تأمالت في كتاب هللا

فهرس

وضوعات في القرآن الكريم
ِل َم
ٍ

إعداد

محمد بن عبدهللا الحمدان
أبو عبدهللا وقيس

صاحب (مكتبة قيس للكتب والجرائد القديمة)
ّ
ومعد كتاب (صبا نجد) وغيره

$

تنبيه
 الم�صحف المعول عليه في هذا البحث هو :م�صحف المدينة النبوية ،طباعة(مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف ،ال�صفحة فيه � 15سطر ًا ،ومجموع
�صفحاته (.)604
 المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم ،و�ضع محمد ف�ؤاد عبدالباقي ،اطلعتمنه على ( )3طبعات.
 -1طبعة (�إحياء التراث العربي) ،بيروت بدون تاريخ ،وظهر لي �أنها من طبعة
م�صر ،ذات التاريخ1364 :هـ� ،صفحات هذه الطبعة (.)782
 -2طبعة دار الفكر ودار المعرفة ،بيروت (1414هـ)� ،صفحاتها ،)950( :وبداخلها
القر�آن الكريم ،الطبعة الرابعة.
 -3طبعة دار الحديث  -م�صر 1422 -هـ� ،صفحاتها ( ،)872وبداخل �صفحاتها
القر�آن الكريم ،وهي التي اعتمدت �أرقام �صفحاتها هنا.
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تقديم
بقلم� :صاحب المعالي ف�ضيلة ال�شيخ محمد بن نا�صر العبودي
�أمين عام الجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة �سابقاً،
والأمين العام الم�ساعد لرابطة العالم الإ�سالمي �سابقاً،
وعميد الرحالين

�صديقنا الكريم الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل الحمدان باحث مو�سوعي ،بمعنى �أنه يح�سن �أن
يبحث في فنون عديدة من فنون العلم ،و�إن كانت بع�ض العلوم �أكثر الت�صاق ًا في و�صفه عند كثير
من النا�س مثل الأدب ال�شعبي وما يتعلق باللغة العامية من الألفاظ الغريبة فيها.
وربما كان �أكثر �شهرته عند بع�ض النا�س فيها من غيرها من العلوم ،وهو كريم ب�إفادة �إخوانه
(و�أنا منهم) فكان يتحفنا بما ر�آه غريب ًا من الكتب �أو من الأبحاث التي ن�شرتها بع�ض ال�صحف.
علي في مثل هذه المو�ضوعات.
ولذلك كنت �أرجع �إليه فيما ي�شكل َّ
ولكن المفاج�أة ال�سارة كانت عندما �أطلعني على كتاب جليل �ألفه يتعلق ب�آيات القر�آن الكريم
وت�سهيل الو�صول �إلى معانيها.
وعنوانه (فهر�س لمو�ضوعات في القر�آن الكريم).
وجاء في مقدمته:
(هذا الكتاب الذي بين يديك �أيها القارئ الكريم بدايته وفكرته كانتا عالمات �أ�ضعها �أمام بع�ض
الآيات والكلمات والجمل في م�صحفي �أثناء تالوتي للقر�آن الكريم في �أيام �شهر رم�ضان وغيره.
و�ضعتها لنف�سي لأعتبر و�أتعظ بما فيها ،و�أتدبر كتاب اهلل الكريم ،وما فيه من �أمر ونهي
ووعظ وحكم وترغيب وترهيب.
تال للقر�آن الكريم� ،إذا مر ب�آية في مو�ضوع من المو�ضوعات التي ذكرها
وهذا �أمر مهم لكل ٍ
القر�آن الكريم ،و�أراد �أن يعرف ما ورد في الم�صحف من الآيات في ذلك المو�ضوع.
كما �أن هذا المو�ضوع ي�صبح �أكثر �أهمية لمن �أراد �أن يكتب بحث ًا �أو يلقي محا�ضرة في ت�سهيل
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الوقوف على ما جاء في القر�آن الكريم في مو�ضوع معين يهمه �أن يطلع على الآيات الكريمة فيه.
ومن المالحظ �أن م�ؤلفات علمائنا القدماء في هذا المو�ضوع قليلة.
لأنهم كانوا �أو كان �أكثرهم يحفظون القر�آن الكريم �أو ي�ستح�ضرون ما ورد في مو�ضوع من
المو�ضوعات لكثرة تالوتهم للقر�آن الكريم و�سماعهم تالوته من التالين له �أو المتكلمين في تف�سيره.
�أما الآن وقد ق ّل حفظ القر�آن الكريم (مجرد حفظ) فقد �صار كثير من النا�س حتى من طلبة
العلم يحتاجون �إلى معرفة ما ورد في القر�آن الكريم في مو�ضوع �أو مو�ضوعات معينة.
ولذلك تعددت الم�ؤلفات التي �ألفت في هذا ال�ش�آن عند المت�أخرين �أكثر مما هي عند المتقدمين.
وكانت المفاج�أة العظيمة ال�سارة عندما �أطلعني �صديقي الكريم الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل
الحمدان على كتاب �ألفه في هذا المو�ضوع عنوانه( :فهر�س لمو�ضوعات في القر�آن الكريم).
لم يقل فهر�س مو�ضوعات القر�آن الكريم ،وذلك لي�شعر من باب توا�ضع العالم ب�أن عمله لي�س
مكتم ًال محيط ًا بكل المو�ضوعات الواردة في القر�آن الكريم.
وكانت المفاج�أة التي زادت من �سروري �أن م�ؤلف هذا الكتاب هو �صديقي الباحث في
مو�ضوعات من الثقافة عديدة بع�ضها لي�ست له عالقة بمو�ضوع هذا الكتاب.
لذلك �صح و�صفه بالباحث الن�شط الذي �أ�سدى بت�أليفه هذا الكتاب يد ًا لمن يريد اال�ستفادة
مما ورد في القر�آن الكريم في مو�ضوع من المو�ضوعات.
وقد �سرني �أكثر ما اطلعت عليه في �أول الكتاب من ذكره لم�صنفات العلماء الباحثين التي طرقت
هذا المو�ضوع �أو غا�صت في عبابه وهو المو�ضوع المحبب لنف�س الم�سلم المتطلع لمعرفة ما ورد في القر�آن
الكريم من مو�ضوعات يحتاج �إلى االطالع عليها ،ومعرفة �أماكن وجودها في الم�صحف ال�شريف.
وبذلك �ساعد الم�ؤلف ال�شيخ محمد بن عبداهلل الحمدان من يكون كذلك بالداللة على بع�ض
ما في القر�آن الكريم من كنوز ثمينة.
وال ي�سعنا في ختام هذه الكلمة المخت�صرة �إال �أن نهنئ �صديقنا الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل
الحمدان على هذا العمل الجليل الذي ناله بت�أليفه هذا الكتاب.
ن�س�أل اهلل له التوفيق..
كتبه
محمد بن نا�صر العبودي
1439/12/4هـ
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مقدمة
هذا الكتاب الذي بين يديك � -أيها القارئ  -بدايته وفكرته كانتا :عالمات �أ�ضعها �أمام بع�ض
الآيات والكلمات والجمل في م�صحفي� ،أثناء قراءتي في القر�آن الكريم ،في �أيام �شهر رم�ضان
وغيره.
و�ضعتها لنف�سي لأعتبر و�أتعظ بما فيها ،و�أتدبر كتاب اهلل الكريم وما فيه من �أمر ونهي،
ووعظ ،وحكم ،وترغيب ،وترهيب.
وهذا العمل عبارة عن تجميع لمو�ضوعات في الكتاب الكريم و�ضم بع�ضها لبع�ض في باب
واحد ،وتحت عنوان واحد ،بعد �أن كانت مفرقة في �آيات مختلفة ،و�سور مختلفة ،لي�سهل على من
يريد �أن يبحث في مو�ضوع معرفة �أين توجد �آياته ،وقد ر�أيت �إ�شراك بع�ض القراء في هذا ،ع ّلنا مع ًا
نتعظ ونعتبر ،ونتدبر �آيات اهلل في محكم كتابه ،لننجو من عذابه ،ونظفر برحمته وثوابه.

كتب �أخرى:

وكنت جمعت في مكتبتي (مكتبة قي�س) كتب ًا كثيرة في هذا المو�ضوع (علوم القر�آن) ،ثم
ت�صرفت في تلك الكتب ببيع ونحوه ،كما ر�أيت �أن وقتي لم يعد ي�سمح بمطالعتها والبحث فيها ،لذا
اكتفيت بمطالعاتي الخا�صة ،وت�أمالتي.

ا�ستثناء:

ما عدا كتاب ًا واحد ًا ،هو (الفهر�س المو�ضوعي لآيات القر�آن الكريم) ت�أليف :محمد م�صطفى
لدي منه الطبعة الرابعة عام 1409هـ ،ن�شرته دار عمار في الأردن ،ودار الجيل في بيروت،
محمدّ ،
ا�ستفدت منه.
ومو�ضوع هذا الكتاب ي�شبه  -من بع�ض الوجوه  -مو�ضوع كتابي هذا ،مع اختالف في المنهج
واالختيار .وتوجد �صورة غالفه في غالف هذا الكتاب.
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ملحوظتان:
والحظت �أن الم�ؤلف لم يذكر الآي��ات التي فيها ذكر (�آي��ات اهلل) رغم كثرتها ،وقد
�أح�صيتها في كتاب (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم) ،ت�أليف محمد ف�ؤاد عبدالباقي
الذي طبع في م�صر عام 1364هـ ،وطبعته دار �إحياء التراث العربي في بيروت (بدون تاريخ)
وجاء في (� )782صفحة ،فبلغت �أكثر من خم�س �صفحات من الكتاب ،بلفظ المفرد والمثنى
والجمع ،في كل �صفحة عمودان �أي �شطران ر�أ�سيان.
كذلك وجدت �أن م�ؤلف كتاب( :فتح الرحمن لطالب �آيات القر�آن) لم يورد ( )23كلمة،
(منها �آية) اخت�صار ًا ،وهي التي ذكرتها في باب مو�ضوع �آية.
الملحوظة الثانية :جاء في �آخر فهر�س هذا الكتاب كلمة (�إي�ضاح) في �صفحة ( ،)530فلما
رجعت لهذه ال�صفحة في الكتاب لم �أجد ذلك الإي�ضاح ،فزرت مكتبة جامعة الملك �سعود ع ّلني
�أجد طبعات �أخرى للكتاب ،فلم �أجد غير هذه الطبعة (الرابعة) ،ولم �أجد فيها �إي�ضاح ًا ،ولعلي
�أعثر على الإي�ضاح في طبعات �أخرى ،في مكتبات �آُخر.

كتاب �آخر:
كما وجدت في �إحدى المكتبات التجارية في الريا�ض كتاب (الفهر�س المو�ضوعي لآيات
القر�آن)� ،إعداد محمد عو�ض العايدي ،مراجعة وتقديم د .محمد طلعت �أبو �صير 3 ،مجلدات،
�صفحاتها ( ،)2550لم �آ�ستفد منه كثير ًا لتف�صيالته الكثيرة وطوله.

كتابان �آخران:
وفي مكتبة جامعة الملك �سعود بالريا�ض وجدت كتابين مهمين في المو�ضوع ،هما:
( -1الجامع لمو�ضوعات �آي��ات القر�آن الكريم) ،ت�أليف محمد فار�س بركات ،دار قتيبة
بيروت ،الطبعة الرابعة1405 ،هـ� )660( ،صفحة.
( -2دليل المو�ضوعات في �آيات القر�آن الكريم) ت�أليف� :أ�سامة كامل �أبو �شقراء ،م�ؤ�س�سة
الريان ،بيروت ،الطبعة الأولى 1422هـ� )1230( ،صفحة.
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ت�أمالت عبدالعزيز ال�سالم:
وللأ�ستاذ /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سالم (م�سلم بن عبداهلل الم�سلم) مقاالت جيدة ،مفيدة،
عنوانها (وقفة ت�أمل في الكتاب العزيز) ن�شرت في جريدة الريا�ض في �أعدادها/9378/9371( :
 )9394 /9385بتاريخ 9( :و 16و 23و )30من �شهر رم�ضان 1414هـ.

وكتاب:
�أما كتاب (المعجم الفهر�س لموا�ضيع القر�آن الكريم) لم�ؤلفه :مروان العطية /دم�شق ،دار
الفجر الإ�سالمي فقد جاء ذكره في م�صادر �أحد الكتب التي اطلعت عليها ،ولم �أره.

ما الداعي لهذه الت�آليف؟
وقد جاء في مقدمات الكتب الثالثة التي تقدم ذكرها ما يلي:

( -1الفهر�س المو�ضوعي لآيات القر�آن الكريم):
جاء في تقديم (د .محمد �شريف �أحمد) للكتاب قوله( :فقد تعينت الحاجة �إلى وجود
فهر�ست مو�ضوعي لآي��ات القر�آن الكريم ،يعين الباحثين بمختلف نزعاتهم واخت�صا�صاتهم،
ولتي�سير الرجوع �إليها).
وجاء في مقدمة م�ؤلف الكتاب (ولحفظ كثير من �سلفنا ال�صالح  -ر�ضوان اهلل عليهم -
للقر�آن عن ظهر قلب ،وتفرغهم للعلوم الدينية فقد كانوا في غنى عن دليل يدلهم على مو�ضوع
الآيات من ال�سور� ،أو يجمع لهم الآيات التي تتعلق بمو�ضوع واحد.
وقد تغير الحال فلم يبق التعليم مقت�صر ًا على تعلم القر�آن الكريم والعلوم الدينية ،و�إنما
�أ�صبح على الطالب �أن يدر�س �شتى العلوم التي تتطلبها ميادين الحياة ،مما �سبب قلة الحفاظ
للقر�آن الكريم.
لذا �صار ت�أليف مثل هذا الكتاب حاجة ملحة ليكون ب�أيدي الباحثين والكت ّاب الذين ي�صعب
عليهم معرفة الآيات التي يرغبون الإ�ست�شهاد بها ،لعدم حفظهم لكتاب اهلل� ،أو لغياب بع�ض الآيات
عن الأذهان في بع�ض الأحيان.
لذلك قمت (بعد الإتكال على اهلل وطلب العون منه) بجمع الآيات القر�آنية من ال�سور ح�سب
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مو�ضوعاتها ،وحاولت �أن يكون هذا الكتاب �أوفى و�أكثر تف�صي ًال مما �سبقه من الكتب).

( -2الجامع لمو�ضوعات �آيات القر�آن الكريم):
في غالفه �أبيات �سبعة نظمها عارف القلطقجي في الثناء على الكتاب ،ومقدمة بقلم محمد
بهجت البيطار ذكر فيها �أن لهذا الم�ؤلف كتاب ًا �سابق ًا ،هو :المر�شد �إلى �آي��ات القر�آن الكريم
وكلماته� 600( ،صفحة) ،وذكر �أنه كتب مقدمة له ،وفي مقدمته لهذا قال�( :إن الم�ؤلف �أراد �أن
يقرب المنال على من يعنون الجمع بين الآيات الكريمة في كل مو�ضوع من مو�ضوعات �آي الذكر
الحكيم و�سوره ،على �أمهات المباحث والمقا�صد) عام 1378هـ.
وكتب محمد كامل الخطيب مقدمة �أي�ض ًا لهذا الكتاب.

علي الطنطاوي:
وكتب علي الطنطاوي (م�ست�شار محكمة النق�ض في �سوريا) مقدمة �ضافية لهذا الكتاب،
جاءت في �صفحتين (ذكر ف�ضل الم�ؤلف عليه وعلى زمالئه عام 1914م في �أول عهده بالدرا�سة،
حيث انت�شله هذا المدر�س ال�شاب (الم�ؤلف) من ق�سوة المعلم ال�سابق الذي �أراهم �أفظع هموم
الحياة� 00إلخ.
ثم �أثنى على الم�ؤلف ال��ذي ك��ان يتدار�س كتاب اهلل مع الرجل النابغة العبقري عارف
القلطقجي.
وبعد �أن �أثنى الطنطاوي على الم�ؤلف محمد فار�س بركات 00قال(( :وبعد .00فما �أردت �أن
�أكتب مقدمة للكتاب الذي ال يحتاج لمقدمة ،ولكنها كلمة كتبتها امتثا ًال لأمر �أ�ستاذي القديم.
علي �أن �أ�شير �إلى �أن ترتيب الآيات في ال�سور ،وال�سور في القر�آن الكريم توقيفي ولو
بقي ّ
�شاء اهلل لأنزله على المو�ضوعات ،ولكن حكمة اهلل فيما �أمر به على ل�سان ر�سوله �صلى اهلل عليه
و�سلم.
وهذا الكتاب لي�س فيه تبديل لما كان ب�أمر اهلل ،ولكن فيه فهر�س لكتاب اهلل ،يعين الباحث،
ويفيد المجتهد ،ويوفر على العالم والمتعلم وقت ًا طوي ًال ،وجهد ًا كبير ًا ،وما جاز في (الفهر�س
اللفظي) الذي كان في (المر�شد) والكتب التي قبله ،يجوز مثله في هذا الفهر�س العلمي ،ولم يفعله
ال�سلف ،لأنهم كانوا يجدون من كثرة الحفاظ ،وانت�شار الحفظ مما ال يحتاجون معه �إلى فهار�س.
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وجزى اهلل الم�ؤلف والنا�شر �أح�سن الجزاء ،ووفق المطبعة الها�شمية �إلى طبع الم�صحف
بالر�سم المعروف ،وقد �سمعنا �أنها تنوي ذلك ،فتدفع عن النا�شئة والطالب ما يقعون به من الخط�أ
في التالوة في م�صحف ف�ؤاد (؟)((( الذي التزم فيه الر�سم العثماني القديم)) �أ.هـ.

كلمة جامع الكتاب:
وفي كلمة جامع الكتاب قال�(( :أما بعد فهذا كتاب �شجعني على جمعه وترتيبه �إقبال النا�س
على كتاب (المر�شد �إلى �آيات القر�آن الكريم وكلماته) ،وح�سن تقديرهم ،ورغبة الكثيرين منهم
في و�ضع فهر�س جامع للآيات الكريمة ح�سب مو�ضوعاتها ،ف�أقدمت على العمل� .00إلخ)).

كلمة النا�شر:
وفي كلمة نا�شر الكتاب محمد �شيخاني قال(( :وعمل المرحوم محمد فار�س بركات في جمع
وف�صل مجموع هذه الآيات ب�شكل ي�ستفيد الباحث من هذه الأبواب
وتن�سيق المعاني ح�سب �أبوابّ ،
لي�سهل كتابة البحث ،معتمد ًا على هذه الآيات المجموعة والمف�صلة.
وكثر الطلب على هذا (الجامع لآيات القر�آن الكريم) من عدة دول عربية و�إ�سالمية ،وعملت
جاهد ًا مع ورثة الم�ؤلف (رحمه اهلل) لإعادة طبع هذا العمل الجيد)).

 -3دليل المو�ضوعات في �آيات القر�آن الكريم:

كتب له ه�شام ن�شابة مقدمة في � 3صفحات� ،أثنى فيها على الم�ؤ ِّلف والم�ؤ َّلف.
وقال الم�ؤلف في مقدمته بعنوان (تمهيد):
((لقد كان والدي ،رحمه اهلل ،كلما �أراد اال�ستر�شاد ب�آية من القر�آن الكريم في مو�ضوع معين
يم�ضي �أوقات ًا في البحث عن �ضالته بين ال�سور رغم ما كان عليه من �سعة �إطالع وما �أعطاه اهلل
من قدرة على الحفظ؛ وكثير ًا ما كانت تراوده رغبة في و�ضع نوع من دليل لآيات القر�آن الكريم �أو
مفرداته �إلى �أن وجد في الأ�سواق �أكثر من فهر�س لمفرداته.
تلك الرغبة زرعت في نف�سي بذور ًا لم �أكن في بادئ الأمر �أ�شعر بنموها� ،أ�ضف �إلى ذلك
((( لعله الم�صحف الذي اعتمده محمد ف�ؤاد عبدالباقي في كتابه (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم) ،بينما
اعتمدت في كتابي هذا على (م�صحف المدينة النبوية) كما �أ�سلفت.
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�أنني في كثير من الجل�سات الخا�صة مع بع�ض الأ�صدقاء ،كنت �ألم�س لدي نق�ص ًا كبير ًا في �إمكانيتي
من �إ�سناد �أحاديثي في بع�ض المو�ضوعات �إلى �آيات من القر�آن الكريم نظر ًا لقلة �إطالعي و�ضعف
ذاكرتي مما كان ي�سبب لي بع�ض ًا من الأ�سى.
علي،
وفي محاولة مني لتغطية هذا النق�ص ،ولإ�شباع رغبة داخلية ،كثير ًا ما كانت تلح ّ
بد�أت في قراءة القر�آن الكريم قراءات متكررة وبطريقة البحث عن المعاني وفهم المفردات،
و�أحيان ًا بغية التق�صي عن بع�ض المو�ضوعات معتمد ًا على اهلل ثم على نف�سي وم�ستعين ًا ببع�ض كتب
التف�سير.
هذا ومع نمو تلك البذور ،التي �سبق  -لرغبة والدي � -أن زرعتها في نف�سي� ،أخذت تراودني
فكرة ا�ستخال�ص الآيات المتعلقة ببع�ض المو�ضوعات.
ومن ثم راحت تدغدغ مخيلتي �أحالم بالقيام بمحاولة لت�صنيف �آيات القر�آن الكريم ح�سب
المو�ضوعات ال المفردات� ،إلى �أن جاء يوم االثنين1411/9/16 :هـ الموافق1991/4/1 :م عندما
�ألهمني اهلل تعالى البدء في و�ضع هذا الكتاب ،تحقيق ًا لتلك الأحالم)) �أ .هـ.

خاتمة المقدمة:
�أعود 00ف�أقول �إني اكتفيت بمطالعاتي الخا�صة ،وت�أمالتي في كتاب اهلل الكريم ،ف�إن �أ�صبت
فمن اهلل ،و�إن �أخط�أت فمن نف�سي ،ويكفي �أني بذلت جهد ًا واجتهدت.
ورتبت المو�ضوعات (�ألفبائي ًا) ليكون �أ�سهل الختيار المو�ضوع.
�أرجو من اهلل العلي القدير �أن ينفعني بذلك ،ومن يقر�أه� ،أو ي�سمعه ،من �إخواني الم�سلمين
و�أخواتي الم�سلمات.
ولوالدي عبداهلل بن عبدالرحمن الحمدان و�شماء بنت حمدان بن علي
اللهم اغفر لي،
ّ
والدي عبدالرحمن بن علي الحمدان وحمدان بن علي الحمدان ،و�سارة بنت
الحمدان ،ووالدي
ّ
عبداهلل بن عباد ،ومو�ضي بنت حمد البراهيم.
وزوجتي :نورة بنت عبداهلل بن محمد الحمدان رحمها اهلل ،ونورة بنت محمد بن نا�صر
ّ
المن�صور.
و�أوالدي :د .عبداهلل ،فهد ،ماجد ،قي�س ،بدر� ،شماء ،هند ،عبير ،ريم.
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و�أخواتي ،وعماتي ،و�أعمامي ،وخاالتي ،و�أخوالي و�إخواني الم�سلمين.
اللهم اجمعني بهم في جنات النعيم ،يا �أرحم الراحمين ،ويا �أكرم الأكرمين ،اللهم �آمين
�آمين.
محمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن الحمدان
�صاحب مكتبة قي�س للكتب والجرائد القديمة
الريا�ض  -البير
�أبو عبداهلل وقي�س
0505459159
www.abu-gais.com
غرة شهر رمضان 1437هـ
الموافق  6يونيو (حزيران) 2016م

الفصل األول
جمل وأمثال ونصائح وحكم
ونواه في القرآن الكريم
وأوامر
ٍ

الفصل األول
جمل وأمثال ونصائح وحكم
ونواه في القرآن الكريم
وأوامر
ٍ
رقمها

الآية

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

حرف الألف
الل َب ْل هُ ْم َق ْو ٌم َي ْع ِد ُلونَ {
}�أَ�إِ َل ٌه َّم َع َهّ ِ

60

النمل

27

382

الل َب ْل �أَ ْك َث ُرهُ ْم اَل َي ْع َل ُمونَ {
}�أَ ِ�إ َل ٌه َّم َع َهّ ِ

61

النمل

27

382

الل َق ِليلاً َّما ت ََذ َّك ُرونَ {
}�أَ�إِ َل ٌه َّم َع َهّ ِ

62

النمل

27

382

الل َت َعا َلى َهّ ُ
الل َع َّما ُي ْ�ش ِر ُكونَ {
}�أَ�إِ َل ٌه َّم َع َهّ ِ

63

النمل

27

382

الل ُق ْل هَ ا ُتوا ُب ْرهَ ا َن ُك ْم ِ�إن ُكن ُت ْم َ�صا ِد ِقينَ {
}�أَ ِ�إ َل ٌه َّم َع َهّ ِ

64

النمل

27

383

ا�س ِبا ْل ِب ِّر َو َت ْن َ�س ْونَ َ�أ ْن ُف َ�س ُك ْم{
}�أَ َت ْ�أ ُم ُرونَ ال َّن َ

44

البقرة

2

7

ال�س َماءِ{
}�أَ ْ�ص ُل َها َثا ِب ٌت َو َف ْر ُع َها ِفي َّ

24

�إبراهيم

14

258

}�أَ َف َمن ُز ِّينَ َل ُه ُ�سو ُء َع َم ِل ِه َف َر�آ ُه َح َ�س ًنا{

8

فاطر

35

434

}�أَ َف َمنْ َكانَ ُم�ؤ ِْم ًنا َك َمنْ َكانَ َف ِا�س ًقا اَل َي ْ�س َت ُوونَ {

18

ال�سجدة

32

416

}�أَ اَل �إِ َّن ِحزْ َب َّ
ال�ش ْي َط ِان هُ ُم ا ْل َخ ِا�س ُرونَ {

19

المجادلة

58

544

الل هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ {
}�أَ اَل ِ�إ َّن ِحزْ َب َهّ ِ

22

المجادلة

58

545

28

29
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الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

وب{
}�أَ اَل ِب ِذ ْك ِر َهّ ِ
الل ت َْط َم ِئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ

28

الرعد

13

252

}�أَ َاّل ت َِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُخْ َرى{

38

النجم

53

527

يب{
ال�ص ْب ُح ِب َق ِر ٍ
}�أَ َل ْي َ�س ُّ

81

هود

11

230

} ِ�إنْ �أَ ْح َ�س ْنت ُْم �أَ ْح َ�س ْنت ُْم ِ ألَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َو ِ�إنْ َ�أ َ�س�أْ ُت ْم َف َل َها{

7

الإ�سراء

17

282

ال ْر َ�ض للِ َهّ ِ ُيو ِر ُث َها َمنْ َي َ�شا ُء ِمنْ ِع َبا ِد ِه{
} ِ�إ َّن َْ أ

128

الأعراف

7

165

ا�ست ََط ْعتُ {
} ِ�إنْ �أُرِي ُد ِ�إ َاّل ْ ِإ
ال ْ�صلاَ َح َما ْ

88

هود

11

231

الل �أَ ْت َقا ُك ْم{
} ِ�إ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد َهّ ِ

13

الحجرات

49

517

} ِ�إ َّنا للِ َهّ ِ َو ِ�إ َّنا ِ�إ َل ْي ِه َر ِاج ُعونَ {

156

البقرة

2

24

}�إِ َّنا اَل ُن ِ�ضي ُع �أَ ْج َر َمنْ َ�أ ْح َ�سنَ َع َملاً {

30

الكهف

18

297

}�إِ َّنا اَل ُن ِ�ضي ُع �أَ ْج َر ا ْل ُم ْ�ص ِل ِحينَ {

170

الأعراف

7

172

}�إِ َّن َهّ َ
الل اَل ُي ِ�ضي ُع �أَ ْج َر ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {

120

التوبة

9

206

}�إِ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َو ِ�إ َّنا َل ُه َل َحا ِف ُظونَ {

9

الحجر
ْ

15

262

الَ ْ�ص َو ِات َل َ�ص ْوتُ ا ْل َحمِ ِير{
}�إِ َّن �أَ ْن َك َر ْ أ

19

لقمان

31

412

}�إِ َّن ا ْل َب ِاط َل َكانَ َزهُ و ًقا{

81

الإ�سراء

17

290

}�إِ َّن َب ْع َ�ض َّ
الظ ِّن ِ�إ ْث ٌم{

12

الحجرات

49

517

} ِ�إ َّن ا ْل َب َق َر ت ََ�شا َب َه َع َل ْي َنا{

70

البقرة

2

11

30

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

}�إِن ت َْ�س َت ْف ِت ُحوا َف َق ْد َجا َء ُك ُم ا ْل َفت ُْح{

19

الأنفال

8

179

}�إِنْ َجا َء ُك ْم َف ِا�س ٌق ِب َن َب�أٍ َف َت َب َّي ُنوا{

6

الحجرات

49

516

ات{
ال�س ِّي َئ ِ
}�إِ َّن ا ْل َح َ�س َن ِ
ات ُي ْذ ِه ْبنَ َّ

114

هود

11

234

ال ْ�سلاَ ُم{
الل ْ ِإ
} ِ�إ َّن ِ
الدّينَ ِع ْن َد َهّ ِ

19

�آل عمران

3

52

يب ِمنَ ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {
} ِ�إ َّن َر ْح َم َة َهّ ِ
الل َق ِر ٌ

56

الأعراف

7

157

} ِ�إ َّن َّ
ال�ش ْي َطانَ َكانَ ِل ْلِإ ْن َ�س ِان َع ُد ًّوا ُم ِبي ًنا{

53

الإ�سراء

17

287

} ِ�إ َّن َّ
ال�ش ْي َطانَ َل ُك ْم َع ُد ٌّو َفا َت ِّخ ُذو ُه َع ُد ًّوا{

6

فاطر

35

435

ال�س ِع ِير{
} ِ�إ َّن َما َي ْد ُعو ِحزْ َب ُه ِل َي ُكو ُنوا ِمنْ �أَ ْ�ص َح ِ
اب َّ

6

فاطر

35

435

}�إِ َّن ُق ْر َ�آنَ ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ�ش ُهودًا{

78

الإ�سراء

17

290

}�إِ َّن َك اَل َت ْه ِدي َمنْ �أَ ْح َب ْب َت{

56

الق�ص�ص

28

392

}�إِ َّن َك ْي َد َّ
ال�ش ْي َط ِان َكانَ َ�ض ِعي ًفا{

76

الن�ساء

4

90

}�إِ َّن َك ْي َد ُك َّن َع ِظي ٌم{

28

يو�سف

12

238

}�إِ َّن َهّ َ
الل اَل ُي ِح ُّب َمنْ َكانَ ُمخْ ت اًَال َف ُخو ًرا{

36

الن�ساء

4

84

}�إِ َّن َهّ َ
الل اَل ُي َغ ِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َح َتّى ُي َغ ِّي ُروا َما ِب�أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم{

11

الرعد

13

220

}�إِ َّن َما ا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ ِ�إخْ َو ٌة{

10

الحجرات

49

516

ال ْن َع ِام َب ْل هُ ْم �أَ َ�ض ُّل َ�س ِبيلاً {
} ِ�إنْ هُ ْم ِ�إ َاّل َك َْ أ

44

الفرقان

25

364

31

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

}�إِ َّن َما َيخْ َ�شى َهّ َ
الل ِمنْ ِع َبا ِد ِه ا ْل ُع َل َما ُء{

28

فاطر

35

437

}�إِ َّن ا ْل ُم َب ِّذرِينَ َكا ُنوا �إِخْ َوانَ َّ
ال�ش َي ِاط ِين{

27

الإ�سراء

17

284

}�إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ�س ِر ُي ْ�س ًرا{

6

ال�شرح

94

596

} ِ�إ َّن ا ْل ُم ُل َ
وك ِ�إ َذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة َ�أ ْف َ�سدُوهَ ا{

34

النمل

27

379

���������م َع����� ُد ًّوا َل ُك ْم
����م َو�أَ ْو اَل ِد ُك ْ
} ِ�إ َّن ِم���نْ �أَ ْز َو ِاج���� ُك ْ
َف ْاح َذ ُروهُ ْم{

14

التغابن

64

557

ال�سوءِ{
} ِ�إ َّن ال َّنف َْ�س َ ألَ َّما َر ٌة ِب ُّ

53

يو�سف

12

242

} ِ�إنْ َي ْن ُ�ص ْر ُك ُم َهّ ُ
الل َفلاَ َغا ِل َب َل ُك ْم{

160

�آل عمران

3

71

7

محمد

47

507

} ِ�إنْ َت ْن ُ�ص ُروا َهّ َ
الل َي ْن ُ�ص ْر ُك ْم َو ُي َث ِّب ْت �أَ ْق َد َام ُك ْم{
حرف الباء
} َب�أْ ُ�س ُه ْم َب ْي َن ُه ْم َ�ش ِديدٌ{

14

الح�شر

59

547

اب{
} َب ِاط ُن ُه ِفي ِه ال َّر ْح َم ُة َو َظ ِاه ُر ُه ِمنْ ِق َب ِل ِه ا ْل َع َذ ُ

13

الحديد

57

539

حرف التاء
}ت َْح َ�س ُب ُه ْم َجمِ ي ًعا َو ُق ُلو ُب ُه ْم َ�ش َتّى{

14

الح�شر

59

547

}ت َِح َّي ُت ُه ْم ِفي َها َ�سلاَ ٌم{

23

�إبراهيم

14

258

}ت َِح َّي ُت ُه ْم َي ْو َم َي ْل َق ْو َن ُه َ�سلاَ ٌم{

44

الأحزاب

33

424

32

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

رقمها

ال�سورة

الآية

} ِت ْل َك �أُ َّم ٌة َق ْد َخ َل ْت َل َها َما َك َ�س َب ْت َو َل ُك ْم َما َك َ�س ْبت ُْم
134
َو اَل ُت ْ�س�أَ ُلونَ َع َّما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ {

البقرة

رقمها ال�صفحة
2

20

حرف الثاء
} ُث َّم َلت ُْ�س َ�أ ُل َّن َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن ال َّن ِع ِيم{

8

التكاثر

102

600

حرف الحاء
}ح َتّى ت ََ�ض َع ا ْل َح ْر ُب �أَ ْو َزا َرهَ ا{
َ

4

محمد

47

507

}ح ْ�س ُب َنا َهّ ُ
الل َو ِن ْع َم ا ْل َو ِك ُيل{
َ

173

�آل عمران

2

72

}ح ْ�س ِب َي َهّ ُ
الل اَل ِ�إ َل َه ِ�إ َاّل هُ َو َع َل ْي ِه َت َو َّك ْلتُ {
َ

129

التوبة

9

207

}ح ْ�س ِب َي َهّ ُ
الل َع َل ْي ِه َي َت َو َّك ُل ا ْل ُم َت َو ِّك ُلونَ {
َ

38

الزمر

39

462

حرف الخاء
َ
و�ش َها{
}خا ِو َي ٌة َع َلى ُع ُر ِ

259

البقرة

2

43

}ختَا ُم ُه ِم ْ�س ٌك{
ِ

26

المطففين

83

588

ُ
}خ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْ�س ِج ٍد{

31

الأعراف

7

154

ُ
ال ْن َ�سانُ ِمنْ َع َج ٍل{
}خ ِلقَ ْ ِإ

37

الأنبياء

21

325

حرف الدال
}ا ْد َف�� ْع ِبا َّل ِتي ِه َي َ�أ ْح َ�سنُ َف ِ���إ َذا ا َّل ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه
َع َدا َو ٌة َك�أَ َّن ُه َو ِل ٌّي َحمِ ي ٌم{

34

ف�صلت

41

480

33

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

}ا ْد ُع �إِ َلى َ�س ِب ِيل َر ِّب َك ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح َ�س َن ِة
َو َجا ِد ْل ُه ْم ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ {

125

النحل

رقمها ال�صفحة
16

281

حرف الذال
الُ ْن َث َي ْي ِن{
} ِل َّلذ َك ِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْ أ

11

الن�ساء

4

78

الل ُي ْ�ؤ ِتي ِه َم��نْ َي َ�شا ُء َو َهّ ُ
}ذ ِل َ
َ
الل َو ِا�س ٌع
��ك َف ْ�ض ُل َهّ ِ
َع ِلي ٌم{

54

المائدة

5

117

َ
}ذ ِل َك َي ْو ُم ال َّت َغا ُب ِن{

9

التغابن

64

556

}ا َّل ِذينَ َي ْ�س َتمِ ُعونَ ا ْل َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ �أَ ْح َ�س َنهُ{

18

الزمر

39

460

حرف الراء
} َر َّب َنا �أَخْ ِر ْج َنا ِم ْن َها{

107

الم�ؤمنون

23

349

}الر َج ُال َق َّوا ُمونَ َع َلى ال ِّن َ�ساءِ{
ِّ

34

الن�ساء

4

84

حرف ال�سين
}�س َن ُ�ش ُّد َع ُ�ض َد َك ِب�أَ ِخ َ
يك{
َ

35

الق�ص�ص

28

389

}�س َي ْج َع ُل َهّ ُ
الل َب ْع َد ُع ْ�س ٍر ُي ْ�س ًرا{
َ

7

الطالق

65

559

حرف الظاء
ُ
}ظ ُل َماتٌ َب ْع ُ�ض َها َف ْو َق َب ْع ٍ�ض{

40

النور

24

355

34

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

رقمها

الآية

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

حرف العين
}ع َفا َهّ ُ
الل َع َّما َ�س َل َف{
َ

95

المائدة

5

223

ال ْن َ�سانَ َما َل ْم َي ْع َل ْم{
َ
}ع َّل َم ْ إِ

5

العلق

96

597

حرف الفاء
} َفا َّت ُقوا َهّ َ
ا�ست ََط ْعت ُْم{
الل َما ْ

16

التغابن

64

557

الل{
} َف ِ�إ َذا َعزَ ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلى َهّ ِ

159

�آل عمران

3

71

الل ِمنَ َّ
ال�ش ْي َط ِان
ا�س َت ِع ْذ ِب َهّ ِ
} َف�إِ َذا َق َر ْ�أتَ ا ْل ُق ْر آ�َنَ َف ْ
ال َّر ِج ِيم{

98

النحل

16

278

ال�س َما ُء{
} َف�إِ َذا ا ْن َ�ش َّق ِت َّ

37

الرحمن

55

532

ا�س َ�أ ْل ِب ِه َخ ِبي ًرا{
} َف ْ

59

الفرقان

25

365

ا�س َ�أ ُلوا �أَ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر �إِنْ ُك ْنت ُْم اَل َت ْع َل ُمونَ {
} َف ْ

43

النحل

16

272

} َف�أَ َّما َّ
الز َب ُد َف َي ْذهَ ُب ُج َفا ًء{

17

الرعد

13

251

} َف�إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ�س ِر ُي ْ�س ًرا{

5

ال�شرح

94

596

وب ا َّل ِتي
} َف ِ�إ َّن َها اَل َت ْع َمى ْ أ
الَ ْب َ�صا ُر َو َل ِكنْ َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
ال�صدُورِ{
ِفي ُّ

46

الحج

22

337

ال�س ِع ِير{
} َف ِري ٌق ِفي ا ْل َج َّن ِة َو َف ِري ٌق ِفي َّ

7

ال�شورى

42

483

} َفلاَ َت ُكنْ ِمنَ ا ْل َقا ِن ِطينَ {

55

الح ْجر
ِ

15

265

35

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

} َفمِ ْن ُه ْم َ�ش ِق ٌّي َو َ�س ِعيدٌ{

105

هود

11

233

} َفمِ ْن ُه ْم َمنْ َق َ�ضى َن ْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َمنْ َي ْنت َِظ ُر{

23

الأحزاب

33

321

} َف َمنْ َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْي ًرا َي َر ُه (َ )7و َمنْ َي ْع َم ْل
ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َ�ش ًّرا َي َر ُه{

8/7

الزلزلة

99

599

حرف القاف
} َق َال َيا َل ْي َت َق ْو ِمي َي ْع َل ُمونَ (ِ )26ب َما َغ َف َر ِلي َر ِّبي
َو َج َع َل ِني ِمنَ ا ْل ُم ْك َر ِمينَ {

27

ي�س

36

441

} َقا َت َل ُه ُم َهّ ُ
الل �أَ َّنى ُي�ؤْ َف ُكونَ {

30

التوبة

9

191

ال ْن َ�سانُ َما �أَ ْك َف َر ُه{
} ُق ِت َل ْ ِإ

17

عب�س

80

585

} َق ْد َب َلغ َْت ِمنْ َل ُد ِّني ُع ْذ ًرا{

76

الكهف

18

302

} ُق ْل اَل َي ْ�س َت ِوي ا ْل َخ ِبيثُ َو َّ
الط ِّي ُب{

100

المائدة

5

124

} ُق ْل َلنْ ُي ِ�صي َب َنا ِ�إ َاّل َما َكت ََب َهّ ُ
الل َل َنا{

51

التوبة

9

195

} ُق ْل ُك ٌّل َي ْع َم ُل َع َلى َ�ش ِاك َل ِت ِه{

84

الإ�سراء

17

290

ال ْع َمى َوا ْل َب ِ�صي ُر َ�أ َفلاَ َت َت َف َّك ُرونَ {
} ُق ْل هَ ْل َي ْ�س َت ِوي َْ أ

50

الأنعام

6

133

ال ْع َمى َوا ْل َب ِ�صي ُر َ�أ ْم هَ ْل ت َْ�س َت ِوي
} ُق ْل هَ ْل َي ْ�س َت ِوي َْ أ
ُّ
الظ ُل َماتُ َوال ُّنو ُر{

16

الرعد

13

251

} ُق ْل هَ ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّل ِذينَ َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذينَ اَل َي ْع َل ُمونَ {

9

الزمر

39

459

36

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

رقمها

الآية

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

حرف الكاف
} َك�أَ َّن ُه ْم ُخ ُ�ش ٌب ُم َ�س َّن َد ٌة{

4

المنافقون

63

554

الل �أَنْ َت ُقو ُلوا َما اَل َت ْف َع ُلونَ {
} َك ُب َر َم ْقتًا ِع ْن َد َهّ ِ

3

ال�صف

61

551

} ُك ُّل َ�ش ْيءٍ هَ ا ِل ٌك �إِ َاّل َو ْج َههُ{

88

الق�ص�ص

28

396

} ُك ٌّل ِفي َف َل ٍك َي ْ�س َب ُحونَ {

33

الأنبياء

21

324

} ُك َّل َما �أَ ْو َقدُوا َنا ًرا ِل ْل َح ْر ِب �أَ ْط َف�أَهَ ا َهّ ُ
الل{

64

المائدة

5

118

27/26

الرحمن

55

532

} ُك�� ُّل َمنْ َع َل ْي َها َف ٍان (َ )26و َي ْب َقى َو ْج�� ُه َر ِّب َ��ك ُذو
ال ْك َر ِام{
ا ْل َجلاَ ِل َو ْ ِإ

} ُك ُّل َنف ٍْ�س َذا ِئ َق ُة ا ْل َم ْو ِت َو ِ�إ َّن َما ُت َو َّف ْونَ ُ�أ ُجو َر ُك ْم َي ْو َم
185
ا ْل ِق َي َام ِة{

�آل عمران

3

74

} ُك ُّل َنف ٍْ�س َذا ِئ َق ُة ا ْل َم ْو ِت َو َن ْب ُلو ُك ْم ِب َّ
ال�ش ِّر َوا ْل َخ ْي ِر
ِف ْت َن ًة{

35

الأنبياء

21

324

} ُك ُّل َنف ٍْ�س َذا ِئ َق ُة ا ْل َم ْو ِت ُث َّم ِ�إ َل ْي َنا ُت ْر َج ُعونَ {

57

العنكبوت

29

403

} ُك َّل َي ْو ٍم هُ َو ِفي َ�شْ�أ ٍن{

29

الرحمن

55

532

حرف الالم
اَ
ال ْع َلى{
}ل ت ََخ ْف �إِ َّن َك �أَ ْن َت َْ أ

68

طه

20

316

اَ
}ل ت َْ�س�أَ ُلوا َعنْ �أَ ْ�ش َيا َء �إِنْ ُت ْب َد َل ُك ْم ت َُ�س�ؤْ ُك ْم{

101

المائدة

5

124

37

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

اَ
}ل ُن َك ِّل ُف َنف ًْ�سا �إِ َاّل ُو ْ�س َع َها{

152

الأنعام

6

149

}ل ُي�ؤَ ِاخ ُذ ُك ُم َهّ ُ
اَ
الل ِبال َّل ْغ ِو ِفي �أَ ْي َما ِن ُك ْم{

89

المائدة

5

122

اَ
}ل ُي ْ�سمِ نُ َو اَل ُي ْغ ِني ِمنْ ُج ٍوع{

7

الغا�شية

88

592

اَ
}ل َي ُغ َّر َّن َك َت َق ُّل ُب ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِفي ا ْل ِبلاَ ِد{

196

�آل عمران

3

76

اَ
}ل َي َكادُونَ َي ْف َق ُهونَ َق ْو اًل{

93

الكهف

18

303

}ل ُي َك ِّل ُف َهّ ُ
اَ
الل َنف ًْ�سا ِ�إ َاّل َما �آَ َتاهَ ا{

7

الطالق

65

559

}ل ُي َك ِّل ُف َهّ ُ
اَ
الل َنف ًْ�سا ِ�إ َاّل ُو ْ�س َع َها{

286

البقرة

2

49

ال ْن َ�سانَ ِفي َك َب ٍد{
} َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ ِإ

4

البلد

90

594

اب{
} َل َق ْد َكانَ ِفي َق َ�ص ِ�صهِ ْم ِع ْب َر ٌة ِ ألُو ِلي ْ أ
الَ ْل َب ِ

111

يو�سف

12

248

َهّ ُ
}الل َو ِل ُّي ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا{

257

البقرة

2

43

َهّ ُ
الر ْز َق ِل َمنْ َي َ�شا ُء َو َيق ِْد ُر{
}الل َي ْب ُ�س ُط ِّ

26

الرعد

13

252

َاب{
} ِل ُك ِّل �أَ َج ٍل ِكت ٌ

38

الرعد

13

254

} َل ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َو ِل َي ِد ِين{

6

الكافرون

109

603

}الَنَ َح ْ�ص َح َ�ص ا ْل َح ُّق{
ْآ

51

يو�سف

12

241

ِيد َّن ُك ْم{
} َلئِنْ َ�ش َك ْر ُت ْم َ ألز َ

7

�إبراهيم

14

256

الَ ْم ُر ِمن َق ْب ُل َو ِمن َب ْعدُ{
}للِ َهّ ِ ْ أ

4

الروم

30

404

38

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

} َل ْم ُي ْ�س ِر ُفوا َو َل ْم َي ْق ُت ُروا{

67

الفرقان

25

365

اب{
} َل ْو ُي�ؤَ ِاخ ُذهُ ْم ِب َما َك َ�س ُبوا َل َع َّج َل َل ُه ُم ا ْل َع َذ َ

58

الكهف

18

300

الَ ْع َر ِج َح َر ٌج َو اَل
ال ْع َمى َح َر ٌج َو اَل َع َلى ْ أ
} َل ْي َ�س َع َلى َْ أ
ي�ض َح َر ٌج{
َع َلى ا ْل َم ِر ِ

61

النور

24

358

حرف الميم
}م��ا �أَ ْن���زَ َل َهّ ُ
الل ِب َها ِم��نْ ُ�س ْل َط ٍان ِ�إنْ َي َّت ِب ُعونَ �إِ َاّل
َ
َّ
الظ َّن{

23

النجم

53

526

}ما �أَ ْنزَ َل َهّ ُ
الل ِب َها ِمنْ ُ�س ْل َط ٍان �إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم �إِ َاّل للِ َهّ ِ {
َ

40

يو�سف

12

240

}ما َن َز َّل َهّ ُ
الل ِب َها ِمنْ ُ�س ْل َط ٍان َفا ْنت َِظ ُروا{
َ

71

الأعراف

7

159

}ما َج َع َل َهّ ُ
الل ِل َر ُج ٍل ِمنْ َق ْل َب ْي ِن ِفي َج ْو ِف ِه{
َ

4

الأحزاب

33

418

}ما َ�شا َء َهّ ُ
الل{
الل اَل ُق َّو َة �إِ َاّل ِب َهّ ِ
َ

39

الكهف

18

298

}ما َع َلى ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ ِمنْ َ�س ِب ٍيل{
َ

91

التوبة

9

201

الل َباقٍ {
}ما ِع ْن َد ُك ْم َي ْن َف ُد َو َما ِع ْن َد َهّ ِ
َ

96

النحل

16

278

}ا ْل َم ُال َوا ْل َب ُنونَ زِي َن ُة ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{

46

الكهف

18

299

ا�ص َي ِت َها{
}ما ِمنْ َدا َّب ٍة ِ�إ َاّل هُ َو �آَ ِخ ٌذ ِب َن ِ
َ

56

هود

11

288

}متَا َع ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{
َ

61

الق�ص�ص

28

393

}من َجا َء ِبا ْل َح َ�س َن ِة َف َل ُه َع ْ�ش ُر َ�أ ْم َثا ِل َها{
َ

160

الأنعام

6

150

39

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

}من َجا َء ِبا ْل َح َ�س َن ِة َف َل ُه َخ ْي ٌر ِّم ْن َها َوهُ م ِّمن َفزَ ٍع
َ
َي ْو َم ِئ ٍذ � ِآم ُنونَ {

89

النمل

رقمها ال�صفحة
27

385

}م��ن َج��ا َء ِبا ْل َح َ�س َن ِة َف َل ُه َخ ْي ٌر ِّم ْن َها َو َم��ن َجا َء
َ
ات �إِ َاّل
ال�س ِّي َئ ِ
ال�س ِّي َئ ِة َفلاَ ُي ْجزَ ى ا َّل ِذينَ َعمِ ُلوا َّ
ِب َّ
َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ {

84

الق�ص�ص

28

395

يح ُة{
} َوا ْل ُم َت َر ِّد َي ُة َوال َّن ِط َ

3

المائدة

5

107

} ُم َذ ْب َذ ِبينَ َب ْينَ َذ ِل َك اَل ِ�إ َلى هَ �ؤُ اَل ِء َو اَل ِ�إ َلى هَ �ؤُ اَلءِ{

143

الن�ساء

4

101

}منْ َعمِ َل َ�صا ِل ًحا َف ِل َنف ِْ�س ِه َو َمنْ َ�أ َ�سا َء َف َع َل ْي َها{
َ

15

الجاثية

45

500

}م ْن َها َخ َل ْق َنا ُك ْم َو ِفي َها ُن ِعي ُد ُك ْم َو ِم ْن َها ُنخْ ِر ُج ُك ْم
ِ
تَا َر ًة �أُخْ َرى{

55

طه

20

315

حرف الهاء
الر َي ُاح{
}هَ ِ�شي ًما ت َْذ ُرو ُه ِّ

45

الكهف

18

298

ال ْح َ�سانُ {
ال ْح َ�س ِان �إِ َاّل ِْ إ
}هَ ْل َجزَ ا ُء ْ إِ

60

الرحمن

55

533

حرف الواو
الَ ْن ُف ُ�س ُّ
ال�ش َّح{
} َو�أُ ْح ِ�ض َر ِت ْ أ

128

الن�ساء

4

99

} َو ِ�إ َذا ُح ِّيي ُت ْم ِبت َِح َّي ٍة َف َح ُّيوا ِب َ�أ ْح َ�سنَ ِم ْن َها َ�أ ْو ُر ُدّوهَ ا{

86

الن�ساء

4

91

} َو�إِ َذا َ�سمِ ُعوا ال َّل ْغ َو َ�أ ْع َر ُ�ضوا َع ْنهُ{

55

الق�ص�ص

28

392

} َو�إِ َذا َم ِر ْ�ضتُ َف ُه َو َي ْ�ش ِف ِين{

80

ال�شعراء

26

370

40

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

} َو�إِ َذا َم ُّروا ِبال َّل ْغ ِو َم ُّروا ِك َر ًاما{

72

الفرقان

45

365

ا�ست ََط ْعت ُْم ِمنْ ُق َّو ٍة{
} َو�أَ ِع ُّدوا َل ُه ْم َما ْ

60

الأنفال

8

184

} َو ِ�إ َّما َي ْنزَ َغ َّن َك ِمنَ َّ
الل{
ا�س َت ِع ْذ ِب َهّ ِ
ال�ش ْي َط ِان َنزْ ٌغ َف ْ

200

الأعراف

7

176

وت{
وت َل َب ْيتُ ا ْل َع ْن َك ُب ِ
} َو�إِ َّن �أَ ْوهَ نَ ا ْل ُب ُي ِ

41

العنكبوت

29

403

ال ْن َ�سانَ
} َو�إِنْ َت ُع ُّدوا ِن ْع َم َة َهّ ِ
الل اَل ُت ْح ُ�صوهَ ا �إِ َّن ْ إِ
َل َظ ُلو ٌم َك َّفا ٌر{

34

�إبراهيم

14

260

الل اَل ُت ْح ُ�صوهَ ا ِ�إ َّن َهّ َ
الل َل َغ ُفو ٌر
} َو ِ�إنْ َت ُع ُّدوا ِن ْع َم َة َهّ ِ
َر ِحي ٌم{

18

النحل

16

269

} َو ِ�إنْ َت ُعودُوا َن ُع ْد{

19

الأنفال

8

179

} َو�إِنْ ُع ْد ُت ْم ُع ْد َنا{

8

الإ�سراء

17

283

} َو�إِنْ ِمنْ َ�ش ْيءٍ ِ�إ َاّل ُي َ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه َو َل ِكنْ اَل َت ْف َق ُهونَ
يح ُه ْم{
ت َْ�س ِب َ

44

الإ�سراء

17

286

} َو�إِنْ ِم ْن ُك ْم �إِ َاّل َوا ِردُهَ ا{

71

مريم

19

310

َ��اك َهّ ُ
} َوا ْب�� َت�� ِغ ِفي َما �آت َ
َن�س
الل ال َّ���دا َر ْال ِآخ��� َر َة َو اَل ت َ
َن ِ�صي َب َك ِمنَ ال ُّد ْن َيا{

77

الق�ص�ص

28

394

} َوا َت ِّخ ُذوا ِمنْ َم َق ِام ِ�إ ْب َر ِاه َيم ُم َ�ص ًّلى{

25

البقرة

2

19

��ام َ��د ًة َو ِه َ��ي َت ُم ُّر َم َّر
} َوتَ��� َرى ا ْل ِج َب َال ت َْح َ�س ُب َها َج ِ
اب{
ال�س َح ِ
َّ

88

النمل

27

384

41

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

ال ْث ِم
} َو َت َعا َو ُنوا َع َلى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْق َوى َو اَل َت َعا َو ُنوا َع َلى ْ ِإ
َوا ْل ُع ْد َو ِان{

رقمها ال�صفحة

2

المائدة

5

106

ا�س{
} َو ِت ْل َك ْ أ
الَ َّي ُام ُن َدا ِو ُل َها َب ْينَ ال َّن ِ

140

�آل عمران

3

67

} َو َج َع َل َب ْينَ ا ْل َب ْح َر ْي ِن َح ِاجزً ا{

61

النمل

27

382

} َو َن ْب ُلو ُك ْم ِب َّ
ال�ش ِّر َوا ْل َخ ْي ِر ِف ْت َن ًة َو ِ�إ َل ْي َنا ُت ْر َج ُعونَ {

35

الأنبياء

21

324

} َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِ�إ َّن َ�أ ْك َر َم ُك ْم
الل �أَ ْت َقا ُك ْم{
ِع ْن َد َهّ ِ

13

الحجرات

49

517

} َو َج َع ْل َنا ِمنَ ا ْل َما ِء ُك َّل َ�ش ْيءٍ َح ٍ ّي{

30

الأنبياء

21

324

يت{
} َو ْاذ ُك ْر َر َّب َك ِ�إ َذا َن ِ�س َ

24

الكهف

18

296

} َو َذ ِّك ْر َف�إِ َّن ِّ
الذ ْك َرى َت ْن َف ُع ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ {

55

الذاريات

51

532

} َو َر ُّب َك َي ْع َل ُم َما ُت ِك ُّن ُ�صدُو ُرهُ ْم َو َما ُي ْع ِل ُنونَ {

69

الق�ص�ص

28

393

الواقعة

56

534

ال�س َما َء َب َن ْي َناهَ ا ِب َ�أ ْي ٍد{
} َو َّ

47

الذاريات

51

522

ال�سم َواتُ َم ْط ِو َّياتٌ ِب َيمِ ي ِن ِه{
} َو َّ

67

الزمر

39

465

} َو َ�س َي ْع َل ُم ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا �أَ َّي ُم ْن َق َل ٍب َي ْن َق ِل ُبونَ {

227

ال�شعراء

26

376

4

مريم

19

305

224

ال�شعراء

26

376

ال�سا ِب ُقونَ (� )10أُو َل ِئ َك ا ْل ُم َق َّر ُبونَ { 11/10
ال�سا ِب ُقونَ َّ
} َو َّ

} َو ْ
ا�ش َت َع َل ال َّر ْ�أ ُ�س َ�ش ْي ًبا{
} َو ُّ
ال�ش َع َرا ُء َي َّت ِب ُع ُه ُم ا ْل َغا ُوونَ {

42

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

ال�ص ْل ُح َخ ْي ٌر{
} َو ُّ

128

الن�ساء

4

99

} َو َ�ص َّو َر ُك ْم َف َ�أ ْح َ�سنَ ُ�ص َو َر ُك ْم{

64

غافر

40

474

} َو َّ
يحهُ{
الط ْي ُر َ�صا َّف ٍات ُك ٌّل َق ْد َع ِل َم َ�صلاَ َت ُه َوت َْ�س ِب َ

41

النور

24

355

الل َجمِ ي ًعا َو اَل َت َف َّر ُقوا{
} َو ْاعت َِ�ص ُموا ِب َح ْب ِل َهّ ِ

103

�آل عمران

3

63

} َو ْاع َل ُموا �أَ َّن َما �أَ ْم َوا ُل ُك ْم َو�أَ ْو اَل ُد ُك ْم ِف ْت َن ٌة{

28

الأنفال

8

180

} َو َف ْو َق ُك ِّل ِذي ِع ْل ٍم َع ِلي ٌم{

76

يو�سف

12

244

} َو ِفي �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َ�أ َفلاَ ُت ْب ِ�ص ُرونَ {

21

الذاريات

51

521

} َوا ْق ِ�ص ْد ِفي َم ْ�ش ِي َك َو ْاغ ُ�ض ْ�ض ِمنْ َ�ص ْو ِت َك{

19

لقمان

31

412

} َو ُقل َّر ِّب ِز ْد ِني ِع ْل ًما{

114

طه

20

320

����ل ْاع�� َم�� ُل��وا َف َ�����س�� َي�� َرى َهّ ُ
الل َع�� َم�� َل�� ُك ْ��م َو َر ُ�سو ُل ُه
} َو ُق ِ
105
َوا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ {

التوبة

9

203

} َو ُق ْ��ل َجا َء ا ْل َح ُّق َو َزهَ ��قَ ا ْل َب ِاط ُل ِ�إ َّن ا ْل َب ِاط َل َكانَ
َزهُ و ًقا{

81

الإ�سراء

17

290

ا�س{
} َوا ْل َك ِاظمِ ينَ ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِفينَ َع ِن ال َّن ِ

134

�آل عمران

3

67

ال ْن َ�سانُ َع ُج اًول{
} َو َكانَ ْ ِإ

11

الإ�سراء

17

283

ن�سانُ َقتُو ًرا{
} َو َكانَ ْ ِإ
ال َ

100

الإ�سراء

17

292

} َو َك َفى َهّ ُ
الل ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ ا ْل ِقت ََال{

25

الأحزاب

33

421

43

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

} َو ُك ُلوا َو ْ
ا�ش َر ُبوا َو اَل ُت ْ�س ِر ُفوا{

31

الأعراف

7

154

} َو اَل ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذي ًرا{

26

الإ�سراء

17

284

} َو اَل َت َت َم َّن ْوا َما َف َّ�ض َل َهّ ُ
الل ِب ِه َب ْع َ�ض ُك ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض{

32

الن�ساء

4

83

} َو اَل ت ََج َّ�س ُ�سوا َو اَل َي ْغت َْب َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع ً�ضا{

12

الحجرات

49

517

} َو اَل ت َْج َع ْل َي َد َك َم ْغ ُلو َل ًة ِ�إ َلى ُع ُن ِق َك َو اَل َت ْب ُ�س ْط َها ُك َّل
ا ْل َب ْ�س ِط{

29

الإ�سراء

17

285

} َو اَل ت َْج َه ْر ِب َ�صلاَ ِت َك َو اَل ُت َخا ِف ْت ِب َها َوا ْب َت ِغ َب ْينَ
َذ ِل َك َ�س ِبيلاً {

110

الإ�سراء

17

293

} َو اَل ت َِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُخْ َرى َو َما ُك َّنا ُم َع ِّذ ِبينَ َح َتّى
َن ْب َعثَ َر ُ�س اًول{

15

الإ�سراء

17

283

} َو اَل َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُ ْخ َرى ُث َّم �إِ َلى َر ِّب ُك ْم َم ْر ِج ُع ُك ْم{ 164

الأنعام

6

150

���ض
ا�س َو اَل َت ْم ِ�ش ِفي ْ أ
الَ ْر ِ
} َو اَل ُت َ�ص ِّع ْر َخ َّ��د َك ِلل َّن ِ
َم َر ًحا{

18

لقمان

31

412

} َو اَل َت ُقو َل َّن ِل َ�ش ْيءٍ ِ�إ ِّني َف ِاع ٌل َذ ِل َك َغدً ا (�ِ )23إ َاّل
�أَنْ َي َ�شا َء َهّ ُ
الل{

24/23

الكهف

18

296

} َو اَل ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم ِ�إ َلى ال َّت ْه ُل َك ِة{

195

البقرة

2

30

اب{
} َو اَل َت َنا َبزُوا ِب ْ أ
الَ ْل َق ِ

11

الحجرات

49

516

ِيح ُك ْم{
} َو اَل َت َنا َز ُعوا َف َتف َْ�ش ُلوا َوت َْذهَ َب ر ُ

46

الأنفال

8

183

44

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

} َو اَل َت ْن َ�س َن ِ�صي َب َك ِمنَ ال ُّد ْن َيا{

77

الق�ص�ص

28

394

} َو اَل َي ْغت َْب َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع ً�ضا{

12

الحجرات

49

517

} َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آَد ََم َو َح َم ْل َناهُ ْم ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر{

70

الإ�سراء

17

289

} َو ِل ُك ٍ ّل ِو ْج َه ٌة هُ َو ُم َو ِّلي َها{

148

البقرة

2

23

ا�ص َح َيا ٌة{
} َو َل ُك ْم ِفي ا ْل ِق َ�ص ِ

179

البقرة

2

27

} َو َل ِكنْ ِل َي ْط َم ِئ َّن َق ْل ِبي{

260

البقرة

2

44

} َو َهّ ُ
الر ْز ِق{
الل َف َّ�ض َل َب ْع َ�ض ُك ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض ِفي ِّ

71

النحل

16

274

الَ ْع َلى َوهُ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َح ِك ُيم{
}وَللِ َهّ ِ ا ْل َم َث ُل ْ أ

60

النحل

16

273

} َو َهّ ُ
اب{
الل َي ْر ُز ُق َمنْ َي َ�شا ُء ِب َغ ْي ِر ِح َ�س ٍ

212

البقرة

2

33

} َو َلنْ ت َْ�ست َِطي ُعوا �أَنْ َت ْع ِد ُلوا َب ْينَ ال ِّن َ�ساءِ{

129

الن�ساء

4

99

} َو َلنْ ُي�ؤَ ِّخ َر َهّ ُ
الل َنف ًْ�سا �إِ َذا َجا َء �أَ َج ُل َها{

11

المنافقون

63

555

} َو َل ْو َب َ�س َط َهّ ُ
الَ ْر ِ�ض{
الر ْز َق ِل ِع َبا ِد ِه َل َب َغ ْوا ِفي ْ أ
الل ِّ

27

ال�شورى

42

486

} َو َل ْو َ�شا َء َهّ ُ
الل َل َج َع َل ُك ْم �أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َل ِكنْ ُي ِ�ض ُّل َمنْ
َي َ�شا ُء َو َي ْه ِدي َمنْ َي َ�شا ُء{

93

} َو َل ْو َ�شا َء َهّ ُ
الل َل َج َع َل ُك ْم �أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َل ِكنْ ِل َي ْب ُل َو ُك ْم
ِفي َما �آَتَا ُك ْم{

48

النحل
المائدة

16
5

277
116

45

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الآية

رقمها

ا�س ُ �أ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو اَل َيزَ ا ُلونَ /118
} َو َل ْو َ�شا َء َر ُّب َك َل َج َع َل ال َّن َ
119
ُمخْ َت ِل ِفينَ (� )118إِ َاّل َمنْ َر ِح َم َر ُّب َك{

ال�سورة
هود

رقمها ال�صفحة
11

235

} َو َل ْو َ�شا َء َهّ ُ
الل َل َج َع َل ُه ْم �أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َل ِكنْ ُي ْد ِخ ُل َمنْ
َي َ�شا ُء ِفي َر ْح َم ِت ِه{

8

ال�شورى

42

483

ال ْر ِ�ض ُك ُّل ُه ْم َجمِ ي ًعا{
} َو َل ْو َ�شا َء َر ُّب َك َ آل َمنَ َمنْ ِفي َْ أ

99

يون�س

10

220

} َو َل ْو َ�شا َء َهّ ُ
الل َل َج َم َع ُه ْم َع َلى ا ْل ُه َدى َفلاَ َت ُكو َن َّن ِمنَ
ا ْل َج ِاه ِلينَ {

35

الأنعام

6

131

} َو َل�� ْو َ�شا َء َهّ ُ
الل َما �أَ ْ�ش َر ُكوا َو َم��ا َج َع ْل َن َ
اك َع َل ْيهِ ْم
107
َح ِف ً
يظا{

الأنعام

6

141

} َو َل ْو َ�شا َء َر ُّب َك َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْرهُ ْم َو َما َي ْف َت ُرونَ {

112

الأنعام

6

142

} َو َل ْو َ�شا َء َهّ ُ
الل َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْرهُ ْم َو َما َي ْف َت ُرونَ {

137

الأنعام

6

145

} َو َل ْو ُك ْنتُ �أَ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َب اَل ْ�س َت ْك َث ْرتُ ِمنَ ا ْل َخ ْي ِر َو َما
ال�سو ُء{
َم َّ�س ِن َي ُّ

188

الأعراف

7

175

ا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض َل َف َ�س َد ِت
} َو َل�� ْو اَل َد ْف ُع َهّ ِ
الل ال َّن َ
251
الَ ْر ُ�ض{
ْأ

البقرة

ا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض َل ُه ِّد َم ْت
} َو َل�� ْو اَل َد ْف�� ُع َهّ ِ
الل ال َّن َ
َ�ص َو ِام ُع َو ِب َي ٌع َو َ�ص َل َواتٌ َو َم َ�س ِاجدُ{

40

} َو َل ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِب اَل ْن َف ُّ�ضوا ِمنْ َح ْو ِل َك{ 159

2

41

الحج

22

337

�آل عمران

3

71

46

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

رقمها ال�صفحة

الآية

رقمها

ال�سورة

} َو َل ْو ُي�ؤَ ِاخ ُذ َهّ ُ
ا�س ِب َما َك َ�س ُبوا َما َت َر َك َع َلى
الل ال َّن َ
َظ ْه ِرهَ ا ِمنْ َدا َّب ٍة{

45

فاطر

35

440

} َو َل ْو ُي�ؤَ ِاخ ُذ َهّ ُ
ا�س ِب ُظ ْلمِ هِ ْم َما َت َر َك َع َل ْي َها ِمنْ
الل ال َّن َ
َدا َّب ٍة{

61

النحل

16

273

ال�سوءِ{
} َو َما �أُ َب ِّر ُئ َنف ِْ�سي ِ�إ َّن ال َّنف َْ�س َ أل َّما َر ٌة ِب ُّ

53

يو�سف

12

242

} َو َما ت َْدرِي َنف ٌْ�س َم َاذا َت ْك ِ�س ُب َغدً ا{

34

لقمان

31

414

} َو َما ت َْدرِي َنف ٌْ�س ِب َ�أ ِّي َ�أ ْر ٍ�ض َت ُموتُ {

34

لقمان

31

414

} َو َما ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا �إِ َاّل َمتَا ُع ا ْل ُغ ُرورِ{

185

�آل عمران

3

74

الَ ِخ َر ِة ِ�إ َاّل َمتَاعٌ{
} َو َما ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا ِفي ْ آ

26

الرعد

13

252

} َو َما َر َم ْي َت ِ�إ ْذ َر َم ْي َت َو َل ِك َّن َهّ َ
الل َر َمى{

17

الأنفال

8

179

} َو َما َظ َل ْم َناهُ ْم َو َل ِكنْ َظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم{

101

هود

11

233

} َو َما َع َلى ال َّر ُ�س ِول �إِ َاّل ا ْل َبلاَ ُغ ا ْل ُم ِبينُ {

54

النور

24

357

الل{
} َو َما ال َّن ْ�ص ُر ِ�إ َاّل ِمنْ ِع ْن ِد َهّ ِ

10

الأنفال

8

178

} َو َما َي ِعدُهُ ُم َّ
ال�ش ْي َطانُ �إِ َاّل ُغ ُرو ًرا{

64

الإ�سراء

17

288

} َو َما َين َب ِغي ِلل َّر ْح َم ِن �أَن َي َت ِّخ َذ َو َلدً ا{

92

مريم

19

311

ال ْ�سلاَ ِم ِدي ًنا َف َلنْ ُي ْق َب َل ِم ْنهُ{
} َو َمنْ َي ْب َت ِغ َغ ْي َر ْ ِإ

85

�آل عمران

3

61
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الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

} َو ِم ْن ُك ْم َمنْ ُي َر ُّد �إِ َلى �أَ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر{

70

النحل

16

332

} َو َمنْ َي ْغ ُل ْل َي�أْ ِت ِب َما َغ َّل َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة{

161

�آل عمران

3

71

} َو َمنْ ُي َ
وق ُ�ش َّح َنف ِْ�س ِه َف�أُو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ {

9

الح�شر

59

546

} َوال َّنخْ َل َب ِا�س َق ٍات َل َها َط ْل ٌع َن ِ�ضيدٌ{

10

(ق)

50

518

} َو َنخْ ٍل َط ْل ُع َها هَ ِ�ضي ٌم{

148

ال�شعراء

26

373

ال�س َما ُء َفهِ َي َي ْو َم ِئ ٍذ َو ِاه َي ٌة{
} َوا ْن َ�ش َّق ِت َّ

16

الحاقة

69

567

} َوا ْن َ�ش َّق ا ْل َق َم ُر{

1

القمر

54

528

} َو ُن َن ِز ُّل ِمنَ ا ْل ُق ْر�آَ ِن َما هُ َو ِ�ش َفا ٌء{

82

الإ�سراء

17

290

} َوهَ نَ ا ْل َع ْظ ُم ِم ِّني{

4

مريم

19

305

} َو َي ِ�ضيقُ َ�ص ْدرِي{

13

ال�شعراء

26

367

} َو ْي َك�أَ َّن َهّ َ
الل َي ْب ُ�س ُط ال ِّ��ر ْز َق ِل َمنْ َي َ�شا ُء ِمنْ ِع َبا ِد ِه
َو َيق ِْد ُر{

82

الق�ص�ص

28

395

حرف الياء
} ُي�ؤْ ِتي ا ْل ِح ْك َم َة َمنْ َي َ�شا ُء{

269

البقرة

4

45

ا�ض َي َة{
} َياَ ل ْي َت َها َكا َن ِت ا ْل َق ِ

27

الحاقة

69

567

} َي ْج َم ُحونَ {

57

التوبة

9

196
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الآية

رقمها

ال�سورة

رقمها ال�صفحة

} ُي ْ�س َقى ِب َماءٍ َو ِاح ٍد َو ُن َف ِّ�ض ُل َب ْع َ�ض َها َع َلى َب ْع ٍ�ض ِفي
الُ ُك ِل{
ْأ

4

الرعد

13

249

} َي ْع َل ُمونَ َظ ِاه ًرا ِمنَ ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{

7

الروم

30

405

106

�آل عمران

3

63

} َي ْو َم َت ْب َي ُّ�ض ُو ُجو ٌه َوت َْ�س َو ُّد ُو ُجو ٌه{

الفصل الثاني
موضوعات وأسماء
في
القرآن الكريم

الفصل الثاني
موضوعات في القرآن الكريم
اهلل (جل جالله)
لفظ الجاللة ذكر في القر�آن الكريم في ال�صفحات من (� )51إلى ( )96وفي كل �صفحة
( )60لفظة ،فيكون المجموع ( )4696لفظة تقريب ًا.

حرف الألف

الإبل

ال ِب ِل ا ْث َن ْي ِن َو ِمنَ ا ْل َب َق ِر
 الآية ( )144من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )147و ِمنَ ْ إِا ْث َن ْي ِن{.
ال ِب ِل َك ْي َف
 الآية ( )17من �سورة (الغا�شية) رقم (� )88صفحة (�} )592أَ َفلاَ َي ْن ُظ ُرونَ ِ�إ َلى ْ ِإُخ ِل َق ْت{.

�إبلي�س

ا�س ُجدُوا ِ آلَ َد َم
 الآية ( )34من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )6و ِ�إ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ْا�س َت ْك َب َر{.
َف َ�س َجدُوا ِ�إ َاّل ِ�إ ْب ِل َ
ي�س �أَ َبى َو ْ
ا�س ُجدُوا
 الآية ( )11من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (ُ } )151ث َّم ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ْي�س{.
ِ آلَ َد َم َف َ�س َجدُوا �إِ َاّل �إِ ْب ِل َ
ي�س �أَ َبى �أَنْ
 الآيتان ( )32/31من �سورة ِ(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (�ِ } )264/263إ َاّل ِ�إ ْب ِل َ
ال�س ِاج ِدينَ {.
ال�س ِاج ِدينَ (َ )31ق َال َيا ِ�إ ْب ِل ُ
ي�س َما َل َك �أَ َاّل َت ُكونَ َم َع َّ
َي ُكونَ َم َع َّ
ا�س ُجدُوا
 الآية ( )61من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )288و�إِ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ْي�س َق َال �أَ�أَ ْ�س ُج ُد ِل َمنْ َخ َلق َْت ِطي ًنا{.
ِ آلَ َد َم َف َ�س َجدُوا �إِ َاّل �إِ ْب ِل َ
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ا�س ُجدُوا
 الآية ( )50من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )299و ِ�إ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ْي�س َكانَ ِمنَ ا ْل ِج ِّن{.
ِ آلَ َد َم َف َ�س َجدُوا �إِ َاّل �إِ ْب ِل َ
ا�س ُجدُوا ِ آلَ َد َم
 الآية ( )116من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )320و�إِ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ْي�س �أَ َبى{.
َف َ�س َجدُوا �إِ َاّل �إِ ْب ِل َ
 الآيتان ( )95/94من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )371ف ُك ْب ِك ُبوا ِفي َها هُ ْمي�س َ �أ ْج َم ُعونَ {.
َوا ْل َغا ُوونَ (َ )94و ُج ُنو ُد �إِ ْب ِل َ
ي�س َظ َّن ُه
 الآية ( )20من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )430و َل َق ْد َ�ص َّد َق َع َل ْيهِ ْم �إِ ْب ِل َُفا َّت َب ُعو ُه{.
ا�س َت ْك َب َر َو َكانَ ِمنَ
 الآيتان ( )75/74من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (�ِ } )457إ َاّل ِ�إ ْب ِل َي�س ْ
ي�س َما َم َن َع َك َ�أنْ ت َْ�س ُج َد ِل َما َخ َل ْقتُ ِب َي َد َّي{.
ا ْل َكا ِف ِرينَ (َ )74ق َال َيا �إِ ْب ِل ُ

�آدم وال�شيطان

 الآيات ( )120/119/118/117من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )320ف ُق ْل َنا َيا �آَ َد ُم�إِ َّن هَ َذا َع ُد ٌّو َل َك َو ِلزَ ْو ِج َك َفلاَ ُيخْ ِر َج َّن ُك َما ِمنَ ا ْل َج َّن ِة َفت َْ�ش َقى (� )117إِ َّن َل َك َ�أ َاّل ت َُجو َع ِفي َها َو اَل َت ْع َرى
(َ )118و�أَ َّن َك اَل ت َْظ َم�أُ ِفي َها َو اَل ت َْ�ض َحى (َ )119ف َو ْ�س َو َ�س �إِ َل ْي ِه َّ
ال�ش ْي َطانُ َق َال َيا �آَ َد ُم هَ ْل �أَ ُد ُّل َك َع َلى
َ�ش َج َر ِة ا ْل ُخ ْل ِد َو ُم ْل ٍك اَل َي ْب َلى{.
ا�س ُكنْ َ�أ ْن َت
 الآيتان ( )36/35من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )6و ُق ْل َنا َيا �آَ َد ُم ْال�ش َج َر َة َف َت ُكو َنا ِمنَ َّ
َو َز ْو ُج َك ا ْل َج َّن َة َوكُلاَ ِم ْن َها َر َغدً ا َح ْيثُ ِ�ش ْئ ُت َما َو اَل َت ْق َر َبا هَ ِذ ِه َّ
الظالِمِ ينَ ()35
َف�أَ َز َّل ُه َما َّ
الَ ْر ِ�ض
ال�ش ْي َطانُ َع ْن َها َف�أَخْ َر َج ُه َما ِم َّما َكا َنا ِفي ِه َو ُق ْل َنا ْاه ِب ُطوا َب ْع ُ�ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ�ض َع ُد ٌّو َو َل ُك ْم ِفي ْ أ
ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َمتَا ٌع �إِ َلى ِح ٍين{.
ا�س ُكنْ َ�أ ْن َت
 الآيتان ( )20/19من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )152و َيا �آَ َد ُم ْال�ش َج َر َة َف َت ُكو َنا ِمنَ َّ
َو َز ْو ُج َك ا ْل َج َّن َة َفكُلاَ ِمنْ َح ْيثُ ِ�ش ْئ ُت َما َو اَل َت ْق َر َبا هَ ِذ ِه َّ
الظالِمِ ينَ (َ )19ف َو ْ�س َو َ�س
ال�ش ْي َطانُ ِل ُي ْب ِد َي َل ُه َما َما ُوور َِي َع ْن ُه َما ِمنْ َ�س ْو�آَتِهِ َما َو َق َال َما َن َها ُك َما َر ُّب ُك َما َعنْ هَ ِذ ِه َّ
َل ُه َما َّ
ال�ش َج َر ِة ِ�إ َاّل
�أَنْ َت ُكو َنا َم َل َك ْي ِن �أَ ْو َت ُكو َنا ِمنَ ا ْل َخا ِل ِدينَ {.
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�آخر �سورة البقرة

 الآيتان ( )286/285من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )49آَ َمنَ ال َّر ُ�س ُول ِب َما �أُ ْن ِز َل
الل َو َملاَ ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ�س ِل ِه اَل ُن َف ِّر ُق َب ْينَ �أَ َح ٍد ِمنْ ُر ُ�س ِل ِه َو َقا ُلوا
�إِ َل ْي ِه ِمنْ َر ِّب ِه َوا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ ُ ،ك ٌّل َ�آ َمنَ ِب َهّ ِ
َ�سمِ ْع َنا َو َ�أ َط ْع َنا ُغ ْف َرا َن َك َر َّب َنا َو�إِ َل ْي َك ا ْل َم ِ�صي ُر ( )285اَل ُي َك ِّل ُف َهّ ُ
الل َنف ًْ�سا �إِ َاّل ُو ْ�س َع َها َل َها َما َك َ�س َب ْت
َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََ�س َب ْتَ ،ر َّب َنا اَل ُت�ؤَ ِاخ ْذ َنا ِ�إنْ َن ِ�سي َنا َ�أ ْو َ�أخْ َط ْ�أ َنا َر َّب َنا َو اَل ت َْحمِ ْل َع َل ْي َنا ِ�إ ْ�ص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه
َع َلى ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْب ِل َنا َر َّب َنا َو اَل ُت َح ِّم ْل َنا َما اَل َطا َق َة َل َنا ِب ِهَ ،و ْاع ُف َع َّنا َو ْاغ ِف ْر َل َنا َوا ْر َح ْم َنا �أَ ْن َت َم ْو اَل َنا
َفا ْن ُ�ص ْر َنا َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكا ِف ِرينَ {.

الأر�ضون ال�سبع

 َهّ ُال ْم ُر َب ْي َن ُه َّن{ الآية ( )12من
الَ ْر ِ�ض ِم ْث َل ُه َّن َي َت َن َز ُّل َْ أ
}الل ا َّل ِذي َخ َلقَ َ�س ْب َع َ�س َم َو ٍات َو ِمنَ ْ أ
�سورة (الطالق) رقم (� )65صفحة (.)559
وللأخ ال�شيخ� /إبراهيم بن عبداهلل المديه�ش بحث في المو�ضوع م�ؤرخ في1434/1/10 :هـ
قدمه لل�شيخ العالمة /محمد بن نا�صر العبودي ،ذكر ما قاله بع�ض المف�سرين في تف�سير الآية،
و�أورد �أحاديث في ذلك.
وللدكتور /الطبيب خال�ص جلبي مقال في جريدة (ال�شرق) التي ت�صدر في الدمام بالمملكة
العربية ال�سعودية ،بعددها ( )779ال�صادر بتاريخ1435/4/10 :هـ عنوانه (علم طبقات الأر�ض)
ذكر فيه (معلومات) عن الأر�ض وطبقاتها.
واهلل �أعلم.

اال�ستغفار
جاء المو�ضوع في القر�آن الكريم بال�صيغ التالية:
 غفر (ثالث �آيات). فغفرنا (�آية واحدة). تغفر (�أربع �آيات). -تغفروا (�آية واحدة).
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 نغفر (�آيتان). يغفر (� 33آية). يغفروا (�آية واحدة). يغفرون (�آية واحدة). �أغفر (� 7آيات). ا�ستغفر (�آيتان). ا�ستغفرت (�آية واحدة). ا�ستغفروا (�آيتان). �أ�ستغفر (�آيتان). لأ�ستغفرن (�آية واحدة). ت�ستغفرن (ثالث �آيات). ي�ستغفروا (�آيتان). ي�ستغفرون (�أربع �آيات). ي�ستغفرونه (�آية واحدة). غفور (� 77آية). غفورا (� 20آية). الغفار (ثالث �آيات). غفارا (�آية واحدة). غفرانك (�آية واحدة). مغفرة (� 28آية). ا�ستغفار (�آيتان). -الم�ستغفرين (�آية واحدة).
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�إ�سرائيل

(((

جاء ذكره في �آيتين ،هما:
 }�إِ َاّل َما َح َّر َم �إِ ْ�س َرا ِئي ُل َع َلى َنف ِْ�س ِه ِمنْ َق ْب ِل �أَنْ ُت َن َز َّل ال َّت ْو َرا ُة{ الآية ( )93من �سورة (�آلعمران) رقم (� )3صفحة (.)62
 } َو ِمنْ ُذ ِّر َّي ِة ِ�إ ْب َر ِاه َيم َو ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َو ِم َّمنْ هَ َد ْي َنا َو ْاج َت َب ْي َنا{ الآية ( )58من �سورة (مريم) رقم(� )19صفحة (.)309

�أ�سماء �أنبياء اهلل ور�سله
� -1آدم :ذكر في القر�آن الكريم في (� )25آية في عدة �سور.
� -2إبراهيم :ذكر في القر�آن الكريم في (� )69آية في عدة �سور.
� -3إدري�س :ذكر في القر�آن الكريم في الآيتين ( )85/56من �سورتي مريم والأنبياء.
� -4إ�سحاق :ذكر في القر�آن الكريم في (� )17آية في عدة �سور.
� -5إ�سرائيل :ذكر في القر�آن الكريم في �آيتين ،بينما ذكر بنوه في �آيات �أخرى كثيرة.
� -6إ�سماعيل :ذكر في القر�آن الكريم في (� )12آية في عدة �سور.
� -7إليا�س :ذكر في القر�آن الكريم في الآيتين ( )123/85من �سورتي الأنعام وال�صافات.
 -8الي�سع :ذكر في القر�آن الكريم في الآيتين ( )48/86من �سورتي الأنعام و�ص.
� -9أيوب :ذكر في القر�آن الكريم في (� )4آيات في عدة �سور.
 -10جالوت :ذكر في القر�آن الكريم في (� )3آيات في عدة �سور.
 -11داود :ذكر في القر�آن الكريم في (� )16آية في عدة �سور.
 -12ذو الكفل :ذكر في القر�آن الكريم في الآيتين ( )38/85من �سورتي الأنبياء و�ص.
 -13ذو النون :ذكر في القر�آن الكريم في الآية ( )87من �سورة الأنبياء.
 -14زكريا :ذكر في القر�آن الكريم في (� )7آيات من عدة �سور.
� -15سليمان :ذكر في القر�آن الكريم في (� )17آية من عدة �سور.
� -16شعيب :ذكر في القر�آن الكريم في (� )11آية من عدة �سور.
((( �سي�أتي �صفحة ( )77مو�ضوع (بنو �إ�سرائيل) ،الذين ذكروا في �آيات كثيرة في عدة �سور.
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 -17طالوت :ذكر في القر�آن الكريم في الآيتين ( )249/247من �سورة البقرة.
 -18عي�سى :ذكر في القر�آن الكريم في (� )25آية في عدة �سور.
 -19لوط :و�آله وقومه وامر�أته ذكروا في (� )27آية من عدة �سور.
 -20محمد( :خاتم الأنبياء والر�سل) ذكر في القر�آن الكريم في (� )4آيات من عدة �سور.
 -21مو�سى :ذكر في القر�آن الكريم في (� )136آية من عدة �سور.
 -22نوح :وامر�أته ذكرا في القر�آن الكريم في (� )43آية من عدة �سور.
 -23هارون :ذكر في القر�آن الكريم في (� )20آية من عدة �سور.
 -24يحيى :ذكر في القر�آن الكريم في (� )5آيات من �سور �آل عمران  /الأنعام  /مريم /
مريم  /الأنبياء� ،صفحة  277في المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم ،محمد ف�ؤاد عبدالباقي،
طبعة دار الحديث بالقاهرة1422 ،هـ.
 -25يعقوب :ذكر في القر�آن الكريم في (� )16آية من عدة �سور.
 -26يو�سف :ذكر في القر�آن الكريم في (� )16آية من عدة �سور.
 -27يون�س :ا�سم (يون�س) لم ي�أت في الطبعات الثالث التي �أ�شرت لها في المقدمة من
المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم� ،إعداد محمد ف�ؤاد عبدالباقي.
وقد وجدتُ اال�سم في كتاب (فتح الرحمن لطالب �آيات القر�آن) �إعدادَ :ع َلمي زاده في�ض اهلل
الح�سني .وجاء في الآيات الأربع التالية:
 الآية ( )98من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )220ف َل ْو اَل َكا َن ْت َق ْر َي ٌة َ�آ َم َن ْت َف َن َف َع َها�إِي َما ُن َها �إِ َاّل َق ْو َم ُيو ُن َ�س{.
 الآي��ة ( )163من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )104و�أَ ْو َح�� ْي�� َن��ا �إِ َل��ى �إِ ْب َر ِاه َيموب َو ُيو ُن َ�س{.
وب َو ْ َ أ
ال ْ�س َب ِ
ي�سى َو�أَ ُّي َ
َو�إِ ْ�س َم ِاع َيل َو�إِ ْ�س َح َاق َو َي ْع ُق َ
اط َو ِع َ
 الآية ( )86من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )138و ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل َوا ْل َي َ�س َع َو ُيو ُن َ�سَو ُل ً
وطا َو ُك ًاّل َف َّ�ض ْل َنا َع َلى ا ْل َعا َلمِ ينَ {.
 الآي��ة ( )139من �سورة (ال�صافات) رق��م (� )37صفحة (َ } )451و�إِ َّن ُيو ُن َ�س َلمِ نَا ْل ُم ْر َ�س ِلينَ {.
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�أ�سماء اهلل الح�سنى

الَ ْ�س َما ُء ا ْل ُح ْ�س َنى
 الآية ( )180من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (} )174وَللِ َهّ ِ ْ أَفا ْد ُعو ُه ِب َها{.
الَ ْ�س َما ُء
 الآية ( )110من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )293أَ ًّيا َما ت َْد ُعوا َف َل ُه ْ أا ْل ُح ْ�س َنى{.
 الآية ( )8من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ )312هّ ُالَ ْ�س َما ُء
}الل اَل �إِ َل�� َه ِ�إ َاّل هُ َو َل ُه ْ أ
ا ْل ُح ْ�س َنى{.
 الآي��ة ( )24من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (} )548هُ �� َو َهّ ُالل ا ْل َخا ِلقُ ا ْل َبار ُِئ
ال ْ�س َما ُء ا ْل ُح ْ�س َنى{.
ا ْل ُم َ�ص ِّو ُر َل ُه َْ أ
((الأخيرة لم ت�أت في كتاب (فتح الرحمن لطالب �آيات القر�آن))).
واطلعت في �إحدى الندوات على كتاب (المنتقى من �أ�سماء اهلل الح�سنى دالالتها ،قيمها،
�آثارها) ت�أليف الأ�ستاذ د� .شوكت محمد عليان ،طبع عام 1433هـ في � 368صفحة ،وت�ضمن الكتاب
ثالثة ف�صول:
 الأول :التعريف ب�أ�سماء اهلل الح�سنى ،و�أنواعها ،ودالالتها ،و�أهميتها في حياة الأمة. الثاني :الم�شهور من �أ�سماء اهلل الح�سنى ،و�صفاته و�أفعاله الواردة في القر�آن الكريم. الثالث :الم�شهور من �أ�سماء اهلل الح�سنى و�صفاته و�أفعاله الواردة في ال�سنة النبوية.رجع الم�ؤلف في كتابه لـ  47م�صدر ًا ومرجع ًا.
وفي فهر�س المحتويات ذكر الم�ؤلف ( )91ا�سم ًا من �أ�سماء اهلل تعالى الواردة في القر�آن
الكريم ،و 16ا�سم ًا مما ورد في ال�سنة النبوية.

�أ�سماء المدينة النبوية

 المدينة :جاء اال�سم في (� )3آيات من القر�آن الكريم 00هي:اب
 الآية ( )101من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )203و ِم َّمنْ َح ْو َل ُك ْم ِمنَ ْ أالَ ْع َر ِ
ُم َنا ِف ُقونَ َو ِمنْ �أَ ْه ِل ا ْل َم ِدي َن ِة َم َردُوا َع َلى ال ِّن َف ِاق{.
}ما َكانَ ِ ألَ ْه ِل ا ْل َم ِدي َن ِة َو َمنْ
 -الآية ( )120من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ )206
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الل َو اَل َي ْر َغ ُبوا ِب�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َعنْ َنف ِْ�س ِه{.
َح ْو َل ُه ْم ِمنَ ْ أ
اب �أَنْ َيت ََخ َّل ُفوا َعنْ َر ُ�س ِول َهّ ِ
الَ ْع َر ِ
 الآية ( )8من �سورة (المنافقون) رقم (� )63صفحة (َ } )555ي ُقو ُلونَ َلئِنْ َر َج ْع َنا �إِ َلىالَ َذ َّل{.
الَ َع ُّز ِم ْن َها ْ أ
ا ْل َم ِدي َن ِة َل ُيخْ ِر َج َّن ْ أ
 يثرب: الآية ( )13من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )419و ِ�إ ْذ َقا َل ْت َطا ِئ َف ٌة ِم ْن ُه ْم َيا�أَ ْه َل َي ْث ِر َب اَل ُم َق َام َل ُك ْم َفا ْر ِج ُعوا{.
وفي ال�سنة النبوية:
 طيبة. م�أرز الإيمان. المدينة النبوية.(و�ص َفة).
وذكر بع�ض الم�ؤرخين �أ�سماء كثيرة للمدينة ،بلغت �أكثر من مائة ا�سم ِ

�أ�سماء مكة الم�شرفة

 �أم القرى :ورد ا�سمها هذا في �آيتين 00هما:َاب َ�أ ْنزَ ْل َنا ُه ُم َبا َر ٌك
 الآية ( )92من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )139وهَ َذا ِكت ٌُم َ�ص ِّد ُق ا َّل ِذي َب ْينَ َي َد ْي ِه َو ِل ُت ْن ِذ َر �أُ َّم ا ْل ُق َرى َو َمنْ َح ْو َل َها{.
 الآية ( )7من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )483و َك َذ ِل َك �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْي َك ُق ْر�آَ ًناَع َر ِب ًّيا ِل ُت ْن ِذ َر �أُ َّم ا ْل ُق َرى َو َمنْ َح ْو َل َها{.
 بكة :وردت في الآية التالية:ا�س َل َّل ِذي
 الآية ( )96من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )62إِ َّن �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع ِلل َّن ِِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َوهُ دً ى ِل ْل َعا َلمِ ينَ {.
 مكة :ورد اال�سم في الآية التالية: الآية ( )24من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َ } )514وهُ َو ا َّل ِذي َك َّف َ�أ ْي ِد َي ُه ْم َع ْن ُك ْمَو�أَ ْي ِد َي ُك ْم َع ْن ُه ْم ِب َب ْط ِن َم َّك َة ِمنْ َب ْع ِد �أَنْ َ�أ ْظ َف َر ُك ْم َع َل ْيهِ ْم{.
 -البلد.
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 البلد الأمين. القرية.ولها �أ�سماء كثيرة� ،أو�صلها بع�ضهم �إلى ( ،)70ما بين ا�سم و�صفة.

�أ�سماء النبي محمد �-صلى اهلل عليه و�سلم-

 محمد :ورد في (� )4آي��ات ،ذكرها ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل في كتابه(ك�شكول ابن عقيل)� ،صفحة ( )275/274وهي:
 الآية ( )144من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )68و َما ُم َح َّم ٌد �إِ َاّل َر ُ�سو ٌل َق ْدَخ َل ْت ِمنْ َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ�س ُل{.
}ما َكانَ ُم َح َّم ٌد َ�أ َبا َ�أ َح ٍد ِمنْ
 الآية ( )40من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ )423ر َِجا ِل ُك ْم{.
ات
ال�صا ِل َح ِ
 الآية ( )2من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (َ } )507وا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا َو َعمِ ُلوا ََّو�آَ َم ُنوا ِب َما ُن ِز َّل َع َلى ُم َح َّم ٍد{.
 الآية ( )29من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (ُ } )515م َح َّم ٌد َر ُ�س ُالل{.
ول َهّ ِ
 �أحمد:ي�سى ا ْبنُ َم ْر َي َم َيا
 الآية ( )6من �سورة (ال�صف) رقم (� )61صفحة (َ } )552و�إِ ْذ َق َال ِع ََب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ِ�إ ِّني َر ُ�س ُ
الل ِ�إ َل ْي ُك ْم ُم َ�ص ِّد ًقا ِل َما َب ْينَ َي َد َّي ِمنَ ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب ِّ�ش ًرا ِب َر ُ�س ٍول َي�أْ ِتي ِمنْ َب ْع ِدي
ول َهّ ِ
ا�س ُم ُه �أَ ْح َمدُ{.
ْ
وفي ال�سنة النبوية:
 الماحي. الحا�شر. العاقب. الم�صطفى.و�أ�سماء �أخرى كثيرة ،ذكرها بع�ضهم.
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�أ�صحاب الأيكة

اب ْ َالأ ْي َك ِة
 الآية ( )78من �سورة ِ(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )266و�إِنْ َكانَ �أَ ْ�ص َح ُ
َل َظالِمِ ينَ {.
الَ ْي َك ِة
اب ْ أ
 الآية ( )176من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )374ك َّ��ذ َب َ�أ ْ�ص َح ُا ْل ُم ْر َ�س ِلينَ {.
اب ْ َالأ ْي َك ِة
 الآية ( )13من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )453و َث ُمو ُد َو َق ْو ُم ُل ٍوط َو�أَ ْ�ص َح ُ
اب{.
�أُو َل ِئ َك َْ أ
ال ْحزَ ُ
الَ ْي َك ِة َو َق ْو ُم ُت َّب ٍع ُك ٌّل َك َّذ َب
اب ْ أ
 الآية ( )14من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )518و�أَ ْ�ص َح ُال ُّر ُ�س َل َف َح َّق َو ِع ِيد{.

�أ�صحاب الفيل
ورد المو�ضوع في الآية التالية:
اب
 الآية ( )1من �سورة (الفيل) رقم (� )105صفحة (�} )601أَ َل ْم َت َر َك ْي َف َف َع َل َر ُّب َك ِب�أَ ْ�ص َح ِا ْل ِف ِيل{.

�أ�صحاب الكهف
جاءت كلمة (الكهف) في �سورة (الكهف) في �أربع �آيات 00هي:
اب ا ْل َك ْه ِف
 الآية ( )9من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (�} )294أَ ْم َح ِ�س ْب َت َ�أ َّن َ�أ ْ�ص َح ََوال َّر ِق ِيم َكا ُنوا ِمنْ �آَ َيا ِت َنا َع َج ًبا{.
 الآية ( )10من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (�} )294إِ ْذ �أَ َوى ا ْل ِف ْت َي ُة ِ�إ َلى ا ْل َك ْه ِفَف َقا ُلوا َر َّب َنا �آَ ِت َنا ِمنْ َل ُد ْن َك َر ْح َم ًة{.
 الآية ( )11من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )294ف َ�ض َر ْب َنا َع َلى َ�آ َذانِهِ ْم ِفيا ْل َك ْه ِف ِ�س ِنينَ َع َددًا{.
 الآية ( )16من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )295و�إِ ِذ ْاعتَزَ ْل ُت ُموهُ ْم َو َما َي ْع ُبدُونَِ�إ َاّل َهّ َ
الل َف�أْ ُووا ِ�إ َلى ا ْل َك ْه ِف{.
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وجاءت كلمة (كهفهم) في �آيتين 00هما:
 الآية ( )17من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )295و َت�� َرى َّال�ش ْم َ�س �إِ َذا َط َل َع ْت
تَزَ ا َو ُر َعنْ َك ْهفِهِ ْم َذاتَ ا ْل َيمِ ِين{.
 الآية ( )25من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )296و َل ِب ُثوا ِفي َك ْهفِهِ ْم ثَلاَ َث ِم ْا َئ ٍةِ�س ِنينَ َوا ْز َدادُوا ِت ْ�س ًعا{.

�إ�صالح ذات البين

 الآية ( )1من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )177فا َّت ُقوا َهّ َالل َو�أَ ْ�ص ِل ُحوا َذاتَ َب ْي ِن ُك ْم
َو�أَ ِطي ُعوا َهّ َ
الل َو َر ُ�سو َلهُ{.

الأعراب
جاء ذكرهم في القر�آن الكريم في ع�شر �آيات هي:
اب
 الآية ( )90من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )201و َجا َء ا ْل ُم َع ِّذ ُرونَ ِمنَ ْ أالَ ْع َر ِ
ِل ُي�ؤ َْذنَ َل ُه ْم{.
 الآيات ( )99/98/97من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة ( ْ )202أاب َ�أ َ�ش ُّد ُك ْف ًرا
}الَ ْع َر ُ
الل َع َلى َر ُ�سو ِل ِه َو َهّ ُ
َو ِن َفا ًقا َو�أَ ْج َ��د ُر �أَ َاّل َي ْع َل ُموا ُحدُو َد َما َ�أ ْن��زَ َل َهّ ُ
اب
الل َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم (َ )97و ِمنَ ْ أ
الَ ْع َر ِ
ال�س ْو ِء َو َهّ ُ
الل َ�سمِ ي ٌع َع ِلي ٌم (َ )98و ِمنَ
َمنْ َي َت ِّخ ُذ َما ُي ْن ِفقُ َم ْغ َر ًما َو َي َت َر َّب ُ�ص ِب ُك ُم َّ
الد َوا ِئ َر َع َل ْيهِ ْم َدا ِئ َر ُة َّ
الل َو َ�ص َل َو ِات ال َّر ُ�س ِول �أَ اَل �إِ َّن َها ُق ْر َب ٌة
الل َوا ْل َي ْو ِم ْ آ
ْأ
الَ ِخ ِر َو َي َت ِّخ ُذ َما ُي ْن ِفقُ ُق ُر َب ٍات ِع ْن َد َهّ ِ
اب َمنْ ُي�ؤ ِْمنُ ِب َهّ ِ
الَ ْع َر ِ
َل ُه ْم َ�س ُي ْد ِخ ُل ُه ُم َهّ ُ
الل ِفي َر ْح َم ِت ِه �إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
اب
 الآية ( )101من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )203و ِم َّمنْ َح ْو َل ُك ْم ِمنَ ْ أالَ ْع َر ِ
ُم َنا ِف ُقونَ َو ِمنْ �أَ ْه ِل ا ْل َم ِدي َن ِة َم َردُوا َع َلى ال ِّن َف ِاق{.
 الآية ( )20من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )420و�إِنْ َي�أْ ِت ْ أاب َي َو ُّدوا َل ْو
الَ ْحزَ ُ
اب َي ْ�س�أَ ُلونَ َعنْ �أَ ْن َبا ِئ ُك ْم{.
�أَ َّن ُه ْم َبادُونَ ِفي َْ أ
ال ْع َر ِ
}�س َي ُق ُ
ول َل َك ا ْل ُم َخ َّل ُفونَ ِمنَ
 الآية ( )11من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َ )512ا�س َت ْغ ِف ْر َل َنا{.
ْأ
الَ ْع َر ِ
اب َ�ش َغ َل ْت َنا �أَ ْم َوا ُل َنا َو�أَ ْه ُلو َنا َف ْ
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اب
 الآية ( )16من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (ُ } )513ق ْل ِل ْل ُم َخ َّل ِفينَ ِمنَ ْ أالَ ْع َر ِ
َ�ست ُْد َع ْونَ �إِ َلى َق ْو ٍم ُ�أو ِلي َب�أْ ٍ�س َ�ش ِد ٍيد ُت َقا ِت ُلو َن ُه ْم َ�أ ْو ُي ْ�س ِل ُمونَ {.
اب َ�آ َم َّنا ُق ْل َل ْم
 الآية ( )14من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )517قا َل ِت ْ أالَ ْع َر ُ
ُت�ؤ ِْم ُنوا َو َل ِكنْ ُقو ُلوا �أَ ْ�س َل ْم َنا{.

