيُقوُلوَن �َصاِعٌر َنَتَرَبّ�ُس ِبِه 
َرْيَب اْلَمُنوِن}.

- الآية )41( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )568( {َوَما ُهَو ِبَقْوِل �َصاِعٍر َقِلياًل َما 
ُتوؤِْمُنوَن}.

ِبُعُهُم اْلَغاُووَن}. َعَراُء َيَتّ - الآية )224( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )376( {َوال�ُصّ
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ال�صم�س
َياأِْتي   َ اهلَلّ َفاإَِنّ  ْبَراِهيُم  اإِ الآية )258( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )43( {َقاَل   -

ْم�ِس ِمَن اْلَم�ْصِرِق َفاأِْت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب}. ِبال�َصّ
ْم�َس َباِزَغًة َقاَل  ا َراأَى ال�َصّ - الآية )78( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )137( {َفَلَمّ

َهَذا َرِبّي}.
ْم�ِس  اَلَة ِلُدُلوِك ال�َصّ - الآية )78( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )290( {اأَِقِم ال�صَّ

اإَِلى َغ�َصِق الَلّْيِل َوُقْراآََن اْلَفْجِر}.
َطَلَعْت  اإَِذا  ْم�َس  ال�َصّ {َوَتــَرى  رقم )18( �صفحة )295(  )الكهف(  �صورة  الآية )17( من   -

َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن}.
ْم�ِس  - الآية )86( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )303( {َحَتّى اإَِذا َبَلَغ َمْغِرَب ال�َصّ

َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة}.
ْم�ِس  - الآية )90( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )303( {َحَتّى اإَِذا َبَلَغ َمْطِلَع ال�َصّ

َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها �ِصْتًرا}.
َقْبَل ُطُلوِع  َك  َرِبّ ِبَحْمِد  ْح  - الآية )130( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )321( {َو�َصِبّ

ْم�ِس َوَقْبَل ُغُروِبَها}. ال�َصّ
ْم�َس َعَلْيِه َدِلياًل}. - الآية )45( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )364( {ُثَمّ َجَعْلَنا ال�َصّ

َي�ْصُجُدوَن  َوَقْوَمَها  {َوَجْدُتَها   )379( �صفحة   )27( رقم  )النمل(  �صورة  من   )24( الآية   -
.{ ِ ْم�ِس ِمْن ُدوِن اهلَلّ ِلل�َصّ

ْم�ُس َتْجِري ِلُم�ْصَتَقٍرّ َلَها}. - الآية )38( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )442( {َوال�َصّ
ْم�ِس  َك َقْبَل ُطُلوِع ال�َصّ ْح ِبَحْمِد َرِبّ - الآية )39( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )520( {َو�َصِبّ

َوَقْبَل اْلُغُروِب}.
َرْت}. ْم�ُس ُكِوّ - الآية )1( من �صورة )التكوير( رقم )81( �صفحة )586( {اإَِذا ال�َصّ

َحاَها}. ْم�ِس َو�صُ - الآية )1( من �صورة )ال�صم�س( رقم )91( �صفحة )595( {َوال�َصّ
َوَل  �َصْم�ًصا  ِفيَها  َيــَرْوَن  رقم )76( �صفحة )579( {َل  )الإن�صان(  �صورة  الآية )13( من   -

َزْمَهِريًرا}.



199فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

ال�صم�س والقمر
ْم�َس َواْلَقَمَر ُح�ْصَباًنا}. - الآية )96( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )140( {َوال�َصّ

ُجوَم  َواْلَقَمَر َوالُنّ ْم�َس  - الآية )54( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )157( {َوال�َصّ
ْمِرِه}. َراٍت ِباأَ ُم�َصَخّ

َياًء  ْم�َس �صِ - الآية )5( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )208( {ُهَو اَلِّذي َجَعَل ال�َصّ
َواْلَقَمَر ُنوًرا}.

ِلي  َراأَْيُتُهْم  َواْلَقَمَر  ْم�َس  - الآية )4( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )235( {َوال�َصّ
�َصاِجِديَن}.

ُكٌلّ  َواْلَقَمَر  ْم�َس  ال�َصّ َر  {َو�َصَخّ  )249( �صفحة   )13( رقم  )الرعد(  �صورة  من   )2( الآية   -
ْمَر}. ُر اْلأَ ى ُيَدِبّ َيْجِري ِلأََجٍل ُم�َصًمّ

ْم�َس َواْلَقَمَر  َر َلُكُم ال�َصّ - الآية )33( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )259( {َو�َصَخّ
َداِئَبْيِن}.

َهاَر  َوالَنّ الَلّْيَل  َلُكُم  َر  {َو�َصَخّ  )268( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )12( الآية   -
ُجوُم}. ْم�َس َواْلَقَمَر َوالُنّ َوال�َصّ

َهاَر  - الآية )33( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )324( {َوُهَو اَلِّذي َخَلَق الَلّْيَل َوالَنّ
ْم�َس َواْلَقَمَر ُكٌلّ ِفي َفَلٍك َي�ْصَبُحوَن}. َوال�َصّ

َ َي�ْصُجُد َلُه َمْن ِفي  - الآية )18( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )334( {اأََلْم َتَر اأََنّ اهلَلّ
ْم�ُس َواْلَقَمُر }. ْر�ِس َوال�َصّ َمَواِت َوَمْن ِفي اْلأَ ال�َصّ

َخَلَق  َمْن  �َصاأَْلَتُهْم  {َوَلِئْن  رقم )29( �صفحة )403(  )العنكبوت(  �صورة  الآية )61( من   -
.{ُ ْم�َس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلَنّ اهلَلّ َر ال�َصّ ْر�َس َو�َصَخّ َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ

ُكٌلّ  َواْلَقَمَر  ْم�َس  ال�َصّ َر  الآية )29( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )414( {َو�َصَخّ  -
َ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر}. ى َواأََنّ اهلَلّ َيْجِري اإَِلى اأََجٍل ُم�َصًمّ

ُكٌلّ  َواْلَقَمَر  ْم�َس  ال�َصّ َر  رقم )35( �صفحة )436( {َو�َصَخّ �صورة )فاطر(  الآية )13( من   -
ى}. َيْجِري ِلأََجٍل ُم�َصًمّ
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ْم�ُس َيْنَبِغي َلَها اأَْن ُتْدِرَك  - الآية )40( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )444( {َل ال�َصّ
اْلَقَمَر}.

ُكٌلّ  َواْلَقَمَر  ْم�َس  ال�َصّ َر  {َو�َصَخّ  )458( �صفحة   )39( رقم  )الزمر(  �صورة  من   )5( الآية   -
ى}. َيْجِري ِلأََجٍل ُم�َصًمّ

َهاُر  َوالَنّ الَلّْيُل  اآََياِتِه  {َوِمــْن   )480( �صفحة   )41( رقم  )ف�صلت(  �صورة  من   )37( الآية   -
ْم�ُس َواْلَقَمُر}. َوال�َصّ

ْم�ُس َواْلَقَمُر ِبُح�ْصَباٍن}. - الآية )5( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )531( {ال�َصّ
- الآية )16( من �صورة )نوح( رقم )71( �صفحة )571( {َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهَنّ ُنوًرا َوَجَعَل 

ْم�َس �ِصَراًجا}. ال�َصّ
ْم�ُس َواْلَقَمُر}. - الآية )9( من �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )577( {َوُجِمَع ال�َصّ

ال�صهداء
- الآية )169( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )72( {َوَل َتْح�َصَبَنّ اَلِّذيَن ُقِتُلوا ِفي 

ِهْم ُيْرَزُقوَن}. ِ اأَْمَواًتا َبْل اأَْحَياٌء ِعْنَد َرِبّ �َصِبيِل اهلَلّ
�ُصوَل َفاأُوَلِئَك  َ َوالَرّ - الآية )69( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )89( {َوَمْن ُيِطِع اهلَلّ

اِلِحيَن}. َهَداِء َوال�صَّ يِقيَن َوال�ُصّ ِدّ ّ يَن َوال�صِ ِبِيّ ُ َعَلْيِهْم ِمَن الَنّ َمَع اَلِّذيَن اأَْنَعَم اهلَلّ
َهَداِء  َوال�ُصّ يَن  ِبِيّ ِبالَنّ رقم )39( �صفحة )466( {َوِجيَء  )الزمر(  �صورة  من  الآية )69(   -

َي َبْيَنُهْم ِباْلَحِقّ َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}. َوُق�صِ
ِ َوُر�ُصِلِه  َمُنوا ِباهلَلّ اآَ - الآية )19( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )540( {َواَلِّذيَن 

َهَداُء}. يُقوَن َوال�ُصّ ِدّ ّ اأُوَلِئَك ُهُم ال�صِ

ال�صيطان/ال�صياطين
ْيَطاِن  ِبُعوا ُخُطَواِت ال�َصّ َتَتّ - الآية )168( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )25( {َوَل 

ُه َلُكْم َعُدٌوّ ُمِبيٌن}. اإَِنّ
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َها اَلِّذيَن اآََمُنوا اْدُخُلوا ِفي  - الآية )208( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )32( {َيا اأَُيّ
ْيَطاِن}. ِبُعوا ُخُطَواِت ال�َصّ ًة َوَل َتَتّ ْلِم َكاَفّ ال�ِصّ

ُمُرُكْم  ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَياأْ - الآية )268( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )45( {ال�َصّ
ِباْلَفْح�َصاِء}.

َبا َل َيُقوُموَن  - الآية )275( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )47( {اَلِّذيَن َياأُْكُلوَن الِرّ
.{ ْيَطاُن ِمَن اْلَم�ِسّ ُطُه ال�َصّ اإَِلّ َكَما َيُقوُم اَلِّذي َيَتَخَبّ

َتَها ِمَن  َيّ ِعيُذَها ِبَك َوُذِرّ - الآية )36( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )54( {َواإِِنّي اأُ
ِجيِم}. ْيَطاِن الَرّ ال�َصّ

ْيَطاُن  ال�َصّ ا�ْصَتَزَلُّهُم  َما  الآية )155( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )70( {اإَِنّ  -
ِبَبْع�ِس َما َك�َصُبوا}.

ُف  ْيَطاُن ُيَخِوّ َما َذِلُكُم ال�َصّ - الآية )175( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )73( {اإَِنّ
اأَْوِلَياَءُه}.

َقِريًنا  َلُه  ْيَطاُن  ال�َصّ َيُكِن  الآية )38( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )85( {َوَمْن   -
َف�َصاَء َقِريًنا}.

َلُّهْم  ُي�صِ اأَْن  ْيَطاُن  ال�َصّ {َوُيِريُد   )88( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )60( الآية   -
اَلًل َبِعيًدا}. �صَ

َنّ َكْيَد  ْيَطاِن اإِ - الآية )76( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )90( {َفَقاِتُلوا اأَْوِلَياَء ال�َصّ
ِعيًفا}. ْيَطاِن َكاَن �صَ ال�َصّ

ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  ُل اهلَلّ - الآية )83( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )91( {َوَلْوَل َف�صْ
ْيَطاَن اإَِلّ َقِلياًل}. َبْعُتُم ال�َصّ َلَتّ

ا ِمْن  ْيَطاَن َوِلًيّ - الآية )119( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )97( {َوَمْن َيَتِّخِذ ال�َصّ
ِ َفَقْد َخ�ِصَر ُخ�ْصَراًنا ُمِبيًنا}. ُدوِن اهلَلّ

اإَِلّ  ْيَطاُن  ال�َصّ َيِعُدُهُم  {َوَمــا   )97( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )120( الآيــة   -
ُغُروًرا}.
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اُب  ْن�صَ َما اْلَخْمُر َواْلَمْي�ِصُر َواْلأَ - الآية )90( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )122( {اإَِنّ
ْيَطاِن}. َواْلأَْزَلُم ِرْج�ٌس ِمْن َعَمِل ال�َصّ

ْيَطاُن اأَْن ُيوِقَع  َما ُيِريُد ال�َصّ - الآية )91( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )123( {اإَِنّ
اَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْي�ِصِر}. َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�صَ

ْيَطاُن َما َكاُنوا  َن َلُهُم ال�َصّ - الآية )43( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )132( {َوَزَيّ
َيْعَمُلوَن}.

ْيَطاُن َفاَل  َك ال�َصّ ُيْن�ِصَيَنّ ا  - الآية )68( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )135( {َواإَِمّ
اِلِميَن}. ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الَظّ َتْقُعْد َبْعَد الِذّ

ْيَطاِن  ِبُعوا ُخُطَواِت ال�َصّ - الآية )142( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )146( {َوَل َتَتّ
ُه َلُكْم َعُدٌوّ ُمِبيٌن}. اإَِنّ

ْيَطاَن َلُكَما َعُدٌوّ ُمِبيٌن}. - الآية )22( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )152( {اإَِنّ ال�َصّ
َياِطيَن اأَْوِلَياَء  ا َجَعْلَنا ال�َصّ - الآية )27( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )153( {اإَِنّ

ِلَلِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن}.
ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن  - الآية )175( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )173( {َفاأَْتَبَعُه ال�َصّ

اْلَغاِويَن}.
ْيَطاِن  َك ِمَن ال�َصّ ا َيْنَزَغَنّ - الآية )200( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )176( {َواإَِمّ

.{ ِ َنْزٌغ َفا�ْصَتِعْذ ِباهلَلّ
ُهْم  َذا َم�َصّ َقْوا اإِ - الآية )201( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )176( {اإَِنّ اَلِّذيَن اَتّ

ُروا}. ْيَطاِن َتَذَكّ َطاِئٌف ِمَن ال�َصّ
ــَز  ِرْج َعــْنــُكــْم  ــفــال( رقــم )8( �صفحة )178( {َوُيـــْذِهـــَب  �ــصــورة )الأن الآيـــة )11( مــن   -

ْيَطاِن}. ال�َصّ
ْيَطاُن  ال�َصّ َلُهُم  ــَن  َزَيّ {َواإِْذ   )183( �صفحة   )8( رقم  )الأنــفــال(  �صورة  من   )48( الآيــة   -

اأَْعَماَلُهْم}.
َعُدٌوّ  ْن�َصاِن  ِلاْلإِ ْيَطاَن  ال�َصّ  }  )236( �صفحة   )12( رقم  )يو�صف(  �صورة  من   )5( الآيــة   -

ُمِبيٌن}.



203فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

ْيَطاُن ِذْكَر َرِبِّه}. - الآية )42( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )240( {َفاأَْن�َصاُه ال�َصّ
ْيَطاُن  اأَْن َنَزَغ ال�َصّ - الآية )100( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )247( {ِمْن َبْعِد 

َبْيِني َوَبْيَن اإِْخَوِتي}.
َي  ا ُق�صِ ْيَطاُن َلَمّ - الآية )22( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )258( {َوَقاَل ال�َصّ

.{ َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحِقّ اْلأَْمُر اإَِنّ اهلَلّ
- الآية )17( من �صورة )الِحْجر( رقم )15( �صفحة )263( {َوَحِفْظَناَها ِمْن ُكِلّ �َصْيَطاٍن 

َرِجيٍم}.
ْيَطاُن  ال�َصّ َلــُهــُم  ــَن  ــَزَيّ {َف  )273( �صفحة   )16( رقــم  )النحل(  �صورة  من   )63( ــة  الآي  -

اأَْعَماَلُهْم}.
َت اْلُقْراآََن َفا�ْصَتِعْذ  - الآية )98( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )278( {َفاإَِذا َقَراأْ

ِجيِم}. ْيَطاِن الَرّ ِ ِمَن ال�َصّ ِباهلَلّ
ْخَواَن  ِريَن َكاُنوا اإِ - الآية )27( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )284( {اإَِنّ اْلُمَبِذّ

ِه َكُفوًرا}. ْيَطاُن ِلَرِبّ َياِطيِن َوَكاَن ال�َصّ ال�َصّ
ْيَطاَن َيْنَزُغ َبْيَنُهْم اإَِنّ  - الآية )53( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )287( {اإَِنّ ال�َصّ

ا ُمِبيًنا}. ْن�َصاِن َعُدًوّ ْيَطاَن َكاَن ِلاْلإِ ال�َصّ
اإَِلّ  ْيَطاُن  ال�َصّ َيِعُدُهُم  الآية )64( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )288( {َوَما   -

ُغُروًرا}.
ْن  ْيَطاُن اأَ - الآية )63( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )301( {َوَما اأَْن�َصاِنيُه اإَِلّ ال�َصّ

اأَْذُكَرُه}.
اإَِنّ  ْيَطاَن  َتْعُبِد ال�َصّ اأََبِت َل  - الآية )44( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )308( {َيا 

ًيّا}. ْحَمِن َع�صِ ْيَطاَن َكاَن ِللَرّ ال�َصّ
َك  ْن َيَم�َصّ َخاُف اأَ - الآية )45( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )308( {َيا اأََبِت اإِِنّي اأَ

ْيَطاِن َوِلًيّا}. ْحَمِن َفَتُكوَن ِلل�َصّ َعَذاٌب ِمَن الَرّ
ْيَطاُن}. - الآية )120( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )320( {َفَو�ْصَو�َس اإَِلْيِه ال�َصّ
ِبُع ُكَلّ �َصْيَطاٍن َمِريٍد}. - الآية )3( من �صورة )الحج( رقم )44( �صفحة )332( {َوَيَتّ
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ْيَطاُن ِفي  ْلَقى ال�َصّ ى اأَ َذا َتَمَنّ - الآية )52( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )338( {اإَِلّ اإِ
ْيَطاُن}. ُ َما ُيْلِقي ال�َصّ ِتِه َفَيْن�َصُخ اهلَلّ اأُْمِنَيّ

ْيَطاُن ِفْتَنًة  - الآية )53( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )338( {ِلَيْجَعَل َما ُيْلِقي ال�َصّ
ِلَلِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌس}.

ِبُعوا  َها اَلِّذيَن اآََمُنوا َل َتَتّ - الآية )21( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )352( {َيا اأَُيّ
ُه َياأُْمُر ِباْلَفْح�َصاِء َواْلُمْنَكِر}. ْيَطاِن َفاإَِنّ ِبْع ُخُطَواِت ال�َصّ ْيَطاِن َوَمْن َيَتّ ُخُطَواِت ال�َصّ

ْن�َصاِن  ِلاْلإِ ْيَطاُن  ال�َصّ الآية )29( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )364( {َوَكاَن   -
َخُذوًل}.

ْيَطاُن  ال�َصّ َلــُهــُم  ــــَن  {َوَزَيّ  )379( �صفحة   )27( رقــم  )النمل(  �صورة  من   )24( الآيــة   -
اأَْعَماَلُهْم}.

ْيَطاِن  - الآية )15( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )387( {َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل ال�َصّ
ٌلّ ُمِبيٌن}. ُه َعُدٌوّ ُم�صِ اإَِنّ

ْيَطاُن  ال�َصّ َلُهَم  ـــَن  {َوَزَيّ  )400( �صفحة   )29( رقم  )العنكبوت(  �صورة  من   )38( الآيــة   -
ِبيِل}. ُهْم َعِن ال�َصّ َدّ اأَْعَماَلُهْم َف�صَ

ْيَطاُن َيْدُعوُهْم  - الآية )21( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )413( {اأََوَلْو َكاَن ال�َصّ
ِعيِر}. اإَِلى َعَذاِب ال�َصّ

ِخُذوُه  ْيَطاَن َلُكْم َعُدٌوّ َفاَتّ - الآية )6( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )435( {اإَِنّ ال�َصّ
ا}. َعُدًوّ

ْعَهْد اإَِلْيُكْم َيا َبِني اآََدَم اأَْن  - الآية )60( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )444( {اأََلْم اأَ
ْيَطاَن}. َل َتْعُبُدوا ال�َصّ

- الآية )7( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )446( {َوِحْفًظا ِمْن ُكِلّ �َصْيَطاٍن َماِرٍد}.
ٍب  ِبُن�صْ ْيَطاُن  ال�َصّ ِنَي  َم�َصّ ــي  �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )455( {اأَِنّ الآية )41( من   -

َوَعَذاٍب}.
ْيَطاِن  َك ِمَن ال�َصّ ا َيْنَزَغَنّ - الآية )36( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )480( {َواإَِمّ

.{ ِ َنْزٌغ َفا�ْصَتِعْذ ِباهلَلّ
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ْيَطاُن اإَِنُّه  ُكُم ال�َصّ َنّ َدّ - الآية )62( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )494( {َوَل َي�صُ
َلُكْم َعُدٌوّ ُمِبيٌن}.

ْمَلى  َواأَ َلُهْم  َل  �َصَوّ ْيَطاُن  الآية )25( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )509( {ال�َصّ  -
َلُهْم}.

ْيَطاِن  ْجَوى ِمَن ال�َصّ َما الَنّ - الآية )10( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )543( {اإَِنّ
ِلَيْحُزَن اَلِّذيَن اآََمُنوا}.

ْيَطاُن  - الآية )19( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )544( {ا�ْصَتْحَوَذ َعَلْيِهُم ال�َصّ
ْيَطاِن ُهُم اْلَخا�ِصُروَن}. َنّ ِحْزَب ال�َصّ َل اإِ ْيَطاِن اأَ ِ اأُوَلِئَك ِحْزُب ال�َصّ َفاأَْن�َصاُهْم ِذْكَر اهلَلّ

َقاَل  اإِْذ  ْيَطاِن  ال�َصّ {َكَمَثِل   )547( �صفحة   )59( رقم  )الح�صر(  �صورة  من   )16( الآيــة   -
ا َكَفَر َقاَل اإِِنّي َبِريٌء ِمْنَك}. ِلاْلإِْن�َصاِن اْكُفْر َفَلَمّ

- الآية )25( من �صورة )التكوير( رقم )81( �صفحة )586( {َوَما ُهَو ِبَقْوِل �َصْيَطاٍن َرِجيٍم}.
�َصْيَطاًنا  اإَِلّ  َيــْدُعــوَن  {َواإِْن   )97( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )117( الآيــة   -

َمِريًدا}.
ْحَمِن  - الآية )36( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )492( {َوَمْن َيْع�ُس َعْن ِذْكِر الَرّ

ُنَقِيّ�ْس َلُه �َصْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِريٌن}.

ال�صياطين
َياِطيُن َعَلى  َبُعوا َما َتْتُلوا ال�َصّ - الآية )102( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )16( {َواَتّ

َياِطيَن َكَفُروا}. ُمْلِك �ُصَلْيَماَن َوَما َكَفَر �ُصَلْيَماُن َوَلِكَنّ ال�َصّ
َياِطيُن ِفي  - الآية )71( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )136( {َكاَلِّذي ا�ْصَتْهَوْتُه ال�َصّ

اْلأَْر�ِس َحْيَراَن}.
َياِطيَن َلُيوُحوَن اإَِلى  - الآية )121( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )143( {َواإَِنّ ال�َصّ

اأَْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم}.
ُكُم  َيْفِتَنَنّ َل  اآََدَم  َبِني  {َيا   )153( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )27( الآيــة   -

َياِطيَن اأَْوِلَياَء ِلَلِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن}. ا َجَعْلَنا ال�َصّ ْيَطاُن - اإَِنّ ال�َصّ
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َياِطيَن  ال�َصّ اَتَّخُذوا  ُهُم  {اإَِنّ  )153( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )30( الآية   -
.{ ِ اأَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اهلَلّ

ْخَواَن  ِريَن َكاُنوا اإِ - الآية )27( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )284( {اإَِنّ اْلُمَبِذّ
ِه َكُفوًرا}. ْيَطاُن ِلَرِبّ َياِطيِن َوَكاَن ال�َصّ ال�َصّ

ُهْم  َلَنْح�ُصَرَنّ ـــَك  {َفـــَوَرِبّ  )310( �صفحة   )19( رقــم  )مــريــم(  �ــصــورة  مــن   )68( الآيـــة   -
َياِطيَن}. َوال�َصّ

َياِطيَن  ْر�َصْلَنا ال�َصّ ا اأَ - الآية )83( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )311( {اأََلْم َتَر اأََنّ
ا}. ُهْم اأًَزّ َعَلى اْلَكاِفِريَن َتوؤُُزّ

وَن َلُه}. َياِطيِن َمْن َيُغو�صُ - الآية )82( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )329( {َوِمَن ال�َصّ
ِمْن  ِبَك  ُعــوُذ  اأَ َرِبّ  الآية )97( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )348( {َوُقــْل   -

َياِطيِن}. َهَمَزاِت ال�َصّ
َياِطيُن}. َلْت ِبِه ال�َصّ - الآية )210( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )376( {َوَما َتَنَزّ
ُل  ُئُكْم َعَلى َمْن َتَنَزّ - الآية )221( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )376( {َهْل اأَُنِبّ

َياِطيُن}. ال�َصّ
ُرُءو�ُس  ــُه  َنّ َكــاأَ {َطْلُعَها   )448( �صفحة   )37( رقم  )ال�صافات(  �صورة  من   )65( الآيــة   -

َياِطيِن}. ال�َصّ
ا�ٍس}. اٍء َوَغَوّ َياِطيَن ُكَلّ َبَنّ - الآية )37( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )455( {َوال�َصّ

ْنَيا  الُدّ َماَء  ال�َصّ ا  َنّ َزَيّ {َوَلَقْد   )562( �صفحة   )67( رقم  )الملك(  �صورة  من   )5( الآيــة   -
َياِطيِن}. اِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما ِلل�َصّ ِبَم�صَ

َلى �َصَياِطيِنِهْم َقاُلوا  اإِ - الآية )14( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )3( {َواإَِذا َخَلْوا 
ا َمَعُكْم}. اإَِنّ

�صياطين الإن�س والجن
ا  - الآية )112( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )142( {َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكِلّ َنِبٍيّ َعُدًوّ

.{ ْن�ِس َواْلِجِنّ �َصَياِطيَن اْلإِ
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حرف ال�صاد
ال�صابئة

- الآية )69( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )119( {اإَِنّ اَلِّذيَن اآََمُنوا َواَلِّذيَن َهاُدوا 
اَرى}. اِبُئوَن َوالَنّ�صَ َوال�صَّ

- الآية )62( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )10( {اإَِنّ اَلِّذيَن اآََمُنوا َواَلِّذيَن َهاُدوا 
اِبِئيَن}. اَرى َوال�صَّ َوالَنّ�صَ

- الآية )17( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )334( {اإَِنّ اَلِّذيَن اآََمُنوا َواَلِّذيَن َهاُدوا 
اَرى َواْلَمُجو�َس}. اِبِئيَن َوالَنّ�صَ َوال�صَّ

ال�صاخة
- الآية )37/36/35/34/33( من �صورة )عب�س( رقم )80( �صفحة )585( {َفاإَِذا َجاَءِت 
اِحَبِتِه َوَبِنيِه )36( ِلُكِلّ اْمِرٍئ  ِه َواأَِبيِه )35( َو�صَ ُة )33( َيْوَم َيِفُرّ اْلَمْرُء ِمْن اأَِخيِه )34( َواأُِمّ اَخّ ال�صَّ

ٌن ُيْغِنيِه}. ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ �َصاأْ

ال�صبر
�صبر

َنّ َذِلَك  َبَر َوَغَفَر اإِ - الآية )43( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )488( {َوَلَمْن �صَ
َلِمْن َعْزِم اْلأُُموِر}.

وُلوْا  اأُ َبَر  �صَ َكَما  ِبْر  رقم )46( �صفحة )506( {َفا�صْ �صورة )الأحقاف(  الآية )35( من   -
�ُصِل}. اْلَعْزِم ِمَن الُرّ

�صبرتم
َبْرُتْم َفِنْعَم  - الآية )24( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )252( {�َصاَلٌم َعَلْيُكْم ِبَما �صَ

اِر}. ُعْقَبى الَدّ
َخْيٌر  َلُهَو  َبْرُتْم  �صَ {َوَلِئْن   )281( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )126( الآيــة   -

اِبِريَن}. ِلل�صَّ
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�صبرنا
ْم  اأَ اأََجِزْعَنا  َعَلْيَنا  {�َصَواٌء   )258( �صفحة   )14( رقم  )اإبراهيم(  �صورة  من   )21( الآية   -

.{ َبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحي�سٍ �صَ
ِلَهِتَنا  ُلَّنا َعْن اآَ - الآية )42( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )363( {اإِْن َكاَد َلُي�صِ

َبْرَنا َعَلْيَها}. َلْوَل اأَْن �صَ

�صبروا
َقْبِلَك  ِمْن  ُر�ُصٌل  َبْت  ُكِذّ - الآية )34( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )131( {َوَلَقْد 

ُبوا}. َبُروا َعَلى َما ُكِذّ َف�صَ
َك اْلُح�ْصَنى  ْت َكِلَمُة َرِبّ - الآية )137( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )166( {َوَتَمّ

َبُروا}. َعَلى َبِني اإِ�ْصَراِئيَل ِبَما �صَ
َوَعِمُلوا  َبُروا  �صَ ــِذيــَن  اَلّ {اإَِلّ   )222( �صفحة   )11( رقم  )هــود(  �صورة  من   )11( الآيــة   -

اِلَحاِت}. ال�صَّ
َوْجِه  اْبِتَغاَء  َبُروا  - الآية )22( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )252( {َواَلِّذيَن �صَ
َلُهْم  وَلِئَك  اأُ َئَة  ِيّ ال�َصّ ِباْلَح�َصَنِة  َوَيْدَرُءوَن  َوَعاَلِنَيًة  ا  �ِصًرّ َرَزْقَناُهْم  ا  ِمَمّ ْنَفُقوا  َواأَ اَلَة  ال�صَّ َواأََقاُموا  ِهْم  َرِبّ

اِر}. ُعْقَبى الَدّ
ِهْم  َرِبّ َوَعَلى  َبُروا  �صَ رقم )16( �صفحة )271( {اَلِّذيَن  )النحل(  �صورة  الآية )42( من   -

ُلوَن}. َيَتَوَكّ
َبُروا  �صَ اَلِّذيَن  {َوَلَنْجِزَيَنّ   )278( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )96( الآية   -

ْح�َصِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن}. اأَْجَرُهْم ِباأَ
َك  َبُروا اإَِنّ َرَبّ - الآية )110( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )279( {ُثَمّ َجاَهُدوا َو�صَ

ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم}.
- الآية )111( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )349( {اإِِنّي َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم ِبَما 

ُهْم ُهُم اْلَفاِئُزوَن}. َبُروا اأََنّ �صَ
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- الآية )75( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )366( {اأُوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما 
َبُروا}. �صَ

ْجَرُهْم  اأَ ُيوؤَْتْوَن  {اأُوَلِئَك   )392( �صفحة   )28( رقم  )الق�ص�س(  �صورة  من   )54( الآية   -
َبُروا}. َتْيِن ِبَما �صَ َمَرّ

ِهْم  َبُروا َوَعَلى َرِبّ - الآية )59( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )403( {اَلِّذيَن �صَ
ُلوَن}. َيَتَوَكّ

ًة َيْهُدوَن  - الآية )24( من �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )417( {َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم اأَِئَمّ
َبُروا}. ا �صَ ِباأَْمِرَنا َلَمّ

اَلِّذيَن  َلّ  اإِ اَها  ُيَلَقّ ــا  {َوَم  )480( �صفحة   )41( رقم  )ف�صلت(  �صورة  من   )35( الآيــة   -
َبُروا}. �صَ

َبُروا َحَتّى َتْخُرَج  ُهْم �صَ َنّ - الآية )5( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )516( {َوَلْو اأَ
اإَِلْيِهْم َلَكاَن َخْيًرا َلُهْم}.

ًة  َبُروا َجَنّ - الآية )12( من �صورة )الإن�صان( رقم )76( �صفحة )579( {َوَجَزاُهْم ِبَما �صَ
َوَحِريًرا}.

ت�صبر
ِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط  - الآية )68( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )301( {َوَكْيَف َت�صْ

ِبِه ُخْبًرا}.

ت�صبروا
َل  َوَتَتُّقوا  ِبُروا  َت�صْ {َواإِْن   )65( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )120( الآية   -

ُكْم َكْيُدُهْم �َصْيًئا}. ُرّ َي�صُ
َوَتَتُّقوا  ِبُروا  َت�صْ اإِْن  {َبَلى   )66( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )125( الآية   -

َلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة}. ُكْم ِبَخْم�َصِة اآَ َوَياأُْتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم َرُبّ



فهرس لموضوعات في القرآن الكريم 210

َفاإَِنّ  َوَتَتُّقوا  ِبُروا  - الآية )186( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )74( {َواإِْن َت�صْ
َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلأُُموِر}.

ُ َغُفوٌر  ِبُروا َخْيٌر َلُكْم َواهلَلّ - الآية )25( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )82( {َواأَْن َت�صْ
َرِحيٌم}.

ِبُروا  ْو َل َت�صْ ِبُروا اأَ َلْوَها َفا�صْ - الآية )16( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )524( {ا�صْ
�َصَواٌء َعَلْيُكْم}.

اأت�صبرون
ُكْم ِلَبْع�ٍس ِفْتَنًة  - الآية )20( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )361( {َوَجَعْلَنا َبْع�صَ

ِبُروَن}. اأََت�صْ

ن�صبر
ِبَر َعَلى  - الآية )61( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )9( {َواإِْذ ُقْلُتْم َيا ُمو�َصى َلْن َن�صْ

َطَعاٍم َواِحٍد}.

ولن�صبرن
َما  َعَلى  ــِبــَرَنّ  {َوَلــَنــ�ــصْ  )257( �صفحة   )14( رقــم  )اإبــراهــيــم(  �صورة  من   )12( ــة  الآي  -

اآََذْيُتُموَنا}.

ي�صبر
 َ ِبْر َفاإَِنّ اهلَلّ ُه َمْن َيَتِّق َوَي�صْ - الآية )90( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )246( {اإَِنّ

يُع اأَْجَر اْلُمْح�ِصِنيَن}. َل ُي�صِ

ي�صبروا
َمْثًوى  اُر  َفالَنّ ِبُروا  - الآية )24( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479( {َفاإِْن َي�صْ

َلُهْم}.
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ا�صبر
.{ُ ِبْر َحَتّى َيْحُكَم اهلَلّ - الآية )109( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )221( {َوا�صْ

ِبْر اإَِنّ اْلَعاِقَبَة ِلْلُمَتِّقيَن}. - الآية )49( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )227( {َفا�صْ
ْجَر  يُع اأَ َ َل ُي�صِ ِبْر َفاإَِنّ اهلَلّ - الآية )115( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )234( {َوا�صْ

اْلُمْح�ِصِنيَن}.
َلّ  اإِ ْبُرَك  �صَ َوَما  ِبْر  {َوا�صْ  )281( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )127( الآية   -

.{ ِ ِباهلَلّ
اَلِّذيَن  َمَع  َنْف�َصَك  ِبْر  {َوا�صْ  )297( �صفحة   )18( رقم  )الكهف(  �صورة  من   )28( الآية   -

ُهْم}. َيْدُعوَن َرَبّ
ْح  ِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َو�َصِبّ - الآية )130( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )321( {َفا�صْ

ْم�ِس َوَقْبَل ُغُروِبَها}. َك َقْبَل ُطُلوِع ال�َصّ ِبَحْمِد َرِبّ
ِ َحٌقّ َوَل  ِبْر اإَِنّ َوْعَد اهلَلّ - الآية )60( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )410( {َفا�صْ

َك اَلِّذيَن َل ُيوِقُنوَن}. َنّ َي�ْصَتِخَفّ
اإَِنّ  اَبَك  �صَ اأَ َما  ِبْر َعَلى  - الآية )17( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )412( {َوا�صْ

َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلأُُموِر}.
َواْذُكْر  َيُقوُلوَن  َما  َعَلى  ِبْر  �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )454( {ا�صْ الآية )17( من   -

َعْبَدَنا َداُووَد}.
َحٌقّ   ِ اهلَلّ َوْعــَد  اإَِنّ  ِبْر  {َفا�صْ  )473( �صفحة   )40( رقم  )غافر(  �صورة  من   )55( الآيــة   -

َوا�ْصَتْغِفْر ِلَذْنِبَك}.
ا  ِ َحٌقّ َفاإَِمّ ِبْر اإَِنّ َوْعَد اهلَلّ - الآية )77( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )475( {َفا�صْ

َك َبْع�َس اَلِّذي َنِعُدُهْم}. ُنِرَيَنّ
وُلوْا  اأُ َبَر  �صَ َكَما  ِبْر  رقم )46( �صفحة )506( {َفا�صْ �صورة )الأحقاف(  الآية )35( من   -

�ُصِل}. اْلَعْزِم ِمَن الُرّ
ْح ِبَحْمِد  ِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َو�َصِبّ - الآية )39( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )520( {َفا�صْ

َرِبَّك}.
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َفاإَِنَّك  ــَك  َرِبّ ِلُحْكِم  ِبْر  {َوا�صْ  )525( �صفحة   )52( رقم  )الطور(  �صورة  من   )48( الآية   -
ِباأَْعُيِنَنا}.

