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 24إلى آية   1 يةآمن  الصافاتسورة ( 446صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

افَّات   1/37 16609 ا َقَسٌم  َوالصَّ َ
بَاَدِت  نَي َتُصفُّ يف  ع   ب املَََلئ َكة  ح 

ة   َصّفا   1/37 16610 ا ُمََتاصَّ ا ُصفوف  باَدِت 
 َمصفوَفة  يف ع 

َرات   2/37 16611 اج  َحاَب، َوَتُسوُقُه.  َفالزَّ نَي َتْزُجُر السَّ
 َقَسٌم ب املَََلئ َكة  ح 

 َدْفعا  وطردا   َزْجرا   2/37 16612

يَات   3/37 16613
نَي َتتُْلو ذ ْكَر اهلل ، َوَكََلَمهُ  ذ ْكرا   َفالتَّال   َقَسٌم ب املَََلئ َكة  ح 

ٌد  4/37 16614 ُكْم لََواح  َ  إ ََلهَ فات ه وال يف َأْفَعاله وال رشيك ال ثان   له يف ذات ه وال يف ص 

ق   5/37 16615  مطالع الشمس ومغارهبا  املََْشار 

نَّا  6/37 16616 ْلنا َزيَّ نَّا وََجَّ  َحسَّ

 النجوم   الَْكَواك ب   6/37 16617

ْفظا   7/37 16618  َوُُماَفظَة  وصياَنة   َوح 

د   7/37 16619 ار  د ، َخارج  َعن  الطَّاَعة  َعات   مَّ  ُمتََمرِّ

 الذين يسكنون السامء املَلئكة املَألُ األَْعَل  8/37 16620

 بالشهب ُيْرََجُونَ  َوُيْقَذُفونَ  8/37 16621

ا  9/37 16622  مدحورين مطرودين مبعدين ُدُحور 

ٌب  9/37 16623 عٌ  َواص   َدائ ٌم ُموج 

طَْفةَ  10/37 16624 َعة  و  أخذ َخط َف اْْلَ  واملراد اختَلس خرب من أخبار السامء اْختََلَس الَكل َمَة؛ ُمَساَرَقة  ب ُُسْ

َقُه َوَأْدَرَكهُ  َفأَْتبََعهُ  10/37 16625  َفَلح 

َهاٌب  10/37 16626    يف اجَلوِّ من النار ُشْعلٌة  ش 

ءٌ  َثاق ٌب  10/37 16627  يثقب اجلو بضوئه ويمزقه ُمِض 

مْ  11/37 16628  اْطُلْب الرأي منهم فاسأَلم و َفاْستَْفت ه 

 َخَلْقنَا َأَباُهْم آَدمَ  َخَلْقنَاُهم 11/37 16629

ب   11/37 16630 ز  يد ُمتامسك  الَّ ُق َبْعُضُه ب بَْعض  أو َشد 
ج  َيْلتَص   لَز 

بَْت  12/37 16631 بَْت  َعج      تعجَّ

 َوََيَْزؤونَ  َوَيْسَخُرونَ  12/37 16632

 وال يتعظون ال يتدبَّرون اَل َيْذُكُرونَ  13/37 16633

ُرونَ  14/37 16634  السخرية واالستهزاء يبالغون يف  َيْستَْسخ 

ب نيٌ  15/37 16635 ْحٌر مُّ
ٌح سحر  س   واض 

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوت   ملََبُْعوُثونَ  16/37 16636

لُونَ  17/37 16637  املراد ما سبق من األجداد األوائل يف األزمان السالفة  آَباُؤَنا اأْلَوَّ

ُرونَ  18/37 16638 ءُ  َداخ  ُروَن، َأذ الَّ  َصاغ 

 َصيَْحٌة، واملراد هبا َنْفَخُة الّصور  أو  َنْفَخةٌ  َزْجَرةٌ  19/37 16639

ين   20/37 16640  واحلساب   َيْوُم اجَلزاء   َيْوُم الدِّ

َي بذلك إلنَّ اهلل يفصُل فيه بني اْلَلئق بالعدل  َيْوُم الَْفْصل   21/37 16641  يوم القيامة، وُسمِّ

وا 22/37 16642  )اَْجَُعوا اْحُُشُ

ْنيَاوأشباههم  َوَأْزَواَجُهمْ  22/37 16643  ُنظََراَءُهْم، َوُقَرَناَءُهْم يف  الدُّ

