
 

458 
 

 
 
 
 

 5إلى آية    1  يةآمن  الزمرسورة ( 845صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  1/39 16094

ُه َتَعاََل َغالٌِب َعََل  الَْعِزيزِ  1/39 16095  أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمِ  1/39 16096 ُه َتَعاََل عاِِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ  املُْحكُِم ِِلَ

16097 2/39 ِّ َق   ِحْكَمُة اهللِ باِم َتْقتَضيِه بالصدق وِّبِاْلح

 ة اْنَقْد له بالطاع َفاْعبُِد اهللَ 2/39 16098

ينَ  2/39 16099 ًدا لَُه الِعبَاَدَة َوالطَّاَعةَ  ُُمْلًِصا لَُّه الدِّ  ُمَوحِّ

الُِص  3/39 16100 يُن اِْلَ كِ  الدِّ ْ املَُِة ِمَن الِّشِّ ُة السَّ  الطَّاَعُة التَّامَّ

ُذوا 3/39 16101 َ  َجَعُلوا اَّتَّ

هُ   ِمن ُدونِهِ  3/39 16102  َغْْيَ

 الويل هنا بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 3/39 16103

ُبوَنا  3/39 16104  لِيُْدنونا  لِيَُقرِّ

 َمنِْزلًَة وَدَرَجةً  ُزلَْفى 3/39 16105

 َيْقيض وَيْفِصُل  ََيُْكمُ  3/39 16106

تَلُِفونَ  3/39 16107  َيْذَهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمنُْهْم إَل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  ََيْ

 ال يرشد إَل اإليامن وال يوفق إليه ال ََيِْدي  16108ِّ3/39

    ُمتَِّصٌف بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد َكاذٌِب  16109ِّ3/39

ارٌ  16110ِّ3/39  الُكْفرِ شديُد  َكفَّ

 شاءَ  َأَرادَ  16111ِّ4/39

 جيعل َيتَِّخَذ  16112ِّ4/39

ْصطََفى  16113ِّ4/39  اَلْختَارَ  الَّ

 ْسبيِح هللِ َتعاَل وتَ  َتنْزيِه  ُسبَْحاَنهُ  16114ِّ4/39

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  16115ِّ5/39

رُ  16116ِّ5/39  ُيْدِخُل  ُيَكوِّ

رَ  16117ِّ5/39 َ  َذلََّل  َوَسخَّ  َوَيّسَّ

ى  16118ِّ5/39 دٍ  أِلََجٍل ُمَسمًّ   لوقٍت ُمَعَّيَّ ُُمَدَّ
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 10إلى آية    6  يةآمن الزمر سورة ( 459صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أْوَجَدُكم ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم 6/39 16119

 املراد نفس أبيكم آدم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ  6/39 16120

 واملراد أمكم حواء  َقرينَها َزْوَجَها 6/39 16121

 اإلبِل والبََقر والضأن واملعز  اأْلَْنَعامِ  6/39 16122

 ِن َواملَْعزِ أَثاَمنِيََة َأْنَواٍع ُذُكوًرا َوإَِناًثا ِمَن اإِلبِِل َوالبََقِر َوالضَّ  َثاَمنِيََة َأْزَواٍج  6/39 16123

 َطْوًرا ِمْن َبْعِد َطْورٍ  َخْلًقا ِمن َبْعِد َخْلٍق  6/39 16124

ِحِم، َواملَِشيَمةِ َثالَثِة أماكَِن ُمظْلَِمٍة  ِِف ُظُلاَمٍت َثاَلٍث  6/39 16125  ُظْلَمِة البَطِْن، َوالرَّ

ُفونَ  6/39 16126  ؟! وُتبَْعدوَن عن احلقِّ  َكيَْف َتْعِدلُوَن َعْن ِعبَاَدتِهِ  َفأَنَّى ُتْْصَ

 تنكروا وال تؤمنوا َتْكُفُروا 7/39 16127

 ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واِلالئق تفتقر اليه ِصَفٌة هللِ  َغنِي   7/39 16128

بُّ  الَ َيْرَض  7/39 16129
 ال َيْقبَُل وال َُيِ

 هللِ ، َوَتثْنوا َعَليِْه ِِبَاة اَتْذُكروا نِْعم  َتْشُكُروا  7/39 16130

 ِوْزرًا، والوزر هو االثم الذي يستحق العقابوال ََتْمل  َواَل َتِزُر َواِزَرةٌ  7/39 16131

 إِْثَم َنْفٍس ُأْخَرى ِِّوْزَر ُأْخَرى 7/39 16132

ْرِجُعُكمْ  7/39 16133     ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصُْيُكمْ  مَّ

ُكمْ  َفيُنَبِّئُُكم 7/39 16134  َفيُخِِبُ

ُدور 7/39 16135  الصدور أو احلالة التي ِف الصدور اِلفايا التي ِف  بَِذاِت الصُّ

َق  َمسَّ  8/39 16136  أصاَب وحَلِ

ُة ِف البََدنِ  ُض   8/39 16137 : سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الِشدَّ  الُُضُّ