الإفك
جاء ذكر الإفك في كتاب اهلل في �سورة (النور):
 ذات الرقم ( )24في الآيات من (� )11إلى (� )19صفحة ( )351من قوله تعالى�} :إِ َّنال ْف ِك ُع ْ�ص َب ٌة ِم ْن ُك ْم اَل ت َْح َ�س ُبو ُه َ�ش ًّرا َل ُك ْم َب ْل هُ َو َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِل ُك ِّل ْام ِرئٍ ِم ْن ُه ْم َما ا ْكت ََ�س َب
ا َّل ِذينَ َجا ُءو ِب ْ ِإ
اب َع ِظي ٌم (َ )11ل ْو اَل �إِ ْذ َ�سمِ ْع ُت ُمو ُه َظ َّن ا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ َوا ْل ُم�ؤ ِْم َناتُ
ال ْث ِم َوا َّل ِذي َت َو َّلى ِك ْب َر ُه ِم ْن ُه ْم َل ُه َع َذ ٌ
ِمنَ ْ إِ
ِب�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َخ ْي ًرا َو َقا ُلوا هَ َذا �إِ ْف ٌك ُم ِبينٌ (َ )12ل ْو اَل َجا ُءو َع َل ْي ِه ِب�أَ ْر َب َع ِة ُ�ش َه َدا َء َف ِ�إ ْذ َل ْم َي�أْ ُتوا ِب ُّ
ال�ش َه َدا ِء
الَ ِخ َر ِة َل َم َّ�س ُك ْم
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه ِفي ال ُّد ْن َيا َو ْ آ
الل هُ ُم ا ْل َك ِاذ ُبونَ (َ )13و َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ ِ
َف�أُو َل ِئ َك ِع ْن َد َهّ ِ
اب َع ِظي ٌم (�ِ )14إ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه ِب�أَ ْل ِ�س َن ِت ُك ْم َو َت ُقو ُلونَ ِب�أَ ْف َو ِاه ُك ْم َما َل ْي َ�س َل ُك ْم ِب ِه
ِفي َما �أَ َف ْ�ضت ُْم ِفي ِه َع َذ ٌ
الل َع ِظي ٌم (َ )15و َل ْو اَل �إِ ْذ َ�سمِ ْع ُت ُمو ُه ُق ْلت ُْم َما َي ُكونُ َل َنا �أَنْ َن َت َك َّل َم ِب َه َذا
ِع ْل ٌم َوت َْح َ�س ُبو َن ُه هَ ِّي ًنا َوهُ َو ِع ْن َد َهّ ِ
ُ�س ْب َحا َن َك هَ َذا ُب ْهتَا ٌن َع ِظي ٌم (َ )16ي ِع ُظ ُك َم َهّ ُ
الل �أَنْ َت ُعودُوا لِمِ ْث ِل ِه �أَ َبدً ا �إِنْ ُك ْنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِنينَ (َ )17و ُي َب ِّينُ
ات َو َهّ ُ
َهّ ُ
الل َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم (� )18إِ َّن ا َّل ِذينَ ُي ِح ُّبونَ �أَنْ ت َِ�شي َع ا ْل َف ِاح َ�ش ُة ِفي ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َل ُه ْم
الل َل ُك ُم ْ آ
الَ َي ِ
ال ِخ َر ِة َو َهّ ُ
الل َي ْع َل ُم َو�أَ ْنت ُْم اَل َت ْع َل ُمونَ {.
اب �أَ ِلي ٌم ِفي ال ُّد ْن َيا َو َْ آ
َع َذ ٌ

الأمانة

الَ َم��ا َن�� َة َع َلى
 الآي��ة ( )72من �سورة (الأح��زاب) رقم (� )33صفحة (�} )427إِ َّن��ا َع َر ْ�ض َنا ْ أال ْن َ�سانُ ِ�إ َّن ُه َكانَ َظ ُلو ًما َج ُه اًول{.
ال ْر ِ�ض َوا ْل ِج َب ِال َف�أَ َب ْينَ �أَنْ َي ْح ِم ْل َن َها َو�أَ ْ�ش َف ْقنَ ِم ْن َها َو َح َم َل َها ْ ِ إ
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
َ
 الآية ( )283من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )49ف�إِنْ �أ ِمنَ َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع ً�ضا َف ْل ُي�ؤَ ِّدا َّل ِذي ا�ؤْ ُتمِ نَ �أَ َما َن َتهُ{.
 الآية ( )58من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )87إِ َّن َهّ َات
الل َي�أْ ُم ُر ُك ْم �أَنْ ُت َ�ؤ ُّدوا ْ أ
الَ َما َن ِ
ِ�إ َلى �أَ ْه ِل َها{.
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 الآية ( )27من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )180يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا اَل ت َُخو ُنواَهّ َ
الل َوال َّر ُ�س َ
ول َوت َُخو ُنوا �أَ َما َنا ِت ُك ْم{.
 الآيتان ( )9/8من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )342وا َّل ِذينَ هُ ْم ِ ألَ َما َناتِهِ ْمَو َع ْه ِد ِه ْم َر ُاعونَ (َ )8وا َّل ِذينَ هُ ْم َع َلى َ�ص َل َواتِهِ ْم ُي َحا ِف ُظونَ {.
 الآيتان ( )33/32من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (َ } )569وا َّل ِذينَ هُ ْم ِ ألَ َما َناتِهِ ْمَو َع ْه ِد ِه ْم َر ُاعونَ (َ )32وا َّل ِذينَ هُ ْم ِب َ�ش َها َداتِهِ ْم َقا ِئ ُمونَ {.

الأمثال
جاء ذكر كلمة (الأمثال) في الآيات التالية:
 الآية ( )17من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )251ك َذ ِل َك َي ْ�ض ِر ُب َهّ ُال ْم َث َال{.
الل َْ أ
 الآية ( )25من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )259و َي ْ�ض ِر ُب َهّ ُا�س
الل ْ أ
الَ ْم َث َال ِلل َّن ِ
َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ {.
الَ ْم َث َال{.
 الآية ( )45من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )261و َ�ض َر ْب َنا َل ُك ُم ْ أالَ ْم َث َال �إِ َّن
 الآية ( )74من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )275فلاَ ت َْ�ض ِر ُبوا للِ َهّ ِ ْ أَهّ َ
الل َي ْع َل ُم َو�أَ ْنت ُْم اَل َت ْع َل ُمونَ {.
 الآية ( )48من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (} )286ا ْن ُظ ْر َك ْي َف َ�ض َر ُبوا َل َكالَ ْم َث َال َف َ�ض ُّلوا َفلاَ َي ْ�ست َِطي ُعونَ َ�س ِبيلاً {�( .ست�أتي الآية في �سورة الفرقان).
ْأ
 الآية ( )35من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )354و َي ْ�ض ِر ُب َهّ ُا�س
الل َْ أ
ال ْم َث َال ِلل َّن ِ
َو َهّ ُ
الل ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِلي ٌم{.
الَ ْم َث َال
 الآية ( )9من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (} )360ا ْن ُظ ْر َك ْي َف َ�ض َر ُبوا َل َك ْ أَف َ�ض ُّلوا َفلاَ َي ْ�ست َِطي ُعونَ َ�س ِبيلاً {.
الَ ْم َث َال َو ُك ًاّل
 الآية ( )39من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )363و ُك ًاّل َ�ض َر ْب َنا َل ُه ْ أَت َّب ْر َنا َت ْت ِبي ًرا{.
الَ ْم َث ُال َن ْ�ض ِر ُب َها
 الآية ( )43من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )401و ِت ْل َك ْ أا�س َو َما َي ْع ِق ُل َها ِ�إ َاّل ا ْل َعا ِل ُمونَ {.
ِلل َّن ِ
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ا�س
 الآية ( )21من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ } )548و ِت ْل َك ْ أالَ ْم َث ُال َن ْ�ض ِر ُب َها ِلل َّن ِ
َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُرونَ {.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 الآية ( )112من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة ( ْ )205آوف َوال َّناهُ ونَ
}الَ ِم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر{.
 الآية ( )104من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )63و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعونَ �إِ َلىوف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر{.
ا ْل َخ ْي ِر َو َي�أْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
 الآية ( )110من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (ُ } )64ك ْنت ُْم َخ ْي َر �أُ َّم ٍة ُ�أخْ ِر َج ْتوف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر{.
ا�س َت ْ�أ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ِلل َّن ِ
الَ ِخ ِر
الل َوا ْل َي ْو ِم ْ آ
 الآية ( )114من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (ُ } )64ي�ؤ ِْم ُنونَ ِب َهّ ِوف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر{.
َو َي�أْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َو َي ْنهَاهُ ْم
 الآية ( )157من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )170ي�أْ ُم ُرهُ ْم ِبا ْل َم ْع ُر َِع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ُي ِح ُّل َل ُه ُم َّ
ات{.
الط ِّي َب ِ
 الآية ( )71من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )198وا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ َوا ْل ُم�ؤ ِْم َناتُ َب ْع ُ�ض ُه ْموف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر{.
�أَ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ�ض َي�أْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
الَ ْر ِ�ض
 الآية ( )41من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (} )337ا َّل ِذينَ ِ�إنْ َم َّك َّناهُ ْم ِفي ْ أال�صلاَ َة َو َ�آ َت ُوا َّ
وف َو َن َه ْوا َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر{.
الز َكا َة َو�أَ َم ُروا ِبا ْل َم ْع ُر ِ
�أَ َقا ُموا َّ
ال�صلاَ َة َو�أْ ُم ْر
 الآية ( )17من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )412يا ُب َن َّي َ�أ ِق ِم َّوف َوا ْن َه َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر{.
ِبا ْل َم ْع ُر ِ

�أم مو�سى
جاء ذكرها في الآيتين ( 7و )10من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة ( )386وهما:
و�سى �أَنْ �أَ ْر ِ�ض ِعي ِه{.
 } َو�أَ ْو َح ْي َنا �إِ َلى �أُ ِّم ُم َو�سى َفار ًِغا ِ�إنْ َكا َد ْت َل ُت ْب ِدي ِب ِه{.
َ } -و�أَ ْ�ص َب َح ُف�ؤَا ُد �أُ ِّم ُم َ
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الإنجيل والتوراة
ورد ذكره في الآيات التالية:
 الآيات ( 3و 48و )65من �سورة (�آل عمران) رقم ( )3ال�صفحات ( 50و 56و:)58ال ْن ِج َيل{.
} َن َز َّل َع َل ْي َك ا ْل ِكت َ
َاب ِبا ْل َح ِّق ُم َ�ص ِّد ًقا ِل َما َب ْينَ َي َد ْي ِه َو َ�أ ْنزَ َل ال َّت ْو َرا َة َو ْ إِ
ال ْن ِج َيل{.
َاب َوا ْل ِح ْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َو ْ ِإ
} َو ُي َع ِّل ُم ُه ا ْل ِكت َ
ال ْن ِج ُيل �إِ َاّل ِمنْ َب ْع ِد ِه{.
} َيا �أَ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب ِل َم ُت َح ُّ
اجونَ ِفي �إِ ْب َر ِاه َيم َو َما �أُ ْن ِز َل ِت ال َّت ْو َرا ُة َو ْ إِ
 والآيات ( 46و 47و 66و 68و )110من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة ( 116و 119و:)126ال ْن ِج َيل ِفي ِه هُ دً ى َو ُنو ٌر َو ُم َ�ص ِّد ًقا ِل َما َب ْينَ َي َد ْي ِه ِمنَ ال َّت ْو َرا ِة{.
} َو�آَ َت ْي َنا ُه ِْ إ
ال ْن ِج ِيل ِب َما �أَ ْنزَ َل َهّ ُ
الل ِفي ِه{.
} َو ْل َي ْح ُك ْم �أَ ْه ُل ِْ إ
ال ْن ِج َيل َو َما �أُ ْن ِز َل �إِ َل ْيهِ ْم ِمنْ َر ِّبهِ ْم{.
} َو َل ْو �أَ َّن ُه ْم �أَ َقا ُموا ال َّت ْو َرا َة َو ْ إِ
ال ْن ِج َيل{.
} ُق ْل َيا �أَ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب َل ْ�ست ُْم َع َلى َ�ش ْيءٍ َح َتّى ُت ِقي ُموا ال َّت ْو َرا َة َو ْ إِ
ال ْن ِج َيل{.
َاب َوا ْل ِح ْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َو ِْ إ
} َو�إِ ْذ َع َّل ْمت َُك ا ْل ِكت َ
 الآي��ة ( )157من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (} )170ا َّل ِ��ذي َي ِجدُو َن ُه َم ْكتُو ًباال ْن ِج ِيل{.
ِع ْن َدهُ ْم ِفي ال َّت ْو َرا ِة َو ْ إِ
 الآية ( )111من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )204و ْعدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِفي ال َّت ْو َرا ِةال ْن ِج ِيل{.
َو ْ إِ
ال ْن ِج ِيل َكزَ ْر ٍع
 الآية ( )29من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َ } )515و َم َث ُل ُه ْم ِفي ْ ِإ�أَخْ َر َج َ�ش ْط�أَ ُه َف�آَ َز َر ُه{.
ي�سى ا ْب ِن َم ْر َي َم
 الآية ( )27من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )541و َق َّف ْي َنا ِب ِع َال ْن ِج َيل{.
َو�آَ َت ْي َنا ُه ِْ إ

الإن�س
 الآيات ( 112و 128و )130من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحتا ( 142و:)144ال ْن ِ�س{.
} َو َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َن ِب ٍ ّي َع ُد ًّوا َ�ش َي ِاطينَ ِْ إ
ال ْن ِ�س{.
ال ْن ِ�س َو َق َال �أَ ْو ِل َيا ُ�ؤهُ ْم ِمنَ ْ ِ إ
ا�س َت ْك َث ْر ُت ْم ِمنَ ْ ِإ
} َيا َم ْع َ�ش َر ا ْل ِج ِّن َق ِد ْ
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ال ْن ِ�س َ �أ َل ْم َي�أْ ِت ُك ْم ُر ُ�س ٌل ِم ْن ُك ْم{.
} َيا َم ْع َ�ش َر ا ْل ِج ِّن َو ِْ إ
الآيتان ( 38و )179من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة ( 155و:)174
ال ْن ِ�س ِفي ال َّنارِ{.
} َق َال ا ْد ُخ ُلوا ِفي �أُ َم ٍم َق ْد َخ َل ْت ِمنْ َق ْب ِل ُك ْم ِمنَ ا ْل ِج ِّن َو ِْ إ
ال ْن ِ�س{.
} َو َل َق ْد َذ َر�أْ َنا ِل َج َه َّن َم َك ِثي ًرا ِمنَ ا ْل ِج ِّن َو ِْ إ
ال ْن ُ�س
 الآية ( )88من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (ُ } )291ق ْل َل ِئ ِن ْاج َت َم َع ِت ْ ِإَوا ْل ِج ُّن َع َلى �أَنْ َي ْ�أ ُتوا بِمِ ْث ِل هَ َذا ا ْل ُق ْر�آَ ِن اَل َي�أْ ُتونَ بِمِ ْث ِل ِه{.
 الآية ( )17من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )378و ُح ِ�ش َر ِل ُ�س َل ْي َمانَ ُج ُنو ُد ُه ِمنَال ْن ِ�س َو َّ
الط ْي ِر َف ُه ْم ُيو َز ُعونَ {.
ا ْل ِج ِّن َو ْ إِ
الآيتان ( 25و )29من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (:)479
ال ْن ِ�س{.
} َو َح َّق َع َل ْيهِ ُم ا ْل َق ْو ُل ِفي �أُ َم ٍم َق ْد َخ َل ْت ِمنْ َق ْبلِهِ ْم ِمنَ ا ْل ِج ِّن َو ِْ إ
ال ْن ِ�س{.
} َو َق َال ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َر َّب َنا �أَ ِر َنا ا َّل َذ ْي ِن �أَ َ�ض َاّل َنا ِمنَ ا ْل ِج ِّن َو ْ إِ
 الآية ( )18من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (�} )504أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ َح َّق َع َل ْيهِ ُمال ْن ِ�س{.
ا ْل َق ْو ُل ِفي �أُ َم ٍم َق ْد َخ َل ْت ِمنْ َق ْبلِهِ ْم ِمنَ ا ْل ِج ِّن َو ِْ إ
ال ْن َ�س
 الآية ( )56من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )523و َما َخ َل ْقتُ ا ْل ِج َّن َو ْ إُِون{.
�إِ َاّل ِل َي ْع ُبد ِ
الآيات ( 33و 39و 56و )74من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة ( 532و 533و:)534
ال ْر ِ�ض َفا ْن ُف ُذوا{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
} َيا َم ْع َ�ش َر ا ْل ِج ِّن َو ِْ إ
ا�ست ََط ْعت ُْم َ�أنْ َت ْن ُف ُذوا ِمنْ �أَ ْق َطا ِر َّ
ال ْن ِ�س ِ �إ ِن ْ
} َف َي ْو َم ِئ ٍذ اَل ُي ْ�س�أَ ُل َعنْ َذ ْن ِب ِه �إِ ْن ٌ�س َو اَل َجا ٌّن{.
ا�ص َراتُ َّ
الط ْر ِف َل ْم َي ْطمِ ْث ُه َّن �إِ ْن ٌ�س َق ْب َل ُه ْم َو اَل َجا ٌّن{.
}فِيهِ َّن َق ِ
} َل ْم َي ْطمِ ْث ُه َّن �إِ ْن ٌ�س َق ْب َل ُه ْم َو اَل َجا ٌّن{.
الآيتان ( 5و )6من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (:)572
} َو�أَ َّنا َظ َن َّنا �أَنْ َلنْ َت ُق َ
الل َك ِذ ًبا{.
ال ْن ُ�س َوا ْل ِج ُّن َع َلى َهّ ِ
ول ْ إِ
ال ْن ِ�س َي ُع ُ
وذونَ ِب ِر َج ٍال ِمنَ ا ْل ِج ِّن َفزَ ادُوهُ ْم َرهَ ًقا{.
} َو�أَ َّن ُه َكانَ ر َِجا ٌل ِمنَ ِْ إ
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الإن�سان
ذكر ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل في كتابه (ك�شكول ابن عقيل)� :أن الإن�سان في
القر�آن ما ذكره اهلل �إال في مقام الذم ،و�أ�ضاف ال�شيخ:
ي � � � � � � � ��ا �أي � � � � � � � �ه � � � � � � � ��ا الإن � � � � � � � �� � � � � � � � �س � � � � � � � ��ان ال
وان � � � � � � �ظ� � � � � � ��ر ف� � � � � ��أك� � � � � �ث � � � � ��ر م� � � � � � ��ا �أت� � � � � � ��ى

ت � � � �ف � � � �خ� � � ��ر ب � � � �غ � � � �ي� � � ��ر ت � � � � �ق� � � � ��ى وع� � � �ل � � ��م
ال � � � � � � � �ق� � � � � � � ��ر�آن ب � � ��ا�� � � �س� � � �م � � ��ك ع � � � �ن� � � ��د ذم

ال ْن َ�سانُ َما َ�أ ْك َف َر ُه{ �صفحة (.)585
وذلك مثل الآية ( )17من �سورة (عب�س) رقم (ُ } )80ق ِت َل ْ إِ
ال ْن َ�سانُ ِب َّ
والآية ( )11من �سورة (الإ�سراء) رقم (َ } )17و َي ْ��د ُع ْ ِإ
ال�ش ِّر د َُع��ا َء ُه ِبا ْل َخ ْي ِر َو َكانَ
ال ْن َ�سانُ َع ُج اًول{ �صفحة (.)283
ْ إِ
ال ْن َ�سانُ َما َغ َّر َك ِب َر ِّب َك ا ْل َك ِر ِيم{
والآية ( )6من �سورة (االنفطار) رقم (َ } )82يا �أَ ُّي َها ِْ إ
�صفحة (.((()587
قلت:
و�إ�ضافة �إلى الآيات الثالث التي ذكرها ال�شيخ رحمه اهلل ف�إن في الآيات التالية (� )63آية ما
يدل على ما ذكره -رحمه اهلل 00-ومنها:
ال ْن َ�سانُ �إِ َّن ُه َكانَ
 الآية ( )72من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )427و َح َم َل َها ْ إَِظ ُل ًوما َج ُه اًول{.
ال ْن َ�سانُ َ�ض ِعي ًفا{.
 الآية ( )28من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )83و ُخ ِلقَ ْ إِال ْن َ�سانَ ُّ
ال�ض ُّر َد َعا َنا
 الآية ( )12من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )409و�إِ َذا َم َّ�س ِْ إِل َج ْن ِب ِه{.
ال ْن َ�����س��انَ ِم َّنا
 الآي��ة ( )9من �سورة (ه��ود) رق��م (� )11صفحة (َ } )222و َل��ئِ��نْ َ�أ َذ ْق�� َن��ا ْ ِإَر ْح َم ًة{.
((( ولما اطلع ف�ضيلة ال�شيخ د .محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح ،المحا�ضر بالمعهد العالي للق�ضاء على م�س ّودة
الكتاب �أبدى  -حفظه اهلل  -ملحوظات ق ّيمة مفيدة ،وقال  -في هذا المو�ضوع  -ما ن�صه( :ال �أظن �أنه على هذا
الإطالق ،فمث ًال (خلق الإن�سان �ضعيفا) �إخبار ولي�س ذم ًا( ،وو�صينا الإن�سان بوالديه ح�سنا) لي�س ذم ًا ،وفي �سورة
التين( :لقد خلقنا الإن�سان في �أح�سن تقويم) �أين الذم هنا؟ قلت :وبعدها (ثم رددناه �أ�سفل �سافلين �إال الذين
�آمنوا وعملوا ال�صالحات فلهم �أجر غير ممنون).
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 الآية ( )5من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (�ِ } )236إ َّن َّل ْن َ�س ِان َع ُد ٌّو
ال�ش ْي َطانَ ِل ْ ِإ
ُم ِبينٌ {.
ال ْن َ�سانَ َل َظ ُلو ٌم َك َّفا ٌر{.
 الآية ( )34من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (�} )260إِ َّن ْ إِال ْن َ�سانَ ِمنْ
 الآية ( )26من �سورة ِ(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )263و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إِ
َ�ص ْل َ�ص ٍال ِمنْ َح َم ٍ�إ َم ْ�س ُن ٍون{.
 الآية ( )4من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ )267ال ْن َ�سانَ ِمنْ ُن ْط َف ٍة َف�إِ َذا هُ َو
}خ َلقَ ْ إِ
َخ ِ�صي ٌم ُم ِبينٌ {.
ال ْن َ�سانُ ِب َّ
ال�ش ِّر د َُعا َء ُه
 الآية ( )11من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )283و َي ْد ُع ْ إِال ْن َ�سانُ َع ُج اًول{.
ِبا ْل َخ ْي ِر َو َكانَ ْ ِإ
 الآية ( )13من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )283و ُك َّل ِ�إ ْن َ�س ٍان َ�أ ْلزَ ْم َنا ُه َطا ِئ َر ُهِفي ُع ُن ِق ِه{.
 الآية ( )53من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )287إِ َّن َّل ْن َ�س ِان
ال�ش ْي َطانَ َكانَ ِل ْ إِ
َع ُد ًّوا ُم ِبي ًنا{.
ال ْن َ�سانُ َك ُفو ًرا{.
 الآية ( )67من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )289و َكانَ ْ إِال ْن َ�س ِان
 الآية ( )83من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )290و�إِ َذا �أَ ْن َع ْم َنا َع َلى ْ إِ�أَ ْع َر َ�ض َو َن�أَى ِب َجا ِن ِب ِه َو�إِ َذا َم َّ�س ُه َّ
و�سا{.
ال�ش ُّر َكانَ َي ُئ ً
ال ْن َ�سانُ َقتُو ًرا{.
 الآية ( )100من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )292و َكانَ ْ ِإ الآية ( )54من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )300و َل َق ْد َ�ص َّر ْف َنا ِفي هَ َذا ا ْل ُق ْر َ�آ ِنال ْن َ�سانُ َ�أ ْك َث َر َ�ش ْيءٍ َج َد اًل{.
ا�س ِمنْ ُك ِّل َم َث ٍل َو َكانَ ِْ إ
ِلل َّن ِ
 الآيتان ( )67/66من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )310و َي ُق ُال ْن َ�سانُ �أَ ِئ َذا َما
ول ْ إِ
ال ْن َ�سانُ �أَ َّنا َخ َل ْق َنا ُه ِمنْ َق ْب ُل َو َل ْم َي ُك َ�ش ْي ًئا{.
ِم ُّت َل َ�س ْو َف �أُخْ َر ُج َح ًّيا (� )66أَ َو اَل َي ْذ ُك ُر ْ ِإ
 الآية ( )37من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (ُ )325ال ْن َ�سانُ ِمنْ َع َج ٍل{.
}خ ِلقَ ْ إِ
ال ْن َ�سانَ َل َك ُفو ٌر{.
 الآية ( )66من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�} )340إِ َّن ْ إِال ْن َ�سانَ ِمنْ
 الآية ( )12من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )342و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إُِ�سلاَ َل ٍة ِمنْ ِط ٍين{.
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 الآية ( )29من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )362و َكانَ َّل ْن َ�س ِان
ال�ش ْي َطانُ ِل ْ ِ إ
َخ ُذ اًول{.
ال ْن َ�سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه ُح ْ�س ًنا{.
 الآية ( )8من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )397و َو َّ�ص ْي َنا ْ إِال ْن َ�سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه
 الآية ( )14من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )412و َو َّ�ص ْي َنا ْ إَِح َم َل ْت ُه �أُ ُّم ُه َو ْه ًنا َع َلى َو ْه ٍن{.
 الآي��ة ( )7من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (َ } )415و َب َ���د َ�أ َخ ْلقَ ْ ِ إال ْن َ�س ِان ِمنْ
ِط ٍين{.
ال ْن َ�سانُ �إِ َّن ُه َكانَ
 الآية ( )72من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )427و َح َم َل َها ْ إَِظ ُل ًوما َج ُه اًول{.
ال ْن َ�سانُ َ�أ َّنا َخ َل ْق َنا ُه ِمنْ
 الآية ( )77من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )445أَ َو َل ْم َي َر ْ إُِن ْط َف ٍة{.
ال ْن َ�سانَ ُ�ض ٌّر َد َعا َر َّب ُه
 الآية ( )8من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )459و�إِ َذا َم َّ�س ْ إُِم ِني ًبا ِ�إ َل ْي ِه ُث َّم{.
ال ْن َ�سانَ ُ�ض ٌّر
 الآي��ة ( )49من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )464ف���إِ َذا َم َّ�س ْ إَِد َعا َنا{.
 الآية ( )49من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة ( )482اَال ْن َ�سانُ ِمنْ د َُعا ِء
}ل َي ْ�س�أَ ُم ْ إِ
ا ْل َخ ْي ِر{.
ال ْن َ�س ِان
 الآية ( )51من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )482و�إِ َذا �أَ ْن َع ْم َنا َع َلى ْ إِ�أَ ْع َر َ�ض َو َن�أَى ِب َجا ِن ِب ِه َو�إِ َذا َم َّ�س ُه َّ
ي�ض{.
ال�ش ُّر َف ُذو د َُعاءٍ َع ِر ٍ
ال ْن َ�سانَ ِم َّنا
 الآية ( )48من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )488و�إِ َّنا ِ�إ َذا َ�أ َذ ْق َنا ْ ِ إَر ْح َم ًة َف ِر َح ِب َها{.
ال ْن َ�����س��انَ َل َك ُفو ٌر
 الآي��ة ( )15من �سورة (ال��زخ��رف) رق��م (� )43صفحة (�} )490إِ َّن ْ إُِم ِبينٌ {.
ال ْن َ�سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه
 الآية ( )15من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )504و َو َّ�ص ْي َنا ْ إِِ�إ ْح َ�سا ًنا{.
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ال ْن َ�سانَ َو َن ْع َل ُم َما
 الآية ( )16من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )519و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ ِإُت َو ْ�س ِو ُ�س ِب ِه َنف ُْ�سهُ{.
ل ْن َ�س ِان َما َت َم َّنى{.
 الآية ( )24من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (�} )526أَ ْم ِل ْ ِ إل ْن َ�س ِان ِ�إ َاّل َما
 الآية ( )39من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (َ } )527و�أَنْ َل ْي َ�س ِل ْ إَِ�س َعى{.
 الآيتان ( )4/3من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ )531ال ْن َ�سانَ (َ )3ع َّل َم ُه
}خ َلقَ ْ إِ
ا ْل َب َيانَ {.
 الآية ( )14من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ )531ال ْن َ�سانَ ِمنْ َ�ص ْل َ�ص ٍال
}خ َلقَ ْ إِ
َكا ْل َف َّخارِ{.
 الآي��ة ( )16من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ } )547ك َم َث ِل َّال�ش ْي َط ِان �إِ ْذ َق َال
ل ْن َ�س ِان ا ْك ُف ْر{.
ِل ْ إِ
وعا{.
ال ْن َ�سانَ ُخ ِلقَ هَ ُل ً
 الآية ( )19من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (�} )569إِ َّن ْ إِال ْن َ�سانُ َ�أ َّلنْ َن ْج َم َع
 الآية ( )3من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (�} )577أَ َي ْح َ�س ُب ْ ِإِع َظ َامهُ{.
ال ْن َ�سانُ ِل َيف ُْج َر
 الآية ( )5من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (َ } )577ب ْل ُي ِري ُد ْ إِ�أَ َم َامهُ{.
 الآية ( )10من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (َ } )577ي ُق ُول ْ ِإ
ال ْن َ�سانُ َي ْو َم ِئ ٍذ �أَ ْينَ
ا ْل َم َف ُّر{.
ال ْن َ�سانُ َي ْو َم ِئ ٍذ
 الآيتان ( )14/13من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (ُ } )577ي َن َّب ُ�أ ْ إِال ْن َ�سانُ َع َلى َنف ِْ�س ِه َب ِ�صي َر ٌة{.
ِب َما َق َّد َم َو�أَ َّخ َر (َ )13ب ِل ِْ إ
ال ْن َ�سانُ َ�أنْ ُي ْت َر َك
 الآية ( )36من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (�} )578أَ َي ْح َ�س ُب ْ ِإُ�سدً ى{.
ال ْن َ�س ِان
 الآيتان ( )2/1من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (} )578هَ ْل �أَتَى َع َلى ْ إِال ْن َ�سانَ ِمنْ ُن ْط َف ٍة �أَ ْم َ�ش ٍاج َن ْب َت ِلي ِه َف َج َع ْل َنا ُه َ�سمِ ي ًعا
ِحينٌ ِمنَ َّ
الد ْه ِر َل ْم َي ُكنْ َ�ش ْي ًئا َم ْذ ُكو ًرا (� )1إِ َّنا َخ َل ْق َنا ْ إِ
َب ِ�صي ًرا{.
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ال ْن َ�سانُ َما
 الآية ( )35من �سورة (النازعات) رقم (� )79صفحة (َ } )584ي ْو َم َيت ََذ َّك ُر ْ ِإَ�س َعى{.
ال ْن َ�سانُ َما �أَ ْك َف َر ُه{.
 الآية ( )17من �سورة (عب�س) رقم (� )80صفحة (ُ } )585ق ِت َل ْ إِال ْن َ�����س��انُ ِ�إ َلى
 الآي��ة ( )24من �سورة (عب�س) رق��م (� )80صفحة (َ } )585ف ْل َي ْن ُظ ِر ْ ِ إَط َع ِام ِه{.
ال ْن َ�سانُ َما َغ َّر َك
 الآية ( )6من �سورة (االنفطار) رقم (� )82صفحة (َ } )587يا �أَ ُّي َها ْ إِِب َر ِّب َك ا ْل َك ِر ِيم{.
ال ْن َ�سانُ �إِ َّن َك َكا ِد ٌح
 الآية ( )6من �سورة (االن�شقاق) رقم (� )84صفحة (َ } )589يا �أَ ُّي َها ْ إِِ�إ َلى َر ِّب َك َك ْد ًحا َف ُملاَ ِقي ِه{.
ال ْن َ�سانُ ِم َّم ُخ ِلقَ {.
 الآية ( )5من �سورة (الطارق) رقم (� )86صفحة (َ } )591ف ْل َي ْن ُظ ِر ْ إِال ْن َ�سانُ �إِ َذا َما ا ْب َتلاَ ُه َر ُّب ُه
 الآية ( )15من �سورة (الفجر) رقم (� )89صفحة (َ } )593ف�أَ َّما ْ إَِف�أَ ْك َر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َي ُق ُ
ول َر ِّبي �أَ ْك َر َم ِن{.
 الآية ( )23من �سورة (الفجر) رقم (� )89صفحة (َ } )593و ِجي َء َي ْو َم ِئ ٍذ ِب َج َه َّن َم َي ْو َم ِئ ٍذال ْن َ�سانُ َو َ�أ َّنى َل ُه ِّ
الذ ْك َرى{.
َيت ََذ َّك ُر ْ إِ
ال ْن َ�سانَ ِفي َك َب ٍد{.
 الآية ( )4من �سورة (البلد) رقم (� )90صفحة (َ } )594ل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إِال ْن َ�سانَ ِفي
 الآيتان ( )5/4من �سورة (التين) رقم (� )95صفحة (َ } )597ل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إِ�أَ ْح َ�س ِن َت ْق ِو ٍيم (ُ )4ث َّم َر َد ْد َنا ُه َ�أ ْ�س َف َل َ�سا ِف ِلينَ {.
 الآية ( )2من �سورة (العلق) رقم (� )96صفحة (َ )597ال ْن َ�سانَ ِمنْ َع َل ٍق{.
}خ َلقَ ْ إِ
ال ْن َ�سانَ َما َل ْم َي ْع َل ْم
 الآيتان ( )6/5من �سورة (العلق) رقم (� )96صفحة (َ )597}ع َّل َم ْ إِ
ال ْن َ�سانَ َل َي ْط َغى{.
(َ )5ك َاّل �إِ َّن ْ إِ
ال ْن َ�سانُ َما َل َها{.
 الآية ( )3من �سورة (الزلزلة) رقم (� )99صفحة (َ } )599و َق َال ْ ِإال ْن َ�سانَ ِل َر ِّب ِه َل َك ُنودٌ{.
 الآية ( )6من �سورة (العاديات) رقم (� )100صفحة (�} )599إِ َّن ْ إِال ْن َ�سانَ َل ِفي ُخ ْ�س ٍر{.
 -الآية ( )2من �سورة (الع�صر) رقم (� )103صفحة (�} )601إِ َّن ْ إِ
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�أُنا�س

ا�س َم ْ�ش َر َب ُه ْم{.
 الآية ( )60من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )9ق ْد َع ِل َم ُك ُّل ُ�أ َن ٍا�س َيت ََط َّه ُرونَ {.
 الآية ( )82من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )161إِ َّن ُه ْم �أُ َن ٌا�س َم ْ�ش َر َب ُه ْم
 الآية ( )160من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )171ق ْد َع ِل َم ُك ُّل ُ�أ َن ٍَو َظ َّل ْل َنا َع َل ْيهِ ُم ا ْل َغ َم َام{.
ا�س ِب�إِ َم ِام ِه ْم{.
 الآية ( )71من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )289ي ْو َم َند ُْعوا ُك َّل ُ�أ َن ٍا�س َيت ََط َّه ُرونَ {.
 -الآية ( )56من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )382إِ َّن ُه ْم �أُ َن ٌ

�أنا�سي

 الآية ( )49من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )364و ُن ْ�س ِق َي ُه ِم َّما َخ َل ْق َنا َ�أ ْن َع ًاماَو�أَ َن ِا�س َّي َك ِثي ًرا{.

�إن�سيا

 -الآية ( )26من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )307ف َلنْ ُ�أ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم �إِ ْن ِ�س ًّيا{.

الأه ّلة

 الآية ( )5من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (} )208هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َّال�ش ْم َ�س ِ�ض َيا ًء
اب{.
ال�س ِنينَ َوا ْل ِح َ�س َ
َوا ْل َق َم َر ُنو ًرا َو َق َّد َر ُه َم َناز َِل ِل َت ْع َل ُموا َع َد َد ِّ
 الآي��ة ( )12من �سورة (الإ���س��راء) رقم (� )17صفحة (َ } )283و َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل َوال َّن َها َرال�س ِنينَ
�آَ َي َت ْي ِن َف َم َح ْو َنا �آَ َي َة ال َّل ْي ِل َو َج َع ْل َنا �آَ َي َة ال َّن َها ِر ُم ْب ِ�ص َر ًة ِل َت ْب َت ُغوا َف ْ�ضلاً ِمنْ َر ِّب ُك ْم َو ِل َت ْع َل ُموا َع َد َد ِّ
اب{.
َوا ْل ِح َ�س َ
الَ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي
 الآية ( )189من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )29ي ْ�س�أَ ُلو َن َك َع ِن ْ أا�س َوا ْل َح ِّج{.
َم َواقِيتُ ِلل َّن ِ
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�آيات اهلل
قلت في المقدمة �إن م�ؤلف كتاب (الفهر�س المو�ضوعي لآي��ات القر�آن) محمد م�صطفى
محمد لم يذكر (مو�ضوع) �آي��ات اهلل  -ربما �سهو ًا �أو اخت�صار ًا ،ولما رجعت لكتاب (المعجم
المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم) فوجئت �أن الآيات التي ت�ضمنت (�آيات اهلل) �شغلت �أكثر من
خم�س �صفحات ،في كل �صفحة عمودان� ،أي �سطرين في كل �صفحة ،وبيانها كالتالي:
 كلمة (�آية) بلغ عددها (.)83 كلمة (�آيتك) كلمتان في �آيتين. كلمة (�آيتين) كلمة واحدة في �آية واحدة. كلمة (�آيات) بلغ عددها (.)148 كلمة (�آياتك) ثالث كلمات في (� )3آيات. كلمة (�آياتنا) بلغ عددها (.)102 كلمة (�آياته) بلغ عددها (.)37 كلمة (�آياتها) كلمة واحدة في �آية واحدة. كلمة (�آياتي) بلغ عددها (.)14بينما (علمي زاده في�ض اهلل الح�سني /م�ؤلف كتاب (المعجم المفهر�س لكلمات القر�آن
الكريم) الم�سمى (فتح الرحمن لطالب �آيات القر�آن الكريم ،ترك  23كلمة ،لم يذكرها في معجمه
(اخت�صار ًا).
وتلك الكلمات  .00هي:
(�أرى � /آية  /ابن � /آل  /رب  /ر�سول  /عذاب  /قبر  /كتاب  /نف�س  /نار  /نا�س  /يوم /
جعل � /شاء  /قال  /كفر  /كان) وم�شتقات هذه الكلمات جميع ًا /ذو (ال�صاحبية) � /شيء  /غير
 /كل.
�أما �صاحب المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم /محمد ف�ؤاد عبدالباقي ،فقد ذكر تلك
الكلمات ،ما عدا (نار  /نا�س � /شاء  /قال  /كان  /ابن � /آل).
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الأيتام (اليتامى)
جاء ذكرهم في القر�آن الكريم كما يلي:

اليتيم

 الآية ( )152من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )149و اَل َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َي ِت ِيم �إِ َاّلِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ َح َتّى َي ْب ُل َغ َ�أ ُ�ش َّد ُه َو َ�أ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل{.
 الآية ( )34من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )285و اَل َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َي ِت ِيم ِ�إ َاّلِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ َح َتّى َي ْب ُل َغ َ�أ ُ�ش َّد ُه َو َ�أ ْو ُفوا ِبا ْل َع ْه ِد{.
 الآية ( )17من �سورة (الفجر) رقم (� )89صفحة (َ } )593ك َاّل َبل اَل ُت ْك ِر ُمونَ ا ْل َي ِت َيم{. الآية ( )9من �سورة (ال�ضحى) رقم (� )93صفحة (َ } )596ف�أَ َّما ا ْل َي ِت َيم َفلاَ َت ْق َه ْر{.���ت ا َّل ِ��ذي ُي َك ِّذ ُب
 الآية ( )2/1من �سورة (الماعون) رقم (� )107صفحة (�} )602أَ َر�أَ ْي َالد ِين (َ )1ف َذ ِل َك ا َّل ِذي َي ُد ُّع ا ْل َي ِت َيم{.
ِب ِّ

يتيم ًا

 الآية ( )8من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (َ } )579و ُي ْط ِع ُمونَ َّالط َع َام َع َلى ُح ِّب ِه
ِم ْ�س ِكي ًنا َو َي ِتي ًما َو َ�أ ِ�سي ًرا{.
 الآية ( )15من �سورة (البلد) رقم (� )90صفحة (َ } )594ي ِتي ًما َذا َم ْق َر َب ٍة{. -الآية ( )6من �سورة (ال�ضحى) رقم (� )93صفحة (�} )596أَ َل ْم َي ِج ْد َك َي ِتي ًما َف�آَ َوى{.

يتيمين

 الآية ( )82من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )302و�أَ َّما ا ْل ِج َدا ُر َف َكانَ ِل ُغلاَ َم ْي ِنَي ِتي َم ْي ِن ِفي ا ْل َم ِدي َن ِة{.

اليتامى

}ل َت ْع ُبدُونَ �إِ َاّل َهّ َ
 الآية ( )83من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة ( )12اَالل َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن
ِ�إ ْح َ�سا ًنا َو ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َوا ْل َم َ�س ِاك ِين{.
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 الآية ( )177من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )27و�آَتَ��ى ا ْل َم َال َع َلى ُح ِّب ِه َذ ِويا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َوا ْل َم َ�س ِاكينَ {.
 الآية ( )215من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (ُ } )33ق ْل َما �أَ ْن َف ْقت ُْم ِمنْ َخ ْي ٍر َف ِل ْل َوا ِل َد ْي ِنالَ ْق َر ِبينَ َوا ْل َيت ََامى َوا ْل َم َ�س ِاك ِين{.
َو ْ أ
 الآية ( )220من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )35و َي ْ�س�أَ ُلو َن َك َع ِن ا ْل َيت ََامى ُق ْل�إِ ْ�صلاَ ٌح َل ُه ْم َخ ْي ٌر{.
 الآية ( )2من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )77و�آَ ُتوا ا ْل َيت ََامى �أَ ْم َوا َل ُه ْم َو اَل َت َت َب َّد ُلواا ْل َخ ِبيثَ ِب َّ
الط ِّي ِب{.
 الآية ( )3من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )77و ِ�إنْ ِخ ْفت ُْم َ�أ َاّل ُتق ِْ�س ُطوا ِفي ا ْل َيت ََامىاب َل ُك ْم ِمنَ ال ِّن َ�ساءِ{.
َفا ْن ِك ُحوا َما َط َ
 الآية ( )6من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )77وا ْب َت ُلوا ا ْل َيت ََامى َح َتّى ِ�إ َذا َب َل ُغواال ِّن َك َاح َف�إِنْ �آَ َن ْ�ست ُْم ِم ْن ُه ْم ُر ْ�شدً ا َفا ْد َف ُعوا ِ�إ َل ْيهِ ْم �أَ ْم َوا َل ُه ْم{.
 الآية ( )8من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )78و ِ�إ َذا َح َ�ض َر ا ْل ِق ْ�س َم َة ُ�أو ُلو ْا ا ْل ُق ْر َبىَوا ْل َيت ََامى َوا ْل َم َ�س ِاكينُ َفا ْر ُز ُقوهُ ْم ِم ْنهُ{.
 الآية ( )10من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )78إِ َّن ا َّل ِذينَ َي ْ�أ ُك ُلونَ َ�أ ْم َو َال ا ْل َيت ََامىُظ ْل ًما �إِ َّن َما َي ْ�أ ُك ُلونَ ِفي ُب ُطونِهِ ْم َنا ًرا َو َ�س َي ْ�ص َل ْونَ َ�س ِعي ًرا{.
 الآية ( )36من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )84و ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�سا ًنا َو ِب ِذي ا ْل ُق ْر َبىَوا ْل َيت ََامى َوا ْل َم َ�س ِاك ِين{.
َاب ِفي
 الآية ( )127من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )98و َما ُي ْت َلى َع َل ْي ُك ْم ِفي ا ْل ِكت َِيت ََامى ال ِّن َ�سا ِء َاّ
الل ِتي اَل ُت�ؤْ ُتو َن ُه َّن َما ُك ِت َب َل ُه َّن{.
 الآية ( )41من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )182و ْاع َل ُموا �أَ َّن َما َغ ِن ْمت ُْم ِمنْ َ�ش ْيءٍَف�أَ َّن للِ َهّ ِ ُخ ُم َ�س ُه َو ِلل َّر ُ�س ِول َو ِل ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى{.
}ما َ�أ َفا َء َهّ ُ
الل َع َلى َر ُ�سو ِل ِه ِمنْ
 الآية ( )7من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ )546�أَ ْه ِل ا ْل ُق َرى َف ِل َّل ِه َو ِلل َّر ُ�س ِول َو ِل ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َوا ْل َم َ�س ِاك ِين{.
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�آية الدَّ ين

�ست�أتي الإ�شارة �إليها فيما نقلت من (ك�شكول ابن عقيل) ،لل�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن
عقيل رحمـه اهلل ،و�أنها الآية (� )282صفـحـة ( )48من �ســورة البقرة ،وجاءت في �صفحة كاملة،
} َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا �إِ َذا ت ََدا َي ْنت ُْم ِب َد ْي ٍن �إِ َلى �أَ َج ٍل ُم َ�س ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْكت ُْب َب ْي َن ُك ْم َكا ِت ٌب ِبا ْل َع ْد ِل َو اَل َي�أْ َب
َكا ِت ٌب �أَنْ َي ْكت َُب َك َما َع َّل َم ُه َهّ ُ
الل َف ْل َي ْكت ُْب َو ْل ُي ْم ِل ِل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه ا ْل َح ُّق َو ْل َي َت ِّق َهّ َ
الل َر َّب ُه َو اَل َي ْب َخ ْ�س ِم ْن ُه َ�ش ْي ًئا
ا�ست َْ�شهِ دُوا
َف�إِنْ َكانَ ا َّل ِذي َع َل ْي ِه ا ْل َح ُّق َ�س ِفي ًها �أَ ْو َ�ض ِعي ًفا �أَ ْو اَل َي ْ�ست َِطي ُع َ�أنْ يُمِ َّل هُ َو َف ْل ُي ْم ِل ْل َو ِل ُّي ُه ِبا ْل َع ْد ِل َو ْ
َ�شهِ َيد ْي ِن ِمنْ ر َِجا ِل ُك ْم َف ِ�إنْ َل ْم َي ُكو َنا َر ُج َل ْي ِن َف َر ُج ٌل َو ْام َر�أَت َِان ِم َّمنْ َت ْر َ�ض ْونَ ِمنَ ُّ
ال�ش َه َدا ِء َ�أنْ ت َِ�ض َّل
الُخْ َرى َو اَل َي ْ�أ َب ُّ
ال�ش َه َدا ُء �إِ َذا َما د ُُعوا َو اَل ت َْ�س َ�أ ُموا �أَنْ َت ْك ُت ُبو ُه َ�ص ِغي ًرا �أَ ْو
�إِ ْح َداهُ َما َفت َُذ ِّك َر �إِ ْح َداهُ َما ْ أ
ا�ض َر ًة
الل َو�أَ ْق َو ُم ِل َّل�ش َها َد ِة َو َ�أ ْد َنى َ�أ َاّل َت ْرتَا ُبوا ِ�إ َاّل �أَنْ َت ُكونَ ِت َجا َر ًة َح ِ
َك ِبي ًرا ِ�إ َلى �أَ َج ِل ِه َذ ِل ُك ْم َ�أ ْق َ�س ُط ِع ْن َد َهّ ِ
ُت ِدي ُرو َن َها َب ْي َن ُك ْم َف َل ْي َ�س َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌح �أَ َاّل َت ْك ُت ُبوهَ ا َو َ�أ ْ�شهِ دُوا �إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم َو اَل ُي َ�ضا َّر َكا ِت ٌب َو اَل َ�شهِ ي ٌد َو ِ�إنْ
الل َو َهّ ُ
الل َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم َهّ ُ
َت ْف َع ُلوا َف�إِ َّن ُه ُف ُ�سو ٌق ِب ُك ْم َوا َّت ُقوا َهّ َ
الل ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِلي ٌم{.

�آية الكر�سي
هي من الأوراد المهمة ،التي تقال عند النوم وفي الأذكار بعد ال�صلوات الخم�س ،ورد في ف�ضلها
الكثير من الآثار ،وهي في �صفحة ( )42من �سورة البقرة رقم ( )2ورقم الآية ( ،)255وهي:
َهّ ُ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي ْ أ
الَ ْر ِ�ض َمنْ
}الل اَل �إِ َل َه �إِ َاّل هُ َو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّي ُ
وم اَل َت�أْ ُخ ُذ ُه ِ�س َن ٌة َو اَل َن ْو ٌم َل ُه َما ِفي َّ
َذا ا َّل ِذي َي ْ�ش َف ُع ِع ْن َد ُه ِ�إ َاّل ِب ِ�إ ْذ ِن ِه َي ْع َل ُم َما َب ْينَ َ�أ ْي ِديهِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو اَل ُي ِح ُ
يطونَ ِب َ�ش ْيءٍ ِمنْ ِع ْلمِ ِه ِ�إ َاّل ِب َما
ال ْر َ�ض َو اَل َي ُئو ُد ُه ِحف ُْظ ُه َما َوهُ َو ا ْل َع ِل ُّي ا ْل َع ِظ ُيم{.
ال�س َما َو ِات َو ْ َ أ
َ�شا َء َو ِ�س َع ُك ْر ِ�س ُّي ُه َّ

الأيمان
وردت في القر�آن الكريم في الآيات التالية:
}ل ُي َ�ؤ ِاخ ُذ ُك ُم َهّ ُ
 الآية ( )89من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة ( )122اَالل ِبال َّل ْغ ِو ِفي
�أَ ْي َما ِن ُك ْم{.
 الآية ( )12من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )188و�إِنْ َن َك ُثوا �أَ ْي َما َن ُه ْم ِمنْ َب ْع ِدَع ْه ِد ِه ْم َو َط َع ُنوا ِفي ِدي ِن ُك ْم َف َقا ِت ُلوا �أَ ِئ َّم َة ا ْل ُكف ِْر ِ�إ َّن ُه ْم اَل �أَ ْي َمانَ َل ُه ْم{.
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الَ ْي�� َم��انَ َب ْع َد
 الآية ( )91من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )277و اَل َت ْن ُق ُ�ضوا ْ أَت ْو ِك ِيدهَ ا{.
 الآية ( )39من �سورة (القلم) رقم (� )68صفحة (�} )565أَ ْم َل ُك ْم �أَ ْي َما ٌن َع َل ْي َنا َبا ِل َغ ٌة ِ�إ َلىَي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة{.
 الآيتان ( )225/224من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )36/35و اَل ت َْج َع ُلوا َهّ َالل
الل َ�سمِ ي ٌع َع ِلي ٌم ( )224اَل ُي�ؤَ ِاخ ُذ ُك ُم َهّ ُ
ا�س َو َهّ ُ
الل
ُع ْر َ�ض ًة َِ أل ْي َما ِن ُك ْم �أَنْ َت َب ُّروا َو َت َّت ُقوا َو ُت ْ�ص ِل ُحوا َب ْينَ ال َّن ِ
ِبال َّل ْغ ِو ِفي �أَ ْي َما ِن ُك ْم َو َل ِكنْ ُي َ�ؤ ِاخ ُذ ُك ْم ِب َما َك َ�س َب ْت ُق ُلو ُب ُك ْم َو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َح ِلي ٌم{.
 الآية ( )33من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )83وا َّل ِذينَ َع َق َد ْت �أَ ْي َما ُن ُك ْم َف َ�آ ُتوهُ ْمَن ِ�صي َب ُه ْم{.
}ل ُي َ�ؤ ِاخ ُذ ُك ُم َهّ ُ
 الآية ( )89من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة ( )122اَالل ِبال َّل ْغ ِو ِفي
�أَ ْي َما ِن ُك ْم َو َل ِكنْ ُي َ�ؤ ِاخ ُذ ُك ْم ِب َما َع َّق ْد ُت ُم ْ أ
الَ ْي َمانَ َف َك َّفا َر ُت ُه ِ�إ ْط َع ُام َع َ�ش َر ِة َم َ�س ِاكينَ ِمنْ �أَ ْو َ�س ِط َما ُت ْط ِع ُمونَ
�أَ ْه ِلي ُك ْم �أَ ْو ِك ْ�س َو ُت ُه ْم �أَ ْو ت َْح ِري ُر َر َق َب ٍة َف َمنْ َل ْم َي ِج ْد َف ِ�ص َي ُام ثَلاَ َث ِة َ�أ َّي ٍام َذ ِل َك َك َّفا َر ُة �أَ ْي َما ِن ُك ْم ِ�إ َذا َح َل ْفت ُْم
َو ْاح َف ُظوا �أَ ْي َما َن ُك ْم َك َذ ِل َك ُي َب ِّينُ َهّ ُ
الل َل ُك ْم �آَ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
 الآية ( )92من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )560ت َت ِّخ ُذونَ َ�أ ْي َما َن ُك ْم د ََخلاً َب ْي َن ُك ْم{. الآية ( )94من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )278و اَل َت َّت ِخ ُذوا �أَ ْي َما َن ُك ْم د ََخلاً َب ْي َن ُك ْم{. الآية ( )2من �سورة (التحريم) رقم (� )66صفحة (َ } )560ق ْد َف َر َ�ض َهّ ُالل َل ُك ْم ت َِح َّل َة
�أَ ْي َما ِن ُك ْم{.
الل
 الآية ( )77من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )59إِ َّن ا َّل ِذينَ َي ْ�ش َت ُرونَ ِب َع ْه ِد َهّ ِالَ ِخ َر ِة{.
َو�أَ ْي َمانِهِ ْم َث َم ًنا َق ِليلاً �أُو َل ِئ َك اَل َخلاَ َق َل ُه ْم ِفي ْ آ
 الآية ( )53من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )117و َي ُق ُول ا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا �أَهَ �ؤُ اَل ِء
الل َج ْه َد �أَ ْي َمانِهِ ْم{.
ا َّل ِذينَ �أَ ْق َ�س ُموا ِب َهّ ِ
 الآية ( )108من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )125أَ ْو َي َخا ُفوا �أَنْ ُت َر َّد �أَ ْي َما ٌن َب ْع َد�أَ ْي َمانِهِ ْم{.
الل َج ْه َد َ�أ ْي َمانِهِ ْم
 الآية ( )109من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )141و�أَ ْق َ�س ُموا ِب َهّ َِلئِنْ َجا َء ْت ُه ْم �آَ َي ٌة َل ُي�ؤ ِْم ُن َّن ِب َها{.
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الل َج ْه َد َ�أ ْي َمانِهِ ْم
 الآية ( )38من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )271و�أَ ْق َ�س ُموا ِب َهّ ِاَل َي ْب َعثُ َهّ ُ
الل َمنْ َي ُموتُ {.
الل َج ْه َد َ�أ ْي َمانِهِ ْم
 الآية ( )53من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )356و�أَ ْق َ�س ُموا ِب َهّ َِلئِنْ �أَ َم ْر َت ُه ْم َل َيخْ ُر ُج َّن{.
الل َج ْه َد َ�أ ْي َمانِهِ ْم
 الآية ( )42من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )439و�أَ ْق َ�س ُموا ِب َهّ ِالُ َم ِم{.
َلئِنْ َجا َءهُ ْم َن ِذي ٌر َل َي ُكو ُن َّن �أَ ْه َدى ِمنْ �إِ ْح َدى ْ أ
 الآية ( )16من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (} )544ا َت َّخ ُذوا �أَ ْي َما َن ُه ْم ُج َّن ًةالل{.
َف َ�ص ُّدوا َعنْ َ�س ِب ِيل َهّ ِ
 الآي��ة ( )2من �سورة (المنافقون) رقم (� )63صفحة (} )554ا َّت َ��خ ُ��ذوا َ�أ ْي َما َن ُه ْم ُج َّن ًةالل{.
َف َ�ص ُّدوا َعنْ َ�س ِب ِيل َهّ ِ

حرف الباء

البخل

البخل جاء ذكره في:
ا�س َت ْغ َنى{.
 الآية ( )8من �سورة (الليل) رقم (� )92صفحة (َ } )595و�أَ َّما َمنْ َب ِخ َل َو ْ الآية ( )180من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )73و اَل َي ْح َ�س َب َّن ا َّل ِذينَ َي ْب َخ ُلونَِب َما �آَ َتاهُ ُم َهّ ُ
الل ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه هُ َو َخ ْي ًرا َل ُه ْم َب ْل هُ َو َ�ش ٌّر َل ُه ْم{.
 الآية ( )76من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )199ف َل َّما �آَ َتاهُ ْم ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه َب ِخ ُلوا ِب ِهَو َت َو َّل ْوا َوهُ ْم ُم ْع ِر ُ�ضونَ {.
 الآيتان ( )38/37من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (�} )510إِنْ َي ْ�س َ�أ ْل ُك ُموهَ ا َف ُي ْح ِف ُك ْمالل َفمِ ْن ُك ْم َمنْ َي ْب َخ ُل َو َمنْ
َت ْب َخ ُلوا َو ُيخْ ِر ْج �أَ ْ�ض َغا َن ُك ْم ( )37هَ ا َ�أ ْنت ُْم هَ �ؤُ اَل ِء ُت ْد َع ْونَ ِل ُت ْن ِف ُقوا ِفي َ�س ِب ِيل َهّ ِ
َي ْب َخ ْل َف�إِ َّن َما َي ْب َخ ُل َعنْ َنف ِْ�س ِه{.
ا�س
 الآية ( )37من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (} )84ا َّل ِذينَ َي ْب َخ ُلونَ َو َي ْ�أ ُم ُرونَ ال َّن َِبا ْل ُبخْ ِل َو َي ْك ُت ُمونَ َما �آَ َتاهُ ُم َهّ ُ
الل ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه{.
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 الآية ( )24من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (} )540ا َّل ِذينَ َي ْب َخ ُلونَ َو َي�أْ ُم ُرونَا�س ِبا ْل ُبخْ ِل َو َمنْ َي َت َو َّل َف ِ�إ َّن َهّ َ
الل هُ َو ا ْل َغ ِن ُّي ا ْل َحمِ يدُ{.
ال َّن َ

بدر

 (غزوة) بدر ،الآية (� )123سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )66و َل َق ْد َن َ�ص َر ُك ُمَهّ ُ
الل ِب َب ْد ٍر َو�أَ ْنت ُْم �أَ ِذ َّل ٌة َفا َّت ُقوا َهّ َ
الل{.

البدو
جاء ذكر الكلمة في القر�آن الكريم في �آيتين:
 الآية ( )100من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )247و َق ْد �أَ ْح َ�سنَ ِبي �إِ ْذ �أَخْ َر َج ِنيال�س ْج ِن َو َجا َء ِب ُك ْم ِمنَ ا ْل َب ْد ِو{.
ِمنَ ِّ
 الآية ( )20من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )420و�إِنْ َي�أْ ِت ْ أاب َي َو ُّدوا َل ْو
الَ ْحزَ ُ
اب{.
�أَ َّن ُه ْم َبادُونَ ِفي َْ أ
ال ْع َر ِ

بر الوالدين
ورد في القر�آن الكريم في الآيات التالية:
 الآية ( )83من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )12و ِ�إ ْذ �أَ َخ ْذ َنا ِمي َث َاق َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل اَلَت ْع ُبدُونَ �إِ َاّل َهّ َ
الل َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا{.
 الآية ( )180من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (ُ } )27ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم ِ�إ َذا َح َ�ض َر َ �أ َح َد ُك ُما ْل َم ْوتُ �إِنْ َت َر َك َخ ْي ًرا ا ْل َو ِ�ص َّي ُة ِل ْل َوا ِل َد ْي ِن{.
 الآية ( )215من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )33ي ْ�س�أَ ُلو َن َك َم َاذا ُي ْن ِف ُقونَ ُق ْل َما�أَ ْن َف ْقت ُْم ِمنْ َخ ْي ٍر َف ِل ْل َوا ِل َد ْي ِن{.
 الآية ( )36من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )84و ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا َو ِب ِذي ا ْل ُق ْر َبىَوا ْل َيت ََامى َوا ْل َم َ�س ِاك ِين{.
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 الآية ( )151من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (ُ } )148ق ْل َت َعا َل ْوا �أَت ُْل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْمَع َل ْي ُك ْم �أَ َاّل ُت ْ�ش ِر ُكوا ِب ِه َ�ش ْي ًئا َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�سا ًنا{.
 الآيتان ( )24/23من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )284و َق َ�ضى َر ُّب َك َ�أ َاّل َت ْع ُبدُوا�إِ َاّل �إِ َّيا ُه َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا ِ�إ َّما َي ْب ُل َغ َّن ِع ْن َد َك ا ْل ِك َب َر َ�أ َحدُهُ َما َ�أ ْو ِكلاَ هُ َما َفلاَ َت ُق ْل َل ُه َما �أُ ٍ ّف َو اَل َت ْن َه ْرهُ َما
َو ُق ْل َل ُه َما َق ْو اًل َك ِري ًما (َ )23واخْ ِف ْ�ض َل ُه َما َج َن َاح ُّ
الذ ِّل ِمنَ ال َّر ْح َم ِة َو ُق ْل َر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َيا ِني
َ�ص ِغي ًرا{.
ال ْن َ�سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه َح َم َل ْت ُه
 الآية ( )14من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )421و َو َّ�ص ْي َنا ْ إِ�أُ ُّم ُه َو ْه ًنا َع َلى َو ْه ٍن َو ِف َ�صا ُل ُه ِفي َع َام ْي ِن َ�أ ِن ْ
ا�ش ُك ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد ْي َك ِ�إ َل َّي ا ْل َم ِ�صي ُر{.
 الآية ( )14من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )306و َب ًّرا ِب َوا ِل َد ْي ِه َو َل ْم َي ُكنْ َج َّبا ًراَع ِ�ص ًّيا{.
ال ْن َ�سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه
 الآية ( )8من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )397و َو َّ�ص ْي َنا ْ إُِح ْ�س ًنا{.
ال ْن َ�سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه
 الآية ( )15من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )504و َو َّ�ص ْي َنا ْ ِإ�إِ ْح َ�سا ًنا َح َم َل ْت ُه ُ�أ ُّم ُه ُك ْرهً ا َو َو َ�ض َع ْت ُه ُك ْرهً ا َو َح ْم ُل ُه َو ِف َ�صا ُل ُه ثَلاَ ُثونَ {.
 الآية ( )17من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )504وا َّل ِذي َق َال ِل َوا ِل َد ْي ِه ُ�أ ٍ ّف َل ُك َما�أَ َت ِع َدا ِن ِني �أَنْ ُ�أخْ َر َج َو َق ْد َخ َل ِت ا ْل ُق ُرونُ ِمنْ َق ْب ِلي َوهُ َما َي ْ�س َت ِغي َث ِان َهّ َ
الل َو ْي َل َك َ�آ ِمنْ {.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم (الب�سملة)
جاءت  114مرة((( ،في �أول �سورة ،ما عدا �سورة (براءة).
كما جاءت في الآية ( )30من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )380إِ َّن ُه ِمنْ ُ�س َل ْي َمانَ
الل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم{.
َو ِ�إ َّن ُه ِب ْ�س ِم َهّ ِ

((( على خالف بين العلماء ،هل الب�سملة �آية من كتاب اهلل �أم ال؟ غير �آية ( )30من �سورة (النمل).
ال�شيخ �إبراهيم بن عبداهلل المديه�ش
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البطانة

 الآية ( )118من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )65يا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا اَلَت َت ِّخ ُذوا ِب َطا َن ًة ِمنْ دُو ِن ُك ْم اَل َي�أْ ُلو َن ُك ْم َخ َب اًال َو ُّدوا َما َع ِن ُت ّْم{.

البغال
جاء ذكرها في الآية الكريمة:
 الآي��ة ( )8من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )268وا ْل َخ ْي َل َوا ْل ِب َغ َال َوا ْل َحمِ ي َرِل َت ْر َك ُبوهَ ا َوزِي َن ًة {.

البقر
جاء ذكرها بال�صيغ التالية:
البقر:
 الآية ( )70من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )11قا ُلوا ا ْد ُع َل َنا َر َّب َك ُي َب ِّينْ َل َنا َماِه َي �إِ َّن ا ْل َب َق َر ت ََ�شا َب َه َع َل ْي َنا{.
ال ِب ِل ا ْث َن ْي ِن َو ِمنَ ا ْل َب َق ِر
 الآية ( )144من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )147و ِمنَ ْ إِا ْث َن ْي ِن{.
 الآية ( )146من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )147و ِمنَ ا ْل َب َق ِر َوا ْل َغ َن ِم َح َّر ْم َناَع َل ْيهِ ْم ُ�ش ُح َوم ُه َما{.
بقرة:
 الآية ( )67من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )10إِ َّن َهّ َالل َي ْ�أ ُم ُر ُك ْم َ�أنْ ت َْذ َب ُحوا
َب َق َر ًة{.
 الآية ( )68من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )10ق َال ِ�إ َّن ُه َي ُق ُول �إِ َّن َها َب َق َر ٌة اَل َفار ٌ
ِ�ض
َو اَل ِب ْك ٌر{.
 الآية ( )69من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )10ق َال ِ�إ َّن ُه َي ُق ُول �إِ َّن َها َب َق َر ٌة َ�ص ْف َرا ُء
َفا ِق ٌع َل ْو ُن َها{.
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 الآية ( )71من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )11ق َال ِ�إ َّن ُه َي ُق ُول ِ�إ َّن َها َب َق َر ٌة اَل َذ ُلو ٌل
الَ ْر َ�ض َو اَل ت َْ�س ِقي ا ْل َح ْر َث{.
ُت ِثي ُر ْ أ
بقرات:
 الآية ( )43من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )240و َق َال ا ْل َم ِل ُك �إِ ِّني َ�أ َرى َ�س ْب َعَب َق َر ٍات ِ�س َم ٍان{.
ال�ص ِّديقُ َ�أ ْف ِت َنا ِفي
و�س ُف َ�أ ُّي َها ِّ
 الآية ( )46من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (ُ } )241ي َُ�س ْب ِع َب َق َر ٍات ِ�س َم ٍان{.

بنو �إ�سرائيل

(((

 الآية ( )40من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )7يا َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتيوف ِب َع ْه ِد ُك ْم{.
�أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو َ�أ ْو ُفوا ِب َع ْه ِدي �أُ ِ
 الآيتان ( )48/47من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )7يا َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل ْاذ ُك ُرواِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو َ�أ ِّني َف َّ�ض ْل ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َعا َلمِ ينَ (َ )47وا َّت ُقوا َي ْو ًما اَل ت َْج ِزي َنف ٌْ�س َعنْ َنف ٍْ�س
َ�ش ْي ًئا َو اَل ُي ْق َب ُل ِم ْن َها َ�ش َف َاع ٌة{.
 الآية ( )83من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )12و�إِ ْذ �أَ َخ ْذ َنا ِمي َث َاق َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيلاَل َت ْع ُبدُونَ �إِ َاّل َهّ َ
الل{.
 الآيتان ( )123/122من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )19يا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ْاذ ُك ُرواِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو َ�أ ِّني َف َّ�ض ْل ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َعا َلمِ ينَ (َ )122وا َّت ُقوا َي ْو ًما اَل ت َْج ِزي َنف ٌْ�س َعنْ َنف ٍْ�س
َ�ش ْي ًئا َو اَل ُي ْق َب ُل ِم ْن َها َع ْد ٌل{.
}�س ْل َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َك ْم �آَ َت ْي َناهُ ْم
 الآية ( )211من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )33ِمنْ �آَ َي ٍة َب ِّي َن ٍة{.
ل ِمنْ َب ِني
 الآية ( )246من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )40أَ َل ْ��م َت َر �إِ َل��ى ا ْل َم َ إِو�سى{.
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل ِمنْ َب ْع ِد ُم َ
((( تقدم �صفحة ( )54مو�ضوع (�إ�سرائيل).

82

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

 الآية ( )49من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )56و َر ُ�س اًول ِ�إ َلى َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل �أَ ِّنيَق ْد ِج ْئ ُت ُك ْم ِب�آَ َي ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم{.
 الآية ( )93من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (ُ } )64ك ُّل َّالط َع ِام َكانَ ِح ًاّل ِل َب ِني
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل ِ�إ َاّل َما َح َّر َم ِ�إ ْ�س َرا ِئي ُل َع َلى َنف ِْ�س ِه{.
 الآية ( )12من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )109و َل َق ْد َ�أ َخ َذ َهّ ُالل ِمي َث َاق َب ِني
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل َو َب َع ْث َنا ِم ْن ُه ُم ا ْث َن ْي َع َ�ش َر َن ِقي ًبا{.
}منْ َ�أ ْج ِل َذ ِل َك َك َت ْب َنا َع َلى َب ِني
 الآية ( )32من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (ِ )113ا�س َجمِ ي ًعا{.
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل َ�أ َّن ُه َمنْ َقت ََل َنف ًْ�سا ِب َغ ْي ِر َنف ٍْ�س َ�أ ْو َف َ�س ٍاد ِفي ْ أ
الَ ْر ِ�ض َف َك�أَ َّن َما َقت ََل ال َّن َ
 الآية ( )70من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )119ل َق ْد َ�أ َخ ْذ َنا ِمي َث َاق َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيلَو�أَ ْر َ�س ْل َنا �إِ َل ْيهِ ْم ُر ُ�سلاً {.
 الآية ( )72من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )120و َق َال ا ْل َم ِ�س ُيح َيا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيلْاع ُبدُوا َهّ َ
الل َر ِّبي َو َر َّب ُك ْم{.
 الآية ( )78من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (ُ } )121ل ِعنَ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِمنْ َب ِنيي�سى ا ْب ِن َم ْر َي َم{.
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل َع َلى ِل َ�س ِان َدا ُوو َد َو ِع َ
 الآية ( )110من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )126و�إِ ْذ َك َف ْفتُ َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيلات{.
َع ْن َك �إِ ْذ ِج ْئ َت ُه ْم ِبا ْل َب ِّي َن ِ
 الآي��ة ( )105من �سورة (الأع����راف) رق��م (� )7صفحة (َ } )164ف���أَ ْر ِ���س ْ��ل َم�� ِع َ��ي َب ِني�إِ ْ�س َرا ِئ َيل{.
 الآي��ة ( )134من �سورة (الأع���راف) رقم (� )7صفحة (َ } )166و َل ُن ْر ِ�س َل َّن َم َع َك َب ِني�إِ ْ�س َرا ِئ َيل{.
 الآية ( )137من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )166و َت َّم ْت َك ِل َم ُة َر ِّب َك ا ْل ُح ْ�س َنىَع َلى َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل ِب َما َ�ص َب ُروا{.
 الآية ( )138من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )167و َجا َو ْز َنا ِب َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئي َل ا ْل َب ْح َر{. الآية ( )90من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )219و َجا َو ْز َنا ِب َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ا ْل َب ْح َرَف�أَ ْت َب َع ُه ْم ِف ْر َع ْونُ َو ُج ُنو ُد ُه{.
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 الآية ( )93من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )219و َل َق ْد َب َّو�أْ َنا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ُم َب َّو َ أ�ِ�ص ْدقٍ َو َر َز ْق َناهُ ْم ِمنَ َّ
ات{.
الط ِّي َب ِ
َاب َو َج َع ْل َنا ُه
و�سى ا ْل ِكت َ
 الآية ( )2من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )282و�آَ َت ْي َنا ُم َهُ دً ى ِل َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل{.
 الآية ( )4من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )282و َق َ�ض ْي َنا ِ�إ َلى َب ِني � ْإ�سرا ِئ َيل ِفيال ْر ِ�ض َم َّر َت ْي ِن{.
َاب َل ُتف ِْ�سد َُّن ِفي َْ أ
ا ْل ِكت ِ
و�سى ِت ْ�س َع �آَ َي ٍات
 الآية ( )101من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )292و َل َق ْد �آَ َت ْي َنا ُم َا�س َ�أ ْل َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل �إِ ْذ َجا َءهُ ْم{.
َب ِّي َن ٍات َف ْ
 الآي��ة ( )104من �سورة (الإ���س��راء) رقم (� )17صفحة (َ } )292و ُق ْل َنا ِمنْ َب ْع ِد ِه ِل َب ِنيالَ ْر َ�ض{.
ا�س ُك ُنوا ْ أ
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل ْ
 الآية ( )47من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )314ف�أَ ْر ِ�س ْل َم َع َنا َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َو اَلُت َع ِّذ ْب ُه ْم{.
 الآية ( )80من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )317يا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َق ْد َ�أ ْن َج ْي َنا ُك ْم ِمنَْع ُد ِّو ُك ْم{.
 الآية ( )94من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (�} )318إِ ِّني َخ ِ�شيتُ �أَنْ َت ُق َول َف َّر ْق َت َب ْينَ
َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل{.
 الآية ( )17من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (�} )367أَنْ �أَ ْر ِ�س ْل َم َع َنا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل{. الآية ( )22من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )368و ِت ْل َك ِن ْع َم ٌة َت ُم ُّن َها َع َل َّي َ�أنَْع َّب ْدتَ َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل{.
 الآي��ة ( )59من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )369ك َذ ِل َك َو�أَ ْو َر ْث�� َن��اهَ ��ا َب ِنيِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل{.
 الآية ( )197من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (�} )375أَ َو َل ْم َي ُكنْ َل ُه ْم َ�آ َي ًة �أَنْ َي ْع َل َم ُهُع َل َما ُء َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل{.
�ص َع َلى َب ِني
 الآية ( )76من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )383إِ َّن هَ َذا ا ْل ُق ْر َ�آنَ َي ُق ُِّ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َ�أ ْك َث َر ا َّل ِذي هُ ْم ِفي ِه َيخْ َت ِل ُفونَ {.
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 الآي��ة ( )23من �سورة (ال�سجدة) رق��م (� )32صفحة (َ } )417و َج َع ْل َنا ُه هُ ��دً ى ِل َب ِني�إِ ْ�س َرا ِئ َيل{.
 الآي��ة ( )53من �سورة (غافر) رق��م (� )40صفحة (َ } )473و�أَ ْو َر ْث��� َن���ا َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيلَاب{.
ا ْل ِكت َ
 الآية ( )59من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (�ِ } )493إنْ هُ َو ِ�إ َاّل َع ْب ٌد �أَ ْن َع ْم َنا َع َل ْي ِهَو َج َع ْل َنا ُه َمثَلاً ِل َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل{.
 الآية ( )30من �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (َ } )497و َل َق ْد َن َّج ْي َنا َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل ِمنَاب ا ْل ُمهِ ِين{.
ا ْل َع َذ ِ
 الآية ( )16من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )500و َل َق ْد َ�آ َت ْي َنا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيلَاب َوا ْل ُح ْك َم َوال ُّن ُب َّو َة{.
ا ْل ِكت َ
 الآية ( )10من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )503و َ�شهِ َد َ�ش ِاه ٌد ِمنْ َب ِني�إِ ْ�س َرا ِئ َيل َع َلى ِم ْث ِل ِه{.
ي�سى ا ْبنُ َم ْر َي َم َيا
 الآية ( )6من �سورة (ال�صف) رقم (� )61صفحة (َ } )552و ِ�إ ْذ َق َال ِع ََب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل ِ�إ ِّني َر ُ�س ُ
الل ِ�إ َل ْي ُك ْم{.
ول َهّ ِ
 الآي��ة ( )14من �سورة (ال�صف) رقم (� )61صفحة (َ } )552ف�آَ َم َن ْت َطا ِئ َف ٌة ِمنْ َب ِني�إِ ْ�س َرا ِئ َيل َو َك َف َر ْت َطا ِئ َف ٌة{.

حرف التاء

التبرج

جاء ذكره في القر�آن الكريم في �آيتين:
 الآية ( )33من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )422و اَل َت َب َّر ْجنَ َت َب ُّر َج ا ْل َج ِاه ِل َّي ِةالُو َلى{.
ْأ
 الآية ( )60من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )358وا ْل َق َو ِاع ُد ِمنَ ال ِّن َ�سا ِء َاّالل ِتي اَل
َي ْر ُجونَ ِن َك ًاحا َف َل ْي َ�س َع َل ْيهِ َّن ُج َنا ٌح �أَنْ َي َ�ض ْعنَ ِث َيا َب ُه َّن َغ ْي َر ُم َت َب ِّر َج ٍات ِب ِزي َن ٍة{.
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تزكية النف�س

جاء ذلك  -مدح ًا وذم ًا في (� )21آية في عدة �سور ذكرت في المعجم المفهر�س لألفاظ
القر�آن الكريم �ص .406

التقوى
جاء ذكرها وم�شتقاتها في (� )260آية في عدة �سور ،و�أرقام ال�صفحات في المعجم المفهر�س
لألفاظ القر�آن الكريم .929-926

التوراة والإنجيل والقر�آن والكتاب والحكمة
جاء ذكرها في الآيات التالية:
ي�سى
 الآية ( )46من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )116و َق َّف ْي َنا َع َلى �آَ َثار ِِه ْم ِب ِع َا ْب ِن َم ْر َي َم ُم َ�ص ِّد ًقا ِل َما َب ْينَ َي َد ْي ِه ِمنَ ال َّت ْو َرا ِة{.
 الآي��ة ( )66من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )119و َل�� ْو َ�أ َّن ُه ْم َ�أ َقا ُموا ال َّت ْو َرا َةال ْن ِج َيل َو َما �أُ ْن ِز َل �إِ َل ْيهِ ْم ِمنْ َر ِّبهِ ْم{.
َو ْ إِ
َاب َل ْ�ست ُْم َع َلى
 الآية ( )68من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (ُ } )119ق ْل َيا �أَ ْه َل ا ْل ِكت ِال ْن ِج َيل{.
َ�ش ْيءٍ َح َتّى ُت ِقي ُموا ال َّت ْو َرا َة َو ِْ إ
َاب َوا ْل ِح ْك َم َة
 الآية ( )110من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )126و�إِ ْذ َع َّل ْمت َُك ا ْل ِكت َال ْن ِج َيل{.
َوال َّت ْو َرا َة َو ْ إِ
 الآي��ة ( )157من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (} )170ا َّل ِ��ذي َي ِجدُو َن ُه َم ْكتُو ًباال ْن ِج ِيل{.
ِع ْن َدهُ ْم ِفي ال َّت ْو َرا ِة َو ْ إِ
 الآية ( )111من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )204و ْعدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِفي ال َّت ْو َرا ِةال ْن ِج ِيل َوا ْل ُق ْر�آَ ِن{.
َو ْ إِ
وههِ ْم ِمنْ �أَ َث ِر
}�سي َماهُ ْم ِفي ُو ُج ِ
 الآية ( )29من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (ِ )515ال�س ُجو ِد َذ ِل َك َم َث ُل ُه ْم ِفي ال َّت ْو َرا ِة{.
ُّ
َ
هّ
 الآية ( )6من �سورة (ال�صف) رقم (� )61صفحة (�} )552إِ ِّني َر ُ�س ُالل ِ �إ َل ْي ُك ْم ُم َ�ص ِّد ًقا
ول ِ
ِل َما َب ْينَ َي َد َّي ِمنَ ال َّت ْو َرا ِة{.
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}م َث ُل ا َّل ِذينَ ُح ِّم ُلوا ال َّت ْو َرا َة ُث َّم
 الآية ( )5من �سورة (الجمعة) رقم (� )62صفحة (َ )553َل ْم َي ْحمِ ُلوهَ ا َك َم َث ِل ا ْل ِح َما ِر َي ْحمِ ُل �أَ ْ�س َفا ًرا{.
َاب ِبا ْل َح ِّق
 الآية ( )3من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )50ن َ��ز َّل َع َل ْي َك ا ْل ِكت َال ْن ِج َيل{.
ُم َ�ص ِّد ًقا ِل َما َب ْينَ َي َد ْي ِه َو َ�أ ْنزَ َل ال َّت ْو َرا َة َو ْ إِ
َاب َوا ْل ِح ْك َم َة
 الآية ( )48من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )56و ُي َع ِّل ُم ُه ا ْل ِكت َال ْن ِج َيل{.
َوال َّت ْو َرا َة َو ْ إِ
 الآية ( )50من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )56و ُم َ�ص ِّد ًقا ِل َما َب ْينَ َي َد َّي ِمنَال َّت ْو َرا ِة{.
ال ْن ِجي ُل
 الآية ( )65من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )58و َما ُ�أ ْن ِز َل ِت ال َّت ْو َرا ُة َو ْ ِ إ�إِ َاّل ِمنْ َب ْع ِد ِه{.
 الآية ( )93من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )62إِ َاّل َما َح َّر َم �إِ ْ�س َرا ِئ ُيل َع َلىَنف ِْ�س ِه ِمنْ َق ْب ِل �أَنْ ُت َن َز َّل ال َّت ْو َرا ُة{.
 الآية ( )43من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )115و َك ْي َف ُي َح ِّك ُمو َن َك َو ِع ْن َدهُ ُمالل{.
ال َّت ْو َرا ُة ِفي َها ُح ْك ُم َهّ ِ
 الآية ( )44من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )115إِ َّنا َ�أ ْن َز ْل َنا ال َّت ْو َرا َة ِفيهَا هُ دًى َو ُنو ٌر{.ي�سى
 الآية ( )46من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )116و َق َّف ْي َنا َع َلى �آَ َثار ِِه ْم ِب ِع َا ْب ِن َم ْر َي َم ُم َ�ص ِّد ًقا ِل َما َب ْينَ َي َد ْي ِه ِمنَ ال َّت ْو َرا ِة{.

التيمم

 الآية ( )43من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )85و�إِنْ ُك ْنت ُْم َم ْر َ�ضى �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر�أَ ْو َجا َء �أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِمنَ ا ْل َغا ِئ ِط َ �أ ْو اَل َم ْ�ست ُُم ال ِّن َ�سا َء َف َل ْم ت َِجدُوا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ�صعِيدً ا َط ِّي ًبا َف ْام َ�س ُحوا
وه ُك ْم َو�أَ ْي ِدي ُك ْم �إِ َّن َهّ َ
الل َكانَ َع ُف ًّوا َغ ُفو ًرا{.
ِب ُو ُج ِ
 الآية ( )6من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )108و�إِنْ ُك ْنت ُْم َم ْر َ�ضى �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر�أَ ْو َجا َء �أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِمنَ ا ْل َغا ِئ ِط َ �أ ْو اَل َم ْ�ست ُُم ال ِّن َ�سا َء َف َل ْم ت َِجدُوا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ�صعِيدً ا َط ِّي ًبا َف ْام َ�س ُحوا
وه ُك ْم َو�أَ ْي ِدي ُك ْم ِم ْنهُ{.
ِب ُو ُج ِ
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حرف الثاء

الثالثة الذين ُخ ِّلفوا ،جاء ذكرهم في الآية:
ال ْر ُ�ض ِب َما َر ُح َب ْت َو َ�ضا َق ْت َع َل ْيهِ ْم �أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم
} َو َع َلى ال َّثلاَ َث ِة ا َّل ِذينَ ُخ ِّل ُفوا َح َتّى �إِ َذا َ�ضا َق ْت َع َل ْيهِ ُم َْ أ
َاب َع َل ْيهِ ْم{ وهي الآية (� )118سورة (التوبة) رقم ()9
َو َظ ُّنوا �أَنْ اَل َم ْل َج�أَ ِمنَ َهّ ِ
الل �إِ َاّل �إِ َل ْي ِه ُث َّم ت َ
�صفحة (.)206

ثمود
جاء ذكرهم في القر�آن الكريم 00في الآيات التالية:
 الآية ( )73من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )159و ِ�إ َلى َث ُمو َد �أَ َخاهُ ْم َ�صا ِل ًحاَق َال َيا َق ْوم ْاع ُبدُوا َهّ َ
الل َما َل ُك ْم ِمنْ �إِ َل ٍه َغ ْي ُر ُه َق ْد َجا َء ْت ُك ْم َب ِّي َن ٌة ِمنْ َر ِّب ُك ْم{.
ِ
 الآية ( )70من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )198أَ َل ْم َي�أْتِهِ ْم َن َب�أُ ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْبلِهِ ْمَق ْو ِم ُن ٍوح َو َع ٍاد َو َث ُمو َد{.
 الآية ( )61من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )228و ِ�إ َلى َث ُمو َد �أَ َخاهُ ْم َ�صا ِل ًحا َق َال َياَق ْوم ْاع ُبدُوا َهّ َ
ا�س َت ْع َم َر ُك ْم ِفي َها{.
الل َما َل ُك ْم ِمنْ �إِ َل ٍه َغ ْي ُر ُه هُ َو �أَ ْن َ�ش َ�أ ُك ْم ِمنَ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو ْ
ِ
 الآية ( )68من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (�} )229أَ اَل ِ�إ َّن َث ُمو َد َك َف ُروا َر َّب ُه ْم �أَ اَل ُب ْعدً اِل َث ُمو َد{.
 الآي��ة ( )95من �سورة (ه��ود) رقم (� )11صفحة (�} )232أَ اَل ُب ْعدً ا ِل َم ْد َينَ َك َما َب ِع َد ْتَث ُمودُ{.
 الآية ( )9من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (�} )256أَ َل ْ��م َي�أْ ِت ُك ْم َن َب�أُ ا َّل ِذينَ ِمنَْق ْب ِل ُك ْم َق ْو ِم ُن ٍوح َو َع ٍاد َو َث ُمو َد{.
 الآية ( )59من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )288و�آَ َت ْي َنا َث ُمو َد ال َّنا َق َة ُم ْب ِ�ص َر ًة{. الآية ( )42من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )337و�إِنْ ُي َك ِّذ ُب َوك َف َق ْد َك َّذ َب ْت َق ْب َل ُه ْم
َق ْو ُم ُن ٍوح َو َعا ٌد َو َث ُمودُ{.
اب
 الآية ( )38من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )363و َع��ادًا َو َث ُمو َد َو َ�أ ْ�ص َح َال َّر ِّ�س{.
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 الآية ( )141من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )373ك َّذ َب ْت َث ُمو ُد ا ْل ُم ْر َ�س ِلينَ {. الآية ( )45من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )381و َل َق ْد َ�أ ْر َ�س ْل َنا �إِ َلى َث ُمو َد َ�أ َخاهُ ْمَ�صا ِل ًحا �أَ ِن ْاع ُبدُوا َهّ َ
الل{.
 الآية ( )38من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )400و َعادًا َو َث ُمو َد َو َق ْد َت َب َّينَ َل ُك ْمِمنْ َم َ�س ِاكنِهِ ْم{.
اب ْ َالأ ْي َك ِة
 الآية ( )13من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )453و َث ُمو ُد َو َق ْو ُم ُل ٍوط َو�أَ ْ�ص َح ُ
اب{.
�أُو َل ِئ َك َْ أ
ال ْحزَ ُ
��وح َو َع ٍاد
 الآي��ة ( )31من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (ِ )470}م ْث َل َد ْ�أ ِب َق�� ْو ِم ُن ٍ
َو َث ُمو َد{.
 الآية ( )13من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )478ف�إِنْ �أَ ْع َر ُ�ضوا َف ُق ْل َ�أ ْن َذ ْر ُت ُك ْمَ�ص ِاع َق ًة ِم ْث َل َ�ص ِاع َق ِة َع ٍاد َو َث ُمو َد{.
 الآي��ة ( )17من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )478و�أَ َّم���ا َث ُمو ُد َف َه َد ْي َناهُ ْما�ست ََح ُّبوا ا ْل َع َمى َع َلى ا ْل ُه َدى{.
َف ْ
اب
 الآية ( )12من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )518ك َّذ َب ْت َق ْب َل ُه ْم َق ْو ُم ُن ٍوح َو�أَ ْ�ص َح ُال َّر ِّ�س َو َث ُمودُ{.
 الآية ( )43من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )522و ِفي َث ُمو َد ِ�إ ْذ ِق َيل َل ُه ْمَت َم َّت ُعوا َح َتّى ِح ٍين{.
الُو َلى
 الآيتان ( )50/49من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (َ } )528و�أَ َّن ُه �أَ ْه َل َك َعادًا ْ أ(َ )50و َث ُمو َد َف َما �أَ ْب َقى{.
 الآية ( )23من �سورة (القمر) رقم (� )54صفحة (َ } )529ك َّذ َب ْت َث ُمو ُد ِبال ُّن ُذرِ{. الآيتان ( )5/4من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (َ } )566ك َّذ َب ْت َث ُمو ُد َو َعا ٌد ِبا ْل َقار َِع ِة(َ )4ف�أَ َّما َث ُمو ُد َف ُ�أ ْه ِل ُكوا ِب َّ
الط ِاغ َي ِة{.
 الآيتان ( )18/17من �سورة (البروج) رقم (� )85صفحة (} )590هَ ْل َ�أت ََاك َح ِديثُ ا ْل ُج ُنو ِد
(ِ )17ف ْر َع ْونَ َو َث ُمو َد{.
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ال�صخْ َر
 الآية ( )9من �سورة (الفجر) رقم (� )89صفحة (َ } )593و َث ُمو َد ا َّل ِذينَ َجا ُبوا َِّبا ْل َوا ِد{.
 -الآية ( )11من �سورة (ال�شم�س) رقم (� )91صفحة (َ } )595ك َّذ َب ْت َث ُمو ُد ِب َط ْغ َواهَ ا{.

