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)٧٠٩(   
  

  السورة  واالیة  الموضوع
االیات الواردة  
  في اهل البیت

  

  ٧  ٦الفاتحة: 
   ١٣٧ ١٣٦ ١٣٣ ١٢٨ ١٢٦ ١٢٥ ١٢١ ١١٤ ١٠٤ ٩٠ ٨٢ ٨١ ٤٠ ٣٧ ٣٠ ٢٥ ١٣ ٥ ١البقرة: 
       ٢٧٤ ٢٦٩ ٢٦٥ ٢٦١ ٢٥٧ ٢١٠ ٢٠٨ ٢٠٧ ١٨١ ١٦٥ ١٥٩  ١٤٨  ١٤٣  

  ٢٠٠ ١٩٥ ١٧٢ ١٦٢ ١٥٧ ١٥٤ ١١٢ ١١٠ ١٠٤ ١٠٣ ٨٣ ٦٨ ٦١ ٣٣ ١٨ ١٥ ٧ال عمران: 
  ١٧٤ ١٥١ ٨٣ ٨٠ ٦٦ ٦٥ ٥٩ ٥٨ ٥٤ ٢٩النساء: 
  ٩٢ ٦٨ ٦٧ ٦٦ ٥٦ ٥٥ ٥١ ٤٤ ٣٧ ٣٥ ٥ ٣ ١المائدة: 
   ١٦٥ ١٦١ ١٥٨ ١٥٣ ١٤٩ ١٢٢ ١٠٨ ٩٣ ٨٥ ٨٢ ٥٤ ٤٤ ٤٠ ١٩االنعام: 

  ١٨١ ١٨٠ ١٧٢ ١٧٠ ١٥٩ ١٢٨ ٦٩ ٤٦ ٤٤ ٤٣ ٣٠ ١٦اف: االعر 
     ٧٥ ٦٤ ٦٢ ٤١ ٣٩ ٣٤ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ١االنفال: 
    ١٠٢ ١٠١ ٦٤ ٦٣ ٥٨ ٥٣ ٤٠ ٣٥ ٢٥ ٢یونس:     ١١٩ ١٠٥ ٩٩ ٣٣ ٢٦ ٢٤ ٢٣ ١٩ ١٦ ٣التوبة: 
   ٤٣ ٣٨ ٣١ ٢١ ٢٠ ٧ ٥الرعد:   ١٠٨  یوسف:   ١١٩ ١١٦ ١٠٨ ٩٣ ٨٦ ٧٣ ١٨ ١٧ ١٤ ٨ ٣هود: 

   ١٢٣ ٩٤ ٨٣ ٤٣ ٤١ ٣٨ ١٧النحل:     ٩٢ ٨٧ ٧٥ ٤٧ ٤٢ ٤١الحجر:     ٣٧ ٢٨ ٢٧ ٢٤اهیم: ابر 
   ١٣٥ ١٢٥ ٨٢ ٥٤ ٢٩طه:     ٨٧ ٧٣ ٥٨ ٥٠مریم:      ١٠٥ ٤٤ ٢٩الكهف:     ٩٠ ٩االسراء: 
     ١١١ ١٠١ ٩٥ ٧٤ ٦١ ٦٠المؤمنون:     ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٤ ٢٤ ٢٠الحج:     ١٠٣ ١٠١ ٤٧ ٧االنبیاء: 

 ١٠١ ٤ ١الشعراء:    ٧٤ ٧٠ ٦٣ ٥٤ ٥٠ ٢٥ ٩الفرقان"    ٦٣ ٥٥ ٥١ ٤٠ ٣٦ ٣٥ ٢٦ ٢٢النور: 
    ٦٩ ٤٩ ٥ ٤العنكبوت:    ٨٨ ٦١القصص:    ٩٣ ٨٩ ٨٢ ٧٥ ٦٢ ٥٩النمل:    ٢١٤ ١٩٤

 ٥٦ ٣٣ ٢٥ ٢٤ ٦ ٤االحزاب:     ٢٤ ٢١ ١٨ ١٦السجدة:    ٢٢ ٢٠لقمان:    ٥٦ ٣٨ ٣٠ ٢٧الروم: 
 ١٣٠ ٢٤الصافات:      ١٢ ٧ ٦ ١یس:    ٣٣ ٣٢ ٢٨ ٢٢ ١٠اطر: ف   ٤٧ ٤٦ ١٧سباء:     ٧١ ٥٨

 ٣١ ٣٠فصلت :     ٨٧غافر:     ٦٥ ٥٦ ٣٣ ٢٩ ٩الزمر:     ٨٨ ٦٧ ٣٣ ٣٠ ٢٨ص:   ١٦٦ ١٦٥
    ٢٤ ٥الدخان:     ٦١ ٥٨ ٤٥ ٤٤ ٤٢ ٢٨ ٥الزخرف:     ٥٢ ٤١ ٢٣ ٢٠ ١٥ ١٣ ١الشورى:    ٥٣ ٤٠

     ١٥ ١٣الحجرات:     ٢٩ ٢٦الفتح:      ٣٠ ١٤ ١١ ٩ ٢محمد:    ٤االحقاف:     ٢١الجاثیة: 
 ٢٧  ٢٢ ١٧ ١٣الرحمن:     ٤٣ ١٤النجم:      ٢١ ١٧الطور:     ١٨ ٩الذاریات:       ٣٧ ٢٤ ٢١ق: 
 ٧الحشر:     ٢٢ ١٣المجادلة:     ٢٨ ١٩ ١٧ ١٦ ١١الحدید:      ٤٠ ٣٠ ٢٧ ١٤ ١١الواقعة      ٧٨
     ٢٧ ٢٢الملك:     ٤التحریم:     ١٢الطالق:    ٨ ٢التغابن:     ٩ ٣ الجمعة:     ٦ ٤الصف:      ١٠ ٩

     ٢٧ ٢٣ ٢١ ١٧ ١٦ ١٤ ١٣الجن:   ٢٨نوح:       ٢٦ ١المعارج:      ٤٣ ١٢الحاقة:       ٧ ٦القلم: 
    ٤٤ ١٩المرسالت:       ٣٠ ٢٩ ٢٣ ١٨ ١٢ ١االنسان:     ٣٩ ٣١ ٩المدثر:       ٢٠ ١١المزمل: 

 ٢٧ ٢٦المطففین:      ٢٩ ٢٧ ٢٦ ٢٢التكویر:   ٣٩عبس:      ٤١النازعات:     ٤٠ ٣٨ ٣١ ٢ النباء:
 ٣ ٢الشمس:    ١١ ٧ ٣البلد:      ٣٠ ٢٧الفجر:     ١الغاشیة:      ٣البروج:    ٩االنشقاق:      ٢٩
      ٧لبینة: ا   ٤ ٢القدر:    ٨ ٦ ٣التین:     ٧الشرح:    ١١ ٥الضحى:      ٢١ ٦ ٣ ٢اللیل:     ١٢

  ١الكوثر:     ٨التكاثر:    ٧القارعة:    ٤الزلزلة: 
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)٧١٠(  
 

  السورة  واالیة  الموضوع
االحادیث 

الواردة في اهل 
  البیت

   ٢٥٦ ٢٥٣ ٢٤٩ ٢٠٣ ١٨٩ ١٥٥ ١٤٣ ١٢٩ ١١٥ ١٠٤ ٨٣ ٤٩ ٣٧ ٣٤ ٣٠ ٢٧ ٢٦ ٥ ٢البقرة:
      ٨١ ٥٩ ٤٣ ٤٤ ١ء: النسا   ١٨٥ ١٧٤ ١١٤ ١٠٣ ٨١ ٦١ ٤٢ ٣٧ ٣٢ ٣١ ٧آل عمران: 

    ١٠٢ ٧٧ ٧٤ ٥٠ ٤٦ ٤٤ ٢االعراف:      ١٥٨ ٩٠ ٨٦ ٨٥االنعام:      ١٠٩ ١٠١ ٦٧ ٥٥ ٣المائدة: 
     ٢٢ ٥هود:      ٦٤ ٦ ١٢یونس:      ١٠٥ ١٠٢ ٧٢ ٣٣ ١٩ ١التوبة:       ٤١ ٢٥االنفال: 
    ٣٦ ٢٢ ١٦ ١٥النحل:       ٧٥ ٣٥ ٢٤ابراهیم:     ٢٩ ٢١ ٧الرعد:       ٦٨یوسف: 
     ٤الشعراء:    ٥٥ ٢١الفرقان:      ٧٧ ٣٧ ١٩ ١٥النحل:       ١٠٥ ٤٦الكهف      ٨١ ٣٣االسراء: 
     ١٠لقمان:    ٤٩ ٤٨ ٢العنكبوت:      ٨٥ ٨٣ ٥٦ ٤٦ ٣٥ ١٠القصص:      ٨٩ ٨٣ ٣٣ ١٦النمل: 

      ٤١فاطر:     ٥٤ ٥١ ٤٦ ٢٠سباء:     ٥٦ ٤٦ ٤٣ ٤٢ ٣٩ ٣٣٣ ٢٥االحزاب:      ٥٦السجدة: 
 ٤٤ ٣٥ ٢٨الزخرف:       ٤٥ ٣٠ ١٢فصلت:     ٥٢ ٤٦ ٤٥الزمل:     ٢٠ ٩ ٨ ٥ص:      ٢٠یس: 

الفتح:      ٣٠ ٢٥ ١محمد:       ١٥االحقاف:      ٢١ ١٤الجاثیة:     ٣٧ ٢٩الدخان:       ٨١ ٦٠
     ١٠الواقعة:      ٣٩الرحمن:     ١٨القمر:     ١٨النجم:     ١٥ ١٣ ١٠ ٩الحجرات:       ٢٩

  ١الفلق:       ١العصر:       ٥الضحى:       ٣الطارق:     ٢٠ ٩ ٧الحشر:      ١٣ ١٢المجادلة: 
اسالم ابو 

  طالب
  ٥٦القصص : 

  ٢٠٠ ١١٥ ٨٠ ٣٠ ٢٨ ١٩االعراف:      ١٦١االنعام      ١٣٦ ٩٣النساء:   االسالم الیمان
  ١٤ ٧الحجرات:      ٦جاثیة: ال   ٣٣فصلت:    ٧٠ ٢٣االحزاب    ٢٧االنفال: 

  ١٠١ ٣ ٢المائدة:      ٨١النساء:      ١٩٧ ١٨٧ ٥البقرة:   العبادات   
  ٦المائدة:   الوضوء
  ٤٥العنكبوت:       ٧٩االسراء:     ١٩٩ال عمران:  الفرائض
الكهف:       ٨٤ ٧٨االسراء:     ٣١االعراف:   ٩المائدة:      ٧٧ ٤٣النساء:      ٢٣٨ ٥٢ ٤٥البقرة:   الصالة

 ٤٣ ٤االحزاب:     ١٦السجدة:     ٤٥العنكبوت:     ٧٧االنبیاء:     ١٣٠طه:    ١٣ ١٠مریم:     ٤٦
    ٢٤ ٢٣المعارج:     ٩الجمعة:      ٤٩الطور:      ٩الزمر:      ١٢یس:     ١٨فاطر:     ٥٩

  ١٨الجن: 
  ٤٨المرسالت:      ٢٦االنسان:     ٤٣ ٢٠ ٨ ٣المزمل: 

  ٥الماعون:     ٥الزلزلة:     ١٩الفلق:      ٧الشرح:      ٣ج: البرو 
  ٤٩الطور:      ١٨الذاریات:     ٢٨االنفال:   النوافل
  ٢٥المطففین:       ١٤القیامة:     ١٨٥ ١٨٤ ١٨٣البقرة:   الصوم

  ٩٧ ٩٦ال عمران:      ٢٠٠ ١٩٨ ١٩٦ ١٥٨ ١٤٩ ١٢٧البقرة:   الحج الكعبة
  ٢٦االعراف:       ٩٧ة: المائد    ٥٨النساء: 
  ٣٧ ٣٦ ٣٤ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥الحج: 

  
  
  
  



 711

  
)٧١١(  

  السورة  واالیة  الموضوع
 ٣٨ ٧االنعام:      ٦٣ ٥٤ ٥٢المائدة:    ١٤٨ ٨١ ٤١النساء:      ٧٨ ٧ال عمران:      ١٢١البقرة:   القران

النور:      ٨٧اء: االنبی     ١٢٤طه:     ٥٨ ١٢مریم:      ٨٧الحجر:    ٢٠٤االعراف:      ٩٣ ٩٢
     ٣١ ١فاطر:     ٤٩العنكبوت:      ٥١القصص     ١النمل:      ١٩٦الشعراء:      ٣٢الفرقان:      ٥٤

     ١٢االحقاف:      ٢٠الجاثیةة:      ٣الدخان:      ٢١ ٥الزخرف:      ٢٨ ٢٦فصلت:      ١٩ ٩بس: 
    ٧٦الواقعة:      ١الرحمن:     ٦٠ ٣٨ ٣٣النجم:          ٢٣ ١الذاریات:      ١٨الحجرات: 

     ١القدر:     ١٣الطارق:     ٢٢التكویر:     ١٦عبس:      ٤المزمل:      ١الطالق:    ٢١الحشر:
  ٦الكافرون:     ٨الزلزلة: 

الحدیث 
  القدسي

    ٨ المنافقون:    ٦الصف:    ٥٥الذاریات:      ٥٠الشورى:     ٤٩ ٦العنكبوت:      ٢٣االنبیاء 
      ٤٣ ٣٩ ٢الجن:      ٤٤ ٢٠الحاقة:      ٦ ٤القلم:     ٣٠ ٢٢الملك:      ١٢ ٨التحریم: 
  ٣٠المطففین:    ٨التكویر:      ٢النبأ:      ٨ ٦ ٤االنسان: 

      ١٤٩االعراف:     ٦٤االنعام:   ١٤٨ ٨٥ ٣٢النساء:       ٣٨ ١٧ ٨ال عمران:       ١٢٦ ٤٠البقرة:   الدعاء
  ٦٥یس:    ٦٢النمل:      ٦٧الفرقان:      ٩٢المؤمنون:      ٨ ٦ ٤ ٣مریم:      ٣٨هیم: ابرا

  ٥١ ٥٠فصلت:     ٦٠ ١٤غافر:      ٢٩ ٢٥ص:
اخر الزمان 

  القیامة الساعة 
     ١٨٧ ١٨٦ ٣٤االعراف     ١٠٣االنعام:      ٣٦المائدة:      ٧٧ ٤٢النساء:      ١٩٠ال عمران: 

    ١٠١ ١٠٠المؤمنون     ٤١الحج:     ٩٦ ١االنبیاء      ٩٧االسراء:      ٥٠ ٤٧ ٤٣ابراهیم: 
    ٥٩یس:     ١٨فاطر:      ٥القصص:      ٨٧ ٨٢النمل:      ١٠١الشعراء:     ٢٤الفرقان: 
    ٢٤ق:      ١٨: محمد      ١٠الدخان:      ٦١زخرف:      ٤٧فصلت:      ٥٧ ١٨ ١٥غافر: 
  ٢٣ ١٨النباء:      ٣٥المرسالت:     ٢٣االنسان:      ٤المعارج:      ١١ الواقعة:     ١القمر 

  ١الشمس:     ٤القارعة:     ١٩االنشقاق:     ٦المطففین:      ٦االنفطار:     ٣٧ ٣٦عبس: 
فاطر:      ١١السجدة:      ٢٥طه:      ٢٧ابراهیم:      ٣٤االعراف:      ١٠٨المائدة:      ١٧النساء:   الموت الفناء

     ٢الملك:    ٩١ ٨٨ ٨٧الواقعة:      ١٩ ١٨ق:     ٢٩الدخان:      ٣٠فصلت:     ١١غافر:      ٢٩
   ٢النازعات:      ٢٨القیامة: 

  ٤٥غافر:   عذاب القبر
  ٩الحشر:      ٣٩النجم      ٥٣الروم:   زیارة  لقبور
  ٢٥النازعات:       ٨٢النمل:   دابة االرض

  ١١غافر:   الرجعة
  ٨القمر:      ٦٧الزخرف:   البعث

  ٤القصص:   ابن صائد
     ٣٢النحل:      ٥٠ ٤٧الحجر:    ٥٠ ٤٣االعراف:      ٣١ ٢٠ ١٦االنعام:       ٢١٤ ٨٢ ٢٥البقرة:   الجنة 

   ٤٩الصافات:    ٥٥یس:    ٣٢فاطر:    ١سباء:     ١٩السجدة:    ٦١ ١٢ ١١المؤمنون:    ٧١مریم: 
     ٣٣ ١٥ ٦محمد:      ٧٣الزخرف:    ٢٣فصلت:     ١٧غافر:      ٧٣ ٧٢ ١٥: الزمر     ٥١ص: 
    ٢٢الحدید:      ٥٨ ٥٦ ٥٤الرحمن:      ٣٣ ٢٣ ٢١الواقعة:     ٢٧الطور:      ٣٥ ٣ق: 

       ١٣االنشقاق:     ٦التكویر     ٢٠ ١٦االنسان:     ٢٣القیامة:     ٢٣الحاقة:      ٩التغابن: 
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  )٧١٢(  

  السورة  واالیة  موضوعال
      ٢٢ ٢١ابراهیم:     ٥٠االعراف      ١٢٨ ٢٠االنعام     ١٤٥النساء       ٧٨البقرة:  النار

      ١٢الفرقان:      ١١٣ ١٠٥المؤمنون:      ٧١ ٥٩مریم      ٢٨النحل      ٤٤ ٢الحجر: 
    ١٣الطور:      ٤٩الدخان:      ٣٣ ٣٢غافر:      ٦٢ص:    ٥٢یس:      ٩٤لشعراء: 

