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 3إلى آية  1 يةآمن  فاطرسورة ( 434صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُد لِلّهّ 1/35 15162 مح  الثَّناُء عليه بّتَحميّدّه وَتعحظيّمهّ  اْلحَ

ّق، َوُمبحّدعّ  َفاطّرّ  1/35 15163
 َخالّ

َحاَب  ُأوّل  1/35 15164  َأصح

نَّحة   1/35 15165  هو: ما خيفق به الطائر يف طريانه، وأجنحة املالئكة غيب يعلمه الِل َأجح

 َما ُيريُد  َيَشاءُ  َما 1/35 15166

ء  ال  َقّدير   1/35 15167 ز  وال ُفتُور  َوهَو القادُّر َعََل ُكلِّ ََشح ََتيّه َعجح ء  ّصَفة  لِلّ ُسبححاَنُه، والحَقّديُر: هو الَّّذي ال َيعح ّجُزُه ََشح  ُيعح

تَّح الِلَُّ لّلنَّاسّ  2/35 15168 ُع  َيفح َزاَقهُ أو يأتيهم ُيوسِّ  مَأرح

َة   2/35 15169 ْحح  رزق ومطر وصحة وعلم وغري ذلك من النعم املراد  رَّ

 وال مانع  َفال َحابَّس  َفال ُُمحّسَك  2/35 15170

ّسَل لَهُ ف 2/35 15171  ال ُمطحلَّق لَهُ ف ال ُمرح

نَى  الحَعّزيزُ  2/35 15172 امّء الِلّ اُْلسح ّرّه، والَعزيُز ّمنح أسح ب  َعََل أمح
ُه َتَعاََل َغالّ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقّويُّ الَّّذي ال ُيغح

كّيمُ  2/35 15173 ُه َتَعاََل عاِّل  بَّعواقّّب  اْلحَ ياّء َكاَم َشاَء ألنَّ لحّق األشح ُم ِّلَ
كّ نَى ُهَو املُحح امّء الِلّ اُْلسح  األموّر، واَْلكيُم ّمنح أسح

ُكُروا نّعحَمَت الِلَّّ  3/35 15174 ِّضوَها  اذح تَحح رّ  باللسان والقلب معاسح كح  عليها  الشُّ

 موّجد  ّمَن الَعَدّم   َخالّق   3/35 15175

ُزُقُكم 3/35 15176 ّ  َيرح  ُيعحطيُكمح ّمن اَِلريح

َفُكونَ َفأَنَّى  3/35 15177 ّحيّدهّ  ُتؤح ُفوَن َعنح َتوح َ  ؟!وعن اْلق َكيحَف ُتْصح
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 11إلى آية  4 يةآمن فاطر سورة ( 435صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُبوكَ  4/35 15178 ّمنوا بك ُيَكذِّ  ينسبوا إليك الَكّذب، أو ال ُيؤح

َجعُ  4/35 15179    ُتَعادُ  ُترح

ؤوُن َوالَقَضاَيا  األُمورُ  4/35 15180  املَسائُّل والشُّ

َد الِلَّّ   5/35 15181 ُد: اال َوعح ُق اَْلقُّ الَّّذي ال َشكَّ فيهّ الَوعح دح ُد الصِّ ُد الِلّ ُهَو الَوعح ، َوَوعح ّ ر  إزاَء الَغريح  لحتّزاُم بّأمح

نَُّكمُ  5/35 15182 ، َواَل  َفاَل َتُغرَّ َدَعنَُّكمح  ُتلحّهيَنَُّكمح اَل ََتح

 كل ما َغرَّ من مال أو جاه أو شهوة أو إنسان أو شيطان الحَغُرورُ  5/35 15183

: الباّغُض الكاّرهُ  َعُدو   6/35 15184  الَعُدوُّ

ُّذوهُ  6/35 15185  فاجعلوه َفاَتَّ

َبهُ  6/35 15186 ُعو ّحزح  َأتحبَاَعهُ  ََيُث َيدح

َحاّب  6/35 15187 ّعريّ َأصح ّعري: النهاُر املوَقَدةُ  أهُل  السَّ   َجَهنَّم ومعنى السَّ

