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  تقدمي
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
 الطيبني الطاهرين وصحبه الغر امليامني       احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وآله

  .ومن سار على هديه إىل يوم الدين
وبعد فهذا كتاب جيمع اآليات اليت ذكر فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خطابا له ومدحا له ونقالً عن لسانه 

آليات هذه ، مل يأت أحد فيما هذا الكتاب هو سرد ل. ، إىل غري ذلك من أنواع الذكر من قبل رب العزة جل جالله
وميكن أن يفيد منه علماء اللغة العربية وبالغتها . أعلم على تصنيف مثله من قبل ومل يعىن موضوعه بتصنيف قبله

والباحثون يف بالغة القرآن وإعجازه والباحثون يف السرية النبوية ويف خصائص الرسول صلى اهللا عليه وآله وغريهم ممن 
 صلى اهللا عليه وسلم وأراد أن يعرف فضله وما أنعم اهللا على هذه األمة ببعثته عليه الصالة عشق حب رسول اهللا

  .والسالم
 موضع ذكر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٢٦٧٢      قد يعجب املرء حني يعلم املرء أن هذا الكتاب قد أتى على 

قرب من مخس آيات القرآن الكرمي فيها ذكر بشكل أو ويعين ذلك أن ما ي. آية ١٢٠٣يف كتاب اهللا وهي موزعة على 
 .بآخر للرسول عليه الصالة والسالم

بضمنها ( كلمة خمتلفة ١١٦٧      ويبلغ عدد الكلمات املختلفة اليت ورد فيها ذكر الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 
هناك آيات كثرية ورد ذكره صلى اهللا وقد وردت هذه الكلمات يف آيات خمتلفة ، و) .الكلمات ذات التشكيل املختلف

 كَما استِقمو فَادع فَِلذَِلك  "عليه وآله وسلم يف كلمات عديدة يف اآلية نفسها وقد بلغ أقصى ذلك يف قوله تعاىل  
 أعمالُنا لَناوربكُم  ربنا اللَّه بينكُم ِدلََألع أُِمرتو ِكتاٍب ِمن اللَّه أَنزلَ ِبما َءامنت وقُلْ أَهواَءهم تتِبع الَو ِمرتأُ

لَكُمو الُكُممالَ أَع ةَ بجاحنني كُمنيبو اللَّه عمجا ب  يننِه يِإلَيو ِصريمرة ذكر ١٣حيث وردت فيها ) ١٥/الشورى" (الْم 
  ..فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 سور من كتاب اهللا مثاينوقد توزعت اآليات اليت ذكر فيها عليه الصالة والسالم على مائة وأربع سور وقد خلت       
نوح واملرسالت والشمس والعاديات والتكاثر والعصر : من ذكره عليه الصالة والسالم متاما وهذه السور هي سور

 الصالة والسالم فيها حكم تستجلب انتباه املعتنني بتفسري ولعل يف خلو هذه السور من أي ذكر له عليه. وقريش واللهب 
  . القرآن

  
  
  
  

  :      لقد مت تصنيف الكلمات اليت ورد فيها ذكره صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل عدة أصناف ميكن إمجاهلا فيما يأيت



  ٤

أنت :  املخاطب وتشمل اخلطاب بلفظ ضمري. الكلمات اليت خوطب فيه عليه الصالة والسالم بلفظ اخلطاب -١
ربك وما يضاف : وما يضاف هلا من سوابق ومنها ما حيوي كاف املخاطب وعلى رأس ذلك خطاب اهللا لرسوله بلفظ 

واخلطاب بكاف املخاطب متصل بكلمات إمسية ختص رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مثل . هلا من سوابق ولواحق
كما .  وعنقه وجناحه وميينه وأهله وقومه وأزواجه وبناته وباقي عشريته ذكر نفسه ووجهه وعينيه وقلبه وصدره ولسانه

كما دخل ضمري كاف اخلطاب بظروف أو . يضم ذكر قريته وبيته وصالته وقبلته وصربه وذكره وعمله وحسابه ومنامه
ا كما يشمل كاف اخلطاب مع كلمات عديدة مثل خيانة وخالف وشانئ وذنب كم. حروف مثل حول وعند وقبل 

ضمت كلمات حتوي أفعاالً ماضية مثل أرسلنا وآتينا وثبتنا وكفينا وجعلنا وأرى وجعلنا ورجع وأصاب وسأل وجاء 
نتوىف وينسي ويعطي وجيد ويهدي ويسأل ويبعث : كما ضمت كلمات حتوي أفعاالً مضارعة مثل . واتبع وغي ذلك 

  .وغريها
والتقدير وما قالك ) ٣/الضحى" ( ودعك ربك وما قَلَىما  "كما ورد اخلطاب بصيغة مضمرة مثل قوله تعاىل 

  .وآيات أخرى مشاة يف خطاا.. 
  .ويلحق كاف اخلطاب حروفًا مثل إن وأن وإىل وعن وعلى ومع والالم والباء 

كما ورد اخلطاب بالكاف بصيغة اجلمع خطابا له صلى اهللا عليه وآله وسلم وليشمل من معه مثل لفظ 
وحروف جر تضاف اىل خطاب . كم وأيديكم وقلوبكم وأنفسكم واألفعال اليت ختاطب اجلمع مثل يأتيكم وأنشأكمأعمال

  . اجلماعة مثل عليكم وإليكم وبكم
  .وهناك اخلطاب بلفظ يا أيها حيث خوطب عليه الصالة والسالم بالرسول وبالنيب وباملزمل وباملدثر

يت تضاف للفعل املاضي مثل رأيت وأحبت وأمرت وسألت وأقمت وفعلت صيغة اخلطاب تأيت بإحلاق تاء املخاطب ال
وكذلك اخلطاب بصيغة الفعل املضارع املبتدئ بالتاء مثل تبتغي وتبلغ وتترك وحترص وتدري . وكنت ولست وأمرت

  . وترضى وترى وما شابه ذلك
منها آيات .مشلت عددا كبريا من اآلياتو". قل"أما خطاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم بصيغة األمر فأوهلا فعل األمر 

يف مواضع غري أوهلا ومشلت آيات جتيب الكفار " قل"كما مشلت آيات احتوت على لفظ " وقل"أو " قل"ابتدأت بلفظ 
  " .قل"على أسئلتهم أو اعتراضام بلفظ 

 وانظر وبشر وبلغ كما تضمنت أفعال األمر أفعاالً كثرية مثل أقم وأمهل وأنذر واتق واحكم واصرب واستغفر
كما تضمنت أفعاالً أتت على السنة الكفار أو املنافقني . وجاهد وسبح و  استمسك  وقم واسأل وعظ وغري ذلك

  .خطابا له صلى اهللا عليه وآله وسلم مثل ائذن وراعنا
 واعتزلوا كما تضمنت أفعال أمر موجهة بلفظ اجلمع أي خطابا له عليه الصالة والسالم وألصحابه مثل فاقرأوا

  .واستقيموا وأقيموا وأحصوا وما شاها
وما ورد بلفظ فعل معه تاء . أنا : ما ورد عن لسانه صلى اهللا عليه وسلم بصيغة املتكلم وأوهلا بلفظ ضمري املتكلم  -٢

وتوكلت وأسلمت وآمنت املتكلم مثل كنت.  



  ٥

كما .  وريب ونفسي وعملي وقومي ووجهي مضافة لياء املتكلم مثل أجري وديين) أمساء ( وقد وردت كلمات 
وردت ياء املتكلم مضافة إىل أفعال مثل أرادين وأروين وأهلكين وجاءين وتنظروين كما وردت مضافة إىل حروف مثل 

  إيلّ وإين وعلي ويب ومعي وغريها
بناءنا وربنا أو إىل أفعال حنن و نا منفردا أو مضافا إىل أمساء مثل أعمالنا وأ: كما ورد لفظ املتكلم بضمري اجلمع 

  . مثل آمنا أو حتسدوننا وتوكلنا وجئنا وهدانا أو مضافا إىل حروف مثل إلينا وبنا ولنا ومعنا
كما وردت األفعال املضارعة بصيغة املتكلم على لسانه صلى اهللا عليه وآله وسلم مثل أبتغي وأتلو وأتبع 

وقد .  وردت بصيغة النفي مثل ال أقول وال أعبد وال أشهد وقد مجعت األفعال اليت. وأخاف وأعبد وأعوذ وأكون 
  .وردت أفعال أخرى بصيغة املتكلمني مثل نبتهل ونؤمن ونعبد وغريها

اللتان تشمالنه صلى ) مها وهم ( هو أو : الصيغة الثالثة هي صيغة ضمري الغائب وأوهلا ضمري الغائب املنفصل  -٣
 مثل أزواجه وامسه وربه ومواله ونفسه ومضافة للفعل مثل جاءه وعلّمه وأظهره اهللا عليه وآله كما وردت هاء الغائب

وهناك أمساء اإلشارة . وكذلك احلروف مثل إليه وعليه وكذلك الضمري املتصل بصيغة اجلمع. واتبعوه ويعلمه وما إىل ذلك
  .مثل هذا و أمساء املوصول اليت تشري إليه عليه الصالة والسالم مثل الذي 

رد ضمري الغائب املستتر مثل أسر وجاء وجاهد ورأى ويستحي وقال واكم ونبأها وصدق وميشي ويقول ويريد وقد و
  .وكذلك ضمري الغائب املستتر بصيغة اجلمع. وما يشبه ذلك

ذكره صلى اهللا عليه وآله وسلم بصيغ أخرى أوهلا لفظ الرسول أو رسول والصيغ املشاة اليت تلحق ا  -٤
  .ئر مثل رسوله ورسولنا وكذلك جمتمعا مع إخوانه من الرسل يف مثل رسله ورسلنا واملرسلنيالضما

وكذلك ما ورد بصيغة نيب مثل النيب أو النبيني أو بامسه الصريح حممد وأمحد أو طه ويس وما ورد من وصفه 
وثاين اثنني وداعي اهللا وكرمي ومبني وشاهد صلى اهللا عليه وآله وسلم مثل عبده وعبد اهللا وعبدنا أو املدثر واملزمل واألمي 

وقد ورد بصيغ أخرى متفرقة مثل فاعل وقائم وأول املسلمني . ومبشر وبشري ونذير ورؤوف ورحيم وسراج وغري ذلك
هذا باإلضافة إىل وصفه مع املؤمنني يف مثل آمنني ووصف غري مباشر له مثل ما زاغ البصر وما جاء على . وخامت النبيني 

  .وغري ذلك..  الكفار من أوصاف غري الئقة له مثل جمنون وشاعر وكاهن وساحر ورجل ومعلَّم ألسنة
  .وخيتم هذا النوع مبا ورد حول الصالة والسالم عليه

  
لكن اهلدف الرئيس من إيراد اآليات هو اإلتيان . هذا التصنيف البد وأن وردت فيه هفوات وقد يرى غريي رأيا آخر فيه

  . ذكر فيها صلى اهللا عليه وآله وسلم قدر اإلمكانعلى اآليات اليت
ولعل من حقه علينا أن نذكره مبا ذكره اهللا يف كتابه فهو أجلّ من ذكره وهل هناك ذكر له صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .أفضل من ذكر اهللا له
 القارئ يدرك شيئًا من تلك املكانة إن ذكر اهللا له عليه الصالة والسالم يف القرآن الكرمي دليل على مكانته عند اهللا لعل

  .العالية واملقام الرفيع فيزداد له حبا وإكراما ويقتدي بسنته وحيب ما أحب ويكره ما يكره 



  ٦

  
اللهم آت حممدا الوسيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه املقام احملمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واجعلنا 

  .نة واحلمد هللا رب العاملنيمن رفقائه يف اجل
  

   حممد زكي حممد خضر          
  هـ١٤٢٢ رمضان ٢٣      عمان يف         
   م ٨/١٢/٢٠٠١ املوافق           
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  صيـــغة املخـــاطب
  

  ضمري املخاطب املنفصل
أَنت: 
  )٢٣/فاطر(نْ أَنت ِإالَّ نِذير ِإ*
  )٤٥/النازعات(ِإنما أَنت منِذر من يخشاها *
ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايةٌ من ربِه ِإنما أَنت منِذر وِلكُلِّ *

  )٧/الرعد(قَوٍم هاٍد 
يوحى ِإلَيك وضاِئق ِبِه صدرك أَن يقُولُوا لَوالَ أُنِزلَ فَلَعلَّك تاِرك بعض ما *

علَيِه كَرتٌ أَو جاَء معه ملَك ِإنما أَنت نِذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ 
  )١٢/هود(
* ذَكِّرم ا أَنتمِإن ٢١/الغاشية(فَذَكِّر(  
  )٢٩/الطور(عمِت ربك ِبكَاِهٍن والَ مجنوٍن فَذَكِّر فَما أَنت ِبِن*
  )٢/القلم(ما أَنت ِبِنعمِة ربك ِبمجنوٍن *
  )٥٤/الذاريات(فَتولَّ عنهم فَما أَنت ِبملُوٍم *
نا فَهم وما أَنت ِبهاِدي الْعمِي عن ضالَلَِتِهم ِإن تسِمع ِإالَّ من يؤِمن ِبأَياِت*

  )٨١/النمل(مسِلمونَ 
وما أَنت ِبهاِد الْعمِي عن ضالَلَِتِهم ِإن تسِمع ِإالَّ من يؤِمن ِبأَياِتنا فَهم *

  )٥٣/الروم(مسِلمونَ 
* ا أَنتماُء وشن يم ِمعسي ِإنَّ اللَّه اتوالَ اَألماُء ويِوي اَألحتسا يمو
  )٢٢/فاطر(مسِمٍع من ِفي الْقُبوِر ِب
ِإنا أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِللناِس ِبالْحق فَمِن اهتدى فَِلنفِْسِه ومن ضلَّ *

  )٤١/الزمر(فَِإنما يِضلُّ علَيها وما أَنت علَيِهم ِبوِكيٍل 
تاب ِبكُلِّ َءايٍة ما تِبعوا ِقبلَتك وما أَنت ِبتاِبٍع ولَِئن أَتيت الَِّذين أُوتوا الِْك*

ِقبلَتهم وما بعضهم ِبتاِبٍع ِقبلَةَ بعٍض ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم من بعِد ما 
 الظَّاِلِمني ِإذًا لَِّمن كالِْعلِْم ِإن ِمن اَءك١٤٥/البقرة(ج(  

*ش لَوِهم ولَيع ا أَنتمِفيظًا وح ِهملَيع اكلْنعا جمكُوا ورا أَشم اَء اللَّه
  )١٠٧/األنعام(ِبوِكيٍل 

وِإذَا بدلْنا َءايةً مكَانَ َءايٍة واللَّه أَعلَم ِبما ينزلُ قَالُوا ِإنما أَنت مفْتٍر بلْ *
  )١٠١/النحل(نَ أَكْثَرهم الَ يعلَمو

  
  
ِتلْك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيها ِإلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك ِمن *

 ِقنيتةَ ِللْماِقبِإنَّ الْع ِبرذَا فَاصِل ه٤٩/هود(قَب(  

*ِهملَيِفيظٌ عح اَء اللَّهِليوِنِه أَوذُوا ِمن دخات الَِّذينِكيٍل وِهم ِبولَيع ا أَنتمو 
  )٦/الشورى(
  )٤٣/النازعات(ِفيم أَنت ِمن ِذكْراها *

أَنتو:  
وما كَانَ اللَّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغِفرونَ *
  )٣٣/األنفال(
  )٢/البلد(وأَنت ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد *

فَأَنت:  
  )٦/عبس(فَأَنت لَه تصدى *
  )١٠/عبس(فَأَنت عنه تلَهى *

أَفَأَنت:  
وِمنهم من يستِمعونَ ِإلَيك أَفَأَنت تسِمع الصم ولَو كَانوا الَ يعِقلُونَ *
  )٤٢/يونس(
 الْعمي ولَو كَانوا الَ يبِصرونَ وِمنهم من ينظُر ِإلَيك أَفَأَنت تهِدي*
  )٤٣/يونس(
ولَو شاَء ربك َألمن من ِفي اَألرِض كُلُّهم جِميعا أَفَأَنت تكِْره الناس حتى *

 ِمِننيؤوا مكُون٩٩/يونس(ي(  
   وِكيالً أَرَءيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيِه*
  )٤٣/الفرقان (
  أَفَمن حق علَيِه كَِلمةُ الْعذَاِب أَفَأَنت تنِقذُ من ِفي الناِر *
 )١٩/الزمر (
أَفَأَنت تسِمع الصم أَو تهِدي الْعمي ومن كَانَ ِفي ضالٍَل مِبٍني *
  )٤٠/الزخرف(

مأَنتو: 
* ماهده كلَيع سٍر لَّييخ نِفقُوا ِمنا تماُء وشن يِدي مهي اللَّه لَِكنو

 كُمِإلَي فوٍر ييخ نِفقُوا ِمنا تمِه اللَِّه وجاَء وِتغنِفقُونَ ِإالَّ ابا تمو فََألنفُِسكُم
  )٢٧٢/البقرة(وأَنتم الَ تظْلَمونَ 

  
  ضمري كاف اخلطاب

  )بر(كاف اخلظاب متصل بـ 
كبر:   
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* ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه ون سِضلُّ عن يم لَمأَع وه كبِإنَّ ر
  )١١٧/األنعام(
قُل الَّ أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ أَن يكُونَ ميتةً *

ملَح ا أَوفُوحسا ممد ِن أَوِر اللَِّه ِبِه فَميقًا أُِهلَّ ِلغِفس أَو سِرج هِخِرتيٍر فَِإن 
 ِحيمر غَفُور كباٍد  فَِإنَّ رالَ عاٍغ وب رغَي طُراض  

  )١٤٥/األنعام(
وهو الَِّذي جعلَكُم خالَِئف اَألرِض ورفَع بعضكُم فَوق بعٍض درجاٍت *
لِّي ِحيمر فُورلَغ هِإنالِْعقَاِب و ِريعس كبِإنَّ ر اكُما َءاتِفي م كُملُوب
  )١٦٥/األنعام(
وِإذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة من يسومهم سوَء الْعذَاِب *

  )١٦٧/األعراف(نه لَغفُور رِحيم ِإنَّ ربك لَسِريع الِْعقَاِب وِإ
* ودِل ِبالْغالْقَو ِر ِمنهونَ الْجدِخيفَةً وا وعرضت فِْسكِفي ن كباذْكُر رو

 اِفِلنيالْغ نكُن مالَ تاِل واَألص٢٠٥/األعراف(و(  
*ٍق وأَ ِصدوباِءيلَ مرِني ِإسا بأْنوب لَقَدلَفُوا وتا اخاِت فَمبالطَّي نم ماهقْنزر

حتى جاَءهم الِْعلْم ِإنَّ ربك يقِْضي بينهم يوم الِْقيامِة ِفيما كَانوا ِفيِه 
  )٩٣/يونس(يختِلفُونَ 

*ِبر هعوا منَءام الَِّذينا واِلحا صنيجا ننراَء أَما جِي فَلَمِخز ِمنا ونٍة ممح
 ِزيزالْع الْقَِوي وه كبِمِئٍذ ِإنَّ رو٦٦/هود(ي(  

* كبِإنَّ ر كباَء را شِإالَّ م ضاَألرو اتاومِت الساما دا مِفيه اِلِدينخ
 ِريدا يالٌ لِّم١٠٧/هود(فَع(  

 قَبلَ الْحسنِة وقَد خلَت ِمن قَبِلِهم الْمثُالَت وِإنَّ ويستعِجلُونك ِبالسيئَِة*
 ٦/الرعد(ربك لَذُو مغِفرٍة لِّلناِس علَى ظُلِْمِهم وِإنَّ ربك لَشِديد الِْعقَاِب 

( 
* ِلِهمِمن قَب لَتخ قَدِة ونسلَ الْحئَِة قَبيِبالس كِجلُونعتسيِإنَّ وو ثُالَتالْم

 ٦/الرعد(ربك لَذُو مغِفرٍة لِّلناِس علَى ظُلِْمِهم وِإنَّ ربك لَشِديد الِْعقَاِب 
( 
* ِليمالْع الَّقالْخ وه كب٨٦/احلجر(ِإنَّ ر(  
* ِقنيالْي كأِْتيى يتح كبر دباع٩٩/احلجر(و(  
*كبِإنَّ ر ثُم كبوا ِإنَّ رربصوا وداهج وا ثُما فُِتنِد معوا ِمن براجه ِللَِّذين 

 ِحيمر فُورا لَغِدهع١١٠/النحل(ِمن ب(  
* كبوا ِإنَّ رربصوا وداهج وا ثُما فُِتنِد معوا ِمن براجه ِللَِّذين كبِإنَّ ر ثُم

  )١١٠/النحل(غفُور رِحيم ِمن بعِدها لَ
ثُم ِإنَّ ربك ِللَِّذين عِملُوا السوَء ِبجهالٍَة ثُم تابوا ِمن بعِد ذَِلك وأَصلَحوا *

 ِحيمر فُورا لَغِدهعِمن ب كب١١٩/النحل(ِإنَّ ر(  
ٍة ثُم تابوا ِمن بعِد ذَِلك وأَصلَحوا ثُم ِإنَّ ربك ِللَِّذين عِملُوا السوَء ِبجهالَ*

 ِحيمر فُورا لَغِدهعِمن ب كب١١٩/النحل(ِإنَّ ر(  

* م ِبالَِّتي ِهياِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد
 عن سِبيِلِه وهو أَعلَم ِبالْمهتِدين أَحسن ِإنَّ ربك هو أَعلَم ِبمن ضلَّ

  )١٢٥/النحل(
ِإنَّ ربك يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء ويقِْدر ِإنه كَانَ ِبِعباِدِه خِبريا بِصريا *
  )٣٠/اإلسراء(
*و ِفي َءاذَاِنِهمو وهفْقَهةً أَن يأَِكن لَى قُلُوِبِهما علْنعجو تِإذَا ذَكَرا وقْر

  )٤٦/اإلسراء(ربك ِفي الْقُرَءاِن وحده ولَّوا علَى أَدباِرِهم نفُورا 
وِإذْ قُلْنا لَك ِإنَّ ربك أَحاطَ ِبالناِس وما جعلْنا الرْءيا الَِّتي أَريناك ِإالَّ ِفتنةً *

ةَ الْمرجالشاِس وا لِّلنانيِإالَّ طُغ مهِزيدا يفَم مفُهوخنَءاِن وةَ ِفي الْقُرونلْع
  )٦٠/اإلسراء(كَِبريا 

ِإالَّ أَن يشاَء اللَّه واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت وقُلْ عسى أَن يهِديِن ربي *
  )٢٤/الكهف(َألقْرب ِمن هذَا رشدا 

  )٩/الشعراء(هو الْعِزيز الرِحيم وِإنَّ ربك لَ*
* ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِإنَّ ر٦٨/الشعراء(و(  
* ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِإنَّ ر١٠٤/الشعراء(و(  
* ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِإنَّ ر١٢٢/الشعراء(و(  
*ِزيزالْع ولَه كبِإنَّ رو ِحيم١٤٠/الشعراء( الر(  
* ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِإنَّ ر١٥٩/الشعراء(و(  
* ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِإنَّ ر١٩١/الشعراء(و(  
 ٧٣/النمل(وِإنَّ ربك لَذُو فَضٍل علَى الناِس ولَِكن أَكْثَرهم الَ يشكُرونَ *
( 
*ِإنَّ رونَ وِلنعا يمو مهوردص ِكنا تم لَمعلَي ك٧٤/النمل(ب(  
* ِليمالْع ِزيزالْع وهكِْمِه وم ِبحهنيقِْضي بي كب٧٨/النمل(ِإنَّ ر(  
ِإنَّ ربك هو يفِْصلُ بينهم يوم الِْقيامِة ِفيما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ *
  )٢٥/جدةالس(
ما يقَالُ لَك ِإالَّ ما قَد ِقيلَ ِللرسِل ِمن قَبِلك ِإنَّ ربك لَذُو مغِفرٍة وذُو *

  )٤٣/فصلت(ِعقَاٍب أَِليٍم 
وَءاتيناهم بيناٍت من اَألمِر فَما اختلَفُوا ِإالَّ ِمن بعِد ما جاَءهم الِْعلْم بغيا *

هنيِلفُونَ بتخوا ِفيِه يا كَانِة ِفي مامالِْقي موي مهنيقِْضي بي كبِإنَّ ر م
  )١٧/اجلاثية(
* لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عن ضِبم لَمأَع وه كبالِْعلِْم ِإنَّ ر نم مهلَغبم ذَِلك

  )٣٠/النجم(ِبمِن اهتدى 
*ه كبِإنَّ ر ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عن ضِبم لَمأَع و  
  )٧/القلم(
* نطَاِئفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهِنصِل وى ِمن ثُلُثَِي الَّينأَد قُومت كأَن لَمعي كبِإنَّ ر

م أَن لَّن تحصوه فَتاب علَيكُم الَِّذين معك واللَّه يقَدر الَّيلَ والنهار عِل
فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرَءاِن عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مرضى وَءاخرونَ 
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يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
ا تُءوا ماللَِّه فَاقْر وا  اللَّهأَقِْرضكَاةَ ووا الزَءاتالَةَ ووا الصأَِقيمو هِمن رسي

قَرضا حسنا وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا 
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَع٢٠/ملاملز(و(  

  )١٤/الفجر(ِإنَّ ربك لَِبالِْمرصاِد *
كبر:   
وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً قَالُوا أَتجعلُ ِفيها *

لَ ِإني من يفِْسد ِفيها ويسِفك الدماَء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قَا
  )٣٠/البقرة(أَعلَم ما الَ تعلَمونَ 

وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا شياِطني اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى *
بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا ولَو شاَء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

  )١١٢/نعاماأل(
ذَِلك أَن لَّم يكُن ربك مهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وأَهلُها غَاِفلُونَ *
  )١٣١/األنعام(
  )١٣٢/األنعام(وِلكُلٍّ درجات مما عِملُوا وما ربك ِبغاِفٍل عما يعملُونَ *
كَةُ أَو يأِْتي ربك أَو يأِْتي بعض َءاياِت هلْ ينظُرونَ ِإالَّ أَن تأِْتيهم الْمالَِئ*

ربك يوم يأِْتي بعض َءاياِت ربك الَ ينفَع نفْسا ِإميانها لَم تكُن َءامنت ِمن 
  )١٥٨/األنعام(قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها  خيرا قُِل انتِظروا ِإنا منتِظرونَ 

وِإذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة من يسومهم سوَء الْعذَاِب *
 ِحيمر فُورلَغ هِإنالِْعقَاِب و ِريعلَس كب١٦٧/األعراف(ِإنَّ ر(  

ا من الْمؤِمِنني لَكَاِرهونَ كَما أَخرجك ربك ِمن بيِتك ِبالْحق وِإنَّ فَِريقً*
  )٥/األنفال(
ِإذْ يوِحي ربك ِإلَى الْمالَِئكَِة أَني معكُم فَثَبتوا الَِّذين َءامنوا سأُلِْقي ِفي *

قُلُوِب الَِّذين كَفَروا الرعب فَاضِربوا فَوق اَألعناِق واضِربوا ِمنهم كُلَّ 
  )١٢/األنفال (بناٍن
ولَو شاَء ربك َألمن من ِفي اَألرِض كُلُّهم جِميعا أَفَأَنت تكِْره الناس حتى *

 ِمِننيؤوا مكُون٩٩/يونس(ي(  
* كبِإنَّ ر كباَء را شِإالَّ م ضاَألرو اتاومِت الساما دا مِفيه اِلِدينخ

  )١٠٧/هود(ما يِريد فَعالٌ لِّ
* ضاَألرو اتاومِت الساما دا مِفيه اِلِدينِة خنوا فَِفي الْجِعدس ا الَِّذينأَمو

  )١٠٨/هود(ِإالَّ ما شاَء ربك عطَاًء غَير مجذُوٍذ 
*هِإن مالَهمأَع كبر مهنفِّيوا لَيلَّم ِإنَّ كُالو ِبريلُونَ خمعا ي١١١/هود( ِبم(  
  وما كَانَ ربك ِليهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وأَهلُها مصِلحونَ *
  )١١٧/هود(
* ِلِفنيتخالُونَ مزالَ يةً واِحدةً وأُم اسلَ النعلَج كباَء رش لَو١١٨/هود(و 
( 

ذَلْك خلَقَهم وتمت كَِلمةُ ربك َألمَألنَّ جهنم ِمن ِإالَّ من رِحم ربك وِل*
 ِعنيماِس أَجالنِة و١١٩/هود(الِْجن(  

وِللَِّه غَيب السماواِت واَألرِض وِإلَيِه يرجع اَألمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ *
اِفٍل عِبغ كبا رمِه ولَيلُونَ عمعا ت١٢٣/هود(م(  

وأَوحى ربك ِإلَى النحِل أَِن اتِخِذي ِمن الِْجباِل بيوتا وِمن الشجِر وِمما *
  )٦٨/النحل(يعِرشونَ 

ندك الِْكبر وقَضى ربك أَالَّ تعبدوا ِإالَّ ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا ِإما يبلُغن ِع*
أَحدهما أَو ِكالَهما فَالَ تقُل لَّهما أُف والَ تنهرهما وقُل لَّهما قَوالً كَِرميا 

  )٢٣/اإلسراء(
* را َءاخاللَِّه ِإلَه علْ معجالَ تِة والِْحكْم ِمن كبر كى ِإلَيحا أَوِمم ذَِلك

هلْقَى ِفي جا فَتورحدا ملُومم م٣٩/اإلسراء(ن(  
وِمن الَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا *
  )٧٩/اإلسراء(
 ِفي وما أَرسلْنا قَبلَك ِمن الْمرسِلني ِإالَّ ِإنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ*

اَألسواِق وجعلْنا بعضكُم ِلبعٍض ِفتنةً أَتصِبرونَ وكَانَ ربك بِصريا 
  )٢٠/الفرقان(
* الظَّاِلِمني مى أَِن ائِْت الْقَووسم كبى رادِإذْ ن١٠/الشعراء(و(  
وما ربك ِبغاِفٍل عما تعملُونَ وقُِل الْحمد ِللَِّه سيِريكُم َءاياِتِه فَتعِرفُونها *
  )٩٣/النمل(
* ِهملَيلُوا عتوالً يسا رهثَ ِفي أُمعبى يتى حالْقُر ِلكهم كبا كَانَ رمو

  َءاياِتنا وما كُنا مهِلِكي الْقُرى ِإالَّ وأَهلُها ظَاِلمونَ 
  )٥٩/القصص(
*بن ِطٍني ِإذْ قَالَ را مرشب اِلقي خالَِئكَِة ِإنِللْم ٧١/ص(ك(  
من عِملَ صاِلحا فَِلنفِْسِه ومن أَساَء فَعلَيها وما ربك ِبظَالٍَّم لِّلْعِبيِد *
  )٤٦/فصلت(
  )٦/الفجر(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِبعاٍد *
*س كبر ِهملَيع بذَاٍب فَصطَ ع١٣/الفجر(و(  
  )٣/الضحى(ما ودعك ربك وما قَلَى *
  )٥/الضحى(ولَسوف يعِطيك ربك فَترضى *
  )١/الفيل(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِبأَصحاِب الِْفيِل *

كبر:  
  )١٤٧/البقرة(ن  الْحق ِمن ربك فَالَ تكُونن ِمن الْممتِري

وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم وِإنه لَلْحق ِمن *
  )١٤٩/البقرة(ربك وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 

* ِرينتمالْم نكُن مفَالَ ت كبِمن ر ق٦٠/عمران آل(الْح(  
ِت الْيهود يد اللَِّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيِديِهم ولُِعنوا ِبما قَالُوا بلْ يداه وقَالَ*

 كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيم مهنا منَّ كَِثريِزيدلَياُء وشي فكَي نِفقاِن يوطَتسبم
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دالْع مهنيا بنأَلْقَيا وكُفْرا وانيوا طُغقَدا أَوِة كُلَّمامِم الِْقيواَء ِإلَى يضغالْبةَ واو
 ِحبالَ ي اللَّها وادِض فَسنَ ِفي اَألروعسيو ا اللَّهِب أَطْفَأَهرا لِّلْحارن

 فِْسِدين٦٤/املائدة(الْم(  
*بِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيلِّغْ مولُ بسا الرهاأَيي تلَّغا بلْ فَمفْعت ِإن لَّمو ك

 الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن كِصمعي اللَّهو هالَتِرس
  )٦٧/املائدة(
قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب لَستم علَى شيٍء حتى تِقيموا التوراةَ واِإلِجنيلَ وما *

 ِإلَيكُم من ربكُم ولَيِزيدنَّ كَِثريا منهم ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك طُغيانا أُنِزلَ
 ِم  الْكَاِفِرينلَى الْقَوع أْسا فَالَ تكُفْر٦٨/املائدة(و(  

 الْمشِرِكني اتِبع ما أُوِحي ِإلَيك ِمن ربك الَ ِإلَه ِإالَّ هو وأَعِرض عِن*
  )١٠٦/األنعام(
* الَِّذينالً وفَصم ابالِْكت كُملَ ِإلَيالَِّذي أَنز وها وكَمِغي حتاللَِّه أَب ريأَفَغ

 ِمن نكُونفَالَ ت قِبالْح كبن رلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابالِْكت ماهنيَءات
 ِرينتم١١٤/األنعام(الْم(  

* ِليمالْع ِميعالس وهاِتِه ولَ ِلكَِلمدبالً الَّ مدعقًا وِصد كبر تكَِلم تمتو
  )١١٥/األنعام(
هلْ ينظُرونَ ِإالَّ أَن تأِْتيهم الْمالَِئكَةُ أَو يأِْتي ربك أَو يأِْتي بعض َءاياِت *

 موي كبِمن ر تنَءام كُنت ا لَمهانا ِإميفْسن نفَعالَ ي كباِت رَءاي ضعأِْتي بي
  )١٥٨/األنعام(قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها  خيرا قُِل انتِظروا ِإنا منتِظرونَ 

*أِْتيي الَِئكَةُ أَوالْم مهأِْتيونَ ِإالَّ أَن تنظُرلْ ياِت هَءاي ضعب أِْتيي أَو كبر 
ربك يوم يأِْتي بعض َءاياِت ربك الَ ينفَع نفْسا ِإميانها لَم تكُن َءامنت ِمن 

  )١٥٨/األنعام(قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها  خيرا قُِل انتِظروا ِإنا منتِظرونَ 
*ونَ ِإنَّ الَِّذيندجسي لَهو هونحبسيِتِه وادِعب نونَ عكِْبرتسالَ ي كبر ِعند 
  )٢٠٦/األعراف(
* كبِمن ر قَتبةٌ سالَ كَِلملَولَفُوا وتةً فَاخاِحدةً وِإالَّ أُم اسا كَانَ النمو

  )١٩/نسيو(لَقُِضي بينهم ِفيما ِفيِه يختِلفُونَ 
وما تكُونُ ِفي شأٍْن وما تتلُوا ِمنه ِمن قُرَءاٍن والَ تعملُونَ ِمن عمٍل ِإالَّ كُنا *

علَيكُم شهودا ِإذْ تِفيضونَ ِفيِه وما يعزب عن ربك ِمن مثْقَاِل ذَرٍة ِفي 
 رغالَ أَصاِء ومالَ ِفي السِض وِبٍني  ِمناَألراٍب مِإالَّ ِفي ِكت رالَ أَكْبو ذَِلك

  )٦١/يونس(
فَِإن كُنت ِفي شك مما أَنزلْنا ِإلَيك فَسئَِل الَِّذين يقْرُءونَ الِْكتاب ِمن *

 ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت كبِمن ر قالْح اَءكج لَقَد ِلكقَب  
  )٩٤/يونس(
  )٩٦/يونس(ِإنَّ الَِّذين حقَّت علَيِهم كَِلمت ربك الَ يؤِمنونَ *
أَفَمن كَانَ علَى بينٍة من ربِه ويتلُوه شاِهد منه وِمن قَبِلِه ِكتاب موسى *

 ِبِه ِمن كْفُرن يمونَ ِبِه وِمنؤي ةً أُولَِئكمحرا وامِإم هِعدوم اراِب فَالنزاَألح

فَالَ تك ِفي ِمريٍة منه ِإنه الْحق ِمن ربك ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يؤِمنونَ 
  )١٧/هود(
وما ظَلَمناهم ولَِكن ظَلَموا أَنفُسهم فَما أَغْنت عنهم َءاِلهتهم الَِّتي *

ِمن دوِن اللَِّه ِمن شيٍء لَّما جاَء أَمر ربك وما زادوهم غَير تتِبيٍب يدعونَ 
  )١٠١/هود(
* ِديدش أَِليم ذَهةٌ ِإنَّ أَخظَاِلم ِهيى وذَ الْقُرِإذَا أَخ كبذُ رأَخ كَذَِلكو
  )١٠٢/هود(
هم وتمت كَِلمةُ ربك َألمَألنَّ جهنم ِمن ِإالَّ من رِحم ربك وِلذَلْك خلَقَ*

 ِعنيماِس أَجالنِة و١١٩/هود(الِْجن(  
* أَكْثَر لَِكنو قالْح كبِمن ر كالَِّذي أُنِزلَ ِإلَياِب والِْكت اتَءاي املر ِتلْك

  )١/الرعد(الناِس الَ يؤِمنونَ 
م أَنما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك الْحق كَمن هو أَعمى ِإنما يتذَكَّر أَفَمن يعلَ*

  )١٩/الرعد(أُولُوا اَأللْباِب 
* اِجِدينالس نكُن مو كبِد رمِبح حب٩٨/احلجر(فَس(  
*تثَبِلي قِبالْح كبِس ِمن رالْقُد وحر لَهزى قُلْ ندهوا ونَءام الَِّذين 

 ِلِمنيسى ِللْمرشب١٠٢/النحل(و(  
* موي مهنيب كُمحلَي كبِإنَّ رلَفُوا ِفيِه وتاخ لَى الَِّذينع تبِعلَ السا جمِإن

  )١٢٤/النحل(الِْقيامِة ِفيما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ 
 ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي ادع ِإلَى سِبيِل*

 ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عن ضِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر نسأَح
  )١٢٥/النحل(
انَ عطَاُء ربك محظُورا كُال نِمد هؤالَِء وهؤالَِء ِمن عطَاِء ربك وما كَ*
  )٢٠/اإلسراء(
كُال نِمد هؤالَِء وهؤالَِء ِمن عطَاِء ربك وما كَانَ عطَاُء ربك محظُورا *
  )٢٠/اإلسراء(
ميسورا وِإما تعِرضن عنهم ابِتغاَء رحمٍة من ربك ترجوها فَقُل لَّهم قَوالً *
  )٢٨/اإلسراء(
  )٣٨/اإلسراء(كُلُّ ذَِلك كَانَ سيئُه ِعند ربك مكْروها *
واتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن ِكتاِب ربك الَ مبدلَ ِلكَِلماِتِه ولَن تِجد ِمن *

  )٢٧/الكهف(دوِنِه ملْتحدا 
* هدبع كبِت رمحر ا ِذكْركَِري٢/مرمي(ز(  
  ولَوالَ كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك لَكَانَ ِلزاما وأَجلٌ مسمى *
  )١٢٩/طه(
فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ *

 ١٣٠/طه(راف النهاِر لَعلَّك ترضى غُروِبها وِمن َءاناِءي الَّيِل فَسبح وأَطْ
( 
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والَ تمدنَ عينيك ِإلَى ما متعنا ِبِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحياِة الدنيا *
  )١٣١/طه(ِلنفِْتنهم ِفيِه وِرزق ربك خير وأَبقَى 

اِب ربك لَيقُولُن ياويلَنا ِإنا كُنا ظَاِلِمني ولَِئن مستهم نفْحةٌ من عذَ*
  )٤٦/األنبياء(
* كبر ا ِعندموِإنَّ يو هدعو اللَّه ِلفخلَن يذَاِب وِبالْع كِجلُونعتسيو

  )٤٧/احلج(كَأَلِْف سنٍة مما تعدونَ 
ِعلْم أَنه الْحق ِمن ربك فَيؤِمنوا ِبِه فَتخِبت لَه وِليعلَم الَِّذين أُوتوا الْ*

  )٥٤/احلج(قُلُوبهم وِإنَّ اللَّه لَهاِد الَِّذين َءامنوا ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 
*ادِر وِفي اَألم كناِزعنفَالَ ي اِسكُوهن مكًا هنسا ملْنعٍة جِإلَى لِّكُلِّ أُم ع

  )٦٧/احلج(ربك ِإنك لَعلَى هدى مستِقيٍم 
وما كُنت ِبجاِنِب الطُّوِر ِإذْ نادينا ولَِكن رحمةً من ربك ِلتنِذر قَوما ما *

  )٤٦/القصص(أَتاهم من نِذيٍر من قَبِلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
* ا كُنتمو نكُونفَالَ ت كبن رةً ممحِإالَّ ر ابالِْكت كلْقَى ِإلَيوا أَن يجرت

 ا لِّلْكَاِفِرين٨٦/القصص(ظَِهري(  
والَ يصدنك عن َءاياِت اللَِّه بعد ِإذْ أُنِزلَت ِإلَيك وادع ِإلَى ربك والَ *

ِرِكنيشالْم ِمن نكُون٨٧/القصص (ت(  
أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق ِمن ربك ِلتنِذر قَوما ما أَتاهم من نِذيٍر من *

  )٣/السجدة(قَبِلك لَعلَّهم يهتدونَ 
ريا واتِبع ما يوحى ِإلَيك ِمن ربك ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبما تعملُونَ خِب*
  )٢/األحزاب(
ويرى الَِّذين أُوتوا الِْعلْم الَِّذي أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك هو الْحق ويهِدي ِإلَى *

  )٦/سبأ(ِصراِط الْعِزيِز الْحِميِد 
  )١٨٠/الصافات(سبحانَ ربك رب الِْعزِة عما يِصفُونَ *
*كَِلم قَّتح كَذَِلكاِر والن ابحأَص مهوا أَنكَفَر لَى الَِّذينع كبر ت
  )٦/غافر(
* ِشيِبالْع كبِد رمِبح حبسو ِلذَنِبك ِفرغتاسو قاللَِّه ح دعِإنَّ و ِبرفَاص

  )٥٥/غافر(واِإلبكَاِر 
*بسي كبر ِعند وا فَالَِّذينركْبتالَ فَِإِن اس مهاِر وهالنِل وِبالَّي ونَ لَهح

  )٣٨/فصلت(يسئَمونَ 
* كبِمن ر قَتبةٌ سالَ كَِلملَوِفيِه و ِلفتفَاخ ابى الِْكتوسا منيَءات لَقَدو

  )٤٥/فصلت(لَقُِضي بينهم وِإنهم لَِفي شك منه مِريٍب 
ا ِإالَّ ِمن بعِد ما جاَءهم الِْعلْم بغيا بينهم ولَوالَ كَِلمةٌ سبقَت ِمن وما تفَرقُو*

 ِدِهمعِمن ب ابأُوِرثُوا الِْكت ِإنَّ الَِّذينو مهنيب ى لَّقُِضيمسٍل مِإلَى أَج كبر
  )١٤/الشورى(لَِفي شك منه مِريٍب 

مونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم مِعيشتهم ِفي الْحياِة الدنيا أَهم يقِْس*
 تمحرا وِريخا سضعم بهضعِخذَ بتاٍت لِّيجرٍض دعب قفَو مهضعا بنفَعرو

  )٣٢/الزخرف(ربك خير مما يجمعونَ 

*قِْسمي ما أَهيناِة الديِفي الْح مهتِعيشم مهنيا بنمقَس نحن كبر تمحونَ ر
 تمحرا وِريخا سضعم بهضعِخذَ بتاٍت لِّيجرٍض دعب قفَو مهضعا بنفَعرو

  )٣٢/الزخرف(ربك خير مما يجمعونَ 
كُلُّ ذَِلك لَما متاع الْحياِة الدنيا واَألِخرةُ ِعند ربك ِللْمتِقني وزخرفًا وِإن *
  )٣٥/الزخرف(
* ِليمالْع ِميعالس وه هِإن كبن رةً ممح٦/الدخان(ر(  
* ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلك كبن رالً م٥٧/الدخان(فَض(  
* ِبرلَ فَاصقَبِس وملَ طُلُوِع الشقَب كبِد رمِبح حبسقُولُونَ وا يلَى مع

  )٣٩/ق(الْغروِب 
  )٢٩/الطور(فَذَكِّر فَما أَنت ِبِنعمِت ربك ِبكَاِهٍن والَ مجنوٍن *
  )٣٧/الطور(أَم ِعندهم خزاِئن ربك أَم هم الْمصيِطرونَ *
*و قُومت ِحني كبِد رمِبح حبسا وِننيِبأَع كفَِإن كبكِْم رِلح ِبراص
  )٤٨/الطور(
* قُومت ِحني كبِد رمِبح حبسا وِننيِبأَع كفَِإن كبكِْم رِلح ِبراصو
  )٤٨/الطور(
  )٤٢/النجم(وأَنَّ ِإلَى ربك الْمنتهى *
  )٥٥/النجم(فَِبأَي َءاالَِء ربك تتمارى *
  )٧٨/الرمحن(تبارك اسم ربك ِذي الْجالَِل واِإلكْراِم *
  )٧٤/الواقعة(فَسبح ِباسِم ربك الْعِظيِم *
  )٩٦/الواقعة(فَسبح ِباسِم ربك الْعِظيِم *
*ن رم ا طَاِئفهلَيع ونَ فَطَافاِئمن مهو ك١٩/القلم(ب(  
* كْظُومم وهى وادوِت ِإذْ ناِحِب الْحكُن كَصالَ تو كبكِْم رِلح ِبرفَاص
  )٤٨/القلم(
والْملَك علَى أَرجاِئها ويحِملُ عرش ربك فَوقَهم يومِئٍذ ثَماِنيةٌ *
  )١٧/احلاقة(
*ِباس حبِظيِم فَسالْع كب٥٢/احلاقة(ِم ر(  
  )٨/املزمل(واذْكُِر اسم ربك وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيالً *
* ةً لِّلَِّذيننِإالَّ ِفت مهتا ِعدلْنعا جمالَِئكَةً واِر ِإالَّ مالن ابحا أَصلْنعا جمو

ا الِْكتاب ويزداد الَِّذين َءامنوا ِإميانا والَ يرتاب كَفَروا ِليستيِقن الَِّذين أُوتو
 ضرِفي قُلُوِبِهم م قُولَ الَِّذينِليونَ وِمنؤالْمو ابوا الِْكتأُوت الَِّذين

اُء وشن يم ِضلُّ اللَّهي ثَالً كَذَِلكذَا مِبه اللَّه اداذَا أَرونَ مالْكَاِفرِدي وهي
من يشاُء وما يعلَم جنود ربك ِإالَّ هو وما ِهي ِإالَّ ِذكْرى ِللْبشر 

  )٣١/املدثر(
* قَرتسِئٍذ الْمموي كب١٢/القيامة(ِإلَى ر(  
  )٢٤/اإلنسان(فَاصِبر ِلحكِْم ربك والَ تِطع ِمنهم َءاِثما أَو كَفُورا *
*أَِصيالً وةً وكْرب كبر م٢٥/اإلنسان(اذْكُِر اس(  
  )٤٤/النازعات(ِإلَى ربك منتهاها *
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* ِديدلَش كبر طْش١٢/الربوج(ِإنَّ ب(  
  )١/األعلى(سبِح اسم ربك اَألعلَى *
  )١١/الضحى(وأَما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ *
*كبِإلَى رغَب و٨/الشرح( فَار(  
* لَقالَِّذي خ كبِم رأْ ِباس١/العلق(اقْر(  
  )٨/العلق(ِإنَّ ِإلَى ربك الرجعى *
  )٣/النصر(فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كَانَ توابا *

كبرو: رفَكَب كبر٣/املدثر( و(  
كبرو:  

*براُء وشا يِدكُم معِمن ب ِلفختسيو كُمذِْهبأْ يشِة ِإن يمحذُو الر ِنيالْغ ك
 ِرينٍم َءاخِة قَوين ذُرأَكُم ما أَنش١٣٣/األنعام(كَم(  

ِدين وِمنهم من يؤِمن ِبِه وِمنهم من الَّ يؤِمن ِبِه وربك أَعلَم ِبالْمفِْس*
  )٤٠/يونس(
وربك أَعلَم ِبمن ِفي السماواِت واَألرِض ولَقَد فَضلْنا بعض النِبين علَى *

  )٥٥/اإلسراء(بعٍض وَءاتينا داود زبورا 
*ملَ لَهجوا لَعبا كَسم ِبماِخذُهؤي ِة لَومحذُو الر فُورالْغ كبرل وب ذَابالْع 

  )٥٨/الكهف(لَّهم موِعد لَّن يِجدوا ِمن دوِنِه موِئالً 
وربك يخلُق ما يشاُء ويختار ما كَانَ لَهم الِْخيرةُ سبحانَ اللَِّه وتعالَى *

  )٦٨/القصص(عما يشِركُونَ 
*مهوردص ِكنا تم لَمعي كبرونَ وِلنعا يم٦٩/القصص( و(  
* ماَألكْر كبرأْ و٣/العلق(اقْر(  

كبرالَ :و ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤالَ ي كبرفَالَ و 
  )٦٥/النساء(يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسِليما 

كبرفَو: ِعنيمأَج مهئَلَنسلَن كبر٩٢/احلجر( فَو(  
فَوربك لَنحشرنهم والشياِطني ثُم لَنحِضرنهم حولَ جهنم ِجِثيا *
  )٦٨/مرمي(

كبِلر: رحانو كبلِّ ِلر٢/الكوثر( فَص(  
كبِلرفَ:و كبِلرو  ِبر٧/املدثر(اص(  
كبونَ :أَِلرنالْب ملَهو اتنالْب كبأَِلر فِْتِهمت١٤٩/الصافات( فَاس(  

 وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا من الْمجِرِمني وكَفَى ِبربك هاِديا :ربكِب
  )٣١/الفرقان(ونِصريا 

ِتنا ِفي اَألفَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَو لَم سنِريِهم َءايا*
 ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكِْف ِبر٥٣/فصلت(ي(  

  
كاف اخلطاب متصل بإمساء تنسب إليه صلى اهللا عليه 

  وآله وسلم

كفْسن: 
 تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللَّه أَن فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه الَ*

  يكُف بأْس الَِّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيالً 
  )٨٤/النساء(
سفًا فَلَعلَّك باِخع نفْسك علَى َءاثَاِرِهم ِإن لَّم يؤِمنوا ِبهذَا الْحِديِث أَ*
  )٦/الكهف(
* ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصو

والَ تعد عيناك عنهم تِريد ِزينةَ الْحياِة الدنيا والَ تِطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن 
  )٢٨/الكهف(ه وكَانَ  أَمره فُرطًا ِذكِْرنا واتبع هوا

* ِمِننيؤوا مكُونأَالَّ ي كفْسن اِخعب لَّك٣/الشعراء(لَع(  
فِْسكن:  

 * فِْسكئٍَة فَِمن نيِمن س كابا أَصماللَِّه و ٍة فَِمننسح ِمن كابا أَصم
  )٧٩/النساء( ِباللَِّه شِهيدا وأَرسلْناك ِللناِس رسوالً وكَفَى

* ودِل ِبالْغالْقَو ِر ِمنهونَ الْجدِخيفَةً وا وعرضت فِْسكِفي ن كباذْكُر رو
 اِفِلنيالْغ نكُن مالَ تاِل واَألص٢٠٥/األعراف(و(  

كهجو:  
 *واِء فَلَنمِفي الس ِهكجو قَلُّبى ترن قَد كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تِقب كنلِّي

 ِإنَّ الَِّذينو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش
أُوتوا الِْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق ِمن ربِهم وما اللَّه ِبغاِفٍل عما يعملُونَ 

  )١٤٤/البقرة(
وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم وِإنه لَلْحق ِمن *

  )١٤٩/البقرة(ربك وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 
*ثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح ِمنو ما كُنت

فَولُّوا وجوهكُم شطْره ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَِّذين ظَلَموا 
ِمنهم فَالَ تخشوهم واخشوِني وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ 

  )١٥٠/البقرة(
*ِللد كهجو أَنْ أَِقمو ِرِكنيشالْم ِمن نكُونالَ تِنيفًا و١٠٥/يونس(يِن ح(  
فَأَِقم وجهك ِللديِن الْقَيِم ِمن قَبِل أَن يأِْتي يوم الَّ مرد لَه ِمن اللَِّه يومِئٍذ *

  )٤٣/الروم(يصدعونَ 
ِهكجاِء:ومِفي الس ِهكجو قَلُّبى ترن لِّ  قَدا فَواهضرلَةً تِقب كنلِّيوفَلَن 

 هطْرش كُموهجلُّوا وفَو ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجو
وِإنَّ الَِّذين أُوتوا الِْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق ِمن ربِهم وما اللَّه ِبغاِفٍل عما 

علُونَ ي١٤٤/البقرة(م(  
كينيع:  
  * ِهملَينْ عزحالَ تو مهنا ماجوا ِبِه أَزنعتا مِإلَى م كينينَ عدمالَ ت

 ِمِننيؤِللْم كاحنج ِفضاخ٨٨/احلجر(و(  



  ١٣

*هنا ماجوا ِبِه أَزنعتا مِإلَى م كينينَ عدمالَ تا ويناِة الديةَ الْحرهز م
  )١٣١/طه(ِلنفِْتنهم ِفيِه وِرزق ربك خير وأَبقَى 

اكنيونَ :عِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصو 
 الْحياِة الدنيا والَ تِطع من أَغْفَلْنا وجهه والَ تعد عيناك عنهم تِريد ِزينةَ

  )٢٨/الكهف(قَلْبه عن ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ  أَمره فُرطًا 
قَلِْبك:   
قُلْ من كَانَ عدوا لِِّجبِريلَ فَِإنه نزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللَِّه مصدقًا لِّما * 
يب ِمِننيؤى ِللْمرشبى ودهِه ويدي ٩٧/البقرة(ن(  
* نِذِرينالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبك١٩٤/الشعراء(ع(  
* حميو لَى قَلِْبكع ِتمخي ِإ اللَّهشا فَِإن يلَى اللَِّه كَِذبى عرقُولُونَ افْتي أَم

الْح ِحقياِطلَ والْب وِر اللَّهدِبذَاِت الص ِليمع هاِتِه ِإنِبكَِلم ٢٤/الشورى(ق 
( 

كادفُؤ:   
 * تثَبِلن ةً كَذَِلكاِحدلَةً ومَءانُ جِه الْقُرلَيلَ عزالَ نوا لَوكَفَر قَالَ الَِّذينو

  )٣٢/الفرقان(ِبِه فُؤادك ورتلْناه ترِتيالً 
*قُصن كُالِذِه وِفي ه اَءكجو كادِبِه فُؤ تثَبا نِل مساِء الرأَنب ِمن كلَيع 

 ِمِننيؤى ِللْمِذكْرِعظَةٌ وومو ق١٢٠/هود(الْح(  
كردص: كردص لَك حرشن ١/الشرح( أَلَم(  
كردص:   

 * كى ِإلَيوحا يم ضعب اِركت لَّكالَ فَلَعقُولُوا لَوأَن ي كردِبِه ص اِئقضو
أُنِزلَ علَيِه كَرتٌ أَو جاَء معه ملَك ِإنما أَنت نِذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء 

  )١٢/هود(وِكيلٌ 
  )٩٧/احلجر(ولَقَد نعلَم أَنك يِضيق صدرك ِبما يقُولُونَ *

ِركدأُ:ص ابِبِه  ِكت نِذرِلت هنم جرح ِركدكُن ِفي صفَالَ ي كنِزلَ ِإلَي
 ِمِننيؤى ِللْمِذكْر٢/األعراف(و(  

كانلَ ِبِه :ِلسجعِلت كانِبِه ِلس كرح١٦/القيامة( الَ ت(  
اِنكونَ :ِبِلسذَكَّرتي ملَّهلَع اِنكِبِلس اهنرسا يم٥٨/الدخان( فَِإن(  

كدي: دقْعِط فَتسا كُلَّ الْبطْهسبالَ تو ِقكنلُولَةً ِإلَى عغم كدلْ يعجالَ تو 
  )٢٩/اإلسراء(ملُوما محسورا 

ِقكنع: دقْعِط فَتسا كُلَّ الْبطْهسبالَ تو ِقكنلُولَةً ِإلَى عغم كدلْ يعجالَ تو 
ا مورسحا م٢٩/اإلسراء(لُوم(  

كاحنج:   
 * ِفضاخو ِهملَينْ عزحالَ تو مهنا ماجوا ِبِه أَزنعتا مِإلَى م كينينَ عدمالَ ت

 ِمِننيؤِللْم كاحن٨٨/احلجر(ج(  
* ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتِلم كاحنج ِفضاخ٢١٥/عراءالش(و(  

كِميني:   

 * لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي
 اِلكاِت خنبو اِتكماِت عنبو كماِت عنبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهِمم كِميني

الِتي هاجرنَ معك وامرأَةً مؤِمنةً ِإن وهبت نفْسها ِللنِبي وبناِت خاالَِتك الَّ
ِإنْ أَراد النِبي أَن يستنِكحها خاِلصةً لَّك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنا ما 

يالَ يكُونَ علَيك حرج فَرضنا علَيِهم ِفي أَزواِجِهم وما ملَكَت أَيمانهم ِلكَ
  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

* كبجأَع لَواٍج ووأَز ِمن لَ ِبِهندبالَ أَن تو دعاُء ِمن بسالن ِحلُّ لَكالَّ ي
يلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّهو كِميني لَكَتا مِإالَّ م نهنسا حِقيبٍء ر

  )٥٢/األحزاب(
ِميِنكِبي: ابتِإذًا الَّر ِميِنكِبي طُّهخالَ تاٍب وِلِه ِمن ِكتلُوا ِمن قَبتت ا كُنتمو 

  )٤٨/العنكبوت(الْمبِطلُونَ 
كرظَه: كرظَه ٣/الشرح( الَِّذي أَنقَض(  
كابِثيو: رفَطَه كابِثي٤/املدثر( و(  

 وأْمر أَهلَك ِبالصالَِة واصطَِبر علَيها الَ نسئَلُك ِرزقًا نحن نرزقُك :هلَكأَ
  )١٣٢/طه(والْعاِقبةُ ِللتقْوى 

ِلكأَه: ِميعس اللَّهاِل وِللِْقت قَاِعدم ِمِننيؤالْم ئوبت ِلكأَه ِمن توِإذْ غَدو 
 ِليم١٢١/عمران لآ(ع(  
كمقَو:   

  )٦٦/األنعام(وكَذَّب ِبِه قَومك وهو الْحق قُل لَّست علَيكُم ِبوِكيٍل * 
ِتلْك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيها ِإلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك ِمن *

  )٤٩/هود(متِقني قَبِل هذَا فَاصِبر ِإنَّ الْعاِقبةَ ِللْ
  )٥٧/الزخرف(ولَما ضِرب ابن مريم مثَالً ِإذَا قَومك ِمنه يِصدونَ *

ِمكِلقَوئَلُونَ :وست فوسو ِمكِلقَوو لَّك لَِذكْر هِإن٤٤/الزخرف( و(  
كتِشريع: ِبنياَألقْر كتِشريع أَنِذر٢١٤/الشعراء( و ( 
كاجوا :أَزمو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي 

ملَكَت يِمينك ِمما أَفَاَء اللَّه علَيك وبناِت عمك وبناِت عماِتك وبناِت 
اجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو اِلكخ تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مر

 ِمِننيؤوِن الْمِمن د ةً لَّكاِلصا خهنِكحتسأَن ي ِبيالن ادِإنْ أَر ِبيا ِللنهفْسن
ونَ قَد عِلمنا ما فَرضنا علَيِهم ِفي أَزواِجِهم وما ملَكَت أَيمانهم ِلكَيالَ يكُ

  )٥٠/األحزاب(علَيك حرج وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
اِجكوأَز: اِجكوأَز اتضرِغي متبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت ِلم ِبيا النهاأَيي 

 ِحيمر غَفُور اللَّه١/التحرمي(و(  
اِجكوَألز:   

*ِبيا النهاأَيي نالَيعا فَتهتِزينا ويناةَ الدينَ الْحِردت نِإن كُنت اِجكوقُل َألز 
  )٢٨/األحزاب(أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جِميالً 



  ١٤

 ياأَيها النِبي قُل َألزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن*
جالَِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَن يعرفْن فَالَ يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

  )٥٩/األحزاب(
اِتكنبو: ِهنلَيع ِننيدي ِمِننيؤاِء الْمِنسو اِتكنبو اِجكوقُل َألز ِبيا النهاأَيي 

أَد ذَِلك الَِبيِبِهنا ِمن جِحيما رغَفُور كَانَ اللَّهو نذَيؤفَالَ ي فْنرعى أَن ين
  )٥٩/األحزاب(

كما :عمو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي 
ماِت عنبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهِمم كِميني لَكَتاِت منبو اِتكماِت عنبو ك

 تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو اِلكخ
 ِمِننيؤوِن الْمِمن د ةً لَّكاِلصا خهنِكحتسأَن ي ِبيالن ادِإنْ أَر ِبيا ِللنهفْسن

رضنا علَيِهم ِفي أَزواِجِهم وما ملَكَت أَيمانهم ِلكَيالَ يكُونَ قَد عِلمنا ما فَ
  )٥٠/األحزاب(علَيك حرج وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

اِتكمع:مو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيا  ي
ملَكَت يِمينك ِمما أَفَاَء اللَّه علَيك وبناِت عمك وبناِت عماِتك وبناِت 
 تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو اِلكخ

نِكحتسأَن ي ِبيالن ادِإنْ أَر ِبيا ِللنهفْسن ِمِننيؤوِن الْمِمن د ةً لَّكاِلصا خه
قَد عِلمنا ما فَرضنا علَيِهم ِفي أَزواِجِهم وما ملَكَت أَيمانهم ِلكَيالَ يكُونَ 

  )٥٠/األحزاب(علَيك حرج وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
اِلكا أَ:خِإن ِبيا النهاأَيا  يمو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنح

ملَكَت يِمينك ِمما أَفَاَء اللَّه علَيك وبناِت عمك وبناِت عماِتك وبناِت 
بهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو اِلكخ ت

 ِمِننيؤوِن الْمِمن د ةً لَّكاِلصا خهنِكحتسأَن ي ِبيالن ادِإنْ أَر ِبيا ِللنهفْسن
قَد عِلمنا ما فَرضنا علَيِهم ِفي أَزواِجِهم وما ملَكَت أَيمانهم ِلكَيالَ يكُونَ 

  )٥٠/األحزاب(رِحيما علَيك حرج وكَانَ اللَّه غَفُورا 
االَِتكا :خمو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي 

ملَكَت يِمينك ِمما أَفَاَء اللَّه علَيك وبناِت عمك وبناِت عماِتك وبناِت 
ِتك الَّالِتي هاجرنَ معك وامرأَةً مؤِمنةً ِإن وهبت خاِلك وبناِت خاالَ

 ِمِننيؤوِن الْمِمن د ةً لَّكاِلصا خهنِكحتسأَن ي ِبيالن ادِإنْ أَر ِبيا ِللنهفْسن
مأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضا فَرا منِلمع كُونَ قَدالَ يِلكَي مهان

  )٥٠/األحزاب(علَيك حرج وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
ِتكيقَر: ماهلَكْنأَه كتجرالَِّتي أَخ ِتكين قَرةً مقُو دأَش ٍة ِهيين قَرن مكَأَيو 

 ملَه اِصر١٣/حممد(فَالَ ن(  
ِتكيب:را أَخكَم  ِمِننيؤالْم نِإنَّ فَِريقًا مو قِبالْح ِتكيِمن ب كبر كج

  )٥/األنفال(لَكَاِرهونَ 
كالَتِإنَّ : ص ِهملَيلِّ عصا وكِّيِهم ِبهزتو مهرطَهقَةً تدص اِلِهموأَم ذْ ِمنخ

 ِليمع ِميعس اللَّهو ملَّه كَنس كالَت١٠٣/التوبة(ص(  

الَِتكاُء :ِبصماَألس وا فَلَهعدا تا مأَي نمحوا الرعأَِو اد وا اللَّهعقُِل اد 
الْحسنى والَ تجهر ِبصالَِتك والَ تخاِفت ِبها وابتِغ بين ذَِلك سِبيالً 

  )١١٠/اإلسراء(
كلَتالَِّذ:ِقب تيأَت لَِئنو  ا أَنتمو كلَتوا ِقبِبعا تٍة مِبكُلِّ َءاي ابوا الِْكتأُوت ين

ِبتاِبٍع ِقبلَتهم وما بعضهم ِبتاِبٍع ِقبلَةَ بعٍض ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم من بعِد ما 
 الظَّاِلِمني ِإذً ا لَِّمن كالِْعلِْم ِإن ِمن اَءك١٤٥/ةالبقر(ج(  

كربٍق :صيِفي ض كالَ تو ِهملَينْ عزحالَ تِإالَّ ِباللَِّه و كربا صمو ِبراصو 
  )١٢٧/النحل(مما يمكُرونَ 

كِقيِلر: ِمنؤلَن ناِء ومقَى ِفي السرت ٍف أَورخن زم تيب كُونَ لَكي أَو 
تنزلَ علَينا ِكتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإالَّ بشرا ِلرِقيك حتى 

  )٩٣/اإلسراء(رسوالً 
كقَلُّبتو: اِجِدينِفي الس كقَلُّبت٢١٩/الشعراء( و(  
كِذكْر: كِذكْر ا لَكنفَعر٤/الشرح( و(  
لُكمع:كِإلَي أُوِحي لَقَدو  طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكِمن قَب ِإلَى الَِّذينو 

 اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكم٦٥/الزمر(ع(  
اِبكا :ِحسم ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي ِد الَِّذينطْرالَ تو 

ن شاِبِهم مِحس ِمن كلَيع مهدطْرٍء فَتين شِهم ملَيع اِبكِحس ا ِمنمٍء وي
 الظَّاِلِمني كُونَ ِمن٥٢/األنعام(فَت(  

اِمكنم: ما لَّفَِشلْتكَِثري ماكَهأَر لَوقَِليالً و اِمكنِفي م اللَّه مِريكَهِإذْ ي 
اللَّه لَِكنِر وِفي اَألم متعازنلَتوِر ودِبذَاِت الص ِليمع هِإن لَّم٤٣/األنفال( س 

( 
لَكِقب: ِطِعنيهم لَكوا ِقبكَفَر اِل الَِّذين٣٦/املعارج( فَم(  

كبسِرِه :حصِبن كدالَِّذي أَي وه اللَّه كبسفَِإنَّ ح وكعدخوا أَن يِريدِإن يو 
 ِمِننيؤِبالْم٦٢/الاألنف(و(  

كبسح: ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتمو اللَّه كبسح ِبيا النهاأَي٦٤/األنفال( ي 
( 

كتانِخي: اللَّهو مهِمن كَنلُ فَأَمِمن قَب وا اللَّهانخ فَقَد كتانوا ِخيِريدِإن يو 
 ِكيمح ِليم٧١/األنفال(ع(  

ِإذًا الَّ  :ِخالَفَكا وهِمن وكِرجخِض ِلياَألر ِمن كونِفزتسوا لَيِإن كَادو
  )٧٦/اإلسراء(يلْبثُونَ ِخالَفَك ِإالَّ قَِليالً 

اِنئَكش: رتاَألب وه اِنئَك٣/الكوثر( ِإنَّ ش(  
ذَنِبك:ا تمو ِمن ذَنِبك مقَدا تم اللَّه لَك ِفرغلِّي  كلَيع هتمِنع ِتميو رأَخ

  )٢/الفتح(ويهِديك ِصراطًا مستِقيما 
ِلذَنِبك:   

* ِشيِبالْع كبِد رمِبح حبسو ِلذَنِبك ِفرغتاسو قاللَِّه ح دعِإنَّ و ِبرفَاص
  )٥٥/غافر(واِإلبكَاِر 



  ١٥

الَّ اللَّه واستغِفر ِلذَنِبك وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت واللَّه فَاعلَم أَنه الَ ِإلَه ِإ*
 اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمع١٩/حممد(ي(  

كرِوز: كرِوز نكا عنعضو٢/الشرح( و(  
  

  كاف اخلطاب املتصل بفعل
اكلْنسأَر: 

ريا ونِذيرا والَ تسئَلُ عن أَصحاِب الْجِحيِم ِإنا أَرسلْناك ِبالْحق بِش*
  )١١٩/البقرة(
من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا *
  )٨٠/النساء(
* ما أُمِلهِمن قَب لَتخ ٍة قَدِفي أُم اكلْنسأَر الَِّذي كَذَِلك ِهملَيا علُوتلِّت

أَوحينا ِإلَيك وهم يكْفُرونَ ِبالرحمِن قُلْ هو ربي الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه 
  )٣٠/الرعد(توكَّلْت وِإلَيِه متاِب 

م وما أَرسلْناك ربكُم أَعلَم ِبكُم ِإن يشأْ يرحمكُم أَو ِإن يشأْ يعذِّبكُ*
  )٥٤/اإلسراء(علَيِهم وِكيالً 

وِبالْحق أَنزلْناه وِبالْحق نزلَ وما أَرسلْناك ِإالَّ مبشرا ونِذيرا *
  )١٠٥/اإلسراء(
* الَِمنيةً لِّلْعمحِإالَّ ر اكلْنسا أَرم١٠٧/األنبياء(و(  
  )٥٦/الفرقان(ك ِإالَّ مبشرا ونِذيرا وما أَرسلْنا*
  )٤٥/األحزاب(ياأَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا *
وما أَرسلْناك ِإالَّ كَافَّةً لِّلناِس بِشريا ونِذيرا ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ *
  )٢٨/سبأ(
* ِذيرا نالَ ِفيهٍة ِإالَّ خأُم نِإن ما وِذيرنا وِشريب قِبالْح اكلْنسا أَرِإن
  )٢٤/فاطر(
  )٨/الفتح(ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا *

اكلْنسأَرو:ابا أَصماللَِّه و ٍة فَِمننسح ِمن كابا أَصئٍَة فَِمن  ميِمن س ك
  )٧٩/النساء(نفِْسك وأَرسلْناك ِللناِس رسوالً وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا 

اكلْنسا أَرِإالَّ :فَم كلَيِفيظًا ِإنْ عح ِهملَيع اكلْنسا أَروا فَمضرفَِإنْ أَع 
نا رحمةً فَِرح ِبها وِإن تِصبهم سيئَةٌ ِبما الْبالَغُ وِإنا ِإذَا أَذَقْنا اِإلنسانَ ِم
 انَ كَفُورفَِإنَّ اِإلنس ِديِهمأَي تم٤٨/الشورى(قَد(  

اكنيَءات:   
 * ِظيمَءانَ الْعالْقُرثَاِني والْم نا معبس اكنيَءات لَقَد٨٧/احلجر(و(  
*ِمن كلَيع قُصن ا كَذَِلكا ِذكْرنِمن لَّد اكنيَءات قَدو قبس ا قَداِء مأَنب 
  )٩٩/طه(

اكنطَيأَع: ثَرالْكَو اكنطَيا أَع١/الكوثر( ِإن(  
اكنتئًا قَِليالً :ثَبيش ِهمِإلَي كَنرت ِكدت لَقَد اكنتالَ أَن ثَبلَو٧٤/اإلسراء( و(  

اكِجئْن:ا  وفِْسريت نسأَحو قِبالْح اكثٍَل ِإالَّ ِجئْنِبم كونأْت٣٣/الفرقان(الَ ي 
( 

اكنكَفَي: ِزِءينهتسالْم اكنا كَفَي٩٥/احلجر( ِإن(  
اكلْنعاَء ا:جوأَه ِبعتالَ تا وهِبعِر فَاتاَألم نٍة مِريعلَى شع اكلْنعج الَ  ثُم لَِّذين
  )١٨/اجلاثية(يعلَمونَ 

اكلْنعا جمو: ا أَنتمِفيظًا وح ِهملَيع اكلْنعا جمكُوا ورا أَشم اَء اللَّهش لَوو 
  )١٠٧/األنعام(علَيِهم ِبوِكيٍل 

كنفَّيوتن:   
*وتن أَو مهِعدالَِّذي ن ضعب كنِريا نِإمو ِهيدش اللَّه ثُم مهِجعرا منفَِإلَي كنفَّي

  )٤٦/يونس(علَى ما يفْعلُونَ 
وِإن ما نِرينك بعض الَِّذي نِعدهم أَو نتوفَّينك فَِإنما علَيك الْبالَغُ وعلَينا *

 اب٤٠/الرعد(الِْحس(  
اكا:أَرلْنا أَنزالَ  ِإنو اللَّه اكا أَراِس ِبمالن نيب كُمحِلت قِبالْح ابالِْكت كِإلَي 

  )١٠٥/النساء(تكُن لِّلْخاِئِنني خِصيما 
ماكَهأَر: ما لَّفَِشلْتكَِثري ماكَهأَر لَوقَِليالً و اِمكنِفي م اللَّه مِريكَهِإذْ ي 

 ٤٣/األنفال( اَألمِر ولَِكن اللَّه سلَّم ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر ولَتنازعتم ِفي
( 

اكنيأَر: اكنيا الَِّتي أَرْءيا الرلْنعا جماِس واطَ ِبالنأَح كبِإنَّ ر ا لَكِإذْ قُلْنو 
ي الْقُرَءاِن ونخوفُهم فَما يِزيدهم ِإالَّ ِإالَّ ِفتنةً لِّلناِس والشجرةَ الْملْعونةَ ِف

  )٦٠/اإلسراء(طُغيانا كَِبريا 
ماكَهنيِن :َألرِفي لَح مهِرفَنعلَتو ماهم ِبِسيمهفْترفَلَع ماكَهنياُء َألرشن لَوو 

 الَكُممأَع لَمعي اللَّهِل و٣٠/حممد(الْقَو(  
نكونَ :ِريلَقَاِدر مهِعدا نم كِريلَى أَن نا عِإن٩٥/املؤمنون( و(  

كنِرين:   
* ِهيدش اللَّه ثُم مهِجعرا منفَِإلَي كنفَّيوتن أَو مهِعدالَِّذي ن ضعب كنِريا نِإمو

  )٤٦/يونس(علَى ما يفْعلُونَ 
 نِرينك بعض الَِّذي نِعدهم أَو نتوفَّينك فَِإنما علَيك الْبالَغُ وعلَينا وِإن ما*

 اب٤٠/الرعد(الِْحس(  
فَاصِبر ِإنَّ وعد اللَِّه حق فَِإما نِرينك بعض الَِّذي نِعدهم أَو نتوفَّينك فَِإلَينا *

  )٧٧/غافر (يرجعونَ
  )٤٢/الزخرف(أَو نِرينك الَِّذي وعدناهم فَِإنا علَيِهم مقْتِدرونَ *

اكري: قُومت ِحني اكر٢١٨/الشعراء( الَِّذي ي(  
مِريكَهي:ما لَّفَِشلْتكَِثري ماكَهأَر لَوقَِليالً و اِمكنِفي م اللَّه مِريكَهِإذْ ي  

 ٤٣/األنفال(ولَتنازعتم ِفي اَألمِر ولَِكن اللَّه سلَّم ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
( 

كنفَّيوتن: أَو مهِعدالَِّذي ن ضعب كنِريا نفَِإم قاللَِّه ح دعِإنَّ و ِبرفَاص 
  )٧٧/غافر(نتوفَّينك فَِإلَينا يرجعونَ 
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كنلِّيولِّ :فَلَنا فَواهضرلَةً تِقب كنلِّيواِء فَلَنمِفي الس ِهكجو قَلُّبى ترن قَد 
 هطْرش كُموهجلُّوا وفَو ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجو

علَي ابوا الِْكتأُوت ِإنَّ الَِّذينا وماِفٍل عِبغ ا اللَّهمو ِهمبِمن ر قالْح هونَ أَنلَم
  )١٤٤/البقرة(يعملُونَ 
كننِسيى :يتح مهنع ِرضا فَأَعاِتنونَ ِفي َءايوضخي الَِّذين تأَيِإذَا رو 

 فَالَ تقْعد بعد الذِّكْرى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه وِإما ينِسينك الشيطَانُ
 ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ع٦٨/األنعام(م(  

كنِريغِجفُونَ ِفي :لَنرالْمو ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذيناِفقُونَ ونِه الْمنتي لَِّئن لَّم 
  )٦٠/األحزاب(ِإالَّ قَِليالً الْمِدينِة لَنغِرينك ِبِهم ثُم الَ يجاِورونك ِفيها 

اكأَت:   
  )٩/طه(وهلْ أَتاك حِديثُ موسى *
* ابروا الِْمحروسِم ِإذْ تصا الْخؤبن اكلْ أَته٢١/ص(و(  
* ِمنيكْرالْم اِهيمرِف ِإبيِديثُ ضح اكلْ أَت٢٤/الذاريات(ه(  
  )١٧/الربوج(هلْ أَتاك حِديثُ الْجنوِد *
  )١/الغاشية(هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيِة *

ِطيكعى :يضرفَت كبر ِطيكعي فولَس٥/الضحى( و(  
كِجدى :يا فَأَوِتيمي كِجدي ٦/الضحى( أَلَم(  

كدجوو:   
  )٧/الضحى(ووجدك ضاال فَهدى *
*اِئالً فَأَغْنع كدجو٨/الضحى(ى و(  

كعجوِج فَقُل لَّن :ررِللْخ وكئْذَنتفَاس مهنِإلَى طَاِئفٍَة م اللَّه كعجفَِإن ر 
تخرجوا مِعي أَبدا ولَن تقَاِتلُوا مِعي عدوا ِإنكُم رِضيتم ِبالْقُعوِد أَولَ مرٍة 

 اِلِفنيالْخ عوا مد٨٣/توبةال(فَاقْع(  
كِردٍر فَالَ :ييِبخ كِردِإن يو وِإالَّ ه لَه فَالَ كَاِشف رِبض اللَّه كسسمِإن يو 

 ِحيمالر فُورالْغ وهاِدِه وِعب اُء ِمنشن يِبِه م ِصيبِلِه يِلفَض ادر
  )١٠٧/يونس(

كِديهيا :وم اللَّه لَك ِفرغلِّي  كلَيع هتمِنع ِتميو رأَخا تمو ِمن ذَنِبك مقَدت
  )٢/الفتح(ويهِديك ِصراطًا مستِقيما 

كرنصيا :وِزيزا عرصن اللَّه كرنصي٣/الفتح( و(  
كيحو:لَم يودعي ى ثُموجِن النوا عهن ِإلَى الَِّذين رت أَلَم  هنوا عها ننَ ِلم

 ا لَمِبم كويح اُءوكِإذَا جوِل وسِت الرِصيعماِن وودالْعنَ ِباِإلثِْم وواجنتيو
 مهبسقُولُ حا نِبم ا اللَّهنذِّبعالَ يلَو قُولُونَ ِفي أَنفُِسِهميو ِبِه اللَّه كيحي

  )٨/اادلة( فَِبئْس الْمِصري جهنم يصلَونها
ئَلُكسي: ِريكدا يماللَِّه و ا ِعندها ِعلْممِة قُلْ ِإناعِن السع اسالن ئَلُكسي 

  )٦٣/األحزاب(لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَِريبا 
كلَّمعت :وملَه هتمحرو كلَيلُ اللَِّه عالَ فَضلَوو  ِضلُّوكأَن ي مهنطَّاِئفَةٌ م

 ابالِْكت كلَيع لَ اللَّهأَنزٍء ويِمن ش كونرضا يمو مهِضلُّونَ ِإالَّ أَنفُسا يمو

والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَِّه علَيك عِظيما 
  )١١٣/النساء(

كدِرِه  :أَيصِبن كدالَِّذي أَي وه اللَّه كبسفَِإنَّ ح وكعدخوا أَن يِريدِإن يو
 ِمِننيؤِبالْم٦٢/األنفال(و(  

ثَكعبا :يقَامم كبر ثَكعبى أَن يسع اِفلَةً لَّكِبِه ن دجهِل فَتالَّي ِمنو 
  )٧٩/اإلسراء(محمودا 

ادلَرن :كم لَمي أَعباٍد قُل رعِإلَى م كادَءانَ لَرالْقُر كلَيع ضِإنَّ الَِّذي فَر 
  )٨٥/القصص(جاَء ِبالْهدى ومن هو ِفي ضالٍَل مِبٍني 

مكِْفيكَهيفَس:لَّووِإن تا وودتم ِبِه فَقَِد اهنتا َءاموا ِبِمثِْل منا  فَِإنْ َءامما فَِإن
 ِليمالْع ِميعالس وهو اللَّه مكِْفيكَهيِفي ِشقَاٍق فَس م١٣٧/البقرة(ه(  

كِصمعا :يلْ فَمفْعت ِإن لَّمو كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيلِّغْ مولُ بسا الرهاأَيي 
الن ِمن كِصمعي اللَّهو هالَتِرس تلَّغب الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اِس ِإنَّ اللَّه

  )٦٧/املائدة(
اَءكجِفي :و اَءكجو كادِبِه فُؤ تثَبا نِل مساِء الرأَنب ِمن كلَيع قُصن كُالو 

 ِمِننيؤى ِللْمِذكْرِعظَةٌ وومو قِذِه الْح١٢٠/هود(ه(  
قُكزرأْ:نو  قُكزرن نحقًا نِرز ئَلُكسا الَ نهلَيع طَِبراصالَِة وِبالص لَكأَه رم

  )١٣٢/طه(والْعاِقبةُ ِللتقْوى 
أَكأَنب: اللَّه هرأَظْهِبِه و أَتبا نِديثًا فَلَماِجِه حوِض أَزعِإلَى ب ِبيالن رِإذْ أَسو 

رِه علَيذَا عه أَكأَنب نم ا ِبِه قَالَتأَهبا نٍض فَلَمعن بع ضرأَعو هضعب ف
 ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيب٣/التحرمي(قَالَ ن(  

ئُكبنالَ يو: وا لَكُمابجتا اسوا مِمعس لَوو اَءكُمعوا دعمسالَ ي موهعدِإن ت 
  )١٤/فاطر(ِقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم والَ ينبئُك ِمثْلُ خِبٍري ويوم الْ
قِْرئُكنى :سنسفَالَ ت قِْرئُكن٦/األعلى( س(  
كرسينى :ورسِللْي كرسين٨/األعلى( و(  
كبجأَع: 

*بجأَع لَوو بالطَّيِبيثُ وِوي الْختسقُل الَّ ي قُوا اللَّهِبيِث فَاتةُ الْخكَثْر ك
  )١٠٠/املائدة(ياأُوِلي اَأللْباِب لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

* كبجأَع لَواٍج ووأَز ِمن لَ ِبِهندبالَ أَن تو دعاُء ِمن بسالن ِحلُّ لَكالَّ ي
للَّه علَى كُلِّ شيٍء رِقيبا حسنهن ِإالَّ ما ملَكَت يِمينك وكَانَ ا

  )٥٢/األحزاب(
كِجبعت: مهكَأَن ِلِهمِلقَو عمسقُولُوا تِإن يو مهامسأَج كِجبعت مهتأَيِإذَا رو 

ملَهقَات مهذَرفَاح ودالْع مه ِهملَيٍة عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ 
  )٤/املنافقون(اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 

كِجبعلَى :يع اللَّه ِهدشيا ويناِة الديِفي الْح لُهقَو كِجبعن ياِس مالن ِمنو 
  )٢٠٤/البقرة(ما ِفي قَلِْبِه وهو أَلَد الِْخصاِم 

كِجبعالَ:فَالَ تو مالُهوأَم كِجبعا  فَالَ تم ِبههذِّبعِلي اللَّه ِريدا يمِإن مهالَدأَو 
  )٥٥/التوبة(ِفي الْحياِة الدنيا وتزهق أَنفُسهم وهم كَاِفرونَ 
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كِجبعالَ تا :وم ِبههذِّبعأَن ي اللَّه ِريدا يمِإن مهالَدأَوو مالُهوأَم كِجبعالَ تو 
  )٨٥/التوبة(ِفي الدنيا وتزهق أَنفُسهم وهم كَاِفرونَ 

اكرأَد:   
  )٣/احلاقة(وما أَدراك ما الْحاقَّةُ *
  )١٧/اإلنفطار(وما أَدراك ما يوم الديِن *
  )١٨/اإلنفطار(ثُم ما أَدراك ما يوم الديِن *
  )٨/املطففني(جني وما أَدراك ما ِس*
  )١٩/املطففني(وما أَدراك ما ِعلِّيونَ *
* ا الطَّاِرقم اكرا أَدم٢/الطارق(و(  
  )١٢/البلد(وما أَدراك ما الْعقَبةُ *
  )٢/القدر(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر *
  )٣/القارعة(وما أَدراك ما الْقَاِرعةُ *
* ها ِهيم اكرا أَدم١٠/القارعة(و(  
  )٥/اهلمزة(وما أَدراك ما الْحطَمةُ *

ِريكدي:   
يسئَلُك الناس عِن الساعِة قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند اللَِّه وما يدِريك لَعلَّ *

  )٦٣/األحزاب(الساعةَ تكُونُ قَِريبا 
ي أَنزلَ الِْكتاب ِبالْحق والِْميزانَ وما يدِريك لَعلَّ الساعةَ قَِريب اللَّه الَِّذ*
  )١٧/الشورى(
  )٣/عبس(وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى *

كنزحلَي:لَِكنو كونكَذِّبالَ ي مهقُولُونَ فَِإنالَِّذي ي كنزحلَي هِإن لَمعن قَد  
  )٣٣/األنعام(الظَّاِلِمني ِبأَياِت اللَِّه يجحدونَ 

نكزحالَ ي:   
ياأَيها الرسولُ الَ يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر ِمن الَِّذين قَالُوا *

موا ساده الَِّذين ِمنو مهِمن قُلُوبؤت لَمو اِهِهما ِبأَفْونونَ ِللْكَِذِب َءاماع
سماعونَ ِلقَوٍم َءاخِرين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَِلم ِمن بعِد مواِضِعِه يقُولُونَ 
ِإنْ أُوِتيتم هذَا فَخذُوه وِإن لَّم تؤتوه فَاحذَروا ومن يِرِد اللَّه ِفتنته فَلَن 

اللَِّه ش ِمن لَه ِلكمِفي ت ملَه مهقُلُوب رطَهأَن ي ِرِد اللَّهي لَم الَِّذين ئًا أُولَِئكي
 ِظيمع ذَابِة عِفي اَألِخر ملَهو يا ِخزينالد  

  )٤١/املائدة(
* ِليمالْع ِميعالس وا هِميعةَ ِللَِّه جِإنَّ الِْعز ملُهقَو نكزحالَ ي٦٥/يونس(و(  

نكزحالَ يو: وا اللَّهرضلَن ي مهونَ ِفي الْكُفِْر ِإناِرعسي الَِّذين نكزحالَ يو 
 ِظيمع ذَابع ملَهِة وا ِفي اَألِخرظح ملَ لَهعجأَالَّ ي اللَّه ِريدئًا ييآل(ش 

