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 11 إلى آية  1  يةآمن  فصلتسورة ( 747صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  حم 1/41 16793

ل َتنِزيٌل  2/41 16794  ُمنَزَّ

ْْحَنِ  2/41 16795 ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ  الرَّ ْْحَُن ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ِمن األْسامِء اخلاصَّ ْنيا، والرَّ تُُه املُْؤِمَن والكافَِر يف الدُّ  َشمَلْت َرْْحَ

ِحيمِ  2/41 16796 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يِف اآلِخَرةِ

    الكتاب: القرآن  كِتَاٌب  3/41 16797

َلْت  3/41 16798 َحْت َمَعانِيِه. ُفصِّ  ُبيِّنَْت آَياُتُه، َوُوضِّ

د َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  ُقْرآنا   3/41 16799 ِه ُُمَمَّ
   الَقْرآُن: كِتاُب اهللِ املُْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَُه َعََل َرُسولِ

 بُِلَغِة الَعَرِب، فصيحا   َعَربِيّا   3/41 16800

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  3/41 16801

ا   َبِشريا   4/41 16802 رْيِ  املؤمنني ُمبَِّشِّ    والثواب بِاخْلَ

 ومبلغا الكافرين بالعقاب   ومنذرا   َوَنِذيرا   4/41 16803

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَْعَرَض  4/41 16804

 سامع َقبول وإجابة املراد: ال يسمعون له  ال َيْسَمُعونَ  4/41 16805

 ِمْن َفْهِم َما َتْدُعوَنا إِلَيْهِ  َأكِنَّة   5/41 16806
 َأْغطِيَة  َمانَِعة 

ثُّنا عَل عبادته  َتْدُعوَنا إليه  5/41 16807  ََتُ

ْمع، واملُراُد عدم االنصياع  َصَمٌم، َوثَِقٌل  َوْقرٌ  5/41 16808  يِف السَّ

ُّ أو املعنويُّ  ِحَجاٌب  5/41 16809 ْْتُ احِلِّسِّ  احِلَجاُب: احلاِجُز، أو السِّ

ثُْلُكمْ  6/41 16810  مشابه لكم إْنسانٌ  َبَِّشٌ مِّ

 َيتِّم التَّبليُغ بواِسطِة الَوْحِي  ُيوَحى 6/41 16811

 املُوِصَل إِلَيْهِ  القويماْسُلُكوا الطَِّريَق  َفاْستَِقيُموا إِلَيْهِ  6/41 16812

 واطلبوا منه املغفرة  َواْستَْغِفُروهُ  6/41 16813

 وََتِْديد   َوَوْيٌل  6/41 16814
   َهََلٌك، َوَعَذاٌب بمعنى  َكلَِمُة َوِعيد 

كنِيَ  6/41 16815  إََلا  آَخَر َمَع اهللِ  ونََيَْعلُ  نالذي لِّْلُمِّْشِ

َكاةَ اَل ُيْؤُتوَن  7/41 16816  ملُِستَِحّقيها  ال خيرجون الزكاة  الزَّ

 بدار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  بِاآْلِخَرةِ  7/41 16817

 َجزاٌء لِلَعَمِل وِعَوٌض َعنْهُ  َأْجرٌ  8/41 16818

، َواَل ََمْنُوع   َغرْيُ ََمْنُون   8/41 16819  َغرْيُ َمْقطُوع 

ا 9/41 16820 َكاءَ وأمثاال  ونظائر   َأنَداد   هلل   رُشَ

 ِجبَاال  َثَوابَِت  َرَواِسَ  10/41 16821

 َجَعَل فيَها اخَلرْيَ والنَّامءَ  َوَباَرَك فيَها  10/41 16822

 طعمتها وأرزاق أهلها من الغذاء، وما يصلحهم من املعاشأ َأْقَواََتَا  10/41 16823

؛ بََِل ِزَيادة، َواَل ُنْقَصان   َسَواء   10/41 16824  ُمْستَِوَية 

، وال تشبيه ، وال تعطيل  و َقَصَد  اْستََوى 11/41 16825  َعََل واستقرَّ َواْرَتَفَع؛ اْستَِواء  َيلِيُق بَِجََللِِه َوَعظََمتِِه بَل تكييف 

 صورته دخانما يكون مع اللهيب، وقد يقال للبخار وما هو عَل  ُدَخانٌ  11/41 16826

ا َسْهَل   َطْوعا   11/41 16827   انقياد 

 إِجبارا   َكْرها   11/41 16828
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 20 إلى آية  12  يةآمن فصلت سورة ( 478صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

، َوَأْبَدَعُهنَّ  َفَقَضاُهنَّ  12/41 16829 َُّهنَّ و َفَخَلَقُهنَّ  أََت

رَ  َوَأْوَحى  12/41 16830  وَسخَّ

نَّا  12/41 16831 ْلنا  َوَزيَّ نَّا وََجَّ  َوَحسَّ

 بِنُُجوم  ُمِضيئَة   بَِمَصابِيَح  12/41 16832

يَاطنِيِ أو  ُُماَفظَة  وصياَنة   َوِحْفظ ا 12/41 16833 ا ِمَن الشَّ  َحَرس 

 َتْدبرِي َتْقِديرُ  12/41 16834

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو  الَْعِزيزِ  12/41 16835   الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم والَعليُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعلِيمِ  12/41 16836
ائِ  ُهَو العاِِلُ بِالَّسَّ