ُهوهم وقوُدوهم   َفاْهُدوُهمْ  23/37 16644 اوَوجِّ ا َعن يف       ُسوُقوُهْم َسْوق 

يم   23/37 16645 ح  اط  اجْلَ َ
 َطريق  النّار   ِص 

ُكوهم   َوق ُفوُهْم   24/37 16646  واْمنَُعوُهم  اْحب ُسوُهْم  وَأْمس 

ْسئُولُونَ  24/37 16647  ُُماَسبونَ  مَّ
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 51إلى آية    25 يةآمن  الصافاتسورة ( 447صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  25/37 15648 ا ال َتنَاَِصُ  ال َينُُْص بعضُكم َبْعض 

عوَن ُمنْقادونَ  ُمْستَْسل ُمونَ  26/37 15649  خاض 

َم وواَجهَ  َوَأْقبََل  27/37 15650  وَتَقدَّ

 َيْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضا   َيتََساءلُونَ  27/37 15651

ني   28/37 15652 ْن  ََتيئُوَننا َتأُْتوَننَا َعن  الْيَم  ين  و جهة اْلريم   احَلقِّ َوالدِّ

ن نيَ ََلْ  29/37 15653  ما زلتم مُشكني وقلوبكم منكرة لإليامن  َتُكوُنوا ُمْؤم 

ة   ُسْلطَان   30/37 15654 ، َأْو ُقوَّ
ة   أو غلبة  ُحجَّ

يَن احَلدَّ يف   َطاغ نيَ  30/37 15655 ز   الع ْصيَان  و الُش ُُمَاو 

 َعَليْنَا ثبََت َوَوَجَب  َفَحقَّ َعَليْنَا 31/37 15656

 املراد سنذوق العذاب ونشَتك يف العقاب لََذائ ُقونَ  31/37 15657

 َفأَْضَلْلناكم َفأَْغَوْينَاُكمْ  32/37 15658

ُكونَ  33/37 15659 كاءُ  يف  الَْعَذاب  ُمْشََت    الع َقاب  والتَّنْك يل  يف  رُشَ

م نيَ  34/37 15660  ب الكاف ريَن املُعان دينَ  ب املُْْجر 

ونَ  35/37 15661 ُ ون ويتعاظمون ويتعالون  َيْستَْكرب   يتكربَّ

ُكوا آَلت نا  36/37 15662  منُصفون عنها لَتَار 

ْنُون   36/37 15663 ر  ُمَّ ْعَر أو أجاَدهُ  ل َشاع  ُر: َمْن قاَل الشِّ ْخُص املُصاُب ب اجُلنون  و الّشاع   املَْجنُون: الشَّ

قِّ  37/37 15664  بالدين احلق دين التوحيد  أَتى َجاء ب احْلَ

َق املُْْرَسل نيَ  37/37 15665 ْدقهماال َوَصدَّ  وصدق ما يدعون إليه  عَتاف ب ص 

َرُكمْ  لََذائ ُقو  38/37 15666 وَن ب ه  ب ُكلِّ َمشاع   وحاسُّ
ه   ملَُقاسوَن آالم 

 اإليَلم الشديد  الع َقاب  والتَّنْك يل   الَْعَذاب  اأْلَل يم   38/37 15667

َزْونَ  39/37 15668  ُتعاَقبونَ  َُتْ

بَاَد اهللَّ   40/37 15669  الطائعني  ع 

نيَ  40/37 15670 ت ه   املُْْخَلص  ُهْم ب َرْْحَ  اهلل ؛ َفأَْخَلَصُهْم، َواْختَصَّ
بَاَدة  يَن َأْخَلُصوا يف  ع   الَّذ 

ْعُلومٌ  41/37 15671 ْزٌق مَّ رٌ  َعطاٌء من اهلل  ر   ُمَقدَّ

ْكَرُمونَ  42/37 15672  منعمون موقرون ال مهانون وال ُمتقرون  مُّ

 ُكّل ما ُيستطاب وُيْستَمتُع بهبساتني فيها  َجنَّات  النَّع يم   43/37 15673

ر   44/37 15674    ما ُُيَْلُس أو ُيْضطََجُع عليه ُُسُ

تََقاب ل نيَ  44/37 15675  متواجهني تتقابل وجوههم   مُّ

م ُيطَاُف  45/37 15676 م ُيَدارُ  َعَليْه   َعَليْه 

 ب َقَدح  فيه مْخر   أو بخمر ب َكاس   45/37 15677

ع ني   45/37 15678 ن مَّ
َية    م  ْن َأْْنَار  َجار   م 

ب نيَ  46/37 15679 ار  ة  لِّلشَّ يذة   لَذَّ  يتلذذ شارهبا  ساّرة   الطعم لَذ 

مْ  اَل ف يَها َغْوٌل  47/37 15680  أو يؤذَيم ويرهم    لَيَْس ف يَها َما َيْغتَاُل ُعُقوََلُ