  )١٧٦/عمران
نكزحفَالَ ي: ملُهقَو نكزحونَ  فَالَ يِلنعا يمونَ وِسرا يم لَمعا ن٧٦/يس(ِإن 

( 

اكا :َألذَقْننلَيع لَك ِجدالَ ت اِت ثُممالْم فِضعاِة ويالْح فِضع اكِإذًا َألذَقْن 
  )٧٥/اإلسراء(نِصريا 

ئَلُكسا الَ:الَ نهلَيع طَِبراصالَِة وِبالص لَكأَه رأْمو  نحقًا نِرز ئَلُكسن 
  )١٣٢/طه(نرزقُك والْعاِقبةُ ِللتقْوى 

كعدا قَلَى :ومو كبر كعدا و٣/الضحى( م(  
كسسمي:   

* ادٍر فَالَ ريِبخ كِردِإن يو وِإالَّ ه لَه فَالَ كَاِشف رِبض اللَّه كسسمِإن يو
  )١٠٧/يونس( يِصيب ِبِه من يشاُء ِمن ِعباِدِه وهو الْغفُور الرِحيم ِلفَضِلِه

* وٍر فَهيِبخ كسسمِإن يو وِإالَّ ه لَه فَالَ كَاِشف رِبض اللَّه كسسمِإن يو
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شمرتني  ) (١٧/األنعام(ع( 

كنفَعِم:ي عدالَ تو  كفَِإن لْتفَِإن فَع كرضالَ يو كنفَعا الَ يوِن اللَِّه من د
 الظَّاِلِمني ن١٠٦/يونس(ِإذًا م(  

كابأَص:   
* فِْسكئٍَة فَِمن نيِمن س كابا أَصماللَِّه و ٍة فَِمننسح ِمن كابا أَصم

  )٧٩/النساء(فَى ِباللَِّه شِهيدا وأَرسلْناك ِللناِس رسوالً وكَ
* فِْسكئٍَة فَِمن نيِمن س كابا أَصماللَِّه و ٍة فَِمننسح ِمن كابا أَصم

  )٧٩/النساء(وأَرسلْناك ِللناِس رسوالً وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا 
كِصبت:   

بك مِصيبةٌ يقُولُوا قَد أَخذْنا أَمرنا ِمن ِإن تِصبك حسنةٌ تسؤهم وِإن تِص*
  )٥٠/التوبة(قَبلُ ويتولَّوا وهم فَِرحونَ 

ِإن تِصبك حسنةٌ تسؤهم وِإن تِصبك مِصيبةٌ يقُولُوا قَد أَخذْنا أَمرنا ِمن *
  )٥٠/التوبة(قَبلُ ويتولَّوا وهم فَِرحونَ 

أَلَكاِن :سعاِع ِإذَا دةَ الدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سو 
  )١٨٦/البقرة(فَلْيستِجيبوا ِلي ولْيؤِمنوا ِبي لَعلَّهم يرشدونَ 

كئَلُونسي:   
ِس والْحج ولَيس الِْبر ِبأَن تأْتوا يسئَلُونك عِن اَألِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللنا*

الْبيوت ِمن ظُهوِرها ولَِكن الِْبر مِن اتقَى وأْتوا الْبيوت ِمن أَبواِبها واتقُوا 
  )١٨٩/البقرة(اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

لْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل يسئَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُ*
اللَِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِلِه ِمنه أَكْبر ِعند اللَِّه والِْفتنةُ 
أَكْبر ِمن الْقَتِل والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن 

ستطَاعوا ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَِئك حِبطَت ا
أَعمالُهم ِفي الدنيا واَألِخرِة وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 

  )٢١٧/البقرة(
ِهما ِإثْم كَِبري ومناِفع ِللناِس وِإثْمهما يسئَلُونك عِن الْخمِر والْميِسِر قُلْ ِفي*

 لَكُم اللَّه نيبي كَذَِلك فْونِفقُونَ قُِل الْعاذَا يم كئَلُونسيا وفِْعِهمِمن ن رأَكْب
  )٢١٩/البقرة(اَألياِت لَعلَّكُم تتفَكَّرُ ونَ 
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لْ أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمتم من الْجواِرِح يسئَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُ*
مكَلِِّبني تعلِّمونهن ِمما علَّمكُم اللَّه فَكُلُوا ِمما أَمسكْن علَيكُم واذْكُروا 

  )٤/ائدةامل(اسم اللَِّه علَيِه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب 
يسئَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند ربي الَ يجلِّيها *

 كئَلُونسةً يتغِإالَّ ب أِْتيكُمِض الَ تاَألراِت واومِفي الس ثَقُلَت وا ِإالَّ هقِْتهِلو
ا قُلْ ِإنهنع ِفيح كونَ كَأَنلَمعاِس الَ يالن أَكْثَر لَِكناللَِّه و ا ِعندها ِعلْمم

  )١٨٧/األعراف(
يسئَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند ربي الَ يجلِّيها *

 تأِْتيكُم ِإالَّ بغتةً يسئَلُونك ِلوقِْتها ِإالَّ هو ثَقُلَت ِفي السماواِت واَألرِض الَ
ِعلْمها ِعند اللَِّه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ  كَأَنك حِفي عنها قُلْ ِإنما

  )١٨٧/األعراف(
*و قُوا اللَّهوِل فَاتسالرِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَالُ ِللَِّه وع كئَلُونسوا يِلحأَص

 ِمِننيؤم مِإن كُنت ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعو ِنكُميب ١/األنفال(ذَات(  
  )٤٢/النازعات(يسئَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها *

كنِبئُونتسيا أَ:ومو قلَح هي ِإنبرقُلْ ِإي و وه قأَح كنِبئُونتسيم  ونت
 ِجِزينع٥٣/يونس(ِبم(  
كئَلُونسيو:   

يسئَلُونك عِن الْخمِر والْميِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْم كَِبري ومناِفع ِللناِس وِإثْمهما *
ه لَكُم أَكْبر ِمن نفِْعِهما ويسئَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُِل الْعفْو كَذَِلك يبين اللَّ

  )٢١٩/البقرة(اَألياِت لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ 
ِفي الدنيا واَألِخرِة ويسئَلُونك عِن الْيتامى قُلْ ِإصالَح لَّهم خير وِإن *

ه تخاِلطُوهم فَِإخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح ولَو شاَء اللَّ
 ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه كُمتن٢٢٠/البقرة(َألع(  

ويسئَلُونك عِن الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيِض والَ *
نَّ اللَّه تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَِإذَا تطَهرنَ فَأْتوهن ِمن حيثُ أَمركُم اللَّه ِإ

 ِرينطَهتالْم ِحبيو اِبنيوالت ِحب٢٢٢/البقرة(ي(  
ويسئَلُونك عِن الروِح قُِل الروح ِمن أَمِر ربي وما أُوِتيتم من الِْعلِْم ِإالَّ *

  )٨٥/اإلسراء(قَِليالً 
  )٨٣/الكهف(ا علَيكُم منه ِذكْرا ويسئَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن قُلْ سأَتلُو*
  )١٠٥/طه(ويسئَلُونك عِن الِْجباِل فَقُلْ ينِسفُها ربي نسفًا *

كونئِْذنتسي:   
* عوا مكُونوا ِبأَن يضاُء رأَغِْني مهو كونئِْذنتسي لَى الَِّذينِبيلُ عا السمِإن

طَباِلِف ووونَ الْخلَمعالَ ي مفَه لَى قُلُوِبِهمع اللَّه ٩٣/التوبة(ع(  
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر جاِمٍع *

ِئك الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَِّه لَّم يذْهبوا حتى يستئِْذنوه ِإنَّ الَِّذين يستئِْذنونك أُولَ
 ملَه ِفرغتاسو مهِمن ن ِشئْتفَأْذَن لِّم أِْنِهمِض شعِلب وكئْذَنتوِلِه فَِإذَا اسسرو

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه ٦٢/النور(اللَّه(  

وكئْذَنتوا ِب:اسنَءام ونَ الَِّذينِمنؤا الْمملَى  ِإنع هعوا مِإذَا كَانوِلِه وسراللَِّه و
 الَِّذين أُولَِئك كونئِْذنتسي ِإنَّ الَِّذين وهئِْذنتسى يتوا حبذْهي اِمٍع لَّمٍر جأَم

ن ِشئْتفَأْذَن لِّم أِْنِهمِض شعِلب وكئْذَنتوِلِه فَِإذَا اسسرونَ ِباللَِّه وِمنؤي مهِمن 
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه ملَه ِفرغتاس٦٢/النور(و(  

وكئْذَنتوِج فَقُل لَّن :فَاسرِللْخ وكئْذَنتفَاس مهنِإلَى طَاِئفٍَة م اللَّه كعجفَِإن ر 
ا ِإنودع ِعيقَاِتلُوا ملَن تا ودأَب ِعيوا مجرخٍة ترلَ موِد أَوم ِبالْقُعِضيتر كُم

 اِلِفنيالْخ عوا مد٨٣/التوبة(فَاقْع(  
كئْذَنتوِلِه :اسسر عوا ماِهدجوا ِباللَِّه وةٌ أَنْ َءاِمنورس ِإذَا أُنِزلَتو 

  )٨٦/التوبة(اِعِدين استئْذَنك أُولُوا الطَّوِل ِمنهم وقَالُوا ذَرنا نكُن مع الْقَ
كئِْذنتسي: تابتارِم اَألِخِر ووالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤالَ ي الَِّذين كئِْذنتسا يمِإن 

  )٤٥/التوبة(قُلُوبهم فَهم ِفي ريِبِهم يترددونَ 
كئِْذنتسونَ ِب:الَ يِمنؤي الَِّذين كئِْذنتسوا  الَ ياِهدجِم اَألِخِر أَن يوالْياللَِّه و

 ِقنيتِبالْم ِليمع اللَّهو أَنفُِسِهمو اِلِهمو٤٤/التوبة(ِبأَم(  
كونفْتتسي: لَه سلَي لَكا هؤرِفي الْكَالَلَِة ِإِن ام فِْتيكُمي قُِل اللَّه كونفْتتسي 

ها ِنصف ما ترك وهو يِرثُها ِإن لَّم يكُن لَّها ولَد فَِإن ولَد ولَه أُخت فَلَ
كَانتا اثْنتيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما ترك  وِإن كَانوا ِإخوةً رجاالً وِنساًء فَِللذَّكَِر 

واللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن يبين اللَّه لَكُم أَن تِضلُّوا 
  )١٧٦/النساء(

كونفْتتسيلَى :وتا يمو ِفيِهن فِْتيكُمي اِء قُِل اللَّهسِفي الن كونفْتتسيو 
 نلَه ا كُِتبم نهونتؤاِء الَّالِتي الَ تسى النامتاِب ِفي يِفي الِْكت كُملَيع

نَ أَن تنِكحوهن والْمستضعِفني ِمن الِْولْداِن وأَن تقُوموا ِللْيتامى وترغَبو
  )١٢٧/النساء(ِبالِْقسِط وما تفْعلُوا ِمن خيٍر فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبِه عِليما 

كوالَ: أَت قُلْت مِملَهحِلت كوا أَتِإذَا م لَى الَِّذينالَ عِه ولَيع ِملُكُما أَحم أَِجد 
  )٩٢/التوبة(تولَّوا وأَعينهم تِفيض ِمن الدمِع حزنا أَالَّ يِجدوا ما ينِفقُونَ 

اَءكج:   
ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِإنَّ هدى اللَِّه *

هدى ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم بعد الَِّذي جاَءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن هو الْ
  )١٢٠/البقرة(اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري 

ولَِئن أَتيت الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِبكُلِّ َءايٍة ما تِبعوا ِقبلَتك وما أَنت ِبتاِبٍع *
تهم وما بعضهم ِبتاِبٍع ِقبلَةَ بعٍض ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم من بعِد ما ِقبلَ

 الظَّاِلِمني ِإذً ا لَِّمن كالِْعلِْم ِإن ِمن اَءك١٤٥/البقرة(ج(  
*دا نالَوعالِْعلِْم فَقُلْ ت ِمن اَءكا جِد معِفيِه ِمن ب كاجح نا فَماَءننأَب ع

 تنل لَّععجِهلْ فَنتبن ثُم كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اَءكُمِنسا واَءنِنسو اَءكُمنأَبو
 لَى الْكَاِذِبني٦١/عمران آل(اللَِّه ع(  

*الِْكت ِه ِمنيدي نيا بقًا لِّمدصم قِبالْح ابالِْكت كا ِإلَيلْنأَنزا وِمنيهماِب و
 قالْح ِمن اَءكا جمع ماَءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللَّها أَنزم ِبمهنيكُم بِه فَاحلَيع
ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً ولَِكن 
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ما َءاتاكُم فَاستِبقُوا الْخيراِت ِإلَى اللَِّه مرِجعكُم جِميعا لِّيبلُوكُم ِفي 
  )٤٨/املائدة(فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ 

* ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَص ِلكن قَبلٌ مسر تكُذِّب لَقَدو
مبدلَ ِلكَِلماِت اللَِّه ولَقَد جاَءك ِمن نبِإي الْمرسِلني نصرنا والَ 

  )٣٤/األنعام(
وِإذَا جاَءك الَِّذين يؤِمنونَ ِبأَياِتنا فَقُلْ سالَم علَيكُم كَتب ربكُم علَى *

 ثُم تاب ِمن بعِدِه وأَصلَح نفِْسِه الرحمةَ أَنه من عِملَ ِمنكُم سوًءا ِبجهالٍَة
 ِحيمر غَفُور ه٥٤/األنعام(فَأَن(  

فَِإن كُنت ِفي شك مما أَنزلْنا ِإلَيك فَسئَِل الَِّذين يقْرُءونَ الِْكتاب ِمن *
  ن قَبِلك لَقَد جاَءك الْحق ِمن ربك فَالَ تكُونن ِمن الْممتِري

  )٩٤/يونس(
* ِمن اَءكا جم دعم باَءهوأَه تعبلَِئِن اتا وِبيرا عكْمح اهلْنأَنز كَذَِلكو

  )٣٧/الرعد(الِْعلِْم ما لَك ِمن اللَِّه ِمن وِلي والَ واٍق 
 أَن الَّ يشِركْن ِباللَِّه شيئًا ياأَيها النِبي ِإذَا جاَءك الْمؤِمنات يباِيعنك علَى*

 نيب هِرينفْتاٍن يتهِبب أِْتنيالَ يو نهالَدأَو لْنقْتالَ يو ِننيزالَ يو ِرقْنسالَ يو
ه ِإنَّ أَيِديِهن وأَرجِلِهن والَ يعِصينك ِفي معروٍف فَباِيعهن واستغِفر لَهن اللَّ

 ِحيمر غَفُور ١٢/املمتحنة(اللَّه(  
* كِإن لَمعي اللَّهولُ اللَِّه وسلَر كِإن دهشاِفقُونَ قَالُوا ننالْم اَءكِإذَا ج

  )١/املنافقون(لَرسولُه واللَّه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ 
*سي اَءكن جا مأَمى و٨/عبس(ع(  

اُءوكج:   
* ِرضأَع أَو مهنيكُم بفَاح اُءوكِت فَِإن جحونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللساعمس

عنهم وِإن تعِرض عنهم فَلَن يضروك شيئًا وِإنْ حكَمت فَاحكُم بينهم 
  )٤٢/املائدة(ِطني ِبالِْقسِط ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْس

وِمنهم من يستِمع ِإلَيك وجعلْنا علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً أَن يفْقَهوه وِفي *
 كاِدلُونجي اُءوكى ِإذَا جتا حوا ِبهِمنؤٍة الَّ يا كُلَّ َءايورِإن يا وقْرو َءاذَاِنِهم

  نْ هذَا ِإالَّ أَساِطري اَألوِلني يقُولُ الَِّذين كَفَروا ِإ
  )٢٥/األنعام(

كعبات: ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتمو اللَّه كبسح ِبيا النهاأَيي   
  )٦٤/األنفال(
* ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتِلم كاحنج ِفضاخ٢١٥/الشعراء(و(  

وكعبكَ:الَّت لَو  ِهملَيع تدعلَِكن بو وكعبا الَّتا قَاِصدفَرسا وا قَِريبضرانَ ع
 اللَّهو مهِلكُونَ أَنفُسهي كُمعا منجرا لَخنطَعتِلفُونَ ِباللَِّه لَِو اسحيسقَّةُ والش

  )٤٢/التوبة(يعلَم ِإنهم لَكَاِذبونَ 
اِدلُكجت:ِكي ِإلَى اللَِّه  قَدتشتا وِجهوِفي ز اِدلُكجلَ الَِّتي تقَو اللَّه ِمعس 

 ِصريب ِميعس ا ِإنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهادلة(و١/ا(  

كناِيعبلَى أَن الَّ:يع كناِيعبي اتِمنؤالْم اَءكِإذَا ج ِبيا النهاأَيي  ِركْنشي 
ِباللَِّه شيئًا والَ يسِرقْن والَ يزِنني والَ يقْتلْن أَوالَدهن والَ يأِْتني ِببهتاٍن 
 ِفرغتاسو نهاِيعوٍف فَبرعِفي م كِصينعالَ يو ِلِهنجأَرو ِديِهنأَي نيب هِرينفْتي

  )١٢/املمتحنة(اللَّه غَفُور رِحيم لَهن اللَّه ِإنَّ 
كوناِيعبن :يفَم ِديِهمأَي قاللَِّه فَو دي ونَ اللَّهاِيعبا يمِإن كوناِيعبي ِإنَّ الَِّذين 

 أَجرا نكَثَ فَِإنما ينكُثُ علَى نفِْسِه ومن أَوفَى ِبما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤِتيِه
  )١٠/الفتح(عِظيما 

لَّقَد رِضي اللَّه عِن الْمؤِمِنني ِإذْ يباِيعونك تحت الشجرِة فَعِلم ما ِفي *
  )١٨/الفتح(قُلُوِبِهم فَأَنزلَ السِكينةَ علَيِهم وأَثَابهم فَتحا قَِريبا 

وكفِْتنم :يهنيكُم بأَِن احأَن  و مهذَراحو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللَّها أَنزِبم
يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللَّه ِإلَيك فَِإن تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّه أَن 

  يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا من الناِس لَفَاِسقُونَ 
  )٤٩/املائدة(

كاِدلُونجي: وهفْقَهةً أَن يأَِكن لَى قُلُوِبِهما علْنعجو كِإلَي ِمعتسن يم مهِمنو 
 اُءوكى ِإذَا جتا حوا ِبهِمنؤٍة الَّ يا كُلَّ َءايورِإن يا وقْرو ِفي َءاذَاِنِهمو

  )٢٥/األنعام(روا ِإنْ هذَا ِإالَّ أَساِطري اَألوِلني يجاِدلُونك يقُولُ الَِّذين كَفَ
ِضلُّوكي: ِضلُّوكأَن ي مهنت طَّاِئفَةٌ مملَه هتمحرو كلَيلُ اللَِّه عالَ فَضلَوو 

لَيع لَ اللَّهأَنزٍء ويِمن ش كونرضا يمو مهِضلُّونَ ِإالَّ أَنفُسا يمو ابالِْكت ك
َ انَ فَضلُ اللَِّه علَيك عِظيما  والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وك

  )١١٣/النساء(
وكرضكُم :فَلَن يفَاح اُءوكِت فَِإن جحونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللساعمس 

ِرضعِإن تو مهنع ِرضأَع أَو مهنيب تكَمِإنْ حئًا ويش وكرضفَلَن ي مهنع 
قِْسِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللَّهم ِبالِْقسهنيكُم بفَاح 

  )٤٢/املائدة(  
كونرضا يمأَن :و مهنت طَّاِئفَةٌ مملَه هتمحرو كلَيلُ اللَِّه عالَ فَضلَوو 
لُّونَ ِإالَّ أَنفُسهم وما يضرونك ِمن شيٍء وأَنزلَ اللَّه علَيك يِضلُّوك وما يِض

 كلَيلُ اللَِّه عانَ فَض َ الِْكتاب والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وك
  )١١٣/النساء(عِظيما 
وكأْتي الَّ:لَم نكزحولُ الَ يسا الرهاأَيي  الَِّذين ونَ ِفي الْكُفِْر ِمناِرعسي ِذين

قَالُوا َءامنا ِبأَفْواِهِهم ولَم تؤِمن قُلُوبهم وِمن الَِّذين هادوا سماعونَ 
ِللْكَِذِب سماعونَ ِلقَوٍم َءاخِرين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَِلم ِمن بعِد مواِضِعِه 

ولُونَ ِإنْ أُوِتيتم هذَا فَخذُوه وِإن لَّم تؤتوه فَاحذَروا ومن يِرِد اللَّه ِفتنته يقُ
 مهلُوب ق رطَهأَن ي ِرِد اللَّهي لَم الَِّذين ئًا أُولَِئكياللَِّه ش ِمن لَه ِلكمفَلَن ت

  )٤١/املائدة(اَألِخرِة عذَاب عِظيم لَهم ِفي الدنيا ِخزي ولَهم ِفي 
كونكِّمحي: اللَِّه ثُم كْما حاةُ ِفيهروالت مهِعندو كونكِّمحي فكَيو 

 ِمِننيؤِبالْم ا أُولَِئكمو ِد ذَِلكعنَ ِمن بلَّووت٤٣/املائدة(ي(  



  ٢٠

كُمتنِة :َألعاَألِخرا وينِفي الد  ريخ ملَّه الَحى قُلْ ِإصامتِن الْيع كئَلُونسيو
 اَء اللَّهش لَوِلِح وصالْم ِمن فِْسدالْم لَمعي اللَّهو كُمانوفَِإخ ماِلطُوهخِإن تو

 ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه كُمتن٢٢٠/البقرة(َألع(  
كتجرن:أَخن مكَأَيو  كتجرالَِّتي أَخ ِتكين قَرةً مقُو دأَش ٍة ِهييقَر 

 ملَه اِصرفَالَ ن ماهلَكْن١٣/حممد(أَه(  
كجرأَخ: ِمِننيؤالْم نِإنَّ فَِريقًا مو قِبالْح ِتكيِمن ب كبر كجرا أَخكَم 
  )٥/األنفال(لَكَاِرهونَ 
اُءوكج:   

يف ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم ثُم جاُءوك يحِلفُونَ ِباللَِّه فَكَ*
  )٦٢/النساء(ِإنْ أَردنا ِإالَّ ِإحسانا وتوِفيقًا 

 أَنفُسهم وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِليطَاع ِبِإذِْن اللَِّه ولَو أَنهم ِإذ ظَّلَموا*
جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابا رِحيما 

  )٦٤/النساء(
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين نهوا عِن النجوى ثُم يعودونَ ِلما نهوا عنه ويتناجونَ *

ودالْعِبِه ِباِإلثِْم و كيحي ا لَمِبم كويح اُءوكِإذَا جوِل وسِت الرِصيعماِن و
 منهج مهبسقُولُ حا نِبم ا اللَّهنذِّبعالَ يلَو قُولُونَ ِفي أَنفُِسِهميو اللَّه

 ِصريالْم ا فَِبئْسهنلَوصادلة(ي٨/ا(  
لُوكادلُ:جادِإن جلُونَ  ومعا تِبم لَمأَع فَقُِل اللَّه ٦٨/احلج(وك(  
كاجح: عدا نالَوعالِْعلِْم فَقُلْ ت ِمن اَءكا جِد معِفيِه ِمن ب كاجح نفَم 

ِهلْ فَنتبن ثُم كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اَءكُمِنسا واَءنِنسو اَءكُمنأَبا واَءننل أَبعج
 لَى الْكَاِذِبنياللَِّه ع تن٦١/عمران آل(لَّع(  

وكاجح: قُل لِّلَِّذينِن وعبِن اتمِللَِّه و ِهيجو تلَمفَقُلْ أَس وكاجفَِإنْ ح 
وا فَِإنما أُوتوا الِْكتاب واُألمين َءأَسلَمتم فَِإنْ أَسلَموا فَقَِد اهتدوا وِإن تولَّ

  )٢٠/عمران آل(علَيك الْبالَغُ واللَّه بِصري ِبالِْعبا ِد 
كويح: هنوا عها نونَ ِلمودعي ى ثُموجِن النوا عهن ِإلَى الَِّذين رت أَلَم 

ِإذَا جوِل وسِت الرِصيعماِن وودالْعنَ ِباِإلثِْم وواجنتيو ا لَمِبم كويح اُءوك
 مهبسقُولُ حا نِبم ا اللَّهنذِّبعالَ يلَو قُولُونَ ِفي أَنفُِسِهميو ِبِه اللَّه كيحي

 ِصريالْم ا فَِبئْسهنلَوصي منهادلة(ج٨/ا(  
َءاكر: كِخذُونتوا ِإن يكَفَر الَِّذين َءاكِإذَا رو  ذْكُرذَا الَِّذي يا أَهوزِإالَّ ه

  )٣٦/األنبياء(َءاِلهتكُم وهم ِبِذكِْر الرحمِن هم كَاِفرونَ 
كأَووالً :رسر ثَ اللَّهعذَا الَِّذي با أَهوزِإالَّ ه كِخذُونتِإن ي كأَوِإذَا رو 

  )٤١/الفرقان(
كوصفَقُ:ع كوصلُونَ  فَِإنْ عمعا تمِريٌء مي ب٢١٦/الشعراء(لْ ِإن(  
وككَذَّب:   

فَِإن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبِلك جاُءو ِبالْبيناِت والزبِر والِْكتاِب *
  )١٨٤/عمران آل(الْمِنِري 

*ٍة واِسعٍة ومحذُو ر كُمبفَقُل ر وكِم فَِإن كَذَّبِن الْقَوع هأْسب درالَ ي
 ِرِمنيج١٤٧/األنعام(الْم(  
كونِفزتسِإذًا الَّ :لَيا وهِمن وكِرجخِض ِلياَألر ِمن كونِفزتسوا لَيِإن كَادو 

  )٧٦/اإلسراء(يلْبثُونَ ِخالَفَك ِإالَّ قَِليالً 
كونفِْتنفْ:لَيوا لَيِإن كَادو  هرا غَينلَيع ِريفْتِلت كا ِإلَينيحِن الَِّذي أَوع كونِتن

  )٧٣/اإلسراء(وِإذًا الَّتخذُوك خِليالً 
كِلقُونزلَي: وا الذِّكْرِمعا سلَم اِرِهمصِبأَب كِلقُونزوا لَيكَفَر الَِّذين كَادِإن يو 

لَم هقُولُونَ ِإنيونٌ ون٥١/القلم(ج(  
وكثِْبتِلي: وكِرجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثِْبتوا ِليكَفَر الَِّذين ِبك كُرمِإذْ يو 

 اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرمي٣٠/األنفال(و(  
وكِرجخاَأل:ِلي ِمن كونِفزتسوا لَيِإن كَادِإذًا الَّ  وا وهِمن وكِرجخِض ِلير

  )٧٦/اإلسراء(يلْبثُونَ ِخالَفَك ِإالَّ قَِليالً 
ذُوكخا :الَّتنلَيع ِريفْتِلت كا ِإلَينيحِن الَِّذي أَوع كونفِْتنوا لَيِإن كَادو 

  )٧٣/اإلسراء(غَيره وِإذًا الَّتخذُوك خِليالً 
   الَ يغرنك تقَلُّب الَِّذين كَفَروا ِفي الِْبالَِد :يغرنكالَ 
  )١٩٦/عمران آل(

كوناِورجالَ ي: ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذيناِفقُونَ ونِه الْمنتي لَِّئن لَّم 
ِورونك ِفيها ِإالَّ قَِليالً والْمرِجفُونَ ِفي الْمِدينِة لَنغِرينك ِبِهم ثُم الَ يجا

  )٦٠/األحزاب(
كونكَذِّبالَ ي: كونكَذِّبالَ ي مهقُولُونَ فَِإنالَِّذي ي كنزحلَي هِإن لَمعن قَد 

  )٣٣/األنعام(ولَِكن الظَّاِلِمني ِبأَياِت اللَِّه يجحدونَ 
كُوكرتو :ارا ِتجأَوِإذَا رو ا ِعندا قُلْ مقَاِئم كُوكرتا وهوا ِإلَيا انفَضولَه ةً أَو

 اِزِقنيالر ريخ اللَّهِة وارجالت ِمنِو واللَّه نم رياللَِّه خ  
  )١١/اجلمعة(

كونأْتالَ يفْ:وت نسأَحو قِبالْح اكثٍَل ِإالَّ ِجئْنِبم كونأْتالَ يا  وِسري
  )٣٣/الفرقان(

كِخفَّنتسالَ يونَ :ووِقنالَ ي الَِّذين كِخفَّنتسالَ يو قاللَِّه ح دعِإنَّ و ِبرفَاص 
  )٦٠/الروم(

كندصالَ يِإلَى :و عادو كِإلَي ِإذْ أُنِزلَت دعاِت اللَِّه بَءاي نع كندصالَ يو 
كبر ِرِكنيشالْم ِمن نكُونالَ ت٨٧/القصص( و(  

كرضالَ يو: لْتفَِإن فَع كرضالَ يو كنفَعا الَ يوِن اللَِّه مِمن د عدالَ تو 
 الظَّاِلِمني نِإذًا م ك١٠٦/يونس(فَِإن(  

كِصينعالَ يو:الْم اَءكِإذَا ج ِبيا النهاأَيلَى أَن الَّ  يع كناِيعبي اتِمنؤ
 أِْتنيالَ يو نهالَدأَو لْنقْتالَ يو ِننيزالَ يو ِرقْنسالَ يئًا ويِباللَِّه ش ِركْنشي

ِديِهنأَي نيب هِرينفْتاٍن يتهِبب نهاِيعوٍف فَبرعِفي م كِصينعالَ يِلِه نَّ وجأَرو 
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه نلَه ِفرغتاس١٢/املمتحنة(و(  

كِجلُونعتسيو:   
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ويستعِجلُونك ِبالسيئَِة قَبلَ الْحسنِة وقَد خلَت ِمن قَبِلِهم الْمثُالَت وِإنَّ *
 ٦/الرعد(م وِإنَّ ربك لَشِديد الِْعقَاِب ربك لَذُو مغِفرٍة لِّلناِس علَى ظُلِْمِه

( 
* كبر ا ِعندموِإنَّ يو هدعو اللَّه ِلفخلَن يذَاِب وِبالْع كِجلُونعتسيو

  )٤٧/احلج(كَأَلِْف سنٍة مما تعدونَ 
جاَءهم الْعذَاب ولَيأِْتينهم ويستعِجلُونك ِبالْعذَاِب ولَوالَ أَجلٌ مسمى لَّ*

  )٥٣/العنكبوت(بغتةً وهم الَ يشعرونَ 
كفُونوخين :وموِنِه وِمن د ِبالَِّذين كفُونوخيو هدبِبكَاٍف ع اللَّه سأَلَي 

  )٣٦/الزمر(يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن هاٍد 
كأِْتيي:باعو  ِقنيالْي كأِْتيى يتح كبر ٩٩/احلجر(د(  

كِخذُونتي:   
* ذْكُرذَا الَِّذي يا أَهوزِإالَّ ه كِخذُونتوا ِإن يكَفَر الَِّذين َءاكِإذَا رو

  )٣٦/األنبياء(َءاِلهتكُم وهم ِبِذكِْر الرحمِن هم كَاِفرونَ 
ن يتِخذُونك ِإالَّ هزوا أَهذَا الَِّذي بعثَ اللَّه رسوالً وِإذَا رأَوك ِإ*
  )٤١/الفرقان(

وكعدخي: كدالَِّذي أَي وه اللَّه كبسفَِإنَّ ح وكعدخوا أَن يِريدِإن يو 
 ِمِننيؤِبالْمِرِه وص٦٢/األنفال(ِبن(  

كِجلُونعتسِجلُو:يعتسي  ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم منهِإنَّ جذَاِب وِبالْع كن
  )٥٤/العنكبوت(

كررغِفي :ي مهقَلُّبت كررغوا فَالَ يكَفَر اِت اللَِّه ِإالَّ الَِّذيناِدلُ ِفي َءايجا يم 
  )٤/غافر(الِْبالَِد 
لُوكقْتكَفَ:ي الَِّذين ِبك كُرمِإذْ يو  وكِرجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثِْبتوا ِلير

 اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرمي٣٠/األنفال(و(  
كلِْمزي: ِإن لَّموا وضا رهطُوا ِمنقَاِت فَِإنْ أُعدِفي الص كلِْمزن يم مهِمنو 

ما ِإذَا هها ِمنطَوعطُونَ يخس٥٨/التوبة( ي(  
كرتَغَني:   

* ِليمع ِميعس هِعذْ ِباللَِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كرتَغَنا يِإمو
  )٢٠٠/األعراف(
* ِليمالْع ِميعالس وه هِعذْ ِباللَِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كرتَغَنا يِإمو
  )٣٦/فصلت(

كاِدلُونجِت :يواقُونَ ِإلَى الْمسا يمكَأَن نيبا تم دعب قِفي الْح كاِدلُونجي 
  )٦/األنفال(وهم ينظُرونَ 

وككِّمحالَ :ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤالَ ي كبرفَالَ و 
  )٦٥/النساء(ي أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسِليما يِجدوا ِف
وكِرجخي: وكِرجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثِْبتوا ِليكَفَر الَِّذين ِبك كُرمِإذْ يو 

 اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرمي٣٠/األنفال(و(  

ِضلُّوكونَ :يِبعتِبيِل اللَِّه ِإن ين سع ِضلُّوكِض ين ِفي اَألرم أَكْثَر ِطعِإن تو 
  )١١٦/األنعام(ِإالَّ الظَّن وِإنْ هم ِإالَّ يخرصونَ 

ككَذِّبيِن :يِبالد دعب ككَذِّبا ي٧/التني( فَم(  
وككَذِّبي:   

*وككَذِّبِإن يو ودثَمو ادعوٍح ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب ٤٢/احلج( فَقَد(  
* وراُألم عجرِإلَى اللَِّه تو ِلكن قَبلٌ مسر تكُذِّب فَقَد وككَذِّبِإن يو
  )٤/فاطر(
ِبالْبيناِت وِإن يكَذِّبوك فَقَد كَذَّب الَِّذين ِمن قَبِلِهم جاَءتهم رسلُهم *

  )٢٥/فاطر(وِبالزبِر وِبالِْكتاِب الْمِنِري 
كونادنِقلُونَ :يعالَ ي مهاِت أَكْثَررجاِء الْحرِمن و كونادني ِإنَّ الَِّذين 

  )٤/احلجرات(
كناِزعنا:ينفَالَ ي اِسكُوهن مكًا هنسا ملْنعٍة جِر  لِّكُلِّ أُمِفي اَألم كنِزع

  )٦٧/احلج(وادع ِإلَى ربك ِإنك لَعلَى هدى مستِقيٍم 
لَّكلَع:   

فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ *
 ١٣٠/طه(لنهاِر لَعلَّك ترضى غُروِبها وِمن َءاناِءي الَّيِل فَسبح وأَطْراف ا

( 
* ِمِننيؤوا مكُونأَالَّ ي كفْسن اِخعب لَّك٣/الشعراء(لَع(  

لَّكفَلَع:   
فَلَعلَّك تاِرك بعض ما يوحى ِإلَيك وضاِئق ِبِه صدرك أَن يقُولُوا لَوالَ أُنِزلَ *

هعاَء مج ِه كَرتٌ أَولَيِكيلٌ عٍء ويلَى كُلِّ شع اللَّهو ِذيرن ا أَنتمِإن لَكم 
  )١٢/هود(
فَلَعلَّك باِخع نفْسك علَى َءاثَاِرِهم ِإن لَّم يؤِمنوا ِبهذَا الْحِديِث أَسفًا *
  )٦/الكهف(

كا قُلْ ِإ:كَأَناهسرانَ مِة أَياعِن السع كئَلُونسي الَ  يبر ا ِعندها ِعلْممن
يجلِّيها ِلوقِْتها ِإالَّ هو ثَقُلَت ِفي السماواِت واَألرِض الَ تأِْتيكُم ِإالَّ بغتةً 
يسئَلُونك كَأَنك حِفي عنها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند اللَِّه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ 

  )١٨٧/األعراف(مونَ يعلَ
  

  كاف اخلطاب املقدرة
  )٦/الضحى( أَلَم يِجدك يِتيما فَأَوى :فَأَوى
  )٧/الضحى( ووجدك ضاال فَهدى :فَهدى
  )٨/الضحى( ووجدك عاِئالً فَأَغْنى :فَأَغْنى
  )٣/الضحى( ما ودعك ربك وما قَلَى :قَلَى
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   مع ِإنّكاف اخلطاب
كأَن: 
  )٩٧/احلجر(ولَقَد نعلَم أَنك يِضيق صدرك ِبما يقُولُونَ *
* تزتاَء اها الْمهلَيا علْنةً فَِإذَا أَنزاِشعخ ضى اَألررت كاِتِه أَنَءاي ِمنو

ع هى ِإنتوِي الْمحا لَماهيِإنَّ الَِّذي أَح تبرو ٍء قَِديريلَى كُلِّ ش
  )٣٩/فصلت(
* نطَاِئفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهِنصِل وى ِمن ثُلُثَِي الَّينأَد قُومت كأَن لَمعي كبِإنَّ ر

 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين
ونَ فَاقْررَءاخى وضركُونُ ِمنكُم ميأَن س ِلمَءاِن عالْقُر ِمن رسيا تُءوا م

يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
الزكَاةَ وأَقِْرضوا  اللَّه اللَِّه فَاقْرُءوا ما تيسر ِمنه وأَِقيموا الصالَةَ وَءاتوا 

قَرضا حسنا وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا 
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَع٢٠/املزمل(و(  

كِإن:   
وتوا الِْكتاب ِبكُلِّ َءايٍة ما تِبعوا ِقبلَتك وما أَنت ِبتاِبٍع ولَِئن أَتيت الَِّذين أُ*

ِقبلَتهم وما بعضهم ِبتاِبٍع ِقبلَةَ بعٍض ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم من بعِد ما 
 الظَّاِلِمني ِإذًا لَِّمن كالِْعلِْم ِإن ِمن اَءك١٤٥/البقرة(ج ( 

  )٦/احلجر(وقَالُوا ياأَيها الَِّذي نزلَ علَيِه الذِّكْر ِإنك لَمجنونٌ *
والَ تمِش ِفي اَألرِض مرحا ِإنك لَن تخِرق اَألرض ولَن تبلُغَ الِْجبالَ *

  )٣٧/اإلسراء(طُوالً 
* اِسكُوهن مكًا هنسا ملْنعٍة جِإلَى لِّكُلِّ أُم عادِر وِفي اَألم كناِزعنفَالَ ي

  )٦٧/احلج(ربك ِإنك لَعلَى هدى مستِقيٍم 
  )٧٩/النمل(فَتوكَّلْ علَى اللَِّه ِإنك علَى الْحق الْمِبِني *
*لَّواَء ِإذَا وعالد مالص ِمعسالَ تى وتوالْم ِمعسالَ ت كِإن ِبِريندا م
  )٨٠/النمل(
* لَمأَع وهاُء وشن يِدي مهي اللَّه لَِكنو تببأَح نِدي مهالَ ت كِإن

 ِدينته٥٦/القصص(ِبالْم(  
* ِلنيسرالْم لَِمن ك٣/يس(ِإن(  
  )٣٠/الزمر(ِإنك ميت وِإنهم ميتونَ *
*يحأَو كَذَِلكالَ وو ابا الِْكتِري مدت ا كُنتا مِرنأَم نا موحر كا ِإلَين

اِإلميانُ ولَِكن جعلْناه نورا نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي ِإلَى 
  )٥٢/الشورى(ِصراٍط مستِقيٍم 

*ِإلَي ِبالَِّذي أُوِحي ِسكمتِقيٍم فَاستساٍط ملَى ِصرع كِإن ٤٣/الزخرف(ك 
( 
* كِإن لَمعي اللَّهولُ اللَِّه وسلَر كِإن دهشاِفقُونَ قَالُوا ننالْم اَءكِإذَا ج

  )١/املنافقون(لَرسولُه واللَّه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ 

ِفقُونَ قَالُوا نشهد ِإنك لَرسولُ اللَِّه واللَّه يعلَم ِإنك ِإذَا جاَءك الْمنا*
  )١/املنافقون(لَرسولُه واللَّه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ 

كفَِإن:   
نك ِإذًا من والَ تدع ِمن دوِن اللَِّه ما الَ ينفَعك والَ يضرك فَِإن فَعلْت فَِإ*

 ١٠٦/يونس(الظَّاِلِمني(  
* ِبِريندا ملَّواَء ِإذَا وعالد مالص ِمعسالَ تى وتوالْم ِمعسالَ ت كفَِإن
  )٥٢/الروم(
* قُومت ِحني كبِد رمِبح حبسا وِننيِبأَع كفَِإن كبكِْم رِلح ِبراصو
  )٤٨/الطور(

كِإنو:   
* ِلنيسرالْم لَِمن كِإنو قِبالْح كلَيا علُوهتاللَِّه ن اتَءاي ٢٥٢/البقرة(ِتلْك 
( 
  )٦/النمل(وِإنك لَتلَقَّى الْقُرَءانَ ِمن لَّدنْ حِكيٍم عِليٍم *
  )٤/القلم(وِإنك لَعلَى خلٍُق عِظيٍم *
  

  ض الظروف واحلروفكاف اخلطاب مع بع
ِلكوا غَِليظَ الْقَلِْب :حفَظ كُنت لَوو ملَه اللَِّه ِلنت نٍة ممحا رفَِبم 

الَنفَضوا ِمن حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي اَألمِر فَِإذَا 
لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمزع كِِّلنيوتالْم ِحبي   

  )١٥٩/عمران آل(
كِعند: كِعند نلُغبا يا ِإمانسِن ِإحياِلدِبالْوو اهوا ِإالَّ ِإيدبعأَالَّ ت كبى رقَضو 

قُل لَّها ومهرهنالَ تو ا أُفمقُل لَّها فَالَ تمِكالَه ا أَومهدأَح رالً الِْكبا قَوم
  )٢٣/اإلسراء(كَِرميا 
ِعنِدك:   
 * مهِصبِإن تٍة وديشوٍج مرِفي ب مكُنت لَوو توالْم ِرككُّمدوا يكُونا تمنأَي

 ِعنِدك ِذِه ِمنقُولُوا هئَةٌ ييس مهِصبِإن تِعنِد اللَِّه و ِذِه ِمنقُولُوا هةٌ ينسح
لٌّ من ِعنِد اللَِّه فَماِل هؤالَِء الْقَوِم الَ يكَادونَ يفْقَهونَ حِديثًا قُلْ كُ

  )٧٨/النساء(
ويقُولُونَ طَاعةٌ فَِإذَا برزوا ِمن ِعنِدك بيت طَاِئفَةٌ منهم غَير الَِّذي تقُولُ *

هنع ِرضونَ فَأَعتيبا يم بكْتي اللَّهِكيالً وكَفَى ِباللَِّه ولَى اللَِّه وكَّلْ عوتو م
  )٨١/النساء(
وِمنهم من يستِمع ِإلَيك حتى ِإذَا خرجوا ِمن ِعنِدك قَالُوا ِللَِّذين أُوتوا *

تبعوا أَهواَءهم الِْعلْم ماذَا قَالَ َءاِنفًا أُولَِئك الَِّذين طَبع اللَّه علَى قُلُوِبِهم وا
  )١٦/حممد(

لَكقَب:   



  ٢٣

سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك ِمن رسِلنا والَ تِجد ِلسنِتنا تحِويالً * 
  )٧٧/اإلسراء(
 وما أَرسلْنا قَبلَك ِإالَّ ِرجاالً نوِحي ِإلَيِهم فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإن كُنتم الَ*

  )٧/األنبياء(تعلَمونَ 
وما أَرسلْنا قَبلَك ِمن الْمرسِلني ِإالَّ ِإنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ ِفي *

اَألسواِق وجعلْنا بعضكُم ِلبعٍض ِفتنةً أَتصِبرونَ وكَانَ ربك بِصريا 
  )٢٠/الفرقان(
*نيا َءاتمِذيٍر وِمن ن لَكقَب ِهما ِإلَيلْنسا أَرما وهونسردٍب ين كُتم ماه
  )٤٤/سبأ(

ِلكقَب:   
والَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك وِباَألِخرِة هم يوِقنونَ *
  )٤/البقرة(
* كُذِّب فَقَد وكاِب فَِإن كَذَّبالِْكتِر وبالزاِت ونياُءو ِبالْبج ِلكن قَبلٌ مسر

  )١٨٤/عمران آل(الْمِنِري 
* ِلكا أُنِزلَ ِمن قَبمو كا أُنِزلَ ِإلَيوا ِبمنَءام مهونَ أَنمعزي ِإلَى الَِّذين رت أَلَم

وا ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمحتونَ أَن يِريدي ِريديوا ِبِه وكْفُروا أَن يأُِمر قَد
  )٦٠/النساء(الشيطَانُ أَن يِضلَّهم ضالَالً بِعيدا 

لَِّكِن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما *
والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤِمنونَ ِباللَِّه أُنِزلَ ِمن قَبِلك والْمِقيِمني الصالَةَ 

  )١٦٢/النساء(والْيوِم اَألِخِر أُولَِئك سنؤِتيِهم  أَجرا عِظيما 
ولَقَِد استهِزئ ِبرسٍل من قَبِلك فَحاق ِبالَِّذين سِخروا ِمنهم ما كَانوا ِبِه *

  )١٠/األنعام(يستهِزُءونَ 
* ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَص ِلكن قَبلٌ مسر تكُذِّب لَقَدو

 ِلنيسرِإي الْمبِمن ن اَءكج لَقَداِت اللَِّه ولَ ِلكَِلمدبالَ ما ونرصن
  )٣٤/األنعام(
*ِلكن قَبٍم ما ِإلَى أُملْنسأَر لَقَدو ملَّهاِء لَعرالضاِء وأْسم ِبالْباهذْنفَأَخ 

  )٤٢/األنعام(يتضرعونَ 
فَِإن كُنت ِفي شك مما أَنزلْنا ِإلَيك فَسئَِل الَِّذين يقْرُءونَ الِْكتاب ِمن *

الْم ِمن نكُونفَالَ ت كبِمن ر قالْح اَءكج لَقَد ِلكقَب ِرينتم  
  )٩٤/يونس(
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نوِحي ِإلَيِهم من أَهِل الْقُرى أَفَلَم يِسريوا *

 ريِة خاَألِخر ارلَدو ِلِهمِمن قَب ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَينظُرِض فَيِفي اَألر
  )١٠٩/يوسف(الَ تعِقلُونَ لِّلَِّذين اتقَوا أَفَ

* ففَكَي مهذْتأَخ وا ثُمكَفَر ِللَِّذين تلَيفَأَم ِلكن قَبٍل مسِبر ِزئهتلَقَِد اسو
  )٣٢/الرعد(كَانَ ِعقَاِب 

نَ ِلرسوٍل ولَقَد أَرسلْنا رسالً من قَبِلك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَا*
 ابٍل ِكتٍة ِإالَّ ِبِإذِْن اللَِّه ِلكُلِّ أَجِبأَي أِْتي٣٨/الرعد(أَن ي(  

* ِلنيِع اَألوِفي ِشي ِلكا ِمن قَبلْنسأَر لَقَد١٠/احلجر(و(  
 أَنا فَاعبدوِن وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ نوِحي ِإلَيِه أَنه الَ ِإلَه ِإالَّ*
  )٢٥/األنبياء(
 ٣٤/األنبياء(وما جعلْنا ِلبشٍر من قَبِلك الْخلْد أَفَِإين مت فَهم الْخاِلدونَ *
( 
ولَقَِد استهِزئ ِبرسٍل من قَبِلك فَحاق ِبالَِّذين سِخروا ِمنهم ما كَانوا ِبِه *

  )٤١/األنبياء(يستهِزُءونَ 
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل والَ نِبي ِإالَّ ِإذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ ِفي *

 ِكيمح ِليمع اللَّهاِتِه وَءاي اللَّه ِكمحي طَانُ ثُميلِْقي الشا يم اللَّه خنسِتِه فَيِنيأُم
  )٥٢/احلج(
نت ِبجاِنِب الطُّوِر ِإذْ نادينا ولَِكن رحمةً من ربك ِلتنِذر قَوما ما وما كُ*

  )٤٦/القصص(أَتاهم من نِذيٍر من قَبِلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
ِت فَانتقَمنا ِمن ولَقَد أَرسلْنا ِمن قَبِلك رسالً ِإلَى قَوِمِهم فَجاُءوهم ِبالْبينا*

 ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حوا ومرأَج ٤٧/الروم(الَِّذين(  
أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق ِمن ربك ِلتنِذر قَوما ما أَتاهم من نِذيٍر من *

 ) ٣/السجدة(قَبِلك لَعلَّهم يهتدونَ 
* وراُألم عجرِإلَى اللَِّه تو ِلكن قَبلٌ مسر تكُذِّب فَقَد وككَذِّبِإن يو
  )٤/فاطر(
* ن لَّمم مهِمنو كلَيا عنصن قَصم مهِمن ِلكن قَبالً مسا رلْنسأَر لَقَدو

أَيٍة ِإالَّ ِبِإذِْن اللَِّه فَِإذَا جاَء أَمر نقْصص علَيك وما كَانَ ِلرسوٍل أَن يأِْتي ِب
  )٧٨/غافر(اللَِّه قُِضي ِبالْحق وخِسر هناِلك الْمبِطلُونَ 

ما يقَالُ لَك ِإالَّ ما قَد ِقيلَ ِللرسِل ِمن قَبِلك ِإنَّ ربك لَذُو مغِفرٍة وذُو *
  )٤٣/فصلت(ِعقَاٍب أَِليٍم 

ِلك يوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك اللَّه الْعِزيز الْحِكيم كَذَ*
  )٣/الشورى(
وكَذَِلك ما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِفي قَريٍة من نِذيٍر ِإالَّ قَالَ مترفُوها ِإنا وجدنا *

  )٢٣/الزخرف(م مقْتدونَ َءاباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى َءاثَاِرِه
وسئَلْ من أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسِلنا أَجعلْنا ِمن دوِن الرحمِن َءاِلهةً *

  )٤٥/الزخرف(يعبدونَ 
كنيب:   

رِة ِحجابا وِإذَا قَرأْت الْقُرَءانَ جعلْنا بينك وبين الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخ*
  )٤٥/اإلسراء(مستورا 

* كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعئَةُ اديالَ السةُ ونسِوي الْحتسالَ تو
 ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيب٣٤/فصلت(و(  

ِنكيبو:مٍة ما ِفي أَِكننقَالُوا قُلُوبا  وِننيِمن بو قْرا وِفي َءاذَاِننِه وا ِإلَيونعدا ت
  )٥/فصلت(وبيِنك ِحجاب فَاعملْ ِإننا عاِملُونَ 

كِإلَي:   



  ٢٤

والَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك وِباَألِخرِة هم يوِقنونَ *
  )٤/البقرة(
  )٩٩/البقرة(قَد أَنزلْنا ِإلَيك َءاياٍت بيناٍت وما يكْفُر ِبها ِإالَّ الْفَاِسقُونَ ولَ*
* مهلْقُونَ أَقْالَمِإذْ ي ِهميلَد ا كُنتمو كوِحيِه ِإلَيِب نياِء الْغأَنب ِمن ذَِلك

  )٤٤/عمران آل(ذْ يختِصمونَ أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديِهم ِإ
* هنأْمِإن ت نم مهِمنو كِه ِإلَيدؤِبِقنطَاٍر ي هنأْمِإن ت ناِب مِل الِْكتأَه ِمنو

ِبِديناٍر الَّ يؤدِه ِإلَيك ِإالَّ ما دمت علَيِه قَاِئما ذَِلك ِبأَنهم قَالُوا لَيس علَينا 
 آل(ي اُألمين سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ ِف

  )٧٥/عمران
* هنأْمِإن ت نم مهِمنو كِه ِإلَيدؤِبِقنطَاٍر ي هنأْمِإن ت ناِب مِل الِْكتأَه ِمنو

ع تما دِإالَّ م كِه ِإلَيدؤاٍر الَّ يا ِبِديننلَيع سقَالُوا لَي مهِبأَن ا ذَِلكِه قَاِئملَي
 آل(ِفي اُألمين سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ 

  )٧٥/عمران
ن قَبِلك أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم َءامنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِم*

 ِريديوا ِبِه وكْفُروا أَن يأُِمر قَدوا ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمحتونَ أَن يِريدي
  )٦٠/النساء(الشيطَانُ أَن يِضلَّهم ضالَالً بِعيدا 

للَّه والَ تكُن ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك ا*
  )١٠٥/النساء(لِّلْخاِئِنني خِصيما 

لَِّكِن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما *
للَِّه أُنِزلَ ِمن قَبِلك والْمِقيِمني الصالَةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤِمنونَ ِبا

  )١٦٢/النساء(والْيوِم اَألِخِر أُولَِئك سنؤِتيِهم  أَجرا عِظيما 
ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإلَى نوٍح والنِبين ِمن بعِدِه وأَوحينا ِإلَى *

 وِعيسى وأَيوب ويونس ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَألسباِط
  )١٦٣/النساء(وهارونَ وسلَيمانَ وَءاتينا داود زبورا 

لَِّكِن اللَّه يشهد ِبما أَنزلَ ِإلَيك أَنزلَه ِبِعلِْمِه والْمالَِئكَةُ يشهدونَ وكَفَى *
  )١٦٦/النساء(ِباللَِّه شِهيدا 

لَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا وأَنزلْنا ِإ*
 قالْح ِمن اَءكا جمع ماَءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللَّها أَنزم ِبمهنيكُم بِه فَاحلَيع

لَوا واجهِمنةً وعِشر ا ِمنكُملْنعلَِكن ِلكُلٍّ جةً واِحدةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهش 
لِّيبلُوكُم ِفي ما َءاتاكُم فَاستِبقُوا الْخيراِت ِإلَى اللَِّه مرِجعكُم جِميعا 

  )٤٨/املائدة(فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ 
لَّه والَ تتِبع أَهواَءهم واحذَرهم أَن يفِْتنوك وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ ال*

عن بعِض ما أَنزلَ اللَّه ِإلَيك فَِإن تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّه أَن يِصيبهم 
  )٤٩/املائدة(من الناِس لَفَاِسقُونَ  ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا 

*ي تلَّغا بلْ فَمفْعت ِإن لَّمو كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيلِّغْ مولُ بسا الرهاأَي
 الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن كِصمعي اللَّهو هالَتِرس

  )٦٧/املائدة(

*لَى شع متاِب لَسلَ الِْكتاأَها قُلْ يماِإلِجنيلَ واةَ ورووا التِقيمى تتٍء حي
أُنِزلَ ِإلَيكُم من ربكُم ولَيِزيدنَّ كَِثريا منهم ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك طُغيانا 

 ِم  الْكَاِفِرينلَى الْقَوع أْسا فَالَ تكُفْر٦٨/املائدة(و(  
*تسن يم مهِمنِفي وو وهفْقَهةً أَن يأَِكن لَى قُلُوِبِهما علْنعجو كِإلَي ِمع

 كاِدلُونجي اُءوكى ِإذَا جتا حوا ِبهِمنؤٍة الَّ يا كُلَّ َءايورِإن يا وقْرو َءاذَاِنِهم
 ِلنياَألو اِطريذَا ِإالَّ أَسوا ِإنْ هكَفَر قُولُ الَِّذيني  

  )٢٥/األنعام(
* ِرِكنيشِن الْمع ِرضأَعو وِإالَّ ه الَ ِإلَه كبِمن ر كِإلَي ا أُوِحيم ِبعات
  )١٠٦/األنعام(
ِكتاب أُنِزلَ ِإلَيك فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منه ِلتنِذر ِبِه وِذكْرى *

 ِمِننيؤ٢/األعراف(ِللْم(  
*دِإن تالَ و مهو كونَ ِإلَينظُري ماهرتوا وعمسى الَ يدِإلَى الْه موهع

  )١٩٨/األعراف(يبِصرونَ 
وِمنهم من يستِمعونَ ِإلَيك أَفَأَنت تسِمع الصم ولَو كَانوا الَ يعِقلُونَ *
  )٤٢/يونس(
نت تهِدي الْعمي ولَو كَانوا الَ يبِصرونَ وِمنهم من ينظُر ِإلَيك أَفَأَ*
  )٤٣/يونس(
فَِإن كُنت ِفي شك مما أَنزلْنا ِإلَيك فَسئَِل الَِّذين يقْرُءونَ الِْكتاب ِمن *

 ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت كبِمن ر قالْح اَءكج لَقَد ِلكقَب  
  )٩٤/يونس(
* اِكِمنيالْح ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح ِبراصو كى ِإلَيوحا يم ِبعاتو
  )١٠٩/يونس(
فَلَعلَّك تاِرك بعض ما يوحى ِإلَيك وضاِئق ِبِه صدرك أَن يقُولُوا لَوالَ أُنِزلَ *

مِإن لَكم هعاَء مج ِه كَرتٌ أَولَيِكيلٌ عٍء ويلَى كُلِّ شع اللَّهو ِذيرن ا أَنت
  )١٢/هود(
ِتلْك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيها ِإلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك ِمن *

 ِقنيتةَ ِللْماِقبِإنَّ الْع ِبرذَا فَاصِل ه٤٩/هود(قَب(  
*أَح كلَيع قُصن نحِإن نَءانَ وذَا الْقُره كا ِإلَينيحا أَوِص ِبمالْقَص نس

 اِفِلنيالْغ ِلِه لَِمنِمن قَب ٣/يوسف(كُنت(  
* مهروا أَمعمِإذْ أَج ِهميلَد ا كُنتمو كوِحيِه ِإلَيِب نياِء الْغأَنب ِمن ذَِلك

  )١٠٢/يوسف(وهم يمكُرونَ 
لْك َءايات الِْكتاِب والَِّذي أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك الْحق ولَِكن أَكْثَر املر ِت*

  )١/الرعد(الناِس الَ يؤِمنونَ 
* ذَكَّرتا يمى ِإنمأَع وه نكَم قالْح كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيمأَن لَمعن يأَفَم

  )١٩/الرعد (أُولُوا اَأللْباِب



  ٢٥

كَذَِلك أَرسلْناك ِفي أُمٍة قَد خلَت ِمن قَبِلها أُمم لِّتتلُوا علَيِهم الَِّذي *
أَوحينا ِإلَيك وهم يكْفُرونَ ِبالرحمِن قُلْ هو ربي الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه 

  )٣٠/الرعد(توكَّلْت وِإلَيِه متاِب 
والَِّذين َءاتيناهم الِْكتاب يفْرحونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وِمن اَألحزاِب من *

ينِكر بعضه قُلْ ِإنما أُِمرت أَنْ أَعبد اللَّه والَ أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعوا وِإلَيِه 
  )٣٦/الرعد(مئَاِب 

*اهلْنأَنز ابالر ِكت ِهمبوِر ِبِإذِْن راِت ِإلَى النالظُّلُم ِمن اسالن ِرجخِلت كِإلَي 
  )١/إبراهيم(ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميِد 

* ملَّهلَعو ِهملَ ِإلَيزا ناِس مِللن نيبِلت الذِّكْر كا ِإلَيلْنأَنزِر وبالزاِت ونيِبالْب
تونَ ي٤٤/النحل(فَكَّر(  
* ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرِملَّةَ ِإب ِبعأَِن ات كا ِإلَينيحأَو ثُم
  )١٢٣/النحل(
* را َءاخاللَِّه ِإلَه علْ معجالَ تِة والِْحكْم ِمن كبر كى ِإلَيحا أَوِمم ذَِلك

لْقَى ِفي جا فَتورحدا ملُومم من٣٩/اإلسراء(ه(  
نحن أَعلَم ِبما يستِمعونَ ِبِه ِإذْ يستِمعونَ ِإلَيك وِإذْ هم نجوى ِإذْ يقُولُ *

  )٤٧/اإلسراء(الظَّاِلمونَ ِإن تتِبعونَ ِإالَّ رجالً مسحورا 
*ِفي ص ركْبا يملْقًا مخ أَو كُما قُِل الَِّذي فَطَرنِعيدن يقُولُونَ ميفَس وِركُمد

أَولَ مرٍة فَسينِغضونَ ِإلَيك رُءوسهم ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَن يكُونَ 
  )٥١/اإلسراء(قَِريبا 

*ِلت كا ِإلَينيحِن الَِّذي أَوع كونفِْتنوا لَيِإن كَادِإذًا وو هرا غَينلَيع ِريفْت
  )٧٣/اإلسراء(الَّتخذُوك خِليالً 

ولَِئن ِشئْنا لَنذْهبن ِبالَِّذي أَوحينا ِإلَيك ثُم الَ تِجد لَك ِبِه علَينا وِكيالً *
  )٨٦/اإلسراء(
*دبالَ م كباِب رِمن ِكت كِإلَي ا أُوِحيلُ ماتِمن و ِجدلَن تاِتِه ولَ ِلكَِلم

  )٢٧/الكهف(دوِنِه ملْتحدا 
* كى ِإلَيقْضِل أَن يَءاِن ِمن قَبلْ ِبالْقُرجعالَ تو قالْح ِلكالْم الَى اللَّهعفَت

  )١١٤/طه(وحيه وقُل رب ِزدِني ِعلْما 
*لْقَى ِإلَيوا أَن يجرت ا كُنتمو نكُونفَالَ ت كبن رةً ممحِإالَّ ر ابالِْكت ك

 ا لِّلْكَاِفِرين٨٦/القصص(ظَِهري(  
والَ يصدنك عن َءاياِت اللَِّه بعد ِإذْ أُنِزلَت ِإلَيك وادع ِإلَى ربك والَ *

 ِرِكنيشالْم ِمن نكُون٨٧/القصص(ت(  
وِحي ِإلَيك ِمن الِْكتاِب وأَِقِم الصالَةَ ِإنَّ الصالَةَ تنهى عِن اتلُ ما أُ*

الْفَحشاِء والْمنكَِر ولَِذكْر اللَِّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 
  )٤٥/العنكبوت(
تعملُونَ خِبريا واتِبع ما يوحى ِإلَيك ِمن ربك ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبما *
  )٢/األحزاب(

* مهنيأَع وردت كونَ ِإلَينظُري مهتأَير فواَء الْخفَِإذَا ج كُملَيةً عأَِشح
كَالَِّذي يغشى علَيِه ِمن الْموِت فَِإذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد 

يلَى الْخةً علَى أَِشحع كَانَ ذَِلكو مالَهمأَع طَ اللَّهبوا فَأَحِمنؤي لَم ِر أُولَِئك
  )١٩/األحزاب(اللَِّه يِسريا 

* لْتزع نِمم تيغتِن ابماُء وشن تم كئِْوي ِإلَيتو نهاُء ِمنشن تِجي مرت
ى أَن تنأَد ذَِلك كلَيع احنا فَالَ جِبم نيضرينَّ وزحالَ يو نهنيأَع قَر

َءاتيتهن كُلُّهن واللَّه يعلَم ما ِفي  قُلُوِبكُم وكَانَ اللَّه عِليما حِليما 
  )٥١/األحزاب(
*قالْح وه كبِمن ر كالَِّذي أُنِزلَ ِإلَي وا الِْعلْمأُوت ى الَِّذينريِدي ِإلَى وهيو 

  )٦/سبأ(ِصراِط الْعِزيِز الْحِميِد 
* ِه ِإنَّ اللَّهيدي نيا بقًا لِّمدصم قالْح واِب هالِْكت ِمن كا ِإلَينيحالَِّذي أَوو

 ِصريب ِبرياِدِه لَخ٣١/فاطر(ِبِعب(  
*دلِّي كاربم كِإلَي اهلْنأَنز اباِب ِكتأُولُوا اَأللْب ذَكَّرتِلياِتِه ووا َءايرب
  )٢٩/ص(
* ينالد ا لَّهِلصخم ِد اللَّهبفَاع قِبالْح ابالِْكت كا ِإلَيلْنا أَنزِإن  
  )٢/الزمر(
*طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكِمن قَب ِإلَى الَِّذينو كِإلَي أُوِحي لَقَدو لُكمع 

 اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَت٦٥/الزمر(و(  
* ِكيمالْح ِزيزالْع اللَّه ِلكِمن قَب ِإلَى الَِّذينو كوِحي ِإلَيي كَذَِلك
  )٣/الشورى(
*ا ولَهوح نمى والْقُر أُم نِذرا لِّتِبيرا عَءانقُر كا ِإلَينيحأَو كَذَِلكو موي نِذرت

  الْجمِع الَ ريب ِفيِه فَِريق ِفي الْجنِة وفَِريق ِفي السِعِري 
  )٧/الشورى(
شرع لَكُم من الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبِه *

لدين والَ تتفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى ِإبراِهيم وموسى وِعيسى أَنْ أَِقيموا ا
ْ تِبي ِإلَيِه من يشاُء ويهِدي ِإلَيِه من  الْمشِرِكني ما تدعوهم ِإلَيِه اللَّه يج

 ِنيب١٣/الشورى(ي(  
*ا الِْكتِري مدت ا كُنتا مِرنأَم نا موحر كا ِإلَينيحأَو كَذَِلكالَ وو اب

اِإلميانُ ولَِكن جعلْناه نورا نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي ِإلَى 
  )٥٢/الشورى(ِصراٍط مستِقيٍم 

 ٤٣/الزخرف(فَاستمِسك ِبالَِّذي أُوِحي ِإلَيك ِإنك علَى ِصراٍط مستِقيٍم *
( 
*فْنرِإذْ صقَالُوا و وهرضا حَءانَ فَلَمونَ الْقُرِمعتسي الِْجن نا مفَرن كا ِإلَي

 نِذِرينِمِهم ما ِإلَى قَولَّوو ا قُِضيوا فَلَم٢٩/األحقاف(أَنِصت(  
* قَالُوا ِللَِّذين ِعنِدك وا ِمنجرى ِإذَا ختح كِإلَي ِمعتسن يم مهِمنوا وأُوت

 ماَءهووا أَهعباتو لَى قُلُوِبِهمع اللَّه عطَب الَِّذين اذَا قَالَ َءاِنفًا أُولَِئكم الِْعلْم
  )١٦/حممد(



  ٢٦

* ذُِكرةٌ وكَمحةٌ مورس ةٌ فَِإذَا أُنِزلَتورس لَتزالَ نوا لَونَءام قُولُ الَِّذينيو
يت الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ينظُرونَ ِإلَيك نظَر الْمغِشي ِفيها الِْقتالُ رأَ

 ملَى لَهِت فَأَووالْم ِه ِمنلَي٢٠/حممد(ع(  
* ِسريح وهاِسئًا وخ رصالْب كِإلَي نقَِلبِن ييتكَر رصِجِع الْبار ٤/امللك(ثُم 
( 

ِبك:   
ئْنا ِمن كُلِّ أُمٍة ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبك علَى هؤالَِء شِهيدا فَكَيف ِإذَا ِج*
  )٤١/النساء(
وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك ويمكُرونَ *

 اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرمي٣٠/األنفال(و(  
ويوم نبعثُ ِفي كُلِّ أُمٍة شِهيدا علَيِهم من أَنفُِسِهم وِجئْنا ِبك شِهيدا علَى *

هؤالَِء ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا لِّكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى 
 ِلِمنيس٨٩/النحل(ِللْم(  

*ِبك نبذْها نونَ فَِإمِقمنتم مها ِمن٤١/الزخرف( فَِإن(  
كلَيع:   

* ِلنيسرالْم لَِمن كِإنو قِبالْح كلَيا علُوهتاللَِّه ن اتَءاي ٢٥٢/البقرة(ِتلْك 
( 
لَّيس علَيك هداهم ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاُء وما تنِفقُوا ِمن خيٍر *
نفُِسكُم وما تنِفقُونَ ِإالَّ ابِتغاَء وجِه اللَِّه وما تنِفقُوا ِمن خيٍر يوف ِإلَيكُم فََأل

  )٢٧٢/البقرة(وأَنتم الَ تظْلَمونَ 
 نزلَ علَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه وأَنزلَ التوراةَ واِإلِجنيلَ*
  )٣/عمران آل(
* رأُخاِب والِْكت أُم نه اتكَمحم اتأَي هِمن ابالِْكت كلَيلَ عالَِّذي أَنز وه

متشاِبهات فَأَما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاَء الِْفتنِة 
ِه وما يَ علَم تأِْويلَه ِإالَّ اللَّه والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ وابِتغاَء تأِْويِل

  )٧/عمران آل(َءامنا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنا وما يذَّكَّر ِإالَّ أُولُوا اَأللْباِب 
 وقُل لِّلَِّذين أُوتوا فَِإنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللَِّه ومِن اتبعِن*

 كلَيا عما فَِإنلَّووِإن تا وودتوا فَقَِد اهلَمفَِإنْ أَس متلَمَءأَس نياُألمو ابالِْكت
  )٢٠/عمران آل(الْبالَغُ واللَّه بِصري ِبالِْعباِد 

  )٥٨/عمران آل(حِكيِم ذَِلك نتلُوه علَيك ِمن اَألياِت والذِّكِْر الْ*
* الَِمنيا لِّلْعظُلْم ِريدي ا اللَّهمو قِبالْح كلَيا علُوهتاللَِّه ن اتَءاي آل(ِتلْك 

  )١٠٨/عمران
ولَوالَ فَضلُ اللَِّه علَيك ورحمته لَهمت طَّاِئفَةٌ منهم أَن يِضلُّوك وما *

 أَنفُسهم وما يضرونك ِمن شيٍء وأَنزلَ اللَّه علَيك الِْكتاب يِضلُّونَ ِإالَّ
والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَِّه علَيك عِظيما 

  )١١٣/النساء(

*ت طَّاِئفَةٌ مملَه هتمحرو كلَيلُ اللَِّه عالَ فَضلَوا ومو ِضلُّوكأَن ي مهن
 ابالِْكت كلَيع لَ اللَّهأَنزٍء ويِمن ش كونرضا يمو مهِضلُّونَ ِإالَّ أَنفُسي
َ انَ فَضلُ اللَِّه علَيك عِظيما  والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وك

  )١١٣/النساء(
*صقَص الً قَدسرو كَلَّمو كلَيع مهصقْصن الً لَّمسرلُ وِمن قَب كلَيع ماهن

  )١٦٤/النساء(اللَّه موسى تكِْليما 
* كَلَّمو كلَيع مهصقْصن الً لَّمسرلُ وِمن قَب كلَيع ماهنصقَص الً قَدسرو

  )١٦٤/النساء(اللَّه موسى تكِْليما 
*وا ِإنْ وكَفَر لَقَالَ الَِّذين ِديِهمِبأَي وهسطَاٍس فَلَما ِفي ِقرابِكت كلَيا علْنزن لَو

 ِبنيم رذَا ِإالَّ ِسح٧/األنعام(ه(  
وِإن كَانَ كَبر علَيك ِإعراضهم فَِإِن استطَعت أَن تبتِغي نفَقًا ِفي اَألرِض *

ما ِفي السماِء فَتأِْتيهم ِبأَيٍة ولَو شاَء اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى فَالَ أَو سلَّ
 اِهِلنيالْج ِمن نكُون٣٥/األنعام(ت(  

* كلَيا عم ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي ِد الَِّذينطْرالَ تو
ِبِهم من شيٍء وما ِمن ِحساِبك علَيِهم من شيٍء فَتطْردهم فَتكُونَ ِمن ِحسا

 الظَّاِلِمني ٥٢/األنعام(ِمن(  
ِتلْك الْقُرى نقُص علَيك ِمن أَنباِئها ولَقَد جاَءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَما *

ا كَذَّبوا ِبمِمنؤوا ِليكَان لَى قُلُوِب الْكَاِفِرينع اللَّه عطْبي لُ كَذَِلكوا ِمن قَب
  )١٠١/األعراف(
* ِصيدحو ا قَاِئمهِمن كلَيع هقُصى ناِء الْقُرأَنب ِمن ١٠٠/هود(ذَِلك(  
*جو كادِبِه فُؤ تثَبا نِل مساِء الرأَنب ِمن كلَيع قُصن كُالِذِه وِفي ه اَءك

 ِمِننيؤى ِللْمِذكْرِعظَةٌ وومو ق١٢٠/هود(الْح(  
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصِص ِبما أَوحينا ِإلَيك هذَا الْقُرَءانَ وِإن *

 اِفِلنيالْغ ِلِه لَِمنِمن قَب ٣/يوسف(كُنت(  
ِذي نِعدهم أَو نتوفَّينك فَِإنما علَيك الْبالَغُ وعلَينا وِإن ما نِرينك بعض الَّ*

 اب٤٠/الرعد(الِْحس(  
وما أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِإالَّ ِلتبين لَهم الَِّذي اختلَفُوا ِفيِه وهدى ورحمةً *

  )٦٤/النحل(لِّقَوٍم يؤِمنونَ 
*مويلَى وا عِهيدش ا ِبكِجئْنو أَنفُِسِهم نِهم ملَيا عِهيدٍة شثُ ِفي كُلِّ أُمعبن 

هؤالَِء ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا لِّكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى 
 ِلِمنيس٨٩/النحل(ِللْم(  

*مروا حاده لَى الَِّذينعلَِكن وو ماهنا ظَلَمملُ وِمن قَب كلَيا عنصا قَصا من
  )١١٨/النحل(كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ 

نحن نقُص علَيك نبأَهم ِبالْحق ِإنهم ِفتيةٌ َءامنوا ِبربِهم وِزدناهم هدى *
  )١٣/الكهف(
* كلَيا علْنا أَنزقَى مشَءانَ ِلت٢/طه(الْقُر(  
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كَذَِلك نقُص علَيك ِمن أَنباِء ما قَد سبق وقَد َءاتيناك ِمن لَّدنا ِذكْرا *
  )٩٩/طه(
  نتلُوا علَيك ِمن نبِإ موسى وِفرعونَ ِبالْحق ِلقَوٍم يؤِمنونَ *
  )٣/القصص(
* ضاَء ِإنَّ الَِّذي فَرن جم لَمي أَعباٍد قُل رعِإلَى م كادَءانَ لَرالْقُر كلَيع

  )٨٥/القصص(ِبالْهدى ومن هو ِفي ضالٍَل مِبٍني 
أَو لَم يكِْفِهم أَنا أَنزلْنا علَيك الِْكتاب يتلَى علَيِهم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَرحمةً *

ى ِلقَوِذكْرونَ وِمنؤ٥١/العنكبوت(ٍم ي(  
* لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي

 اِلكاِت خنبو اِتكماِت عنبو كماِت عنبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهِمم كِميني
ك الَّالِتي هاجرنَ معك وامرأَةً مؤِمنةً ِإن وهبت نفْسها ِللنِبي وبناِت خاالَِت

ِإنْ أَراد النِبي أَن يستنِكحها خاِلصةً لَّك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنا ما 
هانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضفَر جرح كلَيكُونَ عالَ يِلكَي م

  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
* لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي

و كماِت عنبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهِمم كِميني اِلكاِت خنبو اِتكماِت عنب
 ِبيا ِللنهفْسن تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو
ِإنْ أَراد النِبي أَن يستنِكحها خاِلصةً لَّك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنا ما 

نضفَر جرح كلَيكُونَ عالَ يِلكَي مهانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا ع
  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

* لْتزع نِمم تيغتِن ابماُء وشن تم كئِْوي ِإلَيتو نهاُء ِمنشن تِجي مرت
ع احنا فَالَ جِبم نيضرينَّ وزحالَ يو نهنيأَع قَرى أَن تنأَد ذَِلك كلَي

َءاتيتهن كُلُّهن واللَّه يعلَم ما ِفي  قُلُوِبكُم وكَانَ اللَّه عِليما حِليما 
  )٥١/األحزاب(
*قاِس ِبالْحِللن ابالِْكت كلَيا علْنا أَنزلَّ ِإنن ضمفِْسِه وى فَِلندتِن اهفَم 

  )٤١/الزمر(فَِإنما يِضلُّ علَيها وما أَنت علَيِهم ِبوِكيٍل 
* ن لَّمم مهِمنو كلَيا عنصن قَصم مهِمن ِلكن قَبالً مسا رلْنسأَر لَقَدو

 يأِْتي ِبأَيٍة ِإالَّ ِبِإذِْن اللَِّه فَِإذَا جاَء أَمر نقْصص علَيك وما كَانَ ِلرسوٍل أَن
  )٧٨/غافر(اللَِّه قُِضي ِبالْحق وخِسر هناِلك الْمبِطلُونَ 

* ن لَّمم مهِمنو كلَيا عنصن قَصم مهِمن ِلكن قَبالً مسا رلْنسأَر لَقَدو
كَانَ ِلرسوٍل أَن يأِْتي ِبأَيٍة ِإالَّ ِبِإذِْن اللَِّه فَِإذَا جاَء أَمر نقْصص علَيك وما 

  )٧٨/غافر(اللَِّه قُِضي ِبالْحق وخِسر هناِلك الْمبِطلُونَ 
ذَا فَِإنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا ِإنْ علَيك ِإالَّ الْبالَغُ وِإنا ِإ*

أَذَقْنا اِإلنسانَ ِمنا رحمةً فَِرح ِبها وِإن تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم فَِإنَّ 
 انَ كَفُور٤٨/الشورى(اِإلنس(  

ِتلْك َءايات اللَِّه نتلُوها علَيك ِبالْحق فَِبأَي حِديٍث بعد اللَِّه وَءاياِتِه *
  )٦/اجلاثية(نونَ يؤِم

* كِديهيو كلَيع هتمِنع ِتميو رأَخا تمو ِمن ذَنِبك مقَدا تم اللَّه لَك ِفرغلِّي
  )٢/الفتح(ِصراطًا مستِقيما 

*ي ِل اللَّهكُم بالَمِإس لَيوا عنموا قُل الَّ تلَمأَنْ أَس كلَيونَ عنمي كُملَيع نم
 اِدِقنيص ماِن ِإن كُنتِلِإلمي اكُمد١٧/احلجرات(أَنْ ه(  

  )٥/املزمل(ِإنا سنلِْقي علَيك قَوالً ثَِقيالً *
  )٢٣/اإلنسان(ِإنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرَءانَ تِرتيالً *
  )٧/عبس(وما علَيك أَالَّ يزكَّى *

نكقُلْ ِإنَّ : ع مهِملَّت ِبعتى تتى حارصالَ النو ودهالْي نكى عضرلَن تو
هدى اللَِّه هو الْهدى ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم بعد الَِّذي جاَءك ِمن الِْعلِْم ما 

  )١٢٠/البقرة(لَك ِمن اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري 
*و اِفِقنينالْم تأَيوِل رسِإلَى الرو لَ اللَّها أَنزا ِإلَى مالَوعت مِإذَا ِقيلَ لَه

  )٦١/النساء(يصدونَ عنك صدودا 
* لَمعتقُوا ودص الَِّذين لَك نيبتى يتح ملَه أَِذنت ِلم نكع فَا اللَّهع

 ٤٣/التوبة(الْكَاِذِبني(  
ِإنهم لَن يغنوا عنك ِمن اللَِّه شيئًا وِإنَّ الظَّاِلِمني بعضهم أَوِلياُء بعٍض *

 ِقنيتالْم ِليو اللَّه١٩/اجلاثية(و(  
* كرِوز نكا عنعضو٢/الشرح(و(  

لَك:   
 تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِإنَّ هدى اللَِّه ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى*

 ِمن ا لَكالِْعلِْم م ِمن اَءكالَِّذي ج دعم باَءهوأَه تعبلَِئِن اتى ودالْه وه
  )١٢٠/البقرة(اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري 

*أَو ِهملَيع وبتي ٌء أَويِر شاَألم ِمن لَك سونَ لَيظَاِلم مهفَِإن مهذِّبعآل( ي 
  )١٢٨/عمران

* طَاِئفَةٌ قَدو نكُمى طَاِئفَةً مشغا ياسعةً ننأَم مِد الْغعن بكُم ملَيلَ عأَنز ثُم
ونَ هل لَّنا ِمن أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ ِباللَِّه غَير الْحق ظَن الْجاِهِليِة يقُولُ

 ونَ لَكدبا الَ يفُونَ ِفي أَنفُِسِهم مخِللَِّه ي كُلَّه رٍء قُلْ ِإنَّ اَألميِر ِمن شاَألم
 وِتكُميِفي ب مكُنت ا قُل لَّوناها ها قُِتلْنٌء ميِر شاَألم ا ِمنكَانَ لَن قُولُونَ لَوي

كُِتب الَِّذين زرا ِفي لَبم اللَّه ِليتبِليو  اِجِعِهمضلُ ِإلَى مالْقَت ِهملَيع 
 آل(صدوِركُم وِليمحص ما ِفي قُلُوِبكُم واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 

  )١٥٤/عمران
ا وتعلَم عفَا اللَّه عنك ِلم أَِذنت لَهم حتى يتبين لَك الَِّذين صدقُو*

 ٤٣/التوبة(الْكَاِذِبني(  
* رأَم رظَهو قاَء الْحى جتح وراُألم وا لَكقَلَّبلُ وةَ ِمن قَبنا الِْفتوغتلَقَِد اب

  )٤٨/التوبة(اللَِّه وهم كَاِرهونَ 
*وأَه تعبلَِئِن اتا وِبيرا عكْمح اهلْنأَنز كَذَِلكو ِمن اَءكا جم دعم باَءه

  )٣٧/الرعد(الِْعلِْم ما لَك ِمن اللَِّه ِمن وِلي والَ واٍق 
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* كُلُّ أُولَِئك ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفالَ تو
  )٣٦/اإلسراء(كَانَ عنه مسئُوالً 

*برض فكَي ِبيالً انظُرونَ سِطيعتسلُّوا فَالَ يثَالَ فَضاَألم وا لَك
  )٤٨/اإلسراء(
وِإذْ قُلْنا لَك ِإنَّ ربك أَحاطَ ِبالناِس وما جعلْنا الرْءيا الَِّتي أَريناك ِإالَّ ِفتنةً *

وخنَءاِن وةَ ِفي الْقُرونلْعةَ الْمرجالشاِس وا لِّلنانيِإالَّ طُغ مهِزيدا يفَم مفُه
  )٦٠/اإلسراء(كَِبريا 

ِإذًا َألذَقْناك ِضعف الْحياِة وِضعف الْمماِت ثُم الَ تِجد لَك علَينا نِصريا *
  )٧٥/اإلسراء(
*بر ثَكعبى أَن يسع اِفلَةً لَّكِبِه ن دجهِل فَتالَّي ِمنا وودمحا مقَامم ك
  )٧٩/اإلسراء(
ولَِئن ِشئْنا لَنذْهبن ِبالَِّذي أَوحينا ِإلَيك ثُم الَ تِجد لَك ِبِه علَينا وِكيالً *
  )٨٦/اإلسراء(
  )٩٠/اإلسراء(وقَالُوا لَن نؤِمن لَك حتى تفْجر لَنا ِمن اَألرِض ينبوعا *
*ا أَوفِْجريا تِخالَلَه ارهاَألن رفَجٍب فَتِعنِخيٍل ون نةٌ منج كُونَ لَكت 
  )٩١/اإلسراء(
* كِقيِلر ِمنؤلَن ناِء ومقَى ِفي السرت ٍف أَورخن زم تيب كُونَ لَكي أَو

قُلْ س هؤقْرا نابا ِكتنلَيلَ عزنى تتوالً حسا ررشِإالَّ ب لْ كُنتي هبانَ رحب
  )٩٣/اإلسراء(
 ٩/الفرقان(انظُر كَيف ضربوا لَك اَألمثَالَ فَضلُّوا فَالَ يستِطيعونَ سِبيالً *
( 
تبارك الَِّذي ِإن شاَء جعلَ لَك خيرا من ذَِلك جناٍت تجِري ِمن تحِتها *

ا اَألنورقُص ل لَّكعجيو ار١٠/الفرقان(ه(  
تبارك الَِّذي ِإن شاَء جعلَ لَك خيرا من ذَِلك جناٍت تجِري ِمن تحِتها *

  )١٠/الفرقان(اَألنهار ويجعل لَّك قُصورا 
*ونَ أَهِبعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكِجيبتسي فَِإن لَّم عبِن اتلُّ ِممأَض نمو ماَءهو

 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي اللَِّه ِإنَّ اللَّه نى مدِر هيِبغ اهو٥٠/القصص(ه(  
* لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي

ِميني اِلكاِت خنبو اِتكماِت عنبو كماِت عنبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهِمم ك
 ِبيا ِللنهفْسن تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو

ك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنا ما ِإنْ أَراد النِبي أَن يستنِكحها خاِلصةً لَّ
 جرح كلَيكُونَ عالَ يِلكَي مهانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضفَر

  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
*كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات 

 اِلكاِت خنبو اِتكماِت عنبو كماِت عنبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهِمم كِميني
 ِبيا ِللنهفْسن تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو
ِإنْ أَراد النِبي أَن يستنِكحها خاِلصةً لَّك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنا ما 

 جرح كلَيكُونَ عالَ يِلكَي مهانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضفَر
  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

 يِحلُّ لَك النساُء ِمن بعد والَ أَن تبدلَ ِبِهن ِمن أَزواٍج ولَو أَعجبك الَّ*
حسنهن ِإالَّ ما ملَكَت يِمينك وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء رِقيبا 

  )٥٢/األحزاب(
قَبِلك ِإنَّ ربك لَذُو مغِفرٍة وذُو ما يقَالُ لَك ِإالَّ ما قَد ِقيلَ ِللرسِل ِمن *

  )٤٣/فصلت(ِعقَاٍب أَِليٍم 
  )٤٤/الزخرف(وِإنه لَِذكْر لَّك وِلقَوِمك وسوف تسئَلُونَ *
وقَالُوا َءأَاِلهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك ِإالَّ جدالً بلْ هم قَوم خِصمونَ *
  )٥٨/فالزخر(
  )١/الفتح(ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا *
* كِديهيو كلَيع هتمِنع ِتميو رأَخا تمو ِمن ذَنِبك مقَدا تم اللَّه لَك ِفرغلِّي

  )٢/الفتح(ِصراطًا مستِقيما 
*غاِب شراَألع لَّفُونَ ِمنخالْم قُولُ لَكيا سلَن ِفرغتا فَاسلُونأَها والُنوا أَمنلَت

يقُولُونَ ِبأَلِْسنِتِهم ما لَيس ِفي قُلُوِبِهم قُلْ فَمن يمِلك لَكُم من اللَِّه شيئًا ِإنْ 
ِبريلُونَ خمعا تِبم لْ كَانَ اللَّها بفْعن ِبكُم  ادأَر ا أَورض ِبكُم ادا أَر

  )١١/الفتح(
* اللَّهو اِجكوأَز اتضرِغي متبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت ِلم ِبيا النهاأَيي

