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  من كتاب المصاحف
  

  ابن ابي داوود أبو بكر عبد اهللا بن سلیمان بن األشعث 
  هـ).  ٣١٦ -  ٢٣٠بن إسحاق السجستاني (
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)٧٦٥(  
  

  في القرائة ُف َأْهِل اْلَمِدیَنِة ، َوَأْهِل اْلُكوَفِة ، َوَأْهِل اْلَبْصَرةِ الاْختِ 
قراء الكوفة   ء المدینة ( الحجاز)قرا  السوره  االیة كما في المصحف  ت

  والبصرة (العراق)
    ١٠٧  وصىأو   ١٣٢البقرة   ١٠٧ ووصى بها إبراهیم  ١
  ١١٣ قالوا اتخذ اهللا ولدا  ١١٦البقرة   قالوا اتخذ اهللا ولداو   ٢

وكذا قراء اهل الشام(بدون 
  واو)

  

    (بدون واو) ١٠٧  سارعوا  ٢٦٨ آل عمران  سارعوا إلى مغفرة من ربكمو   ٣
    (بدون واو) ١٠٧ یرتدد  ٥٤ المائدة  من یرتدو   ٤
    (بدون واو) ١٠٧ الذین  ١٠٧ براءة  اتخذوا مسجدا ضراراوالذین   ٥
    ١٠٧ اـ مـ منه  ٥٦ الكهف  خیرا منها  ٦
    ١٠٧ توكلـ ف  ٢١٧ الشعراء  توكلو   ٧
    ١٠٧ أن یظهرو   ٢٦غافر   أو أن یظهر في األرض  ٨
    ١٠٧ ماب  ٣٠شورى ال  بما كسبتفوما أصابكم من مصیبة   ٩

 ١٠٧ فیها ما تشتهیه األنفس  ٧١ الزخرف  فیها ما تشتهیه األنفسو   ١٠
  (بدون واو)

 ما تشتهي األنفس
 (بدون هاء) ١٠٧

    ١٠٧ إن اهللا الغني الحمیدف  ٢٤ الحدید  الغني الحمید هو ومن یتول فإن اهللا  ١١
     ١٠٧ ال یخافـ ف  ١٥  الشمس  ال یخافو   ١٢
واهل البصرة    ربي یعلم قل  ٤ بیاءاألن  ل ربي یعلماق  

١٠٧  
   

 ١٠٧ ، واهل البصرة حسنا  ١٥ األحقاف  بوالدیه احسانا ووصینا اإلنسان  
  (بدون الف)

  

اهل  ما عملتو     ٣٥یس    عملته أیدیهم  
  ١٠٧الكوفة  

كالهما  اقواریر ، قواریرا   ١٦،  ١٥ هل أتى  من فضة قواریر، قواریرا   
  ١٠٧واهل الكوفة    باأللف

  

  
  ) و قل ، وفي بني إسرائیل :  قال) ، یقولون : (  قال إنما أدعو ربيسورة الجن اختلفوا كلهم فیها ( ١٠٧

  و ( قل كم لبثتم ) ، قال كم لبثتم) و قل سبحان ربي ، وفي المؤمنون :  قال سبحان ربي( 
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َحاَبةِ الَباُب اْختِ   ِف َمَصاِحِف الصَّ

  ُمْصَحُف ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ   ورةالس   االیة كما في المصحف  ت
َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیَر  الذینِصَراَط   ١١٨

الِّینَ وال اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم    الضَّ
َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیَر اْلَمْغُضوِب  َمنْ ِصَراَط   الفاتحة

الِّینَ    َعَلْیِهْم َوَغْیَر الضَّ
  اْلَقیَّامُ ُهَو اْلَحيُّ  الِإَلَه إِ  الالم اللَُّه   ال عمران  مُ و َو اْلَحيُّ اْلَقیَّ هُ  الِإَلَه إِ  الالم اللَُّه   ١٢٢

  ُمْصَحُف َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلبٍ       
ُسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْیِه   ١٢٩  من ربهآَمَن الرَّ

  اْلُمْؤِمُنونَ و 
ُسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْیِه   ٢٨٥البقرة    ْلُمْؤِمُنونَ ا َوآَمنَ آَمَن الرَّ

  ُمْصَحُف أَُبيِّ ْبِن َكْعبٍ       
 ِإَلى َأَجٍل ُمَسم�ىَفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ   ٢٤النساء   فاتوهن اجورهنَفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ   ١٣٠

  فاتوهن
  َیُطوَف ِبِهَما الِه أُجَناَح َعَلیْ  الفَ   ١٥٨البقرة   َیُطوَف ِبِهَما نُجَناَح َعَلْیِه أَ  الفَ   ١٣٢
في كفارة ( ُمتََتاِبَعاتٍ َثِة َأیَّاٍم الَفِصَیاُم ثَ   ٨٩المائدة   ذلك كفارة ایمانكم َثِة َأیَّامٍ الَفِصَیاُم ثَ   ١٣٣

  الیمین)
  (نماذج) ُمْصَحُف َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعودٍ       

  َنْمَلةٍ َیْظِلُم ِمْثَقاَل  الاللََّه  ِإنَّ   ٤٠النساء   ذرةَیْظِلُم ِمْثَقاَل  ال ِإنَّ اللَّهَ   ١٣٤
  َواْرَكِعي َواْسُجِدي ِفي السَّاِجِدینَ   ٤٣مریم   واسجدي واركعي مع الراكعین  ١٣٥
  َبْسَطانُ َبْل َیَداُه   ٦٤المائدة   مبسوطتانَبْل َیَداُه   ١٣٧
ُدوا   ١٣٨ ُدوا   ١٩٧البقرة   َخْیُر الزَّاِد التَّْقَوىفان َوَتَزوَّ   الزَّاِد التَّْقَوى َوَخْیرُ َوَتَزوَّ
وكان ( َوَعَدِسَها  َوُثوِمَهاِمْن َبْقِلَها َوِقثَّاِئَها   ٦١المائدة   وِمَها َوَعَدِسَهافِمْن َبْقِلَها َوِقثَّاِئَها وَ   ١٣٩

  )ابن عباس یأخذ بها
والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذین   ١٤٢

بالحق  آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
  بالصبروا وتواص

وٕانه والعصر . إن اإلنسان لفي خسر .   العصر
. إال الذین آمنوا  فیه إلى آخر الدهر

  وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر
  ِإَلى اْلَبْیتِ َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة   ١٩٦البقرة   هللا َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ   ١٤٧
  ِلْلَبْیتِ  َوَأِقیُموا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ   ١٩٦البقرة   هللا ْمَرةَ َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلعُ   ١٤٨
  الحي القیام  ١آل عمران  الحي القیوم  ١٥٣
تأویله إال اهللا . والراسخون في  وما یعلم ١٥٣

  العلم یقولون آمنا به
. والراسخون  وٕان حقیقة تأویله إال عند اهللا  ٧ال عمران 

  في العلم یقولون آمنا به
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إن الذین یكفرون بآیات اهللا ویقتلون  ١٥٣
الذین یأمرون  یقتلونالنبیین بغیر حق و 
  بالقسط من الناس

إن الذین یكفرون بآیات اهللا ویقتلون   ٢١ال عمران 
الذین یأمرون  وقاتلواالنبیین بغیر حق 
  بالقسط من الناس

 في یصلي قائم وهو المالئكة فنادته ١٥٣

  اهللا ان المحراب
  ناداه المالئكة یا زكریا إن اهللاو   ٣٩مران ال ع

أما الذین آمنوا وعملوا الصالحات و  ١٥٣
  وفیهم أجورهمیف

أما الذین آمنوا وعملوا الصالحات  ـف  ٥٧ال عمران 
  فأوفیهم أجورهم

  إلیك یوفهبقنطار   ٧٥ال عمران   ه إلیكؤدبقنطار ی ١٥٣
  یبشركـ لقالت المالئكة یا مریم إن اهللا و   ٤٥مران ال ع   یبشرك اهللا ان مریم یا المالئكة قالت اذ ١٥٣
  والحكمة علمه الكتاب ـنو   ٤٨ال عمران   والحكمة علمه الكتابیو  ١٥٣
   بصیر بما تعملونواهللا یحیي ویمیت واهللا   ١٥٦ال عمران   واهللا یحیي ویمیت واهللا بما تعملون بصیر ١٥٣
اهللا ان یستبشرون بنعمة من اهللا وفضل و  ١٥٣

  ع أجر المؤمنینال یضی
اهللا ال و یستبشرون بنعمة من اهللا وفضل   ١٧١ال عمران 

  یضیع أجر المؤمنین
  لهم ذوقوا ویقالوقتلهم األنبیاء بغیر حق   ١٨١ال عمران   ذوقوا ونقولوقتلهم األنبیاء بغیر حق  ١٥٣
 انما ظلما الیتامى اموال یاكلون الذین ان ١٥٣

   اسعیر  وسیصلون نارا بطونهم في یاكلون
إنما یأكل  ـفیأكل أموال الیتامى ظلما  ومن  ١٠ النَِّساءُ 

  في بطنه نارا وسوف یصلى سعیرا
( بدون واوا في  كتاب اهللا علیكم أحل لكم  ٢٤النساء   أحل لكمو كتاب اهللا علیكم  ١٥٣

  احل)
  اهللا المؤمنین وسیؤتي  ١٤٦النساء   یؤت اهللا المؤمنینوف وس ١٥٣
  أو یغلب نؤته أجرا عظیما  ٧٤النساء    عظیما جراا نؤتیه فسوف یغلب او ١٥٣
وف ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا فس ١٥٣

  ؤتیهن
ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا   ١١٤النساء 

  فسیؤتیه
  أجورهم سنؤتیهمأولئك   ١٥٢النساء    اجورهم یؤتیهم سوف اولئك ١٥٣
  سأنزلها علیكمقال   ١١٥ اْلَماِئَدةُ   علیكم منزلها اني اهللا قال ١٥٣
  فعبادكإن تعذبهم   ١١٨المائدة   عبادك فانهم تعذبهم ان ١٥٣
  ُمْصَحُف َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاسٍ      ١٥٣
َف ِبِهَما  ١٥٥ َف ِبِهَما َال  َفَال ُجَناَح َعَلْیِه َأنْ   ١٥٨البقرة   َفَال ُجَناَح َعَلْیِه َأْن َیطَّوَّ   َیطَّوَّ
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 ربكم من فضال تبتغوا ان جناح علیكم لیس  ١٦٠

   عرفات من افضتم فاذا
ُجَناَح َعَلْیُكْم َأْن َتْبَتُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم  َال   ١٩٨البقرة 

  ِفي َمَواِسِم الحج
ُفْ◌ َأْوِلَیاَءهُ   ١٦٤ ُفكُ ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْیَطاُن   ١٧٥ال عمران   ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْیَطاُن ُیَخوِّ   َأْوِلَیاَءهُ  مْ ُیَخوِّ
  اكتسبواُأوَلِئَك َلُهْم َنِصیٌب ِممَّا   ٢٠٢البقرة   اولئك لهم نصیب مما كسبوا  ١٦٥
  ِلْلَبْیتِ  َوَأِقیُموا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ   ١٩٦البقرة    هللا والعمرة الحج واتموا  ١٦٦
  اْألَْمرِ  َوَشاِوْرُهْم ِفي َبْعضِ   ١٥٩ال عمران   َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمرِ   ١٦٧
 اال نبي وال رسول من قبلك من ارسلنا وما  ١٦٨

  تمنى اذا
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَال َنِبيٍّ   ٥٢الحج 

  ُمَحدَّثٍ 
  َیا َحْسَرَة اْلِعَبادِ   ٣٠یس   اْلِعَبادِ على َیا َحْسَرَة   ١٦٩
  الرَّاِسُخوَن آَمنَّا ِبهِ َیُقوُل وَ   ٧ال عمران   به امنا یقولون العلم في والراسخون  ١٧٢
(كان آَمْنُتْم ِبِه َفَقِد اْهَتَدْوا  ِبالَِّذيَفِإْن آَمُنوا   ١٣٧البقرة    اهتدوا فقد به امنتم ما بمثل امنوا فان  ١٧٤

ابن عباس یقول ال تقولوا : بمثل فإن اهللا 
  )لیس له مثل

 الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا  ١٧٧

  انتینق هللا وقوموا
َلَواِت َوالصَّ   ٢٣٨البقرة  ِة اْلُوْسَطى الَحاِفُظوا َعَلى الصَّ

  ِة اْلَعْصرِ الَوصَ 
 ِإَلى َأَجٍل ُمَسم�ىَفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ   ٢٤النساء   اجورهن فاتوهن منهن به استمتعتم فما  ١٧٨

  )قال ابن عباس واهللا لقد نزلت معها(
  ُأِحلَّْت َلُهمْ  َكاَنتْ  َطیَِّباتٍ   ١٦٠اء النس  لهم احلت طیبات  ١٧٩
  ِإَذا َجاَء َفْتُح اللَِّه َوالنَّْصرُ     َفْتحُ الِإَذا َجاَء نَّْصُر اللَِّه وَ   ١٨٦

َبْیرِ          ُمْصَحُف َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّ
 ربكم من فضال تبتغوا ان جناح علیكم لیس  ١٨٧

   عرفات من افضتم فاذا
ِمْن َربُِّكْم  الَعَلْیُكْم َأْن َتْبَتُغوا َفضْ  ُجَناحَ  ال  ١٩٨البقرة 

  َمَواِسِم الحجِفي 
َما َسَلَكَك ِفي  نُ الَیا فُ ِفي َجنَّاٍت َیَتَساَءُلوَن   ٤٢المدثر   ِفي َسَقرَ  مَ ِفي َجنَّاٍت َیَتَساَءُلوَن َما َسَلَكك  ١٩١

  َسَقرَ 
 انفسهم في اسروا ما على فیصبحوا  ١٩٢

  
وا ِفي َأْنُفِسِهْم  اْلُفسَّاقُ ُح َفُیْصبِ   ٥٢المائدة  َعَلى َما َأَسرُّ

  َناِدِمینَ 
 ویامرون الخیر الى یدعون امة منكم ولتكن  ١٩٣

 هم واولئك المنكر عن وینهون بالمعروف

  المفلحون

ٌة َیْدُعوَن ِإَلى اْلَخْیِر   ١٠٤ال عمران  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
ْوَن َعِن المنكر َوَیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنهَ 

  ویستعینون باهللا على ما أصابهم
  
  



 769

)٧٦٩(  
 

  َأْنَعْمَت َعَلْیِهمْ  َمنْ ِصَراَط   الفاتحة  َأْنَعْمَت َعَلْیِهمْ  الذینِصَراَط   ١٩٤
  ُمْصَحُف َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ       

 الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا  ٢٠٠

  قانتین هللا وقوموا
على الصلوات والصالة الوسطى  حافظوا  ٢٣٨البقرة 

  وصالة العصر
 ایها یا النبي على یصلون ومالئكته اهللا نا  ٢٠٣

  امنوا الذین
ِئَكَتُه ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ الِإنَّ اللََّه َومَ   ٥٦االحزاب 

ُفوَف ا   َولَ الَوالَِّذیَن ُیَصلُّوَن الصُّ
  ُمْصَحُف َحْفَصَة َزْوِج النَِّبيِّ       

 الوسطى والصالة الصلوات على ظواحاف  ٢٠٤
  قانتین هللا وقوموا

حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى   ٢٣٨البقرة 
  وصالة العصر

  ُمْصَحُف ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّبيِّ       
 الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا  ٢١١

  قانتین هللا وقوموا
حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى   ٢٣٨البقرة 

  الة العصروص
  

 َمَصاِحُف التَّاِبِعینَ 

  ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر اللَّْیِثيِّ       
  خلقكسبح اسم ربك الذي   ١االعلى   االعلى سبح اسم ربك  ٢١٥

ُمْصَحُف َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح َمْوَلى       
  َحِبیَبَة ِبْنِت َأِبي َنْخَراُه اْلِفْهِریَّةِ 

ُفْ◌ َأْوِلَیاَءهُ   ٢١٦ ُفُكمْ   ١٧٥ال عمران   ُیَخوِّ   َأْوِلَیاَءهُ  ُیَخوِّ
  ُمْصَحُف ِعْكِرَمَة َمْوَلى اْبِن َعبَّاسٍ       

ُقوَنهُ َوَعَلى الَِّذیَن   ١٨٤البقرة    طعام فدیة یطیقونه الذین وعلى  ٢١٧   ُیَطوَّ
اِج ، َوُهَو        ُمْصَحُف ُمَجاِهٍد َأِبي اْلَحجَّ

  اْبُن َجْبرٍ 
َف ِبِهَما ُجَناَح َعَلْیهِ  الفَ   ٢١٩ َف ِبِهَما الأَ ُجَناَح َعَلْیِه  الفَ   ١٥٨البقرة   َأْن َیطَّوَّ   َیطَّوَّ

  ُمْصَحُف َسِعیِد ْبِن ُجَبْیرٍ       
ُقوَنهُ َوَعَلى الَِّذیَن   ١٨٤البقرة    طعام فدیة یطیقونه الذین وعلى  ٢٢٠   ُیَطوَّ
 اوتوا الذین وطعام الطیبات لكم احل  ٢٢١

   لكم حل الكتاب
ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأُتوا   ٥ة المائد

  ِمْن َقْبِلُكمْ اْلِكَتاَب 
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  ١١٧االعراف   َما َیْأِفُكونَ  فُ َفِإَذا ِهَي َتْلقَ   ٢٢٢
  ٤٥الشعراء 

  َما َیْأِفُكونَ  َتْلَقمُ َفِإَذا ِهَي 

ُمْصَحُف اْألَْسَوِد ْبِن َیِزیَد َوَعْلَقَمَة ْبِن       
  ْیٍس النَّْخِعیَّْینِ قَ 

َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیَر  الذینِصَراَط   ٢٢٣
الِّینَ وال اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم    الضَّ

َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیَر  َمنْ ِصَراَط   الفاتحة
الِّینَ    اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َوَغْیَر الضَّ

ِد ْبِن أَِبي ُموَسى َشاِميُّ          ُمْصَحُف ُمَحمَّ
َوَلِكنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َیْفَتُروَن َعَلى اللَِّه   ٢٢٤

  یعقلون الاْلَكِذَب َوَأْكَثُرُهْم 
َوَلِكنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َیْفَتُروَن َعَلى اللَِّه   ١٠٣المائدة 

  َیْفَقُهونَ  الاْلَكِذَب َوَأْكَثُرُهْم 
يِّ ُمْصَحُف ِحطَّاِن ْبِن َعْبِد اللَِّه الرََّقاشِ       

  َبْصِريُّ 
وما محمد إال رسول قد خلت من قبله   ٢٢٥

  رسلال
وما محمد إال رسول قد خلت من قبله   ١٤٤ال عمران 

  رسل
        
  

  اْخِتَالُف ُخُطوِط اْلَمَصاِحفِ 
" فإنهم  اللؤلؤاكل موضع في القرآن فیه "       ٢٨٨

  یكتبون فیه ألفا بعد الواو اآلخرة

في القراءة سواء "  یرون أن األلف ، والیاء      ٢٩٠
إن هذین ، و (  إن هذان لساحران* 

  ) لساحرین
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  دملحق  

  

  في كتاب اهللا الكریم والنظائر هالوجو 

  من كتاب

   للسیوطي القرآن علوم في االتقان
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  في كتاب اهللا الكریم والنظائر هالوجو 

  السورة  اآلیة  المعنى  الكلمة
  الهدى

  
َراطَ  اْهِدَنا  لثباتا   ٦ الفاتحة  اْلُمْسَتِقیمَ  الصِّ

  ٥ البقرة   اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ  َربِِّهمْ  ِمنْ  ُهًدى َعَلى ُأوَلِئكَ   البیان
  ٧٣ عمران آل  اللَّهِ  ُهَدى اْلُهَدى ِإنَّ  ُقلْ  ِدیَنُكمْ  تَِبعَ  ِلَمنْ  ِإال ُتْؤِمُنوا َوال  الدین