  ٧ ٥ ٣الغاشیة:     ٣٠النبأ     ٧الملك:     ١٩لحدید: ا
  ٤٩ ٤٦ ٤٤االعراف  االعراف
  ٤٨المدثر      ٣٠فاطر:     ٢٨ ٢٣سباء:       ١٠١الشعراء:   الشفاعة
  ٨ ٦االعراف:  المیزان
  ٤٩ ٤٨الصافات:   الحور

غافر:       ١٦٦الصافات:      ١٠٨طه:      ٩: االنعام      ٤٤االعراف       ١٠٢ ٩٨ ٣٤ ٣البقرة:   المالئكة
  ٤الطور:      ٤الذاریات:      ٤٢ ٢١ ١٧ق:      ٢٩الجاثیة:    ٣٠فصلت:      ٩

  ١٣االنفطار:      ٢٣ ٢٠التكویر:      ٢٨الجن:      ٤٥ ٣٢ ١٠ ٦النجم: 
      ٢١ ١٧ ١٥عراف: اال     ٤٣االنعام:      ١٥٧ال عمران:      ٢٠٨ ٣٧ ٣٦ ٣٤البقرة:   الشیطان

     ٦٢النور:      ٨٣مریم:      ٦٤االسراء:       ١٠٠ ٩٧النحل:       ٤٨االنفال: 
  ٨٠ص:      ١٠٧الصافات:      ٧٦فاطر:       ٢١سباء:    ١٢٣الشعراء: 

  ٢٩الحدید:     ٣السجدة      ٤٦العنكبوت:   اهل الكتاب
  بني اسرائیل

  الیهود
  ٢٤٨ ٢١٦ ١٤٠ ١٣٣ ١٢٢ ١٢٠ ١١٥ ١٠١ ٩٨ ٨٩ ٨٥ ٧٦ ٦٨ ٥٧ ٥٥ ٤٤ ٤٠البقرة: 

االنعام:        ٧٨ ٦٤ ٤١ ٢٦ ١٩ ١٢المائدة:      ٤٦ ٣٧النساء:        ٧٩ ٧٨ ٧٣ ٢٥ ١٤ال عمران 
     ٨٨ ١٧طه:      ٥االسراء:    ٦٠الكهف       ١٧١ ١٦٧ ١٦٦ ١٦٠االعراف:     ١٥٩ ١١٤

  ٥٢الحشر:     ٨المجادلة:    ٦الجمعة:     ٢٩لرحمن: ا    ٣٨ق :     ٢٦ ٢٥غافر:       ٤القصص: 
حزقیل مومن 

  ال فرعون
  ١٠الواقعة    ٤٤ ٣٨ ٣٦ ٢٨غافر:      ٢٤٣البقرة: 

     ٤٠ ٣٥ ٢٠ ١٢ ١٠طه:     ٥٣مریم:      ١٥١ ١٥٠ ١٤٣ ١٣٣ ١٠٥االعراف:    موسى
  ٢٥ ٢٤ ٢٢ ٩القصص:       ١٢٠ ١٩ ١٨الشعراء: 

االیات 
  المعجزات

  ١٦٠ ١٣٣ ١٣٠اف: االعر 

  ١٠٧االعراف:   الید
  ٧٣ ١٨طه       ١٠٧ ١٠٥االعراف:   العصا

السحرة 
  والسحر

  ٤٩الزخرف      ٢٧الشعراء      ٧٠طه:       ١٤٧ ١٣٣ ١٢٠ ١١٥االعراف: 

  ٨٣طه      ١٥٥االعراف   المیقات
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  السورة  واالیة  الموضوع

  ١٥٤ ١٤٥االعراف:   االلواح
  ١٧٦ ١٧٥االعراف:   بلعم بن باعورا

  ٢٥٨البقرة   عزیر
  ٢١المائدة:   بیت المقدس

     ٨٥االنبیاء      ٨٤االنعام:    ٤٨المائدة:       ١٦٣النساء:       ١٥٧ ٨٤ ٧٣ ٣٣االعراف:   االنبیاء
  ٧٨ ٥١غافر:       ٤٤ص:    ١٢٣الصافات:      ٣٠ ٢٧العنكبوت: 

  ٢٩فصلت:       ٧٥ص:    ١٧٤ ٢١االعراف:       ٣٠ ٢٧ ١٢ ١١المائدة:   ادم
     ٧٠ ٦٩ ٦٣االنبیاء:     ٤٥مریم:      ٧٨ ٧٤االنعام:       ١٢٥النساء:        ١٢٦ ١٢٥ ١٢٤البقرة:   ابراهیم

  ٧المتحنة:     ٢٥الذاریات      ١٠٤ ١٠٣ ١٠٠ ٩٩ ٩٧الصافات:   ٢٦العنكبوت: 
  ٥٦مریم:   ادریس
  ٤٣ص:   ایوب
  ٣٨النور   اب الرساصح
  ٨٤ ٨٣االنبیاء:  ایوب
  ٧٩االنبیاء:     ٢٥١ ١٣٧ ١٢٩البقرة:   داوود

  ٣٠ ٢٢ ٢١ ٢٠ص:       ١١ ١٠سباء: 
  ٤٠ال عمران:   زكریا

  ١٤ ١٢سباء:        ٤٤ ١٦النمل:   سلیمان
  ١٧٦الشعراء:   شعیب
  ٦١الزخرف:        ٢٩ ٢٤مریم:   عیسى

  ٣٧القمر:       ٣٤یات: الذار       ٨٣ ٨٠االعراف:   لوط
  ٢٧ ٢٥المؤمنون     ٣االسراء       ٦٥ ٦٤االعراف:   نوح

  ٢٦نوح     ٥٢النجم      ١٧الصافات:      ١٢٠الشعراء: 
  ١٤٨ ١٤١الصافات:   یونس
  ١٠٥االعراف:   یوسف

  ١٦٩٠االعراف:   االسباط
   ٢٢ ٢١ ١٧مریم:       ٤٢ ٣٤ال عمران:   مریم
  ٢٥االحقاف:     ١٣٠الشعراء:       ٧٤الحجر:       ٦٥االعراف:   عاد 

  ٥٠القمر:      ٥الحاقه:      ٥٠القمر: 
  ٩الفجر:       ٤٣ ٤٢ ٤١الذاریات:     ٤١المؤمنون:   ٧٩الحجر:     ٧٨ ٧٧ ٧٤ ٧٣االعراف:   صالح/ ثمود 
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  السورة  واالیة  الموضوع
  ٩٥ ٩١ ٨٥االعراف:   شعیب مدین

الكتب 
  السماویة

  ١٩االعلى:      ٤االحقاف:   ٣الدخان:      ٦٢االعراف:      ١٨٥ ٤البقرة: 

  ٥٥االسراء   الزبور
  ٦٢البقرة:   الصابئة
  ٥٢الزخرف:       ٨٥ ٣٦غافر:   ١٢ص:     ٥٤االنفال:       ٢٥٨ ٤٩البقرة:   فرعون
  ٢٥غافر:    ٨٢ ٧٩ ٧٨ ٧٦القصص:   قارون
  ٢٥: غافر  هامان
      ٦٩العنكبوت:       ٦٥ ٢٥االنفال:    ٢٣المائدة:       ١٩٢ ١٤١ال عمرران:        ٢٤٩البقرة:   الجهاد

  ١الجمعة:       ١٠ ٤ ٣الصف:    ٦االحزاب: 
  ١العادیات:      ١٠الممتحنة:      ٧الحدید:     ١٧٢ال عمران:   الغزوات

  ٤٨ ٤٤ ٤٢ ٢٥ ١٩ ١٧ ١١ ٩ ٧ ٥ ١االنفال:        ١٦٩ال عمران:   بدر
  ٣٣القلم :       ٣٤محمد:      ٤٢الزخرف:

  ٢٠ ١٩ ١٧الفتح:   خیبر
  ١٣الحجرات:  ٢٧ ٢٥ ١١ ٦ ٤ ١الفتح:   الحدیبیه

  ٤٦االنفال:    ١٦٧ ١٦٥ ١٥٥ ١٥٢ ١٥١ ١٥٠ ١٤٤ ١٤٣ ١٢٨ ١٢١ال عمران:   احد
  ٢١ ١٩ ٩االحزاب:   الخندق
   ١٤ال عمران:       ٢٣٧ ٢٣٣ ٢٣٠ ٢٢٩ ٢٢٨ ٢٢٢البقرة:   النساء

    ١٤٠ ١٣٧االنعام:       ١٢٩ ٧٨ ٣٦ ٣٤ ٣٢ ٢٩ ٢٤ ٢٢ ٢١ ١٨ ١٦ ٣النساء: 
  ٥الطالق:      ١٢ ١٠الرحمن:     الممتحنة:    ١٨الزخرف:      ٦٥یس:      ٥٩ ٣٥ ٣٢االحزاب: 

  ١٩الفجر:      ١٠الحدید:      ٦االحزاب:      ١٧٥ ١٨ ١١النساء:   االرث
  ١٢النساء:       ١٨٢ ١٨٠البقرة:   یةالوص

  ١٥١ ١٣٨ ١٣٦ ٣٣ ١االنعام:       ٢٢ ١٨النساء:       ١٠٣المائدة:   الجاهلیة
  ٣الزمر:      ٤االحزاب:     ١٨٤ ٢٦االعراف: 

قریش ، اهل 
  مكة

  ١١٢ ٩٢ ٧١ ٤٣ ٣٩ ٣٠ ٢٤النحل:         ٢٤ ٢٨ابراهیم:      ٣٠االنفال: 
    ٧٨ ٧٦ ٦٤المؤمنون:     ٣٦ ٣٥ ٣٢ ٣االنبیاء:     ٢٥الكهف:      ١١٠ ٨٠ ٧٣ ٦٠ ٥٩االسراء: 
     ١٠فاطر:     ٢٤ ١٨السجدة:       ٦٧ ١٢العنكبوت:     ٥٨القصص:     ٤٠ ٢٧الفرقان:

  ٥٧ ١٩ ٨الزخرف:     ٢٨ ٧٤فصلت:      ٧١غافر:     ٦٤ ٣٦المزر:      ٧٧ ٤٧ ٨یس:
      ١القمر:   ٤٢ ٣٠الطور:    ٢٥ق:      ٢٣ ٢١الجاثسة:      ٤٩ ٤٤ ٣٦ ١٠الدخان: 
    ١٦الجن:      ٣٦المعارج:   ١٢القلم     ١٨ ١١الملك:     ٥المجادلة:      ١٤التغابن: 
  ٢٠المرسالت:    ٢٥ ١٩ ١١المدثر:     ١١المزمل: 
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  السورة  واالیة  الموضوع

  االصنام
  

  ٥٨الزخرف:      ٣الزمر:     ١٢٥الصافات:       ٩١االعراف: 
  ٢٣نوح:       ١٩ ١٨النجم: 

  ٥٢الحج:   الغرانیق
  الیوم الوقت

  
     ٤٥ ٥الفرقان:     ٨٧ ٢االسراء:      ٤٨النحل:       ١٤٤ ٩٨ ٤االعراف:       ٥٢االنعام 

    ٣١ الطور:    ٤الذاریات:      ٥٥غافر:      ٣٣ص:     ٤٠یس:     ٧٣القصص:      ٤٦الشعراء: 
  ٤ ٣ ٢القدر:      ٢الفجر:      ٢المزمل       ٥الرحمن:     ١٩القمر: 

      ٧٢طه:      ٧الكهف:    ١٥مربم:      ٨٨ ٤ ٣الحجر:      ١٤ابراهیم:       ١٣٠االنعام:   الدنیا
    ٣٦ ٣٥سباء:      ٦٤العنكبوت:      ٧٦ ٦٠القصص:   ١٤٦   ١٢٨الشعراء:       ٥٦المؤمنون: 

  ٢٤النازعات     ٢٠الحدید:       ٣٩غافر:   ٥فاطر:  
المعاملة 
  االخالق

       ١٩٩االعراف:     ٨٢  ١المائدة:      ١٥٦ ١١٨ ٩٤ ٨٦ ٥٨النساء:      ٢٨٢البقرة: 
       ١٧الزمر:     ٥٠الصافات:     ١٣٠الشعراء:      ٧٧الحج:      ٥٤طه:      ٦٢مریم: 

  ٢٣الحدید:     ٤٣النجم:        ١٢ ١١ ١٠الحجرات: 
العلماء ، 
  الخطباء

  ١٢٦االنعام:      ٦٣المائدة:    ١٩١ ١٨٧ال عمران:        ١٢٩ ٤٤البقرة: 

     ١٠٤الصافات      ١٤یس:    ١٥ ١٤لقمان:     ٨العنكبوت:      ٢االنعام:        ٢٧البقرة:   صلة الرحم
  ١٥االحقاف: 

  ١٢٥ ٣٦النساء:      ١٧٢ان: ال عمر      ٨٣البقرة:   االحسان
  ٢٠اللیل       ٣٢فاطر:     ٢٦٣ ١١٤ ٨٣البقرة:   المعروف 
    ٣٩سباء:      ٦٧الفرقان:     ٩االنبیاء:      ٢٦االسراء:       ٣٢االعراف:      ٣النساء:   االسراف
الخطایا 

  المعاصي
    ٤٤االنعام:      ١١٤ ٨١ ٧٩ئدة: الما     ٣١ ١٥النساء:      ١٣٧ال عمران:       ٩١ ٥٨البقرة: 
  ٧غافر:    ٧٠ ٩٨الفرقان:

الصبر 
  االبتالء

  ١٠الزمر:      ١٥٦ ١٥٥ ٥٣البقرة 

  ١١فاطر    ٢٤ ٢٢االسراء:     ٥٠االعراف:      ١٤١االنعام:   الصدقة
  ٢٠ ١٠ ٧الحدید:      ٢٨٠ ٢٧٢ ٢٦٥ ٢٤٧ ١٨٠ ١٦٧البقرة:   المال
  ٣٢فاطر:     ١٧القصص:    ٧٢االحزاب:       ١٣لقمان:      ١٤عنكبوت: ال     ١٢٩االنعام:   الظلم
  ٦لقمان:   الغناء

     ٤٦غافر:     ٣٠الزمر:     ٦٢ص:      ١٢فاطر:    ٩٩ ٥٨ ٥٥االعراف:      ١٢٢االنعام:   المؤمن الكافر
  ١٩ ١٥ ١٣الحدید:     ٨٩الواقعة:     ٦٠الرحمن:     ٢١الطور:

  ٣٢النجم:      ٢٨ص:      ٤٥یس:    ١الحج:      ٢٩االنفال:      ٣١االعراف:      ١ النساء:  التقوى
  ٢العنكبوت:      ٢٨االنفال:   الفتنة البالء
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  ١٩غافر:      ٣١ ٢٧النور:   النظرة المحرمة
االمر 

  بالمعروف
  ١٤٥االعراف:      ١٠٥ المائدة:      ١٠٤ال عمران: 

  ٤٨النساء:      ١٣٤ال عمران:   العفو 
  ٨االحقاف:     ٥٣الزمر:    ١٧لقمان:      ٢٣ ٢٢االنعام:     ٩٩المائدة       ٦٤النساء:   المغفرة

  ٧٦الحثر:      ٢٦االسراء:        ٤١ ١االنفال:      ١االعراف:       ١٦١ال عمران:   الغنائم االنفال
  ٢٤النساء:   ةالمتع

  ٦١الفرقان:      ١٨٩البقرة:   االهلة
  ١١محمد:      ٢٣فصلت:      ٣٧النور   الخوف الرجاء

  ٢١ ١٤المطففین     ٢القیامة:      ١٣٠ ٩٢النساء:   النفس الروح
  ٢٦ال عمران:      ٢١٣البقرة:   الهدایة
  ٨التحریم:       ١٢٣ ١١٠ ١٧النساء:   التوبة
  ٢٨البقرة:   التقیة
  ١١٨االنعام :         ١٥٦النساء:   السب

  الصحابة 
  

      ٥٤االحزاب:     ٧٢ ٢٧االنفال:       ٦٥االنعام:       ٥٤المائدة:       ١٠٦ال عمران: 
     ١٦الحدید:     ٦٤الحجرات:     ٢٢محمد:    ٤٤الزخرف:       ٣٠الزمر:      ٦٢ص: 

  ١٠ ٨ ٥ ٤المنافقون:      ٣الجمعة: 
هات ام

  المؤمنین
  ٥ ٤ ١التحریم:       ١الطالق:   ٥٨ ٥٧ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٣ ٣٢ ٢٨ ٦ ٥االحزاب: 

  ٦٠ ٥٦العنكبوت:      ١٠الزمر:      ١٠٠ ٩٧النساء:   الهجرة
  ١١٩ال عمران   الوالیة

  ١٦٤االعراف:   السنن االلهیة
  ٤٣فاطر:      ٩٩االعراف:       ٥٤ال عمران:       ٩البقرة:   المكر
  ٤٢الزخرف:      ٢٩االنعام:   الروح

  ٣٨المائدة:       ١٦ ١٥النساء:   الحدود
        ٣٥غافر:      ١٢یس:    ١٢لقمان:       ٤٩العنكبوت:       ٢٢الزمر:       ٧٤البقرة:   القلب

  ١٤المطففین:      ١٠النبأ     ١٦الحدید:     ٣٧ق:    ١٢الحجرات:     ٢٤محمد: 
  ١٨٢االعراف:      ١٤٩االنعام:      ١٥٩االعراف:   لعقلا

