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  هذا الكتاب 
  

بني يدي الباحثني والدارسني للقرآن الكرمي، ينتفع      يضع هذا املعجم فهرسا للتراكيب املتشاة لفظًا يف القرآن الكرمي 
من هذا املعجم الباحثون يف اللغة العربية ويف اإلعجاز ويف متشابه القرآن ويف التفسري املوضوعي ويف مواضيع متعددٍة 

  . أخرى ، كما ينفع من يريد أن حيفظ من كتاب اهللا ويف مراجعة احلفظ ويف تثبيت كتاب اهللا يف الصدور
  . وقد مت إجناز هذا املعجم باستعمال احلاسوب حبيث ضم كل تركيب لفظي فيه نوع من التكرار أو التشابه اللفظي    

     يقصد بالعبارات املتشاة لفظًا تلك العبارات اليت تشترك مع بعضها بأن جذور كل كلمة فيها تشترك مع بعضها 
  . التشكيل أو بسوابق الكلمات أو بلواحقها من ضمائر أو غريهاوقد مت تبويب العبارات حىت وإن اختلفت يف . البعض

     واملعجم مفهرس أجبديا حسب جذور الكلمة املختلفة يف العبارات املتشاة ويتضمن اإلشارة إىل السور وأرقام اآليات 
  .االيت وردت فيها العبارات ويشري إىل عدد مرات تكرار العبارات املتطابقة متاما بكل ألفاظه

 موضع يف القرآن ٧٨٣٠٦ عبارة خمتلفة متاما أو خمتلفة جزئيا وحيوي إشارات إىل    ٤٤٤٣٩    حيوي املعجم على 
  .الكرمي 

  .    ندعو اهللا أن ينتفع ذا املعجم املسلمون جيالً بعد جيٍل واهللا ويل التوفيق 



  ١٢

  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم
  

  حرف اهلمزة
  ء

  )١ (٤٨/ الواقعة١٧/الصافات: أَو َءاباؤنا
  )٢ (١٢٦/ التوبة٧٧/البقرة: أَو الَ

لَم ١٨٥ /١٨٤ /١٠٠/ األعراف٢٦٠/البقرة: أَو 
 ١٣٣/ طه٩٩/ اإلسراء٤٨/ النحل٧٠/ احلجر٤١/الرعد

 ٧٨ /٥٧ /٤٨/ القصص١٩٧ /٧/الشعراء
 ٣٧ /٩ /٨/ الروم٦٧ /٥١ /١٩/العنكبوت
 ٧٧ /٧١/ يس٤٤ /٣٧/ فاطر٢٧ /٢٦/السجدة

 ٥٣ /١٥/ فصلت٥٠ /٢١/ غافر٥٢/الزمر
  )٣٣ (١٩/ امللك٣٣/األحقاف

 ٩٩/ اإلسراء٤٨/ النحل٤١/الرعد: أَو لَم يروا
 ٢٧/ السجدة٣٧/ الروم٦٧ /١٩/ العنكبوت٧/الشعراء

  )١٢ (١٩/ امللك٣٣/ األحقاف١٥/ فصلت٧١/يس
أَوري ١ (٧٧/يس:  لَم(  

  )٣ (١٩/ امللك٧/ الشعراء٤٨/النحل: أَو لَم يروا ِإلَى
 ٢٧/ السجدة٦٧/ العنكبوت٤١/الرعد: أَو لَم يروا أَنا

  )٤ (٧١/يس
 ٣٣/ األحقاف١٥/ فصلت٩٩/اإلسراء: أَو لَم يروا أَنَّ

  )٤ (٣٧/الروم
ا أَنَّ اللَّهوري لَم ١٥/ فصلت٣٧/ الروم٩٩/اإلسراء: أَو 

  )٤ (٣٣/األحقاف
لَقالَِّذي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَم ٩٩/اإلسراء: أَو 

  )٢ (٣٣/األحقاف
ملَقَهالَِّذي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَم ١ (١٥/فصلت: أَو(  

ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَم أَو :
  )٢ (٣٣/ األحقاف٩٩/اإلسراء

أَو لَم يِسريوا ِفي اَألرِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ 
٣ (٢١/ غافر٤٤/ فاطر٩/الروم: الَِّذين(  

أَو لَم يِسريوا ِفي اَألرِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ 
  )١ (٩/الروم: الَِّذين ِمن قَبِلِهم كَانوا أَشد ِمنهم قُوةً

أَو لَم يِسريوا ِفي اَألرِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ 
  )١ (٤٤/فاطر: الَِّذين ِمن قَبِلِهم وكَانوا أَشد ِمنهم قُوةً

أَنَّ اللَّه لَمعي لَم ١ (٧٨/القصص: أَو(  
وا أَنَّ اللَّهلَمعي لَم ١ (٥٢/الزمر: أَو(  

تي لَم واأَو٢ (٨/ الروم١٨٤/األعراف: فَكَّر(  
كِْفِهمي لَم ١ (٥١/العنكبوت: أَو(  
  )١ (٥٣/فصلت: أَو لَم يكِْف
  )١ (١٩٧/الشعراء: أَو لَم يكُن
كت لَم ١ (٥٠/غافر: أَو(  
  )٢ (٢٦/ السجدة١٠٠/األعراف: أَو لَم يهِد

سلَي ٢ (٨١/ يس١٠/العنكبوت: أَو(  
  )٢ (١٨/ الزخرف١٢٢/نعاماأل: أَو من

  ءان
قَد٢ (٩١ /٥١/يونس: َءاَألنَ و(  

  ءبد
  )٢ (٥٣/ األحزاب٢٢/التوبة: أَبدا ِإنَّ
  )١ (١٧/النور: أَبدا ِإن

  )١ (١١/احلشر: أَبدا وِإن
  )١ (٢٤-٢٣/اجلن: حتى(*)أَبدا

  )١ (٤/املمتحنة: أَبدا حتى
ا ذَِلكد٢ (٩/ن التغاب١٠٠/التوبة: أَب(  

  )١ (٢١-٢٠/الكهف: وكَذَِلك(*)أَبدا
  )١ (٨٤/التوبة: أَبدا والَ
  )١ (٦٥/األحزاب: أَبدا الَّ

  )٢ (٧/ اجلمعة٩٥/البقرة: أَبدا ِبما
  )١ (٢٤/املائدة: أَبدا ما

  ءبو
  )٢ (٤٢/ مرمي٤/يوسف: َألِبيِه ياأَبِت
  )١ (٧٠/األعراف: َءاباؤنا فَأِْتنا

اَءابونا فَأْتن١ (١٠/إبراهيم: اؤ(  
  )١ (٩٣/يوسف: أَِبي يأِْت

كُمانوِإخو اَءكُم١ (٢٣/التوبة: َءاب(  
كُمانوفَِإخ ماَءه١ (٥/األحزاب: َءاب(  

  )١ (٦٢/هود: َءاباؤنا وِإننا
  )١ (٦٧/النمل: وَءاباؤنا أَِئنا

  )١ (٦١/يوسف: أَباه وِإنا
  )١ (٩٤/يوسف: هم ِإنيأَبو

ه١ (٨٦/الشعراء: َألِبي ِإن(  
  )١ (٨١/يوسف: ياأَبانا ِإنَّ
  )١ (١٧/يوسف: ياأَبانا ِإنا

  )٣ (٤٥ /٤٣/ مرمي٤/يوسف: ياأَبِت ِإني
  )٢ (٢٥/ اجلاثية٣٦/الدخان: ِبأَباِئنا ِإن

  )١ (٨٦/الشعراء: َألِبي ِإنه كَانَ
  )٢ (٢٥/ اجلاثية٣٦/الدخان:  كُنتمِبأَباِئنا ِإن

أَو اَءكُم١ (٢٠٠/البقرة: َءاب(  
أَو ماَءهادلة: َءاب١ (٢٢/ا(  
ا أَوناؤ١ (٨٧/هود: َءاب(  

أَو اِئكُم١ (٦١/النور: َءاب(  
أَو اِئِهن١ (٣١/النور: َءاب(  

١ (٨٠/يوسف: أَِبي أَو(  
ِلنيا اَألواِئن٢ (٣٦/ القصص٢٤/املؤمنون: َءاب(  

ِلنياَألو ماَءه١ (٦٨/املؤمنون: َءاب(  
  )٢ (٤٨/ الواقعة١٧/الصافات: َءاباؤنا اَألولُونَ
ِلنياَألو اِئكُم٨/ الدخان١٢٦/ الصافات٢٦/الشعراء: َءاب 

)٣(  
ِلنياَألو اِئكُم١ (٢٧-٢٦/الشعراء: قَالَ(*)َءاب(  
ِلنيا اَألواِئنَءاب(*)١ (٣٧-٣٦/القصص: قَالَو(  

 ١٨-١٧/الصافات: قُلْ(*)َءاباؤنا اَألولُونَ
  )٢ (٤٩-٤٨/الواقعة

ِلنياَألو اِئكُم١ (٢٧-٢٦/الشعراء: قَالَ ِإنَّ(*)َءاب(  
  )١ (٤٩-٤٨/الواقعة: قُلْ ِإنَّ(*)َءاباؤنا اَألولُونَ
اِهمرِإب اِئك١ (١٣٣/البقرة: َءاب(  

  )١ (٣٨/يوسف: براِهيمَءاباِءي ِإ
اِهيمرِإب ١ (٧٨/احلج: أَِبيكُم(  

كُماؤنأَبو كُماؤ٢ (٢٤/ التوبة١١/النساء: َءاب(  
 ٢٩/ الزخرف١٨/ الفرقان٤٤/األنبياء: وَءاباَءهم حتى

)٣(  
  )١ (٧٨/يوسف: أَبا شيخا كَِبريا

كَِبري خيا شونأَب١ (٢٣/القصص: و(  
ولَىأَبِه ع١ (١٠٠/يوسف: ي(  

  )٢ (٢٣ /٢٢/الزخرف: َءاباَءنا علَى
ِفرغتا اساناأَب١ (٩٧/يوسف: ي(  

  )١ (٤/املمتحنة: َألِبيِه َألستغِفرنَّ
  )١ (٨/يوسف: أَبانا لَِفي ضالٍَل مِبٍني

  )١ (٥٤/األنبياء: وَءاباؤكُم ِفي ضالٍَل مِبٍني
 ٨٥/ الصافات٧٠/ الشعراء٥٢/األنبياء: َألِبيِه وقَوِمِه

  )٤ (٢٦/الزخرف
  )١ (٩١/األنعام: َءاباؤكُم قُِل

  )١ (٢٤/الزخرف: َءاباَءكُم قَالُوا
  )١ (٤٣/سبأ: َءاباؤكُم وقَالُوا

  )١ (٩٩/يوسف: أَبويِه وقَالَ
  )١ (٦٣/يوسف: أَِبيِهم قَالُوا

  )١ (٨١/يوسف: أَِبيكُم فَقُولُوا
كُونََءابتا و١ (٧٨/يونس: اَءن(  

  )١ (٩/يوسف: أَِبيكُم وتكُونوا
  )٢ (١٠٤/ املائدة١٧٠/البقرة: َءاباؤهم الَ
  )٢ (٣٥/ النحل١٤٨/األنعام: َءاباؤنا والَ
  )١ (٥٥/األحزاب: َءاباِئِهن والَ

  )١ (٥٩/يوسف: أَِبيكُم أَالَ
  )١ (٤٤/مرمي: ياأَبِت الَ

اؤَءاباو٣ (٢٣/ النجم٤٠/ يوسف٧١/األعراف: كُم م(  
ِت ِلماأَب١ (٤٢/مرمي: ي(  



  ١٣

  )١ (٦٨/يوسف: أَبوهم ما
  )٢ (٦٥ /١١/يوسف: ياأَبانا ما

نكُم ماؤ١ (٢٢/النساء: َءاب(  
  )١ (١٧٣/األعراف: َءاباؤنا ِمن

  )١ (١٠٩/هود: َءاباؤهم من
  )١ (٦٨/النمل: وَءاباؤنا ِمن
  )١ (٦/يوسف: أَبويك ِمن

  )١ (٨/يوسف: أَِبينا ِمنا
نكُم ميو١ (٢٧/األعراف: أَب(  

  )١ (١٧٣/األعراف: َءاباؤنا ِمن قَبلُ
  )١ (١٠٩/هود: َءاباؤهم من قَبلُ
  )١ (٦٨/النمل: وَءاباؤنا ِمن قَبلُ
  )١ (٦/يوسف: أَبويك ِمن قَبلُ

هاؤاَءابِإنلُ ون قَب١ (١٠٩/هود: م م(  
  )١ (٦٨/النمل: وَءاباؤنا ِمن قَبلُ ِإنْ

  )١ (١٠٠/يوسف: ياأَبِت هذَا
  )١ (٨٣/املؤمنون: وَءاباؤنا هذَا

  ءيب
  )١ (٣١/احلجر: أَبى أَن

  )١ (٧٧/الكهف: فَأَبوا أَن
  )١ (٧٢/األحزاب: فَأَبين أَن

  )١ (٥٧-٥٦/طه: قَالَ(*)وأَبى
  )١ (١١٧-١١٦/طه: فَقُلْنا(*)أَبى

 ٥٠/ الفرقان٨٩/اإلسراء: فَأَبى أَكْثَر الناِس ِإالَّ كُفُورا
)٢(  

  ءيت
ماَءهأِْت َءاب١ (٦٨/املؤمنون: ي(  

  )١ (٣٦/الدخان: فَأْتوا ِبأَباِئنا
  )١ (٢٥/اجلاثية: ائْتوا ِبأَباِئنا

  )١ (٣٦/الدخان: تم صاِدِقنيفَأْتوا ِبأَباِئنا ِإن كُن
اِدِقنيص ما ِإن كُنتاِئنوا ِبأَب١ (٢٥/اجلاثية: ائْت(  

نهورأُج نوه٢ (٦/ الطالق٢٤/النساء: فَأَت(  
هرأَج اهنيَءات١ (٢٧/العنكبوت: و(  

نهورأُج تي١ (٥٠/األحزاب: َءات(  
نهورأُج نوهمتي٢ (١٠/ املمتحنة٥/ائدةامل: َءات(  
نهورأُج نوهَءات١ (٢٥/النساء: و(  

  )١ (١٦٢/النساء: سنؤِتيِهم أَجرا
  )١ (٣١/األحزاب: نؤِتها أَجرها
  )٢ (١١٤ /٧٤/النساء: نؤِتيِه أَجرا

  )١ (١٠/الفتح: فَسيؤِتيِه أَجرا
  )١ (٥٤/القصص: يؤتونَ أَجرهم

  )١ (٣٦/حممد: م أُجوركُميؤِتكُ
مهورأُج ِتيِهمؤ١ (١٥٢/النساء: ي(  

  )٢ (١١٤ /٧٤/النساء: نؤِتيِه أَجرا عِظيما
  )١ (١٦٢/النساء: سنؤِتيِهم أَجرا عِظيما
  )١ (١٠/الفتح: فَسيؤِتيِه أَجرا عِظيما
  )١ (٣٦/حممد: يؤِتكُم أُجوركُم والَ

يالََءاتو نهورأُج نوهم١ (١٠/املمتحنة: ت(  
  )١ (٥٤/القصص: يؤتونَ أَجرهم مرتيِن
  )١ (٣١/األحزاب: نؤِتها أَجرها مرتيِن

  )١ (٢٦٥/البقرة: فَئَاتت أُكُلَها
  )١ (٣٣/الكهف: َءاتت أُكُلَها
  )١ (٢٥/إبراهيم: تؤِتي أُكُلَها

  )١ (١٤٥/البقرة: ِذينأَتيت الَّ
ى الَِّذين١ (٥٢/الذاريات: أَت(  

ا الَِّذينني١ (٢٧/احلديد: فَأَت(  
وا الَِّذين١ (١١/املمتحنة: فئَات(  

اللَّه أِْتي٢ (٢٤/ التوبة١٠٩/البقرة: ي(  
أِْتي اللَّه١ (٥٤/املائدة: ي(  

اللَّه مهأِْتي١ (٢١٠/البقرة: ي(  
  )١ (٧٧/القصص: هَءاتاك اللَّ

اللَّهو اكُم١ (٢٣/احلديد: َءات(  
اِن اللَّه١ (٣٦/النمل: َءات(  
اللَّه اه٢ (٧/ الطالق٢٥٨/البقرة: َءات(  

اللَّه ماه٥٤ /٣٧/ النساء١٨٠ /١٧٠/آل عمران: َءات 
  )٥ (٥٩/التوبة

اللَّه اهَءات١ (٢٥١/البقرة: و(  
ى اللَّه١ (٨٩/الشعراء: أَت(  

اللَّه ماه٢ (٢/ احلشر١٤٨/آل عمران: فَأَت(  
ى اللَّه١ (٢٦/النحل: فَأَت(  
  )١ (٩٢/اإلسراء: تأِْتي ِباللَِّه

ا اللَّهِتينؤي١ (٥٩/التوبة: س(  
ِت اللَّهؤ١ (١٤٦/النساء: ي(  

اللَّه ِتكُمؤ١ (١٦/الفتح: ي(  
اللَّه هِتيؤ١ (٧٩/آل عمران: ي(  

ِتيؤياللَّه م١ (٣١/هود: ه(  
  )١ (٣١/هود: يؤِتيهم اللَّه خيرا

ريخ اِن اللَّه١ (٣٦/النمل: َءات(  
لْكالْم اللَّه اهَءات١ (٢٥١/البقرة: و(  
لْكالْم اللَّه اه١ (٢٥٨/البقرة: َءات(  
 ٣٧/ النساء١٨٠ /١٧٠/آل عمران: َءاتاهم اللَّه ِمن

/٤ (٥٤(  
  )١ (٢/احلشر: تاهم اللَّه ِمنفَأَ

  )١ (٥٩/التوبة: سيؤِتينا اللَّه ِمن
 ١٨٠ /١٧٠/آل عمران: َءاتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه

  )٤ (٥٤ /٣٧/النساء
  )١ (٥٩/التوبة: سيؤِتينا اللَّه ِمن فَضِلِه

  )١ (٢٤/يونس: أَتاها أَمرنا
رى أَم١ (١/النحل: أَت(  

  )١ (٣٣/النحل: ي أَمريأِْت
  )١ (٧٥/طه: يأِْتِه مؤِمنا
  )١ (٤٠/فصلت: يأِْتي َءاِمنا

  )١ (١٩/النساء: َءاتيتموهنِإالَّ
  )١ (١٨٧/األعراف: تأِْتيكُم ِإالَّ

  )١ (١٦٥/األنعام: َءاتاكُم ِإنَّ
  )١ (٥٦/غافر: أَتاهم ِإن

ِلكُموِني ِبأَهأْت١ (٩٣/يوسف: و(  
لَهأَه اهنيَءات١ (٨٤/األنبياء: و(  

  )١ (٧٧/الكهف: أَتيا أَهلَ
أِْويلُهأِْتي ت١ (٥٣/األعراف: ي(  

أِْويلُهت أِْتِهم١ (٣٩/يونس: ي(  
  )١ (١١٨/البقرة: تأِْتينا َءايةٌ

  )١ (١٧٥/األعراف: َءاتيناه َءاياِتنا
  )١ (٨١/احلجر: وَءاتيناهم َءاياِتنا

  )١ (١٥٤/الشعراء: فَأِْت ِبأَيٍة
  )١ (١٢٦/طه: أَتتك َءاياتنا

  )١ (٢٠٣/األعراف: تأِْتِهم ِبأَيٍة
  )١ (٣٥/األنعام: فَتأِْتيهم ِبأَيٍة
  )١ (٥/األنبياء: فَلْيأِْتنا ِبأَيٍة
  )٢ (٧٨/ غافر٣٨/الرعد: يأِْتي ِبأَيٍة
  )١ (١٣٣/طه: يأِْتينا ِبأَيٍة

اِهيمرا ِإباهني١ (٨٣/األنعام: َءات(  
اِهيمرا ِإبني١ (٥١/األنبياء: َءات(  

  )١ (٢٥/البقرة: وأُتوا ِبِه
  )٢ (٤٠ /٣٩/النمل: َءاِتيك ِبِه
  )١ (٣١/الشعراء: فَأِْت ِبِه
  )١ (٦١/األنبياء: فَأْتوا ِبِه
  )١ (٢٧/مرمي: فَأَتت ِبِه

  )٢ (٥٤ /٥٠/يوسف: ائْتوِني ِبِه
  )١ (١٣٢/األعراف: تأِْتنا ِبِه

  )١ (٦٠/يوسف: تأْتوِني ِبِه
  )١ (٦٦/يوسف: لَتأْتنِني ِبِه
  )٢ (٣٣/ هود٤٦/األنعام: يأِْتيكُم ِبِه
  )٢ (١٠٦/ األعراف٢٥٨/البقرة: فَأِْت ِبها
  )١ (٤٧/األنبياء: أَتينا ِبها
  )١ (١٦/لقمان: يأِْت ِبها

هأِْتياينأْس٢ (٩٨ /٩٧/األعراف: م ب(  
أْسونَ الْبأْت١ (١٨/األحزاب: ي(  

كباِت رَءاي ضعب أِْتي١ (١٥٨/األنعام: ي(  
كباِت رَءاي ضعأِْتي ب١ (١٥٨/األنعام: ي(  

  )١ (٤٠/األنبياء: تأِْتيِهم بغتةً
  )٢ (١٨/ حممد٦٦/الزخرف: تأِْتيهم بغتةً

  )١ (٢٠٢/الشعراء: يهم بغتةًفَيأِْت
  )١ (٥٣/العنكبوت: ولَيأِْتينهم بغتةً

  )١ (٢٠٢/الشعراء: فَيأِْتيهم بغتةً وهم الَ يشعرونَ
  )١ (٥٣/العنكبوت: ولَيأِْتينهم بغتةً وهم الَ يشعرونَ

  )١ (٦٦/خرفالز: تأِْتيهم بغتةً وهم الَ يشعرونَ
  )١ (١٨٩/البقرة: تأْتوا الْبيوت ِمن
ِمن وتيوا الْبأْت١ (١٨٩/البقرة: و(  

  )١ (١٣٣/طه: تأِْتِهم بينةُ
  )١ (١/البينة: تأِْتيهم الْبينةُ



  ١٤

  )١ (١٧/اجلاثية: وَءاتيناهم بيناٍت
 ١٥/ النازعات٢٤/ الذاريات٩/طه: أَتاك حِديثُ

  )٥ (١/ الغاشية١٧/وجالرب
  )١ (٣٤/الطور: فَلْيأْتوا ِبحِديٍث

قَّهوا حَءات١ (١٤١/األنعام: و(  
قم ِبالْحاهني١ (٩٠/املؤمنون: أَت(  
قِبالْح اكنيأَت١ (٦٤/احلجر: و(  

  )١ (٦٤/احلجر: وأَتيناك ِبالْحق وِإنا
مهِإنو قم ِبالْحاهني١ (٩٠/املؤمنون: أَت(  

  )١ (٢٦٩/البقرة: يؤِتي الِْحكْمةَ
  )١ (٢٦٩/البقرة: يؤت الِْحكْمةَ
  )١ (٧٩/األنبياء: َءاتينا حكْما

 ١٤/ القصص٧٤/ األنبياء٢٢/يوسف: َءاتيناه حكْما
)٣(  

كْمالْح اهنيَءات١ (١٢/مرمي: و(  
  )١ (٢٠/ص: وَءاتيناه الِْحكْمةَ

 ٧٤/ األنبياء٢٢/يوسف: اتيناه حكْما وِعلْماَء
  )٣ (١٤/القصص

  )١ (٧٩/األنبياء: َءاتينا حكْما وِعلْما
ِسِننيحِزي الْمجن كَذَِلكا وِعلْما وكْمح اهنيَءات :

  )٢ (١٤/ القصص٢٢/يوسف
  )١ (١٠٦/البقرة: نأِْت ِبخيٍر
  )١ (٢٦٩/البقرة: أُوِتي خيرا
  )١ (٧٦/النحل: يأِْت ِبخيٍر

  )١ (٧٠/األنفال: يؤِتكُم خيرا
  )١ (٤٠/الكهف: يؤِتيِن خيرا

  )١ (١٠٦/البقرة: نأِْت ِبخيٍر منها
  )١ (٤٠/الكهف: يؤِتيِن خيرا من

داوا دنيَءات٢ (٥٥/ اإلسراء١٦٣/النساء: و(  
داوا دني٢ (١٥/ النمل١٠/أسب: َءات(  

  )٢ (٥٥/ اإلسراء١٦٣/النساء: وَءاتينا داود زبورا
كَذَِلك أِْتيِهم١ (١٦٣/األعراف: ت(  
  )١ (٣٧/يوسف: يأِْتيكُما ذَِلكُما

  )١ (٩٠/النحل: وِإيتاِءي ِذي الْقُربى
  )١ (٢٦/اإلسراء: وَءاِت ذَا الْقُربى
  )١ (٣٨/ومالر: فَأَِت ذَا الْقُربى

 ٣٨/الروم: فَأَِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل
)١(  

: وَءاِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل
  )٢ (٢٦/اإلسراء

كبر أِْتي١ (١٥٨/األنعام: ي(  
هبأِْت ر١ (٧٤/طه: ي(  

مهبر ماه٢ (١٨/ الطور١٦/ياتالذار: َءات(  
 ٢٩/ العنكبوت٥٥/ النمل٨١/األعراف: لَتأْتونَ الرجالَ

)٣(  
  )١ (٢٧/احلج: يأْتوك ِرجاالً

  )١ (٢٨/هود: وَءاتاِني رحمةً

  )١ (٦٥/الكهف: َءاتيناه رحمةً
  )١ (٩٣/مرمي: َءاِتي الرحمِن

  )١( ٢٨/هود: وَءاتاِني رحمةً من ِعنِدِه
  )١ (٦٥/الكهف: َءاتيناه رحمةً من ِعنِدنا

  )١ (١١٢/النحل: يأِْتيها ِرزقُها
  )١ (١٩/الكهف: فَلْيأِْتكُم ِبِرزٍق

  )١ (١٢٤/األنعام: أُوِتي رسلُ
  )١ (٧/احلشر: َءاتاكُم الرسولُ

  )١ (٧٠/التوبة: أَتتهم رسلُهم
  )١ (٥٠/فرغا: تأِْتيكُم رسلُكُم
  )٢ (٦/ التغابن٢٢/غافر: تأِْتيِهم رسلُهم

  )٢ (٧١/ الزمر١٣٠/األنعام: يأِْتكُم رسلٌ
  )١ (٣٥/األعراف: يأِْتينكُم رسلٌ

  )١ (٧٠/التوبة: أَتتهم رسلُهم ِبالْبيناِت
  )١ (٥٠/غافر: تأِْتيكُم رسلُكُم ِبالْبيناِت

سر أِْتيِهماِتتنيم ِبالْب٢ (٦/ التغابن٢٢/غافر: لُه(  
نكُملٌ مسر أِْتكُم٢ (٧١/ الزمر١٣٠/األنعام: ي(  

نكُملٌ مسر كُمنأِْتي١ (٣٥/األعراف: ي(  
 ١٣٠/األنعام: يأِْتكُم رسلٌ منكُم يقُصونَ علَيكُم َءاياِتي

)١(  
ي نكُملٌ مسر كُمنأِْتياِتييَءاي كُملَيونَ عقُص :

  )١ (٣٥/األعراف
 ٧٧/ النساء١١٠ /٨٣ /٤٣/البقرة: وَءاتوا الزكَاةَ

  )٨ (٢٠/ املزمل١٣/ اادلة٥٦/ النور٧٨/احلج
 ٤١/ احلج١١ /٥/ التوبة٢٧٧/البقرة: وَءاتوا الزكَاةَ

)٤(  
  )٢ (١٨/ التوبة١٧٧/البقرة: وَءاتى الزكَاةَ

تيَءاتكَاةَوالز ١ (١٢/املائدة: م(  
  )١ (٣٣/األحزاب: وَءاِتني الزكَاةَ
  )١ (٧٣/األنبياء: وِإيتاَء الزكَاِة
  )١ (٣٧/النور: وِإيتاِء الزكَاِة

  )١ (١٦٢/النساء: والْمؤتونَ الزكَاةَ
  )١ (٥/البينة: ويؤتوا الزكَاةَ

 ٧١/ التوبة١٥٦/ األعراف٥٥/املائدة: ويؤتونَ الزكَاةَ
  )٥ (٤/ لقمان٣/النمل

  )١ (٧/فصلت: يؤتونَ الزكَاةَ
مكَاةَ لَها الزوَءات١ (٢٧٧/البقرة: و(  

  )٣ (٤/ لقمان٣/ النمل٥٥/املائدة: ويؤتونَ الزكَاةَ وهم
  )١ (٧/فصلت: يؤتونَ الزكَاةَ وهم

 ٤/ لقمان٣/النمل: َألِخرِة همويؤتونَ الزكَاةَ وهم ِبا
)٢(  

مِة هم ِباَألِخرهكَاةَ وونَ الزتؤ١ (٧/فصلت: ي(  
  )١ (٥٨/طه: فَلَنأِْتينك ِبِسحٍر
رحونَ السأْت١ (٣/األنبياء: أَفَت(  
  )١ (١٠/إبراهيم: فَأْتونا ِبسلْطَاٍن

  )١ (١٩/الدخان: َءاِتيكُم ِبسلْطَاٍن
  )١ (١١/إبراهيم: م ِبسلْطَاٍننأِْتيكُ

  )١ (٢١/النمل: لَيأِْتيني ِبسلْطَاٍن
  )١ (١٠/إبراهيم: فَأْتونا ِبسلْطَاٍن مِبٍني

  )١ (١٩/الدخان: َءاِتيكُم ِبسلْطَاٍن مِبٍني
  )١ (٢١/النمل: لَيأِْتيني ِبسلْطَاٍن مِبٍني

ِلِمنيسوِني مأْتو(*)١ (٣٢-٣١/النمل: قَالَت(  
ِلِمنيسوِني مأْت١ (٣٩-٣٨/النمل: قَالَ(*)ي(  

  )٢ (٣٨/ يونس٢٣/البقرة: فَأْتوا ِبسورٍة
  )١ (٤٠/األنعام: أَتتكُم الساعةُ
  )١ (٣/سبأ: تأِْتينا الساعةُ

  )٢ (٥٥/ احلج١٠٧/يوسف: تأِْتيهم الساعةُ
  )٢ (٥٥/ احلج١٠٧/يوسف: تأِْتيهم الساعةُ بغتةً

  )١ (١٠٨/املائدة: يأْتوا ِبالشهادِة
  )١ (١٣/النور: يأْتوا ِبالشهداِء
  )١ (١٨٩/األعراف: َءاتيتنا صاِلحا

  )١ (١٩٠/األعراف: َءاتاهما صاِلحا
  )١ (١١/فصلت: ائِْتيا طَوعا

ا طَاِئِعنيني١ (١١/فصلت: أَت(  
ذَابع اكُم٢ (٤٧ /٤٠/األنعام: أَت(  
هذَابع اكُم١ (٥٠/يونس: أَت(  

ذَابالْع ماه١ (٢٥/الزمر: فَأَت(  
ذَابالْع ماهأَت١ (٢٦/النحل: و(  
ذَابع ١ (٧٦/هود: َءاِتيِهم(  

  )١ (٣٨/األعراف: فَأَِتِهم عذَابا
  )١ (٢٩/العنكبوت: ائِْتنا ِبعذَاِب
  )١ (٣٢/األنفال: ائِْتنا ِبعذَاٍب

ذَابالْع كُمأِْتي٢ (٥٥ /٥٤/الزمر: ي(  
ذَابأِْتيِه ع٣ (٤٠/ الزمر٩٣ /٣٩/هود: ي(  

ذَابالْع مهأِْتي٢ (٥٥/ الكهف٤٥/النحل: ي(  
ذَابالْع أِْتيِهم١ (٤٤/إبراهيم: ي(  
ذَابع مهأِْتي١ (٥٥/احلج: ي(  
ذَابع مهأِْتي١ (١/نوح: ي(  

  )١ (٣٢/األنفال: عذَاٍب أَِليٍمائِْتنا ِب
أَِليم ذَابع مهأِْتي١ (١/نوح: ي(  
  )٢ (٤٧ /٤٠/األنعام: أَتاكُم عذَاب اللَِّه
  )١ (٢٩/العنكبوت: ائِْتنا ِبعذَاِب اللَِّه

  )١ (٢٦/النحل: وأَتاهم الْعذَاب ِمن حيثُ الَ يشعرونَ
ح ِمن ذَابالْع ماهونَفَأَترعشثُ الَ ي١ (٢٥/الزمر: ي(  

  )١ (٤٥/النحل: يأِْتيهم الْعذَاب ِمن حيثُ الَ يشعرونَ
وا الِْعلْم٥٤/ احلج١٠٧/ اإلسراء٢٧/النحل: أُوت 

 ١٦/ حممد٦/ سبأ٥٦/ الروم٤٩/ العنكبوت٨٠/القصص
  )٩ (١١/اادلة

ا الِْعلْمأُوِتين١ (٤٢/النمل: و(  
أِْتياِلِملَتع كُم١ (٣/سبأ: ن(  

  )١ (١٠٧/اإلسراء: أُوتوا الِْعلْم ِمن قَبِلِه
  )١ (٤٢/النمل: وأُوِتينا الِْعلْم ِمن قَبِلها

  )١ (١٣٨/األعراف: فَأَتوا علَى
  )١ (٤٢/الذاريات: أَتت علَيِه



  ١٥

  )٢ (١٨/ النمل٤٠/الفرقان: أَتوا علَى
  )١ (١/اإلنسان: أَتى علَى

  )٢ (٤٩/ الزمر٧٨/القصص: أُوِتيته علَى
  )١ (١٥/الكهف: يأْتونَ علَيِهم

: وَءاتينا ِعيسى ابن مريم الْبيناِت وأَيدناه ِبروِح الْقُدِس
  )٢ (٢٥٣ /٨٧/البقرة

  )١ (١٥/النساء: يأِْتني الْفَاِحشةَ
  )٢ (١/ الطالق١٩/النساء: يأِْتني ِبفَاِحشٍة
  )١ (٢٥/النساء: أَتين ِبفَاِحشٍة

  )٢ (٥٤/ النمل٨٠/األعراف: أَتأْتونَ الْفَاِحشةَ
  )١ (٢٨/العنكبوت: لَتأْتونَ الْفَاِحشةَ

 نٍد مأَح ا ِمنقَكُم ِبهبا سةَ مونَ الْفَاِحشأْتأَت
الَِمنيالَ(*)الْعجونَ الرأْتلَت كُم٨١-٨٠/األعراف: ِإن 

)١(  
 نٍد مأَح ا ِمنقَكُم ِبهبا سةَ مونَ الْفَاِحشأْتلَت

الَِمنيالَ(*)الْعجونَ الرأْتلَت كُم٢٩-٢٨/العنكبوت: أَِئن 
)١(  

  )١ (٨٨/يونس: َءاتيت ِفرعونَ
  )١ (١٦/الشعراء: فَأِْتيا ِفرعونَ

  )٢ (٢٠١ /٢٠٠/البقرة: َءاِتنا ِفي
يَءاتِفيو اه١ (١٢٢/النحل: ن(  

  )١ (٢٩/العنكبوت: وتأْتونَ ِفي
  )٢ (٢٠١ /٢٠٠/البقرة: َءاِتنا ِفي الدنيا

  )١ (١٢٢/النحل: وَءاتيناه ِفي الدنيا
  )١ (٢٠١/البقرة: َءاِتنا ِفي الدنيا حسنةً

  )١ (١٢٢/النحل: وَءاتيناه ِفي الدنيا حسنةً
  )١ (٧١/األنعام: نا قُلْائِْت

  )١ (٦١-٦٠/طه: قَالَ(*)أَتى
  )١ (٤٧/طه: فَأِْتياه فَقُوالَ
  )١ (٧١/األنعام: ائِْتنا قُلْ ِإنَّ

  )١ (٤٧/طه: فَأِْتياه فَقُوالَ ِإنا
ابوا الِْكتآل ١٤٥ /١٤٤ /١٠١/البقرة: أُوت 

 ٤٧/ النساء١٨٧ /١٨٦ /١٠٠ /٢٠ /١٩/عمران
 ١٦/ احلديد٢٩/ التوبة٥٧ /٥ /٥/ املائدة١٣١/

  )١٨ (٤/ البينة٣١ /٣١/املدثر
هاِبيِكت ١ (٢٥/احلاقة: أُوت(  

ابالِْكت اِني١ (٣٠/مرمي: َءات(  
ابالِْكت ماهني٨٩ /٢٠/ األنعام١٤٦ /١٢١/البقرة: َءات 

  )٨ (٤٧/ العنكبوت٥٢/ القصص٣٦/ الرعد١١٤/
  )٢ (٢١/زخرف ال٤٠/فاطر: َءاتيناهم ِكتابا

ابا الِْكتماهنيَءات١ (١١٧/الصافات: و(  
  )١ (٤٩/القصص: فَأْتوا ِبِكتاٍب

اِبكُموا ِبِكت١ (١٥٧/الصافات: فَأْت(  
هابِكت ٧/ اإلنشقاق٢٥ /١٩/ احلاقة٧١/اإلسراء: أُوِتي 

/٥ (١٠(  
  )١ (٤/األحقاف: ائْتوِني ِبِكتاٍب

يبلَت ابوا الِْكتأُوتهن١ (١٨٧/آل عمران: ن(  

ِبنيتسالْم ابا الِْكتماهنيَءات١ (١١٧/الصافات: و(  
 ١٣١/ النساء١٨٦/آل عمران: أُوتوا الِْكتاب ِمن

  )٥ (١٦/ احلديد٥٧ /٥/املائدة
  )١ (٥٢/القصص: َءاتيناهم الِْكتاب ِمن

  )١ (٢١/الزخرف: َءاتيناهم ِكتابا من
  )١ (٤٩/القصص: توا ِبِكتاٍب منفَأْ

  )١ (٤/األحقاف: ائْتوِني ِبِكتاٍب من
ِلكُمِمن قَب ابوا الِْكت١٣١/ النساء١٨٦/آل عمران: أُوت 

  )٤ (٥٧ /٥/املائدة
  )١ (١٦/احلديد: أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبلُ

  )١ (٥٢/القصص: َءاتيناهم الِْكتاب ِمن قَبِلِه
يِلِهَءاتن قَبا مابِكت ماه١ (٢١/الزخرف: ن(  

  )١ (٤/األحقاف: ائْتوِني ِبِكتاٍب من قَبِل
  )١ (٥٢/القصص: َءاتيناهم الِْكتاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه

  )١ (٢١/الزخرف: َءاتيناهم ِكتابا من قَبِلِه فَهم ِبِه
  )٢ (٣٧/اء الشعر١١٢/األعراف: يأْتوك ِبكُلِّ

نكُلُّه نهتي١ (٥١/األحزاب: َءات(  
  )١ (٣١/يوسف: وَءاتت كُلَّ

  )١ (١٣/السجدة: َألتينا كُلَّ
  )١ (٧٩/يونس: ائْتوِني ِبكُلِّ

  )١ (١١١/النحل: تأِْتي كُلُّ
  )١ (٣/هود: ويؤِت كُلَّ

  )١ (١١٢/األعراف: يأْتوك ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍم
  )١ (٧٩/يونس: ِني ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍمائْتو

  )١ (٣٧/الشعراء: يأْتوك ِبكُلِّ سحاٍر عِليٍم
  )١ (١١١/النحل: تأِْتي كُلُّ نفٍْس
  )١ (١٣/السجدة: َألتينا كُلَّ نفٍْس

  )١ (١٠٥/هود: يأِْت الَ
  )١ (٦٢-٦١/مرمي: الَّ(*)مأِْتيا

  )١ (٣٣/النور: َءاتاكُم والَ
  )١ (٧/احلج: َءاِتيةٌ الَّ
  )١ (٥٩/غافر: َألِتيةٌ الَّ

لْكَهِتي مؤ١ (٢٤٧/البقرة: ي(  
  )١ (٥٤/النساء: وَءاتيناهم ملْكًا

لْكِتي الْمؤ١ (٢٦/آل عمران: ت(  
  )١ (٢٤٧/البقرة: يؤِتي ملْكَه من يشاُء

  )١ (٢٦/آل عمران: تؤِتي الْملْك من تشاُء
اي١ (١٦١/آل عمران: أِْت ِبم(  

  )١ (٢٠/املائدة: وَءاتاكُم ما
  )١ (١٩٤/آل عمران: وَءاِتنا ما

  )١ (١٠/املمتحنة: وَءاتوهم ما
  )٣ (٢٢/ األحقاف٣٢/ هود٧٠/األعراف: فَأِْتنا ِبما

  )١ (١٤/األحزاب: َألتوها وما
  )١ (١٣٤/األنعام: َألٍت وما
  )١ (٧٧/األعراف: ائِْتنا ِبما

  )١ (١٢٧/النساء: تؤتونهن ما
  )١ (٦٠/املؤمنون: يؤتونَ ما

  )١ (١٩٤/آل عمران: وَءاِتنا ما وعدتنا
 ٢٢/ األحقاف٣٢/ هود٧٠/األعراف: فَأِْتنا ِبما تِعدنا

)٣(  
  )١ (٧٧/األعراف: ائِْتنا ِبما تِعدنا

 ٣٢/ هود٧٠/األعراف: ن كُنت ِمنفَأِْتنا ِبما تِعدنا ِإ
  )٣ (٢٢/األحقاف

ِمن ا ِإن كُنتنِعدا تا ِبم١ (٧٧/األعراف: ائِْتن(  
 اِدِقنيالص ِمن ا ِإن كُنتنِعدا تا ِبمقَالَ(*)فَأِْتن :

 ٢٣-٢٢/ األحقاف٣٣-٣٢/ هود٧١-٧٠/األعراف
)٣(  

الص ِمن ا ِإن كُنتنِعدا تا ِبمفَأِْتنا(*)اِدِقنيمقَالَ ِإن :
  )٢ (٢٣-٢٢/ األحقاف٣٣-٣٢/هود

  )١ (٢١٤/البقرة: يأِْتكُم مثَلُ
  )١ (٣٣/الفرقان: يأْتونك ِبمثٍَل

  )١ (٤٨/القصص: أُوِتي ِمثْلَ
  )١ (١٢٤/األنعام: نؤتى ِمثْلَ
  )١ (٨٨/اإلسراء: يأْتوا ِبِمثِْل

  )١ (٨٨/اإلسراء: يأْتونَ ِبِمثِْلِه
ا أُوِتيى ِمثْلَ متؤ١ (١٢٤/األنعام: ن(  
ا أُوِتيِمثْلَ م ١ (٤٨/القصص: أُوِتي(  

  )٢ (١٢٣/ طه٣٨/البقرة: يأِْتينكُم مني
  )١ (١٢٥/آل عمران: ويأْتوكُم من

  )٣ (٦/ الصف٤٩ /٤٨/يوسف: يأِْتي ِمن
 ٣٠/ يس٥/ الشعراء٢/ األنبياء١١/احلجر: يأِْتيِهم من

  )٥ (٧/الزخرف
أِْت ِمنكُن١ (٣٠/األحزاب: ي(  

ا ِمنكُماِنهأِْتي١ (١٦/النساء: ي(  
  )١ (٢٧/احلج: يأِْتني ِمن
  )١ (٧٥/التوبة: َءاتانا ِمن

  )١ (٧٦/التوبة: َءاتاهم من
  )١ (٨١/آل عمران: َءاتيتكُم من
  )٢ (٣٩ /٣٩/الروم: َءاتيتم من

ِني ِمنتي١ (١٠١/يوسف: َءات(  
  )١ (٩٩/طه: َءاتيناك ِمن

  )٢ (٤٤/ سبأ٢١١/البقرة: َءاتيناهم من
  )١ (٣٤/إبراهيم: وَءاتاكُم من
هاِني ِمنَءات١ (٦٣/هود: و(  
  )٢ (٧٦/ القصص٨٤/الكهف: وَءاتيناه ِمن

نم ماهنيَءات١ (٣٣/الدخان: و(  
  )١ (١٠/الكهف: َءاِتنا ِمن

  )١ (٣٣/النور: وَءاتوهم من
  )٢ (٢٩/ القصص١٠/طه: َءاِتيكُم منها
ِمن نوه١ (٢٢٢/البقرة: فَأْت(  
  )٢ (٣/ السجدة٤٦/القصص: أَتاهم من

  )١ (٧/النمل: سأَِتيكُم منها
  )١ (١٧/األعراف: َألِتينهم من
  )١ (٦٧/النساء: َألتيناهم من



  ١٦

  )١ (٢١٣/البقرة: أُوتوه ِمن
  )٣ (٣٦/ الشورى٦٠/ القصص٨٥/اإلسراء: أُوِتيتم من

  )١ (٢٣/النمل: وأُوِتيت ِمن
  )١ (١٦/النمل: وأُوِتينا ِمن
  )١ (١٢٩/األعراف: تأِْتينا وِمن
نأِْتيِهم م٢ (٤٦/ يس٤/األنعام: ت(  
  )٣ (٢٠/ الشورى١٤٥ /١٤٥/آل عمران: نؤِتِه ِمنها

ؤي١ (٤٠/النساء: ِت ِمنو(  
  )١ (٢١١/البقرة: َءاتيناهم من َءايٍة

  )١ (٣٣/الدخان: وَءاتيناهم من اَألياِت
  )٢ (٤٦/ يس٤/األنعام: تأِْتيِهم من َءايٍة
  )١ (٢١٣/البقرة: أُوتوه ِمن بعِد
  )١ (١٢٩/األعراف: تأِْتينا وِمن بعِد

  )٢ (٤٩ /٤٨/يوسف: يأِْتي ِمن بعِد
  )١ (٦/الصف: يأِْتي ِمن بعِدي

مهاَءتا جِد معِمن ب وه١ (٢١٣/البقرة: أُوت(  
  )١ (١٢٩/األعراف: تأِْتينا وِمن بعِد ما ِجئْتنا
ٍر أَوبا ِبخهنأَِتيكُم م١ (٧/النمل: س(  
ٍر أَوبا ِبخهن١ (٢٩/القصص: َءاِتيكُم م(  

ِلِهَءاتا ِمن فَض١ (٧٥/التوبة: ان(  
  )١ (٧٦/التوبة: َءاتاهم من فَضِلِه
  )١ (٣٤/إبراهيم: وَءاتاكُم من كُلِّ
  )١ (٨٤/الكهف: وَءاتيناه ِمن كُلِّ
  )١ (٢٣/النمل: وأُوِتيت ِمن كُلِّ
  )١ (١٦/النمل: وأُوِتينا ِمن كُلِّ

  )١ (٢٧/احلج: يأِْتني ِمن كُلِّ
  )١ (٨٤/الكهف: وَءاتيناه ِمن كُلِّ شيٍء
  )١ (٢٣/النمل: وأُوِتيت ِمن كُلِّ شيٍء
  )١ (١٦/النمل: وأُوِتينا ِمن كُلِّ شيٍء

هنِت ِمن لَّدؤي١ (٤٠/النساء: و(  
  )١ (٩٩/طه: َءاتيناك ِمن لَّدنا
نكا ِمن لَّد١ (١٠/الكهف: َءاِتن(  

اهنياَألتنن لَّد١ (٦٧/النساء: م م(  
  )١ (٤٠/النساء: ويؤِت ِمن لَّدنه أَجرا عِظيما

  )١ (٦٧/النساء: َألتيناهم من لَّدنا أَجرا عِظيما
  )١ (٣٨/البقرة: يأِْتينكُم مني هدى فَمن تِبع هداي فَالَ

  )١ (١٢٣/طه: تبع هداي فَالَيأِْتينكُم مني هدى فَمِن ا
  )٢ (٣٣/ النحل١٥٨/األنعام: تأِْتيهم الْمالَِئكَةُ
  )١ (٧/احلجر: تأِْتينا ِبالْمالَِئكَِة

 ١١٠/ هود١٥٤/ األنعام٨٧ /٥٣/البقرة: َءاتينا موسى
 ٣٥/ الفرقان٤٩/ املؤمنون٤٨/ األنبياء١٠١/اإلسراء
  )١٢ (٤٥/ فصلت٥٣/ غافر٢٣/ السجدة٤٣/القصص

  )٢ (٢/ اإلسراء١٥٣/النساء: وَءاتينا موسى
 ٤٨/ القصص٨٤/ آل عمران١٣٦/البقرة: أُوِتي موسى

/٤ (٤٨(  
ابى الِْكتوسا مني١٥٤/ األنعام٨٧ /٥٣/البقرة: َءات 

 ٤٣/ القصص٣٥/ الفرقان٤٩/ املؤمنون١١٠/هود

  )٩ (٤٥/ فصلت٢٣/السجدة
  )١ (٢/اإلسراء: ِكتابوَءاتينا موسى الْ

اهلْنعجو ابى الِْكتوسا منيَءات١ (٢/اإلسراء: و(  
  )١ (٣٥/الفرقان: َءاتينا موسى الِْكتاب وجعلْنا

  )١ (١٧٧/البقرة: وَءاتى الْمالَ
  )١ (٧٧/مرمي: ُألوتين ماالً
الَهِتي مؤ١ (١٨/الليل: ي(  

  )١ (١٣٦/البقرة: نَأُوِتي النِبيو
  )١ (٢١/ص: أَتاك نبؤا

  )١ (٦/الشعراء: فَسيأِْتيِهم أَنباؤا
  )١ (٥/األنعام: يأِْتيِهم أَنباؤا

  )١ (٩/إبراهيم: يأِْتكُم نبأُ
  )١ (٥/التغابن: يأِْتكُم نبؤا
  )١ (٧٠/التوبة: يأِْتِهم نبأُ

  )١ (٥/األنعام:  ِبِه يستهِزُءونَيأِْتيِهم أَنباؤا ما كَانوا
  )١ (٦/الشعراء: فَسيأِْتيِهم أَنباؤا ما كَانوا ِبِه يستهِزُءونَ

  )٢ (٢٧/ احلديد٤٦/املائدة: وَءاتيناه اِإلِجنيلَ
  )٣ (٥١ /٤٤/ النساء٢٣/آل عمران: أُوتوا نِصيبا

مهِصيبن موه١ (٣٣/النساء: فَأَت(  
تؤِثقًاتو١ (٦٦/يوسف: وِن م(  

  )١ (٦٦/يوسف: َءاتوه موِثقَهم
دى أَحتؤ١ (٧٣/آل عمران: ي(  

ناهدِإح متيَءات١ (٢٠/النساء: و(  
كُمدأَح أِْتي١ (١٠/املنافقون: ي(  
  )١ (٢٠/املائدة: يؤِت أَحدا
موي أِْتي٤٣/ الروم٣١/ إبراهيم٢٥٤/البقرة: ي 

  )٤ (٤٧/ورىالش
مو١ (٩٥/مرمي: َءاِتيِه ي(  

  ءثر
  )١ (٦/الكهف: َءاثَاِرِهم ِإن

ثَرؤ١ (٢٥-٢٤/املدثر: ِإنْ(*)ي(  
  )١ (٣٨/النازعات: وَءاثَر الْحياةَ الدنيا

  )١ (١٦/األعلى: تؤِثرونَ الْحياةَ الدنيا
  )١ (٩٦/طه: أَثَِر الرسولُ

ِلنس١ (٢٧/احلديد: اَءاثَاِرِهم ِبر(  
  )١ (٧٢/طه: نؤِثرك علَى

  )١ (٩/احلشر: ويؤِثرونَ علَى
  ءمث

  )١ (١١١/النساء: ِإثْما فَِإنما
  )١ (٣/املائدة: ِإلثٍْم فَِإنَّ

  )٣ (٥٨/ األحزاب١١٢ /٢٠/النساء: وِإثْما مِبينا
  )١ (٥٠/النساء: ِإثْما مِبينا

  )٣ (٩ /٨/ اادلة٨٥/البقرة: ِنِباِإلثِْم والْعدوا
  )٢ (٦٢ /٢/املائدة: اِإلثِْم والْعدواِن

  )٤ (٢٠٣ /٢٠٣ /١٨٢ /١٧٣/البقرة: ِإثْم علَيِه
  )١ (١٨١/البقرة: ِإثْمه علَى
كَِبري ١ (٢١٩/البقرة: ِإثْم(  

را أَكْبمهِإثْم١ (٢١٩/البقرة: و(  
  ءجر

 ١٠٩/ الشعراء٥١ /٢٩/ هود٧٢/يونس: أَجِري ِإالَّ
  )٩ (٤٧/ سبأ١٨٠ /١٦٤ /١٤٥ /١٢٧/

  )١ (٥٧/الفرقان: أَجٍر ِإالَّ
  )١ (٢٣/الشورى: أَجرا ِإالَّ
  )٢ (٥١/ هود٩٠/األنعام: أَجرا ِإنْ
 ١٤٥ /١٢٧/ الشعراء١٠٤/ يوسف٧٢/يونس: أَجٍر ِإنْ

/٦ (١٨٠ /١٦٤(  
  )١ (٤١/الشعراء: َألجرا ِإن
  )١ (١٠٩/ءالشعرا: أَجٍر ِإنْ

  )١ (١١٣/األعراف: َألجرا ِإن
 ١٠٩/ الشعراء٧٢/يونس: أَجٍر ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى

/٦ (١٨٠ /١٦٤ /١٤٥ /١٢٧(  
  )١ (٥١/هود: أَجرا ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى

الَِمنيى ِللْعِإالَّ ِذكْر وا ِإنْ هر١ (٩٠/األنعام: أَج(  
  )١ (١٠٤/يوسف: كْر لِّلْعالَِمنيأَجٍر ِإنْ هو ِإالَّ ِذ
ِسِننيحالْم ر٥٦/ يوسف١١٥/ هود١٢٠/التوبة: أَج 

/٤ (٩٠(  
  )٣ (٣٥/ الزمر٩٧ /٩٦/النحل: أَجرهم ِبأَحسِن

  )٢ (١٦/ الفتح٢/الكهف: أَجرا حسنا
  )٢ (٩٧ /٩٦/النحل: أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانوا يعملُونَ

ِظيمع ر٢٨/ األنفال١٧٩ /١٧٢/آل عمران: أَج 
  )٥ (١٥/ التغابن٢٢/التوبة

 ١٤٦ /١١٤ /٩٥ /٧٤ /٦٧ /٤٠/النساء: أَجرا عِظيما
  )٩ (١٠/ الفتح٢٩/ األحزاب١٦٢/

  )٢ (٢٩/ الفتح٣٥/األحزاب: وأَجرا عِظيما
ِظيمع رأَج٢ (٣/ احلجرات٩/املائدة: و(  
ِظيمع رأَج(*)١ (١٧٣-١٧٢/نآل عمرا: الَِّذين(  

ِظيمع رأَجو(*)الَِّذين١ (١٠-٩/املائدة: و(  
  )١ (١٦٣-١٦٢/النساء: ِإنا(*)أَجرا عِظيما
ِظيمع رأَج١ (٤-٣/احلجرات: ِإنَّ(*)و(  
  )١ (٧٥-٧٤/النساء: وما(*)أَجرا عِظيما
  )١ (١٤٧-١٤٦/النساء: ما(*)أَجرا عِظيما

  )١ (٣٦-٣٥/األحزاب: وما(*)وأَجرا عِظيما
  )١ (١٠٠/النساء: أَجره علَى اللَِّه

  )١ (٤٠/الشورى: فَأَجره علَى اللَِّه
ِهمبر ِعند مهرآل ٢٧٧ /٢٧٤ /٢٦٢ /٦٢/البقرة: أَج 

  )٥ (١٩٩/عمران
  )١ (١١٢/البقرة: أَجره ِعند ربِه

 فوالَ خو ِهمبر ِعند مهرونَأَجنزحي مالَ هو ِهملَيع :
  )٤ (٢٧٧ /٢٧٤ /٢٦٢ /٦٢/البقرة

  )١ (١٠/الزمر: أَجرهم ِبغيِر
رغَي ر٣ (٦/ التني٢٥/ اإلنشقاق٨/فصلت: أَج(  

را غَير١ (٣/القلم: َألج(  
  )٣ (٦/ التني٢٥/ اإلنشقاق٨/فصلت: أَجر غَير ممنوٍن

  )١ (٣/لقلما: َألجرا غَير ممنوٍن



  ١٧

كَِبري رأَج٣ (١٢/ امللك٧/ فاطر١١/هود: و(  
كَِبري ر١ (٧/احلديد: أَج(  

  )١ (٩/اإلسراء: أَجرا كَِبريا
  )١ (٤٤/األحزاب: أَجرا كَِرميا
كَِرمي ر٢ (١٨ /١١/احلديد: أَج(  

  )١ (١١/يس: وأَجٍر كَِرٍمي
  )١ (٢٥/القصص: أَجر ما

  )١ (٨٦/ص: أَجٍر وما
  )١ (٥٠/األحزاب: أُجورهن وما

  ءجل
  )٢ (٤/ نوح٥/العنكبوت: أَجلَ اللَِّه

اللَّها ولُه١ (١١/املنافقون: أَج(  
  )١ (٤٥/فاطر: أَجلُهم فَِإنَّ
  )١ (٤/الطالق: أَجلُهن أَن

ِلِه ذَِلكُم١ (٢٨٢/البقرة: أَج(  
ِل ذَِلك١ (٣٢/املائدة: أَج(  
ٍل مىأَجم١٠/ إبراهيم٣/ هود٢٨٢/البقرة: س 

 ٤٥/ فاطر٢٩/ لقمان٣٣ /٥/ احلج٦١/النحل
  )١١ (٤/ نوح١٤/ الشورى٤٢/الزمر

  )٢ (٥٣/ العنكبوت٦٠/األنعام: أَجلٌ مسمى
  )١ (٦٧/غافر: أَجالً مسمى
  )٣ (٥/ الزمر١٣/ فاطر٢/الرعد: َألجٍل مسمى
  )٢ (١٢٩/ طه٢/األنعام: وأَجلٌ مسمى
  )٢ (٣/ األحقاف٨/الروم: وأَجٍل مسمى

  )١ (٨/الروم: وأَجٍل مسمى وِإنَّ
  )٢ (٤/ نوح٤٢/الزمر: أَجٍل مسمى ِإنَّ

  )١ (٢٩/لقمان: أَجٍل مسمى وأَنَّ
ى ثُممسلٌ م١ (٦٠/األنعام: أَج(  
ى ثُممسٍل م٢ (٥ /٣٣/احلج: أَج(  

  )٢ (٢٣٤ /٢٣٢/البقرة: جلَهن فَالَأَ
  )٢ (٦١/ النحل٣٤/األعراف: أَجلُهم الَ
  )١ (٩٩/اإلسراء: أَجالً الَّ

  )١ (٤٩/يونس: أَجلُهم فَالَ
  ءخذ

  )١ (٤٢/القمر: فَأَخذْناهم أَخذَ
  )١ (١٦/املزمل: فَأَخذْناه أَخذًا
  )١ (١٠/احلاقة: فَأَخذَهم أَخذَةً

تت١ (٥٧/املائدة: ِخذُوا الَِّذين(  
الَِّذين ذْت١ (٢٦/فاطر: أَخ(  
ذَ الَِّذينأَخ١ (٦٧/هود: و(  

ذَِت الَِّذينأَخ١ (٩٤/هود: و(  
ا الَِّذينذْنأَخ١ (١٦٥/األعراف: و(  

  )١ (١٦٥/األعراف: وأَخذْنا الَِّذين ظَلَموا
  )١ (٦٧/هود: وأَخذَ الَِّذين ظَلَموا

  )١ (٩٤/هود: وأَخذَِت الَِّذين ظَلَموا
 اِرِهموا ِفي ِديحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ذَ الَِّذينأَخو

اِثِمنيا أَالَ(*)جا ِفيهونغي ١ (٦٨-٦٧/هود: كَأَن لَّم(  

 اِرِهموا ِفي ِديحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ذَِت الَِّذينأَخو
اِثِمنيا أَالَ(*)جا ِفيهونغي ١ (٩٥-٩٤/هود: كَأَن لَّم(  

ذَ اللَّهخ٤/ الكهف٦٨/ يونس١١٦/البقرة: ات 
  )٤ (٩١/املؤمنون

ذَ اللَّهخات١ (١٢٥/النساء: و(  
ذَ اللَّه٤٦/ األنعام١٢/ املائدة١٨٧ /٨١/آل عمران: أَخ 

)٤(  
اللَّه ذَه١ (٢٥/النازعات: فَأَخ(  

مذَهفَأَخ٢١/ غافر٥٢/ األنفال١١/آل عمران:  اللَّه 
/٤ (٢٢(  

  )١ (٢١/األنبياء: اتخذُوا َءاِلهةً
هذَ ِإلَهخ٢ (٢٣/ اجلاثية٤٣/الفرقان: ات(  

  )١ (٢٩/الشعراء: اتخذْت ِإلَها
  )١ (٥١/النحل: تتِخذُوا ِإلَهيِن

اِخذُ اللَّهؤ٢ (٤٥/ فاطر٦١/النحل: ي(  
اِخذُكُمؤي٢ (٨٩/ املائدة٢٢٥/البقرة:  اللَّه(  

وِبِهمِبذُن اللَّه مذَه٥٢/ األنفال١١/آل عمران: فَأَخ 
  )٣ (٢١/غافر

نةً مذُوا َءاِلهخ١ (٢١/األنبياء: ات(  
  )١ (٩١/املؤمنون: اتخذَ اللَّه ِمن

ِميثَاق ذَ اللَّه٣ (١٢/ املائدة١٨٧ /٨١/آل عمران: أَخ(  
هذْتأَخِإلَي١ (٤٨/احلج: ا و(  

  )٣ (٣٩/ النبأ٢٩/ اإلنسان١٩/املزمل: اتخذَ ِإلَى
  )١ (٥٧/الفرقان: يتِخذَ ِإلَى

  )١ (٥٧/الفرقان: يتِخذَ ِإلَى ربِه
  )٣ (٣٩/ النبأ٢٩/ اإلنسان١٩/املزمل: اتخذَ ِإلَى ربِه

  )١ (٥٧/الفرقان: يتِخذَ ِإلَى ربِه سِبيالً
  )٢ (٢٩/ اإلنسان١٩/املزمل: تخذَ ِإلَى ربِه سِبيالًا

  )١ (٢٦٧/البقرة: ِبأَِخِذيِه ِإالَّ
  )١ (٧٩/يوسف: نأْخذَ ِإالَّ

  )٢ (٤١/ الفرقان٣٦/األنبياء: يتِخذُونك ِإالَّ
  )١ (٢٣١/البقرة: تتِخذُوا َءاياِت
  )١ (٣٥/اجلاثية: اتخذْتم َءاياِت

  )٢ (١٠٦ /٥٦/الكهف: وا َءاياِتيواتخذُ
  )١ (٢٣١/البقرة: تتِخذُوا َءاياِت اللَِّه هزوا
  )١ (٣٥/اجلاثية: اتخذْتم َءاياِت اللَِّه هزوا

  )١ (٦٤/آل عمران: يتِخذَ بعضنا بعضا
  )١ (٣٢/الزخرف: ِليتِخذَ بعضهم بعضا

  )١ (٤٤/عاماألن: أَخذْناهم بغتةً
  )١ (٩٥/األعراف: فَأَخذْناهم بغتةً

مِفي الْي ماهذْنبفَن هودنجو اهذْن٤٠/القصص: فَأَخ 
  )٢ (٤٠/الذاريات

كُمذُوا ِحذْر١ (٧١/النساء: خ(  
كُمذُوا ِحذْرخ١ (١٠٢/النساء: و(  

مهذُوا ِحذْرأْخلْي١ (١٠٢/النساء: و(  
كبذَ ر١ (١٧٢/األعراف: أَخ(  
كبذُ ر١ (١٠٢/هود: أَخ(  

 ٣٧/ العنكبوت٩١ /٧٨/األعراف: فَأَخذَتهم الرجفَةُ
)٣(  

  )١ (١٥٥/األعراف: أَخذَتهم الرجفَةُ
 اِثِمنيج اِرِهموا ِفي دحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ :

  )٣ (٣٧/ العنكبوت٩١ /٧٨/األعراف
  )٢ (١٤٦ /١٤٦/األعراف: ه سِبيالًيتِخذُو

ِبيلَهذَ سخ١ (٦١/الكهف: فَات(  
ِبيلَهذَ سخات١ (٦٣/الكهف: و(  

  )١ (٦١/الكهف: فَاتخذَ سِبيلَه ِفي الْبحِر
  )١ (٦٣/الكهف: واتخذَ سِبيلَه ِفي الْبحِر

  )١ (١١٠/املؤمنون: فَاتخذْتموهم ِسخِريا
اأَتِريِسخ ماهذْن١ (٦٣/ص: خ(  

  )١ (١١٩/ النساء: يتِخِذ الشيطَانَ وِليا من دوِن اللَِّه
 ٣٠/األعراف: اتخذُوا الشياِطني أَوِلياَء ِمن دوِن اللَِّه

)١(  
  )١ (٥٥/البقرة: فَأَخذَتكُم الصاِعقَةُ
  )٢ (٤٤/لذاريات ا١٥٣/النساء: فَأَخذَتهم الصاِعقَةُ
  )١ (١٧/فصلت: فَأَخذَتهم صاِعقَةُ
  )٣ (٤١/ املؤمنون٨٣ /٧٣/احلجر: فَأَخذَتهم الصيحةُ

  )١ (٤٠/العنكبوت: أَخذَته الصيحةُ
  )٢ (٩٢ /٥١/البقرة: اتخذْتم الِْعجلَ
  )٢ (١٥٢/ األعراف١٥٣/النساء: اتخذُوا الِْعجلَ

اِذكُمخلَِبات١ (٥٤/البقرة:  الِْعج(  
  )١ (٢٠/الفتح: تأْخذُونها فَعجلَ

ودع ذْهأْخ١ (٣٩/طه: ي(  
  )١ (٦/فاطر: فَاتِخذُوه عدوا
  )١ (١/املمتحنة: تتِخذُوا عدوي

ذَابع ذَكُمأْخ٢ (٦٤/ هود٧٣/األعراف: فَي(  
ذَابع ذَكُمأْخ١ (١٥٦/الشعراء: فَي(  

أَخذَابع م١ (٦٨/األنفال: ذْت(  
  )١ (٧٦/املؤمنون: أَخذْناهم ِبالْعذَاِب
ذَابالْع مذَه٢ (١٥٨/ الشعراء١١٣/النحل: فَأَخ(  
ذَابع مذَه١ (١٨٩/الشعراء: فَأَخ(  

  )١ (٤٨/الزخرف: وأَخذْناهم ِبالْعذَاِب
  )١ (١٥٦/الشعراء: فَيأْخذَكُم عذَاب يوٍم

  )١ (١٨٩/الشعراء: أَخذَهم عذَاب يوِمفَ
  )١ (٢٠٦/البقرة: أَخذَته الِْعزةُ

  )١ (٤٢/القمر: أَخذَ عِزيٍز
  )١ (٨١/آل عمران: وأَخذْتم علَى
  )١ (٨٠/يوسف: أَخذَ علَيكُم

  )١ (٧٧/الكهف: لَتخذْت علَيِه
  )١ (٢١/الكهف: لَنتِخذَنَّ علَيِهم

أْخلَىيع م١ (٤٧/النحل: ذَه(  
يثَاقِهم ملَيذْ عخؤ١(١٦/األعراف: ي(  
  )١ (٨٠/يوسف: أَخذَ علَيكُم موِثقًا

ِعند مذْتخ١ (٨٠/البقرة: أَت(  
ذَ ِعندخ٢ (٨٧ /٧٨/مرمي: ات(  



  ١٨

  )٢ (٨٧ /٧٨/مرمي: اتخذَ ِعند الرحمِن عهدا
  )١ (٤٦/النحل: يأْخذَهم ِفي
ِخذَ ِفيِهمت١ (٨٦/الكهف: ت(  

ملُوهاقْتو مذُوه٢ (٩١ /٨٩/النساء: فَخ(  
  )١ (٦١/األحزاب: أُِخذُوا وقُتلُوا

  )٢ (٩١ /٨٩/النساء: فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ
ِمِننيؤوِن الْماَء ِمن دِليأَو ِخذُونَ الْكَاِفِرينتي :  

  )١ (١٣٩/النساء
تِمِننيؤوِن الْماَء ِمن دِليأَو ِخذُوا الْكَاِفِرينت :  

  )١ (١٤٤/النساء
  )١ (١٤٨/األعراف: اتخذُوه وكَانوا
  )١ (١٩/الفتح: يأْخذُونها وكَانَ

  )٢ (٤٤/ احلج٣٢/الرعد: أَخذْتهم فَكَيف كَانَ
  )١ (٥/غافر: فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ

هذْتكَانَ ِعقَاِبأَخ ففَكَي ١ (٣٢/الرعد: م(  
  )١ (٥/غافر: فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ ِعقَاِب

  )٣ (١٧١/ األعراف٩٣ /٦٣/البقرة: خذُوا ما
  )١ (١٤٤/األعراف: فَخذْ ما

  )١ (٧/احلشر: فَخذُوه وما
  )١ (١٦/الذاريات: َءاِخِذين ما

  )١ (٩٦/األعراف: فَأَخذْناهم ِبما
  )١ (١٦/الزخرف: اتخذَ ِمما

  )١ (٢٢٩/البقرة: تأْخذُوا ِمما
  )١ (٧٣/الكهف: تؤاِخذِْني ِبما

  )١ (٩٩/التوبة: ويتِخذُ ما
  )١ (٩٨/التوبة: يتِخذُ ما

  )٢ (٨٩/ املائدة٢٢٥/البقرة: يؤاِخذُكُم ِبما
  )١ (٥٨/الكهف: يؤاِخذُهم ِبما
ا َءاتذُوا ماكُمخن٣ (١٧١/ األعراف٩٣ /٦٣/البقرة: ي(  

كتيا َءاتذْ م١ (١٤٤/األعراف: فَخ(  
ماها َءاتم ١ (١٦/الذاريات: َءاِخِذين(  

نوهمتيا َءاتذُوا ِممأْخ١ (٢٢٩/البقرة: ت(  
   ٩٣ /٦٣/البقرة: خذُوا ما َءاتيناكُم ِبقُوٍة

  )٣ (١٧١/األعراف
: تيناكُم ِبقُوٍة واذْكُروا ما ِفيِه لَعلَّكُم تتقُونَخذُوا ما َءا

  )٢ (١٧١/ األعراف٦٣/البقرة
تبا كَساِخذُكُم ِبمؤ١ (٢٢٥/البقرة: ي(  
  )١ (٥٨/الكهف: يؤاِخذُهم ِبما كَسبوا

نِفقا يِخذُ مت١ (٩٨/التوبة: ي(  
نِفقا يِخذُ متي١ (٩٩/التوبة: و(  

ايهذُ ِمنخ١ (٤٨/البقرة: ؤ(  
  )١ (٧٠/األنعام: يؤخذْ ِمنها

ذُ ِمنكُمخؤ١ (١٥/احلديد: ي(  
ا ِمنذْن١ (٧/األحزاب: أَخ(  

ها ِمنذْن١ (٤٥/احلاقة: َألخ(  
  )١ (٢١/النساء: وأَخذْنَ ِمنكُم
  )٢ (٧/ األحزاب١٥٤/النساء: وأَخذْنا ِمنهم

١ (٧٠/نفالاأل: أُِخذَ ِمنكُم(  
  )١ (٥١/سبأ: وأُِخذُوا ِمن

  )١ (١٦/الرعد: أَفَاتخذْتم من
  )١ (٢٥/العنكبوت: اتخذْتم من
 ٤١/ العنكبوت٢٤/ األنبياء١٥/الكهف: اتخذُوا ِمن

   ١٠/ اجلاثية٩ /٦/ الشورى٤٣ /٣/الزمر
  )٩ (٢٨/األحقاف

  )١ (١٧/مرمي: فَاتخذَت ِمن
  )١ (١٧/األنبياء: نالَتخذْناه ِم
ذَ ِمنخات١ (٤٠/اإلسراء: و(  

  )٣ (٧٤/ يس٣/ الفرقان٨١/مرمي: واتخذُوا ِمن
  )١ (٢٣/يس: َءأَتِخذُ ِمن

ِخِذي ِمن١ (٦٨/النحل: ات(  
ِخذَنَّ ِمن١ (١١٨/النساء: َألت(  
  )١ (١٢٥/البقرة: واتِخذُوا ِمن
هذُوا ِمنأْخ١ (٢٠/النساء: ت(  

ِخذُوا ِمنت١ (٢/اإلسراء: ت(  
مهِخذُوا ِمنت٢ (٨٩ /٨٩/النساء: ت(  
  )١ (٧٤/األعراف: تتِخذُونَ ِمن
هِخذُونَ ِمنت١ (٦٧/النحل: ت(  

ذْ ِمن١ (١٠٣/التوبة: خ(  
  )١ (١٨/الفرقان: نتِخذَ ِمن

ِخذَ ِمنكُمتي١ (١٤٠/آل عمران: و(  
  )١ (٣٥/مرمي: يتِخذَ ِمن
  )١ (١٦٥/البقرة: يتِخذُ ِمن

  )١ (١٦/التوبة: يتِخذُوا ِمن
  )١ (١٦٥/البقرة: يتِخذُ ِمن دوِن

  )١ (١٦/التوبة: يتِخذُوا ِمن دوِن
  )١ (١٦/الرعد: أَفَاتخذْتم من دوِنِه

  )١ (٢٥/العنكبوت: اتخذْتم من دوِن
 ١٠/ اجلاثية٤٣/مر الز٤١/العنكبوت: اتخذُوا ِمن دوِن

  )٤ (٢٨/األحقاف
 ٣/ الزمر٢٤/ األنبياء١٥/الكهف: اتخذُوا ِمن دوِنِه

  )٥ (٩ /٦/الشورى
وِنِهمِمن د ذَتخ١ (١٧/مرمي: فَات(  

  )٢ (٧٤/ يس٨١/مرمي: واتخذُوا ِمن دوِن
  )١ (٣/الفرقان: واتخذُوا ِمن دوِنِه

  )١ (٢٣/يس: َءأَتِخذُ ِمن دوِنِه
  )١ (٢/اإلسراء: تتِخذُوا ِمن دوِني
وِنكِخذَ ِمن دت١ (١٨/الفرقان: ن(  

  )١ (١٦٥/البقرة: يتِخذُ ِمن دوِن اللَِّه
  )١ (١٦/التوبة: يتِخذُوا ِمن دوِن اللَِّه

  )٢ (٢٤/ األنبياء١٥/الكهف: اتخذُوا ِمن دوِنِه َءاِلهةً
  )١ (٣/الفرقان: هةًواتخذُوا ِمن دوِنِه َءاِل
  )١ (٢٥/العنكبوت: اتخذْتم من دوِن اللَِّه

 ٤٣/ الزمر٤١/العنكبوت: اتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه
  )٤ (٢٨/ األحقاف١٠/اجلاثية

  )٢ (٧٤/ يس٨١/مرمي: واتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه
  )١ (٢٣/يس: َءأَتِخذُ ِمن دوِنِه َءاِلهةً

  )٢ (٧٤/ يس٨١/مرمي:  دوِن اللَِّه َءاِلهةًواتخذُوا ِمن
  )١ (١٦/التوبة: يتِخذُوا ِمن دوِن اللَِّه والَ

  )١ (٣/الفرقان: واتخذُوا ِمن دوِنِه َءاِلهةً الَّ
   ٤١/العنكبوت: اتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه أَوِلياَء

  )٢ (١٠/اجلاثية
ِليوِنِه أَون دم مذْتخ١ (١٦/الرعد: اَءأَفَات(  
  )٣ (٦ /٩/ الشورى٣/الزمر: اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء

اَء اللَّهِليوِنِه أَوذُوا ِمن دخ١ (٦/الشورى: ات(  
اَء فَاللَّهِليوِنِه أَوذُوا ِمن دخ١ (٩/الشورى: ات(  

  )١ (٢١/النساء: وأَخذْنَ ِمنكُم ميثَاقًا غَِليظًا
 ٧/ األحزاب١٥٤/النساء: نا ِمنهم ميثَاقًا غَِليظًاوأَخذْ

)٢(  
  )١ (٥٦/هود: َءاِخذٌ ِبناِصيِتها

  )١ (٤١/الرمحن: فَيؤخذُ ِبالنواِصي
  )١ (٦٧/البقرة: أَتتِخذُنا هزوا
  )١ (٩/اجلاثية: اتخذَها هزوا

  )١ (٥٨/املائدة: اتخذُوها هزوا
ِخذَهتياووز١ (٦/لقمان: ا ه(  

ِهنيم ذَابع ملَه ا أُولَِئكوزا هِخذَهتي١ (٦/لقمان: و(  
ِهنيم ذَابع ملَه ا أُولَِئكوزا هذَهخ١ (٩/اجلاثية: ات(  

ا ِميثَاقَكُمذْن٣ (٩٣ /٨٤ /٦٣/البقرة: أَخ(  
ا ِميثَاقذْن٢ (٧٠/ املائدة٨٣/البقرة: أَخ(  

أَخ١ (٨/احلديد: ذَ ِميثَاقَكُم(  
ما ِميثَاقَهذْن١ (١٤/املائدة: أَخ(  

  )٢ (٧٠/ املائدة٨٣/البقرة: أَخذْنا ِميثَاق بِني ِإسراِءيلَ
  )٢ (٩/ القصص٢١/يوسف: نتِخذَه ولَدا
  )٢ (٢/ الفرقان١١١/اإلسراء: يتِخذْ ولَدا
  )٢ (٤/ الزمر٩٢/مرمي: يتِخذَ ولَدا

  )١ (٨١/املائدة: اتخذُوهم أَوِلياَء
  )١ (١٤/األنعام: أَتِخذُ وِليا

كُمانمِخذُونَ أَيت١ (٩٢/النحل: ت(  
كُمانمِخذُوا أَيت١ (٩٤/النحل: ت(  
مهانمذُوا أَيخادلة: ات٢ (٢/ املنافقون١٦/ا(  

ةً فَصنج مهانمذُوا أَيخِبيِل اللَِّهاتن سوا عادلة: د١٦/ا 
  )٢ (٢/املنافقون

كُمنيالً بخد كُمانمِخذُونَ أَيت١ (٩٢/النحل: ت(  
كُمنيالً بخد كُمانمِخذُوا أَيت١ (٩٤/النحل: ت(  

  ءخر
  )١ (٣٨-٣٧/طه: ِإذْ(*)أُخرى

  )١ (٤٥/الزمر: ِباَألِخرِة وِإذَا
  )١ (٦٨/الزمر: اأُخرى فَِإذَ

أُولَِئكِة واَألِخر٢ (٦٩/ التوبة٢١٧/البقرة: و(  
ِة فَأُولَِئك١ (١٦/الروم: اَألِخر(  

١ (١٦٢/النساء: اَألِخِر أُولَِئك(  
اللَّهِة و١ (١٤٨/آل عمران: اَألِخر(  



  ١٩

اللَّهةَ و١ (٦٧/األنفال: اَألِخر(  
اللَّهِة واَألِخر١ (١٩/النور: و(  

ؤياللَّه ر١ (١١/املنافقون: خ(  
  )١ (٧٧/النساء: أَخرتنا ِإلَى
  )١ (٦٢/اإلسراء: أَخرتِن ِإلَى
  )١ (١٠/املنافقون: أَخرتِني ِإلَى
  )١ (٤٤/إبراهيم: أَخرنا ِإلَى

  )١ (٤٢/الزمر: اُألخرى ِإلَى
  )١ (٤/نوح: ويؤخركُم ِإلَى
  )١ (١٠/إبراهيم: ويؤخركُم ِإلَى
  )٢ (٤٥/ فاطر٦١/النحل: يؤخرهم ِإلَى

  )١ (٧٧/النساء: أَخرتنا ِإلَى أَجٍل
  )١ (١٠/املنافقون: أَخرتِني ِإلَى أَجٍل
  )١ (٤٤/إبراهيم: أَخرنا ِإلَى أَجٍل

  )١ (٤٢/الزمر: اُألخرى ِإلَى أَجٍل
  )١ (٤/نوح: ويؤخركُم ِإلَى أَجٍل
  )١ (١٠/إبراهيم: ويؤخركُم ِإلَى أَجٍل
  )٢ (٤٥/ فاطر٦١/النحل: يؤخرهم ِإلَى أَجٍل

  )١ (١٠/إبراهيم: ويؤخركُم ِإلَى أَجٍل مسمى
  )١ (٦١/النحل: يؤخرهم ِإلَى أَجٍل مسمى

  )١ (٤/نوح: ويؤخركُم ِإلَى أَجٍل مسمى
  )١ (٤٥/فاطر: يؤخرهم ِإلَى أَجٍل مسمى
  )١ (٤٢/الزمر: اُألخرى ِإلَى أَجٍل مسمى

  )١ (٤٢/الزمر: اُألخرى ِإلَى أَجٍل مسمى ِإنَّ
  )١ (٤/نوح: ويؤخركُم ِإلَى أَجٍل مسمى ِإنَّ

  )١ (٧٧/النساء: أَخرتنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب
  )١ (١٠/املنافقون: أَخرتِني ِإلَى أَجٍل قَِريٍب
  )١ (٤٤/إبراهيم: أَخرنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب

ِرين١ (١٣٤-١٣٣/األنعام: ِإنَّ(*)َءاخ(  
  )١ (٧/ص: اَألِخرِة ِإنْ

ِرين١ (٦٧-٦٦/الشعراء: ِإنَّ(*)اَألخ(  
ِرينِإنَّ(*)اَألخ١ (٨٣-٨٢/الصافات: و(  
ِريناَألخ(*)كُمِإن١ (١٣٧-١٣٦/الصافات: و(  

  )١ (٣٩-٣٨/النجم: وأَن(*)أُخرى
  )١ (٤٨-٤٧/النجم: وأَنه(*)اُألخرى

ئِْخِرينتسِإنَّ(*)الْم١ (٢٥-٢٤/احلجر: و(  
  )١ (٥١/الذاريات: َءاخر ِإني
  )١ (٣٦/يوسف: اَألخر ِإني
  )١ (٤٤/التوبة: اَألِخِر أَن
ِة و٢ (٤٣/ غافر١٠٧/النحل: أَنَّاَألِخر(  

  )١ (٢٠/العنكبوت: اَألِخرةَ ِإنَّ
  )١ (١٥٦/األعراف: اَألِخرِة ِإنا

  )١ (٢٩/األحزاب: اَألِخرةَ فَِإنَّ
  )١ (١٨/فاطر: أُخرى وِإن
  )٣ (٢٦/ الرعد١٦/ هود٣٨/التوبة: اَألِخرِة ِإالَّ
  )١ (١٠٤/هود: نؤخره ِإالَّ
  )١ (١٠٧/النحل: نَّ اللَّهاَألِخرِة وأَ

ةَ ِإنَّ اللَّه١ (٢٠/العنكبوت: اَألِخر(  
ةَ فَِإنَّ اللَّه١ (٢٩/األحزاب: اَألِخر(  

مُألوالَه ماهر١ (٣٨/األعراف: أُخ(  
  )١ (٢٥/النجم: اَألِخرةُ واُألولَى
  )١ (٢٥/النازعات: اَألِخرِة واُألولَى
  )١ (١٣/الليل: لََألِخرةَ واُألولَى

  )١ (٦٦/النمل: اَألِخرِة بلْ
رأَخِل(*)و١ (١٤-١٣/القيامة: ب(  

ةَ ثُم١ (١٥٢/آل عمران: اَألِخر(  
  ) ٤٤-١٣/املؤمنون: ثُم(*)يستئِْخرونَ
ى ثُمر٢ (٧/ الزمر١٦٤/األنعام: أُخ(  
لِْني(*)اَألِخِرينعاج١ (٨٥-٨٤/الشعراء: و(  

لُهعجةُ ن١ (٨٣/القصص: ااَألِخر(  
ريةُ خاَألِخر٢ (١٧/ األعلى٧٧/النساء: و(  
ريةُ خ١ (٣٢/األنعام: اَألِخر(  
ريِة خ٢ (١٠٩ /٥٧/يوسف: اَألِخر(  
ريةُ خ١ (١٦٩/األعراف: اَألِخر(  
ريِة خ١ (٣٠/النحل: اَألِخر(  

ريةُ خلََألِخر١ (٤/الضحى: و(  
  )٢ (١٦٩/ األعراف٣٢/األنعام: ِذيناَألِخرةُ خير لِّلَّ

لِّلَِّذين ريِة خ٢ (٥٧ /١٠٩/يوسف: اَألِخر(  
١ (٢٣٢/البقرة: اَألِخِر ذَِلكُم(  
١ (٥٩/النساء: اَألِخِر ذَِلك(  

ِة ذَِلك١ (١٠٣/هود: اَألِخر(  
ةَ ذَِلكاَألِخر١ (١١/احلج: و(  

  )١ (١٠٦/التوبة: وَءاخرونَ مرجونَ
  )١ (٩/الزمر: ِخرةَ ويرجوااَأل

  )١ (٦٩/اإلسراء: أُخرى فَيرِسلَ
ِرينا(*)َءاخلْنس١ (٣٢-٣١/املؤمنون: فَأَر(  

ِريدي ر١ (١٨٥/البقرة: أُخ(  
  )١ (٩١/النساء: َءاخِرين يِريدونَ

  )١ (١٠٢/التوبة: وَءاخر سيئًا
  )١ (٧/اإلسراء: اَألِخرِة ِليسئُوا

أَخمهنا عن١ (٨/هود: ر(  
  )١ (٧٤/املؤمنون: ِباَألِخرِة عِن

هنونَ عئِْخرتس١ (٣٠/سبأ: ت(  
ةُ ِعند١ (٩٤/البقرة: اَألِخر(  

ةُ ِعنداَألِخر١ (٣٥/الزخرف: و(  
  )١ (٩/احلجرات: اُألخرى فَقَاِتلُوا

  )١ (٢٠/املزمل: وَءاخرونَ يقَاِتلُونَ
١ (١٣٦/النساء: اَألِخِر فَقَد(  

  )١ (٥٦-٥٥/طه: ولَقَد(*)أُخرى
  )١ (١٢٦/البقرة: اَألِخِر قَالَ
  )١ (٢٧/املائدة: اَألخِر قَالَ
  )١ (١٩/األنعام: أُخرى قُل
  )١ (١٩/األنعام: أُخرى قُل

  )١ (١٩-١٨/طه: قَالَ(*)أُخرى

  )١ (١٠٧/املائدة: فَأَخراِن يقُوماِن
أَقَام١ (١٨/التوبة: اَألِخِر و(  
رِة أَكْب٣ (٣٣/ القلم٢٦/ الزمر٤١/النحل: اَألِخر(  

رةُ أَكْبلََألِخر١ (٢١/اإلسراء: و(  
 ٢٦/ الزمر٤١/النحل: اَألِخرِة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ

  )١ (٣٣/القلم
  )١ (١٣/آل عمران: وأُخرى كَاِفرةٌ

  )١ (٤٥/األعراف: ِباَألِخرِة كَاِفرونَ
  )١ (١٣٣/النساء: ِبأَخِرين وكَانَ
  )١ (٢١٣/الشعراء: َءاخر فَتكُونَ
  )١ (٨٦/البقرة: ِباَألِخرِة فَالَ
  )١ (٧٧/آل عمران: اَألِخرِة والَ
  )١ (٦٤/يونس: اَألِخرِة الَ

  )١ (٧٧/القصص: اَألِخرةَ والَ
  )٢ (٨٨/ القصص١١٧/املؤمنون: َءاخر الَ

  )١ (٦٨/الفرقان: َءاخر والَ
  )١ (٣٦/العنكبوت: اَألِخر والَ
  )١ (٢٩/التوبة: اَألِخِر والَ

  )١ (٢٨٢/البقرة: اُألخرى والَ
  )١ (٢٠٣/البقرة: تأَخر فَالَ
  )١ (٢١-٢٠/النجم: أَلَكُم(*)اُألخرى

لَكُمِة و١ (٣١/فصلت: اَألِخر(  
لَم ِرين١ (٤١/املائدة: َءاخ(  

  )١ (١٠٢/النساء: لَمأُخرى 
ى لَمرأُخ١ (٢١/الفتح: و(  

ملَهِة و١ (١٧٦/آل عمران: اَألِخر(  
ملَهِة واَألِخر١ (٢٣/النور: و(  

ِظيمع ذَابع ملَهِة و١ (١٧٦/آل عمران: اَألِخر(  
ِظيمع ذَابع ملَهِة واَألِخر١ (٢٣/النور: و(  

  )١ (٨/البقرة: اَألِخِر وما
  )١ (٣٨/التوبة: اَألِخرِة فَما

  )٣ (٧٤/ التوبة٥٦ /٢٢/آل عمران: واَألِخرِة وما
  )١ (١٥/اإلسراء: أُخرى وما

  )١ (٣٩/األعراف: ُألخراهم فَما
  )١ (٣٩/األعراف: ُألخراهم فَما كَانَ

  )١ (١٥/اإلسراء: أُخرى وما كُنا
  )٣ (٧٤/ التوبة٥٦ /٢٢/آل عمران: واَألِخرِة وما لَهم

  )١ (٨/البقرة: اَألِخِر وما هم
ثَلُه١ (٢٦٤/البقرة: اَألِخِر فَم(  
  )١ (٦٠/النحل: ِباَألِخرِة مثَلُ
 ٨٥/ آل عمران٢٠٠ /١٠٢/البقرة: اَألِخرِة ِمن

  )٥ (٢٠/ الشورى٥/املائدة
ِة لَِمن٢٧/ العنكبوت١٢٢/ النحل١٣٠/البقرة: اَألِخر 

)٣(  
ِمنِة واَألِخر١ (٤٥/آل عمران: و(  
نِة ِمم١ (٢١/سبأ: ِباَألِخر(  
اِن ِمنر١ (١٠٦/املائدة: َءاخ(  



  ٢٠

  )١ (٥٨/ص: وَءاخر ِمن
  )١ (٦٠/األنفال: وَءاخِرين ِمن

مهِمن ِرينَءاخ١ (٣/اجلمعة: و(  
  )٢ (٢/ الطالق٣٨/النساء: اَألِخِر ومن
  )١ (٦/متحنةامل: اَألِخر ومن

  )١ (٧٤/النساء: ِباَألِخرِة ومن
مِة هِباَألِخر١ (٤/البقرة: و(  

  )٣ (٥/ النمل١٠٩/ النحل٢٢/هود: اَألِخرِة هم
مِة ه٤/ لقمان٣/ النمل٣٧/ يوسف١٩/هود: ِباَألِخر 

  )٥ (٧/فصلت
مِة ه١ (٧/الروم: اَألِخر(  

  )١ (١٥٠/األنعام: ِباَألِخرِة وهم
  )١ (٤/البقرة: اَألِخرِة هم يوِقنونَوِب

  )٢ (٤/ لقمان٣/النمل: ِباَألِخرِة هم يوِقنونَ
أُولَِئك علَى هدى من ربِهم (*)وِباَألِخرِة هم يوِقنونَ
  )١ (٥-٤/البقرة: وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
 هدى من ربِهم أُولَِئك علَى(*)ِباَألِخرِة هم يوِقنونَ

  )١ (٥-٤/لقمان: وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
ةَ لَِهي١ (٦٤/العنكبوت: اَألِخر(  
ةَ ِهي١ (٣٩/غافر: اَألِخر(  

  ءخو
  )١ (١٥٦/آل عمران: ِإلخواِنِهم ِإذَا

  )١ (٨٩/يوسف: وأَِخيِه ِإذْ
ا الَِّذيناِننوِإلخ١ (١٠/احلشر: و(  

  )١ (١١/احلشر: م الَِّذينِإلخواِنِه
  )١ (١١/النساء: ِإخوةٌ فَُألمِه

كُماتهأُمِت و١ (٢٣/النساء: اُألخ(  
  )١ (٣٥-٣٤/عبس: وأُمِه(*)أَِخيِه

  )١ (٨٧/يونس: وأَِخيِه أَن
  )١ (١٠٠/يوسف: ِإخوِتي ِإنَّ

أَو ١ (١٢/النساء: أَخ(  
أَو اِتكُمو١ (٦١/النور: أَخ(  

  )١ (٣١/النور: خواِتِهن أَوأَ
أَو اِنكُمو١ (٦١/النور: ِإخ(  
أَو مهانوادلة: ِإخ١ (٢٢/ا(  
أَو اِنِهنو٢ (٣١ /٣١/النور: ِإخ(  

أَو اِنِهنوِني ِإخب أَو اِنِهنو١ (٣١/النور: ِإخ(  
أَو اِتِهنوِني أَخب أَو اِنِهنو١ (٣١/النور: ِإخ(  

اتِتِه َءايوِإخ١ (٧/يوسف: و(  
  )١ (٤٢/طه: وأَخوك ِبأَياِتي

٢ (٧٦ /٧٠/يوسف: أَِخيِه ثُم(  
  )٣ (٤٥/ النمل٦١/ هود٧٣/األعراف: أَخاهم صاِلحا
اِلحص موه١ (١٤٢/الشعراء: أَخ(  

  )٢ (٥/ األحزاب١١/التوبة: فَِإخوانكُم ِفي الديِن
  )١ (٧٦/يوسف: أَخاه ِفي ِديِن

  )١ (٣١/املائدة: أَِخيِه قَالَ
  )١ (٦٩/يوسف: أَخاه قَالَ

  )١ (٤٠/طه: أُختك فَتقُولُ
  )١ (٦٩/يوسف: أَخوك فَالَ
  )١ (٨٧/يوسف: وأَِخيِه والَ

  )١ (٥٥/األحزاب: أَخواِتِهن والَ
  )٢ (٥٥ /٥٥/األحزاب: ِإخواِنِهن والَ
  )١ (٥٥/األحزاب:  أَبناِء ِإخواِنِهن والَِإخواِنِهن والَ

  )١ (٥٥/األحزاب: ِإخواِنِهن والَ أَبناِء أَخواِتِهن والَ
لَّه ١ (٧٧/يوسف: أَخ(  

١ (٢٣/ص: أَِخي لَه(  
  )١ (١٦١/الشعراء: أَخوهم لُوطٌ
  )١ (١٣/ق: وِإخوانُ لُوٍط

نكُم ماتوأَخ١ (٢٣/النساء: و(  
  )١ (٦٤/يوسف: أَِخيِه ِمن

  )١ (١٤٢/األعراف: َألِخيِه هارونَ
  )٢ (٥٣/ مرمي٣٥/الفرقان: أَخاه هارونَ

  )١ (٤٥/املؤمنون: وأَخاه هارونَ
  )١ (٣٤/القصص: وأَِخي هارونُ

  )١ (٢٨/مرمي: ياأُخت هارونَ
  )٢ (٥٠/ هود٦٥/األعراف: أَخاهم هودا
وده موه١ (١٢٤/الشعراء: أَخ(  

  ءدم
  )١ (١١٧/طه: ياَءادم ِإنَّ
  )١ (٦٠/يس: َءادم أَن

: ياَءادم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُالَ ِمنها
  )١ (٣٥/البقرة

ةَ فَكُالَ ِمننالْج كجوزو أَنت كُناس ماَءاديو :
  )١ (١٩/األعراف
  )١ (٣٧/البقرة: َءادم ِمن
  )٢ (١١٥/ طه١٧٢/األعراف: َءادم ِمن

  ءدي
  )١ (١٧٨/البقرة: وأَداٌء ِإلَيِه
وا ِإلَي١ (١٨/الدخان: أَد(  

كِه ِإلَيدؤ٢ (٧٥ /٧٥/آل عمران: ي(  
  ءذ

  )٢ (٥٧ /٢٠/الكهف: ِإذًا أَبدا
  )١ (٥٣/البقرة: وِإذْ َءاتينا
أِْتيِهم١ (١٦٣/األعراف: ِإذْ ت(  

نوهمتي٢ (١٠/ املمتحنة٥/املائدة: ِإذَا َءات(  
  )١ (١٨/النمل: ِإذَا أَتوا
  )١ (٧٧/الكهف: ِإذَا أَتيا

  )١ (٦٧/النساء: وِإذًا َألتيناهم
نهورأُج نوهمتي٢ (١٠/ املمتحنة٥/املائدة: ِإذَا َءات(  

  )٥ (٧/ األحزاب٩٣ /٨٤ /٨٣ /٦٣/البقرة: وِإذْ أَخذْنا
  )٣ (١٧٢/ األعراف١٨٧ /٨١/آل عمران: وِإذْ أَخذَ
  )١ (١٠٢/هود: ِإذَا أَخذَ

  )١ (٢٤/يونس: ِإذَا أَخذَِت
  )١ (٦٤/املؤمنون: ِإذَا أَخذْنا

ذُوكخِإذًا الَّت١ (٧٣/اإلسراء: و(  
ِميثَاق ذَ اللَّهِإذْ أَخ٢ (١٨٧ /٨١/آل عمران: و(  

  )٣ (٩٣ /٨٤ /٦٣/البقرة: قَكُموِإذْ أَخذْنا ِميثَا
ا ِميثَاقذْنِإذْ أَخ١ (٨٣/البقرة: و(  

وِإذْ أَخذْنا ِميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما 
  )٢ (٩٣ /٦٣/البقرة: َءاتيناكُم ِبقُوٍة

  )٢ (٧/ إبراهيم١٦٧/األعراف: وِإذْ تأَذَّنَ
وكئْذَنت١ (٦٢/لنورا: فَِإذَا اس(  
كبأَذَّنَ رِإذْ ت١ (١٦٧/األعراف: و(  
كُمبأَذَّنَ رِإذْ ت١ (٧/إبراهيم: و(  

  )٢ (٣٤/ فصلت١٨/القصص: فَِإذَا الَِّذي
كتر١ (١٢/األعراف: ِإذْ أَم(  

  )١ (٣٣/سبأ: ِإذْ تأْمروننا
م٢ (٢٣٩ /١٩٦/البقرة: فَِإذَا أَِمنت(  

 ٨٩/ يوسف٤٢ /٢٦/ األنفال٨٠/انآل عمر: ِإذْ أَنتم
)٤(  

مِإذْ أَنت١ (٣٢/النجم: و(  
  )٢ (٢٥ /٢٠/الروم: ِإذَا أَنتم

  )١ (٨٠/يس: فَِإذَا أَنتم
  )١ (١٠/الكهف: ِإذْ أَوى
  )١ (٦٣/الكهف: ِإذْ أَوينا

ارِإذَا الِْبح٢ (٣/ اإلنفطار٦/التكوير: و(  
  )٢ (١٧/زخرف ال٥٨/النحل: وِإذَا بشر أَحدهم

  )١ (١٦٤/آل عمران: ِإذْ بعثَ
  )١ (١٢/الشمس: ِإِذ انبعثَ
نلَغ٢ (٢/ الطالق٢٣٤/البقرة: فَِإذَا ب(  

  )٤ (١٥/ األحقاف٩٣ /٩٠ /٨٦/الكهف: ِإذَا بلَغَ
  )٢ (٢٦/ القيامة٨٣/الواقعة: ِإذَا بلَغِت
  )١ (٦/النساء: ِإذَا بلَغوا
  )١ (٥٩/النور: وِإذَا بلَغَ

نلَهأَج نلَغ٢ (٢/ الطالق٢٣٤/البقرة: فَِإذَا ب(  
تِليِإذَا ت١ (٢/األنفال: و(  
  )١ (٢/الشمس: ِإذَا تالَها
  )٣ (١٣/ املطففني١٥/ القلم٥٨/مرمي: ِإذَا تتلَى

 ٧٢/ احلج٧٣/ مرمي١٥/ يونس٣١/األنفال: وِإذَا تتلَى
  )٨ (٧/ األحقاف٢٥/ اجلاثية٤٣/ سبأ٧/لقمان

  )١ (١٠٧/اإلسراء: ِإذَا يتلَى
  )١ (٥٣/القصص: وِإذَا يتلَى

ِهملَيع تِليِإذَا ت١ (٢/األنفال: و(  
  )٢ (١٣/ املطففني١٥/القلم: ِإذَا تتلَى علَيِه

ِهملَيلَى عت١ (٥٨/مرمي: ِإذَا ت(  
   ()٧/لقمان: وِإذَا تتلَى علَيِه

ِهملَيلَى عتِإذَا ت٧٣/ مرمي١٥/ يونس٣١/األنفال: و 
  )٧ (٧/ األحقاف٢٥/ اجلاثية٤٣/ سبأ٧٢/احلج

ِهملَيلَى عت١ (١٠٧/اإلسراء: ِإذَا ي(  
ِهملَيلَى عتِإذَا ي١ (٥٣/القصص: و(  

هاتَءاي ِهملَيع تِليِإذَا ت١ (٢/األنفال: و(  



  ٢١

  )٢ (١٣/ املطففني١٥/القلم: ِإذَا تتلَى علَيِه َءاياتنا
اتَءاي ِهملَيلَى عت١ (٥٨/مرمي: ِإذَا ت(  
  )١ (٧/لقمان: وِإذَا تتلَى علَيِه َءاياتنا

 ١٥/ يونس٣١/األنفال: وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا
 ٧/ األحقاف٢٥/ اجلاثية٤٣/ سبأ٧٢/ احلج٧٣/مرمي

)٧(  
يا بناتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تاٍتو٧٣/ مرمي١٥/يونس: ن 

  )٦ (٧/ األحقاف٢٥/ اجلاثية٤٣/ سبأ٧٢/احلج
 ٧٣/ مرمي١٥/يونس: وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالَ

  )٣ (٧/األحقاف
  )١ (٤٣/سبأ: وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالُوا

اتَءاي ِهملَيلَى عتِإذَا تواٍت قَالَ الَِّذيننيا ب١٥/يونس: ن 
  )٣ (٧/ األحقاف٧٣/مرمي

: وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين كَفَروا
  )٢ (٧/ األحقاف٧٣/مرمي

  )١ (٣١/األنفال: وِإذَا تتلَى علَيِهم َءاياتنا قَالُوا
ناتِه َءايلَيلَى عت٢ (١٣/ املطففني١٥/القلم: ا قَالَِإذَا ت(  

ِلنياَألو اِطريا قَالَ أَسناتِه َءايلَيلَى عت١٥/القلم: ِإذَا ت 
  )٢ (١٣/املطففني

  )٢ (٣/ التكوير١٠/املرسالت: وِإذَا الِْجبالُ
  )١ (١٢٥/البقرة: وِإذْ جعلْنا

  )٢ (٢٦/ الفتح٢٠/املائدة: ِإذْ جعلَ
لَكُمع٢ (٧٤ /٦٩/األعراف: ِإذْ ج(  
لَهع١ (٩٦/الكهف: ِإذَا ج(  
  )١ (٤١/النساء: ِإذَا ِجئْنا
  )١ (٨٤/الصافات: ِإذْ جاَء

كُماَءت١ (٩/األحزاب: ِإذْ ج(  
مهاَءت١ (١٤/فصلت: ِإذْ ج(  
  )١ (٣٢/سبأ: ِإذْ جاَءكُم
  )١ (٢٩/الفرقان: ِإذْ جاَءِني
اَءه١ (٣٢/الزمر: ِإذْ ج(  

  )١ (١٣/يس: جاَءهاِإذْ 
 ١٠١ /٩٤/ اإلسراء٥/ األعراف٤٣/األنعام: ِإذْ جاَءهم

  )٥ (٥٥/الكهف
  )١ (١٠/األحزاب: ِإذْ جاُءوكُم

  )١ (١١٠/املائدة: ِإذْ ِجئْتهم
 ٩٩/ املؤمنون٤٠/ هود٤٩/ يونس٦١/األنعام: ِإذَا جاَء
  )٧ (١/ النصر٤/ نوح١١/املنافقون

اَءت١ (١٠٩/األنعام: ِإذَا ج(  
  )٣ (١٨/ حممد٣٧/ األعراف٣١/األنعام: ِإذَا جاَءتهم
اَءك٢ (١/ املنافقون١٢/املمتحنة: ِإذَا ج(  

اَءكُم١ (١٠/املمتحنة: ِإذَا ج(  
  )١ (٣٨/الزخرف: ِإذَا جاَءنا
اَءه١ (٣٩/النور: ِإذَا ج(  
  )١ (٨٤/النمل: ِإذَا جاُءو

اُءوك١ (٢٥/األنعام: ِإذَا ج(  
اِإذَا ج٢ (٧٣ /٧١/الزمر: اُءوه(  

 ٦١/ النحل٤٧/ يونس٣٤/األعراف: فَِإذَا جاَء
 ٢٧/ املؤمنون٩٨/ الكهف١٠٤ /٧ /٥/اإلسراء

  )١١ (٧٨/ غافر٤٥/ فاطر١٩/األحزاب
  )٢ (٣٣/ عبس٣٤/النازعات: فَِإذَا جاَءِت
مهاَءت١ (١٣١/األعراف: فَِإذَا ج(  
مهاَءتِإذَا ج١ (١٢٤/األنعام: و(  

واَءك١ (٥٤/األنعام: ِإذَا ج(  
ماَءهِإذَا ج١ (٨٣/النساء: و(  
اُءوكِإذَا جادلة: و١ (٨/ا(  

اُءوكُمِإذَا ج١ (٦١/املائدة: و(  
ملُهاَء أَج٤٥/ فاطر٦١/ النحل٣٤/األعراف: فَِإذَا ج 

)٣(  
ملُهاَء أَج١ (٤٩/يونس: ِإذَا ج(  
  )١ (١١/وناملنافق: ِإذَا جاَء أَجلُها

: فَِإذَا جاَء أَجلُهم الَ يستأِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ
  )١ (٣٤/األعراف

: ِإذَا جاَء أَجلُهم فَالَ يستئِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ
  )١ (٤٩/يونس

: ِدمونَفَِإذَا جاَء أَجلُهم الَ يستئِْخرونَ ساعةً والَ يستقْ
  )١ (٦١/النحل

رأَم ماَءهِإذَا ج١ (٨٣/النساء: و(  
  )١ (٤٠/هود: ِإذَا جاَء أَمرنا
راَء أَم١ (٧٨/غافر: فَِإذَا ج(  

  )١ (٢٧/املؤمنون: فَِإذَا جاَء أَمرنا
ورنالت فَارا ونراَء أَم١ (٤٠/هود: ِإذَا ج(  

فَارا ونراَء أَمفَِإذَا جورن١ (٢٧/املؤمنون:  الت(  
اتِمنؤالْم اَءكُم١ (١٠/املمتحنة: ِإذَا ج(  
اتِمنؤالْم اَءك١ (١٢/املمتحنة: ِإذَا ج(  

  )٢ (٥/ األعراف٤٣/األنعام: ِإذْ جاَءهم بأْسنا
  )١ (٣٧/األعراف: ِإذَا جاَءتهم رسلُنا
  )١ (١٤/فصلت: ِإذْ جاَءتهم الرسلُ

  )١ (١٣/يس: ِإذْ جاَءها الْمرسلُونَ
مولُهساَء ر١ (٤٧/يونس: فَِإذَا ج(  

  )١ (٦١/املائدة: وِإذَا جاُءوكُم قَالُوا
  )١ (٣٨/الزخرف: ِإذَا جاَءنا قَالَ
  )١ (٨٤/النمل: ِإذَا جاُءو قَالَ

  )١ (١٠١/اإلسراء: ِإذْ جاَءهم فَقَالَ
  )١ (١٠٩/عاماألن: ِإذَا جاَءت الَ

  )١ (٤/نوح: ِإذَا جاَء الَ
  )١ (٤١/النساء: ِإذَا ِجئْنا ِمن

  )١ (١٠/األحزاب: ِإذْ جاُءوكُم من
دعاَء و٤ (٩٨/ الكهف١٠٤ /٧ /٥/اإلسراء: فَِإذَا ج(  

  )٢ (١٠٤ /٧/اإلسراء: فَِإذَا جاَء وعد اَألِخرِة
رض١ (١٣٣/البقرة: ِإذْ ح(  
رض٣ (١٠٦/ املائدة١٨/ النساء١٨٠/لبقرةا: ِإذَا ح(  

رضِإذَا ح١ (٨/النساء: و(  
توالْم كُمدأَح رض١٠٦/ املائدة١٨٠/البقرة: ِإذَا ح 

)٢(  
توالْم مهدأَح رض١ (١٨/النساء: ِإذَا ح(  

  )١ (٥٨/النساء: وِإذَا حكَمتم
  )١ (٧٨/األنبياء: ِإذْ يحكُماِن

  )١ (١١٠/املائدة: جوِإذْ تخِر
  )١ (١٠٠/يوسف: ِإذْ أَخرجِني
هجر١ (٤٠/التوبة: ِإذْ أَخ(  
جر١ (٤٠/النور: ِإذَا أَخ(  

  )١ (١٦/حممد: ِإذَا خرجوا
ِني ِمنجر١ (١٠٠/يوسف: ِإذْ أَخ(  
وا ِمنجر١ (١٦/حممد: ِإذَا خ(  
  )٢ (٦٩/ ص٤٤/آل عمران: ِإذْ يختِصمونَ

  )١ (٢٣/املائدة:  دخلْتموهفَِإذَا
  )١ (٣٤/النمل: ِإذَا دخلُوا

  )١ (٦١/النور: فَِإذَا دخلْتم
لْتخ١ (٣٩/الكهف: ِإذْ د(  
  )٣ (٢٥/ الذاريات٢٢/ ص٥٢/احلجر: ِإذْ دخلُوا

  )٢ (٢٥/ الذاريات٥٢/احلجر: ِإذْ دخلُوا علَيِه
  )١ (٢٢/ص: ِإذْ دخلُوا علَى

 ٥٢/احلجر: ا علَيِه فَقَالُوا سالَما قَالَِإذْ دخلُو
  )٢ (٢٥/الذاريات
  )١ (١٨٦/البقرة: ِإذَا دعاِن

اكُمع٢ (٢٥/ الروم٢٤/األنفال: ِإذَا د(  
اهع١ (٦٢/النمل: ِإذَا د(  

  )١ (٧٢/الشعراء: ِإذْ تدعونَ
  )١ (١٠/غافر: ِإذْ تدعونَ
  )١ (٥١/النور: ِإذَا دعوا

ِإذَا د١ (١٢/غافر: ِعي(  
مِعيت١ (٥٣/األحزاب: ِإذَا د(  
  )١ (٤٨/النور: وِإذَا دعوا

  )١ (٤٨/النور: وِإذَا دعوا ِإلَى
  )١ (٥١/النور: ِإذَا دعوا ِإلَى

  )١ (١٠/غافر: ِإذْ تدعونَ ِإلَى
٢ (٣٥/ احلج٢/األنفال: ِإذَا ذُِكر(  

ِإذَا ذُِكر٢ (٤٥ /٤٥/الزمر: و(  
  )١ (٤٦/اإلسراء: ا ذَكَرتوِإذَ

  )٢ (١٥/ السجدة٧٣/الفرقان: ِإذَا ذُكِّروا
  )١ (١٣/الصافات: وِإذَا ذُكِّروا
اللَّه ٢ (٣٥/ احلج٢/األنفال: ِإذَا ذُِكر(  

اللَّه ِإذَا ذُِكر١ (٤٥/الزمر: و(  
ب١ (٨٧/األنبياء: ِإذ ذَّه(  

ب١ (٩١/املؤمنون: ِإذًا لَّذَه(  
  )١ (١٩/األحزاب: هبفَِإذَا ذَ

  )٢ (٣٦/ الروم٢١/يونس: وِإذَا أَذَقْنا
اك١ (٧٥/اإلسراء: ِإذًا َألذَقْن(  
  )١ (٣٣/الروم: ِإذَا أَذَاقَهم

  )١ (٤٨/الشورى: ِإذَا أَذَقْنا



  ٢٢

  )٢ (٣٦/ الروم٢١/يونس: وِإذَا أَذَقْنا الناس رحمةً
  )١ (١٦٥/البقرة: ِإذْ يرونَ

  )١ (١٠/طه: اِإذْ رَء
مهتأَي١ (٩٢/طه: ِإذْ ر(  

مِريكَه١ (٤٣/األنفال: ِإذْ ي(  
موهِريكُمِإذْ ي١ (٤٤/األنفال: و(  

  )١ (١٢/الفرقان: ِإذَا رأَتهم
  )٢ (٢٤/ اجلن٧٥/مرمي: ِإذَا رأَوا

مهتأَي١ (١٩/اإلنسان: ِإذَا ر(  
  )٢ (٨٦ /٨٥/النحل: وِإذَا رَءا

ِإذَا رو١ (٣٦/األنبياء: َءاك(  
  )٢ (١١/ اجلمعة١٤/الصافات: وِإذَا رأَوا

كأَوِإذَا ر١ (٤١/الفرقان: و(  
مهأَوِإذَا ر١ (٣٢/املطففني: و(  
تأَيِإذَا ر٢ (٢٠/ اإلنسان٦٨/األنعام: و(  
مهتأَيِإذَا ر١ (٤/املنافقون: و(  

الَِّذين تأَيِإذَا ر١( ٦٨/األنعام: و(  
َءا الَِّذينِإذَا ر٢ (٨٦ /٨٥/النحل: و(  

الَِّذين َءاكِإذَا ر١ (٣٦/األنبياء: و(  
متعج٢ (٩٤/ التوبة١٩٦/البقرة: ِإذَا ر(  
  )١ (١٢٢/التوبة: ِإذَا رجعوا

ِهمِإلَي متعج١ (٩٤/التوبة: ِإذَا ر(  
ِهموا ِإلَيعج١ (١٢٢/التوبة: ِإذَا ر(  

اِإذْ أَرلْن٢ (٤١/ الذاريات١٤/يس: س(  
اهلْنس١ (٣٨/الذاريات: ِإذْ أَر(  

  )١ (١١/املرسالت: وِإذَا الرسلُ
ِهما ِإلَيلْنس١ (١٤/يس: ِإذْ أَر(  
  )١ (٣٨/الذاريات: ِإذْ أَرسلْناه ِإلَى

  )١ (٧١/الكهف: ِإذَا رِكبا ِفي
  )١ (٦٥/العنكبوت: فَِإذَا رِكبوا ِفي

  )١ (٥١/يوسف: ذْ راودتنِإ
اد١ (٨٢/يس: ِإذَا أَر(  

اهند١ (٤٠/النحل: ِإذَا أَر(  
ادِإذَا أَر١ (١١/الرعد: و(  
  )١ (١٦/اإلسراء: وِإذَا أَردنا

  )١ (٤٠/النحل: ِإذَا أَردناه أَن
  )١ (١٦/اإلسراء: وِإذَا أَردنا أَن

أَلَكِإذَا س١ (١٨٦/البقرة: و(  
نوهمأَلْتِإذَا س١ (٥٣/األحزاب: و(  

  )١ (٦٠/البقرة: وِإِذ استسقَى
قَاهست١ (١٦٠/األعراف: ِإِذ اس(  
متِمع١ (١٤٠/النساء: ِإذَا س(  

  )٢ (٨٣/ املائدة٥٥/القصص: وِإذَا سِمعوا
وهمتِمع٢ (١٦ /١٢/النور: ِإذْ س(  
  )١ (٤٧/اإلسراء: ِإذْ يستِمعونَ
  )٢ (١١/ التكوير٩/املرسالت: وِإذَا السماُء
  )٢ (١/ اإلنشقاق١/اإلنفطار: ِإذَا السماُء

هتيو٢ (٧٢/ ص٢٩/احلجر: فَِإذَا س(  
  )١ (٩٨/الشعراء: ِإذْ نسويكُم
  )١ (٩٦/الكهف: ِإذَا ساوى

متيوت١ (١٣/الزخرف: ِإذَا اس(  
تيوت١ (٢٨/املؤمنون: فَِإذَا اس(  

 وا لَهوِحي فَقَعِفيِه ِمن ر تفَخنو هتيوفَِإذَا س
اِجِدينس(*)ِليسونَ ِإالَّ ِإبعمأَج مالَِئكَةُ كُلُّهالْم دجفَس :

  )٢ (٧٤-٧٢/ ص٣١-٢٩/احلجر
  )١ (٢٩/الشورى: ِإذَا يشاُء
  )١ (٢٢/عبس: ِإذَا شاَء

  )١ (٢٨/اإلنسان: وِإذَا ِشئْنا
وِرفَت١ (٤٧/األعراف: ِإذَا ص(  

  )١ (٢٩/األحقاف: وِإذْ صرفْنا
  )٢ (٦٢/ النساء١٥٦/البقرة: ِإذَا أَصابتهم
مهاب١ (٣٩/الشورى: ِإذَا أَص(  
اب١ (٤٨/الروم: فَِإذَا أَص(  

  )٢ (٦٢/ النساء١٥٦/البقرة: ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ
  )١ (١٥٦/نآل عمرا: ِإذَا ضربوا ِفي
  )١ (٩٤/النساء: ِإذَا ضربتم ِفي

  )١ (١٠١/النساء: وِإذَا ضربتم ِفي
  )١ (١٥٦/آل عمران: ِإذَا ضربوا ِفي اَألرِض

  )١ (١٠١/النساء: وِإذَا ضربتم ِفي اَألرِض
مِإذَا طَلَّقْت٢ (٢٣٢ /٢٣١/البقرة: و(  
م١ (١/الطالق: ِإذَا طَلَّقْت(  

  )١ (١٥/الفتح: ا انطَلَقْتمِإذَ
  )٢ (٢٣٢ /٢٣١/البقرة: وِإذَا طَلَّقْتم النساَء
  )١ (١/الطالق: ِإذَا طَلَّقْتم النساَء

  )١ (٦٤/النساء: ِإذ ظَّلَموا
  )٢ (٣١/ سبأ٩٣/األنعام: ِإِذ الظَّاِلمونَ

مت١ (٣٩/الزخرف: ِإذ ظَّلَم(  
  )١ (٧٩/يوسف: ِإذًا لَّظَاِلمونَ
تمز١ (١٥٩/آل عمران: فَِإذَا ع(  

مز١ (٢١/حممد: فَِإذَا ع(  
كتلَّمِإذْ ع١ (١١٠/املائدة: و(  

ِلمِإذَا ع١ (٩/اجلاثية: و(  
  )١ (١٧٧/البقرة: ِإذَا عاهدوا
مدتاه١ (٩١/النحل: ِإذَا ع(  
يكُمشغ١ (١١/األنفال: ِإذْ ي(  

  )١ (١٦/النجم: ِإذْ يغشى
  )١ (٣٢/لقمان: وِإذَا غَِشيهم
  )١ (٤/الشمس: ِإذَا يغشاها
  )١ (١/الليل: ِإذَا يغشى
  )١ (٥٠/البقرة: وِإذْ فَرقْنا
٣٣/ الروم٤٨/ النور٥٤/ النحل٧٧/النساء: ِإذَا فَِريق 

)٤(  
  )٣ (٣٣/ الروم٤٨/ النور٧٧/النساء: ِإذَا فَِريق منهم
  )١ (٥٤/ النحل:ِإذَا فَِريق منكُم

ِليكْفُروا ِبما َءاتيناهم (*)ِإذَا فَِريق منكُم ِبربِهم يشِركُونَ
  )١ (٥٥-٥٤/النحل: فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ

ِليكْفُروا ِبما َءاتيناهم (*)ِإذَا فَِريق منهم ِبربِهم يشِركُونَ
ت فووا فَسعتمونَفَتلَم١ (٣٤-٣٣/الروم: ع(  

ع١ (٢٣/سبأ: ِإذَا فُز(  
  )١ (٥١/سبأ: ِإذْ فَِزعوا

  )١ (١٣٥/آل عمران: ِإذَا فَعلُوا فَاِحشةً
  )١ (٢٨/األعراف: وِإذَا فَعلُوا فَاِحشةً

  )١ (١٩٨/البقرة: فَِإذَا أَفَضتم
  )١ (٦١/يونس: ِإذْ تِفيضونَ
ِإذَا قُِرئ٢ (٢١/اإلنشقاق ٢٠٤/األعراف: و(  
أْت١ (٩٨/النحل: فَِإذَا قَر(  
اهأْن١ (١٨/القيامة: فَِإذَا قَر(  
أْتِإذَا قَر١ (٤٥/اإلسراء: و(  

  )١ (٢٠٤/األعراف: وِإذَا قُِرئ الْقُرَءانُ
  )١ (٩٨/النحل: فَِإذَا قَرأْت الْقُرَءانَ
  )١ (٤٥/اإلسراء: وِإذَا قَرأْت الْقُرَءانَ

  )١ (١١٧/البقرة: ا قَضىوِإذَ
  )٣ (٣٦/ األحزاب٣٥/ مرمي٤٧/آل عمران: ِإذَا قَضى

  )٢ (١٠٣/ النساء٢٠٠/البقرة: فَِإذَا قَضيتم
  )١ (٣٧/األحزاب: ِإذَا قَضوا
  )١ (٦٨/غافر: فَِإذَا قَضى
  )١ (٤٤/القصص: ِإذْ قَضينا
١ (٣٩/مرمي: ِإذْ قُِضي(  

  )١ (١٠/اجلمعة: فَِإذَا قُِضيِت
  )١ (١١٧/البقرة: وِإذَا قَضى أَمرا
  )٢ (٣٥/ مرمي٤٧/آل عمران: ِإذَا قَضى أَمرا

  )١ (٦٨/غافر: فَِإذَا قَضى أَمرا
راَألم ١ (٣٩/مرمي: ِإذْ قُِضي(  

  :وِإذَا قَضى أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
  )١ (١١٧/ البقرة

آل :  فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُِإذَا قَضى أَمرا
  )٢ (٣٥/ مرمي٤٧/عمران

 ٦٨/غافر: فَِإذَا قَضى أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
)١(  

  )١ (١٠٣/النساء: فَِإذَا قَضيتم الصالَةَ
  )١ (١٠/اجلمعة: فَِإذَا قُِضيِت الصالَةُ

مت١( ٩٥/التوبة: ِإذَا انقَلَب(  
  )١ (٦٢/يوسف: ِإذَا انقَلَبوا

  )١ (٣١/املطففني: وِإذَا انقَلَبوا
ِهمِإلَي مت١ (٩٥/التوبة: ِإذَا انقَلَب(  

  )١ (٦٢/يوسف: ِإذَا انقَلَبوا ِإلَى
  )١ (٣١/املطففني: وِإذَا انقَلَبوا ِإلَى

ِلِهموا ِإلَى أَه١ (٦٢/يوسف: ِإذَا انقَلَب(  
ِإذَا انقَلَبوِلِهم١ (٣١/املطففني: وا ِإلَى أَه(  

 ٢٠٦ /١٧٠ /٩١ /١٣ /١١/البقرة: وِإذَا ِقيلَ
 ٦٠/ الفرقان٢٤/ النحل١٠٤/ املائدة٦١/النساء



  ٢٣

 ١١/ اادلة٣٢/ اجلاثية٤٧ /٤٥/ يس٢١/لقمان
   ٥/املنافقون

  )١٦ (٤٨/املرسالت
  )٣ (١١/ اادلة٣٥/ الصافات٣٨/التوبة: ِإذَا ِقيلَ
  )١ (١٢٤/آل عمران: ِإذْ تقُولُ

  )١ (٣٧/األحزاب: وِإذْ تقُولُ
 ٥٥/ آل عمران٢٥٨ /١٣٣ /١٣١/البقرة: ِإذْ قَالَ

 ٤/ يوسف٧١/ يونس٨٠/ األعراف١١٢ /١١٠/املائدة
 ١٤٢ /١٢٤ /١٠٦ /٧٠/ الشعراء٥٢/ األنبياء٤٢/مرمي

 ٧٦/ القصص٥٤ /٧/ النمل١٧٧ /١٦١/
 ٧١/ ص١٢٤ /٨٥/ الصافات٢٨ /١٦/العنكبوت

  )٢٦ (١٦/راحلش
  )٣ (١١/ التحرمي٤٥ /٣٥/آل عمران: ِإذْ قَالَت
 ٤/ املمتحنة٨/ يوسف٩١/ األنعام٢٤٦/البقرة: ِإذْ قَالُوا

)٤(  
م١ (٧/املائدة: ِإذْ قُلْت(  

 ٢٦٠ /١٢٦ /٦٧ /٥٤ /٣٠/البقرة: وِإذْ قَالَ
 ٣٥ /٦/ إبراهيم٧٤/ األنعام١١٦ /٢٠/املائدة
 ٢٦/ف الزخر١٣/ لقمان٦٠/ الكهف٢٨/احلجر
  )١٦ (٦ /٥/الصف

   ١٦٤/ األعراف٤٢/آل عمران: وِإذْ قَالَت
  )٣ (١٣/األحزاب
  )١ (٣٢/األنفال: وِإذْ قَالُوا
مِإذْ قُلْت٢ (٦١ /٥٥/البقرة: و(  

 ٦١ /٦٠/ اإلسراء٥٨ /٣٤/البقرة: وِإذْ قُلْنا
  )٦ (١١٦/ طه٥٠/الكهف
  )١ (٤٣/الذاريات: ِإذْ ِقيلَ

  )١ (١٦١/األعراف: وِإذْ ِقيلَ
   ٤٧/ اإلسراء٤٠/ التوبة٤٩/األنفال: ِإذْ يقُولُ

  )٤ (١٠٤/طه
  )١ (١٢/األحزاب: وِإذْ يقُولُ
مِإذَا قُلْت١ (١٥٢/األنعام: و(  

 ٧٠/ الشعراء٥٢/ األنبياء٤٢/مرمي: ِإذْ قَالَ َألِبيِه
  )٤ (٨٥/الصافات

 ٧٠/ الشعراء٥٢/األنبياء: ِإذْ قَالَ َألِبيِه وقَوِمِه
  )٣ (٨٥/صافاتال

  )٢ (٧٠/ الشعراء٥٢/األنبياء: ِإذْ قَالَ َألِبيِه وقَوِمِه ما
٢ (١١٠/ املائدة٥٥/آل عمران: ِإذْ قَالَ اللَّه(  

ِإذْ قَالَ اللَّه١ (١١٦/املائدة: و(  
مِإذْ قَالُوا اللَّه١ (٣٢/األنفال: و(  

  )٢ (١١٠/ املائدة٥٥/آل عمران: ِإذْ قَالَ اللَّه ياِعيسى
  )١ (١١٦/املائدة: وِإذْ قَالَ اللَّه ياِعيسى

ميرم نى اباِعيسي ١ (١١٠/املائدة: ِإذْ قَالَ اللَّه(  
ميرم نى اباِعيسي ِإذْ قَالَ اللَّه١ (١١٦/املائدة: و(  

اِهمرِإذْ قَالَ ِإب٢ (٢٦٠ /١٢٦/البقرة: و(  
اِهمر١ (٢٥٨/ةالبقر: ِإذْ قَالَ ِإب(  

اِهيمرِإذْ قَالَ ِإب٣٥/ إبراهيم٧٤/األنعام: و   

  )٣ (٢٦/الزخرف
  )٢ (٢٦/ الزخرف٧٤/األنعام: وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم َألِبيِه
بر اِهمرِإذْ قَالَ ِإب٢ (٢٦٠ /١٢٦/البقرة: و(  
يبر اِهمر١ (٢٥٨/البقرة: ِإذْ قَالَ ِإب(  

  )١ (٣٥/إبراهيم: يم ربوِإذْ قَالَ ِإبراِه
 ١٢٦/البقرة: وِإذْ قَالَ ِإبراِهم رب اجعلْ هذَا بلَدا َءاِمنا

)١(  
: وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد َءاِمنا

  )١ (٣٥/إبراهيم
كبِإذْ قَالَ ر٢ (٢٨/ احلجر٣٠/البقرة: و(  
كب١ (٧١/ص: ِإذْ قَالَ ر(  
بر ١ (١١/التحرمي: ِإذْ قَالَت(  

  )٢ (٢٨/ احلجر٣٠/البقرة: وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني
  )١ (٧١/ص: ِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني

 ٢٨/احلجر: وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني خاِلق بشرا من
)١(  

 كبنِإذْ قَالَ را مرشب اِلقي خالَِئكَِة ِإن٧١/ص: ِللْم 
)١(  

 ٥٤/ النمل٧١/ يونس٨٠/األعراف: ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه
  )٦ (١٢٤/ الصافات٢٨ /١٦/العنكبوت

ِمِهم١ (٤/املمتحنة: ِإذْ قَالُوا ِلقَو(  
كُمِمِه ِإن١ (٢٨/العنكبوت: ِإذْ قَالَ ِلقَو(  
  )١ (٤/املمتحنة: ناِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإ

  )٢ (١١/ اادلة٣٨/التوبة: ِإذَا ِقيلَ لَكُم
 ٦١/ النساء١٧٠ /٩١ /١٣ /١١/البقرة: وِإذَا ِقيلَ لَهم

 ٢١/ لقمان٦٠/ الفرقان٢٤/ النحل١٠٤/املائدة
  )١٣( ٤٨/ املرسالت٥/ املنافقون٤٧ /٤٥/يس

م١ (٣٥/الصافات: ِإذَا ِقيلَ لَه(  
م١٦١ /١٤٢ /١٢٤ /١٠٦/شعراءال: ِإذْ قَالَ لَه   

/٥ (١٧٧(  
م١ (٤٣/الذاريات: ِإذْ ِقيلَ لَه(  

مِإذْ ِقيلَ لَه١ (١٦١/األعراف: و(  
٢ (٧٦/ القصص١٣١/البقرة: ِإذْ قَالَ لَه(  

ِإذَا ِقيلَ لَه١ (٢٠٦/البقرة: و(  
  )٢ (٩١ /١٣/البقرة: وِإذَا ِقيلَ لَهم َءاِمنوا

ات مِإذَا ِقيلَ لَهاوم ِبعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّها أَنزوا مِبع :
  )٢ (٢١/ لقمان١٧٠/البقرة

   ١٠٤/ املائدة٦١/النساء: وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَوا
  )٣ (٥/املنافقون

: وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَوا ِإلَى ما أَنزلَ اللَّه وِإلَى الرسوِل
  )٢ (١٠٤/ املائدة٦١/النساء

  )١ (١١/البقرة: وِإذَا ِقيلَ لَهم الَ
  )١ (٣٥/الصافات: ِإذَا ِقيلَ لَهم الَ

 ٥٠/ الكهف٦١/ اإلسراء٣٤/البقرة: وِإذْ قُلْنا ِللْمالَِئكَِة
  )٤ (١١٦/طه

  )١ (٤٥/آل عمران: ِإذْ قَالَِت الْمالَِئكَةُ
  )١(٤٢/آل عمران: وِإذْ قَالَِت الْمالَِئكَةُ

ِإذْ قُلْنوِليسوا ِإالَّ ِإبدجفَس موا َألددجالَِئكَِة اسا ِللْم :
  )٤ (١١٦/ طه٥٠/ الكهف٦١/ اإلسراء٣٤/البقرة

 ِليسوا ِإالَّ ِإبدجفَس موا َألددجالَِئكَِة اسا ِللْمِإذْ قُلْنو
  )٢ (١١٦/ طه٣٤/البقرة: أَبى