َتُكْن  َوَل  َك  َرِبّ ِلُحْكِم  ِبْر  - الآية )48( من �صورة )القلم( رقم )68( �صفحة )566( {َفا�صْ
اِحِب اْلُحوِت}. َك�صَ

ْبًرا َجِمياًل}. ِبْر �صَ - الآية )5( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )568( {َفا�صْ
ِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن}. - الآية )10( من �صورة )المزمل( رقم )73( �صفحة )574( {َوا�صْ

بـِْر ِلُحْكِم َرِبَّك}. - الآية )24( من �صورة )الإنـ�صـان( رقم )76( �صفحة )579( {َفـا�صْ

ا�صبروا
ِبُروا  َها اَلِّذيَن اآََمُنوا ا�صْ ُيّ - الآية )200( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )76( {َيا اأَ

اِبُروا َوَراِبُطوا}. َو�صَ
 ُ َيْحُكَم اهلَلّ ِبُروا َحَتّى  - الآية )87( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )161( {َفا�صْ

َبْيَنَنا}.
ِبُروا}. ِ َوا�صْ - الآية )128( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )165( {ا�ْصَتِعيُنوا ِباهلَلّ

َمَع   َ اهلَلّ اإَِنّ  ــُروا  ــِب {َوا�ــصْ  )183( �صفحة   )8( رقــم  )الأنــفــال(  �صورة  من   )46( ــة  الآي  -
اِبِريَن}. ال�صَّ

اْم�ُصوا  اأَِن  ِمْنُهْم  اْلَماَلأُ  رقم )38( �صفحة )453( {َواْنَطَلَق  �صورة )�س(  الآية )6( من   -
ِبُروا َعَلى اآَِلَهِتُكْم}. َوا�صْ

َل  ْو  اأَ ِبُروا  َفا�صْ َلْوَها  {ا�صْ  )524( �صفحة   )52( رقم  )الطور(  �صورة  من   )16( الآيــة   -
ِبُروا}. َت�صْ

�صابروا
ِبُروا  َها اَلِّذيَن اآََمُنوا ا�صْ ُيّ - الآية )200( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )76( {َيا اأَ

اِبُروا َوَراِبُطوا}. َو�صَ
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ما اأ�صبرهم
اِر}. َبَرُهْم َعَلى الَنّ - الآية )175( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )26( {َفَما اأَ�صْ

ا�صطبر
َطِبْر ِلِعَباَدِتِه}. - الآية )65( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )310( {َفاْعُبْدُه َوا�صْ

َطِبْر  اَلِة َوا�صْ - الآية )132( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )321( {َواأُْمْر اأَْهَلَك ِبال�صَّ
َعَلْيَها}.

َطِبْر}. - الآية )27( من �صورة )القمر( رقم )45( �صفحة )529( {َفاْرَتِقْبُهْم َوا�صْ

ال�صبر
اَلِة}. ْبِر َوال�صَّ - الآية )45( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )7( {َوا�ْصَتِعيُنوا ِبال�صَّ

َها اَلِّذيَن اآََمُنوا ا�ْصَتِعيُنوا  - الآية )153( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )23( {َيا اأَُيّ
اِبِريَن}. َ َمَع ال�صَّ اَلِة اإَِنّ اهلَلّ ْبِر َوال�صَّ ّ ِبال�صَ

ُ اْلُم�ْصَتَعاُن  ْبٌر َجِميٌل َواهلَلّ - الآية )18( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )237( {َف�صَ
ُفوَن}. َعَلى َما َت�صِ

ْنُف�ُصُكْم  َلْت َلُكْم اأَ - الآية )83( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )245( {َقاَل َبْل �َصَوّ
ُه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم}. َنّ ُ اأَْن َياأِْتَيِني ِبِهْم َجِميًعا اإِ ْبٌر َجِميٌل َع�َصى اهلَلّ اأَْمًرا َف�صَ

ْوا  َوَتَوا�صَ ْبِر  ِبال�صَّ ْوا  {َوَتَوا�صَ  )594( �صفحة   )90( رقم  )البلد(  �صورة  من   )17( الآية   -
ِباْلَمْرَحَمِة}.

ْوا  َوَتَوا�صَ ِباْلَحِقّ  ْوا  {َوَتَوا�صَ رقم )103( �صفحة )601(  )الع�صر(  �صورة  الآية )3( من   -
ْبِر}. ِبال�صَّ

�صبرًا
ْبًرا  َعَلْيَنا �صَ اأَْفِرْغ  َنا  َرَبّ - الآية )250( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )41( {َقاُلوا 

ْت اأَْقَداَمَنا}. َوَثِبّ
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ْبًرا  �صَ َعَلْيَنا  اأَْفــِرْغ  َنا  �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )165( {َرَبّ الآية )126( من   -
َنا ُم�ْصِلِميَن}. َوَتَوَفّ

َمِعَي  َت�ْصَتِطيَع  َلْن  َنَّك  اإِ - الآية )67( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )301( {َقاَل 
ْبًرا}. �صَ

َلْن  ــَك  اإَِنّ َلَك  اأَُقــْل  َلــْم  اأَ - الآية )75( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )302( {َقاَل 
ْبًرا}. َت�ْصَتِطيَع َمِعَي �صَ

- الآية )78( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )302( {َقاَل َهَذا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك 
ْبًرا}. ُئَك ِبَتاأِْويِل َما َلْم َت�ْصَتِطْع َعَلْيِه �صَ َنِبّ �َصاأُ

- الآية )82( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )302( {َذِلَك َتاأِْويُل َما َلْم َت�ْصِطْع َعَلْيِه 
ْبًرا}. �صَ

ْبًرا َجِمياًل}. ِبْر �صَ - الآية )5( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )568( {َفا�صْ

�صبرك
.{ ِ َلّ ِباهلَلّ ْبُرَك اإِ ِبْر َوَما �صَ - الآية )127( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )281( {َوا�صْ

�صابرًا
 ُ ْن �َصاَء اهلَلّ اإِ - الآية )69( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )301( {َقاَل �َصَتِجُدِني 

اِبًرا}. �صَ
ِرْب ِبِه َوَل  ْغًثا َفا�صْ - الآية )44( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )456( {َوُخْذ ِبَيِدَك �صِ

اٌب}. ُه اأََوّ َنّ اِبًرا ِنْعَم اْلَعْبُد اإِ ا َوَجْدَناُه �صَ َتْحَنْث اإَِنّ

ال�صابرون
اِبُروَن  - الآية )65( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )185( {اإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِع�ْصُروَن �صَ

َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن}.
اِبُروَن}. َلّ ال�صَّ اَها اإِ - الآية )80( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )395( {َوَل ُيَلَقّ
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اِبُروَن اأَْجَرُهْم  ى ال�صَّ َما ُيَوَفّ - الآية )10( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )459( {اإَِنّ
ِبَغْيِر ِح�َصاٍب}.

ال�صابرين
َها اَلِّذيَن اآََمُنوا ا�ْصَتِعيُنوا  - الآية )153( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )23( {َيا اأَُيّ

اِبِريَن}. َ َمَع ال�صَّ اَلِة اإَِنّ اهلَلّ ْبِر َوال�صَّ ّ ِبال�صَ
اِبِريَن}. ِر ال�صَّ - الآية )155( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )23( {َوَب�ِصّ

اْلَباأْ�َصاِء  ِفي  اِبِريَن  {َوال�صَّ  )27( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )177( الآيــة   -
�ِس}. اِء َوِحيَن اْلَباأْ َرّ ّ َوال�صَ

ِفَئًة  َغَلَبْت  َقِليَلٍة  ِفَئٍة  ِمْن  - الآية )249( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )41( {َكْم 
اِبِريَن }. ُ َمَع ال�صَّ ِ َواهلَلّ َكِثيَرًة ِباإِْذِن اهلَلّ

اِدِقيَن  َوال�صَّ اِبِريَن  {ال�صَّ  )52( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )17( الآية   -
�ْصَحاِر}. َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُم�ْصَتْغِفِريَن ِباْلأَ

َة  - الآية )142( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )68( {اأَْم َح�ِصْبُتْم اأَْن َتْدُخُلوا اْلَجَنّ
اِبِريَن}. ُ اَلِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم ال�صَّ ا َيْعَلِم اهلَلّ َوَلَمّ

اِبِريَن}. ُ ُيِحُبّ ال�صَّ - الآية )146( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )68( {َواهلَلّ
اِبِريَن}. َ َمَع ال�صَّ ِبُروا اإَِنّ اهلَلّ - الآية )46( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )183( {َوا�صْ

اِبَرٌة  - الآية )66( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )185( {َفاإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمْاَئٌة �صَ
َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن}.

َخْيٌر  َلُهَو  َبْرُتْم  �صَ {َوَلِئْن   )281( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )126( الآيــة   -
اِبِريَن}. ِلل�صَّ

َوَذا  ْدِري�َس  َواإِ {َواإِ�ْصَماِعيَل   )329( �صفحة   )21( رقم  )الأنبياء(  �صورة  من   )85( الآية   -
اِبِريَن}. اْلِكْفِل ُكٌلّ ِمَن ال�صَّ

اَبُهْم}. �صَ اِبِريَن َعَلى َما اأَ - الآية )35( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )336( {َوال�صَّ
اِبَراِت}. اِبِريَن َوال�صَّ - الآية )35( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )422( {َوال�صَّ
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 ُ اإِْن �َصاَء اهلَلّ - الآية )102( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )449( {�َصَتِجُدِني 
اِبِريَن}. ِمَن ال�صَّ

َنْعَلَم  َحَتّى  ُكْم  {َوَلَنْبُلَوَنّ  )510( �صفحة   )47( رقــم  )محمد(  �صورة  من   )31( الآيــة   -
اِبِريَن}. اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوال�صَّ

ال�صابرات
اِبَراِت}. اِبِريَن َوال�صَّ - الآية )35( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )422( {َوال�صَّ

�صبار
َنّ ِفي  اإِ  ِ اِم اهلَلّ ِباأََيّ ْرُهْم  - الآية )5( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )255( {َوَذِكّ

اٍر �َصُكوٍر}. َبّ َذِلَك َلآََياٍت ِلُكِلّ �صَ
َياِتِه اإَِنّ ِفي َذِلَك  - الآية )31( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )414( {ِلُيِرَيُكْم ِمْن اآَ

اٍر �َصُكوٍر}. َبّ َلآََياٍت ِلُكِلّ �صَ
َنّ ِفي َذِلَك  ٍق اإِ ْقَناُهْم ُكَلّ ُمَمَزّ - الآية )19( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )430( {َوَمَزّ

اٍر �َصُكوٍر}. َبّ َلآََياٍت ِلُكِلّ �صَ
يَح َفَيْظَلْلَن  - الآية )33( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )487( {اإِْن َي�َصاأْ ُي�ْصِكِن الِرّ

اٍر �َصُكوٍر}. َبّ َياٍت ِلُكِلّ �صَ َرَواِكَد َعَلى َظْهِرِه اإَِنّ ِفي َذِلَك َلآَ

ال�صفا والمروة
َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن �َصَعاِئِر  - الآية )158( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )24( {اإَِنّ ال�صَّ

َف ِبِهَما}. َوّ ِ َفَمْن َحَجّ اْلَبْيَت اأَِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه اأَْن َيَطّ اهلَلّ

�صفة الو�صوء
َذا ُقْمُتْم  َها اَلِّذيَن اآََمُنوا اإِ - الآية )6( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )108( {َيا اأَُيّ
ْرُجَلُكْم اإَِلى اْلَكْعَبْيِن}. اَلِة َفاْغ�ِصُلوا ُوُجوَهُكْم َواأَْيِدَيُكْم اإَِلى اْلَمَراِفِق َواْم�َصُحوا ِبُرُءو�ِصُكْم َواأَ اإَِلى ال�صَّ
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ال�صالة
َلّى}. َق َوَل �صَ َدّ - الآية )31( من �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )578( {َفاَل �صَ

َلّى}. ِه َف�صَ - الآية )15( من �صورة )الأعلى( رقم )87( �صفحة )591( {َوَذَكَر ا�ْصَم َرِبّ
- الآية )10/9( من �صورة )العلق( رقم )96( �صفحة )597( {اأََراأَْيَت اَلِّذي َيْنَهى )9( َعْبًدا 

َلّى}. اإَِذا �صَ
ِلّ َعَلى اأََحٍد ِمْنُهْم َماَت  - الآية )84( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )200( {َوَل ُت�صَ

اأََبًدا}.
َقْمَت َلُهُم  - الآية )102( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )95( {َواإَِذا ُكْنَت ِفيِهْم َفاأَ

اَلَة}. ال�صَّ
ُلّوَن  َ َوَماَلِئَكَتُه ُي�صَ - الآية )56( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )426( {اإَِنّ اهلَلّ

ُلّوا َعَلْيِه}. َها اَلِّذيَن اآََمُنوا �صَ ِبِيّ َيا اأَُيّ َعَلى الَنّ
- الآية )39( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )55( {َفَناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم 

ِلّي ِفي اْلِمْحَراِب}. ُي�صَ
َك َواْنَحْر}. ِلّ ِلَرِبّ - الآية )2( من �صورة )الكوثر( رقم )108( �صفحة )602( {َف�صَ

َوُيِقيُموَن  ِباْلَغْيِب  ُيوؤِْمُنوَن  {اَلِّذيَن  رقم )2( �صفحة )2(  )البقرة(  �صورة  الآية )3( من   -
اَلَة}. ال�صَّ

َكاَة  الَزّ َواآَُتــوا  اَلَة  ال�صَّ {َواأَِقيُموا  رقم )2( �صفحة )7(  )البقرة(  �صورة  الآية )43( من   -
اِكِعيَن}. َواْرَكُعوا َمَع الَرّ

اَلِة}. ْبِر َوال�صَّ - الآية )45( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )7( {َوا�ْصَتِعيُنوا ِبال�صَّ
َكاَة ُثَمّ  اَلَة َواآَُتوا الَزّ - الآية )83( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )12( {َواأَِقيُموا ال�صَّ

ْيُتْم اإَِلّ َقِلياًل ِمْنُكْم}. َتَوَلّ
َكاَة  اَلَة َواآَُتوا الَزّ - الآية )110( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )17( {َواأَِقيُموا ال�صَّ

ُموا ِلأَْنُف�ِصُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه}. َوَما ُتَقِدّ
َها اَلِّذيَن اآََمُنوا ا�ْصَتِعيُنوا  - الآية )153( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )23( {َيا اأَُيّ

اِبِريَن}. َ َمَع ال�صَّ اَلِة اإَِنّ اهلَلّ ْبِر َوال�صَّ ّ ِبال�صَ
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َكاَة  الَزّ َواآََتى  اَلَة  - الآية )177( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )27( {َواأََقــاَم ال�صَّ
َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم اإَِذا َعاَهُدوا}.

َوَعِمُلوا  اآََمــُنــوا  ــِذيــَن  اَلّ {اإَِنّ   )47( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )277( الآيــة   -
ِهْم}. َكاَة َلُهْم اأَْجُرُهْم ِعْنَد َرِبّ اَلَة َواآََتُوا الَزّ َقاُموا ال�صَّ اِلَحاِت َواأَ ال�صَّ

َتْقَرُبوا  اآََمُنوا َل  اَلِّذيَن  َها  ُيّ اأَ - الآية )43( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )85( {َيا 
اَلَة َواأَْنُتْم �ُصَكاَرى}. ال�صَّ

وا  َلى اَلِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكُفّ - الآية )77( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )90( {اأََلْم َتَر اإِ
َكاَة}. اَلَة َواآَُتوا الَزّ ِقيُموا ال�صَّ اأَْيِدَيُكْم َواأَ

اَلَة َفاْذُكُروا  ْيُتُم ال�صَّ - الآية )103( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )95( {َفاإَِذا َق�صَ
اَلَة}. َ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم َفاإَِذا اْطَماأَْنْنُتْم َفاأَِقيُموا ال�صَّ اهلَلّ

اَلِة َقاُموا  َلى ال�صَّ - الآية )142( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )101( {َواإَِذا َقاُموا اإِ
ُك�َصاَلى}.

ُتوَن  اَلَة َواْلُموؤْ - الآية )162( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )103( {َواْلُمِقيِميَن ال�صَّ
َكاَة}. الَزّ

َذا ُقْمُتْم  َها اَلِّذيَن اآََمُنوا اإِ - الآية )6( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )108( {َيا اأَُيّ
ْن  ْرُجَلُكْم اإَِلى اْلَكْعَبْيِن َواإِ اَلِة َفاْغ�ِصُلوا ُوُجوَهُكْم َواأَْيِدَيُكْم اإَِلى اْلَمَراِفِق َواْم�َصُحوا ِبُرُءو�ِصُكْم َواأَ اإَِلى ال�صَّ
�َصاَء  َحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط اأَْو َلَم�ْصُتُم الِنّ ْو َجاَء اأَ ى اأَْو َعَلى �َصَفٍر اأَ ُروا َواإِْن ُكْنُتْم َمْر�صَ َهّ ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاَطّ
ُ ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم  ًبا َفاْم�َصُحوا ِبُوُجوِهُكْم َواأَْيِديُكْم ِمْنُه َما ُيِريُد اهلَلّ ِعيًدا َطِيّ ُموا �صَ َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيَمّ

َرُكْم َوِلُيِتَمّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعَلُّكْم َت�ْصُكُروَن}. ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد ِلُيَطِهّ
َواآََتْيُتُم  اَلَة  َقْمُتُم ال�صَّ اأَ الآية )12( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )109( {َلِئْن   -

َكاَة}. الَزّ
اَلَة َوُيوؤُْتوَن  - الآية )55( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )117( {اَلِّذيَن ُيِقيُموَن ال�صَّ

َكاَة}. الَزّ
اَلِة  ال�صَّ اإَِلى  َناَدْيُتْم  {َواإَِذا   )118( �صفحة   )5( رقم  )المائدة(  �صورة  من   )58( الآية   -

اَتَّخُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا}.
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ِ َوَعِن  ُكْم َعْن ِذْكِر اهلَلّ َدّ - الآية )91( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )123( {َوَي�صُ
اَلِة}. ال�صَّ

َبْعِد  ِمــْن  {َتْحِب�ُصوَنُهَما   )125( �صفحة   )5( رقم  )المائدة(  �صورة  من   )106( الآيــة   -
اَلِة}. ال�صَّ

ُقوُه}. اَلَة َواَتّ - الآية )72( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )136( {َواأَْن اأَِقيُموا ال�صَّ
ُكوَن ِباْلِكَتاِب  - الآية )170( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )172( {َواَلِّذيَن ُيَم�ِصّ

اَلَة}. َواأََقاُموا ال�صَّ
ا  َوِمَمّ اَلَة  ُيِقيُموَن ال�صَّ - الآية )3( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )177( {اَلِّذيَن 

َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن}.
َتُوا  اَلَة َواآَ - الآية )5( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )187( {َفاإِْن َتاُبوا َواأََقاُموا ال�صَّ

َكاَة َفَخُلّوا �َصِبيَلُهْم}. الَزّ
َتُوا  اَلَة َواآَ - الآية )11( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )188( {َفاإِْن َتاُبوا َواأََقاُموا ال�صَّ

يِن}. َكاَة َفاإِْخَواُنُكْم ِفي الِدّ الَزّ
َكاَة َوَلْم  اَلَة َواآََتى الَزّ - الآية )18( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )189( {َواأََقاَم ال�صَّ

.{َ َيْخ�َس اإَِلّ اهلَلّ
َوُهْم  َلّ  اإِ اَلَة  ال�صَّ ُتوَن  َياأْ {َوَل   )195( �صفحة   )9( رقم  )التوبة(  �صورة  من   )54( الآية   -

ُك�َصاَلى}.
َكاَة  اَلَة َوُيوؤُْتوَن الَزّ - الآية )71( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )198( {َوُيِقيُموَن ال�صَّ

َ َوَر�ُصوَلُه}. َوُيِطيُعوَن اهلَلّ
ِر  َوَب�ِصّ اَلَة  ال�صَّ {َواأَِقــيــُمــوا   )218( �صفحة   )10( رقم  )يون�س(  �صورة  من   )87( الآيــة   -

اْلُموؤِْمِنيَن}.
َهاِر  اَلَة َطَرَفِي الَنّ - الآية )114( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )234( {َواأَِقِم ال�صَّ

َوُزَلًفا ِمَن الَلّْيِل}.
ا  اَلَة َواأَْنَفُقوا ِمَمّ - الآية )22( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )252( {َواأََقاُموا ال�صَّ

ا َوَعاَلِنَيًة}. َرَزْقَناُهْم �ِصًرّ
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اآََمُنوا  اَلِّذيَن  ِلِعَباِدَي  رقم )14( �صفحة )259( {ُقْل  )اإبراهيم(  �صورة  الآية )31( من   -
اَلَة}. ُيِقيُموا ال�صَّ

اَلَة َفاْجَعْل  َنا ِلُيِقيُموا ال�صَّ - الآية )37( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {َرَبّ
ا�ِس َتْهِوي اإَِلْيِهْم}. اأَْفِئَدًة ِمَن الَنّ

اَلِة  - الآية )40( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {َرِبّ اْجَعْلِني ُمِقيَم ال�صَّ
َيِّتي}. َوِمْن ُذِرّ

ْم�ِس  اَلَة ِلُدُلوِك ال�َصّ - الآية )78( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )290( {اأَِقِم ال�صَّ
اإَِلى َغ�َصِق الَلّْيِل}.

َكاِة َما  اَلِة َوالَزّ اِني ِبال�صَّ - الآية )31( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )307( {َواأَْو�صَ
ُدْمُت َحًيّا}.

َكاِة}. اَلِة َوالَزّ - الآية )55( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )309( {َوَكاَن َياأُْمُر اأَْهَلُه ِبال�صَّ
َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمْن  {َفَخَلَف   )309( �صفحة   )19( رقم  )مريم(  �صورة  من   )59( الآيــة   -

اَلَة}. اُعوا ال�صَّ اأَ�صَ
اَلَة  ال�صَّ ـــِم  َواأَِق {َفاْعُبْدِني   )313( �صفحة   )20( رقــم  )طــه(  �صورة  من   )14( ــة  الآي  -

ِلِذْكِري}.
َطِبْر  اَلِة َوا�صْ - الآية )132( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )321( {َواأُْمْر اأَْهَلَك ِبال�صَّ

َعَلْيَها}.
َلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت  - الآية )73( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )328( {َواأَْوَحْيَنا اإِ

اَلِة}. َواإَِقاَم ال�صَّ
ا  َوِمَمّ اَلِة  ال�صَّ {َواْلُمِقيِمي   )336( �صفحة   )22( رقم  )الحج(  �صورة  من   )35( الآيــة   -

َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن}.
اُهْم ِفي اْلأَْر�ِس  َنّ ْن َمَكّ - الآية )41( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )337( {اَلِّذيَن اإِ

اَلَة}. اأََقاُموا ال�صَّ
َكاَة  اَلَة َواآَُتوا الَزّ - الآية )78( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )341( {َفاأَِقيُموا ال�صَّ

ِ ُهَو َمْوَلُكْم}. ُموا ِباهلَلّ َواْعَت�صِ
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- الآية )37( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {ِرَجاٌل َل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَل َبْيٌع 
اَلِة}. ِ َواإَِقاِم ال�صَّ َعْن ِذْكِر اهلَلّ

َكاَة  اَلَة َواآَُتوا الَزّ - الآية )56( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )357( {َواأَِقيُموا ال�صَّ
�ُصوَل}. َواأَِطيُعوا الَرّ

اَلِة اْلَفْجِر َوِحيَن  - الآية )58( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )357( {ِمْن َقْبِل �صَ
اَلِة اْلِع�َصاِء}. ِهيَرِة َوِمْن َبْعِد �صَ ُعوَن ِثَياَبُكْم ِمَن الَظّ َت�صَ

اَلَة َوُيوؤُْتوَن  - الآية )3( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )377( {اَلِّذيَن ُيِقيُموَن ال�صَّ
َكاَة َوُهْم ِباْلآَِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن}. الَزّ

اَلَة  اَلَة اإَِنّ ال�صَّ - الآية )45( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )401( {َواأَِقِم ال�صَّ
َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َصاِء َواْلُمْنَكِر}.

اَلَة َوَل َتُكوُنوا ِمَن  - الآية )31( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )407( {َواأَِقيُموا ال�صَّ
اْلُم�ْصِرِكيَن}.

اَلَة َوُيوؤُْتوَن  - الآية )4( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )411( {اَلِّذيَن ُيِقيُموَن ال�صَّ
َكاَة}. الَزّ

َواأُْمْر  اَلَة  ال�صَّ ِقِم  اأَ ُبَنَيّ  {َيا  �صفحة )412(  رقم )31(  )لقمان(  �صورة  من  الآية )17(   -
ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر}.

َكاَة}. اَلَة َواآَِتيَن الَزّ - الآية )33( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )422( {َواأَِقْمَن ال�صَّ
ُهْم  َما ُتْنِذُر اَلِّذيَن َيْخ�َصْوَن َرَبّ - الآية )18( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )436( {اإَِنّ

اَلَة}. ِباْلَغْيِب َواأََقاُموا ال�صَّ
 ِ اهلَلّ ِكَتاَب  َيْتُلوَن  اَلِّذيَن  {اإَِنّ  رقم )35( �صفحة )437(  )فاطر(  �صورة  من  الآية )29(   -

اَلَة}. َواأََقاُموا ال�صَّ
ِهْم  ِلَرِبّ ا�ْصَتَجاُبوا  �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )487( {َواَلِّذيَن  الآية )38( من   -

اَلَة}. َواأََقاُموا ال�صَّ
 ُ - الآية )13( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )544( {َفاإِْذ َلْم َتْفَعُلوا َوَتاَب اهلَلّ

َكاَة}. ُتوا الَزّ اَلَة َواآَ َعَلْيُكْم َفاأَِقيُموا ال�صَّ
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َذا ُنوِدَي  َها اَلِّذيَن اآََمُنوا اإِ - الآية )9( من �صورة )الجمعة( رقم )62( �صفحة )554( {َيا اأَُيّ
.{ ِ اَلِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفا�ْصَعْوا اإَِلى ِذْكِر اهلَلّ ِلل�صَّ

اَلُة  ال�صَّ َيِت  ُق�صِ {َفـــاإَِذا   )554( �صفحة   )62( رقم  )الجمعة(  �صورة  من   )10( الآيــة   -
ْر�ِس}. َفاْنَت�ِصُروا ِفي اْلأَ

َر ِمْنُه َواأَِقيُموا  - الآية )20( من �صورة )المزمل( رقم )73( �صفحة )575( {َفاْقَرُءوا َما َتَي�َصّ
َكاَة}. اَلَة َواآَُتوا الَزّ ال�صَّ

ُحَنَفاَء  يَن  الِدّ َلُه  يَن  {ُمْخِل�صِ  )598( �صفحة   )98( رقم  )البينة(  �صورة  من   )5( الآية   -
اَلَة}. َوُيِقيُموا ال�صَّ

ُمُرَك  اَلُتَك َتاأْ - الآية )87( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )231( {َقاُلوا َيا �ُصَعْيُب اأَ�صَ
َنا}. اأَْن َنْتُرَك َما َيْعُبُد اآََباوؤُ

َوَل  اَلِتَك  ِب�صَ َتْجَهْر  �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )293( {َوَل  الآية )110( من   -
ُتَخاِفْت ِبَها}.

َعِلَم  َقْد  ُكٌلّ  اٍت  اَفّ ْيُر �صَ - الآية )41( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {َوالَطّ
اَلَتُه َوَت�ْصِبيَحُه}. �صَ

اَلِتِهْم ُيَحاِفُظوَن}. - الآية )92( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )139( {َوُهْم َعَلى �صَ
اَلُتُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت  - الآية )35( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )181( {َوَما َكاَن �صَ

ِدَيًة}. اإَِلّ ُمَكاًء َوَت�صْ
- الآية )2/1( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )342( {َقْد اأَْفَلَح اْلُموؤِْمُنوَن )1( 

اَلِتِهْم َخا�ِصُعوَن}. اَلِّذيَن ُهْم ِفي �صَ
 )4( ِلّيَن  ِلْلُم�صَ {َفَوْيٌل  رقم )107( �صفحة )602(  )الماعون(  �صورة  من  الآية )5/4(   -

اَلِتِهْم �َصاُهوَن}. اَلِّذيَن ُهْم َعْن �صَ
اَلِتي َوُن�ُصِكي َوَمْحَياَي  َنّ �صَ - الآية )162( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )150( {ُقْل اإِ

.{ ِ َوَمَماِتي هلِلَّ
اَلِة  َلَواِت َوال�صَّ ّ - الآية )238( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )39( {َحاِفُظوا َعَلى ال�صَ

اْلُو�ْصَطى}.
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َلَواٌت  َواِمُع َوِبَيٌع َو�صَ َمْت �صَ - الآية )40( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )337( {َلُهِدّ
ِ َكِثيًرا}. َوَم�َصاِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ا�ْصُم اهلَلّ

َلَواِتِهْم  - الآية )9( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )342( {َواَلِّذيَن ُهْم َعَلى �صَ
ُيَحاِفُظوَن}.

ِلّيَن}. - الآية )22( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )569( {اإَِلّ اْلُم�صَ
اَلِتِهْم  َعَلى �صَ ُهْم  الآية )23( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )569( {اَلِّذيَن   -

َداِئُموَن}.

اَلِتِهْم  - الآية )34( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )569( {َواَلِّذيَن ُهْم َعَلى �صَ
ُيَحاِفُظوَن}.

�َصَقَر  ِفي  �َصَلَكُكْم  {َما   )576( �صفحة   )74( رقم  )المدثر(  �صورة  من   )43/42( الآية   -
ِلّيَن}. )42( َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُم�صَ

ِلّيَن )4(  ِلْلُم�صَ {َفَوْيٌل  رقم )107( �صفحة )602(  )الماعون(  �صورة  من  الآية )5/4(   -
اَلِتِهْم �َصاُهوَن}. اَلِّذيَن ُهْم َعْن �صَ

ْبَراِهيَم  اإِ َمَقاِم  ِمْن  الآية )125( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )19( {َواَتِّخُذوا   -
ًلّى}. ُم�صَ

ال�صالة الو�صطى، لعلها )�صالة الع�صر(
اَلِة  َلَواِت َوال�صَّ ّ - الآية )238( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )39( {َحاِفُظوا َعَلى ال�صَ

اْلُو�ْصَطى}.

�صالة الق�صر )ق�صر ال�صالة(
َرْبُتْم ِفي اْلأَْر�ِس َفَلْي�َس  - الآية )101( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )94( {َواإَِذا �صَ

ْن ِخْفُتْم اأَْن َيْفِتَنُكُم اَلِّذيَن َكَفُروا}. اَلِة اإِ ُروا ِمَن ال�صَّ َعَلْيُكْم ُجَناٌح اأَْن َتْق�صُ



فهرس لموضوعات في القرآن الكريم 224

�صالة الخوف
َرْبُتْم ِفي اْلأَْر�ِس َفَلْي�َس  - الآية )101( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )94( {َواإَِذا �صَ

ْن ِخْفُتْم اأَْن َيْفِتَنُكُم اَلِّذيَن َكَفُروا}. اَلِة اإِ ُروا ِمَن ال�صَّ َعَلْيُكْم ُجَناٌح اأَْن َتْق�صُ
َقْمَت َلُهُم  - الآية )102( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )95( {َواإَِذا ُكْنَت ِفيِهْم َفاأَ
ِت  َوْلَتاأْ َوَراِئُكْم  ِمْن  َفْلَيُكوُنوا  �َصَجُدوا  َفاإَِذا  اأَ�ْصِلَحَتُهْم  َوْلَياأُْخُذوا  َمَعَك  ِمْنُهْم  َطاِئَفٌة  َفْلَتُقْم  اَلَة  ال�صَّ
�ْصِلَحَتُهْم َوَدّ اَلِّذيَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن  ُخُذوا ِحْذَرُهْم َواأَ ُلّوا َمَعَك َوْلَياأْ ُلّوا َفْلُي�صَ َطاِئَفٌة اأُْخَرى َلْم ُي�صَ
ْو ُكْنُتْم  ْن َكاَن ِبُكْم اأًَذى ِمْن َمَطٍر اأَ اأَ�ْصِلَحِتُكْم َواأَْمِتَعِتُكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدًة َوَل ُجَناَح َعَلْيُكْم اإِ

َعَدّ ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا}. َ اأَ ُعوا اأَ�ْصِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم اإَِنّ اهلَلّ ى اأَْن َت�صَ َمْر�صَ

�صالة الفجر
َها اَلِّذيَن اآََمُنوا ِلَي�ْصَتاأِْذْنُكُم  - الآية )58( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )357( {َيا اأَُيّ

اَلِة اْلَفْجِر}. اٍت ِمْن َقْبِل �صَ اَلِّذيَن َمَلَكْت اأَْيَماُنُكْم َواَلِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثاَلَث َمَرّ
ْم�ِس  اَلَة ِلُدُلوِك ال�َصّ - الآية )78( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )290( {اأَِقِم ال�صَّ

اإَِلى َغ�َصِق الَلّْيِل َوُقْراآََن اْلَفْجِر اإَِنّ ُقْراآََن اْلَفْجِر َكاَن َم�ْصُهوًدا}.

�صالة الع�صاء
َها اَلِّذيَن اآََمُنوا ِلَي�ْصَتاأِْذْنُكُم  - الآية )58( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )357( {َيا اأَُيّ
ُعوَن  اَلِة اْلَفْجِر َوِحيَن َت�صَ اٍت ِمْن َقْبِل �صَ اَلِّذيَن َمَلَكْت اأَْيَماُنُكْم َواَلِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثاَلَث َمَرّ

اَلِة اْلِع�َصاِء}. ِهيَرِة َوِمْن َبْعِد �صَ ِثَياَبُكْم ِمَن الَظّ

ال�صالة على النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم(
ُلّوَن  َ َوَماَلِئَكَتُه ُي�صَ - الآية )56( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )426( {اإَِنّ اهلَلّ

ُلّوا َعَلْيِه َو�َصِلُّموا َت�ْصِليًما}. َها اَلِّذيَن اآََمُنوا �صَ ِبِيّ َيا اأَُيّ َعَلى الَنّ
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�صلة الرحم
- الآية )36( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )84( {َوِبِذي اْلُقْرَبى}.

- الآية )90( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )277( {َواإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى }.
ُه  َحَقّ اْلُقْرَبى  َذا  {َواآَِت   )284( �صفحة   )17( رقم  )الإ�ــصــراء(  �صورة  من   )26( الآيــة   -

َواْلِم�ْصِكيَن}.
ِبِه  َت�َصاَءُلوَن  اَلِّذي   َ اهلَلّ ُقوا  {َواَتّ  )77( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )1( الآية   -

َواْلأَْرَحاَم}.
ُه  َحَقّ اْلُقْرَبى  َذا  {َواآَِت   )284( �صفحة   )17( رقم  )الإ�ــصــراء(  �صورة  من   )26( الآيــة   -

َواْلِم�ْصِكيَن}.
ْوَلى  ُهْم اأَ - الآية )75( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )186()1( {َواأُوُلوْا اْلأَْرَحاِم َبْع�صُ

َ ِبُكِلّ �َصْيٍء َعِليٌم}. ِ اإَِنّ اهلَلّ ِبَبْع�ٍس ِفي ِكَتاِب اهلَلّ
ْوَلى  ُهْم اأَ - الآية )6( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )418( {َواأُوُلوْا اْلأَْرَحاِم َبْع�صُ

ِ ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن َواْلُمَهاِجِريَن اإَِلّ اأَْن َتْفَعُلوا اإَِلى اأَْوِلَياِئُكْم َمْعُروًفا}. ِبَبْع�ٍس ِفي ِكَتاِب اهلَلّ
ْن  اأَ ْيُتْم  َتَوَلّ اإِْن  َع�َصْيُتْم  �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )509( {َفَهْل  الآية )22( من   -

ُعوا اأَْرَحاَمُكْم}. ْر�ِس َوُتَقِطّ ُتْف�ِصُدوا ِفي اْلأَ

ال�صلح
ُنوا  َلُحوا َوَبَيّ - الآية )160( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )24( {اإَِلّ اَلِّذيَن َتاُبوا َواأَ�صْ

َفاأُوَلِئَك اأَُتوُب َعَلْيِهْم}.
ْو  - الآية )182( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )28( {َفَمْن َخاَف ِمْن ُمو�ٍس َجَنًفا اأَ

ْثَم َعَلْيِه}. َلَح َبْيَنُهْم َفاَل اإِ �صْ اإِْثًما َفاأَ
َبْعِلَها  ِمْن  اْمــَراأٌَة َخاَفْت  - الآية )128( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )99( {َواإِِن 

ْلُح َخْيٌر}. ْلًحا َوال�صُّ ِلَحا َبْيَنُهَما �صُ ْن ُي�صْ ا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما اأَ ْعَرا�صً ُن�ُصوًزا اأَْو اإِ

)1( تنبيه: الآية 75 من �صورة الأنفال و�صعت خطاأ 57 �صفحة 380 من طبعة دار الحديث بالقاهرة للمعجم المفهر�س 
لألفاظ القراآن الكريم، بينما في الطبعتين الأخريين الم�صار اإليها في المقدمة جاء الرقم �صحيحًا 75، 176.
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 َ ِلُحوا َوَتَتُّقوا َفاإَِنّ اهلَلّ - الآية )129( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )99( {َواإِْن ُت�صْ
َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما}.

- الآية )142( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )167( {َوَقاَل ُمو�َصى ِلأَِخيِه َهاُروَن 
ِلْح}. اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َواأَ�صْ

َذاَت  ِلُحوا  َواأَ�صْ  َ اهلَلّ ُقوا  {َفاَتّ  )177( �صفحة   )8( رقم  )الأنفال(  �صورة  من   )1( الآية   -
َبْيِنُكْم}.