  ١٣٧االعراف:   فضل الشام
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  السورة  واالیة  الموضوع

  ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦النمل       ٨طه:  الحیوانات
  ١٢التحریم  ٣١المعارج  ٦ق   الفرج
  الذنب

  االستغفار
      ٢الطالق:      ٥٣القمر:     ٣٢النجم:     ١٩محمد:     ١٦لقمان:      ٧ابراهیم:     ٣٣االنفال: 

  ٣النصر:     ١٠نوح:     ٤٤ ٣٣القلم: 
  ٣٢الرحمن:    القمر:     ٥٠ ٢١الذاریات:     ٦٧غافر:     ٦٤العنكبوت:   االنسان
  ١االنسان       ٣فاطر:   النطفة

  ١٥االحقاف:   الحمل والوالدة
  ٣٣یس:   الخبز

  ٦٤ ٦٣الفرقان:   عباد الرحمان
  ٥٨النساء:   االمانة
  ١٠٠االنعام:   الكذب
  ٥٤النساء:   الحسد
  ١٤٥النساء:      ١٣البقرة:   النفاق
  ٦٩االنعام:   الغیبة

  ٥٤االنعام:   النمیمة
  ٢٥االنفال     ١٤٠النساء:   المنكر

  ٢الحج:    ٩١ ٩٠المائدة:   الخمر السكر
  ١٦٠االنعام:   الحسنة
  ٣٧النساء:   االنفاق

  ٩٣النساء:   القتل
  ٣٢ ٢٠الحدید:      ٤البقرة:   الزهد

  ٤٧ ٤٦الشعراء:       ١٠٢البقرة:   السحر
  ٥السجدة:   القضاء والقدر

  ٢یس:      ٨٩المائدة:   الیمین
  ١٦٧البقرة:   البدع
  ٨٧المائدة  ١٧٣البقرة:   البغي
  ١٧٧البقرة:   الكمال
  ١٧٢االعراف   المیثاق
  ١٤٦االعراف:   الكبریاء
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  ٣٣االنفال:      ١٣٤ال عمران:   العذاب
  ٣٥الزمر:      ١٢٩ ١١٧ال عمران:   العدل 
  ١٢لقمان:        ٢٦٩ ٢٥١البقرة:   الحكمة
  ٣٤فصلت:   الحلم
  ٣٨محمد:   العجم
  ٢٢ ٤الذاریات:      ٥٢الزمر:   الرزق
  ٢٠الحاقة:     ١الحجرات:   الظن

  ٤٠الصافات:   صاالخال
  ١الحدید     ٥٤الرحمن:       ٥٥غافر:   التسبیح
  ٢١ ٢٠الزخرف:   الباطل
  ٣٣محمد:   العجب
  ٩الحشر:      ٣٧محمد:   البخل
  ٦ ٥ ١الجن:      ٣٠ ٢٩االحقاف:   الجن

المعصیة 
  الفاحشة

  ٤٦الرحمن:    ٢٧محمد:      ٢٢ ٢١فصلت: 

  ٢٦ص:   هوى النفس
  ٥٤الروم:   الرحمة
  ٣٣یس:   الخبز
  ٣فاطر:   النعمة
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  السورة  واالیة  الكلمة  الموضوع

  ٨٥االعراف   المطر  معاني الكلمات
  ٣٥النور   النور
  ٢٣النور   الهباء
  ١١الذاریات:      ٦٣النور     الجهل

  ٦العنكبوت:   المجاهدة
  ٣٩فاطر   المقت

  ٤٧یس  الزندیق
  ٦٧یس     المسخ
  ٦٨الصافات     االفك

  ٩٤الصافات   الزفیف
  ١٥ص   فواق ناقه

  ٢٤فصلت    العتبى
  ٥الزخرف  السرف
  ٢٢الدخان   االسراء
  ٢٣الجاثیة   الهوى

  ٢١االحقاف   االحقاف
  ٢الذاریات   الوقر

  ١٧الذاریات الهجوع
  ٢٢الدخان   االسراء
  ٢٣الجاثیة     الهوى

  ٢١االحقاف   االحقاف
  ٢الذاریات   وقرال

  ١٧الذاریات   الهجوع
  ٢٦الذاریات     الرواع
  ٢٧الطور     السموم
  ٣٣الطور   التقول
  ٥٥الواقعة     الهیم
  ٥٦الواقعة   النزل

  ٢١الحدید   عزائم المغفرة
  ٥الحشر   الجالء
  ٣االنشراح  النقیض
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  السورة  واالیة  الكلمة  الموضوع

  ٨البینة     خشیةال  معاني الكلمات
  ٣٧البقرة   التوبة واالستغفار

  ٥٠البقرة   نجى وانجى
  ٧٤البقرة   تفجر وتشقق

  ٩٣البقرة   قول وعمل
    ١٧١البقرة   دعاء ونداء

  ١٤٥النساء   درجات و دركات
  ١٢٠االنعام   الظاهر والباطن
  ٨٨الحجر   االنتقام والعذاب
  ٢٨االسراء   البخل والتبذیر

  ١١٠االسراء  هار واالخفاتاالج
  ٩٤الكهف   الخرج والخراج
  ٣٨االنبیاء   العجلة والبدار
  ٩القصص   الخطأ واالثم
  ٢١فاطر   الظل والفيء
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  ملحق   ب
  
  
  

  آیات لها دالئل ومعاني
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)٧٢٣(  
    الدعاء في القرآن

  آیة  سورة  دعاءال  ت
  ٠١  الفاتحة  اَلِمینَ اْلعَ  َربِّ اْلَحْمُد ِللَِّه   ١

اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم باهللا والیوم  رب  ٢
  االخر

  ١٢٦  البقرة

  ١٢٧ البقرة  تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا  ٣

واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب  ربنا  ٤
  علینا انك انت التواب الرحیم 

  ١٢٨ البقرة

وابعث فیهم رسوال منهم یتلو علیهم ایاتك ویعلمهم الكتاب والحكمة  ربنا  ٥
  ویزكیهم

  ١٢٩ البقرة

  ٢٠١ البقرة  اتنا في الدنیا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا  ٦

  ٢٥٠ البقرة  افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا   ٧

  ٢٨٥ البقرة  والیك المصیر ربناك غفران  ٨

وال تحمل علینا اصرا كما حملته  ربناال تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا  ربنا  ٩
وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر  ربناعلى الذین من قبلنا 

  لنا وارحمنا انت موالنا فانصرنا على القوم الكافرین

  ٢٨٦ البقرة

  ٨ ال عمران  بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهابال تزغ قلوبنا  ربنا  ١٠

  ٩ ال عمران  انك جامع الناس لیوم ال ریب فیه ان اهللا ال یخلف المیعاد ربنا  ١١

  ١٦ ال عمران  اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا  ١٢

  ٣٨  ال عمران  هب لي من لدنك ذریة طیبة انك سمیع الدعاء رب  ١٣

  ٥٣ ال عمران  امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین ربنا  ١٤

  ١٤٧ ال عمران  اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا ربنا  ١٥

  ١٩١ ال عمران  ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ربنا  ١٦

فاغفر لنا  ربنابربكم فامنا اننا سمعنا منادیا ینادي لالیمان ان امنوا  ربنا  ١٧
  ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع االبرار

  ١٩٣ ال عمران

  ١٩٤ ال عمران  واتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا یوم القیامة انك ال تخلف المیعاد ربنا  ١٨
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  آیة  سورة  دعاءال  ت
  ٧٥  النساء  اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها ربنا  ١٩

  ٢٥  المائدة  اني ال املك اال نفسي واخي فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین رب  ٢٠

  ٨٣ المائدة  امنا فاكتبنا مع الشاهدین ربنا  ٢١

انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا الولنا واخرنا وایة منك  ربنا  ٢٢
  وارزقنا وانت خیر الرازقین

  ١٤٤ المائدة

  ٢٣  االعراف  تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرینظلمنا أنفسنا وان لم  ربنا   ٢٣

  ٣٨  االعراف  هؤالء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار ربنا  ٢٤

  ٤٧  االعراف  ال تجعلنا مع القوم الظالمین ربنا  ٢٥

اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل  ربنا  ٢٦
  لنا من لدنك نصیرا

  ٧٥  االعراف

  ٨٩  االعراف  افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین ربنا  ٢٧

  ١٢٦  االعراف  افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا  ٢٨

  ١٥١  االعراف  اغفر لى وألخى وادخلنا فى رحمتك   ربنا   ٢٩

  ١٥٥  االعراف  ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین  انت   ٣٠

  ٨٥  یونس  نة للقوم الظالمینال تجعلنا فت ربنا  ٣١

  ٤٥  هود  ان ابنى من اهلى وان وعدك الحق رب   ٣٢

اني اعوذ بك ان اسالك ما لیس لي به علم واال تغفر لي وترحمني  رب  ٣٣
  اكن من الخاسرین

  ٤٧ هود

وربكم ما من دابة اال هو اخذ بناصیتها ان ربي  ربياني توكلت على اهللا   ٣٤
  على صراط مستقیم

  ٥٦ هود

  ٦١ هود  قریب مجیب ربيان   ٣٥

  ٢٣  یوسف  احسن مثواي انه ال یفلح الظالمون ربيمعاذ اهللا انه   ٣٦

  ٣٣ یوسف  السجن احب الى مما یدعوننى الیه رب   ٣٧

  ١٠١ یوسف  ولى فى الدنیا واآلخره توفنى مسلما والحقنى بالصالحین  انت  ٣٨

  ٣٥  ابراهیم  صناماجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد اال رب  ٣٩

  ٤٠ ابراهیم  وتقبل دعاء ربنااجعلني مقیم الصالة ومن ذریتي  رب  ٤٠

  ٤١ ابراهیم  اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا  ٤١
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  آیة  سورة  دعاءال  ت
  ٤٤ ابراهیم  اخرنا الى اجل قریب نجیب دعوتك ربنا   ٤٢

ذى زرع عند بیتك المحرم ربنا  انى أسكنت من ذریتى بواد غیر ربنا   ٤٣
لیقیموا الصالة فأجعل أفئدة من الناس تهوى  الیهم وأرزقهم من الثمرات 

  لعلهم یشكرون 

  ٣٧ ابراهیم

  ٨٠  االسراء  ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق   رب   ٤٤

  ٢٤  االسراء  أرحمهما كما ربیانى صغیرا  رب   ٤٥

  ١٠  الكهف  من امرنا رشدا اتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا ربنا   ٤٦

  ١٤  الكهف  رب السماوات واالرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا ربنا   ٤٧

  ٤  مریم  شقیا رباني وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا ولم اكن بدعائك  رب   ٤٨

  ٦  مریم  رضیا ربیرثني ویرث من ال یعقوب واجعله    ٤٩

رى واحلل عقدة من لسانى یفقهوا قولى اشرح لى صدرى ویسر لى أم رب   ٥٠
واجعل لى  وزیرا من اهلى هارون أخىأشدد به أزرى  وأشركه فى امرى 

  كى نسبحك كثیرا ونذكرك  كثیرا

  ٢٥  طه

  ١٤٤  طه  زدني علما ربوقل    ٥١

  ٨٣ االنبیاء  ارحم الراحمین  وانتانى مسنى الضر    ٥٢

  ٨٧ االنبیاء  المینسبحانك انى كنت من الظ اال انتان ال اله    ٥٣

  ٨٩  االنبیاء  ال تذرنى فردا وانت خیر الوارثین  رب   ٥٤

  ١١٢ االنبیاء  الرحمن المستعان على ما تصفون ربنا   ٥٥

  ٩٩  الحج  ارجعون لعلى اعمل صالحا فیما تركت رب   ٥٦

  ١٠٦ الحج  غلبت علینا شقوتنا ربنا   ٥٧

  ١٠٧ الحج  اخرجنا منه فان عدنا فانا ظالمون ربنا   ٥٨

  ٢٩ المؤمنون  انزلنى منزال مباركا وانت خیرالمنزلین  رب   ٥٩

  ٩٤ المؤمنون  فال تجعلنى فى القوم الظالمین  رب   ٦٠

  ٩٧  المؤمنون  اعوذ بك من همزات الشیطان واعوذ بك رب ان یحضرون  رب   ٦١

  ١٠٩ المؤمنون  آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین  ربنا   ٦٢

  ١١٨ المؤمنون  ر وارحم وانت خیر الراحمیناغف رب   ٦٣
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  آیة  سورة  دعاءال  ت
  ٦٥  الفرقان  اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا   ٦٤

  ٧٤  الفرقان  هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا   ٦٥

  ٨٣  االشعراء  هب لى حكما والحقنى بالصالحین  ربنا   ٦٦

  ١٦٩  الشعراء  نجني واهلي مما یعملون ربنا   ٦٧

  اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى  رب   ٦٨
  وان اعمل صالحا ترضاه  وادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحین 

  ١٩  النمل

  ٦٢  النمل  یجیب المضطر اذا دعاه ویكشف السوء  أمن   ٦٩

  ١٦  القصص  انى ظلمت نفسى فأغفر لى  رب   ٧٠

  ٢٢ القصص  ان یهدین سواء السبیل ربىعسى    ٧١

  ٢٤ القصص  انى لما انزلت الى من خیر فقیر  رب   ٧٢

  ٣٠  العنكبوت  انصرنى على القوم المفسدین  رب   ٧٣

  ١٦  السجدة  خوفا وطمعا ومما رزقناهم  ینفقون  ربهمیدعون    ٧٤

  ١٩  سبأ  باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم ربنا   ٧٥

  ١٠٠  الصافات  هب لى من الصالحین  رب   ٧٦

  ٣٥  ص  اغفر لى وهب لى ملكا الینبغى ألحد من بعدى انك انت الوهاب رب   ٧٧

  ٤١  ص  انى مسنى الشیطان بنصب وعذاب    ٧٨

وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقهم  ربنا   ٧٩
  عذاب الجحیم

  ٧  غافر

  ٨٢  الزخرف  العرش عما یصفون ربض السماوات واالر  ربسبحان    ٨٠

  ١٢  الدخان  اكشف عنا العذاب انا مؤمنون  ربنا   ٨١

اوزعنى ان اشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وان أعمل  رب   ٨٢
  صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذریتى انى تبت الیك انى من المسلمین 

  ١٥  األحقاف

باالیمان وال تجعل في قلوبنا غال اغفر لنا والخواننا الذین سبقونا  ربنا   ٨٣
  للذین امنوا

  ١٠  الحشر

  ٤  الممتحنة  علیك توكلنا والیك انبنا والیك المصیر ربنا   ٨٤

  ٥  الممتحنة  ال تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا   ٨٥
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  آیة  سورة  دعاءال  ت
  ٨  ریمالتح  أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شىء قدیر  ربنا   ٨٦

  ١١  التحریم  ابنى لى عندك بیتا فى الجنه  رب   ٨٧

  ٣٢  القلم  ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون ربناعسى    ٨٨

  ٢٨  نوح  اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بیتى مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات رب   ٨٩

  ٢٦  نوح  ال تذر على االرض من الكافرین دیارا رب   ٩٠

  ٢٠  الجن  وال اشرك به احدا بير قل انما ادعو    ٩١

  
  

  في القرآن  الحمد
  

  آیة  سورة  الحمد / الدعاء  ت
  ١  الفاتحة  رب العالمین الحمد هللا  ١

  ٤٣  االعراف  الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا الحمد هللا  ٢

الذي وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربي لسمیع  الحمد هللا  ٣
  الدعاء

  ٣٩  راهیماب

الذي لم یتخذ ولدا ولم یكن له شریك في الملك ولم یكن له ولي  الحمد هللا  ٤
  من الذل وكبره تكبیرا

  ١١١  اإلسراء

  ٢٨  المؤمنون  الذي نجانا من القوم الظالمین الحمد هللا  ٥٦

  ١٥  النمل  الذي فضلنا على كثیر من عباده المؤمنین الحمد هللا  ٧

  ٣٤  فاطر  لحزن ان ربنا لغفور شكورالذي اذهب عنا ا الحمد هللا  ٨

الذي صدقنا وعده واورثنا االرض نتبوا من الجنة حیث نشاء  الحمد هللا  ٩
  فنعم اجر العاملین

  ٧٤  الزمر
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  بالمنظور القرآني العددیة القلیل / االقلیه
  

  السورة  االیة  ت
  ٨٣البقرة   منكم قلیالثم تولیتم اال   ١

   ٨٨لبقرة ا    ما یؤمنون قلیالف   ٢

  ٢٤٦البقرة      منهم قلیالتولوا اال    ٣

  ٢٤٩البقرة   منهم قلیالفشربوا منه اال    ٤

  ٢٤٩البقرة     غلبت فئة كثیرة باذن اهللا ةقلیلكم من فئة    ٥

  ٤٦النساء   قلیالفال یؤمنون اال    ٦

  ٦٦النساء     منهم قلیلما فعلوه اال    ٧

  ٨٣اء النس  قلیالالتبعتم الشیطان اال    ٨

  ١٥٥النساء   قلیالفال یؤمنون اال    ٩

  ٤٢الحاقة   ٥٨غافر   ٦٢النمل  ١٠االعراف   ما تذكرون قلیال   ١٠

  ٢٣الملك  ٩السجدة  ٧٨المؤمنون  ١٠االعراف     ما تشكرون قلیال   ١٤

  ٤٠هود     قلیلوما امن معه اال    ١٨
  ٧٤االسراء   قلیالالحتنكن ذریته اال   ١٩

  ١٣سباء     بادي الشكورمن ع قلیلو    ٢٠

  ٢٤ص   ماهم قلیلاال الذین امنوا وعملوا الصالحات و   ٢١

  ١٥فتح ال    قلیالال یفقهون اال   ٢٢

  ١٤الواقعة   من االخرین قلیلو   ٢٣

  ٤١الحاقة       ما تؤمنونقلیال  ٢٤
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  بالمنظور القرآني  االكثریه العددیة
  