  ٧٦ مریم  ُهًدى اْهَتَدْوا الَِّذینَ  اللَّهُ  َ◌َیِزیدُ   االیمان
  َهادٍ  َقْومٍ  َوِلُكلِّ   الدعاء

  ِبَأْمِرَنا  َیْهُدونَ َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة  
    ٧ الرعد

  ٧٣ األنبیاء
 َخـْوفٌ  َفـال يَ ُهـَدا تَبِـعَ  َفَمـنْ  ُهًدى ِمنِّي َیْأِتَینَُّكمْ  َفِإمَّا َجِمیًعا ِمْنَها اْهِبُطوا ُقْلَنا   والكتب الرسل

   َیْحَزُنونَ  ُهمْ  َوال َعَلْیِهمْ 
  ٣٨ البقرة

  ١٦ النحل  َیْهَتُدونَ َوَعالَماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم   المعرفة
 ِفـي ِللنَّـاسِ  َبیَّنَّاهُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْلُهَدى اْلَبیَِّناتِ  ِمنَ  َأنَزْلَنا َما َیْكُتُمونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ   النبي

  الَالِعُنونَ  َوَیْلَعُنُهمُ  اللَّهُ  َیْلَعُنُهمُ  ْوَلِئكَ أُ  اْلِكتَابِ 
  ١٥٩ البقرة

  ٢٣ النجم   اْلُهَدى َربِِّهمُ  ِمنْ  َجاَءُهمْ  َوَلَقدْ   القرآن
  ٥٣ غافر   اْلِكتَابَ  ِإْسَراِئیلَ  َبِني َوَأْوَرْثَنا اْلُهَدى ُموَسى َآتَْیَنا َوَلَقدْ   التوراة

  ١٥٧ البقرة   اْلُمْهَتُدونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ  َوَرْحَمةٌ  َربِِّهمْ  ِمنْ  َصَلَواتٌ  ْیِهمْ َعلَ  ُأوَلِئكَ   االسترجاع
  ٢٥٨ البقرة   الظَّاِلِمینَ  اْلَقْومَ  َیْهِدي ال َواللَّهُ  َكَفرَ  الَِّذي َفُبِهتَ   الحجة
  ٥٧ لقصصا   َأْرِضَنا ِمنْ  ُنَتَخطَّفْ  َمَعكَ  اْلُهَدى َنتَِّبعِ  ِإنْ  َوَقاُلوا  التوحید
  َفِبُهَداُهمُ  اللَّهُ  َهَدى الَِّذینَ  ُأوَلِئكَ   الُسنة

   ُمْهَتُدونَ  َآثَاِرِهمْ  َعَلى َوإِنَّا ُأمَّةٍ  َعَلى َآَباَءَنا َوَجْدَنا ِإنَّا َقاُلوا َبلْ  
  ٩٠ األنعام

  
  ٢٢ الزخرف

  ٥٢ یوسف   اْلَخاِئِنینَ  َكْیدَ  َیْهِدي ال هَ اللَّ  َوَأنَّ  ِباْلَغْیبِ  َأُخْنهُ  َلمْ  َأنِّي ِلَیْعَلمَ  َذِلكَ   االصالح
  ٥٠ طه   المعاش ألهمهم أي  َهَدى ثُمَّ  َخْلَقهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْعَطى الَِّذي َربَُّنا َقالَ   االلهام
  ١٥٦ األعراف   ِإَلْیكَ  ُهْدَنا ِإنَّا اَآلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّْنَیا َهِذهِ  ِفي َلَنا َواْكُتبْ   التوبة

  ٢٢ القصص  السَِّبیلِ  َسَوآءَ  َیْهِدَیِني َأنْ  َربِّي َعَسى َقالَ   االرشاد
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  السورة  اآلیة  المعنى  الكلمة
    السوء

  
   49البقرة  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َیُسوُموَنُكمْ   الشّدة
  ٧٣ األعراف  ِبُسوءٍ َوال َتَمسُّوَها   العقر
    ُسوءاً ْهِلَك َما َجَزاُء َمْن َأَراَد ِبأَ   الزنى

  َسْوءٍ  اْمَرأَ  َأُبوكِ  َكانَ  َما
  ٢٥ یوسف
  ٢٨ مریم

  ٣٢ القصص  ُسوءٍ  َغْیرِ  ِمنْ  َبْیَضاءَ  َتْخُرجْ   الَبَرص
  ٢٧ النحل  َعَلى اْلَكاِفِرینَ  َوالسُّوءَ ِإنَّ اْلِخْزَي اْلَیْوَم   العذاب
  ٢٨ النحل  ُسوءٍ َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمْن   الشرك
  ِمَن اْلَقْوِل  ِبالسُّوءِ ِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ال یُ   الشتم

  بالسوء وألسنتهم أیدیهم ِإلیكم ویبسطوا
  ١٤٨ء النسا

  ٢ الممتنحنة
  ١٧ النساء  ِبَجَهاَلةٍ  السُّوءَ َیْعَمُلوَن   الذنب
   25الرعد  الدَّارِ  ُسوءُ  َوَلُهمْ   بئس

  السُّوءُ َوَما َمسَِّنَي   الضرّ 
  السُّوءَ  َوَیْكِشفُ  َدَعاهُ  ِإَذا ضَطرَّ اْلمُ  ُیِجیبُ  َأمَّنْ 

  ١٨٨ األعراف
  ٦٢النمل 

   174 عمران آل  ُسوءٌ َلْم َیْمَسْسُهْم   والهزیمة القتل
الةَ  َوُیِقیُمونَ   الخمس الصلوات  الصالة   ٣ البقرة  الصَّ

  ١٠٦ المائدة  الصالةِ َتْحِبُسوَنُهَما ِمْن َبْعِد   العصر صالة
  ٩ الجمعة  الجمعة یوم من للصَّالة نودي ذااِ   الجمعة صالة
  ٨٤ وبةتال  ِمْنُهمْ  َأَحدٍ  َعَلى ُتَصلِّ  َوال  الجنازة
  ١٠٣ التوبة  َلُهمْ  َسَكنٌ  َصالَتكَ  ِإنَّ  َعَلْیِهمْ  َوَصلِّ   الدعاء
  ٨٧ هود  تَْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َیْعُبُد آَباُؤَنا َأَصالُتكَ   الدین
  ١١٠ االسراء  ِبَها ُتَخاِفتْ  َوال َصالِتكَ بِ  َتْجَهرْ  َوال  القراءة
    الرحمة

  واالستغفار 
  ٥٦ األحزاب  النَِّبيِّ  َعَلى ُیَصلُّونَ  َوَمالِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ 

 َوَمَساِجدُ  َوَصَلَواتٌ  َوِبَیعٌ  َصَواِمعُ  َلُهدَِّمتْ   الصالة مواضع

الةَ ال َتْقَرُبوا    َوَأْنُتْم ُسَكاَرى الصَّ
   ٤٠ الحج

  ٤٣ لنساءا
  الرحمة

  
  ٧٤ عمران آل  َمْن َیَشاءُ  ِبَرْحَمِتهِ َیْخَتصُّ   االسالم
  ٢٨ هود  ِمْن ِعْنِدهِ  َرْحَمةً َوآتَاِني   االیمان
  ١٠٧ عمران آل  اللَِّه ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ  َرْحَمةِ َفِفي   الجنة

  ٥٧ األعراف  َرْحَمِتهِ ُبْشًرا َبْیَن َیَدْي   المطر
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  السورة  اآلیة  المعنى  كلمةال
  ١٠ النور  َوَرْحَمُتهُ  اللَِّه َعَلْیُكمْ  َفْضلُ  َوَلْوال  النعمة  الرحمة

   َربِّكَ  َرْحَمةِ  َخَزاِئنُ  ِعْنَدُهمْ  َأمْ   النبوة
  َربِّكَ  َرْحَمةَ  َیْقِسُمونَ  َأُهمْ 

   ٩ ص
  ٣٢ الزخرف

  ٥٨ یونس  َوِبَرْحَمِتهِ ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه   القرآن
   100االسراء  َربِّي َرْحَمةِ  َخَزاِئنَ  َتْمِلُكونَ  َأنُتمْ  َلوْ  ُقلْ   الرزق
  ١٧ األحزاب  َرْحَمةً  ِبُكمْ  َأَرادَ  َأوْ  ُسوءاً  ِبُكمْ  َأَرادَ  ِإنْ   والفتح النصر
  ٣٨ الزمر  ِبَرْحَمةٍ  َأَراَدِني َأوْ   العافیة
   َوَرْحَمةً  َرْأَفةً  اتََّبُعوهُ  الَِّذینَ  ُقُلوبِ  ِفي َ◌َجَعْلَنا  المودة

  َبْیَنُهمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ 
  ٢٧ الحدید
  ٢٩ الفتح

  178 البقرة  َوَرْحَمةٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َتْخِفیفٌ  َذِلكَ   السعة
  ١٢ األنعام  الرَّْحَمةَ َكَتَب َعَلى َنْفِسِه   المغفرة

  ٤٣ هود  َرِحمَ اللَِّه ِإال َمْن َقاَل ال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر   العصمة
   اْلَقْتلِ  ِمنْ  َأَشدُّ  َواْلِفْتَنةُ   الشرك  الفتنة

  ِفْتَنةٌ  َتُكونَ  ال َحتَّى َوَقاِتُلوُهمْ 
  ١٩١ البقرة

  ٣٩ األنفال
   7عمران آل  اْلِفْتَنةِ اْبِتَغاَء   االضالل

   101 ءالنسا  الَِّذیَن َكَفُروا َیْفِتَنُكمْ ِإْن ِخْفُتْم َأْن   القتل
    ِفْتَنَتهُ َوَمْن ُیِرِد اللَُّه     الضاللة الصدّ 

  َیْفِتُنوكَ َواْحَذْرُهْم َأْن 
  ٤١ المائدة
  ٤٩ المائدة

   23االنعام  ِفْتَنُتُهمْ ثُمَّ َلْم َتُكْن   المعذرة
  155  ألعرافا  ِفْتَنُتكَ ِإْن ِهَي ِإال   القضاء

   49 التوبة  َسَقُطوا اْلِفْتَنةِ  ِفي َأال  اإلثم
تَْینِ  َأوْ  َمرَّةً  َعامٍ  ُكلِّ  ِفي ُیْفتَُنونَ  َأنَُّهمْ   المرض   126  التوبة  َمرَّ

 َقْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذینَ  َفتَنَّا َوَلَقدْ   االختبار العبرة

  ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمینَ  ِفْتَنةً ال َتْجَعْلَنا 
  ٣ العنكبوت

  85 یونس
  ١٠ العنكبوت  اللَّهِ  ابِ َكَعذَ  النَّاسِ  ِفْتَنةَ  َجَعلَ   العذاب
  13الذاریات  ُیْفتَُنونَ  النَّارِ  َعَلى ُهمْ  َیْومَ   االحراق
  ٦ القلم  اْلَمْفُتونُ  ِبَأیِّیُكمُ   الجنون
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  السورة  اآلیة  المعنى  الكلمة
ُل اْلَمالِئَكَة   الوحي  الروح وحِ ُیَنزِّ   ٢ النحل  ِبالرُّ

  ١٧١ النساء  ِمْنهُ  َوُروحٌ ِإَلى َمْرَیَم َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها   األمر
    ٥٢الشورى  َأْمِرَنا ِمنْ  ُروًحا ِإَلْیكَ  َأْوَحْیَنا  القرآن
  ٢٢ المجادلة  ِمْنهُ  ِبُروحٍ  َوَأیََّدُهمْ   الرحمة
  89  الواقعة  َنِعیمٍ  َوَجنَّةُ  َوَرْیَحانٌ  َفَرْوحٌ   الحیاة
   ُروَحَنا ِإَلْیَها َفَأْرَسْلَنا  جبریل

وحُ  ِبهِ  َزلَ نَ    اَألِمینُ  الرُّ
    ١٧ مریم

  ١٩٣الشعراء
وحُ  َیُقومُ  َیْومَ   عظیم ملك   ٣٨ النبأ    الرُّ

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  تََنزَّلُ   المالئكة من جیش   ٤ القدر  ِفیَها َوالرُّ
وحِ  َعنِ  َوَیْسَأُلوَنكَ   البدن روح   ٨٥ االسراء  الرُّ

  ٢٠٠ البقرة  ِسَكُكمْ َمَنا َقَضْیُتمْ  َفِإَذا  الفراغ  القضاء
  ٤٧ عمران آل  َأْمًرا َقَضىِإَذا   األمر
  ٢٣ األحزاب  َنْحَبهُ  َقَضى َمنْ  َفِمْنُهمْ   األجل

  ٥٨ األنعام  اَألْمُر َبْیِني َوَبْیَنُكمْ  َلُقِضيَ   لفصلا
  ٤٢ األنفال  َمْفُعوالً  َكانَ  َأْمًرا اللَّهُ  ِلَیْقِضيَ  َوَلِكنْ   المضيّ 

  ١١ یونس  ِإَلْیِهْم َأَجُلُهمْ  يَ َلُقضِ   لهالكا
  41  یوسف  األْمُر الَِّذي ِفیِه َتْسَتْفِتَیانِ  ُقِضيَ   الوجوب
  ٦٩ یوسف  َقَضاَهاِإال َحاَجًة ِفي َنْفِس َیْعُقوَب   االبرام

  ٤االسراء   إْسراِئیلَ  َبِني ِإَلى َوَقَضْیَنا  االعالم
  ٢٣ االسراء  ِإیَّاهُ  ِإال َتْعُبُدوا َأال َربُّكَ  َوَقَضى  الوصیة
  ١٥ القصص  َعَلْیهِ  َفَقَضى ُموَسى َفَوَكَزهُ   الموت
  ١٤ سبأ  اْلَمْوتَ  َعَلْیهِ  َقَضْیَنا َفَلمَّا  النزول
  ١٢ فصلت  َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضاُهنَّ   الخلق
  ٢٣ عبس  َأَمَرهُ  َما َیْقضِ  َلمَّا َكال  الفعل
  44  القصص  اَألْمرَ  ىُموسَ  ِإَلى َقَضْیَنا ِإذْ   العهد

   200البقرة  آَباَءُكمْ  َكِذْكِرُكمْ  اللَّهَ  َفاْذُكُروا  اللسان ذكر  الَذكر
  135  عمران آل  اللََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهمْ  َذَكُروا   القلب ذكر

  63  البقرة  ِفیهِ  َما َواْذُكُروا  الحفظ
   152 بقرةال  َأْذُكْرُكمْ  َفاْذُكُروِني  والجزاء الطاعة
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  السورة  اآلیة  المعنى  الكلمة
   239 البقرة  اللَّهَ  َفاْذُكُروا َأِمنُتمْ  َفِإَذا  الخمس الصلوات  الذكر

  ِبِه  ُذكُِّرواَفَلمَّا َنُسوا َما   العظة
  اْلُمْؤِمِنینَ  تَنَفعُ  الذِّْكَرى َفِإنَّ  َوَذكِّرْ 

  ١٦٥ ألعرافا
  ٥٥ الذاریات

   69 األعراف  ِمْن َربُِّكمْ  ِذْكرٌ ِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم َأَوعَ   البیان
  ٤٢ یوسف  بحالي حّدثه أي    ِعْنَد َربَِّك  اْذُكْرِني  الحدیث

   ِذْكِري َعنْ  َأْعَرَض  َوَمنْ   نآالقر 
  ِمْن َربِِّهمْ  ِذْكرٍ َما َیْأِتیِهْم ِمْن 

  ١٢٤ طه
  ٢ األنبیاء

  43  النحل  رِ الذِّكْ َفاْسَأُلوا َأْهَل   التوراة
  ٨٣ الكهف  ِذْكًرا ِمْنهُ  َعَلْیُكمْ  َسَأْتُلو ُقلْ  اْلَقْرَنْینِ   الخبر

  44  الزخرف  َوِلَقْوِمكَ  َلكَ  َلِذْكرٌ  َوإِنَّهُ   الشرف
  36  األنبیاء  آِلَهَتُكمْ  َیْذُكرُ َأَهَذا الَِّذي   العیب
ُبوِر ِمْن بَ   المحفوظ اللوح    105 األنبیاء  الذِّْكرِ ْعِد َوَلَقْد َكتَْبَنا ِفي الزَّ
   ِذْكًرا َفالتَّاِلَیاتِ   الوحي الثناء

  َكِثیًرا اللَّهَ  َوَذَكرَ 
  ٣ الصافات
  21  األحزاب

  11و 10 الطالق  اللَّهِ  ءایاتِ  َعَلْیُكمْ  َیْتُلو َرُسوالً  *ِذْكًرا ِإَلْیُكمْ  اللَّهُ  َأنَزلَ  َقدْ   الرسول
الةَ  ِإنَّ   الصالة   45 العنكبوت  اللَّهِ  َوَلِذْكرُ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  ىتَْنهَ  الصَّ
  9  الجمعة  اهللا ذكر ِإلى فاْسعوا  الجمعة صالة
   32 ص  َربِّي ِذْكرِ  َعنْ  اْلَخْیرِ  ُحبَّ  َأْحَبْبتُ   العصر صالة

  106  یونس  ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َیْنَفُعَك َوال َیُضرُّكَ  َتْدعُ َوال   العبادة  :الدعاء
   23 البقرة  ُشَهَداءُكمْ  َواْدُعوا  االستعانة

  ٦٠ غافر  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني َربُُّكمْ  َوَقالَ   السؤال
  10  یونس  َدْعَواُهْم ِفیَها ُسْبَحاَنكَ   القول
  52  السراءا  ِبَحْمِدهِ  َفَتْسَتِجیُبونَ  َیْدُعوُكمْ  َیْومَ   النداء

  ٦٣ النور  َبْعًضا َبْعِضُكمْ  َكُدَعاءِ  َبْیَنُكمْ  الرَُّسولِ  ُدَعاءَ  واَتْجَعلُ  ال  التسمیة
  ٤ النور  اْلُمْحَصَناتِ  َیْرُمونَ  َوالَِّذینَ   العّفة  اإلحصان

   25 النساء  ُأْحِصنَّ َفِإَذا   التزّوج
  .25 النساء  ِمْن اْلَعَذابِ  اْلُمْحَصَناتِ ِنْصُف َما َعَلى   الحریة
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  اللفظ المشترك الذي یستعمل في عدة معان

  هـ ٣٩٥من كتاب االفراد ألبن فارس المتوفي  
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{ َیا كقوله تعالى في قصة یعقوب علیه السالم  الحزنفمعناه  األسفكل ما في كتاب اهللا من ذكر   ١

ا آَسُفوَنا{} إال قوله تعالى: َأَسَفى َعَلى ُیوُسفَ  وأما قوله في قصة موسى  أغضبونا} فإن معناه َفَلمَّ
  مغتاظا} فقال ابن عباس  َغْضَباَن َأِسفاً علیه السالم {

} إال التي في َوالسََّماِء َذاِت اْلُبُروجِ كقوله تعالى { الكواكبفإنها  البروجكل ما في القرآن من ذكر   ٢
  القصور الطوال المرتفعة في السماء الحصینة.} فإنها ٍج ُمَشیََّدةٍ َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُرو سورة النساء {

غیر واحد في  بالبحر الماء وبالبر التراب الیابسفإنه یراد  البر والبحركل ما في القرآن من ذكر   ٣
  البریة والعمران} فإنه بمعنى َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ سورة الروم: {

} َفال َیَخاُف َبْخسًا َوال َرَهقاً مثل قوله تعالى: { النقصفانه یراد به  البخسرآن من ذكر كل مافي الق  ٤
  حرام} فإن أهل التفسیر قالوا بخس: َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخسٍ غیر واحد في سورة یوسف {

} إال التي في دِِّهنَّ َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبرَ كقوله تعالى: { الزوجفهو  البعلكل ما في القرآن من ذكر   ٥
  صنما} فإنه أراد َأَتْدُعوَن َبْعالً الصافات: {