حرف الجيم

الجبال

ورد ذكرها في القر�آن الكريم كما يلي:
جبل:
 الآية ( )143من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )167و َل ِك ِن ا ْن ُظ ْر ِ�إ َلى ا ْل َج َب ِل َف ِ�إ ِنا�س َت َق َّر َم َكا َن ُه َف َ�س ْو َف َت َرا ِني{.
ْ
 الآية ( )171من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )173و�إِ ْذ َن َت ْق َنا ا ْل َج َب َل َف ْو َق ُه ْمَك�أَ َّن ُه ُظ َّل ٌة{.
 الآية ( )43من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )226ق َال َ�س�آَ ِوي ِ�إ َلى َج َب ٍل َي ْع ِ�ص ُم ِنيِمنَ ا ْل َماءِ{.
 الآية ( )21من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ } )548ل ْو �أَ ْنزَ ْل َنا هَ َذا ا ْل ُق ْر�آَنَ َع َلىالل{.
َج َب ٍل َل َر�أَ ْي َت ُه َخ ِا�ش ًعا ُمت ََ�ص ِّد ًعا ِمنْ َخ ْ�ش َي ِة َهّ ِ
الجبال:
 الآية ( )74من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )160و َت ْن ِحتُونَ ا ْل ِج َب َال ُب ُيوتًا{. الآي��ة ( )42من �سورة (ه��ود) رقم (� )11صفحة (َ } )226و ِه َ��ي ت َْج ِري بِهِ ْم ِفي َم ْو ٍجَكا ْل ِج َب ِال{.
 الآي��ة ( )31من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )253و َل�� ْو َ�أ َّن ُق�� ْر َ�آ ًن��ا ُ�س ِّي َر ْت ِب ِها ْل ِج َب ُال{.
 الآية ( )46من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )261و�إِنْ َكانَ َم ْك ُرهُ ْم ِل َتز َُول ِم ْن ُه
ا ْل ِج َب ُال{.
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 الآية ( )82من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (َ } )266و َكا ُنوا َي ْن ِحتُونَ ِمنَ ا ْل ِج َب ِالُب ُيوتًا �آَ ِم ِنينَ {.
 الآية ( )68من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )274و�أَ ْو َح��ى َر ُّب َك ِ�إ َلى ال َّن ْح ِل َ�أ ِنا َت ِّخ ِذي ِمنَ ا ْل ِج َب ِال ُب ُيوتًا{.
 الآي��ة ( )81من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )276و َج�� َع َ��ل َل ُك ْم ِم��نَ ا ْل ِج َب ِال�أَ ْك َنا ًنا{.
 الآية ( )37من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )285إِ َّن َك َلنْ تَخْ ِر َق ْ أالَ ْر َ�ض َو َلنْ
َت ْب ُل َغ ا ْل ِج َب َال ُط اًول{.
 الآية ( )47من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )299و َي�� ْو َم ُن َ�س ِّي ُر ا ْل ِج َب َال َو َت َرىالَ ْر َ�ض َبا ِر َز ًة{.
ْأ
الَ ْر ُ�ض َو َت ِخ ُّر ا ْل ِج َب ُال هَ ًدّا{.
 الآية ( )90من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )311و َت ْن َ�ش ُّق ْ أ الآية ( )105من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )319و َي ْ�س�أَ ُلو َن َك َع ِن ا ْل ِج َب ِال َف ُق ْلَي ْن ِ�س ُف َها َر ِّبي َن ْ�س ًفا{.
 الآية ( )79من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )328و َ�س َّخ ْر َنا َم َع َدا ُوو َد ا ْل ِج َب َالُي َ�س ِّب ْحنَ َو َّ
الط ْي َر{.
 الآية ( )18من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )334و َّوم
ال�ش ْم ُ�س َوا ْل َق َم ُر َوال ُّن ُج ُ
َوا ْل ِج َب ُال َو َّ
ال�ش َج ُر{.
ال�س َما ِء ِمنْ ِج َب ٍال
 الآية ( )43من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )355و ُي َن ِز ُّل ِمنَ َِّفي َها ِمنْ َب َر ٍد{.
 الآية ( )149من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )373و َت ْن ِحتُونَ ِمنَ ا ْل ِج َب ِال ُب ُيوتًاَفار ِِهينَ {.
 الآية ( )88من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )384و َت َرى ا ْل ِج َب َال ت َْح َ�س ُب َها َج ِام َد ًةاب{.
ال�س َح ِ
َو ِه َي َت ُم ُّر َم َّر َّ
الَ َما َن َة َع َلى
 الآية ( )72من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (�} )427إِ َّنا َع َر ْ�ض َنا ْ أال ْن َ�سانُ {.
ال ْر ِ�ض َوا ْل ِج َب ِال َف�أَ َب ْينَ �أَنْ َي ْحمِ ْل َن َها َو�أَ ْ�ش َف ْقنَ ِم ْن َها َو َح َم َل َها ْ ِ إ
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
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 الآية ( )10من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )429و َل َق ْد َ�آ َت ْي َنا َدا ُوو َد ِم َّنا َف ْ�ضلاً َياِج َب ُال �أَ ِّو ِبي َم َع ُه َو َّ
الط ْي َر{.
 الآية ( )27من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )437و ِمنَ ا ْل ِج َب ِال ُج َد ٌد ِب ٌي�ض َو ُح ْم ٌر
يب ُ�سودٌ{.
ُمخْ َت ِل ٌف �أَ ْل َوا ُن َها َو َغ َرا ِب ُ
 الآية ( )18من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (�ِ } )454إ َّنا َ�س َّخ ْر َنا ا ْل ِج َب َال َم َع ُه ُي َ�س ِّب ْحنَال ْ�ش َر ِاق{.
ِبا ْل َع ِ�ش ِّي َو ِْ إ
 الآية ( )10من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (َ } )523وت َِ�سي ُر ا ْل ِج َب ُال َ�س ْي ًرا{. الآية ( )5من �سورة (الواقعة) رقم (� )56صفحة (َ } )534و ُب َّ�س ِت ا ْل ِج َب ُال َب ًّ�سا{.الَ ْر ُ
���ض َوا ْل ِج َب ُال
 الآية ( )14من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (َ } )567و ُحمِ َل ِت ْ أَف ُد َّكتَا َد َّك ًة َو ِاح َد ًة{.
 الآية ( )9من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (َ } )568و َت ُكونُ ا ْل ِج َب ُال َكا ْل ِع ْه ِن{.الَ ْر ُ�ض َوا ْل ِج َب ُال
 الآية ( )14من �سورة (المزمل) رقم (� )73صفحة (َ } )574ي ْو َم َت ْر ُج ُف ْ أَو َكا َن ِت ا ْل ِج َب ُال َك ِثي ًبا َمهِ يلاً {.
 الآية ( )10من �سورة (المر�سالت) رقم (� )77صفحة (َ } )580و�إِ َذا ا ْل ِج َب ُال ُن ِ�س َف ْت{.الَ ْر َ�ض ِم َهادًا
 الآيتان ( )7/6من �سورة (النب�أ) رقم (� )78صفحة (�} )582أَ َل ْم َن ْج َع ِل ْ أ(َ )6وا ْل ِج َب َال �أَ ْوتَادًا{.
 الآي��ة ( )20من �سورة (النب�أ) رقم (� )78صفحة (َ } )582و ُ���س�� ِّي�� َر ِت ا ْل ِج َب ُال َف َكا َن ْتَ�س َرا ًبا{.
 الآية ( )32من �سورة (النازعات) رقم (� )79صفحة (َ } )584وا ْل ِج َب َال َ�أ ْر َ�ساهَ ا{. الآية ( )3من �سورة (التكوير) رقم (� )81صفحة (َ } )586و�إِ َذا ا ْل ِج َب ُال ُ�س ِّي َر ْت{.��ال َك ْي َف
 الآي��ة ( )19من �سورة (الغا�شية) رق��م (� )88صفحة (َ } )592و ِ�إ َل����ى ا ْل ِ��ج�� َب ُِن ِ�ص َب ْت{.
 الآية ( )4من �سورة (القارعة) رقم (� )101صفحة (َ } )600و َت ُكونُ ا ْل ِج َب ُال َكا ْل ِع ْه ِنو�ش{.
ا ْل َم ْن ُف ِ
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الجن
الجنة (بك�سر الجيم):
جاء ذكرهم في القر�آن الكريم بثالث �صيغ ،الجان /الجنِ /
الجان:
 الآية ( )27من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (َ } )263وا ْل َج َّان َخ َل ْق َنا ُه ِمنْ َق ْب ُل ِمنْال�س ُم ِوم{.
َنا ِر َّ
 الآية ( )10من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )377و�أَ ْل ِق َع َ�ص َاك َف َل َّما َر�آَهَ ا َت ْه َت ُّز
و�سى اَل ت ََخ ْف{.
َك�أَ َّن َها َجا ٌّن َو َّلى ُم ْد ِب ًرا َو َل ْم ُي َع ِّق ْب َيا ُم َ
 الآية ( )31من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )389و�أَنْ �أَ ْل ِق َع َ�ص َاك َف َل َّما َر�آَهَ ا
و�سى �أَ ْق ِب ْل َو اَل ت ََخ ْف{.
َت ْه َت ُّز َك�أَ َّن َها َجا ٌّن َو َّلى ُم ْد ِب ًرا َو َل ْم ُي َع ِّق ْب َيا ُم َ
 الآية ( )15من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ } )531و َخ َلقَ ا ْل َج َّان ِمنْ َمار ٍِج ِمنَْنارٍ{.
 الآية ( )39من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ } )532ف َي ْو َم ِئ ٍذ اَل ُي ْ�س�أَ ُل َعنْ َذ ْن ِب ِهِ�إ ْن ٌ�س َو اَل َجا ٌّن{.
ا�ص َراتُ َّ
الط ْر ِف َل ْم
 الآية ( )56من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (} )533فِيهِ َّن َق َِي ْطمِ ْث ُه َّن �إِ ْن ٌ�س َق ْب َل ُه ْم َو اَل َجا ٌّن{.
 الآية ( )74من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ } )534ل ْم َي ْطمِ ْث ُه َّن ِ�إ ْن ٌ�س َق ْب َل ُه ْم َو اَلَجا ٌّن{.
الجن:
َ
هّ
 الآية ( )100من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )140و َج َع ُلوا للِ ِ ُ�ش َر َكا َء ا ْل ِج َّن{. الآية ( )112من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )142و َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َن ِب ٍ ّي َع ُد ًّواال ْن ِ�س َوا ْل ِج ِّن{.
َ�ش َي ِاطينَ ِْ إ
 الآية ( )128من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )144و َي�� ْو َم َي ْح ُ�ش ُرهُ ْم َجمِ ي ًعا َياال ْن ِ�س{.
َم ْع َ�ش َر ا ْل ِج ِّن َق ِد ْ
ا�س َت ْك َث ْر ُت ْم ِمنَ ْ إِ
ال ْن ِ�س �أَ َل ْم
 الآية ( )130من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )144يا َم ْع َ�ش َر ا ْل ِج ِّن َو ْ إَِي�أْ ِت ُك ْم ُر ُ�س ٌل ِم ْن ُك ْم{.
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 الآية ( )38من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )155ق َال ا ْد ُخ ُلوا ِفي �أُ َم ٍم َق ْد َخ َل ْتال ْن ِ�س{.
ِمنْ َق ْب ِل ُك ْم ِمنَ ا ْل ِج ِّن َو ْ إِ
 الآية ( )179من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )174و َل َق ْد َذ َر�أْ َنا ِل َج َه َّن َم َك ِثي ًراال ْن ِ�س{.
ِمنَ ا ْل ِج ِّن َو ْ إِ
ال ْن ُ�س
 الآية ( )88من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (ُ } )291ق ْل َل ِئ ِن ْاج َت َم َع ِت ْ ِإَوا ْل ِج ُّن َع َلى �أَنْ َي ْ�أ ُتوا بِمِ ْث ِل هَ َذا ا ْل ُق ْر�آَ ِن اَل َي�أْ ُتونَ بِمِ ْث ِل ِه{.
ي�س َكانَ ِمنَ ا ْل ِج ِّن
 الآية ( )50من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (�} )299إِ َاّل ِ�إ ْب ِل ََف َف َ�سقَ َعنْ �أَ ْم ِر َر ِّب ِه{.
 الآية ( )17من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )378و ُح ِ�ش َر ِل ُ�س َل ْي َمانَ ُج ُنو ُد ُه ِمنَال ْن ِ�س َو َّ
الط ْي ِر{.
ا ْل ِج ِّن َو ْ إِ
ْريت ِمنَ ا ْل ِج ِّن َ�أ َنا َ�آ ِت َ
يك
 الآية ( )39من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )380ق َال ِعف ٌِب ِه َق ْب َل �أَنْ َت ُق َوم ِمنْ َم َق ِام َك{.
 الآية ( )12من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )429و ِمنَ ا ْل ِج ِّن َمنْ َي ْع َم ُل َب ْينَ َي َد ْي ِهِب�إِ ْذ ِن َر ِّب ِه{.
 الآية ( )14من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )429ف َل َّما َخ َّر َت َب َّي َن ِت ا ْل ِج ُّن �أَنْ َل ْو َكا ُنوااب ا ْل ُمهِ ِين{.
َي ْع َل ُمونَ ا ْل َغ ْي َب َما َل ِب ُثوا ِفي ا ْل َع َذ ِ
 الآية ( )41من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )433ب ْل َكا ُنوا َي ْع ُبدُونَ ا ْل ِج َّن �أَ ْك َث ُرهُ ْمبِهِ ْم ُم�ؤ ِْم ُنونَ {.
 الآية ( )25من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (ِ } )479في ُ�أ َم ٍم َق ْد َخ َل ْت ِمنْ َق ْبلِهِ ْمال ْن ِ�س �إِ َّن ُه ْم َكا ُنوا َخ ِا�س ِرينَ {.
ِمنَ ا ْل ِج ِّن َو ْ إِ
 الآية ( )29من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )479ر َّب َنا َ�أ ِر َنا ا َّل َذ ْي ِن َ�أ َ�ض َاّل َنا ِمنَال ْن ِ�س{.
ا ْل ِج ِّن َو ْ إِ
 الآية ( )18من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (ِ } )504في �أُ َم ٍم َق ْد َخ َل ْت ِمنْ َق ْبلِهِ ْمال ْن ِ�س �إِ َّن ُه ْم َكا ُنوا َخ ِا�س ِرينَ {.
ِمنَ ا ْل ِج ِّن َو ْ إِ
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 الآية ( )29من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )506و ِ�إ ْذ َ�ص َر ْف َنا ِ�إ َل ْي َك َن َف ًرا ِمنَا ْل ِج ِّن َي ْ�س َتمِ ُعونَ ا ْل ُق ْر َ�آنَ {.
ال ْن َ�س
 الآية ( )56من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )523و َما َخ َل ْقتُ ا ْل ِج َّن َو ْ إُِون{.
�إِ َاّل ِل َي ْع ُبد ِ
ال ْن ِ�س ِ�إ ِن
 الآية ( )33من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ } )532يا َم ْع َ�ش َر ا ْل ِج ِّن َو ْ ِإال ْر ِ�ض َفا ْن ُف ُذوا{.
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
ا�ست ََط ْعت ُْم �أَنْ َت ْن ُف ُذوا ِمنْ َ�أ ْق َطا ِر َّ
ْ
ا�س َت َم َع َن َف ٌر ِمنَ
 الآية ( )1من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (ُ } )572ق ْل ُ�أ ِوح َي �إِ َل َّي �أَ َّن ُه ْ
ا ْل ِج ِّن َف َقا ُلوا �إِ َّنا َ�سمِ ْع َنا ُق ْر�آَ ًنا َع َج ًبا{.
 الآيتان ( )6/5من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (َ } )572و�أَ َّن��ا َظ َن َّنا �أَنْ َلنْ َت ُق َول
ال ْن ِ�س َي ُع ُ
وذونَ ِب ِر َج ٍال ِمنَ ا ْل ِج ِّن{.
ال ْن ُ�س َوا ْل ِج ُّن َع َلى َهّ ِ
الل َك ِذ ًبا (َ )5و�أَ َّن ُه َكانَ ر َِجا ٌل ِمنَ ْ إِ
ْ إِ
 الآية ( )184من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )174أَ َو َل ْم َي َت َف َّك ُروا َما ِب َ�ص ِاح ِبهِ ْمِمنْ ِج َّن ٍة{.
�َلََ َّن َج َه َّن َم ِمنَ ا ْل ِج َّن ِة
}لَ ْم َ أ
 الآية ( )119من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة ( َ )235أا�س �أَ ْج َم ِعينَ {.
َوال َّن ِ
 الآية ( )25من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (�} )343إِنْ هُ َو ِ�إ َاّل َر ُج ٌل ِب ِه ِج َّن ٌة{. الآية ( )70من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (�} )346أَ ْم َي ُقو ُلونَ ِب ِه ِج َّن ٌة َب ْلَجا َءهُ ْم ِبا ْل َح ِّق{.
�َلّ َّن َج َه َّن َم ِمنَ ا ْل ِج َّن ِة
}لَ ْم َ َ أ
 الآية ( )13من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة ( َ )416أا�س �أَ ْج َم ِعينَ {.
َوال َّن ِ
الل َك ِذ ًبا َ�أ ْم ِب ِه ِج َّن ٌة{.
 الآية ( )8من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (�} )429أَ ْف َت َرى َع َلى َهّ ِ}ما ِب َ�ص ِاح ِب ُك ْم ِمنْ ِج َّن ٍة ِ�إنْ هُ َو ِ�إ َاّل
 الآية ( )46من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ )433َن ِذي ٌر َل ُك ْم َب ْينَ َي َد ْي َع َذ ٍاب َ�ش ِد ٍيد{.
 الآية ( )158من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ } )452و َج َع ُلوا َب ْي َن ُه َو َب ْينَ ا ْل ِج َّن ِةَن َ�س ًبا{.
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 الآيتان ( )6/5من �سورة (النا�س) رقم (� )114صفحة (} )604ا َّل ِذي ُي َو ْ�س ِو ُ�س ِفي ُ�صدُو ِرا�س{.
ا�س (ِ )5منَ ا ْل ِج َّن ِة َوال َّن ِ
ال َّن ِ

الجنَّة َ /جنَّة
َ

ورد ذكرها في القر�آن الكريم بال�صيغ التالية:
الج َّنة َج َّنة:
َ
ا�س ُكنْ َ�أ ْن َت َو َز ْو ُج َك
 الآية ( )35من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )6و ُق ْل َنا َيا �آَ َد ُم ْا ْل َج َّن َة{.
ات
ال�صا ِل َح ِ
 الآية ( )82من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )12وا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا َو َعمِ ُلوا َّاب ا ْل َج َّن ِة{.
�أُو َل ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُ
 الآية ( )111من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )17و َقا ُلوا َلنْ َي ْد ُخ َل ا ْل َج َّن َة ِ�إ َاّل َمنَْكانَ هُ ودًا �أَ ْو َن َ�صا َرى{.
 الآية ( )214من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )33أَ ْم َح ِ�س ْبت ُْم َ�أنْ ت َْد ُخ ُلوا ا ْل َج َّن َةَو َل َّما َي�أْ ِت ُك ْم َم َث ُل ا َّل ِذينَ َخ َل ْوا ِمنْ َق ْب ِل ُك ْم{.
 الآية ( )221من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )35و َهّ ُالل َي ْد ُعو �إِ َلى ا ْل َج َّن ِة َوا ْل َم ْغ ِف َر ِة
ِب�إِ ْذ ِن ِه{.
 الآية ( )265من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )45ك َم َث ِل َج َّن ٍة ِب َر ْب َو ٍة َ�أ َ�صا َب َهاَوا ِب ٌل{.
 الآية ( )266من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )45أَ َي َو ُّد َ�أ َح ُد ُك ْم َ�أنْ َت ُكونَ َل ُه َج َّن ٌةاب{.
ِمنْ َن ِخ ٍيل َو�أَ ْع َن ٍ
 الآية ( )133من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )67و َ�سار ُِعوا ِ�إ َلى َم ْغ ِف َر ٍة ِمنْال�س َم َواتُ َو ْ أ
الَ ْر ُ�ض �أُ ِع َّد ْت ِل ْل ُم َّت ِقينَ {.
َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُ�ض َها َّ
 الآية ( )142من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )68أَ ْم َح ِ�س ْبت ُْم �أَنْ ت َْد ُخ ُلوا ا ْل َج َّن َةَو َل َّما َي ْع َلم َهّ ُ
الل ا َّل ِذينَ َجاهَ دُوا ِم ْن ُك ْم{.
ِ
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 الآية ( )185من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )74ف َمنْ ُز ْح ِز َح َع ِن ال َّنا ِر َو�أُ ْد ِخ َلا ْل َج َّن َة َف َق ْد َفا َز{.
 الآية ( )124من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )98ف�أُو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلونَ ا ْل َج َّن َة َو اَلُي ْظ َل ُمونَ َن ِقي ًرا{.
الل َف َق ْد َح َّر َم
 الآية ( )72من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�ِ } )120إ َّن ُه َمنْ ُي ْ�ش ِر ْك ِب َهّ َِهّ ُ
الل َع َل ْي ِه ا ْل َج َّن َة{.
ا�س ُكنْ َ�أ ْن َت َو َز ْو ُج َك
 الآية ( )19من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )152و َيا �آَ َد ُم ْا ْل َج َّن َة{.
 الآية ( )22من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )152و َط ِف َقا َيخْ ِ�ص َف ِان َع َل ْيهِ َما ِمنَْو َر ِق ا ْل َج َّن ِة{.
 الآي��ة ( )27من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )153يا َب ِني �آَ َد َم اَل َي ْف ِت َن َّن ُك ُمَّ
ال�ش ْي َطانُ َك َما �أَخْ َر َج َ�أ َب َو ْي ُك ْم ِمنَ ا ْل َج َّن ِة{.
 الآية ( )40من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )155و اَل َي ْد ُخ ُلونَ ا ْل َج َّن َة َح َتّى َي ِل َجاط{.
ا ْل َج َم ُل ِفي َ�س ِّم ا ْل ِخ َي ِ
اب ا ْل َج َّن ِة هُ ْم
 الآية ( )42من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )155أُو َل ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُِفي َها َخا ِلدُونَ {.
 الآي��ة ( )43من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )155و ُن���ودُوا �أَنْ ِت ْل ُك ُم ا ْل َج َّن ُة�أُو ِر ْث ُت ُموهَ ا ِب َما ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُلونَ {.
اب ا ْل َج َّن ِة
 الآي��ة ( )44من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )156و َن��ا َدى َ�أ ْ�ص َح ُاب ال َّنا ِر َ�أنْ َق ْد َو َج ْد َنا َما َو َع َد َنا َر ُّب َنا َح ًّقا{.
�أَ ْ�ص َح َ
اب ا ْل َج َّن ِة َ�أنْ
 الآية ( )46من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )156و َنا َد ْوا �أَ ْ�ص َح ََ�سلاَ ٌم َع َل ْي ُك ْم{.
 الآية ( )49من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (} )156ا ْد ُخ ُلوا ا ْل َج َّن َة اَل َخ ْو ٌف َع َل ْي ُك ْمَو اَل �أَ ْنت ُْم ت َْحزَ ُنونَ {.
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اب
 الآية ( )50من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )156و َنا َدى �أَ ْ�ص َح ُاب ال َّنا ِر �أَ ْ�ص َح َ
ا ْل َج َّن ِة �أَنْ �أَ ِف ُ
ي�ضوا َع َل ْي َنا ِمنَ ا ْل َماءِ{.
 الآية ( )111من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (ِ } )204ب�أَ َّن َل ُه ُم ا ْل َج َّن َة ُي َقا ِت ُلونَ ِفيالل{.
َ�س ِب ِيل َهّ ِ
اب ا ْل َج َّن ِة هُ ْم ِفي َها
 الآية ( )26من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�} )212أُو َل ِئ َك َ�أ ْ�ص َح َُخا ِلدُونَ {.
اب ا ْل َج َّن ِة هُ ْم ِفي َها
 الآية ( )23من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (�} )224أُو َل ِئ َك �أَ ْ�ص َح َُخا ِلدُونَ {.
 الآية ( )108من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )233و�أَ َّما ا َّل ِذينَ ُ�س ِعدُوا َف ِفي ا ْل َج َّن ِةَخا ِل ِدينَ ِفي َها{.
}م َث ُل ا ْل َج َّن ِة ا َّل ِتي ُو ِع َد ا ْل ُم َّت ُقونَ
 الآية ( )35من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ )54الَ ْن َها ُر{.
ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
}�سلاَ ٌم َع َل ْي ُك ُم ا ْد ُخ ُلوا ا ْل َج َّن َة
 الآية ( )32من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ )270ِب َما ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُلونَ {.
 الآية ( )91من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )291أَ ْو َت ُكونَ َل َك َج َّن ٌة ِمنْ َن ِخ ٍيلَو ِع َن ٍب{.
 الآية ( )60من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )309ف�أُو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلونَ ا ْل َج َّن َة َو اَلُي ْظ َل ُمونَ َ�ش ْي ًئا{.
 الآية ( )63من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (ِ } )309ت ْل َك ا ْل َج َّن ُة ا َّل ِتي ُنور ُِث ِمنِْع َبا ِد َنا َمنْ َكانَ َت ِق ًّيا{.
 الآية ( )117من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )320فلاَ ُي ْخ ِر َج َّن ُك َما ِمنَ ا ْل َج َّن ِة َف َت ْ�ش َقى{. الآية ( )121من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )320و َط ِف َقا َيخْ ِ�ص َف ِان َع َل ْيهِ َما ِمنَْو َر ِق ا ْل َج َّن ِة{.
 الآي��ة ( )8من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (�} )360أَ ْو َت ُكونُ َل�� ُه َج َّن ٌة َي ْ�أ ُك ُلِم ْن َها{.
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اب ا ْل َج َّن ِة َي ْو َم ِئ ٍذ َخ ْي ٌر
 الآية ( )24من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (�} )364أَ ْ�ص َح ُُم ْ�س َت َق ًّرا َو َ�أ ْح َ�سنُ َم ِقيلاً {.
 الآية ( )85من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )371و ْاج َع ْل ِني ِمنْ َو َر َث�� ِة َج َّن ِةال َّن ِع ِيم{.
 الآية ( )90من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )371و�أُ ْز ِل َف ِت ا ْل َج َّن ُة ِل ْل ُم َّت ِقينَ {. الآية ( )58من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )403وا َّل ِ��ذي��نَ �آَ َم ُنوا َو َعمِ ُلواات َل ُن َب ِّو َئ َّن ُه ْم ِمنَ ا ْل َج َّن ِة ُغ َر ًفا{.
ال�صا ِل َح ِ
َّ
 الآية ( )26من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (ِ } )441ق َيل ا ْد ُخ ِل ا ْل َج َّن َة َق َال َيا َل ْي َتَق ْو ِمي َي ْع َل ُمونَ {.
اب ا ْل َج َّن ِة ا ْل َي ْو َم ِفي ُ�ش ُغ ٍل
 الآية ( )55من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )444إِ َّن �أَ ْ�ص َح ََف ِاك ُهونَ {.
 الآية ( )73من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )466و ِ�سيقَ ا َّل ِذينَ ا َّت َق ْوا َر َّب ُه ْم �إِ َلىا ْل َج َّن ِة ُز َم ًرا{.
 الآية ( )74من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )466ن َت َب َّو ُ�أ ِمنَ ا ْل َج َّن ِة َح ْيثُ َن َ�شا ُءَف ِن ْع َم �أَ ْج ُر ا ْل َع ِام ِلينَ {.
 الآية ( )40من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )467ف�أُو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلونَ ا ْل َج َّن َة ُي ْر َز ُقونَاب{.
ِفي َها ِب َغ ْي ِر ِح َ�س ٍ
 الآية ( )30من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )480و�أَ ْب ِ�ش ُروا ِبا ْل َج َّن ِة ا َّل ِتي ُك ْنت ُْموعدُونَ {.
ُت َ
 الآية ( )7من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )483ف ِري ٌق ِفي ا ْل َج َّن ِة َو َف ِري ٌق ِفيال�س ِع ِير{.
َّ
َ
َ
 الآية ( )70من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (} )489ا ْد ُخ ُلوا ا ْل َج َّن َة �أ ْنت ُْم َو�أ ْز َو ُاج ُك ْمُت ْح َب ُرونَ {.
 الآية ( )72من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )489و ِت ْل َك ا ْل َج َّن ُة ا َّل ِتي �أُو ِر ْث ُت ُموهَ اِب َما ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُلونَ {.
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اب ا ْل َج َّن ِة
 الآية ( )14من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (�} )503أُو َل ِئ َك �أَ ْ�ص َح َُخا ِل ِدينَ ِفي َها َجزَ ا ًء ِب َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ {.
 الآية ( )16من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )504و َنتَجا َو ُز َعنْ َ�س ِّي َئاتِهِ ْم ِفيال�ص ْد ِق{.
�أَ ْ�ص َح ِ
اب ا ْل َج َّن ِة َو ْع َد ِّ
 الآية ( )6من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (َ } )507و ُي ْد ِخ ُل ُه ُم ا ْل َج َّن َة َع َّر َف َها َل ُه ْم{.}م َث ُل ا ْل َج َّن ِة ا َّل ِتي ُو ِع َد ا ْل ُم َّت ُقونَ
 الآية ( )15من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (َ )508ِفي َها �أَ ْن َها ٌر ِمنْ َماءٍ َغ ْي ِر �آَ ِ�س ٍن{.
 الآية ( )31من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )519و�أُ ْز ِل َف ِت ا ْل َج َّن ُة ِل ْل ُم َّت ِقينَ َغ ْي َر َب ِع ٍيد{.}�سا ِب ُقوا ِ�إ َلى َم ْغ ِف َر ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم
 الآية ( )21من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ )540الَ ْر ِ�ض{.
ال�س َما ِء َو ْ أ
َو َج َّن ٍة َع ْر ُ�ض َها َك َع ْر ِ�ض َّ
 الآية ( )20من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة ( )548اَاب ال َّنا ِر
}ل َي ْ�س َت ِوي َ�أ ْ�ص َح ُ
اب ا ْل َج َّن ِة{.
َو�أَ ْ�ص َح ُ
 الآية ( )11من �سورة (التحريم) رقم (� )66صفحة (�ِ } )561إ ْذ َقا َل ْت َر ِّب ا ْب ِن ِلي ِع ْن َد َكَب ْيتًا ِفي ا ْل َج َّن ِة{.
اب
 الآية ( )17من �سورة (القلم) رقم (� )68صفحة (�} )565إِ َّنا َب َل ْو َناهُ ْم َك َما َب َل ْو َنا َ�أ ْ�ص َح َا ْل َج َّن ِة{.
 الآيتان ( )23/22من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (ِ } )567في َج َّن ٍة َعا ِل َي ٍة ()22ُق ُطو ُف َها َدا ِن َي ٌة{.
 الآية ( )38من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (�} )569أَ َي ْط َم ُع ُك ُّل ْام ِرئٍ ِم ْن ُه ْم �أَنُْي ْد َخ َل َج َّن َة َن ِع ٍيم{.
 الآية ( )12من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (َ } )579و َجزَ اهُ ْم ِب َما َ�ص َب ُروا َج َّن ًةَو َح ِري ًرا{.
 الآية ( )41من �سورة (النازعات) رقم (� )79صفحة (َ } )584ف�إِ َّن ا ْل َج َّن َة ِه َي ا ْل َم ْ�أ َوى{. -الآية ( )13من �سورة (التكوير) رقم (� )81صفحة (َ } )586و�إِ َذا ا ْل َج َّن ُة �أُ ْز ِل َف ْت{.
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جنات تجري من تحتها الأنهار
ورد ذكرها في (� )27آية:
 الآي��ة ( )25من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )5و َب ِّ�ش ِر ا َّل ِ��ذي��نَ �آَ َم�� ُن��وا َو َعمِ ُلواالَ ْن َها ُر{.
ات �أَ َّن َل ُه ْم َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
ال�صا ِل َح ِ
َّ
 الآية ( )15من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (ِ } )51ل َّل ِذينَ ا َّت َق ْوا ِع ْن َد َر ِّبهِ ْم َج َّناتٌالَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها{.
ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )136من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )67أُو َل ِئ َك َجزَ ا ُ�ؤهُ ْم َم ْغ ِف َر ٌة ِمنْالَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها{.
َر ِّبهِ ْم َو َج َّناتٌ ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )195من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )76و َ ُ أل ْد ِخ َل َّن ُه ْم َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْالل{.
ت َْح ِت َها ْ أ
الَ ْن َها ُر َث َوا ًبا ِمنْ ِع ْن ِد َهّ ِ
 الآية ( )198من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )76ل ِك ِن ا َّل ِذينَ ا َّت َق ْوا َر َّب ُه ْم َل ُه ْمالَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها{.
َج َّناتٌ ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )13من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (ُ } )79ي ْد ِخ ْل ُه َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َهاالَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َو َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُيم{.
ْأ
ات
ال�صا ِل َح ِ
 الآية ( )57من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )87وا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َو َعمِ ُلوا ََّ�س ُن ْد ِخ ُل ُه ْم َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
ال ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها �أَ َبدً ا َل ُه ْم ِفي َها �أَ ْز َوا ٌج ُم َط َّه َر ٌة{.
ات
ال�صا ِل َح ِ
 الآية ( )122من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )98وا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َو َعمِ ُلوا َّالل َح ًّقا{.
َ�س ُن ْد ِخ ُل ُه ْم َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
ال ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها �أَ َبدً ا َو ْع َد َهّ ِ
 الآية ( )85من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )122ف�أَ َثا َب ُه ُم َهّ ُالل ِب َما َقا ُلوا َج َّن ٍات
الَ ْن َها ُر{.
ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )119من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )127ل ُه ْم َج َّناتٌ ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َهاالَ ْن َها ُر{.
ْأ
 الآية ( )72من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )198و َع َد َهّ ُات
الل ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َوا ْل ُم�ؤ ِْم َن ِ
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َو َم َ�س ِاكنَ َط ِّي َب ًة{.
َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
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 الآية ( )89من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )201أَ َع َّد َهّ ُالل َل ُه ْم َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُيم{.
ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )100من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )203و�أَ َع َّد َل ُه ْم َج َّن ٍات ت َْج ِري ت َْح َت َهاالَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها �أَ َبدً ا َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُيم{.
ْأ
 الآية ( )23من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )258و�أُ ْد ِخ َل ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َو َعمِ ُلواال ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها ِب ِ�إ ْذ ِن َر ِّبهِ ْم{.
ات َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
ال�صا ِل َح ِ
َّ
}ج َّناتُ َع ْد ٍن َي ْد ُخ ُلو َن َها ت َْج ِري
 الآية ( )31من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ )270الَ ْن َها ُر َل ُه ْم ِفي َها َما َي َ�شا ُءونَ {.
ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )14من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�ِ } )333إ َّن َهّ َالل ُي ْد ِخ ُل ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا
ال ْن َها ُر �إِ َّن َهّ َ
الل َي ْف َع ُل َما ُي ِريدُ{.
ات َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
ال�صا ِل َح ِ
َو َعمِ ُلوا َّ
 الآية ( )23من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�} )334إِ َّن َهّ َالل ُي ْد ِخ ُل ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا
ال ْن َها ُر ُي َح َّل ْونَ ِفي َها ِمنْ �أَ َ�سا ِو َر ِمنْ َذهَ ٍب{.
ات َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
ال�صا ِل َح ِ
َو َعمِ ُلوا َّ
 الآية ( )10من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )360ت َبا َر َك ا َّل ِذي ِ�إنْ َ�شا َء َج َع َلالَ ْن َها ُر{.
َل َك َخ ْي ًرا ِمنْ َذ ِل َك َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )12من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (�} )508إِ َّن َهّ َالل ُي ْد ِخ ُل ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َو َعمِ ُلوا
الَ ْن َع ُام{.
ال ْن َها ُر َوا َّل ِذينَ َك َف ُروا َي َت َم َّت ُعونَ َو َي ْ�أ ُك ُلونَ َك َما َت�أْ ُك ُل ْ أ
ات َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
ال�صا ِل َح ِ
َّ
ات
 الآية ( )5من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (ِ } )511ل ُي ْد ِخ َل ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َوا ْل ُم�ؤ ِْم َن ِالَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها{.
َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )17من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َ } )513و َمنْ ُي ِط ِع َهّ َالل َو َر ُ�سو َل ُه ُي ْد ِخ ْل ُه
الَ ْن َها ُر َو َمنْ َي َت َو َّل ُي َع ِّذ ْب ُه َع َذا ًبا �أَ ِلي ًما{.
َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )22من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (َ } )545و ُي ْد ِخ ُل ُه ْم َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْالَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َر ِ�ض َي َهّ ُ
الل َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْنهُ{.
ت َْح ِت َها ْ أ
 الآية ( )12من �سورة (ال�صف) رقم (� )61صفحة (َ } )552ي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو ُي ْد ِخ ْل ُك ْمات َع ْد ٍن{.
َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
الَ ْن َها ُر َو َم َ�س ِاكنَ َط ِّي َب ًة ِفي َج َّن ِ
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الل َو َي ْع َم ْل َ�صا ِل ًحا
 الآية ( )9من �سورة (التغابن) رقم (� )64صفحة (َ } )556و َمنْ ُي�ؤ ِْمنْ ِب َهّ ِال ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها �أَ َبدً ا َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُيم{.
ُي َك ِّف ْر َع ْن ُه َ�س ِّي َئا ِت ِه َو ُي ْد ِخ ْل ُه َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
��الل َو َي ْع َم ْل
 الآية ( )11من �سورة (الطالق) رقم (� )65صفحة (َ } )559و َم��نْ ُي�ؤ ِْمنْ ِب َهّ ِال ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها �أَ َبدً ا َق ْد َ�أ ْح َ�سنَ َهّ ُ
الل َل ُه ِر ْز ًقا{.
َ�صا ِل ًحا ُي ْد ِخ ْل ُه َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
}ع َ�سى َر ُّب ُك ْم �أَنْ ُي َك ِّف َر َع ْن ُك ْم
 الآية ( )8من �سورة (التحريم) رقم (� )66صفحة (َ )561ال ْن َها ُر{.
َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم َو ُي ْد ِخ َل ُك ْم َج َّن ٍات ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
 الآي��ة ( )11من �سورة (البروج) رقم (� )85صفحة (�} )590إِ َّن ا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا َو َعمِ ُلواال ْن َها ُر َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َك ِبي ُر{.
ات َل ُه ْم َج َّناتٌ ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها َْ أ
ال�صا ِل َح ِ
َّ

جنة تجري من تحتها الأنهار

}م َث ُل ا ْل َج َّن ِة ا َّل ِتي ُو ِع َد ا ْل ُم َّت ُقونَ
 الآية ( )35من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ )254الَ ْن َها ُر{.
ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ

جنات

 الآي���ة ( )35م��ن ���س��ورة (ال��م��ع��ارج) رق��م (� )70صفحة (�} )569أُو َل��� ِئ َ���ك ِف��ي َج َّن ٍات
ُم ْك َر ُمونَ {.
 الآية ( )40من �سورة (المدثر) رقم (� )74صفحة (ِ } )576في َج َّن ٍات َيت ََ�سا َء ُلونَ {. الآية ( )16من �سورة (النب�أ) رقم (� )78صفحة (َ } )584و َج َّن ٍات �أَ ْل َفا ًفا{. الآية ( )11من �سورة (البروج) رقم (� )85صفحة (َ } )590ل ُه ْم َج َّناتٌ ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َهاالَ ْن َها ُر{.
ْأ
 -الآية ( )21من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )190و َج َّن ٍات َل ُه ْم ِفي َها َن ِعي ٌم ُم ِقي ٌم{.

جنة الخلد

 الآية ( )15من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (ُ } )361ق ْل َ�أ َذ ِل َك َخ ْي ٌر �أَ ْم َج َّن ُة ا ْل ُخ ْل ِدا َّل ِتي ُو ِع َد ا ْل ُم َّت ُقونَ {.
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جنة الم�أوى

}ع ْن َدهَ ا َج َّن ُة ا ْل َم�أْ َوى{.
 -الآية ( )15من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (ِ )526

جنة عالية

 الآيتان ( )22/21من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (َ } )567ف ُه َو ِفي ِع َا�ض َي ٍة
ي�ش ٍة َر ِ
(ِ )21في َج َّن ٍة َعا ِل َي ٍة{.
 -الآية ( )10من �سورة (الغا�شية) رقم (� )88صفحة (ِ } )592في َج َّن ٍة َعا ِل َي ٍة{.

جنة نعيم

 الآية ( )85من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )371و ْاج َع ْل ِني ِمنْ َو َر َث�� ِة َج َّن ِةال َّن ِع ِيم{.
 الآية ( )89من �سورة (الواقعة) رقم (� )56صفحة (َ } )537ف َر ْو ٌح َو َر ْي َحا ٌن َو َج َّن ُة َن ِع ٍيم{. الآية ( )38من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (�} )569أَ َي ْط َم ُع ُك ُّل ْام ِرئٍ ِم ْن ُه ْم �أَنُْي ْد َخ َل َج َّن َة َن ِع ٍيم{.

جنات نعيم

ات ال َّن ِع ِيم{.
 الآية ( )65من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )119و َ ألَ ْد َخ ْل َناهُ ْم َج َّن ِالَ ْن َها ُر ِفي
 الآية ( )9من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (} )209ت َْج ِري ِمنْ ت َْحتِهِ ُم ْ أات ال َّن ِع ِيم{.
َج َّن ِ

جنات عدن تجري من تحتها الأنهار

}جزَ ا ُ�ؤهُ ْم ِع ْن َد َر ِّبهِ ْم َج َّناتُ َع ْد ٍن
 الآية ( )8من �سورة (البينة) رقم (� )98صفحة (َ )599الَ ْن َها ُر{.
ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
ات
 الآي��ة ( )72من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )198و َم َ�س ِاكنَ َط ِّي َب ًة ِفي َج َّن َِع ْد ٍن{.
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}ج َّناتُ َع ْد ٍن َي ْد ُخ ُلو َن َها َو َمنْ
 الآية ( )23من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ )252َ�ص َل َح ِمنْ �آَ َبائِهِ ْم{.
}ج َّناتُ َع ْد ٍن َي ْد ُخ ُلو َن َها ت َْج ِري
 الآية ( )31من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ )270الَ ْن َها ُر{.
ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ

جنات الفردو�س

 الآية ( )107من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )304كا َن ْت َل ُه ْم َج َّناتُ ا ْل ِف ْر َد ْو ِ�سُنز اًُل{.

جنات من �أعناب

��اب َو َز ْر ٌع
 الآي��ة ( )4من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )249و َج�� َّن��اتٌ ِمنْ �أَ ْع�� َن ٍَو َن ِخي ٌل{.

جنات معرو�شات

 الآي��ة ( )141من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )146وهُ �� َو ا َّل ِ��ذي َ�أ ْن َ�ش�أَ َج َّن ٍاتَم ْع ُر َ
و�ش ٍات{.

جنات وعيون

(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (�} )264إِ َّن ا ْل ُم َّت ِقينَ ِفي َج َّن ٍات
 الآي��ة ( )45من �سورة َِو ُع ُي ٍون{.

حرف الحاء

َح َّج

 الآية ( )158من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )24ف َمنْ َح َّج ا ْل َب ْي َت َ�أ ِو ْاع َت َم َر َفلاَُج َن َاح َع َل ْي ِه �أَنْ َي َّط َّو َف بِهِ َما{.
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الحج

ا�س َوا ْل َح ِّج{.
 الآية ( )189من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (ُ } )29ق ْل ِه َي َم َوا ِقيتُ ِلل َّن ِ الآية ( )196من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )30و�أَ ِت ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َر َة للِ َهّ ِ {. الآية ( )197من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )31ا ْل َح ُّج َ�أ ْ�ش ُه ٌر َم ْع ُل َوماتٌ {.ا�س
 الآية ( )3من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )187و�أَ َذا ٌن ِمنَ َهّ ِالل َو َر ُ�سو ِل ِه ِ�إ َلى ال َّن ِ
الَ ْك َب ِر{.
َي ْو َم ا ْل َح ِّج ْ أ
ا�س ِبا ْل َح ِّج{.
 -الآية ( )27من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )335و�أَ ِّذنْ ِفي ال َّن ِ

ِح ٌج

ا�س ِح ُّج ا ْل َب ْي ِت
 الآية ( )97من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (} )62وَللِ َهّ ِ َع َلى ال َّن ِا�ست ََطا َع �إِ َل ْي ِه َ�س ِبيلاً {.
َم ِن ْ

الحاج

 الآية ( )19من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )189أَ َج َع ْلت ُْم ِ�س َقا َي َة ا ْل َح ِّاج َو ِع َما َر َةا ْل َم ْ�س ِج ِد ا ْل َح َر ِام{.

حدود اهلل
جاء ذكرها في الآيات التالية:
َ
هّ
الل َفلاَ
 الآي���ة ( )187م��ن ���س��ورة (ال��ب��ق��رة) رق��م (� )2صفحة (ِ } )29ت�� ْل َ��ك ُح���دُو ُد َِت ْق َربُوهَ ا{.
الل
 الآية ( )229من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�ِ } )36إ َاّل َ�أنْ َي َخا َفا َ�أ َاّل ُي ِقي َما ُحدُو َد َهّ ِالل{.
َف�إِنْ ِخ ْفت ُْم �أَ َاّل ُي ِقي َما ُحدُو َد َهّ ِ
الل{.
 الآية ( )230من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )36إِنْ َظ َّنا َ�أنْ ُي ِقي َما ُحدُو َد َهّ ِالل َو َمنْ ُي ِط ِع َهّ َ
الل
 الآية ( )13من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (ِ } )79ت ْل َك ُحدُو ُد َهّ َِو َر ُ�سو َلهُ{.
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 الآية ( )97من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )202و�أَ ْج َد ُر �أَ َاّل َي ْع َل ُموا ُحدُو َد َما َ�أ ْنزَ َلَهّ ُ
الل َع َلى َر ُ�سو ِل ِه{.
الل َو َب ِّ�ش ِر
 الآية ( )112من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )205وا ْل َحا ِف ُظونَ ِل ُحدُو ِد َهّ ِا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ {.
 الآية ( )14من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )79و َمنْ َي ْع ِ�ص َهّ َالل َو َر ُ�سو َل ُه َو َي َت َع َّد
ُحدُو َد ُه ُي ْد ِخ ْل ُه َنا ًرا{.

الحديد
ورد ذكره في هذه الآيات:
 الآية ( )96من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (�} )303آَ ُتو ِني ُز َب َر ا ْل َح ِد ِيد{. الآية ( )21من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )334و َل ُه ْم َم َق ِام ُع ِمنْ َح ِد ٍيد{. الآية ( )10من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )429و�أَ َل َّنا َل ُه ا ْل َح ِد َيد{. الآية ( )22من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )519ف َب َ�ص ُر َك ا ْل َي ْو َم َح ِديدٌ{. الآية ( )25من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )541و�أَ ْنزَ ْل َنا ا ْل َح ِد َيد ِفي ِه َب�أْ ٌ�سا�س{.
َ�ش ِدي ٌد َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
 الآي��ة ( )50من �سورة (الإ���س��راء) رق��م (� )17صفحة (ُ } )287ق ْ��ل ُك��و ُن��وا ِح َ��ج��ا َر ًة �أَ ْوَح ِديدً ا{.

الحروف المقطعة
 ا ل م }الم{ �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (.)2 ا ل م }الم{ �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (.)50 ا ل م �ص }الم�ص{ �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (.)151 ا ل ر }الر{ �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (.)208 ا ل ر }الر{ �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (.)221 -ا ل ر }الر{ �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (.)235
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 ا ل ر }الر{ �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (.)249 ا ل ر }الر{ �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (.)255 ا ل ر }الر{ �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (.)262 ك هـ ي ع �ص }كهيع�ص{ �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (.)305 ط �س م }ط�سم{ �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (.)367 ط �س }ط�س{ �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (.)377 ط �س م }ط�سم{ �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (.)385 ا ل م }الم{ �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (.)396 ا ل م }الم{ �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (.)404 ا ل م }الم{ �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (.)411 ا ل م }الم{ �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (.)415 ي�س }ي�س{ �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (.)440 �ص }�ص{ �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (.)453 ح م }حم{ �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (.)467 ح م }حم{ �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (.)477 ح م ع �س ق }حم ع�سق{ �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (.)283 ح م }حم{ �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (.)489 ح م }حم{ �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (.)596 ح م }حم{ �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (.)499 ح م }حم{ �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (.)502 ق }ق{ �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (.)518 ن }ن{ �سورة (القلم) رقم (� )68صفحة (.)564وقد خا�ض المف�سرون في معاني هذه الحروف و�أب��دوا تف�سيرات كثيرة ،و�أُلفت كتب في
تف�سيرها ،ولعل �أف�ضلها ما قاله بع�ضهم (اهلل �أعلم بمراده بها) .وقد ذكر بع�ض هذه الحروف
ال�شيخ عبداهلل بن عقيل رحمه اهلل في كتابه (ك�شكول ابن عقيل) كما �سي�أتي.
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الح�سد
جاء ذكره في الآيات التالية:
 الآية ( )5من �سورة (الفلق) رقم (� )113صفحة (َ } )604و ِمنْ َ�ش ِّر َح ِا�س ٍد ِ�إ َذا َح َ�س َد{. الآية ( )15من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َ } )512ف َ�س َي ُقو ُلونَ َب ْل ت َْح ُ�سدُو َن َنا{.ا�س َع َلى َما
 الآية ( )54من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )87أَ ْم َي ْح ُ�سدُونَ ال َّن َ�آَ َتاهُ ُم َهّ ُ
الل ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه{.
}ح َ�سدً ا ِمنْ ِع ْن ِد �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم{.
 -الآية ( )109من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )17

ح�سنة  /الح�سنة  /الح�سنات  /الح�سنى
ح�سنة  /الح�سنة ذكرت في:
 الآية ( )201من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )31و ِم ْن ُه ْم َمنْ َي ُق ُول َر َّب َنا �آَ ِت َنا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َ�س َن ًة{.
ال ُّد ْن َيا َح َ�س َن ًة َو ِفي َْ آ
 الآي��ة ( )120من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�ِ } )65إنْ َت ْم َ�س ْ�س ُك ْم َح َ�س َن ٌةت َُ�س ؤْ�هُ ْم{.
 الآية ( )40من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )85إِ َّن َهّ َالل اَل َي ْظ ِل ُم ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َو ِ�إنْ
ت َُك َح َ�س َن ًة ُي َ�ض ِاع ْف َها{.
 الآية ( )78من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )90و ِ�إنْ ُت ِ�ص ْب ُه ْم َح َ�س َن ٌة َي ُقو ُلوا هَ ِذ ِهالل{.
ِمنْ ِع ْن ِد َهّ ِ
الل{.
}ما َ�أ َ�صا َب َك ِمنْ َح َ�س َن ٍة َف ِمنَ َهّ ِ
 الآية ( )79من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ )90}منْ َي ْ�ش َف ْع َ�ش َف َاع ًة َح َ�س َن ًة َي ُكنْ َل ُه
 الآية ( )85من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ )91يب ِم ْن َها{.
َن ِ�ص ٌ
}منْ َجا َء ِبا ْل َح َ�س َن ِة َف َل ُه َع ْ�ش ُر
 الآية ( )160من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ )150�أَ ْم َثا ِل َها{.
ال�س ِّي َئ ِة
 الآي��ة ( )95من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (ُ } )162ث َّ��م َب َّد ْل َنا َم َكانَ َّا ْل َح َ�س َن َة{.
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 الآية ( )131من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )166ف ِ�إ َذا َجا َء ْت ُه ُم ا ْل َح َ�س َن ُة َقا ُلواَل َنا هَ ِذ ِه{.
 الآية ( )156من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )170وا ْكت ُْب َل َنا ِفي هَ ِذ ِه ال ُّد ْن َياال ِخ َر ِة{.
َح َ�س َن ًة َو ِفي َْ آ
 الآية ( )50من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�ِ } )195إنْ ُت ِ�ص ْب َك َح َ�س َن ٌة ت َُ�س�ؤْهُ ْم{.ال�س ِّي َئ ِة َق ْب َل
 الآية ( )6من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )250و َي ْ�س َت ْع ِج ُلو َن َك ِب َّا ْل َح َ�س َن ِة{.
ال�س ِّي َئ َة
 الآية ( )22من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )252و َي ْ��د َر ُءونَ ِبا ْل َح َ�س َن ِة َّالدارِ{.
�أُو َل ِئ َك َل ُه ْم ُع ْق َبى َّ
 الآية ( )30من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ )270}خ ْي ًرا ِل َّل ِذينَ َ�أ ْح َ�س ُنوا ِفي هَ ِذ ِه
ال ُّد ْن َيا َح َ�س َن ٌة{.
 الآية ( )41من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )271ل ُن َب ِّو َئ َّن ُه ْم ِفي ال ُّد ْن َيا َح َ�س َن ًة{. الآية ( )122من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )281و�آَ َت ْي َنا ُه ِفي ال ُّد ْن َيا َح َ�س َن ًة{. الآية ( )125من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (} )281ا ْد ُع ِ�إ َلى َ�س ِب ِيل َر ِّب َك ِبا ْل ِح ْك َم ِةَوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح َ�س َن ِة{.
ال�س ِّي َئ َة
 الآية ( )54من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )394و َي ْد َر ُءونَ ِبا ْل َح َ�س َن ِة ََّو ِم َّما َر َز ْق َناهُ ْم ُي ْن ِف ُقونَ {.
}منْ َجا َء ِبا ْل َح َ�س َن ِة َف َل ُه َخ ْي ٌر
 الآية ( )84من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ )395ِم ْن َها{.
الل
 الآية ( )21من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )420ل َق ْد َكانَ َل ُك ْم ِفي َر ُ�س ِول َهّ ِ�أُ ْ�س َو ٌة َح َ�س َن ٌة{.
 الآية ( )10من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (ِ } )459ل َّل ِذينَ َ�أ ْح َ�س ُنوا ِفي هَ ِذ ِه ال ُّد ْن َياالل َو ِا�س َع ٌة{.
َح َ�س َن ٌة َو َ�أ ْر ُ�ض َهّ ِ
 الآي��ة ( )34من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )480و اَل ت َْ�س َت ِوي ا ْل َح َ�س َن ُة َو اَلال�س ِّي َئ ُة{.
َّ
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 الآية ( )23من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )486و َمنْ َي ْقت َِر ْف َح َ�س َن ًة َن ِز ْد َل ُهِفي َها ُح ْ�س ًنا{.
 الآية ( )4من �سورة (الممتحنة) رقم (� )60صفحة (َ } )549ق ْد َكا َن ْت َل ُك ْم ُ�أ ْ�س َو ٌة َح َ�س َن ٌةِفي �إِ ْب َر ِاه َيم َوا َّل ِذينَ َم َعهُ{.
 الآية ( )6من �سورة (الممتحنة) رقم (� )60صفحة (َ } )550ل َق ْد َكانَ َل ُك ْم فِيهِ ْم ُ�أ ْ�س َو ٌةَح َ�س َن ٌة{.

الح�سنات

ات
 الآي��ة ( )168من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )174و َب َل ْو َناهُ ْم ِبا ْل َح َ�س َن ِات{.
ال�س ِّي َئ ِ
َو َّ
ات ُي ْذ ِه ْبنَ
 الآي��ة ( )114من �سورة (ه��ود) رق��م (� )11صفحة (�} )234إِ َّن ا ْل َح َ�س َن ِات{.
ال�س ِّي َئ ِ
َّ
 الآية ( )70من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )366ف�أُو َل ِئ َك ُي َب ِّد ُل َهّ ُالل َ�س ِّي َئاتِهِ ْم
َح َ�س َن ٍات{.

الح�سنى

 الآية ( )95من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )94و ُك ًاّل َو َع َد َهّ ُالل ا ْل ُح ْ�س َنى َو َف َّ�ض َل
َهّ ُ
الل ا ْل ُم َج ِاه ِدينَ َع َلى ا ْل َق ِاع ِدينَ �أَ ْج ًرا َع ِظي ًما{.
 الآية ( )137من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )166و َت َّم ْت َك ِل َم ُة َر ِّب َك ا ْل ُح ْ�س َنىَع َلى َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل{.
الَ ْ�س َما ُء ا ْل ُح ْ�س َنى
 الآية ( )180من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (} )174وَللِ َهّ ِ ْ أَفا ْد ُعو ُه ِب َها{.
 الآية ( )107من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )204و َل َي ْح ِل ُف َّن ِ�إنْ �أَ َر ْد َنا �إِ َاّل ا ْل ُح ْ�س َنىَو َهّ ُ
الل َي ْ�ش َه ُد �إِ َّن ُه ْم َل َك ِاذ ُبونَ {.
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 الآي��ة ( )26من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (ِ } )212ل َّل ِذينَ َ�أ ْح َ�س ُنوا ا ْل ُح ْ�س َنىَو ِز َيا َد ٌة{.
ا�ست ََجا ُبوا ِل َر ِّبهِ ُم
 الآي��ة ( )18من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (ِ } )251ل َّل ِذينَ ْا ْل ُح ْ�س َنى{.
 الآية ( )62من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )273وت َِ�ص ُف �أَ ْل ِ�س َن ُت ُه ُم ا ْل َك ِذ َب �أَ َّنَل ُه ُم ا ْل ُح ْ�س َنى{.
الَ ْ�س َما ُء
 الآية ( )110من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )293أَ ًّيا َما ت َْد ُعوا َف َل ُه ْ أا ْل ُح ْ�س َنى{.
 الآية ( )88من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )303و�أَ َّما َمنْ �آَ َمنَ َو َعمِ َل َ�صا ِل ًحاَف َل ُه َجزَ ا ًء ا ْل ُح ْ�س َنى{.
 الآية ( )8من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ )312هّ ُالَ ْ�س َما ُء
}الل اَل �إِ َل�� َه ِ�إ َاّل هُ َو َل ُه ْ أ
ا ْل ُح ْ�س َنى{.
 الآية ( )101من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (�ِ } )330إ َّن ا َّل ِذينَ َ�س َب َق ْت َل ُه ْم ِم َّناا ْل ُح ْ�س َنى �أُو َل ِئ َك َع ْن َها ُم ْب َعدُونَ {.
 الآية ( )50من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )482و َلئِنْ ُر ِج ْعتُ �إِ َلى َر ِّبي ِ�إ َّن ِليِع ْن َد ُه َل ْل ُح ْ�س َنى{.
 الآي��ة ( )31من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (َ } )527و َي ْ��ج ِ��ز َي ا َّل ِذينَ َ�أ ْح َ�س ُنواِبا ْل ُح ْ�س َنى{.
الل ا ْل ُح ْ�س َنى َو َهّ ُ
 الآية ( )10من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )538و ُك ًاّل َو َع َد َهّ ُالل
ِب َما َت ْع َم ُلونَ َخ ِبي ٌر{.
 الآي��ة ( )24من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (} )548هُ �� َو َهّ ُالل ا ْل َخا ِلقُ ا ْل َبار ُِئ
ال ْ�س َما ُء ا ْل ُح ْ�س َنى{.
ا ْل ُم َ�ص ِّو ُر َل ُه َْ أ
 الآيات ( )6/5/4من �سورة (الليل) رقم (� )92صفحة (َ } )595ف�أَ َّما َمنْ �أَ ْع َطى َوا َّت َقى(َ )5و َ�ص َّد َق ِبا ْل ُح ْ�س َنى (َ )6ف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه ِل ْل ُي ْ�س َرى{.
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الح�سنيين

 الآية ( )52من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (ُ } )195ق ْل هَ ْل َت َر َّب ُ�صونَ ِب َنا ِ�إ َاّل ِ�إ ْح َدىا ْل ُح ْ�س َن َي ْي ِن َو َن ْحنُ َن َت َر َّب ُ�ص ِب ُك ْم{.

الحمار  -الحمير
ذكر هذا الحيوان في القر�آن الكريم في الآيات التالية:

الحمار

}م َث ُل ا َّل ِذينَ ُح ِّم ُلوا ال َّت ْو َرا َة ُث َّم
 الآية ( )5من �سورة (الجمعة) رقم (� )62صفحة (َ )553َل ْم َي ْحمِ ُلوهَ ا َك َم َث ِل ا ْل ِح َما ِر َي ْحمِ ُل �أَ ْ�س َفا ًرا{.
 الآية ( )259من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )43وا ْن ُظ ْر ِ�إ َلى ِح َمار َِك َو ِل َن ْج َع َل َكا�س{.
�آَ َي ًة ِلل َّن ِ

ُح ُمر

 الآية ( )51/50من �سورة (المدثر) رقم (� )74صفحة (َ } )577ك�أَ َّن ُه ْم ُح ُم ٌر ُم ْ�س َت ْن ِف َر ٌة(َ )50ف َّر ْت ِمنْ َق ْ�س َو َر ٍة{.

الحمير

 الآي��ة ( )8من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )268وا ْل َخ ْي َل َوا ْل ِب َغ َال َوا ْل َحمِ ي َرِل َت ْر َك ُبوهَ ا َوزِي َن ًة{.
 الآية ( )19من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (�ِ } )412إ َّن َ�أ ْن َك َر ْ أالَ ْ�ص َو ِات َل َ�ص ْوتُ
ا ْل َحمِ ِير{.

َح َم َلة العر�ش

 الآية ( )17من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (َ } )567و َي ْحمِ ُل َع ْر َ�ش َر ِّب َك َف ْو َق ُه ْمَي ْو َم ِئ ٍذ َث َما ِن َي ٌة{.
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الحوت (ال�سمك)

 الآية ( )61من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )300ف َل َّما َب َل َغا َم ْج َم َع َب ْينِهِ َما َن ِ�س َياُحو َت ُه َما{.
 الآية ( )63من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )301ق َ��ت �إِ ْذ �أَ َو ْي َنا �إِ َلى
��ال �أَ َر�أَ ْي َ
ال�صخْ َر ِة َف ِ�إ ِّني َن ِ�سيتُ ا ْل ُحوتَ {.
َّ
 الآية ( )142من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ } )451فا ْل َت َق َم ُه ا ْل ُحوتُ َوهُ َو ُم ِلي ٌم{.ا�ص ِب ْر ِل ُح ْك ِم َر ِّب َك َو اَل َت ُكنْ
 الآية ( )48من �سورة (القلم) رقم (� )68صفحة (َ } )566ف ْوت{.
َك َ�ص ِاح ِب ا ْل ُح ِ
 الآية ( )163من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�ِ } )171إ ْذ َت�أْتِيهِ ْم ِحيتَا ُن ُه ْم َي ْو َمَ�س ْبتِهِ ْم ُ�ش َّر ًعا{.

الحور العين
ْ�صو َراتٌ ِفي
 الآي��ة ( )72من �سورة (الرحمن) رق��م (� )55صفحة (ُ )531}ح��و ٌر َمق ُ
ا ْل ِخ َي ِام{.
 الآية ( )20من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (َ } )524و َز َّو ْج َناهُ ْم ِب ُحو ٍر ِع ٍين{. الآيتان ( )23/22من �سورة (الواقعة) رقم (� )56صفحة (َ } )534و ُح��و ٌر ِعينٌ ()22َك�أَ ْم َث ِال ال ُّل ْ�ؤ ُل�ؤِ ا ْل َم ْك ُن ِون{.
ا�ص َراتُ َّ
الط ْر ِف{.
 الآية ( )56من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (} )533فِيهِ َّن َق ِ الآيات ( )37/36/35من �سورة (الواقعة) رقم (� )56صفحة (�ِ } )535إ َّن��ا َ�أ ْن َ�ش�أْ َناهُ َّن�إِ ْن َ�شا ًء (َ )35ف َج َع ْل َناهُ َّن َ�أ ْب َكا ًرا (ُ )36ع ُر ًبا َ�أ ْت َرا ًبا{.
 الآية ( )15من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )51و�أَ ْز َوا ٌج ُم َط َّه َر ٌة{. -الآية ( )57من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )87ل ُه ْم ِفي َها َ�أ ْز َوا ٌج ُم َط َّه َر ٌة{.

حياة

ا�س َع َلى
 الآية ( )96من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )15و َلت َِج َد َّن ُه ْم َ�أ ْح َر َ�ص ال َّن َِح َيا ٍة{.
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ا�ص َح َيا ٌة{.
 الآية ( )179من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )27و َل ُك ْم ِفي ا ْل ِق َ�ص ِ الآية ( )3من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )360و اَل َي ْم ِل ُكونَ َم ْوتًا َو اَل َح َيا ًة َو اَلُن ُ�شو ًرا{.

الحياة

 الآية ( )2من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (} )562ا َّل ِذي َخ َلقَ ا ْل َم ْوتَ َوا ْل َح َيا َة{. الآية ( )75من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )289إِ ًذا َ ألَ َذ ْق َن َاك ِ�ض ْع َف ا ْل َح َيا ِة
ات{.
َو ِ�ض ْع َف ا ْل َم َم ِ

الحياة الدنيا

ا�س َمنْ ُي ْع ِج ُب َك َق ْو ُل ُه
 الآية ( )204من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )32و ِمنَ ال َّن ِِفي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )212من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (ُ } )33ز ِّي��نَ ِل َّل ِذينَ َك َف ُروا ا ْل َح َيا ُةال ُّد ْن َيا{.
}ذ ِل َك َمتَا ُع ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َهّ ُ
 الآية ( )14من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ )51الل
ِع ْن َد ُه ُح ْ�سنُ ا ْل َم َ�آ ِب{.
}م َث ُل َما ُي ْن ِف ُقونَ ِفي هَ ِذ ِه
 الآية ( )117من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ )65ِيح ِفي َها ِ�ص ٌّر{.
ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َم َث ِل ر ٍ
 الآية ( )185من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )74و َما ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا ِ�إ َاّل َمتَا ُعا ْل ُغ ُرورِ{.
 الآية ( )32من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )131و َما ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا �إِ َاّل َل ِع ٌبَو َل ْه ٌو{.
 الآية ( )70من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )136و َذ ِر ا َّل ِذينَ ا َت َّخ ُذوا ِدي َن ُه ْم َل ِع ًباَو َل ْه ًوا َو َغ َّر ْت ُه ُم ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )130من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )144و َغ َّر ْت ُه ُم ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا َو َ�شهِ دُواَع َلى �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم{.
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 الآية ( )38من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )193أَ َر ِ�ضيت ُْم ِبا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا ِمنَْآ
الَ ِخ َر ِة �إِ َاّل َق ِلي ٌل{.
الَ ِخ َر ِة َف َما َمتَا ُع ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا ِفي ْ آ
 الآية ( )55من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )196إِ َّن َما ُي ِري ُد َهّ ُالل ِل ُي َع ِّذ َب ُه ْم ِب َها ِفي
ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )7من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�ِ } )209إ َّن ا َّل ِذينَ اَل َي ْر ُجونَ ِل َقا َء َناَو َر ُ�ضوا ِبا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )23من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�} )211إِ َّن َما َب ْغ ُي ُك ْم َع َلى �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َمتَا َعا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )24من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�ِ } )211إ َّن َما َم َث ُل ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َماءٍال�س َماءِ{.
�أَ ْنزَ ْل َنا ُه ِمنَ َّ
 الآية ( )64من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )216ل ُه ُم ا ْل ُب ْ�ش َرى ِفي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َياالَ ِخ َر ِة{.
َو ِفي ْ آ
ل ُه
 الآية ( )88من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )218ر َّب َنا ِ�إ َّن َك َ�آ َت ْي َت ِف ْر َع ْونَ َو َم َ َ أزِي َن ًة َو�أَ ْم َو اًال ِفي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
اب ا ْل ِخزْ ِي
 الآية ( )98من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )220ك َ�ش ْف َنا َع ْن ُه ْم َع َذ َِفي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
}منْ َكانَ ُي ِري ُد ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا
 الآية ( )15من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ )223َوزِي َن َت َها ُن َو ِّف �إِ َل ْيهِ ْم �أَ ْع َما َل ُه ْم ِفي َها{.
 الآية ( )26من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )252و َف ِر ُحوا ِبا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َماالَ ِخ َر ِة �إِ َاّل َمتَاعٌ{.
ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا ِفي ْ آ
اب ِفي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا
 الآية ( )34من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )253ل ُه ْم َع َذ ٌالَ ِخ َر ِة �أَ َ�ش ُّق{.
اب ْ آ
َو َل َع َذ ُ
 الآية ( )3من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (} )255ا َّل ِذينَ َي ْ�ست َِح ُّبونَ ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َياالَ ِخ َر ِة{.
َع َلى ْ آ
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 الآية ( )27من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (ُ } )259ي َث ِّبتُ َهّ ُالل ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا
ِبا ْل َق ْو ِل ال َّثا ِب ِت ِفي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )107من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ )279ا�ست ََح ُّبوا ا ْل َح َيا َة
}ذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ُم ْ
الَ ِخ َر ِة{.
ال ُّد ْن َيا َع َلى ْ آ
 الآية ( )28من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )297و اَل َت ْع ُد َع ْي َن َاك َع ْن ُه ْم ُت ِري ُد
زِي َن َة ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
ا�ض ِر ْب َل ُه ْم َم َث َل ا ْل َح َيا ِة
 الآية ( )45من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )298و ْال�س َماءِ{.
ال ُّد ْن َيا َك َماءٍ �أَ ْنزَ ْل َنا ُه ِمنَ َّ
 الآية ( )46من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (} )299ا ْل َم ُال َوا ْل َب ُنونَ زِي َن ُة ا ْل َح َيا ِةال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )104من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (} )304ا َّل ِذينَ َ�ض َّل َ�س ْع ُي ُه ْم ِفيا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َوهُ ْم َي ْح َ�س ُبونَ �أَ َّن ُه ْم ُي ْح ِ�س ُنونَ ُ�ص ْن ًعا{.
 الآي��ة ( )72من �سورة (ط��ه) رق��م (� )20صفحة (�ِ } )316إ َّن�� َم��ا َتق ِْ�ضي هَ ِ��ذ ِه ا ْل َح َيا َةال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )131من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )321زهْ َر َة ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا ِل َن ْف ِت َنه ُْم ِفي ِه{. الآية ( )33من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )344و�أَ ْت َر ْف َناهُ ْم ِفي ا ْل َح َيا ِةال ُّد ْن َيا{.
 الآي��ة ( )33من �سورة (ال��ن��ور) رق��م (� )24صفحة (ِ } )354ل َت ْب َت ُغوا َع�� َر َ���ض ا ْل َح َيا ِة
ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )60من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )393و َما �أُو ِتيت ُْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ َف َمتَا ُعا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )61من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )393ك َمنْ َم َّت ْع َنا ُه َمتَا َع ا ْل َح َيا ِةال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )79من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )395ق َال ا َّل ِذينَ ُي ِريدُونَ ا ْل َح َيا َةال ُّد ْن َيا َيا َل ْي َت َل َنا ِم ْث َل َما �أُو ِت َي َقا ُرونُ {.
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}م�� َو َّد َة َب ْي ِن ُك ْم ِفي ا ْل َح َيا ِة
 الآية ( )25من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ )399ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )64من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )404و َما هَ ِذ ِه ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا �إِ َاّلال ِخ َر َة َلهِ َي ا ْل َح َي َوانُ {.
الدا َر َْ آ
َل ْه ٌو َو َل ِع ٌب َو�إِ َّن َّ
 الآية ( )7من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )405ي ْع َل ُمونَ َظ ِاه ًرا ِمنَ ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َياالَ ِخ َر ِة هُ ْم َغا ِف ُلونَ {.
َوهُ ْم َع ِن ْ آ
 الآية ( )33من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )414فلاَ َت ُغ َّر َّن ُك ُم ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا{. الآية ( )28من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )421يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ُق ْل ِلأَ ْز َو ِاج َكِ�إنْ ُك ْنت َُّن ُت ِر ْدنَ ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا َوزِي َن َت َها َف َت َعا َل ْينَ {.
الل َح ٌّق
ا�س �إِ َّن َو ْع َد َهّ ِ
 الآية ( )5من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )435يا �أَ ُّي َها ال َّن َُفلاَ َت ُغ َّر َّن ُك ُم ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )26من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )461ف�أَ َذا َق ُه ُم َهّ ُالل ا ْل ِخزْ َي ِفي
ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )39من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )471يا َق ْو ِم ِ�إ َّن َما هَ ِذ ِه ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َياَمتَاعٌ{.
 الآية ( )51من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (�} )473إِ َّنا َل َن ْن ُ�ص ُر ُر ُ�س َل َنا َوا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنواِفي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
اب ا ْل ِخزْ ِي ِفي
 الآية ( )16من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (ِ } )478ل ُن ِذي َق ُه ْم َع َذ َا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )31من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )480ن ْحنُ �أَ ْو ِل َيا ُ�ؤ ُك ْم ِفي ا ْل َح َيا ِةالَ ِخ َر ِة{.
ال ُّد ْن َيا َو ِفي ْ آ
 الآية ( )36من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )487ف َما ُ�أو ِتيت ُْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ َف َمتَا ُعا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )32من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )491ن ْحنُ َق َ�س ْم َنا َب ْي َن ُه ْم َم ِع َي�ش َت ُه ْم
ِفي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
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 الآية ( )35من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )492و ُزخْ ُر ًفا َو ِ�إنْ ُك ُّل َذ ِل َك َل َّماَمتَا ُع ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا{.
 الآية ( )35من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )502و َغ َّر ْت ُك ُم ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا{. الآي��ة ( )36من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (�} )510إِ َّن َما ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا َل ِع ٌبَو َل ْه ٌو{.
 الآية ( )29من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (َ } )527ف�أَ ْع ِر ْ�ض َعنْ َمنْ َت َو َّلى َعنِْذ ْك ِر َنا َو َل ْم ُي ِر ْد �إِ َاّل ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا{.
}اع َل ُموا �أَ َّن َما ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا
 الآية ( )20من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (ْ )540َل ِع ٌب َو َل ْه ٌو َوزِي َن ٌة َو َت َف ُ
الَ ْو اَل ِد َك َم َث ِل َغ ْي ٍث �أَ ْع َج َب ا ْل ُك َّفا َر َن َبا ُت ُه ُث َّم َيهِ ُيج
الَ ْم َو ِال َو ْ أ
اخ ٌر َب ْي َن ُك ْم َو َت َكا ُث ٌر ِفي ْ أ
َف َت َرا ُه ُم ْ�ص َف ًّرا ُث َّم َي ُكونُ ُح َط ًاما َو ِفي َْ آ
الل َور ِْ�ض َوا ٌن َو َما ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا
اب َ�ش ِدي ٌد َو َم ْغ ِف َر ٌة ِمنَ َهّ ِ
ال ِخ َر ِة َع َذ ٌ
�إِ َاّل َمتَا ُع ا ْل ُغ ُرورِ{.
 الآيات ( )39/38/37من �سورة (النازعات) رقم (� )79صفحة (َ } )584ف�أَ َّما َمنْ َط َغى(َ )37و�آَ َث َر ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا (َ )38ف ِ�إ َّن ا ْل َج ِح َيم ِه َي ا ْل َم�أْ َوى{.
 الآيتان ( )17/16من �سورة (الأعلى) رقم (� )87صفحة (َ } )592ب ْل ُت�ؤْ ِث ُرونَ ا ْل َح َيا َةالَ ِخ َر ُة َخ ْي ٌر َو�أَ ْب َقى{.
ال ُّد ْن َيا (َ )16و ْ آ

حياتكم الدنيا

 الآية ( )20من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (�} )504أَ ْذهَ ْبت ُْم َط ِّي َبا ِت ُك ْم ِفيَح َيا ِت ُك ُم ال ُّد ْن َيا{.

حياتنا الدنيا

 الآية ( )29من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )131و َقا ُلوا �إِنْ ِه َي �إِ َاّل َح َيا ُت َنا ال ُّد ْن َياَو َما َن ْحنُ ِب َم ْب ُعو ِثينَ {.
 الآية ( )37من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (�} )344إِنْ ِه َي ِ�إ َاّل َح َيا ُت َنا ال ُّد ْن َياَن ُموتُ َو َن ْح َيا َو َما َن ْحنُ ِب َم ْب ُعو ِثينَ {.
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 الآية ( )24من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )501و َقا ُلوا َما ِه َي ِ�إ َاّل َح َيا ُت َناالد ْه ُر{.
ال ُّد ْن َيا َن ُموتُ َو َن ْح َيا َو َما ُي ْه ِل ُك َنا �إِ َاّل َّ

حرف الخاء

َخ ْلق الإن�سان (مراحل َخ ْل ِقه)

ا�س ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي
 الآية ( )1من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )77يا َ�أ ُّي َها ال َّن َُخ َل َق ُك ْم ِمنْ َنف ٍْ�س َو ِاح َد ٍة َو َخ َلقَ ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ر َِج اًال َك ِثي ًرا َو ِن َ�سا ًء{.
 الآية ( )4من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ )267ال ْن َ�سانَ ِمنْ ُن ْط َف ٍة{.
}خ َلقَ ْ إِ
 الآية ( )21من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )406و ِمنْ َ�آ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َلقَ َل ُك ْم ِمنْ�أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َ�أ ْز َو ًاجا ِلت َْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْي َها{.
 الآيتان ( )46/45من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (َ } )528و�أَ َّن�� ُه َخ َلقَ َّالز ْو َج ْي ِن
َّ
الُ ْن َثى (ِ )45منْ ُن ْط َف ٍة �إِ َذا ُت ْم َنى{.
الذ َك َر َو ْ أ
 الآية ( )2من �سورة (العلق) رقم (� )96صفحة (َ )597ال ْن َ�سانَ ِمنْ َع َل ٍق{.
}خ َلقَ ْ ِإ
 الآية ( )9من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )305و َق ْد َخ َل ْقت َُك ِمنْ َق ْب ُل َو َل ْم ت َُكَ�ش ْي ًئا{.
 الآي��ة ( )7من �سورة (االنفطار) رقم (� )82صفحة (} )587ا َّل ِ���ذي َخ َل َق َك َف َ�س َّو َاك
َف َع َد َل َك{.
 الآية ( )2من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (} )128هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِمنْ ِط ٍين{. الآية ( )189من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (} )175هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِمنْ َنف ٍْ�سَو ِاح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها ِل َي ْ�س ُكنَ �إِ َل ْي َها{.
 الآية ( )20من �سورة (ال��روم) رقم (� )30صفحة (َ } )406و ِم��نْ َ�آ َيا ِت ِه َ�أنْ َخ َل َق ُك ْم ِمنُْت َر ٍاب{.
 الآية ( )54من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ )410هّ ُ}الل ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِمنْ َ�ض ْع ٍف{.
 الآية ( )11من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )436و َهّ ُالل َخ َل َق ُك ْم ِمنْ ُت َر ٍاب ُث َّم ِمنْ
ُن ْط َف ٍة{.
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 الآية ( )6من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ )459}خ َل َق ُك ْم ِمنْ َنف ٍْ�س َو ِاح َد ٍة ُث َّم َج َع َل
ِم ْن َها َز ْو َج َها{.
 الآية ( )67من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (} )475هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِمنْ ُت َر ٍاب ُث َّمِمنْ ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِمنْ َع َل َق ٍة ُث َّم ُيخْ ِر ُج ُك ْم ِط ْفلاً {.
 الآية ( )14من �سورة (نوح) رقم (� )71صفحة (َ } )571و َق ْد َخ َل َق ُك ْم َ�أ ْط َوا ًرا{.ال ْن َ�سانَ ِمنْ
 الآية ( )26من �سورة ِ(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )263و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إِ
َ�ص ْل َ�ص ٍال ِمنْ َح َم�إٍ َم ْ�س ُن ٍون{.
 الآيات ( )14/13/12من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )342و َل َق ْد َخ َل ْق َناال ْن َ�سانَ ِمنْ ُ�سلاَ َل ٍة ِمنْ ِط ٍين (ُ )12ث َّم َج َع ْل َنا ُه ُن ْط َف ًة ِفي َق َرا ٍر َم ِك ٍين (ُ )13ث َّم َخ َل ْق َنا ال ُّن ْط َف َة َع َل َق ًة
ْ ِإ
َف َخ َل ْق َنا ا ْل َع َل َق َة ُم ْ�ض َغ ًة َف َخ َل ْق َنا ا ْل ُم ْ�ض َغ َة ِع َظ ًاما َف َك َ�س ْو َنا ا ْل ِع َظ َام َل ْح ًما ُث َّم َ�أ ْن َ�ش�أْ َنا ُه َخ ْل ًقا �آَ َخ َر َف َت َبا َر َك
َهّ ُ
الل �أَ ْح َ�سنُ ا ْل َخا ِل ِقينَ {.
ال ْن َ�سانَ َو َن ْع َل ُم َما
 الآية ( )16من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )519و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إُِت َو ْ�س ِو ُ�س ِب ِه َنف ُْ�سهُ{.
ال ْن َ�سانَ ِفي َ�أ ْح َ�س ِن
 الآية ( )4من �سورة (التين) رقم (� )95صفحة (َ } )597ل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إَِت ْق ِو ٍيم{.
 الآي��ة ( )11من �سورة (الأع����راف) رق��م (� )7صفحة (َ } )151و َل�� َق ْ��د َخ َل ْق َنا ُك ْم ُث َّمَ�ص َّو ْر َنا ُك ْم{.
 الآية ( )5من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )332ف�إِ َّنا َخ َل ْق َنا ُك ْم ِمنْ ُت َر ٍاب ُث َّم ِمنُْن ْط َف ٍة ُث َّم ِمنْ َع َل َق ٍة{.
ا�س �إِ َّنا َخ َل ْق َنا ُك ْم
 الآية ( )13من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )517يا �أَ ُّي َها ال َّن ُِمنْ َذ َك ٍر َو�أُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا{.
 الآية ( )8من �سورة (النب�أ) رقم (� )78صفحة (َ } )582و َخ َل ْق َنا ُك ْم �أَ ْز َو ًاجا{.ال ْن َ�سانُ �أَ َّنا َخ َل ْق َنا ُه
 الآية ( )67من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�} )310أَ َو اَل َي ْذ ُك ُر ْ إِِمنْ َق ْب ُل َو َل ْم َي ُك َ�ش ْي ًئا{.
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 الآية ( )77من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )445أَ َو َل ْم َي َر ْ ِإال ْن َ�سانُ َ�أ َّنا َخ َل ْق َنا ُه ِمنْ
ُن ْط َف ٍة َف�إِ َذا هُ َو َخ ِ�صي ٌم ُم ِبينٌ {.
ا�س َت ْفتِهِ ْم َ�أهُ ْم �أَ َ�ش ُّد َخ ْل ًقا
 الآية ( )11من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ } )446ف ْ�أَ ْم َمنْ َخ َل ْق َنا �إِ َّنا َخ َل ْق َناهُ ْم ِمنْ ِط ٍين اَلز ٍِب{.
الل َك َم َث ِل
ي�سى ِع ْن َد َهّ ِ
 الآية ( )59من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�ِ } )57إ َّن َم َث َل ِع َ�آَ َد َم َخ َل َق ُه ِمنْ ُت َر ٍاب ُث َّم َق َال َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ {.
 الآية ( )7من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (} )415ا َّل ِذي َ�أ ْح َ�سنَ ُك َّل َ�ش ْيءٍ َخ َل َق ُهال ْن َ�س ِان ِمنْ ِط ٍين{.
َو َب َد�أَ َخ ْلقَ ِْ إ
ال ْن َ�سانُ َما
 الآيات ( )19/18/17من �سورة (عب�س) رقم (� )80صفحة (ُ } )585ق ِت َل ْ ِإ�أَ ْك َف َر ُه (ِ )17منْ �أَ ِّي َ�ش ْيءٍ َخ َل َق ُه (ِ )18منْ ُن ْط َف ٍة َخ َل َق ُه َف َق َّد َر ُه{.
 الآيات ( )59/58/57من �سورة (الواقعة) رقم (� )56صفحة (َ } )536ن ْحنُ َخ َل ْق َنا ُك ْمَف َل ْو اَل ُت َ�ص ِّد ُقونَ (� )57أَ َف َر َ�أ ْيت ُْم َما ُت ْم ُنونَ (� )58أَ�أَ ْنت ُْم تَخْ ُل ُقو َن ُه َ�أ ْم َن ْحنُ ا ْل َخا ِل ُقونَ {.
 الآيتان ( )21/20من �سورة (المر�سالت) رقم (� )77صفحة (�} )581أَ َل ْم َنخْ ُل ْق ُك ْم ِمنَْماءٍ َمهِ ٍين (َ )20ف َج َع ْل َنا ُه ِفي َق َرا ٍر َم ِك ٍين{.
ال ْن َ�سانُ َ�ض ِعي ًفا{.
 الآية ( )28من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )83و ُخ ِلقَ ْ إِ الآية ( )37من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (ُ )325ال ْن َ�سانُ ِمنْ َع َج ٍل{.
}خ ِلقَ ْ إِ
ال ْن َ�سانُ ِم َّم
 الآيات ( )7/6/5من �سورة (الطارق) رقم (� )86صفحة (َ } )591ف ْل َي ْن ُظ ِر ْ ِإال�ص ْل ِب َوال َّت َرا ِئ ِب{.
ُخ ِلقَ (ُ )5خ ِلقَ ِمنْ َماءٍ َدا ِف ٍق (َ )6يخْ ُر ُج ِمنْ َب ْي ِن ُّ
 الآية ( )6من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ )459}خ َل َق ُك ْم ِمنْ َنف ٍْ�س َو ِاح َد ٍة ُث َّم َج َع َل
ِم ْن َها َز ْو َج َها{.
(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )263و ِ�إ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ِ�إ ِّني
 الآية ( )28من �سورة َِخا ِل ٌق َب َ�ش ًرا ِمنْ َ�ص ْل َ�ص ٍال ِمنْ َح َم ٍ�إ َم ْ�س ُن ٍون{.
 الآية ( )71من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (�} )457إِ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة �إِ ِّني َخا ِل ٌقَب َ�ش ًرا ِمنْ ِط ٍين{.

122

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

 الآية ( )5من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )332ف ِ�إ َّنا َخ َل ْق َنا ُك ْم ِمنْ ُت َر ٍاب ُث َّم ِمنُْن ْط َف ٍة ُث َّم ِمنْ َع َل َق ٍة ُث َّم ِمنْ ُم ْ�ض َغ ٍة{.
 الآية ( )14من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ )531ال ْن َ�سانَ ِمنْ َ�ص ْل َ�ص ٍال
}خ َلقَ ْ إِ
َكا ْل َف َّخارِ{.

الخمر

 الآية ( )219من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )34ي ْ�س�أَ ُلو َن َك َع ِن ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ�س ِرا�س َو�إِ ْث ُم ُه َما َ�أ ْك َب ُر ِمنْ َن ْفعِهِ َما{.
ُق ْل فِيهِ َما �إِ ْث ٌم َك ِبي ٌر َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
 الآيتان ( )91/90من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )123يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِ�إ َّن َماالَ ْز اَل ُم ر ِْج ٌ�س ِمنْ َع َم ِل َّ
اج َت ِن ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ (� )90إِ َّن َما
اب َو ْ أ
ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِ�س ُر َو َْ أ
ال ْن َ�ص ُ
ال�ش ْي َط ِان َف ْ
ُي ِري ُد َّ
ال�ش ْي َطانُ �أَنْ ُيو ِق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َبغ َْ�ضا َء ِفي ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ�س ِر{.
 الآي��ة ( )15من �سورة (محمد) رق��م (� )47صفحة (َ } )508و�أَ ْن�� َه��ا ٌر ِم��نْ َخ ْم ٍر َل َّ��ذ ٍةِل َّل�شا ِر ِبينَ {.
 الآية ( )36من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )239ق َال �أَ َحدُهُ َما �إِ ِّني �أَ َرا ِني َ�أ ْع ِ�ص ُرَخ ْم ًرا{.
ال�س ْج ِن �أَ َّما �أَ َح ُد ُك َما
 الآية ( )41من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )240يا َ�ص ِاح َب ِي َِّف َي ْ�س ِقي َر َّب ُه َخ ْم ًرا{.

الخنزير

الد َم
 الآية ( )173من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )26إِ َّن َما َح َّر َم َع َل ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت َة َو َّالل{.
َو َل ْح َم ا ْل ِخ ْن ِز ِير َو َما �أُ ِه َّل ِب ِه ِل َغ ْي ِر َهّ ِ
الد ُم
}ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت ُة َو َّ
 الآية ( )3من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (ُ )107َو َل ْح ُم ا ْل ِخ ْن ِز ِير{.
 الآية ( )145من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (�} )147إِ َاّل َ�أنْ َي ُكونَ َم ْي َت ًة �أَ ْو َد ًماوحا �أَ ْو َل ْح َم ِخ ْن ِز ٍير{.
َم ْ�س ُف ً
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 الآية ( )115من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (�ِ } )280إ َّن َما َح َّر َم َع َل ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت َةالل{.
َو َّ
الد َم َو َل ْح َم ا ْل ِخ ْن ِز ِير َو َما �أُ ِه َّل ِل َغ ْي ِر َهّ ِ
 الآية ( )60من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )118و َج َع َل ِم ْن ُه ُم ا ْل ِق َر َد َة َوا ْل َخ َنازِي َرَو َع َب َد َّ
الط ُاغوتَ {.

الخيل

ا�س ُح ُّب َّ
ال�ش َه َو ِات ِمنَ
 الآية ( )14من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (ُ } )51ز ِّينَ ِلل َّن ِال ِّن َ�سا ِء َوا ْل َب ِنينَ َوا ْل َق َن ِاط ِير ا ْل ُم َق ْن َط َر ِة ِمنَ َّ
الذهَ ِب َوا ْل ِف َّ�ض ِة َوا ْل َخ ْي ِل ا ْل ُم َ�س َّو َم ِة{.
ا�ست ََط ْعت ُْم ِمنْ
 الآية ( )60من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )184و�أَ ِع ُّدوا َل ُه ْم َما ْاط ا ْل َخ ْي ِل{.
ُق َّو ٍة َو ِمنْ ِر َب ِ
 الآي��ة ( )8من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )268وا ْل َخ ْي َل َوا ْل ِب َغ َال َوا ْل َحمِ ي َرِل َت ْر َك ُبوهَ ا َوزِي َن ًة{.
 الآية ( )6من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ } )546و َما َ�أ َفا َء َهّ ُالل َع َلى َر ُ�سو ِل ِه ِم ْن ُه ْم
اب{.
َف َما �أَ ْو َج ْفت ُْم َع َل ْي ِه ِمنْ َخ ْي ٍل َو اَل ِر َك ٍ
ا�ست ََط ْع َت ِم ْن ُه ْم
ا�س َتف ِْز ْز َم ِن ْ
 الآية ( )64من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )288و ِْب َ�ص ْو ِت َك َو َ�أ ْج ِل ْب َع َل ْيهِ ْم ِب َخ ْي ِل َك َو َر ِج ِل َك{.

حرف الدال وحرف الذال

الدعاء (الأدعية)

�آيات دعاء اهلل ورجائه كثيرة في القر�آن الكريم ،ومن ال�صعب ح�صرها لعدم وجود ما يدل
عليها ،ومنها:
 الآيات ( )194-191من �سورة (�آل عمران) رقم (� )93صفحة (} )75ا َّل ِذينَ َي ْذ ُك ُرونََهّ َ
الَ ْر ِ�ض َر َّب َنا َما َخ َلق َْت هَ َذا َب ِاطلاً
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
الل ِق َي ًاما َو ُق ُعودًا َو َع َلى ُج ُنوبِهِ ْم َو َي َت َف َّك ُرونَ ِفي َخ ْل ِق َّ
اب ال َّنا ِر (َ )191ر َّب َنا �إِ َّن َك َمنْ ُت ْد ِخ ِل ال َّنا َر َف َق ْد َ�أخْ زَ ْي َت ُه َو َما ِل َّلظالِمِ ينَ ِمنْ �أَ ْن َ�صا ٍر
ُ�س ْب َحا َن َك َف ِق َنا َع َذ َ
لي َم ِان َ�أنْ �آَ ِم ُنوا ِب َر ِّب ُك ْم َف َ�آ َم َّنا َر َّب َنا َف ْاغ ِف ْر َل َنا ُذ ُنو َب َنا َو َك ِّف ْر
(َ )192ر َّب َنا ِ�إ َّن َنا َ�سمِ ْع َنا ُم َنا ِد ًيا ُي َنا ِدي ِل ْ ِإ
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ال ْب َرا ِر (َ )193ر َّب َنا َو َ�آ ِت َنا َما َو َع ْد َت َنا َع َلى ُر ُ�س ِل َك َو اَل تُخْ ِز َنا َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِ�إ َّن َك
َع َّنا َ�س ِّي َئا ِت َنا َو َت َو َّف َنا َم َع َْ أ
اَل تُخْ ِل ُف ا ْلمِ ي َعا َد{.
 ومنها الآية ( )41من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )260ر َّب َنا ْاغ ِف ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد َّياب{.
وم ا ْل ِح َ�س ُ
َو ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َي ْو َم َي ُق ُ
 والآية ( )19من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )378ر ِّب َ�أ ْوز ِْع ِني َ�أنْ َ�أ ْ�ش ُك َر ِن ْع َمت ََكال�صا ِل ِحينَ {.
ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتَ َع َل َّي َو َع َلى َوالِدَ َّي َو َ�أنْ َ�أ ْع َم َل َ�صا ِل ًحا َت ْر َ�ضا ُه َو�أَ ْد ِخ ْل ِني ِب َر ْح َم ِت َك ِفي ِع َبا ِد َك َّ
 والآية ( )15من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )504ر ِّب َ�أ ْوز ِْع ِني َ�أنْ َ�أ ْ�ش ُك َرِن ْع َمت ََك ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْم َت َع َل َّي َو َع َلى َوا ِل َد َّي َو َ�أنْ َ�أ ْع َم َل َ�صا ِل ًحا َت ْر َ�ضا ُه َو�أَ ْ�ص ِل ْح ِلي ِفي ُذ ِّر َّي ِتي{.
 والآية ( )28من �سورة (نوح) رقم (� )71صفحة (َ } )571ر ِّب ْاغ ِف ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد َّي َو ِل َمنْات{.
َد َخ َل َب ْي ِت َي ُم�ؤ ِْم ًنا َو ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َوا ْل ُم�ؤ ِْم َن ِ
و�آيات �أخرى كثيرة.

الذباب

ا�س ُ�ض ِر َب َم َث ٌل
 الآية ( )73من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )341يا �أَ ُّي َها ال َّن ُالل َلنْ َيخْ ُل ُقوا ُذ َبا ًبا َو َل ِو ْاج َت َم ُعوا َل ُه َو�إِنْ َي ْ�س ُل ْب ُه ُم ُّ
اب
ا�س َتمِ ُعوا َل ُه �إِ َّن ا َّل ِذينَ ت َْد ُعونَ ِمنْ د ِ
ُون َهّ ِ
الذ َب ُ
َف ْ
َ�ش ْي ًئا اَل َي ْ�س َت ْن ِق ُذو ُه ِم ْنهُ{.

ذو القرنين

 الآية ( )86من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (ُ } )303ق ْل َنا َيا َذا ا ْل َق ْر َن ْي ِن ِ�إ َّما َ�أنُْت َع ِّذ َب َو�إِ َّما �أَنْ َت َت ِّخ َذ فِيهِ ْم ُح ْ�س ًنا{.
وج
 الآية ( )94من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )303قا ُلوا َيا َذا ا ْل َق ْر َن ْي ِن ِ�إ َّن َي�أْ ُج َالَ ْر ِ�ض{.
وج ُمف ِْ�سدُونَ ِفي ْ أ
َو َم�أْ ُج َ
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حرف الراء

ر�ؤية اهلل يوم القيامة

 الآي��ة ( )26من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (ِ } )212ل َّل ِذينَ َ�أ ْح َ�س ُنوا ا ْل ُح ْ�س َنىَو ِز َيا َد ٌة{.
ا�ض َر ٌة
 الآية ( )23/22من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (ُ } )578و ُج��و ٌه َي ْو َم ِئ ٍذ َن ِ(� )22إِ َلى َر ِّب َها َن ِاظ َر ٌة{.
ويوجد كتاب م�ؤلف ،عنوانه(:ر�ؤية اهلل تعالى في الآخرة 00درا�سة في الأدلة والمذاهب).
ويت�ضمن مناق�شة مو�ضوعية للأ�ستاذين جعفر ال�سبحاني وح�سن ال�سقاف ،دار الفتح ،ع ّمان
1423هـ� ،صفحاته (� .)102ألفه:
وقد �أورد الم�ؤلف �ستة �أحاديث تثبت ر�ؤية الم�ؤمنين لربهم في الدار الآخرة.

الربا

الر َبا اَل َي ُقو ُمونَ
 الآية ( )275من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )47ا َّل ِذينَ َي�أْ ُك ُلونَ ِّالر َبا َو�أَ َح َّل َهّ ُ
وم ا َّل ِذي َيت ََخ َّب ُط ُه َّ
الل ا ْل َب ْي َع
�إِ َاّل َك َما َي ُق ُ
ال�ش ْي َطانُ ِمنَ ا ْل َم ِّ�س َذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ْم َقا ُلوا �إِ َّن َما ا ْل َب ْي ُع ِم ْث ُل ِّ
الر َبا{.
َو َح َّر َم ِّ
 الآي��ة ( )276من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )47ي ْم َحقُ َهّ ُالل ال ِّ��ر َب��ا َو ُي ْر ِبي
ات{.
ال�ص َد َق ِ
َّ
اللَ
 الآية ( )278من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )47يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ا َّت ُقوا َهّالر َبا �إِنْ ُك ْنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِنينَ {.
َو َذ ُروا َما َب ِق َي ِمنَ ِّ
 الآية ( )130من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )66يا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا اَل َْت�أ ُك ُلواالر َبا �أَ ْ�ض َعا ًفا ُم َ�ض َاع َف ًة َوا َّت ُقوا َهّ َ
الل َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ {.
ِّ
َ
الر َبا َو َق ْد ُن ُهوا
 الآية ( )161من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )103و�أخْ ِ��ذ ِه ُ��م َِّع ْنهُ{.
 الآية ( )39من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )408و َما �آَ َت ْيت ُْم ِمنْ ِر ًبا ِل َي ْر ُب َو ْا ِفيالل{.
ا�س َفلاَ َي ْر ُبو ْا ِع ْن َد َهّ ِ
�أَ ْم َو ِال ال َّن ِ
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رحلة ال�شتاء وال�صيف

}لي�َلقاَ ِف ُق َر ْي ٍ�ش ()1
 الآي��ة ( )2/1من �سورة (قري�ش) رقم (� )106صفحة ( ِ )602إِ�إِيلاَ فِهِ ْم ر ِْح َل َة ِّ
ال�ص ْي ِف{.
ال�شتَا ِء َو َّ

الرحمن
وردت الكلمة في (� )57آية في عدة �سور.
رقم ال�صفحة في المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم ( )377-376طبعة دار الحديث
بم�صر 1422هـ .وهذه هي الآيات كما وردت في ال�سور:
الل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم{.
 الآية ( )1من �سورة (الفاتحة) رقم (� )1صفحة (ِ } )1ب ْ�س ِم َهّ ِ الآيتان ( )3/2من �سورة (الفاتحة) رقم (� )1صفحة (} )1ا ْل َح ْم ُد للِ َهّ ِ َر ِّب ا ْل َعا َلمِ ينَ ()2ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم{.
 الآية ( )163من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )24و�إِ َل ُه ُك ْم �إِ َل ٌه َو ِاح ٌد اَل �إِ َل َه ِ�إ َاّل هُ َوال َّر ْح َمنُ ال َّر ِح ُيم{.
 الآية ( )30من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (ِ } )253ل َت ْت ُل َو َع َل ْيهِ ُم ا َّل ِذي �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْي َكَوهُ ْم َي ْك ُف ُرونَ ِبال َّر ْح َم ِن{.
 الآية ( )110من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (ُ } )293ق ِل ا ْد ُعوا َهّ َالل �أَ ِو ا ْد ُعوا
ال َّر ْح َمنَ {.
 الآية ( )18من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )306قا َل ْت ِ�إ ِّني َ�أ ُع ُوذ ِبال َّر ْح َم ِن ِم ْن َك
�إِنْ ُك ْن َت َت ِق ًّيا{.
 الآية ( )26من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�} )307إِ ِّني َن َذ ْرتُ ِلل َّر ْح َم ِن َ�ص ْو ًما َف َلنْ�أُ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم ِ�إ ْن ِ�س ًّيا{.
 الآيتان ( )45/44من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )308يا �أَ َب ِت اَل َت ْع ُب ِد َّال�ش ْي َطانَ
ال�ش ْي َطانَ َكانَ ِلل َّر ْح َم ِن َع ِ�ص ًّيا (َ )44يا َ�أ َب ِت ِ�إ ِّني �أَ َخ ُ
�إِ َّن َّ
اب ِمنَ ال َّر ْح َم ِن َف َت ُكونَ
اف �أَنْ َي َم َّ�س َك َع َذ ٌ
ِل َّل�ش ْي َط ِان َو ِل ًّيا{.
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 الآية ( )58من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�ِ } )309إ َذا ُت ْت َلى َع َل ْيهِ ْم �آَ َياتُ ال َّر ْح َم ِنَخ ُّروا ُ�س َّجدً ا َو ُب ِك ًّيا{.
ات َع ْد ٍن ا َّل ِتي َو َع َد ال َّر ْح َمنُ
}ج َّن ِ
 الآية ( )61من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ )309ِع َبا َد ُه ِبا ْل َغ ْي ِب{.
 الآية ( )69من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (ُ } )310ث َّم َل َن ْن ِز َع َّن ِمنْ ُك ِّل ِ�شي َع ٍة �أَ ُّي ُه ْم�أَ َ�ش ُّد َع َلى ال َّر ْح َم ِن ِع ِت ًّيا{.
 الآية ( )75من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (ُ } )310ق ْل َمنْ َكانَ ِفي َّال�ضلاَ َل ِة َف ْل َي ْم ُد ْد
َل ُه ال َّر ْح َمنُ َم ًّدا{.
 الآية ( )78من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�} )311أَ َّط َل َع ا ْل َغ ْي َب �أَ ِم ا َت َّخ َذ ِع ْن َدال َّر ْح َم ِن َع ْهدً ا{.
 الآي��ة ( )85من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )311ي�� ْو َم َن ْح ُ�ش ُر ا ْل ُم َّت ِقينَ ِ�إ َلىال َّر ْح َم ِن َو ْفدً ا{.
 الآيتان ( )88/87من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )311ي ْم ِل ُكونَ َّال�ش َف َاع َة ِ�إ َاّل َم ِن
ا َت َّخ َذ ِع ْن َد ال َّر ْح َم ِن َع ْهدً ا (َ )87و َقا ُلوا ا َت َّخ َذ ال َّر ْح َمنُ َو َلدً ا{.
 الآيات ( )93/92/91من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�} )311أَنْ َد َع ْوا ِلل َّر ْح َم ِنالَ ْر ِ�ض �إِ َاّل �آَ ِتي ال َّر ْح َم ِن
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
َو َلدً ا (َ )91و َما َي ْن َب ِغي ِلل َّر ْح َم ِن �أَنْ َي َت ِّخ َذ َو َلدً ا (� )92إِنْ ُك ُّل َمنْ ِفي َّ
َع ْبدً ا{.
 الآي��ة ( )96من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�} )312إِ َّن ا َّل ِ��ذي��نَ �آَ َم�� ُن��وا َو َعمِ ُلواات َ�س َي ْج َع ُل َل ُه ُم ال َّر ْح َمنُ ُو ًّدا{.
ال�صا ِل َح ِ
َّ
ا�س َت َوى{.
 الآية ( )5من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (} )312ال َّر ْح َمنُ َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ْ الآية ( )90من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )318و ِ�إ َّن َر َّب ُك ُم ال َّر ْح َمنُ َفا َّت ِب ُعو ِنيَو�أَ ِطي ُعوا �أَ ْم ِري{.
 الآيتان ( )109/108من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )319و َخ َ�ش َع ِت ْ أالَ ْ�ص َواتُ
ِلل َّر ْح َم ِن َفلاَ ت َْ�س َم ُع �إِ َاّل هَ ْم ً�سا (َ )108ي ْو َم ِئ ٍذ اَل َت ْن َف ُع َّ
ال�ش َف َاع ُة �إِ َاّل َمنْ �أَ ِذنَ َل ُه ال َّر ْح َمنُ َو َر ِ�ض َي َل ُه
َق ْو اًل{.
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 الآية ( )26من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )323و َقا ُلوا ا َت َّخ َذ ال َّر ْح َمنُ َو َلدً اُ�س ْب َحا َن ُه َب ْل ِع َبا ٌد ُم ْك َر ُمونَ {.
 الآية ( )36من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (�} )324أَهَ َذا ا َّل ِذي َي ْذ ُك ُر �آَ ِل َه َت ُك ْم َوهُ ْمِب ِذ ْك ِر ال َّر ْح َم ِن هُ ْم َكا ِف ُرونَ {.
 الآية ( )42من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (ُ } )325ق ْل َمنْ َي ْك َل�ؤُ ُك ْم ِبال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِرِمنَ ال َّر ْح َم ِن{.
 الآية ( )112من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )331ق َال َر ِّب ْاح ُك ْمِ با ْل َح ِّق َو َر ُّب َناال َّر ْح َمنُ ا ْل ُم ْ�س َت َعانُ َع َلى َما ت َِ�ص ُفونَ {.
 الآية ( )26من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (} )362ا ْل ُم ْل ُك َي ْو َم ِئ ٍذ ا ْل َح ُّق ِلل َّر ْح َم ِنَو َكانَ َي ْو ًما َع َلى ا ْل َكا ِف ِرينَ َع ِ�سي ًرا{.
ا�س َت َوى َع َلى
 الآيتان ( )60/59من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (ُ } )365ث َّ��م ْا�س ُجدُوا ِلل َّر ْح َم ِن َقا ُلوا َو َما ال َّر ْح َمنُ �أَ َن ْ�س ُج ُد
ا�س�أَ ْل ِب ِه َخ ِبي ًرا (َ )59و�إِ َذا ِق َيل َل ُه ُم ْ
ا ْل َع ْر ِ�ش ال َّر ْح َمنُ َف ْ
ِل َما َت�أْ ُم ُر َنا َو َزادَهُ ْم ُن ُفو ًرا{.
 الآي��ة ( )63من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )365و ِع َبا ُد ال َّر ْح َم ِن ا َّل ِذينَال ْر ِ�ض هَ ْو ًنا{.
َي ْم ُ�شونَ َع َلى َْ أ
 الآية ( )5من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )367و َما َي�أْتِيهِ ْم ِمنْ ِذ ْك ٍر ِمنَال َّر ْح َم ِن ُم ْح َد ٍث ِ�إ َاّل َكا ُنوا َع ْن ُه ُم ْع ِر ِ�ضينَ {.
الل
 الآية ( )30من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )379إِ َّن ُه ِمنْ ُ�س َل ْي َمانَ َو ِ�إ َّن ُه ِب ْ�س ِم َهّ ِال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم{.
 الآية ( )11من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )440إِ َّن َما ُت ْن ِذ ُر َم ِن ا َّت َب َع ِّالذ ْك َر َو َخ ِ�ش َي
ال َّر ْح َمنَ ِبا ْل َغ ْي ِب{.
 الآية ( )15من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )441قا ُلوا َما َ�أ ْنت ُْم ِ�إ َاّل َب َ�ش ٌر ِم ْث ُل َنا َو َما�أَ ْنزَ َل ال َّر ْح َمنُ ِمنْ َ�ش ْيءٍ {.
 الآية ( )23من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )441إِنْ ُي ِر ْد ِن ال َّر ْح َمنُ ِب ُ�ض ٍ ّر اَل ُتغ ِْنون{.
َع ِّني َ�ش َف َاع ُت ُه ْم َ�ش ْي ًئا َو اَل ُي ْن ِق ُذ ِ
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 الآية ( )52من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (} )443هَ َذا َما َو َع َد ال َّر ْح َمنُ َو َ�ص َد َقا ْل ُم ْر َ�س ُلونَ {.
 الآي���ة ( )2م��ن ���س��ورة (ف�صلت) رق��م (� )41صفحة (} )477تَ�� ْن ِ��زي�� ٌل ِم��نَ ال َّر ْح َم ِنال َّر ِح ِيم{.
 الآية ( )17من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )490و ِ�إ َذا ُب ِّ�ش َر َ�أ َحدُهُ ْم ِب َماَ�ض َر َب ِلل َّر ْح َم ِن َمثَلاً َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْ�س َو ًّدا َوهُ َو َك ِظي ٌم{.
 الآية ( )19من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )490و َج َع ُلوا ا ْل َملاَ ِئ َك َة ا َّل ِذينَ هُ ْمِع َبا ُد ال َّر ْح َم ِن �إِ َنا ًثا{.
 الآية ( )20من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )490و َقا ُلوا َل ْو َ�شا َء ال َّر ْح َمنُ َماَع َب ْد َناهُ ْم{.
 الآية ( )33من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )491ل َج َع ْل َنا ِل َمنْ َي ْك ُف ُر ِبال َّر ْح َم ِنِل ُب ُيوتِهِ ْم ُ�س ُق ًفا ِمنْ َف َّ�ض ٍة {.
 الآية ( )36من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )492و َمنْ َي ْع ُ�ش َعنْ ِذ ْك ِر ال َّر ْح َم ِنُن َق ِّي ْ�ض َل ُه َ�ش ْي َطا ًنا َف ُه َو َل ُه َق ِرينٌ {.
ُون ال َّر ْح َم ِن
 الآية ( )45من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (�} )492أَ َج َع ْل َنا ِمنْ د ِ�آَ ِل َه ًة ُي ْع َبدُونَ {.
 الآية ( )81من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (ُ } )495ق ْل ِ�إنْ َكانَ ِلل َّر ْح َم ِن َو َل ٌدَف�أَ َنا �أَ َّو ُل ا ْل َعا ِب ِدينَ {.
}منْ َخ ِ�ش َي ال َّر ْح َمنَ ِبا ْل َغ ْي ِب َو َجا َء
 الآية ( )33من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ )519يب{.
ِب َق ْل ٍب ُم ِن ٍ
 الآيتان ( )2/1من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (} )531ال َّر ْح َمنُ (َ )1ع َّل َما ْل ُق ْر�آَنَ {.
}عا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة هُ َو
 الآية ( )22من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ )548ال َّر ْح َمنُ ال َّر ِح ُيم{.
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}ما َت َرى ِفي َخ ْل ِق ال َّر ْح َم ِن ِمنْ
 الآية ( )3من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (َ )562َت َفا ُو ٍت{.
}ما ُي ْم ِ�س ُك ُه َّن ِ�إ َاّل ال َّر ْح َمنُ
 الآيتان ( )20/19من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (َ )563ُون ال َّر ْح َم ِن{.
�إِ َّن ُه ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َب ِ�صي ٌر (� )19أَ َّمنْ هَ َذا ا َّل ِذي هُ َو ُج ْن ٌد َل ُك ْم َي ْن ُ�ص ُر ُك ْم ِمنْ د ِ
 الآية ( )29من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (ُ } )564ق ْل هُ َو ال َّر ْح َمنُ َ�آ َم َّنا ِب ِه َو َع َل ْي ِهَت َو َّك ْل َنا{.
���ض َو َما
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
ال ْر ِ
 الآية ( )37من �سورة (النب�أ) رقم (� )78صفحة (َ } )583ر ِّب ََّب ْي َن ُه َما ال َّر ْح َم ِن{.
 الآية ( )38من �سورة (النب�أ) رقم (� )78صفحة ( )583اَ}ل َي َت َك َّل ُمونَ ِ�إ َاّل َمنْ َ�أ ِذنَ َل ُه
ال َّر ْح َمنُ َو َق َال َ�ص َوا ًبا{.