 وتذهب عقوَلمَيْسَكُروَن،  ُينَزُفونَ  47/37 15681

اُت الطَّْرف   48/37 15682 َ
نَّ  َقاِص  ه  يفاٌت اَل َينْظُْرَن إ ََل َغرْي  َأْزَواج 

 َعف 

عاُت الُعيُون   ع نيٌ  48/37 15683
  َحْسناواُت وواس 

ْكنُونٌ  49/37 15684 ي  َمُصوٌن َُمفوظٌ  مَّ ُه األَْيد   ََلْ ََتَسَّ

ينٌ  51/37 15685 ٌم ل   َقر  ٌب ُمََلز   َصاح 
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 76إلى آية    52 يةآمن  الصافاتسورة ( 448صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ق نيَ  52/37 15686  واحلساب املصدقني بوقوع البعث املَُْصدِّ

ينُونَ  53/37 15687 يُّوَن، َوُُمَاَسبُونَ  ملََد   ملََْجز 

طَّل ُعونَ  54/37 15688 فوَن ناظ رونَ  مُّ  واملراد مطلعون معي عل أهل النار  ُمُْش 

 َفأَْبَُصهُ  َفَرآهُ  55/37 15689

يم  يف َسَواء   55/37 15690  يف وَسط  نار  َجَهنَّمَ  اجَلح 

 أْوَشْكَت و  إ نََّك َقاَرْبَت  إ ْن ك دتَّ  56/37 15691

د ين   56/37 15692  لَتُْهل ُكن ي ب َضََلل َك، َوإ ْغَوائ َك  لََُتْ

ْعَمُة َرّبِّ  57/37 15693
 اْلري الديني أو الدنيوي من َرّبِّ  ن 

ينَ  57/37 15694 وا يف  الَعَذاب  َمَعَك  املُْْحََض  ُ
 َمْن ُأْحَض 

 أفتزعم أننا لسنا نموت  َأَفاَم َنْحُن ب َميِّت نيَ  58/37 15695

ْنيَا والتي تعني ْناية الدنيا للميّت  َمْوَتتَنَا األُوََل  59/37 15696 َقْت فيَها احَلياُة الدُّ  املوتة التي فور 

ب نيَ  59/37 15697  بمعاَقب نيَ  ب ُمَعذَّ

 الظََّفر والفَلح   الَْفْوزُ  60/37 15698

َذا 61/37 15699  املراد ملثل هذا العطاء اجلزيل والنعيم املقيم ِلممثْلم َهَٰ

ُلونَ  61/37 15700  يف الدنيا  املجتهدون بطاعة اهللفليعمل  َفْليَْعَمْل الَْعام 

يَاَفة   نُُّزال   62/37 15701 ، وفيه طعاُمهمأو  ض  يوف  ال  ُيَعّد للضُّ  َمنْز 

وم   62/37 15702 قُّ ٌة َكرَيٌة َشَجَرٌة  َشَجَرُة الزَّ ْن َطَعام  َأْهل  النَّار  ُمرَّ  َخب يثٌَة، َمْلُعوَنٌة، م 

مْ و عذابا   ف تْنَة   63/37 15703 ََلء  ََلُ
 اْبت 

ْسق  أْو َنْحَوُُها  لِّلظَّامل  نيَ  63/37 15704 زيَن ل ْلَحدِّ ب الُكْفر  أْو الف   اجلائ ريَن املُتَجاو 

ُرُج  64/37 15705  َتظَْهرُ  ََتْ

يم   64/37 15706 ح   َجَهنَّمَ  أسفلأو َقْعر   َأْصل  اجْلَ

 َثَمُرَها َطْلُعَها 65/37 15707

يَاط ني  ُرؤوُس  65/37 15708 ُد مورد املثل يف وصف اليشء بشدة الُقبْح، وكراهية النفوس له الشَّ  عبارة َتر 

