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اتمرآفةوالأحبار اتقصص دليل 

شِظجمخث
:ائقدمة 

له.هائي فاد  U^Jوص• له، مضل فادُ الله يهد مم" أعمالنا، وسنالن، نا أنفشرور م' بالله ونعوذ ونس—تغفره، تعينه، وننحمده، لله الحمد 
!ورسوله عبده محمدا أ0 وأشهد له، سريك لا وحده الله إلأ إله لا أن وأشهد 
ءروجهادبلعق ثؤدم لني، بن ■>لقؤ 6ؤؤأٌ آقتوأ كآبمأألناس ؤ • ؛ه'ثنيتين إلادأب ولاعون يمايز، حى أس ءامنوأألقوا تأ.ةا يؤ 

وت5لمبمئ /'•٧؛■ مي أممه آمإ ءا،نوأ أؤو0 بماه ؤ '• ب؛ رنبا ققإم ١^^١^ إن مآ»زثيفءلآلأيام آلي أق، وايقوأ وَذثاأ يحالأَكبجإ يتبما 
•^٣' وأ ئطيمأ ق ممد،ر ونبوه آئه ثؤع ومن يزدهم ونفزصأ يظ 
دءاِأذا 

القرآنيه،والأحبا; القصص وتوصيح ير نفذلك، ومن ه، الله كتاب تعال الانالجهود؛ فيه ت، لوبل. الآوقادتحج فيه صرفنؤ ما أنفع من إن 
.القرآنية( والأحبار القصحط )دليل الدليل! هدا عمل وهو المجال، هذا ق العمل ، شرفلي يكون أن وأحثبت، 

والخفر،اممهفح، كاصحاب بانبياء، وا ليمم• الماصيء• بأحبار يتعلق وما أممهم، مع الأنبياء بفتمر يتعلق ما عنى يحتوي والدي 
المديالعهد ي كدللث، جرى وما مكة، فتح حتى المكي العهد ق ، الهثركيم• مع المومنم• أو هت للمني وءح1، التي والأحداث الأحبار وكدللئ، 

ذلك.غير إلى والمنافقين، اليهود ْع 

را(مرةآوءمانوة;)ما«ل(.
)آأ(ّورةالا،وة:)ا(.

(.٧١•٧- مرةالأ>اد،آة:) )٣( 



اتقرآتيةوالأخبار اتقصص دليل 

المحواكالي:على اادJل هدا و العمل ألخص ولعلي 
القرآن.يور على لها مرنتا بإيجاز، القرآنية والأحبار القحمر أوردت، "١ 

السابقة.والأمم والأقوام، والصالخين، الأنبياء، وأحبار نمص الدليل هدا ٢—تناول 
مثلا.للماس هق اض خربه ما أو المار، أهل كحال المقبلية الأخبار الدليل هذا بماول لا ٣- 

المصحف.من الصفحة ورقم وءا.دها، الأيات، وأرقام ون٠ايتها، الخر، أو القشة بداية الدليل هدا يحدد — ٤ 
المم.أو القمة من المقصود وأبين ول، المز وأسباب المفامير إلى أرجع فإنني القرآن؛ ق صريحة القصة تكن لم إذا ٥— 

المحوالمالي؛على الفهارس تلخيص ويمكن التشابمة، القصص أو والأخبار القممر مواضع على هتياء ^ ليل؛ الو نياية ق فهارس ٦—وضعت 
الدليل.ق ذكرهم الوارد الأعلام هرس ف٠ 
والقبائل.الشحوب هرس ف٠ 

•فهرسالأطكن•
الأخرى.هرسالمصطلخات ف٠ 

عليه.والقادر ذلك، ولي انه وقارئه، كاتبه به ينفع وأن الكريم، لوجهه خالصتا عملا يجعله أن آمحآل والله هدا، 
ا-سزّوصخبه آله وكلئ هخمر نببن\ كلئ الله وصلئ 

وأكدا متمي  U-Iفاك د. 
بريدة— اتقصيم 

ginail.com )؛؛؛Drkhaledalbadah

م ١٤٣٥محرم ٧





اتقرآسةوالأحبار اتمصص ينيل 

السسبمناج اصحام

فرةبك،إسرامحل

ء|يةاصةاوصاواء|ةيرامع بداية المدةاءم،تم|أ|هير

آهلإبمان j ن 
■ايتهم

اليهودمن الكتاب آهل كدب 
القرآنعلى 

 Iواأ-خ-زرج الأوس متت-ال اj
 mمعهماليهود واشتراك لجاهلية ا

االقرآناليهود كفر ا !!
ااعجلواتخاذهم سو١مائيل ر ا

وكراهتهمللحياة اليهود حب 
الموت

حمةللتبى اليهود سؤال 
أشياء

بالقرآناليهود كفر 

الماسوتعاليم وماروت هاروت 
السحر

J0{\قنآط ؤ قرة ١

همح؛يُ. موش ثان وإذ ؤ القرة 

البقرة

البقرة

البقرة

البقرة

البقرة

الذة

 Iهايلهآ. ممحبمله د

٤سألن. ^^؛ ٠١يّيأًئم»اثتب، ؤؤ 

ها. يصرون ئم ولأ ؤ ٩ وا مء؛ؤ_ق لا يقتم ثا أخو زإد ؤالقرة 

٤نذبمدأسي. ثثثا1آءمحإكثب 

هموش. جآ»ءقم ولئن 

o٤ مذتزنى 

زإ0محنزم0أي

>بم-مح؛بمص©<سمئ'نأمح؛يخمح 
ؤرثت, لحتيو عدوا مزكاث ض ؤ 

ةولى?3أك

رثوت.٤■جآءهم لنا دؤ 

ه^^نملن ماتّلوأ محآبمأ ■ؤ 

0i صكن دئص دس ■) 

ْ=قاؤأبممثى.)ؤ أؤ 

٧

٣١ يميممحثدمابملأدف.) ؤأثظثثوثآنبجمرأص؛تيك١ف.لأ■ القرة  ١٢-١

 _^Jبجثوف مث ل4م دونت ؤ ) ?3؟ ثكدتوث'الكنف ٌ مي5 ؤ ؛ ؛ i o

٣ ٣

٤ ١٠

٢٤



اثقرآنيةوالأحبار اتقمدص دليل 

 1j،3^ اممراو اصة أواهمهبواصة < ١١٥١٠١٧

ناف ب عن ه الني عفو 
منهطلب عندما ملول الله أبى 

عبادةبن معد 

ربهمع إبراهم.؛ 
٠واسماعل إبراهم اء بن

امممة

موتهعند يتيه هع .^٤ يعفوب 

مكةدخول الني قريش مع 

و.البي على اليهود إنكار 
منأحر وحفظ القياله، تحويل 
ورعيهالقبالة، تحويل قبل مات 
إلهاالتوجه ه الني 
بينعي المن الأنصار حرج 

والمروةالصفا 

النبيان ثاليهود كتم 
وصفاته

عندماالأنصاري حرمة بن قيس 
بسببالإعياء من عليه غشي 

الصياممواصلة 

ؤآصمحوأأوداعمأ ؤ القرة 

القرة

البقرة

البقرة

ةالق 

هيمحو. ثم• إ؛تءفر أنتق إذ وِ 

؛أ0؟ ألماء1 تجإتهثتِ إزاذ 

آمَثمنميدآئ.يإ

4تثحدأس. مع ثش أظلم س دل 

Iأوأ ثىأفات٢ا ألثمهآء تتمول ؤ المْ 

?ؤ؟منثتي_آش ؤإلأذماوأموه القرة 

أؤأملتا ءآ إة ■ؤ البقرة 

القرة

أ0ا،ئدِر شء ^^،٣، 

_هأنمي. •ؤويس 

4ه آمحيز اماب أتت ؤءانك 

بمكؤوتلون0(
محفيمحقمممحأ©<

ي?جآ 

يؤ؟ أئن ؤ^٤ 

؛ؤول"مبملإفث. 

تلمدرِمح ص أق- تقش ءلق 
تتسث0'ه

١١٧

 ١٩■٢

٢٢•

٢٠

١١٨

Yr_YY ٩

٢٤

٢٤

٢٩







اثمرانيةوالأخبار )تقصص دليل 

أدالمحيءاي3ؤصة اواءهير.اه؛ط< بد|،ع الصرةأرالبمبواء،ست اسم 

هدايةعلى ه الني حرص 
الخلق

المؤمنينعن التكليف رغ 

وقومهفرعون هلاك 

بدرعزوة 

 Iللبيالكتاب ض حدث ما م
اشأحكام عن اليهود إمراض ا ؤا.

 |B همح؛مريم وولأدة ءمران أمرأة
 Hنشأماو

الولدليهبه ريه زكريا دعاء 

لريم.؛الملاذئ إخبار 
وطهرهااصهلفاءها 

لمريمالملائكة بشارة 
نىبولاية 

إمرائلبمي مع عيي.؛ 
إلىلعيسى اض. رفع 

الماء

ؤثأنملأهقمحك.؛القرة 

ا0ا؛لاثممداس y القرة 
هأه ثأدن ولكيلءامح،جمن عمران آل 
ثْفانتمحإظقنئجن.إيؤ ءمراj آل 

ؤِغنثآؤقصلأشطأج'هن عم؛ أل 

؛آليشتا. عمرانأل 

؛. سأازةغح0 إل ؤ ألءمِان 

هأوأ ليد' دعاُ؛ًًكغ ثناهك ؤ عمرآن آل 

يه ؤة>متثا 

هاه أفُشيبمان-ثام' وؤ 

>يتأيرألآعىي

واسبم-؛بمأكء•ي 

>ثئلملأتمحث©<

،همحوج—اي. يو 

دألإباءملفي إ ز

؛0"تنتثرإيثالنيا'2يئ ر ء٠ران آل 

ه. بؤآإنء؛يل« ء عمران آل 

صمك~يسعز؛إؤ  ٠١٥١إذثال ز عمران آل 

،. الجبمًفعه دؤ 

هاو نميتوُى أثا آئ4ثن در 

هوأ بءوممإغد>، ^٤٣ ١٠^ر 

امصات

٤٦

٤٩

٥٢

٥٣ ٢

٥٤ ٣

٥٥ ٤

٣٥٥ ه .ا •ءِدماءقنثته(إد .4 0؟ ي-عريم ؤإذشاذيٍفث ؤ عمران أل 

هه-أد٤

٤٥٦

٥٦ ١



اتقرآنيةوالأخبار اثقميص دليل 

■
أبغتر ٌن قها عيي حلق 

اممابأهل على الحجة إقامة 

إبرامم.بأن اليهود ادعاء 
عليهموالرد يهودثا كان 

علىالشبه إدخال اليهود معي 
المسلممحن

الإسلامق اليهود بعض لحول 
المكروجه على 

قيسبن الأشعث تخاصم 
بترعر الهول من رجل ْع 

للقرآناليهود تحريف 

أنأتريد ه: للني اليهود قول 
افه؟ْع تعيدك 

والشهادةاليهود على الإقرار 
علمهم

ولحقارند الأنصار من رحل 
وتابندم ثم يالمثركن 

4. هإق*ثلهشذأم. ؤ ءمران آل 

،ئن-هث. ئنولوأأشهثدوأ^١ ؤ 4 تالذا. م ؤ عمران آل 
ثآتءآ-مث لم ذألمجتف جؤ  >نأسثئأمحك®(عال 

٣

مران
هئء 

أواودأئث؛؛ِّعميح ه محنم(آلكثهر*ايخمإ وقاكًلاإثة و عمران ال 

jT ،عمران

ع٠رانآل 

ؤعمران آل 

إوثهنِءدابفؤ.'ههسوأش ثقردن ^؛!؛ ١٤١

ُنمبم-محن.'؛•■،ئامأ'هب ؤ ؛ أج؟ اننته،ر لزما مهن وإة 

سمحن.،آم داد مبؤ دثر،محآ 

٣ؤودإقي.ثحثوض. ب لخدأشُمخقايجث. وإل ؤ عمران آل 

قبمئَ.؛؛••ئمحد أق أ؛ة هنومآ'و؟ أق يهسدى ز'هئ ءمران آل 

٥٧

٥٨

٥٨

٣٥٨ ؤ"وقكءنآظوآسزتحن.'ه تننزآوؤتف٥؛ ودتْلعثه ؤ آلءمران 

٥٩

٥٩



اثقرآنيةوالأحبار اثمممص ينيل 

اواأ|هيراصه بداية أواهئبوالمع اسم 

أّالمواثم ارتدوا يم أسلموا قوما 
يسألونجاءوا تم ارتدوا ثم 

الإسلاموأن اليهود عر الرد 
فلهما نسخ 

اليهود،أحبار من أسلم من 
بغيرهمومقارنتهم 

يطانة،الملم غير اتخاذ 
الملمينأمور على 

أحدغزوة 

يدرغزوة 

العرببعض على الني دعاء 

أحدغزوة 

أحدغزوة 

المنافقينومعرفة أحد غزوة 

أبومنهم الصحابة من قتل من 
الأنصاريملحان 

هبدمام؛نديييى. ه ه لفأؤ!بم'هئدوأبمتإيم-يهم •أ عمران أل 

؛َم(ألق■—ابًكاةجلأؤ^ا ■أ عمران آل 

هبوأسوآء■ننآنلألكتنسا ■؛إ ءمران آل 

ؤئأولبمممحة0

ب. عيح آقم دب 

هزإةأسدعاسأوث-محثو؟ ه »امنوألأثثخذوأ يتآ؛ا■أ عمران ال 

٤ألثو.بجن. لمدأم*بثوؤو ■أ ه ثوكاألمومحلن.ا تذآنيش عدوق ؤإد و عمران آل 
ؤقعإيايت.كهتدروآقأأذلآ.ي عمران آل 
ؤوسمحمحألآزمحء.بءمران آل 
'ؤِقدحاوث،ينمتي^آطنج^؟هآن عمر آل 
هإنأاةتعئورثيئرو؟ ؤ ب أثل وقثدمحدتحظم •أ عمران آل 