الرحيم
ورد ذكر الكلمة ( )95مرة في عدة �سور من القر�آن الكريم.
ال�صفحات ( )379-377من (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم) طبعة دار الحديث
بم�صر 1422هـ .وهي كالتالي:
الل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم{.
 الآية ( )1من �سورة (الفاتحة) رقم (� )1صفحة (ِ } )1ب ْ�س ِم َهّ ِ الآيتان ( )3/2من �سورة (الفاتحة) رقم (� )1صفحة (} )1ا ْل َح ْم ُد للِ َهّ ِ َر ِّب ا ْل َعا َلمِ ينَ ()2ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم{.
َاب
 الآية ( )37من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )6ف َت َل َّقى �آَ َد ُم ِمنْ َر ِّب ِه َك ِل َم ٍات َفت َاب ال َّر ِح ُيم{.
َع َل ْي ِه �إِ َّن ُه هُ َو ال َّت َّو ُ
اب ال َّر ِح ُيم{.
 الآية ( )54من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�ِ } )8إ َّن ُه هُ َو ال َّت َّو ُ الآية ( )128من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )20و�أَ ِر َنا َم َن ِا�س َك َنا َو ُت ْب َع َل ْي َنا �إِ َّن َكاب ال َّر ِح ُيم{.
�أَ ْن َت ال َّت َّو ُ
 الآية ( )143من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )22و َما َكانَ َهّ ُالل ِل ُي ِ�ضي َع �إِي َما َن ُك ْم ِ�إ َّن
َهّ َ
ا�س َل َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{.
الل ِبال َّن ِ
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اب
وب َع َل ْيهِ ْم َو َ�أ َنا ال َّت َّو ُ
 الآية ( )160من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )24ف�أُو َل ِئ َك �أَ ُت ُال َّر ِح ُيم{.
 الآية ( )163من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )24و�إِ َل ُه ُك ْم �إِ َل ٌه َو ِاح ٌد اَل �إِ َل َه ِ�إ َاّل هُ َوال َّر ْح َمنُ ال َّر ِح ُيم{.
ا�ض ُط َّر َغ ْي َر َبا ٍغ َو اَل َع ٍاد
 الآية ( )173من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )26ف َم ِن َْفلاَ �إِ ْث َم َع َل ْي ِه �إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )182من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )28فلاَ �إِ ْث َم َع َل ْي ِه ِ�إ َّن َهّ َالل َغ ُفو ٌر
َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )192من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )30ف ِ���إ ِن ا ْن َت َه ْوا َف ِ���إ َّن َهّ َالل َغ ُفو ٌر
َر ِحي ٌم{.
َ
َ
َ
َ
هّ
هّ
ا�س َت ْغ ِف ُروا الل �إِ َّن الل َغ ُفو ٌر
 الآية ( )199من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )31و َْر ِحي ٌم{.
الل َو َهّ ُ
الل
 الآية ( )218من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )34أُو َل ِئ َك َي ْر ُجونَ َر ْح َم َة َهّ َِغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآي��ة ( )226من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )36ف���إِنْ َف��ا ُءو َف���إِ َّن َهّ َالل َغ ُفو ٌر
َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )31من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (ُ } )54ي ْح ِب ْب ُك ُم َهّ ُالل َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم
ُذ ُنو َب ُك ْم َو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )89من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )61إِ َاّل ا َّل ِذينَ تَا ُبوا ِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َكَو�أَ ْ�ص َل ُحوا َف�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )129من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )66ي ْغ ِف ُر ِل َمنْ َي َ�شا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َمنَْي َ�شا ُء َو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )25من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )82و�أَنْ ت َْ�ص ِب ُروا َخ ْي ٌر َل ُك ْم َو َهّ ُالل َغ ُفو ٌر
َر ِحي ٌم{.
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ا�ض ُط َّر ِفي َمخْ َم َ�ص ٍة َغ ْي َر
 الآية ( )3من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )107ف َم ِن ُْمت ََجا ِن ٍف ِ إِل ْثم َف�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
ٍ
 الآية ( )34من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )113إِ َاّل ا َّل ِذينَ تَا ُبوا ِمنْ َق ْب ِل َ�أنَْتق ِْد ُروا َع َل ْيهِ ْم َف ْاع َل ُموا �أَ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
َاب ِمنْ َب ْع ِد ُظ ْلمِ ِه َو�أَ ْ�ص َل َح
 الآية ( )39من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )114ف َمنْ ت َُوب َع َل ْي ِه �إِ َّن َهّ َ
َف�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
الل َيت ُ
الل َو َي ْ�س َت ْغ ِف ُرو َن ُه
 الآية ( )74من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )120أَ َفلاَ َيتُو ُبونَ ِ�إ َلى َهّ َِو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
}اع َل ُموا �أَ َّن َهّ َ
اب
الل َ�ش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِ
 الآية ( )98من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (ْ )124َو�أَ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )54من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (�} )134أَ َّن ُه َمنْ َعمِ َل ِم ْن ُك ْم ُ�سو ًءا ِب َج َها َل ٍةَاب ِمنْ َب ْع ِد ِه َو�أَ ْ�ص َل َح َف�أَ َّن ُه َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
ُث َّم ت َ
ا�ض ُط َّر َغ ْي َر َبا ٍغ َو اَل َع ٍاد
 الآية ( )145من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )147ف َم ِن َْف�إِ َّن َر َّب َك َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
اب َ ِو�إ َّن ُه
 الآية ( )165من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (�} )150إِ َّن َر َّب َك َ�س ِري ُع ا ْل ِع َق َِل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
ات ُث َّم
ال�س ِّي َئ ِ
 الآية ( )153من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )169وا َّل ِذينَ َعمِ ُلوا َّتَا ُبوا ِمنْ َب ْع ِدهَ ا َو�آَ َم ُنوا �إِ َّن َر َّب َك ِمنْ َب ْع ِدهَ ا َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
اب َ ِو�إ َّن ُه
 الآية ( )167من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )172إِ َّن َر َّب َك َل َ�س ِري ُع ا ْل ِع َق َِل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )69من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )185ف ُك ُلوا ِم َّما َغ ِن ْمت ُْم َحلاَ اًل َط ِّي ًباالل �إِ َّن َهّ َ
َوا َّت ُقوا َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )70من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (ُ } )186ي�ؤْ ِت ُك ْم َخ ْي ًرا ِم َّما ُ�أ ِخ َذ ِم ْن ُك ْمَو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم َو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
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ال�صلاَ َة َو َ�آ َت ُوا
 الآية ( )5من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )187ف ِ�إنْ تَا ُبوا َو�أَ َقا ُموا َّالز َكا َة َف َخ ُّلوا َ�س ِبي َل ُه ْم �إِ َّن َهّ َ
َّ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
ُوب َهّ ُ
الل ِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َك َع َلى
 الآية ( )27من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (ُ } )191ث َّم َيت َُمنْ َي َ�شا ُء َو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
}ما َع َلى ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ ِمنْ َ�س ِب ٍيل
 الآية ( )91من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ )201َو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
}�س ُي ْد ِخ ُل ُه ُم َهّ ُ
الل ِفي َر ْح َم ِت ِه �إِ َّن
 الآية ( )99من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ )202َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
}ع َ�سى َهّ ُ
ُوب َع َل ْيهِ ْم ِ�إ َّن
 الآية ( )102من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ )203الل �أَنْ َيت َ
َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )104من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )203أَ َل ْم َي ْع َل ُموا �أَ َّن َهّ َالل هُ َو َي ْق َب ُل
ات َو�أَ َّن َهّ َ
اب ال َّر ِح ُيم{.
ال�ص َد َق ِ
الل هُ َو ال َّت َّو ُ
ال َّت ْو َب َة َعنْ ِع َبا ِد ِه َو َي�أْ ُخ ُذ َّ
َاب َع َل ْيهِ ْم ِ�إ َّن ُه بِهِ ْم َر ُء ٌ
وف
 الآية ( )117من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (ُ } )205ث َّم ت ََر ِحي ٌم{.
اللَ
َاب َع َل ْيهِ ْم ِل َيتُو ُبوا �إِ َّن َهّ
 الآية ( )118من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (ُ } )206ث َّم ت َاب ال َّر ِح ُيم{.
هُ َو ال َّت َّو ُ
ي�ص َع َل ْي ُك ْم ِبا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ
}ح ِر ٌ
 الآية ( )128من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ )207َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{.
يب ِب ِه َمنْ َي َ�شا ُء ِمنْ ِع َبا ِد ِه
 الآية ( )107من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (ُ } )221ي ِ�ص َُوهُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{.
الل َم ْج َراهَ ا َو ُم ْر َ�ساهَ ا ِ�إ َّن
 الآية ( )41من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (ِ } )226ب ْ�س ِم َهّ َِر ِّبي َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
ا�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتو ُبوا �إِ َل ْي ِه
 الآية ( )90من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )232و ْ�إِ َّن َر ِّبي َر ِحي ٌم َودُودٌ{.
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ال�سو ِء ِ�إ َاّل
 الآية ( )53من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (�ِ } )242إ َّن ال َّنف َْ�س َ ألَ َّما َر ٌة ِب َُّما َر ِح َم َر ِّبي �إِ َّن َر ِّبي َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )98من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )247ق َال َ�س ْو َف َ�أ ْ�س َت ْغ ِف ُر َل ُك ْم َر ِّبي�إِ َّن ُه هُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{.
 الآية ( )36من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )260ف َمنْ َت ِب َع ِني َف ِ�إ َّن ُه ِم ِّني َو َمنَْع َ�صا ِني َف ِ�إ َّن َك َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )49من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (َ } )264ن ِّب ْئ ِع َبا ِدي �أَ ِّني َ�أ َنا ا ْل َغ ُفو ُرال َّر ِح ُيم{.
الَ ْن ُف ِ�س
 الآية ( )7من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )268ل ْم َت ُكو ُنوا َبا ِل ِغي ِه ِ�إ َاّل ِب ِ�ش ِّق ْ أ�إِ َّن َر َّب ُك ْم َل َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{.
الل اَل ُت ْح ُ�صوهَ ا
 الآية ( )18من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )269و�إِنْ َت ُع ُّدوا ِن ْع َم َة َهّ ِ�إِ َّن َهّ َ
الل َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )47من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (�} )272أَ ْو َي�أْ ُخ َذهُ ْم َع َلى ت ََخ ُّو ٍف َِف�إ َّنَر َّب ُك ْم َل َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )110من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (ُ } )279ث َّم َجاهَ دُوا َو َ�ص َب ُروا �إِ َّن َر َّب َكِمنْ َب ْع ِدهَ ا َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
ا�ض ُط َّر َغ ْي َر َبا ٍغ َو اَل َع ٍاد
 الآية ( )115من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )280ف َم ِن َْف�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )119من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (�} )281إِ َّن َر َّب َك ِمنْ َب ْع ِدهَ ا َل َغ ُفو ٌرَر ِحي ٌم{.
 الآي��ة ( )65من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�ِ } )340إ َّن َهّ َا�س َل�� َر ُء ٌ
وف
الل ِبال َّن ِ
َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )5من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (�} )350إِ َاّل ا َّل ِذينَ تَا ُبوا ِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َكَو�أَ ْ�ص َل ُحوا َف�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
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الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
 الآية ( )20من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )351و َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ َِو�أَ َّن َهّ َ
الل َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )22من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (�} )352أَ اَل ُت ِح ُّبونَ َ�أنْ َي ْغ ِف َر َهّ ُالل َل ُك ْم
َو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
هن َف ِ�إ َّن َهّ َ
الل ِمنْ َب ْع ِد
 الآية ( )33من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )354و َمنْ ُي ْك ِر ُّه َّ�إِ ْك َر ِاههِ َّن َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
ا�س َت ْغ ِف ْر
 الآية ( )62من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )259ف�أْ َذنْ ِل َمنْ ِ�ش ْئ َت ِم ْن ُه ْم َو ْالل �إِ َّن َهّ َ
َل ُه ُم َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآيتان ( )10/9من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )367و ِ�إ َّن َر َّب َك َل ُه َو ا ْل َع ِزي ُزو�سى{.
ال َّر ِح ُيم (َ )9و�إِ ْذ َنا َدى َر ُّب َك ُم َ
 الآيتان ( )69/68من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )370و�إِ َّن َر َّب َك َل ُه َو ا ْل َع ِزي ُزال َّر ِح ُيم (َ )68وات ُْل َع َل ْيهِ ْم َن َب�أَ �إِ ْب َر ِاه َيم{.
 الآيتان ( )105/104من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )371و ِ�إ َّن َر َّب َ��ك َل ُه َوا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم (َ )104ك َّذ َب ْت َق ْو ُم ُن ٍوح ا ْل ُم ْر َ�س ِلينَ {.
 الآيتان ( )123/122من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )372و�إِ َّن َر َّب َ��ك َل ُه َوا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم (َ )122ك َّذ َب ْت َعا ٌد ا ْل ُم ْر َ�س ِلينَ {.
 الآيتان ( )141/140من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )373و ِ�إ َّن َر َّب َ��ك َل ُه َوا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم (َ )140ك َّذ َب ْت َث ُمو ُد ا ْل ُم ْر َ�س ِلينَ {.
 الآيتان ( )160/159من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )374/373و�إِ َّن َر َّب َكوط ا ْل ُم ْر َ�س ِلينَ {.
َل ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم (َ )159ك َّذ َب ْت َق ْو ُم ُل ٍ
 الآيتان ( )176/175من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )374و ِ�إ َّن َر َّب َ��ك َل ُه َوالَ ْي َك ِة ا ْل ُم ْر َ�س ِلينَ {.
اب ْ أ
ا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم (َ )175ك َّذ َب �أَ ْ�ص َح ُ
 الآيتان ( )192/191من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )375و�إِ َّن َر َّب َ��ك َل ُه َوا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم (َ )191و�إِ َّن ُه َل َت ْن ِزي ُل َر ِّب ا ْل َعا َلمِ ينَ {.
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 الآي��ة ( )217من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )376وتَ�� َو َّك ْ��ل َع َلى ا ْل َع ِز ِيزال َّر ِح ِيم{.
 الآية ( )11من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )377إِ َاّل َمنْ َظ َل َم ُث َّم َب َّد َل ُح ْ�س ًنا َب ْع َدُ�سوءٍ َف ِ�إ ِّني َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
الل
 الآية ( )30من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�ِ } )379إ َّن ُه ِمنْ ُ�س َل ْي َمانَ َو ِ�إ َّن ُه ِب ْ�س ِم َهّ ِال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم{.
 الآية ( )16من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )387ق َال َر ِّب �إِ ِّني َظ َل ْمتُ َنف ِْ�سيَف ْاغ ِف ْر ِلي َف َغ َف َر َل ُه �إِ َّن ُه هُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{.
الل َي ْن ُ�ص ُر َمنْ َي َ�شا ُء َوهُ َو
 الآية ( )5من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (ِ } )404ب َن ْ�ص ِر َهّ ِا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم{.
 الآية ( )6من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (َ )415}ذ ِل َك َعا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة
ا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم{.
ال�س َما ِء َو َما َي ْع ُر ُج
 الآية ( )2من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )428و َما َي ْن ِز ُل ِمنَ َِّفي َها َوهُ َو ال َّر ِح ُيم ا ْل َغ ُفو ُر{.
 الآية ( )5من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )440ت ْن ِز َيل ا ْل َع ِز ِيز ال َّر ِح ِيم{.}�سلاَ ٌم َق ْو اًل ِمنْ َر ٍ ّب َر ِح ٍيم{.
 الآية ( )58من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ )444 الآية ( )53من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (�ِ } )464إ َّن َهّ َالل َي ْغ ِف ُر ُّ
وب َجمِ ي ًعا
الذ ُن َ
�إِ َّن ُه هُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{.
 الآي���ة ( )2م��ن ���س��ورة (ف�صلت) رق��م (� )41صفحة (} )477تَ�� ْن ِ��زي�� ٌل ِم��نَ ال َّر ْح َم ِنال َّر ِح ِيم{.
 الآية ( )32من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (ُ } )481نز اًُل ِمنْ َغ ُفو ٍر َر ِح ٍيم{. الآي��ة ( )5من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (�} )483أَ اَل �إِ َّن َهّ َالل هُ �� َو ا ْل َغ ُفو ُر
ال َّر ِح ُيم{.
 الآية ( )42من �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (�} )498إِ َاّل َمنْ َر ِح َم َهّ ُالل �إِ َّن�� ُه هُ َو
ا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم{.
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 الآية ( )8من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )503ك َفى ِب ِه َ�شهِ يدً ا َب ْي ِني َو َب ْي َن ُك ْمَوهُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{.
 الآية ( )5من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )516و َل ْو َ�أ َّن ُه ْم َ�ص َب ُروا َح َتّى تَخْ ُر َج�إِ َل ْيهِ ْم َل َكانَ َخ ْي ًرا َل ُه ْم َو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
الل ِ�إ َّن َهّ َ
 الآية ( )12من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )517وا َّت ُقوا َهّ َاب
الل َت َّو ٌ
َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )14من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة ( )517اَ}ل َي ِل ْت ُك ْم ِمنْ �أَ ْع َما ِل ُك ْم َ�ش ْي ًئا
�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )28من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (�ِ } )524إ َّنا ُك َّنا ِمنْ َق ْب ُل َن ْد ُعو ُه ِ�إ َّن ُه هُ َوا ْل َب ُّر ال َّر ِح ُيم{.
 الآية ( )9من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (ِ } )538ل ُيخْ ِر َج ُك ْم ِمنَ ُّات ِ�إ َلى
الظ ُل َم ِ
ال ُّنو ِر َو�إِ َّن َهّ َ
الل ِب ُك ْم َل َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )28من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )541و َي ْج َع ْل َل ُك ْم ُنو ًرا َت ْم ُ�شونَ ِب ِهَو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم َو َهّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )12من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (َ )544}ذ ِل َك َخ ْي ٌر َل ُك ْم َو�أَ ْط َه ُر َف�إِنْ
َل ْم ت َِجدُوا َف�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )10من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ } )547و اَل ت َْج َع ْل ِفي ُق ُلو ِب َنا ِغ ًاّلِل َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َر َّب َنا �إِ َّن َك َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{.
}عا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة هُ َو
 الآية ( )22من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ )548ال َّر ْح َمنُ ال َّر ِح ُيم{.
الل َق ِدي ٌر َو َهّ ُ
 الآية ( )7من �سورة (الممتحنة) رقم (� )60صفحة (َ } )550و َهّ ُالل َغ ُفو ٌر
َر ِحي ٌم{.
اللَ
ا�س َت ْغ ِف ْر َل ُه َّن َهّ
 الآية ( )12من �سورة (الممتحنة) رقم (� )60صفحة (َ } )551ف َبا ِي ْع ُه َّن َو ْ�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.

138

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

 الآية ( )14من �سورة (التغابن) رقم (� )64صفحة (َ } )557و ِ�إنْ َت ْع ُفوا َوت َْ�ص َف ُحوا َو َت ْغ ِف ُرواَف�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )1من �سورة (التحريم) رقم (� )66صفحة (َ } )560ت ْب َت ِغي َم ْر َ�ضاتَ �أَ ْز َو ِاج َك َو َهّ ُالل
َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
الل ِ�إ َّن َهّ َ
ا�س َت ْغ ِف ُروا َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر
 الآية ( )20من �سورة (المزمل) رقم (� )73صفحة (َ } )575و َْر ِحي ٌم{.

الرحمة
جاء ذكر هذه الكلمة في (� )149آية في عدة �سور.
و�أرق��ام ال�صفحات في المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم ( )376-374طبعة دار
الحديث بم�صر 1422هـ .وهي:
 الآية ( )157من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )24أُو َل ِئ َك َع َل ْيهِ ْم َ�ص َل َواتٌ ِمنْ َر ِّبهِ ْمَو َر ْح َم ٌة{.
}ذ ِل َ
 الآي��ة ( )178من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )27��ك تَخْ ِف ٌ
يف ِم��نْ َر ِّب ُك ْم
َو َر ْح َم ٌة{.
الل َو َهّ ُ
الل
 الآية ( )218من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )34أُو َل ِئ َك َي ْر ُجونَ َر ْح َم َة َهّ َِغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )8من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )50ر َّب َنا اَل ُت ِز ْغ ُق ُلو َب َنا َب ْع َد ِ�إ ْذهَ َد ْي َت َنا َوهَ ْب َل َنا ِمنْ َل ُد ْن َك َر ْح َم ًة{.
 الآية ( )107من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )63و�أَ َّما ا َّل ِذينَ ا ْب َي َّ�ض ْت ُو ُجوهُ ُه ْمالل{.
َف ِفي َر ْح َم ِة َهّ ِ
الل َو َر ْح َم ٌة َخ ْي ٌر
 الآية ( )157من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )70ل َم ْغ ِف َر ٌة ِمنَ َهّ ِِم َّما َي ْج َم ُعونَ {.
الل ِل ْن َت
 الآية ( )159من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )71ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِمنَ َهّ َِل ُه ْم{.
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��ات ِم ْن ُه َو َم ْغ ِف َر ًة َو َر ْح َم ًة
 الآية ( )96من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )94د َر َج ٍَو َكانَ َهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
الل
 الآي��ة ( )175من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )105ف�أَ َّما ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِب َهّ َِو ْاعت ََ�ص ُموا ِب ِه َف َ�س ُي ْد ِخ ُل ُه ْم ِفي َر ْح َم ٍة ِم ْنهُ{.
 الآي��ة ( )12من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )129كت ََب َع َلى َنف ِْ�س ِه ال َّر ْح َم َةَل َي ْج َم َع َّن ُك ْم �إِ َلى َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة اَل َر ْي َب ِفي ِه{.
 الآية ( )54من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )134ف ُق ْل َ�سلاَ ٌم َع َل ْي ُك ْم َكت ََب َر ُّب ُك ْمَع َلى َنف ِْ�س ِه ال َّر ْح َم َة{.
 الآية ( )133من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )145و َر ُّب َك ا ْل َغ ِن ُّي ُذو ال َّر ْح َم ِة{. الآية ( )147من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )148ف�إِنْ َك َّذ ُب َوك َف ُق ْل َر ُّب ُك ْم ُذو
َر ْح َم ٍة َو ِا�س َع ٍة{.
 الآية ( )154من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )149وهُ دً ى َو َر ْح َم ًة َل َع َّل ُه ْم ِب ِل َقا ِءَر ِّبهِ ْم ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
 الآية ( )157من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )149ف َق ْد َجا َء ُك ْم َب ِّي َن ٌة ِمنْ َر ِّب ُك ْمَوهُ دً ى َو َر ْح َم ٌة{.
 الآية ( )49من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (�} )156أَهَ ���ؤُ اَل ِء ا َّل ِذينَ َ�أ ْق َ�س ْمت ُْم اَلَي َنا ُل ُه ُم َهّ ُ
الل ِب َر ْح َم ٍة{.
َاب َف َّ�ص ْل َنا ُه
 الآية ( )52من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )157و َل َق ْد ِج ْئ َناهُ ْم ِب ِكت ٍَع َلى ِع ْل ٍم هُ دً ى َو َر ْح َم ًة ِل َق ْو ٍم ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
يب ِمنَ
 الآية ( )56من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (�} )157إِ َّن َر ْح َم َة َهّ ِالل َق ِر ٌ
ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {.
 الآية ( )72من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )159ف�أَ ْن َج ْي َنا ُه َوا َّل ِذينَ َم َع ُه ِب َر ْح َم ٍةِم َّنا{.
 الآية ( )154من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )169و ِفي ُن ْ�س َخ ِت َها هُ دً ى َو َر ْح َم ٌةِل َّل ِذينَ هُ ْم ِل َر ِّبهِ ْم َي ْرهَ ُبونَ {.
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 الآية ( )203من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (} )176هَ َذا َب َ�صا ِئ ُر ِمنْ َر ِّب ُك ْمَوهُ دً ى َو َر ْح َم ٌة ِل َق ْو ٍم ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
 الآية ( )21من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (ُ } )190ي َب ِّ�ش ُرهُ ْم َر ُّب ُه ْم ِب َر ْح َم ٍة ِم ْن ُهَور ِْ�ض َو ٍان َو َج َّن ٍات َل ُه ْم ِفي َها َن ِعي ٌم ُم ِقي ٌم{.
الل َو ُي�ؤ ِْمنُ ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ
 الآية ( )61من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (ُ } )196ي�ؤ ِْمنُ ِب َهّ َِو َر ْح َم ٌة ِل َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم{.
ا�س َر ْح َم ًة ِمنْ
 الآية ( )21من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )211و�إِ َذا �أَ َذ ْق َنا ال َّن ََب ْع ِد َ�ض َّرا َء َم َّ�س ْت ُه ْم ِ�إ َذا َل ُه ْم َم ْك ٌر ِفي َ�آ َيا ِت َنا{.
ال�صدُو ِر َوهُ دً ى
 الآية ( )57من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )215و ِ�ش َفا ٌء ِل َما ِفي َُّو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ {.
ال ْن َ�سانَ ِم َّنا َر ْح َم ًة ُث َّم
 الآية ( )9من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )222و َلئِنْ َ�أ َذ ْق َنا ْ إِو�س َك ُفو ٌر{.
َنزَ ْع َناهَ ا ِم ْن ُه �إِ َّن ُه َل َي ُئ ٌ
و�سى ِ�إ َم ًاما
 الآية ( )17من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )223و ِمنْ َق ْب ِل ِه ِكت َُاب ُم َ
َو َر ْح َم ًة{.
 الآية ( )28من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )224ق َال َيا َق ْو ِم َ�أ َر َ�أ ْيت ُْم ِ�إنْ ُك ْنتُ َع َلىَب ِّي َن ٍة ِمنْ َر ِّبي َو�آَتَا ِني َر ْح َم ًة ِمنْ ِع ْن ِد ِه{.
 الآية ( )58من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )228و َل َّما َجا َء َ�أ ْم ُر َنا َن َّج ْي َنا هُ ودًاَوا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َم َع ُه ِب َر ْح َم ٍة ِم َّنا{.
 الآية ( )63من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )229ق َال َيا َق ْو ِم َ�أ َر َ�أ ْيت ُْم ِ�إنْ ُك ْنتُ َع َلىَب ِّي َن ٍة ِمنْ َر ِّبي َو�آَتَا ِني ِم ْن ُه َر ْح َم ًة{.
 الآية ( )66من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )229ف َل َّما َجا َء َ�أ ْم ُر َنا َن َّج ْي َنا َ�صا ِل ًحاَوا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َم َع ُه ِب َر ْح َم ٍة ِم َّنا{.
الل َو َب َر َكا ُت ُه َع َل ْي ُك ْم �أَ ْه َل
 الآية ( )73من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )230ر ْح َم ُة َهّ ِا ْل َب ْي ِت �إِ َّن ُه َحمِ ي ٌد َم ِجيدٌ{.
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 الآية ( )94من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )232و َل َّما َجا َء َ�أ ْم ُر َنا َن َّج ْي َنا ُ�ش َع ْي ًباَوا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َم َع ُه ِب َر ْح َم ٍة ِم َّنا{.
 الآية ( )111من �سورة (يو�سف) رقم (� )11صفحة (َ } )248و َل ِكنْ ت َْ�ص ِديقَ ا َّل ِذي َب ْينََي َد ْي ِه َو َتف ِْ�ص َيل ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َوهُ دً ى َو َر ْح َم ًة ِل َق ْو ٍم ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
 الآية ( )56من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (َ } )265ق َال َو َمنْ َي ْق َن ُط ِمنْ َر ْح َم ِةَر ِّب ِه �إِ َاّل َّ
ال�ضا ُّلونَ {.
 الآية ( )64من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (�} )273إِ َاّل ِل ُت َب ِّينَ َل ُه ُم ا َّل ِذي اخْ َت َل ُفواِفي ِه َوهُ دً ى َو َر ْح َم ًة ِل َق ْو ٍم ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
َاب ِت ْب َيا ًنا ِل ُك ِّل
 الآية ( )89من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )277و َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ِكت ََ�ش ْيءٍ َوهُ دً ى َو َر ْح َم ًة َو ُب ْ�ش َرى ِل ْل ُم ْ�سلِمِ ينَ {.
 الآية ( )24من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )284واخْ ِف ْ�ض َل ُه َما َج َن َاح ُّالذ ِّل
ِمنَ ال َّر ْح َم ِة{.
 الآية ( )28من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )285و ِ�إ َّما ُت ْع ِر َ�ض َّن َع ْن ُه ُم ا ْب ِت َغا َءَر ْح َم ٍة ِمنْ َر ِّب َك َت ْر ُجوهَ ا َف ُق ْل َل ُه ْم َق ْو اًل َم ْي ُ�سو ًرا{.
 الآية ( )82من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )290و ُن َن ِز ُّل ِمنَ ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َما هُ َوِ�ش َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ {.
 الآية ( )87من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�ِ } )291إ َاّل َر ْح َم ًة ِمنْ َر ِّب َك ِ�إ َّن َف ْ�ض َل ُهَكانَ َع َل ْي َك َك ِبي ًرا{.
 الآية ( )100من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (ُ } )292ق ْل َل ْو �أَ ْنت ُْم َت ْم ِل ُكونَ َخزَ ا ِئنَال ْن َف ِاق{.
َر ْح َم ِة َر ِّبي �إِ ًذا َ أل ْم َ�س ْكت ُْم َخ ْ�ش َي َة ْ إِ
 الآية ( )10من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )294ر َّب َنا �آَ ِت َنا ِمنْ َل ُد ْن َك َر ْح َم ًةَوهَ ِّي ْئ َل َنا ِمنْ �أَ ْم ِر َنا َر َ�شدً ا{.
 الآية ( )58من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )300و َر ُّب َك ا ْل َغ ُفو ُر ُذو ال َّر ْح َم ِة{. الآية ( )65من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )301ف َو َج َدا َع ْبدً ا ِمنْ ِع َبا ِد َنا �آَ َت ْي َنا ُهَر ْح َم ًة ِمنْ ِع ْن ِد َنا{.
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 الآية ( )82من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )302ف�أَ َرا َد َر ُّب َك �أَنْ َي ْب ُل َغا �أَ ُ�ش َدّهُ َماَو َي ْ�ستَخْ ِر َجا َك ْنزَ هُ َما َر ْح َم ًة ِمنْ َر ِّب َك{.
 الآية ( )98من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )304ق َال هَ َذا َر ْح َم ٌة ِمنْ َر ِّبي َف�إِ َذاَجا َء َو ْع ُد َر ِّبي َج َع َل ُه َد َّكا َء{.
}ذ ْك ُر َر ْح َم ِة َر ِّب َك َع ْب َد ُه َز َك ِر َّيا{.
 الآية ( )2من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (ِ )305ا�س َو َر ْح َم ًة ِم َّنا
 الآية ( )21من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )306و ِل َن ْج َع َل ُه َ�آ َي ًة ِلل َّن َِو َكانَ �أَ ْم ًرا َمق ِْ�ض ًّيا{.
 الآية ( )84من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )329و�آَ َت ْي َنا ُه �أَ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْم َم َع ُه ْمَر ْح َم ًة ِمنْ ِع ْن ِد َنا َو ِذ ْك َرى ِل ْل َعا ِب ِدينَ {.
 الآية ( )107من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )331و َما �أَ ْر َ�س ْل َن َاك �إِ َاّل َر ْح َم ًة
ِل ْل َعا َلمِ ينَ {.
 الآية ( )77من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )384و�إِ َّن ُه َل ُهدًى َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ {.ا�س َوهُ دً ى
 الآية ( )43من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )390ب َ�صا ِئ َر ِلل َّن َِو َر ْح َم ًة َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ {.
 الآية ( )46من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )391و َما ُك ْن َت ِب َجا ِن ِب ُّالطو ِر �إِ ْذ
َنا َد ْي َنا َو َل ِكنْ َر ْح َم ًة ِمنْ َر ِّب َك{.
 الآية ( )86من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )396و َما ُك ْن َت َت ْر ُجو �أَنْ ُي ْل َقىَاب �إِ َاّل َر ْح َم ًة ِمنْ َر ِّب َك{.
�إِ َل ْي َك ا ْل ِكت ُ
 الآية ( )51من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (�} )402إِ َّن ِفي َذ ِل َك َل َر ْح َم ًة َو ِذ ْك َرىِل َق ْو ٍم ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
 الآية ( )21من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )406و ِمنْ َ�آ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َلقَ َل ُك ْم ِمنْ�أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َ�أ ْز َو ًاجا ِلت َْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة{.
 الآية ( )33من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (ُ } )408ث َّم ِ�إ َذا َ�أ َذا َق ُه ْم ِم ْن ُه َر ْح َم ًة ِ�إ َذاَف ِري ٌق ِم ْن ُه ْم ِب َر ِّبهِ ْم ُي ْ�ش ِر ُكونَ {.
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ا�س َر ْح َم ًة َف ِر ُحوا
 الآية ( )36من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )408و ِ�إ َذا َ�أ َذ ْق َنا ال َّن َِب َها{.
َ
هّ
الل َك ْي َف
 الآية ( )50من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )409فا ْن ُظ ْر ِ�إ َلى َ�آ َثا ِر َر ْح َم ِة ِالَ ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها{.
ُي ْح ِيي ْ أ
َاب ا ْل َح ِك ِيم
 الآيتان ( )3/2من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (ِ } )411ت ْل َك َ�آ َياتُ ا ْل ِكت ِ( )2هُ دً ى َو َر ْح َم ًة ِل ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {.
 الآية ( )17من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (ُ } )420ق ْل َمنْ َذا ا َّل ِذي َي ْع ِ�ص ُم ُك ْمالل �إِنْ �أَ َرا َد ِب ُك ْم ُ�سو ًءا �أَ ْو َ�أ َرا َد ِب ُك ْم َر ْح َم ًة{.
ِمنَ َهّ ِ
}ما َي ْفت َِح َهّ ُ
ا�س ِمنْ َر ْح َم ٍة
الل ِلل َّن ِ
 الآية ( )2من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ )434َفلاَ ُم ْم ِ�س َك َل َها{.
 الآية ( )44من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )443إِ َاّل َر ْح َم ًة ِم َّنا َو َمت ًَاعا ِ�إ َلى ِح ٍين{. الآية ( )9من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (�} )453أَ ْم ِع ْن َدهُ ْم َخزَ ا ِئنُ َر ْح َم ِة َر ِّب َكاب{.
ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َو َّه ِ
 الآية ( )43من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )456و َوهَ ْب َنا َل ُه �أَ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْم َم َع ُه ْمَر ْح َم ًة ِم َّنا{.
الَ ِخ�� َر َة َو َي ْر ُجو ْا َر ْح َم َة
 الآية ( )9من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )459ي ْح َذ ُر ْ آَر ِّب ِه{.
 الآية ( )38من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (�} )462أَ ْو �أَ َرا َد ِن��ي ِب َر ْح َم ٍة هَ ْل هُ َّنُم ْم ِ�س َكاتُ َر ْح َم ِت ِه{.
 الآية ( )53من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (ُ } )464ق ْل َيا ِع َبا ِد َي ا َّل ِذينَ َ�أ ْ�س َر ُفواالل{.
َع َلى �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم اَل َت ْق َن ُطوا ِمنْ َر ْح َم ِة َهّ ِ
 الآية ( )7من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )467ر َّب َنا َو ِ�س ْع َت ُك َّل َ�ش ْيءٍ َر ْح َم ًةَو ِع ْل ًما{.
 الآية ( )50من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )482و َلئِنْ �أَ َذ ْق َنا ُه َر ْح َم ًة ِم َّنا ِمنَْب ْع ِد َ�ض َّرا َء َم َّ�س ْت ُه َل َي ُقو َل َّن هَ َذا ِلي{.
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ال ْن َ�سانَ ِم َّنا
 الآية ( )48من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )488و ِ�إ َّنا ِ�إ َذا َ�أ َذ ْق َنا ْ ِ إَر ْح َم ًة َف ِر َح ِب َها{.
 الآية ( )32من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (�} )491أَهُ ْم َي ْق ِ�س ُمونَ َر ْح َم َة َر ِّب َك{. الآية ( )32من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )491و َر ْح َم ُة َر ِّب َ��ك َخ ْي ٌر ِم َّماَي ْج َم ُعونَ {.
ال�سمِ ي ُع
 الآية ( )6من �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (َ } )496ر ْح َم ًة ِمنْ َر ِّب َك ِ�إ َّن ُه هُ َو َّا ْل َع ِل ُيم{.
ا�س َوهُ دً ى
 الآية ( )20من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (} )500هَ َذا َب َ�صا ِئ ُر ِلل َّن َِو َر ْح َم ٌة ِل َق ْو ٍم ُيو ِق ُنونَ {.
و�سى
 الآية ( )12من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )503و ِمنْ َق ْب ِل ِه ِكت َُاب ُم َ
�إِ َم ًاما َو َر ْح َم ًة{.
 الآية ( )13من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )539ب ِاط ُن ُه ِفي ِه ال َّر ْح َم ُة َو َظ ِاه ُر ُهاب{.
ِمنْ ِق َب ِل ِه ا ْل َع َذ ُ
وب ا َّل ِذينَ
 الآية ( )27من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )541و َج َع ْل َنا ِفي ُق ُل ِا َّت َب ُعو ُه َر�أْ َف ًة َو َر ْح َم ًة{.

كلمات م�شتقة من كلمة (رحمة)
َر ِح َم

الل
ا�ص َم ا ْل َي ْو َم ِمنْ َ�أ ْم ِر َهّ ِ
 الآية ( )43من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )226ق َال اَل َع ِ�إِ َاّل َمنْ َر ِح َم{.
 الآيتان ( )119/118من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )235و اَل َيزَ ا ُلونَ ُمخْ َت ِل ِفينَ(� )118إِ َاّل َمنْ َر ِح َم َر ُّب َك َو ِل َذ ِل َك َخ َل َق ُه ْم{.
ال�سو ِء ِ�إ َاّل
 الآية ( )53من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (�} )242إِ َّن ال َّنف َْ�س َ ألَ َّما َر ٌة ِب َُّما َر ِح َم َر ِّبي{.
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 الآية ( )42من �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (�ِ } )498إ َاّل َمنْ َر ِح َم َهّ ُالل ِ�إ َّن�� ُه هُ َو
ا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم{.

َر ِح ْم َتهُ

ات
ال�س ِّي َئ ِ
ال�س ِّي َئ ِ
ات َو َمنْ ت َِق َّ
 الآية ( )9من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )468وقِهِ ُم ََّي ْو َم ِئ ٍذ َف َق ْد َر ِح ْم َتهُ{.

َر ِح َم َنا

 الآية ( )28من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (ُ } )564ق ْل َ�أ َر َ�أ ْيت ُْم ِ�إنْ �أَ ْه َل َك ِن َي َهّ ُالل َو َمنْ
َم ِع َي �أَ ْو َر ِح َم َنا َف َمنْ ُي ِجي ُر ا ْل َكا ِف ِرينَ ِمنْ َع َذ ٍاب �أَ ِل ٍيم{.

اه ْم
َر ِح ْم َن ُ

 الآية ( )75من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )347و َل ْو َر ِح ْم َناهُ ْم َو َك َ�ش ْف َنا َمابِهِ ْم ِمنْ ُ�ض ٍ ّر َل َل ُّجوا ِفي ُط ْغ َيانِهِ ْم َي ْع َم ُهونَ {.

َر ِح َمهُ

}منْ ُي ْ�ص َر ْف َع ْن ُه َي ْو َم ِئ ٍذ َف َق ْد
 الآية ( )16من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ )129َر ِح َم ُه َو َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل ُم ِبينُ {.

َت ْر َح ْم َنا

 الآية ( )23من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )153و�إِنْ َل ْم َت ْغ ِف ْر َل َنا َو َت ْر َح ْم َناَل َن ُكو َن َّن ِمنَ ا ْل َخ ِا�س ِرينَ {.

َت ْر َح ْم ِني

 الآية ( )47من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )227و�إِ َاّل َت ْغ ِف ْر ِلي َو َت ْر َح ْم ِني �أَ ُكنْ ِمنَا ْل َخ ِا�س ِرينَ {.
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َي ْر َح ُم

 الآية ( )21من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (ُ } )398ي َع ِّذ ُب َمنْ َي َ�شا ُء َو َي ْر َح ُم َمنَْي َ�شا ُء َو ِ�إ َل ْي ِه ُت ْق َل ُبونَ {.

َي ْر َح َم ُك ْم

}ع َ�سى َر ُّب ُك ْم َ�أنْ َي ْر َح َم ُك ْم َو ِ�إنْ
 الآية ( )8من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ )283ُع ْد ُت ْم ُع ْد َنا{.
 الآية ( )54من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )287ر ُّب ُك ْم �أَ ْع َل ُم ِب ُك ْم ِ�إنْ َي َ�ش�أَْي ْر َح ْم ُك ْم �أَ ْو �إِنْ َي َ�ش�أْ ُي َع ِّذ ْب ُك ْم{.

َي ْر َح ْم َنا

 الآية ( )149من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )168قا ُلوا َلئِنْ َل ْم َي ْر َح ْم َنا َر ُّب َناَو َي ْغ ِف ْر َل َنا َل َن ُكو َن َّن ِمنَ ا ْل َخ ِا�س ِرينَ {.

َ�س َي ْر َح ُم ُه ُم

 الآية ( )71من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )198أُو َل ِئ َك َ�س َي ْر َح ُم ُه ُم َهّ ُالل ِ�إ َّن َهّ َ
الل
َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم{.

ا ْر َح ْم

 الآية ( )118من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )349و ُق ْل َر ِّب ْاغ ِف ْر َوا ْر َح ْمَو�أَ ْن َت َخ ْي ُر ال َّر ِاحمِ ينَ {.

ا ْر َح ْم َنا

 الآية ( )286من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )49و ْاغ ِف ْر َل َنا َوا ْر َح ْم َنا{. الآي��ة ( )155من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (�} )169أَ ْن َ��ت َو ِل ُّي َنا َف ْاغ ِف ْر َل َناَوا ْر َح ْم َنا َو�أَ ْن َت َخ ْي ُر ا ْل َغا ِف ِرينَ {.
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 الآية ( )109من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )349ي ُقو ُلونَ َر َّب َنا َ�آ َم َّنا َف ْاغ ِف ْرَل َنا َوا ْر َح ْم َنا َو�أَ ْن َت َخ ْي ُر ال َّر ِاحمِ ينَ {.

ا ْر َح ْم ُه َما

 الآية ( )24من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )284و ُق ْل َر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َيا ِنيَ�ص ِغي ًرا{.

رح ُمون
ُت ْ

 الآية ( )132من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )66و�أَ ِطي ُعوا َهّ َالل َوال َّر ُ�س َ
ول َل َع َّل ُك ْم
ُت ْر َح ُمونَ {.
َاب َ�أ ْنزَ ْل َنا ُه ُم َبا َر ٌك
 الآية ( )155من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )149وهَ َذا ِكت ٌَفا َّت ِب ُعو ُه َوا َّت ُقوا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ {.
 الآية ( )63من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )158أَ َو َع ِج ْبت ُْم �أَنْ َجا َء ُك ْم ِذ ْك ٌر ِمنَْر ِّب ُك ْم َع َلى َر ُج ٍل ِم ْن ُك ْم ِل ُي ْن ِذ َر ُك ْم َو ِل َت َّت ُقوا َو َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ {.
ا�س َتمِ ُعوا
 الآية ( )204من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )176و�إِ َذا ُق ِر َئ ا ْل ُق ْر َ�آنُ َف َْل ُه َو�أَ ْن ِ�صتُوا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ {.
ال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة
 الآية ( )56من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )357و�أَ ِقي ُموا ََّو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
ول َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ {.
 الآية ( )46من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )381ل ْو اَل ت َْ�س َت ْغ ِف ُرونَ َهّ َالل َل َع َّل ُك ْم
ُت ْر َح ُمونَ {.
 الآية ( )45من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )443و ِ�إ َذا ِق َيل َل ُه ُم ا َّت ُقوا َما َب ْينَ�أَ ْي ِدي ُك ْم َو َما َخ ْل َف ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ {.
 الآية ( )10من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )516ف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َب ْينَ َ�أ َخ َو ْي ُك ْمَوا َّت ُقوا َهّ َ
الل َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ {.
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َر ْح َم ِت َك

 الآية ( )151من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )169ق َال َر ِّب ْاغ ِف ْر ِلي َو ِ ألَ ِخيَو�أَ ْد ِخ ْل َنا ِفي َر ْح َم ِت َك{.
 الآية ( )86من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )218و َن ِّج َنا ِب َر ْح َم ِت َك ِمنَ ا ْل َق ْو ِما ْل َكا ِف ِرينَ {.
 الآية ( )19من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )378و�أَ ْد ِخ ْل ِني ِب َر ْح َم ِت َك ِفي ِع َبا ِد َكال�صا ِل ِحينَ {.
َّ

َر ْح َم ِت َنا

يب ِب َر ْح َم ِت َنا َمنْ َن َ�شا ُء َو اَل
 الآية ( )56من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (ُ } )242ن ِ�ص ُُن ِ�ضي ُع �أَ ْج َر ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {.
 الآية ( )50من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )309و َوهَ ْب َنا َل ُه ْم ِمنْ َر ْح َم ِت َنا َو َج َع ْل َناَل ُه ْم ِل َ�سانَ ِ�ص ْدقٍ َع ِل ًّيا{.
 الآية ( )53من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )309و َوهَ ْب َنا َل ُه ِمنْ َر ْح َم ِت َنا �أَ َخا ُههَ ا ُرونَ َن ِب ًّيا{.
 الآية ( )75من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )328و�أَ ْد َخ ْل َنا ُه ِفي َر ْح َم ِت َنا ِ�إ َّن ُه ِمنَال�صا ِل ِحينَ {.
َّ
َ
 الآية ( )86من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )329و�أ ْد َخ ْل َناهُ ْم ِفي َر ْح َم ِت َنا ِ�إ َّن ُه ْمال�صا ِل ِحينَ {.
ِمنَ َّ

َر ْح َم ِتهُ

الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
 الآية ( )64من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )10ف َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ َِل ُك ْنت ُْم ِمنَ ا ْل َخ ِا�س ِرينَ {.
 الآية ( )105من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )16و َهّ َُ�ص ِب َر ْح َم ِت ِه َمنْ َي َ�شا ُء
الل َيخْ ت ُّ
َو َهّ ُ
الل ُذو ا ْل َف ْ�ض ِل ا ْل َع ِظ ِيم{.
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َ�ص ِب َر ْح َم ِت ِه َمنْ َي َ�شا ُء
 الآية ( )74من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )59يخْ ت َُّو َهّ ُ
الل ُذو ا ْل َف ْ�ض ِل ا ْل َع ِظ ِيم{.
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
 الآية ( )83من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )91و َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ ِاَل َّت َب ْعت ُُم َّ
ال�ش ْي َطانَ �إِ َاّل َق ِليلاً {.
الل َع َل ْي َك َو َر ْح َم ُت ُه
 الآية ( )113من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )96و َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ َِل َه َّم ْت َطا ِئ َف ٌة ِم ْن ُه ْم �أَنْ ُي ِ�ض ُّل َ
وك{.
الر َي َاح ُب ْ�ش ًرا
 الآية ( )57من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )157وهُ َو ا َّل ِذي ُي ْر ِ�س ُل َِّب ْينَ َي َد ْي َر ْح َم ِت ِه{.
}�س ُي ْد ِخ ُل ُه ُم َهّ ُ
الل ِفي َر ْح َم ِت ِه ِ�إ َّن
 الآية ( )99من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ )202َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
الل َو ِب َر ْح َم ِت ِه َف ِب َذ ِل َك
 الآية ( )58من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (ُ } )215ق ْل ِب َف ْ�ض ِل َهّ َِف ْل َي ْف َر ُحوا{.
 الآية ( )57من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )287ي ْب َت ُغونَ ِ�إ َلى َر ِّبهِ ُم ا ْل َو ِ�سي َل َة�أَ ُّي ُه ْم �أَ ْق َر ُب َو َي ْر ُجونَ َر ْح َم َتهُ{.
 الآية ( )16من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )295ف�أْ ُووا �إِ َلى ا ْل َك ْه ِف َي ْن ُ�ش ْر َل ُك ْمَر ُّب ُك ْم ِمنْ َر ْح َم ِت ِه{.
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
 الآية ( )10من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )350و َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ َِو�أَ َّن َهّ َ
اب َح ِكي ٌم{.
الل َت َّو ٌ
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
 الآية ( )14من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )351و َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ ِاب َع ِظي ٌم{.
ِفي ال ُّد ْن َيا َو ْ آ
الَ ِخ َر ِة َل َم َّ�س ُك ْم ِفي َما �أَ َف ْ�ضت ُْم ِفي ِه َع َذ ٌ
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
 الآية ( )20من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )351و َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ َِو�أَ َّن َهّ َ
الل َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{.
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
 الآية ( )21من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )352و َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ َِما َز َكى ِم ْن ُك ْم ِمنْ �أَ َح ٍد �أَ َبدً ا{.
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الر َي َاح
 الآية ( )48من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )364وهُ َو ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س َل ُِّب ْ�ش ًرا َب ْينَ َي َد ْي َر ْح َم ِت ِه{.
الر َي َاح ُب ْ�ش ًرا َب ْينَ
 الآية ( )63من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )382و َمنْ ُي ْر ِ�س ُل َِّي َد ْي َر ْح َم ِت ِه{.
 الآية ( )73من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )394و ِمنْ َر ْح َم ِت ِه َج َع َل َل ُك ُم ال َّل ْي َلَوال َّن َها َر ِلت َْ�س ُك ُنوا ِفي ِه َو ِل َت ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه{.
الر َي َاح
 الآية ( )46من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )409و ِمنْ َ�آ َيا ِت ِه �أَنْ ُي ْر ِ�س َل ُِّم َب ِّ�ش َر ٍات َو ِل ُي ِذي َق ُك ْم ِمنْ َر ْح َم ِت ِه{.
 الآية ( )38من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (�} )462أَ ْو �أَ َرا َد ِن��ي ِب َر ْح َم ٍة هَ ْل هُ َّنُم ْم ِ�س َكاتُ َر ْح َم ِت ِه{.
 الآية ( )8من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )483و َل ِكنْ ُي ْد ِخ ُل َمنْ َي َ�شا ُء ِفيَر ْح َم ِت ِه{.
 الآية ( )28من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )486وهُ َو ا َّل ِذي ُي َن ِز ُّل ا ْل َغ ْيثَ ِمنَْب ْع ِد َما َق َن ُطوا َو َي ْن ُ�ش ُر َر ْح َم َتهُ{.
 الآية ( )30من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )501ف�أَ َّما ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َو َعمِ ُلواات َف ُي ْد ِخ ُل ُه ْم َر ُّب ُه ْم ِفي َر ْح َم ِت ِه{.
ال�صا ِل َح ِ
َّ
 الآية ( )25من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (ِ } )514ل ُي ْد ِخ َل َهّ ُالل ِفي َر ْح َم ِت ِه َمنْ
َي َ�شا ُء{.
 الآية ( )28من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (} )541ا َّت ُقوا َهّ َالل َو�آَ ِم ُنوا ِب َر ُ�سو ِل ِه
ُي�ؤْ ِت ُك ْم ِك ْف َل ْي ِن ِمنْ َر ْح َم ِت ِه{.

َر ْح َم ُتهُ

 الآية ( )31من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (ُ } )580ي ْد ِخ ُل َمنْ َي َ�شا ُء ِفي َر ْح َم ِت ِهَو َّ
الظالِمِ ينَ �أَ َع َّد َل ُه ْم َع َذا ًبا �أَ ِلي ًما{.
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َر ْح َم ِتي

يب ِب ِه َمنْ
 الآية ( )156من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )170ق َال َع َذا ِبي �أُ ِ�ص ُ�أَ َ�شا ُء َو َر ْح َم ِتي َو ِ�س َع ْت ُك َّل َ�ش ْيءٍ {.
الل
ات َهّ ِ
 الآية ( )23من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )398وا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِب�آَ َي َِو ِل َقا ِئ ِه �أُو َل ِئ َك َي ِئ ُ�سوا ِمنْ َر ْح َم ِتي{.

احمِينَ
ال َّر ِ

 الآية ( )151من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )169و�أَ ْد ِخ ْل َنا ِفي َر ْح َم ِت َك َو�أَ ْن َت�أَ ْر َح ُم ال َّر ِاحمِ ينَ {.
 الآية ( )64من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )243ف َهّ ُالل َخ ْي ٌر َحا ِف ًظا َوهُ َو �أَ ْر َح ُم
ال َّر ِاحمِ ينَ {.
يب َع َل ْي ُك ُم ا ْل َي ْو َم
 الآية ( )92من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )246ق َال اَل َت ْث ِر ََي ْغ ِف ُر َهّ ُ
الل َل ُك ْم َوهُ َو �أَ ْر َح ُم ال َّر ِاحمِ ينَ {.
��وب �إِ ْذ َنا َدى َر َّب�� ُه �أَ ِّني
 الآية ( )83من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )329و�أَ ُّي ََم َّ�س ِن َي ُّ
ال�ض ُّر َو�أَ ْن َت �أَ ْر َح ُم ال َّر ِاحمِ ينَ {.
 الآية ( )109من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )349ر َّب َنا َ�آ َم َّنا َف ْاغ ِف ْر َل َناَوا ْر َح ْم َنا َو�أَ ْن َت َخ ْي ُر ال َّر ِاحمِ ينَ {.
 الآية ( )118من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )349و ُق ْل َر ِّب ْاغ ِف ْر َوا ْر َح ْمَو�أَ ْن َت َخ ْي ُر ال َّر ِاحمِ ينَ {.

َر ِحيم ًا

 الآية ( )16من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )80إِ َّن َهّ َالل َكانَ َت َّوا ًبا َر ِحي ًما{.
 الآية ( )23من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )81إِ َاّل َما َق ْد َ�س َل َف ِ�إ َّن َهّ َالل َكانَ َغ ُفو ًرا
َر ِحي ًما{.
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 الآية ( )29من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )83و اَل َت ْق ُت ُلوا �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم ِ�إ َّن َهّ َالل َكانَ
ِب ُك ْم َر ِحي ًما{.
 الآية ( )64من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )88ل َو َجدُوا َهّ َالل َت َّوا ًبا َر ِحي ًما{.
��ات ِم ْن ُه َو َم ْغ ِف َر ًة َو َر ْح َم ًة
 الآية ( )96من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )94د َر َج ٍَو َكانَ َهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
 الآية ( )100من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (ُ } )94ث َّم ُي ْد ِر ْك ُه ا ْل َم ْوتُ َف َق ْد َو َق َع �أَ ْج ُر ُهالل َو َكانَ َهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
َع َلى َهّ ِ
الل ِ�إ َّن َهّ َ
ا�س َت ْغ ِف ِر َهّ َ
الل َكانَ
 الآية ( )106من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )96و َْغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
 الآية ( )110من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )96و َمنْ َي ْع َم ْل ُ�سو ًءا �أَ ْو َي ْظ ِل ْم َنف َْ�س ُهالل َي ِج ِد َهّ َ
ُث َّم َي ْ�س َت ْغ ِف ِر َهّ َ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
 الآية ( )129من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )99و�إِنْ ُت ْ�ص ِل ُحوا َو َت َّت ُقوا َف�إِ َّن َهّ َالل
َكانَ َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
 الآية ( )152من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )102أُو َل ِئ َك َ�س ْو َف ُي�ؤْتِيهِ ْم �أُ ُجو َرهُ ْمَو َكانَ َهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
 الآية ( )66من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )288ر ُّب ُك ُم ا َّل ِذي ُيزْ ِجي َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َكِفي ا ْل َب ْح ِر ِل َت ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه ِ�إ َّن ُه َكانَ ِب ُك ْم َر ِحي ًما{.
ال�س َّر ِفي
 الآية ( )6من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (ُ } )360ق ْل َ�أ ْنزَ َل ُه ا َّل ِذي َي ْع َل ُم ِّال ْر ِ�ضِ �إ َّن ُه َكانَ َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
 الآية ( )70من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )366ف�أُو َل ِئ َك ُي َب ِّد ُل َهّ ُالل َ�س ِّي َئاتِهِ ْم
َح َ�س َن ٍات َو َكانَ َهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
 الآية ( )5من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )418و َل ِكنْ َما َت َع َّم َد ْت ُق ُلو ُب ُك ْم َو َكانََهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
 الآية ( )24من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )421و ُي َع ِّذ َب ا ْل ُم َنا ِف ِقينَ ِ�إنْ َ�شا َءُوب َع َل ْيهِ ْم ِ�إ َّن َهّ َ
الل َكانَ َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
�أَ ْو َيت َ
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 الآية ( )43من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (ِ } )423ل ُيخْ ِر َج ُك ْم ِمنَ ُّات ِ�إ َلى
الظ ُل َم ِ
ال ُّنو ِر َو َكانَ ِبا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َر ِحي ًما{.
 الآية ( )50من �سورة (الأح��زاب) رقم (� )33صفحة (ِ } )424ل َك ْيلاَ َي ُكونَ َع َل ْي َك َح َر ٌجَو َكانَ َهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
}ذ ِل َك َ�أ ْد َنى َ�أنْ ُي ْع َر ْفنَ َفلاَ
 الآية ( )59من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ )426ُي�ؤ َْذ ْينَ َو َكانَ َهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
ُوب َهّ ُ
الل َع َلى ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ
 الآية ( )73من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )427و َيت َات َو َكانَ َهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
َوا ْل ُم�ؤ ِْم َن ِ
 الآية ( )14من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َ } )512ي ْغ ِف ُر ِل َمنْ َي َ�شا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َمنَْي َ�شا ُء َو َكانَ َهّ ُ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.

اء
ُر َح َم ُ

 الآية ( )29من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (ُ } )515م َح َّم ٌد َر ُ�س ُالل َوا َّل ِذينَ َم َع ُه
ول َهّ ِ
�أَ ِ�ش َّدا ُء َع َلى ا ْل ُك َّفا ِر ُر َح َما ُء َب ْي َن ُه ْم{.

�أَ ْر َح ُم

 الآية ( )151من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )169و�أَ ْد ِخ ْل َنا ِفي َر ْح َم ِت َك َو�أَ ْن َت�أَ ْر َح ُم ال َّر ِاحمِ ينَ {.
 الآية ( )64من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )243ف َهّ ُالل َخ ْي ٌر َحا ِف ًظا َوهُ َو �أَ ْر َح ُم
ال َّر ِاحمِ ينَ {.
يب َع َل ْي ُك ُم ا ْل َي ْو َم
 الآية ( )92من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )246ق َال اَل َت ْث ِر ََي ْغ ِف ُر َهّ ُ
الل َل ُك ْم َوهُ َو �أَ ْر َح ُم ال َّر ِاحمِ ينَ {.
��وب �إِ ْذ َنا َدى َر َّب�� ُه �أَ ِّني
 الآية ( )83من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )329و�أَ ُّي ََم َّ�س ِن َي ُّ
ال�ض ُّر َو�أَ ْن َت �أَ ْر َح ُم ال َّر ِاحمِ ينَ {.
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ا�ص ْوا
ال�ص ْب ِر َو َت َو َ
 الآية ( )17من �سورة (البلد) رقم (� )90صفحة (َ } )594و َت َو َا�ص ْوا ِب َّ
ِبا ْل َم ْر َح َم ِة{.

الرطب
جاء ذكره في القر�آن الكريم في �آية واحدة هي ذات الرقم ( )25من �سورة (مريم) رقم
(� )19صفحة (َ } )306وهُ ِزّي �إِ َل ْي ِك ِب ِج ْذ ِع ال َّنخْ َل ِة ُت َ�سا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َج ِن ًّيا{.

الرمان

 الآية ( )99من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )140و َّالز ْيتُونَ َوال ُّر َّمانَ ُم ْ�ش َت ِب ًها
َو َغ ْي َر ُمت ََ�شا ِب ٍه ا ْن ُظ ُروا �إِ َلى َث َم ِر ِه ِ�إ َذا َ�أ ْث َم َر{.
 الآية ( )141من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )146و َّالز ْيتُونَ َوال ُّر َّمانَ ُمت ََ�شا ِب ًها
َو َغ ْي َر ُمت ََ�شا ِب ٍه ُك ُلوا ِمنْ َث َم ِر ِه �إِ َذا �أَ ْث َم َر{.
 -الآية ( )68من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (ِ } )533في ِه َما َف ِاك َه ٌة َو َن ْخ ٌل َو ُر َّمانٌ{.

الروم

وم ()2
 الآية ( )3/2/1من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (} )404الم (ُ )1غ ِل َب ِت ال ُّر ُال ْر ِ�ض َوهُ ْم ِمنْ َب ْع ِد َغ َل ِبهِ ْم َ�س َي ْغ ِل ُبونَ {.
ِفي �أَ ْد َنى َْ أ

الريح  /الرياح

}م َث ُل َما ُي ْن ِف ُقونَ ِفي هَ ِذ ِه
 الآية ( )117من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ )65ِيح ِفي َها ِ�ص ٌّر{.
ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َم َث ِل ر ٍ
}ح َتّى ِ�إ َذا ُك ْنت ُْم ِفي ا ْل ُف ْل ِك
 الآية ( )22من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ )211ا�ص ٌف{.
َو َج َر ْينَ بِهِ ْم ِب ِر ٍيح َط ِّي َب ٍة َو َف ِر ُحوا ِب َها َجا َء ْت َها رِي ٌح َع ِ
 الآية ( )94من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )246و َل َّما َف َ�ص َل ِت ا ْل ِعي ُر َق َال �أَ ُبوهُ ْمو�س َف{.
ِ�إ ِّني َ أل ِج ُد ر َ
ِيح ُي ُ
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}م َث ُل ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِب َر ِّبهِ ْم
 الآية ( )18من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ )257�أَ ْع َما ُل ُه ْم َك َر َم ٍاد ْ
ا�ص ٍف{.
الر ُيح ِفي َي ْو ٍم َع ِ
ا�شت ََّد ْت ِب ِه ِّ
ا�ص ًفا ِمنَ
 الآية ( )69من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )289ف ُي ْر ِ�س َل َع َل ْي ُك ْم َق ِالر ِيح َف ُيغ ِْر َق ُك ْم{.
ِّ
ا�ص َف ًة
الر َيح َع ِ
 الآية ( )81من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )328و ِل ُ�س َل ْي َمانَ ِّت َْج ِري ِب�أَ ْم ِر ِه{.
 الآية ( )31من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )336فتَخْ َط ُف ُه َّالط ْي ُر َ�أ ْو َت ْه ِوي ِب ِه
الر ُيح ِفي َم َك ٍان َ�س ِح ٍيق{.
ِّ
الر َيح ُغ ُد ُّوهَ ا َ�ش ْه ٌر
 الآية ( )12من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )429و ِل ُ�س َل ْي َمانَ َِّو َر َو ُاح َها َ�ش ْه ٌر{.
الر َيح ت َْج ِري ِب�أَ ْم ِر ِه
 الآية ( )36من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )455ف َ�س َّخ ْر َنا َل ُه ِّاب{.
ُر َخا ًء َح ْيثُ �أَ َ�ص َ
الر َيح َف َي ْظ َل ْلنَ
 الآية ( )33من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (�ِ } )487إنْ َي َ�ش�أْ ُي ْ�س ِك ِن َِّر َو ِاك َد َع َلى َظ ْه ِر ِه{.
ا�س َت ْع َج ْلت ُْم ِب ِه رِي ٌح
 الآية ( )24من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )505ب ْل هُ َو َما ْاب �أَ ِلي ٌم{.
ِفي َها َع َذ ٌ
 الآية ( )41من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )522و ِفي َع ٍاد ِ�إ ْذ �أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْيهِ ُمالر َيح ا ْل َع ِق َيم{.
ِّ
 الآية ( )6من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (َ } )566و�أَ َّما َعا ٌد َف�أُ ْه ِل ُكوا ِب ِر ٍيح َ�ص ْر َ�ص ٍرَعا ِت َي ٍة{.
ِيحا َف َر�أَ ْو ُه
 الآية ( )51من �سورة (ال��روم) رقم (� )30صفحة (َ } )410و َلئِنْ َ�أ ْر َ�س ْل َنا ر ًُم ْ�ص َف ًّرا َل َظ ُّلوا ِمنْ َب ْع ِد ِه َي ْك ُف ُرونَ {.
 الآية ( )9من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (�} )419إِ ْذ َجا َء ْت ُك ْم ُج ُنو ٌد َف�أَ ْر َ�س ْل َناِيحا َو ُج ُنودًا َل ْم َت َر ْوهَ ا{.
َع َل ْيهِ ْم ر ً
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ِيحا َ�ص ْر َ�ص ًرا
 الآية ( )16من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )478ف�أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْيهِ ْم ر ًِفي �أَ َّي ٍام َن ِح َ�س ٍات{.
ِيحا َ�ص ْر َ�ص ًرا
 الآية ( )19من �سورة (القمر) رقم (� )54صفحة (�} )529إِ َّنا َ�أ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْيهِ ْم ر ًِفي َي ْو ِم َن ْح ٍ�س ُم ْ�س َتمِ ٍ ّر{.
اب
 الآية ( )164من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )25وت َْ�ص ِر ِال�س َح ِ
يف ِّ
الر َي ِاح َو َّ
الَ ْر ِ�ض َ آلَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ {.
ال�س َما ِء َو ْ أ
ا ْل ُم َ�س َّخ ِر َب ْينَ َّ
الر َي َاح ُب ْ�ش ًرا
 الآية ( )57من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )157وهُ َو ا َّل ِذي ُي ْر ِ�س ُل َِّب ْينَ َي َد ْي َر ْح َم ِت ِه َح َتّى �إِ َذا �أَ َق َّل ْت َ�س َحا ًبا ِث َق اًال ُ�س ْق َنا ُه ِل َب َل ٍد َم ِّي ٍت{.
الر َي َاح َل َوا ِق َح َف َ�أ ْنزَ ْل َنا
 الآية ( )22من �سورة ِ(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )263و�أَ ْر َ�س ْل َنا ِّ
ال�س َما ِء َما ًء َف َ�أ ْ�س َق ْي َنا ُك ُمو ُه{.
ِمنَ َّ
 الآي��ة ( )45من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )298ف�أَ ْ�ص َب َح هَ ِ�شي ًما ت َْ��ذ ُرو ُهالر َي ُاح{.
ِّ
الر َي َاح
 الآية ( )48من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )364وهُ َو ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س َل ُِّب ْ�ش ًرا َب ْينَ َي َد ْي َر ْح َم ِت ِه{.
ات ا ْل َب ِّر
 الآية ( )63من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )382أَ َّمنْ َي ْه ِدي ُك ْم ِفي ُظ ُل َم ِالر َي َاح ُب ْ�ش ًرا َب ْينَ َي َد ْي َر ْح َم ِت ِه{.
َوا ْل َب ْح ِر َو َمنْ ُي ْر ِ�س ُل ِّ
الر َي َاح
 الآية ( )46من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )409و ِمنْ َ�آ َيا ِت ِه �أَنْ ُي ْر ِ�س َل ُِّم َب ِّ�ش َر ٍات َو ِل ُي ِذي َق ُك ْم ِمنْ َر ْح َم ِت ِه{.
 الآية ( )48من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ )409هّ ُالر َي َاح َف ُت ِثي ُر
}الل ا َّل ِذي ُي ْر ِ�س ُل ِّ
ال�س َما ِء َك ْي َف َي َ�شا ُء{.
َ�س َحا ًبا َف َي ْب ُ�س ُط ُه ِفي َّ
 الآية ( )9من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )435و َهّ ُالر َي َاح َف ُت ِثي ُر
الل ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س َل ِّ
َ�س َحا ًبا َف ُ�س ْق َنا ُه ِ�إ َلى َب َل ٍد َم ِّي ٍت{.
الر َي ِاح �آَ َياتٌ ِل َق ْو ٍم
 الآية ( )5من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )499وت َْ�ص ِر ِيف ِّ
َي ْع ِق ُلونَ {.
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حرف الزاي

ال َّز ُبور

 الآية ( )105من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )331و َل َق ْد َك َت ْب َنا ِفي َّالز ُبو ِر ِمنْ
َب ْع ِد ِّ
ال�صا ِل ُحونَ {.
الذ ْك ِر �أَ َّن َْ أ
ال ْر َ�ض َي ِر ُث َها ِع َبا ِد َي َّ
���وب َو ُيو ُن َ�س َوهَ ��ا ُرونَ
 الآي��ة ( )163من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )204و�أَ ُّي ََو ُ�س َل ْي َمانَ َو َ�آ َت ْي َنا َدا ُوو َد َز ُبو ًرا{.
 الآية ( )55من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )287و َل َق ْد َف َّ�ض ْل َنا َب ْع َ�ض ال َّن ِب ِّيينََع َلى َب ْع ٍ�ض َو َ�آ َت ْي َنا َدا ُوو َد َز ُبو ًرا{.
 الآية ( )184من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )74ف ِ�إنْ َك َّذ ُب َوك َف َق ْد ُك ِّذ َب ُر ُ�س ٌل
ات َوال ُّز ُب ِر{.
ِمنْ َق ْب ِل َك َجا ُءو ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ات َوال ُّز ُب ِر َو�أَ ْنزَ ْل َنا ِ�إ َل ْي َك
 الآية ( )44من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (ِ } )272با ْل َب ِّي َن ِِّ
الذ ْك َر{.
 الآية ( )196من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )375و ِ�إ َّن ُه َل ِفي ُز ُب ِر ْ أالَ َّو ِلينَ {.
 الآية ( )25من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )437و�إِنْ ُي َك ِّذ ُب َوك َف َق ْد َك َّذ َب ا َّل ِذينَ
ات َو ِبال ُّز ُب ِر{.
ِمنْ َق ْبلِهِ ْم َجا َء ْت ُه ْم ُر ُ�س ُل ُه ْم ِبا ْل َب ِّي َن ِ
 الآية ( )43من �سورة (القمر) رقم (� )54صفحة (�} )530أَ ُك َّفا ُر ُك ْم َخ ْي ٌر ِمنْ �أُو َل ِئ ُك ْم َ�أ ْمَل ُك ْم َب َرا َء ٌة ِفي ال ُّز ُب ِر{.

الزكاة

ال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة{.
 الآية ( )43من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )7و�أَ ِقي ُموا َّا�س ُح ْ�س ًنا َو�أَ ِقي ُموا
 الآية ( )83من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )12و ُقو ُلوا ِلل َّن ِال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة{.
َّ
ال�صلاَ َة َو�آَ ُت���وا
 الآي��ة ( )110من �سورة (البقرة) رق��م (� )2صفحة (َ } )17و�أَ ِق��ي�� ُم��وا ََّّ
الز َكا َة{.
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 الآي��ة ( )277من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�ِ } )47إ َّن ا َّل ِ��ذي��نَ �آَ َم�� ُن��وا َو َعمِ ُلواال�صلاَ َة َو�آَ َت ُوا َّ
الز َكا َة{.
ال�صا ِل َح ِ
ات َو َ�أ َقا ُموا َّ
َّ
 الآية ( )77من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )90أَ َل ْم َت َر ِ�إ َلى ا َّل ِذينَ ِق َيل َل ُه ْم ُك ُّفواال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة{.
�أَ ْي ِد َي ُك ْم َو َ�أ ِقي ُموا َّ
ال�صلاَ َة َوا ْل ُم ْ�ؤ ُتونَ
 الآية ( )162من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )103وا ْل ُمقِيمِ ينَ ََّّ
الَ ِخ ِر{.
الل َوا ْل َي ْو ِم ْ آ
الز َكا َة َوا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ ِب َهّ ِ
 الآية ( )12من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )109و َق َال َهّ ُالل �إِ ِّني َم َع ُك ْم َلئِنْ �أَ َق ْمت ُُم
ال�صلاَ َة َو�آَ َت ْيت ُُم َّ
الز َكا َة{.
َّ
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ
 الآية ( )55من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (} )117ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ ََّّ
الز َكا َة{.
 الآية ( )156من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )170و َر ْح َم ِتي َو ِ�س َع ْت ُك َّل َ�ش ْيءٍَف َ�س َ�أ ْك ُت ُب َها ِل َّل ِذينَ َي َّت ُقونَ َو ُي�ؤْ ُتونَ َّ
الز َكا َة{.
ال�صلاَ َة َو َ�آ َت ُوا
 الآية ( )5من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )187ف ِ�إنْ تَا ُبوا َو�أَ َقا ُموا ََّّ
الز َكا َة َف َخ ُّلوا َ�س ِبي َل ُه ْم{.
ال�صلاَ َة َو َ�آ َت ُوا
 الآية ( )11من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )188ف�إِنْ تَا ُبوا َو�أَ َقا ُموا ََّّ
الد ِين{.
الز َكا َة َف�إِخْ َوا ُن ُك ْم ِفي ِّ
الل َمنْ َ�آ َمنَ
 الآية ( )18من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�ِ } )189إ َّن َما َي ْع ُم ُر َم َ�س ِاج َد َهّ ِال�صلاَ َة َو�آَتَى َّ
الز َكا َة{.
الل َوا ْل َي ْو ِم ْ آ
ِب َهّ ِ
الَ ِخ ِر َو�أَ َق َام َّ
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ َّ
الز َكا َة
 الآية ( )71من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )198و ُي ِقي ُمونَ ََّو ُي ِطي ُعونَ َهّ َ
الل َو َر ُ�سو َلهُ{.
 الآية ( )81من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )302ف�أَ َر ْد َنا َ�أنْ ُي ْب ِد َل ُه َما َر ُّب ُه َماَخ ْي ًرا ِم ْن ُه َز َكا ًة َو�أَ ْق َر َب ُر ْح ًما{.
 الآية ( )13من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )306و َح َنا ًنا ِمنْ َل ُد َّنا َو َز َكا ًة َو َكانَ َت ِق ًّيا{.ال�صلاَ ِة َو َّ
الز َكا ِة َما
 الآية ( )31من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )307و�أَ ْو َ�صا ِني ِب َّد ُْمتُ َح ًّيا{.
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ال�صلاَ ِة
 الآية ( )55من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )309و َك��انَ َي ْ�أ ُم ُر �أَ ْه َل ُه ِب ََّو َّ
الز َكا ِة َو َكانَ ِع ْن َد َر ِّب ِه َم ْر ِ�ض ًّيا{.
 الآية ( )73من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )328و�أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْيهِ ْم ِف ْع َل ا ْل َخ ْي َر ِاتال�صلاَ ِة َو ِ�إيتَا َء َّ
الز َكا ِة{.
َو�إِ َق َام َّ
الَ ْر ِ�ض
 الآية ( )41من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (} )337ا َّل ِذينَ ِ�إنْ َم َّك َّناهُ ْم ِفي ْ أال�صلاَ َة َو َ�آ َت ُوا َّ
الز َكا َة{.
�أَ َقا ُموا َّ
ال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة
 الآية ( )78من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )341ف�أَ ِقي ُموا َّالل هُ َو َم ْو اَل ُك ْم{.
َو ْاعت َِ�ص ُموا ِب َهّ ِ
 الآية ( )4من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )342وا َّل ِذينَ هُ ْم ِل َّلز َكا ِة َف ِاع ُلونَ {. الآية ( )37من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (} )355ر َِجا ٌل اَل ُت ْلهِ يهِ ْم ِت َجا َر ٌة َو اَل َب ْي ٌعال�صلاَ ِة َو�إِيتَا ِء َّ
الز َكا ِة{.
َعنْ ِذ ْك ِر َهّ ِ
الل َو�إِ َق ِام َّ
ال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة
 الآية ( )56من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )357و�أَ ِقي ُموا ََّو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
ول َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ {.
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ
 الآية ( )3من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (} )377ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ ََّّ
الَ ِخ َر ِة هُ ْم ُيو ِق ُنونَ {.
الز َكا َة َوهُ ْم ِب ْ آ
 الآية ( )39من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )408و َما �آَ َت ْيت ُْم ِمنْ َز َكا ٍة ُت ِريدُونَالل َف�أُو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل ُم ْ�ض ِع ُفونَ {.
َو ْج َه َهّ ِ
ال�صلاَ َة
 الآية ( )5/4من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (} )411ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ ََّو ُي�ؤْ ُتونَ َّ
ال ِخ َر ِة هُ ْم ُيو ِق ُنونَ (� )4أُو َل ِئ َك َع َلى هُ دً ى ِمنْ َر ِّبهِ ْم{.
الز َكا َة َوهُ ْم ِب َْ آ
ال�صلاَ َة َو�آَ ِتينَ
 الآية ( )33من �سورة (الأح��زاب) رقم (� )33صفحة (َ } )422و�أَ ِق ْمنَ َّالز َكا َة َو�أَ ِط ْعنَ َهّ َ
َّ
الل َو َر ُ�سو َلهُ{.
 الآية ( )7من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (} )477ا َّل ِذينَ اَل ُي�ؤْ ُتونَ َّالز َكا َة َوهُ ْم
الَ ِخ َر ِة هُ ْم َكا ِف ُرونَ {.
ِب ْ آ
َاب َهّ ُ
الل
 الآية ( )13من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (َ } )544ف�إِ ْذ َل ْم َت ْف َع ُلوا َوت َالز َكا َة َو�أَ ِطي ُعوا َهّ َ
ال�صلاَ َة َو َ�آ ُتوا َّ
الل َو َر ُ�سو َلهُ{.
َع َل ْي ُك ْم َف�أَ ِقي ُموا َّ
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 الآية ( )20من �سورة (المزمل) رقم (� )73صفحة (َ } )575فا ْق َر ُءوا َما َت َي َّ�س َر ِم ْن ُه َو�أَ ِقي ُمواال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة{.
َّ
اللَ
 الآية ( )5من �سورة (البينة) رقم (� )98صفحة (َ } )598و َم��ا �أُ ِم�� ُروا �إِ َاّل ِل َي ْع ُبدُوا َهّال�صلاَ َة َو ُي ْ�ؤ ُتوا َّ
الز َكا َة{.
ُمخْ ِل ِ�صينَ َل ُه ِ
الدّينَ ُح َن َفا َء َو ُي ِقي ُموا َّ

الزنا

يزنون

 الآية ( )68من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )366و اَل َي ْق ُت ُلونَ ال َّنف َْ�س ا َّل ِتي َح َّر َمَهّ ُ
الل ِ�إ َاّل ِبا ْل َح ِّق َو اَل َيزْ ُنونَ {.

يزنين

 الآية ( )12من �سورة (الممتحنة) رقم (� )60صفحة (َ } )551يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ِ�إ َذا َجا َء َكالل َ�ش ْي ًئا َو اَل َي ْ�س ِر ْقنَ َو اَل َيزْ ِنينَ {.
ا ْل ُم�ؤ ِْم َناتُ ُي َبا ِي ْع َن َك َع َلى �أَنْ اَل ُي ْ�ش ِر ْكنَ ِب َهّ ِ

الزنا

 الآية ( )32من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )285و اَل َت ْق َر ُبوا ِّالز َنى �إِ َّن ُه َكانَ
َف ِاح َ�ش ًة َو َ�سا َء َ�س ِبيلاً {.

الزاني

}الزّا ِن َي ُة َو َ
 الآية ( )2من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ )350اج ِلدُوا ُك َّل
الزّا ِني َف ْ
َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِم ْا َئ َة َج ْل َد ٍة{.
 الآية ( )3من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ )350}الزّا ِني اَل َي ْن ِك ُح � َاّإل َزا ِن َي ًة �أَ ْو
ُم ْ�ش ِر َك ًة َو َ
الزّا ِن َي ُة اَل َي ْن ِك ُح َها �إِ َاّل َز ٍان �أَ ْو ُم ْ�ش ِر ٌك{.
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الزانية

}الزّا ِن َي ُة َو َ
 الآية ( )2من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ )350اج ِلدُوا ُك َّل
الزّا ِني َف ْ
َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِم ْا َئ َة َج ْل َد ٍة{.
 الآية ( )3من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ )350}الزّا ِني اَل َي ْن ِك ُح � َاّإل َزا ِن َي ًة �أَ ْو
ُم ْ�ش ِر َك ًة َو َ
الزّا ِن َي ُة اَل َي ْن ِك ُح َها ِ�إ َاّل َز ٍان �أَ ْو ُم ْ�ش ِر ٌك{.

الزنجبيل

 الآية ( )17من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (َ } )579و ُي ْ�س َق ْونَ ِفي َها َك�أْ ً�سا َكانَِمزَ ُاج َها َز ْن َج ِبيلاً {.

الزيت  /الزيتون

 الآية ( )35من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )354ز ْيتُو َن ٍة اَل َ�ش ْر ِق َّي ٍة َو اَل َغ ْر ِب َّي ٍة َي َكا ُدَز ْي ُت َها ُي ِ�ضي ُء َو َل ْو َل ْم َت ْم َ�س ْ�س ُه َنا ٌر{.
 الآية ( )99من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )140و َّالز ْيتُونَ َوال ُّر َّمانَ ُم ْ�ش َت ِب ًها
َو َغ ْي َر ُمت ََ�شا ِب ٍه{.
 الآية ( )141من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )146و َّالز ْيتُونَ َوال ُّر َّمانَ ُمت ََ�شا ِب ًها
َو َغ ْي َر ُمت ََ�شا ِب ٍه{.
الز ْر َع َو َّ
 الآية ( )11من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (ُ } )268ي ْن ِبتُ َل ُك ْم ِب ِه َّالز ْيتُونَ
اب{.
َوال َّن ِخ َيل َو ْ أ
الَ ْع َن َ
ّين َو َّ
ُون (َ )1و ُطو ِر
الز ْيت ِ
 الآية ( )2/1من �سورة (التين) رقم (� )95صفحة (َ } )597وال ِت ِِ�سي ِنينَ {.
 الآية ( )29/28/27من �سورة (عب�س) رقم (� )80صفحة (َ } )585ف�أَ ْن َب ْت َنا ِفي َها َح ًّبا(َ )27و ِع َن ًبا َو َق ْ�ض ًبا (َ )28و َز ْيتُو ًنا َو َنخْ لاً {.
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حرف ال�سين

ال�ساعة

ال�س َاع ُة َب ْغ َت ًة
 الآية ( )31من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ )131}ح َتّى �إِ َذا َجا َء ْت ُه ُم َّ
َقا ُلوا َيا َح ْ�س َر َت َنا َع َلى َما َف َّر ْط َنا ِفي َها{.
اب
 الآية ( )40من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (ُ } )132ق ْل َ�أ َر َ�أ ْي َت ُك ْم ِ�إنْ �أَتَا ُك ْم َع َذ ُال�س َاع ُة{.
َهّ ِ
الل �أَ ْو �أَ َت ْت ُك ُم َّ
ال�س َاع ِة �أَ َّيانَ
 الآية ( )187من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )174ي ْ�س�أَ ُلو َن َك َع ِن َُّم ْر َ�ساهَ ا{.
 الآية ( )107من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (�} )248أَ َف�أَ ِم ُنوا �أَنْ َت�أْ ِت َي ُه ْم َغ ِا�ش َي ٌةال�س َاع ُة َب ْغ َت ًة{.
اب َهّ ِ
ِمنْ َع َذ ِ
الل �أَ ْو َت�أْ ِت َي ُه ُم َّ
ا�ص َف ِح
 الآية ( )85من �سورة ِال�س َاع َة َ َ آل ِت َي ٌة َف ْ
(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )266و�إِ َّن َّ
ال�صف َْح ا ْل َجمِ َيل{.
َّ
ال�س َاع ِة ِ�إ َاّل َك َل ْم ِح
 الآية ( )77من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )275و َما �أَ ْم ُر َّا ْل َب َ�ص ِر �أَ ْو هُ َو َ�أ ْق َر ُب{.
الل َح ٌّق َو َ�أ َّن
 الآية ( )21من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (ِ } )296ل َي ْع َل ُموا �أَ َّن َو ْع َد َهّ ِال�س َاع َة اَل َر ْي َب ِفي َها{.
َّ
ال�س َاع َة َقا ِئ َم ًة{.
 الآية ( )36من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )298و َما �أَ ُظ ُّن َّوعدُونَ �إِ َّما
}ح َتّى �إِ َذا َر�أَ ْوا َما ُي َ
 الآية ( )75من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ )310ال�س َاع َة{.
ا ْل َع َذ َ
اب َو�إِ َّما َّ
ال�س َاع َة َ�آ ِت َي ٌة �أَ َكا ُد �أُخْ ِفي َها
 الآية ( )15من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (�} )313إِ َّن َِّلت ُْجزَ ى ُك ُّل َنف ٍْ�س ِب َما ت َْ�س َعى{.
 الآية ( )49من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (} )326ا َّل ِذينَ َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْم ِبا ْل َغ ْي ِبال�س َاع ِة ُم ْ�ش ِف ُقونَ {.
َوهُ ْم ِمنَ َّ
ا�س ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم ِ�إ َّن
 الآية ( )1من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )332يا �أَ ُّي َها ال َّن ُال�س َاع ِة َ�ش ْي ٌء َع ِظي ٌم{.
َز ْلزَ َل َة َّ
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ال�س َاع َة َ�آ ِت َي ٌة اَل َر ْي َب ِفي َها َو�أَ َّن
 الآية ( )7من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )333و�أَ َّن ََّهّ َ
الل َي ْب َعثُ َمنْ ِفي ا ْل ُق ُبو ِر {.
 الآية ( )55من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )338و اَل َيزَ ُال ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِفي ِم ْر َي ٍةال�س َاع ُة َب ْغ َت ًة{.
ِم ْن ُه َح َتّى َت�أْ ِت َي ُه ُم َّ
ال�س َاع ِة َو�أَ ْعت َْد َنا
 الآية ( )11من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )360ب ْل َك َّذ ُبوا ِب َّال�س َاع ِة َ�س ِعي ًرا{.
ِل َمنْ َك َّذ َب ِب َّ
ال�س َاع ُة ُي ْب ِل ُ�س
 الآية ( )12من �سورة (ال��روم) رقم (� )30صفحة (َ } )405و َي�� ْو َم َت ُق ُوم َّ
ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ {.
ال�س َاع ُة َي ْو َم ِئ ٍذ
 الآية ( )14من �سورة (ال��روم) رقم (� )30صفحة (َ } )405و َي�� ْو َم َت ُق ُوم َّ
َي َت َف َّر ُقونَ {.
ال�س َاع ُة ُيق ِْ�س ُم
 الآية ( )55من �سورة (ال��روم) رقم (� )30صفحة (َ } )410و َي�� ْو َم َت ُق ُوم َّ
ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ َما َل ِب ُثوا َغ ْي َر َ�س َاع ٍة{.
ال�س َاع ِة
 الآية ( )63من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )427ي ْ�س�أَ ُل َك ال َّن ُا�س َع ِن َّ
الل َو َما ُي ْدر َ
ال�س َاع َة َت ُكونُ َق ِري ًبا{.
ُق ْل �إِ َّن َما ِع ْل ُم َها ِع ْن َد َهّ ِ
ِيك َل َع َّل َّ
ال�س َاع ُة
 الآية ( )3من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )428و َق َال ا َّل ِذينَ َك َف ُروا اَل َت�أْ ِتي َنا َُّق ْل َب َلى َو َر ِّبي َل َت�أْ ِت َي َّن ُك ْم{.
ال�س َاع ُة �أَ ْد ِخ ُلوا َ�آ َل
 الآية ( )46من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )472و َي ْو َم َت ُق ُوم َّ
اب{.
ِف ْر َع ْونَ �أَ َ�ش َّد ا ْل َع َذ ِ
ال�س َاع َة َ َ آل ِت َي ٌة اَل َر ْي َب ِفي َها
 الآية ( )59من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (�} )474إِ َّن َّا�س اَل ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
َو َل ِك َّن �أَ ْك َث َر ال َّن ِ
ال�س َاع ِة{.
 الآية ( )47من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (�ِ } )282إ َل ْي ِه ُي َر ُّد ِع ْل ُم َّال�س َاع َة َقا ِئ َم ًة{.
 الآية ( )50من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )282و َما َ�أ ُظ ُّن َّ الآية ( )17من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )485و َما ُي ْد ِر َيب{.
ال�س َاع َة َق ِر ٌ
يك َل َع َّل َّ
 الآية ( )18من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (�} )485أَ اَل �إِ َّن ا َّل ِذينَ ُي َما ُرونَ ِفيال�س َاع ِة َل ِفي َ�ضلاَ ٍل َب ِع ٍيد{.
َّ
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 الآية ( )61من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )494و ِ�إ َّن�� ُه َل ِع ْل ٌم ِل َّل�س َاع ِة َفلاََت ْم َت ُر َّن ِب َها{.
ال�س َاع َة �أَنْ
 الآية ( )66من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (} )494هَ ْل َي ْن ُظ ُرونَ ِ�إ َاّل ََّت�أْ ِت َي ُه ْم َب ْغ َت ًة َوهُ ْم اَل َي ْ�ش ُع ُرونَ {.
ال�س َاع ِة َو ِ�إ َل ْي ِه
 الآية ( )85من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )495و ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم َُّت ْر َج ُعونَ {.
ال�س َاع ُة َي ْو َم ِئ ٍذ
 الآية ( )27من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )501و َي ْو َم َت ُق ُوم َّ
َيخْ َ�س ُر ا ْل ُم ْب ِط ُلونَ {.
الل َح ٌّق
 الآية ( )32من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )501و ِ�إ َذا ِق َيل ِ�إ َّن َو ْع َد َهّ ِال�س َاع ُة{.
ال�س َاع ُة اَل َر ْي َب ِفي َها ُق ْلت ُْم َما َن ْدرِي َما َّ
َو َّ
ال�س َاع َة �أَنْ
 الآية ( )18من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (َ } )508ف َه ْل َي ْن ُظ ُرونَ ِ�إ َاّل ََّت�أْ ِت َي ُه ْم َب ْغ َت ًة َف َق ْد َجا َء �أَ ْ�ش َر ُ
اط َها{.
ال�س َاع ُة َوا ْن َ�ش َّق ا ْل َق َم ُر{.
 الآية ( )1من �سورة (القمر) رقم (� )54صفحة (} )528ا ْق َت َر َب ِت َّال�س َاع ُة
ال�س َاع ُة َم ْو ِعدُهُ ْم َو َّ
 الآية ( )46من �سورة (القمر) رقم (� )54صفحة (َ } )530ب ِل َّ�أَدْهَ ى َو َ�أ َم ُّر{.
ال�س َاع ِة �أَ َّيانَ
 الآية ( )42من �سورة (النازعات) رقم (� )79صفحة (َ } )584ي ْ�س�أَ ُلو َن َك َع ِن َُّم ْر َ�ساهَ ا{.
 الآية ( )34من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )154و ِل ُك ِّل �أُ َّم�� ٍة َ�أ َج ٌل َف ِ���إ َذا َجا َء�أَ َج ُل ُه ْم اَل َي ْ�س َت ْ�أ ِخ ُرونَ َ�س َاع ًة َو اَل َي ْ�س َتق ِْد ُمونَ {.
 الآي��ة ( )117من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (} )205ا َّل ِ��ذي��نَ ا َّت َب ُعو ُه ِفي َ�س َاع ِةا ْل ُع ْ�س َر ِة{.
 الآية ( )45من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )214و َي ْو َم َي ْح ُ�ش ُرهُ ْم َك َ�أنْ َل ْم َي ْل َب ُثوا�إِ َاّل َ�س َاع ًة ِمنَ ال َّن َها ِر {.
 الآية ( )49من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�} )214إِ َذا َجا َء �أَ َج ُل ُه ْم َفلاَ َي ْ�س َت�أْ ِخ ُرونََ�س َاع ًة َو اَل َي ْ�س َتق ِْد ُمونَ {.
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 الآية ( )61من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )273و َل ِكنْ ُي�ؤَ ِّخ ُرهُ ْم ِ�إ َلى �أَ َج ٍل ُم َ�س ًّمىَف�إِ َذا َجا َء �أَ َج ُل ُه ْم اَل َي ْ�س َت�أْ ِخ ُرونَ َ�س َاع ًة َو اَل َي ْ�س َتق ِْد ُمونَ {.
ال�س َاع ُة ُيق ِْ�س ُم
 الآية ( )55من �سورة (ال��روم) رقم (� )30صفحة (َ } )410و َي�� ْو َم َت ُق ُوم َّ
ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ َما َل ِب ُثوا َغ ْي َر َ�س َاع ٍة{.
 الآية ( )30من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (ُ } )431ق ْل َل ُك ْم ِمي َعا ُد َي ْو ٍم اَل ت َْ�س َت�أْ ِخ ُرونََع ْن ُه َ�س َاع ًة َو اَل ت َْ�س َتق ِْد ُمونَ {.
 الآية ( )35من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )506ل ْم َي ْل َب ُثوا �إِ َاّل َ�س َاع ًة ِمنْ َن َها ٍرَبلاَ ٌغ{.

ال�سراب

 الآية ( )39من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )355وا َّل ِذينَ َك َف ُروا �أَ ْع َما ُل ُه ْم َك َ�س َر ٍابِب ِقي َع ٍة{.
 الآية ( )20من �سورة (النب�أ) رقم (� )78صفحة (َ } )584و ُ�س ِّي َر ِت ا ْل ِج َب ُال َف َكا َن ْت َ�س َرا ًبا{. الآية ( )61من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )300فا َت َّخ َذ َ�س ِبي َل ُه ِفي ا ْل َب ْح ِرَ�س َر ًبا{.
}�س َوا ٌء ِم ْن ُك ْم َمنْ �أَ َ�س َّر ا ْل َق ْو َل
 الآية ( )10من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ )250َو َمنْ َج َه َر ِب ِه َو َمنْ هُ َو ُم ْ�ستَخْ ٍف ِبال َّل ْي ِل َو َ�سار ٌِب ِبال َّن َهارِ{.

ال�سفه وال�سفهاء

 الآية ( )130من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )20و َمنْ َي ْر َغ ُب َعنْ ِم َّل ِة ِ�إ ْب َر ِاه َيمِ�إ َاّل َمنْ َ�س ِف َه َنف َْ�سهُ{.
 الآية ( )140من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )146ق ْد َخ ِ�س َر ا َّل ِذينَ َق َت ُلوا �أَ ْو اَلدَهُ ْمَ�س َف ًها ِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم{.
 الآية ( )66من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )158ق َال ا ْل َم َ ألُ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِمنْ
َق ْو ِم ِه ِ�إ َّنا َل َن َر َ
اك ِفي َ�س َفاهَ ٍة{.
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 الآية ( )67من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )158ق َال َيا َق ْو ِم َل ْي َ�س ِبي َ�س َفاهَ ٌةَو َل ِك ِّني َر ُ�سو ٌل ِمنْ َر ِّب ا ْل َعا َلمِ ينَ {.
 الآية ( )282من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )48ف���إِنْ َكانَ ا َّل ِ��ذي َع َل ْي ِه ا ْل َح ُّقَ�س ِفي ًها �أَ ْو َ�ض ِعي ًفا َ�أ ْو اَل َي ْ�ست َِطي ُع �أَنْ يُمِ َّل هُ َو َف ْل ُي ْم ِل ْل َو ِل ُّي ُه ِبا ْل َع ْد ِل{.
 الآية ( )4من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (َ } )572و�أَ َّن ُه َكانَ َي ُق ُالل
ول َ�س ِفي ُه َنا َع َلى َهّ ِ
َ�ش َط ًطا{.
ال�س َف َها ُء �أَ اَل
 الآية ( )13من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )3قا ُلوا �أَ ُن�ؤ ِْمنُ َك َما �آَ َمنَ ُّال�س َف َها ُء{.
�إِ َّن ُه ْم هُ ُم ُّ
}�س َي ُق ُ
ا�س َما
ال�س َف َها ُء ِمنَ ال َّن ِ
 الآية ( )142من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )22ول ُّ
َو َاّلهُ ْم َعنْ ِق ْب َلتِهِ ُم ا َّل ِتي َكا ُنوا َع َل ْي َها{.
ال�س َف َها َء �أَ ْم َوا َل ُك ُم ا َّل ِتي
 الآية ( )5من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )77و اَل ُت�ؤْ ُتوا َُّج َع َل َهّ ُ
الل َل ُك ْم ِق َي ًاما{.
ال�س َفهَا ُء ِم َّنا{.
 -الآية ( )155من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )169أَ ُت ْه ِل ُك َنا ِب َما َف َع َل ُّ

ال�سماء
ورد ذكرها منفردة في القر�آن الكريم في حوالي � 82آية هي:
ال�س َما ِء ِفي ِه ُظ ُل َماتٌ
 الآية ( )19من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )4أَ ْو َك َ�ص ِّي ٍب ِمنَ ََّو َر ْع ٌد َو َب ْر ٌق{.
���ض ِف َر ً
الَ ْر َ
ا�شا
 الآية ( )22من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )4ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْ أال�س َما ِء َما ًء {.
ال�س َما َء ِب َنا ًء َو َ�أ ْنزَ َل ِمنَ َّ
َو َّ
ال�س َما ِء َف َ�س َّواهُ َّن
ا�س َت َوى ِ�إ َلى َّ
 الآية ( )29من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (ُ } )5ث َّم َْ�س ْب َع َ�س َم َو ٍات{.
 الآية ( )59من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )9ف�أَ ْنزَ ْل َنا َع َلى ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ر ِْجزًاال�س َماءِ{.
ِمنَ َّ
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ال�س َما ِء
 الآية ( )144من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )22ق ْد َن َرى َت َق ُّل َب َو ْجهِ َك ِفي ََّف َل ُن َو ِّل َي َّن َك ِق ْب َل ًة َت ْر َ�ضاهَ ا{.
َاب �أَنْ ُت َن ِز َّل
 الآية ( )153من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )102ي ْ�س َ�أ ُل َك �أَ ْه ُل ا ْل ِكت ِال�س َماءِ{.
َع َل ْيهِ ْم ِكتَا ًبا ِمنَ َّ
ي�سى
 الآية ( )112من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�ِ } )126إ ْذ َق َال ا ْل َح َوا ِر ُّيونَ َيا ِع َال�س َماءِ{.
ا ْبنَ َم ْر َي َم هَ ْل َي ْ�ست َِطي ُع َر ُّب َك �أَنْ ُي َن ِز َّل َع َل ْي َنا َما ِئ َد ًة ِمنَ َّ
ي�سى ا ْبنُ َم ْر َي َم ال َّل ُه َّم
 الآية ( )114من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )127ق َال ِع َال�س َماءِ{.
َر َّب َنا �أَ ْن ِز ْل َع َل ْي َنا َما ِئ َد ًة ِمنَ َّ
ال�س َما ِء َما ًء
 الآية ( )99من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )140وهُ َو ا َّل ِذي �أَ ْنزَ َل ِمنَ ََّف�أَخْ َر ْج َنا ِب ِه َن َباتَ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ {.
 الآية ( )125من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )144و َمنْ ُي ِر ْد َ�أنْ ُي ِ�ض َّل ُه َي ْج َع ْلال�س َماءِ{.
َ�ص ْد َر ُه َ�ض ِّي ًقا َح َر ًجا َك�أَ َّن َما َي َّ�ص َّع ُد ِفي َّ
 الآية ( )40من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (�ِ } )155إ َّن ا َّل ِذينَ َك َّذ ُبوا ِب�آَ َيا ِت َناال�س َماءِ{.
ا�س َت ْك َب ُروا َع ْن َها اَل ُت َف َت ُّح َل ُه ْم �أَ ْب َو ُ
اب َّ
َو ْ
 الآية ( )162من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )171ف�أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْيهِ ْم ر ِْجزً ا ِمنَال�س َماءِ{.
َّ
ا�س �أَ َم َن ًة ِم ْن ُه
 الآية ( )11من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (�ِ } )178إ ْذ ُي َغ ِّ�شي ُك ُم ال ُّن َع َال�س َما ِء َما ًء ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم ِب ِه{.
َو ُي َن ِز ُّل َع َل ْي ُك ْم ِمنَ َّ
 الآية ( )32من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )180و�إِ ْذ َقا ُلوا ال َّل ُه َّم ِ�إنْ َكانَ هَ َذا هُ َوال�س َماءِ{.
ا ْل َح َّق ِمنْ ِع ْن ِد َك َف�أَ ْم ِط ْر َع َل ْي َنا ِح َجا َر ًة ِمنَ َّ
ا�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتو ُبوا
 الآية ( )52من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )227و َيا َق ْو ِم ْال�س َما َء َع َل ْي ُك ْم ِم ْد َرا ًرا{.
�إِ َل ْي ِه ُي ْر ِ�س ِل َّ
ال�س َما ِء َما ًء َف َ�سا َل ْت
 الآية ( )17من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (�} )251أَ ْنزَ َل ِمنَ َّ�أَ ْو ِد َي ٌة ِب َق َدرِهَ ا{.
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 الآية ( )24من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (�} )258أَ ْ�ص ُل َها َثا ِب ٌت َو َف ْر ُع َها ِفيال�س َماءِ{.
َّ
ال�س َما ِء َما ًء
 الآية ( )32من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )259و�أَ ْن��زَ َل ِمنَ ََّف�أَخْ َر َج ِب ِه ِمنَ ال َّث َم َر ِات ِر ْز ًقا َل ُك ْم{.
(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )262و َل ْو َفت َْح َنا َع َل ْيهِ ْم َبا ًبا ِمنَ
 الآية ( )14من �سورة ِال�س َما ِء َف َظ ُّلوا ِفي ِه َي ْع ُر ُجونَ {.
َّ
وجا
 الآية ( )16من �سورة ِال�س َما ِء ُب ُر ً
(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )263و َل َق ْد َج َع ْل َنا ِفي َّ
َو َز َّي َّناهَ ا ِلل َّن ِاظ ِرينَ {.
ال�س َما ِء َما ًء
 الآية ( )22من �سورة ِ(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )263ف�أَ ْنزَ ْل َنا ِمنَ َّ
َف�أَ ْ�س َق ْي َنا ُك ُمو ُه{.
ال�س َما ِء َما ًء{.
 الآية ( )10من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (} )268هُ َو ا َّل ِذي �أَ ْن َز َل ِمنَ َّ الآية ( )79من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (�} )275أَ َل ْم َي َر ْوا ِ�إ َلى َّالط ْي ِر ُم َ�س َّخ َر ٍات
ال�س َما ِء َما ُي ْم ِ�س ُك ُه َّن ِ�إ َاّل َهّ ُ
الل{.
ِفي َج ِّو َّ
ال�س َما َء َك َما َز َع ْم َت
 الآية ( )92من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )291أَ ْو ُت ْ�س ِق َط ََّع َل ْي َنا ِك َ�س ًفا{.
 الآية ( )93من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )291أَ ْو َي ُكونَ َل َك َب ْي ٌت ِمنْ ُزخْ ُر ٍفال�س َماءِ{.
�أَ ْو َت ْر َقى ِفي َّ
ال�س َما ِء
 الآية ( )95من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )291ل َن َّز ْل َنا َع َل ْيهِ ْم ِمنَ ََّم َل ًكا َر ُ�س اًول{.
 الآية ( )40من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )298و ُي ْر ِ�س َل َع َل ْي َها ُح ْ�س َبا ًنا ِمنَال�س َماءِ{.
َّ
َ
ال�س َما ِء
 الآية ( )45من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )298ك َماءٍ �أ ْنزَ ْل َنا ُه ِمنَ َّالَ ْر ِ�ض{.
فَاخْ َت َل َط ِب ِه َن َباتُ ْ أ
ال�س َما ِء َما ًء َف َ�أخْ َر ْج َنا
 الآية ( )53من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )315و�أَ ْنزَ َل ِمنَ َِّب ِه �أَ ْز َو ًاجا ِمنْ َن َب ٍات َ�ش َتّى{.