ِمِنيَن  - الآية )9( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )516( {َواإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُموؤْ
ِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل }. ِلُحوا َبْيَنُهَما - َفاإِْن َفاَءْت َفاأَ�صْ اْقَتَتُلوا َفاأَ�صْ

اإِْخَوٌة  ِمُنوَن  اْلُموؤْ َما  {اإَِنّ  )516( �صفحة   )49( رقم  )الحجرات(  �صورة  من   )10( الآية   -
َخَوْيُكْم}. ِلُحوا َبْيَن اأَ َفاأَ�صْ

َبْعِلَها  ِمْن  اْمــَراأٌَة َخاَفْت  - الآية )128( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )99( {َواإِِن 
ْلُح َخْيٌر}. ْلًحا َوال�صُّ ِلَحا َبْيَنُهَما �صُ ْن ُي�صْ ا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما اأَ ْعَرا�صً ُن�ُصوًزا اأَْو اإِ

ال�صيام
ت�صوموا

ْن ُكْنُتْم  وُموا َخْيٌر َلُكْم اإِ - الآية )184( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )28( {َواأَْن َت�صُ
َتْعَلُموَن}.

فلي�صمه
ْمُه}. ْهَر َفْلَي�صُ - الآية )185( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )28( {َفَمْن �َصِهَد ِمْنُكُم ال�َصّ

�صوما
َحًدا  اأَ اْلَب�َصِر  ِمَن  َتَرِيَنّ  ا  - الآية )26( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )307( {َفاإَِمّ

ْوًما}. ْحَمِن �صَ َفُقوِلي اإِِنّي َنَذْرُت ِللَرّ
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ال�صيام
َها اَلِّذيَن اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  - الآية )183( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )28( {َيا اأَُيّ

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم}. ّ ال�صِ
َفُث  َياِم الَرّ ّ - الآية )187( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )29( {اأُِحَلّ َلُكْم َلْيَلَة ال�صِ

َياَم اإَِلى الَلّْيِل }. ّ وا ال�صِ ِتُمّ اإَِلى ِن�َصاِئُكْم - ُثَمّ اأَ
ْو ِبِه  ا اأَ - الآية )196( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )30( {َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِري�صً

ْو ُن�ُصٍك}. َدَقٍة اأَ َياٍم اأَْو �صَ �ِصِه َفِفْدَيٌة ِمْن �صِ اأًَذى ِمْن َراأْ
َياُم �َصْهَرْيِن  - الآية )92( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )93( {َفَمْن َلْم َيِجْد َف�صِ

.{ ِ ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ِمَن اهلَلّ
َثاَلَثِة  َياُم  َف�صِ َيِجْد  َلْم  {َفَمْن   )122( �صفحة   )5( رقم  )المائدة(  �صورة  من   )89( الآيــة   -

اأََيّاٍم}.
َياُم �َصْهَرْيِن  - الآية )4( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )542( {َفَمْن َلْم َيِجْد َف�صِ

ا}. ُمَتَتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل اأَْن َيَتَما�َصّ
َياًما ِلَيُذوَق  - الآية )95( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )123( {اأَْو َعْدُل َذِلَك �صِ

َوَباَل اأَْمِرِه}.
اِئَماِت  اِئِميَن َوال�صَّ - الآية )35( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )422( {َوال�صَّ
َواأَْجًرا  َمْغِفَرًة  َلُهْم   ُ اهلَلّ اأََعَدّ  اِكَراِت  َوالَذّ َكِثيًرا   َ اهلَلّ اِكِريَن  َوالَذّ َواْلَحاِفَظاِت  ُفُروَجُهْم  َواْلَحاِفِظيَن 

َعِظيًما}.

حرف الطاء
الطامة الكبرى

ُة  اَمّ - الآية )35/34( من �صورة )النازعات( رقم )79( �صفحة )584( {َفاإَِذا َجاَءِت الَطّ
ُر اْلإِْن�َصاُن َما �َصَعى}. اْلُكْبَرى )34( َيْوَم َيَتَذَكّ
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الطالق
طلقتم

َفَبَلْغَن  �َصاَء  الِنّ َطَلّْقُتُم  {َواإَِذا   )37( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )231( الآية   -
ُحوُهَنّ ِبَمْعُروٍف}. ْم�ِصُكوُهَنّ ِبَمْعُروٍف اأَْو �َصِرّ اأََجَلُهَنّ َفاأَ

َفَبَلْغَن  �َصاَء  الِنّ َطَلّْقُتُم  {َواإَِذا   )37( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )232( الآية   -
.{ ُلوُهَنّ اأََجَلُهَنّ َفاَل َتْع�صُ

َطَلّْقُتُم  اإِْن  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  {َل   )38( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )236( الآية   -
.{ وُهَنّ �َصاَء َما َلْم َتَم�ُصّ الِنّ

�َصاَء  َذا َطَلّْقُتُم الِنّ ِبُيّ اإِ َها الَنّ - الآية )1( من �صورة )الطالق( رقم )65( �صفحة )558( {َيا اأَُيّ
.{ ِتِهَنّ َفَطِلُّقوُهَنّ ِلِعَدّ

طلقتموهن
اأَْن  َقْبِل  ِمْن  َطَلّْقُتُموُهَنّ  الآية )237( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )38( {َواإِْن   -

ُتْم}. ُف َما َفَر�صْ ًة َفِن�صْ ُتْم َلُهَنّ َفِري�صَ وُهَنّ َوَقْد َفَر�صْ َتَم�ُصّ
َذا  اإِ اآََمُنوا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ الآية )49( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )424( {َيا   -

.{ َنَكْحُتُم اْلُموؤِْمَناِت ُثَمّ َطَلّْقُتُموُهَنّ

طلقكن
ُه اإِْن َطَلَّقُكَنّ اأَْن ُيْبِدَلُه  - الآية )5( من �صورة )التحريم( رقم )66( �صفحة )560( {َع�َصى َرُبّ

.{ اأَْزَواًجا َخْيًرا ِمْنُكَنّ

طلقها
- الآية )230( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )36( {َفاإِْن َطَلَّقَها َفاَل َتِحُلّ َلُه ِمْن َبْعُد 

َحَتّى َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه َفاإِْن َطَلَّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما اأَْن َيَتَراَجَعا}.
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الطالق
 َ اَلَق َفاإَِنّ اهلَلّ - الآية )227( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )36( {َواإِْن َعَزُموا الَطّ

�َصِميٌع َعِليٌم}.
َن ِباأَْنُف�ِصِهَنّ  - الآية )228( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )36( {َواْلُمَطَلَّقاُت َيَتَرَبّ�صْ

َثاَلَثَة ُقُروٍء}.
ْم�َصاٌك  َفاإِ َتــاِن  َمــَرّ ــاَلُق  {الــَطّ  )36( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )229( الآيــة   -

ِبَمْعُروٍف اأَْو َت�ْصِريٌح ِباإِْح�َصاٍن}.

المطلقات
ِباْلَمْعُروِف  َمَتاٌع  - الآية )241( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )39( {َوِلْلُمَطَلَّقاِت 

ا َعَلى اْلُمَتِّقيَن}. َحًقّ

الطير
يطير

ٍة ِفي اْلأَْر�ِس َوَل  - الآية )38( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )132( {َوَما ِمْن َداَبّ
َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه اإَِلّ اأَُمٌم اأَْمَثاُلُكْم}.

الطير
ْيِر  الَطّ ِمَن  ْرَبَعًة  اأَ َفُخْذ  {َقاَل  �صفحة )44(   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من  الآية )260(   -
َعِزيٌز   َ اهلَلّ اأََنّ  َواْعَلْم  �َصْعًيا  َياأِْتيَنَك  اْدُعُهَنّ  ُثَمّ  ُجْزًءا  ِمْنُهَنّ  َجَبٍل  ُكِلّ  َعَلى  اْجَعْل  ُثَمّ  اإَِلْيَك  ْرُهَنّ  َف�صُ

َحِكيٌم}.
يِن  الِطّ ِمَن  َلُكْم  ْخُلُق  اأَ - الآية )49( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )56( {اأَِنّي 

.{ ِ ْذِن اهلَلّ ْيِر َفاأَْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِباإِ َكَهْيَئِة الَطّ
يِن َكَهْيَئِة  - الآية )110( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )126( {َواإِْذ َتْخُلُق ِمَن الِطّ

ْذِني}. ْيِر ِباإِْذِني َفَتْنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطْيًرا ِباإِ الَطّ
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َراِني اأَْحِمُل  - الآية )36( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )239( {َوَقاَل اْلآََخُر اإِِنّي اأَ
ْيُر ِمْنُه}. َفْوَق َراأْ�ِصي ُخْبًزا َتاأُْكُل الَطّ

َفَتاأُْكُل  َلُب  َفُي�صْ اْلآََخُر  ا  - الآية )41( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )240( {َواأََمّ
ْيُر ِمْن َراأْ�ِصِه}. الَطّ

َراٍت  ْيِر ُم�َصَخّ َلى الَطّ - الآية )79( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )275( {اأََلْم َيَرْوا اإِ
.{ُ َلّ اهلَلّ َماِء َما ُيْم�ِصُكُهَنّ اإِ ِفي َجِوّ ال�َصّ

ْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل  - الآية )79( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )328( {َو�َصَخّ
ا َفاِعِليَن}. ْيَر َوُكَنّ ْحَن َوالَطّ ُي�َصِبّ

ِبِه  َغْيَر ُم�ْصِرِكيَن   ِ ّ - الآية )31( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )336( {ُحَنَفاَء هلِلَ
يُح ِفي َمَكاٍن �َصِحيٍق}. ْيُر اأَْو َتْهِوي ِبِه الِرّ َماِء َفَتْخَطُفُه الَطّ َما َخَرّ ِمَن ال�َصّ ِ َفَكاأََنّ َوَمْن ُي�ْصِرْك ِباهلَلّ

َعِلَم  َقْد  ُكٌلّ  اٍت  اَفّ ْيُر �صَ - الآية )41( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {َوالَطّ
اَلَتُه َوَت�ْصِبيَحُه}. �صَ

ُعِلّْمَنا  ا�ُس  الَنّ َها  اأَُيّ َيا  �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )378( {َوَقــاَل  الآية )16( من   -
ْيِر}. َمْنِطَق الَطّ

ِمَن  ُجُنوُدُه  ِل�ُصَلْيَماَن  الآية )17( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )378( {َوُح�ِصَر   -
ْيِر َفُهْم ُيوَزُعوَن}. اْلِجِنّ َواْلإِْن�ِس َوالَطّ

ْيَر َفَقاَل َما ِلَي َل اأََرى  َد الَطّ - الآية )20( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )378( {َوَتَفَقّ
اْلُهْدُهَد اأَْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبيَن}.

اًل َيا  ا َف�صْ َتْيَنا َداُووَد ِمَنّ - الآية )10( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )429( {َوَلَقْد اآَ
ْيَر}. ِبي َمَعُه َوالَطّ ِجَباُل اأَِوّ

اٌب}. َوّ ْيَر َمْح�ُصوَرًة ُكٌلّ َلُه اأَ - الآية )19( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )453( {َوالَطّ
ا َي�ْصَتُهوَن}. - الآية )21( من �صورة )الواقعة( رقم )56( �صفحة )535( {َوَلْحِم َطْيٍر ِمَمّ

ْيِر َفْوَقُهْم  َلى الَطّ - الآية )19( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )563( {اأََوَلْم َيَرْوا اإِ
ْحَمُن}. َلّ الَرّ َن َما ُيْم�ِصُكُهَنّ اإِ اٍت َوَيْقِب�صْ اَفّ �صَ
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طيرًا
يِن  الِطّ ِمَن  َلُكْم  ْخُلُق  اأَ - الآية )49( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )56( {اأَِنّي 

.{ ِ ْذِن اهلَلّ ْيِر َفاأَْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِباإِ َكَهْيَئِة الَطّ
- الآية )4/3( من �صورة )الفيل( رقم )105( �صفحة )601( {َواأَْر�َصَل َعَلْيِهْم َطْيًرا اأََباِبيَل 

يٍل}. )3( َتْرِميِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن �ِصِجّ

طائر
ٍة ِفي اْلأَْر�ِس َوَل  - الآية )38( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )132( {َوَما ِمْن َداَبّ

َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه اإَِلّ اأَُمٌم اأَْمَثاُلُكْم}.

حرف الظاء
     الظلم

ظلم
َظَلَم  َفَقْد  َذِلــَك  َيْفَعْل  {َوَمــْن  رقم )2( �صفحة )37(  )البقرة(  �صورة  الآية )231( من   -

َنْف�َصُه}.
َف�َصْوَف  َظَلَم  َمْن  ــا  َمّ اأَ �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )303( {َقاَل  الآية )87( من   -

ُبُه}. ُنَعِذّ
َل ُح�ْصًنا َبْعَد  - الآية )11( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )377( {اإَِلّ َمْن َظَلَم ُثَمّ َبَدّ

ِنّي َغُفوٌر َرِحيٌم}. �ُصوٍء َفاإِ
ِ َفَقْد َظَلَم  - الآية )1( من �صورة )الطالق( رقم )65( �صفحة )558( {َوَمْن َيَتَعَدّ ُحُدوَد اهلَلّ

َنْف�َصُه}.

َظَلمْت
َنْف�ٍس َظَلَمْت َما ِفي  ِلُكِلّ  اأََنّ  - الآية )54( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )215( { 

َي َبْيَنُهْم ِباْلِق�ْصِط َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}. ا َراأَُوا اْلَعَذاَب َوُق�صِ َداَمَة َلَمّ وا الَنّ اْلأَْر�ِس َلْفَتَدْت ِبِه َواأَ�َصُرّ



فهرس لموضوعات في القرآن الكريم 232

ظلمُت
- الآية )16( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )387( {َقاَل َرِبّ اإِِنّي َظَلْمُت َنْف�ِصي 

ِحيُم}. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّ َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه اإَِنّ

ظلمتم
ُكْم  َنّ - الآية )54( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )8( {َواإِْذ َقاَل ُمو�َصى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم اإِ

َظَلْمُتْم اأَْنُف�َصُكْم ِباِتَّخاِذُكُم اْلِعْجَل}.
ْذ َظَلْمُتْم  - الآية )39( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )492( {َوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم اإِ

ُكْم ِفي اْلَعَذاِب ُم�ْصَتِرُكوَن}. اأََنّ

ظلمك
اِل َنْعَجِتَك  - الآية )24( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )454( {َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِب�ُصوؤَ

اإَِلى ِنَعاِجِه}.

َظَلَم
- الآية )231( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )37( {َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْف�َصُه}.

ظلمناهم / ظلموا
َظَلُموا  َوَلِكْن  َظَلْمَناُهْم  رقم )11( �صفحة )233( {َوَما  �صورة )هود(  الآية )101( من   -

اأَْنُف�َصُهْم}.
َوَلِكْن َكاُنوا  - الآية )118( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )280( {َوَما َظَلْمَناُهْم 

اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}.
- الآية )76( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )495( {َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َكاُنوا 

اِلِميَن}. ُهُم الَظّ
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ظلمهم
اَبْت  ٌرّ اأَ�صَ - الآية )117( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )65( {َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها �صِ

ُ َوَلِكْن اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم َفاأَْهَلَكْتُه َوَما َظَلَمُهُم اهلَلّ
ُ َوَلِكْن َكاُنوا  - الآية )33( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )270( {َوَما َظَلَمُهُم اهلَلّ

اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}.

ظلموا
َل اَلِّذيَن َظَلُموا َقْوًل َغْيَر اَلِّذي  - الآية )59( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )9( {َفَبَدّ

َماِء}. ِقيَل َلُهْم َفاأَْنَزْلَنا َعَلى اَلِّذيَن َظَلُموا ِرْجًزا ِمَن ال�َصّ
َفاَل  ِمْنُهْم  َظَلُموا  اَلِّذيَن  {اإَِلّ  رقم )2( �صفحة )23(  )البقرة(  �صورة  الآية )150( من   -

َتْخ�َصْوُهْم َواْخ�َصْوِني}.
- الآية )165( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )25( {َوَلْو َيَرى اَلِّذيَن َظَلُموا اإِْذ َيَرْوَن 

ِ َجِميًعا}. ّ َة هلِلَ اْلَعَذاَب اأََنّ اْلُقَوّ
اَبْت  ٌرّ اأَ�صَ - الآية )117( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )65( {َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها �صِ

َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم َفاأَْهَلَكْتُه}.
- الآية )135( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )67( {َواَلِّذيَن اإَِذا َفَعُلوا َفاِح�َصًة اأَْو 

َ َفا�ْصَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم}. َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم َذَكُروا اهلَلّ
اأَْنُف�َصُهْم  َظَلُموا  ْذ  اإِ ُهْم  اأََنّ {َوَلْو   )87( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )64( الآية   -

اًبا َرِحيًما}. َ َتَوّ �ُصوُل َلَوَجُدوا اهلَلّ َ َوا�ْصَتْغَفَر َلُهُم الَرّ َجاُءوَك َفا�ْصَتْغَفُروا اهلَلّ
- الآية )168( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )104( {اإَِنّ اَلِّذيَن َكَفُروا َوَظَلُموا َلْم 

ُ ِلَيْغِفَر َلُهْم}. َيُكِن اهلَلّ
- الآية )45( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )133( {َفُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم اَلِّذيَن َظَلُموا 

ِ َرِبّ اْلَعاَلِميَن}. ّ َواْلَحْمُد هلِلَ
َكْيَف  َفاْنُظْر  ِبَها  - الآية )103( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )163( {َفَظَلُموا 

َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْف�ِصِديَن}.
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َل اَلِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم  - الآية )162( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )171( {َفَبَدّ
َقْوًل َغْيَر اَلِّذي ِقيَل َلُهْم}.

- الآية )165( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )172( {َواأََخْذَنا اَلِّذيَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب 
َبِئي�ٍس ِبَما َكاُنوا َيْف�ُصُقوَن}.

يَبَنّ اَلِّذيَن  ُقوا ِفْتَنًة َل ُت�صِ - الآية )25( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )179( {َواَتّ
ًة}. َظَلُموا ِمْنُكْم َخا�صَّ

- الآية )13( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )209( {َوَلَقْد اأَْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمْن َقْبِلُكْم 
ا َظَلُموا}. َلَمّ

ِلَلِّذيَن َظَلُموا ُذوُقوا  ِقيَل  - الآية )52( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )214( {ُثَمّ 
َعَذاَب اْلُخْلِد}.

َنِع اْلُفْلَك ِباأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوَل  - الآية )37( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )225( {َوا�صْ
ُهْم ُمْغَرُقوَن}. ُتَخاِطْبِني ِفي اَلِّذيَن َظَلُموا اإَِنّ

ْيَحُة  َظَلُموا ال�صَّ اَلِّذيَن  - الآية )67( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )229( {َواأََخَذ 
َبُحوا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِميَن}. َفاأَ�صْ

ْيَحُة  - الآية )94( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )232( {َواأََخَذِت اَلِّذيَن َظَلُموا ال�صَّ
َبُحوا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِميَن}. َفاأَ�صْ

- الآية )101( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )233( {َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم}.
- الآية )113( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )234( {َوَل َتْرَكُنوا اإَِلى اَلِّذيَن َظَلُموا 

اُر }. ُكُم الَنّ َفَتَم�َصّ
َنا  َرَبّ اَلِّذيَن َظَلُموا  - الآية )44( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )261( {َفَيُقوُل 

ْرَنا اإَِلى اأََجٍل َقِريٍب}. اأَِخّ
- الآية )45( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )261( {َو�َصَكْنُتْم ِفي َم�َصاِكِن اَلِّذيَن 

َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم}.
- الآية )85( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )276( {َواإَِذا َراأَى اَلِّذيَن َظَلُموا اْلَعَذاَب 

ُف َعْنُهْم َوَل ُهْم ُيْنَظُروَن}. َفاَل ُيَخَفّ
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َرًة  اَقَة ُمْب�صِ - الآية )59( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )288( {َواآََتْيَنا َثُموَد الَنّ
َفَظَلُموا ِبَها}.

ا  - الآية )59( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )300( {َوِتْلَك اْلُقَرى اأَْهَلْكَناُهْم َلَمّ
َظَلُموا}.

ْجَوى  وا الَنّ �َصُرّ - الآية )3( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )322( {َلِهَيًة ُقُلوُبُهْم َواأَ
اَلِّذيَن َظَلُموا َهْل َهَذا اإَِلّ َب�َصٌر ِمْثُلُكْم}.

- الآية )27( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )343( {اإَِلّ َمْن �َصَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل 
ُهْم ُمْغَرُقوَن}. ِمْنُهْم َوَل ُتَخاِطْبِني ِفي اَلِّذيَن َظَلُموا اإَِنّ

َيّ  - الآية )227( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )376( {َو�َصَيْعَلُم اَلِّذيَن َظَلُموا اأَ
ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن}.

ِبَما  َخاِوَيًة  ُبُيوُتُهْم  {َفِتْلَك   )381( �صفحة   )27( رقم  )النمل(  �صورة  من   )52( الآيــة   -
َظَلُموا}.

- الآية )85( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )384( {َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ِبَما َظَلُموا 
َفُهْم َل َيْنِطُقوَن}.

َلّ  - الآية )46( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )402( {َوَل ُتَجاِدُلوا اأَْهَل اْلِكَتاِب اإِ
َلّ اَلِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم}. ِباَلِّتي ِهَي اأَْح�َصُن اإِ

َبَع اَلِّذيَن َظَلُموا اأَْهَواَءُهْم  - الآية )29( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )407( {َبِل اَتّ
ِبَغْيِر ِعْلٍم}.

- الآية )57( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )410( {َفَيْوَمِئٍذ َل َيْنَفُع اَلِّذيَن َظَلُموا 
َمْعِذَرُتُهْم}.

َفَجَعْلَناُهْم  ْنُف�َصُهْم  اأَ {َوَظَلُموا   )430( �صفحة   )34( رقم  )�صباأ(  �صورة  من   )19( الآية   -
اأََحاِديَث}.

- الآية )42( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )433( {َوَنُقوُل ِلَلِّذيَن َظَلُموا ُذوُقوا َعَذاَب 
ُبوَن}. اِر اَلِّتي ُكْنُتْم ِبَها ُتَكِذّ الَنّ
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َظَلُموا  اَلِّذيَن  {اْح�ُصُروا   )446( �صفحة   )37( رقم  )ال�صافات(  �صورة  من   )22( الآية   -
َواأَْزَواَجُهْم َوَما َكاُنوا َيْعُبُدوَن}.

ِلَلِّذيَن َظَلُموا َما ِفي  َنّ  اأَ - الآية )47( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )463( {َوَلْو 
ِ َما َلْم َيُكوُنوا  َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا َلُهْم ِمَن اهلَلّ اْلأَْر�ِس َجِميًعا َوِمْثَلُه َمَعُه َلْفَتَدْوا ِبِه ِمْن �ُصوِء اْلَعَذاِب 

َيْحَت�ِصُبوَن}.
َهوؤَُلِء  ِمْن  َظَلُموا  {َواَلِّذيَن   )464( �صفحة   )39( رقم  )الزمر(  �صورة  من   )51( الآية   -

َئاُت َما َك�َصُبوا}. يُبُهْم �َصِيّ �َصُي�صِ
ِمْن  َظَلُموا  ِلَلِّذيَن  {َفَوْيٌل   )494( �صفحة   )43( رقم  )الزخرف(  �صورة  من   )65( الآية   -

َعَذاِب َيْوٍم اأَِليٍم}.
- الآية )12( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )503( {ِلُيْنِذَر اَلِّذيَن َظَلُموا َوُب�ْصَرى 

ِلْلُمْح�ِصِنيَن}.
- الآية )59( من �صورة )الذاريات( رقم )51( �صفحة )523( {َفاإَِنّ ِلَلِّذيَن َظَلُموا َذُنوًبا ِمْثَل 

َحاِبِهْم}. َذُنوِب اأَ�صْ
- الآية )47( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )525( {َواإَِنّ ِلَلِّذيَن َظَلُموا َعَذاًبا ُدوَن 

َذِلَك}.
ظلمونا / يظلمون

َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما  - الآية )57( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )8( {ُكُلوا ِمْن َطِيّ
َظَلُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن }.

ْلَوى  - الآية )160( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )171( {َواأَْنَزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمَنّ َوال�َصّ
َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. ُكُلوا ِمْن َطِيّ

َتْظِلْم
َتْت اأُُكَلَها َوَلْم  َتْيِن اآَ - الآية )33( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )297( {ِكْلَتا اْلَجَنّ

َتْظِلْم ِمْنُه �َصْيًئا}.
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َتْظِلُموا
- الآية )36( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )192( {َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهَنّ اأَْنُف�َصُكْم}.

َتْظِلُمون / ُتْظَلُمون
- الآية )279( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )47( {َفَلُكْم ُرُءو�ُس اأَْمَواِلُكْم َل َتْظِلُموَن 

َوَل ُتْظَلُموَن}.

يظلم
ْن  ٍة َواإِ َ َل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذَرّ - الآية )40( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )85( {اإَِنّ اهلَلّ

اِعْفَها}. َتُك َح�َصَنًة ُي�صَ
- الآية )110( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )96( {َوَمْن َيْعَمْل �ُصوًءا اأَْو َيْظِلْم َنْف�َصُه 

َ َغُفوًرا َرِحيًما}. َ َيِجِد اهلَلّ ُثَمّ َي�ْصَتْغِفِر اهلَلّ
ا�َس �َصْيًئا  َ َل َيْظِلُم الَنّ - الآية )44( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )214( {اإَِنّ اهلَلّ

ا�َس اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. َوَلِكَنّ الَنّ
ًرا َوَل  - الآية )49( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )299( {َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحا�صِ

َك اأََحًدا}. َيْظِلُم َرُبّ
- الآية )19( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )361( {َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم ُنِذْقُه َعَذاًبا 

َكِبيًرا}.

ليظلمهم / يظلمون
َفَما  َناِت  ِباْلَبِيّ ُر�ُصُلُهْم  - الآية )70( من �صورة )التوبة( رقم )39( �صفحة )198( {اأََتْتُهْم 

ُ ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. َكاَن اهلَلّ
ِلَيْظِلَمُهْم   ُ اهلَلّ َكاَن  رقم )29( �صفحة )401( {َوَما  )العنكبوت(  �صورة  الآية )40( من   -

َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}.
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َناِت َفَما  - الآية )9( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )405( {َوَجاَءْتُهْم ُر�ُصُلُهْم ِباْلَبِيّ
ُ ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. َكاَن اهلَلّ

َظاِلُمون / َيْظِلُمون / َظَلُموا / َظَلَمُهم / ِلَيْظِلَمُهم
َخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه َواأَْنُتْم  - الآية )92( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )8( {ُثَمّ اَتّ

َظاِلُموَن}.
اَبْت  ٌرّ اأَ�صَ - الآية )117( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )65( {َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها �صِ

ُ َوَلِكْن اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم َفاأَْهَلَكْتُه َوَما َظَلَمُهُم اهلَلّ
ْت َمَواِزيُنُه َفاأُوَلِئَك  - الآية )9( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )151( {َوَمْن َخَفّ

اَلِّذيَن َخ�ِصُروا اأَْنُف�َصُهْم ِبَما َكاُنوا ِباآََياِتَنا َيْظِلُموَن}.
َل اَلِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم  - الآية )162( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )171( {َفَبَدّ

َماِء ِبَما َكاُنوا َيْظِلُموَن}. َقْوًل َغْيَر اَلِّذي ِقيَل َلُهْم َفاأَْر�َصْلَنا َعَلْيِهْم ِرْجًزا ِمَن ال�َصّ
- الآية )177( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )173( {َواأَْنُف�َصُهْم َكاُنوا َيْظِلُموَن}.

ِن اْفَتَرى َعَلى  - الآية )117( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )214( {َفَمْن اأَْظَلُم ِمَمّ
َب ِباآََياِتِه}. ِ َكِذًبا اأَْو َكَذّ اهلَلّ

- الآية )33( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )270( {َكَذِلَك َفَعَل اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم 
ُ َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. َوَما َظَلَمُهُم اهلَلّ

ْمَنا َما  - الآية )118( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )280( {َوَعَلى اَلِّذيَن َهاُدوا َحَرّ
َنا َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. �صْ َق�صَ

ْغَرْقَنا َوَما َكاَن  - الآية )40( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )401( {َوِمْنُهْم َمْن اأَ
ُ ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. اهلَلّ

َناِت َفَما  - الآية )9( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )405( {َوَجاَءْتُهْم ُر�ُصُلُهْم ِباْلَبِيّ
ُ ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن}. َكاَن اهلَلّ
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اَلِّذيَن  َعَلى  ِبيُل  ال�َصّ َما  {اإَِنّ �صفحة )487(  رقم )42(  )ال�صورى(  �صورة  من  الآية )42(   -
.{ ْر�ِس ِبَغْيِر اْلَحِقّ ا�َس َوَيْبُغوَن ِفي اْلأَ َيْظِلُموَن الَنّ

ُظِلم
وِء  ُ اْلَجْهَر ِبال�ُصّ - الآية )148( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )102( {َل ُيِحُبّ اهلَلّ

ِمَن اْلَقْوِل اإَِلّ َمْن ُظِلَم}.

ُظِلُموا / َظاِلِمي / َظَلُموا
اْلَماَلِئَكُة  اُهُم  َتَتَوَفّ {اَلِّذيَن   )270( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )28( الآية   -

َظاِلِمي اأَْنُف�ِصِهْم}.
ِ ِمْن  - الآية )41( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )271( {َواَلِّذيَن َهاَجُروا ِفي اهلَلّ

ْنَيا َح�َصَنًة}. ُهْم ِفي الُدّ َئَنّ َبْعِد َما ُظِلُموا َلُنَبِوّ
َما  َبْعِد  ِمْن  ُروا  {َواْنَت�صَ  )376( �صفحة   )26( رقم  )ال�صعراء(  �صورة  من   )227( الآية   -

ُظِلُموا َو�َصَيْعَلُم اَلِّذيَن َظَلُموا اأََيّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن}.

ُتْظَلم
ُع اْلَمَواِزيَن اْلِق�ْصَط ِلَيْوِم  - الآية )47( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )326( {َوَن�صَ

اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْف�ٌس �َصْيًئا}.
- الآية )54( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )443( {َفاْلَيْوَم َل ُتْظَلُم َنْف�ٌس �َصْيًئا َوَل 

ُتْجَزْوَن اإَِلّ َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}.

ُتْظَلُمون / َتْظِلُمون
َلْيُكْم  - الآية )272( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )46( {َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوَفّ اإِ

َواأَْنُتْم َل ُتْظَلُموَن}.
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- الآية )279( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )47( {َواإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءو�ُس اأَْمَواِلُكْم 
َل َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُموَن}.

َوَل  اَتَّقى  ِلَمِن  َخْيٌر  )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )90( {َواْلآَِخــَرُة  �صورة  الآية )77( من   -
ُتْظَلُموَن َفِتياًل}.

- الآية )60( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )184( {َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن �َصْيٍء ِفي �َصِبيِل 
ِ ُيَوَفّ اإَِلْيُكْم َواأَْنُتْم َل ُتْظَلُموَن}. اهلَلّ

ُيْظَلُمون / َظَلَمْت
َلى  ُقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه اإِ - الآية )281( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )47( {َواَتّ

ى ُكُلّ َنْف�ٍس َما َك�َصَبْت َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}. ِ ُثَمّ ُتَوَفّ اهلَلّ
َيْت ُكُلّ َنْف�ٍس َما َك�َصَبْت  - الآية )25( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )53( {َوُوِفّ

َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}.
ى ُكُلّ َنْف�ٍس َما َك�َصَبْت  - الآية )161( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )71( {ُثَمّ ُتَوَفّ

َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}.
َوَل  َي�َصاُء  َمْن  ي  ُيَزِكّ  ُ اهلَلّ {َبِل   )86( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )49( الآية   -

ُيْظَلُموَن َفِتياًل}.
َوَل  َة  اْلَجَنّ َيْدُخُلوَن  {َفاأُوَلِئَك  �صفحة )98(   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من  الآية )124(   -

ُيْظَلُموَن َنِقيًرا}.
َئِة َفاَل ُيْجَزى  ِيّ - الآية )160( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )150( {َوَمْن َجاَء ِبال�َصّ

اإَِلّ ِمْثَلَها َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}.
َي َبْيَنُهْم  - الآية )47( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )214( {َفاإَِذا َجاَء َر�ُصوُلُهْم ُق�صِ

ِباْلِق�ْصِط َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}.
- الآية )54( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )215( {َوَلْو اأََنّ ِلُكِلّ َنْف�ٍس َظَلَمْت َما ِفي 

اْلأَْر�ِس َلْفَتَدْت ِبِه}.
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َنْف�ٍس َما َعِمَلْت  ُكُلّ  ى  - الآية )111( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )280( {َوُتَوَفّ
َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}.

- الآية )71( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )289( {َفاأُوَلِئَك َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُهْم َوَل 
ُيْظَلُموَن َفِتياًل}.

اِلًحا  - الآية )60( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )309( {اإَِلّ َمْن َتاَب َواآََمَن َوَعِمَل �صَ
َة َوَل ُيْظَلُموَن �َصْيًئا}. َفاأُوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجَنّ

- الآية )62( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )346( {َوَلَدْيَنا ِكَتاٌب َيْنِطُق ِباْلَحِقّ 
َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}.

َي َبْيَنُهْم ِباْلَحِقّ َوُهْم َل  - الآية )69( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )466( {َوُق�صِ
ُيْظَلُموَن}.

- الآية )22( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )500( {َوِلُتْجَزى ُكُلّ َنْف�ٍس ِبَما َك�َصَبْت 
َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}.

ا َعِمُلوا  - الآية )19( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )504( {َوِلُكٍلّ َدَرَجاٌت ِمَمّ
َيُهْم اأَْعَماَلُهْم َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}. َوِلُيَوِفّ

ُظْلم
َهاُدوا  اَلِّذيَن  ِمَن  {َفِبُظْلٍم   )103( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )160( الآية   -

َباٍت اأُِحَلّْت َلُهْم}. ْمَنا َعَلْيِهْم َطِيّ َحَرّ
يَماَنُهْم  َمُنوا َوَلْم َيْلِب�ُصوا اإِ - الآية )82( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )138( {اَلِّذيَن اآَ

ْمُن}. ِبُظْلٍم اأُوَلِئَك َلُهُم اْلأَ
َك ُمْهِلَك  ْن َلْم َيُكْن َرُبّ - الآية )131( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )145( {َذِلَك اأَ

اْلُقَرى ِبُظْلٍم َواأَْهُلَها َغاِفُلوَن}.
ِلُيْهِلَك اْلُقَرى  َك  َرُبّ - الآية )117( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )234( {َوَما َكاَن 

ِلُحوَن}. ِبُظْلٍم َواأَْهُلَها ُم�صْ
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ِبُظْلٍم  ِباإِْلَحاٍد  ِفيِه  ُيِرْد  �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )335( {َوَمْن  الآية )25( من   -
ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم}.

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم}. - الآية )13( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )412( {اإَِنّ ال�ِصّ
َ �َصِريُع اْلِح�َصاِب}. - الآية )17( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )469( {َل ُظْلَم اْلَيْوَم اإَِنّ اهلَلّ

ُظْلمًا
ُظْلًما  ُيِريُد   ُ اهلَلّ ــا  {َوَم  )63( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )108( الآيــة   -

ِلْلَعاَلِميَن}.
ُكُلوَن اأَْمَواَل اْلَيَتاَمى  - الآية )10( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )78( {اإَِنّ اَلِّذيَن َياأْ

ُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا}. َما َياأْ ُظْلًما اإَِنّ
- الآية )30( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )83( {َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما 

ِليِه َناًرا}. َف�َصْوَف ُن�صْ
وِم َوَقْد  - الآية )111( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )319( {َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحِيّ اْلَقُيّ

َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلًما}.
اِلَحاِت َوُهَو  - الآية )112( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )319( {َوَمْن َيْعَمْل ِمَن ال�صَّ

ًما}. ُموؤِْمٌن َفاَل َيَخاُف ُظْلًما َوَل َه�صْ
- الآية )4( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )360( {َفَقْد َجاُءو ُظْلًما َوُزوًرا}.

َوا�ْصَتْيَقَنْتَها  ِبَها  {َوَجَحُدوا   )378( �صفحة   )27( رقم  )النمل(  �صورة  من   )14( الآية   -
ا}. اأَْنُف�ُصُهْم ُظْلًما َوُعُلًوّ

ُ ُيِريُد ُظْلًما ِلْلِعَباِد}. - الآية )31( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )470( {َوَما اهلَلّ

ُظْلِمه
َلَح  - الآية )39( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )114( {َفَمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َواأَ�صْ

َ َيُتوُب َعَلْيِه}. َفاإَِنّ اهلَلّ
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ُظْلِمِه  َبْعَد  َر  اْنَت�صَ {َوَلَمِن   )487( �صفحة   )42( رقم  )ال�صورى(  �صورة  من   )41( الآية   -
َفاأُوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن �َصِبيٍل}.

ُظْلِمِهم
اِعَقُة ِبُظْلِمِهْم}. - الآية )153( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )102( {َفاأََخَذْتُهُم ال�صَّ

ا�ِس َعَلى  َك َلُذو َمْغِفَرٍة ِللَنّ - الآية )6( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )250( {َواإَِنّ َرَبّ
ُظْلِمِهْم}.

