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 61إلى آية    1  يةآمن  ص سورة ( 345صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  ص 1/38 15881

ْكرِ  1/38 15882  ُهْم َعنُْه َغافُِلونَ املُْشتَِمِل َعََل َتْذكِرِي النَّاِس بََِم  ذِي الذِّ

ة   2/38 15883  ََحِيَّة وتكُّبر عن احلق  ِعزَّ

، َوِعنَاد   َوِشَقاق   2/38 15884  وِعداء  ُُمَالََفة 

 َأْفنَيْنا َكثرًِيا ِمَن األَُممِ  َكْم َأْهَلْكنَا  3/38 15885

ة من الناس ُمقرتننَِي يف زَمن  واحد  َقْرن   3/38 15886  قوم  وُأمَّ

 فاستغاثوا ونادوا بالتَّْوبة  َفنَاَدْوا 3/38 15887

 لَيَْس الَوْقُت َوْقَت فَِرار  َوَخََلص   َواَلَت ِحنَي َمنَاص   3/38 15888

بوا َوَعِجبُوا 4/38 15889  وتعجَّ

نِذرٌ  4/38 15890  ُمعلِم وُمبلغ  مر

اٌب  4/38 15891  بخَلِف الواقع أو االعتقاد كثرُي الكذب، والَكِذب: اإِلخباُر  َكذَّ

 َعِجيٌب  ُعَجاٌب  5/38 15892

عاً  َوانطََلَق  6/38 15893  َوَذَهَب ُمْْسِ

اُف، َوكِبَاُر الَقْومِ  املََْلُ  6/38 15894  األرَْشَ

وا  اْمُشوا  6/38 15895 كُِكمْ َعََل دِينُِكْم، واملراد استمروا  عَل ما أنتم عليه اْستَِمرر  َورِشْ

ٌء ُيَرادُ  6/38 15896 ٌر ُيْقَصُد  لَََشْ  ُيرَغُب فيهِ و ُمَدبَّ

 َعلِْمنا، أْو َعَرْفنا َسِمْعنَا  7/38 15897

ِة اآْلِخَرةِ  7/38 15898  دِيِن آَبائِنَا َودِيِن النََّصاَرى  املِْلَّ

اءٌ  اْختََِلٌق  7/38 15899  َكِذٌب، َواْفرِتَ

ْكرُ  8/38 15900 ُة والرشف  الذِّ  املُراد الُقْرآن الذي فيه الِعزَّ

 من دونِنا  ِمن َبيْنِنَا  8/38 15901

 يف حالَِة ريبَة  وَقَلق    يف َشك   8/38 15902

 كتايب وهو القرآن ذِْكِري 8/38 15903

ِة َربَِّك  9/38 15904   نَِعِمهمقدورات وَخزائِن ِرْزقِِه وسائِر  َخَزائُِن َرَْحَ

َتُقوا يِف اأْلَْسبَاِب  10/38 15905 ََمِء، َولْيَْمنُعوا الَوْحيَ ألْيَ وفليصعدوا   َفْلرَيْ  ُخُذوا بِاألَْسبَاِب املُوِصَلِة إىَِل السَّ

ا 11/38 15906   ُجنُوٌد َقلِيُلوَن َحِقرُيونَ  ُجنٌد مَّ

 َمْغلوب  َمْهُزومٌ  11/38 15907

بوا ِضدَّ أنبِيائِِهم عَل الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه اأْلَْحَزاِب  11/38 15908  األمم الذين حتزَّ

ْم باألْحقاِف ِمْن بَِلدِ اليََمنِ   َوَعادٌ  12/38 15909  أهلكوا بريح رصرص عاتية  قـَـْوم هود  عليه السَلم، وكاَنْت َمناِزُُلُ

ةِ الَعظِيَمةِ  َصاِحُب اجُلنُودِ صفة لفرعون  ُذو اأْلَْوَتادِ  12/38 15910  يثبتون ملكه َوالُقوَّ

 ، الذين أخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جاثمني كان نبيهم صالح َوَثُمودُ  13/38 15911

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النَِّساءِ َأرَسَلُه اهللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اهللِ، َوَكاُنوا  لُوط   13/38 15912  َيأُتوَن الَفَواِحَش وَيأُتوَن الرِّ

َجُر املُلتَفر املُجتَِمعُ  َوَأْصَحاُب األَْيَكةِ  13/38 15913 َلُم واأليكُة: الشَّ  َقْوُم ُشَعيْب َعَليِْه السَّ