 َسأَلَُه واْستَغاَث بِهِ  َدَعا َربَّهُ  8/39 16138

 ُمْستَِغيثًا بِهِ َراِجًعا إِلَيِْه،  ُمنِيبًا إِلَيْهِ  8/39 16139

لَهُ  8/39 16140  َأْعطَاُه َوَمنََحهُ وملََّكُه  َخوَّ

 خْي ديني أو دنيوي يكون معه َتسَّي احلال وطيب العيش نِْعَمةً  8/39 16141

 غاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته َنِسَ  8/39 16142

َكاَء، َوَأْمثَااًل  َأنَداًدا 16143ِّ8/39  ونظائر هلل  رُشَ

ُفُهم َعْن َطريِق اهِلداَيةِ ي لِّيُِضلَّ  16144ِّ8/39  َْصْ

 دين اهلل القويم  َسبِيلِهِ  16145ِّ8/39

نُه لك الُكْفر من الشهوات ََتَتَّعْ  16146ِّ8/39  إْنَعْم بام ُيَزيِّ

 ُمطِيٌع َخاِضٌع هللِ َقانٌِت  16147ِّ9/39

 َساَعاِت اللَّيْلِ  آَناَء اللَّيْلِ  16148ِّ9/39

زُ  ََيَْذرُ  16149ِّ9/39  ََياُف وََيََتِ

ُع اَِلْْيِ واْنتِظاُرهُ  َوَيْرُجو  16150ِّ9/39 جاُء: َتَوقُّ    الرَّ

ِة َربِّه 16151ِّ9/39  َعْفِوِه وَتيْسِْيهِ  َرْْحَ

 'ال َيتاَمَثالِن وال َيتَعاَدالنِ 'املُراُد  َهْل َيْستَِوي  16152ِّ9/39

رُ  16153ِّ9/39 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ  َيْستَْحُِضُ وَيتََدبَّ

ِديَدةِ  ُأْولُوا اأْلَلْبَاِب  9/39 16154  السليمة النّْية َأْصَحاُب الُعُقوِل السَّ

 اْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه   اتَُّقوا َربَُّكمُ  10/39 16155

 َأَتْوا باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  َأْحَسنُوا 10/39 16156

 ُيْعطَى َوافِيًا  ُيَوّفَّ  10/39 16157

 بغْي حد وال عد وال مقدار َأْو  بغْي ُماسبة بَِغْْيِ ِحَساٍب  10/39 16158



 

460 
 

 
 
 
 

 21إلى آية   11  يةآمن الزمر سورة ( 460صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُكلِّْفُت  ُأِمْرُت  11/39 16159

 أنقاد وأخضع  َأْعبَُد  11/39 16160

ينَ  ُُمْلِصاً  11/39 16161  رياءالِّشك أو المن  إخالص وَتحيص العبادة وتنقيتها لَُه الدِّ

َل املُْْسلِِمَّيَ  12/39 16162  أول من أسلم منكم   َأوَّ

ِع َمْكروٍه  َأَخاُف  13/39 16163  اَِلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

 الِعْصيَاُن: اُِلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصيُْت  13/39 16164

 وتَّنْكيَل ِعقاَب  َعَذاَب  13/39 16165

   املراد يوم القيامة  َيْوٍم َعظِيمٍ  13/39 16166

 ِعباَديت ورَشيَعتي دِينِي 14/39 16167

 َما أَرْدُتم  َما ِشئْتُم 15/39 16168

هُ   من دونِهِ  15/39 16169  َغْْيَ

ينَ  15/39 16170 اِِسِ  الضائِعََّي اهلالِكَّيَ  اِْلَ

وْا  15/39 16171  أهلكوها وغبنوها بالكفر َأنُفَسُهمْ َخِّسُ

 َوَأْفرادِ عائِالِِتِمْ َِّوَأْهلِيِهمْ  15/39 16172

 الواِضح أْو املوِضح املُْبَِّيُ  15/39 16173

َن النَّارِ  16/39 16174 حاَبُة ِمن قِطَِع النَّارِ  أوَأْطبَاٌق ِمْن َعَذاِب النَّاِر َكَهيْئَِة الظَُّلِل  ُظَلٌل مِّ  السَّ

ُف  16/39 16175 ِع َمْكروٍه ي َُيَوِّ  بثُّ اَِلْوف، واَِلْوُف هو اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

 عذايب بامتثال أوامري، واجتناب نواهيَّ اْجَعلوا لَكم وقاية من  َفاتَُّقونِ  16/39 16176