 أليم شديد االجياع ّعقاب  وتَّنحكيل   َعَذاب  َشّديد   7/35 15188

اّت  7/35 15189 اّْلَ ةّ  وَفَعلوا َوَعّمُلوا الصَّ اّْلَ امّل الصه  األعح

ّفَرة   7/35 15190 غح و   مَّ    ّسَتح  وَعفح

ر   7/35 15191  وجزاء  للعمل وّعَوض  عنه  َوَأجح

َن وُُجَِّل  ُزيِّنَ  8/35 15192  ُحسِّ

ءُ  ُسوُء َعَملّهّ  8/35 15193 ِّ  َعَمُلُه الَّسَّ

  رغوب فيه مُجيل   َفظنهه أو حسبه َفَرآُه َحَسنا   8/35 15194

 َيكم عليه باالنْصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين ُيّضلُّ  8/35 15195

 ويرشد إَل اإليامن ويوفق إليه َوََيحّدي 8/35 15196

ُسَك  8/35 15197 َهبح َنفح َها  َفاَل َتذح  َفاَل ُُتحلّكح

ات   8/35 15198 ن او َنَدم وَأَسف  َحََسَ  ُحزح

كُ  َفتُثرُّي َسَحابا   9/35 15199 رِّ يُِّج و ُُتَ  ُغيومالُُتَ

نَاهُ  9/35 15200 َسلحناهُ َبَعثحناُه  َفُسقح  وأرح

يِّت   9/35 15201  ال نبات فيه ُُمحّدب   مَّ

َض  9/35 15202 َرح يَيحنَا بّّه األح ضّ  َفأَحح جاَر التي َعََل األرح َع واألشح رح يَيحنَا الزَّ  َأحح

 اْلياة بعد املوت النُُّشورُ  9/35 15203

   َيرَغُب أوح َيشاءُ  ُيّريُد  10/35 15204

ةَ  10/35 15205 َف  الحّعزَّ َ ة واملنََعة و الَّشَّ  القوه

َعُد  10/35 15206 َتّقي َيصح  َيرح

ُم الطَّيُِّب  10/35 15207
ُر الِلّ  الحَكلّ  الَكاَلُم اَْلَسُن؛ َوُهَو ذّكح

ُكُرونَ  10/35 15208  خيدعون وَيتالون يف تدبري الَّش  َيمح

يِّئَاّت  10/35 15209 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

ُسُد، َوَيبحطُُل  َيبُورُ  10/35 15210  َيفح

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة و النُّطفُة: املنيُّ  نُّطحَفة   11/35 15211

ا 11/35 15212 َواج  ا َوإَّناث ا  َأزح  ُذُكور 

 َوال تلد  َوال َتَضعُ  11/35 15213

ر   11/35 15214 َعمَّ  َطّويّل الُعُمرّ  مُّ

ُفوظُ  كّتَاب  يّف  11/35 15215 ُح املَحح  اللَّوح

 سهل   َيّسري   11/35 15216
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 18إلى آية   12 يةآمن فاطر سورة ( 436صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َرانّ  12/35 15217 تَّوي الحبَحح  ال َيتاَمَثالّن وال َيتَعاَدالنّ  َوَما َيسح