 َفُمْشب ُعونَ  َفاَمل ُؤونَ  66/37 15709

 َخليطا  أْو َمزُيا   لََشْوب ا  67/37 15710

 َحارٍّ َبال غ  احَلَراَرة   َْح يم   67/37 15711
 َماء 

َعُهمْ  68/37 15712  ُرجوَعُهْم وَعْوَدَِتُْم وَمصرَيُهمْ  َمْرج 

 َوَجُدوا  َألَْفْوا  69/37 15713

داَية   َضالِّنيَ  69/37 15714  التائ هنَي َعْن َطريق  اَل 

مْ  70/37 15715 ه   َعَل َبقايا َضَلالِت  مْ  َعَل آَثار 

ُعوَن يف   َُيَْرُعونَ  70/37 15716 ََلل  ُيُْس  ْم َعَل الضَّ  ُمتَاَبَعت ه 

 تاه وابتعد وَل َيتد إليه َضلَّ  71/37 15717

ل نيَ  71/37 15718 اب َقة   معظم َأْكثَُر اأْلَوَّ  األَُمم  السَّ

ينَ  72/37 15719 ر  نذ   معلمني ومبلِّغني وُمّذرين من العقاب مُّ

بَةُ  73/37 15720
َُة  َعاق   واملَصري األخريالعاقبة: اْلاَت 

نيَ  74/37 15721 َنس  الذين أخَلصوا هلل التوحيَد والعبادةَ  املُْْخَلص  َن الدَّ  املُْختاريَن اْلال صنَي م 

 دعانا وسألنا  َناَداَنا  75/37 15722

يبُونَ  75/37 15723  املستجيبون للدعاء والقابلون له  املُْج 

يْنَاهُ  76/37 15724  وسلَّمناه َوَنجَّ

يق  والَغمِّ  الَْكْرب   76/37 15725
 الض 
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 102إلى آية    77 يةآمن  الصافاتسورة ( 944صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَهُ  77/37 15726 يَّ ُكور  واإلَناث   ُذرِّ َن الذُّ ُة: َنْسُل اإلْنَسان  م  يَّ  الُذرِّ

 هو الثابت بعد غريهالباقي  الْبَاق نيَ  77/37 15727

ا ََج يَل   َوَتَرْكنَا َعَليْه   78/37 15728 ْكر 
 وثناء  حسن ا َأْبَقيْنَا لَُه ذ 

ينَ  78/37 15729 ر  َن النَّاس   يف  اآْلخ   ف يَمْن َجاَء َبْعَدُه م 

 حتية وأمان َسَلمٌ  79/37 15730

ي 80/37 15731    َوُنكاف ئُ ُنثيُب  َنْجز 

ن نيَ  80/37 15732 ْتقان  َوُصنْع  اجَلميل   املُْْحس  ْعل  احَلَسن  َعل َوْجه  اإل   اآلتنَي با لف 

ن نيَ  81/37 15733 بَاد َنا املُْْؤم  نا ع  ْدق  ُرُسل ه   َخْلق  يَّة  اهلل  وب ص 
وَن ب َوحدان  رِّ

 الذين ُيق 

ا َأْغَرْقنَا 82/37 15734    أْهَلْكنا َغَرق 

ينَ  82/37 15735  الفريق اآلخر اآْلَخر 

ْن  83/37 15736 يَعت ه  م  ه  من أشياعه عل ملته ش  نَْهاج   ، َوم 

يم  خال ٌص  َسل يم   84/37 15737 ، َوُخُلق  َذم  ْن ُكلِّ اْعت َقاد  َباط ل  يء  م   َبر 