ْوا اْجتَنَبُوا  17/39 16177  اْبتََعدوا وَتنَحَّ

 كّل ما ُعبَِد من ُدوِن اهلل وهو راضٍ  الطَّاُغوَت  17/39 16178

 َرَجُعوا إََِل اهللِ بِالتَّْوَبِة، َوالطَّاَعةِ  َوَأَناُبوا 17/39 16179

ى 17/39 16180 ْنيَا، َواجَلنَُّة ِِف اآلِخَرةِ والَوْعُد بِثَواِب اهللِ  الْبُِّْشَ ْكُر احَلَسُن، َوالتَّْوفِيُق ِِف الدُّ  الذِّ

 لَكالمَ ل ُيْصغونَ  َيْستَِمُعوَن الَْقْوَل  18/39 16181

 وأهداه وأدله عَل توحيد اهلل أطيبه وأرشده َيسْيوَن َعَل َفيَتَّبُِعوَن َأْحَسنَهُ  18/39 16182

 أرشدهم إَل اإليامن، وَوفَّقهم إليه َهَداُهمُ  16183ِّ18/39

ِديَدةِ السليمة النّْية ُأْولُوا اأْلَلْبَاِب  16184ِّ18/39  َأْصَحاُب الُعُقوِل السَّ

 َعَليْهِ  ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ َعَليْهِ  16185ِّ19/39

 العقاب قضاء اهلل ب الَعذابَكلَِمُة  16186ِّ19/39

 ُتنِْجي ُتنِقُذ  16187ِّ19/39

ُمْ  اتََّقْوا 16188ِّ20/39  جَعلوا هَلم وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه َرِبَّ

يٌَة ِف اجَلنَّةِ َرفِيَعٌة َمناِزُل  ُغَرٌف  16189ِّ20/39
 َعالِ

بْنِيَّةٌ  16190ِّ20/39  ُمقاَمةٌ  مَّ

ِري 16191ِّ20/39 َعةً  ََتْ  َتنَْدفُِع ُمّْسِ

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعُد: اال َوْعَد اهلل  16192ِّ20/39 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ   لْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغْْيِ

 الَوفاِء بِهِ إْخالُف املَْوِعِد: َنْقُضُه وَعَدُم  ال َُيْلُِف  16193ِّ20/39

َمن الذي َيتَحقَّق فيه املَْوُعود أو مكاُنه  املِْيَعادَ  20/39 16194  الزَّ

ِل ِف شأن من يتحدث عنهم َأَِلْ َترَ  21/39 16195 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعَل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

 ينبوع: عَّي املاء، والأنفذه اَل األرض مستِقّرًا فيها ليخرج ينابيع فيام بعدوَأْدَخَلُه  َفَسَلَكُه َينَابِيعَ  21/39 16196

 َييْبَُس  ََيِيُج  21/39 16197

ا ُمتََفتِّتًا  ُحطَاًما  21/39 16198 ً  ُمتََكّسِّ

 لَتَْذكَِرًة َوَمْوِعظَةً  لَِذْكَرى 21/39 16199
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 13إلى آية   22  يةآمن الزمر سورة ( 461صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َح اهللَُّ َصْدَرهُ  22/39 16200  فسح وحبب اهلل قلبه   رَشَ

 هداية ُنورٍ  22/39 16201

ةٌ ومعناها  َكلَِمُة َوِعيٍد وَِتِْديدٍ  َفَوْيٌل  22/39 16202  أو شّدة عذاب أو وادٍ عميق ِف جهنّم  َهاَلٌك، َوَحّْسَ

 الَغلِيظة البعيدة عن الرْحة لِّْلَقاِسيَةِ  22/39 16203

لِ  ذِْكِر اهللِ  22/39 16204  ُقْرآنِِه، أْو اْستِحضاِرِه ِف الَقْلِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ

  تيه وبعد وانْصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضاللٍ  22/39 16205

 َبَّيِّ واِضٍح  ُمبَِّيٍ  22/39 16206

َل  23/39 16207  أنَزَل عن طريق الوحي، واإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلو   َنزَّ

 املراد به القرآن َأْحَسَن احلديث 23/39 16208

تََشاِِبًا  23/39 16209  ُيْشبُِه َبْعُضُه َبْعًضا  ُمتاَمثاِلً  مُّ

ثَاِنَ  23/39 16210 ُر فِيِه األَْحَكاُم َوالِقَصُص َواحُلَجُج  مَّ  ُتثَنَّى َوُتَكرَّ

 َتْضطَِرُب، َوَتْرَتِعدُ  َتْقَشِعرُّ  23/39 16211

ُمْ  ََيَْشْونَ  23/39 16212  ويتقوه ِمن اهللِ  نوْ َياف َرِبَّ

 َوَتطَْمئِنُّ َتْسُكُن، وَتِرّق واملراد تصْي لَيّنَة: َِّتلَِّيُ  23/39 16213

 مصدر هدايته، واملراد دينه احَلّق  ُهَدى اهلل  23/39 16214

 ُيْرِشد إََل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  ََيِْدي 23/39 16215

 ُيريُد  َيَشاءُ  23/39 16216

 َيكم عليه باالنْصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين ُيْضلِْل  23/39 16217