}. إنما أراد بكم ُصمٌّ ُبْكمٌ كقوله: { الخرس عن الكالم باإلیمانفهو  البكمكل ما في القرآن من ذكر   ٦
ُعْمیًا عن النطق والتوحید مع صحة ألسنتهم إال في موضعین أحدهما في سورة بني إسرائیل: {

} فإنهما في هذین الموضعین َأَحُدُهَما َأْبَكمُ } والثاني في سورة النحل قوله عز وجل: {مًا َوُصّماً َوُبكْ 
  ال یقدران على الكالماللذان 

ٍة َجاِثَیةً إال التي في سورة الجاثیة: { جمیعا} فمعنا جثیاكل شيء في القرآن {  ٧ } فإنه أراد َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ
  تجثو على ركبتیها

} فإنه ُحْسَبانًا ِمَن السََّماءِ إال التي في سورة الكهف { العددفهو من  حسبان ما في القرآن منكل   ٨
  العذاب بمعنى

} إال التي في سورة آل َیا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَبادِ كقوله عز وجل { الندامةفهو  حسرةكل ما في القرآن   ٩
  حزنا} فإنه یعني به ِهمْ َیْجَعَل اللَُّه َذِلَك َحْسَرًة ِفي ُقُلوبِ عمران {

ُتُهْم َداِحَضةٌ كقوله: { الباطلفمعناه  والداحض الدحضكل ما في القرآن   ١٠ } إال التي في سورة ُحجَّ
  }َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضینَ الصافات: {

} ْجزَ َلِئْن َكَشْفَت َعنَّا الرِّ كقوله تعالى في قصة بني إسرائیل{ العذابفهو  رجزوكل ما في القرآن من   ١١
  یعني الصنم فاجتنبوا عبادتهفإنه  والرجز فاهجرإال في سورة المدثر 

حوادث } فإنه یعني َنَتَربَُّص ِبِه َرْیَب اْلَمُنونِ اال قوله تعالى { شكفهو  ریبكل ما في القرآن من   ١٢
  الدهر
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م علیها السالم غیر التي في سورة مری القتلفهو  یرجمنكم ویرجموكمكل شيء في القرآن   ١٣
ومنه قیل  الطرد واللعنأیضا  والرجم} أي ظنا َرْجمًا ِباْلَغْیبِ قلت وقوله { ألشتمنك} یعني َألْرُجَمنَّكَ {

  للشیطان رجیم
} منكرا من القولغیر التي في المجادلة { ویراد به الشرك الكذبفهو  زوركل ما في القرآن من   ١٤

  كذب غیر شرك وزورا فإنه
} فإنه یعنى وحنانا من لدنا وزكاةغیر التي في سورة مریم { المالفهو  زكاةالقرآن من  كل ما في  ١٥

  تعطفا
َوإِْذ َزاَغِت وال تمل غیر التي في سورة األحزاب { مالوافإنه من  زاغوا وال تزغكل ما في القرآن من   ١٦

  شخصت} بمعنى اَألْبَصارُ 
ِلَیتَِّخَذ غیر التي في سورة الزخرف { االستهزاءد به فإنه یرا یسخرون وسخرناكل ما في القرآن من   ١٧

  أعوانا وخدما} فإنه أراد َبْعُضُهْم َبْعضًا ُسْخِرّیاً 
} فإنه یعني ِفیِه َسِكیَنٌة ِمْن َربُِّكمْ غیر التي في سورة البقرة { طمأنینة في القلبفي القرآن  سكینةكل   ١٨

  شیئا كرأس الهرة لها جناحان كانت في التابوت
ِإنَّ اْلُمْجِرِمیَن ِفي َضالٍل إال قوله عز وجل: { النار والوقودفهو  السعیركل ما في القرآن من ذكر   ١٩

  العناد} فإنه َوُسُعرٍ 
َوإَِذا إال قوله تعالى في سورة البقرة { إبلیس وجنوده وذریتهفإنه  شیطانكل ما في القرآن من ذكر   ٢٠

  مثل كعب بن األشرف وحیي بن أخطب وأبي یاسر أخیه كهنتهمیرید } فإنه َخَلْوا ِإَلى َشَیاِطیِنِهمْ 
إال التي في سورة  فهم الذین یشهدون على أمور الناسفي القرآن غیر القتلى في الغزو  شهیدكل   ٢١

  شركاءكم} فإنه یرید َواْدُعوا ُشَهَداَءُكمْ البقرة قوله عز وجل: {
} َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمالِئَكةً إال قوله: { النارأهل فهم  أصحاب الناركل ما في القرآن من   ٢٢

  یرید خزنتهافإنه 
بیوت } فإنه یرید َوَصَلَواٌت َوَمَساِجدُ إال قوله تعالى: { عبادة ورحمةفي القرآن فهي  صالةكل   ٢٣

  عبادتهم
ُعْمیًا َوُبْكمًا وله عز وجل {اال في بني إسرائیل ق فهو عن االستماع لإلیمانفي القرآن  صممكل   ٢٤

  ال یسمعون شیئا} معناه َوُصّماً 
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  الضرب} فإنه یرید َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهَماإال قوله عز وجل: { التعذیبفي القرآن فهو  عذابكل   ٢٥
صحفا فإنه أراد } َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز َلُهَماإال الذي في سورة الكهف { المالفي القرآن فهو  كنزكل   ٢٦

  وعلما
السراج } فإنه اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجةٍ إال الذي في سورة النور { الكوكبفي القرآن فهو  مصباحكل   ٢٧

  نفسه
  الحلم} فإنه یعنى َحتَّى ِإَذا َبَلُغوا النَِّكاحَ إال قوله جل ثناؤه: { التزوجفي القرآن  النكاح  ٢٨
  الحجج} فإنه بمعنى َفَعِمَیْت َعَلْیِهُم اَألْنَباءُ إال قوله تعالى: { اراألخبفي القرآن  النبأ واألنباء  ٢٩
ا َوَرَد َماَء َمْدَینَ إال في القصص: { الدخولفي القرآن  الورود  ٣٠   هجم علیه ولم یدخله} یعنى َوَلمَّ
 مقرون : یعني ونمقر  : معناه} قانتون له كل { البقرة سورة في قوله اال ، المطیعون في القرآن القانتون  ٣١

   بالعبودیة
إال التي في سورة النساء  عن العمل} یعني ال ُیَكلُِّف اللَُّه َنْفسًا ِإالََّ◌ ُوْسَعَهاكل ما في القرآن من {  ٣٢

  النفقة} یعنى الَّ َما آَتاَها{
  ألم یعلموا} أي ُنواَأَفَلْم َیْیَأِس الَِّذیَن آمَ إال التي في الرعد: { القنوطفهو  یأسكل ما في القرآن من   ٣٣
َواْصِبُروا } و: {َلْوال َأْن َصَبْرَنا َعَلْیَهاإال قوله عز وجل { محمود الصبركل ما في القرآن من ذكر   ٣٤

  }َعَلى آِلَهِتُكمْ 
 ِللرَّْحَمنِ  َنَذْرتُ  ِإنِّي{في سورة مریم  تعالى قوله في إال المعروفة العبادة  فهو  صوم  من فیه ما وكل  ٣٥

  صمتاً   أي}  ماَصوْ 
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)٧٨٥(  

  
  
  
  
  

  ملحق  و
  

  من تفسیر المحیط االعظم والبحر الخضم في تأویل كتاب اهللا العزیز المحكم
  

  للسید حیدر االملي المتجلي المتوفى في القرن الثامن
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)٧٨٧(  
  اسماء اهللا الحسنى المذكورة بالقرآن

  السورة  االیة  االسم  ت
  ٧٣طه    َوَأْبَقى َخْیرٌ  َواللَّهُ   ىَ◌َأْبقَ   ١

  ١التوحید    َأَحدٌ  اللَّهُ  ُهوَ  ُقلْ   َحدٌ ألَ أ  ٢

  ١٤المؤمنون    اْلَخاِلِقینَ  َأْحَسنُ  اللَّهُ  َفتََباَركَ   اْلَخاِلِقینَ  َأْحَسنُ   ٣

  ٤٥هود   اْلَحاِكِمینَ  َأْحَكمُ  َوَأنتَ   اْلَحاِكِمینَ  َأْحَكمُ   ٤

لُ  ُهوَ   اآلِخر  ٥   ٣الحدید    اآلِخرُ وَ  اَألوَّ

  ٦٤یوسف    الرَّاِحِمینَ  َأْرَحمُ  َوُهوَ  َحاِفًظا َخْیرٌ  َفاللَّهُ   الرَّاِحِمینَ  َأْرَحمُ   ٦

  ٦٢االنعام   اْلَحاِسِبینَ  َأْسَرعُ  َوُهوَ  اْلُحْكمُ  َلهُ  َأالَ   اْلَحاِسِبینَ  َأْسَرعُ   ٧

  ١االعلى   اَألْعَلى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ   اَألْعَلى  ٨

  ٣العلق    اَألْكَرمُ  َوَربُّكَ  اْقَرأْ   َألْكَرمُ ا  ٩

لُ   ١٠ لُ  ُهوَ   اَألوَّ   ٣الحدید   َواآلِخرُ  اَألوَّ

  ٥٦المدثر    التَّْقَوى َأْهلُ  ُهوَ   التَّْقَوى َأْهلُ   ١١

  ٥٦المدثر   اْلَمْغِفَرةِ  َوَأْهلُ   اْلَمْغِفَرةِ  َأْهلُ   ١٢

  ٢٤الحشر   اْلُمَصوِّرُ  ئُ اْلَبارِ  اْلَخاِلقُ  اللَّهُ  ُهوَ   اْلَباِرئُ   ١٣

لُ  ُهوَ   اْلَباِطنُ   ١٤   ٣الحدید   َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِهرُ  َواآلِخرُ  اَألوَّ

  ١٠١االنعام   َواَألْرضِ  السََّماَواِت  َبِدیعُ   َبِدیعُ ال  ١٥

  ٢٨الطور   الرَِّحیمُ  اْلَبرُّ  ُهوَ  ِإنَّهُ   اْلَبرُّ   ١٦

  ٥٨النساء    َبِصیًرا اَسِمیعً  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ   َبِصیًراال  ١٧

  ٥٤االعراف   اْلَعاَلِمینَ  َربُّ  اللَّهُ  تََباَركَ   تََباَركَ   ١٨

  ١١٤طه    اْلَحقُّ  اْلَمِلكُ  اللَّهُ  َفَتَعاَلى  َتَعاَلى  ١٩

  ١١٨التوبه    الرَِّحیمُ  التَّوَّابُ  ُهوَ   التَّوَّابُ   ٢٠

  ٢٣الحشر    اْلَجبَّارُ  ....ْلُقدُّوُس ا اْلَمِلكُ  وَ هُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال الَِّذي اللَّهُ ُهَو   اْلَجبَّارُ   ٢١

  ١فاطر    اْلَمالِئَكةِ  َجاِعلِ  َواَألْرضِ  السََّماَواِت  َفاِطرِ   َجاِعلِ   ٢٢

  ٩ال عمران   ِفیهِ  َرْیبَ  الَّ  ِلَیْومٍ  النَّاسِ  َجاِمعُ  ِإنَّكَ  َربََّنا  َجاِمعُ   ٢٣

  ٦ء النسا  َحِسیًبا ِباللَّهِ  َوَكَفى  َحِسیبال  ٢٤

  ٦الشورى    َعَلْیِهمْ  َحِفیظٌ  اللَّهُ   َحِفیظٌ   ٢٥ 
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)٧٨٨(  
  اسماء اهللا الحسنى المذكورة بالقرآن

  السورة  االیة  االسم  ت
  ٤٧مریم    َحِفی�ا ِبي َكانَ  ِإنَّهُ  َربِّي  َحِفيال  ٢٦

  ٦ج الح  اْلَمْوَتى ُیْحِیي َوَأنَّهُ  اْلَحقُّ  ُهوَ  اللَّهَ  ِبَأنَّ  َذِلكَ   اْلَحقُّ   ٢٧

  ٢٠٩البقرة   َحِكیمٌ  َعِزیزٌ  اللَّهَ  َأنَّ   َحِكیمٌ   ٢٨

  ٢٦٣البقرة   َحِلیمٌ  َغِنيٌّ  َواللَّهُ   َحِلیمٌ   ٢٩
  ٢٦٧البقرة   َحِمیدٌ  َغِنيٌّ  اللَّهَ  َأنَّ   َحِمیدٌ   ٣٠
  ٢٥٥البقرة   اْلَقیُّومُ  اْلَحيُّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  اللَّهُ   اْلَحيُّ   ٣١
  ٢٤الحشر   اْلُمَصوِّرُ  اْلَباِرئُ  اْلَخاِلقُ  للَّهُ ا ُهوَ   اْلَخاِلقُ   ٣٢
  ٦٣الحج   َخِبیرٌ  َلِطیفٌ  اللَّهَ  ِإنَّ   َخِبیرال  ٣٣
  ٨٦الحجر   اْلَعِلیمُ  اْلَخالَّقُ  ُهوَ  َربَّكَ  ِإنَّ   اْلَخالَّقُ   ٣٤
  ٧٣طه    َوَأْبَقى َخْیرٌ  َواللَّهُ   َخْیرٌ   ٣٥
  ٩٥المائدة    ِتَقامٍ ان ُذو َعِزیزٌ  َواللَّهُ   انِتَقامٍ  ُذو  ٣٦
  ٢٧الرحمن   َواِإلْكَرامِ  اْلَجَاللِ  ُذو  اْلَجَاللِ  ُذو  ٣٧
  ١٣٣االنعام   الرَّْحَمةِ  ُذو اْلَغِنيُّ  َوَربُّكَ   الرَّْحَمةِ  ُذو  ٣٨
  ٣غافر   الطَّْولِ  ِذي اْلِعَقاِب  َشِدیدِ  التَّْوِب  َوَقاِبلِ  الذَّنِب  َغاِفرِ   الطَّْولِ  ِذي  ٣٩
  ١٥البروج   اْلَمِجیدُ  اْلَعْرشِ  ُذو  شِ اْلَعرْ  ُذو  ٤٠
  ١٠٥البقرة   اْلَعِظیمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َواللَّهُ   اْلَفْضلِ  ُذو  ٤١
زَّاقُ  ُهوَ  اللَّهَ  ِإنَّ   اْلَمِتینُ  اْلُقوَّةِ  ُذو  ٤٢   ٥٨الذاریات   اْلَمِتینُ  اْلُقوَّةِ  ُذو الرَّ
  ٣لمعارج اا  اْلَمَعاِرجِ  ِذي اللَّهِ  مِّنَ   اْلَمَعاِرجِ  ِذي  ٤٣
  ٢٠النور   َرِحیمٌ  َرُؤوفٌ  اللَّه َوَأنَّ   َرُؤوفٌ ال  ٤٤
  ٢الفاتحة   اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ   َربِّ ال  ٤٥
  ١٦٣البقرة   الرَِّحیمُ  الرَّْحَمنُ  ُهوَ   الرَّْحَمنُ   ٤٦
  ١٦٣البقرة   الرَِّحیمُ  الرَّْحَمنُ  ُهوَ   الرَِّحیمُ   ٤٧
زَّاقُ   ٤٨ زَّاقُ  ُهوَ  لَّهَ ال ِإنَّ   الرَّ   ٥٨الذاریات   الرَّ
  ١٥غافر   اْلَعْرشِ  ُذو الدََّرَجاِت  َرِفیعُ   الدََّرَجاِت  َرِفیعُ   ٤٩
  ١النساء   َرِقیًبا َعَلْیُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ   ِقیبالرَ   ٥٠
  ١٠٨یوسف    اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َأَناْ  َوَما اللَّهِ  َوُسْبَحانَ   ُسْبَحانَ الَ   ٥١
  ١٩ال عمران   اْلِحَساِب  َسِریعُ  اللَّهَ  َفِإنَّ   عُ َسِریال  ٥٢
  ٢٣الحشر   اْلُمْؤِمنُ  السَّالمُ  اْلُقدُّوُس  اْلَمِلكُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال الَِّذي اللَّهُ  ُهوَ   السَّالمُ   ٥٣
  ١٨١البقرة   َعِلیمٌ  َسِمیعٌ  اللَّهَ  ِإنَّ   َسِمیعٌ ال  ٥٤
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)٧٨٩(  
  آناسماء اهللا الحسنى المذكورة بالقر 

  السورة  االیة  االسم  ت
  ١٥٨البقرة   َعِلیمٌ  َشاِكرٌ  اللَّهَ  َفِإنَّ   َشاِكرال  ٥٥
  ٩٨المائدة   رَِّحیمٌ  َغُفورٌ  اللَّهَ  َوَأنَّ  اْلِعَقاِب  َشِدیدُ  اللَّهَ  َأنَّ   َشِدیدُ ال  ٥٦
  ١٧التغابن   َحِلیمٌ  َشُكورٌ  َواللَّهُ   َشُكورٌ ال  ٥٧
  ١٧الحج   َشِهیدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اللَّهَ  ِإنَّ   َشِهیدٌ ال  ٥٨
َمدُ   ٥٩ َمدُ  اللَّهُ   الصَّ   ٢التوحید   الصَّ
لُ  ُهوَ   الظَّاِهر  ٦٠   ٣الحدید   َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِهرُ  َواآلِخرُ  اَألوَّ
  ٢٢الحشر   َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْیِب  َعاِلمُ   َعاِلمال  ٦١
  ٢٠٩البقرة   َحِكیمٌ  َعِزیزٌ  اللَّهَ  َأنَّ   َعِزیزال  ٦٢
  ٢٥٥البقرة   اْلَعِظیمُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ   اْلَعِظیمُ   ٦٣
  ٦٠الحج   َغُفورٌ  َلَعُفوٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ   َلَعُفوٌّ ا  ٦٤
  ١٠٩المائدة   اْلُغُیوِب  َعالَّمُ  َأنتَ  ِإنَّكَ   َعالَّمُ ال  ٦٥
  ١١٥البقرة   َعِلیمٌ  َواِسعٌ  اللَّهَ  ِإنَّ   َعِلیمٌ   ٦٦
  ٢٥٥البقرة   ْلَعِظیمُ ا اْلَعِليُّ  َوُهوَ   اْلَعِليُّ   ٦٧
  ٣غافر   اْلِعَقاِب  َشِدیدِ  التَّْوِب  َوَقاِبلِ  الذَّنِب  َغاِفرِ   َغاِفرال  ٦٨
  ٢١یوسف   َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرهِ   َغاِلبٌ ال  ٦٩
  ٨٢طه    تَابَ  لَِّمن َلَغفَّارٌ  َوإِنِّي  َلَغفَّارٌ ا  ٧٠
  ٥الشورى   ِحیمُ الرَّ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  اللَّهَ  ِإنَّ   اْلَغُفورُ   ٧١
  ٢٦٧البقرة   َحِمیدٌ  َغِنيٌّ  اللَّهَ  َأنَّ   َغِنيال  ٧٢
  ١فاطر   السََّماَواِت  َفاِطرِ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ   َفاِطرال  ٧٣

  ٢٦سباء   اْلَعِلیمُ  اْلَفتَّاحُ  َوُهوَ   اْلَفتَّاحُ   ٧٤ 
  ٩٥االنعام    َوالنََّوى اْلَحبِّ  َفاِلقُ  اللَّهَ  ِإنَّ   َفاِلقُ ال  ٧٥
  ٧٦هود  ُیِریدُ  لَِّما َفعَّالٌ  َربَّكَ   َفعَّالال  ٧٦
  ٣غافر   اْلِعَقاِب  َشِدیدِ  التَّْوِب  َوَقاِبلِ  الذَّنِب  َغاِفرِ   َقاِبلالَ   ٧٧
  ٣٧االنعام   آَیةً  ُیَنزِّلَ  َأن َعَلى َقاِدرٌ  اللَّهَ  ِإنَّ   َقاِدرال  ٧٨
  ١٨االنعام   ِعَباِدهِ  َفْوقَ  اْلَقاِهرُ  َوُهوَ   اْلَقاِهر  ٧٩
  ٢٣الحشر    السَّالمُ  اْلُقدُّوُس  اْلَمِلكُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال الَِّذي اللَّهُ ُهَو   اْلُقدُّوس  ٨٠
  ٢٠البقرة   َقِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى  َقِدیرال  ٨١
  ١٨٦البقرة   َقِریبٌ  َفِإنِّي َعنِّي ِعَباِدي َسَأَلكَ   َقِریبال  ٨٢
  ٥٢االنفال    اْلِعَقاِب  ِدیدُ شَ  َقِويٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ   َقِويّ ال  ٨٣
  ١٦الرعد   اْلَقهَّارُ  اْلَواِحدُ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ   اْلَقهَّار  ٨٤
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)٧٩٠(  
  اسماء اهللا الحسنى المذكورة بالقرآن