 الِعَقاُب َعَليِْهمْ  ثبََت و َفَوَجَب  َفَحقَّ ِعَقاِب  14/38 15914

 يرَتقَّب وَيتَوّقع و َما َينْتَظِرُ  َوَما َينظُرُ  15/38 15915

 َنْفَخَة الِقيَاَمةِ أو  َنْفَخُة البَْعِث  َصيَْحًة َواِحَدةً  15/38 15916

 ُرُجوع   أو إَفاَقة وَصْحَوة َفَواق   15/38 15917

ل  16/38 15918 مْ  َعجِّ  َقدِّ

 َنِصيبَنَا ِمَن الَعَذاِب  قِطَّنَا  16/38 15919

َساِب  16/38 15920  يوم القيامة  َيْوِم احْلِ
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 26إلى آية   17  يةآمن ص سورة ( 454صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َر لَُه اجِلبَاَل  َداُوودَ  17/38 15921  َوالطَّرَي ُيَسبِّحَن َمَعُه َوَأالَن لَُه احَلِديَد َرُسوٌل آَتاُه اهللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَسخَّ

ةِ َعََل الطَّاَعِة، َويِف احَلْرِب  َذا اأْلَْيدِ  17/38 15922                 َصاِحَب الَقوَّ

اٌب  17/38 15923 ُجوِع إىَِل اهللَ.  َأوَّ  َكثرُِي الرر

ْرَنا 18/38 15924 نا  َسخَّ ْ  َذلَّْلنا َوَيْسَّ

 تقتدي به فتسبح بتسبيحه َمَعُه ُيَسبِّْحنَ  18/38 15925

 من زوال الشمس إىل املغرب  آِخِر النََّهارِ  بِالَْعَِشِّ  18/38 15926

اِق  18/38 15927 رْشَ ِل النََّهارِ  َواإْلِ  وقت إرشاق الشمس أي سطوعها وصفاء ضوئها َأوَّ

 ََمُْموَعةً  ََمُْشوَرةً  19/38 15928

اٌب  19/38 15929  ُمطِيعٌ و راِجٌع  َأوَّ

ْينَا ُمْلَكُه بِاَُليْبَِة، َوالتَّْمكنِِي، َوالنَّْصِ  َوَشَدْدَنا ُمْلَكهُ  20/38 15930  َقوَّ

ْكَمةَ  20/38 15931 واَب يف الَقْوِل والِفْعلِ و النربَّوةَ  احْلِ ِف والصَّ  ُحْسَن التََّصر

طَاِب  20/38 15932 ايِفَ َوالَفْصَل يِف الَكََلِم َواحُلْكمِ  َوَفْصَل اْْلِ  البَيَاَن الشَّ

 ذو الشأن َخَُّبُ  َنبَأُ  21/38 15933

ْصمِ  21/38 15934  املُتَخاِصَمِن املُتَناِزعانِ  اْْلَ

ُروا 21/38 15935  اَتسّلقو َتَسوَّ

  َمَكاَن ِعبَاَدتِهِ  املِْْحَراَب  21/38 15936

ْعر  َفَفِزعَ  22/38 15937  الَفَزع: اَْلْوف والذر

ْف  22/38 15938 ِع َمْكروه   ال ََتَ   اَْلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقر

 َظَلَم واْعتَدى  َبَغى 22/38 15939

 َفاْقِض واْفِصْل  َفاْحُكم 22/38 15940

قِّ  22/38 15941  بِالَعْدلِ  بِاحْلَ

ْر يِف ُحْكِمَك، َواَل َتظْلِمْ  ُتْشطِطْ َواَل  22/38 15942  اَل ََتُ

 وَأرِشدنا َواْهِدَنا  22/38 15943

اطِ  22/38 15944 َ َواِب  َسَواَء الصِّ  َوَسِط الطَِّريِق الصَّ

 النعجة: أنثى الضأن  َنْعَجةً  23/38 15945

 لشئوهنا اْجَعْلنِي كافَِلً ُلا، راعيًا  َأْكِفْلنِيَها  23/38 15946

طَاِب  23/38 15947 ِِن يِف اْْلِ    فِيهِ وَقَهَرِن َغَلبَنِي يِف الَكََلِم، َواْشتَدَّ َعََلَّ   َوَعزَّ