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

169

ال�س َما َء َ�س ْق ًفا َم ْح ُف ً
وظا{.
 الآية ( )32من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )324و َج َع ْل َنا َّال�س َما َء َك َط ِّي
 الآية ( )104من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )331ي ْو َم َن ْط ِوي َّال�س ِج ِّل ِل ْل ُكت ُِب{.
ِّ
ال�س َماءِ{.
 الآية ( )15من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )333ف ْل َي ْم ُد ْد ِب َ�س َب ٍب �إِ َلى َّالل َف َك َ�أ َّن َما َخ َّر
 الآية ( )31من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )336و َمنْ ُي ْ�ش ِر ْك ِب َهّ ِال�س َماءِ{.
ِمنَ َّ
ال�س َما ِء ِمنْ ِج َب ٍال
 الآية ( )43من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )355و ُي َن ِز ُّل ِمنَ َّيب ِب ِه َمنْ َي َ�شا ُء{.
ِفي َها ِمنْ َب َر ٍد َف ُي ِ�ص ُ
ال�س َما ُء ِبا ْل َغ َم ِام
 الآية ( )25من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )362و َي ْو َم ت ََ�ش َقّقُ ََّو ُن ِز َّل ا ْل َملاَ ِئ َك ُة َت ْن ِزيلاً {.
ال�س َما ِء َما ًء َطهُو ًرا{.
 الآية ( )48من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )364و�أَ ْن َز ْل َنا ِمنَ َّال�س َما ِء
 الآية ( )61من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )365ت َبا َر َك ا َّل ِذي َج َع َل ِفي َّوجا{.
ُب ُر ً
 الآية ( )4من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (�} )367إِنْ َن َ�ش�أْ ُن َن ِز ّْل َع َل ْيهِ ْم ِمنَا�ض ِعينَ {.
ال�س َما ِء �آَ َي ًة َف َظ َّل ْت َ�أ ْع َنا ُق ُه ْم َل َها َخ ِ
َّ
 الآية ( )187من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )375ف�أَ ْ�س ِق ْط َع َل ْي َنا ِك َ�س ًفا ِمنَال�صا ِد ِقينَ {.
ال�س َما ِء ِ�إنْ ُك ْن َت ِمنَ َّ
َّ
َ
ال�س َما ِء َما ًء
 الآية ( )60من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )382و�أ ْن��زَ َل َل ُك ْم ِمنَ ََّف�أَ ْن َب ْت َنا ِب ِه َح َدا ِئقَ َذاتَ َب ْه َج ٍة{.
 الآية ( )34من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (�} )400إِ َّنا ُم ْن ِز ُلونَ َع َلى َ�أ ْه ِل هَ ِذ ِهال�س َما ِء ِب َما َكا ُنوا َيف ُْ�س ُقونَ {.
ا ْل َق ْر َي ِة ر ِْجزً ا ِمنَ َّ
 الآية ( )48من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ )409هّ ُالر َي َاح َف ُت ِثي ُر
}الل ا َّل ِذي ُي ْر ِ�س ُل ِّ
ال�س َما ِء َك ْي َف َي َ�شا ُء{.
َ�س َحا ًبا َف َي ْب ُ�س ُط ُه ِفي َّ
ال�س َما ِء َما ًء َف َ�أ ْن َب ْت َنا
 الآية ( )10من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )411و�أَ ْنزَ ْل َنا ِمنَ َِّفي َها ِمنْ ُك ِّل َز ْو ٍج َك ِر ٍيم{.
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 الآية ( )27من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (�} )437أَ َل ْم َت َر �أَ َّن َهّ َال�س َما ِء
الل َ�أ ْنزَ َل ِمنَ َّ
َما ًء َف�أَخْ َر ْج َنا ِب ِه َث َم َر ٍات ُمخْ َت ِل ًفا �أَ ْل َوا ُن َها{.
 الآية ( )28من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )442و َما َ�أ ْنزَ ْل َنا َع َلى َق ْو ِم ِه ِمنْ َب ْع ِد ِهال�س َماءِ{.
ِمنْ ُج ْن ٍد ِمنَ َّ
ال�س َما َء ال ُّد ْن َيا ِب ِزي َن ٍة
 الآية ( )6من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (�ِ } )446إ َّنا َز َّي َّنا َّا ْل َك َو ِاك ِب{.
 الآية ( )13من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (} )468هُ َو ا َّل ِذي ُي ِري ُك ْم َ�آ َيا ِت ِه َو ُي َن ِز ُّلال�س َما ِء ِر ْز ًقا{.
َل ُك ْم ِمنَ َّ
ال�س َما ِء َو ِه َي
ا�س َت َوى ِ�إ َلى َّ
 الآية ( )11من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (ُ } )477ث َّم ْلَ ْر ِ�ض ِا ْئ ِت َيا َط ْو ًعا �أَ ْو َك ْرهً ا{.
د َُخا ٌن َف َق َال َل َها َو ِل ْ أ
 الآية ( )12من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )478و�أَ ْو َحى ِفي ُك ِّل َ�س َماءٍ َ�أ ْم َرهَ اال�س َما َء ال ُّد ْن َيا ِب َم َ�صا ِب َيح َو ِحف ًْظا{.
َو َز َّي َّنا َّ
ال�س َما ِء َما ًء
 الآية ( )11من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )490وا َّل ِذي َن َز َّل ِمنَ َِّب َق َد ٍر َف�أَ ْن َ�ش ْر َنا ِب ِه َب ْل َد ًة َم ْيتًا َك َذ ِل َك تُخْ َر ُجونَ {.
ال�س َما ُء
 الآية ( )10من �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (َ } )496فا ْر َت ِق ْب َي ْو َم َت�أْ ِتي َِّبد َُخ ٍان ُم ِب ٍين{.
ال�س َما ِء َف ْو َق ُه ْم
 الآية ( )6من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (�} )518أَ َف َل ْم َي ْن ُظ ُروا ِ�إ َلى ََّك ْي َف َب َن ْي َناهَ ا َو َز َّي َّناهَ ا{.
ال�س َما ِء َما ًء ُم َبا َر ًكا
 الآية ( )9من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )518و َن َّز ْل َنا ِمنَ ََّف�أَ ْن َب ْت َنا ِب ِه َج َّن ٍات َو َح َّب ا ْل َح ِ�ص ِيد{.
ال�س َما ِء َذ ِات ا ْل ُح ُب ِك{.
 الآية ( )7من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )521و َّال�س َما ِء ِر ْز ُق ُك ْم َو َما
 الآية ( )22من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )521و ِفي َّوعدُونَ {.
ُت َ
الَ ْر ِ�ض �إِ َّن ُه
ال�س َما ِء َو ْ أ
 الآية ( )23من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )521ف َو َر ِّب ََّل َح ٌّق{.
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ال�س َما َء َب َن ْي َناهَ ا ِب�أَ ْي ٍد َو ِ�إ َّنا
 الآية ( )47من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )522و َّو�س ُعونَ {.
َل ُم ِ
ال�س َما ُء َم ْو ًرا{.
 الآية ( )9من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (َ } )523ي ْو َم َت ُمو ُر َّال�س َما ِء
 الآية ( )44من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (َ } )525و�إِنْ َي َر ْوا ِك ْ�س ًفا ِمنَ َّاب َم ْر ُكو ٌم{.
َ�سا ِق ًطا َي ُقو ُلوا َ�س َح ٌ
ال�س َما ِء ِب َماءٍ
 الآية ( )11من �سورة (القمر) رقم (� )54صفحة (َ } )529ف َفت َْح َنا �أَ ْب َو َاب َّ
ُم ْنهَمِ ٍر{.
ال�س َما َء َر َف َع َها َو َو َ�ض َع
 الآي��ة ( )7من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ } )531و َّا ْلمِ يزَ انَ {.
ال�س َما ُء َف َكا َن ْت
 الآية ( )37من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ } )532ف�إِ َذا ا ْن َ�ش َّق ِت َّالدّهَ ِان{.
َو ْر َد ًة َك ِ
ال�س َما َء ال ُّد ْن َيا
 الآي��ة ( )5من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (َ } )562و َل َق ْد َز َّي َّنا َِّب َم َ�صا ِب َيح{.
ال�س َما ِء َ�أنْ
 الآية ( )17من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (�} )563أَ ْم �أَ ِم ْنت ُْم َمنْ ِفي َّا�ص ًبا{.
ُي ْر ِ�س َل َع َل ْي ُك ْم َح ِ
ال�س َما ُء َفهِ َي َي ْو َم ِئ ٍذ
 الآية ( )16من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (َ } )567وا ْن َ�ش َّق ِت ََّو ِاه َي ٌة{.
ال�س َما ُء َكا ْل ُم ْه ِل{.
 الآية ( )8من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (َ } )568ي ْو َم َت ُكونُ َّال�س َما َء َع َل ْي ُك ْم ِم ْد َرا ًرا{.
 الآية ( )11من �سورة (نوح) رقم (� )71صفحة (ُ } )571ي ْر ِ�س ِل َّال�س َما َء َف َو َج ْد َناهَ ا
 الآية ( )8من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (َ } )572و�أَ َّنا َل َم ْ�س َنا َُّم ِل َئ ْت َح َر ً�سا َ�ش ِديدً ا َو ُ�ش ُه ًبا{.
}ال�س َما ُء ُم ْن َف ِط ٌر ِب ِه َكانَ َو ْع ُد ُه
 الآية ( )18من �سورة (المزمل) رقم (� )73صفحة (َّ )574َم ْف ُع اًول {.
ال�س َما ُء ُف ِر َج ْت{.
 الآية ( )9من �سورة (المر�سالت) رقم (� )77صفحة (َ } )580و�إِ َذا َّال�س َما ُء َف َكا َن ْت َ�أ ْب َوا ًبا{.
 -الآية ( )19من �سورة (النب�أ) رقم (� )78صفحة (َ } )582و ُف ِت َح ِت َّ
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ال�س َما ُء
 الآية ( )27من �سورة (النازعات) رقم (� )79صفحة (�} )584أَ�أَ ْنت ُْم َ�أ َ�ش ُّد َخ ْل ًقا �أَ ِم ََّب َناهَ ا{.
ال�س َما ُء ُك ِ�ش َط ْت{.
 الآية ( )11من �سورة (التكوير) رقم (� )81صفحة (َ } )586و�إِ َذا َّال�س َما ُء ا ْن َف َط َر ْت{.
 الآية ( )1من �سورة (الإنفطار) رقم (� )82صفحة (�} )587إِ َذا َّال�س َما ُء ا ْن َ�ش َّق ْت{.
 الآية ( )1من �سورة (الإن�شقاق) رقم (� )84صفحة (�ِ } )589إ َذا َّال�س َما ِء َذ ِات ا ْل ُب ُر ِوج{.
 الآية ( )1من �سورة (البروج) رقم (� )85صفحة (َ } )590و َّال�س َما ِء َو َّ
الطار ِِق{.
 الآية ( )1من �سورة (الطارق) رقم (� )86صفحة (َ } )591و َّال�س َما ِء َذ ِات ال َّر ْج ِع{.
 الآية ( )11من �سورة (الطارق) رقم (� )86صفحة (َ } )591و َّال ِب ِل
 الآية ( )18/17من �سورة (الغا�شية) رقم (� )88صفحة (�} )592أَ َفلاَ َي ْن ُظ ُرونَ ِ�إ َلى ْ ِإال�س َما ِء َك ْي َف ُر ِف َع ْت{.
َك ْي َف ُخ ِل َق ْت (َ )17و�إِ َلى َّ
ال�س َما ِء َو َما َب َناهَ ا ()5
 الآية ( )6/5من �سورة (ال�شم�س) رقم (� )91صفحة (َ } )595و َّالَ ْر ِ�ض َو َما َط َحاهَ ا{.
َو ْ أ

ال�سماوات

�سبع �سماوات/ال�سماوات ال�سبع

الَ ْر ِ�ض
 الآية ( )29من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )5هُ َو ا َّل ِذي َخ َلقَ َل ُك ْم َما ِفي ْ أال�س َما ِء َف َ�س َّواهُ َّن َ�س ْب َع َ�س َم َو ٍات{.
ا�س َت َوى ِ�إ َلى َّ
َجمِ ي ًعا ُث َّم ْ
ال�س ْب ِع
ال�س َم َو ِات َّ
 الآية ( )86من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (ُ } )347ق ْل َمنْ َر ُّب ََّو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ�ش ا ْل َع ِظ ِيم{.
 الآية ( )15من �سورة (نوح) رقم (� )71صفحة (�} )571أَ َل ْم َت َر ْوا َك ْي َف َخ َلقَ َهّ ُالل َ�س ْب َع
َ�س َم َو ٍات ِط َبا ًقا{.
 الآية ( )12من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )478ف َق َ�ضاهُ َّن َ�س ْب َع َ�س َم َو ٍات ِفيَي ْو َم ْي ِن َو�أَ ْو َحى ِفي ُك ِّل َ�س َماءٍ َ�أ ْم َرهَ ا{.
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ال�سماوات ال�سبع والأر�ض

ال�س ْب ُع
ال�س َم َواتُ َّ
 الآية ( )44من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (ُ } )286ت َ�س ِّب ُح َل ُه َّالَ ْر ُ�ض َو َمنْ فِيهِ َّن{.
َو ْ أ

ال�سماوات

 الآية ( )2من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ )249هّ ُال�س َم َو ِات ِب َغ ْي ِر
}الل ا َّل ِذي َر َف َع َّ
َع َم ٍد َت َر ْو َن َها{.
 الآية ( )10من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ )411ال�س َم َو ِات ِب َغ ْي ِر َع َم ٍد
}خ َلقَ َّ
ال ْر ِ�ض َر َو ِا�س َي{.
َت َر ْو َن َها َو�أَ ْل َقى ِفي َْ أ
ال�س َم َواتُ َي َت َف َّط ْرنَ ِمنْ
 الآية ( )5من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )483ت َكا ُد ََّف ْوقِهِ َّن{.
ال�س َم َو ِات اَل
 الآية ( )26من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (َ } )526و َك ْم ِمنْ َم َل ٍك ِفي َُّت ْغ ِني َ�ش َف َاع ُت ُه ْم َ�ش ْي ًئا{.

ال�سماء والأر�ض

 الآية ( )164من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )25و َما �أَ ْنزَ َل َهّ ُال�س َما ِء ِمنْ
الل ِمنَ َّ
ال ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها{.
َماءٍ َف�أَ ْح َيا ِب ِه َْ أ
 الآية ( )5من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )50إِ َّن َهّ َالل اَل َيخْ َفى َع َل ْي ِه َ�ش ْي ٌء ِفي
ال�س َماءِ{.
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو اَل ِفي َّ
ا�ست ََط ْع َت َ�أنْ َت ْب َت ِغ َي َن َف ًقا
 الآية ( )35من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )131ف�إِ ِن ْال�س َما ِء َف َت�أْ ِت َي ُه ْم ِب�آَ َي ٍة{.
ِفي ْ أ
الَ ْر ِ�ض �أَ ْو ُ�س َّل ًما ِفي َّ
 الآية ( )96من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )163و َل ْو َ�أ َّن َ�أ ْه َل ا ْل ُق َرى �آَ َم ُنواال ْر ِ�ض{.
ال�س َما ِء َو َْ أ
َوا َّت َق ْوا َل َفت َْح َنا َع َل ْيهِ ْم َب َر َك ٍات ِمنَ َّ
 الآية ( )24من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�} )211إِ َّن َما َم َث ُل ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َماءٍالَ ْر ِ�ض{.
ال�س َما ِء فَاخْ َت َل َط ِب ِه َن َباتُ ْ أ
�أَ ْنزَ ْل َنا ُه ِمنَ َّ
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ال�س َما ِء
 الآية ( )31من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (ُ } )212ق ْل َمنْ َي ْر ُز ُق ُك ْم ِمنَ َّالَ ْر ِ�ض {.
َو ْ أ
 الآية ( )61من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )215و َما َي ْعز ُُب َعنْ َر ِّب َك ِمنْ ِم ْث َق ِالال�س َماءِ{.
َذ َّر ٍة ِفي ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو اَل ِفي َّ
 الآية ( )44من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )226و ِق َيل َيا �أَ ْر ُ�ض ا ْب َل ِعي َما َء ِك َو َياَ�س َما ُء �أَ ْق ِل ِعي{.
الل ِمنْ َ�ش ْيءٍ
 الآية ( )38من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )260و َما َيخْ َفى َع َلى َهّ ِال�س َماءِ{.
ِفي ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو اَل ِفي َّ
 الآية ( )65من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )274و َهّ ُال�س َما ِء َما ًء
الل �أَ ْنزَ َل ِمنَ َّ
ال ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها{.
َف�أَ ْح َيا ِب ِه َْ أ
ال�س َما ِء
 الآية ( )4من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )322ق َال َر ِّبي َي ْع َل ُم ا ْل َق ْو َل ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض
ال�س َما َء َو ْ أ
 الآية ( )16من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )323و َما َخ َل ْق َنا ََّو َما َب ْي َن ُه َما اَل ِع ِبينَ {.
 الآية ( )63من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�} )339أَ َل ْم َت َر �أَ َّن َهّ َال�س َما ِء
الل َ�أ ْنزَ َل ِمنَ َّ
ال ْر ُ�ض ُمخْ َ�ض َّر ًة{.
َما ًء َفت ُْ�ص ِب ُح َْ أ
ال�س َما َء �أَنْ َت َق َع َع َلى
 الآية ( )65من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )340و ُي ْم ِ�س ُك َّالَ ْر ِ�ض �إِ َاّل ِب ِ�إ ْذ ِن ِه{.
ْأ
 الآية ( )70من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�} )340أَ َل ْم َت ْع َل ْم �أَ َّن َهّ َالل َي ْع َل ُم َما ِفي
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َما ِء َو َْ أ
َّ
ال�س َما ِء َما ًء
 الآية ( )18من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )343و�أَ ْنزَ ْل َنا ِمنَ َّالَ ْر ِ�ض{.
ِب َق َد ٍر َف�أَ ْ�س َك َّنا ُه ِفي ْ أ
ال�س َما ِء
 الآية ( )64من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )383و َم��نْ َي ْر ُز ُق ُك ْم ِمنَ َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
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ال�س َما ِء
 الآية ( )75من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )383و َما ِمنْ َغا ِئ َب ٍة ِفي ََّاب ُم ِب ٍين{.
َو ْ أ
الَ ْر ِ�ض �إِ َاّل ِفي ِكت ٍ
 الآية ( )22من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )398و َما �أَ ْنت ُْم ِب ُم ْع ِج ِزينَ ِفيال�س َماءِ{.
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو اَل ِفي َّ
 الآية ( )63من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )403و َلئِنْ َ�س�أَ ْل َت ُه ْم َمنْ َن َز َّل ِمنَالَ ْر َ�ض ِمنْ َب ْع ِد َم ْو ِت َها َل َي ُقو ُل َّن َهّ ُ
الل{.
ال�س َما ِء َما ًء َف َ�أ ْح َيا ِب ِه ْ أ
َّ
(في الآية قدمت الأر�ض على ال�سماء).
ال�س َما ِء َما ًء َف ُي ْح ِيي
 الآية ( )24من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )406و ُي َن ِز ُّل ِمنَ َّالَ ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها{.
ِب ِه ْ أ
ال�س َما ُء
 الآية ( )25من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )407و ِمنْ َ�آ َيا ِت ِه �أَنْ َت ُق َوم َّالَ ْر ُ�ض ِب َ�أ ْم ِر ِه{.
َو ْ أ
ال�س َما ِء �إِ َلى
 الآية ( )5من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (ُ } )415ي َد ِّب ُر ْ أالَ ْم َر ِمنَ َّ
الَ ْر ِ�ض{.
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو َما َيخْ ُر ُج
 الآية ( )2من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )428ي ْع َل ُم َما َي ِل ُج ِفي ْ أال�س َما ِء َو َما َي ْع ُر ُج ِفي َها{.
ِم ْن َها َو َما َي ْن ِز ُل ِمنَ َّ
 الآية ( )9من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (�} )429أَ َف َل ْم َي َر ْوا ِ�إ َلى َما َب ْينَ َ�أ ْي ِديهِ ْم َو َماال ْر ِ�ض{.
ال�س َما ِء َو َْ أ
َخ ْل َف ُه ْم ِمنَ َّ
(في الآية الثانية قدمت الأر�ض على ال�سماء).
(وقدمت ال�سماء على الأر�ض في الآية التا�سعة).
(وقدمت الأر�ض على ال�سماء في الآية نف�سها).
الل َي ْر ُز ُق ُك ْم
 الآية ( )3من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (} )434هَ ْل ِمنْ َخا ِل ٍق َغ ْي ُر َهّ ِال ْر ِ�ض{.
ال�س َما ِء َو َْ أ
ِمنَ َّ
ال ْر َ�ض َو َما
ال�س َما َء َو ْ َ أ
 الآية ( )27من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )455و َما َخ َل ْق َنا ََّب ْي َن ُه َما َب ِاطلاً {.
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 الآية ( )21من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (�} )460أَ َل ْم َت َر �أَ َّن َهّ َال�س َما ِء
الل َ�أ ْنزَ َل ِمنَ َّ
ال ْر ِ�ض ُث َّم ُيخْ ِر ُج ِب ِه َز ْر ًعا ُمخْ َت ِل ًفا �أَ ْل َوا ُنهُ{.
َما ًء َف َ�س َل َك ُه َي َنا ِبي َع ِفي َْ أ
 الآية ( )64من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ )474هّ ُالَ ْر َ�ض
}الل ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْ أ
ال�س َما َء ِب َنا ًء{.
َق َرا ًرا َو َّ
(قدمت الأر�ض على ال�سماء في الآية).
ال�س َما ِء �إِ َل ٌه
 الآية ( )84من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )495وهُ َو ا َّل ِذي ِفي َّالَ ْر ِ�ض �إِ َل ٌه َوهُ َو ا ْل َح ِك ُيم ا ْل َع ِل ُيم{
َو ِفي ْ أ
ال�س َما ُء
 الآية ( )29من �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (َ } )497ف َما َب َك ْت َع َل ْيهِ ُم َّالَ ْر ُ�ض َو َما َكا ُنوا ُم ْن َظ ِرينَ {.
َو ْ أ
 الآية ( )5من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )499و َما �أَ ْنزَ َل َهّ ُال�س َما ِء ِمنْ
الل ِمنَ َّ
ال ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها {.
ِر ْزقٍ َف�أَ ْح َيا ِب ِه َْ أ
الَ ْر ِ�ض �إِ َّن ُه
ال�س َما ِء َو ْ أ
 الآية ( )23من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )521ف َو َر ِّب ََّل َح ٌّق ِم ْث َل َما �أَ َّن ُك ْم َت ْن ِط ُقونَ {.
ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )4من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (} )540هُ �� َو ا َّل ِ��ذي َخ َلقَ َّا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش{.
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض ِفي ِ�س َّت ِة َ�أ َّي ٍام ُث َّم ْ
}�سا ِب ُقوا �إِ َلى َم ْغ ِف َر ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم
 الآية ( )21من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ )540الَ ْر ِ�ض{.
ال�س َما ِء َو ْ أ
َو َج َّن ٍة َع ْر ُ�ض َها َك َع ْر ِ�ض َّ
ال�س َما ِء َ�أنْ
 الآية ( )16من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (�} )563أَ�أَ ِم ْنت ُْم َمنْ ِفي َّال ْر َ�ض َف�إِ َذا ِه َي َت ُمو ُر {.
َيخْ ِ�س َف ِب ُك ُم َْ أ

ال�سماوات والأر�ض

 الآية ( )33من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )6ق َال َ�أ َل ْم �أَ ُق ْل َل ُك ْم ِ�إ ِّني �أَ ْع َل ُم َغ ْي َبال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
 الآي��ة ( )107من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )17أَ َل ْ��م َت ْع َل ْم �أَ َّن َهّ َالل َل ُه ُم ْل ُك
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
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 الآية ( )116من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )18و َقا ُلوا ا َت َّخ َذ َهّ ُالل َو َلدً ا ُ�س ْب َحا َن ُه
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َب ْل َل ُه َما ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )117من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )18ب ِدي ُع َّال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )164من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )25إِ َّن ِفي َخ ْل ِق َّا�س َو َما �أَ ْنزَ َل َهّ ُ
ال�س َما ِء ِمنْ
َواخْ ِتلاَ ِف ال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر َوا ْل ُف ْل ِك ا َّل ِتي ت َْج ِري ِفي ا ْل َب ْح ِر ِب َما َي ْن َف ُع ال َّن َ
الل ِمنَ َّ
َماءٍ َف�أَ ْح َيا ِب ِه َْ أ
اب ا ْل ُم َ�س َّخ ِر َب ْينَ
ال ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها َو َب َّث ِفي َها ِمنْ ُك ِّل َدا َّب ٍة َوت َْ�ص ِر ِ
ال�س َح ِ
يف ِّ
الر َي ِاح َو َّ
ال ْر ِ�ض َ آلَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ {.
ال�س َما ِء َو َْ أ
َّ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )255من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )42ل ُه َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
ْأ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )284من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )49للِ َهّ ِ َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
ْأ
 الآية ( )29من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )53ي ْع َل ْم ُه َهّ ُالل َو َي ْع َل ُم َما ِفي
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي َْ أ
َّ
َ
هّ
َ
الل َي ْب ُغونَ َو َل ُه
 الآية ( )83من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )60أ َف َغ ْي َر ِد ِين ِالَ ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
�أَ ْ�س َل َم َمنْ ِفي َّ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )109من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (} )64وَللِ َهّ ِ َما ِفي َّالُ ُمو ُر{.
الل ُت ْر َج ُع ْ أ
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو ِ�إ َلى َهّ ِ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )129من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (} )66وَللِ َهّ ِ َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض َي ْغ ِف ُر ِل َمنْ َي َ�شا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َمنْ َي َ�شا ُء{.
ْأ
 الآية ( )133من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )67و َ�سار ُِعوا ِ�إ َلى َم ْغ ِف َر ٍة ِمنْالَ ْر ُ�ض{.
ال�س َم َواتُ َو ْ أ
َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُ�ض َها َّ
 الآية ( )180من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (} )73وَللِ َهّ ِ ِمي َر ُال�س َم َو ِات
اث َّ
الَ ْر ِ�ض َو َهّ ُ
الل ِب َما َت ْع َم ُلونَ َخ ِبي ٌر{.
َو ْ أ
الَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )189من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (} )75وَللِ َهّ ِ ُم ْل ُك ََّو َهّ ُ
الل َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر {.
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ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )190من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�ِ } )75إ َّن ِفي َخ ْل ِق َّاب{.
الَ ْر ِ�ض َواخْ ِتلاَ ِف ال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر َ آلَ َي ٍات ِ ألُو ِلي ْ أ
َو ْ أ
الَ ْل َب ِ
 الآية ( )191من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (} )75ا َّل ِذينَ َي ْذ ُك ُرونَ َهّ َالل ِق َي ًاما
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َو ُق ُعودًا َو َع َلى ُج ُنوبِهِ ْم َو َي َت َف َّك ُرونَ ِفي َخ ْل ِق َّ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )126من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (} )98وَللِ َهّ ِ َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض َو َكانَ َهّ ُ
الل ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ ُم ِح ً
يطا{.
ْأ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )131من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (} )99وَللِ َهّ ِ َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض َو َل َق ْد َو َّ�ص ْي َنا{.
ْأ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )132من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (} )99وَللِ َهّ ِ َما ِفي َّالل َو ِكيلاً {.
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو َك َفى ِب َهّ ِ
 الآية ( )170من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )104و�إِنْ َت ْك ُف ُروا َف�إِ َّن للِ َهّ ِ َما ِفيال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )171من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )105ل ُه َما ِفي َّالل َو ِكيلاً {.
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو َك َفى ِب َهّ ِ
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )17من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (} )110وَللِ َهّ ِ ُم ْل ُك ََّو َما َب ْي َن ُه َما يخْ ُلقُ َما َي َ�شا ُء{.
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )18من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (} )111وَللِ َهّ ِ ُم ْل ُك ََّو َما َب ْي َن ُه َما َو�إِ َل ْي ِه ا ْل َم ِ�صي ُر{.
 الآية ( )40من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )114أَ َل ْ��م َت ْع َل ْم �أَ َّن َهّ َالل َل ُه ُم ْل ُك
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
}ذ ِل َك ِل َت ْع َل ُموا �أَ َّن َهّ َ
 الآية ( )97من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ )124الل َي ْع َل ُم َما
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي َْ أ
ِفي َّ
َ
هّ
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )120من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (} )127للِ ِ ُم ْل ُك ََّو َما فِيهِ َّن{.
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ال�س َم َو ِات
 الآية ( )1من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (} )128ا ْل َح ْم ُد للِ َهّ ِ ا َّل ِذي َخ َلقَ َّالَ ْر َ�ض{.
َو ْ أ
 الآية ( )3من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )128وهُ �� َو َهّ ُال�س َم َو ِات َو ِفي
الل ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض َي ْع َل ُم ِ�س َّر ُك ْم َو َج ْه َر ُك ْم {.
ْأ
ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )12من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (ُ } )129ق ْ��ل ِل َمنْ َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض ُق ْل للِ َهّ ِ {.
َو ْ أ
الل �أَ َت ِّخ ُذ َو ِل ًّيا َف ِاط ِر
 الآية ( )14من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (ُ } )129ق ْل َ�أ َغ ْي َر َهّ ِال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )73من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )136وهُ �� َو ا َّل ِ��ذي َخ َلقَ َّالَ ْر َ�ض ِبا ْل َح ِّق{.
َو ْ أ
 الآية ( )75من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )137و َك َذ ِل َك ُن ِري �إِ ْب َر ِاه َيم َم َل ُكوتَال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
 الآية ( )79من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (�ِ } )137إ ِّني َو َّجهْتُ َو ْجهِ َي ِل َّل ِذي َف َط َرال ْر َ�ض َح ِني ًفا{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
الَ ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )101من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )140ب ِدي ُع َّ الآية ( )54من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (�} )157إِ َّن َر َّب ُك ُم َهّ ُالل ا َّل ِ��ذي َخ َلقَ
ال ْر َ�ض ِفي ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )158من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (} )170ا َّل ِذي َل ُه ُم ْل ُك َّالَ ْر ِ�ض اَل �إِ َل َه �إِ َاّل هُ َو{.
َو ْ أ
وت
 الآية ( )185من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )174أَ َو َل ْم َي ْن ُظ ُروا ِفي َم َل ُك ِال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
َ
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )187من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )174ث ُق َل ْت ِفي َّاَل َت�أْ ِتي ُك ْم �إِ َاّل َب ْغ َت ًة َي ْ�س َ�أ ُلو َن َك َك�أَ َّن َك َح ِف ٌّي َع ْن َها{.
الَ ْر َ�ض ِم ْن َها
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )36من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )192ي ْو َم َخ َلقَ َّ�أَ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم{.
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 الآية ( )116من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�ِ } )205إ َّن َهّ َال�س َم َو ِات
الل َل ُه ُم ْل ُك َّ
الَ ْر ِ�ض ُي ْح ِيي َويُمِ يتُ {.
َو ْ أ
 الآية ( )3من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�} )208إِ َّن َر َّب ُك ُم َهّ ُال�س َم َو ِات
الل ا َّل ِذي َخ َلقَ َّ
الَ ْر َ�ض ِفي ِ�س َّت ِة َ�أ َّي ٍام {.
َو ْ أ
 الآية ( )6من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�ِ } )208إ َّن ِفي اخْ ِتلاَ ِف ال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر َو َماَخ َلقَ َهّ ُ
الَ ْر ِ�ض َ آلَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي َّت ُقونَ {.
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
الل ِفي َّ
 الآية ( )18من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (ُ } )210ق ْل �أَ ُت َن ِّب ُئونَ َهّ َالل ِب َما اَل َي ْع َل ُم ِفي
الَ ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو اَل ِفي ْ أ
َّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )55من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�} )215أَ اَل ِ�إ َّن للِ َهّ ِ َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )7من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )222وهُ َو ا َّل ِذي َخ َلقَ َِّفي ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام {.
 الآية ( )108من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )233و�أَ َّما ا َّل ِذينَ ُ�س ِعدُوا َف ِفي ا ْل َج َّن ِةال ْر ُ�ض{.
ال�س َم َواتُ َو َْ أ
َخا ِل ِدينَ ِفي َها َما َد َام ِت َّ
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )123من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (} )235وَللِ َهّ ِ َغ ْي ُب َّال ْم ُر ُك ُّلهُ{.
َو�إِ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع َْ أ
ال ْر ِ�ض َ�أ ْن َت
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )101من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )247ف ِاط َر َّالَ ِخ َر ِة{.
َو ِل ِّيي ِفي ال ُّد ْن َيا َو ْ آ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )105من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )248و َك َ�أ ِّينْ ِمنْ َ�آ َي ٍة ِفي َّالَ ْر ِ�ض َي ُم ُّرونَ َع َل ْي َها َوهُ ْم َع ْن َها ُم ْع ِر ُ�ضونَ {.
َو ْ أ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )15من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (} )251وَللِ َهّ ِ َي ْ�س ُج ُد َمنْ ِفي َّالَ ْر ِ�ض َط ْو ًعا َو َك ْرهً ا {.
َو ْ أ
الَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )16من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (ُ } )251ق ْل َمنْ َر ُّب َُّق ِل َهّ ُ
الل{.
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ال�س َم َو ِات
 الآية ( )2من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ )255هّ ِ}الل ا َّل ِذي َل ُه َما ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض {.
َو َما ِفي ْ أ
الل َ�ش ٌّك
 الآية ( )10من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )256قا َل ْت ُر ُ�س ُل ُه ْم َ�أ ِفي َهّ ِال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َف ِاط ِر َّ
 الآية ( )19من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (�} )258أَ َل ْم َت َر َ�أ َّن َهّ َال�س َم َو ِات
الل َخ َلقَ َّ
الَ ْر َ�ض ِبا ْل َح ِّق{.
َو ْ أ
 الآية ( )32من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ )259هّ ُال�س َم َو ِات
}الل ا َّل ِذي َخ َلقَ َّ
ال�س َما ِء َما ًء{.
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض َو َ�أ ْنزَ َل ِمنَ َّ
ال ْر ُ
���ض َغ ْي َر
 الآية ( )48من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )261ي�� ْو َم ُت َب َّد ُل ْ َ أال�س َم َواتُ {.
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو َّ
الل َما اَل
 الآية ( )73من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )275و َي ْع ُبدُونَ ِمنْ د ُِون َهّ ِ
ال ْر ِ�ض َ�ش ْي ًئا َو اَل َي ْ�ست َِطي ُعونَ {.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َي ْم ِل ُك َل ُه ْم ِر ْز ًقا ِمنَ َّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )55من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )287و َر ُّب َك �أَ ْع َل ُم ِب َمنْ ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
 الآية ( )99من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )292أَ َو َل ْم َي َر ْوا �أَ َّن َهّ َالل ا َّل ِذي َخ َلقَ
ال ْر َ�ض َقا ِد ٌر َع َلى �أَنْ َيخْ ُلقَ ِم ْث َل ُه ْم {.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
 الآية ( )102من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )292ق َال َل َق ْد َع ِل ْم َت َما َ�أ ْنزَ َلال ْر ِ�ض َب َ�صا ِئ َر{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
هَ �ؤُ اَل ِء �إِ َاّل َر ُّب َّ
الَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )14من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )294ر ُّب َنا َر ُّب ََّلنْ َن ْد ُع َو ْا ِمنْ دُو ِن ِه �إِ َل ًها{.
 الآية ( )26من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (ُ } )296ق ِل َهّ ُالل �أَ ْع َل ُم ِب َما َل ِب ُثوا َل ُه َغ ْي ُب
ال ْر ِ�ض {.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )51من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ )299}ما �أَ ْ�ش َه ْد ُت ُه ْم َخ ْلقَ َّ
الَ ْر ِ�ض َو اَل َخ ْلقَ �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم{.
َو ْ أ
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���ض َو َما
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
الَ ْر ِ
 الآية ( )65من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )310ر ُّب َّا�ص َط ِب ْر ِل ِع َبا َد ِت ِه{.
َب ْي َن ُه َما َف ْاع ُب ْد ُه َو ْ
ال�س َم َواتُ َي َت َف َّط ْرنَ ِم ْن ُه
 الآية ( )90من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )311ت َكا ُد َّال ْر ُ�ض{.
َو َت ْن َ�ش ُّق َْ أ
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )93من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�ِ } )311إنْ ُك ُّل َمنْ ِفي َّ�إِ َاّل �آَ ِتي ال َّر ْح َم ِن َع ْبدً ا{.
الَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي ْ أ
 الآية ( )6من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )312ل ُه َما ِفي ََّو َما َب ْي َن ُه َما َو َما ت َْح َت ال َّث َرى{.
ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )19من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )323و َل�� ُه َم��نْ ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
 الآية ( )30من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (�} )324أَ َو َل ْ��م َي َر ا َّل ِذينَ َك َف ُروا �أَ َّنال ْر َ�ض َكا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْق َناهُ َما{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )56من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )326ق َال َبل َر ُّب ُك ْم َر ُّب َّالَ ْر ِ�ض ا َّل ِذي َف َط َرهُ َّن{.
َو ْ أ
 الآية ( )18من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�} )334أَ َل ْم َت َر �أَ َّن َهّ َالل َي ْ�س ُج ُد َل ُه َمنْ ِفي
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َمنْ ِفي َْ أ
َّ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )64من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )339ل ُه َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض َو ِ�إ َّن َهّ َ
الل َل ُه َو ا ْل َغ ِن ُّي ا ْل َحمِ يدُ{.
ْأ
 الآية ( )71من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )346و َل ِو ا َّت َب َع ا ْل َح ُّق َ�أ ْه َوا َءهُ ْمالَ ْر ُ�ض َو َمنْ فِيهِ َّن{.
ال�س َم َواتُ َو ْ أ
َل َف َ�س َد ِت َّ
 الآية ( )35من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ )354هّ ُال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
}الل ُنو ُر َّ
 الآية ( )41من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (�} )355أَ َل ْم َت َر �أَ َّن َهّ َالل ُي َ�س ِّب ُح َل ُه َمنْ ِفي
ال ْر ِ�ض َو َّ
الط ْي ُر َ�صا َّف ٍات{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )42من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (} )355وَللِ َهّ ِ ُم ْل ُك َّالل ا ْل َم ِ�صي ُر{.
َو ِ�إ َلى َهّ ِ
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ال�س َم َو ِات
 الآية ( )64من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (�} )359أَ اَل ِ�إ َّن للِ َهّ ِ َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )2من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (} )359ا َّل ِ��ذي َل ُه ُم ْل ُك َّالَ ْر ِ�ض َو َل ْم َي َت ِّخ ْذ َو َلدً ا{.
َو ْ أ
ال�س َّر ِفي
 الآية ( )6من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (ُ } )360ق ْل َ�أ ْنزَ َل ُه ا َّل ِذي َي ْع َل ُم ِّال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
الَ ْر َ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )59من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (} )365ا َّل ِذي َخ َلقَ ََّو َما َب ْي َن ُه َما ِفي ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام{.
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )24من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )368ق َال َر ُّب ََّو َما َب ْي َن ُه َما �إِنْ ُك ْنت ُْم ُمو ِق ِنينَ {.
ال ْر َ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )60من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )382أَ َّمنْ َخ َلقَ َّال�س َم َو ِات
 الآية ( )65من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (ُ } )383ق ْل اَل َي ْع َل ُم َمنْ ِفي َّالَ ْر ِ�ض ا ْل َغ ْي َب ِ�إ َاّل َهّ ُ
الل{.
َو ْ أ
ال�صو ِر َف َف ِز َع َمنْ
 الآية ( )87من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )384و َي ْو َم ُي ْنفَخُ ِفي ُّال ْر ِ�ضِ �إ َاّل َمنْ َ�شا َء َهّ ُ
الل {.
ال�س َم َو ِات َو َمنْ ِفي َْ أ
ِفي َّ
}خ َلقَ َهّ ُ
 الآية ( )44من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ )401ال ْر َ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
الل َّ
ِبا ْل َح ِّق{.
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )52من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )402ي ْع َل ُم َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
 الآية ( )61من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )403و َلئِنْ َ�س�أَ ْل َت ُه ْم َمنْ َخ َلقَال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َل َي ُقو ُل َّن َهّ ُ
ال ْر َ�ض َو َ�س َّخ َر َّ
الل{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ُ
َ
هّ
َ
ال ْر َ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )8من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ )405}ما َخ َلقَ الل َّ
َو َما َب ْي َن ُه َما �إِ َاّل ِبا ْل َح ِّق َو�أَ َج ٍل ُم َ�س ًّمى{.
ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )18من �سورة (ال��روم) رقم (� )30صفحة (َ } )406و َل�� ُه ا ْل َح ْم ُد ِفي َّالَ ْر ِ�ض َو َع ِ�ش ًّيا{.
َو ْ أ
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ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )22من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )406و ِمنْ َ�آ َيا ِت ِه َخ ْل ُق َّالَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )26من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )407و َل ُه َمنْ ِفي َُّك ٌّل َل ُه َقا ِنتُونَ {.
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )27من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )407و َل ُه ا ْل َم َث ُل ْ أالَ ْع َلى ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
 الآي��ة ( )16من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )412ف َت ُكنْ ِفي َ�صخْ َر ٍة �أَ ْو ِفيالَ ْر ِ�ض َي�أْ ِت ِب َها َهّ ُ
الل{.
ال�س َم َو ِات �أَ ْو ِفي ْ أ
َّ
 الآية ( )20من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (�} )413أَ َل ْم َت َر ْوا َ�أ َّن َهّ َالل َ�س َّخ َر َل ُك ْم َما
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي َْ أ
ِفي َّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )25من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )413و َلئِنْ َ�س�أَ ْل َت ُه ْم َمنْ َخ َلقَ َّالَ ْر َ�ض َل َي ُقو ُل َّن َهّ ُ
الل{.
َو ْ أ
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )26من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (} )413للِ َهّ ِ َما ِفي َِّ�إ َّن َهّ َ
الل هُ َو ا ْل َغ ِن ُّي ا ْل َحمِ يدُ{.
 الآية ( )4من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (َ )415هّ ُال�س َم َو ِات
}الل ا َّل ِذي َخ َلقَ َّ
الَ ْر َ�ض َو َما َب ْي َن ُه َما ِفي ِ�س َّت ِة َ�أ َّي ٍام{.
َو ْ أ
الَ َما َن َة َع َلى
 الآية ( )72من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (�} )427إِ َّنا َع َر ْ�ض َنا ْ أال ْر ِ�ض َوا ْل ِج َب ِال َف�أَ َب ْينَ �أَنْ َي ْحمِ ْل َن َها{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
َ
هّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )1من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (} )428ا ْل َح ْم ُد للِ ِ ا َّل ِذي َل ُه َما ِفي َّال ِخ َر ِة{.
الَ ْر ِ�ض َو َل ُه ا ْل َح ْم ُد ِفي َْ آ
َو َما ِفي ْ أ
}عا ِل ِم ا ْل َغ ْي ِب اَل َي ْعز ُُب َع ْن ُه ِم ْث َق ُال
 الآية ( )3من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ )428الَ ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو اَل ِفي ْ أ
َذ َّر ٍة ِفي َّ
 الآية ( )22من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة ( )430اَال�س َم َو ِات
}ل َي ْم ِل ُكونَ ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض{.
َو اَل ِفي ْ أ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )24من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (ُ } )431ق ْل َمنْ َي ْر ُز ُق ُك ْم ِمنَ َّالَ ْر ِ�ض ُق ِل َهّ ُ
الل{.
َو ْ أ
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ال�س َم َو ِات
 الآية ( )81من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )445أَ َو َل ْي َ�س ا َّل ِ��ذي َخ َلقَ َّالَ ْر َ�ض ِب َقا ِد ٍر َع َلى �أَنْ َيخْ ُلقَ ِم ْث َل ُه ْم{.
َو ْ أ
ال ْر ِ�ض َو َما
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )5من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ } )446ر ُّب ََّب ْي َن ُه َما َو َر ُّب ا ْل َم َ�شار ِِق{.
الَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )10من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (�} )453أَ ْم َل ُه ْم ُم ْل ُك ََّو َما َب ْي َن ُه َما{.
ال ْر ِ�ض َو َما َب ْي َن ُه َما
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )66من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )457ر ُّب َّا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغ َّفا ُر{.
 الآي��ة ( )5من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ )458الَ ْر َ
����ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
}خ َلقَ َّ
ِبا ْل َح ِّق{.
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )38من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )462و َلئِنْ َ�س�أَ ْل َت ُه ْم َمنْ َخ َلقَ َّالَ ْر َ�ض َل َي ُقو ُل َّن َهّ ُ
الل{.
َو ْ أ
الَ ْر ِ�ض ُث َّم
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )44من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (ُ } )463م ْل ُك َّ�إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ {.
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )46من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (ُ } )463ق ِل ال َّل ُه َّم َف ِاط َر َّالَ ْر ِ�ض َعا ِل َم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة{.
َو ْ أ
ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )63من �سورة (ال��زم��ر) رق��م (� )39صفحة (َ } )465ل�� ُه َم َقا ِلي ُد َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
ال�صو ِر َف َ�ص ِعقَ َمنْ
 الآية ( )68من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )466و ُن ِفخَ ِفي ُّال ْر ِ�ضِ �إ َاّل َمنْ َ�شا َء َهّ ُ
الل{.
ال�س َم َو ِات َو َمنْ ِفي َْ أ
ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض �أَ ْك َب ُر
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )57من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )473ل َخ ْلقُ َّا�س{.
ِمنْ َخ ْل ِق ال َّن ِ
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )4من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )483ل ُه َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض َوهُ َو ا ْل َع ِل ُّي ا ْل َع ِظ ُيم{.
ْأ
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 -الآية ( )11من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )484ف ِاط ُر َّ
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ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )12من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )484ل ُه َم َقا ِلي ُد َّال�س َم َو ِات
 الآية ( )29من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )486و ِمنْ �آَ َيا ِت ِه َخ ْلقُ َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
الَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )49من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (} )488للِ َهّ ِ ُم ْل ُك ََّيخْ ُلقُ َما َي َ�شا ُء{.
الل ا َّل ِذي َل ُه َما ِفي
اط َهّ ِ
}�ص َر ِ
 الآية ( )53من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (ِ )489ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي َْ أ
َّ
 الآي��ة ( )9من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )489و َلئِنْ َ�س َ�أ ْل َت ُه ْم َمنْ َخ َلقَال ْر َ�ض َل َي ُقو ُل َّن َخ َل َق ُه َّن ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َع ِل ُيم{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )82من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (ُ )495}�س ْب َحانَ َر ِّب َّ
الَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
 الآية ( )85من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )495و َت َبا َر َك ا َّل ِ��ذي َل ُه ُم ْل ُكال ْر ِ�ض َو َما َب ْي َن ُه َما{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
َ
ال ْر ِ���ض َو َما
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )7من �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (َ } )496ر ِّب ََّب ْي َن ُه َما �إِنْ ُك ْنت ُْم ُمو ِق ِنينَ {.
الَ ْر َ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )38من �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (َ } )497و َما َخ َل ْق َنا ََّو َما َب ْي َن ُه َما اَل ِع ِبينَ {.
ال ْر ِ�ض َ آلَ َي ٍات
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )3من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (�} )499إِ َّن ِفي َِّل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ {.
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )13من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )499و َ�س َّخ َر َل ُك ْم َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض َجمِ ي ًعا ِم ْنهُ{.
َو َما ِفي ْ أ
 الآية ( )22من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )500و َخ َلقَ َهّ ُال ْر َ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
الل َّ
ِبا ْل َح ِّق{.
ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )27من �سورة (الجاثية) رق��م (� )45صفحة (} )501وَللِ َهّ ِ ُم ْل ُك َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
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ال�س َم َو ِات
 الآية ( )36من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )502ف ِل َّل ِه ا ْل َح ْم ُد َر ِّب َّالَ ْر ِ�ض َر ِّب ا ْل َعا َلمِ ينَ {.
َو َر ِّب ْ أ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )37من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )502و َل ُه ا ْل ِك ْب ِر َيا ُء ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )3من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ )502}ما َخ َل ْق َنا َّ
َو َما َب ْي َن ُه َما �إِ َاّل ِبا ْل َح ِّق{.
الَ ْر ِ�ض
 الآية ( )4من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (�} )502أَ ُرو ِني َم َاذا َخ َل ُقوا ِمنَ ْ أال�س َم َو ِات{.
�أَ ْم َل ُه ْم ِ�ش ْر ٌك ِفي َّ
 الآية ( )33من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (�} )506أَ َو َل ْم َي َر ْوا َ�أ َّن َهّ َالل ا َّل ِذي َخ َلقَ
ال ْر َ�ض َو َل ْم َي ْع َي ِب َخ ْلقِهِ َّن ِب َقا ِدرٍ{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
َ
هّ
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )4من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (} )511وَللِ ِ ُج ُنو ُد ََّو َكانَ َهّ ُ
الل َع ِلي ًما َح ِكي ًما{.
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )7من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (} )511وَللِ َهّ ِ ُج ُنو ُد ََّو َكانَ َهّ ُ
الل َع ِزيزً ا َح ِكي ًما{.
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )14من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (} )512وَللِ َهّ ِ ُم ْل ُك ََّي ْغ ِف ُر ِل َمنْ َي َ�شا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َمنْ َي َ�شا ُء{.
 الآية ( )16من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )517و َهّ ُال�س َم َو ِات
الل َي ْع َل ُم َما ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض{.
َو َما ِفي ْ أ
 الآية ( )18من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (�} )517إِ َّن َهّ َال�س َم َو ِات
الل َي ْع َل ُم َغ ْي َب َّ
الَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض َو َما
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )38من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )520و َل َق ْد َخ َل ْق َنا َّوب{.
َب ْي َن ُه َما ِفي ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام َو َما َم َّ�س َنا ِمنْ ُل ُغ ٍ
ال ْر َ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )36من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (�} )525أَ ْم َخ َل ُقوا ََّبل اَل ُيو ِق ُنونَ {.
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ال�س َم َو ِات َو َما ِفي
 الآية ( )31من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (} )527وَللِ َهّ ِ َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض{.
ْأ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )29من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ } )532ي ْ�س�أَ ُل ُه َمنْ ِفي َّالَ ْر ِ�ض ُك َّل َي ْو ٍم هُ َو ِفي َ�ش�أْ ٍن{.
َو ْ أ
ا�ست ََط ْعت ُْم َ�أنْ َت ْن ُف ُذوا ِمنْ
 الآية ( )33من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (�ِ } )532إ ِن ْالَ ْر ِ�ض َفا ْن ُف ُذوا{.
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
�أَ ْق َطا ِر َّ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )1من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ )537}�س َّب َح للِ َهّ ِ َما ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض{.
َو ْ أ
الَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )2من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )537ل ُه ُم ْل ُك َُّي ْح ِيي َويُمِ يتُ {.
ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )4من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (} )538هُ �� َو ا َّل ِ��ذي َخ َلقَ َّا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش{.
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض ِفي ِ�س َّت ِة َ�أ َّي ٍام ُث َّم ْ
الَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )5من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )538ل ُه ُم ْل ُك َّالُ ُمو ُر{.
الل ُت ْر َج ُع ْ أ
َو�إِ َلى َهّ ِ
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )10من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (} )538وَللِ َهّ ِ ِمي َر ُاث َّ الآية ( )7من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (�} )543أَ َل ْم َت َر �أَ َّن َهّ َالل َي ْع َل ُم َما ِفي
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َما ِفي َْ أ
َّ
َ
هّ
ال�س َم َو ِات َو َما
 الآية ( )1من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ )545}�س َّب َح للِ ِ َما ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض َوهُ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َح ِك ُيم{.
ِفي ْ أ
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )24من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (ُ } )548ي َ�س ِّب ُح َل ُه َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض َوهُ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َح ِك ُيم{.
َو ْ أ
ال�س َم َو ِات َو َما
 الآية ( )1من �سورة (ال�صف) رقم (� )61صفحة (َ )551}�س َّب َح للِ َهّ ِ َما ِفي َّ
الَ ْر ِ�ض َوهُ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َح ِك ُيم{.
ِفي ْ أ
ال�س َم َو ِات َو َما
 الآية ( )1من �سورة (الجمعة) رقم (� )62صفحة (ُ } )553ي َ�س ِّب ُح للِ َهّ ِ َما ِفي َِّفي ْ أ
و�س ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َح ِك ِيم{.
الَ ْر ِ�ض ا ْل َم ِل ِك ا ْل ُق ُّد ِ

189

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

ال�س َم َو ِات َو َما
 الآية ( )1من �سورة (التغابن) رقم (� )64صفحة (ُ } )556ي َ�س ِّب ُح للِ َهّ ِ َما ِفي َّالَ ْر ِ�ض َل ُه ا ْل ُم ْل ُك َو َل ُه ا ْل َح ْم ُد َوهُ َو َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر{.
ِفي ْ أ
 الآي��ة ( )3من �سورة (التغابن) رقم (� )64صفحة (َ )556الَ ْر َ
����ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
}خ َلقَ َّ
ِبا ْل َح ِّق{.
الَ ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )4من �سورة (التغابن) رقم (� )64صفحة (َ } )556ي ْع َل ُم َما ِفي ََّو َي ْع َل ُم َما ُت ِ�س ُّرونَ َو َما ُت ْع ِل ُنونَ {.
���ض َو َما
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
ال ْر ِ
 الآية ( )37من �سورة (النب�أ) رقم (� )78صفحة (َ } )583ر ِّب ََّب ْي َن ُه َما ال َّر ْح َم ِن{.
الَ ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 -الآية ( )9من �سورة (البروج) رقم (� )85صفحة (} )590ا َّل ِذي َل ُه ُم ْل ُك َّ

الأر�ض وال�سماوات

ال�س َم َو ِات
 الآية ( )4من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )312ت ْن ِزيلاً ِم َّمنْ َخ َلقَ َْ أال ْر َ�ض َو َّ
ا ْل ُع َلى{.
 الآي��ة ( )41من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (�} )439إِ َّن َهّ َال�س َم َو ِات
الل ُي ْم ِ�س ُك َّ
الَ ْر َ�ض �أَنْ َتز اَ
ُول{.
َو ْ أ

�سبع �سماوات ومن الأر�ض مثلهن

 الآية ( )12من �سورة (الطالق) رقم (� )65صفحة (َ )559هّ ُ}الل ا َّل ِذي َخ َلقَ َ�س ْب َع َ�س َم َو ٍات
َو ِمنَ ْ أَ
ال ْم ُر َب ْي َن ُه َّن{.
ال ْر ِ�ض ِم ْث َل ُه َّن َي َت َن َز ُّل َْ أ

ال�سيئة/ال�سيئات

ال�سيئة

 الآية ( )81من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )12ب َلى َمنْ َك َ�س َب َ�س ِّي َئ ًة َو َ�أ َح َاط ْت ِب ِه
َخ ِطي َئ ُتهُ{.
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 الآية ( )120من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )65و ِ�إنْ ُت ِ�ص ْب ُك ْم َ�س ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحواِب َها{.
 الآية ( )78من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )90و�إِنْ ُت ِ�ص ْب ُه ْم َ�س ِّي َئ ٌة َي ُقو ُلوا هَ ِذ ِهِمنْ ِع ْن ِد َك{.
 الآية ( )79من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )90و َما َ�أ َ�صا َب َك ِمنْ َ�س ِّي َئ ٍة َف ِمنْ َن ْف ِ�س َك{. الآية ( )85من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )91و َمنْ َي ْ�ش َف ْع َ�ش َف َاع ًة َ�س ِّي َئ ًة َي ُكنْ َل ُهِك ْف ٌل{.
ال�س ِّي َئ ِة َفلاَ ُي ْجزَ ى
 الآية ( )160من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )150و َمنْ َجا َء ِب َِّ�إ َاّل ِم ْث َل َها{.
ال�س ِّي َئ ِة
 الآي��ة ( )95من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (ُ } )162ث َّ��م َب َّد ْل َنا َم َكانَ َّا ْل َح َ�س َن َة{.
 الآية ( )131من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )166و�إِنْ ُت ِ�ص ْب ُه ْم َ�س ِّي َئ ٌة َي َّط َّي ُرواو�سى َو َمنْ َم َعهُ{.
ِب ُم َ
ات َجزَ ا ُء
ال�س ِّي َئ ِ
 الآية ( )27من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )212وا َّل ِذينَ َك َ�س ُبوا ََّ�س ِّي َئ ٍة بِمِ ْث ِل َها{.
ال�س ِّي َئ ِة َق ْب َل
 الآية ( )6من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )250و َي ْ�س َت ْع ِج ُلو َن َك ِب َّا ْل َح َ�س َن ِة{.
ال�س ِّي َئ َة
 الآية ( )22من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )252و َي ْ��د َر ُءونَ ِبا ْل َح َ�س َن ِة َّالدارِ{.
�أُو َل ِئ َك َل ُه ْم ُع ْق َبى َّ
 الآية ( )96من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (} )348ا ْد َف�� ْع ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُال�س ِّي َئ َة{.
َّ
 الآية ( )46من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )381ق َال َيا َق ْو ِم ِل َم ت َْ�س َت ْع ِج ُلونَال�س ِّي َئ ِة َق ْب َل ا ْل َح َ�س َن ِة{.
ِب َّ
ال�س ِّي َئ ِة َف ُك َّب ْت
 الآية ( )90من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )385و َم��نْ َجا َء ِب َُّو ُجوهُ ُه ْم ِفي ال َّنارِ{.
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ال�س ِّي َئ َة
 الآية ( )54من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )392و َي ْد َر ُءونَ ِبا ْل َح َ�س َن ِة ََّو ِم َّما َر َز ْق َناهُ ْم ُي ْن ِف ُقونَ {.
ال�س ِّي َئ ِة َفلاَ
 الآية ( )84من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )395و َمنْ َجا َء ِب َّات �إِ َاّل َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ {.
ال�س ِّي َئ ِ
ُي ْجزَ ى ا َّل ِذينَ َعمِ ُلوا َّ
 الآية ( )36من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )408و ِ�إنْ ُت ِ�ص ْب ُه ْم َ�س ِّي َئ ٌة ِب َما َق َّد َم ْت�أَ ْي ِديهِ ْم �إِ َذا هُ ْم َي ْق َن ُطونَ {.
}منْ َعمِ َل َ�س ِّي َئ ًة َفلاَ ُي ْجزَ ى �إِ َاّل ِم ْث َل َها
 الآية ( )40من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ )471َو َمنْ َعمِ َل َ�صا ِل ًحا ِمنْ َذ َك ٍر �أَ ْو ُ�أ ْن َثى َوهُ َو ُم�ؤ ِْمنٌ َف ُ�أو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلونَ ا ْل َج َّن َة ُي ْر َز ُقونَ ِفي َها ِب َغ ْي ِر ِح َ�س ٍاب{.
ال�س ِّي َئ ُة
 الآية ( )34من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )480و اَل ت َْ�س َت ِوي ا ْل َح َ�س َن ُة َو اَل َّا ْد َف ْع ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ {.
 الآية ( )40من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )487و َجزَ ا ُء َ�س ِّي َئ ٍة َ�س ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َها{. الآية ( )48من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )488و�إِنْ ُت ِ�ص ْب ُه ْم َ�س ِّي َئ ٌة ِب َما َق َّد َم ْتال ْن َ�سانَ َك ُفو ٌر{.
�أَ ْي ِديهِ ْم َف ِ�إ َّن ْ ِإ

ال�سيئات

 الآية ( )18من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )80و َل ْي َ�س ِت ال َّت ْو َب ُة ِل َّل ِذينَ َي ْع َم ُلونَالنَ {.
ات َح َتّى ِ�إ َذا َح َ�ض َر �أَ َح َدهُ ُم ا ْل َم ْوتُ َق َال ِ�إ ِّني ُت ْبتُ ْ َ آ
ال�س ِّي َئ ِ
َّ
ات ُث َّم
ال�س ِّي َئ ِ
 الآية ( )153من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )169وا َّل ِذينَ َعمِ ُلوا َّتَا ُبوا ِمنْ َب ْع ِدهَ ا َو�آَ َم ُنوا �إِ َّن َر َّب َك ِمنْ َب ْع ِدهَ ا َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
ات
 الآي��ة ( )168من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )172و َب َل ْو َناهُ ْم ِبا ْل َح َ�س َن ِات َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ {.
ال�س ِّي َئ ِ
َو َّ
ات َجزَ ا ُء
ال�س ِّي َئ ِ
 الآية ( )27من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )212وا َّل ِذينَ َك َ�س ُبوا ََّ�س ِّي َئ ٍة بِمِ ْث ِل َها{.
 الآية ( )10من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )222و َلئِنْ َ�أ َذ ْق َنا ُه َن ْع َما َء َب ْع َد َ�ض َّرا َءال�س ِّي َئاتُ َع ِّني{.
َم َّ�س ْت ُه َل َي ُقو َل َّن َذهَ َب َّ
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 الآية ( )78من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )230و َجا َء ُه َق ْو ُم ُه ُي ْه َر ُعونَ ِ�إ َل ْي ِه َو ِمنْات{.
ال�س ِّي َئ ِ
َق ْب ُل َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ َّ
ات ُي ْذ ِه ْبنَ
 الآي��ة ( )114من �سورة (ه��ود) رق��م (� )11صفحة (�} )234إِ َّن ا ْل َح َ�س َن ِات{.
ال�س ِّي َئ ِ
َّ
 الآي��ة ( )34من �سورة (النحل) رق��م (� )16صفحة (َ } )270ف�أَ َ�صا َب ُه ْم َ�س ِّي َئاتُ َماَعمِ ُلوا{.
ات
ال�س ِّي َئ ِ
 الآية ( )45من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (�} )272أَ َف�أَ ِمنَ ا َّل ِذينَ َم َك ُروا َّ�أَنْ َيخْ ِ�س َف َهّ ُ
الَ ْر َ�ض{.
الل بِهِ ُم ْ أ
ال�س ِّي َئ ِة َفلاَ
 الآية ( )84من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )395و َمنْ َجا َء ِب َّات �إِ َاّل َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ {.
ال�س ِّي َئ ِ
ُي ْجزَ ى ا َّل ِذينَ َعمِ ُلوا َّ
 الآية ( )4من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (�} )396أَ ْم َح ِ�س َب ا َّل ِذينَ َي ْع َم ُلونَات �أَنْ َي ْ�س ِب ُقو َنا َ�سا َء َما َي ْح ُك ُمونَ {.
ال�س ِّي َئ ِ
َّ
ات َل ُه ْم
ال�س ِّي َئ ِ
 الآية ( )10من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )435وا َّل ِذينَ َي ْم ُك ُرونَ َّاب َ�ش ِديدٌ{.
َع َذ ٌ
 الآية ( )48من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )464و َب َدا َل ُه ْم َ�س ِّي َئاتُ َما َك َ�س ُبوا{. الآية ( )51من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )464ف�أَ َ�صا َب ُه ْم َ�س ِّي َئاتُ َما َك َ�س ُبوا{.ات
ال�س ِّي َئ ِ
ال�س ِّي َئ ِ
ات َو َمنْ ت َِق َّ
 الآية ( )9من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )468وقِهِ ُم ََّي ْو َم ِئ ٍذ َف َق ْد َر ِح ْم َتهُ{.
 الآية ( )45من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )472ف َو َقا ُه َهّ ُات َما َم َك ُروا{.
الل َ�س ِّي َئ ِ
 الآية ( )25من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )486وهُ َو ا َّل ِذي َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْات {.
ال�س ِّي َئ ِ
ِع َبا ِد ِه َو َي ْع ُفو َع ِن َّ
 الآية ( )21من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (�} )500أَ ْم َح ِ�س َب ا َّل ِذينَ ْاج َت َر ُحواات{.
ال�صا ِل َح ِ
ال�س ِّي َئ ِ
ات �أَنْ َن ْج َع َل ُه ْم َكا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا َو َعمِ ُلوا َّ
َّ
 -الآية ( )33من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )502و َبدَ ا َل ُه ْم َ�س ِّي َئاتُ َما َعمِ ُلوا{.
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ال�سمع والأب�صار

ال�س ْم َع
 الآي���ة ( )31م��ن ���س��ورة (ي��ون�����س) رق��م (� )10صفحة (�} )212أَ َّم����نْ َي�� ْم�� ِل ُ��ك َّالَ ْب َ�صا َر{.
َو ْ أ
ال�س ْم َع َو َما
 الآية ( )20من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ )224}ما َكا ُنوا َي ْ�ست َِطي ُعونَ َّ
َكا ُنوا ُي ْب ِ�ص ُرونَ {.
الَ ْب َ�صا َر
ال�س ْم َع َو ْ أ
 الآية ( )78من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )275و َج َع َل َل ُك ُم َّالَ ْف ِئ َد َة َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
َو ْ أ
ال�س ْم َع
 الآية ( )78من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )347وهُ َو ا َّل ِذي َ�أ ْن َ�ش�أَ َل ُك ُم َّال ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َما ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
الَ ْب َ�صا َر َو َْ أ
َو ْ أ
 الآية ( )22من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )479و َما ُك ْنت ُْم ت َْ�س َت ِت ُرونَ �أَنْ َي ْ�ش َه َدَع َل ْي ُك ْم َ�س ْم ُع ُك ْم َو اَل �أَ ْب َ�صا ُر ُك ْم َو اَل ُج ُلو ُد ُك ْم{.

ال�سمع والأب�صار والأفئدة

ال ْب َ�صا َر
ال�س ْم َع َو ْ َ أ
 الآية ( )9من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (َ } )415و َج َع َل َل ُك ُم َّالَ ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َما ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
َو ْ أ
 الآية ( )23من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (ُ } )563ق ْل هُ َو ا َّل ِذي �أَ ْن َ�ش َ�أ ُك ْم َو َج َع َلالَ ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َما ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
ال ْب َ�صا َر َو ْ أ
ال�س ْم َع َو َْ أ
َل ُك ُم َّ
 الآية ( )26من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )505و َج َع ْل َنا َل ُه ْم َ�س ْم ًعا َو�أَ ْب َ�صا ًراَو�أَ ْف ِئ َد ًة {.
 الآية ( )46من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (ُ } )133ق ْل َ�أ َر َ�أ ْيت ُْم ِ�إنْ �أَ َخ َذ َهّ ُالل َ�س ْم َع ُك ْم
َو�أَ ْب َ�صا َر ُك ْم َو َخت ََم َع َلى ُق ُلو ِب ُك ْم{.
}خت ََم َهّ ُ
 الآية ( )7من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )3الل َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم َو َع َلى َ�س ْمعِهِ ْم
َو َع َلى �أَ ْب َ�صار ِِه ْم ِغ َ�شا َو ٌة{.
الَ ْب َ�صا َر
ال�س ْم َع َو ْ أ
 الآية ( )78من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )275و َج َع َل َل ُك ُم َّالَ ْف ِئ َد َة َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
َو ْ أ
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ال�س ْم َع َوا ْل َب َ�ص َر َوا ْل ُف َ�ؤا َد
 الآية ( )36من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�ِ } )285إ َّن َُّك ُّل �أُو َل ِئ َك َكانَ َع ْن ُه َم ْ�س ُئ اًول{.

ال�سمع والب�صر

 الآية ( )20من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )4و َل�� ْو َ�شا َء َهّ ُالل َل َذهَ َب ِب َ�س ْمعِهِ ْم
َو�أَ ْب َ�صار ِِه ْم ِ�إ َّن َهّ َ
الل َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر{.

ال�سمع والقلب

 الآية ( )23من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )501و َخت ََم َع َلى َ�س ْم ِع ِه َو َق ْل ِب ِه َو َج َع َلَع َلى َب َ�ص ِر ِه ِغ َ�شا َو ًة{.

القلب وال�سمع

 الآية ( )37من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (�ِ } )520إ َّن ِفي َذ ِل َك َل ِذ ْك َرى ِل َمنْ َكانَ َل ُهال�س ْم َع َوهُ َو َ�شهِ يدٌ{.
َق ْل ٌب �أَ ْو �أَ ْل َقى َّ

ال�سمع

ال�س ْم َع َف َ�أ ْت َب َع ُه
 الآية ( )18من �سورة ِا�س َت َر َق َّ
(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (�ِ } )263إ َاّل َم ِن ْ
اب ُم ِبينٌ {.
ِ�ش َه ٌ
ال�س ْم ِع
 الآي��ة ( )212من �سورة (ال�شعراء) رق��م (� )26صفحة (�} )376إِ َّن�� ُه ْ��م َع ِ��ن ََّل َم ْعزُو ُلونَ {.
ال�س ْم َع َو َ�أ ْك َث ُرهُ ْم
 الآية ( )223من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (ُ } )376ي ْل ُقونَ ََّك ِاذ ُبونَ {.
 الآية ( )9من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (َ } )572و�أَ َّن��ا ُك َّنا َن ْق ُع ُد ِم ْن َها َم َق ِاع َدِل َّل�س ْم ِع{.
 -الآية ( )101من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )304و َكا ُنوا اَل َي ْ�ست َِطي ُعونَ َ�س ْم ًعا{.
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ال�سميع والب�صير

ال�سمِ ي ُع ا ْل َب ِ�صي ُر{.
 الآية ( )1من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )282إِ َّنه هُ َو َّ الآية ( )61من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )339و�أَ َّن َهّ َالل َ�سمِ ي ٌع َب ِ�صي ٌر{.
 الآية ( )75من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ )339هّ ُ}الل َي ْ�ص َط ِفي ِمنَ ا ْل َملاَ ِئ َك ِة
ا�س ِ�إ َّن َهّ َ
الل َ�سمِ ي ٌع َب ِ�صي ٌر{.
ُر ُ�سلاً َو ِمنَ ال َّن ِ
}ما َخ ْل ُق ُك ْم َو اَل َب ْع ُث ُك ْم �إِ َاّل َك َنف ٍْ�س
 الآية ( )28من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ )413َو ِاح َد ٍة �إِ َّن َهّ َ
الل َ�سمِ ي ٌع َب ِ�صي ٌر{.
 الآية ( )20من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )469وا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ ِمنْ دُو ِن ِه اَلَيق ُْ�ضونَ ِب َ�ش ْيءٍ ِ�إ َّن َهّ َ
ال�سمِ ي ُع ا ْل َب ِ�صي ُر{.
الل هُ َو َّ
ال�سمِ ي ُع
ا�س َت ِع ْذ ِب َهّ ِ
الل �إِ َّن ُه هُ َو َّ
 الآية ( )56من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )473ف ْا ْل َب ِ�صي ُر{.
ال�سمِ ي ُع
 الآية ( )11من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )484ل ْي َ�س َكمِ ْث ِل ِه َ�ش ْي ٌء َوهُ َو َّا ْل َب ِ�صي ُر{.
 الآية ( )1من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (َ } )542و َهّ ُالل َي ْ�س َم ُع ت ََحا ُو َر ُك َما �إِ َّن
َهّ َ
الل َ�سمِ ي ٌع َب ِ�صي ٌر{.
الل ِن ِع َّما َي ِع ُظ ُك ْم ِب ِه ِ�إ َّن َهّ َ
 الآية ( )58من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )87إِ َّن َهّ َالل
َكانَ َ�سمِ ي ًعا َب ِ�صي ًرا{.
ال ِخ َر ِة
اب ال ُّد ْن َيا َو َْ آ
 الآية ( )134من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )99ف ِع ْن َد َهّ ِالل َث َو ُ
َو َكانَ َهّ ُ
الل َ�سمِ ي ًعا َب ِ�صي ًرا{.
 -الآية ( )2من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (َ } )578ف َج َع ْل َنا ُه َ�سمِ ي ًعا َب ِ�صي ًرا{.

ال�سميع العليم
جاءت الكلمتان في � 31آية في القر�آن الكريم ال�صفحتان  443/442من المعجم المفهر�س
لألفاظ القر�آن الكريم طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هـ.
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الب�صر وال�سمع
قدم الب�صر على ال�سمع في الآيات التالية:
وب اَل َي ْف َق ُهونَ ِب َها
 الآية ( )179من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )174ل ُه ْم ُق ُل ٌَو َل ُه ْم �أَ ْع ُينٌ اَل ُي ْب ِ�ص ُرونَ ِب َها َو َل ُه ْم �آَ َذا ٌن اَل َي ْ�س َم ُعونَ ِب َها{.
 الآية ( )195من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )175أَ ْم َل ُه ْم �أَ ْع ُينٌ ُي ْب ِ�ص ُرونَ ِب َها�أَ ْم َل ُه ْم �آَ َذا ٌن َي ْ�س َم ُعونَ ِب َها{.
الَ َ�ص ِّم
الَ ْع َمى َو ْ أ
}م َث ُل ا ْل َف ِري َق ْي ِن َك ْ أ
 الآية ( )24من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ )224ال�سمِ ي ِع هَ ْل َي ْ�س َت ِو َي ِان َمثَلاً {.
َوا ْل َب ِ�ص ِير َو َّ

�سيجعل اهلل بعد ع�سر ي�سر ًا

 الآية ( )185من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (ُ } )28ي ِري ُد َهّ ُالل ِب ُك ُم ا ْل ُي ْ�س َر َو اَل ُي ِري ُد
ِب ُك ُم ا ْل ُع ْ�س َر{.
}�س َي ْج َع ُل َهّ ُ
الل َب ْع َد ُع ْ�س ٍر
 الآي��ة ( )7من �سورة (الطالق) رقم (� )65صفحة (َ )559ُي ْ�س ًرا{.
 الآية ( )6/5من �سورة (ال�شرح) رقم (� )94صفحة (َ } )597ف�إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ�س ِر ُي ْ�س ًرا ()5�إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ�س ِر ُي ْ�س ًرا{.
 الآي��ة ( )73من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )301و اَل ُت ْر ِه ْق ِني ِم��نْ �أَ ْم ِريُع ْ�س ًرا{.
 الآية ( )280من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )47و�إِنْ َكانَ ُذو ُع ْ�س َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة ِ�إ َلىَم ْي َ�س َر ٍة{.
 الآي��ة ( )117من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (} )205ا َّل ِ��ذي��نَ ا َّت َب ُعو ُه ِفي َ�س َاع ِةا ْل ُع ْ�س َر ِة{.
 الآية ( )10من �سورة (الليل) رقم (� )92صفحة (َ } )596ف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه ِل ْل ُع ْ�س َرى{. الآية ( )10/9من �سورة (المدثر) رقم (� )74صفحة (َ } )575ف َذ ِل َك َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْو ٌم َع ِ�سي ٌر(َ )9ع َلى ا ْل َكا ِف ِرينَ َغ ْي ُر َي ِ�س ٍير{.
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 الآية ( )26من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )362و َكانَ َي ْو ًما َع َلى ا ْل َكا ِف ِرينََع ِ�سي ًرا{.

حرف ال�شين

ال�شح

ال ْن ُف ُ�س ُّ
ال�ش َّح{.
 الآية ( )128من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )99و�أُ ْح ِ�ض َر ِت َْ أ الآية ( )9من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ } )546و ُي ْ�ؤ ِث ُرونَ َع َلى �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َو َل ْو َكانَا�ص ٌة َو َمنْ ُي َ
وق ُ�ش َّح َنف ِْ�س ِه َف ُ�أو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ {.
بِهِ ْم َخ َ�ص َ
 الآية ( )16من �سورة (التغابن) رقم (� )64صفحة (َ } )557فا َّت ُقوا َهّ َا�ست ََط ْعت ُْم
الل َما ْ
ا�س َم ُعوا َو َ�أ ِطي ُعوا َو�أَ ْن ِف ُقوا َخ ْي ًرا ِ ألَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َو َمنْ ُي َ
وق ُ�ش َّح َنف ِْ�س ِه َفُ�أو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ {.
َو ْ
 الآية ( )19من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (�} )420أَ ِ�ش َّح ًة َع َلى ا ْل َخ ْي ِر ُ�أو َل ِئ َكَل ْم ُي�ؤ ِْم ُنوا{.

ال�شعر وال�شعراء

 الآية ( )69من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )444و َما َع َّل ْم َنا ُه ِّال�ش ْع َر َو َما َي ْن َب ِغي َلهُ{.
 الآية ( )5من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )322ب ْل َقا ُلوا �أَ ْ�ض َغ ُاث �أَ ْحلاَ ٍم َب ِل
ا ْف َت َرا ُه َب ْل هُ َو َ�ش ِاع ٌر{.
 الآية ( )36من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ } )447و َي ُقو ُلونَ �أَ ِئ َّنا َلتَا ِر ُكوا َ�آ ِل َه ِت َناِل َ�ش ِاع ٍر َم ْج ُن ٍون{.
 الآية ( )30من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (�} )524أَ ْم َي ُقو ُلونَ َ�ش ِاع ٌر َن َت َر َّب ُ�ص ِب ِهَر ْي َب ا ْل َم ُن ِون{.
 الآية ( )41من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (َ } )568و َما هُ َو ِب َق ْو ِل َ�ش ِاع ٍر َق ِليلاً َماُت�ؤ ِْم ُنونَ {.
 الآية ( )224من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )376و ُّال�ش َع َرا ُء َي َّت ِب ُع ُه ُم ا ْل َغا ُوونَ {.
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ال�شم�س

 الآية ( )258من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )43ق َال ِ�إ ْب َر ِاه ُيم َف�إِ َّن َهّ َالل َي�أْ ِتي
ِب َّ
ال�ش ْم ِ�س ِمنَ ا ْل َم ْ�ش ِر ِق َف�أْ ِت ِب َها ِمنَ ا ْل َمغ ِْر ِب{.
 الآية ( )78من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )137ف َل َّما َر�أَى َّال�ش ْم َ�س َباز َِغ ًة َق َال
هَ َذا َر ِّبي{.
وك َّ
ال�ش ْم ِ�س
ال�صلاَ َة ِل ُد ُل ِ
 الآية ( )78من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )290أَ ِق ِم َّ�إِ َلى َغ َ�س ِق ال َّل ْي ِل َو ُق ْر�آَنَ ا ْل َف ْج ِر{.
 الآية ( )17من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )295و َت�� َرى َّال�ش ْم َ�س �إِ َذا َط َل َع ْت
تَزَ ا َو ُر َعنْ َك ْهفِهِ ْم َذاتَ ا ْل َيمِ ِين{.
}ح َتّى �إِ َذا َب َل َغ َمغ ِْر َب َّ
ال�ش ْم ِ�س
 الآية ( )86من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ )303َو َج َدهَ ا َت ْغ ُر ُب ِفي َع ْي ٍن َحمِ َئ ٍة{.
}ح َتّى �إِ َذا َب َل َغ َم ْط ِل َع َّ
ال�ش ْم ِ�س
 الآية ( )90من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ )303َو َج َدهَ ا ت َْط ُل ُع َع َلى َق ْو ٍم َل ْم َن ْج َع ْل َل ُه ْم ِمنْ دُو ِن َها ِ�س ْت ًرا{.
 الآية ( )130من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )321و َ�س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِعَّ
ال�ش ْم ِ�س َو َق ْب َل ُغ ُرو ِب َها{.
 الآية ( )45من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (ُ } )364ث َّم َج َع ْل َنا َّال�ش ْم َ�س َع َل ْي ِه َد ِليلاً {.
 الآية ( )24من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )379و َج ْد ُت َها َو َق ْو َم َها َي ْ�س ُجدُونَالل{.
ِل َّل�ش ْم ِ�س ِمنْ د ِ
ُون َهّ ِ
 الآية ( )38من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )442و َّال�ش ْم ُ�س ت َْج ِري ِل ُم ْ�س َت َق ٍ ّر َل َها{.
 الآية ( )39من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )520و َ�س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّال�ش ْم ِ�س
وب{.
َو َق ْب َل ا ْل ُغ ُر ِ
 الآية ( )1من �سورة (التكوير) رقم (� )81صفحة (�} )586إِ َذا َّال�ش ْم ُ�س ُك ِّو َر ْت{.
 الآية ( )1من �سورة (ال�شم�س) رقم (� )91صفحة (َ } )595و َّال�ش ْم ِ�س َو ُ�ض َحاهَ ا{.
 الآية ( )13من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة ( )579اَ}ل َي�� َر ْونَ ِفي َها َ�ش ْم ً�سا َو اَل
َز ْم َه ِري ًرا{.
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 الآية ( )96من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )140و َّال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُح ْ�س َبا ًنا{.
 الآية ( )54من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )157و َّال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َوال ُّن ُج َوم
ُم َ�س َّخ َر ٍات ِب َ�أ ْم ِر ِه{.
 الآية ( )5من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (} )208هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َّال�ش ْم َ�س ِ�ض َيا ًء
َوا ْل َق َم َر ُنو ًرا{.
 الآية ( )4من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )235و َّال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َر�أَ ْي ُت ُه ْم ِلي
َ�س ِاج ِدينَ {.
 الآية ( )2من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )249و َ�س َّخ َر َّال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل
ال ْم َر{.
َي ْج ِري ِ ألَ َج ٍل ُم َ�س ًّمى ُي َد ِّب ُر َْ أ
 الآية ( )33من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )259و َ�س َّخ َر َل ُك ُم َّال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر
َدا ِئ َب ْي ِن{.
 الآية ( )12من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )268و َ�س َّخ َر َل ُك ُم ال َّل ْي َل َوال َّن َها َرَو َّ
وم{.
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َوال ُّن ُج ُ
 الآية ( )33من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )324وهُ َو ا َّل ِذي َخ َلقَ ال َّل ْي َل َوال َّن َها َرَو َّ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل ِفي َف َل ٍك َي ْ�س َب ُحونَ {.
 الآية ( )18من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�} )334أَ َل ْم َت َر �أَ َّن َهّ َالل َي ْ�س ُج ُد َل ُه َمنْ ِفي
ال ْر ِ�ض َو َّ
ال�ش ْم ُ�س َوا ْل َق َم ُر {.
ال�س َم َو ِات َو َمنْ ِفي َْ أ
َّ
 الآية ( )61من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )403و َلئِنْ َ�س�أَ ْل َت ُه ْم َمنْ َخ َلقَال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َل َي ُقو ُل َّن َهّ ُ
ال ْر َ�ض َو َ�س َّخ َر َّ
الل{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
 الآية ( )29من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )414و َ�س َّخ َر َّال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل
َي ْج ِري �إِ َلى �أَ َج ٍل ُم َ�س ًّمى َو�أَ َّن َهّ َ
الل ِب َما َت ْع َم ُلونَ َخ ِبي ٌر{.
 الآية ( )13من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )436و َ�س َّخ َر َّال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل
َي ْج ِري ِ ألَ َج ٍل ُم َ�س ًّمى{.
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 الآية ( )40من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة ( )444اَ}ل َّ
ال�ش ْم ُ�س َي ْن َب ِغي َل َها �أَنْ ُت ْدر َِك
ا ْل َق َم َر{.
 الآية ( )5من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )458و َ�س َّخ َر َّال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل
َي ْج ِري ِ ألَ َج ٍل ُم َ�س ًّمى{.
 الآية ( )37من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )480و ِم��نْ �آَ َيا ِت ِه ال َّل ْي ُل َوال َّن َها ُرَو َّ
ال�ش ْم ُ�س َوا ْل َق َم ُر{.
 الآية ( )5من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َّ )531}ال�ش ْم ُ�س َوا ْل َق َم ُر ِب ُح ْ�س َب ٍان{.
 الآية ( )16من �سورة (نوح) رقم (� )71صفحة (َ } )571و َج َع َل ا ْل َق َم َر فِيهِ َّن ُنو ًرا َو َج َع َلَّ
ال�ش ْم َ�س ِ�س َر ًاجا{.
 الآية ( )9من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (َ } )577و ُجمِ َع َّال�ش ْم ُ�س َوا ْل َق َم ُر{.

ال�شهداء

 الآية ( )169من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )72و اَل ت َْح َ�س َب َّن ا َّل ِذينَ ُق ِت ُلوا ِفيالل �أَ ْم َواتًا َب ْل �أَ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َر ِّبهِ ْم ُي ْر َز ُقونَ {.
َ�س ِب ِيل َهّ ِ
 الآية ( )69من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )89و َمنْ ُي ِط ِع َهّ َالل َوال َّر ُ�س َ
ول َف�أُو َل ِئ َك
َم َع ا َّل ِذينَ �أَ ْن َع َم َهّ ُ
ال�ص ِّدي ِقينَ َو ُّ
ال�صا ِل ِحينَ {.
ال�ش َه َدا ِء َو َّ
الل َع َل ْيهِ ْم ِمنَ ال َّن ِب ِّيينَ َو ِّ
 الآية ( )69من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )466و ِجي َء ِبال َّن ِب ِّيينَ َو ُّال�ش َه َدا ِء
َو ُق ِ�ض َي َب ْي َن ُه ْم ِبا ْل َح ِّق َوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
الل َو ُر ُ�س ِل ِه
 الآية ( )19من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )540وا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا ِب َهّ ِال�ص ِّدي ُقونَ َو ُّ
ال�ش َه َدا ُء{.
�أُو َل ِئ َك هُ ُم ِّ

ال�شيطان/ال�شياطين

 الآية ( )168من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )25و اَل َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِات َّال�ش ْي َط ِان
�إِ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ِبينٌ {.

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

201

 الآية ( )208من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )32يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ا ْد ُخ ُلوا ِفيال�س ْل ِم َكا َّف ًة َو اَل َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِات َّ
ال�ش ْي َط ِان{.
ِّ
 الآية ( )268من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َّ )45}ال�ش ْي َطانُ َي ِع ُد ُك ُم ا ْل َف ْق َر َو َي ْ�أ ُم ُر ُك ْم
ِبا ْل َف ْح َ�شاءِ{.
الر َبا اَل َي ُقو ُمونَ
 الآية ( )275من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )47ا َّل ِذينَ َي�أْ ُك ُلونَ ِّوم ا َّل ِذي َيت ََخ َّب ُط ُه َّ
ال�ش ْي َطانُ ِمنَ ا ْل َم ِّ�س{.
�إِ َاّل َك َما َي ُق ُ
 الآية ( )36من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )54و�إِ ِّني ُ�أ ِع ُيذهَ ا ِب َك َو ُذ ِّر َّي َت َها ِمنََّ
ال�ش ْي َط ِان ال َّر ِج ِيم{.
ا�ستَزَ َّل ُه ُم َّ
ال�ش ْي َطانُ
 الآية ( )155من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�ِ } )70إ َّن َما ِْب َب ْع ِ�ض َما َك َ�س ُبوا{.
 الآية ( )175من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )73إِ َّن َما َذ ِل ُك ُم َّال�ش ْي َطانُ ُي َخ ِّو ُف
�أَ ْو ِل َيا َء ُه{.
 الآية ( )38من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )85و َمنْ َي ُك ِن َّال�ش ْي َطانُ َل ُه َق ِري ًنا
َف َ�سا َء َق ِري ًنا{.
 الآية ( )60من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )88و ُي ِري ُد َّال�ش ْي َطانُ �أَنْ ُي ِ�ض َّل ُه ْم
َ�ضلاَ اًل َبعِيدً ا{.
 الآية ( )76من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )90ف َقا ِت ُلوا �أَ ْو ِل َيا َء َّال�ش ْي َط ِان ِ�إ َّن َك ْي َد
َّ
ال�ش ْي َط ِان َكانَ َ�ض ِعي ًفا{.
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
 الآية ( )83من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )91و َل ْو اَل َف ْ�ض ُل َهّ ِاَل َّت َب ْعت ُُم َّ
ال�ش ْي َطانَ �إِ َاّل َق ِليلاً {.
 الآية ( )119من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )97و َمنْ َي َت ِّخ ِذ َّال�ش ْي َطانَ َو ِل ًّيا ِمنْ
الل َف َق ْد َخ ِ�س َر ُخ ْ�س َرا ًنا ُم ِبي ًنا{.
د ِ
ُون َهّ ِ
 الآي��ة ( )120من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )97و َم��ا َي ِعدُهُ ُم َّال�ش ْي َطانُ �إِ َاّل
ُغ ُرو ًرا{.
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 الآية ( )90من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�ِ } )122إ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِ�س ُر َو ْ َ أال ْن َ�ص ُ
الَ ْز اَل ُم ر ِْج ٌ�س ِمنْ َع َم ِل َّ
ال�ش ْي َط ِان{.
َو ْ أ
 الآية ( )91من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )123إِ َّن َما ُي ِري ُد َّال�ش ْي َطانُ �أَنْ ُيو ِق َع
َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َبغ َْ�ضا َء ِفي ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ�س ِر{.
 الآية ( )43من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )132و َز َّينَ َل ُه ُم َّال�ش ْي َطانُ َما َكا ُنوا
َي ْع َم ُلونَ {.
ال�ش ْي َطانُ َفلاَ
 الآية ( )68من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )135و�إِ َّما ُي ْن ِ�س َي َّن َك َّالذ ْك َرى َم َع ا ْل َق ْو ِم َّ
َت ْق ُع ْد َب ْع َد ِّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )142من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )146و اَل َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِات َّال�ش ْي َط ِان
�إِ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ِبينٌ {.
 الآية ( )22من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )152إِ َّن َّال�ش ْي َطانَ َل ُك َما َع ُد ٌّو ُم ِبينٌ {.
 الآية ( )27من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )153إِ َّنا َج َع ْل َنا َّال�ش َي ِاطينَ �أَ ْو ِل َيا َء
ِل َّل ِذينَ اَل ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
 الآية ( )175من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )173ف�أَ ْت َب َع ُه َّال�ش ْي َطانُ َف َكانَ ِمنَ
ا ْل َغا ِوينَ {.
 الآية ( )200من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )176و�إِ َّما َي ْنزَ َغ َّن َك ِمنَ َّال�ش ْي َط ِان
الل{.
ا�س َت ِع ْذ ِب َهّ ِ
َنزْ ٌغ َف ْ
 الآية ( )201من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )176إِ َّن ا َّل ِذينَ ا َّت َق ْوا ِ�إ َذا َم َّ�س ُه ْمَطا ِئ ٌف ِمنَ َّ
ال�ش ْي َط ِان ت ََذ َّك ُروا{.
���ب َع�� ْن�� ُك ْ��م ر ِْج��زَ
 الآي���ة ( )11م��ن ���س��ورة (الأن��ف��ال) رق��م (� )8صفحة (َ } )178و ُي ْ���ذ ِه ََّ
ال�ش ْي َط ِان{.
 الآي��ة ( )48من �سورة (الأن��ف��ال) رقم (� )8صفحة (َ } )183و�إِ ْذ َز َّي��نَ َل ُه ُم َّال�ش ْي َطانُ
�أَ ْع َما َل ُه ْم{.
 الآي��ة ( )5من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َّ } )236ل ْن َ�س ِان َع ُد ٌّو
ال�ش ْي َطانَ ِل ْ ِ إ
ُم ِبينٌ {.
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 الآية ( )42من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )240ف�أَ ْن َ�سا ُه َّال�ش ْي َطانُ ِذ ْك َر َر ِّب ِه{.
}منْ َب ْع ِد �أَنْ َنزَ َغ َّ
ال�ش ْي َطانُ
 الآية ( )100من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (ِ )247َب ْي ِني َو َب ْينَ �إِخْ َو ِتي{.
 الآية ( )22من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )258و َق َال َّال�ش ْي َطانُ َل َّما ُق ِ�ض َي
الَ ْم ُر ِ�إ َّن َهّ َ
الل َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْل َح ِّق{.
ْأ
(الح ْجر) رقم (� )15صفحة (َ } )263و َح ِف ْظ َناهَ ا ِمنْ ُك ِّل َ�ش ْي َط ٍان
 الآية ( )17من �سورة َِر ِج ٍيم{.
 الآي��ة ( )63من �سورة (النحل) رق��م (� )16صفحة (َ } )273ف��زَ َّي��نَ َل�� ُه ُ��م َّال�ش ْي َطانُ
�أَ ْع َما َل ُه ْم{.
ا�س َت ِع ْذ
 الآية ( )98من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )278ف�إِ َذا َق َر ْ�أتَ ا ْل ُق ْر�آَنَ َف ْالل ِمنَ َّ
ال�ش ْي َط ِان ال َّر ِج ِيم{.
ِب َهّ ِ
 الآية ( )27من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )284إِ َّن ا ْل ُم َب ِّذرِينَ َكا ُنوا ِ�إخْ َوانَال�ش َي ِاط ِين َو َكانَ َّ
َّ
ال�ش ْي َطانُ ِل َر ِّب ِه َك ُفو ًرا{.
 الآية ( )53من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )287إِ َّن َّال�ش ْي َطانَ َي ْنزَ ُغ َب ْي َن ُه ْم �إِ َّن
َّ
ال�ش ْي َطانَ َكانَ ِل ِْ إ
ل ْن َ�س ِان َع ُد ًّوا ُم ِبي ًنا{.
 الآية ( )64من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )288و َما َي ِعدُهُ ُم َّال�ش ْي َطانُ �إِ َاّل
ُغ ُرو ًرا{.
 الآية ( )63من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )301و َما �أَ ْن َ�سا ِني ُه �إِ َاّل َّال�ش ْي َطانُ َ�أنْ
�أَ ْذ ُك َر ُه{.
 الآية ( )44من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )308يا �أَ َب ِت اَل َت ْع ُب ِد َّال�ش ْي َطانَ �إِ َّن
َّ
ال�ش ْي َطانَ َكانَ ِلل َّر ْح َم ِن َع ِ�ص ًّيا{.
 الآية ( )45من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )308يا �أَ َب ِت �إِ ِّني َ�أ َخ ُاف َ�أنْ َي َم َّ�س َك
اب ِمنَ ال َّر ْح َم ِن َف َت ُكونَ ِل َّل�ش ْي َط ِان َو ِل ًّيا{.
َع َذ ٌ
 الآية ( )120من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )320ف َو ْ�س َو َ�س �إِ َل ْي ِه َّال�ش ْي َطانُ {.
 -الآية ( )3من �سورة (الحج) رقم (� )44صفحة (َ } )332و َي َّت ِب ُع ُك َّل َ�ش ْي َط ٍان َم ِر ٍيد{.
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 الآية ( )52من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�ِ } )338إ َاّل ِ�إ َذا َت َم َّنى َ�أ ْل َقى َّال�ش ْي َطانُ ِفي
�أُ ْم ِن َّي ِت ِه َف َي ْن َ�سخُ َهّ ُ
الل َما ُي ْل ِقي َّ
ال�ش ْي َطانُ {.
 الآية ( )53من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (ِ } )338ل َي ْج َع َل َما ُي ْل ِقي َّال�ش ْي َطانُ ِف ْت َن ًة
ِل َّل ِذينَ ِفي ُق ُلوبِهِ ْم َم َر ٌ�ض{.
 الآية ( )21من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )352يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا اَل َت َّت ِب ُعواال�ش ْي َط ِان َو َمنْ َي َّت ِب ْع ُخ ُط َو ِات َّ
ُخ ُط َو ِات َّ
ال�ش ْي َط ِان َف�إِ َّن ُه َي�أْ ُم ُر ِبا ْل َف ْح َ�شا ِء َوا ْل ُم ْن َك ِر{.
 الآية ( )29من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )364و َكانَ َّل ْن َ�س ِان
ال�ش ْي َطانُ ِل ْ ِ إ
َخ ُذ اًول{.
 الآي��ة ( )24من �سورة (النمل) رق��م (� )27صفحة (َ } )379و َز َّي����نَ َل�� ُه ُ��م َّال�ش ْي َطانُ
�أَ ْع َما َل ُه ْم{.
 الآية ( )15من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )387ق َال هَ َذا ِمنْ َع َم ِل َّال�ش ْي َط ِان
�إِ َّن ُه َع ُد ٌّو ُم ِ�ض ٌّل ُم ِبينٌ {.
 الآي��ة ( )38من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )400و َز َّي���نَ َل ُه َم َّال�ش ْي َطانُ
ال�س ِب ِيل{.
�أَ ْع َما َل ُه ْم َف َ�ص َدّهُ ْم َع ِن َّ
 الآية ( )21من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (�} )413أَ َو َل ْو َكانَ َّال�ش ْي َطانُ َي ْد ُعوهُ ْم
ال�س ِع ِير{.
�إِ َلى َع َذ ِ
اب َّ
 الآية ( )6من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (�ِ } )435إ َّن َّال�ش ْي َطانَ َل ُك ْم َع ُد ٌّو َفا َت ِّخ ُذو ُه
َع ُد ًّوا{.
 الآية ( )60من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )444أَ َل ْم َ�أ ْع َه ْد �إِ َل ْي ُك ْم َيا َب ِني �آَ َد َم �أَنْاَل َت ْع ُبدُوا َّ
ال�ش ْي َطانَ {.
 الآية ( )7من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ } )446و ِح ْف ًظا ِمنْ ُك ِّل َ�ش ْي َط ٍان َما ِر ٍد{. الآية ( )41من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (�} )455أَ ِّن��ي َم َّ�س ِن َي َّال�ش ْي َطانُ ِب ُن ْ�ص ٍب
َو َع َذ ٍاب{.
 الآية ( )36من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )480و�إِ َّما َي ْنزَ َغ َّن َك ِمنَ َّال�ش ْي َط ِان
الل{.
ا�س َت ِع ْذ ِب َهّ ِ
َنزْ ٌغ َف ْ
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 الآية ( )62من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )494و اَل َي ُ�ص َّد َّن ُك ُم َّال�ش ْي َطانُ ِ�إ َّن ُه
َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ِبينٌ {.
 الآية ( )25من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (َّ )509}ال�ش ْي َطانُ َ�س َّو َل َل ُه ْم َو َ�أ ْم َلى
َل ُه ْم{.
 الآية ( )10من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (�ِ } )543إ َّن َما ال َّن ْج َوى ِمنَ َّال�ش ْي َط ِان
ِل َي ْح ُزنَ ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا{.
}ا�ست َْح َو َذ َع َل ْيهِ ُم َّ
ال�ش ْي َطانُ
 الآية ( )19من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (ْ )544ال�ش ْي َط ِان َ�أ اَل ِ�إ َّن ِحزْ َب َّ
الل �أُو َل ِئ َك ِحزْ ُب َّ
ال�ش ْي َط ِان هُ ُم ا ْل َخ ِا�س ُرونَ {.
َف�أَ ْن َ�ساهُ ْم ِذ ْك َر َهّ ِ
 الآي��ة ( )16من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ } )547ك َم َث ِل َّال�ش ْي َط ِان ِ�إ ْذ َق َال
ل ْن َ�س ِان ا ْك ُف ْر َف َل َّما َك َف َر َق َال �إِ ِّني َب ِري ٌء ِم ْن َك{.
ِل ْ إِ
 الآية ( )25من �سورة (التكوير) رقم (� )81صفحة (َ } )586و َما هُ َو ِب َق ْو ِل َ�ش ْي َط ٍان َر ِج ٍيم{. الآي��ة ( )117من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )97و�إِنْ َي ْ��د ُع��ونَ �إِ َاّل َ�ش ْي َطا ًناَم ِريدً ا{.
 الآية ( )36من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )492و َمنْ َي ْع ُ�ش َعنْ ِذ ْك ِر ال َّر ْح َم ِنُن َق ِّي ْ�ض َل ُه َ�ش ْي َطا ًنا َف ُه َو َل ُه َق ِرينٌ {.

ال�شياطين

 الآية ( )102من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )16وا َّت َب ُعوا َما َت ْت ُلوا َّال�ش َي ِاطينُ َع َلى
ُم ْل ِك ُ�س َل ْي َمانَ َو َما َك َف َر ُ�س َل ْي َمانُ َو َل ِك َّن َّ
ال�ش َي ِاطينَ َك َف ُروا{.
ا�س َت ْه َو ْت ُه َّ
ال�ش َي ِاطينُ ِفي
 الآية ( )71من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )136كا َّل ِذي ْالَ ْر ِ�ض َح ْي َرانَ {.
ْأ
 الآية ( )121من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )143و�إِ َّن َّوحونَ �إِ َلى
ال�ش َي ِاطينَ َل ُي ُ
�أَ ْو ِل َيائِهِ ْم ِل ُي َجا ِد ُلو ُك ْم{.
 الآي��ة ( )27من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )153يا َب ِني �آَ َد َم اَل َي ْف ِت َن َّن ُك ُمال�ش ْي َطانُ �ِ -إ َّنا َج َع ْل َنا َّ
َّ
ال�ش َي ِاطينَ �أَ ْو ِل َيا َء ِل َّل ِذينَ اَل ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
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 الآية ( )30من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (�ِ } )153إ َّن ُه ُم ا َت َّخ ُذوا َّال�ش َي ِاطينَ
الل{.
�أَ ْو ِل َيا َء ِمنْ د ِ
ُون َهّ ِ
 الآية ( )27من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )284إِ َّن ا ْل ُم َب ِّذرِينَ َكا ُنوا ِ�إخْ َوانَال�ش َي ِاط ِين َو َكانَ َّ
َّ
ال�ش ْي َطانُ ِل َر ِّب ِه َك ُفو ًرا{.
 الآي���ة ( )68م��ن ���س��ورة (م��ري��م) رق��م (� )19صفحة (َ } )310ف��� َو َر ِّب َ���ك َل َن ْح ُ�ش َر َّن ُه ْم
َو َّ
ال�ش َي ِاطينَ {.
 الآية ( )83من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�} )311أَ َل ْم َت َر �أَ َّنا َ�أ ْر َ�س ْل َنا َّال�ش َي ِاطينَ
َع َلى ا ْل َكا ِف ِرينَ َت�ؤُ ُّزهُ ْم �أَ ًّزا{.
 الآية ( )82من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )329و ِمنَ َّو�صونَ َل ُه{.
ال�ش َي ِاط ِين َمنْ َي ُغ ُ
 الآية ( )97من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )348و ُق ْ��ل َر ِّب َ�أ ُع ُ��وذ ِب َك ِمنْ
هَ َمزَ ِات َّ
ال�ش َي ِاط ِين{.
 الآية ( )210من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )376و َما َت َن َّز َل ْت ِب ِه َّال�ش َي ِاطينُ {.
 الآية ( )221من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (} )376هَ ْل �أُ َن ِّب ُئ ُك ْم َع َلى َمنْ َت َن َز ُّلَّ
ال�ش َي ِاطينُ {.
 الآي��ة ( )65من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ )448و�س
}ط ْل ُع َها َك َ���أ َّن�� ُه ُر ُء ُ
َّ
ال�ش َي ِاط ِين{.
 الآية ( )37من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )455و َّا�ص{.
ال�ش َي ِاطينَ ُك َّل َب َّناءٍ َو َغ َّو ٍ
ال�س َما َء ال ُّد ْن َيا
 الآي��ة ( )5من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (َ } )562و َل َق ْد َز َّي َّنا َِّب َم َ�صا ِب َيح َو َج َع ْل َناهَ ا ُر ُج ًوما ِل َّل�ش َي ِاط ِين{.
 الآية ( )14من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )3و�إِ َذا َخ َل ْوا ِ�إ َلى َ�ش َي ِاطينِهِ ْم َقا ُلواِ�إ َّنا َم َع ُك ْم{.