ب  ُفَرات   12/35 15218  كمياه األهنار  َشّديُد الُعُذوَبةّ للَّشب  سائغ   َعذح

ل  ُمُروُرُه يّف اَْللحّق وَطيِّب   َسائّغ   12/35 15219  َسهح

 َشّديُد املُُلوَحةّ  ُأَجاج   12/35 15220

ا   12/35 15221 ام  َطّريه ا  َْلح َمُك واملراد ليِّن ا غضًّ   السَّ

ّرُجونَ  12/35 15222 تَخح ّرجونَ  َوَتسح    وَُتح

يَة   12/35 15223 َجانُ  مثل زينة ّحلح لُُؤ، َواملَرح  وغريمها  اللُّؤح

بَُسوهَنَا 12/35 15224  َتتََزيَّنون هبا  َتلح

ُفنَ  الحُفلحَك  12/35 15225  السُّ

 السفينة َتُشقه املاَء َفيُسَمُع هلا صوت   َمَواّخرَ  12/35 15226

 لّتَطحُلبُوا وتلتَّمسوا لّتَبحتَُغوا  12/35 15227

لّهّ  12/35 15228 ساُنهُ  َفضح  إحح

ُكرونَ  12/35 15229 َمتَُه، َوَتثحنوَن َعَليحّه هّبَا َتشح ُكروَن نّعح  َتذح

ّخُل  ُيولُّج  13/35 15230  ُيدح

رَ  13/35 15231 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيَسَّ

َعة  َيُمرُّ  جَيحّري  13/35 15232  بَُّسح

ى  13/35 15233 َسمًّ ر   أّلََجل  مُّ ُلوم  ُمَقدَّ  َمعح
 لَّوقحت 

ُعونَ  13/35 15234 بُدونَ  َتدح  َتعح

هُ  من دونّهّ  13/35 15235 َ  َغريح

قّيَقُة البَيحَضاُء َعََل النََّواةّ  قّطحّمري   13/35 15236 ُة الرَّ َ  الّقَّشح

ُعوُهمح  14/35 15237  ُتنادوُهمح  َتدح

ُكمح  14/35 15238
كّ ُفُروَن بَّّّشح ُؤوَن ّمنحُكمح  َيكح ة  َمَع الِلّ َيتَََبَّ اُهمح آهّلَ ُكمح إيه

اذّ  وّمنح اَتِّ

كَ   َوال ُينَبِّئَُك  14/35 15239  َوال خُيَّبُ

َفى َعََل الِلّ خافّيَة  ّصَفة لِلّ ُسبحَحاَنُه وَتَعاََل، واَِلبرُي: ُهَو  َخبرّي   14/35 15240 ياّء َفال ََتح  املُطَّلُّع َعََل َحقيَقّة األشح

تَاُجونَ  الحُفَقَراء 15/35 15241 ّوُزوَن املُحح  املُعح

نى الحَغنّيُّ  15/35 15242 امّء الِلّ اُْلسح   الذي استغنى عن خلقه، واِلالئق تفتقر اليه، والغنيه من أسح

ّميُد  15/35 15243 نى  اْلحَ امّء الِلّ اُْلسح ّح، واَْلميُد من أسح ّد والثَّناّء واملَدح لحَحمح
تَّحقُّ لّ  املُسح

ّهبحُكمح  16/35 15244  ُيّزلحُكمح  ُيذح

َده َيأحّت بَّخلحق  َجّديد  و 16/35 15245 م  آَخريَن أو بمخلوقات من جنس خمتلف ُيطيعوَنُه وَيعبُدوَنه َوحح  يأّت بَّقوح

 َصعحب   بَّشاقٍّ أو بَّعّزيز   17/35 15246

را ، والوزر هو االثم الذي يستحق العقاب َوال َتّزرُ  18/35 15247  وال َُتحمل ّوزح

نّبَة   َواّزَرة   18/35 15248 س  ُمذح  حاملة للوزر َنفح

َرى 18/35 15249 َر ُأخح َرى ّوزح س  ُأخح  َذنحَب َنفح

عُ  18/35 15250 أَلح  َتدح  َتطلبو َتسح

س  ُمثحَقَلة  بّاَِلطَاَيا ُمثحَقَلة   18/35 15251  حاملة للوزر  َنفح

لَّها 18/35 15252 َقَلتحَها  ّْحح  ُذُنوهّبَا الَّتي َأثح

ر من عذاب الِل  ُتنّذرُ  18/35 15253 ف وَُتذِّ م وَتوِّ
 تعلّ

نَ  18/35 15254 يَُة ّمن الِلّ:  خَيحَشوح ُف ّمنحُه واتِّقاَءهُ اِّلشح  اَِلوح

ّك َواملََعاّص  َتَزكَّى  18/35 15255 ح َر ّمَن الَّشِّ  ُتطَهُّ

ّجعُ  املحَّصريُ  18/35 15256  املَآُل واملَرح
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 30إلى آية   19 يةآمن فاطر سورة ( 437صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَّوي 19/35 15257  َيتاَمَثالّن وال َيتَعاَدالنّ ال  َوَما َيسح