 جاَر َعَليَْك  َظَلَمَك  24/38 15948

َلطَاءِ  24/38 15949 َكاءِ  اْْلُ َ  الرشر

 لَيَْعتَِدي  لَيَبِْغي 24/38 15950

 َأْيَقنَ  َوَظنَّ  24/38 15951

 اْبتََليْنَاُه، َواْمتََحنَّاهُ  َفتَنَّاهُ  24/38 15952

 َسَجَد هللِِ َتَعاىَل  َوَخرَّ َراكًِعا  24/38 15953

 َرَجَع، َوَتاَب  َوَأَناَب  24/38 15954

 َفَسرَتنا وَعَفْونا َفَغَفْرَنا 25/38 15955

 لَُقْرَبى َوَمَكاَنةً  لَُزلَْفى 25/38 15956

  املرجع اجلميل، كِنايًة عن الَفْوِز باجَلنَّة َوُحْسَن َمآب   25/38 15957

 من خيلف غريه ويقوم مقامه  َخلِيَفةً  26/38 15958

َوى  26/38 15959  ما هتواه النفس ومتيل إليه اُْلَ

َفَك  َفيُِضلََّك  26/38 15960  َفيَْصِ

َساِب  26/38 15961   يوم القيامةعن  تَرُكوا وغفلوا َنُسوا َيْوَم احْلِ
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 42إلى آية   27  يةآمن ص سورة ( 455صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ًوا  َباطًَِل  27/38 15962  َعبَثًا َوَُلْ

 َزْعُمُهمْ   َظنر الذين كفروا  27/38 15963

 َفَهََلكٌ  َفَوْيٌل  27/38 15964

 املُْحِدثنَي لإلْختَِلِل واإلْضطِراِب  َكاملُْْفِسِدينَ  28/38 15965

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقنيَ  28/38 15966

ارِ  28/38 15967 ثني بُِكْفِرهم َكالُْفجَّ  الُكّفار غري املُْكرَتِ

 اْلريات والُّبكات َكثرِي  ُمبَاَركٌ  29/38 15968

بَُّروا 29/38 15969  يتأملوا معانيه ويتبصوا ما فيهليتفكروا و آَياتِهِ  لِّيَدَّ

رَ  29/38 15970  َولِيَْستَْحِِضَ وَيتَِّعظَ  َولِيَتََذكَّ

 الُعقوِل السليمة النرّية  أْصَحاب ُأْولُوا اأْلَلْبَاِب  29/38 15971

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهبْنَا  30/38 15972

اٌب  30/38 15973 ُجوِع إىَِل اهللِ   َأوَّ  َكثرُِي الرر

 الَعْرض: اإلبداء واإلظهار ُعِرَض  31/38 15974

ا أو  آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب بِالَْعَِشِّ  31/38 15975  َعْصً

افِنَاُت  31/38 15976 تَِها اُْليُوُل الَواقَِفُة َعََل َثََلِث َقَوائَِم،  الصَّ ابَِعَة؛ لِنََجاَبتَِها َوِخفَّ  َوَتْرَفُع الرَّ

يَادُ  31/38 15977 يَعةُ  اجْلِ ِ  اُْليُوُل األَِصيَلُة الْسَّ

رْيِ  32/38 15978  واملراد هنا اْليل  آَثْرُت ُحبَّ املَالِ  َأْحبَبُْت ُحبَّ اْْلَ

َجاِب  32/38 15979 ْمُس، َأو َتَواَرْت بِاحْلِ  َغاَبِت اَْليُْل َعْن َعيْنِهِ و اْستَرَتت َْغاَبِت الشَّ

وَها 33/38 15980  أْرِجعوها ُردر

عَ  َفطَِفَق  33/38 15981  َوأَخَذ َيْفَعُل  رَشَ

وِق َواأْلَْعنَاِق  33/38 15982 ًبا إىَِل  َمْسًحا بِالسر يِْف َتَقرر  اهللَِيْمَسُح ِسيَقاهَنَا َوَأْعنَاَقَها، َأْو َيْقطَُعَها بِالسَّ

 واختُّبنا  اْبتََليْنَا َفتَنَّا 34/38 15983

 جسًَم ال قدرَة له عَل تدبري األمور أو  ِشقَّ إِْنَسان  ُولَِد لَهُ  َجَسًدا 34/38 15984