هو؟ ث؛رآلثؤيص لابجح أّأّ ووآن ه أصبم مد قهية آثنيممأ أولما ؤ ءمران آل 

ه0ؤدئ>ك؛. و؛يهم 
\ثأةثبجتياسص،

ه0 ^١^^ لابجغ ه آن وز أنزأ. أفن ■قتنا ولا ؤ ءمران آل 

امحمحاو

٢٦٢

٦٥ ٣

٦٥ ٢

٦٦ ٥

٦٦ ١

٦٧٨٦ ١٢-

٦٩ ٤^'-

wyw ٧

٧٢ ٣



اتمرآسةوالأخبار اتقميص ينيل 

I

اواديرايصة اسم 

وامحتجاةالأسد، حمراء عروة 
لهاالصحاية 

بمأبي مع اليهودي فنحاص 
الصديق

يالنىالإيمان عدم اليهود زعم 
دبانض تى حه 

1.وأصحابهللمي اليهود إيداء 
الغزوعن المنافقين تخلف 

بأنللمحاة . الّكا أمر 
النجاشيعلى يملوا 
مناليتيمة أمك الذي الرحل 

مالهاأحل 
الميمالألكسمال 

هاش ب بن جابر مرض 
مالهعن ه للمي ومواله 

لزوجها مات إذا المرأة حال 
الجاهلية

منوالزواج الأحتين بين الجمع 
الجاهليةق الأب زوجة 

اواٌهيراصه بدايات السمرة

'هأقتيآنثْابوأ.سرجأ' و عمران آل 

وعهدإث_نآ أقن آث؛ى ؤ آلءمران 

ه. ^١ ثن ودلئتسث عمران آل 
لأمحالألخييحولرء^يو ءمران آل 

دإنثبم(أنفيآلًحكب.؛ؤ عمران آل 

روانيمآلأسلوا©يالنساء 

'ه•يوشكانسياهاالمساء 

اوامعيواهسة ل،اي،ت 

ا؛والأتسيد يثللأم لمس ؤإ ه أ@أ ئاوأ مدأق؛اى قني ؤ عمران آل 

\0 ؤثآثكتف٦ص 

؛© ثنمحآ'لأض د-,لآثث 
؛© آلة عداب لهم دؤ 

ه© ألجثثاب أقمتمٍمع رتث> لؤ 

>مهأئفألأملُأ©<

'ه© ةنإامح-صسا وؤ 

علمثامحا®،yئُأشُؤآهحمحئ©، الساء 

ومحتلأسيحلإاثثهما©إ، © تمح؛ لانجل ئتآيها١^^١^١ ؤ الماء 

ؤثتقآآٍيللآ®؛ؤ^^١تاذكغثاكآؤْقم©؛ المساء 

امسات

Ur-UY ٤

٧٤ ٢

٧٤ ٢

٧٤ ١

٧٥ ١

٧٦ ١

٧٧ ١

٧٧ ١

٧٨ ١

٨٠ ١

٨١ ١



اثقرآفةوالأحبار اتهم^^^ا، دثيل 

اسم

أوطاسمبايا حكم 

قول
للمرأة؟ما صعش 

الصلاةق بقراءته حلط الذي 
السكرحال 

بالهدىالضلالة اليهود شراء 

الميتأصحاب 

أمسهمالكتاب أهل ركية 

وكبأحطب بن حي تفضيل 

لعثمانالكعبة مفتاح برد الأمر 
ه،طالحة بن 

وغضبهحدافة بن الله عبد مرية 
طامحهلعدم أصحابه على 

واليهودىالأنصاري تخاصم 
أبيإلى المنافق مع أحدهما أو 

الأملسبرزة 

بدايءاصه

هوا ^ىآليء وألثغصكث ه ؤ الخساء 

اسخحةادامة 

الماء

الماء

الماء

الماء

■نآضُفنيثقءٍث©

ه© صءعينا ي؛لإ، >؛كاث آثآ آن ؤ ه ثب أقث مايقل ينثنوأ وولأ الماء 

لأشثِتجأامحوزآنآثن0\ؤئ:\ظ\ £ؤ 
تكرى.4

هأنمرإئأؤ؛5يذدأشيما© •أ 
أصت ١٧ؤ

ي© أسيلم  OUأقئ رإئ تم أؤ 

©ألأمش  Uiyيارقأآن ^أمت ؤ اكساء 

يكآبجاألتيتعأمحأأق'©'هالماء 

ءاتزأرثئثوة ؤآلإئرإقآدنمء الماء 

عمواعمرا©أهأس،ماوا ن إؤ 

>لأمحمنليهلأ®؛

©يؤوققبجهمأهسنا 

٤© سعه قدبم4م ؤ ، © شبثا أومأ آلإئرإدآؤ;رنث ب الماء 

تي؛ابهي؛©ب

٤© لصن؛١^ دؤ 

©٤مكاأسبخ(مؤيا 

٢٨٢

٨٣ ١

٨٥ ١

٣

٨٦ ١

٨٦ ٢

٨٦٧٨ ٥-

٨٧ ١

٨٧ ١

٨٨ ٤



اتقرآنيةوالأخبار رثمميص دليل 

اا|*يهماعصدأاو اسم 

علىه للزير ه الني حكم 
الأنصاري

رويتهعدم الصحابي خوف 
للrيهفيالجنة

عنالناس ملول ابن تثييهل 

أولالمشركين قتال عن النهي 
الهجرةيعد يه والأمر الإسلام، 
آيةمعش ل الصحابة اختلاف 

القرآنمن 

نساءه،ه الني طلق هل 
الصحابةبين وانتشاره 

الجيشبثلث، ملول ابن رجؤع 
أحدزوة غل 

ريثعةأبك، بن عياش قتل 
العامرييزيد بن للحاريث، 

عرسلتم بتي من رجل ملام 
مالهوغنم فقتل الصحابة، 

هللتي مكتوم أم ابن، شكوى 
صرارته

الضرأو ءايءؤصا3 م.هاواصت ، ٠٥١٠٠٠:

أ3•)ومدزاشتأؤثلأور؛؛،لأمحمحثئ.شيمإق0"ي اء الت

ه. أقووش.لمي النساء 

>ثإنءغدنمح4ت©<اء الت

يإؤصنأؤمجرفما.ي

i؛3أ أمرمر١ئب 

>ولآةمحذشلأ©بمحيم©'4 >آذرإلمحبلمحضا التاء 

يومحماذ الهمءال تدبروه ائلأ ؤ اء الن

هدإدا،آتلأاأزمحألآني. •ؤ النساء 

هوأ ذث-؛ن تاثآقفاالكفقس ؤ النساء 

٢ه ؤ؟ 

4١ ® إلاهلا ^ئواصن 

٤

،رجمتا. •صإ اثآقن ؤؤ أج؛اشدوة لأمدي و النساء 

اسست

٨٨

٨٩

٨٩

١٢ ه ُ؛®؟ ويمر^ت٠محشثا"حاًًؤيثا ؤ مونا يمل، آن ^ التاء 

١٣ ب ي؛را. بماسإدث أقم'ةا>ك، زاي ؛4 ص/بممج.اءاعأءدا I اء الن





والأخباراتقصص دليل 

ؤواٌؤ؛و UI_3ام 

لُسىاليهود تكذيب 
قتلهومحاولة 

هاف ب بن جابر مرض 
مالهعن ه الض ومواله 

بنوزبد حاتم بن عدي موال 
الميهعن ه الني مهلهل 

الماءفمد عند التيمم مشروعية 

يحوللقومه ٤^؛؛ موسى أمر 
المقدسةالأرض 

وقربابماوقابيل هابل آدم ابنا 
الحرابةعقوبة 

الزناأمر ل التوراة اليهود تحريف 

بشدية تشريف اليهود زعم 
نربمةبش دية على الضر 

ملولبن أبى بن الله عيد سماعة 
قثنقاعبتي ليهود 

مناستهزأ؛الآذان

اواأأهيوا1مات بدائه 

4تثقئوئلفؤأه •ء المساء 

©٢(لم ناذآمحل نظدك ) المائدة 

{© ^١^١ أك ؤقآ,يا المائدة 

■ؤوإدمال،مدشمامحيقء©هالمائدة 

إه© ءادم آبى بأ علإأم دم ؤ الماندة 
ها©؟ اقه بمايٌوئ أؤ!بما جآدأ إقتا و الاتدة 
،•ُ©؛ وبمىأئنيادثأبموك •ؤ المائدة 

©f•)ثثنندى المائدة 

؛لأتيددأً©  ٢٣١٠يتآبماأئن •ؤ الاندْ 

ه؛© ١٣١؛وا؛كن؛ؤ' الانلة 

اتصقحةءاوءأصهترص

ي© ميدا عنيم هءرذ ؤ ه © ثزثت عل ليهم د؛ئيءم ؤِ الماء 

>ثهبجمحءي©<

>اةأش'مغا.إتاي©;ه

©شمحدث فطم تؤ 

>ئأوبمضأمحن©<

ه© "كيكتث ثأنبحوأ•ؤ 

ه•أاثممئوملابمتأدث© 

٣ ٤■

٦  ١■

■٧

'٨

٧ه ^© ينمى لمدب'١ ١ عل ئأس نلأ ؤ

٤©، •ؤ»أصجٌنأهملأ 
١

i١ >ف،ا'محءسادبج؛ث© 

١٢

١٣

١٤

٥ ٤

٣١٧

١٧ ٢



اتقرأييةوالأحبار اتقحيص دثيل 

المحوأو  I»I3L،I_3^او1ءءير;اصإت هدايه ادسودةأرامهيو الثنمة اسم 

سيفاحترط الذي الأعرابي 
بالقتل٠وهدده الني 

وجعلهمالصارى بعض كفر 
ثلاثةالإله 

والإنجيلالخوراة ل اليهود لعن 
والقرآن

 H طالبأبي بن جضِ رأءة ق
لقرانضاJجاشياا 

النيالصحاية ١ستثاJان 
^■^٢قطع ه ا 

الأيارمن قيه لما الخمر تحريم 
لسيئةاا 

 Bوهوالصحابة من ت ! من م
تحريمهاقبل الخ٠ر يشرب ا ^|ا

سؤالكثرة عن الصحا؛ة تيى 1ارإ 
IB التيهفمالأض

براءبن وعدي الداري تمم ٠
ولهمهم بي من رجل وموت 

هال

٤ؤأ الهفون ألمم ولابمدى ه م© !؛>، ۵١بث بموناس داقث ؤ الماثا-ة 

ثاِلقآس إى ئاوأ  ٧١مفض شد إ' 
)نممثئال مائدة

)Mنكثت 
وئبج0

وقسموى يمم ًًقبجل •أ i صطهمدأثىتيsإمحلىا ؤ المائدة 

هالمحسمنذن جراء ودهثذ •ؤ ه أص^أر ئثدآلثاس كحيل و ندة الم، 

ةلوأاؤهأهمهءولحثأ3ؤ ئبمآلأتاغألأضمأ.ب الا'ءدة 

Jا١Jؤإإنماآ.لمناوسثوة ا•

ءامنواأيسعلأؤ.خت ؤ المائدة 

0؟مضة أنم مهل ■؛ز 

أ0؟ ه ^هأؤمى»امألأس؛وأو؟ ؤ اّندة 

هُتإج؟ ءآمتؤأثهتدة ١^؛ تثثآ ؤ اّئلة 

٢٢٢

٢٣

٢٤ ٢

٢٥وأ؛ أقنيت\اون ألمم Jآقثلأ؛يدي ؤ ٣



اتمرآنيةوالأحبار اتمصص دليل 

اٌءهرأو اصات بدائه اسؤدةاسماصا3اوامءير

 Iأعطاها اش لمعجزات ا%'
 Iى.من
عسىمائدة إر 
هللس جهل أ؛ى كذيب ت٠ 
 Hلم
 Iلموا

Bقول

يدقمحمدا ان ت قريش 

المواد

اتبعونا٠ لمن للمقرين 
محمداوذروا 

أبيههع ٤^٤ إبراهيم 

لقومههمح، إ؛راهيم م1ظر0 

علىالولد إبراهيم. وهب 
م

اه^^«انيلمة م

ؤإدءالآسبمىمحتيم.يالمائدة 

هأؤأ يتبمش ئالآلحداربج؛س■ وإذ المائدة 

'ه. ؤ الأنعام 

ئلأثمأيندوتأس.إهؤ الأنعام 

04 لإبمو،>؛>؛ نإد»ادا؛ده؛ئ ؤ الأنعام 
ونلكزث بيآإينمن هبلك أإ الأنعام 

؛لعألنءثتق. ؤوومنا ألأنعام 

ؤ"دتىآمنيأمئ.يالأنعام 

iقثإشمحدآمحم^الأنعام ؛ُك هم،. س ذيل 
قبلكمن ارست دإ 

لتنتهينه: للمي قريتن قول 
آلهتناسب عن 

'ههءدف. ولائثأوأآلث< ؤ ٦لأنعام 

او1ءأهيواصة 

؛0؟ تلميثوف أقا اشين وؤ 

ؤتداننا*صث.ي

\•|"إءاس؛فسددئ. 

٤ه صاهبميت ؤ إ؛■ و ربهم دعون دلأقرمحأؤن ؤ الأنعام 

>صآِتينصص

>ِذثممح©يم
>لنننشمحءيث©<

>قثإشءىأسم©بم

ه©ا ^٤٤؟،^ »اتنهء صو 

يؤنكننمحًمحث© 

تتنؤذ©'أ•.ء'ثقئ4رساكاوا 

،٢٦

١٣٣

١٣٦

١٣٧

١٣٧

١٣٨

١٣٨



اتقرآنيةوالأخبار اتقصص دليل 

اواديرالقصة اسم 

اشمن س طلب 

اف.اسم غير على ذبح ما 

الجائرةالمشركين مة ق

الإناثعن اللبن المشركين مغ 

الأنعاميعص العرب تحريم 
أشهمعلى 

دممعإدسآر 
إبليسْع آدم 

عرا0الشركين ءلواف 

والأرضالسموات يق حإ 
قومهمع وح نأ 
قومهْع ود هإ 

قومهْع صالح 

قومهمحع لوط 

أوادهيوبدايءاصه السهرة 

؛يجب. خذ ؤالأنعام 

هم ولأأْظوأبماؤ ؤ الأنحام 

ه^ظوأمحسادد١بمى١لخثرث الأنع١م 
مافيظونكذْآمحني?واو الأنع١م 

،. ألكأي ئرتت آتجج نشيه ؤ الأنعام 

أوامهيراصات ماه 

؛o بم4أدة دلىنأْغ>مح( ٠ ب 

>نإئ1ثمحمامءنه|

ه©٢ تايحبمكثويى ا؛ مؤ 

ky "* يملماؤ. حلم

هص عمد فرلإ-ف إلؤ 

هدءماعدر-من. 