  السورة  االیة  االسم  ت
  ٢٥٥البقرة   اْلَقیُّومُ  اْلَحيُّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  اللَّهُ   اْلَقیُّوم  ٨٥
  ٣٦الزمر    َعْبَدهُ  ِبَكافٍ  اللَّهُ  َأَلْیَس   يافكَ الِ   ٨٦
  ٩الرعد   اْلُمَتَعالِ  اْلَكِبیرُ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْیِب  َعاِلمُ   اْلَكِبیر  ٨٧
  ١١٦المؤمنون   اْلَكِریمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ   اْلَكِریمِ   ٨٨
  ٦٣الحج   َخِبیرٌ  َلِطیفٌ  اللَّهَ  ِإنَّ   َلِطیفال  ٨٩
  ٢٣الحشر    اْلُمْؤِمنُ  السَّالمُ  اْلُقدُّوُس  اْلَمِلكُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال الَِّذي هُ اللَّ ُهَو   اْلُمْؤِمن  ٩٠
  ٢٦ال عمران    اْلُمْلكِ  َماِلكَ  اللَُّهمَّ  ُقلِ   َماِلكال  ٩١
  ٢٥النور   اْلُمِبینُ  اْلَحقُّ  ُهوَ   اْلُمِبینُ   ٩٢
  ٩الرعد   اْلُمَتَعالِ  اْلَكِبیرُ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْیِب  َعاِلمُ   اْلُمَتَعال  ٩٣
  ٢٣الحشر    اْلُمَتَكبِّرُ  .....ُ  اْلُقدُّوُس  اْلَمِلكُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال الَِّذي اللَّهُ ُهَو   اْلُمَتَكبِّر  ٩٤
  ٦١هود   مُِّجیبٌ  َقِریبٌ  َربِّي ِإنَّ   مُِّجیبال  ٩٥
  ٧٣هود   مَِّجیدٌ  َحِمیدٌ  ِإنَّهُ   مَِّجیدال  ٩٦
  ٥٤فصلت   مُِّحیطٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  ِإنَّهُ   مُِّحیطٌ ال  ٩٧
  ٣٩فصلت    اْلَمْوَتى َلُمْحِیي َأْحَیاَها الَِّذي ِإنَّ   َلُمْحِیيا  ٩٨
  ١٨یوسف    َتِصُفونَ  َما َعَلى اْلُمْسَتَعانُ  َواللَّهُ   اْلُمْسَتَعان  ٩٩

  ٢٤الحشر   اْلُمَصوِّرُ  اْلَباِرئُ  اْلَخاِلقُ  اللَّهُ  ُهوَ   اْلُمَصوِّر  ١٠٠
ْقَتِدرلا  ١٠١ ْقَتِدرٍ  َمِلیكٍ  ِعندَ  ِصْدقٍ  َمْقَعدِ  ِفي  مُّ   ٥٥القمر   مُّ
  ١١٦المؤمنون   اْلَحقُّ  اْلَمِلكُ  اللَّهُ  َفَتَعاَلى  اْلَمِلك  ١٠٢
ْقَتِدرٍ  َمِلیكٍ  ِعندَ  ِصْدقٍ  َمْقَعدِ  ِفي  َمِلیكال  ١٠٣   ٥٥القمر   مُّ
  ٢٣الحشر    اْلُمَهْیِمنُ ....... ْلُقدُّوُس  اْلَمِلكُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال الَِّذي اللَّهُ ُهَو   اْلُمَهْیِمنُ   ١٠٤
  ٧٨الحج    النَِّصیرُ  َوِنْعمَ  اْلَمْوَلى َفِنْعمَ  َمْوالُكمْ  ُهوَ   اْلَمْوَلى  ١٠٥
  ٤٠االنفال   النَِّصیرُ  َوِنْعمَ  اْلَمْوَلى ِنْعمَ  َمْوالُكمْ  اللَّهَ  َأنَّ  َفاْعَلُمواْ   النَِّصیر  ١٠٦
  ٣٥النور   َواَألْرضِ  السََّماَواِت  ُنورُ  هُ اللَّ   ُنور  ١٠٧
  ١٦الرعد   اْلَقهَّارُ  اْلَواِحدُ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ   اْلَواِحد  ١٠٨
  ١١٥البقرة   َعِلیمٌ  َواِسعٌ  اللَّهَ  ِإنَّ   َواِسعال  ١٠٩
  ٩٠هود   َوُدودٌ  َرِحیمٌ  َربِّي ِإنَّ   َوُدود  ١١٠
  ١٧٣ال عمران    اْلَوِكیلُ  َوِنْعمَ  اللَّهُ  اَحْسُبنَ  َوَقاُلواْ   اْلَوِكیل  ١١١
  ٢٥٧البقرة    آَمُنواْ  الَِّذینَ  َوِليُّ  اللَّهُ   َوِليال  ١١٢
  ٨ال عمران   اْلَوهَّابُ  َأنتَ  ِإنَّكَ  َرْحَمةً  لَُّدنكَ  ِمن َلَنا َوَهبْ   اْلَوهَّاب  ١١٣
  ٣١الفرقان    َوَنِصیًرا َهاِدًیا ِبَربِّكَ   َهاِديال  ١١٤
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  اسماء وصفات رسول اهللا (ص) المذكورة في القرآن 
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  ٦الصف   َأْحَمدُ  اْسُمهُ  َبْعِدي ِمن َیْأِتي ِبَرُسولٍ  َوُمَبشًِّرا  َأْحَمد  ١
  ٢١االحزاب    َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِفي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ   َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ   ٢
  ١٥٧االعراف   اُألمِّيَّ  النَِّبيَّ  الرَُّسولَ  َیتَِّبُعونَ  الَِّذینَ   ُألمِّيَّ ا  ٣
  ٦٨االعراف   َأِمینٌ  َناِصحٌ  َلُكمْ  َوَأَناْ  َربِّي ِرَساالِت  ُأَبلُِّغُكمْ   ِمینٌ ألأَ   ٤
ُل اْلَعاِبِدینَ   ٥ ُل اْلَعاِبِدینَ   َأوَّ   ٨١الزخرف    ُقْل ِإن َكاَن ِللرَّْحَمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ
  ٦االحزاب   َأنُفِسِهمْ  ِمنْ  ِباْلُمْؤِمِنینَ  َأْوَلى النَِّبيُّ   ِباْلُمْؤِمِنینَ  َأْوَلى  ٦
لَ   ٧ لَ  َأُكونَ  َألنْ  َوُأِمْرتُ   اْلُمْسِلِمینَ  َأوَّ   ٦الزمر   اْلُمْسِلِمینَ  َأوَّ
بِّكُ  مِّن ُبْرَهانٌ  َجاَءُكم َقدْ  النَّاُس  َأیَُّها َیا  ُبْرَهانال  ٨   ١٧٤النساء   مْ رَّ
ْثُلُكمْ  َبَشرٌ   ٩ ْثُلُكمْ  َبَشرٌ  َأَنا ِإنََّما ُقلْ   مِّ   ١١٠الكهف   ِإَليَّ  ُیوَحى مِّ

  ١٩المائدة   َوَنِذیرٌ  َبِشیرٌ  َجاَءُكم َفَقدْ   َبِشیرال  ١٠
 َحِریٌص  َعِنتُّمْ  َما َعَلْیهِ  َعِزیزٌ  َأنُفِسُكمْ  مِّنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  َلَقدْ   َحِریص  ١١

   ُكمَعَلیْ 
  ١٢٨التوبة

  ٤٠االحزاب    النَِّبیِّینَ  َوَخاَتمَ  اللَّهِ  رَُّسولَ  َوَلِكن  النَِّبیِّین َ◌َخاَتمَ   ١٢
  ٤االقلم   َعِظیمٍ  ُخُلقٍ  َلَعَلى َوإِنَّكَ   َعِظیم ُخُلقٍ صاحب   ١٣
  ١٢٨التوبة    ِحیمٌ رَّ  َرُؤوفٌ  ِباْلُمْؤِمِنینَ  .... َأنُفِسُكمْ  مِّنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  َلَقدْ   َرُؤوفٌ   ١٤
  ١٠٧االنبیاء   لِّْلَعاَلِمینَ  َرْحَمةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما  َرْحَمةً   ١٥
  ١٢٨التوبة    رَِّحیمٌ  َرُؤوفٌ  ِباْلُمْؤِمِنینَ  .... َأنُفِسُكمْ  مِّنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  َلَقدْ   رَِّحیم  ١٦
  ٤٠االحزاب    النَِّبیِّینَ  َوَخاَتمَ  اللَّهِ  رَُّسولَ  َوَلِكن  اللَّه رَُّسولَ   ١٧
  ١٥المائدة    َرُسوُلَنا َجاَءُكمْ  َقدْ  اْلِكتَاِب  َأْهلَ   َرُسوُلَنا  ١٨
  ١٣الدخان   مُِّبینٌ  َرُسولٌ  َجاَءُهمْ  َوَقدْ   مُِّبینٌ  َرُسولٌ   ١٩
  ٢٨الفتح   اْلَحقِّ  َوِدینِ  ِباْلُهَدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ   َرُسوَلهُ   ٢٠
  ٤٦االحزاب   مُِّنیًرا َوِسَراًجا ِبِإْذِنهِ  اللَّهِ  ِإَلى َوَداِعًیا  اللَّهِ  ِإَلى ِعيَداالَ   ٢١
ِنیرال ِسَراجالَ   ٢٢   ٤٦االحزاب   مُِّنیًرا َوِسَراًجا ِبِإْذِنهِ  اللَّهِ  ِإَلى َوَداِعًیا  مُّ
  ٤٥االحزاب   َوَنِذیًرا َوُمَبشًِّرا َشاِهًدا َأْرَسْلَناكَ  ِإنَّا النَِّبيُّ  َأیَُّها َیا  َشاِهد  ٢٣
  ٤١النساء    َشِهیًدا َهؤُالء َعَلى ِبكَ  َوِجْئَنا  َشِهیدال  ٢٤
  ١الشرح   َصْدَركَ  َلكَ  َنْشَرحْ  َأَلمْ   َصْدَركَ  ْشَرحْ   ٢٥
  ١٩الجن   َیْدُعوهُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َقامَ  َلمَّا َوَأنَّهُ   اللَّهِ  َعْبدُ   ٢٦
ْلَنا مِّمَّا َرْیبٍ  ِفي ُكنُتمْ  َوإِن  َعْبِدَنا  ٢٧   ٢٣البقرة   َعْبِدَنا َعَلى َنزَّ
  ١٠النجم   َأْوَحى َما َعْبِدهِ  ِإَلى َفَأْوَحى  َعْبِدهِ   ٢٨
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  اسماء وصفات رسول اهللا (ص) المذكورة في القرآن
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  ١الكوثر   اْلَكْوَثرَ  َأْعَطْیَناكَ  ِإنَّا  اْلَكْوَثرَ صاحب   ٢٩
  ٤٥االحزاب   َوَنِذیًرا َوُمَبشًِّرا َشاِهًدا َأْرَسْلَناكَ  ِإنَّا النَِّبيُّ  َأیَُّها َیا  َبشِّرَ◌مُ   ٣٠
  ٨٩الحجر  اْلُمِبینُ  النَِّذیرُ  َأَنا ِإنِّي َوُقلْ   النَِّذیرُ   ٣١
  ١٤٤ال عمران    الرُُّسلُ  َقْبِلهِ  ِمن َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  ِإالَّ  ُمَحمَّدٌ  َوَما  ُمَحمَّد  ٣٢
  ١    اْلُمدَّثِّرُ  َأیَُّها َیا  اْلُمدَّثِّرُ   ٣٣
  ٣١الغاشیه    ُمَذكِّرٌ  َأنتَ  ِإنََّما َفَذكِّرْ   ُمَذكِّرٌ   ٣٤
  ١المزمل   اْلُمزَّمِّلُ  َأیَُّها َیا  اْلُمزَّمِّل  ٣٥
  ٦٨االعراف   َأِمینٌ  َناِصحٌ  َلُكمْ  َوَأَناْ   َأِمینٌ   ٣٦
  ٤٥االحزاب   َوَنِذیًرا َوُمَبشًِّرا َشاِهًدا َأْرَسْلَناكَ  نَّاإِ  النَِّبيُّ  َأیَُّها َیا  َنِذیرال  ٣٧
  ٢٩الحج   مُِّبینٌ  َنِذیرٌ  َلُكمْ  َأَنا ِإنََّما النَّاُس  َأیَُّها َیا ُقلْ   مُِّبینٌ  َنِذیرٌ   ٣٨
  ١٥المائده    مُِّبینٌ  َوِكتَابٌ  ُنورٌ  اللَّهِ  مِّنَ  َجاَءُكم َقدْ   ُنورٌ   ٣٩
  ٦الضحى   َفآَوى َیِتیًما كَ َیِجدْ  َأَلمْ   َیِتیم  ٤٠
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  ثالثا

  اسماء واوصاف القران الكریم
  السورة  االیة   االسم / الوصف  ت
لَ  اللَّهُ   اْلَحِدیِث  َأْحَسنَ   ١   ٢٣الزمر   مَّثَان مَُّتَشاِبًها ِكتَاًبا اْلَحِدیِث  َأْحَسنَ  َنزَّ
بُِّكم مِّن ِإَلْیُكم ُأنِزلَ  َما َأْحَسنَ  َواتَِّبُعوا  ُأنِزلَ  َما َأْحَسنَ   ٢   ٥٥الزمر    رَّ
  ٤الزخرف   َحِكیمٌ  َلَعِليٌّ  َلَدْیَنا اْلِكَتاِب  ُأمِّ  ِفي َوإِنَّهُ   اْلِكتَاِب  ُأمِّ   ٣
  ٩٧البقرة    ِلْلُمْؤِمِنینَ  َوُبْشَرى َوُهًدى َیَدْیهِ  َبْینَ  لَِّما ُمَصدًِّقا  َ◌ُبْشَرى  ٤
  ٣٠٢االعراف   ْم َوُهًدى َوَرْحَمٌة لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنونَ َهَذا َبَصاِئُر ِمن رَّبِّكُ   َبَصاِئرُ   ٥
  ٥٢ابراهیم   ِبهِ  َوِلُینَذُرواْ  لِّلنَّاسِ  َبالغٌ  َهَذا  َبالغٌ   ٦
  ١٣٨ال عمران   لِّْلُمتَِّقینَ  َوَمْوِعَظةٌ  َوُهًدى لِّلنَّاسِ  َبَیانٌ  َهَذا  َبَیانٌ   ٧
بُِّكمْ  مِّن َبیَِّنةٌ  َجاَءُكم  َبیَِّنةٌ   ٨   ١٥٧االنعام    َوَرْحَمةٌ  َوُهًدى رَّ
ْلَنا  ِتْبَیان  ٩   ٨٩النحل   َشْيءٍ  لُِّكلِّ  ِتْبَیاًنا اْلِكتَابَ  َعَلْیكَ  َوَنزَّ

  ٢طه    َیْخَشى لَِّمن َتْذِكَرةً  ِإالَّ  ِلَتْشَقى اْلُقْرآنَ  َعَلْیكَ  َأنَزْلَنا َما  َتْذِكَرةً   ١٠
  ١١١یوسف   ى َوَرْحَمةً َوَتْفِصیَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهدً   َتْفِصیلَ   ١١
  ١٩٢الشعراء   اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  َلتَنِزیلُ  َوإِنَّهُ   تَنِزیلُ   ١٢
ُقواْ  َوالَ  َجِمیًعا اللَّهِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ   َحْبلِ   ١٣   ١,٣ال عمران   َتَفرَّ
ْثِلهِ  ِبَحِدیٍث  َفْلَیْأُتوا  َحِدیٍث   ١٤   ٣٤الطور   مِّ
  ٩٤یونس   رَّبِّكَ  ِمن ْلَحقُّ ا َجاَءكَ  َلَقدْ   اْلَحقُّ   ١٥
  ٥١الحاقه   َوإِنَُّه َلَحقُّ اْلَیِقینِ   َحقُّ اْلَیِقینِ   ١٦
  ٢یس    اْلَحِكیمِ  َواْلُقْرآنِ   یس  َحِكیمِ   ١٧
بُِّكمْ  مِّن َبیَِّنةٌ  َجاَءُكم  َرْحَمةٌ   ١٨   ١٥٧االنعام    َوَرْحَمةٌ  َوُهًدى رَّ
  ٥٢الشورى   َأْمِرَنا مِّنْ  ُروًحا ِإَلْیكَ  َأْوَحْیَنا َوَكَذِلكَ   ُروح  ١٩
ْلَنا َنْحنُ  ِإنَّا  ْكرَ ذِ   ٢٠   ٩الحجر   َلَحاِفُظونَ  َلهُ  َوإِنَّا الذِّْكرَ  َنزَّ
بُِّكمْ  مِّن مَّْوِعَظةٌ  َجاَءْتُكم َقدْ   ِشَفاء  ٢١   ٥٧یونس   َوِشَفاء رَّ
  ٢البینة   مَُّطهََّرةً  ُصُحًفا َیْتُلو اللَّهِ  مِّنَ  َرُسولٌ   ُصُحف  ٢٢
  ١١٥االنعام   َوَعْدالً  ِصْدًقا َربِّكَ  َكِلَمتُ  َوَتمَّتْ   ِصْدق  ٢٣
  ١١٥االنعام   َوَعْدالً  ِصْدًقا َربِّكَ  َكِلَمتُ  َوَتمَّتْ   َعْدل  ٢٤
  ١٩٥الشعراء   مُِّبینٍ  َعَرِبيٍّ  ِبِلَسانٍ   مُِّبین َعَرِبيٍّ   ٢٥
  ٤١فصلت   َعِزیزٌ  َلِكَتابٌ  َوإِنَّهُ   َعِزیزٌ   ٢٦
  ٨٧الحجر   اْلَعِظیمَ  َواْلُقْرآنَ  اْلَمثَاِني مِّنَ  َسْبًعا آتَْیَناكَ  َوَلَقدْ   َعِظیمَ   ٢٧
  ٣٧الرعد     اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما َبْعدَ   اْلِعْلمِ   ٢٨
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)٧٩٤(  
  اسماء واوصاف القران الكریم