 بَِوْجِههِ ى َيتََلقويواجه ويقابل  َيتَِّقي بَِوْجِههِ  24/39 16218

ديُد أْو املُْستَِمرُّ  سوُء الَعذاِب  24/39 16219  الَعذاُب الشَّ

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  لِلظَّاملَِِّيَ  24/39 16220

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ  ُذوُقوا 24/39 16221   بالَفم وبغْي الَفم وإدراك املطعومات  الذَّ

 َتْفَعلون وتتحّملون  َتْكِسبُونَ  24/39 16222

 الِعَقاُب والتَّنْكِيُل  َفجاَءُهمْ  َفأََتاُهْم الَْعَذاُب  25/39 16223

وَن وال  ال َيْشُعُرونَ  16224ِّ25/39 سُّ
 َيْعَلمونَ ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ

ْزيَ  16225ِّ26/39 لَّ والَفضيَحَة  اِْلِ  واهَلوانَ  الذُّ

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  16226ِّ26/39

ْبنَا  16227ِّ27/39   أوردنا  َضَ

 من كل وقصة وعِبة   ِمْن ُكلِّ َمثَلٍ  16228ِّ27/39

ُرونَ  16229ِّ27/39  وَيْعتَِِبوَن وَيتََدبَّرونَ َيتَِّعظوَن  َيتََذكَّ

 فصيحاً بُِلَغِة الَعَرِب  قرآنا  ُقْرآًنا َعَربِيًّا 16230ِّ28/39

 َولَبْسٍ وال اْضطَِراٍب، بال  مستقيم  َغْْيَ ذِي ِعَوٍج  16231ِّ28/39

 يستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  16232ِّ28/39

ُجاًل  16233ِّ29/39  َعبًْدا ََمُْلوًكا رَّ

َكاء 16234ِّ29/39  ُمشاِركوَن ِف املُْلكِيَّةِ  رُشَ

وَن و ُمتََشاكُِسونَ  29/39 16235  ُمتَنَاِزُعونَ متخالُِفوَن ومتعاَِسُ

 َخالًِصا  َسَلاًم  29/39 16236

 ملَِالٍِك َواِحدٍ  لَِّرُجلٍ  29/39 16237

 َيتَعاَدالِن وَيتاَمَثالنِ  َيْستَِوَيانِ  29/39 16238

 ُمفارق احلياة  َميٌِّت  30/39 16239

تَِصُمونَ  31/39 16240  َتتَناَزعوَن وَتتَجاَدلونَ  ََّتْ
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 ُظْلامً أْكثَُر  َأْظَلمُ  32/39 16241

 اْفََتَى واْختََلق  َكَذَب  32/39 16242

ْدِق  32/39 16243 ٍد َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  بِالصِّ  بِاحَلّق الذي َنزَل َعَل ُُمَمَّ

َق وَحَصَل لَهُ  َجاءهُ  32/39 16244 قَّ  ََتَ

ُب ِِبَا ِِف  َجَهنَّمَ  32/39 16245  اآلِخَرةِ النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

 ًوى َوَمْسَكنٌ أمَ  َمثًْوى 32/39 16246

 املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  لِّْلَكافِِرينَ  32/39 16247

َق  33/39 16248  ْعَِتاُف بِِصْدقِهِ َتصديُق األْمِر: اال َوَصدَّ

 أصحاُب التقوى بطاعة اهلل والبعد عن َمْعِصيته املُْتَُّقونَ  33/39 16249

 ُيريدونَ  َما  َما َيَشاُءونَ  34/39 16250

    َثواُب ومكافأةُ  َجَزاء 34/39 16251

 اآلتََّي باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنَِّيَ  34/39 16252

رَ  35/39 16253 ها والتَجاُوُز َعنْها وعدم  لِيَُكفِّ  املُعاَقبَِة َعَليْهاَتْكِفُْي الَسيِّئاِت: ْسَُتْ

 أْكثَُر األْعامِل سوءاً  َأْسَوَأ الَِّذي َعِمُلوا 35/39 16254

    جزاءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأْجَرُهم  35/39 16255

 بِأَْْجَل وَأْكثَر ُحْسناً  بِأَْحَسنِ  35/39 16256

 حاميه وموفِيه كل حاجاته بَِكاٍف َعبَْدهُ  36/39 16257

ُفوَنَك  36/39 16258 ِع َمْكروٍه  َوَُيَوِّ  التخويف: بثُّ اَِلْوف، واَِلْوُف هو اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

هُ  من ُدونِهِ  36/39 16259  َغْْيَ

 َيكم عليه باالنْصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين   ُيْضلِلِ  36/39 16260

 مرشد إَل اهُلَدى  َهادٍ  36/39 16261

 ُيْرِشد إََل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  ََيْدِ  37/39 16262