ه   85/37 15738 جال  والنِّساء  الَقْوُم: ََجاَعُة  َوَقْوم   الرِّ

 ؟أكذبا وباطَل َأئ ْفكا   86/37 15739

 اهلل َغرْيَ  اهلل ُدونَ  86/37 15740

يُدونَ  86/37 15741  َتْرَغبُونَ  ُتر 

نَْدُكمْ  َظنُُّكم 87/37 15742 ُح ع  اج  قاُد الرَّ
 االْعت 

 أْي وّجه بُصه   َفنَظَرَ  88/37 15743

يمٌ  89/37 15744  َمريٌض  َسق 

 فَتكوه وانُصفوا  َفتََولَّْوا 90/37 15745

ينَ  90/37 15746 ضنيَ  ُمْدب ر  بنَي ُمْعر   ذاه 

ا أو َفأْقبََل يف  است ْخفاء   َفَراغَ  91/37 15747 ع   َماَل ب ُخْفيَة  ُمُْس 

مْ  91/37 15748 ت ه   أصنامهم آَل َ

 ال تتكّلمون ال َتنط ُقونَ  92/37 15749

ني   93/37 15750 ه  اليُْمنَى ب الْيَم   ب يَد 

 جاُءوه وقدموا عليه َفأَْقبَُلوا إليه 94/37 15751

فُّونَ  94/37 15752 ب نيَ  َيز  نَي َغاض  ع   َيْعُدوَن ُمُْس 

تُونَ  95/37 15753 جاَرة  املَنْحوَتة   َتنْح  ن احل   َتْصنَعوَن م 

ثال  ساب ق   َخَلَقُكمْ  96/37 15754 َن الَعَدم  َعل َغرْي  م   أْوَجَدُكْم م 

ئُوا وأقيموا اْبنُوا 97/37 15755  أْنش 

 َفاْرُموا به َفأَلُْقوهُ  97/37 15756

يم   97/37 15757 ح  َلة   اجْلَ  النَّار  املُْشتَع 

 ْحت ياال  يف  اإل ْْضار  ا َكيْدا   98/37 15758

 األذ الء املقهورين  اأْلَْسَفل نيَ  98/37 15759

ين   99/37 15760  سريشدن  َسيَْهد 

 امنح وَأنع م َهْب  100/37 15761

نيَ  100/37 15762 احل   ْم وأْخَلُقُهمْ  الصَّ يَن َحُسنَْت أْعامَُلُ  الَّذ 

   السَلمالغَلم: الصبي الذي قاَرَب البُلوغ، واملُراد إسامعيل عليه  ب ُغََلم   101/37 15763

َف به إبراهيم وابنه بمعنى متأن ال يُسع إليه الغضب َحل يم   101/37 15764  ُوص 

ْعيَ  102/37 15765 ه   َبَلَغ َمَعُه السَّ  َوَصَل َدَرَجَة الَعَمل  َمَعُه، َوَقَضاء  َحَوائ ج 

 أْحُلم أرى يف املنام 102/37 15766
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 126إلى آية    103 يةآمن  الصافاتسورة ( 504صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َْمر  اهلل  انقادا واْستَْسَلاَم  َأْسَلاَم  103/37 15767  أل 

ُه ل ْلَجب ني   103/37 15768 ب  َجبَْهت ه  َعَل األَْرض   َوَتلَّ
 َألَْقاُه َعَل َجان 

 ووجهنا له اْلطاب َوَناَدْينَاهُ  104/37 15769

ْؤَيا  105/37 15770 ْقَت الرُّ ْدق  ما رأيَت  َصدَّ ْفَت بص   املراد أّنك قد فعلَت ما ُأمرت به إذ اْعََتَ

ي 105/37 15771    ُنثيُب َوُنكاف ئُ  َنْجز 

ن نيَ  105/37 15772 ْتقان  َوُصنْع  اجَلميل   املُْْحس  ْعل  احَلَسن  َعل َوْجه  اإل   اآلتنَي با لف 

ْدق  إ ياَمن ه   الْبَََلُء املُْب نيُ  106/37 15773 ي َأَباَن َعْن ص  اقُّ الَّذ  ْخت بَاُر الشَّ  اال 

يَل  َعنْهُ و واستنَقذناه َوَفَدْينَاهُ  107/37 15774    َجَعْلنَا َبد 

ْبح  َعظ يم   107/37 15775  بكبش  َعظيم  ُيذبح ب ذ 

ا َجيَل  وثناء  حسن اأبقينا له  َوَتَرْكنَا َعَليْه   108/37 15776 ْكر 
 ذ 

ينَ  108/37 15777 ر   ف يَمْن َجاَء َبْعَدهُ  يف  اآْلخ 

َلَمة   َسَلمٌ  109/37 15778  َوَتْسليم  أْو ُدَعاٌء ب السَّ
يَّة 
 لَفُظ حَت 

يمَ  109/37 15779 َلُه َعَل  إ ْبَراه  َسالَت ه  َوَفضَّ ه  ُهَو َخل يُل اهلل ، ا صطََفاُه اهللُ ب ر  ن َخلق   َكث ري  م 

بَاد َنا  111/37 15780 نا  ع   َخْلق 

ن نيَ  111/37 15781 ْدق  ُرُسل ه   املُْْؤم  يَّة  اهلل  وب ص 
وَن ب َوحدان  رِّ

 الذين ُيق 

َناهُ  112/37 15782 ْ َناُه ب َخرَب  َسارٍّ  َوَبُشَّ  َوأْخرَبْ

ن َزوَجت ه  َساَرةَ ُهَو َولَُد   ب إ ْسَحاَق  112/37 15783 يَم م  َنا إ بَراه   َسيِّد 