  السورة  االیة   االسم / الوصف  ت
  ٢٨الزمر   ِعَوجٍ  يذِ  َغْیرَ  َعَرِبی�ا ُقْرآًنا  ِعَوجٍ  ِذي َغْیرَ   ٢٩
  ١الفرقان   َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرَقانَ  َنزَّلَ  الَِّذي تََباَركَ   اْلُفْرَقانَ   ٣٠
  ١٨٥البقرة   َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ   اْلُقْرآنُ   ٣١
ْلَنا َوَلَقدْ   اْلَقْول  ٣٢   ٥١قصص ال  َیَتَذكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَقْولَ  َلُهمُ  َوصَّ
  ١٩التكویر   َكِریمٍ  َرُسولٍ  َلَقْولُ  ِإنَّهُ   َكِریمٍ  َرُسولٍ  َقْولُ   ٣٣
  ١٣التكویر    َفْصلٌ  َلَقْولٌ  ِإنَّهُ   َفْصلٌ  َقْولٌ   ٣٤
  ٢البقرة   ِفیهِ  َرْیبَ  الَ  اْلِكَتابُ  َذِلكَ   اْلِكتَاب  ٣٥
  ٧٧الواقعة   َكِریمٌ  َلُقْرآنٌ  ِإنَّهُ   َكِریمٌ   ٣٦
  ٦التوبة    اللَّهِ  َكالمَ  َیْسَمعَ  َحتَّى  اللَّهِ  َكالمَ   ٣٧
  ١١٥االنعام   َوَعْدالً  ِصْدًقا َربِّكَ  َكِلَمتُ  َوَتمَّتْ   ةُ َكِلمَ   ٣٨
  ٩٢االنعام   َیَدْیهِ  َبْینَ  الَِّذي مَُّصدِّقُ  ُمَباَركٌ  َأنَزْلَناهُ  ِكتَابٌ  َوَهَذا  ُمَباَركٌ   ٣٩
  ١٥المائدة    مُِّبینٌ  َوِكتَابٌ  رٌ ُنو  اللَّهِ  مِّنَ  َجاَءُكم َقدْ   مُِّبینٌ   ٤٠
  ٢٣الزمر   مَُّتَشاِبًها ِكتَاًبا اْلَحِدیِث  َأْحَسنَ  َنزَّلَ  اللَّهُ   مَُّتَشاِبًها  ٤١
  ٢٣الزمر   مَّثَاِنيَ مَُّتَشاِبًها ِكتَاًبا اْلَحِدیِث  َأْحَسنَ  َنزَّلَ  اللَّهُ   مَّثَاِنيَ   ٤٢
  ١ق   اْلَمِجیدِ  َواْلُقْرآنِ  ق  َمِجید  ٤٣
  ٤٨المائدة   ُمَصدًِّقا ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  ِإَلْیكَ  َوَأنَزْلَنا  ُمَصدِّق  ٤٤
الً  اْلِكتَابَ  ِإَلْیُكمُ  َأنَزلَ  الَِّذي َوُهوَ   ُمَفصَّل  ٤٥   ١١٤االنعام  ُمَفصَّ
  ١٣٨ال عمران   لِّْلُمتَِّقینَ  َوَمْوِعَظةٌ  َوُهًدى لِّلنَّاسِ  َبَیانٌ  َهَذا  َمْوِعَظة  ٤٦
  ٤٨المائدة    َعَلْیهِ  َوُمَهْیِمًنا اْلِكتَاِب  ِمنَ  َیَدْیهِ  َبْینَ  لَِّما  ِمنُمَهیْ   ٤٧
  ١٧الشورى    َواْلِمیَزانَ  ِباْلَحقِّ  اْلِكتَابَ  َأنَزلَ  الَِّذي اللَّهُ   اْلِمیَزان  ٤٨
  ١٥المائدة    مُِّبینٌ  َوِكتَابٌ  ُنورٌ  اللَّهِ  مِّنَ  َجاَءُكم َقدْ   ُنورٌ   ٤٩
  ٢البقرة   لِّْلُمتَِّقینَ  ُهًدى ِفیهِ  َرْیبَ  الَ  اْلِكَتابُ  َذِلكَ   ُهًدى  ٥٠
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)٧٩٥(  
  

  رابعا
  اسماء واوصاف االنبیاء علیهم السالم المذكورة في القرآن

  آدم
  السورة  االیة  الوصف  ت

بِّهِ  ِمن آَدمُ  َفَتَلقَّى  التائب  ١   ٣٧البقره   الرَِّحیمُ  التَّوَّابُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َعَلْیهِ  َفتَابَ  َكِلَماٍت  رَّ
  ٣٠البقرة   َخِلیَفةً  اَألْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإنِّي ِلْلَمالِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ   الخلیفة  ٢
  ١١االعراف    آلَدمَ  اْسُجُدواْ  ِلْلَمالِئَكةِ  ُقْلَنا ُثمَّ   سجود المالئكة  ٣
  ٧٥ص    ِبَیَديَّ  َخَلْقتُ  َمالِ  َتْسُجدَ  َأن َمَنَعكَ  َما ِإْبِلیُس  َیا َقالَ   المخلوق بید اهللا تعالى  ٤
  ٣٣ال عمران    َوُنوًحا آَدمَ  اْصَطَفى اللَّهَ  ِإنَّ   المصطفى  ٥
  ٣١البقرة   ُكلََّها اَألْسَماء آَدمَ  َوَعلَّمَ   معلم االسماء  ٦
  ٣٣البقرة   ِبَأْسَماِئِهمْ  َأنِبْئُهم آَدمُ  َیا َقالَ   منبأ االسماء  ٧

  إدریس
 

  السورة  االیة  الوصف  ت
اِبِرینَ  مِّنَ  ُكلٌّ  اْلِكْفلِ  َوَذا َوإِْدِریَس  َوإِْسَماِعیلَ   برصا  ٨   ٨٥االنبیاء   الصَّ
اِلِحینَ  مِّنَ  ِإنَُّهم َرْحَمِتَنا ِفي َوَأْدَخْلَناُهمْ   صالح  ٩   ٨٦االنبیاء   الصَّ

  ٥٦مریم   نَِّبی�ا ِصدِّیًقا َكانَ  ِإنَّهُ  ِإْدِریَس  اْلِكتَاِب  ِفي َواْذُكرْ   صدیق  ١٠
  ٥٧مریم   َعِلی�ا َمَكاًنا َوَرَفْعَناهُ   علو المرتبه  ١١
اِلِحینَ  مِّنَ  ِإنَُّهم َرْحَمِتَنا ِفي َوَأْدَخْلَناُهمْ   المرحوم  ١٢   ٨٦االنبیاء   الصَّ

  نوح
 

  السورة  االیة  الوصف  ت
  ١٠٧الشعراء    َأِمینٌ  َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإنِّي تَتَُّقونَ  َأال ُنوحٌ  َأُخوُهمْ  َلُهمْ  َقالَ  ِإذْ   امین  ١٣
  ٦١االعراف   َوَلِكنِّي َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمینَ   رسول  ١٤
  ٧٩الصافات   اْلَعاَلِمینَ  ِفي ُنوحٍ  َعَلى َسالمٌ   َسالمٌ   ١٥
یَّةَ   الشكور  ١٦   ٣االسراء   َشُكوًرا َعْبًدا َكانَ  ِإنَّهُ  ُنوحٍ  َمعَ  َحَمْلَنا َمنْ  ُذرِّ
  ١٠التحریم   َرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْیِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْینِ اْمَرَأَة ُنوٍح َوامْ   صالح  ١٧
  ٣االسراء   َشُكوًرا َعْبًدا َكانَ  ِإنَّهُ  ُنوحٍ  َمعَ  َحَمْلَنا َمنْ  ُذرِّیَّةَ   عبد  ١٨
  ٩القمر  َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َفَكذَُّبوا َعْبَدَنا  َعْبَدَنا  ١٩
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)٧٩٦(  
  واوصاف االنبیاء علیهم السالم المذكورة في القرآن اسماء

  نوح  
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٨١الصافات   اْلُمْؤِمِنینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّهُ   المؤمن  ٢٠
  ٧١س یون    َتَوكَّْلتُ  اللَّهِ  َفَعَلى اللَّهِ  ِبآَیاتِ  ... ِلَقْوِمهِ  َقالَ  ِإذْ  ُنوحٍ  َنَبَأ َعَلْیِهمْ  َواْتلُ   المتوكل  ٢١
  ٨٢الصافات   َسالٌم َعَلى ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِمیَن ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن   محسن  ٢٢
  ٨٢یونس   اْلُمْسِلِمینَ  ِمنَ  َأُكونَ  َأنْ  َوُأِمْرتُ   مسلم  ٢٣
  ٣٣ال عمران    َوُنوًحا آَدمَ  اْصَطَفى اللَّهَ  ِإنَّ   مصطفى  ٢٤
  ١١٥الشعراء   مُِّبینٌ  رٌ َنِذی ِإالَّ  َأَنا ِإنْ   نذیر  ٢٥

  هود
 

  السورة  االیة  الوصف  ت
  ١٢٥الشعراء   َأِمینٌ  َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإنِّي تَتَُّقونَ  َأال ُهودٌ  َأُخوُهمْ  َلُهمْ  َقالَ  ِإذْ   َأِمینٌ   ٢٦
  ٦٧االعراف   اْلَعاَلِمینَ  رَّبِّ  مِّن َرُسولٌ  َوَلِكنِّي  رسول  ٢٧
  ٥٦هود   اللَِّه َربِّي َوَربُِّكم ِإنِّي َتَوكَّْلُت َعَلى  المتوكل  ٢٨
  ٦٦٨االعراف   َأِمینٌ  َناِصحٌ  َلُكمْ  َوَأَناْ  َربِّي ِرَساالِت  ُأَبلُِّغُكمْ   ناصح  ٢٩

  صالح
 

  السورة  االیة  الوصف  ت
  ١٤٣الشعراء    َأِمینٌ  َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإنِّي تَتَُّقونَ  َأال َصاِلحٌ  َأُخوُهمْ  َلُهمْ  َقالَ  ِإذْ   أمین  ٣٠
  ١٣الشمس    َوُسْقَیاَها اللَّهِ  َناَقةَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َلُهمْ  َفَقالَ   ولرس  ٣١
  ٧٩االعراف   َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَساَلَة َربِّي َوَنَصْحُت َلُكمْ   الناصح  ٣٢

  ابراهیم
 

  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٧٨الحج    ِمینَ اْلُمْسلِ  َسمَّاُكمُ  ُهوَ  ِإْبَراِهیمَ  َأِبیُكمْ  مِّلَّةَ   اب المسلمین  ٣٣
  ٤الممتحنة   ِإْبَراِهیمَ  ِفي َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ   أسوة  ٣٤
  ١٢٤البقرة    ِإَماًما ِللنَّاسِ  َجاِعُلكَ  ِإنِّي َقالَ   إمام  ٣٥
  ١٢٠النحل    َحِنیًفا ِللَّهِ  َقاِنًتا ُأمَّةً  َكانَ  ِإْبَراِهیمَ  ِإنَّ   ُأمَّةً   ٣٦
  ٧٥هود   مُِّنیبٌ  َأوَّاهٌ  َلَحِلیمٌ  َراِهیمَ ِإبْ  ِإنَّ   َأوَّاه  ٣٧
لُ   ٣٨ لُ  َوَأَناْ  ُأِمْرتُ  َوِبَذِلكَ   اْلُمْسِلِمینَ  َأوَّ   ١٦٣االنعام   اْلُمْسِلِمینَ  َأوَّ
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)٧٩٧(  
  اسماء واوصاف االنبیاء علیهم السالم المذكورة في القرآن

  ابراھیم
  السورة  االیة  الوصف  ت
اَدَنا ِإْبَراِهیَم َوإِْسَحاَق َوَیْعُقوَب ُأوِلي األَْیِدي َواْذُكْر ِعبَ   اولو الید   ٣٩

  َواألَْبَصارِ 
  ٤٥ص 

اِلِحینَ   صاحب حسنة  ٤٠ ْنَیا َحَسَنًة َوإِنَُّه ِفي اآلِخَرِة َلِمَن الصَّ   ١٢٢النحل  َوآتَْیَناُه ِفي الدُّ
  ٧٥هود   مُِّنیبٌ  َأوَّاهٌ  َلَحِلیمٌ  ِإْبَراِهیمَ  ِإنَّ   حلیم  ٤١
  ١٢٠النحل    َحِنیًفا ِللَّهِ  َقاِنًتا ُأمَّةً  َكانَ  ِإْبَراِهیمَ  ِإنَّ   فحنی  ٤٢
  ١٢٥النساء    َخِلیالً  ِإْبَراِهیمَ  اللَّهُ  َواتََّخذَ   الخلیل  ٤٣
  ٤٧ص    اَألْخَیارِ  اْلُمْصَطَفْینَ  َلِمنَ  ِعنَدَنا َوإِنَُّهمْ   الخیر  ٤٤
  ٧٥االنعام    السََّماَواِت  َمَلُكوتَ  یمَ ِإْبَراهِ  ُنِري َوَكَذِلكَ   صاحب رؤیة الملكوت  ٤٥
  ٥١االنبیاء    ُرْشَدهُ  ِإْبَراِهیمَ  آتَْیَنا َوَلَقدْ   الرشید  ٤٦
  ١٠٩الصافات   ِإْبَراِهیمَ  َعَلى َسالمٌ   صاحب سالم  ٤٧
َْنُعِمهِ  َشاِكًرا  شاكر  ٤٨   ١٢١النحل  مُّْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َوَهَداهُ  اْجتََباهُ  ألِّ
اِلِحینَ وَ   صالح  ٤٩ ْنَیا َحَسَنًة َوإِنَُّه ِفي اآلِخَرِة َلِمَن الصَّ   ١٢٢النحل   آتَْیَناُه ِفي الدُّ
  ٤١مریم   َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْبَراِهیَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّیًقا نَِّبی�ا  الصدیق  ٥٠
األَْیِدي َواْذُكْر ِعَباَدَنا ِإْبَراِهیَم َوإِْسَحاَق َوَیْعُقوَب ُأوِلي   عبدنا  ٥١

  َواألَْبَصارِ 
  ٤٥ص 

  ١٢٠النحل   اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َیكُ  َوَلمْ  َحِنیًفا ِللَّهِ  َقاِنًتا ُأمَّةً  َكانَ  ِإْبَراِهیمَ  ِإنَّ   َقاِنت  ٥٢
ْبَراِهیمَ  ِشیَعِتهِ  ِمن َوإِنَّ   صاحب قلب سلیم  ٥٣   ٨٤الصافات   َسِلیم ِبَقْلٍب  َربَّهُ  َجاءَ  ِإذْ  إلَِ
  ١١١الصافات    اْلُمْؤِمِنینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّهُ ....  ِإْبَراِهیمَ  َعَلى َسالمٌ   مؤمن  ٥٤
  ١٢١النحل   مُّْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َوَهَداهُ  اْجتََباهُ  ألْنُعِمهِ  َشاِكًرا  مجتبى  ٥٥
  ١١٠الصافات    اْلُمْحِسِنینَ  َنْجِزي َكَذِلكَ   محسن  ٥٦
  ٤٦ص   الدَّارِ  ِذْكَرى ِلَصةٍ ِبَخا َأْخَلْصَناُهم ِإنَّا  مخلص  ٥٧
  ٦٧ال عمران   مُّْسِلًما َحِنیًفا َكانَ  َوَلِكن َنْصَراِنی�ا َوالَ  َیُهوِدی�ا ِإْبَراِهیمُ  َكانَ  َما  مسلم  ٥٨
  ٤٧ص    اَألْخَیارِ  اْلُمْصَطَفْینَ  َلِمنَ  ِعنَدَنا َوإِنَُّهمْ   مصطفى  ٥٩
ِنیبٌ  ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َلَحِلیٌم َأوَّاهٌ   منیب  ٦٠   ٧٥هود   مُّ

          اسماعیل
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ١٠١الصافات   َحِلیمٍ  ِبُغالمٍ  َفَبشَّْرَناهُ   حلیم  ٦١
  ٤٨ص   اَألْخَیارِ  مِّنْ  َوُكلٌّ  اْلِكْفلِ  َوَذا َواْلَیَسعَ  ِإْسَماِعیلَ  َواْذُكرْ   خیر  ٦٢
  ١٠٢الصافات   َأْذَبُحكَ  يَأنِّ  اْلَمَنامِ  ِفي َأَرى ِإنِّي ُبَنيَّ  َیا َقالَ   الذبیح  ٦٣
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 اسماعیل
اِبِرینَ   صابر  ٦٤   ٨٥االنبیاء   َوإِْسَماِعیَل َوإِْدِریَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ مَِّن الصَّ
  ٥٤مریم   ِدَق اْلَوْعدِ َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْسَماِعیَل ِإنَُّه َكاَن َصا  صادق الوعد  ٦٥
اِلِحینَ  مِّنَ  ِإنَُّهم َرْحَمِتَنا ِفي َوَأْدَخْلَناُهمْ   صالح  ٦٦   ٨٦االنبیاء   الصَّ
  ٨٧االنعام    مُّْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َوَهَدْیَناُهمْ  َواْجتََبْیَناُهمْ   مجتبى  ٦٧
ا مِّنَ  ِإنَُّهم َرْحَمِتَنا ِفي َوَأْدَخْلَناُهمْ   مرحوم  ٦٨   ٨٦االنبیاء   ِلِحینَ الصَّ
  ٥٥مریم   َمْرِضی�ا َربِّهِ  ِعندَ  َوَكانَ   مرضي  ٦٩
  ١٢٨البقرة   َلكَ  ُمْسِلَمْینِ  َواْجَعْلَنا َربََّنا  مسلمین  ٧٠
  ٣٩البقرة   ِإْسَماِعیلَ  اْلِكَبرِ  َعَلى ِلي َوَهبَ  الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ   هبة اهللا  ٧١

  اسحاق
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٧٣االنبیاء   َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َیْهُدوَن ِبَأْمِرَنا  ....َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق   مإما  ٧٢
  ٤٥ص    َواألَْبَصارِ  األَْیِدي ُأوِلي َوَیْعُقوبَ  َوإِْسَحاقَ  ِإْبَراِهیمَ  ِعَباَدَنا َواْذُكرْ   أولي الید والبصر  ٧٣
  ٤٧ص   اَألْخَیارِ  َفْینَ اْلُمْصطَ  َلِمنَ  ِعنَدَنا َوإِنَُّهمْ   خیر  ٧٤
اِلِحینَ  مِّنَ  َنِبی�ا ِبِإْسَحاقَ  َوَبشَّْرَناهُ   صالح  ٧٥   ١١٢الصافات   الصَّ
  ٧٣االنبیاء   َعاِبِدینَ  َلَنا َوَكاُنوا  عابد  ٧٦
  ٤٥ص   َواألَْبَصارِ  األَْیِدي ُأوِلي َوَیْعُقوبَ  َوإِْسَحاقَ  ِإْبَراِهیمَ  ِعَباَدَنا َواْذُكرْ   عبدنا  ٧٧
  ٨٤االنعام   َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنینَ  ...َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب   محسن  ٧٨
  ٤٦ص  الدَّارِ  ِذْكَرى ِبَخاِلَصةٍ  َأْخَلْصَناُهم ِإنَّا  مخلص  ٧٩
  ٤٧ص  اَألْخَیارِ  اْلُمْصَطَفْینَ  َلِمنَ  ِعنَدَنا َوإِنَُّهمْ   مصطفى  ٨٠
  ٣٩ابراهیم   َوإِْسَحاقَ  ِإْسَماِعیلَ  اْلِكَبرِ  َعَلى ِلي َوَهبَ  الَِّذي هِ ِللَّ  اْلَحْمدُ   هبة اهللا  ٨١