>ولآآِمحلأمحةون®،
>ثآنمحرأةنأضِتالأثمحة®،

>زلتتقسالإمج©؛١^ 

يج؛ائلمرشثماص0؛> ١^ 

ظأسمناؤأإكأقلأ.يؤ الأءراف 

سنألأؤتانقأقنبأص.يؤلُى الأءراف 
ه٩هممحث. *ًكامأ إقيم •ؤ ه ميي،. ؤحأ.إق ؛، i—yآمي؛ي الأعراف 

ؤثإكثادلنامهمكأأ0أيمالأءراف 
هصنبمأ. تاهم ثمود وUA الأعراف 
>دفيااائةدِص©<الأعراف 

هإاوثبت. ما'؛لمأ وز 

لمحلأمحنآمحء؛ك'أءهدء 
ه. عط ة؛شكاث حؤ 

اسدط،

١٤١ ١٠

١٤١٠ ١

١٤٥ ١

١٤٧ ٦٠

١٥١ ١٥

١٥٦٠ ١

١٥١٠ ٦

١٥٧ ١

١٥٨ ٦

١٥٨

١٥٩

•١٦

٨

٧



والأخباراتمر|آذيةاثقصص دليل 

اتصازاوايسواسم 

قومهمع شعيب 

مسمُعهمعرن

الحرةمع موسى 

نومهمع موسى 

الطورجل عند موسى 

اسل

بتنرجلا'موسى اختيار 
موسىإسرامحل بمي استسقاء 

امقيوأو امسات بدايات السؤرة

اف.كلام إمرائل بمي تدل 

المستأصحاب 
منوائلاحه حلف بن أمية 

افآيات 

عنه الني المشركثن سؤال 
الماعة

>ئكثنمحك;لممحا0ي١^ 

•ؤيمبمتامحمحه(مح.؛الأعراف 
\محت. أنا أذأ بتثدّءة ثالوأ ؤ الأعراف 
الأعراف

ويعييامٌئثئبجكقة.ا؛ؤ الأعراف 
وأءنئممموشئس،ء.،و الأعراف 
؛ُأغنارمحّءا*ومثسبجأثجلأ'. ؤ الأعراف 

رنمحبصضت0،الأعراف 

؛ؤوإدنلؤثإآنائوأ. الأعراف 
هأؤء=قاتق يستلهم ؤ الأعراف 

وأتلصاتأ'امحهيمؤ الأعراف 

4سوئقسأقامص ؤ الأعراف 

أوادهيو،،ايءاصة 

©(>ءنهممحءممحت 
؛© بميثوى ْقاوأ ما دؤ 
©هثنييت ^\ yjع \تأنئي( ؤ' 

ضمم ؤ

ه© أتنمحن عمى ةئ',إش وؤ 

دأقنم%احا.وطن©إه•؛ا 

4© بمليندث أسئم قاوأ حم4 

ي© بمليمه >=ظكؤ\ نا ي4 
>;إممكئوثبم©ي

صمبممحدن©يه4 

ي١^٥٠.^© رآمحن 

ؤمحدءاكومحئأكىث©؛ه، نوأئى.نلمتئر© ٠ ؤ الأعراف بألونم زحواءح٠ 

ء'*ا

١٤

٣

٢

١٦١

١٦١٠

١٦٤

١٦٧

١٦٧

١٦٨ ٥

١٦٩ ٢

١٧١ ١

١٧١ ٢

١٧١ ٥

١٧١٠ ٢

١٧١٠ ١

١٧٥



اتقرآنيةوالأح،Lر اتقصص دثيل 

ايصازأوايمحراسم 

وإعطاءيدر، غزوة و الفيء 
أبيبن عد لالسيف ه النبي 

وقاص
منمها وما اعري، بدر غزوة 

أحداث

الزحفيوم الفرار 

قالحصباء الله. رسول رمى 
المشركينوحو0 

عليهالهزيمة جهل أبو استفتاح 
معهومن 

بنسعيد لأبي ه الهي مناداة 
صلاتهل وهو المعلى 

كانوما هُ وحاط_، لبابه أبو 
أمرهمامن 

الهي.على قريس تآمر 

الهي.مع الحارث بن الضر 
كانإن اللهم جهل: أبو قول 
ألحقهو هذا 

أوصامهة بدالة ايسمحدة

ه?جأ ، ٤١٧أ؛؛•؛ي مثلوك ؤ ل نم! أل١ 

?جد،ئ،,ييى َةماثمجلى ؤ ل نف، أل١ 

دشتملهامحيزمحْآ.إؤ الأنفال 

الأنفال

،رتبمث. إذ رتنى وما •؛ الأنفال 

وئمد 

0أمثوأ اك:اثزأ فأجا ؤ الأنفال 

ا؛؛©؟ يممأ ث١ئوألأ \وي0 يآ؛ثا ؤ الأمال 

ؤثإذبممحشأمحبمعا©<الأنفال 
ثإذاققيرت١حا©؛ر الأنفال 

©>نإذئالوأألئ4ئإنَ؛اث الأنفال 

ءايال؛اصاتأدض

؛هح© مومحثن إنَدتم •ؤ 

ؤدآفأق'؛عأ'محط©؛

 yآشر ثنى و ©،

y© ءي-ث سمع آئن ؤ.إُى 

إه© أق وأف 

ه© محئثوث ؤوسيى 

©عظسم آجر بميم أئن آث وؤ 

y© أكًكءتن و أس؛ وؤ 

>الأَصنمح©<

ؤبممثغغثون©ي

امسات

١٧٧

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٧٩

١٧٩

١٨٠

١٨٠

١٨٠

١٨٠



والأخاLراثقصص دثيل 

m

D

jMiUjiاصه اسم 

منللثأر المال قريش جمع 
يدرغزوة الني.بعد 

امرىبدر غزوة 

فرعونهلاك 

حالالمؤمنين على التخفيف 
القتال

لوالتعجل بدر، غزوة أسرى 
الغنائمجمع 

للمحابةالني. مواحات 
يعصبعضهم 

هالني ُع العهد قرص نقص 
المجدبعمارة قريش تفاخر 
الحرام

حينغزوة 

تبوكغزوة تجهيز 

تبوكغزوة عن التخلف 

إرالمدبمةالهجرة 

زواممراصا؛ ءاي3 أواٌموامه بداءا< السهلة

0>صآققشبجبي >لذأشبمث؛اكتا0ي الأننال 

ؤثث،َةاوامحيرث»ال،ؤءوثنأؤذثنبلهم.'1 ءكدأب ؤ الأنفال 
،•ؤإدأث'حأشإرن. .)السخننه.(الأنفال 

ه. ؤوأئمءي-مه> ِيأنقؤذمحأنرئ.؛ ؤ،جمك الأنفال 

>محاامح0<الأقال 

ه. -ثكئّ غم وأقم و ٤ ُه ءيد إلثئر؛ك؛ث هكيثا ؤ التوبة 
هأأ3؟ الْليبم أتمم لايزى ثإق إه . ؛ئثللم .آ٠ ؤ التو;ة 

ؤدأئُئدرجمرها،0؛ محظ(محفيءإيىث؛رم •؛ز التوبة 
i?0 ال1ثتؤث وؤحقبٍْ ؤ ظاأؤتُؤصمحأش0؛ ؤ ألتوبة 
.ّنمءًًُقؤ، هل ؤدأٌّ إدا.ي تآلعم ،انزأ أل;أنت• ئتأيثثا ؤ التوبة 
هعنيربجار. وآس و ه أثث. صخ، ئثد ثثثوه 1^" ر الخوبة 

)إذأشَءمحءمح(م©<

٢١٨١ ®I >أزيىلإسوى ®1 ص تنقون انأiحوأ > الأنفال 

\AY ١٠

١٨٤ ١

١٨٥ ١

١٨٥ ٥

١٨٦

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩١٠

١٩١٠

١٠

٥

٢

١



اتقرآنيةوالأحبار اتقصص ينيل 

أرامعيوا|صات اسم 

تبوكعروة عن التخلف 

عنالقس بن الجد تئدان اص—
لبوكالخروج 

له لض المنافض لمز 
اضعبد وخثر الصدقات، قسمة 

هالص مع الخويمرة ذي بن 

أدوهو 
الي.من المنافمن سخرية 

تبوكق وصحبه 

bبرامموصالح وهود نوح أقوام 
ولوط.؛وشعب 

هالمي ل سلول ابن وشاية 
الرجلومجيء وأصحابه، 

اش.رسول إلى الأزرق 

قسويد بن الجلأس مقولة 
المي^

عرعاهد ذي الالعنافق 
الإنفاق

امشماتءا،اتاصاتاوصاواٌهيوأأمات يدايات اأسورة

؛عبجازثا. •^٧>؛< التوبة 

،فا. آثدن د؛بمم ؤ التوبة 

٧٩٤ ون!ْمهمى ؤبخرآصأم 

٩٥ ١! 0{إلًًقي؛ث تثمتله جثئ> بوإاك< 

'٢٩٦ 0< >ائآائهئمحث نهاسفيصنم0أ ؤ الخوبة 

يثمءدابمحإi)0 >التوبة 

>ائمًقائامض©<محثمحمحمحهظ >ي 

يه يخبثدن أيم ^^١ يثأأؤثمحمح^له؛ ءِ التوبة 

يدتيولأمّثره،0^ ظوك<أشمائازأوسءاوأ التوبة 

ه0 لذتالوأ وهثوألما •أ التوبة 

محيأق.؛س وثم ؤ التوبة 

زثنوكولأمحر0ه

٩٦

؛٩٧ ٢

٩٨

٩٩

!٩٩

٩٩





اثقرآنيةوالأحبار اتقصص دثيل 

ايسرة أرابميواتصه |سم  B
التويه نوكإلى المحابة حروج  ٢٢٦

التويت موكغزوة ق حلفوا الذين الثلاثة  ٢٢٧

التوية منوحرفهم المنافقين إحقاق 
شأثمالقرآن نزول  ٢٢٨

بوص والأرمحىالموات حلق  ٢٢٩

يوص القرآنعن المثركتن إعراض  ٢٣٠

يوص مطالبهمق المشركين نعتت  D
يوص

الرخاءعند الناس ييض حال 
والشدة

٢٣٢

يوص للمي.المشركين تكدب  ٢٣٣

يوص المشركساستعجال  ٢٣٤

يوص

اشأحل ما المشركن تحريم 
عفهم

٢٣٥

يوص

تكدبيعد المى تسلة 
المركبمن

٢٣٦

نصيه 
W-ر  قومهمع نوح  ٢٣٧

ءايةاصةاوامحهب>م|دهير

م0ا؛،تاتا ئتدعقهثِ ^^١ 

فوؤثؤلآودمحِمحن٠ 

•ؤث1ذاأذنااهسئ؛يم

مئلفيثم?0ؤنإنَئؤث 

إهأوعد. كدا نئ بثؤ0 وؤ 

ؤلءلآرءيهمثآأصد.ييوض 

>نلأبمثننكؤثلآ0<يرض 

؛بأمج. ههم دس وه يوص 

؛. ناتئ كد 

إه?3؛ أفييى 

0

بؤنِرءوشنجأره،إقد' •ؤ 
أسمأو!بص3(١^^^^١٤

هممقوف. لا م،( ألم يؤ 

أثآدصثُث ثتحًمح؛ آفُ سز ذ> 
40

>آئلأيمح3ي
؛ه0؟ محيأشتية *تؤم •وإل 

سنحى.؛•ؤتاَمحل 

ثُجمثورى.،ؤولوَيمأ 
قيترن.؛ؤثَئم 

؛0؟ يمزائوتممك نَ آؤ 

،إلا.تهثوت. هم إذ يؤ 

>َكفصأمحن®؛

٢٧

١٨

٢

١

٣١

٣٣

٥٤

٣٢١٧



والأحباراتقصمى ينيل 

اأأءيوأو امأات اسم 

ْعوهارون مرمى 
هلاكهنم فرعون 

المقيئالأرض إسرانل بتي توريث 

قومهْع يونس 

اكيْع المشركن جدال 
بفرحهالسماء امشال كره من 

الحاجةوقضاء الجملع عند 

والأرضالسموات حلق 

تعنتؤيعد النبي ليه ت
المركن

قومهمع ٤^؛ نوح 

كعانابنه مع نوح 

قومهْع قؤقإ هود 

قومهمع صالح 

ظاأه;آإبراهيم مع الملائكة 
بالولدومشير0 

اثمسردة

يوس

يوش

يوس

هود

هود

أراٌموعدايءاهصات 

'هوأ بم بمي ثن بمتا ئئ ؤ يوص 

هيل. \ئ/ي بي ئوأدأ ولئن ؤِ 
ههمته،'اتغأ3ا 

©<>شكابمامحلآثلم 

به نديكم ثنون  pr^ؤ 

ءايا3اصطتترامهبو

يلثغلؤث. ءايتا ن عؤ 

ؤذثاك١رJضءنه،

يه جتبؤ الموئآليتاو'مملد ، ؤؤ 
؛هيوًكءني. عقم أنأ تا وؤ 

0i ةي1ئناتصد >ِإنث 

سممسآإلأ 3طئةأإوأ أف؛ن تملن ؤ ستة ؤ( رآ'لآدم، ائثءو>ة< حو آقوى بمو ؤؤ 
٧٠٩٠،ص > 

مازن

ه. ؤهتل١شرش٠وى ه ^ثمجمبمشثامحمحاه ؤ هري 

همبجهء هم•ءااثا أتمثلا وتئن ز هود 

ه■أددادءاؤحآ؛ثه'. هود 
هئجأ هودا عادلثاهم يإك ؤ هود 
؛■.ا صنيعا أحائم شوئ نإل •ؤ هود 

؛ه نجم رن-،كمحت  ٤١٠٠ؤ
؛آطنثثألضُن0 

>آلأثذالتامحمحضم©<
ؤألأتدائوئى'ه

٠؛؛■يدبمد© إئه■ ؤ ه © رثثاامحم محبمدجاءث و هود 

٣

١٧

٨

١٧ ١٨

٩ ٥



اثقرانيةوالأحبار اتقممص دليل 

الأيات

ؤإهلأكالملائكة ْع ٤^؛ لوط 
قومه

قومه0ع هؤة؛ شعيب 

فرعونمع مومى 

موسىعلى التوراة نزول 

قبلةامرأة من أصاب الذي الرجل 

أنالّكا. ٌن المحابة طلب 
يلهمدهة^ل 

٤^؛يعقوب أبيه مع هة؛ يومض 
إخوتهمع غؤقة يوسمح 

يوسفيع 

عزيزلقصر ٤^٤ يوسف انتقال 
امرأتهمن كان وما ممر 

النوةْع العزيز امرأة 
ورويايومف.ا مجن 

الرجلين

همحبما. ^١ ولنا ؤ هود 

هود

هود

هود

هود

٧٢٣٠ أننامحينآلثسىف0< 

٠10^^١^١>محا ؤ

هقاسا. أنثتامّى ولثن ؤ
مش7لخح0؛:١^١ 

هًلرقآللإاي. بءّآلشلزء دؤ 

يه ئقشعثلى قئ ؤ يوسف 

ههأ >وثففي ئاد إل ؤ يوسف 

هؤ،يؤبشوإم_محءولثدكاف يوسف 

غؤاردهم ^-^ ١٥ٌجارْ وجاءش ءؤِ يوسف 

أثنوده بجيش •أآكا 

١،0^ سأزن يؤ 
هحو دماسثاون-ير وإيد' 

0؛)ذ;للثعمحلأئىن 

،0 مإو،لمنآٌث ؤ'ثن 

هربكءل-معره  ١٥
10ءناسئونؤزاش'أصان 

y ه ثيىألرس؛كت نيه دْقاوأi

?0؟يسئ ألميق، ومثالموة يوسف 

أو^١٠ تا بمد تن بداام ئث ؤ يوسف 

ه. ؤإ

محيى.iؤإئ١ 

٤

٣

٣

٣

٢٣١

٢٣٢

٢٣٤

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٩٢٣٧ ه ره تذآادا?إبثبم ًًًُىب ■أإمحُ ه بمرمه و٠١ل-٠أمحيىأنرضين ؤ يوسف 