نيَ  112/37 15784 احل   ْم وأْخَلُقُهمْ  الصَّ يَن َحُسنَْت أْعامَُلُ  الَّذ 

 َجَعْلنَا لَُه اَْلرْيَ والنَّامءَ  َوَباَرْكنَا َعَليْه   113/37 15785

اَم  113/37 15786 ت ه  يَّ ُة: َنْسُل  ُذرِّ يَّ ُكور  واإلَناث  الُذرِّ َن الذُّ  اإلْنَسان  م 

نٌ  113/37 15787 ْتقان  َوُصنْع  اجَلميل   ُُمْس  ْعل  احَلَسن  َعل َوْجه  اإل   آت  با لف 

15788 113/37  ٌ ه   َوَظاَل   ُميسٌء لذاته  ل نَفس 

 أْنَعْمنا  َمنَنَّا  114/37 15789

ا  115/37 15790 يْنَاُُهَ  وسلَّمناُها َوَنجَّ

يق  والَغمِّ  الَْكْرب  الَْعظ يم   115/37 15791
ْرَعْونَ واملراد   الض  ة  ل ف  يَّ

، َوالُعبُود   الَغَرق  يف  البَْحر 

َناُهمْ  116/37 15792  وأعنّاهم وأّيدناهم  َوَنَُصْ

 املنتُصين  الَْغال ب نيَ  116/37 15793

َح  املُْْستَب نيَ  117/37 15794 َر الواض   الظاه 

ا 118/37 15795      وأرشدناُها إَل اإليامن، وَوفَّقناُها إليه َوَهَدْينَاُُهَ

يمَ  118/37 15796 اَط املُْْستَق  َ َوج فيه  الطَّريَق  الُصِّ  املُستوي القويم الذي ال ع 

َّ د َمشق   إ لْيَاَس  123/37 15797 ََل َأهل  َبعَلبَك َغرّب 
َل إ  وَنُه َبعَل  ُأرس  بَاَدَة َصنَم  َكاُنوا ُيَسمُّ

بَاَدة  اهلل  َوَأن َيَُتُكوا ع   َفَدَعاُهم إ ََل ع 

ن املََلئ َكة   املُْْرَسل نيَ  123/37 15798  َسواء  كاَن َنب يّا  َبَُشا  أْو َكاَن َمَلكا  م 
يَّة 
َسالَة  اإلََل  ُل الرِّ

 املُْْرَسُل ُهَو َحام 

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  124/37 15799

« َأَتْدُعوَن َبْعَل   125/37 15800 ى: »َبْعَل  نََم املَُسمَّ  َأَتْعبُُدوَن الصَّ

 وتَتكون َوَتَذُرونَ  125/37 15801

   َأَْجَل وَأْكثَر ُحْسنا   َأْحَسنَ  125/37 15802

ال ق نيَ  125/37 15803 عنيَ  اْْلَ ديَن املُبْد   املوج 

ل نيَ  126/37 15804 اب َقة   اأْلَوَّ  األَُمم  السَّ
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 153إلى آية    127 يةآمن  الصافاتسورة ( 451صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  127/37 15805 ، َوالع َقاب   ملَُْحََضُ َساب   ملََْجُموُعوَن ل ْلح 

نيَ  128/37 15806 َنس   املُْْخَلص  َن الدَّ  املُْختاريَن اْلال صنَي م 

ا َجيَل  وثناء  حسن ا َوَتَرْكنَا َعَليْه   129/37 15807 ْكر 
 أبقينا له ذ 

ينَ  129/37 15808 ر   تون يف األزمنة املتأخرةأالذين ي اآْلخ 

 أمان وحتية  َسَلمٌ  130/37 15809

نيَ إ ْل  130/37 15810  ُهَو: إ لْيَاُس َنْفُسُه، َأْو: ُهَو َوَأْتبَاُعهُ  َياس 

ي 131/37 15811    ُنثيُب َوُنكاف ئُ  َنْجز 

ن نيَ  131/37 15812 ْتقان  َوُصنْع  اجَلميل   املُْْحس  ْعل  احَلَسن  َعل َوْجه  اإل   اآلتنَي با لف 