ا�َس ِبُظْلِمِهْم  ُ الَنّ - الآية )61( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )273( {َوَلْو ُيوؤَاِخُذ اهلَلّ
َما َتَرَك َعَلْيَها ِمْن َداَبٍّة}.

ظالم / الَظاِلِم
ْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة  اأَ َنا  - الآية )75( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )90( {َرَبّ

اِلِم اأَْهُلَها}. الَظّ
َتُه َوُهَو َظاِلٌم ِلَنْف�ِصِه  - الآية )35( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )298( {َوَدَخَل َجَنّ

َبًدا}. َقاَل َما اأَُظُنّ اأَْن َتِبيَد َهِذِه اأَ
اِلُم َعَلى َيَدْيِه  - الآية )27( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )362( {َوَيْوَم َيَع�ُسّ الَظّ

�ُصوِل �َصِبياًل}. َيُقوُل َيا َلْيَتِني اَتَّخْذُت َمَع الَرّ
َوِمْنُهْم  ِلَنْف�ِصِه  - الآية )32( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )438( {َفِمْنُهْم َظاِلٌم 

ٌد}. ُمْقَت�صِ
ُمْح�ِصٌن  ِتِهَما  َيّ ُذِرّ الآية )113( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )450( {َوِمْن   -

َوَظاِلٌم ِلَنْف�ِصِه ُمِبيٌن}.

ظالمة
اأََخَذ  اإَِذا  َك  َرِبّ ْخُذ  اأَ �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )233( {َوَكَذِلَك  الآية )102( من   -

اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة}.
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ْمَنا ِمْن َقْرَيٍة َكاَنْت  - الآية )11( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )343( {َوَكْم َق�صَ
َظاِلَمًة}.

ْن ِمْن َقْرَيٍة اأَْهَلْكَناَها َوِهَي  - الآية )45( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )337( {َفَكاأَِيّ
َظاِلَمٌة}.

ْن ِمْن َقْرَيٍة اأَْمَلْيُت َلَها َوِهَي  - الآية )48( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )338( {َوَكاأَِيّ
َظاِلَمٌة ُثَمّ اأََخْذُتَها}.

ظالمون
- الآية )51( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )8( {َواإِْذ َواَعْدَنا ُمو�َصى اأَْرَبِعيَن َلْيَلًة ُثَمّ 

َخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه َواأَْنُتْم َظاِلُموَن}. اَتّ
َناِت ُثَمّ  - الآية )92( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )14( {َوَلَقْد َجاَءُكْم ُمو�َصى ِباْلَبِيّ

َخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه َواأَْنُتْم َظاِلُموَن}. اَتّ
ِ َفاأُوَلِئَك  - الآية )229( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )36( {َوَمْن َيَتَعَدّ ُحُدوَد اهلَلّ

اِلُموَن}. ُهُم الَظّ
اِلُموَن}. - الآية )254( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )42( {َواْلَكاِفُروَن ُهُم الَظّ

ِ اْلَكِذَب  - الآية )94( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )62( {َفَمِن اْفَتَرى َعَلى اهلَلّ
اِلُموَن}. ِمْن َبْعِد َذِلَك َفاأُوَلِئَك ُهُم الَظّ

- الآية )128( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )66( {َلْي�َس َلَك ِمَن اْلأَْمِر �َصْيٌء اأَْو 
ُهْم َظاِلُموَن}. َنّ َبُهْم َفاإِ َيُتوَب َعَلْيِهْم اأَْو ُيَعِذّ

 ُ - الآية )45( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )115( {َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما اأَْنَزَل اهلَلّ
اِلُموَن}. َفاأُوَلِئَك ُهُم الَظّ

اأَْظَلُم / الظالمون
 ِ ِن اْفَتَرى َعَلى اهلَلّ ْظَلُم ِمَمّ - الآية )21( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )130( {َوَمْن اأَ

اِلُموَن}. ُه َل ُيْفِلُح الَظّ َنّ َياِتِه اإِ َب ِباآَ َكِذًبا اأَْو َكَذّ
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اْلَقْوُم  اإَِلّ  ُيــْهــَلــُك  {َهـــْل   )133( �صفحة   )6( رقــم  ــام(  ــع )الأن �ــصــورة  مــن   )47( الآيـــة   -
اِلُموَن}. الَظّ

 ِ ِن اْفَتَرى َعَلى اهلَلّ ْظَلُم ِمَمّ - الآية )93( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )139( {َوَمْن اأَ
َلَيّ َوَلْم ُيوَح اإَِلْيِه �َصْيٌء}. َكِذًبا اأَْو َقاَل اأُوِحَي اإِ

الظالمون / ظالمون
- الآية )135( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )145( {َف�َصْوَف َتْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه 

اِلُموَن}. ُه َل ُيْفِلُح الَظّ اِر اإَِنّ َعاِقَبُة الَدّ
ُهْم ِمْنُكْم َفاأُوَلِئَك ُهُم  - الآية )23( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )190( {َوَمْن َيَتَوَلّ

اِلُموَن}. الَظّ
اِلُموَن}. ُه َل ُيْفِلُح الَظّ - الآية )23( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )238( {اإَِنّ

ِ اأَْن َناأُْخَذ اإَِلّ َمْن  - الآية )79( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )245( {َقاَل َمَعاَذ اهلَلّ
ا اإًِذا َلَظاِلُموَن}. َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه اإَِنّ

ا  َ َغاِفاًل َعَمّ - الآية )42( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {َوَل َتْح�َصَبَنّ اهلَلّ
اِلُموَن}. َيْعَمُل الَظّ

- الآية )113( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )280( {َوَلَقْد َجاَءُهْم َر�ُصوٌل ِمْنُهْم 
ُبوُه َفاأََخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظاِلُموَن}. َفَكَذّ

ِبُعوَن  اِلُموَن اإِْن َتَتّ - الآية )47( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )286( {اإِْذ َيُقوُل الَظّ
اإَِلّ َرُجاًل َم�ْصُحوًرا}.

- الآية )99( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )294( {َوَجَعَل َلُهْم اأََجاًل َل َرْيَب ِفيِه 
اِلُموَن اإَِلّ ُكُفوًرا}. َفاأََبى الَظّ

اَلٍل  اِلُموَن اْلَيْوَم ِفي �صَ - الآية )38( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )307( {َلِكِن الَظّ
ُمِبيٍن}.

ْنُف�ِصِهْم َفَقاُلوا  - الآية )64( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )327( {َفَرَجُعوا اإَِلى اأَ
اِلُموَن}. ُكْم اأَْنُتُم الَظّ اإَِنّ
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ْخِرْجَنا ِمْنَها َفاإِْن  َنا اأَ - الآية )107( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )349( {َرَبّ
ا َظاِلُموَن}. ُعْدَنا َفاإَِنّ

ُ َعَلْيِهْم  - الآية )50( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )356( {اأَْم َيَخاُفوَن اأَْن َيِحيَف اهلَلّ
اِلُموَن}. َوَر�ُصوُلُه َبْل اأُوَلِئَك ُهَم الَظّ

ِبُعوَن اإَِلّ  ْن َتَتّ اِلُموَن اإِ - الآية )8( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )360( {َوَقاَل الَظّ
َرُجاًل َم�ْصُحوًرا}.

اِلُموَن}. ُه َل ُيْفِلُح الَظّ - الآية )37( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )390( {اإَِنّ
ا ُمْهِلِكي اْلُقَرى اإَِلّ  - الآية )59( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )392( {َوَما ُكَنّ

َواأَْهُلَها َظاِلُموَن}.
َوُهْم  وَفاُن  - الآية )14( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )397( {َفاأََخَذُهُم الُطّ

َظاِلُموَن}.
َلّ  اإِ َياِتَنا  ِباآَ َيْجَحُد  {َوَمــا   )402( �صفحة   )29( رقم  )العنكبوت(  �صورة  من   )49( الآية   -

اِلُموَن}. الَظّ
َفاأَُروِني َماَذا   ِ - الآية )11( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )411( {َهَذا َخْلُق اهلَلّ

اَلٍل ُمِبيٍن}. اِلُموَن ِفي �صَ َخَلَق اَلِّذيَن ِمْن ُدوِنِه َبِل الَظّ
اِلُموَن َمْوُقوُفوَن  - الآية )31( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )431( {َوَلْو َتَرى اإِِذ الَظّ

ُهْم اإَِلى َبْع�ٍس اْلَقْوَل}. ِهْم َيْرِجُع َبْع�صُ ِعْنَد َرِبّ
ُهْم  اِلُموَن َبْع�صُ ْن َيِعُد الَظّ - الآية )40( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )439( {َبْل اإِ

ا اإَِلّ ُغُروًرا}. َبْع�صً
اِلُموَن َما َلُهْم ِمْن َوِلٍيّ  - الآية )8( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )483( {َوالَظّ

يٍر}. َوَل َن�صِ
- الآية )11( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )516( {ِبْئ�َس اِل�ْصُم اْلُف�ُصوُق َبْعَد 

اِلُموَن}. اْلإِيَماِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفاأُوَلِئَك ُهُم الَظّ
ُهُم  َفاأُوَلِئَك  ُهْم  َيَتَوَلّ الآية )9( من �صورة )الممتحنة( رقم )60( �صفحة )550( {َوَمْن   -

اِلُموَن}. الَظّ
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ظالمي
اْلَماَلِئَكُة  اُهُم  َتَوَفّ اَلِّذيَن  {اإَِنّ   )94( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )97( الآية   -

َظاِلِمي اأَْنُف�ِصِهْم}.
اْلَماَلِئَكُة  اُهُم  َتَتَوَفّ {اَلِّذيَن   )270( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )28( الآية   -

َلَم}. َظاِلِمي اأَْنُف�ِصِهْم َفاأَْلَقُوا ال�َصّ

الظالمين / ظالمين / اأَْظَلُم
َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن  - الآية )35( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )6( {َوَل َتْقَرَبا َهِذِه ال�َصّ

اِلِميَن}. الَظّ
اِلِميَن}. ُ َعِليٌم ِبالَظّ - الآية )95( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )15( {َواهلَلّ

اِلِميَن}. - الآية )124( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )19( { َقاَل َل َيَناُل َعْهِدي الَظّ
ْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد  َبْعَت اأَ - الآية )145( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )22( {َوَلِئِن اَتّ

اِلِميَن}. َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم اإَِنَّك اإًِذا َلِمَن الَظّ
َلّ َعَلى  - الآية )193( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )30( {َفاإِِن اْنَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن اإِ

اِلِميَن}. الَظّ
ْوا  ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَوَلّ - الآية )246( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )40( {َفَلَمّ

اِلِميَن}. ُ َعِليٌم ِبالَظّ اإَِلّ َقِلياًل ِمْنُهْم َواهلَلّ
ُ َل َيْهِدي  - الآية )258( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )43( {َفُبِهَت اَلِّذي َكَفَر َواهلَلّ

اِلِميَن}. اْلَقْوَم الَظّ
اٍر}. ْن�صَ اِلِميَن ِمْن اأَ - الآية )270( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )46( {َوَما ِللَظّ

َوَعِمُلوا  اآََمُنوا  اَلِّذيَن  ــا  الآية )57( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )57( {َواأََمّ  -
اِلِميَن}. ُ َل ُيِحُبّ الَظّ يِهْم اأُُجوَرُهْم َواهلَلّ اِلَحاِت َفُيَوِفّ ال�صَّ

اِلِميَن}. ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ - الآية )86( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )61( {َواهلَلّ
اآََمُنوا  اَلِّذيَن   ُ اهلَلّ الآية )140( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )67( {َوِلَيْعَلَم   -

اِلِميَن}. ُ َل ُيِحُبّ الَظّ َوَيَتِّخَذ ِمْنُكْم �ُصَهَداَء َواهلَلّ
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اِلِميَن}. - الآية )151( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )69( {َوِبْئ�َس َمْثَوى الَظّ
اَر  َنَّك َمْن ُتْدِخِل الَنّ َنا اإِ - الآية )192( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )75( {َرَبّ

اٍر}. اِلِميَن ِمْن اأَْن�صَ َفَقْد اأَْخَزْيَتُه َوَما ِللَظّ
اِر  الَنّ َحاِب  �صْ اأَ ِمْن  {َفَتُكوَن   )112( �صفحة   )5( رقم  )المائدة(  �صورة  من   )29( الآية   -

اِلِميَن}. َوَذِلَك َجَزاُء الَظّ
اِلِميَن}. َ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ - الآية )51( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )117( {اإَِنّ اهلَلّ
اِلِميَن  ِللَظّ اُر َوَما  - الآية )72( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )120( {َوَمــاأَْواُه الَنّ

اٍر}. ِمْن اأَْن�صَ
َلِمَن  ًذا  اإِ ا  اإَِنّ اْعَتَدْيَنا  )المائدة( رقم )5( �صفحة )125( {َوَما  �صورة  الآية )107( من   -

اِلِميَن}. الَظّ
 ِ اهلَلّ ِباآََياِت  اِلِميَن  الَظّ �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )131( {َوَلِكَنّ  الآية )33( من   -

َيْجَحُدوَن}.
ِمَن  َفَتُكوَن  {َفــَتــْطــُرَدُهــْم   )133( �صفحة   )6( رقــم  )الأنــعــام(  �صورة  من   )52( ــة  الآي  -

اِلِميَن}. الَظّ
اِلِميَن}. ُ اأَْعَلُم ِبالَظّ - الآية )58( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )134( {َواهلَلّ

ْكَرى َمَع اْلَقْوِم  - الآية )68( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )135( {َفاَل َتْقُعْد َبْعَد الِذّ
اِلِميَن}. الَظّ

اِلِميَن  - الآية )129( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )144( {َوَكَذِلَك ُنَوِلّي َبْع�َس الَظّ
ا ِبَما َكاُنوا َيْك�ِصُبوَن}. َبْع�صً

ِن اْفَتَرى َعَلى  ْظَلُم ِمَمّ - الآية )144( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )147( {َفَمْن اأَ
اِلِميَن}. َ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ ا�َس ِبَغْيِر ِعْلٍم اإَِنّ اهلَلّ َلّ الَنّ ِ َكِذًبا ِلُي�صِ اهلَلّ

ْذ َجاَءُهْم  - الآية )5( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )151( {َفَما َكاَن َدْعَواُهْم اإِ
ا َظاِلِميَن}. ا ُكَنّ ْن َقاُلوا اإَِنّ َباأْ�ُصَنا اإَِلّ اأَ

َجَرَة َفَتُكوَنا  - الآية )19( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )152( {َوَل َتْقَرَبا َهِذِه ال�َصّ
اِلِميَن}. ِمَن الَظّ
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َم ِمَهاٌد َوِمْن  - الآية )41( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )155( {َلُهْم ِمْن َجَهَنّ
اِلِميَن}. َفْوِقِهْم َغَوا�ٍس َوَكَذِلَك َنْجِزي الَظّ

ْن َلْعَنُة  ٌن َبْيَنُهْم اأَ َن ُموؤَِذّ - الآية )44( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )156( {َفاأََذّ
اِلِميَن}. ِ َعَلى الَظّ اهلَلّ

َنا َل َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم  - الآية )47( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )156( {َقاُلوا َرَبّ
اِلِميَن}. الَظّ

َخُذوُه َوَكاُنوا َظاِلِميَن}. - الآية )148( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )168( {اَتّ
- الآية )150( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {َفاَل ُت�ْصِمْت ِبَي اْلأَْعَداَء َوَل 

اِلِميَن}. َتْجَعْلِني َمَع اْلَقْوِم الَظّ
َل ِفْرَعْوَن َوُكٌلّ َكاُنوا  - الآية )54( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )184( {َواأَْغَرْقَنا اآَ

َظاِلِميَن}.
َل   ُ َواهلَلّ  ِ اهلَلّ ِعْنَد  َي�ْصَتُووَن  �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )189( {َل  الآية )19( من   -

اِلِميَن}. َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ
ُ َعِليٌم  اُعوَن َلُهْم َواهلَلّ - الآية )47( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )194( {َوِفيُكْم �َصَمّ

اِلِميَن}. ِبالَظّ
 ُ َم َواهلَلّ - الآية )109( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )204( {َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهَنّ

اِلِميَن}. َل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ
اِلِميَن}. - الآية )39( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )213( {َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَظّ

ِلْلَقْوِم  ِفْتَنًة  َتْجَعْلَنا  َل  َنا  {َرَبّ  )218( �صفحة   )10( رقم  )يون�س(  �صورة  من   )85( الآية   -
اِلِميَن}. الَظّ

ِ َما َل  - الآية )106( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )220( {َوَل َتْدُع ِمْن ُدوِن اهلَلّ
اِلِميَن}. ًذا ِمَن الَظّ َك اإِ َنّ َك َفاإِْن َفَعْلَت َفاإِ ُرّ َيْنَفُعَك َوَل َي�صُ

 ِ ِن اْفَتَرى َعَلى اهلَلّ ْظَلُم ِمَمّ - الآية )18( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )223( {َوَمْن اأَ
َكِذًبا}.
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ُ اأَْعَلُم ِبَما ِفي اأَْنُف�ِصِهْم اإِِنّي  - الآية )31( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )225( {اهلَلّ
اِلِميَن}. اإًِذا َلِمَن الَظّ

- الآية )44( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )226( {َوا�ْصَتَوْت َعَلى اْلُجوِدِيّ َوِقيَل ُبْعًدا 
اِلِميَن}. ِلْلَقْوِم الَظّ

َك َوَما ِهَي ِمَن  َمًة ِعْنَد َرِبّ - الآية )83( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )231( {ُم�َصَوّ
اِلِميَن ِبَبِعيٍد}. الَظّ

اِلِميَن}. - الآية )75( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )244( {َكَذِلَك َنْجِزي الَظّ
ُهْم َلُنْهِلَكَنّ  - الآية )13( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )257( {َفاأَْوَحى اإَِلْيِهْم َرُبّ

اِلِميَن}. الَظّ
َلُهْم َعَذاٌب  اِلِميَن  - الآية )22( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )258( {اإَِنّ الَظّ

اأَِليٌم}.
اِلِميَن َوَيْفَعُل  ُ الَظّ ُلّ اهلَلّ - الآية )27( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )259( {َوُي�صِ

ُ َما َي�َصاُء}. اهلَلّ
ْيَكِة  اْلأَ َحاُب  اأَ�صْ َكاَن  {َواإِْن   )266( �صفحة   )15( رقم  )الحجر(  �صورة  من   )78( الآية   -

َلَظاِلِميَن}.
ُهَو  َما  ِن  اْلُقْراآَ ِمَن  ُل  - الآية )82( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )290( {َوُنَنِزّ

اِلِميَن اإَِلّ َخ�َصاًرا}. ِمِنيَن َوَل َيِزيُد الَظّ �ِصَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤْ
َناًرا  اِلِميَن  ِللَظّ ْعَتْدَنا  اأَ ا  {اإَِنّ رقم )18( �صفحة )297(  )الكهف(  �صورة  الآية )29( من   -

اأََحاَط ِبِهْم �ُسَراِدُقَها}.
اِلِميَن َبَدًل}. - الآية )50( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )299( {ِبْئ�َس ِللَظّ

َوَنَذُر  َقْوا  اَتّ اَلِّذيَن  ي  ُنَنِجّ - الآية )72( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )310( {ُثَمّ 
اِلِميَن ِفيَها ِجِثًيّا}. الَظّ

ا  ُكَنّ ــا  اإَِنّ َوْيَلَنا  َيا  {َقــاُلــوا   )323( �صفحة   )21( رقم  )الأنبياء(  �صورة  من   )14( الآيــة   -
َظاِلِميَن}.

اِلِميَن}. - الآية )29( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )324( {َكَذِلَك َنْجِزي الَظّ
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ا  ُكَنّ ــا  اإَِنّ َياَوْيَلَنا  {َلَيُقوُلَنّ   )326( �صفحة   )21( رقم  )الأنبياء(  �صورة  من   )46( الآيــة   -
َظاِلِميَن}.

- الآية )59( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )327( {َقاُلوا َمْن َفَعَل َهَذا ِباآَِلَهِتَنا 
اِلِميَن}. ُه َلِمَن الَظّ اإَِنّ

ِمَن  ُكْنُت  ــي  اإِِنّ {�ُصْبَحاَنَك   )329( �صفحة   )21( رقم  )الأنبياء(  �صورة  من   )87( الآية   -
اِلِميَن}. الَظّ

ا ِفي َغْفَلٍة ِمْن  - الآية )97( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )330( {َيا َوْيَلَنا َقْد ُكَنّ
ا َظاِلِميَن}. َهَذا َبْل ُكَنّ

�ِصَقاٍق  َلِفي  اِلِميَن  الَظّ {َواإَِنّ   )338( �صفحة   )22( رقم  )الحج(  �صورة  من   )53( الآية   -
َبِعيٍد}.

يٍر}. اِلِميَن ِمْن َن�صِ - الآية )71( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )340( {َوَما ِللَظّ
اَنا  ِ اَلِّذي َنَجّ ّ - الآية )28( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )344( {َفُقِل اْلَحْمُد هلِلَ

اِلِميَن}. ِمَن اْلَقْوِم الَظّ
اِلِميَن}. - الآية )41( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )344( {َفُبْعًدا ِلْلَقْوِم الَظّ

- الآية )94( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )348( {َرِبّ َفاَل َتْجَعْلِني ِفي اْلَقْوِم 
اِلِميَن}. الَظّ

َعَذاًبا  اِلِميَن  ِللَظّ - الآية )37( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )363( {َواأَْعَتْدَنا 
اأَِليًما}.

اأَِن  َك ُمو�َصى  َرُبّ - الآية )10( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )367( {َواإِْذ َناَدى 
اِلِميَن}. اْئِت اْلَقْوَم الَظّ

ا َظاِلِميَن}. - الآية )209( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )376( {ِذْكَرى َوَما ُكَنّ
ِني ِمَن اْلَقْوِم  - الآية )21( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )387( {َقاَل َرِبّ َنِجّ

اِلِميَن}. الَظّ
ِمَن  َنَجْوَت  َتَخْف  َل  - الآية )25( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )388( {َقاَل 

اِلِميَن}. اْلَقْوِم الَظّ
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َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  - الآية )40( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )390( {َفاْنُظْر 
اِلِميَن}. الَظّ

اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل   َ اهلَلّ �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )391( {اإَِنّ  الآية )50( من   -
اِلِميَن}. الَظّ

ا ُمْهِلُكوْا اأَْهِل َهِذِه  - الآية )31( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )400( {َقاُلوا اإَِنّ
اْلَقْرَيِة اإَِنّ اأَْهَلَها َكاُنوا َظاِلِميَن}.

يٍر}. اِلِميَن ِمْن َن�صِ - الآية )37( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )438( {َفُذوُقوا َفَما ِللَظّ
ِفْتَنًة  َجَعْلَناَها  ـــا  {اإَِنّ  )448( �صفحة   )37( رقــم  )ال�صافات(  �صورة  من   )63( ــة  الآي  -

اِلِميَن}. ِللَظّ

الظالمون
اِلِميَن ُذوُقوا َما ُكْنُتْم  - الآية )24( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )461( {َوِقيَل ِللَظّ

َتْك�ِصُبوَن}.
ِمْن  اِلِميَن  ِللَظّ َما  {َكاِظِميَن   )469( �صفحة   )40( رقم  )غافر(  �صورة  من   )18( الآية   -

َحِميٍم َوَل �َصِفيٍع ُيَطاُع}.
اِلِميَن  الَظّ َيْنَفُع  َل  {َيـــْوَم   )473( �صفحة   )40( رقــم  )غافر(  �صورة  من   )52( ــة  الآي  -

َمْعِذَرُتُهْم}.
اِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب  - الآية )21( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )485( {َواإَِنّ الَظّ

اأَِليٌم}.
ا  اِلِميَن ُم�ْصِفِقيَن ِمَمّ - الآية )22( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )485( {َتَرى الَظّ

َك�َصُبوا َوُهَو َواِقٌع ِبِهْم}.
َلَح َفاأَْجُرُه َعَلى  - الآية )40( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )487( {َفَمْن َعَفا َواأَ�صْ

اِلِميَن}. ُه َل ُيِحُبّ الَظّ ِ اإَِنّ اهلَلّ
َراأَُوا  ا  َلَمّ اِلِميَن  الَظّ �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )487( {َوَتَرى  الآية )44( من   -

اْلَعَذاَب َيُقوُلوَن َهْل اإَِلى َمَرٍدّ ِمْن �َصِبيٍل}.
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اِلِميَن ِفي َعَذاٍب  - الآية )45( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )488( {اأََل اإَِنّ الَظّ
ُمِقيٍم}.

- الآية )76( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )495( {َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َكاُنوا 
اِلِميَن}. ُهُم الَظّ

ْوِلَياُء  ُهْم اأَ اِلِميَن َبْع�صُ - الآية )19( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )500( {َواإَِنّ الَظّ
ُ َوِلُيّ اْلُمَتِّقيَن}. َبْع�ٍس َواهلَلّ

اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل   َ اهلَلّ {اإَِنّ  �صفحة )503(  رقم )46(  )الأحقاف(  �صورة  من  الآية )10(   -
اِلِميَن}. الَظّ

اِلِميَن}. - الآية )17( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )548( {َوَذِلَك َجَزاُء الَظّ
ِن اْفَتَرى َعَلى  - الآية )7( من �صورة )ال�صف( رقم )61( �صفحة )552( {َوَمْن اأَْظَلُم ِمَمّ

اِلِميَن}. ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ ِ اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى اإَِلى اْلإِ�ْصاَلِم َواهلَلّ اهلَلّ
اِلِميَن}. ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ - الآية )5( من �صورة )الجمعة( رقم )62( �صفحة )553( {َواهلَلّ

اِلِميَن}. ُ َعِليٌم ِبالَظّ - الآية )7( من �صورة )الجمعة( رقم )62( �صفحة )553( {َواهلَلّ
اْلَقْوِم  ــَن  ِم ــِنــي  {َوَنــِجّ  )561( �صفحة   )66( رقــم  )التحريم(  �صورة  من   )11( الآيــة   -

اِلِميَن}. الَظّ
ا َظاِلِميَن}. ا ُكَنّ َنّ َنا اإِ - الآية )29( من �صورة )القلم( رقم )68( �صفحة )565( {َقاُلوا �ُصْبَحاَن َرِبّ

اِلِميَن  ُلّوا َكِثيًرا َوَل َتِزِد الَظّ �صَ - الآية )24( من �صورة )نوح( رقم )71( �صفحة )571( {َوَقْد اأَ
اَلًل}. اإَِلّ �صَ

اِلِميَن اإَِلّ َتَباًرا}. - الآية )28( من �صورة )نوح( رقم )71( �صفحة )571( {َوَل َتِزِد الَظّ
اِلِميَن اأََعَدّ َلُهْم َعَذاًبا  - الآية )31( من �صورة )الإن�صان( رقم )76( �صفحة )580( {َوالَظّ

اأَِليًما}.

اأَْظَلُم
ْن َمَنَع َم�َصاِجَد  ْظَلُم ِمَمّ - الآية )114( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )18( {َوَمْن اأَ

ِ اأَْن ُيْذَكَر ِفيَها ا�ْصُمُه}. اهلَلّ
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ْن َكَتَم �َصَهاَدًة  ْظَلُم ِمَمّ اأَ - الآية )140( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )21( {َوَمْن 
.{ ِ ِعْنَدُه ِمَن اهلَلّ

 ِ ِن اْفَتَرى َعَلى اهلَلّ ْظَلُم ِمَمّ - الآية )21( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )130( {َوَمْن اأَ
اِلُموَن}. ُه َل ُيْفِلُح الَظّ َنّ َياِتِه اإِ َب ِباآَ َكِذًبا اأَْو َكَذّ

 ِ ِن اْفَتَرى َعَلى اهلَلّ ْظَلُم ِمَمّ - الآية )93( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )139( {َوَمْن اأَ
َلَيّ َوَلْم ُيوَح اإَِلْيِه �َصْيٌء}. َكِذًبا اأَْو َقاَل اأُوِحَي اإِ

ِن اْفَتَرى َعَلى  ْظَلُم ِمَمّ - الآية )144( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )147( {َفَمْن اأَ
ا�َس ِبَغْيِر ِعْلٍم}. َلّ الَنّ ِ َكِذًبا ِلُي�صِ اهلَلّ

َب ِباآََياِت  ْن َكَذّ ْظَلُم ِمَمّ - الآية )157( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )149( {َفَمْن اأَ
َدَف َعْنَها}. ِ َو�صَ اهلَلّ

ِن اْفَتَرى َعَلى  ْظَلُم ِمَمّ - الآية )37( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )154( {َفَمْن اأَ
يُبُهْم ِمَن اْلِكَتاِب}. َب ِباآََياِتِه اأُوَلِئَك َيَناُلُهْم َن�صِ ِ َكِذًبا اأَْو َكَذّ اهلَلّ

ِن اْفَتَرى َعَلى  - الآية )17( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )210( {َفَمْن اأَْظَلُم ِمَمّ
ُه َل ُيْفِلُح اْلُمْجِرُموَن}. َب ِباآََياِتِه اإَِنّ ِ َكِذًبا اأَْو َكَذّ اهلَلّ

 ِ ِن اْفَتَرى َعَلى اهلَلّ ْظَلُم ِمَمّ - الآية )18( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )223( {َوَمْن اأَ
ِهْم}. وَن َعَلى َرِبّ َكِذًبا اأُوَلِئَك ُيْعَر�صُ

ٍن  ُتوَن َعَلْيِهْم ِب�ُصْلَطاٍن َبِيّ - الآية )15( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )294( {َلْوَل َياأْ
ِ َكِذًبا}. ِن اْفَتَرى َعَلى اهلَلّ َفَمْن اأَْظَلُم ِمَمّ

َر ِباآََياِت  ْن ُذِكّ ْظَلُم ِمَمّ - الآية )57( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )300( {َوَمْن اأَ
ِه َفاأَْعَر�َس َعْنَها}. َرِبّ

ِن اْفَتَرى َعَلى  ْظَلُم ِمَمّ - الآية )68( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )404( {َوَمْن اأَ
ا َجاَءُه}. َب ِباْلَحِقّ َلَمّ ِ َكِذًبا اأَْو َكَذّ اهلَلّ

َياِت  َر ِباآَ ْن ُذِكّ - الآية )22( من �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )417( {َوَمْن اأَْظَلُم ِمَمّ
ِه ُثَمّ اأَْعَر�َس َعْنَها}. َرِبّ

 ِ ْن َكَذَب َعَلى اهلَلّ ْظَلُم ِمَمّ - الآية )32( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )462( {َفَمْن اأَ
ْدِق اإِْذ َجاَءُه}. ّ َب ِبال�صِ َوَكَذّ
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ُهْم َكاُنوا  َنّ - الآية )52( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )528( {َوَقْوَم ُنوٍح ِمْن َقْبُل اإِ
ْطَغى}. ُهْم اأَْظَلَم َواأَ

ِن اْفَتَرى َعَلى  - الآية )7( من �صورة )ال�صف( رقم )61( �صفحة )552( {َوَمْن اأَْظَلُم ِمَمّ
ِ اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى اإَِلى اْلإِ�ْصاَلِم}. اهلَلّ

ظلوم
اٌر}. - الآية )34( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {اإَِنّ اْلإِْن�َصاَن َلَظُلوٌم َكَفّ

ظلومًا
ُه َكاَن  اإَِنّ - الآية )72( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )427( {َوَحَمَلَها اْلإِْن�َصاُن 

َظُلوًما َجُهوًل}.

َظالَّم
ٍم ِلْلَعِبيِد}. َ َلْي�َس ِبَظاَلّ - الآية )182( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )74( {َواأََنّ اهلَلّ

ْيِديُكْم َواأََنّ  َمْت اأَ - الآية )51( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )183( {َذِلَك ِبَما َقَدّ
ٍم ِلْلَعِبيِد}. َ َلْي�َس ِبَظاَلّ اهلَلّ

 َ َمْت َيَداَك َواأََنّ اهلَلّ - الآية )10( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )133( {َذِلَك ِبَما َقَدّ
ٍم ِلْلَعِبيِد}. َلْي�َس ِبَظاَلّ

اِلًحا َفِلَنْف�ِصِه َوَمْن  - الآية )46( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )481( {َمْن َعِمَل �صَ
ٍم ِلْلَعِبيِد}. َك ِبَظاَلّ اأَ�َصاَء َفَعَلْيَها َوَما َرُبّ

ٍم  ُل اْلَقْوُل َلَدَيّ َوَما اأََنا ِبَظاَلّ - الآية )29( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )519( {َما ُيَبَدّ
ِلْلَعِبيِد}.

مظلومًا
- الآية )33( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )285( {َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا 

ِه �ُصْلَطاًنا َفاَل ُي�ْصِرْف ِفي اْلَقْتِل}. ِلَوِلِيّ
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الظن
ظن

ُهْم َقاِدُروَن َعَلْيَها}. ْهُلَها اأََنّ - الآية )24( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )211( {َوَظَنّ اأَ
ُه َناٍج ِمْنُهَما  َنّ - الآية )42( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )240( {َوَقاَل ِلَلِّذي َظَنّ اأَ

اْذُكْرِني ِعْنَد َرِبَّك}.
ًبا  ْذ َذَهَب ُمَغا�صِ وِن اإِ - الآية )87( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )329( {َوَذا الُنّ

َفَظَنّ اأَْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه}.
ِمُنوَن  - الآية )12( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )351( {َلْوَل اإِْذ �َصِمْعُتُموُه َظَنّ اْلُموؤْ

ْنُف�ِصِهْم َخْيًرا}. َواْلُموؤِْمَناُت ِباأَ
اُه َفا�ْصَتْغَفَر  َما َفَتَنّ - الآية )24( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )454( {َوَظَنّ َداُووُد اأََنّ

َرَبُّه}.
ُه اْلِفَراُق}. َنّ - الآية )28( من �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )578( {َوَظَنّ اأَ

ُه َظَنّ اأَْن َلْن َيُحوَر}. - الآية )14( من �صورة )الإن�صقاق( رقم )84( �صفحة )589( {اإَِنّ

ظنًا
- الآية )230( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )36( {َفاإِْن َطَلَّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما اأَْن 

.{ ِ ا اأَْن ُيِقيَما ُحُدوَد اهلَلّ َيَتَراَجَعا اإِْن َظَنّ

ظننت
ُماَلٍق  ــي  ِنّ اأَ َظَنْنُت  ـــي  {اإِِنّ  )567( �صفحة   )69( رقم  )الحاقة(  �صورة  من   )20( الآيــة   -

ِح�َصاِبَيْه}.

ظننتم
َ َل َيْعَلُم  - الآية )22( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479( {َوَلِكْن َظَنْنُتْم اأََنّ اهلَلّ

ا َتْعَمُلوَن}. َكِثيًرا ِمَمّ
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ُكُم اَلِّذي َظَنْنُتْم  - الآية )23( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479( {َوَذِلُكْم َظُنّ
ُكْم اأَْرَداُكْم}. ِبَرِبّ

�ُصوُل  ْن َلْن َيْنَقِلَب الَرّ - الآية )12( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )512( {َبْل َظَنْنُتْم اأَ
ْوِء}. َن َذِلَك ِفي ُقُلوِبُكْم َوَظَنْنُتْم َظَنّ ال�َصّ َواْلُموؤِْمُنوَن اإَِلى اأَْهِليِهْم اأََبًدا َوُزِيّ

وا  - الآية )2( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )545( {َما َظَنْنُتْم اأَْن َيْخُرُجوا َوَظُنّ
.{ ِ وُنُهْم ِمَن اهلَلّ ُهْم َماِنَعُتُهْم ُح�صُ اأََنّ

وا َكَما َظَنْنُتْم اأَْن َلْن  ُهْم َظُنّ - الآية )7( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )572( {َواأََنّ
ُ اأََحًدا}.     َيْبَعَث اهلَلّ

ظننا
اْلإِْن�ُس  َتُقوَل  َلْن  ْن  اأَ ا  َظَنَنّ ا  - الآية )5( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )572( {َواأََنّ

ِ َكِذًبا}. َواْلِجُنّ َعَلى اهلَلّ
َ ِفي  ْن َلْن ُنعِجَز اهلَلّ ا اأَ ا َظَنَنّ - الآية )12( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )572( {َواأََنّ

اْلأَْر�ِس َوَلْن ُنْعِجَزُه َهَرًبا}.