�شياطين الإن�س والجن

 الآية ( )112من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )142و َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َن ِب ٍ ّي َع ُد ًّواال ْن ِ�س َوا ْل ِج ِّن{.
َ�ش َي ِاطينَ ِْ إ

207

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

حرف ال�صاد

ال�صابئة

 الآية ( )69من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )119إِ َّن ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َوا َّل ِذينَ هَ ادُواال�صا ِب ُئونَ َوال َّن َ�صا َرى{.
َو َّ
 الآية ( )62من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�ِ } )10إ َّن ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َوا َّل ِذينَ هَ ادُواال�صا ِب ِئينَ {.
َوال َّن َ�صا َرى َو َّ
 الآية ( )17من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�} )334إِ َّن ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َوا َّل ِذينَ هَ ادُواو�س{.
َو َّ
ال�صا ِب ِئينَ َوال َّن َ�صا َرى َوا ْل َم ُج َ

ال�صاخة

 الآية ( )37/36/35/34/33من �سورة (عب�س) رقم (� )80صفحة (َ } )585ف�إِ َذا َجا َء ِتال�ص َّ
اخ ُة (َ )33ي ْو َم َي ِف ُّر ا ْل َم ْر ُء ِمنْ �أَ ِخي ِه (َ )34و�أُ ِّم ِه َو�أَ ِبي ِه (َ )35و َ�ص ِاح َب ِت ِه َو َب ِني ِه (ِ )36ل ُك ِّل ْام ِرئٍ
َّ
ِم ْن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َ�ش ْ�أ ٌن ُي ْغ ِني ِه{.

ال�صبر

�صبر

 الآية ( )43من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )488و َل َمنْ َ�ص َب َر َو َغ َف َر ِ�إ َّن َذ ِل َكالُ ُمورِ{.
َلمِ نْ َعزْ ِم ْ أ
ا�ص ِب ْر َك َما َ�ص َب َر ُ�أو ُلو ْا
 الآية ( )35من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )506ف ْا ْل َعزْ ِم ِمنَ ال ُّر ُ�س ِل{.

�صبرتم

}�سلاَ ٌم َع َل ْي ُك ْم ِب َما َ�ص َب ْر ُت ْم َف ِن ْع َم
 الآية ( )24من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ )252الدارِ{.
ُع ْق َبى َّ
 الآي��ة ( )126من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )281و َلئِنْ َ�ص َب ْر ُت ْم َل ُه َو َخ ْي ٌرل�صا ِب ِرينَ {.
ِل َّ
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�صبرنا

}�س َوا ٌء َع َل ْي َنا �أَ َج ِز ْع َنا َ�أ ْم
 الآية ( )21من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ )258ي�ص{.
َ�ص َب ْر َنا َما َل َنا ِمنْ َم ِح ٍ
 الآية ( )42من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (�} )363إِنْ َكا َد َل ُي ِ�ض ُّل َنا َعنْ َ�آ ِل َه ِت َناَل ْو اَل �أَنْ َ�ص َب ْر َنا َع َل ْي َها{.

�صبروا

 الآية ( )34من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )131و َل َق ْد ُك ِّذ َب ْت ُر ُ�س ٌل ِمنْ َق ْب ِل َكَف َ�ص َب ُروا َع َلى َما ُك ِّذ ُبوا{.
 الآية ( )137من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )166و َت َّم ْت َك ِل َم ُة َر ِّب َك ا ْل ُح ْ�س َنىَع َلى َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل ِب َما َ�ص َب ُروا{.
 الآي��ة ( )11من �سورة (ه��ود) رقم (� )11صفحة (�} )222إِ َاّل ا َّل ِ��ذي��نَ َ�ص َب ُروا َو َعمِ ُلواات{.
ال�صا ِل َح ِ
َّ
 الآية ( )22من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )252وا َّل ِذينَ َ�ص َب ُروا ا ْب ِت َغا َء َو ْج ِهال�س ِّي َئ َة ُ�أو َل ِئ َك َل ُه ْم
َر ِّبهِ ْم َو�أَ َقا ُموا َّ
ال�صلاَ َة َو َ�أ ْن َف ُقوا ِم َّما َر َز ْق َناهُ ْم ِ�س ًّرا َو َعلاَ ِن َي ًة َو َي ْد َر ُءونَ ِبا ْل َح َ�س َن ِة َّ
الدارِ{.
ُع ْق َبى َّ
 الآية ( )42من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (} )271ا َّل ِذينَ َ�ص َب ُروا َو َع َلى َر ِّبهِ ْمَي َت َو َّك ُلونَ {.
 الآية ( )96من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )278و َل َن ْج ِز َي َّن ا َّل ِذينَ َ�ص َب ُروا�أَ ْج َرهُ ْم ِب َ�أ ْح َ�س ِن َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ {.
 الآية ( )110من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (ُ } )279ث َّم َجاهَ دُوا َو َ�ص َب ُروا ِ�إ َّن َر َّب َكِمنْ َب ْع ِدهَ ا َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
 الآية ( )111من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (�} )349إِ ِّني َجزَ ْي ُت ُه ُم ا ْل َي ْو َم ِب َماَ�ص َب ُروا �أَ َّن ُه ْم هُ ُم ا ْل َفا ِئ ُزونَ {.
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 الآية ( )75من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (�} )366أُو َل ِئ َك ُي ْجزَ ْونَ ا ْل ُغ ْر َف َة ِب َماَ�ص َب ُروا{.
 الآية ( )54من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (�} )392أُو َل ِئ َك ُي�ؤْ َت ْونَ َ�أ ْج َرهُ ْمَم َّر َت ْي ِن ِب َما َ�ص َب ُروا{.
 الآية ( )59من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (} )403ا َّل ِذينَ َ�ص َب ُروا َو َع َلى َر ِّبهِ ْمَي َت َو َّك ُلونَ {.
 الآية ( )24من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (َ } )417و َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْم �أَ ِئ َّم ًة َي ْهدُونَِب�أَ ْم ِر َنا َل َّما َ�ص َب ُروا{.
 الآي��ة ( )35من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )480و َم��ا ُي َل َّقاهَ ا ِ�إ َاّل ا َّل ِذينََ�ص َب ُروا{.
 الآية ( )5من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )516و َل ْو َ�أ َّن ُه ْم َ�ص َب ُروا َح َتّى تَخْ ُر َج�إِ َل ْيهِ ْم َل َكانَ َخ ْي ًرا َل ُه ْم{.
 الآية ( )12من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (َ } )579و َجزَ اهُ ْم ِب َما َ�ص َب ُروا َج َّن ًةَو َح ِري ًرا{.

ت�صبر

 الآية ( )68من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )301و َك ْي َف ت َْ�ص ِب ُر َع َلى َما َل ْم ُت ِح ْطِب ِه ُخ ْب ًرا{.

ت�صبروا

 الآية ( )120من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )65و ِ�إنْ ت َْ�ص ِب ُروا َو َت َّت ُقوا اَلَي ُ�ض ُّر ُك ْم َك ْيدُهُ ْم َ�ش ْي ًئا{.
 الآية ( )125من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )66ب َلى ِ�إنْ ت َْ�ص ِب ُروا َو َت َّت ُقواَو َي�أْ ُتو ُك ْم ِمنْ َف ْور ِِه ْم هَ َذا ُي ْم ِد ْد ُك ْم َر ُّب ُك ْم ِب َخ ْم َ�س ِة َ�آ اَل ٍف ِمنَ ا ْل َملاَ ِئ َك ِة{.
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 الآية ( )186من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )74و ِ�إنْ ت َْ�ص ِب ُروا َو َت َّت ُقوا َف ِ�إ َّنالُ ُمورِ{.
َذ ِل َك ِمنْ َعزْ ِم ْ أ
 الآية ( )25من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )82و�أَنْ ت َْ�ص ِب ُروا َخ ْي ٌر َل ُك ْم َو َهّ ُالل َغ ُفو ٌر
َر ِحي ٌم{.
ا�ص ِب ُروا َ�أ ْو اَل ت َْ�ص ِب ُروا
}ا�ص َل ْوهَ ا َف ْ
 الآية ( )16من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (ْ )524َ�س َوا ٌء َع َل ْي ُك ْم{.

�أت�صبرون

 الآية ( )20من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )361و َج َع ْل َنا َب ْع َ�ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ�ض ِف ْت َن ًة�أَت َْ�ص ِب ُرونَ {.

ن�صبر

و�سى َلنْ َن ْ�ص ِب َر َع َلى
 الآية ( )61من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )9و�إِ ْذ ُق ْلت ُْم َيا ُم ََط َع ٍام َو ِاح ٍد{.

ولن�صبرن

 الآي��ة ( )12من �سورة (�إب��راه��ي��م) رق��م (� )14صفحة (َ } )257و َل�� َن�� ْ���ص�� ِب�� َر َّن َع َلى َما�آَ َذ ْي ُت ُمو َنا{.

ي�صبر

 الآية ( )90من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (�ِ } )246إ َّن ُه َمنْ َي َت ِّق َو َي ْ�ص ِب ْر َف ِ�إ َّن َهّ َالل
اَل ُي ِ�ضي ُع �أَ ْج َر ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {.

ي�صبروا

 الآية ( )24من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )479ف�إِنْ َي ْ�ص ِب ُروا َفال َّنا ُر َم ْث ًوىَل ُه ْم{.
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ا�صبر

ا�ص ِب ْر َح َتّى َي ْح ُك َم َهّ ُ
الل{.
 الآية ( )109من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )221و ْا�ص ِب ْر �إِ َّن ا ْل َعا ِق َب َة ِل ْل ُم َّت ِقينَ {.
 الآية ( )49من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )227ف ْا�ص ِب ْر َف�إِ َّن َهّ َ
الل اَل ُي ِ�ضي ُع َ�أ ْج َر
 الآية ( )115من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )234و ْا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {.
ا�ص ِب ْر َو َما َ�ص ْب ُر َك ِ�إ َاّل
 الآية ( )127من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )281و ْالل{.
ِب َهّ ِ
ا�ص ِب ْر َنف َْ�س َك َم َع ا َّل ِذينَ
 الآية ( )28من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )297و َْي ْد ُعونَ َر َّب ُه ْم{.
ا�ص ِب ْر َع َلى َما َي ُقو ُلونَ َو َ�س ِّب ْح
 الآية ( )130من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )321ف ِْب َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
ال�ش ْم ِ�س َو َق ْب َل ُغ ُرو ِب َها{.
الل َح ٌّق َو اَل
ا�ص ِب ْر �إِ َّن َو ْع َد َهّ ِ
 الآية ( )60من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )410ف َْي ْ�ست َِخ َّف َّن َك ا َّل ِذينَ اَل ُيو ِق ُنونَ {.
ا�ص ِب ْر َع َلى َما َ�أ َ�صا َب َك �إِ َّن
 الآية ( )17من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )412و ْالُ ُمورِ{.
َذ ِل َك ِمنْ َعزْ ِم ْ أ
}ا�ص ِب ْر َع َلى َما َي ُقو ُلونَ َو ْاذ ُك ْر
 الآية ( )17من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (ْ )454َع ْب َد َنا َدا ُوو َد{.
الل َح ٌّق
ا�ص ِب ْر �إِ َّن َو ْع َ��د َهّ ِ
 الآي��ة ( )55من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )473ف ْا�س َت ْغ ِف ْر ِل َذ ْن ِب َك{.
َو ْ
الل َح ٌّق َف�إِ َّما
ا�ص ِب ْر �إِ َّن َو ْع َد َهّ ِ
 الآية ( )77من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )475ف ُْن ِر َي َّن َك َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َن ِعدُهُ ْم{.
ا�ص ِب ْر َك َما َ�ص َب َر ُ�أو ُلو ْا
 الآية ( )35من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )506ف ْا ْل َعزْ ِم ِمنَ ال ُّر ُ�س ِل{.
ا�ص ِب ْر َع َلى َما َي ُقو ُلونَ َو َ�س ِّب ْح ِب َح ْم ِد
 الآية ( )39من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )520ف َْر ِّب َك{.
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ا�ص ِب ْر ِل ُح ْك ِم َر ِّب َ��ك َف ِ�إ َّن َك
 الآية ( )48من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (َ } )525و ِْب�أَ ْع ُي ِن َنا{.
ا�ص ِب ْر ِل ُح ْك ِم َر ِّب َك َو اَل َت ُكنْ
 الآية ( )48من �سورة (القلم) رقم (� )68صفحة (َ } )566ف ْوت{.
َك َ�ص ِاح ِب ا ْل ُح ِ
ا�ص ِب ْر َ�ص ْب ًرا َجمِ يلاً {.
 الآية ( )5من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (َ } )568ف ْا�ص ِب ْر َع َلى َما َي ُقو ُلونَ {.
 الآية ( )10من �سورة (المزمل) رقم (� )73صفحة (َ } )574و ْـا�صبـِ ْر ِل ُح ْك ِم َر ِّب َك{.
 -الآية ( )24من �سورة (الإنـ�سـان) رقم (� )76صفحة (َ } )579ف ْ

ا�صبروا

ا�ص ِب ُروا
 الآية ( )200من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )76يا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َْو َ�صا ِب ُروا َو َرا ِب ُطوا{.
ا�ص ِب ُروا َح َتّى َي ْح ُك َم َهّ ُ
الل
 الآية ( )87من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )161ف َْب ْي َن َنا{.
ا�ص ِب ُروا{.
}ا�س َت ِعي ُنوا ِب َهّ ِ
الل َو ْ
 الآية ( )128من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (ْ )165َ
َ
هّ
 الآي��ة ( )46من �سورة (الأن��ف��ال) رق��م (� )8صفحة (َ } )183وا� ْ��ص�� ِب�� ُروا �إِ َّن الل َم َعال�صا ِب ِرينَ {.
َّ
ل ِم ْن ُه ْم �أَ ِن ْام ُ�شوا
 الآية ( )6من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )453وا ْن َط َلقَ ا ْل َم َ ُ أا�ص ِب ُروا َع َلى �آَ ِل َه ِت ُك ْم{.
َو ْ
ا�ص ِب ُروا َ�أ ْو اَل
}ا�ص َل ْوهَ ا َف ْ
 الآي��ة ( )16من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (ْ )524ت َْ�ص ِب ُروا{.

�صابروا

ا�ص ِب ُروا
 الآية ( )200من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )76يا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َْو َ�صا ِب ُروا َو َرا ِب ُطوا{.
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ما �أ�صبرهم

 -الآية ( )175من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )26ف َما �أَ ْ�ص َب َرهُ ْم َع َلى ال َّنارِ{.

ا�صطبر

ا�ص َط ِب ْر ِل ِع َبا َد ِت ِه{.
 الآية ( )65من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )310ف ْاع ُب ْد ُه َو ْا�ص َط ِب ْر
 الآية ( )132من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )321و�أْ ُم ْر �أَ ْه َل َك ِب َّال�صلاَ ِة َو ْ
َع َل ْي َها{.
ا�ص َط ِب ْر{.
 -الآية ( )27من �سورة (القمر) رقم (� )45صفحة (َ } )529فا ْر َت ِق ْب ُه ْم َو ْ

ال�صبر

ال�صلاَ ِة{.
ال�ص ْب ِر َو َّ
ا�س َت ِعي ُنوا ِب َّ
 الآية ( )45من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )7و ْا�س َت ِعي ُنوا
 الآية ( )153من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )23يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ْال�صلاَ ِة ِ�إ َّن َهّ َ
ال�صا ِب ِرينَ {.
الل َم َع َّ
ال�ص ْب ِر َو َّ
ِب َّ
 الآية ( )18من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )237ف َ�ص ْب ٌر َجمِ ي ٌل َو َهّ ُالل ا ْل ُم ْ�س َت َعانُ
َع َلى َما ت َِ�ص ُفونَ {.
 الآية ( )83من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )245ق َال َب ْل َ�س َّو َل ْت َل ُك ْم َ�أ ْن ُف ُ�س ُك ْم�أَ ْم ًرا َف َ�ص ْب ٌر َجمِ ي ٌل َع َ�سى َهّ ُ
الل �أَنْ َي�أْ ِت َي ِني بِهِ ْم َجمِ ي ًعا ِ�إ َّن ُه هُ َو ا ْل َع ِل ُيم ا ْل َح ِك ُيم{.
ا�ص ْوا
ال�ص ْب ِر َو َت َو َ
 الآية ( )17من �سورة (البلد) رقم (� )90صفحة (َ } )594و َت َو َا�ص ْوا ِب َّ
ِبا ْل َم ْر َح َم ِة{.
ا�ص ْوا
ا�ص ْوا ِبا ْل َح ِّق َو َت َو َ
 الآية ( )3من �سورة (الع�صر) رقم (� )103صفحة (َ } )601و َت َو َال�ص ْب ِر{.
ِب َّ

�صبر ًا

 الآية ( )250من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )41قا ُلوا َر َّب َنا �أَ ْف ِر ْغ َع َل ْي َنا َ�ص ْب ًراَو َث ِّب ْت �أَ ْق َد َام َنا{.
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 الآية ( )126من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )165ر َّب َنا �أَ ْف ِ��ر ْغ َع َل ْي َنا َ�ص ْب ًراَو َت َو َّف َنا ُم ْ�سلِمِ ينَ {.
 الآية ( )67من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )301ق َال ِ�إ َّن َك َلنْ ت َْ�ست َِطي َع َم ِع َيَ�ص ْب ًرا{.
 الآية ( )75من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )302ق َال َ�أ َل ْ��م �أَ ُق ْ��ل َل َك ِ�إ َّن َ��ك َلنْت َْ�ست َِطي َع َم ِع َي َ�ص ْب ًرا{.
 الآية ( )78من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )302ق َال هَ َذا ِف َر ُاق َب ْي ِني َو َب ْي ِن َكَ�س ُ�أ َن ِّب ُئ َك ِب َت�أْ ِو ِيل َما َل ْم ت َْ�ست َِط ْع َع َل ْي ِه َ�ص ْب ًرا{.
 الآية ( )82من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ )302}ذ ِل َك َت�أْ ِوي ُل َما َل ْم ت َْ�س ِط ْع َع َل ْي ِه
َ�ص ْب ًرا{.
ا�ص ِب ْر َ�ص ْب ًرا َجمِ يلاً {.
 -الآية ( )5من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (َ } )568ف ْ

�صبرك

الل{.
ا�ص ِب ْر َو َما َ�ص ْب ُر َك ِ�إ َاّل ِب َهّ ِ
 -الآية ( )127من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )281و ْ

�صابر ًا

 الآية ( )69من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )301ق َال َ�ست َِج ُد ِني ِ�إنْ َ�شا َء َهّ ُالل
َ�صا ِب ًرا{.
ا�ض ِر ْب ِب ِه َو اَل
 الآية ( )44من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )456و ُخ ْذ ِب َي ِد َك ِ�ض ْغ ًثا َف ْاب{.
ت َْح َنثْ �إِ َّنا َو َج ْد َنا ُه َ�صا ِب ًرا ِن ْع َم ا ْل َع ْب ُد ِ�إ َّن ُه �أَ َّو ٌ

ال�صابرون

 الآية ( )65من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (�} )185إِنْ َي ُكنْ ِم ْن ُك ْم ِع ْ�ش ُرونَ َ�صا ِب ُرونََي ْغ ِل ُبوا ِما َئ َت ْي ِن{.
ال�صا ِب ُرونَ {.
 -الآية ( )80من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )395و اَل ُي َل َّقاهَ ا ِ�إ َاّل َّ
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ال�صا ِب ُرونَ �أَ ْج َرهُ ْم
 الآية ( )10من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (�ِ } )459إ َّن َما ُي َو َّفى َّاب{.
ِب َغ ْي ِر ِح َ�س ٍ

ال�صابرين

ا�س َت ِعي ُنوا
 الآية ( )153من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )23يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ْال�صلاَ ِة �إِ َّن َهّ َ
ال�صا ِب ِرينَ {.
الل َم َع َّ
ال�ص ْب ِر َو َّ
ِب َّ
ال�صا ِب ِرينَ {.
 الآية ( )155من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )23و َب ِّ�ش ِر َّال�صا ِب ِرينَ ِفي ا ْل َب�أْ َ�سا ِء
 الآي��ة ( )177من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )27و ََّو َّ
ال�ض َّرا ِء َو ِحينَ ا ْل َب ْ�أ ِ�س{.
 الآية ( )249من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )41ك ْم ِمنْ ِف َئ ٍة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِف َئ ًةالل َو َهّ ُ
ال�صا ِب ِرينَ {.
َك ِثي َر ًة ِب�إِ ْذ ِن َهّ ِ
الل َم َع َّ
 الآية ( )17من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة ()52ال�صا ِد ِقينَ
}ال�صا ِب ِرينَ َو َّ
َّ
ال ْ�س َحارِ{.
َوا ْل َقا ِن ِتينَ َوا ْل ُم ْن ِف ِقينَ َوا ْل ُم ْ�س َت ْغ ِف ِرينَ ِب َْ أ
 الآية ( )142من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )68أَ ْم َح ِ�س ْبت ُْم �أَنْ ت َْد ُخ ُلوا ا ْل َج َّن َةَو َل َّما َي ْع َلم َهّ ُ
ال�صا ِب ِرينَ {.
الل ا َّل ِذينَ َجاهَ دُوا ِم ْن ُك ْم َو َي ْع َل َم َّ
ِ
ُ
َ
هّ
ال�صا ِب ِرينَ {.
 الآية ( )146من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )68والل ُي ِح ُّب َّا�ص ِب ُروا ِ�إ َّن َهّ َ
ال�صا ِب ِرينَ {.
الل َم َع َّ
 الآية ( )46من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )183و ْ الآية ( )66من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )185ف�إِنْ َي ُكنْ ِم ْن ُك ْم ِم ْا َئ ٌة َ�صا ِب َر ٌةَي ْغ ِل ُبوا ِما َئ َت ْي ِن{.
 الآي��ة ( )126من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )281و َلئِنْ َ�ص َب ْر ُت ْم َل ُه َو َخ ْي ٌرل�صا ِب ِرينَ {.
ِل َّ
ِي�س َو َذا
 الآية ( )85من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )329و�إِ ْ�س َم ِاع َيل َو ِ�إ ْدر َال�صا ِب ِرينَ {.
ا ْل ِكف ِْل ُك ٌّل ِمنَ َّ
ال�صا ِب ِرينَ َع َلى َما َ�أ َ�صا َب ُه ْم{.
 الآية ( )35من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )336و َّال�صا ِب َر ِات{.
ال�صا ِب ِرينَ َو َّ
 -الآية ( )35من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )422و َّ

216

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

}�ست َِج ُد ِني ِ�إنْ َ�شا َء َهّ ُ
الل
 الآية ( )102من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ )449ال�صا ِب ِرينَ {.
ِمنَ َّ
 الآي��ة ( )31من �سورة (محمد) رق��م (� )47صفحة (َ } )510و َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم َح َتّى َن ْع َل َمال�صا ِب ِرينَ {.
ا ْل ُم َج ِاه ِدينَ ِم ْن ُك ْم َو َّ

ال�صابرات
ال�صا ِب َر ِات{.
ال�صا ِب ِرينَ َو َّ
 -الآية ( )35من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )422و َّ

�صبار

الل ِ�إ َّن ِفي
 الآية ( )5من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )255و َذ ِّك ْرهُ ْم ِب�أَ َّي ِام َهّ َِذ ِل َك َ آلَ َي ٍات ِل ُك ِّل َ�ص َّبا ٍر َ�ش ُكورٍ{.
 الآية ( )31من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (ِ } )414ل ُي ِر َي ُك ْم ِمنْ َ�آ َيا ِت ِه �إِ َّن ِفي َذ ِل َكَ آلَ َي ٍات ِل ُك ِّل َ�ص َّبا ٍر َ�ش ُكورٍ{.
 الآية ( )19من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )430و َم َّز ْق َناهُ ْم ُك َّل ُم َم َّزقٍ ِ�إ َّن ِفي َذ ِل َكَ آلَ َي ٍات ِل ُك ِّل َ�ص َّبا ٍر َ�ش ُكورٍ{.
الر َيح َف َي ْظ َل ْلنَ
 الآية ( )33من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (�} )487إِنْ َي َ�ش�أْ ُي ْ�س ِك ِن َِّر َو ِاك َد َع َلى َظ ْه ِر ِه ِ�إ َّن ِفي َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِل ُك ِّل َ�ص َّبا ٍر َ�ش ُكورٍ{.

ال�صفا والمروة

ال�ص َفا َوا ْل َم ْر َو َة ِمنْ َ�ش َعا ِئ ِر
 الآية ( )158من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )24إِ َّن َّالل َف َمنْ َح َّج ا ْل َب ْي َت �أَ ِو ْاع َت َم َر َفلاَ ُج َن َاح َع َل ْي ِه �أَنْ َي َّط َّو َف بِهِ َما{.
َهّ ِ

�صفة الو�ضوء

 الآية ( )6من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )108يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِ�إ َذا ُق ْمت ُْمو�س ُك ْم َو َ�أ ْر ُج َل ُك ْم ِ�إ َلى ا ْل َك ْع َب ْي ِن{.
ال�صلاَ ِة َف ْاغ ِ�س ُلوا ُو ُجوهَ ُك ْم َو�أَ ْي ِد َي ُك ْم ِ�إ َلى ا ْل َم َرا ِف ِق َو ْام َ�س ُحوا ِب ُر ُء ِ
ِ�إ َلى َّ
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ال�صالة

 الآية ( )31من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (َ } )578فلاَ َ�ص َّد َق َو اَل َ�ص َّلى{.ا�س َم َر ِّب ِه َف َ�ص َّلى{.
 الآية ( )15من �سورة (الأعلى) رقم (� )87صفحة (َ } )591و َذ َك َر ْ الآية ( )10/9من �سورة (العلق) رقم (� )96صفحة (�} )597أَ َر�أَ ْي َت ا َّل ِذي َي ْن َهى (َ )9ع ْبدً اِ�إ َذا َ�ص َّلى{.
 الآية ( )84من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )200و اَل ُت َ�ص ِّل َع َلى �أَ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َماتَ�أَ َبدً ا{.
 الآية ( )102من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )95و�إِ َذا ُك ْن َت فِيهِ ْم َف َ�أ َق ْم َت َل ُه ُمال�صلاَ َة{.
َّ
َ
َ
هّ
 الآية ( )56من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (�} )426إِ َّن الل َو َملاَ ِئ َك َت ُه ُي َ�ص ُّلونََع َلى ال َّن ِب ِّي َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َ�ص ُّلوا َع َل ْي ِه{.
 الآية ( )39من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )55ف َنا َد ْت ُه ا ْل َملاَ ِئ َك ُة َوهُ َو َقا ِئ ٌماب{.
ُي َ�ص ِّلي ِفي ا ْلمِ ْح َر ِ
 الآية ( )2من �سورة (الكوثر) رقم (� )108صفحة (َ } )602ف َ�ص ِّل ِل َر ِّب َك َوا ْن َح ْر{. الآية ( )3من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )2ا َّل ِذينَ ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِبا ْل َغ ْي ِب َو ُي ِقي ُمونَال�صلاَ َة{.
َّ
ال�صلاَ َة َو�آَ ُت��وا َّ
الز َكا َة
 الآية ( )43من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )7و�أَ ِقي ُموا ََّوا ْر َك ُعوا َم َع ال َّر ِاك ِعينَ {.
ال�صلاَ ِة{.
ال�ص ْب ِر َو َّ
ا�س َت ِعي ُنوا ِب َّ
 الآية ( )45من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )7و ْال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة ُث َّم
 الآية ( )83من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )12و�أَ ِقي ُموا ََّت َو َّل ْيت ُْم ِ�إ َاّل َق ِليلاً ِم ْن ُك ْم{.
ال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة
 الآية ( )110من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )17و�أَ ِقي ُموا ََّو َما ُت َق ِّد ُموا ِ ألَ ْن ُف ِ�س ُك ْم ِمنْ َخ ْي ٍر ت َِجدُو ُه{.
ا�س َت ِعي ُنوا
 الآية ( )153من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )23يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ْال�صلاَ ِة ِ�إ َّن َهّ َ
ال�صا ِب ِرينَ {.
الل َم َع َّ
ال�ص ْب ِر َو َّ
ِب َّ
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ال�صلاَ َة َو�آَتَى َّ
الز َكا َة
 الآية ( )177من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )27و�أَ َق َ��ام َّ
َوا ْل ُمو ُفونَ ِب َع ْه ِد ِه ْم �إِ َذا َعاهَ دُوا{.
 الآي��ة ( )277من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )47إِ َّن ا َّل ِ��ذي��نَ �آَ َم�� ُن��وا َو َعمِ ُلواال�صلاَ َة َو�آَ َت ُوا َّ
الز َكا َة َل ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم ِع ْن َد َر ِّبهِ ْم{.
ال�صا ِل َح ِ
ات َو َ�أ َقا ُموا َّ
َّ
 الآية ( )43من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )85يا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا اَل َت ْق َر ُبواال�صلاَ َة َو�أَ ْنت ُْم ُ�س َكا َرى{.
َّ
 الآية ( )77من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )90أَ َل ْم َت َر ِ�إ َلى ا َّل ِذينَ ِق َيل َل ُه ْم ُك ُّفواال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة{.
�أَ ْي ِد َي ُك ْم َو َ�أ ِقي ُموا َّ
ال�صلاَ َة َف ْاذ ُك ُروا
 الآية ( )103من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )95ف ِ�إ َذا َق َ�ض ْيت ُُم ََّهّ َ
ال�صلاَ َة{.
الل ِق َي ًاما َو ُق ُعودًا َو َع َلى ُج ُنو ِب ُك ْم َف�إِ َذا ْاط َم�أْ َن ْنت ُْم َف�أَ ِقي ُموا َّ
ال�صلاَ ِة َقا ُموا
 الآية ( )142من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )101و�إِ َذا َقا ُموا ِ�إ َلى َُّك َ�سا َلى{.
ال�صلاَ َة َوا ْل ُم ْ�ؤ ُتونَ
 الآية ( )162من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )103وا ْل ُمقِيمِ ينَ ََّّ
الز َكا َة{.
 الآية ( )6من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )108يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِ�إ َذا ُق ْمت ُْمو�س ُك ْم َو َ�أ ْر ُج َل ُك ْم �إِ َلى ا ْل َك ْع َب ْي ِن َو ِ�إنْ
ال�صلاَ ِة َف ْاغ ِ�س ُلوا ُو ُجوهَ ُك ْم َو�أَ ْي ِد َي ُك ْم �إِ َلى ا ْل َم َرا ِف ِق َو ْام َ�س ُحوا ِب ُر ُء ِ
�إِ َلى َّ
ُك ْنت ُْم ُج ُن ًبا َف َّ
اط َّه ُروا َو ِ�إنْ ُك ْنت ُْم َم ْر َ�ضى �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َ�أ ْو َجا َء َ�أ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِمنَ ا ْل َغا ِئ ِط �أَ ْو اَل َم ْ�ست ُُم ال ِّن َ�سا َء
وه ُك ْم َو�أَ ْي ِدي ُك ْم ِم ْن ُه َما ُي ِري ُد َهّ ُ
الل ِل َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم
َف َل ْم ت َِجدُوا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ�صعِيدً ا َط ِّي ًبا َف ْام َ�س ُحوا ِب ُو ُج ِ
ِمنْ َح َر ٍج َو َل ِكنْ ُي ِري ُد ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم َو ِل ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
ال�صلاَ َة َو�آَ َت ْيت ُُم
 الآية ( )12من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )109لئِنْ َ�أ َق ْمت ُُم ََّّ
الز َكا َة{.
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ
 الآية ( )55من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (} )117ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ ََّّ
الز َكا َة{.
ال�صلاَ ِة
 الآية ( )58من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )118و�إِ َذا َنا َد ْيت ُْم �إِ َلى َّا َت َّخ ُذوهَ ا هُ ُز ًوا َو َل ِع ًبا{.
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الل َو َع ِن
 الآية ( )91من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )123و َي ُ�ص َّد ُك ْم َعنْ ِذ ْك ِر َهّ ِال�صلاَ ِة{.
َّ
 الآي��ة ( )106من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (} )125ت َْح ِب ُ�سو َن ُه َما ِم��نْ َب ْع ِدال�صلاَ ِة{.
َّ
ال�صلاَ َة َوا َّت ُقو ُه{.
 الآية ( )72من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )136و�أَنْ �أَ ِقي ُموا ََّاب
 الآية ( )170من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )172وا َّل ِذينَ ُي َم ِّ�س ُكونَ ِبا ْل ِكت ِال�صلاَ َة{.
َو�أَ َقا ُموا َّ
ال�صلاَ َة َو ِم َّما
 الآية ( )3من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (} )177ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ ََّر َز ْق َناهُ ْم ُي ْن ِف ُقونَ {.
ال�صلاَ َة َو َ�آ َت ُوا
 الآية ( )5من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )187ف�إِنْ تَا ُبوا َو�أَ َقا ُموا ََّّ
الز َكا َة َف َخ ُّلوا َ�س ِبي َل ُه ْم{.
ال�صلاَ َة َو َ�آ َت ُوا
 الآية ( )11من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )188ف�إِنْ تَا ُبوا َو�أَ َقا ُموا ََّّ
الد ِين{.
الز َكا َة َف ِ�إخْ َوا ُن ُك ْم ِفي ِّ
ال�صلاَ َة َو�آَتَى َّ
الز َكا َة َو َل ْم
 الآية ( )18من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )189و�أَ َق َام ََّيخْ َ�ش �إِ َاّل َهّ َ
الل{.
ال�صلاَ َة ِ�إ َاّل َوهُ ْم
 الآية ( )54من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )195و اَل َي ْ�أ ُتونَ َُّك َ�سا َلى{.
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ َّ
الز َكا َة
 الآية ( )71من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )198و ُي ِقي ُمونَ ََّو ُي ِطي ُعونَ َهّ َ
الل َو َر ُ�سو َلهُ{.
ال�صلاَ َة َو َب ِّ�ش ِر
 الآي��ة ( )87من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )218و�أَ ِق��ي�� ُم��وا َّا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ {.
ال�صلاَ َة َط َر َف ِي ال َّن َها ِر
 الآية ( )114من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )234و�أَ ِق ِم ََّو ُز َل ًفا ِمنَ ال َّل ْي ِل{.
ال�صلاَ َة َو�أَ ْن َف ُقوا ِم َّما
 الآية ( )22من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )252و�أَ َقا ُموا ََّر َز ْق َناهُ ْم ِ�س ًّرا َو َعلاَ ِن َي ًة{.
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 الآية ( )31من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (ُ } )259ق ْل ِل ِع َبا ِد َي ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنواال�صلاَ َة{.
ُي ِقي ُموا َّ
اج َع ْل
 الآية ( )37من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )260ر َّب َنا ِل ُي ِقي ُموا َّال�صلاَ َة َف ْ
ا�س َت ْه ِوي �إِ َل ْيهِ ْم{.
�أَ ْف ِئ َد ًة ِمنَ ال َّن ِ
ال�صلاَ ِة
 الآية ( )40من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )260ر ِّب ْاج َع ْل ِني ُم ِق َيم ََّو ِمنْ ُذ ِّر َّي ِتي{.
وك َّ
ال�ش ْم ِ�س
ال�صلاَ َة ِل ُد ُل ِ
 الآية ( )78من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )290أَ ِق ِم َّ�إِ َلى َغ َ�س ِق ال َّل ْي ِل{.
ال�صلاَ ِة َو َّ
الز َكا ِة َما
 الآية ( )31من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )307و�أَ ْو َ�صا ِني ِب َّد ُْمتُ َح ًّيا{.
ال�صلاَ ِة َوال َّز َكا ِة{.
 الآية ( )55من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )309و َكانَ َي�أْ ُم ُر �أَهْ َل ُه ِب َّ الآي��ة ( )59من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )309ف َخ َل َف ِمنْ َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌفال�صلاَ َة{.
�أَ َ�ض ُاعوا َّ
ال�صلاَ َة
���م َّ
 الآي��ة ( )14من �سورة (ط��ه) رق��م (� )20صفحة (َ } )313ف ْاع ُب ْد ِني َو�أَ ِق ِِل ِذ ْك ِري{.
ا�ص َط ِب ْر
 الآية ( )132من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )321و�أْ ُم ْر �أَ ْه َل َك ِب َّال�صلاَ ِة َو ْ
َع َل ْي َها{.
 الآية ( )73من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )328و�أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْيهِ ْم ِف ْع َل ا ْل َخ ْي َر ِاتال�صلاَ ِة{.
َو�إِ َق َام َّ
ال�صلاَ ِة َو ِم َّما
 الآي��ة ( )35من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )336وا ْل ُمقِيمِ ي ََّر َز ْق َناهُ ْم ُي ْن ِف ُقونَ {.
الَ ْر ِ�ض
 الآية ( )41من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (} )337ا َّل ِذينَ ِ�إنْ َم َّك َّناهُ ْم ِفي ْ أال�صلاَ َة{.
�أَ َقا ُموا َّ
ال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة
 الآية ( )78من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )341ف�أَ ِقي ُموا َّالل هُ َو َم ْو اَل ُك ْم{.
َو ْاعت َِ�ص ُموا ِب َهّ ِ

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

221

 الآية ( )37من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (} )355ر َِجا ٌل اَل ُت ْلهِ يهِ ْم ِت َجا َر ٌة َو اَل َب ْي ٌعال�صلاَ ِة{.
َعنْ ِذ ْك ِر َهّ ِ
الل َو�إِ َق ِام َّ
ال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة
 الآية ( )56من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )357و�أَ ِقي ُموا ََّو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
ول{.
}منْ َق ْب ِل َ�صلاَ ِة ا ْل َف ْج ِر َو ِحينَ
 الآية ( )58من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (ِ )357ت ََ�ض ُعونَ ِث َيا َب ُك ْم ِمنَ َّ
الظهِ ي َر ِة َو ِمنْ َب ْع ِد َ�صلاَ ِة ا ْل ِع َ�شاءِ{.
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ
 الآية ( )3من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (} )377ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ ََّّ
الَ ِخ َر ِة هُ ْم ُيو ِق ُنونَ {.
الز َكا َة َوهُ ْم ِب ْ آ
ال�صلاَ َة
ال�صلاَ َة ِ�إ َّن َّ
 الآية ( )45من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )401و�أَ ِق ِم ََّت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ�شا ِء َوا ْل ُم ْن َك ِر{.
ال�صلاَ َة َو اَل َت ُكو ُنوا ِمنَ
 الآية ( )31من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )407و�أَ ِقي ُموا َّا ْل ُم ْ�ش ِر ِكينَ {.
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ
 الآية ( )4من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (} )411ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ ََّّ
الز َكا َة{.
ال�صلاَ َة َو�أْ ُم ْر
 الآية ( )17من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )412يا ُب َن َّي َ�أ ِق ِم َّوف َوا ْن َه َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر{.
ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ال�صلاَ َة َو�آَ ِتينَ ال َّز َكا َة{.
 الآية ( )33من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )422و�أَ ِق ْمنَ َّ الآية ( )18من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (�} )436إِ َّن َما ُت ْن ِذ ُر ا َّل ِذينَ َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْمال�صلاَ َة{.
ِبا ْل َغ ْي ِب َو�أَ َقا ُموا َّ
الل
َاب َهّ ِ
 الآية ( )29من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (�} )437إِ َّن ا َّل ِذينَ َي ْت ُلونَ ِكت َال�صلاَ َة{.
َو�أَ َقا ُموا َّ
ا�ست ََجا ُبوا ِل َر ِّبهِ ْم
 الآية ( )38من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )487وا َّل ِذينَ ْال�صلاَ َة{.
َو�أَ َقا ُموا َّ
َاب َهّ ُ
الل
 الآية ( )13من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (َ } )544ف�إِ ْذ َل ْم َت ْف َع ُلوا َوت َال�صلاَ َة َو َ�آ ُتوا َّ
الز َكا َة{.
َع َل ْي ُك ْم َف�أَ ِقي ُموا َّ
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 الآية ( )9من �سورة (الجمعة) رقم (� )62صفحة (َ } )554يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِ�إ َذا ُنو ِد َيالل{.
ا�س َع ْوا �إِ َلى ِذ ْك ِر َهّ ِ
ِل َّ
ل�صلاَ ِة ِمنْ َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْ
ال�صلاَ ُة
 الآي��ة ( )10من �سورة (الجمعة) رقم (� )62صفحة (َ } )554ف����إِ َذا ُق ِ�ض َي ِت َّال ْر ِ�ض{.
َفا ْنت َِ�ش ُروا ِفي َْ أ
 الآية ( )20من �سورة (المزمل) رقم (� )73صفحة (َ } )575فا ْق َر ُءوا َما َت َي َّ�س َر ِم ْن ُه َو�أَ ِقي ُمواال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا َّ
الز َكا َة{.
َّ
الدّينَ ُح َن َفا َء
 الآية ( )5من �سورة (البينة) رقم (� )98صفحة (ُ } )598مخْ ِل ِ�صينَ َل ُه ِال�صلاَ َة{.
َو ُي ِقي ُموا َّ
 الآية ( )87من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )231قا ُلوا َيا ُ�ش َع ْي ُب �أَ َ�صلاَ ُت َك َتْ�أ ُم ُر َك�أَنْ َن ْت ُر َك َما َي ْع ُب ُد �آَ َبا ُ�ؤ َنا{.
 الآية ( )110من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )293و اَل ت َْج َه ْر ِب َ�صلاَ ِت َك َو اَلُت َخا ِف ْت ِب َها{.
 الآية ( )41من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )355و َّالط ْي ُر َ�صا َّف ٍات ُك ٌّل َق ْد َع ِل َم
يحهُ{.
َ�صلاَ َت ُه َوت َْ�س ِب َ
 الآية ( )92من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )139وهُ ْم َع َلى َ�صلاَ ِت ِه ْم ُي َحا ِف ُظونَ {. الآية ( )35من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )181و َما َكانَ َ�صلاَ ُت ُه ْم ِع ْن َد ا ْل َب ْي ِتِ�إ َاّل ُم َكا ًء َوت َْ�ص ِد َي ًة{.
 الآية ( )2/1من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )342ق ْد �أَ ْف َل َح ا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ ()1ا َّل ِذينَ هُ ْم ِفي َ�صلاَ تِهِ ْم َخ ِا�ش ُعونَ {.
 الآية ( )5/4من �سورة (الماعون) رقم (� )107صفحة (َ } )602ف َو ْي ٌل ِل ْل ُم َ�ص ِّلينَ ()4ا َّل ِذينَ هُ ْم َعنْ َ�صلاَ تِهِ ْم َ�ساهُ ونَ {.
 الآية ( )162من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (ُ } )150ق ْل ِ�إ َّن َ�صلاَ ِتي َو ُن ُ�س ِكي َو َم ْح َي َايَو َم َما ِتي للِ َهّ ِ {.
ال�صلاَ ِة
 الآية ( )238من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )39ال�ص َل َو ِات َو َّ
}حا ِف ُظوا َع َلى َّ
ا ْل ُو ْ�س َطى{.
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 الآية ( )40من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )337ل ُه ِّد َم ْت َ�ص َو ِام ُع َو ِب َي ٌع َو َ�ص َل َواتٌالل َك ِثي ًرا{.
ا�س ُم َهّ ِ
َو َم َ�س ِاج ُد ُي ْذ َك ُر ِفي َها ْ
 الآية ( )9من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )342وا َّل ِذينَ هُ ْم َع َلى َ�ص َل َواتِهِ ْمُي َحا ِف ُظونَ {.
 الآية ( )22من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (�ِ } )569إ َاّل ا ْل ُم َ�ص ِّلينَ {. الآية ( )23من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (} )569ا َّل ِذينَ هُ ْم َع َلى َ�صلاَ تِهِ ْمَدا ِئ ُمونَ {.
 الآية ( )34من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (َ } )569وا َّل ِذينَ هُ ْم َع َلى َ�صلاَ تِهِ ْمُي َحا ِف ُظونَ {.
}ما َ�س َل َك ُك ْم ِفي َ�س َق َر
 الآية ( )43/42من �سورة (المدثر) رقم (� )74صفحة (َ )576(َ )42قا ُلوا َل ْم َن ُك ِمنَ ا ْل ُم َ�ص ِّلينَ {.
 الآية ( )5/4من �سورة (الماعون) رقم (� )107صفحة (َ } )602ف َو ْي ٌل ِل ْل ُم َ�ص ِّلينَ ()4ا َّل ِذينَ هُ ْم َعنْ َ�صلاَ تِهِ ْم َ�ساهُ ونَ {.
 الآية ( )125من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )19وا َت ِّخ ُذوا ِمنْ َم َق ِام ِ�إ ْب َر ِاه َيمُم َ�ص ًّلى{.

ال�صالة الو�سطى ،لعلها (�صالة الع�صر)

ال�صلاَ ِة
 الآية ( )238من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )39ال�ص َل َو ِات َو َّ
}حا ِف ُظوا َع َلى َّ
ا ْل ُو ْ�س َطى{.

�صالة الق�صر (ق�صر ال�صالة)

الَ ْر ِ�ض َف َل ْي َ�س
 الآية ( )101من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )94و�إِ َذا َ�ض َر ْبت ُْم ِفي ْ أال�صلاَ ِة ِ�إنْ ِخ ْفت ُْم �أَنْ َي ْف ِت َن ُك ُم ا َّل ِذينَ َك َف ُروا{.
َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌح �أَنْ َتق ُ
ْ�ص ُروا ِمنَ َّ
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�صالة الخوف

الَ ْر ِ�ض َف َل ْي َ�س
 الآية ( )101من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )94و�إِ َذا َ�ض َر ْبت ُْم ِفي ْ أال�صلاَ ِة ِ�إنْ ِخ ْفت ُْم �أَنْ َي ْف ِت َن ُك ُم ا َّل ِذينَ َك َف ُروا{.
َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌح �أَنْ َتق ُ
ْ�ص ُروا ِمنَ َّ
 الآية ( )102من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )95و�إِ َذا ُك ْن َت فِيهِ ْم َف َ�أ َق ْم َت َل ُه ُمال�صلاَ َة َف ْل َت ُق ْم َطا ِئ َف ٌة ِم ْن ُه ْم َم َع َك َو ْل َي�أْ ُخ ُذوا �أَ ْ�س ِل َح َت ُه ْم َف ِ�إ َذا َ�س َجدُوا َف ْل َي ُكو ُنوا ِمنْ َو َرا ِئ ُك ْم َو ْل َت ْ�أ ِت
َّ
ُ
َ
ْ
َطا ِئ َف ٌة �أخْ َرى َل ْم ُي َ�ص ُّلوا َف ْل ُي َ�ص ُّلوا َم َع َك َو ْل َي�أ ُخ ُذوا ِح ْذ َرهُ ْم َو�أ ْ�س ِل َح َت ُه ْم َو َّد ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َل ْو َت ْغ ُف ُلونَ َعنْ
�أَ ْ�س ِل َح ِت ُك ْم َو�أَ ْم ِت َع ِت ُك ْم َف َيمِ ي ُلونَ َع َل ْي ُك ْم َم ْي َل ًة َو ِاح َد ًة َو اَل ُج َن َاح َع َل ْي ُك ْم ِ�إنْ َكانَ ِب ُك ْم �أَ ًذى ِمنْ َم َط ٍر َ�أ ْو ُك ْنت ُْم
َم ْر َ�ضى �أَنْ ت ََ�ض ُعوا �أَ ْ�س ِل َح َت ُك ْم َو ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم �إِ َّن َهّ َ
الل َ �أ َع َّد ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َذا ًبا مُهِ ي ًنا{.

�صالة الفجر

 الآية ( )58من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )357يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِل َي ْ�س َت�أْ ِذ ْن ُك ُما َّل ِذينَ َم َل َك ْت �أَ ْي َما ُن ُك ْم َوا َّل ِذينَ َل ْم َي ْب ُل ُغوا ا ْل ُح ُل َم ِم ْن ُك ْم ثَلاَ َث َم َّر ٍات ِمنْ َق ْب ِل َ�صلاَ ِة ا ْل َف ْج ِر{.
وك َّ
ال�ش ْم ِ�س
ال�صلاَ َة ِل ُد ُل ِ
 الآية ( )78من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )290أَ ِق ِم َّ�إِ َلى َغ َ�س ِق ال َّل ْي ِل َو ُق ْر�آَنَ ا ْل َف ْج ِر �إِ َّن ُق ْر�آَنَ ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ�ش ُهودًا{.

�صالة الع�شاء

 الآية ( )58من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )357يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِل َي ْ�س َت�أْ ِذ ْن ُك ُما َّل ِذينَ َم َل َك ْت �أَ ْي َما ُن ُك ْم َوا َّل ِذينَ َل ْم َي ْب ُل ُغوا ا ْل ُح ُل َم ِم ْن ُك ْم ثَلاَ َث َم َّر ٍات ِمنْ َق ْب ِل َ�صلاَ ِة ا ْل َف ْج ِر َو ِحينَ ت ََ�ض ُعونَ
ِث َيا َب ُك ْم ِمنَ َّ
الظهِ ي َر ِة َو ِمنْ َب ْع ِد َ�صلاَ ِة ا ْل ِع َ�شاءِ{.

ال�صالة على النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)

 الآية ( )56من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (�} )426إِ َّن َهّ َالل َو َملاَ ِئ َك َت ُه ُي َ�ص ُّلونَ
َع َلى ال َّن ِب ِّي َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َ�ص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َ�س ِّل ُموا ت َْ�س ِلي ًما{.
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�صلة الرحم

 الآية ( )36من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )84و ِب ِذي ا ْل ُق ْر َبى{. الآية ( )90من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )277و�إِيتَا ِء ِذي ا ْل ُق ْر َبى {. الآي��ة ( )26من �سورة (الإ���س��راء) رقم (� )17صفحة (َ } )284و�آَ ِت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُهَوا ْلمِ ْ�س ِكينَ {.
 الآية ( )1من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )77وا َّت ُقوا َهّ َالل ا َّل ِذي ت ََ�سا َء ُلونَ ِب ِه
الَ ْر َح َام{.
َو ْ أ
 الآي��ة ( )26من �سورة (الإ���س��راء) رقم (� )17صفحة (َ } )284و�آَ ِت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُهَوا ْلمِ ْ�س ِكينَ {.
الَ ْر َح ِام َب ْع ُ�ض ُه ْم َ�أ ْو َلى
 الآية ( )75من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } ((()186و�أُو ُلو ْا ْ أالل �إِ َّن َهّ َ
الل ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِلي ٌم{.
َاب َهّ ِ
ِب َب ْع ٍ�ض ِفي ِكت ِ
الَ ْر َح ِام َب ْع ُ�ض ُه ْم َ�أ ْو َلى
 الآية ( )6من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )418و�أُو ُلو ْا ْ أالل ِمنَ ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َوا ْل ُم َه ِاج ِرينَ ِ�إ َاّل �أَنْ َت ْف َع ُلوا ِ�إ َلى �أَ ْو ِل َيا ِئ ُك ْم َم ْع ُرو ًفا{.
َاب َهّ ِ
ِب َب ْع ٍ�ض ِفي ِكت ِ
 الآية ( )22من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (َ } )509ف َه ْل َع َ�س ْيت ُْم �إِنْ َت َو َّل ْيت ُْم َ�أنْال ْر ِ�ض َو ُت َق ِّط ُعوا �أَ ْر َح َام ُك ْم{.
ُتف ِْ�سدُوا ِفي َْ أ

ال�صلح

 الآية ( )160من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )24إِ َاّل ا َّل ِذينَ تَا ُبوا َو�أَ ْ�ص َل ُحوا َو َب َّي ُنواوب َع َل ْيهِ ْم{.
َف�أُو َل ِئ َك �أَ ُت ُ
 الآية ( )182من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )28ف َمنْ َخ َو�ص َج َن ًفا َ�أ ْو
اف ِمنْ ُم ٍ
ِ�إ ْث ًما َف َ�أ ْ�ص َل َح َب ْي َن ُه ْم َفلاَ ِ �إ ْث َم َع َل ْي ِه{.
 الآية ( )128من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )99و�إِ ِن ْام�� َر�أَ ٌة َخا َف ْت ِمنْ َب ْع ِل َهاُن ُ�شو ًزا �أَ ْو ِ�إ ْع َر ً
ال�ص ْل ُح َخ ْي ٌر{.
ا�ضا َفلاَ ُج َن َاح َع َل ْيهِ َما َ�أنْ ُي ْ�ص ِل َحا َب ْي َن ُه َما ُ�ص ْل ًحا َو ُّ
((( تنبيه :الآية  75من �سورة الأنفال و�ضعت خط�أ � 57صفحة  380من طبعة دار الحديث بالقاهرة للمعجم المفهر�س
لألفاظ القر�آن الكريم ،بينما في الطبعتين الأخريين الم�شار �إليها في المقدمة جاء الرقم �صحيح ًا .176 ،75

226

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

 الآية ( )129من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )99و ِ�إنْ ُت ْ�ص ِل ُحوا َو َت َّت ُقوا َف ِ�إ َّن َهّ َالل
َكانَ َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
و�سى ِ ألَ ِخي ِه هَ ا ُرونَ
 الآية ( )142من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )167و َق َال ُم َاخْ ُل ْف ِني ِفي َق ْو ِمي َو�أَ ْ�ص ِل ْح{.
 الآية ( )1من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )177فا َّت ُقوا َهّ َالل َو�أَ ْ�ص ِل ُحوا َذاتَ
َب ْي ِن ُك ْم{.
 الآية ( )9من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )516و�إِنْ َطا ِئ َفت َِان ِمنَ ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَا ْق َت َت ُلوا َف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما َ -ف�إِنْ َفا َء ْت َف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما ِبا ْل َع ْد ِل {.
 الآية ( )10من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (�ِ } )516إ َّن َما ا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ ِ�إخْ َو ٌةَف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َب ْينَ َ�أ َخ َو ْي ُك ْم{.
 الآية ( )128من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )99و�إِ ِن ْام�� َر�أَ ٌة َخا َف ْت ِمنْ َب ْع ِل َهاُن ُ�شو ًزا �أَ ْو ِ�إ ْع َر ً
ال�ص ْل ُح َخ ْي ٌر{.
ا�ضا َفلاَ ُج َن َاح َع َل ْيهِ َما َ�أنْ ُي ْ�ص ِل َحا َب ْي َن ُه َما ُ�ص ْل ًحا َو ُّ

ال�صيام

ت�صوموا

 الآية ( )184من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )28و�أَنْ ت َُ�صو ُموا َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِ�إنْ ُك ْنت ُْمَت ْع َل ُمونَ {.

فلي�صمه

 الآية ( )185من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )28ف َمنْ َ�ش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّال�ش ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه{.

�صوما

 الآية ( )26من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )307ف�إِ َّما َت َر ِي َّن ِمنَ ا ْل َب َ�ش ِر َ�أ َحدً اَف ُقو ِلي �إِ ِّني َن َذ ْرتُ ِلل َّر ْح َم ِن َ�ص ْو ًما{.
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ال�صيام

 الآية ( )183من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )28يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُمال�ص َي ُام َك َما ُك ِت َب َع َلى ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْب ِل ُك ْم{.
ِّ
ال�ص َي ِام ال َّر َفثُ
 الآية ( )187من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )29أُ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّال�ص َي َام ِ�إ َلى ال َّل ْي ِل {.
ِ�إ َلى ِن َ�سا ِئ ُك ْم ُ -ث َّم َ�أ ِت ُّموا ِّ
 الآية ( )196من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )30ف َمنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم َم ِر ًي�ضا َ �أ ْو ِب ِه
�أَ ًذى ِمنْ َر ْ�أ ِ�س ِه َف ِف ْد َي ٌة ِمنْ ِ�ص َي ٍام �أَ ْو َ�ص َد َق ٍة َ�أ ْو ُن ُ�س ٍك{.
 الآية ( )92من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )93ف َمنْ َل ْم َي ِج ْد َف ِ�ص َي ُام َ�ش ْه َر ْي ِنالل{.
ُم َتتَا ِب َع ْي ِن َت ْو َب ًة ِمنَ َهّ ِ
 الآي��ة ( )89من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )122ف َمنْ َل ْم َي ِج ْد َف ِ�ص َيا ُم ثَلاَ َث ِة�أَ َّي ٍام{.
 الآية ( )4من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (َ } )542ف َمنْ َل ْم َي ِج ْد َف ِ�ص َي ُام َ�ش ْه َر ْي ِنا�سا{.
ُم َتتَا ِب َع ْي ِن ِمنْ َق ْب ِل �أَنْ َي َت َم َّ
 الآية ( )95من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )123أَ ْو َع ْد ُل َذ ِل َك ِ�ص َي ًاما ِل َي ُذ َوق
َو َب َال �أَ ْم ِر ِه{.
ات
ال�صا ِئ َم ِ
ال�صائِمِ ينَ َو َّ
 الآية ( )35من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )422و َّالذ ِاك َر ِات �أَ َع َّد َهّ ُ
الذ ِاك ِرينَ َهّ َ
الل َك ِثي ًرا َو َّ
ات َو َّ
الل َل ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َو�أَ ْج ًرا
وج ُه ْم َوا ْل َحا ِف َظ ِ
َوا ْل َحا ِف ِظينَ ُف ُر َ
َع ِظي ًما{.

حرف الطاء

الطامة الكبرى

 الآية ( )35/34من �سورة (النازعات) رقم (� )79صفحة (َ } )584ف�إِ َذا َجا َء ِت َّالط َّام ُة
ال ْن َ�سانُ َما َ�س َعى{.
ا ْل ُك ْب َرى (َ )34ي ْو َم َيت ََذ َّك ُر ْ إِ
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الطالق

طلقتم

 الآية ( )231من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )37و�إِ َذا َط َّل ْقت ُُم ال ِّن َ�سا َء َف َب َل ْغنَوف{.
وف �أَ ْو َ�س ِّر ُحوهُ َّن ِب َم ْع ُر ٍ
�أَ َج َل ُه َّن َف َ�أ ْم ِ�س ُكوهُ َّن ِب َم ْع ُر ٍ
 الآية ( )232من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )37و ِ�إ َذا َط َّل ْقت ُُم ال ِّن َ�سا َء َف َب َل ْغنَ�أَ َج َل ُه َّن َفلاَ َت ْع ُ�ض ُلوهُ َّن{.
 الآية ( )236من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة ( )38اَ}ل ُج َن َاح َع َل ْي ُك ْم �إِنْ َط َّل ْقت ُُم
ال ِّن َ�سا َء َما َل ْم َت َم ُّ�سوهُ َّن{.
 الآية ( )1من �سورة (الطالق) رقم (� )65صفحة (َ } )558يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ِ�إ َذا َط َّل ْقت ُُم ال ِّن َ�سا َءَف َط ِّل ُقوهُ َّن ِل ِع َّدتِهِ َّن{.

طلقتموهن

 الآية ( )237من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )38و ِ�إنْ َط َّل ْق ُت ُموهُ َّن ِمنْ َق ْب ِل �أَنَْت َم ُّ�سوهُ َّن َو َق ْد َف َر ْ�ضت ُْم َل ُه َّن َف ِر َ
ي�ض ًة َف ِن ْ�ص ُف َما َف َر ْ�ضت ُْم{.
 الآية ( )49من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )424يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِ�إ َذاات ُث َّم َط َّل ْق ُت ُموهُ َّن{.
َن َك ْحت ُُم ا ْل ُم�ؤ ِْم َن ِ

طلقكن

}ع َ�سى َر ُّب ُه �إِنْ َط َّل َق ُك َّن �أَنْ ُي ْب ِد َل ُه
 الآية ( )5من �سورة (التحريم) رقم (� )66صفحة (َ )560�أَ ْز َو ًاجا َخ ْي ًرا ِم ْن ُك َّن{.

طلقها

 الآية ( )230من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )36ف�إِنْ َط َّل َق َها َفلاَ ت َِح ُّل َل ُه ِمنْ َب ْع ُدَح َتّى َت ْن ِك َح َز ْو ًجا َغ ْي َر ُه َف�إِنْ َط َّل َق َها َفلاَ ُج َن َاح َع َل ْيهِ َما �أَنْ َي َت َر َاج َعا{.
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الطالق

الطلاَ َق َف�إِ َّن َهّ َ
 الآية ( )227من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )36و�إِنْ َعزَ ُموا َّالل
َ�سمِ ي ٌع َع ِلي ٌم{.
 الآية ( )228من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )36وا ْل ُم َط َّل َقاتُ َي َت َر َّب ْ�صنَ ِب�أَ ْن ُف ِ�سهِ َّنثَلاَ َث َة ُق ُروءٍ {.
��ان َف ِ�إ ْم َ�س ٌ
اك
 الآي��ة ( )229من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )36ال َّ��ط�َلُاَ ُق َم�� َّر َت ِوف �أَ ْو ت َْ�س ِري ٌح ِب�إِ ْح َ�س ٍان{.
ِب َم ْع ُر ٍ

المطلقات

وف
ات َمتَا ٌع ِبا ْل َم ْع ُر ِ
 الآية ( )241من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )39و ِل ْل ُم َط َّل َق َِح ًّقا َع َلى ا ْل ُم َّت ِقينَ {.

الطير

يطير

الَ ْر ِ�ض َو اَل
 الآية ( )38من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )132و َما ِمنْ َدا َّب ٍة ِفي ْ أَطا ِئ ٍر َي ِطي ُر ِب َج َن َاح ْي ِه �إِ َاّل �أُ َم ٌم �أَ ْم َثا ُل ُك ْم{.

الطير

 الآية ( )260من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )44ق َال َف ُخ ْذ َ�أ ْر َب َع ًة ِمنَ َّالط ْي ِر
َف ُ�ص ْرهُ َّن �إِ َل ْي َك ُث َّم ْاج َع ْل َع َلى ُك ِّل َج َب ٍل ِم ْن ُه َّن ُجزْ ًءا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي�أْ ِتي َن َك َ�س ْع ًيا َو ْاع َل ْم َ�أ َّن َهّ َ
الل َع ِزي ٌز
َح ِكي ٌم{.
 الآية ( )49من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )56أَ ِّني َ�أخْ ُلقُ َل ُك ْم ِمنَ ِّالط ِين
َك َه ْي َئ ِة َّ
الل{.
الط ْي ِر َف�أَ ْنفُخُ ِفي ِه َف َي ُكونُ َط ْي ًرا ِب ِ�إ ْذ ِن َهّ ِ
 الآية ( )110من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )126و�إِ ْذ تَخْ ُلقُ ِمنَ ِّالط ِين َك َه ْي َئ ِة
َّ
الط ْي ِر ِب ِ�إ ْذ ِني َف َت ْنفُخُ ِفي َها َف َت ُكونُ َط ْي ًرا ِب ِ�إ ْذ ِني{.
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الَ َخ ُر ِ�إ ِّني َ�أ َرا ِني �أَ ْحمِ ُل
 الآية ( )36من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )239و َق َال ْ آَف ْو َق َر�أْ ِ�سي ُخ ْبزً ا َت�أْ ُك ُل َّ
الط ْي ُر ِم ْنهُ{.
الَ َخ ُر َف ُي ْ�ص َل ُب َف َت�أْ ُك ُل
 الآية ( )41من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )240و�أَ َّما ْ آَّ
الط ْي ُر ِمنْ َر�أْ ِ�س ِه{.
 الآية ( )79من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (�} )275أَ َل ْم َي َر ْوا ِ�إ َلى َّالط ْي ِر ُم َ�س َّخ َر ٍات
ال�س َما ِء َما ُي ْم ِ�س ُك ُه َّن ِ�إ َاّل َهّ ُ
الل{.
ِفي َج ِّو َّ
 الآية ( )79من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )328و َ�س َّخ ْر َنا َم َع َدا ُوو َد ا ْل ِج َب َالُي َ�س ِّب ْحنَ َو َّ
الط ْي َر َو ُك َّنا َف ِاع ِلينَ {.
}ح َن َفا َء للِ َهّ ِ َغ ْي َر ُم ْ�ش ِر ِكينَ ِب ِه
 الآية ( )31من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (ُ )336ال�س َما ِء َفتَخْ َط ُف ُه َّ
الر ُيح ِفي َم َك ٍان َ�س ِح ٍيق{.
َو َمنْ ُي ْ�ش ِر ْك ِب َهّ ِ
الط ْي ُر �أَ ْو َت ْه ِوي ِب ِه ِّ
الل َف َك�أَ َّن َما َخ َّر ِمنَ َّ
 الآية ( )41من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )355و َّالط ْي ُر َ�صا َّف ٍات ُك ٌّل َق ْد َع ِل َم
يحهُ{.
َ�صلاَ َت ُه َوت َْ�س ِب َ
 الآية ( )16من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )378و َق َا�س ُع ِّل ْم َنا
��ال َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َم ْن ِطقَ َّ
الط ْي ِر{.
 الآية ( )17من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )378و ُح ِ�ش َر ِل ُ�س َل ْي َمانَ ُج ُنو ُد ُه ِمنَال ْن ِ�س َو َّ
الط ْي ِر َف ُه ْم ُيو َز ُعونَ {.
ا ْل ِج ِّن َو ْ إِ
 الآية ( )20من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )378و َت َف َّق َد َّالط ْي َر َف َق َال َما ِل َي اَل �أَ َرى
ا ْل ُه ْدهُ َد �أَ ْم َكانَ ِمنَ ا ْل َغا ِئ ِبينَ {.
 الآية ( )10من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )429و َل َق ْد َ�آ َت ْي َنا َدا ُوو َد ِم َّنا َف ْ�ضلاً َياِج َب ُال �أَ ِّو ِبي َم َع ُه َو َّ
الط ْي َر{.
 الآية ( )19من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )453و َّاب{.
الط ْي َر َم ْح ُ�شو َر ًة ُك ٌّل َل ُه َ�أ َّو ٌ
 الآية ( )21من �سورة (الواقعة) رقم (� )56صفحة (َ } )535و َل ْح ِم َط ْي ٍر ِم َّما َي ْ�ش َت ُهونَ {. الآية ( )19من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (�} )563أَ َو َل ْم َي َر ْوا ِ�إ َلى َّالط ْي ِر َف ْو َق ُه ْم
َ�صا َّف ٍات َو َي ْق ِب ْ�ضنَ َما ُي ْم ِ�س ُك ُه َّن ِ�إ َاّل ال َّر ْح َمنُ {.
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طير ًا

 الآية ( )49من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )56أَ ِّني َ أ�خْ ُلقُ َل ُك ْم ِمنَ ِّالط ِين
َك َه ْي َئ ِة َّ
الل{.
الط ْي ِر َف�أَ ْنفُخُ ِفي ِه َف َي ُكونُ َط ْي ًرا ِب ِ�إ ْذ ِن َهّ ِ
 الآية ( )4/3من �سورة (الفيل) رقم (� )105صفحة (َ } )601و�أَ ْر َ�س َل َع َل ْيهِ ْم َط ْي ًرا �أَ َبا ِب َيل(َ )3ت ْر ِميهِ ْم ِب ِح َجا َر ٍة ِمنْ ِ�س ِّج ٍيل{.

طائر

الَ ْر ِ�ض َو اَل
 الآية ( )38من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )132و َما ِمنْ َدا َّب ٍة ِفي ْ أَطا ِئ ٍر َي ِطي ُر ِب َج َن َاح ْي ِه ِ�إ َاّل �أُ َم ٌم �أَ ْم َثا ُل ُك ْم{.

حرف الظاء

الظلم

ظلم

 الآية ( )231من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )37و َم��نْ َي ْف َع ْل َذ ِل َ��ك َف َق ْد َظ َل َمَنف َْ�سهُ{.
 الآية ( )87من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )303ق َال َ�أ َّم��ا َمنْ َظ َل َم َف َ�س ْو َفُن َع ِّذ ُبهُ{.
 الآية ( )11من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )377إِ َاّل َمنْ َظ َل َم ُث َّم َب َّد َل ُح ْ�س ًنا َب ْع َدُ�سوءٍ َف ِ�إ ِّني َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
الل َف َق ْد َظ َل َم
 الآية ( )1من �سورة (الطالق) رقم (� )65صفحة (َ } )558و َمنْ َي َت َع َّد ُحدُو َد َهّ َِنف َْ�سهُ{.

َظ َلمتْ

 الآية ( )54من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (� } )215أَ َّن ِل ُك ِّل َنف ٍْ�س َظ َل َم ْت َما ِفياب َو ُق ِ�ض َي َب ْي َن ُه ْم ِبا ْل ِق ْ�س ِط َوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
ْأ
الَ ْر ِ�ض اَل ْفت ََد ْت ِب ِه َو�أَ َ�س ُّروا ال َّن َد َام َة َل َّما َر�أَ ُوا ا ْل َع َذ َ
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ظلمتُ

 الآية ( )16من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )387ق َال َر ِّب �إِ ِّني َظ َل ْمتُ َنف ِْ�سيَف ْاغ ِف ْر ِلي َف َغ َف َر َل ُه �إِ َّن ُه هُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{.

ظلمتم

و�سى ِل َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم ِ�إ َّن ُك ْم
 الآية ( )54من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )8و�إِ ْذ َق َال ُم ََظ َل ْمت ُْم �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم ِبا ِت َّخ ِاذ ُك ُم ا ْل ِع ْج َل{.
 الآية ( )39من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )492و َلنْ َي ْن َف َع ُك ُم ا ْل َي ْو َم ِ�إ ْذ َظ َل ْمت ُْماب ُم ْ�شت َِر ُكونَ {.
�أَ َّن ُك ْم ِفي ا ْل َع َذ ِ

ظلمك

 الآية ( )24من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )454ق َال َل َق ْد َظ َل َم َك ِب ُ�س َ�ؤ ِال َن ْع َج ِت َكِ�إ َلى ِن َع ِاج ِه{.

َظ َل َم

 -الآية ( )231من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )37و َمنْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك َف َق ْد َظ َل َم َن ْف َ�س ُه{.

ظلمناهم  /ظلموا

 الآية ( )101من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )233و َما َظ َل ْم َناهُ ْم َو َل ِكنْ َظ َل ُموا�أَ ْن ُف َ�س ُه ْم{.
 الآية ( )118من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )280و َما َظ َل ْم َناهُ ْم َو َل ِكنْ َكا ُنوا�أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
 الآية ( )76من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )495و َما َظ َل ْم َناهُ ْم َو َل ِكنْ َكا ُنواهُ ُم َّ
الظالِمِ ينَ {.
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ظلمهم

ِيح ِفي َها ِ�ص ٌّر �أَ َ�صا َب ْت
 الآية ( )117من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )65ك َم َث ِل ر ٍَح ْر َث َق ْوم َظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َف�أَ ْه َل َك ْت ُه َو َما َظ َل َم ُه ُم َهّ ُ
الل َو َل ِكنْ �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
ٍ
ُ
َ
هّ
 الآية ( )33من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )270و َما َظ َل َم ُه ُم الل َو َل ِكنْ َكا ُنوا�أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.

ظلموا

 الآية ( )59من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )9ف َب َّد َل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا َق ْو اًل َغ ْي َر ا َّل ِذيال�س َماءِ{.
ِق َيل َل ُه ْم َف�أَ ْنزَ ْل َنا َع َلى ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ر ِْجزً ا ِمنَ َّ
 الآية ( )150من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )23إِ َاّل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم َفلاَتَخْ َ�ش ْوهُ ْم َواخْ َ�ش ْو ِني{.
 الآية ( )165من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )25و َل ْو َي َرى ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا �إِ ْذ َي َر ْونَاب �أَ َّن ا ْل ُق َّو َة للِ َهّ ِ َجمِ ي ًعا{.
ا ْل َع َذ َ
ِيح ِفي َها ِ�ص ٌّر �أَ َ�صا َب ْت
 الآية ( )117من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )65ك َم َث ِل ر ٍَح ْر َث َق ْو ٍم َظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َف�أَ ْه َل َك ْتهُ{.
 الآية ( )135من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )67وا َّل ِذينَ �إِ َذا َف َع ُلوا َف ِاح َ�ش ًة �أَ ْوَظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َذ َك ُروا َهّ َ
ا�س َت ْغ َف ُروا ِل ُذ ُنوبِهِ ْم{.
الل َف ْ
 الآية ( )64من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )87و َل ْو �أَ َّن ُه ْم ِ�إ ْذ َظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْمول َل َو َجدُوا َهّ َ
ا�س َت ْغ َف ُروا َهّ َ
ا�س َت ْغ َف َر َل ُه ُم ال َّر ُ�س ُ
َجا ُء َ
الل َت َّوا ًبا َر ِحي ًما{.
الل َو ْ
وك َف ْ
 الآية ( )168من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )104إِ َّن ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َو َظ َل ُموا َل ْمَي ُك ِن َهّ ُ
الل ِل َي ْغ ِف َر َل ُه ْم{.
 الآية ( )45من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )133ف ُق ِط َع َدا ِب ُر ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذينَ َظ َل ُمواَوا ْل َح ْم ُد للِ َهّ ِ َر ِّب ا ْل َعا َلمِ ينَ {.
 الآية ( )103من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )163ف َظ َل ُموا ِب َها َفا ْن ُظ ْر َك ْي َفَكانَ َعا ِق َب ُة ا ْل ُمف ِْ�س ِدينَ {.
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 الآية ( )162من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )171ف َب َّد َل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْمَق ْو اًل َغ ْي َر ا َّل ِذي ِق َيل َل ُه ْم{.
 الآية ( )165من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )172و�أَ َخ ْذ َنا ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِب َع َذ ٍابي�س ِب َما َكا ُنوا َيف ُْ�س ُقونَ {.
َب ِئ ٍ
 الآية ( )25من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )179وا َّت ُقوا ِف ْت َن ًة اَل ُت ِ�صي َب َّن ا َّل ِذينَا�ص ًة{.
َظ َل ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
 الآية ( )13من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )209و َل َق ْد �أَ ْه َل ْك َنا ا ْل ُق ُرونَ ِمنْ َق ْب ِل ُك ْمَل َّما َظ َل ُموا{.
 الآية ( )52من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (ُ } )214ث َّم ِق َيل ِل َّل ِذينَ َظ َل ُموا ُذو ُقوااب ا ْل ُخ ْل ِد{.
َع َذ َ
ا�ص َن ِع ا ْل ُف ْل َك ِب�أَ ْع ُي ِن َنا َو َو ْح ِي َنا َو اَل
 الآية ( )37من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )225و ُْت َخ ِاط ْب ِني ِفي ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا �إِ َّن ُه ْم ُم ْغ َر ُقونَ {.
ال�ص ْي َح ُة
 الآية ( )67من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )229و�أَ َخ َذ ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ََّف�أَ ْ�ص َب ُحوا ِفي ِد َيار ِِه ْم َجاثِمِ ينَ {.
ال�ص ْي َح ُة
 الآية ( )94من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )232و�أَ َخ َذ ِت ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ََّف�أَ ْ�ص َب ُحوا ِفي ِد َيار ِِه ْم َجاثِمِ ينَ {.
 الآية ( )101من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )233و َما َظ َل ْم َناهُ ْم َو َل ِكنْ َظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�سه ُْم{. الآية ( )113من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )234و اَل َت ْر َك ُنوا �إِ َلى ا َّل ِذينَ َظ َل ُمواَف َت َم َّ�س ُك ُم ال َّنا ُر {.
 الآية ( )44من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )261ف َي ُق ُول ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا َر َّب َنا
يب{.
�أَ ِّخ ْر َنا ِ�إ َلى �أَ َج ٍل َق ِر ٍ
 الآية ( )45من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )261و َ�س َك ْنت ُْم ِفي َم َ�س ِاك ِن ا َّل ِذينََظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم{.
اب
 الآية ( )85من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )276و�إِ َذا َر�أَى ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ا ْل َع َذ ََفلاَ ُي َخ َّف ُف َع ْن ُه ْم َو اَل هُ ْم ُي ْن َظ ُرونَ {.
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 الآية ( )59من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )288و�آَ َت ْي َنا َث ُمو َد ال َّنا َق َة ُم ْب ِ�ص َر ًةَف َظ َل ُموا ِب َها{.
 الآية ( )59من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )300و ِت ْل َك ا ْل ُق َرى �أَ ْه َل ْك َناهُ ْم َل َّماَظ َل ُموا{.
 الآية ( )3من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة ( )322اَ}ل ِه َي ًة ُق ُلو ُب ُه ْم َو َ�أ َ�س ُّروا ال َّن ْج َوى
ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا هَ ْل هَ َذا �إِ َاّل َب َ�ش ٌر ِم ْث ُل ُك ْم{.
 الآية ( )27من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (�} )343إِ َاّل َمنْ َ�س َبقَ َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُلِم ْن ُه ْم َو اَل ُت َخ ِاط ْب ِني ِفي ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا �إِ َّن ُه ْم ُم ْغ َر ُقونَ {.
 الآية ( )227من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )376و َ�س َي ْع َل ُم ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا َ�أ َّيُم ْن َق َل ٍب َي ْن َق ِل ُبونَ {.
 الآي��ة ( )52من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )381ف ِت ْل َك ُب ُيو ُت ُه ْم َخا ِو َي ًة ِب َماَظ َل ُموا{.
 الآية ( )85من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )384و َو َق َع ا ْل َق ْو ُل َع َل ْيهِ ْم ِب َما َظ َل ُمواَف ُه ْم اَل َي ْن ِط ُقونَ {.
َاب ِ�إ َاّل
 الآية ( )46من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )402و اَل ُت َجا ِد ُلوا �أَ ْه َل ا ْل ِكت ِِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ ِ�إ َاّل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم{.
 الآية ( )29من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )407ب ِل ا َّت َب َع ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا �أَ ْه َوا َءهُ ْمِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم{.
 الآية ( )57من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )410ف َي ْو َم ِئ ٍذ اَل َي ْن َف ُع ا َّل ِذينَ َظ َل ُمواَم ْع ِذ َر ُت ُه ْم{.
 الآية ( )19من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )430و َظ َل ُموا َ�أ ْن ُف َ�س ُه ْم َف َج َع ْل َناهُ ْم�أَ َحا ِديثَ {.
 الآية ( )42من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )433و َن ُق ُاب
ول ِل َّل ِذينَ َظ َل ُموا ُذو ُقوا َع َذ َ
ال َّنا ِر ا َّل ِتي ُك ْنت ُْم ِب َها ُت َك ِّذ ُبونَ {.
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}اح ُ�ش ُروا ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا
 الآية ( )22من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (ْ )446َو�أَ ْز َو َاج ُه ْم َو َما َكا ُنوا َي ْع ُبدُونَ {.
 الآية ( )47من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )463و َل ْو َ�أ َّن ِل َّل ِذينَ َظ َل ُموا َما ِفيالل َما َل ْم َي ُكو ُنوا
ْأ
اب َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو َب َدا َل ُه ْم ِمنَ َهّ ِ
الَ ْر ِ�ض َجمِ ي ًعا َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه اَل ْفت ََد ْوا ِب ِه ِمنْ ُ�سو ِء ا ْل َع َذ ِ
َي ْحت َِ�س ُبونَ {.
 الآية ( )51من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )464وا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِمنْ هَ �ؤُ اَل ِءَ�س ُي ِ�صي ُب ُه ْم َ�س ِّي َئاتُ َما َك َ�س ُبوا{.
 الآية ( )65من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )494ف َو ْي ٌل ِل َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِمنْاب َي ْو ٍم �أَ ِل ٍيم{.
َع َذ ِ
 الآية ( )12من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (ِ } )503ل ُي ْن ِذ َر ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا َو ُب ْ�ش َرىِل ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {.
 الآية ( )59من �سورة (الذاريات) رقم (� )51صفحة (َ } )523ف�إِ َّن ِل َّل ِذينَ َظ َل ُموا َذ ُنو ًبا ِم ْث َلوب �أَ ْ�ص َحابِهِ ْم{.
َذ ُن ِ
 الآية ( )47من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (َ } )525و�إِ َّن ِل َّل ِذينَ َظ َل ُموا َع َذا ًبا دُونََذ ِل َك{.

ظلمونا  /يظلمون

ات َما َر َز ْق َنا ُك ْم َو َما
 الآية ( )57من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (ُ } )8ك ُلوا ِمنْ َط ِّي َب َِظ َل ُمو َنا َو َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
ال�س ْل َوى
 الآية ( )160من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )171و�أَ ْنزَ ْل َنا َع َل ْيهِ ُم ا ْل َم َّن َو َّات َما َر َز ْق َنا ُك ْم َو َما َظ َل ُمو َنا َو َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
ُك ُلوا ِمنْ َط ِّي َب ِ

َت ْظ ِل ْم

}ك ْلتَا ا ْل َج َّن َت ْي ِن َ�آت َْت �أُ ُك َل َها َو َل ْم
 الآية ( )33من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (ِ )297ت َْظ ِل ْم ِم ْن ُه َ�ش ْي ًئا{.
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َت ْظ ِل ُموا

 -الآية ( )36من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )192فلاَ ت َْظ ِل ُموا فِيهِ َّن �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم{.

َت ْظ ِل ُمون ُ /ت ْظ َل ُمون

و�س �أَ ْم َوا ِل ُك ْم اَل ت َْظ ِل ُمونَ
 الآية ( )279من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )47ف َل ُك ْم ُر ُء َُو اَل ُت ْظ َل ُمونَ {.

يظلم

 الآية ( )40من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�ِ } )85إ َّن َهّ َالل اَل َي ْظ ِل ُم ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َو ِ�إنْ
ت َُك َح َ�س َن ًة ُي َ�ض ِاع ْف َها{.
 الآية ( )110من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )96و َمنْ َي ْع َم ْل ُ�سو ًءا �أَ ْو َي ْظ ِل ْم َنف َْ�س ُهالل َي ِج ِد َهّ َ
ُث َّم َي ْ�س َت ْغ ِف ِر َهّ َ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
 الآية ( )44من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�ِ } )214إ َّن َهّ َا�س َ�ش ْي ًئا
الل اَل َي ْظ ِل ُم ال َّن َ
ا�س �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
َو َل ِك َّن ال َّن َ
ا�ض ًرا َو اَل
 الآية ( )49من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )299و َو َجدُوا َما َعمِ ُلوا َح َِي ْظ ِل ُم َر ُّب َك �أَ َحدً ا{.
 الآية ( )19من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )361و َمنْ َي ْظ ِل ْم ِم ْن ُك ْم ُن ِذ ْق ُه َع َذا ًباَك ِبي ًرا{.

ليظلمهم  /يظلمون

ات َف َما
 الآية ( )70من �سورة (التوبة) رقم (� )39صفحة (�} )198أَ َت ْت ُه ْم ُر ُ�س ُل ُه ْم ِبا ْل َب ِّي َن َِكانَ َهّ ُ
الل ِل َي ْظ ِل َم ُه ْم َو َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
 الآية ( )40من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )401و َما َكانَ َهّ ُالل ِل َي ْظ ِل َم ُه ْم
َو َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
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ات َف َما
 الآية ( )9من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )405و َجا َء ْت ُه ْم ُر ُ�س ُل ُه ْم ِبا ْل َب ِّي َن َِكانَ َهّ ُ
الل ِل َي ْظ ِل َم ُه ْم َو َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.

َظا ِل ُمون َ /ي ْظ ِل ُمون َ /ظ َل ُموا َ /ظ َل َم ُهم ِ /ل َي ْظ ِل َم ُهم

 الآية ( )92من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (ُ } )8ث َّم ا َت َّخ ْذ ُت ُم ا ْل ِع ْج َل ِمنْ َب ْع ِد ِه َو�أَ ْنت ُْمَظا ِل ُمونَ {.
ِيح ِفي َها ِ�ص ٌّر �أَ َ�صا َب ْت
 الآية ( )117من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )65ك َم َث ِل ر ٍَح ْر َث َق ْوم َظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َف�أَ ْه َل َك ْت ُه َو َما َظ َل َم ُه ُم َهّ ُ
الل َو َل ِكنْ �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
ٍ
ُ
 الآية ( )9من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )151و َمنْ َخ َّف ْت َم َوازِي ُن ُه َف�أو َل ِئ َكا َّل ِذينَ َخ ِ�س ُروا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم ِب َما َكا ُنوا ِب�آَ َيا ِت َنا َي ْظ ِل ُمونَ {.
 الآية ( )162من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )171ف َب َّد َل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْمال�س َما ِء ِب َما َكا ُنوا َي ْظ ِل ُمونَ {.
َق ْو اًل َغ ْي َر ا َّل ِذي ِق َيل َل ُه ْم َف�أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْيهِ ْم ر ِْجزً ا ِمنَ َّ
 الآية ( )177من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )173و�أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َكا ُنوا َي ْظ ِل ُمونَ {. الآية ( )117من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )214ف َمنْ �أَ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلىالل َك ِذ ًبا �أَ ْو َك َّذ َب ِب�آَ َيا ِت ِه{.
َهّ ِ
 الآية ( )33من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )270ك َذ ِل َك َف َع َل ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْبلِهِ ْمَو َما َظ َل َم ُه ُم َهّ ُ
الل َو َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
 الآية ( )118من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )280و َع َلى ا َّل ِذينَ هَ ادُوا َح َّر ْم َنا َماَق َ�ص ْ�ص َنا َع َل ْي َك ِمنْ َق ْب ُل َو َما َظ َل ْم َناهُ ْم َو َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
 الآية ( )40من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )401و ِم ْن ُه ْم َمنْ َ�أ ْغ َر ْق َنا َو َما َكانََهّ ُ
الل ِل َي ْظ ِل َم ُه ْم َو َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
ات َف َما
 الآية ( )9من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )405و َجا َء ْت ُه ْم ُر ُ�س ُل ُه ْم ِبا ْل َب ِّي َن َِكانَ َهّ ُ
الل ِل َي ْظ ِل َم ُه ْم َو َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {.
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ال�س ِبي ُل َع َلى ا َّل ِذينَ
 الآية ( )42من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (�ِ } )487إ َّن َما َّال ْر ِ�ض ِب َغ ْي ِر ا ْل َح ِّق{.
ا�س َو َي ْب ُغونَ ِفي َْ أ
َي ْظ ِل ُمونَ ال َّن َ

ُظ ِلم

}ل ُي ِح ُّب َهّ ُ
 الآية ( )148من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة ( )102اَال�سو ِء
الل ا ْل َج ْه َر ِب ُّ
ِمنَ ا ْل َق ْو ِل �إِ َاّل َمنْ ُظ ِل َم{.

ُظ ِل ُموا َ /ظا ِلمِي َ /ظ َل ُموا

 الآية ( )28من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (} )270ا َّل ِذينَ َت َت َو َّفاهُ ُم ا ْل َملاَ ِئ َك ُةَظالِمِ ي �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم{.
الل ِمنْ
اج ُروا ِفي َهّ ِ
 الآية ( )41من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )271وا َّل ِذينَ هَ ََب ْع ِد َما ُظ ِل ُموا َل ُن َب ِّو َئ َّن ُه ْم ِفي ال ُّد ْن َيا َح َ�س َن ًة{.
 الآية ( )227من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )376وا ْنت ََ�ص ُروا ِمنْ َب ْع ِد َماُظ ِل ُموا َو َ�س َي ْع َل ُم ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا �أَ َّي ُم ْن َق َل ٍب َي ْن َق ِل ُبونَ {.

ُت ْظ َلم

 الآية ( )47من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )326و َن َ�ض ُع ا ْل َم َوازِينَ ا ْل ِق ْ�س َط ِل َي ْو ِما ْل ِق َي َام ِة َفلاَ ُت ْظ َل ُم َنف ٌْ�س َ�ش ْي ًئا{.
 الآية ( )54من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )443فا ْل َي ْو َم اَل ُت ْظ َل ُم َنف ٌْ�س َ�ش ْي ًئا َو اَلُت ْجزَ ْونَ �إِ َاّل َما ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُلونَ {.

ُت ْظ َل ُمون َ /ت ْظ ِل ُمون

 الآية ( )272من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )46و َما ُت ْن ِف ُقوا ِمنْ َخ ْي ٍر ُي َو َّف ِ �إ َل ْي ُك ْمَو�أَ ْنت ُْم اَل ُت ْظ َل ُمونَ {.
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و�س �أَ ْم َوا ِل ُك ْم
 الآية ( )279من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )47و ِ�إنْ ُت ْبت ُْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُاَل ت َْظ ِل ُمونَ َو اَل ُت ْظ َل ُمونَ {.
الَ ِخ�� َر ُة َخ ْي ٌر ِل َم ِن ا َّت َقى َو اَل
 الآية ( )77من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )90و ْ آُت ْظ َل ُمونَ َف ِتيلاً {.
 الآية ( )60من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )184و َما ُت ْن ِف ُقوا ِمنْ َ�ش ْيءٍ ِفي َ�س ِب ِيلالل ُي َو َّف �إِ َل ْي ُك ْم َو�أَ ْنت ُْم اَل ُت ْظ َل ُمونَ {.
َهّ ِ

ُي ْظ َل ُمون َ /ظ َل َمتْ

 الآية ( )281من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )47وا َّت ُقوا َي ْو ًما ُت ْر َج ُعونَ ِفي ِه ِ�إ َلىالل ُث َّم ُت َو َّفى ُك ُّل َنف ٍْ�س َما َك َ�س َب ْت َوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
َهّ ِ
 الآية ( )25من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )53و ُو ِّف َي ْت ُك ُّل َنف ٍْ�س َما َك َ�س َب ْتَوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
 الآية ( )161من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (ُ } )71ث َّم ُت َو َّفى ُك ُّل َنف ٍْ�س َما َك َ�س َب ْتَوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
 الآية ( )49من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )86ب ِل َهّ ُالل ُيزَ ِّكي َمنْ َي َ�شا ُء َو اَل
ُي ْظ َل ُمونَ َف ِتيلاً {.
 الآية ( )124من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )98ف�أُو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلونَ ا ْل َج َّن َة َو اَلُي ْظ َل ُمونَ َن ِقي ًرا{.
ال�س ِّي َئ ِة َفلاَ ُي ْجزَ ى
 الآية ( )160من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )150و َمنْ َجا َء ِب َّ�إِ َاّل ِم ْث َل َها َوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
 الآية ( )47من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )214ف ِ�إ َذا َجا َء َر ُ�سو ُل ُه ْم ُق ِ�ض َي َب ْي َن ُه ْمِبا ْل ِق ْ�س ِط َوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
 الآية ( )54من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )215و َل ْو �أَ َّن ِل ُك ِّل َنف ٍْ�س َظ َل َم ْت َما ِفيالَ ْر ِ�ض اَل ْفت ََد ْت ِب ِه{.
ْأ
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 الآية ( )111من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )280و ُت َو َّفى ُك ُّل َنف ٍْ�س َما َعمِ َل ْتَوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
 الآية ( )71من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )289ف�أُو َل ِئ َك َي ْق َر ُءونَ ِكتَا َب ُه ْم َو اَلُي ْظ َل ُمونَ َف ِتيلاً {.
َاب َو�آَ َمنَ َو َعمِ َل َ�صا ِل ًحا
 الآية ( )60من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�ِ } )309إ َاّل َمنْ ت ََف�أُو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلونَ ا ْل َج َّن َة َو اَل ُي ْظ َل ُمونَ َ�ش ْي ًئا{.
َاب َي ْن ِطقُ ِبا ْل َح ِّق
 الآية ( )62من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )346و َل َد ْي َنا ِكت ٌَوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
 الآية ( )69من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )466و ُق ِ�ض َي َب ْي َن ُه ْم ِبا ْل َح ِّق َوهُ ْم اَلُي ْظ َل ُمونَ {.
 الآية ( )22من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )500و ِلت ُْجزَ ى ُك ُّل َنف ٍْ�س ِب َما َك َ�س َب ْتَوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.
 الآية ( )19من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )504و ِل ُك ٍ ّل َد َر َجاتٌ ِم َّما َعمِ ُلواَو ِل ُي َو ِّف َي ُه ْم �أَ ْع َما َل ُه ْم َوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {.

ُظ ْلم

 الآية ( )160من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )103ف ِب ُظ ْل ٍم ِمنَ ا َّل ِذينَ هَ ادُواَح َّر ْم َنا َع َل ْيهِ ْم َط ِّي َب ٍات �أُ ِح َّل ْت َل ُه ْم{.
 الآية ( )82من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (} )138ا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا َو َل ْم َي ْل ِب ُ�سوا ِ�إي َما َن ُه ْمال ْمنُ {.
ِب ُظ ْل ٍم �أُو َل ِئ َك َل ُه ُم َْ أ
 الآية ( )131من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ )145}ذ ِل َك َ�أنْ َل ْم َي ُكنْ َر ُّب َك ُم ْه ِل َك
ا ْل ُق َرى ِب ُظ ْل ٍم َو�أَ ْه ُل َها َغا ِف ُلونَ {.
 الآية ( )117من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )234و َما َكانَ َر ُّب َك ِل ُي ْه ِل َك ا ْل ُق َرىِب ُظ ْل ٍم َو�أَ ْه ُل َها ُم ْ�ص ِل ُحونَ {.
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 الآية ( )25من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )335و َمنْ ُي ِر ْد ِفي ِه ِب ِ�إ ْل َح ٍاد ِب ُظ ْل ٍمُن ِذ ْق ُه ِمنْ َع َذ ٍاب �أَ ِل ٍيم{.
 الآية ( )13من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (�} )412إِ َّن ِّال�ش ْر َك َل ُظ ْل ٌم َع ِظي ٌم{.
}ل ُظ ْل َم ا ْل َي ْو َم �إِ َّن َهّ َ
 الآية ( )17من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة ( )469اَالل َ�س ِري ُع ا ْل ِح َ�س ِاب{.

ُظ ْلم ًا

 الآي��ة ( )108من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )63و َم��ا َهّ ُالل ُي ِري ُد ُظ ْل ًما
ِل ْل َعا َلمِ ينَ {.
 الآية ( )10من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�ِ } )78إ َّن ا َّل ِذينَ َي ْ�أ ُك ُلونَ َ�أ ْم َو َال ا ْل َيت ََامىُظ ْل ًما �إِ َّن َما َي ْ�أ ُك ُلونَ ِفي ُب ُطونِهِ ْم َنا ًرا{.
 الآية ( )30من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )83و َمنْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك ُع ْد َوا ًنا َو ُظ ْل ًماَف َ�س ْو َف ُن ْ�ص ِلي ِه َنا ًرا{.
 الآية ( )111من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )319و َع َن ِت ا ْل ُو ُجو ُه ِل ْل َح ِّي ا ْل َق ُّي ِوم َو َق ْداب َمنْ َح َم َل ُظ ْل ًما{.
َخ َ
ات َوهُ َو
ال�صا ِل َح ِ
 الآية ( )112من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )319و َمنْ َي ْع َم ْل ِمنَ َُّم�ؤ ِْمنٌ َفلاَ َي َخ ُ
اف ُظ ْل ًما َو اَل هَ ْ�ض ًما{.
 الآية ( )4من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )360ف َق ْد َجا ُءو ُظ ْل ًما َو ُزو ًرا{.ا�س َت ْي َق َن ْت َها
 الآية ( )14من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )378و َج َحدُوا ِب َها َو ْ�أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم ُظ ْل ًما َو ُع ُل ًّوا{.
 الآية ( )31من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )470و َما َهّ ُالل ُي ِري ُد ُظ ْل ًما ِل ْل ِع َبا ِد{.

ُظ ْلمِه

َاب ِمنْ َب ْع ِد ُظ ْلمِ ِه َو�أَ ْ�ص َل َح
 الآية ( )39من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )114ف َمنْ ت ََف�إِ َّن َهّ َ
ُوب َع َل ْي ِه{.
الل َيت ُ
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 الآية ( )41من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )487و َل َم ِن ا ْنت ََ�ص َر َب ْع َد ُظ ْلمِ ِهَف�أُو َل ِئ َك َما َع َل ْيهِ ْم ِمنْ َ�س ِب ٍيل{.

ُظ ْل ِم ِهم

ال�ص ِاع َق ُة ِب ُظ ْل ِم ِه ْم{.
 الآية ( )153من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )102ف�أَ َخ َذ ْته ُُم َّا�س َع َلى
 الآية ( )6من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )250و�إِ َّن َر َّب َك َل ُذو َم ْغ ِف َر ٍة ِلل َّن ُِظ ْلمِ هِ ْم{.
 الآية ( )61من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )273و َل ْو ُي�ؤَ ِاخ ُذ َهّ ُا�س ِب ُظ ْلمِ هِ ْم
الل ال َّن َ
َما َت َر َك َع َل ْي َها ِمنْ َدا َّب ٍة{.

ظالم َ /
الظا ِل ِم

 الآية ( )75من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )90ر َّب َنا َ�أخْ ِر ْج َنا ِمنْ هَ ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِةَّ
الظا ِل ِم �أَ ْه ُل َها{.
 الآية ( )35من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )298و َد َخ َل َج َّن َت ُه َوهُ َو َظا ِل ٌم ِل َنف ِْ�س ِهَق َال َما �أَ ُظ ُّن �أَنْ َت ِب َيد هَ ِذ ِه َ�أ َبدً ا{.
 الآية ( )27من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )362و َي ْو َم َي َع ُّ�ض َّالظا ِل ُم َع َلى َي َد ْي ِه
َي ُق ُ
ول َيا َل ْي َت ِني ا َت َّخ ْذتُ َم َع ال َّر ُ�س ِول َ�س ِبيلاً {.
 الآية ( )32من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )438فمِ ْن ُه ْم َظا ِل ٌم ِل َنف ِْ�س ِه َو ِم ْن ُه ْمُم ْقت َِ�صدٌ{.
 الآية ( )113من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ } )450و ِمنْ ُذ ِّر َّيتِهِ َما ُم ْح ِ�سنٌَو َظا ِل ٌم ِل َنف ِْ�س ِه ُم ِبينٌ {.

ظالمة

 الآية ( )102من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )233و َك َذ ِل َك َ�أخْ ُذ َر ِّب َك �إِ َذا �أَ َخ َذا ْل ُق َرى َو ِه َي َظا ِل َم ٌة{.
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 الآية ( )11من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )343و َك ْم َق َ�ص ْم َنا ِمنْ َق ْر َي ٍة َكا َن ْتَظا ِل َم ًة{.
 الآية ( )45من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )337ف َك�أَ ِّينْ ِمنْ َق ْر َي ٍة �أَ ْه َل ْك َناهَ ا َو ِه َيَظا ِل َم ٌة{.
 الآية ( )48من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )338و َك�أَ ِّينْ ِمنْ َق ْر َي ٍة �أَ ْم َل ْيتُ َل َها َو ِه َيَظا ِل َم ٌة ُث َّم �أَ َخ ْذ ُت َها{.

ظالمون

و�سى �أَ ْر َب ِعينَ َل ْي َل ًة ُث َّم
 الآية ( )51من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )8و ِ�إ ْذ َو َاع ْد َنا ُم َا َت َّخ ْذ ُت ُم ا ْل ِع ْج َل ِمنْ َب ْع ِد ِه َو�أَ ْنت ُْم َظا ِل ُمونَ {.
ات ُث َّم
و�سى ِبا ْل َب ِّي َن ِ
 الآية ( )92من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )14و َل َق ْد َجا َء ُك ْم ُم َا َت َّخ ْذ ُت ُم ا ْل ِع ْج َل ِمنْ َب ْع ِد ِه َو�أَ ْنت ُْم َظا ِل ُمونَ {.
الل َف�أُو َل ِئ َك
 الآية ( )229من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )36و َمنْ َي َت َع َّد ُحدُو َد َهّ ِهُ ُم َّ
الظا ِل ُمونَ {.
 الآية ( )254من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )42وا ْل َكا ِف ُرونَ هُ ُم َّالظا ِل ُمونَ {.
الل ا ْل َك ِذ َب
 الآية ( )94من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )62ف َم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َهّ ِِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َك َف�أُو َل ِئ َك هُ ُم َّ
الظا ِل ُمونَ {.
الَ ْم ِر َ�ش ْي ٌء �أَ ْو
 الآية ( )128من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )66ل ْي َ�س َل َك ِمنَ ْ أُوب َع َل ْيهِ ْم �أَ ْو ُي َع ِّذ َب ُه ْم َف ِ�إ َّن ُه ْم َظا ِل ُمونَ {.
َيت َ
 الآية ( )45من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )115و َمنْ َل ْم َي ْح ُك ْم ِب َما �أَ ْنزَ َل َهّ ُالل
َف�أُو َل ِئ َك هُ ُم َّ
الظا ِل ُمونَ {.