 ِحيمر ١/التحرمي(غَفُور(  
  )٣/القلم(وِإنَّ لَك َألجرا غَير ممنوٍن *
  )٧/املزمل(ِإنَّ لَك ِفي النهاِر سبحا طَِويالً *
  )٤/الضحى(ولََألِخرةُ خير لَّك ِمن اُألولَى *
* كردص لَك حرشن ١/الشرح(أَلَم(  
* كِذكْر ا لَكنفَعر٤/الشرح(و(  

كعم:   
وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَاِئفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا *
أَس ى لَمرأِْت طَاِئفَةٌ أُخلْتو اِئكُمروا ِمن وكُونوا فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلح

 وا لَوكَفَر الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْ رأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي
نَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً والَ جناح تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُو

 كُمتِلحوا أَسعضى أَن تضرم مكُنت طٍَر أَون مأَذًى م ِإن كَانَ ِبكُم كُملَيع
  )١٠٢/النساء(وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا 

* ِفيِهم ِإذَا كُنتذُوا وأْخلْيو كعم مهنطَاِئفَةٌ م قُمالَةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم
 ى لَمرأِْت طَاِئفَةٌ أُخلْتو اِئكُمروا ِمن وكُونوا فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلحأَس

دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي وا لَوكَفَر الَِّذين 
 احنالَ جةً واِحدلَةً ويكُم ملَيِميلُونَ عفَي ِتكُمِتعأَمو ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت
 كُمتِلحوا أَسعضى أَن تضرم مكُنت طٍَر أَون مأَذًى م ِإن كَانَ ِبكُم كُملَيع

  )١٠٢/النساء(لَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ ال



  ٢٩

* ِصريلُونَ بمعا تِبم ها ِإنوطْغالَ تو كعم ابن تمو تا أُِمركَم ِقمتفَاس
  )١١٢/هود(
ن لَّهم حرما وقَالُوا ِإن نتِبِع الْهدى معك نتخطَّف ِمن أَرِضنا أَو لَم نمكِّ*

َءاِمنا يجبى ِإلَيِه ثَمرات كُلِّ شيٍء رزقًا من لَّدنا ولَِكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 
  )٥٧/القصص(
* لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي

ِميني اِلكاِت خنبو اِتكماِت عنبو كماِت عنبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهِمم ك
 ِبيا ِللنهفْسن تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو

ك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنا ما ِإنْ أَراد النِبي أَن يستنِكحها خاِلصةً لَّ
 جرح كلَيكُونَ عالَ يِلكَي مهانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضفَر

  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
ِي الَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه وطَاِئفَةٌ من ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَ*

 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين
فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرَءاِن عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مرضى وَءاخرونَ 

بونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل يضِر
 وا  اللَّهأَقِْرضكَاةَ ووا الزَءاتالَةَ ووا الصأَِقيمو هِمن رسيا تُءوا ماللَِّه فَاقْر

ٍر تيخ نوا َألنفُِسكُم ممقَدا تما ونسا حضا قَرريخ واللَِّه ه ِعند وهِجد
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَع٢٠/املزمل(و(  

ِمنكى :ووسمو اِهيمرِإبوٍح وِمن نو ِمنكو مِميثَاقَه نِبيالن ا ِمنذْنِإذْ أَخو 
  )٧/األحزاب(نا ِمنهم ميثَاقًا غَِليظًا وِعيسى ابِن مريم وأَخذْ

  
  ضمائر اخلطاب املتصلة للمثىن واجلمع

قَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك ِفي زوِجها وتشتِكي ِإلَى   :تحاوركُما
 ِصريب ِميعس ا ِإنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهاد(اللَِّه و١/لةا(  

ِتكُمِلحأَس: كعم مهنطَاِئفَةٌ م قُمالَةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم ِفيِهم ِإذَا كُنتو 
ولْيأْخذُوا أَسِلحتهم فَِإذَا سجدوا فَلْيكُونوا ِمن وراِئكُم ولْتأِْت طَاِئفَةٌ 

و كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْي
ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوةً  كَفَراِحدلَةً ويكُم ملَيِميلُونَ عفَي ِتكُمِتعأَمو

ا والَ جناح علَيكُم ِإن كَانَ ِبكُم أَذًى من مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَن تضعو
  )١٠٢/النساء(أَسِلح  
 الَكُممِن :أَعِفي لَح مهِرفَنعلَتو ماهم ِبِسيمهفْترفَلَع ماكَهنياُء َألرشن لَوو 

 الَكُممأَع لَمعي اللَّهِل و٣٠/حممد(الْقَو(  
سرى ِإن يعلَِم اللَّه ِفي  ياأَيها النِبي قُل لِّمن ِفي أَيِديكُم من اَأل:أَيِديكُم

 ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيو ا أُِخذَ ِمنكُمما مريخ ِتكُمؤا يريخ قُلُوِبكُم
  )٧٠/األنفال(

كُمضعب: امأْكُلُونَ الطَّعلَي مهِإالَّ ِإن ِلنيسرالْم ِمن لَكا قَبلْنسا أَرمو 
و كبكَانَ رونَ وِبرصةً أَتنٍض ِفتعِلب كُمضعا بلْنعجاِق ووونَ ِفي اَألسشمي

  )٢٠/الفرقان(بِصريا 
كُمِحذْر: كعم مهنطَاِئفَةٌ م قُمالَةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم ِفيِهم ِإذَا كُنتو 

ذَا سجدوا فَلْيكُونوا ِمن وراِئكُم ولْتأِْت طَاِئفَةٌ ولْيأْخذُوا أَسِلحتهم فَِإ
 الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ

كُم ملَيِميلُونَ عفَي ِتكُمِتعأَمو ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوةً كَفَراِحدلَةً وي
والَ جناح علَيكُم ِإن كَانَ ِبكُم أَذًى من مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَن تضعوا 
أَسِلحتكُم وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا 

  )١٠٢/النساء(
كُمُءوسر:سر اللَّه قدص لَّقَد  امرالْح ِجدسالْم لُنخدلَت قا ِبالْحْءيالر ولَه

 ا لَمم ِلمافُونَ فَعخالَ ت ِرينقَصمو كُمُءوسر لِِّقنيحم َءاِمِنني اَء اللَّهِإن ش
  )٢٧/الفتح(تعلَموا فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحا قَِريبا 

فََألنفُِسكُم:سلَّي  نِفقُوا ِمنا تماُء وشن يِدي مهي اللَّه لَِكنو ماهده كلَيع 
 فوٍر ييخ نِفقُوا ِمنا تمِه اللَِّه وجاَء وِتغنِفقُونَ ِإالَّ ابا تمو ٍر فََألنفُِسكُميخ

  )٢٧٢/البقرة(ِإلَيكُم وأَنتم الَ تظْلَمونَ 
قُلُوِبكُم:رت  نِمم تيغتِن ابماُء وشن تم كئِْوي ِإلَيتو نهاُء ِمنشن تِجي م

عزلْت فَالَ جناح علَيك ذَِلك أَدنى أَن تقَر أَعينهن والَ يحزنَّ ويرضين ِبما 
ا ِفي  قُلُوِبكُمم لَمعي اللَّهو نكُلُّه نهتيا َءاتِليما حِليمع كَانَ اللَّهو 

  )٥١/األحزاب(
 ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَِي الَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه :َألنفُِسكُم

وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين نطَاِئفَةٌ مو ابفَت 
علَيكُم فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرَءاِن عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مرضى 
وَءاخرونَ يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ 

موا الصالَةَ وَءاتوا الزكَاةَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَاقْرُءوا ما تيسر ِمنه وأَِقي
وأَقِْرضوا  اللَّه قَرضا حسنا وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه 

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَعا وريخ و٢٠/املزمل(ه(  
 وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَاِئفَةٌ منهم معك :موأَمِتعِتكُ

ولْيأْخذُوا أَسِلحتهم فَِإذَا سجدوا فَلْيكُونوا ِمن وراِئكُم ولْتأِْت طَاِئفَةٌ 
ذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ الَِّذين دو مهتِلحأَسو مه

كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً 
والَ جناح علَيكُم ِإن كَانَ ِبكُم أَذًى من مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَن تضعوا 

و كُمتِلحا أَسِهينا مذَابع ِللْكَاِفِرين دأَع ِإنَّ اللَّه كُمذُوا ِحذْرخ
  )١٠٢/النساء(

اِئكُمرو: كعم مهنطَاِئفَةٌ م قُمالَةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم ِفيِهم ِإذَا كُنتو 
وا ِمن وكُونوا فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلحذُوا أَسأْخلْيأِْت طَاِئفَةٌ ولْتو اِئكُمر

 الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ



  ٣٠

كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً 
ع احنالَ جوا وعضى أَن تضرم مكُنت طٍَر أَون مأَذًى م ِإن كَانَ ِبكُم كُملَي

أَسِلحتكُم وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا 
  )١٠٢/النساء(

كُموهجو:   
ينك ِقبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك قَد نرى تقَلُّب وجِهك ِفي السماِء فَلَنولِّ*

 ِإنَّ الَِّذينو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش
ُ  ِمن ربِهم وما اللَّه ِبغاِفٍل عما يعملُونَ  قالْح هونَ أَنلَمعلَي ابوا الِْكتأُوت

  )١٤٤/لبقرةا(
* ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح ِمنو

فَولُّوا وجوهكُم شطْره ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَِّذين ظَلَموا 
ُألِتمِني ووشاخو مهوشخفَالَ ت مهونَ ِمندتهت لَّكُملَعو كُملَيِتي عمِنع 

  )١٥٠/البقرة(
ولَكُمسن :رملُ وى ِمن قَبوسِئلَ ما سكَم ولَكُمسئَلُوا رسونَ أَن تِريدت أَم 

  )١٠٨/البقرة(يتبدِل الْكُفْر ِباِإلمياِن فَقَد ضلَّ سواَء السِبيِل 
ئَلُ:ِديِنكُمسن  يع دصو الٌ ِفيِه كَِبرياٍل ِفيِه قُلْ ِقتاِم ِقترِر الْحهِن الشع كون

سِبيِل اللَِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِلِه ِمنه أَكْبر ِعند اللَِّه 
ونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل والَ يزالُونَ يقَاِتلُ

 ِبطَتح فَأُولَِئك كَاِفر وهو تمن ِديِنِه فَيع ِمنكُم ِددترن يموا وطَاعتاس
أَعمالُهم ِفي الدنيا واَألِخرِة وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدو نَ 

  )٢١٧/البقرة(
  )٦/القلم(ِبأَييكُم الْمفْتونُ  :ييكُمِبأَ

اكُمِلِذي :َءاتوِل وسِللرى فَِللَِّه وِل الْقُرأَه وِلِه ِمنسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهم 
الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل كَي الَ يكُونَ دولَةً بين اَألغِْنياِء 
ِمنكُم وما َءاتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ 

  )٧/احلشر(اللَّه شِديد الِْعقَاِب 
   :جاَءكُم

ياأَهلَ الِْكتاِب قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترٍة من الرسِل أَن *
لَى تع اللَّهو ِذيرنو ِشرياَءكُم بج ِذيٍر فَقَدالَ نِشٍري وا ِمن باَءنا جقُولُوا م

 ٍء قَِديري١٩/املائدة(كُلِّ ش(  
لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتم حِريص علَيكُم *

  )١٢٨/التوبة(م ِبالْمؤِمِنني رُءوف رِحي
كُمراَء ِفي :أَمسِزلُوا النتأَذًى فَاع وِحيِض قُلْ هِن الْمع كئَلُونسيو 

 كُمرثُ أَميح ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهى يتح نوهبقْرالَ تِحيِض والْم
اِبنيوالت ِحبي ِإنَّ اللَّه اللَّه ِرينطَهتالْم ِحبي٢٢٢/البقرة( و(  

 وربك الْغِني ذُو الرحمِة ِإن يشأْ يذِْهبكُم ويستخِلف ِمن بعِدكُم :أَنشأَكُم
 ِرينٍم َءاخِة قَوين ذُرأَكُم ما أَنشاُء كَمشا ي١٣٣/األنعام(م(  

ملَّ:انطَلَقْتخقُولُ الْميا  سونا ذَرذُوهأْخِلت اِنمغِإلَى م مفُونَ ِإذَا انطَلَقْت
نتِبعكُم يِريدونَ أَن يبدلُوا كَالَم اللَِّه قُل لَّن تتِبعونا كَذَِلكُم قَالَ اللَّه ِمن 

 ١٥/الفتح(ِليالً قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا  الَ يفْقَهونَ ِإالَّ قَ
( 

اكُمعا :دِلم اكُمعوِل ِإذَا دسِللروا ِللَِّه وِجيبتوا اسنَءام ا الَِّذينهاأَيي 
يحِييكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ 

  )٢٤/األنفال(
ماأَ:طَلَّقْتةَ  يوا الِْعدصأَحو ِتِهنِلِعد ناَء فَطَلِّقُوهسالن مِإذَا طَلَّقْت ِبيا النهي

 أِْتنيِإالَّ أَن ي نجرخالَ يو وِتِهنيِمن ب نوهِرجخالَ ت كُمبر قُوا اللَّهاتو
اللَِّه و وددح ِتلْكٍة ونيبٍة مالَ ِبفَاِحش هفْسن ظَلَم اللَِّه فَقَد وددح دعتن يم

  )١/الطالق(تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا 
   :عاهدتم

* ِرِكنيشالْم نم مدتاهع وِلِه ِإلَى الَِّذينسراللَِّه و ناَءةٌ مر١/التوبة(ب(  
*كُونُ ِللْمي فكَي مدتاهع وِلِه ِإالَّ الَِّذينسر ِعنداللَِّه و ِعند دهع ِرِكنيش

 ِحبي ِإنَّ اللَّه موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقَامتا اساِم فَمرِجِد الْحسالْم ِعند
 ِقنيت٧/التوبة(الْم(  
ملَّفَِشلْت:اِمكنِفي م اللَّه مِريكَهِإذْ ي  ما لَّفَِشلْتكَِثري ماكَهأَر لَوقَِليالً و 

 ٤٣/األنفال(ولَتنازعتم ِفي اَألمِر ولَِكن اللَّه سلَّم ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
( 

متعازنلَتا لَّ:وكَِثري ماكَهأَر لَوقَِليالً و اِمكنِفي م اللَّه مِريكَهِإذْ ي  مفَِشلْت
 ٤٣/األنفال(ولَتنازعتم ِفي اَألمِر ولَِكن اللَّه سلَّم ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 

( 
   :كُنتم

وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَاِئفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا *
فَِإذَا س مهتِلحأَس ى لَمرأِْت طَاِئفَةٌ أُخلْتو اِئكُمروا ِمن وكُونوا فَلْيدج

 وا لَوكَفَر الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْ رأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي
 واِحدةً والَ جناح تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً

 كُمتِلحوا أَسعضى أَن تضرم مكُنت طٍَر أَون مأَذًى م ِإن كَانَ ِبكُم كُملَيع
  )١٠٢/النساء(وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا 

ر الْمسِجِد الْحراِم وحيثُ ما كُنتم وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْ*
فَولُّوا وجوهكُم شطْره ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَِّذين ظَلَموا 
ِمنهم فَالَ تخشوهم واخشوِني وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ 

  )١٥٠/ةالبقر(
وكُمدري: دصو الٌ ِفيِه كَِبرياٍل ِفيِه قُلْ ِقتاِم ِقترِر الْحهِن الشع كئَلُونسي 

 ِعند رأَكْب هِلِه ِمنأَه اجرِإخاِم ورِجِد الْحسالْمِبِه و كُفْرِبيِل اللَِّه ون سع
الْقَت ِمن رةُ أَكْبنالِْفتن اللَِّه وع وكُمدرى يتح كُمقَاِتلُونالُونَ يزالَ يِل و

 فَأُولَِئك كَاِفر وهو تمن ِديِنِه فَيع ِمنكُم ِددترن يموا وطَاعتِإِن اس ِديِنكُم



  ٣١

حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا واَألِخرِة وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها 
  )٢١٧/البقرة(خاِلدونَ 
كُمذِْهبِدكُم :يعِمن ب ِلفختسيو كُمذِْهبأْ يشِة ِإن يمحذُو الر ِنيالْغ كبرو 

 ِرينٍم َءاخِة قَوين ذُرأَكُم ما أَنشاُء كَمشا ي١٣٣/األنعام(م(  
كُمقَاِتلُونِر ا:يهِن الشع كئَلُونسي  دصو الٌ ِفيِه كَِبرياٍل ِفيِه قُلْ ِقتاِم ِقترلْح

 ِعند رأَكْب هِلِه ِمنأَه اجرِإخاِم ورِجِد الْحسالْمِبِه و كُفْرِبيِل اللَِّه ون سع
كُم عن اللَِّه والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردو

 فَأُولَِئك كَاِفر وهو تمن ِديِنِه فَيع ِمنكُم ِددترن يموا وطَاعتِإِن اس ِديِنكُم
حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا واَألِخرِة وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها 

  )٢١٧/البقرة(خاِلدونَ 
كُم فَِإذَا جاَء الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ ِإلَيك تدور  أَِشحةً علَي:سلَقُوكُم

أَعينهم كَالَِّذي يغشى علَيِه ِمن الْموِت فَِإذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم 
عمالَهم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد أَِشحةً علَى الْخيِر أُولَِئك لَم يؤِمنوا فَأَحبطَ اللَّه أَ

  )١٩/األحزاب(وكَانَ ذَِلك علَى اللَِّه يِسريا 
لَّكُملَع:   

يسئَلُونك عِن اَألِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس والْحج ولَيس الِْبر ِبأَن تأْتوا *
وا الْبأْتقَى وِن اتم الِْبر لَِكنا ووِرهِمن ظُه وتيقُوا الْباتا واِبهوأَب ِمن وتي

  )١٨٩/البقرة(اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
يسئَلُونك عِن الْخمِر والْميِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْم كَِبري ومناِفع ِللناِس وِإثْمهما *

الْعفْو كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم أَكْبر ِمن نفِْعِهما ويسئَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُِل 
  )٢١٩/البقرة(اَألياِت لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ 

لَّكُملَعثُ :ويحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح ِمنو 
ِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَِّذين ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره ِلئَالَّ يكُونَ ِللنا

 لَّكُملَعو كُملَيِتي عمِنع ُألِتمِني ووشاخو مهوشخفَالَ ت مهوا ِمنظَلَم
  )١٥٠/البقرة(تهتدونَ 
كُمنِفقُوا ِم:ِإلَيا تماُء وشن يِدي مهي اللَّه لَِكنو ماهده كلَيع سٍر  لَّييخ ن

 كُمِإلَي فوٍر ييخ نِفقُوا ِمنا تمِه اللَِّه وجاَء وِتغنِفقُونَ ِإالَّ ابا تمو فََألنفُِسكُم
  )٢٧٢/البقرة(وأَنتم الَ تظْلَمونَ 

ِدكُم  وربك الْغِني ذُو الرحمِة ِإن يشأْ يذِْهبكُم ويستخِلف ِمن بع:بعِدكُم
 ِرينٍم َءاخِة قَوين ذُرأَكُم ما أَنشاُء كَمشا ي١٣٣/األنعام(م(  

ِبكُم: كعم مهنطَاِئفَةٌ م قُمالَةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم ِفيِهم ِإذَا كُنتو 
م ولْتأِْت طَاِئفَةٌ ولْيأْخذُوا أَسِلحتهم فَِإذَا سجدوا فَلْيكُونوا ِمن وراِئكُ

 الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ
كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً 

م ِإن كَانَ ِبكُم أَذًى من مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَن تضعوا والَ جناح علَيكُ
ِللْكَاِفِرين دأَع ِإنَّ اللَّه كُمذُوا ِحذْرخو كُمتِلحا  أَسِهينا مذَابع

  )١٠٢/النساء(

   :علَيكُم
ِئفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَا*

 ى لَمرأِْت طَاِئفَةٌ أُخلْتو اِئكُمروا ِمن وكُونوا فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلحأَس
 وا لَوكَفَر الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي

 نفُلُونَ عغت احنالَ جةً واِحدلَةً ويكُم ملَيِميلُونَ عفَي ِتكُمِتعأَمو ِتكُمِلحأَس
 كُمتِلحوا أَسعضى أَن تضرم مكُنت طٍَر أَون مأَذًى م ِإن كَانَ ِبكُم كُملَيع

  )١٠٢/النساء(ينا وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِه
* ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح ِمنو

فَولُّوا وجوهكُم شطْره ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَِّذين ظَلَموا 
ِني ووشاخو مهوشخفَالَ ت مهونَ ِمندتهت لَّكُملَعو كُملَيِتي عمِنع ُألِتم

  )١٥٠/البقرة(
* ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح ِمنو

ةٌ ِإالَّ الَِّذينجح كُملَياِس عكُونَ ِللنِلئَالَّ ي هطْرش كُموهجلُّوا ووا فَوظَلَم 
ِمنهم فَالَ تخشوهم واخشوِني وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ 

  )١٥٠/البقرة(
وِإذَا جاَءهم أَمر من اَألمِن أَِو الْخوِف أَذَاعوا ِبِه ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل *

هِر ِمنِإلَى أُوِلي اَألملُ اللَِّه والَ فَضلَوو مهِمن هنِبطُونتسي الَِّذين هِلملَع م
  )٨٣/النساء(علَيكُم ورحمته الَتبعتم ال شيطَانَ ِإالَّ قَِليالً 

خذُوا وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَاِئفَةٌ منهم معك ولْيأْ*
 ى لَمرأِْت طَاِئفَةٌ أُخلْتو اِئكُمروا ِمن وكُونوا فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلحأَس
 وا لَوكَفَر الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي

 ِتكُمِتعأَمو ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت احنالَ جةً واِحدلَةً ويكُم ملَيِميلُونَ عفَي
أَن تضعوا أَسِلحتكُم  علَيكُم ِإن كَانَ ِبكُم أَذًى من مطٍَر أَو كُنتم مرضى
  )١٠٢/النساء(وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا 

 ِفي شأٍْن وما تتلُوا ِمنه ِمن قُرَءاٍن والَ تعملُونَ ِمن عمٍل ِإالَّ كُنا وما تكُونُ*
علَيكُم شهودا ِإذْ تِفيضونَ ِفيِه وما يعزب عن ربك ِمن مثْقَاِل ذَرٍة ِفي 

بر ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني اَألرِض والَ ِفي السماِء والَ أَصغر ِمن ذَِلك والَ أَكْ
  )٦١/يونس(
* مهنيأَع وردت كونَ ِإلَينظُري مهتأَير فواَء الْخفَِإذَا ج كُملَيةً عأَِشح

كَالَِّذي يغشى علَيِه ِمن الْموِت فَِإذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد 
ى الْخيِر أُولَِئك لَم يؤِمنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَِلك علَى أَِشحةً علَ
  )١٩/األحزاب(اللَِّه يِسريا 

ِإنا أَرسلْنا ِإلَيكُم رسوالً شاِهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا ِإلَى ِفرعونَ رسوالً *
  )١٥/املزمل(

لَكُم: فكَي  وِلِه ِإالَّ الَِّذينسر ِعنداللَِّه و ِعند دهع ِرِكنيشكُونُ ِللْمي
 ِإنَّ اللَّه موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقَامتا اساِم فَمرِجِد الْحسالْم ِعند مدتاهع

 ِقنيتالْم ِحب٧/التوبة(ي(  
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لَكُم:ِر ومِن الْخع كئَلُونساِس  يِللن اِفعنمو كَِبري ا ِإثْمِسِر قُلْ ِفيِهميالْم
 نيبي كَذَِلك فْونِفقُونَ قُِل الْعاذَا يم كئَلُونسيا وفِْعِهمِمن ن را أَكْبمهِإثْمو

  )٢١٩/البقرة(اللَّه لَكُم اَألياِت لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ 
كُمعكَانَ:م لَو  ِهملَيع تدعلَِكن بو وكعبا الَّتا قَاِصدفَرسا وا قَِريبضرع 

 اللَّهو مهِلكُونَ أَنفُسهي كُمعا منجرا لَخنطَعتِلفُونَ ِباللَِّه لَِو اسحيسقَّةُ والش
  )٤٢/التوبة(يعلَم ِإنهم لَكَاِذبونَ 

  :ِمنكُم
 *هاأَيونَ يرِعش نكُمكُن ماِل ِإن يلَى الِْقتع ِمِننيؤِض الْمرح ِبيا الن

صاِبرونَ يغِلبوا ِمائَتيِن وِإن يكُن منكُم مائَةٌ يغِلبوا أَلْفًا من الَِّذين كَفَروا 
  )٦٥/األنفال(ِبأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ 

*ي كبِإنَّ ر نطَاِئفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهِنصِل وى ِمن ثُلُثَِي الَّينأَد قُومت كأَن لَمع
 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين

يأَن س ِلمَءاِن عالْقُر ِمن رسيا تُءوا مونَ فَاقْررَءاخى وضركُونُ ِمنكُم م
يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
 وا  اللَّهأَقِْرضكَاةَ ووا الزَءاتالَةَ ووا الصأَِقيمو هِمن رسيا تُءوا ماللَِّه فَاقْر

ما ونسا حضا قَرريخ واللَِّه ه ِعند وهِجدٍر تيخ نوا َألنفُِسكُم ممقَدا ت
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَع٢٠/املزمل(و(  

صاِبرونَ ياأَيها النِبي حرِض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل ِإن يكُن منكُم ِعشرونَ *
 مقَو مهوا ِبأَنكَفَر الَِّذين نوا أَلْفًا مِلبغائَةٌ ينكُم مكُن مِإن يِن ويوا ِمائَتِلبغي

  )٦٥/األنفال(الَّ يفْقَهونَ 
نهم أَلَم تر ِإلَى الَِّذين تولَّوا قَوما غَِضب اللَّه علَيِهم ما هم منكُم والَ ِم*

  )١٤/اادلة(ويحِلفُونَ علَى الْكَِذِب وهم يعلَمونَ 
  

  خطاب النداء يا أيها
 :ياأَيها

ياأَيها الرسولُ الَ يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر ِمن الَِّذين قَالُوا *
مهِمن قُلُوبؤت لَمو اِهِهما ِبأَفْونونَ ِللْكَِذِب َءاماعموا ساده الَِّذين ِمنو 

سماعونَ ِلقَوٍم َءاخِرين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَِلم ِمن بعِد مواِضِعِه يقُولُونَ 
ن ِإنْ أُوِتيتم هذَا فَخذُوه وِإن لَّم تؤتوه فَاحذَروا ومن يِرِد اللَّه ِفتنته فَلَ

تمِلك لَه ِمن اللَِّه شيئًا أُولَِئك الَِّذين لَم يِرِد اللَّه أَن يطَهر قُلُوبهم لَهم ِفي 
 ِظيمع ذَابِة عِفي اَألِخر ملَهو يا ِخزين٤١/املائدة(الد(  

ن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت ياأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإ*
 الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن كِصمعي اللَّهو هالَتِرس

  )٦٧/املائدة(
* ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتمو اللَّه كبسح ِبيا النهاأَي٦٤/األنفال(ي(  

ي حرِض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل ِإن يكُن منكُم ِعشرونَ صاِبرونَ ياأَيها النِب*
 مقَو مهوا ِبأَنكَفَر الَِّذين نوا أَلْفًا مِلبغائَةٌ ينكُم مكُن مِإن يِن ويوا ِمائَتِلبغي

  )٦٥/األنفال(الَّ يفْقَهونَ 
ل لِّمن ِفي أَيِديكُم من اَألسرى ِإن يعلَِم اللَّه ِفي قُلُوِبكُم ياأَيها النِبي قُ*

 ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيو ا أُِخذَ ِمنكُمما مريخ ِتكُمؤا يريخ
  )٧٠/األنفال(
ظْ علَيِهم ومأْواهم جهنم ياأَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُ*

 ِصريالْم ِبئْس٧٣/التوبة(و(  
  )٦/احلجر(وقَالُوا ياأَيها الَِّذي نزلَ علَيِه الذِّكْر ِإنك لَمجنونٌ *
*ِإنَّ اللَّه اِفِقنينالْمو ِطِع الْكَاِفِرينالَ تو ِق اللَّهات ِبيا النهاأَيا يِليمكَانَ ع 

  )١/األحزاب(حِكيما 
* نالَيعا فَتهتِزينا ويناةَ الدينَ الْحِردت نِإن كُنت اِجكوقُل َألز ِبيا النهاأَيي

  )٢٨/األحزاب(أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جِميالً 
*لْنسا أَرِإن ِبيا النهاأَيا يِذيرنا ورشبما واِهدش ٤٥/األحزاب(اك(  
* لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي

اِلكاِت خنبو اِتكماِت عنبو كماِت عنبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهِمم كِميني 
 ِبيا ِللنهفْسن تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو
ِإنْ أَراد النِبي أَن يستنِكحها خاِلصةً لَّك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنا ما 

 ملَكَت أَيمانهم ِلكَيالَ يكُونَ علَيك حرج فَرضنا علَيِهم ِفي أَزواِجِهم وما
  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

ياأَيها النِبي قُل َألزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن *
فْنرعى أَن ينأَد ذَِلك الَِبيِبِهنا جِحيما رغَفُور كَانَ اللَّهو نذَيؤفَالَ ي 

  )٥٩/األحزاب(
ياأَيها النِبي ِإذَا جاَءك الْمؤِمنات يباِيعنك علَى أَن الَّ يشِركْن ِباللَِّه شيئًا *

أِْتنيالَ يو نهالَدأَو لْنقْتالَ يو ِننيزالَ يو ِرقْنسالَ يو نيب هِرينفْتاٍن يتهِبب 
أَيِديِهن وأَرجِلِهن والَ يعِصينك ِفي معروٍف فَباِيعهن واستغِفر لَهن اللَّه ِإنَّ 

 ِحيمر غَفُور ١٢/املمتحنة(اللَّه(  
*ناَء فَطَلِّقُوهسالن مِإذَا طَلَّقْت ِبيا النهاأَيقُوا ياتةَ ووا الِْعدصأَحو ِتِهنِلِعد 

اللَّه ربكُم الَ تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن والَ يخرجن ِإالَّ أَن يأِْتني ِبفَاِحشٍة 
ي لَعلَّ مبينٍة وِتلْك حدود اللَِّه ومن يتعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَم نفْسه الَ تدِر

  )١/الطالق(اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا 
* اللَّهو اِجكوأَز اتضرِغي متبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت ِلم ِبيا النهاأَيي

 ِحيمر ١/التحرمي(غَفُور(  
*اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النهاأَيي منهج ماهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو 

 ِصريالْم ِبئْس٩/التحرمي(و(  
  )١/املزمل(ياأَيها الْمزملُ *
* ثِّردا الْمهاأَي١/املدثر(ي(  
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  )مع فعل ماضي(ضمري تاء املخاطب 
تأَير: 

ه وِإلَى الرسوِل رأَيت الْمناِفِقني وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَوا ِإلَى ما أَنزلَ اللَّ*
  )٦١/النساء(يصدونَ عنك صدودا 

وِإذَا رأَيت الَِّذين يخوضونَ ِفي َءاياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضوا ِفي *
دعب دقْعطَانُ فَالَ تيالش كننِسيا يِإمِرِه وِديٍث غَيِم حالْقَو عى مالذِّكْر 

 ٦٨/األنعام(الظَّاِلِمني(  
* ذُِكرةٌ وكَمحةٌ مورس ةٌ فَِإذَا أُنِزلَتورس لَتزالَ نوا لَونَءام قُولُ الَِّذينيو

ي ِفيها الِْقتالُ رأَيت الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ينظُرونَ ِإلَيك نظَر الْمغِش
 ملَى لَهِت فَأَووالْم ِه ِمنلَي٢٠/حممد(ع(  

  )٢٠/اإلنسان(وِإذَا رأَيت ثَم رأَيت نِعيما وملْكًا كَِبريا *
  )٢٠/اإلنسان(وِإذَا رأَيت ثَم رأَيت نِعيما وملْكًا كَِبريا *

مهتأَير:   
 الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ ِإلَيك تدور أَعينهم أَِشحةً علَيكُم فَِإذَا جاَء*

كَالَِّذي يغشى علَيِه ِمن الْموِت فَِإذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد 
 ذَِلك علَى أَِشحةً علَى الْخيِر أُولَِئك لَم يؤِمنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ

  )١٩/األحزاب(اللَِّه يِسريا 
* بشخ مهكَأَن ِلِهمِلقَو عمسقُولُوا تِإن يو مهامسأَج كِجبعت مهتأَيِإذَا رو

 مسندةٌ يحسبونَ كُلَّ صيحٍة علَيِهم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى
  )٤/املنافقون(يؤفَكُونَ 
تَءيأَر:   

  )٤٣/الفرقان(أَرَءيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيِه وِكيالً *
  )٩/العلق(أَرَءيت الَِّذي ينهى *
  )١١/العلق(أَرَءيت ِإن كَانَ علَى الْهدى *
  )١/املاعون(ديِن أَرَءيت الَِّذي يكَذِّب ِبال*

تَءيأَفَر:   
  )٧٧/مرمي(أَفَرَءيت الَِّذي كَفَر ِبأَياِتنا وقَالَ ُألوتين ماالً وولَدا *
* ِسِنني ماهنعتِإن م تَءي٢٠٥/الشعراء(أَفَر(  
* ِسِنني ماهنعتِإن م تَءي٢٠٥/الشعراء(أَفَر(  
 اتخذَ ِإلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى ِعلٍْم وختم علَى سمِعِه أَفَرَءيت مِن*

وقَلِْبِه وجعلَ علَى بصِرِه ِغشاوةً فَمن يهِديِه ِمن بعِد اللَِّه أَفَالَ تذَكَّرونَ 
  )٢٣/اجلاثية(
  )٣٣/النجم(أَفَرَءيت الَِّذي تولَّى *

كُمتَءيِإالَّ :أَر لَكهلْ يةً هرهج ةً أَوتغاللَِّه ب ذَابع اكُمِإنْ أَت كُمتَءيقُلْ أَر 
  )٤٧/األنعام(الْقَوم الظَّاِلمونَ 

هتأَيِة :لَّريشخ نا معدصتا ماِشعخ هتأَيٍل لَّربلَى جَءانَ عذَا الْقُرا هلْنأَنز لَو 
   وِتلْك اَألمثَالُ نضِربها ِللناِس لَعلَّهم يتفَكَّرونَ اللَِّه
  )٢١/احلشر(

تأَيرا :واجلُونَ ِفي ِديِن اللَِّه أَفْوخدي اسالن تأَير٢/النصر( و(  
مهتأَيرو:ولُ اللَِّه لَوسر لَكُم ِفرغتسا يالَوعت مِإذَا ِقيلَ لَهو  مهُءوسا رو

  )٥/املنافقون(ورأَيتهم يصدونَ وهم مستكِْبرونَ 
مهتالَ :َءأَنذَر مهنِذرت لَم أَم مهتَءأَنذَر ِهملَياٌء عووا سكَفَر ِإنَّ الَِّذين 
  )٦/البقرة(يؤِمنونَ 

*لَم أَم مهتَءأَنذَر ِهملَياٌء عوسونَ وِمنؤالَ ي مهنِذر١٠/يس( ت(  
تيا :َءاتمو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي 

ملَكَت يِمينك ِمما أَفَاَء اللَّه علَيك وبناِت عمك وبناِت عماِتك وبناِت 
و اِلكخ تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنب

 ِمِننيؤوِن الْمِمن د ةً لَّكاِلصا خهنِكحتسأَن ي ِبيالن ادِإنْ أَر ِبيا ِللنهفْسن
ا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضا فَرا منِلمع كُونَ قَدالَ يِلكَي مهانمأَي لَكَت

  )٥٠/األحزاب(علَيك حرج وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
نهتيَءات: نِمم تيغتِن ابماُء وشن تم كئِْوي ِإلَيتو نهاُء ِمنشن تِجي مرت 

ن تقَر أَعينهن والَ يحزنَّ ويرضين ِبما عزلْت فَالَ جناح علَيك ذَِلك أَدنى أَ
َءاتيتهن كُلُّهن واللَّه يعلَم ما ِفي  قُلُوِبكُم وكَانَ اللَّه عِليما حِليما 

  )٥١/األحزاب(
تيِب:أَتا تٍة مِبكُلِّ َءاي ابوا الِْكتأُوت الَِّذين تيأَت لَِئنو  ا أَنتمو كلَتوا ِقبع

ِبتاِبٍع ِقبلَتهم وما بعضهم ِبتاِبٍع ِقبلَةَ بعٍض ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم من بعِد ما 
 الظَّاِلِمني ِإذً ا لَِّمن كالِْعلِْم ِإن ِمن اَءك١٤٥/البقرة(ج(  

تببأَح:أَح نِدي مهالَ ت كِإن  لَمأَع وهاُء وشن يِدي مهي اللَّه لَِكنو تبب
 ِدينته٥٦/القصص(ِبالْم(  

أَِذنت: لَمعتقُوا ودص الَِّذين لَك نيبتى يتح ملَه أَِذنت ِلم نكع فَا اللَّهع 
 ٤٣/التوبة(الْكَاِذِبني(  
تفَرغتأَس: ِهملَياٌء عوس  اللَّه ِفرغلَن ي ملَه ِفرغتست لَم أَم ملَه تفَرغتأَس

 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللَّه م٦/املنافقون(لَه(  
كْترأَش: طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكِمن قَب ِإلَى الَِّذينو كِإلَي أُوِحي لَقَدو 
و لُكمع اِسِرينالْخ ِمن نكُون٦٥/الزمر(لَت(  
مهتروا :أَمقِْسمقُل الَّ ت نجرخلَي مهترأَم لَِئن اِنِهممأَي دهوا ِباللَِّه جمأَقْسو 

  )٥٣/النور(طَاعةٌ معروفَةٌ ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ 
أَنفَقْت:نيب أَلَّفو  نيب ا أَلَّفْتا مِميعِض جا ِفي اَألرم أَنفَقْت لَو قُلُوِبِهم 

 ِكيمح ِزيزع هِإن مهنيب أَلَّف اللَّه لَِكنو ٦٣/األنفال(قُلُوِبِهم(  



  ٣٤

تيغتاب:تيغتِن ابماُء وشن تم كئِْوي ِإلَيتو نهاُء ِمنشن تِجي مرت  نِمم 
عزلْت فَالَ جناح علَيك ذَِلك أَدنى أَن تقَر أَعينهن والَ يحزنَّ ويرضين ِبما 
َءاتيتهن كُلُّهن واللَّه يعلَم ما ِفي  قُلُوِبكُم وكَانَ اللَّه عِليما حِليما 

  )٥١/األحزاب(
تعبات:   

*ضرلَن تى اللَِّه ودقُلْ ِإنَّ ه مهِملَّت ِبعتى تتى حارصالَ النو ودهالْي نكى ع
 ِمن ا لَكالِْعلِْم م ِمن اَءكالَِّذي ج دعم باَءهوأَه تعبلَِئِن اتى ودالْه وه

  )١٢٠/البقرة(اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري 
*تيأَت لَِئناِبٍع وِبت ا أَنتمو كلَتوا ِقبِبعا تٍة مِبكُلِّ َءاي ابوا الِْكتأُوت الَِّذين 

ِقبلَتهم وما بعضهم ِبتاِبٍع ِقبلَةَ بعٍض ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم من بعِد ما 
  )١٤٥/البقرة (لَِّمن الظَّاِلِمني جاَءك ِمن الِْعلِْم ِإنك ِإذً ا

* ِمن اَءكا جم دعم باَءهوأَه تعبلَِئِن اتا وِبيرا عكْمح اهلْنأَنز كَذَِلكو
  )٣٧/الرعد(الِْعلِْم ما لَك ِمن اللَِّه ِمن وِلي والَ واٍق 

يتها قُلْ ِإنما أَتِبع ما يوحى ِإلَي  وِإذَا لَم تأِْتِهم ِبأَيٍة قَالُوا لَوالَ اجتب:اجتبيتها
ِمن ربي هذَا بصاِئر ِمن ربكُم وهدى ورحمةٌ لِّقَوٍم يؤِمنونَ 

  )٢٠٣/األعراف(
تطَعتفَقًا ِفي :اسن ِغيتبأَن ت تطَعتفَِإِن اس مهاضرِإع كلَيع رِإن كَانَ كَبو 

لَى اَألرع مهعملَج اَء اللَّهش لَوٍة وم ِبأَيهأِْتياِء فَتما ِفي السلَّمس ِض أَو
 اِهِلنيالْج ِمن نكُونى فَالَ تد٣٥/األنعام(الْه(  

تاطَّلَع:مالش ذَاتِمِني والْي ذَات مهقَلِّبنو قُودر مهقَاظًا وأَي مهبسحتاِل  و
وكَلْبهم باِسطٌ ِذراعيِه ِبالْوِصيِد لَِو اطَّلَعت علَيِهم لَولَّيت ِمنهم ِفرارا 

  )١٨/الكهف(ولَمِلئْت ِمنهم رعبا 
تلَّغلَّ:با بلْ فَمفْعت ِإن لَّمو كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيلِّغْ مولُ بسا الرهاأَيي  تغ

 الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن كِصمعي اللَّهو هالَتِرس
  )٦٧/املائدة(

 ولَقَد ضربنا ِللناِس ِفي هذَا الْقُرَءاِن ِمن كُلِّ مثٍَل ولَِئن ِجئْتهم ِبأَيٍة :ِجئْتهم
  )٥٨/الروم(ِإنْ أَنتم ِإالَّ مبِطلُونَ لَّيقُولَن الَِّذين كَفَروا 

تصرح: ِمِننيؤِبم تصرح لَواِس والن ا أَكْثَرم١٠٣/يوسف( و(  
تِسبا :حبجا عاِتنَءاي وا ِمنِقيِم كَانالرِف والْكَه ابحأَنَّ أَص تِسبح أَم 

  )٩/الكهف(
تكَمونَ ِللْكَِذ:حاعمس  أَو مهنيكُم بفَاح اُءوكِت فَِإن جحِب أَكَّالُونَ ِللس

أَعِرض عنهم وِإن تعِرض عنهم فَلَن يضروك شيئًا وِإنْ حكَمت فَاحكُم 
 قِْسِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللَّهم ِبالِْقسهني٤٢/املائدة(ب(  

تجرخ:   
 خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم وِإنه لَلْحق ِمن وِمن حيثُ*

  )١٤٩/البقرة(ربك وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 

* ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح ِمنو
وهجلُّوا ووا فَوظَلَم ةٌ ِإالَّ الَِّذينجح كُملَياِس عكُونَ ِللنِلئَالَّ ي هطْرش كُم

ْ مِتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ  ِمنهم فَالَ تخشوهم واخشوِني وُألِتم ِنع
  )١٥٠/البقرة(

تمِب:د هنأْمِإن ت ناِب مِل الِْكتأَه ِمنِإن  و نم مهِمنو كِه ِإلَيدؤِقنطَاٍر ي
 سقَالُوا لَي مهِبأَن ا ذَِلكِه قَاِئملَيع تما دِإالَّ م كِه ِإلَيدؤاٍر الَّ يِبِدين هنأْمت

 آل(علَينا ِفي اُألمين سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ 
  )٧٥/عمران
تِإذَا :ذَكَرا وقْرو ِفي َءاذَاِنِهمو وهفْقَهةً أَن يأَِكن لَى قُلُوِبِهما علْنعجو 

  )٤٦/اإلسراء(ذَكَرت ربك ِفي الْقُرَءاِن وحده ولَّوا علَى أَدباِرِهم نفُورا 
تيماللَّ:ر لَِكنو ملُوهقْتت فَلَم  اللَّه لَِكنو تيمِإذْ ر تيما رمو ملَهقَت ه

 ِليمع ِميعس ا ِإنَّ اللَّهنسالًَء حب هِمن ِمِننيؤالْم ِليبِليى ومر  
  )١٧/األنفال(

تمعِباللَِّه :ز أِْتيت فًا أَوا ِكسنلَيع تمعا زاَء كَممِقطَ السست أَو 
الَِئكَِة قَِبيالً و٩٢/اإلسراء(الْم(  

   :سأَلْتهم
* رالْقَمو سمالش رخسو ضاَألراِت واومالس لَقخ نم مهأَلْتلَِئن سو

  )٦١/العنكبوت(لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ 
 فَأَحيا ِبِه اَألرض ِمن بعِد موِتها ولَِئن سأَلْتهم من نزلَ ِمن السماِء ماًء*

  )٦٣/العنكبوت(لَيقُولُن اللَّه قُِل الْحمد ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم الَ يعِقلُونَ 
ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت واَألرض لَيقُولُن اللَّه قُِل الْحمد ِللَِّه بلْ *

ونَ أَكْثَرلَمعالَ ي م٢٥/لقمان(ه(  
ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت واَألرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرَءيتم ما *

 ِه أَورض كَاِشفَات نلْ هه رِبض اللَّه ِنيادوِن اللَِّه ِإنْ أَرونَ ِمن دعدت
ٍة همحِني ِبرادكَّلُ أَروتِه يلَيع اللَّه ِبيسِتِه قُلْ حمحر ِسكَاتمم نلْ ه

  )٣٨/الزمر(الْمتوكِّلُونَ 
  )٨٧/الزخرف(ولَِئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ *
*وضخا نا كُنمِإن قُولُنلَي مهأَلْتلَِئن سوِلِه وسراِتِه وَءايقُلْ أَِباللَِّه و بلْعنو 

  )٦٥/التوبة(كُنتم تستهِزُءونَ 
دتاهالَ :ع مهٍة ورِفي كُلِّ م مهدهونَ عنقُضي ثُم مهِمن دتاهع الَِّذين 
  )٥٦/األنفال(يتقُونَ 
تِجبونَ :عرخسيو تِجبلْ ع١٢/افاتالص( ب(  
لْتزع: نِمم تيغتِن ابماُء وشن تم كئِْوي ِإلَيتو نهاُء ِمنشن تِجي مرت 

عزلْت فَالَ جناح علَيك ذَِلك أَدنى أَن تقَر أَعينهن والَ يحزنَّ ويرضين ِبما 
عي اللَّهو نكُلُّه نهتيا َءاتِليما حِليمع كَانَ اللَّهو ا ِفي قُلُوِبكُمم لَم

  )٥١/األحزاب(



  ٣٥

تمزا غَِليظَ الْقَلِْب :عفَظ كُنت لَوو ملَه اللَِّه ِلنت نٍة ممحا رفَِبم 
فَِإذَا الَنفَضوا ِمن حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي اَألمِر 

 كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمز١٥٩/عمران آل(ع(  
توغَد: ِميعس اللَّهاِل وِللِْقت قَاِعدم ِمِننيؤالْم ئوبت ِلكأَه ِمن توِإذْ غَدو 
 ِليم١٢١/عمران آل(ع(  
تِف:فَأَقَم ِإذَا كُنتو  كعم مهنطَاِئفَةٌ م قُمالَةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم يِهم

ولْيأْخذُوا أَسِلحتهم فَِإذَا سجدوا فَلْيكُونوا ِمن وراِئكُم ولْتأِْت طَاِئفَةٌ 
مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ الَِّذين دو 

كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً 
والَ جناح علَيكُم ِإن كَانَ ِبكُم أَذًى من مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَن تضعوا 

نَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا أَسِلحتكُم وخذُوا ِحذْركُم ِإ
  )١٠٢/النساء(

غْتفَر: بفَانص غْت٧/الشرح( فَِإذَا فَر(  
لْتفَع: كفَِإن لْتفَِإن فَع كرضالَ يو كنفَعا الَ يوِن اللَِّه مِمن د عدالَ تو 

 الظَّاِلِمني ن١٠٦/يونس(ِإذًا م(  
 ولَو نشاُء َألريناكَهم فَلَعرفْتهم ِبِسيماهم ولَتعِرفَنهم ِفي لَحِن :عرفْتهمفَلَ

 الَكُممأَع لَمعي اللَّهِل و٣٠/حممد(الْقَو(  
أْتِجيِم :قَرطَاِن الريالش ِعذْ ِباللَِّه ِمنتَءانَ فَاسالْقُر أْت٩٨/لالنح( فَِإذَا قَر 

( 
وِإذَا قَرأْت الْقُرَءانَ جعلْنا بينك وبين الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة ِحجابا *

  )٤٥/اإلسراء(مستورا 
تيالَ :قَض ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤالَ ي كبرفَالَ و 

  )٦٥/النساء(ِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسِليما يِجدوا ِفي أَنفُِس
قُلْت:   
والَ علَى الَِّذين ِإذَا ما أَتوك ِلتحِملَهم قُلْت الَ أَِجد ما أَحِملُكُم علَيِه *

  ينِفقُونَ تولَّوا وأَعينهم تِفيض ِمن الدمِع حزنا أَالَّ يِجدوا ما 
  )٩٢/التوبة(
وهو الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض ِفي ِستِة أَياٍم وكَانَ عرشه علَى *

الْماِء ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً ولَِئن قُلْت ِإنكُم مبعوثُونَ ِمن بعِد 
كَفَر الَِّذين قُولَنِت لَيوذَا ِإالَّالْموا ِإنْ ه  ِبنيم ر٧/هود(ِسح(  

كُنت:   
وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ *

ع علَيكُم شِهيدا وما جعلْنا الِْقبلَةَ الَِّتي كُنت علَيها ِإالَّ ِلنعلَم من يتِب
الرسولَ ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه  وِإن كَانت لَكَِبريةً ِإالَّ علَى الَِّذين هدى 
 ِحيمر ُءوفاِس لَرِبالن ِإنَّ اللَّه كُمانِإمي ِضيعِلي ا كَانَ اللَّهمو اللَّه

  )١٤٣/البقرة(

لَيك وما كُنت لَديِهم ِإذْ يلْقُونَ أَقْالَمهم ذَِلك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيِه ِإ*
  )٤٤/عمران آل(أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديِهم ِإذْ يختِصمونَ 

* مهلْقُونَ أَقْالَمِإذْ ي ِهميلَد ا كُنتمو كوِحيِه ِإلَيِب نياِء الْغأَنب ِمن ذَِلك
 مهونَ أَيِصمتخِإذْ ي ِهميلَد ا كُنتمو ميركْفُلُ م٤٤/عمران آل(ي(  

* وا ِمنا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضفَظ كُنت لَوو ملَه اللَِّه ِلنت نٍة ممحا رفَِبم
 عزمت فَتوكَّلْ حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي اَألمِر فَِإذَا

 كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه١٥٩/عمران آل(ع(  
وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَاِئفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا *

م ولْتأِْت طَاِئفَةٌ أُخرى لَم أَسِلحتهم فَِإذَا سجدوا فَلْيكُونوا ِمن وراِئكُ
 وا لَوكَفَر الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي
 احنالَ جةً واِحدلَةً ويكُم ملَيِميلُونَ عفَي ِتكُمِتعأَمو ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت

كُملَيع كُمتِلحوا أَسعضى أَن تضرم مكُنت طٍَر أَون مأَذًى م ِإن كَانَ ِبكُم 
  )١٠٢/النساء(وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا 

نَ الِْكتاب ِمن فَِإن كُنت ِفي شك مما أَنزلْنا ِإلَيك فَسئَِل الَِّذين يقْرُءو*
 ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت كبِمن ر قالْح اَءكج لَقَد ِلكقَب  

  )٩٤/يونس(
ِتلْك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيها ِإلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك ِمن *

  )٤٩/هود(متِقني قَبِل هذَا فَاصِبر ِإنَّ الْعاِقبةَ ِللْ
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصِص ِبما أَوحينا ِإلَيك هذَا الْقُرَءانَ وِإن *

 اِفِلنيالْغ ِلِه لَِمنِمن قَب ٣/يوسف(كُنت(  
 أَمرهم ذَِلك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيِه ِإلَيك وما كُنت لَديِهم ِإذْ أَجمعوا*

  )١٠٢/يوسف(وهم يمكُرونَ 
* ِمن ا كُنتمو رى اَألموسا ِإلَى منيِإذْ قَض ِبيراِنِب الْغِبج ا كُنتمو

 اِهِدين٤٤/القصص(الش(  
* ِمن ا كُنتمو رى اَألموسا ِإلَى منيِإذْ قَض ِبيراِنِب الْغِبج ا كُنتمو

  )٤٤/القصص(ِدين الشاِه
* نيدِل ما ِفي أَهثَاِوي ا كُنتمو رمالْع ِهملَيلَ عطَاوا فَتونا قُرأْنا أَنشلَِكنو

 ِسِلنيرا ما كُنلَِكنا واِتنَءاي ِهملَيلُوا عت٤٥/القصص(ت(  
*لَِكن را ونياداِنِب الطُّوِر ِإذْ نِبج ا كُنتما وا ممقَو نِذرِلت كبن رةً ممح

  )٤٦/القصص(أَتاهم من نِذيٍر من قَبِلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
* نكُونفَالَ ت كبن رةً ممحِإالَّ ر ابالِْكت كلْقَى ِإلَيوا أَن يجرت ا كُنتمو

 ا لِّلْكَاِفِرين٨٦/القصص(ظَِهري(  
* ابتِإذًا الَّر ِميِنكِبي طُّهخالَ تاٍب وِلِه ِمن ِكتلُوا ِمن قَبتت ا كُنتمو

  )٤٨/العنكبوت(الْمبِطلُونَ 
وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحا من أَمِرنا ما كُنت تدِري ما الِْكتاب والَ *

را نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي ِإلَى اِإلميانُ ولَِكن جعلْناه نو
  )٥٢/الشورى(ِصراٍط مستِقيٍم 
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ئًا قَِليالً :ِكدتيش ِهمِإلَي كَنرت ِكدت لَقَد اكنتالَ أَن ثَبلَو٧٤/اإلسراء( و 
( 

تكَا:لَسو مهقُوا ِدينفَر ا  ِإنَّ الَِّذينمٍء ِإنيِفي ش مهِمن تا لَّسعوا ِشين
  )١٥٩/األنعام(أَمرهم ِإلَى اللَِّه ثُم ينبئُهم ِبما كَانوا يفْعلُونَ 

* كُمنيبِني ويا بِهيدالً قُلْ كَفَى ِباللَِّه شسرم توا لَسكَفَر قُولُ الَِّذينيو
  )٤٣/الرعد(لِْكتاِب ومن ِعنده ِعلْم ا

  )٢٢/الغاشية(لَّست علَيِهم ِبمصيِطٍر *
تلَّياِل :لَومالش ذَاتِمِني والْي ذَات مهقَلِّبنو قُودر مهقَاظًا وأَي مهبسحتو 

تلَّيلَو ِهملَيع تِصيِد لَِو اطَّلَعِه ِبالْوياعاِسطٌ ِذرم بهكَلْبا وارِفر مهِمن 
  )١٨/الكهف(ولَمِلئْت ِمنهم رعبا 

وا :ِلنتا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضفَظ كُنت لَوو ملَه اللَِّه ِلنت نٍة ممحا رفَِبم 
مزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِورشو ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع ِلكوح ِمن ت

 كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّهكَّلْ عو١٥٩/عمران آل(فَت(  
تونَ :ماِلدالْخ مفَه تأَفَِإين م لْدالْخ ِلكن قَبٍر مشا ِلبلْنعا جمو 
  )٣٤/األنبياء(

ا أَلَّفْتا:مم أَنفَقْت لَو قُلُوِبِهم نيب أَلَّفو  نيب ا أَلَّفْتا مِميعِض جِفي اَألر 
 ِكيمح ِزيزع هِإن مهنيب أَلَّف اللَّه لَِكنو ٦٣/األنفال(قُلُوِبِهم(  

ِسيتِن :نِديهى أَن يسقُلْ عو ِسيتِإذَا ن كباذْكُر رو اَء اللَّهشِإالَّ أَن ي 
  )٢٤/الكهف(رشدا ربي َألقْرب ِمن هذَا 

تيما رمو: اللَّه لَِكنو تيمِإذْ ر تيما رمو ملَهقَت اللَّه لَِكنو ملُوهقْتت فَلَم 
 ِليمع ِميعس ا ِإنَّ اللَّهنسالًَء حب هِمن ِمِننيؤالْم ِليبِليى وم١٧/األنفال(ر(  

تأُِمر:   
*ِقمتفَاس ِصريلُونَ بمعا تِبم ها ِإنوطْغالَ تو كعم ابن تمو تا أُِمركَم 
  )١١٢/هود(
فَِلذَِلك فَادع واستِقم كَما أُِمرت والَ تتِبع أَهواَءهم وقُلْ َءامنت ِبما *

 كُمنيِدلَ بَألع تأُِمراٍب وِمن ِكت لَ اللَّها أَنزالُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه
 ِصريِه الْمِإلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجالَ ح الُكُممأَع لَكُمو

  )١٥/الشورى(
ِلئْتلَمِمِني :والْي ذَات مهقَلِّبنو قُودر مهقَاظًا وأَي مهبسحتو  ذَاتو

 مهِمن تلَّيلَو ِهملَيع تِصيِد لَِو اطَّلَعِه ِبالْوياعاِسطٌ ِذرم بهكَلْباِل ومالش
  )١٨/الكهف(ِفرارا ولَمِلئْت ِمنهم رعبا 

 خطاب بتاء فعل املضارع

 تأِْتِهم بينةُ ما ِفي الصحِف  وقَالُوا لَوالَ يأِْتينا ِبأَيٍة من ربِه أَو لَم:تأِْتِهم
  )١٣٣/طه(اُألولَى 
هنأْمت:   

* هنأْمِإن ت نم مهِمنو كِه ِإلَيدؤِبِقنطَاٍر ي هنأْمِإن ت ناِب مِل الِْكتأَه ِمنو
ا ذَِلكِه قَاِئملَيع تما دِإالَّ م كِه ِإلَيدؤاٍر الَّ يا ِبِديننلَيع سقَالُوا لَي مهِبأَن 

 آل(ِفي اُألمين سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ 
  )٧٥/عمران

* هنأْمِإن ت نم مهِمنو كِه ِإلَيدؤِبِقنطَاٍر ي هنأْمِإن ت ناِب مِل الِْكتأَه ِمنو
 يؤدِه ِإلَيك ِإالَّ ما دمت علَيِه قَاِئما ذَِلك ِبأَنهم قَالُوا لَيس علَينا ِبِديناٍر الَّ

 آل(ِفي اُألمين سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ 
  )٧٥/عمران
 اللَّه لَك تبتِغي مرضات أَزواِجك  ياأَيها النِبي ِلم تحرم ما أَحلَّ:تبتِغي

 ِحيمر غَفُور اللَّه١/التحرمي(و(  
ِغيتبفَقًا ِفي :تن ِغيتبأَن ت تطَعتفَِإِن اس مهاضرِإع كلَيع رِإن كَانَ كَبو 

ش لَوٍة وم ِبأَيهأِْتياِء فَتما ِفي السلَّمس ِض أَولَى اَألرع مهعملَج اَء اللَّه
 اِهِلنيالْج ِمن نكُونى فَالَ تد٣٥/األنعام(الْه(  

 والَ تمِش ِفي اَألرِض مرحا ِإنك لَن تخِرق اَألرض ولَن تبلُغَ الِْجبالَ :تبلُغَ
  )٣٧/اإلسراء(طُوالً 
كْهرتت:ِبه اهنفَعا لَرِشئْن لَوو  ثَلُهفَم اهوه عباتِض وِإلَى اَألر لَدأَخ هلَِكنا و

كَمثَِل الْكَلِْب ِإن تحِملْ علَيِه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهث ذَِّلك مثَلُ الْقَوِم 
  )١٧٦/األعراف(الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ  الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا فَاقْصِص

   :تتلُوا
وما تكُونُ ِفي شأٍْن وما تتلُوا ِمنه ِمن قُرَءاٍن والَ تعملُونَ ِمن عمٍل ِإالَّ كُنا *

علَيكُم شهودا ِإذْ تِفيضونَ ِفيِه وما يعزب عن ربك ِمن مثْقَاِل ذَرٍة ِفي 
أَصغر ِمن ذَِلك والَ أَكْبر ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني اَألرِض والَ ِفي السماِء والَ 

  )٦١/يونس(
* نيدِل ما ِفي أَهثَاِوي ا كُنتمو رمالْع ِهملَيلَ عطَاوا فَتونا قُرأْنا أَنشلَِكنو

 ِسِلنيرا ما كُنلَِكنا واِتنَءاي ِهملَيلُوا عت٤٥/القصص(ت(  
*و ابتِإذًا الَّر ِميِنكِبي طُّهخالَ تاٍب وِلِه ِمن ِكتلُوا ِمن قَبتت ا كُنتم

  )٤٨/العنكبوت(الْمبِطلُونَ 
ِبعتا :تِبم نتقُلْ َءامو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو تا أُِمركَم ِقمتاسو عفَاد فَِلذَِلك 

 وأُِمرت َألعِدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا أَنزلَ اللَّه ِمن ِكتاٍب
 ِصريِه الْمِإلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجالَ ح الُكُممأَع لَكُمو

  )١٥/الشورى(
ِبعتت:صالَ النو ودهالْي نكى عضرلَن تى  ودقُلْ ِإنَّ ه مهِملَّت ِبعتى تتى حار

 ا لَكالِْعلِْم م ِمن اَءكالَِّذي ج دعم باَءهوأَه تعبلَِئِن اتى ودالْه واللَِّه ه
  )١٢٠/البقرة(ِمن اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري 

مهثْقَفَنِفي الْ:ت مهثْقَفَنا تونَ  فَِإمذَّكَّري ملَّهلَع ملْفَهخ نِبِهم م درِب فَشرح
  )٥٧/األنفال(

رهجفَى :تأَخو رالس لَمعي هِل فَِإنِبالْقَو رهجِإن ت٧/طه( و(  
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ِرصحت:م ما لَهمِضلُّ ون يِدي مهالَ ي فَِإنَّ اللَّه ماهدلَى هع ِرصحن  ِإن ت
 اِصِرين٣٧/النحل(ن(  
بسحاِم :تعِإالَّ كَاَألن مِقلُونَ ِإنْ هعي ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر بسحت أَم 

  )٤٤/الفرقان(بلْ هم أَضلُّ سِبيالً 
 صنع اللَِّه  وترى الِْجبالَ تحسبها جاِمدةً وِهي تمر مر السحاِب:تحسبها

  )٨٨/النمل(الَِّذي أَتقَن كُلَّ شيٍء ِإنه خِبري ِبما تفْعلُونَ 
 ولَو ِشئْنا لَرفَعناه ِبها ولَِكنه أَخلَد ِإلَى اَألرِض واتبع هواه فَمثَلُه :تحِملْ

ثْ أَولْهِه يلَيِملْ عحثَِل الْكَلِْب ِإن تِم كَمثَلُ الْقَوم ث ذَِّلكلْهي كْهرتت 
  )١٧٦/األعراف(الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

جرخت: غَفُور اللَّهو ما لَّهريلَكَانَ خ ِهمِإلَي جرخى تتوا حربص مهأَن لَوو 
 ِحيم٥/احلجرات(ر(  
ِرقخلُغَ :تبلَن تو ضاَألر ِرقخلَن ت كا ِإنحرِض مِش ِفي اَألرمالَ تو 

  )٣٧/اإلسراء(الِْجبالَ طُوالً 
افَنخت: ِحبالَ ي اٍء ِإنَّ اللَّهولَى سع ِهمةً فَانِبذْ ِإلَيانٍم ِخيِمن قَو افَنخا تِإمو 
  )٥٨/األنفال(ني الْخاِئِن
 وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحا من أَمِرنا ما كُنت تدِري ما الِْكتاب :تدِري

والَ اِإلميانُ ولَِكن جعلْناه نورا نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي 
  )٥٢/الشورى(ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

 وقَالُوا قُلُوبنا ِفي أَِكنٍة مما تدعونا ِإلَيِه وِفي َءاذَاِننا وقْر وِمن بيِننا :تدعونا
  )٥/فصلت(وبيِنك ِحجاب فَاعملْ ِإننا عاِملُونَ 

موهعدت:ي ماهرتوا وعمسى الَ يدِإلَى الْه موهعدِإن تو  مهو كونَ ِإلَينظُر
  )١٩٨/األعراف(الَ يبِصرونَ 

 وما كُنت ترجوا أَن يلْقَى ِإلَيك الِْكتاب ِإالَّ رحمةً من ربك فَالَ :ترجوا
 ا لِّلْكَاِفِرينظَِهري نكُون٨٦/القصص(ت(  

اِء فَلَنولِّينك ِقبلَةً ترضاها فَولِّ  قَد نرى تقَلُّب وجِهك ِفي السم:ترضاها
 هطْرش كُموهجلُّوا وفَو ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجو
وِإنَّ الَِّذين أُوتوا الِْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق ِمن ربِهم وما اللَّه ِبغاِفٍل عما 

  )١٤٤/البقرة(يعملُونَ 
 فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس :ترضى

وقَبلَ غُروِبها وِمن َءاناِءي الَّيِل فَسبح وأَطْراف النهاِر لَعلَّك ترضى 
  )١٣٠/طه(

ت من زخرٍف أَو ترقَى ِفي السماِء ولَن نؤِمن  أَو يكُونَ لَك بي:ترقَى
ِلرِقيك حتى تنزلَ علَينا ِكتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإالَّ بشرا 

  )٩٣/اإلسراء(رسوالً 
كَنرِإلَ:ت كَنرت ِكدت لَقَد اكنتالَ أَن ثَبلَوئًا قَِليالً  ويش ِهم٧٤/اإلسراء(ي(  
رت:   

أَلَم تر ِإلَى الْمِإل ِمن بِني ِإسراِءيلَ ِمن بعِد موسى ِإذْ قَالُوا ِلنِبي لَّهم ابعثْ *
الَّ لَنا مِلكًا نقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه قَالَ هلْ عسيتم ِإن كُِتب علَيكُم الِْقتالُ أَ

تقَاِتلُوا قَالُوا وما لَنا أَالَّ نقَاِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه وقَد أُخِرجنا ِمن ِدياِرنا وأَبناِئنا 
 ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّهو مهنا ِإالَّ قَِليالً ملَّووالُ تالِْقت ِهملَيع ا كُِتبفَلَم

  )٢٤٦/البقرة(
*ت أَلَم اِهمرِإذْ قَالَ ِإب لْكالْم اللَّه اهِه أَنْ َءاتبِفي ر اِهمرِإب اجِإلَى الَِّذي ح ر

ربي الَِّذي يحِي ويِميت قَالَ أَنا أُحِي وأُِميت قَالَ ِإبراِهم فَِإنَّ اللَّه يأِْتي 
مغِرِب فَبِهت الَِّذي كَفَر واللَّه الَ ِبالشمِس ِمن الْمشِرِق فَأِْت ِبها ِمن الْ

 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوه٢٥٨/البقرة(ي(  
* كُمحاِب اللَِّه ِلينَ ِإلَى ِكتوعداِب يالِْكت نا مِصيبوا نأُوت ِإلَى الَِّذين رت أَلَم

م مهو مهنم لَّى فَِريقوتي ثُم مهنيونَ بِرض٢٣/عمران آل(ع(  
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتوا نِصيبا من الِْكتاِب يشترونَ الضالَلَةَ ويِريدونَ أَن *

  )٤٤/النساء(تِضلُّوا السِبيلَ 
*الَ ياُء وشن يكِّي مزي ِل اللَّهم بهكُّونَ أَنفُسزي ِإلَى الَِّذين رت ونَ أَلَمظْلَم

  )٤٩/النساء(فَِتيالً 
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتوا نِصيبا من الِْكتاِب يؤِمنونَ ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت *

 ٥١/النساء(ويقُولُونَ ِللَِّذين كَفَروا هؤالَِء أَهدى ِمن الَِّذين َءامنوا سِبيالً 
( 
ين يزعمونَ أَنهم َءامنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك أَلَم تر ِإلَى الَِّذ*

 ِريديوا ِبِه وكْفُروا أَن يأُِمر قَدوا ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمحتونَ أَن يِريدي
  )٦٠/النساء(الشيطَانُ أَن يِضلَّهم ضالَالً بِعيدا 

ى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّوا أَيِديكُم وأَِقيموا الصالَةَ وَءاتوا الزكَاةَ أَلَم تر ِإلَ*
 ِة اللَِّه أَويشكَخ اسنَ النوشخي مهنم الُ ِإذَا فَِريقالِْقت ِهملَيع ا كُِتبفَلَم

 الِْقتالَ لَوالَ أَخرتنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب أَشد خشيةً وقَالُوا ربنا ِلم كَتبت علَينا
قُلْ متاع الدنيا قَِليلٌ واَألِخرةُ خير لِّمِن اتقَى والَ تظْلَمونَ فَِتيالً 

  )٧٧/النساء(
* كُمذِْهبأْ يشِإن ي قِبالْح ضاَألراِت واومالس لَقخ أَنَّ اللَّه رت أِْت أَلَميو

  )١٩/إبراهيم(ِبخلٍْق جِديٍد 
* ا ثَاِبتلُهٍة أَصبٍة طَيرجةً كَشبةً طَيثَالً كَِلمم اللَّه برض فكَي رت أَلَم

  )٢٤/إبراهيم(وفَرعها ِفي السماِء 
ا قَومهم دار الْبواِر أَلَم تر ِإلَى الَِّذين بدلُوا ِنعمت اللَِّه كُفْرا وأَحلُّو*
  )٢٨/إبراهيم(
  )٨٣/مرمي(أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياِطني علَى الْكَاِفِرين تؤزهم أَزا *
* سمالشِض ون ِفي اَألرماِت واومن ِفي السم لَه دجسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم

م والِْجبالُ والشجر والدواب وكَِثري من الناِس وكَِثري حق والْقَمر والنجو
علَيِه الْعذَاب ومن يِهِن اللَّه فَما لَه ِمن مكِْرٍم ِإنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاُء 

  )١٨/احلج(
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ِت واَألرِض والطَّير صافَّاٍت كُلٌّ أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من ِفي السماوا*
  )٤١/النور(قَد عِلم صالَته وتسِبيحه واللَّه عِليم ِبما يفْعلُونَ 

* قدى الْورا فَتكَامر لُهعجي ثُم هنيب لِّفؤي ا ثُمابحِجي سزي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
ِلِه وينزلُ ِمن السماِء ِمن ِجباٍل ِفيها ِمن برٍد فَيِصيب ِبِه من يخرج ِمن ِخالَ

  )٤٣/النور(يكَاد سنا برِقِه يذْهب ِباَألبصاِر  يشاُء ويصِرفُه عن من يشاُء
ِكنا ثُم جعلْنا الشمس أَلَم تر ِإلَى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاَء لَجعلَه سا*

  )٤٥/الفرقان(علَيِه دِليالً 
  )٢٢٥/الشعراء(أَلَم تر أَنهم ِفي كُلِّ واٍد يِهيمونَ *
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَخرجنا ِبِه ثَمراٍت مختِلفًا أَلْوانها *

 ٢٧/فاطر(ِل جدد ِبيض وحمر مختِلف أَلْوانها وغَراِبيب سود وِمن الِْجبا
( 
* ِرجخي ِض ثُمِفي اَألر اِبيعني لَكَهاًء فَساِء ممالس لَ ِمنأَنز أَنَّ اللَّه رت أَلَم

فَرصم اهرفَت ِهيجي ثُم هانِلفًا أَلْوتخا معرِبِه ز ا ِإنَّ ِفي ذَِلكطَامح لُهعجي ا ثُم
  )٢١/الزمر(لَِذكْرى ُألوِلي اَأللْبا ِب 

  )٦٩/غافر(أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يجاِدلُونَ ِفي َءاياِت اللَِّه أَنى يصرفُونَ *
*ونَ ِلمودعي ى ثُموجِن النوا عهن ِإلَى الَِّذين رت نَ أَلَمواجنتيو هنوا عها ن

ِباِإلثِْم والْعدواِن ومعِصيِت الرسوِل وِإذَا جاُءوك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه 
 منهج مهبسقُولُ حا نِبم ا اللَّهنذِّبعالَ يلَو قُولُونَ ِفي أَنفُِسِهميو اللَّه

  )٨/اادلة(س الْمِصري يصلَونها فَِبئْ
* مهالَ ِمنو نكُمم ما هِهم ملَيع اللَّه ا غَِضبما قَولَّووت ِإلَى الَِّذين رت أَلَم

  )١٤/اادلة(ويحِلفُونَ علَى الْكَِذِب وهم يعلَمونَ 
ِنِهم الَِّذين كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب أَلَم تر ِإلَى الَِّذين نافَقُوا يقُولُونَ ِإلخوا*

 مِإن قُوِتلْتا ودا أَبدأَح ِفيكُم ِطيعالَ نو كُمعم نجرخلَن متِرجأُخ لَِئن
مهِإن دهشي اللَّهو كُمنرنصونَ  لَن١١/احلشر(لَكَاِذب(  

  )٦/الفجر(عاٍد أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِب*
  )١/الفيل(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِبأَصحاِب الِْفيِل *

   :ترى
ترى كَِثريا منهم يتولَّونَ الَِّذين كَفَروا لَِبئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن *

  )٨٠/املائدة (سِخطَ اللَّه علَيِهم وِفي الْعذَاِب هم خاِلدونَ
وِإذَا سِمعوا ما أُنِزلَ ِإلَى الرسوِل ترى أَعينهم تِفيض ِمن الدمِع ِمما *

 اِهِدينالش عا منبا فَاكْتنا َءامنبقُولُونَ ري قالْح فُوا ِمنر٨٣/املائدة(ع(  
الَ أَلَيس هذَا ِبالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ ولَو ترى ِإذْ وِقفُوا علَى ربِهم قَ*

  )٣٠/األنعام(فَذُوقُوا الْعذَاب ِبما كُنتم تكْفُرونَ 
وقَالَ الَِّذين كَفَروا لَن نؤِمن ِبهذَا الْقُرَءاِن والَ ِبالَِّذي بين يديِه ولَو ترى *

فُونَ ِعند ربِهم يرِجع بعضهم ِإلَى بعٍض الْقَولَ يقُولُ ِإِذ الظَّاِلمونَ موقُو
 ِمِننيؤا ملَكُن مالَ أَنتوا لَوركْبتاس ِعفُوا ِللَِّذينضتاس ٣١/سبأ(الَِّذين(  

  )٥١/سبأ(ولَو ترى ِإذْ فَِزعوا فَالَ فَوت وأُِخذُوا ِمن مكَاٍن قَِريٍب *

ن َءاياِتِه أَنك ترى اَألرض خاِشعةً فَِإذَا أَنزلْنا علَيها الْماَء اهتزت وِم*
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع هى ِإنتوِي الْمحا لَماهيِإنَّ الَِّذي أَح تبرو

  )٣٩/فصلت(
ِقع ِبِهم والَِّذين َءامنوا وعِملُوا ترى الظَّاِلِمني مشِفِقني ِمما كَسبوا وهو وا*

 وه ذَِلك ِهمبر اُءونَ ِعندشا يم ماِت لَهناِت الْجضواِت ِفي راِلحالص
 لُ الْكَِبري٢٢/الشورى(الْفَض(  

يماِنِهم يوم ترى الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت يسعى نورهم بين أَيِديِهم وِبأَ*
 وه ا ذَِلكِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحِري ِمن تجت اتنج موالْي اكُمرشب

 ِظيمالْع ز١٢/احلديد(الْفَو(  
الَِّذي خلَق سبع سماواٍت ِطباقًا ما ترى ِفي خلِْق الرحمِن ِمن تفَاوٍت *

  )٣/امللك( ترى ِمن فُطُوٍر فَارِجِع الْبصر هلْ
  )٨/احلاقة(فَهلْ ترى لَهم من باِقيٍة *

اهرفَت: ِض ثُمِفي اَألر اِبيعني لَكَهاًء فَساِء ممالس لَ ِمنأَنز أَنَّ اللَّه رت أَلَم 
 اهرفَت ِهيجي ثُم هانِلفًا أَلْوتخا معرِبِه ز ِرجخا ِإنَّ يطَامح لُهعجي ا ثُمفَرصم

  )٢١/الزمر(ِفي ذَِلك لَِذكْرى ُألوِلي اَأللْبا ِب 
 فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَن :فَترى

ِح أَوِبالْفَت أِْتيأَن ي ى اللَّهسةٌ فَعاِئرا دنِصيبا تلَى موا عِبحصِعنِدِه فَي نٍر مأَم 
 اِدِمنين وا ِفي أَنفُِسِهمر٥٢/املائدة(أَس(  

ماهرتو:   
وِإن تدعوهم ِإلَى الْهدى الَ يسمعوا وتراهم ينظُرونَ ِإلَيك وهم الَ *

  )١٩٨/األعراف(يبِصرونَ 
*ونَ عضرعي ماهرتقَالَ وو ِفيٍف خونَ ِمن طَرنظُرالذُّلِّ ي ِمن اِشِعنيا خهلَي

الَِّذين َءامنوا ِإنَّ الْخاِسِرين الَِّذين خِسروا أَنفُسهم وأَهِليِهم يوم الِْقيامِة أَالَ 
  )٤٥/الشورى(ِإنَّ الظَّاِلِمني ِفي عذَاٍب مِقيٍم 

   :وترى
كَِثريا منهم يساِرعونَ ِفي اِإلثِْم والْعدواِن وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس وترى *

  )٦٢/املائدة(ما كَانوا يعملُونَ 
  )٤٩/إبراهيم(وترى الْمجِرِمني يومِئٍذ مقَرِنني ِفي اَألصفَاِد *
ِمنه لَحما طَِريا وتستخِرجوا ِمنه ِحلْيةً وهو الَِّذي سخر الْبحر ِلتأْكُلُوا *

تلْبسونها وترى الْفُلْك مواِخر ِفيِه وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
  )١٤/النحل(
غَربت وترى الشمس ِإذَا طَلَعت تزاور عن كَهِفِهم ذَات الْيِمِني وِإذَا *

تقِْرضهم ذَات الشماِل وهم ِفي فَجوٍة منه ذَِلك ِمن َءاياِت اللَِّه من يهِد 
  )١٧/الكهف(اللَّه فَهو الْمهتِد ومن يضِللْ فَلَن تِجد لَه وِليا مرِشدا 

* رمت ِهيةً واِمدا جهبسحالَ تى الِْجبرتاللَِّه الَِّذي و عناِب صحالس رم
  )٨٨/النمل(أَتقَن كُلَّ شيٍء ِإنه خِبري ِبما تفْعلُونَ 



  ٣٩

* اجأُج ذَا ِملْحهو هابراِئغٌ شس اتفُر ذْبذَا عاِن هرحِوي الْبتسا يمو
نَ ِحلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك وِمن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحما طَِريا وتستخِرجو

  )١٢/فاطر(ِفيِه مواِخر ِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
* قُِضيو ِهمبِد رمونَ ِبححبسِش يرِل الْعوح ِمن افِّنيالَِئكَةَ حى الْمرتو

مِقيلَ الْحو قم ِبالْحهنيب الَِمنيالْع بِللَِّه ر ٧٥/الزمر(د(  
ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن وِلي من بعِدِه وترى الظَّاِلِمني لَما رأَوا *

  )٤٤/الشورى(الْعذَاب يقُولُونَ هلْ ِإلَى مرد من سِبيٍل 
تدعى ِإلَى ِكتاِبها الْيوم تجزونَ ما كُنتم وترى كُلَّ أُمٍة جاِثيةً كُلُّ أُمٍة *

  )٢٨/اجلاثية(تعملُونَ 
أِْتيالَِئكَِة :تالْمِباللَِّه و أِْتيت فًا أَوا ِكسنلَيع تمعا زاَء كَممِقطَ السست أَو 
  )٩٢/اإلسراء(قَِبيالً 
مأَلُهسِه:تلَيع مئَلُهسا تمو  الَِمنيلِّلْع ِإالَّ ِذكْر وٍر ِإنْ هأَج ِمن 

  )١٠٤/يوسف(
مئَلُهسثْقَلُونَ :تٍم مرغن مم ما فَهرأَج مئَلُهست ٤٦/القلم( أَم(  
ِفرغتست:   

 فَلَن يغِفر اللَّه استغِفر لَهم أَو الَ تستغِفر لَهم ِإن تستغِفر لَهم سبِعني مرةً*
 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللَّهوِلِه وسروا ِباللَِّه وكَفَر مهِبأَن ذَِلك ملَه

  )٨٠/التوبة(
* اللَّه ِفرغةً فَلَن يرم ِعنيبس ملَه ِفرغتسِإن ت ملَه ِفرغتسالَ ت أَو ملَه ِفرغتاس
هم ذَِلك ِبأَنهم كَفَروا ِباللَِّه ورسوِلِه واللَّه الَ يهِدي الْقَوم الْفَاِسِقني لَ
  )٨٠/التوبة(

كِْثرتست: كِْثرتسن تنمالَ ت٦/املدثر( و(  
عمسِل:تِلقَو عمسقُولُوا تِإن يو مهامسأَج كِجبعت مهتأَيِإذَا رو  مهكَأَن ِهم

 ملَهقَات مهذَرفَاح ودالْع مه ِهملَيٍة عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ
  )٤/املنافقون(اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 

عمست:مست ٍد أَوأَح نم مهِمن ِحسلْ تٍن هن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَمو  ع
  )٩٨/مرمي(لَهم ِركْزا 

   :تشاُء
* لْتزع نِمم تيغتِن ابماُء وشن تم كئِْوي ِإلَيتو نهاُء ِمنشن تِجي مرت

فَالَ جناح علَيك ذَِلك أَدنى أَن تقَر أَعينهن والَ يحزنَّ ويرضين ِبما 
هن واللَّه يعلَم ما ِفي  قُلُوِبكُم وكَانَ اللَّه عِليما حِليما َءاتيتهن كُلُّ

  )٥١/األحزاب(
* لْتزع نِمم تيغتِن ابماُء وشن تم كئِْوي ِإلَيتو نهاُء ِمنشن تِجي مرت

 نهنيأَع قَرى أَن تنأَد ذَِلك كلَيع احنا فَالَ جِبم نيضرينَّ وزحالَ يو
َءاتيتهن كُلُّهن واللَّه يعلَم ما ِفي  قُلُوِبكُم وكَانَ اللَّه عِليما حِليما 

  )٥١/األحزاب(
ِرفعت:   

*وا الْمكَفَر وِه الَِّذينجِفي و ِرفعاٍت تنيا بناتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تو نكَر
 ن ذَِلكُمم رئُكُم ِبشبا قُلْ أَفَأُناِتنَءاي ِهملَيلُونَ عتي طُونَ ِبالَِّذينسونَ يكَادي

 ِصريالْم ِبئْسوا وكَفَر الَِّذين ا اللَّههدعو ار٧٢/احلج(الن(  
  )٢٤/املطففني(تعِرف ِفي وجوِهِهم نضرةَ النِعيِم *
متِرفُها ِفي :عبرونَ ضِطيعتسِبيِل اللَِّه الَ يوا ِفي سِصرأُح اِء الَِّذينِللْفُقَر 

اَألرِض يحسبهم الْجاِهلُ أَغِْنياَء ِمن التعفُِّف تعِرفُهم ِبِسيماهم الَ يسئَلُونَ 
  )٢٧٣/البقرة( اللَّه ِبِه عِليم الناس ِإلْحافًا وما تنِفقُوا ِمن خيٍر فَِإنَّ

لَمعت:   
* أَنَّ اللَّه لَمعت ا أَلَمِمثِْله ا أَوهنٍر ميأِْت ِبخا ننِسهن ٍة أَوَءاي ِمن خنسا نم

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ ش١٠٦/البقرة(ع(  
*اِت واومالس لْكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت وِن اللَِّه ِمن أَلَمن دا لَكُم ممِض واَألر

  )١٠٧/البقرة(وِلي والَ نِصٍري 
* ِفرغياُء وشن يم ذِّبعِض ياَألراِت واومالس لْكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشن ي٤٠/املائدة(ِلم(  
*ت اٍب ِإنَّ أَلَمِفي ِكت ِض ِإنَّ ذَِلكاَألراِء وما ِفي السم لَمعي أَنَّ اللَّه لَمع

 ِسريلَى اللَِّه يع ٧٠/احلج(ذَِلك(  
لَمعا :تمو ِضلُّوكأَن ي مهنت طَّاِئفَةٌ مملَه هتمحرو كلَيلُ اللَِّه عالَ فَضلَوو 

 أَنفُسهم وما يضرونك ِمن شيٍء وأَنزلَ اللَّه علَيك الِْكتاب يِضلُّونَ ِإالَّ
والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَِّه علَيك عِظيما 

  )١١٣/النساء(
نت تعلَمها أَنت والَ  ِتلْك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيها ِإلَيك ما كُ:تعلَمها

 ِقنيتةَ ِللْماِقبِإنَّ الْع ِبرذَا فَاصِل هِمن قَب كم٤٩/هود(قَو(  
رفْجا :توعنبِض ياَألر ا ِمنلَن رفْجى تتح لَك ِمنؤقَالُوا لَن نو 

  )٩٠/اإلسراء(
رقْهت: رقْهفَالَ ت ِتيما الْي٩/حىالض( فَأَم(  
   :تقُولُ

* نكُم ِبثَالَثَِة َءاالٍَف مبر كُمِمدأَن ي كُمكِْفيأَلَن ي ِمِننيؤقُولُ ِللْمِإذْ ت
 رتَِلنيالَِئكَِة م١٢٤/عمران آل(الْم(  

*الَِّذي ت رغَي مهنطَاِئفَةٌ م تيب ِعنِدك وا ِمنزرةٌ فَِإذَا بقُولُونَ طَاعيقُولُ و
واللَّه يكْتب ما يبيتونَ فَأَعِرض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه وِكيالً 

  )٨١/النساء(
قُومأَن :ت قٍم أَحوِل يأَو ى ِمنقْولَى التع سأُس ِجدسا لَّمدِفيِه أَب قُمالَ ت 

ِفيِه ِفيِه ِرج قُومت ِرينطَّهالْم ِحبي اللَّهوا ورطَهتونَ أَن يِحبالٌ ي
  )١٠٨/التوبة(

قُومت:   
* قُومت ِحني اكر٢١٨/الشعراء(الَِّذي ي(  



  ٤٠

* قُومت ِحني كبِد رمِبح حبسا وِننيِبأَع كفَِإن كبكِْم رِلح ِبراصو
  )٤٨/الطور(
*كبِإنَّ ر نطَاِئفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهِنصِل وى ِمن ثُلُثَِي الَّينأَد قُومت كأَن لَمعي 

 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين
سيكُونُ ِمنكُم مرضى وَءاخرونَ فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرَءاِن عِلم أَن 

يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
 وا  اللَّهأَقِْرضكَاةَ ووا الزَءاتالَةَ ووا الصأَِقيمو هِمن رسيا تُءوا ماللَِّه فَاقْر

وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا قَرضا حسنا 
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَع٢٠/املزمل(و(  