٢٣٨

٢٣٩



القرآنيةوالأحبار القميص دليل 

أرادمواثمصات اسم 

الرجلتنلرويا يوسف. تأويل 
وتأويلهاالمالك رويا 

النسوةيامر الملك تحقيق 

ليوصفالملك استخلاصر 
وتمكينه.محإ 

للمرة٤^؛ يوصف إخوة قدوم 
الأيد
ينيامناينه يعقوب إرسال 

إحوتههع 

للمرةيومف إحوة قدوم 
الثانية

علىيوسف إحوة قدوم 

لأينائهيعقوب ام—ر 
يوسفعن يالحث 

للمرةيوسف إحوة قدوم 
الثاك

٤^؛يومف إخوة رجؤع 
لأبيهمبالبشارة 

اوامقيرامهات يدا،ه اد،،و؛رة

هلثدكصاج^أ آما يمهلّيأللحن و يوصف 
هآرئ.أ وثاJآضشإلآ و يوسف 
يؤأيأفوقيي، ؤيوسف 

هيمء آمق ألملك ؤثال وٍ يوصف 

،•و؟ وو؛كاءإ'حوأيرتق يوسف 

امساتاسء  ٠١اأصا3 مائة 
س

^١^©؛مو ألأمأدى 
هبميمهيا'©١ ؤفه آلئاس تئاث غّي 

يرف،ظتمحأ. ٠^ 
؛؛4أج؟ آلثتمنين أجر قيح ولا 

٧

>ذوهقذلمة®(

٣٢

٨٢

٣٣ بممحث.ه ص أزد.دطم ت ، I١١٠ يوسف 

هرو ؛ A^iوم-ثر؛و ه أج ويادخإوأعك ز يوسف 

?وثلمؤتى لا م، أئو بمي و ه ?ؤأ مممحأ أيكم أرحعوأإك ؤ يوسف 

هأوأ ألآكيلأ الثوم ءإلا ؛4 نذسؤأبنثدسفرج؟ أدمإ 4؛؟، و يوث 

٣

٦٥

ثلمادتالوأثكهثافأو يوصف 

هنيابمممى بوأ آده ؤ يوصف 

وألرجييرس■ أنكم نو وؤ 

أوُأنيٍ—ر دو١لع٠ور وإيم 

٥٦

٢٤٦



والأحباواثقصص دثيل 

أراييرا|م،ا3 اسم 

يوشؤإحوة والدي قدوم 
.؛إوهبسر

المشركينمن البعث منكرو 

أحدعلى هاعمة اف. إرسال 
الجاهالةعفلماع 

للثم،.المشركن تكذيب 
قومهمع همح؛ مومى 

قهإوصالح وهود نوح قوم 

والأرضموات، الحلق 

والأرضموات الحلق 
للثبت،وذهابه هق؛ إبراهيم 
الحرام

للتي،.المشركتن تكذيب 

داض،الإنس حلث، 

ؤإباليسالملائكة ْع ءإه؛ آدم 

اسحهءاية1صةماٌهيوباا،1هءاصةاسؤرة

٢؛ ©ُ ئدأدينِيم ادئ• ؤ ، . ثلمثاد-غوأؤإيوثش ؤ يوسف 

هW ملم تجب ثجب وإل، ؤ الرعد 

هومنيث،أمحمحاو ؤ ءد 

بيناحلإا-وث0 

>وددنيئأبج®،

هو؟ بجزأؤثب عندص رنن( ؤ ه ه مزسة تنثه كنلأ' الرءد

هه يد تنج، ؤ؛ىأقن ه ه إث، زّءدبمابلآآ ولمي ؤ إبراهم 
>يآالألس©;هؤاَمحآمعأامح0؛ه!;رامم 

ذهألثثزت قش آس رأى ز أ\ 
وجئيبت وآت.بملؤا د؛بؤأ يشأ |j، ■ؤ بجس;ا•

هوشمحرئمألأشر. ز ه ثآمحرض،. آسأئك،جيىأضتون، ؤ إبراهيم 

أ3"يمأمحثاب بميم >نإذظسبجآمح،©<١^ 

هه ئندمحي قأ؛بماألتم، ويامحأ ؤ الحجر 
ؤثك!داآلإمح.يالحجر 

4ومئت،. تزتته، ^١ ؤ الحم 

هينالشدقي وإنَدئ 
ينقمت_شو0ي

4ه آئشيث ريحإ 

٢٤٧

٢٤٩ ١

٢٥•١

٢٥٤ ١

٢٥٥ ٤

٢٥٦ ٥

٢٥٨ ١

٢٥٩ ١

٢

٣

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٣



اتقر|ذياتوالأحبار اتقميص ينيل 

و

ماٌ،يوالقصات اسم 

أصيافةمع ه إبمرام_م 
بالولدوبثارنه الملائكه 

وهلاكالملائكة مع ص لوط 
قومه

نعيبقوم 

صالح.؛قوم 

والقرآنبالدعترة المي. جهر 
لكرآjاالمشركن تكذيب 

للصرحالنمرود بناء 

جدال

للمدسةالمومين هجرة 

اضبعث لما الخشركن إنكار 
رسولأشرآ ي. 

منبالأتنى بئر من حال 
الجاهلمن

وعلهالنحل 

السيئة

ه© مح-'لقببم ص ليهم ■ؤ الحج,, 

ا0يمزدُثلون ثت\آئ:اد > اس 

ي3ُ؟ آمح،ألأخ ؤ الحجءِ 
؛١٥أيمآمتب محلثنكدب ؤ الحجر 
ه. بماءأصيغ ؤ الحجر 

>نإذاملمحا©<المحل 
4ه ثلمهم ين تحتكن ت ؤ الحل 

>نثالمحآثأوأ©<الحل 
>نأئتيس'©<الحل 

ؤوآمحثتايرن>بلك.،•الحل 

ا-دمأمحلإمحا.نإداينرأ-ء الحل 

أوارأهيراصة 

هه ث؛ىأكءتث ءاي 

؛© قئ د;شلآث ةفي إو 

>يإممح®!
هؤآ ثكإو0 آمامأ ثو 

يأيتكحئ آعدرؤئ ؤو 

>ألأظتنا.محث©<
بتقلآثنؤئ.يم

ءقذبم<.َغ؛وأ مم أ4 
هبموطني. ريهم عل يز 

آفل"©دآذ-ق 4 الحل 

ه؛مؤثوث قؤئإ وؤ 

ؤألأتآتتاثمحن@<

م3؟ ثذمحوف لمم بث الؤ 

١٧

٦

٢

امصات

٢٦٤

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٩

٢٦٩

٢٧١

٢٧١

٢٧٢

٢٧١"
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اتقرآنيةوالأخبار اتسدص دليل 

ءاياتاصات!دامموبو1ٌواهست بدايات سيئةأوادقيوايتصة اسم 

،حتيذذ ؛ ُ©؟ ءابؤ ئمحقاث ءايه وإدادلتا ؤ النحل الايات نسغ بعد المشركن إنكار 

اش.الشركين:إن قول 
منعبدين عن القرآن خد يا 

وجبرار يهمات اليمن 
؛أثه>. تلم ودئد ؤ الحل 

هؤوله؛رمماثعيي. >إلأثذكيت0يالحل إماْعماربنامهضم 

إلىمكة من اجرون المه
يحرجونكانوا وفد المدينة، 

عنوةالمثرين مع 

يرمل أحد يوم قل من ثأر أحذ 
القح

هبالني الإسراء 
إسلاممع للجن الإنس عادة 
الجن

اشرممول من المشركين طلب 
ذمتاالصفا يكون أن 

الإسراءللة ه الني رويا 

إبليسهع آدم 

هؤ ي هاجثروأ. ؤ الحل 

بنانثامقِه|الحل 

الإم

الإم

الإم

الإم

الإم

هحه بميثء مكا ٢^؛؛، ثبمذ ؤ  ء

»فيأذءوأأئيومحه'هؤ  ء

ا؛3محيل أن ت،تا دما ؤ  ء

>ثلذقالشإنرس0<

ولأأليبمفن قن\ يذ ؤؤ 

غو ثر هو لؤ 

هه ألمبر ئواشيع قئ إء 

هؤ؟ تدوُا ٤عنابرغفَ؛ث ^^ 

>اصللأمثا©(

للأمحثايل©<

>هيبمدذ©ب

اممص

٢٢٧٨

٣٢٧٩ ؤوأوممتإألخمحذؤث©؛ 

٢٧٩ ١

٢٧٩ ٢

٢٨١ ١

٢٨٢ ١

٢٨٧ ٢

٢٨٨

٢٨٨ ١

٢٨٨ ٥



اتمرآنيةوالأح،وار اثقصص ينيل 

القبو|د اصة بدايات 

درية 

المدينةإلى الهجرة 

اروحعن الهي. التهود موال 

علىالعروض قريش ض عمّ 

وقومهفرعون هع ٤^^؛ مومى 

الصوتبخفض ه الني أمر 
بهيثلا محي القرأن قراءة محي 

المشركون

التكهفأصحاب 

الجنتينصاحب 

إبليسمع هه؛ آدم 

الخضرمع هة؛ مومحى 

القرينذو 

زكريا.؛دعاء 

الأم

الأسر

الأم

الأسر

الأسر

الأسر

الكهف

الكهف

الكهف

الكهف

الكهف

مريم

أؤأآلأيبجا ين ت—؛غرهكى ءك١درأ وإن 

ثنحلأ©أ؛وثلُيأدبج، 
آه ءنالريج ويتئودكت 

اه خيث ئ  ٧١٧

لئ؛و:اكازلأصود

)نلأ.صبملأشهي

ر■ميس،اناصحتس،الكهف،١ ؤ

4محنن. ملأ قم أي نؤ 

حؤأ،كثة تهممئ ئ  ١٥إد ؤؤ 

يآلئتئن ذى عن ؤيتثلؤئك ؤِ 

لإثتت،هسْ<ه،دإ 

3؛ثقلا ثفك،للأ ؤئ4رى 

ه?3 سلطتناش/ا ل؛ذك، •ؤ 

>الأفلأ3،

الأتكنمحي3<

بثبمدهه3؛

3؛ ١٥عهء ؤ، 

ؤدبماَكاثضثل3؛
>بم،ضبم:نلأ3أ

همإ ص عكه نقح لتّ ا مو 

ي3 حما نف ؤاذنبمد ؤإ 

ؤأنيأبمحْومحا3أ

١٨

١٢

٢٣

١٦

٢٩٠

٢٩٠

٢٩٠

٢٩١

٢٩٢

٢٩٣

٢٩٤

٢٩٧

٢٩٩

٣٠ ٠

٣٠٢

٣٠٥



اتقرآسةوالأحبار اتقصص دليل 

اتصاتاسم 

يحص.؛
بعيسى^قء مريم حمل 

وولادته

عييبولدها ّْربم.ٌ قدوم 
قومهاعلى هق؛ 

أبيهْع إبراهيم 

التلورحبل عند هأه؛ موسى 

ءإسماعيل 

إدريس.؛

لسلضقولالمى. 
سأكثر تزورنا لا مالك السلام 

ذلك

العاصمع الأرث بن خباب 
منالعاص وسخرية وائل بن 

الطورحبل عند هجق؛ موسى 

موسى.ٌأم 

اءسوأرة

مريم

مريم

مريم

مريم

مريم

مريم

ٌربم

طه

اصإوأواٌله ٥٥١٠^،؛

ه^يىغ١لخكشبمرز. 

نواذمحفيا'محسصيم®!

هقميسلهء متها يوء أتت هِ 

؛o ق 1^ ?ز 
فيآصفمومحوأ،

يإسميل. ادمحفيأ"هب ءز 
 jمحفىاعإسض وا ®i

'بم؛،ءوءءغآ

هرش. ومامردإلاد ؤ مريم 

>أتي;ثمحىج0أمريم 

هُد؛ّءا حديث أئنك وهل 

إيأيكة.4ؤ طه 

أو١^٥^^اصة ءاي،ت 

>نتلمبمثثثا0;ه

>شكلمآون;إث

•أ؛موولئ'َثم

ا٥ عفا مدق ثاف لؤ 
محذماو،غاْ -أ•ؤ 

>هثربممحثا0ي
>ثتثثنجثاءث0;ه

ص؛ن؛ق<ئئ\ •؛إ'رناَلكف  ِءِ. وuهنريل 

؛ثولكبمومح0أ

٣

٢

٢

اسضءات

٤٣٠٦

٣٠٦ ١١

V'V ٩

١  ٠٣٠٨

٣٠٨

٣٠٩

٣٠٩

٣٠٩

٣١١ ٤

٣١٢ ٢٨

٣١٤ ٣



اتقرآنيةوالأحياز اثقصص دليل 

اتصاواراهمهيراسم 

فرعونمع وهارون موسى 

السحرةمع ء؟ه؛ موسى 
بقومه.؛ موسى حروج 
فرعونوهلاك 

الطورحبل عند عومى 
العجلعيادة قومه واتخاذ 

الجبالعن المشركين موال 

إبليسهع هقإ آدم 

للض.المشركين تكذيب 

جهل:المي.أبو استهزاء 
وهارونموسى 

قومهمع إبراهيم 

قومهمع ٤^^٤ لومحل 

قومهمع نوح 
قوسليمان.^٤ داود حكم 

الحرث

ايسره

طه

طه

طه

الأمحاء

الأناء

أوصمحدايءاصه 

هادهن<أنناوأ"ءوكلأاتي 

هأوآ هنيصا لبمثثا ث١ل 

أحأنر أف مبمئ إك أنتة هذ ء طه 

؛©ا،y طه 
.آنثدؤأ ئلو{اويطؤ ؤزد ؤ ط، 

ه؛ذءق-نجينربم( الأنياء 

؛"ًًًقممثا؛؛© يءاكآقتن ؤزنإدا الأباء 
٤مؤبئ ءاشتسا لتد ؤؤ 

)نكنء^مثس>©<
>;فيثا:اثنثعاى؛١^٠'^ 

كثادئيندتن0هدمثاإي > الأساء 

أدالبميواصة  ٥١٠١٠٠

ؤقكدد،دمح0ك

4أوأ ش}'ة •؛٠؟■؛ دلأى وؤ 

مئاصدمئ ءتمبمى 

٥

بما.٤_؟ طل وبجع ؤ ^^ثلأءنمهبمض(.إه 

?Mإل ردامحد ؤ الأنياء 

ءوياولآآثاج

(؛•أ0؟ ؤأثهممحغث 
؛0 ^٠^٥ نم هممحْمأم وؤ 

،خلوت. 