�أَ ْظ َل ُم  /الظالمون

الل
 الآية ( )21من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )130و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َهّ َِك ِذ ًبا �أَ ْو َك َّذ َب ِب َ�آ َيا ِت ِه ِ�إ َّن ُه اَل ُي ْف ِل ُح َّ
الظا ِل ُمونَ {.
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 الآي���ة ( )47م��ن ���س��ورة (الأن��ع��ام) رق��م (� )6صفحة (} )133هَ ْ���ل ُي�� ْه�� َل ُ��ك ِ�إ َاّل ا ْل َق ْو ُمَّ
الظا ِل ُمونَ {.
الل
 الآية ( )93من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )139و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َهّ ِوح �إِ َل ْي ِه َ�ش ْي ٌء{.
َك ِذ ًبا �أَ ْو َق َال �أُ ِ
وح َي ِ�إ َل َّي َو َل ْم ُي َ

الظالمون  /ظالمون

 الآية ( )135من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )145ف َ�س ْو َف َت ْع َل ُمونَ َمنْ َت ُكونُ َل ُهالدا ِر �إِ َّن ُه اَل ُي ْف ِل ُح َّ
الظا ِل ُمونَ {.
َعا ِق َب ُة َّ
 الآية ( )23من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )190و َمنْ َي َت َو َّل ُه ْم ِم ْن ُك ْم َف�أُو َل ِئ َك هُ ُمَّ
الظا ِل ُمونَ {.
 الآية ( )23من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (�} )238إِ َّن ُه اَل ُي ْف ِل ُح َّالظا ِل ُمونَ {.
الل �أَنْ َن�أْ ُخ َذ �إِ َاّل َمنْ
 الآية ( )79من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )245ق َال َم َع َاذ َهّ َِو َج ْد َنا َمت ََاع َنا ِع ْن َد ُه ِ�إ َّنا ِ�إ ًذا َل َظا ِل ُمونَ {.
 الآية ( )42من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )260و اَل ت َْح َ�س َب َّن َهّ َالل َغا ِفلاً َع َّما
َي ْع َم ُل َّ
الظا ِل ُمونَ {.
 الآية ( )113من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )280و َل َق ْد َجا َءهُ ْم َر ُ�سو ٌل ِم ْن ُه ْماب َوهُ ْم َظا ِل ُمونَ {.
َف َك َّذ ُبو ُه َف�أَ َخ َذهُ ُم ا ْل َع َذ ُ
ول َّ
 الآية ( )47من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )286إِ ْذ َي ُق ُالظا ِل ُمونَ �إِنْ َت َّت ِب ُعونَ
�إِ َاّل َر ُجلاً َم ْ�س ُحو ًرا{.
 الآية ( )99من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )294و َج َع َل َل ُه ْم �أَ َجلاً اَل َر ْي َب ِفي ِهَف�أَ َبى َّ
الظا ِل ُمونَ ِ�إ َاّل ُك ُفو ًرا{.
 الآية ( )38من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )307ل ِك ِن َّالظا ِل ُمونَ ا ْل َي ْو َم ِفي َ�ضلاَ ٍل
ُم ِب ٍين{.
 الآية ( )64من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )327ف َر َج ُعوا �إِ َلى َ�أ ْن ُف ِ�سهِ ْم َف َقا ُلواِ�إ َّن ُك ْم �أَ ْنت ُُم َّ
الظا ِل ُمونَ {.
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 الآية ( )107من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )349ر َّب َنا َ�أخْ ِر ْج َنا ِم ْن َها َف ِ�إنُْع ْد َنا َف�إِ َّنا َظا ِل ُمونَ {.
يف َهّ ُ
 الآية ( )50من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (�} )356أَ ْم َي َخا ُفونَ �أَنْ َي ِح َالل َع َل ْيهِ ْم
َو َر ُ�سو ُل ُه َب ْل �أُو َل ِئ َك هُ َم َّ
الظا ِل ُمونَ {.
 الآية ( )8من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )360و َق َال َّالظا ِل ُمونَ ِ�إنْ َت َّت ِب ُعونَ ِ�إ َاّل
َر ُجلاً َم ْ�س ُحو ًرا{.
 الآية ( )37من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (�} )390إِ َّن ُه اَل ُي ْف ِل ُح َّالظا ِل ُمونَ {.
 الآية ( )59من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )392و َما ُك َّنا ُم ْه ِل ِكي ا ْل ُق َرى �إِ َاّلَو�أَ ْه ُل َها َظا ِل ُمونَ {.
 الآية ( )14من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )397ف�أَ َخ َذهُ ُم ُّالطو َفانُ َوهُ ْم
َظا ِل ُمونَ {.
 الآية ( )49من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )402و َم��ا َي ْج َح ُد ِب َ�آ َيا ِت َنا ِ�إ َاّلَّ
الظا ِل ُمونَ {.
الل َف�أَ ُرو ِني َم َاذا
 الآية ( )11من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (} )411هَ َذا َخ ْلقُ َهّ َِخ َلقَ ا َّل ِذينَ ِمنْ دُو ِن ِه َب ِل َّ
الظا ِل ُمونَ ِفي َ�ضلاَ ٍل ُم ِب ٍين{.
 الآية ( )31من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )431و َل ْو َت َرى �إِ ِذ َّالظا ِل ُمونَ َم ْو ُقو ُفونَ
ِع ْن َد َر ِّبهِ ْم َي ْر ِج ُع َب ْع ُ�ض ُه ْم ِ�إ َلى َب ْع ٍ�ض ا ْل َق ْو َل{.
 الآية ( )40من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )439ب ْل ِ�إنْ َي ِع ُد َّالظا ِل ُمونَ َب ْع ُ�ض ُه ْم
َب ْع ً�ضا �إِ َاّل ُغ ُرو ًرا{.
 الآية ( )8من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )483و َّالظا ِل ُمونَ َما َل ُه ْم ِمنْ َو ِل ٍ ّي
َو اَل َن ِ�ص ٍير{.
 الآية ( )11من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (ِ } )516ب ْئ َ�س اِال ْ�س ُم ا ْل ُف ُ�س ُوق َب ْع َد
الي َم ِان َو َمنْ َل ْم َيت ُْب َف�أُو َل ِئ َك هُ ُم َّ
الظا ِل ُمونَ {.
ْ إِ
 الآية ( )9من �سورة (الممتحنة) رقم (� )60صفحة (َ } )550و َمنْ َي َت َو َّل ُه ْم َف�أُو َل ِئ َك هُ ُمَّ
الظا ِل ُمونَ {.
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ظالمي

 الآية ( )97من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )94إِ َّن ا َّل ِذينَ َت َو َّفاهُ ُم ا ْل َملاَ ِئ َك ُةَظالِمِ ي �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم{.
 الآية ( )28من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (} )270ا َّل ِذينَ َت َت َو َّفاهُ ُم ا ْل َملاَ ِئ َك ُةال�س َل َم{.
َظالِمِ ي �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َف�أَ ْل َق ُوا َّ

الظالمين  /ظالمين � /أَ ْظ َل ُم

 الآية ( )35من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )6و اَل َت ْق َر َبا هَ ِذ ِه َّال�ش َج َر َة َف َت ُكو َنا ِمنَ
َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )95من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )15و َهّ ُالل َع ِلي ٌم ِب َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )124من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )19ق َال اَل َي َن ُال َع ْه ِدي َّالظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )145من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )22و َل ِئ ِن ا َّت َب ْع َت َ�أ ْه َوا َءهُ ْم ِمنْ َب ْع ِدَما َجا َء َك ِمنَ ا ْل ِع ْل ِم ِ�إ َّن َك ِ�إ ًذا َلمِ نَ َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )193من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )30ف�إِ ِن ا ْن َت َه ْوا َفلاَ ُع ْد َوانَ ِ�إ َاّل َع َلىَّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )246من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )40ف َل َّما ُك ِت َب َع َل ْيهِ ُم ا ْل ِقت َُال َت َو َّل ْواِ�إ َاّل َق ِليلاً ِم ْن ُه ْم َو َهّ ُ
الل َع ِلي ٌم ِب َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )258من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )43ف ُبهِ َت ا َّل ِذي َك َف َر َو َهّ ُالل اَل َي ْه ِدي
ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )270من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )46و َما ِل َّلظالِمِ ينَ ِمنْ َ�أ ْن َ�صارٍ{. الآية ( )57من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )57و�أَ َّم��ا ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َو َعمِ ُلواات َف ُي َو ِّفيهِ ْم �أُ ُجو َرهُ ْم َو َهّ ُ
الل اَل ُي ِح ُّب َّ
الظالِمِ ينَ {.
ال�صا ِل َح ِ
َّ
ُ
َ
هّ
 الآية ( )86من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )61والل اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّالظا ِل ِمينَ {.
 الآية ( )140من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )67و ِل َي ْع َل َم َهّ ُالل ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا
َو َي َت ِّخ َذ ِم ْن ُك ْم ُ�ش َه َدا َء َو َهّ ُ
الل اَل ُي ِح ُّب َّ
الظالِمِ ينَ {.
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 الآية ( )151من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )69و ِب ْئ َ�س َم ْث َوى َّالظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )192من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )75ر َّب َنا ِ�إ َّن َك َمنْ ُت ْد ِخ ِل ال َّنا َرَف َق ْد �أَخْ زَ ْي َت ُه َو َما ِل َّلظالِمِ ينَ ِمنْ �أَ ْن َ�صارٍ{.
اب ال َّنا ِر
 الآية ( )29من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )112ف َت ُكونَ ِمنْ َ�أ ْ�ص َح َِو َذ ِل َك َجزَ ا ُء َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )51من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )117إِ َّن َهّ َالل اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظا ِل ِمينَ {.
 الآية ( )72من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )120و َم���أْ َوا ُه ال َّنا ُر َو َما ِل َّلظالِمِ ينَِمنْ �أَ ْن َ�صارٍ{.
 الآية ( )107من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )125و َما ْاعت ََد ْي َنا ِ�إ َّنا ِ�إ ًذا َلمِ نََّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )33من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )131و َل ِك َّن َّالل
ات َهّ ِ
الظالِمِ ينَ ِب�آَ َي ِ
َي ْج َحدُونَ {.
 الآي��ة ( )52من �سورة (الأن��ع��ام) رق��م (� )6صفحة (َ } )133ف�� َت ْ��ط�� ُردَهُ ْ��م َف َت ُكونَ ِمنََّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )58من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )134و َهّ ُالل �أَ ْع َل ُم ِب َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )68من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )135فلاَ َت ْق ُع ْد َب ْع َد ِّالذ ْك َرى َم َع ا ْل َق ْو ِم
َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )129من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )144و َك َذ ِل َك ُن َو ِّلي َب ْع َ�ض َّالظالِمِ ينَ
َب ْع ً�ضا ِب َما َكا ُنوا َي ْك ِ�س ُبونَ {.
 الآية ( )144من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )147ف َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلىا�س ِب َغ ْي ِر ِع ْلم ِ�إ َّن َهّ َ
الل اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِمِ ينَ {.
َهّ ِ
الل َك ِذ ًبا ِل ُي ِ�ض َّل ال َّن َ
ٍ
 الآية ( )5من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )151ف َما َكانَ َد ْع َواهُ ْم ِ�إ ْذ َجا َءهُ ْمَب�أْ ُ�س َنا �إِ َاّل َ�أنْ َقا ُلوا �إِ َّنا ُك َّنا َظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )19من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )152و اَل َت ْق َر َبا هَ ِذ ِه َّال�ش َج َر َة َف َت ُكو َنا
ِمنَ َّ
الظالِمِ ينَ {.
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 الآية ( )41من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )155ل ُه ْم ِمنْ َج َه َّن َم ِم َها ٌد َو ِمنْا�ش َو َك َذ ِل َك َن ْج ِزي َّ
الظالِمِ ينَ {.
َف ْوقِهِ ْم َغ َو ٍ
 الآية ( )44من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )156ف�أَ َّذنَ ُم�ؤَ ِّذ ٌن َب ْي َن ُه ْم َ�أنْ َل ْع َن ُةالل َع َلى َّ
الظالِمِ ينَ {.
َهّ ِ
 الآية ( )47من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )156قا ُلوا َر َّب َنا اَل ت َْج َع ْل َنا َم َع ا ْل َق ْو ِمَّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )148من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (} )168ا َت َّخ ُذو ُه َو َكا ُنوا َظالِمِ ينَ {.الَ ْع َدا َء َو اَل
 الآية ( )150من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )169فلاَ ُت ْ�شمِ ْت ِب َي ْ أت َْج َع ْل ِني َم َع ا ْل َق ْو ِم َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )54من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )184و�أَ ْغ َر ْق َنا َ�آ َل ِف ْر َع ْونَ َو ُك ٌّل َكا ُنواَظالِمِ ينَ {.
الل َو َهّ ُ
 الآية ( )19من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة ( )189اَالل اَل
}ل َي ْ�س َت ُوونَ ِع ْن َد َهّ ِ
َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )47من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )194و ِفي ُك ْم َ�س َّم ُاعونَ َل ُه ْم َو َهّ ُالل َع ِلي ٌم
ِب َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )109من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )204فا ْن َها َر ِب ِه ِفي َنا ِر َج َه َّن َم َو َهّ ُالل
اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )39من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )213فا ْن ُظ ْر َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُة َّالظا ِل ِمينَ {.
 الآية ( )85من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )218ر َّب َنا اَل ت َْج َع ْل َنا ِف ْت َن ًة ِل ْل َق ْو ِمَّ
الظالِمِ ينَ {.
الل َما اَل
 الآية ( )106من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )220و اَل ت َْد ُع ِمنْ د ُِون َهّ ِ
َي ْن َف ُع َك َو اَل َي ُ�ض ُّر َك َف�إِنْ َف َع ْل َت َف ِ�إ َّن َك ِ�إ ًذا ِمنَ َّ
الظالِمِ ينَ {.
الل
 الآية ( )18من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )223و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َهّ َِك ِذ ًبا{.

250

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

 الآية ( )31من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ )225هّ ُ}الل �أَ ْع َل ُم ِب َما ِفي �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم ِ�إ ِّني
�إِ ًذا َلمِ نَ َّ
الظالِمِ ينَ {.
ا�س َت َو ْت َع َلى ا ْل ُجو ِد ِّي َو ِق َيل ُب ْعدً ا
 الآية ( )44من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )226و ِْل ْل َق ْو ِم َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )83من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (ُ } )231م َ�س َّو َم ًة ِع ْن َد َر ِّب َك َو َما ِه َي ِمنََّ
الظالِمِ ينَ ِب َب ِع ٍيد{.
 الآية ( )75من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )244ك َذ ِل َك َن ْج ِزي َّالظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )13من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )257ف�أَ ْو َحى �إِ َل ْيهِ ْم َر ُّب ُه ْم َل ُن ْه ِل َك َّنَّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )22من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (�} )258إِ َّن َّاب
الظالِمِ ينَ َل ُه ْم َع َذ ٌ
�أَ ِلي ٌم{.
 الآية ( )27من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )259و ُي ِ�ض ُّل َهّ ُالل َّ
الظالِمِ ينَ َو َي ْف َع ُل
َهّ ُ
الل َما َي َ�شا ُء{.
اب ْ َالأ ْي َك ِة
 الآية ( )78من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (َ } )266و�إِنْ َكانَ �أَ ْ�ص َح َُل َظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )82من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )290و ُن َن ِز ُّل ِمنَ ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َما هُ َوِ�ش َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َو اَل َي ِزي ُد َّ
الظالِمِ ينَ ِ�إ َاّل َخ َ�سا ًرا{.
 الآية ( )29من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (�} )297إِ َّنا َ�أ ْعت َْد َنا ِل َّلظالِمِ ينَ َنا ًرا�أَ َح َ
اط بِهِ ْم ُ�س َرا ِد ُق َها{.
 الآية ( )50من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (ِ } )299ب ْئ َ�س ِل َّلظالِمِ ينَ َب َد اًل{. الآية ( )72من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (ُ } )310ث َّم ُن َن ِّجي ا َّل ِذينَ ا َّت َق ْوا َو َن َذ ُرَّ
الظالِمِ ينَ ِفي َها ِج ِث ًّيا{.
 الآي��ة ( )14من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )323ق��ا ُل��وا َيا َو ْي َل َنا �إِ َّن��ا ُك َّناَظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )29من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )324ك َذ ِل َك َن ْج ِزي َّالظالِمِ ينَ {.
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 الآي��ة ( )46من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )326ل َي ُقو ُل َّن َيا َو ْي َل َنا ِ�إ َّن��ا ُك َّناَظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )59من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )327قا ُلوا َمنْ َف َع َل هَ َذا ِب�آَ ِل َه ِت َنا�إِ َّن ُه َلمِ نَ َّ
الظالِمِ ينَ {.
}�س ْب َحا َن َك ِ�إ ِّن��ي ُك ْنتُ ِمنَ
 الآية ( )87من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (ُ )329َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )97من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )330يا َو ْي َل َنا َق ْد ُك َّنا ِفي َغ ْف َل ٍة ِمنْهَ َذا َب ْل ُك َّنا َظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )53من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )338و ِ�إ َّن َّالظالِمِ ينَ َل ِفي ِ�ش َقاقٍ
َب ِع ٍيد{.
 الآية ( )71من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )340و َما ِل َّلظالِمِ ينَ ِمنْ َن ِ�ص ٍير{. الآية ( )28من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )344ف ُق ِل ا ْل َح ْم ُد للِ َهّ ِ ا َّل ِذي َن َّجا َناِمنَ ا ْل َق ْو ِم َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )41من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )344ف ُب ْعدً ا ِل ْل َق ْو ِم َّالظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )94من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )348ر ِّب َفلاَ ت َْج َع ْل ِني ِفي ا ْل َق ْو ِمَّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )37من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )363و�أَ ْعت َْد َنا ِل َّلظالِمِ ينَ َع َذا ًبا�أَ ِلي ًما{.
و�سى �أَ ِن
 الآية ( )10من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )367و�إِ ْذ َنا َدى َر ُّب َك ُم َا ْئ ِت ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِمِ ينَ {.
}ذ ْك َرى َو َما ُك َّنا َظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )209من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (ِ )376 الآية ( )21من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )387ق َال َر ِّب َن ِّج ِني ِمنَ ا ْل َق ْو ِمَّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )25من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )388ق َال اَل ت ََخ ْف َن َج ْوتَ ِمنَا ْل َق ْو ِم َّ
الظالِمِ ينَ {.
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 الآية ( )40من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )390فا ْن ُظ ْر َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُةَّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )50من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (�} )391إِ َّن َهّ َالل اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم
َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )31من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )400قا ُلوا ِ�إ َّنا ُم ْه ِل ُكو ْا �أَ ْه ِل هَ ِذ ِها ْل َق ْر َي ِة �إِ َّن �أَ ْه َل َها َكا ُنوا َظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )37من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )438ف ُذو ُقوا َف َما ِل َّلظا ِل ِمينَ ِمنْ َن ِ�ص ٍير{. الآي��ة ( )63من �سورة (ال�صافات) رق��م (� )37صفحة (�} )448إِ َّن���ا َج َع ْل َناهَ ا ِف ْت َن ًةِل َّلظالِمِ ينَ {.

الظالمون

 الآية ( )24من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )461و ِق َيل ِل َّلظالِمِ ينَ ُذو ُقوا َما ُك ْنت ُْمَت ْك ِ�س ُبونَ {.
 الآية ( )18من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )469ك ِاظمِ ينَ َما ِل َّلظالِمِ ينَ ِمنَْحمِ ٍيم َو اَل َ�ش ِف ٍيع ُي َطاعُ{.
 الآي��ة ( )52من �سورة (غافر) رق��م (� )40صفحة (َ } )473ي��� ْو َم اَل َي ْن َف ُع َّالظالِمِ ينَ
َم ْع ِذ َر ُت ُه ْم{.
 الآية ( )21من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )485و�إِ َّن َّاب
الظالِمِ ينَ َل ُه ْم َع َذ ٌ
�أَ ِلي ٌم{.
 الآية ( )22من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )485ت َرى َّالظالِمِ ينَ ُم ْ�ش ِف ِقينَ ِم َّما
َك َ�س ُبوا َوهُ َو َوا ِق ٌع بِهِ ْم{.
 الآية ( )40من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )487ف َمنْ َع َفا َو�أَ ْ�ص َل َح َف�أَ ْج ُر ُه َع َلىالل �إِ َّن ُه اَل ُي ِح ُّب َّ
الظالِمِ ينَ {.
َهّ ِ
 الآية ( )44من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )487و َت َرى َّالظالِمِ ينَ َل َّما َر�أَ ُوا
اب َي ُقو ُلونَ هَ ْل ِ�إ َلى َم َر ٍ ّد ِمنْ َ�س ِب ٍيل{.
ا ْل َع َذ َ
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 الآية ( )45من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (�} )488أَ اَل ِ�إ َّن َّالظالِمِ ينَ ِفي َع َذ ٍاب
ُم ِق ٍيم{.
 الآية ( )76من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )495و َما َظ َل ْم َناهُ ْم َو َل ِكنْ َكا ُنواهُ ُم َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )19من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )500و ِ�إ َّن َّالظالِمِ ينَ َب ْع ُ�ض ُه ْم َ�أ ْو ِل َيا ُء
َب ْع ٍ�ض َو َهّ ُ
الل َو ِل ُّي ا ْل ُم َّت ِقينَ {.
 الآية ( )10من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (�} )503إِ َّن َهّ َالل اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم
َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )17من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ } )548و َذ ِل َك َجزَ ا ُء َّالظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )7من �سورة (ال�صف) رقم (� )61صفحة (َ } )552و َمنْ �أَ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلىال ْ�سلاَ م َو َهّ ُ
الل اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِمِ ينَ {.
َهّ ِ
الل ا ْل َك ِذ َب َوهُ َو ُي ْد َعى �إِ َلى ْ إِ ِ
 الآية ( )5من �سورة (الجمعة) رقم (� )62صفحة (َ } )553و َهّ ُالل اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظا ِل ِمينَ {.
 الآية ( )7من �سورة (الجمعة) رقم (� )62صفحة (َ } )553و َهّ ُالل َع ِلي ٌم ِب َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآي��ة ( )11من �سورة (التحريم) رق��م (� )66صفحة (َ } )561و َن ِّ��ج�� ِن��ي ِم��نَ ا ْل َق ْو ِمَّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )29من �سورة (القلم) رقم (� )68صفحة (َ } )565قا ُلوا ُ�س ْب َحانَ َر ِّب َنا ِ�إ َّنا ُك َّنا َظا ِل ِمينَ {. الآية ( )24من �سورة (نوح) رقم (� )71صفحة (َ } )571و َق ْد َ�أ َ�ض ُّلوا َك ِثي ًرا َو اَل ت َِز ِد َّالظالِمِ ينَ
�إِ َاّل َ�ضلاَ اًل{.
 الآية ( )28من �سورة (نوح) رقم (� )71صفحة (َ } )571و اَل ت َِز ِد َّالظالِمِ ينَ �إِ َاّل َت َبا ًرا{.
 الآية ( )31من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (َ } )580و َّالظالِمِ ينَ �أَ َع َّد َل ُه ْم َع َذا ًبا
�أَ ِلي ًما{.

�أَ ْظ َل ُم

 الآية ( )114من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )18و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّمنْ َم َن َع َم َ�س ِاج َدا�س ُمهُ{.
َهّ ِ
الل �أَنْ ُي ْذ َك َر ِفي َها ْ
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 الآية ( )140من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )21و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّمنْ َكت ََم َ�ش َها َد ًةالل{.
ِع ْن َد ُه ِمنَ َهّ ِ
الل
 الآية ( )21من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )130و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َهّ َِك ِذ ًبا �أَ ْو َك َّذ َب ِب َ�آ َيا ِت ِه ِ�إ َّن ُه اَل ُي ْف ِل ُح َّ
الظا ِل ُمونَ {.
الل
 الآية ( )93من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )139و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َهّ ِوح �إِ َل ْي ِه َ�ش ْي ٌء{.
َك ِذ ًبا �أَ ْو َق َال �أُ ِ
وح َي ِ�إ َل َّي َو َل ْم ُي َ
 الآية ( )144من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )147ف َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلىا�س ِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم{.
َهّ ِ
الل َك ِذ ًبا ِل ُي ِ�ض َّل ال َّن َ
ات
 الآية ( )157من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )149ف َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّمنْ َك َّذ َب ِب�آَ َي ِالل َو َ�ص َد َف َع ْن َها{.
َهّ ِ
 الآية ( )37من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )154ف َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلىَاب{.
َهّ ِ
الل َك ِذ ًبا �أَ ْو َك َّذ َب ِب�آَ َيا ِت ِه �أُو َل ِئ َك َي َنا ُل ُه ْم َن ِ�صي ُب ُه ْم ِمنَ ا ْل ِكت ِ
 الآية ( )17من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )210ف َمنْ �أَ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلىالل َك ِذ ًبا �أَ ْو َك َّذ َب ِب�آَ َيا ِت ِه �إِ َّن ُه اَل ُي ْف ِل ُح ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ {.
َهّ ِ
الل
 الآية ( )18من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )223و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َهّ َِك ِذ ًبا �أُو َل ِئ َك ُي ْع َر ُ�ضونَ َع َلى َر ِّبهِ ْم{.
 الآية ( )15من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )294ل ْو اَل َي ْ�أ ُتونَ َع َل ْيهِ ْم ِب ُ�س ْل َط ٍان َب ِّي ٍنالل َك ِذ ًبا{.
َف َمنْ �أَ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َهّ ِ
ات
 الآية ( )57من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )300و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّمنْ ُذ ِّك َر ِب�آَ َي َِر ِّب ِه َف�أَ ْع َر َ�ض َع ْن َها{.
 الآية ( )68من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )404و َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلىالل َك ِذ ًبا �أَ ْو َك َّذ َب ِبا ْل َح ِّق َل َّما َجا َء ُه{.
َهّ ِ
ات
 الآية ( )22من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (َ } )417و َمنْ �أَ ْظ َل ُم ِم َّمنْ ُذ ِّك َر ِب َ�آ َي َِر ِّب ِه ُث َّم �أَ ْع َر َ�ض َع ْن َها{.
الل
 الآية ( )32من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )462ف َمنْ َ�أ ْظ َل ُم ِم َّمنْ َك َذ َب َع َلى َهّ ِال�ص ْد ِق ِ�إ ْذ َجا َء ُه{.
َو َك َّذ َب ِب ِّ
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 الآية ( )52من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (َ } )528و َق ْو َم ُن ٍوح ِمنْ َق ْب ُل ِ�إ َّن ُه ْم َكا ُنواهُ ْم �أَ ْظ َل َم َو َ�أ ْط َغى{.
 الآية ( )7من �سورة (ال�صف) رقم (� )61صفحة (َ } )552و َمنْ �أَ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلىال ْ�سلاَ ِم{.
َهّ ِ
الل ا ْل َك ِذ َب َوهُ َو ُي ْد َعى �إِ َلى ْ إِ

ظلوم

ال ْن َ�سانَ َل َظ ُلو ٌم َك َّفا ٌر{.
 -الآية ( )34من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (�} )260إِ َّن ْ إِ

ظلوم ًا

ال ْن َ�سانُ �إِ َّن ُه َكانَ
 الآية ( )72من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )427و َح َم َل َها ْ إَِظ ُل ًوما َج ُه اًول{.

َظ َّ
الم

 الآية ( )182من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )74و�أَ َّن َهّ َالل َل ْي َ�س ِب َظ َاّل ٍم ِل ْل َع ِب ِيد{.
 الآية ( )51من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ )183}ذ ِل َك ِب َما َق َّد َم ْت َ�أ ْي ِدي ُك ْم َو�أَ َّن
َهّ َ
الل َل ْي َ�س ِب َظ َاّل ٍم ِل ْل َع ِب ِيد{.
اك َو�أَ َّن َهّ َ
}ذ ِل َك ِب َما َق َّد َم ْت َي َد َ
 الآية ( )10من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ )133الل
َل ْي َ�س ِب َظ َاّل ٍم ِل ْل َع ِب ِيد{.
}منْ َعمِ َل َ�صا ِل ًحا َف ِل َنف ِْ�س ِه َو َمنْ
 الآية ( )46من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ )481�أَ َ�سا َء َف َع َل ْي َها َو َما َر ُّب َك ِب َظ َاّل ٍم ِل ْل َع ِب ِيد{.
}ما ُي َب َّد ُل ا ْل َق ْو ُل َل َد َّي َو َما �أَ َنا ِب َظ َاّل ٍم
 الآية ( )29من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ )519ِل ْل َع ِب ِيد{.

مظلوم ًا

 الآية ( )33من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )285و َمنْ ُق ِت َل َم ْظ ُل ًوما َف َق ْد َج َع ْل َناِل َو ِل ِّي ِه ُ�س ْل َطا ًنا َفلاَ ُي ْ�س ِر ْف ِفي ا ْل َقت ِْل{.

256

فهرس لموضوعات في القرآن الكريم

الظن

ظن

 الآية ( )24من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )211و َظ َّن َ�أهْ ُل َها �أَ َّنه ُْم َقا ِد ُرونَ َع َل ْي َها{. الآية ( )42من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )240و َق َال ِل َّل ِذي َظ َّن َ�أ َّن ُه َن ٍاج ِم ْن ُه َماْاذ ُك ْر ِني ِع ْن َد َر ِّب َك{.
ا�ض ًبا
 الآية ( )87من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )329و َذا ال ُّن ِون ِ�إ ْذ َذهَ َب ُم َغ َِف َظ َّن �أَنْ َلنْ َنق ِْد َر َع َل ْي ِه{.
 الآية ( )12من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )351ل ْو اَل �إِ ْذ َ�سمِ ْع ُت ُمو ُه َظ َّن ا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونََوا ْل ُم�ؤ ِْم َناتُ ِب َ�أ ْن ُف ِ�سهِ ْم َخ ْي ًرا{.
ا�س َت ْغ َف َر
 الآية ( )24من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )454و َظ َّن َدا ُوو ُد �أَ َّن َما َف َت َّنا ُه َف َْر َّبهُ{.
 الآية ( )28من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (َ } )578و َظ َّن َ�أ َّن ُه ا ْل ِف َر ُاق{. -الآية ( )14من �سورة (الإن�شقاق) رقم (� )84صفحة (�ِ } )589إ َّن ُه َظ َّن �أَنْ َلنْ َي ُحو َر{.

ظن ًا

 الآية ( )230من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )36ف�إِنْ َط َّل َق َها َفلاَ ُج َن َاح َع َل ْيهِ َما �أَنْالل{.
َي َت َر َاج َعا ِ�إنْ َظ َّنا �أَنْ ُي ِقي َما ُحدُو َد َهّ ِ

ظننت

 الآي��ة ( )20من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (�} )567إِ ِّن���ي َظ َن ْنتُ َ�أ ِّن��ي ُملاَ قٍِح َ�سا ِب َيهْ{.

ظننتم

 الآية ( )22من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )479و َل ِكنْ َظ َن ْنت ُْم �أَ َّن َهّ َالل اَل َي ْع َل ُم
َك ِثي ًرا ِم َّما َت ْع َم ُلونَ {.
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 الآية ( )23من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )479و َذ ِل ُك ْم َظ ُّن ُك ُم ا َّل ِذي َظ َن ْنت ُْمِب َر ِّب ُك ْم �أَ ْر َدا ُك ْم{.
 الآية ( )12من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َ } )512ب ْل َظ َن ْنت ُْم َ�أنْ َلنْ َي ْن َق ِل َب ال َّر ُ�س ُول
ال�س ْوءِ{.
َوا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ �إِ َلى �أَ ْهلِيهِ ْم �أَ َبدً ا َو ُز ِّينَ َذ ِل َك ِفي ُق ُلو ِب ُك ْم َو َظ َن ْنت ُْم َظ َّن َّ
}ما َظ َن ْنت ُْم �أَنْ َيخْ ُر ُجوا َو َظ ُّنوا
 الآية ( )2من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ )545الل{.
�أَ َّن ُه ْم َما ِن َع ُت ُه ْم ُح ُ�صو ُن ُه ْم ِمنَ َهّ ِ
 الآية ( )7من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (َ } )572و�أَ َّن ُه ْم َظ ُّنوا َك َما َظ َن ْنت ُْم �أَنْ َلنَْي ْب َعثَ َهّ ُ
الل �أَ َحدً ا{.

ظننا

 الآية ( )5من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (َ } )572و�أَ َّنا َظ َن َّنا َ�أنْ َلنْ َت ُق َال ْن ُ�س
ول ْ إِ
الل َك ِذ ًبا{.
َوا ْل ِج ُّن َع َلى َهّ ِ
عجزَ َهّ َ
الل ِفي
 الآية ( )12من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (َ } )572و�أَ َّنا َظ َن َّنا َ�أنْ َلنْ ُن ِالَ ْر ِ�ض َو َلنْ ُن ْع ِجزَ ُه هَ َر ًبا{.
ْأ

ظنوا

 الآية ( )171من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )173و ِ�إ ْذ َن َت ْق َنا ا ْل َج َب َل َف ْو َق ُه ْمَك�أَ َّن ُه ُظ َّل ٌة َو َظ ُّنوا �أَ َّن ُه َوا ِق ٌع بِهِ ْم{.
الل �إِ َاّل
 الآية ( )118من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )206و َظ ُّنوا �أَنْ اَل َم ْل َج�أَ ِمنَ َهّ َِاب َع َل ْيهِ ْم ِل َيتُو ُبوا{.
�إِ َل ْي ِه ُث َّم ت َ
 الآية ( )22من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )211و َجا َءهُ ُم ا ْل َم ْو ُج ِمنْ ُك ِّل َم َك ٍانَو َظ ُّنوا �أَ َّن ُه ْم �أُ ِح َ
يط بِهِ ْم{.
ا�س َت ْي َئ َ�س ال ُّر ُ�س ُل
 الآية ( )110من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ )248}ح َتّى ِ�إ َذا ْ
َو َظ ُّنوا �أَ َّن ُه ْم َق ْد ُك ِذ ُبوا َجا َءهُ ْم َن ْ�ص ُر َنا{.
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 الآية ( )53من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )299و َر�أَى ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ ال َّنا َر َف َظ ُّنوا�أَ َّن ُه ْم ُم َوا ِق ُعوهَ ا{.
ا�س َت ْك َب َر هُ َو َو ُج ُنو ُد ُه ِفي
 الآية ( )39من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )390و ْالَ ْر ِ�ض ِب َغ ْي ِر ا ْل َح ِّق َو َظ ُّنوا �أَ َّن ُه ْم ِ�إ َل ْي َنا اَل ُي ْر َج ُعونَ {.
ْأ
 الآي���ة ( )48م��ن ���س��ورة (ف�صلت) رق��م (� )41صفحة (َ } )482و َظ�� ُّن��وا َم��ا َل�� ُه ْ��م ِمنْي�ص{.
َم ِح ٍ
 الآية ( )2من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (} )545هُ َو ا َّل ِذي َ�أخْ َر َج ا َّل ِذينَ َك َف ُرواَاب ِمنْ ِد َيار ِِه ْم َِ أل َّو ِل ا ْل َح ْ�ش ِر َما َظ َن ْنت ُْم َ�أنْ َيخْ ُر ُجوا َو َظ ُّنوا �أَ َّن ُه ْم َما ِن َع ُت ُه ْم ُح ُ�صو ُن ُه ْم ِمنَ
ِمنْ �أَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
الل{.
َهّ ِ
 الآية ( )7من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (َ } )572و�أَ َّن ُه ْم َظ ُّنوا َك َما َظ َن ْنت ُْم �أَنْ َلنَْي ْب َعثَ َهّ ُ
الل �أَ َحدً ا{.

�أَ ُظ ُّن

 الآية ( )35من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )298ق َال َما أ�َ ُظ ُّن َ�أنْ َت ِب َيد هَ ِذ ِه�أَ َبدً ا{.
ال�س َاع َة َقا ِئ َم ًة{.
 الآية ( )36من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )298و َما �أَ ُظ ُّن َّ الآية ( )50من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )482ل َي ُقو َل َّن هَ َذا ِلي َو َما َ�أ ُظ ُّنال�س َاع َة َقا ِئ َم ًة{.
َّ

لأظنك

 الآية ( )101من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )292ف َق َال َل ُه ِف ْر َع ْونُ �إِ ِّني َ ألَ ُظ ُّن َكو�سى َم ْ�س ُحو ًرا{.
َيا ُم َ
 الآية ( )102من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )292و�إِ ِّن��ي َ ألَ ُظ ُّن َك َيا ِف ْر َع ْونَُم ْث ُبو ًرا{.
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لأظنه

و�سى
 الآية ( )38من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )390ل َع ِّلي َ�أ َّط ِل ُع �إِ َلى �إِ َل ِه ُم ََو�إِ ِّني َ أل ُظ ُّن ُه ِمنَ ا ْل َك ِاذ ِبينَ {.
و�سى َو�إِ ِّني
 الآية ( )37من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )471ف�أَ َّط ِل َع �إِ َلى �إِ َل ِه ُم ََ ألَ ُظ ُّن ُه َك ِاذ ًبا{.

تظن

 -الآية ( )25من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (} )578ت َُظ ُّن َ�أنْ ُي ْف َع َل ِب َها َفا ِق َر ٌة{.

تظنون

 الآية ( )52من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )287و َت ُظ ُّنونَ ِ�إنْ َل ِب ْث ُت ْم ِ�إ َاّل َق ِليلاً {.الل ُّ
الظ ُنو َنا{.
 -الآية ( )10من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )419وت َُظ ُّنونَ ِب َهّ ِ

نظن

 الآية ( )32من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (�} )501إِنْ َن ُظ ُّن ِ�إ َاّل َظ ًّنا َو َما َن ْحنُِب ُم ْ�س َت ْي ِق ِنينَ {.

َن ُظنُّك

 الآية ( )66من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )158إِ َّنا َل َن َر َاك ِفي َ�س َفاهَ ٍة َو ِ�إ َّنا
َل َن ُظ ُّن َك ِمنَ ا ْل َك ِاذ ِبينَ {.
 الآية ( )186من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )375و َما َ�أ ْن َت ِ�إ َاّل َب َ�ش ٌر ِم ْث ُل َنا َو ِ�إنَْن ُظ ُّن َك َلمِ نَ ا ْل َك ِاذ ِبينَ {.

َن ُظ ُّن ُكم

 الآية ( )27من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )224و َما َن َرى َل ُك ْم َع َل ْي َنا ِمنْ َف ْ�ض ٍل َب ْلَن ُظ ُّن ُك ْم َك ِاذ ِبينَ {.
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يظن

}منْ َكانَ َي ُظ ُّن َ�أنْ َلنْ َي ْن ُ�ص َر ُه
 الآية ( )15من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ )333َهّ ُ
ال�س َماءِ{.
الل ِفي ال ُّد ْن َيا َو ْ آ
الَ ِخ َر ِة َف ْل َي ْم ُد ْد ِب َ�س َب ٍب �إِ َلى َّ
 الآي��ة ( )4من �سورة (المطففين) رقم (� )83صفحة (�} )587أَ اَل َي ُظ ُّن �أُو َل�� ِئ َ��ك �أَ َّن ُه ْمَم ْب ُعو ُثونَ {.

يظنون

 الآية ( )46من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )7ا َّل ِذينَ َي ُظ ُّنونَ َ�أ َّن ُه ْم ُم َال ُقو ْا َر ِّبهِ ْمَو�أَ َّن ُه ْم ِ�إ َل ْي ِه َر ِاج ُعونَ {.
َاب
 الآية ( )78من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )12و ِم ْن ُه ْم ُ�أ ِّم ُّيونَ اَل َي ْع َل ُمونَ ا ْل ِكت َ�إِ َاّل �أَ َما ِن َّي{.
 الآية ( )249من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )41ق َال ا َّل ِذينَ َي ُظ ُّنونَ َ�أ َّن ُه ْم ُملاَ ُقواالل{.
الل َك ْم ِمنْ ِف َئ ٍة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِف َئ ًة َك ِثي َر ًة ِب ِ�إ ْذ ِن َهّ ِ
َهّ ِ
الل َغ ْي َر ا ْل َح ِّق َظ َّن
 الآية ( )154من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )70ي ُظ ُّنونَ ِب َهّ ِا ْل َج ِاه ِل َّي ِة{.
 الآية ( )24من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ } )501و َما َل ُه ْم ِب َذ ِل َك ِمنْ ِع ْل ٍم ِ�إنْهُ ْم �إِ َاّل َي ُظ ُّنونَ {.

الظن

}ما َل ُه ْم ِب ِه ِمنْ ِع ْل ٍم ِ�إ َاّل ا ِّت َبا َع
 الآية ( )157من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ )103َّ
الظ ِّن{.
 الآية ( )116من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (�} )142إِنْ َي َّت ِب ُعونَ �إِ َاّل َّالظ َّن َو�إِنْ هُ ْم
�إِ َاّل َيخْ ُر ُ�صونَ {.
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 الآية ( )36من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )213و َما َي َّت ِب ُع �أَ ْك َث ُرهُ ْم ِ�إ َاّل َظ ًّنا ِ�إ َّنَّ
الظ َّن اَل ُي ْغ ِني ِمنَ ا ْل َح ِّق َ�ش ْي ًئا{.
 الآية ( )60من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )215و َما َظ ُّن ا َّل ِذينَ َي ْف َت ُرونَ َع َلىالل ا ْل َك ِذ َب َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة{.
َهّ ِ
 الآية ( )66من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�ِ } )216إنْ َي َّت ِب ُعونَ ِ�إ َاّل َّالظ َّن َو ِ�إنْ هُ ْم
�إِ َاّل َيخْ ُر ُ�صونَ {.
ا�س َت ْغ َف َر
 الآية ( )24من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )454و َظ َّن َدا ُوو ُد �أَ َّن َما َف َت َّنا ُه َف َْر َّبهُ{.
 الآية ( )27من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ )455}ذ ِل َك َظ ُّن ا َّل ِذينَ َك َف ُروا{.
 الآية ( )6من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َّ )511ال�س ْو ِء َع َل ْيهِ ْم
}الظا ِّنينَ ِب َهّ ِ
الل َظ َّن َّ
ال�س ْوءِ{.
َدا ِئ َر ُة َّ
 الآية ( )12من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َ } )512ب ْل َظ َن ْنت ُْم َ�أنْ َلنْ َي ْن َق ِل َب ال َّر ُ�س ُول
ال�س ْوءِ{.
َوا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ ِ�إ َلى �أَ ْهلِيهِ ْم �أَ َبدً ا َو ُز ِّينَ َذ ِل َك ِفي ُق ُلو ِب ُك ْم َو َظ َن ْنت ُْم َظ َّن َّ
 الآية ( )12من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )517يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ْاج َت ِن ُبواالظ ِّن �إِ َّن َب ْع َ�ض َّ
َك ِثي ًرا ِمنَ َّ
الظ ِّن ِ�إ ْث ٌم{.
 الآية ( )23من �سورة (النجم) رقم (� )52صفحة (�} )526إِنْ َي َّت ِب ُعونَ �إِ َاّل َّالظ َّن َو َما َت ْه َوى
الَ ْن ُف ُ�س{.
ْأ
 الآية ( )28من �سورة (النجم) رقم (� )52صفحة (َ } )527و َما َل ُه ْم ِب ِه ِمنْ ِع ْل ٍم ِ�إنْ َي َّت ِب ُعونَالظ َّن َو�إِ َّن َّ
�إِ َاّل َّ
الظ َّن اَل ُي ْغ ِني ِمنَ ا ْل َح ِّق َ�ش ْي ًئا{.
 الآية ( )36من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )213و َما َي َّت ِب ُع �أَ ْك َث ُرهُ ْم ِ�إ َاّل َظ ًّنا ِ�إ َّنَّ
الظ َّن اَل ُي ْغ ِني ِمنَ ا ْل َح ِّق َ�ش ْي ًئا{.
 الآية ( )32من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (�} )501إِنْ َن ُظ ُّن ِ�إ َاّل َظ ًّنا َو َما َن ْحنُِب ُم ْ�س َت ْي ِق ِنينَ {.
 الآي��ة ( )87من �سورة (ال�صافات) رق��م (� )37صفحة (َ } )449ف�� َم��ا َظ�� ُّن�� ُك ْ��م ِب�� َر ِّبا ْل َعا َلمِ ينَ {.
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 الآية ( )23من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )479و َذ ِل ُك ْم َظ ُّن ُك ُم ا َّل ِذي َظ َن ْنت ُْمِب َر ِّب ُك ْم �أَ ْر َدا ُك ْم{.
ي�س َظ َّن ُه
 الآية ( )20من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )430و َل َق ْد َ�ص َّد َق َع َل ْيهِ ْم �إِ ْب ِل َُفا َّت َب ُعو ُه{.
الل ُّ
الظ ُنو َنا{.
 الآية ( )10من �سورة (الأحزاب) رقم (� )33صفحة (َ } )419وت َُظ ُّنونَ ِب َهّ ِ الآية ( )6من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َّ )511ال�س ْو ِء َع َل ْيهِ ْم
}الظا ِّنينَ ِب َهّ ِ
الل َظ َّن َّ
ال�س ْوءِ{.
َدا ِئ َر ُة َّ

حرف العين

عاد

 الآية ( )65من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )158و�إِ َلى َع ٍاد �أَ َخاهُ ْم هُ ودًا َق َالَيا َق ْوم ْاع ُبدُوا َهّ َ
الل َما َل ُك ْم ِمنْ �إِ َل ٍه َغ ْي ُر ُه �أَ َفلاَ َت َّت ُقونَ {.
ِ
 الآية ( )74من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )160و ْاذ ُك ُروا ِ�إ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخ َل َفا َءِمنْ َب ْع ِد َع ٍاد{.
 الآية ( )70من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )198أَ َل ْم َي�أْتِهِ ْم َن َب�أُ ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْبلِهِ ْمَق ْو ِم ُن ٍوح َو َع ٍاد َو َث ُمو َد{.
 الآية ( )50من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )227و�إِ َلى َع ٍاد �أَ َخاهُ ْم هُ ودًا َق َال َياَق ْوم ْاع ُبدُوا َهّ َ
الل َما َل ُك ْم ِمنْ �إِ َل ٍه َغ ْي ُر ُه �إِنْ �أَ ْنت ُْم �إِ َاّل ُم ْف َت ُرونَ {.
ِ
َ
ات َر ِّبهِ ْم
 الآية ( )59من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )228و ِت ْل َك َعا ٌد َج َحدُوا ِب�آ َي َِو َع َ�ص ْوا ُر ُ�س َلهُ{.
 الآية ( )60من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (�} )228أَ اَل ِ�إ َّن َعادًا َك َف ُروا َر َّب ُه ْم �أَ اَل ُب ْعدً اِل َع ٍاد َق ْو ِم هُ ٍود{.
 الآية ( )9من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (�} )256أَ َل ْ��م َي�أْ ِت ُك ْم َن َب�أُ ا َّل ِذينَ ِمنَْق ْب ِل ُك ْم َق ْو ِم ُن ٍوح َو َع ٍاد َو َث ُمو َد{.
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 الآية ( )42من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (َ } )337و ِ�إنْ ُي َك ِّذ ُب َوك َف َق ْد َك َّذ َب ْت َق ْب َل ُه ْم
َق ْو ُم ُن ٍوح َو َعا ٌد َو َث ُمودُ{.
 الآية ( )123من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )372ك َّذ َب ْت َعا ٌد ا ْل ُم ْر َ�س ِلينَ {. الآية ( )12من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (َ } )453ك َّذ َب ْت َق ْب َل ُه ْم َق ْو ُم ُن ٍوح َو َعادٌ{.}م ْث َل َد�أْ ِب َق ْو ِم ُن ٍوح َو َع ٍاد َو َث ُمو َد
 الآية ( )31من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (ِ )470َوا َّل ِذينَ ِمنْ َب ْع ِد ِه ْم{.
 الآية ( )13من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )478ف�إِنْ �أَ ْع َر ُ�ضوا َف ُق ْل َ�أ ْن َذ ْر ُت ُك ْمَ�ص ِاع َق ًة ِم ْث َل َ�ص ِاع َق ِة َع ٍاد َو َث ُمو َد{.
ا�س َت ْك َب ُروا ِفي
 الآية ( )15من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )478ف�أَ َّما َعا ٌد َف ْالَ ْر ِ�ض ِب َغ ْي ِر ا ْل َح ِّق{.
ْأ

العدل

لأعدل

 الآية ( )15من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )484و�أُ ِم ْرتُ ِ َ أل ْع ِد َل َب ْي َن ُك ُم َهّ ُالل
َر ُّب َنا َو َر ُّب ُك ْم{.

تعدل

 الآية ( )70من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )136و�إِنْ َت ْع ِد ْل ُك َّل َع ْد ٍل اَل ُي�ؤ َْخ ْذِم ْن َها{.

تعدلوا

 الآية ( )3من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )77ف�إِنْ ِخ ْفت ُْم َ�أ َاّل َت ْع ِد ُلوا َف َو ِاح َد ًة َ�أ ْوَما َم َل َك ْت �أَ ْي َما ُن ُك ْم{.
 الآية ( )129من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )99و َلنْ ت َْ�ست َِطي ُعوا َ�أنْ َت ْع ِد ُلوا َب ْينَال ِّن َ�سا ِء َو َل ْو َح َر ْ�صت ُْم{.
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 الآي��ة ( )135من �سورة (الن�ساء) رق��م (� )4صفحة (َ } )100ف�َلَاَ َت َّت ِب ُعوا ا ْل�� َه�� َوى �أَنَْت ْع ِد ُلوا{.

يعدلون

 الآي��ة ( )1من �سورة (الأن��ع��ام) رقم (� )6صفحة (ُ } )128ث َّ��م ا َّل ِ��ذي��نَ َك�� َف�� ُروا ِب َر ِّبهِ ْمَي ْع ِد ُلونَ {.
الَ ِخ َر ِة
 الآية ( )150من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )148وا َّل ِذينَ اَل ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِب ْ آَوهُ ْم ِب َر ِّبهِ ْم َي ْع ِد ُلونَ {.
و�سى ُ�أ َّم ٌة َي ْهدُونَ
 الآية ( )159من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )170و ِمنْ َق ْو ِم ُم َِبا ْل َح ِّق َو ِب ِه َي ْع ِد ُلونَ {.
 الآية ( )181من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )174و ِم َّمنْ َخ َل ْق َنا �أُ َّم ٌة َي ْهدُونَِبا ْل َح ِّق َو ِب ِه َي ْع ِد ُلونَ {.
الل َب ْل هُ ْم َق ْو ٌم
 الآي��ة ( )60من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )382أَ ِء َل�� ٌه َم َع َهّ َِي ْع ِد ُلونَ {.

اعدلوا

 الآية ( )8من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )108و اَل َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن آ�َنُ َق ْو ٍم َع َلى�أَ َاّل َت ْع ِد ُلوا ْاع ِد ُلوا{.
 الآية ( )152من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )149و�إِ َذا ُق ْلت ُْم َف ْاع ِد ُلوا َو َل ْو َكانََذا ُق ْر َبى{.

عدل

 الآية ( )48من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )7و اَل ُي ْق َب ُل ِم ْن َها َ�ش َف َاع ٌة َو اَل ُي�ؤ َْخ ُذِم ْن َها َع ْد ٌل{.
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 الآية ( )123من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )19وا َّت ُقوا َي ْو ًما اَل ت َْج ِزي َنف ٌْ�س َعنَْنف ٍْ�س َ�ش ْي ًئا َو اَل ُي ْق َب ُل ِم ْن َها َع ْد ٌل{.
 الآي��ة ( )282من �سورة (البقرة) رق��م (� )2صفحة (َ } )48و ْل�� َي�� ْك�� ُت ْ��ب َب ْي َن ُك ْم َكا ِت ٌبِبا ْل َع ْد ِل{.
ا�س �أَنْ
 الآية ( )58من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )87و ِ�إ َذا َح َك ْمت ُْم َب ْينَ ال َّن ِت َْح ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل{.
 الآية ( )95من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )123ي ْح ُك ُم ِب ِه َذ َوا َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم{. الآية ( )106من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (} )125ا ْث َن ِان َذ َوا َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم َ�أ ْو�آَ َخ َر ِان ِمنْ َغ ْي ِر ُك ْم{.
 الآية ( )9من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (َ } )516ف�إِنْ َفا َء ْت َف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َماِبا ْل َع ْد ِل{.
 -الآية ( )2من �سورة (الطالق) رقم (� )65صفحة (َ } )558و َ�أ ْ�شهِ دُوا َذ َو ْي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم{.

عد ًال

 الآية ( )115من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )142و َت َّم ْت َك ِل َم ُة َر ِّب َ��ك ِ�ص ْد ًقاَو َع ْد اًل{.

العر�ش (عر�ش الرحمن)

 الآية ( )54من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (�} )157إِ َّن َر َّب ُك ُم َهّ ُالل ا َّل ِ��ذي َخ َلقَ
ا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ُيغ ِْ�شي ال َّل ْي َل ال َّن َها َر{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ال ْر َ�ض ِفي ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام ُث َّم ْ
}ع َل ْي ِه َت َو َّك ْلتُ َوهُ َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ�ش
 الآية ( )129من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ )207ا ْل َع ِظ ِيم{.
 الآية ( )3من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (�} )208إِ َّن َر َّب ُك ُم َهّ ُال�س َم َو ِات
الل ا َّل ِذي َخ َلقَ َّ
ال ْم َر{.
ا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ُي َد ِّب ُر ْ َ أ
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض ِفي ِ�س َّت ِة َ�أ َّي ٍام ُث َّم ْ
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 الآية ( )100من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )247و َر َف�� َع �أَ َب َو ْي ِه َع َلى ا ْل َع ْر ِ�شَو َخ ُّروا َل ُه ُ�س َّجدً ا{.
 الآية ( )2من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ )249هّ ُال�س َم َو ِات ِب َغ ْي ِر
}الل ا َّل ِذي َر َف َع َّ
ا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش{.
َع َم ٍد َت َر ْو َن َها ُث َّم ْ
 الآية ( )42من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (ُ } )286ق ْل َل ْو َكانَ َم َع ُه �آَ ِل َه ٌة َك َماَي ُقو ُلونَ �إِ ًذا اَل ْب َت َغ ْوا �إِ َلى ِذي ا ْل َع ْر ِ�ش َ�س ِبيلاً {.
ا�س َت َوى{.
 الآية ( )5من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (} )312ال َّر ْح َمنُ َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ْالل َر ِّب ا ْل َع ْر ِ�ش
 الآية ( )22من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )323ف ُ�س ْب َحانَ َهّ َِع َّما َي ِ�ص ُفونَ {.
ال�س ْب ِع
ال�س َم َو ِات َّ
 الآية ( )86من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (ُ } )347ق ْل َمنْ َر ُّب ََّو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ�ش ا ْل َع ِظ ِيم{.
 الآية ( )116من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )349ف َت َعا َلى َهّ ُالل ا ْل َم ِل ُك ا ْل َح ُّق
اَل ِ�إ َل َه ِ�إ َاّل هُ َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ�ش ا ْل َك ِر ِيم{.
ا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش
 الآية ( )59من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (ُ } )365ث َّم ْال َّر ْح َمنُ {.
 الآية ( )26من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ )379هّ ُ}الل اَل �إِ َل َه �إِ َاّل هُ َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ�ش
ا ْل َع ِظ ِيم{.
 الآية ( )4من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (َ )415هّ ُال�س َم َو ِات
}الل ا َّل ِذي َخ َلقَ َّ
ا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش َما َل ُك ْم ِمنْ دُو ِن ِه ِمنْ َو ِل ٍ ّي{.
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض َو َما َب ْي َن ُه َما ِفي ِ�س َّت ِة َ�أ َّي ٍام ُث َّم ْ
 الآية ( )75من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )467و َت َرى ا ْل َملاَ ِئ َك َة َحا ِّفينَ ِمنَْح ْو ِل ا ْل َع ْر ِ�ش ُي َ�س ِّب ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِّبهِ ْم{.
 الآية ( )7من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (} )467ا َّل ِذينَ َي ْحمِ ُلونَ ا ْل َع ْر َ�ش َو َمنْ َح ْو َل ُهُي َ�س ِّب ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِّبهِ ْم{.
ات ُذو ا ْل َع ْر ِ�ش ُي ْل ِقي
 الآية ( )15من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )468ر ِفي ُع َّالد َر َج ِ
وح ِمنْ �أَ ْم ِر ِه َع َلى َمنْ َي َ�شا ُء ِمنْ ِع َبا ِد ِه {.
ال ُّر َ
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ال�س َم َو ِات
 الآية ( )82من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (ُ )495}�س ْب َحانَ َر ِّب َّ
الَ ْر ِ�ض َر ِّب ا ْل َع ْر ِ�ش َع َّما َي ِ�ص ُفونَ {.
َو ْ أ
ال�س َم َو ِات
 الآي��ة ( )4من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (} )538هُ �� َو ا َّل ِ��ذي َخ َلقَ َّا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش{.
َو ْ أ
الَ ْر َ�ض ِفي ِ�س َّت ِة َ�أ َّي ٍام ُث َّم ْ
 الآية ( )17من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (َ } )567و َي ْحمِ ُل َع ْر َ�ش َر ِّب َك َف ْو َق ُه ْمَي ْو َم ِئ ٍذ َث َما ِن َي ٌة{.
}ذي ُق َّو ٍة ِع ْن َد ِذي ا ْل َع ْر ِ�ش
 الآية ( )20من �سورة (التكوير) رقم (� )81صفحة (ِ )586َم ِك ٍين{.
 الآية ( )15من �سورة (البروج) رقم (� )85صفحة (ُ )590}ذو ا ْل َع ْر ِ�ش ا ْل َم ِجيدُ{.

عر�شه

الَ ْر َ�ض
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )7من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )222وهُ َو ا َّل ِذي َخ َلقَ َِّفي ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام َو َكانَ َع ْر ُ�ش ُه َع َلى ا ْل َماءِ{.

الع�سل (�شفاء)

 الآية ( )15من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (َ } )508و�أَ ْن َها ٌر ِمنْ َع َ�س ٍل ُم َ�ص ًّفى{.اب
 الآية ( )69من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )274يخْ ُر ُج ِمنْ ُب ُطو ِن َها َ�ش َر ٌا�س{.
ُمخْ َت ِل ٌف �أَ ْل َوا ُن ُه ِفي ِه ِ�ش َفا ٌء ِلل َّن ِ

ع�صا مو�سى

 الآية ( )18من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )313ق َال ِه َي َع َ�ص َاي �أَ َت َو َّك ُ�أ َع َل ْي َهاَو�أَهُ ُّ�ش ِب َها َع َلى َغ َنمِ ي{.
و�سى (َ )19ف�أَ ْل َقاهَ ا
 الآية ( )19من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )313ق َال َ�أ ْل ِق َها َيا ُم ََف ِ�إ َذا ِه َي َح َّي ٌة ت َْ�س َعى{.
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و�سى َع َ�صا ُه َف ِ�إ َذا
 الآية ( )45من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )369ف�أَ ْل َقى ُم َِه َي َت ْل َق ُف َما َي�أْ ِف ُكونَ {.
 الآية ( )107من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )164ف�أَ ْل َقى َع َ�صا ُه َف���إِ َذا ِه َيُث ْع َبا ٌن ُم ِبينٌ {.
و�سى �أَنْ �أَ ْل ِق
 الآية ( )117من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )164و�أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َلى ُم ََع َ�ص َ
اك َف ِ�إ َذا ِه َي َت ْل َق ُف َما َي�أْ ِف ُكونَ {.

العفو

ذكرت الكلمة وم�شتقاتها في ( )39مو�ضع ًا في عدة �سور ،في ال�صفحتين ( )593/592من
المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم ،طباعة دار الحديث بم�صر1422 ،هـ.

حرف الغين

الغ�ضب

 الآية ( )93من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )93و َمنْ َي ْقت ُْل ُم�ؤ ِْم ًنا ُم َت َع ِّمدً ا َف َجزَ ا ُ�ؤ ُهَج َه َّن ُم َخالِدً ا ِفي َها َو َغ ِ�ض َب َهّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َل َع َنهُ{.
 الآية ( )60من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (ُ } )118ق ْل هَ ْل ُ�أ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َ�ش ٍ ّر ِمنْ َذ ِل َكالل َمنْ َل َع َن ُه َهّ ُ
الل َو َغ ِ�ض َب َع َل ْي ِه{.
َم ُثو َب ًة ِع ْن َد َهّ ِ
 الآية ( )6من �سورة (الفتح) رقم (� )48صفحة (َ } )511و َغ ِ�ض َب َهّ ُالل َع َل ْيهِ ْم َو َل َع َن ُه ْم َو َ�أ َع َّد
َل ُه ْم َج َه َّن َم{.
 الآية ( )14من �سورة (المجادلة) رقم (� )58صفحة (�} )544أَ َل ْم َت َر �إِ َلى ا َّل ِذينَ َت َو َّل ْواَق ْو ًما َغ ِ�ض َب َهّ ُ
الل َع َل ْيهِ ْم{.
 الآية ( )13من �سورة (الممتحنة) رقم (� )60صفحة (َ } )551يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا اَلَت َت َو َّل ْوا َق ْو ًما َغ ِ�ض َب َهّ ُ
الل َع َل ْيهِ ْم{.
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غ�ضبوا

ال ْث ِم
 الآية ( )37من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )487وا َّل ِذينَ َي ْج َت ِن ُبونَ َك َبا ِئ َر ْ إَِوا ْل َف َو ِاح َ�ش َو ِ�إ َذا َما َغ ِ�ض ُبوا هُ ْم َي ْغ ِف ُرونَ {.

غ�ضب

الل َذ ِل َك ِب َ�أ َّن ُه ْم
 الآية ( )61من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )9و َبا ُءو ِب َغ َ�ض ٍب ِمنَ َهّ ِالل{.
ات َهّ ِ
َكا ُنوا َي ْك ُف ُرونَ ِب�آَ َي ِ
 الآي��ة ( )90من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )14ف�� َب��ا ُءو ِب َغ َ�ض ٍب َع َلى َغ َ�ض ٍباب مُهِ ينٌ {.
َو ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َذ ٌ
الل
 الآي��ة ( )112من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )64و َب��ا ُءو ِب َغ َ�ض ٍب ِمنَ َهّ َِو ُ�ض ِر َب ْت َع َل ْيهِ ُم ا ْل َم ْ�س َك َن ُة{.
 الآية ( )71من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )159ق ْد َو َق َع َع َل ْي ُك ْم ِمنْ َر ِّب ُك ْمر ِْج ٌ�س َو َغ َ�ض ٌب{.
 الآية ( )152من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (�} )169إِ َّن ا َّل ِذينَ ا َت َّخ ُذوا ا ْل ِع ْج َلَ�س َي َنا ُل ُه ْم َغ َ�ض ٌب ِمنْ َر ِّبهِ ْم{.
و�سى
 الآية ( )154من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )169و َل َّما َ�س َك َت َعنْ ُم َالَ ْل َو َاح{.
ا ْل َغ َ�ض ُب �أَ َخ َذ ْ أ
الل َو َم ْ�أ َوا ُه
 الآية ( )16من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )178ف َق ْد َبا َء ِب َغ َ�ض ٍب ِمنَ َهّ َِج َه َّن ُم{.
 الآية ( )106من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )279و َل ِكنْ َمنْ َ�ش َر َح ِبا ْل ُكف ِْر َ�ص ْد ًراالل{.
َف َع َل ْيهِ ْم َغ َ�ض ٌب ِمنَ َهّ ِ
و�سى ِ�إ َلى َق ْو ِم ِه َغ ْ�ض َبانَ
 الآية ( )86من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )317ف َر َج َع ُم َ�أَ ِ�س ًفا َق َال َيا َق ْو ِم َ�أ َل ْم َي ِع ْد ُك ْم َر ُّب ُك ْم َو ْعدً ا َح َ�س ًنا{.
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الل َع َل ْي َها
 الآية ( )9من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (َ } )350وا ْل َخ ِام َ�س َة �أَ َّن َغ َ�ض َب َهّ ِال�صا ِد ِقينَ {.
�إِنْ َكانَ ِمنَ َّ
اب
 الآية ( )16من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )485و َع َل ْيهِ ْم َغ َ�ض ٌب َو َل ُه ْم َع َذ ٌَ�ش ِديدٌ{.

غ�ضبي

ات َما َر َز ْق َنا ُك ْم َو اَل
 الآية ( )81من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (ُ } )317ك ُلوا ِمنْ َط ِّي َب ِت َْط َغ ْوا ِفي ِه َف َي ِح َّل َع َل ْي ُك ْم َغ َ�ض ِبي َو َمنْ َي ْح ِل ْل َع َل ْي ِه َغ َ�ض ِبي َف َق ْد هَ َوى{.

غ�ضبان

و�سى ِ�إ َلى َق ْو ِم ِه
 الآية ( )150من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )169و َل َّما َر َج َع ُم ََغ ْ�ض َبانَ �أَ ِ�س ًفا َق َال ِب ْئ َ�س َما َخ َل ْف ُت ُمو ِني ِمنْ َب ْع ِدي{.

المغ�ضوب

}�ص َر َ
اط ا َّل ِذينَ �أَ ْن َع ْم َت َع َل ْيهِ ْم َغ ْي ِر
 الآية ( )7من �سورة (الفاتحة) رقم (� )1صفحة (ِ )1وب َع َل ْيهِ ْم{.
ا ْل َمغ ُْ�ض ِ

مغا�ضب ًا

ا�ض ًبا
 الآية ( )87من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )329و َذا ال ُّن ِون ِ�إ ْذ َذهَ َب ُم َغ َِف َظ َّن �أَنْ َلنْ َنق ِْد َر َع َل ْي ِه{.

غلمان

(((

 الآية ( )24من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (َ } )524و َي ُط ُوف َع َل ْيهِ ْم ِغ ْل َما ٌن َل ُه ْم
َك�أَ َّن ُه ْم ُل ْ�ؤ ُل�ؤٌ َم ْك ُنونٌ{.
((( وانظر مو�ضوع كلمة ( ِو ْلدان) �صفحة (.)303
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الغيب

 الآية ( )33من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )6أَ َل ْ��م �أَ ُق ْ��ل َل ُك ْم �إِ ِّن��ي �أَ ْع َل ُم َغ ْي َبال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
 الآية ( )179من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )73و َما َكانَ َهّ ُالل ِل ُي ْط ِل َع ُك ْم َع َلى
ا ْل َغ ْي ِب َو َل ِك َّن َهّ َ
الل َي ْج َت ِبي ِمنْ ُر ُ�س ِل ِه َمنْ َي َ�شا ُء{.
ال�صا ِل َحاتُ َقا ِن َتاتٌ َحا ِف َظاتٌ
 الآية ( )34من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )84ف َِّل ْل َغ ْي ِب ِب َما َح ِف َظ َهّ ُ
الل{.
 الآي��ة ( )94من �سورة (المائدة) رق��م (� )5صفحة (ِ } )123ل َي ْع َل َم َهّ ُالل َم��نْ َي َخا ُف ُه
ِبا ْل َغ ْي ِب{.
 الآية ( )50من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (ُ } )133ق ْل اَل �أَ ُق ُول َل ُك ْم ِع ْن ِدي َخزَ ا ِئنُ
الل َو اَل �أَ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َب{.
َهّ ِ
 الآية ( )59من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )134و ِع ْن َد ُه َم َفا ِت ُح ا ْل َغ ْي ِب اَل َي ْع َل ُم َهاِ�إ َاّل هُ َو{.
}عا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة َوهُ َو
 الآية ( )73من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ )136ا ْل َح ِك ُيم ا ْل َخ ِبي ُر{.
 الآي��ة ( )188من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )175و َل�� ْو ُك ْنتُ �أَ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َبال�سو ُء{.
اَل ْ�س َت ْك َث ْرتُ ِمنَ ا ْل َخ ْي ِر َو َما َم َّ�س ِن َي ُّ
 الآية ( )94من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (ُ } )202ث َّم ُت�� َر ُدّونَ �إِ َلى َعا ِل ِم ا ْل َغ ْي ِبَو َّ
ال�ش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُلونَ {.
 الآية ( )105من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )203و َ�س ُت َر ُدّونَ �إِ َلى َعا ِل ِم ا ْل َغ ْي ِبَو َّ
ال�ش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُلونَ {.
 الآية ( )20من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )210ف ُق ْل �إِ َّن َما ا ْل َغ ْي ُب للِ َهّ ِ {. الآية ( )31من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )225و اَل �أَ ُق ُالل
ول َل ُك ْم ِع ْن ِدي َخزَ ا ِئنُ َهّ ِ
َو اَل �أَ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َب{.
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وحي َها
 الآية ( )49من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (ِ } )227ت ْل َك ِمنْ َ�أ ْن َبا ِء ا ْل َغ ْي ِب ُن ِ�إِ َل ْي َك َما ُك ْن َت َت ْع َل ُم َها �أَ ْن َت َو اَل َق ْو ُم َك ِمنْ َق ْب ِل هَ َذا{.
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )123من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (} )235وَللِ َهّ ِ َغ ْي ُب َّال ْم ُر ُك ُّلهُ{.
َو�إِ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع َْ أ
 الآية ( )52من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ )241}ذ ِل َ��ك ِل َي ْع َل َم �أَ ِّن��ي َل ْم �أَ ُخ ْن ُه
ِبا ْل َغ ْي ِب{.
 الآية ( )81من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )245و َما ُك َّنا ِل ْل َغ ْي ِب َحا ِف ِظينَ {. الآية ( )102من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ )247وحي ِه
}ذ ِل َك ِمنْ �أَ ْن َبا ِء ا ْل َغ ْي ِب ُن ِ
ِ�إ َل ْي َك{.
}عا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة ا ْل َك ِبي ُر
 الآية ( )9من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ )250ا ْل ُم َت َع ِال{.
ال ْر ِ�ض
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
 الآية ( )77من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (} )275وَللِ َهّ ِ َغ ْي ُب َّال�س َاع ِة ِ�إ َاّل َك َل ْم ِح ا ْل َب َ�ص ِر{.
َو َما �أَ ْم ُر َّ
 الآية ( )22من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )296و َي ُقو ُلونَ َخ ْم َ�س ٌة َ�سا ِد ُ�س ُه ْمَك ْل ُب ُه ْم َر ْج ًما ِبا ْل َغ ْي ِب{.
 الآية ( )26من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (ُ } )296ق ِل َهّ ُالل �أَ ْع َل ُم ِب َما َل ِب ُثوا َل ُه َغ ْي ُب
ال ْر ِ�ض{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
َّ
ات َع ْد ٍن ا َّل ِتي َو َع َد ال َّر ْح َمنُ
}ج َّن ِ
 الآية ( )61من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ )309ِع َبا َد ُه ِبا ْل َغ ْي ِب{.
 الآية ( )78من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (�} )311أَ َّط َل َع ا ْل َغ ْي َب �أَ ِم ا َت َّخ َذ ِع ْن َدال َّر ْح َم ِن َع ْهدً ا{.
 الآية ( )49من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (} )326ا َّل ِذينَ َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْم ِبا ْل َغ ْي ِبال�س َاع ِة ُم ْ�ش ِف ُقونَ {.
َوهُ ْم ِمنَ َّ
}عا ِل ِم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة
 الآية ( )92من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ )348َف َت َعا َلى َع َّما ُي ْ�ش ِر ُكونَ {.
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ال�س َم َو ِات
 الآية ( )65من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (ُ } )383ق ْل اَل َي ْع َل ُم َمنْ ِفي َّالَ ْر ِ�ض ا ْل َغ ْي َب �إِ َاّل َهّ ُ
الل{.
َو ْ أ
 الآية ( )6من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (َ )415}ذ ِل َك َعا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة
ا ْل َع ِزي ُز ال َّر ِح ُيم{.
 الآية ( )3من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (ُ } )428ق ْل َب َلى َو َر ِّبي َل َت�أْ ِت َي َّن ُك ْم َعا ِل ِم ا ْل َغ ْي ِباَل َي ْعز ُُب َع ْن ُه ِم ْث َق ُال َذ َّر ٍة{.
 الآية ( )14من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )429ف َل َّما َخ َّر َت َب َّي َن ِت ا ْل ِج ُّن �أَنْ َل ْو َكا ُنوااب ا ْل ُمهِ ِين{.
َي ْع َل ُمونَ ا ْل َغ ْي َب َما َل ِب ُثوا ِفي ا ْل َع َذ ِ
 الآية ( )53من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )434و َق ْد َك َف ُروا ِب ِه ِمنْ َق ْب ُل َو َيق ِْذ ُفونَِبا ْل َغ ْي ِب ِمنْ َم َك ٍان َب ِع ٍيد{.
 الآية ( )18من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (�} )436إِ َّن َما ُت ْن ِذ ُر ا َّل ِذينَ َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْمال�صلاَ َة{.
ِبا ْل َغ ْي ِب َو�أَ َقا ُموا َّ
 الآية ( )38من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (�ِ } )438إ َّن َهّ َال�س َم َو ِات
الل َعا ِل ُم َغ ْي ِب َّ
ال�صدُورِ{.
َو ْ أ
الَ ْر ِ�ض �إِ َّن ُه َع ِلي ٌم ِب َذ ِات ُّ
 الآية ( )11من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )440إِ َّن َما ُت ْن ِذ ُر َم ِن ا َّت َب َع ِّالذ ْك َر َو َخ ِ�ش َي
ال َّر ْح َمنَ ِبا ْل َغ ْي ِب{.
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )46من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (ُ } )463ق ِل ال َّل ُه َّم َف ِاط َر َّالَ ْر ِ�ض َعا ِل َم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة َ�أ ْن َت ت َْح ُك ُم َب ْينَ ِع َبا ِد َك ِفي َما َكا ُنوا ِفي ِه َيخْ َت ِل ُفونَ {.
َو ْ أ
 الآية ( )18من �سورة (الحجرات) رقم (� )49صفحة (�} )517إِ َّن َهّ َال�س َم َو ِات
الل َي ْع َل ُم َغ ْي َب َّ
الَ ْر ِ�ض َو َهّ ُ
الل َب ِ�صي ٌر ِب َما َت ْع َم ُلونَ {.
َو ْ أ
}منْ َخ ِ�ش َي ال َّر ْح َمنَ ِبا ْل َغ ْي ِب َو َجا َء
 الآية ( )33من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ )519يب{.
ِب َق ْل ٍب ُم ِن ٍ
 الآي��ة ( )41من �سورة (الطور) رقم (� )52صفحة (�} )525أَ ْم ِع ْن َدهُ ُم ا ْل َغ ْي ُب َف ُه ْمَي ْك ُت ُبونَ {.
 -الآية ( )35من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (�} )527أَ ِع ْندَ ُه ِع ْل ُم ا ْل َغ ْي ِب َف ُه َو َي َرى{.
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 الآية ( )25من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )541و ِل َي ْع َل َم َهّ ُالل َمنْ َي ْن ُ�ص ُر ُه
َو ُر ُ�س َل ُه ِبا ْل َغ ْي ِب{.
 الآية ( )22من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (} )548هُ َو َهّ ُالل ا َّل ِذي اَل �إِ َل َه �إِ َاّل هُ َو
َعا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة{.
 الآية ( )8من �سورة (الجمعة) رقم (� )62صفحة (ُ } )553ث َّم ُت َر ُدّونَ ِ�إ َلى َعا ِل ِم ا ْل َغ ْي ِبَو َّ
ال�ش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُلونَ {.
}عا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة ا ْل َع ِزي ُز
 الآية ( )18من �سورة (التغابن) رقم (� )64صفحة (َ )557ا ْل َح ِك ُيم{.
 الآية ( )12من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (�ِ } )562إ َّن ا َّل ِذينَ َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْم ِبا ْل َغ ْي ِبَل ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َو�أَ ْج ٌر َك ِبي ٌر{.
 الآي��ة ( )47من �سورة (القلم) رقم (� )68صفحة (�} )566أَ ْم ِع ْن َدهُ ُم ا ْل َغ ْي ُب َف ُه ْمَي ْك ُت ُبونَ {.
}عا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َفلاَ ُي ْظهِ ُر َع َلى
 الآية ( )27/26من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (َ )573َغ ْي ِب ِه �أَ َحدً ا (� )26إِ َاّل َم ِن ا ْرت ََ�ضى ِمنْ َر ُ�س ٍول{.
 الآي��ة ( )24من �سورة (التكوير) رق��م (� )81صفحة (َ } )586و َم���ا هُ �� َو َع َلى ا ْل َغ ْي ِبِب َ�ض ِن ٍين{.
 الآية ( )109من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )126ي ْو َم َي ْج َم ُع َهّ ُالل ال ُّر ُ�س َل َف َي ُق ُ
ول
وب{.
َم َاذا �أُ ِج ْبت ُْم َقا ُلوا اَل ِع ْل َم َل َنا �إِ َّن َك �أَ ْن َت َع َاّل ُم ا ْل ُغ ُي ِ
 الآية ( )116من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )127ت ْع َل ُم َما ِفي َنف ِْ�سي َو اَل َ�أ ْع َل ُموب{.
َما ِفي َنف ِْ�س َك �إِ َّن َك َ�أ ْن َت َع َاّل ُم ا ْل ُغ ُي ِ
 الآية ( )78من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )199أَ َل ْم َي ْع َل ُموا �أَ َّن َهّ َالل َي ْع َل ُم ِ�س َّرهُ ْم
َو َن ْج َواهُ ْم َو�أَ َّن َهّ َ
وب{.
الل َع َاّل ُم ا ْل ُغ ُي ِ
 الآية ( )48من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (ُ } )433ق ْل ِ�إ َّن َر ِّبي َيق ِْذ ُف ِبا ْل َح ِّق َع َاّل ُموب{.
ا ْل ُغ ُي ِ
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الغيث

 الآية ( )34من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (�} )414إِ َّن َهّ َال�س َاع ِة
الل ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم َّ
َو ُي َن ِز ُّل ا ْل َغ ْيثَ {.
 الآية ( )28من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )486وهُ َو ا َّل ِذي ُي َن ِز ُّل ا ْل َغ ْيثَ ِمنَْب ْع ِد َما َق َن ُطوا{.
 الآية ( )20من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )540ك َم َث ِل َغ ْي ٍث َ�أ ْع َج َب ا ْل ُك َّفا َرَن َبا ُت ُه ُث َّم َيهِ ُيج َف َت َرا ُه ُم ْ�ص َف ًّرا ُث َّم َي ُكونُ ُح َط ًاما{.
 الآية ( )49من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (ُ } )241ث َّم َي�أْ ِتي ِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َك َعا ٌم ِفي ِهُي َغ ُ
ا�س َو ِفي ِه َي ْع ِ�ص ُرونَ {.
اث ال َّن ُ
 الآية ( )29من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )297و�إِنْ َي ْ�س َت ِغي ُثوا ُي َغا ُثوا ِب َماءٍَكا ْل ُم ْه ِل َي ْ�ش ِوي ا ْل ُو ُجو َه{.

حرف الفاء

فاكهة  /تفكهون  /فاكهون  /فواكه

وردت بهذه ال�صيغ في (� )19آية في عدة �سور� ،صفحة ( )636من المعجم المفهر�س لألفاظ
القر�آن الكريم ،طبعة دار الحديث بم�صر1422 ،هـ.

الف�ؤاد  /الأفئدة

ال�س ْم َع َوا ْل َب َ�ص َر َوا ْل ُف َ�ؤا َد
 الآية ( )36من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )285إِ َّن َُّك ُّل �أُو َل ِئ َك َكانَ َع ْن ُه َم ْ�س ُئ اًول{.
و�سى
 الآية ( )10من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (َ } )386و�أَ ْ�ص َب َح ُف َ�ؤا ُد �أُ ِّم ُم ََفار ًِغا �إِنْ َكا َد ْت َل ُت ْب ِدي ِب ِه َل ْو اَل �أَنْ َر َب ْط َنا َع َلى َق ْل ِب َها{.
}ما َك َذ َب ا ْل ُف�ؤَا ُد َما َر�أَى{.
 الآية ( )11من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (َ )526�ص َع َل ْي َك ِمنْ َ�أ ْن َبا ِء
 الآية ( )120من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )235و ُك ًاّل َن ُق ُّال ُّر ُ�س ِل َما ُن َث ِّبتُ ِب ِه ُف َ�ؤا َد َك{.
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 الآية ( )32من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )362ك َذ ِل َك ِل ُن َث ِّب َت ِب ِه ُف�ؤَا َد َكَو َر َّت ْل َنا ُه َت ْر ِتيلاً {.
 الآية ( )113من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )142و ِلت َْ�ص َغى ِ�إ َل ْي ِه َ�أ ْف ِئ َد ُة ا َّل ِذينَ اَلال ِخ َر ِة{.
ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِب َْ آ
اج َع ْل
 الآية ( )37من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )260ر َّب َنا ِل ُي ِقي ُموا َّال�صلاَ َة َف ْ
ا�س َت ْه ِوي �إِ َل ْيهِ ْم{.
�أَ ْف ِئ َد ًة ِمنَ ال َّن ِ
الَ ْب َ�صا َر
ال�س ْم َع َو ْ أ
 الآية ( )78من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )275و َج َع َل َل ُك ُم َّالَ ْف ِئ َد َة َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
َو ْ أ
ال�س ْم َع
 الآية ( )78من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )347وهُ َو ا َّل ِذي َ�أ ْن َ�ش�أَ َل ُك ُم َّال ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َما ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
الَ ْب َ�صا َر َو َْ أ
َو ْ أ
ال ْب َ�صا َر
ال�س ْم َع َو ْ َ أ
 الآية ( )9من �سورة (ال�سجدة) رقم (� )32صفحة (َ } )415و َج َع َل َل ُك ُم َّالَ ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َما ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
َو ْ أ
 الآية ( )26من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )505و َج َع ْل َنا َل ُه ْم َ�س ْم ًعا َو�أَ ْب َ�صا ًراَو�أَ ْف ِئ َد ًة َف َما �أَ ْغ َنى َع ْن ُه ْم َ�س ْم ُع ُه ْم َو اَل َ�أ ْب َ�صا ُرهُ ْم َو اَل �أَ ْف ِئ َد ُت ُه ْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ {.
 الآية ( )23من �سورة (الملك) رقم (� )67صفحة (ُ } )563ق ْل هُ َو ا َّل ِذي �أَ ْن َ�ش َ�أ ُك ْم َو َج َع َلالَ ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َما ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
ال ْب َ�صا َر َو ْ أ
ال�س ْم َع َو َْ أ
َل ُك ُم َّ
الل ا ْل ُمو َق َد ُة ( )6ا َّل ِتي
 الآية ( )7/6من �سورة (ا ْل ُه َمزَ ة) رقم (� )104صفحة (َ } )601نا ُر َهّ ِالَ ْف ِئ َد ِة{.
ت ََّط ِل ُع َع َلى ْ أ
 الآية ( )110من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )141و ُن َق ِّل ُب َ�أ ْف ِئ َد َت ُه ْم َو�أَ ْب َ�صا َرهُ ْمَك َما َل ْم ُي�ؤ ِْم ُنوا ِب ِه �أَ َّو َل َم َّر ٍة{.
 الآية ( )43من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة ( )261اَ}ل َي ْر َت ُّد ِ�إ َل ْيهِ ْم َط ْر ُف ُه ْم
َو�أَ ْف ِئ َد ُت ُه ْم هَ َوا ٌء{.
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فرعون و�آله وملئه وامر�أته

ُذكروا في (� )74آية في عدة �سور،ال�صفحتان ( )627-626من المعجم المفهر�س لألفاظ
القر�آن الكريم ،طبعة دار الحديث بم�صر1422 ،هـ.

الفرقان

َاب َوا ْل ُف ْر َقانَ
و�سى ا ْل ِكت َ
 الآية ( )53من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )8و�إِ ْذ �آَ َت ْي َنا ُم ََل َع َّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ {.
 الآية ( )185من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )28}�ش ْه ُر َر َم َ�ضانَ ا َّل ِذي �أُ ْن ِز َل ِفي ِه
ا�س َو َب ِّي َن ٍات ِمنَ ا ْل ُه َدى َوا ْل ُف ْر َق ِان{.
ا ْل ُق ْر�آَنُ هُ دً ى ِلل َّن ِ
ا�س ََو�أ ْنزَ َل
 الآية ( )4من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (ِ )50}منْ َق ْب ُل هُ دً ى ِلل َّن ِ
ا ْل ُف ْر َقانَ {.
الل َو َما �أَ ْنزَ ْل َنا
 الآية ( )41من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (�} )182إِنْ ُك ْنت ُْم �آَ َم ْنت ُْم ِب َهّ َِع َلى َع ْب ِد َنا َي ْو َم ا ْل ُف ْر َق ِان َي ْو َم ا ْل َت َقى ا ْل َج ْم َع ِان{.
و�سى َوهَ ا ُرونَ
 الآية ( )48من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )326و َل َق ْد َ�آ َت ْي َنا ُم َا ْل ُف ْر َقانَ َو ِ�ض َيا ًء َو ِذ ْك ًرا ِل ْل ُم َّت ِقينَ {.
 الآية ( )1من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )359ت َبا َر َك ا َّل ِذي َن َز َّل ا ْل ُف ْر َقانََع َلى َع ْب ِد ِه ِل َي ُكونَ ِل ْل َعا َلمِ ينَ َن ِذي ًرا{.
 الآية ( )29من �سورة (الأنفال) رقم (� )8صفحة (َ } )180يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِ�إنْ َت َّت ُقواَهّ َ
الل َي ْج َع ْل َل ُك ْم ُف ْر َقا ًنا{.

ُ
الف ْلك (الجواري) (الجارية)
ُ
الف ْلك

 الآية ( )164من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )25وا ْل ُف ْل ِك ا َّل ِتي ت َْج ِري ِفي ا ْل َب ْح ِرا�س َو َما �أَ ْنزَ َل َهّ ُ
الَ ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها َو َب َّث ِفي َها ِمنْ ُك ِّل َدا َّب ٍة
ال�س َما ِء ِمنْ َماءٍ َف َ�أ ْح َيا ِب ِه ْ أ
ِب َما َي ْن َف ُع ال َّن َ
الل ِمنَ َّ
ال ْر ِ�ض َ آلَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ {.
ال�س َما ِء َو ْ َ أ
َوت َْ�ص ِر ِ
ال�س َح ِ
يف ِّ
اب ا ْل ُم َ�س َّخ ِر َب ْينَ َّ
الر َي ِاح َو َّ
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 الآية ( )64من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )158ف َك َّذ ُبو ُه َف�أَ ْن َج ْي َنا ُه َوا َّل ِذينَ َم َع ُهِفي ا ْل ُف ْل ِك َو�أَ ْغ َر ْق َنا ا َّل ِذينَ َك َّذ ُبوا ِب َ�آ َيا ِت َنا{.
 الآية ( )22من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (} )211هُ َو ا َّل ِذي ُي َ�س ِّي ُر ُك ْم ِفي ا ْل َب ِّرا�ص ٌف{.
َوا ْل َب ْح ِر َح َتّى �إِ َذا ُك ْنت ُْم ِفي ا ْل ُف ْل ِك َو َج َر ْينَ بِهِ ْم ِب ِر ٍيح َط ِّي َب ٍة َو َف ِر ُحوا ِب َها َجا َء ْت َها رِي ٌح َع ِ
 الآية ( )73من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )217ف َك َّذ ُبو ُه َف َن َّج ْي َنا ُه َو َمنْ َم َع ُه ِفيا ْل ُف ْل ِك َو َج َع ْل َناهُ ْم َخلاَ ِئ َف{.
ا�ص َن ِع ا ْل ُف ْل َك ِب�أَ ْع ُي ِن َنا َو َو ْح ِي َنا{.
 الآية ( )37من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )225و ْ الآية ( )38من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )226و َي ْ�ص َن ُع ا ْل ُف ْل َك َو ُك َّل َما َم َّر َع َل ْي ِهلٌ ِمنْ َق ْو ِم ِه َ�س ِخ ُروا ِم ْنهُ{.
َم َ أ
 الآية ( )32من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )259و َ�س َّخ َر َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َك ِلت َْج ِر َيِفي ا ْل َب ْح ِر ِب�أَ ْم ِر ِه{.
 الآي��ة ( )14من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )268وتَ�� َرى ا ْل ُف ْل َك َم َو ِاخ َر ِفي ِهَو ِل َت ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
 الآية ( )66من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )288ر ُّب ُك ُم ا َّل ِذي ُيزْ ِجي َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َكِفي ا ْل َب ْح ِر ِل َت ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه �إِ َّن ُه َكانَ ِب ُك ْم َر ِحي ًما {.
 الآية ( )65من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�} )340أَ َل ْم َت َر �أَ َّن َهّ َالل َ�س َّخ َر َل ُك ْم َما ِفي
الَ ْر ِ�ض َوا ْل ُف ْل َك ت َْج ِري ِفي ا ْل َب ْح ِر ِب َ�أ ْم ِر ِه{.
ْأ
 الآي��ة ( )22من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )343و َع َل ْي َها َو َع َلى ا ْل ُف ْل ِكُت ْح َم ُلونَ {.
ا�ص َن ِع
 الآية ( )27من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )343ف�أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي ِه �أَ ِن ْا ْل ُف ْل َك ِب�أَ ْع ُي ِن َنا َو َو ْح ِي َنا{.
ا�س َت َو ْي َت �أَ ْن َت َو َمنْ
 الآية ( )28من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )343ف�إِ َذا َْم َع َك َع َلى ا ْل ُف ْل ِك َف ُق ِل ا ْل َح ْم ُد للِ َهّ ِ ا َّل ِذي َن َّجا َنا ِمنَ ا ْل َق ْو ِم َّ
الظالِمِ ينَ {.
 الآية ( )119من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )372ف�أَ ْن َج ْي َنا ُه َو َمنْ َم َع ُه ِفيا ْل ُف ْل ِك ا ْل َم ْ�ش ُح ِون{.
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 الآية ( )65من �سورة (العنكبوت) رقم (� )29صفحة (َ } )404ف ِ�إ َذا َر ِك ُبوا ِفي ا ْل ُف ْل ِك َد َع ُواَهّ َ
الدّينَ َف َل َّما َن َّجاهُ ْم �إِ َلى ا ْل َب ِّر �إِ َذا هُ ْم ُي ْ�ش ِر ُكونَ {.
الل ُمخْ ِل ِ�صينَ َل ُه ِ
الر َي َاح
 الآية ( )46من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )409و ِمنْ َ�آ َيا ِت ِه �أَنْ ُي ْر ِ�س َل ُِّم َب ِّ�ش َر ٍات َو ِل ُي ِذي َق ُك ْم ِمنْ َر ْح َم ِت ِه َو ِلت َْج ِر َي ا ْل ُف ْل ُك ِب َ�أ ْم ِر ِه{.
 الآية ( )31من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (�} )414أَ َل ْم َت َر �أَ َّن ا ْل ُف ْل َك ت َْج ِري ِفيالل ِل ُي ِر َي ُك ْم ِمنْ �آَ َيا ِت ِه{.
ا ْل َب ْح ِر ِب ِن ْع َم ِة َهّ ِ
 الآية ( )12من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )436و َت َرى ا ْل ُف ْل َك ِفي ِه َم َو ِاخ َر ِل َت ْب َت ُغواِمنْ َف ْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {.
 الآية ( )41من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )443و�آَ َي ٌة َل ُه ْم َ�أ َّنا َح َم ْل َنا ُذ ِّر َّي َت ُه ْم ِفيا ْل ُف ْل ِك ا ْل َم ْ�ش ُح ِون{.
 الآية ( )140من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (�} )451إِ ْذ �أَ َب َق �إِ َلى ا ْل ُف ْل ِك ا ْل َم ْ�ش ُح ِون{. الآي���ة ( )80م��ن ���س��ورة (غ��اف��ر) رق��م (� )40صفحة (َ } )476و َع�� َل�� ْي�� َه��ا َو َع�� َل��ى ا ْل ُف ْل ِكُت ْح َم ُلونَ {.
الَ ْز َو َاج ُك َّل َها
 الآية ( )12من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )490وا َّل ِذي َخ َلقَ ْ أالَ ْن َع ِام َما َت ْر َك ُبونَ {.
َو َج َع َل َل ُك ْم ِمنَ ا ْل ُف ْل ِك َو ْ أ
 الآية ( )12من �سورة (الجاثية) رقم (� )45صفحة (َ )499هّ ُ}الل ا َّل ِذي َ�س َّخ َر َل ُك ُم ا ْل َب ْح َر
ِلت َْج ِر َي ا ْل ُف ْل ُك ِفي ِه ِب�أَ ْم ِر ِه َو ِل َت ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {.

الجواري

 الآية ( )32من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )487و ِمنْ �آَ َيا ِت ِه ا ْل َج َوا ِر ِفي ا ْل َب ْح ِرالَ ْعلاَ ِم{.
َك ْ أ
 الآية ( )24من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ } )532و َل ُه ا ْل َج َوا ِر ا ْل ُم ْن َ�ش�آَتُ ِفيالَ ْعلاَ ِم{.
ا ْل َب ْح ِر َك ْ أ
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الجارية

 الآية ( )11من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (�} )567إِ َّنا َل َّما َط َغا ا ْل َما ُء َح َم ْل َنا ُك ْمِفي ا ْل َجا ِر َي ِة {.
 الآية ( )41من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )226و َق َالل
��ال ا ْر َك ُبوا ِفي َها ِب ْ�س ِم َهّ ِ
َم ْج َراهَ ا َو ُم ْر َ�ساهَ ا ِ�إ َّن َر ِّبي َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.

حرف القاف

ال ِقبلة

}�س َي ُق ُ
ا�س َما
ال�س َف َها ُء ِمنَ ال َّن ِ
 الآية ( )142من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )22ول ُّ
َو َاّلهُ ْم َعنْ ِق ْب َلتِهِ ُم ا َّل ِتي َكا ُنوا َع َل ْي َها{.
 الآية ( )143من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )22و َما َج َع ْل َنا ا ْل ِق ْب َل َة ا َّل ِتي ُك ْن َتَع َل ْي َها �إِ َاّل ِل َن ْع َل َم َمنْ َي َّت ِب ُع ال َّر ُ�س َ
ول ِم َّمنْ َي ْن َق ِل ُب َع َلى َع ِق َب ْي ِه{.
ال�س َما ِء
 الآية ( )144من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )22ق ْد َن َرى َت َق ُّل َب َو ْجهِ َك ِفي ََّف َل ُن َو ِّل َي َّن َك ِق ْب َل ًة َت ْر َ�ضاهَ ا{.
َاب
 الآية ( )145من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )22و َلئِنْ َ�أ َت ْي َت ا َّل ِذينَ �أُو ُتوا ا ْل ِكت َِب ُك ِّل �آَ َي ٍة َما َت ِب ُعوا ِق ْب َلت ََك َو َما �أَ ْن َت ِبتَا ِب ٍع ِق ْب َل َت ُه ْم َو َما َب ْع ُ�ض ُه ْم ِبتَا ِب ٍع ِق ْب َل َة َب ْع ٍ�ض{.
و�سى َو�أَ ِخي ِه �أَنْ
 الآية ( )87من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )218و�أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َلى ُم ََت َب َّو�آَ ِل َق ْو ِم ُك َما بِمِ ْ�ص َر ُب ُيوتًا َو ْاج َع ُلوا ُب ُيو َت ُك ْم ِق ْب َل ًة {.