  )١ (٤٢/آل عمران: نَّ اللَّهوِإذْ قَالَِت الْمالَِئكَةُ يامريم ِإ
ِإنَّ اللَّه ميرامالَِئكَةُ ي١ (٤٥/آل عمران: ِإذْ قَالَِت الْم(  

 ٦/ إبراهيم٢٠/ املائدة٦٧ /٥٤/البقرة: وِإذْ قَالَ موسى
  )٦ (٥/ الصف٦٠/الكهف

  )٢ (٦١ /٥٥/البقرة: وِإذْ قُلْتم ياموسى
  )١ (٧/النمل: ِإذْ قَالَ موسى

 ٢٠/ املائدة٦٧ /٥٤/البقرة: ذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِهوِإ
  )٥ (٥/ الصف٦/إبراهيم

 ٢٠/ املائدة٥٤/البقرة: وِإذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه ياقَوِم
  )٣ (٥/الصف

  )٢ (٦١ /٥٥/البقرة: وِإذْ قُلْتم ياموسى لَن
ِفي قُلُوِبِهم م الَِّذيناِفقُونَ ونقُولُ الْمِإذْ يضر:  

  )١ (٤٩/ األنفال
ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذيناِفقُونَ ونقُولُ الْمِإذْ يو :

  )١ (١٢/األحزاب
فوس١ (٤/يوسف: ِإذْ قَالَ ي(  

فوس١ (٨/يوسف: ِإذْ قَالُوا لَي(  
  )١ (١٤٢/النساء: وِإذَا قَاموا
مت١ (٦/املائدة: ِإذَا قُم(  
  )١ (١٤/الكهف: ِإذْ قَاموا

  )١ (١٤٢/النساء: وِإذَا قَاموا ِإلَى الصالَِة
  )١ (٦/املائدة: ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالَِة

م٢ (٨٦/ األعراف١٠٣/آل عمران: ِإذْ كُنت(  
  )١ (٢٦/األحقاف: ِإذْ كَانوا

 ٦٧/ النمل٩٨ /٤٩/ اإلسراء٥/الرعد: أَِءذَا كُنا
  )٥ (١١/النازعات
م١ (٢٢/يونس: ِإذَا كُنت(  

  )١ (٦٢/النور: وِإذَا كَانوا
ِإذَا كُنت١ (١٠٢/النساء: و(  

  )٢ (٦٧/ النمل٥/الرعد: أَِءذَا كُنا ترابا
  )٣ (١١/ النازعات٤/٩٨/اإلسراء: أَِءذَا كُنا ِعظَاما
ِفيِهم ِإذَا كُنت١ (١٠٢/النساء: و(  

  )١ (٢٢/يونس: ِإذَا كُنتم ِفي
م١ (٣٥/ءاإلسرا: ِإذَا ِكلْت(  

مِإذَا كَالُوه١ (٣/املطففني: و(  
  )١ (٢/املطففني: ِإذَا اكْتالُوا

  )١ (٥٣/النساء: فَِإذًا الَّ
  )٢ (٧٦/ اإلسراء١٦/األحزاب: وِإذًا الَّ

  )٢ (٧٦ /١٤/البقرة: وِإذَا لَقُوا
  )٢ (٤٥ /١٥/األنفال: ِإذَا لَِقيتم

ِإذَا لَقُوكُم١ (١١٩/آل عمران: و(  
  )١ (٧٤/الكهف: لَِقياِإذَا 

م١ (٤/حممد: فَِإذَا لَِقيت(  



  ٢٤

متقَي١ (٤٤/األنفال: ِإِذ الْت(  
  )١ (٤٤/آل عمران: ِإذْ يلْقُونَ
هنلَقَّو١ (١٥/النور: ِإذْ ت(  
  )١ (١٧/ق: ِإذْ يتلَقَّى
  )١ (٧/امللك: ِإذَا أُلْقُوا

  )١ (١٣/الفرقان: وِإذَا أُلْقُوا
  )٢ (٧٦ /١٤/البقرة: ِذينوِإذَا لَقُوا الَّ

الَِّذين م١ (١٥/األنفال: ِإذَا لَِقيت(  
الَِّذين م١ (٤/حممد: فَِإذَا لَِقيت(  

  )١ (١٥/األنفال: ِإذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا
  )١ (٤/حممد: فَِإذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا

١ (٧٢/النساء: ِإذْ لَم(  
ادلة ١٣/النور: فَِإذْ لَم٢ (١٣/ا(  
ِإذْ لَم١ (١١/األحقاف: و(  
ِإذَا لَم١ (٢٠٣/األعراف: و(  

  )١ (٢٠٣/األعراف: وِإذَا لَم تأِْتِهم
  )١ (١٣/النور: فَِإذْ لَم يأْتوا

 ٥١/ يونس٩٢/ التوبة٩٣/ املائدة٢٨٢/البقرة: ِإذَا ما
  )٨ (١٦ /١٥/ الفجر٢٠/ فصلت٤٥/األنبياء
  )٣ (٣٧/ الشورى١٢٧ /١٢٤/التوبة: وِإذَا ما
  )١ (٦٦/مرمي: أَِءذَا ما
  )١ (٥٦/األنعام: ِإذًا وما

الَهتا اب٢ (١٦ /١٥/الفجر: ِإذَا م(  
  )٢ (١٢٧ /١٢٤/التوبة: وِإذَا ما أُنِزلَت سورةٌ

  )٢ (٣٠/ املطففني٧٢/الفرقان: وِإذَا مروا
مهس١ (٢٠١/األعراف: ِإذَا م(  
سِإذَا م٢ (٨/ الزمر١٢/يونس: و(  
هسِإذَا م٢ (٢١/ املعارج٨٣/اإلسراء: و(  
سِإذَا م١ (٣٣/الروم: و(  
هسِإذَا م١ (٥١/فصلت: و(  
كُمس١ (٥٣/النحل: ِإذَا م(  

هس١ (٢٠/املعارج: ِإذَا م(  
س١ (٤٩/الزمر: فَِإذَا م(  

كُمسِإذَا م١ (٦٧/اإلسراء: و(  
سِإذَا ماوانعد رانَ الض١ (١٢/يونس:  اِإلنس(  

  )١ (٤٩/الزمر: فَِإذَا مس اِإلنسانَ ضر دعانا
  )١ (٨/الزمر: وِإذَا مس اِإلنسانَ ضر دعا

رالش هسِإذَا م٢ (٥١/ فصلت٨٣/اإلسراء: و(  
رالش هس١ (٢٠/املعارج: ِإذَا م(  

الض كُمسِإذَا م١ (٥٣/النحل: ر(  
رالض كُمسِإذَا م١ (٦٧/اإلسراء: و(  

  )١ (٥٢/احلج: ِإذَا تمنى
  )١ (٤٦/النجم: ِإذَا تمنى

  )١ (٣٥/املؤمنون: ِإذَا ِمتم وكُنتم ترابا
 ٥٣ /١٦/ الصافات٨٢/املؤمنون: أَِءذَا ِمتنا وكُنا ترابا

  )٤ (٣/ق
ا وناأَِئذَا ِمتابرا ت١ (٤٧/الواقعة: كُن(  

  )١ (٣٥/املؤمنون: ِإذَا ِمتم وكُنتم ترابا وِعظَاما أَنكُم
 ٨٢/املؤمنون: أَِءذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِءنا

  )٣ (٥٣ /١٦/الصافات
  )١ (٤٧/الواقعة: أَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِءنا

: أَِءذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِءنا لَمبعوثُونَ
  )٢ (١٦/ الصافات٨٢/املؤمنون

  :أَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِءنا لَمبعوثُونَ
  )١ (٤٧/ الواقعة

أَو َءاباؤنا (*)ونَأَِءذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِءنا لَمبعوثُ
  )١ (١٨-١٦/الصافات: اَألولُونَ قُلْ

أَو َءاباؤنا (*)أَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِءنا لَمبعوثُونَ
  )١ (٤٩-٤٧/الواقعة: اَألولُونَ قُلْ
ومج١ (٨/املرسالت: فَِإذَا الن(  
ومجِإذَا الن١ (٢/التكوير: و(  

اكُمونيج١ (٤٩/البقرة: ِإذْ ن(  
  )١ (٨٩/األعراف: ِإذْ نجانا

اهنيج١ (١٣٤/الصافات: ِإذْ ن(  
  )١ (٦/إبراهيم: ِإذْ أَجنَاكُم

  )١ (١٤١/األعراف: وِإذْ أَجنَيناكُم
متياجنادلة: ِإذَا ت١ (٩/ا(  
متياجادلة: ِإذَا ن١ (١٢/ا(  
: كُم من َءاِل ِفرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَاِبوِإذْ نجينا

  )١ (٤٩/البقرة
: ِإذْ أَجنَاكُم من َءاِل ِفرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَاِب

  )١ (٦/إبراهيم
: وِإذْ أَجنَيناكُم من َءاِل ِفرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَاِب

  )١ (١٤١/األعراف
ذْ نجيناكُم من َءاِل ِفرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَاِب وِإ

يذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ ِنساَءكُم وِفي ذَِلكُم بالٌَء 
ِظيمع كُمبن رِإذْ(*)م١ (٥٠-٤٩/البقرة: و(  

َء الْعذَاِب ِإذْ أَجنَاكُم من َءاِل ِفرعونَ يسومونكُم سو
ويذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ ِنساَءكُم وِفي ذَِلكُم بالٌَء 

ِظيمع كُمبن رِإذْ(*)م١ (٧-٦/إبراهيم: و(  
متيادِإذَا ن١ (٥٨/املائدة: و(  

اهاد١ (١٦/النازعات: ِإذْ ن(  
   ٤١/ ص٨٩ /٨٣ /٧٦/ األنبياء٣/مرمي: ِإذْ نادى

  )٦ (٤٨/القلم
  )١ (١٠/الشعراء: وِإذْ نادى
  )١ (٤٦/القصص: ِإذْ نادينا

وِدي١ (٩/اجلمعة: ِإذَا ن(  
هبى راد٤ (٤١/ ص٨٩ /٨٣/ األنبياء٣/مرمي: ِإذْ ن(  
هبر اهاد١ (١٦/النازعات: ِإذْ ن(  

كبى رادِإذْ ن١ (١٠/الشعراء: و(  
ِإذَا أُنِزلَت١ (٨٦/التوبة: و(  
١ (٢٠/حممد: فَِإذَا أُنِزلَت(  
١ (٨٧/القصص: ِإذْ أُنِزلَت(  
  )٢ (٣٩/ فصلت٥/احلج: فَِإذَا أَنزلْنا

  )١ (١٧٧/الصافات: فَِإذَا نزلَ
  )١ (٨٦/التوبة: وِإذَا أُنِزلَت سورةٌ
  )١ (٢٠/حممد: فَِإذَا أُنِزلَت سورةٌ

   ٥/احلج:  اهتزت وربتفَِإذَا أَنزلْنا علَيها الْماَء
  )٢ (٣٩/فصلت

 هسِإذَا ماِنِبِه وئَا ِبجنو ضراِن أَعلَى اِإلنسا عنمعِإذَا أَنو
ر٢ (٥١/ فصلت٨٣/اإلسراء: الش(  

  )٢ (١٣/ احلاقة١٠١/املؤمنون: فَِإذَا نِفخ ِفي الصوِر
فُوسِإذَا الن١ (٧/التكوير: و(  

نِإذَا ت١ (١٨/التكوير: فَّس(  
  )١ (٨/آل عمران: ِإذْ هديتنا
  )١ (٧١/األنعام: ِإذْ هدانا

ماهد١ (١١٥/التوبة: ِإذْ ه(  
متيدت١ (١٠٥/املائدة: ِإذَا اه(  

 ٢٩/ يس٤٥/ النمل٢٠١/ األعراف٤٤/األنعام: فَِإذَا هم
 ١٤/ النازعات٦٨/ الزمر١٩/ الصافات٥٣ /٥١ /٣٧/
)١٠(  
 ١٢/ األنبياء٥٨/ التوبة١٣٥/األعراف: ذَا همِإ

 ٤٨ /٣٦/ الروم٦٥/ العنكبوت٧٧ /٦٤/املؤمنون
  )١٢ (٢٣/ يونس٥٠ /٤٧/ الزخرف٤٥/الزمر

م١ (٦/الربوج: ِإذْ ه(  
مِإذْ ه١ (٤٧/اإلسراء: و(  
  )١ (٤٠/التوبة: ِإذْ هما

  )٢ (٤٥/ الزمر٤٨/الروم: ِإذَا هم يستبِشرونَ
م١ (٤٠/التوبة: ا ِفيِإذْ ه(  

  )١ (٧٧/املؤمنون: ِإذَا هم ِفيِه
  )٢ (٤٧/ الزخرف١٢/األنبياء: ِإذَا هم منها
نم م١ (٥١/يس: فَِإذَا ه(  

  )٢ (٥٠/ الزخرف١٣٥/األعراف: ِإذَا هم ينكُثُونَ
  )١ (١٢٢/آل عمران: ِإذْ همت

م١ (١١/املائدة: ِإذْ ه(  
٢٠/ طه١١٧ /١٠٨ /١٠٧/افاألعر: فَِإذَا ِهي 

  )٩ (١٦/ امللك٤٥ /٣٣ /٣٢/ الشعراء٩٧/األنبياء
و٣ (٧٧/ يس١٨/ األنبياء٤/النحل: فَِإذَا ه(  

تيحِإذْ أَو١ (١١١/املائدة: و(  
  )١ (٣٨/طه: ِإذْ أَوحينا
  )١ (١٢/األنفال: ِإذْ يوِحي

  )١ (١١١/املائدة: وِإذْ أَوحيت ِإلَى
يحا ِإلَىِإذْ أَو١ (٣٨/طه: ن(  
  )١ (٥٠/األنفال: ِإذْ يتوفَّى

مهفَّتو١ (٢٧/حممد: ِإذَا ت(  
قَعِإذَا و١ (٨٢/النمل: و(  
  )١ (١/الواقعة: ِإذَا وقَعِت

  )٢ (٥٢/ الروم٨٠/النمل: ِإذَا ولَّوا
  )١ (٢٠٥/البقرة: وِإذَا تولَّى

  ءذن
  )٢ (١١٠ /١١٠/املائدة: ِبِإذِْني وِإذْ



  ٢٥

  )١ (٤٥/املائدة: واُألذُنَ ِباُألذُِن
  )١ (٧٠/يوسف: أَذَّنَ مؤذِّنٌ

  )١ (٤٤/األعراف: فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ
الَِّذين كئِْذنتس٢ (٤٥ /٤٤/التوبة: ي(  

الَِّذين ئِْذنكُمتس١ (٥٨/النور: ِلي(  
١ (٣٩/احلج: أُِذنَ ِللَِّذين(  

ئْذَنَ الَِّذينت١ (٥٩/النور: اس(  
ذَنُ ِللَِّذينؤ١ (٨٤/النحل: ي(  
 آل ٢٥١ /٢٤٩ /١٠٢ /٩٧/البقرة: ِبِإذِْن اللَِّه

 ٦٦/ األنفال٦٤/ النساء١٤٥ /٤٩ /٤٩/عمران
 ٧٨/ غافر٣٢/ فاطر١١/ إبراهيم٣٨/ الرعد١٠٠/يونس
  )١٦ (١١/ التغابن١٠/اادلة

اللَّه١ (٢١٣/البقرة: ِبِإذِْنِه و(  
  )٢ (٥/ احلشر١٦٦/ عمرانآل: فَِبِإذِْن اللَِّه
١ (٣٦/النور: أَِذنَ اللَّه(  
أْذَنَ اللَّه١ (٢٦/النجم: ي(  

اِبِرينالص عم اللَّها(*)ِبِإذِْن اللَِّه ولَمو :
  )١ (٢٥٠-٢٤٩/البقرة

اِبِرينالص عم اللَّها(*)ِبِإذِْن اللَِّه و٦٧-٦٦/األنفال: م 
)١(  

عتيونَِبِإذِْن اللَِّه و١ (١٠٢/البقرة: لَّم(  
لَمعِلي١ (١٦٦/آل عمران: فَِبِإذِْن اللَِّه و(  

  )١ (٢٦/النجم: يأْذَنَ اللَّه ِلمن
  )١ (١١/التغابن: ِبِإذِْن اللَِّه ومن

  )١ (٦٥/احلج: ِبِإذِْنِه ِإنَّ
  )١ (٦٢/النور: يستئِْذنوه ِإنَّ

  )٢ (١٢/ سبأ٥٨/األعراف: ِبِإذِْن ربِه
  )١ (٢٥/إبراهيم: ِبِإذِْن ربها
  )٣ (٢٣/ إبراهيم٤/ القدر١/إبراهيم: ِبِإذِْن ربِهم

  )٢ (٥ /٢/اإلنشقاق: وأَِذنت ِلربها
كبأَذَّنَ ر١ (١٦٧/األعراف: ت(  
كُمبأَذَّنَ ر١ (٧/إبراهيم: ت(  

قَّتحا وهبِلر تأَِذن٢ (٥ /٢/اإلنشقاق: و(  
  )٢ (٤٦/ احلج١٩٥/األعراف:  يسمعونَ ِبهاَءاذَانٌ

٣ (٤٩/ الشعراء٧١/ طه١٢٣/األعراف: َءاذَنَ لَكُم(  
١ (٥٩/يونس: أَِذنَ لَكُم(  

ذَنَ لَكُمؤ٢ (٥٣/ األحزاب٢٨/النور: ي(  
  )١ (١٢٣/األعراف: َءاذَنَ لَكُم ِإنَّ
هِإن ٢ (٧١/ طه٤٩/الشعراء: َءاذَنَ لَكُم(  

  )١ (٢٨/النور: كُم وِإنيؤذَنَ لَ
ملَه ١ (٤٣/التوبة: أَِذنت(  
مذَنَ لَهؤ١ (٩٠/التوبة: ِلي(  
مذَنُ لَهؤ١ (٣٦/املرسالت: ي(  

٣ (٣٨/ النبأ٢٣/ سبأ١٠٩/طه: أَِذنَ لَه(  
  )١ (٤٩/التوبة: ائْذَن لِّي
  )١ (٨٠/يوسف: يأْذَنَ ِلي

  )١ (٤٧/فصلت: َءاذَناك ما

١ (٥١/الشورى: اِبِإذِْنِه م(  
  ءذي

اللَّه١ (٢٦٣/البقرة: أَذًى و(  
ذُونَ اللَّهؤ١ (٥٧/األحزاب: ي(  

  )١ (١١١/آل عمران: أَذًى وِإن
  )١ (١٦/النساء: فَأَذُوهما فَِإن

  )١ (٦١/التوبة: يؤذُونَ رسولَ اللَِّه
  )١(٥٣/األحزاب: تؤذُوا رسولَ اللَِّه

  )١ (١٩٥/آل عمران: وأُوذُوا ِفي
  )١ (١٠/العنكبوت: أُوِذي ِفي
  )٢ (١٠٢/ النساء١٩٦/البقرة: أَذًى من

  )١ (١٢٩/األعراف: أُوِذينا ِمن
ِبيذُونَ النؤ١ (٦١/التوبة: ي(  
ِبيِذي النؤ١ (٥٣/األحزاب: ي(  

  ءرض
اهنيَءاتِض و١ (٨٤/الكهف: اَألر(  

  )١ (١١/فصلت: وِلَألرِض ائِْتيا
  )١ (١٦/لقمان: رِض يأِْتاَأل

  )١ (١١٧/البقرة: واَألرِض وِإذَا
  )٢ (١٦/ امللك١٠٤/اإلسراء: اَألرض فَِإذَا
  )١ (٢٥/الروم: اَألرِض ِإذَا
  )١ (٣٢/النجم: اَألرِض وِإذْ

  )١ (٥٦/األنبياء: واَألرِض الَِّذي
الَِّذينِض واَألر٢ (٦٣/ الزمر٥٢/العنكبوت: و(  

  )٢ (٨١ /٧١/األنبياء:  الَِّتياَألرِض
اللَّهِض و٢ (١٦/ احلجرات٢٩/آل عمران: اَألر(  

  )٢ (٦٤/ هود٧٣/األعراف: أَرِض اللَِّه
اللَّهِض واَألر١٨/ احلجرات١٨٩ /١٨٠/آل عمران: و 

  )٤ (٩/الربوج
  )١ (٩٧/النساء: أَرض اللَِّه

  )١ (١٢٨/األعراف: اَألرض ِللَِّه
  )١ (١٠/الزمر: ِهوأَرض اللَّ

ِض َءِإلَه١ (٦٢/النمل: اَألر(  
ِض ِإلَه١ (٨٤/الزخرف: اَألر(  

ِض َءِإلَهاَألر١ (٦٤/النمل: و(  
  )١ (٢٩/آل عمران: اَألرِض واللَّه علَى كُلِّ شيٍء

 ١٨٩/آل عمران: واَألرِض واللَّه علَى كُلِّ شيٍء
  )٢ (٩/الربوج

اللَّهِض واَألرٍء قَِديريلَى كُلِّ ش١ (٢٩/آل عمران:  ع(  
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهِض واَألر١٨٩/آل عمران: و 

)١(  
  )١ (٦٢/النمل: اَألرِض َءِإلَه مع اللَِّه

  )١ (٦٤/النمل: واَألرِض َءِإلَه مع اللَِّه
  )١ (٩٧/النساء: أَرض اللَِّه واِسعةً

  )١ (١٠/الزمر: لَِّه واِسعةٌوأَرض ال
  )١ (١٠٩/آل عمران: اَألرِض وِإلَى
  )٢ (٢٤/ امللك٧٩/املؤمنون: اَألرِض وِإلَيِه

  )٢ (٥/ احلديد٤٢/النور: واَألرِض وِإلَى
  )١ (١٢٣/هود: واَألرِض وِإلَيِه

  )١ (١٠٩/آل عمران: اَألرِض وِإلَى اللَِّه
  )٢ (٥/ احلديد٤٢/النور: واَألرِض وِإلَى اللَِّه

وراُألم عجرِإلَى اللَِّه تِض و١ (١٠٩/آل عمران: اَألر(  
وراُألم عجرِإلَى اللَِّه تِض واَألر١ (٥/احلديد: و(  

   ٨٧/ النمل٦٥/ احلج١١٦ /٦/هود: اَألرِض ِإالَّ
  )٥ (٦٨/الزمر

  )١ (١٠٧/هود: واَألرض ِإالَّ
  )١ (٧٥/النمل: واَألرِض ِإالَّ
  )١ (١٠٨/هود: واَألرض ِإالَّ
  )١ (٩٣/مرمي: واَألرِض ِإالَّ

  )١ (٣١/يونس: واَألرِض أَمن
 ١٠/ اجلن٤/ األحقاف٤٠/ فاطر٣٣/الرعد: اَألرِض أَم

  )٥ (٢٨/ص
  )١ (٢٨٤/البقرة: اَألرِض وِإن
  )١ (٦٨/يونس: اَألرِض ِإنْ

  )١ (٩/سبأ: واَألرِض ِإن
اَألرأَنو ١ (٤١/فاطر: ض(  

  )١ (٩٧/املائدة: اَألرِض وأَنَّ
  )١ (١٠١/األنعام: واَألرِض أَنى
  )١ (١٠/السجدة: اَألرِض أَِءنا
  )١ (٧٧/القصص: اَألرِض ِإنَّ
هِض ِإن١ (٤٤/فاطر: اَألر(  
  )١ (٥٥/يوسف: اَألرِض ِإني
  )١ (٦٤/احلج: اَألرِض وِإنَّ
  )١ (١٨/املؤمنون: اَألرِض وِإنا
هِإنِض و١ (٨٣/يونس: اَألر(  
  )٢ (٢٦/ لقمان٧٠/احلج: واَألرِض ِإنَّ
هِض ِإناَألر٣ (٢٣/ الذاريات٣٨/ فاطر٦/الفرقان: و(  

أَنَّ اللَّهِض و١ (٩٧/املائدة: اَألر(  
ِض ِإنَّ اللَّه١ (٧٧/القصص: اَألر(  

ِإنَّ اللَّهِض و١ (٦٤/احلج: اَألر(  
ِض ِإنَّ اللَّهاَألر١ (٢٦/لقمان: و(  

ِميدالْح ِنيالْغ ولَه ِإنَّ اللَّهِض و١ (٦٤/احلج: اَألر(  
ِميدالْح ِنيالْغ وه ِض ِإنَّ اللَّهاَألر١ (٢٦/لقمان: و(  

  )١ (١٠١/األنعام: واَألرِض أَنى يكُونُ
  )١ (٤٤/فاطر: اَألرِض ِإنه كَانَ

  )١ (٦/الفرقان: واَألرِض ِإنه كَانَ
ِض أَو٢ (٣٥/ األنعام١٥٦/آل عمران: اَألر(  
  )٢ (٥٧/ القصص١٣/إبراهيم: أَرِضنا أَو

أَو ض٢ (٩/ سبأ٤٥/النحل: اَألر(  
أَو ض١ (٣١/الرعد: اَألر(  

  )٣ (٣/ اجلاثية٦/ يونس١٦٤/البقرة: واَألرِض َألياٍت
  )١ (٢٠/الذاريات: اياتاَألرِض َء

  )١ (١٢/الشورى: واَألرِض يبسطُ
  )١ (١٩/نوح: اَألرض ِبساطًا
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دعب ض٢٤ /١٩/ الروم٦٥/ النحل١٦٤/البقرة: اَألر 
  )٨ (١٧/ احلديد٥/ اجلاثية٩/ فاطر٥٠/

دعِض ب٢ (٨٥ /٥٦/األعراف: اَألر(  
دعب ضاَألر١ (٣٠/النازعات: و(  

ب ضااَألرِتهوم د١٩/ الروم٦٥/ النحل١٦٤/البقرة: ع 
  )٨ (١٧/ احلديد٥/ اجلاثية٩/ فاطر٥٠ /٢٤/

  )٣ (٥٠ /٢٤/ الروم٦٥/النحل: اَألرض بعد موِتها ِإنَّ
كَذَِلكا وِتهوم دعب ض١ (١٩/الروم: اَألر(  
ا كَذَِلكِتهوم دعب ض١ (٩/فاطر: اَألر(  

بتِض يااَألرهأُ ِمن١ (٥٦/يوسف: و(  
أُ ِمنوبتن ض١ (٧٤/الزمر: اَألر(  

ِض ثُم٣ (٢١/ الزمر٥/ السجدة١١/األنعام: اَألر(  
ِض ثُماَألر١ (٤٤/الزمر: و(  

  )١ (٧٢/األحزاب: واَألرِض والِْجباِل
  )٢ (١٤/ املزمل١٤/احلاقة: اَألرض والِْجبالُ
  )١ (١/ألنعاما: واَألرض وجعلَ
  )١ (٣/الرعد: اَألرض وجعلَ
  )١ (١٠/األعراف: اَألرِض وجعلْنا
  )١ (٤/القصص: اَألرِض وجعلَ
  )١ (١١/الشورى: واَألرِض جعلَ

  )١ (١/فاطر: واَألرِض جاِعِل
ملَهعجنِض و١ (٥/القصص: اَألر(  

ا لَكُملْنعجِض و١ (١٠/األعراف: اَألر(  
  )١ (١١/الشورى: واَألرِض جعلَ لَكُم

 ٦٣/ األنفال٣٦ /١٧/ املائدة٢٩/البقرة: اَألرِض جِميعا
   ١٣/ اجلاثية٤٧/ الزمر٨/ إبراهيم١٨/الرعد

  )٩ (١٤/املعارج
  )١ (٦٧/الزمر: واَألرض جِميعا
  )١ (٣٠/البقرة: اَألرِض خِليفَةً

  )١ (٦٠/الزخرف: اَألرِض يخلُفُونَ
ِتالَِفواخِض و٢ (١٩٠/ آل عمران١٦٤/البقرة: اَألر(  

  )١ (١٣/النحل: اَألرِض مختِلفًا
ِتالَفاخِض واَألر١ (٢٢/الروم: و(  

ِض ذَِلك١ (٣٣/املائدة: اَألر(  
ِض كَذَِلك١ (١٧/الرعد: اَألر(  
  )١ (١٩١/آل عمران: واَألرِض ربنا
بِض ر١ (٣٦/اجلاثية: اَألر(  

بِض راَألر١ (٨٢/الزخرف: و(  
اتاومالسِض و١ (٤٨/إبراهيم: اَألر(  
  )١ (٤/طه: اَألرض والسماواِت

تأُِعد ضاَألر١ (١٣٣/آل عمران: و(  
تِض أُِعداَألر١ (٢١/احلديد: و(  
لَمأَعِض واَألر١ (٣٣/البقرة: و(  
اِلمِض عاَألر١ (٤٦/الزمر: و(  

  )١ (٢١/يوسف: رِض وِلنعلِّمهاَأل
لَمعِض ي١ (٣/األنعام: اَألر(  

لَمعيِض واَألر٢ (٤/ التغابن٢٥/النمل: و(  

كُمرمعتاسِض و١ (٦١/هود: اَألر(  
  )١ (٩/الروم: اَألرض وعمروها

آل : اَألرِض يغِفر ِلمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء
  )١ (١٢٩/عمران

  : واَألرِض يغِفر ِلمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء
  )١ (١٤/الفتح

 ٣٩/ القصص٢٣/ يونس١٤٦/األعراف: اَألرِض ِبغيِر
  )٧ (٢٠/ األحقاف٤٢/ الشورى١٥/ فصلت٧٥/غافر

رغَي ض١ (٤٨/إبراهيم: اَألر(  
  )١ (٢٢/البقرة: اَألرض ِفراشا

  )١ (٤٨/الذاريات: هاواَألرض فَرشنا
   ٧/ هود٣/ يونس٥٤/األعراف: واَألرض ِفي

  )٤ (٤/احلديد
  )١ (٩/فصلت: اَألرض ِفي

لَقَدِض و١ (١٣١/النساء: اَألر(  
لَقَدِض واَألر١ (٥٥/اإلسراء: و(  

ِض قَداَألر١ (٦٤/النور: و(  
قَرتسِض م٢ (٢٤/ األعراف٣٦/البقرة: اَألر(  

 ضااَألرار٢ (٦٤/ غافر٦١/النمل: قَر(  
  )٢ (٩٧/ النساء١١/البقرة: اَألرِض قَالُوا
  )٣ (٢٤/ سبأ١٦/ الرعد١٢/األنعام: واَألرِض قُل

قُولُنلَي ضاَألر٣ (٩/ الزخرف٣٨/ الزمر٢٥/لقمان: و(  
  )٢ (٢٦/ الروم١١٦/البقرة: واَألرِض كُلٌّ
  )١ (٢٩/الرمحن: واَألرِض كُلَّ

اَألرم١ (٩٩/يونس: ِض كُلُّه(  
  )٢ (١٣١ /١٢٦/النساء: اَألرِض وكَانَ

  )٣ (٧ /٤/ الفتح١٧٠/النساء: واَألرِض وكَانَ
  )١ (٣٠/األنبياء: واَألرض كَانتا
  )١ (٤٦/احلج: اَألرِض فَتكُونَ

  )١ (٧٥/األنعام: واَألرِض وِليكُونَ
كَانَ اللَّهِض و٢ (١٣١ /١٢٦/النساء: اَألر(  

كَانَ اللَّهِض واَألر٣ (٤// الفتح١٧٠/النساء: و(  
  )١ (٧١/البقرة: اَألرض والَ
  )١ (٤٢/النساء: اَألرض والَ
 ٥٩ /٣٨/ األنعام٥/ آل عمران٢٦٧/البقرة: اَألرِض والَ

 ٤٨/ النمل١٥٢/ الشعراء٣٨/ إبراهيم٦١/يونس
  )١٢ (٢٢/ احلديد٣/ سبأ٢٢/ العنكبوت٨٣/القصص

   ٣/ فاطر١٨٧ /١٥٨/األعراف: واَألرِض الَ
  )٤ (١٠/احلديد

  )١ (٢٥٥/البقرة: واَألرض والَ
  )١ (٥١/الكهف: واَألرِض والَ

  )٢ (٥٣ /٥/الشورى: اَألرِض أَالَ
  )١ (٢٦/املائدة: اَألرِض فَالَ

  )١ (٥٥/يونس: واَألرِض أَالَ
  )١ (٥٥/يونس: واَألرِض أَالَ ِإنَّ
  )١ (٥/الشورى: اَألرِض أَالَ ِإنَّ
لَِكنو ض١ (٢٥١/البقرة: اَألر(  

لَِكنِض واَألر١ (٧/املنافقون: و(  
  )١ (٢٧/الشورى: اَألرِض ولَِكن

  )١ (٩٦/األعراف: واَألرِض ولَِكن
ا لَّمضأَر١ (٢٧/األحزاب: و(  

لَمو ضاَألر١ (٣٣/األحقاف: و(  
ِض واَألرو١ (٢/الفرقان: لَم(  

  )١ (٣٧/اإلسراء: اَألرض ولَن
  )١ (١٢/اجلن: اَألرِض ولَن
  )١ (١٤/الكهف: واَألرِض لَن
لَهِض واَألر١ (٥٢/النحل: و(  

ِض لَه١ (١/التغابن: اَألر(  
لَهِض و١ (١/سبأ: اَألر(  

 ١٢٠ /١٨ /١٧/ املائدة١٠٧/البقرة: واَألرِض وما
 ٦٥/ مرمي٧٧/ النحل١٠١/ يونس١٨٥/األعراف
 ٢٩/ الشورى٦٦ /١٠/ ص٥/ الصافات٢٤/الشعراء

  )١٧ (٦/ الشمس٣٧/ النبأ٧/ الدخان٨٥/الزخرف
  )٢ (١١٨ /٢٥/التوبة: اَألرض ِبما
  )١ (٨٢/غافر: اَألرِض فَما
  )٣ (٧/ اادلة٢٦/ إبراهيم٦/األنعام: اَألرِض ما

 ٧٣/ يوسف٢٠/ هود٧٨ /٦٦/يونس: اَألرِض وما
 ٢٢ /٢/ سبأ٣٩/ العنكبوت١٩/ القصص٦/طه

  )١١ (٤/ احلديد٣١/الشورى
 ٥٩/ الفرقان١٦/ األنبياء٨٥/احلجر: واَألرض وما

 ٣/ األحقاف٣٨/ الدخان٢٧/ ص٤/ السجدة٨/الروم
  )٩ (٣٨/ق

  )١ (٢٩/الدخان: واَألرض وما
  )١ (٨١/القصص: اَألرض فَما
  )١ (٢٤/يونس: اَألرِض ِمما

 ٦٥/ مرمي١٨ /١٧/املائدة: واَألرِض وما بينهما
 ٨٥/ الزخرف٦٦ /١٠/ ص٥/ الصافات٢٤/الشعراء
  )١٠ (٣٧/ النبأ٧/الدخان

 ٨/ الروم٥٩/ الفرقان٨٥/احلجر: واَألرض وما بينهما
 ٣٨/ ق٣/ األحقاف٣٨/ الدخان٢٧/ ص٤/السجدة
  )٩ (١٦/األنبياء

نيا بمِض وااَألرم١ (٦/طه: ه(  
  )١ (١٠١/يونس: واَألرِض وما تغِني
  )١ (٨٢/غافر: اَألرِض فَما أَغْنى
  )١ (٢٠/هود: اَألرِض وما كَانَ
  )١ (٧٣/يوسف: اَألرِض وما كُنا
  )١ (٨١/القصص: اَألرض فَما كَانَ

  )١ (٣٩/العنكبوت: اَألرِض وما كَانوا
ا كَانمو ضاَألر١ (٢٩/الدخان: واو(  
  )١ (٧/اادلة: اَألرِض ما يكُونُ

: واَألرِض وما لَكُم من دوِن اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري
  )١ (١٠٧/البقرة

: اَألرِض وما لَكُم من دوِن اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري
  )١ (٣١/الشورى



  ٢٧

  )١ (٣٥/النور: واَألرِض مثَلُ
  )١ (١٢/الطالق: رِض ِمثْلَهناَأل

  )٢ (٧/ ق١٩/احلجر: واَألرض مددناها وأَلْقَينا
تدم ضاَألر(*)أَلْقَت١ (٤-٣/اإلنشقاق: و(  

واَألرض مددناها وأَلْقَينا ِفيها رواِسي وأَنبتنا ِفيها ِمن 
  )٢ (٧/ ق١٩/احلجر: كُلِّ

رمِض ياَألر١ (١٠٥/يوسف: ونَو(  
  )١ (٤/اإلسراء: اَألرِض مرتيِن

  )١ (٦١/البقرة: اَألرض ِمن
   ١٤/ إبراهيم١٠٠/األعراف: اَألرض ِمن
  )٣ (٦٣/العنكبوت

 ٤٩/ النحل١٤/ يونس٧٤/التوبة: اَألرِض ِمن
  )٥ (٢٦/ نوح٢٧/لقمان

ِمنو ض١ (٣٦/يس: اَألر(  
مهِمن ض١ (٤/ق: اَألر(  

  )١ (٤٠/العنكبوت: رض وِمنهماَأل
  )١ (٣٦/التوبة: واَألرض ِمنها

  )٢ (٦٣/ العنكبوت١٠٠/األعراف: اَألرض ِمن بعِد
ِدِهمعِمن ب ض١ (١٤/إبراهيم: اَألر(  
ِدِهمعِض ِمن ب١ (١٤/يونس: اَألر(  

  )١ (٢٥٥/البقرة: اَألرِض من
  )٢ (٢٩/ غافر٣٩/فاطر: اَألرِض فَمن
  )١ (٨٤/املؤمنون: اَألرض ومن

  )٢ (٧١/ املؤمنون٤٤/اإلسراء: واَألرض ومن
  )١ (١٩/األنبياء: واَألرِض ومن
نمو ض١ (٤٠/مرمي: اَألر(  

ن ِفيِهنمو ضاَألر٢ (٧١/ املؤمنون٤٤/اإلسراء: و(  
  )١ (٨٤/املؤمنون: اَألرض ومن ِفيها
  )١ (٤٤/اإلسراء: ن وِإنواَألرض ومن ِفيِه

  )١ (٨٤/املؤمنون: اَألرض ومن ِفيها ِإن
  )٢ (١٠/ الزخرف٥٣/طه: اَألرض مهدا
  )١ (٦/النبأ: اَألرض ِمهادا
وتمٍض ت١ (٣٤/لقمان: أَر(  

  )١ (٣٣/يس: اَألرض الْميتةُ
مِض ه١ (٢١/األنبياء: اَألر(  

  )١ (٣/الروم: اَألرِض وهم
وهِض واَألر٢٧/ الروم٤/ األنبياء١٤/األنعام: و 

  )٦ (٢٤/ احلشر١/ احلديد٣٧/اجلاثية
وهِض و٣ (١/ الصف١/ احلشر٤/الشورى: اَألر(  



  ٢٨

ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض واَألر٣٧/ اجلاثية٢٧/الروم: و 
  )٤ (٢٤/ احلشر١/احلديد

ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض و٢ (١/ الصف١/شراحل: اَألر(  
  ءسر

  )١ (٧٠/األنفال: اَألسرى ِإن
  )١ (٩-٨/اإلنسان: ِإنما(*)وأَِسريا
  ءسي

  )٢ (٦٨ /٢٦/املائدة: تأْس علَى
  )١ (٢٣/احلديد: تأْسوا علَى
  )١ (٩٣/األعراف: َءاسى علَى

  )٢ (٦٨ /٢٦/املائدة: تأْس علَى الْقَوِم
  )١ (٩٣/افاألعر: َءاسى علَى قَوٍم

ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوع أْس١ (٦٨/املائدة: ت(  
ٍم كَاِفِرينلَى قَوى ع١ (٩٣/األعراف: َءاس(  

  ءصل
  )١ (١٦-١٥/الرعد: قُلْ(*)واَألصاِل
  )١ (٦-٥/الفرقان: قُلْ(*)وأَِصيالً

  ءفك
  )١ (٦٢-٦١/العنكبوت: اللَّه(*)يؤفَكُونَ

  )١ (٨٦/فاتالصا: أَِئفْكًا َءاِلهةً
  )١ (١٧/العنكبوت: ِإفْكًا ِإنَّ
  )١ (٤-٣/فاطر: وِإن(*)تؤفَكُونَ

نا عأِْفكَن١ (٢٢/األحقاف: ِلت(  
هنع فَكؤ١ (٩/الذاريات: ي(  

  )١ (٧٦-٧٥/املائدة: قُلْ(*)يؤفَكُونَ
  )١ (٣٥-٣٤/يونس: قُلْ(*)تؤفَكُونَ
  )١ (٥٦-٥٥/الروم: وقَالَ(*)يؤفَكُونَ

فَكُونَيِقيِلِه(*)ؤ١ (٨٨-٨٧/الزخرف: و(  
  )١ (١٥١/الصافات: ِإفِْكِهم لَيقُولُونَ

  ءكل
  )١ (٤/الرعد: اُألكُِل ِإنَّ
ِإنَّ(*)ِلَألِكِلني١ (٢١-٢٠/املؤمنون: و(  
  )١ (٧٤-٧٣/الزخرف: ِإنَّ(*)تأْكُلُونَ

الذِّئْب أْكُلَه١ (١٣/يوسف: ي(  
الذِّئْب ١ (١٤/يوسف: أَكَلَه(  

الذِّئْب ١ (١٧/يوسف: فَأَكَلَه(  
  )١ (٢٧٥/البقرة: يأْكُلُونَ الربوا
  )١ (١٣٠/آل عمران: تأْكُلُوا الربوا
عبس نأْكُلُه٢ (٤٦ /٤٣/يوسف: ي(  

  )١ (٤٢/املائدة: أَكَّالُونَ ِللسحِت
تحالس أَكِْلِهم٢ (٦٣ /٦٢/املائدة: و(  

حالس أَكِْلِهمواوا كَانم لَِبئْس ٢ (٦٣ /٦٢/املائدة: ت(  
 ٢٤/ احلاقة١٩/ الطور٦٠/البقرة: كُلُوا واشربوا

  )٤ (٤٣/املرسالت
  

  )٢ (٣١/ األعراف١٨٧/البقرة: وكُلُوا واشربوا
  )١ (٢٦/مرمي: فَكُِلي واشرِبي

 ٢٤/ احلاقة١٩/الطور: كُلُوا واشربوا هِنيئًا ِبما
  )٣( ٤٣/املرسالت

 ١٩/الطور: كُلُوا واشربوا هِنيئًا ِبما كُنتم تعملُونَ
  )٢ (٤٣/املرسالت

امأْكُالَِن الطَّع١ (٧٥/املائدة: ي(  
امأْكُلُونَ الطَّع١ (٢٠/الفرقان: لَي(  

امأْكُلُ الطَّع١ (٧/الفرقان: ي(  
امأْكُلُونَ الطَّع١ (٨/األنبياء: ي(  

امأْكُلُ الطَّعاِقيوِشي ِفي اَألسمي١ (٧/الفرقان:  و(  
 ٢٠/الفرقان: لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ ِفي اَألسواِق

)١(  
هِمن رأْكُلُ الطَّي١ (٣٦/يوسف: ت(  
  )١ (٤١/يوسف: فَتأْكُلُ الطَّير ِمن

  )٢ (١٠/ النساء١٧٤/البقرة: يأْكُلُونَ ِفي
  )٢ (٦٤/هود ٧٣/األعراف: تأْكُلْ ِفي

طُوِنِهمأْكُلُونَ ِفي ب٢ (١٠/ النساء١٧٤/البقرة: ي(  
  )١ (١٢/فاطر: تأْكُلُونَ لَحما

مأْكُلَ لَح١ (١٢/احلجرات: ي(  
  )٢ (١٤٢/ األنعام١٦٨/البقرة: كُلُوا ِمما

 ٦٩/ األنفال١١٨/ األنعام٤/املائدة: فَكُلُوا ِمما
  )٤ (١١٤/النحل

  )١ (٨٨/ائدةامل: وكُلُوا ِمما
  )٢ (١٢١ /١١٩/األنعام: تأْكُلُوا ِمما
  )١ (٤٩/آل عمران: تأْكُلُونَ وما

  )١ (٣٣/املؤمنون: يأْكُلُ ِمما
  )١ (٤٨/يوسف: يأْكُلْن ما

  )١ (١١٨/األنعام: فَكُلُوا ِمما ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه
لَياللَِّه ع ماس ا ذُِكرأْكُلُوا ِمم١ (١١٩/األنعام: ِهت(  
  )١ (١١٨/األنعام: فَكُلُوا ِمما ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه
  )١ (١١٩/األنعام: تأْكُلُوا ِمما ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه

اللَّه قَكُمزا ركُلُوا ِمم١ (٨٨/املائدة: و(  
اللَّه قَكُمزا ر١ (١٤٢/األنعام: كُلُوا ِمم(  

  )١ (١١٤/النحل: ا ِمما رزقَكُم اللَّهفَكُلُو
  )١ (٨٨/املائدة: وكُلُوا ِمما رزقَكُم اللَّه حالَالً طَيبا
  )١ (١١٤/النحل: فَكُلُوا ِمما رزقَكُم اللَّه حالَالً طَيبا

  )١ (٣/احلجر: يأْكُلُوا ويتمتعوا
  )١ (٤٦/املرسالت: كُلُوا وتمتعوا

  )١ (٣٥/البقرة: وكُالَ ِمنها
  )٣ (٣٦ /٢٨/ احلج٥٨/البقرة: فَكُلُوا ِمنها

 ١٤١/ األنعام١٧٢ /٥٧/البقرة: كُلُوا ِمن
  )٧ (١٥/ سبأ٥١/ املؤمنون٨١/ طه١٦٠/األعراف
١ (١٩/األعراف: فَكُالَ ِمن(  
  )١ (٦٩/النحل: كُِلي ِمن

  
  )١ (١٥/امللك: وكُلُوا ِمن

  )١ (١٦١/األعراف: وكُلُوا ِمنها
  )١ (١٢١/طه: فَأَكَالَ ِمنها

  )١ (٦٦/املائدة: َألكَلُوا ِمن
  )١ (٥٢/الواقعة: َألِكلُونَ ِمن

  )١ (٦٦/الصافات: َألِكلُونَ ِمنها
هأْكُلُ ِمن١ (٢٧/السجدة: ت(  

  )١ (٦١/النور: تأْكُلُوا ِمن
هأْكُلُونَ ِمن١ (٣٣/املؤمنون: ت(  
هأْكُلُوا ِمن١ (١٤/النحل: ِلت(  
  )١ (١١٣/املائدة: نأْكُلَ ِمنها
  )١ (٣٥/يس: ِليأْكُلُوا ِمن
  )١ (٨/الفرقان: يأْكُلُ ِمنها

  )١ (١٤١/األنعام: كُلُوا ِمن ثَمِرِه
  )١ (٣٥/يس: ِليأْكُلُوا ِمن ثَمِرِه

مثُ ِشئْتيا حه١ (٥٨/البقرة: فَكُلُوا ِمن(  
  )١ (١٩/األعراف: تمافَكُالَ ِمن حيثُ ِشئْ

مثُ ِشئْتيا حهكُلُوا ِمن١ (١٦١/األعراف: و(  
  )١ (١٥/سبأ: كُلُوا ِمن رزِق

  )١ (١٥/امللك: وكُلُوا ِمن رزِقِه
  )٢ (٣٦ /٢٨/احلج: فَكُلُوا ِمنها وأَطِْعموا

 ١٦٠/ األعراف١٧٢ /٥٧/البقرة: كُلُوا ِمن طَيباِت
  )٤ (٨١/طه

  )١ (٥١/املؤمنون: ن الطَّيباِتكُلُوا ِم
اكُمقْنزا راِت مب١٧٢ /٥٧/البقرة: كُلُوا ِمن طَي 

  )٤ (٨١/ طه١٦٠/األعراف
  )٢ (٢٩/ النساء١٨٨/البقرة: تأْكُلُوا أَموالَكُم
مالَهوأْكُلُوا أَم١ (٢/النساء: ت(  
  )١ (١٦١/النساء: وأَكِْلِهم أَموالَ

  )١ (٣٤/التوبة: موالَلَيأْكُلُونَ أَ
  )١ (١٠/النساء: يأْكُلُونَ أَموالَ

  )١ (١٦١/النساء: وأَكِْلِهم أَموالَ الناِس ِبالْباِطِل
  )١ (٣٤/التوبة: لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناِس ِبالْباِطِل

  ءلء
  )٢ (٧٤ /٦٩/األعراف: َءاالََء اللَِّه

  ءلئ
رأَج ِتيِهمؤنس ١ (١٦٢/النساء: اأُولَِئك(  
  )١ (٥٤/القصص: أُولَِئك يؤتونَ أَجرهم

الَِّذين آل ١٧٧ /١٧٥ /٨٦ /١٦/البقرة: أُولَِئك 
 ٧٠/ األنعام٤١/ املائدة٦٣ /٥٢/ النساء٢٢/عمران

 ١٠٨/ النحل٥/ الرعد٢١ /١٦/ هود٩٠ /٨٩/
 ٥/ النمل٦٢/ النور٥٨/ مرمي١٠٥/ الكهف٥٧/اإلسراء

 ٢٣ /١٦/ حممد١٨ /١٦/ األحقاف١٨/الزمر
  )٢٦ (٣/احلجرات

الَِّذين ٢ (١٠٣/ املؤمنون٩/األعراف: فَأُولَِئك(  
الَِء الَِّذينؤ٢ (٤٩/ األعراف٥٣/املائدة: أَه(  
الَِء الَِّذينؤ٢ (٦٣/ القصص١٨/هود: ه(  

 ٩/األعراف: فَأُولَِئك الَِّذين خِسروا أَنفُسهم
  )٢ (١٠٣/املؤمنون
  )١ (٢١/هود: لَِّذين خِسروا أَنفُسهمأُولَِئك ا



  ٢٩

  )٣ (١٧٥ /٨٦ /١٦/البقرة: أُولَِئك الَِّذين اشتروا
  :أُولَِئك الَِّذين اشتروا الضالَلَةَ ِبالْهدى

  )٢ (١٧٥ /١٦/ البقرة
لَى قُلُوِبِهمع اللَّه عطَب الَِّذين ١٠٨/النحل: أُولَِئك 

  )٢ (١٦/حممد
  )١ (٥٣/املائدة: ِء الَِّذين أَقْسمواأَهؤالَ

متمأَقْس الَِء الَِّذينؤ١ (٤٩/األعراف: أَه(  
  )٢ (١٠٥/ الكهف٥/الرعد: أُولَِئك الَِّذين كَفَروا

اللَّه مهنلَع الَِّذين ٢ (٢٣/ حممد٥٢/النساء: أُولَِئك(  
ى اللَّهده الَِّذين ١ (٩٠/األنعام: أُولَِئك(  

اللَّه ماهده الَِّذين ١ (١٨/الزمر: أُولَِئك(  
  )٢ (١٥/ ص١٠٢/اإلسراء: هؤالَِء ِإالَّ
الَِء أَمؤ١ (١٧/الفرقان: ه(  

أَم ١ (٤٣/القمر: أُولَِئكُم(  
  )٢ (١٧/ هود١٢١/البقرة: أُولَِئك يؤِمنونَ

ِمِننيؤِبالْم ٢ (٤٧/ النور٤٣/املائدة: أُولَِئك(  
   ١٢١/البقرة: ِئك يؤِمنونَ ِبِه ومن يكْفُر ِبِهأُولَ

  )٢ (١٧/هود
  )١ (٣١/البقرة: هؤالَِء ِإن
  )١ (١٨/التوبة: أُولَِئك أَن

  )١ (٤/املطففني: أُولَِئك أَنهم
  )٢ (١٥/ ص١٠٢/اإلسراء: هؤالَِء ِإالَّ

مالَِء ِإن كُنتؤ١ (٣١/البقرة: ه(  
كُونأَن ي ١ (١٨/التوبة: واأُولَِئك(  
ماهأْوم ١ (٩٧/النساء: فَأُولَِئك(  
  )٢ (٨/ يونس١٢١/النساء: أُولَِئك مأْواهم

منهج ماهأْوم ١ (٩٧/النساء: فَأُولَِئك(  
منهج ماهأْوم ١ (١٢١/النساء: أُولَِئك(  

  )٢ (٧١/ احلجر٧٨/هود: هؤالَِء بناِتي
وبأَت ١ (١٦٠/البقرة: فَأُولَِئك(  
وبتي ١ (١٧/النساء: فَأُولَِئك(  

  )٢ (١٣٦ /٨٧/آل عمران: أُولَِئك جزاؤهم
  )١ (٧٥/الفرقان: أُولَِئك يجزونَ

  )١ (٢١٧/البقرة: فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي
  )١ (٦٩/التوبة: أُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي

  )١ (١٧/التوبة: ت أَعمالُهم وِفيأُولَِئك حِبطَ
أُولَِئكِة واَألِخرا وينِفي الد مالُهمأَع ِبطَتح فَأُولَِئك :

  )١ (٢١٧/البقرة
أُولَِئكِة واَألِخرا وينِفي الد مالُهمأَع ِبطَتح أُولَِئك :

  )١ (٦٩/التوبة
ابزاَألح ١ (١٣/ص: أُولَِئك(  

  )٢ (٢٢ /١٩/اادلة: ك ِحزبأُولَِئ
   ٦٠/ مرمي١٢٤/النساء: فَأُولَِئك يدخلُونَ الْجنةَ

  )٣ (٤٠/غافر
 ١٢٤/النساء: فَأُولَِئك يدخلُونَ الْجنةَ والَ يظْلَمونَ

  )٢ (٦٠/مرمي
  )١ (٢٢١/البقرة: أُولَِئك يدعونَ

  )١ (٣٨/حممد: هؤالَِء تدعونَ
 لُّأُولَِئكأَضا وكَانم ر٢ (٣٤/ الفرقان٦٠/املائدة: ش(  

ابحأَص ١٠/ املائدة٢٥٧ /٨٢ /٣٩/البقرة: أُولَِئك 
 ٢٣/ هود٢٧ /٢٦/ يونس٤٢ /٣٦/ األعراف٨٦/

 ١٧/ اادلة١٩/ احلديد١٤/ األحقاف٥١/احلج
  )١٦ (١٨/ البلد١٠/التغابن

ابحأَص ٢ (٢٧٥ /٨١/البقرة: فَأُولَِئك(  
   ١١٦/ آل عمران٢١٧/البقرة: ِئك أَصحابوأُولَ

  )٣ (٥/الرعد
 ٥١/ احلج٨٦ /١٠/املائدة: أُولَِئك أَصحاب الْجِحيِم

  )٤ (١٩/احلديد
 ٤٢/ األعراف٨٢/البقرة: أُولَِئك أَصحاب الْجنِة

  )٥ (١٤/ األحقاف٢٣/ هود٢٦/يونس
اِلدا خِفيه مِة هنالْج ابحأَص ٨٢/البقرة: ونَأُولَِئك 

  )٤ (٢٣/ هود٢٦/ يونس٤٢/األعراف
 ٣٦/ األعراف٢٥٧ /٣٩/البقرة: أُولَِئك أَصحاب الناِر

  )٦ (١٠/ التغابن١٧/ اادلة٢٧/يونس
  )٢ (٢٧٥ /٨١/البقرة: فَأُولَِئك أَصحاب الناِر

 ١١٦/ آل عمران٢١٧/البقرة: وأُولَِئك أَصحاب الناِر
  )٣ (٥/الرعد

 ٣٩/البقرة: ولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَأُ
  )٥ (١٧/ اادلة٢٧/ يونس٣٦/ األعراف٢٥٧/

 ٨١/البقرة: فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
/٢ (٢٧٥(  

 ٢١٧/البقرة: وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
  )٣ (٥/لرعد ا١١٦/آل عمران

: ويوم(*)أُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
  )١ (٢٨-٢٧/يونس

: يوم(*)أُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
  )١ (١٨-١٧/اادلة

  )١ (٣٨/األعراف: هؤالَِء أَضلُّونا
  )١ (٣٢/املطففني: هؤالَِء لَضالُّونَ

لَىأُولَِئك٢ (٥/ لقمان٥/البقرة:  ع(  
ِهملَيع ٢ (١٦١ /١٥٧/البقرة: أُولَِئك(  

 ٣٢/ األحقاف٢٢/ الزمر٣٨/ سبأ٣/إبراهيم: أُولَِئك ِفي
  )٦ (٣٥/ املعارج٢٠/اادلة

  )١ (١٦/الروم: فَأُولَِئك ِفي
 ٣٢/ األحقاف٢٢/ الزمر٣/إبراهيم: أُولَِئك ِفي ضالٍَل

)٣(  
  )٢ (٣٢/ األحقاف٢٢/الزمر: ٍل مِبٍنيأُولَِئك ِفي ضالَ

  )١ (١٦/الروم: فَأُولَِئك ِفي الْعذَاِب محضرونَ
  )١ (٣٨/سبأ: أُولَِئك ِفي الْعذَاِب محضرونَ

  )١ (٧٨/النساء: هؤالَِء الْقَوِم
مالَِء قَوؤ٢ (٢٢/ الدخان٨٨/الزخرف: ه(  

  )١ (١٥/الكهف: هؤالَِء قَومنا
  )١ (٧٨/النساء: ِء الْقَوِم الَهؤالَ

  )١ (٨٨/الزخرف: هؤالَِء قَوم الَّ

  )١ (١٩/اإلسراء: فَأُولَِئك كَانَ
  )١ (٣٦/اإلسراء: أُولَِئك كَانَ

  )١ (٧٧/آل عمران: أُولَِئك الَ
  )١ (١٤٣/النساء: هؤالَِء والَ
لَم ٢ (١٩/ األحزاب٢٠/هود: أُولَِئك(  

 ١٩٩ /٩١/ آل عمران٢٠٢/لبقرةا: أُولَِئك لَهم
 ٣١/ الكهف٢٥ /٢٢ /١٨/ الرعد١١/ هود٨٢/األنعام
   ٤٢/ الشورى٤١/ الصافات٥ /٤/ سبأ٦/لقمان
  )١٥ (٩/اجلاثية

  )٣ (٣٧/ سبأ٥٧/ احلج٧٥/طه: فَأُولَِئك لَهم
   ٨٨/ التوبة١٠٥/آل عمران: وأُولَِئك لَهم

  )٣ (٢٣/العنكبوت
ذَابع ملَه ٥/ سبأ٦/ لقمان٩١/ عمرانآل: أُولَِئك 

  )٥ (٩/ اجلاثية٤٢/الشورى
ذَابع ملَه أُولَِئك٢٣/ العنكبوت١٠٥/آل عمران: و 

)٢(  
ذَابع ملَه ١ (٥٧/احلج: فَأُولَِئك(  

أَِليم ذَابع ملَه ٤٢/ الشورى٩١/آل عمران: أُولَِئك 
)٢(  

أَِليم ذَابع ملَه أُولَِئك١ (٢٣/العنكبوت: و(  
  )١ (٩١/آل عمران: أُولَِئك لَهم عذَاب أَِليم وما
أَِليم ذَابع ملَه أُولَِئكا(*)و٢٤-٢٣/العنكبوت: فَم 

)١(  
ِهنيم ذَابع ملَه ١ (٥٧/احلج: فَأُولَِئك(  
ِهنيم ذَابع ملَه ٢ (٩/ اجلاثية٦/لقمان: أُولَِئك(  

  )٢ (١٧٤ /١١٤/البقرة: أُولَِئك ما
  )١ (٤١/الشورى: فَأُولَِئك ما
  )١ (١٠٩/هود: هؤالَِء ما

عم ٢ (١٤٦ /٦٩/النساء: فَأُولَِئك(  
ِمن أُولَِئك١ (١١٤/آل عمران: و(  

ِمنكُم ١ (٧٥/األنفال: فَأُولَِئك(  
الَِء ِمنؤه١ (٢٠/اإلسراء: و(  
  )١ (١٤٣/النساء: هؤالَِء ومن
  )١ (٤٧/بوتالعنك: هؤالَِء من

 ١٠/ آل عمران١٧٧ /١٥٧ /٥/البقرة: وأُولَِئك هم
 ١٠٥/ النحل٨٨ /٦٩ /٢٠ /١٠/ التوبة١٠٤ /٩٠/
 ١٨/ الزمر٥/ لقمان٣٨/ الروم٥١ /٤/ النور١٠٨/
)١٧(  

 ١٥٧/ األعراف١٥١/ النساء٢٧/البقرة: أُولَِئك هم
 ٥٠/ النور١٠/ املؤمنون٧٤ /٣٧ /٤/ األنفال١٧٩/

 ١٥ /٧/ احلجرات٦٣ /٣٣/ر الزم٥٢/العنكبوت
  )٢٠ (٧ /٦/ البينة٤٢/ عبس١٩ /٨/ احلشر١٩/احلديد

مه ٩٤ /٨٢/ آل عمران٢٢٩ /١٢١/البقرة: فَأُولَِئك 
 ٢٣/ التوبة١٧٨ /٨/ األعراف٤٧ /٤٥ /٤٤/املائدة

 ٣٩/ الروم٥٥ /٥٢/ النور١٠٢ /٧/املؤمنون
 ٩/ املنافقون٩/ املمتحنة٩/ احلشر١١/حلجراتا

   ١٦/التغابن



  ٣٠

  )٢١ (٣١/ملعارجا
  )٢ (٧٤ /٤/األنفال: أُولَِئك هم الْمؤِمنونَ
  )٢ (٧٤ /٤/األنفال: أُولَِئك هم الْمؤِمنونَ

  )٢ (٧٤ /٤/األنفال: أُولَِئك هم الْمؤِمنونَ حقا لَّهم
 ٣٧/ األنفال٢٧/البقرة: أُولَِئك هم الْخاِسرونَ

  )٤ (٦٣/ الزمر٥٢/العنكبوت
 ١٧٨/ األعراف١٢١/البقرة: ولَِئك هم الْخاِسرونَفَأُ

  )٣ (٩/املنافقون
  )١ (٦٩/التوبة: وأُولَِئك هم الْخاِسرونَ

 ٣٨-٣٧/األنفال: قُل(*)أُولَِئك هم الْخاِسرونَ
  )٢ (٦٤-٦٣/الزمر

  )٢ (٨/ احلشر١٥/احلجرات: أُولَِئك هم الصاِدقُونَ
  )١ (١٩/احلديد: قُونَأُولَِئك هم الصدي

 ٩٤/ آل عمران٢٢٩/البقرة: فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ
  )٦ (٩/ املمتحنة١١/ احلجرات٢٣/ التوبة٤٥/املائدة

  )١ (٥٠/النور: أُولَِئك هم الظَّاِلمونَ
  )١ (٢٣٠-٢٢٩/البقرة: فَِإن(*)فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ
  )١ (٥١-٥٠/النور: ِإنما(*)أُولَِئك هم الظَّاِلمونَ

: ياأَيها الَِّذين َءامنوا(*)فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ
  )٢ (١٠-٩/ املمتحنة١٢-١١/احلجرات

 ٩٥-٩٤/آل عمران: قُلْ(*)فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ
  )٢ (٢٤-٢٣/التوبة

  )١ (١٠/التوبة: وأُولَِئك هم الْمعتدونَ
ه ونَفَأُولَِئكادالْع ٢ (٣١/ املعارج٧/املؤمنون: م(  

  )١ (١٧٩/األعراف: أُولَِئك هم الْغاِفلُونَ
  )١ (١٠٨/النحل: وأُولَِئك هم الْغاِفلُونَ

 ٤٧/ املائدة٨٢/آل عمران: فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ
  )٣ (٥٥/النور

  )١ (١٩/احلشر: أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ
أُولَِئكالْفَاِسقُونَو م١ (٤/النور:  ه(  

 ١٠٤/ آل عمران٥/البقرة: وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
  )٦ (٥/ لقمان٣٨/ الروم٥١/ النور٨٨/التوبة

 ١٠٢/ املؤمنون٨/األعراف: فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
  )٤ (١٦/ التغابن٩/احلشر

  )١ (١٥٧/األعراف: أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
 ٩-٨/األعراف: ومن(*)أُولَِئك هم الْمفِْلحونَفَ

  )٢ (١٠٣-١٠٢/املؤمنون
  )١ (٥٢-٥١/النور: ومن(*)وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
  )١ (٢٠/التوبة: وأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ
  )١ (٥٢/النور: فَأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ
  )١ (١٥١/ءالنسا: أُولَِئك هم الْكَاِفرونَ

  )١ (٤٤/املائدة: فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ
  )١ (٤٢/عبس: أُولَِئك هم الْكَفَرةُ

  )١ (١٧٧/البقرة: وأُولَِئك هم الْمتقُونَ
  )١ (٣٣/الزمر: أُولَِئك هم الْمتقُونَ

  ءلت
اِلكُممأَع نكُم مِلت١ (١٤/احلجرات: ي(  

ع نم ماهنِلِهمأَلَت١ (٢١/الطور: م(  
  ءلف

نيب ١ (١٠٣/آل عمران: فَأَلَّف(  
مهنيب ١ (٦٣/األنفال: أَلَّف(  
نيب ١ (٦٣/األنفال: أَلَّفْت(  
نيب أَلَّف١ (٦٣/األنفال: و(  
هنيب لِّفؤ١ (٤٣/النور: ي(  

قُلُوِبكُم نيب ١ (١٠٣/آل عمران: فَأَلَّف(  
يب أَلَّفْتقُلُوِبِهم ١ (٦٣/األنفال: ن(  

قُلُوِبِهم نيب أَلَّف١ (٦٣/األنفال: و(  
 ٥/ السجدة١٤/ العنكبوت٩٦/البقرة: أَلْف سنٍة

  )٤ (٤/املعارج
  )١ (٤٧/احلج: كَأَلِْف سنٍة

  )١ (٩٦/البقرة: أَلْف سنٍة وما
  )١ (٥/السجدة: أَلْف سنٍة مما
ٍة مناكَأَلِْف س١ (٤٧/احلج: م(  

  )١ (٤٧/احلج: كَأَلِْف سنٍة مما تعدونَ
  )١ (٥/السجدة: أَلْف سنٍة مما تعدونَ

ن٢ (١٢٥ /١٢٤/آل عمران: َءاالٍَف م(  
ن١ (٦٥/األنفال: أَلْفًا م(  

ن١ (٩/األنفال: ِبأَلٍْف م(  
  )٢ (١٢٥ /١٢٤/آل عمران: َءاالٍَف من الْمالَِئكَِة
  )١ (٩/األنفال: ِبأَلٍْف من الْمالَِئكَِة

  ءلل
 ١٠٠/ يونس١٤٥/ آل عمران١٠٢/البقرة: ِإالَّ ِبِإذِْن اللَِّه

 ١١/ التغابن١٠/ اادلة٧٨/ غافر١١/ إبراهيم٣٨/الرعد
)٨(  

: ِإالَّ ِبِإذِْن اللَِّه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ
  )٢ (١٠/ اادلة١١/إبراهيم

٨٩/ آل عمران٢١٣ /١٦٠ /١٥٠/البقرة: ِإالَّ الَِّذين 
 ١١/ هود٧ /٤/ التوبة٣٤/ املائدة١٤٦ /٩٠/النساء

 ٢٤/ ص٤٦/ العنكبوت٢٢٧/ الشعراء٥/ النور٢٧/
 ٣/ العصر٦/ التني٢٥/ اإلنشقاق٣٥/ فصلت٤/غافر

)٢٠(  
  )٢ (٢٧/ الزخرف٩٠/يونس: ِإالَّ الَِّذي

  )٣ (٤٦/ العنكبوت٣٤/ اإلسراء١٥٢/األنعام: يِإالَّ ِبالَِّت
نسأَح ٣٤/ اإلسراء١٥٢/األنعام: ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي 

  )٣ (٤٦/العنكبوت
  )١ (٢/اادلة: ِإالَّ الَّالِئي

تن١ (٩٠/يونس: ِإالَّ الَِّذي َءام(  
 ٦/ التني٢٤/ ص٢٢٧/الشعراء: ِإالَّ الَِّذين َءامنوا

  )٥ (٢٥/ اإلنشقاق٣/العصر
 ٢٢٧/الشعراء: ِإالَّ الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت

  )٥ (٣/ العصر٦/ التني٢٥/ اإلنشقاق٢٤/ص
 رغَي رأَج ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ِإالَّ الَِّذين

  )١ (٢٥/اإلنشقاق: ممنوٍن
اِلحِملُوا الصعوا ونَءام ِإالَّ الَِّذين رغَي رأَج ماِت فَلَه

  )١ (٦/التني: ممنوٍن
 ٨٩/ آل عمران١٦٠/البقرة: ِإالَّ الَِّذين تابوا

  )٥ (٥/ النور٣٤/ املائدة١٤٦/النساء
 ١٤٦/ النساء١٦٠/البقرة: ِإالَّ الَِّذين تابوا وأَصلَحوا

)٢(  
 ٥/ النور٣٤/ املائدة٨٩/آل عمران: ِإالَّ الَِّذين تابوا ِمن

)٣(  
 غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهلَحأَصو ِد ذَِلكعوا ِمن بابت ِإالَّ الَِّذين

ِحيم٢ (٥/ النور٨٩/آل عمران: ر(  
  )٢ (٣٥/ فصلت١١/هود: ِإالَّ الَِّذين صبروا

مهوا ِمنظَلَم ٢ (٤٦/ العنكبوت١٥٠/البقرة: ِإالَّ الَِّذين(  
دتاهع ٢ (٧ /٤/التوبة: مِإالَّ الَِّذين(  

٢/ هود١٨/ التوبة٦٤/ آل عمران٨٣/البقرة: ِإالَّ اللَّه 
 ١٤/ فصلت٣٩/ األحزاب١٦/ الكهف٢٦/

  )٩ (٢١/األحقاف
٩/ إبراهيم١٣٥ /٦٢ /٧/آل عمران: ِإالَّ اللَّه 

 ٦٥/ ص٣٥/ الصافات٦٥/ النمل٢٢/ األنبياء٧٩/النحل
  )١٠ (١٩/حممد

  )٣ (٣٩/ الكهف١٢٧/ النحل٨٨/هود: ِإالَّ ِباللَِّه
  )٣ (٦٧ /٤٠/ يوسف٥٧/األنعام: ِإالَّ ِللَِّه
١ (٧٣/املائدة: ِإالَّ ِإلَه(  

  )١ (٦٢/آل عمران: ِإالَّ اللَّه وِإنَّ
  )٢ (٢١/ األحقاف٢٦/هود: ِإالَّ اللَّه ِإني
  )١ (٧٩/النحل: ِإالَّ اللَّه ِإنَّ

  )١ (٢/هود: ِإالَّ اللَّه ِإنِني
  )١ (٣٩/الكهف: لَِّه ِإنِإالَّ ِبال

كَّلْتوِه تلَي١ (٨٨/هود: ِإالَّ ِباللَِّه ع(  
كَّلْتوِه تلَي١ (٦٧/يوسف: ِإالَّ ِللَِّه ع(  

  )١ (٦٤/آل عمران: ِإالَّ اللَّه والَ
  )١ (١٢٧/النحل: ِإالَّ ِباللَِّه والَ
لَمو ١ (١٣٥/آل عمران: ِإالَّ اللَّه(  

و اِإالَّ اللَّه١ (٦٥/النمل: م(  
  )٢ (٧/ آل عمران٢٦٩/البقرة: ِإالَّ أُولُوا
  )٢ (٣٤/ القمر٥٩/احلجر: ِإالَّ َءالَ

  )٢ (٣٤/ القمر٥٩/احلجر: ِإالَّ َءالَ لُوٍط
م١ (٣٨/األنعام: ِإالَّ أُم(  
  )١ (١٩/يونس: ِإالَّ أُمةً

نِمنؤ١ (١٥٩/النساء: ِإالَّ لَي(  
  )١ (٢٢/اباألحز: ِإالَّ ِإميانا
 ٢٦٧ /٢٣٧ /٢٣٥ /٢٢٩ /٢١٠/البقرة: ِإالَّ أَن

 ٩٢ /٢٩ /١٩/ النساء١٤٧ /٢٨/ آل عمران٢٨٢/
 ٥/ األعراف١٥٨ /١٤٥ /١١١ /٨٠ /٢٣/األنعام

 ٣٥/ يونس١١٠ /٣٢/ التوبة٨٩ /٨٢ /٢٠/
 ٣٣/ النحل٢٢/ إبراهيم٧٦ /٦٦ /٢٥/يوسف
 ٤٠/ احلج٥٥ /٢٤/ الكهف٩٤ /٥٩/اإلسراء

 ٢٩ /٢٤/ العنكبوت١٩/ القصص٥٦/النمل
 ٥٦/ املدثر١/ الطالق٢٥/ اجلاثية٥٣ /٦/األحزاب



  ٣١

  )٤٥ (٨/ الربوج٢٩/ التكوير٣٠/اإلنسان
  )٣ (٧٤/ التوبة١٢٦/ األعراف٥٩/املائدة: ِإالَّ أَنْ

  )١ (٧٠/ص: ِإالَّ أَنما
مه١ (٥٤/التوبة: ِإالَّ أَن(  
مه١ (٢٠/الفرقان: ِإالَّ ِإن(  
  )١ (٢١٠/البقرة: ِتيهمِإالَّ أَن يأْ

أِْتني٢ (١/ الطالق١٩/النساء: ِإالَّ أَن ي(  
 ٥٥/ الكهف٣٣/ النحل١٥٨/األنعام: ِإالَّ أَن تأِْتيهم

)٣(  
  )٢ (١/ الطالق١٩/النساء: ِإالَّ أَن يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍة

 ٨٩/ األعراف١١١ /٨٠/األنعام: ِإالَّ أَن يشاَء
 ٣٠/ اإلنسان٥٦/ املدثر٢٤/هف الك٧٦/يوسف
  )٨ (٢٩/التكوير

اَء اللَّهش٨٩/ األعراف١١١/األنعام: ِإالَّ أَن ي 
 ٣٠/ اإلنسان٥٦/ املدثر٢٤/ الكهف٧٦/يوسف
  )٧ (٢٩/التكوير

  )١ (٨٩/األعراف: ِإالَّ أَن يشاَء اللَّه ربنا
بر اَء اللَّهش١ (٢٩/التكوير: ِإالَّ أَن ي(  

  )١ (٢٣٥/البقرة: ن تقُولُواِإالَّ أَ
 ٥/ األعراف٢٣/ األنعام١٤٧/آل عمران: ِإالَّ أَن قَالُوا

 ٢٩ /٢٤/ العنكبوت٥٦/ النمل٩٤/ اإلسراء٨٢/
  )٩ (٢٥/اجلاثية

  )١ (٤٠/احلج: ِإالَّ أَن يقُولُوا
  )١ (٢٩/العنكبوت: ِإالَّ أَن قَالُوا ائِْتنا
  )١ (٢٥/اجلاثية: ِإالَّ أَن قَالُوا ائْتوا
  )١ (١٤٧/آل عمران: ِإالَّ أَن قَالُوا ربنا

  )١ (٤٠/احلج: ِإالَّ أَن يقُولُوا ربنا
  )٣ (١٩/ القصص٢٩/ النساء٢٨٢/البقرة: ِإالَّ أَن تكُونَ
  )١ (٢٠/األعراف: ِإالَّ أَن تكُونا
  )١ (١٤٥/األنعام: ِإالَّ أَن يكُونَ

  )٢ (٢٩/ النساء٢٨٢/البقرة: ِإالَّ أَن تكُونَ ِتجارةً
  )٢ (١٠٢/ آل عمران١٣٢/البقرة: ِإالَّ وأَنتم
١ (٨٧/األنبياء: ِإالَّ أَنت(  

  )١ (٥٩/القصص: ِإالَّ وأَهلُها
  )١ (٤٣/فاطر: ِإالَّ ِبأَهِلِه

  )٢ (١٠/ األنفال١٢٦/آل عمران: ِإالَّ بشرى
  )٢ (٥٦/ الفرقان١٠٥/اإلسراء: ِإالَّ مبشرا

بِإالَّ مِرين٢ (٥٦/ الكهف٤٨/األنعام: ش(  
  )٢ (٩٣/ اإلسراء٢٧/هود: ِإالَّ بشرا
رش٣٣ /٢٤/ املؤمنون٣/ األنبياء١١ /١٠/إبراهيم: ِإالَّ ب 
  )٨ (١٥/ يس١٨٦ /١٥٤/الشعراء

  )١ (٢٧/هود: ِإالَّ بشرا مثْلَنا
ثْلُكُمم رش٣ (٣٣ /٢٤/ املؤمنون١١/إبراهيم: ِإالَّ ب(  

  )٣ (١٥/ يس١٥٤/ الشعراء١٠/إبراهيم:  بشر مثْلُناِإالَّ
ثْلُكُمم رش١ (٣/األنبياء: ِإالَّ ب(  
  )١ (١٨٦/الشعراء: ِإالَّ بشر مثْلُنا

  )١ (٣/األنبياء: ِإالَّ بشر مثْلُكُم أَفَتأْتونَ

  )١ (١٥٤/الشعراء: ِإالَّ بشر مثْلُنا فَأِْت
شونَ أَنِإالَّ بِريدا تثْلُنم ١ (١٠/إبراهيم: ر(  

  )١ (٢٤/املؤمنون: ِإالَّ بشر مثْلُكُم يِريد أَن
  )١ (٢٧/هود: ِإالَّ بشرا مثْلَنا وما
  )١ (١٥/يس: ِإالَّ بشر مثْلُنا وما

  )٣ (٢٠/ الليل٢٧/ احلديد٢٧٢/البقرة: ِإالَّ ابِتغاَء
  )٢ (٢٠/ الليل٢٧٢/البقرة:  وجِهِإالَّ ابِتغاَء

ِليس٣١/ احلجر١١/ األعراف٣٤/البقرة: ِإالَّ ِإب 
  )٧ (٧٤/ ص١١٦/ طه٥٠/ الكهف٦١/اإلسراء

  )٣ (١١٦/ طه٣١/ احلجر٣٤/البقرة: ِإالَّ ِإبِليس أَبى
 ٥٤/ النور٣٥/ النحل٩٩/املائدة: ِإالَّ الْبالَغُ

  )٦ (٤٨/ الشورى١٧/ يس١٨/العنكبوت
  )١ (٢٣/اجلن:  بالَغًاِإالَّ

ِبنيالَغُ الْم١٨/ العنكبوت٥٤/ النور٣٥/النحل: ِإالَّ الْب 
  )٤ (١٧/يس

  )١ (٦٢/النساء: ِإالَّ ِإحسانا
  )١ (٦٠/الرمحن: ِإالَّ اِإلحسانُ
  )١ (١٠٧/التوبة: ِإالَّ الْحسنى

ق٣ (١٦٩ /١٠٥/ األعراف١٧١/النساء: ِإالَّ الْح(  
 ٨٥ /٨/ احلجر٥/ يونس١٥١/األنعام: حقِإالَّ ِبالْ
 ٣/ األحقاف٣٩/ الدخان٦٨/ الفرقان٣٣/اإلسراء

  )٩ (٨/الروم
  )١ (١٧١/النساء: ِإالَّ الْحق ِإنما
  )١ (٨٥/احلجر: ِإالَّ ِبالْحق وِإنَّ

 ٢٤/ اجلاثية٣٧/ املؤمنون٢٩/األنعام: ِإالَّ حياتنا الدنيا
)٣(  

  )١ (٢٩/النجم: ةَ الدنياِإالَّ الْحيا
 ٢٠/ الزخرف٦٦/ يونس١١٦/األنعام: ِإالَّ يخرصونَ

)٣(  
  )١ (١٤٨/األنعام: ِإالَّ تخرصونَ

  )٣ (٢١/ نوح٣٩/ فاطر٨٢/اإلسراء: ِإالَّ خسارا
  )١ (٩٢/النساء: ِإالَّ خطَئًا

  )١ (٣٧/احلاقة: ِإالَّ الْخاِطئُونَ
اِئِفني١ (١١٤/البقرة: ِإالَّ خ(  
  )١ (٥٩/اإلسراء: ِإالَّ تخِويفًا

ب١ (١٠٢/اإلسراء: ِإالَّ ر(  
ب١ (٧٧/الشعراء: ِإالَّ ر(  

  )٣ (٧/ األنبياء٤٣/ النحل١٠٩/يوسف: ِإالَّ ِرجاالً
  )٣ (٤٣/ سبأ٣٨ /٢٥/املؤمنون: ِإالَّ رجلٌ
  )٢ (٨/ الفرقان٤٧/اإلسراء: ِإالَّ رجالً

  
 ٨٦/ القصص١٠٧/ األنبياء٨٧/سراءاإل: ِإالَّ رحمةً

  )٤ (٤٤/يس
نمح١ (١٩/امللك: ِإالَّ الر(  

  )٢ (٨٦/ القصص٨٧/اإلسراء: ِإالَّ رحمةً من
  )١ (٤٤/يس: ِإالَّ رحمةً منا

كبن رةً ممح٢ (٨٦/ القصص٨٧/اإلسراء: ِإالَّ ر(  

سِلِه الرِمن قَب لَتخ ولٌ قَدس١٤٤/آل عمران: لُِإالَّ ر 
  )٢ (٧٥/املائدة

ِإالَّ أَسماًء سميتموها أَنتم وَءاباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه ِبها ِمن 
  )١ (٤٠/يوسف: سلْطَاٍن ِإِن

ِإالَّ أَسماٌء سميتموها أَنتم وَءاباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه ِبها ِمن 
  )١( ٢٣/النجم: سلْطَاٍن ِإن
  )٢ (٣٥/ األحقاف٤٥/يونس: ِإالَّ ساعةً

  )٢ (٦٦/ الزخرف١٨/حممد: ِإالَّ الساعةَ
  )١ (١١٧/النساء: ِإالَّ شيطَانا

  )١ (٦٣/الكهف: ِإالَّ الشيطَانُ
  )١ (٣٢/يونس: ِإالَّ الضالَلُ
  )١ (٢٤/نوح: ِإالَّ ضالَالً

  )١ (٥٦/احلجر: ِإالَّ الضالُّونَ
  )٢ (٢٤/ اجلاثية٧٨/البقرة: نونَِإالَّ يظُ
  )١ (٣٢/اجلاثية: ِإالَّ ظَنا

٢٣/ النجم٦٦/ يونس١٤٨ /١١٦/األنعام: ِإالَّ الظَّن   
/٥ (٢٨(  

  )١ (٣٦/يونس: ِإالَّ ظَنا
  )٣ (٦٦/ يونس١٤٨ /١١٦/األنعام: ِإالَّ الظَّن وِإنْ
  )١ (٢٨/النجم: ِإالَّ الظَّن وِإنَّ

  )١ (٣٦/يونس: نَِّإالَّ ظَنا ِإ
  )١ (٣٦/يونس: ِإالَّ ظَنا ِإنَّ الظَّن الَ يغِني ِمن الْحق شيئًا

  :ِإالَّ الظَّن وِإنَّ الظَّن الَ يغِني ِمن الْحق شيئًا
  )١ (٢٨/ النجم

  )١ (٣٢/اجلاثية: ِإالَّ ظَنا وما
  )١ (٢٣/النجم: ِإالَّ الظَّن وما

  )٢ (٥/ البينة٣١/التوبة: يعبدواِإالَّ ِل
  )١ (٥٦/الذاريات: ِإالَّ ِليعبدوِن

دب١ (٥٩/الزخرف: ِإالَّ ع(  
اد٤ (١٦٠ /١٢٨ /٧٤ /٤٠/الصافات: ِإالَّ ِعب(  

كاد٢ (٨٣/ ص٤٠/احلجر: ِإالَّ ِعب(  
  )١ (٣١/التوبة: ِإالَّ ِليعبدوا ِإلَها

  )٤ (١٦٠ /١٢٨ /٧٤ /٤٠/اتالصاف: ِإالَّ ِعباد اللَِّه
وا اللَّهدبع١ (٥/البينة: ِإالَّ ِلي(  

لَِصنيخاللَِّه الْم اد١٢٨ /٧٤ /٤٠/الصافات: ِإالَّ ِعب 
/٤ (١٦٠(  

ِلِصنيخم وا اللَّهدبع١ (٥/البينة: ِإالَّ ِلي(  
لَمع٢ (٢١/ سبأ١٤٣/البقرة: ِإالَّ ِلن(  

  
  )١ (٤٣/كبوتالعن: ِإالَّ الْعاِلمونَ

  )٢ (٤٧/ فصلت١١/فاطر: ِإالَّ ِبِعلِْمِه
  )١ (٥٩/األنعام: ِإالَّ يعلَمها

  )٢ (٢١/ سبأ١٤٣/البقرة: ِإالَّ ِلنعلَم من
 ٧٢/ األنفال١٩٣ /١٤٣ /٤٥/البقرة: ِإالَّ علَى

 ١٠٩/ الشعراء٦/ املؤمنون٥١ /٢٩ /٦/ هود٧٢/يونس
 ٤٧/ سبأ١٨٠ /١٦٤ /١٤٥ /١٢٧ /١١٣/
  )١٧ (٣٠/عارجامل



  ٣٢

  )١ (١٦٤/األنعام: ِإالَّ علَيها
لَى الَِّذين١ (١٤٣/البقرة: ِإالَّ ع(  
  )١ (٥١/هود: ِإالَّ علَى الَِّذي
  )٤ (٤٧/ سبأ٢٩ /٦/ هود٧٢/يونس: ِإالَّ علَى اللَِّه

بلَى ر١٦٤ /١٤٥ /١٢٧ /١٠٩/الشعراء: ِإالَّ ع 
/٥ (١٨٠(  

  )١ (١١٣/الشعراء: ِإالَّ علَى ربي
 ١٢/ األحزاب٦٤/ اإلسراء١٢٠/النساء: ِإالَّ غُرورا

  )٤ (٤٠/فاطر
  )٢ (٤١-٤٠/ فاطر٦٥-٦٤/اإلسراء: ِإنَّ(*)ِإالَّ غُرورا
كتن١ (١٥٥/األعراف: ِإالَّ ِفت(  

  )٢ (٦٠/ اإلسراء٣١/املدثر: ِإالَّ ِفتنةً
  )٢ (٦/ نوح١٣/األحزاب: ِإالَّ ِفرارا

١ (٢٦/البقرة: ِإالَّ الْفَاِسِقني(  
  )١ (٩٩/البقرة: ِإالَّ الْفَاِسقُونَ

 ٧٥/ النمل١٤/ الرعد٦١/ يونس٥٩/األنعام: ِإالَّ ِفي
 ٥٠ /٣٧ /٢٥/ غافر٤٧/ يس١١/ فاطر٣/سبأ

  )١٤ (٢٠ /٩/ امللك١٤/ احلشر٢٢/احلديد
 ٥٠ /٢٥/ غافر٤٧/ يس١٤/الرعد: ِإالَّ ِفي ضالٍَل

  )٥ (٩/امللك
 ٣/ سبأ٧٥/ النمل٦١/ يونس٥٩/نعاماأل: ِإالَّ ِفي ِكتاٍب

  )٦ (٢٢/ احلديد١١/فاطر
 ٧٥/ النمل٦١/ يونس٥٩/األنعام: ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني

  )٤ (٣/سبأ
 ٨٣ /٤٦/ النساء٢٤٩ /٢٤٦ /٨٣/البقرة: ِإالَّ قَِليالً

 ٤٨ /٤٧/ يوسف١١٦/ هود١٣/ املائدة١٥٥ /١٤٢/
 ١١٤/ املؤمنون٨٥ /٧٦ /٦٢ /٥٢/اإلسراء
 ١٥/ الفتح٦٠ /٢٠ /١٨ /١٦/ األحزاب٥٨/القصص

  )٢٣ (٢/املزمل
 ٢٢/ الكهف٤٠/ هود٣٨/ التوبة٦٦/النساء: ِإالَّ قَِليلٌ

)٤(  
  )١ (٤١-٤٠/هود: وقَالَ(*)ِإالَّ قَِليلٌ
  )١ (٦٣-٦٢/اإلسراء: قَالَ(*)ِإالَّ قَِليالً
  )٢ (١٦-١٥/ الفتح١٧-١٦/األحزاب: قُل(*)ِإالَّ قَِليالً
  )١ (٥٣-٥٢/اإلسراء: وقُل(*)ِإالَّ قَِليالً

  )٢ (٤٨ /٤٧/يوسف: ِإالَّ قَِليالً مما
نكُم١ (٨٣/البقرة: ِإالَّ قَِليالً م(  
مهن٣ (١٣/ املائدة٢٤٩ /٢٤٦/البقرة: ِإالَّ قَِليالً م(  
نم١ (١١٦/هود: ِإالَّ قَِليالً م(  
مهن١ (٦٦/النساء: ِإالَّ قَِليلٌ م(  

   ٨٧/ يوسف٩٩/ األعراف٤٧/األنعام: ومِإالَّ الْقَ
  

  )٤ (٣٥/األحقاف
م١ (٩٨/يونس: ِإالَّ قَو(  
  )٢ (٢٣/ الزخرف٣٤/سبأ: ِإالَّ قَالَ

  )١ (٥٢/الذاريات: ِإالَّ قَالُوا
  )١ (٤/املمتحنة: ِإالَّ قَولَ

  )١ (٢٥/املدثر: ِإالَّ قَولُ
  )١ (٢٦/الواقعة: ِإالَّ ِقيالً

  )١ (٥٨/نبياءاأل: ِإالَّ كَِبريا
ر١ (٥٦/غافر: ِإالَّ ِكب(  

  )٢ (١٢١ /١٢٠/التوبة: ِإالَّ كُِتب لَهم
  )١ (٥/الكهف: ِإالَّ كَِذبا

  )١ (١٥/يس: ِإالَّ تكِْذبونَ
١ (١٤/ص: ِإالَّ كَذَّب(  
  )٣ (٥٠/ الفرقان٩٩ /٨٩/اإلسراء: ِإالَّ كُفُورا
١ (١٧/سبأ: ِإالَّ الْكَفُور(  

  )١ (٤٧/العنكبوت: رونَِإالَّ الْكَاِف
  )١ (٩٠-٨٩/اإلسراء: وقَالُوا(*)ِإالَّ كُفُورا
  )١ (١٠٠-٩٩/اإلسراء: قُل(*)ِإالَّ كُفُورا

  )٢ (١٢/ املطففني٣٢/لقمان: ِإالَّ كُلُّ
  )٣ (٦٤/ يوسف١٠٩/ هود٢٧٥/البقرة: ِإالَّ كَما

 ٣٠/ يس٥/ الشعراء١١/ احلجر٤/األنعام: ِإالَّ كَانوا
  )٦ (٧/رف الزخ٤٦/

  )١ (٦١/يونس: ِإالَّ كُنا
 ٣٠/ يس١١/احلجر: ِإالَّ كَانوا ِبِه يستهِزُءونَ

  )٣ (٧/الزخرف
ِرِضنيعا مهنوا ع٢ (٤٦/ يس٤/األنعام: ِإالَّ كَان(  
ِرِضنيعم هنوا ع١ (٥/الشعراء: ِإالَّ كَان(  

ِرِضنيعا مهنوا عِإالَّ كَان(*)كَذَّب ٥-٤/األنعام: وافَقَد 
)١(  

ِرِضنيعم هنوا عوا(*)ِإالَّ كَانكَذَّب ٦-٥/الشعراء: فَقَد 
)١(  

 ٢٣ /٢٢/ النساء٩٣ /٧٥/ آل عمران٣٢/البقرة: ِإالَّ ما
 ١٤٦ //١١٩ /٥٠/ األنعام١١٧ /٣ /١/ املائدة٢٤/

 ٤٩ /١٥/ يونس٥١/ التوبة١٨٨ /١٤٧/األعراف
 ٣١/لنور ا٣٠/ احلج٥٣/ يوسف١٠٨ /١٠٧/هود

 ٥٤/ يس٣٣/ سبأ٥٢/ األحزاب٨٤/ القصص٩٠/النمل
 ٩/ األحقاف٤٣/ فصلت٢٩/ غافر٣٩/الصافات

  )٣٥ (٧/ األعلى٧/ الطالق٣٩/النجم
  )٣ (٨١/ يوسف٥٢/ يونس٢٥٥/البقرة: ِإالَّ ِبما

  )١ (٢٥٥/البقرة: ِإالَّ ِبما شاَء
 ٤٩/ يونس١٨٨/ األعراف١٢٨/األنعام: ِإالَّ ما شاَء

  )٦ (٧/ األعلى١٠٨ /١٠٧/هود
اَء اللَّها ش٤٩/ يونس١٨٨/ األعراف١٢٨/األنعام: ِإالَّ م 

  )٤ (٧/األعلى
  )١ (١٢٨/األنعام: ِإالَّ ما شاَء اللَّه ِإنَّ
هِإن اَء اللَّها ش١ (٧/األعلى: ِإالَّ م(  

  
  )١ (٣٢/البقرة: ِإالَّ ما علَّمتنا
  )١ (٨١/يوسف: ِإالَّ ِبما عِلمنا

ا قَد٣ (٤٣/ فصلت٢٣ /٢٢/النساء: ِإالَّ م(  
هِإن لَفس ا قَد١ (٢٢/النساء: ِإالَّ م(  
  )١ (٢٣/النساء: ِإالَّ ما قَد سلَف ِإنَّ

  )٣ (٣٣/ سبأ٨٤/ القصص١٤٧/األعراف: ِإالَّ ما كَانوا
ما كُنت١ (٥٢/يونس: ِإالَّ ِبم(  
ما كُنت٣ (٣٩/ الصافات٥٤/يس ٩٠/النمل: ِإالَّ م(  

 ٨٤/ القصص١٤٧/األعراف: ِإالَّ ما كَانوا يعملُونَ
  )٣ (٣٣/سبأ

 ٣٩/ الصافات٥٤/ يس٩٠/النمل: ِإالَّ ما كُنتم تعملُونَ
)٣(  

  )١ (٩١-٩٠/النمل: ِإنما(*)ِإالَّ ما كُنتم تعملُونَ
  )١ (٥٥-٥٤/يس: ِإنَّ(*)ِإالَّ ما كُنتم تعملُونَ
  )١ (٨٥-٨٤/القصص: ِإنَّ(*)ِإالَّ ما كَانوا يعملُونَ

كُمانمأَي لَكَتا م١ (٢٤/النساء: ِإالَّ م(  
كِميني لَكَتا م١ (٥٢/األحزاب: ِإالَّ م(  

اعت٢ (٢٠/ احلديد١٨٥/آل عمران: ِإالَّ م(  
اعت١ (٢٦/الرعد: ِإالَّ م(  
  )٢ (٤٠/غافر ١٦٠/األنعام: ِإالَّ ِمثْلَها
  )١ (١٠٢/يونس: ِإالَّ ِمثْلَ

هأَتر٥٧/ النمل٦٠/ احلجر٨٣/األعراف: ِإالَّ ام 
  )٤ (٣٢/العنكبوت

كأَتر٢ (٨١/ هود٣٣/العنكبوت: ِإالَّ ام(  
  )١ (٦٠/احلجر: ِإالَّ امرأَته قَدرنا

  )١ (٥٧/النمل: ِإالَّ امرأَته قَدرناها
هأَترِإالَّ اماِبِرينالْغ ِمن ت٨٣/األعراف:  كَان 

  )٢ (٣٢/العنكبوت
اِبِرينالْغ ِمن تكَان كأَتر١ (٣٣/العنكبوت: ِإالَّ ام(  

 ١٤/ الشورى٣/ يونس٦٥ /١٩/آل عمران: ِإالَّ ِمن
  )٨ (٤/ البينة٦/ الغاشية٢٦/ النجم١٧/اجلاثية
٣ (٣٦/ احلاقة١٠/ األنفال١٢٦/آل عمران: ِإالَّ ِمن(  

 ١٤/ الشورى٣/ يونس١٩/آل عمران: ِإالَّ ِمن بعِد
  )٦ (٤/ البينة٢٦/ النجم١٧/اجلاثية

  )١ (٦٥/آل عمران: ِإالَّ ِمن بعِدِه
ماَءها جِد مع١٤/ الشورى١٩/آل عمران: ِإالَّ ِمن ب 

  )٣ (١٧/اجلاثية
مهاَءتا جِد مع١ (٤/البينة: ِإالَّ ِمن ب(  

 ١٩/آل عمران:  ما جاَءهم الِْعلْم بغيا بينهمِإالَّ ِمن بعِد
  )٣ (١٧/ اجلاثية١٤/الشورى
لَك١ (٣١/يوسف: ِإالَّ م(  

  )١ (٣١/املدثر: ِإالَّ مالَِئكَةً
 ١٤٨ /١١٤/ النساء٢٤٩ /١٣٠ /١١١/البقرة: ِإالَّ من
 ٧٩/ يوسف١١٩ /٤٣ /٤٠ /٣٦/ هود١٣٨/األنعام
 ١٠٩/ طه٨٧ /٦٠/رمي م١٠٦/ النحل٤٢ /١٨/احلجر

 ١١/ النمل٨٩/ الشعراء٧٠ /٥٧/ الفرقان٢٧/املؤمنون
 ١٦٣ /١٠/ الصافات٣٧/ سبأ٥٣/ الروم٨٧ /٨١/

 ٢٧/ اجلن٤٢/ الدخان٨٦/ الزخرف١٣/ غافر٦٨/الزمر
  )٣٥ (٢٣/الغاشية ٣٨/النبأ

  )٣ (٢٣/ سبأ٢٨/ األنبياء٧٣/آل عمران: ِإالَّ ِلمن
أَِذنَ لَه ن٢ (٣٨/النبأ ١٠٩/طه: ِإالَّ م(  

أَِذنَ لَه ن١ (٢٣/سبأ: ِإالَّ ِلم(  



  ٣٣

نمحالر أَِذنَ لَه ن٢ (٣٨/ النبأ١٠٩/طه: ِإالَّ م(  
ِمنؤن ي٢ (٥٣/ الروم٨١/النمل: ِإالَّ م(  
نَءام ن١ (٣٧/سبأ: ِإالَّ م(  
ِبعن ت١ (٧٣/آل عمران: ِإالَّ ِلم(  

كعبِن ات١ (٤٢/احلجر: ِإالَّ م(  
  )٢ (٧٠/ الفرقان٦٠/مرمي: ِإالَّ من تاب وَءامن وعِملَ

ِحمن ر٣ (٤٢/ الدخان١١٩ /٤٣/هود: ِإالَّ م(  
  )١ (٢٨/األنبياء: ِإالَّ ِلمِن ارتضى
  )١ (٢٧/اجلن: ِإالَّ مِن ارتضى

  )١ (١٣٨/األنعام: ِإالَّ من نشاُء
  )٣ (٦٨/الزمر ٨٧/ النمل٥٧/الفرقان: ِإالَّ من شاَء
ن ظُِلم١ (١٤٨/النساء: ِإالَّ م(  
ن ظَلَم١ (١١/النمل: ِإالَّ م(  

  )١ (٥٩/الصافات: ِإالَّ موتتنا اُألولَى
  )١ (٥٦/الدخان: ِإالَّ الْموتةَ اُألولَى
  )١ (٣٥/الدخان: ِإالَّ موتتنا اُألولَى

نحا نما اُألولَى ونتتو١ (٥٩/اتالصاف: ِإالَّ م(  
نحا نما اُألولَى ونتتو١ (٣٥/الدخان: ِإالَّ م(  

ِذير٤٦/ سبأ١١٥/ الشعراء١٨٨ /١٨٤/األعراف: ِإالَّ ن 
  )٦ (٩/ األحقاف٢٣/فاطر

ِبنيم ِذير١١٥/ الشعراء١٨٤/األعراف: ِإالَّ ن 
  )٣ (٩/األحقاف
  )١ (٣٩/التوبة: ِإالَّ تنِفروا
  )٢ (٤٢/ فاطر٤١/راءاإلس: ِإالَّ نفُورا

مه١١٣/ النساء٦٩/ آل عمران٩/البقرة: ِإالَّ أَنفُس 
  )٤ (٢٦/األنعام

مه١ (٦/النور: ِإالَّ أَنفُس(  
١ (١٢٣/األنعام: ِإالَّ ِبأَنفُِسِهم(  

  )١ (٢٨/لقمان: ِإالَّ كَنفٍْس
كفْس١ (٨٤/النساء: ِإالَّ ن(  
  )١ (٢٥/املائدة: ِإالَّ نفِْسي

 ١١٣/ النساء٦٩/ آل عمران٩/البقرة: نفُسهم وماِإالَّ أَ
  )٤ (٢٦/األنعام

  )١ (١٢٣/األنعام: ِإالَّ ِبأَنفُِسِهم وما
 ٦٩/ آل عمران٩/البقرة: ِإالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ

  )٣ (٢٦/األنعام
  )١ (١٢٣/األنعام: ِإالَّ ِبأَنفُِسِهم وما يشعرونَ

ار١ (١٧٤/البقرة: ِإالَّ الن(  
ار١ (١٦/هود: ِإالَّ الن(  
  )٣ (١٠٦/ يوسف٥٤ /٥٤/التوبة: ِإالَّ وهم
و١٨ /١٨ /٦ /٢/ آل عمران٢٥٥ /١٦٣/البقرة: ِإالَّ ه 
 ١٠٦ /١٠٢ /٥٩ /١٧/ األنعام٨٧/النساء

 ١٠٧/ يونس١٢٩ /٣١/ التوبة١٨٧ /١٥٨/األعراف
 ١١٦/ املؤمنون٩٨ /٨/ طه٣٠/ الرعد٥٦ /١٤/هود

 ٣/ غافر٦/ الزمر٣/ فاطر٨٨ /٧٠/ القصص٢٦/ملالن
 ٢٣ /٢٢/ احلشر٧ /٧ /٧/ اادلة٨/ الدخان٦٥ /٦٢/

  )٣٩ (٣١/ املدثر٩/ املزمل١٣/التغابن

  )١ (٥٦/هود: ِإالَّ هو َءاِخذٌ
ِخذْهفَات و١ (٩/املزمل: ِإالَّ ه(  
لَمعيو و١ (٥٩/األنعام: ِإالَّ ه(  
اِلمع و١ (٢٢/شراحل: ِإالَّ ه(  

  )١ (٥٢/التوبة: ِإالَّ ِإحدى
  )١ (٥٠/القمر: ِإالَّ واِحدةٌ
  )١ (٢٥/األنبياء: ِإالَّ نوِحي
  )١ (٥١/الشورى: ِإالَّ وحيا
يح١ (٤/النجم: ِإالَّ و(  

  )١ (٣٤/األنفال: ِإالَّ الْمتقُونَ
ِقنيت١ (٦٧/الزخرف: ِإالَّ الْم(  

  )٢ (٢٤/ آل عمران٨٠/ةالبقر: ِإالَّ أَياما
  )١(١٠٤/طه: ِإالَّ يوما

  )٢ (١٠ /٨/التوبة: ِإال والَ ِذمةً
 ١٩/ آل عمران١٤٥ /١٤٤ /١٠١/البقرة: الَِّذين أُوتوا

 ٥١ /٤٧ /٤٤/ النساء١٨٧ /١٨٦ /١٠٠ /٢٣/
 ٢٧/ النحل٢٩/ التوبة٥٧ /٥ /٥/ املائدة١٣١/

 ٤٩/ العنكبوت٨٠/ القصص٥٤/ احلج١٠٧/اإلسراء
  )٢٦ (٤/ البينة٣١ /٣١/ املدثر٦/ سبأ٥٦/الروم

وهأُوت ١ (٢١٣/البقرة: الَِّذين(  
  )١ (١٦/احلديد: كَالَِّذين أُوتوا
  )١ (١١/اادلة: والَِّذين أُوتوا

  )١ (١٢/النساء: والَّذَاِن يأِْتياِنها
اكُم١ (٣٣/النور: الَِّذي َءات(  
اهني١ (١٧٥/األعراف: الَِّذي َءات(  

ماهنيَءات ٨ /٢٠/ األنعام١٤٦ /١٢١/البقرة: الَِّذين 
  )٥ (٥٢/القصص

ماهنيَءات ١ (٤٧/العنكبوت: فَالَِّذين(  
ماهنيَءات الَِّذين٢ (٣٦/ الرعد١١٤/األنعام: و(  

  )١ (١٨/الليل: الَِّذي يؤِتي
  )١ (٦٠/املؤمنون: والَِّذين يؤتونَ

  )٢ (١٦/ حممد٢٠/آل عمران: وتواِللَِّذين أُ
تي١ (٥٠/األحزاب: الَّالِتي َءات(  
أِْتنيالَّالِتي ي١ (١٥/النساء: و(  

وا الِْعلْمأُوت ٥٤/ احلج١٠٧/ اإلسراء٢٧/النحل: الَِّذين 
  )٧ (٦/ سبأ٥٦/ الروم٤٩/ العنكبوت٨٠/القصص

وا الِْعلْمأُوت الَِّذينادلة: و١ (١١/ا(  
  )١ (١٦/حممد: ين أُوتوا الِْعلْمِللَِّذ

  )١ (٢٧/النحل: الَِّذين أُوتوا الِْعلْم ِإنَّ
هأَن وا الِْعلْمأُوت ١ (٥٤/احلج: الَِّذين(  
ابوا الِْكتأُوت آل ١٤٥ /١٤٤ /١٠١/البقرة: الَِّذين 

 ١٣١ /٤٧/ النساء١٨٧ /١٨٦ /١٠٠ /١٩/عمران
 ٤/  البينة٣١ /٣١/ثر املد٢٩/ التوبة٥٧ /٥ /٥/املائدة

)١٦(  
ابوا الِْكتأُوت ١ (١٦/احلديد: كَالَِّذين(  

ابالِْكت ماهنيَءات ٢٠/ األنعام١٤٦ /١٢١/البقرة: الَِّذين 
  )٥ (٥٢/ القصص٨٩/

ابالِْكت ماهنيَءات ١ (٤٧/العنكبوت: فَالَِّذين(  
ابالِْكت ماهنيَءات الَِّذين٢ (٣٦/ الرعد١١٤/األنعام: و(  

ابوا الِْكتأُوت ١ (٢٠/آل عمران: ِللَِّذين(  
  )١ (٤٧/النساء: الَِّذين أُوتوا الِْكتاب َءاِمنوا

  )١ (٤٧/العنكبوت: فَالَِّذين َءاتيناهم الِْكتاب يؤِمنونَ
  )١ (٣١/املدثر: الَِّذين أُوتوا الِْكتاب والْمؤِمنونَ

آل : وتوا الِْكتاب ِإالَّ ِمن بعِد ما جاَءهمالَِّذين أُ
  )١ (١٩/عمران

مهاَءتا جِد معِإالَّ ِمن ب ابوا الِْكتأُوت ٤/البينة: الَِّذين 
)١(  

: الَِّذين َءاتيناهم الِْكتاب يعِرفُونه كَما يعِرفُونَ أَبناَءهم
  )٢ (٢٠/ األنعام١٤٦/البقرة

  )١ (١٤٤/البقرة: ين أُوتوا الِْكتاب لَيعلَمونَ أَنهالَِّذ
هونَ أَنلَمعي ابالِْكت ماهنيَءات الَِّذين١ (١١٤/األنعام: و(  
ِلكُمِمن قَب ابوا الِْكتأُوت ١٨٦/آل عمران: الَِّذين 

  )٤ (٥٧ /٥/ املائدة١٣١/النساء
  )١ (١٦/احلديد: ن قَبلُكَالَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِم

  )١ (٥٢/القصص: الَِّذين َءاتيناهم الِْكتاب ِمن قَبِلِه
  )١ (٢١٣/البقرة: الَِّذين أُوتوه ِمن

ا ِمنكُماِنهأِْتيالَّذَاِن ي١ (١٦/النساء: و(  
  )١ (١٣٩/النساء: الَِّذين يتِخذُونَ
 ٥١/ األعراف٧٠/ األنعام٥٧/املائدة: الَِّذين اتخذُوا

  )٦ (٢٨/ األحقاف٤١/ العنكبوت١٥٢/
  )٣ (٦/ الشورى٣/ الزمر١٠٧/التوبة: والَِّذين اتخذُوا

كُمذُوا ِدينخات ١ (٥٧/املائدة: الَِّذين(  
مهذُوا ِدينخات ٢ (٥١/ األعراف٧٠/األنعام: الَِّذين(  

 ٢٨/قاف األح٤١/العنكبوت: الَِّذين اتخذُوا ِمن دوِن
)٢(  

  )٢ (٦/ الشورى٣/الزمر: والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه
 ٤١/العنكبوت: الَِّذين اتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه

  )٢ (٢٨/األحقاف
 ٦/ الشورى٣/الزمر: والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء

)٢(  
 ٣٥/ احلج٩٢/ التوبة٢/ األنفال١٥٦/البقرة: الَِّذين ِإذَا

  )٦ (٢/ املطففني١٥/السجدة
 ٧٣ /٦٧/ الفرقان١٣٥/آل عمران: والَِّذين ِإذَا

  )٤ (٣٩/الشورى
ِإذَا ذُِكر ٢ (٣٥/ احلج٢/األنفال: الَِّذين(  

  )١ (١٥/السجدة: الَِّذين ِإذَا ذُكِّروا
  )١ (٧٣/الفرقان: والَِّذين ِإذَا ذُكِّروا

 ٣٥/ احلج٢/األنفال: لَت قُلُوبهمالَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِج
)٢(  

  )١ (١٥٦/البقرة: الَِّذين ِإذَا أَصابتهم
مهابِإذَا أَص الَِّذين١ (٣٩/الشورى: و(  
كونئِْذنتسي ٢ (٦٢/ النور٩٣/التوبة: الَِّذين(  

  )٢ (٥٧/ األحزاب٦١/التوبة: الَِّذين يؤذُونَ
  )٢ (٦١/ التوبة٥٨/اباألحز: والَِّذين يؤذُونَ



  ٣٤

  )١ (٦٩/األحزاب: كَالَِّذين َءاذَوا
  )٢ (١٠/ النساء٢٧٥/البقرة: الَِّذين يأْكُلُونَ

 ٩/ اادلة٧٢/ األنعام٩٦/املائدة: الَِّذي ِإلَيِه تحشرونَ
)٣(  

 ٤٤/ التوبة٥٤/ األنعام٣/البقرة: الَِّذين يؤِمنونَ
  )٤ (٦٢/النور

  )٢ (٩٢/ األنعام٤/البقرة: نونَوالَِّذين يؤِم
ِمنؤ١ (١٥٨/األعراف: الَِّذي ي(  
ن٢ (٣٨ /٣٠/غافر: الَِّذي َءام(  

تن١ (٩٠/يونس: الَِّذي َءام(  
 ٤/ سبأ٧٠ /٦٩ /٥٦ /٥٣/األحزاب: الَِّذين َءامنوا

 ١٨ /٨/ فصلت٣٥ /٢٥/ غافر١٠/ الزمر٢٨ /٢٤/ص
 ٣٠/ اجلاثية٦٩/ الزخرف٤٥ /٢٦ /٢٣/الشورى

 ٢٩/ الفتح٣٣ /٢٠ /١٢ /١١ /٧ /٣/حممد
 ٢٨ /٢٧/ احلديد١٥ /١٢ /١١ /٦ /٢ /١/احلجرات

 ١/ املمتحنة١٨/ احلشر١٢ /١١ /١١ /١٠ /٩/اادلة
 ٩/ اجلمعة١٤ /١٤ /١٠ /٢/ الصف١٣ /١٠/

 ٨ /٦/ التحرمي١١ /١٠/ الطالق١٤/ التغابن٩/املنافقون
 ١١/وج الرب٢٥/ اإلنشقاق٣٤ /٢٩/ املطففني٣١/املدثر
 ١٤/ احلج٩٦/ مرمي٣/ العصر٧/ البينة٦/ التني١٧/البلد

 ٥٥ /٢٧ /٢١ /١٩/ النور٧٧ /٥٤ /٣٨ /٢٣ /١٧/
 ١١/ العنكبوت٥٣/ النمل٢٢٧/ الشعراء٦٢ /٥٨/
 ١٩/ السجدة٨/ لقمان٤٥ /١٥/ الروم٥٦/

 ٧٦ /٦٢ /٢٦ /٢٥ /١٤/ البقرة٤٩ /٤١ /٩/األحزاب
/٢١٢ /٢٠٨ /١٨٣ /١٧٨ /١٧٢ /١٥٣ /١٠٤ 
/٢٧٧ /٢٦٧ /٢٦٤ /٢٥٧ /٢٥٤ /٢١٨ /٢١٣ 
 ١٠٢ /١٠٠ /٧٢ /٥٧/ آل عمران٢٨٢ /٢٧٨/
/٢٠٠ /١٥٦ /١٤٩ /١٤١ /١٤٠ /١٣٠ /١١٨ 

 ٩٤ /٧٦ /٧١ /٥٩ /٥١ /٤٣ /٢٩ /١٩/النساء
 ١/ املائدة١٧٥ /١٧٣ /١٤٤ /١٣٧ /١٣٦ /١٣٥/
/٦٩ /٥٧ /٥٤ /٥٣ /٥١ /٣٥ /١١ /٩ /٨ /٦ /٢ 
/١٠٦ /١٠٥ /١٠١ /٩٥ /٩٤ /٩٣ /٩٠ /٨٧ 
 ٢٩ /٢٧ /٢٤ /٢٠ /١٥ /١٢/ األنفال٨٢/ألنعاما
 ١١٩ /٣٨ /٣٤ /٢٨ /٢٣ /٢٠/ التوبة٧٢ /٤٥/
 ٢٩ /٢٣/ هود٦٣ /٩ /٤ /٢/ يونس١٢٤ /١٢٣/

 ٣١ /٢٧ /٢٣/ إبراهيم٣١ /٢٩ /٢٨/الرعد
  )١٨٤ (١٠٧ /٣٠/ الكهف١٠٢ /٩٩/النحل

  )١ (٧٦/األعراف: ِبالَِّذي َءامنتم
 ٧/ احلديد٥٦ /٥٠/ احلج١٥٧/األعراف: فَالَِّذين َءامنوا

)٤(  
  )١ (٢١/اجلاثية: كَالَِّذين َءامنوا
 آل ٢٤٩ /٢١٤ /١٦٥ /٨٢ /٩/البقرة: والَِّذين َءامنوا

 ٥٦ /٥٥/ املائدة١٥٢ /١٢٢ /٥٧/ النساء٦٨/عمران
 ٨٨/ التوبة٧٥ /٧٤ /٧٢/ األنفال٨٨ /٤٢/األعراف

 ٧/ العنكبوت٩٤ /٦٦ /٥٨/ هود١٠٣/ يونس١١٣/
 ١٨/ الشورى٥٨ /٥١/ غافر٧/ فاطر٥٨ /٥٢ /٩/
  )٣٥ (٨/ التحرمي١٩/ احلديد٢١/ الطور٢/ حممد٢٢/

ِمنت١ (٢٨٣/البقرة: الَِّذي اؤ(  

 ٦١/ التوبة٣٢/ األعراف٨٢ /٨٢/املائدة: ِللَِّذين َءامنوا
 ٧/ غافر٤٧/ يس١٢/ العنكبوت٧٣/ مرمي٥٧/يوسف
 ١١/ األحقاف١٤/ اجلاثية٣٦/ الشورى٤٤/فصلت
  )١٨ (١١/ التحرمي١٠/ احلشر٢١ /١٦ /١٣/احلديد

  )١ (١٤٠/آل عمران: الَِّذين َءامنوا ويتِخذَ
  )١ (٧١/النساء: الَِّذين َءامنوا خذُوا

الَِّذينوا ونَءام ٢١٨ /٢١٢ /٦٢/البقرة: الَِّذين 
  )٥ (١٧/ احلج٦٩/املائدة

وا الَِّذيننَءام الَِّذين١ (٥٥/املائدة: و(  
  )١ (٨٢/املائدة: ِذين َءامنوا الَِّذينِللَّ

اللَّهوا ونَءام الَِّذين١ (٦٨/آل عمران: و(  
 ٦٢/ النور١٧٥/النساء: الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه

  )٣ (١٥/احلجرات
  )٢ (١٩/ احلديد١٥٢/النساء: والَِّذين َءامنوا ِباللَِّه

  )١ (١٥٨/األعراف: الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه
  )٢ (٦٢/ النور٤٤/التوبة: الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَِّه
  )١ (٢١/احلديد: ِللَِّذين َءامنوا ِباللَِّه

 ١٩/ احلديد١٥٢/النساء: والَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسِلِه
)٢(  

 ١٥/ احلجرات٦٢/النور: الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِلِه
)٢(  

ؤي وِلِهالَِّذينسرونَ ِباللَِّه و١ (٦٢/النور: ِمن(  
  )١ (٢١/احلديد: ِللَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسِلِه

  )١ (٦٢/النور: الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا
  )١ (٦٢/النور: الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه فَِإذَا

  )١ (١٣٦/النساء: نواالَِّذين َءامنوا َءاِم
  )١ (٣١/املدثر: الَِّذين َءامنوا ِإميانا
 ٢٩/ األنفال١٤٩ /١٠٠/آل عمران: الَِّذين َءامنوا ِإن

  )٥ (٦/ احلجرات٧/حممد
  )١ (٣١/الرعد: الَِّذين َءامنوا أَن

  )١ (١١٣/التوبة: والَِّذين َءامنوا أَن
  )١ (٢/يونس: الَِّذين َءامنوا أَنَّ

  )١ (١١/حممد: الَِّذين َءامنوا وأَنَّ
 ٥٦/ العنكبوت٣٨/ احلج٣٤/التوبة: الَِّذين َءامنوا ِإنَّ

  )٥ (١٤/ التغابن٤٥/الشورى
  )٢ (٢٨/ التوبة٩٠/املائدة: الَِّذين َءامنوا ِإنما
  )١ (٢٩/هود: الَِّذين َءامنوا ِإنهم
  )١ (٥٦/ املائدة:والَِّذين َءامنوا فَِإنَّ

  )١ (١٦/احلديد: ِللَِّذين َءامنوا أَن
  )١ (٥٤/األنعام: الَِّذين يؤِمنونَ ِبأَياِتنا
  )١ (٦٩/الزخرف: الَِّذين َءامنوا ِبأَياِتنا

  )١ (٧٦/األعراف: ِبالَِّذي َءامنتم ِبِه
  )١ (٩٠/يونس: الَِّذي َءامنت ِبِه
  )١ (١٥٧/األعراف: ِهفَالَِّذين َءامنوا ِب

  )١ (١٢/العنكبوت: ِللَِّذين َءامنوا اتِبعوا
  )١ (٣/حممد: الَِّذين َءامنوا اتبعوا

مهتعباتوا ونَءام الَِّذين١ (٢١/الطور: و(  

وا كَذَِلكنَءام الَِّذين١ (١٠٣/يونس: و(  
وا كَذَِلكنَءام ١ (٣٥/غافر: الَِّذين(  

  )٢ (١٠/ احلشر٧/غافر: ِذين َءامنوا ربناِللَّ
  )١ (٢٦/البقرة: الَِّذين َءامنوا فَيعلَمونَ
نلَمعلَيوا ونَءام ١ (١١/العنكبوت: الَِّذين(  
كُملَيوا عنَءام ١ (١٠٥/املائدة: الَِّذين(  

  )١ (١٤/الصف: الَِّذين َءامنوا علَى
  )١ (٩٩/النحل: وعلَىالَِّذين َءامنوا 

  )١ (٣٦/الشورى: ِللَِّذين َءامنوا وعلَى
  )١ (٩٩/النحل: الَِّذين َءامنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ
  )١ (٣٦/الشورى: ِللَِّذين َءامنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ
 آل ٢٧٧ /٢٥/البقرة: الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت

 ٩ /٤/ يونس٩٣ /٩/ املائدة١٧٣/ النساء٥٧/عمران
 ١٠٧ /٣٠/كهفال ٢٣/ إبراهيم٢٩/ الرعد٢٣/هود
 ٤٥ /١٥/ الروم٢٢٧/ الشعراء٢٣ /١٤/ احلج٩٦/مرمي

 ٨/ فصلت٢٨ /٢٤/ ص٤/ سبأ١٩/ السجدة٨/لقمان
 ٢٩/ الفتح١٢/ حممد٣٠/ اجلاثية٢٦ /٢٣/الشورى
 ٧/ البينة٦/التني ١١/ الربوج٢٥/ اإلنشقاق١١/الطالق
  )٣٦ (٣/العصر

  )٢ (٥٦ /٥٠/احلج: فَالَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت
 ٨٢/البقرة: والَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت

 ٥٨ /٩ /٧/ العنكبوت٤٢/ األعراف١٢٢ /٥٧/النساء
  )١١(٢/ حممد٢٢/ الشورى٥٨/ غافر٧/فاطر

وا ونَءام اِتكَالَِّذيناِلحِملُوا الص١ (٢١/اجلاثية: ع(  
اِت أُولَِئكاِلحِملُوا الصعوا ونَءام الَِّذين٨٢/البقرة: و 

)١(  
اِت أُولَِئكاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ٤/سبأ: الَِّذين 

  )٢ (٧/البينة
 ٤/سبأ: الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت أُولَِئك لَهم

)١(  
مه اِت أُولَِئكاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ٧/البينة: الَِّذين 

)١(  
  )١ (٢٥/البقرة: الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت أَنَّ
  )١ (٣٠/الكهف: الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِإنا

اِت ساِلحِملُوا الصعوا ونَءام الَِّذينومِخلُهدن :
  )٢ (١٢٢ /٥٧/النساء

مهِخلَنداِت لَناِلحِملُوا الصعوا ونَءام الَِّذينو :
  )١ (٩/العنكبوت

مِخلُهداِت فَياِلحِملُوا الصعوا ونَءام ٣٠/اجلاثية: الَِّذين 
)١(  

نج مِخلُهدناِت ساِلحِملُوا الصعوا ونَءام الَِّذيناٍت و
 ٥٧/النساء: تجِري ِمن تحِتها اَألنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا

/٢ (١٢٢(  
  )١ (٥٦/احلج: فَالَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِفي

 ٢٢/الشورى: والَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِفي
)١(  

 ٤٢/األعراف: حاِت الَوالَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِل



  ٣٥

)١(  
  )١ (٥٨/غافر: والَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت والَ
  )١ (٩/املائدة: الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم

ماِت فَلَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ١ (٦/التني: الَِّذين(  
 ٨/فصلت:  الصاِلحاِت لَهمالَِّذين َءامنوا وعِملُوا

  )٣ (١١/ الربوج٢٥/اإلنشقاق
ماِت فَلَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ١٩/السجدة: الَِّذين 

)١(  
ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ١ (٨/لقمان: الَِّذين(  

  )١ (٥٠/احلج: فَالَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم
  )١ (٧/فاطر: والَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم

: الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم أَجر غَير ممنوٍن
  )٢ (٢٥/ اإلنشقاق٨/فصلت

: الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَلَهم أَجر غَير ممنوٍن
  )١ (٦/التني

اتنج ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ٨/لقمان: الَِّذين 
)١(  

اتنج ماِت فَلَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام الَِّذين :
  )١ (١٩/السجدة

اتنج ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام الَِّذين :
  )١ (١١/الربوج

 ٩/املائدة: وا الصاِلحاِت لَهم مغِفرةٌالَِّذين َءامنوا وعِملُ
)١(  

 ٥٠/احلج: فَالَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم مغِفرةٌ
)١(  

 ٧/فاطر: والَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم مغِفرةٌ
)١(  

: مغِفرةٌ وأَجرالَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم 
  )١ (٩/املائدة

رأَجةٌ وِفرغم ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام الَِّذينو :
  )١ (٧/فاطر

  )١ (٤٥/الروم: الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمن
اِت ِمناِلحِملُوا الصعوا ونَءام ١ (١١/الطالق: الَِّذين(  

  )١ (٢٩/الفتح: ين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهمالَِّذ
ماِت فَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ١ (١٥/الروم: الَِّذين(  

  )١ (٣٢/األعراف: ِللَِّذين َءامنوا ِفي الْحياِة الدنيا
  )١ (٥١/غافر: والَِّذين َءامنوا ِفي الْحياِة الدنيا

  )١ (٧٦/النساء: ين َءامنوا يقَاِتلُونَالَِّذ
  )١ (١٢٣/التوبة: الَِّذين َءامنوا قَاِتلُوا
  )٢ (٧٦ /١٤/البقرة: الَِّذين َءامنوا قَالُوا

  )١ (٢٧/إبراهيم: الَِّذين َءامنوا ِبالْقَوِل
  )١ (٣١/إبراهيم: الَِّذين َءامنوا يِقيموا

  )٢ (٣٨ /٣٠/ غافر:الَِّذي َءامن ياقَوِم
 ١٤/ الصف٨/ املائدة١٣٥/النساء: الَِّذين َءامنوا كُونوا

)٣(  
 ١٨/ فصلت٥٣/ النمل٦٣/يونس: الَِّذين َءامنوا وكَانوا

)٣(  

  )١ (٥٧/يوسف: ِللَِّذين َءامنوا وكَانوا
 ٥٣/ النمل٦٣/يونس: الَِّذين َءامنوا وكَانوا يتقُونَ

  )٣ (١٨/فصلت
  )١ (٥٧/يوسف: لَِّذين َءامنوا وكَانوا يتقُونَِل

لَموا ونَءام ١ (٨٢/األنعام: الَِّذين(  
لَموا ونَءام الَِّذين١ (٧٢/األنفال: و(  

وا لَونَءام ١ (١١/األحقاف: ِللَِّذين(  
  )١ (٢٠/حممد: الَِّذين َءامنوا لَوالَ

  )١ (٤/لبقرةا: والَِّذين يؤِمنونَ ِبما
وا ِلمنَءام ١ (٢/الصف: الَِّذين(  
  )١ (٢١٣/البقرة: الَِّذين َءامنوا ِلما
  )١ (٣٨/التوبة: الَِّذين َءامنوا ما

  )١ (٩/البقرة: والَِّذين َءامنوا وما
هعوا منَءام الَِّذين٨٨/ التوبة٢٤٩ /٢١٤/البقرة: و 

  )٧ (٨/ التحرمي٩٤ /٦٦ /٥٨/هود
هعوا منَءام ١ (٢٥/غافر: الَِّذين(  

كعوا منَءام الَِّذين١ (٨٨/األعراف: و(  
  )٣ (٩٤ /٦٦ /٥٨/هود: والَِّذين َءامنوا معه ِبرحمٍة منا

  )١ (٧٥/األنفال: والَِّذين َءامنوا ِمن
وا ِمنكُمنَءام ادلة: الَِّذين٢ (٥٥/ النور١١/ا(  

  )١ (٣٤/املطففني: ين َءامنوا ِمنالَِّذ
مهوا ِمننَءام ١ (٢٧/احلديد: الَِّذين(  

وا ِمنكُمنَءام ١ (٧/احلديد: فَالَِّذين(  
وا ِمنكُمنَءام ١ (٦١/التوبة: ِللَِّذين(  

الَِّذينو وا ِمنكُمنَءام ١ (٦١/التوبة: ِللَِّذين(  
  )١ (١١/اادلة: ِذينالَِّذين َءامنوا ِمنكُم والَّ

 ٧٢/األنفال: الَِّذين َءامنوا وهاجروا وجاهدوا
  )٢ (٢٠/التوبة

  )١ (٧٤/األنفال: والَِّذين َءامنوا وهاجروا وجاهدوا
: والَِّذين َءامنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه

  )١ (٧٤/األنفال
نَءام ِبيِل اللَِّهالَِّذينوا ِفي سداهجوا وراجهوا و :

  )١ (٢٠/التوبة
  )١ (١٠٢/النحل: الَِّذين َءامنوا وهدى
  )١ (٤٤/فصلت: ِللَِّذين َءامنوا هدى

 ١٠٢/ آل عمران٢٧٨/البقرة: الَِّذين َءامنوا اتقُوا
 ١٠/ الزمر٧٠/ األحزاب١١٩/ التوبة٣٥/املائدة
  )٨ (١٨/ احلشر٢٨/احلديد

  )١ (٦/التحرمي: الَِّذين َءامنوا قُوا
  )١ (٤١/احلج: الَِّذين ِإن
  )١ (١٠/الفرقان: الَِّذي ِإن

  )٢ (١١/ املمتحنة٨٨/املائدة: الَِّذي أَنتم
م١ (٥٢/األنبياء: الَِّتي أَنت(  

  )٢ (٧٤ /٧٢/األنفال: والَِّذين َءاووا
  )١ (١٣/املعارج: الَِّتي تئِْويِه

 ٢٤/ احلديد٣٧/ النساء١٨٠/آل عمران: ِذين يبخلُونَالَّ
)٣(  

هلُوندبي ١ (١٨١/البقرة: الَِّذين(  
  )١ (٢٨/إبراهيم: الَِّذين بدلُوا
 ١٨/ سبأ٨١ /٧١/ األنبياء١٣٧/األعراف: الَِّتي باركْنا

)٤(  
  )١ (١/اإلسراء: الَِّذي باركْنا

 ٨١ /٧١/ األنبياء١٣٧/عرافاأل: الَِّتي باركْنا ِفيها
  )٤ (١٨/سبأ

  )٢ (٢/ اجلمعة٤١/الفرقان: الَِّذي بعثَ
  )١ (٣٣/النور: والَِّذين يبتغونَ

  )١ (٩/احلجرات: الَِّتي تبِغي
ني٣ (١١١/ يوسف٣٧/ يونس٩٢/األنعام: الَِّذي ب(  

كني١ (٣٤/فصلت: الَِّذي ب(  
ني١ (٣١/سبأ: ِبالَِّذي ب(  

 ١١١/ يوسف٣٧/ يونس٩٢/األنعام: ِذي بين يديِهالَّ
)٣(  

  )١ (٣١/سبأ: ِبالَِّذي بين يديِه
  )١ (١١١/التوبة: الَِّذي بايعتم

كوناِيعبي ١ (١٠/الفتح: الَِّذين(  
  )١ (١٦٦/البقرة: الَِّذين اتِبعوا
  )٢ (١٦٧ /١٦٦/البقرة: الَِّذين اتبعوا

  )١ (٥٥/آل عمران: تبعوكالَِّذين ا
وهعبات ٢ (٢٧/ احلديد١١٧/التوبة: الَِّذين(  

  )١ (١٠٠/التوبة: والَِّذين اتبعوهم
  )٢ (١٥٧/ األعراف٢٧/النساء: الَِّذين يتِبعونَ
وهعبات ١ (٦٨/آل عمران: لَلَِّذين(  
  )١ (٧٢/احلج: ِبالَِّذين يتلُونَ

تي ١ (٢٩/فاطر: لُونَالَِّذين(  
 ١٤٦/ النساء٨٩/ آل عمران١٦٠/البقرة: الَِّذين تابوا