\ذلإ'هيو4

04 اسمت ة ^٥١ 
هئوا لييمح، أءةِهم ثؤ 

4شلوك. طنا يؤ 

٣

٨

٣١٤

 ٣١٥•٢

٣١٧ ٥

٣١٧ ١٦

٣١٩

.٣٢

٣٢٢

٣٢٥

٣٢٦

٣٢٦

٣٢٨

٣٢٨

٣٢٨

٢٣

٢

٢

٢



اتقرآنياتوالأحبار اتقصمى دثيل 

مائتاصةا/امراسرأو ائست اسم  امقسم1سواصة يئس اسمرة
\س

;صمئمحة0< .^١لداود . الله معجزات 

هق؛لسلمان اف. معجزات 

أيوب

الكفلوذا إسماعيل 

٣٢٨الأنا حئآو؛مخرذاخدامحد 

١٤٥^٥٤ ١٥ؤيّثمتزائ 
رص%رش7 وآؤذتبمإدثادئ 

ءددا'ألكمفي يإدربى إنكنبمل نؤ 

ه؛©أ أهب ءذ محياألحن 

يائيته'©؟قًًم؟إد حم؛ 
©إلةفيمحثثئ٠صهثا 

;محإذاةسص©;

تنمحيل^،^٥ةخي0 0،3

وأقءك-مما مد س مىأتا;ثى وؤ 
وفىر؟هم لخضسؤإ تدايا هِ 

ربمدؤث©إ0آلي:أىكهممحإ 

٣٢٨إW يا د'  U

ركو؛وٍجرآئهيوي اءالأن

٧امحهبمت يث ءإذءم الأنء

جكحمآمحء١زك ^ ji_4ؤ اءالأن

وءتامالاسعمىءا الأن

■;اثهصءث0'أ الاظء

ًًل،طبمحامحبمصالأنا

٣٣٢صزم ألؤ 

٣٣٣ؤزتبملاص©إ

٣٣٤أوآ-لثبتي عذاب ؤذرمأ 

،•تنئمحينقفلبي.ا 

هاتم^أ دءم-ؤيرك^ا" ؤيثر 

همح؛يونس 

ريههق؛ زكريا دعاء 

وعنى.؛مريم 

ومأجوجيأجوج 
اطه.ق المشركن جدال 

حرفعلى افه. عبد من 

يدرغزوة ق المبارزون 

عن—ص—دول! ئ المسركون 
ال^^^امالمسحد 

وتعفإلمهالحرام البيت يناء 

الحج

تكاىلابنحتز محأثا ثإد ؤ الحج 



اتمرآنيةوالأحبار اتقصص دثيل 

أوامقبراثصه اسم 

الجهادآية نزول 

bبرامموصالح وهود نوح أقوام 
وشعيبولوط 

قومهمع جهأ نوح 
نومهْع ٤^٤ صالح 

فرعونمع ٤^٤ وهارون موسى 

وبى.مريم 

وللني.للقرآن قريش إنكار 
للمي.شان أبو مجيء 

ثدتهومنا 

منوطله مرثي أبي مرثدبن 
البغيبعناق الرواج اش رسول 

زوجته،مع هت أمية بن هائل 
العجلاقعويمر وقل 

الإفالث،حادثة 

هلحمْع تقهغ الصديق أبويكر 
بنأثاثةه

اٌهيرار اصه بدائه ايسبدة 

?ؤأطيؤأ ُأثهم يهنظنيى وأذن.لئ؛ن الحج 

محبرد.؛معاد الحج 

ؤوكنملثاياإكفيمء?جأه؛لمومنون 
٤ؤِرأيثاطتنبمي؛رهمبأءامعا١لمومنون 
أّق^؟هوإخاْ مر؛كن، أيبمتا ثم ؤِ المومنون 
؛همج؟ رأمتأ وةقأناأ؛ننت،يم ؤ ١^٣٠ن 

أثوثمحأألأدد.إهؤ منون ٠٣١١

ه?ؤآ بالمل١د، لخرثهم ؤثمن ؤ المومنون 

•ؤآؤلإ،ك"ثكحه؛هالنور 

به رأد:ثلأونآظجممووكو ؤ النور 

هإلإنك. آتي،-بمآءد ^1، النور 

ه^أمحأامحأخ. ؤ النور 

آوايهيراصع مائة 

لئللمحنحثة"شو

ؤأيكثر ًفاة دكئا 

لثيى.؛ؤوازثنأ 
>ممامحامحىإ

>ةمحبمثرن©<
يدتبملآوُ ملر ام، دؤ 
ه. ر،ألإمبجلءؤ 

محقينؤثا 

ثًبجممإب ؤأزأق 

ؤصتِ?لآأئن نو 

٣

٣

٨

ةُتمعض مآق 

٣٣٧

٣٣٧

٣٤٣

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٧ ١

٣٥٠ ١

٣٥٠ ٥

٣٥١ ١٠

٣٥٢ ١

٧



انقرآنيةوالأحبار ا1قصص دليل 

امماءا3آ
مدد

أواسذالقصات  3ut4؛ بدادة،صةأُص اثمسؤرة أواسراتصة اسر 

الزنىعائشة رس من 

لماه مرشدة يتت ء أمما 
حارثةبتي ق كانت 

لجاليتهلول مابن أبي ابن قول 
شيئاانبحي ادهيى مسسكه 

السثةالمنائقين أحلاق 

للجهادالمنافقين حروج عدم 

الأرضل يالأسخلأف الوعد 

معيالممير المومين بعض رغبة 
المي.

الخندقغزوة ل الأستثدان 

جهوريالصحابي اداة نم
\بضه'

سلليي المشركين تكدب 
مفترىالقرآن إن وقولهم: 

للنبيووصفهم المشركين تعنت 
الناسعن احتلافه عدم ب. 

ُوأثين هرألثى آةأس ؤ ه ؤءأأئنضيثحآلثنمشتا'؛ه النور 

ههؤ>ه؛©؟ ئآؤ ؤ ؛■ آبميين. وفومحي-نيسثميىبن ■أ 'لتور 

>َهمئواص'ز©<الور 

هؤآ وإفيول ءامناإلله ؤيممحى ؤز النور 
،■النور 

إهثاثؤإي1؛ةثو وءدآمثآك;ث ؤ ؛لنور 

أ0كثقج ءل،ألأءغ ة حج |سءلأمحى ؤ النور 

تيممآذزماكذ;ابأ0بالور 

yالنور 

،■هندآ© إن وهال،أئ؛اتكس_أ ؤ الفرقان 

ؤثءاوئافيفداأؤزو0؛الفرقان 

،ماآصتث<© 
ؤ؛■يربآصمن قن أ ؤ

ؤأ،•ئلمأكسقوق ؤغك ئؤ 

إه. ثئؤتك<  I^^==s^ؤ 

ؤإىأسئس-تح©

؛هأل-ر© عياب اوستبم سة ءؤ 

؛ًًُقاثصلقبما© ■١ءئئ 

أوأ،ئ-بم~محمح،ٌيلأ "؛؛ 

٣٣٥٢

٣٥٣

٣٥٤

٣٥٦

٣٥٦

٣٥٧

٣٥٨

٣٥٩

٣٥٩

٣٦٠ ٣

٣٦٠ ٣



اتقرآنيةواملآ'حبار اتقصص دليل 

عدد

أواسراصات ء\و2 |و«ساءست اسم  آواسر1أصة لدابة اسؤرة

9

رويةوطلهم المشركتن تعنت 
٤^^؛الملائكة 

هلكي وأذاه معيهل أبو محر 
علىلربه ه المي شكوى 

المركن
o\jii\نزول المشركين طال_ا 
جملة

وهارونموسى 

نوحقوم 

ونعيبوصالح هود قوم 

هق؛لوط قوم 

بالني.المشركين اسهزاء 

ونذيراشرا ه اكي إرسال 
والأرضموات الحلق 

وأرادفأكثر وزنى تل قس 
الإسلام

فرعونمع ٤^، موسى 

الفرقان

الفرقا'ن

الفرئن

الفرقان

الفرقان

الفروان

الفرقان

الفرقان

ؤهدبماداق!ذلأتيحممح.،الفردان 

>صبجآشج®،الفرقان 

>ونال،اوووضي©<الفرقال 

زلانيل.ئال^^،٢ وب 

هأع؛ م؛ىآيثشب ٠اقنا تئن وؤ 

غمحفدمإ. نق تحج مم رؤ 
يىداومدأومحCشم. ^ؤ 

ءاكنذءمحف©|
هإداهكءن؛قء-ذرةك نؤ 

>نتائشإلأ0يم

 Iهءإرءسوأ -ظد(ائوه ^ ٢

ؤوألنلأبنمحجأس0يمالفرقان 

هنإد؛١^^٠مّئ ز الشعراء 

•)دءثدمح؛ملا

لإذ-نتيثذههًءقاىأشئنن ءؤ 

بائيناينجيإ. هؤ 

يدثة. دمييم ثؤ 
ال-ثا.؛ءئ0 محثابجلم^اى وؤ 

>لأتمحمحق©<

>بلنلمأئلي.ي

،ُيث.٢ اقتمء مبؤ 
هاو ييء-ئ-يل كل مو 

هقصماوآ •ثييل أس  ،شذؤ 

١٣٦٢

٣٦٢ ٣

٣٦٢ ٢

٣٦٢

٣٦٣

٣٦٣

٣٦٣

٣٦٣

٣٦٣

٣٦٤

٣٦٥

٣٦٦ ٣

٣٦٧ ٢٨وثأبملأطإ،ساركم.ه 



اتقرآنيةوالأخبار اتقميص ينيل 

أرا}أدواأفس3 اسم 

الحرةْع ه^ة؛ موسى 

فرعونهلاك 

وقومهأييه مع إيراهيم.^٤ 

قومهمع قصا نرح 
قومهمع ٤^، هود 

قومهمع صالح 

صلوط قوم 

قومهمع شعيبقوم 

القرآننزول 

الأقربينالعشيرة إنذار 

٧شعراءالمثركين اتاع ؤا 
مدينمن موسى. روج خ٠ 

فرعونْع موسى 

وسليمانداود 

أوالقبوبدائه اثمسؤرة 

همنشراؤل لمقتينبِ ئجح ؤ اء الشعر 

؛م. أذ مح، نأنكآاك ٠ ؤ الشعراء 

ه. ءلثءمبأ1محهم ءأُد ؤ الشعراء 
ه. مم ؤَِكث؛ث الشعراء 
؛أمحلص. ■ءإَكدق،ئ الشعراء 
هؤ؟ ئيد^^٦ َكاو؛ت ؤ الشعراء 

لإزطآ'ءن0يموكن.ث الشعراء 

؛ئقف. آمعث َةثب ؤ الشعراء 
،■دإةءمثتياثئير،و؟ ؤ الشعراء 
٤ثأنذر ؤ الشعراء 

ه؛^محسهئااثاؤن الشعراء 

>انةلمحمحى<المل 

دأنيلبمكفيجمش.يمؤ المل 

هءابادامحدثثيس. ُأئن •أ المل 

امئحةائس  ٠١إها»اأاصة 

أزلأمحن©<>أنَكآ 
امحن.iوالنيئ لؤ 
،تيم. لأسأيىأسمف لؤ 

4نوانخرألنجث. ثؤ 

>لثمرأتم.<
>محأمئألةبجه(
أمرأص©،

إه© وآمراليم لؤ 
إ4© محبمه بج- ْفامإ ى ؤ 

)ءلامزص©ي

{© يشمحن نثق ى أ) 

4ءقانتبءث©أ ؤ؟كأ 

©؛4محقألثء-بتي ون 

4' ب

١٤

١٧

٢١

١٨

١٨

١٩

١٦

١٦

٨

٤

٤

٣

١٠٦٨

٦٩'٣

\"U•

١٠٧٢

١٠٧٣■

١٠٧٤

١٠٧٤

١٠٧٥

١٠٧٦

٦٠٧٦

١٠٧٧

٦٠٧٧

١٠٧٨



اتقرانيةوالأحبار اثتممص لنيل 

■
ئالاكّفان.

الملةمع سلمان 
الهدهدمع سسلممال 

سبأومملكة 

قومهمع صالح 

قومهْع لوط 

البعثمتكرو 

القيامةيوم المشرين اسسعاد 

الدالةحروج 

إصراتيللبثي فرعون استفعآف 

ابنهامع موسى أم 
للقبشموسى.ة؛ قل 

لمدين. موس حروج 
المالحارحل على وقدومه 

مدينمن موس. ح-,ّوج 
الخورجل على ومورْ 

سثص،إح.؛4وثيق ؤ المل 
>:قبمآوءنلإاشفي0أالنمل 

تاإتثلآ©ل4•ؤثئئس؛ئنقاو النمل 

؛ئنيد. أر-دآإك نكد ؤ النمل 
؛لكادلمرمهء. وفيتاإي ؤ النمل 
نج.أءدا'ئ ؤ النهل 

ؤلأرمحكخم،ساأوسإنه؛المل 
محم.٠واد١وئعألموث ب النمل 

ه،■فيآلآذأس علا ؤ,إة؛اءنبمي القصص 
أ!رمحءته؛يأنثآإق ؤ القصص 
؛ثأنى. أئدم نلناج ؤ القمص 

؛مديى علمآء وؤلثازثٌ القمص 

ؤئضييى١لأبملدثره،القصص 

ي. ؛ ؛^iJ^ ٥٠١١و لؤ 

_4بمالك'أصجثى. \\> 

ؤسربا'مئ.ي

وه؛=كاؤأنةتحتك نز 

هآءمْلزالثندينؤ؟ مؤ 

آبمتقثيث.ا •أ'ثييبثا 
•أبملإمحو|

هلابجبمؤذ. اييا مبؤ 

4ه اًقامأ.تدنحمحى نؤ 
ويظم قك؟ زؤ 

هوبنامحي'اشدإث. 

٤تضل. هزئ م، ك ميؤ 

هألتليى. ثتي٢بةتمc نؤ 
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اثقرآنيةوالأحبار اتقصص دثيل 

أرا||*يراءست اسم  0
فرعونمع موصى ووا 

اق\هم1واهصة بدائه 

هاش على المثركن تعنت 

وأصحايهالقرصي رقاعه 

عمهإسلام ي الني. طمع 
طالبأبى 

اتبلععن المشركن اعتدار 
المى.

وهلاكهقارون 

إمكة من المى. حردج 
القهووعد ، المدينة 

إليهابالرجوع 

مهسعد

قومهمع نوح 

_a_l؛

؛•أجأ عندثأ يئ ألص حثآءهم ٠^١ ؤ القمص 
بج■الميل ولثذؤبمئئالم ٠ و ١^٥٥^ 

هُئج^أ أحيبك ٌيى إهثالاّبممحيى و القصصر 

هألدى ؤثالؤآفياثي القصمل 

هاه الْلنإم\بمي عيه ؤ؛لإم،ط؛اش 

هؤ؟ ألْلتديرا ألمم لا؛ندى •ؤ 

>أتمبممح©<

}وئنم{ست.(

هلابملترث. آً=فأدئا وكة حمؤ 

هء ه أو ثلكث>أماك<  oUأدى،١٤ القصص

ه ١٥١إولثبج-ثّثاؤعبمتاألاغس •أ العنكبوت 

>محوظبرئاإك0بالثكوت 
،■لبميمحو١٠ؤنإؤيبنإلالعنكبوت 

هلمؤمهء١©؟ وفيناءادو العنكبوت 

،■?وُ قايجا ثئاهم تدمى وزق ؤ العنكبوت 

ثثزث©<>نبمؤبمت 
iأو 

هث؛سألثمح؛دا لأية أء 

ؤ,محهبمنحسلوضهي

ه. دائهمف ز 
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ا1مرآذدةوالأحبار اتق،صص دليل 

أواءنيوايصة اسم  0
ظؤهوصالح هود قوم  11^؛؛

اوالهبراهسة عدايه اتسيره

وهامانوفرعون قارون 

عرالقرآن إنزال 

الخداب^المسركر^ امسعلإتال 

والرومالفرس حرب 
والمزامير،الخاء سمع من 

اف.؛مل ص ويمءس 
ابنهووعظ الحكيم، لقمان 

بالوصايا

والأرضالسموات، حلق 

قصفآدم 

للمعادالمشركن اسيعاد 

بالتوراةموسى إرسال 

هالم٠l تصر المشرين صمحال اإ 
 Iهحادثة بن يد ز

أوُثجى ؤبمثاداؤنمؤدأومد ؤِ العنكبوت 

غعأ ثلأمذكت ُثمييك" ء العنكبوت 
العنكبوت

هاتوأ أذتدا>ِا لمعجااوثiث و العنكثوت 

>كمحم©<اروم 

ايهيرأي اهسات ءا؛أت 

،© تنشمتث يمأ ُؤ 
)ْكازأآص:محىؤ

ومحمحى لموم ذمحمحا وؤ 

4© أللكز ثحئه نؤ 
ؤ"رثوأٍرأؤبو©'؛؛•

©،ر شظبم،لإوالخيث©، ر لقمان 

سكنائكة©|لقمان 

^محتمحض©|) الجدة 

أمحكادصى'م،ّيىءقه'أ©يءِالجدة 
ؤؤبماوارداصلكافي٢لآنيلدا©؛الجدة 
?©هؤقذءابتا•أ السجدة 