  السورة  االیة  ت
  ١٠٠البقرة       هم ال یؤمنوناكثر  ١
  ٢٤٣البقرة      الناس ال یشكرون اكثر  ٢
  ١١٠ال عمران     هم الفاسقوناكثرو  ٣
  ٣٢المائدة   منهم بعد ذلك في االرض لمسرفون كثیراثم ان   ٤
  ٤٩المئدة   من الناس لفاسقون كثیراوان   ٥
  ٥٩المائدة   فاسقون اكثركموان   ٦
  ٦٦المائدة   منهم ساء ما یعملون كثیرو  ٧
  ٧١المائدة   منهم اكثیر ثم عموا وصموا   ٨
  ٧٧المائدة   كثیراقد ضلوا من قبل واضلوا   ٩

  ٨١المائدة   منهم فاسقون كثیراولكن   ١٠
   ٤الحجرات  ٦٣العنكبوت   ١٠٣المائدة   ال یعقلون اكثرهم  ١١
االنفال   ١٨٧االعراف   ١٣١االعراف  ٣٧االنعام     ال یعلمون اكثرهم  ١٤

یوسف  ٢١یوسف  ٥٥یونس    ٣٤االنفال  ٣٤
  ٢٤االنبیاء        ١٠١النحل   ٧٥النحل    ٤٠

   ٣٠الروم   ٦الروم   ١٣القصص   ٦١النمل 
   ٤٧الطور   ٣٩الدخان   ٤٩الزمر   ٢٥لقمان 

  ١١١االنعام     یجهلون اكثرهم  ٣٣
من في االرض یضلوك عن سبیل  اكثروان تطع   ٣٤

     اهللا ان یتبعون اال الظن
  ١١٦م  االنعا

  ١١٩االنعام   لیضلون باهوائهم بغیر علم كثیراوان   ٣٥
  ١٧االعراف     شاكرین اكثرهموال تجد   ٣٦
  ١٠٢االعراف    من عهد  الكثرهموما وجدنا   ٣٧
  ١٠٢االعرف     لفاسقین اكثرهموان وجدنا   ٣٨
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  بالمنظور القرآني  االكثریه العددیة

  السورة  االیة  ت
من الجن واالنس لهم قلوب ال  كثیرالجهنم ولقد ذرانا   ٣٩

یفقهون بها ولهم اعین ال یبصرون بها ولهم اذان ال 
یسمعون بها اولئك كاالنعام بل هم اضل اولئك هم 

  الغافلون

  ١٧٩االعراف 

  ٨التوبه      فاسقون اكثرهم و  ٤٠
فلم تغن عنكم شیئا  كثرتكمویوم حنین اذ اعجبتكم   ٤١

  رحبت ثم ولیتم مدبرین وضاقت علیكم االرض بما
  ٢٥التوبة  

  ٣٦یونس     اال ظنا ان الظن ال یغني من الحق شیئا اكثرهموما یتبع   ٤٢
    ٧٣النمل    ٣٨یوسف   ٦٠یونس      ال یشكرون اكثرهم  ٤٣
  ٩٢یونس   من الناس عن ایاتنا لغافلون كثیراوان   ٤٦
  ٥٩غافر  ١الرعد   ١٧هود     الناس ال یؤمنون اكثر  ٤٧
  ٦١غافر  ٧٣النمل    ٣٨یوسف    الناس ال یشكرون اكثر  ٥٠
   ٢٨سباء   ٣٨النحل   ٦٨یوسف   الناس ال یعلمون اكثر  ٥٣

  ٢٦الجاثیة   ٥٩غافر 
  ١٠٣یوسف     الناس ولو حرصت بمؤمنین اكثروما   ٥٨
  ١٠٦یوسف   باهللا اال وهم مشركون اكثرهم وما یؤمن  ٥٩
  ٣٦ابراهیم   من الناس كثیرارب انهن اضللن   ٦٠
  ٨٣النحل      الكافرون اكثرهمو  ٦١
  ٨٩االسراء   الناس اال كفورا اكثرفابى   ٦٢
  ٥٤الكهف      شيء جدال اكثروكان االنسان   ٦٣
  ٧٨الزخرف   ٧٠المؤمنون      للحق كارهون اكثرهمو  ٦٤
  ٤٤الفرقان    یسمعون او یعقلونكثرهم اام تحسب ان   ٦٦
  ٨٩االسراء   ٥٠الفرقان     راالناس اال كفو  اكثرفابى   ٦٧
 ١٣٩،  ١٢١،  ١٠٣،  ٦٧،  ٨الشعراء     مؤمنیناكثرهم وما كان   ٦٩

  ،١٩٠،  ١٧٤،  ١٥٨  ،  
     ٢٢٣الشعراء   كاذبون هماكثر و  ٧٧
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)٧٣١(  
  بالمنظور القرآني  االكثریه العددیة

  السورة  االیة  ت
  ٨الروم   من الناس بلقاء ربهم لكافرون كثیراوان   ٧٨
  ٤٢الروم  مشركین اكثرهم  ٧٩
  ٧ یس  فهم ال یؤمنون اكثرهم  ٨٠
  ٧١الصافات    االولین اكثرولقد ضل قبلهم   ٨١
  ٤فصلت   فهم ال یسمعون اكثرهمفاعرض   ٨٢
  ٢٧،  ٢٦،  ١٦الحدید   منهم فاسقون كثیرو   ٨٣
  ٢٤نوح   كثیراوقد اضلوا   ٨٦
  ١٢الفجر   فیها الفساد كثروااف  ٨٧

  
  ي القرآنف االنسان / الناس

  
  رقم االیة  السورة  االیة  ت

  ٨  البقرة  من یقول امنا باهللا وبالیوم االخر وما هم بمؤمنین الناسومن   ١
  ١٦٥  البقرة  من یتخذ من دون اهللا اندادا یحبونهم كحب اهللا الناسومن   ٢
  ٢٠٠  البقرة  من یقول ربنا اتنا في الدنیا وما له في االخرة من خالق الناسفمن   ٣
من یعجبك قوله في الحیاة الدنیا ویشهد اهللا على ما في قلبه  الناس ومن  ٤

  وهو الد الخصام
  ٢٠٤  البقرة

  ٢٠٧  البقرة  من یشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا الناسومن   ٥
  ١٤  ال عمران  حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة الناسزین   ٦
  ٢٨  النساء  ضعیفا     االنسانوخلق    ٧
  ٣٧  النساء  بالبخل الناسالذین یبخلون ویامرون    ٨
  ١٤٤  االنعام  بغیر علم الناسفمن اظلم ممن افترى على اهللا كذبا لیضل    ٩

  ١١  یونس   الشر استعجالهم بالخیر لقضي الیهم اجلهم الناسولو یعجل اهللا    ١٠
عنه الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا  االنسانواذا مس    ١١

  ضره مر كان لم یدعنا الى ضر مسه
  ١٢  یونس
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       )٧٣٢(  
        في القرآن االنسان / الناس

  رقم االیة  السورة  االیة  ت
  ٤٤  یونس  انفسهم یظلمون الناسولكن    ١٢
  ١١  هود  كفور لیئوس انه منه نزعناها ثم رحمة منا االنسان اذقنا ولئن   ١٣
  ٦  الرعد  ظلمهم على الناسوان ربك لذو مغفرة    ١٤
  ٣٤  ابراهیم  لظلوم كفار االنسانان    ١٥
  ٤  النحل  مبین خصیم هو فاذا نطفة من االنسان خلق   ١٦
  ١١  االسراء  بالشر دعائه بالخیر االنسانویدع    ١٧
  ١١  االسراء  عجوال  االنسانوكان    ١٨
  ١١  االسراء  عجوال  االنسانوكان    ١٨
  ١٣  االسراء  عنقه الزمناه طائره فى  انسانوكل    ١٩
  ٦٧  االسراء  كفورا االنسانوكان    ٢٠
  ٨٣  االسراء  اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان یؤوسا االنسانواذا انعمنا على    ٢١
  ١٠٠  االسراء  قتورا االنسانوكان    ٢٢
  ٥٤  الكهف  اكثر شيء جدال االنسانوكان    ٢٣
  ٨  الحج  دى وال كتاب منیرمن یجادل في اهللا بغیر علم وال ه الناسومن    ٢٤
  ٦٦  الحج  لكفور  االنسانان    ٢٥
لیذیقهم بعض الذي  الناسظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ایدي    ٢٦

  عملوا
  ٤١  الروم

  ٦  لقمان  من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل اهللا الناسومن    ٢٧
  ٧٢  االحزاب  انه كان ظلوما جهوال االنسانوحملها    ٢٨
  ٥  فاطر  ان وعد اهللا حق فال تغرنكم الحیاة الدنیا الناسا ایها ی   ٢٩
  ١٥  فاطر  انتم الفقراء الى اهللا الناسیا ایها    ٣٠
  ٤٥  فاطر  بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة الناسولو یؤاخذ اهللا    ٣١
  ٧  یس  مبین خصیم هو فاذا نطفة من خلقناه انا االنسان یر اولم  ٣٢
ضر دعا ربه منیبا الیه ثم اذا خوله نعمة منه نسى ما  ساناالنواذا مس   ٣٣

  كان یدعوا الیه من قبل وجعل هللا اندادا 
  ٣٩  الزمر
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  في القرآن االنسان / الناس

  رقم االیة  السورة  االیة  ت
اعرض ونآء بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء  االنسانواذا انعمنا على    ٣٤

  عریض
  ٥١  فصلت

منا رحمة فرح بها وان تصبهم سیئة بما قدمت  االنسانا اذا اذقنا وان   ٣٥
  كفور االنسانایدیهم فان 

  ٤٨  الشورى

  ١٥  الزخرف  لكفور مبین  االنسانان    ٣٦
  ١٥  االحقاف  بوالدیه احسانا االنسانووصینا    ٣٧
  ٥٦  الذاریات  اال لیعبدون واالنسوما خلقت الجن    ٣٨
  ٣٩  النجم   اال ما سعى االنسانلیس    ٣٩
  ١٩  المعارج  خلق هلوعا  االنسانان    ٤٠
  ١٤  القیامة  على نفسه بصیرة  االنسانبل    ٤١

  ٧٥  القیامة  ان یترك سدى االنسانایحسب   ٤٢ 
  ١٧  عبس  ما اكفره  االنسانقتل   ٤٣ 
  ٦  االنفطار  ما غرك بربك الكریم االنسانیا ایها   ٤٤ 
  ٦  االنشقاق  كدحا  فمالقیه   انك كادح الى ربك االنسانیا ایها   ٤٥ 
  ٢٣  الفجر  وانى له الذكرى االنسانیومئذ یتذكر   ٤٦ 
  ٤  البلد  فى كبد  االنسانلقد خلقنا   ٤٧ 
  ٤  التین  فى احسن تقویم  االنسانلقد خلقنا   ٤٨ 
  ٦  العلق  لیطغى    االنسانان   ٤٩ 
  ٦  العادیات  لربه لكنود  االنسانان   ٥٠ 

   ٢  العصر  الذین آمنوااال  لفي خسر االنسانان   ٥١

  
  
  



 734

)٨٣٤(  
  ان اهللا یحب

  السورة  الصفة  ت
     ٩٣ ،١٣المائدة    ١٣٤،١٤٨ال عمران   ١٩٢البقرة   المحسنین  ١
    ٢٢٢البقرة      التوابین  ٦
  ٢٢٢البقرة   المتطهرین  ٧
  ٧،    ٤التوبة    ٧٦ال عمران   المتقین  ٨

  ٩٣،    ١٣دة المائ   ١٤٨،  ١٣٤ال عمران    المحسنین  ١١
  ١٤٦ال عمران   الصابرین  ١٥
  ١٥٩ال عمران   المتوكلین  ١٦
  ٨الممتحنة    ٩الحجرات    ٤٢المائدة   المقسطین  ١٧
  ١٠٨التوبة   المطهرین  ٢٠
  ٤الصف     یقاتلون في سبیله  ٢١

  
  ان اهللا الیحب

  
  السورة  الصفة  ت

  ٥٥االعراف    ٧٨المائدة    ١٩٠البقرة   المعتدین  ١
  ٢٠٥البقرة   سادالف  ٤
  ٢٧٦البقرة   كل كفار اثیم  ٥
  ٤٥الروم    ٣٢ال عمران   الكافرین  ٦
  ٤٠الشورى    ١٤٠،   ٥٧ال عمران   الظالمین  ٨

  ٣٦النساء   من كان مختال فخورا  ١١
  ١٠٧النساء   من كان خوانا اثیما  ١٢
  ١٤٨النساء    اهللا الجهر بالسوء من القولال یحب   ١٣
  ٧٧القصص     ٦٤ئدة الما  المفسدین  ١٤
    ٣١االعراف    ١٤١االنعام   المسرفین  ١٦
  ٥٨االنفال   الخائنین  ١٨
  ٢٣النحل   المستكبرین  ١٩
  ٣٨الحج   كل خوان كفور  ٢٠
  ٧٦القصص   الفرحین  ٢١
     ٢٣الحدید    ١٨لقمان   كل مختال فخور          ٢٢
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  ج ملحق 

  

  معارف عامه
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  فضل القران

  

ـــه ان القـــرآن الكـــریم أفضـــل الكتـــب الســـماویة وان التمســـك بـــه وصـــول إلـــى منزلـــه ،            اعلـــم حرســـك الّل
  والمحافظة علیه طریق النجاة ، فهو العروة الوثقى والحبل المتین.

ء یـدعى خمـا) بـین فقد روى مسلم عن زید بن أرقم قـال : قـام یومـا فینـا رسـول اللّـه (ص) خطیبـا (بمـا         
فحمد الّله واثنـى علیـه ووعـظ وذكـر ثـم قـال : أمـا بعـد ، أال أیهـا النـاس إنمـا أنـا بشـر یوشـك أن مكة والمدینة ، 

یأتیني رسول ربي فأجیبه ، وٕاني تارك فیكم ثقلـین كتـاب اللّـه فیـه الهـدى والنـور ، فخـذوا بكتـاب اللّـه واستمسـكوا 
بیتـي ، وفـي روایـة : مـن استمسـك بـه وأخـذ بـه كـان علـى الهـدى ، ومـن  بـه وأهـل بیتـي ، أذكـركم اللّـه فـي أهـل

  . أخطأه ضل وفي أخرى : كتاب الّله هو حبل الّله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضاللة
إنــي تـارك فــیكم مـا إن تمســكتم بــه لـن تضــلوا بعـدي أحــدهما أعظـم مــن اآلخــر وفـي روایــة الترمـذي :           
ــه حبــل ممــدود مــن الســماء إلــى األرض وعترتــي أهــل بیتــي لــن یفترقــا حتــى یــردا علــى الحــوض  وهــو كتــاب الّل

وهذا من األهمیة بمكان ، ألن حضرة الرسول في قوله هـذا ینتظـر نتیجـة أعمـال  .فانظروا كیف تخلفوني فیهما
ي یــوم هــم أشــد حاجــة أمتــه فــي العمــل بأحكــام القــرآن وفــي مراعــاتهم ألهــل بیتــه ، وانهــم المســئولون عــن ذلــك فــ

حـویش  مال، "  تفسیر كتاب اهللا الحكیم حسب ترتیب النزول"  بیان المعاني [ .لشفاعته یوم ال ینفع مال وال جاه وال بنون 
  ] )١٩٧٨(ت الدیرزوري العاني الفراتيآل غازى عبدالقادر 

 : فقــال، القــرآن ال یمــل لــم صــار الشــعر یمــل مــا أعیــد منهــا و  (ع) وقیــل لجعفــر بــن محمــد الصــادق           
المحرر الوجیز في تفسـیر الكتـاب  [ . االول ألن القرآن حجة على أهل الدهر الثاني كما هو حجة على أهل الدهر

  ] هـ)٤٥٦(ت أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة األندلسي،   العزیز
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  البسملة
  

أو آیـة مـن الفاتحـة فقـط ، أو فـي ، لة : هـل هـي آیـة مسـتقلة فـي أن البسـم  ذكر العلمـاء أوجهـا كثیـرة         
  كل سورة  واستدلوا بأقوال متضاربة وأحادیث متباینة 

وألن المسلمین أجمعوا على أن ما بـین الـّدفتین كـالم اللّـه ، فلـو لـم تكـن البسـملة منـه لمـا أدخلوهـا فیـه           
وقد أجمع قراء المدینة والبصرة ، ، كما هي علیه اآلن  ولم تجمع الصحابة على نسخ المصاحف وتدوینها فیها

وقــال قــراء مكــة ، وبهــذا أخــذ أبــو حنیفــة ومالــك ، والشــام وفقهاؤهــا بانهــا لیســت بآیــة مــن الفاتحــة وال مــن غیرهــا 
تفسیر كتـاب "  بیان المعاني [ .والكوفة أنها آیة من الفاتحة ومن كل سورة وأخذ بها الشافعي وأحمد بن حنبل 

