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	(69) - وقوله تعالى للنحل: {ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا}
	(75) - قوله تعالى: {صرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء}
	(78) - قوله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا}
	(80) - قوله تعالى: {وجعل لكم من جلود الأنعام} إلى قوله: {ومتاعا إلى حين}
	(82) - قوله تعالى: {فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين}
	(90) - (91) - وقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ... } إلى قوله تعالى: {وقد جعلتم الله عليكم كفيلا}
	(94)، (95) - قوله تعالى: {ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ... } إلى قوله تعالى: {إنما عند الله هو خير لكم}
	(98) - قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}

	سورة سبحان
	(23)، (24) - قوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما * واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا}
	(26) - (29) - قوله تعالى: {وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ... } إلى قوله تعالى: {فتقعد ملوما محسورا}
	(33) - قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا}
	(34) - قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} إلى قوله: {مسئولا}
	(36) - قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}
	(53) - قوله تعالى: {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن}
	(66) - قوله تعالى: {ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله}
	(78) - (79) - قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس ... } إلى قوله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا}
	(110)، (111) - قوله تعالى: {ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ... } إلى قوله تعالى: {وقل الحمد لله}

	سورة الكهف
	(14) - قوله تعالى: {وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض}
	(19) - قوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما ... }
	(23)، (24) - قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت}

	سورة مريم عليها السلام
	(5) - (6) - قوله تعالى - حكاية عن زكريا عليه السلام-: {فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب}
	(17) - قوله تعالى -يعني مريم-: {فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا}
	(47) - قوله تعالى - حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه الكافر-: {قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا}
	(71) - قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا}
	(58) - قوله تعالى: {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا}
	(92)، (93) - قوله تعالى: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا *" إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا}

	سورة طه صلى الله عليه وسلم
	(12) - قوله تعالى: {فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى}
	(14) - قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري}
	(130) - قوله تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى}
	(131) (132) -قوله تعالى: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ... } إلى قوله تعالى: {واصطبر عليها}
	(132) - وقوله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة}

	سورة الأنبياء -عليهم السلام-
	(78)، (79) - قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ... } إلى قوله تعالى: {وعلما}
	(78) - قوله تعالى: {إذ نفشت فيه غنم القوم}
	(90) - قوله تعالى: {ويدعوننا رغبا ورهبا}

	سورة الحج
	(2) - قوله تعالى: {يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها}
	(5) - قوله تعالى: {فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ... } إلى قوله تعالى: {ومنكم من يرد إلى أرذل العمر}
	(25) - قوله تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواه العاكف فيه}
	(25) - قوله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد}
	(26) - (28) - قوله تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود * وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ... } إلى قوله: {فكلوا}
	(28) - (30) - قوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ... } إلى قوله تعالى: {واجتنبوا قول الزور}
	(28) - قوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير}
	(29) - قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم}
	(30) - قوله تعالى: {وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم}
	(32) - (34) - قوله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله ... } إلى قوله تعالى: {فإلهكم إله واحد}
	(36) - قوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ... } إلى قوله تعالى: {كذلك سخرها لكم}
	(39) - قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا}
	(46) - قوله تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها}
	(52) - قوله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ... } إلى قوله تعالى: {فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته}
	(58) - قوله تعالى: {والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا}
	(68) - قوله تعالى: {وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون}
	(77) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا}
	(77) -قوله تعالى: {وافعلوا الخير}
	(78) - قوله تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده}

	سورة المؤمنين
	(2) - (7) - قوله تعالى: {الذين هم في صلاتهم خاشعون ... } إلى قوله تعالى: {فمن ابتغى رواء ذلك فأولئك هم العادون}
	(3) - وقوله تعالى: {والذين هم عن اللغو معرضون}
	(4) - وقوله تعالى: {والذين هم للزكاة فاعلون}
	(5) - وقوله تعالى: {والذين هم لفرجهم حافظون}
	(6) - وقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}
	(54) - قوله تعالى: {فذرهم في غمرتهم حتى حين}
	(62) - قوله تعالى: {ولا نكلف نفسا إلا وسعها}
	(84) - قوله تعالى: {قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون}

	سورة النور
	(2)، (3) - قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ... } إلى قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}
	(2) - قوله تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}
	(3)، (4) - قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ... } إلى قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات}
	(4) - (6) - قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ... } إلى قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم}
	(4) - قوله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}
	(6) - (9) - قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ... } إلى قوله تعالى: {إن الذين جاؤوا بالإفك ... }
	(6) - قوله تعالى: {إنه لمن الصادقين}
	(12) - قوله تعالى: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون}
	(22)، (23) - قوله تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم ... والسعة} إلى قوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات}
	(23) - (24) - قوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ... } إلى قوله تعالى: {يوم تشهد}.
	(27) - (29) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا ... } إلى قوله تعالى: {قل للمؤمنين}
	(28) - وقوله تعالى: {فإن لم تجدوا فيها أحدا}
	(29) - قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون}
	(30) - (31) - قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... } إلى قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}
	(30) - قوله تعالى: {ويحفظوا فروجهم}
	(31) - قوله تعالى: {ويحفظن فروجهن}
	(32) - (33) - قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم ... } إلى قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب}
	(32) - قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم}
	(33) - قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ... } إلى قوله تعالى: {ولا تكرهوا}
	(59) - وقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم}
	(60) - وقوله تعالى: {والقواعد من النساء ... }
	(61) - قوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج ... } إلى قوله تعالى: {إنما المؤمنون ... }
	(62) - قوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله}
	(63) - وقوله تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا}