ب©,4وُأقولثيك<محتنداالجدة 

4© ما-بمعلآثثإريل■أ الأحزاب 

4■أِدثوفآيت© 

ثقتع١٠^امح(يند/بجءبزركة* مؤ 

4إ© 

>*ثثاكن؛لإص©;4

إ4© زلبجمئت-ثظرومح 

4© به-محىأقه-ل ؤثر •؛ 
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٣



اتقرآنيةوالأحبار اثقصص دليل 

B

أوادير1ءم،ا3 اسم 

ذحجوا3البي

عليهمالميثاق وأحد الألماء ذكر 

الأحزابأو الخندق غزوه 

ؤإرحافاللين، ار حض
المنافقين

هللنبي النافقين معاهدة 
المزمينمن وحوفهم 

المدينةعن المشركين كيد رد 

لنقضهمقرمة بتي يهود إجلاء 
العهد

لأزواجهالمي. تجتر 

هالني اء نوعظ 

ندملا مالنا ه: ملمة أم قول 
بشيء؟والقرآن 

ههتعجحش يئن ريب اصتنكاف 
هحارثة بن لزيد 

اأ|اديوأو امة ؛،اية اسؤرة

>آئزئلمص0|لأحزف 

هه ألمحذثهثئم ثذ لتل، ؤيإد لأحزاب 
>كأءآمحءَاَخأأمحأ©يلأحزاب 

ينجتاه ءسل ءقانأقه دؤ 

يؤأ ١^١ عد0 •إلي؟ذ وأعد ■؛؛ 
نظؤناشامح'0ي

وماإلأمح-؛تل ■؛؛ ه ؤ لأحزاب 

>تائثأوأإلأي0'هتهثرأآف'ينتل©ي >َةنكمأ لأحزاب 

هَقمرإأ ؤودأثلآتيي ؤ حزآب لأ 

ؤينم'أيج،©؛لأحزف 

©إيل-ثأألبق»لت؛قءلث ؤ لاحزاب 

'؛4© ش ؤ لأحزاب 

ؤفييامبما©ي

•ؤيمكْثفيمحئمحإ©،

،© ع?لثا ذؤ؛ئزإ ثؤ 
ها©؟ لإيثا-مح\رإ نآثتَكاث إو 

>محاةظيثا©يسنصنألأس0'4 لأحزاب 

؛4© ثتبمأ حذإنقؤ ثثن ؤ ب © تقينء لمحن وثاَكان ب لأحزاب 

امس3
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اثقر|ذيةوالأحإ^ر اتقصص ينيل 

اتصاوأواديواسم 

حارثةبن لزيد ق ام قول 
جحشبن زينب ثان ل تهد 

ببالزواج لنيه اش وأمر 

أعطاهناللاق ه الني أزواج 
مهودهن

اللاقللماء قيتع عاتشة تعيير 

هلكي أمهن ومن 

اكي.والرضاأزواج مجازاة 
عنهن

تبزينب البى. زواج 
الحجابوفرض ه، جحش 

والجلأييببالحجاب الأمر 

لموسى.امرابل بني أذية 
آدرأنه وقولهم: 

الأمانةهق؛ آدم تحمل 

الساعةووقوع اممار، إنكار 
ءآو^؛داود مع الجيال ترديد 

الدرؤعوصنعه 

الأيات

هقدك آمره ؤ ه و؟ عني أثث أنم ^;٥ من نإذ ؤ اب الأحز 

(مما© تقاوو > الأحزاب 

إ© ممحق، ينثن ئتك من مص ؤ الأحزاب 

>الأحزاب 

?جؤ>ي_عا مضآ • ؤ

ا©دكاثأق؛ءلماثفِا وؤ 

سورسا©إ

.ر"عثأشنأيا©'ه © لُقؤبجإ تأ؛اٌءامأ ؤ حزاب الأ 

،© إنا ؤ الأحزاب 
لأتأشا©؛;تادأئ:نك>يأ > سأ 

فرأثد»اسادشدعنامحلأ'و^،سبأ 

>طلوثاه©

٤© ًكتف'ين ؤ، •)إلا 

ه© بمية يثاسمة 

٢٤٢٣

٤٢٥

٤٢٥

:٣٢٥ سوضيتا©ي ؤيمفيَلإ؛ ي © لاتذخأؤأ ءامأ أكفكن يتأة ؤ الأحزاب 

:١٢٦ ©'ه >ثمحثإنجثا ©I >كأ؛اأئشلآي الأحزاب 
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اتقرآنيةوالأحبار اتقحيص ينيل 

١^٠^^او |س،راتصات 

لسليمانوالجن الر|ا^ تحر 
tm

وجهلماليمان موت 
يالغيبالجن 

محاممالكه 

الشيطانمحسا أهل اييع 

للنى.الم؛مكين تكدب 

قريشالني.لآكفار وعقل 

QI ^^١^
بالقرآنالمؤمن إيمان 

يعدمنازلهمبتومحليم شكوى 
المجدعن 

■كدبأهلاب)س(لاإرل

المديةأنمى من رجل مجيء 

ومحلالهمغيهم ل المشركين تمادى 

سقتام الكفار استعاد 

اسؤرة

محسا

محبا

محسا

محبأ

فاْلر

فاط

ي.

ص

ص

ماأأههراصه يدايه 

بعديا. أئ لثثس مؤ 

هظمامحيتاخؤ و محبأ 

هاُ^^؟ منكبمهم ؤ، لبز منَكان نو 

هءأ؛؛تح محم تثذصدث ؤؤ 

)وإذاةنيابما©ي
04 ؤِشإهمممبمأأن 

>;اءفيا'تجمح©أ

?0ا،نألتيِدك<مح إؤ 

؛وءاقثنم. ثلما ثا بمققب مؤ 

،•أممب. تلا لم أنمي نؤ 

و،لثل ألمدثة آنتا ثذ ثآئ وؤ 
>ثإذا؛؛لثمصناق©يم

مموزثيمحا'اؤعث©'هنؤ 

ء1و3اص1تادامهيو

)فيآسأهم؛©|

إه© شآؤيء تكوصثاي •؛ز 

،© حمى سء دلإ ثؤ 
i©

،© س؛حزيب ■}اهث 
)نق;ممقنتلحي

>بمغوثثحر©;4

؛4© ين ٩إم •؛ 

>:لأذنمأهممح©<
ؤلإدانمك٢مدوث©؛

ي© ؤ>ثثنيفين لا إؤ 
هئدقال© ؤأذ،َقئم 
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اتمرآنيةوالأخبار اثقحيص دليل 

أتمهأرايمواسم 

وائلبن العاص فته الذي العفلم 
استعاداالني. أمام 

لريهنرح نداء 

وقومهأبيه مع ^هأ إبراهيم 
وأمربالولد إبراهيم يثارة 

ديجهله الله 

®iآوثَتالإثك >  ص

؛نقنب. مح نادسا ؤلمد ؤ الصافات 

لإتمحي.ثنيتعتمء يإك ؤ الصافات 

هألخفي ؤ ل م ُت ؤ الصافات 

ؤالصافات هة؛ وهارون موسى نبوة 

معوإدرض.؛ ياس إل
قومهما

قومهمع لويل

٤^^٠ليونس الحوت التهام 

ف.البنات المشركين جعل 
بعثمن رتمن المعجيج 

الض^

وموسىوهود نوح أقوام نكذب 
وثعببولوط وصالح 

هأوأ صيحه إلا ٠؛^"؟ وماظر •أ ص للعداب المشركين استعجال 

(دلنِصدنُمح© ) الخاقان 

ؤئةرلابيأصة©؛هالصافات 

>نإنيهدذص©<الخاقان 
ةننمنهثدهأكنائ©؛y الخاقان 

(© ■؟؛م وبجأد }  ص

محئمحومح©<ؤ ص

ءايتاصطتأرأمءيو

ه© ءلخئّ ظق وئوبم •١ 

>يممحنامحن©ي

؛© ني، ك إؤ 

ي© بجش ء لسه زوءلاِلم 

أ© ^١^١١^^^ ص يا ؤإ 

ي© ثذبماد؛اامح؛أن وإقث' 

ؤلإتثتياأ'من©يم
yه© إدبمؤ ثئتتهم ^١ ٠١٥

>:اومحممًمح©|

©ءثا>ٍأ، تيثدئص أؤ 

بئلمحمحأبمثاُأ،©
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اثقرآنيةوالأحبار اتقصص ينيل 

أداثبمبوالصة اسم 

I
أيوبْع الجبال سبح 

الخممضين داود.؛ حكم ا ؛
يمانءبالخلانشغال 

عظيماملكا طيمان وهب 

يالمرضء؛ه؛ أيوب ايتلأء 
ويعقوبؤإمححاق إبرامم ذكر 

وذيوالمع ماعيل إمذكر 
الكفل.

الملائكة.ؤإلسْع آدم 
للمي.،المشركين تخويف 

اش.لهوكفاية 
هوالخالق يان المشركن إقرار 

المفتنتوية يعدم محال من 

رجلساءرلالكاب
اسقيحمل اطه ن أ. 
صع

اصأا3آو،لأبوبدايات السيئة 

نآصئاثاتئذاآلأئبم©<ؤ ص
هأوأ مأآلحمم وهلأشك ٠ ؤ  ص
و؛نقس وثمنا٩^^ ؤ  ص
ةنمئمحنآقئاؤ©<> ص
،•ؤ؟ ُادئ إل تآدمحء؛دآأبجبث ؤ  ص

.؛ؤ ص

؛هثإلمع. وأٌعب3 ؤ  ص

يمحئثنضمئمح?0ؤ الزمر 

نلجتثألتهرسحو.هؤ الزمر 

٥^^^٥،ثبمائدرإ ؤ الزمر 

اصاتأوامحقيويباين 

،•ه ؤ
هأنؤأ أيثاب نائإقم يؤ 

ع*اهثافي.■ؤت1ن؛\إير3 
>لتقثمحم0;أ

>تلمئامموق©<
؛أ©؟ ؛أذثننذؤ0 مؤ 

ائ*ئاب نمس لآثقت؛را وإن 

وهننسليىباصبمأ

دثتالثينكثاد?3

?©ثلعورى> مثف عنمل ^؛1^، 

>محبثثمح®،

ءصاترمحأ3

اسضط
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اثقرآنيةوالأحبار اتقصص ينيل 

أواثبميراتصة اسم 

بعدهمومن هق؛ نوح قوم 

فرعونمع موصى إؤا 
فرعونْؤمنآو و. 
رولالوراةعرموس.إو. 
 QشركنرJداكيهءرا

الله.يأيات المشركن  j^tJ؛

تكذيبعلى الني. تصير 
والذيرالسمركم^ 

الأممن ملهم من 
 mكنكربالأممسلفةا
الإنداربأقوامسأقينرٍإ 
٤^؛هود قوم وإوا 

وبمنقريش من رجلان قول 
سمعافه أترون ثقيما؛ من لهم 3^^^ 

كلاما

أوامهيواصع ها،ه ادسءدة 

(؛■ه همورمج بلهم د=قثتث، ؤ غافر 
؛هاشتا. محط أرمتا ولثن ؤ غافر 

و^^ادرظ(محنبن٠^^^٥ ؤ غافر 
أتحدئنكتؤ غافر 

أزئزإوأئنبجدلوف.،y غافر 

0iا وء-ثأشحم 3أتيإ0 ؤ غافر 

ؤغافر 

.؛ؤفصلت 
اؤا فيآثمئ؛في هآسك؛طئأ عاد ثأما ؤإ فصلت 
،■. ثأثأثحدؤ فصلت 

ذسيرةنأج^ابج^٦^٦^٠-^ فصلت 

أوايقيواصه لهايات 

جم'صحب'كارلأ

?ويينشمحاب 

َثأسثصآ•

ويحمب نةلأ1 هثك[ 

؛نناثالأئصى0

إ. لجثزئه\م،0 وإ 
؛بتيءكضنؤ#نلتم ا مِ 

0أ؛لامئثملأ_محة 
ؤآ؛هةام!يقتوة 

0نآسينهمن 
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اتمرآفاتوالأحيار اثمصهس دلل 

عدد
■ى--■?■.■/:-.:م■ -:-■ ٌ

•

اأماف^ءة
ubVl

ءادةاما3ماص السهرة او|أمراممه اسم 
-٢ك :-•-;■•.-:

القرآنسميع عدم على التواصي 

فصاحتههع القرآن الكمار يؤمن لم 

هصموسى على التوراة إنزال 

وإبرابأنوح ثه وصي ما 
هقمحأومحمد وعيسى وموصى 

بطونجمح من ه الض قرابة 
قرص

وقومهأبيه ْع إبراهيم 

والطافمكة القريتين رجلا 

فرعونمع موسى 

قؤة؛بعيسى المشركين رأى 

القرآننزول 

المشركونرآه الذي الدخان 

الكثرىيدر غزوة 

فرعونمع ءه؛ موسى 

ه'؛©' لأم4عزإ وهالاثلآكثإأ ؤِ فصلت 
،•محثا. مءانا ب فمك 

هآلؤثبأ'و؟ مؤمى ءاسا ؤيثر ؤ فصلت 

هؤ؟ تا بذآين لكم ئغ ٠ ؤ الشورى 

>ضلآآءشآمح©<الشورى 

؛© لأيو ^٥١^^ ؤ الزحرف 
©؛^١٢^٥ ؤأؤدُلإل ؤ؛٠١ الزخرف 

ه©أ بمابثبمآ مدّئ وإمتكئا و الزجرف 
ه© منيرمثلا ون صميج ؤثثثا الزحرف 
ه© وأوثك،أيا ؤ الدخان 

(؛•©ا يلمجدتك ثؤر ؤ، ئم بل ؤ الدخان 
>لإثطشس©يالدخان 

©ءدم ئث4تِ قنا يإكد ؤ اللخان 

سأدة©ي
I© نجد ثكان ين •؛أ 

ه/©؟ مرمب منه شه ؤثش 

I© يث ش يي-ئإم وؤ 

>اةأش'غمحقؤث©<

آ© لثمتبمة تو 
©،ؤ-نيرٌنئابجئنج، 

؛© قك رؤ 
؛ه© ئنيثُ-أيي عؤ 
ه© مر؛ء-إتبم إياتقا •ؤ 

،© هممن إنا ثأآتداتك عؤ 
)إئاتمحن©|

>ثأيهتاءأنث©<
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اتمرأنيةوالأخبار اتقصص دليل 