 َرَجَع إىَِل اهللِ بِالتَّْوَبةِ  َأَناَب  34/38 15985

 اسرُتْ واْعُف  اْغِفرْ  35/38 15986

ُ   َينبَِغيال  35/38 15987  ال َيْسُهُل وال َيتَيَْسَّ

ْرَنا  36/38 15988 نا َفَسخَّ ْ  َفَذلَّْلنا َوَيْسَّ

 لَيِّنًَة َطيَِّعةً  ُرَخاءً  36/38 15989

 َأَرادَ و قصد َحيُْث  َحيُْث َأَصاَب  36/38 15990

ٌف لَهُ  َبنَّاء  37/38 15991  َحَسُن البِناِء َُمْرَتِ

اص   37/38 15992  َكثرُِي الَْغْوِص، والغوص: النزول حتَت املاءِ  َوَغوَّ

ننِيَ  38/38 15993  ُموَثِقنيَ  ُمَقرَّ

 األَْغََللِ  الُقيودِ أوْ  اأْلَْصَفادِ  38/38 15994

 َأْعِط َمْن َشئَْت. َفاْمنُنْ  39/38 15995

 احفظ واقتصد َأْمِسْك  39/38 15996

 لَُقْرَبى َوَكَراَمةً  لَُزلَْفى 40/38 15997

  املرجع اجلميل، كِنايًة عن الَفْوِز باجَلنَّة َوُحْسَن َمآب   40/38 15998

، َوَتَعب   بِنُْصب   41/38 15999 ة   َمَشقَّ

 َأََل  يِف َجَسِدِي، َوَماِِل، َوَأْهَِل  َوَعَذاب   41/38 16000

ْب  اْرُكْض بِِرْجلَِك  42/38 16001  بِِرْجلَِك األَْرَض لِيَنْبَُع لََك املَاءُ اْْضِ

 َماٌء َتْغتَِسُل بِِه، فِيِه ِشَفاُؤكَ  ُمْغتََسٌل َباِردٌ  42/38 16002
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 61إلى آية   43  يةآمن ص سورة ( 456صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهبْنَا  43/38 16003

َعُهمْ  43/38 16004  ِزْدَناُه ِمثَْلُهْم َمَعُهمْ  َوِمثَْلُهم مَّ

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  43/38 16005

لِيَمةِ  أِلُْوِِل اأْلَلْبَاِب  43/38 16006  أِلَْصَحاِب الُعُقوِل السَّ

 وَنْحِوهِ  َأْو َقبَْضَة َحِشيش  َما ُُجَِع وُقبَِض َعليِْه بِجْمِع الَكفِّ مثل ُحزمة شَمريخ  ِضْغثًا 44/38 16007

نَْث  44/38 16008  بعدم الُّب فيهااَل َتنُْقْض َيِمينََك الَّتِي َحَلْفتََها  َواَل حَتْ

اٌب  44/38 16009 اٌع إىَِل َطاَعِة اهللِ َأوَّ  َرجَّ

ةِ يِف الطَّاَعةِ و اجِلدِّ  َأْصَحاَب  اأْلَْيِدي ُأْوِِل  45/38 16010  الُقوَّ

ينِ  َواأْلَْبَصارِ  45/38 16011  والعْلم البَِصرَيةِ يِف الدِّ

 َخَصْصنَاُهْم بَِخْصَلة  َعظِيَمة   َأْخَلْصنَاُهم بَِخالَِصة   46/38 16012

ارِ  46/38 16013 ُر اآلِخَرةِ و الثناء اجلميل يف الدنيا ذِْكَرى الدَّ  َتَذكر

سالَةِ  املُْْصطََفنْيَ  املُْْصطََفنْيَ  47/38 16014  املُختاَرْيِن للطّاَعِة وََحِْل الرِّ

فاِت  اأْلَْخيَارِ  47/38 16015 ْم أْكَمَل األْحواِل والصِّ  الذيَن َُلُ

َتنيِ  األنبياءِمن   َوالْيََسعَ  48/38 16016 َر يف الُقرآِن َمرَّ
 األَخيَاِر َوَرَد ذِكُرُه يِف التَّوَراةِ َكَم ُذكِ

َل لِبَنِي َقوِمِه َأن َيقِِضَ َبينَُهم بِالَعدِل َوَيكِفيَُهم َأمَرُهم فَ  َوَذا الْكِْفلِ  48/38 16017 ُه َتَكفَّ نَي قِيَل إِنَّ احِلِ َي بِِذي الكِفلِ َفَعَل ِمن األَنبِيَاِء الصَّ  َفُسمِّ