ها تفِْجريا  أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نِخيٍل وِعنٍب فَتفَجر اَألنهار ِخالَلَ:تكُونَ
  )٩١/اإلسراء(

نكُونفَالَ :ت كبن رةً ممحِإالَّ ر ابالِْكت كلْقَى ِإلَيوا أَن يجرت ا كُنتمو 
 ا لِّلْكَاِفِرينظَِهري نكُون٨٦/القصص(ت(  

   :تكُونُ
تعملُونَ ِمن عمٍل ِإالَّ كُنا وما تكُونُ ِفي شأٍْن وما تتلُوا ِمنه ِمن قُرَءاٍن والَ *

علَيكُم شهودا ِإذْ تِفيضونَ ِفيِه وما يعزب عن ربك ِمن مثْقَاِل ذَرٍة ِفي 
اَألرِض والَ ِفي السماِء والَ أَصغر ِمن ذَِلك والَ أَكْبر ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني 

  )٦١/يونس(
*تَءيِكيالً أَرِه ولَيكُونُ عت أَفَأَنت اهوه هذَ ِإلَهخِن ات٤٣/الفرقان( م(  

  )١٠/عبس( فَأَنت عنه تلَهى :تلَهى
رهنت: رهناِئلَ فَالَ تا السأَم١٠/الضحى( و(  
   :تهِدي

*و يمِدي الْعهت أَفَأَنت كِإلَي نظُرن يم مهِمنونَ وِصربوا الَ يكَان لَو
  )٤٣/يونس(
أَفَأَنت تسِمع الصم أَو تهِدي الْعمي ومن كَانَ ِفي ضالٍَل مِبٍني *
  )٤٠/الزخرف(

ئوبت: ِميعس اللَّهاِل وِللِْقت قَاِعدم ِمِننيؤالْم ئوبت ِلكأَه ِمن توِإذْ غَدو 
 ِليم١٢١/عمران آل(ع(  
مرحت: اِجكوأَز اتضرِغي متبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت ِلم ِبيا النهاأَيي 

 ِحيمر غَفُور اللَّه١/التحرمي(و(  
ِحست: عمست ٍد أَوأَح نم مهِمن ِحسلْ تٍن هن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَمو 

  )٩٨/مرمي(لَهم ِركْزا 
ِهندونَ :تِهندفَي ِهندت وا لَود٩/القلم( و(  
 ترِجي من تشاُء ِمنهن وتئِْوي ِإلَيك من تشاُء ومِن ابتغيت ِممن :ترِجي

 يحزنَّ ويرضين ِبما عزلْت فَالَ جناح علَيك ذَِلك أَدنى أَن تقَر أَعينهن والَ
َءاتيتهن كُلُّهن واللَّه يعلَم ما ِفي قُلُوِبكُم وكَانَ اللَّه عِليما حِليما 

  )٥١/األحزاب(

ِريدونَ :تِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصو 
 تعد عيناك عنهم تِريد ِزينةَ الْحياِة الدنيا والَ تِطع من أَغْفَلْنا وجهه والَ

  )٢٨/الكهف(قَلْبه عن ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ  أَمره فُرطًا 
ي ِباللَِّه  أَو تسِقطَ السماَء كَما زعمت علَينا ِكسفًا أَو تأِْت:تسِقطَ

  )٩٢/اإلسراء(والْمالَِئكَِة قَِبيالً 
ِمعست:   

وِمنهم من يستِمعونَ ِإلَيك أَفَأَنت تسِمع الصم ولَو كَانوا الَ يعِقلُونَ *
  )٤٢/يونس(
* ِمنؤن يِإالَّ م ِمعسِإن ت الَلَِتِهمن ضِي عماِدي الْعِبه ا أَنتمم وا فَهاِتنِبأَي

  )٨١/النمل(مسِلمونَ 
وما أَنت ِبهاِد الْعمِي عن ضالَلَِتِهم ِإن تسِمع ِإالَّ من يؤِمن ِبأَياِتنا فَهم *

  )٥٣/الروم(مسِلمونَ 
أَفَأَنت تسِمع الصم أَو تهِدي الْعمي ومن كَانَ ِفي ضالٍَل مِبٍني *
  )٤٠/الزخرف(

مهرطَهِإنَّ :ت ِهملَيلِّ عصا وكِّيِهم ِبهزتو مهرطَهقَةً تدص اِلِهموأَم ذْ ِمنخ 
 ِليمع ِميعس اللَّهو ملَّه كَنس كالَت١٠٣/التوبة(ص(  

ِطعِبيِل ال:تن سع ِضلُّوكِض ين ِفي اَألرم أَكْثَر ِطعِإن تونَ ِإالَّ  وِبعتلَِّه ِإن ي
  )١١٦/األنعام(الظَّن وِإنْ هم ِإالَّ يخرصونَ 

ِرضعت: أَو مهنيكُم بفَاح اُءوكِت فَِإن جحونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللساعمس 
ِإنْ حئًا ويش وكرضفَلَن ي مهنع ِرضعِإن تو مهنع ِرضكُم أَعفَاح تكَم

 قِْسِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللَّهم ِبالِْقسهني٤٢/املائدة(ب(  
نِرضعالً :تقَو ما فَقُل لَّهوهجرت كبن رٍة ممحاَء رِتغاب مهنع نِرضعا تِإمو 
  )٢٨/اإلسراء(ميسورا 
كِْرهت:كباَء رش لَوو  كِْرهت ا أَفَأَنتِميعج مِض كُلُّهن ِفي اَألرم نَألم 

 ِمِننيؤوا مكُونى يتح اس٩٩/يونس(الن(  
 أَو يكُونَ لَك بيت من زخرٍف أَو ترقَى ِفي السماِء ولَن نؤِمن :تنزلَ

ا نابا ِكتنلَيلَ عزنى تتح كِقيا ِلررشِإالَّ ب لْ كُنتي هبانَ رحبقُلْ س هؤقْر
  )٩٣/اإلسراء(رسوالً 
نِذرت:   
* هلْ ِمنمحا الَ يِلهثْقَلَةٌ ِإلَى ِحمم عدِإن تى ورأُخ رةٌ ِوزاِزرو ِزرالَ تو

شخي الَِّذين نِذرا تمى ِإنبكَانَ ذَا قُر لَوٌء ويوا شأَقَامِب ويم ِبالْغهبنَ رو
 ِصريِإلَى اللَِّه الْمفِْسِه وكَّى  ِلنزتا يمكَّى فَِإنزن تمالَةَ والص  

  )١٨/فاطر(
ِإنما تنِذر مِن اتبع الذِّكْر وخِشي الرحمن ِبالْغيِب فَبشره ِبمغِفرٍة وأَجٍر *

  )١١/يس(كَِرٍمي 



  ٤١

 وِإن كَانَ كَبر علَيك ِإعراضهم فَِإِن استطَعت أَن تبتِغي نفَقًا ِفي :فَتأِْتيهم
اَألرِض أَو سلَّما ِفي السماِء فَتأِْتيهم ِبأَيٍة ولَو شاَء اللَّه لَجمعهم علَى 

اِهِلنيالْج ِمن نكُونى فَالَ تد٣٥/األنعام (الْه(  
مهدطْرفَت: ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي ِد الَِّذينطْرالَ تو 

ما علَيك ِمن ِحساِبِهم من شيٍء وما ِمن ِحساِبك علَيِهم من شيٍء 
 الظَّاِلِمني كُونَ ِمنفَت مهدطْر٥٢/ماألنعا(فَت(  

دقْعفَت:   
  )٢٢/اإلسراء(الَّ تجعلْ مع اللَِّه ِإلَها َءاخر فَتقْعد مذْموما مخذُوالً *
والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك والَ تبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما *

  )٢٩/اإلسراء(محسورا 
 تكُونن ِمن الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِت اللَِّه فَتكُونَ ِمن الْخاِسِرين  والَ:فَتكُونَ

  )٩٥/يونس(
* ذَِّبنيعالْم كُونَ ِمنفَت را َءاخاللَِّه ِإلَه عم عد٢١٣/الشعراء(فَالَ ت(  

رفَجفَت:فَجٍب فَتِعنِخيٍل ون نةٌ منج كُونَ لَكت ا  أَوفِْجريا تِخالَلَه ارهاَألن ر
  )٩١/اإلسراء(

 ذَِلك ِمما أَوحى ِإلَيك ربك ِمن الِْحكْمِة والَ تجعلْ مع اللَِّه ِإلَها :فَتلْقَى
  )٣٩/اإلسراء(َءاخر فَتلْقَى ِفي جهنم ملُوما مدحورا 

ِصربتِص:فَسبيو ِصربتونَ  فَس٥/القلم(ر(  
ِجدفَلَن ت:   

فَما لَكُم ِفي الْمناِفِقني ِفئَتيِن واللَّه أَركَسهم ِبما كَسبوا أَتِريدونَ أَن *
  )٨٨/النساء(تهدوا من أَضلَّ اللَّه ومن يضِلِل اللَّه فَلَن تِجد لَه سِبيالً 

 ِإلَى هؤالَِء والَ ِإلَى هؤالَِء ومن يضِلِل اللَّه فَلَن تِجد مذَبذَِبني بين ذَِلك الَ*
  )١٤٣/النساء(لَه سِبيالً 

ومن يهِد اللَّه فَهو الْمهتِد ومن يضِللْ فَلَن تِجد لَهم أَوِلياَء ِمن دوِنِه *
وِهِهمجلَى وِة عامالِْقي موي مهرشحنو منهج ماهأْوا ممصا وكْمبا ويمع 

  )٩٧/اإلسراء(كُلَّما خبت ِزدناهم سِعريا 
وترى الشمس ِإذَا طَلَعت تزاور عن كَهِفِهم ذَات الْيِمِني وِإذَا غَربت *

ِلك ِمن َءاياِت اللَِّه من يهِد تقِْرضهم ذَات الشماِل وهم ِفي فَجوٍة منه ذَ
  )١٧/الكهف(اللَّه فَهو الْمهتِد ومن يضِللْ فَلَن تِجد لَه وِليا مرِشدا 

اسِتكْبارا ِفي اَألرِض ومكْر السيِئ والَ يِحيق الْمكْر السيئُ ِإالَّ ِبأَهِلِه فَهلْ *
سنت اَألوِلني فَلَن تِجد ِلسنِت اللَِّه تبِديالً ولَن تِجد ِلسنِت ينظُرونَ ِإالَّ 
  )٤٣/فاطر(اللَِّه تحِويالً 
ِلكمفَلَن ت: ونَ ِفي الْكُفِْر ِمناِرعسي الَِّذين نكزحولُ الَ يسا الرهاأَيي 

و اِهِهما ِبأَفْونقَالُوا َءام ونَ الَِّذيناعموا ساده الَِّذين ِمنو مهِمن قُلُوبؤت لَم
ِللْكَِذِب سماعونَ ِلقَوٍم َءاخِرين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَِلم ِمن بعِد مواِضِعِه 

 اللَّه ِفتنته يقُولُونَ ِإنْ أُوِتيتم هذَا فَخذُوه وِإن لَّم تؤتوه فَاحذَروا ومن يِرِد

 ملَه مهقُلُوب رطَهأَن ي ِرِد اللَّهي لَم الَِّذين ئًا أُولَِئكياللَِّه ش ِمن لَه ِلكمفَلَن ت
 ِظيمع ذَابِة عِفي اَألِخر ملَهو يا ِخزين٤١/املائدة(ِفي الد(  

أْسفَالَ ت:تاِب لَسلَ الِْكتاأَهاِإلِجنيلَ  قُلْ ياةَ ورووا التِقيمى تتٍء حيلَى شع م
 كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيم مهنا منَّ كَِثريِزيدلَيو كُمبن ركُم ما أُنِزلَ ِإلَيمو

 ِم  الْكَاِفِرينلَى الْقَوع أْسا فَالَ تكُفْرا واني٦٨/املائدة(طُغ(  
حفَالَ تنبذُو انِتقَاٍم :س ِزيزع ِإنَّ اللَّه لَهسِدِه رعو ِلفخم اللَّه نبسحفَالَ ت 

  )٤٧/إبراهيم(
 الَ تحسبن الَِّذين يفْرحونَ ِبما أَتوا ويِحبونَ أَن يحمدوا ِبما :فَالَ تحسبنهم

هنبسحلُوا فَالَ تفْعي لَم أَِليم ذَابع ملَهذَاِب والْع نٍة مفَازآل(م ِبم 
  )١٨٨/عمران

عمسِن :فَالَ تمحِللر اتوِت اَألصعشخو لَه جالَ ِعو اِعيونَ الدِبعتِئٍذ يموي 
  )١٠٨/طه(فَالَ تسمع ِإالَّ همسا 

دهشاَءكُ:فَالَ تدهش لُمذَا فَِإن  قُلْ هه مرح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَِّذين م
شِهدوا فَالَ تشهد معهم والَ تتِبع أَهواَء الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا والَِّذين الَ 

  )١٥٠/األنعام(يؤِمنونَ ِباَألِخرِة وهم ِبربِهم يعِدلُونَ 
  )٨٤/مرمي( تعجلْ علَيِهم ِإنما نعد لَهم عدا  فَالَ:فَالَ تعجلْ
دقْعى :فَالَ تتح مهنع ِرضا فَأَعاِتنونَ ِفي َءايوضخي الَِّذين تأَيِإذَا رو 

رى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه وِإما ينِسينك الشيطَانُ فَالَ تقْعد بعد الذِّكْ
 ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ع٦٨/األنعام(م(  

كفَالَ ت:   
أَفَمن كَانَ علَى بينٍة من ربِه ويتلُوه شاِهد منه وِمن قَبِلِه ِكتاب موسى *

ر موِعده ِإماما ورحمةً أُولَِئك يؤِمنونَ ِبِه ومن يكْفُر ِبِه ِمن اَألحزاِب فَالنا
فَالَ تك ِفي ِمريٍة منه ِإنه الْحق ِمن ربك ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يؤِمنونَ 

  )١٧/هود(
فَالَ تك ِفي ِمريٍة مما يعبد هؤالَِء ما يعبدونَ ِإالَّ كَما يعبد َءاباؤهم من *

ا لَمِإنلُ ونقُوٍص قَبم رغَي مهِصيبن مفُّوه١٠٩/هود(و(  
  )٦٠/عمران آل( الْحق ِمن ربك فَالَ تكُن من الْممتِرين :فَالَ تكُن

نكُونفَالَ ت:   
وِإن كَانَ كَبر علَيك ِإعراضهم فَِإِن استطَعت أَن تبتِغي نفَقًا ِفي اَألرِض *

 ى فَالَ أَودلَى الْهع مهعملَج اَء اللَّهش لَوٍة وم ِبأَيهأِْتياِء فَتما ِفي السلَّمس
 اِهِلنيالْج ِمن نكُون٣٥/األنعام(ت(  

* الَِّذينالً وفَصم ابالِْكت كُملَ ِإلَيالَِّذي أَنز وها وكَمِغي حتاللَِّه أَب ريأَفَغ
َءات ِمن نكُونفَالَ ت قِبالْح كبن رلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابالِْكت ماهني

 ِرينتم١١٤/األنعام(الْم(  
فَِإن كُنت ِفي شك مما أَنزلْنا ِإلَيك فَسئَِل الَِّذين يقْرُءونَ الِْكتاب ِمن *

قالْح اَءكج لَقَد ِلكقَب ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت كبِمن ر   
  )٩٤/يونس(



  ٤٢

  )٨/القلم( فَالَ تِطِع الْمكَذِِّبني :فَالَ تِطِع
 سيقُولُونَ ثَالَثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم :فَالَ تماِر

نَ سبعةٌ وثَاِمنهم كَلْبهم قُل ربي أَعلَم ِبِعدِتِهم ما رجما ِبالْغيِب ويقُولُو
 مهنفِْت ِفيِهم متسالَ تا واًء ظَاِهرِإالَّ ِمر اِر ِفيِهممِإالَّ قَِليلٌ فَالَ ت مهلَمعي

  )٢٢/الكهف(أَحدا 
  )٦/األعلى( سنقِْرئُك فَالَ تنسى :قَالَ تنسى
 لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً لِّلَِّذين َءامنوا الْيهود والَِّذين أَشركُوا :لَتِجدنَّ

 مهِبأَنَّ ِمن ى ذَِلكارصا نقَالُوا ِإن وا الَِّذيننَءام ةً لِّلَِّذيندوم مهبنَّ أَقْرِجدلَتو
أَنا وانبهرو يِسنيونَ ِقسكِْبرتسالَ ي  م٨٢/املائدة(ه(  

 وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحا من أَمِرنا ما كُنت تدِري ما الِْكتاب :لَتهِدي
والَ اِإلميانُ ولَِكن جعلْناه نورا نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي 

ِقيٍم ِإلَى ِصرتس٥٢/الشورى(اٍط م(  
  )٦/النمل( وِإنك لَتلَقَّى الْقُرَءانَ ِمن لَّدنْ حِكيٍم عِليٍم :لَتلَقَّى

ِفرغتسلَم ت: اللَّه ِفرغلَن ي ملَه ِفرغتست لَم أَم ملَه تفَرغتأَس ِهملَياٌء عوس 
  )٦/املنافقون(ي الْقَوم الْفَاِسِقني لَهم ِإنَّ اللَّه الَ يهِد

مهنِذرونَ :لَم تِمنؤالَ ي مهنِذرت لَم أَم مهتَءأَنذَر ِهملَياٌء عوس١٠/يس( و(  
 ِإلَي  وِإذَا لَم تأِْتِهم ِبأَيٍة قَالُوا لَوالَ اجتبيتها قُلْ ِإنما أَتِبع ما يوحى:لَم تأِْتِهم

ِمن ربي هذَا بصاِئر ِمن ربكُم وهدى ورحمةٌ لِّقَوٍم يؤِمنونَ 
  )٢٠٣/األعراف(

 ياأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإن لَّم تفْعلْ فَما :لَم تفْعلْ
كِصمعي اللَّهو هالَتِرس تلَّغب الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن 

  )٦٧/املائدة(
 ولَوالَ فَضلُ اللَِّه علَيك ورحمته لَهمت طَّاِئفَةٌ منهم أَن يِضلُّوك :لَم تكُن

أَنزٍء ويِمن ش كونرضا يمو مهِضلُّونَ ِإالَّ أَنفُسا يمو ابالِْكت كلَيع لَ اللَّه
والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَِّه علَيك عِظيما 

  )١١٣/النساء(
مهنِذرت الَ :لَم مهنِذرت لَم أَم مهتَءأَنذَر ِهملَياٌء عووا سكَفَر ِإنَّ الَِّذين 
  )٦/بقرةال(يؤِمنونَ 
 كَذَِلك أَرسلْناك ِفي أُمٍة قَد خلَت ِمن قَبِلها أُمم لِّتتلُوا علَيِهم الَِّذي :ِلتتلُوا

أَوحينا ِإلَيك وهم يكْفُرونَ ِبالرحمِن قُلْ هو ربي الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه 
  )٣٠/الرعد (توكَّلْت وِإلَيِه متاِب

كُمحِلت: اللَّه اكا أَراِس ِبمالن نيب كُمحِلت قِبالْح ابالِْكت كا ِإلَيلْنا أَنزِإن 
  )١٠٥/النساء(والَ تكُن لِّلْخاِئِنني خِصيما 

مِملَهحالَ:ِلت قُلْت مِملَهحِلت كوا أَتِإذَا م لَى الَِّذينالَ عو  ِملُكُما أَحم أَِجد 
علَيِه تولَّوا وأَعينهم تِفيض ِمن الدمِع حزنا أَالَّ يِجدوا ما ينِفقُونَ 

  )٩٢/التوبة(
  )٢/طه( ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَءانَ ِلتشقَى :ِلتشقَى

  )١٦/القيامة ( الَ تحرك ِبِه ِلسانك ِلتعجلَ ِبِه:ِلتعجلَ
ِريفْتِلت: هرا غَينلَيع ِريفْتِلت كا ِإلَينيحِن الَِّذي أَوع كونفِْتنوا لَيِإن كَادو 

  )٧٣/اإلسراء(وِإذًا الَّتخذُوك خِليالً 
أَهقْرِلت:نكٍْث ولَى ماِس علَى النع أَهقْرِلت اهقْنا فَرَءانقُرِرتيالً  وت اهلْنز

  )١٠٦/اإلسراء(
  )١٩٤/الشعراء( علَى قَلِْبك ِلتكُونَ ِمن الْمنِذِرين :ِلتكُونَ

  
نيبِلت:   

* ملَّهلَعو ِهملَ ِإلَيزا ناِس مِللن نيبِلت الذِّكْر كا ِإلَيلْنأَنزِر وبالزاِت ونيِبالْب
  )٤٤/النحل(يتفَكَّرونَ 

وما أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِإالَّ ِلتبين لَهم الَِّذي اختلَفُوا ِفيِه وهدى ورحمةً *
  )٦٤/النحل(لِّقَوٍم يؤِمنونَ 

ِرجخوِر :ِلتاِت ِإلَى النالظُّلُم ِمن اسالن ِرجخِلت كِإلَي اهلْنأَنز ابالر ِكت 
  )١/إبراهيم(ِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميِد ِب

نِذرِلت:   
ِكتاب أُنِزلَ ِإلَيك فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منه ِلتنِذر ِبِه وِذكْرى *

 ِمِننيؤ٢/األعراف(ِللْم(  
*لَِكن را ونياداِنِب الطُّوِر ِإذْ نِبج ا كُنتما وا ممقَو نِذرِلت كبن رةً ممح

  )٤٦/القصص(أَتاهم من نِذيٍر من قَبِلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق ِمن ربك ِلتنِذر قَوما ما أَتاهم من نِذيٍر من *

هي ملَّهلَع ِلكونَ قَبد٣/السجدة(ت(  
  )٦/يس(ِلتنِذر قَوما ما أُنِذر َءاباؤهم فَهم غَاِفلُونَ *
* موي نِذرتا ولَهوح نمى والْقُر أُم نِذرا لِّتِبيرا عَءانقُر كا ِإلَينيحأَو كَذَِلكو

   وفَِريق ِفي السِعِري الْجمِع الَ ريب ِفيِه فَِريق ِفي الْجنِة
  )٧/الشورى(

 الَّ تجعلْ مع اللَِّه ِإلَها َءاخر فَتقْعد مذْموما مخذُوالً :الَ تجعلْ
  )٢٢/اإلسراء(

ِجدالَ ت:   
ِإذًا َألذَقْناك ِضعف الْحياِة وِضعف الْمماِت ثُم الَ تِجد لَك علَينا نِصريا *
  )٧٥/اإلسراء(
ولَِئن ِشئْنا لَنذْهبن ِبالَِّذي أَوحينا ِإلَيك ثُم الَ تِجد لَك ِبِه علَينا وِكيالً *
  )٨٦/اإلسراء(
* ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوِم اَألِخِر يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا يمقَو ِجدالَّ ت

كَان لَوِفي و بكَت أُولَِئك مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا َءاب
قُلُوِبِهم اِإلميانَ وأَيدهم  ِبروٍح منه ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها 

عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَالَ ِإنَّ اَألنهار خاِلِدين ِفيها رِضي اللَّه عنهم ورضوا 
  )٢٢/اادلة(ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ 



  ٤٣

نبسحالَ ت:   
الَ تحسبن الَِّذين يفْرحونَ ِبما أَتوا ويِحبونَ أَن يحمدوا ِبما لَم يفْعلُوا *

  لْعذَاِب ولَهم عذَاب أَِليم فَالَ تحسبنهم ِبمفَازٍة من ا
  )١٨٨/عمران آل(
* لَِبئْسو ارالن ماهأْومِض وِفي اَألر ِجِزينعوا مكَفَر الَِّذين نبسحالَ ت

 ِصري٥٧/النور(الْم(  
ِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ  ياأَيها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِلِعد:الَ تدِري

 أِْتنيِإالَّ أَن ي نجرخالَ يو وِتِهنيِمن ب نوهِرجخالَ ت كُمبر قُوا اللَّهاتو
ِبفَاِحشٍة مبينٍة وِتلْك حدود اللَِّه ومن يتعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَم نفْسه الَ 

ِري لَعدا ترأَم ذَِلك دعِدثُ بحي ١/الطالق(لَّ اللَّه(  
عمسةً :الَ تا الَِغيِفيه عمس١١/الغاشية( الَّ ت(  
قُمأَن :الَ ت قٍم أَحوِل يأَو ى ِمنقْولَى التع سأُس ِجدسا لَّمدِفيِه أَب قُمالَ ت 

نَ أَن يتطَهروا واللَّه يِحب الْمطَّهِرين تقُوم ِفيِه ِفيِه ِرجالٌ يِحبو
  )١٠٨/التوبة(

 الَ تمدنَ عينيك ِإلَى ما متعنا ِبِه أَزواجا منهم والَ تحزنْ علَيِهم :الَ تمدنَ
 ِمِننيؤِللْم كاحنج ِفضاخ٨٨/احلجر(و(  

تهِدي من أَحببت ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاُء وهو أَعلَم  ِإنك الَ :الَ تهِدي
 ِدينته٥٦/القصص(ِبالْم(  
كرحلَ ِبِه :الَ تجعِلت كانِبِه ِلس كرح١٦/القيامة( الَ ت(  
ِمعسالَ ت:   

*الد مالص ِمعسالَ تى وتوالْم ِمعسالَ ت كِإن ِبِريندا ملَّواَء ِإذَا وع
  )٨٠/النمل(
* ِبِريندا ملَّواَء ِإذَا وعالد مالص ِمعسالَ تى وتوالْم ِمعسالَ ت كفَِإن
  )٥٢/الروم(

هِطعِرب :الَ تاقْتو دجاسو هِطع١٩/العلق( كَالَّ الَ ت(  
سماواٍت ِطباقًا ما ترى ِفي خلِْق الرحمِن ِمن  الَِّذي خلَق سبع :ما ترى

  )٣/امللك(تفَاوٍت فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ِمن فُطُوٍر 
مهبسحتو: ذَاتِمِني والْي ذَات مهقَلِّبنو قُودر مهقَاظًا وأَي مهبسحتو 

عيِه ِبالْوِصيِد لَِو اطَّلَعت علَيِهم لَولَّيت ِمنهم الشماِل وكَلْبهم باِسطٌ ِذرا
  )١٨/الكهف(ِفرارا ولَمِلئْت ِمنهم رعبا 

لَمعتو: لَمعتقُوا ودص الَِّذين لَك نيبتى يتح ملَه أَِذنت ِلم نكع فَا اللَّهع 
 ٤٣/التوبة(الْكَاِذِبني(  

تاوكِّيِهم ِبهز: ِهملَيلِّ عصا وكِّيِهم ِبهزتو مهرطَهقَةً تدص اِلِهموأَم ذْ ِمنخ 
 ِليمع ِميعس اللَّهو ملَّه كَنس كالَت١٠٣/التوبة(ِإنَّ ص(  

نِذرتو: أُم نِذرا لِّتِبيرا عَءانقُر كا ِإلَينيحأَو كَذَِلكا  ولَهوح نمى والْقُر
وتنِذر يوم الْجمِع الَ ريب ِفيِه فَِريق ِفي الْجنِة وفَِريق ِفي السِعِري 

  )٧/الشورى(

 لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً لِّلَِّذين َءامنوا الْيهود والَِّذين أَشركُوا :ولَتِجدنَّ
قْربهم مودةً لِّلَِّذين َءامنوا الَِّذين قَالُوا ِإنا نصارى ذَِلك ِبأَنَّ ِمنهم ولَتِجدنَّ أَ

  )٨٢/املائدة(ِقسيِسني ورهبانا وأَنهم الَ يستكِْبرونَ 
مهنِجدلَتو:الَِّذين ِمناٍة ويلَى حاِس عالن صرأَح مهنِجدلَتو  دوكُوا يرأَش 

 اللَّهو رمعذَاِب أَن يالْع ِزِحِه ِمنحزِبم وا همٍة ونس أَلْف رمعي لَو مهدأَح
  )٩٦/البقرة(بِصري ِبما يعملُونَ 

مهِرفَنعلَتو:علَتو ماهم ِبِسيمهفْترفَلَع ماكَهنياُء َألرشن لَوِن  وِفي لَح مهِرفَن
 الَكُممأَع لَمعي اللَّهِل و٣٠/حممد(الْقَو(  

نكُونلَتو: طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكِمن قَب ِإلَى الَِّذينو كِإلَي أُوِحي لَقَدو 
 اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكم٦٥/الزمر(ع(  

ِجدلَن تو:   
 الْمناِفِقني ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نِصريا ِإنَّ*
  )١٤٥/النساء(
واتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن ِكتاِب ربك الَ مبدلَ ِلكَِلماِتِه ولَن تِجد ِمن *

  )٢٧/الكهف(دوِنِه ملْتحدا 
ن خلَوا ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديالً سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذي*
  )٦٢/األحزاب(
اسِتكْبارا ِفي اَألرِض ومكْر السيِئ والَ يِحيق الْمكْر السيئُ ِإالَّ ِبأَهِلِه فَهلْ *

تبِديالً ولَن تِجد ِلسنِت ينظُرونَ ِإالَّ سنت اَألوِلني فَلَن تِجد ِلسنِت اللَِّه 
  )٤٣/فاطر(اللَِّه تحِويالً 

نِذرِلتو: أُم نِذرِلتِه ويدي نيالَِّذي ب قدصم كاربم اهلْنأَنز ابذَا ِكتهو 
 مهونَ ِبِه وِمنؤِة يونَ ِباَألِخرِمنؤي الَِّذينا ولَهوح نمى والْقُر الَِتِهملَى صع

  )٩٢/األنعام(يحاِفظُونَ 
 الَّ يِحلُّ لَك النساُء ِمن بعد والَ أَن تبدلَ ِبِهن ِمن أَزواٍج :والَ أَن تبدلَ

ولَو أَعجبك حسنهن ِإالَّ ما ملَكَت يِمينك وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء رِقيبا 
  )٥٢/ألحزابا(

 والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك والَ تبسطْها كُلَّ الْبسِط :والَ تبسطْها
  )٢٩/اإلسراء(فَتقْعد ملُوما محسورا 

ِبعتالَ تو:   
 ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه*

 قالْح ِمن اَءكا جمع ماَءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللَّها أَنزم ِبمهنيكُم بِه فَاحلَيع
ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً ولَِكن 

وكُم ِفي ما َءاتاكُم فَاستِبقُوا الْخيراِت ِإلَى اللَِّه مرِجعكُم جِميعا لِّيبلُ
  )٤٨/املائدة(فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ 

*فِْتنأَن ي مهذَراحو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللَّها أَنزم ِبمهنيكُم بأَِن احو وك
عن بعِض ما أَنزلَ اللَّه ِإلَيك فَِإن تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّه أَن يِصيبهم 

  )٤٩/املائدة(من الناِس لَفَاِسقُونَ  ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثري ا



  ٤٤

* ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَِّذين اَءكُمدهش لُموا فَالَ قُلْ هِهدذَا فَِإن شه مرح
تشهد معهم والَ تتِبع أَهواَء الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا والَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة 

  )١٥٠/األنعام(وهم ِبربِهم يعِدلُونَ 
عها والَ تتِبع أَهواَء الَِّذين الَ يعلَمونَ ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة من اَألمِر فَاتِب*
  )١٨/اجلاثية(

 والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك والَ تبسطْها كُلَّ الْبسِط :والَ تجعلْ
  )٢٩/اإلسراء(فَتقْعد ملُوما محسورا 

*كبر كى ِإلَيحا أَوِمم ذَِلك را َءاخاللَِّه ِإلَه علْ معجالَ تِة والِْحكْم ِمن 
  )٣٩/اإلسراء(فَتلْقَى ِفي جهنم ملُوما مدحورا 

ِجدالَ تِويالً :وحا تِتننِلس ِجدالَ تا وِلنسِمن ر لَكا قَبلْنسأَر ن قَدةَ منس 
  )٧٧/اإلسراء(

   :والَ تحزنْ
* ِفضاخو ِهملَينْ عزحالَ تو مهنا ماجوا ِبِه أَزنعتا مِإلَى م كينينَ عدمالَ ت

 ِمِننيؤِللْم كاحن٨٨/احلجر(ج(  
واصِبر وما صبرك ِإالَّ ِباللَِّه والَ تحزنْ علَيِهم والَ تك ِفي ضيٍق مما *

  )١٢٧/النحل (يمكُرونَ
  )٧٠/النمل(والَ تحزنْ علَيِهم والَ تكُن ِفي ضيٍق مما يمكُرونَ *

نبسحالَ تو:   
والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتا بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ *
  )١٦٩/عمران آل(
*حالَ تو صخشٍم توِلي مهرخؤا يمونَ ِإنلُ الظَّاِلممعا يمغَاِفالً ع اللَّه نبس

 ارص٤٢/إبراهيم(ِفيِه اَألب(  
طُّهخالَ تِإذًا :و ِميِنكِبي طُّهخالَ تاٍب وِلِه ِمن ِكتلُوا ِمن قَبتت ا كُنتمو 

  )٤٨/نكبوتالع(الَّرتاب الْمبِطلُونَ 
عدالَ تو:   

* نِإذًا م كفَِإن لْتفَِإن فَع كرضالَ يو كنفَعا الَ يوِن اللَِّه مِمن د عدالَ تو
 ١٠٦/يونس(الظَّاِلِمني(  

*ههجِإالَّ و اِلكٍء هيكُلُّ ش وِإالَّ ه الَ ِإلَه را َءاخاللَِّه ِإلَه عم عدالَ تو لَه 
  )٨٨/القصص(الْحكْم وِإلَيِه ترجعونَ 

 فَاصِبر كَما صبر أُولُوا الْعزِم ِمن الرسِل والَ تستعِجل لَّهم :والَ تستعِجل
يهلَك كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا ِإالَّ ساعةً من نهاٍر بالَغٌ فَهلْ 

  )٣٥/األحقاف(ِإالَّ الْقَوم الْفَاِسقُونَ 
 سيقُولُونَ ثَالَثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ ساِدسهم :والَ تستفِْت

دِتِهم كَلْبهم رجما ِبالْغيِب ويقُولُونَ سبعةٌ وثَاِمنهم كَلْبهم قُل ربي أَعلَم ِبِع
 مهنفِْت ِفيِهم متسالَ تا واًء ظَاِهرِإالَّ ِمر اِر ِفيِهممِإالَّ قَِليلٌ فَالَ ت مهلَمعا يم

  )٢٢/الكهف(أَحدا 

 والَ تطْرِد الَِّذين يدعونَ ربهم ِبالْغداِة والْعِشي يِريدونَ وجهه :والَ تطْرِد
يك ِمن ِحساِبِهم من شيٍء وما ِمن ِحساِبك علَيِهم من شيٍء ما علَ

 الظَّاِلِمني كُونَ ِمنفَت مهدطْر٥٢/األنعام(فَت(  
 فَتعالَى اللَّه الْمِلك الْحق والَ تعجلْ ِبالْقُرَءاِن ِمن قَبِل أَن :والَ تعجلْ

يحو كى ِإلَيقْضا يِني ِعلْمِزد بقُل رو ١١٤/طه(ه(  
دعالَ تونَ :وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصو 

وجهه والَ تعد عيناك عنهم تِريد ِزينةَ الْحياِة الدنيا والَ تِطع من أَغْفَلْنا 
  لْبه عن ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ  أَمره فُرطًا قَ
  )٢٨/الكهف(

قْفالَ تكُلُّ :و ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفالَ تو 
  )٣٦/اإلسراء(أُولَِئك كَانَ عنه مسئُوالً 

قُمالَ تلِّ:وصالَ تو  مهِرِه ِإنلَى قَبع قُمالَ تا ودأَب اتم مهنٍد ملَى أَحع 
  )٨٤/التوبة(كَفَروا ِباللَِّه ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ 

قُولَنالَ تا :وغَد ي فَاِعلٌ ذَِلكٍء ِإنايِلش قُولَنالَ ت٢٣/الكهف( و(  
كالَ تو: ِبراصٍق  ويِفي ض كالَ تو ِهملَينْ عزحالَ تِإالَّ ِباللَِّه و كربا صمو

  )١٢٧/النحل(مما يمكُرونَ 
   :والَ تكُن

ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللَّه والَ تكُن *
خ اِئِننيا لِّلْخ١٠٥/النساء(ِصيم(  

* ودِل ِبالْغالْقَو ِر ِمنهونَ الْجدِخيفَةً وا وعرضت فِْسكِفي ن كباذْكُر رو
 اِفِلنيالْغ نكُن مالَ تاِل واَألص٢٠٥/األعراف(و(  

  )٧٠/النمل(والَ تحزنْ علَيِهم والَ تكُن ِفي ضيٍق مما يمكُرونَ *
* كْظُومم وهى وادوِت ِإذْ ناِحِب الْحكُن كَصالَ تو كبكِْم رِلح ِبرفَاص
  )٤٨/القلم(

نكُونالَ تو:   
* مطْعالَ يو طِْعمي وهِض واَألراِت واوما فَاِطِر السِليِخذُ واللَِّه أَت رقُلْ أَغَي

أَكُونَ أَولَ من أَسلَم والَ تكُونن ِمن الْمشِرِكني قُلْ ِإني أُِمرت أَنْ 
  )١٤/األنعام(
* اِسِرينالْخ كُونَ ِمناِت اللَِّه فَتوا ِبأَيكَذَّب الَِّذين ِمن نكُونالَ تو
  )٩٥/يونس(
  )١٠٥/يونس(ِكني وأَنْ أَِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا والَ تكُونن ِمن الْمشِر*
والَ يصدنك عن َءاياِت اللَِّه بعد ِإذْ أُنِزلَت ِإلَيك وادع ِإلَى ربك والَ *

 ِرِكنيشالْم ِمن نكُون٨٧/القصص(ت(  
 والَ تمِش ِفي اَألرِض مرحا ِإنك لَن تخِرق اَألرض ولَن تبلُغَ :والَ تمِش

  )٣٧/اإلسراء(لِْجبالَ طُوالً ا
  )٦/املدثر( والَ تمنن تستكِْثر :والَ تمنن



  ٤٥

 والَ تمدنَ عينيك ِإلَى ما متعنا ِبِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحياِة :والَ تمدنَ
  )١٣١/طه(بقَى الدنيا ِلنفِْتنهم ِفيِه وِرزق ربك خير وأَ

ذِّربالَ تا :وِذيربت ذِّربالَ تِبيِل والس نابو ِكنيالِْمسو قَّهى حبَءاِت ذَا الْقُرو 
  )٢٦/اإلسراء(

 والَ تجاِدلْ عِن الَِّذين يختانونَ أَنفُسهم ِإنَّ اللَّه الَ يِحب من :والَ تجاِدلْ
انوا كَانَ خ١٠٧/النساء(ا أَِثيم(  

اِفتخالَ تاُء :وماَألس وا فَلَهعدا تا مأَي نمحوا الرعأَِو اد وا اللَّهعقُِل اد 
الْحسنى والَ تجهر ِبصالَِتك والَ تخاِفت ِبها وابتِغ بين ذَِلك سِبيالً 

  )١١٠/اإلسراء(
ِمعسالَ تو:ا  ِإنلَّواَء ِإذَا وعالد مالص ِمعسالَ تى وتوالْم ِمعسالَ ت ك
 ِبِريند٨٠/النمل(م(  

* ِبِريندا ملَّواَء ِإذَا وعالد مالص ِمعسالَ تى وتوالْم ِمعسالَ ت كفَِإن
  )٥٢/الروم(

نهم مات أَبدا والَ تقُم علَى قَبِرِه ِإنهم  والَ تصلِّ علَى أَحٍد م:والَ تصلِّ
  )٨٤/التوبة(كَفَروا ِباللَِّه ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ 

ِطعالَ تو:   
* ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصو

عالَ تن وع ها قَلْبأَغْفَلْن نم ِطعالَ تا ويناِة الديةَ الْحِزين ِريدت مهنع اكنيع د
  )٢٨/الكهف(ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ  أَمره فُرطًا 

  )١٠/القلم(والَ تِطع كُلَّ حالٍَّف مِهٍني *
*الَ تو كبكِْم رِلح ِبرا فَاصكَفُور ا أَوَءاِثم مهِمن ٢٤/اإلنسان(ِطع(  

   :والَ تِطِع
ياأَيها النِبي اتِق اللَّه والَ تِطِع الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما *

  )١/األحزاب(حِكيما 
ذَاهم وتوكَّلْ علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه والَ تِطِع الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ودع أَ*

  )٤٨/األحزاب(وِكيالً 
 وما أَرسلْنا قَبلَك ِمن الْمرسِلني ِإالَّ ِإنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام :أَتصِبرونَ

رونَ وكَانَ ربك ويمشونَ ِفي اَألسواِق وجعلْنا بعضكُم ِلبعٍض ِفتنةً أَتصِب
  )٢٠/الفرقان(بِصريا 
 :تأْتوا
يسئَلُونك عِن اَألِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس والْحج ولَيس الِْبر ِبأَن تأْتوا *

اِبهوأَب ِمن وتيوا الْبأْتقَى وِن اتم الِْبر لَِكنا ووِرهِمن ظُه وتيقُوا الْباتا و
  )١٨٩/البقرة(اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

نحن أَعلَم ِبما يستِمعونَ ِبِه ِإذْ يستِمعونَ ِإلَيك وِإذْ هم نجوى ِإذْ : تتِبعونَ
  )٤٧/اإلسراء(يقُولُ الظَّاِلمونَ ِإن تتِبعونَ ِإالَّ رجالً مسحورا 

 يسئَلُونك عِن الْخمِر والْميِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْم كَِبري ومناِفع :رونتتفَكَّ
 كَذَِلك فْونِفقُونَ قُِل الْعاذَا يم كئَلُونسيا وفِْعِهمِمن ن را أَكْبمهِإثْماِس وِللن

فَكَّرتت لَّكُماِت لَعاَألي لَكُم اللَّه نيب٢١٩/البقرة(ونَ ي(  
وهِجدطَاِئفَةٌ :تو ثُلُثَهو فَهِنصِل وى ِمن ثُلُثَِي الَّينأَد قُومت كأَن لَمعي كبِإنَّ ر 

 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين نم
ُءوا مونَ فَاقْررَءاخى وضركُونُ ِمنكُم ميأَن س ِلمَءاِن عالْقُر ِمن رسيا ت

يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
اةَ وأَقِْرضوا  اللَّه اللَِّه فَاقْرُءوا ما تيسر ِمنه وأَِقيموا الصالَةَ وَءاتوا الزكَ

قَرضا حسنا وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا 
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَع٢٠/املزمل(و(  

ِكتاِب وأَِقِم الصالَةَ ِإنَّ الصالَةَ تنهى  اتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن الْ:تصنعونَ
عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر ولَِذكْر اللَِّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 

  )٤٥/العنكبوت(
عك  وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَاِئفَةٌ منهم م:تضعوا

ولْيأْخذُوا أَسِلحتهم فَِإذَا سجدوا فَلْيكُونوا ِمن وراِئكُم ولْتأِْت طَاِئفَةٌ 
 الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ

مِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَ
والَ جناح علَيكُم ِإن كَانَ ِبكُم أَذًى من مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَن تضعوا 
أَسِلحتكُم وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا 

  )١٠٢/النساء(
 وما تكُونُ ِفي شأٍْن وما تتلُوا ِمنه ِمن قُرَءاٍن والَ تعملُونَ ِمن :تعملُونَ

عمٍل ِإالَّ كُنا علَيكُم شهودا ِإذْ تِفيضونَ ِفيِه وما يعزب عن ربك ِمن 
الَ أَصاِء ومالَ ِفي السِض وٍة ِفي اَألرثْقَاِل ذَرِإالَّ م رالَ أَكْبو ِمن ذَِلك رغ

  )٦١/يونس(ِفي ِكتاٍب مِبٍني 
ونَتدع: ا ِعندموِإنَّ يو هدعو اللَّه ِلفخلَن يذَاِب وِبالْع كِجلُونعتسيو 

  )٤٧/احلج(ربك كَأَلِْف سنٍة مما تعدونَ 
 فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَاِئفَةٌ منهم معك  وِإذَا كُنت ِفيِهم:تغفُلُونَ

ولْيأْخذُوا أَسِلحتهم فَِإذَا سجدوا فَلْيكُونوا ِمن وراِئكُم ولْتأِْت طَاِئفَةٌ 
و مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ الَِّذين د

كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً 
والَ جناح علَيكُم ِإن كَانَ ِبكُم أَذًى من مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَن تضعوا 

اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا أَسِلحتكُم وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ 
  )١٠٢/النساء(

 وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم وحيثُ :تهتدونَ
ِذين ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَّ

 لَّكُملَعو كُملَيِتي عم ْ ظَلَموا ِمنهم فَالَ تخشوهم واخشوِني وُألِتم ِنع
  )١٥٠/البقرة(تهتدونَ 



  ٤٦

ماِلطُوهخت: ملَّه الَحى قُلْ ِإصامتِن الْيع كئَلُونسيِة واَألِخرا وينِفي الد 
ماِلطُوهخِإن تو رياَء خش لَوِلِح وصالْم ِمن فِْسدالْم لَمعي اللَّهو كُمانوفَِإخ 

 ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه كُمتنَألع ٢٢٠/البقرة(اللَّه(  
 يسئَلُونك عِن اَألِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس والْحج ولَيس الِْبر :تفِْلحونَ
ِبأَن ت ِمن وتيوا الْبأْتقَى وِن اتم الِْبر لَِكنا ووِرهِمن ظُه وتيوا الْبأْت

  )١٨٩/البقرة(أَبواِبها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحون 
 وما تكُونُ ِفي شأٍْن وما تتلُوا ِمنه ِمن قُرَءاٍن والَ تعملُونَ ِمن :تِفيضونَ

ِمن ع كبن رع بزعا يمونَ ِفيِه وِفيضا ِإذْ تودهش كُملَيا عٍل ِإالَّ كُنم
مثْقَاِل ذَرٍة ِفي اَألرِض والَ ِفي السماِء والَ أَصغر ِمن ذَِلك والَ أَكْبر ِإالَّ 

  )٦١/يونس(ِفي ِكتاٍب مِبٍني 
علَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَِي الَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه وطَاِئفَةٌ  ِإنَّ ربك ي:تقَدموا

 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين نم
يأَن س ِلمَءاِن عالْقُر ِمن رسيا تُءوا مونَ فَاقْررَءاخى وضركُونُ ِمنكُم م

يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
 وا اللَّهأَقِْرضكَاةَ ووا الزَءاتالَةَ ووا الصأَِقيمو هِمن رسيا تُءوا ماللَِّه فَاقْر

 تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا قَرضا حسنا وما
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَع٢٠/املزمل(و(  

   :تنِفقُوا
ِمن خيٍر لَّيس علَيك هداهم ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاُء وما تنِفقُوا *

 كُمِإلَي فوٍر ييخ نِفقُوا ِمنا تمِه اللَِّه وجاَء وِتغنِفقُونَ ِإالَّ ابا تمو فََألنفُِسكُم
  )٢٧٢/البقرة(وأَنتم الَ تظْلَمونَ 

 لَّيس علَيك هداهم ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاُء وما تنِفقُوا ِمن خيٍر*
 كُمِإلَي فوٍر ييخ نِفقُوا ِمنا تمِه اللَِّه وجاَء وِتغنِفقُونَ ِإالَّ ابا تمو فََألنفُِسكُم

  )٢٧٢/البقرة(وأَنتم الَ تظْلَمونَ 
ِللْفُقَراِء الَِّذين أُحِصروا ِفي سِبيِل اللَِّه الَ يستِطيعونَ ضربا ِفي اَألرِض *

سحي اسئَلُونَ النسالَ ي ماهم ِبِسيمِرفُهعفُِّف تعالت اَء ِمناِهلُ أَغِْنيالْج مهب
 ِليمِبِه ع ٍر فَِإنَّ اللَّهيخ نِفقُوا ِمنا تمافًا و٢٧٣/البقرة(ِإلْح(  

 وما تنِفقُوا ِمن  لَّيس علَيك هداهم ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاُء:تنِفقُونَ
 فوٍر ييخ نِفقُوا ِمنا تمِه اللَِّه وجاَء وِتغنِفقُونَ ِإالَّ ابا تمو ٍر فََألنفُِسكُميخ

  )٢٧٢/البقرة(ِإلَيكُم وأَنتم الَ تظْلَمونَ 
ملُوهقْتت فَلَم:مو ملَهقَت اللَّه لَِكنو ملُوهقْتت فَلَم  لَِكنو تيمِإذْ ر تيما ر

 ِليمع ِميعس ا ِإنَّ اللَّهنسالًَء حب هِمن ِمِننيؤالْم ِليبِليى ومر اللَّه
  )١٧/األنفال(

مهوشخاِم :فَالَ ترِجِد الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح ِمنو 
 ما كُنتثُ ميحةٌ ِإالَّ وجح كُملَياِس عكُونَ ِللنِلئَالَّ ي هطْرش كُموهجلُّوا وفَو

 لَّكُملَعو كُملَيِتي عمِنع ُألِتمِني ووشاخو مهوشخفَالَ ت مهوا ِمنظَلَم الَِّذين
  )١٥٠/البقرة(تهتدونَ 

لُنخدلَت:ر اللَّه قدص ِإن  لَّقَد امرالْح ِجدسالْم لُنخدلَت قا ِبالْحْءيالر ولَهس
 ا لَمم ِلمافُونَ فَعخالَ ت ِرينقَصمو كُمُءوسر لِِّقنيحم َءاِمِنني اَء اللَّهش

  )٢٧/الفتح(تعلَموا فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحا قَِريبا 
د صدق اللَّه رسولَه الرْءيا ِبالْحق لَتدخلُن الْمسِجد الْحرام  لَّقَ:لَم تعلَموا

 ا لَمم ِلمافُونَ فَعخالَ ت ِرينقَصمو كُمُءوسر لِِّقنيحم َءاِمِنني اَء اللَّهِإن ش
  )٢٧/الفتح(تعلَموا فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحا قَِريبا 

 سيقُولُ الْمخلَّفُونَ ِإذَا انطَلَقْتم ِإلَى مغاِنم ِلتأْخذُوها ذَرونا :ن تتِبعونالَ
نتِبعكُم يِريدونَ أَن يبدلُوا كَالَم اللَِّه قُل لَّن تتِبعونا كَذَِلكُم قَالَ اللَّه ِمن 

  )١٥/الفتح(لْ كَانوا الَ يفْقَهونَ ِإالَّ قَِليالً ب قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا
 سيقُولُ الْمخلَّفُونَ ِإذَا انطَلَقْتم ِإلَى مغاِنم ِلتأْخذُوها ذَرونا :ِلتأْخذُوها

ه ِمن نتِبعكُم يِريدونَ أَن يبدلُوا كَالَم اللَِّه قُل لَّن تتِبعونا كَذَِلكُم قَالَ اللَّ
  )١٥/الفتح(قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا الَ يفْقَهونَ ِإالَّ قَِليالً 

 لَّقَد صدق اللَّه رسولَه الرْءيا ِبالْحق لَتدخلُن الْمسِجد الْحرام :الَ تخافُونَ
لِِّقنيحم َءاِمِنني اَء اللَّهِإن ش ا لَمم ِلمافُونَ فَعخالَ ت ِرينقَصمو كُمُءوسر 

  )٢٧/الفتح(تعلَموا فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحا قَِريبا 
نوهِرجخوا :الَ تصأَحو ِتِهنِلِعد ناَء فَطَلِّقُوهسالن مِإذَا طَلَّقْت ِبيا النهاأَيي 

تقُوا اللَّه ربكُم الَ تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن والَ يخرجن ِإالَّ أَن يأِْتني الِْعدةَ وا
ِبفَاِحشٍة مبينٍة وِتلْك حدود اللَِّه ومن يتعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَم نفْسه الَ 

 ذَِلك دعِدثُ بحي لَّ اللَّهِري لَعدا تر١/الطالق(أَم(  
نوهبقْرالَ تاَء ِفي :وسِزلُوا النتأَذًى فَاع وِحيِض قُلْ هِن الْمع كئَلُونسيو 

 كُمرثُ أَميح ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهى يتح نوهبقْرالَ تِحيِض والْم
  )٢٢٢/البقرة(لتواِبني ويِحب الْمتطَهِرين اللَّه ِإنَّ اللَّه يِحب ا

عدفَالَ ت: ذَِّبنيعالْم كُونَ ِمنفَت را َءاخاللَِّه ِإلَه عم عدفَالَ ت 
  )٢١٣/الشعراء(

نكُونفَالَ ت: ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت كبِمن ر ق١٤٧/البقرة( الْح(  
رمؤت: ِرِكنيشِن الْمع ِرضأَعو رمؤا تِبم عد٩٤/احلجر( فَاص(  
كَلَّفى :تسع ِمِننيؤِض الْمرحو كفْسِإالَّ ن كَلَّفِبيِل اللَِّه الَ تفَقَاِتلْ ِفي س 

ت دأَشا وأْسب دأَش اللَّهوا وكَفَر الَِّذين أْسب كُفأَن ي نِكيالً اللَّه
  )٨٤/النساء(

 ِإنا أَرسلْناك ِبالْحق بِشريا ونِذيرا والَ تسئَلُ عن أَصحاِب :الَ تسئَلُ
  )١١٩/البقرة(الْجِحيِم 
 والَ تدع مع اللَِّه ِإلَها َءاخر الَ ِإلَه ِإالَّ هو كُلُّ شيٍء هاِلك ِإالَّ :ترجعونَ
ههجونَ وعجرِه تِإلَيو كْمالْح ٨٨/القصص( لَه(  

  )٤٤/الزخرف( وِإنه لَِذكْر لَّك وِلقَوِمك وسوف تسئَلُونَ :تسئَلُونَ
 لَّيس علَيك هداهم ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاُء وما تنِفقُوا ِمن :الَ تظْلَمونَ
كُم وما تنِفقُونَ ِإالَّ ابِتغاَء وجِه اللَِّه وما تنِفقُوا ِمن خيٍر يوف خيٍر فََألنفُِس

  )٢٧٢/البقرة(ِإلَيكُم وأَنتم الَ تظْلَمونَ 



  ٤٧

  
  خطاب بفعل األمر

  فعل األمر قل
 :قُل
*ِبئْسو منهونَ ِإلَى جرشحتونَ ولَبغتوا سكَفَر قُل لِّلَِّذين ادآل( الِْمه 

  )١٢/عمران
* طَاِئفَةٌ قَدو نكُمى طَاِئفَةً مشغا ياسعةً ننأَم مِد الْغعن بكُم ملَيلَ عأَنز ثُم

 ا ِمنل لَّنقُولُونَ هِة ياِهِليالْج ظَن قالْح رونَ ِباللَِّه غَيظُني مهأَنفُس مهتمأَه
 ِمن شيٍء قُلْ ِإنَّ اَألمر كُلَّه ِللَِّه يخفُونَ ِفي أَنفُِسِهم ما الَ يبدونَ لَك اَألمِر

 وِتكُميِفي ب مكُنت ا قُل لَّوناها ها قُِتلْنٌء ميِر شاَألم ا ِمنكَانَ لَن قُولُونَ لَوي
 مضاِجِعِهم  وِليبتِلي اللَّه ما ِفي لَبرز الَِّذين كُِتب علَيِهم الْقَتلُ ِإلَى

 آل(صدوِركُم وِليمحص ما ِفي قُلُوِبكُم واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
  )١٥٤/عمران

* قُوا اللَّهِبيِث فَاتةُ الْخكَثْر كبجأَع لَوو بالطَّيِبيثُ وِوي الْختسقُل الَّ ي
  )١٠٠/املائدة( اَأللْباِب لَعلَّكُم تفِْلحونَ ياأُوِلي

قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُِل اللَّه شِهيد بيِني وبينكُم وأُوِحي ِإلَي هذَا *
خرى قُل الْقُرَءانُ ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَِّه َءاِلهةً أُ

  )١٩/األنعام(الَّ أَشهد قُلْ ِإنما هو ِإلَه واِحد وِإنِني بِريٌء مما تشِركُونَ 
قُل الَّ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه والَ أَعلَم الْغيب والَ أَقُولُ لَكُم ِإني *

لَي قُلْ هلْ يستِوي اَألعمى والْبِصري أَفَالَ ملَك ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإ
  )٥٠/األنعام(تتفَكَّرونَ 

* لَمأَع اللَّهو كُمنيبِني ويب راَألم ِجلُونَ ِبِه لَقُِضيعتسا تأَنَّ ِعنِدي م قُل لَّو
 ٥٨/األنعام(ِبالظَّاِلِمني(  

  )٦٦/األنعام(لْحق قُل لَّست علَيكُم ِبوِكيٍل وكَذَّب ِبِه قَومك وهو ا*
قُل الَّ أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ أَن يكُونَ ميتةً *

 ِبِه فَمِن أَو دما مسفُوحا أَو لَحم ِخِرتيٍر فَِإنه ِرجس أَو ِفسقًا أُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه
 ِحيمر غَفُور كباٍد  فَِإنَّ رالَ عاٍغ وب رغَي طُراض  

  )١٤٥/األنعام(
* بيالْغ لَمأَع كُنت لَوو اَء اللَّها شا ِإالَّ مرالَ ضا وفْعفِْسي نِلن ِلكقُل الَّ أَم

الس ِنيسا ممِر ويالْخ ِمن تكْثَرتٍم الَسلِّقَو ِشريبو ِذيرا ِإالَّ نوُء ِإنْ أَن
  )١٨٨/األعراف(يؤِمنونَ 

* وا فَقَدودعِإن يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهنتوا ِإن يكَفَر قُل لِّلَِّذين
 ِلنياَألو تنس تض٣٨/األنفال(م(  

لَّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ ما كَتب ال*
  )٥١/التوبة(الْمؤِمنونَ 

قُل لَّو شاَء اللَّه ما تلَوته علَيكُم والَ أَدراكُم ِبِه فَقَد لَِبثْت ِفيكُم عمرا من *
  )١٦/يونس(قَبِلِه أَفَالَ تعِقلُونَ 

*ِلكاَء قُل الَّ أَملٌ ِإذَا جٍة أَجِلكُلِّ أُم اَء اللَّها شا ِإالَّ مفْعالَ نا ورفِْسي ضِلن 
  )٤٩/يونس(أَجلُهم فَالَ يستئِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ 

*ماهقْنزا رنِفقُوا ِمميالَةَ ووا الصِقيموا ينَءام الَِّذين اِديا قُل لِِّعبِسر 
  )٣١/إبراهيم(وعالَِنيةً من قَبِل أَن يأِْتي يوم الَّ بيع ِفيِه والَ ِخالَلٌ 

قُل لَّو كَانَ معه َءاِلهةٌ كَما يقُولُونَ ِإذًا الَّبتغوا ِإلَى ِذي الْعرِش سِبيالً *
  )٤٢/اإلسراء(
*الِْجنو ِت اِإلنسعمتونَ قُل لَِّئِن اجأْتَءاِن الَ يذَا الْقُروا ِبِمثِْل هأْتلَى أَن يع 

  )٨٨/اإلسراء(ِبِمثِْلِه ولَو كَانَ بعضهم ِلبعٍض ظَِهريا 
قُل لَّو كَانَ ِفي اَألرِض مالَِئكَةٌ يمشونَ مطْمِئنني لَنزلْنا علَيِهم من السماِء *

  )٩٥/اإلسراء(ملَكًا رسوالً 
قُل لَّو أَنتم تمِلكُونَ خزاِئن رحمِة ربي ِإذًا َألمسكْتم خشيةَ اِإلنفَاِق *

  )١٠٠/اإلسراء(وكَانَ اِإلنسانُ قَتورا 
*اتكَِلم نفَدلَ أَن تقَب رحالْب ِفدي لَنباِت را لِّكَِلمادِمد رحكَانَ الْب قُل لَّو 

  )١٠٩/الكهف(ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا 
  )٨٤/املؤمنون(قُل لِّمِن اَألرض ومن ِفيها ِإن كُنتم تعلَمونَ *
  )٩٣/املؤمنون(قُل رب ِإما تِريني ما يوعدونَ *
روجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ قُل لِّلْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُ*

  )٣٠/النور(اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ 
قُل الَّ يعلَم من ِفي السماواِت واَألرِض الْغيب ِإالَّ اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ *

  )٦٥/النمل(يبعثُونَ 
لَرادك ِإلَى معاٍد قُل ربي أَعلَم من جاَء ِإنَّ الَِّذي فَرض علَيك الْقُرَءانَ *

  )٨٥/القصص(ِبالْهدى ومن هو ِفي ضالٍَل مِبٍني 
قُل لَّن ينفَعكُم الِْفرار ِإن فَررتم من الْموِت أَِو الْقَتِل وِإذًا الَّ تمتعونَ ِإالَّ *

  )١٦/األحزاب(قَِليالً 
*هاأَيي نالَيعا فَتهتِزينا ويناةَ الدينَ الْحِردت نِإن كُنت اِجكوقُل َألز ِبيا الن

  )٢٨/األحزاب(أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جِميالً 
*ع ِننيدي ِمِننيؤاِء الْمِنسو اِتكنبو اِجكوقُل َألز ِبيا النهاأَيِمن ي ِهنلَي

جالَِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَن يعرفْن فَالَ يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
  )٥٩/األحزاب(
  )٢٥/سبأ(قُل الَّ تسئَلُونَ عما أَجرمنا والَ نسئَلُ عما تعملُونَ *
*ئِْخرتسٍم الَّ توي اديعونَ قُل لَّكُم مقِْدمتسالَ تةً واعس هنونَ ع  
  )٣٠/سبأ(
قُل لِّلَِّه الشفَاعةُ جِميعا لَّه ملْك السماواِت واَألرِض ثُم ِإلَيِه ترجعونَ *
  )٤٤/الزمر(
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*لُونَ لَهعجتِن ويموِفي ي ضاَألر لَقونَ ِبالَِّذي خكْفُرلَت كُما قُلْ أَِئنادأَند 
 الَِمنيالْع بر ٩/فصلت(ذَِلك(  

ذَِلك الَِّذي يبشر اللَّه ِعباده الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت قُل الَّ *
ِفيه لَه ِزدةً ننسح ِرفقْتن يمى وبةَ ِفي الْقُردوا ِإالَّ الْمرِه أَجلَيع ئَلُكُما أَس

 كُورش غَفُور ا ِإنَّ اللَّهنس٢٣/الشورى(ح(  
قُل لِّلَِّذين َءامنوا يغِفروا ِللَِّذين الَ يرجونَ أَيام اللَِّه ِليجِزي قَوما ِبما كَانوا *

  )١٤/اجلاثية(يكِْسبونَ 
 أُوِلي بأٍْس شِديٍد تقَاِتلُونهم قُل لِّلْمخلَِّفني ِمن اَألعراِب ستدعونَ ِإلَى قَوٍم*

أَو يسِلمونَ فَِإن تِطيعوا يؤِتكُم اللَّه أَجرا حسنا وِإن تتولَّوا كَما تولَّيتم من 
  )١٦/الفتح(قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا أَِل ميا 

ولَِكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخِل قَالَِت اَألعراب َءامنا قُل لَّم تؤِمنوا *
اِإلميانُ ِفي قُلُوِبكُم وِإن تِطيعوا اللَّه ورسولَه الَ يِلتكُم من أَعماِلكُم شيئًا 

 ِحيمر غَفُور ١٤/احلجرات(ِإنَّ اللَّه(  
ي ِإسالَمكُم بِل اللَّه يمن علَيكُم يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُل الَّ تمنوا علَ*

 اِدِقنيص ماِن ِإن كُنتِلِإلمي اكُمد١٧/احلجرات(أَنْ ه(  
سيقُولُ السفَهاُء ِمن الناِس ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانوا علَيها قُل لِّلَِّه *

  )١٤٢/البقرة(من يشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم الْمشِرق والْمغِرب يهِدي 
وقَالُوا لَن تمسنا النار ِإالَّ أَياما معدودةً قُلْ أَتخذْتم ِعند اللَِّه عهدا فَلَن 

  )٨٠/البقرة(يخِلف اللَّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَِّه ما الَ تعلَمونَ 
*ونَ وكْفُريا ونلَيا أُنِزلَ عِبم ِمنؤقَالُوا ن لَ اللَّها أَنزوا ِبمَءاِمن مِإذَا ِقيلَ لَه

ِبما وراَءه وهو الْحق مصدقًا لِّما معهم قُلْ فَِلم تقْتلُونَ أَنِبياَء اللَِّه ِمن قَبلُ 
 ِمِننيؤم م٩١/البقرة(ِإن كُنت(  

وِإذْ أَخذْنا ِميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما َءاتيناكُم ِبقُوٍة *
واسمعوا قَالُوا سِمعنا وعصينا وأُشِربوا ِفي قُلُوِبِهم الِْعجلَ ِبكُفِْرِهم قُلْ 

  )٩٣/البقرة(ني ِبئْسما يأْمركُم ِبِه ِإميانكُم ِإن كُنتم مؤِمِن
يسئَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل *

اللَِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِلِه ِمنه أَكْبر ِعند اللَِّه والِْفتنةُ 
ُ ونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن أَكْبر ِمن الْقَتِل  والَ يزال

 ِبطَتح فَأُولَِئك كَاِفر وهو تمن ِديِنِه فَيع ِمنكُم ِددترن يموا وطَاعتاس
ا خِفيه ماِر هالن ابحأَص أُولَِئكِة واَألِخرا وينِفي الد مالُهمو نَ أَعاِلد

  )٢١٧/البقرة(
يسئَلُونك عِن الْخمِر والْميِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْم كَِبري ومناِفع ِللناِس وِإثْمهما *

 لَكُم اللَّه نيبي كَذَِلك فْونِفقُونَ قُِل الْعاذَا يم كئَلُونسيا وفِْعِهمِمن ن رأَكْب
اِت لَعفَكَّرُ ونَ اَأليتت ٢١٩/البقرة(لَّكُم(  

ِفي الدنيا واَألِخرِة ويسئَلُونك عِن الْيتامى قُلْ ِإصالَح لَّهم خير وِإن *
 اَء اللَّهش لَوِلِح وصالْم ِمن فِْسدالْم لَمعي اللَّهو كُمانوفَِإخ ماِلطُوهخت

  )٢٢٠/البقرة(اللَّه عِزيز حِكيم َألعنتكُم ِإنَّ 

ويسئَلُونك عِن الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيِض والَ *
 ِإنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهى يتح نوهبقْرت

الت ِحبي ِرينطَهتالْم ِحبيو اِبني٢٢٢/البقرة(و(  
  )٨٥/املؤمنون(سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَالَ تذَكَّرونَ *
  )٨٧/املؤمنون(سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَالَ تتقُونَ *
  )٨٩/املؤمنون(سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ *
ين هدى اللَّه فَِبهداهم اقْتِده قُل الَّ أَسئَلُكُم علَيِه أَجرا ِإنْ هو أُولَِئك الَِّذ*

 الَِمنيى ِللْع٩٠/األنعام(ِإالَّ ِذكْر(  
هلْ ينظُرونَ ِإالَّ أَن تأِْتيهم الْمالَِئكَةُ أَو يأِْتي ربك أَو يأِْتي بعض َءاياِت *

وي كبِمن ر تنَءام كُنت ا لَمهانا ِإميفْسن نفَعالَ ي كباِت رَءاي ضعأِْتي بي م
  )١٥٨/األنعام(قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها  خيرا قُِل انتِظروا ِإنا منتِظرونَ 

ِإن يعلَِم اللَّه ِفي قُلُوِبكُم ياأَيها النِبي قُل لِّمن ِفي أَيِديكُم من اَألسرى *
 ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيو ا أُِخذَ ِمنكُمما مريخ ِتكُمؤا يريخ

  )٧٠/األنفال(
*أَنبن قَد لَكُم ِمنؤوا لَن نِذرتعقُل الَّ ت ِهمِإلَي متعجِإذَا ر كُمونَ ِإلَيِذرتعا ي

اللَّه ِمن أَخباِركُم وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ ِإلَى عاِلِم الْغيِب 
  )٩٤/التوبة(ِبما كُنتم تعملُونَ  والشهادِة فَينبئُكُم

سهم كَلْبهم رجما سيقُولُونَ ثَالَثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ ساِد*
ِبالْغيِب ويقُولُونَ سبعةٌ وثَاِمنهم كَلْبهم قُل ربي أَعلَم ِبِعدِتِهم ما يعلَمهم ِإالَّ 
قَِليلٌ فَالَ تماِر ِفيِهم ِإالَّ ِمراًء ظَاِهرا والَ تستفِْت ِفيِهم منهم أَحدا 

  )٢٢/الكهف(
 من يرزقُكُم من السماواِت واَألرِض قُِل اللَّه وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى قُلْ*

  )٢٤/سبأ(هدى أَو ِفي ضالٍَل مِبٍني 
* كُمِبعتا نونا ذَرذُوهأْخِلت اِنمغِإلَى م ملَّفُونَ ِإذَا انطَلَقْتخقُولُ الْميس

بونَ أَن يِريدلُ يِمن قَب قَالَ اللَّه ا كَذَِلكُمونِبعتاللَِّه قُل لَّن ت لُوا كَالَمد
  )١٥/الفتح(فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا  الَ يفْقَهونَ ِإالَّ قَِليالً 

   ):مرتني (قُل
* بِض قُل لِّلَِّه كَتاَألراِت واوما ِفي السن مةَ قُل لِّممحفِْسِه الرلَى نع

لَيجمعنكُم ِإلَى يوِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه الَِّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم الَ 
   )١٢/األنعام(يؤِمنونَ 

كُم قُلْ ِإني نِهيت أَنْ أَعبد الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه قُل الَّ أَتِبع أَهواَء*
 ِدينتهالْم ا ِمنا أَنمِإذًا و لَلْتض ٥٦/األنعام(قَد(  

   :قُلْ
ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِإنَّ هدى اللَِّه *

ِمن اَءكالَِّذي ج دعم باَءهوأَه تعبلَِئِن اتى ودالْه وه ِمن ا لَكالِْعلِْم م 
  )١٢٠/البقرة(اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري 



  ٤٩

أَم تقُولُونَ ِإنَّ ِإبراِهم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَألسباطَ كَانوا *
من كَتِمم أَظْلَم نمو أَِم اللَّه لَمأَع مى قُلْ َءأَنتارصن ا أَووده هةً ِعندادهش 

  )١٤٠/البقرة(ِمن اللَِّه وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 
يسئَلُونك عِن اَألِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس والْحج ولَيس الِْبر ِبأَن تأْتوا *

قَى وِن اتم الِْبر لَِكنا ووِرهِمن ظُه وتيقُوا الْباتا واِبهوأَب ِمن وتيوا الْبأْت
  )١٨٩/البقرة(اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

* دى أَحتؤى اللَِّه أَن يدى هدقُلْ ِإنَّ الْه كُمِدين ِبعن توا ِإالَّ ِلمِمنؤالَ تو
 ِإنَّ الْفَضلَ ِبيِد اللَِّه يؤِتيِه من مثْلَ ما أُوِتيتم أَو يحاجوكُم ِعند ربكُم قُلْ

 ِليمع اِسعو اللَّهاُء وش٧٣/عمران آل(ي(  
* دى أَحتؤى اللَِّه أَن يدى هدقُلْ ِإنَّ الْه كُمِدين ِبعن توا ِإالَّ ِلمِمنؤالَ تو

لْ ِإنَّ الْفَضلَ ِبيِد اللَِّه يؤِتيِه من مثْلَ ما أُوِتيتم أَو يحاجوكُم ِعند ربكُم قُ
 ِليمع اِسعو اللَّهاُء وش٧٣/عمران آل(ي(  

* ِإذَا لَقُوكُماِب كُلِِّه وونَ ِبالِْكتِمنؤتو كُمونِحبالَ يو مهونِحبأُوالَِء ت ماأَنته
لَيوا عضا علَوِإذَا خا ونقَالُوا َءام ِظكُميوا ِبغوتِظ قُلْ ميالْغ اِملَ ِمناَألن كُم

  )١١٩/عمران آل(ِإنَّ اللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
* طَاِئفَةٌ قَدو نكُمى طَاِئفَةً مشغا ياسعةً ننأَم مِد الْغعن بكُم ملَيلَ عأَنز ثُم

ظُني مهأَنفُس مهتمأَه ا ِمنل لَّنقُولُونَ هِة ياِهِليالْج ظَن قالْح رونَ ِباللَِّه غَي
 ونَ لَكدبا الَ يفُونَ ِفي أَنفُِسِهم مخِللَِّه ي كُلَّه رٍء قُلْ ِإنَّ  اَألميِر ِمن شاَألم

ناها ها قُِتلْنٌء ميِر شاَألم ا ِمنكَانَ لَن قُولُونَ لَوي وِتكُميِفي ب مكُنت ا قُل لَّو
لَبرز الَِّذين كُِتب علَيِهم الْقَتلُ ِإلَى مضاِجِعِهم  وِليبتِلي اللَّه ما ِفي 

 آل(صدوِركُم وِليمحص ما ِفي قُلُوِبكُم واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
  )١٥٤/عمران

*تابا أَصلَم ِعنِد أَو ِمن وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهثْلَيم متبأَص ةٌ قَدِصيبكُم م
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإنَّ اللَّه ١٦٥/عمران آل(أَنفُِسكُم(  

* نُءوا عرا قُِتلُوا قُلْ فَادا مونأَطَاع وا لَودقَعو اِنِهموقَالُوا ِإلخ الَِّذين
  )١٦٨/عمران آل(فُِسكُم الْموت ِإن كُنتم صاِدِقني أَن
* أْكُلُهاٍن تبا ِبقُرنأِْتيى يتوٍل حسِلر ِمنؤا أَالَّ ننِإلَي ِهدع قَالُوا ِإنَّ اللَّه الَِّذين

تم فَِلم قَتلْتموهم النار قُلْ قَد جاَءكُم رسلٌ من قَبِلي ِبالْبيناِت وِبالَِّذي قُلْ
 اِدِقنيص م١٨٣/عمران آل(ِإن كُنت(  

أَلَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّوا أَيِديكُم وأَِقيموا الصالَةَ وَءاتوا الزكَاةَ *
اسنَ النوشخي مهنم الُ ِإذَا فَِريقالِْقت ِهملَيع ا كُِتبفَلَم ِة اللَِّه أَويشكَخ 

أَشد خشيةً وقَالُوا ربنا ِلم كَتبت علَينا الِْقتالَ لَوالَ أَخرتنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب 
قُلْ متاع الدنيا قَِليلٌ واَألِخرةُ خير لِّمِن اتقَى والَ تظْلَمونَ فَِتيالً 

  )٧٧/النساء(
 تكُونوا يدِرككُّم الْموت ولَو كُنتم ِفي بروٍج مشيدٍة وِإن تِصبهم أَينما*

 ِعنِدك ِذِه ِمنقُولُوا هئَةٌ ييس مهِصبِإن تِعنِد اللَِّه و ِذِه ِمنقُولُوا هةٌ ينسح

يكَادونَ يفْقَهونَ حِديثًا الْقَوِم الَ  قُلْ كُلٌّ من ِعنِد اللَِّه فَماِل هؤالَِء
  )٧٨/النساء(
يسئَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُلْ أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمتم من الْجواِرِح *

اذْكُرو كُملَيع كْنسا أَمفَكُلُوا ِمم اللَّه كُملَّما عِمم نهونلِّمعت كَلِِّبنيوا م
  )٤/املائدة(اسم اللَِّه علَيِه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب 

* ِمن ِلكمن يقُلْ فَم ميرم ناب ِسيحالْم وه قَالُوا ِإنَّ اللَّه الَِّذين كَفَر لَّقَد
م ناب ِسيحالْم ِلكهأَن ي ادئًا ِإنْ أَريِض اللَِّه شن ِفي اَألرمو هأُمو مير

 اللَّهاُء وشا يم لُقخا يمهنيا بمِض واَألراِت واومالس لْكِللَِّه ما وِميعج
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ ش١٧/املائدة(ع(  

لْ فَِلم يعذِّبكُم وقَالَِت الْيهود والنصارى نحن أَبناؤا اللَِّه وأَِحباؤه قُ*
ِبذُنوِبكُم بلْ أَنتم بشر ممن خلَق يغِفر ِلمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء وِللَِّه 

 ِصريِه الْمِإلَيا ومهنيا بمِض واَألراِت واومالس لْكم  
  )١٨/املائدة(
*ِليِخذُ واللَِّه أَت رقُلْ أَغَي مطْعالَ يو طِْعمي وهِض واَألراِت واوما فَاِطِر الس

 ِرِكنيشالْم ِمن نكُونالَ تو لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تي أُِمرقُلْ ِإن
  )١٤/األنعام(
*قَاِدر ِه قُلْ ِإنَّ اللَّهبن رةٌ مِه َءايلَيلَ عزالَ نقَالُوا لَوةً ولَ َءايزنلَى أَن يع 

  )٣٧/األنعام(ولَِكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 
قُل الَّ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه والَ أَعلَم الْغيب والَ أَقُولُ لَكُم ِإني *

عمى والْبِصري أَفَالَ ملَك ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي اَأل
  )٥٠/األنعام(تتفَكَّرونَ 

قُلْ أَندعوا ِمن دوِن اللَِّه ما الَ ينفَعنا والَ يضرنا ونرد علَى أَعقَاِبنا بعد ِإذْ *
أَص انَ لَهريِض حِفي اَألر اِطنييالش هتوهتكَالَِّذي اس ا اللَّهانده ابح

 بِلر ِلمسا ِلننأُِمرى ودالْه وى اللَِّه هدا قُلْ ِإنَّ هى ائِْتندِإلَى الْه هونعدي
 الَِمني٧١/األنعام(الْع(  

وما قَدروا اللَّه حق قَدِرِه ِإذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشٍر من شيٍء قُلْ *
الِْكتاب الَِّذي جاَء ِبِه موسى نورا وهدى لِّلناِس تجعلُونه من أَنزلَ 

 كُماؤالَ َءابو موا أَنتلَمعت ا لَمم متلِّمعا وفُونَ كَِثريختا وهوندبت اِطيسقَر
  )٩١/األنعام(قُِل اللَّه ثُم ذَرهم ِفي خوِضِهم يلْعبونَ 

قْسموا ِباللَِّه جهد أَيماِنِهم لَِئن جاَءتهم َءايةٌ لَّيؤِمنن ِبها قُلْ ِإنما اَأليات وأَ*
  )١٠٩/األنعام(ِعند اللَِّه وما يشِعركُم أَنها ِإذَا جاَءت الَ يؤِمنونَ 

لْمعِز اثْنيِن قُلْ َءالذَّكَريِن حرم أَِم ثَماِنيةَ أَزواٍج من الضأِْن اثْنيِن وِمن ا*
 اِدِقنيص مئُوِني ِبِعلٍْم ِإن كُنتبِن نياُألنثَي امحِه أَرلَيع لَتمتا اشِن أَمياُألنثَي

  )١٤٣/األنعام(
*رِن حيِن قُلْ َءالذَّكَريقَِر اثْنالْب ِمنِن وياِإلِبِل اثْن ِمنا وِن أَميأَِم اُألنثَي م

 نذَا فَمِبه اللَّه اكُمصاَء ِإذْ ودهش مكُنت ِن أَمياُألنثَي امحِه أَرلَيع لَتمتاش



  ٥٠

أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللَِّه كَِذبا لِّيِضلَّ الناس ِبغيِر ِعلٍْم ِإنَّ اللَّه الَ يهِدي 
مالْقَو ١٤٤/األنعام( الظَّاِلِمني(  

* ا قُلْ ِإنَّ اللَّها ِبهنرأَم اللَّها واَءنا َءابهلَيا عندجةً قَالُوا ولُوا فَاِحشِإذَا فَعو
  الَ يأْمر ِبالْفَحشاِء أَتقُولُونَ علَى اللَِّه ما الَ تعلَمونَ 

  )٢٨/األعراف(
ساعِة أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند ربي الَ يجلِّيها يسئَلُونك عِن ال*

 كئَلُونسةً يتغِإالَّ ب أِْتيكُمِض الَ تاَألراِت واومِفي الس ثَقُلَت وا ِإالَّ هقِْتهِلو
لَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ ِعلْمها ِعند اللَِّه و كَأَنك حِفي عنها قُلْ ِإنما 

  )١٨٧/األعراف(
وِإذَا لَم تأِْتِهم ِبأَيٍة قَالُوا لَوالَ اجتبيتها قُلْ ِإنما أَتِبع ما يوحى ِإلَي ِمن ربي *

  )٢٠٣/فاألعرا(هذَا بصاِئر ِمن ربكُم وهدى ورحمةٌ لِّقَوٍم يؤِمنونَ 
وِمنهم الَِّذين يؤذُونَ النِبي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيٍر لَّكُم يؤِمن ِباللَِّه *

ويؤِمن ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ لِّلَِّذين َءامنوا ِمنكُم والَِّذين يؤذُونَ رسولَ اللَِّه 
 أَِليم ذَابع م٦١/بةالتو(لَه(  

ولَِئن سأَلْتهم لَيقُولُن ِإنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَِباللَِّه وَءاياِتِه ورسوِلِه *
  )٦٥/التوبة(كُنتم تستهِزُءونَ 

فَِرح الْمخلَّفُونَ ِبمقْعِدِهم ِخالَف رسوِل اللَِّه وكَِرهوا أَن يجاِهدوا *
ِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه وقَالُوا الَ تنِفروا ِفي الْحر قُلْ نار جهنم ِبأَموا

  )٨١/التوبة(أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ 
*ا ائِْت ِبقُرونَ ِلقَاَءنجرالَ ي اٍت قَالَ الَِّذيننيا بناتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تَءاٍن و

غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ 
  )١٥/يونس(ما يوحى ِإلَي ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم 

*وروا ِبسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي وِن اللَِّه أَمن دم متطَعتِن اسوا معادثِْلِه وٍة م
 اِدِقنيص م٣٨/يونس(ِإن كُنت(  

* ِجِزينعم ِبما أَنتمو قلَح هي ِإنبرقُلْ ِإي و وه قأَح كنِبئُونتسيو
  )٥٣/يونس(
 فَجعلْتم منه حراما وحالَالً قُلْ قُلْ أَرَءيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رزٍق*

  )٥٩/يونس(َءاللَّه أَِذنَ لَكُم أَم علَى اللَِّه تفْترونَ 
فَهلْ ينتِظرونَ ِإالَّ ِمثْلَ أَياِم الَِّذين خلَوا ِمن قَبِلِهم قُلْ فَانتِظروا ِإني معكُم *

 ِظِريننتالْم ن١٠٢/يونس(م(  
كَذَِلك أَرسلْناك ِفي أُمٍة قَد خلَت ِمن قَبِلها أُمم لِّتتلُوا علَيِهم الَِّذي *

أَوحينا ِإلَيك وهم يكْفُرونَ ِبالرحمِن قُلْ هو ربي الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه 
  )٣٠/الرعد(توكَّلْت وِإلَيِه متاِب 

*نكَاَء قُلْ أَفَمرلُوا ِللَِّه شعجو تبا كَسفٍْس ِبملَى كُلِّ نع قَاِئم وه 
 نيلْ زِل بالْقَو نِض أَم ِبظَاِهٍر مِفي اَألر لَمعا الَ يِبم هئُونبنت أَم موهمس

ِل اللَّه فَما لَه ِمن هاٍد ِللَِّذين كَفَروا مكْرهم وصدوا عِن السِبيِل ومن يضِل
  )٣٣/الرعد(

والَِّذين َءاتيناهم الِْكتاب يفْرحونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وِمن اَألحزاِب من *
ينِكر بعضه قُلْ ِإنما أُِمرت أَنْ أَعبد اللَّه والَ أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعوا وِإلَيِه 

٣٦/الرعد(ئَاِب م(  
* كُمنيبِني ويا بِهيدالً قُلْ كَفَى ِباللَِّه شسرم توا لَسكَفَر قُولُ الَِّذينيو

  )٤٣/الرعد(ومن ِعنده ِعلْم الِْكتاِب 
لَى الناِر وجعلُوا ِللَِّه أَندادا لِّيِضلُّوا عن سِبيِلِه قُلْ تمتعوا فَِإنَّ مِصريكُم ِإ*
  )٣٠/إبراهيم(
* كُما قُِل الَِّذي فَطَرنِعيدن يقُولُونَ ميفَس وِركُمدِفي ص ركْبا يملْقًا مخ أَو

أَولَ مرٍة فَسينِغضونَ ِإلَيك رُءوسهم ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَن يكُونَ 
  )٥١/اإلسراء(قَِريبا 

*يا وِذكْر هنكُم ملَيلُوا عأَتِن قُلْ سينن ِذي الْقَرع كئَلُون٨٣/الكهف(س(  
يسئَلُك الناس عِن الساعِة قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند اللَِّه وما يدِريك لَعلَّ *

  )٦٣/األحزاب(الساعةَ تكُونُ قَِريبا 
*َءان قَاِنت وه نِه أَمبةَ رمحوا رجريةَ واَألِخر ذَرحا يقَاِئما واِجدِل ساَء الَّي

قُلْ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين الَ يعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُوا 
  )٩/الزمر(اَأللْباِب 

خاِسِرين الَِّذين خِسروا أَنفُسهم فَاعبدوا ما ِشئْتم من دوِنِه قُلْ ِإنَّ الْ*
 ِبنيانُ الْمرسالْخ وه ِة أَالَ ذَِلكامالِْقي موي ِليِهمأَه١٥/الزمر(و(  

ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت واَألرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرَءيتم ما *
لَِّه ِإنْ أَرادِني اللَّه ِبضر هلْ هن كَاِشفَات ضرِه أَو تدعونَ ِمن دوِن ال

أَرادِني ِبرحمٍة هلْ هن ممِسكَات رحمِتِه قُلْ حسِبي اللَّه علَيِه يتوكَّلُ 
  )٣٨/الزمر(الْمتوكِّلُونَ 

*اَء قُلْ أَوفَعوِن اللَِّه شذُوا ِمن دخالَ أَِم اتئًا ويِلكُونَ شموا الَ يكَان لَو
  )٤٣/الزمر(يعِقلُونَ 

* لَمأَع وئًا هياللَِّه ش ِلكُونَ ِلي ِمنمفَالَ ت هتيرقُلْ ِإِن افْت اهرقُولُونَ افْتي أَم
ر الرِحيم ِبما تِفيضونَ ِفيِه كَفَى ِبِه شِهيدا بيِني وبينكُم وهو الْغفُو

  )٨/األحقاف(
* رياللَِّه خ ا ِعندا قُلْ مقَاِئم كُوكرتا وهوا ِإلَيا انفَضولَه ةً أَوارا ِتجأَوِإذَا رو

 اِزِقنيالر ريخ اللَّهِة وارجالت ِمنِو واللَّه ن١١/اجلمعة(م(  
ِخرةُ ِعند اللَِّه خاِلصةً من دوِن الناِس فَتمنوا قُلْ ِإن كَانت لَكُم الدار اَأل*