ِضل   37/39 16263  صاِرٍف َعن َطريِق اهِلداَيةِ  مُّ

 َوَتَعاَل، والعزيز: هو القوي الذي ال ُيغلب ألنه تعاَل غالب عَل أمره ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه  بَِعِزيزٍ  37/39 16264

َّْن َجَحَد وصاحب عقاب  ذِي انتَِقامٍ  16265ِّ37/39   ه وعاداه أو عادى رسله انتقام َِم

 َأْخِِبون  َأَفَرَأْيتُم  16266ِّ38/39

 َتْعبُدونَ  َتْدُعونَ  16267ِّ38/39

ِه  بُُِض   16268ِّ38/39  بَِمْكروٍه كاملََرِض والَفْقِر وَغْْيِ

 رافِعات ُمِزيالت  َكاِشَفاُت  16269ِّ38/39

 بإْحساٍن وخٍْي وِرعاَيةٍ  بَِرْْحَةٍ  16270ِّ38/39

 َكافِينِي َحْسبِيَ  16271ِّ38/39

ُل  16272ِّ38/39 ُض أْمره  َيتََوكَّ  يْعتَِمد وُيَفوِّ

 َحالَتُِكمُ  َطريَقتُِكْم أو َمَكاَنتُِكمْ  16273ِّ39/39

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون َسْوَف  َفَسْوَف َتْعَلُمونَ  16274ِّ39/39

ِزيهِ  16275ِّ40/39  َيْفَضُحُه وَُيينُهُ و ُيِذلُّهُ  َُيْ

لُّ َعَليْهِ  40/39 16276
 َينِْزُل بِهِ   َوََيِ

ِقيمٌ  40/39 16277  دائمٌ  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب مُّ
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 الُقْرآن  الْكِتَاَب  41/39 16278

قِّ  41/39 16279  باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بالصدق و بِاحْلَ

 قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 41/39 16280

 وابتعد وِل َيتد إليهتاه  َضلَّ  41/39 16281

 مكلف ِبدايتهم بِحفيٍظ  بَِوكِيلٍ  41/39 16282

 الروح َيْقبُِض  َيتََوّفَّ  42/39 16283

 َفْقِدَها احلياة َمْوِِتَا 42/39 16284

 َفيَْمنَُع وََيْبُِس  َفيُْمِسُك  42/39 16285

 أراَد وَقّدر َقَض  42/39 16286

 ُيطْلُِقها وَُيْيل َسبيَلها الستكامل أجلها ورزقها اأْلُْخَرى َوُيْرِسُل  42/39 16287

ى  42/39 16288 د ةُمَعيَّن ساعة َأَجٍل ُمَسمًّ  ةُُمَدَّ

 ملَُْعِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  42/39 16289

ُرونَ  42/39 16290 ْم ويتدبرون َيتََفكَّ  ُيْعِمُلوَن ُعُقوهَلُ

ُذوا 43/39 16291 َ  َجَعُلواِّاَّتَّ

 أْي َمَعُه أْو َغْْيهُ  من ُدوِن اهللِ 43/39 16292

يِّئَةِ  الوسطاء الُشَفعاُء: ُشَفَعاء 43/39 16293  طالِبو التَّجاُوز َعن السَّ

 ال َيْستَطيعون ال َيْملُِكونَ  43/39 16294

ْم وال  ال َيْعِقُلونَ و 43/39 16295 رونَ ال ُيْعِملوَن ُعقوهَلُ  ُيَفكِّ

 هللِ ِمْلُكَها َفال يْشَفُع أحٌد ِعنَْدُه إال بِإْذنِهِ   هللِ الشفاَعةُ  44/39 16296

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  44/39 16297

َث َعنْهُ  ُذكَِر اهللَُّ  45/39 16298 دِّ  َُتُ

ْت  45/39 16299  وانقبضت ضاَقْت و َنَفَرْت  اْشَمأَزَّ

ونَ  45/39 16300  يبتهجون ويفرحون  َيْستَبِِّْشُ

َق َوُمبِْدعَ  َفاطِرَ  46/39 16301
 َخالِ

ِهمْ  َعاِِلَ الغيب  16302ِّ46/39 يٌط بُكلِّ ما ََيَْفى َوَِلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ     ُُمِ

َهاَدةِ  16303ِّ46/39 ُكْم وهَي َنقيُض الَغيِْب ما ُتْدِركوَنُه العالنية و َوالشَّ  بَِحواسِّ

ُكمُ  16304ِّ46/39  َتْقيض وَتْفِصُل  ََتْ

 َُمُْلوقاتِك  ِعبَادِكَ  16305ِّ46/39

تَلُِفونَ  16306ِّ46/39  َيْذَهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمنُْهْم إَل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  ََيْ

 اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب ُظْلُم النَّْفِس:  َظَلُموا 16307ِّ47/39