بَاد َنا  132/37 15813 نا  ع   َخْلق 

ن نيَ  132/37 15814 ْدق  ُرُسل ه   املُْْؤم  يَّة  اهلل  وب ص 
وَن ب َوحدان  رِّ

 الذين ُيق 

َش  لُوط ا 133/37 15815 بَاَدة  اهلل ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواح 
َي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إ ََل ع  يَهد 

ن ُدون  النَِّساء  وَأرَسَلُه اهللُ ل  َجاَل َشهَوة  م   َيأُتوَن الرِّ

 َسواء  كاَن  املُْْرَسل نيَ  133/37 15816
يَّة 
َسالَة  اإلََل  ُل الرِّ

ن املََلئ َكة  املُْْرَسُل ُهَو َحام   َنب يّا  َبَُشا  أْو َكاَن َمَلكا  م 

يْنَاهُ  134/37 15817  سلَّمناه  َنجَّ

ت ه  َجيع وَ  َوَأْهَلُه َأَْجَع نيَ  134/37 15818   أْفراَد ُأُْسَ

نّ  َعُجوزا   135/37 15819  امرأة  كبرية  يف السِّ

ينَ  135/37 15820  البَا قنَي يف  الَعَذاب  أو  اَلال ك ني الَْغاب ر 

ينَ  136/37 15821 ْرَنا اآْلَخر   الفريق اآلخر  أْهَلْكنا َدمَّ

ونَ  137/37 15822  لَتَْمُضونَ  لَتَُمرُّ

نيَ  137/37 15823 ْصب ح  باح   مُّ  الصَّ
 يف َوْقت 

ُلونَ  138/37 15824 لوَن ُعقولَُكْم  َأَفَلَ َتْعق  رونَ أَفَل ُتْعم   وُتَفكِّ

بَاَدة  اهلل  َوحَدهُ  ُيوُنَس  139/37 15825  َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ إ ََل َقوم  ن ينََوى َفَدَعاُهم إ ََل ع 

 َهَرَب  َأَبَق  140/37 15826

ينَة   الُْفْلك   140/37 15827 ف   السَّ

،  املَْْشُحون   140/37 15828 اب ااملَْمُلوء  َأْمت َعة   َوُركَّ

يف  احُلُمولَة  َخْوَف الَغَرق   َفَساَهمَ  141/37 15829 ؛ ل تَْخف  ينَة  ف  اُب السَّ َع ُركَّ  اْقََتَ

نيَ  141/37 15830  املَْغُلوب نَي ب الُقْرَعة   املُْْدَحض 

 اْبتََلَعهُ  َفالْتََقَمهُ  142/37 15831

قٌّ للَّْوم  ألنه  ُمل يمٌ  142/37 15832  ب اَم ُيََلُم َعَليْه  ُمْستَح 
 آت 

نيَ  143/37 15833 ينَ  املَُْسبِّح  اك ر  يَن الذَّ سنَي له الَعاب د  هنَي هلل املَُقدِّ  املنَزِّ

 ألَقامَ  لََلب َث  144/37 15834

ْن َبطْن  احُلوت   َفنَبَْذَناهُ  145/37 15835  َفطََرْحنَاُه م 

َجر  َوالب نَاء   أو الَفَضاُء ال ُيْستَت فيه بيشءب ب الَْعَراء   145/37 15836 َن الشَّ يَة  م 
 ب األَْرض  اَْلال 

يمٌ  145/37 15837  َمريٌض  َضع يُف البََدن   َسق 

 َقْرع   َيْقط ني   146/37 15838

يُدونَ  147/37 15839 يُدونَ  َأْو َيز   َبْل َيز 

ني   148/37 15840 مْ  َفَمتَّْعنَاُهْم إ ََل ح   َأْبَقيْنَاُهْم َأْحيَاء  ُمتََمتِّع نَي إ ََل ُبُلوغ  آَجاَل  

مْ  149/37 15841  فاْطُلْب َبياَن احُلكم والرأي منهم  َفاْستَْفت ه 

 البَنوَن ُهْم األْبناُء أْي األْوالدُ  الْبَنُونَ  149/37 15842

ُدونَ  150/37 15843 ونَ  َشاه   حاْض 

مْ  151/37 15844 هب  مْ  إ ْفك ه   َكذ 

 أي: اَتذ اهلل ولدا  َولََد اهللَُّ  152/37 15845

 ؟!َهْل اْختاَر  َأْصطََفى 153/37 15846
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 182إلى آية    154 يةآمن  الصافاتسورة ( 245صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُكُمونَ َما  154/37 15847 ُكُموَنهُ  لَُكْم َكيَْف حَتْ  ب ئَْس احُلْكُم َما حَتْ