  ] )١٩٧٨(ت الدیرزوري العاني الفراتيحویش آل غازى عبدالقادر  مال،  "  الحكیم حسب ترتیب النزولاهللا
  أنه قال البسملة تیجان السور  (ع)روي عن جعفر بن محمد الصادق        
 وٕاذا ذكـرت ربـك فـي القـرآن وحـده ولـوا علـى أدبـارهمفي تفسیر قوله تعالى "  (ع)وقال علي بن الحسین        

  : قــال لــه (ص)وروي عــن جــابر بــن عبــد اهللا أن النبــي ،  بســم اهللا الــرحمن الــرحیم" قــال معنــاه إذا قلــت  نفــورا
وروى أبـو هریـرة ،   قـل بسـم اهللا الـرحمن الـرحیمقـال  بالحمـد هللا رب العـالمینقلـت  كیف تفتتح الصـالة یـا جـابر

المحـرر الـوجیز  [ . یجهـر بهـا  الـرحمن الـرحیمبسـم اهللاقال أتاني جبریل فعلمنـي الصـالة فقـرأ   (ص)أن النبي 
  ] هـ)٤٥٦(ت أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة األندلسي،   في تفسیر الكتاب العزیز
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  جمع القران

  
فلمـا تـوفي رسـول ، متفـرق فـي الصـحف وفـي صـدور الرجـال  (ص)كان القرآن على عهد رسـول اهللا   

ولـو وجـد مصـحفه لكـان فیـه علـم ، في بیتـه فجمعـه علـى ترتیـب نزولـه  (ع)بي طالب قعد علي بن أ (ص)اهللا 
  ] القاسم ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبي،  التسهیل لعلوم التنزیل  [ كبیر ولكنه لم یوجد

فلما استحر القتل بالقراء یوم الیمامة أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر بجمع القرآن فجمعـه  ...   
وروي أن فـي هـذا الجمـع سـقطت اآلیـة مـن آخـر بـراءة حتـى وجـدها عنـد خزیمـة بـن ثابـت ، ب السـور غیر مرتـ

انتـدب  فـي خالفـة عثمـانو ، وبقیت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر بن الخطاب بعده ثم عنـد حفصـة بنتـه 
منین رجــال " آیــة مــن ســورة األحــزاب " مــن المــؤ  بــن ثابــت د زیــدـقـــفــي الجمــع الثــاني ف  عثمــان لجمــع المصــحف

أبو محمد عبـد ،   المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز [    فاثبتها فوجدها مع خزیمة بن ثابت ٣٣ اآلیة
   ] هـ)٤٥٦(ت الحق بن غالب بن عطیة األندلسي

فنسخوا ستة مصاحف أرسل واحدا منها إلى الشام ، وواحدا إلـى الكوفـة ، وواحـدا إلـى البصـرة  .....   
مكـة ، وأبقـى واحـدا لنفسـه ، وواحـدا ألهـل المدینـة ، ومـن قـال أن النسـخ سـبع قـال أرسـل السـابعة  ، وواحدا إلى

مـن  ٢٦سـنة وذلـك  ألهل البحرین ، ثم أمر بحرق مـا سـواها مـن الصـحف المتفرقـة لـئال یقـع خـالف بـین القـراء
وقد تصدر للخالفة بعد نشر هذه المصـاحف وحـرق مـا سـواها اإلمـام الحـازم علـي علیـه السـالم بـاب ،   الهجرة

األسد الشدید الرشید ، الذي ال تأخذه في الّله لومة الئم ، فلو مدینة العلم وعالم األرض بعد ابن عمه وهو ذلك 
  .....كان یوجد شيء لدونه وأثبته فیه حین نسخه ولم یعط مجاال لذلك البتة 

وحینمــا تشــاور األصــحاب علــى نســخه علــى الوجــه المــذكور أراد اإلمــام علــي (ع) ترتیــب آیــه ....     
وسوره بحسب النـزول ، بـل أراد أن تعلـم العامـة تـاریخ نزولـه ومكانـه وزمانـه ، وكیفیـة إنزالـه ، وأسـباب تنزیلـه ، 

وما یسمى بناسـخه ومنسـوخه ، بـادىء  ووقائعه وحوادثه ، ومقدمه ومؤخره ، وعامه وخاصه ، ومطلقه ومقیده ،
اال ، دون تكلف لمراجعة أو سؤال ، ولمقاصـد أخـرى وكـان مصـحفه الـذي نسـخه علـى ترتیـب النـزول   الرأي ،

أن الخلیفة عثمان ومن معه من األصحاب انما لم یأخذ برأیه ألن السـور واآلیـات كانـت مرتبـة ومجموعـة علـى 
قیفي ال مجــال للــرأي فیــه ، ولــیعلم أن تفســیره علــى رأي اإلمــام علــي مــا هــو فــي المصــاحف اآلن ، وهــو أمــر تــو 

  (ع) ال یشك أخذ بأنه كثیر الفائدة عام النفع ، ألن ترتیب النزول غیر التالوة
الفراتـي  مـال حـویش آل غـازى عبـدالقادر ،  " تفسیر كتـاب اهللا الحكـیم حسـب ترتیـب النـزول"  بیان المعاني [

  ] )١٩٧٨(ت العاني الدیرزوري
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  طبقات المفسرین
ویتلـــوه عبـــد اهللا بـــن العبـــاس  (ع) صـــدر المفســـرین والمؤیـــد فـــیهم علـــي بـــن أبـــي طالـــب  والصـــحابة هـــم  الطبقـــة األولـــى

وقال ابن عباس ما أخذت من تفسیر القرآن فعن (ع) والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن علي بن أبي طالب 
المحـرر [ یثنـي علـى تفسـیر ابـن عبـاس ویحـث علـى األخـذ عنـه (ع) بـن أبـي طالـب وكـان علـي(ع)  علي بـن أبـي طالـب

  ]هـ)٤٥٦(ت أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة األندلسي،   الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز
،  اطنوالبـ الظـاهر من عنده علیا وٕان ، وبطن ظهر وله إال حرف منها ما أحرف سبعة على نزل القرآن إن: مسعود ابن قال
 في فقهه اللهم  بقوله  النبي له دعا وقد ، اهللا رسول علوم ثلثي ووارث ، القرآن وترجمان ، االمة حبر العباس بن اهللا عبد ثم

 التفسـیر فـي الـواردة األحادیـث من النصف یقارب ما كان حتى عنه التفسیر في الروایة كثرت ولذلك ، التأویل وعلمه ، الدین
 ، كعب بن وأبي  الروایة كثرة في عباس ابن وثاني ، المفسرین بین العالي المقام ذو ، مسعود بن اهللا دعب ثم،  إلیه مسندا ،

 تكلموا كثیرون ذكرنا من غیر الصحابة وفي ، القراء بین والمقدم (ص) النبي عهد على القرآن جمعوا الذین االربعة أحد وهو

  قلیلة عنهم الروایة ولكن ، التفسیر في
 المكـي جبیـر بـن ومجاهد ، الكوفي مسلم بن وقیس ، عباس ابن خریج ، طلحة أبي بن علي اشتهر التابعین  انیةالطبقة الث

 أشـهر هـم وهـوالء ، عبـاس ابـن مـولى وعكرمـة ، الكـوفي السـدي الـرحمن عبـد بـن وٕاسـماعیل ، السدوسي دعامة بن وقتادة ،

   التفسیر، في التابعین

 بـن لسـعید كـان التفسـیر فـي ظهـر كتـاب وأول ، فیـه وصـنف ، التفسـیر دونو لیمـاني ا كیسان بن طاوس التابعین زمن وفي
 ، القرشـي الكـوفي الـرحمن عبـد بـن إسـماعیل محمـد أبـو ثـم ، التفسـیر فـي التـابعین أعلـم وكـان) ٦٤( سـنة المتـوفى جبیـر

 الكلبـي السـائب بـن حمـدم ثـم،  )١٢٧( سـنة المتـوفى الجعفـي یزیـد بـن جـابر) و ١٢٧(  سـنة المتـوفى ، بالسـدي المعـروف

 أبـو ثـم ، (ع) العابـدین زیـن محمـد أبـي اإلمـام صـاحب  الثمـالي حمـزة وأبـو ، الكبیر التفسیر صاحب ) ١٤٦( سنة المتوفى

   .التابعین تابعي من وهو ، (ع) الصادق اإلمام صاحب األسدي بصیر

 المتوفى الواقدي عمر بن محمد اهللا عبد وأبو ،، ومجاهد ، عیینة بن وسفیان ، الحجاج بن شعبة للهجرة الثانیة المائةومن 
 القرآن علوم في الرغیب كتاب صاحب ) ٢٠٧(  سنة

 عنـه تـأخر من أكثر ورده الذي البحر ، وهو فأوعى جمع الذي الطبري جریر بن محمد بالتفسیر اشتهر  الثالثة المائة وفي
  (ع) العسكري اإلمام الءإم التفسیر كتاب صاحب ، البرقي خالد بن ومحمد ، المفسرین من

 العسكري هالل وأبو ، السنة أهل إمام ، األشعري الحسن وأبو ، النیسابوري عرف الرابعة المائة وفي

 السـید ثـم ، القـرآن علـوم لكـل الجـامع التبیـان كتـاب صـاحب الطوسـي اإلمامیـة الطائفـة شـیخ عـرف  الخامسـة المائـة وفـي
 الثعـالبي الملـك وعبـد الجـویني، المعـالي أبـو الحـرمین وٕامـام، التأویـل ودقـائق التنزیـل حقـائق كتـاب صـاحب الرضـي الشـریف

   أبو واشتهر ، وٕاتقانا جودة مثله بابه في یؤلف لم الذي الكشاف صاحب الزمخشري اهللا جار اشتهر  السادسة المائة وفي
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 منوالـه علـى ینسـج لـم الـذي المشـهور یرالتفسـ وهـو ، البیـان مجمع كتاب صاحب الطبرسي الفاضل الحسن بن الفضل علي

   الدهان وابن البغوي، محمد وأبو ، العكبري البقاء وأبو ، منه أبدع

 بالشـروح العلمـاء تناولـه الـذي التنزیـل بـأنوار المسـمى المشـهور التفسـیر صـاحب البیضـاوي اشـتهر  السـابعة المائـة وفـي

 النحـوي عقیل وابن ، الفتوحات صاحب العربي بن الدین محیي األكبر والشیخ ، لهم منارا التفسیر طالب واتخذه ، والتعالیق
   .النقیب بابن المعروف البلخي سلیمان بن ومحمد ،

 حیـان وأبـو ، القرشـي عمـر بـن إسـماعیل كثیـر وابـن ، الشافعي الفقیه الزركشي الدین بدر الشیخ عرف  الثامنة المائة وفي

   المالكي، عرفة بن ومحمد ، فسیرالت في والنهر البحر كتابي صاحب األندلسي

 بـن الـدین وبرهـان ، الجـامي والمـولى ، والسـور اآلي تناسـب فـي الـدرر نظـم صـاحب البقـاعي عـرف  التاسـعة المائـة وفـي

 القرآن علوم في اإلتقان كتاب صاحب السیوطي وجالل ، التفسیر في العلوم بحر صاحب القراماني الدین وعالء ، جماعة

 بن أحمد باشا كمال ابن والعالمة ، البیان مجمع مختصر صاحب النباطي یونس بن علي الشیخ عرف رةالعاش المائة وفي

 السـلیم العقـل بارشاد المسمى الكبیر التفسیر صاحب ، القسطنطینیة مفتي العمادي السعود وأبو ، الرومي كمال بن سلیمان

  نسخه وانتشرت  صیته اشتهر الذي ، الكریم الكتاب مزایا إلى

 صـاحب العـاملي ، الـدین بهـاء والشـیخ ، البـوریني حسـن والشـیخ القـاري، علـي الشـیخ عـرف  عشـرة الحادیـة المائـة وفـي

    الحیاة بعین المسمى التفسیر

 ، البیضـاوي تفسـیر شـرح في الحاوي التحریر صاحب النابلسي، الغني عبد العارف الشیخ عرف  عشرة الثانیة المائة وفي
  القرآن تفسیر في البرهان  صاحب نيالبحرا هاشم والسید

 مفتي الحمزاوي محمود والسید ، المعاني روح المسمى المشهور التفسیر صاحب األلوسي اشتهر  عشرة الثالثة المائة وفي

 تفسیر إلى التفسیر هذا أحوج وما ، المهمل بالحرف تفسیر وهو األسرار در بكتابه الشام دمشق

 مسـلكا فیهـا سـلك ، المصـریة الـدیار مفتـي ، عبـده محمـد اإلمـام األسـتاذ المحقـق العالمـة راشـته  عشرة الرابعة المائة وفي

 فوائـد علیهـا وزاد ، رضـا رشـید محمـد السـید العالمـة هـذه دروسـه اقتـبس وقـد ، ذوق وسـالمة ، تبحـر مزیـد علـى دل ، رائعـا

  ] )٥٤٨لي الفضل بن الحسن (تالطبرسي الشیخ ابو ع، مجمع البیان في تفسیر القران  [ .التفسیر في مهمة

ومـن المتـاخرین بـرز فـي التفسـیر العالمـه السـید محمــد حسـین الطباطبـائي فـي تفسـیره الموسـوم بـالمیزان فـي تفســیر  اقـول
 ، وایـــة اهللا العظمــى الســید ابـــو القاســم الخـــوئي، القــران واشــتمل تفســـیره علــى معــارف شـــتى وســلك فیـــه مســلك الفالســفه 

حویش آل  وعبد القادر مال، وایة اهللا مكارم شیرازي ، وایة اهللا السید ابو االعلى السبزواري ، نیه والعالمه محمد جواد مغ
  غازى الفراتي العاني الدیرزوري الذي فسر القران الكریم حسب ترتیب النزول في تفسیره الموسوم بیان المعاني
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  سباب النزولا

ألن كثیرا من اآلیات المكیات ،  اب النزول كما راه المفسریننماذج مما ال یصح ان یكون من اسب        
تنطبق على حوادث وقعت في المدینة ، وكثیرا من اآلیات المدنیات تنطبق على وقائع حدثت في مكة ، فال 

حویش آل غازى  مال،  " تفسیر كتاب اهللا الحكیم حسب ترتیب النزول"  بیان المعاني یعني أن هذا مكي وذلك مدني  [
  ] )١٩٧٨(ت الدیرزوري الفراتي العانيعبدالقادر 

ومـا قیـل مـن أن المـراد بالمسـتثنى ،  ٧االیـة  مـا شـاَء اللَّـُه﴾ ﴿ِإال ٦اآلیـة  َسـُنْقِرُئَك فَـال َتْنسـى﴾﴿سورة االعلى  
نى هو ما نفى الّله نسخه أو ارتفاع حكمه أو تالوتـه فلـیس بسـدید ألن النسـخ ال یـأتي بمقابلـة القـراءة حتـى یسـتث

منهــا ، ومـــا اســتدل بـــه علـــى هــذا فـــي حــدیث عائشـــة الـــذي أخرجــه الشـــیخان بأنــه كـــان فیمـــا أنــزل علیـــه عشـــر 
ــه علیــه وســلم نســي الجمیــع بعــد تبلیغــه وبقــي مــا بقــي عنــده  معلومــات فنســخن بخمــس معلومــات وأنــه صــّلى الّل

  لغه ینساه ویبقى بفكر الغیربعض من سمعه منه بعید جدا عن الحقیقة ، ألنه ال یعقل أن المنزل علیه الذي ب
ْثَم﴾﴿سورة االعراف  َم َربَِّي اْلَفواِحَش َواْإلِ وما جرى علیه بعض المفسـرین مـن أن اإلثـم ،   ٣٣االیة  ُقْل ِإنَّما َحرَّ

هو الخمر فال دلیل علیه ، بل ال یصح ألن العرب لم تسمها بهذا االسم في الجاهلیة وال فـي اإلسـالم نعـم هـي 
ثــم ألنهــا ســببه ، وألن مرتكبهــا آثــم ، إال أن هــذا ال یصــرف معنــى اإلثــم إلیهــا فتفســیرها بــالخمر داخلــة تحــت اإل

خطأ بین ولیعلم أن الخمر حرمت بالمدینة بعـد واقعـة أحـد ولـم یقـل أحـد بـأن هـذه اآلیـة مدنیـة لینصـرف معناهـا 
ـــه فـــي هـــذه تحـــریم الخمـــر لمـــا وردت اآلیـــات بعـــدها بـــالتح ریم تـــدریجیا باســـمه الصـــریح إلیـــه ولـــو كـــان مـــراد الّل

المتعـــارف ، إذ لـــو كـــان المـــراد بكلمـــة اإلثـــم لكـــان المنهـــي عنـــه صـــریحا ، وال داعـــي حینئـــذ لتحریمـــه بعـــد ورود 
مــن النحـل  ثـم النهــي عـن تعاطیــه فـي اآلیــة  ٦٧اآلیـات متتابعـة أوال فــي النهـي عــن تعاطیـه تعریضـا فــي اآلیـة 

من النساء ، ثم في الكف عنه جزما في جمیع األحوال في اآلیـة  ٤٢من البقرة  ثم في الصالة في اآلیة  ٢١٩
  من المائدة أیضا   ٩٠

اآلیــة عامــة ، فمــا روي عــن حمــزة أنهــا نزلــت فــي القتــال ،  ٢٤اآلیــة ﴿َوَلَقــْد َعِلْمَنــا اْلُمْســَتْأِخِریَن﴾  ســورة الحجــر
مـن أن النبـي (ص) حـّرض علـى قول ال یصح ، ألن الجهاد لم یفرض بعـد ، وكـذلك مـا قالـه الربیـع عـن أنـس 

الصف األول في الصالة فازدحم الناس علیه ، وكان بنو عـذرة دورهـم قاصـیة عـن المسـجد ، فقـالوا نبیـع دورنـا 
،  ألن هــذه اآلیــة مكیــة قــوال واحــداونشــتري دورا قریبــة مــن المســجد ، فــأنزل الّلــه هــذه اآلیــة ، ال یصــح أیضــا ، 

كذلك القتال للكفرة لم یؤمر به إال بالمدینة هذا وأن ما روي عن ابن عباس والمسجد لم یتخذ إال في المدینة ، و 
من أنه كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الّله (ص) من أحسن الناس فكان بعض القوم یتقدم حتـى یكـون 

  بالصف األول لئال یراها ویتأخر بعضهم حتى یكون في الصف المؤخر ، فإذا ركع نظر 
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وصـفوف یه ، فأنزل الّله هذه اآلیة ال یصح أیضا للسبب نفسـه ، وأن شـمولها لمـا یتعلـق بالجهـاد من تحت أبط
  الصالة وغیرها بعد نزولها ال یعني أنها سبب للنزول البتة .