 اِدِقنيص مِإن كُنت تو٩٤/البقرة(الْم(  
* نيا بقًا لِّمدصِبِإذِْن اللَِّه م لَى قَلِْبكع لَهزن هِريلَ فَِإنا لِِّجبودن كَانَ عقُلْ م

  )٩٧/البقرة(مؤِمِنني يديِه وهدى وبشرى ِللْ
* الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَنو كُمبرا ونبر وها ِفي اللَِّه ونوناجحقُلْ أَت

  )١٣٩/البقرة(ونحن لَه مخِلصونَ 



  ٥١

*نج ِهمبر ا ِعندقَوات ِللَِّذين ن ذَِلكُمٍر ميئُكُم ِبخبنِري ِمن قُلْ أَؤجت ات
 ِصريب اللَّهاللَِّه و نانٌ موِرضةٌ ورطَهم اجوأَزا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحت

  )١٥/عمران آل(ِبالِْعباِد 
قُلْ ِإن تخفُوا ما ِفي صدوِركُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه ويعلَم ما ِفي *

اومالس ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهِض وا ِفي اَألرماِت و  
  )٢٩/عمران آل(
* اللَّهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللَّهِحبت مقُلْ ِإن كُنت

 ِحيمر ٣١/عمران آل(غَفُور(  
 آل(لَ فَِإن تولَّوا فَِإنَّ اللَّه الَ يِحب الْكَاِفِرين قُلْ أَِطيعوا اللَّه والرسو*

  )٣٢/عمران
* ِإالَّ اللَّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتاأَهقُلْ ي

ربابا من دوِن اللَِّه فَِإن تولَّوا والَ نشِرك ِبِه شيئًا والَ يتِخذَ بعضنا بعضا أَ
  )٦٤/عمران آل(فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ 

* اقحِإساِعيلَ ومِإسو اِهيمرلَى ِإبا أُنِزلَ عما ونلَيا أُنِزلَ عما ِباللَِّه ونقُلْ َءام
وسم ا أُوِتيماِط وباَألسو قُوبعيو قفَرالَ ن ِهمبونَ ِمن رِبيالنى وِعيسى و
  )٨٤/عمران آل(بين أَحٍد منهم ونحن لَه مسِلمونَ 

* ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمروا ِملَّةَ ِإبِبعفَات اللَّه قدآل(قُلْ ص 
  )٩٥/عمران

ِب ِلم تكْفُرونَ ِبأَياِت اللَِّه واللَّه شِهيد علَى ما تعملُونَ قُلْ ياأَهلَ الِْكتا*
  )٩٨/عمران آل(
قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب ِلم تصدونَ عن سِبيِل اللَِّه من َءامن تبغونها ِعوجا *

  )٩٩/عمران آل(وأَنتم شهداُء وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 
قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب هلْ تنِقمونَ ِمنا ِإالَّ أَنْ َءامنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما *

  )٥٩/املائدة(أُنِزلَ ِمن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاِسقُونَ 
 من لَّعنه اللَّه وغَِضب علَيِه قُلْ هلْ أُنبئُكُم ِبشر من ذَِلك مثُوبةً ِعند اللَِّه*

وجعلَ ِمنهم الِْقردةَ والْخناِزير وعبد الطَّاغُوت أُولَِئك شر مكَانا وأَضلُّ 
  )٦٠/املائدة(عن سواِء السِبيِل 

*رووا التِقيمى تتٍء حيلَى شع متاِب لَسلَ الِْكتاأَها قُلْ يماِإلِجنيلَ واةَ و
أُنِزلَ ِإلَيكُم من ربكُم ولَيِزيدنَّ كَِثريا منهم ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك طُغيانا 

 ِم  الْكَاِفِرينلَى الْقَوع أْسا فَالَ تكُفْر٦٨/املائدة(و(  
ك لَكُم ضرا والَ نفْعا واللَّه هو قُلْ أَتعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما الَ يمِل*

 ِليمالْع ِميع٧٦/املائدة(الس(  
* كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيانظُر ِض ثُموا ِفي اَألر١١/األنعام(قُلْ ِسري 
( 
*هِض واَألراِت واوما فَاِطِر السِليِخذُ واللَِّه أَت رقُلْ أَغَي مطْعالَ يو طِْعمي و

 ِرِكنيشالْم ِمن نكُونالَ تو لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تي أُِمرقُلْ ِإن
  )١٤/األنعام(

  )١٥/األنعام(قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم *
اللَّه شِهيد بيِني وبينكُم وأُوِحي ِإلَي هذَا قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُِل *

الْقُرَءانُ ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَِّه َءاِلهةً أُخرى قُل 
  )١٩/األنعام (الَّ أَشهد قُلْ ِإنما هو ِإلَه واِحد وِإنِني بِريٌء مما تشِركُونَ

قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُِل اللَّه شِهيد بيِني وبينكُم وأُوِحي ِإلَي هذَا *
الْقُرَءانُ ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَِّه َءاِلهةً أُخرى قُل 

مقُلْ ِإن دهِركُونَ الَّ أَششا تمِريٌء مِني بِإنو اِحدو ِإلَه و١٩/األنعام(ا ه(  
قُلْ أَرَءيتكُم ِإنْ أَتاكُم عذَاب اللَِّه أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللَِّه تدعونَ ِإن *

 اِدِقنيص م٤٠/األنعام(كُنت(  
*ذَ اللَّهِإنْ أَخ متَءيقُلْ أَر ِإلَه نلَى قُلُوِبكُم مع متخو كُمارصأَبو كُمعمس 

غَير اللَِّه يأِْتيكُم ِبِه انظُر كَيف نصرف اَألياِت ثُم هم يصِدفُونَ 
  )٤٦/األنعام(
*لَكهلْ يةً هرهج ةً أَوتغاللَِّه ب ذَابع اكُمِإنْ أَت كُمتَءيقُلْ أَر مِإالَّ الْقَو 

  )٤٧/األنعام(الظَّاِلمونَ 
* اَءكُموأَه ِبعوِن اللَِّه قُل الَّ أَتونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن

 ِدينتهالْم ا ِمنا أَنمِإذًا و لَلْتض ٥٦/األنعام(قَد(  
*ن رٍة منيلَى بي عِجلُونَ ِبِه ِإِن قُلْ ِإنعتسا تا ِعنِدي مم ِبِه متكَذَّبي وب

 الْفَاِصِلني ريخ وهو قالْح قُصِإالَّ ِللَِّه ي كْم٥٧/األنعام(الْح(  
*أَجنَان ةً لَِّئنفْيخا وعرضت هونعدِر تحالْبو راِت الْبن ظُلُميكُم مجنن يا قُلْ م

 اِكِرينالش ِمن نكُونِذِه لَنه ٦٣/األنعام(ِمن(  
قُلْ هو الْقَاِدر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوِقكُم أَو ِمن تحِت *

 فرصن فكَي ٍض انظُرعب أْسكُم بضعب ِذيقيا وعِشي كُملِْبسي أَو ِلكُمجأَر
ونَ اَأليفْقَهي ملَّه٦٥/األنعام(اِت لَع(  
قُلْ أَندعوا ِمن دوِن اللَِّه ما الَ ينفَعنا والَ يضرنا ونرد علَى أَعقَاِبنا بعد ِإذْ *

 ابحأَص انَ لَهريِض حِفي اَألر اِطنييالش هتوهتكَالَِّذي اس ا اللَّهانده
ونعدي بِلر ِلمسا ِلننأُِمرى ودالْه وى اللَِّه هدا قُلْ ِإنَّ هى ائِْتندِإلَى الْه ه

 الَِمني٧١/األنعام(الْع(  
* كُونُ لَهن تونَ ملَمعت فواِملٌ فَسي عِإن ِتكُمكَانلَى ملُوا عمِم اعاقَوقُلْ ي

الَ ي هاِر ِإنةُ الداِقبونَ عالظَّاِلم ١٣٥/األنعام(فِْلح(  
سيقُولُ الَِّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا والَ َءاباؤنا والَ حرمنا ِمن *

 نكُم ملْ ِعندا قُلْ هنأْسى ذَاقُوا بتح ِلِهمِمن قَب الَِّذين كَذَّب ٍء كَذَِلكيش
جوه لَنا ِإن تتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وِإنْ أَنتم ِإالَّ تخرصونَ ِعلٍْم فَتخِر

  )١٤٨/األنعام(
* ِعنيمأَج اكُمداَء لَهش ةُ فَلَواِلغةُ الْبج١٤٩/األنعام(قُلْ فَِللَِّه الْح(  
*رح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَِّذين اَءكُمدهش لُموا فَالَ قُلْ هِهدذَا فَِإن شه م

تشهد معهم والَ تتِبع أَهواَء الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا والَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة 
  )١٥٠/األنعام(وهم ِبربِهم يعِدلُونَ 



  ٥٢

 تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَالَّ*
ِإحسانا والَ تقْتلُوا أَوالَدكُم من ِإمالٍَق نحن نرزقُكُم وِإياهم والَ تقْربوا 
الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن والَ تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإالَّ 

  )١٥١/األنعام(الْحق ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ ِب
قُلْ ِإنِني هداِني ربي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِدينا ِقيما ملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما *

 ِرِكنيشالْم ١٦١/األنعام(كَانَ ِمن(  
*ِكي وسنالَِتي وقُلْ ِإنَّ ص الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحم
  )١٦٢/األنعام(
قُلْ أَغَير اللَِّه أَبِغي ربا وهو رب كُلِّ شيٍء والَ تكِْسب كُلُّ نفٍْس ِإالَّ *

بنفَي كُمِجعركُم مبِإلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ ِوزاِزرو ِزرالَ تا وهلَيع ما كُنتئُكُم ِبم
  )١٦٤/األنعام(ِفيِه تختِلفُونَ 

* وهعادِجٍد وسكُلِّ م ِعند كُموهجوا وأَِقيمِط وي ِبالِْقسبر رقُلْ أَم
  )٢٩/األعراف(مخِلِصني لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ 

خرج ِلِعباِدِه والطَّيباِت ِمن الرزِق قُلْ ِهي قُلْ من حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتي أَ*
ِللَِّذين َءامنوا ِفي الْحياِة الدنيا خاِلصةً يوم الِْقيامِة كَذَِلك نفَصلُ اَألياِت 

  )٣٢/األعراف(ِلقَوٍم يعلَمونَ 
باِدِه والطَّيباِت ِمن الرزِق قُلْ ِهي قُلْ من حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتي أَخرج ِلِع*

ِللَِّذين َءامنوا ِفي الْحياِة الدنيا خاِلصةً يوم الِْقيامِة كَذَِلك نفَصلُ اَألياِت 
  )٣٢/األعراف(ِلقَوٍم يعلَمونَ 

*ا وهِمن را ظَهم اِحشالْفَو يبر مرا حمِر قُلْ ِإنيِبغ يغالْبو اِإلثْمو طَنا بم
الْحق وأَن تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَن تقُولُوا علَى اللَِّه ما الَ 

  )٣٣/األعراف(تعلَمونَ 
لَه ملْك السماواِت قُلْ ياأَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي *

واَألرِض الَ ِإلَه ِإالَّ هو يحِي ويِميت فَأَِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي اُألمي الَِّذي 
  )١٥٨/األعراف(يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

 أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند ربي الَ يجلِّيها يسئَلُونك عِن الساعِة*
 كئَلُونسةً يتغِإالَّ ب أِْتيكُمِض الَ تاَألراِت واومِفي الس ثَقُلَت وا ِإالَّ هقِْتهِلو

 أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ ِعلْمها ِعند اللَِّه ولَِكن كَأَنك حِفي عنها قُلْ ِإنما 
  )١٨٧/األعراف(
* كُمتِشريعو كُماجوأَزو كُمانوِإخو كُماؤنأَبو كُماؤقُلْ ِإن كَانَ َءاب

 با أَحهنوضرت اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو
نكُم مِرِه ِإلَيِبأَم اللَّه أِْتيى يتوا حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللَِّه و 

 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللَّه٢٤/التوبة(و(  
*كُمِصيبأَن ي ِبكُم صبرتن نحنِن ويينسى الْحدا ِإالَّ ِإحونَ ِبنصبرلْ تقُلْ ه 

 ٥٢/التوبة(اللَّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصوا ِإنا معكُم متربصونَ 
( 

* ا فَاِسِقنيمقَو مكُنت كُمِإن لَ ِمنكُمقَبتا لَّن يهكَر ا أَوعقُلْ أَنِفقُوا طَو
  )٥٣/التوبة(
*وِن اللَِّه مونَ ِمن ددبعيا وناؤفَعالَِء شؤقُولُونَ هيو مهنفَعالَ يو مهرضا الَ ي

ِعند اللَِّه قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه ِبما الَ يعلَم ِفي السماواِت والَ ِفي اَألرِض 
  )١٨/يونس(سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ 

*الس نقُكُم مزرن ين قُلْ ممو ارصاَألبو عمالس ِلكمن يِض أَماَألراِء وم
 راَألم ربدن يمو يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي

  )٣١/يونس(فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَالَ تتقُونَ 
ابه بياتا أَو نهارا ماذَا يستعِجلُ ِمنه الْمجِرمونَ قُلْ أَرَءيتم ِإنْ أَتاكُم عذَ*
  )٥٠/يونس(
قُلْ ِبفَضِل اللَِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ *
  )٥٨/يونس(
تم منه حراما وحالَالً قُلْ قُلْ أَرَءيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رزٍق فَجعلْ*

  )٥٩/يونس(َءاللَّه أَِذنَ لَكُم أَم علَى اللَِّه تفْترونَ 
  )٦٩/يونس(قُلْ ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب الَ يفِْلحونَ *
أَعبد الَِّذين تعبدونَ ِمن قُلْ ياأَيها الناس ِإن كُنتم ِفي شك من ِديِني فَالَ *

 ِمِننيؤالْم أَنْ أَكُونَ ِمن تأُِمرو فَّاكُموتالَِّذي ي اللَّه دبأَع لَِكنوِن اللَِّه ود
  )١٠٤/يونس(
 قُلْ ياأَيها الناس قَد جاَءكُم الْحق ِمن ربكُم فَمِن اهتدى فَِإنما يهتِدي*

  ِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنما يِضلُّ علَيها وما أَنا علَيكُم ِبوِكيٍل 
  )١٠٨/يونس(
أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا ِبعشِر سوٍر مثِْلِه مفْترياٍت وادعوا مِن استطَعتم *

 اِدِقنيص موِن اللَِّه ِإن كُنتن د١٣/هود(م(  
قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعوا ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه *

 ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنم١٠٨/يوسف(و(  
 قُلْ من رب السماواِت واَألرِض قُِل اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دوِنِه أَوِلياَء الَ*

يمِلكُونَ َألنفُِسِهم نفْعا والَ ضرا قُلْ هلْ يستِوي اَألعمى والْبِصري أَم هلْ 
 هابشلِْقِه فَتلَقُوا كَخكَاَء خرلُو ا ِللَِّه شعج أَم ورالنو اتِوي الظُّلُمتست

  )١٦/الرعد(وهو الْواِحد الْقَهار الْخلْق علَيِهم قُِل اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء 
قُلْ من رب السماواِت واَألرِض قُِل اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دوِنِه أَوِلياَء الَ *

يمِلكُونَ َألنفُِسِهم نفْعا والَ ضرا قُلْ هلْ يستِوي اَألعمى والْبِصري أَم هلْ 
الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا ِللَِّه شركَاَء خلَقُوا كَخلِْقِه فَتشابه تستِوي 

 ارالْقَه اِحدالْو وهٍء ويكُلِّ ش اِلقخ قُِل اللَّه ِهملَيع لْق١٦/الرعد(الْخ(  
تم من دوِنِه أَوِلياَء الَ قُلْ من رب السماواِت واَألرِض قُِل اللَّه قُلْ أَفَاتخذْ*

يمِلكُونَ َألنفُِسِهم نفْعا والَ ضرا قُلْ هلْ يستِوي اَألعمى والْبِصري أَم هلْ 
ِللَِّه شركَاَء خلَقُوا كَخلِْقِه فَتشابه  تستِوي الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا 

  )١٦/الرعد( اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء وهو الْواِحد الْقَهار الْخلْق علَيِهم قُِل



  ٥٣

ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايةٌ من ربِه قُلْ ِإنَّ اللَّه يِضلُّ من *
 ابأَن نِه مِدي ِإلَيهياُء وش٢٧/الرعد(ي(  

لْقُدِس ِمن ربك ِبالْحق ِليثَبت الَِّذين َءامنوا وهدى قُلْ نزلَه روح ا*
 ِلِمنيسى ِللْمرشب١٠٢/النحل(و(  

  )٥٠/اإلسراء(قُلْ كُونوا ِحجارةً أَو حِديدا *
قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاِكلَِتِه فَربكُم أَعلَم ِبمن هو أَهدى سِبيالً *
  )٨٤/سراءاإل(
* كِقيِلر ِمنؤلَن ناِء ومقَى ِفي السرت ٍف أَورخن زم تيب كُونَ لَكي أَو

حتى تنزلَ علَينا ِكتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإالَّ بشرا رسوالً 
  )٩٣/اإلسراء(
*ِهيدا قُلْ كَفَى ِباللَِّه شِصريا بِبرياِدِه خكَانَ ِبِعب هِإن كُمنيبِني ويا ب
  )٩٦/اإلسراء(
* ِهملَيلَى عتِلِه ِإذَا يِمن قَب وا الِْعلْمأُوت وا ِإنَّ الَِّذينِمنؤالَ ت وا ِبِه أَوقُلْ َءاِمن

  )١٠٧/اإلسراء(يِخرونَ ِلَألذْقَاِن سجدا 
*نلْ ناالً قُلْ همأَع ِرينسئُكُم ِباَألخ١٠٣/الكهف(ب(  
قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَمن كَانَ يرجوا *

 ١١٠/الكهف(ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحا والَ يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا 
( 
قُلْ من كَانَ ِفي الضالَلَِة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا حتى ِإذَا رأَوا ما *

 فعأَضا وكَانم رش وه نونَ ملَمعيةَ فَساعا السِإمو ذَابا الْعونَ ِإمدوعي
  )٧٥/مرمي(جندا 

*برفَت صبرتِن قُلْ كُلٌّ ممو ِوياِط السرالص ابحأَص نونَ ملَمعتوا فَسص
  )١٣٥/طه(اهتدى 

* ِذكْرو ِعين مم ذَا ِذكْره كُمانهروا باتةً قُلْ هوِنِه َءاِلهذُوا ِمن دخأَِم ات
  )٢٤/األنبياء (من قَبِلي بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ الْحق فَهم معِرضونَ

قُلْ من يكْلَؤكُم ِبالَّيِل والنهاِر ِمن الرحمِن بلْ هم عن ِذكِْر ربِهم *
  )٤٢/األنبياء(معِرضونَ 

قُلْ ِإنما أُنِذركُم ِبالْوحِي والَ يسمع الصم الدعاَء ِإذَا ما ينذَرونَ *
  )٤٥/األنبياء(
*ونَ قُلْ ِإنِلمسم ملْ أَنتفَه اِحدو ِإلَه كُما ِإلَهمأَن ى ِإلَيوحا يم
  )١٠٨/األنبياء(
* ِبنيم ِذيرن ا لَكُما أَنمِإن اسا النهاأَي٤٩/احلج(قُلْ ي(  
*وِه الَِّذينجِفي و ِرفعاٍت تنيا بناتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تو نكَروا الْمكَفَر 

 ن ذَِلكُمم رئُكُم ِبشبا قُلْ أَفَأُناِتنَءاي ِهملَيلُونَ عتي طُونَ ِبالَِّذينسونَ يكَادي
 ِصريالْم ِبئْسوا وكَفَر الَِّذين ا اللَّههدعو ار٧٢/احلج(الن(  

*برِع وباِت الساومالس بن رِظيِم قُلْ مِش الْعر٨٦/املؤمنون( الْع(  

* مِه ِإن كُنتلَيع ارجالَ يو ِجريي وهٍء ويكُلِّ ش لَكُوتِدِه من ِبيقُلْ م
  )٨٨/املؤمنون(تعلَمونَ 

*علَ وما حِه ملَيا عما فَِإنلَّووولَ فَِإن تسوا الرأَِطيعو وا اللَّهكُم قُلْ أَِطيعلَي
 ِبنيالَغُ الْموِل ِإالَّ الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإن تو ملْتما حم

  )٥٤/النور(
قُلْ أَنزلَه الَِّذي يعلَم السر ِفي السماواِت واَألرِض ِإنه كَانَ غَفُورا رِحيما *
  )٦/الفرقان(
*ريخ اًء قُلْ أَذَِلكزج ملَه تقُونَ كَانتالْم ِعدلِْد الَِّتي وةُ الْخنج أَم 

  )١٥/الفرقان(ومِصريا 
قُلْ ما أَسئَلُكُم علَيِه ِمن أَجٍر ِإالَّ من شاَء أَن يتِخذَ ِإلَى ربِه سِبيالً *
  )٥٧/الفرقان(
*الَ دي لَوبر ا ِبكُمؤبعا يا قُلْ مامكُونُ ِلزي فوفَس متكَذَّب فَقَد كُماؤع
  )٧٧/الفرقان(
* عم ِض َءِإلَهاَألراِء ومالس نقُكُم مزرن يمو هِعيدي ثُم لْقا الْخؤدبن يأَم

 اِدِقنيص مِإن كُنت كُمانهروا بات٦٤/النمل(اللَِّه قُلْ ه(  
*قُلْ ِسري ِرِمنيجةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيِض فَانظُروا ِفي اَألر  
  )٦٩/النمل(
  )٧٢/النمل(قُلْ عسى أَن يكُونَ رِدف لَكُم بعض الَِّذي تستعِجلُونَ *
ني قُلْ فَأْتوا ِبِكتاٍب من ِعنِد اللَِّه هو أَهدى ِمنهما أَتِبعه ِإن كُنتم صاِدِق*
  )٤٩/القصص(
* رغَي ِإلَه نِة مامِم الِْقيوا ِإلَى يدمرلَ سالَّي كُملَيع لَ اللَّهعِإن ج متَءيقُلْ أَر

  )٧١/القصص(اللَِّه يأِْتيكُم ِبِضياٍء أَفَالَ تسمعونَ 
*مرس ارهالن كُملَيع لَ اللَّهعِإن ج متَءيقُلْ أَر رغَي ِإلَه نِة مامِم الِْقيوا ِإلَى يد

  )٧٢/القصص(اللَِّه يأِْتيكُم ِبلَيٍل تسكُنونَ ِفيِه أَفَالَ تبِصرونَ 
قُلْ ِسريوا ِفي اَألرِض فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينِشئُ النشأَةَ *

  )٢٠/العنكبوت(لِّ شيٍء قَِدير اَألِخرةَ ِإنَّ اللَّه علَى كُ
وقَالُوا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايات من ربِه قُلْ ِإنما اَأليات ِعند اللَِّه وِإنما أَنا *

 ِبنيم ِذير٥٠/العنكبوت(ن(  
*ما ِفي السم لَمعا يِهيدش كُمنيبِني ويِض قُلْ كَفَى ِباللَِّه باَألراِت واو

والَِّذين َءامنوا ِبالْباِطِل وكَفَروا ِباللَِّه أُولَِئك هم الْخاِسرونَ 
  )٥٢/العنكبوت(
قُلْ يوم الْفَتِح الَ ينفَع الَِّذين كَفَروا ِإميانهم والَ هم ينظَرونَ *
  )٢٩/السجدة(
*كُم مِصمعن ذَا الَِّذي يةً قُلْ ممحر ِبكُم ادأَر وًءا أَوس ِبكُم اداللَِّه ِإنْ أَر ن

  )١٧/األحزاب(والَ يِجدونَ لَهم من دوِن اللَِّه وِليا والَ نِصريا 
* ِليمالْع احالْفَت وهو قا ِبالْحننيب حفْتي ا ثُمنبا رننيب عمجقُلْ ي  
  )٢٦/سبأ(



  ٥٤

* ِكيمالْح ِزيزالْع اللَّه ولْ هكَاَء كَالَّ برم ِبِه شقْتأَلْح الَِّذين وِنيقُلْ أَر
  )٢٧/سبأ(
قُلْ ِإنَّ ربي يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء ويقِْدر ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ *
  )٣٦/سبأ(
 الرزق ِلمن يشاُء ِمن ِعباِدِه ويقِْدر لَه وما أَنفَقْتم من قُلْ ِإنَّ ربي يبسطُ*

 اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهي٣٩/سبأ(ش(  
قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَن تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما *

 ٤٦/سبأ( من ِجنٍة ِإنْ هو ِإالَّ نِذير لَّكُم بين يدي عذَاٍب شِديٍد ِبصاِحِبكُم
( 
قُلْ ما سأَلْتكُم من أَجٍر فَهو لَكُم ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى اللَِّه وهو علَى كُلِّ *

 ِهيدٍء شي٤٧/سبأ(ش(  
  )٤٨/سبأ(م الْغيوِب قُلْ ِإنَّ ربي يقِْذف ِبالْحق عالَّ*
* ِعيدا يماِطلُ والْب ِدئبا يمو قاَء الْح٤٩/سبأ(قُلْ ج(  
قُلْ ِإن ضلَلْت فَِإنما أَِضلُّ علَى نفِْسي وِإِن اهتديت فَِبما يوِحي ِإلَي ربي *

 قَِريب ِميعس ه٥٠/سبأ(ِإن(  
*رش متَءيقُلْ أَر لَقُوا ِمناذَا خوِني موِن اللَِّه أَرونَ ِمن دعدت الَِّذين كَاَءكُم

 هنٍت منيلَى بع ما فَهابِكت ماهنيَءات اِت أَماومِفي الس كِشر ملَه ِض أَماَألر
  )٤٠/فاطر(بلْ ِإن يِعد الظَّاِلمونَ بعضهم بعضا ِإالَّ غُرورا 

  )١٨/الصافات(قُلْ نعم وأَنتم داِخرونَ *
* ِظيما عؤبن و٦٧/ص(قُلْ ه(  
* كَلِِّفنيتالْم ا ِمنا أَنمٍر وأَج ِه ِمنلَيع ئَلُكُما أَس٨٦/ص(قُلْ م(  
*وا ِفي هنسأَح ِللَِّذين كُمبقُوا روا اتنَءام اِد الَِّذيناِعبةٌ قُلْ ينسا حينِذِه الد

 ١٠/الزمر(وأَرض اللَِّه واِسعةٌ ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب 
( 
* ينالد ا لَّهِلصخم اللَّه دبأَنْ أَع تي أُِمر١١/الزمر(قُلْ ِإن(  
*ي ذَابي عبر تيصِإنْ ع افي أَخِظيٍم قُلْ ِإنٍم ع١٣/الزمر(و(  
ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت واَألرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرَءيتم ما *

 ِه أَورض كَاِشفَات نلْ هه رِبض اللَّه ِنيادوِن اللَِّه ِإنْ أَرونَ ِمن دعدت
نلْ هٍة همحِني ِبرادكَّلُ أَروتِه يلَيع اللَّه ِبيسِتِه قُلْ حمحر ِسكَاتمم 

  )٣٨/الزمر(الْمتوكِّلُونَ 
  )٣٩/الزمر(قُلْ ياقَوِم اعملُوا علَى مكَانِتكُم ِإني عاِملٌ فَسوف تعلَمونَ *
*الَ ت لَى أَنفُِسِهمفُوا عرأَس الَِّذين اِدياِعبقُلْ ي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحطُوا ِمن رقْن

 ِحيمالر فُورالْغ وه ها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغ٥٣/الزمر(ي(  
  )٦٤/الزمر(قُلْ أَفَغير اللَِّه تأْمروني أَعبد أَيها الْجاِهلُونَ *
*عدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن اتنيالْب اَءِنيا جوِن اللَِّه لَمونَ ِمن د

 الَِمنيالْع بِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمري وب٦٦/غافر(ِمن ر(  

قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَاستِقيموا ِإلَيِه *
و وهِفرغتاسو ِرِكنيشلٌ لِّلْمي٦/فصلت(و(  

ولَو جعلْناه قُرَءانا أَعجِميا لَّقَالُوا لَوالَ فُصلَت َءاياته َءاعجِمي وعرِبي قُلْ *
 وهو قْرو ونَ ِفي َءاذَاِنِهمِمنؤالَ ي الَِّذينِشفَاٌء وى ودوا هنَءام ِللَِّذين وه

  )٤٤/فصلت(م عمى أُولَِئك ينادونَ ِمن مكَاٍن بِعيٍد علَيِه
قُلْ أَرَءيتم ِإن كَانَ ِمن ِعنِد اللَِّه ثُم كَفَرتم ِبِه من أَضلُّ ِممن هو ِفي *

  )٥٢/فصلت(ِشقَاٍق بِعيٍد 
خلَقُوا ِمن اَألرِض أَم لَهم قُلْ أَرَءيتم ما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه أَروِني ماذَا *

ِشرك ِفي السماواِت ائْتوِني ِبِكتاٍب من قَبِل هذَا أَو أَثَارٍة من ِعلٍْم ِإن 
 اِدِقنيص م٤/األحقاف(كُنت(  

*ِإنْ أَت الَ ِبكُملُ ِبي وفْعا يِري ما أَدمِل وسالر نا معِبد ا كُنتِإالَّ قُلْ م ِبع
 ِبنيم ِذيرا ِإالَّ نا أَنمو ى ِإلَيوحا ي٩/األحقاف(م(  

قُلْ أَرَءيتم ِإن كَانَ ِمن ِعنِد اللَِّه وكَفَرتم ِبِه وشِهد شاِهد من بِني *
قَوم الظَّاِلِمني ِإسراِءيلَ علَى ِمثِْلِه فَأَمن واستكْبرتم ِإنَّ اللَّه الَ يهِدي الْ

  )١٠/األحقاف(
سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ ِمن اَألعراِب شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاستغِفر لَنا *

يقُولُونَ ِبأَلِْسنِتِهم ما لَيس ِفي قُلُوِبِهم قُلْ فَمن يمِلك لَكُم من اللَِّه شيئًا ِإنْ 
د ِبكُم ضرا أَو أَراد ِبكُم نفْعا بلْ كَانَ اللَّه ِبما تعملُونَ خِبريا أَرا
  )١١/الفتح(
قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه ِبِديِنكُم واللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض *

 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّه١٦/احلجرات(و(  
  )٣١/الطور( تربصوا فَِإني معكُم من الْمتربِصني قُلْ*
* اَألِخِرينو ِلني٤٩/الواقعة(قُلْ ِإنَّ اَألو(  
قُلْ ياأَيها الَِّذين هادوا ِإن زعمتم أَنكُم أَوِلياُء ِللَِّه ِمن دوِن الناِس فَتمنوا *

ص مِإن كُنت توالْم ٦/اجلمعة(اِدِقني(  
قُلْ ِإنَّ الْموت الَِّذي تِفرونَ ِمنه فَِإنه مالَِقيكُم ثُم تردونَ ِإلَى عاِلِم الْغيِب *

  )٨/اجلمعة(والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 
*عمالس لَ لَكُمعجو أَكُمالَِّذي أَنش وا قُلْ هةَ قَِليالً ماَألفِْئدو ارصاَألبو 

  )٢٣/امللك(تشكُرونَ 
  )٢٤/امللك(قُلْ هو الَِّذي ذَرأَكُم ِفي اَألرِض وِإلَيِه تحشرونَ *
* ِبنيم ِذيرا نا أَنمِإناللَِّه و ِعند ا الِْعلْمم٢٦/امللك(قُلْ ِإن(  
أَهلَكَِني اللَّه ومن مِعي أَو رِحمنا فَمن يِجري الْكَاِفِرين ِمن قُلْ أَرَءيتم ِإنْ *

  )٢٨/امللك(عذَاٍب أَِليٍم 
قُلْ هو الرحمن َءامنا ِبِه وعلَيِه توكَّلْنا فَستعلَمونَ من هو ِفي ضالٍَل مِبٍني *
  )٢٩/امللك(
  أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن يأِْتيكُم ِبماٍء مِعٍني قُلْ أَرَءيتم ِإنْ *
  )٣٠/امللك(



  ٥٥

قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنه استمع نفَر ِمن الِْجن فَقَالُوا ِإنا سِمعنا قُرَءانا عجبا *
  )١/اجلن(
  )٢٠/اجلن(قُلْ ِإنما أَدعوا ربي والَ أُشِرك ِبِه أَحدا *
  )٢١/اجلن(قُلْ ِإني الَ أَمِلك لَكُم ضرا والَ رشدا *
  )٢٢/اجلن(قُلْ ِإني لَن يِجريِني ِمن اللَِّه أَحد ولَن أَِجد ِمن دوِنِه ملْتحدا *
  )٢٥/اجلن(قُلْ ِإنْ أَدِري أَقَِريب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمدا *
  )١/الكافرون(قُلْ ياأَيها الْكَاِفرونَ *
* دأَح اللَّه و١/اإلخالص(قُلْ ه(  
  )١/الفلق(قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق *
  )١/الناس(قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس *
   :قُِل
*الْم ِرتعتاُء وشن تم لْكِتي الْمؤلِْك تالْم اِلكم ماُء قُِل اللَّهشن تِمم لْك

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كِإن ريالْخ ِدكاُء ِبيشن تِذلُّ متاُء وشن تم ِعزتآل(و 
  )٢٦/عمران

  قُِل اللَّه ينجيكُم منها وِمن كُلِّ كَرٍب ثُم أَنتم تشِركُونَ *
  )٦٤/األنعام(
 ِبها أَم لَهم أَيٍد يبِطشونَ ِبها أَم لَهم أَعين يبِصرونَ أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ*

ِبها أَم لَهم َءاذَانٌ يسمعونَ ِبها قُِل ادعوا شركَاَءكُم ثُم ِكيدوِن فَالَ 
  )١٩٥/األعراف(تنِظروِن 

*ا تمِض واَألراِت واوماذَا ِفي السوا من قُِل انظُرع ذُرالنو اتِني اَأليغ
  )١٠١/يونس(قَوٍم الَّ يؤِمنونَ 

قُلْ من رب السماواِت واَألرِض قُِل اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دوِنِه أَوِلياَء الَ *
الْبى ومِوي اَألعتسلْ يا قُلْ هرالَ ضا وفْعن ِلكُونَ َألنفُِسِهمملْ يه أَم ِصري

ِللَِّه شركَاَء خلَقُوا كَخلِْقِه فَتشابه  تستِوي الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا 
 ارالْقَه اِحدالْو وهٍء ويكُلِّ ش اِلقخ قُِل اللَّه ِهملَيع لْق١٦/الرعد(الْخ(  

ِل اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دوِنِه أَوِلياَء الَ قُلْ من رب السماواِت واَألرِض قُ*
يمِلكُونَ َألنفُِسِهم نفْعا والَ ضرا قُلْ هلْ يستِوي اَألعمى والْبِصري أَم هلْ 
هابشلِْقِه فَتلَقُوا كَخكَاَء خرلُوا ِللَِّه شعج أَم ورالنو اتِوي الظُّلُمتست 

 ارالْقَه اِحدالْو وهٍء ويكُلِّ ش اِلقخ قُِل اللَّه ِهملَيع لْق١٦/الرعد(الْخ(  
قُِل ادعوا الَِّذين زعمتم من دوِنِه فَالَ يمِلكُونَ كَشف الضر عنكُم والَ *

  )٥٦/اإلسراء(تحِويالً 
رحمن أَيا ما تدعوا فَلَه اَألسماُء الْحسنى والَ قُِل ادعوا اللَّه أَِو ادعوا ال*

  )١١٠/اإلسراء(تجهر ِبصالَِتك والَ تخاِفت ِبها وابتِغ بين ذَِلك سِبيالً 
*ِمعأَسِبِه و ِصرِض أَباَألراِت واومالس بغَي ا لَِبثُوا لَهِبم لَمأَع ا قُِل اللَّهم 

  )٢٦/الكهف(لَهم من دوِنِه ِمن وِلي والَ يشِرك ِفي حكِْمِه أَحدا 
ولَِئن سأَلْتهم من نزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَحيا ِبِه اَألرض ِمن بعِد موِتها *

عالَ ي مهلْ أَكْثَرِللَِّه ب دمقُِل الْح اللَّه قُولُن٦٣/العنكبوت(ِقلُونَ لَي(  

ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت واَألرض لَيقُولُن اللَّه قُِل الْحمد ِللَِّه بلْ *
  )٢٥/لقمان(أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 

*ِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرموِن اللَِّه الَ ين دم متمعز وا الَِّذينعٍة ِفي قُِل اد
السماواِت والَ ِفي اَألرِض وما لَهم ِفيِهما ِمن ِشرٍك وما لَه ِمنهم من ظَِهٍري 

  )٢٢/سبأ(
قُلْ من يرزقُكُم من السماواِت واَألرِض قُِل اللَّه وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى *

  )٢٤/سبأ(هدى أَو ِفي ضالٍَل مِبٍني 
  )١٤/الزمر(قُِل اللَّه أَعبد مخِلصا لَّه ِديِني *
* كُمحت ِة أَنتادهالشِب ويالْغ اِلمِض عاَألراِت واومالس فَاِطر مقُِل اللَّه

  )٤٦/الزمر(بين ِعباِدك ِفي ما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ 
*ي ثُم ِييكُمحي ِفيِه قُِل اللَّه بيِة الَ رامِم الِْقيوِإلَى ي كُمعمجي ثُم كُمِميت

  )٢٦/اجلاثية(ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ 
يسئَلُونك عِن الْخمِر والْميِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْم كَِبري ومناِفع ِللناِس وِإثْمهما *

ِعِهما ويسئَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُِل الْعفْو كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم أَكْبر ِمن نفْ
  )٢١٩/البقرة(اَألياِت لَعلَّكُم تتفَكَّرُ ونَ 

ويستفْتونك ِفي النساِء قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتلَى علَيكُم ِفي *
يتامى النساِء الَّالِتي الَ تؤتونهن ما كُِتب لَهن وترغَبونَ أَن الِْكتاِب ِفي 

تنِكحوهن والْمستضعِفني ِمن الِْولْداِن وأَن تقُوموا ِللْيتامى ِبالِْقسِط وما 
  )١٢٧/النساء(تفْعلُوا ِمن خيٍر فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبِه عِليما 

* لَهو لَدو لَه سلَي لَكا هؤرِفي الْكَالَلَِة ِإِن ام فِْتيكُمي قُِل اللَّه كونفْتتسي
أُخت فَلَها ِنصف ما ترك وهو يِرثُها ِإن لَّم يكُن لَّها ولَد فَِإن كَانتا اثْنتيِن 

ن كَانوا ِإخوةً رجاالً وِنساًء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما ترك وِإ
 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهِضلُّوا وأَن ت لَكُم اللَّه نيبِن يي١٧٦/النساء(اُألنثَي(  

* أُوِحيو كُمنيبِني ويب ِهيدش ةً قُِل اللَّهادهش رٍء أَكْبيش ذَا قُلْ أَيه ِإلَي
الْقُرَءانُ ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَِّه َءاِلهةً أُخرى قُل 

  )١٩/األنعام(الَّ أَشهد قُلْ ِإنما هو ِإلَه واِحد وِإنِني بِريٌء مما تشِركُونَ 
دِرِه ِإذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشٍر من شيٍء قُلْ وما قَدروا اللَّه حق قَ*

 هلُونعجاِس تى لِّلندها وورى نوساَء ِبِه مالَِّذي ج ابلَ الِْكتأَنز نم
اباؤكُم قَراِطيس تبدونها وتخفُونَ كَِثريا وعلِّمتم  ما لَم تعلَموا أَنتم والَ َء

  )٩١/األنعام(قُِل اللَّه ثُم ذَرهم ِفي خوِضِهم يلْعبونَ 
يسئَلُونك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَالُ ِللَِّه والرسوِل فَاتقُوا اللَّه وأَصِلحوا *

 ِمِننيؤم مِإن كُنت ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعو ِنكُميب ١/ألنفالا(ذَات(  
يحذَر الْمناِفقُونَ أَن تنزلَ علَيِهم سورةٌ تنبئُهم ِبما ِفي قُلُوِبِهم قُِل *

  )٦٤/التوبة(استهِزُءوا ِإنَّ اللَّه مخِرج ما تحذَرونَ 
*ِإذَا لَه مهتساَء مرِد ضعن بةً ممحر اسا النِإذَا أَذَقْنا قُِل واِتنِفي َءاي كْرم م

  )٢١/يونس(اللَّه أَسرع مكْرا ِإنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ 



  ٥٦

* كُما قُِل الَِّذي فَطَرنِعيدن يقُولُونَ ميفَس وِركُمدِفي ص ركْبا يملْقًا مخ أَو
ر كونَ ِإلَيِغضنيٍة فَسرلَ مكُونَ أَوى أَن يسقُلْ ع وى هتقُولُونَ ميو مهُءوس

  )٥١/اإلسراء(قَِريبا 
ويسئَلُونك عِن الروِح قُِل الروح ِمن أَمِر ربي وما أُوِتيتم من الِْعلِْم ِإالَّ *

  )٨٥/اإلسراء(قَِليالً 
   :وقُل
* قُولُوا الَِّتي ِهياِدي يقُل لِِّعبطَانَ ويِإنَّ الش مهنيرتَغُ بطَانَ ييِإنَّ الش نسأَح

  )٥٣/اإلسراء(كَانَ ِلِإلنساِن عدوا مِبينا 
وقُل رب أَدِخلِْني مدخلَ ِصدٍق وأَخِرجِني مخرج ِصدٍق واجعل لِّي ِمن *

  )٨٠/اإلسراء(لَّدنك سلْطَانا نِصريا 
*فَت كى ِإلَيقْضِل أَن يَءاِن ِمن قَبلْ ِبالْقُرجعالَ تو قالْح ِلكالْم الَى اللَّهع

  )١١٤/طه(وحيه وقُل رب ِزدِني ِعلْما 
  )٩٧/املؤمنون(وقُل رب أَعوذُ ِبك ِمن همزاِت الشياِطِني *
*خ أَنتو محارو اغِْفر بقُل رو اِحِمنيالر ر١١٨/املؤمنون(ي(  
* ِدينبالَ يو نهوجفُر فَظْنحيو اِرِهنصأَب ِمن نضضغاِت يِمنؤقُل لِّلْمو

 ِدينبالَ يو وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن را ظَهِإالَّ م نهتِزين
ِلبعولَِتِهن أَو َءاباِئِهن أَو َءاباِء بعولَِتِهن أَو أَبناِئِهن أَو أَبناِء ِزينتهن ِإالَّ 

بعولَِتِهن أَو ِإخواِنِهن أَو بِني ِإخواِنِهن أَو بِني أَخواِتِهن أَو ِنساِئِهن أَو ما 
اِبِعنيأَِو الت نهانمأَي لَكَتم اِل أَِو الطِّفِْل الَِّذينجالر ِة ِمنبِر أُوِلي اِإلرغَي 

لَم يظْهروا علَى عوراِت النساِء والَ يضِربن ِبأَرجِلِهن ِليعلَم ما يخِفني ِمن 
  )٣١/النور(ِلحونَ ِزينِتِهن وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيه الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفْ

أُولَِئك الَِّذين يعلَم اللَّه ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَعِرض عنهم وِعظْهم وقُل لَّهم ِفي *
  )٦٣/النساء(أَنفُِسِهم قَوالً بِليغا 

* ِبنيالْم ِذيرا الني أَنقُلْ ِإن٨٩/احلجر(و(  
*قهزو قاَء الْحقُلْ جوقًا وهاِطلَ كَانَ زاِطلُ ِإنَّ الْب٨١/اإلسراء( الْب(  
فَِلذَِلك فَادع واستِقم كَما أُِمرت والَ تتِبع أَهواَءهم وقُلْ َءامنت ِبما *

ا أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيِدلَ بَألع تأُِمراٍب وِمن ِكت لَ اللَّها أَنزالُنم
وبينكُم اللَّه يجمع بيننا وِإلَيِه الْمِصري  ولَكُم أَعمالُكُم الَ حجةَ بيننا

  )١٥/الشورى(
  )٨٩/الزخرف(فَاصفَح عنهم وقُلْ سالَم فَسوف يعلَمونَ *

   :وقُِل
*و لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُِل اعونَ ِإلَى ودرتسونَ وِمنؤالْمو ولُهسر

  )١٠٥/التوبة(عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 
* لَملِْك وِفي الْم ِريكش كُن لَّهي لَما ولَدِخذْ وتي ِللَِّه الَِّذي لَم دمقُِل الْحو

  )١١١/اإلسراء(ي من الذُّلِّ وكَبره تكِْبريا يكُن لَّه وِل

وقُِل الْحق ِمن ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤِمن ومن شاَء فَلْيكْفُر ِإنا أَعتدنا *
 ِللظَّاِلِمني نارا أَحاطَ ِبِهم سراِدقُها وِإن يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماٍء كَالْمهِل

  )٢٩/الكهف(يشِوي الْوجوه ِبئْس الشراب وساَءت مرتفَقًا 
وقُِل الْحمد ِللَِّه سيِريكُم َءاياِتِه فَتعِرفُونها وما ربك ِبغاِفٍل عما تعملُونَ *
  )٩٣/النمل(

 والَ يرد بأْسه عِن الْقَوِم  فَِإن كَذَّبوك فَقُل ربكُم ذُو رحمٍة واِسعٍة:فَقُل
 ِرِمنيج١٤٧/األنعام(الْم(  

فَِإن رجعك اللَّه ِإلَى طَاِئفٍَة منهم فَاستئْذَنوك ِللْخروِج فَقُل لَّن تخرجوا *
وِد أَوم ِبالْقُعِضيتر كُما ِإنودع ِعيقَاِتلُوا ملَن تا ودأَب ِعيوا مدٍة فَاقْعرلَ م

 اِلِفنيالْخ ع٨٣/التوبة(م(  
وِإن كَذَّبوك فَقُل لِّي عمِلي ولَكُم عملُكُم أَنتم بِريئُونَ ِمما أَعملُ وأَنا *

  )٤١/يونس(بِريٌء مما تعملُونَ 
*بن رٍة ممحاَء رِتغاب مهنع نِرضعا تِإما وورسيالً مقَو ما فَقُل لَّهوهجرت ك
  )٢٨/اإلسراء(

 فَِإنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللَِّه ومِن اتبعِن وقُل لِّلَِّذين أُوتوا :فَقُلْ
وا فَِإنما علَيك الِْكتاب واُألمين َءأَسلَمتم فَِإنْ أَسلَموا فَقَِد اهتدوا وِإن تولَّ

  )٢٠/عمران آل(الْبالَغُ واللَّه بِصري ِبالِْعباِد 
فَمن حاجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاَءك ِمن الِْعلِْم فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناَءنا *

ثُم كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اَءكُمِنسا واَءنِنسو اَءكُمنأَبو تنل لَّععجِهلْ فَنتبن 
 لَى الْكَاِذِبني٦١/عمران آل(اللَِّه ع(  

وِإذَا جاَءك الَِّذين يؤِمنونَ ِبأَياِتنا فَقُلْ سالَم علَيكُم كَتب ربكُم علَى *
 ابت الٍَة ثُمهوًءا ِبجس ِملَ ِمنكُمع نم هةَ أَنمحفِْسِه الرن لَحأَصِدِه وعِمن ب

 ِحيمر غَفُور ه٥٤/األنعام(فَأَن(  
فَِإن تولَّوا فَقُلْ حسِبي اللَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه توكَّلْت وهو رب الْعرِش *

  )١٢٩/التوبة(الْعِظيِم 
*بن رةٌ مِه َءايلَيالَ أُنِزلَ عقُولُونَ لَويي ووا ِإنِظرِللَِّه فَانت بيا الْغمِه فَقُلْ ِإن

 ِظِريننتالْم نكُم مع٢٠/يونس(م(  
قُلْ من يرزقُكُم من السماِء واَألرِض أَمن يمِلك السمع واَألبصار ومن *

 ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي راَألم ربدن يمو يالْح
  )٣١/يونس(فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَالَ تتقُونَ 

  )١٠٥/طه(ويسئَلُونك عِن الِْجباِل فَقُلْ ينِسفُها ربي نسفًا *
د ما توعدونَ فَِإن تولَّوا فَقُلْ َءاذَنتكُم علَى سواٍء وِإنْ أَدِري أَقَِريب أَم بِعي*
  )١٠٩/األنبياء(
  )٢١٦/الشعراء(فَِإنْ عصوك فَقُلْ ِإني بِريٌء مما تعملُونَ *
وأَنْ أَتلُوا الْقُرَءانَ فَمِن اهتدى فَِإنما يهتِدي ِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَقُلْ ِإنما *

 نِذِرينالْم ا ِمن٩٢/النمل(أَن(  
  )٦٨/احلج( وِإن جادلُوك فَقُِل اللَّه أَعلَم ِبما تعملُونَ :ِلفَقُ



  ٥٧

   :وقُل
فَِإنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللَِّه ومِن اتبعِن وقُل لِّلَِّذين أُوتوا *

 وِإن تولَّوا فَِإنما علَيك الِْكتاب واُألمين َءأَسلَمتم فَِإنْ أَسلَموا فَقَِد اهتدوا
  )٢٠/عمران آل(الْبالَغُ واللَّه بِصري ِبالِْعباِد 

  وقُل لِّلَِّذين الَ يؤِمنونَ اعملُوا علَى مكَانِتكُم ِإنا عاِملُونَ *
  )١٢١/هود(
* بقُل رِة ومحالر الذُّلِّ ِمن احنا جملَه ِفضاخاِني ويبا را كَممهمحار

  )٢٤/اإلسراء(صِغريا 
 ِإالَّ أَن يشاَء اللَّه واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت وقُلْ عسى أَن يهِديِن ربي :وقُلْ

  )٢٤/الكهف(َألقْرب ِمن هذَا رشدا 
  )٨٨/الزخرف(ؤِمنونَ  وِقيِلِه يارب ِإنَّ هؤالَِء قَوم الَّ ي:وِقيِلِه

 وقَضى ربك أَالَّ تعبدوا ِإالَّ ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا ِإما يبلُغن :فَالَ تقُل
ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو ِكالَهما فَالَ تقُل لَّهما أُف والَ تنهرهما وقُل لَّهما 

  )٢٣/اإلسراء(ميا قَوالً كَِر
  

  أفعال أمر من اهللا
ِرضأَع: أَو مهنيكُم بفَاح اُءوكِت فَِإن جحونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللساعمس 

أَعِرض عنهم وِإن تعِرض عنهم فَلَن يضروك شيئًا وِإنْ حكَمت فَاحكُم 
  )٤٢/املائدة(لَّه يِحب الْمقِْسِطني بينهم ِبالِْقسِط ِإنَّ ال

أَِقم: ِرِكنيشالْم ِمن نكُونالَ تِنيفًا ويِن حِللد كهجو أَنْ أَِقمو 
  )١٠٥/يونس(

 أَِقِم الصالَةَ ِلدلُوِك الشمِس ِإلَى غَسِق الَّيِل وقُرَءانَ الْفَجِر ِإنَّ قُرَءانَ :أَِقِم
  )٧٨/اإلسراء( كَانَ مشهودا الْفَجِر
مِهلْها :أَمديور مِهلْهأَم ِل الْكَاِفِرينه١٧/الطارق( فَم(  
 أَكَانَ ِللناِس عجبا أَنْ أَوحينا ِإلَى رجٍل منهم أَنْ أَنِذِر الناس وبشِر :أَنِذِر

دٍق ِعند ربِهم قَالَ الْكَاِفرونَ ِإنَّ هذَا لَساِحر الَِّذين َءامنوا أَنَّ لَهم قَدم ِص
 ِبني٢/يونس(م(  
 اتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن الِْكتاِب وأَِقِم الصالَةَ ِإنَّ الصالَةَ تنهى عِن :اتلُ

م لَمعي اللَّهو راللَِّه أَكْب لَِذكْرنكَِر والْماِء وشونَ الْفَحعنصا ت
  )٤٥/العنكبوت(

ِبعات:   
* ِرِكنيشِن الْمع ِرضأَعو وِإالَّ ه الَ ِإلَه كبِمن ر كِإلَي ا أُوِحيم ِبعات
  )١٠٦/األنعام(
*ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرِملَّةَ ِإب ِبعأَِن ات كا ِإلَينيحأَو ثُم 
  )١٢٣/النحل(

ِبعفَات: هَءانقُر ِبعفَات اهأْن١٨/القيامة( فَِإذَا قَر(  

 ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة من اَألمِر فَاتِبعها والَ تتِبع أَهواَء الَِّذين الَ :فَاتِبعها
  )١٨/اجلاثية(يعلَمونَ 
ِبعاتو:   

 يوحى ِإلَيك واصِبر حتى يحكُم اللَّه وهو خير الْحاِكِمني واتِبع ما*
  )١٠٩/يونس(
واتِبع ما يوحى ِإلَيك ِمن ربك ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبما تعملُونَ خِبريا *
  )٢/األحزاب(

لْكَاِفِرين والْمناِفِقني ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما  ياأَيها النِبي اتِق اللَّه والَ تِطِع ا:اتِق
  )١/األحزاب(حِكيما 
 وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه والَ تتِبع أَهواَءهم واحذَرهم أَن :احكُم

علَم أَنما يِريد اللَّه أَن يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللَّه ِإلَيك فَِإن تولَّوا فَا
  )٤٩/املائدة(يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثري ا من الناِس لَفَاِسقُونَ 

   :فَاحكُم
* ِرضأَع أَو مهنيكُم بفَاح اُءوكِت فَِإن جحونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللساعمس

ض عنهم فَلَن يضروك شيئًا وِإنْ حكَمت فَاحكُم بينهم عنهم وِإن تعِر
 قِْسِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللَّه٤٢/املائدة(ِبالِْقس(  

* ِرضأَع أَو مهنيكُم بفَاح اُءوكِت فَِإن جحونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللساعمس
ع ِرضعِإن تو مهنم عهنيكُم بفَاح تكَمِإنْ حئًا ويش وكرضفَلَن ي مهن

 قِْسِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللَّه٤٢/املائدة(ِبالِْقس(  
وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا *

م بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه والَ تتِبع أَهواَءهم عما جاَءك ِمن الْحق علَيِه فَاحكُ
ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً ولَِكن 

يِبقُوا الْختفَاس اكُما َءاتِفي م كُملُوبا لِّيِميعج كُمِجعراِت ِإلَى اللَِّه مر
  )٤٨/املائدة(فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ 

عم ِبالَِّتي :اداِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد 
ن ضِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر نسأَح ِهي ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ ع

  )١٢٥/النحل(
عفَاد: نتقُلْ َءامو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو تا أُِمركَم ِقمتاسو عفَاد فَِلذَِلك 

م لَنا أَعمالُنا ِبما أَنزلَ اللَّه ِمن ِكتاٍب وأُِمرت َألعِدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُ
 ِصريِه الْمِإلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجالَ ح الُكُممأَع لَكُمو

  )١٥/الشورى(
عادو:   

لِّكُلِّ أُمٍة جعلْنا منسكًا هم ناِسكُوه فَالَ يناِزعنك ِفي اَألمِر وادع ِإلَى *
ِقيٍم رتسى مدلَى هلَع كِإن ك٦٧/احلج(ب(  
والَ يصدنك عن َءاياِت اللَِّه بعد ِإذْ أُنِزلَت ِإلَيك وادع ِإلَى ربك والَ *

 ِرِكنيشالْم ِمن نكُون٨٧/القصص(ت(  



  ٥٨

فَعفَ:ادئَةُ اديالَ السةُ ونسِوي الْحتسالَ تفَِإذَا الَِّذي  و نسأَح ِبالَِّتي ِهي ع
 ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كني٣٤/فصلت(ب(  

ِبراصو:   
* اِكِمنيالْح ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح ِبراصو كى ِإلَيوحا يم ِبعاتو
  )١٠٩/يونس(
* فَِإنَّ اللَّه ِبراصو ِسِننيحالْم رأَج ِضيع١١٥/هود(الَ ي(  
واصِبر وما صبرك ِإالَّ ِباللَِّه والَ تحزنْ علَيِهم والَ تك ِفي ضيٍق مما *

  )١٢٧/النحل(يمكُرونَ 
*ِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصو ههجونَ و

والَ تعد عيناك عنهم تِريد ِزينةَ الْحياِة الدنيا والَ تِطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن 
  )٢٨/الكهف(ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا 

حمِد ربك ِحني تقُوم واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنك ِبأَعيِننا وسبح ِب*
  )٤٨/الطور(
  )١٠/املزمل(واصِبر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جِميالً *

طَِبراصو: نحقًا نِرز ئَلُكسا الَ نهلَيع طَِبراصالَِة وِبالص لَكأَه رأْمو 
  )١٣٢/طه(نرزقُك والْعاِقبةُ ِللتقْوى 

 ثُم ارِجِع الْبصر كَرتيِن ينقَِلب ِإلَيك الْبصر خاِسئًا وهو حِسري :ارِجِع
  )٤/امللك(

 الَِّذي خلَق سبع سماواٍت ِطباقًا ما ترى ِفي خلِْق الرحمِن ِمن :فَارِجِع
  )٣/امللك(ٍر تفَاوٍت فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ِمن فُطُو

ِفرغتةً فَلَن :اسرم ِعنيبس ملَه ِفرغتسِإن ت ملَه ِفرغتسالَ ت أَو ملَه ِفرغتاس 
 مِدي الْقَوهالَ ي اللَّهوِلِه وسروا ِباللَِّه وكَفَر مهِبأَن ذَِلك ملَه اللَّه ِفرغي

 ٨٠/التوبة(الْفَاِسِقني(  
ِفرغتا :فَاسلُونأَها والُنوا أَمنلَتغاِب شراَألع لَّفُونَ ِمنخالْم قُولُ لَكيس 

 نلَكُم م ِلكمن يقُلْ فَم ِفي قُلُوِبِهم سا لَيِتِهم مقُولُونَ ِبأَلِْسنا يلَن ِفرغتفَاس
 ا أَورض ِبكُم ادئًا ِإنْ أَريلُونَ اللَِّه شمعا تِبم لْ كَانَ اللَّها بفْعن ِبكُم ادأَر

  )١١/الفتح(خِبريا 
فَرغتاسوا :وِإذ ظَّلَم مهأَن لَوِبِإذِْن اللَِّه و طَاعوٍل ِإالَّ ِليسا ِمن رلْنسا أَرمو 

ملَه فَرغتاسو وا اللَّهفَرغتفَاس اُءوكج مها أَنفُسابوت وا اللَّهدجولُ لَوسالر 
  )٦٤/النساء(رِحيما 
ِفرغتاسو:   

* وا ِمنا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضفَظ كُنت لَوو ملَه اللَِّه ِلنت نٍة ممحا رفَِبم
ِإذَا عزمت فَتوكَّلْ حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي اَألمِر فَ

 كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه١٥٩/عمران آل(ع(  
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر جاِمٍع *

لَِّذين يستئِْذنونك أُولَِئك الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَِّه لَّم يذْهبوا حتى يستئِْذنوه ِإنَّ ا

 ملَه ِفرغتاسو مهِمن ن ِشئْتفَأْذَن لِّم أِْنِهمِض شعِلب وكئْذَنتوِلِه فَِإذَا اسسرو
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه ٦٢/النور(اللَّه(  

ِه حق واستغِفر ِلذَنِبك وسبح ِبحمِد ربك ِبالْعِشي فَاصِبر ِإنَّ وعد اللَّ*
  )٥٥/غافر(واِإلبكَاِر 

* اللَّهاِت وِمنؤالْمو ِمِننيؤِللْمو ِلذَنِبك ِفرغتاسو ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه هأَن لَمفَاع
 اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمع١٩/حممد(ي(  

ياأَيها النِبي ِإذَا جاَءك الْمؤِمنات يباِيعنك علَى أَن الَّ يشِركْن ِباللَِّه شيئًا *
 نيب هِرينفْتاٍن يتهِبب أِْتنيالَ يو نهالَدأَو لْنقْتالَ يو ِننيزالَ يو ِرقْنسالَ يو

ن والَ يعِصينك ِفي معروٍف فَباِيعهن واستغِفر لَهن اللَّه ِإنَّ أَيِديِهن وأَرجِلِه
 ِحيمر غَفُور ١٢/املمتحنة(اللَّه(  

  )١٠٦/النساء( واستغِفِر اللَّه ِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رِحيما :واستغِفِر
هِفرغتاسو:بِد رمِبح حبا  فَسابوكَانَ ت هِإن هِفرغتاسو ٣/النصر(ك(  

ِبراص : ابأَو هِد ِإنذَا اَألي داوا دندبع اذْكُرقُولُونَ وا يلَى مع ِبراص
  )١٧/ص(

ِبرفَاص:   
 قَومك ِمن ِتلْك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيها ِإلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ*

 ِقنيتةَ ِللْماِقبِإنَّ الْع ِبرذَا فَاصِل ه٤٩/هود(قَب(  
فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ *

ت لَّكاِر لَعهالن افأَطْرو حبِل فَساِءي الَّيَءان ِمنا ووِبهى غُرض١٣٠/طه(ر 
( 
  فَاصِبر ِإنَّ وعد اللَِّه حق والَ يستِخفَّنك الَِّذين الَ يوِقنونَ *
  )٦٠/الروم(
* ِشيِبالْع كبِد رمِبح حبسو ِلذَنِبك ِفرغتاسو قاللَِّه ح دعِإنَّ و ِبرفَاص

  )٥٥/غافر(واِإلبكَاِر 
 وعد اللَِّه حق فَِإما نِرينك بعض الَِّذي نِعدهم أَو نتوفَّينك فَِإلَينا فَاصِبر ِإنَّ*

  )٧٧/غافر(يرجعونَ 
* موي مهكَأَن مِجل لَّهعتسالَ تِل وسالر ِم ِمنزأُولُوا الْع ربا صكَم ِبرفَاص

م يلْبثُوا ِإالَّ ساعةً من نهاٍر بالَغٌ فَهلْ يهلَك ِإالَّ الْقَوم يرونَ ما يوعدونَ لَ
  )٣٥/األحقاف(الْفَاِسقُونَ 

فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ *
  )٣٩/ق(الْغروِب 

 تكُن كَصاِحِب الْحوِت ِإذْ نادى وهو مكْظُوم فَاصِبر ِلحكِْم ربك والَ*
  )٤٨/القلم(
  )٥/املعارج(فَاصِبر صبرا جِميالً *
* ِبرفَاص كبِلر٧/املدثر(و(  
  )٢٤/اإلنسان(فَاصِبر ِلحكِْم ربك والَ تِطع ِمنهم َءاِثما أَو كَفُورا *

اغْ:اغِْفر بقُل رو  اِحِمنيالر ريخ أَنتو محارو ١١٨/املؤمنون(ِفر(  



  ٥٩

ِدها :اقْترِه أَجلَيع ئَلُكُمقُل الَّ أَس ِدهاقْت ماهدفَِبه ى اللَّهده الَِّذين أُولَِئك 
 الَِمنيى ِللْعِإالَّ ِذكْر و٩٠/األنعام(ِإنْ ه(  

   :اقْرأْ
*كبِم رأْ ِباساقْر لَق١/العلق( الَِّذي خ(  
* ماَألكْر كبرأْ و٣/العلق(اقْر(  

انظُر:  
  )٥٠/النساء(انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وكَفَى ِبِه ِإثْما مِبينا * 
انظُر كَيف كَذَبوا علَى أَنفُِسِهم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ *
  )٢٤/األنعام(
* ِإلَه نلَى قُلُوِبكُم مع متخو كُمارصأَبو كُمعمس ذَ اللَّهِإنْ أَخ متَءيقُلْ أَر

غَير اللَِّه يأِْتيكُم ِبِه انظُر كَيف نصرف اَألياِت ثُم هم يصِدفُونَ 
  )٤٦/األنعام(
*بلَى أَن يع الْقَاِدر وِت قُلْ هحِمن ت أَو ِقكُمن فَوا مذَابع كُملَيثَ عع

 فرصن فكَي ٍض انظُرعب أْسكُم بضعب ِذيقيا وعِشي كُملِْبسي أَو ِلكُمجأَر
  )٦٥/األنعام(اَألياِت لَعلَّهم يفْقَهونَ 

َألِخرةُ أَكْبر درجاٍت وأَكْبر انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض ولَ*
  )٢١/اإلسراء(تفِْضيالً 

انظُر كَيف ضربوا لَك اَألمثَالَ فَضلُّوا فَالَ يستِطيعونَ سِبيالً *
  )٤٨/اإلسراء(
 ٩/الفرقان(انظُر كَيف ضربوا لَك اَألمثَالَ فَضلُّوا فَالَ يستِطيعونَ سِبيالً *
( 
   :انظُرفَ
* ا فَانظُروا ِبهِإليِه فَظَلَممنَ ووعا ِإلَى ِفراِتنى ِبأَيوسِدِهم معا ِمن بثْنعب ثُم

 فِْسِدينةُ الْماِقبكَانَ ع ف١٠٣/األعراف(كَي(  
*كَذَِلك أِْويلُهت أِْتِهما يلَمِحيطُوا ِبِعلِْمِه وي ا لَموا ِبملْ كَذَّبب الَِّذين كَذَّب 

 ةُ الظَّاِلِمنياِقبكَانَ ع فكَي فَانظُر ِلِهم٣٩/يونس(ِمن قَب(  
* ا الَِّذينقْنأَغْرو الَِئفخ ماهلْنعجِفي الْفُلِْك و هعن ممو اهنيجفَن وهفَكَذَّب

  )٧٣/يونس(منذَِرين كَذَّبوا ِبأَياِتنا فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ الْ
* كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فكَي فَانظُر مها ِمننقَم٢٥/الزخرف(فَانت(  

قَِليالً :انقُص هِمن أَِو انقُص فَهص٣/املزمل( ن(  
  )١٣٨/النساء( بشِر الْمناِفِقني ِبأَنَّ لَهم عذَابا أَِليما :بشِر

هرشفَب:  
ِإنما تنِذر مِن اتبع الذِّكْر وخِشي الرحمن ِبالْغيِب فَبشره ِبمغِفرٍة وأَجٍر * 

  )١١/يس(كَِرٍمي 
* هرشا فَبهعمسي ا كَأَن لَّمكِْبرتسم ِصري ِه ثُملَيلَى عتاِت اللَِّه تَءاي عمسي

  )٨/اجلاثية(ِبعذَاٍب أَِليٍم 
   :فَبشرهم

* لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وه
  )٣٤/التوبة(كَِره الْمشِركُونَشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم 

  )٢٤/اإلنشقاق(فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم *
   :وبشِر

*با وِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ماِت أَنَّ لَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ِر الَِّذينش
اَألنهار كُلَّما رِزقُوا ِمنها ِمن ثَمرٍة رزقًا قَالُوا هذَا الَِّذي رِزقْنا ِمن قَبلُ 

م اجو ا أَزِفيه ملَها واِبهشتوا ِبِه مأُتونَ واِلدا خِفيه مهةٌ ورطَه
  )٢٥/البقرة(
ولَنبلُونكُم ِبشيٍء من الْخوِف والْجوِع ونقٍْص من اَألمواِل واَألنفُِس *

 اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّم١٥٥/البقرة(و(  
لْحج اَألكْبِر أَنَّ اللَّه بِريٌء من وأَذَانٌ من اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى الناِس يوم ا*

 رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوِإن تو لَّكُم ريخ وفَه متبفَِإن ت ولُهسرو ِرِكنيشالْم
  )٣/التوبة(معِجِزي اللَِّه وبشِر الَِّذين كَفَروا ِبعذَاٍب أَِليٍم 

*ونَ الْعاِئبونَ التونَ اَألِمراِجدونَ الساِكعونَ الراِئحونَ الساِمدونَ الْحاِبد
 ِمِننيؤِر الْمشبوِد اللَِّه وداِفظُونَ ِلحالْحنكَِر وِن الْمونَ عاهالنوِف ورعِبالْم

  )١١٢/التوبة(
*ٍل مجا ِإلَى رنيحا أَنْ أَوبجاِس عأَكَانَ ِللن ِر الَِّذينشبو اسأَنْ أَنِذِر الن مهن

 ِبنيم اِحرذَا لَسونَ ِإنَّ هقَالَ الْكَاِفر ِهمبر ٍق ِعندِصد مقَد موا أَنَّ لَهنَءام
  )٢/يونس(
*ن بم مقَهزا رلَى ماللَِّه ع موا اسذْكُركًا لِّينسا ملْنعٍة جِلكُلِّ أُمِة وِهيم

 ِبِتنيخِر الْمشبوا وِلمأَس فَلَه اِحدو ِإلَه كُماِم فَِإلَهع٣٤/احلج(اَألن(  
  )٤٧/األحزاب(وبشِر الْمؤِمِنني ِبأَنَّ لَهم من اللَِّه فَضالً كَِبريا *
*شبو قَِريب حفَتاللَِّه و نم رصا نهونِحبى ترأُخو ِمِننيؤ١٣/الصف(ِر الْم 
( 

 ياأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت :بلِّغْ
 الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن كِصمعي اللَّهو هالَتِرس

  )٦٧/املائدة(
   :ِدجاِه
* منهج ماهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النهاأَيي

 ِصريالْم ِبئْس٧٣/التوبة(و(  
* منهج ماهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النهاأَيي
  )٩/التحرمي(ئْس الْمِصري وِب

 ياأَيها النِبي حرِض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل ِإن يكُن منكُم ِعشرونَ :حرِض
صاِبرونَ يغِلبوا ِمائَتيِن وِإن يكُن منكُم مائَةٌ يغِلبوا أَلْفًا من الَِّذين كَفَروا 

مقَو مهونَ ِبأَنفْقَه٦٥/األنفال( الَّ ي(  
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 فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني :وحرِض
عسى اللَّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيالً 

  )٨٤/النساء(
مواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَيِهم ِإنَّ  خذْ ِمن أَ:خذْ

 ِليمع ِميعس اللَّهو ملَّه كَنس كالَت١٠٣/التوبة(ص(  
   خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عِن الْجاِهِلني :خِذ
  )١٩٩/األعراف(

  )١١/املدثر( خلَقْت وِحيدا  ذَرِني ومن:ذَرِني
 فَذَرِني ومن يكَذِّب ِبهذَا الْحِديِث سنستدِرجهم من حيثُ الَ :فَذَرِني

  )٤٤/القلم(يعلَمونَ 
  )١١/املزمل( وذَرِني والْمكَذِِّبني أُوِلي النعمِة ومهلْهم قَِليالً :وذَرِني
 الَِّذين اتخذُوا ِدينهم لَِعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَكِّر ِبِه  وذَِر:وذَِر

أَن تبسلَ نفْس ِبما كَسبت لَيس لَها ِمن دوِن اللَِّه وِلي والَ شِفيع وِإن 
ن أُبِسلُوا ِبما كَسبوا لَهم شراب تعِدلْ كُلَّ عدٍل الَّ يؤخذْ ِمنها أُولَِئك الَِّذي
  )٧٠/األنعام(من حِميٍم وعذَاب أَِليم ِبما كَانوا يكْفُرونَ 

مهذَر:   
وما قَدروا اللَّه حق قَدِرِه ِإذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشٍر من شيٍء قُلْ *

ِذي جاَء ِبِه موسى نورا وهدى لِّلناِس تجعلُونه من أَنزلَ الِْكتاب الَّ
 كُماؤالَ َءابو موا أَنتلَمعت ا لَمم  متلِّمعا وفُونَ كَِثريختا وهوندبت اِطيسقَر

  )٩١/األنعام(قُِل اللَّه ثُم ذَرهم ِفي خوِضِهم يلْعبونَ 
  )٣/احلجر(وا ويتمتعوا ويلِْهِهم اَألملُ فَسوف يعلَمونَ ذَرهم يأْكُلُ*

مهفَذَر:  
وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا شياِطني اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى * 

لُوها فَعم كباَء رش لَوا وورِل غُرالْقَو فرخٍض زعونَ برفْتا يمو مهفَذَر 
  )١١٢/األنعام(
فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يالَقُوا يومهم الَِّذي يوعدونَ *
  )٨٣/الزخرف(
  )٤٥/الطور(فَذَرهم حتى يالَقُوا يومهم الَِّذي ِفيِه يصعقُونَ *
*وا حبلْعيوا ووضخي مهونَ فَذَردوعالَِّذي ي مهموالَقُوا يى ي٤٢/املعارج(ت 
( 
ِتيالً :ِزدرَءانَ تِل الْقُرترِه ولَيع ِزد ٤/املزمل( أَو(  

  )١/األعلى( سبِح اسم ربك اَألعلَى :سبِح
حبفَس:   

* اِجِدينالس نكُن مو كبِد رمِبح حب٩٨/احلجر(فَس(  
فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ *

 ١٣٠/طه(غُروِبها وِمن َءاناِءي الَّيِل فَسبح وأَطْراف النهاِر لَعلَّك ترضى 
( 

  )٧٤/الواقعة(فَسبح ِباسِم ربك الْعِظيِم *
*بِظيِم فَسالْع كبِم رِباس ٩٦/الواقعة(ح(  
  )٥٢/احلاقة(فَسبح ِباسِم ربك الْعِظيِم *
  )٣/النصر(فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كَانَ توابا *

هحبفَس:   
  )٤٠/ق(وِمن الَّيِل فَسبحه وأَدبار السجوِد *
* ِمنوِم وجالن اربِإدو هحبِل فَس٤٩/الطور(الَّي(  

حبسو:   
وتوكَّلْ علَى الْحي الَِّذي الَ يموت وسبح ِبحمِدِه وكَفَى ِبِه ِبذُنوِب *

  )٥٨/الفرقان(ِعباِدِه خِبريا 
*و ِلذَنِبك ِفرغتاسو قاللَِّه ح دعِإنَّ و ِبرفَاص ِشيِبالْع كبِد رمِبح حبس

  )٥٥/غافر(واِإلبكَاِر 
فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ *

  )٣٩/ق(الْغروِب 
ني تقُوم واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنك ِبأَعيِننا وسبح ِبحمِد ربك ِح*
  )٤٨/الطور(

هحبسالً طَِويالً :ولَي هحبسو لَه دجِل فَاسالَّي ِمن٢٦/النازعات( و(  
 سلْ بِني ِإسراِءيلَ كَم َءاتيناهم من َءايٍة بينٍة ومن يبدلْ ِنعمةَ اللَِّه ِمن :سلْ

  )٢١١/البقرة(ه شِديد الِْعقَاِب بعِد ما جاَءته فَِإنَّ اللَّ
 ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر :فَأْذَن

 الَِّذين أُولَِئك كونئِْذنتسي ِإنَّ الَِّذين وهئِْذنتسى يتوا حبذْهي اِمٍع لَّمج
نونَ ِباللَِّه ورسوِلِه فَِإذَا استئْذَنوك ِلبعِض شأِْنِهم فَأْذَن لِّمن ِشئْت ِمنهم يؤِم

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه ملَه ِفرغتاس٦٢/النور(و(  
ر لِّلَِّذين  فَأَِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل ذَِلك خي:فَأَِت

  )٣٨/الروم(يِريدونَ وجه اللَِّه وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
ِرضفَأَع:  

 * مقُل لَّهو مِعظْهو مهنع ِرضفَأَع ا ِفي قُلُوِبِهمم اللَّه لَمعي الَِّذين أُولَِئك
  )٦٣/النساء(ِفي أَنفُِسِهم قَوالً بِليغا 

لُونَ طَاعةٌ فَِإذَا برزوا ِمن ِعنِدك بيت طَاِئفَةٌ منهم غَير الَِّذي تقُولُ ويقُو*
واللَّه يكْتب ما يبيتونَ فَأَعِرض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه وِكيالً 

  )٨١/النساء(
ِفي َءاياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضوا ِفي وِإذَا رأَيت الَِّذين يخوضونَ *

حِديٍث غَيِرِه وِإما ينِسينك الشيطَانُ فَالَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَوِم 
 ٦٨/األنعام(الظَّاِلِمني(  

  )٣٠/السجدة(فَأَعِرض عنهم وانتِظر ِإنهم منتِظرونَ *
  )٢٩/النجم(أَعِرض عن من تولَّى عن ِذكِْرنا ولَم يِرد ِإالَّ الْحياةَ الدنيا فَ*
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ضرأَعو: هرأَظْهِبِه و أَتبا نِديثًا فَلَماِجِه حوِض أَزعِإلَى ب ِبيالن رِإذْ أَسو 
ن بع ضرأَعو هضعب فرِه علَيع اللَّه أَكأَنب نم ا ِبِه قَالَتأَهبا نٍض فَلَمع

 ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيبذَا قَالَ ن٣/التحرمي(ه(  
ِرضأَعو:   

* ِرِكنيشِن الْمع ِرضأَعو وِإالَّ ه الَ ِإلَه كبِمن ر كِإلَي ا أُوِحيم ِبعات
  )١٠٦/األنعام(
*و فْوِذ الْعخ اِهِلنيِن الْجع ِرضأَعِف ورِبالْع ر١٩٩/األعراف(أْم(  
* ِرِكنيشِن الْمع ِرضأَعو رمؤا تِبم عد٩٤/احلجر(فَاص(  

فَأَِقم:   
فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرت اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها الَ تبِديلَ *

  اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ ِلخلِْق 
  )٣٠/الروم(
فَأَِقم وجهك ِللديِن الْقَيِم ِمن قَبِل أَن يأِْتي يوم الَّ مرد لَه ِمن اللَِّه يومِئٍذ *

  )٤٣/الروم(يصدعونَ 
   :وأَِقِم
*أَِقِم الصئَاِت ويالس نذِْهباِت ينسِل ِإنَّ الْحالَّي نلَفًا مزاِر وهفَِي النالَةَ طَر

 ى ِللذَّاِكِرينِذكْر ١١٤/هود(ذَِلك(  
اتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن الِْكتاِب وأَِقِم الصالَةَ ِإنَّ الصالَةَ تنهى عِن *

 ولَِذكْر اللَِّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ الْفَحشاِء والْمنكَِر
  )٤٥/العنكبوت(

فَأَنِذر: فَأَنِذر ٢/املدثر( قُم(  
أَنِذرو:   

* ِليوِنِه ون دم ملَه سلَي ِهمبوا ِإلَى ررشحافُونَ أَن يخي ِبِه الَِّذين أَنِذرو
ملَّهلَّع ِفيعالَ شقُونَ وت٥١/األنعام( ي(  

* ِبنياَألقْر كتِشريع أَنِذر٢١٤/الشعراء(و(  
 وأَنِذِر الناس يوم يأِْتيِهم الْعذَاب فَيقُولُ الَِّذين ظَلَموا ربنا أَخرنا :وأَنِذِر

م تكُونوا أَقْسمتم من قَبلُ ِإلَى أَجٍل قَِريٍب نِجب دعوتك ونتِبِع الرسلَ أَولَ
  )٤٤/إبراهيم(ما لَكُم من زواٍل 

مهأَنِذرو:  
وأَنِذرهم يوم الْحسرِة ِإذْ قُِضي اَألمر وهم ِفي غَفْلٍَة وهم الَ يؤِمنونَ * 
  )٣٩/مرمي(
حناِجِر كَاِظِمني ما ِللظَّاِلِمني ِمن وأَنِذرهم يوم اَألِزفَِة ِإِذ الْقُلُوب لَدى الْ*

 طَاعِفيٍع يالَ شِميٍم و١٨/غافر(ح(  
ِقبتفَار:   

  )١٠/الدخان(فَارتِقب يوم تأِْتي السماُء ِبدخاٍن مِبٍني *
  )٥٩/الدخان(فَارتِقب ِإنهم مرتِقبونَ *

ِخذْهفَات:ِرِق وشالْم بِكيالً  رو ِخذْهفَات وِإالَّ ه ِرِب الَ ِإلَهغ٩/املزمل(الْم(  

  )٨/الشرح( وِإلَى ربك فَارغَب :فَارغَب
حنفَاج: ِميعالس وه هلَى اللَِّه ِإنكَّلْ عوتا ولَه حنلِْم فَاجوا ِللسحنِإن جو 
 ِليم٦١/األنفال(الْع(  
   :فَاستِعذْ

* ِليمع ِميعس هِعذْ ِباللَِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كرتَغَنا يِإمو
  )٢٠٠/األعراف(
  )٩٨/النحل(فَِإذَا قَرأْت الْقُرَءانَ فَاستِعذْ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيِم *
ِبغيِر سلْطَاٍن أَتاهم ِإن ِفي صدوِرِهم ِإنَّ الَِّذين يجاِدلُونَ ِفي َءاياِت اللَِّه *

 ِصريالْب ِميعالس وه هِعذْ ِباللَِّه ِإنتاِلِغيِه فَاسم ِببا هم ر٥٦/غافر(ِإالَّ ِكب(  
*ِليمالْع ِميعالس وه هِعذْ ِباللَِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كرتَغَنا يِإمو 
  )٣٦/فصلت(

مهذَرفَاح: ِلِهمِلقَو عمسقُولُوا تِإن يو مهامسأَج كِجبعت مهتأَيِإذَا رو 
 مهذَرفَاح ودالْع مه ِهملَيٍة عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن

  )٤/افقوناملن(قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 
فِْتِهمتفَاس:  

فَاستفِْتِهم أَهم أَشد خلْقًا أَم من خلَقْنا ِإنا خلَقْناهم من ِطٍني الَِّزٍب * 
  )١١/الصافات(
  )١٤٩/الصافات(فَاستفِْتِهم أَِلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ *

مهذَراحم :وهنيكُم بأَِن احو  مهذَراحو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللَّها أَنزِبم
أَن يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللَّه ِإلَيك فَِإن تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّه أَن 

  يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثري ا من الناِس لَفَاِسقُونَ 
  )٤٩/املائدة(

ِقمتلُونَ :فَاسمعا تِبم ها ِإنوطْغالَ تو كعم ابن تمو تا أُِمركَم ِقمتفَاس 
 ِصري١١٢/هود(ب(  
ِقمتاسو: نتقُلْ َءامو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو تا أُِمركَم ِقمتاسو عفَاد فَِلذَِلك 

لَّه ِمن ِكتاٍب وأُِمرت َألعِدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا ِبما أَنزلَ ال
 ِصريِه الْمِإلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجالَ ح الُكُممأَع لَكُمو

  )١٥/الشورى(
ِسكمتِبالَِّذي:فَاس ِسكمتِقيٍم  فَاستساٍط ملَى ِصرع كِإن كِإلَي أُوِحي 

  )٤٣/الزخرف(
دجالً طَِويالً :فَاسلَي هحبسو لَه دجِل فَاسالَّي ِمن٢٦/النازعات( و(  
دجاسِرب :واقْتو دجاسو هِطع١٩/العلق( كَالَّ الَ ت(  
عدأَ:فَاصو رمؤا تِبم عدفَاص  ِرِكنيشِن الْمع ِرض٩٤/احلجر(ع(  
فَحونَ :فَاصلَمعي فوفَس الَمقُلْ سو مهنع فَح٨٩/الزخرف( فَاص(  
 وما خلَقْنا السماواِت واَألرض وما بينهما ِإالَّ ِبالْحق وِإنَّ الساعةَ :فَاصفَِح

  )٨٥/احلجر(لْجِميلَ َألِتيةٌ فَاصفَِح الصفْح ا
دبفَاع: اِكِرينالش نكُن مو دبفَاع ِل اللَّه٦٦/الزمر( ب(  
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هدبفَاع: هدبفَاع كُلُّه راَألم عجرِه يِإلَيِض واَألراِت واومالس بِللَِّه غَيو 
معا تماِفٍل عِبغ كبا رمِه ولَيكَّلْ عوت١٢٣/هود(لُونَ و(  

 ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَّه الدين :فَاعبِد
  )٢/الزمر(

دباعو: ِقنيالْي كأِْتيى يتح كبر دباع٩٩/احلجر( و(  
ففَاع:و ملَه اللَِّه ِلنت نٍة ممحا روا  فَِبما غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضفَظ كُنت لَو

 تمزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِورشو ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع ِلكوح ِمن
 كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّهكَّلْ عو١٥٩/عمران آل(فَت(  

لَمفَاع:  
 *يكُم بأَِن احو وكفِْتنأَن ي مهذَراحو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللَّها أَنزم ِبمهن

عن بعِض ما أَنزلَ اللَّه ِإلَيك فَِإن تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّه أَن يِصيبهم 
  )٤٩/املائدة(قُونَ ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا من الناِس لَفَاِس

* اللَّهاِت وِمنؤالْمو ِمِننيؤِللْمو ِلذَنِبك ِفرغتاسو ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه هأَن لَمفَاع
 اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمع١٩/حممد(ي(  

 وِفي َءاذَاِننا وقْر وِمن بيِننا  وقَالُوا قُلُوبنا ِفي أَِكنٍة مما تدعونا ِإلَيِه:فَاعملْ
  )٥/فصلت(وبيِنك ِحجاب فَاعملْ ِإننا عاِملُونَ 

 ولَو ِشئْنا لَرفَعناه ِبها ولَِكنه أَخلَد ِإلَى اَألرِض واتبع هواه فَمثَلُه :فَاقْصِص
ِه يلَيِملْ عحثَِل الْكَلِْب ِإن تِم كَمثَلُ الْقَوم ث ذَِّلكلْهي كْهرتت ثْ أَولْه

  )١٧٦/األعراف(الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
ِحب  وِإما تخافَن ِمن قَوٍم ِخيانةً فَانِبذْ ِإلَيِهم علَى سواٍء ِإنَّ اللَّه الَ ي:فَانِبذْ

 اِئِنني٥٨/األنفال(الْخ(  
بفَانص: بفَانص غْت٧/الشرح( فَِإذَا فَر(  
رجفَاه: رجفَاه زجالر٥/املدثر( و(  
نهاِيعفَب: ِركْنشلَى أَن الَّ يع كناِيعبي اتِمنؤالْم اَءكِإذَا ج ِبيا النهاأَيي 

 يسِرقْن والَ يزِنني والَ يقْتلْن أَوالَدهن والَ يأِْتني ِببهتاٍن ِباللَِّه شيئًا والَ
 ِفرغتاسو نهاِيعوٍف فَبرعِفي م كِصينعالَ يو ِلِهنجأَرو ِديِهنأَي نيب هِرينفْتي

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه ن١٢/ةاملمتحن(لَه(  
دجها :فَتقَامم كبر ثَكعبى أَن يسع اِفلَةً لَّكِبِه ن دجهِل فَتالَّي ِمنو 

  )٧٩/اإلسراء(محمودا 
   :فَتوكَّلْ

* وا ِمنا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضفَظ كُنت لَوو ملَه اللَِّه ِلنت نٍة ممحا رفَِبم
 ِلكوكَّلْ حوفَت تمزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِورشو ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع

 كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه١٥٩/عمران آل(ع(  
  )٧٩/النمل(فَتوكَّلْ علَى اللَِّه ِإنك علَى الْحق الْمِبِني *

   :فَتولَّ
*وى ِحٍني فَتتح مهن١٧٤/الصافات(لَّ ع(  
  )٥٤/الذاريات(فَتولَّ عنهم فَما أَنت ِبملُوٍم *

  )٦/القمر(فَتولَّ عنهم يوم يدع الداِع ِإلَى شيٍء نكٍُر *
  )١٧٨/الصافات( وتولَّ عنهم حتى ِحٍني :وتولَّ

  )١١/الضحى(مِة ربك فَحدثْ  وأَما ِبِنع:فَحدثْ
فَذَكِّر:   

  )٢٩/الطور(فَذَكِّر فَما أَنت ِبِنعمِت ربك ِبكَاِهٍن والَ مجنوٍن *
  )٩/األعلى(فَذَكِّر ِإن نفَعِت الذِّكْرى *
* ذَكِّرم ا أَنتمِإن ٢١/الغاشية(فَذَكِّر(  

   :فَسئَلْ
*نيَءات لَقَدو ماَءهاِءيلَ ِإذْ جرِني ِإسئَلْ باٍت فَسنياٍت بَءاي عى ِتسوسا م

  )١٠١/اإلسراء(فَقَالَ لَه ِفرعونُ ِإني َألظُنك ياموسى مسحورا 
ى الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض وما بينهما ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَ*

  )٥٩/الفرقان(الْعرِش الرحمن فَسئَلْ ِبِه خِبريا 
 فَِإن كُنت ِفي شك مما أَنزلْنا ِإلَيك فَسئَِل الَِّذين يقْرُءونَ الِْكتاب :فَسئَِل

 ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت كبِمن ر قالْح اَءكج لَقَد ِلك٩٤/يونس(ِمن قَب 
( 

درونَ :فَشذَّكَّري ملَّهلَع ملْفَهخ نِبِهم م درِب فَشرِفي الْح مهثْقَفَنا تفَِإم 
  )٥٧/األنفال(

  )٢/الكوثر( فَصلِّ ِلربك وانحر :فَصلِّ
رفَطَه: رفَطَه كابِثي٤/املدثر( و(  
للَِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى  فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل ا:فَقَاِتلْ

اللَّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيالً 
  )٨٤/النساء(

رفَكَب: رفَكَب كبر٣/املدثر( و(  
هركَبِللَِّه الَّ:و دمقُِل الْحِفي  و ِريكش كُن لَّهي لَما ولَدِخذْ وتي ِذي لَم

  )١١١/اإلسراء(الْملِْك ولَم يكُن لَّه وِلي من الذُّلِّ وكَبره تكِْبريا 
  )١٧/الطارق( فَمهِل الْكَاِفِرين أَمِهلْهم رويدا :فَمهِل
   :فَولِّ
*جو قَلُّبى ترن قَد كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تِقب كنلِّيواِء فَلَنمِفي الس ِهك

 ِإنَّ الَِّذينو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش
ا اللَّهمو ِهمبِمن ر  ُ قالْح هونَ أَنلَمعلَي ابوا الِْكتلُونَ أُوتمعا يماِفٍل عِبغ 

  )١٤٤/البقرة(
وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم وِإنه لَلْحق ِمن *

  )١٤٩/البقرة(ربك وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 
مسِجِد الْحراِم وحيثُ ما كُنتم وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْ*

فَولُّوا وجوهكُم شطْره ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَِّذين ظَلَموا 
ِمنهم فَالَ تخشوهم واخشوِني وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ 

  )١٥٠/البقرة(
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قُم : فَأَنِذر ٢/املدثر(قُم(  
  )٢/املزمل( قُِم الَّيلَ ِإالَّ قَِليالً :قُِم
  )٤٩/احلجر( نبئْ ِعباِدي أَني أَنا الْغفُور الرِحيم :نبئْ

مئْهبنو: اِهيمرِف ِإبين ضع مئْهبن٥١/احلجر( و(  
ه والِْمسِكني وابن السِبيِل والَ تبذِّر تبِذيرا  وَءاِت ذَا الْقُربى حقَّ:وَءاِت

  )٢٦/اإلسراء(
رأْمو:   
* اِهِلنيِن الْجع ِرضأَعِف ورِبالْع رأْمو فْوِذ الْع١٩٩/األعراف(خ(  
*نحقًا نِرز ئَلُكسا الَ نهلَيع طَِبراصالَِة وِبالص لَكأَه رأْمو قُكزرن 

  )١٣٢/طه(والْعاِقبةُ ِللتقْوى 
ِصرأَبونَ :وِصربي فوفَس ِصرأَب١٧٩/الصافات( و(  

مهِصرأَبونَ :وِصربي فوفَس مهِصرأَب١٧٥/الصافات( و(  
لَه اَألسماُء الْحسنى  قُِل ادعوا اللَّه أَِو ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَ:وابتِغ

 ١١٠/اإلسراء(والَ تجهر ِبصالَِتك والَ تخاِفت ِبها وابتِغ بين ذَِلك سِبيالً 
( 

   :واتلُ
* لَما وِدِهمأَح لَ ِمنقُبا فَتانبا قُربِإذْ قَر قِبالْح مَءاد ينأَ اببن ِهملَيلُ عاتو
 ٢٧/املائدة(بلْ ِمن اَألخِر قَالَ َألقْتلَنك قَالَ ِإنما يتقَبلُ اللَّه ِمن الْمتِقني يتقَ
( 
واتلُ علَيِهم نبأَ الَِّذي َءاتيناه َءاياِتنا فَانسلَخ ِمنها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ *

 اِوينالْغ ١٧٥/األعراف(ِمن(  
*قَاِمي وكُم ملَيع رِم ِإن كَانَ كَباقَوِمِه يوٍح ِإذْ قَالَ ِلقَوأَ نبن ِهملَيلُ عات

وتذِْكِريي ِبأَياِت اللَِّه فَعلَى اللَِّه توكَّلْت فَأَجِمعوا أَمركُم وشركَاَءكُم ثُم الَ 
اقْض ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنوِن ينِظرالَ تو ٧١/يونس(وا ِإلَي(  

واتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن ِكتاِب ربك الَ مبدلَ ِلكَِلماِتِه ولَن تِجد ِمن *
  )٢٧/الكهف(دوِنِه ملْتحدا 

* اِهيمرأَ ِإببن ِهملَيلُ عات٦٩/الشعراء(و(  
ِفضاخو:   

*ينينَ عدمالَ ت ِفضاخو ِهملَينْ عزحالَ تو مهنا ماجوا ِبِه أَزنعتا مِإلَى م ك
 ِمِننيؤِللْم كاحن٨٨/احلجر(ج(  

واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمِة وقُل رب ارحمهما كَما ربياِني *
  )٢٤/اإلسراء(صِغريا 

*ج ِفضاخو ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتِلم كاح٢١٥/الشعراء(ن(  
   :واذْكُر

* ودِل ِبالْغالْقَو ِر ِمنهونَ الْجدِخيفَةً وا وعرضت فِْسكِفي ن كباذْكُر رو
 اِفِلنيالْغ نكُن مالَ تاِل واَألص٢٠٥/األعراف(و(  

ه واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت وقُلْ عسى أَن يهِديِن ربي ِإالَّ أَن يشاَء اللَّ*
  )٢٤/الكهف(َألقْرب ِمن هذَا رشدا 

  واذْكُر ِفي الِْكتاِب مريم ِإِذ انتبذَت ِمن أَهِلها مكَانا شرِقيا *
  )١٦/مرمي(
* هِإن اِهيمراِب ِإبِفي الِْكت اذْكُرا وِبييقًا ن٤١/مرمي(كَانَ ِصد(  
 ٥١/مرمي(واذْكُر ِفي الِْكتاِب موسى ِإنه كَانَ مخلَصا وكَانَ رسوالً نِبيا *
( 
واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإسماِعيلَ ِإنه كَانَ صاِدق الْوعِد وكَانَ رسوالً نِبيا *
  )٥٤/مرمي(
  )٥٦/مرمي(الِْكتاِب ِإدِريس ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا واذْكُر ِفي *
* ابأَو هِد ِإنذَا اَألي داوا دندبع اذْكُرقُولُونَ وا يلَى مع ِبراص  
  )١٧/ص(
*عٍب وصطَانُ ِبنيالش ِنيسي مأَن هبى رادِإذْ ن وبا أَيندبع اذْكُرذَاٍب و
  )٤١/ص(
واذْكُر ِعبادنا ِإبراِهيم وِإسحاق ويعقُوب أُوِلي اَأليِدي واَألبصاِر *
  )٤٥/ص(
  )٤٨/ص(واذْكُر ِإسماِعيلَ والْيسع وذَا الِْكفِْل وكُلٌّ من اَألخياِر *

  )٢٥/نساناإل( واذْكُِر اسم ربك بكْرةً وأَِصيالً :واذْكُِر
محارو: اِحِمنيالر ريخ أَنتو محارو اغِْفر بقُل رو   

  )١١٨/املؤمنون(
 وقُل رب أَدِخلِْني مدخلَ ِصدٍق وأَخِرجِني مخرج ِصدٍق واجعل :واجعل

  )٨٠/اإلسراء(لِّي ِمن لَّدنك سلْطَانا نِصريا 
عماسو:   

ن الَِّذين هادوا يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُونَ سِمعنا وعصينا ِم*
واسمع غَير مسمٍع وراِعنا لَيا ِبأَلِْسنِتِهم وطَعنا ِفي الديِن ولَو أَنهم قَالُوا 

 خيرا لَّهم وأَقْوم ولَِكن لَّعنهم اللَّه سِمعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا لَكَانَ
  )٤٦/النساء(ِبكُفِْرِهم فَالَ يؤِمنونَ ِإالَّ قَِليالً 

ِمن الَِّذين هادوا يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُونَ سِمعنا وعصينا *
ا لَياِعنرٍع ومسم رغَي عماسقَالُوا و مهأَن لَويِن وا ِفي الدنطَعو ِتِهما ِبأَلِْسن
لَكَانَ خيرا لَّهم وأَقْوم ولَِكن لَّعنهم اللَّه  سِمعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا
  )٤٦/النساء(ِبكُفِْرِهم فَالَ يؤِمنونَ ِإالَّ قَِليالً 

ِمعتاسو:تاسكَاٍن قَِريٍب  واِد ِمن مناِد الْمني موي ٤١/ق(ِمع(  
ِرباضلُونَ :وسرا الْماَءهِة ِإذْ جيالْقَر ابحثَالً أَصم ملَه ِرباضو 

  )١٣/يس(
   :واغْلُظْ

واهم جهنم ياأَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ علَيِهم ومأْ*
 ِصريالْم ِبئْس٧٣/التوبة(و(  



  ٦٤

* منهج ماهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النهاأَيي
 ِصريالْم ِبئْس٩/التحرمي(و(  

  )١٩/العلق( كَالَّ الَ تِطعه واسجد واقْتِرب :واقْتِرب
رحانو: رحانو كبلِّ ِلر٢/الكوثر( فَص(  
ِظرانتونَ :وِظرنتم مهِإن ِظرانتو مهنع ِرض٣٠/السجدة( فَأَع(  

مهرجاهِميالً :وا جرجه مهرجاهقُولُونَ وا يلَى مع ِبراص١٠/املزمل( و(  
  )٨/املزمل( وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيالً  واذْكُِر اسم ربك:وتبتلْ
   :وتوكَّلْ

ويقُولُونَ طَاعةٌ فَِإذَا برزوا ِمن ِعنِدك بيت طَاِئفَةٌ منهم غَير الَِّذي تقُولُ *
للَِّه وِكيالً واللَّه يكْتب ما يبيتونَ فَأَعِرض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَِّه وكَفَى ِبا

  )٨١/النساء(
* ِليمالْع ِميعالس وه هلَى اللَِّه ِإنكَّلْ عوتا ولَه حنلِْم فَاجوا ِللسحنِإن جو
  )٦١/األنفال(
وِللَِّه غَيب السماواِت واَألرِض وِإلَيِه يرجع اَألمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ *

لَيلُونَ عمعا تماِفٍل عِبغ كبا رم١٢٣/هود(ِه و(  
وتوكَّلْ علَى الْحي الَِّذي الَ يموت وسبح ِبحمِدِه وكَفَى ِبِه ِبذُنوِب *

  )٥٨/الفرقان(ِعباِدِه خِبريا 
  )٢١٧/الشعراء(وتوكَّلْ علَى الْعِزيِز الرِحيِم *
  )٣/األحزاب(ى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه وِكيالً وتوكَّلْ علَ*
والَ تِطِع الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه *

  )٤٨/األحزاب(وِكيالً 
سنِة وجاِدلْهم  ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْح:وجاِدلْهم

 لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عن ضِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر نسأَح ِبالَِّتي ِهي
 ِدينته١٢٥/النحل(ِبالْم(  

ذَكِّرو:   
ر ِبِه أَن وذَِر الَِّذين اتخذُوا ِدينهم لَِعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَكِّ*

تبسلَ نفْس ِبما كَسبت لَيس لَها ِمن دوِن اللَِّه وِلي والَ شِفيع وِإن تعِدلْ 
 نم ابرش موا لَهبا كَسِسلُوا ِبمأُب الَِّذين ا أُولَِئكهذْ ِمنخؤٍل الَّ يدكُلَّ ع

وا يا كَانِبم أَِليم ذَابعِميٍم وونَ ح٧٠/األنعام(كْفُر(  
* ِمِننيؤالْم نفَعى تفَِإنَّ الذِّكْر ذَكِّر٥٥/الذاريات(و(  

  )٤/املزمل( أَو ِزد علَيِه ورتِل الْقُرَءانَ ترِتيالً :ورتِل
رحمِن  وسئَلْ من أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسِلنا أَجعلْنا ِمن دوِن ال:وسئَلْ

  )٤٥/الزخرف(َءاِلهةً يعبدونَ 
مئَلْهسونَ ِفي :ودعِر ِإذْ يحةَ الْباِضرح تِة الَِّتي كَانيِن الْقَرع مئَلْهسو 

 أِْتيِهمونَ الَ تِبتسالَ ي مويا وعرش ِتِهمبس موي مهانِحيت أِْتيِهمِت ِإذْ تبالس
  )١٦٣/األعراف(ِلك نبلُوهم ِبما كَانوا يفْسقُونَ كَذَ

 ِإنَّ اللَّه ومالَِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي ياأَيها الَِّذين َءامنوا صلُّوا :وسلِّموا
  )٥٦/األحزاب(علَيِه وسلِّموا تسِليما 

مهاِورشاللَّ:و نٍة ممحا را غَِليظَ الْقَلِْب  فَِبمفَظ كُنت لَوو ملَه ِه ِلنت
الَنفَضوا ِمن حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي اَألمِر فَِإذَا 

 كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمز١٥٩/عمران آل(ع(  
مِعظْهقُل :وو مِعظْهو مهنع ِرضفَأَع ا ِفي قُلُوِبِهمم اللَّه لَمعي الَِّذين أُولَِئك 

  )٦٣/النساء(لَّهم ِفي أَنفُِسِهم قَوالً بِليغا 
   :وكُن

* اِجِدينالس نكُن مو كبِد رمِبح حب٩٨/احلجر(فَس(  
*كُن مو دبفَاع ِل اللَّهب اِكِرينالش ٦٦/الزمر(ن(  

ملْههمقَِليالً :و ملْههمِة ومعأُوِلي الن كَذِِّبنيالْمِني وذَر١١/املزمل( و(  
  )٨/املزمل( واذْكُِر اسم ربك وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيالً :واذْكُِر
عدو:اِفِقنينالْمو ِطِع الْكَاِفِرينالَ تكَفَى  ولَى اللَِّه وكَّلْ عوتو مأَذَاه عدو 

  )٤٨/األحزاب(ِباللَِّه وِكيالً 
  

  أفعال أمر أخرى
 ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تقُولُوا راِعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا :انظُرنا

 أَِليم ذَابع ِللْكَاِفِرين١٠٤/البقرة(و(  
لْهدا ائِْت :بونَ ِلقَاَءنجرالَ ي اٍت قَالَ الَِّذيننيا بناتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تو 

ِبقُرَءاٍن غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ 
 افي أَخِإن ى ِإلَيوحا يِإالَّ م ِبعِظيٍم أَتٍم عوي ذَابي عبر تيصِإنْ ع

  )١٥/يونس(
 وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَءنا ائِْت :ائِْت

ِسي ِإنْ ِبقُرَءاٍن غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفْ
أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم 

  )١٥/يونس(
 وِمنهم من يقُولُ ائْذَن لِّي والَ تفِْتني أَالَ ِفي الِْفتنِة سقَطُوا وِإنَّ جهنم :ائْذَن

 ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرين٤٩/وبةالت(لَم(  
 ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تقُولُوا راِعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا :راِعنا

 أَِليم ذَابع ِللْكَاِفِرين١٠٤/البقرة(و(  
 ِمن الَِّذين هادوا يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُونَ سِمعنا :وراِعنا
صعو مهأَن لَويِن وا ِفي الدنطَعو ِتِهما ِبأَلِْسنا لَياِعنرٍع ومسم رغَي عماسا وني

 مهنلَِكن لَّعو مأَقْوو ما لَّهريا لَكَانَ خنانظُرو عماسا ونأَطَعا ونِمعقَالُوا س
  )٤٦/النساء(الَّ قَِليالً اللَّه ِبكُفِْرِهم فَالَ يؤِمنونَ ِإ

 وِمنهم من يقُولُ ائْذَن لِّي والَ تفِْتني أَالَ ِفي الِْفتنِة سقَطُوا وِإنَّ :والَ تفِْتني
 ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم منه٤٩/التوبة(ج(  

  



  ٦٥

  أفعال أمر بصيغة اجلمع
نوهِحيِض :فَأْتِن الْمع كئَلُونسياَء ِفي  وسِزلُوا النتأَذًى فَاع وقُلْ ه

 كُمرثُ أَميح ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهى يتح نوهبقْرالَ تِحيِض والْم
 ِرينطَهتالْم ِحبيو اِبنيوالت ِحبي ِإنَّ اللَّه ٢٢٢/البقرة(اللَّه(  

يف يكُونُ ِللْمشِرِكني عهد ِعند اللَِّه وِعند رسوِلِه ِإالَّ الَِّذين  كَ:فَاستِقيموا
 ِإنَّ اللَّه موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقَامتا اساِم فَمرِجِد الْحسالْم ِعند مدتاهع

 ِقنيتالْم ِحب٧/التوبة(ي(  
 الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتِزلُوا النساَء ِفي  ويسئَلُونك عِن:فَاعتِزلُوا

 كُمرثُ أَميح ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهى يتح نوهبقْرالَ تِحيِض والْم
 ِرينطَهتالْم ِحبيو اِبنيوالت ِحبي ِإنَّ اللَّه ٢٢٢/البقرة(اللَّه(  

 ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَِي الَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه وطَاِئفَةٌ :رُءوافَاقْ
 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين نم

رَءاِن عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مرضى وَءاخرونَ فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُ
يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
ه اللَِّه فَاقْرُءوا ما تيسر ِمنه وأَِقيموا الصالَةَ وَءاتوا الزكَاةَ وأَقِْرضوا  اللَّ

قَرضا حسنا وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا 
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَعمرتني ) (٢٠/املزمل(و( 

نفَطَلِّقُوه:الن مِإذَا طَلَّقْت ِبيا النهاأَيةَ  يوا الِْعدصأَحو ِتِهنِلِعد ناَء فَطَلِّقُوهس
 أِْتنيِإالَّ أَن ي نجرخالَ يو وِتِهنيِمن ب نوهِرجخالَ ت كُمبر قُوا اللَّهاتو

م نفْسه الَ ِبفَاِحشٍة مبينٍة وِتلْك حدود اللَِّه ومن يتعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَ
  )١/الطالق(تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا 

 قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد ِإالَّ :فَقُولُوا
عِخذَ بتالَ يئًا ويِبِه ش ِركشالَ نو وِن اللَِّه فَِإن اللَّهن دا ماببا أَرضعا بنض
  )٦٤/عمران آل(تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ 

   :فَولُّوا
* كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تِقب كنلِّيواِء فَلَنمِفي الس ِهكجو قَلُّبى ترن قَد

ِجِد الْحسالْم طْرش ِإنَّ الَِّذينو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو ما كُنتثُ ميحاِم ور
أُوتوا الِْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق ِمن ربِهم وما اللَّه ِبغاِفٍل عما يعملُونَ 

  )١٤٤/البقرة(
 الْحراِم وحيثُ ما كُنتم وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد*

فَولُّوا وجوهكُم شطْره ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَِّذين ظَلَموا 
ِمنهم فَالَ تخشوهم واخشوِني وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ 

  )١٥٠/البقرة(
َءاتطَاِئفَةٌ :واوو ثُلُثَهو فَهِنصِل وى ِمن ثُلُثَِي الَّينأَد قُومت كأَن لَمعي كبِإنَّ ر 

 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين نم
الْقُر ِمن رسيا تُءوا مونَ فَاقْررَءاخى وضركُونُ ِمنكُم ميأَن س ِلمَءاِن ع

يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
وا  اللَّهأَقِْرضكَاةَ ووا الزَءاتالَةَ ووا الصأَِقيمو هِمن رسيا تُءوا ماللَِّه فَاقْر 
قَرضا حسنا وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا 

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَع٢٠/املزمل(و(  
والْحج ولَيس الِْبر ِبأَن  يسئَلُونك عِن اَألِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس :وأْتوا

تأْتوا الْبيوت ِمن ظُهوِرها ولَِكن الِْبر مِن اتقَى وأْتوا الْبيوت ِمن أَبواِبها 
  )١٨٩/البقرة( واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ

اَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ  ياأَيها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النس:وأَحصوا
 أِْتنيِإالَّ أَن ي نجرخالَ يو وِتِهنيِمن ب نوهِرجخالَ ت كُمبر قُوا اللَّهاتو

ظَلَم اللَِّه فَقَد وددح دعتن يماللَِّه و وددح ِتلْكٍة ونيبٍة مالَ ِبفَاِحش هفْسن 
  )١/الطالق(تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا 

 ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَِي الَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه :وأَقِْرضوا
النلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين نطَاِئفَةٌ مو ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع اره

علَيكُم فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرَءاِن عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مرضى 
وَءاخرونَ يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ 

وا ما تيسر ِمنه وأَِقيموا الصالَةَ وَءاتوا الزكَاةَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَاقْرُء
وأَقِْرضوا اللَّه قَرضا حسنا وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه 

  )٢٠/املزمل(يم هو خيرا وأَعظَم أَجرا واستغِفروا اللَّه ِإنَّ اللَّه غَفُور رِح
 ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَِي الَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه وطَاِئفَةٌ :وأَِقيموا

 كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين نم
ُءوا مونَ فَاقْررَءاخى وضركُونُ ِمنكُم ميأَن س ِلمَءاِن عالْقُر ِمن رسيا ت

يضِربونَ ِفي اَألرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
اةَ وأَقِْرضوا اللَّه اللَِّه فَاقْرُءوا ما تيسر ِمنه وأَِقيموا الصالَةَ وَءاتوا الزكَ

قَرضا حسنا وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا 
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَع٢٠/املزمل(و(  

  
  
  

لْ ِهي مواِقيت ِللناِس والْحج ولَيس الِْبر  يسئَلُونك عِن اَألِهلَِّة قُ:واتقُوا
 ِمن وتيوا الْبأْتقَى وِن اتم الِْبر لَِكنا ووِرهِمن ظُه وتيوا الْبأْتِبأَن ت

  )١٨٩/البقرة(أَبواِبها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ واتقُوا ياأَيها النِبي ِإذَا *

اللَّه ربكُم الَ تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن والَ يخرجن ِإالَّ أَن يأِْتني ِبفَاِحشٍة 
ِه فَقَد ظَلَم نفْسه الَ تدِري لَعلَّ مبينٍة وِتلْك حدود اللَِّه ومن يتعد حدود اللَّ

  )١/الطالق(اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا 
 وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم :واخشوِني

كُونَ ِللنِلئَالَّ ي هطْرش كُموهجلُّوا وفَو ما كُنتثُ ميحةٌ ِإالَّ وجح كُملَياِس ع
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 لَّكُملَعو كُملَيِتي عمِنع ُألِتمِني ووشاخو مهوشخفَالَ ت مهوا ِمنظَلَم الَِّذين
  )١٥٠/البقرة(تهتدونَ 

فَه وثُلُثَه  ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَِي الَّيِل وِنص:واستغِفروا
 ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين نطَاِئفَةٌ مو
علَيكُم فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرَءاِن عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مرضى 

 يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ وَءاخرونَ يضِربونَ ِفي اَألرِض
ِفي سِبيِل اللَِّه فَاقْرُءوا ما تيسر ِمنه وأَِقيموا الصالَةَ وَءاتوا الزكَاةَ 
ِه وأَقِْرضوا  اللَّه قَرضا حسنا وما تقَدموا َألنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَّ

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَعا وريخ و٢٠/املزمل(ه(  
 وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَاِئفَةٌ منهم معك :وخذُوا

وا فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلحذُوا أَسأْخلْيأِْت طَاِئفَةٌ ولْتو اِئكُمروا ِمن وكُون
 الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْ رأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ
كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً 

ىوضرم مكُنت طٍَر أَون مأَذًى م ِإن كَانَ ِبكُم كُملَيع احنوا  الَ جعضأَن ت
أَسِلحتكُم وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا 

  )١٠٢/النساء(
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  صيــــغة املتــــكلم
  

  ضمري املتكلم املنفصل
 :أَنا
* اَءكُموأَه ِبعوِن اللَِّه قُل الَّ أَتونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن

 ِدينتهالْم ا ِمنا أَنمِإذًا و لَلْتض ٥٦/األنعام(قَد(  
 ربكُم فَمن أَبصر فَِلنفِْسِه ومن عِمي فَعلَيها وما أَنا قَد جاَءكُم بصاِئر ِمن*

  )١٠٤/األنعام(علَيكُم ِبحِفيٍظ 
* بيالْغ لَمأَع كُنت لَوو اَء اللَّها شا ِإالَّ مرالَ ضا وفْعفِْسي نِلن ِلكقُل الَّ أَم

مِر ويالْخ ِمن تكْثَرتٍم الَسلِّقَو ِشريبو ِذيرا ِإالَّ نوُء ِإنْ أَنالس ِنيسا م
  )١٨٨/األعراف(يؤِمنونَ 

قُلْ ياأَيها الناس قَد جاَءكُم الْحق ِمن ربكُم فَمِن اهتدى فَِإنما يهتِدي *
  نا علَيكُم ِبوِكيٍل ِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنما يِضلُّ علَيها وما أَ

  )١٠٨/يونس(
قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعوا ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه *

 ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنم١٠٨/يوسف(و(  
*ا وٍة أَنِصريلَى بوا ِإلَى اللَِّه ععِبيِلي أَدِذِه سانَ اللَِّه قُلْ هحبسِني وعبِن اتم

 ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنم١٠٨/يوسف(و(  
* ِبنيالْم ِذيرا الني أَنقُلْ ِإن٨٩/احلجر(و(  
قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَمن كَانَ يرجوا *

 ١١٠/الكهف(ربِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحا والَ يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا ِلقَاَء 
( 
* ِبنيم ِذيرن ا لَكُما أَنمِإن اسا النهاأَي٤٩/احلج(قُلْ ي(  
ضلَّ فَقُلْ ِإنما وأَنْ أَتلُوا الْقُرَءانَ فَمِن اهتدى فَِإنما يهتِدي ِلنفِْسِه ومن *

 نِذِرينالْم ا ِمن٩٢/النمل(أَن(  
وقَالُوا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايات من ربِه قُلْ ِإنما اَأليات ِعند اللَِّه وِإنما أَنا *

 ِبنيم ِذير٥٠/العنكبوت(ن(  
*م ِذيرا نا أَنمِإالَّ أَن ى ِإلَيوحِإن ي ٧٠/ص(ِبني(  
* كَلِِّفنيتالْم ا ِمنا أَنمٍر وأَج ِه ِمنلَيع ئَلُكُما أَس٨٦/ص(قُلْ م(  
قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَاستِقيموا ِإلَيِه *

  )٦/فصلت(ني واستغِفروه وويلٌ لِّلْمشِرِك
قُلْ ما كُنت ِبدعا من الرسِل وما أَدِري ما يفْعلُ ِبي والَ ِبكُم ِإنْ أَتِبع ِإالَّ *

 ِبنيم ِذيرا ِإالَّ نا أَنمو ى ِإلَيوحا ي٩/األحقاف(م(  
  )٢٦/امللك(ني قُلْ ِإنما الِْعلْم ِعند اللَِّه وِإنما أَنا نِذير مِب*
* مدتبا عم اِبدا عالَ أَن٤/الكافرون(و(  

  )٨١/الزخرف( قُلْ ِإن كَانَ ِللرحمِن ولَد فَأَنا أَولُ الْعاِبِدين :فَأَنا
   :وأَنا
* ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريك١٦٣/األنعام(الَ ش(  
كَذَّبوك فَقُل لِّي عمِلي ولَكُم عملُكُم أَنتم بِريئُونَ ِمما أَعملُ وأَنا وِإن *

  )٤١/يونس(بِريٌء مما تعملُونَ 
  

  ضمري تاء املتكلم
تأُِمر:   

 يطْعم قُلْ أَغَير اللَِّه أَتِخذُ وِليا فَاِطِر السماواِت واَألرِض وهو يطِْعم والَ*
 ِرِكنيشالْم ِمن نكُونالَ تو لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تي أُِمرقُلْ ِإن

  )١٤/األنعام(
* ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريك١٦٣/األنعام(الَ ش(  
*ونَ ِبمحفْري ابالِْكت ماهنيَءات الَِّذينن واِب مزاَألح ِمنو كا أُنِزلَ ِإلَي

ينِكر بعضه قُلْ ِإنما أُِمرت أَنْ أَعبد اللَّه والَ أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعوا وِإلَيِه 
  )٣٦/الرعد(مئَاِب 

*لَها وهمرِة الَِّذي حلْدِذِه الْبه بر دبأَنْ أَع تا أُِمرمِإن تأُِمرٍء ويكُلُّ ش 
 ِلِمنيسالْم ٩١/النمل(أَنْ أَكُونَ ِمن(  

* ينالد ا لَّهِلصخم اللَّه دبأَنْ أَع تي أُِمر١١/الزمر(قُلْ ِإن(  
تأُِمرو:   

*بعت الَِّذين دبن ِديِني فَالَ أَعم كِفي ش مِإن كُنت اسا النهاأَيونَ ِمن قُلْ يد
 ِمِننيؤالْم أَنْ أَكُونَ ِمن تأُِمرو فَّاكُموتالَِّذي ي اللَّه دبأَع لَِكنوِن اللَِّه ود

  )١٠٤/يونس(
* تأُِمرٍء ويكُلُّ ش لَها وهمرِة الَِّذي حلْدِذِه الْبه بر دبأَنْ أَع تا أُِمرمِإن

  )٩١/النمل(لْمسِلِمني أَنْ أَكُونَ ِمن ا
* ِلِمنيسلَ الْمَألنْ أَكُونَ أَو تأُِمر١٢/الزمر(و(  
* اتنيالْب اَءِنيا جوِن اللَِّه لَمونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن

 الَِمنيالْع بِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمري وب٦٦/غافر(ِمن ر(  
فَِلذَِلك فَادع واستِقم كَما أُِمرت والَ تتِبع أَهواَءهم وقُلْ َءامنت ِبما *

أَنزلَ اللَّه ِمن ِكتاٍب وأُِمرت َألعِدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا 
وبينكُم اللَّه يجمع بيننا وِإلَيِه الْمِصري  ولَكُم أَعمالُكُم الَ حجةَ بيننا

  )١٥/الشورى(
ِهيتن:   
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* اَءكُموأَه ِبعوِن اللَِّه قُل الَّ أَتونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن
 ِدينتهالْم ا ِمنا أَنمِإذًا و لَلْتض ٥٦/األنعام(قَد ( 

* اتنيالْب اَءِنيا جوِن اللَِّه لَمونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن
 الَِمنيالْع بِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمري وب٦٦/غافر(ِمن ر(  

كُنت:  
*اَء اللَّها شا ِإالَّ مرالَ ضا وفْعفِْسي نِلن ِلكقُل الَّ أَم بيالْغ لَمأَع كُنت لَوو 

الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإالَّ نِذير وبِشري لِّقَوٍم 
  )١٨٨/األعراف(يؤِمنونَ 

*ِقيِلر ِمنؤلَن ناِء ومقَى ِفي السرت ٍف أَورخن زم تيب كُونَ لَكي أَو ك
حتى تنزلَ علَينا ِكتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإالَّ بشرا رسوالً 

  )٩٣/اإلسراء(
ا كُنتِإنْ :م الَ ِبكُملُ ِبي وفْعا يِري ما أَدمِل وسالر نا معِبد ا كُنتقُلْ م 

ى ِإلَيوحا يِإالَّ م ِبعأَت ِبنيم ِذيرا ِإالَّ نا أَنم٩/األحقاف( و(  
تِكيٍل :لَّسكُم ِبولَيع تقُل لَّس قالْح وهو كمِبِه قَو كَذَّبو 

  )٦٦/األنعام(
لَِبثْت: ِفيكُم لَِبثْت اكُم ِبِه فَقَدرالَ أَدو كُملَيع هتلَوا تم اَء اللَّهش قُل لَّو 
مِقلُونَ ععِلِه أَفَالَ تن قَبا م١٦/يونس(ر(  

نتَءام: نتقُلْ َءامو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو تا أُِمركَم ِقمتاسو عفَاد فَِلذَِلك 
ا أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيِدلَ بَألع تأُِمراٍب وِمن ِكت لَ اللَّها أَنزا ِبمالُنم

 ِصريِه الْمِإلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجالَ ح الُكُممأَع لَكُمو
  )١٥/الشورى(

تلَمأَس: قُل لِّلَِّذينِن وعبِن اتمِللَِّه و ِهيجو تلَمفَقُلْ أَس وكاجفَِإنْ ح 
اُألمو ابوا الِْكتا أُوتما فَِإنلَّووِإن تا وودتوا فَقَِد اهلَمفَِإنْ أَس متلَمَءأَس ني

  )٢٠/عمران آل(علَيك الْبالَغُ واللَّه بِصري ِبالِْعبا ِد 
تيدتوِحي :اها يفَِبم تيدتِإِن اهفِْسي ولَى نا أَِضلُّ عمفَِإن لَلْتقُلْ ِإن ض 

ِإلَي قَِريب ِميعس هي ِإنب٥٠/سبأ( ر(  
هتلَوت: ِفيكُم لَِبثْت اكُم ِبِه فَقَدرالَ أَدو كُملَيع هتلَوا تم اَء اللَّهش قُل لَّو 

  )١٦/يونس(عمرا من قَبِلِه أَفَالَ تعِقلُونَ 
كَّلْتوت:   

 فَحكْمه ِإلَى اللَِّه ذَِلكُم اللَّه ربي علَيِه توكَّلْت وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء*
 ِه أُِنيبِإلَي١٠/الشورى(و(  

فَِإن تولَّوا فَقُلْ حسِبي اللَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه توكَّلْت وهو رب الْعرِش *
  )١٢٩/التوبة(الْعِظيِم 

*لْنسأَر الَِّذي كَذَِلك ِهملَيا علُوتلِّت ما أُمِلهِمن قَب لَتخ ٍة قَدِفي أُم اك
أَوحينا ِإلَيك وهم يكْفُرونَ ِبالرحمِن قُلْ هو ربي الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه 

  )٣٠/الرعد(توكَّلْت وِإلَيِه متاِب 

تكْثَرتقُل الَّ أَ:الَس  كُنت لَوو اَء اللَّها شا ِإالَّ مرالَ ضا وفْعفِْسي نِلن ِلكم
 ِذيرا ِإالَّ نوُء ِإنْ أَنالس ِنيسا ممِر ويالْخ ِمن تكْثَرتالَس بيالْغ لَمأَع

  )١٨٨/األعراف(وبِشري لِّقَوٍم يؤِمنونَ 
تكُم من أَجٍر فَهو لَكُم ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى اللَِّه وهو  قُلْ ما سأَلْ:ما سأَلْتكُم

 ِهيدٍء شيلَى كُلِّ ش٤٧/سبأ(ع(  
هتيرافْت: وئًا هياللَِّه ش ِلكُونَ ِلي ِمنمفَالَ ت هتيرقُلْ ِإِن افْت اهرقُولُونَ افْتي أَم 

 كَفَى ِبِه شِهيدا بيِني وبينكُم وهو الْغفُور الرِحيم أَعلَم ِبما تِفيضونَ ِفيِه
  )٨/األحقاف(

لَلْتض:   
* اَءكُموأَه ِبعوِن اللَِّه قُل الَّ أَتونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن

 ِدينتهالْم ا ِمنا أَنمِإذًا و لَلْتض ٥٦/ألنعاما(قَد(  
قُلْ ِإن ضلَلْت فَِإنما أَِضلُّ علَى نفِْسي وِإِن اهتديت فَِبما يوِحي ِإلَي ربي *

 قَِريب ِميعس ه٥٠/سبأ(ِإن(  
تيصع:   

  )١٥/األنعام(قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم *
*لَى عتِإذَا تَءاٍن وا ائِْت ِبقُرونَ ِلقَاَءنجرالَ ي اٍت قَالَ الَِّذيننيا بناتَءاي ِهملَي

غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ 
  )١٥/يونس( عذَاب يوٍم عِظيٍم ما يوحى ِإلَي ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي

  )١٣/الزمر(قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم *
  

  ضمري ياء املتكلم
ِريلَى :أَجع وهلَى اللَِّه وِإالَّ ع ِريِإنْ أَج لَكُم وٍر فَهأَج نكُم مأَلْتا سقُلْ م 

ِهيدٍء شي٤٧/سبأ (كُلِّ ش(  
ِبيسح:   

فَِإن تولَّوا فَقُلْ حسِبي اللَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه توكَّلْت وهو رب الْعرِش *
  )١٢٩/التوبة(الْعِظيِم 

*م متَءيقُلْ أَفَر اللَّه قُولُنلَي ضاَألراِت واومالس لَقخ نم مهأَلْتلَِئن سا و
 ِه أَورض كَاِشفَات نلْ هه رِبض اللَّه ِنيادوِن اللَِّه ِإنْ أَرونَ ِمن دعدت
 أَرادِني ِبرحمٍة هلْ هن ممِسكَات رحمِتِه قُلْ حسِبي اللَّه علَيِه يتوكَّلُ

  )٣٨/الزمر(الْمتوكِّلُونَ 
  )٦/الكافرون(ونَ ما أَعبد  والَ أَنتم عاِبد:ِديِن
  

   :ِديِني
قُلْ ياأَيها الناس ِإن كُنتم ِفي شك من ِديِني فَالَ أَعبد الَِّذين تعبدونَ ِمن *

 ِمِننيؤالْم أَنْ أَكُونَ ِمن تأُِمرو فَّاكُموتالَِّذي ي اللَّه دبأَع لَِكنوِن اللَِّه ود
  )١٠٤/سيون(



  ٦٩

  )١٤/الزمر(قُِل اللَّه أَعبد مخِلصا لَّه ِديِني *
بر: 
وقُل رب أَدِخلِْني مدخلَ ِصدٍق وأَخِرجِني مخرج ِصدٍق واجعل لِّي ِمن *

  )٨٠/اإلسراء(لَّدنك سلْطَانا نِصريا 
*عالَ تو قالْح ِلكالْم الَى اللَّهعفَت كى ِإلَيقْضِل أَن يَءاِن ِمن قَبلْ ِبالْقُرج

  )١١٤/طه(وحيه وقُل رب ِزدِني ِعلْما 
قَالَ رب احكُم ِبالْحق وربنا الرحمن الْمستعانُ علَى ما تِصفُونَ *
  )١١٢/األنبياء(
  )٩٣/نوناملؤم(قُل رب ِإما تِريني ما يوعدونَ *
* ِم الظَّاِلِمنيلِْني ِفي الْقَوعجفَالَ ت ب٩٤/املؤمنون(ر(  
  )٩٧/املؤمنون(وقُل رب أَعوذُ ِبك ِمن همزاِت الشياِطِني *
  )٩٨/املؤمنون(وأَعوذُ ِبك رب أَن يحضروِن *
  )١١٨/املؤمنون(ِمني وقُل رب اغِْفر وارحم وأَنت خير الراِح*

   :ربي
  )١٥/األنعام(قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم *
قُلْ ِإني علَى بينٍة من ربي وكَذَّبتم ِبِه ما ِعنِدي ما تستعِجلُونَ ِبِه ِإِن *

هو قالْح قُصِإالَّ ِللَِّه ي كْمالْح الْفَاِصِلني ريخ ٥٧/األنعام(و(  
قُلْ ِإنِني هداِني ربي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِدينا ِقيما ملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما *

 ِرِكنيشالْم ١٦١/األنعام(كَانَ ِمن(  
 مسِجٍد وادعوه قُلْ أَمر ربي ِبالِْقسِط وأَِقيموا وجوهكُم ِعند كُلِّ*

  )٢٩/األعراف(مخِلِصني لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ 
يسئَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند ربي الَ يجلِّيها *

الَ تأِْتيكُم ِإالَّ بغتةً يسئَلُونك ِلوقِْتها ِإالَّ هو ثَقُلَت ِفي السماواِت واَألرِض 
كَأَنك حِفي عنها قُلْ ِإنم ا ِعلْمها ِعند اللَِّه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ 

  )١٨٧/األعراف(
*ِبعا أَتما قُلْ ِإنهتيبتالَ اجٍة قَالُوا لَوأِْتِهم ِبأَيت ِإذَا لَمي وبِمن ر ى ِإلَيوحا يم 

  )٢٠٣/األعراف(هذَا بصاِئر ِمن ربكُم وهدى ورحمةٌ لِّقَوٍم يؤِمنونَ 
وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَءنا ائِْت ِبقُرَءاٍن *

لْهدب ذَا أَوِر هِإالَّ غَي ِبعفِْسي ِإنْ أَتِمن ِتلْقَاِءي ن لَهدكُونُ ِلي أَنْ أُبا يقُلْ م 
  )١٥/يونس(ما يوحى ِإلَي ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم 

علَيِهم الَِّذي كَذَِلك أَرسلْناك ِفي أُمٍة قَد خلَت ِمن قَبِلها أُمم لِّتتلُوا *
أَوحينا ِإلَيك وهم يكْفُرونَ ِبالرحمِن قُلْ هو ربي الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه 

  )٣٠/الرعد(توكَّلْت وِإلَيِه متاِب 
لِْم ِإالَّ ويسئَلُونك عِن الروِح قُِل الروح ِمن أَمِر ربي وما أُوِتيتم من الِْع*

  )٨٥/اإلسراء(قَِليالً 

* كِقيِلر ِمنؤلَن ناِء ومقَى ِفي السرت ٍف أَورخن زم تيب كُونَ لَكي أَو
حتى تنزلَ علَينا ِكتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإالَّ بشرا رسوالً 

  )٩٣/اإلسراء(
لَّو أَنتم تمِلكُونَ خزاِئن رحمِة ربي ِإذًا َألمسكْتم خشيةَ اِإلنفَاِق قُل *

  )١٠٠/اإلسراء(وكَانَ اِإلنسانُ قَتورا 
ِإالَّ أَن يشاَء اللَّه واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت وقُلْ عسى أَن يهِديِن ربي *

دشذَا ره ِمن ب٢٤/الكهف(ا َألقْر(  
* اتكَِلم نفَدلَ أَن تقَب رحالْب ِفدي لَنباِت را لِّكَِلمادِمد رحكَانَ الْب قُل لَّو

  )١٠٩/الكهف(ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا 
ن تنفَد كَِلمات قُل لَّو كَانَ الْبحر ِمدادا لِّكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ أَ*

  )١٠٩/الكهف(ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا 
* ِقيمتساطٌ مذَا ِصره وهدبفَاع كُمبري وبر ِإنَّ اللَّه٣٦/مرمي(و(  
  )١٠٥/طه(ويسئَلُونك عِن الِْجباِل فَقُلْ ينِسفُها ربي نسفًا *
*عي يبقَالَ ر ِليمالْع ِميعالس وهِض واَألراِء وملَ ِفي السالْقَو لَم
  )٤/األنبياء(
قُلْ ما يعبؤا ِبكُم ربي لَوالَ دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ ِلزاما *
  )٧٧/الفرقان(
ر ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ قُلْ ِإنَّ ربي يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء ويقِْد*
  )٣٦/سبأ(
قُلْ ِإنَّ ربي يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء ِمن ِعباِدِه ويقِْدر لَه وما أَنفَقْتم من *

 اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهي٣٩/سبأ(ش(  
  )٤٨/سبأ(الْحق عالَّم الْغيوِب قُلْ ِإنَّ ربي يقِْذف ِب*
قُلْ ِإن ضلَلْت فَِإنما أَِضلُّ علَى نفِْسي وِإِن اهتديت فَِبما يوِحي ِإلَي ربي *

 قَِريب ِميعس ه٥٠/سبأ(ِإن(  
  )١٣/الزمر(قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم *
 ِإني نِهيت أَنْ أَعبد الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه لَما جاَءِني الْبينات قُلْ*

 الَِمنيالْع بِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمري وب٦٦/غافر(ِمن ر(  
علَيِه توكَّلْت وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه ذَِلكُم اللَّه ربي *

 ِه أُِنيبِإلَي١٠/الشورى(و(  
  )٢٠/اجلن(قُلْ ِإنما أَدعوا ربي والَ أُشِرك ِبِه أَحدا *
  )٢٥/اجلن(قُلْ ِإنْ أَدِري أَقَِريب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمدا *

يبالْفَ:ر يبر مرا حمقُلْ ِإن  يغالْبو اِإلثْمو طَنا بما وهِمن را ظَهم اِحشو
ِبغيِر الْحق وأَن تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَن تقُولُوا علَى اللَِّه 

  )٣٣/األعراف(ما الَ تعلَمونَ 
ي وربي ِإنه لَحق وما أَنتم ِبمعِجِزين  ويستنِبئُونك أَحق هو قُلْ ِإ:وربي

  )٥٣/يونس(
باري:   



  ٧٠

وقَالَ الرسولُ يارب ِإنَّ قَوِمي اتخذُوا هذَا الْقُرَءانَ مهجورا *
  )٣٠/الفرقان(
  )٨٨/الزخرف(وِقيِلِه يارب ِإنَّ هؤالَِء قَوم الَّ يؤِمنونَ *

 قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعوا ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني :سِبيِلي
 ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبس١٠٨/يوسف(و(  

 قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني :صالَِتي
  )١٦٢/األنعام(

 وِإن كَذَّبوك فَقُل لِّي عمِلي ولَكُم عملُكُم أَنتم بِريئُونَ ِمما أَعملُ :عمِلي
  )٤١/يونس(وأَنا بِريٌء مما تعملُونَ 

 وقَالَ الرسولُ يارب ِإنَّ قَوِمي اتخذُوا هذَا الْقُرَءانَ مهجورا :قَوِمي
  )٣٠/الفرقان(
   :ِسينفْ
وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَءنا ائِْت ِبقُرَءاٍن *

غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ 
ي أَخِإن ى ِإلَيوحا يِظيٍم مٍم عوي ذَابي عبر تيصِإنْ ع ١٥/يونس(اف(  

قُلْ ِإن ضلَلْت فَِإنما أَِضلُّ علَى نفِْسي وِإِن اهتديت فَِبما يوِحي ِإلَي ربي *
 قَِريب ِميعس ه٥٠/سبأ(ِإن(  

   :ِلنفِْسي
 ِإالَّ ما شاَء اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب قُل الَّ أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا والَ ضرا*

الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإالَّ نِذير وبِشري لِّقَوٍم 
  )١٨٨/األعراف(يؤِمنونَ 

لَّه ِلكُلِّ أُمٍة أَجلٌ ِإذَا جاَء قُل الَّ أَمِلك ِلنفِْسي ضرا والَ نفْعا ِإالَّ ما شاَء ال*
  )٤٩/يونس(أَجلُهم فَالَ يستئِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ 

 والَِّذين َءاتيناهم الِْكتاب يفْرحونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وِمن اَألحزاِب :مئَاِب
ا أُِمرمقُلْ ِإن هضعب نِكرن يِه مِإلَيوا وعِه أَدِبِه ِإلَي ِركالَ أُشو اللَّه دبأَنْ أَع ت

  )٣٦/الرعد(مئَاِب 
 كَذَِلك أَرسلْناك ِفي أُمٍة قَد خلَت ِمن قَبِلها أُمم لِّتتلُوا علَيِهم الَِّذي :متاِب

 قُلْ هو ربي الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه أَوحينا ِإلَيك وهم يكْفُرونَ ِبالرحمِن
  )٣٠/الرعد(توكَّلْت وِإلَيِه متاِب 

ِهيجوا :وأُوت قُل لِّلَِّذينِن وعبِن اتمِللَِّه و ِهيجو تلَمفَقُلْ أَس وكاجفَِإنْ ح 
لَمفَِإنْ أَس متلَمَءأَس نياُألمو ابالِْكت كلَيا عما فَِإنلَّووِإن تا وودتوا فَقَِد اه

  )٢٠/عمران آل(الْبالَغُ واللَّه بِصري ِبالِْعباِد 
يِليو: اِلِحنيلَّى الصوتي وهو ابلَ الِْكتزالَِّذي ن اللَّه يِليِإنَّ و 

  )١٩٦/األعراف(
اييحمالَِتي:وقُلْ ِإنَّ ص  الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحمِكي وسنو 

  )١٦٢/األنعام(

 قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني :ومماِتي
  )١٦٢/األنعام(

 رب الْعالَِمني  قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه:ونسِكي
  )١٦٢/األنعام(

   :ياقَوِم
* كُونُ لَهن تونَ ملَمعت فواِملٌ فَسي عِإن ِتكُمكَانلَى ملُوا عمِم اعاقَوقُلْ ي

  )١٣٥/األنعام(عاِقبةُ الداِر ِإنه الَ يفِْلح الظَّاِلمونَ 
  )٣٩/الزمر(كُم ِإني عاِملٌ فَسوف تعلَمونَ قُلْ ياقَوِم اعملُوا علَى مكَانِت*

وقُل رب أَدِخلِْني مدخلَ ِصدٍق وأَخِرجِني مخرج ِصدٍق واجعل  :أَدِخلِْني
  )٨٠/اإلسراء(لِّي ِمن لَّدنك سلْطَانا نِصريا 

   :أَدِري
*لَى سع كُما فَقُلْ َءاذَنتلَّووونَ فَِإن تدوعا تم ِعيدأَم ب ِري أَقَِريبِإنْ أَداٍء وو
  )١٠٩/األنبياء(
  )١١١/األنبياء(وِإنْ أَدِري لَعلَّه ِفتنةٌ لَّكُم ومتاع ِإلَى ِحٍني *
  )٢٥/اجلن(قُلْ ِإنْ أَدِري أَقَِريب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمدا *

 ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت واَألرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ :أَرادِني
 كَاِشفَات نلْ هه رِبض اللَّه ِنيادوِن اللَِّه ِإنْ أَرونَ ِمن دعدا تم متَءيأَفَر

 قُلْ حسِبي اللَّه علَيِه ضرِه أَو أَرادِني ِبرحمٍة هلْ هن ممِسكَات رحمَ ِتِه
  )٣٨/الزمر(يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ 

ِنيادقُلْ :أَر اللَّه قُولُنلَي ضاَألراِت واومالس لَقخ نم مهأَلْتلَِئن سو 
هن كَاِشفَات أَفَرَءيتم ما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه ِإنْ أَرادِني اللَّه ِبضر هلْ 

ضرِه أَو أَرادِني ِبرحمٍة هلْ هن ممِسكَات رحمِتِه قُلْ حسِبي اللَّه علَيِه 
  )٣٨/الزمر(يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ 

   :أَروِني
 خلَقُوا ِمن قُلْ أَرَءيتم شركَاَءكُم الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه أَروِني ماذَا*

 هنٍت منيلَى بع ما فَهابِكت ماهنيَءات اِت أَماومِفي الس كِشر ملَه ِض أَماَألر
  )٤٠/فاطر(بلْ ِإن يِعد الظَّاِلمونَ بعضهم بعضا ِإالَّ غُرورا 

ماذَا خلَقُوا ِمن اَألرِض أَم لَهم قُلْ أَرَءيتم ما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه أَروِني *
ِشرك ِفي السماواِت ائْتوِني ِبِكتاٍب من قَبِل هذَا أَو أَثَارٍة من ِعلٍْم ِإن 

 اِدِقنيص م٤/األحقاف(كُنت(  
وِنيأَر:اللَّه ولْ هكَاَء كَالَّ برم ِبِه شقْتأَلْح الَِّذين وِنيقُلْ أَر  ِكيمالْح ِزيزالْع 

  )٢٧/سبأ(
لَكَِنيأَه: ِجرين يا فَمنِحمر أَو ِعين ممو اللَّه لَكَِنيِإنْ أَه متَءيقُلْ أَر 

  )٢٨/امللك(الْكَاِفِرين ِمن عذَاٍب أَِليٍم 
ا خلَقُوا ِمن اَألرِض  قُلْ أَرَءيتم ما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه أَروِني ماذَ:ائْتوِني

أَم لَهم ِشرك ِفي السماواِت ائْتوِني ِبِكتاٍب من قَبِل هذَا أَو أَثَارٍة من ِعلٍْم 
 اِدِقنيص م٤/األحقاف(ِإن كُنت(  



  ٧١

ِذين أُوتوا  فَِإنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللَِّه ومِن اتبعِن وقُل لِّلَّ:اتبعِن
 كلَيا عما فَِإنلَّووِإن تا وودتوا فَقَِد اهلَمفَِإنْ أَس متلَمَءأَس نياُألمو ابالِْكت

  )٢٠/عمران آل(الْبالَغُ واللَّه بِصري ِبالِْعبا ِد 
ٍة أَنا ومِن اتبعِني  قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعوا ِإلَى اللَِّه علَى بِصري:اتبعِني

 ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبس١٠٨/يوسف(و(  
  )٦٤/الزمر( قُلْ أَفَغير اللَِّه تأْمروني أَعبد أَيها الْجاِهلُونَ :تأْمروني
  )٩٣/املؤمنون( قُل رب ِإما تِريني ما يوعدونَ :تِريني
اَءِنيج: اَءِنيا جوِن اللَِّه لَمونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن 

 الَِمنيالْع بِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمري وبِمن ر اتني٦٦/غافر(الْب(  
قُرَءاِن ِمن قَبِل أَن يقْضى  فَتعالَى اللَّه الْمِلك الْحق والَ تعجلْ ِبالْ:ِزدِني

  )١١٤/طه(ِإلَيك وحيه وقُل رب ِزدِني ِعلْما 
 قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفر لَكُم :فَاتِبعوِني

 ِحيمر غَفُور اللَّهو كُموب٣١/عمران آل(ذُن(  
  )٩٤/املؤمنون( رب فَالَ تجعلِْني ِفي الْقَوِم الظَّاِلِمني : تجعلِْنيفَالَ

 أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ ِبها أَم لَهم أَيٍد يبِطشونَ ِبها أَم لَهم أَعين :فَالَ تنِظروِن
ا قُِل ادونَ ِبهعمسَءاذَانٌ ي ملَه ا أَمونَ ِبهِصربوِن يِكيد ثُم كَاَءكُمروا شع

  )١٩٥/األعراف(فَالَ تنِظروِن 
 أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ ِبها أَم لَهم أَيٍد يبِطشونَ ِبها أَم لَهم أَعين :ِكيدوِن

ثُم كَاَءكُمروا شعا قُِل ادونَ ِبهعمسَءاذَانٌ ي ملَه ا أَمونَ ِبهِصربوِن يِكيد 
  )١٩٥/األعراف(فَالَ تنِظروِن 
 قُلْ ِإني لَن يِجريِني ِمن اللَِّه أَحد ولَن أَِجد ِمن دوِنِه ملْتحدا :لَن يِجريِني

  )٢٢/اجلن(
أَِنيبأَ:نِبِه و أَتبا نِديثًا فَلَماِجِه حوِض أَزعِإلَى ب ِبيالن رِإذْ أَسو  اللَّه هرظْه

علَيِه عرف بعضه وأَعرض عن بعٍض فَلَما نبأَها ِبِه قَالَت من أَنبأَك هذَا 
 ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيب٣/التحرمي(قَالَ ن(  

ِن قُلْ َءالذَّكَريِن  ثَماِنيةَ أَزواٍج من الضأِْن اثْنيِن وِمن الْمعِز اثْني:نبئُوِني
 مئُوِني ِبِعلٍْم ِإن كُنتبِن نياُألنثَي امحِه أَرلَيع لَتمتا اشِن أَميأَِم اُألنثَي مرح

 اِدِقني١٤٣/األنعام(ص(  
براِهيم  قُلْ ِإنِني هداِني ربي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِدينا ِقيما ملَّةَ ِإ:هداِني

 ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا و١٦١/األنعام(ح(  
 وقُل رب أَدِخلِْني مدخلَ ِصدٍق وأَخِرجِني مخرج ِصدٍق :وأَخِرجِني

  )٨٠/اإلسراء(واجعل لِّي ِمن لَّدنك سلْطَانا نِصريا 
  )٩٨/املؤمنون(ضروِن  وأَعوذُ ِبك رب أَن يح:يحضروِن

 ِإالَّ أَن يشاَء اللَّه واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت وقُلْ عسى أَن يهِديِن :يهِديِن
  )٢٤/الكهف(ربي َألقْرب ِمن هذَا رشدا 

ِإلَي: 

م وأُوِحي ِإلَي هذَا قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُِل اللَّه شِهيد بيِني وبينكُ*
الْقُرَءانُ ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَِّه َءاِلهةً أُخرى قُل 

  )١٩/األنعام(الَّ أَشهد قُلْ ِإنما هو ِإلَه واِحد وِإنِني بِريٌء مما تشِركُونَ 
 لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه والَ أَعلَم الْغيب والَ أَقُولُ لَكُم ِإني قُل الَّ أَقُولُ*

ملَك ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي اَألعمى والْبِصري أَفَالَ 
  )٥٠/األنعام(تتفَكَّرونَ 

*م ِإلَي ا أُوِحيِفي م ةً قُل الَّ أَِجدتيكُونَ مِإالَّ أَن ي همطْعلَى طَاِعٍم يا عمرح
أَو دما مسفُوحا أَو لَحم ِخِرتيٍر فَِإنه ِرجس أَو ِفسقًا أُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه ِبِه فَمِن 

 ِحيمر غَفُور كباٍد  فَِإنَّ رالَ عاٍغ وب رغَي طُراض  
 ) ١٤٥/األنعام(
وِإذَا لَم تأِْتِهم ِبأَيٍة قَالُوا لَوالَ اجتبيتها قُلْ ِإنما أَتِبع ما يوحى ِإلَي ِمن ربي *

  )٢٠٣/األعراف(هذَا بصاِئر ِمن ربكُم وهدى ورحمةٌ لِّقَوٍم يؤِمنونَ 
ٍت قَالَ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَءنا ائِْت ِبقُرَءاٍن وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بينا*

غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ 
  )١٥/يونس(ما يوحى ِإلَي ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم 

قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَمن كَانَ يرجوا *
 ١١٠/الكهف(ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحا والَ يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا 

( 
*مأَن ى ِإلَيوحا يمونَ قُلْ ِإنِلمسم ملْ أَنتفَه اِحدو ِإلَه كُما ِإلَه
  )١٠٨/األنبياء(
* ِبنيم ِذيرا نا أَنمِإالَّ أَن ى ِإلَيوح٧٠/ص(ِإن ي(  
قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَاستِقيموا ِإلَيِه *

اسو ِرِكنيشلٌ لِّلْميوو وهِفرغ٦/فصلت(ت(  
قُلْ ما كُنت ِبدعا من الرسِل وما أَدِري ما يفْعلُ ِبي والَ ِبكُم ِإنْ أَتِبع ِإالَّ *

 ِبنيم ِذيرا ِإالَّ نا أَنمو ى ِإلَيوحا ي٩/األحقاف(م(  
*اس هأَن ِإلَي ا قُلْ أُوِحيبجا عَءانا قُرنِمعا سفَقَالُوا ِإن الِْجن ِمن فَرن عمت
  )١/اجلن(

قُلْ ِإنِني هداِني ربي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِدينا ِقيما ملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا : ِإنِني
 ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنم١٦١/األنعام(و(  

*عأَالَّ ت ِشريبو ِذيرن هنِني لَكُم مِإن وا ِإالَّ اللَّهد٢/هود(ب(  
   :ِإني
* مطْعالَ يو طِْعمي وهِض واَألراِت واوما فَاِطِر السِليِخذُ واللَِّه أَت رقُلْ أَغَي

كُونالَ تو لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تي أُِمرقُلْ ِإن ِرِكنيشالْم ِمن ن
  )١٤/األنعام(
  )١٥/األنعام(قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم *
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قُل الَّ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه والَ أَعلَم الْغيب والَ أَقُولُ لَكُم ِإني *
حى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي اَألعمى والْبِصري أَفَالَ ملَك ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يو

  )٥٠/األنعام(تتفَكَّرونَ 
* اَءكُموأَه ِبعوِن اللَِّه قُل الَّ أَتونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن

 ِدينتهالْم ا ِمنا أَنمِإذًا و لَلْتض ٥٦/اماألنع(قَد(  
قُلْ ِإني علَى بينٍة من ربي وكَذَّبتم ِبِه ما ِعنِدي ما تستعِجلُونَ ِبِه ِإِن *

 الْفَاِصِلني ريخ وهو قالْح قُصِإالَّ ِللَِّه ي كْم٥٧/األنعام(الْح(  
سوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه قُلْ ياقَوِم اعملُوا علَى مكَانِتكُم ِإني عاِملٌ فَ*

  )١٣٥/األنعام(عاِقبةُ الداِر ِإنه الَ يفِْلح الظَّاِلمونَ 
قُلْ ياأَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت *

يت فَأَِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي اُألمي الَِّذي واَألرِض الَ ِإلَه ِإالَّ هو يحِي ويِم
  )١٥٨/األعراف(يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

*ا ائِْت ِبقُرونَ ِلقَاَءنجرالَ ي اٍت قَالَ الَِّذيننيا بناتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تَءاٍن و
غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ 

  )١٥/يونس(ما يوحى ِإلَي ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم 
*ةٌ مِه َءايلَيالَ أُنِزلَ عقُولُونَ لَويي ووا ِإنِظرِللَِّه فَانت بيا الْغمِه فَقُلْ ِإنبن ر

 ِظِريننتالْم نكُم مع٢٠/يونس(م(  
فَهلْ ينتِظرونَ ِإالَّ ِمثْلَ أَياِم الَِّذين خلَوا ِمن قَبِلِهم قُلْ فَانتِظروا ِإني معكُم *

 ِظِريننتالْم ن١٠٢/يونس(م(  
  )٨٩/احلجر(لْ ِإني أَنا النِذير الْمِبني وقُ*
  )٢٣/الكهف(والَ تقُولَن ِلشايٍء ِإني فَاِعلٌ ذَِلك غَدا *
  )٢١٦/الشعراء(فَِإنْ عصوك فَقُلْ ِإني بِريٌء مما تعملُونَ *
*الد ا لَّهِلصخم اللَّه دبأَنْ أَع تي أُِمرقُلْ ِإن ١١/الزمر(ين(  
  )١٣/الزمر(قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم *
  )٣٩/الزمر(قُلْ ياقَوِم اعملُوا علَى مكَانِتكُم ِإني عاِملٌ فَسوف تعلَمونَ *
ِه لَما جاَءِني الْبينات قُلْ ِإني نِهيت أَنْ أَعبد الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللَّ*

 الَِمنيالْع بِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمري وب٦٦/غافر(ِمن ر(  
  )٢١/اجلن(قُلْ ِإني الَ أَمِلك لَكُم ضرا والَ رشدا *
  )٢٢/اجلن (قُلْ ِإني لَن يِجريِني ِمن اللَِّه أَحد ولَن أَِجد ِمن دوِنِه ملْتحدا*

   :فَِإني
وأَِن استغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه يمتعكُم متاعا حسنا ِإلَى أَجٍل مسمى *

ويؤِت كُلَّ ِذي فَضٍل فَضلَه وِإن تولَّوا فَِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم 
  )٣/هود(كَِبٍري 

*برقُلْ ت ِصنيبرتالْم نكُم معي موا فَِإن٣١/الطور(ص(  
 قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُِل اللَّه شِهيد بيِني وبينكُم وأُوِحي ِإلَي :وِإنِني

لَِّه َءاِلهةً هذَا الْقُرَءانُ ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع ال

أُخرى قُل الَّ أَشهد قُلْ ِإنما هو ِإلَه واِحد وِإنِني بِريٌء مما تشِركُونَ 
  )١٩/األنعام(

   :بيِني
قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُِل اللَّه شِهيد بيِني وبينكُم وأُوِحي ِإلَي هذَا *

ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَِّه َءاِلهةً أُخرى قُل الْقُرَءانُ 
وا همقُلْ ِإن دهِركُونَ  الَّ أَششا تمِريٌء مِني بِإنو اِحدو ١٩/األنعام(ِإلَه(  

* ِجلُونَ ِبِه لَقُِضيعتسا تأَنَّ ِعنِدي م قُل لَّو لَمأَع اللَّهو كُمنيبِني ويب راَألم
 ٥٨/األنعام(ِبالظَّاِلِمني(  

* كُمنيبِني ويا بِهيدالً قُلْ كَفَى ِباللَِّه شسرم توا لَسكَفَر قُولُ الَِّذينيو
  )٤٣/الرعد(ومن ِعنده ِعلْم الِْكتاِب 

*يا بِهيدا قُلْ كَفَى ِباللَِّه شِصريا بِبرياِدِه خكَانَ ِبِعب هِإن كُمنيبِني و
  )٩٦/اإلسراء(
قُلْ كَفَى ِباللَِّه بيِني وبينكُم شِهيدا يعلَم ما ِفي السماواِت واَألرِض *

والَِّذين َءامنوا ِبالْباِطِل وكَفَروا ِباللَِّه أُولَِئك هم الْخاِسرونَ 
  )٥٢/العنكبوت(
* لَمأَع وئًا هياللَِّه ش ِلكُونَ ِلي ِمنمفَالَ ت هتيرقُلْ ِإِن افْت اهرقُولُونَ افْتي أَم

 ِحيمالر فُورالْغ وهو كُمنيبِني ويا بِهيدونَ ِفيِه كَفَى ِبِه شِفيضا تِبم
  )٨/األحقاف(
 من الرسِل وما أَدِري ما يفْعلُ ِبي والَ ِبكُم ِإنْ أَتِبع  قُلْ ما كُنت ِبدعا:ِبي

 ِبنيم ِذيرا ِإالَّ نا أَنمو ى ِإلَيوحا ي٩/األحقاف(ِإالَّ م(  
لَيع:نمي ِل اللَّهكُم بالَمِإس لَيوا عنموا قُل الَّ تلَمأَنْ أَس كلَيونَ عنمي  

 اِدِقنيص ماِن ِإن كُنتِلِإلمي اكُمدأَنْ ه كُملَي١٧/احلجرات(ع(  
   :ِعنِدي

قُل الَّ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه والَ أَعلَم الْغيب والَ أَقُولُ لَكُم ِإني *
اَألعمى والْبِصري أَفَالَ ملَك ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي 

  )٥٠/األنعام(تتفَكَّرونَ 
قُلْ ِإني علَى بينٍة من ربي وكَذَّبتم ِبِه ما ِعنِدي ما تستعِجلُونَ ِبِه ِإِن *

 الْفَاِصِلني ريخ وهو قالْح قُصِإالَّ ِللَِّه ي كْم٥٧/األنعام(الْح(  
* قُل لَّو لَمأَع اللَّهو كُمنيبِني ويب راَألم ِجلُونَ ِبِه لَقُِضيعتسا تأَنَّ ِعنِدي م

 ٥٨/األنعام(ِبالظَّاِلِمني(  
   :قَبِلي
* أْكُلُهاٍن تبا ِبقُرنأِْتيى يتوٍل حسِلر ِمنؤا أَالَّ ننِإلَي ِهدع قَالُوا ِإنَّ اللَّه الَِّذين
نار قُلْ قَد جاَءكُم رسلٌ من قَبِلي ِبالْبيناِت وِبالَِّذي قُلْتم فَِلم قَتلْتموهم ال

 اِدِقنيص م١٨٣/عمران آل(ِإن كُنت(  
* ِذكْرو ِعين مم ذَا ِذكْره كُمانهروا باتةً قُلْ هوِنِه َءاِلهذُوا ِمن دخأَِم ات

  )٢٤/األنبياء(ي بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ الْحق فَهم معِرضونَ من قَبِل
   :ِلي
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وِإن كَذَّبوك فَقُل لِّي عمِلي ولَكُم عملُكُم أَنتم بِريئُونَ ِمما أَعملُ وأَنا *
  )٤١/يونس(بِريٌء مما تعملُونَ 

 ِصدٍق وأَخِرجِني مخرج ِصدٍق واجعل لِّي ِمن وقُل رب أَدِخلِْني مدخلَ*
  )٨٠/اإلسراء(لَّدنك سلْطَانا نِصريا 

وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَءنا ائِْت ِبقُرَءاٍن *
ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ 

  )١٥/يونس(ما يوحى ِإلَي ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم 
علَم أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ ِإِن افْتريته فَالَ تمِلكُونَ ِلي ِمن اللَِّه شيئًا هو أَ*

 ِحيمالر فُورالْغ وهو كُمنيبِني ويا بِهيدونَ ِفيِه كَفَى ِبِه شِفيضا تِبم
  )٨/األحقاف(
ونَ :ِليِصمتخلَى ِإذْ يِإل اَألعِعلٍْم ِبالْم ِمن ا كَانَ ِلي٦٩/ص( م(  
ِليِديِن :و ِليو كُمِدين ٦/الكافرون( لَكُم(  
  

ِعيم:   
فَِإن رجعك اللَّه ِإلَى طَاِئفٍَة منهم فَاستئْذَنوك ِللْخروِج فَقُل لَّن تخرجوا *

مِعي أَبدا ولَن تقَاِتلُوا مِعي عدوا ِإنكُم رِضيتم ِبالْقُعوِد أَولَ مرٍة فَاقْعدوا 
 اِلِفنيالْخ عمرتني ) (٨٣/التوبة(م( 

 اتخذُوا ِمن دوِنِه َءاِلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ِذكْر من مِعي وِذكْر أَِم*
  )٢٤/األنبياء(من قَبِلي بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ الْحق فَهم معِرضونَ 

*نِحمر أَو ِعين ممو اللَّه لَكَِنيِإنْ أَه متَءيقُلْ أَر ِمن الْكَاِفِرين ِجرين يا فَم
  )٢٨/امللك(عذَاٍب أَِليٍم 

  
  ضمري املتكلم بصيغة اجلمع

نحنو:  
* الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَنو كُمبرا ونبر وها ِفي اللَِّه ونوناجحقُلْ أَت

  )١٣٩/البقرة(ونحن لَه مخِلصونَ 
منا ِباللَِّه وما أُنِزلَ علَينا وما أُنِزلَ علَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق قُلْ َءا*

 قفَرالَ ن ِهمبونَ ِمن رِبيالنى وِعيسى ووسم ا أُوِتيماِط وباَألسو قُوبعيو
  )٨٤/عمران آل(بين أَحٍد منهم ونحن لَه مسِلمونَ 

* كُمِصيبأَن ي ِبكُم صبرتن نحنِن ويينسى الْحدا ِإالَّ ِإحونَ ِبنصبرلْ تقُلْ ه
 ٥٢/التوبة(اللَّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصوا ِإنا معكُم متربصونَ 

( 
  

  الضمري املتصل نا
  :ِإنا

هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم قُلْ *
 ٥٢/التوبة(اللَّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصوا ِإنا معكُم متربصونَ 

( 
  ى مكَانِتكُم ِإنا عاِملُونَ وقُل لِّلَِّذين الَ يؤِمنونَ اعملُوا علَ*
  )١٢١/هود(
  )١٢٢/هود(وانتِظروا ِإنا منتِظرونَ *
* ِزِءينهتسالْم اكنا كَفَي٩٥/احلجر(ِإن(  
  قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد ِإالَّ:ِبأَنا

اللَّه والَ نشِرك ِبِه شيئًا والَ يتِخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دوِن اللَِّه فَِإن 
  )٦٤/عمران آل(تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ 

ا أَو ِإياكُم لَعلَى  قُلْ من يرزقُكُم من السماواِت واَألرِض قُِل اللَّه وِإن:وِإنا
  )٢٤/سبأ(هدى أَو ِفي ضالٍَل مِبٍني 

 فَمن حاجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاَءك ِمن الِْعلِْم فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناَءنا :أَبناَءنا
ثُم كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اَءكُمِنسا واَءنِنسو اَءكُمنأَبو تنل لَّععجِهلْ فَنتبن 

 لَى الْكَاِذِبني٦١/عمران آل(اللَِّه ع(  
   :أَعمالُنا

* الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَنو كُمبرا ونبر وها ِفي اللَِّه ونوناجحقُلْ أَت
  )١٣٩/البقرة(ونحن لَه مخِلصونَ 

*عفَاد ا فَِلذَِلكِبم نتقُلْ َءامو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو تا أُِمركَم ِقمتاسو 
أَنزلَ اللَّه ِمن ِكتاٍب وأُِمرت َألعِدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا 

ي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجالَ ح الُكُممأَع لَكُمو ِصريِه الْمِإلَيا وننيب عمج
  )١٥/الشورى(

 قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد ِإالَّ :بعضنا
ن دا ماببا أَرضعا بنضعِخذَ بتالَ يئًا ويِبِه ش ِركشالَ نو وِن اللَِّه فَِإن اللَّه

  )٦٤/عمران آل(تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ 
 قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن :ِبأَيِدينا

تربصوا ِإنا معكُم متربصونَ يِصيبكُم اللَّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَ
  )٥٢/التوبة(

 ياأَيها الَِّذين َءامنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا عسى ربكُم أَن يكَفِّر :ربنا
موي ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُميس نكُمِزي عخالَ ي 

اللَّه النِبي والَِّذين َءامنوا معه نورهم يسعى بين أَيِديِهم وِبأَيماِنِهم يقُولُونَ 
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنب٨/التحرمي(ر(  

   :ربنا
*نوناجحقُلْ أَت الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَنو كُمبرا ونبر وها ِفي اللَِّه و

  )١٣٩/البقرة(ونحن لَه مخِلصونَ 
* ِليمالْع احالْفَت وهو قا ِبالْحننيب حفْتي ا ثُمنبا رننيب عمجقُلْ ي  
  )٢٦/سبأ(



  ٧٤

*عفَاد ا فَِلذَِلكِبم نتقُلْ َءامو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو تا أُِمركَم ِقمتاسو 
أَنزلَ اللَّه ِمن ِكتاٍب وأُِمرت َألعِدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا 

ي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجالَ ح الُكُممأَع لَكُمو ِصريِه الْمِإلَيا وننيب عمج
  )١٥/الشورى(

ِمما أَتنبأَن :ر كُمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنَءام ا الَِّذينهاأَيي 
ي ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُميس نكُمع كَفِّرالَ ي مو

 اِنِهممِبأَيو ِديِهمأَي نيى بعسي مهورن هعوا منَءام الَِّذينو ِبيالن ِزي اللَّهخي
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبقُولُونَ ري

  )٨/التحرمي(
كُم ِبالْحق وربنا الرحمن الْمستعانُ علَى ما تِصفُونَ  قَالَ رب اح:وربنا

  )١١٢/األنبياء(
 قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ ما كَتب اللَّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل :موالَنا

  )٥١/التوبة(الْمؤِمنونَ 
ين َءامنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا عسى ربكُم أَن  ياأَيها الَِّذ:نورنا

يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار يوم الَ 
يى بعسي مهورن هعوا منَءام الَِّذينو ِبيالن ِزي اللَّهخي اِنِهممِبأَيو ِديِهمأَي ن

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبقُولُونَ ري
  )٨/التحرمي(

 فَمن حاجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاَءك ِمن الِْعلِْم فَقُلْ تعالَوا ندع :وأَنفُسنا
بناَءكُم وِنساَءنا وِنساَءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتِهلْ فَنجعل أَبناَءنا وأَ

 لَى الْكَاِذِبنياللَِّه ع تن٦١/عمران آل(لَّع(  
 فَمن حاجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاَءك ِمن الِْعلِْم فَقُلْ تعالَوا ندع :وِنساَءنا
اَءننل أَبعجِهلْ فَنتبن ثُم كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اَءكُمِنسا واَءنِنسو اَءكُمنأَبا و

 لَى الْكَاِذِبنياللَِّه ع تن٦١/عمران آل(لَّع(  
   :َءامنا
*مِإسو اِهيمرلَى ِإبا أُنِزلَ عما ونلَيا أُنِزلَ عما ِباللَِّه ونقُلْ َءام اقحِإساِعيلَ و

 قفَرالَ ن ِهمبونَ ِمن رِبيالنى وِعيسى ووسم ا أُوِتيماِط وباَألسو قُوبعيو
  )٨٤/عمران آل(بين أَحٍد منهم ونحن لَه مسِلمونَ 

 ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب هلْ تنِقمونَ ِمنا ِإالَّ أَنْ َءامنا*
  )٥٩/املائدة(أُنِزلَ ِمن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاِسقُونَ 

قُلْ هو الرحمن َءامنا ِبِه وعلَيِه توكَّلْنا فَستعلَمونَ من هو ِفي ضالٍَل مِبٍني *
  )٢٩/امللك(

اجوننا ِفي اللَِّه وهو ربنا وربكُم ولَنا أَعمالُنا ولَكُم  قُلْ أَتح:أَتحاجوننا
  )١٣٩/البقرة(أَعمالُكُم ونحن لَه مخِلصونَ 

 وِإذَا ِقيلَ لَهم اسجدوا ِللرحمِن قَالُوا وما الرحمن أَنسجد ِلما :تأْمرنا
هادزا ونرأْما تفُورن ٦٠/الفرقان(م(  

 سيقُولُ الْمخلَّفُونَ ِإذَا انطَلَقْتم ِإلَى مغاِنم ِلتأْخذُوها ذَرونا :تحسدوننا
نتِبعكُم يِريدونَ أَن يبدلُوا كَالَم اللَِّه قُل لَّن تتِبعونا كَذَِلكُم قَالَ اللَّه ِمن 

 ١٥/الفتح( بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا  الَ يفْقَهونَ ِإالَّ قَِليالً قَبلُ فَسيقُولُونَ
( 

 قُلْ هو الرحمن َءامنا ِبِه وعلَيِه توكَّلْنا فَستعلَمونَ من هو ِفي :توكَّلْنا
  )٢٩/امللك(ضالٍَل مِبٍني 

ا لِّكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ أَن تنفَد  قُل لَّو كَانَ الْبحر ِمداد:ِجئْنا
  )١٠٩/الكهف(كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا 

 وِإذَا أُنِزلَت سورةٌ أَنْ َءاِمنوا ِباللَِّه وجاِهدوا مع رسوِلِه استئْذَنك :ذَرنا
  )٨٦/التوبة(الُوا ذَرنا نكُن مع الْقَاِعِدين أُولُوا الطَّوِل ِمنهم وقَ

 قُلْ أَرَءيتم ِإنْ أَهلَكَِني اللَّه ومن مِعي أَو رِحمنا فَمن يِجري :رِحمنا
  )٢٨/امللك(الْكَاِفِرين ِمن عذَاٍب أَِليٍم 

راه بلْ هو شاِعر فَلْيأِْتنا ِبأَيٍة كَما  بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحالٍَم بِل افْت:فَلْيأِْتنا
  )٥/األنبياء(أُرِسلَ اَألولُونَ 

 قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ ما كَتب اللَّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللَِّه :لَن يِصيبنا
  )٥١/التوبة(فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ 

ندعوا ِمن دوِن اللَِّه ما الَ ينفَعنا والَ يضرنا ونرد علَى  قُلْ أَ:الَ ينفَعنا
 انَ لَهريِض حِفي اَألر اِطنييالش هتوهتكَالَِّذي اس ا اللَّهاندِإذْ ه دعا بقَاِبنأَع

 هو الْهدى وأُِمرنا أَصحاب يدعونه ِإلَى الْهدى ائِْتنا قُلْ ِإنَّ هدى اللَِّه
 الَِمنيالْع بِلر ِلمس٧١/األنعام(ِلن(  

 يعتِذرونَ ِإلَيكُم ِإذَا رجعتم ِإلَيِهم قُل الَّ تعتِذروا لَن نؤِمن لَكُم قَد :نبأَنا
و لَكُممع ى اللَّهريسو اِركُمبأَخ ِمن ا اللَّهأَنباِلِم نونَ ِإلَى عدرت ثُم ولُهسر
  )٩٤/التوبة(الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 

 قُلْ أَندعوا ِمن دوِن اللَِّه ما الَ ينفَعنا والَ يضرنا ونرد علَى أَعقَاِبنا :هدانا
ه كَالَِّذي استهوته الشياِطني ِفي اَألرِض حيرانَ لَه بعد ِإذْ هدانا اللَّ

أَصحاب يدعونه ِإلَى الْهدى ائِْتنا قُلْ ِإنَّ هدى اللَِّه هو الْهدى وأُِمرنا 
ِلمسِلن  الَِمنيالْع ب٧١/األنعام(ِلر(  
ِه ما الَ ينفَعنا والَ يضرنا ونرد علَى أَعقَاِبنا  قُلْ أَندعوا ِمن دوِن اللَّ:وأُِمرنا

 انَ لَهريِض حِفي اَألر اِطنييالش هتوهتكَالَِّذي اس ا اللَّهاندِإذْ ه دعب
َ  هدى اللَِّه هو الْهدى وأُِم رنا أَصحاب يدعونه ِإلَى الْهدى ائِْتنا قُلْ ِإنّ

 الَِمنيالْع بِلر ِلمس٧١/األنعام(ِلن(  
 ِمن الَِّذين هادوا يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُونَ سِمعنا :وانظُرنا

نهم وعصينا واسمع غَير مسمٍع وراِعنا لَيا ِبأَلِْسنِتِهم وطَعنا ِفي الديِن ولَو أَ
 مهنلَِكن لَّعو مأَقْوو ما لَّهريا لَكَانَ خنانظُرو عماسا ونأَطَعا ونِمعقَالُوا س

  )٤٦/النساء(اللَّه ِبكُفِْرِهم فَالَ يؤِمنونَ ِإالَّ قَِليالً 
الَ يضرنا ونرد علَى  قُلْ أَندعوا ِمن دوِن اللَِّه ما الَ ينفَعنا و:والَ يضرنا

 انَ لَهريِض حِفي اَألر اِطنييالش هتوهتكَالَِّذي اس ا اللَّهاندِإذْ ه دعا بقَاِبنأَع



  ٧٥

َ  هدى اللَِّه هو الْهدى وأُِمرنا  أَصحاب يدعونه ِإلَى الْهدى ائِْتنا قُلْ ِإنّ
بِلر ِلمسِلن الَِمني٧١/األنعام( الْع(  

 قُلْ أَندعوا ِمن دوِن اللَِّه ما الَ ينفَعنا والَ يضرنا ونرد علَى أَعقَاِبنا :يضرنا
 انَ لَهريِض حِفي اَألر اِطنييالش هتوهتكَالَِّذي اس ا اللَّهاندِإذْ ه دعب

هونعدي ابحا أَصنأُِمرى ودالْه وى اللَِّه هدا قُلْ ِإنَّ هى ائِْتندِإلَى الْه 
 الَِمنيالْع بِلر ِلمس٧١/األنعام(ِلن(  

 قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب هلْ تنِقمونَ ِمنا ِإالَّ أَنْ َءامنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا :ِإلَينا
  )٥٩/املائدة( قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاِسقُونَ وما أُنِزلَ ِمن

   :بيننا
* ِإالَّ اللَّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتاأَهقُلْ ي

ا ماببا أَرضعا بنضعِخذَ بتالَ يئًا ويِبِه ش ِركشالَ نا ولَّوووِن اللَِّه فَِإن تن د
  )٦٤/عمران آل(فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ 

* ِليمالْع احالْفَت وهو قا ِبالْحننيب حفْتي ا ثُمنبا رننيب عمجقُلْ ي  
 )مرتني ) (٢٦/سبأ(
* تا أُِمركَم ِقمتاسو عفَاد ا فَِلذَِلكِبم نتقُلْ َءامو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو

أَنزلَ اللَّه ِمن ِكتاٍب وأُِمرت َألعِدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا 
الْمِصري ولَكُم أَعمالُكُم الَ حجةَ بيننا وبينكُم اللَّه يجمع بيننا وِإلَيِه 

 )مرتني ) (١٥/الشورى(
 قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن :ِبنا

يِصيبكُم اللَّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصوا ِإنا معكُم متربصونَ 
  )٥٢/التوبة(

لَياعاِعيلَ :نمِإسو اِهيمرلَى ِإبا أُنِزلَ عما ونلَيا أُنِزلَ عما ِباللَِّه ونقُلْ َءام 
 ِهمبونَ ِمن رِبيالنى وِعيسى ووسم ا أُوِتيماِط وباَألسو قُوبعيو اقحِإسو

م لَه نحنو مهنٍد مأَح نيب قفَرونَ الَ نِلم٨٤/عمران آل(س(  
   :لَنا
سيقُولُ الَِّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا والَ َءاباؤنا والَ حرمنا ِمن *

 نكُم ملْ ِعندا قُلْ هنأْسى ذَاقُوا بتح ِلِهمِمن قَب الَِّذين كَذَّب ٍء كَذَِلكيش
ه لَنا ِإن تتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وِإنْ أَنتم ِإالَّ تخرصونَ ِعلٍْم فَتخِرجو

  )١٤٨/األنعام(
قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ ما كَتب اللَّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل *

  )٥١/التوبة(الْمؤِمنونَ 
*كَم ِقمتاسو عفَاد ا فَِلذَِلكِبم نتقُلْ َءامو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو تا أُِمر

أَنزلَ اللَّه ِمن ِكتاٍب وأُِمرت َألعِدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا 
وِإلَيِه الْمِصري وبينكُم اللَّه يجمع بيننا  ولَكُم أَعمالُكُم الَ حجةَ بيننا