            لوط
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٧٤االنبیاء   َوِعْلًما ُحْكًما آتَْیَناهُ  َوُلوًطا  حكیم  ٨٢
  ١٦٢الشعراء    نٌ َأِمی َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإنِّي  تَتَُّقونَ  َأال ُلوطٌ  َأُخوُهمْ  َلُهمْ  َقالَ  ِإذْ   رسول أمین  ٨٣
اِلِحینَ  ِمنَ  ِإنَّهُ  َرْحَمِتَنا ِفي َوَأْدَخْلَناهُ   صال  ٨٤   ٧٥االنبیاء   الصَّ
  ٨٧االنعام   مُّْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َوَهَدْیَناُهمْ  َواْجتََبْیَناُهمْ   مجتبى  ٨٥
اِلِحینَ  ِمنَ  ِإنَّهُ  َرْحَمِتَنا ِفي َوَأْدَخْلَناهُ   مرحوم  ٨٦   ٧٥االنبیاء   الصَّ
  ٢٦االعنكبوت    َربِّي ِإَلى ُمَهاِجرٌ  ِإنِّي َوَقالَ  ُلوطٌ  َلهُ  َفآَمنَ   مهاجر  ٨٧
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  یعقوب
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٧٣االنبیاء    ِبَأْمِرَنا ُدونَ َیهْ  َأِئمَّةً  َوَجَعْلَناُهمْ .... َوَیْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  َلهُ  َوَوَهْبَنا  إمام  ٨٨
  ٤٥ص   َواألَْبَصارِ  األَْیِدي ُأوِلي َوَیْعُقوبَ  َوإِْسَحاقَ  ِإْبَراِهیمَ  ِعَباَدَنا َواْذُكرْ   ُأوِلي  ٨٩
  ٤٧ص   اَألْخَیارِ  اْلُمْصَطَفْینَ  َلِمنَ  ِعنَدَنا َوإِنَُّهمْ   خیر  ٩٠
  ٧٢االنبیاء    َصاِلِحینَ  َجَعْلَنا َوُكال اِفَلةً نَ  َوَیْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  َلهُ  َوَوَهْبَنا  صالح  ٩١
  ٧٣االنبیاء    َعاِبِدینَ  َلَنا َوَكاُنوا .... َوَیْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  َلهُ  َوَوَهْبَنا  ٩٣  ٩٢
  ٤٥ص   َواألَْبَصارِ  األَْیِدي ُأوِلي َوَیْعُقوبَ  َوإِْسَحاقَ  ِإْبَراِهیمَ  ِعَباَدَنا َواْذُكرْ   عبدنا  ٩٣
  ٦٧یوسف    َتَوكَّْلتُ  َعَلْیهِ  ِللَّهِ  ِإالَّ  اْلُحْكمُ  نِ إِ   توكلت  ٩٤
  ٨٦االنعام   اْلُمْحِسِنینَ  َنْجِزي َوَكَذِلكَ  .... َوَیْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  َلهُ  َوَوَهْبَنا  محسن  ٩٥
  ٤٦ص    الدَّارِ  ِذْكَرى ِبَخاِلَصةٍ  َأْخَلْصَناُهم ِإنَّا  مخلص  ٩٦
  ٤٧ص   اَألْخَیارِ  اْلُمْصَطَفْینَ  نَ َلمِ  ِعنَدَنا َوإِنَُّهمْ   مصطفى  ٩٧
  ٧٣االنبیاء    َناِفَلةً  َوَیْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  َلهُ  َوَوَهْبَنا  نافلة  ٩٨
  ٧٢االنبیاء    َوَیْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  َلهُ  َوَوَهْبَنا  هبة اهللا  ٩٩

  یوسف
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٥٥یوسف   َعِلیمٌ  َحِفیظٌ  ِإنِّي اَألْرضِ  َخَزاِئنِ  َعَلى اْجَعْلِني َقالَ   حفیظ علیم  ١٠٠
  ٢٢یوسف    َوِعْلًما ُحْكًما آتَْیَناهُ  َأُشدَّهُ  َبَلغَ  َوَلمَّا  حكیم  ١٠١
  ٢٤یوسف    اْلُمْخَلِصینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّهُ  َواْلَفْحَشاء السُّوءَ  َعْنهُ  ِلَنْصِرفَ   عبدنا  ١٠٢
  ٢٢یوسف   اْلُمْحِسِنینَ  َنْجِزي َوَكَذِلكَ   محسن  ١٠٣
  ٢٤یوسف    اْلُمْخَلِصینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّهُ  َواْلَفْحَشاء السُّوءَ  َعْنهُ  ِلَنْصِرفَ   مخلص  ١٠٤

  شعیب
  السورة  االیة  الوصف  ت
ِشیدُ  اْلَحِلیمُ  ألَنتَ  ِإنَّكَ   حلیم ورشید  ١٠٥   ٨٧هود    الرَّ
  ١٧٨الشعراء    َأِمینٌ  َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإنِّي  تَتَُّقونَ  َأال ُشَعْیبٌ  َلُهمْ  َقالَ  ِإذْ   رسول امین  ١٠٦
اِلِحینَ  ِمنَ  اللَّهُ  َشاء ِإن َسَتِجُدِني  صالح  ١٠٧   ٢٧القصص   الصَّ
  ٨٨هود    ُأِنیبُ  َوإَِلْیهِ  َتَوكَّْلتُ  َعَلْیهِ  ِباللَّهِ  ِإالَّ  َتْوِفیِقي  متوكل  ١٠٨
  ٨٨هود    ُأِنیبُ  هِ َوإَِلیْ  َتَوكَّْلتُ  َعَلْیهِ  ِباللَّهِ  ِإالَّ  َتْوِفیِقي  منیب  ١٠٩
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  موسى
  السورة  االیة  الوصف  ت
لُ  َوَأَناْ  ِإَلْیكَ  تُْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  َقالَ   أول المؤمنین  ١١٠   ١٤٣االعراف   اْلُمْؤِمِنینَ  َأوَّ
  ١٤القصص   َوِعْلًما ُحْكًما ْیَناهُ آتَ  َواْسَتَوى َأُشدَّهُ  َبَلغَ  َوَلمَّا  حكیم  ١١١
  ١٨االدخان   َأِمینٌ  َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإنِّي  رسول أمین  ١١٢
  ١٦الشعراء   اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  َرُسولُ  ِإنَّا َفُقوال ِفْرَعْونَ  َفْأِتَیا  رسول رب العالمین  ١١٣
  ١٨الدخان   َأِمینٌ  َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإنِّي  رسول كریم  ١١٤
  ٥الصف    ِإَلْیُكمْ  اللَّهِ  َرُسولُ  َأنِّي تَّْعَلُمونَ  َوَقد  رسول اهللا  ١١٥
  ١٢٠الصافات  َوَهاُرونَ  ُموَسى َعَلى َسالمٌ   صاحب سالم  ١١٦
  ٢٦طه   َصْدِري ِلي اْشَرحْ  َربِّ  َقالَ   صاحي صدر شرح  ١١٧
  ١٢٢الصافات   اْلُمْؤِمِنینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَُّهَما  عبدنا  ١١٨
  ١٦٤النساء   َتْكِلیًما ُموَسى اللَّهُ  لَّمَ َوكَ   الكلیم  ١١٩
  ١٢٢الصافات   اْلُمْؤِمِنینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَُّهَما  مؤمن  ١٢٠
  ٨٤االنعام   اْلُمْحِسِنینَ  َنْجِزي َوَكَذِلكَ   محسن  ١٢١
  ١٣طه   ُیوَحى ِلَما َفاْسَتِمعْ  اْخَتْرُتكَ  َوَأَنا  مختار  ١٢٢
  ٥١مریم   نَِّبی�ا َرُسوال َوَكانَ  اُمْخَلصً  َكانَ  ِإنَّهُ   مخلص  ١٢٣
  ١٤٤االعراف   َقاَل َیا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْیُتَك َعَلى النَّاسِ   مصطفى  ١٢٤

            هارون
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ١٦الشعراء   اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  َرُسولُ  ِإنَّا َفُقوال ِفْرَعْونَ  َفْأِتَیا  رسول رب العالمین  ١٢٥
  ١٢٠الصافات   َوَهاُرونَ  ُموَسى َعَلى َسالمٌ   مصاحب سال  ١٢٦
  ١٢٢الصافات   اْلُمْؤِمِنینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَُّهَما  عبدنا  ١٢٧
  ١٢٢الصافات   اْلُمْؤِمِنینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَُّهَما  مؤمن  ١٢٨
  ٨٤االنعام   اْلُمْحِسِنینَ  َنْجِزي َوَكَذِلكَ   محسن  ١٢٩

  داوود
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ١٧ص   َأوَّابٌ  ِإنَّهُ  األَْیدِ  َذا َداُوودَ  َعْبَدَنا َواْذُكرْ   اواب  ١٣٠
  ٢٥١البقرة    َیَشاء ِممَّا َوَعلََّمهُ  َواْلِحْكَمةَ  اْلُمْلكَ  اللَّهُ  َوآتَاهُ   حكیم  ١٣١
  ٢٦ص  اَألْرضِ  ِفي َخِلیَفةً  َجَعْلَناكَ  ِإنَّا َداُوودُ  َیا  خلیفه  ١٣٢
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  داوود
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ١٧ص   َأوَّابٌ  ِإنَّهُ  األَْیدِ  َذا َداُوودَ  َعْبَدَنا َواْذُكرْ   ذو االید  ١٣٣
  ١٠سباء   َفْضال ِمنَّا َداُوودَ  آتَْیَنا َوَلَقدْ   صاحب فضل  ١٣٤
صاحب فصل   ١٣٥

  الخطاب
  ٢٠ص  اْلِخَطاب َفْصلَ وَ  اْلِحْكَمةَ  َوآتَْیَناهُ 

  ١٧ص    َداُوودَ  َعْبَدَنا َواْذُكرْ   عبدنا  ١٣٦
  ٨٦االنعام   اْلُمْحِسِنینَ  َنْجِزي َوَكَذِلكَ   محسن  ١٣٧

  سلیمان
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٣٠ص   َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّابٌ   أواب  ١٣٨
  ٧٩االنبیاء   ْیَنا ُحْكًما َوِعْلًماَوُكال آتَ   حكیم  ١٣٩
  ٨٤االنعام   اْلُمْحِسِنینَ  َنْجِزي َوَكَذِلكَ   محسن  ١٤٠
  ٣٠ص  َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّابٌ   نعم العبد  ١٤١
  ٣٠ص  ابٌ َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّ   هبة اهللا  ١٤٢

            ایوب
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٤٤ص   َأوَّابٌ  ِإنَّهُ  اْلَعْبدُ  ِنْعمَ   أواب  ١٤٣
  ٤٤ص  َصاِبًرا َوَجْدَناهُ  ِإنَّا  صابر  ١٤٤
  ٤١ص  َواْذُكْر َعْبَدَنا َأیُّوبَ   عبدنا  ١٤٥
  ٨٤االنعام   اْلُمْحِسِنینَ  َنْجِزي َوَكَذِلكَ   محسن  ١٤٦
  ٤٤ص   َأوَّابٌ  ِإنَّهُ  َعْبدُ الْ  ِنْعمَ   نعم العبد  ١٤٧

  الیاس
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ١٣٠الصافات   ** َیاِسینَ  ِإلْ  َعَلى َسالمٌ   صاحب سالم  ١٤٨
اِلِحینَ   صالح  ١٤٩   ٨٥االنعام  َوَزَكِریَّا َوَیْحَیى َوِعیَسى َوإِْلَیاَس ُكلٌّ مَِّن الصَّ
  ١٣٢لصافاتا  اْلُمْؤِمِنینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّهُ   عبدنا  ١٥٠
  ١٣٢الصافات  اْلُمْؤِمِنینَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّهُ   مؤمن  ١٥١
  ١٣١الصافات   ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنینَ   محسن  ١٥٢
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  الیسع 
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٤٨ص   اْلَیَسَع َوَذا اْلِكْفِل َوُكلٌّ مِّْن اَألْخَیارِ َواْذُكْر ِإْسَماِعیَل وَ   خیر  ١٥٣
  ٨٧االنعام    مُّْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َوَهَدْیَناُهمْ  َواْجتََبْیَناُهمْ   مجتبى  ١٥٤

  ذو الكفل
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٤٨ص   رِ اَألْخَیا مِّنْ  َوُكلٌّ  اْلِكْفلِ  َوَذا َواْلَیَسعَ  ِإْسَماِعیلَ  َواْذُكرْ   خیر  ١٥٥
اِبِرینَ  مِّنَ  ُكلٌّ  اْلِكْفلِ  َوَذا َوإِْدِریَس  َوإِْسَماِعیلَ   صابر  ١٥٦   ٨٥االنبیاء   الصَّ
اِلِحینَ  مِّنَ  ِإنَُّهم  صالح  ١٥٧   ٨٦االنبیاء   الصَّ
  ٨٦االنبیاء   َرْحَمِتَنا ِفي َوَأْدَخْلَناُهمْ   مرحوم  ١٥٨

            یونس

  السورة  االیة  الوصف  ت
ْیَناهُ  َلهُ  َجْبَناَفاْستَ   مؤمن  ١٥٩   ٨٨االنبیاء   اْلُمْؤِمِنینَ  ُننِجي َوَكَذِلكَ  اْلَغمِّ  ِمنَ  َوَنجَّ
  ٨٧االنعام    مُّْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َوَهَدْیَناُهمْ  َواْجتََبْیَناُهمْ   مجتبى  ١٦٠
  ١٤٣الصافات   ُیْبَعُثونَ  َیْومِ  ِإَلى َبْطِنهِ  ِفي َلَلِبثَ  اْلُمَسبِِّحینَ  ِمنْ  َكانَ  َأنَّهُ  َفَلْوال  ُمّسبح  ١٦١

  زكریا
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٩٠االنبیاء   َخاِشِعینَ  َلَنا َوَكاُنوا  خاشع  ١٦٢
  ٢مریم    َزَكِریَّا َعْبَدهُ  َربِّكَ  َرْحَمةِ  ِذْكرُ   عبده   ١٦٣
  ٨٧االنعام    مُّْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َوَهَدْیَناُهمْ  َواْجتََبْیَناُهمْ   مجتبى  ١٦٤

  یحیى
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ١٣مریم    َتِقی�ا َوَكانَ  َوَزَكاةً  لَُّدنَّا مِّن َوَحَناًنا  تقي  ١٦٥
  ١٢مریم   َصِبی�ا اْلُحْكمَ  َوآتَْیَناهُ  ِبُقوَّةٍ  اْلِكتَابَ  ُخذِ  َیْحَیى َیا  حكیم  ١٦٦
اِلِحینَ  مِّنَ  َنِبی�اوَ  َوَحُصوًرا َوَسیًِّدا اللَّهِ  مِّنَ  ِبَكِلَمةٍ  ُمَصدًِّقا  حصور  ١٦٧   ٣٩ال عمران    الصَّ
  ٩٠االنبیا   َخاِشِعینَ  َلَنا َوَكاُنوا  خاشع  ١٦٨
  ١٥مریم   َحی�ا ُیْبَعثُ  َوَیْومَ  َیُموتُ  َوَیْومَ  ُوِلدَ  َیْومَ  َعَلْیهِ  َوَسالمٌ   صاحب سالم  ١٦٩
اِلِحینَ  مِّنَ  َنِبی�اوَ  َوَحُصوًرا َوَسیًِّدا اللَّهِ  مِّنَ  ِبَكِلَمةٍ  ُمَصدًِّقا  سید  ١٧٠   ٣٩ال عمران    الصَّ
اِلِحینَ  مِّنَ  َوَنِبی�ا َوَحُصوًرا َوَسیًِّدا اللَّهِ  مِّنَ  ِبَكِلَمةٍ  ُمَصدًِّقا  صالح  ١٧١   ٣٩ال عمران    الصَّ
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  یحیى  
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٣٩ال عمران   اللَّهِ  مِّنَ  ِبَكِلَمةٍ  َصدًِّقامُ   مصدق  ١٧٢
  ٩٠االنبیاء    َیْحَیى َلهُ  َوَوَهْبَنا َلهُ  َفاْسَتَجْبَنا  هبة اهللا  ١٧٣

            عیسى
  السورة  االیة  الوصف  ت
  ٤٨ال عمران    َواِإلنِجیلَ  َوالتَّْوَراةَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َوُیَعلُِّمهُ   حكیم  ١٧٤
  ١٧١النساء   َوَكِلَمُتهُ  اللَّهِ  َرُسولُ  َمْرَیمَ  اْبنُ  ِعیَسى ْلَمِسیحُ ا  رسول اهللا  ١٧٥
  ١١١المائدة   َوِبَرُسوِلي ِبي آِمُنواْ  َأنْ  اْلَحَواِریِّینَ  ِإَلى َأْوَحْیتُ  َوإِذْ   رسولي  ١٧٦
  ١٧١النساء    مِّْنهُ  َوُروحٌ  ..... َمْرَیمَ  اْبنُ  ِعیَسى اْلَمِسیحُ  ِإنََّما  روح اهللا  ١٧٧
  ٣٣مریم   َحی�ا ُأْبَعثُ  َوَیْومَ  َأُموتُ  َوَیْومَ  ُوِلدتُّ  َیْومَ  َعَليَّ  َوالسَّالمُ   صاحب سالم  ١٧٨
  ١١٧المائدة    ِفیِهمْ  ُدْمتُ  مَّا َشِهیًدا َعَلْیِهمْ  َوُكنتُ   شهید  ١٧٩
اِلِحینَ  مِّنَ  ُكلٌّ  َوإِْلَیاَس  َوِعیَسى َوَیْحَیى َوَزَكِریَّا  صالح  ١٨٠   ٨٥نعام اال  الصَّ
  ٣٠مریمم   َنِبی�ا َوَجَعَلِني اْلِكتَابَ  آتَاِنيَ  اللَّهِ  َعْبدُ  ِإنِّي َقالَ   عبد اهللا  ١٨١
  ١٧١النساء   َوَكِلَمُتهُ  اللَّهِ  َرُسولُ  َمْرَیمَ  اْبنُ  ِعیَسى اْلَمِسیحُ   كلمة اهللا  ١٨٢
  ٣١مریم   ُكنتُ  َما َأْینَ  ُمَباَرًكا َوَجَعَلِني  مبارك  ١٨٣
  ٨٧البقرة    اْلُقُدسِ  ِبُروحِ  َوَأیَّْدَناهُ  اْلَبیَِّناِت  َمْرَیمَ  اْبنَ  ِعیَسى َوآتَْیَنا  مؤید  ١٨٤
ِبینَ  َوِمنَ  َواآلِخَرةِ  الدُّْنَیا ِفي َوِجیًها َمْرَیمَ  اْبنُ  ِعیَسى  مّقرب  ١٨٥   ١٩٥ال عمران   اْلُمَقرَّ
ِبینَ  َوِمنَ  آلِخَرةِ َوا الدُّْنَیا ِفي َوِجیًها َمْرَیمَ  اْبنُ  ِعیَسى  وجیه  ١٨٦   ١٩٥ال عمران   اْلُمَقرَّ
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  خامسا

  صاعد وتكامل االنسان في القرانت
  السورة  االیة  الصفة  ت

  ٥االنسان   َكاُفوًرا ِمَزاُجَها َكانَ  َكْأسٍ  ِمن َیْشَرُبونَ  األَْبَرارَ  ِإنَّ   ابرار  ١
  ١٠٧ال عمران   َخاِلُدونَ  ِفیَها ُهمْ  اللَّهِ  َرْحَمةِ  َفِفي ُوُجوُهُهمْ  تْ اْبَیضَّ  الَِّذینَ  َوَأمَّا  ابیضت وجوههم  ٢
  ٤٧ص     اَألْخَیارِ  اْلُمْصَطَفْینَ  َلِمنَ  ِعنَدَنا َوإِنَُّهمْ   اخیار  ٣
  ٢٠الحشر   اْلَفاِئُزونَ  ُهمُ  اْلَجنَّةِ  َأْصَحابُ  اْلَجنَّةِ  َوَأْصَحابُ   اصحاب الجنة  ٤
  ٨الواقعة   اْلَمْیَمَنةِ  َأْصَحابُ  َما اْلَمْیَمَنةِ  َحابُ َفَأصْ   اصحاب المیمنة  ٥
  ٢٧الواقعة   ...اْلَیِمینِ  َأْصَحابُ  َما اْلَیِمینِ  َوَأْصَحابُ   اصحاب الیمین  ٦
  ١٢یس   ُمِبینٍ  ِإَمامٍ  ِفي َأْحَصْیَناهُ  َشْيءٍ  َوُكلَّ   إمام مبین  ٧
  ١١٢التوبة    اْلُمنَكرِ  َعنِ  اُهونَ َوالنَّ  ِباْلَمْعُروفِ  اآلِمُرونَ   اآلمرون بالمعروف  ٨
  ١٤٣البقرة    َوَسًطا ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذِلكَ   أمة وسط  ٩