یل إن هذه اآلیـة نزلـت وما ق،  ١١٠ االیة﴾ ثُمَّ َجاَهُدوا ِمْن َبْعِد َما ُفِتُنوا ِللَِّذیَن َهاَجُروا ثُمَّ ِإنَّ َربَّكَ ﴿ سورة النحل
في عبد الّله بن أبي سرح الذي ارتد بعد إسالمه وأنه عند فتح مكة شرفها الّله اسـتجار بعثمـان ألنـه أخـوه ألمـه 
وقبل إسالمه ، فقیل ضعیف ، ال یكـاد یصـح ، إال إذا كانـت اآلیـة مدنیـة ، والقـول بمـدنیتها أضـعف مـن القـول 

  ولم یستثنى منها إال اآلیات الثالث األخیرات على قول الجمهور في نزولها فیه ، ألن هذه السورة مكیة
عــن ابــن مســعود قــال : كنــت أمشــي مــع النبــي ،  ٨٤االیــة   ﴾َكْیــَف َضــَرُبوا َلــَك اَألْمثَــالَ  انُظــْر ﴿ ســورة االســراء

(ص) فــي خــرب المدینــة وهــو متكــىء علــى عســیب ، فمــّر بقــوم مــن الیهــود ، فقــال بعضــهم لــبعض ســلوه عــن 
، وقال بعضهم ال تسألوه ، فقـالوا یـا محمـد مـا الـروح ؟ فمـا زال یتوكـأ علـى العسـیب ، فظننـت أنـه یـوحى الروح 

وحِ إلیــه ، فلمــا نــزل الــوحي قــال { } اآلیــة ، ال یصــح ســببا للنــزول ألن اآلیــة مكیــة ولــم یســتثنها َوَیْســَئُلوَنَك َعــِن الــرُّ
  ذه اآلیة ألنها كانت نازلة علیه وهو في مكةأحد من العلماء ، على أنه یصح أن النبي (ص) أجابهم به

أخــرج الترمــذي وابــن قتــادة أن النبــي (ص) قــال ألبــي ،  ١١٠ االیــة ﴾َوَكبِّــْرُه َتْكِبیــًرا َوَلــْم َیُكــْن َلــُه َوِلــيٌّ ِمــَن الــذُّلِّ ﴿
وقال  بكر مررت بك وأنت تقرأ القرآن وأنت تخفض من صوتك ، فقال إني أسمعت من ناجیته فقال إرفع قلیال.

لعمر مررت بك وأنت تقرأ القرآن وأنت ترفع صوتك فقال إني أوقظ الوسنان فقال اخفض قلیال.فهذا على فرض 
  صحته ال یصح أن یكون سببا للنزول ألن اآلیة صریحة في الصالة

بـو جهـل وجماعـة ومـا قیـل إنـه بعـد ذلـك ذهـب أ،  ١٠٣االیـة  ﴿هذا َیْوُمُكُم الَّـِذي ُكْنـُتْم ُتوَعـُدوَن﴾ سورة االنبیاء
من قریش إلى أبي طالب وكلفوه منع ابن أخیه من التعرض آللنهتهم ال یصح ، ألن أباطالب توفي قبـل هـاتین 

  الحادثتین بكثیر وأن هذه متأخرة عن وفاة أبي طالب ، لذلك فإنه قیل ال قائل له
ومـا قالـه بعـض المفسـرین مـن أن ،  ١٠االیة ﴾ ٍم ِلْلَعِبیدِ َوَأنَّ اللََّه َلْیَس ِبَظال َیَداكَ  ِبَما َقدََّمتْ  َذِلكَ ﴿  سورة الحج

هذه اآلیات نزلت في الّنضر وأبي جهل أراد أن شـبهها نـزل فیهـا فـي مكـة ، وٕان هـذه اآلیـات نزلـت فـي المدینـة 
تبعــا لســورتها حكایــة عــن تلــك اآلیــات المكیــات وقــد تالهــا حضــرة الّرســول علــى أهــل المدینــة بیانــا لحــال أولئــك 

  ة ال إنها نزلت فیها ثانیا ، ألنهم قتلوا قبل نزولها ، وألن شیئا من القرآن لم ینزل مرتینالكفر 
ومـا قیـل إن هـذه اآلیـة نزلـت ،  ٥١االیـة   ﴾ُیْتلَـى َعلَـْیِهمْ  اْلِكتَـابَ   َأنَّـا َأْنَزْلَنـا َعَلْیـكَ  َأَولَـْم َیْكِفِهـمْ ﴿ سورة العنكبوت

د (ص) مـن یشـهد أنـك رسـول اللّـه ال صـحة لـه فـي سـبب النـزول  حینما قال كعب بن األشـرف وأصـحابه لمحمـ
  ألن اآلیة مكیة باالتفاق ، وسیاقها مع كفرة قریش ال ذكر ألهل الكتاب فیهما

  وما قیل إن هذه اآلیة نزلت في الذین اجتمعوا في دار الندوة ،  ١٠االیة ﴿مكر اؤلئك یبور﴾  سورة فاطر



 744

)٧٤٤( 

أو حبس أو نفي ، ال صـحة لـه ، ألنـه لـم یحـن بعـد وقـت التـداول فیهـا ، ألنهـا  لتداول المكر به (ص) من قتل
  وقعت قبل الهجرة في آخر نزول القسم المكي من القرآن والحق 

) ، قالوا أنزلت هـذه اآلیـة فـي أبـي بكـر إذ ظهـرت علیـه خشـیة ٢٨(االیة  ﴾ِإنََّما َیْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ﴿
  عرفت فیه ، اآلیة عامة ، وال دلیل یخصصها بأحد فیدخل فیها أبو بكر دخوال أولیاالّله حتى 
وما قیل إن هذه اآلیة نزلت في الیهود ال صـحة لـه ،  ٤٧االیة   ﴾َأُنْطِعُم َمْن َلْو َیَشاُء اللَُّه َأْطَعَمهُ ﴿ سورة یس

  ألنها مكیة باالتفاق
یـل إن هـذه اآلیـة نزلـت فـي حادثـة بـدر ال صـحة لـه ألن هـذه ومـا ق،  ٣االیـة  ﴿َوالَت ِحیَن َمنـاٍص﴾ سورة ص

السورة كلهـا مكیـة واآلیـة جاریـة فـي معـرض ذكـر هـالك األمـم الماضـیة المنـوه بهـا فـي السـورة قبلهـا وأن سـیاقها 
  یأبى ذلك

ها نزلت في كفار بدر بعد ، وما قیل إن ١٦االیة  ﴿ِعْنَد َربِِّهْم َوَعَلْیِهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعذاٌب َشِدیٌد﴾ الشورىسورة 
أن استجاب الّله تعالى دعاء حضرة الرسول (ص) بظفره علیهم قول ال دلیل لقائله علیه ، ألن هذه اآلیة مكیة 
باالتفــاق وواقعــة بــدر بعــد الهجــرة وكــذلك القــول بحمــل االســتجابة علــى اســتجابة أهــل الكتــاب ال یتجــه ألن أهــل 

  ي المدینة ولم یجب دعوته أحد منهم إال فیهاالكتاب لم یباحثهم حضرة الرسول إال ف
ال معنى لقول من قال إن هذه اآلیة منسوخة بآیة ،  ٢٣ االیة﴾ ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْیِه َأْجًرا ِإال اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى﴿
من سورة سبأ ، وهي آیة مقدمـة فـي النـزول  ٤٧آلیة } اُقْل ما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَّهِ {

وهــذا مــن جملــة المرامــي التــي مــن أجلهــا علــى هــذه اآلیــة لفظــا ورتبــة ومــن المعلــوم أن المقــدم ال ینســخ المــؤخر 
أقدمت على هذا التفسیر المبارك ورتبته بحسـب النـزول لـیعلم القـارئ خطـأ القـائلین بنسـخ أمثـال هـذه اآلیـة متـى 

تقدمــة ، ألن العلمــاء رحمهــم الّلــه أكثــروا مــن أقــوالهم بالنســخ ومــنهم مــن تغــالى فیــه حتــى خــالف مــا عــرف أنهــا م
  األصول التي وضعت لمعرفة الناسخ والمنسوخ كهذه اآلیة وآیات اإلخبار والوعد والوعید وغیرها

أن سـبب نزولهـا هـو أن الیهـود قـالوا للنبـي ،  ٥٠االیـة  ﴾َوَمـا َكـاَن ِلَبَشـٍر َأْن ُیَكلَِّمـُه اللَّـُه ِإالَّ َوْحًیـا ﴿غـافرسـورة 
(ص) أال تكلــم ربــك إلــخ ، ألن الســورة مكیــة واآلیــة لیســت بمســتثناة منهــا ، والیهــود لــم یجــادلوا حضــرة الرســول 

  (ص)  في مكة ولم یقع معهم أخذ ورد إال بالمدینة
قیل إنها نزلت في عمر حینما شتمه المشـرك  وما،  ١٤االیة  ﴿ِلَیْجِزَي َقْومًا ِبما كاُنوا َیْكِسُبوَن﴾  سورة الجاثیة

من غفار بمكة قبل الهجرة فهّم أن یبطش بـه غیـر سـدید ، ألن اآلیـة مدنیـة باالتفـاق ، وألن المسـلمین فـي مكـة 
   عاجزون عن البطش ، والذي ال یقدر ینتصر لنفسه ال یؤمر بالعفو

ــَداءً ﴿  ســورة محمــد ــا ِف ــا َبْعــُد َوإِمَّ ــا َمن� ــي هــذه اآلیــة محكمــة غیــر منســوخة بآیــة {،  ٤ة االیــ ﴾َفِإمَّ ــنَُّهْم ِف ــا َتْثَقَف َفِإمَّ
ْد ِبِهمْ    من التوبة ٣٧ قاِتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َكافًَّة}من األنفال ، وال بآیة الّسیف { ٥٨} اْلَحْرِب َفَشرِّ
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سرین من أن المراد بهـم فـارس والـّروم حینمـا وما قاله بعض المف،  ١٦االیة  ﴿ُیَعذِّْبُكْم َعذابًا َأِلیمًا﴾ سورة الفتح
دعاهم إلى حربهما عمر زمن خالفته وٕان هذه من قبیل األخبـار بالغیـب بعیـد عـن المعنـى المـراد بسـیاق الكـالم 
، وأبعد منه القول بأنهم بنو حنیفیة أهل الیمامة قوم مسیلمة الكذاب حینمـا دعـاهم لحـربهم أبـو بكـر فـي خالفتـه 

  علیه وال یوجد ما یدل
انـه (ص) قـال اجعلوهـا فـي ركـوعكم ، ،  ٩٦االیـة ﴿َفَسبِّْح ِباْسِم َربَِّك اْلَعِظیِم﴾وما قیل لما نزلت   سورة الواقعة

قـال اجعلوهـا فـي سـجودكم  ال یصـح ، ألن سـورة األعلـى وسـورة  الواقعـة  ﴿َسبِِّح اْسَم َربِّـَك اْألَْعلَـى﴾ولما نزلت 
، ففیـه تجـوز مـن  ویوشـك أنـه سـمع هـذا منـه (ص) بعـد فرضـهاض الصـالة ، نزلتا فـي مكـة قـوال واحـدا قبـل فـر 

حیث سبب النزول ، إذ كثیر من اآلیات یستشهد بها لمناسـبة حادثـة مـع أنهـا نزلـت قبلهـا بكثیـر ، وال مـانع مـن 
عها ذلك ، إال انـه ال ینبغـي أن تجعـل سـببا للنـزول ، تأمـل هـذا ، واعلـم أن كثیـرا مـن الشـواهد تـأتي بغیـر موضـ

لعدم الدقة في معرفة ترتیب نزول السور وتواریخها والمشي على ظاهر ترتیب القرآن على أنه یجوز أن حضرة 
  الرسول (ص) قرأ هاتین اآلیتین في المدینة فلما أتى على آخرهما قال ما قال

قـال محمـود اآللوسـي رحمـه اللّـه ،  ١٦االیـة   ﴾هِ ِلـِذْكِر اللَّـ ُقلُـوُبُهمْ  َأْن َتْخَشـعَ  ِللَِّذیَن آَمُنـوا َأَلْم َیْأنِ ﴿ سورة الحدید
یكاد یصح نزولها في المنافقین ، ثم صّوب نزولها في المؤمنین حینما قدموا المدینة وأصابوا لین العیش وفتروا 
عما كانوا علیـه مـن العبـادة ، فعوتبـوا فـى هـذه اآلیـة علـى رأس ثـالث عشـرة سـنة مـن نـزول القرآن.وعلیـه یكـون 

اآلیـة بالسـنة األولـى مـن الهجـرة ، فتكـون مـن أول مـا نـزل فـي المدینـة ، ولـیس بسـدید ، ألن أول مـا نزول هـذه 
نــزل ســورة البقــرة وبعــدها األنفــال فــآل عمــران فــاألحزاب إلــخ ، أو الثالثــة عشــرة مــن البعثــة التــي هــي آخــر نــزول 

  ة كلها مدنیةالقرآن في مكة فتكون الّسورة أو اآلیة وحدها مكیة ولیس كذلك ألن الّسور 
قـال بعـض العلمـاء لعـل هـذه اآلیـة هـي الّناسـخة للمتعـة الـواردة ،  ١االیـة  ﴾ َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ ﴿  سورة الطالق

مــن ســـورة الّنســـاء ألنهــا متـــأخرة عنهـــا وألنهــا تـــنص علــى لـــزوم إیقـــاع الّطــالق للعـــدة أي لزمانهـــا  ٢٤فــي اآلیـــة 
أنها إنمـا ثبتـت بالسـنة ونسـخت بهـا ألن الّسـنة تنسـخ بمثلهـا وال تنسـخ القـرآن ، والمتعة ال عدة فیها ، وقد ذكرنا 

  فالقول الّصحیح أنها لم تنسخ بالقرآن ، وٕانما نهى عنها رسول الّله كما أنها ثبتت بإجازته
السـیف وكـذلك آیــة وال معنـى للقـول بنسـخها بآیـة ،  ٤٤االیـة  ﴿َسَنْسـَتْدِرُجُهْم ِمـْن َحْیـُث ال َیْعَلُمـوَن﴾ سـورة القلـم
  ألنهما من األخبار واألخبار ال یدخلها النسخ وكذلك اآلیات المشتملة على الوعد والوعید ﴿واصبر﴾

 ٦المتجاوزن ، وقـد فصـلنا مـا یتعلـق فـي هـذا البحـث فـي اآلیـة  ٣١االیة  ﴿َفُأولِئَك ُهُم العاُدوَن﴾ سورة المعارج
  خة آلیة المتعة المزعومة الواردة في سورة النساءمن سورة المؤمنین وذكرنا أیضا بأنها لیست بناس
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ومـا قیـل ان هـذه اآلیـة منسـوخة بآیـة السـیف ال وجـه لـه ،  ١١االیـة  ﴿ذرنـي ومـن خلقـت وحیـدا﴾ سورة المـدثر
   ألنها من األخبار واألخبار ال یدخلها النسخ

وما قیل إن هذه اآلیة نزلت في حمزة أو خبیـب األنصـاري  ،االیة  ٢٧ ﴿یاَ یَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة﴾ سورة الفجر
الذي صلبه كفار قریش في مكة أو في عثمان ألنه اشترى بئر رومة ، بعید عن الصحة ، ألن عثمان اشتراها 
بالمدینــة وحمــزة قتــل فــي بــدر وكــذلك حادثــة صــلب خبیــب وقعــت والرســول (ص) بالمدینــة. وهــذه الســورة نزلــت 

  ذلك ال دلیل على القول بأنها نزلت في أبي بكر أیضا لتجهیزه جیش العسرة لذلك السبببمكة قوال واحدا وك
وما قاله بعض المفسرین بما أفاء علیك من الغنائم ال صحة ،  ٧االیة  ﴾َوَوَجَدَك َعاِئًال َفَأْغَنى﴿ سورة الضحى

  السورة مكیةله، إذ ال یوجد في مكة غنائم وانما كانت الغنائم والحروب في المدینة وهذ 
عن ابن عباس من أن رسول الّله (ص) بعث خیال ولبـث شـهرا ،  ١االیة  ﴿والعادیات ضبحا﴾ ورة العادیاتس

ال یأتیــه خبــر عنهــا فنزلــت هــذه الســورة ال قیمــة لــه إال أن یقــال تالهــا حینــذاك ألن هــذه الســورة مكیــة ، وبعــث 
  ول بصحته من جهة النزول أما التالوة فنعم.السرایا لم یكن إال في المدینة بعد الهجرة فال مجال للق