  )٥ (٥/ النور٣٤/املائدة
  )١ (٧/غافر: ِللَِّذين تابوا

 ٣٥/ الشورى٦٩ /٥٦ /٣٥/غافر: الَِّذين يجاِدلُونَ ِفي
)٤(  

  )١ (١/اادلة: الَِّتي تجاِدلُك ِفي
اِدلُونَ ِفي َءايجي ٣ (٦٩ /٥٦ /٣٥/غافر: اِتالَِّذين(  

  )١ (٣٥/الشورى: الَِّذين يجاِدلُونَ ِفي َءاياِتنا
 ٦٩ /٥٦ /٣٥/غافر: الَِّذين يجاِدلُونَ ِفي َءاياِت اللَِّه

)٣(  
ماهلْطَاٍن أَتِر سياِت اللَِّه ِبغاِدلُونَ ِفي َءايجي الَِّذين :

  )٢ (٥٦ /٣٥/غافر
 ٢٩/ املطففني٤٧/ الروم١٢٤/األنعام: الَِّذين أَجرموا

)٣(  
  )١ (٤٧/الروم: الَِّذين أَجرموا وكَانَ
  )١ (٢٩/املطففني: الَِّذين أَجرموا كَانوا

 ٦٧ /٥/ يونس٩٧/ األنعام٢٢/البقرة: الَِّذي جعلَ
 ٦٤ /٦١/ غافر٨٠/ يس٦٢ /٦١ /٤٧/ الفرقان٥٣/طه
  )١٥ (١٥/ امللك٢٦/ ق١٠/ الزخرف٧٩/

  )٢ (٣٩/ فاطر١٦٥/األنعام: ي جعلَكُمالَِّذ



  ٣٦

اهلْنع١ (٢٥/احلج: الَِّذي ج(  
  )١ (٩١/احلجر: الَِّذين جعلُوا

  )١ (٥/النساء: الَِّتي جعلَ
  )١ (٩٦/احلجر: الَِّذين يجعلُونَ

 ٦٧/ يونس٩٧/ األنعام٢٢/البقرة: الَِّذي جعلَ لَكُم
 ٧٩ /٦٤ /٦١/ غافر٨٠/ يس٤٧/ الفرقان٥٣/طه

  )١١ (١٥/ امللك١٠/الزخرف
ضاَألر لَ لَكُمع٦٤/ غافر٥٣/ طه٢٢/البقرة: الَِّذي ج 

  )٥ (١٥/ امللك١٠/الزخرف
 ١٠/ الزخرف٥٣/طه: الَِّذي جعلَ لَكُم اَألرض مهدا

)٢(  
 ٦١/ غافر٤٧/ الفرقان٦٧/يونس: الَِّذي جعلَ لَكُم الَّيلَ

)٣(  
الَّي لَ لَكُمعا ِإنَّالَِّذي جِصربم ارهالنوا ِفيِه وكُنسلَ ِلت :

  )٢ (٦١/ غافر٦٧/يونس
را َءاخاللَِّه ِإلَه علُونَ معجي ١ (٩٦/احلجر: الَِّذين(  

را َءاخاللَِّه ِإلَه علَ مع١ (٢٦/ق: الَِّذي ج(  
  )١ (١٧/الزمر: والَِّذين اجتنبوا
  )١ (٣٢/لنجما: الَِّذين يجتِنبونَ

  )١ (٣٧/الشورى: والَِّذين يجتِنبونَ
اِحشالْفَواِإلثِْم و اِئرونَ كَبِنبتجي الَِّذين٣٧/الشورى: و 

)١(  
اِحشالْفَواِإلثِْم و اِئرونَ كَبِنبتجي ١ (٣٢/النجم: الَِّذين(  

  )٢ (١٦/ التوبة١٤٢/آل عمران: الَِّذين جاهدوا
  )١ (٦٩/العنكبوت: ين جاهدواوالَِّذ

  )١ (١٧٢/آل عمران: الَِّذين استجابوا
  )١ (٣٨/الشورى: والَِّذين استجابوا
  )١ (١٨/الرعد: ِللَِّذين استجابوا

ِهمبوا ِلرابجتاس ١ (١٨/الرعد: ِللَِّذين(  
ِهمبوا ِلرابجتاس الَِّذين١ (٣٨/الشورى: و(  

  )١ (١٢٠/البقرة: ِذي جاَءكالَّ
  )١ (٩١/األنعام: الَِّذي جاَء

  )١ (١١/النور: الَِّذين جاُءوا
  )١ (٣٣/الزمر: والَِّذي جاَء

  )١ (١٠/احلشر: والَِّذين جاُءو
ِمن اَءك١ (١٢٠/البقرة: الَِّذي ج(  

  )١ (١٠/احلشر: والَِّذين جاُءو ِمن
  )١ (٣/اهيمإبر: الَِّذين يستِحبونَ

  )١ (١٩/النور: الَِّذين يِحبونَ
اج١ (٢٥٨/البقرة: الَِّذي ح(  

  )١ (١٦/الشورى: والَِّذين يحاجونَ
مر١ (٥٠/آل عمران: الَِّذي ح(  
مر٣ (٦٨/ الفرقان٣٣/ اإلسراء١٥١/األنعام: الَِّتي ح(  

  )١ (٩١/النمل: الَِّذي حرمها
نسأَح ٣٠/ النحل٢٦/ يونس١٧٢/آل عمران: واِللَِّذين 

  )٤ (١٠/الزمر
نس٢ (٧/ السجدة١٥٤/األنعام: الَِّذي أَح(  

  )١ (٣١/النجم: الَِّذين أَحسنوا
  )١ (٢٦/يونس: ِللَِّذين أَحسنوا الْحسنى
  )١ (٣١/النجم: الَِّذين أَحسنوا ِبالْحسنى

ِذِه الدوا ِفي هنسأَح ةٌِللَِّذيننسا حي٣٠/النحل: ن 
  )٢ (١٠/الزمر

  : والَِّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا ِفيها ِمن روِحنا
  )١ (٩١/األنبياء

: اللَِّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا ِفيِه ِمن روِحنا
  )١ (١٢/التحرمي

ِهملَيع قحتاس ١ (١٠٧/املائدة: الَِّذين(  
الَِّذينِهملَيع ق٢ (١٨/ األحقاف٦٣/القصص:  ح(  

ِهملَيع قَّتح ١ (٩٦/يونس: الَِّذين(  
 ١٨/ األحقاف٦٣/القصص: الَِّذين حق علَيِهم الْقَولُ

)٢(  
  )١ (٧/غافر: الَِّذين يحِملُونَ

  )١ (٥/اجلمعة: الَِّذين حملُوا
  )٣ (٦٨/افر غ٨٠/ املؤمنون٢٥٨/البقرة: الَِّذي يحِي

اكُمي١ (٦٦/احلج: الَِّذي أَح(  
  )١ (٣٩/فصلت: الَِّذي أَحياها

ِميتيِي وح٨٠/ املؤمنون٢٥٨/البقرة: الَِّذي ي   
  )٣ (٦٨/غافر

  )١ (٢٤٣/البقرة: الَِّذين خرجوا
  )١ (٤٧/األنفال: كَالَِّذين خرجوا

جر١ (٣٢/األعراف: الَِّتي أَخ(  
رالَِّتي أَخكت١ (١٣/حممد: ج(  

جر١ (٢/احلشر: الَِّذي أَخ(  
جرالَِّذي أَخ١ (٤/األعلى: و(  
  )٢ (٨/ احلشر٤٠/احلج: الَِّذين أُخِرجوا

ِرجخ١ (٢٥/النمل: الَِّذي ي(  
اِرِهموا ِمن ِديجرخ ١ (٢٤٣/البقرة: الَِّذين(  

  )١( ٤٧/األنفال: كَالَِّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم
  )٢ (٨/ احلشر٤٠/احلج: الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم

 ٩/ األعراف٢٠ /١٢/األنعام: الَِّذين خِسروا أَنفُسهم
  )٧ (٤٥/ الشورى١٥/ الزمر١٠٣/ املؤمنون٢١/هود

 ١٢/األنعام: الَِّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم الَ يؤِمنونَ
/٢ (٢٠(  

نَ روشخي مالَِّذينه١٢/ امللك١٨/ فاطر٤٩/األنبياء: ب 
)٣(  

مهبنَ روشخي ١ (٢٣/الزمر: الَِّذين(  
 ١٨/ فاطر٤٩/األنبياء: الَِّذين يخشونَ ربهم ِبالْغيِب

  )٣ (١٢/امللك
  )١ (١٢/امللك: الَِّذين يخشونَ ربهم ِبالْغيِب لَهم

  )١ (٤٩/األنبياء: الْغيِب وهمالَِّذين يخشونَ ربهم ِب
 ١٢٤/ النحل١٥٧/ النساء١٧٦/البقرة: الَِّذين اختلَفُوا

)٣(  
  )١ (٦٤/النحل: الَِّذي اختلَفُوا

  )١ (٦٣/الزخرف: الَِّذي تختِلفُونَ

  )١ (١١٨/التوبة: الَِّذين خلِّفُوا
  )١ (٣٩/النحل: الَِّذي يختِلفُونَ
  )١ (٦٣/النور: نَالَِّذين يخاِلفُو

  )١ (١٧٦/البقرة: الَِّذين اختلَفُوا ِفي
  )٢ (١٢٤/ النحل١٥٧/النساء: الَِّذين اختلَفُوا ِفيِه
  )١ (٦٤/النحل: الَِّذي اختلَفُوا ِفيِه

  )١ (٦٣/الزخرف: الَِّذي تختِلفُونَ ِفيِه
  )١ (٣٩/النحل: الَِّذي يختِلفُونَ ِفيِه

 ٢/ األنعام١/ النساء٢١/ البقرة:الَِّذي خلَقَكُم
 ٦٧/ غافر٥٤ /٤٠/ الروم١٨٤/ الشعراء١٨٩/األعراف

  )٩ (٢/التغابن
لَق٥٤/ األعراف٧٣ /١/ األنعام٢٩/البقرة: الَِّذي خ 

 ٣٣/ األنبياء٩٩/ اإلسراء٣٢/ إبراهيم٧/ هود٣/يونس
 ٨١ /٣٦/ يس٤/ السجدة٥٩ /٥٤/الفرقان

 ٣ /٢/ امللك١٢/ الطالق٤/ احلديد٣٣/األحقاف
  )٢١ (١/ العلق٢/األعلى

لَقَك١ (٧/اإلنفطار: الَِّذي خ(  
  )١ (٧٨/الشعراء: الَِّذي خلَقَِني
ملَقَه١ (١٥/فصلت: الَِّذي خ(  
نلَقَه١ (٣٧/فصلت: الَِّذي خ(  
لَق١ (٩/فصلت: ِبالَِّذي خ(  

لَقَك١ (٣٧/الكهف: ِبالَِّذي خ(  
لَقالَِّذي خ١ (١٢/الزخرف: و(  

  )١ (٣٦/يس: ِذي خلَق اَألزواج كُلَّهاالَّ
  )١ (١٢/الزخرف: والَِّذي خلَق اَألزواج كُلَّها
  )٢ (٣/ امللك١٢/الطالق: الَِّذي خلَق سبع سماواٍت

ضاَألراِت واومالس لَق٧٣ /١/األنعام: الَِّذي خ 
 ٩٩/ اإلسراء٣٢/ إبراهيم٧/ هود٣/ يونس٥٤/األعراف

 ٣٣/ األحقاف٨١/ يس٤/ السجدة٥٩/لفرقانا
  )١٢ (٤/احلديد

: الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض ِفي ِستِة أَياٍم
  )٤ (٤/ احلديد٧/ هود٣/ يونس٥٤/األعراف

الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى 
  )٣ (٤/ احلديد٣/س يون٥٤/األعراف: علَى الْعرِش

 لُقخلَى أَن يع قَاِدر ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ
م١ (٩٩/اإلسراء: ِمثْلَه(  

 لُقخلَى أَن يِبقَاِدٍر ع ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ
  )١ (٨١/يس: ِمثْلَهم

 ٥٩/الفرقان: الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض وما
  )٢ (٤/السجدة

الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض وما بينهما ِفي ِستِة أَياٍم 
  )٢ (٤/ السجدة٥٩/الفرقان: ثُم استوى علَى الْعرِش

اكوفَس لَقَك١ (٧/اإلنفطار: الَِّذي خ(  
  )١ (٢/األعلى: الَِّذي خلَق فَسوى
 ١٨٩/ األعراف٢/ األنعام١/ النساء:الَِّذي خلَقَكُم من

  )٥ (٦٧/ غافر٥٤/الروم
ِمن لَق١ (٥٤/الفرقان: الَِّذي خ(  



  ٣٧

فَِمنكُم لَقَكُم١ (٢/التغابن: الَِّذي خ(  
  )١ (٣٧/الكهف: ِبالَِّذي خلَقَك ِمن

طْفٍَة ثُمِمن ن اٍب ثُمرِمن ت لَقَك٣٧/الكهف: ِبالَِّذي خ 
)١(  

  )١ (٦٧/غافر: م من تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُمالَِّذي خلَقَكُ
 ١/النساء: الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة

  )٢ (١٨٩/األعراف
ولَقَِني فَه١ (٧٨/الشعراء: الَِّذي خ(  
وه ملَقَه١ (١٥/فصلت: الَِّذي خ(  

  )٢ (٣٤/ النور٢١٤/البقرة: الَِّذين خلَوا ِمن قَبِلكُم
  )٢ (٦٢ /٣٨/األحزاب: الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ

ِلِهما ِمن قَبلَوخ ١ (١٠٢/يونس: الَِّذين(  
  )١ (٦٨/األنعام: الَِّذين يخوضونَ
  )١ (٦٩/التوبة: كَالَِّذي خاضوا

  )١ (٣٤/النساء: والَّالِتي تخافُونَ
  )٢ (٥١/ األنعام٢٣/املائدة: الَِّذين يخافُونَ

  )١ (٣٧/الذاريات: ِذين يخافُونَِللَّ
 ٦٦/ يونس١٠٨ /٥٢/األنعام: الَِّذين يدعونَ

  )٦ (٨٦/ الزخرف٢٨/ الكهف٥٧/اإلسراء
  )٣ (٢٠/ النحل٢٠/ غافر١٤/الرعد: والَِّذين يدعونَ

  )١(١٠/هود: الَِّتي يدعونَ
 ٧٣/ احلج١٩٤/ األعراف٥٦/األنعام: الَِّذين تدعونَ

  )٥ (٦٦/ غافر٤٠/فاطر
  )٢ (١٣/ فاطر١٩٧/األعراف: والَِّذين تدعونَ

ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين :
  )٢ (٢٨/ الكهف٥٢/األنعام

 ١٩٤/ األعراف٥٦/األنعام: الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن
  )٥ (٦٦/ غافر٤٠/ فاطر٧٣/احلج

الَِّذينوِنِهوونَ ِمن دعد٢ (١٩٧/ األعراف١٣/فاطر:  ت(  
  )١ (١٠١/هود: الَِّتي يدعونَ ِمن دوِن

  )٢ (٦٦/ يونس١٠٨/األنعام: الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن
  )١ (٨٦/الزخرف: الَِّذين يدعونَ ِمن دوِنِه

  )١ (٢٠/النحل: والَِّذين يدعونَ ِمن دوِن
  )٢ (٢٠/ غافر١٤/الرعد: نَ ِمن دوِنِهوالَِّذين يدعو

 ١٩٤/ األعراف٥٦/األنعام: الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه
  )٥ (٦٦/ غافر٤٠/ فاطر٧٣/احلج

  )١ (١٠١/هود: الَِّتي يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه
 ٦٦/ يونس١٠٨/األنعام: الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه

)٢(  
عدي الَِّذينوِن اللَِّهو١ (٢٠/النحل: ونَ ِمن د(  

  )١ (١٩٧/األعراف: والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه الَ
  )٢ (٢٠/ غافر١٤/الرعد: والَِّذين يدعونَ ِمن دوِنِه الَ

ونَ اللَّهذْكُري ١ (١٩١/آل عمران: الَِّذين(  
كُمتَءاِله ذْكُر١ (٣٦/األنبياء: الَِّذي ي(  

  )١ (٣٤/فاطر: أَذْهبالَِّذي 
تبذَه ١ (١١/املمتحنة: الَِّذين(  
  )٢ (١٣/ غافر١٢/الرعد: الَِّذي يِريكُم

اكني١ (٦٠/اإلسراء: الَِّتي أَر(  
اكر١ (٢١٨/الشعراء: الَِّذي ي(  

  )١ (٦/األعراف: الَِّذين أُرِسلَ
 ٩/ الصف٩/ فاطر٤٨/ الفرقان٣٣/التوبة: الَِّذي أَرسلَ

)٤(  
ِسلْت١ (٨٧/األعراف: ِبالَِّذي أُر(  

  )١ (٢٨/الفتح: الَِّذي أَرسلَ
  )١ (٢٧/الشعراء: الَِّذي أُرِسلَ
  )٢ (٤٨/ الروم٥٧/األعراف: الَِّذي يرِسلُ

ِهمِسلَ ِإلَيأُر ١ (٦/األعراف: الَِّذين(  
كُمِسلَ ِإلَي١ (٢٧/الشعراء: الَِّذي أُر(  

يِسلُ الررالَِّذي ي٢ (٤٨/ الروم٥٧/األعراف: اح(  
احيلَ الرس٢ (٩/ فاطر٤٨/الفرقان: الَِّذي أَر(  

  )٢ (٦ /٤/النور: والَِّذين يرمونَ
  )١ (٢٣/النور: الَِّذين يرمونَ

  )١ (٤/النور: والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت
  )١ (٢٣/النور: الَِّذين يرمونَ الْمحصناِت

  )١ (٧٩/القصص: ِذين يِريدونَالَّ
  )١ (٣٨/الروم: ِللَِّذين يِريدونَ
  )١ (٦٠/النساء: الَِّذين يزعمونَ
 ٥٢/ الكهف٥٦/ اإلسراء٩٤/األنعام: الَِّذين زعمتم

  )٤ (٢٢/سبأ
مهونَ أَنمعزي ١ (٦٠/النساء: الَِّذين(  
مهأَن متمعز ١ (٩٤/األنعام: الَِّذين(  

قَتبس ١ (١٠١/األنبياء: الَِّذين(  
  )١ (١٠/احلشر: الَِّذين سبقُونا

  )٢ (٤١/ األنبياء١٠/األنعام: ِبالَِّذين سِخروا
رخ٣ (١٢/ اجلاثية١٣/ الزخرف١٤/النحل: الَِّذي س(  

أُولَِئك اِجِزينعا ماِتنا ِفي َءايوعس الَِّذين١ (٥١/احلج: و(  
  )١ (٥/سبأ: ين سعو ِفي َءاياِتنا معاِجِزين أُولَِئكوالَِّذ

أُولَِئك اِجِزينعا ماِتننَ ِفي َءايوعسي الَِّذين٣٨/سبأ: و 
)١(  

  )١ (٣٦/األنعام: الَِّذين يسمعونَ
  )١ (١٨/الزمر: الَِّذين يستِمعونَ

  )٢ (٣١/ النجم١٠/الروم: الَِّذين أَسائُوا
 ١٨٦/ آل عمران٩٦/البقرة: لَِّذين أَشركُواا

  )٥ (٨٦ /٣٥/ النحل١٤٨/األنعام
  )٢ (١٧/ احلج٨٢/املائدة: والَِّذين أَشركُوا
  )٢ (٢٨/ يونس٢٢/األنعام: ِللَِّذين أَشركُوا
 ١٧٧/ آل عمران١٧٥ /٨٦ /١٦/البقرة: الَِّذين اشتروا

)٤(  
اهرت١ (٢١/يوسف: الَِّذي اش(  

  )١ (٧٧/آل عمران: الَِّذين يشترونَ
  )١ (٧٤/النساء: الَِّذين يشرونَ

  )١ (٨٦/البقرة: الَِّذين اشتروا الْحياةَ الدنيا ِباَألِخرِة
  )١ (٧٤/النساء: الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباَألِخرِة

 ٥٩/لعنكبوت ا٩٦ /٤٢/ النحل١١/هود: الَِّذين صبروا

  )٥ (٣٥/فصلت
  )١ (٢٢/الرعد: والَِّذين صبروا

 ٤٢/النحل: الَِّذين صبروا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ
  )٢ (٥٩/العنكبوت

  )٣ (٣/ العنكبوت٤٣/ التوبة١٧٧/البقرة: الَِّذين صدقُوا
  )١ (٧٤/الزمر: الَِّذي صدقَنا

  )١ (٢٦/جاملعار: والَِّذين يصدقُونَ
الْكَاِذِبني لَمعتقُوا ودص ١ (٤٣/التوبة: الَِّذين(  

الْكَاِذِبني نلَمعلَيقُوا ودص ١ (٣/العنكبوت: الَِّذين(  
  )١ (٥٩/النمل: الَِّذين اصطَفَى
  )١ (٣٢/فاطر: الَِّذين اصطَفَينا

  )٢ (٣٢/ سبأ٧٥/األعراف: ِللَِّذين استضِعفُوا
  )٣ (٣٣ /٣١/ سبأ٥/القصص: ين استضِعفُواالَِّذ

  )١ (٢٥/النحل: الَِّذين يِضلُّونهم
  )١ (٢٩/فصلت: الَّذَيِن أَضالَّنا

  )١ (١٠٤/الكهف: الَِّذين ضلَّ
  )١ (٢٦/ص: الَِّذين يِضلُّونَ

 ١٦٥ /١٥٠ /٥٩ /٥٩/البقرة: الَِّذين ظَلَموا
 ٣٧/ هود٢٥/ل األنفا١٦٥ /١٦٢/ األعراف٤٥/األنعام

 ٨٥/ النحل٤٥ /٤٤/ إبراهيم١١٦ /١١٣ /٩٤ /٦٧/
 ٤٦/ العنكبوت٢٢٧/ الشعراء٢٧/ املؤمنون٣/األنبياء
  )٢٤ (١٢/ األحقاف٢٢/ الصافات٥٧ /٢٩/الروم

  )١ (٥١/الزمر: والَِّذين ظَلَموا
  )١ (٤٢/الشورى: الَِّذين يظِْلمونَ

 ٤٧/ الزمر٤٢/ سبأ٥٢/يونس: ِللَِّذين ظَلَموا
  )٦ (٤٧/ الطور٥٩/ الذاريات٦٥/الزخرف

  )١ (١٦٥/األعراف: الَِّذين ظَلَموا ِبعذَاٍب
ذَابوا الْعظَلَم ١ (٨٥/النحل: الَِّذين(  

  )١ (٤٧/الطور: ِللَِّذين ظَلَموا عذَابا
  )١ (١١٦/هود: الَِّذين ظَلَموا ما

  
  
  

  )١ (٤٧/الزمر: ِللَِّذين ظَلَموا ما
 ١٦٢/ األعراف١٥٠/البقرة: ن ظَلَموا ِمنهمالَِّذي

  )٣ (٤٦/العنكبوت
وا ِمنكُمظَلَم ١ (٢٥/األنفال: الَِّذين(  
وا ِمنظَلَم الَِّذين١ (٥١/الزمر: و(  
وا ِمنظَلَم ١ (٦٥/الزخرف: ِللَِّذين(  

  )١ (١٦٢/األعراف: الَِّذين ظَلَموا ِمنهم قَوالً
  )١ (٤٦/العنكبوت: ِمنهم وقُولُواالَِّذين ظَلَموا 
  )٢ (٢٤٩ /٤٦/البقرة: الَِّذين يظُنونَ

١ (٤٢/يوسف: ِللَِّذي ظَن(  
  )١ (٢٣/فصلت: الَِّذي ظَننتم

  )٢ (٢٤٩ /٤٦/البقرة: الَِّذين يظُنونَ أَنهم
هأَن ١ (٤٢/يوسف: ِللَِّذي ظَن(  

  )٢ (٢٤٩ /٤٦/البقرة: قُواالَِّذين يظُنونَ أَنهم مالَ



  ٣٨

نهونَ ِمنظَاِهر١ (٤/األحزاب: الَّالِئي ت(  
نم موهرظَاه ١ (٢٦/األحزاب: الَِّذين(  

  )١ (٢/اادلة: الَِّذين يظَاِهرونَ ِمنكُم
  )١ (٣/اادلة: والَِّذين يظَاِهرونَ ِمن

   ١٠٤/يونس: الَِّذين تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه
  )٢ (١٧/العنكبوت

ا ِمنكُمودتاع ١ (٦٥/البقرة: الَِّذين(  
  )١ (٧/املمتحنة: الَِّذين عاديتم منهم

لَمعي ١ (٦٣/النساء: الَِّذين(  
لَمع١ (٦/الفرقان: الَِّذي ي(  

  )١ (٩/الزمر: الَِّذين يعلَمونَ
لَّم١ (٤/العلق: الَِّذي ع(  

  )٢ (٤٩/ الشعراء٧١/طه: مالَِّذي علَّمكُ
ِهنلَي١ (٢٢٨/البقرة: الَِّذي ع(  

  )٢ (٢٨٢ /٢٨٢/البقرة: الَِّذي علَيِه
قِه الْحلَي٢ (٢٨٢ /٢٨٢/البقرة: الَِّذي ع(  

  )٢ (١٨ /١٧/النساء: ِللَِّذين يعملُونَ
  )٢ (٣٥/ الزمر٤١/الروم: الَِّذي عِملُوا
  )١ (٨٤/القصص: الَِّذين عِملُوا

  )١ (١٥٣/األعراف: والَِّذين عِملُوا
  )٣ (٤/ العنكبوت٢/ الكهف٩/اإلسراء: الَِّذين يعملُونَ
  )١ (١١٩/النحل: ِللَِّذين عِملُوا

  )١ (١٧/النساء: ِللَِّذين يعملُونَ السوَء
  )١ (٨٤/القصص: الَِّذين عِملُوا السيئَاِت

يِملُوا السع الَِّذين١ (١٥٣/األعراف: ئَاِتو(  
  )١ (٤/العنكبوت: الَِّذين يعملُونَ السيئَاِت

  )١ (١١٩/النحل: ِللَِّذين عِملُوا السوَء
  )١ (١٨/النساء: ِللَِّذين يعملُونَ السيئَاِت

  : ِللَِّذين يعملُونَ السوَء ِبجهالٍَة ثُم يتوبونَ ِمن
  )١ (١٧/النساء

  
 ١١٩/النحل: لَِّذين عِملُوا السوَء ِبجهالٍَة ثُم تابوا ِمنِل
)١(  

ِعند ١ (٢٠٦/األعراف: الَِّذين(  
ه١ (٤٠/النمل: الَِّذي ِعند(  
ِعند ١ (٣٨/فصلت: فَالَِّذين(  

كبر ِعند ١ (٢٠٦/األعراف: الَِّذين(  
كبر ِعند ١ (٣٨/فصلت: فَالَِّذين(  

الَِّذيندتاه١ (٥٦/األنفال:  ع(  
  )٢ (٤ /١/التوبة: الَِّذين عاهدتم
مدتاهع ١ (٧/التوبة: الَِّذين(  

مهِمن دتاهع ١ (٥٦/األنفال: الَِّذين(  
نم مدتاهع ٢ (٤ /١/التوبة: الَِّذين(  

ِرِكنيشالْم نم مدتاهع ٢ (٤ /١/التوبة: الَِّذين(  
  )١ (١٠٥/آل عمران: ين تفَرقُواكَالَِّذ

  )٢ (٣٢/ الروم١٥٩/األنعام: الَِّذين فَرقُوا
   ١٥٩/األنعام: الَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعا

  )٢ (٣٢/الروم
لَى اللَِّه الْكَِذبونَ عرفْتي ٦٩ /٦٠/يونس: الَِّذين 

  )٣ (١١٦/النحل
  )٢ (٢٠/ السجدة٣٣/يونس: الَِّذين فَسقُوا
  )١ (٧١/النحل: الَِّذين فُضلُوا
  )١ (١٥/النمل: الَِّذي فَضلَنا
١ (٧٩/األنعام: ِللَِّذي فَطَر(  

  )٣ (٢٧/ الزخرف٢٢/ يس٥١/هود: الَِّذي فَطَرِني
كُم١ (٥١/اإلسراء: الَِّذي فَطَر(  
نه١ (٥٦/األنبياء: الَِّذي فَطَر(  
  )١ (٧٢/طه: والَِّذي فَطَرنا

١ (٣٠/الروم: الَِّتي فَطَر(  
 ١٢٥/ التوبة٥٢/ املائدة٧/آل عمران: الَِّذين ِفي

  )٧ (٣١/ املدثر٢٩ /٢٠/ حممد٤٩/غافر
  )٢ (٨٤/ الزخرف٣٢/األحزاب: الَِّذي ِفي
  )٣ (٤٥/ الطور٣٤/ مرمي٤١/يوسف: الَِّذي ِفيِه

   ٦٠ /١٢/ األحزاب٤٩/األنفال: والَِّذين ِفي
  )٤ (٢٤/املعارج

  )١ (٤٦/احلج: الَِّتي ِفي
  )١ (٥٣/احلج: ِللَِّذين ِفي
  )١ (٢٣/النساء: الَّالِتي ِفي

 ١٢٥/ التوبة٥٢/ املائدة٧/آل عمران: الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم
  )٦ (٣١/ املدثر٢٩ /٢٠/حممد

 ٦٠ /١٢/ األحزاب٤٩/األنفال: والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم
)٣(  

  )١ (٣٢/باألحزا: الَِّذي ِفي قَلِْبِه
  )١ (٥٣/احلج: ِللَِّذين ِفي قُلُوِبِهم

ضرِفي قُلُوِبِهم م ١٢٥/ التوبة٥٢/املائدة: الَِّذين 
  )٥ (٣١/ املدثر٢٩ /٢٠/حممد

ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذين٤٩/األنفال: و   
  )٣ (٦٠ /١٢/األحزاب

ضر١ (٣٢/األحزاب: الَِّذي ِفي قَلِْبِه م(  
  )١ (٥٣/احلج: قُلُوِبِهم مرضِللَِّذين ِفي 
  )١ (٢٥/الشورى: الَِّذي يقْبلُ

  )١ (١٦/األحقاف: الَِّذين نتقَبلُ
كُمقَاِتلُوني ١ (١٩٠/البقرة: الَِّذين(  

  )١ (٤/الصف: الَِّذين يقَاِتلُونَ
لُوكُمقَات ١ (٩/املمتحنة: الَِّذين(  

  )١ (١٤٠/األنعام: الَِّذين قَتلُوا
  )١ (١٦٩/آل عمران: لَِّذين قُِتلُواا

  )١ (٤/حممد: والَِّذين قُِتلُوا
  )١ (٣٩/احلج: ِللَِّذين يقَاتلُونَ
  )١ (١٦٩/آل عمران: الَِّذين قُِتلُوا ِفي

  )١ (٤/حممد: والَِّذين قُِتلُوا ِفي
  )١ (٩/املمتحنة: الَِّذين قَاتلُوكُم ِفي
  )١ (٤/لصفا: الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي

  )١ (١٦٩/آل عمران: الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل

  )١ (٤/حممد: والَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل
  )١ (٤/الصف: الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه

  )١ (١٦٩/آل عمران: الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه
  )١ (٤/حممد: والَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه

  )٢ (١٦٢/ األعراف٥٩/البقرة: الَِّذي ِقيلَ
  )١ (٧٧/النساء: الَِّذين ِقيلَ

  )١ (٨١/النساء: الَِّذي تقُولُ
  )١ (١٧٣/آل عمران: الَِّذين قَالَ

 ١٤/ املائدة١٨٣ /١٨١ /١٦٨/آل عمران: الَِّذين قَالُوا
 ٣٠/ فصلت٤/ الكهف٨٢ /٧٣ /٧٢ /٤١ /١٧/

  )١٢ (١٣/األحقاف
  )١ (٢١/األنفال: ين قَالُواكَالَِّذ

  )١ (١٧/األحقاف: والَِّذي قَالَ
مِبالَِّذي قُلْت١ (١٨٣/آل عمران: و(  
  )١ (٣٣/األنعام: الَِّذي يقُولُونَ
 ٧/ املنافقون٧٥/ النساء١٦/آل عمران: الَِّذين يقُولُونَ

)٣(  
  )٢ (٧٤ /٦٥/الفرقان: والَِّذين يقُولُونَ
 ١٧/ املائدة١٨٣ /١٨١/آل عمران: ِإنَّالَِّذين قَالُوا 

/٥ (٧٣ /٧٢(  
  )٢ (٨٢ /١٤/املائدة: الَِّذين قَالُوا ِإنا

مهقُولُونَ فَِإن١ (٣٣/األنعام: الَِّذي ي(  
قَالُوا ِإنَّ اللَّه ١٧/ املائدة١٨٣ /١٨١/آل عمران: الَِّذين 

/٥ (٧٣ /٧٢(  
  )٢ (٨٢ /١٤/املائدة: الَِّذين قَالُوا ِإنا نصارى

  )٢ (٧٥/ النساء١٦/آل عمران: الَِّذين يقُولُونَ ربنا
  )٢ (٧٤ /٦٥/الفرقان: والَِّذين يقُولُونَ ربنا

  )٢ (١٣/ األحقاف٣٠/فصلت: الَِّذين قَالُوا ربنا
م٢ (١٦٢/ األعراف٥٩/البقرة: الَِّذي ِقيلَ لَه(  

  
مِقيلَ لَه ١ (٧٧/النساء: الَِّذين(  
مقَالَ لَه ١ (١٧٣/آل عمران: الَِّذين(  

 ٣/ النمل٣/ األنفال٥٥/املائدة: الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ
  )٤ (٤/لقمان

 ٥٥/املائدة: الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم
  )٣ (٤/ لقمان٣/النمل

لزكَاةَ وهم ِباَألِخرِة هم الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ ا
  )٢ (٤/ لقمان٣/النمل: يوِقنونَ

 ٣٢/ سبأ٨٨ /٧٦ /٧٥/األعراف: الَِّذين استكْبروا
  )٥ (٤٨/غافر

  )١ (١٤٦/األعراف: الَِّذين يتكَبرونَ
  )١ (٦٠/غافر: الَِّذين يستكِْبرونَ
 ٤٧/ غافر٣٣ /٣١/ سبأ٢١/إبراهيم: ِللَِّذين استكْبروا

)٤(  
  )٢ (٤٨/ غافر٧٦/األعراف: الَِّذين استكْبروا ِإنا
  )٢ (٤٧/ غافر٢١/إبراهيم: ِللَِّذين استكْبروا ِإنا

  )١ (٧٩/البقرة: ِللَِّذين يكْتبونَ



  ٣٩

ب١ (٢١/املائدة: الَِّتي كَت(  
كُِتب ١ (١٥٤/آل عمران: الَِّذين(  

 ٦٤ /٤٠/ األعراف١٥٠ /٣١/األنعام: الَِّذين كَذَّبوا
 ٩٥ /٧٣ /٤٥/ يونس١٧٧ /١٧٦ /٩٢ /٩٢ /٧٢/

  )١٦ (٥/ اجلمعة٧٠/ غافر٣٦/ الفرقان٧٧/األنبياء
 ١٨٢ /٣٦/ األعراف٤٩ /٣٩/األنعام: والَِّذين كَذَّبوا

/٥ (١٤٧(  
١ (١٦/الليل: الَِّذي كَذَّب(  
كَذِّب١ (٤٣/الرمحن: الَِّتي ي(  
كَذَب ٣ (٦٠/ الزمر١٨/ هود٩٠/التوبة: واالَِّذين(  

كَذِّب١ (١/املاعون: الَِّذي ي(  
  )١ (١١/املطففني: الَِّذين يكَذِّبونَ

 ٣٦/ األعراف٤٩ /٣٩/األنعام: والَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا
/٥ (١٨٢ /١٤٧(  

  )١ (٥/اجلمعة: الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِت
 ٦٤ /٤٠/ األعراف١٥٠/األنعام: ناالَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِت

  )٨ (٧٧/ األنبياء٧٣/ يونس١٧٧ /١٧٦ /٧٢/
  )١ (٩٥/يونس: الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِت
  )١ (٣٦/الفرقان: الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا

  )٢ (٥/ اجلمعة٩٥/يونس: الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِت اللَِّه
  )١ (٦٤/األعراف: نهم كَانوا قَوماالَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا ِإ

موا قَوكَان مها ِإناِتنوا ِبأَيكَذَّب ١ (٧٧/األنبياء: الَِّذين(  
 ٣٦/األعراف: والَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا واستكْبروا عنها

)١(  
  )١ (٤٠/األعراف: الَِّذين كَذَّبوا ِبأَياِتنا واستكْبروا عنها

  )٢ (٩٢ /٩٢/األعراف: الَِّذين كَذَّبوا شعيبا
  )٢ (٦٠/ الزمر١٨/هود: الَِّذين كَذَبوا علَى

  )١ (١٢٠/األنعام: الَِّذين يكِْسبونَ
  )١ (٢٧/يونس: والَِّذين كَسبوا
 ٢٩ /٢٧ /٢٦/ فصلت١٠ /٦ /٤/غافر: الَِّذين كَفَروا

 ٣٤ /٢٠ /١١/ ٧/ األحقاف٣١/ اجلاثية٥٠ /٤١/
 ٢٦ /٢٥ /٢٥ /٢٢/ الفتح٣٤ /٣٢ /٤ /٣ /١/حممد

 ٧/ التحرمي٧ /٥/ التغابن١١ /٢/ احلشر١٥/احلديد
 ٢٢/ اإلنشقاق٣٦/ املعارج٥١/ القلم٢٧/امللك

 ١٠٥ /٨٩ /٢٦ /٦/ البقرة٦ /١/ البينة١٩/الربوج
 ٩٠ /٥٦ /٥٥ /٥٥ /١٠ /٤/ آل عمران١٧١ /١٦١/
/١٩٦ /١٧٨ /١٥١ /١٤٩ /١٢٧ /١١٦ /٩١ 

 ١٦٨ /١٦٧ /١٠٢ /١٠١ /٨٤ /٥٦ /٤٢/النساء
 ١/ األنعام١١٠ /١٠٣ /٨٠ /٧٨ /٧٣ /٣٦ /٣/املائدة

 ٣٠ /١٥ /١٢/ األنفال٩٠ /٦٦/ األعراف٢٥ /٧/
 ٣٧ /٣٠ /٢٦ /٣/ التوبة٦٥ /٥٩ /٥٥ /٥٠ /٣٦/
 ٣١ /٢٧ /٧ /٥/ الرعد٢٧ /٧/ هود٩٠ /٤٠ /٤٠/
 ٨٨ /٣٩/ النحل٢/ احلجر١٨ /١٣/ إبراهيم٤٣/

 ٣٦ /٣٠/ األنبياء٧٣/ مرمي١٠٥ /١٠٢ /٥٦/الكهف
 ٢٤/ املؤمنون٧٢ /٧٢ /٥٥ /٢٥/ احلج٩٧ /٣٩/
 ٦٧/ النمل٣٢ /٤/ الفرقان٥٧/ النور٣٣/

 ٢٩/ السجدة٥٨ /١٦/ الروم١٢/العنكبوت

 ٢٦ /٧/ فاطر٤٣ /٣٣ /٣١ /٧ /٣/ سبأ٢٥/األحزاب
  )١٣٤ (٧١/ الزمر٢٧ /٢/ ص٤٧/يس

٢ (٧٧/ مرمي٢٥٨/البقرة: الَِّذي كَفَر(  
  )٢ (٤٢/ الطور١٩/احلج: فَالَِّذين كَفَروا
  )١ (١٥٦/آل عمران: كَالَِّذين كَفَروا
 ١٠/ املائدة٧٦/ النساء٢٥٧ /٣٩/البقرة: والَِّذين كَفَروا

 ٣٩/ النور٥٧/ احلج٤/ يونس٧٣ /٣٦/ األنفال٨٦/
 ١١/ اجلاثية٦٣/ الزمر٣٦/ فاطر٢٣/العنكبوت
 ١٠/ التغابن١٩/يد احلد١٢ /٨/ حممد٣/األحقاف

  )٢٠ (١٩/البلد
  )٢ (١٥٠/ النساء٢١/آل عمران: الَِّذين يكْفُرونَ
 ٥١/ النساء١٢/ آل عمران٢١٢/البقرة: ِللَِّذين كَفَروا

 ٣٧/ مرمي٨٤/ النحل٣٣ /٣٢/ الرعد٣٨/األنفال
 ١٠/ التحرمي٥/ املمتحنة٦٠/ الذاريات٢٧/ص

  )١٣ (٣١/لبمدثر
  )١ (٦/لكامل: وِللَِّذين كَفَروا

اللَّهو ١ (٢٥٨/البقرة: الَِّذي كَفَر(  
اللَّهوا وكَفَر ١ (٨٤/النساء: الَِّذين(  

  )١ (١٥٠/النساء: الَِّذين يكْفُرونَ ِباللَِّه
  )٢ (٧١/ الزمر٥٥/آل عمران: الَِّذين كَفَروا ِإلَى

  )١ (٣٦/األنفال: والَِّذين كَفَروا ِإلَى
  )١ (٣٦/األنفال:  ِإلَى جهنموالَِّذين كَفَروا

منهوا ِإلَى جكَفَر ١ (٧١/الزمر: الَِّذين(  
  )١ (١٧٨/آل عمران: الَِّذين كَفَروا أَنما
مهوا أَنكَفَر ٢ (٦/ غافر٣٩/النحل: الَِّذين(  

  )١ (٣٠/األنبياء: الَِّذين كَفَروا أَنَّ
مهوا ِبأَنكَفَر ١ (٦٥/فالاألن: الَِّذين(  

  )٢ (٧/ التغابن١٠٢/الكهف: الَِّذين كَفَروا أَن
 ٣٦/ األنبياء٧/ هود٢٥ /٧/األنعام: الَِّذين كَفَروا ِإن

  )٦ (٥٨/ الروم٤/الفرقان
  )١ (١٠١/النساء: الَِّذين كَفَروا ِإنَّ
  )١ (٣٨/األنفال: ِللَِّذين كَفَروا ِإن

  )١ (١٠٢/لكهفا: الَِّذين كَفَروا أَن يتِخذُوا
كِخذُونتوا ِإن يكَفَر ١ (٣٦/األنبياء: الَِّذين(  

  )٢ (١٠٥/ الكهف٤/آل عمران: الَِّذين كَفَروا ِبأَياِت
 ٦٣/ الزمر٢٣/العنكبوت: والَِّذين كَفَروا ِبأَياِت

  )٣ (١١/اجلاثية
  )١ (٧٧/مرمي: الَِّذي كَفَر ِبأَياِتنا
وا ِبأَيكَفَر االَِّذين١ (٥٦/النساء: اِتن(  

  )١ (١٩/البلد: والَِّذين كَفَروا ِبأَياِتنا
  )١ (٢١/آل عمران: الَِّذين يكْفُرونَ ِبأَياِت

  )١ (٤/آل عمران: الَِّذين كَفَروا ِبأَياِت اللَِّه
 ٦٣/ الزمر٢٣/العنكبوت: والَِّذين كَفَروا ِبأَياِت اللَِّه

)٢(  
كْفُري اِت اللَِّهالَِّذين١ (٢١/آل عمران: ونَ ِبأَي(  

ِهمباِت روا ِبأَيكَفَر ١ (١٠٥/الكهف: الَِّذين(  
ِهمباِت روا ِبأَيكَفَر الَِّذين١ (١١/اجلاثية: و(  

وا لَِبئْسكَفَر ١ (٨٠/املائدة: الَِّذين(  
ِبئْسوا وكَفَر ١ (٧٢/احلج: الَِّذين(  

 ١٨/ إبراهيم٥/ الرعد١/األنعام: ربِهمالَِّذين كَفَروا ِب
)٣(  

  )١ (٢٩/فصلت: الَِّذين كَفَروا ربنا
ِهمبوا ِبركَفَر ِللَِّذين١ (٦/امللك: و(  

 ٨٨/ النحل١٦٧/النساء: الَِّذين كَفَروا وصدوا عن
  )٥ (٣٤ /٣٢ /١/حممد

  )١ (٢٥/الفتح: الَِّذين كَفَروا وصدوكُم عِن
  )١ (٢٥/احلج: الَِّذين كَفَروا ويصدونَ عن

 ١٦٧/النساء: الَِّذين كَفَروا وصدوا عن سِبيِل اللَِّه
  )٥ (٣٤ /٣٢ /١/ حممد٨٨/النحل

  )١ (٢٥/احلج: الَِّذين كَفَروا ويصدونَ عن سِبيِل اللَِّه
مهذِّبوا فَأُعكَفَر ١ (٥٦/آل عمران: الَِّذين(  

  )١ (٣/التوبة: لَِّذين كَفَروا ِبعذَاٍبا
  )١ (٢٧/فصلت: الَِّذين كَفَروا عذَابا
 ٢/ ص٥٥/ احلج١٩٦/آل عمران: الَِّذين كَفَروا ِفي

  )٥ (١٩/ الربوج٢٦/الفتح
  )١ (٢٦/البقرة: الَِّذين كَفَروا فَيقُولُونَ
  )١ (١٥٦/آل عمران: كَالَِّذين كَفَروا وقَالُوا

  )١ (٢٧/امللك: ين كَفَروا وِقيلَالَِّذ
 ٨٦ /١٠/ املائدة٣٩/البقرة: والَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا

  )٦ (١٠/ التغابن١٩/ احلديد٥٧/احلج
  )٢ (١٦/ الروم٣٣/املؤمنون: الَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا
  )١ (٢٢/اإلنشقاق: الَِّذين كَفَروا يكَذِّبونَ

وا وكَفَر الَِّذيناواِتنوا ِبأَي١٠/ املائدة٣٩/البقرة: كَذَّب 
  )٦ (١٠/ التغابن١٩/ احلديد٥٧/ احلج٨٦/

  )١ (١٦/الروم: الَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا ِبأَياِتنا
ا أُولَِئكاِتنوا ِبأَيكَذَّبوا وكَفَر الَِّذين٣٩/البقرة: و 

  )٥ (١٠/ التغابن١٩/ احلديد٨٦ /١٠/املائدة
  )١ (٥٧/احلج: ين كَفَروا وكَذَّبوا ِبأَياِتنا فَأُولَِئكوالَِّذ

  
  
  
  
  

ابحأَص ا أُولَِئكاِتنوا ِبأَيكَذَّبوا وكَفَر الَِّذينو :
  )٥ (١٠/ التغابن١٩/ احلديد٨٦ /١٠/ املائدة٣٩/البقرة

الْج ابحأَص ا أُولَِئكاِتنوا ِبأَيكَذَّبوا وكَفَر الَِّذينِحيِمو :
  )٣ (١٩/ احلديد٨٦ /١٠/املائدة

 ابحأَص ا أُولَِئكاِتنوا ِبأَيكَذَّبوا وكَفَر الَِّذينو
   ١١-١٠/املائدة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا(*)الْجِحيِم

/٢ (٨٧-٨٦(  
: والَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا ِبأَياِتنا أُولَِئك أَصحاب الناِر

  )٢ (١٠/ التغابن٣٩/البقرة
  )١ (٨٤/النحل: ِللَِّذين كَفَروا والَ
  )١ (٤/غافر: الَِّذين كَفَروا فَالَ



  ٤٠

  )٣ (٧/ التحرمي٢٦/ فصلت٣/سبأ: الَِّذين كَفَروا الَ
وا أَفَلَمكَفَر ١ (٣١/اجلاثية: الَِّذين(  
  )١ (٨٩/البقرة: الَِّذين كَفَروا فَلَما

  )٣ (٣١/ سبأ١١٦ /١٠/آل عمران: نالَِّذين كَفَروا لَ
موا لَهكَفَر الَِّذين٢ (٤/ يونس٣٦/فاطر: و(  
موا لَهكَفَر ١ (٧/فاطر: الَِّذين(  
وا لَوكَفَر ٣ (٢/ احلجر٣٦/ املائدة١٠٢/النساء: الَِّذين(  

  )٣ (٣٢/ الفرقان٢٧ /٧/الرعد: الَِّذين كَفَروا لَوالَ
 ٧٨ /٣/ املائدة١٠٥/لبقرةا: الَِّذين كَفَروا ِمن

 ٢٤/ املؤمنون٢٧/ هود٣٠/ التوبة٩٠ /٦٦/األعراف
  )١٣ (٦ /١/ البينة٥/ التغابن١١ /٢/احلشر

مهوا ِمنكَفَر ٩٠/ التوبة١١٠ /٧٣/املائدة: الَِّذين 
  )٤ (٢٥/الفتح

  )٣ (٦٠/ الذاريات٢٧/ ص٣٧/مرمي: ِللَِّذين كَفَروا ِمن
أَه وا ِمنكَفَر اِبالَِّذين٢/ احلشر١٠٥/البقرة: ِل الِْكت 

  )٥ (٦ /١/ البينة١١/
ِرِكنيشالْماِب وِل الِْكتأَه وا ِمنكَفَر ١/البينة: الَِّذين   

/٢ (٦(  
أَِليم ذَابع مهوا ِمنكَفَر ٩٠/ التوبة٧٣/املائدة: الَِّذين 

)٢(  
  )١ (٢٥/الفتح: الَِّذين كَفَروا ِمنهم عذَابا أَِليما

  )٢ (٥/ التغابن٣٠/التوبة: الَِّذين كَفَروا ِمن قَبلُ
  )٢ (٣٣ /٧/سبأ: الَِّذين كَفَروا هلْ
موا فَهكَفَر ١ (٥٥/األنفال: الَِّذين(  
موا هكَفَر ١ (٤٢/الطور: فَالَِّذين(  

  )١ (٩٧/األنبياء: الَِّذين كَفَروا ياويلَنا
وا فَوكَفَر لٌالَِّذين١ (٢٧/ص: ي(  

  )١ (١٤٢/البقرة: الَِّتي كَانوا
  )٣ (٧٤/ األنبياء١٦٣ /١٥٧/األعراف: الَِّتي كَانت
١ (١٤٣/البقرة: الَِّتي كُنت(  
 ١٤/ الطور٣٠/ فصلت٦٣/ يس٤٢/سبأ: الَِّتي كُنتم

)٤(  
  )١ (٨٢/يوسف: الَِّتي كُنا

 ٢٧/ فصلت٣٥/ الزمر٧/العنكبوت: الَِّذي كَانوا
  )٥ (٤٤/ املعارج١٦/األحقاف
  )٢ (٣٧/ فاطر٥٣/األعراف: الَِّذي كُنا

 ٢١/ الصافات٢٠/ السجدة١٠٣/األنبياء: الَِّذي كُنتم
  )٦ (١٧/ املطففني٢٧/ امللك١٤/الذاريات

تكَان ١ (١٠١/الكهف: الَِّذين(  
  )٣ (٦٣ /٢١/ غافر١٣٧/األعراف: الَِّذين كَانوا

  )١ (٨٦/النحل: الَِّذين كُنا
مكُنت ٦٢/ القصص٢٧/ النحل٢٢/األنعام: الَِّذين   

/٤ (٧٤(  
 ٢١/ الصافات٢٠/السجدة: الَِّذي كُنتم ِبِه

  )٥ (١٧/ املطففني٢٧/ امللك١٤/الذاريات
 ٢١/ الصافات٢٠/السجدة: الَِّذي كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ

  )٣ (١٧/املطففني

  )١ (١٤٢/البقرة: الَِّتي كَانوا علَيها
  )١ (١٤٣/البقرة:  كُنت علَيهاالَِّتي

ِهملَيع ت١ (١٥٧/األعراف: الَِّتي كَان(  
  )٢ (٣٧/ فاطر٥٣/األعراف: الَِّذي كُنا نعملُ

  )١ (٧٤/األنبياء: الَِّتي كَانت تعملُ
   ٣٥/ الزمر٧/العنكبوت: الَِّذي كَانوا يعملُونَ

  )٣ (٢٧/فصلت
  )١ (١٠٣/األنبياء: الَِّذي كُنتم توعدونَ
  )٢ (٣٠/ فصلت٦٣/يس: الَِّتي كُنتم توعدونَ

  )٢ (٤٤/ املعارج١٦/األحقاف: الَِّذي كَانوا يوعدونَ
 ١٢٥ /١١٣/ األنعام١١٨ /١١٣/البقرة: الَِّذين الَ

 ١٥ /١١ /٧/ يونس٩١ /٤٥ /٢٩/ التوبة٢٢/األنفال
 ٤٥ /١٠/ اإلسراء١٠٥ /١٠٤/ النحل١٠٠ /٨٩/

 ٤١ /٤/ النمل٢١/ الفرقان٣٣/ النور٧٤/وناملؤمن
 ٧/ فصلت٤٥/ الزمر٨/ سبأ٦٠ /٥٩/الروم

  )٣٠ (٢٧/ النجم١٨/ اجلاثية١٨/الشورى
  )٤ (٢٣ /٢٢/ احلشر٥٨/ الفرقان٩٨/طه: الَِّذي الَ

 ٧٢ /٦٨/ الفرقان٧٩/ التوبة١٥٠/األنعام: والَِّذين الَ
  )٦ (٤٤/ فصلت٩/الزمر

  )١ (٢٢/النحل: فَالَِّذين الَ
  )٢ (١٠ /٨/التوبة: ِإال والَ

 ٦٠/ النحل١٢١/ هود٢٧/األعراف: ِللَِّذين الَ
  )٥ (١٤/ اجلاثية٨٣/القصص
  )٢ (٦٠/ النور١٢٧/النساء: الَّالِتي الَ

نهونتؤ١ (١٢٧/النساء: الَّالِتي الَ ت(  
  )١ (٧/فصلت: الَِّذين الَ يؤتونَ

 ٤٥ /٢٩/ التوبة١٢٥ /١١٣/نعاماأل: الَِّذين الَ يؤِمنونَ
 ٧٤/ املؤمنون٤٥ /١٠/ اإلسراء١٠٥ /١٠٤/النحل
 ٢٧/ النجم١٨/ الشورى٤٥/ الزمر٨/ سبأ٤/النمل

)١٤(  
  )٢ (١٥٠/ األنعام٤٤/فصلت: والَِّذين الَ يؤِمنونَ
  )١ (٢٢/النحل: فَالَِّذين الَ يؤِمنونَ
   ١٢١/ هود٢٧/األعراف: ِللَِّذين الَ يؤِمنونَ

  )٣ (٦٠/النحل
 ١٠/ اإلسراء١١٣/األنعام: الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة

 ٢٧/ النجم٤٥/ الزمر٨/ سبأ٤/ النمل٧٤/ املؤمنون٤٥/
)٨(  

  )١ (١٥٠/األنعام: والَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة
  )١ (٢٢/النحل: فَالَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة

ِةِللَِّذينونَ ِباَألِخرِمنؤ١ (٦٠/النحل:  الَ ي(  
  )٢ (٤٥ /٢٩/التوبة: الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباللَِّه

  )٢ (١٠٥ /١٠٤/النحل: الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِبأَياِت اللَِّه
  )٤ (٢١/ الفرقان١٥ /١١ /٧/يونس: الَِّذين الَ يرجونَ
  )١ (١٤/اجلاثية: ِللَِّذين الَ يرجونَ
  )١ (٦٠/النور: الَّالِتي الَ يرجونَ

   ١٥ /١١ /٧/يونس: الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَءنا
  )٤ (٢١/الفرقان

  )٢ (١٠٠/ يونس٢٢/األنفال: الَِّذين الَ يعِقلُونَ
 ٨٩/ يونس١١٨ /١١٣/البقرة: الَِّذين الَ يعلَمونَ

  )٥ (١٨/ اجلاثية٥٩/الروم
  )١ (٩/الزمر: مونَوالَِّذين الَ يعلَ

  )١ (٩/الزمر: والَِّذين الَ يعلَمونَ ِإنما
  )١ (١٩-١٨/اجلاثية: ِإنهم(*)الَِّذين الَ يعلَمونَ

  )١ (٧٩/التوبة: والَِّذين الَ يِجدونَ
  )٢ (٣٣/ النور٩١/التوبة: الَِّذين الَ يِجدونَ
  )٢ (٤٠/ فصلت١٨٠/األعراف: الَِّذين يلِْحدونَ
  )١ (١٠٣/النحل: الَِّذي يلِْحدونَ

  )٢ (٤٠/ فصلت١٨٠/األعراف: الَِّذين يلِْحدونَ ِفي
لَم ١ (١٧٠/آل عمران: ِبالَِّذين(  
لَم ٣ (٨/ املمتحنة٣١/ النور٤١/املائدة: الَِّذين(  

لَم الَِّذين٢ (٥٨/ النور١٨/الرعد: و(  
١ (١١١/اإلسراء: الَِّذي لَم(  

  )١ (٨/الفجر: لَمالَِّتي 
الَِّتي لَم١ (٤٢/الزمر: و(  

الَّالِئي لَم١ (٤/الطالق: و(  
ملَه ١ (٥/النمل: الَِّذين(  
١/ سبأ٢/ الفرقان٢/ إبراهيم١٥٨/األعراف: الَِّذي لَه 
  )٧ (٩/ الربوج٨٥/ الزخرف٥٣/الشورى

 ١٥٨/األعراف: الَِّذي لَه ملْك السماواِت واَألرِض
  )٤ (٩/ الربوج٨٥/ الزخرف٢/انالفرق

هعم ٤/ املمتحنة٢٩/ الفتح٧٢ /٦٤/األعراف: والَِّذين 
)٤(  

كعم ١ (٢٠/املزمل: الَِّذين(  
 ٥٤ /٥٢/ األنفال١١/ آل عمران٢١/البقرة: والَِّذين ِمن

  )٧ (٣٧/ الدخان٣١/ غافر٩/إبراهيم
  )٢ (١٥ /١٥/القصص: الَِّذي ِمن

 ٢٨٦ /٢٥٣ /١٨٣ /١١٨/البقرة: الَِّذين ِمن
 ٣٩/ يونس٧٠ /٦٩/ التوبة١٤٨/ األنعام٢٦/النساء
 ٣٣ /٢٦/ النحل٩/ إبراهيم٤٢/ الرعد١٠٩/يوسف

 ٤٢ /٩/ الروم٣/ العنكبوت٥٩ /٥٥/ النور٣٥/
 ٤٥ /٢٥/ الزمر٤٤ /٢٥/ فاطر٤٥/ سبأ١١/لقمان

 ١٠/ حممد٣/ الشورى٨٢/ غافر٦٥ /٥٠/
  )٣٥ (١٨/ امللك١٥/ احلشر٥/ اادلة٥٢/الذاريات
ِمن ١ (٢٣/النساء: الَِّذين(  
  )١ (٣٦/الزمر: ِبالَِّذين ِمن

  )١ (٦٩/التوبة: كَالَِّذين ِمن
  )١ (٢٥٣/البقرة: الَِّذين ِمن بعِدِهم

ِدِهمعِمن ب الَِّذين٢ (٣١/ غافر٩/إبراهيم: و(  
  )٢ (٤٥/ الزمر١١/لقمان: الَِّذين ِمن دوِنِه
  )١ (٣٦/الزمر: ِبالَِّذين ِمن دوِنِه

ِلكُمِمن قَب الَِّذين١ (٢١/البقرة: و(  
ِلكِمن قَب ٢ (٣/ الشورى٦٥/الزمر: الَِّذين(  

 ٦٩/ التوبة٢٦/ النساء١٨٣/البقرة: الَِّذين ِمن قَبِلكُم
  )٤ (٩/إبراهيم



  ٤١

  )١ (٢٨٦/البقرة: الَِّذين ِمن قَبِلنا
 ٧٠/ التوبة١٤٨/م األنعا١١٨/البقرة: الَِّذين ِمن قَبِلِهم

 ٣٣ /٢٦/ النحل٤٢/ الرعد١٠٩/ يوسف٣٩/يونس
 ٤٥/أسب ٩/ الروم٣/ العنكبوت٥٩ /٥٥/ النور٣٥/

 ١٠/ حممد٨٢/ غافر٥٠ /٢٥/ الزمر٤٤ /٢٥/فاطر
  )٢٤ (١٨/ امللك١٥/ احلشر٥/ اادلة٥٢/الذاريات

ِلِهمِمن قَب الَِّذين٥٤ /٥٢/ األنفال١١/آل عمران: و 
  )٤ (٣٧/الدخان

  )١ (٤٢/الروم: ِذين ِمن قَبلُالَّ
ِلكُمِمن قَب ١ (٦٩/التوبة: كَالَِّذين(  

  )١ (٢٦/النحل: الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَأَتى
ماهفَأَت ِلِهمِمن قَب ١ (٢٥/الزمر: الَِّذين(  

  )١ (٤٢/الرعد: الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَِللَِّه
اللَّه ِلكِمن قَب ١ (٣/شورىال: الَِّذين(  

  )١ (٦٩/التوبة: كَالَِّذين ِمن قَبِلكُم كَانوا
  )٢ (٨٢/ غافر٩/الروم: الَِّذين ِمن قَبِلِهم كَانوا

  )١ (٤٢/الروم: الَِّذين ِمن قَبلُ كَانَ
  )١ (٤٤/فاطر: الَِّذين ِمن قَبِلِهم وكَانوا

 ٦٩/التوبة: وةًكَالَِّذين ِمن قَبِلكُم كَانوا أَشد ِمنكُم قُ
)١(  

  )١ (٩/الروم: الَِّذين ِمن قَبِلِهم كَانوا أَشد ِمنهم قُوةً
  )١ (٤٤/فاطر: الَِّذين ِمن قَبِلِهم وكَانوا أَشد ِمنهم قُوةً

  )١ (٢١/البقرة: والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
 ِلكُمِمن قَب قُونَالَِّذينتت لَّكُم١ (١٨٣/البقرة: لَع(  

  )٢ (٤٥/ سبأ٣٣/النحل: الَِّذين ِمن قَبِلِهم وما
  )١ (٥٠/الزمر: الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَما

  )١ (٤٥/النحل: الَِّذين مكَروا السيئَاِت
  )١ (١٠/فاطر: والَِّذين يمكُرونَ السيئَاِت

  )١ (١٨/النساء: الَِّذين يموتونَ
  )١ (٨١/الشعراء: والَِّذي يِميتِني

  )١ (١٦٧/آل عمران: الَِّذين نافَقُوا وِقيلَ
  )١ (١١/احلشر: الَِّذين نافَقُوا يقُولُونَ

  )١ (٤٥/يوسف: الَِّذي نجا ِمنهما
ا ِمنانج١ (٢٨/املؤمنون: الَِّذي ن(  

  )٣ (٦/ سبأ١٥٧/ األعراف١٨٥/البقرة: الَِّذي أُنِزلَ
 ٩٩/ األنعام١٣٦/ النساء٧/آل عمران: الَِّذي أَنزلَ

 ٤/ الفتح١٧/ الشورى١/ الكهف١٠/ النحل١١٤/
)٨(  

  )٢ (٤٦/ العنكبوت٧٢/آل عمران: ِبالَِّذي أُنِزلَ
  )١ (١/الرعد: والَِّذي أُنِزلَ
  )١ (٨/التغابن: الَِّذي أَنزلْنا
  )٣ (١/ الفرقان١٩٦/ األعراف١٣٦/النساء: الَِّذي نزلَ

  )١ (١١/الزخرف: والَِّذي نزلَ
  )١ (٦/احلجر: الَِّذي نزلَ
  )٢ (٩/ احلديد٢٨/الشورى: الَِّذي ينزلُ

كُملَ ِإلَي١ (١١٤/األنعام: الَِّذي أَنز(  
ك١ (٦/سبأ: الَِّذي أُنِزلَ ِإلَي(  

  )١ (٤٦/العنكبوت: ِبالَِّذي أُنِزلَ ِإلَينا
  )١ (١/الرعد: أُنِزلَ ِإلَيكوالَِّذي 

كبِمن ر كالَِّذي أُنِزلَ ِإلَي١ (١/الرعد: و(  
كبِمن ر ك١ (٦/سبأ: الَِّذي أُنِزلَ ِإلَي(  

كلَيلَ ع١ (٧/آل عمران: الَِّذي أَنز(  
  )١ (١/الكهف: الَِّذي أَنزلَ علَى
  )١ (٧٢/آل عمران: ِبالَِّذي أُنِزلَ علَى

  )١ (١٣٦/النساء:  نزلَ علَىالَِّذي
  )١ (٦/احلجر: الَِّذي نزلَ علَيِه
  )١ (٩/احلديد: الَِّذي ينزلُ علَى

  )١ (١/الكهف: الَِّذي أَنزلَ علَى عبِدِه
  )١ (٩/احلديد: الَِّذي ينزلُ علَى عبِدِه

 ١٠/ النحل٩٩/ األنعام١٣٦/النساء: الَِّذي أَنزلَ ِمن
)٣(  
ولَ ِمنز١ (١١/الزخرف: الَِّذي ن(  

  )٢ (١٠/ النحل٩٩/األنعام: الَِّذي أَنزلَ ِمن السماِء ماًء
  )١ (١١/الزخرف: والَِّذي نزلَ ِمن السماِء ماًء

وهسن ١ (٥٣/األعراف: الَِّذين(  
  )١ (١٩/احلشر: كَالَِّذين نسوا
  )٢ (٢٣/ك املل٩٨/األنعام: الَِّذي أَنشأَكُم

  )٢ (١٤١/ األنعام٧٨/املؤمنون: الَِّذي أَنشأَ
  )١ (٧٩/يس: الَِّذي أَنشأَها

  )١ (١٦٠/آل عمران: الَِّذي ينصركُم
هرنصت١ (١٨/القصص: الَِّذي اس(  
تمعأَن ١ (٧/الفاحتة: الَِّذين(  

معأَن ٢ (٥٨/ مرمي٦٩/النساء: الَِّذين(  
مع١ (٣٧/حزاباأل: ِللَِّذي أَن(  

تمع٢ (١٥/ األحقاف١٩/النمل: الَِّتي أَن(  
تمع٣ (١٢٢ /٤٧ /٤٠/البقرة: الَِّتي أَن(  

  )٢ (٥٨/ مرمي٦٩/النساء: الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم
  )١ (٣٧/األحزاب: ِللَِّذي أَنعم اللَّه علَيِه

الن نِهم ملَيع اللَّه معأَن الَِّذينن٥٨/ مرمي٦٩/النساء: ِبي 
)٢(  

ِهملَيع تمعأَن ١ (٧/الفاحتة: الَِّذين(  
لَيع تمع٢ (١٥/ األحقاف١٩/النمل: الَِّتي أَن(  

كُملَيع تمع٣ (١٢٢ /٤٧ /٤٠/البقرة: الَِّتي أَن(  
 آل ٢٧٤ /٢٦٥ /٢٦٢ /٢٦١/البقرة: الَِّذين ينِفقُونَ

  )٥ (١٣٤/عمران
  )١ (٢٦٤/البقرة: ِذي ينِفقكَالَّ

  )١ (٣٨/النساء: والَِّذين ينِفقُونَ
  )١ (١٠/احلديد: الَِّذين أَنفَقُوا

  )٣ (٢٧٤ /٢٦٢ /٢٦١/البقرة: الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم
مالَهونِفقُونَ أَمي ١ (٢٦٥/البقرة: الَِّذين(  

مالَهونِفقُونَ أَمي الَِّذين١ (٣٨/ءالنسا: و(  
الَهم نِفق١ (٢٦٤/البقرة: كَالَِّذي ي(  

: كَالَِّذي ينِفق مالَه ِرئَاَء الناِس والَ يؤِمن ِباللَِّه
  )١ (٢٦٤/البقرة

: والَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِرئَاَء الناِس والَ يؤِمنونَ ِباللَِّه
  )١ (٣٨/النساء

نِفقُونَ أَمي ِبيِل اللَِّهالَِّذينِفي س مالَه٢٦١/البقرة: و 
/٢ (٢٦٢(  

  )١ (٢٧/البقرة: الَِّذين ينقُضونَ
  )١ (٢٥/الرعد: والَِّذين ينقُضونَ

تقَض١ (٩٢/النحل: كَالَِّتي ن(  
١ (٣/الشرح: الَِّذي أَنقَض(  

قْطَعيِد ِميثَاِقِه وعاللَِّه ِمن ب دهونَ عنقُضي الَِّذينا وونَ م
 ِض أُولَِئكونَ ِفي اَألرفِْسديلَ ووصِبِه أَن ي اللَّه رأَم

م١ (٢٥/الرعد: لَه(  
 را أَمونَ مقْطَعيِد ِميثَاِقِه وعاللَِّه ِمن ب دهونَ عنقُضي الَِّذين

مه ِض أُولَِئكونَ ِفي اَألرفِْسديلَ ووصِبِه أَن ي اللَّه :
  )١ (٢٧/البقرة

  )١ (١٦٥/األعراف: الَِّذين ينهونَ
  )١ (٩/العلق: الَِّذي ينهى
  )١ (٨/اادلة: الَِّذين نهوا

  )١ (١٦٥/األعراف: الَِّذين ينهونَ عِن
  )١ (٨/اادلة: الَِّذين نهوا عِن
  )٣ (٥٨/ احلج٤١/ النحل٢١٨/البقرة: والَِّذين هاجروا

 وافَالَِّذينراج١ (١٩٥/آل عمران: ه(  
  )١ (١١٠/النحل: ِللَِّذين هاجروا
  )١ (٥٠/األحزاب: الَّالِتي هاجرنَ

  )٢ (٥٨/ احلج٤١/النحل: والَِّذين هاجروا ِفي
  )٣ (١٧/ احلج٦٩/ املائدة٦٢/البقرة: والَِّذين هادوا

 ٤١/ املائدة١٦٠ /٤٦/النساء: الَِّذين هادوا
  )٦ (٦/ اجلمعة١١٨/ النحل١٤٦/األنعام

  )١ (٧٦/مرمي: الَِّذين اهتدوا
  )١ (١٧/حممد: والَِّذين اهتدوا

  )١ (٤٣/األعراف: الَِّذي هدانا
ماهده ١ (١٨/الزمر: الَِّذين(  
  )٢ (٩٠/ األنعام١٤٣/البقرة: الَِّذين هدى
  )١ (٤٤/املائدة: ِللَِّذين هادوا
  )٢ (٩٠/ األنعام١٤٣/البقرة: الَِّذين هدى

  )١ (٧٦/مرمي: الَِّذين اهتدوا
  )١ (١٧/حممد: والَِّذين اهتدوا

  )١ (٤٣/األعراف: الَِّذي هدانا
ماهده ١ (١٨/الزمر: الَِّذين(  

ى اللَّهده ٢ (٩٠/ األنعام١٤٣/البقرة: الَِّذين(  
اللَّه ماهده ١ (١٨/الزمر: الَِّذين(  

 ١٤٦/ األنعام١٦٠/النساء: الَِّذين هادوا حرمنا
  )٣ (١١٨/النحل

مه ١ (١٥٤/األعراف: ِللَِّذين(  
 ٥٨/ املؤمنون١٠٠/ النحل١٥٦/األعراف: والَِّذين هم

  )٦ (٣٣ /٢٧/ املعارج٥٩/
مه الَِّذين٩ /٨ /٥ /٤ /٣/ املؤمنون٧/يونس: و 

  )٩ (٣٤ /٣٢ /٢٩/املعارج



  ٤٢

  )١ (١٢٨/النحل: ن هموالَِّذي
م٢ (٣/ النبأ٧٦/النمل: الَِّذي ه(  

 ١٩/ الزخرف٥٧ /٢/ املؤمنون٢٧/هود: الَِّذين هم
 ٦ /٥/ املاعون٢٣/ املعارج١٢/ الطور١١/الذاريات

)٩(  
مه ١ (٧٠/مرمي: ِبالَِّذين(  

  )١ (١٥٦/األعراف: والَِّذين هم ِبأَياِتنا
  )١ (٥٨/ملؤمنونا: والَِّذين هم ِبأَياِت
ِهمبِلر مه ١ (١٥٤/األعراف: ِللَِّذين(  

ِهمبم ِبره الَِّذين١ (٥٩/املؤمنون: و(  
اِتِهملَولَى صع مه الَِّذين١ (٩/املؤمنون: و(  

الَِتِهملَى صع مه ١ (٢٣/املعارج: الَِّذين(  
الَِتِهملَى صع مه الَِّذين١ (٣٤/املعارج: و(  

: أُولَِئك(*)والَِّذين هم علَى صلَواِتِهم يحاِفظُونَ
  )١ (١٠-٩/املؤمنون

: أُولَِئك(*)والَِّذين هم علَى صالَِتِهم يحاِفظُونَ
  )١ (٣٥-٣٤/املعارج

  )٢ (٣/ املؤمنون٧/يونس: والَِّذين هم عن
  )١ (٥/املاعون: الَِّذين هم عن

الَِّذيناِفظُونَوح وِجِهمِلفُر مه (*) أَو اِجِهمولَى أَزِإالَّ ع
ما ملَكَت أَيمانهم فَِإنهم غَير ملُوِمني فَمِن ابتغى وراَء 
 اِتِهمانَألم مه الَِّذينونَ وادالْع مه فَأُولَِئك ذَِلك

  )٢ (٣٣-٢٩/ارج املع٩-٥/املؤمنون: وعهِدِهم راعونَ
  )٣ (١٢/ الطور١١/ الذاريات٢/املؤمنون: الَِّذين هم ِفي
  )٢ (٣/ النبأ٧٦/النمل: الَِّذي هم ِفيِه

  )١ (٧٦/النمل: الَِّذي هم ِفيِه يختِلفُونَ
  )١ (٣/النبأ: الَِّذي هم ِفيِه مختِلفُونَ

نم مه ١ (٥٧/املؤمنون: الَِّذين(  
  )١ (٢٧/املعارج:  منوالَِّذين هم
و٣ (٢٠/ امللك٥٢/ الزخرف٦١/البقرة: الَِّذي ه(  
و٢ (١٩/ القصص٦١/البقرة: ِبالَِّذي ه(  
والَِّذي ه١ (٧٩/الشعراء: و(  

و١ (٢٣/يوسف: الَِّتي ه(  
٣٤/ اإلسراء١٢٥/ النحل١٥٢/األنعام: ِبالَِّتي ِهي 

  )٦ (٣٤/ فصلت٤٦/ العنكبوت٩٦/املؤمنون
  )١ (٥٣/اإلسراء: ي ِهيالَِّت

١ (٩/اإلسراء: ِللَِّتي ِهي(  
نسأَح ١٢٥/ النحل١٥٢/األنعام: ِبالَِّتي ِهي 

 ٣٤/ فصلت٤٦/ العنكبوت٩٦/ املؤمنون٣٤/اإلسراء
)٦(  

نسأَح ١ (٥٣/اإلسراء: الَِّتي ِهي(  
  )١ (١٢٥/النحل: ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإنَّ
  )١ (٥٣/اإلسراء: الَِّتي ِهي أَحسن ِإنَّ
كا ِإلَينيح٢ (٧٣/ اإلسراء٣٠/الرعد: الَِّذي أَو(  

كا ِإلَينيحالَِّذي أَو٢ (١٣/ الشورى٣١/فاطر: و(  
كا ِإلَينيح١ (٨٦/اإلسراء: ِبالَِّذي أَو(  
كِإلَي ١ (٤٣/الزخرف: ِبالَِّذي أُوِحي(  

  )١ (١٠٠/األعراف: ِللَِّذين يِرثُونَ
  )١ (٧٢/الزخرف: ِتي أُوِرثْتموهاالَّ

  )١ (٦٣/مرمي: الَِّتي نوِرثُ
  )١ (١٤/الشورى: الَِّذين أُوِرثُوا
  )١ (١١/املؤمنون: الَِّذين يِرثُونَ

  )١ (٩٠/النساء: الَِّذين يِصلُونَ
  )١ (٢١/الرعد: والَِّذين يِصلُونَ

مهِعد٣ (٧٧/ غافر٤٠/ الرعد٤٦/يونس: الَِّذي ن(  
دع١ (٦١/مرمي: الَِّتي و(  

مهدتع١ (٨/غافر: الَِّتي و(  
ِعد٣ (١٥/ حممد١٥/ الفرقان٣٥/الرعد: الَِّتي و(  

ماهندع١ (٤٢/الزخرف: الَِّذي و(  
كُمِعد١ (٢٨/غافر: الَِّذي ي(  

 ٦٠/ الذاريات٨٣/الزخرف: الَِّذي يوعدونَ
  )٣ (٤٢/املعارج

  )١ (٢٨/غافر: نَّالَِّذي يِعدكُم ِإ
  )١ (٤٢/الزخرف: الَِّذي وعدناهم فَِإنا
 ١٥/ حممد١٥/ الفرقان٣٥/الرعد: الَِّتي وِعد الْمتقُونَ

)٣(  
  )٢ (٢٤٠ /٢٣٤/البقرة: والَِّذين يتوفَّونَ
مفَّاهوتت ٢ (٣٢ /٢٨/النحل: الَِّذين(  
مفَّاهوت ١ (٩٧/النساء: الَِّذين(  

  )٢ (١٠٤/ يونس٦٠/األنعام: ِذي يتوفَّاكُمالَّ
 ٢٣٤/البقرة: والَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزواجا

/٢ (٢٤٠(  
  )١ (٩٧/النساء: الَِّذين توفَّاهم الْمالَِئكَةُ
  )٢ (٣٢ /٢٨/النحل: الَِّذين تتوفَّاهم الْمالَِئكَةُ

مفَّاهوت الَِّذينالَِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم١ (٩٧/النساء:  الْم(  
الَِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهمالْم مفَّاهوتت ٢٨/النحل: الَِّذين 

)١(  
  )١ (٣٧/النجم: الَِّذي وفَّى

  )١ (٢٠/الرعد: الَِّذين يوفُونَ
  )١ (٢٠/الرعد: الَِّذين يوفُونَ

  )١ (٣٧/النجم: الَِّذي وفَّى
  )١ (١٧/البقرة: ي استوقَدالَِّذ

  )١ (٢٤/البقرة: الَِّتي وقُودها
  )١ (٢١٢/البقرة: والَِّذين اتقَوا
 ٢٠/ الزمر٢٠١/ األعراف١٩٨/آل عمران: الَِّذين اتقَوا

/٥ (٧٣ /٦١(  
  )٣ (٧٢/ مرمي١٢٨/ النحل٣٥/الرعد: الَِّذين اتقَوا

  )١ (٦٩/األنعام: الَِّذين يتقُونَ
 ٣٠/ النحل١٠٩/ يوسف١٥/آل عمران: ِللَِّذين اتقَوا

)٣(  
  )٣ (١٦٩ /١٥٦/ األعراف٣٢/األنعام: ِللَِّذين يتقُونَ

مهبا رقَوات ٣ (٧٣ /٢٠/ الزمر١٩٨/آل عمران: الَِّذين(  
  )٢ (١٤/ اادلة١٥٥/آل عمران: الَِّذين تولَّوا
  )١ (٣٣/النجم: الَِّذي تولَّى

لَّىوو١ (١١/النور: الَِّذي ت(  
هنلَّووتي ١ (١٠٠/النحل: الَِّذين(  

  )٣ (١/ امللك٨٣/ يس٢٣٧/البقرة: الَِّذي ِبيِدِه
لْكِدِه الْم١ (١/امللك: الَِّذي ِبي(  

لَكُوتِدِه م١ (٨٣/يس: الَِّذي ِبي(  
  ءمل

ِللَِّه(*)أَِليم١ (١٨٩-١٨٨/آل عمران: و(  
ال(*)أَِليم١ (١٢-١١/اجلاثية: لَّه(  
ادلة: ِإنَّ(*)أَِليم١ (٥-٤/ا(  

مهونَ فَِإنأْلَم١ (١٠٤/النساء: ت(  
ى(*)أَِليمري١ (٦-٥/سبأ: و(  
ى(*)أَِليمر١ (٢٢-٢١/الشورى: ت(  

١ (٨٩-٨٨/يونس: قَالَ(*)اَألِليم(  
  )١ (٢٧-٢٦/هود: فَقَالَ(*)أَِليٍم
٢ (٢٦-٢٥/يوسف ٢-١/نوح: قَالَ(*)أَِليم(  
١ (١٩-١٨/يس: قَالُوا(*)أَِليم(  
  )١ (٢٩-٢٨/امللك: قُلْ(*)أَِليٍم

الَ(*)اَألِليم١ (٩٨-٩٧/يونس: فَلَو(  
  )١ (٤٤-٤٣/فصلت: ولَو(*)أَِليٍم
  ءله

  )١ (٢٤٧/البقرة: واللَّه يؤِتي
 ٢٩ /٢١/ احلديد٥٤/ املائدة٧٣/آل عمران: اللَِّه يؤِتيِه

  )٥ (٤/اجلمعة
  )١ (٥٩/التوبة: اللَّه سيؤِتينا
  )١ (١٠/الفتح: اللَّه فَسيؤِتيِه
  )١ (٢٢/األحقاف: َءاِلهتنا فَأِْتنا
اِني١ (٣٠/مرمي: اللَِّه َءات(  
ماه١ (٢/احلشر: اللَِّه فَأَت(  
  )١ (٥/العنكبوت: اللَِّه َألٍت

  )١ (٦٦/يوسف: اللَِّه لَتأْتنِني
  )١ (٢٥٨/البقرة: ياللَّه يأِْت

  )٣ (٧٢ /٧١/ القصص٤٦/األنعام: اللَِّه يأِْتيكُم
  )١ (٥٩/التوبة: اللَّه سيؤِتينا اللَّه ِمن
ِمن اللَّه ماه١ (٢/احلشر: اللَِّه فَأَت(  

  )١ (٤٦/األنعام: اللَِّه يأِْتيكُم ِبِه
  )١ (٦٦/يوسف: اللَِّه لَتأْتنِني ِبِه

 ٥٤/ املائدة٧٣/آل عمران: يِه من يشاُء واللَّهاللَِّه يؤِت
  )٥ (٤/ اجلمعة٢٩ /٢١/احلديد

: اللَِّه يؤِتيِه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم
  )٣ (٤/ اجلمعة٢٩ /٢١/احلديد

ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشن يِتيِه مؤ٧٣/آل عمران: اللَِّه ي 
  )٢ (٥٤/املائدة

  )١ (٢٠٦/البقرة: لَّه أَخذَتهال
مذَه١ (٥٢/األنفال: اللَِّه فَأَخ(  

وهمذْتخات١ (٩٢/هود: اللَِّه و(  
  )١ (١٤/األنعام: اللَِّه أَتِخذُ

  )١ (١٣/آل عمران: اللَِّه وأُخرى



  ٤٣

  )١ (١٩/األنعام: َءاِلهةً أُخرى
را َءاخ١١٧/منون املؤ٣٩ /٢٢/ اإلسراء٩٦/احلجر: ِإلَه 

 ٢٦/ ق٨٨/ القصص٢١٣/ الشعراء٦٨/الفرقان
  )٩ (٥١/الذاريات

  )١ (٢٠/املزمل: اللَِّه وَءاخرونَ
  )١ (٢٥/النجم: فَِللَِّه اَألِخرةُ

  )١ (٤٠/التوبة: اللَّه ِإذْ
  )١ (٩١/املؤمنون: ِإلٍَه ِإذًا
  )٢ (٤/ نوح٩١/النحل: اللَِّه ِإذَا

  )١ (٤٥/النمل: اللَّه فَِإذَا
  )١ (٧٨/غافر: للَِّه فَِإذَاا

  )١ (١٠/العنكبوت: ِباللَِّه فَِإذَا
  )١ (٧٨/غافر: اللَِّه فَِإذَا جاَء
  )١ (٤/نوح: اللَِّه ِإذَا جاَء

  )١ (٥٩/يونس: َءاللَّه أَِذنَ
  )١ (٤٦/األحزاب: اللَِّه ِبِإذِْنِه

٣/ احلجرات٦٣ /٢٢/ الزمر٢١٨/البقرة: اللَِّه أُولَِئك 
  )٦ (١٩/دلة اا١٥/

فَأُولَِئك ٣ (٤٧ /٤٥ /٤٤/املائدة: اللَّه(  
٢ (٣٩/ الروم٢٢٩/البقرة: اللَِّه فَأُولَِئك(  
أُولَِئك٣ (٣٨/ الروم١٠٥/ النحل٢٠/التوبة: اللَِّه و(  
أُولَِئكو ١ (١٨/الزمر: اللَّه(  
١ (٥٢/العنكبوت: ِباللَِّه أُولَِئك(  
١ (١٤٦/النساء: ِللَِّه فَأُولَِئك(  

مه ٢ (٣٩/ الروم٢٢٩/البقرة: اللَِّه فَأُولَِئك(  
مه ٢ (١٥/ احلجرات٦٣/الزمر: اللَِّه أُولَِئك(  

مه فَأُولَِئك ٣ (٤٧ /٤٥ /٤٤/املائدة: اللَّه(  
مه أُولَِئك٣٨/ الروم١٠٥/ النحل٢٠/التوبة: اللَِّه و 

)٣(  
مه أُولَِئكو ١ (١٨/الزمر: اللَّه(  

  )١ (٥٢/العنكبوت: اللَِّه أُولَِئك همِب
  )١ (٥٢/العنكبوت: ِباللَِّه أُولَِئك هم الْخاِسرونَ
  )١ (٦٣/الزمر: اللَِّه أُولَِئك هم الْخاِسرونَ
  )١ (٢٢٩/البقرة: اللَِّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ
  )١ (٤٥/املائدة: اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ

الَِّذينو ١ (٩/البقرة: اللَّه(  
 ١٠٤/ يونس٩٦ /٨٨/ املائدة١/النساء: اللَّه الَِّذي

 ٩/ اادلة٣٣/ األحقاف١٥/ فصلت٩٩/اإلسراء
  )٩ (١١/املمتحنة

 ٢/ الرعد٣/ يونس١٩٦ /٥٤/األعراف: اللَّه الَِّذي
 ٤/ السجدة٥٤ /٤٨ /٤٠/ الروم٩٨/ طه٣٢/إبراهيم

 ١٧/ الشورى٢١/ فصلت٧٩ /٦٤ /٦١/غافر
  )١٩ (١٢/ الطالق٢٣ /٢٢/ احلشر١٢/جلاثيةا

 ٥٣/ الشورى٨٨/ النمل٣٣/ النور٢/إبراهيم: اللَِّه الَِّذي
)٤(  

الَِّذين ١٤٢ /١٤١ /١٤٠/ آل عمران٢١٣/البقرة: اللَّه 
 ٧٢/ احلج٧٦/ مرمي٢٧/ إبراهيم١٦/ التوبة٩/املائدة

 ٢٥/ األحزاب١١ /٣/ العنكبوت٦٣ /٥٥/النور
  )١٧ (١١/ اادلة٢٩/ الفتح٦١/الزمر

٣ (٥٥/ األنفال٧٤/ النساء١٩٠/البقرة: اللَِّه الَِّذين(  
الَِّذين٧٤ /٧٢/ األنفال٧٦/ النساء١٦٥/البقرة: اللَِّه و 

  )٦ (٢٩/ الفتح٣٤/التوبة
 ٣٩/ إبراهيم٤٣/ األعراف١/األنعام: ِللَِّه الَِّذي

 ٢٥ /١٥/ النمل٢٨/ املؤمنون١/ الكهف١١١/اإلسراء
  )١٢ (١٢/ فصلت٧٤/ الزمر٣٤/ فاطر١/سبأ

  )١ (٧١/األنعام: اللَّه كَالَِّذي
  )١ (٩/فاطر: واللَّه الَِّذي

  )١ (١٠١/هود: َءاِلهتهم الَِّتي
  )١ (٩٧/طه: ِإلَِهك الَِّذي

 ٢٣/ الفتح٨٥/ غافر٣٠/ الروم٣٢/األعراف: اللَِّه الَِّتي
)٤(  

١ (١٧/النساء: اللَِّه ِللَِّذين(  
  )١ (٣٤/النساء: للَّه والَّالِتيا

  )١ (٩/البقرة: اللَّه والَِّذين َءامنوا
 ١٤١ /١٤٠/ آل عمران٢١٣/البقرة: اللَّه الَِّذين َءامنوا

 ١١/ العنكبوت٥٥/ النور٢٧/ إبراهيم٩/املائدة
  )٩ (١١/ اادلة٢٩/الفتح

  )١ (١٦٥/البقرة: اللَِّه والَِّذين َءامنوا
االلَّهموا ونَءام الَِّذين١ (٩/البقرة:  و(  

  )١ (٢١٣/البقرة: اللَّه الَِّذين َءامنوا ِلما
وا ِمنكُمنَءام الَِّذين ادلة٥٥/النور: اللَّه٢ (١١/ ا(  

لَ لَكُمعالَِّذي ج ٣ (٧٩ /٦٤ /٦١/غافر: اللَّه(  
جر١ (٣٢/األعراف: اللَِّه الَِّتي أَخ(  

  )١ (٢٥/النمل: لَِّذي يخِرجِللَِّه ا
لَق١ (١/األنعام: ِللَِّه الَِّذي خ(  
لَقالَِّذي خ ٢ (٩٩/ األسراء٣٣/األحقاف: اللَّه(  

لَقالَِّذي خ ٤/ السجدة٣/ يونس٥٤/األعراف: اللَّه 
  )٥ (٣٢/ إبراهيم١٢/الطالق

  )٢ (٥٤ /٤٠/الروم: اللَّه الَِّذي خلَقَكُم
الَِّذي خ اللَّهم١ (١٥/فصلت: لَقَه(  

نلَقَه١ (٣٧/فصلت: ِللَِّه الَِّذي خ(  
ضاَألراِت واومالس لَق١ (١/األنعام: ِللَِّه الَِّذي خ(  
ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ ١ (٩٩/اإلسراء: اللَّه(  

ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ ٣/يونس: اللَّه 
  )٣ (٤/ السجدة٣٢/إبراهيم

ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ ٣٣/األحقاف: اللَّه 
)١(  

ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ ١ (٥٤/األعراف: اللَّه(  
  )١ (٤٨/الروم: اللَّه الَِّذي يرِسلُ الرياح فَتِثري سحابا

فَت احيلَ الرسالَِّذي أَر اللَّهاوابحس ١ (٩/فاطر: ِثري(  
  )١ (٣/العنكبوت: اللَّه الَِّذين صدقُوا
  )١ (٧٤/الزمر: ِللَِّه الَِّذي صدقَنا

  )١ (٧٦/النساء: اللَِّه والَِّذين كَفَروا
  )٢ (٧٢/ احلج٢٥/األحزاب: اللَّه الَِّذين كَفَروا

  )١ (٥٥/األنفال: اللَِّه الَِّذين كَفَروا
 اللَّهوِإالَّ ه ٣ (٢٣ /٢٢/ احلشر٩٨/طه: الَِّذي الَ ِإلَه(  

: اللَِّه الَِّذي لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض
  )٢ (٥٣/ الشورى٢/إبراهيم

 ١/سبأ: ِللَِّه الَِّذي لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض
)١(  

  )١ (١٩٦/األعراف: اللَّه الَِّذي نزلَ
  )١ (١٧/الشورى: اللَّه الَِّذي أَنزلَ
  )١ (١/الكهف: ِللَِّه الَِّذي أَنزلَ

ابلَ الِْكتزالَِّذي ن ١ (١٩٦/األعراف: اللَّه(  
ابلَ الِْكتالَِّذي أَنز ١ (١٧/الشورى: اللَّه(  

  )١ (٤٣/األعراف: ِللَِّه الَِّذي هدانا
  )١ (٧٦/مرمي: اللَّه الَِّذين اهتدوا

ِإلَهو ك١ (١٣٣/البقرة: ِإلَه(  
ِإلَه كُم١٠٨/ األنبياء١١٠/ الكهف٢٢/النحل: ِإلَه 

  )٤ (٦/فصلت
ِإلَه كُمِإلَه١ (١٦٣/البقرة: و(  
ِإلَهو كُم١ (٨٨/طه: ِإلَه(  
ِإلَه كُم١ (٣٤/احلج: فَِإلَه(  

كُمِإلَها ونِإلَه١ (٤٦/العنكبوت: و(  
  )١ (٥/ص: لَهااَألِلهةَ ِإ

اللَّه كُم١ (٩٨/طه: ِإلَه(  
  )٣ (٧٤/ يس٨١/ مرمي١٩/األنعام: اللَِّه َءاِلهةً

ِإلَه ١ (١٧١/النساء: اللَّه(  
 ١١٧/ املؤمنون٣٩ /٢٢/ اإلسراء٩٦/احلجر: اللَِّه ِإلَها
 ٢٦/ ق٨٨/ القصص٢١٣/ الشعراء٦٨/الفرقان

  )٩ (٥١/الذاريات
١ (١٢٤/األنعام: اللَِّه اللَّه(  

اللَّهو ١ (٤٨/األنفال: اللَّه(  
اللَّهو ٣٠/ األنفال٥٤/ آل عمران٢٨٢/البقرة: اللَّه 

  )٤ (٦/التغابن
اللَّه١٥/ آل عمران٢٤٩ /٢١٨ /٢٠٧/البقرة: اللَِّه و 

 ٣٨/ املائدة١٢/ النساء١٩٥ /١٧٤ /١٦٣ /٩٨/
 ١/دلةاا ١٥/ فاطر٦٠ /١٩/ التوبة٦٦ /٤٧/األنفال
  )١٨ (١/ املنافقون٥/اجلمعة

  )١ (١٠/احلديد: اللَِّه وِللَِّه
ِصريب اللَّه٢ (١٦٣ /١٥/آل عمران: اللَِّه و(  
ِليمع اللَّه٢ (٦٠/ التوبة١٢/النساء: اللَِّه و(  
لَمأَع ١ (١٢٤/األنعام: اللَِّه اللَّه(  

لَمعي اللَّه١ (١/املنافقون: اللَِّه و(  
 ٥/ اجلمعة١٩/التوبة:  يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمنياللَِّه واللَّه الَ

)٢(  
اِحدو ِإلَه كُمِإلَه١ (١٦٣/البقرة: و(  

اِحدو ِإلَه كُم١١٠/ الكهف٢٢/النحل: ِإلَه 
  )٤ (٦/ فصلت١٠٨/األنبياء

اِحدو ِإلَه كُم١ (٣٤/احلج: فَِإلَه(  
اِحدو كُمِإلَها ونِإلَه١ (٤٦/العنكبوت: و(  



  ٤٤

  )١ (٥/ص: اَألِلهةَ ِإلَها واِحدا
اِحدو ِإلَه ١ (١٧١/النساء: اللَّه(  

  )٢ (١٠٤/ املائدة٦١/النساء: اللَّه وِإلَى
  )١ (٨٣/التوبة: اللَّه ِإلَى
  )١ (١٩/فصلت: اللَِّه ِإلَى

كِإلَي ١ (٧٧/القصص: اللَّه(  
  )٢ (٥/ الصف١٥٨/األعراف: اللَِّه ِإلَيكُم

  )١ (١٥٨/النساء: اللَّه ِإلَيِه
  )١ (٥٦/الروم: اللَِّه ِإلَى

كِإلَي ١ (٤٩/املائدة: اللَّه(  
  )١ (٦/الصف: اللَِّه ِإلَيكُم
كُمِإلَي ١ (١٠/الطالق: اللَّه(  

كُمرأْمي ٢ (٥٨/ النساء٦٧/البقرة: اللَّه(  
رأْمي ١ (٩٠/النحل: اللَّه(  
  )٢ (٤٤ /٤٢/فالاألن: اللَّه أَمرا

  )٢ (٢٤/ التوبة١٠٩/البقرة: اللَّه ِبأَمِرِه
ر٢ (٤/ الروم٣١/الرعد: ِللَِّه اَألم(  
ر١ (٤٠/يوسف: ِللَِّه أَم(  

  )١ (٢٨/األعراف: واللَّه أَمرنا
تأُِمر١ (٧٢/يونس: اللَِّه و(  
  )١ (٦٤/الزمر: اللَِّه تأْمروني

  )٢ (٥٨/ النساء٦٧/ البقرة:اللَّه يأْمركُم أَن
  )١ (١٠٩/البقرة: اللَّه ِبأَمِرِه ِإنَّ

  )١ (٤٠/يوسف: ِللَِّه أَمر أَالَّ
  )١ (٧٢/يونس: اللَِّه وأُِمرت أَنْ

  )١ (٥٢/آل عمران: اللَِّه َءامنا
  )١ (٢٨/احلديد: اللَّه وَءاِمنوا
  )١ (٣١/األحقاف: اللَِّه وَءاِمنوا

  )١ (١٤/الصف: منتاللَِّه فَأَ
ِمِننيؤالْم ٢٥/ األحزاب٧٢/ التوبة١٤٦/النساء: اللَّه 

)٣(  
ِمنؤي١ (٦١/التوبة: ِباللَِّه و(  
َءاِمِنني ٢ (٢٧/ الفتح٩٩/يوسف: اللَّه(  

ِمِننيؤِللْم ِمنؤي١ (٦١/التوبة: ِباللَِّه و(  
  )١ (٧٢/التوبة: اللَّه الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت

 ١٨ /١٨ /٦ /٢/ آل عمران٢٥٥ /١٦٣/البقرة: ِإلَه ِإالَّ
 ١٥٨/ األعراف١٠٦ /١٠٢/ األنعام٨٧/النساء
 ٣٠/ الرعد١٤/ هود٩٠/ يونس١٢٩ /٣١/التوبة
 ٨٧ /٢٥/ األنبياء٩٨ /١٤ /٨/ طه٢/النحل

 ٣/ فاطر٨٨ /٧٠/ القصص٢٦/ النمل١١٦/املؤمنون
 ٨/ن الدخا٦٥ /٦٢ /٣/ غافر٦/ الزمر٣٥/الصافات

  )٣٧ (٩/ املزمل١٣/ التغابن٢٣ /٢٢/ احلشر١٩/حممد
  )٣ (٦٥/ ص٧٣/ املائدة٦٢/آل عمران: ِإلٍَه ِإالَّ

 ١٠/ األنفال١٥١/ األنعام١٢٦/آل عمران: اللَّه ِإالَّ
  )٧ (٥١/ الشورى٦٨/ الفرقان٣٣/ اإلسراء٣٢/التوبة

 ١٦٩ /١٠٥ /٩٩/ األعراف١٧١/النساء: اللَِّه ِإالَّ
  )٨ (٤/ غافر٨٧/ يوسف٤٣/د هو١١٨/التوبة

  )١ (١٤٢/النساء: اللَّه ِإالَّ
  )١ (١٠٦/يوسف: ِباللَِّه ِإالَّ
  )١ (٢٢/األنبياء: َءاِلهةٌ ِإالَّ

٢ (٦٥/ ص٦٢/آل عمران: ِإلٍَه ِإالَّ اللَّه(  
ِإالَّ اللَّه ٢ (١٩/ حممد٣٥/الصافات: ِإلَه(  

ةٌ ِإالَّ اللَّه١ (٢٢/األنبياء: َءاِله(  
  )١ (٧٣/املائدة: ٍه ِإالَّ ِإلَهِإلَ

ق٣ (١٦٩ /١٠٥/ األعراف١٧١/النساء: اللَِّه ِإالَّ الْح(  
قِإالَّ ِبالْح ١٥١/ األنعام٦٨/ الفرقان٣٣/اإلسراء: اللَّه 

)٣(  
م٢ (٨٧/ يوسف٩٩/األعراف: اللَِّه ِإالَّ الْقَو(  

 ١٣/ هود٣٨/ يونس١١٦/ األنعام٢٣/البقرة: اللَِّه ِإن
 ٢٩/ غافر٢٩/ العنكبوت٢/ النور١١٤/ النحل٣٠/
)٩(  

  )٢ (١١٢ /٥٧/املائدة: اللَّه ِإن
  )١ (٣٣/هود: اللَّه ِإن
  )٣ (٣٨/ الزمر١٧/ األحزاب٦٣/هود: اللَِّه ِإنْ

 ٨٩/ النساء٦٤/ آل عمران٢٢٩/البقرة: اللَِّه فَِإن
  )٥ (٩/ احلجرات٥/األحزاب
  )٢ (٥٦/ الزمر٧٨/النساء: اللَِّه وِإن
  )٢ (٣٩/ الكهف٦٢/النساء: ِباللَِّه ِإن
  )١ (١٠٦/املائدة: ِباللَِّه ِإِن
  )٢ (٥٦/ الصافات٩٧/الشعراء: تاللَِّه ِإن
  )١ (١٧٢/البقرة: ِللَِّه ِإن

  )٣ (٣٩/ األنفال١٩٦ /١٩٣/البقرة: ِللَِّه فَِإن
لَِئن ١ (٧٥/التوبة: اللَّه(  
  )١ (١٣١/النساء: اللَّه وِإن
  )١ (١٠/العنكبوت: ِئناللَِّه ولَ

  )١ (٢٣/يس: َءاِلهةً ِإن
  )١ (٦٨/األنبياء: َءاِلهتكُم ِإن

  )١ (٧٤/األنعام: َءاِلهةً ِإني
  )١ (٦/ص: َءاِلهِتكُم ِإنَّ

ها ِإنِتن١ (٥٩/األنبياء: ِبأَِله(  
 ٥٢ /٤٩ /٤١/ املائدة٩٩ /٨٤ /٢٨/النساء: اللَّه أَن
 ٨٣/ يوسف١٠٢ /٨٥/لتوبة ا٧/ األنفال١٢٥/األنعام
  )١٥ (٧/ املمتحنة٤/ الزمر٣٦ /١٧/النور

 ٧٩/ يوسف٧٣/ آل عمران١١٤/البقرة: اللَِّه أَن
  )٤ (٣/الصف

  )١ (١٤/هود: اللَِّه وأَن
  )١ (٦٧/البقرة: ِباللَِّه أَنْ
  )١ (٣٥/مرمي: ِللَِّه أَن

كُمأَن ٢ (٢٣٥ /١٨٧/البقرة: اللَّه(  
هأَن ١ (١٨/رانآل عم: اللَّه(  

  )٣ (٢٩/ احلديد٤٣/ غافر٢/التوبة: اللَِّه وأَنَّ
  )٢ (٤/ املنافقون٣٠/التوبة: اللَّه أَنى
  )١ (٦٩/غافر: اللَِّه أَنى
  )١ (١٧٦/آل عمران: اللَّه أَالَّ

 ٨ /٧ /٤ /٢/ املائدة١٠٦/ النساء١٩٩/البقرة: اللَّه ِإنَّ
 ١٢ /١/ احلجرات٥٥/ األحزاب٦٢/ النور٦٩/األنفال
  )١٦ (١٢ /١٢ /١٢/ املمتحنة١٨ /٧/احلشر

 ٧٩/ النحل٧١/ التوبة١٢٨/ األنعام٢٢٢/البقرة: اللَّه ِإنَّ
  )٧ (٣٠/ اإلنسان١٦/ لقمان٦٠/احلج

 ١٥٩ /٣٧/ آل عمران١١٥ /١١٠/البقرة: اللَِّه ِإنَّ
 ٥/ إبراهيم٣١ /١١/ الرعد٧٥ /١٠/ األنفال١١/النساء

 ٤٤/ غافر٥٣/ر الزم٢٦/ ص٢٧/ لقمان٥٠/القصص
)١٥(  

  )١ (١٠٦/املائدة: اللَِّه ِإنا
ك١ (٧٩/النمل: اللَِّه ِإن(  
  )١ (٢/هود: اللَّه ِإنِني
هِإن ٣ (٧/ األعلى٤٢/ الدخان٢٢/غافر: اللَّه(  
ه٤٠/ الشورى٨٧ /٢٣/ يوسف٦١/األنفال: اللَِّه ِإن 

)٤(  
  )١ (٤٣/النمل: اللَِّه ِإنها
هاللَِّه ِإن١ (٢/املنافقون: م(  
  )٢ (٢١/ األحقاف٢٦/هود: اللَّه ِإني
  )٢ (١١٥ /١٢/املائدة: اللَّه ِإني
  )٣/( الذاريات١٩ /١٨/الدخان: اللَِّه ِإني
  )١ (٤/احلشر: اللَّه فَِإنَّ
  )٣ (٥/ العنكبوت٤٩/ األنفال١٩/آل عمران: اللَِّه فَِإنَّ

  )١ (٣٢/احلج: اللَِّه فَِإنها
  )١ (٦٢/آل عمران: ه وِإنَّاللَّ

  )١ (٢٤/سبأ: اللَّه وِإنا
  )٢ (٢٦/ امللك٥٠/العنكبوت: اللَِّه وِإنما
مهِإنو ١ (١٥٢/الصافات: اللَّه(  

  )١ (١٣/لقمان: ِباللَِّه ِإنَّ
ه٥٦/ غافر٨ /٦/ النور٢٠٠/األعراف: ِباللَِّه ِإن 

  )٥ (٣٦/فصلت
مه١ (٥٦/توبةال: ِباللَِّه ِإن(  
كاللَِّه ِإن١ (٩٥/يوسف: ت(  

  )١ (١٥٦/البقرة: ِللَِّه وِإنا
  )١ (٣٢/األنفال: اللَّهم ِإن

  )١ (٧٣/آل عمران: اللَِّه أَن يؤتى
أِْتيأَن ي ١ (٥٢/املائدة: اللَّه(  

  )١ (٨٣/يوسف: اللَّه أَن يأِْتيِني
  )١ (٧٥/التوبة: اللَّه لَِئن َءاتانا

  )١ (١٩/الدخان: اللَِّه ِإني َءاِتيكُم
  )١ (٧٩/يوسف: اللَِّه أَن نأْخذَ
  )١ (٤/الزمر: اللَّه أَن يتِخذَ
  )١ (٣٥/مرمي: ِللَِّه أَن يتِخذَ
  )١ (٩٠/يونس: ِإلَه ِإالَّ الَِّذي

١ (٤/غافر: اللَِّه ِإالَّ الَِّذين(  
١٥٩ /٣٧/ آل عمران١١٥ /١١٠/البقرة: اللَِّه ِإنَّ اللَّه 

 ٣١ /١١/ الرعد٧٥ /١٠/ األنفال١١/النساء
  )١٣ (٤٤/ غافر٥٣/ الزمر٢٧/ لقمان٥٠/القصص



  ٤٥

ِإنَّ اللَّه ٧ /٤ /٢/ املائدة١٠٦/ النساء١٩٩/البقرة: اللَّه 
 ١/ احلجرات٥٥/ األحزاب٦٢/ النور٦٩/ األنفال٨/
  )١٥ (٢٠/ملزملا ١٢/ املمتحنة١٨ /٧/ احلشر١٢/

 ٦٠/ احلج٧١/ التوبة٢٢٢/البقرة:  اللَّهاللَّه ِإنَّ
  )٥ (٣٠/ اإلنسان١٦/لقمان

٢ (٤٩/ األنفال١٩/آل عمران: اللَِّه فَِإنَّ اللَّه(  
ِإنَّ اللَّهو ١ (٦٢/آل عمران: اللَّه(  
فَِإنَّ اللَّه ١ (٤/احلشر: اللَّه(  
أَنَّ اللَّه١ (٢/التوبة: اللَِّه و(  
ي ِإنَّ اللَّه اللَّه١ (٢٢٢/البقرة: ِحب(  

ِحبي ١ (١٥٩/آل عمران: اللَِّه ِإنَّ اللَّه(  
  )١ (١٩/آل عمران: اللَِّه فَِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب
  )١ (٤/املائدة: اللَّه ِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب
  )٢ (٧/ احلشر٢/املائدة: اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

  )١ (٤/احلشر: ه فَِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِباللَّ
ِكيمح ِزيزع ٢ (٢٧/ لقمان١٠/األنفال: اللَِّه ِإنَّ اللَّه(  

ِكيمح ِزيزع ١ (٤٩/األنفال: اللَِّه فَِإنَّ اللَّه(  
ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه ١ (٧١/التوبة: اللَّه(  

غَفُور ِإنَّ اللَّه ٦٢/ النور٦٩/ األنفال١٩٩/بقرةال: اللَّه 
  )٥ (٢٠/ املزمل١٢/املمتحنة

ِفرغي ١ (٥٣/الزمر: اللَِّه ِإنَّ اللَّه(  
ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه ٦٩/ األنفال١٩٩/البقرة: اللَّه 

  )٥ (٢٠/ املزمل١٢/ املمتحنة٦٢/النور
ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه ا(*)اللَّههاأَي٧٠-٦٩/الاألنف: ي 

  )٢ (١٣-١٢/املمتحنة
  )١ (١١/النساء: اللَِّه ِإنَّ اللَّه كَانَ
  )٢ (٥٥/ األحزاب١٠٦/النساء: اللَّه ِإنَّ اللَّه كَانَ
  )١ (٣٠/اإلنسان: اللَّه ِإنَّ اللَّه كَانَ

  )١ (١١/النساء: اللَِّه ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِكيما
  )١ (٣٠/اإلنسان: نَ عِليما حِكيمااللَّه ِإنَّ اللَّه كَا
  )٣ (٥٠/ القصص٣١ /١١/الرعد: اللَِّه ِإنَّ اللَّه الَ
  )١ (١٧٦/آل عمران: اللَّه أَالَّ يجعلَ
  )١ (٧/املمتحنة: اللَّه أَن يجعلَ
  )١ (١٠/العنكبوت: اللَِّه ولَِئن جاَء
  )١ (٢٩/غافر: اللَِّه ِإن جاَءنا

  )١ (٢٢٩/البقرة:  ِخفْتماللَِّه فَِإنْ
افي أَخِإن ٢ (٢١/ األحقاف٢٦/هود: اللَّه(  
ذْكَر١ (١١٤/البقرة: اللَِّه أَن ي(  

نهونذْكُرتس كُمأَن ١ (٢٣٥/البقرة: اللَّه(  
اكي أَرةً ِإن١ (٧٤/األنعام: َءاِله(  

  )١ (٣٩/الكهف: ِباللَِّه ِإن ترِن
بِإنَّ ر اللَّه١ (١٢٨/األنعام: ك(  

  )١ (٢٣/يوسف: اللَِّه ِإنه ربي
  )١ (٦٢/النساء: ِباللَِّه ِإنْ أَردنا
اد١ (١٧/األحزاب: اللَِّه ِإنْ أَر(  

ِنياد١ (٣٨/الزمر: اللَِّه ِإنْ أَر(  
  )١ (٢٣/يس: َءاِلهةً ِإن يِردِن

مهِصبِإن ت١ (٧٨/النساء: اللَِّه و(  
  )١ (٤٩/املائدة: ن يِصيبهماللَّه أَ

  )١ (٩٥/يوسف: تاللَِّه ِإنك لَِفي
  )١ (٥/إبراهيم: اللَِّه ِإنَّ ِفي
  )١ (٧٩/النحل: اللَّه ِإنَّ ِفي

  )١ (٥/إبراهيم: اللَِّه ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت
  )١ (٧٩/النحل: اللَّه ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت

م١٣/ هود٣٨/ يونس٢٣/البقرة: اللَِّه ِإن كُنت 
  )٥ (٢/ النور١١٤/النحل

  )٢ (١١٢ /٥٧/املائدة: اللَّه ِإن كُنتم
م١ (١٧٢/البقرة: ِللَِّه ِإن كُنت(  

١ (٢٩/العنكبوت: اللَِّه ِإن كُنت(  
ِإن كُنت١ (٥٦/الزمر: اللَِّه و(  

  )١ (٩٧/الشعراء: تاللَِّه ِإن كُنا
مِإن كُنت كُمت١ (٦٨/اءاألنبي: َءاِله(  

  )١ (٦٧/البقرة: ِباللَِّه أَنْ أَكُونَ
مكُنت كُمأَن ١ (١٨٧/البقرة: اللَّه(  
تا كَانه١ (٤٣/النمل: اللَِّه ِإن(  
  )١ (٣٢/األنفال: اللَّهم ِإن كَانَ

ِمِننيؤم مِإن كُنت ٢ (١١٢ /٥٧/املائدة: اللَّه(  
  )١ (٢/رالنو: اللَِّه ِإن كُنتم تؤِمنونَ

ِإنما حرم علَيكُم الْميتةَ (*)ِللَِّه ِإن كُنتم ِإياه تعبدونَ
  )١ (١٧٣-١٧٢/البقرة: والدم ولَحم الِْخِرتيِر وما أُِهلَّ

ِإنما حرم علَيكُم الْميتةَ (*)اللَِّه ِإن كُنتم ِإياه تعبدونَ
ملَحو مالدا أُِهلَّوم١ (١١٥-١١٤/النحل:  الِْخِرتيِر و(  

١ (٦٧/البقرة: ِباللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمن(  
ِمن ١ (٢٩/العنكبوت: اللَِّه ِإن كُنت(  

لَِمن ِإن كُنت١ (٥٦/الزمر: اللَِّه و(  
  )١ (٤٣/النمل: اللَِّه ِإنها كَانت ِمن

  )١ (١٨/آل عمران: اللَّه أَنه الَ
  )١ (١٤/هود: ِه وأَن الَّاللَّ

  )٢ (٤٠/ الشورى٨٧/يوسف: اللَِّه ِإنه الَ
وِإالَّ ه الَ ِإلَه هأَن ١ (١٨/آل عمران: اللَّه(  

وِإالَّ ه أَن الَّ ِإلَه١ (١٤/هود: اللَِّه و(  
  )١ (٢/هود: اللَّه ِإنِني لَكُم
ي لَكُم١ (١٨/الدخان: اللَِّه ِإن(  

  )١ (٥٠/الذاريات: ني لَكُماللَِّه ِإ
ِذيرن هنِني لَكُم مِإن ١ (٢/هود: اللَّه(  
ِذيرن هني لَكُم م١ (٥٠/الذاريات: اللَِّه ِإن(  

لَِمنكُم مه١ (٥٦/التوبة: ِباللَِّه ِإن(  
لَِمن ه٢ (٨ /٦/النور: ِباللَِّه ِإن(  
  )١ (٣٢/احلج: اللَِّه فَِإنها ِمن

  )١ (٥٩/األنبياء: أَِلهِتنا ِإنه لَِمنِب
  )٢ (٣٩/ األنفال١٩٣/البقرة: ِللَِّه فَِإِن انتهوا

وه ه١ (٦١/األنفال: اللَِّه ِإن(  
وه ه١ (٥٦/غافر: ِباللَِّه ِإن(  
وه هِإن ١ (٤٢/الدخان: اللَّه(  

وه ه١ (٣٦/فصلت: ِباللَِّه ِإن(  
هاللَِّه ِإنِميعالس و١ (٦١/األنفال:  ه(  

ِميعالس وه ه٢ (٣٦/ فصلت٥٦/غافر: ِباللَِّه ِإن(  
ِليمالْع ِميعالس وه ه١ (٦١/األنفال: اللَِّه ِإن(  
ِليمالْع ِميعالس وه ه١ (٣٦/فصلت: ِباللَِّه ِإن(  

  )٢ (٨٩/ النساء٦٤/آل عمران: اللَِّه فَِإن تولَّوا
  )٢ (٦٥/ احلج١٤٣/البقرة: اللَّه ِبالناِس
اسالن ٢ (٤٥/ فاطر٦١/النحل: اللَّه(  
اس٢ (٤٠/ احلج٢٥١/البقرة: اللَِّه الن(  
  )٣ (٣/ حممد٢/ فاطر١١/يونس: اللَّه ِللناِس
  )١ (٣/الناس: ِإلَِه الناِس

  )١ (٢/فاطر: اللَّه ِللناِس ِمن
  )١ (٤-٣/لناسا: ِمن(*)ِإلَِه الناِس

  )١ (٩٥/األنعام: اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ
  )٢ (٨٧/ الزخرف٦١/العنكبوت: اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ

أَو ١ (١١٨/البقرة: اللَّه(  
  )١ (١١٠/اإلسراء: اللَّه أَِو
 ٤٠/ األنعام٧٧/ النساء١٦٧ /١٥٧/آل عمران: اللَِّه أَو
  )٥ (١٠٧/يوسف

  )١ (١١٨/البقرة: ينااللَّه أَو تأِْت
مهأِْتيت ١ (١٠٧/يوسف: اللَِّه أَو(  
كُمتأَت ١ (٤٠/األنعام: اللَِّه أَو(  

اهأْوم٢ (١٦/ األنفال١٦٢/آل عمران: اللَِّه و(  
  )١ (١٦/الكهف: اللَّه فَأْوا

  )٢ (٥٢/ احلج١٨٧/البقرة: اللَّه َءاياِتِه
  )١ (٦٥/التوبة: أَِباللَِّه وَءاياِتِه
  )١ (٦/اجلاثية: اللَِّه وَءاياِتِه
اِهيمرِإب ١ (١٢٥/النساء: اللَّه(  

اِهيمراِإبِتي ي١ (٤٦/مرمي: َءاِله(  
اِهيمراِإبا يِتن١ (٦٢/األنبياء: ِبأَِله(  

 ٢٥ /٢١/ الرعد٣٢/ النساء٢٧/البقرة: اللَّه ِبِه
  )٦ (١٦/ الزمر٩٢/النحل
  )٣ (٩٢/ آل عمران٢٧٣ /٢١٥/ةالبقر: اللَّه ِبِه
  )٣ (١١٥/ النحل١٤٥/ األنعام٣/املائدة: اللَِّه ِبِه

ِبكُم ١ (١٨٥/البقرة: اللَّه(  
ِبكُم ١ (٩/احلديد: اللَّه(  
  )٢ (٤٥/ النحل٣٩/النساء: اللَّه ِبِهم

 ٢١/ الفتح٤٠/ يوسف٧١/األعراف: اللَّه ِبها
  )٤ (٢٣/النجم

  )٢ (١١/ الروم٣٤/يونس: ق ثُم يِعيدهاللَّه يبدؤا الْخلْ
ِرئأُب١ (٤٩/آل عمران: اللَِّه و(  
  )١ (٣/التوبة: اللَّه بِريٌء

  )١ (١١٤/التوبة: ِللَِّه تبرأَ
نِريٌء مب ١ (٣/التوبة: اللَّه(  

هأَ ِمنرب١ (١١٤/التوبة: ِللَِّه ت(  
هكَاترب١ (٧٣/هود: اللَِّه و(  

  )١ (٦١/النور: ِه مباركَةًاللَّ



  ٤٦

 ٦٢/ العنكبوت٢٦/الرعد: اللَّه يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء
)٢(  

 ٥٢/ الزمر٣٧/الروم: اللَّه يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء
  )٣ (٨٢/القصص

قِْدرياُء وشن يِلم قزطُ الرسبي ١ (٢٦/الرعد: اللَّه(  
طُ الرسبي اللَّهقِْدرياُء وشن يِلم ق٥٢/الزمر: ز 

  )٢ (٣٧/الروم
قِْدرياِدِه وِعب اُء ِمنشن يِلم قزطُ الرسبي اللَّه :

  )١ (٨٢/القصص
قِْدرياِدِه وِعب اُء ِمنشن يِلم قزطُ الرسبي اللَّه :

  )١ (٦٢/العنكبوت
كرشبي ١ (٣٩/آل عمران: اللَّه(  
  )١ (٤٥/آل عمران: اللَّه يبشرِك

  )١ (١١١/التوبة: اللَِّه فَاستبِشروا
  )١ (٣٤/التوبة: اللَِّه فَبشرهم

  )٢ (١١٢ /٣/التوبة: اللَِّه وبشِر
ِصريب اللَّه١٦٣ /٢٠ /١٥/ آل عمران٩٦/البقرة: و 

  )٦ (١٨/ احلجرات٧١/املائدة
ِصريب ١ (٤٤/غافر: اللَّه(  

  )٢ (٢٠ /١٥/آل عمران: واللَّه بِصري ِبالِْعباِد
  )١ (٤٤/غافر: اللَّه بِصري ِبالِْعباِد

 ١٦٣/ آل عمران٩٦/البقرة: واللَّه بِصري ِبما يعملُونَ
  )٣ (٧١/املائدة

  )١ (١٨/احلجرات: واللَّه بِصري ِبما تعملُونَ
 ١٦٤-١٦٣/آل عمران: لَقَد(*)واللَّه بِصري ِبما يعملُونَ

  )٢ (٧٢-٧١/املائدة
ِطلُهبيس ١ (٨١/يونس: اللَّه(  
  )١ (٢٤/الشورى: اللَّه الْباِطلَ

دعب ٢ (٧/ الطالق٢٥٩/البقرة: اللَّه(  
دع١ (٨٧/القصص: اللَِّه ب(  
  )١ (٩٠/البقرة: اللَّه بغيا

  )١ (١١٤/األنعام: اللَِّه أَبتِغي
  )١ (١٦٤/األنعام:  أَبِغياللَِّه

ِغيكُم١ (١٤٠/األعراف: اللَِّه أَب(  
  )١ (٣٥/املائدة: اللَّه وابتغوا

  )٣ (٣/ إبراهيم١٩/ هود٤٥/األعراف: اللَِّه ويبغونها
  )١ (٨٣/آل عمران: اللَِّه يبغونَ

 ٢٩/ الزمر٢٥/ لقمان٦٣/ العنكبوت٧٥/النحل: ِللَِّه بلْ
)٤(  

٣ (٦١ /٦٠ /٤٧/النمل: لْاللَِّه ب(  
  )١ (٢٨/األحقاف: َءاِلهةً بلْ

 ٦٣/ العنكبوت٧٥/النحل: ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم الَ
  )٤ (٢٩/ الزمر٢٥/لقمان

  )١ (٦١/النمل: اللَِّه بلْ أَكْثَرهم الَ
 ٢٥/ لقمان٧٥/النحل: ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ

  )٣ (٢٩/الزمر
  )١ (٦١/النمل:  بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَاللَِّه

  )١ (٢٣/األحقاف: اللَِّه وأُبلِّغكُم
  )١ (٣/الطالق: اللَّه باِلغُ
  )١ (٦٠/التوبة: اللَِّه وابِن

  )١ (٥٧/النحل: ِللَِّه الْبناِت
  )١ (٨٧/األعراف: اللَّه بيننا

  )١ (٣٥/النساء: اللَّه بينهما
  )١ (٥٢/العنكبوت: ِه بيِنيِباللَّ

  )١ (٣٥/النساء: اللَّه بينهما
  )١ (٥٢/العنكبوت: ِباللَِّه بيِني
  )١ (٨٧/األعراف: اللَّه بيننا

  )١ (٢٣٠/البقرة: اللَِّه يبينها
نيبِلي ١ (٢٦/النساء: اللَّه(  

  )١ (٩٤/النساء: اللَِّه فَتبينوا
يباٍتاللَِّه م١ (١١/الطالق: ن(  

  )١ (٣١/آل عمران: اللَّه فَاتِبعوِني
  )١ (٩٥/آل عمران: اللَّه فَاتِبعوا
ِتلْك٢ (٢١/ احلشر٢٣٠/البقرة: اللَِّه و(  
  )٣ (٦/ اجلاثية١٠٨/ آل عمران٢٥٢/البقرة: اللَِّه نتلُوها
  )١ (٨/اجلاثية: اللَِّه تتلَى
  )١ (٢/البينة: اللَِّه يتلُوا
  )١ (٦٤/النساء: اللَّه توابا

ابوت ٢ (١٠/ النور١٢/احلجرات: اللَّه(  
  )١ (٨/التحرمي: اللَِّه توبةً
  )١ (٧١/الفرقان: اللَِّه متابا

وبتي ١ (٣٩/املائدة: اللَّه(  
  )١ (٦٤/النساء: اللَّه توابا رِحيما
ِحيمر ابوت ١ (١٢/احلجرات: اللَّه(  

٤٣/ املائدة٢٨١ /٢٦٢ /٧٥/البقرة: اللَِّه ثُم 
 ٥٨/ احلج٨٣ /٥٣/ النحل٦/ التوبة١٥٩/األنعام
  )١١ (٣٤/ حممد٥٢/فصلت

ثُم ٣٠/ فصلت٦٨/ الزمر٩١ /٣٦/األنعام: اللَّه 
  )٥ (١٣/األحقاف

 ٩٥/ النحل٩/ التوبة١٩٩/آل عمران: اللَِّه ثَمنا قَِليالً
)٣(  

  )١ (٣٦/التوبة: اللَِّه اثْنا
  )١ (٥١/النحل: ِإلَهيِن اثْنيِن

  )١ (٤٦/سبأ: ِللَِّه مثْنى
  )١ (١٤٨/آل عمران: اللَّه ثَواب الدنيا
  )١ (١٣٤/النساء: اللَِّه ثَواب الدنيا

  )١ (١٧٩/آل عمران: اللَّه يجتِبي
  )١ (١٣/الشورى: اللَّه يجتِبي

  )٣ (٦٣/ غافر٧١/ النحل٣٣/ألنعاما: اللَِّه يجحدونَ
  )١ (٧٢-٧١/النحل: واللَّه(*)اللَِّه يجحدونَ
  )١ (٦٤-٦٣/غافر: اللَّه(*)اللَِّه يجحدونَ

  )١ (٨٨/يوسف: اللَّه يجِزي
ِزيج١ (١٤/اجلاثية: اللَِّه ِلي(  
  )١ (٦/املائدة: اللَّه ِليجعلَ

  )١ (١٠٠/يونس: اللَِّه ويجعلُ
  )٣ (٤ /٢/ الطالق٢٩/األنفال: اللَّه يجعل
  )١ (١٠/العنكبوت: اللَِّه جعلَ

لَكُمعلَج ٢ (٩٣/ النحل٤٨/املائدة: اللَّه(  
ملَهعلَج ١ (٨/الشورى: اللَّه(  
  )٤ (١٩/ نوح٨١ /٨٠ /٧٢/النحل: واللَّه جعلَ

  )١ (٣٣/سبأ: ِباللَِّه ونجعلَ
  )١ (٢٩/األنفال: كُماللَّه يجعل لَّ

  )٤ (١٩/ نوح٨١ /٨٠ /٧٢/النحل: واللَّه جعلَ لَكُم
  )٢ (٨٠ /٧٢/النحل: واللَّه جعلَ لَكُم من

لَ لَهعجن١ (٣٣/سبأ: ِباللَِّه و(  
ل لَّهعجي ٢ (٤ /٢/الطالق: اللَّه(  

  )٣ (١٨ /٦/ اادلة١٤٨/البقرة: اللَّه جِميعا
  )٢ (٣١/ النور١٠٣/آل عمران: يعااللَِّه جِم

 ٦٥/ يونس١٣٩/ النساء١٦٥/البقرة: ِللَِّه جِميعا
  )٤ (٢١/إبراهيم

اِمعج ١ (١٤٠/النساء: اللَّه(  
مهعملَج ١ (٣٥/األنعام: اللَّه(  

عمجي ١ (١٥/الشورى: اللَّه(  
ا ِإنَّ اللَّهِميعج ١ (١٤٨/البقرة: اللَّه(  

  )١ (١٦٥/البقرة: عا وأَنَّ اللَّهِللَِّه جِمي
كَانَ اللَّهِض واَألراِت واومالس ودنِللَِّه ج٧ /٤/الفتح: و 

)٢(  
اِهِدينجالْم ٢ (٩٥ /٩٥/النساء: اللَّه(  
  )١ (٨٦/التوبة: ِباللَِّه وجاِهدوا

ده٣٨/ النحل١٠٩/ األنعام٥٣/املائدة: ِباللَِّه ج 
  )٥ (٤٢/ فاطر٥٣/النور

  )٢ (١٥٣/ النساء٥٥/البقرة: اللَّه جهرةً
رهالْج ١ (١٤٨/النساء: اللَّه(  
ِحبي ١٥٩ /٧٦/ آل عمران٢٢٢ /١٩٥/البقرة: اللَّه 

 ٨/ املمتحنة٩/ احلجرات٧ /٤/ التوبة٤٢ /١٣/املائدة
  )١١ (٤/الصف

ِحبي اللَّه٩٣/ املائدة١٤٨ /١٤٦ /١٣٤/آل عمران: و 
  )٥ (١٠٨/التوبة

هاؤأَِحب١ (١٨/املائدة: اللَِّه و(  
ببح ١ (٧/احلجرات: اللَّه(  

ِسِننيحالْم ِحبي ٢ (١٣/ املائدة١٩٥/البقرة: اللَّه(  
ِسِننيحالْم ِحبي اللَّه١٤٨ /١٣٤/آل عمران: و 

  )٣ (٩٣/املائدة
ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهو(*)ا الَِّذينهاأَيواينآل :  َءام

  )٢ (٩٤-٩٣/ املائدة١٤٩-١٤٨/عمران
  )٢ (٧/ املنافقون٣١/األنعام: اللَِّه حتى
  )١ (١٦٥/النساء: اللَِّه حجةٌ

  )١ (١٤٩/األنعام: فَِللَِّه الْحجةُ
  )١ (٤٢/النساء: اللَّه حِديثًا
  )١ (٨٧/النساء: اللَِّه حِديثًا

  )١ (١/الطالق: اللَّه يحِدثُ



  ٤٧

  )٢ (٣٩/ األحزاب٦/النساء: اللَِّه حِسيباِب
  )٢ (١٠/ احلديد٩٥/النساء: اللَّه الْحسنى
نسأَح ٢ (٣٨/ النور١٢١/التوبة: اللَّه(  
نسأَح ١ (١٤/املؤمنون: اللَّه(  
قح ٧٤/ احلج٩١/ األنعام١٠٢/آل عمران: اللَّه 

  )٤ (٦٧/الزمر
  )٣ (٩/ لقمان٤/ يونس١٢٢/النساء: اللَِّه حقا

ق١٣/ القصص٢١/ الكهف٥٥/يونس: اللَِّه ح 
 ٧٧ /٥٥/ غافر٥/ فاطر٣٣/ لقمان٦٠/الروم
  )١٠ (١٧/ األحقاف٣٢/اجلاثية

ق١ (٧٨/احلج: اللَِّه ح(  
قأَح ١ (١٣/التوبة: فَاللَّه(  
قأَح اللَّه١ (٣٧/األحزاب: و(  
قالْح ٢ (١٧/ الرعد٨٢/يونس: اللَّه(  

  )١ (٤٤/الكهف: ِه الْحقِللَّ
  )١ (٧٧/غافر: اللَِّه حق فَِإما
  )١ (١٣/التوبة: فَاللَّه أَحق أَن
  )١ (٣٧/األحزاب: واللَّه أَحق أَن
  )١ (٢١/الكهف: اللَِّه حق وأَنَّ
ها ِإنق١ (٤/يونس: اللَِّه ح(  

هوشخأَن ت قأَح ١ (١٣/التوبة: فَاللَّه(  
اهشخأَن ت قأَح اللَّه١ (٣٧/األحزاب: و(  

وه ق١ (٤٤/الكهف: ِللَِّه الْح(  
وها وق١ (٩/لقمان: اللَِّه ح(  
كُمحي ٢ (١٤١/ النساء١١٣/البقرة: فَاللَّه(  
كُمح١ (٢٣/آل عمران: اللَِّه ِلي(  
كُمحي ٢ (٣/ الزمر١/املائدة: اللَّه(  
كُمحي ١ (٦٩/احلج: اللَّه(  
كُمح١ (١٠/املمتحنة: اللَِّه ي(  
كُمح١ (٥٦/احلج: ِللَِّه ي(  