أدادهير|ءست اسم 

لفثالمشركين إنكار 

الأوسطتع قوم 
الكتابإمراتيل ي مب_ 

الكفارمن ١^٥٢،^ قول .^ 111
مححريأته للقرآن المثّركن وصف 

لالهود عر ه اش دخول 
لذلكوكرامتهم عيدهم 

كان؛القرآنلو المشركين قول 
إليهالعبيد سبق لما حيرا 

والقرآنالتوراة 

هوهيهود قوم 

الأممهلاك الإثارةإر 

للقرآنالجن استميع 

^١بالي المثرين كفر 

يالأمم ماقبان التذكير 

ساذ3اصةاوامدراسمرو

\ثمدرئ. ثولأي إة •أ الدحا'ن 

ؤآئممحآمممخ.يالدحان 
رأ-لةئرأاؤئنب ءابتا ولئن ر الجاثية 

>نقامحإتاهالأتاقاأثتاىيالجاثية 
ؤنإذاثقيا:اساه،الأحناف 

ه،ؤهلارءبم،نإنكاك الأحناف 

اطث،أتينءامرأ. وقادؤ الأحناف 

محآ.؛لثن ؤ الأحناف 
هؤ؟ أندر هاءإي ثأدولتا ٠ ۶ الأحناف 

.وقدآئئامامءمحأي( •ؤ الأحقاف 
أئهما. نادثرثآاقش ؤ الأحناف 
وتدؤأه،•وأئن؛قتأ محمد 

4يمحأ,ق'الألأي،. اثذ ٠ ؤ محمد 

ءيت،صعأواص

4و؟ صتدنثث نَقئن إء 

محت®!>أئياكامأ 
®؛4ف-.ئمح زذثاَثارا  10

؛4أكرأهملأ.ثمئ® •أ 
_4يبمدىألإماهام\نؤِ 

4أ® إك•ؤ 

'4® ٧ ندآ.إئق 

4شتحكاهمحيجة؛؛®ا رو 

ض،آومأدمحبتنا._4واهذلك 
؛4® يتئدى يوماَكاؤأ 

>اثثلآ-تإم0;4
'4®  و

ا}صقمحات
س

الأيات
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اتقرآنيةوالأحبار اتقصص دثيل 

D

D

أوا|أكو1^^3 اسم 

الأمموقرى مكة بين المقارنة 
الماقة

ماعهمٌل المنافقين حال 

الجهادآية نزول المؤمنين تمنى 

أماعاكرآني اJنافةين حال 

أمرهمكثف عدم المنافقين اصقاد 

اف.ميل عن يصدون الكفار 

الأعداءأمام الضعف عن النهي 
الحديييةيوم 

مرةالتحت الرضوان بيعة 

الأعرابمن المخالفين اعتدار 
للمي.

الأعرابمن الحلقين مع 
لمرالخريج 

رجوعهمبعل الصحاة حزن 
الحدسيةمن 

أوايقيواصة بدايات السمرة

أشدعن رة ين ولإ؛و،  ٥٠محمد 

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

الفتح

الفتح

بميمثنتععإقش.يمنؤ 

ولائإق'اؤمكث>»امزإ ثمؤد مؤ 
٠؛©ثاومحكث؛يوأ ةلألكثأةه> ؤ محمد 

؛■ي،قلوبهم.؟ مآؤ 
>لأمحَةظلأإ©<

>ئلأشمخ'ثتضاائآلثمح0<
ؤلناقتالكضا0؟،

،لةأؤ؛بكبمامحبكلقا'و؟ ■؛ 

^زلك(أئئصثمحآُابوؤ اللمح 

٠٤ ؛؛محنت ؤ اللمح 

لأاياااصازاواأ(قير

>نآتءتلآمح©;ي

0?

>نصآتص©ه

ؤَوتلث؟أتاق©<
،© •ؤشيمحاث،ثت- 

ؤولنَإمحآسأ©يم
>ةانأّقياغثا©،

أو؛!=ظثممماصا وؤ 

©شالا ه ء© ١^٥>؛؛^ \ذثوقئ>ى^١ سثثثوفي ؤ الفتح 

يأ©؟ مراعفليعل عندآس كلك ق وف 

اؤصفهمي

٤

٣

٣

٣



ا1قر1ذيةوالأحبار اثمصمى دليل 

B

أواديوالقصة اسم 

الأعرابمن المخلمن دعوة 
ثدييباس أولي لقتال 

السمرةتحت الرصوان ييعة 

المغانمياخذ المؤمنين وعد 

الخومشنعن المسركون كف 

الئهستا عن Jصدون الممسركون 
الحرام

مكةلحول ق ه الض رويا 

شك^ ش ه محمد 

للنبيالصحابة معاملة آداب 
عندالأصوات وارتفاع ه، 

ام.
الأحباراكتلأش 

ينايجنالخقاهما،
للني.سلول ابن ومقوله 

الواحدالرحل حا يدعى ألقاب 

الإنسانخش أصل 

السؤدة

الفتح

الفتح

القح

الفتح

الفتح

الفتح

اواثبميوالهصة بداية 

اوين؛"لأمف هثتمة وئل القح 

إعزآلثدمحثى. ني قإ 
ثعاذمَين؟وإ 

أيذبهمهإ؛ب■

ورثدوج ^٥^١ م يل 

"ةثلصدكممص.ي

آللهؤمؤل محمد 

ث!*ئمدعؤألإءامنإ أٌن ويتأيتآ ١لحجرات 

حااؤبم:الإاإنئا؛كأالحجرات 

ألإمنألتؤين\ان نإنءلايماتي و الحجرات 

•ؤرث"كائألآم،ه'غاأحجرات 
^ياتاشإناستؤ.الحجرات 

أواٌق؛واصة لأاية 

?ئتسمما زطا صؤ 

ؤدتلإ،محعيثا0

"ئتثافيثا0

ؤنبمستأتيثاظيما?ج

بمغمحئتبمث3وأقت

>ثإنئوأمحتمحتيمنأ

>محلإآمحة0
•)إ>ناقَْللمثمح0ب

ا|صقئت

٥٥

٢٦

١٦
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اتقرآسةوالأحبار اتقصص ينيل 

أواديراثصات اسم 

علىالإنكار 

إرسالٌن المشركن عجب 
إليهمه الني 

للمعادالمثرتمن استبعاد 

الحوصوهود نوح وام أق
وتع٤؛§^؛ تل ولو وشعيب 

الأقوامإهلاك إلى ارة الإث
٧١^

ضيافةق ^^٤ الملائكة 
بالولدوشارته إبراهيم.^٤ 

للملائكةص إبراهيم مزال 
أمرهمعن 

فرعونمع ^قأ موس 

ه؛هود قوم 

صالحقوم 

نوحقوم 

قولبعد . النبي الية ت
لهركن الم 

|واىاهيواصاو بداية ايسمره

؛إألهآيُاإا ٠ ؤ الحجرات 

:لئتأأن;تلممحبجر©> ق

يتناه©؛ل،نا ؤ ق

4© مج كد؛ت ب ى

©من ين آشكنأمنهم قم ؤ  ق

٩حدث أئنك هل ؤ الناريات 

^ؤآةاآٍثوق©،ؤ الداريات 

هممنإذ ٌوّئ ؤؤا "ؤ، الداريات 

،© أنثتايإ ؤ الداريات 
ؤوؤانسد.إديللإ©هالداريات 
؛^©١٤٠ننن-نإثيممج ومم ؤ الداريات 

©؛الذاريان 

اصاوماى*هوءا؛اة 

صتدخن•ؤِإراكتءّ 

ؤأ'ثئا_،^v©؛

ءئ^انهيي ؤهو 

{© أصن زإنصُ, 

إثاونآسثآلآلإ©

>©
؛© مض؛بم ثاَكازوأ وؤ 
؛© قسقإ0 تا مؤ 

؛© التزمي ؛'تع 

دم|ئو
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اتقرآنيةوالأحاLر اثقْدص ينيل 

ترأمدرايضة اسم 

هالني بان ت المشركين قول 
القرآنتقول وأنه شاعر 

وعدمررشد0 . للمي الشهادة 
ظلاله

علىالقرآن ٤^؛ جثيل إنزال 
المي.

لجثربمل.؛المي ريبة 
المعراجليلة 

ومناةوالمنى اللات ذكر 
لهاالمشركين وعباده 

للماليكسهالمنركن مة ي
الأنثىتسمية 

وموسى.؛إبراهيم صحف ذكر 
ونوحوصالح هود قوم اهادك 

ولوط.

القمرانشقاق 

^قءنوح قوم تكذيب 

هودقوم تكذيب 

أواهمفيوام،،< بادايات 

آممحلوثثاترُ©أ،ؤ الطور 

يه ماثث1صابمتؤ ؤ الجم 

>نتاتاقمحُئ0<الجم 

وإهلمئ ئزث ثلثي؛؛١٠ •ء الجم 

آلقثوأرءم ؤ الجم 

ؤلن#ذلأ.ومحن.،الجم'؛ 

•ؤآمل؛ايوأبما0هالجم 

،ؤُ عاداألأؤق أنلك واه ؤ الجم 

)أمحألثائ?0؟|١^ 

ه؛مج مم تلثم ♦َق؛ث ؤ القمر 
أو'ها"َقتئعادقكم1القمر 

نواس

هؤا صندثمكث نَلكزأ إؤ 

هه ؤ

هآصة. رد •ؤ 

هاندة. ريم وتن 

>ب5آلإثة®؛

هانز؛؛ينآؤىرئو؟ مؤ 

وا'هكئلذنئ®؛

بودره عداي ءَكاف 
هندي. عيش ةن-أي0 قؤ 

امسات
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اتقرآنيةوالأحبار اتقميص دليل 

اسؤدة م|مثيواو،ست اسم 

القمر تكدِبممصالحد

النم لوط.٤قوم ، تكدي

القمر لموسىفرعون ، تكدي

القمر بدريوم قريش هزيمة 

القمر
اضلرسول المثركن مخاصمة 

القدرق ه 

الرحمن والجنالإنس حلق 

الواقعة المطربنزول وكفر شكر من 

الحديد والأرضالسموات، حلق 
الحديد bبراهتم.نوح إرسال 

الحديد بسمنهم الرسل بمنة إرسال 
ص

الحديد
يؤتون، الكتامحأهل أمن إذا 

مرض،أجرهم 

المجادلة
.5للض تشكو ثعلبة بنت حوله 

الصائ،بن أوص زوجها 

المجادلة
مرإذا الجوى عن اليهود مي 
الملمحم 

اصاتi،)،؛}؛ أواٌهيوامع ٍدايه 

>صمثأم®(

أوءاد»يوث ■ثآ» إس رؤ 

ؤآسمناق-نمتنواه
وو،/ئئلمئ0ةم >ؤ 

؛هثاتمحم. كث أرثيا لثذ دؤ 
ر3م1اعدف.١هكؤه\شميطوذو\ م ؤ الحديد 

>الحديد 

•أثدومأءداؤ،ثيدر.

ؤدئءتينممدي.ا
ؤ;قلةامح0<
ؤ-غئء,سي.ي

ؤمايجمحئاب0ه
)أقلم''مممحث0؛

أهيخآ ثتؤق يما أس يؤ 
ؤزث؛تنثبمإ^فر

(ئسموف. كيدهمم وؤ 

،وألمزيبير. دؤ 

إا0ا ألم ياب ع ؤ

أو،•دسألمجّ ئؤ 

<

السيئة
عدد

الآيات
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القرآنيةوالأخيار القصص دليل 

سع ٠
III  بقولهم؛المي عر التهود سلام
 I(٢٧١ )عليكم
بالمجالسيالتممح المؤمنين أمر ااإها| 

النثيمناجاة عند ااصاJقة تقديم 
ذلكتسح ثم ه ا 

الماضعاص الإنكار 
المشركنلموالاتيم 

الكذبعلى الرجل حلف  ٠٠
يامحمدسنني لم ث قوله وا 

وقتلهه الجراح بن عبيدة ١^ 
 I^١^٥

المدينةمجن الضير بتي إجلاء 

 Iاصبني نخل وقطم رق ح
1

>دإذاثآثةحمقصالمجادلة 

إدايئ.؛٢٣١٠آك؛ث تأجا ؤ المجادلة 

المجادلة

>#أَزرألاكزو©<المجادلة 

وبمئمة ننم ؤألكديا ويلدون ؤ المجادلة 

هاومائسآشار؛٥ مبؤ 

هه وُإئثتا 

ؤئير؛تاءقأ3

هره بممحئ بثآتتاَلكمأ 

إ0 نظرن 

إهبجرب١شمأثتإمة. ب ه ألايكِ أقي محوث ذنآ لابمد ؤ المجادلة 

>ئثمحءس'©<اس 

ماهلنثرثنلهوأوأ،■ؤ الحشر 

ؤُ؟ئنممحمرمحلهه،الحشر اضد من أحذ الذي الفيء 

II  نمحممثءمح0<س<
ص')0أدمى ؤأمرأل الحشر عدافبنأبيبنسلولعالهد 

؛ه ؤ

،■ ٢٥شيدالمثاو_ا آثت ؤآ0 

10>ثأزيشمصث 
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اتمر|نيةوالأحيار اتقصص ينيل 

ضاأا*يراتمة اسم 

معه بلعة أبي بن حاطب 
لرص

|صاوأو|مهيويدايه ايسؤرة

هأه لاثقءئوأ ؛ ٣١٠ؤ؛ن أ ؤ

-منتاه؛ي-ذلإ'ئد^تف ؤ تحتة ١لم نومهمن •إبراهيم 

 Hمحا؛؛دبمتل؟ء©،سه سيبمام؛مهمم إ«<
'آمهاقبمة أا هثبمة ١٢١

يعدالمؤمنات إيمان امتحان 
الحدست

لهموصى قوم أذية 
رابلإمبمي مع عيي. 

هالني والشارة 
أفضلعن ه الصحابة موال 

الأعمال

الحوار؛ينْع عيي. 