ظنوا
َفْوَقُهْم  اْلَجَبَل  َنَتْقَنا  الآية )171( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )173( {َواإِْذ   -

ُه َواِقٌع ِبِهْم}. وا اأََنّ ُه ُظَلٌّة َوَظُنّ َكاأََنّ
ِ اإَِلّ  وا اأَْن َل َمْلَجاأَ ِمَن اهلَلّ - الآية )118( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )206( {َوَظُنّ

اإَِلْيِه ُثَمّ َتاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبوا}.
- الآية )22( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )211( {َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكِلّ َمَكاٍن 

ُهْم اأُِحيَط ِبِهْم}. وا اأََنّ َوَظُنّ
�ُصُل  اإَِذا ا�ْصَتْيَئ�َس الُرّ - الآية )110( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )248( {َحَتّى 

ُرَنا}. ُهْم َقْد ُكِذُبوا َجاَءُهْم َن�صْ وا اأََنّ َوَظُنّ
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وا  اَر َفَظُنّ - الآية )53( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )299( {َوَراأَى اْلُمْجِرُموَن الَنّ
ُهْم ُمَواِقُعوَها}. اأََنّ

- الآية )39( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )390( {َوا�ْصَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي 
َلْيَنا َل ُيْرَجُعوَن}. ُهْم اإِ وا اأََنّ اْلأَْر�ِس ِبَغْيِر اْلَحِقّ َوَظُنّ

ِمْن  َلــُهــْم  َمــا  ــوا  {َوَظــُنّ  )482( �صفحة   )41( رقــم  )ف�صلت(  �ــصــورة  مــن   )48( الآيـــة   -
.{ َمِحي�سٍ

ْخَرَج اَلِّذيَن َكَفُروا  - الآية )2( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )545( {ُهَو اَلِّذي اأَ
وُنُهْم ِمَن  ُهْم َماِنَعُتُهْم ُح�صُ وا اأََنّ ْن َيْخُرُجوا َوَظُنّ ِل اْلَح�ْصِر َما َظَنْنُتْم اأَ َوّ ِمْن اأَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم ِلأَ

.{ ِ اهلَلّ
وا َكَما َظَنْنُتْم اأَْن َلْن  ُهْم َظُنّ - الآية )7( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )572( {َواأََنّ

ُ اأََحًدا}. َيْبَعَث اهلَلّ

اأَُظنُّ
َهِذِه  َتِبيَد  ْن  اأَ اأَُظُنّ  َما  - الآية )35( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )298( {َقاَل 

اأََبًدا}.
اَعَة َقاِئَمًة}. - الآية )36( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )298( {َوَما اأَُظُنّ ال�َصّ

ُظُنّ  اأَ َوَما  ِلي  َهَذا  �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )482( {َلَيُقوَلَنّ  الآية )50( من   -
اَعَة َقاِئَمًة}. ال�َصّ

لأظنك
َك  - الآية )101( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )292( {َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن اإِِنّي َلأَُظُنّ

َيا ُمو�َصى َم�ْصُحوًرا}.
ِفْرَعْوُن  َيا  َك  َلأَُظُنّ ــي  - الآية )102( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )292( {َواإِِنّ

َمْثُبوًرا}.
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لأظنه
ِلُع اإَِلى اإَِلِه ُمو�َصى  َطّ - الآية )38( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )390( {َلَعِلّي اأَ

ُه ِمَن اْلَكاِذِبيَن}. ُظُنّ َواإِِنّي َلأَ
َواإِِنّي  ُمو�َصى  اإَِلِه  اإَِلى  ِلَع  �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )471( {َفاأََطّ الآية )37( من   -

ُه َكاِذًبا}. َلأَُظُنّ

تظن
ْن ُيْفَعَل ِبَها َفاِقَرٌة}. - الآية )25( من �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )578( {َتُظُنّ اأَ

تظنون
َلّ َقِلياًل}. وَن اإِْن َلِبْثُتْم اإِ - الآية )52( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )287( {َوَتُظُنّ

ُنوَنا}. ِ الُظّ وَن ِباهلَلّ - الآية )10( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )419( {َوَتُظُنّ

نظن
ا َوَما َنْحُن  َلّ َظًنّ اإِ - الآية )32( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )501( {اإِْن َنُظُنّ 

ِبُم�ْصَتْيِقِنيَن}.

َنُظنُّك
ا  َنّ ا َلَنَراَك ِفي �َصَفاَهٍة َواإِ - الآية )66( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )158( {اإَِنّ

َك ِمَن اْلَكاِذِبيَن}. َلَنُظُنّ
ْن  َلّ َب�َصٌر ِمْثُلَنا َواإِ ْنَت اإِ - الآية )186( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )375( {َوَما اأَ

َك َلِمَن اْلَكاِذِبيَن}. َنُظُنّ

ُكم َنُظنُّ
ٍل َبْل  - الآية )27( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )224( {َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْيَنا ِمْن َف�صْ

ُكْم َكاِذِبيَن}. َنُظُنّ
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يظن
َرُه  ْن َلْن َيْن�صُ - الآية )15( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )333( {َمْن َكاَن َيُظُنّ اأَ

َماِء}. ْنَيا َواْلآَِخَرِة َفْلَيْمُدْد ِب�َصَبٍب اإَِلى ال�َصّ ُ ِفي الُدّ اهلَلّ
ُهْم  اأََنّ اأُوَلــِئــَك  َيُظُنّ  {اأََل   )587( �صفحة   )83( رقم  )المطففين(  �صورة  من   )4( الآيــة   -

َمْبُعوُثوَن}.

يظنون
ِهْم  ُهْم ُماَلُقوْا َرِبّ َنّ وَن اأَ - الآية )46( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )7( {اَلِّذيَن َيُظُنّ

ُهْم اإَِلْيِه َراِجُعوَن}. َواأََنّ
وَن َل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب  ُيّ ِمّ - الآية )78( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )12( {َوِمْنُهْم اأُ

.{ اإَِلّ اأََماِنَيّ
ُهْم ُماَلُقوا  َنّ وَن اأَ - الآية )249( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )41( {َقاَل اَلِّذيَن َيُظُنّ

.{ ِ ِ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِباإِْذِن اهلَلّ اهلَلّ
ِ َغْيَر اْلَحِقّ َظَنّ  وَن ِباهلَلّ - الآية )154( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )70( {َيُظُنّ

اْلَجاِهِلَيِّة}.

ْن  - الآية )24( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )501( {َوَما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم اإِ
وَن}. ُهْم اإَِلّ َيُظُنّ

الظن
َباَع  - الآية )157( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )103( {َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم اإَِلّ اِتّ

.{ ِنّ الَظّ
َنّ َواإِْن ُهْم  ِبُعوَن اإَِلّ الَظّ - الآية )116( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )142( {اإِْن َيَتّ

وَن}. اإَِلّ َيْخُر�صُ
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َنّ  ا اإِ َلّ َظًنّ ِبُع اأَْكَثُرُهْم اإِ - الآية )36( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )213( {َوَما َيَتّ
َنّ َل ُيْغِني ِمَن اْلَحِقّ �َصْيًئا}. الَظّ

- الآية )60( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )215( {َوَما َظُنّ اَلِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى 
ِ اْلَكِذَب َيْوَم اْلِقَياَمِة}. اهلَلّ

ْن ُهْم  َنّ َواإِ ِبُعوَن اإَِلّ الَظّ - الآية )66( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )216( {اإِْن َيَتّ
وَن}. اإَِلّ َيْخُر�صُ

اُه َفا�ْصَتْغَفَر  َما َفَتَنّ - الآية )24( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )454( {َوَظَنّ َداُووُد اأََنّ
َرَبُّه}.

- الآية )27( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )455( {َذِلَك َظُنّ اَلِّذيَن َكَفُروا}.
ْوِء َعَلْيِهْم  ِ َظَنّ ال�َصّ اِنّيَن ِباهلَلّ - الآية )6( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )511( {الَظّ

ْوِء}. َداِئَرُة ال�َصّ
�ُصوُل  ْن َلْن َيْنَقِلَب الَرّ - الآية )12( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )512( {َبْل َظَنْنُتْم اأَ

ْوِء}. َن َذِلَك ِفي ُقُلوِبُكْم َوَظَنْنُتْم َظَنّ ال�َصّ َواْلُموؤِْمُنوَن اإَِلى اأَْهِليِهْم اأََبًدا َوُزِيّ
َها اَلِّذيَن اآََمُنوا اْجَتِنُبوا  - الآية )12( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )517( {َيا اأَُيّ

ْثٌم}. ِنّ اإِ ِنّ اإَِنّ َبْع�َس الَظّ َكِثيًرا ِمَن الَظّ
َنّ َوَما َتْهَوى  ِبُعوَن اإَِلّ الَظّ - الآية )23( من �صورة )النجم( رقم )52( �صفحة )526( {اإِْن َيَتّ

اْلأَْنُف�ُس}.
ِبُعوَن  ْن َيَتّ - الآية )28( من �صورة )النجم( رقم )52( �صفحة )527( {َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم اإِ

َنّ َل ُيْغِني ِمَن اْلَحِقّ �َصْيًئا}. َنّ َواإَِنّ الَظّ اإَِلّ الَظّ
َنّ  ا اإِ َلّ َظًنّ ِبُع اأَْكَثُرُهْم اإِ - الآية )36( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )213( {َوَما َيَتّ

َنّ َل ُيْغِني ِمَن اْلَحِقّ �َصْيًئا}. الَظّ
ا َوَما َنْحُن  َلّ َظًنّ اإِ - الآية )32( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )501( {اإِْن َنُظُنّ 

ِبُم�ْصَتْيِقِنيَن}.
ِبــَرِبّ  ــُكــْم  َظــُنّ {َفــَمــا   )449( �صفحة   )37( رقــم  )ال�صافات(  �صورة  من   )87( الآيــة   -

اْلَعاَلِميَن}.
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ُكُم اَلِّذي َظَنْنُتْم  - الآية )23( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479( {َوَذِلُكْم َظُنّ
ُكْم اأَْرَداُكْم}. ِبَرِبّ

ُه  َق َعَلْيِهْم اإِْبِلي�ُس َظَنّ َدّ - الآية )20( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )430( {َوَلَقْد �صَ
َبُعوُه}. َفاَتّ

ُنوَنا}. ِ الُظّ وَن ِباهلَلّ - الآية )10( من �صورة )الأحزاب( رقم )33( �صفحة )419( {َوَتُظُنّ
ْوِء َعَلْيِهْم  ِ َظَنّ ال�َصّ اِنّيَن ِباهلَلّ - الآية )6( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )511( {الَظّ

ْوِء}. َداِئَرُة ال�َصّ

حرف العين
عاد

- الآية )65( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )158( {َواإَِلى َعاٍد اأََخاُهْم ُهوًدا َقاَل 
َ َما َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيُرُه اأََفاَل َتَتُّقوَن}. َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهلَلّ

اإِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء  - الآية )74( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )160( {َواْذُكُروا 
ِمْن َبْعِد َعاٍد}.

- الآية )70( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )198( {اأََلْم َياأِْتِهْم َنَباأُ اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم 
َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد}.

- الآية )50( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )227( {َواإَِلى َعاٍد اأََخاُهْم ُهوًدا َقاَل َيا 
َ َما َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيُرُه اإِْن اأَْنُتْم اإَِلّ ُمْفَتُروَن}. َقْوِم اْعُبُدوا اهلَلّ

ِهْم  - الآية )59( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )228( {َوِتْلَك َعاٌد َجَحُدوا ِباآََياِت َرِبّ
ْوا ُر�ُصَلُه}. َوَع�صَ

ُهْم اأََل ُبْعًدا  َنّ َعاًدا َكَفُروا َرَبّ - الآية )60( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )228( {اأََل اإِ
ِلَعاٍد َقْوِم ُهوٍد}.

ِمْن  اَلِّذيَن  َنَباأُ  َياأِْتُكْم  {اأََلــْم  رقم )14( �صفحة )256(  )اإبراهيم(  �صورة  الآية )9( من   -
َقْبِلُكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد}.
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َبْت َقْبَلُهْم  ُبوَك َفَقْد َكَذّ - الآية )42( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )337( {َواإِْن ُيَكِذّ
َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوَثُموُد}.

َبْت َعاٌد اْلُمْر�َصِليَن}. - الآية )123( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )372( {َكَذّ
َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد}. - الآية )12( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )453( {َكَذّ

- الآية )31( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )470( {ِمْثَل َداأِْب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد 
َواَلِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم}.

ْنَذْرُتُكْم  وا َفُقْل اأَ - الآية )13( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )478( {َفاإِْن اأَْعَر�صُ
اِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد}. اِعَقًة ِمْثَل �صَ �صَ

ِفي  َفا�ْصَتْكَبُروا  َعاٌد  ا  {َفاأََمّ  )478( �صفحة   )41( رقم  )ف�صلت(  �صورة  من   )15( الآية   -
.{ اْلأَْر�ِس ِبَغْيِر اْلَحِقّ

العدل
لأعدل

 ُ َبْيَنُكُم اهلَلّ ْعِدَل  ِلأَ - الآية )15( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )484( {َواأُِمْرُت 
ُكْم}. َنا َوَرُبّ َرُبّ

تعدل
ُيوؤَْخْذ  َل  ُكَلّ َعْدٍل  َتْعِدْل  - الآية )70( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )136( {َواإِْن 

ِمْنَها}.

تعدلوا
ْو  َلّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة اأَ - الآية )3( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )77( {َفاإِْن ِخْفُتْم اأَ

َما َمَلَكْت اأَْيَماُنُكْم}.
ْن َتْعِدُلوا َبْيَن  - الآية )129( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )99( {َوَلْن َت�ْصَتِطيُعوا اأَ

ُتْم}. �َصاِء َوَلْو َحَر�صْ الِنّ
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اأَْن  اْلــَهــَوى  ِبُعوا  َتَتّ ــاَل  {َف  )100( �صفحة   )4( رقــم  )الن�صاء(  �صورة  من   )135( الآيــة   -
َتْعِدُلوا}.

يعدلون
ِهْم  ِبَرِبّ َكــَفــُروا  ــِذيــَن  اَلّ ــَمّ  {ُث  )128( �صفحة   )6( رقم  )الأنــعــام(  �صورة  من   )1( الآيــة   -

َيْعِدُلوَن}.
ِمُنوَن ِباْلآَِخَرِة  ُيوؤْ - الآية )150( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )148( {َواَلِّذيَن َل 

ِهْم َيْعِدُلوَن}. َوُهْم ِبَرِبّ
ٌة َيْهُدوَن  َمّ - الآية )159( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )170( {َوِمْن َقْوِم ُمو�َصى اأُ

ِباْلَحِقّ َوِبِه َيْعِدُلوَن}.
َيْهُدوَن  ٌة  اأَُمّ ْن َخَلْقَنا  - الآية )181( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )174( {َوِمَمّ

ِباْلَحِقّ َوِبِه َيْعِدُلوَن}.
َقْوٌم  ُهْم  َبْل   ِ اهلَلّ َمَع  {اأَِءَلــٌه   )382( �صفحة   )27( رقم  )النمل(  �صورة  من   )60( الآيــة   -

َيْعِدُلوَن}.

اعدلوا
ُكْم �َصَناآَُن َقْوٍم َعَلى  - الآية )8( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )108( {َوَل َيْجِرَمَنّ

اأََلّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا}.
- الآية )152( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )149( {َواإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن 

َذا ُقْرَبى}.

عدل
َخُذ  - الآية )48( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )7( {َوَل ُيْقَبُل ِمْنَها �َصَفاَعٌة َوَل ُيوؤْ

ِمْنَها َعْدٌل}.



265فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

ُقوا َيْوًما َل َتْجِزي َنْف�ٌس َعْن  - الآية )123( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )19( {َواَتّ
َنْف�ٍس �َصْيًئا َوَل ُيْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل}.

َكاِتٌب  َبْيَنُكْم  {َوْلــَيــْكــُتــْب   )48( �صفحة   )2( رقــم  )البقرة(  �صورة  من   )282( الآيــة   -
ِباْلَعْدِل}.

اأَْن  ا�ِس  الَنّ َبْيَن  َحَكْمُتْم  {َواإَِذا   )87( �صفحة   )4( رقم  )الن�صاء(  �صورة  من   )58( الآية   -
َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل}.

- الآية )95( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )123( {َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم}.
ْو  اأَ ِمْنُكْم  َعْدٍل  َذَوا  رقم )5( �صفحة )125( {اْثَناِن  )المائدة(  �صورة  الآية )106( من   -

اآََخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم}.
ِلُحوا َبْيَنُهَما  - الآية )9( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )516( {َفاإِْن َفاَءْت َفاأَ�صْ

ِباْلَعْدِل}.
�ْصِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم}. - الآية )2( من �صورة )الطالق( رقم )65( �صفحة )558( {َواأَ

عدًل
ْدًقا  �صِ ــَك  َرِبّ َكِلَمُة  ْت  {َوَتَمّ  )142( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )115( الآية   -

َوَعْدًل}.

العر�س )عر�س الرحمن(
َخَلَق  ــِذي  اَلّ  ُ اهلَلّ ُكُم  َرَبّ الآية )54( من �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )157( {اإَِنّ   -

َهاَر}. اٍم ُثَمّ ا�ْصَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِس ُيْغ�ِصي الَلّْيَل الَنّ ِة اأََيّ ْر�َس ِفي �ِصَتّ َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
ْلُت َوُهَو َرُبّ اْلَعْر�ِس  - الآية )129( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )207( {َعَلْيِه َتَوَكّ

اْلَعِظيِم}.
َمَواِت  ُ اَلِّذي َخَلَق ال�َصّ ُكُم اهلَلّ - الآية )3( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )208( {اإَِنّ َرَبّ

ْمَر}. ُر اْلأَ اٍم ُثَمّ ا�ْصَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِس ُيَدِبّ َيّ ِة اأَ َواْلأَْر�َس ِفي �ِصَتّ
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اْلَعْر�ِس  َعَلى  اأََبَوْيِه  رقم )12( �صفحة )247( {َوَرَفــَع  �صورة )يو�صف(  الآية )100( من   -
ًدا}. وا َلُه �ُصَجّ َوَخُرّ

َمَواِت ِبَغْيِر  ُ اَلِّذي َرَفَع ال�َصّ - الآية )2( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )249( {اهلَلّ
َعَمٍد َتَرْوَنَها ُثَمّ ا�ْصَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِس}.

َكَما  اآَِلَهٌة  َمَعُه  َكاَن  َلْو  الآية )42( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )286( {ُقْل   -
َيُقوُلوَن اإًِذا َلْبَتَغْوا اإَِلى ِذي اْلَعْر�ِس �َصِبياًل}.

ْحَمُن َعَلى اْلَعْر�ِس ا�ْصَتَوى}. - الآية )5( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )312( {الَرّ
اْلَعْر�ِس  َرِبّ   ِ اهلَلّ - الآية )22( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )323( {َف�ُصْبَحاَن 

ُفوَن}. ا َي�صِ َعَمّ
ْبِع  َمَواِت ال�َصّ - الآية )86( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )347( {ُقْل َمْن َرُبّ ال�َصّ

َوَرُبّ اْلَعْر�ِس اْلَعِظيِم}.
ُ اْلَمِلُك اْلَحُقّ  - الآية )116( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )349( {َفَتَعاَلى اهلَلّ

َل اإَِلَه اإَِلّ ُهَو َرُبّ اْلَعْر�ِس اْلَكِريِم}.
اْلَعْر�ِس  َعَلى  ا�ْصَتَوى  {ُثَمّ   )365( �صفحة   )25( رقم  )الفرقان(  �صورة  من   )59( الآية   -

ْحَمُن}. الَرّ
ُ َل اإَِلَه اإَِلّ ُهَو َرُبّ اْلَعْر�ِس  - الآية )26( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )379( {اهلَلّ

اْلَعِظيِم}.
َمَواِت  ال�َصّ َخَلَق  اَلِّذي   ُ {اهلَلّ  )415( �صفحة   )32( رقم  )ال�صجدة(  �صورة  من   )4( الآية   -

.{ اٍم ُثَمّ ا�ْصَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِس َما َلُكْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َيّ ِة اأَ َواْلأَْر�َس َوَما َبْيَنُهَما ِفي �ِصَتّ
ِمْن  يَن  َحاِفّ اْلَماَلِئَكَة  - الآية )75( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )467( {َوَتَرى 

ِهْم}. ُحوَن ِبَحْمِد َرِبّ َحْوِل اْلَعْر�ِس ُي�َصِبّ
- الآية )7( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )467( {اَلِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْر�َس َوَمْن َحْوَلُه 

ِهْم}. ُحوَن ِبَحْمِد َرِبّ ُي�َصِبّ
َرَجاِت ُذو اْلَعْر�ِس ُيْلِقي  - الآية )15( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )468( {َرِفيُع الَدّ

وَح ِمْن اأَْمِرِه َعَلى َمْن َي�َصاُء ِمْن ِعَباِدِه }. الُرّ
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َمَواِت  ال�َصّ َرِبّ  {�ُصْبَحاَن   )495( �صفحة   )43( رقم  )الزخرف(  �صورة  من   )82( الآية   -
ُفوَن }. ا َي�صِ َواْلأَْر�ِس َرِبّ اْلَعْر�ِس َعَمّ

َمَواِت  ال�َصّ َخَلَق  ــِذي  اَلّ {ُهــَو   )538( �صفحة   )57( رقم  )الحديد(  �صورة  من   )4( الآيــة   -
اٍم ُثَمّ ا�ْصَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِس}. َيّ ِة اأَ َواْلأَْر�َس ِفي �ِصَتّ

َفْوَقُهْم  َك  َرِبّ - الآية )17( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )567( {َوَيْحِمُل َعْر�َس 
َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة}.

اْلَعْر�ِس  ِذي  ِعْنَد  ٍة  ُقَوّ �صورة )التكوير( رقم )81( �صفحة )586( {ِذي  الآية )20( من   -
َمِكيٍن}.

- الآية )15( من �صورة )البروج( رقم )85( �صفحة )590( {ُذو اْلَعْر�ِس اْلَمِجيُد}.

عر�صه
َمَواِت َواْلأَْر�َس  - الآية )7( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )222( {َوُهَو اَلِّذي َخَلَق ال�َصّ

اٍم َوَكاَن َعْر�ُصُه َعَلى اْلَماِء}. ِة اأََيّ ِفي �ِصَتّ

الع�صل )�صفاء(
ى}. ًفّ - الآية )15( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )508( {َواأَْنَهاٌر ِمْن َع�َصٍل ُم�صَ

�َصَراٌب  ُبُطوِنَها  ِمْن  {َيْخُرُج   )274( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )69( الآية   -
ا�ِس}. ُمْخَتِلٌف اأَْلَواُنُه ِفيِه �ِصَفاٌء ِللَنّ

ع�صا مو�صى
َعَلْيَها  اأُ  اأََتَوَكّ اَي  َع�صَ ِهَي  {َقاَل  رقم )20( �صفحة )313(  �صورة )طه(  الآية )18( من   -

َواأَُه�ُسّ ِبَها َعَلى َغَنِمي}.
ْلِقَها َيا ُمو�َصى )19( َفاأَْلَقاَها  - الآية )19( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )313( {َقاَل اأَ

ٌة َت�ْصَعى}. َفاإَِذا ِهَي َحَيّ
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اُه َفاإَِذا  - الآية )45( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )369( {َفاأَْلَقى ُمو�َصى َع�صَ
ِهَي َتْلَقُف َما َياأِْفُكوَن}.

ِهَي  َفــاإَِذا  اُه  - الآية )107( من �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )164( {َفاأَْلَقى َع�صَ
ُثْعَباٌن ُمِبيٌن}.

َلى ُمو�َصى اأَْن اأَْلِق  - الآية )117( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )164( {َواأَْوَحْيَنا اإِ
َذا ِهَي َتْلَقُف َما َياأِْفُكوَن}. اَك َفاإِ َع�صَ

العفو
ذكرت الكلمة وم�صتقاتها في )39( مو�صعًا في عدة �صور، في ال�صفحتين )593/592( من 

المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم، طباعة دار الحديث بم�صر، 1422هـ.

حرف الغين
الغ�صب

ُه  ًدا َفَجَزاوؤُ - الآية )93( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )93( {َوَمْن َيْقُتْل ُموؤِْمًنا ُمَتَعِمّ
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه}. َب اهلَلّ ُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغ�صِ َجَهَنّ

ُئُكْم ِب�َصٍرّ ِمْن َذِلَك  َنِبّ - الآية )60( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )118( {ُقْل َهْل اأُ
َب َعَلْيِه}. ُ َوَغ�صِ ِ َمْن َلَعَنُه اهلَلّ َمُثوَبًة ِعْنَد اهلَلّ

َعَدّ  ُ َعَلْيِهْم َوَلَعَنُهْم َواأَ َب اهلَلّ - الآية )6( من �صورة )الفتح( رقم )48( �صفحة )511( {َوَغ�صِ
َم}. َلُهْم َجَهَنّ

ْوا  َتَوَلّ اَلِّذيَن  اإَِلى  َتَر  الآية )14( من �صورة )المجادلة( رقم )58( �صفحة )544( {اأََلْم   -
ُ َعَلْيِهْم}. َب اهلَلّ َقْوًما َغ�صِ

َل  اآََمُنوا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ {َيا  �صفحة )551(  رقم )60(  )الممتحنة(  �صورة  من  الآية )13(   -
ُ َعَلْيِهْم}. َب اهلَلّ ْوا َقْوًما َغ�صِ َتَتَوَلّ
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غ�صبوا
- الآية )37( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )487( {َواَلِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْلإِْثِم 

ُبوا ُهْم َيْغِفُروَن}. َذا َما َغ�صِ َواْلَفَواِح�َس َواإِ

غ�صب
ُهْم  َنّ ِ َذِلَك ِباأَ ٍب ِمَن اهلَلّ - الآية )61( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )9( {َوَباُءو ِبَغ�صَ

.{ ِ َكاُنوا َيْكُفُروَن ِباآََياِت اهلَلّ
ٍب  َغ�صَ َعَلى  ٍب  ِبَغ�صَ {َفــَبــاُءو   )14( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )90( الآيــة   -

َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب ُمِهيٌن}.
 ِ اهلَلّ ِمَن  ٍب  ِبَغ�صَ ــاُءو  {َوَب  )64( �صفحة   )3( رقم  عمران(  )اآل  �صورة  من   )112( الآيــة   -

ِرَبْت َعَلْيِهُم اْلَم�ْصَكَنُة}. َو�صُ
ُكْم  َرِبّ ِمْن  َعَلْيُكْم  َوَقَع  �صورة )الأعــراف( رقم )7( �صفحة )159( {َقْد  الآية )71( من   -

ٌب}. ِرْج�ٌس َوَغ�صَ
- الآية )152( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {اإَِنّ اَلِّذيَن اَتَّخُذوا اْلِعْجَل 

ِهْم}. ٌب ِمْن َرِبّ �َصَيَناُلُهْم َغ�صَ
ُمو�َصى  َعْن  �َصَكَت  ا  {َوَلَمّ �صفحة )169(   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من  الآية )154(   -

ُب اأََخَذ اْلأَْلَواَح}. اْلَغ�صَ

َواُه  ِ َوَماأْ ٍب ِمَن اهلَلّ - الآية )16( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )178( {َفَقْد َباَء ِبَغ�صَ
ُم}. َجَهَنّ

ْدًرا  - الآية )106( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )279( {َوَلِكْن َمْن �َصَرَح ِباْلُكْفِر �صَ
.{ ِ ٌب ِمَن اهلَلّ َفَعَلْيِهْم َغ�صَ

َباَن  َلى َقْوِمِه َغ�صْ - الآية )86( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )317( {َفَرَجَع ُمو�َصى اإِ
ُكْم َوْعًدا َح�َصًنا}. َلْم َيِعْدُكْم َرُبّ اأَ�ِصًفا َقاَل َيا َقْوِم اأَ
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ِ َعَلْيَها  َب اهلَلّ - الآية )9( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )350( {َواْلَخاِم�َصَة اأََنّ َغ�صَ
اِدِقيَن}. اإِْن َكاَن ِمَن ال�صَّ

ٌب َوَلُهْم َعَذاٌب  - الآية )16( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )485( {َوَعَلْيِهْم َغ�صَ
�َصِديٌد}.

غ�صبي
َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَل  - الآية )81( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )317( {ُكُلوا ِمْن َطِيّ

ِبي َفَقْد َهَوى}. ِبي َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغ�صَ َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحَلّ َعَلْيُكْم َغ�صَ

غ�صبان
َلى َقْوِمِه  ا َرَجَع ُمو�َصى اإِ - الآية )150( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )169( {َوَلَمّ

َباَن اأَ�ِصًفا َقاَل ِبْئ�َصَما َخَلْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي}. َغ�صْ

المغ�صوب
َراَط اَلِّذيَن اأَْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر  - الآية )7( من �صورة )الفاتحة( رقم )1( �صفحة )1( {�سِ

وِب َعَلْيِهْم}. اْلَمْغ�صُ

مغا�صبًا
ًبا  ْذ َذَهَب ُمَغا�صِ وِن اإِ - الآية )87( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )329( {َوَذا الُنّ

َفَظَنّ اأَْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه}.

غلمان)1(
َلُهْم  ِغْلَماٌن  َعَلْيِهْم  - الآية )24( من �صورة )الطور( رقم )52( �صفحة )524( {َوَيُطوُف 

ُلوؤٌ َمْكُنوٌن}. ُهْم ُلوؤْ َكاأََنّ

)1( وانظر مو�صوع كلمة )ِوْلدان( �صفحة )303(.
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الغيب
َغْيَب  اأَْعَلُم  ــي  اإِِنّ َلُكْم  اأَُقــْل  ــْم  {اأََل رقم )2( �صفحة )6(  )البقرة(  �صورة  الآية )33( من   -

ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
ُ ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى  - الآية )179( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )73( {َوَما َكاَن اهلَلّ

َ َيْجَتِبي ِمْن ُر�ُصِلِه َمْن َي�َصاُء}. اْلَغْيِب َوَلِكَنّ اهلَلّ
اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت  - الآية )34( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )84( {َفال�صَّ

.{ُ ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اهلَلّ
َيَخاُفُه  َمــْن   ُ اهلَلّ {ِلَيْعَلَم   )123( �صفحة   )5( رقــم  )المائدة(  �صورة  من   )94( الآيــة   -

ِباْلَغْيِب}.
- الآية )50( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )133( {ُقْل َل اأَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن 

ِ َوَل اأَْعَلُم اْلَغْيَب}. اهلَلّ
- الآية )59( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )134( {َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َل َيْعَلُمَها 

اإَِلّ ُهَو}.
َوُهَو  َهاَدِة  َوال�َصّ اْلَغْيِب  �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )136( {َعاِلُم  الآية )73( من   -

اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر}.
اْلَغْيَب  اأَْعَلُم  ُكْنُت  ــْو  {َوَل  )175( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )188( الآيــة   -

وُء}. ِنَي ال�ُصّ َل�ْصَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َم�َصّ
اْلَغْيِب  َعاِلِم  اإَِلى  وَن  ــَرُدّ ُت {ُثَمّ  رقم )9( �صفحة )202(  )التوبة(  �صورة  الآية )94( من   -

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}. َهاَدِة َفُيَنِبّ َوال�َصّ
اْلَغْيِب  َعاِلِم  اإَِلى  وَن  �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )203( {َو�َصُتَرُدّ الآية )105( من   -

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}. َهاَدِة َفُيَنِبّ َوال�َصّ
.{ ِ َما اْلَغْيُب هلِلَّ - الآية )20( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )210( {َفُقْل اإَِنّ

 ِ - الآية )31( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )225( {َوَل اأَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اهلَلّ
َوَل اأَْعَلُم اْلَغْيَب}.
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ُنوِحيَها  اْلَغْيِب  ْنَباِء  اأَ ِمْن  الآية )49( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )227( {ِتْلَك   -
اإَِلْيَك َما ُكْنَت َتْعَلُمَها اأَْنَت َوَل َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَذا}.

ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ ِ َغْيُب ال�َصّ ّ - الآية )123( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )235( {َوهلِلَ
ْمُر ُكُلُّه}. َواإَِلْيِه ُيْرَجُع اْلأَ

اأَُخْنُه  َلْم  ــي  اأَِنّ ِلَيْعَلَم  رقم )12( �صفحة )241( {َذِلــَك  �صورة )يو�صف(  الآية )52( من   -
ِباْلَغْيِب}.

ا ِلْلَغْيِب َحاِفِظيَن}. - الآية )81( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )245( {َوَما ُكَنّ
- الآية )102( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )247( {َذِلَك ِمْن اأَْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه 

اإَِلْيَك}.
َهاَدِة اْلَكِبيُر  - الآية )9( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )250( {َعاِلُم اْلَغْيِب َوال�َصّ

اْلُمَتَعاِل}.
ْر�ِس  َمَواِت َواْلأَ ِ َغْيُب ال�َصّ ّ - الآية )77( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )275( {َوهلِلَ

ِر}. َلّ َكَلْمِح اْلَب�صَ اَعِة اإِ َوَما اأَْمُر ال�َصّ
�َصاِد�ُصُهْم  َخْم�َصٌة  �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )296( {َوَيُقوُلوَن  الآية )22( من   -

َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْيِب}.
ُ اأَْعَلُم ِبَما َلِبُثوا َلُه َغْيُب  - الآية )26( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )296( {ُقِل اهلَلّ

ْر�ِس}. َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
ْحَمُن  اِت َعْدٍن اَلِّتي َوَعَد الَرّ - الآية )61( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )309( {َجَنّ

ِعَباَدُه ِباْلَغْيِب}.
ِعْنَد  َخَذ  اَتّ اأَِم  اْلَغْيَب  َلَع  {اأََطّ  )311( �صفحة   )19( رقم  )مريم(  �صورة  من   )78( الآية   -

ْحَمِن َعْهًدا}. الَرّ
ُهْم ِباْلَغْيِب  - الآية )49( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )326( {اَلِّذيَن َيْخ�َصْوَن َرَبّ

اَعِة ُم�ْصِفُقوَن}. َوُهْم ِمَن ال�َصّ
َهاَدِة  َوال�َصّ اْلَغْيِب  {َعاِلِم   )348( �صفحة   )23( رقم  )الموؤمنون(  �صورة  من   )92( الآية   -

ا ُي�ْصِرُكوَن}. َفَتَعاَلى َعَمّ
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َمَواِت  - الآية )65( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )383( {ُقْل َل َيْعَلُم َمْن ِفي ال�َصّ
.{ُ َواْلأَْر�ِس اْلَغْيَب اإَِلّ اهلَلّ

َهاَدِة  - الآية )6( من �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )415( {َذِلَك َعاِلُم اْلَغْيِب َوال�َصّ
ِحيُم}. اْلَعِزيُز الَرّ

ُكْم َعاِلِم اْلَغْيِب  - الآية )3( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )428( {ُقْل َبَلى َوَرِبّي َلَتاأِْتَيَنّ
ٍة}. َل َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذَرّ

َنِت اْلِجُنّ اأَْن َلْو َكاُنوا  ا َخَرّ َتَبَيّ - الآية )14( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )429( {َفَلَمّ
َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن}.

- الآية )53( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )434( {َوَقْد َكَفُروا ِبِه ِمْن َقْبُل َوَيْقِذُفوَن 
ِباْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد}.

ُهْم  َما ُتْنِذُر اَلِّذيَن َيْخ�َصْوَن َرَبّ - الآية )18( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )436( {اإَِنّ
اَلَة}. ِباْلَغْيِب َواأََقاُموا ال�صَّ

َمَواِت  َ َعاِلُم َغْيِب ال�َصّ - الآية )38( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )438( {اإَِنّ اهلَلّ
ُدوِر}. ُه َعِليٌم ِبَذاِت ال�صُّ َواْلأَْر�ِس اإَِنّ

ْكَر َوَخ�ِصَي  َبَع الِذّ َما ُتْنِذُر َمِن اَتّ - الآية )11( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )440( {اإَِنّ
ْحَمَن ِباْلَغْيِب}. الَرّ

َمَواِت  ال�َصّ َفاِطَر  الَلُّهَمّ  {ُقِل   )463( �صفحة   )39( رقم  )الزمر(  �صورة  من   )46( الآية   -
ْنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن}. َهاَدِة اأَ َواْلأَْر�ِس َعاِلَم اْلَغْيِب َوال�َصّ

َمَواِت  َ َيْعَلُم َغْيَب ال�َصّ - الآية )18( من �صورة )الحجرات( رقم )49( �صفحة )517( {اإَِنّ اهلَلّ
يٌر ِبَما َتْعَمُلوَن}. ُ َب�صِ َواْلأَْر�ِس َواهلَلّ

ْحَمَن ِباْلَغْيِب َوَجاَء  - الآية )33( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )519( {َمْن َخ�ِصَي الَرّ
ِبَقْلٍب ُمِنيٍب}.

َفُهْم  اْلَغْيُب  ِعْنَدُهُم  {اأَْم   )525( �صفحة   )52( رقم  )الطور(  �صورة  من   )41( الآيــة   -
َيْكُتُبوَن}.

- الآية )35( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )527( {اأَِعْنَدُه ِعْلُم اْلَغْيِب َفُهَو َيَرى}.
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ُرُه  َيْن�صُ َمْن   ُ اهلَلّ {َوِلَيْعَلَم   )541( �صفحة   )57( رقم  )الحديد(  �صورة  من   )25( الآية   -
َوُر�ُصَلُه ِباْلَغْيِب}.

اإَِلّ ُهَو  اإَِلَه  ُ اَلِّذي َل  - الآية )22( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )548( {ُهَو اهلَلّ
َهاَدِة}. َعاِلُم اْلَغْيِب َوال�َصّ

اْلَغْيِب  َعاِلِم  َلى  اإِ وَن  ُتَرُدّ - الآية )8( من �صورة )الجمعة( رقم )62( �صفحة )553( {ُثَمّ 
ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}. َهاَدِة َفُيَنِبّ َوال�َصّ

َهاَدِة اْلَعِزيُز  - الآية )18( من �صورة )التغابن( رقم )64( �صفحة )557( {َعاِلُم اْلَغْيِب َوال�َصّ
اْلَحِكيُم}.

ُهْم ِباْلَغْيِب  - الآية )12( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )562( {اإَِنّ اَلِّذيَن َيْخ�َصْوَن َرَبّ
َلُهْم َمْغِفَرٌة َواأَْجٌر َكِبيٌر}.