القر�آن (�شفاء)

 الآية ( )185من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ )28}�ش ْه ُر َر َم َ�ضانَ ا َّل ِذي �أُ ْن ِز َل ِفي ِه
ا�س َو َب ِّي َن ٍات ِمنَ ا ْل ُه َدى َوا ْل ُف ْر َق ِان{.
ا ْل ُق ْر�آَنُ هُ دً ى ِلل َّن ِ
 الآية ( )82من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�} )91أَ َفلاَ َيت ََد َّب ُرونَ ا ْل ُق ْر َ�آنَ َو َل ْو َكانَ ِمنْالل َل َو َجدُوا ِفي ِه اخْ ِتلاَ ًفا َك ِثي ًرا{.
ِع ْن ِد َغ ْي ِر َهّ ِ
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 الآية ( )101من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )124و ِ�إنْ ت َْ�س َ�أ ُلوا َع ْن َها ِحينَ ُي َن َز ُّلا ْل ُق ْر�آَنُ ُت ْب َد َل ُك ْم{.
وح َي �إِ َل َّي هَ َذا ا ْل ُق ْر�آَنُ ِ ألُ ْن ِذ َر ُك ْم
 الآية ( )19من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )130و�أُ ِِب ِه َو َمنْ َب َل َغ{.
ا�س َتمِ ُعوا
 الآية ( )204من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )176و ِ�إ َذا ُق ِر َئ ا ْل ُق ْر َ�آنُ َف َْل ُه َو�أَ ْن ِ�صتُوا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ {.
 الآية ( )111من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (َ } )204و ْعدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِفي ال َّت ْو َرا ِةال ْن ِج ِيل َوا ْل ُق ْر�آَ ِن{.
َو ْ إِ
 الآية ( )15من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )210و ِ�إ َذا ُت ْت َلى َع َل ْيهِ ْم َ�آ َيا ُت َنا َب ِّي َن ٍاتَق َال ا َّل ِذينَ اَل َي ْر ُجونَ ِل َقا َء َنا ا ْئ ِت ِب ُق ْر�آَ ٍن َغ ْي ِر هَ َذا �أَ ْو َب ِّد ْلهُ{.
 الآية ( )37من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )213و َما َكانَ هَ َذا ا ْل ُق ْر َ�آنُ َ�أنْ ُي ْف َت َرىالل{.
ِمنْ د ِ
ُون َهّ ِ
 الآية ( )61من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )215و َما َت ُكونُ ِفي َ�ش�أْ ٍن َو َما َت ْت ُلو ِم ْن ُهِمنْ ُق ْر�آَ ٍن{.
 الآية ( )2من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (�} )235إِ َّنا َ�أ ْنزَ ْل َنا ُه ُق ْر�آَ ًنا َع َر ِب ًّيا َل َع َّل ُك ْمَت ْع ِق ُلونَ {.
�ص َع َل ْي َك َ�أ ْح َ�سنَ
 الآية ( )3من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )235ن ْحنُ َن ُق ُّا ْل َق َ�ص ِ�ص ِب َما �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْي َك هَ َذا ا ْل ُق ْر�آَنَ {.
َاب َو ُق ْر َ�آ ٍن
 الآية ( )1من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (} )262الر ِت ْل َك َ�آ َياتُ ا ْل ِكت ُِم ِب ٍين{.
 الآية ( )87من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (َ } )266و َل َق ْد َ�آ َت ْي َن َاك َ�س ْب ًعا ِمنَ ا ْل َم َثا ِني
َوا ْل ُق ْر�آَنَ ا ْل َع ِظ َيم{.
 الآية ( )91من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (} )267ا َّل ِذينَ َج َع ُلوا ا ْل ُق ْر�آَنَ ِع ِ�ضينَ {.ا�س َت ِع ْذ
 الآية ( )98من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )278ف�إِ َذا َق َر ْ�أتَ ا ْل ُق ْر�آَنَ َف ْالل ِمنَ َّ
ال�ش ْي َط ِان ال َّر ِج ِيم{.
ِب َهّ ِ
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 الآية ( )9من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�ِ } )283إ َّن هَ َذا ا ْل ُق ْر آ�َنَ َي ْه ِدي ِل َّل ِتيِه َي �أَ ْق َو ُم{.
 الآية ( )41من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )286و َل َق ْد َ�ص َّر ْف َنا ِفي هَ َذا ا ْل ُق ْر�آَ ِنِل َي َّذ َّك ُروا{.
 الآية ( )45من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )286و ِ�إ َذا َق َر�أْتَ ا ْل ُق ْر َ�آنَ َج َع ْل َناالَ ِخ َر ِة ِح َجا ًبا َم ْ�ستُو ًرا{.
َب ْي َن َك َو َب ْينَ ا َّل ِذينَ اَل ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِب ْ آ
 الآية ( )46من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )286و�إِ َذا َذ َك ْرتَ َر َّب َك ِفي ا ْل ُق ْر�آَ ِنَو ْح َد ُه َو َّل ْوا َع َلى �أَ ْد َبار ِِه ْم ُن ُفو ًرا{.
 الآية ( )60من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )288و َّال�ش َج َر َة ا ْل َم ْل ُعو َن َة ِفي
ا ْل ُق ْر�آَ ِن{.
وك َّ
ال�ش ْم ِ�س
ال�صلاَ َة ِل ُد ُل ِ
 الآية ( )78من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )290أَ ِق ِم َّ�إِ َلى َغ َ�س ِق ال َّل ْي ِل َو ُق ْر�آَنَ ا ْل َف ْج ِر �إِ َّن ُق ْر�آَنَ ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ�ش ُهودًا{.
 الآية ( )82من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )290و ُن َن ِز ُّل ِمنَ ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َما هُ َوِ�ش َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َو اَل َي ِزي ُد َّ
الظالِمِ ينَ �إِ َاّل َخ َ�سا ًرا{.
ال ْن ُ�س
 الآية ( )88من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (ُ } )291ق ْل َل ِئ ِن ْاج َت َم َع ِت ْ إَِوا ْل ِج ُّن َع َلى �أَنْ َي ْ�أ ُتوا بِمِ ْث ِل هَ َذا ا ْل ُق ْر�آَ ِن اَل َي�أْ ُتونَ بِمِ ْث ِل ِه{.
ا�س ِفي هَ َذا
 الآية ( )89من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )291و َل َق ْد َ�ص َّر ْف َنا ِلل َّن ِا�س �إِ َاّل ُك ُفو ًرا{.
ا ْل ُق ْر�آَ ِن ِمنْ ُك ِّل َم َث ٍل َف َ�أ َبى �أَ ْك َث ُر ال َّن ِ
 الآية ( )54من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )300و َل َق ْد َ�ص َّر ْف َنا ِفي هَ َذا ا ْل ُق ْر َ�آ ِنال ْن َ�سانُ َ�أ ْك َث َر َ�ش ْيءٍ َج َد اًل{.
ا�س ِمنْ ُك ِّل َم َث ٍل َو َكانَ ِْ إ
ِلل َّن ِ
}ما �أَ ْنزَ ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ�آنَ ِلت َْ�ش َقى{.
 الآية ( )2من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ )312 الآية ( )114من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )320و اَل َت ْع َج ْل ِبا ْل ُق ْر َ�آ ِن ِمنْ َق ْب ِل َ�أنُْيق َْ�ضى �إِ َل ْي َك َو ْح ُيهُ{.
��ال ال َّر ُ�س ُ
 الآية ( )30من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )362و َق َول َيا َر ِّب ِ�إ َّن
َق ْو ِمي ا َت َّخ ُذوا هَ َذا ا ْل ُق ْر�آَنَ َم ْه ُجو ًرا{.
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 الآية ( )32من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )362و َق َال ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َل ْو اَل ُن ِز َّلَع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر�آَنُ ُج ْم َل ًة َو ِاح َد ًة{.
َاب
 الآية ( )1من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (} )377ط�س ِت ْل َك �آَ َياتُ ا ْل ُق ْر�آَ ِن َو ِكت ٍُم ِب ٍين{.
 الآية ( )6من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )377و ِ�إ َّن َ��ك َل ُت َل َّقى ا ْل ُق ْر َ�آنَ ِمنْ َلدُنَْح ِك ٍيم َع ِل ٍيم{.
�ص َع َلى َب ِني
 الآية ( )76من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (�} )383إِ َّن هَ َذا ا ْل ُق ْر َ�آنَ َي ُق ُّ�إِ ْ�س َرا ِئ َيل َ�أ ْك َث َر ا َّل ِذي هُ ْم ِفي ِه َيخْ َت ِل ُفونَ {.
 الآية ( )92من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ } )385و�أَنْ �أَ ْت ُل َو ا ْل ُق ْر�آَنَ َف َم ِن ْاهت ََدىَف�إِ َّن َما َي ْهت َِدي ِل َنف ِْ�س ِه{.
 الآية ( )85من �سورة (الق�ص�ص) رقم (� )28صفحة (�} )396إِ َّن ا َّل ِ��ذي َف َر َ�ض َع َل ْي َكا ْل ُق ْر�آَنَ َل َرا ُّد َك �إِ َلى َم َع ٍاد{.
ا�س ِفي هَ َذا
 الآية ( )58من �سورة (الروم) رقم (� )30صفحة (َ } )410و َل َق ْد َ�ض َر ْب َنا ِلل َّن ِا ْل ُق ْر�آَ ِن ِمنْ ُك ِّل َم َث ٍل{.
 الآية ( )31من �سورة (�سب�أ) رقم (� )34صفحة (َ } )431و َق َال ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َلنْ ُن ؤْ� ِمنَ ِب َه َذاا ْل ُق ْر�آَ ِن َو اَل ِبا َّل ِذي َب ْينَ َي َد ْي ِه{.
 الآية ( )2من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )440وا ْل ُق ْر َ�آ ِن ا ْل َح ِك ِيم{. الآية ( )69من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )444إِنْ هُ َو ِ�إ َاّل ِذ ْك ٌر َو ُق ْر�آَ ٌن ُم ِبينٌ {. الآية ( )1من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (�} )453ص َوا ْل ُق ْر�آَ ِن ِذي ِّالذ ْك ِر{.
ا�س ِفي هَ َذا
 الآية ( )27من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (َ } )461و َل َق ْد َ�ض َر ْب َنا ِلل َّن ِا ْل ُق ْر�آَ ِن ِمنْ ُك ِّل َم َث ٍل َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ {.
 الآية ( )26من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )479و َق َال ا َّل ِذينَ َك َف ُروا اَل ت َْ�س َم ُعواِل َه َذا ا ْل ُق ْر�آَ ِن َوا ْل َغ ْوا ِفي ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْغ ِل ُبونَ {.
 الآية ( )31من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )491و َقا ُلوا َل ْو اَل ُن ِز َّل هَ َذا ا ْل ُق ْرءانَُع َلى َر ُج ٍل ِمنَ ا ْل َق ْر َي َت ْي ِن َع ِظ ٍيم{.
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 الآية ( )29من �سورة (الأحقاف) رقم (� )46صفحة (َ } )506و ِ�إ ْذ َ�ص َر ْف َنا ِ�إ َل ْي َك َن َف ًرا ِمنَا ْل ِج ِّن َي ْ�س َتمِ ُعونَ ا ْل ُق ْر َ�آنَ {.
 الآية ( )24من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (�} )509أَ َفلاَ َيت ََد َّب ُرونَ ا ْل ُق ْر�آَنَ �أَ ْم َع َلىوب �أَ ْق َفا ُل َها{.
ُق ُل ٍ
 الآية ( )1من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (} )518ق َوا ْل ُق ْر�آَ ِن ا ْل َم ِج ِيد{. الآي��ة ( )45من �سورة (ق) رق��م (� )50صفحة (َ } )520ف َ��ذ ِّك�� ْر ِب��ا ْل�� ُق�� ْر�آَ ِن َم��نْ َي َخ ُاف
َو ِع ِيد{.
 الآية ( )1من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (} )531ال َّر ْح َمنُ {.}ع َّل َم ا ْل ُق ْر�آَنَ {.
 الآية ( )2من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ )531 الآية ( )77من �سورة (الواقعة) رقم (� )56صفحة (�} )537إِ َّن ُه َل ُق ْر َ�آ ٌن َك ِري ٌم{. الآية ( )21من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (َ } )548ل ْو �أَ ْنزَ ْل َنا هَ َذا ا ْل ُق ْر�آَنَ َع َلىالل{.
َج َب ٍل َل َر�أَ ْي َت ُه َخ ِا�ش ًعا ُمت ََ�ص ِّد ًعا ِمنْ َخ ْ�ش َي ِة َهّ ِ
 الآية ( )4من �سورة (المزمل) رقم (� )73صفحة (�} )574أَ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َر ِت ِّ��ل ا ْل ُق ْر َ�آنََت ْر ِتيلاً {.
 الآية ( )20من �سورة (المزمل) رقم (� )73صفحة (َ } )575فا ْق َر ُءوا َما َت َي َّ�س َر ِمنَ ا ْل ُق ْر َ�آ ِن{. الآية ( )23من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (�} )579إِ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر�آَنََت ْن ِزيلاً {.
 الآية ( )21من �سورة (االن�شقاق) رقم (� )84صفحة (َ } )589و�إِ َذا ُق ِر َئ َع َل ْيهِ ُم ا ْل ُق ْر َ�آنُاَل َي ْ�س ُجدُونَ {.
 الآية ( )22/21من �سورة (البروج) رقم (� )85صفحة (َ } )590ب ْل هُ َو ُق ْر�آَ ٌن َم ِجي ٌد ()21وظ{.
ِفي َل ْو ٍح َم ْح ُف ٍ
 الآية ( )2من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (�} )235إِ َّنا َ�أ ْنزَ ْل َنا ُه ُق ْر�آَ ًنا َع َر ِب ًّيا َل َع َّل ُك ْمَت ْع ِق ُلونَ {.
 الآية ( )31من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )253و َل ْو َ�أ َّن ُق ْر َ�آ ًنا ُ�س ِّي َر ْت ِب ِه ا ْل ِج َب ُالال ْر ُ�ض َ �أ ْو ُك ِّل َم ِب ِه ا ْل َم ْوتَى{.
�أَ ْو ُق ِّط َع ْت ِب ِه َْ أ
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 الآية ( )106من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )293و ُق ْر َ�آ ًنا َف َر ْق َنا ُه ِل َت ْق َر�أَ ُه َع َلىا�س َع َلى ُم ْك ٍث َو َن َّز ْل َنا ُه َت ْن ِزيلاً {.
ال َّن ِ
 الآية ( )113من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )319و َك َذ ِل َك َ�أ ْنزَ ْل َنا ُه ُق ْر َ�آ ًنا َع َر ِب ًّياَو َ�ص َّر ْف َنا ِفي ِه ِمنَ ا ْل َو ِع ِيد{.
 الآية ( )28من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (ُ } )461ق ْر�آَ ًنا َع َر ِب ًّيا َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍجَل َع َّل ُه ْم َي َّت ُقونَ {.
َاب ُف ِّ�ص َل ْت َ�آ َيا ُت ُه ُق ْر�آَ ًنا َع َر ِب ًّيا
 الآية ( )3من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (ِ )477}كت ٌ
ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ {.
 الآية ( )44من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )481و َل ْو َج َع ْل َنا ُه ُق ْر َ�آ ًنا �أَ ْع َجمِ ًّياَل َقا ُلوا َل ْو اَل ُف ِّ�ص َل ْت �آَ َيا ُت ُه �أَ�أَ ْع َجمِ ٌّي َو َع َر ِب ٌّي{.
 الآية ( )7من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )283و َك َذ ِل َك �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك ُق ْر�آَ ًناَع َر ِب ًّيا ِل ُت ْن ِذ َر �أُ َّم ا ْل ُق َرى َو َمنْ َح ْو َل َها{.
 الآية ( )3من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (�ِ } )489إ َّنا َج َع ْل َنا ُه ُق ْر َ�آ ًنا َع َر ِب ًّيا َل َع َّل ُك ْمَت ْع ِق ُلونَ {.
ا�س َت َم َع َن َف ٌر ِمنَ
 الآية ( )1من �سورة (الجن) رقم (� )72صفحة (ُ } )572ق ْل ُ�أ ِوح َي �إِ َل َّي �أَ َّن ُه ْ
ا ْل ِج ِّن َف َقا ُلوا �إِ َّنا َ�سمِ ْع َنا ُق ْر�آَ ًنا َع َج ًبا{.
 الآية ( )17من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (�ِ } )577إ َّن َع َل ْي َنا َج ْم َع ُه َو ُق ْر َ�آ َنهُ{. -الآية ( )18من �سورة (القيامة) رقم (� )75صفحة (َ } )577ف�إِ َذا َق َر ْ�أ َنا ُه َفا َّت ِب ْع ُق ْر�آَ َنهُ{.

القرين/القرناء

 الآية ( )51من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ } )447ق َال َقا ِئ ٌل ِم ْن ُه ْم ِ�إ ِّني َكانَِلي َق ِرينٌ {.
 الآية ( )36من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )492و َمنْ َي ْع ُ�ش َعنْ ِذ ْك ِر ال َّر ْح َم ِنُن َق ِّي ْ�ض َل ُه َ�ش ْي َطا ًنا َف ُه َو َل ُه َق ِرينٌ {.
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}ح َتّى ِ�إ َذا َجا َء َنا َق َال َيا َل ْي َت
 الآية ( )38من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ )492َب ْي ِني َو َب ْي َن َك ُب ْع َد ا ْل َم ْ�ش ِر َق ْي ِن َف ِب ْئ َ�س ا ْل َق ِرينُ {.
 الآية ( )38من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (َ } )85و َمنْ َي ُك ِن َّال�ش ْي َطانُ َل ُه َق ِري ًنا
َف َ�سا َء َق ِري ًنا{.
 الآية ( )23من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )519و َق َال َق ِري ُن ُه هَ َذا َما َل َد َّي َع ِتيدٌ{. الآية ( )27من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )519ق َال َق ِري ُن ُه َر َّب َنا َما �أَ ْط َغ ْي ُت ُه َو َل ِكنَْكانَ ِفي َ�ضلاَ ٍل َب ِع ٍيد{.
 الآية ( )25من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )479و َق َّي ْ�ض َنا َل ُه ْم ُق َر َنا َء َفزَ َّي ُنواَل ُه ْم َما َب ْينَ �أَ ْي ِديهِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم{.

الق�صا�ص

 الآية ( )178من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )27يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُما�ص ِفي ا ْل َق ْت َلى{.
ا ْل ِق َ�ص ُ
ا�ص َح َيا ٌة َيا
 الآية ( )179من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )27و َل ُك ْم ِفي ا ْل ِق َ�ص ِاب َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ {.
�أُو ِلي َْ أ
ال ْل َب ِ
}ال�ش ْه ُر ا ْل َح َر ُام ِب َّ
 الآية ( )194من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َّ )30ال�ش ْه ِر ا ْل َح َر ِام
ا�ص{.
َوا ْل ُح ُر َماتُ ِق َ�ص ٌ
ا�ص{.
وح ِق َ�ص ٌ
 -الآية ( )45من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )115وا ْل ُج ُر َ

القمر
جاء ذكره في (� )27آية في عدة �سور ال�صفحة  661من (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن
الكريم) طبعة دار الحديث بم�صر 1422ه ـ
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القنوط من رحمة اهلل

(((

اك ِبا ْل َح ِّق َفلاَ
 الآية ( )55من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (َ } )265قا ُلوا َب َّ�ش ْر َن ََت ُكنْ ِمنَ ا ْل َقا ِن ِطينَ {.
 الآية ( )56من �سورة (الحجر) رقم (� )15صفحة (َ } )265ق َال َو َمنْ َي ْق َن ُط ِمنْ َر ْح َم ِةَر ِّب ِه ِ�إ َاّل َّ
ال�ضا ُّلونَ {.
 الآية ( )53من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (ُ } )458ق ْل َيا ِع َبا ِد َي ا َّل ِذينَ َ�أ ْ�س َر ُفواالل{.
َع َلى �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم اَل َت ْق َن ُطوا ِمنْ َر ْح َم ِة َهّ ِ
 الآي��ة ( )49من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )477و�إِنْ َم َّ�س ُه َّو�س
ال�ش ُّر َف َي ُئ ٌ
َق ُن ٌ
وط{.
 الآية ( )28من �سورة (ال�شورى) رقم (� )42صفحة (َ } )483وهُ َو ا َّل ِذي ُي َن ِز ُّل ا ْل َغ ْيثَ ِمنَْب ْع ِد َما َق َن ُطوا{.

حرف الكاف

ال ِك ْبر (ب�سكون الباء)

و�سى ِ�إ ِّني ُع ْذتُ ِب َر ِّبي
 الآية ( )27من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )470و َق َال ُم َاب{.
َو َر ِّب ُك ْم ِمنْ ُك ِّل ُم َت َك ِّب ٍر اَل ُي�ؤ ِْمنُ ِب َي ْو ِم ا ْل ِح َ�س ِ
 الآية ( )56من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (�ِ } )473إنْ ِفي ُ�صدُور ِِه ْم ِ�إ َاّل ِك ْب ٌر َما هُ ْمِب َبا ِل ِغي ِه{.
اب َج َه َّن َم َخا ِل ِدينَ
 الآية ( )76من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (} )475ا ْد ُخ ُلوا �أَ ْب َو َِفي َها َف ِب ْئ َ�س َم ْث َوى ا ْل ُم َت َك ِّب ِرينَ {.
ال�سلاَ ُم
 الآية ( )23من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (} )548ا ْل َم ِل ُك ا ْل ُق ُّد ُو�س َّ
ا ْل ُم�ؤ ِْمنُ ا ْل ُم َه ْيمِ نُ ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َج َّبا ُر ا ْل ُم َت َك ِّب ُر{.
اب َج َه َّن َم َخا ِل ِدينَ
 الآية ( )29من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )270فا ْد ُخ ُلوا �أَ ْب َو َِفي َها َف َل ِب ْئ َ�س َم ْث َوى ا ْل ُم َت َك ِّب ِرينَ {.
((( انظر مو�ضوع (الي�أ�س من رحمة اهلل) �صفحة (.)304
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 الآي��ة ( )60من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (�} )465أَ َل ْي َ�س ِفي َج َه َّن َم َم ْث ًوىِل ْل ُم َت َك ِّب ِرينَ {.
اب َج َه َّن َم
 الآية ( )72من �سورة (الزمر) رقم (� )39صفحة (ِ } )466ق َيل ا ْد ُخ ُلوا �أَ ْب�� َو ََخا ِل ِدينَ ِفي َها َف ِب ْئ َ�س َم ْث َوى ا ْل ُم َت َك ِّب ِرينَ {.
ا�س َو اَل
 الآية ( )18من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )412و اَل ُت َ�ص ِّع ْر َخ َّد َك ِلل َّن ِال ْر ِ�ض َم َر ًحا �إِ َّن َهّ َ
الل اَل ُي ِح ُّب ُك َّل ُمخْ ت ٍَال َف ُخورٍ{.
َت ْم ِ�ش ِفي َْ أ
 الآية ( )23من �سورة (الحديد) رقم (� )57صفحة (َ } )540و َهّ ُالل اَل ُي ِح ُّب ُك َّل ُمخْ ت ٍَال
َف ُخورٍ{.
 الآية ( )36من �سورة (الن�ساء) رقم (� )4صفحة (�ِ } )84إ َّن َهّ َالل اَل ُي ِح ُّب َمنْ َكانَ ُمخْ ت اًَال
َف ُخو ًرا{.
الَ ْر ِ�ض َم َر ًحا
 الآية ( )37من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )285و اَل َت ْم ِ�ش ِفي ْ أال ْر َ�ض َو َلنْ َت ْب ُل َغ ا ْل ِج َب َال ُط اًول{.
�إِ َّن َك َلنْ تَخْ ِر َق َْ أ

ال ِك َبر (بفتح الباء)

 الآي��ة ( )266من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )45و�أَ َ�صا َب ُه ا ْل ِك َب ُر َو َل�� ُه ُذ ِّر َّي�� ٌةُ�ض َع َفا ُء{.
 الآية ( )40من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )55ق َال َر ِّب َ�أ َّنى َي ُكونُ ِلي ُغلاَ ٌمَو َق ْد َب َل َغ ِن َي ا ْل ِك َب ُر{.
 الآية ( )39من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (} )260ا ْل َح ْم ُد للِ َهّ ِ ا َّل ِذي َوهَ َب ِليَع َلى ا ْل ِك َب ِر �إِ ْ�س َم ِاع َيل َو�إِ ْ�س َح َاق{.
(الحجر) رقم (� )15صفحة (َ } )265ق َال َ�أ َب َّ�ش ْر ُت ُمو ِني َع َلى �أَنْ
 الآية ( )54من �سورة َِم َّ�س ِن َي ا ْل ِك َب ُر َف ِب َم ُت َب ِّ�ش ُرونَ {.
 الآية ( )24/23من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )284و َق َ�ضى َر ُّب َك َ�أ َاّل َت ْع ُبدُوا ِ�إ َاّل�إِ َّيا ُه َو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا ِ�إ َّما َي ْب ُل َغ َّن ِع ْندَ َك ا ْل ِك َب َر َ�أ َحدُهُ َما َ�أ ْو ِكلاَ هُ َما َفلاَ َت ُق ْل َل ُه َما �أُ ٍ ّف َو اَل َت ْن َه ْرهُ َما َو ُق ْل
َل ُه َما َق ْو اًل َك ِري ًما (َ )23و ْاخ ِف ْ�ض َل ُه َما َج َن َاح ال ُّذ ِّل ِمنَ ال َّر ْح َم ِة َو ُق ْل َر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َيا ِني َ�ص ِغي ًرا{.
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 الآية ( )8من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )305ق َال َر ِّب َ�أ َّن��ى َي ُكونُ ِلي ُغلاَ ٌمَو َكا َن ِت ْام َر�أَ ِتي َعا ِق ًرا َو َق ْد َب َل ْغتُ ِمنَ ا ْل ِك َب ِر ِع ِت ًّيا{.

الكر�سي (كر�سي الرحمن)

الَ ْر َ�ض
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )255من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )42و ِ�س َع ُك ْر ِ�س ُّي ُه ََّو اَل َي ُئو ُد ُه ِحف ُْظ ُه َما َوهُ َو ا ْل َع ِل ُّي ا ْل َع ِظ ُيم{.

الكفر/الكفار وم�شتقاتها
جاء ذكرها في �سبع �صفحات من المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم طباعة دار
الحديث بم�صر 1422ه ـ (ال�صفحات .)715-709

الكلب

 الآية ( )176من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )173ف َم َث ُل ُه َك َم َث ِل ا ْل َك ْل ِب ِ�إنْ ت َْحمِ ْلَع َل ْي ِه َي ْل َهثْ �أَ ْو َت ْت ُر ْك ُه َي ْل َهثْ {.
 الآي��ة ( )18من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )295و َك ْل ُب ُه ْم َب ِا�س ٌط ِذ َر َاع ْي ِهِبا ْل َو ِ�ص ِيد{.
}�س َي ُقو ُلونَ ثَلاَ َث ٌة َرا ِب ُع ُه ْم
 الآي��ة ( )22من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ )296َك ْل ُب ُه ْم َو َي ُقو ُلونَ َخ ْم َ�س ٌة َ�سا ِد ُ�س ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َر ْج ًما ِبا ْل َغ ْي ِب َو َي ُقو ُلونَ َ�س ْب َع ٌة َو َث ِام ُن ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم ُق ْل َر ِّبي َ�أ ْع َل ُم
ِب ِع َّدتِهِ ْم{.

كلمة طيبة ،وكلمة خبيثة

 الآية ( )24من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (�} )258أَ َل ْم َت َر َك ْي َف َ�ض َر َب َهّ ُالل َمثَلاً
ال�س َماءِ{.
َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُل َها َثا ِب ٌت َو َف ْر ُع َها ِفي َّ
 الآية ( )26من �سورة (�إبراهيم) رقم (� )14صفحة (َ } )259و َم َث ُل َك ِل َم ٍة َخ ِبي َث ٍة َك َ�ش َج َر ٍةالَ ْر ِ�ض َما َل َها ِمنْ َق َرارٍ{.
َخ ِبي َث ٍة ْاج ُت َّث ْت ِمنْ َف ْو ِق ْ أ
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كن ..فيكون
جاءت في القر�آن الكريم في (� )8آيات ....هي:
الَ ْر ِ�ض ِ َو�إ َذا
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
 الآية ( )117من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )18ب ِدي ُع ََّق َ�ضى �أَ ْم ًرا َف�إِ َّن َما َي ُق ُ
ول َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ {.
 الآية ( )47من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (َ } )56ق َال َك َذ ِل ِك َهّ ُالل َيخْ ُلقُ َما َي َ�شا ُء
�إِ َذا َق َ�ضى �أَ ْم ًرا َف�إِ َّن َما َي ُق ُ
ول َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ {.
الل َك َم َث ِل
ي�سى ِع ْن َد َهّ ِ
 الآية ( )59من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (�} )57إِ َّن َم َث َل ِع َ�آَ َد َم َخ َل َق ُه ِمنْ ُت َر ٍاب ُث َّم َق َال َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ {.
ال�س َم َو ِات
 الآية ( )73من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )136وهُ �� َو ا َّل ِ��ذي َخ َلقَ َّالَ ْر َ�ض ِبا ْل َح ِّق َو َي ْو َم َي ُق ُ
ول ُكنْ َف َي ُكونُ {.
َو ْ أ
 الآية ( )40من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (�} )271إِ َّن َما َق ْو ُل َنا ِل َ�ش ْيءٍ ِ�إ َذا َ�أ َر ْد َنا ُه �أَنَْن ُق َ
ول َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ {.
}ما َكانَ للِ َهّ ِ �أَنْ َي َت ِّخ َذ ِمنْ َو َل ٍد
 الآية ( )35من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ )307ُ�س ْب َحا َن ُه �إِ َذا َق َ�ضى َ �أ ْم ًرا َف�إِ َّن َما َي ُق ُ
ول َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ {.
 الآية ( )82من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (�} )445إِ َّن َما �أَ ْم ُر ُه �إِ َذا �أَ َرا َد َ�ش ْي ًئا �أَنْ َي ُق َول
َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ {.
 الآية ( )68من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (} )475هُ َو ا َّل ِذي ُي ْح ِيي َويُمِ يتُ َف ِ�إ َذاَق َ�ضى �أَ ْم ًرا َف�إِ َّن َما َي ُق ُ
ول َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ {.

حرف الالم

ال �إله �إال اهلل

 الآية ( )35من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (�} )447إِ َّن ُه ْم َكا ُنوا ِ�إ َذا ِق َيل َل ُه ْم اَل�إِ َل َه �إِ َاّل َهّ ُ
الل َي ْ�س َت ْك ِب ُرونَ {.
 الآية ( )19من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (َ } )508ف ْاع َل ْم َ�أ َّن�� ُه اَل �إِ َل�� َه �إِ َاّل َهّ ُالل
ات{.
ا�س َت ْغ ِف ْر ِل َذ ْن ِب َك َو ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َوا ْل ُم�ؤ ِْم َن ِ
َو ْ
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ال �إله �إال هو
وردت في (� )61آية في عدة �سور من كتاب اهلل الكريم .ال�صفحة  47من (المعجم المفهر�س
لألفاظ القر�آن الكريم) طبعة دار الحديث بم�صر 1422هــ.

َل َبن

 الآية ( )15من �سورة (محمد) رقم (� )47صفحة (َ } )508و�أَ ْن َها ٌر ِمنْ َل َب ٍن َل ْم َي َت َغ َّي ْر َط ْع ُم ُه{.الَ ْن َع ِام َل ِع ْب َر ًة
 الآية ( )66من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )274و�إِ َّن َل ُك ْم ِفي ْ أُن ْ�س ِقي ُك ْم ِم َّما ِفي ُب ُطو ِن ِه ِمنْ َب ْي ِن َف ْر ٍث َو َد ٍم َل َب ًنا َخا ِل ً�صا َ�سا ِئ ًغا ِل َّل�شا ِر ِبينَ {.

اللَّ َمم

ال ْث ِم
 الآية ( )32من �سورة (النجم) رقم (� )53صفحة (} )527ا َّل ِذينَ َي ْج َت ِن ُبونَ َك َبا ِئ َر ْ ِإالَ ْر ِ�ض َو�إِ ْذَ �أ ْنت ُْم �أَ ِج َّن ٌة ِفي
َوا ْل َف َو ِاح َ�ش �إِ َاّل ال َّل َم َم �إِ َّن َر َّب َك َو ِا�س ُع ا ْل َم ْغ ِف َر ِة هُ َو �أَ ْع َل ُم ِب ُك ْم ِ�إ ْذ �أَ ْن َ�ش�أَ ُك ْم ِمنَ ْ أ
ُب ُط ِون �أُ َّم َها ِت ُك ْم َفلاَ تُزَ ُّكوا �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم هُ َو َ�أ ْع َل ُم ِب َم ِن ا َّت َقى{.

ليلة القدر

 الآيات ( )5/1من �سورة (القدر) رقم (� )97صفحة (�} )598إِ َّنا َ�أ ْنزَ ْل َنا ُه ِفي َل ْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر(َ )1و َما �أَ ْد َر َ
وح ِفي َها
اك َما َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر (َ )2ل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخ ْي ٌر ِمنْ �أَ ْل ِف َ�ش ْه ٍر (َ )3ت َن َز ُّل ا ْل َملاَ ِئ َك ُة َوال ُّر ُ
ِب ِ�إ ْذ ِن َر ِّبهِ ْم ِمنْ ُك ِّل �أَ ْم ٍر (�َ )4سلاَ ٌم ِه َي َح َتّى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر{.
 الآيات ( )5/4/3من �سورة (الدخان) رقم (� )44صفحة (�} )496إِ َّنا َ�أ ْنزَ ْل َنا ُه ِفي َل ْي َل ٍةُم َبا َر َك ٍة �إِ َّنا ُك َّنا ُم ْن ِذرِينَ (ِ )3في َها ُي ْف َر ُق ُك ُّل �أَ ْم ٍر َح ِك ٍيم (� )4أَ ْم ًرا ِمنْ ِع ْن ِد َنا ِ�إ َّنا ُك َّنا ُم ْر ِ�س ِلينَ {.

وكالة (نا�سا) وليلة القدر:
كتب د .عبداهلل بن را�شد ال�سنيدي مقالة في جريدة الجزيرة بهذا العنوان �أعاله في عددها
( )14596بتاريخ1433/10/27 :هـ الموافق 2012/9/14م �صفحة .33
((ذكر فيها بع�ض معجزات الأنبياء والر�سل ،ثم معجزة خاتم الأنبياء محمد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ومنها القر�آن الكريم الذي ورد فيه �إ�شارات قوية على �صنع الطائرات ،وال�سيارات ،وعلى
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كروية الأر�ض ،ودورانها ،وهو ما �أثبته العلم في الآونة الأخيرة.
ومما ينطوي في �إعجاز القر�آن ما ن�شر م�ؤخر ًا عن �أحد �أبرز علماء وكالة نا�سا الأمريكية
لعلوم الف�ضاء ،والتي ت�شرف على �إطالق مركبات الف�ضاء خارج الأر�ض ،فقد �أو�ضح هذا العالم وهو
(كارنار) ب�أنه دخل في دين الإ�سالم بعد �أن اكت�شف �أن الأ�شعة الكونية بالغالف الجوي بالأر�ض
�أخطر من الأ�شعة النووية ،بدليل �أنه ال يمكن للمركبات الف�ضائية اختراق الأ�شعة الكونية و�إال
تعر�ضت لالحتراق �إال عن طريق منفذ واحد �أ�شار �إليه القر�آن الكريم قبل حوالي خم�سة ع�شر قرن ًا
ال�س َما ِء َف َظ ُّلوا ِفي ِه َي ْع ُر ُجونَ (َ )14ل َقا ُلوا �إِ َّن َما ُ�س ِّك َر ْت
في قوله تعالىَ } :و َل ْو َفت َْح َنا َع َل ْيهِ ْم َبا ًبا ِمنَ َّ
الح ْجر الآية.)15-14( :
�أَ ْب َ�صا ُر َنا َب ْل َن ْحنُ َق ْو ٌم َم ْ�س ُحو ُرونَ { ِ
وفي �إطار تجربة وكالة نا�سا مع �إعجاز القر�آن �أ�شار (كارنار) �إلى حقيقة مذهلة وهي �أن
وكالة نا�سا تعرفت على موعد ليلة القدر منذ ع�شر �سنوات ولكنها �أبقت هذا الخبر �سري ًا حتى ال
ي�سلم العالم ،وقد �شرح (كارنار) تفا�صيل ذلك في �ضوء الوقائع العلمية ح�سب الآتي:
 في كل ليلة ما بين غروب ال�شم�س و�شروقها ُت�ضرب الأر�ض بما بين ع�شرة �آالف �إلى ع�شرين�ألف ًا من ال�شهب وذلك طوال العام ما عدا ليلة واحدة.
 قامت وكالة نا�سا بالبحث عن �سر هذه الليلة التي ت�سلم الأر�ض فيها من كل هذه ال�شهبفي علوم الطبيعة والأديان.
 تبين للوكالة �أن تلك الليلة هي ليلة القدر التي �أ�شار �إليها القر�آن الكريم في قوله تعالى:وح ِفي َها ِب ِ�إ ْذ ِن َر ِّبهِ ْم ِمنْ ُك ِّل �أَ ْم ٍر (�َ )4سلاَ ٌم ِه َي َح َتّى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر{ القدر
} َت َن َز ُّل ا ْل َملاَ ِئ َك ُة َوال ُّر ُ
الآية.)5-4( :
كما �أ�شار �إليها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم في قوله( :ليلة القدر ليلة بلجاء ،ال حر وال
برد ،ال ُت�ضرب الأر�ض فيها بنجم� ،صبيحتها تخرج ال�شم�س بال �شعاع وك�أنها �ضوء القمر) رواه
(و�أثلة بن الأ�سقع وعبادة بن ال�صامت).
و�أخير ًا نود الإ�شارة �أن هذا االكت�شاف الذي ين�سجم مع الإعجاز القر�آني لي�س بالأمر الغريب،
الَ َف ِاق
}�س ُن ِريهِ ْم َ�آ َيا ِت َنا ِفي ْ آ
ويتم�شى مع قول المولى عز وجل في الآية ( )53من �سورة (ف�صلت)َ :
َو ِفي �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َح َتّى َي َت َب َّينَ َل ُه ْم َ�أ َّن ُه ا ْل َح ُّق َ�أ َو َل ْ��م َي ْك ِف ِب َر ِّب َك �أَ َّن ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ�شهِ يدٌ{� .صدق اهلل
العظيم)).
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حرف الميم

الماء

ورد ذكره في عدة �آيات من عدة �سور .ال�صفحة رقم  780من (المعجم المفهر�س لألفاظ
القر�آن الكريم) طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

الماء/ماء المطر
ذكر في القر�آن الكريم في (� )58آية في عدة �سور .ال�صفحات  780/779من (المعجم
المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم) طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

المائدة

ي�سى
 الآية ( )112من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (�} )126إِ ْذ َق َال ا ْل َح َوا ِر ُّيونَ َيا ِع َال�س َما ِء َق َال ا َّت ُقوا َهّ َ
الل �إِنْ ُك ْنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِنينَ {.
ا ْبنَ َم ْر َي َم هَ ْل َي ْ�ست َِطي ُع َر ُّب َك �أَنْ ُي َن ِز َّل َع َل ْي َنا َما ِئ َد ًة ِمنَ َّ
ي�سى ا ْبنُ َم ْر َي َم ال َّل ُه َّم
 الآية ( )114من �سورة (المائدة) رقم (� )5صفحة (َ } )127ق َال ِع َال�س َما ِء َت ُكونُ َل َنا ِعيدً ا ِ ألَ َّو ِل َنا َو�آَ ِخ ِر َنا َو�آَ َي ًة ِم ْن َك{.
َر َّب َنا �أَ ْن ِز ْل َع َل ْي َنا َما ِئ َد ًة ِمنَ َّ

المجو�س

 الآية ( )17من �سورة (الحج) رقم (� )22صفحة (�ِ } )334إ َّن ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َوا َّل ِذينَ هَ ادُواو�س َوا َّل ِذينَ �أَ ْ�ش َر ُكوا �إِ َّن َهّ َ
الل َيف ِْ�ص ُل َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة{.
َو َّ
ال�صا ِب ِئينَ َوال َّن َ�صا َرى َوا ْل َم ُج َ

مرج البحرين (وما ي�ستوي البحران)

 الآية ( )12من �سورة (فاطر) رقم (� )35صفحة (َ } )436و َما َي ْ�س َت ِوي ا ْل َب ْح َر ِان هَ َذا َع ْذ ٌبُف َراتٌ َ�سا ِئ ٌغ َ�ش َرا ُب ُه َوهَ َذا ِم ْل ٌح ُ�أ َجا ٌج {.
و�سى ِل َفتَا ُه اَل �أَ ْب َر ُح
 الآية ( )60من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )300و�إِ ْذ َق َال ُم ََح َتّى �أَ ْب ُل َغ َم ْج َم َع ا ْل َب ْح َر ْي ِن{.
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 الآية ( )53من �سورة (الفرقان) رقم (� )25صفحة (َ } )364وهُ َو ا َّل ِذي َم َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِنهَ َذا َع ْذ ٌب ُف َراتٌ َوهَ َذا ِم ْل ٌح �أُ َجا ٌج َو َج َع َل َب ْي َن ُه َما َب ْر َز ًخا َو ِح ْج ًرا َم ْح ُجو ًرا{.
 الآي��ة ( )61من �سورة (النمل) رق��م (� )27صفحة (َ } )382و َج�� َع َ��ل َب�� ْي��نَ ا ْل َب ْح َر ْي ِنَح ِاجزً ا{.
}م َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن َي ْل َت ِق َي ِان
 الآية ( )20/19من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ )532(َ )19ب ْي َن ُه َما َب ْر َز ٌخ اَل َي ْب ِغ َي ِان{.

الم�سجد الحرام
جاء ذكره في (� )28آية في عدة �سور .ال�صفحات  424/423من (المعجم المفهر�س لألفاظ
القر�آن الكريم) طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

الم�شرق والمغرب

 الآية ( )115من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )18وَللِ َهّ ِ ا ْل َم ْ�ش ِر ُق َوا ْل َمغ ِْر ُب َف َ�أ ْي َن َماالل{.
ُت َو ُّلوا َف َث َّم َو ْج ُه َهّ ِ
 الآية ( )142من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (ُ } )22ق ْل للِ َهّ ِ ا ْل َم ْ�ش ِر ُق َوا ْل َمغ ِْر ُب َي ْه ِدياط ُم ْ�س َت ِق ٍيم{.
َمنْ َي َ�شا ُء �إِ َلى ِ�ص َر ٍ
 الآية ( )177من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )27ل ْي َ�س ا ْل ِب َّر َ�أنْ ُت َو ُّلوا ُو ُجوهَ ُك ْم ِق َب َلا ْل َم ْ�ش ِر ِق َوا ْل َمغ ِْر ِب{.
 الآية ( )258من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )43ق َال ِ�إ ْب َر ِاه ُيم َف�إِ َّن َهّ َالل َي�أْ ِتي
ِب َّ
ال�ش ْم ِ�س ِمنَ ا ْل َم ْ�ش ِر ِق َف�أْ ِت ِب َها ِمنَ ا ْل َمغ ِْر ِب{.
 الآية ( )28من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )368ق َال َر ُّب ا ْل َم ْ�ش ِر ِق َوا ْل َمغ ِْر ِبَو َما َب ْي َن ُه َما �إِنْ ُك ْنت ُْم َت ْع ِق ُلونَ {.
 الآية ( )9من �سورة (المزمل) رقم (� )73صفحة (َ } )574ر ُّب ا ْل َم ْ�ش ِر ِق َوا ْل َمغ ِْر ِب اَل ِ�إ َل َه�إِ َاّل هُ َو َفا َت ِّخ ْذ ُه َو ِكيلاً {.
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الم�شرقان والمغربان

}ح َتّى �إِ َذا َجا َء َنا َق َال َيا َل ْي َت
 الآية ( )38من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ )492َب ْي ِني َو َب ْي َن َك ُب ْع َد ا ْل َم ْ�ش ِر َق ْي ِن َف ِب ْئ َ�س ا ْل َق ِرينُ {.
 الآي��ة ( )17من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (َ } )531ر ُّب ا ْل َم ْ�ش ِر َق ْي ِن َو َر ُّبا ْل َمغ ِْر َب ْي ِن{.

الم�شارق والمغارب

 الآية ( )137من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )166و�أَ ْو َر ْث َنا ا ْل َق ْو َم ا َّل ِذينَ َكا ُنواالَ ْر ِ�ض َو َم َغا ِر َب َها{.
ُي ْ�ست َْ�ض َع ُفونَ َم َ�شار َِق ْ أ
ال ْر ِ�ض َو َما
ال�س َم َو ِات َو ْ َ أ
 الآية ( )5من �سورة (ال�صافات) رقم (� )37صفحة (َ } )446ر ُّب ََّب ْي َن ُه َما َو َر ُّب ا ْل َم َ�شار ِِق{.
 الآية ( )40من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (َ } )569فلاَ �أُ ْق ِ�س ُم ِب َر ِّب ا ْل َم َ�شار ِِقَوا ْل َم َغار ِِب ِ�إ َّنا َل َقا ِد ُرونَ {.

م�صر
جاء ذكرها في (� )5آيات في عدة �سور ،ال�صفحة ( )765من (المعجم المفهر�س لألفاظ
القر�آن الكريم) وهي:
و�سى َو�أَ ِخي ِه �أَنْ
 الآية ( )87من �سورة (يون�س) رقم (� )10صفحة (َ } )218و�أَ ْو َح ْي َنا �إِ َلى ُم ََت َب َّو�آَ ِل َق ْو ِم ُك َما بِمِ ْ�ص َر ُب ُيوتًا{.
و�س َف َ�آ َوى
 الآية ( )99من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )247ف َل َّما َد َخ ُلوا َع َلى ُي ُ�إِ َل ْي ِه �أَ َب َو ْي ِه َو َق َال ا ْد ُخ ُلوا ِم ْ�ص َر �إِنْ َ�شا َء َهّ ُ
الل َ �آ ِم ِنينَ {.
 الآية ( )51من �سورة (الزخرف) رقم (� )43صفحة (َ } )493و َنا َدى ِف ْر َع ْونُ ِفي َق ْو ِم ِه َق َالَيا َق ْو ِم �أَ َل ْي َ�س ِلي ُم ْل ُك ِم ْ�ص َر{.
 -الآية ( )61من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (} )9اهْ ِب ُطوا ِم ْ�ص ًرا َف ِ�إ َّن َل ُك ْم َما َ�س�أَ ْل ُت ْم{.
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المالئكة
ورد ذكرهم في (� )73آية في عدة �سور ،ال�صفحتان  772/771من (المعجم المفهر�س
لألفاظ القر�آن الكريم) ،طبعة دار الحديث بالقاهرة1422 ،هـ.

المن
ّ

ورد ذكره في (� )45آية في عدة �سور ،ال�صفحة  773من (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن
الكريم) ،طبعة دار الحديث بالقاهرة1422 ،هـ.

المن وال�سلوى
ّ

 الآية ( )57من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (َ } )8و َظ َّل ْل َنا َع َل ْي ُك ُم ا ْل َغ َم َام َو�أَ ْنزَ ْل َناات َما َر َز ْق َنا ُك ْم{.
ال�س ْل َوى ُك ُلوا ِمنْ َط ِّي َب ِ
َع َل ْي ُك ُم ا ْل َم َّن َو َّ
 الآية ( )160من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )171و َظ َّل ْل َنا َع َل ْيهِ ُم ا ْل َغ َم َامات َما َر َز ْق َنا ُك ْم{.
ال�س ْل َوى ُك ُلوا ِمنْ َط ِّي َب ِ
َو�أَ ْنزَ ْل َنا َع َل ْيهِ ُم ا ْل َم َّن َو َّ
 الآية ( )80من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )317يا َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َق ْد َ�أ ْن َج ْي َنا ُك ْم ِمنَْع ُد ِّو ُك ْم َو َو َاع ْد َنا ُك ْم َجا ِن َب ُّ
ال�س ْل َوى{.
الطو ِر ْ أ
الَ ْي َمنَ َو َن َّز ْل َنا َع َل ْي ُك ُم ا ْل َم َّن َو َّ

من ت�صرف لهم الزكاة (ال�صدقة)

ال�ص َد َقاتُ ِل ْل ُف َق َرا ِء َوا ْل َم َ�سا ِك ِين
 الآية ( )60من �سورة (التوبة) رقم (� )9صفحة (�} )196إِ َّن َما َّال�س ِب ِيل َف ِر َ
الل{.
الر َق ِاب َوا ْل َغا ِر ِمينَ َو ِفي َ�س ِب ِيل َهّ ِ
ي�ض ًة ِمنَ َهّ ِ
َوا ْل َع ِام ِلينَ َع َل ْيهَا َوا ْل ُم�ؤَ َّل َف ِة ُق ُلو ُبه ُْم َو ِفي ِّ
الل َو ِا ْب ِن َّ

المواريث وم�شتقاتها
ورد ذكرها في (� )35آية في عدة �سور ،ال�صفحة  839من (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن
الكريم) ،طبعة دار الحديث بالقاهرة1422 ،هـ.
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الموت وم�شتقات الكلمة
جاء ذكره في (� )165آية في عدة �سور ،ال�صفحة  775من (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن
الكريم) ،طبعة دار الحديث بالقاهرة1422 ،هـ.

حرف النون

النار

ورد ذكرها في القر�آن الكريم في (� )138آية ،في �أكثر من (� )60سورة ،معظمها بـ(�أل)
التعريف ،وقليل منها بغيرها ،وذلك في ال�صفحات  817-815من كتاب (المعجم المفهر�س لألفاظ
القر�آن الكريم) /محمد ف�ؤاد عبدالباقي طبعة دار الحديث بم�صر الم�شار �إليها �صفحة (.)3

جهنم
وردت في القر�آن الكريم في (� )77آية ،في (� )39سورة ،وذلك في �صفحتي  184و 185من
كتاب (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم) /محمد ف�ؤاد عبدالباقي طبعة دار الحديث
بم�صر 1422هــ.

الح َط َمة
ُ

 الآيات ( )6/5/4من �سورة (ال ُه َم َزة) رقم (� )104صفحة (َ } )602ك َاّل َل ُي ْن َب َذ َّن ِفي ا ْل ُح َط َم ِة(َ )4و َما �أَ ْد َر َ
الل ا ْل ُمو َقدَ ُة{.
اك َما ا ْل ُح َط َم ُة (َ )5نا ُر َهّ ِ

َل َظى

 الآيتان ( )16/15من �سورة (المعارج) رقم (� )70صفحة (َ } )569ك َاّل ِ�إ َّن َها َل َظى ()15ّاع ًة ِل َّل�ش َوى{.
َن َز َ

الناقة

 الآية ( )73من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )159ق ْد َجا َء ْت ُك ْم َب ِّي َن ٌة ِمنْ َر ِّب ُك ْمالل َو اَل َت َم ُّ�سوهَ ا ِب ُ�سوءٍ {.
الل َل ُك ْم �آَ َي ًة َف َذرُوهَ ا َت�أْ ُك ْل ِفي �أَ ْر ِ�ض َهّ ِ
هَ ِذ ِه َنا َق ُة َهّ ِ
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 الآية ( )77من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )160ف َع َق ُروا ال َّنا َق َة َو َع َت ْوا َعنْ َ�أ ْم ِرَر ِّبهِ ْم{.
َ
هّ
الل َل ُك ْم �آَ َي ًة
 الآية ( )64من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (َ } )229و َيا َق ْو ِم هَ ِذ ِه َنا َق ُة ِالل َو اَل َت َم ُّ�سوهَ ا ِب ُ�سوءٍ {.
َف َذرُوهَ ا َت�أْ ُك ْل ِفي �أَ ْر ِ�ض َهّ ِ
 الآية ( )59من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )288و�آَ َت ْي َنا َث ُمو َد ال َّنا َق َة ُم ْب ِ�ص َر ًةَف َظ َل ُموا ِب َها{.
 الآية ( )155من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )373ق َال هَ ِذ ِه َنا َق ٌة َل َها ِ�ش ْر ٌبَو َل ُك ْم ِ�ش ْر ُب َي ْو ٍم َم ْع ُل ٍوم{.
 الآية ( )27من �سورة (القمر) رقم (� )54صفحة (�ِ } )529إ َّنا ُم ْر ِ�س ُلو ْا ال َّنا َق ِة ِف ْت َن ًة َل ُه ْما�ص َط ِب ْر{.
َفا ْر َت ِق ْب ُه ْم َو ْ
 الآية ( )13من �سورة (ال�شم�س) رقم (� )91صفحة (َ } )595ف َق َال َل ُه ْم َر ُ�س ُالل َنا َق َة
ول َهّ ِ
الل َو ُ�س ْق َياهَ ا{.
َهّ ِ

النحل

 الآية ( )68من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )274و�أَ ْو َح��ى َر ُّب َك ِ�إ َلى ال َّن ْح ِل َ�أ ِنا َت ِّخ ِذي ِمنَ ا ْل ِج َب ِال ُب ُيوتًا َو ِمنَ َّ
ال�ش َج ِر َو ِم َّما َي ْع ِر ُ�شونَ {.

النخل ،النخيل ،النخلة
جاء ذكرها في الآيات التالية:
 الآية ( )99من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )140و ِمنَ ال َّنخْ ِل ِمنْ َط ْل ِع َها ِق ْن َوا ٌنَدا ِن َي ٌة {.
 الآية ( )141من �سورة (الأنعام) رقم (� )6صفحة (َ } )146وال َّن ْخ َل َو َّالز ْر َع ُم ْخ َت ِل ًفا �أُ ُك ُلهُ{.
}ج َع ْل َنا ِ ألَ َح ِد ِه َما َج َّن َت ْي ِن ِمنْ
 الآية ( )32من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ )297اب َو َح َف ْف َناهُ َما ِب َنخْ ٍل{.
�أَ ْع َن ٍ
 -الآية ( )71من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )316و َ ألُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم ِفي ُج ُذو ِع ال َّنخْ ِل{.
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 الآية ( )148من �سورة (ال�شعراء) رقم (� )26صفحة (َ } )373و ُز ُر ٍوع َو َن ْخ ٍل َط ْل ُع َها هَ ِ�ضي ٌم{. الآية ( )10من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )518وال َّن ْخ َل َب ِا�س َق ٍات َل َها َط ْل ٌع َن ِ�ضيدٌ{.ا�س َك�أَ َّن ُه ْم َ�أ ْع َجا ُز َنخْ ٍل
 الآية ( )20من �سورة (القمر) رقم (� )54صفحة (َ } )530ت ْن ِز ُع ال َّن َُم ْن َق ِع ٍر{.
 الآية ( )11من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (ِ } )531في َها َف ِاك َه ٌة َوال َّنخْ ُل َذاتُالَ ْك َم ِام{.
ْأ
 الآية ( )68من �سورة (الرحمن) رقم (� )55صفحة (} )53فِيهِ َما َف ِاك َه ٌة َو َنخْ ٌل َو ُر َّمانٌ{. الآية ( )7من �سورة (الحاقة) رقم (� )69صفحة (َ } )566ف َت َرى ا ْل َق ْو َم ِفي َها َ�ص ْر َعى َك�أَ َّن ُه ْم�أَ ْع َجا ُز َنخْ ٍل َخا ِو َي ٍة{.
 الآية ( )23من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )306ف�أَ َجا َءهَ ا ا ْل َم َخ ُا�ض �إِ َلى ِج ْذ ِع
ال َّنخْ َل ِة{.
 الآية ( )25من �سورة (مريم) رقم (� )19صفحة (َ } )306وهُ ِ��زّي ِ�إ َل ْي ِك ِب ِج ْذ ِع ال َّنخْ َل ِةُت َ�سا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َج ِن ًّيا{.
 الآية ( )266من �سورة (البقرة) رقم (� )2صفحة (�} )45أَ َي َو ُّد َ�أ َح ُد ُك ْم َ�أنْ َت ُكونَ َل ُه َج َّن ٌةاب{.
ِمنْ َن ِخ ٍيل َو�أَ ْع َن ٍ
 الآية ( )4من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )249و ِفي ْ أالَ ْر ِ�ض ِق َط ٌع ُمت ََجا ِو َراتٌ
اب َو َز ْر ٌع َو َن ِخي ٌل{.
َو َج َّناتٌ ِمنْ �أَ ْع َن ٍ
الز ْر َع َو َّ
 الآية ( )11من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (ُ } )268ي ْن ِبتُ َل ُك ْم ِب ِه َّالز ْيتُونَ
اب{.
َوال َّن ِخ َيل َو ْ أ
الَ ْع َن َ
اب
 الآية ( )67من �سورة (النحل) رقم (� )16صفحة (َ } )274و ِمنْ َث َم َر ِات ال َّن ِخ ِيل َو ْ أالَ ْع َن ِ
َت َت ِّخ ُذونَ ِم ْن ُه َ�س َك ًرا َو ِر ْز ًقا َح َ�س ًنا{.
 الآية ( )91من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (�} )291أَ ْو َت ُكونَ َل َك َج َّن ٌة ِمنْ َن ِخ ٍيلالَ ْن َها َر ِخلاَ َل َها َتف ِْجي ًرا{.
َو ِع َن ٍب َف ُت َف ِّج َر ْ أ
 الآية ( )19من �سورة (الم�ؤمنون) رقم (� )23صفحة (َ } )343ف�أَ ْن َ�ش�أْ َنا َل ُك ْم ِب ِه َج َّن ٍات ِمنْاب{.
َن ِخ ٍيل َو�أَ ْع َن ٍ
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 الآية ( )34من �سورة (ي�س) رقم (� )36صفحة (َ } )442و َج َع ْل َنا ِفي َها َج َّن ٍات ِمنْ َن ِخ ٍيلاب َو َف َّج ْر َنا ِفي َها ِمنَ ا ْل ُع ُي ِون{.
َو�أَ ْع َن ٍ

الن�صارى
جاء ذكرهم في (� )15آية في عدة �سور ،ال�صفحتان  876/875من المعجم المفهر�س لألفاظ
القر�آن الكريم /محمد ف�ؤاد عبدالباقي طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

النفاق والمنافقون
جاء ذلك في (� )36آية في عدة �سور ،ال�صفحة  809من (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن
الكريم) طبعة دار الحديث بم�صر 1422هــ.
وفيهم �سورتان:
 المنافقون الكبرى (�سورة براءة التوبة)(((
 -المنافقون ال�صغرى (�سورة المنافقين)

النمل

}ح َتّى �إِ َذا َ�أ َت ْوا َع َلى َوا ِد ال َّن ْم ِل
 الآية ( )18من �سورة (النمل) رقم (� )27صفحة (َ )378َقا َل ْت َن ْم َل ٌة َيا �أَ ُّي َها ال َّن ْم ُل ا ْد ُخ ُلوا َم َ�س ِاك َن ُك ْم اَل َي ْح ِط َم َّن ُك ْم ُ�س َل ْي َمانُ َو ُج ُنو ُد ُه َوهُ ْم اَل َي ْ�ش ُع ُرونَ {.
وفيها �سورة كاملة هي �سورة (النمل).

النوم
جاء ذكره في (� )9آيات في عدة �سور� ،صفحة  221من (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن
الكريم) طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

((( ال�شيخ �إبراهيم بن عبداهلل المديه�ش.
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حرف الواو

و�إن من �شيء �إال ي�سبح بحمده

جاء ذلك في الآيات التالية:
 الآية ( )44من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )286و�إِنْ ِمنْ َ�ش ْيءٍ �إِ َاّل ُي َ�س ِّب ُحيح ُه ْم{.
ِب َح ْم ِد ِه َو َل ِكنْ اَل َت ْف َق ُهونَ ت َْ�س ِب َ
 الآية ( )13من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )250و ُي َ�س ِّب ُح ال َّر ْع ُد ِب َح ْم ِد ِه َوا ْل َملاَ ِئ َك ُةِمنْ ِخي َف ِت ِه{.
ال�س ْب ُع
ال�س َم َواتُ َّ
 الآية ( )44من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (ُ } )286ت َ�س ِّب ُح َل ُه َّالَ ْر ُ�ض َو َمنْ فِيهِ َّن َو ِ�إنْ ِمنْ َ�ش ْيءٍ ِ�إ َاّل ُي َ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه{.
َو ْ أ
 الآية ( )41من �سورة (النور) رقم (� )24صفحة (�} )355أَ َل ْم َت َر �أَ َّن َهّ َالل ُي َ�س ِّب ُح َل ُه َمنْ ِفي
ال ْر ِ�ض َو َّ
يحهُ{.
ال�س َم َو ِات َو َْ أ
الط ْي ُر َ�صا َّف ٍات ُك ٌّل َق ْد َع ِل َم َ�صلاَ َت ُه َوت َْ�س ِب َ
َّ
 الآية ( )79من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ } )328و َ�س َّخ ْر َنا َم َع َدا ُوو َد ا ْل ِج َب َالُي َ�س ِّب ْحنَ َو َّ
الط ْي َر َو ُك َّنا َف ِاع ِلينَ {.
 الآية ( )18من �سورة (�ص) رقم (� )38صفحة (�} )454إِ َّنا َ�س َّخ ْر َنا ا ْل ِج َب َال َم َع ُه ُي َ�س ِّب ْحنَال ْ�ش َر ِاق{.
ِبا ْل َع ِ�ش ِّي َو ِْ إ

الو�سو�سة والو�سوا�س

 الآية ( )20من �سورة (الأع��راف) رقم (� )7صفحة (َ } )152ف َو ْ�س َو َ�س َل ُه َما َّال�ش ْي َطانُ
ِل ُي ْب ِد َي َل ُه َما َما ُوور َِي َع ْن ُه َما ِمنْ َ�س ْو َ�آتِهِ َما{.
 الآية ( )120من �سورة (طه) رقم (� )20صفحة (َ } )320ف َو ْ�س َو َ�س �إِ َل ْي ِه َّال�ش ْي َطانُ َق َال َيا
�آَ َد ُم هَ ْل �أَ ُد ُّل َك َع َلى َ�ش َج َر ِة ا ْل ُخ ْل ِد َو ُم ْل ٍك اَل َي ْب َلى{.
ال ْن َ�سانَ َو َن ْع َل ُم َما
 الآية ( )16من �سورة (ق) رقم (� )50صفحة (َ } )519و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إِِيد{.
ُت َو ْ�س ِو ُ�س ِب ِه َنف ُْ�س ُه َو َن ْحنُ �أَ ْق َر ُب ِ�إ َل ْي ِه ِمنْ َح ْب ِل ا ْل َور ِ
ا�س{.
 الآية ( )4من �سورة (النا�س) رقم (� )114صفحة (ِ )604ا�س ا ْل َخ َّن ِ
}منْ َ�ش ِّر ا ْل َو ْ�س َو ِ
ا�س{.
 -الآية ( )5من �سورة (النا�س) رقم (� )114صفحة (} )604ا َّل ِذي ُي َو ْ�س ِو ُ�س ِفي ُ�صدُو ِر ال َّن ِ
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و�صايا لقمان

 الآيات ( )19 - 13من �سورة (لقمان) رقم (� )31صفحة (َ } )412و�إِ ْذ َق َال ُل ْق َمانُ اِل ْب ِن ِهالل �إِ َّن ِّ
ن�سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه َح َم َل ْت ُه ُ�أ ُّم ُه
ال�ش ْر َك َل ُظ ْل ٌم َع ِظي ٌم (َ )13و َو َّ�ص ْي َنا ِْ إ
َوهُ َو َي ِع ُظ ُه َيا ُب َن َّي اَل ُت ْ�ش ِر ْك ِب َهّ ِ
ال َ
ا�ش ُك ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد ْي َك �إِ َل َّي ا ْل َم ِ�صي ُر (َ )14و�إِن َجاهَ َد َ
َو ْه ًنا َع َلى َو ْه ٍن َو ِف َ�صا ُل ُه ِفي َع َام ْي ِن �أَ ِن ْ
اك َع َلى �أَن
اب ِ�إ َل َّي
ُت ْ�ش ِر َك ِبي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم َفلاَ ُت ِط ْع ُه َما َو َ�ص ِاح ْب ُه َما ِفي ال ُّد ْن َيا َم ْع ُرو ًفا َوا َّت ِب ْع َ�س ِب َيل َمنْ �أَ َن َ
ُث َّم �إِ َل َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُ�أ َن ِّب ُئ ُكم ِب َما ُكنت ُْم َت ْع َم ُلونَ (َ )15يا ُب َن َّي ِ�إ َّن َها ِ�إن ت َُك ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِّمنْ َخ ْر َد ٍل َف َت ُكن ِفي
الَ ْر ِ�ض َي�أْ ِت ِب َها َهّ ُ
الل ِ �إ َّن َهّ َ
الل َل ِط ٌ
ال�صلاَ َة
ال�س َما َو ِات �أَ ْو ِفي ْ أ
يف َخ ِبي ٌر (َ )16يا ُب َن َّي َ�أ ِق ِم َّ
َ�صخْ َر ٍة �أَ ْو ِفي َّ
ال ُمو ِر (َ )17و اَل ُت َ�ص ِّع ْر
ا�ص ِب ْر َع َلى َما �أَ َ�صا َب َك ِ�إ َّن َذ ِل َك ِمنْ َعزْ ِم ْ ُ أ
َو�أْ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوا ْن َه َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َو ْ
ال ْر ِ�ض َم َر ًحا ِ�إ َّن َهّ َ
الل اَل ُي ِح ُّب ُك َّل ُمخْ ت ٍَال َف ُخو ٍر (َ )18وا ْق ِ�ص ْد ِفي َم ْ�ش ِي َك
ا�س َو اَل َت ْم ِ�ش ِفي َْ أ
َخ َّد َك ِلل َّن ِ
ال ْ�ص َو ِات َل َ�ص ْوتُ ا ْل َحمِ ِير{.
َو ْاغ ُ�ض ْ�ض ِمن َ�ص ْو ِت َك �إِ َّن �أَن َك َر ْ َ أ

َو َ�ص َّو َر ُكم ف�أح�سن ُ�ص َو َر ُكم

�ص ّوركم

 الآية ( )64من �سورة (غافر) رقم (� )40صفحة (َ } )474و َ�ص َّو َر ُك ْم َف�أَ ْح َ�سنَ ُ�ص َو َر ُك ْمَو َر َز َق ُك ْم ِمنَ َّ
ات{.
الط ِّي َب ِ
 الآية ( )3من �سورة (التغابن) رقم (� )64صفحة (َ } )556و َ�ص َّو َر ُك ْم َف�أَ ْح َ�سنَ ُ�ص َو َر ُك ْمَو ِ�إ َل ْي ِه ا ْل َم ِ�صي ُر{.

�صورناكم

 الآية ( )11من �سورة (الأعراف) رقم (� )7صفحة (َ } )151و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ُك ْم ُث َّم َ�ص َّو ْر َنا ُك ْما�س ُجدُوا ِ آلَ َد َم{.
ُث َّم ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ْ

ي�صوركم

الَ ْر َح ِام
 الآية ( )6من �سورة (�آل عمران) رقم (� )3صفحة (} )50هُ َو ا َّل ِذي ُي َ�ص ِّو ُر ُك ْم ِفي ْ أَك ْي َف َي َ�شا ُء اَل ِ�إ َل َه ِ�إ َاّل هُ َو{.
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�صورة

 -الآية ( )8من �سورة (الإنفطار) رقم (� )82صفحة (ِ } )587في �أَ ِّي ُ�صو َر ٍة َما َ�شا َء َر َّك َب َك{.

الم�صور

 الآي��ة ( )24من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة (} )548هُ �� َو َهّ ُالل ا ْل َخا ِلقُ ا ْل َبار ُِئ
ال ْ�س َما ُء ا ْل ُح ْ�س َنى{.
ا ْل ُم َ�ص ِّو ُر َل ُه َْ أ

الو�صية
جاء ذكرها وم�شتقاتها في (� )32آية في عدة �سور ،ال�صفحة  842من (المعجم المفهر�س
لألفاظ القر�آن الكريم) طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.


ِو ْلدان

(((

 الآية ( )18/17من �سورة (الواقعة) رقم (� )56صفحة (َ } )534ي ُط ُوف َع َل ْيهِ ْم ِو ْل َدا ٌن
ُم َخ َّلدُونَ (ِ )17ب�أَ ْك َو ٍاب َو َ�أ َبا ِريقَ َو َك�أْ ٍ�س ِمنْ َم ِع ٍين{.
 الآي��ة ( )19من �سورة (الإن�سان) رقم (� )76صفحة (َ } )578و َي ُ��ط ُ��وف َع َل ْيهِ ْم ِو ْل َدا ٌن
ُم َخ َّلدُونَ �إِ َذا َر َ�أ ْي َت ُه ْم َح ِ�س ْب َت ُه ْم ُل�ؤْ ُل�ؤًا َم ْن ُثو ًرا{.

حرف الياء

ي�أجوج وم�أجوج

وج
 الآية ( )94من �سورة (الكهف) رقم (� )18صفحة (َ } )303قا ُلوا َيا َذا ا ْل َق ْر َن ْي ِن ِ�إ َّن َي�أْ ُج َالَ ْر ِ�ض َف َه ْل َن ْج َع ُل َل َك َخ ْر ًجا َع َلى َ�أنْ ت َْج َع َل َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُه ْم َ�س ًّدا{.
وج ُمف ِْ�سدُونَ ِفي ْ أ
َو َم�أْ ُج َ
وج
}ح َتّى �إِ َذا ُف ِت َح ْت َي�أْ ُج ُ
 الآية ( )96من �سورة (الأنبياء) رقم (� )21صفحة (َ )330وج َوهُ ْم ِمنْ ُك ِّل َح َد ٍب َي ْن ِ�س ُلونَ {.
َو َم�أْ ُج ُ
((( انظر مو�ضوع كلمة ِغ ْلمان �صفحة (.)270
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الي�أ�س (من رحمة اهلل) (روح اهلل)

(((

 الآي��ة ( )23من �سورة (العنكبوت) رق��م (� )29صفحة (�} )396أُو َل�� ِئ َ��ك َي ِئ ُ�سوا ِمنْ
َر ْح َم ِتي{.
الل{.
 الآية ( )87من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (َ } )246و اَل َت ْا ْي َئ ُ�سوا ِمنْ َر ْو ِح َهّ ِالل ِ�إ َاّل
 الآية ( )87من �سورة (يو�سف) رقم (� )12صفحة (�ِ } )246إ َّن ُه اَل ي َْا ْي َئ ُ�س ِمنْ َر ْو ِح َهّ ِا ْل َق ْو ُم ا ْل َكا ِف ُرونَ {.
و�س َك ُفو ٌر{.
 الآية ( )9من �سورة (هود) رقم (� )11صفحة (�} )221إِ َّن ُه َل َي ُئ ٌ الآي��ة ( )49من �سورة (ف�صلت) رقم (� )41صفحة (َ } )477و�إِنْ َم َّ�س ُه َّو�س
ال�ش ُّر َف َي ُئ ٌ
َق ُن ٌ
وط{.
 الآية ( )83من �سورة (الإ�سراء) رقم (� )17صفحة (َ } )282و�إِ َذا َم َّ�س ُه َّو�سا{.
ال�ش ُّر َكانَ َي ُئ ً

ُي ْ�س َقى بماء واحد

 الآية ( )4من �سورة (الرعد) رقم (� )13صفحة (َ } )249و ِفي ْ أالَ ْر ِ�ض ِق َط ٌع ُمت ََجا ِو َراتٌ
اب َو َز ْر ٌع َو َن ِخي ٌل ِ�ص ْن َوا ٌن َو َغ ْي ُر ِ�ص ْن َو ٍان ُي ْ�س َقى ِب َماءٍ َو ِاح ٍد َو ُن َف ِّ�ض ُل َب ْع َ�ض َها َع َلى َب ْع ٍ�ض
َو َج َّناتٌ ِمنْ �أَ ْع َن ٍ
الُ ُك ِل �إِ َّن ِفي َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ {.
ِفي ْ أ

اليهود
جاء ذكرهم في (� )9آيات في عدة �سور� ،صفحة  863من (المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن
الكريم) طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.

يوم القيامة
جاء ذكر هذا اليوم في (� )68آية في عدة �سور� ،صفحتا  687/686من (المعجم المفهر�س
لألفاظ القر�آن الكريم) طبعة دار الحديث بالقاهرة 1422هــ.
((( انظر مو�ضوع (القنوط من رحمة اهلل) �صفحة (.)287

الفصل الثالث
من علوم القرآن
من كتاب
(كشكول ابن عقيل)

الفصل الثالث
من علوم القرآن
(من كتاب« :ك�شكول ابن عقيل» (ال�شيخ :عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل) ال�صفحة ()48
يتعلق بالقر�آن الكريم وعلومه).

 �سجدات التالوة ( )14جمعها ال�شيخ ابن عقيل بقوله:ب � �ـ(ح � ��ج) ب � �ـ(ح � ��ج) ث� ��م ج� � ��اءت ب� �ـ(ف ��رق ��ان)
و(ن� � �ج � ��م) ان� ��� �ش� �ق ��اق (اق � � � � ��ر�أ) ب �غ �ي��ر ت� ��وان

بـ(�آعراف) (رعد) (النحل) (�سبحان) (مريم)
و(ن� � �م � ��ل) ي �ل �ي��ه (� � �س � �ج ��دة) ث� ��م (ف�صلت)

لفظ (ا�ستوى) في القر�آن في ( )7موا�ضع ،جمعه �صاحب الك�شكول بقوله:ب� � �ـ(رع � ��د) ب � �ـ(ط� ��ه) ث ��م ج� � ��اءت ب� �ـ(ف ��رق ��ان)
م � ��وا�� � �ض � ��ع � � �س � �ب ��ع ف ��اح� �ف� �ظ� �ن� �ه ��ا ب� ��ات � �ق� ��ان

ولفظ (ا�ستوى) ج��اءت ب�ـ(�أع��راف) (يون�س)
ك � � ��ذا (�� � �س� � �ج � ��دة) ث � ��م (ال� � �ح � ��دي � ��د) ف� �ه ��ذه

الإن�سان في القر�آن ما ذكره اهلل  -غالب ًا � -إال في مقام الذم ،قال الم�ؤلف في ذلك:ب � � � � � � � �غ � � � � � � � �ي � � � � � � � ��ر ت � � � � � � � � � �ق� � � � � � � � � ��ى وع� � � � � � � �ل � � � � � � ��م
ال � � � � � � � � �ق� � � � � � � � ��ر�آن ب� � � ��ا� � � � �س � � � �م� � � ��ك ع� � � � �ن � � � ��د ذم

ي� � � � ��ا �أي � � � � �ه� � � � ��ا الإن � � � � �� � � � � �س� � � � ��ان ال ت� �ف� �ت� �خ ��ر
وان � � � � � � � �ظ� � � � � � � ��ر ف � � � � � ��أك � � � � � �ث� � � � � ��ر م� � � � � � � ��ا �أت� � � � � � � ��ى

وذلك مثل الآية ( )17من �سورة عب�س ،والآية ( )11من �سورة الإ�سراء ،والآية ( )6من �سورة
االنفطار(((.

�-آية متكررة:

} َو َي ُقو ُلونَ َمتَى هَ َذا ا ْل َو ْع ُد �إِنْ ُك ْنت ُْم َ�صا ِد ِقينَ { وردت في ( )7موا�ضع:
� -سورة (يون�س) الآية (� )48صفحة (.)214

((( انظر مو�ضوع (الإن�سان) في هذا الكتاب� ،صفحة  ،.....ففيه تف�صيل.
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 �سورة (الأنبياء) الآية (� )38صفحة (.)325 �سورة (النمل) الآية (� )71صفحة (.)383 �سورة (�سب�أ) الآية (� )29صفحة (.)431 �سورة (ال�سجدة) الآية (� )28صفحة ( .)417لكن هذه بلفظ } َو َي ُقو ُلونَ َمتَى هَ َذا ا ْل َفت ُْحِ�إنْ ُك ْنت ُْم َ�صا ِد ِقينَ {.
 �سورة (الملك) الآية (� )25صفحة (.)563 �سورة بد�أت بـ(الحمدهلل):الفاتحة ،الأنعام ،الكهف� ،سب�أ ،فاطر.

 �سورة بد�أت بـ(الم):البقرة� ،آل عمران ،العنكبوت ،الروم ،لقمان ،ال�سجدة.

 �سورة ب�أ�سماء الأنبياء:محمد ،نوح� ،إبراهيم ،هود ،يو�سف ،يون�س.

 وهلل المثل الأعلى:وردت في (� )3سور في القر�آن (النحل ،ال�شورى ،الروم).

 �سورة الحواميم :يجمعها هذا البيت:م � � � ��ؤم� � � ��ن ،ف � �� � �ص � �ل� ��ت ،و�� � � � �ش � � � ��ورى ،تليها

 �سور الت�سابيح ويجمعها هذا البيت:(ح ��دي ��د) و(ح �� �ش��ر) ث��م (� �ص��ف) و(جمعة)

زخ� � � � ��رف وال � � � ��دخ � � � ��ان ،ج� � � � ��اث ،و�أح � � �ق� � ��اف

(ت � �غ� ��اب� ��ن) ،خ �م ����س ت �ل ��ك ن �ظ ��م الت�سابيح

من عجائب القر�آن:

ذكر كلمة (الدنيا) ( )115مرة ،و(الآخرة) ( )115مرة.
وكلمة (المالئكة) ( )88مرة ،و(وال�شياطين) ( )88مرة.
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وكلمة (ال�صالح) ( )50مرة ،و(والف�ساد) ( )50مرة.
وكلمة (رجل) ( )24مرة ،و(وامر�أة) ( )24مرة.
وكلمة (الحياة) ( )145مرة ،و(الموت) ( )145مرة.
وكلمة (ال�صالحات) ( )167مرة ،و(وال�سيئات) ( )167مرة.
وكلمة (النا�س) ( )50مرة ،و(والأنبياء) ( )50مرة.
وكلمة (الزكاة) ( )88مرة ،و(والبركة) ( )88مرة.
وكلمة (ال�شدة) ( )102مرة ،و(ال�صبر) ( )102مرة.
و�شهر ( )12مرة ،ويوم ( )365مرة.

�آيات و�سور م�سميات:
 �آيات الكر�سي في �سورة (البقرة) الآية رقم ( )255وهي �أعظم �آية في الكتاب �ص (.)42 �آية ال َّدين في �سورة (البقرة) رقم (� )282صفحة (.)48 �آيتان جمعت كل منها حروف الهجاء كلها ،وهما الآية رقم ( )154من �سورة (�آل عمران)(ثم �أنزل عليكم من بعد الغم ...الآية) و�آخر �آية في �سورة الفتح (محمد ر�سول اهلل والذين معه
�أ�شداء على الكفار ...الآية).
 �صاد �ساكنة منفردة لي�س في القر�آن لها نظير (�إن تحر�ص على هداهم). �شين م�ضمومة منونة لي�س في القر�آن لها نظير (؟). قلب القر�آن ،وهي �سورة (ي�س). عرو�س القر�آن وهي �سورة (الرحمن). �أعظم �سورة في كتاب اهلل هي �سورة الفاتحة. -كم �أكبر َع َد ٍد ُذ ِكر في القر�آن ...........

�آيات بر الوالدين:
 الآية ( )83في �سورة (البقرة) �صفحة (.)12 الآية ( )36في �سورة (الن�ساء) �صفحة (.)84 -الآية ( )151في �سورة (الن�ساء) �صفحة (.)148
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 الآية ( )23في �سورة (الإ�سراء) �صفحة (.)284 الآية ( )8في �سورة (العنكبوت) �صفحة (.)397 الآية ( )14في �سورة (لقمان) �صفحة (.)412 -الآية ( )15في �سورة (الأحقاف) �صفحة (.)504

ثالثة موا�ضع �أمر اهلل ر�سوله بالق�سم فيها:
 الآية ( )53في �سورة (يون�س) �صفحة (.)214 الآية ( )3في �سورة (�سب�أ) �صفحة (.)428 -الآية ( )7في �سورة (التغابن) �صفحة (.)556

الطب في القر�آن وال�سنة:

 قال تعالىَ } :و ُك ُلوا َو ْا�ش َر ُبوا َو اَل ُت ْ�س ِر ُفوا{ ،وقال عليه ال�صالة وال�سالم (ما ملأ ابن �آدم
وعاء ًا �شر ًا من بطنه ،بح�سب ابن �آدم لقيمات يقمن ُ�ص ْل َبه ،ف�إن كان البد فثلث لطعامه ،وثلث ل�شرابه،
وثلث ِل َن َف ِ�سه ،يقول القرطبي :قال علما�ؤنا( :لو �سمع بقراط هذه الق�سمة لعجب من هذه الحكمة).
 ويذكر �أن الر�شيد كان له طبيب ن�صراني حاذق ،فقال لعلي بن الح�سين لي�س في كتابكممن علم الطب �شيء ،فقال له علي (قد جمع اهلل الطب كله في ن�صف �آية من كتابنا ،هي قوله
تعالىَ } :و ُك ُلوا َو ْ
ا�ش َر ُبوا َو اَل ُت ْ�س ِر ُفوا{ فقال الن�صراني ما ترك كتابكم وال نبيكم لـ(جالينو�س) طب ًا،
(من الجامع لأحكام القر�آن .)192/7

�سورة المجادلة:

 في كل �آية منها ا�سم الجاللة (اهلل) مرة� ،أو مرتين� ،أو ثالث ًا �أو �أربع ًا �أو خم�س ًا ،فلي�س فيوع ْ�ش ُره باعتبار الأجزاء ،وقد �ألغز بها
القر�آن �سورة ت�شابهها ،وهي ن�صف القر�آن باعتبار العددُ ،
بع�ضهم بقوله:
م� � � ��ا ق � � � � ��ول م� � � ��ن ف � � � � ��اق ج � �م � �ي � ��ع ال � � � � ��ورى
ف � � � ��ي �أي � � � � �ش� � � ��يء ن� � ��� � �ص� � �ف � ��ه عِ � � � �� � �ْ ��ش� � � � ُره

ودون ال� � � � � �ع� � � � � �ل � � � � ��م ب� � � � � � ��أف� � � � � � �ك � � � � � ��اره
ون � � � �� � � � �ص � � � �ف� � � ��ه ت� � � ��� � � �س� � � �ع � � ��ة �أع� � � � � ��� � � � � �ش � � � � ��اره

من (حا�شية البيجوري على �شرح ابن قا�سم .)162/4
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� -أعظم �آية في �سورة �آل عمران �إ�شكا ًال:

الل �أَنْ ُي�ؤْتَى �أَ َح ٌد ِم ْث َل َما
 قوله تعالىَ } :و اَل ُت�ؤ ِْم ُنوا �إِ َاّل ِل َمنْ َت ِب َع ِدي َن ُك ْم ُق ْل �إِ َّن ا ْل ُه َدى هُ َدى َهّ ِالل ُي�ؤْ ِتي ِه َمنْ َي َ�شا ُء َو َهّ ُ
الل َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم{ (الآية 73
اجو ُك ْم ِع ْن َد َر ِّب ُك ْم ُق ْل ِ�إ َّن ا ْل َف ْ�ض َل ِب َي ِد َهّ ِ
�أُو ِتيت ُْم �أَ ْو ُي َح ُّ
من �سورة �آل عمران).
 وقد قيل �إن هذه الآية �أعظم �آية هذه ال�سورة �إ�شكا ًال وذلك �صحيح (فتح القدير لل�شوكاني.)312/1
 وفي تف�سير الألو�سي ( )201/3قال الواحدي� :إن هذه الآية من م�شكالت القر�آن و�أ�صعبهتف�سير ًا.
 وقال الرازي في تف�سيره (� ،)96/8أعلم �أن هذه الآية من الم�شكالت ال�صعبة. -وقال القرطبي ( )112/4وهذه الآية �أ�شكل ما في ال�سورة،

�آيات مت�شابهة في �سورتي البقرة والأعراف:
�سورة البقرة

الآية
(َ } )58و�إِ ْذ ُق ْل َنا ا ْد ُخ ُلوا هَ ِذ ِه ا ْل َق ْر َي َة{
(َ } )58ف ُك ُلوا ِم ْن َها َح ْيثُ ِ�ش ْئت ُْم َر َغدً ا{
(َ } )58ن ْغ ِف ْر َل ُك ْم َخ َطا َيا ُك ْم{

�سورة الأعراف
الآية

ا�س ُك ُنوا هَ ِذ ِه ا ْل َق ْر َي َة{
(َ } )161و�إِ ْذ ِق َيل َل ُه ُم ْ
(َ } )161و ُك ُلوا ِم ْن َها َح ْيثُ ِ�ش ْئت ُْم{
(َ } )161ن ْغ ِف ْر َل ُك ْم َخ ِطي َئا ِت ُك ْم{
}�س َن ِزي ُد ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {
(َ )161

(َ } )58و َ�س َن ِزي ُد ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ {
(َ } )59ف َب َّد َل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا َق ْو اًل{
(َ } )59ف�أَ ْنزَ ْل َنا َع َلى ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا{

(َ } )162ف َب َّد َل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم َق ْو اًل{
(َ } )162ف�أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْيهِ ْم ر ِْجزًا{

(ِ } )59ب َما َكا ُنوا َيف ُْ�س ُقونَ {
(َ } )60فا ْن َف َج َر ْت ِم ْن ُه ا ْث َنتَا َع ْ�ش َر َة َع ْي ًنا{
(ُ } )60ك ُلوا َو ْ
الل{
ا�ش َر ُبوا ِمنْ ِر ْز ِق َهّ ِ

(ِ } )163ب َما َكا ُنوا َي ْظ ِل ُمونَ {
(َ } )160فا ْن َب َج َ�س ْت ِم ْن ُه ا ْث َنتَا َع ْ�ش َر َة َع ْي ًنا{
ات َما َر َز ْق َنا ُك ْم{
(ُ } )160ك ُلوا ِمنْ َط ِّي َب ِ
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 -هل في القر�آن (الرحيم الرحمن)؟

الل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم{ }ال َّر ْح َم ِن َع َّل َم ا ْل ُق ْر�آنَ {.
نعم في �آول �سورة الرحمن } ِب ْ�س ِم َهّ ِ

ال�سكينة في القر�آن الكريم:
ذكرت ال�سكينة في القر�آن في �ستة موا�ضع هي:
 الآية ( )248من �سورة (البقرة) �صفحة (.)40 الآية ( )26من �سورة (التوبة) �صفحة (.)190 الآية ( )40من �سورة (التوبة) �صفحة (.)193 الآية ( )4من �سورة (الفتح) �صفحة (.)511 الآية ( )18من �سورة (الفتح) �صفحة (.)513 الآية ( )26من �سورة (الفتح) �صفحة (.)514قلت( :ولل�شيخ محمد بن نا�صر العبودي) �صاحب الرحالت والكتب الكثيرة.
كتاب :نفحات من ال�سكينة القر�آنية ،طبع عام 1397هـ بوا�سطة الم�ؤ�س�سة ال�سعيدية� ،صفحاته
�أكثر من ( ،)200قدم له ال�شيخ /عبداهلل بن محمد بن حميد -رحمه اهلل -لما قرئ عليه بع�ضه،
�أورد ال�شيخ العبودي في كتابه خم�س ًا من هذه الآيات التي ذكرها �صاحب الك�شكول ،ثم �آيات �أخرى،
مثلَ } :و َما َج َع َل ُه َهّ ُ
ا�س َق ْد َجا َء ْت ُكم َّم ْو ِع َظ ٌة ِّمن
الل ِ�إ َاّل ُب ْ�ش َرى َو ِلت َْط َم ِئ َّن ِب ِه ُق ُلو ُب ُك ْم{ و} َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
الل{ } َو ُن َن ِز ُّل ِمنَ ا ْل ُق ْر� ِآن َما
ال�صدُورِ{ }ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َوت َْط َم ِئ ُّن ُق ُلو ُب ُهم ِب ِذ ْك ِر َهّ ِ
َّر ِّب ُك ْم َو ِ�ش َفا ٌء ِّل َما ِفي ُّ
هُ َو ِ�ش َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة ِّل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ {.
وهو كتاب قيم مفيد� ،ألفه عالم جليل ،له مئات الكتب في الرحالت والدين والأدب وغيرها.

�صحابي ذكر ا�سمه ال َع ّلم في القر�آن:

هو زيد في قوله تعالىَ } :ف َل َّما َق َ�ضى َز ْي ٌد ِّم ْن َها َو َط ًرا َز َّو ْج َنا َك َها{.

ا�سم نبينا محمد �صلى اهلل عليه و�سلم ورد في القر�آن في �أربعة موا�ضع:
 الآية ( )144من �سورة (�آل عمران) �صفحة (.)68 -الآية ( )40من �سورة (الأحزاب) �صفحة (.)423
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 الآية ( )2من �سورة (محمد) �صفحة (.)507 الآية ( )29من �سورة (الفتح) �صفحة (.)515وقد ُجمِ َع ْت في هذا البيت:
وف ��ي (ال �ف �ت��ح) و(الأح � � ��زاب) ج ��اء (محمد)

(م� �ح� �م ��د) �أي � �� � �ض � �اً ث� ��م ج� � ��اء ب � �ـ(ع � �م� ��ران)

وما نودي عليه ال�سالم في القر�آن با�سمه ال َع َلم ،بل نودي بـ(النبوة) تكريم ًا وت�شريف ًا ،مثل (يا
�أيها النبي) يا (�أيها الر�سول) يا (�أيها الم ّز ّمل) يا (�أيها الم ّد ّثر).
بينما بقية الأنبياء ينادون ب�أ�سمائهم (يا �إبراهيم  /يا مو�سى).

�سورة تكررت فيها الواو ع�شر مرات:
هي �سورة الع�صر (من ق�صار ال�سور).
ات َيغ ُْ�ض ْ�ضنَ ِمنْ َ�أ ْب َ�صار ِِه َّن{..
 ( )46نون ًا في الآية ( )31من �سورة (النور) } َو ُق ْل ِل ْل ُم�ؤ ِْم َن ِالآية (ذكر الم�ؤلف ب�أنها ( )63وهي ما ذكرت.
 وفي هذه الآية ( )25من نون الن�سوة لم يذكرها ال�شيخ العقيل ،وذكرها ال�شيخ (عبدالقادر�شيبة الحمد) في �أحد كتبه.
 �آية فيها ( )23كاف ًا ،وهي �آية ال َّدين التي تقدم ذكرها.وح ْاه ِب ْط ِب َ�سلاَ ٍم ِم َّنا َو َب َر َك ٍات َع َل ْي َك{
 �آية فيها ( )17ميم ًا ،وهي قول اهلل تعالىِ } :ق َيل َيا ُن ُالآية ( )48من �سورة (هود) �صفحة (.)227
انتهى ما نقلته من كتاب ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل رحمه اهلل (ك�شكول ابن
عقيل).

آيات مبشرات
(مرتبة ح�سب ورودها في الم�صحف).
َ
َ
هّ
ا�س َت ْغ َف ُروا ِل ُذ ُنوبِهِ ْم َو َمنْ َي ْغ ِف ُر
َ } -1وا َّل ِذينَ �إِ َذا َف َع ُلوا َف ِاح َ�ش ًة َ�أ ْو َظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َذ َك ُروا الل َف ْ
وب �إِ َاّل َهّ ُ
ُّ
الل َو َل ْم ُي ِ�ص ُّروا َع َلى َما َف َع ُلوا َوهُ ْم َي ْع َل ُمونَ (� )135أُو َل ِئ َك َجزَ ا�ؤُهُ ْم َم ْغ ِف َر ٌة ِمنْ َر ِّبهِ ْم
الذ ُن َ
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َو ِن ْع َم �أَ ْج ُر ا ْل َع ِام ِلينَ {.
َو َج َّناتٌ ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
(الآيتان  136/135من �سورة �آل عمران �صفحة )67
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها ُنز اًُل ِمنْ ِع ْن ِد
َ } -2ل ِك ِن ا َّل ِذينَ ا َّت َق ْوا َر َّب ُه ْم َل ُه ْم َج َّناتٌ ت َْج ِري ِمنْ ت َْح ِت َها ْ أ
لَ ْب َرارِ{.
الل َخ ْي ٌر ِل ْ أ
الل َو َما ِع ْن َد َهّ ِ
َهّ ِ
(الآية  198من �سورة �آل عمران �صفح )76
ُوب َهّ ُ
الل
ال�سو َء ِب َج َها َل ٍة ُث َّم َيتُو ُبونَ ِمنْ َق ِر ٍ
�} -3إِ َّن َما ال َّت ْو َب ُة َع َلى َهّ ِ
يب َف�أُو َل ِئ َك َيت ُ
الل ِل َّل ِذينَ َي ْع َم ُلونَ ُّ
َع َل ْيهِ ْم َو َكانَ َهّ ُ
الل َع ِلي ًما َح ِكي ًما{.
(الآية  17من �سورة الن�ساء �صفحة )80
َ } -4و َهّ ُ
ُوب َع َل ْي ُك ْم َو ُي ِري ُد ا َّل ِذينَ َي َّت ِب ُعونَ َّ
ال�ش َه َو ِات �أَنْ َتمِ ي ُلوا َم ْيلاً َع ِظي ًما ()27
الل ُي ِري ُد �أَنْ َيت َ
ُي ِري ُد َهّ ُ
ال ْن َ�سانُ َ�ض ِعي ًفا{.
الل �أَنْ ُي َخ ِّف َف َع ْن ُك ْم َو ُخ ِلقَ ْ إِ
(الآيتان  28/27من �سورة الن�ساء �صفحة )83
�} -5إِنْ ت َْج َت ِن ُبوا َك َبا ِئ َر َما ُت ْن َه ْونَ َع ْن ُه ُن َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم َو ُن ْد ِخ ْل ُك ْم ُم ْد َخلاً َك ِري ًما{.
(الآية  31من �سورة الن�ساء �صفحة )83
�} -6إِ َّن َهّ َ
الل اَل َي ْظ ِل ُم ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َو�إِنْ ت َُك َح َ�س َن ًة ُي َ�ض ِاع ْف َها َو ُي�ؤ ِْت ِمنْ َل ُد ْن ُه َ�أ ْج ًرا َع ِظي ًما{.
(الآية  40من �سورة الن�ساء �صفحة )85
�} -7إِ َّن َهّ َ
الل َف َق ِد ا ْف َت َرى
الل اَل َي ْغ ِف ُر �أَنْ ُي ْ�ش َر َك ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما دُونَ َذ ِل َك ِل َمنْ َي َ�شا ُء َو َمنْ ُي ْ�ش ِر ْك ِب َهّ ِ
ِ�إ ْث ًما َع ِظي ًما{.
(الآية  48من �سورة الن�ساء �صفحة )86
الل َي ِج ِد َهّ َ
َ } -8و َمنْ َي ْع َم ْل ُ�سو ًءا �أَ ْو َي ْظ ِل ْم َنف َْ�س ُه ُث َّم َي ْ�س َت ْغ ِف ِر َهّ َ
الل َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما{.
(الآية  110من �سورة الن�ساء �صفحة )96
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�ِ } -9إ َّن َهّ َ
الل َف َق ْد َ�ض َّل
الل اَل َي ْغ ِف ُر �أَنْ ُي ْ�ش َر َك ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما دُونَ َذ ِل َك ِل َمنْ َي َ�شا ُءَ ،و َمنْ ُي ْ�ش ِر ْك ِب َهّ ِ
َ�ضلاَ اًل َبعِيدً ا{.
(الآية  116من �سورة الن�ساء �صفحة )97
َ } -10و�إِ َذا َجا َء َك ا َّل ِذينَ ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِب�آَ َيا ِت َنا َف ُق ْل َ�سلاَ ٌم َع َل ْي ُك ْم َكت ََب َر ُّب ُك ْم َع َلى َنف ِْ�س ِه ال َّر ْح َم َة�َ ..أ َّن ُه
َاب ِمنْ َب ْع ِد ِه َو َ�أ ْ�ص َل َح َف�أَ َّن ُه َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
َمنْ َعمِ َل ِم ْن ُك ْم ُ�سو ًءا ِب َج َها َل ٍة ُث َّم ت َ
(الآية  54من �سورة الأنعام �صفحة )134
ال�س ِّي َئ ِة َفلاَ ُي ْجزَ ى ِ�إ َاّل ِم ْث َل َهاَ ،وهُ ْم اَل
َ -11
}منْ َجا َء ِبا ْل َح َ�س َن ِة َف َل ُه َع ْ�ش ُر َ�أ ْم َثا ِل َهاَ ،و َمنْ َجا َء ِب َّ
ُي ْظ َل ُمونَ {.
(الآية  160من �سورة الأنعام �صفحة )150
ال�س ِّي َئ ِات ُث َّم َتا ُبوا ِمنْ َب ْع ِدهَ ا َو َ�آ َم ُنوا� ..إِ َّن َر َّب َك ِمنْ َب ْع ِدهَ ا َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
َ } -12وا َّل ِذينَ َعمِ ُلوا َّ
(الآية  153من �سورة الأعراف �صفحة )169
اتَ ،و�أَ َّن َهّ َ
�} -13أَ َل ْم َي ْع َل ُموا �أَ َّن َهّ َ
اب
ال�ص َد َق ِ
الل هُ َو ال َّت َّو ُ
الل هُ َو َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ ِع َبا ِد ِهَ ،و َي�أْ ُخ ُذ َّ
ال َّر ِح ُيم{.
(الآية  104من �سورة التوبة �صفحة )203
اتَ ،ذ ِل َك
ال�س ِّي َئ ِ
ال�صلاَ َة َط َر َف ِي ال َّن َها ِر َو ُز َل ًفا ِمنَ ال َّل ْي ِل�ِ ،إ َّن ا ْل َح َ�س َن ِ
َ } -14و�أَ ِق ِ��م َّ
ات ُي ْذ ِه ْبنَ َّ
ِذ ْك َرى ِل َّلذ ِاك ِرينَ {.
(الآية  114من �سورة هود �صفحة )234
الل َ�س ِّي َئاتِهِ ْم َح َ�س َن ٍاتَ ،و َكانَ َهّ ُ
َاب َو�آَ َمنَ َو َعمِ َل َع َملاً َ�صا ِل ًحا َف ُ�أو َل ِئ َك ُي َب ِّد ُل َهّ ُ
الل
�} -15إِ َاّل َمنْ ت َ
الل َمتَا ًبا{.
ُوب ِ�إ َلى َهّ ِ
َاب َو َعمِ َل َ�صا ِل ًحا َف ِ�إ َّن ُه َيت ُ
َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما (َ )70و َمنْ ت َ
(الآيتان  71/70من �سورة الفرقان �صفحة )366
و�سى اَل ت ََخ ْف ِ�إ ِّني اَل َي َخ ُ
اف َل َد َّي ا ْل ُم ْر َ�س ُلونَ (�ِ )10إ َاّل َمنْ َظ َل َم ُث َّم َب َّد َل ُح ْ�س ًنا َب ْع َد
َ } -16يا ُم َ
ُ�سوءٍ َف ِ�إ ِّني َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{.
(الآيتان  11/10من �سورة النمل �صفحة )377
َ } -17ق َال َر ِّب �إِ ِّني َظ َل ْمتُ َنف ِْ�سي َف ْاغ ِف ْر ِلي َف َغ َف َر َلهُ� ،إِ َّن ُه هُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{.
(الآية  16من �سورة الق�ص�ص �صفحة )387

معلومات في القرآن الكريم
 �آية فيها ( )8من �أ�سماء اهلل الح�سنى الآية ( )23من �سورة (الح�شر) رقم (� )59صفحة(} .)584هُ َو َهّ ُ
ال�سلاَ ُم ا ْل ُم�ؤ ِْمنُ ا ْل ُم َه ْيمِ نُ ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َج َّبا ُر ا ْل ُم َت َك ِّب ُر
الل ا َّل ِذي اَل �إِ َل َه �إِ َاّل هُ َو ا ْل َم ِل ُك ا ْل ُق ُّد ُ
و�س َّ
الل َع َّما ُي ْ�ش ِر ُكونَ {.
ُ�س ْب َحانَ َهّ ِ
 �سورة (البلد) الآي��ة (� )13صفحة (� )594سورة (البلد) الآي��ة ( )1والفجر � 6أحرف�صفحة (.)593
 �أق�صر �آية في القر�آن الكريم (وهو يخ�شى)� 7 ،أح��رف .الآي��ة ( )9من �سورة (عب�س)�صفحة (.)185
 ثم (مدهامتان)� 8 ،أحرف ،الآية ( )64من �سورة (الرحمن) �صفحة (.)533 و(كرام بررة) � 8أحرف ،الآية ( )16من �سورة (عب�س) �صفحة (.)585 ثم (كتاب مرقوم) � 9أحرف ،الآية ( )20من �سورة (المطففين) �صفحة (.)588 �أطول �آية في القر�آن الكريم هي �آية (ال َّدين) } َيا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا �إِ َذا ت ََدا َي ْنت ُْم ِب َد ْي ٍن{الآية وهي في �صفحة كاملة من �صفحات م�صحف المدينة النبوية .الذي �أخرجه مجمع الملك فهد
لطباعة الم�صحف ال�شريف ،وهو الذي اعتمدت �أرقام �صفحاته ،وذلك النت�شاره في �أنحاء العالم،
وعدد �صفحات (.)604
 كلمة (الجد) لم تذكر في القر�آن الكريم ،والدليل ما يلي:وب{ �آية ( )38من �سورة (يو�سف) �صفحة (.)240
 } َوا َّت َب ْعتُ ِم َّل َة �آَ َبا ِئي ِ�إ ْب َر ِاه َيم َو ِ�إ ْ�س َح َاق َو َي ْع ُق َ} َك َما �أَ َت َّمهَا َع َلى �أَ َب َو ْي َك ِمنْ َق ْب ُل ِ�إ ْب َر ِاه َيم َو�إِ ْ�س َح َاق{ �آية ( )6من �سورة (يو�سف) �صفحة (.)336}م َّل َة �أَ ِبي ُك ْم �إِ ْب َر ِاه َيم{ �آية ( )78من �سورة (الحج) �صفحة (.)341
 ِوفي الحديث (ارموا �آل �إ�سماعيل ف�إن �أباكم كان رامي ًا) �صفحة (.)173/115/114
جاء في كتاب نادر قديم �سقط غالفه موجود بمكتبة قي�س ما يلي:
 كلماته 76440 :كلمة.		
 حروف القر�آن الكريم 323671 :حرف ًا. �سوره.114 :				
 �آياته� 6666 :آية.� -سجداته.8 :
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المصادر والمراجع
 -1القر�آن الكريم ،طباعة مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف (ال�صفحة 15
�سطر ًا) ،مجموع �صفحاته (.)604
 -2الفهر�س المو�ضوعي لآيات القر�آن الكريم ،محمد م�صطفى محمد ،دار عمار ،ع ّمان،
ودار الجيل بيروت ،الطبعة الرابعة 1409هـ.
 -3المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم ،محمد ف���ؤاد عبدالباقي ،الطبعة الأولى،
1364هـ ،طبعة دار �إحياء التراث العربي ،بدون تاريخ ،طبعة دار الحديث بم�صر.
 -4فتح الرحمن لطالب �آيات القر�آن ،علمي زاده في�ض اهلل الح�سنى.
 -5ت�صنيف �آيات القر�آن الكريم ،محمد محمود �إ�سماعيل ،دار اللواء ،الريا�ض.
 -6مقدمة كتاب (دليل المو�ضوعات في �آيات القر�آن الكريم) �أ�سامة كامل �أبو �شقرا ،م�ؤ�س�سة
الريان ،بيروت1422 ،هـ.
 -7مقدمة كتاب (الجامع لمو�ضوعات �آيات القر�آن الكريم) محمد فار�س بركات ،دار قتيبة،
بيروت ،الطبعة الرابعة1405 ،هـ.
 -8دليل الآيات مت�شابهة الألفاظ في كتاب اهلل العزيز ،د� .سراج �صالح مالئكة ،دار الهدى
للن�شر والتوزيع ،الريا�ض (� 455صفحة).
 -9ك�شكول ابن عقيل ،ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل ،الطبعة الثانية1431 ،هـ ،دار
ابن الجوزي للن�شر (حكم ونوادر و�ألفاظ و�أقاويل).
 -10ر�ؤي��ة اهلل في الآخ��رة ،درا�سة في الأدل��ة والمذاهب ،ح�سن حلمي حرب ،دار الفتح،
ع ّمان.
 -11نفحات من ال�سكينة القر�آنية ،محمد بن نا�صر العبودي1397 ،هـ ،من�شورات الم�ؤ�س�سة
ال�سعيدية بالريا�ض1397 ،هـ.
 -12جريدة الريا�ض الأع��داد  9392/9385/9378/9371تاريخ،9/23 ،9/16 ،9/9 :
1414/9/30هـ ،مقاالت للأ�ستاذ /م�سلم بن عبداهلل الم�سلم (عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سالم)
عنوانها( :وقفة ت�أمل في الكتاب العزيز).
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 محمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن الحمدان(�آل حمدان) (�أبو عبداهلل وقي�س).
 من مواليد بلدة (البير)� ،إحدى قرى محافظة(المحمل) التي قاعدتها (ثادق) ،على بعد �أكثر من
 100كيل� ،شمال غرب مدينة الريا�ض.
 در���س في كتّاب قريته (البير) ،ثم التحقب��م��در���س��ة (ت��م��ي��ر) االب��ت��دائ��ي��ة ح��ي��ث ك���ان جده
عبدالرحمن بن علي الحمدان رحمه اهلل �إمام ًا
لم�سجدها ومدر�س ًا بمدر�ستها.
 التحق (بمعهد �إمام الدعوة ال�شيخ محمد بنعبدالوهاب) بالريا�ض ،ووا�صل درا�سته لي ًال في
مدار�س وزارة المعارف حتى الثانوية العامة.
 بعد (معهد �إمام الدعوة) التحق بكلية العلومال�شرعية (ن���واة جامعة الإم���ام محمد ب��ن �سعود
الإ�سالمية).
 �أثناء درا�سته في الكلية ا�ضطر للإلتحاق بوظائفالدولة �إال �أنه تخرج من الكلية منت�سب ًا عام 1383هـ.
 تعين في بع�ض الدوائر الحكومية: الكليات والمعاهد العلمية. الديوان الملكي. وزارة العمل (لفترة ق�صيرة). �إم��ارة منطقة الريا�ض ،وتقاعد منهاعام 1400هـ.
 ن�ش�أت لديه ه��واي��ة جمع الكتب والجرائدالقديمة كـ(مكتبة خا�صة) ،ثم جعلها مكتبة خا�صة
وتجارية� ،سماها (مكتبة قي�س) با�سم �أحد �أوالده.
 ا�شتهرت المكتبة وا�ستفاد منها الكثيرون،وجلب لها كتب ًا وجرائد قديمة ومخطوطات ،من
�أنحاء العالم العربي والإ�سالمي.
من مؤلفاته
 -بنو الأثير ..الفر�سان الثالثة ،طبع  4مرات.

 �صبا نجد ..نجد في ال�شعر والنثر ،طبع مرتين. ديوان ال�سامري والهجيني طبع  4مرات. ديوان حميدان ال�شويعر طبع مرتين. البير ..كتاب عن قريته ..من �سل�سلة (هذهبالدنا) رقمه فيها .63
 معجم المطبوع من دواوين ال�شعر العامي القديمة.قدم له ف�ضيلة ال�شيخ محمد بن نا�صر العبودي.
تحت الطبع
 من �أجل بلدي بع�ض مقاالته في ال�صحف والمجالت(مجلدان) ي�ضمان �أكثر من  800مقال وا�ستطالع.
 الطبعة الثالثة من كتاب �صبا نجد. فهر�س لمو�ضوعات في ال��ق��ر�آن الكريم (وهوهذا) .قدم له ف�ضيلة ال�شيخ محمد بن نا�صر العبودي.
 م�ؤ�س�سة الجزيرة ال�صحفية ا�شترك في ت�آ�سي�سهامع ال�شيخ عبداهلل بن محمد بن خمي�س رحمه اهلل ثم
باع ع�ضويته و�أ�سهمه فيها (لظروف مالية) .ومجلة
الجزيرة ال�شهرية  -على فكرة  -ال عالقة لها بم�ؤ�س�سة
الجزيرة ال�صحفية �سوى باال�سم فقط ،فتلك يملكها
ال�شيخ ابن خمي�س ،والم�ؤ�س�سة يملكها مجموعة من
الم�ؤ�س�سين ومنهم ال�شيخ ابن خمي�س.
 ا�ضطر لبيع ثالثة �أرباع مكتبته ،ون�صف الربعالباقي لبناء بيته.
 له من الأوالد: �أ .د .ع���ب���داهلل ..ف��ي كلية ع��ل��وم الأغذيةوالزراعة بجامعة الملك �سعود.
 م�سئول عن كر�سي النخيل والتمور ،ور�أ�س تحريرمجلة النخيل والتمور ،وله كتب وبحوث في تخ�ص�صه.
 فهد ..مدر�س وله ن�شاط في التدريب و�إلقاءالمحا�ضرات ،و�ألف عدة كتب.
 ماجد  /قي�س  /بدر  /موظفين ،ماجد تخرجمن جامعة الإمام في المحا�سبة منت�سب ًا.
  4ب��ن��ات :رب��ة ب��ي��ت /م��دّر���س��ة /موظفة فيمدر�سة  /خريجة جامعة نورة.