	سورة الفرقان
	(30) - قوله تعالى: {وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا}
	(48) - قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}
	(63) - قوله تعالى: {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا} إلى قوله تعالى: {وإذا خاطبهم}
	(64) - قوله تعالى: {والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما}
	(67) - قوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}
	(68) - (69) - قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى قوله: {إلا من تاب}
	(72) - قوله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما}

	سورة الشعراء
	(224) - (227) - قوله تعالى: {والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم فيكل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا}
	(225)، (226) - وقوله: {ألم تر أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون}

	سورة النمل
	سورة القصص
	(17) - قوله تعالى: {قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}
	(27) - قوله تعالى: {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك}
	(55) - قوله تعالى: {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين}

	سورة العنكبوت
	(8) - قوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ... }
	(15) - قوله تعالى: {فأنجيناه وأصحاب السفينة}
	(46) - قوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}
	(48) - قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وما كنت تتلوا من قبله من قرآن ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون}

	سورة الروم
	(38) - (39) - قوله تعالى: {فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل} إلى قوله تعالى: {فأولئك هم المضعفون}
	(38) - قوله: {فآت ذا القربى حقه}
	(39) - قوله تعالى: {وما أوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس ... }
	(52) - قوله تعالى: {فإنك لا تسمع الموتى}

	سورة لقمان
	(6) - قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}
	(14)، (15) - قوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه ... } إلى قوله: {ثم إلي مرجعكم}
	(14) - وقوله: {وفصاله في عامين}
	(15) - قوله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ... }

	سورة السجدة
	(16) - قوله تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع ... }
	(23) - قوله تعالى: {ولقد آتينا}

	سورة الأحزاب
	(4) - قوله تعالى: {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن ... أمهاتكم} إلى قوله تعالى: {والله يقول الحق}
	(5) - ثم قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم .. } إلى قوله تعالى: {ليس عليكم جناح}
	(5)، (6) - قوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ... } إلى قوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين}
	(6) - قوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}
	(21) - وقوله تعالى: {لقد كان في رسول الله أسوة حسنة}
	(28)، (29) - قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ... } إلى قوله تعالى: {فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}
	(28) - وقوله تعالى: {إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها}
	(37) - قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها}
	(48) - قوله تعالى في الكافرين: {ودع أذاهم}
	(49) - قوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}
	(50)، (51) - قوله تعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ... } إلى قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ... }
	(50) - قوله تعالى: {إن وهبت نفسها للنبي}
	(51) - وقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء}
	(52) - قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل ... } إلى قوله تعالى: {رقيبا}
	(53) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ... } إلى قوله: {إن تبدو شيئا}
	(55) -قوله تعالى: {لا جناح عليهن في آبائهن ... } إلى قوله تعالى: {واتقين الله}
	(56) - قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}
	(59) - قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك ... } إلى قوله تعالى: {وكان الله غفورا رحيما}

	سورة سبأ
	(13) - قوله تعالى: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل}
	(25) - قوله تعالى: {قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون}
	(53)، (54) - قوله تعالى: {وقد كفروا به من قبل ... } ثم قال في آخر الآية: {إنهم كانوا في شك مريب}

	سورة فاطر
	(12) - قوله تعالى: {وتستخرجون حلية تلبسونها}

	سورة يس صلى الله عليه وسلم
	(69) - قوله تعالى: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له}
	(71)، (72) - قوله تعالى: {أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون * وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون}
	(78)، (79) - قوله تعالى: {قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} الآية

	سورة الصافات
	(101) - (107) - قوله تعالى: {فبشرناه بغلام حليم * فلما بلغ معه السعي ... } إلى قوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم}
	(141) - قوله تعالى: {فساهم فكان من المدحضين}

	سورة ص
	(17) - قوله تعالى: {اصبر على ما يقولون}
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	(13) - قوله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}
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	(19) - وقوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
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	(3) - قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى}
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	سورة الرحمن -عز وجل-
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	سورة الشمس
	سورة الليل
	سورة الضحى
	سورة ألم نشرح
	(7) - قوله تعالى: {فإذا فرغت فانصب}

	سورة التين
	سورة العلق
	سورة القدر
	(1) - قوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر}

	سورة لم يكن
	سورة الزلزلة
	(4) - قوله تعالى: {يومئذ تحدث أخبارها}

	سورة العاديات
	سورة القارعة
	سورة التكاثر
	سورة العصر
	سورة الهمزة
	سورة الفيل
	سورة قريش
	سورة الماعون
	سورة الكوثر
	(2) - قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}

	سورة الكافرون
	(6) - قوله تعالى: {لكم دينكم ولي دين}
	سورة النصر
	سورة تبت

	سورة الإخلاص
	سورة المعوذتين
	الفهرس