َفُهْم  اْلَغْيُب  ِعْنَدُهُم  {اأَْم   )566( �صفحة   )68( رقم  )القلم(  �صورة  من   )47( الآيــة   -
َيْكُتُبوَن}.

- الآية )27/26( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )573( {َعاِلُم اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعَلى 
ى ِمْن َر�ُصوٍل}. َغْيِبِه اأََحًدا )26( اإَِلّ َمِن اْرَت�صَ

اْلَغْيِب  َعَلى  ــَو  ُه {َوَمـــا   )586( �صفحة   )81( رقــم  )التكوير(  �صورة  من   )24( ــة  الآي  -
ِنيٍن}. ِب�صَ

�ُصَل َفَيُقوُل  ُ الُرّ - الآية )109( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )126( {َيْوَم َيْجَمُع اهلَلّ
ُم اْلُغُيوِب}. َماَذا اأُِجْبُتْم َقاُلوا َل ِعْلَم َلَنا اإَِنَّك اأَْنَت َعاَلّ

ْعَلُم  - الآية )116( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )127( {َتْعَلُم َما ِفي َنْف�ِصي َوَل اأَ
ُم اْلُغُيوِب}. ْنَت َعاَلّ َما ِفي َنْف�ِصَك اإَِنَّك اأَ

ُهْم  َ َيْعَلُم �ِصَرّ - الآية )78( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )199( {اأََلْم َيْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ
ُم اْلُغُيوِب}. َ َعاَلّ َوَنْجَواُهْم َواأََنّ اهلَلّ

ُم  َنّ َرِبّي َيْقِذُف ِباْلَحِقّ َعاَلّ - الآية )48( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )433( {ُقْل اإِ
اْلُغُيوِب}.
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الغيث
اَعِة  ال�َصّ ِعْلُم  ِعْنَدُه   َ اهلَلّ �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )414( {اإَِنّ  الآية )34( من   -

ُل اْلَغْيَث}. َوُيَنِزّ
ُل اْلَغْيَث ِمْن  - الآية )28( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )486( {َوُهَو اَلِّذي ُيَنِزّ

َبْعِد َما َقَنُطوا}.
اَر  اْلُكَفّ ْعَجَب  اأَ َغْيٍث  - الآية )20( من �صورة )الحديد( رقم )57( �صفحة )540( {َكَمَثِل 

ا ُثَمّ َيُكوُن ُحَطاًما}. َفًرّ َنَباُتُه ُثَمّ َيِهيُج َفَتَراُه ُم�صْ
- الآية )49( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )241( {ُثَمّ َياأِْتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه 

ُروَن}. ا�ُس َوِفيِه َيْع�صِ ُيَغاُث الَنّ
ِبَماٍء  ُيَغاُثوا  َي�ْصَتِغيُثوا  {َواإِْن  رقم )18( �صفحة )297(  )الكهف(  �صورة  الآية )29( من   -

َكاْلُمْهِل َي�ْصِوي اْلُوُجوَه}.

حرف الفاء
فاكهة / تفكهون / فاكهون / فواكه

وردت بهذه ال�صيغ في )19( اآية في عدة �صور، �صفحة )636( من المعجم المفهر�س لألفاظ 
القراآن الكريم، طبعة دار الحديث بم�صر، 1422هـ.

الفوؤاد / الأفئدة
اَد  َر َواْلُفوؤَ ْمَع َواْلَب�صَ - الآية )36( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )285( {اإَِنّ ال�َصّ

ُكُلّ اأُوَلِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْصُئوًل}.
ُمو�َصى  اأُِمّ  اُد  ُفوؤَ َبَح  الآية )10( من �صورة )الق�ص�س( رقم )28( �صفحة )386( {َواأَ�صْ  -

َفاِرًغا اإِْن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْوَل اأَْن َرَبْطَنا َعَلى َقْلِبَها}.
- الآية )11( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )526( {َما َكَذَب اْلُفوؤَاُد َما َراأَى}.

ْنَباِء  اأَ - الآية )120( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )235( {َوُكاًلّ َنُق�ُسّ َعَلْيَك ِمْن 
اَدَك}. ُت ِبِه ُفوؤَ �ُصِل َما ُنَثِبّ الُرّ
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ُفوؤَاَدَك  ِبِه  َت  ِلُنَثِبّ {َكَذِلَك  �صفحة )362(  رقم )25(  )الفرقان(  �صورة  من  الآية )32(   -
ْلَناُه َتْرِتياًل}. َوَرَتّ

ْفِئَدُة اَلِّذيَن َل  َلْيِه اأَ َغى اإِ - الآية )113( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )142( {َوِلَت�صْ
ِخَرِة}. ُيوؤِْمُنوَن ِباْلآَ

اَلَة َفاْجَعْل  َنا ِلُيِقيُموا ال�صَّ - الآية )37( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {َرَبّ
ا�ِس َتْهِوي اإَِلْيِهْم}. اأَْفِئَدًة ِمَن الَنّ

اَر  ْمَع َواْلأَْب�صَ - الآية )78( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )275( {َوَجَعَل َلُكُم ال�َصّ
َواْلأَْفِئَدَة َلَعَلُّكْم َت�ْصُكُروَن}.

ْمَع  ْن�َصاأَ َلُكُم ال�َصّ - الآية )78( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )347( {َوُهَو اَلِّذي اأَ
ْفِئَدَة َقِلياًل َما َت�ْصُكُروَن}. اَر َواْلأَ َواْلأَْب�صَ

اَر  ْب�صَ ْمَع َواْلأَ - الآية )9( من �صورة )ال�صجدة( رقم )32( �صفحة )415( {َوَجَعَل َلُكُم ال�َصّ
َواْلأَْفِئَدَة َقِلياًل َما َت�ْصُكُروَن}.

اًرا  - الآية )26( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )505( {َوَجَعْلَنا َلُهْم �َصْمًعا َواأَْب�صَ
اُرُهْم َوَل اأَْفِئَدُتُهْم ِمْن �َصْيٍء}. ْب�صَ َواأَْفِئَدًة َفَما اأَْغَنى َعْنُهْم �َصْمُعُهْم َوَل اأَ

ُكْم َوَجَعَل  اأَْن�َصاأَ - الآية )23( من �صورة )الملك( رقم )67( �صفحة )563( {ُقْل ُهَو اَلِّذي 
اَر َواْلأَْفِئَدَة َقِلياًل َما َت�ْصُكُروَن}. ْب�صَ ْمَع َواْلأَ َلُكُم ال�َصّ

ِ اْلُموَقَدُة )6( اَلِّتي  - الآية )7/6( من �صورة )اْلُهَمَزة( رقم )104( �صفحة )601( {َناُر اهلَلّ
ِلُع َعَلى اْلأَْفِئَدِة}. َتَطّ

اَرُهْم  ْفِئَدَتُهْم َواأَْب�صَ - الآية )110( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )141( {َوُنَقِلُّب اأَ
ٍة}. َل َمَرّ َكَما َلْم ُيوؤِْمُنوا ِبِه اأََوّ

َطْرُفُهْم  َلْيِهْم  اإِ َيْرَتُدّ  {َل   )261( �صفحة   )14( رقم  )اإبراهيم(  �صورة  من   )43( الآية   -
َواأَْفِئَدُتُهْم َهَواٌء}.
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فرعون واآله وملئه وامراأته
ُذكروا في )74( اآية في عدة �صور،ال�صفحتان )626-627( من المعجم المفهر�س لألفاظ 

القراآن الكريم، طبعة دار الحديث بم�صر، 1422هـ.

الفرقان
- الآية )53( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )8( {َواإِْذ اآََتْيَنا ُمو�َصى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن 

َلَعَلُّكْم َتْهَتُدوَن}.
اَن اَلِّذي اأُْنِزَل ِفيِه  - الآية )185( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )28( {�َصْهُر َرَم�صَ

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن}. ا�ِس َوَبِيّ اْلُقْراآَُن ُهًدى ِللَنّ
ْنَزَل  َواأَ ا�ِس  ِللَنّ - الآية )4( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )50( {ِمْن َقْبُل ُهًدى 

اْلُفْرَقاَن}.
ِ َوَما اأَْنَزْلَنا  - الآية )41( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )182( {اإِْن ُكْنُتْم اآََمْنُتْم ِباهلَلّ

َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن}.
َتْيَنا ُمو�َصى َوَهاُروَن  اآَ - الآية )48( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )326( {َوَلَقْد 

َياًء َوِذْكًرا ِلْلُمَتِّقيَن}. اْلُفْرَقاَن َو�صِ
اْلُفْرَقاَن  َل  َنَزّ اَلِّذي  - الآية )1( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )359( {َتَباَرَك 

َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا}.
ْن َتَتُّقوا  َها اَلِّذيَن اآََمُنوا اإِ - الآية )29( من �صورة )الأنفال( رقم )8( �صفحة )180( {َيا اأَُيّ

َ َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا}. اهلَلّ

الُفْلك )الجواري( )الجارية(
الُفْلك

- الآية )164( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )25( {َواْلُفْلِك اَلِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر 
ٍة  ْحَيا ِبِه اْلأَْر�َس َبْعَد َمْوِتَها َوَبَثّ ِفيَها ِمْن ُكِلّ َداَبّ َماِء ِمْن َماٍء َفاأَ ُ ِمَن ال�َصّ ا�َس َوَما اأَْنَزَل اهلَلّ ِبَما َيْنَفُع الَنّ

ْر�ِس َلآََياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن}. َماِء َواْلأَ ِر َبْيَن ال�َصّ َحاِب اْلُم�َصَخّ َياِح َوال�َصّ ِريِف الِرّ َوَت�صْ
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ُبوُه َفاأَْنَجْيَناُه َواَلِّذيَن َمَعُه  - الآية )64( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )158( {َفَكَذّ
َياِتَنا}. ُبوا ِباآَ ِفي اْلُفْلِك َواأَْغَرْقَنا اَلِّذيَن َكَذّ

اْلَبِرّ  ِفي  ُرُكْم  ُي�َصِيّ اَلِّذي  �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )211( {ُهَو  الآية )22( من   -
ٌف}. َبٍة َوَفِرُحوا ِبَها َجاَءْتَها ِريٌح َعا�صِ َواْلَبْحِر َحَتّى اإَِذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح َطِيّ

ْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي  ُبوُه َفَنَجّ - الآية )73( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )217( {َفَكَذّ
اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخاَلِئَف}.

َنِع اْلُفْلَك ِباأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا}. - الآية )37( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )225( {َوا�صْ
َنُع اْلُفْلَك َوُكَلَّما َمَرّ َعَلْيِه  - الآية )38( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )226( {َوَي�صْ

َماَلأٌ ِمْن َقْوِمِه �َصِخُروا ِمْنُه}.
َر َلُكُم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي  - الآية )32( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )259( {َو�َصَخّ

ِفي اْلَبْحِر ِباأَْمِرِه}.
ِفيِه  َمَواِخَر  اْلُفْلَك  ــَرى  {َوَت  )268( �صفحة   )16( رقم  )النحل(  �صورة  من   )14( الآيــة   -

ِلِه َوَلَعَلُّكْم َت�ْصُكُروَن }. َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َف�صْ
ُكُم اَلِّذي ُيْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك  - الآية )66( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )288( {َرُبّ

ُه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما }. ِلِه اإَِنّ ِفي اْلَبْحِر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َف�صْ
َر َلُكْم َما ِفي  َ �َصَخّ - الآية )65( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )340( {اأََلْم َتَر اأََنّ اهلَلّ

ْمِرِه}. اْلأَْر�ِس َواْلُفْلَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِباأَ
اْلُفْلِك  َوَعَلى  {َوَعَلْيَها   )343( �صفحة   )23( رقم  )الموؤمنون(  �صورة  من   )22( الآيــة   -

ُتْحَمُلوَن}.
َنِع  ا�صْ اأَِن  اإَِلْيِه  رقم )23( �صفحة )343( {َفاأَْوَحْيَنا  )الموؤمنون(  �صورة  الآية )27( من   -

اْلُفْلَك ِباأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا}.
َوَمْن  اأَْنَت  ا�ْصَتَوْيَت  الآية )28( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )343( {َفاإَِذا   -

اِلِميَن}. اَنا ِمَن اْلَقْوِم الَظّ ِ اَلِّذي َنَجّ ّ َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك َفُقِل اْلَحْمُد هلِلَ
ِفي  َمَعُه  َوَمْن  �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )372( {َفاأَْنَجْيَناُه  الآية )119( من   -

اْلُفْلِك اْلَم�ْصُحوِن}.
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- الآية )65( من �صورة )العنكبوت( رقم )29( �صفحة )404( {َفاإَِذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا 
اُهْم اإَِلى اْلَبِرّ اإَِذا ُهْم ُي�ْصِرُكوَن}. ا َنَجّ يَن َفَلَمّ يَن َلُه الِدّ َ ُمْخِل�صِ اهلَلّ

َياَح  ُيْر�ِصَل الِرّ اأَْن  َياِتِه  اآَ - الآية )46( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )409( {َوِمْن 
ْمِرِه}. َراٍت َوِلُيِذيَقُكْم ِمْن َرْحَمِتِه َوِلَتْجِرَي اْلُفْلُك ِباأَ ُمَب�ِصّ

- الآية )31( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )414( {اأََلْم َتَر اأََنّ اْلُفْلَك َتْجِري ِفي 
ِ ِلُيِرَيُكْم ِمْن اآََياِتِه}. اْلَبْحِر ِبِنْعَمِة اهلَلّ

- الآية )12( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )436( {َوَتَرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر ِلَتْبَتُغوا 
ِلِه َوَلَعَلُّكْم َت�ْصُكُروَن}. ِمْن َف�صْ

َتُهْم ِفي  َيّ ا َحَمْلَنا ُذِرّ َنّ - الآية )41( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )443( {َواآََيٌة َلُهْم اأَ
اْلُفْلِك اْلَم�ْصُحوِن}.

- الآية )140( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )451( {اإِْذ اأََبَق اإَِلى اْلُفْلِك اْلَم�ْصُحوِن}.
اْلُفْلِك  َوَعــَلــى  {َوَعــَلــْيــَهــا   )476( �صفحة   )40( رقــم  )غــافــر(  �ــصــورة  مــن   )80( الآيـــة   -

ُتْحَمُلوَن}.
- الآية )12( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )490( {َواَلِّذي َخَلَق اْلأَْزَواَج ُكَلَّها 

َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواْلأَْنَعاِم َما َتْرَكُبوَن}.
َر َلُكُم اْلَبْحَر  ُ اَلِّذي �َصَخّ - الآية )12( من �صورة )الجاثية( رقم )45( �صفحة )499( {اهلَلّ

ِلِه َوَلَعَلُّكْم َت�ْصُكُروَن}. ِلَتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِه ِباأَْمِرِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َف�صْ

الجواري
- الآية )32( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )487( {َوِمْن اآََياِتِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر 

َكاْلأَْعاَلِم}.
اْلُمْن�َصاآَُت ِفي  اْلَجَواِر  - الآية )24( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )532( {َوَلُه 

اْلَبْحِر َكاْلأَْعاَلِم}.
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الجارية
ا َطَغا اْلَماُء َحَمْلَناُكْم  ا َلَمّ - الآية )11( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )567( {اإَِنّ

ِفي اْلَجاِرَيِة }.
 ِ اهلَلّ ِب�ْصِم  ِفيَها  اْرَكُبوا  {َوَقــاَل  رقم )11( �صفحة )226(  �صورة )هود(  من  الآية )41(   -

َمْجَراَها َوُمْر�َصاَها اإَِنّ َرِبّي َلَغُفوٌر َرِحيٌم}.

حرف القاف
الِقبلة

ا�ِس َما  َفَهاُء ِمَن الَنّ - الآية )142( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )22( {�َصَيُقوُل ال�ُصّ
ُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم اَلِّتي َكاُنوا َعَلْيَها}. َوَلّ

ُكْنَت  اَلِّتي  اْلِقْبَلَة  َجَعْلَنا  الآية )143( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )22( {َوَما   -
ْن َيْنَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه}. �ُصوَل ِمَمّ ِبُع الَرّ َعَلْيَها اإَِلّ ِلَنْعَلَم َمْن َيَتّ

َماِء  - الآية )144( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )22( {َقْد َنَرى َتَقُلَّب َوْجِهَك ِفي ال�َصّ
اَها}. َك ِقْبَلًة َتْر�صَ َيَنّ َفَلُنَوِلّ

َتْيَت اَلِّذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب  - الآية )145( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )22( {َوَلِئْن اأَ
ُهْم ِبَتاِبٍع ِقْبَلَة َبْع�ٍس}. ِبُكِلّ اآََيٍة َما َتِبُعوا ِقْبَلَتَك َوَما اأَْنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتُهْم َوَما َبْع�صُ

- الآية )87( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )218( {َواأَْوَحْيَنا اإَِلى ُمو�َصى َواأَِخيِه اأَْن 
َر ُبُيوًتا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة }. اآَ ِلَقْوِمُكَما ِبِم�صْ َتَبَوّ

القراآن )�صفاء(
اَن اَلِّذي اأُْنِزَل ِفيِه  - الآية )185( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )28( {�َصْهُر َرَم�صَ

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن}. ا�ِس َوَبِيّ اْلُقْراآَُن ُهًدى ِللَنّ
َن َوَلْو َكاَن ِمْن  ُروَن اْلُقْراآَ - الآية )82( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )91( {اأََفاَل َيَتَدَبّ

ِ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًرا}. ِعْنِد َغْيِر اهلَلّ
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ُل  ُلوا َعْنَها ِحيَن ُيَنَزّ - الآية )101( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )124( {َواإِْن َت�ْصاأَ
اْلُقْراآَُن ُتْبَد َلُكْم}.

- الآية )19( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )130( {َواأُوِحَي اإَِلَيّ َهَذا اْلُقْراآَُن ِلأُْنِذَرُكْم 
ِبِه َوَمْن َبَلَغ}.

ُن َفا�ْصَتِمُعوا  - الآية )204( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )176( {َواإَِذا ُقِرَئ اْلُقْراآَ
ُتوا َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}. َلُه َواأَْن�صِ

ْوَراِة  الَتّ ِفي  ا  َحًقّ َعَلْيِه  - الآية )111( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )204( {َوْعًدا 
َواْلإِْنِجيِل َواْلُقْراآَِن}.

َناٍت  َياُتَنا َبِيّ - الآية )15( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )210( {َواإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم اآَ
ْلُه}. َقاَل اَلِّذيَن َل َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا اْئِت ِبُقْراآٍَن َغْيِر َهَذا اأَْو َبِدّ

ْن ُيْفَتَرى  ُن اأَ - الآية )37( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )213( {َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْراآَ
.{ ِ ِمْن ُدوِن اهلَلّ

- الآية )61( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )215( {َوَما َتُكوُن ِفي �َصاأٍْن َوَما َتْتُلو ِمْنُه 
ِمْن ُقْراآٍَن}.

ا َلَعَلُّكْم  ْنَزْلَناُه ُقْراآًَنا َعَرِبًيّ ا اأَ - الآية )2( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )235( {اإَِنّ
َتْعِقُلوَن}.

ْح�َصَن  اأَ َعَلْيَك  َنُق�ُسّ  {َنْحُن   )235( �صفحة   )12( رقم  )يو�صف(  �صورة  من   )3( الآية   -
َلْيَك َهَذا اْلُقْراآََن}. �سِ ِبَما اأَْوَحْيَنا اإِ اْلَق�صَ

ٍن  َياُت اْلِكَتاِب َوُقْراآَ - الآية )1( من �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )262( {الر ِتْلَك اآَ
ُمِبيٍن}.

َتْيَناَك �َصْبًعا ِمَن اْلَمَثاِني  - الآية )87( من �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )266( {َوَلَقْد اآَ
َواْلُقْراآََن اْلَعِظيَم}.

يَن}. - الآية )91( من �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )267( {اَلِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْراآََن ِع�صِ
َت اْلُقْراآََن َفا�ْصَتِعْذ  - الآية )98( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )278( {َفاإَِذا َقَراأْ

ِجيِم}. ْيَطاِن الَرّ ِ ِمَن ال�َصّ ِباهلَلّ
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ِلَلِّتي  َيْهِدي  اْلُقْراآََن  - الآية )9( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )283( {اإَِنّ َهَذا 
ِهَي اأَْقَوُم}.

ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْراآَِن  َرّ - الآية )41( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )286( {َوَلَقْد �صَ
ُروا}. َكّ ِلَيَذّ

َن َجَعْلَنا  اْلُقْراآَ َقَراأَْت  - الآية )45( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )286( {َواإَِذا 
َبْيَنَك َوَبْيَن اَلِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِباْلآَِخَرِة ِحَجاًبا َم�ْصُتوًرا}.

- الآية )46( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )286( {َواإَِذا َذَكْرَت َرَبَّك ِفي اْلُقْراآَِن 
ْوا َعَلى اأَْدَباِرِهْم ُنُفوًرا}. َوْحَدُه َوَلّ

ِفي  اْلَمْلُعوَنَة  َجَرَة  {َوال�َصّ  )288( �صفحة   )17( رقم  )الإ�صراء(  �صورة  من   )60( الآية   -
اْلُقْراآَِن}.

ْم�ِس  اَلَة ِلُدُلوِك ال�َصّ - الآية )78( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )290( {اأَِقِم ال�صَّ
اإَِلى َغ�َصِق الَلّْيِل َوُقْراآََن اْلَفْجِر اإَِنّ ُقْراآََن اْلَفْجِر َكاَن َم�ْصُهوًدا}.

ُهَو  َما  ِن  اْلُقْراآَ ِمَن  ُل  - الآية )82( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )290( {َوُنَنِزّ
اِلِميَن اإَِلّ َخ�َصاًرا}. ِمِنيَن َوَل َيِزيُد الَظّ �ِصَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤْ

اْلإِْن�ُس  اْجَتَمَعِت  َلِئِن  {ُقْل   )291( �صفحة   )17( رقم  )الإ�صراء(  �صورة  من   )88( الآية   -
ُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْراآَِن َل َياأُْتوَن ِبِمْثِلِه}. َواْلِجُنّ َعَلى اأَْن َياأْ

ا�ِس ِفي َهَذا  ْفَنا ِللَنّ َرّ - الآية )89( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )291( {َوَلَقْد �صَ
ا�ِس اإَِلّ ُكُفوًرا}. َبى اأَْكَثُر الَنّ اْلُقْراآَِن ِمْن ُكِلّ َمَثٍل َفاأَ

ِن  ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْراآَ َرّ - الآية )54( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )300( {َوَلَقْد �صَ
ْكَثَر �َصْيٍء َجَدًل}. ْن�َصاُن اأَ ا�ِس ِمْن ُكِلّ َمَثٍل َوَكاَن اْلإِ ِللَنّ

َن ِلَت�ْصَقى}. - الآية )2( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )312( {َما اأَْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْراآَ
ْن  ِن ِمْن َقْبِل اأَ - الآية )114( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )320( {َوَل َتْعَجْل ِباْلُقْراآَ

ى اإَِلْيَك َوْحُيُه}. ُيْق�صَ
َنّ  اإِ َرِبّ  َيا  �ُصوُل  الَرّ �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )362( {َوَقــاَل  الآية )30( من   -

َقْوِمي اَتَّخُذوا َهَذا اْلُقْراآََن َمْهُجوًرا}.
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َل  - الآية )32( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )362( {َوَقاَل اَلِّذيَن َكَفُروا َلْوَل ُنِزّ
َعَلْيِه اْلُقْراآَُن ُجْمَلًة َواِحَدًة}.

- الآية )1( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )377( {ط�س ِتْلَك اآََياُت اْلُقْراآَِن َوِكَتاٍب 
ُمِبيٍن}.

َلُدْن  ِمْن  َن  اْلُقْراآَ ى  َلُتَلَقّ ــَك  - الآية )6( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )377( {َواإَِنّ
َحِكيٍم َعِليٍم}.

َن َيُق�ُسّ َعَلى َبِني  - الآية )76( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )383( {اإَِنّ َهَذا اْلُقْراآَ
ْكَثَر اَلِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن}. اإِ�ْصَراِئيَل اأَ

- الآية )92( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )385( {َواأَْن اأَْتُلَو اْلُقْراآََن َفَمِن اْهَتَدى 
َما َيْهَتِدي ِلَنْف�ِصِه}. َفاإَِنّ

َعَلْيَك  َفَر�َس  ــِذي  اَلّ {اإَِنّ  رقم )28( �صفحة )396(  )الق�ص�س(  �صورة  من  الآية )85(   -
َك اإَِلى َمَعاٍد}. اْلُقْراآََن َلَراُدّ

ا�ِس ِفي َهَذا  َرْبَنا ِللَنّ - الآية )58( من �صورة )الروم( رقم )30( �صفحة )410( {َوَلَقْد �صَ
اْلُقْراآَِن ِمْن ُكِلّ َمَثٍل}.

ِمَن ِبَهَذا  - الآية )31( من �صورة )�صباأ( رقم )34( �صفحة )431( {َوَقاَل اَلِّذيَن َكَفُروا َلْن ُنوؤْ
اْلُقْراآَِن َوَل ِباَلِّذي َبْيَن َيَدْيِه}.

ِن اْلَحِكيِم}. - الآية )2( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )440( {َواْلُقْراآَ
َلّ ِذْكٌر َوُقْراآٌَن ُمِبيٌن}. - الآية )69( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )444( {اإِْن ُهَو اإِ

ْكِر}. - الآية )1( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )453( {�س َواْلُقْراآَِن ِذي الِذّ
ا�ِس ِفي َهَذا  َرْبَنا ِللَنّ - الآية )27( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )461( {َوَلَقْد �صَ

ُروَن}. اْلُقْراآَِن ِمْن ُكِلّ َمَثٍل َلَعَلُّهْم َيَتَذَكّ
- الآية )26( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479( {َوَقاَل اَلِّذيَن َكَفُروا َل َت�ْصَمُعوا 

ِلَهَذا اْلُقْراآَِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعَلُّكْم َتْغِلُبوَن}.
َل َهَذا اْلُقْرءاُن  - الآية )31( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )491( {َوَقاُلوا َلْوَل ُنِزّ

َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم}.
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َرْفَنا اإَِلْيَك َنَفًرا ِمَن  - الآية )29( من �صورة )الأحقاف( رقم )46( �صفحة )506( {َواإِْذ �صَ
َن}. اْلِجِنّ َي�ْصَتِمُعوَن اْلُقْراآَ

ُروَن اْلُقْراآََن اأَْم َعَلى  - الآية )24( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )509( {اأََفاَل َيَتَدَبّ
ُقُلوٍب اأَْقَفاُلَها}.

- الآية )1( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )518( {ق َواْلُقْراآَِن اْلَمِجيِد}.
َيَخاُف  َمــْن  ِبــاْلــُقــْراآَِن  ــْر  ــَذِكّ {َف  )520( �صفحة   )50( رقــم  )ق(  �صورة  من   )45( الآيــة   -

َوِعيِد}.
ْحَمُن}. - الآية )1( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )531( {الَرّ

- الآية )2( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )531( {َعَلَّم اْلُقْراآََن}.
ٌن َكِريٌم}. ُه َلُقْراآَ - الآية )77( من �صورة )الواقعة( رقم )56( �صفحة )537( {اإَِنّ

اأَْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْراآََن َعَلى  - الآية )21( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة )548( {َلْو 
.{ ِ ًعا ِمْن َخ�ْصَيِة اهلَلّ ِدّ َجَبٍل َلَراأَْيَتُه َخا�ِصًعا ُمَت�صَ

َن  اْلُقْراآَ ــِل  َوَرِتّ َعَلْيِه  ِزْد  {اأَْو   )574( �صفحة   )73( رقم  )المزمل(  �صورة  من   )4( الآية   -
َتْرِتياًل}.

ِن}. َر ِمَن اْلُقْراآَ - الآية )20( من �صورة )المزمل( رقم )73( �صفحة )575( {َفاْقَرُءوا َما َتَي�َصّ
ْلَنا َعَلْيَك اْلُقْراآََن  ا َنْحُن َنَزّ - الآية )23( من �صورة )الإن�صان( رقم )76( �صفحة )579( {اإَِنّ

َتْنِزياًل}.
ُن  - الآية )21( من �صورة )الن�صقاق( رقم )84( �صفحة )589( {َواإَِذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْراآَ

َل َي�ْصُجُدوَن}.
- الآية )22/21( من �صورة )البروج( رقم )85( �صفحة )590( {َبْل ُهَو ُقْراآٌَن َمِجيٌد )21( 

ِفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ}.
ا َلَعَلُّكْم  ْنَزْلَناُه ُقْراآًَنا َعَرِبًيّ ا اأَ - الآية )2( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )235( {اإَِنّ

َتْعِقُلوَن}.
َرْت ِبِه اْلِجَباُل  ًنا �ُصِيّ َنّ ُقْراآَ - الآية )31( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )253( {َوَلْو اأَ

ْو ُكِلَّم ِبِه اْلَمْوَتى}. ْر�ُس اأَ َعْت ِبِه اْلأَ اأَْو ُقِطّ
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ًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَراأَُه َعَلى  - الآية )106( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )293( {َوُقْراآَ
ْلَناُه َتْنِزياًل}. ا�ِس َعَلى ُمْكٍث َوَنَزّ الَنّ

ا  َعَرِبًيّ ًنا  ُقْراآَ ْنَزْلَناُه  اأَ الآية )113( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )319( {َوَكَذِلَك   -
ْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد}. َرّ َو�صَ

ِعَوٍج  ِذي  َغْيَر  ا  َعَرِبًيّ �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )461( {ُقْراآًَنا  الآية )28( من   -
َلَعَلُّهْم َيَتُّقوَن}.

ا  َلْت اآََياُتُه ُقْراآًَنا َعَرِبًيّ ّ - الآية )3( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )477( {ِكَتاٌب ُف�صِ
ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن}.

ا  اأَْعَجِمًيّ ًنا  ُقْراآَ َجَعْلَناُه  �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )481( {َوَلْو  الآية )44( من   -
.{ َلْت اآََياُتُه اأَاأَْعَجِمٌيّ َوَعَرِبٌيّ ّ َلَقاُلوا َلْوَل ُف�صِ

ُقْراآًَنا  اإَِلْيَك  اأَْوَحْيَنا  - الآية )7( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )283( {َوَكَذِلَك 
ا ِلُتْنِذَر اأَُمّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها}. َعَرِبًيّ

ا َلَعَلُّكْم  ًنا َعَرِبًيّ ا َجَعْلَناُه ُقْراآَ - الآية )3( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )489( {اإَِنّ
َتْعِقُلوَن}.

ُه ا�ْصَتَمَع َنَفٌر ِمَن  وِحَي اإَِلَيّ اأََنّ - الآية )1( من �صورة )الجن( رقم )72( �صفحة )572( {ُقْل اأُ
ا �َصِمْعَنا ُقْراآًَنا َعَجًبا}. اْلِجِنّ َفَقاُلوا اإَِنّ

َنُه}. - الآية )17( من �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )577( {اإَِنّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْراآَ
ِبْع ُقْراآََنُه}. َناُه َفاَتّ - الآية )18( من �صورة )القيامة( رقم )75( �صفحة )577( {َفاإَِذا َقَراأْ

القرين/القرناء
- الآية )51( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )447( {َقاَل َقاِئٌل ِمْنُهْم اإِِنّي َكاَن 

ِلي َقِريٌن}.
ْحَمِن  - الآية )36( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )492( {َوَمْن َيْع�ُس َعْن ِذْكِر الَرّ

ُنَقِيّ�ْس َلُه �َصْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِريٌن}.
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- الآية )38( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )492( {َحَتّى اإَِذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت 
َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد اْلَم�ْصِرَقْيِن َفِبْئ�َس اْلَقِريُن}.

َقِريًنا  َلُه  ْيَطاُن  ال�َصّ َيُكِن  الآية )38( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )85( {َوَمْن   -
َف�َصاَء َقِريًنا}.

- الآية )23( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )519( {َوَقاَل َقِريُنُه َهَذا َما َلَدَيّ َعِتيٌد}.
َنا َما اأَْطَغْيُتُه َوَلِكْن  - الآية )27( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )519( {َقاَل َقِريُنُه َرَبّ

اَلٍل َبِعيٍد}. َكاَن ِفي �صَ
ُنوا  َنا َلُهْم ُقَرَناَء َفَزَيّ - الآية )25( من �صورة )ف�صلت( رقم )41( �صفحة )479( {َوَقَيّ�صْ

َلُهْم َما َبْيَن اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم}.

الق�صا�س
َها اَلِّذيَن اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  - الآية )178( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )27( {َيا اأَُيّ

ا�ُس ِفي اْلَقْتَلى}. اْلِق�صَ
َيا  ا�ِس َحَياٌة  - الآية )179( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )27( {َوَلُكْم ِفي اْلِق�صَ

ْلَباِب َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن}. اأُوِلي اْلأَ
ْهِر اْلَحَراِم  ْهُر اْلَحَراُم ِبال�َصّ - الآية )194( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )30( {ال�َصّ

ا�ٌس}. َواْلُحُرَماُت ِق�صَ
ا�ٌس}. - الآية )45( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )115( {َواْلُجُروَح ِق�صَ

القمر
جاء ذكره في )27( اآية في عدة �صور ال�صفحة 661 من )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن 

الكريم( طبعة دار الحديث بم�صر 1422هــ
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القنوط من رحمة اهلل)1(
َفاَل  ِباْلَحِقّ  ْرَناَك  َب�َصّ الآية )55( من �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )265( {َقاُلوا   -

َتُكْن ِمَن اْلَقاِنِطيَن}.
َيْقَنُط ِمْن َرْحَمِة  َوَمْن  - الآية )56( من �صورة )الحجر( رقم )15( �صفحة )265( {َقاَل 

اُلّوَن}. ِه اإَِلّ ال�صَّ َرِبّ
�ْصَرُفوا  - الآية )53( من �صورة )الزمر( رقم )39( �صفحة )458( {ُقْل َيا ِعَباِدَي اَلِّذيَن اأَ

.{ ِ َعَلى اأَْنُف�ِصِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ
َفَيُئو�ٌس  ُرّ  ال�َصّ ُه  َم�َصّ {َواإِْن   )477( �صفحة   )41( رقم  )ف�صلت(  �صورة  من   )49( الآيــة   -

َقُنوٌط}.
ُل اْلَغْيَث ِمْن  - الآية )28( من �صورة )ال�صورى( رقم )42( �صفحة )483( {َوُهَو اَلِّذي ُيَنِزّ

َبْعِد َما َقَنُطوا}.

حرف الكاف
الِكْبر )ب�صكون الباء(

ِنّي ُعْذُت ِبَرِبّي  اإِ - الآية )27( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )470( {َوَقاَل ُمو�َصى 
ٍر َل ُيوؤِْمُن ِبَيْوِم اْلِح�َصاِب}. ُكْم ِمْن ُكِلّ ُمَتَكِبّ َوَرِبّ

َلّ ِكْبٌر َما ُهْم  ُدوِرِهْم اإِ - الآية )56( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )473( {اإِْن ِفي �صُ
ِبَباِلِغيِه}.

َم َخاِلِديَن  - الآية )76( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )475( {اْدُخُلوا اأَْبَواَب َجَهَنّ
ِريَن}. ِفيَها َفِبْئ�َس َمْثَوى اْلُمَتَكِبّ

اَلُم  ال�َصّ و�ُس  اْلُقُدّ {اْلَمِلُك   )548( �صفحة   )59( رقم  )الح�صر(  �صورة  من   )23( الآية   -
ُر}. اُر اْلُمَتَكِبّ اْلُموؤِْمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجَبّ

َم َخاِلِديَن  - الآية )29( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )270( {َفاْدُخُلوا اأَْبَواَب َجَهَنّ
ِريَن}. ِفيَها َفَلِبْئ�َس َمْثَوى اْلُمَتَكِبّ

)1( انظر مو�صوع )الياأ�س من رحمة اهلل( �صفحة )304(.
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َمْثًوى  َم  َجَهَنّ ِفي  {اأََلْي�َس   )465( �صفحة   )39( رقم  )الزمر(  �صورة  من   )60( الآيــة   -
ِريَن}. ِلْلُمَتَكِبّ

َم  َجَهَنّ ــَواَب  اأَْب اْدُخُلوا  {ِقيَل   )466( �صفحة   )39( رقم  )الزمر(  �صورة  من   )72( الآية   -
ِريَن}. َخاِلِديَن ِفيَها َفِبْئ�َس َمْثَوى اْلُمَتَكِبّ

ا�ِس َوَل  ِللَنّ َك  ْر َخَدّ ِعّ - الآية )18( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )412( {َوَل ُت�صَ
َ َل ُيِحُبّ ُكَلّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر}. ْر�ِس َمَرًحا اإَِنّ اهلَلّ َتْم�ِس ِفي اْلأَ

ُمْخَتاٍل  ُكَلّ  ُيِحُبّ  َل   ُ رقم )57( �صفحة )540( {َواهلَلّ �صورة )الحديد(  الآية )23( من   -
َفُخوٍر}.

َ َل ُيِحُبّ َمْن َكاَن ُمْخَتاًل  - الآية )36( من �صورة )الن�صاء( رقم )4( �صفحة )84( {اإَِنّ اهلَلّ
َفُخوًرا}.