ومــا قیــل إنهــا نزلــت فــي األنصــار الــذین تفــاخروا ،  ١االیــة  ﴿الهــاكم التكــاثر حتــى زرتــم المقــابر﴾ ســورةالتكاثر
بأحیـــائهم وأمـــواتهم ال یصـــح ، وكـــذلك القـــول بأنهـــا نزلـــت فـــي طـــائفتین مـــن الیهـــود غیـــر صـــحیح ألن األنصـــار 

  ینزل عنهما شيء في مكة والیهود في المدینة ، ولم
وما قیل أنه (ص) سحر من قبل الیهود في المدینة وصـار یتعـّوذ ،  ٦االیة  ﴾ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ ﴿ سورة الناس

بهما ولم یزل حتى برى ء ، فبعید عن الصحة ، ألن هذي والفلق  نزلنا بمكة في أوائل البعثة وال خلطـة لـه وال 
ــه عنــه مراجعــة مــع الیهــود حتــى یغتــا ــه، وقــد نفــى الّل ظوا منــه فیســحروه وكیــف یســحر وهــو معصــوم بعصــمة الّل

وصفه بالسحر وحماه من السحرة وغیرهم، وعلیه فكل ما ورد في هذا ال عبرة به وال قیمة لناقلیه البتة، وما قیل 
  ، ألن القول المعتمد أنهما مكیتان أن المعوذتین نزلتا بالمدینة ال صحة له
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 سور القران الكریماسماء 

  االسماء االخر للسورة  اسم السورة  رقم  االسماء االخر للسورة  اسم السورة  رقم
  القتال  محمد  ٤٧  لها خمس وعشرون اسما  الفاتحة  ١
  الباسقات  ق  ٥٠  فسطاط القرآن والزهراء  البقرة  ٢
  إقتربت  القمر  ٥٤  تسمى والبقرة بالزهراوین  ال عمران  ٣
  عروس القرآن  الرحمن  ٥٥  نقذةالعقود والم  المائدة  ٥
  الظهار  المجادلة  ٥٨  بدر  االنفال  ٨
براءة والفاضحة والعذاب   التوبة  ٩

والمقشقشة والمبرئة والمنقرة 
والحافرة والمثیرة والمخزیة 

  والمنكلة والمشردة والمدمدمة 

  بني النضیر  الحشر  ٥٩

  اإلمتحان والمودة   الممتحنة  ٦٠  النعم  النحل  ١٦
  النساء الصغرى  الطالق  ٦٥  سبحان و بني إسرائیل   االسراء  ١٧
  المتحرم  التحریم  ٦٦  أصحاب الكهف  الكهف  ١٨
تبارك والمانعة والواقیة   الملك  ٦٧  التكلیم  طه  ٢٠

  والمنجیة والمجادلة 
  الواقع  المعارج  ٧٠  الجامعة  الشعراء  ٢٦
  عم والتساؤل والمعصرات  النبأ  ٧٨  سلیمان  النمل  ٢٧
لم یكن وأهل الكتاب والقیامة   البینة  ٩٨  جعالمضا  السجدة  ٣٢

  و البریة واالنفكاك
  أرأیت والدین  الماعون  ١٠٧  المالئكة  فاطر  ٣٥
  المقشقشة والعبادة  الكافرون  ١٠٩  قلب القرآن  یس  ٣٦
  التودیع  النصر  ١١٠  الغرف  الزمر  ٣٩
  تبت  المسد  ١١١  الطول والمؤمن  غافر  ٤٠
  األساس  خالصاال  ١١٢  السجدة والمصابیح  فصلت  ٤١
  المعوذتان والمشقشقتان  الفلق والناس  ١١٤  الشریعة والدهر  الجاثیة  ٤٥
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  عدد االیات والحرف والسور

، المروي عن أبي (عند الكوفیین  ست آالف ومائتان وست وثالثون آیة  عدد االیات
 أماعندوهو المعمول به ،  عبد الرحمن عبد الّله بن حبیب السلمي عن علي (ع)

  ) الحجازیین فست آالف وستمائة وست عشرة ، وعند البصریین أقل من األول
  سبع وسبعون الفا واربعمائة وخمسون  عدد الكلمات
  ملیون وخمسة وعشرون الف حرف  عدد الحروف

  ستة وثمانون وقیل ثالثة وثمانون  عدد السور النازلة في مكة
  یل احدى وثالثونثمانیة وعشرون وق  عدد السور النازلة في المدینة

  ثالثة عشر  عدد السور المختلف في مكان نزولها
  

  نصف القرآن
  سورة الحدید  حسب  ترتیب السور

  )٧٥من سورة الكهف اآلیة ( ألم أقلجزء   حسب االجزاء
  ) ٣٢) من سورة الشعراء اآلیة (َفَأْلقى َعصاهُ آیة (  حسب الكلمات
من سورة ) فلیتطفالفاء من ( او حرف) ُنْكراً حرف النون من (  حسب الحروف

   الكهف
  

  اول وآخر سورة / آیة
(خالل اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثالثة عشر یوما ، من البعثة  العلق   اول سورة نزلت في مكة

 ٥٤ربیع األول سنة  ١من میالده الشریف إلى یوم الهجرة في  ٤١في سنة 
  منه ) 

  المطففین  آخر سورة نزلت في مكة
ربیع األول  ١خالل  تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أیام من  (  البقرة  نزلت في المدینة اول سورة

ذي الحجة السنة العاشرة من الهجرة ،  ٩، إلى حجة الوداع في  ٥٤سنة 
  ) من میالده الشریف ٦٣الموافق لسنة 

  النصر  اخر سورة نزلت في المدینة
) َواتَُّقوا َیْومًا ُتْرَجُعوَن ِفیِه ِإَلى اللَّهِ ( ٤)  المائدة االیة یَنُكمْ اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِ (  اخر آیة نزلت

  ٢٨١البقرة االیة 
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  اطول واقصر سورة / آیة

  البقرة  اطول سورة
  الكوثر  اقصر سورة

  من سورة البقرة ٢٨٢ایة الدین ، االیة    اطول آیة
  ٢١) سورة المدثر ، االیة ثُمَّ َنَظرَ (  اقصر آیة

  ٢٢سورة الحجر ، االیة  فأسقیناكموه  اطول كلمة
  

   ممیزات اآلیات المكیة عن المدینة
  المدني  المكي
  اآلیات طوال  اآلیات على الجملة قصار
) وال یا َأیَُّها النَّاُس غالب الخطاب  یبداء ب (

  )یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوایوجد في المكي (
یوجد في  )َها الَِّذیَن آَمُنوایا َأیُّ غالب الخطاب یبداء ب (

  )یا َأیَُّها النَّاُس (المدني 
  

  : ترتیب السور في المصحف
، ولذلك لم  ألنهما یدعیان القرینتین  ، األنفال مع التوبةالى سورة البقرة من سورة   السبع الطوال

  : إن السابعة سورة یونس وقیل  یفصل بینهما ببسم اهللا الرحمن الرحیم
  النحل الى سورةسورة یونس  من  المثاني
  المؤمنون. الى سورة  سورة بني إسرائیلمن   :سبع وهي  المئون

  الحوامیم إلى آخر القرآنمن   المفصل
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  قرائة القرآن

  
مجمع البیان في  [ لكل شي حلیة وحلیة القرآن الصوت الحسنوعن النبي (ص)  ، زینو القران باصواتكم: في الحدیث 

  ] )٥٤٨الطبرسي الشیخ ابو علي الفضل بن الحسن (ت، القران تفسیر 
  

  اشهر القراء  اآلیات التي تتلى بها  المیزة  المقام
 العاطفة و الجیاشة بالروحانیة یمتاز  الصبا

 صوتي مقام أفضل هو و والحنان

 خالله من یعبر أن المقرئ یستطیع

  اآلیات مع تفاعله عن

 اآلیات یقرأ أن للمقرئ یحبذ

 التي اآلیات و انیةالروح

 القیامة یوم أهوال عن تتحدث

    المقام بهذا

خالد القحطاني 
  (التالوة المرتلة)

في التجوید ، الشیخ 
محمد رفعت 

  والمنشاوي والبهتیمي
 و الرقة و الحنان و بالعاطفة یمتاز  النهاوند

 یصل و الموسیقي السلم أول من یبدأ

 و أسفله إلى بتدرج ینزل ثم أعاله إلى
 هذا إلیها نسب إبرانیة مدینة اوندنه

  المقام

 و الخشوع إلى یبعث مقام أقوى
ویتلى في اآلیات التي   التفكر

والجنة  تتحدث عن النعیم
  وأصحاب الیمین

الشیخ محمود الحصري 
  (القرائة الحزینة)
  الشیخ الطبالوي

الشیخ عبد الرحمن 
  عبد الخالق

  الشیخ سعد الغامدي
  الشیخ مشاري العفاسي

 تبدأ به و الرهبانیة و بالخشوع یمتاز  یاتالب

   .. تنهى  به و القراءة
 في یتفكر یجعله و القلب یجلب

  معانیها و البینات اهللا آیات
  

  الترسل و بالبطء متازنغمة الفرح ی  السیكا
  وبدخل في عمق القلب

 أحكام في للنظر االفاق یفتح

  ..القرآنیة اآلیات
  المنشاوي ( مرتل ) 

  انيوخالد القحط
یمتاز  اإلستقامة تعني فارسیة كلمة  الرست مقام

 القراء معظم باالبهة واالستقامة

 و مباشرة البیات بعد بالرست یبدأون
  أجملها و المقامات أفضل من هو

 المقام هذا استخدام یفضل 

 الطابع تاذ اآلیات تالوة عند

   ..التشریعي أو القصصي

معظم أئمة المسجد 
النبوي والحرم المكي 

مثال الحذیفي ا
 والمحیسني والسدیس 
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  اشهر القراء  اآلیات التي تتلى بها  المیزة  المقام
 إلى نسب .. عربي اصل من مقام  الحجاز مقام

 المقامات اكثر من الحجاز بالد

فیه  القران في خشوعا و روحانیة
طابع العواطف الحزینة الخاصة ، 

ل ویقرأ قب إلى اهللا والتضرع واإلنابة
وبعد هذه المقامات : الصبا ، السیكا 

وأكثر ما یؤذن  .، النهاوند ، والبیات
  به

 الحزینة اآلیات قراءة سنیستح

 تتعلق التي اآلیات أو به

  القیامة یوم واهوال بمشاهد

  

الراحلة 
  الحجازیة 

صعبة جدا وتعتمد على مرونة 
ونحت الصوت  االوتار الصوتیة

  بنحافة بدقه

ابرز القراء من  
العاجم واشهرهم ا

  غازي الدغستاني
راحلة 

  التطریب
تعتمد على تطریب الصوت وتنغیمه 

وانفتاحه ویتطلب مهارات صوتیه 
  عالیة

قراء مصر واشهرهم  
عبد الباسط عبد 

  الصمد
الراحلة 
  العراقیة

نعتمد على خشوع التالوة وابراز 
االهات ویظهر فیها الشجى وهي 

  اكثر استدعاء للبكاء والخشوع

  اء العراققر  
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الكلمـــات الموجـــودة فـــي القـــرآن المقـــول عنهـــا بأنهـــا أجنبیـــة ممـــا وقفنـــا علیـــه وقـــد خـــرج مـــن األعجمیــــة         
الستعماله في العربیة قبل نزول القرآن ، أن هـذه الكلمـات بوجودهـا فـي القـرآن العظـیم تعـد عربیـة بحتـة ، وعلـى 

د نقـل إلـى العربیـة قبـل نـزول القـرآن ، إذ تكلمـت بهـا العـرب قـدیما وأجرتهـا فرض أن منها ما هـو لـیس بعربـي فقـ
تفسـیر كتـاب اهللا الحكـیم حسـب "  بیـان المعـانيعلى األصول العربیة إعرابا وبناء ، لهذا فال محل للقـول بأنهـا أجنبیـة [

  ] )١٩٧٨(ت الدیرزوري الفراتي العانيحویش آل غازى عبدالقادر  مال،  " ترتیب النزول
 الرومیة
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  اللوح والكتاب  الرقیم   قصدا وشرعا  طفقا   المیزان  القسطاس 
  العدل  القسط   اقامة دائمة ،  عدن   الطریق  الصراط 

  إثنا عشر ألف اوقیة   القنطار   قطعهن أو ضمهن  فصرهنّ   البستان والجنة  الفردوس 
  

 الهندیة
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  رقیق الحریر  سندس   الجنة  طوبى   اشربي  ابلعي 
  

 السریانیة
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  ساكتا  رهوا   یا رجل  طه   الجبل  الطور 
  الكتب  االسفار   ولیس  والت   علیك أن تفعل  هیت لك 

یمشون   الذباب  القمل 
  هونا 

ن ربّیو  حلماء موقرین
  ربانیون 

  علماء عارفون

  الذي ال ینام  القیوم   كنائس الیهود  صلوات   البحر  الیم 
  جنات األعناب فقط  الفردوس   مقنعي رؤوسكم  سجدا    اسم أبي ابراهیم  آزر

اسم لملء جلد   قنطار   الكروم واألعناب  جنات عدن 
الثور ذهبا أو 

  فضة

نهرا ، أو جدوال   سرّیا 
  صغیرا شریف ونبیل
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  الحبشیة
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  الكوة  المشكاة  األترج  المتكأ  الخضوع  الیهود
  سبحي  أّوبي   الجنة  طوبى  تلقاء  شطر 

  عصاه  منسأته   الخل  السكر   الشیطان  الجبت 
  یا إنسان  یس   یا رجل  طه   الكاهن  الطاغوت 

  ضعفین  كفلین   وجب  حّرم   اإلثم  الحوب 
  الرجوع  هدنا  اإلنابة  هاد  لتوبةا  هود

  یرجع  یمور   األسد  قسورة   ممتلىء  منفطر 
  البئر المطوي  الّرس   نقص  غیض الماء   مضيء  درّي 

  مفاتیح  مقالید   غورت  كورت   یضجون  یصدون 
  جهنم  التنور   غاالتها  أقفالها   الورق  قرطاس 

  اء جهنممن أسم  سقر   رغبة قیامه  ناشئة اللیل   ازدردیه  ابلعي ماءك 
  بحرياسم لحجر   المرجان   اسم لحجر كریم  الیاقوت   اسم لنبات حار  زنجبیل 

وردة 
  كالدهان 

اسم لكتاب اهل   سجین   الزهرة في الّنبات
  النار

اسم لعین ماء في   سلسبیل 
  الجنة

بیوت عبادة   بیع 
  النصارى

  السرر علیها الوسائد  األرائك   بیوت عبادة الیهود  كنائس 

علم لقبیلة اسم   الروم 
  بني األصفر

المكان الكثیر   طور سینین
  الكأل والخیر

قماش یمد فوق صحن   سرادق 
  البیت

الطین المحرق   سجیل 
  كاآلجر

الحریر الثخین   ِإْسَتْبَرٍق 
  ویسمى دیباجا

مارق من الحریر   سندس 
  المنسوج

 الموقن والمؤمن  األواه 
  والرحیم

كل آنیة لها   أباریق 
  خرطوم وعروة

اسم لنبات مخصوص   كافور 
  ذو رائحة

معلوم ویكون من   مسك 
  نوع من الغزال

ما ادخر من ذهب   كنز 
  وفضة وجوهر

اسم لما یعادل ثلث   دینار 
  مثقال من الذهب
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 العبریة

  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة
  قراء  سفرة   قطعهن  فصرهن   نهرا  سریا 

  الجبل  الطور :  كرمال  الفردوس   الملك  الملكوت 
  یا رجل  طه   عهدا وموثقا  إال   هلم لك  هیت لك 

  كتابنا  قّطنا   قتلت  عبدت   سهال  رهوا 
وراءهم   الحنطة  فومها   أمح  كّفر 

  ملك 
  أمامهم

كتاب   صلحاء  هونا   محا عنهم  كّفر عنهم
  مرقوم 

  مكتوب

  الموجع  األلیم   كثیر الرحمة  الرحمن   الموقن  الداعي 
  كتبا  أسفارا   البحر  الیم   وقرأت تعلمت  درست 
  شجرة طریة  من لینة   الغّسالون  الحواریون   انظرنا  راعنا 
  عهدي ومیثاقي  إصري   األفخاذ  األسباط   الجبل والملجأ  وزر 

أخلد في   الحمار أو الدابة  حمل بعیر 
  األرض 

  تحریك الشفتین  رمزا   ركن إلیها

  ثبتنا على ما ترید  هدنا إلیك   ناحط عنا أوزار   حطة   علماء النصارى  قسیسین 
ولیتّبروا ما 

  علوا 
یهلكوا إهالكا 

  عظیما
االواني التي ال   األكواب 

عرى لها وال 
  خرطوم

اسم واد بفلسطین   طوى 
  وبمعنى رجل

  
 البربریة
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  عكر الزیت  المهل   الحشیش  أّبا   جاریة  عین آنیة 
ناظر في 

  إناء 
یصهر ما   منتهى الحرارة  حّم   نضجه

  في بطونهم 
  ینضج به

ألف مثقال من   قنطار 
  ذهب وفضة
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 القبطیة
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة
  فرار ومهرب  مناص   قلیلة  مزجاة   األترج  متكأ : 

الجاهلیة   األولى األخیرة  الجاهلیة 
  األخرى 

األولى ألنهم یسمون 
اآلخرة أولى واألولى 

  أخرى

بطائنها 
من 

  إستبرق 

  أي ظواهرها

فناداها من 
  تحتها 

          من بطنها

  
 التركیة

  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة
          الماء البارد والمنتن  غّساق 