ارّالالميه

بالعلمعملهم لعدم اليهود ذم 

اليهودتحدى 

المىحطبة عن الناس انصراف 
القافلة.لمجيء 

يوإذئاثاعرمحؤبحإم«هءو الصما 

هدإدثادء؛-ىمحثِ<يمه ؤ الصف 

>كأفاأك،َاثثمد©بمانمى 

سبمتاعأآمأ.إه•الصف 
ؤهماؤىبمقفيأ'لأِثىه^ه'ليمعت 

>ثلمحظوأآورف©يالجمعة 
ءرصثم هادواإن الحمعة 

هأز?0؟ وإدارأدأغقرْ ؤ الجمعة 

ءائتاصا3أو1ههير

)نأش/تاءنيإث©|

>نإثشص©|

هأريئم'اشثونلإ 

نجم.؛ظن f^>-<أق ؤ؛قأبماألنتاماإداكجهيم الختحة 

تجيىآمحمأف؛قه؛

>ثازأثئاّلإينأ

^١٢٠٢٠ .،^،

>محأمرأءم0(
ه؛^ليبحيىأممأضمن 

شتازن.،؛تآثم 
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اثقرآنيةوالأحيار اتقصص دليل 

امسات
سع

س|صعاواس أواممواهصة بدائه  السبدة اتصارأوايفاسم 
٠

هالني مع المنافقين تعامل 
عم*النامحس المنافيين صد 

الإنفاق

النيعن أبى بن اف عبد مقولة 
.والمؤمن

الأمةالأمم الإثارةإرعاiة 

المشرينإنكار 

للواليوالولد الروحة عداوة 
الهجرةعن وصدم 

وتطليقهه عمر بن افه عبد 
زوجتص

الإثارةإرهلأكالهمىاوكد؛ة

وخرأزواجه، مع المى. 
نسائهالمي طلاق 

همح؛ولوط ئوح امرأتا 
فرعونامرأة مزاحم بنت آسية 

j.عمران بنت مريم 

وإدا٢آءث٢هننعون،لوأهأهالمنافقون 

يئلمالبممووةت*ممدأهبالمافقرن 

آهمؤ قيتئآ قن تممحن ؤِ المنافقون 

>اوألآثتلأمحمحا©<اص 
نتممحمحأدلبخأ0(>ص 

?آلثرمآلثسقاوك^م ولأ،دى 

ه،صانلأسثو0 

)لأثلثون0|

•أدأثث-محايد0'أ

>محلأقءأشنئ0<

>حمظيئ0;ه>كأستاصةويم0< اكغاين 

زةأت؛اأوإذاح0يالطالآق 

ومنؤ الطلاق 

>محآلبملنم؛0<اكم-م 

ه؛خه ؤ التحريم 
ه؟0 ءامنزأ للذمي مثلا أقه ؤ١^٢٠بم 

ؤدٍةأ(أبمثحذأفيت0؛التحريم 

>بمثلمحي©;بج

)ثذن1تإالإل©;أ

>صعألث'هن0(
٠؛؛•©ا ظسك وثءك<ألمري 

ب© نقهنأٌا جؤ 
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اتمر|نياتوالأحبار اتقصص ينيل 

اوادمحرا|مة اسم 

الأمةالأمم كفر إلى الإثارة 

للمشركنو. الض حطاب 

اكاءعرالمي.

المغيرةبن الوليد الك،همع 
الجنةأصحاب 

الحوتبملن ل يونس.؛ 

ذلرالممكينهمه1بهمن٠ 
وعادثمود قوم 

قبلهومن فرعون 

 Iلغاش.سرآنت
قومهمع ءوقق؛ نوح إ !

للقرآنالجن سماع اإ 
قتماري والاليهود نرك 
وكنائسهمببمهم 

القرآنسملع على الحرص 

اللك

الطك

القلم

القلم

القلم

القلم

القلم

الحاقة

الحاقة

الحاقة

نوح

الجن

وداءعأصطتأواد،هر

ين.؛أ ؤ

4أرءبمزإذخنء. وئل 

هُؤثُه؟ •آأنتءطنة •أ 

4ه ئيثن ثلاف لإيغَكو ثؤ 
:وآ0؛)إناثلزثمحوا

؛ة. ر؟ث تلقؤ نز كب 

>'ُإنحبمءا©<
ئ٠دديعاده؛؛كد؛ت 

ه؛•ؤوثآتمحمثنستله' 

4ه لمدرّلأنجم ؤءيد' 
4 ٢٥مء-يء ز■ءاإثا أنسلنا دآ إؤ 

ؤ»لأو؛يىإلأأق^هي

0'4وآ0\ذيوة > الجن 

Jtijاد*اصة ءا؛ات 

4ممو.١ وئ؛ن و

إ4

أدكدكم،ءؤيمه؛4دؤ 
ؤ'ّبثث'ءلأمحزموأ؛4

ه'محأمحاج؛؛قوأ؛4عؤ 
>للأذكرصين®؛

>نيآآأذننبم.<
4رأ<ننرت"ضن. نؤ 

>َدلأفيمح1لأةئا®(
-ثظثأ.'4لجهنم ارأ ئز 

محيأم.'4دو*ةظم ؤ الجن 

ؤنعأشسااو؛؛

دساو
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اتقرأنيةوالأخبار القصص ينيل 

زوايهيواتصة اسم 

الساعةض يعلم لا الني. 

الللقيام نبيه اف. أمر 
الليلقيام ق القصد 

بالإنذاره الني أمر 

المغثرةين الولد ْع ه الني وا 
الملائكة.؛ز وقوله أبوجهل 

إعراصهمل المشركين حال 
ءن-ذكيرالضه

أوالصرامة مداية السؤرة

0i ي وبم•  oiJؤ،الجن 

ؤقأ.مااتزيثهيمالمزمل 
ه؛ُمم يموه روى ٤٠ؤ المزمل 
>كأجاأإقمح©|المدر 

ي© وجدا طثئ وثن دنؤ، ؤ المد.ئر 

يإلا٠© أم محنت وتا■بمثلآ ؤ المدثر 

©ميءن اعن ش لم يا ؤ المل،ثر 

>لأصمَصِص©القيامة لأوب ثأم-مه 
>أنكلك،نأنك©|اشا٠ة اثرالككر(لأسض )ٍ 

الإنسانخلق 

يهوالتمسك القراتتا نزول 

الامةالأمم هلاك 

الإنسان

؛© _، نحن_JI إنا ؤ الإنسان 

المرسلات

>ةقشي.ص®(

>هبم©<
؛ؤإقأسَءمرريم'© 

>الأملألم©<

)لأ-محامثمحن©(

،■?© ءث1ناثائن ،؛ رؤ 

،ؤ"ثيثعا؛كها© 
،■© •ؤثاثثاآوآةم، 

أص^ئثملءلجره •؛زَكاّلق، 
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اتقر|ويهوالأخإر اثص^اص دليل 

عيد
أداسو|صة ^١^  اسؤدة اأ،أماءصةاواسو

CiUti
:

يومعن المشركين ناول 
القيامة

لموسى.؛ اف مناداة 
لفرعونؤإرماله 

عنه لكي المثرين >ال 
\و1ءة

هالض ْع مكتوم أم بن الذ همد 
انمراجليلة إلى الإثارة 

الأخدودأصحاب 

اف.سيل عن الكفار صد 

ء.؛وموسى إبراهيم صحف ذكر 

ID مءاد
ثمودقوم 

فرعون

ذكرءكتاوكرْة

ثمودتكذيب 

هم؛ئ-اءلدذ/ث\ ءؤ انا

؛ثوتة. ثلث هلأنتك و اJاز■ءات 

بؤثثوكنيأذاس. النازعات 

عءسء
)مح'ةف0<7سى

هوأ آلأفي'اكم رءاْ وثذ ر ايتكوم 
ؤؤلمحبأ'محد0َ؛الروج 
أوأ؛الهنارق 
هانوأ آشحف ش هنئا إة ؤ الأعلى 

ي0أ ثق !آم آلفجر 

؛هؤنمدأفينمحأه'الفجر 
ؤُلآوثذىهيالغجر 
>لآييثا0أ١^■ 

هنود كدت ؤ الثم.بى 

)نتتإشمح©يم

هؤءثثهآومحا0 

~ةأقثثثمح0

>آلأمحامح©<

ؤآمملثبمب©يم
•ؤيأمةدا©ه

 y؛دمح"ءا© مح-،إمحببم م
>ثثلهافيأبمد©ي

 yهعداي© دل ت

'هعإآ. لأبم١د، وؤ 

__

٥٨٢ ٥

٥٨٣ ١٢

٥٨٤ ٥

١  ٠٥٨٥

٥٨٦ ١

٥.٥٩

٥٩١

٥٩٢

٥٩٣

٥٩٣

٥٩٣

٥٩٤

٥٩٥

٣

٢

٣



والأحبارالقصص ينيل 

ا1ستاسم 

وقولللتلين الوحي انقطاع 
ذلكق المرأة 

هالني صدر شرح 

الطورجل 

المكرمةمكة 

التي.jعلى القرآن نزول 
حراءغار 

رقةيطأ مأنه جهل أبو زعم 
الله.رسول 

بعدمللتي. جهل أبي توعد 
الكعبةعند الصلاة 

القدرلمة و القرآن نزول 

والمارىاليهود انتهاء عدم 
والمشركين

الآحتمِاينثريف

الفيلأصحاب 

لقريشوالصيف الشتاء رحلتا 

اصاتأو|محتيربداية ادسودة

٤■أ الضحى 

ه ١٥كقج أذ ؤ الشرح 

ب۶^^٥  صال

اولخ0|>وثا

إب?٠ رق انم وآزأ العلق 

>ٌةألإتثمحلإانملق 

يه أدىبج، وئث y العلق، 

>إئآأنزكثِذصِمح©ي؛لقدر 

الهة

ؤدأ،ثطز،مرزه؛الهمزة 
الفل

ه؛هئربج، بَلإةءب زش 

Jfijtjiاصة ،بايت 

>يفأغق0<

هه يزك رصا]ك وو 

>آص0|

ؤناد؛ره،

هند؛اءأنئتيه' أؤ 

٤ ٠٢٥ وهلإب وأنجن ■و 

هه؟ تنلخاك؟ر مخب 

٢0؟^^ ليف ود'.إك 

^محَنفيس©;ه

٥مأْكولم تثهم'كعني ثؤ 
ه٥ ثف-مذم> ءاتثثم دؤ 
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القرآنيةوالأحبار القصص دليل 

اا،ءبوأو الصات اسم 

وائلبن العاص 

النيعر المثرين عرض 
أصنامهميادة عه 

الأشرفبن لكعب قريش قول 
لهدمهم الني عن 

جميلأم وامرأته أبولهب 
لعزيراليهود ادة عب

لعيسى،.؛وانمارى 

اآا٠يرأو اممصات يدايات ايسوة

؛بمكدب ألذى ؤأر»تث الماءون 

ه؛رشقأبمأ'طغثوث الكامون 

ثاثشؤأك الكوثر 

انمر

المسد

الإخلاص

سمسرآقبكاء إدا 

إللهب با يدا ئثغ 

ارثي؛هنأثن 

اصةءا،ع 

ه؛اوآلم—كم ثِ 

؛دأمحدتد-ن0يم

ائث,ْق\نواثاأ

ؤختنج(ثم0(

>ممطئئاأكئو

امضءا3
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اثقرآسةاصصوالأحبار ينيل 

ء

الاعالأمفهرس 

أ4اضرقوده اممود اسماس( م

يامتنابن 

هالصديق كر أبو 

جهلأبو 
■فؤندالجرام ابن عبيدة أبو 

تهلبابه أبو 

لهبأبو 
أبيسعيديناسى

شريقن الاحس 

إسحاق

بكرأيى بنت أسماء 

فيدمرئية بنت أسماء 

إسماءل|وةة؛
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٣
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المر|ذياتوالأحبار اتقصمن ينيل 

فرعونامراة مزاحم ت بب 
الكهفأصحاب 

إلاسص

لهبأبى امجملامأْ 
ةإ.املمة أم 

هوس ٢١
عمرانامرأة 

الصامتبن اوس 

^هإبوب 

الأومهلنع 
فهغالنه عبد بن جابر 

جالوت

القيمبن الجد 

طالبر ن جض 

ادجلأسبنسوبم
العامرييزيل بن حارث 
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٣١٣

٤٨٣
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اثقرائيةوالأحبار رثقصص دثيل 

آئصسدْاسمماسم 

٢ فهيكُة أش ن حامحل 
١٨٣ ١ حواء.

١ ٠٣ ١ أحطببن حى 
٦٠ ٠ ١ ستثعلةحولة 

i'0-TiT-riy ٥ داوود.؛

٣٤٦-٤٩٦ ٢ الكفل.ذو 

٣١٧ ١ امنينذو 

٤١٧ ١ الصالحالرحل 
٥٢٠ ٢ والطائفمكة المرسن حلى 

٦-٣١٨-٣٤٨• ٣ زكريا.

٤٤٣-٤٥٤-٤٥٥ ٣ تقهحارثة ن زد 
١٢٩ ١ مهلهلبن زيد 

loMol ٢ جحنِا.بت نت 
١٨٤-٤٢٦ ٢ هوماص أش بن صعد 

١٠ فان.

شبب.

الجنتضصاحب 
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اثمرآنيةوالأخيار القصص دليل 

اسماسا

صالح.؛

طالوت

عائشة

وائلبن العاص 

سلمولن أبي ن اض عد 
هام،كتوم بن اش عبد 

فهتيرواحه ن الله عبد 

فهغعمر ن الله عبد 

نالله عبد 

فهدحدافة اله عبد 

فهتيحاتم ن عدي 
عزم.؛

مصرعزيز 

ياسرغؤبمدبآ عمار 

هربيعة أبي بن عناني 
ءِت.؛

١٧

١

٢

١٠

٩

٢

١مامسد٠

- ٥٦٧-٥١٢-٤٨٨-٤١٠١-١ّ٧٩-٩•٤-١٠٨-ه١٠٥٩-١٠٥٧'١--١٢٧٨٨٨- r٤٨-
oav-oat-out

٤٨

ما"م'-لإهإ

UA-Y'YU1A-؛•\

٦٢٥-٦١٠-٠٦١-•٧'٢-١٢-٦'١١٢-■١٢١٢--٩•٢٤

آ"اا-؛آ"آ•

١٢٣

٦٢٩

•٢٢

١٠٥

١٢٩

٢٦٠-٢٥٩

٢٥٩

٢٩٩

١١٤

٦١-٦٩١A-١٤-•٣٢-٣٢١-٣٤٩-٥١٧-٥٢٢-٥٩٦-٦١٦A-٦٣-٦٤-٦٥-١٢٧-١٤٧



اتقرآنيةوالأحبار اثقصص ينيل 

اصعماسم 

قائل

القبطي

الأشرافكب 

كنعان

الحكملقمان 

لوط.،

مارون

ظقمحمد 

م.ير

'فيدأثاثة بن قلح م
الكدايبيلمه م

رمى.
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اتقر|سةوالأحبار اثقصص ينيل 
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القرآنياتوالأحبار القصص دليل 
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اتقرآنيةوالأحبار اتقصص لنيل 
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والأحباراممراسةاتقصص دليل 

ألاما5لافهرس 

اهاناسم 

احد

ألمقدمةالأرضن 

الأحدودأصحاب 

القرية)أنطاكية(أهل 

المرةتحنا الرضوان بيعة 

الطورجل 

ةالحدي

الأسدحمراء 

حض

عفان

الميتةالقرية 

١١

٢

١١

٦

اماءنسدء

r>\-\\T-M-AT-Ay-V<{

yr'{-\r'\

٦٦٦

٤٧٤

٩٧

ooT-oiA

٢١_٢١٧_٢١٩_٢٢١_٢٢٢_٢٢٦_٢٢٧ ._٢٠٣_٢٠٤_٢.٦_٢.٧

٦٧٦؛- ١٨-■٣'٢'٢-٣٢٨-٣٢٢-'١٧٥

٥٤٧

٨٦

١٣ ٠٢

"١٢٢

١١٨



اتقرآنيةوالأحبار اثقصص دليل 
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اثقرآنيةوالأحبار اتقصص ينيل 
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ا1مرانياتوالأحبار رثقصص ينيل 

0ر1دموسمالر1الكل

الكريم.١-القرآن 
•القرآن تأويل ل اليان جامع الهلري، تفسير ٢- 
.العفليم الأران مير ا كثير ابن مير ٣' 

.شاكر لأحمد الضير عمدة ، كثير ابن ير نفمختمر — ٤ 
.للواحدي القرآن نزول أساب " "ه 
الوادعىهادى بن مقبل الشخ النزول، أساب من ني المالصحح — ٦ 