ُرونَ  155/37 15848  َتتََدبَّرونَ  أال َأَفَل َتَذكَّ

ٌة وُبْرَهانٌ  ُسْلطَاٌن  156/37 15849    ُحجَّ

ب نيٌ  156/37 15850 ٌح  مُّ ٌح أْو موض   واض 

تُكمْ  ب ك تَاب ُكمْ  157/37 15851  ب ُحجَّ

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكَلم  للواق ع   َصاد ق نيَ  157/37 15852 ، والصِّ دق  فنَي بالصِّ
 ُمتَّص 

نَّة   158/37 15853 ، اجْل  نّ أو  املَََلئ َكة  ْجت نَاْن  ْم َعن  األَْبَصار   اجل  وا ب َذل َك؛ ال   ُسمُّ

 َقَراَبة   َنَسب ا 158/37 15854

ونَ  158/37 15855 عوَن للحساب ملَُْحََضُ وَن وراج  يَاَمة  و حَلاْض   ل ْلَعَذاب  َيْوَم الق 

يَغُة التَّنْزيه  والتَّْسبيح  هلل  َتعاَل ُسبَْحاَن اهللَّ   159/37 15856  ص 

ُفونَ  159/37 15857  يذكرون من الصفات التي ال تليق باهلل سبحانه َيص 

نيَ  160/37 15858 َنس   املُْْخَلص  َن الدَّ  املُْختاريَن اْلال صنَي م 

لِّنَي  ب َفات ن نيَ  162/37 15859 دين ب ُمض   ُمْفس 

يم   163/37 15860 ح  ٌق  َصال  اجْلَ ا  ْ َجَهنَّمَ يف ُُمََْتُ   ب ُدُخوَل َ

   منزلة َمَقامٌ  164/37 15861

ْعُلومٌ  164/37 15862 رٌ  مَّ  ُمَقدَّ

افُّونَ  165/37 15863 بَاَدة  اهلل  الصَّ ا يف  ع   وطاعته أو مصفوفو األجنحة  الَواق ُفوَن ُصُفوف 

ُهوَن اهللَ َعْن ُكلِّ َما اَل َيل يُق ب ه  املَُْسبُِّحونَ  166/37 15864  املُنَزِّ

ل نيَ  168/37 15865 ْن اأْلَوَّ ا مِّ ْكر 
ْن ُكتُب  األَْنب يَاء   ذ  تَاب ا م 

اب ق نيَ ك   السَّ

ا وَثبَتَْت  َسبََقْت  171/37 15866   َقىض هب 

ُم املَْنُْصوُرونَ 'َوَعُدنا وكلمتنا التي ال مردَّ َلا، واملراد هنا قوله سبحانه:  َكل َمتُنَا  171/37 15867 ُْم ََلُ  'إ ْنَّ

بُونَ  173/37 15868
 املنتُصون الَْغال 

ْن َعاَنَد  َعنُْهمْ َفتََولَّ  174/37 15869 ْض َعمَّ  َأْعر 

ني   174/37 15870 د    إَل َحتَّى ح   َوْقت  َغرْي  ُُمَدَّ

ُهمْ  175/37 15871 ْ
 املراد: انظر عاقبة أمرهم  َوَأْبُص 

ُلونَ  176/37 15872 لون يف األمر ويطلبونه عل وجه الُسعة َيْستَْعج   يتعجَّ

مْ  177/37 15873 مْ  ب َساَحت ه  نَائ ه   ب ف 

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ و ب ئْس   َفَساءَ  177/37 15874

ينَ  177/37 15875 رين من عذاب اهلل  املُْنَذر  فني املَُحذِّ  املُبَلَّغني املَُخوَّ

ض َوَتَولَّ  178/37 15876  وَأْعر 

ة   180/37 15877  والَغَلبَةاإلله ذي القّوة واملنََعة  رّب الع زَّ

يَّة  َوَتْسليم   َوَسَلمٌ  181/37 15878
 حَت 

ْمُد هلل ّ   182/37 15879 ه   َواحْلَ ه  وَتْعظيم   الثَّناُء عليه ب تَحميد 

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنْع ُم َعل ََمْلوقات ه   ربُّ الَعاملَ نيَ  182/37 15880
 