ٌف لََك َولَِقْوِمَك   َهَذا ذِْكرٌ  49/38 16018  هذا ُقْرآٌن لِْلَمْوِعظَِة َوالتَّْذكرِي وهو رَشَ

 املرجع واملنقلب اجلميل، كِنايًة عن الَفْوِز باجَلنَّة  ُحْسَن َمآب   49/38 16019

 جنّات إِقاَمة  واستقرار واطمئنان، وُيراُد هبا موضع يف اجَلنَّة         َجنَّاِت َعْدن   50/38 16020

ُم اأْلَْبَواُب  50/38 16021  ُمَهيَّأة الستقباُلم َمْفتُوحة املَداِخُل  ُمَفتََّحًة َُلُ

 جالسني مستندين مستقرين ُمتَّكِئنِيَ  51/38 16022

 َيطلبوَن  َيْدُعوَن  51/38 16023

اُت الطَّْرِف  52/38 16024  اَل َينْظُْرَن إىَِل َغرْيِ َأْزَواِجِهنَّ وحابِساٌت ُعيُوهَنُنَّ َعَّم ال ََيُوُز النَّظَُر إلَيِْه  َقارِصَ

نِّ  يف ُمتََساِوَياُت  متَمثَلٌت  َأْتَراٌب  52/38 16025  السِّ

ون ُتوَعُدونَ  53/38 16026  ُتبَرشَّ

 اْنِقطَاع   نََّفاد   54/38 16027

ِّ  لِلطَّاِغنيَ  55/38 16028  املُجاِوزيَن للَحدِّ يف الرشَّ

 َأْسَوَأ َمْرجع  يِف اآلِخَرةِ  لَرَشَّ َمآب   55/38 16029

َها َيْصَلْوهَنَا  56/38 16030  َيْدُخُلوهَنَا َوُيَقاُسوَن َحرَّ

 الِفَراُش  املَِْهادُ  56/38 16031

 َماٌء َشِديُد احَلَراَرةِ  ََحِيمٌ  57/38 16032

اٌق  57/38 16033  َصِديٌد َسائٌِل ِمْن َأْجَسادِ َأْهِل النَّارِ  َوَغسَّ

 َعَذاٌب آَخرُ  َوآَخرُ  58/38 16034

 عَل صوَرتِهِ  ِمْن ِمثْلِهِ  ِمن َشْكلِهِ  58/38 16035

 َأْصنَاٌف، َوَألَْوانٌ  َأْزَواٌج  58/38 16036

 َُجَاَعٌة ِمْن َأْهِل النَّارِ  َفْوٌج  59/38 16037

َعُكمْ  59/38 16038 ْقتَِحٌم مَّ   َداِخل النَّاَر َمَعُكمْ ومنقذف  مر

    عبارة ترد يف استقبال القادم إذا كان غري مرغوب فيه اَل َمْرَحبًا هِبِمْ  59/38 16039

َها اُمَقاُسو َصالُوا النَّارِ  59/38 16040 قوَن فِيها َحرِّ  َُمْرَتُ

ْمتُُموُه لنا  60/38 16041 ْبتُموه منا وَأْغَرْيتُمونا به  َقدَّ  َقرَّ

 املُستََقرّ أو  املََقرر  الَْقَرارُ  60/38 16042

   ُمَضاَعًفاِمثَْلً  ِضْعًفا 61/38 16043
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 ال ُنبْص ال َنَرى  62/38 16044

ُهم  62/38 16045  َنظُنرهم َنُعدر

ارِ  62/38 16046 ِّ واألذى اأْلرَْشَ  كثريو الرشَّ

ْذَناُهمْ  63/38 16047 َ  َأجعلناهم َأَتَّ

 مثارًا للسخرية واالستهزاء  ِسْخِريًّا 63/38 16048

   انحرفت عن الرؤيةو َمالَْت  َزاَغْت  63/38 16049

ةُ  اأْلَْبَصارُ  63/38 16050  الُعيوُن املُبِْصَ

ق   64/38 16051  ال شك فيه ثابٌِت َصحيٌح  حَلَ

اُصمُ  64/38 16052  َتناُزُع وََتاُدُل  ََتَ

 وُموف   ُمعلِم وُمبلغ ُمنِذرٌ  65/38 16053

   والواحد من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى هو الذي ال رشيك له وال عديل،  الَْواِحُد  65/38 16054