َمى 19/35 15258 َعح    فاقد البْص األح

َيّة األشياء َوالحبَّصريُ  19/35 15259  املُبّْص القادر عَل ُرؤح

الل الظُُّلاَمُت  20/35 15260 يحّل أو الضَّ  َسواُد اللَّ

 ما به اإّلبصار أو اهلدى النُّورُ  20/35 15261

سّ  الظِّلُّ  21/35 15262 مح ُء الشَّ  ما ُووّرَي فيّه َضوح

ُرورُ  21/35 15263 سّ  اْلحَ مح ةُ أو  َحرُّ الشَّ يُح اَْلارَّ  الرِّ

ّمُع  22/35 15264  جيعلهم يسمعون  ُيسح

 من يريد َمن َيَشاءُ  22/35 15265

ّمع   22/35 15266  املعاندين للدعوةيراد هبا عدم االستجابة من الكفار  َوَما َأنحَت بُّمسح

ر من عذاب الِل َنّذير   23/35 15267 ف ُُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، خُمَوِّ

َسلحنَاكَ  24/35 15268 لحَعَمّل هّبا َولّتَبحليّغها  َأرح
يََّة لّ
سالََة اإلهَلّ سوّل: َُتحميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  إرح

قِّ  24/35 15269 حيح  بّاْلحَ  بّالدين اْلق الصَّ

ا   َبّشريا   24/35 15270    املؤمنني بحسن الثواب ُمبََّشِّ

ر من عذاب الِلالكافرين  ومنذرا   َوَنّذيرا   24/35 15271  واملَُحذِّ

ة   24/35 15272  املراد أمة من األمم املاضية ُأمَّ

ّسَل جاءها  َخال فّيَها َنّذير   24/35 15273  نذير ينذرها من سوء عاقبة الكفروُأرح

ُبوكَ  25/35 15274 ّمنوا بك ُيَكذِّ  ينسبوا إليك الَكّذب، أو ال ُيؤح

 بّاُْلَجّج الواّضحاّت  بّالحبَيِّنَاّت  25/35 15275

ُبرّ  25/35 15276  كصحف إبراهيم و موسى املنزلة من عند الِل الُكتُّب  َوبّالزُّ

  التوراة واإّلنجيل ك  الساطع يف براهينه وحججه الكتاب َوبّالحكّتَاّب املحُنرّيّ  25/35 15277

ُت  26/35 15278  أهلكُت  َأَخذح

مح  َنكّريّ  26/35 15279 ، َوُعُقوَبتّي هَلُ  إّنحَكاّري َعَليحّهمح

ح َترَ  27/35 15280 ّل يف شأن من يتحدث  َأَِل ّب واالعتّباّر والتَّأَمُّ  عنهمّعباَرُة لّلَحثِّ َعَل النَّظَّر والتََعجُّ

نَا 27/35 15281 َرجح َنا َفأَخح  َفأَظحَهرح

حتَلّفا   27/35 15282 عا  ُمتَفاّوتا   خمُّ  ُمتَنَوِّ

 َذاُت َطَرائَّق َوُخطُوط  خُمحتَلَّفّة   ُجَدد   27/35 15283

وادَشّديَدُة جبال   َوَغَرابّيُب ُسود   27/35 15284  السَّ

ّرّه ّصَفة  لِلّ  َعّزيز   27/35 15285 ب  َعََل أمح
ُه َتَعاََل غالّ َلُب ألنَّ   ُسبححاَنُه َوَتَعاَل، والَعزيُز: ُهَو الَقّويُّ الَّّذي ال ُيغح

ّفَرةُ  َغُفور   27/35 15286 ثُُر ّمنحُه املَغح  ّصَفة  لِلّ ُسبححاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَّّذي َتكح

َوابِّ  28/35 15287 يش عَل األرض ّمنح َخلحق الِل ويستعمل يف اْليوانات أكثر ُكلُّ ما  َوالدَّ  َيمح