  
 الزنجیة
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة
حصب 
  جهنم 

  عصاه  منسأته   الموجع    األلیم  حطبها
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مال حویش آل غازى " ،  تفسیر كتاب اهللا الحكیم حسب ترتیب النزول"  بیان المعاني [:   غزوات الرسول (ص) المذكورة بالقران
  )١٩٧٨(ت الفراتي العاني الدیرزوريعبدالقادر 

  
  السورة  االیة  الغزوة  
  من األنفال ٥  ْن َبْیِتَك ِباْلَحقِّ َكما َأْخَرَجَك َربَُّك مِ   بدر  ١
  من آل عمران ١٣٩  َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اْألَْعَلْونَ   أحد  ٢
  من آل عمران ١٧٢  الَِّذیَن اْسَتجاُبوا ِللَّهِ   حمراء األسد  ٣
  من آل عمران ١٧٣  الَِّذیَن قاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكمْ   بدر الّصغرى  ٤
  من الحشر ٢  ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب   غزوة بني الّنضیر  ٥
  ألحزابمن  ٩  یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْیُكمْ   غزوة األحزاب  ٦
  من الحشر ٢٦  َوَأْنَزَل الَِّذیَن ظاَهُروُهمْ   بني قریظة  ٧
  من الفتح ١٠  ِإنَّ الَِّذیَن ُیباِیُعوَنكَ   غزوة الحدیبیة  ٨
  من الفتح ١٨  َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنینَ   غزوة خیبر  ٩

  من الحدید ١٠  ال َیْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوقاَتلَ   غزوة فتح مكة  ١٠
  من التوبة ٢٥  َنْیٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكمْ َوَیْوَم حُ   غزوة حنین  ١١
  التوبةمن  ١١٩  َلَقْد تاَب اللَُّه َعَلى النَِّبيِّ َواْلُمهاِجِریَن َواْألَْنصارِ   غزوة تبوك  ١٢
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مـال حـویش آل غـازى عبـدالقادر " ،  النـزول تفسیر كتـاب اهللا الحكـیم حسـب ترتیـب"  بیان المعاني [:  مواقف  یوم القیامة        

  ] )١٩٧٨(ت الفراتي العاني الدیرزوري
  

 وفـي بعضـها،  یتعـارفون ویتسـاءلونففـي بعضـها یوم القیامة یوم طویل تختلف فیه أحوال أهلـه 
، وفي بعضها یسـكتون فتـارة یسـكتون ومـرة یجـادلون وطـورا یتعـاتبون فیـه  ال ینطقونو  یتحیرون

دون ویحجمــون عــن الكــالم لمــا تأخــذهم الدهشــة مــن هیبــة الموقــف ، وبعضــا بیــنهم وأخــرى یجحــ
مـرة یسـأل و  ،یؤذن لهـم بـالكالم وٕابـداء للعـذر ، وقـد یسـمح لهـم بـالكالم فینكـرون مـا عـزي إلـیهم 

، وأخرى  ، وتارة یمنعون من الكالم بینهمفیه فیما ، وأخرى یتخاصمون  فیها الّناس عن أعمالهم
، وقـد یقـع سـؤال عتـاب وخصـام ومجادلـة  وتارة تنطق بنفسه، أعضاؤهم  ، وطورا تسأل یسكتون

بین العابـدین والمعبـودین والشـیطان وأتباعـه واخـوان السـوء ، وفیهـا موقـف یتخاصـمون فیـه مـع 
  المالئكة ، وفیها موقف یخاطبون به ربهم ، 

ــى َبْعــٍض َیَتَســ﴿ یتعــارفون ویتســاءلونففــي بعضــها  ــَل َبْعُضــُهْم َعَل ال تنــافي الصــافات ،  ٢٧ ﴾اَءُلونَ َوَأْقَب
ـورِ ﴿بینها وبین قولـه  الن المؤمنـون  (101)﴾َوال َیَتَسـاَءُلونَ  فَـال َأنَسـاَب َبْیـَنُهْم َیْوَمئِـذٍ  َفِإَذا ُنِفـَخ ِفـي الصُّ

  مختلفة یوم القیامة طویل وفیه مواقف ومواطن
، عنـدما یریـدون ان   المرسـالت (35) ﴾َهـَذا َیـْوُم ال َینِطقُـونَ ﴿،  ال ینطقـونو  یتحیرون وفي بعضها

  یدافعون عن أنفسهم بحجة أو برهان ، 
َوقاَلْت ُأوالُهْم ِألُْخراُهْمَ ما كاَن َلُكْم َعَلْینا ِمْن ﴿فیه فیما بینهم ، ویتعاتبون وفي بعضها یتخاصمون 

  االعراف ٣٩ ﴾َفْضلٍ 
طان وأتباعه واخوان السوء وقد یقع سؤال عتاب وخصام ومجادلة بین العابدین والمعبودین والشی

 ) ق٢٧( ﴾بعید ضالل في كان ولكن اطغیتھ ما ربنا قرینھ قال﴿، 

ان رّب  یقـول الكـافر ورد انوفیها موقف یتخاصمون فیـه مـع المالئكـة ، و یخـاطبون بـه ربهـم ، 
 عــالى؛ فحینئــذ یقــول اهللا ت ، فیقــول المَلــك ربنــا مــا زدت علیــه فــي الكتابــة زاد علــّي فــي الكتابــةالملــك 

   ق (28)﴾ َقاَل ال َتْخَتِصُموا َلَديَّ ﴿
لیس المراد بالختم على األفواه عدم شهادتها بل منع و  یمنعون من الكالم ،،  وفي بعضها یسكتون 

  یس (65) ﴾َنْخِتُم َعَلى َأْفَواِهِهمْ  اْلَیْومَ ﴿التكلم عن الجوارح
حیــث تقــدم الّلــه لهــم   المرسـالت ٣٦ ﴾تَــِذُرونَ َوال ُیــْؤَذُن َلهُــْم َفَیعْ ﴿:  وفــي بعضــها الیقبــل مــنهم عــذر

  باالعتذار على لسان رسله في الدنیا
  وذلك ألن األوثان تنبرا من عابدیها وتنكر أنها كانت معبودة  ، وفي بعضها یتبرأ بعضهم من بعض
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التبــاع ، لهــم وان رؤســاءهم الــذین أضــلوهم یتبــرءون مــنهم أیضــا فیقــع التشــاحن بیــنهم فــتلعن القــادة ا
ثُــمَّ َیـــْوَم ﴿ واألتبــاع القــادة ، واألوثــان عابــدیها ، والعابــدون األوثــان ، ویكثــر اللجــاج والخصــام بیــنهم

    العنكبوت ٢٥ ﴾اْلِقیاَمِة َیْكُفُر َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض َوَیْلَعُن َبْعُضُكْم َبْعضاً 
، ثـم ال كـالم بعـد  هو آخر كالم یتكلمـون بـه قیل ، المؤمنـون (108)  ﴾َوال ُتَكلُِّمونِ  ِفیَها اْخَسُئوا َقالَ ﴿

  :ینـاُدون) ١(ألـف سـنة  -كـل  - إّن لهم ست دعوات إذا دخلوا النـار قـالوا:  عن ابن عباس،  ذلك
 11]غـافر[ }َربََّنـا َأَمتََّنـا ٱْثَنتَـْینِ { : ینـاُدون) ٢( 12]السـجدة[ }َحقَّ ٱْلَقْوُل ِمْنى{  :فیجابون}  اَربََّنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْعنَ {

ــِٰلُك ِلـــَیْقِض َعَلْیَنـــا َربُّـــكَ : {ینـــادون) ٣( 12]غـــافر[ }َذِلُكـــم ِبَأنَّـــُه ِإَذا ُدِعـــَى ٱللَّـــُه َوْحـــَدُه َكــــَفْرُتمْ { : فیجـــابون   }َوَنـــاَدْوْا ٰیَمــ
ــا َأّخْرَنــا ِإَلــى َأَجــٍل َقِریــبٍ { : ینــادون) ٤( 77]الزخــرف[ }ِإنَُّكــْم مَّـــِٰكُثونَ {:  فیجــابون ــكَ  َربََّن  : فیجــابون }ُنِجــْب َدْعَوَت

 }َأَولَـْم ُنَعّمـْرُكمْ { : فیجـابون }َربََّنـا َأْخِرْجَنـا َنْعَمـْل َصــِٰلحاً { : ینـادون) ٥( 44]إبـراهیم[ }َأَولَـْم َتُكوُنـوا َأْقَسـْمُتْم ِمـْن َقْبـلُ {
   ]زم[ [108] المؤمنون[ }اٱْخَسُئوْا ِفیهَ { : فیجابون 99]المؤمنون[ }َرّب ٱْرِجُعونِ { : ینادون) ٦( 37]فاطر[

فیها معاذیر وجدال والثالثة تطیر الصحف فـي األیـدي ، فآخـذ بیمینـه  ثالث عرضات اثنتانوفیها 
  الحاقة (18)﴿َیْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن﴾  وآخذ بشماله

  
  
  

  اهل الجنة
  

یمیز  فاذا وامتازوا الیوم ایها المجرمونحین نودى  احدها :یحمده اهل الجنة فى ستة مواضع 
حین جاوزوا  والثانى،  الحمد هللا الذى نجانا من القوم الظالمینالمؤمنون من الكافرین یقولون 

لما دنوا الى باب الجنة واغتسلوا بماء  والثالث ، الحمد هللا الذى اذهب عنا الحزنالصراط قالوا 
وا الجنة واستقبلتهم المالئكة لما دخل الرابع،  الحمد هللا الذى هدانا لهذاالحیاة ونظروا الى الجنة قالوا 

الحمد هللا حین استقروا فى منازلهم قالوا  والخامس،   الحمد هللا الذى احلنا دار المقامةبالتحیة قالوا 
 الحمد هللا رب العالمینكلما فرغوا من الطعام قالوا  والسادس ، صدقنا وعده واورثنا االرض الذى

  ] )٤٠٤محمد روز بهان الشیرازي (تعرائس البیان في حقائق القران البقلي ابو [
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  اتح السور و ف  
  

  ، وجاءت في:                 الثناء : إثبات صفات القسم األول
  } في خمس سور وهي: الفاتحة األنعام الكهف سبأ فاطر اْلَحْمُد لّلهِ قوله تعالى {   -١
  سورة الملك في قوله تعالى { َتَباَرَك } في سورة الفرقان وفي -٢

  القسم الثاني : تنزیه اهللا من صفات النقص
ثـــم  الحدیـــد الحشـــر والصـــف ، بـــدأ بالمصـــدر فـــي ســـورة اإلســـراء ، ثـــم صـــیغة الماضـــي فـــي ْبَحانَ ُســـ

  ثم بصیغة األمر األعلى. ، التغابن الجمعة بصیغة المضارع 
  االستفتاح بحروف التهجي: النوع الثاني:

  ، آل عمران ، العنكبوت ، السجدة الروم ، لقمان ) ،} في ست سور في ( البقرة الم{ 
  } في سورة واحدة األعراف ،المص{
  في خمس سور وهي یونس وهود، یوسف ، إبراهیم ، الحجر  }الر{
   الرعد في سورة واحدة وهي  }المر{
  } في سورة مریم فقط،كهیعص{
  في سورة طه ، }طه{
   الشعراء ، القصص   } في سورتین طسم{

    ي سورة النمل} فطس{ 
   {یس}في سورة یس 

   في سورة ص  }ص{
   االحقاف) ، الجاثیة ، الدخان ، الزخرف ، الشورى ، فصلت ، } في سبع سور (فاطرحم{
   في سورة ق  }ق{
   } في سورة القلم ن{

وعدد السور التي ذكر فیها هذه الحروف هي تسع وعشرون سورة وهذا العدد هو نفس عـدد حـروف 
وأن السـور التـي ال تتكـرر فیهـا  وأن الحروف التي ال تتكرر هي أربعة عشـر حرفـا ، ة ،اللغة العربی

  نفس الحروف هي أربع عشرة سورة .
،  طه) ومنها ما هو على حرفین (  ص ، ق ، نومن هذه الحروف ما هو على حرف واحد (   -

مـا هـو علـى أربعـة  ) ومنهـا الم ، الـر ، طسـم) ومنها ما هو على ثالثة أحرف (  طس ، یس ، حم
  ) كهیعص ، حم عسق ) ومنا ما هو على خمسة أحرف ( مص ، المر أحرف  ( ال
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  النوع الثالث: االستفتاح بالنداء

ــا{  عشــر ســور  -١ } النســاء . المائــدة الحــج األحــزاب الحجــرات الممتحنــة الطــالق التحــریم  َأیَُّهــا َی
  المدثر المزمل

  لجمل الخبریةالنوع الرابع: االستفتاح با
  } األنفال .  َیْسَأُلوَنَك َعِن اَألنَفالِ قوله تعالى {   -١
َن الّلِه َوَرُسوِلهِ قوله تعالى {   -٢   } التوبة .  َبَراءٌة مِّ
  } النحل .  َأَتى َأْمُر الّلهِ قوله تعالى {   -٣
  } األنبیاء .  اْقَتَرَب ِللنَّاِس ِحَساُبُهمْ قوله تعالى {   -٤
  } المؤمنون .  َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ تعالى { قوله   -٥
  } النور .  ُسوَرٌة َأنَزْلَناَها َوَفَرْضَناَهاقوله تعالى {   -٦
  } الزمر .  َتنِزیُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَّهِ قوله تعالى {   -٧
  } محمد . الَِّذیَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعن َسِبیِل اللَِّه قوله تعالى {   -٨
ِبیناً قوله تعالى {   -٩   } الكوثر إنا{  } القدر ِإنَّا { } نوح ِإنَّا} الفتح . {  ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُّ

  } القمر .   اْقَتَرَبِت السَّاَعةُ قوله تعالى {  -١٠
  } الرحمن .  الرحمنقوله تعالى {  -١١
  } المجادلة . قد سمع اهللا قوله تعالى {  -١٢
  } الحاقة.  الحاقة{  قوله تعالى -١٣
  } المعارج .  سأل سائلقوله تعالى {  -١٤
  } نوح .  ِإنَّا َأْرَسْلَنا ُنوحاً قوله تعالى {  -١٥
  } القیامة. َال ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة قوله تعالى {  -١٦
  } البلد .  َال ُأْقِسُم ِبَهَذا اْلَبَلدِ قوله تعالى {  -١٧
  } عبس.  وتولىعبس قوله تعالى {  -١٨
  } القدر .  ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ قوله تعالى {  -١٩
  } البینة .  َلْم َیُكِن الَِّذیَن َكَفُرواقوله تعالى {  -٢٠
  } القارعة.  القارعةقوله تعالى {  -٢١
  } التكاثر.  ألهاكم التكاثرقوله تعالى {  -٢٢
  } الكوثر .  لكوثرإنا أعطیناك اقوله تعالى {  -٢٣
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  االستفتاح بالقسم جاء في خمس عشرة سورة وهي: 

{ والصـــافات ، والـــذاریات ، والطـــور ، والـــنجم ، والمرســـالت ، والنازعـــات ، والســـماء ذات البـــروج ، 
والســــماء والطــــارق ، والفجــــر ، والشــــمس ، واللیــــل ، والضــــحى ، والتــــین ، والعادیــــات ، والعصــــر } 

}. جاء في سبع سـور وهـي: الواقعـة المنـافقون التكـویر االنفطـار االنشـقاق  إذا{  بالشرطواالستفتاح 
  الزلزلة النصر

  واالستفتاح باألمر جاء في ست سور وهي: 
  } الجن .  قل أوحي إليّ قوله تعالى {   -١
  } العلق .  اقرأ باسم ربكقوله تعالى {   -٢
  افرون . } الك قل یا أیها الكافرونقوله تعالى {   -٣
  } اإلخالص .  قل هو اهللا أحدقوله تعالى {   -٤
  } الفلق .  قل أعوذ برب الفلققوله تعالى {   -٥
  } الناس .  قل أعوذ برب الناسقوله تعالى {   -٦

  واالستفتاح باالستفهام جاء في ست سور وهي: 
  } اإلنسان .  هل أتى على اإلنسانقوله تعالى {   -١
  } النبأ .  یتساءلون عمّ قوله تعالى {   -٢
  } الغاشیة .  هل أتاك حدیث الغاشیةقوله تعالى {   -٣
  } الشرح .  ألم نشرح لك صدركقوله تعالى {   -٤
  } الفیل .  ألم تر كیف فعل ربكقوله تعالى {   -٥
  } الماعون .   أرأیت الذي یكذب بالدینقوله تعالى {   -٦

  : االستفتاح بالدعاء جاء في ثالث سور وهي
  } المطففین .  ویل للمطففینقوله تعالى {   -١
  } الهمزة .  ویل لكل همزةقوله تعالى {   -٢
  } المسد .  تبت یدا أبي لهبقوله تعالى {   -٣

  } قریش . إلیالف قریشقوله تعالى {  :االستفتاح بالتعلیل في سورة واحدة وهي
وعشرون سورة بحروف التهجي، وعشر  ، وتسع فكانت جملة االستفتاح، أربع عشرة سورة بالثناء

، وسبع سور  ، وخمس عشرة سورة بالقسم وثالث عشرة سورة بالجمل الخبریة ،  سور بالنداء
، وسورة واحدة  ، وثالث سور بالدعاء ، وست سور باالستفهام ، وست سور باألمر بالشرط
   بالتعلیل
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