ارُ  65/38 16055  اسم من أسَمء اهلل احلسني، مشتق من القهر، والقهار هو الذي ال موجود إال وهو مسخر حتت قهره وقدرته   الَْقهَّ

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل  الَْعِزيزُ  66/38 16056   أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِوير الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ارُ  66/38 16057  هو الذي يغفر الذنوب، والغّفار من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى  الَْغفَّ

   الُقْرآُن َخَُّبٌ َعظِيُم النَّْفعِ  َنبَأٌ َعظِيمٌ  67/38 16058

 والصدودبتعاد والتنحي اإلعراض: اال ُمْعِرُضونَ  68/38 16059

 املَََلئَِكةِ عاََلُ  بِاملَْإَلِ اأْلَْعََل  69/38 16060

 عليه السَلم  -َيتََجاَدلُوَن يِف َشاِن آَدَم  خَيْتَِصُمونَ  69/38 16061

 َيتِّم التَّبليُغ بواِسطِة الَوْحِي  ُيوَحى 70/38 16062

ر من  َنِذيرٌ  70/38 16063 ف َُمَذِّ  عذاب اهللرسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ

بنِيٌ  70/38 16064  واِضٌح أْو موِضٌح  مر

 موِجٌد ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخالٌِق  71/38 16065

 واملراد هنا آدم إْنساناً  َبرَشاً  71/38 16066

ْيتُهُ  72/38 16067  َخَلْقُت َجَسَدُه َكاِمًَل  و أْكَمْلتُُه وَهيَّأُْتهُ  َسوَّ

وح  َوَنَفْخُت  72/38 16068  وبثثُت الرر

 ضعوا جباههم عَل األَرضفاسقطوا و َفَقُعوا 72/38 16069

، اَل ُسُجوَد ِعبَاَدة  َوَتْعظِيم  املراد  َساِجِدينَ  72/38 16070  ُسُجوَد حَتِيَّة  َوإِْكَرام 

َ وَتعاَظَم وَتعاىل  اْستَْكَُّبَ  74/38 16071  تَكُّبَّ

 َحَجبَك وَحاَل دوَنك  َمنََعَك  75/38 16072

ين  الَْعالنِيَ  75/38 16073 ِ  املُتَجُّبِّ

 أفضل منه َخرْيٌ ِمنْهُ  76/38 16074

ِة اهللِ  َرِجيمٌ  77/38 16075  َمْرُجوٌم َمطُْروٌد ِمْن َرَْحَ

 َوإِْبَعادِيَطْردِي،  لَْعنَتِي 78/38 16076

ينِ  78/38 16077  َيْوُم اجَلزاءِ  َيْوُم الدِّ

ْرِن وأْمِهْلني  َفأَنظِْرِِن  79/38 16078  فأخِّ

 املراد يوم القيامة  َيْوِم ُيبَْعثُونَ  79/38 16079

 يوم القيامة أو يوم النفخة األوىل   يوم الَوْقت املَْعُلوم 81/38 16080

تَِك  82/38 16081 تَِك و بُِسْلطَانَِك، َوَعظََمتَِك  َفبِِعزَّ  بُِقوَّ

نَُّهمْ  أَلُْغِوَينَُّهمْ  82/38 16082  أَلُِضلَّ

 الَِّذيَن َأْخَلْصتَُهْم، َواْصطََفيْتَُهْم لِِعبَاَدتَِك  املُْْخَلِصنيَ  83/38 16083
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قر  84/38 16084  َفالِْصْدُق  َفاحْلَ

 ألشغلنَّ فراغها كله  ألَْملنَّ َجَهنَّمَ  85/38 16085

 أطاَعَك  َتبَِعَك  85/38 16086

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  َأْسأَلُُكمْ ما  86/38 16087

ْعَوةِ  َأْجر   86/38 16088  َجَزاء  َوُأْجَرة  َعََل اُِلَداَيِة َوالدَّ

لِنَي َعََل اهللِ املُْتََكلِِّفنيَ  86/38 16089  املُتََصنِِّعنَي املُتََقوِّ

 ُقْرآٌن لِْلَمْوِعظَِة َوالتَّْذكري ذِْكرٌ  87/38 16090

 ولتَْعِرُفنَّ وُتْدِرُكنَّ  َولَتَْعَلُمنَّ  88/38 16091

 َخَُّبَ الُقْرآِن َوِصْدَقهُ  َنبَأَهُ  88/38 16092

د   ِحني   88/38 16093  َوْقت  َغرْيِ َُمَدَّ

 