كُمحي اللَّه١ (٤١/الرعد: و(  
  )١ (٨/التني: اللَّه ِبأَحكَِم
  )١ (٥٠/املائدة: اللَِّه حكْما

  )١ (٣٤/األحزاب: اللَِّه والِْحكْمِة
مهنيب كُمحي ١( ١١٣/البقرة: فَاللَّه(  
مهنيب كُمح١ (٢٣/آل عمران: اللَِّه ِلي(  
كُمنيب كُمح١ (١٠/املمتحنة: اللَِّه ي(  
كُمنيب كُمحي ١ (٦٩/احلج: اللَّه(  
مهنيب كُمحي ١ (٣/الزمر: اللَّه(  

كُمنيب كُمحي ١ (١٤١/النساء: فَاللَّه(  
مهنيب كُمح١ (٥٦/جاحل: ِللَِّه ي(  

  )١ (١١٣/البقرة: فَاللَّه يحكُم بينهم يوم الِْقيامِة
  )١ (٦٩/احلج: اللَّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة

  )١ (١٤١/النساء: فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة
ِة ِفيمامالِْقي موي مهنيب كُمحي ِلفُونَفَاللَّهتخوا ِفيِه يا كَان :

  )١ (١١٣/البقرة
: اللَّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة ِفيما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ

  )١ (٦٩/احلج
  )٢ (١١٤/ النحل٨٨/املائدة: اللَّه حالَالً

  )١ (٣٧/التوبة: اللَّه فَيِحلُّوا
  )١ (١٥٦/آل عمران: واللَّه يحِي
  )١ (١٧/احلديد: اللَّه يحِي

ِييكُمحي ١ (٢٦/اجلاثية: اللَّه(  
 ١٣/ اادلة١٦/ التوبة١٥٣/آل عمران: واللَّه خِبري ِبما

  )٤ (١١/املنافقون
  )٤ (١٨/ احلشر٥٣ /٣٠/ النور٨/املائدة: اللَّه خِبري ِبما

 ١٦/بة التو١٥٣/آل عمران: واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ
  )٤ (١١/ املنافقون١٣/اادلة

 ١٨/ احلشر٥٣/ النور٨/املائدة: اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ
)٣(  

ماتخ١ (٤٠/األحزاب: اللَِّه و(  
ِتمخي ١ (٢٤/الشورى: اللَّه(  

ِرجخم اللَّه١ (٧٢/البقرة: و(  
ِرجخم ١ (٦٤/التوبة: اللَّه(  

  )١ (٧٨/ النحل:واللَّه أَخرجكُم
  )١ (٧٢/البقرة: واللَّه مخِرج ما
  )١ (٦٤/التوبة: اللَّه مخِرج ما

  )١ (٢/التوبة: اللَّه مخِزي
يالِْخز ١ (٢٦/الزمر: اللَّه(  

ِزيخِلي١ (٥/احلشر: اللَِّه و(  
  )١ (١٥٤/آل عمران: ِللَِّه يخفُونَ ِفي أَنفُِسِهم ما

ختو االلَّهم فِْسك١ (٣٧/األحزاب: ِفي ِفي ن(  
  )١ (٩٤/البقرة: اللَِّه خاِلصةً

  )١ (١٤٦/النساء: ِباللَِّه وأَخلَصوا
لَِصنيخ١٦٠ /١٢٨ /٧٤ /٤٠/الصافات: اللَِّه الْم 

/٥ (١٦٩(  
  )٢ (١١ /٢/الزمر: اللَّه مخِلصا

ِلِصنيخم ٣٢/ لقمان٦٥/ العنكبوت٢٢/يونس: اللَّه 
  )٥ (٥/ البينة١٤/غافر

ينالد لَه ِلِصنيخم ٦٥/ العنكبوت٢٢/يونس: اللَّه 
  )٥ (٥/ البينة١٤/ غافر٣٢/لقمان

ينالد ا لَّهِلصخم ٢ (١١ /٢/الزمر: اللَّه(  
لُقخي ١ (٤٧/آل عمران: اللَّه(  

اِلقالْخ ١ (٢٤/احلشر: اللَّه(  
اِلقخ ٢ (٦٢/ الزمر١٦/الرعد: اللَّه(  

لْقالْخ ١ (١٩/العنكبوت: اللَّه(  
لَقخ ١ (١٩/إبراهيم: اللَّه(  

لَقخ اللَّه١ (٤٥/النور: و(  
  )٣ (٩٦/ الصافات١١/ فاطر٧٠/النحل: واللَّه خلَقَكُم

ثُم لَقَكُمخ اللَّه١ (٧٠/النحل: و(  
ثُم لْقالْخ ١ (١٩/العنكبوت: اللَّه(  
  )٢ (٦٢/ الزمر١٦/ الرعد:اللَّه خاِلق كُلِّ
  )١ (٤٥/النور: واللَّه خلَق كُلَّ

وهٍء ويكُلِّ ش اِلقخ ٢ (٦٢/ الزمر١٦/الرعد: اللَّه(  

  )١ (٤٧/آل عمران: اللَّه يخلُق ما
  )١ (٩٦/الصافات: واللَّه خلَقَكُم وما

ري٨٦/ هود١٩٨/ آل عمران١٠٣/البقرة: اللَِّه خ 
  )٧ (١١/ اجلمعة٣٦/ الشورى٨٠/ ٦٠/القصص

  )١ (٣١/هود: اللَّه خيرا
ريخ ١ (٣٦/النمل: اللَّه(  

ريخ اللَّه٣ (١١/ اجلمعة٣٠/ األنفال٥٤/آل عمران: و(  
ريخ اللَّه١ (٧٣/طه: و(  
ريخ ١ (٥٩/النمل: َءاللَّه(  
ريخ ١ (٦٤/يوسف: فَاللَّه(  

ريا خنت١ (٥٨/رفالزخ: َءأَاِله(  
  )١ (٧٣/طه: واللَّه خير وأَبقَى
  )٢ (٣٦/ الشورى٦٠/القصص: اللَِّه خير وأَبقَى

  )٢ (٢٥/ يونس٢٢١/البقرة: واللَّه يدعوا
وهعد١ (١٩/اجلن: اللَِّه ي(  
  )١ (٤٨/مرمي: اللَِّه وأَدعوا
  )١ (٤٠/األنعام: اللَِّه تدعونَ

  )٢ (٢٥/ يونس٢٢١/البقرة: ِإلَىواللَّه يدعوا 
مهِدين ١ (٢٥/النور: اللَّه(  

ِبِديِنكُم ١ (١٦/احلجرات: اللَّه(  
ين١ (٣/الزمر: ِللَِّه الد(  

كَِذكِْركُم ١ (٢٠٠/البقرة: اللَّه(  
  )١ (٢٤/الكهف: اللَّه واذْكُر

  )١ (١٠/اجلمعة: اللَِّه واذْكُروا
  )١ (٤١/األحزاب: اللَّه ِذكْرا
٣٠/ الروم٦٤/ يونس٣٠/ التوبة٦١/البقرة: اللَِّه ذَِلك 

  )٧ (١٣/ احلشر٢٣/ الزمر٣٢/فاطر
ذَِلك ٢ (٥/ يونس١٥٦/آل عمران: اللَّه(  
  )٢ (١٠/ الشورى٤١/التوبة: اللَِّه ذَِلكُم
  )١ (٢/الطالق: ِللَِّه ذَِلكُم

وه ٢ (٣٢/ فاطر٦٤/يونس: اللَِّه ذَِلك(  
لَذَه اللَّه١ (٢٠/البقرة: ب(  

ذِْهبِلي ١ (٣٣/األحزاب: اللَّه(  
 ١٧٤ /١٥٢ /٧٤/ آل عمران١٠٥/البقرة: واللَّه ذُو

  )٨ (٤/ اجلمعة٢٩ /٢١/ احلديد٢٩/األنفال
  )١ (٢٥١/البقرة: اللَّه ذُو

  )٣ (٦١/ غافر٦٠/ يونس٢٤٣/البقرة: اللَّه لَذُو
  )١ (٣/املعارج: اللَِّه ِذي

 ٧٤/ آل عمران١٠٥/البقرة: فَضِلواللَّه ذُو الْ
  )٦ (٤/ اجلمعة٢٩ /٢١/ احلديد٢٩/األنفال

  )١ (٢٥١/البقرة: اللَّه ذُو فَضٍل
  )٣ (٦١/ غافر٦٠/ يونس٢٤٣/البقرة: اللَّه لَذُو فَضٍل
  )٢ (١٧٤ /١٥٢/آل عمران: واللَّه ذُو فَضٍل

 ٧٤/ن آل عمرا١٠٥/البقرة: واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم
  )٦ (٤/ اجلمعة٢٩ /٢١/ احلديد٢٩/األنفال

  )١ (١٧٤/آل عمران: واللَّه ذُو فَضٍل عِظيٍم
 ٦١/ غافر٦٠/ يونس٢٤٣/البقرة: اللَّه لَذُو فَضٍل علَى



  ٤٨

)٣(  
  )١ (٢٥١/البقرة: اللَّه ذُو فَضٍل علَى

  )١ (١٥٢/آل عمران: واللَّه ذُو فَضٍل علَى
ُءوفر اللَّه٢ (٣٠/ آل عمران٢٠٧/بقرةال: و(  
ُءوفر ١ (٢٠/النور: اللَّه(  

  )٢ (٣٠/ آل عمران٢٠٧/البقرة: واللَّه رُءوف ِبالِْعباِد
ِريكُمي١ (٩٣/النمل: ِللَِّه س(  
  )١ (٣١/لقمان: اللَِّه ِليِريكُم
  )٢ (٤/ األحقاف٤٠/فاطر: اللَِّه أَروِني

  )١ (١١/لقمان: اللَِّه فَأَروِني
  )١ (١٤/العلق: للَّه يرىا

لَقاذَا خوِني م١ (١١/لقمان: اللَِّه فَأَر(  
  )٢ (٤/ األحقاف٤٠/فاطر: اللَِّه أَروِني ماذَا خلَقُوا

ب١٠/ يونس١٦٢ /٤٥/ األنعام٢/الفاحتة: ِللَِّه ر 
  )٨ (٦٥/ غافر٧٥/ الزمر١٨٢/ الصافات٤٤/النمل

بر ٢ (١٦/ احلشر٢٨/املائدة: اللَّه(  
بر ٦٤/ غافر٣٠/ القصص٥٤/األعراف: اللَّه 

  )٤ (٢٩/التكوير
ب٢ (٨/ النمل٢٢/األنبياء: اللَِّه ر(  

كُمبر ٢ (١/ الطالق١٢٦/الصافات: اللَّه(  
 ٦/ الزمر١٣/ فاطر٣/ يونس١٠٢/األنعام: اللَّه ربكُم

  )٦ (٦٤ /٦٢/غافر
  )٢ (١٥/ الشورى٨٩/األعراف: اللَّه ربنا
هبر ٢ (٢٨٣ /٢٨٢/البقرة: اللَّه(  

 ٣٦/ مرمي١١٧ /٧٢/ املائدة٥١/آل عمران: اللَّه ربي
)٤(  

  )٢ (١٠/ الشورى٣٨/الكهف: اللَّه ربي
  )١ (٥٦/هود: اللَِّه ربي

  )١ (١٨٩/األعراف: اللَّه ربهما
كُمب١ (١/املمتحنة: ِباللَِّه ر(  
  )١ (٢٣/األنعام: واللَِّه ربنا
  )١ (١١٤/املائدة: اللَّهم ربنا

ا لَِئنمهبر ١ (١٨٩/األعراف: اللَّه(  
  )١ (١/املمتحنة: ِباللَِّه ربكُم ِإن

كُمبري وبر ٢ (٣٦/ مرمي٥١/آل عمران: اللَّه(  
كُمبري وبر ٢ (١١٧ /٧٢/املائدة: اللَّه(  

بري وب١ (٥٦/هود: كُماللَِّه ر(  
برو كُمبر ١ (١٢٦/الصافات: اللَّه(  
كُمبرا ونبر ١ (١٥/الشورى: اللَّه(  

الَِمنيالْع ب١٦٢ /٤٥/ األنعام٢/الفاحتة: ِللَِّه ر 
 ٧٥/ الزمر١٨٢/ الصافات٤٤/ النمل١٠/يونس
  )٨ (٦٥/غافر

الَِمنيالْع بر ٢ (١٦/ احلشر٢٨/املائدة: اللَّه(  
الَِمنيالْع بر ٦٤/ غافر٣٠/ القصص٥٤/األعراف: اللَّه 

  )٤ (٢٩/التكوير
الَِمنيالْع ب١ (٨/النمل: اللَِّه ر(  
الَِمنيالْع بر ي(*)اللَّه١ (٢٩-٢٨/املائدة: ِإن(  

الَِمنيالْع بر أَنْ(*)اللَّه١ (٣١-٣٠/القصص: و(  
  )٢ (٢٨٣ /٢٨٢/رةالبق: اللَّه ربه والَ
  )١ (١٠٢/األنعام: اللَّه ربكُم الَ
  )١ (١/الطالق: اللَّه ربكُم الَ
  )١ (٣٨/الكهف: اللَّه ربي والَ
  )٢ (٣٠/ النمل١/الفاحتة: اللَِّه الرحمِن
تمح١ (٧٣/هود: اللَِّه ر(  
  )١ (٤٩/األعراف: اللَّه ِبرحمٍة

  )١ (٥٨/يونس: اللَِّه وِبرحمِتِه
  )١ (١٥٧/آل عمران: اللَِّه ورحمةٌ
قزري اللَّه٢ (٣٨/ النور٢١٢/البقرة: و(  
قزري ١ (٣٧/آل عمران: اللَّه(  

  )١ (٣/فاطر: اللَِّه يرزقُكُم
  )١ (٦٠/العنكبوت: اللَّه يرزقُها
قزالر ١ (٢٧/الشورى: اللَّه(  
قز١ (١٧/وتالعنكب: اللَِّه الر(  
  )١ (٥٨/احلج: اللَّه ِرزقًا

  )١ (٦/هود: اللَِّه ِرزقُها
وهدباعو قز١ (١٧/العنكبوت: اللَِّه الر(  

  )١ (٢٧/الشورى: اللَّه الرزق ِلِعباِدِه
 ٢١٢/البقرة: واللَّه يرزق من يشاُء ِبغيِر ِحساٍب

  )٢ (٣٨/النور
ن يم قزري اٍباللَّهِر ِحسياُء ِبغ١ (٣٧/آل عمران: ش(  

 ٣ /١/ التوبة١٠٠/ النساء٢٧٩/البقرة: اللَِّه ورسوِلِه
  )٨ (١/ احلجرات٥١ /٤٨/ النور٢٤/

 ٦٩/ النساء١٣٢ /٣٢/آل عمران: اللَّه والرسولَ
  )٤ (٢٧/األنفال

  )١ (٥٩/النساء: اللَِّه والرسوِل
ولَهسرو ٥٦ /٣٣/ املائدة١٤ /١٣/النساء: اللَّه 

 ٩٠ /٧١ /٦٣/ التوبة٤٦ /٢٠ /١٣ /١٣ /١/األنفال
 ٧١ /٥٧ /٣٦ /٣٣ /٢٩/ األحزاب٥٢/ النور١٠٧/

 ٢٢ /٢٠ /١٣ /٥/ اادلة١٤/ احلجرات١٧/الفتح
  )٢٨ (٢٣/ اجلن٨ /٤/احلشر

ولُهسرو ٧٤ /٥٩ /٢٩/ التوبة٥٥/املائدة: اللَّه 
  )٨ (٣٦ /٢٢ /٢٢ /١٢/األحزاب

 ٨٠/ التوبة١٥٨/ األعراف١٣٦/النساء: ِه ورسوِلِهِباللَّ
 ١٥/ احلجرات١٣ /٩/ الفتح٦٢ /٦٢/ النور٨٤/

  )١٣ (٨/ التغابن١١/ الصف٤/ اادلة٧/احلديد
  )٢ (١/ األنفال١٧٢/آل عمران: ِللَِّه والرسوِل
  )٢ (٣١/ األحزاب٩١/التوبة: ِللَِّه ورسوِلِه
  )١ (٤١/الفرقان: اللَّه رسوالً
ولَهسر ١ (٢٧/الفتح: اللَّه(  

  )١ (٨/احلديد: ِباللَِّه والرسولُ
  )١ (٤٧/النور: ِباللَِّه وِبالرسوِل
  )١ (٥٤/التوبة: ِباللَِّه وِبرسوِلِه
  )١ (٧/احلشر: فَِللَِّه وِللرسوِل
  )١ (٢٤/األنفال: ِللَِّه وِللرسوِل

ولُهسرو اللَّه١ (٦٢/التوبة: و(  
  )١ (١٠٩/املائدة: اللَّه الرسلَ
  )١ (١٥٠/النساء: اللَِّه ورسِلِه

 ١٥٢ /١٥٠/ النساء١٧٩/آل عمران: ِباللَِّه ورسِلِه
  )٦ (٢١ /١٩/ احلديد١٧١/

  )١ (٢٣/اجلن: اللَِّه وِرساالَِتِه
  )١ (٢٤/األنفال: ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا

  )١ (٦٢/النور: ِإذَاِباللَِّه ورسوِلِه فَ
  )١ (٦٢/النور: ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا

ولَ فَأُولَِئكسالرو ١ (٦٩/النساء: اللَّه(  
أُولَِئك ولَهسرو ادلة٨/ احلشر٧١/التوبة: اللَّه٢٠/ ا 

)٣(  
ِلِه أُولَِئكسر١ (١٩/احلديد: ِباللَِّه و(  

ه ِلِه أُولَِئكسريقُونَِباللَِّه ودالص ١ (١٩/احلديد: م(  
  )١ (٨/احلشر: اللَّه ورسولَه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ

اللَّهوِلِه وسر١ (٨٠/التوبة: ِباللَِّه و(  
اللَّهو ولَهسرو ادلة: اللَّه١ (١٣/ا(  
  )١ (٢٧٩/البقرة: اللَِّه ورسوِلِه وِإن
  )١ (٣٢/آل عمران: ناللَّه والرسولَ فَِإ
  )١ (٥٩/النساء: اللَِّه والرسوِل ِإن
  )١ (١/األنفال: اللَّه ورسولَه ِإن

  )١ (٦٣/التوبة: اللَّه ورسولَه فَأَنَّ
  )١ (٣٣/األحزاب: اللَّه ورسولَه ِإنما
  )٢ (٢٣/ اجلن١٣/األنفال: اللَّه ورسولَه فَِإنَّ

  )١ (١٣/الفتح: ِه فَِإناِباللَِّه ورسوِل
  )١ (١٧٩/آل عمران: ِباللَِّه ورسِلِه وِإن

  )١ (٥٩/النساء: اللَِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ
ِمِننيؤم مِإن كُنت ولَهسرو ١ (١/األنفال: اللَّه(  

 ٦٣/التوبة: اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خاِلدا ِفيها
)١(  

 ٢٣/اجلن: اللَّه ورسولَه فَِإنَّ لَه نار جهنم خاِلِدين ِفيها
)١(  

وِلِه ثُمسر١ (١٠٠/النساء: اللَِّه و(  
وِلِه ثُمسر١ (١٥/احلجرات: ِباللَِّه و(  

  )١ (٢٤/التوبة: اللَِّهورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه
سرِبيِلِباللَِّه وونَ ِفي ساِهدجت١ (١١/الصف: وِلِه و(  

فَقَد ولَهسرو ٢ (٧١ /٣٦/األحزاب: اللَّه(  
  )١ (١٥٠/النساء: اللَِّه ورسِلِه ويقُولُونَ

  )١ (١٠٩/املائدة: اللَّه الرسلَ فَيقُولُ
  )١ (٥٩/التوبة: اللَّه ورسولُه وقَالُوا

  )١ (١٧١/النساء: ِباللَِّه ورسِلِه والَ
  )١ (١٤/احلجرات: اللَّه ورسولَه الَ

  )٢ (٤٦ /٢٠/األنفال: اللَّه ورسولَه والَ
  )١ (٢٩/التوبة: اللَّه ورسولُه والَ

  )١ (٥٤/التوبة: ِباللَِّه وِبرسوِلِه والَ
  )١ (٢٢/األحزاب: اللَّه ورسولُه وما

  )١ (٩١/ التوبة:ِللَِّه ورسوِلِه ما



  ٤٩

  )١ (١٧٢/آل عمران: ِللَِّه والرسوِل ِمن
  )١ (٧٤/التوبة: اللَّه ورسولُه ِمن
  )١ (١٠٧/التوبة: اللَّه ورسولَه ِمن

  )٢ (٤/ احلشر١٣/األنفال: اللَّه ورسولَه ومن
  )١ (٢٣/اجلن: اللَِّه وِرساالَِتِه ومن

وِل فَاتسالرِللَِّه و١ (١/األنفال: قُوا اللَّه(  
قُوا اللَّهاتوِلِه وسر١ (١/احلجرات: اللَِّه و(  

فَعرو ١ (٢٥٣/البقرة: اللَّه(  
فَعرن ١ (٧٦/يوسف: اللَّه(  
ِريدي ٣ (٣١/ غافر٣٤/ هود١٠٨/آل عمران: اللَّه(  

ِريدي اللَّه٢ (٦٧/ األنفال٢٧/النساء: و(  
  )١ (٨٦/الصافات: اللَِّه تِريدونَ

  )١ (٢٧/النساء: واللَّه يِريد أَن
  )١ (٣٤/هود: اللَّه يِريد أَن

  )١ (٤٩/النساء: اللَّه يزكِّي من يشاُء
  )١ (٢١/النور: اللَّه يزكِّي من يشاُء

  )١ (١٩٧/البقرة: اللَّه وتزودوا
ماهن١ (٨٨/النحل: اللَِّه ِزد(  

يز اللَّهملَه ١ (٣٧/التوبة: ن(  
ملَه نيز١ (٢٤/النمل: اللَِّه و(  
ئَلُنساللَِّه لَت١ (٥٦/النحل: ت(  
  )١ (١٥/األحزاب: اللَِّه مسئُوالً
حبسي ١ (٤١/النور: اللَّه(  

  )١ (٤٣/الطور: اللَِّه سبحانَ
دجسِللَِّه ي٢ (٤٩/ النحل١٥/الرعد: و(  

سي اللَّهد١ (١٨/احلج: ج(  
  )١ (٢٥/احلج: اللَِّه والْمسِجِد

ِريعس اللَّه٢ (٣٩/ النور٢٠٢/البقرة: و(  
ِريعس ٥١/ إبراهيم٤/ املائدة١٩٩ /١٩/آل عمران: اللَّه 

  )٥ (١٧/غافر
عرأَس ١ (٢١/يونس: اللَّه(  

  )٢ (٣٩/ النور٢٠٢/البقرة: واللَّه سِريع الِْحساِب
 اِباللَّهالِْحس ِريع٤/ املائدة١٩٩ /١٩/آل عمران: س 

  )٥ (١٧/ غافر٥١/إبراهيم
ملَّطَهلَس ١ (٩٠/النساء: اللَّه(  

  )١ (٦/احلشر: اللَّه يسلِّطُ
الَم١ (١٩/آل عمران: اللَِّه اِإلس(  

لَّمس ١ (٤٣/األنفال: اللَّه(  
الَمس١ (٥٩/النمل: ِللَِّه و(  

ِميعس ١٧/ األنفال٢٤٤ /٢٢٧ /١٨١/البقرة: اللَّه 
 ١/ اادلة١/ احلجرات٢٨/ لقمان٧٥ /٦١/ احلج٥٣/
)١٠(  

  )٢ (١٤٨ /١٣٤/النساء: اللَّه سِميعا
ِميعس اللَّه١٢١ /٣٤/ آل عمران٢٥٦ /٢٢٤/البقرة: و 

  )٨ (٦٠ /٢١/ النور١٠٣ /٩٨/التوبة
ِميعلَس ١ (٤٢/األنفال: اللَّه(  
عماسو ١ (١٠٨/املائدة: وااللَّه(  

كُمعمس ١ (٤٦/األنعام: اللَّه(  
عمسي اللَّهادلة: و١ (١/ا(  
ِمعسي ١ (٢٢/فاطر: اللَّه(  

  )١ (١٣٤/النساء: اللَّه سِميعا بِصريا
ِصريب ِميعس ادلة٧٥ /٦١/احلج: اللَّه٢٨/ لقمان١/ ا 

)٤(  
كُمارصأَبو كُمعمس ١ (٤٦/األنعام: اللَّه(  

ِليمع ِميعس ٢٤٤ /٢٢٧ /١٨١/البقرة: اللَّه 
  )٦ (١/ احلجرات٥٣ /١٧/األنفال

  )١ (١٤٨/النساء: اللَّه سِميعا عِليما
ِليمع ِميعس اللَّه٣٤/ آل عمران٢٥٦ /٢٢٤/البقرة: و 

  )٨ (٦٠ /٢١/ النور١٠٣ /٩٨/ التوبة١٢١/
ِليمع ِميعلَس ١ (٤٢/نفالاأل: اللَّه(  

ِليمع ِميعس اللَّه٣٥-٣٤/آل عمران: ِإذْ(*)و 
/٢ (١٢٢-١٢١(  

ِليمع ِميعلَس ١ (٤٣-٤٢/األنفال: ِإذْ(*)اللَّه(  
ِليمع ِميعس اللَّه١ (٢٢٥-٢٢٤/البقرة: الَّ(*)و(  
ِليمع ِميعس اللَّهالَ(*)و١ (٢٢-٢١/النور: و(  

  )١ (٥٤/هود: َءاِلهِتنا ِبسوٍء
  )١ (٤٥/غافر: اللَّه سيئَاِت
ئَاِتِهميس ١ (٧٠/الفرقان: اللَّه(  
ِديدش ٩٨ /٢/ املائدة٢١١ /١٩٦ /١٦٥/البقرة: اللَّه 

  )٩ (٧ /٤/ احلشر٢٥ /١٣/األنفال
ِديد١ (٢/احلج: اللَِّه ش(  

ِديدش اللَّه٢ (٤٨/ األنفال١١/آل عمران: و(  
دأَش اللَّه١ (٨٤/نساءال: و(  

 ٩٨ /٢/ املائدة٢١١ /١٩٦/البقرة: اللَّه شِديد الِْعقَاِب
  )٨ (٧ /٤/ احلشر٢٥ /١٣/األنفال

  )٢ (٤٨/ األنفال١١/آل عمران: واللَّه شِديد الِْعقَاِب
ِربغالْمو ِرقشِللَِّه الْم١ (١١٥/البقرة: و(  
ِربغالْمو ِرقش١ (١٤٢/البقرة: ِللَِّه الْم(  

  )٣ (٣٣ /١٦/ الرعد١٠٠/األنعام: ِللَِّه شركَاَء
  )١ (٦٦/يونس: اللَِّه شركَاَء

ِركأُش١ (٤٢/غافر: ِباللَِّه و(  
  )١ (٧٩/البقرة: اللَِّه ِليشتروا
  )١ (١١١/التوبة: اللَّه اشترى
  )١ (٤٣/الزمر: اللَِّه شفَعاَء

  )١ (٤٤/الزمر: ِللَِّه الشفَاعةُ
  )١ (١٥٨/البقرة: ه شاِكراللَّ

اِكِرينالش ١ (١٤٤/آل عمران: اللَّه(  
  )١ (١٤٧/النساء: اللَّه شاِكرا

كُورش اللَّه١ (١٧/التغابن: و(  
ِليمع اِكرش ١ (١٥٨/البقرة: اللَّه(  

  )١ (١٤٧/النساء: اللَّه شاِكرا عِليما
دهاش١ (٥٢/آل عمران: ِباللَِّه و(  

  )١ (٥٤/هود: لَّه واشهدواال
اِهِدين١ (١٧/التوبة: اللَِّه ش(  

  )١ (١٠٧/املائدة: ِباللَِّه لَشهادتنا
ِهيدش ٢ (٤٦/ يونس١٩/األنعام: اللَّه(  

 ٤٣/ الرعد٢٩/ يونس١٦٦ /٧٩/النساء: ِباللَِّه شِهيدا
  )٦ (٢٨/ الفتح٩٦/اإلسراء

ِهيدش اللَّه١ (٩٨/آل عمران: و(  
  )١ (٨/املائدة: ِللَِّه شهداَء
دهشي ١ (١٦٦/النساء: اللَّه(  

دهشي اللَّه٣ (١/ املنافقون١١/ احلشر١٠٧/التوبة: و(  
  )١ (٥٢/آل عمران: ِباللَِّه واشهد ِبأَنا

  )١ (٥٤/هود: اللَّه واشهدوا أَني
  )١ (١٦٧-١٦٦/النساء: ِإنَّ(*)ِباللَِّه شِهيدا

ِإنَّو دهشي ١ (١/املنافقون: اللَّه(  
مهِإن دهشي اللَّه٢ (١١/ احلشر١٠٧/التوبة: و(  

  )٢ (١١/ احلشر١٠٧/التوبة: واللَّه يشهد ِإنهم لَكَاِذبونَ
كُمنيبِني ويب ِهيدش ١ (١٩/األنعام: اللَّه(  

كُمنيبا وننيا بِهيد١ (٢٩/يونس: ِباللَِّه ش(  
كُمنيبِني ويا بِهيد٢ (٩٦/ اإلسراء٤٣/الرعد: ِباللَِّه ش(  

  )١ (٩٨/آل عمران: واللَّه شِهيد علَى
  )١ (٤٦/يونس: اللَّه شِهيد علَى

  )١ (١٧/التوبة: اللَِّه شاِهِدين علَى
  )١ (٩٨/آل عمران: واللَّه شِهيد علَى ما

 ِهيدش االلَّهلَى م١ (٤٦/يونس: ع(  
 ٤١ /١٧/ املائدة١١٦ /١٠/آل عمران: اللَِّه شيئًا

 ١٧/ اادلة١١/ الفتح٨/ األحقاف١٩/اجلاثية
  )٩ (١٠/التحرمي

 ٣٢/ حممد١٧٧ /١٧٦ /١٤٤/آل عمران: اللَّه شيئًا
)٤(  

  )١ (١٢/املمتحنة: ِباللَِّه شيئًا
  )١ (٩٤/املائدة: اللَّه ِبشيٍء

  )١ (١٢٨/األعراف: ِه واصِبرواِباللَّ
  )١ (٦٩/الكهف: اللَّه صاِبرا

قدص٢ (١٠١ /٨٩/البقرة: اللَِّه م(  
  )١ (٩٧/البقرة: اللَِّه مصدقًا

اِدِقنيالص ١ (٢٤/األحزاب: اللَّه(  
  )٢ (١٠١ /٨٩/البقرة: اللَِّه مصدق لِّما
  )١ (٩٧/البقرة: اللَِّه مصدقًا لِّما

  )٢ (٣٣/ آل عمران١٣٢/البقرة: اللَّه اصطَفَى
  )١ (٤٢/آل عمران: اللَّه اصطَفَاِك
طَفَاهاص ١ (٢٤٧/البقرة: اللَّه(  
  )١ (٧٥/احلج: اللَّه يصطَِفي

م١ (٢٢/األنفال: اللَِّه الص(  
مهمفَأَص ١ (٢٣/حممد: اللَّه(  

رِبض ٣ (٣٨/لزمر ا١٠٧/ يونس١٧/األنعام: اللَّه(  
ِللْهضي ١ (٣٩/األنعام: اللَّه(  
  )١ (١/حممد: اللَِّه أَضلَّ
  )١ (٧٥/القصص: ِللَِّه وضلَّ
  )١ (١١٥/التوبة: اللَّه ِليِضلَّ



  ٥٠

  )٢ (٨/ فاطر٢٧/الرعد: اللَّه يِضلُّ
  )١ (٣٩/األنعام: اللَّه يضِللْه ومن يشأْ
  )٢ (٨/ فاطر٢٧/عدالر: اللَّه يِضلُّ من يشاُء

 ١١٠ /١٠٨/ الشعراء٥٠/آل عمران: اللَّه وأَِطيعوِن
/١٧٩ /١٦٣ /١٥٠ /١٤٤ /١٣١ /١٢٦ 

  )١٠ (٦٣/الزخرف
 ٥٤/ النور٩٢/ املائدة٥٩/النساء: اللَّه وأَِطيعوا

  )٥ (١٢/ التغابن٣٣/حممد
  )١ (٦٦/األحزاب: اللَّه وأَطَعنا

كُمِطيعنس ١ (٢٦/حممد: اللَّه(  
مهظِْلمِلي ٣ (٩/ الروم٤٠/ العنكبوت٧٠/التوبة: اللَّه(  
الظَّاِلِمني ١ (٢٧/إبراهيم: اللَّه(  

اد١ (١٩٤/األعراف: اللَِّه ِعب(  
  )١ (٣١/فاطر: اللَّه ِبِعباِدِه
هادِعب ١ (٢٣/الشورى: اللَّه(  

  )١ (٤٥/الزخرف: َءاِلهةً يعبدونَ
دبأَع ١ (١٤/رالزم: اللَّه(  

دبفَاع ١ (٦٦/الزمر: اللَّه(  
  )١ (٦٢/النجم: ِللَِّه واعبدوا

ودع ١ (٩٨/البقرة: اللَّه(  
كُمودع١ (٦٠/األنفال: اللَِّه و(  

  )١ (١٠٨/األنعام: اللَّه عدوا
ذَاِبكُمِبع ١ (١٤٧/النساء: اللَّه(  
  )١ (٥٢/التوبة: اللَّه ِبعذَاٍب

 االلَّهذَاب١ (٧٤/التوبة: ع(  
ذَابع١ (١٢٤/األنعام: اللَِّه و(  
ذَابالْع ١ (٢٤/الغاشية: اللَّه(  
مهذِّبعم ١ (٣٣/األنفال: اللَّه(  
  )٢ (٥٥/ التوبة٣٣/األنفال: اللَّه ِليعذِّبهم

ِزيزع ٤٩ /١٠/ األنفال٢٦٠ /٢٢٠ /٢٠٩/البقرة: اللَّه 
  )٩ (٢٨/ فاطر٢٧/قمان ل٤٧/ إبراهيم٧١/التوبة

ِزيزالْع ٣ (٣/ الشورى٢٧/ سبأ٩/النمل: اللَّه(  
 ٢/ اجلاثية٢/ غافر١/ الزمر١٢٦/آل عمران: اللَِّه الْعِزيِز
  )٥ (٢/األحقاف
  )٢ (١٧/ فاطر٢٠/إبراهيم: اللَِّه ِبعِزيٍز
  )٤ (١٩ /٧/ الفتح١٦٥ /١٥٨/النساء: اللَّه عِزيزا

ِزيزع اللَّه٤/ آل عمران٢٤٠ /٢٢٨/ةالبقر: و 
  )٧ (٤٠/ التوبة٦٧/ األنفال٩٥ /٣٨/املائدة

  )١ (٣٧/الزمر: اللَّه ِبعِزيٍز
  )١ (٨/الربوج: ِباللَِّه الْعِزيِز
  )١ (١٠/فاطر: فَِللَِّه الِْعزةُ
  )١ (٨/املنافقون: وِللَِّه الِْعزةُ

ِكيمح ِزيزع ٢٦٠ /٢٢٠ /٢٠٩/البقرة: اللَّه 
  )٧ (٢٧/ لقمان٧١/ التوبة٤٩ /١٠/األنفال

ِكيمالْح ِزيزالْع ٣ (٣/ الشورى٢٧/ سبأ٩/النمل: اللَّه(  
 ٢/ اجلاثية١/ الزمر١٢٦/آل عمران: اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم

  )٤ (٢/األحقاف

 ١٩ /٧/ الفتح١٦٥ /١٥٨/النساء: اللَّه عِزيزا حِكيما
)٤(  

ِكيمح ِزيزع اللَّه٣٨/املائدة٢٤٠ /٢٢٨/البقرة: و 
  )٥ (٤٠/ التوبة٦٧/األنفال

ِكيمح ِزيزع اللَّهو(*)١ (٢٢٩-٢٢٨/البقرة: الطَّالَق(  
ِكيمح ِزيزع اللَّهطَلَّقَاِت(*)وِللْم٢٤١-٢٤٠/البقرة: و 

)١(  
  )١ (١٥٩-١٥٨/النساء: وِإن(*)اللَّه عِزيزا حِكيما

  )١ (٣-٢/اجلاثية: ِإنَّ)(*اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم
  )١ (٢-١/الزمر: ِإنا(*)اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم
  )١ (٨-٧/الفتح: ِإنا(*)اللَّه عِزيزا حِكيما
ِكيمح ِزيزع اللَّه(*)لَو١ (٥٠-٤٩/األنفال: و(  

ِكيمح ِزيزع اللَّهالَ(*)و١ (٦٨-٦٧/األنفال: لَّو(  
  )١ (٢٨-٢٧/لقمان: ما(*)يماللَّه عِزيز حِك

  )١ (٣-٢/األحقاف: ما(*)اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم
ِكيمالْح ِزيزالْع ا(*)اللَّهم١ (٢٨-٢٧/سبأ: و(  

ِكيمح ِزيزع اللَّه(*)لْقُكُما خ١ (٢٨-٢٧/لقمان: م(  
  )١ (٣-٢/األحقاف: ما خلَقْنا(*)اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم

ِكيمح ِزيزع اللَّه(*)اللَّه دع١ (٧٢-٧١/التوبة: و(  
  )١ (٢٠-١٩/الفتح: وعدكُم اللَّه(*)اللَّه عِزيزا حِكيما

  )٢ (٩٥/ املائدة٤/آل عمران: واللَّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم
  )١ (٤٧/إبراهيم: اللَّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم
  )١ (٣٧/الزمر: اٍماللَّه ِبعِزيٍز ِذي انِتقَ

  )١ (١٧٥/النساء: ِباللَِّه واعتصموا
كِصمعي اللَّه١ (٦٧/املائدة: و(  

ِظيم١ (١٥/النور: اللَِّه ع(  
  )١ (٥٣/األحزاب: اللَِّه عِظيما

  )١ (٣٣/احلاقة: ِباللَِّه الْعِظيِم
  )١ (٩٩/النساء: اللَّه عفُوا
فُولَع ٦٠/احلج: اللَّه٢ (٢/ادلة ا(  

  )١ (٢٢/النور: اللَِّه ولْيعفُوا
  )١ (٩٩/النساء: اللَّه عفُوا غَفُورا
غَفُور فُولَع ادلة: اللَّه٢ (٦٠/ احلج٢/ا(  

  )١ (٤١/احلج: وِللَِّه عاِقبةُ اُألموِر
  )١ (٢٢/لقمان: اللَِّه عاِقبةُ اُألموِر

لَمعي ٧٨/ التوبة٩٧/املائدة ٢٣٥ /٧٧/البقرة: اللَّه 
 ٤٢/ العنكبوت٧٠/ احلج٩١ /٧٤ /٢٣/النحل

  )١١ (٧/ اادلة١٨/احلجرات
لَمعِلي١ (١٦٦/آل عمران: اللَِّه و(  
لَمعيو ١ (٢٩/آل عمران: اللَّه(  
لَمعي ١ (٨/الرعد: اللَّه(  

هلَمعي ١ (٢٧٠/البقرة: اللَّه(  
لَمعي اللَّه٦٦/ آل عمران٢٣٢ /٢٢٠/ ٢١٦/البقرة: و 

 ٢٩ /١٩/ النور١٩/ النحل٤٢/ التوبة٩٩/املائدة
 ٣٠ /٢٦ /١٩/ حممد٥١/ األحزاب٤٥/العنكبوت
  )١٦ (١/ املنافقون١٦/احلجرات

مهلَمعي ١ (٦٠/األنفال: اللَّه(  

لَمأَع ٢٦/ الكهف٣١/ هود١٢٤/األنعام: اللَّه 
  )٥ (١٠/ املمتحنة٦٨/احلج

لَمِبأَع ٢ (١٠/ العنكبوت٥٣/األنعام: اللَّه(  
لَمأَع١ (٨٦/يوسف: اللَِّه و(  
لَمأَع اللَّه٤٥ /٢٥/ النساء١٦٧ /٣٦/آل عمران: و 

 ١٠١/ النحل٧٧/ يوسف٥٨/ األنعام٦١/املائدة
  )٩ (٢٣/اإلنشقاق

 ٢٣١ /٢٢٣ /٢٠٣ /١٩٦ /١٩٤/البقرة: اللَّه واعلَموا
/٦ (٢٣٣(  

  )١ (٢٤٤/ةالبقر: اللَِّه واعلَموا
اِلمع ١ (٣٨/فاطر: اللَّه(  
ِليمع ٢٨/ التوبة٧/ املائدة١١٩ /٦٣/آل عمران: اللَّه 

 ٨/ فاطر٣٤ /٢٣/ لقمان٧٠ /٢٨/ النحل٣٦/يونس
  )١١ (١٣/احلجرات

 ١٧٠ /١١١ /١٠٤ /٩٢ /١٧/النساء: اللَّه عِليما
  )٧ (٤/ الفتح٥١/األحزاب
ِليملَع ١ (٥٩/احلج: اللَّه(  

  )١ (٧٠/النساء: ِه عِليماِباللَّ
ِليمع اللَّه١٥٤ /١١٥/ آل عمران٢٤٦ /٩٥/البقرة: و 

 ٦٠ /٤٧ /٤٤ /١٥/ التوبة٧١/ األنفال٢٦ /١٢/النساء
 ١٨/ النور٥٢/ احلج١٩/ يوسف١١٠ /١٠٦ /٩٧/
 ٧/ اجلمعة١٠/ املمتحنة٨/ احلجرات٥٩ /٥٨ /٤١/

  )٢٤ (٤/التغابن
الَّمع ١ (٧٨/التوبة: اللَّه(  

  )١ (١٠٢/البقرة: اللَِّه ويتعلَّمونَ
كُملِّمعيو ١ (٢٨٢/البقرة: اللَّه(  

ِمِننيؤالْم لَمعِلي١ (١٦٦/آل عمران: ...اللَِّه و(  
اِنِهنِبِإمي لَمأَع ١ (١٠/املمتحنة: اللَّه(  

  )١ (٢٥/النساء: واللَّه أَعلَم ِبِإمياِنكُم
 ٢٣٣ /٢٣١ /١٩٦ /١٩٤/البقرة:  أَنَّاللَّه واعلَموا

)٤(  
  )١ (٢٤٤/البقرة: اللَِّه واعلَموا أَنَّ

  )٢ (٢٢٣ /٢٠٣/البقرة: اللَّه واعلَموا أَنكُم
كِإن لَمعي اللَّه١ (١/املنافقون: و(  
مهِإن لَمعي اللَّه١ (٤٢/التوبة: و(  

وا أَنَّ اللَّهلَماعو ٢٣٣ /٢٣١ /١٩٦ /١٩٤/قرةالب: اللَّه 
)٤(  

وا أَنَّ اللَّهلَماع١ (٢٤٤/البقرة: اللَِّه و(  
 آل ٢٣٢ /٢١٦/البقرة: واللَّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

  )٤ (١٩/ النور٦٦/عمران
  )١ (٧٤/النحل: اللَّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

 ١١١ /١٠٤ /٩٢ /١٧/النساء: اللَّه عِليما حِكيما
  )٦ (٤/ الفتح١٧٠/

ِكيمح ِليمع اللَّه١٥/ التوبة٧١/ األنفال٢٦/النساء: و 
 ٥٩ /٥٨ /١٨/ النور١١٠ /١٠٦ /٩٧ /٦٠/

  )١٢ (١٠/ املمتحنة٨/احلجرات
ِكيمح ِليمع ١ (٢٨/التوبة: اللَّه(  



  ٥١

ِكيمح ِليمع اللَّه١ (٥٢/احلج: و(  
  )١ (١٠٥-١٠٤/النساء: ِإنا(*)اللَّه عِليما حِكيما

ِكيمح ِليمع اللَّه٧٢-٧١/األنفال: ِإنَّ(*)و 
  )٣ (١١١-١١٠/ التوبة١٩-١٨/النور

ِكيمح ِليمع اللَّهِإن(*)و٩-٨/احلجرات: و 
  )٢ (١١-١٠/املمتحنة

ِكيمح ِليمع اللَّهو(*)٧٢-٧١/األنفال: ِإنَّ الَِّذين 
  )٢ (١٩-١٨/النور
  )١ (٦١-٦٠/التوبة: وِمنهم(*)ه عِليم حِكيمواللَّ

ِكيمح ِليمع اللَّهو(*)ِمن١ (٩٨-٩٧/التوبة: و(  
ِليمح ِليمع اللَّه١ (١٢/النساء: و(  
  )١ (٥١/األحزاب: اللَّه عِليما حِليما
ِليمح ِليملَع ١ (٥٩/احلج: اللَّه(  

ِبذَاِت الص ِليمع وِراللَّه٧/ املائدة١١٩/آل عمران: د 
  )٣ (٢٣/لقمان

 ٤/ التغابن١٥٤/آل عمران: واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر
)٢(  

 ١٢٠-١١٩/آل عمران: ِإن(*)اللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر
)١(  

آل : ِإنَّ(*)واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر
  )١ (١٥٥-١٥٤/عمران

  )١ (٧٨/التوبة: رهماللَّه يعلَم ِس
مهاررِإس لَمعي اللَّه١ (٢٦/حممد: و(  

ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّه٤٧/ التوبة٢٤٦ /٩٥/البقرة: و 
  )٤ (٧/اجلمعة

ِبالظَّاِلِمني لَمأَع اللَّه١ (٥٨/األنعام: و(  
ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّهقَالَ(*)و١ (٢٤٧-٢٤٦/البقرة: و(  
ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّه١ (٨-٧/اجلمعة: قُلْ(*)و(  
فِْسدالْم لَمعي اللَّه١ (٢٢٠/البقرة: و(  

فِْسِدينِبالْم ِليمع ١ (٦٣/آل عمران: اللَّه(  
 ٢٣/ النحل٩٧/ املائدة٢٣٥ /٧٧/البقرة: اللَّه يعلَم ما

  )٨ (٧/ اادلة٤٢/ العنكبوت٧٠/ احلج٩١/
  )١ (٢٩/آل عمران: ه ويعلَم مااللَّ

  )١ (٨/الرعد: اللَّه يعلَم ما
  )١ (٢٧٠/البقرة: اللَّه يعلَمه وما

 ٢٩/ النور١٩/ النحل٩٩/املائدة: واللَّه يعلَم ما
  )٦ (١٦/ احلجرات٥١/ األحزاب٤٥/العنكبوت

  )١ (٦٠/األنفال: اللَّه يعلَمهم وما
أَع االلَّهِبم ٣ (٦٨/ احلج٢٦/ الكهف٣١/هود: لَم(  

  )١ (١٠/العنكبوت: اللَّه ِبأَعلَم ِبما
 ٦١/ املائدة١٦٧ /٣٦/آل عمران: واللَّه أَعلَم ِبما

  )٦ (٢٣/ اإلنشقاق١٠١/ النحل٧٧/يوسف
  )٣ (٨/ فاطر٢٨/ النحل٣٦/يونس: اللَّه عِليم ِبما

  )٢ (٤١/لنور ا١٩/يوسف: واللَّه عِليم ِبما
  )١ (١٠٢/البقرة: اللَِّه ويتعلَّمونَ ما

: قُل(*)واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ
  )٢ (٣٠-٢٩/ النور١٠٠-٩٩/املائدة

 ٢٣/ النحل٧٧/البقرة: اللَّه يعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ
)٢(  

ونَ وِسرا تم لَمعي اللَّهونَوِلنعا ت١ (١٩/النحل: م(  
  )١ (٤٥/العنكبوت: واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  )١ (٨/فاطر: اللَّه عِليم ِبما يصنعونَ
  )١ (١٩/يوسف: واللَّه عِليم ِبما يعملُونَ
  )١ (٦٨/احلج: اللَّه أَعلَم ِبما تعملُونَ

  )١ (٣٦/يونس: نَاللَّه عِليم ِبما يفْعلُو
  )١ (٤١/النور: واللَّه عِليم ِبما يفْعلُونَ

  )١ (٩١/النحل: اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ
 ٧٠/ احلج٩٧/ املائدة٢٣٥/البقرة: اللَّه يعلَم ما ِفي

  )٤ (٧/اادلة
  )١ (٢٩/آل عمران: اللَّه ويعلَم ما ِفي
  )٢ (١٦/ احلجرات٥١/األحزاب: واللَّه يعلَم ما ِفي
  )١ (٣١/هود: اللَّه أَعلَم ِبما ِفي
  )١ (١٠/العنكبوت: اللَّه ِبأَعلَم ِبما ِفي

  )١ (٢٩/آل عمران: اللَّه ويعلَم ما ِفي السماواِت
  )٢ (٧/ اادلة٩٧/املائدة: اللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت

م لَمعي اللَّهاِتواوم١ (١٦/احلجرات: ا ِفي الس(  
  )١ (٧٠/احلج: اللَّه يعلَم ما ِفي السماِء

آل : اللَّه ويعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض
  )١ (٢٩/عمران

 ٩٧/املائدة: اللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض
  )٢ (٧/اادلة
اللَّهِضوا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السم لَمعي  :

  )١ (١٦/احلجرات
اللَّهِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السم لَمعيو آل : اللَّه

  )١ (٢٩/عمران
اللَّهِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السم لَمعي اللَّهو :

  )١ (١٦/احلجرات
لَمعي اللَّها ِفي أَنفُِسكُم١ (٢٣٥/البقرة:  م(  

ا ِفي أَنفُِسِهمِبم لَمأَع ١ (٣١/هود: اللَّه(  
  )١ (٦١/املائدة: واللَّه أَعلَم ِبما كَانوا

ما كُنتِبم ِليمع ١ (٢٨/النحل: اللَّه(  
ِقنيتِبالْم ِليمع اللَّه١ (١١٦-١١٥/آل عمران: ِإنَّ(*)و(  

ع اللَّهوِقنيتِبالْم ا(*)ِليمم١ (٤٥-٤٤/التوبة: ِإن(  
  )١ (٦٣/النمل: اللَِّه تعالَى

  )١ (٦٨/القصص: اللَِّه وتعالَى
ِلي١ (١٢/غافر: ِللَِّه الْع(  
 ١٣٣ /٨٥/ النساء١٦٤/ آل عمران٧/البقرة: اللَّه علَى

 ١١٧ /٩٧ /٩٣ /١٥/ التوبة١٠١/ األعراف٩١/األنعام
 ٥٩/ الروم٤٥/ الكهف١٠٨/نحل ال٦٦/يوسف

 ٢٣/ اجلاثية٣٥/ غافر٧٣ /٥٢ /٢٧/األحزاب
  )٢٣ (٧ /٦/ احلشر٢١/ الفتح١٦/حممد

 ١٨٥ /١٤٨ /١٠٩ /١٠٦ /٢٠/البقرة: اللَّه علَى
 ١١/ احلج٧٧/ النحل١٦٥/ آل عمران٢٥٩ /٢٠٤/
 ١/ فاطر٢٠/ العنكبوت٤٥/ النور٣٩ /٣٧ /١٧/

  )١٧ (١٢/الطالق
 ٤٤/ األعراف٦١/ آل عمران٨٩/رةالبق: اللَِّه علَى

  )٦ (٣٤/ احلج١٠٨/ يوسف١٨/هود
كلَيع ٢ (٥٠/ األحزاب١١٣/النساء: اللَّه(  
كلَي٢ (١١٣ /١١٣/النساء: اللَِّه ع(  

 ٧٢ /٧١/ القصص٩٤/ النساء٧٦/البقرة: اللَّه علَيكُم
  )٥ (١٣/اادلة

كُملَي١٠٣/ آل عمران٢٣١ /٦٤/البقرة: اللَِّه ع 
 ٦/ إبراهيم٢٠ /١١ /٧/ املائدة٨٣ /٢٤/لنساءا

  )١٥ (٣/ فاطر٩/ األحزاب٢١ /٢٠ /١٤ /١٠/النور
 ٢٧/ الطور٨٢/ القصص٩١ /٩٠/يوسف: اللَّه علَينا

)٤(  
  )١ (٣٨/يوسف: اللَِّه علَينا

 ٣٧/ األحزاب٧٢/ املائدة٩٣/النساء: اللَّه علَيِه
  )٥ (٣/ التحرمي٣٨/الزمر

 ٧/ النور١٢١ /١١٩ /١١٨/ األنعام٤/املائدة: اللَِّه علَيِه
)٥(  

  )٣ (٩/ النور٣٦/ احلج١٣٨/األنعام: اللَِّه علَيها
 ٨٠ /٧١/ املائدة٦٩ /١٧/النساء: اللَّه علَيِهم

 ٦/ الفتح١٠/ حممد٥٠/ النور٥٨/ مرمي٥٣/األنعام
  )١١ (١٣/ املمتحنة١٤/اادلة

ِهملَيع ١ (٣/احلشر: اللَّه(  
  )٢ (١٠/ اادلة١١/إبراهيم: ِه وعلَىاللَّ

 ١٨٩ /٢٩/ آل عمران٢٨٤/البقرة: واللَّه علَى
 ١٢/ هود٣٩/ التوبة٤١/ األنفال٤٠ /١٩ /١٧/املائدة

  )١٣ (٩/ الربوج٦/ احلشر٦/ اادلة٢٨/القصص
  )١ (٩٧/آل عمران: وِللَِّه علَى
لَيع ١ (٧٢/النساء: اللَّه(  

كُملَيع ١ (٩١/ النحل:اللَّه(  
  )١ (٢٣/األحزاب: اللَّه علَيِه

  )١ (١٥٥/النساء: اللَّه علَيها
  )١ (٢٣/املائدة: اللَّه علَيِهما

  )١ (٧١/يونس: اللَِّه فَعلَى
  )١ (١١/املائدة: اللَّه وعلَى
  )١ (٨٨/هود: ِباللَِّه علَيِه
  )١ (٨٤/يونس: ِباللَِّه فَعلَيِه

لَيِللَِّه ع١ (١٤٤/النساء: كُم(  
  )١ (٦٧/يوسف: ِللَِّه علَيِه

  )١ (١١/املائدة: اللَّه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل
  )٢ (١٠/ اادلة١١/إبراهيم: اللَِّه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل
كَّلْتولَى اللَِّه ت١ (٧١/يونس: اللَِّه فَع(  

تلَى اللَِّه فَلْيعو ونَاللَّهِمنؤكَِّل الْم١ (١١/املائدة: و(  
 ١٠/اادلة: اللَِّه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ

  )٢ (١١/إبراهيم
ِمِننيؤلَى الْمع ٢ (٧٣/ األحزاب١٦٤/آل عمران: اللَّه(  

  )٢ (٧/ النور١١٨/األنعام: اللَِّه علَيِه ِإن
  )١ (٩١/يوسف: اللَّه علَينا وِإن



  ٥٢

  )١ (٩/النور: اللَِّه علَيها ِإن
ها ِإننلَيع ١ (٩٠/يوسف: اللَّه(  

هِإنِه ولَي١ (١٢١/األنعام: اللَِّه ع(  
  )٢ (٧/ النور١١٨/األنعام: اللَِّه علَيِه ِإن

  )١ (٩١/يوسف: اللَّه علَينا وِإن
  )١ (٩/النور: اللَِّه علَيها ِإن

  )١ (٩٠/يوسف: ينا ِإنهاللَّه علَ
هِإنِه ولَي١ (١٢١/األنعام: اللَِّه ع(  

  )١ (١١٨/األنعام: اللَِّه علَيِه ِإن كُنتم
  )١ (٩١/يوسف: اللَّه علَينا وِإن كُنا
  )١ (٧/النور: اللَِّه علَيِه ِإن كَانَ

  )١ (٩/النور: اللَِّه علَيها ِإن كَانَ
  )١ (١١٨/األنعام:  ِإن كُنتماللَِّه علَيِه

  )١ (٩١/يوسف: اللَّه علَينا وِإن كُنا
  )١ (٧/النور: اللَِّه علَيِه ِإن كَانَ

  )١ (٩/النور: اللَِّه علَيها ِإن كَانَ
ِه ِإن كَانَ ِمنلَي١ (٧/النور: اللَِّه ع(  

ا ِإن كَانَ ِمنهلَي١ (٩/النور: اللَِّه ع(  
ع وِلِهاللَّهس٣ (٧ /٦/ احلشر٩٧/التوبة: لَى ر(  

ولُهسرو ِهملَيع ١ (٥٠/النور: اللَّه(  
قَدِه ولَي١ (١١٩/األنعام: اللَِّه ع(  
قَد ِهملَيع ١ (١٣/املمتحنة: اللَّه(  

لَى قُلُوِبِهمع ١٠٨/ النحل٩٣/ التوبة٧/البقرة: اللَّه 
  )٤ (١٦/حممد

  )٢ (٥٩/ الروم١٠١/األعراف: اللَّه علَى قُلُوِب
لَى الْكَاِفِرين١ (٨٩/البقرة: اللَِّه ع(  

ِللْكَاِفِرينو ِهملَيع ١ (١٠/حممد: اللَّه(  
ا ِبكُفِْرِهمهلَيع ١ (١٥٥/النساء: اللَّه(  

 ٢٥٩ /١٤٨ /١٠٩ /١٠٦ /٢٠/البقرة: اللَّه علَى كُلِّ
 ٤٥/ النور١٧/ احلج٧٧/ النحل١٦٥/آل عمران

  )١٢ (١٢/ الطالق١/ فاطر٢٠/العنكبوت
 ٢٧/ األحزاب٤٥/ الكهف٨٥/النساء: اللَّه علَى كُلِّ

  )٦ (٢١/ الفتح٣٥/ غافر٥٢/
 ١٨٩ /٢٩/ آل عمران٢٨٤/البقرة: واللَّه علَى كُلِّ

 ١٢/ هود٣٩/ التوبة٤١/ األنفال٤٠ /١٩ /١٧/املائدة
  )١٢ (٩/ الربوج٦/ احلشر٦/اادلة

 ١٤٨ /١٠٩ /١٠٦ /٢٠/البقرة: لِّ شيٍءاللَّه علَى كُ
 ٤٥/ النور١٧/ احلج٧٧/ النحل١٦٥/ آل عمران٢٥٩/

  )١٢ (١٢/ الطالق١/ فاطر٢٠/العنكبوت
 ٤٥/ الكهف٨٥/النساء: اللَّه علَى كُلِّ شيٍء

  )٥ (٢١/ الفتح٥٢ /٢٧/األحزاب
 ٢٩/ آل عمران٢٨٤/البقرة: واللَّه علَى كُلِّ شيٍء

 ٣٩/ التوبة٤١/ األنفال٤٠ /١٩ /١٧/ املائدة١٨٩/
  )١٢ (٩/ الربوج٦/ احلشر٦/ اادلة١٢/هود

ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع ١ (١٧/احلج: اللَّه(  
ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهادلة: و٢ (٩/ الربوج٦/ا(  

ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّه(*)أَنَّ اللَّه رت أَلَم :

  )١ (١٨-١٧/احلج
ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهو(*)أَنَّ اللَّه رت أَلَم :

  )١ (٧-٦/اادلة
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ١٠٩ /١٠٦ /٢٠/البقرة: اللَّه 

 ٤٥/ النور٧٧/ النحل١٦٥/ آل عمران٢٥٩ /١٤٨/
  )١١ (١٢/ الطالق١/ فاطر٢٠/العنكبوت

  )٢ (٢١/ الفتح٢٧/ األحزاب:اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِديرا
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّه٢٩/ آل عمران٢٨٤/البقرة: و 

 ٣٩/ التوبة٤١/ األنفال٤٠ /١٩ /١٧/ املائدة١٨٩/
  )٩ (٦/احلشر

  )١ (٤٥/الكهف: اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتِدرا
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإذْ(*)اللَّه٢٦٠-٢٥٩/البقرة: و 

)١(  
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّه١ (٤٢-٤١/األنفال: ِإذْ(*)و(  
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهِإذْ(*)و١ (٢٠-١٩/املائدة: و(  

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإذْ قَالَ(*)اللَّهو :
  )١ (٢٦٠-٢٥٩/البقرة

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهِإذْ قَالَ(*)و٢٠-١٩/املائدة: و 
)١(  

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهآل : ِإنَّ(*)و
  )١ (١٩٠-١٨٩/عمران

  )١ (١٢/الطالق: اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ا(*)اللَّههاأَي١ (٢١-٢٠/البقرة: ي(  

 ٢٨-٢٧/األحزاب: هاياأَي(*)اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِديرا
)١(  

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّها(*)وهاأَي٤١-٤٠/املائدة: ي 
)١(  

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ا(*)اللَّه١ (٢-١/فاطر: م(  
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ا(*)اللَّهمآل : و

  )١ (١٦٦-١٦٥/عمران
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهو(*)١ (٧-٦/احلشر: ام(  

  )٣ (٣٧/ احلج٢٠٤ /١٨٥/البقرة: اللَّه علَى ما
  )١ (٦٦/يوسف: اللَّه علَى ما
  )١ (٣٤/احلج: اللَِّه علَى ما

  )١ (٢٣١/البقرة: اللَِّه علَيكُم وما
  )١ (١٤/اادلة: اللَّه علَيِهم ما
  )١ (٢٨/القصص: واللَّه علَى ما

لَى مع ِكيلٌاللَّهقُولُ و١ (٦٦/يوسف: ا ن(  
  )١ (٢٨/القصص: واللَّه علَى ما نقُولُ وِكيلٌ

  )٣ (٥٨/ مرمي٥٣/ األنعام٦٩/النساء: اللَّه علَيِهم من
  )١ (٢٣/األحزاب: اللَّه علَيِه فَِمنهم
  )١ (٤/املائدة: اللَِّه علَيِه واتقُوا
  )١ (٢٧/لطورا: اللَّه علَينا ووقَانا

  )١ (٨٤/يونس: ِباللَِّه فَعلَيِه توكَّلُوا
كَّلْتوِه تلَي١ (٨٨/هود: ِباللَِّه ع(  
كَّلْتوِه تلَي١ (٦٧/يوسف: ِللَِّه ع(  
  )١ (٣٨/الزمر: اللَّه علَيِه يتوكَّلُ

مالَهمأَع ٢ (١٩/ األحزاب١٦٧/البقرة: اللَّه(  
لَكُممع ٢ (١٠٥ /٩٤/لتوبةا: اللَّه(  
  )١ (٣٣/فصلت: اللَِّه وعِملَ

  )٢ (١١/ الطالق٩/التغابن: ِباللَِّه ويعملْ
  )١ (٣٣/فصلت: اللَِّه وعِملَ صاِلحا

  )٢ (١١/ الطالق٩/التغابن: ِباللَِّه ويعملْ صاِلحا
مهنع ١٠٠/ التوبة١١٩/ املائدة١٥٥/آل عمران: اللَّه 

  )٦ (٨/ البينة٢٢/دلة اا٣٥/الزمر
  )٣ (٦٣/ النمل١٩٠/ األعراف٩٥/املائدة: اللَّه عما

 ٤٣/ الطور١٥٩/ الصافات٩١/املؤمنون: اللَِّه عما
  )٤ (٢٣/احلشر

  )٣ (٩ /٨/ املمتحنة١٨/الفتح: اللَّه عِن
مهنع ١ (١٠٩/النساء: اللَّه(  
نكع ١ (٤٣/التوبة: اللَّه(  
نكُمع ١ (٦٦/نفالاأل: اللَّه(  
  )١ (١٠١/املائدة: اللَّه عنها
  )١ (٩١/املائدة: اللَِّه وعِن

  )١ (٥٣/هود: َءاِلهِتنا عن
  )٢ (٦٣/ النمل١٩٠/األعراف: اللَّه عما يشِركُونَ
  )٢ (٤٣/ الطور٢٣/احلشر: اللَِّه عما يشِركُونَ

ِعند ١ (١٩٨/البقرة: اللَّه(  
هِعند ٣٤/ لقمان٣٩/ النور٢٢/ التوبة٢٨/األنفال: اللَّه 

)٤(  
ِعند٢ (٣٥/ غافر٧/التوبة: اللَِّه و(  

هِعند اللَّه٣ (١٥/ التغابن١٩٥ /١٤/آل عمران: و(  
ِظيمع رأَج هِعند ٢ (٢٢/ التوبة٢٨/األنفال: اللَّه(  

ِظيمع رأَج هِعند اللَّه١ (١٥/التغابن: و(  
 هِعند اللَّهونس٢ (١٩٥ /١٤/آل عمران: ح(  

  )١ (٨٠/البقرة: اللَِّه عهدا
هدهع ١ (٨٠/البقرة: اللَّه(  
ِهدع ١ (١٨٣/آل عمران: اللَّه(  

ورر٣ (١٤/ احلديد٥/ فاطر٣٣/لقمان: ِباللَِّه الْغ(  
  )١ (١٤/احلديد: اللَِّه وغَركُم
غَفُور ٢٢٦ /١٩٩ /١٩٢ /١٨٢ /١٧٣/البقرة: اللَّه 

 ٩٨ /٣٩ /٣٤ /٣/ املائدة١٥٥ /٨٩/ آل عمران٢٣٥/
 ٥/ النور١١٥/ النحل١٠٢ /٩٩ /٥/ التوبة٦٩/األنفال

 ١٢/ اادلة١٤/ احلجرات٢٣/ الشورى٦٢/
  )٢٥ (٢٠/ املزمل١٤/ التغابن١٢/املمتحنة

  )١ (١١٠/النساء: اللَّه غَفُورا
 ٧٠/ الفرقان١٥٢ /١٠٠ /٩٦/النساء: اللَّه غَفُورا

  )٩ (١٤/ الفتح٧٣ /٥٩ /٥٠ /٥/األحزاب
غَفُور اللَّه١٢٩ /٣١/ آل عمران٢٢٥ /٢١٨/البقرة: و 

 ٢٧/ التوبة٧٠/ األنفال١٠١ /٧٤/ املائدة٢٥/النساء
 ٧/املمتحنة٢٨/ احلديد٥/ احلجرات٢٢/ النور٩١/

  )١٥ (١/التحرمي
فُورلَغ ١ (١٨/النحل: اللَّه(  
تفَاس وااللَّهفَر١ (١٣٥/آل عمران: غ(  



  ٥٣

فَرغتاسو ١ (٦٤/النساء: اللَّه(  
ِفرغتاسو ١ (١٩/حممد: اللَّه(  

هونِفرغتسي١ (٧٤/املائدة: اللَِّه و(  
ِفرغفَي ١ (٢٨٤/البقرة: اللَّه(  
ِفرغِلي ٢ (١٦٨ /١٣٧/النساء: اللَّه(  
ِفرغيو ١ (٣١/آل عمران: اللَّه(  

  )١ (٥٣/الزمر: لَّه يغِفرال
ِليمح غَفُور اللَّه٢ (١٠١/ املائدة٢٢٥/البقرة: و(  
ِليمح غَفُور ٢ (١٥٥/ آل عمران٢٣٥/البقرة: اللَّه(  

وِبِهموا ِلذُنفَرغتفَاس ١ (١٣٥/آل عمران: اللَّه(  
ِلذَنِبك ِفرغتاسو ١ (١٩/حممد: اللَّه(  

  )١ (٥٣/الزمر: ذُّنوباللَّه يغِفر ال
ِحيمر غَفُور اللَّه١ (٢٩-٢٨/احلديد: لِّئَالَّ(*)و(  
  )١ (٦٠-٥٩/األحزاب: لَِّئن(*)اللَّه غَفُورا رِحيما
ِحيمر غَفُور ١٩٩ /١٩٢ /١٨٢ /١٧٣/البقرة: اللَّه 

 ٩٨ /٣٩ /٣٤ /٣/ املائدة٨٩/ آل عمران٢٢٦/
 ٥/لنورا ١١٥/لنحل ا١٠٢ /٩٩ /٥/ التوبة٦٩/األنفال

 ١٢/ املمتحنة١٢/ اادلة١٤/ احلجرات٦٢/
  )٢٢ (٢٠/ املزمل١٤/التغابن

  )١ (١١٠/النساء: اللَّه غَفُورا رِحيما
 ١٥٢ /١٠٠ /٩٦/النساء: اللَّه غَفُورا رِحيما

 ١٤/ الفتح٧٣ /٥٩ /٥٠ /٥/ األحزاب٧٠/الفرقان
)٩(  

ِحيمر غَفُور اللَّه١٢٩ /٣١/ آل عمران٢١٨/البقرة: و 
 ٩١ /٢٧/ التوبة٧٠/ األنفال٧٤/ املائدة٢٥/النساء
 ٧/ املمتحنة٢٨/ احلديد٥/ احلجرات٢٢/النور

  )١٣ (١/التحرمي
ِحيمر فُورلَغ ١ (١٨/النحل: اللَّه(  
ِحيمر غَفُور اللَّه(*)١ (٤٠-٣٩/املائدة: ...أَلَم(  

ِحيمر غَفُور آل ١٧٤-١٧٣/ةالبقر: ِإنَّ(*)اللَّه 
  )٢ (٩٠-٨٩/عمران

  )١ (٩٧-٩٦/النساء: ِإنَّ(*)اللَّه غَفُورا رِحيما
ِحيمر غَفُور ا(*)اللَّهم١٥-١٤/احلجرات: ِإن 

  )٢ (١٥-١٤/التغابن
ِحيمر غَفُور اللَّه١ (٢٣-٢٢/النور: ِإنَّ(*)و(  

ِحيمر غَفُور ِإنْ(*)اللَّه٢٢٧-٢٢٦/البقرة: و 
  )٢ (٦-٥/وبةالت

ِحيمر غَفُور اللَّهِإن(*)و١ (٧١-٧٠/األنفال: و(  
ِحيمر غَفُور اللَّه(*)آل ١٧٤-١٧٣/البقرة: ِإنَّ الَِّذين 

  )٢ (٩٠-٨٩/عمران
  )١ (٩٧-٩٦/النساء: ِإنَّ الَِّذين(*)اللَّه غَفُورا رِحيما
ِحيمر غَفُور اللَّهو(*)١ (٢٣-٢٢/ورالن: ِإنَّ الَِّذين(  

ِحيمر غَفُور ا(*)اللَّههاأَي١٨٣-١٨٢/البقرة: ي 
 ١٣-١٢/ املمتحنة٧٠-٦٩/ األنفال٣٥-٣٤/املائدة

)٤(  
ِحيمر غَفُور اللَّها(*)وهاأَي١٣٠-١٢٩/آل عمران: ي 

  )٣ (٦-٥/ احلجرات٢٨-٢٧/التوبة

ِحيمر غَفُور اللَّه(*)َءام ا الَِّذينهاأَيواين :
 ١٣-١٢/ املمتحنة٣٥-٣٤/ املائدة١٨٣-١٨٢/البقرة

)٣(  
ِحيمر غَفُور اللَّهوا(*)ونَءام ا الَِّذينهاأَيآل : ي

 ٦-٥/ احلجرات٢٨-٢٧/ التوبة١٣٠-١٢٩/عمران
)٣(  

ِحيمر غَفُور اللَّها(*)وموا ِإننَءام ا الَِّذينهاأَيي :
  )١ (٢٨-٢٧/التوبة
: ياأَيها الَِّذين َءامنوا ِإن(*)ه غَفُور رِحيمواللَّ

  )١ (٦-٥/احلجرات
ِحيمر غَفُور اللَّهوا الَ(*)ونَءام ا الَِّذينهاأَيآل : ي

  )١ (١٣٠-١٢٩/عمران
ِحيمر غَفُور وا الَ(*)اللَّهنَءام ا الَِّذينهاأَيي :

  )١ (١٣-١٢/املمتحنة
اللَّهوِحيمر غَفُور (*)كئَلُونس١ (٢١٩-٢١٨/البقرة: ي(  

  )١ (١٥٣-١٥٢/النساء: يسئَلُك(*)اللَّه غَفُورا رِحيما
ِحيمر غَفُور اللَّه(*)كئَلُونس١ (٤-٣/املائدة: ي(  

ِحيمر غَفُور اللَّه١ (٣٢-٣١/آل عمران: قُلْ(*)و(  
  )١ (١٥-١٤/الفتح: يقُولُس(*)اللَّه غَفُورا رِحيما
ِحيمر غَفُور اللَّهالَ(*)و١ (٩٢-٩١/التوبة: و(  
ِحيمر غَفُور ١ (٦٣-٦٢/النور: الَّ(*)اللَّه(  
ِحيمر غَفُور الَ(*)اللَّه١ (١١٦-١١٥/النحل: و(  

ِحيمر غَفُور اللَّه١ (٨-٧/املمتحنة: الَّ(*)و(  
ِحيمر غَفُور ا(*)اللَّه١ (٩٩-٩٨/املائدة: م(  

ِحيمر غَفُور اللَّها(*)و١ (٧٥-٧٤/املائدة: م(  
  )١ (١١١-١١٠/النساء: ومن(*)اللَّه غَفُورا رِحيما
  )١ (٧١-٧٠/الفرقان: ومن(*)اللَّه غَفُورا رِحيما
ملَه فَرغتاسو ١ (٦٤/النساء: اللَّه(  

لَه ِفرغِلي اللَّه٢ (١٦٨ /١٣٧/النساء: م(  
 ١٤٩ /١٤٠ /٨٥ /٧٤/البقرة: اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ

  )٥ (٩٩/آل عمران
  )١ (١٤٤/البقرة: اللَّه ِبغاِفٍل عما يعملُونَ

  )١ (٤٢/إبراهيم: اللَّه غَاِفالً عما يعملُ
غَاِلب اللَّه١ (٢١/يوسف: و(  
نَألغِْلب ادلة:اللَّه١ (٢١/ ا(  

  )١ (٩٤/النساء: اللَِّه مغاِنم كَِثريةٌ
  )١ (٢٠/الفتح: اللَّه مغاِنم كَِثريةً

غَِني اللَّه٢ (٦/ التغابن٢٦٣/البقرة: و(  
غَِني ١٢/ لقمان٩٧/ آل عمران٢٦٧/البقرة: اللَّه 

  )٤ (٧/الزمر
  )١ (١٣١/النساء: اللَّه غَِنيا
ِنيلَغ ٢ (٦/ العنكبوت٨/إبراهيم: اللَّه(  

ِنيالْغ اللَّه١ (٣٨/حممد: و(  
ِميدح غَِني ٢ (١٢/ لقمان٢٦٧/البقرة: اللَّه(  
  )١ (١٣١/النساء: اللَّه غَِنيا حِميدا
ِميدح ِنيلَغ ١ (٨/إبراهيم: اللَّه(  

ِميدح غَِني اللَّه١ (٦/التغابن: و(  

الس بِللَِّه غَيِضواَألراِت واو٧٧/ النحل١٢٣/هود: م 
)٢(  

ر١ (١٥٤/آل عمران: ِباللَِّه غَي(  
 ٥٦ /٣٥/ غافر٢٠ /٦/ لقمان٨ /٣/احلج: اللَِّه ِبغيِر

)٦(  
ر١ (٩٣/األنعام: اللَِّه غَي(  
ر١ (٣١/احلج: ِللَِّه غَي(  
رغَي ٤ (٤٣/ الطور٧٢ /٧١/ القصص٤٦/األنعام: ِإلَه(  
ِإلٍَه غَيه٦١ /٥٠/ هود٨٥ /٧٣ /٦٥ /٥٩/األعراف: ر 

  )٩ (٣٢ /٢٣/ املؤمنون٨٤/
  )١ (٢٩/الشعراء: ِإلَها غَيِري
  )١ (٣٨/القصص: ِإلٍَه غَيِري

 ٤٣/ الطور٧٢ /٧١/ القصص٤٦/األنعام: ِإلَه غَير اللَِّه
)٤(  

قالْح ر١ (١٥٤/آل عمران: ِباللَِّه غَي(  
قالْح ر١ (٩٣/نعاماأل: اللَِّه غَي(  
  )٤ (٢٠ /٦/ لقمان٨ /٣/احلج: اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم

حفَت١ (١٣/الصف: اللَِّه و(  
حالْفَت١ (١/النصر: اللَِّه و(  
  )١ (٢١٧/البقرة: اللَِّه والِْفتنةُ

هتنِفت ١ (٤١/املائدة: اللَّه(  
  )١ (١٤٠/األنعام: اللَّه افِْتراًء

  )١ (٥٩/يونس: اللَِّه تفْترونَ
  )٢ (١٧٤ /١٧١/آل عمران: اللَِّه وفَضٍل
  )١ (٤٧/األحزاب: اللَِّه فَضالً

  )١ (٧١/النحل: واللَّه فَضلَ
  )١ (١/فاطر: ِللَِّه فَاِطِر السماواِت واَألرِض

  )١ (٤٦/الزمر: اللَّهم فَاِطر السماواِت واَألرِض
  )٣ (١٨ /١٤/ احلج٢٥٣/البقرة: اللَّه يفْعلُ
  )١ (٤٠/آل عمران: اللَّه يفْعلُ

  )٢ (٣٧/ األحزاب٤٧/النساء: اللَِّه مفْعوالً
  )٣ (١٨ /١٤/ احلج٢٥٣/البقرة: اللَّه يفْعلُ ما
  )١ (٤٠/آل عمران: اللَّه يفْعلُ ما
  )١ (٣٨-٣٧/األحزاب: ما(*)اللَِّه مفْعوالً

ِريدا يلُ مفْعي ٢ (١٤/ احلج٢٥٣/البقرة: اللَّه(  
  )١ (٤٠/آل عمران: اللَّه يفْعلُ ما يشاُء
  )١ (١٨/احلج: اللَّه يفْعلُ ما يشاُء

  )٢ (١٢/ اجلن٢٠٣/البقرة: اللَّه ِفي
 ٣/ األنعام١١/ النساء٢٢٨ /٢١٠/البقرة: اللَّه ِفي

 ١٥/ احلج٦/ يونس٩٩ /٢٥/ التوبة٧٠ /٤٣/األنفال
  )١٢ (٢٥/فتح ال٥٧/األحزاب
 ٦٢ /٣٨/ األحزاب٢٨/ احلج٢٨/آل عمران: اللَِّه ِفي

)٤(  
  )٢ (٤٧/ املائدة١٩/النساء: اللَّه ِفيِه

ِفيكُم١ (١٠١/آل عمران: اللَِّه و(  
ِفيِهم ١ (٢٣/األنفال: اللَّه(  
  )١ (٨٤/الزخرف: ِإلَه وِفي



  ٥٤

  )١ (٨٤/الزخرف: ِإلَه وِفي اَألرِض
  )١ (١٢/اجلن: اللَّه ِفي اَألرِض

  )١ (١٩/النساء: اللَّه ِفيِه خيرا
  )١ (٢٣/األنفال: اللَّه ِفيِهم خيرا

  )٢ (٥٧/ األحزاب١٥/احلج: اللَّه ِفي الدنيا واَألِخرِة
  )١ (٢٢٨/البقرة: اللَّه ِفي أَرحاِمِهن ِإن

  )١ (٩٩/التوبة: اللَّه ِفي رحمِتِه ِإنَّ
  )٢ (٦/ يونس٣/األنعام: لسماواِتاللَّه ِفي ا

  )١ (٢٠٣/البقرة: اللَّه ِفي أَياٍم
  )١ (٢٨/احلج: اللَِّه ِفي أَياٍم
  )٣ (١١٢ /٢١/ آل عمران٦١/البقرة: اللَِّه ويقْتلُونَ
  )١ (١١١/التوبة: اللَِّه فَيقْتلُونَ
ِلِهمقَت١ (١٥٥/النساء: اللَِّه و(  
ملَهقَت ١ (١٧/ألنفالا: اللَّه(  
  )١ (٢٥١/البقرة: اللَِّه وقَتلَ
  )١ (٧٤/النساء: اللَِّه فَيقْتلْ
قَد٣ (١٢/ إبراهيم٨٠/ األنعام٢٤٦/البقرة: اللَِّه و(  
٣ (٤/ التحرمي١/ الطالق١١٩/النساء: اللَِّه فَقَد(  
قَد ٤٨/ غافر٧٨/ القصص٢٤٧/البقرة: اللَّه   
  )٤ (١٢/الطالق
٢ (١٤٠/ األنعام١٦٧/لنساءا: اللَِّه قَد(  

قَدو ١ (٢٨/غافر: اللَّه(  
 ١١٦/ النساء١٠١/ آل عمران٢٥٦/البقرة: ِباللَِّه فَقَد

  )٤ (٧٢/املائدة
  )١ (٤٨/النساء: ِباللَِّه فَقَِد
اللَِّه لَقَد٣ (٦٣/ النحل٩١ /٧٣/يوسف: ت(  
لَقَد ١ (٤٣/األعراف: اللَّه(  
ا لَّقَد١ (١٤/الكهف: ِإلَه(  

لَقَد١ (٣٤/األنعام: اللَِّه و(  
اَءكج لَقَد١ (٣٤/األنعام: اللَِّه و(  
اَءتج لَقَد ١ (٤٣/األعراف: اللَّه(  

  )١ (٢٨/غافر: اللَّه وقَد جاَءكُم
  )١ (١١٦/النساء: ِباللَِّه فَقَد ضلَّ
  )٢ (١٤٠/ األنعام١٦٧/النساء: اللَِّه قَد ضلُّوا

 اِباللَِّه فَقَدِعيدالَالً بلَّ ض١١٧-١١٦/النساء: ِإن(*)ض 
)١(  

 ١٦٨-١٦٧/النساء: ِإنَّ(*)اللَِّه قَد ضلُّوا ضالَالً بِعيدا
)١(  

ِديه ١ (١٠١/آل عمران: ِباللَِّه فَقَد(  
  )١ (٨٠/األنعام: اللَِّه وقَد هداِن
  )١ (١٢/إبراهيم: اللَِّه وقَد هدانا

قَاِدر ١ (٣٧/ألنعاما: اللَّه(  
قَِدير اللَّه١ (٧/املمتحنة: و(  
رقَدي اللَّه١ (٢٠/املزمل: و(  
٢ (٥٦/ األعراف٢١٤/البقرة: اللَِّه قَِريب(  

ققِْضي ِبالْحي اللَّه١ (٢٠/غافر: و(  
قِبالْح ١ (٧٨/غافر: اللَِّه قُِضي(  

  )٣ (٥/ الصف٣/ احلجرات١٢٧/التوبة: اللَّه قُلُوبهم
  )١ (٨٩/الشعراء: اللَّه ِبقَلٍْب
 ٢١/ لقمان٥٠/ األعراف١٧٠ /٩١/البقرة: اللَّه قَالُوا

)٤(  
 ١١٦/ املائدة٥٢/ آل عمران٢٤٦/البقرة: اللَِّه قَالَ

  )٤ (١٤/الصف
  )١ (١٤/فصلت: اللَّه قَالُوا
  )٣ (٧٤/ غافر٣٧/ األعراف١٤١/النساء: اللَِّه قَالُوا
  )١ (٤٧/يس: اللَّه قَالَ

  )١ (١١٨/النساء: اللَّه وقَالَ
  )١ (٣٠/التوبة: اللَِّه وقَالَِت
  )١ (٨١/التوبة: اللَِّه وقَالُوا
  )١ (١٣٨/األعراف: َءاِلهةٌ قَالَ

  )١ (٩١/الصافات: َءاِلهِتِهم فَقَالَ



  ٥٥

  )١ (١٢٧/األعراف: وَءاِلهتك قَالَ
  )١ (٢٤/األنبياء: َءاِلهةً قُلْ
  )٢ (١/ اادلة١٨١/آل عمران: اللَّه قَولَ
  )١ (٣١/يونس: اللَّه فَقُلْ
   ٢٥/ لقمان٦٣/ العنكبوت١٦/الرعد: اللَّه قُل

  )٤ (٣٨/الزمر
 ١٥/ الفتح٦٤/ النمل١٨/ يونس٥٦/األنعام: اللَِّه قُل

)٤(  
  )١ (٧٠/األحزاب: اللَّه وقُولُوا

  )٣ (٨٩ /٨٧ /٨٥/املؤمنون: ِللَِّه قُلْ
  )١ (١٢٢/ النساء:اللَِّه ِقيالً

  )١ (١٧/الفرقان: اللَِّه فَيقُولُ
قُولَن١ (٧٣/النساء: اللَِّه لَي(  

  )١ (٩/النساء: اللَّه ولْيقُولُوا
  )١ (٨/اادلة: اللَّه ويقُولُونَ
  )١ (٧٨/آل عمران: اللَِّه ويقُولُونَ

  )١ (٤/األحزاب: واللَّه يقُولُ
  )١ (١١٨/النساء: نَّ ِمناللَّه وقَالَ َألتِخذَ

  )١ (١٦/الرعد: اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من
لَ الَِّذينقَو ١ (١٨١/آل عمران: اللَّه(  
قَالَ الَِّذين ١ (٤٧/يس: اللَّه(  
  )١ (١/اادلة: اللَّه قَولَ الَِّتي
  )١ (٥٠/األعراف: اللَّه قَالُوا ِإنَّ

كُمةٌ قَالَ ِإن١ (١٣٨/ألعرافا: َءاِله(  
  )١ (٥٦/األنعام: اللَِّه قُل الَّ

  )١ (٣١/يونس: اللَّه فَقُلْ أَفَالَ
  )٢ (٨٧ /٨٥/املؤمنون: ِللَِّه قُلْ أَفَالَ

  )١ (٩١/الصافات: َءاِلهِتِهم فَقَالَ أَالَ
  )١ (٨١/التوبة: اللَِّه وقَالُوا الَ

كُمانهروا باتةً قُلْ ه١ (٢٤/األنبياء: َءاِله(  
كُمانهروا بات١ (٦٤/النمل: اللَِّه قُلْ ه(  

مأَقْو١ (٢٨٢/البقرة: اللَِّه و(  
  )١ (٨٦/آل عمران: اللَّه قَوما
  )٢ (١١/ الرعد٥٤/املائدة: اللَّه ِبقَوٍم
  )٢ (١٠٣/ النساء١٩١/آل عمران: اللَّه ِقياما
  )١ (٣٧/النور: اللَِّه وِإقَاِم

  )١ (٢٩/فاطر: قَاموااللَِّه وأَ
  )١ (٣٧/النور: اللَِّه وِإقَاِم الصالَِة

  )١ (٢٩/فاطر: اللَِّه وأَقَاموا الصالَةَ
قَِوي ادلة٢٥/ احلديد٥٢/األنفال: اللَّه٣ (٢١/ ا(  
لَقَِوي ١ (٤٠/احلج: اللَّه(  
  )١ (٢٥/األحزاب: اللَّه قَِويا

لَقَِوي ١ (٧٤/احلج: اللَّه(  
ِزيزع لَقَِوي ٢ (٧٤ /٤٠/احلج: اللَّه(  
ِزيزع قَِوي ادلة٢٥/احلديد: اللَّه٢ (٢١/ ا(  

  
  )١ (٢٥/األحزاب: اللَّه قَِويا عِزيزا

ر٣ (١٠/ غافر٤٥/ العنكبوت٧٢/التوبة: اللَِّه أَكْب(  
بكْتفَلْي ١ (٢٨٢/البقرة: اللَّه(  
بكْتي اللَّه١ (٨١/النساء: و(  

ب١ (١٢/األنعام: ِللَِّه كَت(  
ابالِْكت ١ (٧٩/آل عمران: اللَّه(  

  )١ (١٤٥/آل عمران: اللَِّه ِكتابا
  )٢ (٤٠/ احلج١٦٠/النساء: اللَِّه كَِثريا

 ٣٥ /٢١/ األحزاب٢٢٧/الشعراء: اللَّه كَِثريا
  )٥ (٤٥/ األنفال١٠/اجلمعة

  )١ (٤٠/احلج: اللَِّه كَِثريا ولَينصرنَّ
  )١ (٢٢٧/الشعراء: اللَّه كَِثريا وانتصروا

  )١ (٨١/التوبة: اللَِّه وكَِرهوا
  )١ (٢٨/حممد: اللَّه وكَِرهوا
ِبكُفِْرِهم ٢ (٤٦/ النساء٨٨/البقرة: اللَّه(  

كُفْر١ (٢١٧/البقرة: اللَِّه و(  
  )١ (٢٨/إبراهيم: اللَِّه كُفْرا

الْكَاِفِرين ١ (٧٤/افرغ: اللَّه(  
ِللْكَاِفِرين ١ (١٤١/النساء: اللَّه(  

ِللْكَاِفِرينادلة: اللَِّه و١ (٤/ا(  
  )١ (٤/املمتحنة: اللَِّه كَفَرنا

  )١ (١٠/األحقاف: اللَِّه وكَفَرتم
  )١ (٦٧/العنكبوت: اللَِّه يكْفُرونَ

كْفَر١ (١٤٠/النساء: اللَِّه ي(  
كَفِّري ١ (٥/الطالق: اللَّه(  

  )١ (٢١٧/البقرة: اللَِّه وكُفْر ِبِه
  )١ (١٠/األحقاف: اللَِّه وكَفَرتم ِبِه

  )٤ (٤٨ /٣/ األحزاب٨١ /٧٠/النساء: اللَِّه وكَفَى
  )١ (٣٩/األحزاب: اللَّه وكَفَى
  )١ (٣٦/الزمر: اللَّه ِبكَاٍف

 ٤٨ /٣/ األحزاب٨١ /٧٠/النساء: اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه
)٤(  

  )١ (٣٩/األحزاب: اللَّه وكَفَى ِباللَِّه
 ٧٥/ األنفال٩٧/ املائدة٢٣١/البقرة: اللَّه ِبكُلِّ

  )٦ (٧/ اادلة٦٢/ العنكبوت١١٥/التوبة
  )٣ (٢٦/ الفتح٤٠/ األحزاب١٢٦/النساء: اللَّه ِبكُلِّ
  )٢ (٣/ الطالق٤٩/يونس: اللَّه ِلكُلِّ
  )١ (٣٨/الرعد: اللَِّه ِلكُلِّ

 ٦٤ /٣٥/ النور١٧٦/ النساء٢٨٢/البقرة: ه ِبكُلِّواللَّ
  )٦ (١١/ التغابن١٦/احلجرات
  )١ (٥١/إبراهيم: اللَّه كُلَّ
كُال ١ (١٣٠/النساء: اللَّه(  

  )١ (٨٧/النمل: اللَّه وكُلٌّ
 ٧٥/ األنفال٩٧/ املائدة٢٣١/البقرة: اللَّه ِبكُلِّ شيٍء

  )٦ (٧/ اادلة٦٢/ العنكبوت١١٥/التوبة
  

 ٢٦/ الفتح٤٠/ األحزاب١٢٦/النساء: اللَّه ِبكُلِّ شيٍء
)٣(  

 ٣٥/ النور١٧٦/ النساء٢٨٢/البقرة: واللَّه ِبكُلِّ شيٍء
  )٦ (١١/ التغابن١٦/ احلجرات٦٤/

  )١ (٣/الطالق: اللَّه ِلكُلِّ شيٍء
ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ٩٧/ املائدة٢٣١/البقرة: اللَّه 

  )٦ (٧/ اادلة٦٢/ العنكبوت١١٥/التوبة ٧٥/األنفال
  )٢(٢٦/ الفتح٤٠/األحزاب: اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليما

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّه١٧٦/ النساء٢٨٢/البقرة: و 
  )٦ (١١/ التغابن١٦/ احلجرات٦٤ /٣٥/النور

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهِإن(*)و١ (٢٨٣-٢٨٢/البقرة: و(  
اللَّهِليمٍء عيلَِئن(*) ِبكُلِّ ش١ (٦٣-٦٢/العنكبوت: و(  

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ١ (١١٦-١١٥/التوبة: ِإنَّ(*)اللَّه(  
هتكَِلم١ (١٧١/النساء: اللَِّه و(  

  )١ (١٥٨/األعراف: ِباللَِّه وكَِلماِتِه
  )١ (٢٣٩/البقرة: اللَّه كَما
  )١ (١٤/الصف: اللَِّه كَما

اَءاِله١ (٤٢/اإلسراء: ةٌ كَم(  
  )١ (١٣٨/األعراف: ِإلَها كَما

  )١ (٤٢/اإلسراء: َءاِلهةٌ كَما يقُولُونَ
  )١ (١٤/الصف: اللَِّه كَما قَالَ
مكُنت١ (٢٨/البقرة: ِباللَِّه و(  

 ٣٢ /٢٩ /٢٤ /٢٣ /١٦ /١١ /١/النساء: اللَّه كَانَ
/١٠٦ /٩٤ /٨٦ /٥٨ /٥٦ /٤٣ /٣٥ /٣٤ /٣٣ 
 ٢ /١/با األحز١٤٩ /١٣٥ /١٢٩ /١٢٨ /١٢٧/
  )٢٩ (٣٠/ اإلنسان٤٥/ فاطر٥٥ /٥٤ /٣٤ /٢٤/

  )٢ (١٠٠ /٩٢/النساء: اللَِّه وكَانَ
  )٢ (١٠/ الروم٤٤/املائدة: اللَِّه وكَانوا
  )١ (٢١/حممد: اللَّه لَكَانَ
  )١ (٣٩/النساء: اللَّه وكَانَ

  )١ (٨١/مرمي: َءاِلهةً لِّيكُونوا
  )١ (٩٥/يونس:  فَتكُونَاللَِّه

  )١ (١١٩/التوبة: اللَّه وكُونوا
كَانَ اللَّهو ١ (٣٩/النساء: اللَّه(  
كَانَ اللَّه٢ (١٠٠ /٩٢/النساء: اللَِّه و(  

كُملَيكَانَ ع ١ (١/النساء: اللَّه(  
  )٢ (٥٥/ األحزاب٣٣/النساء: اللَّه كَانَ علَى

  )١ (٤٤/ائدةامل: اللَِّه وكَانوا علَيِه
  )١ (٨٦/النساء: اللَّه كَانَ علَى

 ١٧١ /٣٢ /٩ /٥/ آل عمران١٩٠ /٢٦/البقرة: اللَّه الَ
 ٦٧ /٥١/ املائدة١١٦ /١٠٧ /٤٨ /٤٠ /٣٦/النساء

 ٩٦/ التوبة٥٨/ األنفال٢٨/ األعراف١٤٤/ األنعام٨٧/
 ٩٠ /٥٢/ يوسف١١٥/ هود٨١ /٤٤/ يونس١٢٠/

 ٣٨/ج احل١٠٧ /٣٧/ النحل٣١ /١١/الرعد
 ٢٨/ غافر٣/ الزمر١٨/ لقمان٧٧ /٧٦ /٥٠/القصص
  )٣٨ (٦/ املنافقون١٠/ األحقاف٢٢/فصلت

  )٢ (٢٣/ اجلاثية٦٧/األنبياء: اللَِّه أَفَالَ
  )٣ (٢٢/ اادلة٢٨/ الرعد٢١٤/البقرة: اللَِّه أَالَ
  )٢ (١٨٦/ األعراف١٦٠/آل عمران: اللَّه فَالَ



  ٥٦

 ٩٩/ األعراف٢٢٩ /٢٢٩ /١٨٧/البقرة: اللَِّه فَالَ
  )٥ (١/النحل

 ٨٧/ النساء٢/ آل عمران٢٥٥/البقرة: اللَّه الَ
 ١٤ /٨/ طه٣٩/ الكهف٥١/ النحل١٢٩/التوبة
  )١٢ (٧/ الطالق١٣/ التغابن٧٠/ القصص٢٦/النمل

 ٦٢/ يونس١٩/ التوبة٨٤/ النساء٢٧٣/البقرة: اللَِّه الَ
 ١٧/ العنكبوت١٠٤ /٢٠ /١٨/ النحل٣٤/إبراهيم
  )١٣ (٩/ اإلنسان٢٠/ الزمر٢٢/ سبأ٦/الروم

 ٣٦/ الرعد٧٨/ هود٣٦/ النساء٦٤/آل عمران: اللَّه والَ
  )٦ (١/ األحزاب٦٩/احلجر

 ٤٩ /٤٨/ املائدة١٠٥/ النساء٧٧/آل عمران: اللَّه والَ
  )٥ (١٤٢/األنعام

 ٥٠/ األنعام٥٤ /٢/ املائدة١٩٥ /٦٠/البقرة: اللَِّه والَ
 ٣١/ هود١٢٠ /١٢٠ /١٦/ التوبة٧٤ /٧٣/األعراف

  )١٤ (٥٣/ األحزاب٢٠/ الرعد٦٤/
  )٣ (١٢٧/ النحل٢٩/ التوبة٣٨/النساء: ِباللَِّه والَ

  )١ (١٩٩/آل عمران: ِللَِّه الَ
 آل ٢٧٦ /٢٦٤ /٢٥٨ /٢٠٥/البقرة: واللَّه الَ

 ١٩/ التوبة١٠٨ /٦٤/ املائدة١٤٠ /٨٦ /٥٧/عمران
 ٢٣/ احلديد٥٣/ األحزاب١٠٩ /٨٠ /٣٧ /٢٤/

  )١٩ (٥/ اجلمعة٧ /٥/الصف
  )١ (١٨/اجلن: ِللَِّه فَالَ
  )١ (١٧٢/النساء: ِللَِّه والَ
  )١ (٣/الفرقان: َءاِلهةً الَّ

  )١ (٢٣/نوح: َءاِلهتكُم والَ
 ٨٧/ النساء٢/ آل عمران٢٥٥/البقرة: اللَّه الَ ِإلَه ِإالَّ

 ٧٠/ القصص٢٦/ النمل١٤ /٨/ طه١٢٩/التوبة
  )٩ (١٣/التغابن

اللَّهوِإالَّ ه ٨٧/ النساء٢/ آل عمران٢٥٥/البقرة:  الَ ِإلَه 
 ١٣/ التغابن٧٠/ القصص٢٦/ النمل٨/ طه١٢٩/التوبة

)٨(  
ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه الَ ِإلَه آل ٢٥٥/البقرة: اللَّه 

  )٢ (٢/عمران
  )١ (١٢٩/التوبة: اللَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه

  )١ (١٣/التغابن: ه ِإالَّ هو وعلَىاللَّه الَ ِإلَ
لَه وِإالَّ ه الَ ِإلَه ٢ (٧٠/ القصص٨/طه: اللَّه(  

  )٢ (٢٢/ اادلة٢١٤/البقرة: اللَِّه أَالَ ِإنَّ
  )١ (٥٣/األحزاب: اللَِّه والَ أَن

ِبعتالَ تو ٢ (٤٩ /٤٨/املائدة: اللَّه(  
  )١ (١٤٢/األنعام: اللَّه والَ تتِبعوا
ِحبالَ ي ٣٦/ النساء٣٢/ آل عمران١٩٠/البقرة: اللَّه 

 ٧٦/ القصص٣٨/ احلج٥٨/ األنفال٨٧/ املائدة١٠٧/
  )١٠ (١٨/ لقمان٧٧/

ِحبالَ ي اللَّه٥٧/ آل عمران٢٧٦ /٢٠٥/البقرة: و 
  )٦ (٢٣/ احلديد٦٤/ املائدة١٤٠/

الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللَّه٢ (١٤٠ /٥٧/آل عمران: و(  
ادالْفَس ِحبالَ ي اللَّه١ (٢٠٥/البقرة: و(  

فِْسِدينالْم ِحبالَ ي ١ (٧٧/القصص: اللَّه(  
فِْسِدينالْم ِحبالَ ي اللَّه١ (٦٤/املائدة: و(  

  )٢ (٢٣/ احلديد٢٧٦/البقرة: واللَّه الَ يِحب كُلَّ
  )٢ (١٨/ لقمان٣٨/احلج: اللَّه الَ يِحب كُلَّ

  )١ (١٨/لقمان: اللَّه الَ يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر
  )١ (٢٣/احلديد: واللَّه الَ يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر

  )١ (٢٦/البقرة: اللَّه الَ يستحِي
  )١ (٥٣/األحزاب: واللَّه الَ يستحِي

ِلفخالَ ي ٢ (٣١/ الرعد٩/آل عمران: اللَّه(  
  )٢ (٢٠/ الزمر٦/الروم: ِه الَ يخِلفاللَّ

  )١ (٥٤/املائدة: اللَِّه والَ يخافُونَ
فو١ (٦٢/يونس: اللَِّه الَ خ(  
  )١ (٢٨/الرعد: اللَِّه أَالَ ِبِذكِْر

  )١ (٢٣/اجلاثية: اللَِّه أَفَالَ تذَكَّرونَ
  )١ (٦٤/آل عمران: اللَّه والَ نشِرك ِبِه

الَ أُشو ِبِهاللَّه ١ (٣٦/الرعد: ِرك(  
  )١ (٣٦/النساء: اللَّه والَ تشِركُوا ِبِه

  )١ (٦٤/آل عمران: اللَّه والَ نشِرك ِبِه شيئًا
  )١ (٣٦/النساء: اللَّه والَ تشِركُوا ِبِه شيئًا

فِْسِدينِض ما ِفي اَألرثَوعالَ ت٦٠/البقرة: اللَِّه و 
  )٢ (٧٤/األعراف

  )٢ (٣١/ هود٥٠/األنعام: ِه والَ أَعلَماللَّ
لَمعالَ ي ١ (٢٢/فصلت: اللَّه(  

كَلَّف١ (٨٤/النساء: اللَِّه الَ ت(  
كَلِّفالَ ي ١ (٧/الطالق: اللَّه(  

  )٢ (٢٢/ سبأ١٧/العنكبوت: اللَِّه الَ يمِلكُونَ
 ٨٦/ آل عمران٢٦٤ /٢٥٨/البقرة: واللَّه الَ يهِدي

 ١٠٩ /٨٠ /٣٧ /٢٤ /١٩/ التوبة١٠٨/املائدة
  )١٢ (٥/ اجلمعة٧ /٥/الصف

 ١٤٤/ األنعام٦٧ /٥١/املائدة: اللَّه الَ يهِدي
 ٣/ الزمر٥٠/ القصص١٠٧ /٣٧/ النحل٥٢/يوسف

  )١١ (٦/ املنافقون١٠/ األحقاف٢٨/غافر
ِديِهمه١ (١٠٤/النحل: اللَِّه الَ ي(  
اِديفَالَ ه ١ (١٨٦/األعراف: اللَّه(  

ومِدي الْقَوهالَ ي آل ٢٦٤ /٢٥٨/البقرة: اللَّه 
 ٨٠ /٣٧ /٢٤ /١٩/ التوبة١٠٨/ املائدة٨٦/عمران

  )١٢ (٥/ اجلمعة٧ /٥/ الصف١٠٩/
مِدي الْقَوهالَ ي ١٤٤/ األنعام٦٧ /٥١/املائدة: اللَّه 

 ٦/ املنافقون١٠/ األحقاف٥٠/ القصص١٠٧/النحل
)٧(  

ِدي الْقَوهالَ ي اللَّهوالظَّاِلِمني آل ٢٥٨/البقرة: م 
  )٦ (٥/ اجلمعة٧/ الصف١٠٩ /١٩/ التوبة٨٦/عمران

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ١٤٤/ األنعام٥١/املائدة: اللَّه 
  )٤ (١٠/ األحقاف٥٠/القصص

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي قُل(*)اللَّه :
  )١ (١٤٥-١٤٤/األنعام

هالَ ي اللَّهوالظَّاِلِمني م١ (٦-٥/اجلمعة: قُلْ(*)ِدي الْقَو(  

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي قَالَ(*)اللَّهو :
  )١ (١١-١٠/األحقاف

الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللَّه٢٤/ التوبة١٠٨/املائدة: و 
  )٤ (٥/ الصف٨٠/

الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي ١ (٦/نافقونامل: اللَّه(  
الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اللَّه٣٧/ التوبة٢٦٤/البقرة: و 

)٢(  
الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي ١٠٧/ النحل٦٧/املائدة: اللَّه 

)٢(  
لَِطيف ٢ (١٦/ لقمان٦٣/احلج: اللَّه(  
لَِطيف ١ (١٩/الشورى: اللَّه(  
لَّكُملَع ٢٠٠ /١٣٠ /١٢٣/ آل عمران١٨٩/البقرة: اللَّه 

  )٦ (١٠/ احلجرات٤٦/النمل
لَّكُم١ (٦٩/األعراف: اللَِّه لَع(  
ملَّه١ (٢٦/األعراف: اللَِّه لَع(  

ملَّهةً لَّع١ (٧٤/يس: َءاِله(  
  )٢ (١٠/ احلجرات٤٦/النمل: اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

 ١٣٠/ل عمران آ١٨٩/البقرة: اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ
/٣ (٢٠٠(  

  )١ (٦٩/األعراف: اللَِّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ
مهنلْعيو ١ (١٥٩/البقرة: اللَّه(  

نلَع ١ (٦٤/األحزاب: اللَّه(  
 ١٨/ النور٥٩/ يونس٢٦٦ /٢١٩/البقرة: اللَّه لَكُم

/٦ (٦١ /٥٨(  
 ١٠٣/ آل عمران٢٤٢ /١٨٧/البقرة: اللَّه لَكُم

 ٨٩ /٨٧ /٢١/ املائدة١٧٦/ ٩٠ /٥/النساء
 ٢/ التحرمي١١/ اادلة٥٩ /٢٢/ النور٩٢/يوسف

)١٤(  
٣ (٣٦/ احلج٦٤/ هود٧٣/األعراف: اللَِّه لَكُم(  
٢ (٩٥ /٦٢/التوبة: ِباللَِّه لَكُم(  
لَكُم١ (٩٤/النحل: اللَِّه و(  

  )١ (٩٥/التوبة: ِباللَِّه لَكُم ِإذَا
  )١ (١١/اادلة: اللَّه لَكُم وِإذَا

 ٥٨ /١٨/ النور٢٦٦ /٢١٩/البقرة: اللَّه لَكُم اَألياِت
/٥ (٦١(  

  )٢ (٦٤/ هود٧٣/األعراف: اللَِّه لَكُم َءايةً
 ١٠٣/ آل عمران٢٤٢/البقرة: اللَّه لَكُم َءاياِتِه

  )٤ (٥٩/ النور٨٩/املائدة
  )٢ (٨٧ /٢١/املائدة: اللَّه لَكُم والَ

  )٢ (٣٧/ يونس٧٩/نآل عمرا: اللَِّه ولَِكن
لَِكنو ٢ (٣٣/ النحل١١٧/آل عمران: اللَّه(  
لَِكنو ١ (١١١/األنعام: اللَّه(  
لَِكن٢ (١٨٧ /١٣١/األعراف: اللَِّه و(  

مهأَكْثَر لَِكنو ١ (١١١/األنعام: اللَّه(  
أَكْثَر لَِكن١ (١٨٧/األعراف: اللَِّه و(  

هأَكْثَر لَِكناللَِّه و١ (١٣١/األعراف: م(  
  )١ (٧٩/آل عمران: اللَِّه ولَِكن كُونوا



  ٥٧

  )١ (٣٣/النحل: اللَّه ولَِكن كَانوا
لَم ١ (٥٣/األنفال: اللَّه(  

لَمو ١ (١٣٥/آل عمران: اللَّه(  
  )١ (٦٦/غافر: اللَِّه لَما
  )٣ (١٤٣ /٨٨ /٥٢/النساء: اللَّه فَلَن
  )١ (٤/حممد: اللَِّه فَلَن

  )١ (٧٣/احلج: ِه لَناللَّ
لَه ِجدفَلَن ت ٣ (١٤٣ /٨٨ /٥٢/النساء: اللَّه(  

لَه ٣ (١١٦/ التوبة٤٠/ املائدة١٠٧/البقرة: اللَّه(  
لَه ٣ (١١/ الطالق٣٨/ األحزاب٤٠/النور: اللَّه(  
١ (٩/احلج: اللَِّه لَه(  

 ١٧/ الزمر٢٦/ ص٦١/ التوبة٤/آل عمران: اللَِّه لَهم
)٤(  

ماللَّه٣٤/ حممد٣٥/ األحزاب٨٩ /٨٠/التوبة:  لَه 
  )٧ (١٠/ الطالق٦/ املنافقون١٥/اادلة

ملَهو ٢ (١٠٤/ النحل٦٨/التوبة: اللَّه(  
ملَه١ (١٠٦/النحل: اللَِّه و(  
مادلة: اللَِّه فَلَه١ (١٦/ا(  

ذَابع م٣ (٢٦/ ص٦١/ التوبة٤/آل عمران: اللَِّه لَه(  
ملَه االلَّهذَابادلة:  ع٢ (١٠/ الطالق١٥/ا(  

ذَابع ملَهو ٢ (١٠٤/ النحل٦٨/التوبة: اللَّه(  
ذَابع ملَه١ (١٠٦/النحل: اللَِّه و(  
ذَابع مادلة: اللَِّه فَلَه١ (١٦/ا(  

أَِليم ذَابع م١ (٦١/التوبة: اللَِّه لَه(  
أَِليم ذَابع ملَهو ١ (١٠٤/النحل: اللَّه(  
ِديدش ذَابع م٢ (٢٦/ ص٤/آل عمران: اللَِّه لَه(  
  )٢ (١٠/ الطالق١٥/اادلة: اللَّه لَهم عذَابا شِديدا

لَو٢ (١٣٥/ النساء١٦٥/البقرة: ِللَِّه و(  
لَوو ٢ (١٨٨/ األعراف٩٣/األنعام: اللَّه(  
لَو١ (٦٤/النساء: اللَِّه و(  
لَو١ (١١٠/ عمرانآل: ِباللَِّه و(  

١ (٧/احلجرات: اللَِّه لَو(  
  )١ (٤٢/التوبة: ِباللَِّه لَِو

  )١ (٤٢/الفرقان: َءاِلهِتنا لَوالَ
  )١ (١٥/الكهف: َءاِلهةً لَّوالَ
  )٢ (٢١/ الشورى٤٠/احلج: اللَّه ولَوالَ

مهأَن لَو١ (٦٤/النساء: اللَِّه و(  
  )١ (٤٢/نالفرقا: َءاِلهِتنا لَوالَ أَن

  )١ (١٦٥/البقرة: ِللَِّه ولَو يرى
  )١ (٩٣/األنعام: اللَّه ولَو ترى

سلَي ٣ (١٠/ احلج٥١/ األنفال١٨٢/آل عمران: اللَّه(  
س١ (٣٢/األحقاف: اللَِّه فَلَي(  

ِلكالْم ٢ (١١٦/ املؤمنون١١٤/طه: اللَّه(  
لْكالْم ٢ (٢٥٨ /٢٥١/البقرة: اللَّه(  

  )٢ (٤٩/ الشورى١٢٠/املائدة:  ملْكِللَِّه
لْكِللَِّه م٤٢/ النور١٨ /١٧/ املائدة١٨٩/آل عمران: و 

  )٦ (١٤/ الفتح٢٧/اجلاثية

اِلكم م١ (٢٦/آل عمران: اللَّه(  
 ١٨٩/آل عمران: وِللَِّه ملْك السماواِت واَألرِض

  )٦ (١٤/ الفتح٢٧/ اجلاثية٤٢/ النور١٨ /١٧/املائدة
 ١٢٠/املائدة: لَِّه ملْك السماواِت واَألرِضِل

  )٢ (٤٩/الشورى
 ١٨ /١٧/املائدة: وِللَِّه ملْك السماواِت واَألرِض وما

)٢(  
  )١ (١٢٠/املائدة: ِللَِّه ملْك السماواِت واَألرِض وما

 ١٧/املائدة: وِللَِّه ملْك السماواِت واَألرِض وما بينهما
/٢ (١٨(  

 ٧٨/ آل عمران٢٧٢ /١٤٠ /٧٤/البقرة: اللَِّه وما
 ١٣٦ /١٠٩/ األنعام١٥٧ /٧٩/ النساء١٩٨ /١٤٦/

 ٤٣/ الكهف١٠٨/ يوسف٢٩/ هود٤٥/يونس
  )١٨ (١٦/ احلديد٦٣/ األحزاب٣٩/ الروم٨١/القصص
 ١٢٠/ آل عمران٢٣٧ /٢٣٣ /١١٠/البقرة: اللَّه ِبما
  )٧ (٢٩/قمان ل١٨/ يونس٣٩/األنفال

 ٩/ األحزاب٨٥ /١٤/ املائدة١٠٨/النساء: اللَّه ِبما
  )٧ (٨/ اادلة٢٤ /١١/الفتح

 ٣٧ /٣٦ /٢٣/ الزمر١٨/ احلج٣٣/الرعد: اللَّه فَما
  )٨ (٤٦ /٤٤/ الشورى٣٣/غافر

  )١ (٢٧/احلديد: اللَِّه فَما
 ٧٧/ التوبة٨٥ /٧٣ /٦٥ /٥٩/األعراف: اللَّه ما

 ١٦/ التغابن٣٢ /٢٣/املؤمنون ٨٤ /٦١ /٥٠/هود
  )١٢ (٦/التحرمي
 ٦٣/ النساء١٥٤/ آل عمران٢٥٣ /٢٥٣/البقرة: اللَّه ما
 ٣٩/ الرعد١٦/ يونس١٤٨ /١٣٧ /١٠٧/األنعام
 ٢/ الفتح٤٥/ النور٥٢/ احلج٣٥/ النحل٢٧/إبراهيم

)١٤(  
 ٧٦/ املائدة١٠٤/ النساء١٦٩ /٨٠/البقرة: اللَِّه ما
 ٦٨ /١٨/ يونس٦٢ /٣٣ /٢٨/ األعراف٧١/األنعام

 ٦٦/ األنبياء٧٣/ النحل٩٦ /٨٦/ يوسف١٠٦/
 ٤٧/ الشورى٤٧/ الزمر٥٥/ الفرقان٧١ /١٢/احلج

)٢٠(  
  )٣ (٢٩/ الروم٦٥/ النمل١٤٣/البقرة: اللَّه وما
 ٣٣/ األعراف٨١/ األنعام١٥١/آل عمران: ِباللَِّه ما

  )٤ (٧٤/التوبة
 ٥٩/ املائدة١٩٩ /٨٤/ آل عمران١٣٦/البقرة: ِباللَِّه وما

  )٦ (٤١/ األنفال٨٤/
 ٥٥/ يونس١٧٠ /١٣١/ النساء٢٨٤/البقرة: ِللَِّه ما
 ٢٦/ لقمان٦٤/ النور٦٢/ النحل٥١ /٣١/يوسف
  )١٤ (١/ التغابن١/ اجلمعة١/ الصف١/ احلشر١/احلديد

 آل ٢٨٣ /٢٧١ /٢٦٥ /٢٣٤/البقرة: واللَّه ِبما
 ٢٨/ النور٧٢ /٤٧/ األنفال١٨٠ /١٥٦/عمران
 ٨ /٢/ التغابن٣/ املمتحنة١١ /٣/ اادلة١٠ /٤/احلديد

)١٦(  
 ١٣١ /١٢٦/ النساء١٢٩ /١٠٩/آل عمران: وِللَِّه ما

  )٦ (٣١/ النجم١٣٢/

  )١ (٧٨/النساء: اللَِّه فَماِل
  )١ (٦٩/األحزاب: اللَّه ِمما
  )١ (١٣٦/األنعام: ِللَِّه ِمما
  )١ (٩٩/األنبياء: َءاِلهةً ما

  )١ (٩١/املؤمنون: ٍه ِبماِإلَ
  )٢ (١٤٠ /٧٤/البقرة: اللَِّه وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ

  )٢ (١٠٨/ يوسف٢٩/هود: اللَِّه وما أَنا
كُمِعرشا يم١ (١٠٩/األنعام: اللَِّه و(  
  )١ (٦٥/النمل: اللَّه وما يشعرونَ

  )٣ (٤٥/ النور٢٧/اهيم إبر٣٩/الرعد: اللَّه ما يشاُء
 ٢٩/ لقمان٢٣٧ /٢٣٣ /١١٠/البقرة: اللَّه ِبما تعملُونَ

)٤(  
  )٣ (٢٤ /١١/ الفتح٩/األحزاب: اللَّه ِبما تعملُونَ

 ٢٨٣ /٢٧١ /٢٦٥ /٢٣٤/البقرة: واللَّه ِبما تعملُونَ
 ٢٨/ النور٧٢/ األنفال١٨٠ /١٥٦/آل عمران

 ٨ /٢/ التغابن٣/ املمتحنة١١ /٣/ اادلة١٠ /٤/احلديد
)١٥(  

  )٢ (٣٩/ األنفال١٢٠/آل عمران: اللَّه ِبما يعملُونَ
  )١ (١٠٨/النساء: اللَّه ِبما يعملُونَ

  )١ (٤٧/األنفال: واللَّه ِبما يعملُونَ
ِصريلُونَ بمعا تِبم ٣ (٢٣٧ /٢٣٣ /١١٠/البقرة: اللَّه(  

  )٢ (٢٤/ الفتح٩/األحزاب:  بِصريااللَّه ِبما تعملُونَ
ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّه١٥٦/ آل عمران٢٦٥/البقرة: و 

  )٦ (٢/ التغابن٣/ املمتحنة٤/ احلديد٧٢/األنفال
ِصريلُونَ بمعا يِبم ١ (٣٩/األنفال: اللَّه(  

ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّه(*)الَِّذين٢٣٤-٢٣٣/البقرة: و 
)١(  

ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو(*)الَِّذين٧٣-٧٢/األنفال: و 
)١(  

ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهلَِئن(*)وآل : و
  )١ (١٥٧-١٥٦/عمران

ِصريلُونَ بمعا يِبم ِإن(*)اللَّه١ (٤٠-٣٩/األنفال: و(  
  )١ (١٢٠/آل عمران: اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

  )١ (١٠٨/النساء: ه ِبما يعملُونَ مِحيطًااللَّ
  )١ (٤٧/األنفال: واللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ
  )١ (١٢٠-/آل عمران: وِإذْ(*)اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

  )١ (٤٨-٤٧/األنفال: وِإذْ(*)واللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ
 آل ٢٧١ /٢٣٤/البقرة: ريواللَّه ِبما تعملُونَ خِب

  )٧  (٧/ التغابن١١ /٣/ اادلة١٠/ احلديد١٨٠/عمران
  )١ (١١/الفتح: اللَّه ِبما تعملُونَ خِبريا
ِبريلُونَ خمعا تِبم ١ (٢٩/لقمان: اللَّه(  

ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهن(*)و١ (١١-١٠/احلديد: م(  
  )١ (٤-٣/اادلة: فَمن(*)ونَ خِبريواللَّه ِبما تعملُ

ِليملُونَ عمعا تِبم اللَّه٢ (٢٨/ النور٢٨٣/البقرة: و(  
 ٥٥/ يونس١٧٠ /١٣١/ النساء٢٨٤/البقرة: ِللَِّه ما ِفي

 ١/ الصف١/ احلشر١/ احلديد٢٦/ لقمان٦٤/النور
  )١١ (١/ التغابن١/اجلمعة



  ٥٨

  )٢ (٦٣/ النساء١٥٤/آل عمران: اللَّه ما ِفي
 ١٢٦/ النساء١٢٩ /١٠٩/آل عمران: وِللَِّه ما ِفي

  )٦ (٣١/ النجم١٣٢ /١٣١/
 ١٧٠ /١٣١/ النساء٢٨٤/البقرة: ِللَِّه ما ِفي السماواِت

 ١/ احلشر١/ احلديد٢٦/ لقمان٦٤/ النور٥٥/يونس
  )١١ (١/ التغابن١/ اجلمعة١/الصف

 ١٢٩ /١٠٩/آل عمران: وِللَِّه ما ِفي السماواِت
  )٦ (٣١/ النجم١٣٢ /١٣١ /١٢٦/النساء

 ٥٥/ يونس١٧٠/النساء: ِللَِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض
  )٥ (١/ احلديد٢٦/ لقمان٦٤/النور

 ٢٨٤/البقرة: ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض
 ١/ التغابن١/ اجلمعة١/ الصف١/ احلشر١٣١/النساء

)٦(  
 ١٠٩/آل عمران: ي السماواِت وما ِفي اَألرِضوِللَِّه ما ِف

  )٦ (٣١/ النجم١٣٢ /١٣١ /١٢٦/ النساء١٢٩/
كَانَ اللَّهِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السِللَِّه مو :

  )١ (١٢٦/النساء
كَانَ اللَّهِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السِللَِّه م :

  )١ (١٣١/النساء
  )١ (٢٥٣/البقرة: ه ما اقْتتلَاللَّ

  )١ (٢٥٣/البقرة: اللَّه ما اقْتتلُوا
لُوها قَتم١ (١٥٧/النساء: اللَِّه و(  
  )١ (٨٥/املائدة: اللَّه ِبما قَالُوا
  )١ (٧٤/التوبة: ِباللَِّه ما قَالُوا
  )١ (٦٩/األحزاب: اللَّه ِمما قَالُوا
  )١ (٨/دلةاا: اللَّه ِبما نقُولُ
  )١ (١٤٣/البقرة: اللَّه وما كَانَ

 ٨١/ القصص٤٣/ الكهف١٣٦/األنعام: اللَِّه وما كَانَ
)٣(  

  )١ (١٤/املائدة: اللَّه ِبما كَانوا
  )١ (٤٥/يونس: اللَِّه وما كَانوا

ا كَانَ اللَّهمو ١ (١٤٣/البقرة: اللَّه(  
  )١ (١٣٦/األنعام: اللَِّه وما كَانَ ِللَِّه

 ٧٦/ املائدة١٠٤/ النساء١٦٩ /٨٠/البقرة: اللَِّه ما الَ
 ٦٨ /١٨/ يونس٦٢ /٣٣ /٢٨/ األعراف٧١/األنعام

 ٦٦/ األنبياء٧٣/ النحل٩٦ /٨٦/ يوسف١٠٦/
  )١٧ (٥٥/ الفرقان١٢/احلج

  )١ (١٨/يونس: اللَّه ِبما الَ
 ٢٨/ األعراف١٦٩ /٨٠/البقرة: اللَِّه ما الَ تعلَمونَ

  )٨ (٩٦ /٨٦/ يوسف٦٨/ يونس٦٢ /٣٣/
لَمعا الَ يِبم ١ (١٨/يونس: اللَّه(  

 ٢٩-٢٨/األعراف: قُلْ(*)اللَِّه ما الَ تعلَمونَ
  )٢ (٦٩-٦٨/يونس

  )١ (٩٧-٩٦/يوسف: قَالُوا(*)اللَِّه ما الَ تعلَمونَ
نا لَكُم مم ٨٥ /٧٣ /٦٥ /٥٩/األعراف: اللَّه 

  )٩ (٣٢ /٢٣/ن املؤمنو٨٤ /٦١ /٥٠/هود
  )١ (٤٧/الشورى: اللَِّه ما لَكُم من

ا لَم٣٣/ األعراف٨١/ األنعام١٥١/آل عمران: ِباللَِّه م 
)٣(  

ا لَم٢ (٤٧/ الزمر٧١/احلج: اللَِّه م(  
 ٨١/ األنعام١٥١/آل عمران: ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه

  )٣ (٣٣/األعراف
  )١ (٧١/احلج: اللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه

 ١٥١/آل عمران: ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا
  )٢ (٣٣/األعراف

  )١ (٧١/احلج: اللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا
 ٣٦ /٢٣/ الزمر١٨/ احلج٣٣/الرعد: اللَّه فَما لَه ِمن

  )٨ (٤٦ /٤٤/ الشورى٣٣/ غافر٣٧/
 ١٩٩ /٨٤/ آل عمران١٣٦/ةالبقر: ِباللَِّه وما أُنِزلَ

  )٤ (٥٩/املائدة
  )١ (٤١/األنفال: ِباللَِّه وما أَنزلْنا

  )١ (١٦/احلديد: اللَِّه وما نزلَ
  )٢ (٥٩/ آل عمران٢٦١/البقرة: اللَِّه كَمثَِل
 ١١٢ /٧٦ /٧٥/ النحل٢٤/إبراهيم: اللَّه مثَالً

  )٧ (١١ /١٠/ التحرمي٢٩/الزمر
  )١ (٦٠/النحل: وِللَِّه الْمثَلُ
  )٣ (٣٥/ النور٢٥/ إبراهيم١٧/الرعد: اللَّه اَألمثَالَ
  )١ (٧٤/النحل: ِللَِّه اَألمثَالَ
عم ٤٦ /١٩/ األنفال١٩٤ /١٥٣/البقرة: اللَّه 

  )٧ (١٢٨/ النحل١٢٣ /٣٦/التوبة
عم اللَّه٢ (٦٦/ األنفال٢٤٩/البقرة: و(  
علَم ١ (٦٩/العنكبوت: اللَّه(  

  )١ (٤٠/التوبة: ه معنااللَّ
كُمعم اللَّه١ (٣٥/حممد: و(  

عم ٥ (٦٤ /٦٣ /٦٢ /٦١ /٦٠/النمل: َءِإلَه(  
  )٥ (٦٤ /٦٣ /٦٢ /٦١ /٦٠/النمل: َءِإلَه مع اللَِّه

  )٢ (٦١ /٦٠/النمل: َءِإلَه مع اللَِّه بلْ
اِبِرينالص عم ٢ (٤٦/ األنفال١٥٣/البقرة: اللَّه(  

اِبِرينالص عم اللَّه٢ (٦٦/ األنفال٢٤٩/البقرة: و(  
 ٢١١ /١٢٠ /١٠٧ /٩١ /٢٧/البقرة: اللَِّه ِمن

 ١١٣ /١٠١ /٢٠/ هود٢٧/ يونس١١٦/التوبة
 ٢١/ إبراهيم٣٧ /٣٤ /٢٥/ الرعد٦٨ /٦٧/يوسف

 ٢١/ غافر٦/ األحزاب٢٢/ العنكبوت٤١/ النحل٣٨/
  )٢٥ (٤/ املمتحنة٣١ /١٦/ الشورى٣٣/

 ٣٣/ النور٧١/ األنفال٣٢/النساء: ه ِمناللَّ
  )٤ (١٥/األحزاب
ِمن ١ (٢٨/فاطر: اللَّه(  
 ١٧٠/ آل عمران١٧٤ /١٦٤ /٩٠/البقرة: اللَّه ِمن

 ١٠٣ /٢٧/ املائدة٥٤ /٣٧/ النساء١٨٠/
 ٤٨/ النحل٩٤ /٥٩ /٢٨ /٢٧/ التوبة١٨٥/األعراف
 ٢٧/ القصص٣٣ /٣٢/ النور٩١/املؤمنون

 ١٥/ الشورى٣٤/ غافر١٠٢/ الصافات٢٤/العنكبوت
  )٢٧ (٩/ امللك٢/ احلشر١٥/ الفتح٥/اجلاثية

مه١ (١٦/غافر: اللَِّه ِمن(  

  )١ (٨٠/يوسف: اللَِّه وِمن
  )٣ (١٠٦ /٩٨/ النحل٣٨/يوسف: ِباللَِّه ِمن
  )١ (٦/اجلمعة: ِللَِّه ِمن

  )١ (٣٨/حممد: اللَِّه فَِمنكُم
هِمن ١ (٩٥/املائدة: اللَّه(  

 االلَّهه١ (٨٩/األعراف: ِمن(  
مهِمن ١ (٧٩/التوبة: اللَّه(  

  )١ (٣٦/النحل: اللَّه وِمنهم
  )١ (٢٠/الربوج: واللَّه ِمن
نةً م١ (٢١/األنبياء: َءاِله(  

  )١ (٢٩/األنبياء: ِإلَه من
  )١ (١١٦/املائدة: ِإلَهيِن ِمن

 ٤١/لنحل ا٢٥/ الرعد٢١١ /٢٧/البقرة: اللَِّه ِمن بعِد
  )٥ (١٦/الشورى

  )١ (٣٣/النور: اللَّه ِمن بعِد
  )١ (٢٧/التوبة: اللَّه ِمن بعِد

  )١ (٣٤/غافر: اللَّه ِمن بعِدِه
  )١ (١٠٦/النحل: ِباللَِّه ِمن بعِد

 ١٦/ الشورى٤١/ النحل٢١١/البقرة: اللَِّه ِمن بعِد ما
)٣(  

  )١ (١١٦/املائدة: ِإلَهيِن ِمن دوِن
  )١ (٢٩/األنبياء: لَه من دوِنِهِإ

  )١ (٦/اجلمعة: ِللَِّه ِمن دوِن
  )٣ (٩/ امللك٤٨/ النحل١٨٥/األعراف: اللَّه ِمن شيٍء

 ٣٨ /٢١/ إبراهيم٦٨ /٦٧/يوسف: اللَِّه ِمن شيٍء
  )٥ (٤/املمتحنة

  )١ (٣٨/يوسف: ِباللَِّه ِمن شيٍء
  )١ (١٠١/هود: اللَِّه ِمن شيٍء

  )١ (١٦/غافر:  ِمنهم شيٌءاللَِّه
  )١ (١٨٥/األعراف: اللَّه ِمن شيٍء وأَنْ
  )١ (٩/امللك: اللَّه ِمن شيٍء ِإنْ
  )١ (٦٧/يوسف: اللَِّه ِمن شيٍء ِإِن
 ١٨٠ /١٧٠/ آل عمران٩٠/البقرة: اللَّه ِمن فَضِلِه

  )٩ (٣٣ /٣٢/ النور٥٩ /٢٨/ التوبة٥٤ /٣٧/النساء
  )١ (٣٢/النساء: ضِلِهاللَّه ِمن فَ

  )١ (٣٢/النساء: اللَّه ِمن فَضِلِه ِإنَّ
  )١ (٢٨/التوبة: اللَّه ِمن فَضِلِه ِإن

  )١ (٩١/البقرة: اللَِّه ِمن قَبلُ
  )٢ (١٥/ األحزاب٧١/األنفال: اللَّه ِمن قَبلُ
  )١ (١٥/الفتح: اللَّه ِمن قَبلُ

  )١ (٨٠/يوسف: اللَِّه وِمن قَبلُ
  )١ (٣٦/النحل: ه وِمنهم مناللَّ

  )١ (٣٨/حممد: اللَِّه فَِمنكُم من
ِقنيتالْم ِمن ١ (٢٧/املائدة: اللَّه(  

  )٢ (٢١/ غافر٣٤/الرعد: اللَِّه ِمن واٍق
ِلي١١٦/ التوبة١٢٠ /١٠٧/البقرة: اللَِّه ِمن و 

  )٦ (٣١/ الشورى٢٢/ العنكبوت٣٧/الرعد



  ٥٩

  )٢ (١١٣ /٢٠/هود: َءاللَِّه ِمن أَوِليا
 ١١٦/ التوبة١٢٠ /١٠٧/البقرة: اللَِّه ِمن وِلي والَ

  )٦ (٣١/ الشورى٢٢/ العنكبوت٣٧/الرعد
 ١١٦/ التوبة١٢٠ /١٠٧/البقرة: اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري

  )٥ (٣١/ الشورى٢٢/العنكبوت
 ١٢١-١٢٠/البقرة: الَِّذين(*)اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري

)١(  
 ٢٣-٢٢/العنكبوت: والَِّذين(*)اللَِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري

)١(  
كْر١ (٤٢/الرعد: فَِللَِّه الْم(  
مهكْر١ (٤٦/إبراهيم: اللَِّه م(  

  )١ (٩٨/البقرة: ِللَِّه ومالَِئكَِتِه
  )٢ (٨٧/ آل عمران١٦١/البقرة: اللَِّه والْمالَِئكَِة

م٢ (١٣٦/ النساء٢٨٥/البقرة: الَِئكَِتِهِباللَِّه و(  
هالَِئكَتمو ١ (٥٦/األحزاب: اللَّه(  

  )١ (٩٢/اإلسراء: ِباللَِّه والْمالَِئكَِة
 ١٣٦/ النساء٢٨٥/البقرة: ِباللَِّه ومالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه

)٢(  
 ١١٩ /١٣/ النساء٢٧٥ /١٣٨/البقرة: اللَِّه ومن

  )٨ (١/ الطالق١١/ التغابن٩/نافقون امل٤٦/الشورى
  )٢ (١٧٣ /١٥٨/البقرة: اللَِّه فَمن
  )١ (١٦٢/آل عمران: اللَِّه كَمن
 ٣٨/ النحل٤/ إبراهيم٩٤ /١٦/املائدة: اللَّه من

  )٨ (٣١/ املدثر٢٥/ احلديد٣٤/ غافر٤٠/احلج
 ٨٦/ األعراف٦٠/ املائدة٩٩/آل عمران: اللَِّه من

  )٦ (٥/حقاف األ١٧/ الكهف١٨/التوبة
  )١ (٨٠/النساء: اللَّه ومن

 ٦٤/ األنفال٨٨ /٥٢/ النساء١٤٠/البقرة: اللَّه ومن
  )٥ (٢٨/امللك

  )٢ (١٢/ لقمان٢٠/آل عمران: ِللَِّه ومن
  )١ (٢٦/النجم: اللَّه ِلمن
  )١ (٦٦/يونس: ِللَِّه من

نَءام ن١٨/ التوبة٨٦/ األعراف٩٩/آل عمران: اللَِّه م 
)٣(  

  )١ (١١/التغابن: اللَِّه ومن يؤِمن
  )١ (١٨/التوبة: اللَِّه من َءامن ِباللَِّه

  )١ (١١/التغابن: اللَِّه ومن يؤِمن ِباللَِّه
  )١ (٢٠/آل عمران: ِللَِّه ومِن اتبعِن

عبِن اتم ١ (١٦/املائدة: اللَّه(  
كعبِن اتمو ١ (٦٤/األنفال: اللَّه(  

  )٢ (٣١/ املدثر٤/إبراهيم: للَّه من يشاُءا
  )١ (٢٦/النجم: اللَّه ِلمن يشاُء

ِلِل اللَّهضن يمو ١ (٨٨/النساء: اللَّه(  
ِلِل اللَّهضن يم١ (٤٦/الشورى: اللَِّه و(  
ِن اللَّهلْعن يمو ١ (٥٢/النساء: اللَّه(  

اللَّه هنن لَّع١ (٦٠/املائدة: اللَِّه م(  
هرنصن يم ٢ (٢٥/ احلديد٤٠/احلج: اللَّه(  

  )١ (١١/إبراهيم: اللَّه يمن علَى
كُملَيع نمي ١ (١٧/احلجرات: اللَّه(  

  )١ (٧٣/البقرة: اللَّه الْموتى
  )١ (١٦٩/آل عمران: اللَِّه أَمواتا

اتو١ (١٥٤/البقرة: اللَِّه أَم(  
  )١ (٢٤٣/البقرة: اللَّه موتوا
  )١ (١٦٤/النساء: اللَّه موسى
  )٢ (٣٧/ غافر٣٨/القصص: ِإلَِه موسى

  )١ (٨٨/طه: وِإلَه موسى
اِفِقنينالْم ٢ (٧٣/ األحزاب٦٨/التوبة: اللَّه(  

 ٧٣/ األحزاب٦٨/التوبة: اللَّه الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت
)٢(  

نِبيالن ١ (٢١٣/البقرة: اللَّه(  
ِبيالن ١ (٨/التحرمي: اللَّه(  

ِبيالن١ (٨١/املائدة: ِباللَِّه و(  
  )١ (٤٩/آل عمران: اللَِّه وأُنبئُكُم

  )١ (٤٩/آل عمران: اللَِّه وأُنبئُكُم ِبما
  )١ (٨١/املائدة: ِباللَِّه والنِبي وما

  )٣ (٨/مر الز٣٠/ إبراهيم٢٢/البقرة: ِللَِّه أَندادا
  )١ (١٦٥/البقرة: اللَِّه أَندادا

  )١ (١٧٦/البقرة: اللَّه نزلَ
  )١ (٢٣/الزمر: اللَّه نزلَ
  )٣ (٢١/ الزمر٢٧/ فاطر٦٣/احلج: اللَّه أَنزلَ
لَه١ (٥/الطالق: اللَِّه أَنز(  

  )١ (٢٤/املؤمنون: اللَّه َألنزلَ
  )١ (٦٥/النحل: واللَّه أَنزلَ

  )١ (٦٥/النحل: ه أَنزلَ ِمن السماِء ماًءواللَّ
 ٢٧/ فاطر٦٣/احلج: اللَّه أَنزلَ ِمن السماِء ماًء

  )٣ (٢١/الزمر
مهِسيفَن ١ (٦٧/التوبة: اللَّه(  
وهسنو ادلة: اللَّه١ (٦/ا(  

ماهفَأَنس ١ (١٩/احلشر: اللَّه(  
  )١ (٤٥/النساء: ِباللَِّه نِصريا

  )١ (٢٥/نوح: لَِّه أَنصاراال
رصالَنت ١ (٤/حممد: اللَّه(  

  )١ (٣/الفتح: اللَّه نصرا
رنص١ (٥/الروم: اللَِّه ي(  

كُمرنص١ (٧/حممد: اللَِّه ي(  
  )١ (٤٦-٤٥/النساء: ِمن(*)ِباللَِّه نِصريا

مهِمن رصالَنت ١ (٤/حممد: اللَّه(  
مِنعو ١ (١٧٣/رانآل عم: اللَّه(  

  )١ (٨/احلجرات: اللَِّه وِنعمةً
  )١ (٥٨/النساء: اللَّه ِنِعما
  )٣ (٧/ الطالق١١/ املنافقون٢٨٦/البقرة: اللَّه نفْسا
هفْسن ٢ (٣٠ /٢٨/آل عمران: اللَّه(  

وِرِهمِبن ١ (١٧/البقرة: اللَّه(  
ور١ (١٥/املائدة: اللَِّه ن(  

  )١ (٣٥/نورال: اللَّه ِلنوِرِه
ورن ١ (٣٥/النور: اللَّه(  

  )١ (٧٠/البقرة: اللَّه لَمهتدونَ
مهود١ (٢٣/الصافات: اللَِّه فَاه(  

  )١ (٥٤/احلج: اللَّه لَهاِد
  )١ (٣١/الرعد: اللَّه لَهدى

اكُمنيدلَه ١ (٢١/إبراهيم: اللَّه(  
  )١ (٥٧/الزمر: اللَّه هداِني

  )١ (٩٠/األنعام: هداهماللَّه فَِب
  )٣ (٥٦/ القصص١٦/ احلج٢٧٢/البقرة: اللَّه يهِدي
  )١ (٣٥/يونس: اللَّه يهِدي
  )٢ (٢٣/ الزمر٨٨/األنعام: اللَِّه يهِدي
  )١ (١١/التغابن: ِباللَِّه يهِد

  )٢ (٤٦/ النور٢١٣/البقرة: واللَّه يهِدي
  )٢ (٤٦/لنور ا٢١٣/البقرة: واللَّه يهِدي من
  )٣ (٥٦/ القصص١٦/ احلج٢٧٢/البقرة: اللَّه يهِدي من

  )٢ (٤٦/ النور٢١٣/البقرة: واللَّه يهِدي من يشاُء
  )٢ (٥٦/ القصص٢٧٢/البقرة: اللَّه يهِدي من يشاُء

 ٢١٣/البقرة: واللَّه يهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم
  )٢ (٤٦/النور

  )٣ (٣١/ املدثر١٤٤/ األنعام٢٦/البقرة: للَّه ِبهذَاا
  )١ (١١٩/املائدة: اللَّه هذَا

ِزئهتسي ١ (١٥/البقرة: اللَّه(  
  )٢ (٣٥/ اجلاثية٢٣١/البقرة: اللَِّه هزوا
 ٧٢/ النحل٥٦/ املائدة١٠٧/آل عمران: اللَِّه هم

  )٥ (٢٢/ اادلة١٣/النور
مه١ (٤٨/التوبة: اللَِّه و(  
مهو ١ (٣٤/األنفال: اللَّه(  
  )١ (٣٧/يوسف: ِباللَِّه وهم
مه١ (٤٨/النحل: ِللَِّه و(  

  )١ (٣٦/األنبياء: َءاِلهتكُم وهم
وه٢ (١٢٥/ النساء١١٢/البقرة: ِللَِّه و(  
وفَه ٣ (١٧/ الكهف٩٧/ اإلسراء١٧٨/األعراف: اللَّه(  
و٢ (٣/ق الطال٣٠/احلج: اللَِّه فَه(  
ولَه ٣ (٦٤ /٥٨/ احلج٦٢/آل عمران: اللَّه(  
وه ١١٨ /١٠٤ /١٠٤/ التوبة٧٢ /١٧/املائدة: اللَّه 

 ٣٠ /٣٠ /٢٦/ لقمان٢٥/ النور٦٢ /٦٢ /٦/احلج
 ٥٨/ الذاريات٦٤/ الزخرف٥/ الشورى٢٠/غافر

  )١٩ (٤/ التحرمي٦/ املمتحنة٢٤/احلديد
وه ٢ (٥٦/ املدثر٦٢/األنفال: اللَّه(  

و٩٥/ النحل٧١/ األنعام١٢٠/البقرة: اللَِّه ه 
  )٥ (٢٠/ املزمل٤٩/القصص
وهو ٢ (١٠٩/ يونس١٣٧/البقرة: اللَّه(  

وه١٣/ الرعد١٠٨/ النساء١٣٩/البقرة: اللَِّه و 
  )٥ (٤٧/ سبأ٢٢/لقمان

وه اللَّه٢ (١٥/ فاطر٧٦/املائدة: و(  
وهو ١ (١٤٢/النساء: اللَّه(  



  ٦٠

  )١ (٧٨/احلج: هوِباللَِّه 
وه ١ (٩/الشورى: فَاللَّه(  
و١ (١٣٦/األنعام: ِللَِّه فَه(  

وها و١ (١٤٠/األعراف: ِإلَه(  
وهو ١ (٨٤/الزخرف: ِإلَه(  

ِسنحم وه٢ (١٢٥/ النساء١١٢/البقرة: ِللَِّه و(  
ِسنحم وه١ (٢٢/لقمان: اللَِّه و(  

ريخ وهو ١ (١٠٩/يونس: اللَّه(  
ريخ و١ (٩٥/النحل: اللَِّه ه(  
ريخ و١ (٣٠/احلج: اللَِّه فَه(  
ريخ ولَه ١ (٥٨/احلج: اللَّه(  
  )١ (٢٠/املزمل: اللَِّه هو خيرا

كُمبرا ونبر وه١ (١٣٩/البقرة: اللَِّه و(  
كُمبري وبر وه ١ (٦٤/الزخرف: اللَّه(  

 اللَّهِميعالس وه١ (١٣٧/البقرة: و(  
ِميعالس وه ١ (٢٠/غافر: اللَّه(  

ِميعالس وه اللَّه١ (٧٦/املائدة: و(  
ِليمالْع ِميعالس وهو ١ (١٣٧/البقرة: اللَّه(  
ِليمالْع ِميعالس وه اللَّه١ (٧٦/املائدة: و(  
ِميدالْح ِنيالْغ ولَه ١ (٦٤/احلج: اللَّه(  

ِميدالْح ِنيالْغ وه ٢٤/ احلديد٢٦/لقمان: اللَّه 
  )٣ (٦/املمتحنة

ِميدالْح ِنيالْغ وه اللَّه١ (١٥/فاطر: و(  
  )٢ (٧١/ األنعام١٢٠/البقرة: اللَِّه هو الْهدى
  )١ (٤٩/القصص: اللَِّه هو أَهدى

  )٢ (١٧/ الكهف٩٧/اإلسراء: اللَّه فَهو الْمهتِد
  )١ (١٧٨/األعراف: اللَّه فَهو الْمهتِدي
الَكُموم و١ (٧٨/احلج: ِباللَِّه ه(  

الَهوم وه ١ (٤/التحرمي: اللَّه(  
ِليالْو وه ١ (٩/الشورى: فَاللَّه(  

  )١ (٨٢/النساء: اللَِّه لَوجدوا
  )١ (١١٠/النساء: اللَّه يِجِد
ِجد١ (١٠٠/النساء: اللَِّه ي(  

  )١ (٨٢/النساء: اللَِّه لَوجدوا ِفيِه
  )١ (١٠٠/النساء: اللَِّه يِجد ِفي
  )٣ (٥/ ص٣١/ التوبة١٣٣/البقرة: ِإلَها واِحدا
اِحدو ٧٣/ املائدة١٧١/ النساء١٦٣/البقرة: ِإلَه 

 ١١٠/ الكهف٥١ /٢٢/ النحل٥٢/ إبراهيم١٩/األنعام
  )١١ (٦/لت فص٣٤/ احلج١٠٨/األنبياء

اِحدلَو كُم١ (٤/الصافات: ِإلَه(  
اِحدو كُمِإلَه١ (٤٦/العنكبوت: و(  

  )١ (٧/اجلن: اللَّه أَحدا
دأَح ١ (١/اإلخالص: اللَّه(  
  )١ (١٨/اجلن: اللَِّه أَحدا
د١ (٢٢/اجلن: اللَِّه أَح(  

  )١ (٧/األنفال: اللَّه ِإحدى
اِحدالْو ٣ (٤/ الزمر٦٥/ ص٣٩/يوسف: اللَّه(  

  )٢ (١٦/ غافر٤٨/إبراهيم: ِللَِّه الْواِحِد
هدحو ١ (٧٠/األعراف: اللَّه(  
هدحو ٢ (١٢/ غافر٤٥/الزمر: اللَّه(  
هدح٢ (٤/ املمتحنة٨٤/غافر: ِباللَِّه و(  

  )١ (٧٣/املائدة: ِإلَه واِحد وِإن
  )١ (٨-٧/اجلن: وأَنا(*)اللَّه أَحدا
  )١ (١٩-١٨/اجلن: وأَنه(*)اللَِّه أَحدا

  )١ (٥/ص: ِإلَها واِحدا ِإنَّ
  )١ (١٩/األنعام: ِإلَه واِحد وِإنِني

ِإن لَّمو اِحدو ١ (٧٣/املائدة: ِإلَه(  
  )١ (١٩-١٨/اجلن: وأَنه لَما(*)اللَِّه أَحدا

ارالْقَه اِحدالْو ٣ (٤/ الزمر٦٥/ ص٣٩/يوسف: اللَّه(  
  )٢ (٤٨/ إبراهيم١٦/غافر: ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر
متكَفَر هدحو ١ (١٢/غافر: اللَّه(  

  )١ (٨٤/غافر: ِباللَِّه وحده وكَفَرنا
وِإالَّ ه الَّ ِإلَه اِحدو ١ (١٦٣/البقرة: ِإلَه(  

وِإالَّ ه ا الَّ ِإلَهاِحدا و١ (٣١/ةالتوب: ِإلَه(  
  )١ (١٣٣/البقرة: ِإلَها واِحدا ونحن لَه مسِلمونَ

  )١ (٤٦/العنكبوت: وِإلَهكُم واِحد ونحن لَه مسِلمونَ
  )١ (٢٧٨/البقرة: اللَّه وذَروا
  )١ (٩/اجلمعة: اللَِّه وذَروا
ذَرِلي ١ (١٧٩/آل عمران: اللَّه(  

  )٢ (١٠/ احلديد١٨٠/رانآل عم: وِللَِّه ِمرياثُ
  )١ (١٢٨/األعراف: ِللَِّه يوِرثُها

 ١٨٠/آل عمران: وِللَِّه ِمرياثُ السماواِت واَألرِض
  )٢ (١٠/احلديد

اِسعو ١ (١١٥/البقرة: اللَّه(  
  )١ (١٣٠/النساء: اللَّه واِسعا

اِسعو اللَّه٧٣/ آل عمران٢٦٨ /٢٦١ /٢٤٧/البقرة: و 
  )٦ (٣٢/ النور٥٤/املائدة

  )١ (١٠/الزمر: اللَِّه واِسعةٌ
  )١ (٩٧/النساء: اللَِّه واِسعةً

ِليمع اِسعو ١ (١١٥/البقرةَ: اللَّه(  
ِليمع اِسعو آل ٢٦٨ /٢٦١ /٢٤٧/البقرة: اللَّه 

  )٦ (٣٢/ النور٥٤/ املائدة٧٣/عمران
  )١ (٢٦٨/البقرة: واللَّه يِعدكُم

الِْميع اللَّه١ (٢٠/الزمر: اد(  
هدعو ٣ (٦/ الروم٤٧/ احلج١٥٢/آل عمران: اللَّه(  

كُمدعو ١ (٢٢/إبراهيم: اللَّه(  
  )١ (١٥٢/األنعام: اللَِّه أَوفُوا
فو١ (٦٠/األنفال: اللَِّه ي(  

ِقنيتالْم ١ (٣١/النحل: اللَّه(  
قَاكُم١ (١٣/احلجرات: اللَِّه أَت(  

اتو اللَّه٢ (٣/ نوح١٦/العنكبوت: قُوه(  
  )١ (٥٢/النحل: اللَِّه تتقُونَ
  )١ (٥٢/النور: اللَّه ويتقِْه

 ١١/ املائدة١٦٠ /١٢٢/آل عمران: اللَِّه فَلْيتوكَِّل

 ١٣/ التغابن١٠/ اادلة١٢ /١١/ إبراهيم٥١/التوبة
)٨(  

كَّلْتو١ (٧١/يونس: اللَِّه ت(  
  )٢ (٨٥/ يونس٨٩/األعراف: اللَِّه توكَّلْنا

  )١ (٢٣/املائدة: اللَِّه فَتوكَّلُوا
 ٣/ األحزاب١٧١ /١٣٢ /٨١/النساء: ِباللَِّه وِكيالً

/٥ (٤٨(  
  )١ (١٣٣-١٣٢/النساء: ِإن(*)ِباللَِّه وِكيالً

  )١ (٢٣/املائدة: اللَِّه فَتوكَّلُوا ِإن
  )١ (٨٣/البقرة: اللَّه وِبالْواِلديِن

االلَّهلَد٣ (٤/ الكهف٦٨/ يونس١١٦/البقرة:  و(  
ِليو ١ (٢٥٧/البقرة: اللَّه(  
  )٣ (١٧/ األحزاب١٧٣ /١٢٣/النساء: اللَِّه وِليا
ِلي١ (٧٠/األنعام: اللَِّه و(  

ِليو اللَّه٢ (١٩/ اجلاثية٦٨/آل عمران: و(  
  )١ (١٢٢/آل عمران: واللَّه وِليهما

  )١ (٤٥/النساء: ياِباللَِّه وِل
  )٢ (١٠/ اجلاثية٤١/العنكبوت: اللَِّه أَوِلياَء

الَكُموم ١ (٤٠/األنفال: اللَّه(  
الَكُموم ١ (١٥٠/آل عمران: اللَّه(  
مالَهو٢ (٣٠/ يونس٦٢/األنعام: اللَِّه م(  

  )١ (١١/حممد: اللَّه مولَى
الَكُموم اللَّه١ (٢/التحرمي: و(  

  )٢ (١٠/ الطالق١٠٠/املائدة: ه ياأُوِلياللَّ
  )١ (٢٥٧/البقرة: اللَّه وِلي الَِّذين َءامنوا

  )١ (١١/حممد: اللَّه مولَى الَِّذين َءامنوا
وهو الَكُموم ١ (١٥٠/آل عمران: اللَّه(  

وهو الَكُموم اللَّه١ (٢/التحرمي: و(  
ِديكُمِبأَي ١ (١٤/وبةالت:اللَّه(  

دي ١ (١٠/الفتح: اللَّه(  
  )١ (٨/البقرة: ِباللَِّه وِبالْيوِم
موالْيو ٢ (٦/ املمتحنة٢١/األحزاب: اللَّه(  

موي ١ (١٧٤/البقرة: اللَّه(  
مو١ (٣٦/التوبة: اللَِّه ي(  

 ٢٣٢ /٢٢٨ /١٧٧ /١٢٦ /٦٢/البقرة: ِباللَِّه والْيوِم
 ١٦٢ /٥٩ /٣٩/لنساء ا١١٤/ آل عمران٢٦٤/

 ٢/ النور٩٩ /٤٥ /٤٤ /١٩ /١٨/ التوبة٦٩/املائدة
  )١٩ (٢/ الطالق٢٢/اادلة

  )٢ (٤٣/ الروم٨٧/النحل: اللَِّه يومِئٍذ
  )١ (٨/البقرة: ِباللَِّه وِبالْيوِم اَألِخِر
اَألِخر موالْيو ٢ (٦/ املمتحنة٢١/األحزاب: اللَّه(  

 ٢٢٨ /١٧٧ /١٢٦ /٦٢/البقرة: اَألِخِرِباللَِّه والْيوِم 
 ١٦٢ /٥٩ /٣٩/ النساء١١٤/ آل عمران٢٦٤ /٢٣٢/

 ٢/ النور٩٩ /٤٥ /٤٤ /١٩ /١٨/ التوبة٦٩/املائدة
  )١٩ (٢/ الطالق٢٢/اادلة

  )١ (٦/املمتحنة: اللَّه والْيوم اَألِخر ومن
  )١ (٢/الطالق: ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر ومن



  ٦١

  ءلو
اِلوماَألح ١ (٤/الطالق: أُوالَت(  

  )١ (٦/الطالق: أُوالَِت حمٍل
  )٢ (٦/ األحزاب٧٥/األنفال: وأُولُوا اَألرحاِم

: وأُولُوا اَألرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه
  )٢ (٦/ األحزاب٧٥/األنفال

 ١٩/د الرع٧/ آل عمران٢٦٩/البقرة: أُولُوا اَأللْباِب
  )٧ (١٨ /٩/ الزمر٢٩/ ص٥٢/إبراهيم

  ءىل
  )١ (٨/يوسف: ِإلَى أَِبينا

١ (٨١/يوسف: ِإلَى أَِبيكُم(  
١ (٦٣/يوسف: ِإلَى أَِبيِهم(  
  )١ (٩٩/يوسف: ِإلَيِه أَبويِه

  )١ (٦٣/يوسف: ِإلَى أَِبيِهم قَالُوا
  )١ (٩٩/يوسف: ِإلَيِه أَبويِه وقَالَ

  )١ (٨١/يوسف: ولُواِإلَى أَِبيكُم فَقُ
 ١٣٥/ األعراف٧٧/ النساء٢٨٢/البقرة: ِإلَى أَجٍل

 ٣٣ /٥/ احلج٦١/ النحل٤٤ /١٠/ إبراهيم٣/هود
 ١٤/ الشورى٤٢/ الزمر٤٥/ فاطر٢٩/لقمان

  )١٥ (٤/ نوح١٠/املنافقون
  )١ (٢٨٢/البقرة: ِإلَى أَجِلِه

ملُهأَج ِهم١ (١١/يونس: ِإلَي(  
 ١٠/ إبراهيم٣/ هود٢٨٢/البقرة: ِإلَى أَجٍل مسمى

 ٤٥/ فاطر٢٩/ لقمان٣٣ /٥/ احلج٦١/النحل
  )١١ (٤/ نوح١٤/ الشورى٤٢/الزمر

  )١ (٢٩/لقمان: ِإلَى أَجٍل مسمى وأَنَّ
  )٢ (٤/ نوح٤٢/الزمر: ِإلَى أَجٍل مسمى ِإنَّ
ى ثُممسٍل م٢ (٣٣ /٥/احلج: ِإلَى أَج(  

  )١ (٩٤/توبةال: ِإلَيكُم ِإذَا
  )١ (٤٧/اإلسراء: ِإلَيك وِإذْ
  )١ (١١/األحقاف: ِإلَيِه وِإذْ

 ٧١/ األنبياء٣٨/ التوبة١٧٦/األعراف: ِإلَى اَألرِض
  )٧ (٢٧ /٥/ السجدة٧/ الشعراء٨١/

  )١ (٢٠/الغاشية: وِإلَى اَألرِض
  )٢ (٨١ /٧١/األنبياء: ِإلَى اَألرِض الَِّتي باركْنا ِفيها

 ٤٩ /٤٤/ النساء٢٣/ آل عمران٢٤٣/البقرة: ى الَِّذينِإلَ
 ٢٨/ إبراهيم١١٣/ هود١/ التوبة٧٧ /٦٠ /٥١/

  )١٤ (١١/ احلشر١٤ /٨/ اادلة٦٩/غافر
  )١ (٢٥٨/البقرة: ِإلَى الَِّذي

ِإلَى الَِّذين٢ (٣/ الشورى٦٥/الزمر: و(  
 ١٠٩ /٢٨/ آل عمران٢١٠/البقرة: وِإلَى اللَِّه

 ٤/ فاطر٢٢/ لقمان٤٢/ النور٧٦/ج احل٤٤/األنفال
  )١٠ (٥/ احلديد١٨/

 ٥٩/ النساء٥٢/ آل عمران٢٨١ /٢٧٥/البقرة: ِإلَى اللَِّه
 ١٣٦ /٦٢/ األنعام١٠٥ /٧٤ /٤٨/ املائدة١٠٠/
 ١٠٨ /٨٦/ يوسف٤/ هود٣٠/ يونس٥٩/ التوبة١٥٩/

 ٢٢/ لقمان٧١/ الفرقان٥١ /٤٨ /٣١/ النور٨٧/النحل

 ٤٤ /٤٣/ غافر١٧ /٣/ الزمر١٥/ فاطر٤٦/األحزاب
 ١/ اادلة٥٠/ الذاريات٥٣ /١٠/ الشورى٣٣/فصلت
  )٣٧ (٨ /٤ /٤/ التحرمي١٤/الصف

  )١ (١٥٨/آل عمران: ِإلَى اللَِّه
ِه اللَّه١ (١٣/الشورى: ِإلَي(  

ِتِهم١ (٩١/الصافات: ِإلَى َءاِله(  
  )٢ (٣٧/ غافر٣٨/القصص: ِإلَى ِإلَِه

١ (٩٧/طه: ِإلَى ِإلَِهك(  
  )١ (٤٦/العنكبوت: يكُم وِإلَهناِإلَ

كُمِإلَها ونِإلَهو كُم١ (٤٦/العنكبوت: ِإلَي(  
اللَّهادلة١٥/فاطر: ِإلَى اللَِّه و٢ (١/ ا(  
  )١ (٤٣/غافر: ِإلَى اللَِّه وأَنَّ
  )١ (٤٤/غافر: ِإلَى اللَِّه ِإنَّ
  )١ (٥٠/الذاريات: ِإلَى اللَِّه ِإني

  )٢ (١٥٩/ األنعام٢٨١/البقرة:  ثُمِإلَى اللَِّه
عجرِإلَى اللَِّه ت١٠٩/ آل عمران٢١٠/البقرة: و 

  )٦ (٥/ احلديد٤/ فاطر٧٦/ احلج٤٤/األنفال
كُمِجعر٣ (٤/ هود١٠٥ /٤٨/املائدة: ِإلَى اللَِّه م(  

وراُألم عجرِإلَى اللَِّه ت١٠٩/ آل عمران٢١٠/البقرة: و 
  )٦ (٥/ احلديد٤/ فاطر٧٦/ احلج٤٤/األنفال

وراُألم عجرِإلَى اللَِّه تا(*)وهاأَي٤٥-٤٤/األنفال: ي 
  )٣ (٥-٤/ فاطر٧٧-٧٦/احلج

وراُألم عجرِإلَى اللَِّه توا(*)ونَءام ا الَِّذينهاأَيي :
  )٢ (٧٧-٧٦/ احلج٤٥-٤٤/األنفال

 ٤٨/املائدة: كُم ِبما كُنتمِإلَى اللَِّه مرِجعكُم جِميعا فَينبئُ
/٢ (١٠٥(  

  )١ (٥٩/النساء: ِإلَى اللَِّه والرسوِل
  )٣ (٤٨ /٥١/ النور١٠٠/النساء: ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه

ِصريِإلَى اللَِّه الْم١٨/ فاطر٤٢/ النور٢٨/آل عمران: و 
)٣(  

ِصري١ (٥٣/الشورى: ِإلَى اللَِّه ت(  
  )٢ (١٤/ الصف٥٢/ل عمرانآ: ِإلَى اللَِّه قَالَ

  )١ (٩١/الصافات: ِإلَى َءاِلهِتِهم فَقَالَ
  )٢ (٦٣/ النحل٤٢/األنعام: ِإلَى أُمٍم
  )١ (٨/هود: ِإلَى أُمٍة

ك٢ (٤٠ /٣٨/طه: ِإلَى أُم(  
  )١ (١٣/القصص: ِإلَى أُمِه
١ (٧/القصص: ِإلَى أُم(  

الَ تا وهنيع قَرت كَي كنِإلَى أُمز١ (٤٠/طه: ح(  
  )١ (١٣/القصص: ِإلَى أُمِه كَي تقَر عينها والَ تحزن

  )١ (١٠/غافر: ِإلَى اِإلمياِن
  )١ (٧/احلجرات: ِإلَيكُم اِإلميانَ

  )١ (٧٥/آل عمران: ِإلَيك ِإالَّ
  )١ (٧٠/ص: ِإلَي ِإالَّ
  )١ (١٨٣/آل عمران: ِإلَينا أَالَّ
  )١ (٣٣/يوسف: الَِّإلَيِه وِإ

  )١ (٤٩/املائدة: ِإلَيك فَِإن

  )١ (٤١/األنعام: ِإلَيِه ِإن
  )١ (١٨/النازعات: ِإلَى أَن

  )١ (١٢٣/النحل: ِإلَيك أَِن
  )١ (٢٧/املؤمنون: ِإلَيِه أَِن

  )١ (١١/مرمي: ِإلَيِهم أَن
  )٣ (٦/ فصلت١٠٨/ األنبياء١١٠/الكهف: ِإلَي أَنما

أَن ِإلَي١ (١/اجلن: ه(  
  )١ (٤٨/طه: ِإلَينا أَنَّ
هِه أَن١ (٢٥/األنبياء: ِإلَي(  
  )١ (١٥/يونس: ِإلَي ِإني

كِإن ك١ (٤٣/الزخرف: ِإلَي(  
  )١ (١٥/األحقاف: ِإلَيك وِإني

  )٢ (٩٠ /٦١/هود: ِإلَيِه ِإنَّ
  )١ (١١٩/األنعام: ِإلَيِه وِإنَّ
  )١ (٨/ملمتحنةا: ِإلَيِهم ِإنَّ

كُما ِإلَهمأَن ٦/ فصلت١٠٨/ األنبياء١١٠/الكهف: ِإلَي 
)٣(  

ِإنَّ اللَّه ِهم١ (٨/املمتحنة: ِإلَي(  
مأَنتو كُم٢ (٦٠/ األنفال٢٧٢/البقرة: ِإلَي(  
أَفَأَنت ك٢ (٤٣ /٤٢/يونس: ِإلَي(  

  
  
  
  
  
  
  

  )٢ (٤٦/ يوسف٣/التوبة: ِإلَى الناِس
اِإلَى أَه١ (٥٨/النساء: ِله(  

 ٣٣/ القيامة٢٦/ الذاريات٩٢/النساء: ِإلَى أَهِلِه
  )٤ (٩/اإلنشقاق

  )٢ (٣١/ املطففني٦٢/يوسف: ِإلَى أَهِلِهم
  )١ (٩٢/النساء: ِإلَى أَهِلِه

  )١ (٥٠/يس: ِإلَى أَهِلِهم
ِليِهم١ (١٢/الفتح: ِإلَى أَه(  
  )١ (٣٦/الرعد: وِإلَيِه مئَاِب

نِإلَيمهاب١ (٢٥/الغاشية: ا ِإي(  
  )١ (٩٩/البقرة: ِإلَيك َءاياٍت
  )١ (٣٤/النور: ِإلَيكُم َءاياٍت
  )١ (٣٥/القصص: ِإلَيكُما ِبأَياِتنا

  )٢ (١٣٦ /١٢٥/البقرة: ِإلَى ِإبراِهم وِإسماِعيلَ
  )١ (١٦٣/النساء: ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ

اِهمراِطِإلَى ِإبباَألسو قُوبعيو اقحِإساِعيلَ ومِإسو  :
  )١ (١٣٦/البقرة

: ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَألسباِط
  )١ (١٦٣/النساء

 ١١٢/ األنعام٢١/ النساء٧٦/البقرة: ِإلَى بعٍض



  ٦٢

  )٥ (٣١/ سبأ١٢٧/التوبة
  )١ (٣/التحرمي: ِإلَى بعِض

  )٢ (٩/ فاطر٧/النحل: لَى بلٍَدِإ
  )٢ (٤/ اإلسراء٤٩/آل عمران: ِإلَى بِني

  )١ (٦٠/يس: ِإلَيكُم يابِني
  )٢ (٤/ اإلسراء٤٩/آل عمران: ِإلَى بِني ِإسراِءيلَ

ثُم ك٢ (٨٦/ اإلسراء٢٦٠/البقرة: ِإلَي(  
ِه ثُم٣ (٨/ الزمر٣٣/ الروم١١٨/التوبة: ِإلَي(  
ثُم ١ (١٥/لقمان: ِإلَي(  

ثُم ِهم١ (٢٨/النمل: ِإلَي(  
  )١ (٩٩/األنعام: ِإلَى ثَمِرِه

اترِه ثَم١ (٥٧/القصص: ِإلَي(  
  )٢ (٦١/ هود٧٣/األعراف: وِإلَى ثَمود أَخاهم صاِلحا
  )١ (٤٥/النمل: ِإلَى ثَمود أَخاهم صاِلحا

 ياقَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم وِإلَى ثَمود أَخاهم صاِلحا قَالَ
هرِإلٍَه غَي ن٢ (٦١/ هود٧٣/األعراف: م(  
  )١ (١٤٣/األعراف: ِإلَى الْجبِل
  )١ (٤٣/هود: ِإلَى جبٍل

  )١ (١٩/الغاشية: وِإلَى الِْجباِل
  )١ (٢٣/مرمي: ِإلَى ِجذِْع النخلَِة

  )١ (٢٥/مرمي: ِإلَيِك ِبِجذِْع النخلَِة
  )١ (٢٥/األنعام: ِإلَيك وجعلْنا
  )١ (٢١/الروم: ِإلَيها وجعلَ

اِعلُوهجِك و١ (٧/القصص: ِإلَي(  
  

  )١ (١٧٢/النساء: ِإلَيِه جِميعا
  )١ (١٥٨/األعراف: ِإلَيكُم جِميعا
اِحكن١ (٢٢/طه: ِإلَى ج(  

كاحنج ك١ (٣٢/القصص: ِإلَي(  
  )٢ (٧٣/ الزمر٢٢١/البقرة: ِإلَى الْجنِة

منه٨٦/ مرمي٣٦/ األنفال١٢/آل عمران: ِإلَى ج 
  )٥ (٧١/ الزمر٣٤/الفرقان

 ٧٢/ األنعام٩٦/ املائدة٢٠٣/البقرة: ِإلَيِه تحشرونَ
  )٥ (٩/ اادلة٢٤/األنفال

  )٢ (٢٤/ امللك٧٩/املؤمنون: وِإلَيِه تحشرونَ
  )١ (٧٣-٧٢/األنعام:  الَِّذيوهو(*)ِإلَيِه تحشرونَ

  )١ (٨٠-٧٩/املؤمنون: وهو الَِّذي(*)وِإلَيِه تحشرونَ
ِرجخِلت ك١ (١/إبراهيم: ِإلَي(  

  )١ (١١/غافر: ِإلَى خروٍج
  )١ (٣٦/الرعد: ِإلَيِه أَدعوا

عادو ك١ (٨٧/القصص: ِإلَي(  
  )١ (٨/القمر: ِإلَى الداِع

عِه أَدِهِإلَيِإلَي١ (٣٦/الرعد: وا و(  
  )١ (٨٧/القصص: ِإلَيك وادع ِإلَى

الذِّكْر ك١ (٤٤/النحل: ِإلَي(  
  )٢ (٩/ اجلمعة٢٣/الزمر: ِإلَى ِذكِْر

  )١ (١٠/الطالق: ِإلَيكُم ِذكْرا

  )٢ (٩/ اجلمعة٢٣/الزمر: ِإلَى ِذكِْر اللَِّه
 ٢٣/ هود١٠٨ /٥١ /٣٨/األنعام: ِإلَى ربِهم

  )٧ (٥١/ يس٦٠/ املؤمنون٥٧/اإلسراء
كب٨٧/ القصص٦٧/ احلج٥٠/يوسف: ِإلَى ر 

 ٤٤ /١٩/ النازعات٣٠ /١٢/ القيامة٤٢/النجم
  )١١ (٨/ العلق٢٨/ الفجر٦/اإلنشقاق
  )١ (١٦٤/األنعام: ِإلَى ربكُم
كُمب٣ (١٥/ اجلاثية١١/ السجدة١٦٤/األعراف: ِإلَى ر(  
 ١٤/ الزخرف٥٠/ الشعراء١٢٥/األعراف: ِإلَى ربنا

)٣(  
   ١٩/ املزمل٥٧/ الفرقان٨٧/الكهف: ِإلَى ربهِِ

  )٤ (٣٩/النبأ
  )٣ (٥٠/ فصلت٢٦/ العنكبوت٣٦/الكهف: ِإلَى ربي

مهبر ِهم١ (١٣/إبراهيم: ِإلَي(  
كب١ (٤٥/الفرقان: ِإلَى ر(  
  )١ (٧/الزمر: ِإلَى ربكُم
كُمب١ (٥٤/الزمر: ِإلَى ر(  
  )١ (٣٢/القلم: ِإلَى ربنا
  )١ (٢٩/اإلنسان: ِإلَى ربِه
  )١ (٩٩/الصافات: ِإلَى ربي
  )١ (٢٣/القيامة: ِإلَى ربها
  )١ (٥٠/سبأ: ِإلَي ربي

بر ك١ (٨٤/طه: ِإلَي(  
كبر ك١ (٣٩/اإلسراء: ِإلَي(  
كبِإلَى ر١ (٨/الشرح: و(  
 كبِإلَى رك١ (٦٧/احلج: ِإن(  

  )١ (٥٠/فصلت: ِإلَى ربي ِإنَّ
هي ِإنب١ (٢٦/العنكبوت: ِإلَى ر(  
هي ِإنبر ١ (٥٠/سبأ: ِإلَي(  

مهِجعرِهم مب١ (١٠٨/األنعام: ِإلَى ر(  
كُمِجعركُم مب٢ (١٦٤/ األنعام٧/الزمر: ِإلَى ر(  
  )٢ (١٥/ اجلاثية١١/لسجدةا: ِإلَى ربكُم ترجعونَ
  )١ (٦٠/املؤمنون: ِإلَى ربِهم راِجعونَ
  )١ (٨/العلق: ِإلَى ربك الرجعى
  )١ (٨٤/طه: ِإلَيك رب ِلترضى
  )١ (٢٨/الفجر: ِإلَى ربك راِضيةً
  )١ (٣٢/القلم: ِإلَى ربنا راِغبونَ

  )١ (٨/الشرح: وِإلَى ربك فَارغَب
  )١ (٤٣-٤٢/النجم: وأَنه(*)ِإلَى ربك الْمنتهى
  )١ (٤٥-٤٤/النازعات: ِإنما(*)ِإلَى ربك منتهاها
  )٢ (٣٠ /١٢/القيامة: ِإلَى ربك يومِئٍذ

   ١١/ الروم١٧/ العنكبوت٢٨/البقرة: يِه ترجعونَ
  )٤ (٤٤/الزمر

 ٣٤/ هود٥٦/ يونس٢٤٥/البقرة: وِإلَيِه ترجعونَ
   ٢١/ فصلت٨٣ /٢٢/ يس٨٨ /٧٠/القصص
  )٩ (٨٥/الزخرف

  )١ (٥٧/العنكبوت: ِإلَينا ترجعونَ

  )١ (٣٥/األنبياء: وِإلَينا ترجعونَ
  )١ (٩٣/األنبياء: ِإلَينا راِجعونَ
  )٢ (١٥٦ /٤٦/البقرة: ِإلَيِه راِجعونَ
كُمِجعرم ٨/عنكبوت ال٥٥/آل عمران: ِإلَي   

  )٣ (١٥/لقمان
كُمِجعرا من١ (٢٣/يونس: ِإلَي(  
مهِجعرا من٢ (٢٣/ لقمان٧٠/يونس: ِإلَي(  
كُمِجعرِه م٢ (٤/ يونس٦٠/األنعام: ِإلَي(  

مهِجعرا من١ (٤٦/يونس: فَِإلَي(  
  )١ (٥٨/األنبياء: ِإلَيِه يرِجعونَ
  )١ (٣٦/األنعام: ِإلَيِه يرجعونَ

  )١ (٧٧/غافر: فَِإلَينا يرجعونَ
  )١ (٤٠/مرمي: وِإلَينا يرجعونَ

عجرِه يِإلَي١ (١٢٣/هود: و(  
  )١ (٨٣/آل عمران: وِإلَيِه يرجعونَ
  )١ (٣٦-٣٥/األنبياء: وِإذَا(*)وِإلَينا ترجعونَ

  )١ (٤٥-٤٤/الزمر: وِإذَا(*)ِإلَيِه ترجعونَ
  )١ (٦٠/األنعام: لَيِه مرِجعكُم ثُمِإ

ثُم مهِجعرا من١ (٧٠/يونس: ِإلَي(  
ثُم مهِجعرا من١ (٤٦/يونس: فَِإلَي(  

  )١ (٨٤-٨٣/آل عمران: قُلْ(*)وِإلَيِه يرجعونَ
  

  )١ (٧١-٧٠/القصص: قُلْ(*)وِإلَيِه ترجعونَ
  )١ (٥٩-٥٨/األنبياء: اقَالُو(*)ِإلَيِه يرِجعونَ
  )١ (٣٧-٣٦/األنعام: وقَالُوا(*)ِإلَيِه يرجعونَ

  )١ (٢٣/يونس: ِإلَينا مرِجعكُم فَننبئُكُم ِبما
  )١ (٢٣/لقمان: ِإلَينا مرِجعهم فَننبئُهم ِبما
  )٢ (١٥/ لقمان٨/العنكبوت: ِإلَي مرِجعكُم فَأُنبئُكُم ِبما

 ٢٣/يونس: ِإلَينا مرِجعكُم فَننبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ
)١(  

 ٨/العنكبوت: ِإلَي مرِجعكُم فَأُنبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ
  )٢ (١٥/لقمان

درِه ي١ (٤٧/فصلت: ِإلَي(  
در١ (٤٤/الشورى: ِإلَى م(  

  )٢ (١٠٤/ائدة امل٦١/النساء: وِإلَى الرسوِل
  )١ (٨٣/النساء: ِإلَى الرسوِل
  )١ (٤٧/القصص: ِإلَينا رسوالً

  )١ (٨٣/املائدة: ِإلَى الرسوِل
  )١ (١٣٤/طه: ِإلَينا رسوالً

  )١ (١٥/املزمل: ِإلَيكُم رسوالً
  )١ (٧٠/املائدة: ِإلَيِهم رسالً

  )١ (١٦/يس: ِإلَيكُم لَمرسلُونَ
  )١ (١٤/يس: م مرسلُونَِإلَيكُ

  )١ (٥٢/هود: ِإلَيِه يرِسِل
تأَيوِل رسِإلَى الر١ (٦١/النساء: و(  

  )١ (٨٣/املائدة: ِإلَى الرسوِل ترى
  )١ (١٠٤/املائدة: وِإلَى الرسوِل قَالُوا



  ٦٣

  )١ (١٥-١٤/يس: قَالُوا(*)ِإلَيكُم مرسلُونَ
  )١ (١٧/مرمي: ِإلَيها روحنا
  )١ (٥٢/الشورى: ِإلَيك روحا

ئَلَنسلَنو ِهم١ (٦/األعراف: ِإلَي(  
  )١ (٩٤/يونس: ِإلَيك فَسئَِل

  )٢ (٧/ األنبياء٤٣/النحل: ِإلَيِهم فَسئَلُوا
  )١ (٩٧/آل عمران: ِإلَيِه سِبيالً
  )١ (١٢٥/النحل: ِإلَى سِبيِل

  )١ (١/اإلسراء: ِإلَى الْمسِجِد
  )٢ (٤٣ /٤٢/القلم: ى السجوِدِإلَ

لَمالس كُم٢ (٩١ /٩٠/النساء: ِإلَي(  
لْم١ (٣٥/حممد: ِإلَى الس(  

  )١ (٧/الصف: ِإلَى اِإلسالَِم
الَمالس كُم١ (٩٤/النساء: ِإلَي(  
 ٦/ ق١١/ فصلت١٥/ احلج٢٩/البقرة: ِإلَى السماِء

)٤(  
  )١ (١٨/الغاشية: وِإلَى السماِء

  )٢ (٤٧/ الدخان٢٢/ص: لَى سواِءِإ
  )١ (١٤/البقرة: ِإلَى شياِطيِنِهم قَالُوا

  )١ (١٢٠/طه: ِإلَيِه الشيطَانُ قَالَ
  )١ (٩٣/األنعام: ِإلَيِه شيٌء
  )١ (٦/القمر: ِإلَى شيٍء

  )١ (٧٤/اإلسراء: ِإلَيِهم شيئًا
 ١٠١/ آل عمران٢١٣ /١٤٢/البقرة: ِإلَى ِصراٍط

 ١٢١/ النحل٢٥/ يونس١٦١ /٨٧/ األنعام١٦/ائدةامل
  )١٢ (٥٢/ الشورى٤٦/ النور٧٣/ املؤمنون٥٤/احلج

 ٢٣/ الصافات٦/ سبأ٢٤/ احلج١/إبراهيم: ِإلَى ِصراِط
)٤(  

  )١ (١٧٥/النساء: ِإلَيِه ِصراطًا
  )٢ (٦/ سبأ١/إبراهيم: ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميِد

 آل ٢١٣ /١٤٢/البقرة: ٍمِإلَى ِصراٍط مستِقي
 ٢٥/ يونس١٦١ /٨٧/ األنعام١٦/ املائدة١٠١/عمران
 ٤٦/ النور٧٣/ املؤمنون٥٤/ احلج١٢١/النحل
  )١٢ (٥٢/رىالشو

  )١ (١٧٥/النساء: ِإلَيِه ِصراطًا مستِقيما
 ١٤٣-١٤٢/البقرة: وكَذَِلك(*)ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم

)١(  
  )١ (٨٨-٨٧/األنعام: ذَِلك(*)ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم

  )٣ (٥٨ /٦/ املائدة١٤٢/النساء: ِإلَى الصالَِة
ِصريالْم كِإلَي٢ (٤/ املمتحنة٢٨٥/البقرة: و(  
ِصريِه الْمِإلَي٣ (٣/ التغابن١٥/ الشورى١٨/املائدة: و(  
ِصريالْم ١ (١٤/لقمان: ِإلَي(  
ِصريِه الْم١ (٣/غافر: ِإلَي(  

ِإلَيوِصري١ (٤٨/احلج:  الْم(  
ِصريا الْمنِإلَي١ (٤٣/ق: و(  
اِمك١ (٢٥٩/البقرة: ِإلَى طَع(  

  )١ (٥٣/األحزاب: ِإلَى طَعاٍم

  )١ (٢٤/عبس: ِإلَى طَعاِمِه
  )١ (٢٤/القصص: ِإلَى الظِّلِّ
  )١ (٣٠/املرسالت: ِإلَى ِظلٍّ

ِم اعاقَوا قَالَ يوده ماهاٍد أَخِإلَى عا لَكُم وم وا اللَّهدب
هرِإلٍَه غَي ن٢ (٥٠/ هود٦٥/األعراف: م(  

ادِعب ١ (١٨/الدخان: ِإلَي(  
  )١ (١٠/النجم: ِإلَى عبِدِه

  )٣ (٢١/ لقمان٤/ احلج١٢٦/البقرة: ِإلَى عذَاِب
  )٢ (٢٤/ لقمان١٠١/التوبة: ِإلَى عذَاٍب

  )٢ (٢١/ لقمان٤/احلج: ِإلَى عذَاِب السِعِري
  )٢ (٢١/ احلديد١٣٣/آل عمران: ِإلَى مغِفرٍة

وهِفرغتاسِه و١ (٦/فصلت: ِإلَي(  
 ١٣٣/آل عمران: ِإلَى مغِفرٍة من ربكُم وجنٍة عرضها

  )٢ (٢١/احلديد
 ٩٧/ هود٧٥/ يونس١٠٣/األعراف: ِإلَى ِفرعونَ

 ٣٢/ القصص١٢/ النمل٤٦/ املؤمنون٤٣ /٢٤/طه
 ١٥/ املزمل٣٨/ الذاريات٤٦/ الزخرف٢٤/افرغ

  )١٣ (١٧/النازعات
 ٩٧/ هود٧٥/ يونس١٠٣/األعراف: ِإلَى ِفرعونَ ومِإليِه

  )٦ (٤٦/ الزخرف٣٢/ القصص٤٦/املؤمنون
  )٢ (٤/ املعارج٥/السجدة: ِإلَيِه ِفي

  )١ (٥/فصلت: ِإلَيِه وِفي
هارٍم كَانَ ِمقْدوِه ِفي ي٢ (٤/ املعارج٥/السجدة: ِإلَي(  

 ١٦/ الفتح٥٨/ احلجر٩٠/النساء: ِإلَى قَوٍم
  )٤ (٣٢/الذاريات

 ٨٦/ طه٢٥/ هود١٥٠ /٥٩/األعراف: ِإلَى قَوِمِه
  )٦ (١٤/ العنكبوت٢٣/املؤمنون

  )٢ (٤٧/ الروم٧٤/يونس: ِإلَى قَوِمِهم
  )١ (٧٠/هود: ِإلَى قَوِم

  )١ (١/نوح: ِإلَى قَوِمِه
  )١ (٢٩/حقافاأل: ِإلَى قَوِمِهم
  )١ (٣٦/الفرقان: ِإلَى الْقَوِم

  )١ (٥٠/األنعام: ِإلَي قُلْ
  )١ (٩٤/التوبة: ِإلَيِهم قُل
  )٢ (١٥٦ /١٤٣/األعراف: ِإلَيك قَالَ
  )١ (١٥٠/األعراف: ِإلَيِه قَالَ

  )١ (٢٩/مرمي: ِإلَيِه قَالُوا
  )١ (٢٧/الذاريات: ِإلَيِهم قَالَ

  )١ (٦٥/يوسف: ِإلَيِهم قَالُوا
  )١ (٨٦/النحل: ِإلَيِهم الْقَولَ
  )١ (٨٩/طه: ِإلَيِهم قَوالً

  )١ (٩٤/التوبة: ِإلَيِهم قُل الَّ
  )١ (٢٧/الذاريات: ِإلَيِهم قَالَ أَالَ

  )١ (٨٩/طه: ِإلَيِهم قَوالً والَ
  )١ (٢٣/آل عمران: ِإلَى ِكتاِب

ابالِْكت ك٤٧/ العنكبوت٤٨/ائدة امل١٠٥/النساء: ِإلَي 
  )٤ (٢/الزمر

ابالِْكت ك١ (٨٦/القصص: ِإلَي(  
  )١ (٢٨/اجلاثية: ِإلَى ِكتاِبها
ابِكت ١ (٢٩/النمل: ِإلَي(  

ابالِْكت كُم١ (١١٤/األنعام: ِإلَي(  
  )١ (١٠/األنبياء: ِإلَيكُم ِكتابا
الْكُفْر كُم١ (٧/احلجرات: ِإلَي(  

  )٢ (١١ /١٠/املمتحنة: ِرِإلَى الْكُفَّا
  )٢ (١٦ /١٠/الكهف: ِإلَى الْكَهِف
  )١ (١٥٨/النساء: ِإلَيِه وكَانَ

  )١ (٥/احلجرات: ِإلَيِهم لَكَانَ
  )١ (٣٣/يوسف: ِإلَيِهن وأَكُن

  )١ (٢/األعراف: ِإلَيك فَالَ
  )١ (٧١/يونس: ِإلَي والَ
  )٢ (١١٥/ املؤمنون٣٩/القصص: ِإلَينا الَ

  )١ (٧٧/القصص: ِإلَيك والَ
  )١ (١٨/األحزاب: ِإلَينا والَ
  )١ (٣١/يس: ِإلَيِهم الَ

  )١ (٩/احلشر: ِإلَيِهم والَ
ملَّهلَع ِهم١ (١٢٢/التوبة: ِإلَي(  

ملَّهلَعو ِهم١ (٤٤/النحل: ِإلَي(  
  )١ (٥/الصف: ِإلَيكُم فَلَما
  )١ (١٨٩/األعراف: ِإلَيها فَلَما
 ١٦٢ /٦٠/ النساء٤٤/ آل عمران٤/البقرة: ِإلَيك وما

  )٦ (١٣/ الشورى١٠٢/يوسف
 ٨٨/ احلجر٨٨/ هود١٠٤/ املائدة٦١/النساء: ِإلَى ما
 ٩/ سبأ٢٣/ الفرقان١٣/ األنبياء١٣١/ طه٤٨/النحل

  )١٠ (٢٩/املرسالت
  )٢ (٦٣/ القصص٤٩/هود: ِإلَيك ما

  )١ (١٩٩/آل عمران: ِإلَيكُم وما
  )٢ (٥٩/ املائدة١٣٦/البقرة: ِإلَينا وما
  )١ (٣٣/يوسف: ِإلَي ِمما
  )١ (٩/األحقاف: ِإلَي وما
  )١ (٨١/املائدة: ِإلَيِه ما

ا كُنتمو ك٢ (١٠٢/ يوسف٤٤/آل عمران: ِإلَي(  
  )١ (٢٩/املرسالت: ِإلَى ما كُنتم

  )١ (٦٣/القصص: ِإلَيك ما كَانوا
  )١ (٤٩/هود: يك ما كُنتِإلَ

  )٣ (١٦٢ /٦٠/ النساء٤/البقرة: ِإلَيك وما أُنِزلَ
  )١ (١٩٩/آل عمران: ِإلَيكُم وما أُنِزلَ
  )٢ (٥٩/ املائدة١٣٦/البقرة: ِإلَينا وما أُنِزلَ

  )٢ (١٠٤/ املائدة٦١/النساء: ِإلَى ما أَنزلَ
  )٢ (٨/ن املنافقو١٩/الكهف: ِإلَى الْمِدينِة

وا اللَّهدبِم اعاقَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدِإلَى مو :
  )٢ (٨٤/ هود٨٥/األعراف

وا اللَّهدبِم اعاقَوا فَقَالَ يبيعش ماهأَخ نيدِإلَى مو :
  )١ (٣٦/العنكبوت

للَّه ما لَكُم وِإلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ ياقَوِم اعبدوا ا



  ٦٤

هرِإلٍَه غَي ن٢ (٨٤/ هود٨٥/األعراف: م(  
  )٣ (٨/ الزمر٦٦/ طه٢٨٥/البقرة: ِإلَيِه ِمن
ِمن ١ (٢٤/القصص: ِإلَي(  

 ١/ الرعد١٠٦/ األنعام٦٨ /٦٧ /٦٤/املائدة: ِإلَيك ِمن
  )٩ (٦/ سبأ٢/ األحزاب٢٧/ الكهف١٩/

ِمن ك٢ (٣١/ فاطر٤٥/العنكبوت: ِإلَي(  
  )١ (٧٥/آل عمران: ِإلَيك وِمنهم

  )٣ (٥٥/ الزمر٣/ األعراف٦٨/املائدة: ِإلَيكُم من
نكُم م١ (٢٤/التوبة: ِإلَي(  

ِه ِمن١ (١٦/ق: ِإلَي(  
نِهم م١ (١٠٩/يوسف: ِإلَي(  
  )١ (٢٠٣/األعراف: ِإلَي ِمن

ِمنو ك١ (٣٦/الرعد: ِإلَي(  
ِه ِمنكُم١ (٨٥/الواقعة: ِإلَي(  
  )١ (٧٨/هود: ِإلَيِه وِمن
  )١ (٦٦/املائدة: ِإلَيِهم من

  )١ (٢٨٥/البقرة: ِإلَيِه ِمن ربِه
كبِمن ر ك١٠٦/ األنعام٦٨ /٦٧ /٦٤/املائدة: ِإلَي 

  )٨ (٦/ سبأ٢/ األحزاب١٩ /١/الرعد
  )٣ (٥٥/ الزمر٣/ األعراف٦٨/املائدة: ِإلَيكُم من ربكُم

يِإلَيب١ (٢٠٣/األعراف:  ِمن ر(  
ِهمبن رِهم م١ (٦٦/املائدة: ِإلَي(  

  )١ (٦٧/املائدة: ِإلَيك ِمن ربك وِإن
  )١ (٢/األحزاب: ِإلَيك ِمن ربك ِإنَّ
  )١ (١٠٦/األنعام: ِإلَيك ِمن ربك الَ

  )١ (٣/األعراف: ِإلَيكُم من ربكُم والَ
لُِإلَيِمن قَب١ (٧٨/هود: ِه و(  

  )١ (٨/الزمر: ِإلَيِه ِمن قَبلُ
  )١ (١١١/األنعام: ِإلَيِهم الْمالَِئكَةَ
  )١ (١٢/األنفال: ِإلَى الْمالَِئكَِة

لَكِه م١ (٧/الفرقان: ِإلَي(  
  )٢ (٨/ الصافات٢٤٦/البقرة: ِإلَى الْمِإل

  )٣ (١٣ /١٣/ الشورى٢٧/الرعد: ِإلَيِه من
  )١ (٥١/األحزاب: لَيك منِإ

  )١ (٥/الطالق: ِإلَيكُم ومن
  )١ (٥١/األحزاب: ِإلَيك من تشاُء
  )١ (١٣/الشورى: ِإلَيِه من يشاُء

 ٧٧/ طه٨٧/ يونس١٦٠ /١١٧/األعراف: ِإلَى موسى
  )٧ (٤٤/ القصص٦٣ /٥٢/الشعراء

  )١ (٩١/طه: ِإلَينا موسى
اِلكُمو١ (٢/ساءالن: ِإلَى أَم(  

مالَهوأَم ِهم٢ (٦ /٦/النساء: ِإلَي(  
  )١ (١٥/يوسف: ِإلَيِه لَتنبئَنهم
  )١ (٦٤/النور: ِإلَيِه فَينبئُهم

  )١ (٣٣/النمل: ِإلَيِك فَانظُِري
ظَرن ك١ (٢٠/حممد: ِإلَي(  

 ٤١/ القصص٣٠/ إبراهيم٢٢١/البقرة: ِإلَى الناِر

  )٥ (١٩/ فصلت٤١/غافر
  )١ (١٣/الطور: ِإلَى ناِر

 ٥ /١/ إبراهيم١٦/ املائدة٢٥٧/البقرة: ِإلَى النوِر
  )٧ (١١/ الطالق٩/ احلديد٤٣/األحزاب

  )١ (١٧٤/النساء: ِإلَيكُم نورا
 ١٩٨ /١٩٣/ األعراف٧١/األنعام: ِإلَى الْهدى

  )٤ (٥٧/الكهف
مهو ك٢ (٣٠/ الرعد١٩٨/األعراف: ِإلَي(  

  )١ (٥٧/التوبة: يِه وهمِإلَ
  )٢ (١ /١/املمتحنة: ِإلَيِهم ِبالْمودِة

  )١ (٨٣/النساء: وِإلَى أُوِلي
  )١ (٦/األحزاب: ِإلَى أَوِلياِئكُم
اِئِهمِلي١ (١٢١/األنعام: ِإلَى أَو(  

 ٦٤ /١٤/ املائدة٨٧/ النساء٥٥/آل عمران: ِإلَى يوِم
 ٣٥/ احلجر٧٧/توبة ال١٦٧ /١٤/ األعراف١٢/األنعام

 ٧١/ القصص١٠٠/ املؤمنون٦٢/ اإلسراء٣٨ /٣٦/
 ٨١ /٧٩ /٧٨/ ص١٤٤/ الصافات٥٦/ الروم٧٢/

  )٢٣ (٣٩/ القلم٥/ األحقاف٢٦/اجلاثية
موي ِهم١ (٧٧/آل عمران: ِإلَي(  

 ٣٦/ احلجر١٤/األعراف: ِإلَى يوِم يبعثُونَ
  )٥ (٧٩/ ص١٤٤/ الصافات١٠٠/املؤمنون
وِثِإلَى يع١ (٥٦/الروم: ِم الْب(  

 ١٤/ املائدة٨٧/ النساء٥٥/آل عمران: ِإلَى يوِم الِْقيامِة
 ٦٢/ اإلسراء١٦٧/ األعراف١٢/ األنعام٦٤/

 ٣٩/ القلم٥/ األحقاف٢٦/ اجلاثية٧٢ /٧١/القصص
)١٢(  

  )١ (٧٧/آل عمران: ِإلَيِهم يوم الِْقيامِة
  )١ (٧٧/آل عمران: ِإلَيِهم يوم الِْقيامِة والَ
 ٢٦/ اجلاثية١٢/ األنعام٨٧/النساء: ِإلَى يوِم الِْقيامِة الَ

)٣(  
 ٧٢ /٧١/ القصص١٦٧/األعراف: ِإلَى يوِم الِْقيامِة من

)٣(  
  ءيل

اِهيمرَءالَ ِإب١ (٣٣/آل عمران: و(  
اِهيمر١ (٥٤/النساء: َءالَ ِإب(  
 ١٤١/ األعراف١١/ان آل عمر٤٩/البقرة: َءاِل ِفرعونَ

  )٧ (٢٨/ غافر٦/ إبراهيم٥٤ /٥٢/األنفال
 ٥٤/ األنفال١٣٠/ األعراف٥٠/البقرة: َءالَ ِفرعونَ

  )٥ (٤١/ القمر٤٦/غافر
  )١ (٨/القصص: َءالُ ِفرعونَ
  )١ (٤٥/غافر: ِبأَِل ِفرعونَ

  )٤ (٣٤/ القمر٥٦/ النمل٦١ /٥٩/احلجر: َءالَ لُوٍط
قُوبع٢ (٦/ مرمي٦/فيوس: َءاِل ي(  

  ءم
  )١ (٣٨/البقرة: فَِإما يأِْتينكُم
كُمنأِْتيا ي١ (٣٥/األعراف: ِإم(  

  )١ (١٢٣/طه: فَِإما يأِْتينكُم

ماهنيَءات ٢ (٢١/ الزخرف٤٠/فاطر: أَم(  
  )١ (٤٠/فصلت: أَمن يأِْتي

  )٢ (٢١/ الزخرف٤٠/فاطر: أَم َءاتيناهم ِكتابا
  )٢ (١٦/ الزخرف٧٨/مرمي: ِم اتخذَأَ

  )٤ (٩/ الشورى٤٣/ الزمر٢٤ /٢١/األنبياء: أَِم اتخذُوا
  )٢ (٩/ الشورى٢٤/األنبياء: أَِم اتخذُوا ِمن دوِنِه
  )١ (٤٣/الزمر: أَِم اتخذُوا ِمن دوِن

  )١ (٢٤/األنبياء: أَِم اتخذُوا ِمن دوِنِه َءاِلهةً
  )١ (٤٣/الزمر: ِمن دوِن اللَِّهأَِم اتخذُوا 
ا الَِّذين١٠٦ /٥٦ /٧/ آل عمران٢٦/البقرة: فَأَم 

 ١٥/ الروم١٠٦/ هود١٢٤/ التوبة١٧٥ /١٧٣/النساء
  )١٠ (٣٠/اجلاثية

ا الَِّذينأَم١٠٧ /٥٧/ آل عمران٢٦/البقرة: و 
 ١٦/ الروم١٠٨/ هود١٢٥/ التوبة١٧٣/النساء

  )٩ (٣١/ اجلاثية٢٠/السجدة
أَم١ (١٩/السجدة: ا الَِّذين(  

 ١٧٥ /١٧٣/ النساء٢٦/البقرة: فَأَما الَِّذين َءامنوا
  )٦ (٣٠/ اجلاثية١٥/ الروم١٢٤/التوبة

  )١ (٥٧/آل عمران: وأَما الَِّذين َءامنوا
  )١ (١٩/السجدة: أَما الَِّذين َءامنوا

 ٥٧/آل عمران: حاِتوأَما الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِل
)١(  

 ١٧٣/النساء: فَأَما الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت
  )٣ (٣٠/ اجلاثية١٥/الروم

  )١ (١٩/السجدة: أَما الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت
ماِت فَلَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ا الَِّذين١٩/السجدة: أَم 

)١(  
ماِت فَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ا الَِّذين١٥/الروم: فَأَم 

)١(  
 فِّيِهمواِت فَياِلحِملُوا الصعوا ونَءام ا الَِّذينأَمو

مهور١ (٥٧/آل عمران: أُج(  
مهورأُج فِّيِهمواِت فَياِلحِملُوا الصعوا ونَءام ا الَِّذينفَأَم :

  )١ (١٧٣/لنساءا
ِفي قُلُوِبِهم ا الَِّذين١ (٧/آل عمران: فَأَم(  
  )١ (١٢٥/التوبة: وأَما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم

 ٣١/ اجلاثية١٦/ الروم٢٦/البقرة: وأَما الَِّذين كَفَروا
)٣(  

  )١ (٥٦/آل عمران: فَأَما الَِّذين كَفَروا
٢( ٣٩/ يوسف١٤٠/البقرة: أَِم اللَّه(  

  )٢ (١٧/ امللك٦٩/اإلسراء: أَم أَِمنتم
  )١ (٦٥/طه: ِإما أَن

  )٢ (٦٥/ طه٨٦/الكهف: وِإما أَن
  )٢ (٨٦/ الكهف١١٥/األعراف: ِإما أَن

  )١ (١١٥/األعراف: وِإما أَن
  )١ (٨٨/الواقعة: فَأَما ِإن
  )٢ (٩٢ /٩٠/الواقعة: وأَما ِإن

  )١ (١١٥/فاألعرا: وِإما أَن نكُونَ



  ٦٥

  )١ (٨٨/الواقعة: فَأَما ِإن كَانَ
  )٢ (٩٢ /٩٠/الواقعة: وأَما ِإن كَانَ

  )١ (٦٥/طه: وِإما أَن نكُونَ
ا ِإن كَانَ ِمن١ (٨٨/الواقعة: فَأَم(  
  )٢ (٩٢ /٩٠/الواقعة: وأَما ِإن كَانَ ِمن

مأَنت ٢ (١٥/ الطور١٩٣/األعراف: أَم(  
أَنت ١ (٥٥/ياءاألنب: أَم(  

ودا ثَمأَم١ (١٧/فصلت: و(  
ودا ثَم١ (٥/احلاقة: فَأَم(  
  )١ (١٦/الرعد: أَم جعلُوا
  )٢ (٢٨ /٢٨/ص: أَم نجعلُ
  )١ (٢٥/اجلن: أَم يجعلُ

متِسبح ١٦/ التوبة١٤٢/ آل عمران٢١٤/البقرة: أَم 
)٣(  

ِسبح ٣ (٢٩/ حممد٢١/ اجلاثية٤/العنكبوت: أَم(  
تِسبح ١ (٩/الكهف: أَم(  
بسحت ١ (٤٤/الفرقان: أَم(  

  )١ (٨٠/الزخرف: أَم يحسبونَ
الَِّذين ِسبح ٢٩/ حممد٢١/ اجلاثية٤/العنكبوت: أَم 

)٣(  
 ١٦/ التوبة١٤٢/ آل عمران٢١٤/البقرة: أَم حِسبتم أَن

)٣(  
  )١ (٤٤/الفرقان: أَم تحسب أَنَّ

 تِسبح ١ (٩/الكهف: أَنَّأَم(  
  )١ (٨٠/الزخرف: أَم يحسبونَ أَنا

 آل ٢١٤/البقرة: أَم حِسبتم أَن تدخلُوا الْجنةَ ولَما
  )٢ (١٤٢/عمران

  )١ (١٥٠/الصافات: أَم خلَقْنا
  )١ (٣٦/الطور: أَم خلَقُوا
  )١ (٣٥/الطور: أَم خِلقُوا
ِينرا ت١ (٢٦/مرمي: فَِإم(  
  )١ (٩٣/املؤمنون: ِإما تِريني

كنِريا ن١ (٧٧/غافر: فَِإم(  
  )١ (١٠٨/البقرة: أَم تِريدونَ

ادأَر ١ (١٠/اجلن: أَم(  
مدتأَر ١ (٨٦/طه: أَم(  

  )١ (٤٢/الطور: أَم يِريدونَ
  )١ (١٠٨/البقرة: أَم تِريدونَ أَن
  )١ (٨٦/طه: أَم أَردتم أَن

أَممئَلُهس٣ (٤٦/ القلم٤٠/ الطور٧٢/املؤمنون:  ت(  
أَم ِعندهم (*)أَم تسئَلُهم أَجرا فَهم من مغرٍم مثْقَلُونَ

 ٤٧-٤٦/ القلم٤١-٤٠/الطور: الْغيب فَهم يكْتبونَ
)٢(  

ادا ع١ (١٥/فصلت: فَأَم(  
ادا عأَم١ (٦/احلاقة: و(  
  )٢ (٢٤/ حممد٥٩/نسيو: أَم علَى

  )٤ (٤٧/ القلم٤١ /٣٧/ الطور٩/ص: أَم ِعندهم

اِئنزخ مهِعند ٢ (٣٧/ الطور٩/ص: أَم(  
  )٢ (١٤٠ /٨٠/البقرة: أَم تقُولُونَ

 ٧٠/ املؤمنون٣٥ /١٣/ هود٣٨/يونس: أَم يقُولُونَ
 ٣٣ /٣٠/ الطور٨/ األحقاف٢٤/ الشورى٣/السجدة

  )١٠ (٤٤/القمر
 ٣/ السجدة٣٥ /١٣/ هود٣٨/يونس: لُونَ افْتراهأَم يقُو

  )٥ (٨/األحقاف
  )١ (٢٤/الشورى: أَم يقُولُونَ افْترى

 ٣٥ /١٣/ هود٣٨/يونس: أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ
  )٤ (٨/األحقاف

  )٢ (١٣/ هود٣٨/يونس: أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا
 ٨/ األحقاف٣٥/هود: لْ ِإِن افْتريتهأَم يقُولُونَ افْتراه قُ

)٢(  
مكُنت ٢ (١٤٤/ األنعام١٣٣/البقرة: أَم(  
كُنت ٢ (٧٥/ ص٢٧/النمل: أَم(  
  )١ (٢٠/النمل: أَم كَانَ

  )١ (٤١/النمل: أَم تكُونُ
  )٢ (١٤٤/ األنعام١٣٣/البقرة: أَم كُنتم شهداَء ِإذْ

كَانَ ِمن ١ (٢٠/النمل: أَم(  
أَمِمن ٢ (٧٥/ ص٢٧/النمل:  كُنت(  

كُونُ ِمنت ١ (٤١/النمل: أَم(  
  )٤ (٣٩ /٣٧/ القلم١٥٦/ الصافات٤٣/القمر: أَم لَكُم
لَم ٣٦/ النجم١٠/ يس١٣٦/ الشعراء٦٩/املؤمنون: أَم 

  )٥ (٦/املنافقون
 ١٩٥ /١٩٥ /١٩٥/ األعراف٥٣/النساء: أَم لَهم
 ٢١/ الشورى١٠/ ص٤٠/ فاطر٤٣/األنبياء

  )١٢ (٤١/ القلم٤٣ /٣٨/ الطور٤/األحقاف
لَه ١ (٣٩/الطور: أَم(  

  )١ (٤٣/األنبياء: أَم لَهم َءاِلهةٌ
ِإلَه ملَه ١ (٤٣/الطور: أَم(  

كِشر ملَه ٢ (٤/ األحقاف٤٠/فاطر: أَم(  
  )١ (٤١/القلم: أَم لَهم شركَاُء
  )١ (٢١/الشورى: أَم لَهم شركَاؤا

  )٣ (١١/ الصافات١٠٩/ التوبة١٠٩/النساء: منأَم 
  )٢ (٥/ عبس٨٧/الكهف: أَما من

 ٣٧/ النازعات١٩/ احلاقة٦٧/القصص: فَأَما من
  )٦ (٦/ القارعة٥/ الليل٧/اإلنشقاق
 ٨/ عبس٤٠/ النازعات٢٥/ احلاقة٨٨/الكهف: وأَما من
  )٧ (٨/ القارعة٨/ الليل١٠/اإلنشقاق

  )٢ (٧/ اإلنشقاق١٩/احلاقة: ي ِكتابهفَأَما من أُوِت
هابِكت أُوِتي نا مأَم٢ (١٠/ اإلنشقاق٢٥/احلاقة: و(  

  )٢ (٧/ اإلنشقاق١٩/احلاقة: فَأَما من أُوِتي ِكتابه ِبيِميِنِه
نحن ٤ (٧٢ /٦٩ /٦٤ /٥٩/الواقعة: أَم(  

  )٢ (٢١ /٢٠/امللك: أَمن هذَا الَِّذي
  )٤ (١٧/ الفرقان٣٧ /٣٥ /٣٢/الطور: أَم هم

وه ن١ (٩/الزمر: أَم(  
وه ١ (٥٨/الزخرف: أَم(  

  ءمر
  )١ (١٥٩/آل عمران: اَألمِر فَِإذَا
  )١ (٨٢/يس: أَمره ِإذَا

  )١ (٢-١/الطالق: فَِإذَا(*)أَمرا
  )١ (١٨٧-١٨٦/آل عمران: وِإذْ(*)اُألموِر

اللَّه ر٣ (٢٥ /٢١/ الرعد٢٧/البقرة: أَم(  
 ٣٧/ األحزاب١/ النحل٤٨/ التوبة٤٧/النساء: أَمر اللَِّه

  )٨ (٥/ الطالق١٤/ احلديد٧٨/ غافر٣٨/
  )٤ (٩/ احلجرات١١/ الرعد٧٣ /٤٣/هود: أَمِر اللَِّه

اللَّه كُمر١ (٢٢٢/البقرة: أَم(  
اللَّهِر و١ (٢٦/حممد: اَألم(  
اللَّهِرِه و١ (٢٤/التوبة: ِبأَم(  

  )١ (١٠٦/التوبة: مِر اللَِّهَأل
  )١ (٢٢٢/البقرة: أَمركُم اللَّه ِإنَّ

  )١ (٩/احلجرات: أَمِر اللَِّه فَِإن
  )١ (١١/الرعد: أَمِر اللَِّه ِإنَّ

ِإنَّ اللَّه اللَّه كُمر١ (٢٢٢/البقرة: أَم(  
ِر اللَِّه ِإنَّ اللَّه١ (١١/الرعد: أَم(  

 اللَّهِرِه و١ (٢٤/التوبة: الَِبأَم(  
  )١ (١/النحل: أَمر اللَِّه فَالَ
  )١ (٢١٠/البقرة: اَألمر وِإلَى
  )١ (٢٧٥/البقرة: وأَمره ِإلَى
  )١ (١٥٩/األنعام: أَمرهم ِإلَى
  )١ (٤٤/غافر: أَمِري ِإلَى
  )١ (٨١/األنبياء: ِبأَمِرِه ِإلَى

  )١ (٣٣/النمل: واَألمر ِإلَيِك
رِإلَى اللَِّهاَألم١ (٢١٠/البقرة:  و(  

  )١ (٢٧٥/البقرة: وأَمره ِإلَى اللَِّه
  )١ (١٥٩/األنعام: أَمرهم ِإلَى اللَِّه
  )١(٤/غافر: أَمِري ِإلَى اللَِّه

  )٢ (٥٨/ النساء٦٧/البقرة: يأْمركُم أَن
  )١ (٨٠/آل عمران: يأْمركُم أَن

  )١ (٣٦/األحزاب: أَمرا أَن
١ (٦٣/النور: ِرِه أَنأَم(  

  )١ (٦٦/احلجر: اَألمر أَنَّ
  )١ (٧٩/الزخرف: أَمرا فَِإنا

 ٣٥/ مرمي٤٧/ آل عمران١١٧/البقرة: أَمرا فَِإنما
  )٤ (٦٨/غافر

  )١ (٢٢/إبراهيم: اَألمر ِإنَّ
  )٢ (١٢/ النحل١٠٩/البقرة: ِبأَمِرِه ِإنَّ
  )١ (٤٠/يوسف: أَمر أَالَّ
ت١١/ الزمر٩١/ النمل٣٦/ الرعد١٤/األنعام:  أَنْأُِمر 

)٤(  
  )١ (٦٠/النساء: أُِمروا أَن

  )٤ (٦٦/ غافر٩١/ النمل١٠٤ /٧٢/يونس: وأُِمرت أَنْ
  )١ (١٢/الزمر: وأُِمرت َألنْ

  )١ (٨٧/هود: تأْمرك أَن
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  )١ (٣٣/سبأ: تأْمروننا أَن
ِرِه ِإنَّ اللَّه١ (١٠٩/البقرة: ِبأَم(  
ِإنَّ اللَّه ر١ (٢٢/إبراهيم: اَألم(  

  )١ (٤٠/يوسف: أَمر أَالَّ تعبدوا
دبأَنْ أَع ت٣ (١١/ الزمر٩١/ النمل٣٦/الرعد: أُِمر(  

  )١ (٦٠/النساء: أُِمروا أَن يكْفُروا
كْفُرا أَن ننونرأْم١ (٣٣/سبأ: ت(  
  )١ (١٤/األنعام: أُِمرت أَنْ أَكُونَ

 ١٠٤/ يونس٩١/ النمل٧٢/يونس: ِمرت أَنْ أَكُونَوأُ
)٣(  

  )١ (١٢/الزمر: وأُِمرت َألنْ أَكُونَ
  )١ (٣٦/األحزاب: أَمرا أَن يكُونَ

  )١ (١٤/األنعام: أُِمرت أَنْ أَكُونَ أَولَ
  )١ (١٢/الزمر: وأُِمرت َألنْ أَكُونَ أَولَ

أَنْ أَكُونَ ِمن تأُِمر٣ (٩١/ النمل١٠٤ /٧٢/يونس: و(  
ِلِمنيسالْم أَنْ أَكُونَ ِمن تأُِمر٩١/ النمل٧٢/يونس: و 

)٢(  
اسونَ النرأْم١ (٤٤/البقرة: أَت(  
اسونَ النرأْمي٢ (٢٤/ احلديد٣٧/النساء: و(  

ورا(*)اُألمهاأَي٧٧-٧٦/ احلج٤٥-٤٤/األنفال: ي 
  )٣ (٥-٤/فاطر

  )١ (٧-٦/التحرمي: هاياأَي(*)يؤمرونَ
وراُألم(*)ا الَِّذينهاأَي٧٧-٧٦/ احلج٤٥-٤٤/األنفال: ي 

)٢(  
  )١ (٧-٦/التحرمي: ياأَيها الَِّذين(*)يؤمرونَ

  )١ (٩٣/البقرة: يأْمركُم ِبِه
  )١ (١١٧/املائدة: أَمرتِني ِبِه

لَّكُملَعِلِه ووا ِمن فَضغتبِلتِرِه وونَِبأَمكُرش٤٦/الروم:  ت 
  )٢ (١٢/اجلاثية

  )١ (٥٨/األنعام: اَألمر بيِني
مهنيم بهر٣ (٩٣/ األنبياء٥٣/ املؤمنون٦٢/طه: أَم(  
نهنيب ر١ (١٢/الطالق: اَألم(  

  )١ (٦/الطالق: وأْتِمروا بينكُم
ثُم ر١ (٨/األنعام: اَألم(  
ِرِه ثُم١ (٢٥/الروم: ِبأَم(  

ا أَفَلَمِميعج ر١ (٣١/الرعد: اَألم(  
اِمٍع لَّمٍر ج١ (٦٢/النور: أَم(  
  )١ (٤٨/التوبة: اُألمور حتى

  )١ (٣٢/النمل: أَمرا حتى
  )١ (٢٩/األعراف: أَمر ربي
  )١ (٨٥/اإلسراء: أَمِر ربي
كبر ر٣ (٣٣/ النحل١٠١ /٧٦/هود: أَم(  

بر رأَم١ (١٥٠/األعراف: كُم(  
  )١ (٥٠/الكهف: أَمِر ربِه

  )١ (٨/الطالق: أَمِر ربها
ِهمبِر ر٢ (٤٤/ الذاريات٧٧/األعراف: أَم(  
كبِر ر١ (٦٤/مرمي: ِبأَم(  

  )١ (٢٥/األحقاف: ِبأَمِر ربها
  )١ (١٠١/هود: أَمر ربك وما
  )١ (٨٥/اإلسراء: أَمِر ربي وما

ِلمسا ِلننأُِمر١ (٧١/األنعام: و(  
  )١ (٥-٤/القدر: سالَم(*)أَمٍر

  )١ (١٦٩/البقرة: يأْمركُم ِبالسوِء
  )١ (٥٣/يوسف: َألمارةٌ ِبالسوِء

  )٢ (٩٠ /٧٦/النحل: يأْمر ِبالْعدِل
  )١ (١٥/الشورى: وأُِمرت َألعِدلَ

  )٢ (١١٤ /١٠٤/آل عمران: ويأْمرونَ ِبالْمعروِف
  )١ (١٥٧/األعراف: يأْمرهم ِبالْمعروِف
  )١ (٧١/التوبة: يأْمرونَ ِبالْمعروِف

  )١ (١٩٩/األعراف: وأْمر ِبالْعرِف
  )١ (١٧/لقمان: وأْمر ِبالْمعروِف

  )١ (٤١/احلج: وأَمروا ِبالْمعروِف
  )١ (١١٢/وبةالت: اَألِمرونَ ِبالْمعروِف
  )١ (١١٠/آل عمران: تأْمرونَ ِبالْمعروِف

آل : ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر
  )٢ (١١٤ /١٠٤/عمران

 ١٥٧/األعراف: يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر
)١(  

  )١ (٧١/التوبة:  الْمنكَِريأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن
  )١ (١٧/لقمان: وأْمر ِبالْمعروِف وانه عِن الْمنكَِر

  )١ (٤١/احلج: وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر
 ١١٢/التوبة: اَألِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ عِن الْمنكَِر

)١(  
وِف ورعونَ ِبالْمرأْمنكَِرتِن الْمنَ عوهنآل : ت

  )١ (١١٠/عمران
كُملَيع كُمر١ (٧١/يونس: أَم(  

  )٢ (١٥/ غافر٢/النحل: أَمِرِه علَى
  )١ (٢٦٨/البقرة: ويأْمركُم ِبالْفَحشاِء

  )٢ (٢١/ النور٢٨/األعراف: يأْمر ِبالْفَحشاِء
  )١ (٩٧/هود: أَمر ِفرعونَ
  )١ (٩٧/هود: أَمر ِفرعونَ

ٍر قَد١ (١٢/القمر: أَم(  
ِرِه قَد١ (٣/الطالق: أَم(  
  )١ (٦٦-٦٥/احلجر: وقَضينا(*)تؤمرونَ

  )١ (٢١/مرمي: أَمرا مقِْضيا
  )١ (٢١/الكهف: أَمرهم فَقَالُوا

  )١ (٣١/يونس: اَألمر فَسيقُولُونَ
  )١ (١٢/األعراف: أَمرتك قَالَ

راَألمقُولُونَ اللَّهي١ (٣١/يونس:  فَس(  
  )١ (٥١-٥٠/النحل: وقَالَ اللَّه(*)يؤمرونَ

  )١ (٧٠-٦٩/الكهف: قَالَ فَِإِن(*)أَمرا
ِرينأْمِإنَّ(*)ت ١ (٣٤-٣٣/النمل: قَالَت(  

كُلَّه ر١ (١٥٤/آل عمران: اَألم(  
كُلُّه ر١ (١٢٣/هود: اَألم(  

  )١( ٥٩/هود: أَمر كُلِّ
وراُألم(*)م١ (١١٠-١٠٩/آل عمران: كُنت(  

  )٢ (٤٤ /٤٢/األنفال: أَمرا كَانَ
  )١ (٩/الطالق: أَمِرها وكَانَ

  )١ (٥٤/األعراف: ِبأَمِرِه أَالَ
  )١ (١٨-١٧/لقمان: والَ(*)اُألموِر

  )١ (١٥/الشورى: أُِمرت والَ
لَِكنِر و١ (٤٣/األنفال: اَألم(  

ِرِه وأَم١ (٢١/يوسف: لَِكن(  
ملَهو ِرِهم٢ (٥/ التغابن١٥/احلشر: أَم(  

  )١ (٣/يونس: اَألمر ما
  )١ (٥٢/الشورى: أَمِرنا ما
  )١ (٣٢/النمل: أَمِري ما
  )١ (١٧/اجلاثية: اَألمِر فَما
  )١ (٢٤/السجدة: ِبأَمِرنا لَما
  )١ (٤٤/القصص: اَألمر وما

ا كُنتِري م١ (٣٢/النمل: أَم(  
ا كُنتا مِرن١ (٥٢/الشورى: أَم(  

ا كُنتمو ر١ (٤٤/القصص: اَألم(  
  )١ (١٥٤/آل عمران: اَألمِر ِمن
نم ر١ (٨٣/النساء: أَم(  
نٍر م١ (٥٢/املائدة: أَم(  

ِمن ر١ (٥/السجدة: اَألم(  
  )١ (٤/الروم: اَألمر ِمن
نا مر١ (٥/الدخان: أَم(  

  )١ (٥٠/التوبة: مرنا ِمنأَ
ِر ِمنكُم١ (٥٩/النساء: اَألم(  
مهِر ِمن١ (٨٣/النساء: اَألم(  

  )١ (٥٢/املائدة: أَمٍر من ِعنِدِه
  )١ (٥/الدخان: أَمرا من ِعنِدنا
  )١ (٥٠/التوبة: أَمرنا ِمن قَبلُ
  )١ (٤/الروم: اَألمر ِمن قَبلُ

  )١ (١١٢/هود: أُِمرت ومن
  )٢ (٤٤-٤٣/ الشورى٢٣-٢٢/لقمان: ومن(*)اُألموِر

  )١ (٣٦/األحزاب: أَمِرِهم ومن
مهو مهر١ (١٠٢/يوسف: أَم(  
مهو ر١ (٣٩/مرمي: اَألم(  

  )١ (٦-٥/النازعات: يوم(*)أَمرا
  )١ (١٩/اإلنفطار: واَألمر يومِئٍذ

  ءمم
  )٢ (٤٩/ونس ي٣٤/األعراف: أُمٍة أَجلٌ

  )٢ (٤٣/ املؤمنون٥/احلجر: أُمٍة أَجلَها
  )١ (١٥٧/األعراف: اُألمي الَِّذي
  )١ (١٥٨/األعراف: اُألمي الَِّذي

  )١ (٢٣/النساء: وأُمهاتكُم الَّالِتي
  )١ (٦/األحزاب: أُمهاتهم وأُولُوا

  )١ (٢/اادلة: أُمهاِتِهم ِإالَّ
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  )١ (٢٤/فاطر: الَّأُمٍة ِإ
  )١ (١٥٠/األعراف: أُم ِإنَّ

  )١ (٢/اادلة: أُمهاِتِهم ِإنْ
  )١ (٩٢/النحل:أُمٍة ِإنما
  )٢ (٢٣ /٢٢/الزخرف: أُمٍة وِإنا

  )١ (٧٩/احلجر: لَِبِإماٍم مِبٍني
  )١ (١٢/يس: ِإماٍم مِبٍني
  )٢ (٦٧ /٣٤/احلج: أُمٍة جعلْنا

  )١ (٥/القصص:  ونجعلَهمأَِئمةً
  )١ (١٠٤/آل عمران: أُمةٌ يدعونَ ِإلَى

  )١ (٤١/القصص: أَِئمةً يدعونَ ِإلَى
  )١ (٢٨/اجلاثية: أُمٍة تدعى ِإلَى

  )١ (٤٧/يونس: أُمٍة رسولٌ
  )١ (٣٦/النحل: أُمٍة رسوالً

وِلِهمسٍة ِبر١ (٥/غافر: أُم(  
ةً راأُمولُه١ (٤٤/املؤمنون: س(  

  )١ (١٢٨/البقرة: أُمةً مسِلمةً
متلَمَءأَس نياُألم١ (٢٠/آل عمران: و(  

لَتخ ةٌ قَد٢ (١٤١ /١٣٤/البقرة: أُم(  
لَتخ ٍة قَد١ (٣٠/الرعد: أُم(  
لَتخ ٍم قَد١٨/ األحقاف٢٥/ فصلت٣٨/األعراف: أُم 

)٣(  
  )٢ (٣٩/ الرعد٧/آل عمران: أُم الِْكتاِب
  )١ (٤/الزخرف: أُم الِْكتاِب

  )١ (٧٨/البقرة: أُميونَ الَ
  )١ (٣٢/النجم: أُمهاِتكُم فَالَ
  )١ (٧٨/النحل: أُمهاِتكُم الَ

  )١ (٩٤/طه: يبنؤم الَ
  )١ (٧٨/النحل: أُمهاِتكُم الَ

  )١ (٩٤/طه: يبنؤم الَ
 اِتكُمه١ (٣٢/النجم: فَالَأُم(  

  )١ (٧٨/البقرة: أُميونَ الَ يعلَمونَ
  )١ (٧٨/النحل: أُمهاِتكُم الَ تعلَمونَ

  )١ (٣٨/طه: أُمك ما
  )١ (٤/األحزاب: أُمهاِتكُم وما

  )٢ (٦٣/ النحل٤٢/األنعام: أُمٍم من
  )١ (٤٨/هود: أُمٍم ممن

مهنا مم١ (١٦٨/فاألعرا: أُم(  
  )١ (١٨/العنكبوت: أُمم من

مهنةٌ م١ (١٦٤/األعراف: أُم(  
نةً م١ (٢٣/القصص: أُم(  

ِلكن قَبٍم م٢ (٦٣/ النحل٤٢/األنعام: أُم(  
ِلكُمن قَبم م١ (١٨/العنكبوت: أُم(  

  )٢ (١٠ /٧/القصص: أُم موسى
  )٢ (١٨١ /١٥٩/األعراف: أُمةٌ يهدونَ

  )٢ (٢٤/ السجدة٧٣/األنبياء: أَِئمةً يهدونَ
  )٢ (٢٤/ السجدة٧٣/األنبياء: أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا

 ١٨١ /١٥٩/األعراف: أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَ
)٢(  

 ١٩/ يونس٤٨/ املائدة٢١٣/البقرة: أُمةً واِحدةً
 ٥٢/املؤمنون ٩٢/ األنبياء٩٣/ النحل١١٨/هود

  )٩ (٣٣/ الزخرف٨/الشورى
  ءمن

ِمِننيؤم(*)م١ (١٤-١٣/التوبة: قَاِتلُوه(  
  )١ (١١٠-١٠٩/األنعام: ونقَلِّب(*)يؤِمنونَ
  )١ (٣٨-٣٧/الروم: فَأَِت(*)يؤِمنونَ
  )١ (٣٤-٣٣/الطور: فَلْيأْتوا(*)يؤِمنونَ

  )١ (١٢٥/البقرة: وأَمنا واتِخذُوا
ذُواَءاموا خ١ (٧١/النساء: ن(  

  )١ (١٤٠/آل عمران: َءامنوا ويتِخذَ
  )١ (١٢٥/البقرة: وأَمنا واتِخذُوا ِمن

ِخذَ ِمنكُمتيوا ون١ (١٤٠/آل عمران: َءام(  
 ٢٢/ النحل١٥٠ /١١٣ /٩٢/األنعام: يؤِمنونَ ِباَألِخرِة

 ٨/أ سب٤/ النمل٧٤/ املؤمنون٤٥ /١٠/ اإلسراء٦٠/
  )١٢ (٢٧/ النجم٤٥/الزمر

  )١ (٢١/سبأ: يؤِمن ِباَألِخرِة
  )٣ (١١٩/ آل عمران٧٦ /١٤/البقرة: َءامنا وِإذَا

 ٦/ املائدة٩٤/ النساء٢٨٢/البقرة: َءامنوا ِإذَا
 ١٢ /١١ /٩/ اادلة٤٩/ األحزاب٤٥ /١٥/األنفال
  )١١ (٩/ اجلمعة١٠/املمتحنة

  )٢ (١٨/ الفتح١٦٤/رانآل عم: الْمؤِمِنني ِإذْ
  )١ (٥١/النور: الْمؤِمِنني ِإذَا

  )١ (٣٦/األحزاب: مؤِمنٍة ِإذَا
  )٢ (٥٥/ الكهف٩٤/اإلسراء: يؤِمنوا ِإذْ

ماَءهوا ِإذْ جِمنؤ٢ (٥٥/ الكهف٩٤/اإلسراء: ي(  
اَءكُموا ِإذَا جن١ (١٠/املمتحنة: َءام(  

ِمِننيؤو(*)ِبالْمعِإذَا دومهنيب كُمحوِلِه ِليسرا ِإلَى اللَِّه و :
  )١ (٤٨-٤٧/النور

مهنيب كُمحوِلِه ِليسروا ِإلَى اللَِّه وعِإذَا د ِمِننيؤالْم :
  )١ (٥١/النور

 ٢٠٤-٢٠٣/األعراف: وِإذَا قُِرئ(*)يؤِمنونَ
  )٢ (٢١-٢٠/اإلنشقاق

ِمِننيؤم(*)متيادِإذَا ن١ (٥٨-٥٧/ املائدة:و(  
وِديوا ِإذَا نن١ (٩/اجلمعة: َءام(  

  )١ (١٠/التوبة: مؤِمٍن ِإالَّ
  )١ (٧٣/آل عمران: تؤِمنوا ِإالَّ
  )١ (١٠٦/النحل: ِإمياِنِه ِإالَّ

  )١ (٩٨/يونس: ِإميانها ِإالَّ
  )١ (١٠٠/يونس: تؤِمن ِإالَّ
  )١ (٩٢/النساء: مؤِمنا ِإالَّ

ؤوا ِإالَِّلي١ (١١١/األنعام: ِمن(  
  )٢ (١٥٥ /٤٦/النساء: يؤِمنونَ ِإالَّ

  )١ (٧٣/آل عمران: تؤِمنوا ِإالَّ ِلمن
ناِنِه ِإالَّ م١ (١٠٦/النحل: ِإمي(  

فَأُولَِئك ِمنؤ٣ (٤٠/ غافر١٩/ اإلسراء١٢٤/النساء: م(  
  )١ (٥٣/املائدة: َءامنوا أَهؤالَِء

 ٦٩/ املائدة٢١٨ /٢١٢ /٦٢/البقرة: لَِّذينَءامنوا وا
  )٥ (١٧/احلج

وا الَِّذينن٢ (٨٢ /٥٥/املائدة: َءام(  
  )١ (٧٢/آل عمران: َءاِمنوا ِبالَِّذي
  )١ (٨٧/األعراف: َءامنوا ِبالَِّذي

  )١ (٢-١/املؤمنون: الَِّذين(*)الْمؤِمنونَ
ِمِننيؤالْم(*)١ (١٧٢-١٧١/آل عمران: الَِّذين(  
ِمِننيؤالْم(*)الَِّذين١ (٤-٣/النور: و(  
ِمِننيؤِللْم(*)١ (٣-٢/النمل: الَِّذين(  
 ١٥٧-١٥٦/األعراف: الَِّذين(*)يؤِمنونَ
  )٢ (٥٦-٥٥/األنفال
  )١ (٥٩-٥٨/املؤمنون: والَِّذين(*)يؤِمنونَ

  )١ (٤٦/العنكبوت: َءامنا ِبالَِّذي
  )١ (٤٥/النحل: ِذينأَفَأَِمن الَّ

ونَ الَِّذينِمنؤ١٥/ احلجرات٦٢/ النور٢/األنفال: الْم 
)٣(  

الَِّذين ِمِننيؤ٢ (٢/ الكهف٩/اإلسراء: الْم(  
مهكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصِقيمي وا الَِّذيننَءام :

  )١ (٥٥/املائدة
ِمِننيؤونَ (*)ِللْمِقيمي مالَِّذينهكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ والص :

  )١ (٣-٢/النمل
  )١ (٧٢/آل عمران: َءاِمنوا ِبالَِّذي أُنِزلَ
  )١ (٤٦/العنكبوت: َءامنا ِبالَِّذي أُنِزلَ

  )١ (٢-١/املؤمنون: الَِّذين هم(*)الْمؤِمنونَ
  )١ (٢٩-٢٨/املعارج: والَِّذين هم(*)مأْموٍن

  )١ (٥٩-٥٨/املؤمنون: والَِّذين هم)(*يؤِمنونَ
 ٨٤ /٥٢/ آل عمران١٣٦ /٨/البقرة: َءامنا ِباللَِّه

  )٨ (٨٤/ غافر١٠/ العنكبوت٤٧/ النور٥٩/املائدة
 ٦٩/ املائدة٢٨٥ /١٧٧ /٦٢/البقرة: َءامن ِباللَِّه

  )٦ (١٩ /١٨/التوبة
  )٢ (٨٤/ يونس٤١/األنفال: َءامنتم ِباللَِّه

 ٦٢/ النور١٧٥ /١٥٢ /٣٩/النساء: اللَِّهَءامنوا ِب
  )٧ (٢١ /١٩/ احلديد١٥/احلجرات

اللَّهوا ون١ (٦٨/آل عمران: َءام(  
  )١ (٩٧/آل عمران: َءاِمنا وِللَِّه

  )٣ (٧/ احلديد٨٦/ التوبة١٣٦/النساء: َءاِمنوا ِباللَِّه
 ١٧١/ النساء١٧٩/آل عمران: فَأَِمنوا ِباللَِّه

  )٤ (٨/غابن الت١٥٨/األعراف
  )١ (٤/الفتح: ِإمياِنِهم وِللَِّه
  )٢ (٤ /١/املمتحنة: تؤِمنوا ِباللَِّه

 ١١/ الصف٨/ احلديد٢/ النور٥٩/النساء: تؤِمنونَ ِباللَِّه
)٤(  

  )٢ (٤/ اادلة٩/الفتح: ِلتؤِمنوا ِباللَِّه
  )١ (١١٠/آل عمران: وتؤِمنونَ ِباللَِّه
  )١ (٢٥/النساء: للَّهالْمؤِمناِت وا



  ٦٨

فَاللَّه ِمِننيؤ١ (١٤١/النساء: الْم(  
اللَّهو ِمنؤ١ (٢/التغابن: م(  

اللَّهاِت وِمنؤالْم١ (١٩/حممد: و(  
  )١ (١٦٢/النساء: والْمؤِمنونَ ِباللَِّه

  )١ (٨٤/املائدة: نؤِمن ِباللَِّه
  )١ (٢٥٦/البقرة: ويؤِمن ِباللَِّه

  )٤ (١١/ الطالق١١ /٩/ التغابن١٣/الفتح: ن ِباللَِّهيؤِم
 ١٩٩/ آل عمران٢٦٤ /٢٣٢/البقرة: يؤِمن ِباللَِّه

 ٣٣/ احلاقة٢/ الطالق٩٩ /٦١/ التوبة١٥٨/األعراف
)٨(  

  )١ (٢٢٨/البقرة: يؤِمن ِباللَِّه
  )١ (٨/الربوج: يؤِمنوا ِباللَِّه

 ٨١/ املائدة٣٨/النساء ١١٤/آل عمران: يؤِمنونَ ِباللَِّه
 ٢٢/ اادلة٦٢/ النور٣٧/ يوسف٤٥ /٤٤ /٢٩/التوبة

)٩(  
  )١ (٢-١/الرعد: اللَّه الَِّذي(*)يؤِمنونَ

ِمِننيؤالَِّذي(*)الْم ١ (٤٨-٤٧/الروم: اللَّه(  
  )٢ (١٧١/ النساء١٧٩/آل عمران: فَأَِمنوا ِباللَِّه ورسِلِه
  )٢ (١٥/ احلجرات٦٢/النور: ِهَءامنوا ِباللَِّه ورسوِل
  )٣ (٢١ /١٩/ احلديد١٥٢/النساء: َءامنوا ِباللَِّه ورسِلِه

  )١ (٤٧/النور: َءامنا ِباللَِّه وِبالرسوِل
  )٢ (٧/ احلديد١٣٦/النساء: َءاِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه
  )٢ (٨/ التغابن١٥٨/األعراف: فَأَِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه

  )١ (٨/احلديد: تؤِمنونَ ِباللَِّه والرسولُ
  )١ (١١/الصف: تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه
  )٢ (٤/ اادلة٩/الفتح: ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه

  )١ (١٣/الفتح: يؤِمن ِباللَِّه ورسوِلِه
  )١ (٦٢/النور: يؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه

  )١ (١٧٩/آل عمران: ا ِباللَِّه ورسِلِه وِإنفَأَِمنو
  )١ (١٣/الفتح: يؤِمن ِباللَِّه ورسوِلِه فَِإنا

لَمأَع اللَّهاِت وِمنؤ١ (٢٥/النساء: الْم(  
لَمعي اللَّهاِت وِمنؤالْم١ (١٩/حممد: و(  

 ٥٩/ املائدة٨٤/ آل عمران١٣٦/البقرة: َءامنا ِباللَِّه وما
)٣(  

  )١ (٤١/األنفال: َءامنتم ِباللَِّه وما
  )١ (٢/التغابن: مؤِمن واللَّه ِبما
  )١ (٨٤/املائدة: نؤِمن ِباللَِّه وما
  )١ (١٩٩/آل عمران: يؤِمن ِباللَِّه وما

 ٨٤/ آل عمران١٣٦/البقرة: َءامنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ
  )٣ (٥٩/املائدة

  )١ (٤١/األنفال: ِباللَِّه وما أَنزلْناَءامنتم 
  )١ (١٩٩/آل عمران: يؤِمن ِباللَِّه وما أُنِزلَ

 ١٣٦/البقرة: َءامنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ
  )٢ (٥٩/املائدة

 ١٩٩/آل عمران: يؤِمن ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَيكُم وما أُنِزلَ
)١(  
 ١٣٦/البقرة: امنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِإلَىَء

)١(  
ِهما أُنِزلَ ِإلَيمو كُما أُنِزلَ ِإلَيمِباللَِّه و ِمنؤآل : ي

  )١ (١٩٩/عمران
  )١ (٨٤/آل عمران: َءامنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ علَينا

  )١ (٤١/األنفال: زلْنا علَىَءامنتم ِباللَِّه وما أَن
هدحا ِباللَِّه ون١ (٨٤/غافر: َءام(  

هدحوا ِباللَِّه وِمنؤ١ (٤/املمتحنة: ت(  
  )١ (٨/البقرة: َءامنا ِباللَِّه وِبالْيوِم اَألِخِر
 ٦٩/ املائدة١٧٧ /٦٢/البقرة: َءامن ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر

  )٥ (١٩ /١٨/التوبة
  )١ (٣٩/النساء: َءامنوا ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر

  )٢ (٢/ النور٥٩/النساء: تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر
  )١ (١٦٢/النساء: والْمؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر

 ٩٩/لتوبة ا٢٦٤ /٢٣٢/البقرة: يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر
  )٤ (٢/الطالق

  )١ (٢٢٨/البقرة:يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر
 ٤٤/ التوبة١١٤/آل عمران: يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر

  )٤ (٢٢/ اادلة٤٥/
ِم اَألِخِر ذَِلكُموالْيِباللَِّه و ِمنؤ١ (٢٣٢/البقرة: ي(  

  )١ (٥٩/النساء: يوِم اَألِخِر ذَِلكتؤِمنونَ ِباللَِّه والْ
ِمِننيؤِإلَى(*)م١ (٧٣-٧٢/األعراف: و(  

  )١ (٥٤/احلج: َءامنوا ِإلَى
  )١ (١٢/الفتح: والْمؤِمنونَ ِإلَى

هتانأَم ِمنت١ (٢٨٣/البقرة: اؤ(  
  )١ (٩١/النساء: يأْمنوكُم ويأْمنوا

  )١ (١٣٦/النساء: َءامنوا َءاِمنوا
  )١ (٣١/املدثر: َءامنوا ِإميانا

اتِمنؤالْمونَ وِمنؤ١ (١٢/النور: الْم(  
 ٧٣ /٥٨/ األحزاب٧٢/التوبة: الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت

  )٦ (١٠/ الربوج١٢/ احلديد٥/الفتح
ِمِننيؤِللْما وِمنؤ١ (٢٨/نوح: م(  

اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْم١ (٧١/بةالتو: و(  
  )١ (٣٥/األحزاب: والْمؤِمِنني والْمؤِمناِت
  )٢ (٢٨/ نوح١٩/حممد: وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت

  )١ (١٦٢/النساء: والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ
ِمِننيؤِللْم ِمنؤي١ (٦١/التوبة: و(  

  )١ (١٣٦/النساء: َءامنوا َءاِمنوا ِباللَِّه
ِللْمواللَّهاِت وِمنؤالْمو ِمِنني١ (١٩/حممد: ؤ(  

 ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تناِت جِمنؤالْمو ِمِننيؤالْم
  )٢ (٥/ الفتح٧٢/التوبة: خاِلِدين ِفيها

  )١ (٢٨/نوح: وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت والَ
  )١( ٣١/املدثر: َءامنوا ِإميانا والَ

  )١ (٩٣/البقرة: ِإميانكُم ِإن
  )١ (٦٦/التوبة: ِإمياِنكُم ِإن

  )١ (١٠/املمتحنة: ِبِإمياِنِهن فَِإنْ
  )١ (١٧/احلجرات: ِلِإلمياِن ِإن
  )٣ (١٦/ احلديد٣١/ الرعد١١٣/التوبة: َءامنوا أَن

  )١ (٢/يونس: َءامنوا أَنَّ
  )١ (١١/حممد: َءامنوا وأَنَّ

 ٧/ حممد٢٩/ األنفال١٤٩ /١٠٠/آل عمران: ا ِإنَءامنو
  )٥ (٦/احلجرات

 ٥٦/ العنكبوت٣٨/ احلج٣٤/التوبة: َءامنوا ِإنَّ
  )٥ (١٤/ التغابن٤٥/الشورى

  )٢ (٢٨/ التوبة٩٠/املائدة: َءامنوا ِإنما
  )١ (٢٩/هود: َءامنوا ِإنهم
  )١ (٥٦/املائدة: َءامنوا فَِإنَّ
  )١ (١٥٣/األعراف: وَءامنوا ِإنَّ
هأَن نت١ (٩٠/يونس: َءام(  

  )١ (١٧/األحقاف: َءاِمن ِإنَّ
  )١ (٨١/األنعام: ِباَألمِن ِإن
  )١ (٦٨/اإلسراء: أَفَأَِمنتم أَن
  )١ (١٠٧/يوسف: أَفَأَِمنوا أَن
  )١ (٦٩/اإلسراء: أَِمنتم أَن

  )١ (١٩٣/آل عمران: ِلِإلمياِن أَنْ
  )١ (١٤٣/البقرة: ِإميانكُم ِإنَّ
  )١ (١٠٧/اإلسراء: تؤِمنوا ِإنَّ
  )١ (٩٢/النساء: ِلمؤِمٍن أَن

  )١ (٤٧/األحزاب: الْمؤِمِنني ِبأَنَّ
  )١ (٩٢/النساء: مؤِمنٍة وِإن
  )١ (٥٠/األحزاب: مؤِمنةً ِإن

  )١ (١٢٤/آل عمران: ِللْمؤِمِنني أَلَن
  )١ (٨١/األنعام: ِباَألمِن ِإن

  )١ (٦٨/اإلسراء: فَأَِمنتم أَنأَ
  )١ (١٠٧/يوسف: أَفَأَِمنوا أَن
  )١ (٦٩/اإلسراء: أَِمنتم أَن

ِإنَّ اللَّه كُمان١ (١٤٣/البقرة: ِإمي(  
وا ِإنَّ اللَّهن١ (٣٨/احلج: َءام(  

  )١ (١٩٣/آل عمران: ِلِإلمياِن أَنْ َءاِمنوا
ِمِننيؤونَ(*)مِمنؤا الْمم١ (٢-١/األنفال: ِإن(  

كبوا ِإنَّ رنَءام١ (١٥٣/األعراف: و(  
ِمِننيؤِللْم(*)كب١ (٧٨-٧٧/النمل: ِإنَّ ر(  

ِمِننيؤم(*)كبِإنَّ ر٦٨-٦٧ /٩-٨/الشعراء: و 
/١٤٠-١٣٩ /١٢٢-١٢١ /١٠٤-١٠٣ 
/٨ (١٩١-١٩٠ /١٧٥-١٧٤ /١٥٩-١٥٨(  

  )١ (٩٣/البقرة: ِإميانكُم ِإن كُنتم
ماِن ِإن كُنت١ (١٧/احلجرات: ِلِإلمي(  
مِن ِإن كُنت١ (٨١/األنعام: ِباَألم(  
  )١ (٩٢/النساء: مؤِمنٍة وِإن كَانَ
موا أَنَّ لَهن١ (٢/يونس: َءام(  

  )١ (١٣-١٢/الدخان: أَنى لَهم(*)مؤِمنونَ
  )١ (٤٧/األحزاب: الْمؤِمِنني ِبأَنَّ لَهم

أَه ن١ (١١٠/آل عمران: لَُءام(  
  )١ (٩٧/األعراف: أَفَأَِمن أَهلُ
  )١ (٩٨/األعراف: أَِمن أَهلُ



  ٦٩

  )١ (٩٧/األعراف: أَفَأَِمن أَهلُ الْقُرى أَن يأِْتيهم بأْسنا
  )١ (٩٨/األعراف: أَِمن أَهلُ الْقُرى أَن يأِْتيهم بأْسنا

  )١( ٥٤/األنعام: يؤِمنونَ ِبأَياِتنا
  )٢ (٥٣/ الروم٨١/النمل: يؤِمن ِبأَياِتنا

  )١ (١٠٤/النحل: يؤِمنونَ ِبأَياِت
  )١ (١٥/السجدة: يؤِمن ِبأَياِتنا

  )١ (١٠٥/النحل: يؤِمنونَ ِبأَياِت
  )١ (١٢٧/طه: يؤِمن ِبأَياِت
  )١ (٦٩/الزخرف: َءامنوا ِبأَياِتنا
  )١ (١٢٦/األعراف: َءامنا ِبأَياِت

  )١ (١٢٦/األعراف: َءامنا ِبأَياِت ربنا
  )١ (١٢٧/طه: يؤِمن ِبأَياِت ربِه

ِمِننيؤا(*)الْمهاأَي٦٥-٦٤ /٢٠-١٩/األنفال: ي 
  )٣ (١٤-١٣/الصف

 ١٤-١٣/ التغابن١١-١٠/اادلة: ياأَيها(*)الْمؤِمنونَ
)٢(  

  )١ (١٢-١١/ةاملمتحن: ياأَيها(*)مؤِمنونَ
وا أَين١ (٧٣/مرمي: َءام(  
ِمِننيؤوا(*)الْمنَءام ا الَِّذينهاأَي٢٠-١٩/األنفال: ي 

  )٢ (١٤-١٣/الصف
 ١١-١٠/اادلة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا(*)الْمؤِمنونَ

  )٢ (١٤-١٣/التغابن
ِمِننيؤالْم(*)ِبيا النهاأَي١ (٦٥-٦٤/األنفال: ي(  
  )١ (١٢-١١/املمتحنة: ياأَيها النِبي(*)مؤِمنونَ

 ١٧/ هود٩٢/ األنعام١٢١/البقرة: يؤِمنونَ ِبِه
  )٦ (٤٧/ العنكبوت٢٠١/ الشعراء١٣/احلجر

  )٣ (٤٧/ العنكبوت٤٠ /٤٠/يونس: يؤِمن ِبِه
  )١ (٥٤/احلج: فَيؤِمنوا ِبِه
  )١ (١٥٩/النساء: لَيؤِمنن ِبِه

  )١ (٧/غافر: ويؤِمنونَ ِبِه
  )١ (١١٠/األنعام: يؤِمنوا ِبِه
  )٢ (٨٦/ األعراف٥٥/النساء: َءامن ِبِه

  )١ (٩٠/يونس: َءامنت ِبِه
 ٥١/ يونس١٢٣ /٧٦/ األعراف١٣٧/البقرة: َءامنتم ِبِه

)٤(  
  )١ (١٥٧/األعراف: َءامنوا ِبِه

  )١ (٣١/األحقاف: وَءاِمنوا ِبِه
ا ِبِهَءام٢٩/ امللك٥٢/ سبأ٥٣/ القصص٧/آل عمران: ن 

  )٥ (١٣/اجلن
  )١ (١٠٧/اإلسراء: َءاِمنوا ِبِه
  )١ (٢/اجلن: فَأَمنا ِبِه

  )١ (٨١/آل عمران: لَتؤِمنن ِبِه
  )١ (١٨٦/البقرة: ولْيؤِمنوا ِبي

  )١ (١١١/املائدة: َءاِمنوا ِبي
  )٢ (١٤٦/ف األعرا٢٥/األنعام: يؤِمنوا ِبها
  )١ (١٠٩/األنعام: لَيؤِمنن ِبها
  )١ (١٦/طه: يؤِمن ِبها

  )١ (١٨/الشورى: يؤِمنونَ ِبها
  )١ (٧/غافر: ويؤِمنونَ ِبِه ويستغِفرونَ

ِفرغوا ِبِه يَءاِمن١ (٣١/األحقاف: و(  
  )١ (١٥٩/النساء: لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ

  )١ (١٢٣/األعراف: بلََءامنتم ِبِه قَ
  )١ (١٣٧/البقرة: َءامنتم ِبِه فَقَِد

قَدونَ ِبِه وِمنؤ١ (١٣/احلجر: ي(  
  )١ (٥٥/النساء: َءامن ِبِه وِمنهم
  )١ (٤٠/يونس: يؤِمن ِبِه وِمنهم
ِمنونَ ِبِه وِمنؤ١ (٤٧/العنكبوت: ي(  
  )٢( ١٧/ هود١٢١/البقرة: يؤِمنونَ ِبِه ومن

  )١ (١٣/اجلن: َءامنا ِبِه فَمن
  )١ (٤٧/املؤمنون: أَنؤِمن ِلبشريِن

ِمِننيؤالْم(*)اهنرشب١ (١١٢-١١١/الصافات: و(  
  )١ (٨٥/البقرة: أَفَتؤِمنونَ ِببعِض
  )١ (٢٥/النساء: ِبِإمياِنكُم بعضكُم

مهضعب اتِمنؤالْم١ (٧١/التوبة: و(  
ٍضنعِبب ِمن١ (١٥٠/النساء: ؤ(  

  )١ (٩٩/آل عمران: َءامن تبغونها
  )١ (٩٤/النساء: مؤِمنا تبتغونَ

  )١ (١٣٩/النساء: الْمؤِمِنني أَيبتغونَ
ِمِننيؤوا(*)ِللْمِبع١ (٣-٢/األعراف: ات(  

  )١ (٣/حممد: َءامنوا اتبعوا
مهتعباتوا ون١ (٢١/الطور: َءام(  

  )١ (١٢/العنكبوت: َءامنوا اتِبعوا
ثُم اِنِهم١ (٩٠/آل عمران: ِإمي(  
ِمِننيؤالْم(*)١ (٨٢-٨١/الصافات: ثُم(  
  )١ (٤٥-٤٤/املؤمنون: ثُم(*)يؤِمنونَ

وا ثُمن٣ (٣/ املنافقون١٣٧ /١٣٧/النساء: َءام(  
وا ثُمنَءام١ (٩٣/املائدة: و(  

  )١ (٤٩/األحزاب: لْمؤِمناِت ثُما
اِت ثُمِمنؤالْم١ (١٠/الربوج: و(  

  )٣ (٣/ املنافقون١٣٧ /١٣٧/النساء: َءامنوا ثُم كَفَروا
وا ثُمكَفَر وا ثُمن٢ (١٣٧ /١٣٧/النساء: َءام(  

  )١ (١٠٠-٩٩/األنعام: وجعلُوا(*)يؤِمنونَ
  )١ (٣١-٣٠/األنبياء: وجعلْنا(*)يؤِمنونَ

  )١ (٣٥/إبراهيم: َءاِمنا واجنبِني
  )١ (١٢/احلجرات: َءامنوا اجتِنبوا
  )١ (٦٥/النساء: يؤِمنونَ حتى
  )١ (٨٨/يونس: يؤِمنوا حتى
  )١ (١٢٤/األنعام: نؤِمن حتى
ريةٌ خِمنؤ١ (٢٢١/البقرة: م(  
ريخ ِمنؤ١ (٢٢١/البقرة: م(  

  )١ (١٧٠/النساء: فَأَِمنوا خيرا
  )١ (١٥٨/األنعام: ِإمياِنها خيرا

كُمتبجأَع لَوِركٍَة وشن مم ريةٌ خِمنؤ١ (٢٢١/البقرة: م(  
كُمبجأَع لَوِرٍك وشن مم ريخ ِمنؤ١ (٢٢١/البقرة: م(  

  )٣ (٤١ /٩/ األحزاب١١/املائدة: َءامنوا اذْكُروا
وا كَذَِلكِمنؤ١ (١٣/يونس: ِلي(  

ِمِننيؤم(*)١ (٢٠٠-١٩٩/الشعراء: كَذَِلك(  
وا كَذَِلكن٢ (٣٥/ غافر١٠٣/يونس: َءام(  
كُمبوا ِبر١ (١٩٣/آل عمران: َءاِمن(  

  )١ (١٩٣/آل عمران: فَأَمنا ربنا
ِهمبوا ِبرن١ (١٣/الكهف: َءام(  

بوا رناَءام٢ (١٠/ احلشر٧/غافر: ن(  
با ِبرن٣ (٤٧/ الشعراء٧٠/ طه١٢١/األعراف: َءام(  
  )١ (٧٣/طه: َءامنا ِبربنا

كُمبِبر نت١ (٢٥/يس: َءام(  
كُمبوا ِبرِمنؤ١ (٨/احلديد: ِلت(  

  )١ (١٣/اجلن: يؤِمن ِبربِه
  )١ (١٩٣/انآل عمر: فَأَمنا ربنا فَاغِْفر لَنا
  )١ (٧٣/طه: َءامنا ِبربنا ِليغِفر لَنا

  )١ (٦١/التوبة: ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ
  )١ (٤٣/األحزاب: ِبالْمؤِمِنني رِحيما

  )١ (٢٨٥/البقرة: َءامن الرسولُ
  )١ (٢٨/احلديد: وَءاِمنوا ِبرسوِلِه
  )١ (١٢/املائدة: وَءامنتم ِبرسِلي

  )١ (١٨٣/آل عمران: نؤِمن ِلرسوٍل
  )١ (١٢٤/التوبة: َءامنوا فَزادتهم ِإميانا

  )١ (٤/الفتح: الْمؤِمِنني ِليزدادوا ِإميانا
  )١ (٥١/النساء: َءامنوا سِبيالً

  )١ (١٤١/النساء: الْمؤِمِنني سِبيالً
  )١ (٨٦/آل عمران: ِإمياِنِهم وشِهدوا

  )١ (١٠٦/املائدة: امنوا شهادةَُء
دهاشا ون١ (١١١/املائدة: َءام(  

ودهش ِمِننيؤ١ (٧/الربوج: ِبالْم(  
  )١ (٨٦/آل عمران: ِإمياِنِهم وشِهدوا أَنَّ
  )١ (١١١/املائدة: َءامنا واشهد ِبأَننا

  )١ (٢٠٠/آل عمران: َءامنوا اصِبروا
  )١ (٨٧/األعراف: اصِبروايؤِمنوا فَ

ِئنطْمتوا ون١ (٢٨/الرعد: َءام(  
  )١ (١١٢/النحل: َءاِمنةً مطْمِئنةً

  )١ (٢٦/البقرة: َءامنوا فَيعلَمونَ
نلَمعلَيوا ون١ (١١/العنكبوت: َءام(  
  )٢ (٦٥/ األنفال١٧٩/آل عمران: الْمؤِمِنني علَى

  )١ (١٤/صفال: َءامنوا علَى
كُملَيوا عن١ (١٠٥/املائدة: َءام(  
  )٢ (٣٦/ الشورى٩٩/النحل: َءامنوا وعلَى
  )١ (٢/األنفال: ِإميانا وعلَى
  )١ (١١/يوسف: تأْمنا علَى

  )١ (٦٤/يوسف: َءامنكُم علَيِه
  )١ (٦٤/يوسف: أَِمنتكُم علَى

لَى(*)اَألِمني١ (١٩٤-١٩٣/الشعراء: ع(  
  )١ (٧٢/األحزاب: اَألمانةَ علَى



  ٧٠

  )١ (٢/األنفال: ِإميانا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ
 ٣٦/ الشورى٩٩/النحل: َءامنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ

)٢(  
  )١ (٣-٢/األنفال: الَِّذين(*)ِإميانا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ

: والَِّذين(*)م يتوكَّلُونََءامنوا وعلَى ربِه
  )١ (٣٧-٣٦/الشورى

 ٥٧/ آل عمران٢٧٧ /٨٢ /٢٥/البقرة: َءامنوا وعِملُوا
 ٤٢/ األعراف٩٣ /٩/ املائدة١٧٣ /١٢٢ /٥٧/النساء
 ٢٣/هيمإبرا ٢٩/ الرعد٢٣/ هود٩ /٤/يونس

 ٥٦ /٥٠ /٢٣ /١٤/ احلج٩٦/ مرمي١٠٧ /٣٠/الكهف
 ٤٥ /١٥/ الروم٥٨ /٩ /٧/ العنكبوت٢٢٧/الشعراء
 ٢٨ /٢٤/ ص٧/ فاطر٤/ سبأ١٩/ السجدة٨/لقمان
 ٢١/ اجلاثية٢٦ /٢٣ /٢٢/ الشورى٨/ فصلت٥٨/غافر

 ١١/ الطالق٢٩/ الفتح١٢ /٢/ حممد٣٠/
 ٣/ العصر٧/ البينة٦/ التني١١/ الربوج٢٥/اإلنشقاق

)٥٠(  
  )٣ (٣٧/ سبأ٨٠/ القصص٨٨/الكهف: َءامن وعِملَ

 ٧٠/ الفرقان٨٢/ طه٦٠/مرمي: وَءامن وعِملَ
  )٤ (٦٧/القصص

  )١ (٩٣/املائدة: وَءامنوا وعِملُوا
  )١ (١٢١/هود: يؤِمنونَ اعملُوا

 آل ٢٧٧ /٨٢ /٢٥/البقرة: َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت
 ٩٣ /٩/ املائدة١٧٣ /١٢٢ /٥٧/ النساء٥٧/عمران

 ٢٩/ الرعد٢٣/ هود٩ /٤/ يونس٤٢/األعراف
 ١٤/ احلج٩٦/ مرمي١٠٧ /٣٠/ الكهف٢٣/إبراهيم

 ٥٨ /٩ /٧/ العنكبوت٢٢٧/ الشعراء٥٦ /٥٠ /٢٣/
 ٧/ فاطر٤/ سبأ١٩/ السجدة٨/ لقمان٤٥ /١٥/الروم
 ٢٣ /٢٢/ الشورى٨/ فصلت٥٨/ غافر٢٨ /٢٤/ص

 ٢٩/ الفتح١٢ /٢/ حممد٣٠ /٢١/ اجلاثية٢٦/
 ٧/ البينة٦/ التني١١/ الربوج٢٥/ اإلنشقاق١١/الطالق
  )٥٠ (٣/العصر

 ٣٧/ سبأ٨٠/ القصص٨٨/الكهف: َءامن وعِملَ صاِلحا
)٣(  

 ٦٧/ القصص٨٢/ طه٦٠/مرمي: وَءامن وعِملَ صاِلحا
)٣(  

  )١ (٩٣/املائدة: وَءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت
اِت أُولَِئكاِلحِملُوا الصعوا ون٤/ سبأ٨٢/البقرة: َءام 

  )٣ (٧/البينة
  )١ (٣٧/سبأ:  صاِلحا فَأُولَِئكَءامن وعِملَ

ا فَأُولَِئكاِلحِملَ صعو نَءام١ (٦٠/مرمي: و(  
  )١ (٤/سبأ: َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت أُولَِئك لَهم

ملَه ا فَأُولَِئكاِلحِملَ صعو ن١ (٣٧/سبأ: َءام(  
مه اِت أُولَِئكاِلحِملُوا الصعوا ون١ (٧/البينة: َءام(  

اِت ثُماِلحِملُوا الصعوا ونَءام١ (٩٣/املائدة: و(  
ا ثُماِلحِملَ صعو نَءام١ (٨٢/طه: و(  

  )١ (٤٢/األعراف: َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت الَ
  )١ (٨٠/القصص: َءامن وعِملَ صاِلحا والَ

اِت واِلحِملُوا الصعوا ون١ (٥٨/غافر: الََءام(  
ا فَاغِْفرن٢ (١٠٩/ املؤمنون١٦/آل عمران: َءام(  

  )١ (١٤/اجلاثية: َءامنوا يغِفروا
  )٢ (١٠٩/ املؤمنون١٦/آل عمران: َءامنا فَاغِْفر لَنا
رغَي ِمِننيؤ١ (٩٥/النساء: الْم(  

  )١ (٥٨/األحزاب: والْمؤِمناِت ِبغيِر
  )٢ (٥١/ غافر٣٢/ألعرافا: َءامنوا ِفي
ِمِننيؤِفي(*)ِللْم١ (٤-٣/اجلاثية: و(  

  )١ (١٤/احلجرات: اِإلميانُ ِفي
  )١ (٧٩/التوبة: الْمؤِمِنني ِفي
  )١ (٤٤/فصلت: يؤِمنونَ ِفي

  )١ (٧٦/النساء: َءامنوا يقَاِتلُونَ
  )١ (١٢٣/التوبة: َءامنوا قَاِتلُوا
  )١ (٢٨/ غافر:ِإميانه أَتقْتلُونَ

  )١ (٩/احلجرات: الْمؤِمِنني اقْتتلُوا
  )١ (٢٥/األحزاب: الْمؤِمِنني الِْقتالَ

وا قَدن١ (١٠/الطالق: َءام(  
  )١ (٦١/املائدة: َءامنا وقَد

اِن فَقَد٢ (٥/ املائدة١٠٨/البقرة: ِباِإلمي(  
انَ لَقَداِإلمي١ (٥٦/الروم: و(  
  )١ (٥٠/األحزاب: دالْمؤِمِنني قَ
ا قَدِمنؤ١ (٧٥/طه: م(  
وا قَدن١ (١٠/الطالق: َءام(  
  )١ (٦١/املائدة: َءامنا وقَد

اِن فَقَد٢ (٥/ املائدة١٠٨/البقرة: ِباِإلمي(  
انَ لَقَداِإلمي١ (٥٦/الروم: و(  
قَد ِمِننيؤ١ (٥٠/األحزاب: الْم(  

ا قَدِمنؤ١ (٧٥/طه: م(  
الْموالْقَاِنِتنياِت وِمن١ (٣٥/األحزاب: ؤ(  

  )١ (٥/التحرمي: مؤِمناٍت قَاِنتاٍت
  )٢ (٧٦ /١٤/البقرة: َءامنوا قَالُوا

  )١ (٢٧/إبراهيم: َءامنوا ِبالْقَوِل
  )١ (١٤/احلجرات: َءامنا قُل

  )١ (١٧٣/آل عمران: ِإميانا وقَالُوا
  )١ (١٦٧/آل عمران: ِلِإلمياِن يقُولُونَ

  )١ (٢٦٠/البقرة: تؤِمن قَالَ
  )١ (٣١/املدثر: والْمؤِمنونَ وِليقُولَ

  )١ (٧٦-٧٥/األعراف: قَالَ الَِّذين(*)مؤِمنونَ
ِمِننيؤم(*)١ (٣٢-٣١/سبأ: قَالَ الَِّذين(  

ِمِننيؤِللْم(*)قُل لِّلَِّذين١ (١٢١-١٢٠/هود: و(  
  )١ (٣١/املدثر:  الَِّذينوالْمؤِمنونَ وِليقُولَ

 ٧٦-٧٥/األعراف: قَالَ الَِّذين استكْبروا(*)مؤِمنونَ
)١(  

ِمِننيؤوا(*)مركْبتاس ١ (٣٢-٣١/سبأ: قَالَ الَِّذين(  
ِمِننيؤِبم(*)ب١ (٣٩-٣٨/املؤمنون: قَالَ ر(  
ا(*)َءاِمِننينب١ (١٩-١٨/سبأ: فَقَالُوا ر(  

  )١ (٦٠-٥٩/غافر: وقَالَ ربكُم*)(يؤِمنونَ

ِمِننيؤي(*)الْمى ِإنوسام١٤٤-١٤٣/األعراف: قَالَ ي 
)١(  

ِمِننيؤا(*)مى ِإنوسام١ (٢٤-٢٣/املائدة: قَالُوا ي(  
ِمِننيؤى (*)موسام١ (٢٤-٢٣/املائدة: قَالُوا ي(  

ِمِننيؤى (*)الْموسام١ (١٤٤-١٤٣/األعراف: قَالَ ي(  
ِمِننيؤى(*)الْموسقَالَ م١ (٨٨-٨٧/يونس: و(  
  )١ (٥٢-٥١/التوبة: قُلْ هلْ(*)الْمؤِمنونَ

  )١ (٣٤-٣٣/يونس: قُلْ هلْ(*)يؤِمنونَ
مهموا قَونأْمي١ (٩١/النساء: و(  

  )٢ (٣٨ /٣٠/غافر: َءامن ياقَوِم
  )١ (٣١/إبراهيم: َءامنوا يِقيموا

نَءام٢ (١٨٣ /١٧٨/البقرة: وا كُِتب(  
  )١ (٨٣/املائدة: َءامنا فَاكْتبنا

  )١ (١١٩/آل عمران: وتؤِمنونَ ِبالِْكتاِب
  )١ (١٠٣/النساء: الْمؤِمِنني ِكتابا

مهأَكْثَرونَ وِمنؤ١ (١١٠/آل عمران: الْم(  
  )١ (١٠٦/يوسف: يؤِمن أَكْثَرهم

  )١ (١٠٩/البقرة: اراِإمياِنكُم كُفَّ
  )١ (١٠/غافر: اِإلمياِن فَتكْفُرونَ
كَاِفِرين اِنكُم١ (١٠٠/آل عمران: ِإمي(  