 املِثُْل: املُشابِهُ  َوِمثَْلهُ  16308ِّ47/39

 االفتداء: تقديم الِفْدَية عن النَْفسِ  الْفتََدْوا  16309ِّ47/39

ديُد أْو املُْستَِمرُّ والَعذاُب  ُسوِء الَعذاِب  16310ِّ47/39   الِعَقاِب الشَّ

م  َوَبَدا 16311ِّ47/39 م َوَظَهرَ  هَلُ    هَلُ

تَِسبُونَ  16312ِّ47/39 ُعونَ  ََيْ  َيظُنُّوَن، َوَيتََوقَّ
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م  َوَبَدا 48/39 16313 م َوَظَهرَ  هَلُ    هَلُ

يِّئَةِ  َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا 48/39 16314 ْم السَّ
 ُعقوبات أْعامهِلِ

 َأَحاَط ِِبِْم ِمْن ُكلِّ َجانٍِب و َنَزَل ِِبِْم وأصاَِبُمْ  ِِبِم  َوَحاَق  48/39 16315

وَن وَُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئون 48/39 16316  َيستَِخفُّ

َق  َمسَّ  49/39 16317  أصاَب وحَلِ

: سوُء احلاِل أو  ُض   49/39 16318 ُة والَكرُب الُُضُّ  الَفْقُر أْو الِشدَّ

 سألَنا واستَغاَث بِنَا  َدَعاَنا  49/39 16319

لْنَاهُ  49/39 16320  َأْعطَيْنَاُه، َوَمنَْحنَاهُ  َخوَّ

 خْي ديني أو دنيوي يكون معه َتسَّي احلال وطيب العيش نِْعَمةً  49/39 16321

 ُأْعطيتُهُ  ُأوتِيتُهُ  49/39 16322

 َعََلٰ معرفة ومقدرة  َعََلٰ ِعْلمٍ  49/39 16323

 اْبتاَِلٌء َواْختِبَارٌ  فِتْنَةٌ  49/39 16324

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  49/39 16325

نَٰىَِّعنحُهمحِّ 50/39 16326  ما َكفاُهم وما َنَفَعُهمَِّفََمَِّأغح

لونَ َيْفَعلوَن  َيْكِسبُونَ  50/39 16327  وَيتََحمَّ

 َفنََزَل ِِبِمْ  َفأََصاَِبُمْ  51/39 16328

 لَيسوا هاربَّي وال ُمْفلِتَّي من عقاب اهلل َوَما ُهْم بُِمْعِجِزينَ  51/39 16329

 َأَوَِلْ َيْعرفوا ويدركوا َأَوَِلْ َيْعَلُموا  52/39 16330

 ُيوِسعُ  َيبُْسطُ  52/39 16331

ْزَق ا 52/39 16332 ْم ِمن األْرضِ ما  لرِّ ِرُجُه هَلُ  ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِِه، أْو َُيْ

 ُيَضيُِّق  َوَيْقِدرُ  52/39 16333

 ملَُْعِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  52/39 16334

ُفوا 53/39 16335 اَوُزوا احَلدَّ ِِف املََعاِص  َأِْسَ  ََتَ

 َتيْأسوااَل  اَل َتْقنَطُوا 53/39 16336

ِة اهللِ 16337ِّ53/39 ْْحَ    َعْفِوِه َوََتاُوِزهِ  رَّ

 َيْسَُت وَيْعفو  َيْغِفرُ  16338ِّ53/39

ُنوَب  16339ِّ53/39 ُم ِمَن الِفْعلِ   الذُّ  الَذْنُب: اإلْثُم  واجُلْرُم واملعصية واملَُحرَّ

 بِالتَّْوَبِة، َوالطَّاَعةِ اْرِجُعوا إََِل اهللِ  َوَأنِيبُوا 16340ِّ54/39

 اْخَضُعوا، َواْنَقاُدوا َوَأْسلُِموا 16341ِّ54/39

ونَ  16342ِّ54/39 ْون  ال ُتنَْصُ  ال ُتنَْقذون وال ُتنَجَّ

ِذواملراد  َواتَّبُِعوا َأْحَسَن َما ُأْنِزَل  16343ِّ55/39  َمنَْهجاً تسْيوَن عليها القرآن الكريم اَّتَّ

 َفْجأَةً  َبْغتَةً  16344ِّ55/39

وَن وال َتْعَلمونَ  ال َتْشُعُرونَ  16345ِّ55/39 سُّ
 ال َُتِ

َتى َيا 16346ِّ56/39  َنَدٌم وتفجع عَل أهنا فرطت  َحّْسَ

طُت  16347ِّ56/39 ت وَضيَّْعت  َفرَّ  َقْصَّ

 َطاَعتِِه، َوَحقِّهِ وشأن اهلل  َجنِب اهللَِّ 56/39 16348

اِخِرينَ  56/39 16349  املُْستَْهِزئَِّيَ  السَّ
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 أرشدن إَل اإليامن، وَوفَّقني إليه  َهَداِن  57/39 16350

 َمْعِصيَتِهِ أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن  املُْتَِّقَّيَ  57/39 16351