- الآية )37( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )285( {َوَل َتْم�ِس ِفي اْلأَْر�ِس َمَرًحا 
ْر�َس َوَلْن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًل}. اإَِنَّك َلْن َتْخِرَق اْلأَ

الِكَبر )بفتح الباء(
ــٌة  َيّ ُذِرّ ــُه  َوَل اْلِكَبُر  اَبُه  {َواأَ�صَ  )45( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )266( الآيــة   -

َعَفاُء}. �صُ
َنّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم  - الآية )40( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )55( {َقاَل َرِبّ اأَ

َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر}.
ِ اَلِّذي َوَهَب ِلي  ّ - الآية )39( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )260( {اْلَحْمُد هلِلَ

َعَلى اْلِكَبِر اإِ�ْصَماِعيَل َواإِ�ْصَحاَق}.
اأَْن  َعَلى  ْرُتُموِني  َب�َصّ اأَ {َقاَل   )265( �صفحة   )15( رقم  )الِحجر(  �صورة  من   )54( الآية   -

ُروَن}. ِنَي اْلِكَبُر َفِبَم ُتَب�ِصّ َم�َصّ
َلّ  َلّ َتْعُبُدوا اإِ َك اأَ ى َرُبّ - الآية )24/23( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )284( {َوَق�صَ
ْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل َلُهَما اأٍُفّ َوَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل  َحُدُهَما اأَ ا َيْبُلَغَنّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر اأَ َمّ اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َصاًنا اإِ اإَِيّ

ِغيًرا}. َياِني �صَ ْحَمِة َوُقْل َرِبّ اْرَحْمُهَما َكَما َرَبّ ِلّ ِمَن الَرّ َلُهَما َقْوًل َكِريًما )23( َواْخِف�ْس َلُهَما َجَناَح الُذّ
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ُغاَلٌم  ِلي  َيُكوُن  ــى  َنّ اأَ َرِبّ  �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )305( {َقاَل  الآية )8( من   -
َوَكاَنِت اْمَراأَِتي َعاِقًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتًيّا}.

الكر�صي )كر�صي الرحمن(
َماَواِت َواْلأَْر�َس  ُه ال�َصّ - الآية )255( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )42( {َو�ِصَع ُكْر�ِصُيّ

َوَل َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلُيّ اْلَعِظيُم}.

الكفر/الكفار وم�صتقاتها
دار  طباعة  الكريم  القراآن  لألفاظ  المفهر�س  المعجم  من  �صفحات  �صبع  في  ذكرها  جاء 

الحديث بم�صر 1422هــ )ال�صفحات 715-709(.

الكلب
ْن َتْحِمْل  - الآية )176( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )173( {َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب اإِ

َعَلْيِه َيْلَهْث اأَْو َتْتُرْكُه َيْلَهْث}.
ِذَراَعْيِه  َبا�ِصٌط  {َوَكْلُبُهْم   )295( �صفحة   )18( رقم  )الكهف(  �صورة  من   )18( الآيــة   -

يِد}. ِباْلَو�صِ
َراِبُعُهْم  َثاَلَثٌة  {�َصَيُقوُلوَن   )296( �صفحة   )18( رقم  )الكهف(  �صورة  من   )22( الآيــة   -
ْعَلُم  اأَ َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن َخْم�َصٌة �َصاِد�ُصُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن �َصْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َرِبّي 

ِتِهْم}. ِبِعَدّ
كلمة طيبة، وكلمة خبيثة

ُ َمَثاًل  َرَب اهلَلّ - الآية )24( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )258( {اأََلْم َتَر َكْيَف �صَ
َماِء}. ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي ال�َصّ َبٍة اأَ�صْ َبًة َك�َصَجَرٍة َطِيّ َكِلَمًة َطِيّ

- الآية )26( من �صورة )اإبراهيم( رقم )14( �صفحة )259( {َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�َصَجَرٍة 
َخِبيَثٍة اْجُتَثّْت ِمْن َفْوِق اْلأَْر�ِس َما َلَها ِمْن َقَراٍر}.
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كن.. فيكون
جاءت في القراآن الكريم في )8( اآيات.... هي:

َذا  َمَواِت َواْلأَْر�ِس َواإِ - الآية )117( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )18( {َبِديُع ال�َصّ
َما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن}. ى اأَْمًرا َفاإَِنّ َق�صَ

ُ َيْخُلُق َما َي�َصاُء  - الآية )47( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )56( {َقاَل َكَذِلِك اهلَلّ
َما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن}. ى اأَْمًرا َفاإَِنّ اإَِذا َق�صَ

ِ َكَمَثِل  - الآية )59( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )57( {اإَِنّ َمَثَل ِعي�َصى ِعْنَد اهلَلّ
اآََدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثَمّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن}.

َمَواِت  ال�َصّ َخَلَق  ــِذي  اَلّ {َوُهــَو   )136( �صفحة   )6( رقم  )الأنعام(  �صورة  من   )73( الآية   -
َواْلأَْر�َس ِباْلَحِقّ َوَيْوَم َيُقوُل ُكْن َفَيُكوُن}.

َرْدَناُه اأَْن  َذا اأَ َما َقْوُلَنا ِل�َصْيٍء اإِ - الآية )40( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )271( {اإَِنّ
َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن}.

ِ اأَْن َيَتِّخَذ ِمْن َوَلٍد  ّ - الآية )35( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )307( {َما َكاَن هلِلَ
َما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن}. ْمًرا َفاإَِنّ ى اأَ �ُصْبَحاَنُه اإَِذا َق�صَ

َما اأَْمُرُه اإَِذا اأََراَد �َصْيًئا اأَْن َيُقوَل  - الآية )82( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )445( {اإَِنّ
َلُه ُكْن َفَيُكوُن}.

َفاإَِذا  َوُيِميُت  ُيْحِيي  اَلِّذي  - الآية )68( من �صورة )غافر( رقم )40( �صفحة )475( {ُهَو 
َما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن}. ى اأَْمًرا َفاإَِنّ َق�صَ

حرف الالم
ل اإله اإل اهلل

َذا ِقيَل َلُهْم َل  ُهْم َكاُنوا اإِ - الآية )35( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )447( {اإَِنّ
ُ َي�ْصَتْكِبُروَن}. اإَِلَه اإَِلّ اهلَلّ

 ُ اهلَلّ اإَِلّ  اإَِلــَه  َل  ــُه  َنّ اأَ {َفاْعَلْم  �صفحة )508(  رقم )47(  �صورة )محمد(  من  الآية )19(   -
ِمِنيَن َواْلُموؤِْمَناِت}. َوا�ْصَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُموؤْ
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ل اإله اإل هو
وردت في )61( اآية في عدة �صور من كتاب اهلل الكريم. ال�صفحة 47 من )المعجم المفهر�س 

لألفاظ القراآن الكريم( طبعة دار الحديث بم�صر 1422هــ.

َلَبن
ْر َطْعُمُه}. - الآية )15( من �صورة )محمد( رقم )47( �صفحة )508( {َواأَْنَهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغَيّ

َلِعْبَرًة  اْلأَْنَعاِم  ِفي  َلُكْم  الآية )66( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )274( {َواإَِنّ   -
اِرِبيَن}. ا �َصاِئًغا ِلل�َصّ ا ِفي ُبُطوِنِه ِمْن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم َلَبًنا َخاِل�صً ُن�ْصِقيُكْم ِمَمّ

اللََّمم
- الآية )32( من �صورة )النجم( رقم )53( �صفحة )527( {اَلِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْلإِْثِم 
ٌة ِفي  ْنُتْم اأَِجَنّ ْذ اأَْن�َصاأَُكْم ِمَن اْلأَْر�ِس َواإِْذ اأَ َك َوا�ِصُع اْلَمْغِفَرِة ُهَو اأَْعَلُم ِبُكْم اإِ َواْلَفَواِح�َس اإَِلّ الَلَّمَم اإَِنّ َرَبّ

ْعَلُم ِبَمِن اَتَّقى}. وا اأَْنُف�َصُكْم ُهَو اأَ َهاِتُكْم َفاَل ُتَزُكّ ُبُطوِن اأَُمّ

ليلة القدر
ْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر  ا اأَ - الآيات )5/1( من �صورة )القدر( رقم )97( �صفحة )598( {اإَِنّ
وُح ِفيَها  ُل اْلَماَلِئَكُة َوالُرّ )1( َوَما اأَْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر )2( َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن اأَْلِف �َصْهٍر )3( َتَنَزّ

ِهْم ِمْن ُكِلّ اأَْمٍر )4( �َصاَلٌم ِهَي َحَتّى َمْطَلِع اْلَفْجِر}. ِباإِْذِن َرِبّ
َلْيَلٍة  ْنَزْلَناُه ِفي  اأَ ا  - الآيات )5/4/3( من �صورة )الدخان( رقم )44( �صفحة )496( {اإَِنّ

ا ُمْر�ِصِليَن}. ا ُكَنّ َنّ ا ُمْنِذِريَن )3( ِفيَها ُيْفَرُق ُكُلّ اأَْمٍر َحِكيٍم )4( اأَْمًرا ِمْن ِعْنِدَنا اإِ ا ُكَنّ ُمَباَرَكٍة اإَِنّ

وكالة )نا�صا( وليلة القدر:
كتب د. عبداهلل بن را�صد ال�صنيدي مقالة في جريدة الجزيرة بهذا العنوان اأعاله في عددها 

)14596( بتاريخ: 1433/10/27هـ الموافق 2012/9/14م �صفحة 33.
))ذكر فيها بع�س معجزات الأنبياء والر�صل، ثم معجزة خاتم الأنبياء محمد �صلى اهلل عليه 
و�صلم، ومنها القراآن الكريم الذي ورد فيه اإ�صارات قوية على �صنع الطائرات، وال�صيارات، وعلى 
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كروية الأر�س، ودورانها، وهو ما اأثبته العلم في الآونة الأخيرة.
الأمريكية  نا�صا  وكالة  اأبرز علماء  اأحد  ن�صر موؤخرًا عن  القراآن ما  اإعجاز  ينطوي في  ومما 
لعلوم الف�صاء، والتي ت�صرف على اإطالق مركبات الف�صاء خارج الأر�س، فقد اأو�صح هذا العالم وهو 
)كارنار( باأنه دخل في دين الإ�صالم بعد اأن اكت�صف اأن الأ�صعة الكونية بالغالف الجوي بالأر�س 
واإل  الكونية  الأ�صعة  اختراق  الف�صائية  للمركبات  يمكن  ل  اأنه  بدليل  النووية،  الأ�صعة  من  اأخطر 
تعر�صت لالحتراق اإل عن طريق منفذ واحد اأ�صار اإليه القراآن الكريم قبل حوالي خم�صة ع�صر قرنًا 
َرْت  َما �ُصِكّ اإَِنّ َلَقاُلوا  َيْعُرُجوَن )14(  َماِء َفَظُلّوا ِفيِه  َباًبا ِمَن ال�َصّ َفَتْحَنا َعَلْيِهْم  في قوله تعالى: {َوَلْو 

اُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َم�ْصُحوُروَن} الِحْجر الآية: )15-14(. اأَْب�صَ
اأن  اإلى حقيقة مذهلة وهي  اأ�صار )كارنار(  القراآن  اإعجاز  نا�صا مع  اإطار تجربة وكالة  وفي 
وكالة نا�صا تعرفت على موعد ليلة القدر منذ ع�صر �صنوات ولكنها اأبقت هذا الخبر �صريًا حتى ل 

ي�صلم العالم، وقد �صرح )كارنار( تفا�صيل ذلك في �صوء الوقائع العلمية ح�صب الآتي:
- في كل ليلة ما بين غروب ال�صم�س و�صروقها ُت�صرب الأر�س بما بين ع�صرة اآلف اإلى ع�صرين 

األفًا من ال�صهب وذلك طوال العام ما عدا ليلة واحدة.
- قامت وكالة نا�صا بالبحث عن �صر هذه الليلة التي ت�صلم الأر�س فيها من كل هذه ال�صهب 

في علوم الطبيعة والأديان.
- تبين للوكالة اأن تلك الليلة هي ليلة القدر التي اأ�صار اإليها القراآن الكريم في قوله تعالى: 
اأَْمٍر )4( �َصاَلٌم ِهَي َحَتّى َمْطَلِع اْلَفْجِر} القدر  ِهْم ِمْن ُكِلّ  َرِبّ ِباإِْذِن  وُح ِفيَها  ُل اْلَماَلِئَكُة َوالُرّ {َتَنَزّ

الآية: )5-4(.
كما اأ�صار اإليها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم في قوله: )ليلة القدر ليلة بلجاء، ل حر ول 
القمر( رواه  ال�صم�س بال �صعاع وكاأنها �صوء  الأر�س فيها بنجم، �صبيحتها تخرج  ُت�صرب  برد، ل 

)واأثلة بن الأ�صقع وعبادة بن ال�صامت(.
واأخيرًا نود الإ�صارة اأن هذا الكت�صاف الذي ين�صجم مع الإعجاز القراآني لي�س بالأمر الغريب، 
َياِتَنا ِفي اْلآََفاِق  ويتم�صى مع قول المولى عز وجل في الآية )53( من �صورة )ف�صلت(: {�َصُنِريِهْم اآَ
اهلل  �صدق  �َصِهيٌد}.  �َصْيٍء  ُكِلّ  َعَلى  ُه  اأََنّ َك  ِبَرِبّ َيْكِف  َوَلــْم  اأَ اْلَحُقّ  ُه  َنّ اأَ َلُهْم  َن  َيَتَبَيّ َحَتّى  اأَْنُف�ِصِهْم  َوِفي 

العظيم((.
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حرف الميم
الماء

ورد ذكره في عدة اآيات من عدة �صور. ال�صفحة رقم 780 من )المعجم المفهر�س لألفاظ 
القراآن الكريم( طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

الماء/ماء المطر
)المعجم  من  ال�صفحات 780/779  �صور.  عدة  في  اآية   )58( في  الكريم  القراآن  في  ذكر 

المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم( طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

المائدة
وَن َيا ِعي�َصى  - الآية )112( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )126( {اإِْذ َقاَل اْلَحَواِرُيّ

َ اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِنيَن}. ُقوا اهلَلّ َماِء َقاَل اَتّ َل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن ال�َصّ َك اأَْن ُيَنِزّ اْبَن َمْرَيَم َهْل َي�ْصَتِطيُع َرُبّ
- الآية )114( من �صورة )المائدة( رقم )5( �صفحة )127( {َقاَل ِعي�َصى اْبُن َمْرَيَم الَلُّهَمّ 

ِلَنا َواآَِخِرَنا َواآََيًة ِمْنَك}. َماِء َتُكوُن َلَنا ِعيًدا ِلأََوّ َنا اأَْنِزْل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن ال�َصّ َرَبّ

المجو�س
- الآية )17( من �صورة )الحج( رقم )22( �صفحة )334( {اإَِنّ اَلِّذيَن اآََمُنوا َواَلِّذيَن َهاُدوا 

ُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة}. َ َيْف�صِ اَرى َواْلَمُجو�َس َواَلِّذيَن اأَ�ْصَرُكوا اإَِنّ اهلَلّ اِبِئيَن َوالَنّ�صَ َوال�صَّ

مرج البحرين )وما ي�صتوي البحران(
- الآية )12( من �صورة )فاطر( رقم )35( �صفحة )436( {َوَما َي�ْصَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب 

َجاٌج }. ُفَراٌت �َصاِئٌغ �َصَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح اأُ
- الآية )60( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )300( {َواإِْذ َقاَل ُمو�َصى ِلَفَتاُه َل اأَْبَرُح 

َحَتّى اأَْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن}.
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اْلَبْحَرْيِن  َمَرَج  اَلِّذي  - الآية )53( من �صورة )الفرقان( رقم )25( �صفحة )364( {َوُهَو 
َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح اأَُجاٌج َوَجَعَل َبْيَنُهَما َبْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا}.

اْلَبْحَرْيِن  َبــْيــَن  ــَل  ــَع {َوَج  )382( �صفحة   )27( رقــم  )النمل(  �صورة  من   )61( الآيــة   -
َحاِجًزا}.

- الآية )20/19( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )532( {َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن 
)19( َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ َل َيْبِغَياِن}.

الم�صجد الحرام
جاء ذكره في )28( اآية في عدة �صور. ال�صفحات 424/423 من )المعجم المفهر�س لألفاظ 

القراآن الكريم( طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

الم�صرق والمغرب
ْيَنَما  ِ اْلَم�ْصِرُق َواْلَمْغِرُب َفاأَ ّ - الآية )115( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )18( {َوهلِلَ

.{ ِ ُتَوُلّوا َفَثَمّ َوْجُه اهلَلّ
ِ اْلَم�ْصِرُق َواْلَمْغِرُب َيْهِدي  ّ - الآية )142( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )22( {ُقْل هلِلَ

َراٍط ُم�ْسَتِقيٍم}. َمْن َي�َساُء اإَِلى �سِ
ْن ُتَوُلّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل  - الآية )177( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )27( {َلْي�َس اْلِبَرّ اأَ

اْلَم�ْصِرِق َواْلَمْغِرِب}.
َياأِْتي   َ اهلَلّ َفاإَِنّ  ْبَراِهيُم  اإِ الآية )258( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )43( {َقاَل   -

ْم�ِس ِمَن اْلَم�ْصِرِق َفاأِْت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب}. ِبال�َصّ
- الآية )28( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )368( {َقاَل َرُبّ اْلَم�ْصِرِق َواْلَمْغِرِب 

َوَما َبْيَنُهَما اإِْن ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن}.
َلَه  - الآية )9( من �صورة )المزمل( رقم )73( �صفحة )574( {َرُبّ اْلَم�ْصِرِق َواْلَمْغِرِب َل اإِ

ِخْذُه َوِكياًل}. اإَِلّ ُهَو َفاَتّ
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الم�صرقان والمغربان
- الآية )38( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )492( {َحَتّى اإَِذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت 

َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد اْلَم�ْصِرَقْيِن َفِبْئ�َس اْلَقِريُن}.
َوَرُبّ  اْلَم�ْصِرَقْيِن  {َرُبّ   )531( �صفحة   )55( رقم  )الرحمن(  �صورة  من   )17( الآيــة   -

اْلَمْغِرَبْيِن}.

الم�صارق والمغارب
- الآية )137( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )166( {َواأَْوَرْثَنا اْلَقْوَم اَلِّذيَن َكاُنوا 

َعُفوَن َم�َصاِرَق اْلأَْر�ِس َوَمَغاِرَبَها}. ُي�ْصَت�صْ
ْر�ِس َوَما  َمَواِت َواْلأَ - الآية )5( من �صورة )ال�صافات( رقم )37( �صفحة )446( {َرُبّ ال�َصّ

َبْيَنُهَما َوَرُبّ اْلَم�َصاِرِق}.
اْلَم�َصاِرِق  ِبَرِبّ  اأُْق�ِصُم  - الآية )40( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )569( {َفاَل 

ا َلَقاِدُروَن }. َواْلَمَغاِرِب اإَِنّ

م�صر
جاء ذكرها في )5( اآيات في عدة �صور، ال�صفحة )765( من )المعجم المفهر�س لألفاظ 

القراآن الكريم( وهي:
- الآية )87( من �صورة )يون�س( رقم )10( �صفحة )218( {َواأَْوَحْيَنا اإَِلى ُمو�َصى َواأَِخيِه اأَْن 

َر ُبُيوًتا}. اآَ ِلَقْوِمُكَما ِبِم�صْ َتَبَوّ

َوى  ا َدَخُلوا َعَلى ُيو�ُصَف اآَ - الآية )99( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )247( {َفَلَمّ
ِمِنيَن}. ُ اآَ َر اإِْن �َصاَء اهلَلّ اإَِلْيِه اأََبَوْيِه َوَقاَل اْدُخُلوا ِم�صْ

- الآية )51( من �صورة )الزخرف( رقم )43( �صفحة )493( {َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل 
َر}. َيا َقْوِم اأََلْي�َس ِلي ُمْلُك ِم�صْ

ًرا َفاإَِنّ َلُكْم َما �َصاأَْلُتْم}. - الآية )61( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )9( {اْهِبُطوا ِم�صْ
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المالئكة
المفهر�س  )المعجم  من   772/771 ال�صفحتان  �صور،  عدة  في  اآية   )73( في  ذكرهم  ورد 

لألفاظ القراآن الكريم(، طبعة دار الحديث بالقاهرة، 1422هـ.

المّن
ورد ذكره في )45( اآية في عدة �صور، ال�صفحة 773 من )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن 

الكريم(، طبعة دار الحديث بالقاهرة، 1422هـ.

المّن وال�صلوى
َواأَْنَزْلَنا  اْلَغَماَم  َعَلْيُكُم  {َوَظَلّْلَنا   )8( �صفحة   )2( رقم  )البقرة(  �صورة  من   )57( الآية   -

َباِت َما َرَزْقَناُكْم}. ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطِيّ َعَلْيُكُم اْلَمَنّ َوال�َصّ
اْلَغَماَم  َعَلْيِهُم  {َوَظَلّْلَنا   )171( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )160( الآية   -

َباِت َما َرَزْقَناُكْم}. ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطِيّ َواأَْنَزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمَنّ َوال�َصّ
ْنَجْيَناُكْم ِمْن  - الآية )80( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )317( {َيا َبِني اإِ�ْصَراِئيَل َقْد اأَ

ْلَوى}. ْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمَنّ َوال�َصّ وِر اْلأَْيَمَن َوَنَزّ ُكْم َوَواَعْدَناُكْم َجاِنَب الُطّ َعُدِوّ

من ت�صرف لهم الزكاة )ال�صدقة(
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَم�َصاِكيِن  َما ال�صَّ - الآية )60( من �صورة )التوبة( رقم )9( �صفحة )196( {اإَِنّ
.{ ِ ًة ِمَن اهلَلّ ِبيِل َفِري�صَ ِ َوِاْبِن ال�َصّ َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي �َصِبيِل اهلَلّ َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الِرّ َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُموؤََلّ

المواريث وم�صتقاتها
ورد ذكرها في )35( اآية في عدة �صور، ال�صفحة 839 من )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن 

الكريم(، طبعة دار الحديث بالقاهرة، 1422هـ.
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الموت وم�صتقات الكلمة
جاء ذكره في )165( اآية في عدة �صور، ال�صفحة 775 من )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن 

الكريم(، طبعة دار الحديث بالقاهرة، 1422هـ.

حرف النون
النار

بـ)األ(  اأكثر من )60( �صورة، معظمها  اآية، في  ورد ذكرها في القراآن الكريم في )138( 
التعريف، وقليل منها بغيرها، وذلك في ال�صفحات 815-817 من كتاب )المعجم المفهر�س لألفاظ 

القراآن الكريم(/ محمد فوؤاد عبدالباقي طبعة دار الحديث بم�صر الم�صار اإليها �صفحة )3(.

جهنم
وردت في القراآن الكريم في )77( اآية، في )39( �صورة، وذلك في �صفحتي 184 و185 من 
الحديث  دار  طبعة  عبدالباقي  فوؤاد  محمد  الكريم(/  القراآن  لألفاظ  المفهر�س  )المعجم  كتاب 

بم�صر 1422هــ.

الُحَطَمة
- الآيات )6/5/4( من �صورة )الُهَمَزة( رقم )104( �صفحة )602( {َكاَلّ َلُيْنَبَذَنّ ِفي اْلُحَطَمِة 

ِ اْلُموَقَدُة}. )4( َوَما اأَْدَراَك َما اْلُحَطَمُة )5( َناُر اهلَلّ

َلَظى
َها َلَظى )15(  - الآيتان )16/15( من �صورة )المعارج( رقم )70( �صفحة )569( {َكاَلّ اإَِنّ

َوى}. اَعًة ِلل�َصّ َنَزّ

الناقة
ُكْم  َنٌة ِمْن َرِبّ - الآية )73( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )159( {َقْد َجاَءْتُكْم َبِيّ

وَها ِب�ُصوٍء}. ِ َوَل َتَم�ُصّ ِ َلُكْم اآََيًة َفَذُروَها َتاأُْكْل ِفي اأَْر�ِس اهلَلّ َهِذِه َناَقُة اهلَلّ
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ْمِر  اَقَة َوَعَتْوا َعْن اأَ - الآية )77( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )160( {َفَعَقُروا الَنّ
ِهْم}. َرِبّ

ِ َلُكْم اآََيًة  - الآية )64( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )229( {َوَيا َقْوِم َهِذِه َناَقُة اهلَلّ
وَها ِب�ُصوٍء}. ِ َوَل َتَم�ُصّ َفَذُروَها َتاأُْكْل ِفي اأَْر�ِس اهلَلّ

َرًة  اَقَة ُمْب�صِ - الآية )59( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )288( {َواآََتْيَنا َثُموَد الَنّ
َفَظَلُموا ِبَها}.

- الآية )155( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )373( {َقاَل َهِذِه َناَقٌة َلَها �ِصْرٌب 
َوَلُكْم �ِصْرُب َيْوٍم َمْعُلوٍم}.

اَقِة ِفْتَنًة َلُهْم  ا ُمْر�ِصُلوْا الَنّ - الآية )27( من �صورة )القمر( رقم )54( �صفحة )529( {اإَِنّ
َطِبْر}. َفاْرَتِقْبُهْم َوا�صْ

ِ َناَقَة  - الآية )13( من �صورة )ال�صم�س( رقم )91( �صفحة )595( {َفَقاَل َلُهْم َر�ُصوُل اهلَلّ
ِ َو�ُصْقَياَها}. اهلَلّ

النحل
ِن  اأَ ْحِل  َلى الَنّ اإِ َك  َرُبّ - الآية )68( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )274( {َواأَْوَحــى 

ا َيْعِر�ُصوَن}. َجِر َوِمَمّ اَتِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن ال�َصّ

النخل، النخيل، النخلة
جاء ذكرها في الآيات التالية:

ْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقْنَواٌن  - الآية )99( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )140( {َوِمَن الَنّ
َداِنَيٌة }.

ْرَع ُمْخَتِلًفا اأُُكُلُه}. ْخَل َوالَزّ - الآية )141( من �صورة )الأنعام( رقم )6( �صفحة )146( {َوالَنّ
َتْيِن ِمْن  - الآية )32( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )297( {َجَعْلَنا ِلأََحِدِهَما َجَنّ

اأَْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما ِبَنْخٍل}.
ْخِل}. ُكْم ِفي ُجُذوِع الَنّ ِلَّبَنّ - الآية )71( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )316( {َوَلأُ�صَ
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يٌم}. - الآية )148( من �صورة )ال�صعراء( رقم )26( �صفحة )373( {َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها َه�صِ
يٌد}. ْخَل َبا�ِصَقاٍت َلَها َطْلٌع َن�صِ - الآية )10( من �صورة )ق( رقم )50( �صفحة )518( {َوالَنّ

ْعَجاُز َنْخٍل  ُهْم اأَ ا�َس َكاأََنّ - الآية )20( من �صورة )القمر( رقم )54( �صفحة )530( {َتْنِزُع الَنّ
ُمْنَقِعٍر}.

َذاُت  ْخُل  َوالَنّ َفاِكَهٌة  - الآية )11( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )531( {ِفيَها 
اْلأَْكَماِم}.

اٌن}. - الآية )68( من �صورة )الرحمن( رقم )55( �صفحة )53( {ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرَمّ
ُهْم  ْرَعى َكاأََنّ - الآية )7( من �صورة )الحاقة( رقم )69( �صفحة )566( {َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَها �صَ

اأَْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة}.
- الآية )23( من �صورة )مريم( رقم )19( �صفحة )306( {َفاأََجاَءَها اْلَمَخا�ُس اإَِلى ِجْذِع 

ْخَلِة}. الَنّ
ْخَلِة  الَنّ ِبِجْذِع  َلْيِك  اإِ ي  {َوُهــِزّ رقم )19( �صفحة )306(  �صورة )مريم(  الآية )25( من   -

ُت�َصاِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنًيّا}.
ٌة  ْن َتُكوَن َلُه َجَنّ َحُدُكْم اأَ - الآية )266( من �صورة )البقرة( رقم )2( �صفحة )45( {اأََيَوُدّ اأَ

ِمْن َنِخيٍل َواأَْعَناٍب}.
- الآية )4( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )249( {َوِفي اْلأَْر�ِس ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت 

اٌت ِمْن اأَْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل}. َوَجَنّ
ْيُتوَن  ْرَع َوالَزّ - الآية )11( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )268( {ُيْنِبُت َلُكْم ِبِه الَزّ

ِخيَل َواْلأَْعَناَب}. َوالَنّ
ِخيِل َواْلأَْعَناِب  - الآية )67( من �صورة )النحل( رقم )16( �صفحة )274( {َوِمْن َثَمَراِت الَنّ

َتَتِّخُذوَن ِمْنُه �َصَكًرا َوِرْزًقا َح�َصًنا}.
ٌة ِمْن َنِخيٍل  - الآية )91( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )291( {اأَْو َتُكوَن َلَك َجَنّ

َر اْلأَْنَهاَر ِخاَلَلَها َتْفِجيًرا}. َوِعَنٍب َفُتَفِجّ
اٍت ِمْن  - الآية )19( من �صورة )الموؤمنون( رقم )23( �صفحة )343( {َفاأَْن�َصاأَْنا َلُكْم ِبِه َجَنّ

َنِخيٍل َواأَْعَناٍب}.
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َنِخيٍل  ِمْن  اٍت  َجَنّ ِفيَها  - الآية )34( من �صورة )ي�س( رقم )36( �صفحة )442( {َوَجَعْلَنا 
ْرَنا ِفيَها ِمَن اْلُعُيوِن}. َواأَْعَناٍب َوَفَجّ

الن�صارى
جاء ذكرهم في )15( اآية في عدة �صور، ال�صفحتان 876/875 من المعجم المفهر�س لألفاظ 

القراآن الكريم/ محمد فوؤاد عبدالباقي طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

النفاق والمنافقون
جاء ذلك في )36( اآية في عدة �صور، ال�صفحة 809 من )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن 

الكريم( طبعة دار الحديث بم�صر 1422هــ.
وفيهم �صورتان:

- المنافقون الكبرى )�صورة براءة التوبة(
- المنافقون ال�صغرى )�صورة المنافقين()1( 

النمل
ْمِل  َتْوا َعَلى َواِد الَنّ - الآية )18( من �صورة )النمل( رقم )27( �صفحة )378( {َحَتّى اإَِذا اأَ

ُكْم �ُصَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َل َي�ْصُعُروَن}. ْمُل اْدُخُلوا َم�َصاِكَنُكْم َل َيْحِطَمَنّ َها الَنّ َقاَلْت َنْمَلٌة َيا اأَُيّ
وفيها �صورة كاملة هي �صورة )النمل(.

النوم
جاء ذكره في )9( اآيات في عدة �صور، �صفحة 221 من )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن 

الكريم( طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

)1( ال�صيخ اإبراهيم بن عبداهلل المديه�س.
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حرف الواو
واإن من �صيء اإل ي�صبح بحمده

جاء ذلك في الآيات التالية:
ُح  ُي�َصِبّ اإَِلّ  �َصْيٍء  ِمْن  {َواإِْن   )286( �صفحة   )17( رقم  )الإ�صراء(  �صورة  من   )44( الآية   -

ِبَحْمِدِه َوَلِكْن َل َتْفَقُهوَن َت�ْصِبيَحُهْم}.
ْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة  ُح الَرّ - الآية )13( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )250( {َوُي�َصِبّ

ِمْن ِخيَفِتِه}.
ْبُع  َمَواُت ال�َصّ َلُه ال�َصّ ُح  - الآية )44( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )286( {ُت�َصِبّ

ُح ِبَحْمِدِه}. ْن ِمْن �َصْيٍء اإَِلّ ُي�َصِبّ َواْلأَْر�ُس َوَمْن ِفيِهَنّ َواإِ
ُح َلُه َمْن ِفي  َ ُي�َصِبّ - الآية )41( من �صورة )النور( رقم )24( �صفحة )355( {اأََلْم َتَر اأََنّ اهلَلّ

اَلَتُه َوَت�ْصِبيَحُه}. اٍت ُكٌلّ َقْد َعِلَم �صَ اَفّ ْيُر �صَ ْر�ِس َوالَطّ َمَواِت َواْلأَ ال�َصّ
ْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل  - الآية )79( من �صورة )الأنبياء( رقم )21( �صفحة )328( {َو�َصَخّ

ا َفاِعِليَن}. ْيَر َوُكَنّ ْحَن َوالَطّ ُي�َصِبّ
ْحَن  ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُي�َصِبّ ا �َصَخّ - الآية )18( من �صورة )�س( رقم )38( �صفحة )454( {اإَِنّ

�ْصَراِق}. ِباْلَع�ِصِيّ َواْلإِ

الو�صو�صة والو�صوا�س
ْيَطاُن  ال�َصّ َلُهَما  {َفَو�ْصَو�َس   )152( �صفحة   )7( رقم  )الأعــراف(  �صورة  من   )20( الآية   -

ِتِهَما}. ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن �َصْواآَ
ْيَطاُن َقاَل َيا  - الآية )120( من �صورة )طه( رقم )20( �صفحة )320( {َفَو�ْصَو�َس اإَِلْيِه ال�َصّ

اآََدُم َهْل اأَُدُلَّك َعَلى �َصَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك َل َيْبَلى}.
َما  َوَنْعَلُم  اْلإِْن�َصاَن  َخَلْقَنا  {َوَلَقْد   )519( �صفحة   )50( رقم  )ق(  �صورة  من   )16( الآية   -

َلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد}. ُتَو�ْصِو�ُس ِبِه َنْف�ُصُه َوَنْحُن اأَْقَرُب اإِ
ا�ِس}. - الآية )4( من �صورة )النا�س( رقم )114( �صفحة )604( {ِمْن �َصِرّ اْلَو�ْصَوا�ِس اْلَخَنّ
ا�ِس}. ُدوِر الَنّ - الآية )5( من �صورة )النا�س( رقم )114( �صفحة )604( {اَلِّذي ُيَو�ْصِو�ُس ِفي �صُ
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و�صايا لقمان
- الآيات )13 - 19( من �صورة )لقمان( رقم )31( �صفحة )412( {َواإِْذ َقاَل ُلْقَماُن ِلْبِنِه 
ُه  ُمّ ن�َصاَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه اأُ ْيَنا اْلإِ ّ ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم )13( َوَو�صَ ِ اإَِنّ ال�ِصّ َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنَيّ َل ُت�ْصِرْك ِباهلَلّ
يُر )14( َواإِن َجاَهَداَك َعَلى اأَن  اُلُه ِفي َعاَمْيِن اأَِن ا�ْصُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك اإَِلَيّ اْلَم�صِ َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِف�صَ
ِبْع �َصِبيَل َمْن اأََناَب اإَِلَيّ  ْنَيا َمْعُروًفا َواَتّ اِحْبُهَما ِفي الُدّ ُت�ْصِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َو�صَ
ْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي  ٍة ِمّ ن َتُك ِمْثَقاَل َحَبّ َها اإِ َنّ ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن )15( َيا ُبَنَيّ اإِ َنِبّ ُثَمّ اإَِلَيّ َمْرِجُعُكْم َفاأُ
اَلَة  ِقِم ال�صَّ َ َلِطيٌف َخِبيٌر )16( َيا ُبَنَيّ اأَ َنّ اهلَلّ ُ اإِ َماَواِت اأَْو ِفي اْلأَْر�ِس َياأِْت ِبَها اهلَلّ ْخَرٍة اأَْو ِفي ال�َصّ �صَ
ْر  ِعّ ُموِر )17( َوَل ُت�صَ َنّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلأُ اَبَك اإِ ِبْر َعَلى َما اأَ�صَ َواأُْمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َوا�صْ
ْد ِفي َم�ْصِيَك  َ َل ُيِحُبّ ُكَلّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر )18( َواْق�صِ ْر�ِس َمَرًحا اإَِنّ اهلَلّ ا�ِس َوَل َتْم�ِس ِفي اْلأَ َك ِللَنّ َخَدّ

ْوُت اْلَحِميِر}. َواِت َل�صَ �صْ ْوِتَك اإَِنّ اأَنَكَر اْلأَ �ْس ِمن �صَ َواْغ�صُ

َوَرُكم َرُكم فاأح�صن �صُ وَّ َو�صَ
�صّوركم

َوَرُكْم  �صُ َفاأَْح�َصَن  َرُكْم  َوّ {َو�صَ  )474( �صفحة   )40( رقم  )غافر(  �صورة  من   )64( الآية   -
َباِت}. ِيّ َوَرَزَقُكْم ِمَن الَطّ

َوَرُكْم  �صُ َفاأَْح�َصَن  َرُكْم  َوّ )التغابن( رقم )64( �صفحة )556( {َو�صَ �صورة  الآية )3( من   -
يُر}. َواإَِلْيِه اْلَم�صِ

�صورناكم
ْرَناُكْم  َوّ - الآية )11( من �صورة )الأعراف( رقم )7( �صفحة )151( {َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثَمّ �صَ

ُثَمّ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْصُجُدوا ِلآََدَم}.