ونَ الْكَاِفِرينِمنؤ١ (٢٨/آل عمران: الْم(  
نا َءاموا كَم١ (١٣/البقرة: َءاِمن(  
نا َءامكَم ِمنؤ١ (١٣/البقرة: أَن(  

  )٣ (١٤/ الصف٨/املائدة ١٣٥/النساء: َءامنوا كُونوا
 ٥٣/ النمل٥٧/ يوسف٦٣/يونس: َءامنوا وكَانوا

  )٤ (١٨/فصلت
  )١ (١٤٧/النساء: وَءامنتم وكَانَ

  )١ (٧٣/األحزاب: والْمؤِمناِت وكَانَ
كَانَ اللَّهو منتَءام١ (١٤٧/النساء: و(  

كَانَ اللَّهاِت وِمنؤالْم١ (٧٣/األحزاب: و(  
وا الََءام١٣٠ /١١٨/ آل عمران٢٦٤ /١٠٤/البقرة: ن 

 ٥١ /٢/ املائدة١٤٤ /٤٣ /٢٩ /١٩/ النساء١٥٦/
 ٢٣/ التوبة٢٧/ األنفال١٠١ /٩٥ /٨٧ /٥٧/

 ٢ /١/ احلجرات٦٩ /٥٣/ األحزاب٢٧ /٢١/النور
  )٢٧ (٩/ املنافقون١٣ /١/ املمتحنة١١/

  )١ (٣٦/هود: َءامن فَالَ
  )١ (٣١/املدثر: ِإميانا والَ

  )١ (٢٩/السجدة: ِإميانهم والَ
  )١ (١٠/احلشر: ِباِإلمياِن والَ

  )١ (٨٢/اإلسراء: ِللْمؤِمِنني والَ
  )١ (٣٦/األحزاب: ِلمؤِمٍن والَ
  )٢ (٩٤/ األنبياء١١٢/طه: مؤِمن فَالَ

  )١ (١٠/املمتحنة: مؤِمناٍت فَالَ
  )١ (٢٨/نوح: والْمؤِمناِت والَ

نِخذُواَءامت١٤٤/ النساء١١٨/آل عمران: وا الَ ت 
  )٦ (١/ املمتحنة٢٣/ التوبة٥٧ /٥١/املائدة

  )١ (٨٩-٨٨/املائدة: الَ يؤاِخذُكُم(*)مؤِمنونَ



  ٧١

  )١ (٨٢/اإلسراء: ِللْمؤِمِنني والَ يِزيد الظَّاِلِمني ِإالَّ
  )١ (٢٨/وحن: والْمؤِمناِت والَ تِزِد الظَّاِلِمني ِإالَّ

  )١ (١٠٤/البقرة: َءامنوا الَ تقُولُوا
  )١ (٤٢-٤١/احلاقة: والَ ِبقَوِل(*)تؤِمنونَ

لَك ِمنؤ٢ (٩٠/ اإلسراء٥٥/البقرة: ن(  
لَك ِمنؤ١ (١١١/الشعراء: أَن(  
لَك نِمنؤ١ (١٣٤/األعراف: لَن(  

قَدو وا لَكُمِمنؤ١ (٧٥/البقرة: ي(  
  )١ (٩٤/التوبة: كُم قَدنؤِمن لَ

  )١ (١٠٦/النحل: ِباِإلمياِن ولَِكن
  )١ (٥٢/الشورى: اِإلميانُ ولَِكن
  )١ (١٤/احلجرات: تؤِمنوا ولَِكن

لَِكنو ِمِننيؤِللْم١ (٨/املنافقون: و(  
لَموا ون٢ (٧٢/ األنفال٨٢/األنعام: َءام(  
ا لَمهان١ (١٥٨/األنعام: ِإمي(  

ملَّم اتِمن١ (٢٥/الفتح: ؤ(  
ِمِننيؤم(*)هوا أَنلَمعي ١ (٦٣-٦٢/التوبة: أَلَم(  

  )١ (٢٥/الفتح: مؤِمنات لَّم تعلَموهم أَن
 ١٠١-١٠٠ /٨٩-٨٨/البقرة: ولَما جاَءهم(*)يؤِمنونَ

)٢(  
ِمِننيؤالْم(*)ماَءها ج١ (٤٨-٤٧/القصص: فَلَم(  

َءاملَه م٢ (٤٩/ الشعراء٧١/طه: نت(  
لَه ن١ (٢٦/العنكبوت: فَأَم(  

موا لَهن١ (١٩/النور: َءام(  
  )٢ (٤٩/ الشعراء٧١/طه: َءامنتم لَه قَبلَ

هِإن لَ أَنْ َءاذَنَ لَكُمقَب لَه منت٧١/ طه٤٩/الشعراء: َءام 
)٢(  

  )١ (٩٧-٩٦/يونس: ولَو(*)يؤِمنونَ
نالََءام١ (٢٠/حممد: وا لَو(  

وا لَون١ (١١/األحقاف: َءام(  
  )٢ (١٦٢/ النساء٤/البقرة: يؤِمنونَ ِبما
  )٢ (٧٤/ يونس١٠١/األعراف: ِليؤِمنوا ِبما
وا ِلمن١ (٢/الصف: َءام(  
  )١ (٢١٣/البقرة: َءامنوا ِلما
  )١ (٤٠/هود: َءامن وما
  )١ (٦٠/النساء: َءامنوا ِبما
  )١ (٣٨/التوبة: َءامنوا ما

  )١ (٩/البقرة: َءامنوا وما
  )١ (٢/حممد: وَءامنوا ِبما
  )١ (٤١/البقرة: وَءاِمنوا ِبما

  )١ (٥٣/آل عمران: َءامنا ِبما
  )١ (١٥/الشورى: َءامنت ِبما
  )٢ (٤٧/ النساء٩١/البقرة: َءاِمنوا ِبما

  )١ (٨٦/هود: مؤِمِنني وما
  )١ (٩١/البقرة: نؤِمن ِبما
  )١ (١٦١-١٦٠/آل عمران: وما كَانَ(*)الْمؤِمنونَ

ِمِننيؤا كَانَ(*)مم١٠٠-٩٩/يونس: و 

  )٢ (٣٠-٢٩/الصافات
ِمِننيؤا كَانَ(*)الْم١ (١١٣-١١٢/التوبة: م(  
ِمِننيؤا كَانَ(*)الْمم١ (٢١-٢٠/سبأ: و(  
 ١٦١-١٦٠/آل عمران: انَ ِلنِبيوما كَ(*)الْمؤِمنونَ

)١(  
ِمِننيؤالْم(*)ِبيا كَانَ ِللن١ (١١٣-١١٢/التوبة: م(  
ِمِننيؤم(*)ا لَكُمم١ (١١٩-١١٨/األنعام: و(  

ا لَكُموا من١ (٣٨/التوبة: َءام(  
  )٢ (١٦٢/ النساء٤/البقرة: يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ
  )١ (٤١/البقرة: توَءاِمنوا ِبما أَنزلْ
  )١ (٦٠/النساء: َءامنوا ِبما أُنِزلَ
  )١ (٢/حممد: وَءامنوا ِبما نزلَ
لْتا أَنزا ِبمن١ (٥٣/آل عمران: َءام(  
  )١ (١٥/الشورى: َءامنت ِبما أَنزلَ
  )١ (٩١/البقرة: َءاِمنوا ِبما أَنزلَ
  )١ (٤٧/النساء: َءاِمنوا ِبما نزلْنا
  )١ (٩١/البقرة: نؤِمن ِبما أُنِزلَ

لَ اللَّها أَنزوا ِبم١ (٩١/البقرة: َءاِمن(  
لَ اللَّها أَنزِبم نت١ (١٥/الشورى: َءام(  

ِلكا أُنِزلَ ِمن قَبمو كا أُنِزلَ ِإلَيونَ ِبمِمنؤ٤/البقرة: ي 
  )٢ (١٦٢/النساء

مو كا أُنِزلَ ِإلَيوا ِبمنَءامِلك٦٠/النساء: ا أُنِزلَ ِمن قَب 
)١(  

كُمعا مقًا لِّمدصم لْتا أَنزوا ِبمَءاِمن١ (٤١/البقرة: و(  
  )١ (٤٧/النساء: َءاِمنوا ِبما نزلْنا مصدقًا لِّما معكُم

  )١ (٩١/البقرة: نؤِمن ِبما أُنِزلَ علَينا
  )١ (٢/ حممد:وَءامنوا ِبما نزلَ علَى

هعوا من٥٨/ هود٨٨/ التوبة٢٤٩ /٢١٤/البقرة: َءام 
  )٨ (٨/ التحرمي٢٥/ غافر٩٤ /٦٦/

هعم ن١ (٤٠/هود: َءام(  
كعوا من١ (٨٨/األعراف: َءام(  

عا مان١ (٤/الفتح: ِإمي(  
  )٢ (٧٥/ األعراف١٢٦/البقرة: َءامن ِمنهم

  )١ (٢٥٣/البقرة: َءامن وِمنهم
وا ِمنن١ (٣٤/املطففني: َءام(  

وا ِمنكُمنادلة٧/ احلديد٥٥/ النور٦١/التوبة: َءام١١/ ا 
)٤(  

  )١ (١٥٨/األنعام: َءامنت ِمن
  )١ (٧٥/األنفال: َءامنوا ِمن

مهوا ِمنن١ (٢٧/احلديد: َءام(  
نم مهنَءام١ (٤/قريش: و(  

هنةً من١ (١١/األنفال: أَم(  
  )١ (٩/احلشر: واِإلميانَ ِمن

  )١ (٢٥/النساء: الْمؤِمناِت فَِمن
هِمن ِمِننيؤ١ (١٧/األنفال: الْم(  
ِمن ِمِننيؤ١ (٦/األحزاب: ِبالْم(  

نم ِمنؤ١ (٢٨/غافر: م(  

  )١ (٣٦/هود: يؤِمن ِمن
هنةً من١ (١١/األنفال: أَم(  

نم مهنَءام١ (٤/قريش: و(  
  )١ (١٥٨/األنعام: َءامنت ِمن قَبلُ

ِلِهمانَ ِمن قَباِإلمي١ (٩/احلشر: و(  
  )١ (٩٩/األعراف: أَفَأَِمنوا مكْر اللَِّه

  )١ (٩٩/األعراف: يأْمن مكْر اللَِّه
  )١ (٥٤/املائدة: َءامنوا من
  )١ (٩٩/يونس: َألمن من

  )١ (١٦/امللك: َءأَِمنتم من
  )١ (١٩٦/البقرة: ِمنتم فَمنأَ

  )١ (١٧/امللك: أَِمنتم من
  )٢ (١١/ احلجرات٢٣/التوبة: اِإلمياِن ومن

  )١ (٢٨/آل عمران: الْمؤِمِنني ومن
  )١ (١٨/السجدة: مؤِمنا كَمن
  )١ (٩٢/النساء: مؤِمنٍة فَمن

  )١ (٢٩/الكهف: فَلْيؤِمن ومن
  )١ (٩٩/يونس: َألمن من ِفي

  )١ (١٦/امللك: َءأَِمنتم من ِفي
  )١ (١٧/امللك: أَِمنتم من ِفي

  )١ (١٦/امللك: َءأَِمنتم من ِفي السماِء أَن
  )١ (١٧/امللك: أَِمنتم من ِفي السماِء أَن

ن لَّمٍة فَمِمنؤ١ (٩٢/النساء: م(  
ن لَّمماِن و١ (١١/احلجرات: اِإلمي(  

  )١ (١١١/التوبة: ِنني أَنفُسهمالْمؤِم
ِبأَنفُِسِهم اتِمنؤالْم١ (١٢/النور: و(  

  )٣ (٢٠/ التوبة٧٤ /٧٢/األنفال: َءامنوا وهاجروا
  )١ (١٠/املمتحنة: الْمؤِمنات مهاِجراٍت

اِجِرينهالْمو ِمِننيؤ١ (٦/األحزاب: الْم(  
  )١ (١٠٢/النحل: َءامنوا وهدى
  )١ (٤٤/فصلت: َءامنوا هدى

كُمِديهيو ِمِننيؤ١ (٢٠/الفتح: ِللْم(  
 ١٥٥-١٥٤ /١٢٦-١٢٥/األنعام: وهذَا(*)يؤِمنونَ

)٢(  
  )١ (٣١/سبأ: نؤِمن ِبهذَا

  )١ (٦/الكهف: يؤِمنوا ِبهذَا
  )١ (٥٣-٥٢/األعراف: هلْ(*)يؤِمنونَ
  )١ (١٠٢-١٠١/يونس: فَهلْ(*)يؤِمنونَ

  )١ (١٠/الصف: َءامنوا هلْ
  )١ (١٠٢-١٠١/يونس: فَهلْ ينتِظرونَ ِإالَّ(*)يؤِمنونَ
  )١ (٥٣-٥٢/األعراف: هلْ ينظُرونَ ِإالَّ(*)يؤِمنونَ

  )١ (٨٢/األنعام: اَألمن وهم
مها ون١ (٢/العنكبوت: َءام(  
مها وان١ (١٢٤/التوبة: ِإمي(  

ِمنؤالَِّذي(*)ونَي و١ (١٨٩-١٨٨/األعراف: ه(  
ِمِننيؤالَِّذي(*)م و١ (٩-٨/احلديد: ه(  

 ٩٦/ األعراف٦٥/ املائدة١٠٣/البقرة: َءامنوا واتقَوا



  ٧٢

)٣(  
 ٣٥/ املائدة١٠٢/ آل عمران٢٧٨/البقرة: َءامنوا اتقُوا

 ٢٨/ احلديد١٠/ الزمر٧٠/ األحزاب١١٩/التوبة
  )٨ (١٨/احلشر

  )١ (٦/التحرمي: منوا قُواَءا
  )١ (٢٨٣/البقرة: أَمانته ولْيتِق

  )٢ (٣٦/ حممد١٧٩/آل عمران: تؤِمنوا وتتقُوا
قُوا اللَّهوا اتن١٠٢/ آل عمران٢٧٨/البقرة: َءام 

 ٢٨/ احلديد٧٠/ األحزاب١١٩/ التوبة٣٥/املائدة
  )٧ (١٨/احلشر

ِق اللَّهتلْيو هتان١ (٢٨٣/البقرة: أَم(  
أَِمني(*)قُوا اللَّه١٢٦-١٢٥ /١٠٨-١٠٧/الشعراء: فَات 

/٥ (١٧٩-١٧٨ /١٦٣-١٦٢ /١٤٤-١٤٣(  
موي ِمِننيؤِللْم١ (٤١/إبراهيم: و(  

  )١ (٤٢-٤١/سبأ: فَالْيوم(*)مؤِمنونَ
  )١ (٨٧-٨٦/النمل: ويوم(*)يؤِمنونَ

موا ي١ (٤٠/فصلت: َءاِمن(  
ِميوِبي ِمن١ (٢٧/غافر: ؤ(  

قُومي موي ِمِننيؤِللْم١ (٤١/إبراهيم: و(  
  )١ (٤٠/فصلت: َءاِمنا يوم الِْقيامِة

  ءن
  )١ (٨/يوسف: ِإنَّ أَبانا
  )١ (٢٥/القصص: ِإنَّ أَِبي

اكُم١ (٨٠/يوسف: أَنَّ أَب(  
وكُمأْتِإن ي١ (٨٥/البقرة: و(  

  )١ (٢٠/زاباألح: وِإن يأِْت
أِْتِهمِإن ي١ (١٦٩/األعراف: و(  

اه١ (٢٥٨/البقرة: أَنْ َءات(  
  )١ (١٠/الشعراء: أَِن ائِْت
  )١ (١٢٩/األعراف: أَن تأِْتينا

 ٣٣/ النحل١٠٧/ يوسف١٥٨/األنعام: أَن تأِْتيهم
  )٦ (١٨/ حممد٦٦/ الزخرف٥٥/الكهف

  )١ (١٨٩/البقرة: ِبأَن تأْتوا
أِْتي١ (١١/إبراهيم: كُمأَن ن(  

  )٢ (٨٨/ اإلسراء١٠٨/املائدة: أَن يأْتوا
  )١ (٣٨/النمل: أَن يأْتوِني

أِْتي٣١/ إبراهيم٣٨/ الرعد٥٢/ املائدة٢٥٤/البقرة: أَن ي 
  )٨ (١٠/ املنافقون٤٧/ الشورى٧٨/ غافر٤٣/الروم

كُمأِْتي٣ (٥٥ /٥٤/ الزمر٢٤٨/البقرة: أَن ي(  
  )١ (٣٧/يوسف: أَن يأِْتيكُما

أِْتني٢ (١/ الطالق١٩/النساء: أَن ي(  
  )١ (٨٣/يوسف: أَن يأِْتيِني
  )٤ (١/ نوح٩٨ /٩٧/ األعراف٢١٠/البقرة: أَن يأِْتيهم
  )٢ (٥٢/ املدثر٧٣/آل عمران: أَن يؤتى
  )١ (٢٢/النور: أَن يؤتوا
  )١ (٤٠/الكهف: أَن يؤِتيِن
هِتيؤ١ (٧٩/آل عمران: أَن ي(  

  )٢ (٤٤/ األنبياء٤١/الرعد: أَنا نأِْتي
  )١ (٧٥/التوبة: لَِئن َءاتانا
  )١ (١٨٩/األعراف: لَِئن َءاتيتنا
اكُم٣ (٥٠/ يونس٤٧ /٤٠/األنعام: ِإنْ أَت(  
ني١ (٢٥/النساء: فَِإنْ أَت(  

تيأَت لَِئن١ (١٤٥/البقرة: و(  
م١ (٤١/املائدة: ِإنْ أُوِتيت(  

ِإنتيَءات ١ (٨٨/يونس: ك(  
  )١ (١٩/الدخان: ِإني َءاِتيكُم

َءاِتيِهم مهِإن١ (٧٦/هود: و(  
ها أُوِتيتم٢ (٤٩/ الزمر٧٨/القصص: ِإن(  

  )٢ (٢٩/ العنكبوت٥٥/النمل: أَِئنكُم لَتأْتونَ
  )٢ (٢٨/ العنكبوت٨١/األعراف: ِإنكُم لَتأْتونَ

  )١ (٣٣/هود: مِإنما يأِْتيكُ
اللَّه مهأِْتي١ (٢١٠/البقرة: أَن ي(  
اللَّه اه١ (٢٥٨/البقرة: أَنْ َءات(  
اللَّه هِتيؤ١ (٧٩/آل عمران: أَن ي(  

  )١ (٨١/األعراف: ِإنكُم لَتأْتونَ الرجالَ
  )٢ (٥٥/ النمل٢٩/العنكبوت: أَِئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ

لَت كُمِإن ملْ أَنتاِء بسوِن النن دةً موهالَ شجونَ الرأْت
م١ (٨١/األعراف: قَو(  

 ملْ أَنتاِء بسوِن النن دةً موهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمأَِئن
م١ (٥٥/النمل: قَو(  

  )١ (١١/إبراهيم: أَن نأِْتيكُم ِبسلْطَاٍن
  )١ (١٩/الدخان: اٍنِإني َءاِتيكُم ِبسلْطَ
ذَابع اكُم٢ (٤٧ /٤٠/األنعام: ِإنْ أَت(  
هذَابع اكُم١ (٥٠/يونس: ِإنْ أَت(  

ذَابالْع كُمأِْتي٢ (٥٥ /٥٤/الزمر: أَن ي(  
ذَابع مهأِْتي١ (١/نوح: أَن ي(  

ذَابع َءاِتيِهم مهِإن١ (٧٦/هود: و(  
  )٢ (١/ الطالق١٩/ساءالن: أَن يأِْتني ِبفَاِحشٍة
  )١ (٢٥/النساء: فَِإنْ أَتين ِبفَاِحشٍة

  )١ (٢٨/العنكبوت: ِإنكُم لَتأْتونَ الْفَاِحشةَ
  )١ (١٢٩/األعراف: أَن تأِْتينا وِمن
  )١ (٧٥/التوبة: لَِئن َءاتانا ِمن
دى أَحتؤ١ (٧٣/آل عمران: أَن ي(  

كُمدأَح أِْتي١ (١٠/فقوناملنا: أَن ي(  
ها ِإثْمم١ (١٨١/البقرة: فَِإن(  
َءاِثم ه١ (٢٨٣/البقرة: فَِإن(  

ِري١٠٩/ الشعراء٥١ /٢٩/ هود٧٢/يونس: ِإنْ أَج 
  )٩ (٤٧/ سبأ١٨٠ /١٦٤ /١٤٥ /١٢٧/

  )١ (٢٧/القصص: أَن تأْجرِني
 ٥١ /٢٩/ هود٧٢/يونس: ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى

 ٤٧/ سبأ١٨٠ /١٦٤ /١٤٥ /١٢٧ /١٠٩/الشعراء
)٩(  

 ٤٧/ سبأ٢٩/ هود٧٢/يونس: ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى اللَِّه
)٣(  

  )١ (٥/العنكبوت: فَِإنَّ أَجلَ اللَِّه
  )١ (٤/نوح: ِإنَّ أَجلَ اللَِّه
  )١ (٢٢٩/البقرة: أَن تأْخذُوا
  )١ (٦٨/النحل: أَِن اتِخِذي

  )١ (٨٦/الكهف: أَن تتِخذَ
  )١ (٨٠/آل عمران: واأَن تتِخذُ
  )١ (٧٩/يوسف: أَن نأْخذَ
  )٢ (١٨/ الفرقان١٧/األنبياء: أَن نتِخذَ
  )٤ (٤/ الزمر٥٧/ الفرقان٩٢ /٣٥/مرمي: أَن يتِخذَ

  )٢ (١٠٢/ الكهف١٥٠/النساء: أَن يتِخذُوا
مذْتخات كُم١ (٣٥/اجلاثية: ِبأَن(  

  )١ (٢/اإلسراء: أَالَّ تتِخذُوا
  )١ (٤٦/األنعام: ِإنْ أَخذَ

ذْتخ١ (٢٩/الشعراء: لَِئِن ات(  
كِخذُونت٢ (٤١/ الفرقان٣٦/األنبياء:ِإن ي(  

ذَه١ (١٠٢/هود: ِإنَّ أَخ(  
  )١ (٢٥/العنكبوت: ِإنما اتخذْتم
  )١ (٣٠/األعراف: ِإنهم اتخذُوا
ذَ اللَّه١ (٤٦/األنعام: ِإنْ أَخ(  

  )١ (٢٩/الشعراء: ِئِن اتخذْت ِإلَهالَ
  )١ (٧٩/يوسف: أَن نأْخذَ ِإالَّ

  )٢ (٤١/ الفرقان٣٦/األنبياء: ِإن يتِخذُونك ِإالَّ
 ٣٦/األنبياء: ِإن يتِخذُونك ِإالَّ هزوا أَهذَا الَِّذي

  )٢ (٤١/الفرقان
ِخِذي ِمن١ (٦٨/النحل: أَِن ات(  

  )١ (١٨/الفرقان: نأَن نتِخذَ ِم
  )١ (٣٥/مرمي: أَن يتِخذَ ِمن

  )١ (٢/اإلسراء: أَالَّ تتِخذُوا ِمن
  )١ (٢٥/العنكبوت: ِإنما اتخذْتم من

  )١ (٢/اإلسراء: أَالَّ تتِخذُوا ِمن دوِني
وِنكِخذَ ِمن دت١ (١٨/الفرقان: أَن ن(  

  )١ (٢٥/كبوتالعن: ِإنما اتخذْتم من دوِن
  )٢ (٤/ الزمر٩٢/مرمي: أَن يتِخذَ ولَدا

  )١ (٨/هود: ولَِئن أَخرنا
  )١ (٦٢/اإلسراء: لَِئن أَخرتِن

  )١ (٣٩/غافر: وِإنَّ اَألِخرةَ
مهرخؤا يم١ (٤٢/إبراهيم: ِإن(  

  )١ (٥٨/النساء: أَن تؤدوا
  )١ (١٨/الدخان: أَنْ أَدوا

ك١ (١٤٥/البقرة:  ِإذًاِإن(  
 ٢٤/ القمر٧٩ /١٤/ يوسف١٠٧ /١٠٦/املائدة: ِإنا ِإذًا

)٥(  
  )٣ (٣٤/ املؤمنون٩٠/ األعراف١٤٠/النساء: ِإنكُم ِإذًا
  )٢ (٢٤/ يس٣١/هود: ِإني ِإذًا

  )١ (١٠٦/يونس: فَِإنك ِإذًا
  )١ (٤٨/الشورى: وِإنا ِإذَا

  )١ (٤٢/الشعراء: وِإنكُم ِإذًا



  ٧٣

  )١ (١٤٠/النساء: أَنْ ِإذَا
  )١ (٦٤/النساء: أَنهم ِإذ

  )١ (٣٥/املؤمنون: أَنكُم ِإذَا
  )١ (١٠٩/األنعام: أَنها ِإذَا
  )١ (١٢/غافر: ِبأَنه ِإذَا

  )٢ (٣٤/ املؤمنون٩٠/األعراف: ِإنكُم ِإذًا لَّخاِسرونَ
  )١ (١٤/يوسف: ِإنا ِإذًا لَّخاِسرونَ

واأَنِإذ ظَّلَم م١ (٦٤/النساء: ه(  
  )١ (٧٩/يوسف: ِإنا ِإذًا لَّظَاِلمونَ

  )١ (٢٤/يس: ِإني ِإذًا لَِّفي ضالٍَل
  )١ (٢٤/القمر: ِإنا ِإذًا لَِّفي ضالٍَل

ِإذًا لَِّمن ك١ (١٤٥/البقرة: ِإن(  
ا ِإذًا لَِّمن٢ (١٠٧ /١٠٦/املائدة: ِإن(  

ي ِإذًا لَِّمن١ (٣١/هود: ِإن(  
نِإذًا م ك١ (١٠٦/يونس: فَِإن(  

ِإذًا لَِّمن كُمِإن١ (٤٢/الشعراء: و(  
الظَّاِلِمني ِإذًا لَِّمن ك١ (١٤٥/البقرة: ِإن(  

الظَّاِلِمني ا ِإذًا لَِّمن١ (١٠٧/املائدة: ِإن(  
الظَّاِلِمني ي ِإذًا لَِّمن١ (٣١/هود: ِإن(  

  )١ (١٠٦/يونس: ا من الظَّاِلِمنيفَِإنك ِإذً
 ١٠٠/ يونس١٤٥/ آل عمران١٠٢/البقرة: ِإالَّ ِبِإذِْن

 ١١/ التغابن١٠/ اادلة٧٨/ غافر١١/ إبراهيم٣٨/الرعد
)٨(  

  )٣ (٦٥/ احلج١٠٥/ هود٢٥٥/البقرة: ِإالَّ ِبِإذِْنِه
  )٣ (٤٩/ الشعراء٧١/ طه١٢٣/األعراف: أَنْ َءاذَنَ
  )١ (٢٦/مالنج: أَن يأْذَنَ
  )١ (٥٣/األحزاب: أَن يؤذَنَ

كئِْذنتسا يم١ (٤٥/التوبة: ِإن(  
٣ (٤٩/ الشعراء٧١/ طه١٢٣/األعراف: أَنْ َءاذَنَ لَكُم(  
ذَنَ لَكُمؤ١ (٥٣/األحزاب: أَن ي(  

ض١ (١٢٨/األعراف: ِإنَّ اَألر(  
  )١ (٥٦/العنكبوت: ِإنَّ أَرِضي
ض١ (١٠٥/األنبياء: أَنَّ اَألر(  

  )٣ (٤/ املنافقون٣٠/ التوبة٧٥/املائدة: أَنى يؤفَكُونَ
  )١ (١٠/النساء: ِإنما يأْكُلُونَ

  )١ (٢٠/الفرقان: ِإنهم لَيأْكُلُونَ
  )٢ (٦١ /٦١/النور: أَن تأْكُلُوا
  )١ (١١٣/املائدة: أَن نأْكُلَ
  )١ (١٢/احلجرات: أَن يأْكُلَ
أْكُلَه١ (١٣/يوسف: أَن ي(  

  )١ (١١٩/األنعام: أَالَّ تأْكُلُوا
أَكَلَه ١ (١٤/يوسف: لَِئن(  

  )١ (٦٦/الصافات: فَِإنهم َألِكلُونَ
الذِّئْب أْكُلَه١ (١٣/يوسف: أَن ي(  
الذِّئْب أَكَلَه ١ (١٤/يوسف: لَِئن(  

  )١ (١١٣/املائدة: أَن نأْكُلَ ِمنها
  )١ (٦١/النور: أَن تأْكُلُوا ِمن

  )١ (٦٦/الصافات: فَِإنهم َألِكلُونَ ِمنها
 ٥٤/ الشعراء٦٨/ احلجر١٣٩/األعراف: ِإنَّ هؤالَِء

 ٣٢/ املطففني٢٧/ اإلنسان٣٤/ الدخان٨٨/الزخرف
)٧(  

  )١ (٢٢/الدخان: أَنَّ هؤالَِء
٢١٨ /١٧٤ /١٦١ /١٥٩ /٦٢ /٦/البقرة: ِإنَّ الَِّذين 

 ١١٦ /٩١ /٩٠ /٧٧ /٢١ /١٠ /٤/ آل عمران٢٧٧/
 ١٥٠ /١٣٧ /٩٧ /٥٦ /١٠/ النساء١٧٧ /١٥٥/
 ١٥٩ /١٢٠/ األنعام٦٩ /٣٦/ املائدة١٦٨ /١٦٧/

 ٣٦/ األنفال٢٠٦ /٢٠١ /١٩٤ /١٥٢ /٤٠/األعراف
 ١٠٤/ النحل٢٣/ هود٩٦ /٦٩ /٩ /٧/ يونس٧٢/
 ٩٦/ مرمي١٠٧ /٣٠/ الكهف١٠٧/ اإلسراء١١٦/

 ٥٧/ املؤمنون٧٣ /٢٥ /١٧/ احلج١٠١/األنبياء
 ١٧/ العنكبوت٤/ النمل٦٢ /٢٣ /١٩ /١١/النور

 ١٠/ غافر٢٦/ ص٢٩/ فاطر٥٧/ األحزاب٨/لقمان
 ١٨/ الشورى٤١ /٤٠ /٣٠ /٨/ فصلت٦٠ /٥٦/

 ١٠/ الفتح٣٤ /٣٢ /٢٥/ حممد١٣/األحقاف
 ١٢/ امللك٢٠ /٥/ اادلة٢٧/ النجم٤ /٣/احلجرات
  )٨٤ (٧ /٦/ البينة١١ /١٠/ الربوج٢٩/املطففني
  )٢ (٣٩/ فصلت٨٥/صصالق: ِإنَّ الَِّذي

ِإنَّ الَِّذين١٥٧/ النساء١٧٦ /١٤٤/البقرة: و 
  )٥ (١٤/ الشورى٧٤/املؤمنون

  )١ (٧٦/األعراف: ِإنا ِبالَِّذي
١ (٣/حممد: ِبأَنَّ الَِّذين(  
أَنَّ الَِّذين٢ (٣/ حممد١٠/اإلسراء: و(  
١ (٤٧/الزمر: أَنَّ ِللَِّذين(  

١ (٥٩/الذاريات: فَِإنَّ ِللَِّذين(  
ِإنَّ ِللَِّذين١ (٤٧/الطور: و(  

  )١ (١٤٤/البقرة: وِإنَّ الَِّذين أُوتوا
  )١ (١٠٧/اإلسراء: ِإنَّ الَِّذين أُوتوا

 ١٣٧/ النساء٢٧٧ /٢١٨ /٦٢/البقرة: ِإنَّ الَِّذين َءامنوا
 ٣٠/ الكهف٢٣/ هود٩/ يونس٧٢/ األنفال٦٩/املائدة

 ٨/فصلت ٨/ لقمان١٧/ احلج٩٦/ مرمي١٠٧/
  )١٦ (٧/ البينة١١/الربوج

  )١ (٧٦/األعراف: ِإنا ِبالَِّذي َءامنتم
  )١ (٣/حممد: وأَنَّ الَِّذين َءامنوا

الَِّذينوا ونَءام ٦٩/ املائدة٢١٨ /٦٢/البقرة: ِإنَّ الَِّذين 
  )٤ (١٧/احلج

 ٦٩/ املائدة٦٢/البقرة: ِإنَّ الَِّذين َءامنوا والَِّذين هادوا
  )٣ (١٧/احلج

: ِإنَّ الَِّذين َءامنوا والَِّذين هادوا والصاِبئُونَ والنصارى
  )١ (٦٩/املائدة

: ِإنَّ الَِّذين َءامنوا والَِّذين هادوا والصاِبِئني والنصارى
  )١ (١٧/احلج

 ٢٧٧/البقرة: ِإنَّ الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت
 ٩٦/ مرمي١٠٧ /٣٠/ الكهف٢٣/ هود٩/يونس
  )١٠ (٧/ البينة١١/ الربوج٨/ فصلت٨/لقمان

ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ٨/لقمان: ِإنَّ الَِّذين 
  )٣ (١١/ الربوج٨/فصلت

اتنج ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونَءام ِإنَّ الَِّذين :
  )١ (٨/لقمان
: ِذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم جناتِإنَّ الَّ
  )١ (١١/الربوج

ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ادلة: ِإنَّ الَِّذين٢ (٢٠ /٥/ا(  
  )١ (١٧٦/البقرة: وِإنَّ الَِّذين اختلَفُوا ِفي
  )١ (١٥٧/النساء: وِإنَّ الَِّذين اختلَفُوا ِفيِه

وِن اللَِّهِإنَّ الَِّذينونَ ِمن دعد١٩٤/األعراف:  ت 
  )٢ (٧٣/احلج

  )١ (٧٧/آل عمران: ِإنَّ الَِّذين يشترونَ
  )١ (١٧٧/آل عمران: ِإنَّ الَِّذين اشتروا
  )١ (٤٧/الزمر: أَنَّ ِللَِّذين ظَلَموا

  )١ (٥٩/الذاريات: فَِإنَّ ِللَِّذين ظَلَموا
  )١ (٤٧/الطور: اوِإنَّ ِللَِّذين ظَلَمو

: متاع(*)ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب الَ يفِْلحونَ
  )٢ (١١٧-١١٦/ النحل٧٠-٦٩/يونس

 ٣٠/فصلت: ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا
  )٢ (١٣/األحقاف

  )١ (١٥٩/رةالبق: ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا
  )١ (١٧٤/البقرة: ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ

 ١٠ /٤/ آل عمران١٦١ /٦/البقرة: ِإنَّ الَِّذين كَفَروا
 ٣٦/ املائدة١٦٨ /١٦٧ /٥٦/ النساء١١٦ /٩١ /٩٠/

 ٣٢/ حممد٤١/ فصلت١٠/ غافر٢٥/ احلج٣٦/األنفال
  )١٨ (٦/ البينة٣٤/

  )١ (٣/مدحم: ِبأَنَّ الَِّذين كَفَروا
  )٢ (١٥٠/ النساء٢١/آل عمران: ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ

  )١ (٤/آل عمران: ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِبأَياِت
  )١ (٥٦/النساء: ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِبأَياِتنا

  )١ (٢١/آل عمران: ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِبأَياِت
وا ِبأَيكَفَر ١ (٤/آل عمران: اِت اللَِّهِإنَّ الَِّذين(  

  )١ (٢١/آل عمران: ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِبأَياِت اللَِّه
 ١٦٧/النساء: ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وصدوا عن سِبيِل اللَِّه

  )٣ (٣٤ /٣٢/حممد
 ٢٥/احلج: ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ويصدونَ عن سِبيِل اللَِّه

)١(  
ين كَفَروا لَن تغِني عنهم أَموالُهم والَ أَوالَدهم ِإنَّ الَِّذ

أُولَِئكئًا وياللَِّه ش ن٢ (١١٦ /١٠/آل عمران: م(  
كَفَّار مهوا واتموا وكَفَر ١ (١٦١/البقرة: ِإنَّ الَِّذين(  
كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر ١( ٩١/آل عمران: ِإنَّ الَِّذين(  

 ٢٧/ النجم٤/ النمل١٠٤/ النحل٧/يونس: ِإنَّ الَِّذين الَ
)٤(  

  )١ (٧٤/املؤمنون: وِإنَّ الَِّذين الَ
  )١ (١٠/اإلسراء: وأَنَّ الَِّذين الَ

 ٢٧/ النجم٤/ النمل١٠٤/النحل: ِإنَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ
)٣(  



  ٧٤

  )١ (٧٤/املؤمنون: وِإنَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ
ونَوِمنؤالَ ي ١ (١٠/اإلسراء: أَنَّ الَِّذين(  

  )١ (١٠/اإلسراء: وأَنَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة
  )٢ (٢٧/ النجم٤/النمل: ِإنَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة

  )١ (٧٤/املؤمنون: وِإنَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَألِخرِة
١٢٠ /١١٨ /١١٦ /١١٥ /١١١/التوبة: ِإنَّ اللَّه 

 ١١/ الرعد٨٨/ يوسف٨١ /٨١ /٦٠ /٤٤ /٣٦/يونس
 ٢٨ /١٨/ النحل٥١ /٤٧ /٢٢/ إبراهيم٣١ /٢٧/
 ١٧ /١٤ /١٤/ احلج١٢٨ /٩١ /٩٠ /٧٧ /٧٤ /٧٠/
/٧٤ /٦٥ /٦٣ /٦٠ /٤٠ /٣٨ /٣٨ /٢٣ /١٨ /١٧ 
 ٧٦ /٥٠/ القصص٦٢ /٥٣ /٤٥ /٣٠/ النور٧٥/
 ١٨ /١٦/ لقمان٦٢/ ٤٢ /٢٠ /٦/ العنكبوت٧٧/
 ٧/ احلشر١/ األحزاب٣٤ /٣٤ /٢٨ /٢٧ /٢٦ /٢٣/
 ٣/ الطالق٦/ املنافقون٤/ الصف١٢ /٨/ املمتحنة١٨/

 ٥٥ /٣٤ /٢٤ /٢/ األحزاب٣٠/ اإلنسان٢٠/املزمل
 ٤١ /٣٨ /٣١ /٢٨ /٢٢ /٨ /١/ فاطر٦٤ /٥٦/

 ٦١ /٤٨ /٤٤ /٢٨ /٢٠ /١٧/ غافر٥٣ /٣ /٣/الزمر
 ١٢/ حممد١٠/حقاف األ٦٤/ الزخرف٢٣ /٥/الشورى

 ٥٨/ الذاريات١٨ /١٤ /١٣ /١٢ /٩ /١/احلجرات
 ٦٧ /٢٦ /٢٠/ البقرة٢١ /٧ /١/ اادلة٢٥/احلديد

/١٣٢ /١١٥ /١١٠ /١٠٩ /143 /148 /153 

/173 /181 /182 /190 /195 /199 

/220 /222 /237 /243 /247 /247 

 ٥١ /٤٥ /٤٢ /٣٧ /٣٣ /٩ /٥/آل عمران 249/
/١٨٣ /١٨١ /١٦٥ /١٥٩ /١٥٥ /١٢٠ /١١٩ 
 ٣٣ /٣٢ /٢٩ /٢٤ /٢٣ /١٦ /١١ /١/ النساء١٩٩/
/٥٨ /٥٨ /٥٨ /٥٦ /٤٨ /٤٣ /٤٠ /٣٦ /٣٥ /٣٤ 
/١٠٧ /١٠٦ /١٠٢ /٩٤ /٨٦ /116 /140 

 ٥١ /٤٢ /٣٩ /١٧ /١٣ /٨ /٧ /٤ /٢ /١/املائدة
 ١٤٤ /٩٥ /٣٧/ األنعام٨٧ /٧٣ /٧٢ /٦٧/

 ٥٨ /٥٢ /٤٦ /١٧ /١٠/ األنفال٥٠ /٢٨/األعراف
 ٧١ /٦٤ /٤٠ /٢٨ /٢٢ /٧ /٥ /٤/ التوبة٧٥ /٦٩/
/٢٠٥ (١٠٢ /٩٩(  

  )٣ (٦٤/ النور٦٦ /٥٥/يونس: ِإنَّ ِللَِّه
  )١ (١٥٦/البقرة: ِإنا ِللَِّه

٢١٥ /٢١١ /١٩٢ /١٥٨ /٩٨/البقرة: فَِإنَّ اللَّه 
 ١٩/ آل عمران٢٧٣ /٢٧٠ /٢٥٨ /٢٢٧ /٢٢٦/
 ١٢٨/ ١٢٧/ النساء٩٧ /٩٢ /٨٩ /٧٦ /٦٣ /٣٢/
 ٣٩ /١٣/ األنفال٣٩ /٣/ املائدة١٤٩ /١٣٥ /١٢٩/
 ٨/ إبراهيم٩٠/ يوسف١١٥/ هود٩٦/ التوبة٤٩/

 ١٢/ لقمان٣٣ /٥/ النور١١٥ /٣٧/النحل
 ٢٤/ احلديد٧/ الزمر٤٥ /٨/فاطر 54/ ٢٩/األحزاب

 ٤/ التحرمي١٤/ التغابن٦/ املمتحنة٤/ احلشر١٢/اادلة
)٤٧(  

  )٢ (١٧٠ /١٣١/النساء: فَِإنَّ ِللَِّه
 ٣٦/ مرمي٤٢/ األنفال٦٢/آل عمران:  اللَّهوِإنَّ
 ٦٩/ العنكبوت٦٤ /٥٩ /٥٨ /٥٤ /٣٩/احلج

  )١١ (٢/ اادلة٩/احلديد

ا اللَّهم١ (١٧١/النساء: ِإن(  
كُما ِإلَهم٣ (٦/ فصلت١٠٨/ األنبياء١١٠/الكهف: أَن(  

٢٠٩ /١٩٦ /١٩٤ /١٠٧ /١٠٦ /٧٧/البقرة: أَنَّ اللَّه 
/٢٦٠ /٢٥٩ /٢٤٤ /٢٣٥ /٢٣٥ /٢٣٣ /٢٣١ 
 ٩٨ /٩٧/ ٤٠ /٣٤/ املائدة٣٩/ آل عمران٢٦٧/

 ٣٦ /٣/ التوبة٤٠ /٢٥ /٢٤/ األنفال١٥٠/األنعام
 ٩٩/ اإلسراء٢٣/ النحل١٩/ إبراهيم١٢٣ /١٠٤ /٧٨/

 ٤٣ /٤١ /٢٥/ النور٧٠ /٦٥ /٦٣ /١٨/احلج
 ٢٧/ فاطر٢٩ /٢٠/ لقمان٣٧/ الروم٧٨/القصص

 ٣٣/حقاف األ٢٢ /١٥/ فصلت٥٧ /٥٢ /٢١/الزمر
  )٥٢ (١٢/ الطالق٧/ اادلة١٧/احلديد

٦٢ /٦١ /٦/ احلج٥٣/ األنفال١٧٦/البقرة: ِبأَنَّ اللَّه 
  )٨ (١٤/ العلق١١/ حممد٣٠/لقمان

  )١ (٤١/األنفال: فَأَنَّ ِللَِّه
أَنَّ اللَّه١٨٢ /١٧١/ آل عمران١٦٥/البقرة: و 

 ٥٣ /٥١ /٢٨ /١٩ /١٨/ األنفال٩٨ /٩٧/املائدة
 ٧/ احلج١٠٧/ النحل٥٢/ يوسف١٠٤ /٧٨ /٢/التوبة

 ٣٠ /٢٩/ لقمان٢٠ /١٠/ النور٦٢ /٦١ /١٦ /١٠/
  )٢٥ (١٢/الطالق

كُم١ (٤/الصافات: ِإنَّ ِإلَه(  
كُما ِإلَهم١ (٩٨/طه: ِإن(  

ي ِإلَه١ (٢٩/األنبياء: ِإن(  
ِإلَه ا اللَّهم١ (١٧١/النساء: ِإن(  

ِإلَه كُما ِإلَهم٦/ فصلت١٠٨/ األنبياء١١٠/كهفال: أَن 
)٣(  

اللَّه كُما ِإلَهم١ (٩٨/طه: ِإن(  
اِحدو ِإلَه ا اللَّهم١ (١٧١/النساء: ِإن(  

اِحدو ِإلَه كُما ِإلَهم١٠٨/ األنبياء١١٠/الكهف: أَن 
  )٣ (٦/فصلت

كُمرأْمي ٢ (٥٨/ النساء٦٧/البقرة: ِإنَّ اللَّه(  
ي ِإنَّ اللَّهر١ (٩٠/النحل: أْم(  

  )٢ (٥٨/ النساء٦٧/البقرة: ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَن
ِحيمر ُءوفاِس لَرِبالن ٦٥/ احلج١٤٣/البقرة: ِإنَّ اللَّه 

)٢(  
  )٣ (٩٢/ آل عمران٢٧٣ /٢١٥/البقرة: فَِإنَّ اللَّه ِبِه

ِليمِبِه ع ٩٢/ آل عمران٢٧٣ /٢١٥/البقرة: فَِإنَّ اللَّه 
)٣(  

 ِإنَّ ِفي ذَِلك قِْدرياُء وشن يِلم قزطُ الرسبي أَنَّ اللَّه
  )٢ (٥٢/ الزمر٣٧/الروم: َألياٍت لِّقَوٍم يؤِمنونَ

كرشبي ١ (٣٩/آل عمران: أَنَّ اللَّه(  
  )١ (٤٥/آل عمران: ِإنَّ اللَّه يبشرِك
وبتي ١ (٣٩/املائدة: فَِإنَّ اللَّه(  
ابوت أَنَّ اللَّه١ (١٠/النور: و(  
ابوت ١ (١٢/احلجرات: ِإنَّ اللَّه(  

ِحبي ١٥٩/ آل عمران٢٢٢ /١٩٥/البقرة: ِإنَّ اللَّه 
 ٨/ املمتحنة٩/ احلجرات٧ /٤/ التوبة٤٢ /١٣/املائدة
  )١٠ (٤/الصف

ِحبي ١ (٧٦/آل عمران: فَِإنَّ اللَّه(  
  )٢ (١٣/ املائدة١٩٥/البقرة: ب الْمحِسِننيِإنَّ اللَّه يِح

قِْسِطنيالْم ِحبي ٩/ احلجرات٤٢/املائدة: ِإنَّ اللَّه 
  )٣ (٨/املمتحنة

قِْسِطنيالْم ِحبي ا(*)ِإنَّ اللَّهم١٠-٩/احلجرات: ِإن 
  )٢ (٩-٨/املمتحنة

ِقنيتالْم ِحبي ١ (٧٦/آل عمران: فَِإنَّ اللَّه(  
  )٢ (٧ /٤/التوبة: نَّ اللَّه يِحب الْمتِقنيِإ

مرح ١ (١٥٠/األنعام: أَنَّ اللَّه(  
  )١ (٥٠/األعراف: ِإنَّ اللَّه حرمهما
كُمحي ٢ (٣/ الزمر١/املائدة: ِإنَّ اللَّه(  

 ١٨/ احلشر٥٣ /٣٠/ النور٨/املائدة: ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما
)٤(  

لُونَِإنَّ اللَّهمعا تِبم ِبري٥٣/ النور٨/املائدة:  خ 
  )٣ (١٨/احلشر

ِإنَّ اللَّه يدِخلُ الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت جناٍت 
ارها اَألنِتهحِري ِمن تج١٢/ حممد٢٣ /١٤/احلج: ت 

)٣(  
أَكْثَر لَِكناِس ولَى النٍل علَذُو فَض ٢٤٣/البقرة: ِإنَّ اللَّه 

  )٢ (٦١/غافر
مهأَكْثَر لَِكناِس ولَى النٍل علَذُو فَض ِإنَّ اللَّه :

  )١ (٦٠/يونس
ِإنَّ اللَّه لَذُو فَضٍل علَى الناِس ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ 

  )٢ (٦١/ غافر٢٤٣/البقرة: يشكُرونَ
دبفَاع كُمبري وبر ِإنَّ اللَّهِقيمتساطٌ مذَا ِصره آل : وه

  )١ (٥١/عمران
ِقيمتساطٌ مذَا ِصره وهدبفَاع كُمبري وبر ِإنَّ اللَّهو :

  )١ (٣٦/مرمي
  )١ (١٩/آل عمران: فَِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب

 ٤/ املائدة١٩٩/آل عمران: ِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب
  )٤ (١٧/غافر ٥١/إبراهيم

ِميعس ٧٥/ احلج١٧/ األنفال١٨١/البقرة: ِإنَّ اللَّه 
  )٦ (١/ اادلة١/ احلجرات٢٨/لقمان

ِميعس ١ (٢٢٧/البقرة: فَِإنَّ اللَّه(  
ِميعلَس ِإنَّ اللَّه١ (٤٢/األنفال: و(  

ِميعس ١ (٢٤٤/البقرة: أَنَّ اللَّه(  
ِميعس أَنَّ اللَّه٢ (٦١/حلج ا٥٣/األنفال: و(  
ِمعسي ١ (٢٢/فاطر: ِإنَّ اللَّه(  

ِصريب ِميعس أَنَّ اللَّه١ (٦١/احلج: و(  
ِصريب ِميعس ادلة٢٨/ لقمان٧٥/احلج: ِإنَّ اللَّه١/ ا 

)٣(  
ِليمع ِميعس ١٧/ األنفال١٨١/البقرة: ِإنَّ اللَّه 

  )٣ (١/احلجرات
ِليمع ِميعس ١ (٢٢٧/لبقرةا: فَِإنَّ اللَّه(  

ِليمع ِميعلَس ِإنَّ اللَّه١ (٤٢/األنفال: و(  
ِليمع ِميعس ١ (٢٤٤/البقرة: أَنَّ اللَّه(  

ِليمع ِميعس أَنَّ اللَّه١ (٥٣/األنفال: و(  



  ٧٥

ِليمع ِميعس ِإنَّ اللَّه(*)ن١ (١٨٢-١٨١/البقرة: فَم(  
ِليمع ِميعس ن(*)أَنَّ اللَّه١ (٢٤٥-٢٤٤/لبقرةا: م(  

ِديدش أَنَّ اللَّه١ (١٦٥/البقرة: و(  
ِديدش ٣ (٢٥/ األنفال٩٨/ املائدة١٩٦/البقرة: أَنَّ اللَّه(  
ِديدش ٢ (٧/ احلشر٢/املائدة: ِإنَّ اللَّه(  

ِديدش ٣ (٤/ احلشر١٣/ األنفال٢١١/البقرة: فَِإنَّ اللَّه(  
 ٩٨/ املائدة١٩٦/البقرة: أَنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

  )٣ (٢٥/األنفال
  )٢ (٧/ احلشر٢/املائدة: ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

 ١٣/ األنفال٢١١/البقرة: فَِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب
  )٣ (٤/احلشر

  )٢ (٣٣/ آل عمران١٣٢/البقرة: ِإنَّ اللَّه اصطَفَى
  )١ (٤٢/آل عمران: ِإنَّ اللَّه اصطَفَاِك
طَفَاهاص ١ (٢٤٧/البقرة: ِإنَّ اللَّه(  

  )١ (٢٧/الرعد: ِإنَّ اللَّه يِضلُّ من يشاُء ويهِدي
  )١ (٨/فاطر: فَِإنَّ اللَّه يِضلُّ من يشاُء ويهِدي

دأَع ١ (١٠٢/النساء: ِإنَّ اللَّه(  
دأَع ١ (٢٩/األحزاب: فَِإنَّ اللَّه(  
ِزيزع ٢ (٢٦٠ /٢٠٩/البقرة: أَنَّ اللَّه(  

ِزيزع ٧١/ التوبة١٠/ األنفال٢٢٠/البقرة: ِإنَّ اللَّه 
  )٦ (٢٨/ فاطر٢٧/ لقمان٤٧/إبراهيم

ِزيزع ١ (٤٩/األنفال: فَِإنَّ اللَّه(  
ِكيمح ِزيزع ٢ (٢٦٠ /٢٠٩/البقرة: أَنَّ اللَّه(  

ِكيمح ِزيزع ١٠/ األنفال٢٢٠/البقرة: ِإنَّ اللَّه 
  )٤ (٢٧/ لقمان٧١/وبةالت

ِكيمح ِزيزع ١ (٤٩/األنفال: فَِإنَّ اللَّه(  
غَفُور فُولَع ١ (٦٠/احلج: ِإنَّ اللَّه(  

غَفُور فُولَع ِإنَّ اللَّهادلة: و١ (٢/ا(  
لَمعي ٧٨/ التوبة٩٧/ املائدة٢٣٥ /٧٧/البقرة: أَنَّ اللَّه 

  )٧ (٧/ اادلة٧٠/ احلج٢٣/النحل
والَّمع ١ (٧٨/التوبة: أَنَّ اللَّه(  

اِلمع ١ (٣٨/فاطر: ِإنَّ اللَّه(  
ِليمع ٢٨/ التوبة٧/ املائدة١١٩/آل عمران: ِإنَّ اللَّه 

 ٨/ فاطر٣٤ /٢٣/ لقمان٧٠ /٢٨/ النحل٣٦/يونس
  )١٠ (١٣/احلجرات

ِليمع ١ (٦٣/آل عمران: فَِإنَّ اللَّه(  
ِليملَع ِإنَّ اللَّه١ (٥٩/حلجا: و(  

لَمعي ٤٢/ العنكبوت٩١ /٧٤/النحل: ِإنَّ اللَّه 
  )٤ (١٨/احلجرات

هلَمعي ١ (٢٧٠/البقرة: فَِإنَّ اللَّه(  
ِبريخ ِليمع ٢ (١٣/ احلجرات٣٤/لقمان: ِإنَّ اللَّه(  

 ٧/ املائدة١١٩/آل عمران: ِإنَّ اللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر
  )٣ (٢٣/لقمان
  )١ (٧٨/التوبة:  اللَّه عالَّم الْغيوِبوأَنَّ

  )١ (٣٨/فاطر: ِإنَّ اللَّه عاِلم غَيِب
بغَي لَمعي ١ (١٨/احلجرات: ِإنَّ اللَّه(  

  )١ (٣٨/فاطر: ِإنَّ اللَّه عاِلم غَيِب السماواِت واَألرِض

 ١٨/احلجرات: ِإنَّ اللَّه يعلَم غَيب السماواِت واَألرِض 
)١(  

 ٩٧/ املائدة٢٣٥ /٧٧/البقرة: أَنَّ اللَّه يعلَم ما
  )٦ (٧/ اادلة٧٠/ احلج٢٣/النحل

  )٣ (٨/ فاطر٢٨/ النحل٣٦/يونس: ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما
  )٢ (٤٢/ العنكبوت٩١/النحل: ِإنَّ اللَّه يعلَم ما

  )١ (٢٧٠/البقرة: فَِإنَّ اللَّه يعلَمه وما
 ٧٧/البقرة: أَنَّ اللَّه يعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ

  )٢ (٢٣/النحل
  )١ (٣٦/يونس: ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما يفْعلُونَ
  )١ (٩١/النحل: ِإنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ

 ٧٠/ احلج٩٧/ املائدة٢٣٥/البقرة: أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي
  )٤ (٧/اادلة

 ٧/ اادلة٩٧/املائدة: أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت
)٢(  

  )١ (٧٠/احلج: أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي السماِء
: أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض

  )٢ (٧/ اادلة٩٧/املائدة
 ١٦٥/ آل عمران١٤٨ /١٠٩ /٢٠/لبقرةا: ِإنَّ اللَّه علَى

 ١/ فاطر٢٠/ العنكبوت٤٥/ النور١٧/ احلج٧٧/النحل
)٩(  

  )١ (٣٩/احلج: وِإنَّ اللَّه علَى
  )٣ (١٢/ الطالق٢٥٩ /١٠٦/البقرة: أَنَّ اللَّه علَى

 آل ١٤٨ /١٠٩ /٢٠/البقرة: ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء
 ٤٥/ النور١٧/ احلج٧٧/ النحل١٦٥/عمران

  )٩ (١/ فاطر٢٠/العنكبوت
 ١٢/ الطالق٢٥٩ /١٠٦/البقرة: أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء

)٣(  
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ١٤٨ /١٠٩ /٢٠/البقرة: ِإنَّ اللَّه 

 ٢٠/ العنكبوت٤٥/ النور٧٧/ النحل١٦٥/آل عمران
  )٨ (١/فاطر

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ٢٥٩ /١٠٦/البقرة: أَنَّ اللَّه 
  )٣ (١٢/الطالق

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ا(*)ِإنَّ اللَّه١ (٢-١/فاطر: م(  
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ا(*)ِإنَّ اللَّهمآل : و

  )١ (١٦٦-١٦٥/عمران
هِعند أَنَّ اللَّه١ (٢٨/األنفال: و(  
هِعند ٢ (٣٤/ لقمان٢٢/التوبة: ِإنَّ اللَّه(  

أَنَّ اللَّهوِظيمع رأَج هوا(*) ِعندنَءام ا الَِّذينهاأَيي :
  )١ (٢٩-٢٨/األنفال

ِظيمع رأَج هِعند وا(*)ِإنَّ اللَّهنَءام ا الَِّذينهاأَيي :
  )١ (٢٣-٢٢/التوبة

غَفُور آل ١٩٩ /١٨٢ /١٧٣/البقرة: ِإنَّ اللَّه 
 ٩٩ /٥/ التوبة٦٩/ األنفال٣٩/ املائدة١٥٥/عمران

 ١٤/ احلجرات٢٣/ الشورى٦٢/ النور١٠٢/
  )١٤ (٢٠/ املزمل١٢/املمتحنة

غَفُور ٨٩/ آل عمران٢٢٦ /١٩٢/البقرة: فَِإنَّ اللَّه 

 ١٤/ التغابن١٢/ اادلة٥/ النور١١٥/ النحل٣/املائدة
)٨(  

فُورلَغ ١ (١٨/النحل: ِإنَّ اللَّه(  
غَفُور ٢( ٣٤/ املائدة٢٣٥/البقرة: أَنَّ اللَّه(  

غَفُور أَنَّ اللَّه١ (٩٨/املائدة: و(  
ِفرغي ١ (٥٣/الزمر: ِإنَّ اللَّه(  

ِليمح غَفُور ١ (٢٣٥/البقرة: أَنَّ اللَّه(  
ِليمح غَفُور ١ (١٥٥/آل عمران: ِإنَّ اللَّه(  

ِحيمر غَفُور ١٩٩ /١٨٢ /١٧٣/البقرة: ِإنَّ اللَّه 
 ٦٢/ النور١٠٢ /٩٩ /٥/ التوبة٦٩/ األنفال٣٩/املائدة

  )١٢ (٢٠/ املزمل١٢/ املمتحنة١٤/احلجرات
ِحيمر غَفُور آل ٢٢٦ /١٩٢/البقرة: فَِإنَّ اللَّه 

 ١٢/ اادلة٥/ النور١١٥/ النحل٣/ املائدة٨٩/عمران
  )٨ (١٤/التغابن

ِحيمر فُورلَغ ١ (١٨/النحل: ِإنَّ اللَّه(  
ِحيمر غَفُور ١ (٣٤/ملائدةا: أَنَّ اللَّه(  

ِحيمر غَفُور أَنَّ اللَّه١ (٩٨/املائدة: و(  
ِحيمر غَفُور ١ (١٧٤-١٧٣/البقرة: ِإنَّ(*)ِإنَّ اللَّه(  

ِحيمر غَفُور ١ (٩٠-٨٩/آل عمران: ِإنَّ(*)فَِإنَّ اللَّه(  
ِحيمر غَفُور ا(*)ِإنَّ اللَّهم١ (١٥-١٤/احلجرات: ِإن(  

  )١ (١٥-١٤/التغابن: ِإنما(*)ه غَفُور رِحيمفَِإنَّ اللَّ
ِحيمر غَفُور ِإنْ(*)ِإنَّ اللَّه١ (٦-٥/التوبة: و(  

ِحيمر غَفُور ِإنْ(*)فَِإنَّ اللَّه١ (٢٢٧-٢٢٦/البقرة: و(  
ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه(*)١٧٤-١٧٣/البقرة: ِإنَّ الَِّذين 

)١(  
 ٩٠-٨٩/آل عمران: ِإنَّ الَِّذين(*)فُور رِحيمفَِإنَّ اللَّه غَ

)١(  
ِحيمر غَفُور ا(*)ِإنَّ اللَّههاأَي١٨٣-١٨٢/البقرة: ي 

  )٣ (١٣-١٢/ املمتحنة٧٠-٦٩/األنفال
ِحيمر غَفُور ا(*)أَنَّ اللَّههاأَي١ (٣٥-٣٤/املائدة: ي(  

ِحيمر غَفُور ا (*)ِإنَّ اللَّههاأَيواينَءام الَِّذين :
  )٢ (١٣-١٢/ املمتحنة١٨٣-١٨٢/البقرة

ِحيمر غَفُور وا(*)أَنَّ اللَّهنَءام ا الَِّذينهاأَيي :
  )١ (٣٥-٣٤/املائدة

ِحيمر غَفُور الَ(*)فَِإنَّ اللَّه١ (١١٦-١١٥/النحل: و(  
ِحيمر غَفُور ١ (٦٣-٦٢/النور: الَّ(*)ِإنَّ اللَّه(  

  )١ (٢٦٧/البقرة: نَّ اللَّه غَِنيأَ
ِنيلَغ ١ (٦/العنكبوت: ِإنَّ اللَّه(  
غَِني ٣ (٧/ الزمر١٢/ لقمان٩٧/آل عمران: فَِإنَّ اللَّه(  
ِنيلَغ ١ (٨/إبراهيم: فَِإنَّ اللَّه(  

ِميدح غَِني ١ (٢٦٧/البقرة: أَنَّ اللَّه(  
ِميدح غَِني ١ (١٢/مانلق: فَِإنَّ اللَّه(  
ِميدح ِنيلَغ ١ (٨/إبراهيم: فَِإنَّ اللَّه(  

  )١ (٩٧/آل عمران: فَِإنَّ اللَّه غَِني عِن
  )١ (٦/العنكبوت: ِإنَّ اللَّه لَغِني عِن

نكُمع غَِني ١ (٧/الزمر: فَِإنَّ اللَّه(  
الَِمنيِن الْعع غَِني ١ (٩٧/آل عمران: فَِإنَّ اللَّه(  



  ٧٦

الَِمنيِن الْعع ِنيلَغ ١ (٦/العنكبوت: ِإنَّ اللَّه(  
  )٢ (١٨ /١٤/احلج: ِإنَّ اللَّه يفْعلُ ما

قَد ٢ (٤٨/ غافر٢٤٧/البقرة: ِإنَّ اللَّه(  
قَد ١ (٧٨/القصص: أَنَّ اللَّه(  

قَد أَنَّ اللَّه١ (١٢/الطالق: و(  
قَِوي ادلة٢٥/ احلديد٥٢/األنفال: ِإنَّ اللَّه٣ (٢١/ ا(  
لَقَِوي ٢ (٤٠ /٧٤/احلج: ِإنَّ اللَّه(  

ِزيزع لَقَِوي ٢ (٧٤ /٤٠/احلج: ِإنَّ اللَّه(  
ِزيزع قَِوي ادلة٢٥/احلديد: ِإنَّ اللَّه٢ (٢١/ ا(  

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ١ (٢٣١/البقرة: أَنَّ اللَّه(  
  )١ (٩٧/املائدة: موأَنَّ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِلي

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ١١٥/ التوبة٧٥/األنفال: ِإنَّ اللَّه 
  )٤ (٧/ اادلة٦٢/العنكبوت

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ١ (١١٦-١١٥/التوبة: ِإنَّ(*)ِإنَّ اللَّه(  
ِليمٍء عيِبكُلِّ ش لَِئن(*)ِإنَّ اللَّه٦٣-٦٢/العنكبوت: و 

)١(  
 ٣٢ /٢٩ /٢٤ /٢٣ /١٦ /١١ /١/النساء: ِإنَّ اللَّه كَانَ

/١٠٦ /٩٤ /٨٦ /٥٨ /٥٦ /٤٣ /٣٥ /٣٤ /٣٣ 
  )٢٢ (٣٠/ اإلنسان٥٥ /٣٤ /٢٤ /٢ /١/األحزاب

 ١٤٩ /١٣٥ /١٢٩ /١٢٨/النساء: فَِإنَّ اللَّه كَانَ
  )٧ (١٢٧/ النساء٤٥/ فاطر٥٤/األحزاب

  )١ (٤٣/النساء: ِإنَّ اللَّه كَانَ عفُوا
افَِإنَّ اللَّهفُو١ (١٤٩/النساء:  كَانَ ع(  

 ١/ األحزاب٣٥ /٢٤ /١١/النساء: ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما
  )٥ (٣٠/اإلنسان

 ٢٤ /١١/النساء: ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِكيما
  )٤ (٣٠/ اإلنسان١/األحزاب

كُملَيكَانَ ع ١ (١/النساء: ِإنَّ اللَّه(  
 ٣٣/ النساء٥٥/ األحزاب٨٦/لنساءا: ِإنَّ اللَّه كَانَ علَى

)٣(  
 ٨٦ /٣٣/النساء: ِإنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء

  )٣ (٥٥/األحزاب
 ٣٣/النساء: ِإنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء شِهيدا

  )٢ (٥٥/األحزاب
 ١٠٦ /٢٣/النساء: ِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رِحيما

  )٣ (٢٤/األحزاب
  )١ (١٢٩/النساء: للَّه كَانَ غَفُورا رِحيمافَِإنَّ ا

  )١ (٣٢/النساء: ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُلِّ شيٍء عِليما
  )١ (٥٤/األحزاب: فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُلِّ شيٍء عِليما
 ٢/ األحزاب٩٤/النساء: ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبما تعملُونَ خِبريا

)٢(  
افَِإنَّ اللَّهِبريلُونَ خمعا ت١٣٥ /١٢٨/النساء:  كَانَ ِبم 

)٢(  
 ٩ /٥/ آل عمران١٩٠ /٢٦/البقرة: ِإنَّ اللَّه الَ

 ٦٧ /٥١/ املائدة١١٦ /١٠٧ /٤٨ /٤٠ /٣٦/النساء
 ٥٨/ األنفال٢٨/ األعراف١٤٤/ األنعام٨٧/

 ٣٨/ احلج٣١ /١١/ الرعد٨١ /٤٤/ يونس١٢٠/التوبة

 ٢٨/ غافر٣/زمر ال١٨/ لقمان٧٧ /٧٦ /٥٠/القصص
  )٢٩ (٦/ املنافقون١٠/األحقاف

 ١١٥/ هود٩٦/ التوبة٣٢/آل عمران: فَِإنَّ اللَّه الَ
  )٥ (٣٧/ النحل٩٠/يوسف

  )١ (٢٢/فصلت: أَنَّ اللَّه الَ
 ١٠٧/ النحل٥٢/ يوسف١٧١/آل عمران: وأَنَّ اللَّه الَ

)٣(  
ِحبالَ ي ١٠٧ /٣٦/ النساء١٩٠/البقرة: ِإنَّ اللَّه 

 ٧٧ /٧٦/ القصص٣٨/ احلج٥٨/ األنفال٨٧/ائدةامل
  )٩ (١٨/لقمان

ِحبالَ ي ١ (٣٢/آل عمران: فَِإنَّ اللَّه(  
  )٢ (١٨/ لقمان٣٨/احلج: ِإنَّ اللَّه الَ يِحب كُلَّ

  )٢ (١٠٧ /٣٦/النساء: ِإنَّ اللَّه الَ يِحب من كَانَ
ادالِْميع ِلفخالَ ي ٢ (٣١/ الرعد٩/نآل عمرا: ِإنَّ اللَّه(  

رأَج ِضيعالَ ي أَنَّ اللَّه١ (١٧١/آل عمران: و(  
رأَج ِضيعالَ ي ١ (١٢٠/التوبة: ِإنَّ اللَّه(  

رأَج ِضيعالَ ي ٢ (٩٠/ يوسف١١٥/هود: فَِإنَّ اللَّه(  
ِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي ١ (١٢٠/التوبة: ِإنَّ اللَّه(  

 ١١٥/هود:  يِضيع أَجر الْمحِسِننيفَِإنَّ اللَّه الَ
  )٢ (٩٠/يوسف

ظِْلمالَ ي ٢ (٤٤/ يونس٤٠/النساء: ِإنَّ اللَّه(  
ِإنَّ اللَّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن 

  )٢ (١١٦ /٤٨/النساء: يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَد
 ِديِإنَّ اللَّهه١٤٤/ األنعام٦٧ /٥١/املائدة: الَ ي 

 ١٠/ األحقاف٢٨/ غافر٣/ الزمر٥٠/القصص
  )٨ (٦/املنافقون

  )١ (٣٧/النحل: فَِإنَّ اللَّه الَ يهِدي
  )٢ (١٠٧/ النحل٥٢/يوسف: وأَنَّ اللَّه الَ يهِدي

مِدي الْقَوهالَ ي ١٤٤/ األنعام٦٧ /٥١/املائدة: ِإنَّ اللَّه 
  )٦ (٦/ املنافقون١٠/ األحقاف٥٠/القصص

مِدي الْقَوهالَ ي أَنَّ اللَّه١ (١٠٧/النحل: و(  
الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ٥١/املائدة: ِإنَّ اللَّه 

  )٤ (١٠/ األحقاف٥٠/ القصص١٤٤/األنعام
الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي قُل(*)ِإنَّ اللَّه :

  )١ (١٤٥-١٤٤/األنعام
الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي قَالَ(*)ِإنَّ اللَّهو :

  )١ (١١-١٠/األحقاف
الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي ١ (٦٧/املائدة: ِإنَّ اللَّه(  

الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي أَنَّ اللَّه١ (١٠٧/النحل: و(  
  )١ (٣٧/النحل: فَِإنَّ اللَّه الَ يهِدي من
نِدي مهالَ ي ٢ (٢٨/ غافر٣/الزمر: ِإنَّ اللَّه(  

وه نِدي مهالَ ي ٢ (٢٨/ غافر٣/الزمر: ِإنَّ اللَّه(  
ِبريخ لَِطيف ٢ (١٦/ لقمان٦٣/احلج: ِإنَّ اللَّه(  

لَم ١ (٥٣/األنفال: ِبأَنَّ اللَّه(  
لَه ٢ (٤٠/ املائدة١٠٧/البقرة: أَنَّ اللَّه(  

  )١ (١١٦/التوبة:  اللَّه لَهِإنَّ
  )٣ (١٢٠/ آل عمران٢٣٧ /١١٠/البقرة: ِإنَّ اللَّه ِبما

  )٢ (٦٤/ النور٥٥/يونس: ِإنَّ ِللَِّه ما
  )٢ (١٧٠ /١٣١/النساء: فَِإنَّ ِللَِّه ما

  )١ (٣٩/األنفال: فَِإنَّ اللَّه ِبما
  )١ (٢٣٣/البقرة: أَنَّ اللَّه ِبما
 أَنَّ اللَّهاو١ (٢٩/لقمان: ِبم(  

  )٢ (٢٣٧ /١١٠/البقرة: ِإنَّ اللَّه ِبما تعملُونَ
  )١ (٢٣٣/البقرة: أَنَّ اللَّه ِبما تعملُونَ

  )١ (٢٩/لقمان: وأَنَّ اللَّه ِبما تعملُونَ
  )١ (١٢٠/آل عمران: ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ

  )١ (٣٩/نفالاأل: فَِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ
ِصريلُونَ بمعا تِبم ٢ (٢٣٧ /١١٠/البقرة: ِإنَّ اللَّه(  
ِصريلُونَ بمعا تِبم ١ (٢٣٣/البقرة: أَنَّ اللَّه(  

ِصريلُونَ بمعا يِبم ١ (٣٩/األنفال: فَِإنَّ اللَّه(  
  )٢ (١٧٠ /١٣١/النساء: فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت

  )٢ (٥٥/ يونس٦٤/النور: ِه ما ِفي السماواِتِإنَّ ِللَّ
  )١ (١٧٠/النساء: فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض
 ٦٤/ النور٥٥/يونس: ِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض

)٢(  
عم ٣ (١٢٨/ النحل٤٦/ األنفال١٥٣/البقرة: ِإنَّ اللَّه(  
عم اِإنَّ اللَّه١ (٤٠/التوبة: ن(  

علَم ِإنَّ اللَّه١ (٦٩/العنكبوت: و(  
عم ٣ (١٢٣ /٣٦/ التوبة١٩٤/البقرة: أَنَّ اللَّه(  

عم أَنَّ اللَّه١ (١٩/األنفال: و(  
اِبِرينالص عم الَ(*)ِإنَّ اللَّه١٥٤-١٥٣/البقرة: و 

  )٢ (٤٧-٤٦/األنفال
  )١ (٢٩/األنبياء: ِإني ِإلَه من

  )١ (٣٣/النور: فَِإنَّ اللَّه ِمن
  )١ (١٧٦/البقرة: ِبأَنَّ اللَّه نزلَ
  )٣ (٢١/ الزمر٢٧/ فاطر٦٣/احلج: أَنَّ اللَّه أَنزلَ

  )١ (١٦/احلج: وأَنَّ اللَّه يهِدي
  )١ (٥٧/الزمر: أَنَّ اللَّه هداِني
  )١ (٥٤/احلج: وِإنَّ اللَّه لَهاِد

  )٣ (٦٤ /٥٨/ احلج٦٢/آل عمران: هووِإنَّ اللَّه لَ
وه ٢٦/ لقمان١١٨/ التوبة٧٢ /١٧/املائدة: ِإنَّ اللَّه 

  )٨ (٥٨/ الذاريات٦٤/ الزخرف٥/ الشورى٢٠/غافر
وه ٣ (٤/ التحرمي٦/ املمتحنة٢٤/احلديد: فَِإنَّ اللَّه(  
وه ٢ (٢٥/ النور١٠٤/التوبة: أَنَّ اللَّه(  
وه ٣ (٣٠/ لقمان٦٢ /٦/احلج: ِبأَنَّ اللَّه(  
وه أَنَّ اللَّه٣ (٣٠/ لقمان٦٢/ احلج١٠٤/التوبة: و(  

ِحيمالر ابوالت وه أَنَّ اللَّه١ (١٠٤/التوبة: و(  
ِحيمالر ابوالت وه ١ (١١٨/التوبة: ِإنَّ اللَّه(  

قالْح وه ٣ (٣٠/ لقمان٦٢ /٦/احلج: ِبأَنَّ اللَّه(  
  )١ (٢٥/النور:  اللَّه هو الْحقأَنَّ

ِميدالْح ِنيالْغ ولَه ِإنَّ اللَّه١ (٦٤/احلج: و(  
ِميدالْح ِنيالْغ وه ١ (٢٦/لقمان: ِإنَّ اللَّه(  

ِميدالْح ِنيالْغ وه ٢ (٦/ املمتحنة٢٤/احلديد: فَِإنَّ اللَّه(  
: النهاِر ويوِلج النهار ِفي الَّيِلِبأَنَّ اللَّه يوِلج الَّيلَ ِفي 
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  )١ (٦١/احلج
: أَنَّ اللَّه يوِلج الَّيلَ ِفي النهاِر ويوِلج النهار ِفي الَّيِل

  )١ (٢٩/لقمان
الَكُموم ١ (٤٠/األنفال: أَنَّ اللَّه(  
  )١ (١١/حممد: ِبأَنَّ اللَّه مولَى

  )١ (٤٦/قرةالب: وأَنهم ِإلَيِه
  )١ (٢٠٣/البقرة: أَنكُم ِإلَيِه
  )١ (٦٠/املؤمنون: أَنهم ِإلَى
  )١ (٣٩/القصص: أَنهم ِإلَينا

ِهمِإلَي مه١ (٣١/يس: أَن(  
  )١ (٤٢/النجم: وأَنَّ ِإلَى

  )١ (١١٥/املؤمنون: وأَنكُم ِإلَينا
  )١ (٢٤/األنفال: وأَنه ِإلَيِه

  )١ (٨/العلق: لَىِإنَّ ِإ
  )١ (٢٥/الغاشية: ِإنَّ ِإلَينا

 ٥٠/ الشعراء٥٩/ التوبة١٢٥/األعراف: ِإنا ِإلَى
  )٤ (٣٢/القلم

  )٢ (١٦ /١٤/يس: ِإنا ِإلَيكُم
  )١ (١٤/الزخرف: وِإنا ِإلَى
  )١ (١٥٦/البقرة: وِإنا ِإلَيِه

  )١ (٢٠٣/البقرة: أَنكُم ِإلَيِه تحشرونَ
  )١ (٢٤/األنفال: نه ِإلَيِه تحشرونَوأَ

  )٣ (٣٢/ القلم٥٠/ الشعراء١٢٥/األعراف: ِإنا ِإلَى ربنا
كب١ (٨/العلق: ِإنَّ ِإلَى ر(  
  )١ (١٤/الزخرف: وِإنا ِإلَى ربنا

ِهمبِإلَى ر مه١ (٦٠/املؤمنون: أَن(  
كبأَنَّ ِإلَى ر١ (٤٢/النجم: و(  

ونَأَناِجعر ِهمبِإلَى ر م١ (٦٠/املؤمنون: ه(  
  )١ (٨/العلق: ِإنَّ ِإلَى ربك الرجعى
  )٢ (٥٠/ الشعراء١٢٥/األعراف: ِإنا ِإلَى ربنا منقَِلبونَ

  )١ (١٤/الزخرف: وِإنا ِإلَى ربنا لَمنقَِلبونَ
  )١ (٤٦/البقرة: وأَنهم ِإلَيِه راِجعونَ

  )١ (١٥٦/البقرة: وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ
  )١ (١٤/يس: ِإنا ِإلَيكُم مرسلُونَ

  )١ (١٦/يس: ِإنا ِإلَيكُم لَمرسلُونَ
  )١ (١١٥/املؤمنون: وأَنكُم ِإلَينا الَ ترجعونَ
  )١ (٣١/يس: أَنهم ِإلَيِهم الَ يرِجعونَ

  )١ (٣٩/القصص: الَ يرجعونَأَنهم ِإلَينا 
  )١ (١٦٩/البقرة: ِإنما يأْمركُم

رأْمي ه١ (٢١/النور: فَِإن(  
مهترأَم ١ (٥٣/النور: لَِئن(  

ر١ (١٥٤/آل عمران: ِإنَّ اَألم(  
هرا أَمم١ (٨٢/يس: ِإن(  

مهرا أَمم١ (١٥٩/األنعام: ِإن(  
تا أُِمرم٢ (٩١/ النمل٣٦/دالرع: ِإن(  
تي أُِمر٢ (١١/ الزمر١٤/األنعام: ِإن(  

  )٢ (١١/ الزمر١٤/األنعام: ِإني أُِمرت أَنْ

  )٢ (٩١/ النمل٣٦/الرعد: ِإنما أُِمرت أَنْ
دبأَنْ أَع تا أُِمرم٢ (٩١/ النمل٣٦/الرعد: ِإن(  
دبأَنْ أَع تي أُِمر١ (١١/الزمر: ِإن(  

ِإناٍموا لَِبِإمم١ (٧٩/احلجر: ه(  
مهاتهادلة: ِإنْ أُم١ (٢/ا(  
 ٥٥/ الكهف٩٤/ اإلسراء٧٥/البقرة: أَن يؤِمنوا

  )٤ (٨/الربوج
  )٢ (١٢٦/ األعراف٥٩/املائدة: أَنْ َءامنا

  )٣ (٨٦/ التوبة١١١/ املائدة١٩٣/آل عمران: أَنْ َءاِمنوا
ِمنؤ١ (١٠٠/يونس: أَن ت(  

  )١ (١/املمتحنة:  تؤِمنواأَن
وكُمنأْم١ (٩١/النساء: أَن ي(  
  )٢ (٦٠/ النساء١٠٣/البقرة: أَنهم َءامنوا
  )١ (٣/املنافقون: ِبأَنهم َءامنوا

ِمنؤ١ (١٨٣/آل عمران: أَالَّ ن(  
  )١ (١٣٧/البقرة: فَِإنْ َءامنوا

١ (٢٨٣/البقرة: فَِإنْ أَِمن(  
هنأْم٢ (٧٥ /٧٥/آل عمران: ِإن ت(  

  )٢ (٣٦/ حممد١٧٩/آل عمران: وِإن تؤِمنوا
  )١ (٧٣/طه: ِإنا َءامنا
  )١ (١٦/آل عمران: ِإننا َءامنا

نتي َءام١ (٢٥/يس: ِإن(  
  )١ (١٢/الدخان: ِإنا مؤِمنونَ

 ١٥ /١٠/ احلجرات٦٢/ النور٢/األنفال: ِإنما الْمؤِمنونَ
)٤(  
  )١ (١٥/السجدة: نما يؤِمنِإ

ونَ الَِّذينِمنؤا الْمم٦٢/ النور٢/األنفال: ِإن 
  )٣ (١٥/احلجرات

 ٦٢/النور: ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين َءامنوا ِباللَِّه ورسوِلِه
  )٢ (١٥/احلجرات

  )١ (٥٩/املائدة: أَنْ َءامنا ِباللَِّه
  )١ (٨٦/التوبة: أَنْ َءاِمنوا ِباللَِّه
  )١ (١/املمتحنة: أَن تؤِمنوا ِباللَِّه
  )١ (٨/الربوج: أَن يؤِمنوا ِباللَِّه
  )١ (١٢٦/األعراف: أَنْ َءامنا ِبأَياِت

  )١ (١٥/السجدة: ِإنما يؤِمن ِبأَياِتنا
كُمبوا ِبر١ (١٩٣/آل عمران: أَنْ َءاِمن(  

  )١ (٧٣/طه: ِإنا َءامنا ِبربنا
كُمبِبر نتي َءام١ (٢٥/يس: ِإن(  
  )١ (١٠٣/البقرة: أَنهم َءامنوا واتقَوا
  )٢ (٣٦/ حممد١٧٩/آل عمران: وِإن تؤِمنوا وتتقُوا

  )١ (٧٠/البقرة: وِإنا ِإن
  )١ (٢٧/نوح: ِإنك ِإن
  )١ (١٦/لقمان: ِإنها ِإن
  )١ (٢٠/الكهف: ِإنهم ِإن
  )١ (٤٩/احلجر: أَني أَنا

كا ِإن ته١ (١٦/لقمان: ِإن(  

  )٢ (١١٥/ الشعراء١٨٨/األعراف: ِإنْ أَنا
  )١ (٧٠/ص: أَنما أَنا
 ٩٢/ النمل٤٩/ احلج١٩/ مرمي١١٠/الكهف: ِإنما أَنا

  )٦ (٦/ فصلت٦٥/ص
  )١ (١٤/طه: ِإنِني أَنا
  )١ (٩/النمل: ِإنه أَنا

اِإن٣٠/ القصص١٢/ طه٨٩/ احلجر٦٩/يوسف: ي أَن 
)٤(  

  )٢ (٢٦/ امللك٥٠/العنكبوت: وِإنما أَنا
ا اللَّهِني أَن١ (١٤/طه: ِإن(  
ا اللَّهأَن ه١ (٩/النمل: ِإن(  
ا اللَّهي أَن١ (٣٠/القصص: ِإن(  

ِذيرا ِإالَّ ن٢ (١١٥/ الشعراء١٨٨/األعراف: ِإنْ أَن(  
  )١ (٨٩/احلجر: أَنا النِذيرِإني 

ِذيرا نا أَنمِإن٢ (٢٦/ امللك٥٠/العنكبوت: و(  
ِذيرا نا أَنم١ (٧٠/ص: أَن(  
نِذرا ما أَنم١ (٦٥/ص: ِإن(  

ِبنيالْم ِذيرا الني أَن١ (٨٩/احلجر: ِإن(  
ِبنيم ِذيرا نا أَنمِإن٢ (٢٦/ امللك٥٠/العنكبوت: و(  
ِبنيم ِذيرا نا أَنم١ (٧٠/ص: أَن(  

أَنت كآل ١٢٩ /١٢٨ /١٢٧ /٣٢/البقرة: ِإن 
 ٣٥/ ص٦٨/ طه١١٦ /١٠٩/ املائدة٣٥ /٨/عمران

  )١٣ (٥/ املمتحنة٤٩/ الدخان٨/غافر
م٥٨/ الروم١٠/ إبراهيم٥٠/ هود١٠٦/املائدة: ِإنْ أَنت 

  )٧ (٩/ امللك٤٧ /١٥/يس
ا أَنتم١٠١/ النحل٧/ الرعد١٢/هود: ِإن 

  )٧ (٢١/ الغاشية٤٥/ النازعات١٨٥ /١٥٣/الشعراء
مِإنْ أَنت١ (١٤٨/األنعام: و(  

َألنت ك١ (٩٠/يوسف: أَِءن(  
َألنت ك١ (٨٧/هود: ِإن(  
أَنت ك١ (١١٨/املائدة: فَِإن(  

١ (٢٣/فاطر: ِإنْ أَنت(  
مأَنت كُم١ (٦٤/األنبياء: ِإن(  

ِإنْ أَنتِإالَّو ١ (١٤٨/األنعام: م(  
 ١٥/ يس٥٨/ الروم١٠/ إبراهيم٥٠/هود: ِإنْ أَنتم ِإالَّ

  )٦ (٤٧/ يس٩/امللك
  )١ (٢٣/فاطر: ِإنْ أَنت ِإالَّ

  )٢ (٩/ امللك٤٧/يس: ِإنْ أَنتم ِإالَّ ِفي ضالٍَل
ِزيزالْع أَنت ك٤٩/ الدخان٨/ غافر١٢٩/البقرة: ِإن 

  )٤ (٥/املمتحنة
فَِإنِزيزالْع أَنت ١ (١١٨/املائدة: ك(  

ِكيمالْح ِزيزالْع أَنت ك٨/ غافر١٢٩/البقرة: ِإن 
  )٣ (٥/املمتحنة

ِكيمالْح ِزيزالْع أَنت ك١ (١١٨/املائدة: فَِإن(  
ِليمالْع أَنت ك١ (٣٢/البقرة: ِإن(  
الَّمع أَنت ك٢ (١١٦ /١٠٩/املائدة: ِإن(  

 كوِبِإنيالْغ الَّمع ٢ (١١٦ /١٠٩/املائدة: أَنت(  
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ِذيرن ا أَنتم١ (١٢/هود: ِإن(  
نِذرم ا أَنتم١ (٤٥/النازعات: ِإن(  
نِذرم ا أَنتم١ (٧/الرعد: ِإن(  

ابهالْو أَنت ك٢ (٣٥/ ص٨/آل عمران: ِإن(  
اس١ (١٧٣/آل عمران: ِإنَّ الن(  
اس١ (٨٢/لنملا: أَنَّ الن(  

  )١ (٦/النساء: فَِإنْ َءانستم
تسي َءان٣ (٢٩/ القصص٧/ النمل١٠/طه: ِإن(  

 ١٥/ الزخرف٦٦/ احلج٣٤/إبراهيم: ِإنَّ اِإلنسانَ
  )٧ (٢/ العصر٦/ العاديات٦/ العلق١٩/املعارج

  )١ (٤٨/الشورى: فَِإنَّ اِإلنسانَ
انَ لَكَفُور٢ (١٥/ الزخرف٦٦/احلج: ِإنَّ اِإلنس(  
انَ كَفُور١ (٤٨/الشورى: فَِإنَّ اِإلنس(  

  )٣ (٢٩/ القصص٧/ النمل١٠/طه: ِإني َءانست نارا
  )٢ (٩٦/ األعراف٦٥/املائدة: أَنَّ أَهلَ

  )١ (٣١/العنكبوت: ِإنَّ أَهلَها
ابأَو ه٣ (٤٤ /٣٠ /١٧/ص: ِإن(  
  )١ (٩٦/آل عمران: ِإنَّ أَولَ

ِلني١ (٤٩/الواقعة: ِإنَّ اَألو(  
اه٣ (٦٧ /٢٣/ اإلسراء٤٠/يوسف: ِإالَّ ِإي(  
  )١ (٢٤٨/البقرة: ِإنَّ َءايةَ

اتا اَأليم٢ (٥٠/ العنكبوت١٠٩/األنعام: ِإن(  
اِهمر١ (١٤٠/البقرة: ِإنَّ ِإب(  
اِهيمر٣ (١٢٠/ النحل٧٥/ هود١١٤/التوبة: ِإنَّ ِإب(  

اِهيمراِإب١ (١٠٤/الصافات: أَن ي(  
ِبِهم ه١ (١١٧/التوبة: ِإن(  
  )١ (٣٠/الزخرف: وِإنا ِبِه

لَهد١ (١٥/يونس: أَنْ أُب(  
  )١ (٥٢/األحزاب: أَن تبدلَ
  )٢ (٤١/ املعارج٦١/الواقعة: أَن نبدلَ
  )١ (٣٢/القلم: أَن يبِدلَنا
ِدلَهب١ (٥/التحرمي: أَن ي(  

  )١ (٨١/الكهف: أَن يبِدلَهما
  )١ (٢٦/غافر: أَن يبدلَ

  )١ (١٥/الفتح: أَن يبدلُوا
  )١ (٣٢/القلم: أَن يبِدلَنا خيرا منها
مهنا مريلَ خدب١ (٤١/املعارج: أَن ن(  

  )٣ (٥٤/ األحزاب١٤٩/ النساء٢٧١/البقرة: ِإن تبدوا
  )١ (٢٨٤/البقرة: وِإن تبدوا

دب١ (١٠١/ئدةاملا: ِإن ت(  
  )١ (٢٠/األحزاب: أَنهم بادونَ
  )١ (١٩/األنعام: وِإنِني بِريٌء
 ١٦/ احلشر٢١٦/ الشعراء٤٨/األنفال: ِإني بِريٌء

  )٤ (٧٨/األنعام
  )١ (٥٤/هود: أَني بِريٌء
  )١ (٢٦/الزخرف: ِإنِني براٌء
  )١ (٤/املمتحنة: ِإنا برَءاؤا

  )١ (١٩/األنعام: مماوِإنِني بِريٌء 
  )٢ (٢١٦/ الشعراء٧٨/األنعام: ِإني بِريٌء مما
  )١ (٥٤/هود: أَني بِريٌء مما
  )١ (٢٦/الزخرف: ِإنِني براٌء مما

  )١ (١٩/األنعام: وِإنِني بِريٌء مما تشِركُونَ
  )١ (٧٨/األنعام: ِإني بِريٌء مما تشِركُونَ
  )١ (٥٤/هود: أَني بِريٌء مما تشِركُونَ

نكُمِريٌء مي ب١ (٤٨/األنفال: ِإن(  
نكِريٌء مي ب١ (١٦/احلشر: ِإن(  
ا ِمنكُمَءاؤرا ب١ (٤/املمتحنة: ِإن(  

  )١ (٢٢٤/البقرة: أَن تبروا
موهرب١ (٨/املمتحنة: أَن ت(  
ارر٣ (٢٢/ املطففني١٣/ اإلنفطار٥/اإلنسان: ِإنَّ اَألب(  

  )٢ (٢٢/ املطففني١٣/اإلنفطار: ِإنَّ اَألبرار لَِفي نِعيٍم
مهِديأَي كُمطُوا ِإلَيسب١ (١١/املائدة: أَن ي(  

كدي ِإلَي طتس١ (٢٨/املائدة: لَِئن ب(  
  )٢ (٧/ مرمي٥٣/احلجر: ِإنا نبشرك ِبغالٍَم

ِطشب١ (١٩/قصصال: أَن ي(  
طْش١ (١٢/الربوج: ِإنَّ ب(  
  )١ (٦٥/األنعام: أَن يبعثَ
ثَكعب١ (٧٩/اإلسراء: أَن ي(  

  )١ (٤/املطففني: أَنهم مبعوثُونَ
 ٨٢/ املؤمنون٩٨ /٤٩/اإلسراء: أَِءنا لَمبعوثُونَ

  )٥ (٤٧/ الواقعة١٦/الصافات
  )١ (٧/هود: ِإنكُم مبعوثُونَ

واأَن تغت٢ (٢٤/ النساء١٩٨/البقرة: ب(  
ِغيتب١ (٣٥/األنعام: أَن ت(  
تغ١ (٩/احلجرات: فَِإن ب(  

كُميغا بم١ (٢٣/يونس: ِإن(  
  )٣ (٧١ /٦٩ /٦٨/البقرة: ِإنها بقَرةٌ
قَر١ (٧٠/البقرة: ِإنَّ الْب(  
  )١ (٨٢/الكهف: أَن يبلُغا
  )١ (٢٥/الفتح: أَن يبلُغَ

  )١ (٩٢/النحل: نما يبلُوكُمِإ
ماهنلَوا ب١ (١٧/القلم: ِإن(  

  )١ (٤٥/هود: ِإنَّ ابِني
كن١ (٨١/يوسف: ِإنَّ اب(  
  )١ (٢٩/املائدة: أَن تبوأَ

  )١ (٨٧/يونس: أَن تبوَءا
تعبلَِئِن ات٣ (٣٧/ الرعد١٤٥ /١٢٠/البقرة: و(  
  )١ (٧٠/الكهف: فَِإِن اتبعتِني
متعب١ (٩٠/األعراف: لَِئِن ات(  

ِبع١ (١٢٣/النحل: أَِن ات(  
عبت١ (٣٥/يونس: أَن ي(  

  )١ (٢٨/حممد: ِبأَنهم اتبعوا
  )١ (٥٠/القصص: أَنما يتِبعونَ

  )١ (٩٣/طه: أَالَّ تتِبعِن

ِبع٣ (٩/ األحقاف١٥/ يونس٥٠/األنعام: ِإنْ أَت(  
تونَِإن ت٣ (٨/ الفرقان٤٧/ اإلسراء١٤٨/األنعام: ِبع(  

  )١ (٥٧/القصص: ِإن نتِبِع
 ٢٨ /٢٣/ النجم٦٦/ يونس١١٦/األنعام: ِإن يتِبعونَ

)٤(  
ِبعا أَتم١ (٢٠٣/األعراف: ِإن(  

  )٢ (٢٣/ الدخان٥٢/الشعراء: ِإنكُم متبعونَ
  )٣ (٩/ األحقاف١٥/ يونس٥٠/األنعام: ِإنْ أَتِبع ِإالَّ

  )٣ (٨/ الفرقان٤٧/ اإلسراء١٤٨/األنعام: ِإن تتِبعونَ ِإالَّ
 ٢٨ /٢٣/ النجم٦٦/ يونس١١٦/األنعام: ِإن يتِبعونَ ِإالَّ

)٤(  
ونَ ِإالَّ الظَّنِبعت٢٣/ النجم٦٦/ يونس١١٦/األنعام: ِإن ي 

/٤ (٢٨(  
ونَ ِإالَّ الظَّنِبعت١ (١٤٨/األنعام: ِإن ت(  

  )٢ (٦٦/ يونس١١٦/األنعام: ِإن يتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وِإنْ
  )١ (١٤٨/األنعام: ِإن تتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وِإنْ
  )١ (٢٨/النجم: ِإن يتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وِإنَّ

 ١١٦/اماألنع: ِإن يتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وِإنْ هم ِإالَّ يخرصونَ
  )٢ (٦٦/يونس

ى ِإلَيوحا يِإالَّ م ِبع١٥/ يونس٥٠/األنعام: ِإنْ أَت 
  )٣ (٩/األحقاف

  )١ (٢٠٣/األعراف: ِإنما أَتِبع ما
  )١ (٢٨/حممد: ِبأَنهم اتبعوا ما

 ٣٧/ الرعد١٤٥ /١٢٠/البقرة: ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم
)٣(  

  )١ (٥٠/القصص: نَ أَهواَءهمأَنما يتِبعو
دعم باَءهوأَه تعبلَِئِن ات٢ (٣٧/ الرعد١٢٠/البقرة: و(  

كر١ (١٨٠/البقرة: ِإن ت(  
  )١ (١٦/التوبة: أَن تتركُوا

كرت١ (٨٧/هود: أَن ن(  
كرت١ (٣٦/القيامة: أَن ي(  

  )١ (٢/العنكبوت: أَن يتركُوا
  )١ (٣٦/الصافات: واأَِئنا لَتاِركُ

كْتري ت١ (٣٧/يوسف: ِإن(  
  )١ (١٦/التوبة: أَن تتركُوا ولَما

  )١ (٨٧/هود: أَن نترك ما
ِتم٢ (٣٢/ التوبة٢٣٣/البقرة: أَن ي(  

تمم١ (٢٧/القصص: فَِإنْ أَت(  
متبِإن ت١ (٢٧٩/البقرة: و(  
  )٢ (١١ /٥/التوبة: فَِإن تابوا

  )١ (١٦/النساء:  تابافَِإن
متب١ (٣/التوبة: فَِإن ت(  
وبت٢ (١٠٢/ التوبة٢٧/النساء: أَن ي(  
  )١ (٤/التحرمي: ِإن تتوبا

  )١ (٧٤/التوبة: فَِإن يتوبوا
تبي ت٢ (١٥/ األحقاف١٨/النساء: ِإن(  

  )١ (١٧/النساء: ِإنما التوبةُ
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وبتي ه١ (٧١/الفرقان: فَِإن(  
  )١ (٧١/الفرقان: فَِإنه يتوب ِإلَى

  )١ (٤/التحرمي: ِإن تتوبا ِإلَى
كِإلَي تبي ت١ (١٥/األحقاف: ِإن(  

  )١ (١٧/النساء: ِإنما التوبةُ علَى
كُملَيع وبت١ (٢٧/النساء: أَن ي(  
ِهملَيع وبت١ (١٠٢/التوبة: أَن ي(  

وا وابكَاةَفَِإن تا الزوَءاتالَةَ ووا الص١١ /٥/التوبة: أَقَام 
)٢(  

ِرِمنيج٢ (٤٧/ القمر٧٤/الزخرف: ِإنَّ الْم(  
  )١ (٤٦/املرسالت: ِإنكُم مجِرمونَ

  )٢ (٤٧/ القمر٧٤/الزخرف: ِإنَّ الْمجِرِمني ِفي
  )١ (٣٣/املائدة: ِإنما جزاؤا

  )٢ (٧/ التحرمي١٦/الطور: ِإنما تجزونَ
مهتيزي ج١ (١١١/املؤمنون: ِإن(  

 ٧/ التحرمي١٦/الطور: ِإنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ
)٢(  

  )١ (٣٠/البقرة: ِإني جاِعلٌ
اِعلُكي ج١ (١٢٤/البقرة: ِإن(  

  )١ (٨/الكهف: وِإنا لَجاِعلُونَ
  )١ (٩٤/الكهف: أَن تجعلَ
عج١ (١٤٤/النساء: لُواأَن ت(  

  )١ (٤٨/الكهف: أَلَّن نجعلَ
ملَهعج١ (٢١/اجلاثية: أَن ن(  

  )١ (٧/املمتحنة: أَن يجعلَ
لُوهعج١ (١٥/يوسف: أَن ي(  

  )٢ (٦٧/ العنكبوت٨٦/النمل: أَنا جعلْنا
  )١ (١٧٦/آل عمران: أَالَّ يجعلَ
  )٢ (٧٢ /٧١/القصص: ِإن جعلَ

اِإنلْنع٤ (٨/ يس٥٧ /٧/ الكهف٢٧/األعراف: ا ج(  
اكلْنعا ج١ (٢٦/ص: ِإن(  
اهلْنعا ج١ (٣/الزخرف: ِإن(  

  )١ (٦٣/الصافات: ِإنا جعلْناها
  )١ (١٢٤/النحل: ِإنما جِعلَ

كُملَيلُوا ِللَِّه ععج١ (١٤٤/النساء: أَن ت(  
كُملَيع لَ اللَّهع٢ (٧٢ /٧١/لقصصا: ِإن ج(  

مهنيبا وننيلَ بعج١ (٩٤/الكهف: أَن ت(  
نيبو كُمنيلَ بعج١ (٧/املمتحنة: أَن ي(  

  )١ (٣٠/البقرة: ِإني جاِعلٌ ِفي
  )١ (١٥/يوسف: أَن يجعلُوه ِفي

  )١ (٨/يس: ِإنا جعلْنا ِفي
  )١ (٧/الكهف: ِإنا جعلْنا ما علَى

  )١ (٨/الكهف: نا لَجاِعلُونَ ما علَيهاوِإ
اِمعج ك١ (٩/آل عمران: ِإن(  

  )١ (٢٣/النساء: وأَن تجمعوا
عمج١ (٣/القيامة: أَلَّن ن(  

  )١ (٨٨/اإلسراء: لَِئِن اجتمعِت

ِميعا لَجِإن١ (٥٦/الشعراء: و(  
  )١ (٦/احلجر: ِإنك لَمجنونٌ

لَم هونٌِإنن١ (٥١/القلم: ج(  
  )١ (١٧٣/الصافات: وِإنَّ جندنا
ندج مه١ (٢٤/الدخان: ِإن(  

  )٢ (٨١ /٤٤/التوبة: أَن يجاِهدوا
اكداهِإن ج٢ (١٥/ لقمان٨/العنكبوت: و(  
اِهدجا يم١ (٦/العنكبوت: فَِإن(  

أَنفُِسِهمو اِلِهمووا ِبأَماِهدج٢ (٨١ /٤٤/التوبة: أَن ي(  
منهِإنَّ ج٣ (٥٤/ العنكبوت٤٣/ احلجر٤٩/التوبة: و(  
منه١ (٢١/النبأ: ِإنَّ ج(  

منه١ (٦٣/اإلسراء: فَِإنَّ ج(  
ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم منهِإنَّ ج٤٩/التوبة: و 

  )٢ (٥٤/العنكبوت
ِجيبتسا يم١ (٣٦/األنعام: ِإن(  

تسي وافَِإلَّم١ (١٤/هود: ِجيب(  
اُءوك١ (٤٢/املائدة: فَِإن ج(  
مهاَءت١ (١٠٩/األنعام: لَِئن ج(  
اَءكُم١ (٦/احلجرات: ِإن ج(  
  )١ (٢٩/غافر: ِإن جاَءنا

ماَءه١ (٤٢/فاطر: لَِئن ج(  
  )١ (١٠/العنكبوت: ولَِئن جاَء

  )٢ (٩٦/ يوسف٦٩/هود: أَن جاَء
اَءت١( ٣٣/العنكبوت: أَن ج(  
اَءكُم٢ (٦٩ /٦٣/األعراف: أَن ج(  

اَءه١ (٢/عبس: أَن ج(  
  )٢ (٢/ ق٤/ص: أَن جاَءهم

  )١ (٥٨/الروم: ولَِئن ِجئْتهم
  )١ (١٠٩/األنعام: لَِئن جاَءتهم َءايةٌ
  )١ (٥٨/الروم: ولَِئن ِجئْتهم ِبأَيٍة
ِذيرن ماَءه١ (٤٢/فاطر: لَِئن ج(  

م ماَءهأَن ج٢ (٢/ ق٤/ص: نِذر(  
  )١ (٢١٦/البقرة: أَن تِحبوا

  )١ (١٠٧/النحل: ِبأَنهم استحبوا
  )١ (٢٣/التوبة: ِإِن استحبوا
تببي أَح١ (٣٢/ص: ِإن(  
بِلح هِإن١ (٨/العاديات: و(  
مرا حم٣ (١١٥/ النحل٣٣/ األعراف١٧٣/البقرة: ِإن(  

رحا مهةٌفَِإن١ (٢٦/املائدة: م(  
كُملَيع مرا حم٢ (١١٥/ النحل١٧٣/البقرة: ِإن(  

ِهملَيةٌ عمرحا مه١ (٢٦/املائدة: فَِإن(  
ب١ (٥٦/املائدة: فَِإنَّ ِحز(  
بادلة: ِإنَّ ِحز٢ (٢٢ /١٩/ا(  

ماللَِّه ه ب١ (٥٦/املائدة: فَِإنَّ ِحز(  
اللَِّه ه بِإنَّ ِحزادلة: م١ (٢٢/ا(  

كنزحلَي ه١ (٣٣/األنعام: ِإن(  
  )١ (١٣/يوسف: ِإني لَيحزنِني

  )١ (٢٤/مرمي: أَالَّ تحزِني
هابا ِحسم١ (١١٧/املؤمنون: فَِإن(  
مهاب١ (١١٣/الشعراء: ِإنْ ِحس(  
  )١ (١٢٨/النساء: وِإن تحِسنوا

  )١ (١٠٤/الكهف: أَنهم يحِسنونَ
منتس١ (٧/اإلسراء: ِإنْ أَح(  

  )١ (١١٤/هود: ِإنَّ الْحسناِت
  )١ (٥١/األنعام: أَن يحشروا
رشحأَن ي١ (٥٩/طه: و(  

  )١ (٩٨/املؤمنون: أَن يحضروِن
  )١ (١٥٨/الصافات: ِإنهم لَمحضرونَ

  )١ (١٢٧/الصافات: فَِإنهم لَمحضرونَ
  )٤ (٥٣/ فصلت٥٤/ احلج١٤٤ /٢٦/البقرة: لْحقأَنه ا

ق١ (٧٥/القصص: أَنَّ الْح(  
قا الْحه١ (١٨/الشورى: أَن(  

ِحق١ (٧/األنفال: أَن ي(  
  )١ (١٠٧/املائدة: أَنهما استحقَّا

قالْح ه٢ (٥٣/ القصص١٧/هود: ِإن(  
قلَح ه٢ (٢٣/ الذاريات٥٣/يونس: ِإن(  

  )١ (٥١/احلاقة: نه لَحقوِإ
قلَلْح هِإن١ (١٤٩/البقرة: و(  

ِهمبِمن ر قالْح ه٢ (١٤٤ /٢٦/البقرة: أَن(  
كبِمن ر قالْح ه١ (٥٤/احلج: أَن(  
كبِمن ر قالْح ه١ (١٧/هود: ِإن(  
  )١ (٥٣/القصص: ِإنه الْحق ِمن ربنا

هِإنوكبِمن ر ق١ (١٤٩/البقرة:  لَلْح(  
: أَنه الْحق ِمن ربِهم وما اللَّه ِبغاِفٍل عما يعملُونَ

  )١ (١٤٤/البقرة
: وِإنه لَلْحق ِمن ربك وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ

  )١ (١٤٩/البقرة
  )١ (٥٨/النساء: أَن تحكُموا

  )١ (٤٩/املائدة: ِن احكُموأَ
  )١ (٦٠/النساء: أَن يتحاكَموا
تكَمِإنْ ح١ (٤٢/املائدة: و(  

كْم٣ (٦٧ /٤٠/ يوسف٥٧/األنعام: ِإِن الْح(  
ِكيمح ه٢ (٢٥/ احلجر١٣٩/األنعام: ِإن(  

  )٣ (٦٧ /٤٠/ يوسف٥٧/األنعام: ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللَِّه
  )١ (١٤٠-١٣٩/األنعام: قَد(*)مِإنه حِكيم عِلي

ِليمع ِكيمح هِإن(*)لَقَد١ (٢٦-٢٥/احلجر: و(  
  )١ (٨٦/طه: أَن يِحلَّ

  )١ (٥٠/األحزاب: ِإنا أَحلَلْنا
  )١ (١٨٨/آل عمران: أَن يحمدوا
دم١ (١٠/يونس: أَِن الْح(  
ِميدح ه١ (٧٣/هود: ِإن(  
  )١( ١٧٦/األعراف: ِإن تحِملْ

  )١ (٧٢/األحزاب: أَن يحِملْنها
  )١ (٤١/يس: أَنا حملْنا
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  )١ (١٠٠/طه: فَِإنه يحِملُ
  )١ (٢٢/يونس: أَنهم أُِحيطَ
  )١ (٦٦/يوسف: أَن يحاطَ
  )١ (٢٥٩/البقرة: أَنى يحِي
يح٢ (٤٠/ القيامة٣٣/األحقاف: أَن ي(  

  )١ (٢٠/احلديد: أَنما الْحياةُ
  )١ (٦/احلج: وأَنه يحِي

  )١ (٣٦/حممد: ِإنما الْحياةُ
ولَهو ا لَِعبيناةُ الديا الْحم١ (٣٦/حممد: ِإن(  
ولَهو ا لَِعبيناةُ الديا الْحم١ (٢٠/احلديد: أَن(  

  )١ (٦/احلج: وأَنه يحِي الْموتى
  )٢ (٤٠/ القيامة٣٣/األحقاف: أَن يحي الْموتى

نجر١ (٢٤٠/البقرة: فَِإنْ خ(  
ِرج١ (٥/إبراهيم: أَنْ أَخ(  
جر١ (١٧/األحقاف: أَنْ أُخ(  

 ٢٠/ السجدة٢٢/ احلج٣٧/املائدة: أَن يخرجوا
  )٤ (٢/احلشر

  )١ (٦٣/طه: أَن يخِرجاكُم
  )٢ (٣٥/ الشعراء١١٠/األعراف: أَن يخِرجكُم
  )١ (٣٥/املؤمنون: نَأَنكُم مخرجو
متِرجأُخ ١ (١١/احلشر: لَِئن(  
  )١ (١٢/احلشر: لَِئن أُخِرجوا
  )١ (٢٢/املائدة: فَِإن يخرجوا

  )١ (٦٧/النمل: أَِئنا لَمخرجونَ
  )١ (٦٨-٦٧/النمل: لَقَد(*)أَِئنا لَمخرجونَ
قَدو جر١ (١٧/األحقاف: أَنْ أُخ(  

نجر١ (٢٤٠/البقرة:  فَالَفَِإنْ خ(  
  )١ (١٢/احلشر: لَِئن أُخِرجوا الَ

  )١ (٢٢/املائدة: فَِإن يخرجوا ِمنها
وا ِمنجرخ١ (٣٧/املائدة: أَن ي(  

  )٢ (٢٠/ السجدة٢٢/احلج: أَن يخرجوا ِمنها
ناكُم مِرجخ١ (٦٣/طه: أَن ي(  
نكُم مِرجخ٢ (٣٥/راء الشع١١٠/األعراف: أَن ي(  

 موي ِليِهمأَهو مهوا أَنفُسِسرخ الَِّذين اِسِرينِإنَّ الْخ
  )٢ (٤٥/ الشورى١٥/الزمر: الِْقيامِة أَالَ

ِسفخ٣ (١٦/ امللك٦٨/ اإلسراء٤٥/النحل: أَن ي(  
  )٢ (١٦/ امللك٦٨/اإلسراء: أَن يخِسف ِبكُم

هوشخ١ (١٣/التوبة: أَن ت(  
شخأَن ت١ (٣٧/األحزاب: اه(  

ِشيتي خ١ (٩٤/طه: ِإن(  
  )١ (٢٨/فاطر: ِإنما يخشى

  )١ (١٣/التوبة: أَن تخشوه ِإن
  )١ (٩٤/طه: ِإني خِشيت أَن

  )١ (٢٧١/البقرة: وِإن تخفُوها
  )١ (٢٩/آل عمران: ِإن تخفُوا

  )١ (١٢٠/التوبة: أَن يتخلَّفُوا
اِلفَكُم١ (٨٨/هود: أَنْ أُخ(  

لُقي أَخ١ (٤٩/آل عمران: أَن(  
  )١ (٢٠/الروم: أَنْ خلَقَكُم

لَق١ (٢١/الروم: أَنْ خ(  
لُقخ٢ (٨١/ يس٩٩/اإلسراء: أَن ي(  
  )١ (٧١/يس: أَنا خلَقْنا

اهلَقْنا خ٢ (٧٧/ يس٦٧/مرمي: أَن(  
اكُملَقْنا خم١ (١١٥/املؤمنون: أَن(  

  )١ (٤٥/النجم: قوأَنه خلَ
اِلقي خ٢ (٧١/ ص٢٨/احلجر: ِإن(  
  )١ (٢/اإلنسان: ِإنا خلَقْنا

  )١ (١٣/احلجرات: ِإنا خلَقْناكُم
  )٢ (٣٩/ املعارج١١/الصافات: ِإنا خلَقْناهم

  )١ (٥/احلج: فَِإنا خلَقْناكُم
نلَكُم م لُقي أَخ١ (٤٩/آل عمران: أَن(  

لَقأَنْ خن١ (٢١/الروم:  لَكُم م(  
  )٢ (٧٧/ يس٦٧/مرمي: أَنا خلَقْناه ِمن
  )١ (٢٠/الروم: أَنْ خلَقَكُم من

  )١ (١٣/احلجرات: ِإنا خلَقْناكُم من
  )١ (١١/الصافات: ِإنا خلَقْناهم من

  )١ (٥/احلج: فَِإنا خلَقْناكُم من
رن تاكُم ملَقْنا خفَِإن١ (٥/احلج: اٍب ثُم(  

اٍب ثُمرن تلَقَكُم م١ (٢٠/الروم: أَنْ خ(  
  )١ (٢٢٩/البقرة: أَن يخافَا

  )١ (٣٠/فصلت: أَالَّ تخافُوا
فو١ (١٧٠/آل عمران: أَالَّ خ(  
م١ (١٠١/النساء: ِإنْ ِخفْت(  

م٣ (٣/ النساء٢٣٩ /٢٢٩/البقرة: فَِإنْ ِخفْت(  
مِإنْ ِخفْت٣ (٢٨/ التوبة٣٥ /٣/نساءال: و(  

افي أَخ٥٩/ األعراف١٥/ األنعام٢٨/املائدة: ِإن 
 ١٢/ الشعراء٤٥/ مرمي٢٦/ هود١٥/ يونس٤٨/األنفال

 ٣٢/ ٣٠ /٢٦/ غافر١٣/ الزمر٣٤/ القصص١٣٥/
  )١٦ (١٦/ احلشر٢١/األحقاف

افي أَخ١ (٣/هود: فَِإن(  
افي أَخِإن١ (٨٤/هود: و(  
ي ِخفْتِإن١ (٥/ مرمي:و(  
افخا ن١ (١٠/اإلنسان: ِإن(  
افخا نن١ (٤٥/طه: ِإن(  

اللَّه افي أَخ٣ (١٦/ احلشر٤٨/ األنفال٢٨/املائدة: ِإن(  
الَِمنيالْع بر اللَّه افي أَخ١٦/ احلشر٢٨/املائدة: ِإن 

)٢(  
  )١ (٢٢٩/البقرة: أَن يخافَا أَالَّ
  )١ (١٠١/ساءالن: ِإنْ ِخفْتم أَن

  )٢ (٣/ النساء٢٢٩/البقرة: فَِإنْ ِخفْتم أَالَّ
  )١ (٣/النساء: وِإنْ ِخفْتم أَالَّ

 ٣٤/ القصص١٢/ الشعراء٤٥/مرمي: ِإني أَخاف أَن
  )٤ (٢٦/غافر

  )٣ (١٣/ الزمر١٥/ يونس١٥/األنعام: ِإني أَخاف ِإنْ

  )١ (٤٥/طه: ِإننا نخاف أَن
افي أَخِظيٍمِإنٍم عوي ذَابي عبر تيصِإنْ ع  :

  )٣ (١٣/ الزمر١٥/ يونس١٥/األنعام
: قُل(*)ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم

  )٢ (١٤-١٣/ الزمر١٦-١٥/يونس
  )١ (٢٢٩/البقرة: أَن يخافَا أَالَّ يِقيما حدود اللَِّه

أَالَّ ي ماللَِّهفَِإنْ ِخفْت وددا ح١ (٢٢٩/البقرة: ِقيم(  
  )٢ (٣٤/ القصص١٢/الشعراء: ِإني أَخاف أَن يكَذِّبوِن

ِهملَيع فو١ (١٧٠/آل عمران: أَالَّ خ(  
 ٢٦/ هود٥٩/األعراف: ِإني أَخاف علَيكُم

  )٦ (٢١/ األحقاف٣٢ /٣٠/ غافر١٣٥/الشعراء
كُملَيع افي أَخ١ (٣/هود: فَِإن(  
كُملَيع افي أَخِإن١ (٨٤/هود: و(  

 ٢٦/ هود٥٩/األعراف: ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم
  )٤ (٢١/ األحقاف١٣٥/الشعراء

  )١ (٣/هود: فَِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم
  )١ (٨٤/هود: وِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم

افي أَخِظيٍم ِإنٍم عوي ذَابع كُملَيقَالَ(*) ع :
  )١ (٦٠-٥٩/األعراف

: قَالُوا(*)ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم عِظيٍم 
  )٢ (٢٢-٢١/ األحقاف١٣٦-١٣٥/الشعراء

ري١ (١٩٧/البقرة: فَِإنَّ خ(  
ري١ (٢٦/القصص: ِإنَّ خ(  

  )١ (١١٤/البقرة: أَن يدخلُوها
لُواأَن تخ٢٩/ النور١٤٢/ آل عمران٢١٤/البقرة: د 

)٣(  
  )١ (٣٨/املعارج: أَن يدخلَ
  )١ (٨٤/املائدة: أَن يدِخلَنا

  )١ (٢٢/املائدة: فَِإنا داِخلُونَ
  )٢ (١٤٢/ آل عمران٢١٤/البقرة: أَن تدخلُوا الْجنةَ

  )١ (٣٨/املعارج: أَن يدخلَ جنةَ
  )١ (٦١/الشعراء: ِإنا لَمدركُونَ

كَهارد١ (٤٩/القلم: أَن ت(  
ِركد١ (٤٠/يس: أَن ت(  

  )٢ (١١١ /١٠٩/األنبياء: وِإنْ أَدِري
  )١ (٢٥/اجلن: ِإنْ أَدِري

ِري أَقَِريبِإنْ أَد١ (١٠٩/األنبياء: و(  
ِري أَقَِريب١ (٢٥/اجلن: ِإنْ أَد(  

  )١ (١١٧/النساء: ِإن يدعونَ
عدِإن ي١ (١١٧/النساء: ونَو(  

كُمتوع١ (٢٢/إبراهيم: أَن د(  
  )١ (٩١/مرمي: أَن دعوا

  )١ (٤٣/غافر: أَنما تدعونِني
موهعد١ (١٤/فاطر: ِإن ت(  

عدِإن ت١ (١٨/فاطر: و(  
مهعدِإن ت١ (٥٧/الكهف: و(  

موهعدِإن ت٢ (١٩٨ /١٩٣/األعراف: و(  
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  )١ (٢٠/اجلن: ِإنما أَدعوا
موهعدلَت كِإن١ (٧٣/املؤمنون: و(  

توعي د١ (٥/نوح: ِإن(  
مهتوعي د١ (٨/نوح: ِإن(  
  )١ (٦/فاطر: ِإنما يدعوا

  )٢ (١٩٨ /١٩٣/األعراف: وِإن تدعوهم ِإلَى
  )١ (٥٧/الكهف: وِإن تدعهم ِإلَى

  )١ (٤٣/غافر: أَنما تدعونِني ِإلَيِه
  )١ (٧٣/املؤمنون: وِإنك لَتدعوهم ِإلَى

  )٢ (١٩٨ /١٩٣/األعراف: وِإن تدعوهم ِإلَى الْهدى
  )١ (٥٧/الكهف: وِإن تدعهم ِإلَى الْهدى

ين١ (١٩/آل عمران: ِإنَّ الد(  
ينِإنَّ الد١ (٦/الذاريات: و(  
  )١ (٦٧/البقرة: أَن تذْبحوا

كحي أَذْب١ (١٠٢/الصافات: أَن(  
ذْكَر١ (١١٤/البقرة: أَن ي(  
ه١ (٦٣/الكهف: أَنْ أَذْكُر(  
ذَّكَّر١ (٦٢/الفرقان: أَن ي(  

نهونذْكُرتس كُم١ (٢٣٥/البقرة: أَن(  
  )١ (٥٤/املدثر: ِإنه تذِْكرةٌ

  )١ (١١/عبس: ِإنها تذِْكرةٌ
ذِْكرلَت هِإن١ (٤٨/احلاقة: ةٌو(  
  )١ (١٩/يس: أَِئن ذُكِّرتم
لَِذكْر هِإن١ (٤٤/الزخرف: و(  

  )١ (٥٥/الذاريات: فَِإنَّ الذِّكْرى
ذَكَّرتا يم٢ (٩/ الزمر١٩/الرعد: ِإن(  
  )٢ (٣١/ املدثر٩٠/األنعام: ِإالَّ ِذكْرى
  )١ (٣/طه: ِإالَّ تذِْكرةً
٥٢/ القلم٨٧/ ص٦٩/ يس١٠٤/يوسف: ِإالَّ ِذكْر 

  )٥ (٢٧/التكوير
  )٢ (٩/ الزمر١٩/الرعد: ِإنما يتذَكَّر أُولُوا اَأللْباِب

ا ذَِلكُمم١ (١٧٥/آل عمران: ِإن(  
٥٠/ الروم١٩/ العنكبوت٧٠ /٧٠/احلج: ِإنَّ ذَِلك 

 ٢٢/ احلديد٤٣/ الشورى٦٤/ ص١١/ فاطر١٧/لقمان
)٩(  

٢ (٥٣ /٥٣/األحزاب: ِإنَّ ذَِلكُم(  
١ (١٨٦/آل عمران: فَِإنَّ ذَِلك(  

ا كَذَِلك١٣١ /١٢١ /١٠٥ /٨٠ /٣٤/الصافات: ِإن 
  )٦ (٤٤/املرسالت

ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلك١٠٥ /٨٠/الصافات: ِإن 
  )٥ (٤٤/ املرسالت١٣١ /١٢١/

ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلكِإن(*)ه٨١-٨٠/الصافات: ِإن 
/٢ (١٣٢-١٣١(  

ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلكِإنَّ(*)ِإن :
  )١ (١٠٦-١٠٥/الصافات

ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلكا(*)ِإنمهِإن :
  )١ (١٢٢-١٢١/الصافات

ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلكِإن(*)ِمِننيؤا الْماِدنِعب ِمن هِإن :
  )٢ (١٣٢-١٣١ /٨١-٨٠/الصافات

ِإنِسِننيحِزي الْمجن ا (*)ا كَذَِلكاِدنِعب ا ِمنمهِإن
ِمِننيؤ١ (١٢٢-١٢١/الصافات: الْم(  

ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلكا (*)ِإناِدنِعب ا ِمنمهِإن
  )١ (١٢٣-١٢١/الصافات: الْمؤِمِنني وِإنَّ

ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلكِإن(*)ِإن ِمِننيؤا الْماِدنِعب ِمن ه
  )١ (١٣٣-١٣١/الصافات: وِإنَّ

ِسريلَى اللَِّه يع ١٩/ العنكبوت٧٠/احلج: ِإنَّ ذَِلك 
  )٤ (٢٢/ احلديد١١/فاطر

  )٢ (٥٣ /٥٣/األحزاب: ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ
  )١ (١٨٦/آل عمران: فَِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر

لَِمن وِرِإنَّ ذَِلكِم اُألمز١ (٤٣/الشورى:  ع(  
  )١ (١٧/لقمان: ِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر

  )١ (١٣/يوسف: أَن تذْهبوا
ي ذَاِهب١ (٩٩/الصافات: ِإن(  

  )١ (١٧/يوسف: ِإنا ذَهبنا
  )١ (٦٨/يوسف: وِإنه لَذُو
  )١ (٧٩/القصص: ِإنه لَذُو

  )١ (٩/هود: ولَِئن أَذَقْنا
اهأَذَقْن لَِئن٢ (٥٠/ فصلت١٠/هود: و(  
  )١ (٣١/الصافات: ِإنا لَذَاِئقُونَ

  )١ (٣٨/الصافات: ِإنكُم لَذَاِئقُوا
 ١٤٦ /١٤٦ /١٤٦/ األعراف٢٥/األنعام: وِإن يروا

  )٦ (٢/ القمر٤٤/الطور
  )١ (٢٤/يوسف: أَن رَءا

َءاه١ (٧/العلق: أَن ر(  
كِري١ (٩٥/منوناملؤ: أَن ن(  
  )١ (٣٩/فصلت: أَنك ترى

  )١ (٣٩/الكهف: ِإن ترِن
اكي أَر١ (٧٤/األنعام: ِإن(  

  )١ (٨٤/هود: ِإني أَراكُم
  )٢ (٣٦ /٣٦/يوسف: ِإني أَراِني
  )٣ (١٠٢/ الصافات٤٣/ يوسف٤٨/األنفال: ِإني أَرى

تأَيي ر١ (٤/يوسف: ِإن(  
اكرا لَن٢ (٦٦ /٦٠/افاألعر: ِإن(  
  )١ (٣٠/يوسف: ِإنا لَنراها
اكرا ن٢ (٧٨ /٣٦/يوسف: ِإن(  

اكرا لَنِإن١ (٩١/هود: و(  
اكُمري ه١ (٢٧/األعراف: ِإن(  

هنوري مه١ (٦/املعارج: ِإن(  
  )٢ (١٤٦ /١٤٦/األعراف: وِإن يروا سِبيلَ

  )٢ (٦٢ /٦٠/األعراف: ِإنا لَنراك ِفي
  )١ (٣٠/يوسف: ِإنا لَنراها ِفي

  )١ (٩١/هود: وِإنا لَنراك ِفينا
  )١ (١٠٢/الصافات: ِإني أَرى ِفي

  )١ (٦٠/األعراف: ِإنا لَنراك ِفي ضالٍَل مِبٍني

  )١ (٣٠/يوسف: ِإنا لَنراها ِفي ضالٍَل مِبٍني
 ٢٥/األنعام:  يؤِمنوا ِبهاوِإن يروا كُلَّ َءايٍة الَّ

  )٢ (١٤٦/األعراف
  )١ (٤٨/األنفال: ِإني أَرى ما
  )١ (٩٥/املؤمنون: أَن نِريك ما
ِمن اكرا ن٢ (٧٨ /٣٦/يوسف: ِإن(  

ِسِننيحالْم ِمن اكرا ن٣٧-٣٦/يوسف: قَالَ(*)ِإن 
/٢ (٧٩-٧٨(  

كب١٦٥ /١٢٨ /١١٩ /١١٧ /٨٣/األنعام: ِإنَّ ر 
 ١٠٧ /٦٦/ هود٩٣/ يونس١٦٧ /١٥٣/األعراف
 ١١٩ /١١٠ /١١٠/ النحل٨٦/ احلجر٦/يوسف

 ٧٨/ النمل٦٠ /٣٠/ اإلسراء١٢٥ /١١٩/
 ٣٢ /٣٠/ النجم١٧/ اجلاثية٤٣/ فصلت٢٥/السجدة

  )٢٨ (١٤/ الفجر٢٠/ املزمل٧/القلم
  )٢ (٧/ النحل٥٤/األعراف: ِإنَّ ربكُم
 ٩٢ /٩٠ /٦١ /٥٧ /٥٦ /٤١/هود: ِإنَّ ربي

 ٤٨ /٣٦/ سبأ٣٩/ إبراهيم١٠٠ /٥٣ /٥٠/يوسف
)١٢(  

  )١ (٢٣/يوسف: ِإنه ربي
كب١ (١٤٥/األنعام: فَِإنَّ ر(  

كبِإنَّ ر١٢٤/ النحل٢٥/ احلجر٦ /٦/الرعد: و 
 ١٧٥ /١٥٩ /١٤٠ /١٢٢ /١٠٤ /٦٨ /٩/الشعراء

  )١٣ (٧٣/ النمل١٩١/
  )١ (٣/يونس: ِإنَّ ربكُم

  )١ (٣٩/سبأ: ربيِإنَّ 
كبِإنَّ ر١ (٧٤/النمل: و(  

  )١ (٣٤/فاطر: ِإنَّ ربنا
هب١ (١٥/اإلنشقاق: ِإنَّ ر(  

  )١ (١١/العاديات: ِإنَّ ربهم
كُمب١ (٤٧/النحل: فَِإنَّ ر(  
  )١ (٤٠/النمل: فَِإنَّ ربي

كُمبِإنَّ ر١ (٩٠/طه: و(  
كب١ (٥/الزلزلة: ِبأَنَّ ر(  

ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض ِفي ِستِة 
 ٣/ يونس٥٤/األعراف: أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش

)٢(  
  )١ (٣٠/اإلسراء: ِإنَّ ربك يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء
  )٢ (٣٩ /٣٦/سبأ: ِإنَّ ربي يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء

قِْدرياُء وشن يِلم قزطُ الرسبي كب٣٠/اإلسراء: ِإنَّ ر 
)١(  

قِْدرياُء وشن يِلم قزطُ الرسبي يب١ (٣٦/سبأ: ِإنَّ ر(  
ِكيمح كب٢ (١٢٨ /٨٣/األنعام: ِإنَّ ر(  

كُمحلَي كبِإنَّ ر١ (١٢٤/النحل: و(  
كبِإنَّ رِليمع ِكيم٢ (١٢٨ /٨٣/األنعام:  ح(  

  )٢ (٧٣/ النمل٦/الرعد: وِإنَّ ربك لَذُو
  )١ (٤٣/فصلت: ِإنَّ ربك لَذُو

  )١ (٦/الرعد: وِإنَّ ربك لَذُو مغِفرٍة



  ٨٢

  )١ (٤٣/فصلت: ِإنَّ ربك لَذُو مغِفرٍة
ِحيمر ُءوفلَر كُمب١ (٧/النحل: ِإنَّ ر(  

  )١ (٤٧/النحل: نَّ ربكُم لَرُءوف رِحيمفَِإ
ِحيمي رب١ (٩٠/هود: ِإنَّ ر(  

نمحالر كُمبِإنَّ ر١ (٩٠/طه: و(  
ِحيمر فُورلَغ هِإنالِْعقَاِب و ِريعس كب١٦٥/األنعام: ِإنَّ ر 

)١(  
 فُورلَغ هِإنالِْعقَاِب و ِريعلَس كبِإنَّ رِحيمر :

  )١ (١٦٧/األعراف
ِليمع كب١ (٦/يوسف: ِإنَّ ر(  
لَمعي كب١ (٢٠/املزمل: ِإنَّ ر(  

لَمعلَي كبِإنَّ ر١ (٧٤/النمل: و(  
  )٢ (٥٧ /٥٦/هود: ِإنَّ ربي علَى

غَفُور كب١ (١٤٥/األنعام: فَِإنَّ ر(  
ي غَفُورب١ (٥٣/يوسف: ِإنَّ ر(  

ِإنَّ رفُوري لَغ١ (٤١/هود: ب(  
فُورا لَغنب١ (٣٤/فاطر: ِإنَّ ر(  

ِحيمر غَفُور كب١ (١٤٥/األنعام: فَِإنَّ ر(  
ِحيمر ي غَفُورب١ (٥٣/يوسف: ِإنَّ ر(  
ِحيمر فُوري لَغب١ (٤١/هود: ِإنَّ ر(  