 الِعَقاَب والتَّنْكِيَل  تبِْْص وتَشاِهد  َتَرى الَْعَذاَب  58/39 16352

ةً  58/39 16353  َعْوَدةً أو  َرْجَعةً  َكرَّ

 اآلتََّي باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنَِّيَ  58/39 16354

 أَتتَْك  َجاءْتَك  59/39 16355

 آيات القرآن الكريم واحلجج والِباهَّي الدالة عَل اإلسالم  آَيايِت  59/39 16356

ْبَت ِِبَا 59/39 16357  َفأْنَكْرَِتا وِل تصّدقها  َفَكذَّ

َت  59/39 16358  َوَتعاَظْمَت وَتعالَيَْت  َواْستَْكَِبْ

 النَّاُس ِمْن ُقبُوِرِهمْ َيْوُم ُيبَْعُث  َوَيْوَم الِقياَمةِ  60/39 16359

ةٌ  60/39 16360 ْسَودَّ  قاَِتٌَة َكئيبَةٌ  مُّ

 أو مقام ومستقر  َوَمْسَكنٌ  ىوأمَ  َمثًْوى 60/39 16361

ينَ  60/39 16362 ِ وا عن اإليامن باهلل وعن عبادته وحده وطاعته لِّْلُمتََكِبِّ  الذين تكِبَّ

ي 61/39 16363  وينقذَِّوُينَجِّ

 َْحَْوا أنفسهم بوقاية اتََّقوا  61/39 16364

 بَِفْوِزِهْم َوَظَفِرِهْم بِاملَطُْلوِب  بَِمَفاَزِِتِمْ  61/39 16365

ُهمُ  61/39 16366  ال ُيِصيبُهم ال َيَمسُّ

وءُ  61/39 16367  الَعذاُب  السُّ

 ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ و َواَل ُهْم ََيَْزُنونَ  61/39 16368

 من العدم من غْي سابق له  وموجد اليشء مبدع ِصَفٌة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، واِلالُِق: هو  َخالُِق  62/39 16369

 حافٌظ وُمَهيِْمنٌ  َوكِيٌل  62/39 16370

 َمَفاتِيُح اَِلَزائِنِ  َمَقالِيُد  63/39 16371

ونَ  63/39 16372 اِِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اِْلَ

 ُتَكلِّفون َتأُْمُرونِّ  64/39 16373

 أنقاد وأخضع  َأْعبُُد  16374ِّ64/39

اِهُلونَ  16375ِّ64/39  الذين ال َمْعِرَفَة لَدَْيِمْ  اجْلَ

 ُبلِّْغَت بواِسطِة الوحي   ُأوِحَي إِلَيَْك  16376ِّ65/39

َق َثَمَرَتهُ  لَيَْحبَطَنَّ َعَمُلَك  16377ِّ65/39  لَيَبْطَلنَّ ولن َُيَقِّ

ينَ  16378ِّ65/39 اِِسِ  الضائِعََّي اهلالِكَّيَ  اِْلَ

 اْنَقْد له بالطاعة  َفاْعبُْد اهللَ 16379ِّ66/39

اكِِرينَ  16380ِّ66/39  الذاكريَن لِنِْعَمِة اهللِ، املُثْنََّي َعَليِْه ِِبا  الشَّ

 املَنِزلَة الّالئقَة بهما َأنَزلُوه و اهلل  َما َعظَُّموا َوَما َقَدُروا اهللََّ   16381ِّ67/39

 َحقَّ عظمته وتقديره احلق الكامل َحقَّ َقْدِرهِ  16382ِّ67/39

 ِف حوَزتِه وملكه  ِِف َقبَْضِة َيِدهِ  َقبَْضتُهُ  16383ِّ67/39

 أو جمموعات َتت قدرته وملكه  َمْضموٌم بعضها ِف بعض  َمطِْويَّاٌت  16384ِّ67/39

 ِريٍف، َواَل ََتْثِيٍل، َواَل َتْعطِيلٍ بِيَِدِه اليُْمنَى، َوكِْلتَا َيَدْيِه َيِمٌَّي، وهللِ َيَداِن اَلئَِقتَاِن بَِجاَللَِه ُنثْبِتُُهاَم باَِل َتْكيِيٍف، َواَل ََتْ  بِيَِمينِهِ  67/39 16385

 ْسبيِح هللِ َتعاَل وت تنْزيِه  ُسبَْحاَنهُ  67/39 16386

 َتَعاَظمَ و َوَتَعاََل  67/39 16387
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ْعِق  َوُنِفَخ  68/39 16388  َأِي: النَّْفَخُة األُوََل الَّتِي َيُموُت ِِبَا اَِلْلُق؛ َوِهَي َنْفَخُة الصَّ

ورِ  68/39 16389 ْعِق َوالبَْعِث الَقْرِن الَِّذي  الصُّ لصَّ
افِيُل لِ  َينُْفُخ فِيِه إِِْسَ