ي�صوركم
ُرُكْم ِفي اْلأَْرَحاِم  ِوّ - الآية )6( من �صورة )اآل عمران( رقم )3( �صفحة )50( {ُهَو اَلِّذي ُي�صَ

َكْيَف َي�َصاُء َل اإَِلَه اإَِلّ ُهَو}.
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�صورة
َبَك}. وَرٍة َما �َصاَء َرَكّ - الآية )8( من �صورة )الإنفطار( رقم )82( �صفحة )587( {ِفي اأَِيّ �صُ

الم�صور
اْلَباِرُئ  اْلَخاِلُق   ُ اهلَلّ {ُهــَو   )548( �صفحة   )59( رقم  )الح�صر(  �صورة  من   )24( الآيــة   -

�ْصَماُء اْلُح�ْصَنى}. ُر َلُه اْلأَ ِوّ اْلُم�صَ

الو�صية
جاء ذكرها وم�صتقاتها في )32( اآية في عدة �صور، ال�صفحة 842 من )المعجم المفهر�س 

لألفاظ القراآن الكريم( طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.
 

ِوْلدان)1(
ِوْلَداٌن  َعَلْيِهْم  �صورة )الواقعة( رقم )56( �صفحة )534( {َيُطوُف  الآية )18/17( من   -

َباِريَق َوَكاأْ�ٍس ِمْن َمِعيٍن}. ُمَخَلُّدوَن )17( ِباأَْكَواٍب َواأَ
ِوْلَداٌن  َعَلْيِهْم  {َوَيــُطــوُف   )578( �صفحة   )76( رقم  )الإن�صان(  �صورة  من   )19( الآيــة   -

ْيَتُهْم َح�ِصْبَتُهْم ُلوؤُْلوؤًا َمْنُثوًرا}. ُمَخَلُّدوَن اإَِذا َراأَ

حرف الياء
ياأجوج وماأجوج

َنّ َياأُْجوَج  - الآية )94( من �صورة )الكهف( رقم )18( �صفحة )303( {َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن اإِ
ا}. َوَماأُْجوَج ُمْف�ِصُدوَن ِفي اْلأَْر�ِس َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى اأَْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم �َصًدّ

َياأُْجوُج  ُفِتَحْت  اإَِذا  {َحَتّى   )330( �صفحة   )21( رقم  )الأنبياء(  �صورة  من   )96( الآية   -
َوَماأُْجوُج َوُهْم ِمْن ُكِلّ َحَدٍب َيْن�ِصُلوَن}.

)1( انظر مو�صوع كلمة ِغْلمان �صفحة )270(.
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الياأ�س )من رحمة اهلل( )روح اهلل()1(
ِمْن  َيِئ�ُصوا  ــَك  ــِئ {اأُوَل  )396( �صفحة   )29( رقــم  )العنكبوت(  �صورة  من   )23( ــة  الآي  -

َرْحَمِتي}.
.{ ِ - الآية )87( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )246( {َوَل َتْاْيَئ�ُصوا ِمْن َرْوِح اهلَلّ

َلّ  ِ اإِ ْيَئ�ُس ِمْن َرْوِح اهلَلّ ُه َل يَاْ - الآية )87( من �صورة )يو�صف( رقم )12( �صفحة )246( {اإَِنّ
اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن}.

ُه َلَيُئو�ٌس َكُفوٌر}. - الآية )9( من �صورة )هود( رقم )11( �صفحة )221( {اإَِنّ
َفَيُئو�ٌس  ُرّ  ال�َصّ ُه  َم�َصّ {َواإِْن   )477( �صفحة   )41( رقم  )ف�صلت(  �صورة  من   )49( الآيــة   -

َقُنوٌط}.
ُرّ َكاَن َيُئو�ًصا}. ُه ال�َصّ - الآية )83( من �صورة )الإ�صراء( رقم )17( �صفحة )282( {َواإَِذا َم�َصّ

ُي�ْصَقى بماء واحد
- الآية )4( من �صورة )الرعد( رقم )13( �صفحة )249( {َوِفي اْلأَْر�ِس ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت 
َها َعَلى َبْع�ٍس  ُل َبْع�صَ ّ ْنَواٍن ُي�ْصَقى ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَف�صِ ْنَواٌن َوَغْيُر �صِ اٌت ِمْن اأَْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل �صِ َوَجَنّ

َياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن}. ِفي اْلأُُكِل اإَِنّ ِفي َذِلَك َلآَ

اليهود
جاء ذكرهم في )9( اآيات في عدة �صور، �صفحة 863 من )المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن 

الكريم( طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

يوم القيامة
جاء ذكر هذا اليوم في )68( اآية في عدة �صور، �صفحتا 687/686 من )المعجم المفهر�س 

لألفاظ القراآن الكريم( طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

)1( انظر مو�سوع )القنوط من رحمة اهلل( �سفحة )287(.
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الفصل الثالث
من علوم القرآن

)من كتاب: »ك�صكول ابن عقيل« )ال�صيخ: عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل( ال�صفحة )48( 
يتعلق بالقراآن الكريم وعلومه(.

- �صجدات التالوة )14( جمعها ال�صيخ ابن عقيل بقوله:

ب������)ح�����ج( ب������)ح�����ج( ث����م ج�������اءت ب�����)ف����رق����ان(ب�)اآعراف( )رعد( )النحل( )�سبحان( )مريم(

)ف�سلت( ث�����م  )�����س����ج����دة(  ي���ل���ي���ه  و)ن������ج������م( ان�������س���ق���اق )اق������������راأ( ب���غ���ي���ر ت�����وانو)ن�����م�����ل( 

-لفظ )ا�صتوى( في القراآن في )7( موا�صع، جمعه �صاحب الك�صكول بقوله:

)يون�س( ب���)اأع��راف(  ج��اءت  )ا�ستوى(  ب������)رع�����د( ب������)ط�����ه( ث����م ج������اءت ب�����)ف����رق����ان(ولفظ 

م������وا�������س������ع �����س����ب����ع ف����اح����ف����ظ����ن����ه����ا ب����ات����ق����انك��������ذا )������س�����ج�����دة( ث������م )ال������ح������دي������د( ف���ه���ذه

-الإن�صان في القراآن ما ذكره اهلل - غالبًا - اإل في مقام الذم، قال الموؤلف في ذلك:

ت����ف����ت����خ����ر ل  الإن�����������������������س�����������ان  اأي�����������ه�����������ا  ب�����������������غ�����������������ي�����������������ر ت��������������������ق��������������������ى وع���������������ل���������������مي�����������ا 

ذموان����������������ظ����������������ر ف�������������اأك�������������ث�������������ر م����������������ا اأت����������������ى ع����������ن����������د  ب��������ا���������س��������م��������ك  ال�������������������ق�������������������راآن 

وذلك مثل الآية )17( من �صورة عب�س، والآية )11( من �صورة الإ�صراء، والآية )6( من �صورة 
النفطار)1(.

-اآية متكررة:
اِدِقيَن} وردت في )7( موا�صع: {َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد اإِْن ُكْنُتْم �صَ

- �صورة )يون�س( الآية )48( �صفحة )214(.

)1( انظر مو�صوع )الإن�صان( في هذا الكتاب، �صفحة .....، ففيه تف�صيل.
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- �صورة )الأنبياء( الآية )38( �صفحة )325(.
- �صورة )النمل( الآية )71( �صفحة )383(.

- �صورة )�صباأ( الآية )29( �صفحة )431(.
- �صورة )ال�صجدة( الآية )28( �صفحة )417(. لكن هذه بلفظ {َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَفْتُح 

اِدِقيَن}. اإِْن ُكْنُتْم �صَ
- �صورة )الملك( الآية )25( �صفحة )563(.

- �صورة بداأت بـ)الحمدهلل(:
الفاتحة، الأنعام، الكهف، �صباأ، فاطر.

- �صورة بداأت بـ)الم(:
البقرة، اآل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، ال�صجدة.

- �صورة باأ�صماء الأنبياء:
محمد، نوح، اإبراهيم، هود، يو�صف، يون�س.

- وهلل المثل الأعلى:
وردت في )3( �صور  في القراآن )النحل، ال�صورى، الروم(.

- �صورة الحواميم: يجمعها هذا البيت:
تليها و�����������س����������ورى،  ف�����������س�����ل�����ت،  زخ�����������رف وال����������دخ����������ان، ج�����������اث، واأح�������ق�������افم���������وؤم���������ن، 

- �صور الت�صابيح ويجمعها هذا البيت:
)����س���ف( و)جمعة( ث���م  الت�سابيح)ح���دي���د( و)ح�����س��ر(  ن���ظ���م  ت���ل���ك  خ���م�������س  )ت����غ����اب����ن(، 

من عجائب القراآن:

ذكر كلمة )الدنيا( )115( مرة، و)الآخرة( )115( مرة.
وكلمة )المالئكة( )88( مرة، و)وال�صياطين( )88( مرة.
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وكلمة )ال�صالح( )50( مرة، و)والف�صاد( )50( مرة.
وكلمة )رجل( )24( مرة، و)وامراأة( )24( مرة.

وكلمة )الحياة( )145( مرة، و)الموت( )145( مرة.
وكلمة )ال�صالحات( )167( مرة، و)وال�صيئات( )167( مرة.

وكلمة )النا�س( )50( مرة، و)والأنبياء( )50( مرة.
وكلمة )الزكاة( )88( مرة، و)والبركة( )88( مرة.

وكلمة )ال�صدة( )102( مرة، و)ال�صبر( )102( مرة.
و�صهر )12( مرة، ويوم )365( مرة.

اآيات و�صور م�صميات:
- اآيات الكر�صي في �صورة )البقرة( الآية رقم )255( وهي اأعظم اآية في الكتاب �س )42(.

ين في �صورة )البقرة( رقم )282( �صفحة )48(. - اآية الدَّ
- اآيتان جمعت كل منها حروف الهجاء كلها، وهما الآية رقم )154( من �صورة )اآل عمران( 
)ثم اأنزل عليكم من بعد الغم... الآية( واآخر اآية في �صورة الفتح )محمد ر�صول اهلل والذين معه 

اأ�صداء على الكفار... الآية(.
- �صاد �صاكنة منفردة لي�س في القراآن لها نظير )اإن تحر�س على هداهم(.

- �صين م�صمومة منونة لي�س في القراآن لها نظير )؟(.
- قلب القراآن، وهي �صورة )ي�س(.

- عرو�س القراآن وهي �صورة )الرحمن(.
- اأعظم �صورة في كتاب اهلل هي �صورة الفاتحة.

- كم اأكبر َعَدٍد ُذِكر في القراآن ...........

اآيات بر الوالدين:
- الآية )83( في �صورة )البقرة( �صفحة )12(.
- الآية )36( في �صورة )الن�صاء( �صفحة )84(.

- الآية )151( في �صورة )الن�صاء( �صفحة )148(.
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- الآية )23( في �صورة )الإ�صراء( �صفحة )284(.

- الآية )8( في �صورة )العنكبوت( �صفحة )397(.
- الآية )14( في �صورة )لقمان( �صفحة )412(.

- الآية )15( في �صورة )الأحقاف( �صفحة )504(.

ثالثة موا�صع اأمر اهلل ر�صوله بالق�صم فيها:
- الآية )53( في �صورة )يون�س( �صفحة )214(.

- الآية )3( في �صورة )�صباأ( �صفحة )428(.
- الآية )7( في �صورة )التغابن( �صفحة )556(.

الطب في القراآن وال�صنة:
- قال تعالى: { َوُكُلوا َوا�ْصَرُبوا َوَل ُت�ْصِرُفوا}، وقال عليه ال�صالة وال�صالم )ما مالأ ابن اآدم 
ْلَبه، فاإن كان لبد فثلث لطعامه، وثلث ل�صرابه،  وعاءًا �صرًا من بطنه، بح�صب ابن اآدم لقيمات يقمن �صُ
وثلث ِلَنَف�ِسه، يقول القرطبي: قال علماوؤنا: )لو �سمع بقراط هذه الق�سمة لعجب من هذه الحكمة(.

- ويذكر اأن الر�صيد كان له طبيب ن�صراني حاذق، فقال لعلي بن الح�صين لي�س في كتابكم 
اآية من كتابنا، هي قوله  من علم الطب �صيء، فقال له علي )قد جمع اهلل الطب كله في ن�صف 
تعالى: { َوُكُلوا َوا�ْصَرُبوا َوَل ُت�ْصِرُفوا} فقال الن�صراني ما ترك كتابكم ول نبيكم لـ)جالينو�س( طبًا، 

)من الجامع لأحكام القراآن 192/7(.

�صورة المجادلة:
- في كل اآية منها ا�صم الجاللة )اهلل( مرة، اأو مرتين، اأو ثالثًا اأو اأربعًا اأو خم�صًا، فلي�س في 
القراآن �صورة ت�صابهها، وهي ن�صف القراآن باعتبار العدد، وُع�ْصُره باعتبار الأجزاء، وقد األغز بها 

بع�صهم بقوله:

ب��������������اأف��������������ك��������������ارهم���������ا ق�����������ول م���������ن ف�����������اق ج�����م�����ي�����ع ال�����������ورى ال������������ع������������ل������������م  ودون 

��������ُره ِع�����������������سْ ن�����������س�����ف�����ه  ���������س��������يء  اأي  ون�������������������س���������ف���������ه ت�����������������س��������ع��������ة اأع�������������������������س������������ارهف����������ي 

من )حا�صية البيجوري على �صرح ابن قا�صم 162/4(.
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- اأعظم اآية في �صورة اآل عمران اإ�صكاًل:
ِ اأَْن ُيوؤَْتى اأََحٌد ِمْثَل َما  - قوله تعالى: { َوَل ُتوؤِْمُنوا اإَِلّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل اإَِنّ اْلُهَدى ُهَدى اهلَلّ
ُ َوا�ِصٌع َعِليٌم} )الآية 73  ِ ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َصاُء َواهلَلّ َل ِبَيِد اهلَلّ َنّ اْلَف�صْ ُكْم ُقْل اإِ وُكْم ِعْنَد َرِبّ اأُوِتيُتْم اأَْو ُيَحاُجّ

من �صورة اآل عمران(.
- وقد قيل اإن هذه الآية اأعظم اآية هذه ال�صورة اإ�صكاًل وذلك �صحيح )فتح القدير لل�صوكاني 

.)312/1
- وفي تف�صير الألو�صي )201/3( قال الواحدي: اإن هذه الآية من م�صكالت القراآن واأ�صعبه 

تف�صيرًا.
- وقال الرازي في تف�صيره )96/8(، اأعلم اأن هذه الآية من الم�صكالت ال�صعبة.

- وقال القرطبي )112/4( وهذه الآية اأ�صكل ما في ال�صورة،

اآيات مت�صابهة في �صورتي البقرة والأعراف:
    �صورة البقرة                                                  �صورة الأعراف

الآيةالآية

)161( {َواإِْذ ِقيَل َلُهُم ا�ْصُكُنوا َهِذِه اْلَقْرَيَة})58( {َواإِْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرَيَة}

)161( {َوُكُلوا ِمْنَها َحْيُث �ِصْئُتْم})58( {َفُكُلوا ِمْنَها َحْيُث �ِصْئُتْم َرَغًدا}

)161( {َنْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكْم})58( {َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم}

)161( {�َصَنِزيُد اْلُمْح�ِصِنيَن})58( {َو�َصَنِزيُد اْلُمْح�ِصِنيَن}

َل اَلِّذيَن َظَلُموا َقْوًل} َل اَلِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َقْوًل})59( {َفَبَدّ )162( {َفَبَدّ

)162( {َفاأَْر�َصْلَنا َعَلْيِهْم ِرْجًزا})59( {َفاأَْنَزْلَنا َعَلى اَلِّذيَن َظَلُموا}

)163( {ِبَما َكاُنوا َيْظِلُموَن})59( {ِبَما َكاُنوا َيْف�ُصُقوَن}

)160( {َفاْنَبَج�َصْت ِمْنُه اْثَنَتا َع�ْصَرَة َعْيًنا})60( {َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َع�ْصَرَة َعْيًنا}

{ ِ َباِت َما َرَزْقَناُكْم})60( {ُكُلوا َوا�ْصَرُبوا ِمْن ِرْزِق اهلَلّ )160( {ُكُلوا ِمْن َطِيّ



311فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

- هل في القراآن )الرحيم الرحمن(؟
ْحَمِن َعَلَّم اْلُقْراآَن}. ِحيِم} {الَرّ ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ نعم في اآول �صورة الرحمن {ِب�ْصِم اهلَلّ

ال�صكينة في القراآن الكريم:
ذكرت ال�صكينة في القراآن في �صتة موا�صع هي:

- الآية )248( من �صورة )البقرة( �صفحة )40(.
- الآية )26( من �صورة )التوبة( �صفحة )190(.
- الآية )40( من �صورة )التوبة( �صفحة )193(.

- الآية )4( من �صورة )الفتح( �صفحة )511(.
- الآية )18( من �صورة )الفتح( �صفحة )513(.
- الآية )26( من �صورة )الفتح( �صفحة )514(.

قلت: )ولل�صيخ محمد بن نا�صر العبودي( �صاحب الرحالت والكتب الكثيرة.
كتاب: نفحات من ال�صكينة القراآنية، طبع عام 1397هـ بوا�صطة الموؤ�ص�صة ال�صعيدية، �صفحاته 
اأكثر من )200(، قدم له ال�صيخ/ عبداهلل بن محمد بن حميد -رحمه اهلل- لما قرئ عليه بع�صه، 
اأورد ال�صيخ العبودي في كتابه خم�صًا من هذه الآيات التي ذكرها �صاحب الك�صكول، ثم اآيات اأخرى، 
ن  ِمّ ْوِعَظٌة  َمّ َجاَءْتُكم  َقْد  ا�ُس  الَنّ َها  اأَُيّ و{َيا  ُقُلوُبُكْم}  ِبِه  َوِلَتْطَمِئَنّ  ُب�ْصَرى  اإَِلّ   ُ اهلَلّ َجَعَلُه  مثل: {َوَما 
ُل ِمَن اْلُقْراآِن َما  } {َوُنَنِزّ ِ ُدوِر} {اَلِّذيَن اآَمُنوا َوَتْطَمِئُنّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اهلَلّ ُكْم َو�ِصَفاٌء ِلَّما ِفي ال�صُّ ِبّ َرّ

ِمِنيَن}. ْلُموؤْ ُهَو �ِصَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلّ
وهو كتاب قيم مفيد، األفه عالم جليل، له مئات الكتب في الرحالت والدين والأدب وغيرها.

�صحابي ذكر ا�صمه الَعّلم في القراآن:
ْجَناَكَها}. ْنَها َوَطًرا َزَوّ ى َزْيٌد ِمّ ا َق�صَ هو زيد في قوله تعالى: {َفَلَمّ

ا�صم نبينا محمد �صلى اهلل عليه و�صلم ورد في القراآن في اأربعة موا�صع:
- الآية )144( من �صورة )اآل عمران( �صفحة )68(.
- الآية )40( من �صورة )الأحزاب( �صفحة )423(.
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- الآية )2( من �صورة )محمد( �صفحة )507(.
- الآية )29( من �صورة )الفتح( �صفحة )515(.

وقد ُجِمَعْت في هذا البيت:
)م����ح����م����د( اأي�����������س�����اً ث�����م ج�������اء ب������)ع�����م�����ران(وف���ي )ال��ف��ت��ح( و)الأح��������زاب( ج���اء )محمد(

وما نودي عليه ال�صالم في القراآن با�صمه الَعَلم، بل نودي بـ)النبوة( تكريمًا وت�صريفًا، مثل )يا 
اأيها النبي( يا )اأيها الر�صول( يا )اأيها المّزّمل( يا )اأيها المّدّثر(.

بينما بقية الأنبياء ينادون باأ�صمائهم )يا اإبراهيم / يا مو�صى(.

�صورة تكررت فيها الواو ع�صر مرات:
هي �صورة الع�صر )من ق�صار ال�صور(.

 ..{ اِرِهَنّ ْب�صَ َن ِمْن اأَ �صْ ِمَناِت َيْغ�صُ - )46( نونًا في الآية )31( من �صورة )النور( {َوُقْل ِلْلُموؤْ
الآية )ذكر الموؤلف باأنها )63( وهي ما ذكرت.

- وفي هذه الآية )25( من نون الن�صوة لم يذكرها ال�صيخ العقيل، وذكرها ال�صيخ )عبدالقادر 
�صيبة الحمد( في اأحد كتبه.

ين التي تقدم ذكرها. - اآية فيها )23( كافًا، وهي اآية الدَّ
ا َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك}  - اآية فيها )17( ميمًا، وهي قول اهلل تعالى: {ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِب�َصاَلٍم ِمَنّ

الآية )48( من �صورة )هود( �صفحة )227(.
ابن  ال�صيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل رحمه اهلل )ك�صكول  نقلته من كتاب  انتهى ما 

عقيل(.
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)مرتبة ح�صب ورودها في الم�صحف(.
َ َفا�ْصَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر  ْو َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم َذَكُروا اهلَلّ 1- {َواَلِّذيَن اإَِذا َفَعُلوا َفاِح�َصًة اأَ
ِهْم  َرِبّ ِمْن  َمْغِفَرٌة  َجَزاوؤُُهْم  اأُوَلِئَك  َيْعَلُموَن )135(  َوُهْم  َفَعُلوا  َما  َعَلى  وا  ُرّ ُي�صِ َوَلْم   ُ اهلَلّ اإَِلّ  ُنوَب  الُذّ

اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوِنْعَم اأَْجُر اْلَعاِمِليَن}. َوَجَنّ
)الآيتان 136/135 من �صورة اآل عمران �صفحة 67(
اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ُنُزًل ِمْن ِعْنِد  ُهْم َلُهْم َجَنّ َقْوا َرَبّ 2- {َلِكِن اَلِّذيَن اَتّ

ِ َخْيٌر ِلاْلأَْبَراِر}. ِ َوَما ِعْنَد اهلَلّ اهلَلّ
)الآية 198 من �صورة اآل عمران �صفح 76(
 ُ وَء ِبَجَهاَلٍة ُثَمّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب َفاأُوَلِئَك َيُتوُب اهلَلّ ِ ِلَلِّذيَن َيْعَمُلوَن ال�ُصّ ْوَبُة َعَلى اهلَلّ َما الَتّ 3- {اإَِنّ

ُ َعِليًما َحِكيًما}. َعَلْيِهْم َوَكاَن اهلَلّ
)الآية 17 من �صورة الن�صاء �صفحة 80(
َهَواِت اأَْن َتِميُلوا َمْياًل َعِظيًما )27(  ِبُعوَن ال�َصّ ُ ُيِريُد اأَْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد اَلِّذيَن َيَتّ 4- {َواهلَلّ

ِعيًفا}. َف َعْنُكْم َوُخِلَق اْلإِْن�َصاُن �صَ ُ اأَْن ُيَخِفّ ُيِريُد اهلَلّ
)الآيتان 28/27 من �صورة الن�صاء �صفحة 83(

َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِريًما}. ْر َعْنُكْم �َصِيّ 5- {اإِْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكِفّ
)الآية 31 من �صورة الن�صاء �صفحة 83(

ْجًرا َعِظيًما}. ِت ِمْن َلُدْنُه اأَ اِعْفَها َوُيوؤْ ٍة َواإِْن َتُك َح�َصَنًة ُي�صَ َ َل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذَرّ 6- {اإَِنّ اهلَلّ
)الآية 40 من �صورة الن�صاء �صفحة 85(
ِ َفَقِد اْفَتَرى  َ َل َيْغِفُر اأَْن ُي�ْصَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َي�َصاُء َوَمْن ُي�ْصِرْك ِباهلَلّ 7- {اإَِنّ اهلَلّ

اإِْثًما َعِظيًما}.
)الآية 48 من �صورة الن�صاء �صفحة 86(

َ َغُفوًرا َرِحيًما}. َ َيِجِد اهلَلّ 8- {َوَمْن َيْعَمْل �ُصوًءا اأَْو َيْظِلْم َنْف�َصُه ُثَمّ َي�ْصَتْغِفِر اهلَلّ
)الآية 110 من �صورة الن�صاء �صفحة 96(
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َلّ  ِ َفَقْد �صَ َ َل َيْغِفُر اأَْن ُي�ْصَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َي�َصاُء، َوَمْن ُي�ْصِرْك ِباهلَلّ 9- {اإَِنّ اهلَلّ
اَلًل َبِعيًدا}. �صَ

)الآية 116 من �صورة الن�صاء �صفحة 97(
ُه  َنّ ْحَمَة.. اأَ ُكْم َعَلى َنْف�ِصِه الَرّ ِمُنوَن ِباآََياِتَنا َفُقْل �َصاَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َرُبّ 10- {َواإَِذا َجاَءَك اَلِّذيَن ُيوؤْ

ُه َغُفوٌر َرِحيٌم}. َلَح َفاأََنّ �صْ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم �ُصوًءا ِبَجَهاَلٍة ُثَمّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َواأَ
)الآية 54 من �صورة الأنعام �صفحة 134(
َلّ ِمْثَلَها، َوُهْم َل  اإِ َئِة َفاَل ُيْجَزى  ِيّ ْمَثاِلَها، َوَمْن َجاَء ِبال�َصّ اأَ َفَلُه َع�ْصُر  11- {َمْن َجاَء ِباْلَح�َصَنِة 

ُيْظَلُموَن}.
)الآية 160 من �صورة الأنعام �صفحة 150(

َك ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم}. َمُنوا.. اإَِنّ َرَبّ َئاِت ُثَمّ َتاُبوا ِمْن َبْعِدَها َواآَ ِيّ 12- {َواَلِّذيَن َعِمُلوا ال�َصّ
)الآية 153 من �صورة الأعراف �صفحة 169(
اُب  َوّ َ ُهَو الَتّ َدَقاِت، َواأََنّ اهلَلّ ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه، َوَياأُْخُذ ال�صَّ َ ُهَو َيْقَبُل الَتّ 13- {اأََلْم َيْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ

ِحيُم}. الَرّ
)الآية 104 من �صورة التوبة �صفحة 203(
َذِلَك  َئاِت،  ِيّ ال�َصّ ُيْذِهْبَن  اْلَح�َصَناِت  َنّ  اإِ الَلّْيِل،  ِمَن  َوُزَلًفا  َهاِر  الَنّ َطَرَفِي  اَلَة  ال�صَّ {َواأَِقــِم   -14

اِكِريَن}. ِذْكَرى ِللَذّ
)الآية 114 من �صورة هود �صفحة 234(
 ُ َئاِتِهْم َح�َصَناٍت، َوَكاَن اهلَلّ ُ �َصِيّ ُل اهلَلّ وَلِئَك ُيَبِدّ اِلًحا َفاأُ 15- {اإَِلّ َمْن َتاَب َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ

ِ َمَتاًبا}. َلى اهلَلّ ُه َيُتوُب اإِ َنّ اِلًحا َفاإِ َغُفوًرا َرِحيًما )70( َوَمْن َتاَب َوَعِمَل �صَ
)الآيتان 71/70 من �صورة الفرقان �صفحة 366(
َل ُح�ْصًنا َبْعَد  16- {َيا ُمو�َصى َل َتَخْف اإِِنّي َل َيَخاُف َلَدَيّ اْلُمْر�َصُلوَن )10( اإَِلّ َمْن َظَلَم ُثَمّ َبَدّ

ِنّي َغُفوٌر َرِحيٌم}. �ُصوٍء َفاإِ
)الآيتان 11/10 من �صورة النمل �صفحة 377(

ِحيُم}. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّ 17- {َقاَل َرِبّ اإِِنّي َظَلْمُت َنْف�ِصي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه، اإَِنّ
)الآية 16 من �صورة الق�ص�س �صفحة 387(
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- اآية فيها )8( من اأ�صماء اهلل الح�صنى الآية )23( من �صورة )الح�صر( رقم )59( �صفحة 
ُر  اُر اْلُمَتَكِبّ اَلُم اْلُموؤِْمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجَبّ و�ُس ال�َصّ ُ اَلِّذي َل اإَِلَه اإَِلّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقُدّ )584(. {ُهَو اهلَلّ

ا ُي�ْصِرُكوَن}. ِ َعَمّ �ُصْبَحاَن اهلَلّ
اأحرف   6 والفجر   )1( الآيــة  )البلد(  �صورة   )594( �صفحة   )13( الآيــة  )البلد(  �صورة   -

�صفحة )593(.
)عب�س(  �صورة  من   )9( الآيــة  اأحــرف.   7 يخ�صى(،  )وهو  الكريم  القراآن  في  اآية  اأق�صر   -

�صفحة )185(.
- ثم )مدهامتان(، 8 اأحرف، الآية )64( من �صورة )الرحمن( �صفحة )533(.

- و)كرام بررة( 8 اأحرف، الآية )16( من �صورة )عب�س( �صفحة )585(.
- ثم )كتاب مرقوم( 9 اأحرف، الآية )20( من �صورة )المطففين( �صفحة )588(.

ِبَدْيٍن}  َتَداَيْنُتْم  اإَِذا  اآََمُنوا  اَلِّذيَن  َها  ُيّ اأَ ين( {َيا  اآية )الدَّ اآية في القراآن الكريم هي  - اأطول 
الآية وهي في �صفحة كاملة من �صفحات م�صحف المدينة النبوية. الذي اأخرجه مجمع الملك فهد 
لطباعة الم�صحف ال�صريف، وهو الذي اعتمدت اأرقام �صفحاته، وذلك لنت�صاره في اأنحاء العالم، 

وعدد �صفحات )604(.
- كلمة )الجد( لم تذكر في القراآن الكريم، والدليل ما يلي:

َبْعُت ِمَلَّة اآََباِئي اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْصَحاَق َوَيْعُقوَب} اآية )38( من �صورة )يو�صف( �صفحة )240(. - {َواَتّ
ْبَراِهيَم َواإِ�ْصَحاَق} اآية )6( من �صورة )يو�صف( �صفحة )336(. َها َعَلى اأََبَوْيَك ِمْن َقْبُل اإِ -{َكَما اأََتَمّ

- {ِمَلَّة اأَِبيُكْم اإِْبَراِهيَم} اآية )78( من �صورة )الحج( �صفحة )341(.
وفي الحديث )ارموا اآل اإ�صماعيل فاإن اأباكم كان راميًا( �صفحة )173/115/114(.

جاء في كتاب نادر قديم �صقط غالفه موجود بمكتبة قي�س ما يلي:
- كلماته: 76440 كلمة. - حروف القراآن الكريم: 323671 حرفًا.  

- �صوره: 114. - اآياته: 6666 اآية.    
- �صجداته: 8.
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المصادر والمراجع

 15 )ال�صفحة  ال�صريف  الم�صحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  طباعة  الكريم،  القراآن   -1
�صطرًا(، مجموع �صفحاته )604(.

الكريم، محمد م�صطفى محمد، دار عمار، عّمان،  القراآن  لآيات  المو�صوعي  الفهر�س   -2
ودار الجيل بيروت، الطبعة الرابعة 1409هـ.

الأولى،  الطبعة  عبدالباقي،  فــوؤاد  محمد  الكريم،  القراآن  لألفاظ  المفهر�س  المعجم   -3
1364هـ، طبعة دار اإحياء التراث العربي، بدون تاريخ، طبعة دار الحديث بم�صر.

4- فتح الرحمن لطالب اآيات القراآن، علمي زاده في�س اهلل الح�صنى.
5- ت�صنيف اآيات القراآن الكريم، محمد محمود اإ�صماعيل، دار اللواء، الريا�س.

6- مقدمة كتاب )دليل المو�صوعات في اآيات القراآن الكريم( اأ�صامة كامل اأبو �صقرا، موؤ�ص�صة 
الريان، بيروت، 1422هـ.

7- مقدمة كتاب )الجامع لمو�صوعات اآيات القراآن الكريم( محمد فار�س بركات، دار قتيبة، 
بيروت، الطبعة الرابعة، 1405هـ.

8- دليل الآيات مت�صابهة الألفاظ في كتاب اهلل العزيز، د. �صراج �صالح مالئكة، دار الهدى 
للن�صر والتوزيع، الريا�س )455 �صفحة(.

9- ك�صكول ابن عقيل، ال�صيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل، الطبعة الثانية، 1431هـ، دار 
ابن الجوزي للن�صر )حكم ونوادر واألفاظ واأقاويل(.

الفتح،  دار  والمذاهب، ح�صن حلمي حرب،  الأدلــة  في  درا�صة  الآخــرة،  في  اهلل  روؤيــة   -10
عّمان.

11- نفحات من ال�صكينة القراآنية، محمد بن نا�صر العبودي، 1397هـ، من�صورات الموؤ�ص�صة 
ال�صعيدية بالريا�س، 1397هـ.

 ،9/23  ،9/16  ،9/9 تاريخ:   9392/9385/9378/9371 الأعــداد  الريا�س  جريدة   -12
1414/9/30هـ، مقالت لالأ�صتاذ/ م�صلم بن عبداهلل الم�صلم )عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صالم( 

عنوانها: )وقفة تاأمل في الكتاب العزيز(.





معّد الكتاب في سطور
- محمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن الحمدان 

)اآل حمدان( )اأبو عبداهلل وقي�س(.
- من مواليد بلدة )البير(، اإحدى قرى محافظة 
)المحمل( التي قاعدتها )ثادق(، على بعد اأكثر من 

100 كيل، �صمال غرب مدينة الريا�س.
التحق  ثم  )البير(،  قريته  كّتاب  في  در�ــس   -
ـــان جده  ــة حــيــث ك ــي ــدائ ــت ــمــيــر( الب بــمــدر�ــصــة )ت
اإمامًا  اهلل  رحمه  الحمدان  علي  بن  عبدالرحمن 

لم�صجدها ومدر�صًا بمدر�صتها.
- التحق )بمعهد اإمام الدعوة ال�صيخ محمد بن 
في  لياًل  درا�صته  ووا�صل  بالريا�س،  عبدالوهاب( 

مدار�س وزارة المعارف حتى الثانوية العامة.
- بعد )معهد اإمام الدعوة( التحق بكلية العلوم 
�صعود  بــن  محمد  الإمـــام  جامعة  )نـــواة  ال�صرعية 

الإ�صالمية(.
- اأثناء درا�صته في الكلية ا�صطر لالإلتحاق بوظائف 

الدولة  اإل اأنه تخرج من الكلية منت�صبًا عام 1383هـ.
- تعين في بع�س الدوائر الحكومية:
- الكليات والمعاهد العلمية.  

- الديوان الملكي.  
- وزارة العمل )لفترة ق�صيرة(.  

منها  وتقاعد  الريا�س،  منطقة  اإمــارة   -  
عام 1400هـ.

والجرائد  الكتب  جمع  هــوايــة  لديه  ن�صاأت   -
القديمة كـ)مكتبة خا�صة(، ثم جعلها مكتبة خا�صة 

وتجارية، �صماها )مكتبة قي�س( با�صم اأحد اأولده.
الكثيرون،  منها  وا�صتفاد  المكتبة  ا�صتهرت   -
من  ومخطوطات،  قديمة  وجرائد  كتبًا  لها  وجلب 

اأنحاء العالم العربي والإ�صالمي.

من مؤلفاته
- بنو الأثير.. الفر�صان الثالثة، طبع 4 مرات.

- �صبا نجد.. نجد في ال�صعر والنثر، طبع مرتين.
- ديوان ال�صامري والهجيني طبع 4 مرات.

- ديوان حميدان ال�صويعر طبع مرتين.
)هذه  �صل�صلة  من  قريته..  عن  كتاب  البير..   -

بالدنا( رقمه فيها 63.
- معجم المطبوع من دواوين ال�صعر العامي القديمة. 

قدم له ف�صيلة ال�صيخ محمد بن نا�صر العبودي.

تحت الطبع
- من اأجل بلدي بع�س مقالته في ال�صحف والمجالت 

)مجلدان( ي�صمان اأكثر من 800 مقال وا�صتطالع.
- الطبعة الثالثة من كتاب �صبا نجد.

)وهو  الكريم  الــقــراآن  في  لمو�صوعات  فهر�س   -
هذا(. قدم له ف�صيلة ال�صيخ محمد بن نا�صر العبودي.

- موؤ�ص�صة الجزيرة ال�صحفية ا�صترك في تاآ�صي�صها 
مع ال�صيخ عبداهلل بن محمد بن خمي�س رحمه اهلل ثم 
ومجلة  مالية(.  )لظروف  فيها  واأ�صهمه  ع�صويته  باع 
الجزيرة ال�صهرية - على فكرة - ل عالقة لها بموؤ�ص�صة 
يملكها  فتلك  بال�صم فقط،  �صوى  ال�صحفية  الجزيرة 
من  مجموعة  يملكها  والموؤ�ص�صة  خمي�س،  ابن  ال�صيخ 

الموؤ�ص�صين ومنهم ال�صيخ ابن خمي�س.
- ا�صطر لبيع ثالثة اأرباع مكتبته، ون�صف الربع 

الباقي لبناء بيته.
- له من الأولد:

الأغذية  عــلــوم  كلية  فــي  عـــبـــداهلل..  د.  اأ.   -
والزراعة بجامعة الملك �صعود.

- م�صئول عن كر�صي النخيل والتمور، وراأ�س تحرير 
مجلة النخيل والتمور، وله كتب وبحوث في تخ�ص�صه.

واإلقاء  التدريب  - فهد.. مدر�س وله ن�ساط في 
المحا�صرات، واألف عدة كتب.

- ماجد / قي�س / بدر / موظفين، ماجد تخرج 
من جامعة الإمام في المحا�صبة منت�صبًا.

مــّدر�ــصــة/ موظفة في  بــيــت/  ــة  رب بــنــات:   4  -
مدر�صة / خريجة جامعة نورة.