  ٣٥االحقاف   الرُُّسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  ُأْوُلوا َصَبرَ  َكَما َفاْصِبْر   ألو العزم  ١٠
  ١٨ال عمران   ِباْلِقْسطِ  َقاِئًما اْلِعْلمِ  َوُأْوُلواْ  ةُ َواْلَمالِئكَ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأنَّهُ  اللَّهُ  َشِهدَ   ألو العلم  ١١
  ٥٩النساء   ِمنُكمْ  اَألْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطیُعواْ  اللَّهَ  َأِطیُعواْ   ألو االمر  ١٢
  ١٣ال عمرا   اَألْبَصارِ  ّألُوِلي َلِعْبَرةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ   ألو االبصار  ١٣
ُوِلي َآلَیاٍت  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ   ألو النهى  ١٤   ٥٢طه   النَُّهى ألِّ
  ١١٢التوبة    السَّاِئُحونَ  اْلَحاِمُدونَ  اْلَعاِبُدونَ  التَّاِئُبونَ   تائبون  ١٥
  ٢٢٢البقرة    اْلُمَتَطهِِّرینَ  َوُیِحبُّ  التَّوَّاِبینَ  ُیِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ   توابون  ١٦
  ١١٢التوبة   اْلُمْؤِمِنین َوَبشِّرِ  هِ اللَّ  ِلُحُدودِ  َواْلَحاِفُظونَ   الحافظون لحدود اهللا  ١٧
  ١١٢التوبة   الرَّاِكُعونَ  السَّاِئُحونَ  اْلَحاِمُدونَ   الحامدون   ١٨
  ٢٢المجادله    اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  اللَّهِ  ِحْزبَ  ِإنَّ  َأال اللَّهِ  ِحْزبُ  ُأْوَلِئكَ   حزب اهللا  ١٩
  ٢٦٩البقرة   َكِثیًرا ْیًراخَ  ُأوِتيَ  َفَقدْ  اْلِحْكَمةَ  ُیْؤتَ  َوَمن  حكیم  ٢٠
ْبرِ  َواْسَتِعیُنواْ   خاشعون  ٢١ الةِ  ِبالصَّ   ٤٥البقرة   اْلَخاِشِعینَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبیَرةٌ  َوإِنََّها َوالصَّ
  ٤٠النازعات   اْلَهَوى َعنِ  النَّْفَس  َوَنَهى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوَأمَّا  من خاف مقام ربه  ٢٢
  ١١یس    ِباْلَغْیِب  الرَّْحَمن َوَخِشيَ  الذِّْكرَ  اتََّبعَ  َمنِ  تُنِذرُ  نََّماإِ   من خشي الرحمن  ٢٣
  ٣٠البقرة    َخِلیَفةً  اَألْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإنِّي  خلیفة اهللا  ٢٤
  ٧ال عمران    َوالرَّاِسُخونَ  اللَّهُ  ِإالَّ  تَْأِویَلهُ  َیْعَلمُ  َوَما  راسخون في العلم  ٢٥
  ٧الحجرات    الرَّاِشُدونَ  ُهمُ  ُأْوَلِئكَ  .... اِإلیَمانَ  ِإَلْیُكمُ  َحبَّبَ  لَّهَ ال َوَلِكنَّ   راشدون  ٢٦
الةَ  َوَأِقیُمواْ   راكعون  ٢٧ َكاةَ  َوآُتواْ  الصَّ   ٤٣البقرة   الرَّاِكِعینَ  َمعَ  َواْرَكُعواْ  الزَّ
  ٣٥االحزاب   َوالذَّاِكَراِت  َكِثیًرا اللَّهَ  َوالذَّاِكِرینَ   ذاكرون  ٢٨
ْلَنا َقدْ   كرونیذّ   ٢٩   ١٢٦االنعام    َیذَّكَُّرونَ  ِلَقْومٍ  اآلَیاِت  َفصَّ
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  السورة  االیة  الصفة  ت
  ٩٨الحجر   السَّاِجِدینَ  مِّنَ  َوُكن َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َفَسبِّحْ   ساجدون  ٣٠
  ١١٢وبة الت  الرَّاِكُعونَ  السَّاِئُحونَ  اْلَحاِمُدونَ   سائحون  ٣١
  ١٠٨هود    ِفیَها َخاِلِدینَ  اْلَجنَّةِ  َفِفي ُسِعُدواْ  الَِّذینَ  َوَأمَّا  سعید  ٣٢
  ٤الفتح   اْلُمْؤِمِنینَ  ُقُلوِب  ِفي السَِّكیَنةَ  َأنَزلَ  الَِّذي ُهوَ   صاحب سكینه  ٣٣
  ٦٦الزمر   الشَّاِكِرینَ  مِّنْ  َوُكن َفاْعُبدْ  اللَّهَ  َبلِ   شاكرون  ٣٤
  ٥٣ال عمران   الشَّاِهِدینَ  َمعَ  َفاْكتُْبَنا الرَُّسولَ  َواتََّبْعَنا َأنَزْلتْ  ِبَما آَمنَّا بََّنارَ   شاهدون  ٣٥
بِّهِ  مِّن ُنورٍ  َعَلى َفُهوَ  ِلِإلْسالمِ  َصْدَرهُ  اللَّهُ  َشَرحَ  َأَفَمن  صاحب صدر شرح  ٣٦   ٢٢الزمر   رَّ
  ١٣ساء   الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  مِّنْ  َوَقِلیلٌ   شكور  ٣٧
  ١٤٣البقره    النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداء لَِّتُكوُنواْ  َوَسًطا ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذِلكَ   شهداء  ٣٨
دِّیِقینَ  النَِّبیِّینَ  مِّنَ  َعَلْیِهم اللَّهُ  َأْنَعمَ  الَِّذینَ  َمعَ   شهداء  ٣٩   ٦٩النساء    َوالشَُّهَداء َوالصِّ
  ٨االمائدة    ِباْلِقْسطِ  ُشَهَداء ِللَّهِ  َقوَّاِمینَ  ُكوُنواْ  َمُنواْ آ الَِّذینَ  َأیَُّها َیا  شهداء بالقسط  ٤٠
  ١٣٥النساء   ِللَّهِ  ُشَهَداء ِباْلِقْسطِ  َقوَّاِمینَ  ُكوُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها َیا  شهداء هللا  ٤١
اِئِمینَ   صائمون  ٤٢ اِئَماِت  َوالصَّ   ٣٥االحزاب    َوالصَّ
اِبُرونَ  فَّىُیوَ  ِإنََّما  صابرون  ٤٣   ١٠الزمر   ِحَساٍب  ِبَغْیرِ  َأْجَرُهم الصَّ
اِدُقونَ  ُهمُ  ُأْوَلِئكَ   صادقون  ٤٤   ١٥الحجرات   الصَّ
اِلِحینَ  َوالشَُّهَداء ..... َعَلْیِهم اللَّهُ  َأْنَعمَ  الَِّذینَ  َمعَ   صالحون  ٤٥   ٦٩النساء    َوالصَّ
  ٣١لقمان    َشُكورٍ  َصبَّارٍ  لُِّكلِّ  َآلَیاٍت  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ   صبار شكور  ٤٦
دِّیِقینَ  النَِّبیِّینَ  مِّنَ  َعَلْیِهم اللَّهُ  َأْنَعمَ  الَِّذینَ  َمعَ   صدیقون  ٤٧   ٦٩النساء    َوالصِّ
  ٣٢النحل    َعَلْیُكمُ  َسالمٌ  َیُقوُلونَ  َطیِِّبینَ  اْلَمالِئَكةُ  تََتَوفَّاُهمُ  الَِّذینَ   طیبون  ٤٨
  ١١٢التوبة    اْلَحاِمُدونَ  اِبُدونَ اْلعَ  التَّاِئُبونَ   عابدون  ٤٩
  ١٢٥البقرة    السُُّجودِ  َوالرُّكَّعِ  َواْلَعاِكِفینَ  ِللطَّاِئِفینَ  َبْیِتيَ  َطهَِّرا َأن  عاكفون  ٥٠
  ٥٨العنكبوت    اْلَعاِمِلینَ  َأْجرُ  ِنْعمَ  ِفیَها َخاِلِدینَ   عاملون  ٥١
  ٦٣الفرقان   َهْوًنا اَألْرضِ  َعَلى ْمُشونَ یَ  الَِّذینَ  الرَّْحَمنِ  َوِعَبادُ   عباُد الرحمن  ٥٢
ُروَنَها اللَّهِ  ِعَبادُ  ِبَها َیْشَربُ  َعْیًنا  عباد اهللا  ٥٣   ٦االنسان    َتْفِجیًرا ُیَفجِّ
  ٢٩الفجر   اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَیًة مَّْرِضیَّةً   عبادي  ٥٤
  ٩سباء   یٍب مُّنِ  َعْبدٍ  لُِّكلِّ  آلَیةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ   عبد منیب  ٥٥
  ٥٢النور   اْلَفاِئُزونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  َوَیتَّْقهِ  اللَّهَ  َوَیْخَش  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُیِطعِ  َوَمن  فائزون  ٥٦
اِبِرینَ   قانتون  ٥٧ اِدِقینَ  الصَّ   ١٧ال عمران   َواْلُمنِفِقینَ  َواْلَقاِنِتینَ  َوالصَّ
  ١٦الحدید    َوَما اللَّهِ  ِلِذْكرِ  ُقُلوُبُهمْ  َتْخَشعَ  َأن ُنواآمَ  ِللَِّذینَ  َیْأنِ  َأَلمْ   صاحب قلب خاشع  ٥٨
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  السورة  االیة  الصفة  ت
  ٨٩الشعراء   َسِلیمٍ  ِبَقْلٍب  اللَّهَ  َأَتى َمنْ  ِإالَّ   صاحب قلب سلیم  ٥٩
  ٣٣ق   ِللتَّْقَوى ُقُلوَبُهمْ  اللَّهُ  اْمَتَحنَ  الَِّذینَ  ُأْوَلِئكَ   صاحب قلب منیب  ٦٠
  ٢٨الرعد   ُقُلوُبُهم َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنواْ  الَِّذینَ   صاحب قلب مطمئن  ٦١
  ٣الحجرات   ِللتَّْقَوى ُقُلوَبُهمْ  اللَّهُ  اْمَتَحنَ  الَِّذینَ  ُأْوَلِئكَ   صاحب قلب ممتحن  ٦٢
ُقُلوُبُهمْ  آَتوا َما ُیْؤُتونَ  َوالَِّذینَ   صاحب قلب وجل  ٦٣   ٦٠المؤمنون   َوِجَلةٌ  وَّ
  ١٣٥النساء   ِباْلِقْسطِ  َقوَّاِمینَ  ُكوُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها َیا  ون بالقسط     ٦٤
  ٨المائدة    ِباْلِقْسطِ  ُشَهَداء ِللَّهِ  َقوَّاِمینَ  ُكوُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها َیا  قوامون هللا  ٦٥
الةَ  َواْلُمِقیِمینَ   مؤتون الزكاو  ٦٦ َكاةَ  َواْلُمْؤُتونَ  الصَّ   ١٦٢النساء    الزَّ
  ٤االنفال    َربِِّهمْ  ِعندَ  َدَرَجاتٌ  لَُّهمْ  َحق�ا اْلُمْؤِمُنونَ  ُهمُ  ُأْوَلِئكَ   مؤمنون  ٦٧
  ٣٥االحزاب    َواْلُمَتَصدَِّقاِت  َواْلُمَتَصدِِّقینَ   متصدقون  ٦٨
  ٢٢٢البقرة    اْلُمَتَطهِِّرینَ  ُیِحبُّ وَ  التَّوَّاِبینَ  ُیِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ   متطهرون  ٦٩
  ٥٤القمر   َوَنَهرٍ  َجنَّاٍت  ِفي اْلُمتَِّقینَ  ِإنَّ   متقون  ٧٠
  ١٥٩ال عمران   اْلُمَتَوكِِّلینَ  ُیِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َعَلى َفَتَوكَّلْ  َعَزْمتَ  َفِإَذا  متوكلون  ٧١
  ٩٥النساء    اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي َواْلُمَجاِهُدونَ  ...... اْلَقاِعُدونَ  َیْسَتِوي الَّ   مجاهدون  ٧٢
  ٥٤المائدة    َوُیِحبُّوَنهُ  ُیِحبُُّهمْ  ِبَقْومٍ  اللَّهُ  َیْأِتي َفَسْوفَ   نحبوبون ومحّبون  ٧٣
  ا٦٩العنكبوت   اْلُمْحِسِنینَ  َلَمعَ  اللَّهَ  َوإِنَّ   محسنون  ٧٤
  ١٣٩البقرة   ُمْخِلُصونَ  َلهُ  َوَنْحنُ   مِخلصون  ٧٥
  ٨٣ص   اْلُمْخَلِصینَ  ِمْنُهمُ  ِعَباَدكَ  ِإالَّ   مَخلصون  ٧٦
  ٤٦العنكبوت   ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوَنْحنُ  َواِحدٌ  َوإَِلُهُكمْ  َوإَِلُهَنا  مسلمون  ٧٧
  ١٧ال عمران   ِباَألْسَحارِ  َواْلُمْسَتْغِفِرینَ  َواْلُمنِفِقینَ  َواْلَقاِنِتینَ   مستغفرون  ٧٨
دَِّقاِت  دِِّقینَ اْلُمصَّ  ِإنَّ   مّصّدقین  ٧٩   ١٨الحدید   َحَسًنا َقْرًضا اللَّهَ  َوَأْقَرُضوا َواْلُمصَّ
  ٤٧ص    اَألْخَیارِ  اْلُمْصَطَفْینَ  َلِمنَ  ِعنَدَنا َوإِنَُّهمْ   مصطفون  ٨٠
  ١٧٠االعراف   اْلُمْصِلِحینَ  َأْجرَ  ُنِضیعُ  الَ  ِإنَّا  مصلحون  ٨١
  ٢٣المعارج   اِئُمونَ دَ  َصالِتِهمْ  َعَلى ُهمْ  الَِّذینَ   مصّلون  ٨٢
  ٧٩الواقعة   اْلُمَطهَُّرونَ  ِإالَّ  َیَمسُّهُ  ال  مّطهرون  ٨٣
  ٨٨التوبة    اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ  اْلَخْیَراتُ  َلُهمُ  َوُأوَلِئكَ   مفلحون  ٨٤
  ٢١المطففین   اْلُمَقرَُّبونَ  َیْشَهُدهُ   مقّربون  ٨٥
  ٤٢المائدة   اْلُمْقِسِطینَ  ُیِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِباْلِقْسطِ  َنُهمْ َبیْ  َفاْحُكم َحَكْمتَ  َوإِنْ   مقسطون  ٨٦
الةَ  َواْلُمِقیِمینَ   مقیموا الصالة  ٨٧ َكاةَ  َواْلُمْؤُتونَ  الصَّ   ١٦٢النساء   الزَّ
ْعُلومٌ  ِرْزقٌ  َلُهمْ  ُأْوَلِئكَ   مكرمون  ٨٨   ٤٢-  ٤١الصافات    مُّْكَرُمونَ  َوُهم َفَواِكهُ  مَّ
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  السورة  االیة  الصفة  ت
اِبِرینَ   منفقون  ٨٩ اِدِقینَ  الصَّ   ١٧ال عمران    َواْلُمنِفِقینَ  َواْلَقاِنِتینَ  َوالصَّ
  ٧٥االنعام   اْلُموِقِنینَ  ِمنَ  َوِلَیُكونَ  ..... ِإْبَراِهیمَ  ُنِري َوَكَذِلكَ   موقنون  ٩٠
  ١٥٧البقرة   َتُدونَ اْلُمهْ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ   مهتدون  ٩١
  ٦٩النساء   النَِّبیِّینَ  مِّنَ  َعَلْیِهم اللَّهُ  َأْنَعمَ  الَِّذینَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ   نبّیون  ٩٢
صاحب نفس   ٩٣

  مطمئنة
  ٢٨- ٢٧الفجر   مَّْرِضیَّةً  َراِضَیةً  َربِّكِ  ِإَلى اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفُس  َأیَُّتَها َیا

  ١٠المؤمنون   اْلَواِرُثونَ  ُهمُ  ُأْوَلِئكَ   وارثون  ٩٤
  ٩٩االنعام   ُیْؤِمُنونَ  لَِّقْومٍ  َآلَیاٍت  َذِلُكمْ  ِفي ِإنَّ   یؤمنون  ٩٥
  ٦٩النحل    َیَتَفكَُّرونَ  لَِّقْومٍ  آلَیةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ   یتفّكرون  ٩٦
  ٦٥النحل   َیْسَمُعونَ  لَِّقْومٍ  آلَیةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ   یسمعون  ٩٧
  ١٦٤البقرة   َیْعِقُلونَ  لَِّقْومٍ  اٍت آلیَ   یعقلون  ٩٨
  ٢٣٠البقرة   َیْعَلُمونَ  ِلَقْومٍ  ُیَبیُِّنَها اللَّهِ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ   یعلمون  ٩٩

ْلَنا َقدْ   یفقهون  ١٠٠   ٩٨االنعام   َیْفَقُهونَ  ِلَقْومٍ  اآلَیاِت  َفصَّ
  ١١٨البقرة    ُیوِقُنونَ  ِلَقْومٍ  اآلَیاِت  َبیَّنَّا َقدْ   یوقنون  ١٠١

  
  سادسا

    انحطاط االنسان في القران
  السورة  االیة  الصفة  ت

  ١٠٦المائدة   اآلِثِمینَ  لَِّمنَ  ِإًذا ِإنَّا اللَّهِ  َشَهاَدةَ  َنْكُتمُ  َوالَ   آثمون  ١
  ٦النمل   اَألْخَسُرونَ  ُهمُ  اآلِخَرةِ  ِفي َوُهمْ   أخسرون  ٢
  ١٧٦االعراف   َهَواهُ  َواتََّبعَ  اَألْرضِ  ِإَلى َأْخَلدَ  نَّهُ َوَلكِ  ِبَها َلَرَفْعَناهُ  ِشْئَنا َوَلوْ   أخلد الىاالرض  ٣
  ١٠٦ال عمران   َفَأمَّا الَِّذیَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرتُم َبْعَد ِإیَماِنُكمْ   اسودت وجوههم  ٤
  ٥١الحج  اْلَجِحیمِ  َأْصَحابُ  ُأْوَلِئكَ   اصحاب الجحیم  ٥
  ٦فاطر  السَِّعیرِ  َأْصَحاِب  ِمنْ  ِلَیُكوُنوا َبهُ ِحزْ  َیْدُعو ِإنََّما  اصحاب السعیر  ٦
  ٤١الواقعة   الشَِّمالِ  َأْصَحابُ  َما الشَِّمالِ  َوَأْصَحابُ   اصحاب الشمال  ٧
  ٩االواقعة  اْلَمْشَأَمةِ  َأْصَحابُ  َما اْلَمْشَأَمةِ  َوَأْصَحابُ   أصحاب المشئمة  ٨
  ٨١البقرة   َخاِلُدونَ  ِفیَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  َفُأوَلِئكَ   اصحابالنار  ٩