َنحَعامّ  28/35 15288  اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألح

 َخلحّقهّ  ّعبَادّهّ  28/35 15289

ا  َوَعالنّيَة   29/35 15290 ا، َوبالكّتحامنّ ِسا باِلفاء  ِّسه  يف العلن وإظهار 

ُجونَ  29/35 15291 ّ وانحتّظاُرهُ  َيرح ُع اَِلريح جاُء: َتَوقُّ  الرَّ

ُسَد، َوَُتحلَّك  لَّن َتبُورَ  29/35 15292  لَنح َتكح

يَُهمح ُأُجوَرُهمح  30/35 15293    يّؤدهَيم جزاء أعامهلم وافيا  كامال   لّيَُوفِّ

لّهّ  30/35 15294 ساُنهُ  َفضح  إحح

كوُر ُهَو الّذي ُيثيُب َعَل اليَسرّي ّمَن الطاَعّة الكثرَي ّمن الثَّواّب ّصَفة  لِلّ َتعاَل،  َشُكور   30/35 15295  والشَّ
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 38إلى آية   31 يةآمن فاطر سورة ( 438صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َحيحنَا إّلَيحَك  31/35 15296 نا َأوح ّي  كبلَّغح   بّواّسطَّة الَوحح

آن  الحكّتَاّب  31/35 15297  الُقرح

قُّ  31/35 15298  الثابت الذي ال َيوم حوله باطل ُهَو اْلحَ

قا   31/35 15299 قّهّ  ُمَصدِّ دا  لّّصدح  ُمَؤكِّ

هّ  31/35 15300 َ َيَديح ابَّقةّ ملّا َسبََقُه وكان قبله  ملَِّا َبنيح  ّمَن الُكتُّب السَّ

 بَّخلحّقه بّّعبَادّهّ  31/35 15301

برّي   31/35 15302  ّصَفة لِلّ ُسبحَحاَنُه وَتعاَل، واِلبري: هو املطهلع عَل حقيقة األشياء فال َتفى عَل الِل خافية َِلَ

ُه َتَعاَل َيَرى املَرئّيَّاّت باّل َكيحف  وال آلَة  وال جاّرَحة   َبّصري   31/35 15303  ّصَفة  لِلّ ُسبححاَنُه َوَتَعاَل، أيح أنَّ

َرثحنَا  32/35 15304 نا و َأوح طَيحنَاَملهكح   َأعح

طََفيحنَا  32/35 15305 َنا اصح ََتح  واستخلصنا  اخح

 من خلقنا واملراد األمة اإلسالمية  ّمنح ّعبَادَّنا  32/35 15306

ّسهّ  32/35 15307 ّل َبعحّض املََعاّص  ُمَّسء  إلَيحَها َظاِّل  لِّنَفح  بّّفعح

تَّصد   32/35 15308 قح َماّت متوسط  مُّ    ُيَؤدِّي الَواّجبَاّت، وجَيحتَنُّب املَُحرَّ

اّت  32/35 15309 َ ريح هّ ُُمحتَّهد   َسابّق  بّاِلحَ ّ م  َعَل َغريح اّت  ُمتََقدِّ اّْلَ  يّف َعَمّل الصَّ

ّن الِل  32/35 15310  بمشيئته وأمره  بّإّذح

ُل  32/35 15311  زيادُة اإلحسانّ  الحَفضح

 جنهات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد هبا موضع يف اجَلنَّة جنَّات َعدن   33/35 15312

نَ  33/35 15313 لَّوح بَُسوَن اُْلّله  َُيَ  ُيلح

، وَُييُط بّاملّعحَصمّ  َأَساّورَ  33/35 15314  ما ُيلحبَُس يف اليَد ّمن اّْلّله

ُد لِلّ 34/35 15315 مح  بّتَحميّدّه وَتعحظيّمهّ الثَّناُء عليه  اْلحَ

َهَب  34/35 15316  َأزاَل  َأذح

َزنَ  34/35 15317  اهَلمَّ والَغمَّ  اْلحَ

   ّصَفة  لِلّ ُسبححاَنُه َوَتَعاَل، والغفور هو الذي تكثر منه املغفرة  لََغُفور   34/35 15318