  )١٥/الشورى(
* كَفِّرأَن ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنَءام ا الَِّذينهاأَيي

عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار يوم الَ يخِزي 

ِبيالن قُولُونَ اللَّهي اِنِهممِبأَيو ِديِهمأَي نيى بعسي مهورن هعوا منَءام الَِّذينو 
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنب٨/التحرمي(ر(  

 نصوحا عسى ربكُم أَن يكَفِّر ياأَيها الَِّذين َءامنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً*
عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار يوم الَ يخِزي 
 اللَّه النِبي والَِّذين َءامنوا معهُ  نورهم يسعى بين أَيِديِهم وِبأَيماِنِهم يقُولُونَ

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنب٨/التحرمي(ر(  
 ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن ِإذْ :معنا

اِحِبِه الَ تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغمه هتِكينس لَ اللَّها فَأَنزنعم نْ ِإنَّ اللَّهزح
علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَروا السفْلَى وكَِلمةُ 

 ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْيالْع ٤٠/التوبة(اللَِّه ِهي(  
تاِب هلْ تنِقمونَ ِمنا ِإالَّ أَنْ َءامنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا  قُلْ ياأَهلَ الِْك:ِمنا

  )٥٩/املائدة(وما أُنِزلَ ِمن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاِسقُونَ 
  

  مهزة املتكلم يف الفعل املضارع
 اتقَوا ِعند ربِهم جنات قُلْ أَؤنبئُكُم ِبخيٍر من ذَِلكُم ِللَِّذين*:أَؤنبئُكُم

تجِري ِمن تحِتها اَألنهار خاِلِدين ِفيها وأَزواج مطَهرةٌ وِرضوانٌ من اللَِّه 
  )١٥/عمران آل(واللَّه بِصري ِبالِْعباِد 

 ِإلَيكُم الِْكتاب مفَصالً  أَفَغير اللَِّه أَبتِغي حكَما وهو الَِّذي أَنزلَ:أَبتِغي
 ِمن نكُونفَالَ ت قِبالْح كبن رلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابالِْكت ماهنيَءات الَِّذينو

 ِرينتم١١٤/األنعام(الْم(  
 تكِْسب كُلُّ نفٍْس ِإالَّ  قُلْ أَغَير اللَِّه أَبِغي ربا وهو رب كُلِّ شيٍء والَ:أَبِغي

 ما كُنتئُكُم ِبمبنفَي كُمِجعركُم مبِإلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ ِوزاِزرو ِزرالَ تا وهلَيع
  )١٦٤/األنعام(ِفيِه تختِلفُونَ 

وا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن  قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَالَّ تشِركُ:أَتلُ
ِإحسانا والَ تقْتلُوا أَوالَدكُم من ِإمالٍَق نحن نرزقُكُم وِإياهم والَ تقْربوا 
الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن والَ تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإالَّ 

قِقلُونَ ِبالْحعت لَّكُماكُم ِبِه لَعصو ١٥١/األنعام( ذَِلكُم(  
 وأَنْ أَتلُوا الْقُرَءانَ فَمِن اهتدى فَِإنما يهتِدي ِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَقُلْ :أَتلُوا

 نِذِرينالْم ا ِمنا أَنم٩٢/النمل(ِإن(  
هِبعأَت:اٍب موا ِبِكتقُلْ فَأْت  مِإن كُنت هِبعا أَتمهى ِمندأَه وِعنِد اللَِّه ه ن

 اِدِقني٤٩/القصص(ص(  
ِبعأَت:   
قُل الَّ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه والَ أَعلَم الْغيب والَ أَقُولُ لَكُم ِإني *

 هلْ يستِوي اَألعمى والْبِصري أَفَالَ ملَك ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي قُلْ
  )٥٠/األنعام(تتفَكَّرونَ 
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وِإذَا لَم تأِْتِهم ِبأَيٍة قَالُوا لَوالَ اجتبيتها قُلْ ِإنما أَتِبع ما يوحى ِإلَي ِمن ربي *
ٍم يةٌ لِّقَومحرى ودهو كُمبِمن ر اِئرصذَا بونَ هِمن٢٠٣/األعراف(ؤ(  

وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَءنا ائِْت ِبقُرَءاٍن *
غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ 

وحا يِظيٍم مٍم عوي ذَابي عبر تيصِإنْ ع افي أَخِإن ١٥/يونس(ى ِإلَي(  
قُلْ ما كُنت ِبدعا من الرسِل وما أَدِري ما يفْعلُ ِبي والَ ِبكُم ِإنْ أَتِبع ِإالَّ *

 ِبنيم ِذيرا ِإالَّ نا أَنمو ى ِإلَيوحا ي٩/األحقاف(م(  
 قُلْ أَغَير اللَِّه أَتِخذُ وِليا فَاِطِر السماواِت واَألرِض وهو يطِْعم والَ :تِخذُأَ

 ِرِكنيشالْم ِمن نكُونالَ تو لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تي أُِمرقُلْ ِإن مطْعي
  )١٤/األنعام(

ِملُكُمأَح:لَى الَِّذينالَ عو  ِملُكُما أَحم الَ أَِجد قُلْت مِملَهحِلت كوا أَتِإذَا م 
علَيِه تولَّوا وأَعينهم تِفيض ِمن الدمِع حزنا أَالَّ يِجدوا ما ينِفقُونَ 

  )٩٢/التوبة(
افأَخ:   

  )١٥/األنعام(قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم *
وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَءنا ائِْت ِبقُرَءاٍن *

غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ 
ِإن ى ِإلَيوحا يِظيٍم مٍم عوي ذَابي عبر تيصِإنْ ع اف١٥/يونس(ي أَخ(  

وأَِن استغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه يمتعكُم متاعا حسنا ِإلَى أَجٍل مسمى *
 كُملَيع افي أَخا فَِإنلَّووِإن تو لَهٍل فَضِت كُلَّ ِذي فَضؤيٍم ووي ذَابع

  )٣/هود(كَِبٍري 
  )١٣/الزمر(قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم *

 قُلْ ما كُنت ِبدعا من الرسِل وما أَدِري ما يفْعلُ ِبي والَ ِبكُم :وما أَدِري
  )٩/األحقاف(نا ِإالَّ نِذير مِبني ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي وما أَ

   :أَدعوا
قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعوا ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه *

 ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنم١٠٨/يوسف(و(  
*ونَ ِبمحفْري ابالِْكت ماهنيَءات الَِّذينن واِب مزاَألح ِمنو كا أُنِزلَ ِإلَي

ينِكر بعضه قُلْ ِإنما أُِمرت أَنْ أَعبد اللَّه والَ أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعوا وِإلَيِه 
  )٣٦/الرعد(مئَاِب 

  )٢٠/اجلن(قُلْ ِإنما أَدعوا ربي والَ أُشِرك ِبِه أَحدا *
ئَلُكُمأَس:   

قُلْ ما أَسئَلُكُم علَيِه ِمن أَجٍر ِإالَّ من شاَء أَن يتِخذَ ِإلَى ربِه سِبيالً *
  )٥٧/الفرقان(
* كَلِِّفنيتالْم ا ِمنا أَنمٍر وأَج ِه ِمنلَيع ئَلُكُما أَس٨٦/ص(قُلْ م(  

فِْسي وِإِن اهتديت فَِبما يوِحي ِإلَي  قُلْ ِإن ضلَلْت فَِإنما أَِضلُّ علَى ن:أَِضلُّ
 قَِريب ِميعس هي ِإنب٥٠/سبأ(ر(  

دبأَع:   
* اَءكُموأَه ِبعوِن اللَِّه قُل الَّ أَتونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن

ِدينتهالْم ا ِمنا أَنمِإذًا و لَلْتض ٥٦/األنعام (قَد(  
والَِّذين َءاتيناهم الِْكتاب يفْرحونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وِمن اَألحزاِب من *

ينِكر بعضه قُلْ ِإنما أُِمرت أَنْ أَعبد اللَّه والَ أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعوا وِإلَيِه 
  )٣٦/الرعد(مئَاِب 

ِمرت أَنْ أَعبد رب هِذِه الْبلْدِة الَِّذي حرمها ولَه كُلُّ شيٍء وأُِمرت ِإنما أُ*
 ِلِمنيسالْم ٩١/النمل(أَنْ أَكُونَ ِمن(  

* ينالد ا لَّهِلصخم اللَّه دبأَنْ أَع تي أُِمر١١/الزمر(قُلْ ِإن(  
*دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن اتنيالْب اَءِنيا جوِن اللَِّه لَمونَ ِمن دعدت الَِّذين 

 الَِمنيالْع بِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمري وب٦٦/غافر(ِمن ر(  
دبأَع:   
قُلْ ياأَيها الناس ِإن كُنتم ِفي شك من ِديِني فَالَ أَعبد الَِّذين تعبدونَ ِمن *
ِن اللَِّه ولَِكن أَعبد اللَّه الَِّذي يتوفَّاكُم وأُِمرت أَنْ أَكُونَ ِمن الْمؤِمِنني دو
  )١٠٤/يونس(
  )١٤/الزمر(قُِل اللَّه أَعبد مخِلصا لَّه ِديِني *
  )٦٤/الزمر(قُلْ أَفَغير اللَِّه تأْمروني أَعبد أَيها الْجاِهلُونَ *
* دبا أَعونَ ماِبدع مالَ أَنت٤/الكافرون(و(  

 وِإن كَذَّبوك فَقُل لِّي عمِلي ولَكُم عملُكُم أَنتم بِريئُونَ ِمما أَعملُ :أَعملُ
  )٤١/يونس(وأَنا بِريٌء مما تعملُونَ 

   :أَعوذُ
  )٩٧/املؤمنون(شياِطِني وقُل رب أَعوذُ ِبك ِمن همزاِت ال*
  )١/الفلق(قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق *
  )١/الناس(قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس *

 قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَن تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا :أَِعظُكُم
ٍة ِإنْ هن ِجناِحِبكُم ما ِبصِديٍد مذَاٍب شع يدي نيلَّكُم ب ِذيرِإالَّ ن و

  )٤٦/سبأ(
 وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت تعِرف ِفي وجوِه الَِّذين كَفَروا :أَفَأُنبئُكُم

أَفَأُنبئُكُم ِبشر من الْمنكَر يكَادونَ يسطُونَ ِبالَِّذين يتلُونَ علَيِهم َءاياِتنا قُلْ 
 ِصريالْم ِبئْسوا وكَفَر الَِّذين ا اللَّههدعو ارالن ٧٢/احلج(ذَِلكُم(  

   :أَكُونَ
* مطْعالَ يو طِْعمي وهِض واَألراِت واوما فَاِطِر السِليِخذُ واللَِّه أَت رقُلْ أَغَي

 أَكُونَ أَولَ من أَسلَم والَ تكُونن ِمن الْمشِرِكني قُلْ ِإني أُِمرت أَنْ
  )١٤/األنعام(
قُلْ ياأَيها الناس ِإن كُنتم ِفي شك من ِديِني فَالَ أَعبد الَِّذين تعبدونَ ِمن *

أُِمرو فَّاكُموتالَِّذي ي اللَّه دبأَع لَِكنوِن اللَِّه ود ِمِننيؤالْم أَنْ أَكُونَ ِمن ت
  )١٠٤/يونس(
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* تأُِمرٍء ويكُلُّ ش لَها وهمرِة الَِّذي حلْدِذِه الْبه بر دبأَنْ أَع تا أُِمرمِإن
 ِلِمنيسالْم ٩١/النمل(أَنْ أَكُونَ ِمن(  

* ِلِمنيسلَ الْمَألنْ أَكُونَ أَو تأُِمر١٢/الزمر(و(  
لَهدا ائِْت :أُبونَ ِلقَاَءنجرالَ ي اٍت قَالَ الَِّذيننيا بناتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تو 

ِبقُرَءاٍن غَيِر هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِءي نفِْسي ِإنْ 
ى ِإلَيوحا يِإالَّ م ِبعِظيٍم أَتٍم عوي ذَابي عبر تيصِإنْ ع افي أَخِإن 

  )١٥/يونس(
ِلمأُس: اَءِنيا جوِن اللَِّه لَمونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن 

 الَِمنيالْع بِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمري وبِمن ر اتني٦٦/غافر(الْب(  
 والَِّذين َءاتيناهم الِْكتاب يفْرحونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وِمن اَألحزاِب :شِركأُ

من ينِكر بعضه قُلْ ِإنما أُِمرت أَنْ أَعبد اللَّه والَ أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعوا وِإلَيِه 
  )٣٦/الرعد(مئَاِب 
كُنعتاأَ:أُما  يهتِزينا ويناةَ الدينَ الْحِردت نِإن كُنت اِجكوقُل َألز ِبيا النهي

  )٢٨/األحزاب(فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جِميالً 
   :أُنبئُكُم

*اللَِّه م ةً ِعندثُوبم ن ذَِلكم رئُكُم ِبشبلْ أُنِه قُلْ هلَيع غَِضبو اللَّه هنن لَّع
وجعلَ ِمنهم الِْقردةَ والْخناِزير وعبد الطَّاغُوت أُولَِئك شر مكَانا وأَضلُّ 

  )٦٠/املائدة(عن سواِء السِبيِل 
* اِطنييلُ الشزنن تلَى مع ئُكُمبلْ أُن٢٢١/الشعراء(ه(  

ِه  :أُِنيبلَيي عبر اللَّه ِإلَى اللَِّه ذَِلكُم هكْمٍء فَحيِفيِه ِمن ش ملَفْتتا اخمو
 ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتو١٠/الشورى(ت(  

 قُلْ ِإنما أُنِذركُم ِبالْوحِي والَ يسمع الصم الدعاَء ِإذَا ما ينذَرونَ :أُنِذركُم
  )٤٥/األنبياء(

 وقَالَِت الْيهود يد اللَِّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيِديِهم ولُِعنوا ِبما قَالُوا بلْ يداه :أُنِزلَ
 كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيم مهنا منَّ كَِثريِزيدلَياُء وشي فكَي نِفقاِن يوطَتسبم

 بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء ِإلَى يوِم الِْقيامِة كُلَّما أَوقَدوا طُغيانا وكُفْرا وأَلْقَينا
 ِحبالَ ي اللَّها وادِض فَسنَ ِفي اَألروعسيو ا اللَّهِب أَطْفَأَهرا لِّلْحارن

 فِْسِدين٦٤/املائدة(الْم(  
دبِإن:فَالَ أَع اسا النهاأَيقُلْ ي  الَِّذين دبن ِديِني فَالَ أَعم كِفي ش مكُنت 

 أَنْ أَكُونَ ِمن تأُِمرو فَّاكُموتالَِّذي ي اللَّه دبأَع لَِكنوِن اللَِّه وونَ ِمن ددبعت
 ِمِننيؤ١٠٤/يونس(الْم(  
ِهيد بيِني وبينكُم وأُوِحي  قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُِل اللَّه ش:ُألنِذركُم

ِإلَي هذَا الْقُرَءانُ ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَِّه َءاِلهةً 
بِريٌء مما تشِركُونَ  أُخرى قُل الَّ أَشهد قُلْ ِإنما هو ِإلَه واِحد وِإنِني

  )١٩/األنعام(
ِبعالَ أَت: ِبعوِن اللَِّه قُل الَّ أَتونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن 

 ِدينتهالْم ا ِمنا أَنمِإذًا و لَلْتض قَد اَءكُمو٥٦/األنعام(أَه(  

الَ أَِجد:   
 علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ أَن يكُونَ ميتةً قُل الَّ أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرما*

أَو دما مسفُوحا أَو لَحم ِخِرتيٍر فَِإنه ِرجس أَو ِفسقًا أُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه ِبِه فَمِن 
 ِحيمر غَفُور كباٍد فَِإنَّ رالَ عاٍغ وب رغَي طُراض  

  )١٤٥/األنعام(
*الَ عِه ولَيع ِملُكُما أَحم الَ أَِجد قُلْت مِملَهحِلت كوا أَتِإذَا م لَى الَِّذين

  تولَّوا وأَعينهم تِفيض ِمن الدمِع حزنا أَالَّ يِجدوا ما ينِفقُونَ 
  )٩٢/التوبة(

ئَلُكُمالَ أَس:   
*دفَِبه ى اللَّهده الَِّذين أُولَِئك وا ِإنْ هرِه أَجلَيع ئَلُكُمقُل الَّ أَس ِدهاقْت ماه

 الَِمنيى ِللْع٩٠/األنعام(ِإالَّ ِذكْر(  
ذَِلك الَِّذي يبشر اللَّه ِعباده الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت قُل الَّ *

 ِفي الْقُربى ومن يقْتِرف حسنةً نِزد لَه ِفيها أَسئَلُكُم علَيِه أَجرا ِإالَّ الْمودةَ
 كُورش غَفُور ا ِإنَّ اللَّهنس٢٣/الشورى(ح(  

دهالَ أَش: أُوِحيو كُمنيبِني ويب ِهيدش ةً قُِل اللَّهادهش رٍء أَكْبيش قُلْ أَي 
ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَِّه َءاِلهةً ِإلَي هذَا الْقُرَءانُ ُألنِذركُم 

أُخرى قُل الَّ أَشهد قُلْ ِإنما هو ِإلَه واِحد وِإنِني بِريٌء مما تشِركُونَ 
  )١٩/األنعام(

دبونَ :الَ أَعدبعا تم دب٢/الكافرون( الَ أَع(  
قُل الَّ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه والَ أَعلَم الْغيب والَ أَقُولُ  :الَ أَقُولُ

 ِصريالْبى ومِوي اَألعتسلْ يقُلْ ه ى ِإلَيوحا يِإالَّ م ِبعِإنْ أَت لَكي مِإن لَكُم
  )٥٠/األنعام(أَفَالَ تتفَكَّرونَ 

ِلكالَ أَم:   
مِلك ِلنفِْسي نفْعا والَ ضرا ِإالَّ ما شاَء اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب قُل الَّ أَ*

الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإالَّ نِذير وبِشري لِّقَوٍم 
  )١٨٨/األعراف(يؤِمنونَ 

*فِْسي ضِلن ِلكاَء قُل الَّ أَملٌ ِإذَا جٍة أَجِلكُلِّ أُم اَء اللَّها شا ِإالَّ مفْعالَ نا ور
  )٤٩/يونس(أَجلُهم فَالَ يستئِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ 

  )٢١/اجلن(قُلْ ِإني الَ أَمِلك لَكُم ضرا والَ رشدا *
  )٩٨/املؤمنون(حضروِن  وأَعوذُ ِبك رب أَن ي:وأَعوذُ

كُنحرأُسا :ويناةَ الدينَ الْحِردت نِإن كُنت اِجكوقُل َألز ِبيا النهاأَيي 
  )٢٨/األحزاب(وِزينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جِميالً 

أَِجد لَنو:ِجريي لَن يا  قُلْ ِإندحلْتوِنِه مِمن د أَِجد لَنو داللَِّه أَح ِني ِمن
  )٢٢/اجلن(

لَمالَ أَعالَ أَقُولُ :وو بيالْغ لَمالَ أَعاللَِّه و اِئنزِعنِدي خ قُل الَّ أَقُولُ لَكُم 
ي اَألعمى والْبِصري لَكُم ِإني ملَك ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِو

  )٥٠/األنعام(أَفَالَ تتفَكَّرونَ 
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 قُل الَّ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه والَ أَعلَم الْغيب والَ أَقُولُ :والَ أَقُولُ
مِوي اَألعتسلْ يقُلْ ه ى ِإلَيوحا يِإالَّ م ِبعِإنْ أَت لَكي مِإن لَكُم ِصريالْبى و

  )٥٠/األنعام(أَفَالَ تتفَكَّرونَ 
ِركالَ أُشا :ودِبِه أَح ِركالَ أُشي وبوا رعا أَدم٢٠/اجلن( قُلْ ِإن(  

  
  نون املتكلم بصيعة اجلمع للفعل املضارع

ا ونرد علَى أَعقَاِبنا  قُلْ أَندعوا ِمن دوِن اللَِّه ما الَ ينفَعنا والَ يضرن:أَندعوا
 انَ لَهريِض حِفي اَألر اِطنييالش هتوهتكَالَِّذي اس ا اللَّهاندِإذْ ه دعب

هو الْهدى وأُِمرنا  أَصحاب يدعونه ِإلَى الْهدى ائِْتنا قُلْ ِإنَّ هدى اللَِّه
 الَِمنيالْع بِلر ِلمس٧١/األنعام(ِلن(  

 فَمن حاجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاَءك ِمن الِْعلِْم فَقُلْ تعالَوا ندع :فَنجعل
أَبناَءنا وأَبناَءكُم وِنساَءنا وِنساَءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتِهلْ فَنجعل 

لَى الْكَاِذِبنياللَِّه ع تن٦١/عمران آل (لَّع(  
قفَراِعيلَ :الَ نمِإسو اِهيمرلَى ِإبا أُنِزلَ عما ونلَيا أُنِزلَ عما ِباللَِّه ونقُلْ َءام 

 ِهمبونَ ِمن رِبيالنى وِعيسى ووسم ا أُوِتيماِط وباَألسو قُوبعيو اقحِإسو
  )٨٤/عمران آل(منهم ونحن لَهمُ سِلمونَ الَ نفَرق بين أَحٍد 

  )٢٥/سبأ( قُل الَّ تسئَلُونَ عما أَجرمنا والَ نسئَلُ عما تعملُونَ :والَ نسئَلُ
ِمنؤن:لَكُم ِمنؤوا لَن نِذرتعقُل الَّ ت ِهمِإلَي متعجِإذَا ر كُمونَ ِإلَيِذرتعي  قَد 

نبأَنا اللَّه ِمن أَخباِركُم وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ ِإلَى عاِلِم 
  )٩٤/التوبة(الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 

 الِْعلِْم فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناَءنا  فَمن حاجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاَءك ِمن:نبتِهلْ
 تنل لَّععجِهلْ فَنتبن ثُم كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اَءكُمِنسا واَءنِنسو اَءكُمنأَبو

 لَى الْكَاِذِبني٦١/عمران آل(اللَِّه ع(  
صبرتى:ندا ِإالَّ ِإحونَ ِبنصبرلْ تأَن  قُلْ ه ِبكُم صبرتن نحنِن ويينسالْح 

يِصيبكُم اللَّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصوا ِإنا معكُم متربصونَ 
  )٥٢/التوبة(

عدن:ا نالَوعالِْعلِْم فَقُلْ ت ِمن اَءكا جِد معِفيِه ِمن ب كاجح نا  فَماَءننأَب عد
 تنل لَّععجِهلْ فَنتبن ثُم كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اَءكُمِنسا واَءنِنسو اَءكُمنأَبو

 لَى الْكَاِذِبني٦١/عمران آل(اللَِّه ع(  
دبعن:   ِعنيتسن اكِإيو دبعن اك٥/الفاحتة(ِإي(   

لَ الِْكتاأَهالَ قُلْ يو ِإالَّ اللَّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب ت
نشِرك ِبِه شيئًا والَ يتِخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دوِن اللَِّه فَِإن تولَّوا فَقُولُوا 

 ) ٦٤/عمران آل(اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ 
ِعنيتسن: ِعنيتسن اكِإيو دبعن اك٥/الفاحتة( ِإي(   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠٣/الكهف( قُلْ هلْ ننبئُكُم ِباَألخسِرين أَعماالً :ننبئُكُم
ِركشالََ نو:اٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتاأَهقُلْ ي  دبعأَالَّ ن كُمنيبا ونني

ِإالَّ اللَّه والَ نشِرك ِبِه شيئًا والَ يتِخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دوِن اللَِّه فَِإن 
  )٦٤/عمران آل(تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ 
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   الغـــائبصيغـــة
  

  ضمري الغائب املنفصل
وه: 
* ِبنيم ِذيرِإالَّ ن وٍة ِإنْ هن ِجناِحِبِهم ما ِبصوا مفَكَّرتي لَم أَو
  )١٨٤/األعراف(
 لَّكُم يؤِمن ِباللَِّه وِمنهم الَِّذين يؤذُونَ النِبي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيٍر*

ويؤِمن ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ لِّلَِّذين َءامنوا ِمنكُم والَِّذين يؤذُونَ رسولَ اللَِّه 
 أَِليم ذَابع م٦١/التوبة(لَه(  

يٍة كَما أُرِسلَ بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحالٍَم بِل افْتراه بلْ هو شاِعر فَلْيأِْتنا ِبأَ*
  )٥/األنبياء(اَألولُونَ 

قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَن تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما *
 ٤٦/سبأ(ِبصاِحِبكُم من ِجنٍة ِإنْ هو ِإالَّ نِذير لَّكُم بين يدي عذَاٍب شِديٍد 

( 
*ا همِنٍني وِب ِبضيلَى الْغع ٢٤/التكوير(و(  

 ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن ِإذْ :هما
تِكينس لَ اللَّها فَأَنزنعم نْ ِإنَّ اللَّهزحاِحِبِه الَ تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغمه ه

علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَروا السفْلَى وكَِلمةُ 
 ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْيالْع ٤٠/التوبة(اللَِّه ِهي(  

مأَن:هو اِلِهمووا ِبأَمداهج هعوا منَءام الَِّذينولُ وسلَِكِن الر  أُولَِئكو فُِسِهم
  )٨٨/التوبة(لَهم الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

ملَه: أُولَِئكو أَنفُِسِهمو اِلِهمووا ِبأَمداهج هعوا منَءام الَِّذينولُ وسلَِكِن الر 
  )٨٨/التوبة(لَهم الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

  
  ضمري هاء الغائب
  اهلاء مع األمساء

   :ربِه
َءامن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ َءامن ِباللَِّه ومالَِئكَِتِه *

أَطَعا ونِمعقَالُوا سِلِه وسن رٍد مأَح نيب قفَرِلِه الَ نسرِبِه وكُتو كانا غُفْرن
 ِصي رالْم كِإلَيا ونب٢٨٥/البقرة(ر(  

ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايةٌ من ربِه ِإنما أَنت منِذر وِلكُلِّ *
  )٧/الرعد(قَوٍم هاٍد 

م تأِْتِهم بينةُ ما ِفي الصحِف اُألولَى وقَالُوا لَوالَ يأِْتينا ِبأَيٍة من ربِه أَو لَ*
  )١٣٣/طه(

هباٍت :رِمنؤاٍت مِلمسم نكُنا مريا خاجوأَز ِدلَهبأَن ي ِإن طَلَّقَكُن هبى رسع 
  )٥/التحرمي(قَاِنتاٍت تاِئباٍت عاِبداٍت ساِئحاٍت ثَيباٍت وأَبكَارا 

بِهر:   
ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايةٌ من ربِه قُلْ ِإنَّ اللَّه يِضلُّ من *

 ابأَن نِه مِدي ِإلَيهياُء وش٢٧/الرعد(ي(  
  )١٨/النجم(لَقَد رأَى ِمن َءاياِت ربِه الْكُبرى *

مِدينِة ومن حولَهم من اَألعراِب أَن يتخلَّفُوا عن  ما كَانَ َألهِل الْ:نفِْسِه
رسوِل اللَِّه والَ يرغَبوا ِبأَنفُِسِهم عن نفِْسِه ذَِلك ِبأَنهم الَ يِصيبهم ظَمأٌ والَ 

لْكُفَّار والَ نصب والَ مخمصةٌ ِفي سِبيِل اللَِّه والَ يطَئُونَ موِطئًا يِغيظُ ا
 رأَج ِضيعالَ ي ِإنَّ اللَّه اِلحلٌ صمم ِبِه علَه الً ِإالَّ كُِتبين ودع الُونَ ِمنني

 ِسِننيح١٢٠/التوبة(الْم(  
هاجوأَزأُولُ:وو مهاتهأُم هاجوأَزو أَنفُِسِهم ِمن ِمِننيؤلَى ِبالْمأَو ِبيوا  الن

اَألرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه ِمن الْمؤِمِنني والْمهاِجِرين ِإالَّ 
أَن تفْعلُوا ِإلَى أَوِلياِئكُم معروفًا كَانَ ذَِلك ِفي الِْكتاِب مسطُورا 

  )٦/األحزاب(
هاجووا الَ:أَزنَءام ا الَِّذينهاأَيِإلَى  ي ذَنَ لَكُمؤِإالَّ أَن ي ِبيالن وتيلُوا بخدت 

طَعاٍم غَير ناِظِرين ِإناه ولَِكن ِإذَا دِعيتم فَادخلُوا فَِإذَا طَِعمتم فَانتِشروا والَ 
م واللَّه الَ مستئِْنِسني ِلحِديٍث ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ يؤِذي النِبي فَيستحِي ِمنكُ

 اٍب ذَِلكُماِء ِحجرِمن و نئَلُوها فَساعتم نوهمأَلْتِإذَا سو قالْح ِي ِمنحتسي
أَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِبِهن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَِّه  والَ أَن 

ِدِه أَبعِمن ب هاجووا أَزنِكحا تِظيماللَِّه ع كَانَ ِعند ا ِإنَّ ذَِلكُمد
  )٥٣/األحزاب(

 وِإذْ أَسر النِبي ِإلَى بعِض أَزواِجِه حِديثًا فَلَما نبأَت ِبِه وأَظْهره :أَزواِجِه
الَت من أَنبأَك اللَّه علَيِه عرف بعضه وأَعرض عن بعٍض فَلَما نبأَها ِبِه قَ

 ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيبذَا قَالَ ن٣/التحرمي(ه(  
 الَّ تجعلُوا دعاَء الرسوِل بينكُم كَدعاِء بعِضكُم بعضا قَد يعلَم اللَّه :أَمِرِه

ِلفُونَ عن أَمِرِه أَن تِصيبهم الَِّذين يتسلَّلُونَ ِمنكُم ِلواذًا فَلْيحذَِر الَِّذين يخا
 أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَون٦٣/النور(ِفت(  

همكُم :اسولُ اللَِّه ِإلَيسي راِءيلَ ِإنرِني ِإسابي ميرم نى ابِإذْ قَالَ ِعيسو 
ِبرسوٍل يأِْتي ِمن بعِدي اسمه مصدقًا لِّما بين يدي ِمن التوراِة ومبشرا 

 ِبنيم رذَا ِسحاِت قَالُوا هنيم ِبالْباَءها جفَلَم دم٦/الصف(أَح(  
 ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن ِإذْ :ِلصاِحِبِه

 يقُولُ ِلصاِحِبِه الَ تحزنْ ِإنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سِكينته هما ِفي الْغاِر ِإذْ



  ٨٠

علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَّم ترَ وها وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَروا السفْلَى وكَِلمةُ 
 ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْيالْع ٤٠/التوبة(اللَِّه ِهي(  

الَهوم: ِه فَِإنَّ اللَّهلَيا عرظَاهِإن تا وكُمقُلُوب تغص ا ِإلَى اللَِّه فَقَدوبتِإن ت 
 ظَِهري ذَِلك دعالَِئكَةُ بالْمو ِمِننيؤالْم اِلحصِريلُ وِجبو الَهوم وه

  )٤/التحرمي(
  

  اهلاء مع األفعال
اهنلَّما عما :ومو  ِبنيَءانٌ مقُرو ِإالَّ ِذكْر وِإنْ ه ِغي لَهنبا يمو رعالش اهنلَّمع

  )٦٩/يس(
ِدلَهباٍت :يِلمسم نكُنا مريا خاجوأَز ِدلَهبأَن ي ِإن طَلَّقَكُن هبى رسع 

اٍت ثَياِئحاٍت ساِبداٍت عاِئباٍت تاٍت قَاِنتِمنؤا مكَارأَباٍت و٥/التحرمي(ب(  
هجرِن ِإذْ :أَخياثْن وا ثَاِنيكَفَر الَِّذين هجرِإذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد وهرنصِإالَّ ت 

 هتِكينس لَ اللَّها فَأَنزنعم نْ ِإنَّ اللَّهزحاِحِبِه الَ تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغمه
ةُ عكَِلمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَِّذينلَ كَِلمعجا وهورت وٍد لَّمنِبج هدأَيِه ولَي

 ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْيالْع ٤٠/التوبة(اللَِّه ِهي(  
هونارمى :أَفَترا يلَى مع هونارم١٢/النجم( أَفَت(  
وهعبات:ابِفي  لَّقَد ت وهعبات اِر الَِّذيناَألنصو اِجِرينهالْمو ِبيلَى النع اللَّه 

 هِإن ِهملَيع ابت ثُم مهنفَِريٍق م ِزيغُ قُلُوبي ا كَادِد معِة ِمن برسِة الْعاعس
 ِحيمر ُءوفر ١١٧/التوبة(ِبِهم(  

وهرنصت:وهرنصِن ِإذْ  ِإالَّ تياثْن وا ثَاِنيكَفَر الَِّذين هجرِإذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد 
 هتِكينس لَ اللَّها فَأَنزنعم نْ ِإنَّ اللَّهزحاِحِبِه الَ تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغمه

 الَِّذين كَفَروا السفْلَى وكَِلمةُ علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها وجعلَ كَِلمةَ
 ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْيالْع ٤٠/التوبة(اللَِّه ِهي(  

اَءهى :جماَألع اَءه٢/عبس( أَن ج(  
هلَّمى :عالْقُو ِديدش هلَّم٥/النجم( ع(  
هِريِلن:نالً مِدِه لَيبى ِبعرانَ الَِّذي أَسحبِجِد  سساِم ِإلَى الْمرِجِد الْحسالْم 

 ِصريالْب ِميعالس وه ها ِإناِتنَءاي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارا الَِّذي باَألقْص
  )١/اإلسراء(

هرصن:اثْن وا ثَاِنيكَفَر الَِّذين هجرِإذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد وهرنصِن ِإذْ  ِإالَّ تي
 هتِكينس لَ اللَّها فَأَنزنعم نْ ِإنَّ اللَّهزحاِحِبِه الَ تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغمه
علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَروا السفْلَى وكَِلمةُ 

  )٤٠/التوبة(ه عِزيز حِكيم اللَِّه ِهي الْعلْيا واللَّ
هرأَظْهو: هرأَظْهِبِه و أَتبا نِديثًا فَلَماِجِه حوِض أَزعِإلَى ب ِبيالن رِإذْ أَسو 

 أَكأَنب نم ا ِبِه قَالَتأَهبا نٍض فَلَمعن بع ضرأَعو هضعب فرِه علَيع اللَّه
  )٣/التحرمي(الَ نبأَِني الْعِليم الْخِبري هذَا قَ

هانأَعو: مِه قَولَيع هانأَعو اهرافْت ذَا ِإالَّ ِإفْكوا ِإنْ هكَفَر قَالَ الَِّذينو 
  )٤/الفرقان(َءاخرونَ فَقَد جاُءو ظُلْما وزورا 

هدأَيو:هرصن فَقَد وهرنصِن ِإذْ  ِإالَّ تياثْن وا ثَاِنيكَفَر الَِّذين هجرِإذْ أَخ اللَّه 
 هتِكينس لَ اللَّها فَأَنزنعم نْ ِإنَّ اللَّهزحاِحِبِه الَ تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغمه

كَفَر ةَ الَِّذينلَ كَِلمعجا وهورت وٍد لَّمنِبج هدأَيِه ولَيةُ عكَِلمفْلَى ووا الس
 ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْيالْع ٤٠/التوبة(اللَِّه ِهي(  

وهِبعاتو: لْكم ا الَِّذي لَهِميعج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا النهاأَيقُلْ ي 
ِميتيِي وحي وِإالَّ ه ِض الَ ِإلَهاَألراِت واومالس ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَأَِمن 

 ١٥٨/األعراف(اُألمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 
( 

وهرزعو:ا ِعندوبكْتم هونِجدالَِّذي ي ياُألم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين  مه
 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروِفي الت

مهنع عضياِئثَ وبالْخ ِهملَيع مرحياِت وباَألغْالَلَ الَِّتي  الطَّيو مهرِإص
 وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ كَانت علَيِهم فَالَِّذين َءامنوا ِبِه

  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
هنرنصلَتو: ٍة ثُمِحكْماٍب ون ِكتكُم متيا َءاتلَم نِبيالن ِميثَاق ذَ اللَّهِإذْ أَخو 

 قدصولٌ مسر اَءكُمج مترقَالَ َءأَقْر هنرنصلَتِبِه و نِمنؤلَت كُمعا ملِّم
 نكُم معا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنرِري قَالُوا أَقْرِإص لَى ذَِلكُمع مذْتأَخو

 اِهِدين٨١/عمران آل(الش(  
وهرصنو: ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين  مها ِعندوبكْتم هونِجدالَِّذي ي ياُألم

 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروِفي الت
 الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي
كَانت علَيِهم فَالَِّذين َءامنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ 

  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
هونِجدي:كْتم هونِجدالَِّذي ي ياُألم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين  مها ِعندوب

 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروِفي الت
الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي 

َءام فَالَِّذين ِهملَيع تالَِّذي أُنِزلَ كَان وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا ِبِه ون
  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

وهئِْذنتسلَى :يع هعوا مِإذَا كَانوِلِه وسروا ِباللَِّه ونَءام ونَ الَِّذينِمنؤا الْممِإن 
م يذْهبوا حتى يستئِْذنوه ِإنَّ الَِّذين يستئِْذنونك أُولَِئك الَِّذين أَمٍر جاِمٍع لَّ

 مهِمن ن ِشئْتفَأْذَن لِّم أِْنِهمِض شعِلب وكئْذَنتوِلِه فَِإذَا اسسرونَ ِباللَِّه وِمنؤي
  )٦٢/النور(م واستغِفر لَهم اللَّه ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحي

وهضرِإن :ي وهضرأَن ي قأَح ولُهسرو اللَّهو وكُمضرِلي ِلفُونَ ِباللَِّه لَكُمحي 
 ِمِننيؤوا م٦٢/التوبة(كَان(  

هلِّمعو:يلِْحدانُ الَِّذي يلِّس رشب هلِّمعا يمقُولُونَ ِإني مهأَن لَمعن لَقَدِه  ونَ ِإلَي
 ِبنيم ِبيرانٌ عذَا ِلسهو ِميج١٠٣/النحل(أَع(   



  ٨١

 

  ضمري الغائب مع احلروف
هعِزلَ ما :أُنوبكْتم هونِجدالَِّذي ي ياُألم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين 

معروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ ِعندهم ِفي التوراِة واِإلِجنيِل يأْمرهم ِبالْ
لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي 

ي أُنِزلَ كَانت علَيِهم فَالَِّذين َءامنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذ
مه أُولَِئك هعونَ  مفِْلح١٥٧/األعراف(الْم(  

   :ِإلَيِه
َءامن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ َءامن ِباللَِّه ومالَِئكَِتِه *

الُوا سِمعنا وأَطَعنا غُفْرانك وكُتِبِه ورسِلِه الَ نفَرق بين أَحٍد من رسِلِه وقَ
 ِصي رالْم كِإلَيا ونب٢٨٥/البقرة(ر(  

* لَِكناَء وِليأَو مذُوهخا اتِه ما أُنِزلَ ِإلَيمو ِبيالنونَ ِباللَِّه وِمنؤوا يكَان لَوو
  )٨١/املائدة(كَِثريا منهم فَاِسقُونَ 

*قَالُوا مالَ أُنِزلَ واِق لَووِشي ِفي اَألسميو امأْكُلُ الطَّعوِل يسذَا الراِل ه
  )٧/الفرقان(ِإلَيِه ملَك فَيكُونَ معه نِذيرا 

أَو يلْقَى ِإلَيِه كَرتٌ أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ ِمنها وقَالَ الظَّاِلمونَ ِإن تتِبعونَ *
  )٨/الفرقان( رجالً مسحورا ِإالَّ
هِإن: وا الذِّكْرِمعا سلَم اِرِهمصِبأَب كِلقُونزوا لَيكَفَر الَِّذين كَادِإن يو 

  )٥١/القلم(ويقُولُونَ ِإنه لَمجنونٌ 
الَّ أَن يؤذَنَ لَكُم ِإلَى  ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تدخلُوا بيوت النِبي ِإ:بعِدِه

طَعاٍم غَير ناِظِرين ِإناه ولَِكن ِإذَا دِعيتم فَادخلُوا فَِإذَا طَِعمتم فَانتِشروا والَ 
مستئِْنِسني ِلحِديٍث ِإنَّ ذَِلكُم  كَانَ يؤِذي النِبي فَيستحِي ِمنكُم واللَّه الَ 

ن الْحق وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَسئَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍب ذَِلكُم يستحِي ِم
أَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِبِهن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَِّه  والَ أَن 

كَانَ ِعند ا ِإنَّ ذَِلكُمدِدِه أَبعِمن ب هاجووا أَزنِكحا تِظيماللَِّه ع 
  )٥٣/األحزاب(
   :ِبِه
* اَءكُمج ٍة ثُمِحكْماٍب ون ِكتكُم متيا َءاتلَم نِبيالن ِميثَاق ذَ اللَّهِإذْ أَخو

رسولٌ مصدق لِّما معكُم لَتؤِمنن ِبِه ولَتنصرنه قَالَ َءأَقْررتم وأَخذْتم علَى 
 آل(ِلكُم ِإصِري قَالُوا أَقْررنا قَالَ فَاشهدوا وأَنا معكُم من الشاِهِدين ذَ

  )٨١/عمران
الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي اُألمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي *

ِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم التوراِة واِإلِجنيِل يأْمرهم ِبالْمعرو
الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي 
لَ كَانت علَيِهم فَالَِّذين َءامنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِز

  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

أَفْترى علَى اللَِّه كَِذبا أَم ِبِه ِجنةٌ بِل الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة ِفي الْعذَاِب *
  )٨/سبأ(والضالَِل الْبِعيِد 

*وا ِبِه يَءاِمناللَِّه و اِعيوا دا أَِجيبنماقَوي نكُم مِجريو وِبكُمن ذُنلَكُم م ِفرغ
  )٣١/األحقاف(عذَاٍب أَِليٍم 

  )٣٠/الطور(أَم يقُولُونَ شاِعر نتربص ِبِه ريب الْمنوِن *
   :علَيِه
ن ينزلَ َءايةً وقَالُوا لَوالَ نزلَ علَيِه َءايةٌ من ربِه قُلْ ِإنَّ اللَّه قَاِدر علَى أَ*

  )٣٧/األنعام(ولَِكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 
ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن ِإذْ هما ِفي *

نزلَ اللَّه سِكينته علَيِه الْغاِر ِإذْ يقُولُ ِلصاِحِبِه الَ تحزنْ ِإنَّ اللَّه معنا فَأَ
 ةُ اللَِّه ِهيكَِلمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَِّذينلَ كَِلمعجا وهورت وٍد لَّمنِبج هدأَيو

 ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْي٤٠/التوبة(الْع(  
ِه صدرك أَن يقُولُوا لَوالَ أُنِزلَ فَلَعلَّك تاِرك بعض ما يوحى ِإلَيك وضاِئق ِب*

علَيِه كَرتٌ أَو جاَء معه ملَك ِإنما أَنت نِذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ 
  )١٢/هود(
كُلِّ ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايةٌ من ربِه ِإنما أَنت منِذر وِل*

  )٧/الرعد(قَوٍم هاٍد 
ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايةٌ من ربِه قُلْ ِإنَّ اللَّه يِضلُّ من *

 ابأَن نِه مِدي ِإلَيهياُء وش٢٧/الرعد(ي(  
* كِإن ِه الذِّكْرلَيلَ عزا الَِّذي نهاأَيقَالُوا يونٌ ونج٦/احلجر(لَم(  
 ٥/الفرقان(وقَالُوا أَساِطري اَألوِلني اكْتتبها فَِهي تملَى علَيِه بكْرةً وأَِصيالً *
( 
وقَالَ الَِّذين كَفَروا لَوالَ نزلَ علَيِه الْقُرَءانُ جملَةً واِحدةً كَذَِلك ِلنثَبت ِبِه *

ترو كادِتيالً فُؤرت اه٣٢/الفرقان(لْن(  
وقَالُوا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايات من ربِه قُلْ ِإنما اَأليات ِعند اللَِّه وِإنما أَنا *

 ِبنيم ِذير٥٠/العنكبوت(ن(  
ين َءامنوا صلُّوا علَيِه ِإنَّ اللَّه ومالَِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي ياأَيها الَِّذ*

  )٥٦/األحزاب(وسلِّموا تسِليما 
وِإذْ أَسر النِبي ِإلَى بعِض أَزواِجِه حِديثًا فَلَما نبأَت ِبِه وأَظْهره اللَّه علَيِه *

م ا ِبِه قَالَتأَهبا نٍض فَلَمعن بع ضرأَعو هضعب فرذَا قَالَ عه أَكأَنب ن
 ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيب٣/التحرمي(ن(  

* وه ِه فَِإنَّ اللَّهلَيا عرظَاهِإن تا وكُمقُلُوب تغص ا ِإلَى اللَِّه فَقَدوبتِإن ت
  ري موالَه وِجبِريلُ وصاِلح الْمؤِمِنني والْمالَِئكَةُ بعد ذَِلك ظَِه

  )٤/التحرمي(
  )١٩/اجلن(وأَنه لَما قَام عبد اللَِّه يدعوه كَادوا يكُونونَ علَيِه ِلبدا *

 لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتم حِريص علَيكُم :علَيِه
 ِحيمر ُءوفر ِمِننيؤ١٢٨/ةالتوب(ِبالْم(  



  ٨٢

هنع:   
ياأَيها الَِّذين َءامنوا أَِطيعوا اللَّه ورسولَه والَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ *
  )٢٠/األنفال(
  )١٤/الدخان(ثُم تولَّوا عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ *
* اِجِزينح هنٍد عأَح نا ِمنكُم م٤٧/حلاقةا(فَم(  

 وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإين مات أَو قُِتلَ :قَبِلِه
انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شيئًا 

 اِكِرينالش ِزي اللَّهجيس١٤٤/عمران آل(و(  
لَه:   
* ضرونَ عِريدِض تِفي اَألر ثِْخنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَن ي ِبيا كَانَ ِلنم

 ِكيمح ِزيزع اللَّهةَ واَألِخر ِريدي اللَّها وين٦٧/األنفال(الد(  
 وقَالَ الظَّاِلمونَ ِإن تتِبعونَ أَو يلْقَى ِإلَيِه كَرتٌ أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ ِمنها*

  )٨/الفرقان(ِإالَّ رجالً مسحورا 
ما كَانَ علَى النِبي ِمن حرٍج ِفيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا *

  )٣٨/األحزاب(ِمن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَِّه قَدرا مقْدورا 
*و ِبنيَءانٌ مقُرو ِإالَّ ِذكْر وِإنْ ه ِغي لَهنبا يمو رعالش اهنلَّما ع٦٩/يس(م(  
* وا لَهرهجالَ تو ِبيِت النوص قفَو كُماتووا أَصفَعروا الَ تنَءام ا الَِّذينهاأَيي

تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم الَ تشعرونَ ِبالْقَوِل كَجهِر بعِضكُم ِلبعٍض أَن 
  )٢/احلجرات(

هعم:   
* ملَه أُولَِئكو أَنفُِسِهمو اِلِهمووا ِبأَمداهج هعوا منَءام الَِّذينولُ وسلَِكِن الر

  )٨٨/التوبة(الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
*اِركت لَّكالَ أُنِزلَ فَلَعقُولُوا لَوأَن ي كردِبِه ص اِئقضو كى ِإلَيوحا يم ضعب 

علَيِه كَرتٌ أَو جاَء معه ملَك ِإنما أَنت نِذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ 
  )١٢/هود(
ِه وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر جاِمٍع ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِل*

لَّم يذْهبوا حتى يستئِْذنوه ِإنَّ الَِّذين يستئِْذنونك أُولَِئك الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَِّه 
تاسو مهِمن ن ِشئْتفَأْذَن لِّم أِْنِهمِض شعِلب وكئْذَنتوِلِه فَِإذَا اسسرو ملَه ِفرغ

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه ٦٢/النور(اللَّه(  
وقَالُوا ماِل هذَا الرسوِل يأْكُلُ الطَّعام ويمِشي ِفي اَألسواِق لَوالَ أُنِزلَ *

  )٧/الفرقان(ِإلَيِه ملَك فَيكُونَ معه نِذيرا 
* الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحم ماهرت مهنياُء بمحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد هعم

ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضالً من اللَِّه وِرضوانا ِسيماهم ِفي وجوِهِهم من أَثَِر 
خرج شطْئَه السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي التوراِة ومثَلُهم ِفي اِإلِجنيِل كَزرٍع أَ

 دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَأَز
ً ا عِظيما  اللَّه الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجر

  )٢٩/الفتح(

هِمن:   
* ها ِمنذْنِمِني َألخ٤٥/احلاقة(ِبالْي(  
* ِتنيالْو ها ِمننلَقَطَع ٤٦/احلاقة(ثُم(  
  

  الضمري املتصل الغائب بصيغة اجلمع 
موا :لَهكَان لَوو ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسوا أَن ينَءام الَِّذينو ِبيا كَانَ ِللنم 

لَه نيبا تِد معى ِمن ببِحيِم أُوِلي قُرالْج ابحأَص مهأَن ١١٣/التوبة(م(  
ِديِهمأَن :أَي كُمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنَءام ا الَِّذينهاأَيي 

 يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار يوم الَ
 اِنِهممِبأَيو ِديِهمأَي نيى بعسي مهورن هعوا منَءام الَِّذينو ِبيالن ِزي اللَّهخي
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبقُولُونَ ري

  )٨/التحرمي(
اِلِهموِبأَم:ولُ وسلَِكِن الر  أَنفُِسِهمو اِلِهمووا ِبأَمداهج هعوا منَءام الَِّذين

  )٨٨/التوبة(وأُولَِئك لَهم الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
مهورأَن :ن كُمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنَءام ا الَِّذينهاأَيي 
ر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار يوم الَ يكَفِّ

 اِنِهممِبأَيو ِديِهمأَي نيى بعسي مهورن هعوا منَءام الَِّذينو ِبيالن ِزي اللَّهخي
ر لَنا ِإنك علَى كُلِّ شيٍء قَِدير يقُولُونَ ربنا أَتِمم لَنا نورنا واغِْف

  )٨/التحرمي(
أَنفُِسِهمو: أَنفُِسِهمو اِلِهمووا ِبأَمداهج هعوا منَءام الَِّذينولُ وسلَِكِن الر 

  )٨٨/التوبة(وأُولَِئك لَهم الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
اِنِهممِبأَيأَن  :و كُمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنَءام ا الَِّذينهاأَيي

يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار يوم الَ 
ورن هعوا منَءام الَِّذينو ِبيالن ِزي اللَّهخي اِنِهممِبأَيو ِديِهمأَي نيى بعسي مه

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبقُولُونَ ري  
  )٨/التحرمي(

مهمأَلْزو:اِهِليةَ الْجِميةَ حِميالْح وا ِفي قُلُوِبِهمكَفَر لَ الَِّذينعلَ  ِإذْ جِة فَأَنز
اللَّه سِكينته علَى رسوِلِه وعلَى الْمؤِمِنني وأَلْزمهم كَِلمةَ التقْوى وكَانوا 

  )٢٦/الفتح(أَحق ِبها وأَهلَها وكَانَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليما 
 الْحِميةَ حِميةَ الْجاِهِليِة فَأَنزلَ  ِإذْ جعلَ الَِّذين كَفَروا ِفي قُلُوِبِهم:وأَهلَها

اللَّه سِكينته علَى رسوِلِه وعلَى الْمؤِمِنني وأَلْزمهم كَِلمةَ التقْوى وكَانوا 
  )٢٦/الفتح(أَحق ِبها وأَهلَها وكَانَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليما 

  
  إسم اإلشارة

ِإذَا رَءاك الَِّذين كَفَروا ِإن يتِخذُونك ِإالَّ هزوا أَهذَا الَِّذي يذْكُر  و:أَهذَا
  )٣٦/األنبياء(َءاِلهتكُم وهم ِبِذكِْر الرحمِن هم كَاِفرونَ 
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   :هذَا
*أَنْ أَنِذِر الن مهنٍل مجا ِإلَى رنيحا أَنْ أَوبجاِس عأَكَانَ ِللن ِر الَِّذينشبو اس

 ِبنيم اِحرذَا لَسونَ ِإنَّ هقَالَ الْكَاِفر ِهمبر ٍق ِعندِصد مقَد موا أَنَّ لَهنَءام
  )٢/يونس(
* ثْلُكُمم رشذَا ِإالَّ بلْ هوا هظَلَم ى الَِّذينوجوا النرأَسو مهةً قُلُوبالَِهي

  )٣/األنبياء(لسحر وأَنتم تبِصرونَ أَفَتأْتونَ ا
وقَالُوا ماِل هذَا الرسوِل يأْكُلُ الطَّعام ويمِشي ِفي اَألسواِق لَوالَ أُنِزلَ *

  )٧/الفرقان(ِإلَيِه ملَك فَيكُونَ معه نِذيرا 
  

  إسم املوصول
   :الَِّذي

نِبي اُألمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ ال*
 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروالت

 الَِّتي الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ
كَانت علَيِهم فَالَِّذين َءامنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ 

  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
*م ا الَِّذي لَهِميعج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا النهاأَياِت قُلْ ياومالس لْك

واَألرِض الَ ِإلَه ِإالَّ هو يحِي ويِميت فَأَِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي اُألمي الَِّذي 
  )١٥٨/األعراف(يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

  )٦/احلجر( علَيِه الذِّكْر ِإنك لَمجنونٌ وقَالُوا ياأَيها الَِّذي نزلَ*
* ذْكُرذَا الَِّذي يا أَهوزِإالَّ ه كِخذُونتوا ِإن يكَفَر الَِّذين َءاكِإذَا رو

  )٣٦/األنبياء(َءاِلهتكُم وهم ِبِذكِْر الرحمِن هم كَاِفرونَ 
أُولَِئكو:   

ِذين َءامنوا معه جاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم وأُولَِئك لَهم لَِكِن الرسولُ والَّ*
  )٨٨/التوبة(الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

* ملَه أُولَِئكو أَنفُِسِهمو اِلِهمووا ِبأَمداهج هعوا منَءام الَِّذينولُ وسلَِكِن الر
يونَ الْخفِْلحالْم مه أُولَِئكو ات٨٨/التوبة(ر(  
  

  ضمري الغائب املستتر
رأَس: اللَّه هرأَظْهِبِه و أَتبا نِديثًا فَلَماِجِه حوِض أَزعِإلَى ب ِبيالن رِإذْ أَسو 

ِه قَالَت من أَنبأَك هذَا علَيِه عرف بعضه وأَعرض عن بعٍض فَلَما نبأَها ِب
 ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيب٣/التحرمي(قَالَ ن(  

 أَفْترى علَى اللَِّه كَِذبا أَم ِبِه ِجنةٌ بِل الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة ِفي :أَفْترى
  )٨/سبأ(الْعذَاِب والضالَِل الْبِعيِد 

اهرافْت:  

*ي وِن اللَِّه أَمن دم متطَعتِن اسوا معادثِْلِه وٍة موروا ِبسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْت
 اِدِقنيص م٣٨/يونس(ِإن كُنت(  

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا ِبعشِر سوٍر مثِْلِه مفْترياٍت وادعوا مِن استطَعتم *
  )١٣/هود( اللَِّه ِإن كُنتم صاِدِقني من دوِن

بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحالٍَم بِل افْتراه بلْ هو شاِعر فَلْيأِْتنا ِبأَيٍة كَما أُرِسلَ *
  )٥/األنبياء(اَألولُونَ 

*لَيع هانأَعو اهرافْت ذَا ِإالَّ ِإفْكوا ِإنْ هكَفَر قَالَ الَِّذينو ونَ فَقَدرَءاخ مِه قَو
  )٤/الفرقان(جاُءو ظُلْما وزورا 

أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق ِمن ربك ِلتنِذر قَوما ما أَتاهم من نِذيٍر من *
  )٣/السجدة(قَبِلك لَعلَّهم يهتدونَ 

ِن افْتريته فَالَ تمِلكُونَ ِلي ِمن اللَِّه شيئًا هو أَعلَم أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ ِإ*
 ِحيمالر فُورالْغ وهو كُمنيبِني ويا بِهيدونَ ِفيِه كَفَى ِبِه شِفيضا تِبم

  )٨/األحقاف(
ه يخِتم علَى قَلِْبك  أَم يقُولُونَ افْترى علَى اللَِّه كَِذبا فَِإن يشِإ اللَّ:افْترى

ويمح اللَّه الْباِطلَ ويِحق الْحق ِبكَِلماِتِه ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
  )٢٤/الشورى(

 وقَالُوا أَساِطري اَألوِلني اكْتتبها فَِهي تملَى علَيِه بكْرةً وأَِصيالً :اكْتتبها
  )٥/الفرقان(
تلَهونَ :قَوِمنؤل الَّ يب لَهقَوقُولُونَ تي ٣٣/الطور( أَم(  

  )٣٧/الصافات( بلْ جاَء ِبالْحق وصدق الْمرسِلني :جاَء
َءاهر:   
  )١٣/النجم(ولَقَد رَءاه نزلَةً أُخرى *
  )٢٣/التكوير(ولَقَد رَءاه ِباُألفُِق الْمِبِني *

  )١٠/النجم( فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى :رأَى
  )١٨/النجم(لَقَد رأَى ِمن َءاياِت ربِه الْكُبرى *

سبلَّى :عوتو سب١/عبس( ع(  
فراللَّ: ع هرأَظْهِبِه و أَتبا نِديثًا فَلَماِجِه حوِض أَزعِإلَى ب ِبيالن رِإذْ أَسو ه

علَيِه عرف بعضه وأَعرض عن بعٍض فَلَما نبأَها ِبِه قَالَت من أَنبأَك هذَا 
 ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيب٣/التحرمي(قَالَ ن(  

   :غَوى
  )٢/النجم(ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى *
 ) ٥/النجم(ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى *

 ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تدخلُوا بيوت النِبي ِإالَّ أَن يؤذَنَ لَكُم ِإلَى :فَيستحِي
طَعاٍم غَير ناِظِرين ِإناه ولَِكن ِإذَا دِعيتم فَادخلُوا فَِإذَا طَِعمتم فَانتِشروا والَ 

ذَِلكُم كَانَ يؤِذي النِبي فَيستحِي ِمنكُم واللَّه الَ مستئِْنِسني ِلحِديٍث ِإنَّ 
 اٍب ذَِلكُماِء ِحجرِمن و نئَلُوها فَساعتم نوهمأَلْتِإذَا سو قالْح ِي ِمنحتسي

أَن    والَأَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِبِهن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَِّه
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تنِكحوا أَزواجه ِمن بعِدِه أَبدا ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ ِعند اللَِّه عِظيما 
  )٥٣/األحزاب(

   :قَالَ
* ِليمالْع ِميعالس وهِض واَألراِء وملَ ِفي السالْقَو لَمعي يبقَالَ ر
  )٤/األنبياء(
*و قكُم ِبالْحاح بِصفُونَ قَالَ را تلَى مانُ ععتسالْم نمحا الرنبر
  )١١٢/األنبياء(
وِمنهم من يستِمع ِإلَيك حتى ِإذَا خرجوا ِمن ِعنِدك قَالُوا ِللَِّذين أُوتوا *

 لَى قُلُوِبِهمع اللَّه عطَب الَِّذين اذَا قَالَ َءاِنفًا أُولَِئكم الِْعلْم ماَءهووا أَهعباتو
  )١٦/حممد(
وِإذْ أَسر النِبي ِإلَى بعِض أَزواِجِه حِديثًا فَلَما نبأَت ِبِه وأَظْهره اللَّه علَيِه *

عرف بعضه وأَعرض عن بعٍض فَلَما نبأَها ِبِه قَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ 
بن ِبريالْخ ِليمالْع ٣/التحرمي(أَِني(  
ا :قَامدِه ِلبلَيونَ عكُونوا يكَاد وهعداللَِّه ي دبع ا قَاملَم هأَنو   
  )١٩/اجلن(

 وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإين مات أَو قُِتلَ :قُِتلَ
ئًا انقَلَبيش اللَّه رضِه فَلَن ييِقبلَى عع نقَِلبن يمو قَاِبكُملَى أَعع مت

 اِكِرينالش ِزي اللَّهجيس١٤٤/عمران آل(و(  
ونَ :كَادلَمعي فوسا وهلَيا عنربالَ أَن صا لَوِتنَءاِله نا عِضلُّنلَي ِإن كَاد 

  )٤٢/الفرقان(عذَاب من أَضلُّ سِبيالً ِحني يرونَ الْ
كُمحِلي: مهنيب كُمحوِلِه ِليسروا ِإلَى اللَِّه وعِإذَا د ِمِننيؤلَ الْما كَانَ قَومِإن 

  )٥١/النور(أَن يقُولُوا سِمعنا وأَطَعنا وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذيرا  تبارك :ِليكُونَ

  )١/الفرقان(
ِرجخوا :ِلينَءام الَِّذين ِرجخاٍت لِّينيباِت اللَِّه مَءاي كُملَيلُوا عتوالً يسر 

موِر واِت ِإلَى النالظُّلُم اِت ِمناِلحِملُوا الصعلْ ومعيِمن ِباللَِّه وؤن ي
 ا قَددا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْهدا ياِلحص

  )١١/الطالق(أَحسن اللَّه لَه ِرزقًا 
نِذرِلي: لَى الْكَاِفِرينلُ عالْقَو ِحقيا وين كَانَ حم نِذر٧٠/يس( لِّي(  
اتقُِتلَ :م أَو اتلُ أَفَِإين مسِلِه الرِمن قَب لَتخ ولٌ قَدسِإالَّ ر دمحا ممو 

انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شيئًا 
 اِكِرينالش ِزي اللَّهجيس١٤٤/عمران آل(و(  

أَهبان: اللَّه هرأَظْهِبِه و أَتبا نِديثًا فَلَماِجِه حوِض أَزعِإلَى ب ِبيالن رِإذْ أَسو 
علَيِه عرف بعضه وأَعرض عن بعٍض فَلَما نبأَها ِبِه قَالَت من أَنبأَك هذَا 

 ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيب٣/رميالتح(قَالَ ن(  
 ما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن أَهِل الْقُرى فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي :نهاكُم

الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل كَي الَ يكُونَ دولَةً بين اَألغِْنياِء 

وه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ ِمنكُم وما َءاتاكُم الرسولُ فَخذُ
  )٧/احلشر(اللَّه شِديد الِْعقَاِب 

  )١/عبس( عبس وتولَّى :وتولَّى
 يعتِذرونَ ِإلَيكُم ِإذَا رجعتم ِإلَيِهم قُل الَّ تعتِذروا لَن نؤِمن لَكُم :وسيرى
بن ونَ ِإلَى قَددرت ثُم ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريسو اِركُمبأَخ ِمن ا اللَّهأَن

  )٩٤/التوبة(عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 
قدصو: ِلنيسرالْم قدصو قاَء ِبالْحلْ ج٣٧/الصافات( ب(  

ِلفختسيِمن :و ِلفختسيو كُمذِْهبأْ يشِة ِإن يمحذُو الر ِنيالْغ كبرو 
 ِرينٍم َءاخِة قَوين ذُرأَكُم ما أَنشاُء كَمشا يِدكُم مع١٣٣/األنعام(ب(  

عضيالَّ:و ياُألم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين  مها ِعندوبكْتم هونِجدِذي ي
 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروِفي الت
الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي 

لَيع تالَِّذي أُنِزلَ كَان وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونَءام فَالَِّذين ِهم
  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

 ياأَهلَ الِْكتاِب قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَِثريا مما كُنتم :ويعفُوا
 ِمن الِْكتاِب ويعفُوا عن كَِثٍري قَد جاَءكُم من اللَِّه نور وِكتاب مِبني تخفُونَ

  )١٥/املائدة(
 وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ :ويكُونَ

لِْقبلَةَ الَِّتي كُنت علَيها ِإالَّ ِلنعلَم من الرسولُ علَيكُم شِهيدا وما جعلْنا ا
 لَى الَِّذينةً ِإالَّ علَكَِبري تِإن كَانِه ويِقبلَى عع نقَِلبن يولَ ِممسالر ِبعتي

ر ُءوفاِس لَرِبالن ِإنَّ اللَّه كُمانِإمي ِضيعِلي ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ِحيم
  )١٤٣/البقرة(

 وقَالُوا ماِل هذَا الرسوِل يأْكُلُ الطَّعام ويمِشي ِفي اَألسواِق لَوالَ :ويمِشي
  )٧/الفرقان(أُنِزلَ ِإلَيِه ملَك فَيكُونَ معه نِذيرا 

ماههنيالَّ:و ياُألم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين  مها ِعندوبكْتم هونِجدِذي ي
 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروِفي الت
الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي 

لَيع تالَِّذي أُنِزلَ كَان وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونَءام فَالَِّذين ِهم
  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

ِمنؤيو: ٍر لَّكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ وقُولُونَ هيو ِبيذُونَ النؤي الَِّذين مهِمنو 
ؤذُونَ يؤي الَِّذينو وا ِمنكُمنَءام ةٌ لِّلَِّذينمحرو ِمِننيؤِللْم ِمنؤيِباللَِّه و ِمن

أَِليم ذَابع مولَ اللَِّه لَهس٦١/التوبة( ر(  
مرحيو:وبكْتم هونِجدالَِّذي ي ياُألم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين  مها ِعند

 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروِفي الت
الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي 

ا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ كَانت علَيِهم فَالَِّذين َءامنو
  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 



  ٨٥

 الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي اُألمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم :ويِحلُّ
يِل يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم ِفي التوراِة واِإلِجن

الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي 
اتو وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونَءام فَالَِّذين ِهملَيع تالَِّذي أُنِزلَ كَان وروا النعب

  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
كِّيكُمزيو: كِّيكُمزيا واِتنَءاي كُملَيلُوا عتي نكُموالً مسر ا ِفيكُملْنسا أَركَم 

ا لَمكُم ملِّمعيةَ والِْحكْمو ابالِْكت كُملِّمعيونَ ولَمعوا تكُونت 
  )١٥١/البقرة(

كِّيِهمزيو:   
* ابالِْكت مهلِّمعيو اِتكَءاي ِهملَيلُوا عتي مهنوالً مسر ثْ ِفيِهمعابا ونبر

 ِكيمالْح ِزيزالْع أَنت كِإن كِّيِهمزيةَ والِْحكْم١٢٩/البقرة(و(  
ه علَى الْمؤِمِنني ِإذْ بعثَ ِفيِهم رسوالً من أَنفُِسِهم يتلُوا علَيِهم لَقَد من اللَّ*

َءاياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل 
  )١٦٤/عمران آل(مِبٍني 

*يثَ ِفي اُألمعالَِّذي ب وه كِّيِهمزياِتِه وَءاي ِهملَيلُوا عتي مهنوالً مسر ن
ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل مِبٍني 

  )٢/اجلمعة(
اِتنا ويزكِّيكُم  كَما أَرسلْنا ِفيكُم رسوالً منكُم يتلُوا علَيكُم َءاي:ويعلِّمكُم

ويعلِّمكُم الِْكتاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ 
  )١٥١/البقرة(

كُملِّمعيو: كِّيكُمزيا واِتنَءاي كُملَيلُوا عتي نكُموالً مسر ا ِفيكُملْنسا أَركَم 
ب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ ويعلِّمكُم الِْكتا

  )١٥١/البقرة(
مهلِّمعيو:   

* ابالِْكت مهلِّمعيو اِتكَءاي ِهملَيلُوا عتي مهنوالً مسر ثْ ِفيِهمعابا ونبر
  )١٢٩/البقرة(لْحِكيم والِْحكْمةَ ويزكِّيِهم ِإنك أَنت الْعِزيز ا

* ِهملَيلُوا عتي أَنفُِسِهم نوالً مسر ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ِمِننيؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد
َءاياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل 

  )١٦٤/انعمر آل(مِبٍني 
* كِّيِهمزياِتِه وَءاي ِهملَيلُوا عتي مهنوالً مسر نيثَ ِفي اُألمعالَِّذي ب وه

ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل مِبٍني 
  )٢/اجلمعة(

 يابِني ِإسراِءيلَ ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم  وِإذْ قَالَ ِعيسى ابن مريم:يأِْتي
 همِدي اسعأِْتي ِمن بوٍل يسا ِبررشبماِة وروالت ِمن يدي نيا بقًا لِّمدصم

 ِبنيم رذَا ِسحاِت قَالُوا هنيم ِبالْباَءها جفَلَم دم٦/الصف(أَح(  
قَالُوا لَوالَ يأِْتينا ِبأَيٍة من ربِه أَو لَم تأِْتِهم بينةُ ما ِفي الصحِف  و:يأِْتينا

  )١٣٣/طه(اُألولَى 

   :يأْكُلُ
وقَالُوا ماِل هذَا الرسوِل يأْكُلُ الطَّعام ويمِشي ِفي اَألسواِق لَوالَ أُنِزلَ *

هعكُونَ مفَي لَكِه ما ِإلَيِذير٧/الفرقان( ن(  
أَو يلْقَى ِإلَيِه كَرتٌ أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ ِمنها وقَالَ الظَّاِلمونَ ِإن تتِبعونَ *

  )٨/الفرقان(ِإالَّ رجالً مسحورا 
ونه مكْتوبا ِعندهم  الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي اُألمي الَِّذي يِجد:يأْمرهم

 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروِفي الت
الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي 

ِذين َءامنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ كَانت علَيِهم فَالَّ
  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

   :يتلُوا
* ابالِْكت مهلِّمعيو اِتكَءاي ِهملَيلُوا عتي مهنوالً مسر ثْ ِفيِهمعابا ونبر
و ِكيمالْح ِزيزالْع أَنت كِإن كِّيِهمزيةَ و١٢٩/البقرة(الِْحكْم(  
* كُملِّمعيو كِّيكُمزيا واِتنَءاي كُملَيلُوا عتي نكُموالً مسر ا ِفيكُملْنسا أَركَم

  )١٥١/البقرة (الِْكتاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ
* ِهملَيلُوا عتي أَنفُِسِهم نوالً مسر ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ِمِننيؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد

َءاياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل 
  )١٦٤/عمران آل(مِبٍني 

* كِّيِهمزياِتِه وَءاي ِهملَيلُوا عتي مهنوالً مسر نيثَ ِفي اُألمعالَِّذي ب وه
ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل مِبٍني 

  )٢/اجلمعة(
*باِت اللَِّه مَءاي كُملَيلُوا عتوالً يسِملُوا رعوا ونَءام الَِّذين ِرجخاٍت لِّيني

 ِخلْهدا ياِلحلْ صمعيِمن ِباللَِّه وؤن يموِر واِت ِإلَى النالظُّلُم اِت ِمناِلحالص
ا جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار خَ اِلِدين ِفيها أَبدا قَد أَحسن اللَّه لَه ِرزقً

  )١١/الطالق(
  )٢/البينة(رسولٌ من اللَِّه يتلُوا صحفًا مطَهرةً *

لَك نيبتقُوا :يدص الَِّذين لَك نيبتى يتح ملَه أَِذنت ِلم نكع فَا اللَّهع 
 الْكَاِذِبني لَمعت٤٣/التوبة(و(  

وكُمعدِم:يؤالَ ت ا لَكُممو  قَدو كُمبوا ِبرِمنؤِلت وكُمعدولُ يسالرونَ ِباللَِّه ون
 ِمِننيؤم مِإن كُنت ذَ ِميثَاقَكُم٨/احلديد(أَخ(  

ذْكُري: ذْكُرذَا الَِّذي يا أَهوزِإالَّ ه كِخذُونتوا ِإن يكَفَر الَِّذين َءاكِإذَا رو 
  )٣٦/األنبياء(كِْر الرحمِن هم كَاِفرونَ َءاِلهتكُم وهم ِبِذ

  )١٢/النجم( أَفَتمارونه علَى ما يرى :يرى
ِفرغتسي: مهُءوسا روولُ اللَِّه لَوسر لَكُم ِفرغتسا يالَوعت مِإذَا ِقيلَ لَهو 

  )٥/نافقونامل(ورأَيتهم يصدونَ وهم مستكِْبرونَ 



  ٨٦

كُمدصأَن :ي ِريدلٌ يجذَا ِإالَّ را هاٍت قَالُوا منيا بناتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تو 
يصدكُم عما كَانَ يعبد َءاباؤكُم وقَالُوا ما هذَا ِإالَّ ِإفْك مفْترى وقَالَ 

ا جلَم قوا ِللْحكَفَر الَِّذين ِبنيم رذَا ِإالَّ ِسحِإنْ ه م٤٣/سبأ(اَءه(  
 ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن ِإذْ :يقُولُ

ه سِكينته هما ِفي الْغاِر ِإذْ يقُولُ ِلصاِحِبِه الَ تحزنْ ِإنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّ
علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَروا السفْلَى وكَِلمةُ 

 ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْيالْع ٤٠/التوبة(اللَِّه ِهي(  
نِطقى :يوِن الْهع نِطقا يم٣/النجم( و ( 
ِمنؤي:   

*اأَياِت قُلْ ياومالس لْكم ا الَِّذي لَهِميعج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا النه
واَألرِض الَ ِإلَه ِإالَّ هو يحِي ويِميت فَأَِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي اُألمي الَِّذي 

لَع وهِبعاتاِتِه وكَِلمِباللَِّه و ِمنؤونَ يدتهت ١٥٨/األعراف(لَّكُم(  
وِمنهم الَِّذين يؤذُونَ النِبي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيٍر لَّكُم يؤِمن ِباللَِّه *

ويؤِمن ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ لِّلَِّذين َءامنوا ِمنكُم والَِّذين يؤذُونَ رسولَ اللَِّه 
  )٦١/التوبة(هم عذَاب أَِليم لَ

نيبي:   
* فُونَ ِمنخت ما كُنتما مكَِثري لَكُم نيبا يولُنسر اَءكُمج اِب قَدلَ الِْكتاأَهي

 ِبنيم ابِكتو وراللَِّه ن ناَءكُم مج ن كَِثٍري قَدفُوا ععياِب والِْكت
  )١٥/املائدة(
*ِل أَن يسالر نٍة مرلَى فَتع لَكُم نيبا يولُنسر اَءكُمج اِب قَدلَ الِْكتاأَه

تقُولُوا ما جاَءنا ِمن بِشٍري والَ نِذيٍر فَقَد جاَءكُم بِشري ونِذير واللَّه علَى 
 ٍء قَِديري١٩/املائدة(كُلِّ ش(  

   :يتلَى
ِفِهم أَنا أَنزلْنا علَيك الِْكتاب يتلَى علَيِهم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَرحمةً أَو لَم يكْ*

  )٥١/العنكبوت(وِذكْرى ِلقَوٍم يؤِمنونَ 
واذْكُرنَ ما يتلَى ِفي بيوِتكُن ِمن َءاياِت اللَِّه والِْحكْمِة ِإنَّ اللَّه كَانَ لَِطيفًا *

  )٣٤/ألحزابا(خِبريا 
ثِْخنونَ :يِريدِض تِفي اَألر ثِْخنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَن ي ِبيا كَانَ ِلنم 

 ِكيمح ِزيزع اللَّهةَ واَألِخر ِريدي اللَّها وينالد ضر٦٧/األنفال(ع(  
ِريداٍت قَا:ينيا بناتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تأَن  و ِريدلٌ يجذَا ِإالَّ را هلُوا م

يصدكُم عما كَانَ يعبد َءاباؤكُم وقَالُوا ما هذَا ِإالَّ ِإفْك مفْترى وقَالَ 
 ِبنيم رذَا ِإالَّ ِسحِإنْ ه ماَءها جلَم قوا ِللْحكَفَر ٤٣/سبأ(الَِّذين(  

كُمِطيعوا :يلَماعِر  واَألم نِفي كَِثٍري م كُمِطيعي ولَ اللَِّه لَوسر أَنَّ ِفيكُم
 الْكُفْر كُمِإلَي هكَرو ِفي قُلُوِبكُم هنيزانَ واِإلمي كُمِإلَي ببح اللَّه لَِكنو مِنتلَع

  )٧/راتاحلج(والْفُسوق والِْعصيانَ أُولَِئك هم ا لراِشدونَ 
ئُكُمبنكُلَّ :ي مقْتزِإذَا م ئُكُمبنٍل يجلَى رع لُّكُمدلْ نوا هكَفَر قَالَ الَِّذينو 

  )٧/سبأ(ممزٍق ِإنكُم لَِفي خلٍْق جِديٍد 

ا أُ:أُوِتيِمثْلَ م الَ أُوِتيا قَالُوا لَوِعنِدن ِمن قالْح ماَءها جفَلَم  ى أَووسم وِتي
لَم يكْفُروا ِبما أُوِتي موسى ِمن قَبلُ قَالُوا ِسحراِن تظَاهرا وقَالُوا ِإنا ِبكُلٍّ 

  )٤٨/القصص(كَاِفرونَ 
ِإالَّ أَن :أُوِحي همطْعلَى طَاِعٍم يا عمرحم ِإلَي ا أُوِحيِفي م قُل الَّ أَِجد 

أَو دما مسفُوحا أَو لَحم ِخِرتيٍر فَِإنه ِرجس أَو ِفسقًا أُِهلَّ ِلغيِر يكُونَ ميتةً 
 ِحيمر غَفُور كباٍد  فَِإنَّ رالَ عاٍغ وب رغَي طُرِن اضاللَِّه ِبِه فَم

  )١٤٥/األنعام(
  

  ضمري الغائب املستتر اجلمع
ِذين َءامنوا معه جاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم  لَِكِن الرسولُ والَّ:جاهدوا

  )٨٨/التوبة(وأُولَِئك لَهم الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
 ِإذْ جعلَ الَِّذين كَفَروا ِفي قُلُوِبِهم الْحِميةَ حِميةَ الْجاِهِليِة فَأَنزلَ :وكَانوا
س وا اللَّهكَانى وقْوةَ التكَِلم مهمأَلْزو ِمِننيؤلَى الْمعوِلِه وسلَى رع هتِكين

   )٢٦/الفتح(أَحق ِبها وأَهلَها وكَانَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليما 
مشِرِكني ولَو  ما كَانَ ِللنِبي والَِّذين َءامنوا أَن يستغِفروا ِللْ:يستغِفروا

كَانوا أُوِلي قُربى ِمن بعِد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجِحيِم 
  )١١٣/التوبة(

   :يغِلبوا
ياأَيها النِبي حرِض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل ِإن يكُن منكُم ِعشرونَ صاِبرونَ *

يوا ِمائَتِلبغي مقَو مهوا ِبأَنكَفَر الَِّذين نوا أَلْفًا مِلبغائَةٌ ينكُم مكُن مِإن يِن و
  )٦٥/األنفال(الَّ يفْقَهونَ 

ياأَيها النِبي حرِض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل ِإن يكُن منكُم ِعشرونَ صاِبرونَ *
ن يكُن منكُم مائَةٌ يغِلبوا أَلْفًا من الَِّذين كَفَروا ِبأَنهم قَوم يغِلبوا ِمائَتيِن وِإ

  )٦٥/األنفال(الَّ يفْقَهونَ 
   ياأَيها الَِّذين َءامنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا عسى ربكُم :يقُولُونَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ن يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار يوم الَ أَ

 اِنِهممِبأَيو ِديِهمأَي نيى بعسي مهورن هعوا منَءام الَِّذينو ِبيالن ِزي اللَّهخي
نورا نلَن ِمما أَتنبقُولُونَ ري ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا و

  )٨/التحرمي(
 



  ٨٨

  صيـــغ أخـــرى
  

  ذكر الرسول
لَيِن ِمن   ياأَيها الَِّذين َءامنوا اتقُوا اللَّه وَءاِمنوا ِبرسوِلِه يؤِتكُم ِكفْ:ِبرسوِلِه

 ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيونَ ِبِه وشما تورن ل لَّكُمعجيِتِه ومحر
  )٢٨/احلديد(

 وِإذْ قَالَ ِعيسى ابن مريم يابِني ِإسراِءيلَ ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم :ِبرسوٍل
 يدي نيا بقًا لِّمدصم همِدي اسعأِْتي ِمن بوٍل يسا ِبررشبماِة وروالت ِمن

 ِبنيم رذَا ِسحاِت قَالُوا هنيم ِبالْباَءها جفَلَم دم٦/الصف(أَح(  
   :رسولَ اللَِّه

 لَّكُم يؤِمن ِباللَِّه وِمنهم الَِّذين يؤذُونَ النِبي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيٍر*
ويؤِمن ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ لِّلَِّذين َءامنوا ِمنكُم والَِّذين يؤذُونَ رسولَ اللَِّه 

 أَِليم ذَابع م٦١/التوبة(لَه(  
*ماتخولَ اللَِّه وسلَِكن رو اِلكُمجن رٍد ما أَحأَب دمحا كَانَ مم نِبيالن 

  )٤٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليما 
ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تدخلُوا بيوت النِبي ِإالَّ أَن يؤذَنَ لَكُم ِإلَى طَعاٍم *

متلُوا فَِإذَا طَِعمخفَاد مِعيتِإذَا د لَِكنو اهِإن اِظِرينن رالَ غَيوا وِشرفَانت 
مستئِْنِسني ِلحِديٍث ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ يؤِذي النِبي فَيستحِي ِمنكُم واللَّه الَ 
 اٍب ذَِلكُماِء ِحجرِمن و نئَلُوها فَساعتم نوهمأَلْتِإذَا سو قالْح ِي ِمنحتسي

ِهن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَِّه والَ أَن أَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِب
تنِكحوا أَزواجه ِمن بعِدِه أَبدا ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ ِعند اللَِّه عِظيما 

  )٥٣/األحزاب(
*ِر لَعاَألم نِفي كَِثٍري م كُمِطيعي ولَ اللَِّه لَوسر وا أَنَّ ِفيكُملَماعو لَِكنو مِنت

 وقالْفُسو الْكُفْر كُمِإلَي هكَرو ِفي قُلُوِبكُم هنيزانَ واِإلمي كُمِإلَي ببح اللَّه
  )٧/احلجرات(والِْعصيانَ أُولَِئك هم الراِشدونَ 

ولَهسر:   
*قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وه لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي 

  )٣٣/التوبة(كَِره الْمشِركُونَ 
لَّقَد صدق اللَّه رسولَه الرْءيا ِبالْحق لَتدخلُن الْمسِجد الْحرام ِإن شاَء *

 فَعِلم ما لَم تعلَموا اللَّه َءاِمِنني محلِِّقني رُءوسكُم ومقَصِرين الَ تخافُونَ
  )٢٧/الفتح(فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحا قَِريبا 

هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه *
  )٢٨/الفتح(وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا 

الْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِب*
  )٩/الصف(كَِره الْمشِركُونَ 

قُلْ ياأَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك : رسولُ اللَِّه
 وِإالَّ ه ِض الَ ِإلَهاَألراِت واومالس ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَأَِمن ِميتيِي وحي

 ١٥٨/األعراف(اُألمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 
( 
*ياُء بمحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحم ماهرت مهن

ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضالً من اللَِّه وِرضوانا ِسيماهم ِفي وجوِهِهم من أَثَِر 
 طْئَهش جرٍع أَخرِفي اِإلِجنيِل كَز مثَلُهماِة وروِفي الت مثَلُهم وِد ذَِلكجالس

وتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَأَز دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى ع
اللَّه الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما 

  )٢٩/الفتح(
*ا روولُ اللَِّه لَوسر لَكُم ِفرغتسا يالَوعت مِإذَا ِقيلَ لَهو مهتأَيرو مهُءوس

  )٥/املنافقون(يصدونَ وهم مستكِْبرونَ 
 ياأَهلَ الِْكتاِب قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَِثريا مما كُنتم :رسولُنا

ر وِكتاب مِبني تخفُونَ ِمن الِْكتاِب ويعفُوا عن كَِثٍري قَد جاَءكُم من اللَِّه نو
  )١٥/املائدة(
ياأَهلَ الِْكتاِب قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترٍة من الرسِل أَن *

تقُولُوا ما جاَءنا ِمن بِشٍري والَ نِذيٍر فَقَد جاَءكُم بِشري ونِذير واللَّه علَى 
ٍء قَِديري١٩/املائدة (كُلِّ ش(  

ولُهسن :رمو ولُهسر ِفيكُماللَِّه و اتَءاي كُملَيلَى عتت مأَنتونَ وكْفُرت فكَيو 
  )١٠١/عمران آل(يعتِصم ِباللَِّه فَقَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

  :رسولٌ
*صِعنِد اللَِّه م نولٌ مسر ماَءها جلَمو الَِّذين نم ذَ فَِريقبن مهعا ملِّم قد

 ١٠١/البقرة(أُوتوا الِْكتاب ِكتاب اللَِّه وراَء ظُهوِرِهم كَأَنهم الَ يعلَمونَ 
( 
* اَءكُمج ٍة ثُمِحكْماٍب ون ِكتكُم متيا َءاتلَم نِبيالن ِميثَاق ذَ اللَّهِإذْ أَخو
لَى رع مذْتأَخو مترقَالَ َءأَقْر هنرنصلَتِبِه و نِمنؤلَت كُمعا ملِّم قدصولٌ مس

 اِهِدينالش نكُم معا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنرِري قَالُوا أَقْرِإص آل(ذَِلكُم 
  )٨١/عمران

ت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإين مات أَو قُِتلَ وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَ*
انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شيئًا 

 اِكِرينالش ِزي اللَّهجيس١٤٤/عمران آل(و(  
يِه ما عِنتم حِريص علَيكُم لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيز علَ*

 ِحيمر ُءوفر ِمِننيؤ١٢٨/التوبة(ِبالْم(  



  ٨٩

وِلكُلِّ أُمٍة رسولٌ فَِإذَا جاَء رسولُهم قُِضي بينهم ِبالِْقسِط وهم الَ *
  )٤٧/يونس(يظْلَمونَ 

*ولٌ مسر ماَءهج قَدى والذِّكْر مى لَهأَن ١٣/الدخان(ِبني(  
  )٢/البينة(رسولٌ من اللَِّه يتلُوا صحفًا مطَهرةً *

   :رسوِل اللَِّه
فَِرح الْمخلَّفُونَ ِبمقْعِدِهم ِخالَف رسوِل اللَِّه وكَِرهوا أَن يجاِهدوا *

 تنِفروا ِفي الْحر قُلْ نار جهنم ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه وقَالُوا الَ
  )٨١/التوبة(أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ 

ما كَانَ َألهِل الْمِدينِة ومن حولَهم من اَألعراِب أَن يتخلَّفُوا عن رسوِل *
فِْسِه ذَِلكن نع وا ِبأَنفُِسِهمغَبرالَ ياللَِّه و بصالَ نأٌ وظَم مهِصيبالَ ي مهِبأَن 

 الُونَ ِمننالَ يو ِغيظُ الْكُفَّارِطئًا يوطَئُونَ مالَ يِبيِل اللَِّه وةٌ ِفي سصمخالَ مو
ِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي ِإنَّ اللَّه اِلحلٌ صمم ِبِه علَه الً ِإالَّ كُِتبين ودع 