  ٢٢٢الشعراء  َأِثیمٍ  َأفَّاكٍ  ُكلِّ  َعَلى تََنزَّلُ   أّفاك اثیم  ١٠
  ٨٦التوبة    اْلَقاِعِدینَ  مَّعَ  َنُكن َذْرَنا َوَقاُلواْ  ِمْنُهمْ  الطَّْولِ  ُأْوُلواْ  اْستَْأَذَنكَ   ُألو الطول  ١١
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  ١١المزمل   َقِلیال َوَمهِّْلُهمْ  النَّْعَمةِ  ُأوِلي َواْلُمَكذِِّبینَ  َوَذْرِني  ُألو النعمة  ١٢
  ٧٦النساء    َضِعیًفا َكانَ  الشَّْیَطانِ  َكْیدَ  ِإنَّ  الشَّْیَطانِ  َأْوِلَیاء َفَقاِتُلواْ   أولیاء الشیطان  ١٣
  ٦٣الفرقان    َسالًما اُلواقَ  اْلَجاِهُلونَ  َخاَطَبُهمُ  َوإَِذا  جاهلون  ١٤
  ٣٥عافر  َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلِب  ُكلِّ  َعَلى اللَّهُ  َیْطَبعُ  َكَذِلكَ   جبار  ١٥
  ١٩المجادلة    اْلَخاِسُرونَ  ُهمُ  الشَّْیَطانِ  ِحْزبَ  ِإنَّ  َأال  حزب الشیطان  ١٦
  ١٠القلم   مَِّهینٍ  َحالَّفٍ  ُكلَّ  ُتِطعْ  َوال  حّالف مهین  ١٧
  ٤٥المدثر  اْلَخاِئِضینَ  َمعَ  َنُخوُض  َوُكنَّا  نخائضو   ١٨
  ١٠٥النساء    َخِصیًما لِّْلَخاِئِنینَ  َتُكن َوالَ   خائنون  ١٩
 ُأْوَلِئكَ  اَألْرضِ  ِفي َوُیْفِسُدونَ  ُیوَصلَ  َأن ِبهِ  اللَّهُ  َأَمرَ  َما َوَیْقَطُعونَ   خاسرون  ٢٠

  اْلَخاِسُرونَ  ُهمُ 
  ٢٧البقرة 

  ٢٦النور   ِلْلَخِبیثَاِت  َواْلَخِبیُثونَ  ِلْلَخِبیِثینَ  تُ اْلَخِبیثَا  خبثون  ٢١
  ٥٨الزخرف   َخِصُمونَ  َقْومٌ  ُهمْ  َبلْ   خصمون   ٢٢
  ١٠٧النساء   َأِثیًما َخوَّاًنا َكانَ  َمن ُیِحبُّ  الَ  اللَّهَ  ِإنَّ   خّوان أثیم  ٢٣
  ٣٨الحج   َكُفورٍ  َخوَّانٍ  ُكلَّ  ُیِحبُّ  ال اللَّهَ  ِإنَّ   خّون كفور  ٢٤
  ١١٢ال عمران   ثُِقُفواْ  َما َأْینَ  الذِّلَّةُ  َعَلْیِهمُ  ُضِرَبتْ   ذلیل  ٢٥
  ٥٦الزمر   السَّاِخِرینَ  َلِمنَ  ُكنتُ  َوإِن  ساخرون   ٢٦
  ٥الماعون   َساُهونَ  َصالِتِهمْ  َعن ُهمْ  الَِّذینَ   ساهون  ٢٧
  ١٣البقرة    َیْعَلُمونَ  الَّ  َوَلِكن السَُّفَهاء ُهمُ  ِإنَُّهمْ  َأال  سفهاء  ٢٨
  ١٠٥هود   َوَسِعیدٌ  َشِقيٌّ  َفِمْنُهمْ  ِبِإْذِنهِ  ِإالَّ  َنْفٌس  َتَكلَّمُ  الَ  َیْأِت  َیْومَ   شقي  ٢٩
مُّ  اللَّهِ  ِعندَ  الدََّوابَّ  َشرَّ  ِإنَّ   صم بكم   ٣٠   ٢٢االنفال   َیْعِقُلونَ  الَ  الَِّذینَ  اْلُبْكمُ  الصُّ
الِّینَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  ُكوَننَّ أل َربِّي َیْهِدِني لَّمْ  َلِئن  ضاّلون  ٣١   ٧٧االنعام    الضَّ
  ١٢٥االنعام    َحَرًجا َضیًِّقا َصْدَرهُ  َیْجَعلْ  ُیِضلَّهُ  َأن ُیِردْ  َوَمن  ضیق الصدر  ٣٢
  ٢٥٦البقرة    اْلُوْثَقىَ  ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ِباللَّهِ  َوُیْؤِمن ِبالطَّاُغوِت  َیْكُفرْ  َفَمنْ   طاغوت  ٣٣
  ٥٥ص   َمآٍب  َلَشرَّ  ِللطَّاِغینَ  َوإِنَّ  َهَذا  طاغون  ٣٤
  ٨٢االسراء   َخَساًرا ِإالَّ  الظَّاِلِمینَ  َیِزیدُ  َوالَ   ظالمون  ٣٥
  ٧المؤمنون   اْلَعاُدونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  َذِلكَ  َوَراء اْبَتَغى َفَمنِ   عادون  ٣٦
  ١٣٨االعراف   لَُّهمْ  ْصَنامٍ أَ  َعَلى َیْعُكُفونَ  َقْومٍ  َعَلى َفَأَتْوا  عاكفون  ٣٧
  ٨٣االعراف   اْلَغاِبِرینَ  ِمنَ  َكاَنتْ  اْمَرَأَتهُ  ِإالَّ  َوَأْهَلهُ  َفَأنَجْیَناهُ   غابرون  ٣٨
  ١٧٩االعراف   اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ  ُأْوَلِئكَ  َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاألَْنَعامِ  ُأْوَلِئكَ   غافلون  ٣٩
  ٤٢الحجر   اْلَغاِوینَ  ِمنَ  اتََّبَعكَ  َمنِ  ِإالَّ  ُسْلَطانٌ  َلْیِهمْ عَ  َلكَ  َلْیَس  ِعَباِدي ِإنَّ   غاوون  ٤٠
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  ١٩الحشر   اْلَفاِسُقون ُهمُ  ُأْوَلِئكَ  َأنُفَسُهمْ  َفَأنَساُهمْ  اللَّهَ  َنُسوا َكالَِّذینَ  َتُكوُنوا َوال  فاسقون  ٤١
ارَ  َوإِنَّ   فجار  ٤٢   ١٤االنفطار   َجِحیمٍ  َلِفي اْلُفجَّ
  ٧٦القصص   اْلَفِرِحینَ  ُیِحبُّ  ال اللَّهَ  ِإنَّ  َتْفَرحْ  ال َقْوُمهُ  َلهُ  َقالَ  ِإذْ   فرحون  ٤٣
  ١٥الجن   َحَطًبا ِلَجَهنَّمَ  َفَكاُنوا اْلَقاِسُطونَ  َوَأمَّا  قاسطون  ٤٤
َررِ  ُأوِلي َغْیرُ  ِمِنینَ اْلُمؤْ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َیْسَتِوي الَّ   قاعدون  ٤٥  الضَّ

   َواْلُمَجاِهُدونَ 
  ٩٥النساء 

  ٢٨٣البقرة    َقْلُبهُ  آِثمٌ  َفِإنَّهُ  َیْكُتْمَها َوَمن الشََّهاَدةَ  َتْكُتُمواْ  َوالَ   آثم قلبة  ٤٦
  ١٤المطففین   َیْكِسُبونَ  َكاُنوا مَّا ُقُلوِبِهم َعَلى َرانَ  َبلْ  َكالَّ   في قلوبهم رین  ٤٧
  ٧ال عمران    ِمْنهُ  َتَشاَبهَ  َما َفَیتَِّبُعونَ  َزْیغٌ  ُقُلوِبِهمْ  ِفي الَِّذینَ  َفَأمَّا  ي قلوبهم زیغف  ٤٨
  ١٠٨النحل   َوَأْبَصاِرِهمْ  َوَسْمِعِهمْ  ُقُلوِبِهمْ  َعَلى اللَّهُ  َطَبعَ  الَِّذینَ  ُأْوَلِئكَ   ُطبع على قلوبهم  ٤٩
  ٥٣الحج    ُقُلوُبُهمْ  َواْلَقاِسَیةِ  مََّرٌض  ُقُلوِبِهم ِفي  القاسیة قلوبهم  ٥٠
صاحب القلب   ٥١

  الغافل
  ٢٨الكهف    َهَواهُ  َواتََّبعَ  ِذْكِرَنا َعن َقْلَبهُ  َأْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َوال

صاحب القلب   ٥٢
  المتكبر

  ٣٥غافر   َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلِب  ُكلِّ  َعَلى اللَّهُ  َیْطَبعُ  َكَذِلكَ 

  ٤٩االنفال    مََّرٌض  ُقُلوِبِهم ِفي َوالَِّذینَ  اْلُمَناِفُقونَ  َیُقولُ  ِإذْ   في قلوبهم مرض  ٥٣
  ٧البقرة   ِغَشاَوةٌ  َأْبَصاِرِهمْ  َوَعَلى َسْمِعِهمْ  َوَعَلى ُقُلوِبِهمْ  َعَلى اللَّهُ  َخَتمَ   ختم اهللا على قلوبهم  ٥٤
  ١٢٧التوبة    َیْفَقُهون الَّ  َقْومٌ  ِبَأنَُّهمْ  مُقُلوَبهُ  اللَّهُ  َصَرفَ  انَصَرُفواْ  ُثمَّ   صرف اهللا قلوبهم  ٥٥
  ٤١االمائدة    ِخْزيٌ  الدُّْنَیا ِفي َلُهمْ  ُقُلوَبُهمْ  ُیَطهِّرَ  َأن اللَّهُ  ُیِردِ  َلمْ  الَِّذینَ  ُأْوَلِئكَ   لم یطهر قلوبهم  ٥٦
  ٣الزمر   َكفَّارٌ  َكاِذبٌ  ُهوَ  َمنْ  َیْهِدي ال اللَّهَ  ِإنَّ   كّذاب كّفار  ٥٧
 ُهمُ  َوُأوَلِئكَ  اللَّهِ  ِبآَیاِت  ُیْؤِمُنونَ  الَ  الَِّذینَ  اْلَكِذبَ  َیْفَتِري ِإنََّما  كاذبون  ٥٨

  اْلَكاِذُبونَ 
  ١٠٥النحل 

  ٢٤البقرة   ِلْلَكاِفِرینَ  ُأِعدَّتْ  َواْلِحَجاَرةُ  النَّاُس  َوُقوُدَها الَِّتي النَّارَ  َفاتَُّقواْ   كافرون  ٥٩
  ٢٧٦البقرة   َأِثیمٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  ُیِحبُّ  الَ  َواللَّهُ   كّفار أثیم  ٦٠
  ٢٤ق   َعِنیدٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  َجَهنَّمَ  ِفي َأْلِقَیا  كّفار عنید  ٦١
  ٤٢عبس   اْلَفَجَرةُ  اْلَكَفَرةُ  ُهمُ  ُأْوَلِئكَ   الكفرة الفجرة  ٦٢
  ٢٤االنسان    َكُفوًرا َأوْ  آِثًما ِمْنُهمْ  ُتِطعْ  َوال  كفور  ٦٣
  ١٠١یونس   ُیْؤِمُنونَ  الَّ  َقْومٍ  َعن َوالنُُّذرُ  اآلَیاتُ  ُتْغِني َماوَ   الیؤمنون  ٦٤
  ٩١االنعام   َیْلَعُبونَ  َخْوِضِهمْ  ِفي َذْرُهمْ  ُثمَّ   العبون  ٦٥
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الةِ  ِإَلى َناَدْیُتمْ  َوإَِذا  الیعقلون  ٦٦   ٥٨المائدة   َیْعِقُلون الَّ  َقْومٌ  ِبَأنَُّهمْ  َذِلكَ  َوَلِعًبا ًواُهزُ  اتََّخُذوَها الصَّ
  ٨٧التوبة   َیْفَقُهونَ  الَ  َفُهمْ  ُقُلوِبِهمْ  َعَلى َوُطِبعَ   ال یفقهون  ٦٧
  ١الهمزة    لَُّمَزةٍ  ُهَمَزةٍ  لُِّكلِّ  َوْیلٌ   لمزة  ٦٨
  ٣٠االنفال    ُیْخِرُجوكَ  َأوْ  َیْقُتُلوكَ  َأوْ  وكَ ِلُیْثِبتُ  َكَفُرواْ  الَِّذینَ  ِبكَ  َیْمُكرُ  َوإِذْ   ماكرون  ٦٩
  ٧٢الزمر   اْلُمَتَكبِِّرینَ  َمْثَوى َفِبْئَس  ِفیَها َخاِلِدینَ  َجَهنَّمَ  َأْبَوابَ  اْدُخُلوا ِقیلَ   متكبرون  ٧٠
  ٥٥االنعام   اْلُمْجِرِمینَ  َسِبیلُ  َوِلَتْسَتِبینَ   مجرمون  ٧١
ْنَیا اْلَحَیاةِ  اعَ َمتَ  مَّتَّْعَناهُ  َكَمن  محضرون  ٧٢   ٦١القصص    اْلُمْحَضِرینَ  ِمنَ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  ُهوَ  ُثمَّ  الدُّ
  ٣٦النساء    َفُخوًرا ُمْختَاالً  َكانَ  َمن ُیِحبُّ  الَ  اللَّهَ  ِإنَّ   مختال فخور  ٧٣
  ٣٤غافر   مُّْرتَابٌ  ُمْسِرفٌ  ُهوَ  َمنْ  اللَّهُ  ُیِضلُّ  َكَذِلكَ   مرتاب  ٧٤
  ٢١٧البقرة   َأْعَماُلُهمْ  َحِبَطتْ  َفُأوَلِئكَ  َكاِفرٌ  َوُهوَ  َفَیُمتْ  ِدیِنهِ  َعن ِمنُكمْ  َیْرَتِددْ  َمنوَ   مرتّدون  ٧٥
  ٢٣النحل   اْلُمْسَتْكِبِرینَ  ُیِحبُّ  الَ  ِإنَّهُ   مستكبرین  ٧٦
  ٩٥الحجر   اْلُمْسَتْهِزِئینَ  َكَفْیَناكَ  ِإنَّا  مستهزؤن  ٧٧
  ١٥الحجر   مَّْسُحوُرونَ  َقْومٌ  َنْحنُ  َبلْ  َأْبَصاُرَنا ُسكَِّرتْ  ِإنََّما َلَقاُلواْ   مسحرون  ٧٨
  ٨٣یونس    اْلُمْسِرِفینَ  َلِمنَ  َوإِنَّهُ  اَألْرضِ  ِفي َلَعالٍ  ِفْرَعْونَ  َوإِنَّ   مسرفون  ٧٩
  ١١القلم   ِبَنِمیمٍ  مَّشَّاء َهمَّازٍ   مّشاء بنمیم  ٨٠
  ٣٣التوبة   اْلُمْشِرُكونَ  َكِرهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّینِ  َعَلى ِلُیْظِهَرهُ ......   مشركون  ٨١
  ٦٩ال عمرن  َیْشُعُرونَ  َوَما َأنُفَسُهمْ  ِإالَّ  ُیِضلُّونَ  َوَما  مضّلون  ٨٢
  ١االمطففین  لِّْلُمَطفِِّفینَ  َوْیلٌ   مّطففون  ٨٣
  ١٢المطففین    َأِثیمٍ  ُمْعَتدٍ  ُكلُّ  ِإالَّ  ِبهِ  ُیَكذِّبُ  َوَما  معتد أثیم  ٨٤
  ٢٥ق   مُِّریبٍ  ُمْعَتدٍ  لِّْلَخْیرِ  مَّنَّاعٍ   د مریبمعت  ٨٥
  ٧٤یونس    اْلُمْعَتِدینَ  ُقُلوِب  َعَلى َنْطَبعُ  َكَذِلكَ   معتدون  ٨٦
الِّینَ  َوالَ  َعَلْیِهمْ  اْلَمْغُضوِب  َغْیرِ   مغضوب علیهم  ٨٧   ٧الفاتحة    الضَّ
  ١٥٢االعراف    اْلُمْفَتِرینَ  َنْجِزي َوَكَذِلكَ   مفترون  ٨٨
  ٨٦االعراف   اْلُمْفِسِدینَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْیفَ  َوانُظُرواْ   مفسدون  ٨٩
  ٤٢القصص   اْلَمْقُبوِحینَ  مِّنَ  ُهم اْلِقَیاَمةِ  َوَیْومَ   مقبوحون  ٩٠
  ٩٠الحجر   الُمْقَتِسِمینَ  َعَلى َأنَزْلَنا َكَما  مقتسمون  ٩١
  ١١االنعام   اْلُمَكذِِّبینَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  ْیفَ كَ  انُظُرواْ  ثُمَّ  اَألْرضِ  ِفي ِسیُرواْ  ُقلْ   مكذَّبون  ٩٢
  ٦١االحزاب   َتْقِتیال َوُقتُِّلوا ُأِخُذوا ثُِقُفوا َأْیَنَما َمْلُعوِنینَ   ملعونون  ٩٣
  ٩٤یونس    اْلُمْمَتِرینَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفالَ  رَّبِّكَ  ِمن اْلَحقُّ  َجاَءكَ  َلَقدْ   ممترون  ٩٤
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  السورة  االیة  الصفة  ت
  ١٢القلم   َأِثیمٍ  ُمْعَتدٍ  لِّْلَخْیرِ  َمنَّاعٍ   مناع للخیر  ٩٥
لَ  َأن اْلُمَناِفُقونَ  َیْحَذرُ   منافقون  ٩٦   ٦٤التوبة    ُقُلوِبِهم ِفي ِبَما تَُنبُِّئُهمْ  ُسوَرةٌ  َعَلْیِهمْ  تَُنزَّ
  ٦٢حجر ال  مُّنَكُرونَ  َقْومٌ  ِإنَُّكمْ  َقالَ   منكرون  ٩٧
  ١الهمزة   لَُّمَزةٍ  ُهَمَزةٍ  لُِّكلِّ  َوْیلٌ   همزة  ٩٨
  ٢٣الجاثیة   ِعْلمٍ  َعَلى اللَّهُ  َوَأَضلَّهُ  َهَواهُ  ِإَلَههُ  اتََّخذَ  َمنِ  َأَفَرَأْیتَ   من اتخذ الهه هواه  ٩٩

الذین یأكلون اموال   ١٠٠
  الناس

 النَّاسِ  َأْمَوالَ  َلَیْأُكُلونَ  َوالرُّْهَبانِ  ْحَبارِ األَ  مِّنَ  َكِثیًرا ِإنَّ  آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها َیا
  َأِلیمٍ  ِبَعَذاٍب  َفَبشِّْرُهم ..... ِباْلَباِطلِ 

  ٣٤التوبة 

الذین یأكلون اموال   ١٠١
  الیتامى

  ١٠النساء    ُظْلًما اْلَیتَاَمى َأْمَوالَ  َیْأُكُلونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ 

َبا ُكُلونَ َیأْ  الَِّذینَ   الذین یاكلون الربا  ١٠٢  ِمنَ  الشَّْیَطانُ  َیَتَخبَُّطهُ  الَِّذي َیُقومُ  َكَما ِإالَّ  َیُقوُمونَ  الَ  الرِّ
   اْلَمسِّ 

  ٢٧٥البقرة 

الذین یصدون عن   ١٠٣
  سبیل اهللا

 َعن َوَیُصدُّونَ ... َوالرُّْهَبانِ  اَألْحَبارِ  مِّنَ  َكِثیًرا ِإنَّ  آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها َیا
  َأِلیمٍ  ِبَعَذاٍب  َفَبشِّْرُهم .... هِ اللَّ  َسِبیلِ 

  ٣٤التوبة 

  ٥٦التوبة   َیْفَرُقونَ  َقْومٌ  َوَلِكنَُّهمْ  مِّنُكمْ  ُهم َوَما َلِمنُكمْ  ِإنَُّهمْ  ِباللَّهِ  َوَیْحِلُفونَ   یفرقون  ١٠٤
یعكفون على   ١٠٥

  االصنام
  ١٣٨عراف اال   لَُّهمْ  َأْصَنامٍ  َعَلى َیْعُكُفونَ  َقْومٍ  َعَلى َفَأَتْوا

ةَ  الذََّهبَ  َیْكِنُزونَ  َوالَِّذینَ   الذین یكنزون الذهب  ١٠٦  َفَبشِّْرُهم اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي ُینِفُقوَنَها َوالَ  َواْلِفضَّ
   َأِلیمٍ  ِبَعَذاٍب 

  ٣٤التوبة
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