كوُر ُهَو الّذي  َشُكور   34/35 15319  ُيثيُب َعَل اليَسرّي ّمَن الطاَعّة الكثرَي ّمن الثَّواّب ّصَفة  لِلّ َتعاَل، والشَّ

َزلَنَا  َأَحلَّنَا 35/35 15320  َأنح

ائَّمةّ  َداَر املحَُقاَمةّ  35/35 15321  واملراد اجَلنَّة َداَر اإّلَقاَمّة الدَّ

نَا 35/35 15322  ال ُيصيبُنا  ال َيَمسُّ

ة  ، شديد َتَعب   َنَصب   35/35 15323  َوَمَشقَّ

يَاء  َوَتَعب   لُُغوب   35/35 15324  إّعح

ّت  َيكم ال   ال ُيقحََض َعَليحّهمح  36/35 15325  َعَليحّهمح باملَوح

ُف و 36/35 15326 ُتهُ  ال خُيَفِّ ُتُه أوح ُمدَّ  ال َتّقلُّ ّشدَّ

ّزي 36/35 15327  ُنعاقُّب  َنجح

طَّرُخونَ  37/35 15328 تَّغيثُونَ َيّصيُحوَن  َيصح ، َوَيسح
ة   بّّشدَّ

ُكم  37/35 15329 رح ح ُنَعمِّ ح ُنطّلح أعامَرُكم َأَوَِل  َأَوَِل

ر من عذاب الِل النَّّذيرُ  37/35 15330 ف واملَُحذِّ د  واملراد   الرسول املُبَلِّغ، املُخوِّ  صَل الِل عليه وسلم  َنبّيُّنَا ُُمَمَّ

َومُها  لّلظَّاملنّّيَ  37/35 15331 ّق أوح َنحح ّر أوح الّفسح لحَحدِّ بّالُكفح
 اجلائّريَن املُتَجاّوزيَن لّ

 معني يعينهم عَل النهجاةّ  نَّّصري   37/35 15332

15333 38/35  ُ يط  بُكلِّ ما خَيحَفى فيها  َغيحّب  َعاِّل  ُُمّ

ُدور 38/35 15334  الصدور ِلفايا التي يف الصدور أو اْلالة التي يف  َذاّت الصُّ
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 44إلى آية   39 يةآمن فاطر سورة ( 439صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ضّ  َخاَلئَّف  39/35 15335 ا يّف األَرح  خَيحُلُف َبعحُضُكمح َبعحض 

ّمنح  َكَفرَ  39/35 15336 ح ُيؤح  أنكر وَِل

ُرهُ  39/35 15337  عليه عقاب كفره َفَعَليحّه ُكفح

ت ا  39/35 15338 ا َوَغَضب ا َمقح  وَكراهية   ُبغحض 

 ضياعا  وهالكا   َخَسارا   39/35 15339

تُمح  40/35 15340 وّن  َأَرَأيح َّبُ  َأخح

َكاءُكمُ  40/35 15341 ة  مع الِلّ  رُشَ ّذوا آهّلَ  الذيَن اَتُّ

ُه   من ُدوّن الِلّ 40/35 15342  َمَعُه أوح َغريح

مح  40/35 15343 ك   هَلُ مح  رّشح  َنّصيب  أو رَشاَكة   هَلُ

طَيحناُهمح  آَتيحنَاُهمح  40/35 15344  َأعح

نحهُ  40/35 15345  مِّ
ة   َبيِّنَة   واّضَحة   ّمنحهُ ُحجَّ

 ُيَمنِّي َيّعُد  40/35 15346

ّق أوح  الظَّاملُّونَ  40/35 15347 ّر أوح الّفسح لحَحدِّ بّالُكفح
َومُها اجلائّروَن املُتَجاّوزوَن لّ  َنحح

ا 40/35 15348 ا َوَباطاّل   ُغُرور   ّخَداع 

ّسُك  41/35 15349 نعُ   ُيمح  َيمح

نَيا  َتُزوال  41/35 15350 َهبا َوَتفح  َتذح

ياُن  َحلّيام   41/35 15351 ُه َغَضب  وال ّعصح تَّفزَّ  الذي ال َيسح
ّح واألناةّ فح   الُعصاةّ ّصَفة  لِلّ ُسبححاَنُه، واَْلليُم هو ذو الصَّ