  )١٢٠/التوبة(
* موالْيو وا اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حووِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم لَّقَد

  )٢١/األحزاب(اَألِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا 
*تام الَِّذين وِل اللَِّه أُولَِئكسر ِعند مهاتوونَ أَصضغي ِإنَّ الَِّذين اللَّه نح

 ِظيمع رأَجةٌ وِفرغم مى لَهقْوِللت مه٣/احلجرات(قُلُوب(  
هم الَِّذين يقُولُونَ الَ تنِفقُوا علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتى ينفَضوا وِللَِّه *

  )٧/املنافقون(قَهونَ خزاِئن السماواِت واَألرِض ولَِكن الْمناِفِقني الَ يفْ
   :رسوِلنا

وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ واحذَروا فَِإن تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَى *
 ِبنيالَغُ الْما الْبوِلنس٩٢/املائدة(ر(  

*فَِإن متلَّيوولَ فَِإن تسوا الرأَِطيعو وا اللَّهأَِطيعالَغُ وا الْبوِلنسلَى را عم
 ِبني١٢/التغابن(الْم(  
   :رسوِلِه

ياأَيها الَِّذين َءامنوا َءاِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَى رسوِلِه *
ِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباللَِّه ومالَِئكَ

  )١٣٦/النساء(والْيوِم اَألِخِر فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيدا 
* مدتاهع وِلِه ِإالَّ الَِّذينسر ِعنداللَِّه و ِعند دهع ِرِكنيشكُونُ ِللْمي فكَي

تفَاس وا لَكُمقَامتا اساِم فَمرِجِد الْحسالْم ِعند ِحبي ِإنَّ اللَّه موا لَهِقيم
 ِقنيت٧/التوبة(الْم(  

أَم حِسبتم أَن تتركُوا ولَما يعلَِم اللَّه الَِّذين جاهدوا ِمنكُم ولَم يتِخذُوا *
 تعملُونَ ِمن دوِن اللَِّه والَ رسوِلِه والَ الْمؤِمِنني وِليجةً واللَّه خِبري ِبما

  )١٦/التوبة(
ثُم أَنزلَ اللَّه سِكينته علَى رسوِلِه وعلَى الْمؤِمِنني وأَنزلَ جنودا لَّم تروها *

 اُء الْكَاِفِرينزج ذَِلكوا وكَفَر الَِّذين ذَّبع٢٦/التوبة(و(  

ِه وجاِهدوا مع رسوِلِه استئْذَنك أُولُوا وِإذَا أُنِزلَت سورةٌ أَنْ َءاِمنوا ِباللَّ*
 الْقَاِعِدين عكُن ما ننقَالُوا ذَرو مهِل ِمن٨٦/التوبة(الطَّو(  

اَألعراب أَشد كُفْرا وِنفَاقًا وأَجدر أَالَّ يعلَموا حدود ما أَنزلَ اللَّه علَى *
  )٩٧/التوبة(يم حِكيم رسوِلِه واللَّه عِل

* لَ اللَّهِة فَأَنزاِهِليةَ الْجِميةَ حِميالْح وا ِفي قُلُوِبِهمكَفَر لَ الَِّذينعِإذْ ج
 قوا أَحكَانى وقْوةَ التكَِلم مهمأَلْزو ِمِننيؤلَى الْمعوِلِه وسلَى رع هتِكينس

  )٢٦/الفتح(انَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليما ِبها وأَهلَها وكَ
وما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنهم فَما أَوجفْتم علَيِه ِمن خيٍل والَ ِركَاٍب *

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشن يلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَِكنو
  )٦/احلشر(
*ى مبِلِذي الْقُروِل وسِللرى فَِللَِّه وِل الْقُرأَه وِلِه ِمنسلَى رع ا أَفَاَء اللَّه

 اِء ِمنكُماَألغِْني نيولَةً بكُونَ دالَ ي ِبيِل كَيِن الساباِكِني وسالْمى وامتالْيو
 اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما َءاتمو ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهفَانت هنع

  )٧/احلشر(شِديد الِْعقَاِب 
   :رسوٍل

وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَوِمِه ِليبين لَهم فَيِضلُّ اللَّه من يشاُء *
 ِكيمالْح ِزيزالْع وهاُء وشن يِدي مهي٤/مإبراهي(و(  

  )٤٠/احلاقة(ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي *
  )١٩/التكوير(ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي *

   :رسوالً
* ِهملَيلُوا عتي أَنفُِسِهم نوالً مسر ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ِمِننيؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد

مهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل َءاياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّ
  )١٦٤/عمران آل(مِبٍني 

* فِْسكئٍَة فَِمن نيِمن س كابا أَصماللَِّه و ٍة فَِمننسح ِمن كابا أَصم
  )٧٩/ءالنسا(وأَرسلْناك ِللناِس رسوالً وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا 

* كِقيِلر ِمنؤلَن ناِء ومقَى ِفي السرت ٍف أَورخن زم تيب كُونَ لَكي أَو
حتى تنزلَ علَينا ِكتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإالَّ بشرا رسوالً 

  )٩٣/اإلسراء(
نوا ِإذْ جاَءهم الْهدى ِإالَّ أَن قَالُوا أَبعثَ اللَّه بشرا وما منع الناس أَن يؤِم*

  )٩٤/اإلسراء(رسوالً 
ولَو أَنا أَهلَكْناهم ِبعذَاٍب من قَبِلِه لَقَالُوا ربنا لَوالَ أَرسلْت ِإلَينا رسوالً *

ِذلَّ وِل أَن نِمن قَب اِتكَءاي ِبعتى فَنزخ١٣٤/طه(ن(  
وِإذَا رأَوك ِإن يتِخذُونك ِإالَّ هزوا أَهذَا الَِّذي بعثَ اللَّه رسوالً *
  )٤١/الفرقان(
* لْتسالَ أَرا لَونبقُولُوا رفَي ِديِهمأَي تما قَدةٌ ِبمِصيبم مهِصيبالَ أَن تلَوو

توالً فَنسا رنِإلَي ِمِننيؤالْم كُونَ ِمننو اِتكَءاي ٤٧/القصص(ِبع(  
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* كِّيِهمزياِتِه وَءاي ِهملَيلُوا عتي مهنوالً مسر نيثَ ِفي اُألمعالَِّذي ب وه
ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل مِبٍني 

  )٢/ةاجلمع(
رسوالً يتلُوا علَيكُم َءاياِت اللَِّه مبيناٍت لِّيخِرج الَِّذين َءامنوا وعِملُوا *

 ِخلْهدا ياِلحلْ صمعيِمن ِباللَِّه وؤن يموِر واِت ِإلَى النالظُّلُم اِت ِمناِلحالص
خ ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنقًا جِرز لَه اللَّه نسأَح ا قَددا أَبِفيه اِلِدين

  )١١/الطالق(
ِإنا أَرسلْنا ِإلَيكُم رسوالً شاِهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا ِإلَى ِفرعونَ رسوالً *
  )١٥/املزمل(
اياِتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم كَما أَرسلْنا ِفيكُم رسوالً منكُم يتلُوا علَيكُم َء*

  )١٥١/البقرة(الِْكتاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ 
* ابالِْكت مهلِّمعيو اِتكَءاي ِهملَيلُوا عتي مهنوالً مسر ثْ ِفيِهمعابا ونبر

  )١٢٩/البقرة(يِهم ِإنك أَنت الْعِزيز الْحِكيم والِْحكْمةَ ويزكِّ
 ِإذَا جاَءك الْمناِفقُونَ قَالُوا نشهد ِإنك لَرسولُ اللَِّه واللَّه يعلَم :لَرسولُ

  )١/املنافقون(ِإنك لَرسولُه واللَّه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ 
 ِإذَا جاَءك الْمناِفقُونَ قَالُوا نشهد ِإنك لَرسولُ اللَِّه واللَّه يعلَم :هلَرسولُ

  )١/املنافقون(ِإنك لَرسولُه واللَّه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ 
اللَِّه شِهيدا بيِني  ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَست مرسالً قُلْ كَفَى ِب:مرسالً

  )٤٣/الرعد(وبينكُم ومن ِعنده ِعلْم الِْكتاِب 
 وما منعهم أَن تقْبلَ ِمنهم نفَقَاتهم ِإالَّ أَنهم كَفَروا ِباللَِّه وِبرسوِلِه :وِبرسوِلِه

 ينِفقُونَ ِإالَّ وهم كَاِرهونَ والَ يأْتونَ الصالَةَ ِإالَّ وهم كُسالَى والَ
  )٥٤/التوبة(

ولَهسرو:   
ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتها *

 ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ اره١٣/النساء(اَألن(  
*ِص اللَّهعن يمو ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو 

 ِهني١٤/النساء(م(  
ِإنما جزاؤا الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ ِفي اَألرِض فَسادا أَن *

أَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتي ا ِمننفَوي ِخالٍَف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهم
 ِظيمع ذَابِة عِفي اَألِخر ملَه َ اَألرِض ذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنيا و

  )٣٣/املائدة(
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَِّذين َءامنوا فَِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْغاِلبونَ *
  )٥٦/املائدة(
يسئَلُونك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَالُ ِللَِّه والرسوِل فَاتقُوا اللَّه وأَصِلحوا *

 ِمِننيؤم مِإن كُنت ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعو ِنكُميب ١/األنفال(ذَات(  
*ن يمو ولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهِبأَن ذَِلك ِديدش فَِإنَّ اللَّه ولَهسرو اِقِق اللَّهش

  )١٣/األنفال(الِْعقَاِب 

* ِديدش فَِإنَّ اللَّه ولَهسرو اِقِق اللَّهشن يمو ولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهِبأَن ذَِلك
  )١٣/األنفال(الِْعقَاِب 

للَّه ورسولَه والَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ ياأَيها الَِّذين َءامنوا أَِطيعوا ا*
  )٢٠/األنفال(
وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه والَ تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب ِرحيكُم واصِبروا ِإنَّ *

 اِبِرينالص عم ٤٦/األنفال(اللَّه(  
*ن يم هوا أَنلَمعي أَلَم ا ذَِلكا ِفيهاِلدخ منهج ارن فَأَنَّ لَه ولَهسرو اِدِد اللَّهح

 ِظيمالْع ي٦٣/التوبة(الِْخز(  
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ *

ةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويِطيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَِئك عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الصالَ
 ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحري٧١/التوبة(س(  

* وا اللَّهكَذَب الَِّذين دقَعو مذَنَ لَهؤاِب ِليراَألع ونَ ِمنذِّرعاَء الْمجو
  )٩٠/التوبة(ِذين كَفَروا ِمنهم عذَاب أَِليم ورسولَه سيِصيب الَّ

والَِّذين اتخذُوا مسِجدا ِضرارا وكُفْرا وتفِْريقًا بين الْمؤِمِنني وِإرصادا *
ه لِّمن حارب اللَّه ورسولَه ِمن قَبلُ ولَيحِلفُن ِإنْ أَردنا ِإالَّ الْحسنى واللَّ

  )١٠٧/التوبة(يشهد ِإنهم لَكَاِذبونَ 
ومن يِطِع اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقِْه فَأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ *
  )٥٢/النور(
*حِللْم دأَع ةَ فَِإنَّ اللَّهاَألِخر ارالدو ولَهسرو نَ اللَّهِردت نِإن كُنتاِت وِسن

  )٢٩/األحزاب(ِمنكُن أَجرا عِظيما 
وقَرنَ ِفي بيوِتكُن والَ تبرجن تبرج الْجاِهِليِة اُألولَى وأَِقمن الصالَةَ *

سجالر نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يمِإن ولَهسرو اللَّه نأَِطعكَاةَ والز َءاِتنيو 
  )٣٣/األحزاب(أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهريا 

* مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَضِمنؤالَ مِمٍن وؤا كَانَ ِلممو
الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالَالً مِبينا 

  )٣٦/حزاباأل(
* ملَه دأَعِة واَألِخرا وينِفي الد اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي ِإنَّ الَِّذين

  )٥٧/األحزاب(عذَابا مِهينا 
از يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَ*

  )٧١/األحزاب(فَوزا عِظيما 
قَالَِت اَألعراب َءامنا قُل لَّم تؤِمنوا ولَِكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخِل *

اِإلميانُ ِفي قُلُوِبكُم وِإن تِطيعوا اللَّه ورسولَه الَ يِلتكُم من أَعماِلكُم شيئًا 
  )١٤/احلجرات(ور رِحيم ِإنَّ اللَّه غَفُ

* قَدو ِلِهمِمن قَب الَِّذين ا كُِبتوا كَمكُِبت ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ِإنَّ الَِّذين
 ِهنيم ذَابع ِللْكَاِفِريناٍت ونياٍت با َءايلْنادلة(أَنز٥/ا(  



  ٩١

* يدي نيوا بمقَدأَن ت مفَقْتَءأَش اللَّه ابتلُوا وفْعت قَاٍت فَِإذْ لَمدص اكُموجن
علَيكُم فَأَِقيموا الصالَةَ وَءاتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خِبري ِبما 

  )١٣/اادلة(تعملُونَ 
*أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ِإنَّ الَِّذين ادلة( ِفي اَألذَلِّني٢٠/ا(  
* ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوِم اَألِخِر يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا يمقَو ِجدالَّ ت

ولَو كَانوا َءاباَءهم أَو أَبناَءهم أَو ِإخوانهم أَو عِشريتهم أُولَِئك كَتب ِفي 
م اِإلميانَ وأَيدهم ِبروٍح منه ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها قُلُوِبِه

اَألنهار خاِلِدين ِفيها رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَالَ ِإنَّ 
  )٢٢/اادلة(ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ 

أَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاق اللَّه فَِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب ذَِلك ِب*
  )٤/احلشر(
ِللْفُقَراِء الْمهاِجِرين الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم وأَمواِلِهم يبتغونَ فَضالً *

 ٨/احلشر(ه ورسولَه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ من اللَِّه وِرضوانا وينصرونَ اللَّ
( 
* منهج ارن فَِإنَّ لَه ولَهسرو ِص اللَّهعن يماالَِتِه وِرساللَِّه و نالَغًا مِإالَّ ب

  )٢٣/اجلن(خاِلِدين ِفيها أَبدا 
ولُهسرو:   

*ولُهسرو اللَّه كُمِليا ومونَ ِإنتؤيالَةَ وونَ الصِقيمي وا الَِّذيننَءام الَِّذينو 
  )٥٥/املائدة(الزكَاةَ وهم راِكعونَ 

* نِريٌء مب ِر أَنَّ اللَّهاَألكْب جالْح مواِس يوِلِه ِإلَى النسراللَِّه و نأَذَانٌ مو
تبفَِإن ت ولُهسرو ِرِكنيشالْم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوِإن تو لَّكُم ريخ وفَه م

  )٣/التوبة(معِجِزي اللَِّه وبشِر الَِّذين كَفَروا ِبعذَاٍب أَِليٍم 
*مرا حونَ ممرحالَ يِم اَألِخِر ووالَ ِبالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤالَ ي قَاِتلُوا الَِّذين اللَّه 

ورسولُه والَ يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب حتى يعطُوا 
  )٢٩/التوبة(الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ 

اللَّه ولَو أَنهم رضوا ما َءاتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا اللَّه سيؤِتينا *
  )٥٩/التوبة(ِمن فَضِلِه ورسولُه ِإنا ِإلَى اللَِّه راِغبونَ 

* ا اللَّهِتينؤيس ا اللَّهنبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ماها َءاتوا مضر مهأَن لَوو
  )٥٩/التوبة(ِمن فَضِلِه ورسولُه ِإنا ِإلَى اللَِّه راِغبونَ 

يحِلفُونَ ِباللَِّه لَكُم ِليرضوكُم واللَّه ورسولُه أَحق أَن يرضوه ِإن كَانوا *
 ِمِننيؤ٦٢/التوبة(م(  

* الَِمِهمِإس دعوا بكَفَرةَ الْكُفِْر وقَالُوا كَِلم لَقَدا قَالُوا وِلفُونَ ِباللَِّه محي
وا وما نقَموا ِإالَّ أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه ِمن فَضِلِه فَِإن وهموا ِبما لَم ينالُ

يتوبوا يك خيرا لَّهم وِإن يتولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذَابا أَِليما ِفي الدنيا 
  )٧٤/وبةالت(واَألِخرِة وما لَهم ِفي اَألرِض ِمن وِلي والَ نِصٍري 

يعتِذرونَ ِإلَيكُم ِإذَا رجعتم ِإلَيِهم قُل الَّ تعتِذروا لَن نؤِمن لَكُم قَد نبأَنا *
اللَّه ِمن أَخباِركُم وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ ِإلَى عاِلِم الْغيِب 

  )٩٤/التوبة(ِبما كُنتم تعملُونَ  كُموالشهادِة فَينبئُ
وقُِل اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنونَ وستردونَ ِإلَى *

  )١٠٥/التوبة(عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 
ِم ارتابوا أَم يخافُونَ أَن يِحيف اللَّه علَيِهم ورسوه بلْ أَِفي قُلُوِبِهم مرض أَ*

  )٥٠/النور(أُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 
وِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإالَّ *

  )١٢/األحزاب(غُرورا 
ما رَءا الْمؤِمنونَ اَألحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق ولَ*

  )٢٢/األحزاب(اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإالَّ ِإميانا وتسِليما 
*و ا اللَّهندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ اَألحِمنؤَءا الْما رلَمو قدصو ولُهسر

  )٢٢/األحزاب(اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإالَّ ِإميانا وتسِليما 
* مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَضِمنؤالَ مِمٍن وؤا كَانَ ِلممو

ه فَقَد ضلَّ ضالَالً مِبينا الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَ
  )٣٦/األحزاب(

وِلهسرو:   
ولَِئن سأَلْتهم لَيقُولُن ِإنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَِباللَِّه وَءاياِتِه ورسوِلِه *

  )٦٥/التوبة(كُنتم تستهِزُءونَ 
 وتعملْ صاِلحا نؤِتها أَجرها مرتيِن وأَعتدنا ومن يقْنت ِمنكُن ِللَِّه ورسوِلِه*

  )٣١/األحزاب(لَها ِرزقًا كَِرميا 
   :ورسوِلِه

* ُءوسر فَلَكُم متبِإن توِلِه وسراللَِّه و نٍب مروا ِبحلُوا فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم
  )٢٧٩/البقرة( تظْلَمونَ أَمواِلكُم الَ تظِْلمونَ والَ

ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللَِّه يِجد ِفي اَألرِض مراغَما كَِثريا وسعةً ومن *
 هرأَج قَعو فَقَد توالْم ِركْهدي وِلِه ثُمسرا ِإلَى اللَِّه واِجرهِتِه ميِمن ب جرخي

  )١٠٠/النساء(ه غَفُورا رِحيما علَى اللَِّه وكَانَ اللَّ
ياأَيها الَِّذين َءامنوا َءاِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَى رسوِلِه *

والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباللَِّه ومالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه 
الْيا وِعيدل اَالً بلَّ ضض ِم اَألِخِر فَقَد١٣٦/النساء(و(  
قُلْ ياأَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت *

ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَأَِمن ِميتيِي وحي وِإالَّ ه ِض الَ ِإلَهاَألرالَِّذي و ياُألم 
  )١٥٨/األعراف(يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

* ِرِكنيشالْم نم مدتاهع وِلِه ِإلَى الَِّذينسراللَِّه و ناَءةٌ مر١/التوبة(ب(  
 يوم الْحج اَألكْبِر أَنَّ اللَّه بِريٌء من وأَذَانٌ من اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى الناِس*

 رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوِإن تو لَّكُم ريخ وفَه متبفَِإن ت ولُهسرو ِرِكنيشالْم
  )٣/التوبة(معِجِزي اللَِّه وبشِر الَِّذين كَفَروا ِبعذَاٍب أَِليٍم 



  ٩٢

كَانَ َءاباؤكُم وأَبناؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم قُلْ ِإن *
 با أَحهنوضرت اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو

وا حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللَِّه و نكُم مِرِه ِإلَيِبأَم اللَّه أِْتيى يت
 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللَّه٢٤/التوبة(و(  

* اللَّه ِفرغةً فَلَن يرم ِعنيبس ملَه ِفرغتسِإن ت ملَه ِفرغتسالَ ت أَو ملَه ِفرغتاس
روا ِباللَِّه وكَفَر مهِبأَن ذَِلك ملَه الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللَّهوِلِه وس

  )٨٠/التوبة(
والَ تصلِّ علَى أَحٍد منهم مات أَبدا والَ تقُم علَى قَبِرِه ِإنهم كَفَروا ِباللَِّه *

  )٨٤/التوبة(ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ 
 والَ علَى الْمرضى والَ علَى الَِّذين الَ يِجدونَ ما لَّيس علَى الضعفَاِء*

 اللَّهِبيٍل وِمن س ِسِننيحلَى الْما عوِلِه مسروا ِللَِّه وحصِإذَا ن جرنِفقُونَ حي
 ِحيمر ٩١/التوبة(غَفُور(  

*مهنيب كُمحوِلِه ِليسروا ِإلَى اللَِّه وعِإذَا دونَ وِرضعم مهنم ِإذَا فَِريق 
  )٤٨/النور(
ِإنما كَانَ قَولَ الْمؤِمِنني ِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ِليحكُم بينهم أَن *

  )٥١/النور(يقُولُوا سِمعنا وأَطَعنا وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
ِذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر جاِمٍع ِإنما الْمؤِمنونَ الَّ*

لَّم يذْهبوا حتى يستئِْذنوه ِإنَّ الَِّذين يستئِْذنونك أُولَِئك الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَِّه 
أْذَن لِّمن ِشئْت ِمنهم واستغِفر لَهم ورسوِلِه فَِإذَا استئْذَنوك ِلبعِض شأِْنِهم فَ

ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه ٦٢/النور( اللَّه(  
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر جاِمٍع *

 الَِّذين يستئِْذنونك أُولَِئك الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَِّه لَّم يذْهبوا حتى يستئِْذنوه ِإنَّ
 ملَه ِفرغتاسو مهِمن ن ِشئْتفَأْذَن لِّم أِْنِهمِض شعِلب وكئْذَنتوِلِه فَِإذَا اسسرو

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه ٦٢/النور(اللَّه(  
ورسوِلِه وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَِصيالً لِّتؤِمنوا ِباللَِّه *
  )٩/الفتح(
  )١٣/الفتح(ومن لَّم يؤِمن ِباللَِّه ورسوِلِه فَِإنا أَعتدنا ِللْكَاِفِرين سِعريا *
ِه ورسوِلِه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تقَدموا بين يدِي اللَّ*

 ِليمع ِميع١/احلجرات(س(  
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا *

   ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ
  )١٥/احلجرات(
َءاِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم مستخلَِفني ِفيِه فَالَِّذين َءامنوا *

 كَِبري رأَج مأَنفَقُوا لَهو ٧/احلديد(ِمنكُم(  
*متِل أَن يِن ِمن قَبياِبعتتِن ميرهش امفَِصي ِجدي ن لَّمفَم ِطعتسي ن لَّما فَماس

فَِإطْعام ِستني ِمسِكينا ذَِلك ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِتلْك حدود اللَِّه 
 أَِليم ذَابع ِللْكَاِفِرينادلة(و٤/ا(  

كُم وأَنفُِسكُم تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِل*
  )١١/الصف(ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ 

* ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّها ولْنوِر الَِّذي أَنزالنوِلِه وسروا ِباللَِّه وفَأَِمن
  )٨/التغابن(

خِرجن اَألعز ِمنها اَألذَلَّ وِللَِّه  يقُولُونَ لَِئن رجعنا ِإلَى الْمِدينِة لَي:وِلرسوِلِه
  )٨/املنافقون(الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني الَ يعلَمونَ 

   :الرسولَ
*كُونَ الرياِس ولَى الناَء عدهوا شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُملْنعج كَذَِلكولُ وس

 ِبعتن يم لَمعا ِإالَّ ِلنهلَيع لَةَ الَِّتي كُنتا الِْقبلْنعا جما وِهيدش كُملَيع
الرسولَ ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه  وِإن كَانت لَكَِبريةً ِإالَّ علَى الَِّذين هدى 

نكُم ِإنَّ اللَّه ِبالناِس لَرُءوف رِحيم اللَّه وما كَانَ اللَّه ِليِضيع ِإميا
  )١٤٣/البقرة(
* قولَ حسوا أَنَّ الرِهدشو اِنِهمِإمي دعوا با كَفَرمقَو ِدي اللَّههي فكَي

 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي اللَّهو اتنيالْب ماَءهج٨٦/عمران آل(و(  
ٍذ يود الَِّذين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى ِبِهم اَألرض والَ يومِئ*

  )٤٢/النساء(يكْتمونَ اللَّه حِديثًا 
ياأَيها الَِّذين َءامنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن *

يِفي ش متعازنِم توالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَر
  )٥٩/النساء(اَألِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً 

من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا *
  )٨٠/النساء(
* ِمِننيؤِبيِل الْمس رغَي ِبعتيى ودالْه لَه نيبا تِد معولَ ِمن بساِقِق الرشن يمو

  )١١٥/النساء(نولِِّه ما تولَّى ونصِلِه جهنم وساَءت مِصريا 
*ووا فَِإن تذَراحولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهأَِطيعلَى وا عموا أَنلَمفَاع متلَّي

 ِبنيالَغُ الْما الْبوِلنس٩٢/املائدة(ر(  
الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي اُألمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي *

ع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروالت مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْم
ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي  الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ

كَانت علَيِهم فَالَِّذين َءامنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ 
أُولَِئك هعونَ مفِْلحالْم م١٥٧/األعراف( ه(  

قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإن تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم *
 ِبنيالَغُ الْموِل ِإالَّ الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإن تو ملْتما حم

  )٥٤/النور(
*ونَ ومحرت لَّكُمولَ لَعسوا الرأَِطيعكَاةَ ووا الزَءاتالَةَ ووا الصأَِقيم
  )٥٦/النور(
* نيبا تِد معولَ ِمن بساقُّوا الرشِبيِل اللَِّه ون سوا عدصوا وكَفَر ِإنَّ الَِّذين

يسئًا ويش وا اللَّهرضى لَن يدالْه ملَه مالَهمِبطُ أَع٣٢/حممد(ح(  



  ٩٣

* الَكُممِطلُوا أَعبالَ تولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهوا أَِطيعنَءام ا الَِّذينهاأَيي
  )٣٣/حممد(
 ياأَيها الَِّذين َءامنوا ِإذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً*

 ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهِجدت فَِإن لَّم رأَطْهو لَّكُم ريخ ادلة(ذَِلك١٢/ا(  
ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تتِخذُوا عدوي وعدوكُم أَوِلياَء تلْقُونَ ِإلَيِهم *

اَءكُم ما جوا ِبمكَفَر قَدِة ودوأَن ِبالْم اكُمِإيولَ وسونَ الرِرجخي قالْح ن
تؤِمنوا ِباللَِّه ربكُم ِإن كُنتم خرجتم ِجهادا ِفي سِبيِلي وابِتغاَء مرضاِتي 

ه ِمنكُم تِسرونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِة وأَنا أَعلَم ِبما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْ
  )١/املمتحنة( فَقَد ضلَّ سواَء السِبيِل

وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإن تولَّيتم فَِإنما علَى رسوِلنا الْبالَغُ *
 ِبني١٢/التغابن(الْم(  
   :الرسولُ

*وا شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُملْنعج كَذَِلكولُ وسكُونَ الرياِس ولَى الناَء عده
 ِبعتن يم لَمعا ِإالَّ ِلنهلَيع لَةَ الَِّتي كُنتا الِْقبلْنعا جما وِهيدش كُملَيع
الرسولَ ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه وِإن كَانت لَكَِبريةً ِإالَّ علَى الَِّذين هدى 

 اللَّه ِحيمر ُءوفاِس لَرِبالن ِإنَّ اللَّه كُمانِإمي ِضيعِلي ا كَانَ اللَّهمو
  )١٤٣/البقرة(
َءامن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ َءامن ِباللَِّه ومالَِئكَِتِه *

نيب قفَرِلِه الَ نسرِبِه وكُتو كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعقَالُوا سِلِه وسن رٍد مأَح 
 ِصريالْم كِإلَيا ونب٢٨٥/البقرة(ر(  

* مهوا أَنفُسِإذ ظَّلَم مهأَن لَوِبِإذِْن اللَِّه و طَاعوٍل ِإالَّ ِليسا ِمن رلْنسا أَرمو
و وا اللَّهفَرغتفَاس اُءوكا جِحيما رابوت وا اللَّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاس

  )٦٤/النساء(
ياأَيها الناس قَد جاَءكُم الرسولُ ِبالْحق ِمن ربكُم فَأَِمنوا خيرا لَّكُم وِإن *

 اللَّه عِليما حِكيما تكْفُروا فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض وكَانَ
  )١٧٠/النساء(
ياأَيها الرسولُ الَ يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر ِمن الَِّذين قَالُوا *

َءامنا ِبأَفْواِهِهم ولَم تؤِمن قُلُوبهم وِمن الَِّذين هادوا سماعونَ ِللْكَِذِب 
وٍم َءاخِرين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَِلم ِمن بعِد مواِضِعِه يقُولُونَ سماعونَ ِلقَ

ِإنْ أُوِتيتم هذَا فَخذُوه وِإن لَّم تؤتوه فَاحذَروا ومن يِرِد اللَّه ِفتنته فَلَن 
ِد اللَّه أَن يطَهر ق لُوبهم لَهم تمِلك لَه ِمن اللَِّه شيئًا أُولَِئك الَِّذين لَم يِر

 ِظيمع ذَابِة عِفي اَألِخر ملَهو يا ِخزينِفي الد  
  )٤١/املائدة(
* تلَّغا بلْ فَمفْعت ِإن لَّمو كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيلِّغْ مولُ بسا الرهاأَيي

ِصمعي اللَّهو هالَتِرس الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن ك
  )٦٧/املائدة(

* ملَه أُولَِئكو أَنفُِسِهمو اِلِهمووا ِبأَمداهج هعوا منَءام الَِّذينولُ وسلَِكِن الر
  )٨٨/التوبة(الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

*اِهدجيِن وِفي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج واِدِه هِجه قوا ِفي اللَِّه ح
ِمن حرٍج ملَّةَ أَِبيكُم ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلِمني ِمن قَبلُ وِفي هذَا 

لَى الناَء عدهوا شكُونتو كُملَيا عِهيدولُ شسكُونَ الرالَةَ ِليوا الصاِس فَأَِقيم
 ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع الَكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكَاةَ ووا الزَءاتو

  )٧٨/احلج(
وقَالَ الرسولُ يارب ِإنَّ قَوِمي اتخذُوا هذَا الْقُرَءانَ مهجورا *
  )٣٠/الفرقان(
* منتلْ ظَنب ذَِلك نيزا ودأَب ِليِهمونَ ِإلَى أَهِمنؤالْمولُ وسالر نقَِلبأَن لَّن ي

  )١٢/الفتح(ِفي قُلُوِبكُم وظَننتم ظَن السوِء وكُنتم قَوما بورا 
*وِل وسِللرى فَِللَِّه وِل الْقُرأَه وِلِه ِمنسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهى مبِلِذي الْقُر

 اِء ِمنكُماَألغِْني نيولَةً بكُونَ دالَ ي ِبيِل كَيِن الساباِكِني وسالْمى وامتالْيو
 ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهفَانت هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما َءاتمو

  )٧/احلشر(شِديد الِْعقَاِب 
   :لرسوِلا
* اِفِقنينالْم تأَيوِل رسِإلَى الرو لَ اللَّها أَنزا ِإلَى مالَوعت مِإذَا ِقيلَ لَهو

  )٦١/النساء(يصدونَ عنك صدودا 
 وِإذَا جاَءهم أَمر من اَألمِن أَِو الْخوِف أَذَاعوا ِبِه ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل*

وِإلَى أُوِلي اَألمِر ِمنهم لَعِلمه الَِّذين يستنِبطُونه ِمنهم ولَوالَ فَضلُ اللَِّه 
  )٨٣/النساء(علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ ِإالَّ قَِليالً 

*ت مهنيى أَعروِل تسا أُنِزلَ ِإلَى الروا مِمعِإذَا سا وِع ِمممالد ِمن ِفيض
 اِهِدينالش عا منبا فَاكْتنا َءامنبقُولُونَ ري قالْح فُوا ِمنر٨٣/املائدة(ع(  

ما علَى الرسوِل ِإالَّ الْبالَغُ واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ *
  )٩٩/املائدة(
*ت مِإذَا ِقيلَ لَها وا منبسوِل قَالُوا حسِإلَى الرو لَ اللَّها أَنزا ِإلَى مالَوع

وجدنا علَيِه َءاباَءنا أَو لَو كَانَ َءاباؤهم الَ يعلَمونَ شيئًا والَ يهتدونَ 
  )١٠٤/املائدة(
ِبِإخراِج الرسوِل وهم بدُءوكُم أَالَ تقَاِتلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا *

 ِمِننيؤم مِإن كُنت هوشخأَن ت قأَح فَاللَّه مهنوشخٍة أَترلَ م١٣/التوبة(أَو(  
* اٍت ِعندبقُر نِفقا يِخذُ متيِم اَألِخِر ووالْيِباللَِّه و ِمنؤن ياِب مراَألع ِمنو

وصلَواِت الرسوِل أَالَ ِإنها قُربةٌ لَّهم سيدِخلُهم اللَّه ِفي رحمِتِه ِإنَّ اللَّه اللَِّه 
 ِحيمر ٩٩/التوبة(غَفُور(  

قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإن تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم *
تم وِإن تِطيعوه تهتدوا وما علَى الرسوِل ِإالَّ الْبالَغُ الْمِبني ما حملْ

  )٥٤/النور(



  ٩٤

* الَِّذين اللَّه لَمعي ا قَدضعِضكُم بعاِء بعكَد كُمنيوِل بساَء الرعلُوا دعجالَّ ت
ين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَن تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يتسلَّلُونَ ِمنكُم ِلواذًا فَلْيحذَِر الَِّذ

 أَِليم ذَابع مهِصيب٦٣/النور(ي(  
وقَالُوا ماِل هذَا الرسوِل يأْكُلُ الطَّعام ويمِشي ِفي اَألسواِق لَوالَ أُنِزلَ *

  )٧/الفرقان(ِإلَيِه ملَك فَيكُونَ معه نِذيرا 
*يِبيالً ووِل سسالر عم ذْتخِني اتتالَيقُولُ يِه ييدلَى يع الظَّاِلم ضعي مو
  )٢٧/الفرقان(
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين نهوا عِن النجوى ثُم يعودونَ ِلما نهوا عنه ويتناجونَ *

لرسوِل وِإذَا جاُءوك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه ِباِإلثِْم والْعدواِن ومعِصيِت ا
 منهج مهبسقُولُ حا نِبم ا اللَّهنذِّبعالَ يلَو قُولُونَ ِفي أَنفُِسِهميو اللَّه

 ِصريالْم ا فَِبئْسهنلَوصادلة(ي٨/ا(  
جيتم فَالَ تتناجوا ِباِإلثِْم والْعدواِن ومعِصيِت ياأَيها الَِّذين َءامنوا ِإذَا تنا*

الرسوِل وتناجوا ِبالِْبر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَِّذي ِإلَيِه تحشرونَ 
  )٩/اادلة(

اللَِّه وما يدِريك  يسئَلُك الناس عِن الساعِة قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند :الرسوالَ
  )٦٣/األحزاب(لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَِريبا 

   :والرسولَ
* الْكَاِفِرين ِحبالَ ي ا فَِإنَّ اللَّهلَّووولَ فَِإن تسالرو وا اللَّهآل(قُلْ أَِطيع 

  )٣٢/عمران
  )١٣٢/عمران آل (وأَِطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ*
* نِبيالن نِهم ملَيع اللَّه معأَن الَِّذين عم ولَ فَأُولَِئكسالرو ِطِع اللَّهن يمو

  )٦٩/النساء(والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًا 
*خوا الَ تنَءام ا الَِّذينهاأَيي مأَنتو اِتكُمانوا أَمونختولَ وسالرو وا اللَّهون

  )٢٧/األنفال(تعلَمونَ 
 ِإذْ تصِعدونَ والَ تلْونَ علَى أَحٍد والرسولُ يدعوكُم ِفي :والرسولُ

ا فَاتلَى موا عنزحالَ تلِّكَي ما ِبغغَم كُمفَأَثَاب اكُمرأُخ كُمابا أَصالَ مو كُم
  )١٥٣/عمران آل(واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ 

وما لَكُم الَ تؤِمنونَ ِباللَِّه والرسولُ يدعوكُم ِلتؤِمنوا ِبربكُم وقَد أَخذَ *
 ِمِننيؤم مِإن كُنت ٨/احلديد(ِميثَاقَكُم(  

   :والرسوِل
*وا الَِّذيننسأَح ِللَِّذين حالْقَر مهابا أَصِد معوِل ِمن بسالروا ِللَِّه وابجتاس 

 ِظيمع را أَجقَواتو مه١٧٢/عمران آل(ِمن(  
ياأَيها الَِّذين َءامنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن *
نِم توالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعاز

  )٥٩/النساء(اَألِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً 
*أَصو قُوا اللَّهوِل فَاتسالرِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَالُ ِللَِّه وع كئَلُونسوا يِلح

 ِمِننيؤم مِإن كُنت ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعو ِنكُميب ١/األنفال(ذَات(  

   :وِللرسوِل
* ِييكُمحا يِلم اكُمعوِل ِإذَا دسِللروا ِللَِّه وِجيبتوا اسنَءام ا الَِّذينهاأَيي

 ٢٤/األنفال(مرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْ
( 
ما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن أَهِل الْقُرى فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى *

اَألغِْني نيولَةً بكُونَ دالَ ي ِبيِل كَيِن الساباِكِني وسالْمى وامتالْيو اِء ِمنكُم
 ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهفَانت هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما َءاتمو

  )٧/احلشر(شِديد الِْعقَاِب 
لَهسالَ :رٍل ويخ ِه ِمنلَيع مفْتجا أَوفَم مهوِلِه ِمنسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهمو 
 ولَِكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى من يشاُء واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير ِركَاٍب

  )٦/احلشر(
 َءامن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ َءامن ِباللَِّه :رسِلِه

رق بين أَحٍد من رسِلِه وقَالُوا سِمعنا وأَطَعنا ومالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه الَ نفَ
 ِصريالْم كِإلَيا ونبر كان٢٨٥/البقرة(غُفْر(  

 َءامن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ َءامن ِباللَِّه :ورسِلِه
ِه ورسِلِه الَ نفَرق بين أَحٍد من رسِلِه وقَالُوا سِمعنا وأَطَعنا ومالَِئكَِتِه وكُتِب

 ِصريالْم كِإلَيا ونبر كان٢٨٥/البقرة(غُفْر(  
ِلنيسرالْم:   

* ِلنيسرالْم لَِمن ك٣/يس(ِإن(  
*قِبالْح كلَيا علُوهتاللَِّه ن اتَءاي ِتلْك ِلنيسرالْم لَِمن كِإن٢٥٢/البقرة( و 
( 

  ذكر النيب
ِبيونَ  :ِلنِريدِض تِفي اَألر ثِْخنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَن ي ِبيا كَانَ ِلنم

 ِكيمح ِزيزع اللَّهةَ واَألِخر ِريدي اللَّها وينالد ضر٦٧/األنفال(ع(  
ِبيالن:   

الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي اُألمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي *
 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماههنيوِف ورعم ِبالْمهرأْماِإلِجنيِل ياِة وروالت

ضياِئثَ وبالْخ ِهملَيع مرحياِت وباَألغْالَلَ الَِّتي الطَّيو مهرِإص مهنع ع
كَانت علَيِهم فَالَِّذين َءامنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ 

  )١٥٧/األعراف(معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
ولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيٍر لَّكُم يؤِمن ِباللَِّه وِمنهم الَِّذين يؤذُونَ النِبي ويقُ*

ويؤِمن ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ لِّلَِّذين َءامنوا ِمنكُم والَِّذين يؤذُونَ رسولَ اللَِّه 
 أَِليم ذَابع م٦١/التوبة(لَه(  

ِرب الَ مقَام لَكُم فَارِجعوا ويستئِْذنُ فَِريق وِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ منهم ياأَهلَ يثْ*
منهم النِبي يقُولُونَ ِإنَّ بيوتنا عورةٌ وما ِهي ِبعورٍة ِإن يِريدونَ ِإالَّ ِفرارا 

  )١٣/األحزاب(



  ٩٥

 أَن يؤذَنَ لَكُم ِإلَى طَعاٍم ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تدخلُوا بيوت النِبي ِإالَّ*
غَير ناِظِرين ِإناه ولَِكن ِإذَا دِعيتم فَادخلُوا فَِإذَا طَِعمتم فَانتِشروا والَ 
مستئِْنِسني ِلحِديٍث ِإنَّ ذَِلكُم  كَانَ يؤِذي النِبي فَيستحِي ِمنكُم واللَّه الَ 

 ِي ِمنحتسي اٍب ذَِلكُماِء ِحجرِمن و نئَلُوها فَساعتم نوهمأَلْتِإذَا سو قالْح
أَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِبِهن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَِّه والَ أَن 

ِه عِظيما تنِكحوا أَزواجه ِمن بعِدِه أَبدا ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ ِعند اللَّ
  )٥٣/األحزاب(
* كَفِّرأَن ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنَءام ا الَِّذينهاأَيي

عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار يوم الَ يخِزي 
نورهم يسعى بين أَيِديِهم وِبأَيماِنِهم يقُولُونَ  ِذين َءامنوا معهاللَّه النِبي والَّ

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنب٨/التحرمي(ر(  
ِبيالن:   

*عبِن اتمو اللَّه كبسح ِبيا النهاأَيي ِمِننيؤالْم ِمن ٦٤/األنفال(ك(  
ياأَيها النِبي حرِض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل ِإن يكُن منكُم ِعشرونَ صاِبرونَ *

 مقَو مهوا ِبأَنكَفَر الَِّذين نوا أَلْفًا مِلبغائَةٌ ينكُم مكُن مِإن يِن ويوا ِمائَتِلبغي
  )٦٥/األنفال(الَّ يفْقَهونَ 

* ِفي قُلُوِبكُم لَِم اللَّهعى ِإن يراَألس نِديكُم من ِفي أَيقُل لِّم ِبيا النهاأَيي
 ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيو ا أُِخذَ ِمنكُمما مريخ ِتكُمؤا يريخ

  )٧٠/األنفال(
النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ علَيِهم ومأْواهم جهنم ياأَيها *

 ِصريالْم ِبئْس٧٣/التوبة(و(  
ياأَيها النِبي اتِق اللَّه والَ تِطِع الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما *

  )١/باألحزا(حِكيما 
النِبي أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُوا اَألرحاِم *

بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه ِمن الْمؤِمِنني والْمهاِجِرين ِإالَّ أَن 
 ٦/األحزاب( ذَِلك ِفي الِْكتاِب مسطُورا تفْعلُوا ِإلَى أَوِلياِئكُم معروفًا كَانَ

( 
* نالَيعا فَتهتِزينا ويناةَ الدينَ الْحِردت نِإن كُنت اِجكوقُل َألز ِبيا النهاأَيي

  )٢٨/األحزاب(أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جِميالً 
  )٤٥/األحزاب(رسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا ياأَيها النِبي ِإنا أَ*
* لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي

ِت خاِلك يِمينك ِمما أَفَاَء اللَّه علَيك وبناِت عمك وبناِت عماِتك وبنا
 ِبيا ِللنهفْسن تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو

ِمِننيؤوِن الْمِمن د ةً لَّكاِلصا خهنِكحتسأَن ي ِبيالن ادا  ِإنْ أَرا منِلمع قَد
م وما ملَكَت أَيمانهم ِلكَيالَ يكُونَ علَيك حرج فَرضنا علَيِهم ِفي أَزواِجِه
  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

* لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي
ا أَفَاَء اللَّهِمم كِميني اِلكاِت خنبو اِتكماِت عنبو كماِت عنبو كلَيع 

 ِبيا ِللنهفْسن تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو
ِبيالن ادِإنْ أَر ِمِننيؤوِن الْمِمن د ةً لَّكاِلصا خهنِكحتسا أَن يا منِلمع قَد 

 جرح كلَيكُونَ عالَ يِلكَي مهانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضفَر
  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

ني علَيِهن ِمن ياأَيها النِبي قُل َألزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يدِن*
جالَِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَن يعرفْن فَالَ يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

  )٥٩/األحزاب(
ياأَيها النِبي ِإذَا جاَءك الْمؤِمنات يباِيعنك علَى أَن الَّ يشِركْن ِباللَِّه شيئًا *

ن والَ يزِنني والَ يقْتلْن أَوالَدهن والَ يأِْتني ِببهتاٍن يفْتِرينه بين والَ يسِرقْ
أَيِديِهن وأَرجِلِه نَّ والَ يعِصينك ِفي معروٍف فَباِيعهن واستغِفر لَهن اللَّه ِإنَّ 

 ِحيمر غَفُور ١٢/املمتحنة(اللَّه(  
*قُوا ياتةَ ووا الِْعدصأَحو ِتِهنِلِعد ناَء فَطَلِّقُوهسالن مِإذَا طَلَّقْت ِبيا النهاأَي

اللَّه ربكُم الَ تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن والَ يخرجن ِإالَّ أَن يأِْتني ِبفَاِحشٍة 
 ومن يتعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَم نفْسه الَ تدِري لَعلَّ مبينٍة وِتلْك حدود اللَِّه

  )١/الطالق(اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا 
* اللَّهو اِجكوأَز اتضرِغي متبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت ِلم ِبيا النهاأَيي

 ِحيمر ١/ميالتحر(غَفُور(  
وِإذْ أَسر النِبي ِإلَى بعِض أَزواِجِه حِديثًا فَلَما نبأَت ِبِه وأَظْهره اللَّه علَيِه *

عرف بعضه وأَعرض عن بعٍض فَلَما نبأَها ِبِه قَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ 
 ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيب٣/التحرمي(ن(  

* منهج ماهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النهاأَيي
 ِصريالْم ِبئْس٩/التحرمي(و(  

ِبيالن:   
لسماواِت قُلْ ياأَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك ا*

واَألرِض الَ ِإلَه ِإالَّ هو يحِي ويِميت فَأَِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي اُألمي الَِّذي 
  )١٥٨/األعراف(يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

لْمهاِجِرين واَألنصاِر الَِّذين اتبعوه ِفي ساعِة لَّقَد تاب اللَّه علَى النِبي وا*
 ِبِهم هِإن ِهملَيع ابت ثُم مهنفَِريٍق م ِزيغُ قُلُوبي ا كَادِد معِة ِمن برسالْع

 ِحيمر ُءوف١١٧/التوبة(ر(  
*ٍة مِبفَاِحش أِْت ِمنكُنن يم ِبياَء الناِنسِن يفَيِضع ذَابا الْعلَه فاعضٍة ينيب

  )٣٠/األحزاب(وكَانَ ذَِلك علَى اللَِّه يِسريا 
ياِنساَء النِبي لَستن كَأَحٍد من النساِء ِإِن اتقَيتن فَالَ تخضعن ِبالْقَوِل *

  )٣٢/األحزاب(والً معروفًا فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرض وقُلْن قَ
ما كَانَ علَى النِبي ِمن حرٍج ِفيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا *

  )٣٨/األحزاب(ِمن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَِّه قَدرا مقْدورا 



  ٩٦

*لُوا بخدوا الَ تنَءام ا الَِّذينهاأَياٍم يِإلَى طَع ذَنَ لَكُمؤِإالَّ أَن ي ِبيالن وتي
غَير ناِظِرين ِإناه ولَِكن ِإذَا دِعيتم فَادخلُوا فَِإذَا طَِعمتم فَانتِشروا والَ 

اللَّهو ِي ِمنكُمحتسفَي ِبيِذي النؤكَانَ ي  ِديٍث ِإنَّ ذَِلكُمِلح ئِْنِسنيتسالَ م 
 اٍب ذَِلكُماِء ِحجرِمن و نئَلُوها فَساعتم نوهمأَلْتِإذَا سو قالْح ِي ِمنحتسي
أَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِبِهن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَِّه والَ أَن 

ِلكُم كَانَ ِعند اللَِّه عِظيما تنِكحوا أَزواجه ِمن بعِدِه أَبدا ِإنَّ ذَ
  )٥٣/األحزاب(
ِإنَّ اللَّه ومالَِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي ياأَيها الَِّذين َءامنوا صلُّوا علَيِه *

  )٥٦/األحزاب(وسلِّموا تسِليما 
*كُماتووا أَصفَعروا الَ تنَءام ا الَِّذينهاأَيي وا لَهرهجالَ تو ِبيِت النوص قفَو 

ِبالْقَوِل كَجهِر بعِضكُم ِلبعٍض أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم الَ تشعرونَ 
  )٢/احلجرات(

ِبيِللن:   
* لَوو ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسوا أَن ينَءام الَِّذينو ِبيا كَانَ ِللنوا أُوِلي مكَان

  )١١٣/التوبة(قُربى ِمن بعِد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجِحيِم 
* لَكَتا ممو نهورأُج تيالَّالِتي َءات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النهاأَيي

نبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهِمم كِميني اِلكاِت خنبو اِتكماِت عنبو كماِت ع
 ِبيا ِللنهفْسن تبهةً ِإن وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجالَّالِتي ه االَِتكاِت خنبو

 ما ِإنْ أَراد النِبي أَن يستنِكحها خاِلصةً لَّك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنا
 جرح كلَيكُونَ عالَ يِلكَي مهانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضفَر

  )٥٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
ِبيالنذُو:وخا اتِه ما أُنِزلَ ِإلَيمو ِبيالنونَ ِباللَِّه وِمنؤوا يكَان لَواَء  وِليأَو مه

  )٨١/املائدة(ولَِكن كَِثريا منهم فَاِسقُونَ 
ِبيذَا النهو: الَِّذينو ِبيذَا النهو وهعبات لَلَِّذين اِهيمراِس ِبِإبلَى النِإنَّ أَو 

 ِمِننيؤالْم ِليو اللَّهوا ون٦٨/عمران آل(َءام(  
ِبيالن ضعبن: ضعا بلْنفَض لَقَدِض واَألراِت واومن ِفي السِبم لَمأَع كبرو 

  )٥٥/اإلسراء(النِبين علَى بعٍض وَءاتينا داود زبورا 
  

  أمساء النيب
دمحم:   

ن مات أَو قُِتلَ وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإي*
انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شيئًا 

 اِكِرينالش ِزي اللَّهجيس١٤٤/عمران آل(و(  
نِبين ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد من رجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه وخاتم ال*

  )٤٠/األحزاب(وكَانَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليما 

* ماهرت مهنياُء بمحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحم
جِفي و ماها ِسيمانوِرضاللَِّه و نالً مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعأَثَِر ر نوِهِهم م

 طْئَهش جرٍع أَخرِفي اِإلِجنيِل كَز مثَلُهماِة وروِفي الت مثَلُهم وِد ذَِلكجالس
 دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَأَز

وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما اللَّه الَِّذين َءامنوا 
  )٢٩/الفتح(

 والَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وَءامنوا ِبما نزلَ علَى محمٍد :محمٍد
الَهب لَحأَصو ئَاِتِهميس مهنع كَفَّر ِهمبِمن ر قالْح وهو م  

  )٢/حممد(
دمكُم :أَحولُ اللَِّه ِإلَيسي راِءيلَ ِإنرِني ِإسابي ميرم نى ابِإذْ قَالَ ِعيسو 

 همِدي اسعأِْتي ِمن بوٍل يسا ِبررشبماِة وروالت ِمن يدي نيا بقًا لِّمدصم
نيم ِبالْباَءها جفَلَم دمأَح ِبنيم رذَا ِسح٦/الصف(اِت قَالُوا ه(  

ثِّردالْم: ثِّردا الْمهاأَي١/املدثر( ي(  
  )١/املزمل( ياأَيها الْمزملُ :الْمزملُ

  )١/طه( طه :طه
  )١/يس( يس :يس
  

  صفة العبودية
 الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد  سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً من:ِبعبِدِه

 ِصريالْب ِميعالس وه ها ِإناِتنَءاي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارا الَِّذي باَألقْص
  )١/اإلسراء(

اِبدع: مدتبا عم اِبدا عالَ أَن٤/الكافرون( و(  
بد اللَِّه يدعوه كَادوا يكُونونَ علَيِه ِلبدا  وأَنه لَما قَام ع:عبد اللَِّه

  )١٩/اجلن(
 وِإن كُنتم ِفي ريٍب مما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتوا ِبسورٍة من مثِْلِه :عبِدنا

 اِدِقنيص موِن اللَِّه ِإن كُنتن داَءكُم مدهوا شعاد٢٣/البقرة(و(  
ِدِهعب:   
الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَنزلَ علَى عبِدِه الِْكتاب ولَم يجعل لَّه ِعوجا *
  )١/الكهف(
  )١/الفرقان(تبارك الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذيرا *
  )١٠/النجم(فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى *
هو الَِّذي ينزلُ علَى عبِدِه َءاياٍت بيناٍت لِّيخِرجكُم من الظُّلُماِت ِإلَى *

 ِحيمر ُءوفلَر ِبكُم ِإنَّ اللَّهوِر و٩/احلديد(الن(  
هدبع:موِنِه وِمن د ِبالَِّذين كفُونوخيو هدبِبكَاٍف ع اللَّه سِلِل  أَلَيضن ي

  )٣٦/الزمر(اللَّه فَما لَه ِمن هاٍد 
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  صفاته األخرى
ياُألم: مها ِعندوبكْتم هونِجدالَِّذي ي ياُألم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين 

منكَِر ويِحلُّ لَهم ِفي التوراِة واِإلِجنيِل يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْ
الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي 
كَانت علَيِهم فَالَِّذين َءامنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ 

مه أُولَِئك هعونَ مفِْلح١٥٧/األعراف( الْم(  
ياُألم: لْكم ا الَِّذي لَهِميعج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا النهاأَيقُلْ ي 

 ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَأَِمن ِميتيِي وحي وِإالَّ ه ِض الَ ِإلَهاَألراِت واومالس
 ١٥٨/األعراف(ِذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ اُألمي الَّ

( 
ِلِمنيسلُ الْمأَو: ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكالَ ش 

  )١٦٣/األنعام(
  
  

   :الْبينةُ
*أَه وا ِمنكَفَر كُِن الَِّذيني لَم مهأِْتيى تتح نفَكِّنيم ِرِكنيشالْماِب وِل الِْكت

  )١/البينة(الْبينةُ 
  وما تفَرق الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِإالَّ ِمن بعِد ما جاَءتهم الْبينةُ *
  )٤/البينة(

ِبنيالْم: ِبنيالْم ِذيرا الني أَنقُلْ ِإن٨٩/احلجر( و(  
 ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن :ثَاِني اثْنيِن

 هتِكينس لَ اللَّها فَأَنزنعم نْ ِإنَّ اللَّهزحاِحِبِه الَ تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغمِإذْ ه
ِبج هدأَيِه ولَيةُ عكَِلمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَِّذينلَ كَِلمعجا وهورت وٍد لَّمن

 ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْيالْع ٤٠/التوبة(اللَِّه ِهي(  
ِريصح: ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر اَءكُمج لَقَد 

  )١٢٨/التوبة(ِنني رُءوف رِحيم علَيكُم ِبالْمؤِم
   :داِعي اللَِّه

* نكُم مِجريو وِبكُمن ذُنلَكُم م ِفرغوا ِبِه يَءاِمناللَِّه و اِعيوا دا أَِجيبنماقَوي
  )٣١/األحقاف(عذَاٍب أَِليٍم 

رِض ولَيس لَه ِمن دوِنِه ومن الَّ يِجب داِعي اللَِّه فَلَيس ِبمعِجٍز ِفي اَأل*
  )٣٢/األحقاف(أَوِلياُء أُولَِئك ِفي ضالٍَل مِبٍني 

ِذكْر:   
* الَِمنيلِّلْع ِإالَّ ِذكْر وا هم٥٢/القلم(و(  
* الَِمنيلِّلْع ِإالَّ ِذكْر و٢٧/التكوير(ِإنْ ه(  

ِجيبٌء عيش:نِذرم ماَءهوا أَن جِجبلْ عٌء  بيذَا شونَ هفَقَالَ الْكَاِفر مهنم 
 ِجيب٢/ق(ع(  
   :كَِرٍمي
  )٤٠/احلاقة(ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي *
  )١٩/التكوير(ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي *

ِبنيم:   
*ِذيرِإالَّ ن وٍة ِإنْ هن ِجناِحِبِهم ما ِبصوا مفَكَّرتي لَم أَو ِبنيم 
  )١٨٤/األعراف(
* ِبنيم ِذيرن ا لَكُما أَنمِإن اسا النهاأَي٤٩/احلج(قُلْ ي(  
وقَالُوا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايات من ربِه قُلْ ِإنما اَأليات ِعند اللَِّه وِإنما أَنا *

 ِبنيم ِذير٥٠/العنكبوت(ن(  
 تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالُوا ما هذَا ِإالَّ رجلٌ يِريد أَن يصدكُم وِإذَا*

عما كَانَ يعبد َءاباؤكُم وقَالُوا ما هذَا ِإالَّ ِإفْك مفْترى وقَالَ الَِّذين كَفَروا 
رذَا ِإالَّ ِسحِإنْ ه ماَءها جلَم قِللْح ِبني٤٣/سبأ( م(  

* ِبنيم ِذيرا نا أَنمِإالَّ أَن ى ِإلَيوح٧٠/ص(ِإن ي(  
* ِبنيولٌ مسر ماَءهج قَدى والذِّكْر مى لَه١٣/الدخان(أَن(  
ع ِإالَّ قُلْ ما كُنت ِبدعا من الرسِل وما أَدِري ما يفْعلُ ِبي والَ ِبكُم ِإنْ أَتِب*

 ِبنيم ِذيرا ِإالَّ نا أَنمو ى ِإلَيوحا ي٩/األحقاف(م(  
* ِبنيم ِذيرا نا أَنمِإناللَِّه و ِعند ا الِْعلْمم٢٧/امللك(قُلْ ِإن(  

ي اَألمِر  لِّكُلِّ أُمٍة جعلْنا منسكًا هم ناِسكُوه فَالَ يناِزعنك ِف:هدى مستِقيم
  )٦٧/احلج(وادع ِإلَى ربك ِإنك لَعلَى هدى مستِقيٍم 

   :شاِهدا
  )٤٥/األحزاب(ياأَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا *
  )٨/الفتح(ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا *
 أَرسلْنا ِإلَيكُم رسوالً شاِهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا ِإلَى ِفرعونَ رسوالً ِإنا*
  )١٥/املزمل(

   :شِهيدا
وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ *

لْنعا جما وِهيدش كُملَيع ِبعتن يم لَمعا ِإالَّ ِلنهلَيع لَةَ الَِّتي كُنتا الِْقب
الرسولَ ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه وِإن كَانت لَكَِبريةً ِإالَّ علَى الَِّذين هدى 

 ُءوفاِس لَرِبالن ِإنَّ اللَّه كُمانِإمي ِضيعِلي ا كَانَ اللَّهمو اللَّه ِحيمر
  )١٤٣/البقرة(
فَكَيف ِإذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ أُمٍة ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبك علَى هؤالَِء شِهيدا *
  )٤١/النساء(
ويوم نبعثُ ِفي كُلِّ أُمٍة شِهيدا علَيِهم من أَنفُِسِهم وِجئْنا ِبك شِهيدا علَى *

ا علْنزنالَِء وؤى هرشبةً ومحرى ودهٍء ويا لِّكُلِّ شانيِتب ابالِْكت كلَي
 ِلِمنيس٨٩/النحل(ِللْم(  
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وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن *
م الْمسِلِمني ِمن قَبلُ وِفي هذَا ِمن حرٍج ملَّةَ أَِبيكُم ِإبراِهيم هو سماكُ

ِليكُونَ الرسولُ شِهيدا علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناِس فَأَِقيموا الصالَةَ 
 ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع الَكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكَاةَ ووا الزَءاتو

  )٧٨/احلج(
امرشب:   
وِبالْحق أَنزلْناه وِبالْحق نزلَ وما أَرسلْناك ِإالَّ مبشرا ونِذيرا *
  )١٠٥/اإلسراء(
  )٥٦/الفرقان(وما أَرسلْناك ِإالَّ مبشرا ونِذيرا *

   :ومبشرا
  )٤٥/األحزاب(ومبشرا ونِذيرا ياأَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهدا *
  )٨/الفتح(ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا *

   :بِشريا
ِإنا أَرسلْناك ِبالْحق بِشريا ونِذيرا والَ تسئَلُ عن أَصحاِب الْجِحيِم *
  )١١٩/البقرة(
ةً لِّلناِس بِشريا ونِذيرا ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ وما أَرسلْناك ِإالَّ كَافَّ*
  )٢٨/سبأ(
* ِذيرا نالَ ِفيهٍة ِإالَّ خأُم نِإن ما وِذيرنا وِشريب قِبالْح اكلْنسا أَرِإن
  )٢٤/فاطر(

ِشريا:بولُنسر اَءكُمج اِب قَدلَ الِْكتاأَهِل  يسالر نٍة مرلَى فَتع لَكُم نيبي 
أَن تقُولُوا ما جاَءنا ِمن بِشٍري والَ نِذيٍر فَقَد جاَءكُم بِشري ونِذير واللَّه علَى 

 ٍء قَِديري١٩/املائدة(كُلِّ ش(  
ِشريبو:   

ما شاَء اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب قُل الَّ أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا والَ ضرا ِإالَّ *
الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإالَّ نِذير وبِشري لِّقَوٍم 

  )١٨٨/األعراف(يؤِمنونَ 
* ِشريبو ِذيرن هنِني لَكُم مِإن وا ِإالَّ اللَّهدبع٢/وده(أَالَّ ت(  

ِذيرالن:   
* ِبنيالْم ِذيرا الني أَنقُلْ ِإن٨٩/احلجر(و(  
* لُ أَومعا نالَِّذي كُن را غَياِلحلْ صمعا ننِرجا أَخنبا رونَ ِفيهطَِرخصي مهو

ِذيرالن اَءكُمجو ذَكَّرن تِفيِه م ذَكَّرتا يكُم مرمعن لَم ا ِللظَّاِلِمنيفَذُوقُوا فَم 
  )٣٧/فاطر(ِمن نِصٍري 

   :نِذيرا
  )١/الفرقان(تبارك الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذيرا *
 أُنِزلَ وقَالُوا ماِل هذَا الرسوِل يأْكُلُ الطَّعام ويمِشي ِفي اَألسواِق لَوالَ*

  )٧/الفرقان(ِإلَيِه ملَك فَيكُونَ معه نِذيرا 
ِذيرن:   

* ِبنيم ِذيرِإالَّ ن وٍة ِإنْ هن ِجناِحِبِهم ما ِبصوا مفَكَّرتي لَم أَو
  )١٨٤/األعراف(
و كُنت أَعلَم الْغيب قُل الَّ أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا والَ ضرا ِإالَّ ما شاَء اللَّه ولَ*

الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإالَّ نِذير وبِشري لِّقَوٍم 
  )١٨٨/األعراف(يؤِمنونَ 

* ِشريبو ِذيرن هنِني لَكُم مِإن وا ِإالَّ اللَّهدبع٢/هود(أَالَّ ت(  
*ت لَّكالَ أُنِزلَ فَلَعقُولُوا لَوأَن ي كردِبِه ص اِئقضو كى ِإلَيوحا يم ضعب اِرك

علَيِه كَرتٌ أَو جاَء معه ملَك ِإنما أَنت نِذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ 
  )١٢/هود(
*م ِذيرن ا لَكُما أَنمِإن اسا النهاأَيقُلْ ي ٤٩/احلج(ِبني(  
وقَالُوا لَوالَ أُنِزلَ علَيِه َءايات من ربِه قُلْ ِإنما اَأليات ِعند اللَِّه وِإنما أَنا *

 ِبنيم ِذير٥٠/العنكبوت(ن(  
روا ما قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَن تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّ*

 ٤٦/سبأ(ِبصاِحِبكُم من ِجنٍة ِإنْ هو ِإالَّ نِذير لَّكُم بين يدي عذَاٍب شِديٍد 
( 
* ِذيرِإالَّ ن ٢٣/فاطر(ِإنْ أَنت(  
* ِبنيم ِذيرا نا أَنمِإالَّ أَن ى ِإلَيوح٧٠/ص(ِإن ي(  
*ِل وسالر نا معِبد ا كُنتِإالَّ قُلْ م ِبعِإنْ أَت الَ ِبكُملُ ِبي وفْعا يِري ما أَدم

 ِبنيم ِذيرا ِإالَّ نا أَنمو ى ِإلَيوحا ي٩/األحقاف(م(  
* ِبنيم ِذيرا نا أَنمِإناللَِّه و ِعند ا الِْعلْمم٢٦/امللك(قُلْ ِإن(  

   :ونِذيرا
حق بِشريا ونِذيرا والَ تسئَلُ عن أَصحاِب الْجِحيِم ِإنا أَرسلْناك ِبالْ*
  )١١٩/البقرة(
  )٥٦/الفرقان(وما أَرسلْناك ِإالَّ مبشرا ونِذيرا *
  )٤٥/األحزاب(ياأَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا *
ك ِإالَّ كَافَّةً لِّلناِس بِشريا ونِذيرا ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ وما أَرسلْنا*
  )٢٨/سبأ(
* ِذيرا نالَ ِفيهٍة ِإالَّ خأُم نِإن ما وِذيرنا وِشريب قِبالْح اكلْنسا أَرِإن
  )٢٤/فاطر(
*شبما واِهدش اكلْنسا أَرا ِإنِذيرنا و٨/الفتح(ر(  

ِذيرنِل :وسالر نٍة مرلَى فَتع لَكُم نيبا يولُنسر اَءكُمج اِب قَدلَ الِْكتاأَهي 
أَن تقُولُوا ما جاَءنا ِمن بِشٍري والَ نِذيٍر فَقَد جاَءكُم بِشري ونِذير واللَّه علَى 

 ٍء قَِديري١٩/املائدة(كُلِّ ش(  
نِذرم: ِجيبٌء عيذَا شونَ هفَقَالَ الْكَاِفر مهنم نِذرم ماَءهوا أَن جِجبلْ عب 

  )٢/ق(
نِذرا :ماهشخن يم نِذرم ا أَنتم٤٥/النازعات( ِإن(  
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نِذرم:ةٌ مِه َءايلَيالَ أُنِزلَ عوا لَوكَفَر قُولُ الَِّذينيو  نِذرم ا أَنتمِه ِإنبن ر
  )٧/الرعد(وِلكُلِّ قَوٍم هاٍد 

ُءوفر: ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر اَءكُمج لَقَد 
 ِحيمر ُءوفر ِمِننيؤكُم ِبالْملَي١٢٨/التوبة(ع(  

ِحيمر:نولٌ مسر اَءكُمج كُم  لَقَدلَيع ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع أَنفُِسكُم 
 ِحيمر ُءوفر ِمِننيؤ١٢٨/التوبة(ِبالْم(  

  )٤٦/األحزاب( وداِعيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجا مِنريا :وداِعيا
ونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيٍر لَّكُم  وِمنهم الَِّذين يؤذُونَ النِبي ويقُولُ:ورحمةٌ

يؤِمن ِباللَِّه ويؤِمن ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ لِّلَِّذين َءامنوا ِمنكُم والَِّذين يؤذُونَ 
 أَِليم ذَابع مولَ اللَِّه لَهس٦١/التوبة(ر(  

 ناِفلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما  وِمن الَّيِل فَتهجد ِبِه:مقَاما محمودا
  )٧٩/اإلسراء(محمودا 
  )٤٦/األحزاب( وداِعيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجا مِنريا :وِسراجا

  )٤/القلم( وِإنك لَعلَى خلٍُق عِظيٍم :خلٍُق عِظٍم
ِبنيالَغُ الْما  قُلْ أَِط:الْبِه ملَيا عما فَِإنلَّووولَ فَِإن تسوا الرأَِطيعو وا اللَّهيع

حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإن تِطيعوه تهتدوا وما علَى الرسوِل ِإالَّ الْبالَغُ 
 ِبني٥٤/النور(الْم(  
  )٢/البلد( وأَنت ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد :ِحلٌّ
   :عاِملٌ

* كُونُ لَهن تونَ ملَمعت فواِملٌ فَسي عِإن ِتكُمكَانلَى ملُوا عمِم اعاقَوقُلْ ي
  )١٣٥/األنعام(عاِقبةُ الداِر ِإنه الَ يفِْلح الظَّاِلمونَ 

*لَمعت فواِملٌ فَسي عِإن ِتكُمكَانلَى ملُوا عمِم اعاقَو٣٩/الزمر(ونَ قُلْ ي(  
  )٢٣/الكهف( والَ تقُولَن ِلشايٍء ِإني فَاِعلٌ ذَِلك غَدا :فَاِعلٌ
 وِمن أَهِل الِْكتاِب من ِإن تأْمنه ِبِقنطَاٍر يؤدِه ِإلَيك وِمنهم من ِإن :قَاِئما

ا دِإالَّ م كِه ِإلَيدؤاٍر الَّ يِبِدين هنأْمت سقَالُوا لَي مهِبأَن ا ذَِلكِه قَاِئملَيع تم
 آل(علَينا ِفي اُألمين سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ 

  )٧٥/عمران
   :مخِلصا

  ه الدين ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَّ*
  )٢/الزمر(
  )١٤/الزمر(قُِل اللَّه أَعبد مخِلصا لَّه ِديِني *

قدصم: نم ذَ فَِريقبن مهعا ملِّم قدصِعنِد اللَِّه م نولٌ مسر ماَءها جلَمو 
نهم الَ يعلَمونَ الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِكتاب اللَِّه وراَء ظُهوِرِهم كَأَ

  )١٠١/البقرة(
  )٤٦/األحزاب( وداِعيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجا مِنريا :مِنريا

نيِبيالن ماتخولَ اللَِّه :وسلَِكن رو اِلكُمجن رٍد ما أَحأَب دمحا كَانَ مم 
  )٤٠/األحزاب(ه ِبكُلِّ شيٍء عِليما وخاتم النِبين وكَانَ اللَّ

ِلِمنيسلُ الْمأَو: ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكالَ ش 
  )١٦٣/األنعام(

  وِمنهم الَِّذين يؤذُونَ النِبي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيٍر لَّكُم:أُذُنُ خيٍر
يؤِمن ِباللَِّه ويؤِمن ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ لِّلَِّذين َءامنوا ِمنكُم والَِّذين يؤذُونَ 

 أَِليم ذَابع مولَ اللَِّه لَهس٦١/التوبة(ر(  
  )٦/الضحى( أَلَم يِجدك يِتيما فَأَوى :يِتيما
   :بشرا

*م تيب كُونَ لَكي أَو كِقيِلر ِمنؤلَن ناِء ومقَى ِفي السرت ٍف أَورخن ز
حتى تنزلَ علَينا ِكتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإالَّ بشرا رسوالً 

  )٩٣/اإلسراء(
أَن قَالُوا أَبعثَ اللَّه بشرا وما منع الناس أَن يؤِمنوا ِإذْ جاَءهم الْهدى ِإالَّ *

  )٩٤/اإلسراء(رسوالً 
رشب:   
قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَمن كَانَ يرجوا *

ِة رادِبِعب ِركشالَ يا واِلحالً صملْ عمعِه فَلْيبا ِلقَاَء ردِه أَح١١٠/الكهف(ب 
( 
* ثْلُكُمم رشذَا ِإالَّ بلْ هوا هظَلَم ى الَِّذينوجوا النرأَسو مهةً قُلُوبالَِهي

  )٣/األنبياء(أَفَتأْتونَ السحر وأَنتم تبِصرونَ 
   :صاِحبكُم

  )٢٢/التكوير(وما صاِحبكُم ِبمجنوٍن *
  )٢/النجم( صاِحبكُم وما غَوى ما ضلَّ*

 قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَن تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم :ِبصاِحِبكُم
تتفَكَّروا ما ِبصاِحِبكُم من ِجنٍة ِإنْ هو ِإالَّ نِذير لَّكُم بين يدي عذَاٍب 

  )٤٦/سبأ(شِديٍد 
 أَو لَم يتفَكَّروا ما ِبصاِحِبِهم من ِجنٍة ِإنْ هو ِإالَّ نِذير مِبني :ِبِهمِبصاِح

  )١٨٤/األعراف(
  

  صفته مع غريه
ِإن :َءاِمِنني امرالْح ِجدسالْم لُنخدلَت قا ِبالْحْءيالر ولَهسر اللَّه قدص لَّقَد 

َءاِمِنني اَء اللَّهش ا لَمم ِلمافُونَ فَعخالَ ت ِرينقَصمو كُمُءوسر لِِّقنيحم 
  )٢٧/الفتح(تعلَموا فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحا قَِريبا 

لِِّقنيحِإن :م امرالْح ِجدسالْم لُنخدلَت قا ِبالْحْءيالر ولَهسر اللَّه قدص لَّقَد 
اللَّه َءاِمِنني محلِِّقني رُءوسكُم ومقَصِرين الَ تخافُونَ فَعِلم ما لَم شاَء 

  )٢٧/الفتح(تعلَموا فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحا قَِريبا 
ِهم  لَِكِن الرسولُ والَِّذين َءامنوا معه جاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِس:الْمفِْلحونَ

  )٨٨/التوبة(وأُولَِئك لَهم الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 



  ١٠٠

ِرينقَصمو: امرالْح ِجدسالْم لُنخدلَت قا ِبالْحْءيالر ولَهسر اللَّه قدص لَّقَد 
ن الَ تخافُونَ فَعِلم ما لَم ِإن شاَء اللَّه َءاِمِنني محلِِّقني رُءوسكُم ومقَصِري

  )٢٧/الفتح(قَِريبا  تعلَموا فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحا
  

  صفات ال تليق به
رصاغَ البى :زا طَغمو رصاغَ الْبا ز١٧/النجم( م(  

  )١٧/النجم( ما زاغَ الْبصر وما طَغى :طَغى
ِذين هادوا يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُونَ سِمعنا  ِمن الَّ:غَير مسمٍع

 مهأَن لَويِن وا ِفي الدنطَعو ِتِهما ِبأَلِْسنا لَياِعنرٍع ومسم رغَي عماسا ونيصعو
ريا لَكَانَ خنانظُرو عماسا ونأَطَعا ونِمعقَالُوا س مهنلَِكن لَّعو مأَقْوو ما لَّه

  )٤٦/النساء(اللَّه ِبكُفِْرِهم فَالَ يؤِمنونَ ِإالَّ قَِليالً 
 وقَالُوا لَوالَ نزلَ هذَا الْقُرَءانُ علَى رجٍل من الْقَريتيِن عِظيٍم :لَوالَ نزلَ

  )٣١/الزخرف(
يؤذُونَ النِبي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيٍر لَّكُم يؤِمن  وِمنهم الَِّذين :أُذُنُ

ِباللَِّه ويؤِمن ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ لِّلَِّذين َءامنوا ِمنكُم والَِّذين يؤذُونَ رسولَ 
 أَِليم ذَابع م٦١/التوبة(اللَِّه لَه(  

معا تمِريٌء ملُونَ :لُونَبمعا تمِريٌء مي بفَقُلْ ِإن كوصفَِإنْ ع 
  )٢١٦/الشعراء(

  )٢٢/الغاشية( لَّست علَيِهم ِبمصيِطٍر :ِبمصيِطٍر
 قُلْ ياأَيها الناس قَد جاَءكُم الْحق ِمن ربكُم فَمِن اهتدى فَِإنما :ِبوِكيٍل

ِدي ِلنتهِكيٍل يكُم ِبولَيا عا أَنما وهلَيِضلُّ عا يملَّ فَِإنن ضمفِْسِه و
  )١٠٨/يونس(

   :ِبمجنوٍن
  )٢/القلم(ما أَنت ِبِنعمِة ربك ِبمجنوٍن *
  )٢٢/التكوير(وما صاِحبكُم ِبمجنوٍن *

   :لَمجنونٌ
  )٦/احلجر(علَيِه الذِّكْر ِإنك لَمجنونٌ وقَالُوا ياأَيها الَِّذي نزلَ *
وِإن يكَاد الَِّذين كَفَروا لَيزِلقُونك ِبأَبصاِرِهم لَما سِمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ *

  )٥١/القلم(ِإنه لَمجنونٌ 
  )١٤/لدخانا( ثُم تولَّوا عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ :مجنونٌ
  )٣٦/الصافات( ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُوا َءاِلهِتنا ِلشاِعٍر مجنوٍن :مجنوٍن
اِعرش:   

بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحالٍَم بِل افْتراه بلْ هو شاِعر فَلْيأِْتنا ِبأَيٍة كَما أُرِسلَ *
  )٥/األنبياء(اَألولُونَ 

*ي وِن أَمنالْم بيِبِه ر صبرتن اِعر٣٠/الطور(قُولُونَ ش(  
  )٤١/احلاقة( وما هو ِبقَوِل شاِعٍر قَِليالً ما تؤِمنونَ :شاِعٍر

  )٣٦/الصافات( ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُوا َءاِلهِتنا ِلشاِعٍر مجنوٍن :ِلشاِعٍر
رلَ:ِسحتِإذَا تأَن  و ِريدلٌ يجذَا ِإالَّ را هاٍت قَالُوا منيا بناتَءاي ِهملَيى ع

يصدكُم عما كَانَ يعبد َءاباؤكُم وقَالُوا ما هذَا ِإالَّ ِإفْك مفْترى وقَالَ 
  )٤٣/سبأ(ني الَِّذين كَفَروا ِللْحق لَما جاَءهم ِإنْ هذَا ِإالَّ ِسحر مِب

  )٤٢/احلاقة( والَ ِبقَوِل كَاِهٍن قَِليالً ما تذَكَّرونَ :كَاِهٍن
 نحن أَعلَم ِبما يستِمعونَ ِبِه ِإذْ يستِمعونَ ِإلَيك وِإذْ هم نجوى :مسحورا

ورحسالً مجونَ ِإالَّ رِبعتونَ ِإن تقُولُ الظَّاِلما ِإذْ ي  
  )٤٧/اإلسراء(

 وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالُوا ما هذَا ِإالَّ رجلٌ يِريد أَن :مفْترى
يصدكُم عما كَانَ يعبد َءاباؤكُم وقَالُوا ما هذَا ِإالَّ ِإفْك مفْترى وقَالَ 

لَم قوا ِللْحكَفَر الَِّذين ِبنيم رذَا ِإالَّ ِسحِإنْ ه ماَءه٤٣/سبأ(ا ج(  
  )٢٥/التكوير( وما هو ِبقَوِل شيطَاٍن رِجيٍم :ِبقَوِل
  )٤٤/احلاقة( ولَو تقَولَ علَينا بعض اَألقَاِويِل :تقَولَ
 ما هذَا ِإالَّ رجلٌ يِريد أَن  وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالُوا:رجلٌ

يصدكُم عما كَانَ يعبد َءاباؤكُم وقَالُوا ما هذَا ِإالَّ ِإفْك مفْترى وقَالَ 
 ِبنيم رذَ ا ِإالَّ ِسحِإنْ ه ماَءها جلَم قوا ِللْحكَفَر ٤٣/سبأ(الَِّذين(  

   :رجٍل
عجبا أَنْ أَوحينا ِإلَى رجٍل منهم أَنْ أَنِذِر الناس وبشِر الَِّذين أَكَانَ ِللناِس *

 ِبنيم اِحرذَا لَسونَ ِإنَّ هقَالَ الْكَاِفر ِهمبر ٍق ِعندِصد مقَد موا أَنَّ لَهنَءام
  )٢/يونس(
*لَى رع لُّكُمدلْ نوا هكَفَر قَالَ الَِّذينٍق وزمكُلَّ م مقْتزِإذَا م ئُكُمبنٍل يج

  )٧/سبأ(ِإنكُم لَِفي خلٍْق جِديٍد 
 نحن أَعلَم ِبما يستِمعونَ ِبِه ِإذْ يستِمعونَ ِإلَيك وِإذْ هم نجوى ِإذْ :رجالً

سالً مجونَ ِإالَّ رِبعتونَ ِإن تقُولُ الظَّاِلما يور٤٧/اإلسراء(ح(  
 أَو يلْقَى ِإلَيِه كَرتٌ أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ ِمنها وقَالَ :رجالً مسحورا

  )٨/الفرقان(الظَّاِلمونَ ِإن تتِبعونَ ِإالَّ رجالً مسحورا 
لَّمعونٌ:منجم لَّمعقَالُوا مو هنا علَّووت ١٤/الدخان ( ثُم(  
  

  أهل بيته وأصحابه
 وقَرنَ ِفي بيوِتكُن والَ تبرجن تبرج الْجاِهِليِة اُألولَى وأَِقمن :أَهلَ  الْبيِت

 نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يمِإن ولَهسرو اللَّه نأَِطعكَاةَ والز َءاِتنيالَةَ والص
جا الرطِْهريت كُمرطَهيِت ويلَ الْبأَه س  
  )٣٣/األحزاب(

هعم الَِّذيناُء :ومحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحم 
  يماهم ِفي بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضالً من اللَِّه وِرضوانا ِس

  



  ١٠١

  
  
  
  
  
  
  
  

ْ راِة ومثَلُهم ِفي اِإلِجنيِل  وجوِهِهم من أَثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي التو
 اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَأَز طْئَهش جرٍع أَخركَز

 دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمةً ِليِفرغم مهاِت ِمناِلحِملُوا الصعوا ونَءام الَِّذين اللَّه
  )٢٩/الفتح(وأَجرا عِظيما 

كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعنَ :فَتِردت نِإن كُنت اِجكوقُل َألز ِبيا النهاأَيي 
ين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جِميالً الْحياةَ الدنيا وِزينتها فَتعالَ

   )٢٨/األحزاب(
مةٌ لَّهبقُر: نِفقا يِخذُ متيِم اَألِخِر ووالْيِباللَِّه و ِمنؤن ياِب مراَألع ِمنو 

س مةٌ لَّهبا قُرهوِل أَالَ ِإنساِت الرلَوصاللَِّه و اٍت ِعندبِفي قُر اللَّه مِخلُهدي
 ِحيمر غَفُور ِتِه ِإنَّ اللَّهمح٩٩/التوبة(ر(  

  
  

  الصالة عليه والتسليم
 ِإنَّ اللَّه ومالَِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي ياأَيها الَِّذين َءامنوا صلُّوا علَيِه :صلُّوا

  )٥٦/األحزاب(وسلِّموا تسِليما 
 خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَيِهم ِإنَّ :وصلِّ

 ِليمع ِميعس اللَّهو ملَّه كَنس كالَت١٠٣/التوبة(ص(  
تِخذُ ما  وِمن اَألعراِب من يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر وي:وصلَواِت الرسوِل

 اللَّه مِخلُهديس مةٌ لَّهبا قُرهوِل أَالَ ِإنساِت الرلَوصاللَِّه و اٍت ِعندبقُر نِفقي
 ِحيمر غَفُور ِتِه ِإنَّ اللَّهمح٩٩/التوبة(ِفي ر(  

يها الَِّذين َءامنوا صلُّوا  ِإنَّ اللَّه ومالَِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي ياأَ:يصلُّونَ
  )٥٦/األحزاب(علَيِه وسلِّموا تسِليما 

 ِإنَّ اللَّه ومالَِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي ياأَيها الَِّذين َءامنوا صلُّوا :تسِليما
  )٥٦/األحزاب(علَيِه وسلِّموا تسِليما 

َألعراِب من يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر ويتِخذُ ما ينِفق قُرباٍت  وِمن ا:ِإنها
ِعند اللَِّه وصلَواِت الرسوِل أَالَ ِإنها قُربةٌ لَّهم سيدِخلُهم اللَّه ِفي رحمِتِه 

 ِحيمر غَفُور ٩٩/التوبة(ِإنَّ اللَّه(   



  ١٠٢

  فهرس
  صفحة                  

  ٣                  تقدمي
  ٧            صيغة املخاطب

  ٧              ضمري املخاطب املنفصل
  ٨              ضمري كاف اخلطاب

  ٨            )رب(كاف اخلظاب متصل بـ 
  ١٢      كاف اخلطاب متصل بإمساء تنسب إليه صلى اهللا عليه وآله وسلم

  ١٥              كاف اخلطاب املتصل بفعل
  ٢٢              كاف اخلطاب املقدرة
  ٢٢              كاف اخلطاب مع ِإنّ

  ٢٣          كاف اخلطاب مع بعض الظروف واحلروف
  ٣٠            ضمائر اخلطاب املتصلة للمثىن واجلمع

  ٣٣              خطاب النداء يا أيها
  ٣٤            )مع فعل ماضي(ضمري تاء املخاطب 

  ٣٧              خطاب بتاء فعل املضارع
  ٤٨                 األمرخطاب بفعل
  ٤٨                فعل األمر قل

  ٥٩                أفعال أمر من اهللا
  ٦٧                أفعال أمر أخرى

  ٦٧              أفعال أمر بصيغة اجلمع
  ٦٩            صيغة املتكلم

  ٦٩              ضمري املتكلم املنفصل
  ٦٩                ضمري تاء املتكلم
  ٧٠                ضمري ياء املتكلم

  ٧٥              ضمري املتكلم بصيغة اجلمع
  ٧٥                الضمري املتصل نا

  ٧٨              مهزة املتكلم يف الفعل املضارع



  ١٠٣

  ٨٠            نون املتكلم بصيغة اجلمع للفعل املضارع
  ٨٢            صيغة الغائب

  ٨٢              ضمري الغائب املنفصل
  ٨٢                ضمري هاء الغائب
  ٨٢                اهلاء مع األمساء
  ٨٣                اهلاء مع األفعال

  ٨٤              ائب مع احلروفضمري الغ
   ٨٥            الضمري املتصل الغائب بصيغة اجلمع

  ٨٦                إسم اإلشارة
  ٨٦                إسم املوصول

  ٨٦              ضمري الغائب املستتر
  ٨٩              ضمري الغائب املستتر اجلمع

  ٩١            صيغ أخرى
  ٩١                ذكر الرسول

  ٩٨                 ذكر النيب
  ٩٩                 أمساء النيب

  ١٠٠                فة العبوديةص
  ١٠٠                صفاته األخرى
  ١٠٣                صفته مع غريه

  ١٠٣                صفات ال تليق به
  ١٠٤                أهل بيته وأصحابه

  ١٠٤              الصالة عليه والتسليم
  ١٠٥                  فهرس
 

  