 ١٧/اثية اجل٧٨/ النمل٩٣/يونس: ِإنَّ ربك يقِْضي بينهم
)٣(  

  )١ (٩٣/يونس: ِإنَّ ربك يقِْضي بينهم يوم الِْقيامِة ِفيما
  )١ (١٧/اجلاثية: ِإنَّ ربك يقِْضي بينهم يوم الِْقيامِة ِفي

ِحيمر فُورا لَغِدهعِمن ب كب١٥٣/األعراف: ِإنَّ ر 
  )٣ (١١٩ /١١٠/النحل

وه كب٨٦/ احلجر٦٦/ هود١١٩ /١١٧/ األنعام:ِإنَّ ر 
  )٨ (٧/ القلم٣٠/ النجم٢٥/ السجدة١٢٥/النحل

ولَه كبِإنَّ ر١٥٩ /١٤٠ /١٠٤ /٦٨ /٩/الشعراء: و 
/٨ (١٢٢ /١٩١ /١٧٥(  

وه كبِإنَّ ر١ (٢٥/احلجر: و(  
وه كب٨٦/ احلجر٦٦/ هود١١٩ /١١٧/األنعام: ِإنَّ ر 

  )٨ (٧/ القلم٣٠/لنجم ا٢٥/ السجدة١٢٥/النحل
ولَه كبِإنَّ ر١٥٩ /١٤٠ /١٠٤ /٦٨ /٩/الشعراء: و 

/٨ (١٢٢ /١٩١ /١٧٥(  
وه كبِإنَّ ر١ (٢٥/احلجر: و(  

لَمأَع وه كب١٢٥/ النحل١١٩ /١١٧/األنعام: ِإنَّ ر 
  )٥ (٧/ القلم٣٠/النجم

لَمأَع وه كب١٢٥/ النحل١١٩ /١١٧/األنعام: ِإنَّ ر 
  )٥ (٧/ القلم٣٠/النجم

لَمأَع وهِبيِلِه ون سِضلُّ عن يم لَمأَع وه كبِإنَّ ر :
  )١ (١١٧/األنعام

لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عن ضِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر :
  )٣ (٧/ القلم٣٠/ النجم١٢٥/النحل

ِضلُّ عن يم لَمأَع وه كبِإنَّ ر لَمأَع وهِبيِلِه ون س
ِدينته١ (١١٧/األنعام: ِبالْم(  

 لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عن ضِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر

ِدينته٢ (٧/ القلم١٢٥/النحل: ِبالْم(  
سِرج ه١ (١٤٥/األنعام: فَِإن(  
سِرج مه١ (٩٥/التوبة: ِإن(  
  )١ (٢٣٠/البقرة: أَن يتراجعا
ِجعر١ (٨٩/طه: أَالَّ ي(  

كعج١ (٨٣/التوبة: فَِإن ر(  
  )١ (٨/املنافقون: لَِئن رجعنا

تِجعلَِئن ر١ (٥٠/فصلت: و(  
مهِجعر١ (٦٨/الصافات: ِإنَّ م(  

ِهمِإلَي ِجعر١ (٨٩/طه: أَالَّ ي(  
  )١ (٨/املنافقون: لَِئن رجعنا ِإلَى

  )١ (٥٠/فصلت: ن رِجعت ِإلَىولَِئ
  )١ (٦٨/الصافات: ِإنَّ مرِجعهم ِإللَى

ِجيمر كِإنَّ(*)فَِإن٢ (٧٨-٧٧/ ص٣٥-٣٤/احلجر: و(  
  )١ (٢١-٢٠/الدخان: وِإن(*)أَن ترجموِن
تمح١ (٥٦/األعراف: ِإنَّ ر(  

كُممحر١ (٨/اإلسراء: أَن ي(  
در١ (١٠٨/املائدة: أَن ت(  

دتر١ (٤٠/النمل: أَن ي(  
  )١ (٤٣/غافر: وأَنَّ مردنا

ِددتلَِئن ر١ (٣٦/الكهف: و(  
وهادا ر١ (٧/القصص: ِإن(  

  )١ (١٠/النازعات: أَِءنا لَمردودونَ
  )١ (٣٦/الكهف: ولَِئن رِددت ِإلَى

كِإلَي دتر١ (٤٠/النمل: أَن ي(  
درأَنَّ ما ِإلَىو١ (٤٣/غافر: ن(  

  )١ (٧/القصص: ِإنا رادوه ِإلَيِك
اكلْنسا أَر٢٤/ فاطر٤٥/ األحزاب١١٩/البقرة: ِإن 

  )٤ (٨/الفتح
 ١٥/ املزمل١/ نوح٣٤ /٣١ /١٩/القمر: ِإنا أَرسلْنا

)٥(  
  )٣ (٣٢/ الذاريات٥٨/ احلجر٧٠/هود: ِإنا أُرِسلْنا
  )١ (١٧/راءالشع: أَنْ أَرِسلْ
  )١ (٥٩/اإلسراء: أَن نرِسلَ
  )٢ (١٧/ امللك٤٦/الروم: أَن يرِسلَ
  )١ (٨٣/مرمي: أَنا أَرسلْنا

  )١ (٨٦/آل عمران: أَنَّ الرسولَ
  )١ (٥/الصف: أَني رسولُ

  )١ (٥١/الروم: ولَِئن أَرسلْنا
ولَكُمس١ (٢٧/الشعراء: ِإنَّ ر(  

  )١ (١٦/لشعراءا: ِإنا رسولُ
  )١ (٤٧/طه: ِإنا رسوالَ

  )١ (١/املنافقون: ِإنك لَرسولُ
ولُهسلَر ك١ (١/املنافقون: ِإن(  
 ٦/ الصف٤٦/ الزخرف١٥٨/األعراف: ِإني رسولُ

)٣(  
  )١ (١٠٤/األعراف: ِإني رسولٌ

  )١ (٢١/يونس: ِإنَّ رسلَنا
  )١ (٨١/هود: ِإنا رسلُ

  )١ (٢٧/القمر: مرِسلُواِإنا 
  )١ (٣٥/النمل: وِإني مرِسلَةٌ

  )٢ (٦/ الصف١٥٨/األعراف: ِإني رسولُ اللَِّه
  )١ (١/املنافقون: ِإنك لَرسولُ اللَِّه

اللَّهو ولُهسلَر ك١ (١/املنافقون: ِإن(  
  )١ (٥/الصف: أَني رسولُ اللَِّه

  )٢ (٦/ الصف١٥٨/األعراف: لَيكُمِإني رسولُ اللَِّه ِإ
كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي ر١ (٥/الصف: أَن(  

  )٣ (٣٢/ الذاريات٥٨/ احلجر٧٠/هود: ِإنا أُرِسلْنا ِإلَى
كُما ِإلَيلْنسا أَر١ (١٥/املزمل: ِإن(  

  )١ (٣٥/النمل: وِإني مرِسلَةٌ ِإلَيِهم
  )١ (٧٠/هود: ِإنا أُرِسلْنا ِإلَى قَوِم
  )٢ (٥٨/ احلجر٣٢/الذاريات: ِإنا أُرِسلْنا ِإلَى قَوٍم
قِبالْح اكلْنسا أَر٢ (٢٤/ فاطر١١٩/البقرة: ِإن(  

قولَ حس١ (٨٦/آل عمران: أَنَّ الر(  
 ٢٤/ فاطر١١٩/البقرة: ِإنا أَرسلْناك ِبالْحق بِشريا ونِذيرا

)٢(  
  )١ (٨١/هود:  ربكِإنا رسلُ

بولُ رسا ر١ (١٦/الشعراء: ِإن(  
كبوالَ رسا ر١ (٤٧/طه: ِإن(  
بولُ رسي ر١ (٤٦/الزخرف: ِإن(  
احيِسلَ الرر١ (٤٦/الروم: أَن ي(  
  )١ (٥١/الروم: ولَِئن أَرسلْنا ِرحيا

نا ورشبما واِهدش اكلْنسا أَراِإن٤٥/األحزاب: ِذير 
  )٢ (٨/الفتح

ِهملَيا علْنسا أَر٣ (٣٤ /٣١ /١٩/القمر: ِإن(  
كُملَيِسلَ عر١ (١٧/امللك: أَن ي(  

  )١ (٣٤/القمر: ِإنا أَرسلْنا علَيِهم حاِصبا
  )١ (١٧/امللك: أَن يرِسلَ علَيكُم حاِصبا

  )١ (٢٣٣/البقرة: أَن تسترِضعوا
  )١ (٧/القصص: أَنْ أَرِضِعيِه
نعض١ (٦/الطالق: فَِإنْ أَر(  
  )١ (٥٩/التوبة: أَنهم رضوا
وهضر١ (٦٢/التوبة: أَن ي(  
  )١ (٩٦/التوبة: فَِإن ترضوا

  )١ (٨٣/التوبة: ِإنكُم رِضيتم
  )١ (٢٢٨/البقرة: ِإنْ أَرادوا

اد٤ (١١/ الفتح٥٠ /١٧/ األحزاب١٧/املائدة: ِإنْ أَر(  
  )٢ (١٠٧/ التوبة٦٢/النساء: ِإنْ أَردنا
  )١ (٢٣٣/البقرة: فَِإنْ أَرادا
ِنياد١ (٣٨/الزمر: ِإنْ أَر(  
دت١ (٣٤/هود: ِإنْ أَر(  
  )١ (٣٣/النور: ِإنْ أَردنَ
اد١ (١٩/القصص: أَنْ أَر(  

ِريدا يم١ (٤٩/املائدة: أَن(  



  ٨٣

١ (٨٨/هود: ِإنْ أُِريد(  
ِريد١ (١٩/القصص: ِإن ت(  
  )١ (٢٣/يس: ِإن يِردِن
  )١ (٣٥/النساء: ِإن يِريدا

  )١ (١٣/األحزاب: ِإن يِريدونَ
كِردِإن ي١ (١٠٧/يونس: و(  

  )٢ (٧١ /٦٢/األنفال: وِإن يِريدوا
ي أُِريد٢ (٢٧/ القصص٢٩/املائدة: ِإن(  

ِريدا يم٣٣/ األحزاب٨٥ /٥٥/ التوبة٩١/املائدة: ِإن 
)٤(  

اللَّه ِريدا يم١ (٤٩/املائدة: أَن(  
اللَّه ِنياد١ (٣٨/الزمر: ِإنْ أَر(  
اللَّه ِريدا يم٣ (٣٣/ األحزاب٨٥ /٥٥/التوبة: ِإن(  

  )١ (٤٩/املائدة: أَنما يِريد اللَّه أَن
  )١ (٨٥/التوبة: ِإنما يِريد اللَّه أَن

  )١ (٢٣٣/البقرة: ردتم أَنوِإنْ أَ
  )١ (١٧/املائدة: ِإنْ أَراد أَن

  )١ (٣٤/هود: ِإنْ أَردت أَنْ
  )١ (١٩/القصص: أَنْ أَراد أَن

  )١ (٦٢/األنفال: وِإن يِريدوا أَن
  )٢ (٢٧/ القصص٢٩/املائدة: ِإني أُِريد أَن
  )٢ (١٠٧/ التوبة٦٢/النساء: ِإنْ أَردنا ِإالَّ

  )١ (٨٨/هود:  أُِريد ِإالَِّإنْ
  )١ (١٩/القصص: ِإن تِريد ِإالَّ

  )١ (١٣/األحزاب: ِإن يِريدونَ ِإالَّ
  )١ (٦٢/النساء: ِإنْ أَردنا ِإالَّ ِإحسانا

  )١ (١٠٧/التوبة: ِإنْ أَردنا ِإالَّ الْحسنى
ِبكُم اد٢ (١١/ الفتح١٧/األحزاب: ِإنْ أَر(  

  )١ (٢٢٨/البقرة: ِإصالَحاِإنْ أَرادوا 
  )١ (٣٥/النساء: ِإن يِريدا ِإصالَحا

  )١ (٢٨٢/البقرة: أَالَّ ترتابوا
متبت٢ (٤/ الطالق١٠٦/املائدة: ِإِن ار(  

  )٢ (٢٠/ النساء٢٣٣/البقرة: وِإنْ أَردتم
  )١ (١٨/فاطر: فَِإنما يتزكَّى

  )١ (١٨/النازعات: أَن تزكَّى
  )١ (٧/عبس:  يزكَّىأَالَّ

  )١ (٢٠٩/البقرة: فَِإن زلَلْتم
ملَّهزتا اسم١ (١٥٥/آل عمران: ِإن(  

  )١ (٤١/فاطر: أَن تزوالَ ولَِئن
  )١ (٤١/فاطر: ولَِئن زالَتا ِإنْ

  )١ (١٠٨/البقرة: أَن تسئَلُوا
ئَلَك١ (٤٧/هود: أَنْ أَس(  

  )١( ١٠١/املائدة: وِإن تسئَلُوا
كأَلْت١ (٧٦/الكهف: ِإن س(  

 ٦٣ /٦١/ العنكبوت٦٥/التوبة: ولَِئن سأَلْتهم
  )٧ (٨٧ /٩/ الزخرف٣٨/ الزمر٢٥/لقمان

  )١ (٣٧/حممد: ِإن يسئَلْكُموها

  )١ (٢٤/الصافات: ِإنهم مسئُولُونَ
  )١ (١٠١/املائدة: وِإن تسئَلُوا عنها

  )١ (٧٦/الكهف: ِإن سأَلْتك عن
  )١ (٤٧/هود: أَنْ أَسئَلَك ما

  )١ (٢٥-٢٤/الصافات: ما(*)ِإنهم مسئُولُونَ
 ٢٥/ لقمان٦٣ /٦١/العنكبوت: ولَِئن سأَلْتهم من

  )٦ (٨٧ /٩/ الزخرف٣٨/الزمر
لَقخ نم مهأَلْتلَِئن س٢٥/ لقمان٦١/العنكبوت: و 

  )٤ (٩/ الزخرف٣٨/الزمر
أَلْتلَِئن سوملَقَهخ نم م١ (٨٧/الزخرف: ه(  

ضاَألراِت واومالس لَقخ نم مهأَلْتلَِئن سو :
  )٤ (٩/ الزخرف٣٨/ الزمر٢٥/ لقمان٦١/العنكبوت

قُولُنلَي ضاَألراِت واومالس لَقخ نم مهأَلْتلَِئن سو :
  )٣ (٩/ الزخرف٣٨/ الزمر٢٥/لقمان

تهم من خلَق السماواِت واَألرض لَيقُولُن اللَّه ولَِئن سأَلْ
  )٢ (٣٨/ الزمر٢٥/لقمان: قُل

  )٢ (٤٢/ الشورى٩٣/التوبة: ِإنما السِبيلُ
  )١ (٧٦/احلجر: وِإنها لَِبسِبيٍل

لَى الَِّذينِبيلُ عا السم٢ (٤٢/ الشورى٩٣/التوبة: ِإن(  
دجس١ (١٢/رافاألع: أَالَّ ت(  
دجس١ (٧٥/ص: أَن ت(  

اِجدسأَنَّ الْم١ (١٨/اجلن: و(  
  )١ (٢٥/النمل: أَالَّ يسجدوا

  )١ (٢٥/النمل: أَالَّ يسجدوا ِللَِّه
  )١ (١٨/اجلن: وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه

  )١ (٣٨/هود: ِإن تسخروا
  )١ (١٨/ص: ِإنا سخرنا
رخسا ن١ (٣٨/هود: فَِإن(  

  )١ (٣٨/هود: ِإن تسخروا ِمنا
ِمنكُم رخسا ن١ (٣٨/هود: فَِإن(  

  )١ (٧٠/يوسف: ِإنكُم لَساِرقُونَ
ِرقس١ (٧٧/يوسف: ِإن ي(  
  )١ (٦٦/طه: أَنها تسعى
هيعأَنَّ س١ (٤٠/النجم: و(  
كُميع١ (٤/الليل: ِإنَّ س(  

  )١ (٢٠/عمرانآل : فَِإنْ أَسلَموا
  )١ (١٧/احلجرات: أَنْ أَسلَموا

ِلم١ (٦٦/غافر: أَنْ أُس(  
الَم١ (٤٦/األعراف: أَن س(  

  )٢ (٦٤ /٥٢/آل عمران: ِبأَنا مسِلمونَ
  )١ (١١١/املائدة: ِبأَننا مسِلمونَ
ِلِمنيس١ (٣٥/األحزاب: ِإنَّ الْم(  
  )١ (٥٣-٥٢/مرانآل ع: ربنا(*)ِبأَنا مسِلمونَ

بِلر ِلم١ (٦٦/غافر: أَنْ أُس(  
ِميعس ك١ (٣٨/آل عمران: ِإن(  
ِميعس ه٢ (٥٠/ سبأ٢٠٠/األعراف: ِإن(  
عمتاس ه١ (١/اجلن: أَن(  

ِمعس٢ (٥٣/ الروم٨١/النمل: ِإن ت(  
عم١ (٣٦/اإلسراء: ِإنَّ الس(  
  )٢ (١/ اجلن٣٠/األحقاف: ِإنا سِمعنا
  )١ (١٩٣/آل عمران: ِإننا سِمعنا
  )٣ (٢/ املنافقون١٥/ اادلة٩/التوبة: ِإنهم ساَء

اَءتا سه١ (٦٦/الفرقان: ِإن(  
مأْتِإنْ أَس١ (٧/اإلسراء: و(  

 ١٥/ اادلة٩/التوبة: ِإنهم ساَء ما كَانوا يعملُونَ
  )٣ (٢/املنافقون

  )١ (٨٥/احلجر: عةَوِإنَّ السا
  )٢ (٥٩/ غافر١٥/طه: ِإنَّ الساعةَ

  )٢ (٧/ احلج٢١/الكهف: وأَنَّ الساعةَ
  )١ (٨٥/احلجر: وِإنَّ الساعةَ َألِتيةٌ
  )١ (٥٩/غافر: ِإنَّ الساعةَ َألِتيةٌ

  )١ (٧/احلج: وأَنَّ الساعةَ َءاِتيةٌ
  )١ (١٥/طه: ِإنَّ الساعةَ َءاِتيةٌ

  )١ (٧/احلج: وأَنَّ الساعةَ َءاِتيةٌ الَّ ريب ِفيها
  )١ (٥٩/غافر: ِإنَّ الساعةَ َألِتيةٌ الَّ ريب ِفيها

  )١ (٦٤/الصافات: ِإنها شجرةٌ
ترج١ (٤٣/الدخان: ِإنَّ ش(  

  )٢ (٥٥ /٢٢/األنفال: ِإنَّ شر الدواب ِعند اللَِّه
كرش٢ (١١٦ /٤٨/النساء: أَن ي(  
ِركش١ (١٥/لقمان: أَن ت(  

  )١ (٣٣/األعراف: وأَن تشِركُوا
ِركش١ (٣٨/يوسف: أَن ن(  

  )١ (٨١/األنعام: أَنكُم أَشركْتم
  )١ (١٥١/األنعام: أَالَّ تشِركُوا

كْترأَش ١ (٦٥/الزمر: لَِئن(  
كرشِإن ي١ (١٢/غافر: و(  
كرا أَشم١ (١٧٣/األعراف: ِإن(  
كر١ (١٣/لقمان: ِإنَّ الش(  

  )١ (١٢١/األنعام: ِإنكُم لَمشِركُونَ
  )١ (٢٨/التوبة: ِإنما الْمشِركُونَ

  )١ (٨١/األنعام: أَنكُم أَشركْتم ِباللَِّه
  )١ (٣٣/األعراف: وأَن تشِركُوا ِباللَِّه

  )١ (٣٨/يوسف: أَن نشِرك ِباللَِّه
  )١ (٨١/األنعام: أَنكُم أَشركْتم ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه
  )١ (٣٣/األعراف: وأَن تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه

  )٢ (١١٦ /٤٨/النساء: أَن يشرك ِبِه
  )١ (١٥١/األنعام: أَالَّ تشِركُوا ِبِه
  )١ (١٢/غافر: وِإن يشرك ِبِه

  )١ (١٢١/األنعام:  الشياِطنيوِإنَّ
 ٥٣ /٥٣/ اإلسراء٥/ يوسف٢٢/األعراف: ِإنَّ الشيطَانَ

  )٦ (٦/ فاطر٤٤/مرمي
  )٢ (٤٤/ مرمي٥٣/اإلسراء: ِإنَّ الشيطَانَ كَانَ

ودا عطَانَ لَكُمي١ (٢٢/األعراف: ِإنَّ الش(  
ودع طَانَ لَكُمي١ (٦/فاطر: ِإنَّ الش(  



  ٨٤

اقُّواِبأَنش م٢ (٤/ احلشر١٣/األنفال: ه(  
ق١ (٢٧/القصص: أَنْ أَش(  

متكَر١ (١٤٧/النساء: ِإن ش(  
متكَر١ (٧/إبراهيم: لَِئن ش(  

كُر٢ (١٥/ األحقاف١٩/النمل: أَنْ أَش(  
كُر٢ (١٤ /١٢/لقمان: أَِن اش(  

  )١ (٧/الزمر: وِإن تشكُروا
كُرشا يم٢ (١٢/ لقمان٤٠/النمل: فَِإن(  
  )٢ (١٥٠/ األنعام١٥/النساء: فَِإن شِهدوا

دهش١ (٨/النور: أَن ت(  
دهش١ (٢٢/فصلت: أَن ي(  
ِهدي أُش١ (٥٤/هود: ِإن(  

  )١ (١٩/األنعام: أَِئنكُم لَتشهدونَ
 ٣٣/ هود٢٨/ التوبة٤١/ األنعام٧٠/البقرة: ِإن شاَء
 ٢٧/ القصص١٠/ الفرقان٦٩/ الكهف٩٩/يوسف

  )١١ (٢٧/ الفتح١٠٢/ الصافات٢٤/األحزاب
  )١ (٨٦/اإلسراء: ولَِئن ِشئْنا
 ٧٦/ يوسف٨٩/ األعراف١١١ /٨٠/األنعام: أَن يشاَء
  )٨ (٢٩/ التكوير٣٠/ اإلنسان٥٦/ املدثر٢٤/الكهف

مى ِشئْت١ (٢٢٣/البقرة: أَن(  
  )٢ (٩/ سبأ٤/الشعراء: ِإن نشأْ

  )١ (٤٣/سي: وِإن نشأْ
 ١٩/ إبراهيم١٣٣/ األنعام١٣٣/النساء: ِإن يشأْ

  )٧ (٣٣/ الشورى١٦/ فاطر٥٤ /٥٤/اإلسراء
  )١ (٢٤/الشورى: فَِإن يشِإ

اَء اللَّه٦٩/ الكهف٩٩/ يوسف٧٠/البقرة: ِإن ش 
  )٦ (٢٧/ الفتح١٠٢/ الصافات٢٧/القصص

اَء اللَّهش٧٦/ يوسف٨٩/ األعراف١١١/األنعام: أَن ي 
  )٧ (٢٩/ التكوير٣٠/ اإلنسان٥٦/ املدثر٢٤/فالكه

ِإ اللَّهش١ (٢٤/الشورى: فَِإن ي(  
َءاِمِنني اَء اللَّه٢ (٢٧/ الفتح٩٩/يوسف: ِإن ش(  

كُمذِْهبأْ يش١٩/ إبراهيم١٣٣/ األنعام١٣٣/النساء: ِإن ي 
  )٤ (١٦/فاطر

نبذْها لَنلَِئن ِشئْن١ (٨٦/اإلسراء: و(  
وما ذَِلك علَى (*)يذِْهبكُم ويأِْت ِبخلٍْق جِديٍدِإن يشأْ 

  )٢ (١٧-١٦/ فاطر٢٠-١٩/إبراهيم: اللَِّه ِبعِزيٍز
  )٢ (١٨٦ /١٢٠/آل عمران: وِإن تصِبروا
  )١ (١٢٥/آل عمران: ِإن تصِبروا

  )١ (٢٥/النساء: وأَن تصِبروا
  )١ (٤٢/الفرقان: أَن صبرنا
بص مهواأَن١ (٥/احلجرات: ر(  

متربلَِئن ص١ (١٢٦/النحل: و(  
  )١ (٢٤/فصلت: فَِإن يصِبروا

  )٢ (١٨٦ /١٢٠/آل عمران: وِإن تصِبروا وتتقُوا
  )١ (١٢٥/آل عمران: ِإن تصِبروا وتتقُوا

ابحأَص مه٢ (٦/ غافر١١٣/التوبة: أَن(  
ابح١ (٩/الكهف: أَنَّ أَص(  

  )١ (٥٥/يس: نَّ أَصحابِإ
  )١ (٢/املائدة: أَن صدوكُم عِن
  )١ (١٠/إبراهيم: أَن تصدونا عما
  )١ (٤٣/سبأ: أَن يصدكُم عما

  )١ (٣٧/الزخرف: وِإنهم لَيصدونهم عِن
  )١ (٢٨٠/البقرة: وأَن تصدقُوا
  )١ (٩٢/النساء: أَن يصدقُوا

مِإنقَاتد١ (٦٠/التوبة: ا الص(  
ِقنيدص١ (١٨/احلديد: ِإنَّ الْم(  

 ٦٤/ احلجر٨٢/ يوسف١٤٦/األنعام: وِإنا لَصاِدقُونَ
  )٤ (٤٩/النمل

ِرفصِإالَّ ت١ (٣٣/يوسف: و(  
  )١ (٦٩/غافر: أَنى يصرفُونَ

  )١ (١٥٨/البقرة: ِإنَّ الصفَا
كتطَفَيي اص١ (١٤٤/األعراف: ِإن(  

  )١ (١٢٨/النساء: أَن يصِلحا
  )١ (٧٥/األعراف: أَنَّ صاِلحا

  )١ (١٢٩/النساء: وِإن تصِلحوا
  )٢ (٤٥/ العنكبوت١٠٣/النساء: ِإنَّ الصالَةَ
كالَت١(١٠/التوبة: ِإنَّ ص(  
  )١ (١٦٢/األنعام: ِإنَّ صالَِتي

  )١ (٥٩/ص: ِإنهم صالُوا
  )١ (١٦/املطففني: اِإنهم لَصالُو
  )١ (٦٩/طه: ِإنما صنعوا

  )١ (٢٧/املؤمنون: أَِن اصنِع
كُمِصبِإن ت١ (١٢٠/آل عمران: و(  
مهِصبِإن ت٣٦/ الروم١٣١/ األعراف٧٨ /٧٨/النساء: و 

  )٥ (٤٨/الشورى
كِصب١ (٥٠/التوبة: ِإن ت(  

كِصبِإن ت١ (٥٠/التوبة: و(  
  )١ (٥٢/ائدةامل: أَن تِصيبنا

  )٢ (٤٧/ القصص٦٣/النور: أَن تِصيبهم
  )١ (٦/احلجرات: أَن تِصيبوا

  )٢ (٨٩/ هود٥٢/التوبة: أَن يِصيبكُم
  )١ (٤٩/املائدة: أَن يِصيبهم

  )١ (٧٢/النساء: فَِإنْ أَصابتكُم
هاب١ (١١/احلج: فَِإنْ أَص(  

هتابِإنْ أَص١ (١١/احلج: و(  
  )١ (٧٣/النساء: صابكُمولَِئن أَ

  )١ (٨١/هود: ِإنه مِصيبها
  )١ (٧٨/النساء: وِإن تِصبهم حسنةٌ
  )١ (٥٠/التوبة: ِإن تِصبك حسنةٌ
  )١ (١٢٠/آل عمران: وِإن تِصبكُم سيئَةٌ
 ٣٦/ الروم١٣١/ األعراف٧٨/النساء: وِإن تِصبهم سيئَةٌ

  )٤ (٤٨/الشورى
  )١ (٧٢/النساء: نْ أَصابتكُم مِصيبةٌفَِإ

  )١ (٤٧/القصص: أَن تِصيبهم مِصيبةٌ

  )١ (٥٠/التوبة: وِإن تِصبك مِصيبةٌ
ةٌ قَالَ قَدِصيبكُم متاب١ (٧٢/النساء: فَِإنْ أَص(  
قُولُوا قَدةٌ يِصيبم كِصبِإن ت١ (٥٠/التوبة: و(  

ِفت هتابِإنْ أَصةٌو١ (١١/احلج: ن(  
  )١ (٦٣/النور: أَن تِصيبهم ِفتنةٌ

  )٤ (١٥/ ص٥٣ /٤٩ /٢٩/يس: ِإالَّ صيحةً واِحدةً
ِربض١ (٢٦/البقرة: أَن ي(  
  )٢ (٦٣/ الشعراء١٦٠/األعراف: أَِن اضِرب

اكصعِرب ب٢ (٦٣/ الشعراء١٦٠/األعراف: أَِن اض(  
  )١ (٢٨٢/البقرة: أَن تِضلَّ

  )٢ (١٧٦ /٤٤/النساء: ن تِضلُّواأَ
ِضلَّه١ (١٢٥/األنعام: أَن ي(  

مِضلَّه١ (٦٠/النساء: أَن ي(  
ِضلُّوك١ (١١٣/النساء: أَن ي(  
ِضلُّهي ه١ (٤/احلج: فَأَن(  
لَلْت١ (٥٠/سبأ: ِإن ض(  

لَلْنأَض نه١ (٣٦/إبراهيم: ِإن(  
  )١ (٥٠/سبأ: فَِإنما أَِضلُّ

الُّونَِإن١ (٢٦/القلم: ا لَض(  
  )٣ (٤١/ الزمر١٥/ اإلسراء١٠٨/يونس: فَِإنما يِضلُّ
  )١ (٥٧/الذاريات: أَن يطِْعموِن

كُمطِْعما نم١ (٩/اإلنسان: ِإن(  
  )٣ (١٧/ النازعات٤٣ /٢٤/طه: ِإنه طَغى
  )١ (٤٥/طه: أَن يطْغى
  )١ (٨/الرمحن: أَالَّ تطْغوا

  )١ (٥٥/ص: لطَّاِغنيوِإنَّ ِل
  )١ (٢٥-٢٤/طه: قَالَ(*)ِإنه طَغى
  )١ (٤٦-٤٥/طه: قَالَ(*)أَن يطْغى
  )١ (١٨-١٧/النازعات: فَقُلْ(*)ِإنه طَغى
  )١ (٤٤-٤٣/طه: فَقُوالَ(*)ِإنه طَغى

  )٢ (٢٣٠ /٢٣٠/البقرة: فَِإن طَلَّقَها
م١ (٢٣٦/البقرة: ِإن طَلَّقْت(  
  )١ (٢٣٧/البقرة: تموهنوِإن طَلَّقْ

١ (٥/التحرمي: ِإن طَلَّقَكُن(  
  )٢ (٢٣٠ /٢٣٠/البقرة: فَِإن طَلَّقَها فَالَ

  )١ (١٢٥/البقرة: أَن طَهرا
  )١ (١٠٨/التوبة: أَن يتطَهروا

رطَه١ (٤١/املائدة: أَن ي(  
  )١ (٢١٧/البقرة: ِإِن استطَاعوا
متطَعت١ (٣٣/نالرمح: ِإِن اس(  

تطَعت١ (٣٥/األنعام: فَِإِن اس(  
  )٢ (١٤٩ /١٠٠/آل عمران: ِإن تِطيعوا

كُمن١ (٣٤/النساء: فَِإنْ أَطَع(  
موهمتِإنْ أَطَع١ (١٢١/األنعام: و(  

  )١ (٣٤/املؤمنون: ولَِئن أَطَعتم
  )١ (١٦/الفتح: فَِإن تِطيعوا

ِطعِإن ت١ (١١٦/األنعام: و(  



  ٨٥

  )١ (١٤/احلجرات: ن تِطيعواوِإ
وهِطيعِإن ت١ (٥٤/النور: و(  

  )١ (٦٧/األحزاب: ِإنا أَطَعنا
  )١ (٣٥/األنعام: فَِإِن استطَعت أَن
  )١ (٣٣/الرمحن: ِإِن استطَعتم أَن

فطَّو١ (١٥٨/البقرة: أَن ي(  
  )١ (٩/احلجرات: وِإن طَاِئفَتاِن
مها طَاِئرم١ (١٣١/األعراف: ِإن(  

  )١ (١٨/يس: ِإنا تطَيرنا
متظَلَم كُم١ (٥٤/البقرة: ِإن(  
تي ظَلَم٢ (١٦/ القصص٤٤/النمل: ِإن(  

  )١ (٣٩/احلج: ِبأَنهم ظُِلموا
٢ (٤٥/ الشورى٢٢/إبراهيم: ِإنَّ الظَّاِلِمني(  
  )١ (١٠٧/املؤمنون: فَِإنا ظَاِلمونَ

  )١ (١٢٨/آل عمران: مونَفَِإنهم ظَاِل
ِإنَّ الظَّاِلِمني٣ (١٩/ اجلاثية٢١/ الشورى٥٣/احلج: و(  

  )١ (٥٣/احلج: وِإنَّ الظَّاِلِمني لَِفي
  )١ (٤٥/الشورى: ِإنَّ الظَّاِلِمني ِفي

أَِليم ذَابع ملَه ١ (٢٢/إبراهيم: ِإنَّ الظَّاِلِمني(  
ذَابع ملَه ِإنَّ الظَّاِلِمنيو١ (٢١/الشورى:  أَِليم(  

  )١ (٥٤/البقرة: ِإنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم
  )٢ (١٦/ القصص٤٤/النمل: ِإني ظَلَمت نفِْسي

  )١ (٢٣٠/البقرة: ِإن ظَنا
  )١ (٧/اجلن: وأَنهم ظَنوا

  )٢ (١٢ /٥/اجلن: وأَنا ظَننا
ظُن١ (٣٢/اجلاثية: ِإن ن(  

كظُنِإن ن١ (١٨٦/الشعراء: و(  
كي َألظُن١ (١٠١/اإلسراء: ِإن(  

كي َألظُنِإن١ (١٠٢/اإلسراء: و(  
هي َألظُنِإن٢ (٣٧/ غافر٣٨/القصص: و(  

١ (٣٦/يونس: ِإنَّ الظَّن(  
ظَن ه١ (١٤/اإلنشقاق: ِإن(  

ِإنَّ الظَّن١ (٢٨/النجم: و(  
نتي ظَن١ (٢٠/احلاقة: ِإن(  

  )١ (٦٦/األعراف: نا لَنظُنكوِإ
  )١ (٢٣٠/البقرة: ِإن ظَنا أَن

  )٢ (١٢ /٥/اجلن: وأَنا ظَننا أَن
  )١ (١٤/اإلنشقاق: ِإنه ظَن أَن

  )١ (٢٠/احلاقة: ِإني ظَننت أَني
  )٢ (١٢ /٥/اجلن: وأَنا ظَننا أَن لَّن
  )١ (١٤/اإلنشقاق: ِإنه ظَن أَن لَّن

الْكَاِذِبني ِمن كظُنا لَنِإن١ (٦٦/األعراف: و(  
الْكَاِذِبني لَِمن كظُنِإن ن١ (١٨٦/الشعراء: و(  
الْكَاِذِبني ِمن هي َألظُنِإن١ (٣٨/القصص: و(  

  )١ (٨/التوبة: وِإن يظْهروا
  )١ (٢٠/الكهف: ِإن يظْهروا
وهرظْه١ (٩٧/الكهف: أَن ي(  

  )١ (٢٦/غافر: ن يظِْهرأَ
كُملَيوا عرظْهِإن ي١ (٨/التوبة: و(  
كُملَيوا عرظْه١ (٢٠/الكهف: ِإن ي(  

دبع١ (٦٤/آل عمران: أَالَّ ن(  
دب١١/ الزمر٩١/ النمل٣٦/ الرعد٥٦/األنعام: أَنْ أَع 

  )٥ (٦٦/غافر
 ٣٢/ املؤمنون٣٦/ النحل١١٧/املائدة: أَِن اعبدوا

  )٥ (٣/ نوح٤٥/نملال
  )١ (٦١/يس: وأَِن اعبدوِني

دتب١ (٢٢/الشعراء: أَنْ ع(  
دبع٢ (٣٥/ إبراهيم٦٢/هود: أَن ن(  

  )١ (١٧/الزمر: أَن يعبدوها
 ١٤/ فصلت٢٣/ اإلسراء٤٠/ يوسف٢/هود: أَالَّ تعبدوا
  )٥ (٢١/األحقاف

  )١ (١٧/العنكبوت: ِإنما تعبدونَ
ِإندب١ (٣٠/مرمي: ي ع(  

  )٢ (٦٥/ اإلسراء٤٢/احلجر: ِإنَّ ِعباِدي
  )١ (٢٧/الشورى: ِإنه ِبِعباِدِه

كادِعب مه١ (١١٨/املائدة: فَِإن(  
وا اللَّهدب٣٢/ املؤمنون٣٦/ النحل١١٧/املائدة: أَِن اع 

  )٥ (٣/ نوح٤٥/النمل
اللَّه دب٢ (١١/ الزمر٣٦/الرعد: أَنْ أَع(  
  )١ (٣٠/مرمي: ِإني عبد اللَِّه
  )١ (٦٤/آل عمران: أَالَّ نعبد ِإالَّ

 ٢٣/ اإلسراء٤٠/ يوسف٢/هود: أَالَّ تعبدوا ِإالَّ
  )٥ (٢١/ األحقاف١٤/فصلت

ِإالَّ اللَّه دبع١ (٦٤/آل عمران: أَالَّ ن(  
وا ِإالَّ اللَّهدبع٢١/ األحقاف١٤/ فصلت٢/هود: أَالَّ ت 

)٣(  
  )١ (٢/هود: أَالَّ تعبدوا ِإالَّ اللَّه ِإنِني
  )١ (٢١/األحقاف: أَالَّ تعبدوا ِإالَّ اللَّه ِإني

اهوا ِإالَّ ِإيدبع٢ (٢٣/ اإلسراء٤٠/يوسف: أَالَّ ت(  
 ٤٢/احلجر: ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْطَانٌ

  )٢ (٦٥/اإلسراء
ا أَعاِإنند٣ (٤/ اإلنسان١٠٢ /٢٩/الكهف: ت(  

  )١ (١٣/الفتح: فَِإنا أَعتدنا
ا ِللْكَاِفِرينندتا أَع١ (١٣/الفتح: فَِإن(  
ا ِللْكَاِفِرينندتا أَع١ (٤/اإلنسان: ِإن(  

  )١ (٣٦/التوبة: ِإنَّ ِعدةَ
  )٢ (١٨/ النحل٣٤/إبراهيم: وِإن تعدوا

دعا نم١ (٨٤/مرمي: ِإن(  
  )١ (٣٤/إبراهيم: وِإن تعدوا ِنعمت اللَِّه الَ تحصوها ِإنَّ
  )١ (١٨/النحل: وِإن تعدوا ِنعمةَ اللَِّه الَ تحصوها ِإنَّ

  )٢ (٨/ املائدة٣/النساء: أَالَّ تعِدلُوا
  )٢ (١٣٥ /١٢٩/النساء: أَن تعِدلُوا
  )١ (٧٠/األنعام: وِإن تعِدلْ
  )١ (٢/املائدة: أَن تعتدوا

ودع ه١ (١١٤/التوبة: أَن(  
ودع ه١ (١٥/القصص: ِإن(  

ودع مه١ (٧٧/الشعراء: فَِإن(  
هذِّبي أُع١ (١١٥/املائدة: فَِإن(  
ذِّبع١ (٨٦/الكهف: أَن ت(  
  )١ (٨٥/التوبة: أَن يعذِّبهم
ذَاب١( ٤٨/طه: أَنَّ الْع(  
  )١ (٥٠/احلجر: وأَنَّ عذَاِبي
مهذِّبع١ (٣٤/األنفال: أَالَّ ي(  
مهذِّبع١ (١١٨/املائدة: ِإن ت(  
ذَاب٣ (٢٨/ املعارج٧/ الطور٥٧/اإلسراء: ِإنَّ ع(  
  )١ (٦٥/الفرقان: ِإنَّ عذَابها
  )١ (٧/إبراهيم: ِإنَّ عذَاِبي

كبر ذَاب٢ (٧/ور الط٥٧/اإلسراء: ِإنَّ ع(  
ِهمبر ذَاب١ (٢٨/املعارج: ِإنَّ ع(  

ِرضعِإن ت١ (٤٢/املائدة: و(  
  )٢ (٤٨/ الشورى١٣/فصلت: فَِإنْ أَعرضوا

  )١ (٧٢/األحزاب: ِإنا عرضنا
  )١ (١٣٩/النساء: فَِإنَّ الِْعزةَ
  )١ (٦٥/يونس: ِإنَّ الِْعزةَ
ِزيزع ه١ (٦٣/األنفال: ِإن(  

  )١ (١٣٩/النساء:  الِْعزةَ ِللَِّه جِميعافَِإنَّ
  )١ (٦٥/يونس: ِإنَّ الِْعزةَ ِللَِّه جِميعا

تيص٣ (١٣/ الزمر١٥/ يونس١٥/األنعام: ِإنْ ع(  
هتيص١ (٦٣/هود: ِإنْ ع(  

كوص١ (٢١٦/الشعراء: فَِإنْ ع(  
  )١ (٢١/نوح: ِإنهم عصوِني

  )١ (٥٨/ةالتوب: فَِإنْ أُعطُوا
اكنطَيا أَع١ (١/الكوثر: ِإن(  

  )١ (٢٣٧/البقرة: أَن يعفُونَ
فُوع١ (٩٩/النساء: أَن ي(  

  )١ (٢٣٧/البقرة: وأَن تعفُوا
  )١ (١٤/التغابن: وِإن تعفُوا

فع١ (٦٦/التوبة: ِإن ن(  
مهنع فُوع١ (٩٩/النساء: أَن ي(  
  )١ (٦٦/التوبة: ِإن نعف عن

  )١ (٤٩/هود: ِإنَّ الْعاِقبةَ
متاقَبِإنْ ع١ (١٢٦/النحل: و(  

لَمي أَع٣ (٩٦/ يوسف٣٣ /٣٠/البقرة: ِإن(  
  )١ (٦٦/الكهف: أَن تعلِّمِن
هلَمع١ (١٩٧/الشعراء: أَن ي(  
لَمع١ (٢٩/احلديد: ِلئَالَّ ي(  

  )١ (٩٧/التوبة: أَالَّ يعلَموا
متِلم١ (٣٣/النور: ِإنْ ع(  

نوهمتِلم١ (١٠/املمتحنة: فَِإنْ ع(  
  )١ (٧٠/األنفال: ِإن يعلَِم

لَمعت ك١ (٣٨/إبراهيم: ِإن(  
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لَمعلَت كِإن١ (٧٩/هود: و(  
ِليمع ه٧/ الزمر٣٨/ فاطر٥/ هود٤٣/األنفال: ِإن 

  )٧ (١٣/ امللك٥٠ /٢٤/الشورى
ا الِْعلْمم٢ (٢٦/ امللك٢٣/األحقاف: ِإن(  

  )٣ (٦٣/ األحزاب١٨٧ /١٨٧/األعراف: ِإنما ِعلْمها
لَِعلْم هِإن١ (٦١/الزخرف: و(  
لَمعا ن١ (٧٦/يس: ِإن(  

لَمعا لَنِإن١ (٤٩/احلاقة: و(  
لَمعي ه١ (٧/ األعلى١١٠/األنبياء: ِإن(  

لَمعي ه١ (٧/طه: فَِإن(  
لِّمعا يمِإن١ (١٠٣/النحل: ه(  

رهالْج لَمعي ه٢ (٧/ األعلى١١٠/األنبياء: ِإن(  
 ٣٨/ فاطر٥/ هود٤٣/األنفال: ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر

  )٦ (١٣/ امللك٢٤/ الشورى٧/الزمر
  )١ (٤٤-٤٣/األنفال: وِإذْ(*)ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر

ِبذَاِت الص ِليمع هوِرِإنِإذَا(*)د١ (٨-٧/الزمر: و(  
 ٣٩-٣٨/فاطر: هو الَِّذي(*)ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر

)١(  
: وهو الَِّذي(*)ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر

  )١ (٢٥-٢٤/الشورى
  )١ (٣٠/البقرة: ِإني أَعلَم ما

  )١ (٦٦/الكهف: أَن تعلِّمِن ِمما
 لَمعت كاِإن١ (٣٨/إبراهيم: م(  

  )١ (٧٩/هود: وِإنك لَتعلَم ما
  )١ (٧٦/يس: ِإنا نعلَم ما
  )١ (٦٧/احلج: ِإنك لَعلَى

  )١ (٤/القلم: وِإنك لَعلَى
  )١ (٣١/النمل: أَالَّ تعلُوا
ِليع ه١ (٥١/الشورى: ِإن(  

  )١ (٣/اجلن: وأَنه تعالَى
لَيا عمفَِإن٣ (٨٢/ النحل٤٠/ الرعد٢٠/آل عمران: ك(  
  )٤ (١٢/ الليل٢٦/ الغاشية١٩ /١٧/القيامة: ِإنَّ علَينا

 ٤٣/ الزخرف٧٩/ النمل٢٦/آل عمران: ِإنك علَى
  )٤ (٨/التحرمي
  )٣ (٨/ الطارق٣٣/ األحقاف٣٩/فصلت: ِإنه علَى

كلَيِإنَّ ع٢ (٧٨/ ص٣٥/احلجر: و(  
  )٤ (٢٣ /٢٢/ الزخرف٩٥ /١٨/ؤمنونامل: وِإنا علَى
كلَي١ (٤٨/الشورى: ِإنْ ع(  

  )١ (٨/اهلمزة: ِإنها علَيِهم
  )١ (٥٧/األنعام: ِإني علَى

  )١ (٤٢/الزخرف: فَِإنا علَيِهم
  )١ (١٢/التغابن: فَِإنما علَى
  )١ (٥٤/النور: فَِإنما علَيِه

كُملَيِإنَّ ع١( ١٠/اإلنفطار: و(  
  )١ (٧/العاديات: وِإنه علَى
  )١ (٣٩/النمل: وِإني علَيِه
ِهملَي١ (٨٧/آل عمران: أَنَّ ع(  

  )١ (٩٢/املائدة: أَنما علَى
  )١ (٥٣/فصلت: أَنه علَى

  )١ (١٨/اادلة: أَنهم علَى
  )١ (٤٧/النجم: وأَنَّ علَيِه
  )١ (٦/احلج: وأَنه علَى

 ٤٠/ الرعد٢٠/آل عمران: نما علَيك الْبالَغُفَِإ
  )٣ (٨٢/النحل

  )١ (٥٧/األنعام: ِإني علَى بينٍة
هانيا بنلَي١ (١٩/القيامة: ِإنَّ ع(  

ِبنيالَغُ الْما الْبوِلنسلَى را عم١ (٩٢/املائدة: أَن(  
ِبنيالَغُ الْما الْبوِلنسلَى را عم١ (١٢/التغابن: فَِإن(  

  )٢ (٨/ التحرمي٢٦/آل عمران: ِإنك علَى كُلِّ شيٍء
  )٢ (٣٣/ األحقاف٣٩/فصلت: ِإنه علَى كُلِّ شيٍء
  )١ (٥٣/فصلت: أَنه علَى كُلِّ شيٍء

  )١ (٦/احلج: وأَنه علَى كُلِّ شيٍء
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ك٨/مي التحر٢٦/آل عمران: ِإن 

)٢(  
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ه٢ (٣٣/ األحقاف٣٩/فصلت: ِإن(  

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع هأَن١ (٦/احلج: و(  
  )١ (٨٧/آل عمران: أَنَّ علَيِهم لَعنةَ

  )١ (٣٥/احلجر: وِإنَّ علَيك اللَّعنةَ
  )١ (٧٨/ص: وِإنَّ علَيك لَعنِتي

رمع١ (٩٦/لبقرةا: أَن ي(  
  )١ (١٧/التوبة: أَن يعمروا
رمعا يم١ (١٨/التوبة: ِإن(  

  )١ (١٧/التوبة: أَن يعمروا مساِجد اللَِّه
  )١ (١٨/التوبة: ِإنما يعمر مساِجد اللَِّه

  )٣ (٣٩/ الزمر٩٣/ هود١٣٥/األنعام: ِإني عاِملٌ
  )١ (١٢١/هود: ِإنا عاِملُونَ

  )١ (٥/فصلت: ننا عاِملُونَِإ
  )٢ (١٥/ األحقاف١٩/النمل: وأَنْ أَعملَ
  )١ (١١/سبأ: أَِن اعملْ
  )١ (٤٦/هود: ِإنه عملٌ

  )١ (١٦٨/الشعراء: ِإني ِلعمِلكُم
  )٢ (١٥/ املطففني٢١٢/الشعراء: ِإنهم عن
  )١ (٥٨/األنعام: أَنَّ ِعنِدي
  )١ (١٦٨/الصافات: أَنَّ ِعندنا

  )١ (٦٨/يونس: ِإنْ ِعندكُم
ا ِعندم١ (٩٥/النحل: ِإن(  

  )١ (٤٧/ص: وِإنهم ِعندنا
  )١ (٦٨/يونس: ِإنْ ِعندكُم من

ا لَِمننِعند مهِإن١ (٤٧/ص: و(  
  )١ (٨٩/األعراف: ِإنْ عدنا

  )١ (١٠٧/املؤمنون: فَِإنْ عدنا
مدتِإنْ ع١ (٨/اإلسراء: و(  
  )١ (١٧/النور: أَن تعودوا
كُمِعيد١ (٦٩/اإلسراء: أَن ي(  

  )١ (١٩/األنفال: وِإن تعودوا
  )١ (٣٨/األنفال: وِإن يعودوا

  )١ (١٥/الدخان: ِإنكُم عاِئدونَ
  )١ (٨٩/األعراف: ِإنْ عدنا ِفي

  )١ (٦٩/اإلسراء: أَن يِعيدكُم ِفيِه
  )١ (٣٦/عمرانآل : وِإني أُِعيذُها

  )٢ (١٨/ مرمي٤٧/هود: ِإني أَعوذُ
ذْتي ع١ (٢٧/غافر: ِإن(  

ذْتي عِإن١ (٢٠/الدخان: و(  
ا ِبكي أُِعيذُهِإن١ (٣٦/آل عمران: و(  

وذُ ِبكي أَع١ (٤٧/هود: ِإن(  
  )١ (٢٧/غافر: ِإني عذْت ِبربي وربكُم

ري وبِبر ذْتي عِإنوكُم١ (٢٠/الدخان: ب(  
ِفرغِإن ت١ (١١٨/املائدة: و(  
ِفرغِإالَّ ت١ (٤٧/هود: و(  

  )١ (٣/هود: وأَِن استغِفروا
  )١ (١١٣/التوبة: أَن يستغِفروا

ِفرغ٣ (٨٢ /٥١/ الشعراء٢٢/النور: أَن ي(  
فُورا الْغ١ (٤٩/احلجر: أَن(  
غَفُور ه١( ٥٤/األنعام: فَأَن(  
ِفرغتس١ (٨٠/التوبة: ِإن ت(  
فَّاري لَغِإن١ (٨٢/طه: و(  

غَفُور ه١ (٣٠/فاطر: ِإن(  
غَفُور ك١ (٣٦/إبراهيم: فَِإن(  
ي غَفُور١ (١١/النمل: فَِإن(  
فُورلَغ هِإن٢ (١٦٧/ األعراف١٦٥/األنعام: و(  

ِحيمر غَفُور ه١ (٥٤/األنعام: فَأَن(  
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  )١ (٤٩/احلجر: نا الْغفُور الرِحيمأَ
ِحيمر غَفُور ك١ (٣٦/إبراهيم: فَِإن(  
ِحيمر ي غَفُور١ (١١/النمل: فَِإن(  
ِحيمر فُورلَغ هِإن٢ (١٦٧/ األعراف١٦٥/األنعام: و(  

ملَه ِفرغِإن ت١ (١١٨/املائدة: و(  
ملَه ِفرغتس١( ٨٠/التوبة: ِإن ت(  

  )١ (٤٧/هود: وِإالَّ تغِفر ِلي
  )١ (٨٢/الشعراء: أَن يغِفر ِلي

  )١ (٢٣/املائدة: فَِإنكُم غَاِلبونَ
لُوبغي م١ (١٠/القمر: أَن(  
كُمِويغ١ (٣٤/هود: أَن ي(  
ِويلَغ ك١ (١٨/القصص: ِإن(  

ر١ (٧/األنفال: أَنَّ غَي(  
رغَي كُم٢ (٣ /٢/التوبة: أَن(  
رغَي مه٢ (٣٠/ املعارج٦/املؤمنون: فَِإن(  

  )١ (١٩/األنفال: ِإن تستفِْتحوا
  )١ (١/الفتح: ِإنا فَتحنا

هفَاِتح١ (٧٦/القصص: ِإنَّ م(  
كُمفِْتن١ (١٠١/النساء: أَن ي(  
مهفِْتن١ (٨٣/يونس: أَن ي(  
وكفِْتن١ (٤٩/املائدة: أَن ي(  

  )١ (٢٤/ص: تناهأَنما فَ
  )١ (١٢٦/التوبة: أَنهم يفْتنونَ

  )١ (٩٠/طه: ِإنما فُِتنتم
  )١ (٦٢/النحل: وأَنهم مفْرطُونَ

  )١ (٤٥/طه: أَن يفْرطَ
  )١ (٨٣/يونس: وِإنَّ ِفرعونَ
  )٢ (٨ /٤/القصص: ِإنَّ ِفرعونَ

  )١ (٨٣/ونسي: وِإنَّ ِفرعونَ لَعاٍل ِفي اَألرِض
  )١ (٤/القصص: ِإنَّ ِفرعونَ عالَ ِفي اَألرِض

  )٢ (٥/ األنفال١٤٦/البقرة: وِإنَّ فَِريقًا
  )١ (١٥٠/النساء: أَن يفَرقُوا
اقالِْفر ه١ (٢٨/القيامة: أَن(  
  )١ (١٣٠/النساء: وِإن يتفَرقَا
  )١ (١٣٠/النساء: وِإن يتفَرقَا
  )١ (١٥٠/ النساء:أَن يفَرقُوا
اقالِْفر ه١ (٢٨/القيامة: أَن(  

مهنِإنَّ فَِريقًا م١ (١٤٦/البقرة: و(  
نِإنَّ فَِريقًا م١ (٥/األنفال: و(  

  )١ (٣٧/يونس: أَن يفْترى
هتير٢ (٨/ األحقاف٣٥/هود: ِإِن افْت(  

  )١ (١٠٥/النحل: ِإنما يفْتِري
وقفُس ه١ (٢٨٢/قرةالب: فَِإن(  
قلَِفس هِإن١ (١٢١/األنعام: و(  

كُملْتي فَضأَن٢ (١٢٢ /٤٧/البقرة: و(  
  )١ (٢٤/املؤمنون: أَن يتفَضلَ

  )١ (٢٩/احلديد: وأَنَّ الْفَضلَ

  )١ (٧٣/آل عمران: ِإنَّ الْفَضلَ
لَه١ (٨٧/اإلسراء: ِإنَّ فَض(  

  )٢ (١٢٢ /٤٧/ةالبقر: وأَني فَضلْتكُم علَى
كُملَيلَ عفَضت١ (٢٤/املؤمنون: أَن ي(  

اللَّهاُء وشن يِتيِه مؤِد اللَِّه يلَ ِبيِإنَّ الْفَض :  
  )١ (٧٣/آل عمران

اللَّهاُء وشن يِتيِه مؤِد اللَِّه يلَ ِبيأَنَّ الْفَضو:  
  )١ (٢٩/ احلديد

  )١ (٢٨٢/البقرة: وِإن تفْعلُوا
  )١ (٦/األحزاب:  تفْعلُواأَن

  )١ (٨٧/هود: أَن نفْعلَ
  )١ (٢٥/القيامة: أَن يفْعلَ

  )١ (٦٦/النساء: أَنهم فَعلُوا
لْت١ (١٠٦/يونس: فَِإن فَع(  
  )١ (٢٣/الكهف: ِإني فَاِعلٌ

  )١ (٦١/يوسف: وِإنا لَفَاِعلُونَ
هلُوا فَِإنفْعِإن ت١ (٢٨٢/البقرة: و(  

  )١ (١٠٦/يونس: ن فَعلْت فَِإنكفَِإ
 ٢٧/ العنكبوت١٢٢/ النحل١٣٠/البقرة: وِإنه ِفي
  )٤ (٤/الزخرف
  )٢ (١٠/ السجدة٥/الرعد: أَِءنا لَِفي
 ١٩٠ /٤٩ /١٣/ آل عمران٢٤٨ /١٦٤/البقرة: ِإنَّ ِفي
 ٤ /٣/ الرعد١٠٣/ هود٦٧ /٦/ يونس٩٩/األنعام
 ٦٥ /١٣ /١٢ /١١/ النحل٧٧ /٧٥/ احلجر٥/إبراهيم

 ١٠٦/ األنبياء١٢٨ /٥٤/ طه٧٩ /٦٩ /٦٧/
 ١٢١ /١٠٣ /٦٧ /٨/ الشعراء٤٤/ النور٣٠/املؤمنون

 ٨٦ /٥٢/ النمل١٩٠ /١٧٤ /١٥٨ /١٣٩/
 ٢٤ /٢٣ /٢٢ /٢١/ الروم٥١ /٤٤ /٢٤/العنكبوت

 ٢١/ الزمر١٩ /٩/ سبأ٢٦/ السجدة٣١/ لقمان٣٧/
 ٣٧/ ق١٣ /٣/ اجلاثية٣٣/ الشورى٥٢ /٤٢/

  )٥٦ (٢٦/النازعات
  )٢ (٣٢/ العنكبوت٢٢/املائدة: ِإنَّ ِفيها

  )٢ (٨/ الذاريات٧/سبأ: ِإنكُم لَِفي
  )٢ (٤٥/ فصلت١١٠/هود: وِإنهم لَِفي
  )١ (٩٥/يوسف: ِإنك لَِفي
  )١ (٥٤/فصلت: ِإنهم ِفي
  )١ (٧٢/احلجر: ِإنهم لَِفي
  )١ (٩/إبراهيم: وِإنا لَِفي
  )١ (٦٢/هود: وِإننا لَِفي
  )١ (١٩٦/الشعراء: وِإنه لَِفي
٢ (٧/ احلجرات٦٦/األنفال: أَنَّ ِفيكُم(  
  )١ (٣٩/الزخرف: أَنكُم ِفي
  )١ (٢٧/لقمان: أَنما ِفي
  )٣ (٢٢٥/ الشعراء١٠٩/ النحل٢٢/هود: أَنهم ِفي

ِفيكُم مه١ (٩٤/األنعام: أَن(  
  )١ (١٧/احلشر: أَنهما ِفي

  )١ (٥٦/غافر: يِإن ِف

   ١٢٢/ النحل١٣٠/البقرة: وِإنه ِفي اَألِخرِة
  )٣ (٢٧/العنكبوت

  )٢ (١٠٩/ النحل٢٢/هود: أَنهم ِفي اَألِخرِة
اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي اَألِخر هِإن١٣٠/البقرة: و 

  )٣ (٢٧/ العنكبوت١٢٢/النحل
  )٢ (١٩٠/ آل عمران١٦٤/البقرة: ِإنَّ ِفي خلِْق

  )٢ (١٠/ السجدة٥/الرعد: أَِءنا لَِفي خلٍْق
  )١ (٧/سبأ: ِإنكُم لَِفي خلٍْق

  )٢ (١٠/ السجدة٥/الرعد: أَِءنا لَِفي خلٍْق جِديٍد
  )١ (٧/سبأ: ِإنكُم لَِفي خلٍْق جِديٍد

ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض واخِتالَِف الَّيِل 
  )٢ (١٩٠/ آل عمران١٦٤/قرةالب: والنهاِر

٤٩ /١٣/ آل عمران٢٤٨/البقرة: ِإنَّ ِفي ذَِلك 
 ٥/ إبراهيم٤ /٣/ الرعد١٠٣/ هود٦٧/يونس
 ٦٩ /٦٧ /٦٥ /١٣ /١٢ /١١/ النحل٧٧ /٧٥/احلجر

 ٨/ الشعراء٤٤/ النور٣٠/ املؤمنون١٢٨ /٥٤/ طه٧٩/
/١٩٠ /١٧٤ /١٥٨ /١٣٩ /١٢١ /١٠٣ /٦٧ 

 ٢١/ الروم٥١ /٤٤ /٢٤/ العنكبوت٨٦ /٥٢/النمل
 ٩/ سبأ٢٦/ السجدة٣١/ لقمان٣٧ /٢٤ /٢٣ /٢٢/
 ١٣/ اجلاثية٣٣/ الشورى٥٢ /٤٢ /٢١/ الزمر١٩/
  )٥٠ (٢٦/ النازعات٣٧/ق

١ (٩٩/األنعام: ِإنَّ ِفي ذَِلكُم(  
 ٤٩/ آل عمران٢٤٨/البقرة: ِإنَّ ِفي ذَِلك َأليةً

 ٦٩ /٦٧ /٦٥ /١٣ /١١/ النحل٧٧/ احلجر١٠٣/هود
 ١٧٤ /١٥٨ /١٣٩ /١٢١ /١٠٣ /٦٧/ ٨/الشعراء

  )٢٠ (٩/ سبأ٤٤/ العنكبوت٥٢/ النمل١٩٠/
 ٥/ إبراهيم٤ /٣/ الرعد٦٧/يونس: ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت

 ١٢٨ /٥٤/ طه٧٩ /١٢/ النحل٧٥/احلجر
 ٢٢ /٢١/ الروم٢٤/ العنكبوت٨٦/ النمل٣٠/املؤمنون

 ١٩/ سبأ٢٦/ السجدة٣١/ لقمان٣٧ /٢٤ /٢٣/
  )٢٤ (١٣/ اجلاثية٣٣/رى الشو٥٢ /٤٢/الزمر

  )١ (٩٩/األنعام: ِإنَّ ِفي ذَِلكُم َألياٍت
ؤِمِننيةً ِللمَألي ٧٧/ احلجر:ِإنَّ ِفي ذَِلك   

  )٢ (٤٤/العنكبوت
  )١ (٩٩/األنعام: ِإنَّ ِفي ذَِلكُم َألياٍت لِّقَوٍم

 ٤ /٣/ الرعد٦٧/يونس: ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّقَوٍم
 ٢١/ الروم٢٤/ العنكبوت٨٦/لنمل ا٧٩ /١٢/النحل

  )١٤ (٥٢/ الزمر١٣/ اجلاثية٤٢/ الزمر٣٧ /٢٤ /٢٣/
 ٦٧ /٦٥ /١٣ /١١/النحل: ِإنَّ ِفي ذَِلك َأليةً لِّقَوٍم

  )٦ (٥٢/ النمل٦٩/
  )١ (٩٩/األنعام: ِإنَّ ِفي ذَِلكُم َألياٍت لِّقَوٍم يؤِمنونَ

 ٨٦/ النمل٧٩/النحل: نونَِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّقَوٍم يؤِم
  )٥ (٢٤/ العنكبوت٥٢/ الزمر٣٧/الروم

: وقَالَ(*)ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّقَوٍم يؤِمنونَ
  )١ (٢٥-٢٤/العنكبوت

 ٥٣-٥٢/الزمر: قُلْ(*)ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّقَوٍم يؤِمنونَ
)١(  
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 ٦٧/يونس: ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّقَوٍم يسمعونَ
  )٢ (٢٣/الروم

  )١ (٦٥/النحل: ِإنَّ ِفي ذَِلك َأليةً لِّقَوٍم يسمعونَ
 ١٢/ النحل٤/الرعد: ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّقَوٍم يعِقلُونَ

  )٣ (٢٤/الروم
  )١ (٦٧/النحل: ِإنَّ ِفي ذَِلك َأليةً لِّقَوٍم يعِقلُونَ

 ٢١/ الروم٣/الرعد: وٍم يتفَكَّرونَِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّقَ
  )٤ (١٣/ اجلاثية٤٢/الزمر

  )٢ (٦٩ /١١/النحل: ِإنَّ ِفي ذَِلك َأليةً لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ
 ١٩/ سبأ٣١/ لقمان٥/إبراهيم: ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّكُلِّ

  )٤ (٣٣/الشورى
  )١ (٩/سبأ: ِإنَّ ِفي ذَِلك َأليةً لِّكُلِّ

 ٥/إبراهيم:  ِفي ذَِلك َألياٍت لِّكُلِّ صباٍر شكُوٍرِإنَّ
  )٤ (٣٣/ الشورى١٩/ سبأ٣١/لقمان

: وِإذْ(*)ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّكُلِّ صباٍر شكُوٍر
  )١ (٦-٥/إبراهيم

: وِإذَا(*)ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت لِّكُلِّ صباٍر شكُوٍر 
  )١ (٣٢-٣١/لقمان

 آل ٢٤٨/البقرة: ذَِلك َأليةً لَّكُم ِإن كُنتم مؤِمِننيِإنَّ ِفي 
  )٢ (٤٩/عمران

ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً وَألي ِإنَّ ِفي ذَِلك(*) كبِإنَّ رو
ِحيمالر ِزيزالْع و٦٨-٦٧ /٩-٨/الشعراء: لَه 

/١٤٠-١٣٩ /١٢٢-١٢١ /١٠٤-١٠٣ 
/٨ (١٩١-١٩٠ /١٧٥-١٧٤ /١٥٩-١٥٨(  

ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً وَألي ِإنَّ ِفي ذَِلك(*) كبِإنَّ رو
تكَذَّب ِحيمالر ِزيزالْع و١٠٥-١٠٣/الشعراء: لَه 

/٤ (١٦٠-١٥٨ /١٤١-١٣٩ /١٢٣-١٢١(  
ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً وَألي ِإنَّ ِفي ذَِلك(*) كبِإنَّ رو

لَهكَذَّب ِحيمالر ِزيزالْع ١ (١٧٦-١٧٤/الشعراء: و(  
ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً وَألي ِإنَّ ِفي ذَِلك(*) كبِإنَّ رو

مقَو تكَذَّب ِحيمالر ِزيزالْع و١٠٥-١٠٣/الشعراء: لَه 
/٢ (١٦٠-١٥٨(  

  )٢ (١٢٨ /٥٤/هط: ِإنَّ ِفي ذَِلك َألياٍت ُألوِلي النهى
  )٢ (٣٧/ ق٢١/الزمر: ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِذكْرى

 ٤٤/ النور١٣/آل عمران: ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً
  )٣ (٢٦/النازعات

 ١٣/آل عمران: ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً ُألوِلي اَألبصاِر
  )٢ (٤٤/النور

كا لَِفي شنِإن١ (٦٢/هود: و(  
كا لَِفي شِإن١ (٩/ إبراهيم:و(  

كلَِفي ش مهِإن٢ (٤٥/ فصلت١١٠/هود: و(  
: قَالَ(*)وِإننا لَِفي شك مما تدعونا ِإلَيِه مِريٍب

  )١ (٦٣-٦٢/هود
: قَالَت(*)وِإنا لَِفي شك مما تدعوننا ِإلَيِه مِريٍب

  )١ (١٠-٩/إبراهيم
  )١ (٢٢٦/البقرة: فَِإن فَاُءو

١ (٩/احلجرات: فَِإن فَاَءت(  

  )١ (٢٧/املائدة: ِإنما يتقَبلُ
  )١ (٥٤/التوبة: أَن تقْبلَ

لُوكُم١ (١٩١/البقرة: فَِإن قَات(  
  )١ (٦٦/النساء: أَِن اقْتلُوا
  )١ (١٩/القصص: أَن تقْتلَِني
  )١ (٩٢/النساء: أَن يقْتلَ

  )٢ (٣٣/ القصص١٤/الشعراء: أَن يقْتلُوِن
قَاِتلُوكُم١ (٩٠/النساء: أَن ي(  

  )١ (٣٣/املائدة: أَن يقَتلُوا
  )١ (٢٤٦/البقرة: أَالَّ تقَاِتلُوا
  )١ (٢٤٦/البقرة: أَالَّ نقَاِتلَ

ملَِئن قُِتلْت١ (١٥٧/آل عمران: و(  
مِإن قُوِتلْت١ (١١/احلشر: و(  
  )١ (١٢/احلشر: ولَِئن قُوِتلُوا

  )١ (١١١/آل عمران: لُوكُموِإن يقَاِت
ملَه١ (٣١/اإلسراء: ِإنَّ قَت(  
  )١ (١٥٧/النساء: ِإنا قَتلْنا

لْتي قَت١ (٣٣/القصص: ِإن(  
أَو قَاِتلُوكُم١ (٩٠/النساء: أَن ي(  

لُوا أَوقَت١ (٣٣/املائدة: أَن ي(  
  )١ (٢٤٦/البقرة: أَالَّ نقَاِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه

  )١ (١٥٧/آل عمران: ن قُِتلْتم ِفي سِبيِل اللَِّهولَِئ
  )١ (٢٤٦/البقرة: أَالَّ تقَاِتلُوا قَالُوا

  )١ (١٥-١٤/الشعراء: قَالَ(*)أَن يقْتلُوِن
ي قَد١ (٤٩/آل عمران: أَن(  

قَد مه٢ (١١٠/ يوسف١٤٩/األعراف: أَن(  
٣ (٢٨/ اجلن٤٤/ األعراف١١٣/املائدة: أَن قَد(  

ِإن١ (٤٨/طه: ا قَد(  
قَد ه١ (٧٦/هود: ِإن(  
ي قَد١ (٤٣/مرمي: ِإن(  
ا قَد١ (٨٥/طه: فَِإن(  

  )١ (٤٩/آل عمران: أَني قَد ِجئْتكُم
  )١ (٧٦/هود: ِإنه قَد جاَء

  )١ (٤٣/مرمي: ِإني قَد جاَءِني
ِهملَيوا عقِْدر١ (٣٤/املائدة: أَن ت(  

ا لَقَاِدرلَى(*)ونَِإن١ (٤١-٤٠/املعارج: ع(  
  )١ (٢٤/يونس: أَنهم قَاِدرونَ علَيها

  )١ (٢٩/احلديد: أَالَّ يقِْدرونَ علَى
  )١ (١٣/اادلة: أَن تقَدموا
مقَدت١ (٣٧/املدثر: أَن ي(  
  )١ (٣١/الرعد: أَنَّ قُرَءانا
  )١ (٧٨/اإلسراء: ِإنَّ قُرَءانَ

لَقُر ه١ (٧٧/الواقعة: َءانٌِإن(  
ي قَِريب١ (١٨٦/البقرة: فَِإن(  

  )١ (٩٩/التوبة: ِإنها قُربةٌ
  )١ (٧٢/طه: ِإنما تقِْضي
  )١ (١١٤/طه: أَن يقْضى

مقَو مه١٢٧ /٦/ التوبة٦٥/ األنفال٥٨/املائدة: ِبأَن 
  )٦ (١٤ /١٣/احلشر

م١ (١٥٠/األعراف: ِإنَّ الْقَو(  
٢ (١١٧/ الشعراء٣٠/الفرقان: ِميِإنَّ قَو(  

مقَو كُم٢ (٦٢/ احلجر١٣٨/األعراف: ِإن(  
مقَو مه١٢٧ /٦/ التوبة٦٥/ األنفال٥٨/املائدة: ِبأَن 

  )٦ (١٤ /١٣/احلشر
م١ (١٥٠/األعراف: ِإنَّ الْقَو(  
  )٢ (١١٧/ الشعراء٣٠/الفرقان: ِإنَّ قَوِمي
مقَو كُم٢ (٦٢/جر احل١٣٨/األعراف: ِإن(  

 ١٢٧ /٦/ التوبة٦٥/ األنفال٥٨/املائدة: ِبأَنهم قَوم الَّ
  )٦ (١٤ /١٣/احلشر

 ١٢٧/ التوبة٦٥/األنفال: ِبأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ
  )٣ (١٣/احلشر

  )٣ (٧١ /٦٩ /٦٨/البقرة: ِإنه يقُولُ
 ٣٥/ مرمي٤٧/ آل عمران١١٧/البقرة: فَِإنما يقُولُ

  )٤ (٦٨/غافر
  )١ (٢/اادلة: وِإنهم لَيقُولُونَ

  )١ (١١٦/املائدة: أَنْ أَقُولَ
  )٣ (٥٦/ الزمر٩٧ /٩٤/طه: أَن تقُولَ

 ١٥٦/ األنعام١٩/ املائدة٢٣٥/البقرة: أَن تقُولُوا
  )٥ (٣/ الصف١٧٢/األعراف

  )٢ (٣٣/ األعراف١٦٩/البقرة: وأَن تقُولُوا
 ٨٢ /٥/ األعراف٢٣/األنعام ١٤٧/آل عمران: أَن قَالُوا
 ٢٥/ اجلاثية٢٩ /٢٤/ العنكبوت٥٦/ النمل٩٤/اإلسراء

)٩(  
  )١ (٤٠/النحل: أَن نقُولَ
  )٢ (٢٨/ غافر٨٢/يس: أَن يقُولَ

 ٢/ العنكبوت٥١/ النور٤٠/ احلج١٢/هود: أَن يقُولُوا
)٤(  

  )١ (٤٦/النساء: أَنهم قَالُوا
 ٢٦/ حممد٧٥ /٢٤/عمران آل ٢٧٥/البقرة: ِبأَنهم قَالُوا

)٤(  
  )١ (١٠٣/النحل: أَنهم يقُولُونَ

  )١ (٢٢٦/الشعراء: وأَنهم يقُولُونَ
لَِئن قُلْت١ (٧/هود: و(  

  )١ (٢٨/النور: وِإن ِقيلَ
  )١ (٥٤/هود: ِإن نقُولُ

  )١ (٥/الكهف: ِإن يقُولُونَ
  )١ (٤/املنافقون: وِإن يقُولُوا
  )١ (٤٠/اإلسراء: لُونَِإنكُم لَتقُو
  )١ (٤٠/النحل: ِإنما قَولُنا
  )٢ (١٩/ التكوير٤٠/احلاقة: ِإنه لَقَولُ
  )١ (١٣/الطارق: ِإنه لَقَولٌ

  )٣ (٧١ /٦٩ /٦٨/البقرة: ِإنه يقُولُ ِإنها
  )١ (١٥٦/األنعام: أَن تقُولُوا ِإنما

  )١ (٥/األعراف: أَن قَالُوا ِإنا
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  )١ (٢٧٥/البقرة: نهم قَالُوا ِإنماِبأَ
  )١ (١٠٣/النحل: أَنهم يقُولُونَ ِإنما
  )١ (٧/هود: ولَِئن قُلْت ِإنكُم

  )١ (٥٤/هود: ِإن نقُولُ ِإالَّ
  )١ (٥/الكهف: ِإن يقُولُونَ ِإالَّ
  )١ (١٤٧/آل عمران: أَن قَالُوا ربنا
يبقُولَ ر١ (٢٨/غافر: أَن ي(  
  )١ (٤٠/احلج: أَن يقُولُوا ربنا

ا اللَّهنبقُولُوا ر١ (٤٠/احلج: أَن ي(  
اللَّه يبقُولَ ر١ (٢٨/غافر: أَن ي(  

  )٢ (١٩/ التكوير٤٠/احلاقة: ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي
  )١ (٤٦/النساء: أَنهم قَالُوا سِمعنا
  )١ (٥١/النور: أَن يقُولُوا سِمعنا

عمسقُولُوا تِإن ي١ (٤/املنافقون: و(  
  )١ (٤٦/النساء: أَنهم قَالُوا سِمعنا وأَطَعنا
  )١ (٥١/النور: أَن يقُولُوا سِمعنا وأَطَعنا

 ١٦٩/البقرة: وأَن تقُولُوا علَى اللَِّه ما الَ تعلَمونَ
  )٢ (٣٣/األعراف

  )١ (٢٣٥/البقرة: أَن تقُولُوا قَوالً
  )١ (٤٠/اإلسراء: ِإنكُم لَتقُولُونَ قَوالً

 ٤٧/ آل عمران١١٧/البقرة: فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
  )٤ (٦٨/ غافر٣٥/مرمي

  )١ (٤٠/النحل: أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ
  )١ (٨٢/يس: أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

  )٢ (٣/ الصف١٩/ملائدةا: أَن تقُولُوا ما
  )١ (١١٦/املائدة: أَنْ أَقُولَ ما

  )١ (٢٢٦/الشعراء: وأَنهم يقُولُونَ ما
  )١ (٢٢٦/الشعراء: وأَنهم يقُولُونَ ما الَ يفْعلُونَ

  )١ (٣/الصف: أَن تقُولُوا ما الَ تفْعلُونَ
  )٢ (٢٢٩ /٢٢٩/البقرة: أَالَّ يِقيما

  )١ (١٣/الشورى: أَنْ أَِقيموا
أَنْ أَِقم١ (١٠٥/يونس: و(  

  )١ (٧٢/األنعام: وأَنْ أَِقيموا
قُوم٣ (٢٥/ الروم٣٩/ النمل١٠٨/التوبة: أَن ت(  

  )١ (٤٦/سبأ: أَن تقُوموا
  )١ (١٢٧/النساء: وأَن تقُوموا
ِقيمتس١ (٢٨/التكوير: أَن ي(  

  )١ (٢٣٠/البقرة: أَن يِقيما
  )١ (٦٦/املائدة: امواأَنهم أَقَ

قُومت ك١ (٢٠/املزمل: أَن(  
متأَقَم ١ (١٢/املائدة: لَِئن(  

  )١ (١٢٧/النساء: وأَن تقُوموا
ِقيمتس١ (٢٨/التكوير: أَن ي(  

  )١ (١٦/اجلن: وأَلَِّو استقَاموا
قُوم٣ (٢٥/ الروم٣٩/ النمل١٠٨/التوبة: أَن ت(  

  )١ (٤٦/سبأ: أَن تقُوموا
  )٢ (٢٢٩ /٢٢٩/البقرة: أَالَّ يِقيما حدود اللَِّه

  )١ (٢٣٠/البقرة: أَن يِقيما حدود اللَِّه
  )١ (١٢/املائدة: لَِئن أَقَمتم الصالَةَ

  )١ (٧٢/األنعام: وأَنْ أَِقيموا الصالَةَ
  )١ (١٦٥/البقرة: أَنَّ الْقُوةَ
قَِوي ه١ (٢٢/غافر: ِإن(  

  )١ (٤٥/البقرة: نها لَكَِبريةٌوِإ
ركَبت١ (١٣/األعراف: أَن ت(  

  )١ (٦/النساء: أَن يكْبروا
  )١ (٣٨/فصلت: فَِإِن استكْبروا
كُملَكَِبري ه٢ (٤٩/ الشعراء٧١/طه: ِإن(  

  )٢ (٤٩/ الشعراء٧١/طه: ِإنه لَكَِبريكُم الَِّذي
وا فَالَِّذينركْبت١ (٣٨/فصلت: فَِإِن اس(  

١ (٢٤٦/البقرة: ِإن كُِتب(  
وهبكْت١ (٢٨٢/البقرة: أَن ت(  
ب١ (٣/احلشر: أَن كَت(  
بكْت١ (٢٨٢/البقرة: أَن ي(  
  )١ (٦٦/النساء: أَنا كَتبنا

  )١ (٢٨٢/البقرة: أَالَّ تكْتبوها
اب٢ (١٨ /٧/املطففني: ِإنَّ ِكت(  

ابلَِكت هِإن١ (٤١/فصلت: و(  
كُملَيع ١ (٢٤٦/البقرة: ِإن كُِتب(  
ِهملَيا عنبا كَت١ (٦٦/النساء: أَن(  

  )٢ (٣٤/ التوبة٣٢/املائدة: ِإنَّ كَِثريا
 ٢٤/ ص٨/ الروم١١٩/ األنعام٤٩/املائدة: وِإنَّ كَِثريا

  )٥ (٩٢/يونس
مه١ (٤٤/الفرقان: أَنَّ أَكْثَر(  

كُمأَنَّ أَكْثَر١ (٥٩/ائدةامل: و(  
  )١ (٣٢/املائدة: ِإنَّ كَِثريا منهم

نا م١ (٣٤/التوبة: ِإنَّ كَِثري(  
نا مِإنَّ كَِثري٢٤/ ص٨/ الروم٩٢/ يونس٤٩/املائدة: و 

)٤(  
 ٨/ الروم٩٢/ يونس٤٩/املائدة: وِإنَّ كَِثريا من الناِس

)٣(  
وك٢ (١٤٧/ األنعام١٨٤/آل عمران: فَِإن كَذَّب(  

١ (١٣/العلق: ِإن كَذَّب(  
وكِإن كَذَّب١ (٤١/يونس: و(  

١ (٥٩/اإلسراء: أَن كَذَّب(  
  )١ (١٠/الروم: أَن كَذَّبوا

  )٢ (٣٤/ القصص١٢/الشعراء: أَن يكَذِّبوِن
  )١ (٨٢/الواقعة: أَنكُم تكَذِّبونَ
  )٢ (١٤٦ /١٣٦/األعراف: ِبأَنهم كَذَّبوا
  )١ (١٨/العنكبوت: اوِإن تكَذِّبو

وككَذِّبِإن ي٣ (٢٥ /٤/ فاطر٤٢/احلج: و(  
  )١ (٨٦/النحل: ِإنكُم لَكَاِذبونَ

 ١٢/ العنكبوت١٠٧ /٤٢/التوبة: ِإنهم لَكَاِذبونَ
  )٤ (١١/احلشر

 ٩٠/ املؤمنون٢٨/األنعام: وِإنهم لَكَاِذبونَ

  )٣ (١٥٢/الصافات
وا ِبأَيكَذَّب مهاِبأَن٢ (١٤٦ /١٣٦/األعراف: اِتن(  
  )١ (١٠/الروم: أَن كَذَّبوا ِبأَياِت

ا غَاِفِلنيهنوا عكَانا واِتنوا ِبأَيكَذَّب مه١٣٦/األعراف: ِبأَن 
/٢ (١٤٦(  

كُذِّب فَقَد وك١ (١٨٤/آل عمران: فَِإن كَذَّب(  
كَذَّب وا فَقَدكَذِّبِإن ت١ (١٨/العنكبوت: و(  

  )١ (٢٥/فاطر: ن يكَذِّبوك فَقَد كَذَّبوِإ
تكَذَّب فَقَد وككَذِّبِإن ي١ (٤٢/احلج: و(  
تكُذِّب فَقَد وككَذِّبِإن ي١ (٤/فاطر: و(  

ِلكن قَبلٌ مسر كُذِّب فَقَد وكآل : فَِإن كَذَّب
  )١ (١٨٤/عمران

لٌ مسر تكُذِّب فَقَد وككَذِّبِإن يوِلك١ (٤/فاطر: ن قَب(  
  )١ (٢٩-٢٨/األنعام: وقَالُوا(*)وِإنهم لَكَاِذبونَ

  )١ (٣٥-٣٤/القصص: قَالَ(*)أَن يكَذِّبوِن
  )١ (١٤٧/األنعام: فَِإن كَذَّبوك فَقُل
  )١ (٤١/يونس: وِإن كَذَّبوك فَقُل

  )٢ (١٩/ النساء٢١٦/البقرة: أَن تكْرهوا
  )١ (٩/حممد: هواِبأَنهم كَِر

نوهمت١ (١٩/النساء: فَِإن كَِره(  
فْت١ (١٣٤/األعراف: لَِئن كَش(  
  )١ (١٥/الدخان: ِإنا كَاِشفُوا
  )٢ (٦٠/ النساء٩٠/البقرة: أَن يكْفُروا

كْفُر١ (٣٣/سبأ: أَن ن(  
كَفِّر١ (٨/التحرمي: أَن ي(  

أَنَّ الْكَاِفِرين١ (١١/حممد: و(  
  )١ (١٤/األنفال:  ِللْكَاِفِرينوأَنَّ

  )١ (٥٤/التوبة: أَنهم كَفَروا
  )٢ (٩٨/ اإلسراء٨٠/التوبة: ِبأَنهم كَفَروا

  )٢ (٧/ الزمر٨/إبراهيم: ِإن تكْفُروا
  )٢ (١٧٠ /١٣١/النساء: وِإن تكْفُروا
  )١ (٢٠/امللك: ِإِن الْكَاِفرونَ

مت١ (١٧/املزمل: ِإن كَفَر(  
  )١ (٧/إبراهيم: ِئن كَفَرتمولَ

كْفُر١ (٨٩/األنعام: فَِإن ي(  
  )١ (٩/فصلت: أَِئنكُم لَتكْفُرونَ

١ (١٠١/النساء: ِإنَّ الْكَاِفِرين(  
  )١ (٩/إبراهيم: ِإنا كَفَرنا

  )١ (٨٤/التوبة: ِإنهم كَفَروا
تي كَفَر١ (٢٢/إبراهيم: ِإن(  

  )١ (٥٤/التوبة: لَِّهأَنهم كَفَروا ِبال
  )١ (٨٠/التوبة: ِبأَنهم كَفَروا ِباللَِّه

  )١ (٣٣/سبأ: أَن نكْفُر ِباللَِّه
  )١ (٨٤/التوبة: ِإنهم كَفَروا ِباللَِّه

  )١ (٥٤/التوبة: أَنهم كَفَروا ِباللَِّه وِبرسوِلِه
  )١ (٨٠/التوبة: ِبأَنهم كَفَروا ِباللَِّه ورسوِلِه
  )١(٨/التوبة: ِإنهم كَفَروا ِباللَِّه ورسوِلِه



  ٩٠

  )٢ (١٧٠ /١٣١/النساء: وِإن تكْفُروا فَِإنَّ
  )١ (٧/الزمر: ِإن تكْفُروا فَِإنَّ
  )١ (٧/إبراهيم: ولَِئن كَفَرتم ِإنَّ

  )٢ (١٧٠ /١٣١/النساء: وِإن تكْفُروا فَِإنَّ ِللَِّه
  )١ (٧/الزمر: نَّ اللَّهِإن تكْفُروا فَِإ

 ١٣١/النساء: وِإن تكْفُروا فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت
/٢ (١٧٠(  

  )١ (٩٠/البقرة: أَن يكْفُروا ِبما
  )١ (٩/إبراهيم: ِإنا كَفَرنا ِبما

  )١ (٢٢/إبراهيم: ِإني كَفَرت ِبما
كُمكِْفي١ (١٢٤/آل عمران: أَلَن ي(  

  )١ (٩٥/احلجر:  كَفَيناكِإنا
  )١ (٥٤/يونس: أَنَّ ِلكُلِّ
  )٢ (٤/ الطارق٩٣/مرمي: ِإن كُلُّ
  )١ (١٤/ص: ِإن كُلٌّ

  )١ (٣٥/الزخرف: وِإن كُلُّ
  )١ (٣٢/يس: وِإن كُلٌّ
  )١ (٤٨/القصص: ِإنا ِبكُلٍّ
  )١ (٤٩/القمر: ِإنا كُلَّ
  )١ (٤٨/غافر: ِإنا كُلٌّ

  )٣ (١٩/ امللك١٢/ الشورى٥٤/صلتف: ِإنه ِبكُلِّ
ِإنَّ كُال١ (١١١/هود: و(  

  )١ (٧/نوح: وِإني كُلَّما
  )٣ (١٩/ امللك١٢/ الشورى٥٤/فصلت: ِإنه ِبكُلِّ شيٍء
  )١ (٤٩/القمر: ِإنا كُلَّ شيٍء
  )١ (١١١/هود: وِإنَّ كُال لَّما
  )١ (٣٢/يس: وِإن كُلٌّ لَّما

  )١ (٥٤/يونس:  نفٍْسأَنَّ ِلكُلِّ
  )١ (٤/الطارق: ِإن كُلُّ نفٍْس

كَلِّم٢ (١٠/ مرمي٤١/آل عمران: أَالَّ ت(  
كَلَّمت١ (١٦/النور: أَن ن(  
هكَلِّم١ (٥١/الشورى: أَن ي(  
  )١ (١٠٠/املؤمنون: ِإنها كَِلمةٌ

  )٢ (٧٦ /٧٣/اإلسراء: وِإن كَادوا
١ (٤٢/الفرقان: ِإن كَاد(  

  )١ (١٠/القصص: كَادتِإن 
١ (٥٦/الصافات: ِإن ِكدت(  
كَادِإن ي١ (٥١/القلم: و(  

مِإن كُنت٤٣/ النساء٢٨٣ /١٩٨ /٢٣/البقرة: و 
  )٦ (٦ /٦/املائدة

 ٢٤/ التوبة٣٢/ األنفال١٠٢ /١١/النساء: ِإن كَانَ
 ٧/ النور١٠٨/ اإلسراء٢٦/ يوسف٣٤/ هود٧١/يونس

 ٨٨/ الواقعة١٠/ف األحقا٨١/ الزخرف٥٢/ فصلت٩/
  )١٧ (١١/ العلق٩٢ /٩٠/

ت٣ (٥٣ /٢٩/ يس٩٤/البقرة: ِإن كَان(  
 ٤٠/ الشعراء٦٣/ األنبياء٦٢/التوبة: ِإن كَانوا

  )٥ (٤١/ القلم٣٤/الطور

١ (٢٢٨/البقرة: ِإن كُن(  
 ١٧/ األنبياء٢٩/ يونس١١٣/األعراف: ِإن كُنا
  )٥ (٩٧ /٤١/الشعراء

٣٢/ هود١٠٦ /١٠٦ /٧٧ /٧٠/األعراف: ِإن كُنت 
 ١٨٧ /١٥٤ /٣١/ الشعراء١٨/ مرمي٧/احلجر

  )١٢ (٢٢/ األحقاف٢٩/العنكبوت
٤ (٨٨ /٦٣ /٢٨/ هود١١٦/املائدة: ِإن كُنت(  
 ١١١ /٩٤ /٩٣ /٩١ /٣١ /٢٣/البقرة: ِإن كُنتم

 ٣١/ آل عمران٢٨٠ /٢٧٨ /٢٤٨ /١٨٤ /١٧٢/
/١٨٣ /١٧٥ /١٦٨ /١٣٩ /١١٨ /٩٣ /٤٩ 

 ٨١ /٤٠/ األنعام١١٢ /٥٧ /٢٣/ املائدة٥٩/النساء
 ٤١ /١/ األنفال١٩٤ /٨٥/ األعراف١٤٣ /١١٨/

 ١٠٤ /٨٤ /٨٤ /٤٨ /٣٨/ يونس٤١ /١٣/التوبة
 ٧١/ احلجر٧٤ /٤٣ /١٠/ يوسف٨٦ /١٣/هود

 ٥/ احلج٦٨ /٣٨ /٧/ األنبياء١١٤ /٩٥ /٤٣/النحل
 ٢٨ /٢٤/ الشعراء١٧ /٢/ النور٨٨ /٨٤/املؤمنون

 ١٦/كبوت العن٤٩/ القصص٧١ /٦٤/النمل
 ١٥٧/ الصافات٤٨/ يس٢٩/ سبأ٢٨/السجدة
 ٤/ األحقاف٢٥/ اجلاثية٣٦ /٧/ الدخان٣٧/فصلت

 ١/ املمتحنة٨/ احلديد٨٧ /٨٦/ الواقعة١٧/احلجرات
  )٨٠ (٢٢/ القلم٢٥/ امللك٩ /٦/ اجلمعة١١/الصف

 ٩٢ /١٢ /١٢ /١١/ النساء٢٨٢/البقرة: فَِإن كَانَ
  )٧ (٣٩/ املرسالت١٤١/

 ١٤١ /٩٢ /١٢/ النساء٢٨٠/بقرةال: وِإن كَانَ
 ٤٦/ إبراهيم٢٧/ يوسف٨٧/ األعراف٣٥/األنعام
  )١٠ (٤٧/ األنبياء٧٨/احلجر

تِإن كَان٢ (١١/ النساء١٤٣/البقرة: و(  
 ٤٩/ الروم١٧٦/ النساء١٦٤/آل عمران: وِإن كَانوا

  )٥ (٢/ اجلمعة١٦٧/الصافات
  )٣ (٣٠/ املؤمنون٩١/ يوسف١٥٦/األنعام: وِإن كُنا

ِإن كُنت١ (٥٦/الزمر: و(  
ن١ (٢٨/األحزاب: ِإن كُنت(  
  )١ (١٧٦/النساء: فَِإن كَانتا
  )١ (١٢/النساء: فَِإن كَانوا

١ (١١/النساء: فَِإن كُن(  
١ (٩٤/يونس: فَِإن كُنت(  
ِإن كُن١ (٦/الطالق: و(  

ِإن كُنت١ (٣/يوسف: و(  
نِإن كُنت١ (٢٩/األحزاب: و(  

 ٧٢/ يونس١٤/ األنعام٣١/ املائدة٦٧/البقرة: كُونَأَنْ أَ
  )٦ (٩١/ النمل١٠٤/

  )١ (١٢/الزمر: َألنْ أَكُونَ
 ٤٦/ هود٢٩/ النساء٢٨٢ /٢٦٦/البقرة: أَن تكُونَ

  )٧ (١٩ /١٩/ القصص٩٢/النحل
  )١ (٢٠/األعراف: أَن تكُونا
  )١ (١٤/القلم: أَن كَانَ
  )١ (٥١/الشعراء: أَن كُنا

م١ (٥/الزخرف: أَن كُنت(  
  )٢ (٦٥/ طه١١٥/األعراف: أَن نكُونَ

  )١ (٢٠/املزمل: أَن سيكُونُ
كُن١ (١١/احلجرات: أَن ي(  

 ١٤٥/ األنعام١٧٢ /١٧١/النساء: أَن يكُونَ
 ٥١/ اإلسراء٣١/ احلجر٦٧/ األنفال١٨٥/األعراف

 ٣٣/ الزخرف٣٦/ األحزاب٦٧/ القصص٧٢/النمل
)١١(  

  )٢ (١١/ احلجرات١٨/بةالتو: أَن يكُونوا
  )٢ (٩٣ /٨٧/التوبة: ِبأَن يكُونوا
  )٢ (١٦٥/ النساء١٥٠/البقرة: ِلئَالَّ يكُونَ
مكُنت كُم٢ (١١٤/ املؤمنون١٨٧/البقرة: أَن(  

  )١ (١٤٣/الصافات: أَنه كَانَ
 ٣٩/ النحل٣٧/ األعراف١٣٠/األنعام: أَنهم كَانوا

  )٤ (٦٤/القصص
كَان ه١ (٦/التغابن: تِبأَن(  

  )١ (٢٢/غافر: ِبأَنهم كَانت
  )٣ (٦٦/ التوبة١١٢/ آل عمران٦١/البقرة: ِبأَنهم كَانوا

  )١ (٩/اجلن: وأَنا كُنا
  )٢ (٦ /٤/اجلن: وأَنه كَانَ

 ٤٧ /٤٠/ آل عمران٢٤٧/البقرة: أَنى يكُونُ
  )٦ (٢٠ /٨/ مرمي١٠١/األنعام

  )١ (٤٨/مرمي: أَالَّ أَكُونَ
  )٢ (٣٢/ احلجر٧١/املائدة: أَالَّ تكُونَ

  )١ (٣/الشعراء: أَالَّ يكُونوا
ك١ (١٦/لقمان: ِإن ت(  

  )٢ (٢٥/ اإلسراء١٠٤/النساء: ِإن تكُونوا
كِإن ت١ (٤٠/النساء: و(  
  )١ (٦٥/األنفال: ِإن يكُن
كُن١ (١٣٥/النساء: ِإن ي(  

  )١ (٣٢/النور: ِإن يكُونوا
  )١ (٦٦/األنفال: ن يكُنفَِإ

كِإن ي٢ (٢٨ /٢٨/غافر: و(  
 ٤٩/ النور٦٦ /٦٥/ األنفال١٣٩/األنعام: وِإن يكُن

)٤(  
 ٢١/ إبراهيم٩٧/ يوسف١٧٢ /٥/األعراف: ِإنا كُنا
 ١٠/ العنكبوت٥٣/ القصص١٠٤ /٤٦ /١٤/األنبياء

 ٢٩/ اجلاثية٥ /٣/ الدخان٤٧/ غافر٣٢/الصافات
  )١٨ (٣١ /٢٩/ القلم٢٨ /٢٦/الطور

كُنت ك١ (٣٥/طه: ِإن(  
  )١ (٢٩/يوسف: ِإنِك كُنِت
مكُنت كُم٢ (٢٨/ الصافات٥٣/التوبة: ِإن(  
  )١ (٥١/النور: ِإنما كَانَ
  )١ (٦٥/التوبة: ِإنما كُنا
 ٣٣ /٣٢ /٣٠ /٣/ اإلسراء٢٢ /٢/النساء: ِإنه كَانَ

 ٦١ /٥٦ /٥٤ /٥١ /٤٧ /٤١/ مرمي٩٦ /٦٦ /٤٤/
 ١٨٩ /٨٦/ الشعراء٦/ الفرقان١٠٩/املؤمنون



  ٩١

 ٣١/ الدخان٤٤ /٤١/ فاطر٧٢/ األحزاب٤/القصص
 ٣/ النصر١٣/ اإلنشقاق١٦/ املدثر١٠/ نوح٣٣/احلاقة

)٢٩(  
تا كَانه١ (٤٣/النمل: ِإن(  

 ٩٠ /٧٧ /٧٤/ األنبياء٦٤/األعراف: ِإنهم كَانوا
 ٣٥/ الصافات٥٤/ سبأ٣٢/ القصص١٢/النمل

 ١٨/ األحقاف٣٧/ الدخان٥٤/ الزخرف٢٥/فصلت
 ٢٧/ النبأ٤٥/ الواقعة٥٢/ النجم٤٦ /١٦/الذاريات

)١٧(  
  )١ (٥١/الصافات: ِإني كَانَ

ي كُنت١ (٨٧/األنبياء: ِإن(  
  )١ (٢٥/اإلسراء: فَِإنه كَانَ

  )١ (٢٨/الصافات: ِإنكُم كُنتم تأْتوننا
أِْتيِهمت تكَان ه١ (٦/تغابنال: ِبأَن(  

أِْتيِهمت تكَان مه١ (٢٢/غافر: ِبأَن(  
ِمِننيؤم مآل ٢٧٨ /٢٤٨ /٩٣ /٩١/البقرة: ِإن كُنت 

 ١١٢ /٥٧ /٢٣/ املائدة١٧٥ /١٣٩ /٤٩/عمران
 ١٧/ النور٨٦/ هود١٣/ التوبة١/ األنفال٨٥/األعراف

  )١٦ (٨/احلديد
ِمِننيؤوا م١ (٦٢/التوبة: ِإن كَان(  

أَالَّ يِمِننيؤوا م١ (٣/الشعراء: كُون(  
  )٢ (٨٤/ يونس٤١/األنفال: ِإن كُنتم َءامنتم
  )٢ (٢/ النور٥٩/النساء: ِإن كُنتم تؤِمنونَ

ِمنؤي ١ (٢٢٨/البقرة: ِإن كُن(  
  )١ (٢٢٨/البقرة: ِإن كُن يؤِمن ِباللَِّه

  )٢ (٨٤/ونس ي٤١/األنفال: ِإن كُنتم َءامنتم ِباللَِّه
  )٢ (٢/ النور٥٩/النساء: ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه

  )١ (٢٢٨/البقرة: ِإن كُن يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر
 ٢/ النور٥٩/النساء: ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم اَألِخِر

)٢(  
ِمِننيؤم م١ (٩٤-٩٣/البقرة: قُلْ(*)ِإن كُنت(  
ِمِننيؤم م١١٣-١١٢ /٢٤-٢٣/املائدة: قَالُوا(*)ِإن كُنت 

)٢(  
ِمِننيؤم مالَ(*)ِإن كُنت١٧٦-١٧٥/آل عمران: و 

  )٢ (٨٦-٨٥/األعراف
مةً فَِإذَا هاِحدةً وحيِإالَّ ص ت٥٣ /٢٩/يس: ِإن كَان 

)٢(  
  )٢ (١٦٥/ النساء١٥٠/البقرة: ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس
اسكُونَ الن١ (٣٣/الزخرف: أَن ي(  

كُملَياِس عكُونَ ِللن١ (١٥٠/البقرة: ِلئَالَّ ي(  
  )١ (١٦٥/النساء: ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَى

  )١ (١٤/األنعام: أَنْ أَكُونَ أَولَ
  )١ (١٢/الزمر: َألنْ أَكُونَ أَولَ

  )١ (٥١/الشعراء: أَن كُنا أَولَ
  )١ (٦٥/طه: نكُونَ أَولَأَن 

نلَ م١ (١٤/األنعام: أَنْ أَكُونَ أَو(  
نلَ مكُونَ أَو١ (٦٥/طه: أَن ن(  

 ١٧٣-١٧٢/البقرة: ِإنما(*)ِإن كُنتم ِإياه تعبدونَ
  )٢ (١١٥-١١٤/النحل

  )١ (٣٨-٣٧/فصلت: فَِإِن(*)ِإن كُنتم ِإياه تعبدونَ
  )١ (١١٨/األنعام: أَياِتِهِإن كُنتم ِب

  )١ (١٦/املدثر: ِإنه كَانَ َألياِتنا
١ (١٠٢/النساء: ِإن كَانَ ِبكُم(  
كَانَ ِبكُم ه١ (٦٦/اإلسراء: ِإن(  
  )١ (٤٧/مرمي: ِإنه كَانَ ِبي

  )١ (٤٧/األنبياء: وِإن كَانَ ِمثْقَالَ حبٍة من خردٍل
  )١ (١٦/لقمان:  من خردٍلِإن تك ِمثْقَالَ حبٍة

ِرِمنيجوا مكَان مه١ (٦٦/التوبة: ِبأَن(  
ِرِمنيجوا مكَان مه١ (٣٧/الدخان: ِإن(  

  )٢ (٤١/ فاطر٤٤/اإلسراء: ِإنه كَانَ حِليما غَفُورا
اِطِئنيا لَخِإن كُن١ (٩٢-٩١/يوسف: قَالَ(*)و(  

اِطِئنيا خا كُن١ (٩٨-٩٧/يوسف: قَالَ(*)ِإن(  
  )١ (٢٨٠/البقرة: وِإن كَانَ ذُو

  )١ (١٤/القلم: أَن كَانَ ذَا
  )١ (١٢/النساء: وِإن كَانَ رجلٌ

  )١ (٦/اجلن: وأَنه كَانَ ِرجالٌ
  )١ (٢٨/األحزاب: ِإن كُنتن تِردنَ

  )١ (٢٩/األحزاب: وِإن كُنتن تِردنَ
اِدِقنيص مآل ١١١ /٩٤ /٣١ /٢٣/بقرةال: ِإن كُنت 

 ١٤٣ /٤٠/ األنعام١٨٣ /١٦٨ /٩٣/عمران
 ٣٨/ األنبياء١٣/ هود٤٨// يونس١٩٤/األعراف

 ٢٩/ سبأ٢٨/ السجدة٤٩/ القصص٧١ /٦٤/النمل
 ٢٥/ اجلاثية٣٦/ الدخان١٥٧/ الصافات٤٨/يس

 ٦/ اجلمعة٨٧/ الواقعة١٧/ احلجرات٤/األحقاف
  )٢٨ (٢٥/امللك

اِدِقنيوا ص٢ (٤١/ القلم٣٤/الطور: ِإن كَان(  
  )١ (٢٨/غافر: وِإن يك صاِدقًا
اِدقكَانَ ص ه١ (٥٤/مرمي: ِإن(  
  )٢ (٥٦ /٤١/مرمي: ِإنه كَانَ ِصديقًا

اِدِقنيص مِإن كُنت(*)م١ (١٩٥-١٩٤/األعراف: أَلَه(  
اِدِقنيص مِإن كُنت(*)م١ (٣٧-٣٦/الدخان: أَه(  

اِدِقنيص مآل ٢٤-٢٣/البقرة: فَِإن(*)ِإن كُنت 
  )٣ (٥٠-٤٩/ القصص١٨٤-١٨٣/عمران

اِدِقنيص مِإن كُنت(*)١ (١٤-١٣/هود: فَِإلَّم(  
اِدِقنيص م١ (١٨-١٧/احلجرات: ِإنَّ(*)ِإن كُنت(  

اِدِقنيص ملْ(*)ِإن كُنت٤١-٤٠/األنعام: ب 
  )٢ (٣٩-٣٨/يونس

اِدِقنيص م١ (٣٢-٣١/رةالبق: قَالُوا(*)ِإن كُنت(  
اِدِقنيص م٤٩-٤٨/يونس: قُل(*)ِإن كُنت 

 ٢٩-٢٨/ السجدة٧٢-٧١ /٦٥-٦٤/النمل
  )٧ (٢٦-٢٥/ امللك٢٦-٢٥/ اجلاثية٣٠-٢٩/سبأ

اِدِقنيص م٤٩-٤٨/يونس: قُل الَّ(*)ِإن كُنت 
  )٢ (٦٥-٦٤/النمل

اِدِقنيص مِن(*)ِإن كُنت١ (٩٤-٩٣/آل عمران: فَم(  

  )١ (٥-٤/األحقاف: ومن(*)ِقنيِإن كُنتم صاِد
  )٢ (٥٦ /٤١/مرمي: ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا

ا ظَاِلِمنيا كُن٢٩/ القلم٤٦ /١٤/ األنبياء٥/األعراف: ِإن 
)٤(  

  )١ (٧٢/األحزاب: ِإنه كَانَ ظَلُوما
  )١ (١٧٢/النساء: أَن يكُونَ عبدا
  )١ (٣/اإلسراء: ِإنه كَانَ عبدا

  )٢ (٩٦ /٣٠/اإلسراء: ِإنه كَانَ ِبِعباِدِه
  )٢ (٩٦ /٣٠/اإلسراء: ِإنه كَانَ ِبِعباِدِه خِبريا بِصريا

  )٢ (٢٨/ الشعراء١١٨/آل عمران: ِإن كُنتم تعِقلُونَ
 ٨١/ األنعام٢٨٠ /١٨٤/البقرة: ِإن كُنتم تعلَمونَ

 ١٦/لعنكبوت ا٨٨ /٨٤/ املؤمنون٩٥/ النحل٤١/التوبة
  )١٠ (٩/ اجلمعة١١/الصف

  )١ (١١٤/املؤمنون: أَنكُم كُنتم تعلَمونَ
  )١ (٤٤/فاطر: ِإنه كَانَ عِليما

 ٨٥- ٨٤/املؤمنون: سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ(*)ِإن كُنتم تعلَمونَ
/٢ (٨٩-٨٨(  

  )١ (٢٨٣/البقرة: وِإن كُنتم علَى
  )٣ (٨٨ /٦٣/ ٢٨/هود: ِإن كُنت علَى
  )١ (١١/العلق: ِإن كَانَ علَى
  )١ (١٥٦/األنعام: وِإن كُنا عن
نا ع١ (٢٩/يونس: ِإن كُن(  
نا عا كُن١ (١٧٢/األعراف: ِإن(  

  )١ (٦/الفرقان: ِإنه كَانَ غَفُورا
  )١ (١٠/نوح: ِإنه كَانَ غَفَّارا

  )٢ (٣٢/ء اإلسرا٢٢/النساء: ِإنه كَانَ فَاِحشةً
فَاِعِلني م٦٨/ األنبياء٧١/ احلجر١٠/يوسف: ِإن كُنت 

)٣(  
ا فَاِعِلني١ (١٧/األنبياء: ِإن كُن(  
ا فَاِعِلنيا كُن١ (١٠٤/األنبياء: ِإن(  

فَاِعِلني م١ (١١-١٠/يوسف: قَالُوا(*)ِإن كُنت(  
فَاِعِلني ما(*)ِإن كُنت١ (٦٩-٦٨/األنبياء: قُلْن(  

  )١ (٢٣/البقرة: كُنتم ِفيوِإن 
  )٢ (٥/ احلج١٠٤/يونس: ِإن كُنتم ِفي
  )١ (٩٧/الشعراء: ِإن كُنا لَِفي

  )١ (٩٤/يونس: فَِإن كُنت ِفي
  )١ (١٣/اإلنشقاق: ِإنه كَانَ ِفي

  )١ (٥٤/سبأ: ِإنهم كَانوا ِفي
  )١ (٢٣/البقرة: وِإن كُنتم ِفي ريٍب
  )١ (٥/احلج: ِإن كُنتم ِفي ريٍب

كِفي ش ١ (٩٤/يونس: فَِإن كُنت(  
كِفي ش م١ (١٠٤/يونس: ِإن كُنت(  

كوا ِفي شكَان مه١ (٥٤/سبأ: ِإن(  
  )٢ (٤٥/ الواقعة١٦/الذاريات: ِإنهم كَانوا قَبلَ

  )١ (٢٦/الطور: ِإنا كُنا قَبلُ
لَ ذَِلكوا قَبكَان مه٢ (٤٥/ الواقعة١٦/الذاريات: ِإن(  

  )١ (٢٦/يوسف: ِإن كَانَ قَِميصه قُد ِمن



  ٩٢

  )١ (٢٧/يوسف: وِإن كَانَ قَِميصه قُد ِمن
 ٣٢/ القصص١٢/ النمل٦٤/األعراف: ِإنهم كَانوا قَوما

  )٥ (٤٦/ الذاريات٥٤/الزخرف
  )١ (٥٣/التوبة: ِإنكُم كُنتم قَوما
موا قَوكَان مه٢ (٧٤ /٧٧/األنبياء: ِإن(  
  )١ (٥/الزخرف: أَن كُنتم قَوما

  )٢ (٧٧ /٧٤/األنبياء: ِإنهم كَانوا قَوم سوٍء
ا فَاِسِقنيمقَو مكُنت كُم١ (٥٣/التوبة: ِإن(  

ا فَاِسِقنيموا قَوكَان مه٥٤/ الزخرف١٢/النمل: ِإن 
  )٤ (٣٢/ القصص٤٦/الذاريات

كَان مهِإنا فَاِسِقنيما(*)وا قَو١٣-١٢/النمل: فَلَم 
  )٢ (٥٥-٥٤/الزخرف

ا فَاِسِقنيمقَو مكُنت كُما(*)ِإنم١ (٥٤-٥٣/التوبة: و(  
هقُلْت ١ (١١٦/املائدة: ِإن كُنت(  

  )١ (٤/اجلن: وأَنه كَانَ يقُولُ
  )١ (١٦٧/الصافات: وِإن كَانوا لَيقُولُونَ

  )١ (٥١/النور:  قَولَِإنما كَانَ
  )١ (١٤٣/البقرة: وِإن كَانت لَكَِبريةً

ر١ (٧١/يونس: ِإن كَانَ كَب(  
رِإن كَانَ كَب١ (٣٥/األنعام: و(  

كلَيع رِإن كَانَ كَب١ (٣٥/األنعام: و(  
  )١ (٧١/يونس: ِإن كَانَ كَبر علَيكُم

كَاِذِبني م١ (٧٤/يوسف: ِإن كُنت(  
هأَنوا كَاِذِبنيكَان ١ (٣٩/النحل: م(  

  )١ (٢٨/غافر: وِإن يك كَاِذبا
  )٢ (١١٢/ آل عمران٦١/البقرة: ِبأَنهم كَانوا يكْفُرونَ
وا كَاِفِرينكَان مه٢ (٣٧/ األعراف١٣٠/األنعام: أَن(  
ِإن كَانَ ِللْكَاِفِرين١ (١٤١/النساء: و(  

  )٢ (٧/ألنبياء ا٤٣/النحل: ِإن كُنتم الَ
  )١ (٣٣/احلاقة: ِإنه كَانَ الَ

  )١ (٢٧/النبأ: ِإنهم كَانوا الَ
لَكُم ت١ (٩٤/البقرة: ِإن كَان(  
٣ (٣٩/ املرسالت١٤١ /١٢/النساء: فَِإن كَانَ لَكُم(  

ا لَكُما كُن٢ (٤٧/ غافر٢١/إبراهيم: ِإن(  
كُونُ لَهى ي٢ (١٠١/ األنعام٢٤٧/البقرة: أَن(  
كُونَ لَه١ (٢٦٦/البقرة: أَن ت(  
كُونَ لَه٢ (٦٧/ األنفال١٧١/النساء: أَن ي(  
١ (١١/النساء: ِإن كَانَ لَه(  

١ (١١/النساء: فَِإن كَانَ لَه(  
مكُن لَّهِإن ي١ (٤٩/النور: و(  
مكُونَ لَه١ (٣٦/األحزاب: أَن ي(  

لَدو ١ (١١/النساء: ِإن كَانَ لَه(  
  )١ (١٧١/النساء: ن يكُونَ لَه ولَدأَ

لَدو كُونُ لَهى ي١ (١٠١/األنعام: أَن(  
  )٤ (٢٠ /٨/ مرمي٤٧ /٤٠/آل عمران: أَنى يكُونُ ِلي
  )١ (٥١/الصافات: ِإني كَانَ ِلي

كُونُ ِلي غُالَمى ي٣ (٢٠ /٨/ مرمي٤٠/آل عمران: أَن(  

لَى سع ى أَوضرم مِإن كُنتو ننكُم مم داَء أَحج فٍَر أَو
الْغاِئِط أَو الَمستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا 

 ٤٣/النساء: صِعيدا طَيبا فَامسحوا ِبوجوِهكُم وأَيِديكُم
  )٢ (٦/املائدة

عوا مكُون٢ (٩٣ /٨٧/التوبة: ِبأَن ي(  
عكُونَ م١ (٣١/راحلج: أَن ي(  
عكُونَ م١ (٣٢/احلجر: أَالَّ ت(  
كُمعا ما كُن١ (١٠/العنكبوت: ِإن(  

اِجِدينالس عكُونَ م١ (٣٢-٣١/احلجر: قَالَ(*)أَن ي(  
اِجِدينالس عكُونَ م١ (٣٣-٣٢/احلجر: قَالَ(*)أَالَّ ت(  

٩١/ النمل١٠٤ /٧٢/ يونس٦٧/البقرة: أَنْ أَكُونَ ِمن 
)٤(  

  )٢ (١٩/ القصص٤٦/هود:  تكُونَ ِمنأَن
  )١ (٢٠/املزمل: أَن سيكُونُ ِمنكُم

كُونَ ِمن١ (٦٧/القصص: أَن ي(  
وا ِمنكُون١ (١٨/التوبة: أَن ي(  

كَانَ ِمن ه١ (١٤٣/الصافات: أَن(  
 ١٠/ األحقاف٥٢/ فصلت٩ /٧/النور: ِإن كَانَ ِمن

  )٧ (٩٢ /٩٠ /٨٨/الواقعة
ِمن ٣٢/ هود١٠٦ /٧٧ /٧٠/األعراف: ِإن كُنت 

 ٢٩/ العنكبوت١٨٧ /١٥٤ /٣١/ الشعراء٧/احلجر
  )١٠ (٢٢/األحقاف

  )١ (٩٢/النساء: فَِإن كَانَ ِمن
  )١ (٩٢/النساء: وِإن كَانَ ِمن

 ٢/ اجلمعة٤٩/ الروم١٦٤/آل عمران: وِإن كَانوا ِمن
)٣(  

لَِمن ِإن كُنت١ (٥٦/الزمر: و(  
  )١ (٣/يوسف: وِإن كُنت ِمن
  )١ (١٩٨/البقرة: وِإن كُنتم من
نكُمكُن م١ (٦٥/األنفال: ِإن ي(  

  )١ (٦٦/األنفال: فَِإن يكُن منكُم
  )٢ (٦٦ /٦٥/األنفال: وِإن يكُن منكُم

  )٢ (٢٨/ الطور٥٣/القصص: ِإنا كُنا ِمن
ِك كُنِت ِمن١ (٢٩/يوسف: ِإن(  

كَانَ ِمن ه٢ (٤/قصص ال٨٦/الشعراء: ِإن(  
  )١ (٤٣/النمل: ِإنها كَانت ِمن
ِمن ي كُنت١ (٨٧/األنبياء: ِإن(  

اِهِلنيالْج ١ (٦٨-٦٧/البقرة: قَالُوا(*)أَنْ أَكُونَ ِمن(  
اِهِلنيالْج كُونَ ِمن١ (٤٧-٤٦/هود: قَالَ(*)أَن ت(  
اِدِقنيالص ِمن ٣٢/ هود١٠٦ /٧٠/األعراف: ِإن كُنت 

 ٢٩/ العنكبوت١٨٧ /١٥٤ /٣١/لشعراء ا٧/احلجر
  )٩ (٢٢/األحقاف

اِدِقنيالص ١ (٩/النور: ِإن كَانَ ِمن(  
اِدِقنيالص ِمن ٧١-٧٠/األعراف: قَالَ(*)ِإن كُنت 

 ١٨٨-١٨٧ /١٥٥-١٥٤/ الشعراء٣٣-٣٢/هود
  )٦ (٢٣-٢٢/ األحقاف٣٠-٢٩/العنكبوت

اِدِقنيالص ِمن ي(*)ِإن كُنتبقَالَ ر :

  )١ (١٨٨-١٨٧/شعراءال
اِدِقنيالص ِمن ِإن كُنت(*)ب٣٠- ٢٩/العنكبوت: قَالَ ر 

)١(  
اِدِقنيالص ِمن انٌ (*)ِإن كُنتبثُع فَِإذَا ِهي اهصفَأَلْقَى ع

: مِبني ونزع يده فَِإذَا ِهي بيضاُء ِللناِظِرين قَالَ الْمُأل
  )١ (١٠٩-١٠٦/األعراف

فَأَلْقَى عصاه فَِإذَا ِهي ثُعبانٌ (*)كُنت ِمن الصاِدِقنيِإن 
: مِبني ونزع يده فَِإذَا ِهي بيضاُء ِللناِظِرين قَالَ ِللْمِإل

  )١ (٣٤-٣١/الشعراء
  )١ (١٩٨/البقرة: وِإن كُنتم من قَبِلِه
  )٢ (٢/ اجلمعة١٦٤/آل عمران: وِإن كَانوا ِمن قَبلُ
  )١ (٤٩/الروم: وِإن كَانوا ِمن قَبِل
  )١ (٣/يوسف: وِإن كُنت ِمن قَبِلِه

  )١ (٢٨/الطور: ِإنا كُنا ِمن قَبلُ
  )١ (٥٣/القصص: ِإنا كُنا ِمن قَبِلِه

ِلِه لَِمنن قَبم مِإن كُنت١ (١٩٨/البقرة: و(  
ِلِه لَِمنِمن قَب ِإن كُنت١ (٣/يوسف: و(  

  )١ (٩٢/النساء: ِإن كَانَ ِمن قَوٍمفَ
  )١ (٩٢/النساء: وِإن كَانَ ِمن قَوٍم

  )١ (٤٣/النمل: ِإنها كَانت ِمن قَوٍم
الْكَاِذِبني ١ (٧/النور: ِإن كَانَ ِمن(  
كَذِِّبنيالْم ١ (٩٢/الواقعة: ِإن كَانَ ِمن(  
  )١ (٦٥/األنفال: وِإن يكُن منكُم مائَةٌ

  )١ (٦٦/األنفال:  يكُن منكُم مائَةٌفَِإن
  )١ (١٣٩/األنعام: وِإن يكُن ميتةً
  )١(١٤٥/األنعام: أَن يكُونَ ميتةً
نحا ن٢ (٤١/ الشعراء١١٣/األعراف: ِإن كُن(  

نحكُونَ ن١ (١١٥/األعراف: أَن ن(  
موا ه١ (٤٠/الشعراء: ِإن كَان(  

موا هكَان مه١ (٥٢/النجم: ِإن(  
دع١ (١٠٨/اإلسراء: ِإن كَانَ و(  

هدعكَانَ و ه١ (٦١/مرمي: ِإن(  
د١ (٧٦/النساء: ِإنَّ كَي(  

كُند١ (٢٨/يوسف: ِإنَّ كَي(  
  )٢ (١٨٣/ األعراف٤٥/القلم: ِإنَّ كَيِدي

  )١ (١٥/الطارق: ِإنهم يِكيدونَ
 ٩٠/ونس ي١٤٨/ األعراف١٨/آل عمران: أَنه الَ
  )٦ (١٩/ حممد٢٥/ األنبياء٢/النحل

  )٢ (٩٥/ األنبياء٣٣/يونس: أَنهم الَ
  )١ (١٩٥/آل عمران: أَني الَ
  )١ (٨٠/الزخرف: أَنا الَ

  )١ (١٢٠/التوبة: ِبأَنهم الَ
  )١ (١٠/اجلن: وأَنا الَ

  )١ (١١٩/طه: وأَنك الَ
  )١ (٨٢/املائدة: وأَنهم الَ

 ٢٦/ هود١١٨/ التوبة١٦٩ /١٠٥/األعراف: أَن الَّ
 ٢٤/ القلم١٢/ املمتحنة٦٠/ يس٢٦/ احلج٨٧/األنبياء



  ٩٣

)٩(  
  )٢ (١٩/ الدخان١٤/هود: وأَن الَّ
  )٢ (٣٠/ الكهف١٧٠/األعراف: ِإنا الَ

  )٣ (٥٦/ القصص٨٠/ النمل١٩٤/آل عمران: ِإنك الَ
 ٥٥ /٣١/ األعراف١٤١ /١٣٥ /٢١/األنعام: ِإنه الَ
 ١١٧/ املؤمنون٢٣/ النحل٨٧ /٢٣/ يوسف١٧/يونس

  )١٣ (٤٠/ الشورى٤٥/ الروم٣٧/القصص
  )٢ (١٢/ التوبة٥٩/األنفال: ِإنهم الَ
  )٣ (٢١/ اجلن١٠/ النمل٢٥/املائدة: ِإني الَ

  )١ (٥٢/الروم: فَِإنك الَ
  )١ (٤٦/احلج: فَِإنها الَ
  )١ (٣٣/األنعام: فَِإنهم الَ
 ٢/ النحل٩٠/ يونس١٨/آل عمران:  ِإلَه ِإالَّأَنه الَ
  )٥ (١٩/ حممد٢٥/األنبياء

  )١ (٨٧/األنبياء: أَن الَّ ِإلَه ِإالَّ
  )١ (١٤/هود: وأَن الَّ ِإلَه ِإالَّ

  )٢ (٢٥/ األنبياء٢/النحل: أَنه الَ ِإلَه ِإالَّ أَنا
ِحبالَ ي ه٥٥ /٣١/ األعراف١٤١/األنعام: ِإن 

  )٦ (٤٠/ الشورى٤٥/ الروم٢٣/لالنح
ِمعسالَ ت ك١ (٨٠/النمل: ِإن(  

ِمعسالَ ت ك١ (٥٢/الروم: فَِإن(  
عمسا الَ ن١ (٨٠/الزخرف: أَن(  

ِإنك الَ تسِمع الْموتى والَ تسِمع الصم الدعاَء ِإذَا ولَّوا 
ِبِريندم(*)اِدي الْعِبه ا أَنتمِإن و الَلَِتِهمن ضِي عم

: تسِمع ِإالَّ من يؤِمن ِبأَياِتنا فَهم مسِلمونَ
  )١ (٨١-٨٠/النمل

فَِإنك الَ تسِمع الْموتى والَ تسِمع الصم الدعاَء ِإذَا ولَّوا 
ِبِريندِإن (*)م الَلَِتِهمن ضِي عماِد الْعِبه ا أَنتمو ِمعست

  )١ (٥٣-٥٢/الروم: ِإالَّ من يؤِمن ِبأَياِتنا فَهم مسِلمونَ
ِركش١ (٢٦/احلج: أَن الَّ ت(  

ِركْنش١ (١٢/املمتحنة: أَن الَّ ي(  
ي الَ أُِضيع١ (١٩٥/آل عمران: أَن(  
ِضيعا الَ ن٢ (٣٠/ الكهف١٧٠/األعراف: ِإن(  

رأَج ِضيعا الَ ن٢ (٣٠/ الكهف١٧٠/ألعرافا: ِإن(  
  )٢ (٦٠/ يس٢٦/هود: أَن الَّ تعبدوا
فِْلحالَ ي ه٢٣/ يوسف١٧/ يونس١٣٥ /٢١/األنعام: ِإن 

  )٦ (٣٧/ القصص١١٧/املؤمنون
 ٢٣/ يوسف١٣٥ /٢١/األنعام: ِإنه الَ يفِْلح الظَّاِلمونَ

  )٤ (٣٧/القصص
  )١ (١٠٥/األعراف: حقأَن الَّ أَقُولَ علَى اللَِّه ِإالَّ الْ

قلَى اللَِّه ِإالَّ الْحقُولُوا ع١ (١٦٩/األعراف: أَن الَّ ي(  
ِلكي الَ أَم٢ (٢١/ اجلن٢٥/املائدة: ِإن(  

 ١٠٤ /١٠٣/ طه٥٢/اإلسراء: ِإن لَِّبثْتم ِإالَّ
  )٤ (١١٤/املؤمنون

  )٢ (١١٤/ املؤمنون٥٢/اإلسراء: ِإن لَِّبثْتم ِإالَّ قَِليالً
  )١ (٤٤/األعراف: أَن لَّعنةُ اللَِّه علَى

  )١ (٧/النور: أَنَّ لَعنت اللَِّه علَيِه

  )٢ (٢٤٩ /٤٦/البقرة: أَنهم مالَقُوا
الَقُوهكُم م١ (٢٢٣/البقرة: أَن(  

  )١ (٢٠/احلاقة: أَني مالٍَق
  )١ (١١٧/األعراف: أَنْ أَلِْق

  )١ (٣١/القصص: وأَنْ أَلِْق
  )١ (١٤٣/آل عمران: ن تلْقَوهأَ

لِْقي٢ (٦٥/ طه١١٥/األعراف: أَن ت(  
  )١ (٨٦/القصص: أَن يلْقَى
ي أُلِْقي١ (٢٩/النمل: ِإن(  

  )١ (٦/النمل: وِإنك لَتلَقَّى
  )١ (٢٩/هود: ِإنهم مالَقُوا

الَِقيكُمم ه١ (٨/اجلمعة: فَِإن(  
  )١ (٥/املزمل: ِإنا سنلِْقي

ابِكت ِإلَي ي أُلِْقي١ (٢٩/النمل: ِإن(  
ابالِْكت كلْقَى ِإلَي١ (٨٦/القصص: أَن ي(  

ِهمبالَقُوا رم مه١ (٤٦/البقرة: أَن(  
ِهمبالَقُوا رم مه١ (٢٩/هود: ِإن(  

اكص١ (١١٧/األعراف: أَنْ أَلِْق ع(  
اكصأَنْ أَلِْق ع١ (٣١/القصص: و(  

  )١ (٦١/البقرة: فَِإنَّ لَكُم
  )٢ (٥١ /٥٠/الذاريات: ِإني لَكُم
٢ (٣٩ /٣٨/القلم: ِإنَّ لَكُم(  

لَكُم ه٦٠/ يس١٤٢/ األنعام٢٠٨ /١٦٨/البقرة: ِإن 
  )٥ (٦٢/الزخرف
 ١٦٢ /١٤٣ /١٢٥ /١٠٧/ الشعراء٢٥/هود: ِإني لَكُم

  )٨ (٢/ نوح١٨/ الدخان١٧٨/
ِإنَّ لَكُم٢ (٢١/ املؤمنون٦٦/النحل: و(  
  )١ (٢/هود: ِإنِني لَكُم
  )١ (٢١/األعراف: ِإني لَكُما
ا لَكُمه١ (٧/األنفال: أَن(  
  )١ (٣٧/آل عمران: أَنى لَِك
٢ (٧/ املزمل١١٨/طه: ِإنَّ لَك(  
ي لَك١ (٢٠/القصص: ِإن(  
١ (٩٧/طه: فَِإنَّ لَك(  
ِإنَّ لَك٢ (٣/ القلم٩٧/طه: و(  

 ١٤٣ /١٢٥ /١٠٧/الشعراء:  لَكُم رسولٌ أَِمنيِإني
  )٦ (١٨/ الدخان١٧٨ /١٦٢/

  )٢ (٢١/ املؤمنون٦٦/النحل: وِإنَّ لَكُم ِفي
  )١ (٣٨/القلم: ِإنَّ لَكُم ِفيِه
  )١ (٩٧/طه: فَِإنَّ لَك ِفي
  )١ (٧/املزمل: ِإنَّ لَك ِفي

: كُم مما ِفي بطُوِنِهوِإنَّ لَكُم ِفي اَألنعاِم لَِعبرةً نسِقي
  )١ (٦٦/النحل

: وِإنَّ لَكُم ِفي اَألنعاِم لَِعبرةً نسِقيكُم مما ِفي بطُوِنها
  )١ (٢١/املمؤمنون

  )١ (٦١/البقرة: فَِإنَّ لَكُم ما
  )١ (٣٩/القلم: ِإنَّ لَكُم لَما

ا لَِمني لَكُم١ (٢١/األعراف: ِإن(  
ِني لَكُم مِإنه١ (٢/هود: ن(  

هني لَكُم م٢ (٥١ /٥٠/الذاريات: ِإن(  
ِذيرن هنِني لَكُم م١ (٢/هود: ِإن(  
ِذيرن هني لَكُم م٢ (٥١ /٥٠/الذاريات: ِإن(  

ِبنيم ِذيرن هني لَكُم م٢ (٥١ /٥٠/الذاريات: ِإن(  
٢٣ /١١/ النساء٢٨٢ /٢٧٩ /٢٦٥/البقرة: فَِإن لَّم 

 ٥/ األحزاب٥٠/ القصص٢٨/ النور٦٠/ يوسف٩١/
  )١١ (١٢/اادلة
٤ (٦/ الكهف١٧٦ /١٢ /١٢/النساء: ِإن لَّم(  

٤٦/ مرمي١٤٩/ األعراف٧٧/األنعام: لَِئن لَّم 
 ١٥/ العلق١٨/ يس٦٠/ األحزاب١٦٧ /١١٦/الشعراء

)٨(  
ِإن لَّم٥٨/ التوبة٢٣/ األعراف٧٣ /٦٧ /٤١/املائدة: و 
  )٦( ٢١/الدخان
لَِئن لَّم١ (٣٢/يوسف: و(  

٢ (٧/ البلد١٣١/األنعام: أَن لَّم(  
ي لَم١ (٥٢/يوسف: أَن(  

هوتؤت ِإن لَّم١ (٤١/املائدة: و(  
  )١ (٦٠/يوسف: فَِإن لَّم تأْتوِني
  )١ (٦/الكهف: ِإن لَّم يؤِمنوا

  )١ (٢١/الدخان: وِإن لَّم تؤِمنوا
فْعت ١ (٢٧٩/البقرة: لُوافَِإن لَّم(  

  )١ (٦٧/املائدة: وِإن لَّم تفْعلْ
  )١ (٣٢/يوسف: ولَِئن لَّم يفْعلْ

  )١ (٦٧/املائدة: وِإن لَّم تفْعلْ فَما
  )١ (٣٢/يوسف: ولَِئن لَّم يفْعلْ ما

  )١ (٢٨٢/البقرة: فَِإن لَّم يكُونا
  )٣ (١٧٦ /١٢ /١٢/النساء: ِإن لَّم يكُن

  )١ (١١/النساء: ِإن لَّم يكُنفَ
  )١ (١٣١/األنعام: أَن لَّم يكُن

  )١ (٢٣/النساء: فَِإن لَّم تكُونوا
  )١ (٧٣/املائدة: وِإن لَّم ينتهوا

  )٢ (١٥/ العلق٦٠/األحزاب: لَِئن لَّم ينتِه
  )٣ (١٦٧ /١١٦/ الشعراء٤٦/مرمي: لَِئن لَّم تنتِه