ّفَرةُ  َغُفورا   41/35 15352 ثُُر ّمنحُه املَغح  ّصَفة  لِلّ ُسبححاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَّّذي َتكح

َسُموا 42/35 15353  َوَحَلفوا َوَأقح

اَمهّنّمح  42/35 15354 َد َأيح َلّظ األَيحاَمنّ  َجهح ّف بّأَغح
 ُُمحتَّهّديَن يف اَْللّ

ر  َرُسول  ّمنح ّعنحّد الِلّ َتَعاََل  َنّذير   42/35 15355 ف ُُمَذِّ  ُمبلِّغ، خُمَوِّ

َدى  42/35 15356  أكثر اهتداء، أي أكثر استجابة للهداية َأهح

َُممّ  42/35 15357 ُة: ُجاعة من الناس جَيحَمُعها َأمر  َما أو جيمعهم دين أو مكان أو زمان األح  األمَّ

 َتباُعدا  عن اْلقِّ  ُنُفورا   42/35 15358

بَارا   43/35 15359 تّكح ا  وتعاُظام  وتعاليا   اسح  َتَكَبُّ

يِّئّ  43/35 15360 ُر السَّ ُر الَقبيُح، وُيراُد بّّه اِّلداُع والتدبري للََّشه  َمكح  املَكح

 وال يصيُب   َينحّزُل َوال َ َوال ََيّيُق  43/35 15361

لّهّ  43/35 15362 حابّهّ  بّأَهح  بّأصح

بونو َينحتَظُّرونَ  َينظُُرونَ  43/35 15363 ُعون وَيَتقَّ  َيتَوقَّ

لنّيَ  43/35 15364 َوَّ بني للرسل ُسنََّت األح ابَّقةّ من  طريقة الِل بإهالك املكذه  األَُمّم السَّ

 فلن تلقى أو تعلم  َفَلن ََتّدَ  43/35 15365

ّقّه َكام ُيريدُ نّظاُمُه  ُسنَُّة الِلّ 43/35 15366  جيريّه يف َخلح

 َتغحيريا   َتبحّديال   43/35 15367

ّويال   43/35 15368 فا   َُتح  ََصح

ح َيّسرُيوا  44/35 15369 ةّ واال َأَوَِل َ لحّعَبح
ح َيتَنَقَّلوا يف الباّلدّ لّ  تعاظّ َأَوَِل

ُلوا  َفيَنظُُروا  44/35 15370 ُروا ويتأمَّ  فيفكِّ

 العاقبة: اِلاِّتَُة واملَصري األخري َعاقّبَةُ  44/35 15371

َوى وأعظم َأَشدَّ  44/35 15372  َأقح

ّجَزهُ  44/35 15373  عن قدرته وسلطانه خيرج  لّيُعح
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    45 يةآفاطر سورة ( 440صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 يعاقب ُيَؤاّخُذ  45/35 15374

 َعّملوا َعَمال  َسيِّئا   َكَسبُوا 45/35 15375

 َخَلَّ  َتَركَ  45/35 15376

ّرَها  45/35 15377 ّض: َسطححها  َظهح ر األرح  املُراُد َظهح

يش عَل األرّض ويستعمل عادة يف اْليوانات أكثر َدابَّة   45/35 15378  ُكلُّ ما َيمح

ُرُهمح  45/35 15379 لهم ُيَؤخِّ  يؤجه

ى َأَجل   45/35 15380  وقت  ُمَعنيَّ ُمدد  مقدر ّعنحَد الِلّ  ُمَسمًّ

 ساعة موُتم  َأَجُلُهمح  45/35 15381

   بَّخلحّقه بّّعبَادّهّ  45/35 15382

ُه َتَعاَل َيَرى املَرئّيَّاّت باّل َكيحف  وال آلَة  وال جاّرَحة   َبّصريا   45/35 15383  ّصَفة  لِلّ ُسبححاَنُه َوَتَعاَل، أيح أنَّ

 