 َماَت و َفَهَلَك  َفَصِعَق  68/39 16390

يَا ِِبَا اَِلْلُق  ُثمَّ ُنِفَخ  68/39 16391  َأِي: النَّْفَخُة الثَّانِيَُة؛ َنْفَخُة البَْعِث الَّتِي ََيْ

   واقفون قِيَامٌ  68/39 16392

 ُيبِْصون َينظُُرونَ  68/39 16393

َقِت  69/39 16394  َأَضاَءْت  َوَأرْشَ

َا  69/39 16395 لِّيِه لِْلَخاَلئِِق؛ لَِفْصِل الَقَضاءِ  النور الذي يكون به اإِلبصار بِنُوِر َرِبِّ  ِعنَْد ََتَ

 نِّش و وُأْظِهرَ  َوُوِضَع   69/39 16396

 صحيفُة األعاملِ  الْكِتَاُب  69/39 16397

َهَداءِ  69/39 16398  َمْن َيْشَهُدوَن َعََل األَُممِ  َوالشُّ

 ُحكِمً  َوُقيِضَ  69/39 16399

قِّ  69/39 16400  بِالَعْدِل التَّامِّ  بِاحْلَ

ياَدةِ  ِّال ُيظَْلُمونَ  69/39 16401  ال جُياُر َعليِْهْم وال ُيتَجاَوُز احَلدُّ َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ

يَْت  70/39 16402 َي هلا َوُوفِّ َي هلا  وأتم وأنجز      ُأدِّ  ُأدِّ

 َفَعَلْت ما  َما َعِمَلْت  70/39 16403

 َحقيَقِة األْشياءِ أْكثَُر ِعْلاًم، والِعْلُم: إْدراُك  َأْعَلمُ  70/39 16404

 ُدفعوا من اَِلْلِف  َوِسيَق الذين كفروا  71/39 16405

ُب ِِبَا ِِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  71/39 16406  النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

 َْجَاَعاٍت وأفواجاً  ُزَمًرا 71/39 16407

 َمداِخلَها  ُأِزيَل إغالُق  ُفتَِحْت َأْبَواُِبَا 71/39 16408

ُلوَن وهم  َحَفظَتُها َخَزَنتَُها 71/39 16409  ِبااملَاَلئَِكُة املُوكَّ

 َيْقرأونَ  َيتُْلونَ  71/39 16410

رونكم َوُينِذُروَنُكمْ  71/39 16411 فونكم وََيذِّ  ويعلمونكم وَُيَوِّ

   ُشُهود يوم القيامة  لَِقاء َيْوِمُكْم َهَذا 16412ِّ71/39

 َوَوَجبَْت ثبَتَْت  َحقَّْت  16413ِّ71/39

   قضاء اهلل بالِعَقاِب  َكلَِمُة الَْعَذاِب  16414ِّ70/39

 َكلَِمُة َذم  وهي  َقبَُح  َفبِئَْس  16415ِّ72/39

 َمأوى َوَمْسَكٌن أو مقام ومستقر  َمثَْوى 16416ِّ72/39

ينَ  16417ِّ72/39 ِ وا عن اإليامن باهلل وعن عبادته وحده  املُْتََكِبِّ  وطاعتهالذين تكِبَّ

 ُطلَِب منهم الّسْْي وُحثّوا عليه   َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا 16418ِّ72/39

 َطُهْرُتْم ِمْن َدَنِس املََعاِص  طِبْتُمْ  16419ِّ73/39

وامِ  َخالِِدينَ  16420ِّ73/39  باقََّي َعَل الدَّ

ْمُد هللِِّ 16421ِّ74/39  وَتْعظيِمهِ الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه  احْلَ

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الوعد، لْتِزاُم بِ االوالَوفاُء  َصَدَقنَا َوْعَدهُ  16422ِّ74/39  َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ

 َأْرَض اجَلنَّةِ  وَملََّكنا وآتانا َوَأْوَرَثنَا اأْلَْرَض  74/39 16423

أُ  74/39 16424  َننِْزُل وَنْسُكنُ  َنتَبَوَّ

 املجتهدين بالعمل بطاعة اهلل  الَْعاِملَِّيَ  74/39 16425
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 َوُتبِْْص وُتَشاِهد  َوَتَرى  75/39 16426

يطَِّيَ  َحافَِّّيَ  75/39 16427  ُُمِْدقََِّي، َوُُمِ

 هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عَل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاَل  الَْعْرشِ  75/39 16428

ُهوَنه   ُيَسبُِّحونَ  75/39 16429 سونه وُينَزِّ  ُيَقدِّ

ِمْ  75/39 16430  بام هو أهل له َيَمدونه ُمثنََّي عليه  بَِحْمِد َرِبِّ

 ُحكَِم   َوُقيِضَ  75/39 16431

قِّ  75/39 16432  بِالَعْدلِ  بِاحْلَ

ِّ