  )١ (١٨/ يس:لَِئن لَّم تنتهوا
كنمجِه َألرنتت ١ (٤٦/مرمي: لَِئن لَّم(  

كُمنمجروا لَنهنتت ١ (١٨/يس: لَِئن لَّم(  
  )٢ (١٢/ اادلة٢٨/النور: فَِإن لَّم تِجدوا

  )١ (١٣/اجلن: وأَنا لَما
  )١ (١٩/اجلن: وأَنه لَما
  )١ (١١/احلاقة: ِإنا لَما
  )٢ (١٩/ اجلاثية١٧٦/آل عمران: نِإنهم لَ

  )٤ (٧٥ /٧٢ /٦٧/ الكهف٣٧/اإلسراء: ِإنك لَن
  )١ (٢٤/املائدة: ِإنا لَن

  )١ (٢٢/اجلن: ِإني لَن
  )١ (٢٢/املائدة: وِإنا لَن



  ٩٤

 ١٢/ الفتح٢٩/ حممد١٥/ احلج٨٧/األنبياء: أَن لَّن
 ١٤/ اإلنشقاق٢٠/ املزمل١٢ /٧ /٥/ اجلن٧/التغابن

  )١١ (٥/البلد
  )١ (٣٦/هود: أَنه لَن

  )١ (٧/التغابن: أَن لَّن يبعثُوا
  )١ (٧/اجلن: أَن لَّن يبعثَ

  )١ (٢٢/املائدة: وِإنا لَن ندخلَها
  )١ (٢٤/املائدة: ِإنا لَن ندخلَها

 ٧٥ /٧٢ /٦٧/الكهف: ِإنك لَن تستِطيع مِعي صبرا
)٣(  

تسلَن ت كاِإنربص ِعيم ٧٣-٧٢/الكهف: قَالَ(*)ِطيع 
/٢ (٧٦-٧٥(  

  )١ (٨٧/األنبياء: أَن لَّن نقِْدر علَيِه
  )١ (٥/البلد: أَن لَّن يقِْدر علَيِه

  )٢ (١٠٢/ الشعراء١٦٧/البقرة: أَنَّ لَنا
  )١ (٤١/الشعراء: أَِئن لَنا
  )١ (١١٣/األعراف: ِإنَّ لَنا

  )١ (١٣/يلالل: وِإنَّ لَنا
  )١ (٥٥/الشعراء: وِإنهم لَنا

اِلِبنيالْغ نحا نا ِإن كُنرا َألجِإنَّ لَن(*)كُمِإنو معقَالَ ن :
  )١ (١١٤-١١٣/األعراف

اِلِبنيالْغ نحا نا ِإن كُنرا َألجلَن أَِئن(*)كُمِإنو معقَالَ ن :
  )١ (٤٢-٤١/الشعراء
ِإنَّ لَه١ (٦٧/الصافات: م(  

ملَه مه١ (١٧٢/الصافات: ِإن(  
 ١٨/ الرعد٢/ يونس٣٦/ املائدة٢٥/البقرة: أَنَّ لَهم
  )٦ (٢/ الكهف٩/اإلسراء
م٢ (٦٢ /٦٢/النحل: أَنَّ لَه(  
  )٣ (٤٧/ األحزاب١١١/ التوبة١٣٨/النساء: ِبأَنَّ لَهم
مى لَه١ (١٣/الدخان: أَن(  

مى لَهأَن١ (٥٢/أسب: و(  
١ (٦٣/التوبة: فَأَنَّ لَه(  

ى لَهأَن١ (٢٣/الفجر: و(  
١ (٧٨/يوسف: ِإنَّ لَه(  

٣ (٢٣/ اجلن١٢٤ /٧٤/طه: فَِإنَّ لَه(  
ِإنَّ لَه٢ (٤٠ /٢٥/ص: و(  
ا لَهِإن٩٤/ األنبياء٩/ احلجر٦٣ /١٢ /١١/يوسف: و 

)٥(  
  )١ (٢٥/البقرة: أَنَّ لَهم جناٍت

ةَِبأَنَّ لَهنالْج ١ (١١١/التوبة: م(  
  )٣ (٩/ احلجر٦٣ /١٢/يوسف: وِإنا لَه لَحاِفظُونَ

 ٦٤-٦٣ /١٣-١٢/يوسف: قَالَ(*)وِإنا لَه لَحاِفظُونَ
)٢(  

  )٢ (٤٠ /٢٥/ص: وِإنَّ لَه ِعندنا لَزلْفَى وحسن مئَاٍب
٣ (١٤/ سبأ٣١/ الرعد١٠٠/األعراف: أَن لَّو(  
اُءأَن لَّوش١ (١٠٠/األعراف:  ن(  

  )١ (٣١/الرعد: أَن لَّو يشاُء

  )٢ (٥٨/ الزمر٨٠/هود: أَنَّ ِلي
  )١ (٥٠/فصلت: ِإنَّ ِلي

سلَي ه٢ (٩٩/ النحل٤٦/هود: ِإن(  
سأَن لَّي١ (٣٩/النجم: و(  

  )١ (٤٠/الرعد: وِإن ما
  )١ (٢٤/القصص: ِإني ِلما
  )٢ (٣٠/ لقمان٦٢/احلج: وأَنَّ ما
  )١ (١٣٤/األنعام: ِإنَّ ما
  )٣ (٢٤/ الزخرف٣٤/ سبأ٧٥/األعراف: ِإنا ِبما

  )١ (٩٨/األنبياء: ِإنكُم وما
  )٣ (٤٠/ فصلت١١٢ /١١١/هود: ِإنه ِبما
  )٢ (١١/ سبأ٥١/املؤمنون: ِإني ِبما
  )١ (١٤/فصلت: فَِإنا ِبما

  )١ (١٦١/الصافات: فَِإنكُم وما
  )١ (٧٥/األعراف: نا ِبما أُرِسلَ ِبِهِإ

  )٢ (٣٤/ سبأ٢٤/الزخرف: ِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه
  )١ (١٤/فصلت: فَِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه

  )٢ (٢٤/ الزخرف٣٤/سبأ: ِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ
  )١ (١٤/فصلت: فَِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ

  )١ (٩٨/األنبياء: ِإنكُم وما تعبدونَ
  )١ (١٦١/الصافات: فَِإنكُم وما تعبدونَ

  )١ (١١١/هود: ِإنه ِبما يعملُونَ
  )٢ (٤٠/ فصلت١١٢/هود: ِإنه ِبما تعملُونَ
  )٢ (١١/ سبأ٥١/املؤمنون: ِإني ِبما تعملُونَ
لُونَ بمعا تِبم هِإن٢ (٤٠/ فصلت١١٢/هود: ِصري(  

ِصريلُونَ بمعا تي ِبم١ (١١/سبأ: ِإن(  
  )١ (٥٩/آل عمران: ِإنَّ مثَلَ

  )١ (٢٤/يونس: ِإنما مثَلُ
كُمِمد١ (١٢٤/آل عمران: أَن ي(  

  )١ (٩/األنفال: أَني مِمدكُم
  )١ (٥٥/املؤمنون: أَنما نِمدهم
  )١ (١٢٨/ساءالن: وِإِن امرأَةٌ
  )١ (١٧٦/النساء: ِإِن امرؤا

نوهسم٢ (٤٩/ األحزاب٢٣٧/البقرة: أَن ت(  
ِنيس١ (٥٤/احلجر: أَن م(  
  )٢ (٤ /٣/اادلة: أَن يتماسا
كسم١ (٤٥/مرمي: أَن ي(  
ِنيسي م٢ (٤١/ ص٨٣/األنبياء: أَن(  

كُمسسم١ (١٢٠/آل عمران: ِإن ت(  
  )١ (٤٩/فصلت: ن مسهوِإ

مهتسلَِئن م١ (٤٦/األنبياء: و(  
كُمسسم١ (١٤٠/آل عمران: ِإن ي(  
كسسمِإن ي٣ (١٠٧/ يونس١٧ /١٧/األنعام: و(  

: وِإن يمسسك اللَّه ِبضر فَالَ كَاِشف لَه ِإالَّ هو وِإن
  )٢ (١٠٧/ يونس١٧/األنعام

  )١ (٤١/فاطر: ِإنْ أَمسكَهما
كس١ (٢١/امللك: ِإنْ أَم(  

  )٣ (١٥/ الشعراء٥٢/ التوبة١٤/البقرة: ِإنا معكُم
 ١٠٢ /٢٠/ يونس٧١/ األعراف١٢/املائدة: ِإني معكُم

  )٥ (٩٣/هود
ع١ (٦/الشرح: ِإنَّ م(  

ِعي١ (٦٢/الشعراء: ِإنَّ م(  
  )١ (٤٦/طه: ِإنِني معكُما
  )١ (٥٣/املائدة: مِإنهم لَمعكُ

ع١ (٥/الشرح: فَِإنَّ م(  
  )١ (٣١/الطور: فَِإني معكُم

ع١ (١٩/األنعام: أَنَّ م(  
كُمعي م١ (١٢/األنفال: أَن(  

  )١ (١٤/البقرة: ِإنا معكُم ِإنما
لَِئن كُمعي م١ (١٢/املائدة: ِإن(  

عما أَسكُمعِني م١ (٤٦/طه: ِإن(  
ونَِإنِمعتسكُم مع١ (١٥/الشعراء: ا م(  

  )١ (٥/الشرح: فَِإنَّ مع الْعسِر يسرا
  )١ (٦/الشرح: ِإنَّ مع الْعسِر يسرا

نكُم معي م٣ (١٠٢ /٢٠/ يونس٧١/األعراف: ِإن(  
نكُم معي م١ (٣١/الطور: فَِإن(  

ِإنَّ ِمن١ (٧٤/البقرة: و(  
 ٥٨ /٤٤/ اإلسراء٢١/ احلجر١٥٩/النساء: وِإن من

  )٥ (٢٤/فاطر
  )٤ (٨/ الزمر٣١/ القصص١٥ /١٣/األعراف: ِإنك ِمن
لَِمن ه٣ (٨ /٦/ النور٥٩/األنبياء: ِإن(  
 ٣٠/ النمل٧٥/ األنبياء٢٨ /٢٤/يوسف: ِإنه ِمن
  )٧ (١٣٢ /١١١ /٨١/الصافات
  )٢ (١٥١/ الصافات٨٦/األنبياء: ِإنهم من

  )٢ (٨٠/ ص٣٧/احلجر: نك ِمنفَِإ
  )٢ (٣٦/ إبراهيم٢٤٩/البقرة: فَِإنه ِمني
  )٢ (٨٣/ الصافات١٩٩/آل عمران: وِإنَّ ِمن

  )٢ (٧٤ /٧٤/البقرة: وِإنَّ ِمنها
مهِإنَّ ِمن١ (٧٨/آل عمران: و(  
لَِمن كِإن١ (٢٥٢/البقرة: و(  
لَِمن هِإن٢ (٥١/ يوسف٨٣/يونس: و(  

نكُمِإن م١ (٧١/مرمي: و(  
لَِمن ك١ (٥٢/الصافات: أَِءن(  

١ (١٤/التغابن: ِإنَّ ِمن(  
ا ِمن١ (٢٢/السجدة: ِإن(  

ا ِمنكُم١ (٥٢/احلجر: ِإن(  
لَِمن ك١ (٣/يس: ِإن(  
  )١ (٦٥/املؤمنون: ِإنكُم منا
ِني ِمن١ (٣٣/فصلت: ِإن(  
ا لَِمنه١ (٦٠/احلجر: ِإن(  

لَِمنكُم مه١ (٥٦/التوبة: ِإن(  
ا ِمنمه١ (١٢٢/الصافات: ِإن(  
  )١ (٤١/الزخرف: فَِإنا ِمنهم
مهِمن ه١ (٥١/املائدة: فَِإن(  



  ٩٥

  )١ (٣٢/احلج: فَِإنها ِمن
ِإنَّ ِمنكُم١ (٧٢/النساء: و(  

لَِمن كُمِإن١ (١١٤/األعراف: و(  
ي ِمنِإن١ (١٥/حقافاأل: و(  
  )١ (٤٩/احلاقة: أَنَّ ِمنكُم
مه١ (٨٢/املائدة: ِبأَنَّ ِمن(  
  )٢ (١٤ /١١/اجلن: وأَنا ِمنا

  )١ (٢٤٩/البقرة: فَِإنه ِمني ِإالَّ
  )١ (٧١/مرمي: وِإن منكُم ِإالَّ

  )١ (١٩٩/آل عمران: وِإنَّ ِمن أَهِل الِْكتاِب
ِل الِْكتأَه نِإن م١ (١٥٩/النساء: اِبو(  

ِلنيسرالْم لَِمن كِإن١ (٢٥٢/البقرة: و(  
ِلنيسرالْم لَِمن ك١ (٣/يس: ِإن(  
ِلِمنيسالْم ِني ِمن١ (٣٣/فصلت: ِإن(  
ِلِمنيسالْم ي ِمنِإن١ (١٥/األحقاف: و(  
  )١ (١٤/اجلن: وأَنا ِمنا الْمسِلمونَ

  )٢ (٤٤/ اإلسراء٢١/احلجر:  ِإالَّوِإن من شيٍء
اِدِقنيالص لَِمن هِإن١ (٥١/يوسف: و(  
اِدِقنيالص لَِمن ه١ (٦/النور: ِإن(  

ِقنيدصالْم لَِمن ك١ (٥٢/الصافات: أَِءن(  
اِلِحنيالص ِمن ه١ (٧٥/األنبياء: ِإن(  

اِلِحنيالص نم مه١ (٨٦/األنبياء: ِإن(  
  )١ (١١/اجلن: وأَنا ِمنا الصاِلحونَ

 ١٣٢ /١١١ /٨١/ الصافات٢٤/يوسف: ِإنه ِمن ِعباِدنا
)٤(  

  )١ (١٢٢/الصافات: ِإنهما ِمن ِعباِدنا
الْكَاِذِبني لَِمن ه١ (٨/النور: ِإن(  
كَذِِّبني١ (٤٩/احلاقة: أَنَّ ِمنكُم م(  

ا لَمهِإنَّ ِمن٢ (٧٤ /٧٤/البقرة: او(  
  )١ (٥٦/التوبة: ِإنهم لَِمنكُم وما
  )١ (٧٢/النساء: وِإنَّ ِمنكُم لَمن
نمي وِمن ه١ (٣٦/إبراهيم: فَِإن(  

  )١ (٨٤/الكهف: ِإنا مكَّنا
اكُمكَّن١ (٢٦/األحقاف: ِإن م(  
ماهكَّن١ (٤١/احلج: ِإن م(  
ماهكَّن١ (٤١/احلج:  ِفيِإن م(  

  )١ (٢٦/األحقاف: ِإن مكَّناكُم ِفيِه
لَكي م٢ (٣١/ هود٥٠/األنعام: ِإن(  

مِلي لَهما نم١ (١٧٨/آل عمران: أَن(  
مِلي لَهما نم١ (١٧٨/آل عمران: ِإن(  

  )١ (١٩٢/آل عمران: ِإنك من
  )٣ (٧٤/ طه٩٠/ يوسف٧٢/املائدة: ِإنه من

نأَنم ٤ (٤/ احلج٦٣/ التوبة٥٤/ األنعام٣٢/املائدة: ه(  
نم١ (٥/القصص: أَن ن(  
ن١ (٨٢/القصص: أَن م(  

ات١ (١٤٤/آل عمران: أَفَِإين م(  
ت١ (٣٤/األنبياء: أَفَِإين م(  

وتم١ (١٤٥/آل عمران: أَن ت(  
متلَِئن م١ (١٥٨/آل عمران: و(  

تو١ (٨/عةاجلم: ِإنَّ الْم(  
تيم ك١ (٣٠/الزمر: ِإن(  

  )١ (٣٠/الزمر: وِإنهم ميتونَ
الُكُموا أَمم١ (٢٨/األنفال: أَن(  

الَه١ (٣/اهلمزة: أَنَّ م(  
الُكُموا أَمم١ (١٥/التغابن: ِإن(  

  )١ (٢٨/األنفال: أَنما أَموالُكُم وأَوالَدكُم ِفتنةٌ
  )١ (١٥/التغابن: موالُكُم وأَوالَدكُم ِفتنةٌِإنما أَ

اِفِقنين٦٧/ التوبة١٤٥ /١٤٢/النساء: ِإنَّ الْم 
  )٤ (١/املنافقون

  )١ (٦٣/األنعام: لَِئن أَجنَانا
  )١ (٢٢/يونس: لَِئن أَجنَيتنا

  )١ (٤٢/يوسف: أَنه ناٍج
موهجنا لَم١ (٥٩/احلجر: ِإن(  

ا مِإنوكج١ (٣٣/العنكبوت: ن(  
ا ِمنأَجنَان ١ (٦٣/األنعام: لَِئن(  
ا ِمننتأَجنَي ١ (٢٢/يونس: لَِئن(  
  )١ (٤٢/يوسف: أَنه ناٍج منهما

اِكِرينالش ِمن نكُونِذِه لَنه ا ِمنأَجنَان ٦٣/األنعام: لَِئن 
)١(  

 ٢٢/يونس: ونن ِمن الشاِكِرينلَِئن أَجنَيتنا ِمن هِذِه لَنكُ
)١(  

نحا نم٣ (١٠٢ /١٤ /١١/البقرة: ِإن(  
نحا ن٤٣/ ق١٢/ يس٤٠/ مرمي٩/احلجر: ِإن 

  )٥ (٢٣/اإلنسان
نحا لَنِإن٣ (١٦٦ /١٦٥/ الصافات٢٣/احلجر: و(  
نحا لَن١ (٤٤/الشعراء: ِإن(  
نح١ (١١/إبراهيم: ِإن ن(  

  )١ (٢٣/احلجر: نحن نحِي ونِميتوِإنا لَ
ِميتنِي وحن نحا ن١ (٤٣/ق: ِإن(  
  )١ (١٢/يس: ِإنا نحن نحِي الْموتى

  )٢ (٢٣/ اإلنسان٩/احلجر: ِإنا نحن نزلْنا
تذَري ن٢ (٢٦/ مرمي٣٥/آل عمران: ِإن(  
نِذرا تم٢ (١١/ يس١٨/فاطر: ِإن(  

  )٢ (١/ نوح٢/يونس: ِذرأَنْ أَن
  )٣ (٣٧/ األنعام١١٢/ املائدة٩٠/البقرة: أَن ينزلَ
  )٢ (٤٩/ الروم١٠٥/البقرة: أَن ينزلَ
  )٢ (٦٤/ التوبة٩٣/آل عمران: أَن تنزلَ
  )١ (١٥٣/النساء: أَن تنزلَ
  )١ (٥١/العنكبوت: أَنا أَنزلْنا
  )١ (١٥٧/األنعام: أَنا أُنِزلَ

ا أُنِزلَأَن٢ (١٩/ الرعد١٤/هود: م(  
  )١ (١١٤/األنعام: أَنه منزلٌ
  )١ (١١١/األنعام: أَننا نزلْنا
  )٤ (٤١ /٢/ الزمر٤٤/ املائدة١٠٥/النساء: ِإنا أَنزلْنا

اهلْنا أَنز٣ (١/ القدر٣/ الدخان٢/يوسف: ِإن(  
  )١ (١٥٦/األنعام: ِإنما أُنِزلَ

  )١ (١٩٢/الشعراء: تِرتيلُوِإنه لَ
  )١ (١١٥/املائدة: ِإني منزلُها
  )١ (٣٤/العنكبوت: ِإنا مِرتلُونَ
لَهزن ه١ (٩٧/البقرة: فَِإن(  

كا ِإلَيلْنا أَنز٢ (٢/ الزمر١٠٥/النساء: ِإن(  
كا أُنِزلَ ِإلَيم١ (١٩/الرعد: أَن(  
ِهما ِإلَيلْنزا نن١ (١١١/ األنعام:أَن(  

  )١ (٩٣/آل عمران: أَن تنزلَ التوراةُ
  )١ (٤٤/املائدة: ِإنا أَنزلْنا التوراةَ

  )١ (٩٧/البقرة: فَِإنه نزلَه علَى
ِهملَيلَ عزن١ (٦٤/التوبة: أَن ت(  
ِهملَيلَ عزن١ (١٥٣/النساء: أَن ت(  
  )١ (١٠٥/لبقرةا: أَن ينزلَ علَيكُم
  )١ (٤٩/الروم: أَن ينزلَ علَيِهم
  )١ (١١٢/املائدة: أَن ينزلَ علَينا

كلَيا علْنا أَنز١ (٥١/العنكبوت: أَن(  
  )١ (١٥٧/األنعام: أَنا أُنِزلَ علَينا

كلَيا علْنا أَنز١ (٤١/الزمر: ِإن(  
كُملَيا علُهزني م١ (١١٥/ئدةاملا: ِإن(  

  )١ (٣٤/العنكبوت: ِإنا مِرتلُونَ علَى
  )١ (١٥٣/النساء: أَن تنزلَ علَيِهم ِكتابا

ابالِْكت كلَيا علْنا أَنز١ (٥١/العنكبوت: أَن(  
ابا الِْكتنلَيا أُنِزلَ ع١ (١٥٧/األنعام: أَن(  

ابالِْكت كلَيا علْنا أَنز١ (٤١/الزمر: ِإن(  
نكُم ملَيلَ عزن١ (١٠٥/البقرة: أَن ي(  
  )١ (٤٩/الروم: أَن ينزلَ علَيِهم من
  )١ (٣/الدخان: ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلٍَة
  )١ (١/القدر: ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة

  )١ (٢٨٦/البقرة: ِإن نِسينا
اكُمِسينا ن١ (١٤/السجدة: ِإن(  

  )١ (٦٣/الكهف: ِإني نِسيتفَ
ناهأْنا أَنش١ (٣٥/الواقعة: ِإن(  

  )١ (٦/املزمل: ِإنَّ ناِشئَةَ
رص١ (٢١٤/البقرة: ِإنَّ ن(  

وكُمرنصتِإِن اس١ (٧٢/األنفال: و(  
  )١ (٧/حممد: ِإن تنصروا

موهرصلَِئن ن١ (١٢/احلشر: و(  
كُمرنص١ (١٦٠/آل عمران: ِإن ي(  
  )٢ (٨٢ /١٤/املائدة: ِإنا نصارى
رنصا لَن١ (٥١/غافر: ِإن(  

  )١ (٢١٤/البقرة: ِإنَّ نصر اللَِّه
  )١ (٧/حممد: ِإن تنصروا اللَِّه

اللَّه كُمرنص١ (١٦٠/آل عمران: ِإن ي(  
فْس١ (٤٥/املائدة: أَنَّ الن(  
فْس١ (٥٣/يوسف: ِإنَّ الن(  



  ٩٦

نفَعاأَن ي٢ (٩/ القصص٢١/يوسف: ن(  
  )١ (٩/األعلى: ِإن نفَعِت

  )١ (١٢/التوبة: وِإن نكَثُوا
  )١ (١٠/الفتح: فَِإنما ينكُثُ
ننِكح١ (٢٣٢/البقرة: أَن ي(  
نِكح١ (٢٥/النساء: أَن ي(  

ك١ (٢٧/القصص: أَنْ أُنِكح(  
  )١ (٥٣/األحزاب: أَن تنِكحوا

نوهنِكح٢ (١٠/ املمتحنة١٢٧/اءالنس: أَن ت(  
  )١ (٥٠/األحزاب: أَن يستنِكحها

نهاجوأَز ننِكح١ (٢٣٢/البقرة: أَن ي(  
هاجووا أَزنِكح١ (٥٣/األحزاب: أَن ت(  

  )٣ (٣٩/ األنفال١٩٣ /١٩٢/البقرة: فَِإِن انتهوا
  )١ (١٩/األنفال: وِإن تنتهوا
  )١ (٣٨/األنفال: ِإن ينتهوا
ِهيتي ن٢ (٦٦/ غافر٥٦/األنعام: ِإن(  

اكُمهنا يم١ (٩/املمتحنة: ِإن(  
  )٢ (٣٩/ األنفال١٩٢/البقرة: فَِإِن انتهوا فَِإنَّ
  )٢ (٦٦/ غافر٥٦/األنعام: ِإني نِهيت أَنْ

ا فَِإنَّ اللَّهوه٢ (٣٩/ األنفال١٩٢/البقرة: فَِإِن انت(  
  )٢ (٧١/األنعام ١٢٠/البقرة: ِإنَّ هدى

  )١ (٧٣/آل عمران: ِإنَّ الْهدى
  )١ (٧٧/النمل: وِإنه لَهدى
  )١ (٨٨/النساء: أَن تهدوا

اكُمد١ (١٧/احلجرات: أَنْ ه(  
  )١ (٤٣/األعراف: أَنْ هدانا
  )١ (٢٤/الكهف: أَن يهِديِن
  )١ (٢٢/القصص: أَن يهِديِني
هِديه١ (١٢٥/األنعام: أَن ي(  
  )١ (٣٥/يونس: أَن يهدى

  )٢ (٣٧/ الزخرف٣٠/األعراف: أَنهم مهتدونَ
تيدتِإِن اه١ (٥٠/سبأ: و(  
  )١ (٥٢/الشورى: وِإنك لَتهِدي
  )١ (٤٩/الزخرف: ِإننا لَمهتدونَ

اهنيدا ه١ (٣/اإلنسان: ِإن(  
  )١ (١٦١/األنعام: ِإنِني هداِني

  )٣ (٩٢/ النمل١٥/ اإلسراء١٠٨/يونس: ِإنما يهتِديفَ
  )١ (٢٧/الزخرف: فَِإنه سيهِديِن
  )٢ (٧١/ األنعام١٢٠/البقرة: ِإنَّ هدى اللَِّه
ا اللَّهاند١ (٤٣/األعراف: أَنْ ه(  

  )١ (١٦١/األنعام: ِإنِني هداِني ربي
  )١ (٢٤/الكهف: أَن يهِديِن ربي

  )١ (٥٠-٤٩/الزخرف: فَلَما(*)ننا لَمهتدونَِإ
  )١ (٣٥/يونس: أَن يهدى فَما

  )١ (٥٠/سبأ: وِإِن اهتديت فَِبما
 ٢/ يونس١٢٣ /١٠٩/ األعراف٦٢/آل عمران: ِإنَّ هذَا

 ٣٤/ الشعراء١١٧/ طه٩/ اإلسراء٧٢/ هود٧٦/

 ٢٣ /٦ /٥/ ص١٠٦ /٦٠/ الصافات٧٦ /١٦/النمل
 ١٨/ األعلى٢٢/ اإلنسان٩٥/ الواقعة٥٠/ان الدخ٥٤/
)٢١(  

  )١ (١٥٣/األنعام: وأَنَّ هذَا
  )١ (١٦٥/آل عمران: أَنى هذَا
 ٣١/ األنفال٢٥ /٧/ األنعام١١٠/املائدة: ِإنْ هذَا

 ٤/ الفرقان٨٣/ املؤمنون٣١/ يوسف٧/هود
 ٧/ ص١٥/ الصافات٤٣/ سبأ٦٨/ النمل١٣٧/الشعراء

  )١٥ (٢٥ /٢٤/املدثر
  )١ (٦٣/طه:  هذَاِنِإنْ

  )٣ (٢٩/ اإلنسان١٩/ املزمل٩٢/األنبياء: ِإنَّ هِذِه
  )١ (٣٩/غافر: ِإنما هِذِه
  )١ (٥٢/املؤمنون: وِإنَّ هِذِه

 ٣١/ األنفال٢٥ /٧/ األنعام١١٠/املائدة: ِإنْ هذَا ِإالَّ
 ٤/ الفرقان٨٣/ املؤمنون٣١/ يوسف٧/هود

 ٧/ ص١٥/فات الصا٤٣/ سبأ٦٨/ النمل١٣٧/الشعراء
  )١٥ (٢٥ /٢٤/املدثر

لُقذَا ِإالَّ خ١ (١٣٧/الشعراء: ِإنْ ه(  
ِتالَقذَا ِإالَّ اخ١ (٧/ص: ِإنْ ه(  

رذَا ِإالَّ ِسح٧/ هود٧/ األنعام١١٠/املائدة: ِإنْ ه 
  )٦ (٢٤/ املدثر١٥/ الصافات٤٣/سبأ

ِبنيم رذَا ِإالَّ ِسح٧/ هود٧/ األنعام١١٠/املائدة: ِإنْ ه 
  )٥ (١٥/ الصافات٤٣/سبأ

ِبنيم رذَا ِإالَّ ِسحِإذْ(*)ِإنْ ه١ (١١١-١١٠/املائدة: و(  
ِبنيم رذَا ِإالَّ ِسح١ (١٦-١٥/الصافات: أَِءذَا(*)ِإنْ ه(  

ِلنياَألو اِطريذَا ِإالَّ أَس٣١/ األنفال٢٥/األنعام: ِإنْ ه 
  )٤ (٦٨/ النمل٨٣/املؤمنون

ِذِه تِبيالًِإنَّ هِه سبذَ ِإلَى رخاَء اتن شةٌ فَمذِْكر :
  )٢ (٢٩/ اإلنسان١٩/املزمل

اِحرذَا لَس٣٤/ الشعراء٢/ يونس١٠٩/األعراف: ِإنَّ ه 
)٣(  

  )١ (٦٣/طه: ِإنْ هذَاِن لَساِحراِن
رذَا لَِسح١ (٧٦/يونس: ِإنَّ ه(  

ِبنيم اِحرذَا لَس١ (٢/يونس: ِإنَّ ه(  
  )١ (٧٦/يونس:  هذَا لَِسحر مِبنيِإنَّ

ِليمع اِحرذَا لَسِضكُم(*)ِإنَّ هأَر نكُم مِرجخأَن ي ِريدي :
  )٢ (٣٥-٣٤/ الشعراء١١٠-١٠٩/األعراف

  )٣ (٦ /٥/ ص٧٢/هود: ِإنَّ هذَا لَشيٌء
ِجيبٌء عيذَا لَش١ (٧٢/هود: ِإنَّ ه(  
ابجٌء عيذَا لَش١ (٥/ص: ِإنَّ ه(  

  )٢ (٧٦/ النمل٩/اإلسراء: ِإنَّ هذَا الْقُرَءانَ
وذَا لَه٦٠/ الصافات١٦/ النمل٦٢/آل عمران: ِإنَّ ه 

  )٥ (٩٥/ الواقعة١٠٦/
ِلكه٢ (١٢٩/ األعراف١٧/املائدة: أَن ي(  
ِلكه١ (١٦/اإلسراء: أَن ن(  

  )١ (١٣٤/طه: أَنا أَهلَكْناهم
لَكأَه هأَن١ (٥٠/نجمال: و(  

لَكَِني١ (٢٨/امللك: ِإنْ أَه(  
  )١ (٢٦/األنعام: وِإن يهِلكُونَ

  )١ (٣١/العنكبوت: ِإنا مهِلكُوا
مه مهادلة١٣ /١٢/البقرة: ِإن٣ (١٨/ ا(  
ما هم١ (١٣٧/البقرة: فَِإن(  
مه مه١ (١١١/املؤمنون: أَن(  

م٣ (٢٤/جلاثية ا٢٠/ الزخرف٤٤/الفرقان: ِإنْ ه(  
مِإنْ ه٣ (٦٦/ يونس١١٦/ األنعام٧٨/البقرة: و(  

  )٣ (٦٦/ يونس١١٦/ األنعام٧٨/البقرة: وِإنْ هم ِإالَّ
  )٣ (٢٤/ اجلاثية٢٠/ الزخرف٤٤/الفرقان: ِإنْ هم ِإالَّ

  )٢ (٦٦/ يونس١١٦/األنعام: وِإنْ هم ِإالَّ يخرصونَ
  )١ (٢٠/لزخرفا: ِإنْ هم ِإالَّ يخرصونَ
  )١ (٧٨/البقرة: وِإنْ هم ِإالَّ يظُنونَ
  )١ (٢٤/اجلاثية: ِإنْ هم ِإالَّ يظُنونَ

وه ه٨٣ /٣٤/ يوسف٦١/ األنفال٥٤ /٣٧/البقرة: ِإن 
 ١٦/ القصص٢٢٠/ الشعراء١/ اإلسراء١٠٠ /٩٨/

 ٣٦/ فصلت٥٦/ غافر٥٣/ الزمر٢٦/العنكبوت
 ١٣/ الربوج٢٨/لطور ا٣٠/ الذاريات٤٢ /٦/الدخان

)١٩(  
و١٠٤/ يوسف١٨٤/ األعراف٩٠/األنعام: ِإنْ ه 
 ٨٧/ ص٦٩/ يس٤٦/ سبأ٣٨ /٢٥/املؤمنون
  )١١ (٢٧/ التكوير٤/ النجم٥٩/الزخرف
وا هم٢ (٥١/ النحل١٩/األنعام: ِإن(  
وا هم١ (٥٢/إبراهيم: أَن(  
وه هأَن٤ (٤٩ /٤٨ /٤٤ /٤٣/النجم: و(  
٣٧/ املؤمنون١٥٥/ األعراف٢٩/ألنعاما: ِإنْ ِهي 
  )٥ (٢٣/ النجم٣٥/الدخان

ا ِهيم٢ (١٣/ النازعات١٩/الصافات: فَِإن(  
اِحدو ِإلَه وا هم٢ (٥١/ النحل١٩/األنعام: ِإن(  
اِحدو ِإلَه وا هم١ (٥٢/إبراهيم: أَن(  

 ٣٧/ املؤمنون١٥٥/ األعراف٢٩/األنعام: ِإنْ ِهي ِإالَّ
  )٥ (٢٣/ النجم٣٥/خانالد

 ١٠٤/ يوسف١٨٤/ األعراف٩٠/األنعام: ِإنْ هو ِإالَّ
 ٨٧/ ص٦٩/ يس٤٦/ سبأ٣٨ /٢٥/املؤمنون
  )١١ (٢٧/ التكوير٤/ النجم٥٩/الزخرف

  )٢ (٣٧/ املؤمنون٢٩/األنعام: ِإنْ ِهي ِإالَّ حياتنا الدنيا
  )١ (٩٠/األنعام: ِإنْ هو ِإالَّ ِذكْرى

 وِإنْ ه٨٧/ ص٦٩/ يس١٠٤/يوسف: ِإالَّ ِذكْر 
  )٤ (٢٧/التكوير

الَِمنيى ِللْعِإالَّ ِذكْر و١ (٩٠/األنعام: ِإنْ ه(  
الَِمنيلِّلْع ِإالَّ ِذكْر و٨٧/ ص١٠٤/يوسف: ِإنْ ه 

  )٣ (٢٧/التكوير
  )٢ (٣٨ /٢٥/املؤمنون: ِإنْ هو ِإالَّ رجلٌ

  )١ (١٩/الصافات: فَِإذَا همفَِإنما ِهي زجرةٌ واِحدةٌ 
 ١٤-١٣/النازعات: فَِإذَا هم(*)فَِإنما ِهي زجرةٌ واِحدةٌ

)١(  
ِميعالس وه ه١/ اإلسراء٣٤/ يوسف٦١/األنفال: ِإن 



  ٩٧

  )٧ (٦/ الدخان٣٦/ فصلت٥٦/ غافر٢٢٠/الشعراء
ِصريالْب ِميعالس وه ه٢ (٥٦/ غافر١/اإلسراء: ِإن(  

ِإنِليمالْع ِميعالس وه ٣٤/ يوسف٦١/األنفال: ه 
  )٥ (٦/ الدخان٣٦/ فصلت٢٢٠/الشعراء

ِزيزالْع وه ه٢ (٤٢/ الدخان٢٦/العنكبوت: ِإن(  
ِكيمالْح ِليمالْع وه ه٢ (١٠٠ /٨٣/يوسف: ِإن(  

ِحيمالر فُورالْغ وه ه١٦/ القصص٩٨/يوسف: ِإن 
  )٣ (٥٣/الزمر

  )١ (١٠٢/األعراف: ن وجدناوِإ
  )١ (٩٢/التوبة: أَالَّ يِجدوا
ي َألِجد١ (٩٤/يوسف: ِإن(  
  )٢ (٢٣ /٢٢/الزخرف: ِإنا وجدنا

اهندجا و١ (٤٤/ص: ِإن(  
دتجي و١ (٢٣/النمل: ِإن(  

: ِإنا وجدنا َءاباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى َءاثَاِرِهم
  )٢ (٢٣ /٢٢/لزخرفا

دِإنْ أَح١ (٦/التوبة: و(  
  )١ (٣٥/املدثر: ِإنها ِإلحدى

كا ِإلَينيحا أَو١ (١٦٣/النساء: ِإن(  
  )١ (٢/يونس: أَنْ أَوحينا ِإلَى
ى ِإلَيوح١ (٧٠/ص: ِإن ي(  

ى ِإلَيوحا يم١ (١٠٨/األنبياء: ِإن(  
  )١ (٣٦/آل عمران: ِإني وضعتها

  )١ (١٠٢/النساء: أَن تضعوا
نعض٢ (٤/ الطالق٦٠/النور: أَن ي(  
دع٥/ فاطر٣٣/ لقمان٦٠/ الروم٥٥/يونس: ِإنَّ و 

  )٨ (١٧/ األحقاف٣٢/ اجلاثية٧٧ /٥٥/غافر
كدعِإنَّ و١ (٤٥/هود: و(  

دع٢ (١٣/ القصص٢١/الكهف: أَنَّ و(  
ِعد١ (٤٠/فاطر: ِإن ي(  

  )٢ (٧/ املرسالت٥/الذاريات: توعدونَِإنما 
مهِعدو١ (٨١/هود: ِإنَّ م(  

قاللَِّه ح دع٣٣/ لقمان٦٠/ الروم٥٥/يونس: ِإنَّ و 
  )٨ (١٧/ األحقاف٣٢/ اجلاثية٧٧ /٥٥/ غافر٥/فاطر

قاللَِّه ح دع٢ (١٣/ القصص٢١/الكهف: أَنَّ و(  
  )١ (٧٧/افرغ: ِإنَّ وعد اللَِّه حق فَِإما
  )١ (٢١/الكهف: أَنَّ وعد اللَِّه حق وأَنَّ
  )١ (٦٠/الروم: ِإنَّ وعد اللَِّه حق والَ
  )٢ (٥/ فاطر٣٣/لقمان: ِإنَّ وعد اللَِّه حق فَالَ

ِإنَّ وعد اللَِّه حق فَالَ تغرنكُم الْحياةُ الدنيا والَ يغرنكُم 
  )٢ (٦-٥/ فاطر٣٤-٣٣/لقمان: ِإنَّ(*)ِه الْغرورِباللَّ

 ٥٥/يونس: ِإنَّ وعد اللَِّه حق ولَِكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ
)١(  

: أَنَّ وعد اللَِّه حق ولَِكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ
  )١ (١٣/القصص

ي أَِعظُك١ (٤٦/هود: ِإن(  
  )١ (٤٦/ سبأ:ِإنما أَِعظُكُم

  )١ (٥٩/يوسف: أَني أُوِفي
  )١ (١٨٥/آل عمران: وِإنما توفَّونَ

مفُّوهوا لَمِإن١ (١٠٩/هود: و(  
  )١ (١٠/الزمر: ِإنما يوفَّى
وِقع١ (٩١/املائدة: أَن ي(  
قَع١ (٦٥/احلج: أَن ت(  

  )١ (٥٣/الكهف: أَنهم مواِقعوها
اِقعو ه١ (١٧١/األعراف: أَن(  
  )١ (٢٨/آل عمران: أَن تتقُوا
  )١ (١٣١/النساء: أَِن اتقُوا

نتقَي١ (٣٢/األحزاب: ِإِن ات(  
  )١ (٢٩/األنفال: ِإن تتقُوا

ِقنيت١٥/ الذاريات٥١/ الدخان٤٥/احلجر: ِإنَّ الْم 
  )٦ (٤١/ املرسالت٥٤/ القمر١٧/الطور

ِقنيت٢ (٣١/ النبأ٣٤/القلم: ِإنَّ ِللْم(  
ِقنيتِإنَّ ِللْم١ (٤٩/ص: و(  
قُوا اللَّه١ (١٣١/النساء: أَِن ات(  
قُوا اللَّهت١ (٢٩/األنفال: ِإن ت(  

 ١٥/ الذاريات٥١/ الدخان٤٥/احلجر: ِإنَّ الْمتِقني ِفي
  )٦ (٤١/ املرسالت٥٤/ القمر١٧/الطور

 ١٥/ الذاريات٤٥/احلجر: ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت
  )٤ (٥٤/ القمر١٧/الطور

 ١٥/ الذاريات٤٥/احلجر: ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت وعيوٍن
)٢(  

  )١ (٥٦/هود: ِإني توكَّلْت علَى اللَِّه
  )١ (١٢/إبراهيم: أَالَّ نتوكَّلَ علَى اللَِّه

 ٤٠/ األنفال٢٠/ آل عمران١٣٧/البقرة: وِإن تولَّوا
  )٤ (٣/هود

 ٨٩/ النساء٦٤ /٦٣ /٣٢/آل عمران: فَِإن تولَّوا
 ٨٢/ النحل٥٧/ هود١٢٩/ التوبة٤٩/املائدة
  )١٠ (٥٤/ النور١٠٩/األنبياء

  )٢ (١٦/ الفتح٣٨/حممد: وِإن تتولَّوا
متلَّيو١ (٢٢/حممد: ِإن ت(  

متلَّيو٣ (١٢/ التغابن٧٢/ يونس٩٢/املائدة: فَِإن ت(  
وِإن تومت١ (٣/التوبة: لَّي(  

مهلَّوو١ (٩/املمتحنة: أَن ت(  
  )٢ (٢٠/ آل عمران١٣٧/البقرة: وِإن تولَّوا فَِإنما
  )٢ (٦٣ /٣٢/آل عمران: فَِإن تولَّوا فَِإنَّ

  )٢ (٥٤/ النور٨٢/النحل: فَِإن تولَّوا فَِإنما
  )١ (٣/هود: وِإن تولَّوا فَِإني

وأَنِإن ت مت١ (٢٢/حممد: لَّي(  
  )١ (١٢/التغابن: فَِإن تولَّيتم فَِإنما

ا فَِإنَّ اللَّهلَّوو٢ (٦٣ /٣٢/آل عمران: فَِإن ت(  
كلَيا عما فَِإنلَّووِإن ت١ (٢٠/آل عمران: و(  
كلَيا عما فَِإنلَّوو١ (٨٢/النحل: فَِإن ت(  

ا فَِإنلَّووِهفَِإن تلَيا ع١ (٥٤/النور: م(  
  )١ (١٢/التغابن: فَِإن تولَّيتم فَِإنما علَى

  )١ (٢٠/آل عمران: وِإن تولَّوا فَِإنما علَيك الْبالَغُ
  )١ (٨٢/النحل: فَِإن تولَّوا فَِإنما علَيك الْبالَغُ

  )١ (٤٩/املائدة: فَِإن تولَّوا فَاعلَم أَنما
  )١ (٤٠/األنفال: وِإن تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ

  )١ (٩٢/املائدة: فَِإن تولَّيتم فَاعلَموا أَنما
كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوِإن ت١ (٣/التوبة: و(  

  )١ (٦٤/آل عمران: فَِإن تولَّوا فَقُولُوا
  )٢ (١٠٩/ء األنبيا١٢٩/التوبة: فَِإن تولَّوا فَقُلْ

  )١ (٧٤/التوبة: وِإن يتولَّوا
  )٢ (٥٧/ األنبياء١٧٧/البقرة: أَن تولُّوا

  )١ (٦/اجلمعة: أَنكُم أَوِلياُء
هاؤِلي١ (٣٤/األنفال: ِإنْ أَو(  
  )١ (٦٢/يونس: ِإنَّ أَوِلياَء
يِلي١ (١٩٦/األعراف: ِإنَّ و(  

كُمِليا وم١ (٥٥/املائدة: ِإن(  
  )١ (٦٨/آل عمران: ِإنَّ أَولَى

اللَّه كُمِليا وم١ (٥٥/املائدة: ِإن(  
اللَّه يِلي١ (١٩٦/األعراف: ِإنَّ و(  

  )١ (٦/اجلمعة: أَنكُم أَوِلياُء ِللَِّه
  )١ (٦٢/يونس: ِإنَّ أَوِلياَء اللَِّه

نهي و١ (٤/مرمي: ِإن(  
نهِإنَّ أَو١ (٤١/العنكبوت: و(  

اِنكِبِلس اهنرسا يم٢ (٥٨/ الدخان٩٧/مرمي:فَِإن(  
موالْي ك١ (٥٤/يوسف: ِإن(  

مو١ (٤٠/الدخان: ِإنَّ ي(  
موي كُم١ (٣١/الزمر: ِإن(  

مو١ (١٧/النبأ: ِإنَّ ي(  
موي كُم١ (١٦/املؤمنون: ِإن(  
  )١ (٤٧/احلج: وِإنَّ يوما

مهِئٍذفَِإنمو١ (٣٣/الصافات:  ي(  
  )٢ (١٧/ النبأ٤٠/الدخان: ِإنَّ يوم الْفَصِل

  ءنا
  )٢ (٤٠ /٣٩/النمل: أَنا َءاِتيك ِبِه قَبلَ أَن

ِذيرا ِإالَّ ن٩/ األحقاف١١٥/ الشعراء١٨٨/األعراف: أَن 
)٣(  

ِبنيم ِذيرا ِإالَّ ن١ (١١٦-١١٥/الشعراء: قَالُوا(*)أَن(  
  )١ (١٠-٩/األحقاف: قُلْ(*)ِإالَّ نِذير مِبنيأَنا 

  )٢ (١٤٣/ األعراف١٦٣/األنعام: وأَنا أَولُ
  )١ (٨١/الزخرف: فَأَنا أَولُ

  )٢ (٣٥/ هود٤١/يونس: وأَنا بِريٌء مما
ريا خ٣ (٥٢/ الزخرف٧٦/ ص١٢/األعراف: أَن(  

ريا خأَن١ (٥٩/يوسف: و(  
م ريا خأَنه٢ (٧٦/ ص١٢/األعراف: ن(  

نم ريا خ١ (٥٢/الزخرف: أَن(  
كبا ر١ (١٢/طه: أَن(  
كُمبا ر١ (٢٤/النازعات: أَن(  

كُمبا رأَن٢ (٥٢/ املؤمنون٩٢/األنبياء: و(  



  ٩٨

  )١ (١٩/مرمي: أَنا رسولُ
  )١ (٢١/اادلة: أَنا ورسِلي
  )١ (١٤/طه: أَنا فَاعبدِني
  )١ (٢٥/األنبياء: أَنا فَاعبدوِن

اِبدا ع١ (٤/الكافرون: أَن(  
  )٣ (٨٦/ هود١٠٨/ يونس١٠٤/األنعام: أَنا علَيكُم
  )١ (٥٦/األنبياء: وأَنا علَى
ا لَكُمأَن١ (٦٨/األعراف: و(  
ا لَكُم١ (٤٩/احلج: أَن(  
ا ِمن٩٢/ النمل١٠٨/ يوسف٧٩ /٥٦/األنعام: أَن 

  )٥ (٨٦/ص
ا ِمنأَن٢ (٢٠/ الشعراء٩٠/يونس: و(  

  ءنت
 ٥٤/ األنبياء٤٠/ يوسف٧١/األعراف: أَنتم وَءاباؤكُم

  )٥ (٢٣/ النجم٧٦/الشعراء
  )١ (٨٥/البقرة: أَنتم هؤالَِء

 ٣٨/ حممد١٠٩/ النساء٦٦/آل عمران: هاأَنتم هؤالَِء
)٣(  

 ٥٨/الروم ١٠/ إبراهيم٥٠/ هود١٤٨/األنعام: أَنتم ِإالَّ
  )٨ (٩/ امللك٤٧ /١٥ /١٥/يس

  )٣ (٢٣/ فاطر١٨٦ /١٥٤/الشعراء: أَنت ِإالَّ
  )٢ (١٥/ يس١٠/إبراهيم: أَنتم ِإالَّ بشر مثْلُنا
  )٢ (١٨٦ /١٥٤/الشعراء: أَنت ِإالَّ بشر مثْلُنا

  )٢ (١١/ املمتحنة٨٨/املائدة: أَنتم ِبِه
رشم ب٢ (٢٠/م الرو١٨/املائدة: أَنت(  

  )٢ (٥٤/ النمل٣/األنبياء: وأَنتم تبِصرونَ
  )١ (٤٤/البقرة: وأَنتم تتلُونَ
  )١ (١٠١/آل عمران: وأَنتم تتلَى

كَمأَح أَنت١ (٤٥/هود: و(  
كُمحت ١ (٤٦/الزمر: أَنت(  

ريخ أَنت١٥٥ /٨٩/ األعراف١١٤/املائدة: و 
  )٧ (١١٨ /١٠٩ /٢٩/ املؤمنون٨٩/األنبياء

اِحِمنيالر محأَر أَنت٢ (٨٣/ األنبياء١٥١/األعراف: و(  
كجوزو ٢ (١٩/ األعراف٣٥/البقرة: أَنت(  

كُماجوأَزو م١ (٧٠/الزخرف: أَنت(  
  )٢ (١٠٢/ آل عمران١٣٢/البقرة: وأَنتم مسِلمونَ
 ١٠٨/ األنبياء١٤/ هود٨٠/آل عمران: أَنتم مسِلمونَ

)٣(  
ِميعالس ٢ (٣٥/ آل عمران١٢٧/البقرة: أَنت(  
ِمعست ٢ (٤٠/ الزخرف٤٢/يونس: أَفَأَنت(  
  )١ (٢٢/فاطر: أَنت ِبمسِمٍع

  )١ (٢٠/األنفال: وأَنتم تسمعونَ
مالص ِمعست ٢ (٤٠/ الزخرف٤٢/يونس: أَفَأَنت(  

دأَش م١ (١٣/احلشر: َألنت(  
أَش مَءأَنت١ (٢٧/النازعات: د(  

  )١ (٦٤/األنعام: أَنتم تشِركُونَ
كُمكَاؤرشو م١ (٢٨/يونس: أَنت(  

  )٢ (٧٠/ آل عمران٨٤/البقرة: وأَنتم تشهدونَ
  )١ (٩٩/آل عمران: وأَنتم شهداُء

  )٢ (٩٢ /٥١/البقرة: وأَنتم ظَاِلمونَ
  )١ (٦٤/األنبياء: أَنتم الظَّاِلمونَ
 ٧١/ آل عمران١٨٨ /٤٢ /٢٢/البقرة: وأَنتم تعلَمونَ

  )٥ (٢٧/األنفال
ِليمالْع ١ (٣٢/البقرة: أَنت(  
الَّمع ٢ (١١٦ /١٠٩/املائدة: أَنت(  
لَمأَع م١ (١٤٠/البقرة: َءأَنت(  

  )٢ (٣٥/ حممد١٣٩/آل عمران: وأَنتم اَألعلَونَ
  )١ (٦٨/طه: أَنت اَألعلَى

 ١٦٢/ الصافات٦٤/ النور١٧٩/آل عمران: أَنتم علَيِه
)٣(  

  )١ (٩١/هود: أَنت علَينا
 ٤٥/ ق٦/ الشورى٤١/ الزمر١٠٧/األنعام: أَنت علَيِهم

)٤(  
  )١ (١١٧/املائدة: وأَنت علَى
هنع مأَنت١ (١٣/يوسف: و(  
هنع م١ (٦٨/ص: أَنت(  
نع ١ (٤٦/مرمي: أَنت(  

  )١ (١٠/عبس: ت عنهفَأَن
  )١ (١٥/فاطر: أَنتم الْفُقَراُء

  )١ (٣٨/حممد: وأَنتم الْفُقَراُء
ِفيِهم أَنت١ (٣٣/األنفال: و(  

  )١ (٢٨/الروم: فَأَنتم ِفيِه
  )١ (٧١/الزخرف: وأَنتم ِفيها

  )١ (٤٣/الفرقان: أَفَأَنت تكُونُ
  )١ (٣١/سبأ: أَنتم لَكُنا

أَنتالَو ٦٦/ آل عمران٢٧٢ /٢٣٢ /٢١٦/البقرة: م 
 ٥٥/ الزمر١٩/ النور٧٤/ النحل٦٠/األنفال

  )٩ (٢/احلجرات
  )٢ (١٥/ الطور٦٠/ص: أَنتم الَ

  )١ (٩١/األنعام: أَنتم والَ
  )١ (٤٩/هود: أَنت والَ

  )١ (٥٦-٥٥/الزمر: أَن(*)وأَنتم الَ تشعرونَ
  )١ (٣-٢/احلجرات: نَِّإ(*)وأَنتم الَ تشعرونَ

لَه م١ (٥٠/األنبياء: أَفَأَنت(  
لَه م١ (٢٢/احلجر: أَنت(  

لَه ١ (٦/عبس: فَأَنت(  
  )١ (٢٨/هود: وأَنتم لَها
  )٢ (٥٢ /٩٨/األنبياء: أَنتم لَها

 ١٨٥ /١٥٣/ الشعراء٥٥/األنبياء: أَنت ِمن
  )٤ (٤٣/النازعات
ِمن أَنت١ (١٩/الشعراء: و(  

  )١ (٨٠/يس: نتم منهأَ
  )١ (٨/إبراهيم: أَنتم ومن
  )١ (٢٨/املؤمنون: أَنت ومن

  )١ (٣٥/القصص: أَنتما ومِن
  )٣ (١٤٣/ آل عمران٥٥ /٥٠/البقرة: وأَنتم تنظُرونَ

يمِدي الْعهت ١ (٤٣/يونس: أَفَأَنت(  
  )١ (٥٣/الروم: أَنت ِبهاِد الْعمِي

  )١ (٨١/النمل: ِدي الْعمِيأَنت ِبها
  )١ (٢٨٦/البقرة: أَنت موالَنا

ِليو ١ (١٠١/يوسف: أَنت(  
  )٢ (٤١/ سبأ١٥٥/األعراف: أَنت وِلينا

  )١ (١١٩/آل عمران: هاأَنتم أُوالَِء
  ءنث

  )١ (٣٦/آل عمران: كَاُألنثَى وِإني
  )١ (٤-٣/الليل: ِإنَّ(*)واُألنثَى
  )١ (١١/النساء:  فَِإناُألنثَييِن

  )١ (١١٧/النساء: ِإناثًا وِإن
كُماثًا ِإن١ (٤٠/اإلسراء: ِإن(  
  )١ (٨/الرعد: أُنثَى وما

  )١ (٢٨-٢٧/النجم: وما(*)اُألنثَى
  ءنس

  )١ (١٨٨/البقرة: الناِس ِباِإلثِْم
  )١ (٢١٩/البقرة: ِللناِس وِإثْمهما

  )١ (٦٦/مرمي: اِإلنسانُ أَِءذَا ما
  )١ (١٥/الفجر: اِإلنسانُ ِإذَا ما

اللَّهاِس و٢ (١٣٤/ آل عمران٢٢٤/البقرة: الن(  
اللَّهو اس١ (٣٧/األحزاب: الن(  
اللَّهاِس و١ (٣٥/النور: ِللن(  
  )١ (١٢٤/البقرة: ِللناِس ِإماما
  )١ (١١٨/هود: الناس أُمةً
  )٢ (٣٣/زخرف ال٢١٣/البقرة: الناس أُمةً

  )٢ (٣٣/ الزخرف٢١٣/البقرة: الناس أُمةً واِحدةً
  )١ (١١٨/هود: الناس أُمةً واِحدةً

  )٢ (٥/ فاطر١٧٣/آل عمران: الناس ِإنَّ
  )٢ (٧٥/ احلج٦٧/املائدة: الناِس ِإنَّ

  )٢ (٤٩/ احلج٢٣/يونس: الناس ِإنما
  )١ (١٣/احلجرات: الناس ِإنا

  )١ (١٥٨/األعراف: لناس ِإنيا
  )١ (٤٨/األنفال: الناِس وِإني

  )٢ (٥٥/ الكهف٩٤/اإلسراء: الناس أَن
  )١ (٢/العنكبوت: الناس أَن
  )١ (٥٨/النساء: الناِس أَن
  )٢ (٥/ احلج١٠٤/يونس: الناس ِإن
  )١ (١٩/يونس: الناس ِإالَّ
  )٢ (٨٩/راء اإلس٥٠/الفرقان: الناِس ِإالَّ
  )١ (٦٩/النحل: ِللناِس ِإنَّ

  )١ (٣٣/الرمحن: واِإلنِس ِإِن
مهاِإلنِس ِإن٢ (١٨/ األحقاف٢٥/فصلت: و(  
  )١ (٣/القيامة: اِإلنسانُ أَلَّن
  )١ (٣٦/القيامة: اِإلنسانُ أَن
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  )٢ (٧٧/ يس٦٧/مرمي: اِإلنسانُ أَنا
  )١ (٢٣/الفجر: اِإلنسانُ وأَنى

اِإلنسك١ (٦/اإلنشقاق: انُ ِإن(  
هانُ ِإن١ (٧٢/األحزاب: اِإلنس(  
  )١ (٥٦/الذاريات: واِإلنس ِإالَّ
  )١ (٣٩/النجم: ِلِإلنساِن ِإالَّ

  )٢ (٧٧/ يس٦٧/مرمي: اِإلنسانُ أَنا خلَقْناه ِمن
  )١ (٧٢/األحزاب: اِإلنسانُ ِإنه كَانَ

  )٢ (١٨/األحقاف٢/لتفص: واِإلنِس ِإنهم كَانوا
  )١ (٢١/آل عمران: الناِس فَبشرهم

  )١ (٢/يونس: الناس وبشِر
هلُونعجاِس ت١ (٩١/األنعام: ِللن(  

  )١ (٢٩/فصلت: واِإلنِس نجعلْهما
ِعنيماِس أَجالن١١٩/ هود٨٧/ آل عمران١٦١/البقرة: و 

  )٤ (١٣/السجدة
  )٣ (٣١/ الرعد٣٢ /٣٢/ائدةامل: الناس جِميعا

الِْجن١ (١١٢/األنعام: اِإلنِس و(  
الِْجنو ٢ (٨٨/ اإلسراء٥/اجلن: اِإلنس(  

  )٢ (٥/ اجلن٨٨/اإلسراء: اِإلنس والِْجن علَى
جالْحاِس و١ (١٨٩/البقرة: ِللن(  

اِس ِحج١ (٩٧/آل عمران: الن(  
جاِس ِبالْح١ (٢٧/احلج: الن(  

  )١ (٢٦/ص: ناِس ِبالْحقال
قاِس ِبالْح١ (٤١/الزمر: ِللن(  

  )١ (١٢٨/األنعام: اِإلنِس ربنا
  )١ (٦/العاديات: اِإلنسانَ ِلربِه
  )١ (٧٩/النساء: ِللناِس رسوالً

  )١ (١٤٤/األعراف: الناِس ِبِرساالَِتي
ماَءهيأَش اس١٨٣/ء الشعرا٨٥/ هود٨٥/األعراف: الن 

)٣(  
  )١ (٤٤/يونس: الناس شيئًا

ِبنيم وداِن ع١ (٥/يوسف: ِلِإلنس(  
  )١ (٥٣/اإلسراء: ِلِإلنساِن عدوا مِبينا

لَمعِلياِس و١ (١٤٠/آل عمران: الن(  
لَمعِلياِس و١ (٢٥/احلديد: ِللن(  
  )١ (١٦/النمل: الناس علِّمنا
عِلياِس والناللَّه ١ (١٤٠/آل عمران: لَم(  

اللَّه لَمعِلياِس و١ (٢٥/احلديد: ِللن(  
  )٢ (١٠٦/ اإلسراء٩٦/البقرة: الناِس علَى
  )١ (٥٤/النساء: الناس علَى

كُملَياِس ع١ (١٥٠/البقرة: ِللن(  
  )١ (٣٠/الروم: الناس علَيها
  )١ (١٦٥/النساء: ِللناِس علَى

لَىِللن١ (٦/الرعد: اِس ع(  
  )١ (١٤/القيامة: اِإلنسانُ علَى

ناِس ع١ (٩٢/يونس: الن(  
  )١ (٦٣/األحزاب: الناس عِن

نكُماِس ع١ (٢٠/الفتح: الن(  
 ٥٨/ الروم٨٩/ اإلسراء١٥٩/البقرة: ِللناِس ِفي

  )٤ (٢٧/الزمر
  )٢ (١١٠/ املائدة٤٦/آل عمران: الناس ِفي

  )١ (٢١٣/البقرة: ِفيماالناِس 
  )١ (٤٩/يوسف: الناس وِفيِه
  )١ (٣٨/األعراف: واِإلنِس ِفي
  )٢ (٤/ التني٤/البلد: اِإلنسانَ ِفي
  )١ (٢/العصر: اِإلنسانَ لَِفي

 ٨٩/اإلسراء: ِللناِس ِفي هذَا الْقُرَءاِن ِمن كُلِّ مثٍَل
  )٣ (٢٧/ الزمر٥٨/الروم

قَد اس١ (١٧٣/آل عمران: الن(  
قَد اس٤ (١٠٨ /٥٧/ يونس١٧٤ /١٧٠/النساء: الن(  

كَِثرياِس و١ (١٨/احلج: الن(  
  )١ (٤٩/الفرقان: وأَناِسي كَِثريا

  )١ (٦٧/اإلسراء: اِإلنسانُ كُفُورا
انَ كَفُور١ (٤٨/الشورى: اِإلنس(  
انَ لَكَفُور٢ (١٥/ الزخرف٦٦/احلج: اِإلنس(  

  )١ (١٦/احلشر: فُرِلِإلنساِن اكْ
  )١ (١٤٣/البقرة: الناِس ويكُونَ
  )١ (٨٢/النمل: الناس كَانوا
  )١ (٦/األحقاف: الناس كَانوا
  )١ (٧٩/آل عمران: ِللناِس كُونوا

 ١٧/ هود١٨٧/ األعراف٢٤٣/البقرة: الناِس الَ
 ٣٨/ النحل١/ الرعد٦٨ /٤٠ /٣٨ /٢١/يوسف
 ٦١ /٥٩ /٥٧/غافر ٣٦ /٢٨/ سبأ٣٠ /٦/الروم
  )١٧ (٢٦/اجلاثية

  )٣ (١٠٨ /٣٨/ النساء٢٦٤/البقرة: الناِس والَ
  )٢ (١٨/ لقمان١٨٧/آل عمران: ِللناِس والَ
  )١ (٣٩/الروم: الناِس فَالَ
  )١ (١٤٢/النساء: الناس والَ

ِمنؤالَ ياِس و١ (٢٦٤/البقرة: الن(  
  )٣ (٥٩/ غافر١/رعد ال١٧/هود: الناِس الَ يؤِمنونَ

  )١ (٣٨/النساء: الناِس والَ يؤِمنونَ
  )١ (٢٦٤/البقرة: الناِس والَ يؤِمن ِباللَِّه

  )١ (٣٨/النساء: الناِس والَ يؤِمنونَ ِباللَِّه
  )١ (٢-١/الرعد: اللَّه(*)الناِس الَ يؤِمنونَ
ملَّهاِس لَع٢٥/يم إبراه٢٢١ /١٨٧/البقرة: ِللن 

  )٤ (٢١/احلشر
ملَّهاِس لَع٢ (٦١/ األنبياء٤٦/يوسف: الن(  

  )٢ (٢٥/ إبراهيم٢٢١/البقرة: ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ
أَكْثَر لَِكناِس و٥٧/ غافر٣٨/ يوسف٢٤٣/البقرة: الن 

/٤ (٦١(  
مهأَكْثَر لَِكناِس و٢ (٧٣/ النمل٦٠/يونس: الن(  

 ٣٨/ يوسف٢٤٣/البقرة: ولَِكن أَكْثَر الناِس الَالناِس 
  )٤ (٦١ /٥٧/غافر

  )١ (١٤٢/البقرة: الناِس ما

  )١ (١٠٥/النساء: الناِس ِبما
  )١ (١٦٤/البقرة: الناس وما
  )١ (٤٥/فاطر: الناس ِبما

  )١ (٦٠/اإلسراء: ِبالناِس وما
  )١ (٤٤/النحل: ِللناِس ما

  )١ (٤٣/العنكبوت:  وماِللناِس
  )١ (٥/العلق: اِإلنسانَ ما

 ٦/ اإلنفطار١٧/ عبس٣٥/النازعات: اِإلنسانُ ما
  )٤ (٣/الزلزلة

  )١ (٢٤/النجم: ِلِإلنساِن ما
  )١ (١٦٤/البقرة: الناس وما أَنزلَ

  )١ (٤٤/النحل: ِللناِس ما نزلَ
مهنم متس١ (٦/النساء: َءان(  

  )١ (٢٩/القصص: نس ِمنَءا
انُ ِمم١ (٥/الطارق: اِإلنس(  

 ١٢/ املؤمنون٤/ النحل٢٦/احلجر: اِإلنسانَ ِمن
  )٦ (٢/ العلق٢/ اإلنسان١٤/الرمحن

  )٢ (٤٩/ فصلت٣٧/األنبياء: اِإلنسانُ ِمن
  )١ (٧/السجدة: اِإلنساِن ِمن
  )٢ (٤٨/ الشورى٩/هود: اِإلنسانَ ِمنا

ِمن اس١ (١/راهيمإب: الن(  
  )١ (٦-٥/الناس: ِمن(*)الناِس

  )١ (٢/فاطر: ِللناِس ِمن
  )١ (٤-٣/الناس: ِمن(*)الناِس

ِمن اس١ (٦٧/العنكبوت: الن(  
  )١ (٥٤/الكهف: ِللناِس ِمن

 ٢٠٧ /٢٠٤ /٢٠٠ /١٦٥ /٨/البقرة: الناِس من
  )١١ (٢٠ /٦/ لقمان١٠/ العنكبوت١١ /٨ /٣/احلج

اِس فَم١ (٣٦/إبراهيم: نالن(  
  )١ (١٢٢/األنعام: الناِس كَمن
  )١ (١١٤/النساء: الناِس ومن
  )١ (٩/آل عمران: الناِس ِليوٍم
مواِس ي١ (٣/التوبة: الن(  
موي اس١ (٤٤/إبراهيم: الن(  

  )٢ (١٣ /١٠/القيامة: اِإلنسانُ يومِئٍذ
  ءىن

 ٦٢/ غافر٣/ فاطر٣٤/يونس ٩٥/األنعام: فَأَنى تؤفَكُونَ
)٤(  

  )٢ (٦١/ العنكبوت٨٧/الزخرف: فَأَنى يؤفَكُونَ
  )١ (٣٥-٣٤/يونس: قُلْ(*)فَأَنى تؤفَكُونَ
  )١ (٨٨-٨٧/الزخرف: وِقيِلِه(*)فَأَنى يؤفَكُونَ
  )٢ (٦/ الزمر٣٢/يونس: فَأَنى تصرفُونَ

  ءين
  )٢( ٩/ الزمر١١٣/آل عمران: َءاناَء الَّيِل

  )١ (١٣٠/طه: َءاناِءي الَّيِل
  ءهل

  )٢ (٢٦/ يوسف٣٥/النساء: أَهِلها ِإن



  ١٠٠

  )١ (١٠٠/األعراف: أَهِلها أَن
مها أَنلُه١ (٢٤/يونس: أَه(  
هِإن ِلك١ (٤٦/هود: أَه(  
  )١ (٤٩/النمل: أَهِلِه وِإنا
  )١ (٤٥/هود: أَهِلي وِإنَّ
  )١ (٧/النمل: َألهِلِه ِإني
  )١ (٩٢/النساء: أَهِلِه ِإالَّ

  )٣ (٣٢/ العنكبوت٥٧/ النمل٨٣/األعراف: وأَهلَه ِإالَّ
  )٢ (٣٣/ األحزاب٧٣/هود: أَهلَ الْبيِت
  )١ (١٢/القصص: أَهِل بيٍت

ِعنيمأَج ِلكُم١ (٩٣/يوسف: ِبأَه(  
ِعنيمأَج لَهأَه٢ (١٧٠/ الشعراء١٣٤/الصافات: و(  

  )٢ (١٣ /٩/اإلنشقاق: مسروراأَهِلِه 
ِفرغتا فَاسلُونأَه١ (١١/الفتح: و(  

  )١ (٥٦/املدثر: وأَهلُ الْمغِفرِة
  )١ (٩٦/األعراف: أَهلَ الْقُرى
  )١ (٩٨/األعراف: أَهلُ الْقُرى
  )١ (٧/احلشر: أَهِل الْقُرى
  )١ (٩٧/األعراف: أَهلُ الْقُرى
  )١ (١٠٩/يوسف: أَهِل الْقُرى

  )١ (٧٧/الكهف: أَهلَ قَريٍة
 ٧٢ /٦٩/ آل عمران١٠٩ /١٠٥/البقرة: أَهِل الِْكتاِب

 ٢٦/ األحزاب١٥٩ /١٢٣/ النساء١٩٩ /١١٣ /٧٥/
  )١٤ (٦ /١/ البينة١١ /٢/احلشر

  )٢ (٤٦/ العنكبوت٦٥/املائدة: أَهلَ الِْكتاِب
 ٢٩/ احلديد١٥٣/ النساء١١٠/آل عمران: أَهلُ الِْكتاِب

)٣(  
 ٩٨ /٧١ /٧٠ /٦٥ /٦٤/آل عمران: ياأَهلَ الِْكتاِب

 ٧٧ /٦٨ /٥٩ /١٩ /١٥/ املائدة١٧١/ النساء٩٩/
)١٢(  

  )١ (٧٢/آل عمران: أَهِل الِْكتاِب َءاِمنوا
  )١ (٦٥/املائدة: أَهلَ الِْكتاِب َءامنوا

  )١ (١٥٣/النساء: أَهلُ الِْكتاِب أَن
اِب لَِئنِل الِْكت١ (١١/ احلشر:أَه(  
  )١ (٢٩/احلديد: أَهلُ الِْكتاِب أَالَّ
  )١ (١٥٩/النساء: أَهِل الِْكتاِب ِإالَّ
  )١ (٤٦/العنكبوت: أَهلَ الِْكتاِب ِإالَّ

لَكُم نيبا يولُنسر اَءكُمج اِب قَدلَ الِْكتاأَه١٥/املائدة: ي 
/٢ (١٩(  

  )١ (١٠٥/البقرة: أَهِل الِْكتاِب والَ
  )٢ (٧٧/ املائدة١٧١/النساء: ياأَهلَ الِْكتاِب الَ

لُوا ِفي ِديِنكُمغاِب الَ تلَ الِْكتاأَه١٧١/النساء: ي 
  )٢ (٧٧/املائدة

اِب ِلملَ الِْكتاأَه٩٩ /٩٨ /٧١ /٧٠ /٦٥/آل عمران: ي 
)٥(  

 ٧٠/مرانآل ع: ياأَهلَ الِْكتاِب ِلم تكْفُرونَ ِبأَياِت اللَِّه
/٢ (٩٨(  

  )٢ (١٢٣/ النساء٧٥/آل عمران: أَهِل الِْكتاِب من
  )١ (١٩٩/آل عمران: أَهِل الِْكتاِب لَمن

  )١ (٣١/العنكبوت: أَهلَها كَانوا
  )١ (٢٦/الفتح: وأَهلَها وكَانَ

نةً ممحر مهعم مِمثْلَهو لَه١ (٨٤/األنبياء: أَه(  
  )١ (٤٣/ص: هم معهم رحمةً مناأَهلَه وِمثْلَ

  )١ (١٠١/التوبة: أَهِل الْمِدينِة
  )١ (١٢٠/التوبة: َألهِل الْمِدينِة
  )١ (٦٧/احلجر: أَهلُ الْمِدينِة

ِمن لَه١ (١٢٦/البقرة: أَه(  
هِلِه ِمن١ (٢١٧/البقرة: أَه(  

ِمن لَهأَه٢ (٧٦/ الصافات٧٦/األنبياء: و(  
  )١ (٦٤/ص: هِل الناِرأَ

  )١ (٦/التحرمي: وأَهِليكُم نارا
  )٢ (٣٤ /٣١/العنكبوت: أَهِل هِذِه الْقَريِة

  ءو
  )١ (٣١/النور: أَو َءاباِء

اِئِهنَءاب ١ (٣١/النور: أَو(  
  )١ (١١٨/البقرة: أَو تأِْتينا
أِْتيت ١ (٩٢/اإلسراء: أَو(  

مهأِْتيت ١ (١٠٧/فيوس: أَو(  
  )١ (٧/النمل: أَو َءاِتيكُم
كُمتأَت ١ (٤٠/األنعام: أَو(  
  )١ (٣٢/األنفال: أَِو ائِْتنا

  )١ (٢١/النمل: أَو لَيأِْتيني
أِْتيي ٣ (٣٣/ النحل١٥٨ /١٥٨/األنعام: أَو(  

  )٣ (٥٥/ احلج٥٥/ الكهف٤٥/النحل: أَو يأِْتيهم
  )١ (٣٢/فالاألن: أَِو ائِْتنا ِبعذَاٍب

ذَابالْع مهأِْتيي ٢ (٥٥/ الكهف٤٥/النحل: أَو(  
ذَابع مهأِْتيي ١ (٥٥/احلج: أَو(  

  )٢ (١١٢/ النساء١٨٢/البقرة: أَو ِإثْما
ِخذَهتن ٢ (٩/ القصص٢١/يوسف: أَو(  

مذَهأْخي ٢ (٤٧ /٤٦/النحل: أَو(  
  )١ (١٠٦/املائدة: أَو َءاخراِن

ي أَورأَخ١ (٣٧/املدثر: ت(  
تأُخ ١ (١٢/النساء: أَو(  

مهانوِإخ ادلة: أَو١ (٢٢/ا(  
اِنِهنوِإخ ١ (٣١/النور: أَو(  

أَو اِنِهنوِإخ ١ (٣١/النور: أَو(  
أَو مهانوِإخ ادلة: أَو١ (٢٢/ا(  

  )١ (٥٢/املائدة: أَو أَمٍر
رأَم ١ (١٢/العلق: أَو(  
  )٣ (٢٦/ غافر٤٥/ طه٨٧/هود: أَو أَن
  )١ (٥٤/اإلسراء: أَو ِإن

  )١ (٣١/النور: أَو أَبناِء
اِئِهننأَب ١ (٣١/النور: أَو(  
ماَءهنأَب ادلة: أَو١ (٢٢/ا(  

  )٢ (٣١ /٣١/النور: أَو بِني
أَو اِئِهننأَب ١ (٣١/النور: أَو(  
أَو ماَءهنأَب أَو :١ (٢٢/ادلةا(  

 ٦١ /٦١ /٦١ /٦١ /٦١ /٦١ /٦١/النور: أَو بيوِت
/٨ (٦١(  

  )١ (٦١/النور: أَو بيوِت ِإخواِنكُم أَو بيوِت
  )١ (٦١/النور: أَو بيوِت أَخواِتكُم أَو بيوِت

أَو اِلكُمووِت أَخيب ١ (٦١/النور: أَو(  
أَو االَِتكُموِت خيب ١ (٦١/ورالن: أَو(  

  )١ (٦١/النور: أَو بيوِت أَعماِمكُم أَو بيوِت
  )١ (٦١/النور: أَو بيوِت عماِتكُم أَو بيوِت

كْهرتت ١ (١٧٦/األعراف: أَو(  
  )١ (٥/احلشر: أَو تركْتموها

  )١ (٤٧/األنعام: أَو جهرةً
  )١ (١٣/امللك: أَِو اجهروا

 ٥٣/ الزخرف١٢/ هود٦/ املائدة٤٣/نساءال: أَو جاَء
)٤(  

اُءوكُمج ١ (٩٠/النساء: أَو(  
لَكم هعاَء مج ١ (١٢/هود: أَو(  

  )١ (٥٣/الزخرف: أَو جاَء معه الْمالَِئكَةُ
  )١ (٦٦/النساء: أَِو اخرجوا

وكِرجخي ١ (٣٠/األنفال: أَو(  
فُوهخت ٣ (٥٤/األحزاب ١٤٩/ النساء٢٨٤/البقرة: أَو(  

  )١ (٨٣/النساء: أَِو الْخوِف
  )١ (١٠٨/املائدة: أَو يخافُوا

  )١ (٢١/الفرقان: أَو نرى
كنِرين ١ (٤٢/الزخرف: أَو(  
  )١ (٨٦/النساء: أَو ردوها

درن ١ (٥٣/األعراف: أَو(  
  )٢ (٥١/ الشورى٦٨/اإلسراء: أَو يرِسلَ
ادأَر ٣ (١١/ الفتح١٧/ األحزاب٦٢/الفرقان: أَو(  

  )١ (٣٨/الزمر: أَو أَرادِني
ِبكُم ادأَر ٢ (١١/ الفتح١٧/األحزاب: أَو(  
  )١ (١٤٧/الصافات: أَو يِزيدونَ

ِزد ١ (٤/املزمل: أَو(  
  )١ (٩٢/اإلسراء: أَو تسِقطَ
  )١ (٩/سبأ: أَو نسِقطْ

دأَش ١ (٧٤/البقرة: أَو(  
دأَش ٢ (٧٧/ النساء٢٠٠/البقرة: أَو(  

  )١ (١٩٦/البقرة: أَو صدقٍَة
ِديِقكُمص ١ (٦١/النور: أَو(  
  )١ (١٩/البقرة: أَو كَصيٍب
مهِصيبي ١ (٦٣/النور: أَو(  
  )١ (١٣٥/آل عمران: أَو ظَلَموا
ظِْلمي ١ (١١٠/النساء: أَو(  

مهوا أَنفُسظَلَم ١ (١٣٥/آل عمران: أَو(  
  )١ (١١٠/النساء: و يظِْلم نفْسهأَ



  ١٠١

مهذِّبعي ١ (١٢٨/آل عمران: أَو(  
ذَابع ١ (٢٥/يوسف: أَو(  

مهذِّبعم ١ (١٦٤/األعراف: أَو(  
  )١ (٥٨/اإلسراء: أَو معذِّبوها

  )١ (١٦٤/األعراف: أَو معذِّبهم عذَابا شِديدا
ا شذَابا عوهذِّبعم اأَو١ (٥٨/اإلسراء: ِديد(  

  )١ (١٢٨/النساء: أَو ِإعراضا
ِرضأَع ١ (٤٢/املائدة: أَو(  

  )١ (١٣٥/النساء: أَو تعِرضوا
  )١ (٢٣٧/البقرة: أَو يعفُوا
  )١ (١٤٩/النساء: أَو تعفُوا

  )٢ (١٣/ إبراهيم٨٨/األعراف: أَو لَتعودنَّ ِفي ِملَِّتنا
 وكُمِعيدي أَو١ (٢٠/الكهف: ِفي ِملَِّتِهم(  

  )٣ (٢٤/ سبأ١٦ /١٦/لقمان: أَو ِفي
  )١ (١٤٤/آل عمران: أَو قُِتلَ

مقُِتلْت ١ (١٥٨/آل عمران: أَو(  
  )١ (١٦/األحزاب: أَِو الْقَتِل

لُوكقْتي ١ (٣٠/األنفال: أَو(  
  )١ (٩٠/النساء: أَو يقَاِتلُوا
قَطَّعت ١ (٣٣/املائدة: أَو(  

  )١ (٣١/الرعد: و قُطِّعتأَ
  )١ (٩٣/األنعام: أَو قَالَ

  )٢ (٥٨ /٥٧/الزمر: أَو تقُولَ
  )٢ (١٧٣/ األعراف١٥٧/األنعام: أَو تقُولُوا

  )١ (١٥٧/األنعام: أَو تقُولُوا لَو أَنا
  )١ (٥٧/الزمر: أَو تقُولَ لَو أَنَّ

  )١ (٩٥/املائدة: أَو كَفَّارةٌ
كَفُور ١ (٢٤/اإلنسان: اأَو(  
  )١ (١٥٦/آل عمران: أَو كَانوا
  )١ (١٠٢/النساء: أَو كُنتم
  )٢ (٩١/ اإلسراء٨٥/يوسف: أَو تكُونَ
  )١ (٨/الفرقان: أَو تكُونُ
  )١ (٢٠/األعراف: أَو تكُونا
  )١ (٩٣/اإلسراء: أَو يكُونَ

كُونَ لَكت ١ (٩١/اإلسراء: أَو(  
كُونَ لَكي ١ (٩٣/سراءاإل: أَو(  
ا ِمنكُونت ١ (٢٠/األعراف: أَو(  
كُونَ ِمنت ١ (٨٥/يوسف: أَو(  

 ١٦/ الطور١٠٧/ اإلسراء٨٠/ التوبة٢٨٢/البقرة: أَو الَ
)٤(  

  )١ (٨/الفرقان: أَو يلْقَى
  )١ (٣٧/ق: أَو أَلْقَى
 ٣١/ النور٦/ املؤمنون١٤٦/ األنعام٣/النساء: أَو ما

  )٦ (٣٠/ املعارج٦١/
  )١ (٥٠/األعراف: أَو ِمما

لَكَتا مم ٣١/ النور٦/ املؤمنون٣/النساء: أَو 
  )٤ (٣٠/املعارج

  )١ (٦١/النور: أَو ما ملَكْتم
كُمانمأَي لَكَتا مم ١ (٣/النساء: أَو(  
مهانمأَي لَكَتا مم ٢ (٦/ املؤمنون٣٠/املعارج: أَو(  

انمأَي لَكَتا مم أَون١ (٣١/النور: ه(  
  )٣ (١٤/ احلشر٥١/ الشورى٦٥/األنعام: أَو ِمن

  )١ (٥١/الشورى: أَو ِمن وراِءي
  )١ (١٤/احلشر: أَو ِمن وراِء

متم ١ (١٥٧/آل عمران: أَو(  
  )١ (٥٨/احلج: أَو ماتوا

  )٣ (١٤٠ /١٣٥ /١١١/البقرة: أَو نصارى
  )١ (٩٣/الشعراء: أَو ينتِصرونَ

  )٢ (٥٠ /٢٤/يونس: أَو نهارا
  ءوب
ابا(*)أَو١ (١٨-١٧/ص: ِإن(  
  )١ (٤٠-٣٩/النبأ: ِإنا(*)مئَابا

  )١ (٤١-٤٠/ص: واذْكُر عبدنا(*)مئَاٍب
ابا(*)أَونادِعب اذْكُر١ (٤٥-٤٤/ص: و(  
  )١ (٣٠-٢٩/الرعد: كَذَِلك(*)مئَاٍب
  )١ (٣٧-٣٦/لرعدا: وكَذَِلك(*)مئَاِب
  ءول

  )١ (١١٤/املائدة: َألوِلنا وَءاِخِرنا
اَألِخرلُ و١ (٣/احلديد: اَألو(  

اَألِخِرينو ِلني١ (٤٩/الواقعة: اَألو(  
  )١ (٧٠/القصص: اُألولَى واَألِخرِة
ماهرُألخ م١ (٣٩/األعراف: أُوالَه(  

ِمِننيؤلُ الْم١ (١٤٣/األعراف: أَو(  
  )١ (٥١/الشعراء: ولَ الْمؤِمِننيأَ

  )١ (٣٦/يوسف: ِبتأِْويِلِه ِإنا
ِلني١ (٢٥-٢٤/املؤمنون: ِإنْ(*)اَألو(  
ِلنيلَِئن(*)اَألو١ (٩-٨/الزخرف: و(  

ِلنياَألو١ (٣٩-٣٨/املرسالت: فَِإن(*)و(  
  )١ (٢٦-٢٥/النازعات: ِإنَّ(*)واُألولَى
ِلني١ (١٩٧-١٩٦/عراءالش: أَو(*)اَألو(  

  )١ (٥٥/الكهف: اَألوِلني أَو
ِلنيِفي(*)اَألو ملْ ه١ (٩-٨/الدخان: ب(  

  )١ (١٥/ق: اَألوِل بلْ هم ِفي
ِلِمنيسلُ الْم١ (١٦٤-١٦٣/األنعام: قُلْ(*)أَو(  
ِلِمنيسلَ الْم١ (١٣-١٢/الزمر: قُلْ(*)أَو(  

  )١ (٥٣/األعراف: تأِْويلُه يقُولُ
  )١ (٨٢-٨١/املؤمنون: قَالُوا(*)اَألولُونَ
ِلني١ (٢٧-٢٦/الشعراء: قَالَ(*)اَألو(  
ِلني١ (١٨٥-١٨٤/الشعراء: قَالُوا(*)اَألو(  
ِلنيقَالَ(*)اَألو١ (٣٧-٣٦/القصص: و(  
  )١ (٥٢-٥١/طه: قَالَ(*)اُألولَى

 ٤٩-٤٨/ الواقعة١٨-١٧/الصافات: قُلْ(*)اَألولُونَ
)٢(  

ِلني٢ (٦٩-٦٨/ النمل٨٤-٨٣/املؤمنون: قُل(*)اَألو(  

ِلني١ (٢٧-٢٦/الشعراء: قَالَ ِإنَّ(*)اَألو(  
ِلنيا(*)اَألوم١ (١٨٥-١٨٤/الشعراء: قَالُوا ِإن(  
  )١ (٤٩-٤٨/الواقعة: قُلْ ِإنَّ(*)اَألولُونَ
ِلنياَألو(*)لَو١ (١٤-١٣/احلجر: و(  
  )١ (١٣٤-١٣٣/طه: ولَو(*)اُألولَى

  )١ (٦٢/الواقعة: اُألولَى فَلَوالَ
  )١ (٧/آل عمران: تأِْويِلِه وما
  )١ (٧٨/الكهف: ِبتأِْويِل ما
  )١ (٨٢/الكهف: تأِْويلُ ما
ِلنيا(*)اَألوم١٣٨-١٣٧/ الشعراء١١-١٠/احلجر: و 

  )٣ (٧-٦/الزخرف
  )٢ (٣٥/ الدخان٥٩/الصافات: اُألولَى وما

  )١ (٦-٥/األنبياء: ما(*)ونَاَألولُ
ِلنين(*)اَألوأِْتيِهم ما يم١١-١٠/احلجر: و 

  )٢ (٧-٦/الزخرف
  )١ (٧٨/الكهف: ِبتأِْويِل ما لَم تستِطع علَيِه صبرا
  )١ (٨٢/الكهف: تأِْويلُ ما لَم تسِطع علَيِه صبرا

ِلنياَألو(*)نحا نم١ (١٣٨-١٣٧/الشعراء: و(  
نحا نم٢ (٣٥/ الدخان٥٩/الصافات: اُألولَى و(  

ِلنياَألو(*)ذَِّبنيعِبم نحا نم١ (١٣٨-١٣٧/الشعراء: و(  
ذَِّبنيعِبم نحا نم١ (٥٩/الصافات: اُألولَى و(  

 ٧/ اإلسراء٨٣ /١٣/ التوبة١١٠ /٩٤/األنعام: أَولَ مرٍة
  )٩ (٢١/لت فص٧٩/ يس٤٨/ الكهف٥١/

  ءوي
  )١ (٤٣/هود: سأَِوي ِإلَى
  )٢ (٦٩ /٩٩/يوسف: َءاوى ِإلَيِه
  )١ (٦٣/الكهف: أَوينا ِإلَى

  )١ (٥٠/املؤمنون: وَءاويناهما ِإلَى
  )١ (١٦/الكهف: فَأْوا ِإلَى

  )١ (٨٠/هود: َءاِوي ِإلَى
كئِْوي ِإلَيت١ (٥١/األحزاب: و(  
منهج اهأْوم٢ (١٦/ األنفال١٦٢/ل عمرانآ: و(  

منهج ماهأْو١٢١ /٩٧/ النساء١٩٧/آل عمران: م 
  )٤ (٩٧/اإلسراء

منهج ماهأْوم٩/ التحرمي١٨/ الرعد٩٥ /٧٣/التوبة: و 
)٤(  

ِبئْسو منهج اهأْوم٢ (١٦/ األنفال١٦٢/آل عمران: و(  
ِبئْسو منهج ماهأْو١ (١٩٧/آل عمران: م(  

ِبئْسو منهج ماهأْوم٩/ التحرمي١٨/ الرعد٧٣/التوبة: و 
)٣(  

ِصريالْم ِبئْسو منهج اهأْوم١٦٢/آل عمران: و 
  )٢ (١٦/األنفال

ِصريالْم ِبئْسو منهج ماهأْوم٩/ التحرمي٧٣/التوبة: و 
)٢(  

ادالِْمه ِبئْسو منهج ماهأْو١ (١٩٧/آل عمران: م(  
ادالِْمه ِبئْسو منهج ماهأْوم١ (١٨/الرعد: و(  

ارالن ماهأْوم٢ (٥٧/ النور١٥١/آل عمران: و(  



  ١٠٢

ارالن اكُمأْوم٢ (٣٤/ اجلاثية٢٥/العنكبوت: و(  
ارالن ماهأْو١ (٢٠/السجدة: فَم(  
ارالن اكُمأْو١ (١٥/احلديد: م(  

  )١ (٨/يونس: واهم النارمأْ
ارالن اهأْوم١ (٧٢/املائدة: و(  

ِبئْسو ارالن ماهأْوم١ (١٥١/آل عمران: و(  
لَِبئْسو ارالن ماهأْوم١ (٥٧/النور: و(  

  )١ (٧٢/املائدة: ومأْواه النار وما
  )١ (٨/يونس: مأْواهم النار ِبما

  )٢ (٢٥/ العنكبوت٣٤/اجلاثية: كُم النار وماومأْوا
اِصِرينن نا لَكُم ممو ارالن اكُمأْوم٢٥/العنكبوت: و 

  )٢ (٣٤/اجلاثية
  ءيا

  )٢ (١/ املمتحنة١٣١/النساء: وِإياكُم أَن
  )١ (٣١/اإلسراء: وِإياكُم ِإنَّ

  )١ (٤٠/البقرة: وِإياي فَارهبوِن
وِنفَِإيبهفَار ١ (٥١/النحل: اي(  

دبعن اك١ (٥/الفاحتة: ِإي(  
  )١ (٥٦/العنكبوت: فَِإياي فَاعبدوِن

  )١ (٢٨/يونس: ِإيانا تعبدونَ
  )٣ (٣٧/ فصلت١١٤/ النحل١٧٢/البقرة: ِإياه تعبدونَ
  )١ (٦٣/القصص: ِإيانا يعبدونَ

  )٢ (٦٧/ اإلسراء١١٤/ةالتوب: ِإياه فَلَما
  ءيد

  )٢ (٢٥٣ /٨٧/البقرة: وأَيدناه ِبروِح
  )١ (١١٠/املائدة: أَيدتك ِبروِح

  )١ (٢٢/اادلة: وأَيدهم ِبروٍح
  )٢ (٢٥٣ /٨٧/البقرة: وأَيدناه ِبروِح الْقُدِس
  )١ (١١٠/املائدة: أَيدتك ِبروِح الْقُدِس

ِبن ديؤِرِهي١ (١٣/آل عمران: ص(  
  )١ (٦٢/األنفال: أَيدك ِبنصِرِه

  )١ (٢٦/األنفال: وأَيدكُم ِبنصِرِه
  ءين

كُمكَاؤرش ن١ (٢٢/األنعام: أَي(  
 ٧٤ /٦٢/ القصص٢٧/النحل: أَين شركَاِءي

  )٤ (٤٧/فصلت
مكُنت الَِّذين كُمكَاؤرش ن١ (٢٢/األنعام: أَي(  

نأَيمكُنت الَِّذين كَاِءير٦٢/ القصص٢٧/النحل:  ش 
/٣ (٧٤(  

  )١ (٢٢/األنعام: أَين شركَاؤكُم الَِّذين كُنتم تزعمونَ
 ٦٢ /٧٤/القصص: أَين شركَاِءي الَِّذين كُنتم تزعمونَ

)٢(  
 ٣٧/ األعراف١١٢/ آل عمران١٤٨/البقرة: أَين ما

 ٧/ اادلة٤/ احلديد٧٣/ غافر٩٢/ الشعراء٣١/مرمي
)٨(  

  )١ (١٤٨/البقرة: أَين ما تكُونوا
  )١ (٧/اادلة: أَين ما كَانوا

ا كُنتم ن١ (٣١/مرمي: أَي(  
ما كُنتم ن٧٣/ غافر٩٢/ الشعراء٣٧/األعراف: أَي 

  )٤ (٤/احلديد
  ءيه

الَِّذينا واِتن١ (١٥٠/األنعام: ِبأَي(  
اِتنِبأَي١ (١٥/السجدة: ا الَِّذين(  

الَِّذين اِتي١ (١٤٦/األعراف: َءاي(  
ةً لِّلَِّذين١ (٣٧/الذاريات: َءاي(  
 ٧٠ /٢١ /١٩ /٤/ آل عمران٦١/البقرة: ِبأَياِت اللَِّه

 ١٥٧ /٣٣/ األنعام١٥٥/ النساء١٩٩ /١١٢ /٩٨/
 ١٠٤/ النحل٩٥ /٧١/ يونس٩/ التوبة٥٢/األنفال

 ٦٣/ غافر٦٣/ الزمر١٠/لروم ا٢٣/ العنكبوت١٠٥/
  )٢٣ (٥/ اجلمعة٢٦/األحقاف

اللَّهاِت و٢ (٥٨ /١٨/النور: اَألي(  
اللَّهٍة و١ (١٠١/النحل: َءاي(  

 ١٠٨ /١٠١/ آل عمران٢٥٢/البقرة: َءايات اللَِّه
  )٤ (٦/اجلاثية

 ١٤٠/ النساء١١٣/ آل عمران٢٣١/البقرة: َءاياِت اللَِّه
 ٣٤/ األحزاب٨٧/لقصص ا١٧/ الكهف٢٦/األعراف

 ٣٥ /٨/ اجلاثية٨١ /٦٩ /٥٦ /٣٥ /٤/غافر
  )١٥ (١١/الطالق

اللَّهاِتِه و٢ (٥٩/ النور٥٢/احلج: َءاي(  
مه أُولَِئكاِت اللَِّه و١ (١٠٥/النحل: ِبأَي(  
مه اِت اللَِّه أُولَِئك١ (٦٣/الزمر: ِبأَي(  

اللَّهاِت اللَِّه و٢ (٥/عة اجلم٩٨/آل عمران: ِبأَي(  
  )١ (١٩/آل عمران: ِبأَياِت اللَِّه فَِإنَّ
  )١ (٦٩/غافر: َءاياِت اللَِّه أَنى

كلَيا علُوهتاللَِّه ن ات١٠٨/ آل عمران٢٥٢/البقرة: َءاي 
  )٣ (٦/اجلاثية

  )١ (٨/اجلاثية: َءاياِت اللَِّه تتلَى علَيِه
  )٢ (٦٣/غافر ٣٣/األنعام: ِبأَياِت اللَِّه يجحدونَ

لَمأَع اللَّهٍة و١ (١٠١/النحل: َءاي(  
ِليمع اللَّهاِتِه و٢ (٥٩/ النور٥٢/احلج: َءاي(  

ِليمع اللَّهاِت و٢ (٥٨ /١٨/النور: اَألي(  
ِكيمح ِليمع اللَّهاِتِه و٢ (٥٩/ النور٥٢/احلج: َءاي(  

ِكيمح ِليمع اللَّهاِت و٢ (٥٨/ ١٨/النور: اَألي(  
  )٢ (٤٦/ الزخرف١٠٣/األعراف: ِبأَياِتنا ِإلَى ِفرعونَ
  )١ (١٢/النمل: َءاياٍت ِإلَى ِفرعونَ

نِمنؤةٌ لَّي١ (١٠٩/األنعام: َءاي(  
  )١ (١٥٦/األعراف: ِبأَياِتنا يؤِمنونَ
ِمِننيؤاِتِه م١ (١١٨/األنعام: ِبأَي(  

ِمِننيؤاٍت لِّلْم١ (٣/جلاثيةا: َألي(  
  )١ (٦/اجلاثية: وَءاياِتِه يؤِمنونَ
ِمِننيؤةً لِّلْم١ (٢٠/الفتح: َءاي(  
ِمِننيؤةً لِّلْم٢ (٤٤/ العنكبوت٧٧/احلجر: َألي(  

  )٢ (١٠/ مرمي٤١/آل عمران: َءايتك أَالَّ
  )٢ (٧٨/ غافر٣٨/الرعد: ِبأَيٍة ِإالَّ

  )١ (٤٨/الزخرف: َءايٍة ِإالَّ
  )٣ (٣٢/ لقمان٤٩ /٤٧/العنكبوت: ياِتنا ِإالَِّبأَ

  )٢ (٥٩ /٥٩/اإلسراء: ِباَألياِت ِإالَّ
  )٤ (٤٦ /٢٥ /٢١ /٢٠/الروم: َءاياِتِه أَن

كاِتِه أَن١ (٣٩/فصلت: َءاي(  
  )١ (٣٠/املؤمنون: َألياٍت وِإن
ها ِإناِتن١ (١/اإلسراء: َءاي(  
  )١ (٣١/لقمان: َءاياِتِه ِإنَّ
هاِتِه ِإن٢ (١٧/ يونس٢١/األنعام: ِبأَي(  
  )١ (١٩٧/الشعراء: َءايةً أَن

  )١ (٥/إبراهيم: ِبأَياِتنا أَنْ
  )١ (١١٨/آل عمران: اَألياِت ِإن
  )١ (٩٢/يونس: َءايةً وِإنَّ
  )١ (١٥/الشعراء: ِبأَياِتنا ِإنا

مها ِإناِتن٢ (٧٧/ األنبياء٦٤/األعراف: ِبأَي(  
  )١ (١٥٤/الشعراء: أَيٍة ِإنِب

ماِت ِإن كُنت١ (١١٨/آل عمران: اَألي(  
  )١ (٣٠/املؤمنون: َألياٍت وِإن كُنا

  )٢ (٧٧/ األنبياء٦٤/األعراف: ِبأَياِتنا ِإنهم كَانوا
ٍة ِإن كُنت١ (١٥٤/الشعراء: ِبأَي(  

ملَّهاِس لَعاِتِه ِللن٢ (٢٢١ /١٨٧/البقرة: َءاي(  
 ١٦/ احلج١٠١/ اإلسراء٩٩/البقرة: َءاياٍت بيناٍت

  )٦ (٥/ اادلة٩/ احلديد١/النور
اتنيب ات٢ (٤٩/ العنكبوت٩٧/آل عمران: َءاي(  
 ٤٣/ سبأ٧٢/ احلج٧٣/ مرمي١٥/يونس: َءاياتنا بيناٍت

  )٦ (٧/ األحقاف٢٥/اجلاثية
  )٢ (٤٦ /٣٤/النور: َءاياٍت مبيناٍت

  )١ (٢١١/البقرة: ايٍة بينٍةَء
  )١ (٣٥/العنكبوت: َءايةً بينةً

  )١ (٣٦/القصص: ِبأَياِتنا بيناٍت
ِبنيتسِلتاِت و١ (٥٥/األنعام: اَألي(  

 ٧/ األحقاف٧٣/ مرمي١٥/يونس: َءاياتنا بيناٍت قَالَ
)٣(  

  )١ (٤٣/سبأ: َءاياتنا بيناٍت قَالُوا
اٍت قَالُواِبأَينيا ب١ (٣٦/القصص: اِتن(  

  )١ (٣٦/القصص: ِبأَياِتنا بيناٍت قَالُوا ما هذَا ِإالَّ
  )١ (٤٣/سبأ: َءاياتنا بيناٍت قَالُوا ما هذَا ِإالَّ

  )١ (٩٩/البقرة: َءاياٍت بيناٍت وما
  )١ (٢٥/اجلاثية: َءاياتنا بيناٍت ما

  )٢ (٤٦/ األنعام٧٥/املائدة:  ثُماَألياِت
ثُم هات١ (١/هود: َءاي(  

  )١ (٥٨/آل عمران: اَألياِت والذِّكِْر
ذَكَّرتِلياِتِه و١ (٢٩/ص: َءاي(  

ِهمباِت ر٢ (٤٦/ يس٤/األنعام: َءاي(  
كباِت ر٢ (١٥٨ /١٥٨/األنعام: َءاي(  
كُمباِت ر١ (٧١/الزمر: َءاي(  

ِهَءايب١ (١٨/النجم: اِت ر(  



  ١٠٣

  )٢ (١٢٦/ األعراف٢٧/األنعام: ِبأَياِت ربنا
  )٣ (٢٢/ السجدة١٢٧/ طه٥٧/الكهف: ِبأَياِت ربِه

ِهمباِت ر١٠٥/ الكهف٥٩/ هود٥٤/األنفال: ِبأَي 
  )٦ (١١/ اجلاثية٧٣/ الفرقان٥٨/املؤمنون

لَم ِهمباِت ر١ (٧٣/الفرقان: ِبأَي(  
اِبأَيا لَمنب١ (١٢٦/األعراف: اِت ر(  

  )١ (٦٥/التوبة: وَءاياِتِه ورسوِلِه
  )١ (١٠٦/الكهف: َءاياِتي ورسِلي

 ٩٧-٩٦/هود: ِإلَى ِفرعونَ(*)ِبأَياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍني
  )٣ (٢٤-٢٣/ غافر٤٦-٤٥/املؤمنون

: نَ ومِإليِهِإلَى ِفرعو(*)ِبأَياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍني
  )٢ (٤٦-٤٥/ املؤمنون٩٧-٩٦/هود

ِرضا فَأَعاِتن١ (٦٨/األنعام: َءاي(  
  )١ (٣٢/األنبياء: َءاياِتها معِرضونَ

  )١ (٢/القمر: َءايةً يعِرضوا
الَِمنيةً لِّلْع٢ (١٥/ العنكبوت٩١/األنبياء: َءاي(  

مهلِّمعيو اِتك١ (١٢٩/البقرة: َءاي(  
َألياِلِمني١ (٢٢/الروم: اٍت لِّلْع(  

ِعند ات٢ (٥٠/ العنكبوت١٠٩/األنعام: اَألي(  
  )١ (١٣/آل عمران: َءايةٌ ِفي
  )١ (١٠٥/يوسف: َءايٍة ِفي

  )١ (٥٣/فصلت: َءاياِتنا ِفي
  )١ (١/النمل: َءايات الْقُرَءاِن

  )١ (٣/فصلت: َءاياته قُرَءانا
 ١٢٦ /٩٨ /٩٧/ األنعام١١٨/قرةالب: اَألياِت ِلقَوٍم

 ٢٨/ الروم٢٤ /٥/ يونس١١/ التوبة٥٨ /٣٢/األعراف
)١٠(  

  )٢ (٥ /٤/اجلاثية: َءايات لِّقَوٍم
 ٦٧ /٦/ يونس٩٩/ األنعام١٦٤/البقرة: َألياٍت لِّقَوٍم

 ٢٤/ العنكبوت٨٦/ النمل٧٩ /١٢/ النحل٤ /٣/الرعد
 ١٣/ اجلاثية٥٢ /٤٢/ الزمر٣٧ /٢٤ /٢٣ /٢١/الروم

)١٧(  
 ٥٢/ النمل٦٩ /٦٧ /٦٥ /١٣ /١١/النحل: َأليةً لِّقَوٍم

)٦(  
  )١ (١٢٦/األنعام: اَألياِت ِلقَوٍم يذَّكَّرونَ

  )١ (١٣/النحل: َأليةً لِّقَوٍم يذَّكَّرونَ
 ١٢/ النحل٤/ الرعد١٦٤/البقرة: َألياٍت لِّقَوٍم يعِقلُونَ

  )٤ (٢٤/الروم
عٍم يلِّقَو ات١ (٥/اجلاثية: ِقلُونََءاي(  

  )١ (٢٨/الروم: اَألياِت ِلقَوٍم يعِقلُونَ
  )١ (٦٧/النحل: َأليةً لِّقَوٍم يعِقلُونَ

 ١٦٥-١٦٤/البقرة: وِمن(*)َألياٍت لِّقَوٍم يعِقلُونَ
  )٢ (٢٥-٢٤/الروم

 ٣٢/ األعراف٩٧/األنعام: اَألياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ
  )٤ (٥/ يونس١١/التوبة

  )١ (٥٢/النمل: َأليةً لِّقَوٍم يعلَمونَ
  )١ (٢٤/يونس: اَألياِت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ

 ٤٢/ الزمر٢١/ الروم٣/الرعد: َألياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ
  )٤ (١٣/اجلاثية

  )٢ (٦٩ /١١/النحل: َأليةً لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ
  )١ (٢٥-٢٤/يونس: واللَّه(*)اَألياِت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ

  )١ (٧٠-٦٩/النحل: واللَّه(*)َأليةً لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ
  )١ (١١٨/البقرة: اَألياِت ِلقَوٍم يوِقنونَ
  )١ (٤/اجلاثية: َءايات لِّقَوٍم يوِقنونَ

  )٢ (١٠/ مرمي٤١/آل عمران: َءايةً قَالَ
  )١ (١٢٤/األنعام: َءايةٌ قَالُوا

قَالَِبأَيا و١ (٧٧/مرمي: اِتن(  
  )١ (٩٨/اإلسراء: ِبأَياِتنا وقَالُوا

  )٢ (١٣/ املطففني١٥/القلم: َءاياتنا قَالَ
  )١ (٣١/األنفال: َءاياتنا قَالُوا
  )٢ (٧٢/ احلج٢١/يونس: َءاياِتنا قُل
  )١ (٥٤/األنعام: ِبأَياِتنا فَقُلْ

  )١ (١٠٥/األنعام: اَألياِت وِليقُولُوا
  )١ (٢٠٣/األعراف: ِبأَيٍة قَالُوا

قُولَنٍة لَّي١ (٥٨/الروم: ِبأَي(  
  )١ (٩٣/األنعام: َءاياِتِه تستكِْبرونَ

  )١ (٢٣/طه: َءاياِتنا الْكُبرى
  )١ (٧٥/يونس: ِبأَياِتنا فَاستكْبروا
  )٢ (٤٠ /٣٦/األعراف: ِبأَياِتنا واستكْبروا

  )١ (٢٠/النازعات:  الْكُبرىاَأليةَ
  )١ (٢٣/طه: َءاياِتنا الْكُبرى
  )١ (٢٠/النازعات: اَأليةَ الْكُبرى

تاِتي فَكَذَّب١ (٥٩/الزمر: َءاي(  
  )١ (٢٨/النبأ: ِبأَياِتنا ِكذَّابا

 ١٩/ سبأ٣١/ لقمان٥/إبراهيم: َألياٍت لِّكُلِّ
  )٤ (٣٣/الشورى

  )١ (٥٦/طه: َءاياِتنا كُلَّها
  )١ (٤٢/القمر: ِبأَياِتنا كُلِّها

  )١ (٩/سبأ: َأليةً لِّكُلِّ
  )٣ (٦٩/ الزخرف١٤٦ /١٣٦/األعراف: ِبأَياِتنا وكَانوا
  )١ (٨١/احلجر: َءاياِتنا فَكَانوا

  )١ (٤٧/القصص: َءاياِتك ونكُونَ
  )٢ (١٤٦ /١٣٦/األعراف: ِبأَياِتنا وكَانوا عنها

اَءايهنوا عا فَكَان١ (٨١/احلجر: اِتن(  
  )٢ (١٤٦/ األعراف٢٥/األنعام: َءايٍة الَّ

  )١ (٨٢/النمل: ِبأَياِتنا الَ
  )١ (٤٠/فصلت: َءاياِتنا الَ

  )١ (٣٧/األنبياء: َءاياِتي فَالَ
  )١ (٤٢/طه: ِبأَياِتي والَ
  )١ (٢٦/السجدة: َألياٍت أَفَالَ

لَّكُماِتِه لَع١٠٣/ آل عمران٢٤٢ /٧٣/ البقرة:َءاي 
  )٤ (٨٩/املائدة

 ٦١/ النور٢/ الرعد٢٦٦ /٢١٩/البقرة: اَألياِت لَعلَّكُم
  )٥ (١٧/احلديد

ملَّهاِت لَع٢ (٢٧/ األحقاف٦٥/األنعام: اَألي(  
ملَّهلَعاِت و١ (١٧٤/األعراف: اَألي(  

  )١ (١٧٤/األعراف: اَألياِت ولَعلَّهم يرِجعونَ
  )١ (٢٧/األحقاف: اَألياِت لَعلَّهم يرِجعونَ

  )٢ (٢٤٢ /٧٣/البقرة: َءاياِتِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ
  )٢ (١٧/ احلديد٦١/النور: اَألياِت لَعلَّكُم تعِقلُونَ

لَِكنةً و١ (٣٧/األنعام: َءاي(  
  )١ (٤٥/القصص: َءاياِتنا ولَِكنا

  )٣ (٤١ /٣٧ /٣٣/يس: وَءايةٌ لَّهم
  )١ (١٢/اإلسراء: َءايةَ الَّيِل

  )١ (٣٧/فصلت: َءاياِتِه الَّيلُ
  )١ (١٤٥/البقرة: َءايٍة ما

  )١ (٣٣/الدخان: اَألياِت ما
  )١ (٧٢/األعراف: ِبأَياِتنا وما
  )١ (٣٥/الشورى: َءاياِتنا ما

  )١ (٥٩/القصص: َءاياِتنا وما
  )١ (٥٦/هفالك: َءاياِتي وما
لَماِتي و١ (٨٤/النمل: ِبأَي(  

 ١٥٨ /١٣٩ /١٢١ /١٠٣ /٦٧ /٨/الشعراء: َأليةً وما
/٨ (١٩٠ /١٧٤(  

  )١ (٧٢/األعراف: ِبأَياِتنا وما كَانوا
  )١ (٥٩/القصص: َءاياِتنا وما كُنا
 ١٣٩ /١٢١ /١٠٣ /٦٧ /٨/الشعراء: َأليةً وما كَانَ

/٨ (١٩٠ /١٧٤ /١٥٨(  
  )٤ (١٣٣ /٤٧/ طه٥٠ /٤٩/آل عمران: ِبأَيٍة من

  )١ (٥٠/العنكبوت: َءايات من
  )١ (١٣٤/طه: َءاياِتك ِمن

  )٤ (٢٧ /٧/ الرعد٢٠/ يونس٣٧/األنعام: َءايةٌ من
نٍة م٢ (٤٦/ يس٤/األنعام: َءاي(  

نكةً مَءاي١ (١١٤/املائدة: و(  
كُمبن رٍة م٢ (٥٠ /٤٩/آل عمران: ِبأَي(  
كبن رٍة م١ (٤٧/طه: ِبأَي(  
  )١ (١٣٣/طه: ِبأَيٍة من ربِه

  )١ (٥٠/العنكبوت: َءايات من ربِه
  )٤ (٢٧ /٧/ الرعد٢٠/ يونس٣٧/األنعام: َءايةٌ من ربِه

  )١ (٤٩/آل عمران: ِبأَيٍة من ربكُم أَني
مِه ِإنبن رةٌ م١ (٧/الرعد: اَءاي(  

  )١ (٣٥/األعراف: َءاياِتي فَمِن
نةً لِّم١ (١٠٣/هود: َألي(  

كُموننِذرياِتي و١ (١٣٠/األنعام: َءاي(  
ذُرالنو ات١ (١٠١/يونس: اَألي(  

  )٣ (٥٣/ الروم٨٣ /٨١/النمل: ِبأَياِتنا فَهم
  )١ (١٩/البلد: ِبأَياِتنا هم

  )٣ (١٢٨ /٥٤/ طه١٩٠/عمرانآل : َألياٍت ُألوِلي
  )١ (٢٤/السجدة: ِبأَياِتنا يوِقنونَ

وِقِننيلِّلْم ات١ (٢٠/الذاريات: َءاي(  
  ءيوب



  ١٠٤

ِنيسي مأَن هبى رادِإذْ ن وبأَي١ (٨٣/األنبياء: و(  
ِنيسي مأَن هبى رادِإذْ ن وب١ (٤١/ص: أَي(  

  ءيي
َءاالَِء ر فَِبأَيك١ (٥٥/النجم: ب(  

 ٢٣ /٢١ /١٨ /١٦ /١٣/الرمحن: فَِبأَي َءاالَِء ربكُما
/٤٥ /٤٢ /٤٠ /٣٨ /٣٦ /٣٤ /٣٢ /٣٠ /٢٨ /٢٥ 
/٦٥ /٦٣ /٦١ /٥٩ /٥٧ /٥٥ /٥٣ /٥١ /٤٩ /٤٧ 
/٣١ (٧٧ /٧٥ /٧٣ /٧١ /٦٩ /٦٧(  

 ٢١ /١٨ /١٦ /١٣/الرمحن: فَِبأَي َءاالَِء ربكُما تكَذِّباِن
/٤٢ /٤٠ /٣٨ /٣٦ /٣٤ /٣٢ /٣٠ /٢٨ /٢٥ /٢٣ 
/٦١ /٥٩ /٥٧ /٥٥ /٥٣ /٥١ /٤٩  / /٤٧ /٤٥ / 

٣١ (٧٧ /٧٥ /٧٣ /٧١ /٦٩ /٦٥ /٦٣(  
 ٥٠-٤٩/الرمحن: ِفيِهما(*)فَِبأَي َءاالَِء ربكُما تكَذِّباِن

/٤ (٦٨-٦٧ /٦٦-٦٥ /٥٢-٥١(  
 ٥٦-٥٥/الرمحن: ِفيِهن(*)فَِبأَي َءاالَِء ربكُما تكَذِّباِن

/٢ (٧٠-٦٩(  
: ِفيِهما عيناِن(*)فَِبأَي َءاالَِء ربكُما تكَذِّباِن

  )٢ (٦٦-٦٥ /٥٠-٤٩/الرمحن
: متِكِئني علَى(*)فَِبأَي َءاالَِء ربكُما تكَذِّباِن

  )٢ (٧٦-٧٥ /٥٤-٥٣/الرمحن
ا الَِّذينهاأَي١٨٣ /١٧٨ /١٧٢ /١٥٣ /١٠٤/البقرة: ي 

 آل ٢٨٢ /٢٧٨ /٢٦٧ /٢٦٤ /٢٥٤ /٢٠٨/
 ١٥٦ /١٤٩ /١٣٠ /١١٨ /١٠٢ /١٠٠/عمران

 ٩٤ /٧١ /٥٩ /٤٧ /٤٣ /٢٩ /١٩/ النساء٢٠٠/
 ٣٥ /١١ /٨ /٦ /٢ /١/ املائدة١٤٤ /١٣٦ /١٣٥/
/١٠٥ /١٠١ /٩٥ /٩٤ /٩٠ /٨٧ /٥٧ /٥٤ /٥١ 
 ٤٥ /٢٩ /٢٧ /٢٤ /٢٠ /١٥/ األنفال١٠٦/

 ٧٧/ احلج١٢٣ /١١٩ /٣٨ /٣٤ /٢٨ /٢٣/التوبة
 ٥٦ /٥٣ /٤٩ /٤١ /٩/ األحزاب٥٨ /٢٧ /٢١/النور

 ١١ /٦ /٢ /١/ احلجرات٣٣ /٧/ حممد٧٠ /٦٩/
 ١٨/ احلشر١٢ /١١ /٩/ اادلة٢٨/ احلديد١٢/

 ٦/ اجلمعة١٤ /١٠ /٢/ الصف١٣ /١٠ /١/املمتحنة
  )٩٢ (٨ /٧ /٦/ التحرمي١٤/ التغابن٩/ املنافقون٩/

هاأَي١ (٦/احلجر: ا الَِّذيي(  
 ١٧٨ /١٧٢ /١٥٣ /١٠٤/البقرة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا

 آل ٢٨٢ /٢٧٨ /٢٦٧ /٢٦٤ /٢٥٤ /٢٠٨ /١٨٣/
 ١٥٦ /١٤٩ /١٣٠ /١١٨ /١٠٢ /١٠٠/عمران

 ١٣٥ /٩٤ /٧١ /٥٩ /٤٣ /٢٩ /١٩/ النساء٢٠٠/
 ٥١ /٣٥ /١١ /٨ /٦ /٢ /١/ املائدة١٤٤ /١٣٦/
/١٠٦ /١٠٥ /١٠١ /٩٥ /٩٤ /٩٠ /٨٧ /٥٧ /٥٤ 

 ٢٨ /٢٣/ التوبة٤٥ /٢٩ /٢٧ /٢٤ /٢٠ /١٥/األنفال
 ٢٧ /٢١/ النور٧٧/ احلج١٢٣ /١١٩ /٣٨ /٣٤/
 ٧٠ /٦٩ /٥٦ /٥٣ /٤٩ /٤١ /٩/ األحزاب٥٨/

 ١٢ /١١ /٦ /٢ /١/ احلجرات٣٣ /٧/حممد
 ١/ املمتحنة١٨/ احلشر١٢ /١١ /٩/ اادلة٢٨/احلديد

 ٩/ املنافقون٩/ اجلمعة١٤ /١٠ /٢/ الصف١٣ /١٠/
  )٨٩ (٨ /٦/ التحرمي١٤/التغابن

 ٩٤/ النساء٢٨٢/البقرة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا ِإذَا

 ٩/ اادلة٤٩/ األحزاب٤٥ /١٥/ األنفال٦/املائدة
  )١١ (٩/ اجلمعة١٠/ املمتحنة١٢ /١١/

نَءام ا الَِّذينهاأَيمي٢ (٤٥ /١٥/األنفال: وا ِإذَا لَِقيت(  
متياجنوا ِإذَا تنَءام ا الَِّذينهاأَيادلة: ي١ (٩/ا(  
متياجوا ِإذَا ننَءام ا الَِّذينهاأَيادلة: ي١ (١٢/ا(  

 ١٤٩ /١٠٠/آل عمران: ياأَيها الَِّذين َءامنوا ِإن
  )٥( ٦/ احلجرات٧/ حممد٢٩/األنفال

  )٢ (١٤/ التغابن٣٤/التوبة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا ِإنَّ
  )٢ (٢٨/ التوبة٩٠/املائدة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا ِإنما

 ١٤٩ /١٠٠/آل عمران: ياأَيها الَِّذين َءامنوا ِإن تِطيعوا
)٢(  

 ٩/ األحزاب١١/املائدة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا اذْكُروا
/٣ (٤١(  

: ياأَيها الَِّذين َءامنوا اذْكُروا ِنعمت اللَِّه علَيكُم ِإذْ
  )١ (١١/املائدة

: ياأَيها الَِّذين َءامنوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ
  )١ (٩/األحزاب

وا اللَّهوا أَِطيعنَءام ا الَِّذينهاأَي٢٠/ األنفال٥٩/اءالنس: ي 
  )٣ (٣٣/حممد

: ياأَيها الَِّذين َءامنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ
  )٢ (٣٣/ حممد٥٩/النساء

كُملَيع وا كُِتبنَءام ا الَِّذينهاأَي١٨٣ /١٧٨/البقرة: ي 
)٢(  

 ٨/ املائدة١٣٥/النساء: ياأَيها الَِّذين َءامنوا كُونوا
  )٣ (١٤/الصف

اِمنيوا قَووا كُوننَءام ا الَِّذينهاأَي٨/ املائدة١٣٥/النساء: ي 
)٢(  

 آل ٢٦٤ /١٠٤/البقرة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ
 ٤٣ /٢٩ /١٩/ النساء١٥٦ /١٣٠ /١١٨/عمران

 ١٠١ /٩٥ /٨٧ /٥٧ /٥١ /٢/ املائدة١٤٤/
 ٥٣/األحزاب ٢٧ /٢١/ النور٢٣/ التوبة٢٧/األنفال

 ٩/ املنافقون١٣ /١/ املمتحنة١١ /٢ /١/ احلجرات٦٩/
)٢٧(  

 ١١٨/آل عمران: ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تتِخذُوا
  )٦ (١/ املمتحنة٢٣/ التوبة٥٧ /٥١/ املائدة١٤٤/النساء

 ١٣٠/آل عمران: ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تأْكُلُوا
  )٢ (٢٩/النساء

  )١ (١٩/النساء: يها الَِّذين َءامنوا الَ يِحلُّياأَ
  )١ (٢/املائدة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تِحلُّوا

  )١ (٢٧/النور: ياأَيها الَِّذين َءامنوا الَ تدخلُوا بيوتا
وتيلُوا بخدوا الَ تنَءام ا الَِّذينهاأَي١ (٥٣/األحزاب: ي(  

وا كَالَِّذينكُونوا الَ تنَءام ا الَِّذينهاأَي١٥٦/آل عمران: ي 
  )٢ (٦٩/األحزاب

  )١ (٣٨/التوبة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا ما
وا ِلمنَءام ا الَِّذينهاأَي١ (٢/الصف: ي(  

  )٢ (٢٦٧ /٢٥٤/البقرة: ياأَيها الَِّذين َءامنوا أَنِفقُوا
 ١٠٢/ آل عمران٢٧٨/البقرة: يها الَِّذين َءامنوا اتقُواياأَ

 ٢٨/ احلديد٧٠/ األحزاب١١٩/ التوبة٣٥/املائدة
  )٧ (١٨/احلشر

  )١ (٦/التحرمي: ياأَيها الَِّذين َءامنوا قُوا
قُوا اللَّهوا اتنَءام ا الَِّذينهاأَيآل ٢٧٨/البقرة: ي 

 ٧٠/ األحزاب١١٩/توبة ال٣٥/ املائدة١٠٢/عمران
  )٧ (١٨/ احلشر٢٨/احلديد

اسا النهاأَي١٧٤ /١٧٠ /١/ النساء١٦٨ /٢١/البقرة: ي 
 ١/ احلج١٠٨ /١٠٤ /٥٧ /٢٣/ يونس١٥٨/األعراف

 ١٥ /٥ /٣/ فاطر٣٣/ لقمان١٦/ النمل٧٣ /٤٩ /٥/
  )٢٠ (١٣/احلجرات

اسا النه١ (١٣٣/النساء: أَي(  
  )٢ (٦/ اإلنشقاق٦/ اإلنفطار:ياأَيها اِإلنسانُ

  )١ (١٥٨/األعراف: ياأَيها الناس ِإني
  )٢ (٢٣/ يونس٤٩/احلج: ياأَيها الناس ِإنما
  )١ (٥/فاطر: ياأَيها الناس ِإنَّ
  )١ (١٣/احلجرات: ياأَيها الناس ِإنا
  )٢ (٥/ احلج١٠٤/يونس: ياأَيها الناس ِإن

  )٢ (٥/ احلج١٠٤/يونس: يها الناس ِإن كُنتم ِفيياأَ
 ١٧٤ /١٧٠/النساء: ياأَيها الناس قَد جاَءكُم

  )٣ (١٠٨/يونس
  )١ (٥٧/يونس: ياأَيها الناس قَد جاَءتكُم
 ٣٣/ لقمان١/ احلج١/النساء: ياأَيها الناس اتقُوا ربكُم

)٣(  
  )٢ (٥٠/ املرسالت١٨٥/األعراف: بعدهفَِبأَي حِديٍث 

دعِديٍث بح ١ (٦/اجلاثية: فَِبأَي(  
 ١٨٥/األعراف: فَِبأَي حِديٍث بعده يؤِمنونَ

  )٢ (٥٠/املرسالت
  )٢ (٦٧ /٤١/املائدة: ياأَيها الرسولُ
  )١ (٥١/املؤمنون: ياأَيها الرسلُ

  )٢ (٣١/الذاريات٥/جراحل: أَيها الْمرسلُونَ
  )٢ (٣٨/ القصص٤٣/يوسف: ياأَيها الْمُأل

  )٣ (٣٢ /٣٨ /٢٩/النمل: ياأَيها الْملَؤا
  )١ (٤٣/يوسف: ياأَيها الْمُأل أَفْتوِني ِفي

  )١ (٣٢/النمل: ياأَيها الْملَؤا أَفْتوِني ِفي
ِبيا النهاأَي٧٣/بة التو٧٠ /٦٥ /٦٤/األنفال: ي 

 ١٢/ املمتحنة٥٩ /٥٠ /٤٥ /٢٨ /١/األحزاب
  )١٣ (٩ /١/ التحرمي١/الطالق

  )٢ (١/ الطالق١٢/املمتحنة: ياأَيها النِبي ِإذَا
  )٢ (٥٠ /٤٥/األحزاب: ياأَيها النِبي ِإنا

ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النهاأَيي 
ِصريالْم ِبئْسو منهج ماهأْوم٩/ التحرمي٧٣/التوبة: و 

)٢(  
  )٣ (٥٩ /٢٨/ األحزاب٧٠/األنفال: ياأَيها النِبي قُل

اِجكوقُل َألز ِبيا النهاأَي٢ (٥٩ /٢٨/األحزاب: ي(  
دأَش مه١ (٦٩/مرمي: أَي(  
دا أَشن١ (٧١/طه: أَي(  

ش ٍءأَي١ (١٩/األنعام: ي(  



  ١٠٥

  )١ (١٨/عبس: أَي شيٍء
  )١ (٨١/األنعام: فَأَي الْفَِريقَيِن
  )١ (٧٣/مرمي: أَي الْفَِريقَيِن
بأَقْر مه٢ (٥٧/ اإلسراء١١/النساء: أَي(  

  )١ (١١٠/اإلسراء: أَيا ما
 ٤٨/ احلج١٠٥/ يوسف١٤٦/آل عمران: وكَأَين من
  )٦ (٨/ الطالق١٣/ حممد٦٠/العنكبوت
  )١ (٤٥/احلج: فَكَأَين من

  )١ (٤٥/احلج: فَكَأَين من قَريٍة
  )٣ (٨/ الطالق١٣/ حممد٤٨/احلج: وكَأَين من قَريٍة

موانَ ي٢ (٦/ القيامة١٢/الذاريات: أَي(  
  )١ (١٢/املرسالت: َألي يوٍم
  إبراهيم

  )٢ (٢٦/لزخرف ا٧٤/األنعام: ِإبراِهيم َألِبيِه
  )٢ (٤/ املمتحنة١١٤/التوبة: ِإبراِهيم َألِبيِه

اِهيمر٢ (٧٠-٦٩/ الشعراء٥٢-٥١/احلجر: ِإذْ(*)ِإب(  
اِهيمر١ (٨٤-٨٣/الصافات: ِإذْ(*)َإلب(  

  )١ (١٦/العنكبوت: وِإبراِهيم ِإذْ
اِهيمر١ (٧٠-٦٩/الشعراء: ِإذْ قَالَ(*)ِإب(  

  )١ (١٦/العنكبوت: الَوِإبراِهيم ِإذْ قَ
لَلَِّذين اِهيمر١ (٦٨/آل عمران: ِبِإب(  
الَِّذينو اِهيمر١ (٤/املمتحنة: ِإب(  
  )١ (٣٧/النجم: وِإبراِهيم الَِّذي

  )١ (٢٥٨/البقرة: ِإبراِهم فَِإنَّ
هِإن اِهيمر١ (٤١/مرمي: ِإب(  

  )١ (٤٦/مرمي: ياِإبراِهيم لَِئن
  )٣ (٤٥/ ص٣٨ /٦/يوسف: يم وِإسحاقِإبراِه

قُوبعيو اقحِإسو اِهيمر٢ (٤٥/ ص٣٨/يوسف: ِإب(  
 ١٤٠ /١٣٦ /١٣٣ /١٢٥/البقرة: ِإبراِهم وِإسماِعيلَ

)٤(  
  )٢ (١٦٣/ النساء٨٤/آل عمران: ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ

اقحِإساِعيلَ ومِإسو اِهمر١٤٠ /١٣٦ /١٣٣/البقرة: ِإب 
)٣(  

اقحِإساِعيلَ ومِإسو اِهيمر٨٤/آل عمران: ِإب 
  )٢ (١٦٣/النساء

: ِإبراِهم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَألسباِط
  )١ (١٣٦/البقرة

: ِإبراِهم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَألسباطَ
  )١ (١٤٠/البقرة
آل : ِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَألسباِطِإبرا

  )٢ (١٦٣/ النساء٨٤/عمران
ِإبراِهم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَألسباِط وما 

  )١ (١٣٦/البقرة: أُوِتي موسى وِعيسى
سباِط وما ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَأل

  )١(٨٤/آل عمران: أُوِتي موسى وِعيسى
هبر اِهمر١ (١٢٤/البقرة: ِإب(  
بر اِهمر٢ (٢٦٠ /١٢٦/البقرة: ِإب(  

يبر اِهمر١ (٢٥٨/البقرة: ِإب(  
بر اِهيمر١ (٣٥/إبراهيم: ِإب(  

اِهيمر١ (٦١-٦٠/األنبياء: قَالُوا(*)ِإب(  
  )١ (٦٣-٦٢/األنبياء: قَالَ(*)مياِإبراِهي

  )١ (٧/األحزاب: وِإبراِهيم وموسى
  )٢ (١٩/ األعلى١٣/الشورى: ِإبراِهيم وموسى

  )١ (٧/األحزاب: وِإبراِهيم وموسى وِعيسى
  )١ (١٣/الشورى: ِإبراِهيم وموسى وِعيسى

  إسحاق
كبِإنَّ ر اقحِإس١ (٦/يوسف: و(  

يوبِإنَّ ر اقح١ (٣٩/إبراهيم: ِإس(  
  )١ (٧١/هود: ِبِإسحاق وِمن
  )١ (١١٣/الصافات: ِإسحاق وِمن

قُوبعيو اقحِإس٨٤/ آل عمران١٤٠ /١٣٦/البقرة: و 
  )٦ (٤٥/ ص٣٨/ يوسف١٦٣/النساء

قُوبعيو اقح٧٢/ األنبياء٤٩/ مرمي٨٤/األنعام: ِإس 
  )٤ (٢٧/العنكبوت

  )١ (٧١/هود: سحاق يعقُوبِإ
  إسرائيل

  )١ (٩٣/آل عمران: ِإسراِءيلُ علَى
  )٢ (١٠/ األحقاف٧٨/املائدة: ِإسراِءيلَ علَى

  إمساعيل
  )١ (١٢٥/البقرة: وِإسماِعيلَ أَن
هاِعيلَ ِإنم١ (٥٤/مرمي: ِإس(  

اقحِإساِعيلَ ومِإسآل ١٤٠ /١٣٦ /١٣٣/البقرة: و 
  )٥ (١٦٣/ النساء٨٤/عمران

اقحِإساِعيلَ وم١ (٣٩/إبراهيم: ِإس(  
عسالْياِعيلَ ومِإس١ (٨٦/األنعام: و(  
عسالْياِعيلَ وم١ (٤٨/ص: ِإس(  

  الر
 ١/ احلجر١/ يوسف١/يونس: الر ِتلْك َءايات الِْكتاِب

)٣(  
اب٢ (١/ إبراهيم١/هود: الر ِكت(  