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال َأْعَرُضوا 13/41 16837

ْفتُُكمْ أعلمتكم و َأنَذْرُتُكمْ  13/41 16838  وحّذرتكم َخوَّ

 َعَذاب ا َهائَِل   َصاِعَقة   13/41 16839

يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت  َعاد    13/41 16840  عليه السَلم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
ْم باألْحقاِف ِمْن بَِلدِ اليََمن قـَـْوم هود   َمناِزَُلُ

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد: املاء: القليل  َوَثُمودَ  13/41 16841  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

ُسُل  14/41 16842 ع  لِيَْعَمَل بِِه  الرُّ سوُل ُهَو َمْن َيبَْعثُُه اهللُ بَِِّشْ  َوُيبَلَِّغهُ الرَّ

 تنقادوا وختضعوا  َتْعبُُدوا 14/41 16843

نَا املَْْعبود  لَْو أرادَ  لَْو َشاء َربُّنَا  14/41 16844  إََلُ

 ُمنْكِرونَ  َكافُِرونَ  14/41 16845

وا 15/41 16846 وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاْستَْكََبُ  َفتََكَبَّ

قِّ  15/41 16847  بِدوِن َسبَب  ُمَسّوغ   بَِغرْيِ احْلَ

 َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  15/41 16848

ة   15/41 16849  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

نا وَعَلماتِنا  بِآَياتِنَا  15/41 16850    بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََبِ

 َيْكُفُرونَ  ََيَْحُدونَ  15/41 16851

 َفبََعثْنا  َفأَْرَسْلنَا  16/41 16852

ا  16/41 16853 ََص  ْوِت  ََصْ ، َعالِيََة الصَّ
وَدةِ  َشِديَدَة الَُبُ

 َمْشُؤوَمات   نَِّحَسات   16/41 16854

ْزِي  16/41 16855 لِّ وَ  اخْلِ  الَفضيَحِة واََلوانِ الذُّ

ونَ  16/41 16856  ال ُينَقذون ال ُينََصُ

موفأرشدناهم  َفَهَدْينَاُهمْ  17/41 16857      طريق اإليامن واَلداية َبيَّنَّا ََلُ

 اْختَاُروا و َفآَثروا َفاْستََحبُّوا  17/41 16858

 الضَلل الَْعَمى 17/41 16859

ونِ  17/41 16860  اَلوان والِذلَّة  اَْلُ

لونَ  َيْكِسبُونَ  17/41 16861  َيْفَعلوَن وَيتََحمَّ

يْنَا  18/41 16862  وسلَّمنا َوَنجَّ

 يستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  18/41 16863

 الكفار  َأْعَداِء اهللَِّ 19/41 16864

  ُُيبَسون وُيْمنَعون من التفرق ُيوَزُعونَ  19/41 16865

    أَتْوَها َجاُؤوَها 20/41 16866

ا َقطِْعيّا َشِهَد  20/41 16867  َأْخََب خََب 
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 29 إلى آية  21  يةآمن فصلت سورة ( 479صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تم َشِهدتُّمْ  21/41 16868  َأْخََبْ

 جعلنا نتكلم َأنطََقنَا  21/41 16869

 أْوَجَدُكْم ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقُكمْ  21/41 16870

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  21/41 16871

ونَ  22/41 16872  ُتَغطُّوَن أْنُفَسُكْم لِتَْختَفوا أو َتْستَْخُفونَ  َتْستَِْتُ

ا ِمْن َأْن َيْشَهدَ  َأْن َيْشَهَد  22/41 16873  َخْوف 

 اْعتََقْدُتمْ  َظنَنتُمْ  22/41 16874

 َأْهَلَكُكمْ  َأْرَداُكمْ  23/41 16875

ينَ  23/41 16876 اِِسِ  الضائِعنَي اَلالِكنيَ  اخْلَ

ى 24/41 16877  ، أو اإلقامة واالستقرار مسكن  َمثْو 

 املَْغِفَرةُ و يطلبوا من اهلل رفع العتاب والعفو َيْستَْعتِبُوا 24/41 16878

 إىل ما طلبوااملَُجابنَِي  املُْْعتَبنِيَ  24/41 16879

 وأعددنا  َهيَّاَنا َوَقيَّْضنَا  25/41 16880

 ِمْن َشيَاطنِِي اإِلْنِس َواجِلنِّ ُمَلِزمنَي ُمَصاِحبنَِي  ُقَرَناءَ  25/41 16881

نُوا 25/41 16882 نُوا وََجَُّلوا  َفَزيَّ  َفَحسَّ

ا َبنْيَ  25/41 16883  املراد أمور الدنيا  َأْيِدهيِمْ مَّ

 املراد أمور اآلخرة   َما َخْلَفُهمْ  25/41 16884

 ثبََت َوَوَجَب  َوَحقَّ  25/41 16885

 الَقضاُء باََلَلكِ والَوِعيُد  الَْقْوُل  25/41 16886

 زمانَجاعات من الناس جتمعهم صفات ومصالح مشْتكة أو َيمعهم دين أو مكان أو  ُأَمم   25/41 16887

 َمَضْت  َخَلْت  25/41 16888

ينَ  25/41 16889  ضائِعنَي هالِكنيَ  َخاِِسِ

 ال تصغوا اليه وال تطيعوا ما يدعو إليه ال تسمعوا َلذا القرآن  26/41 16890

 ِعنَْد قَِراَءتِهِ  وَشّوُشوا عليه اْئتُوا بِاللَّغوِ  َوالَْغْوا فِيهِ  26/41 16891

 تنتَصون َتْغلِبُونَ  26/41 16892

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم َفَلنُِذيَقنَّ  27/41 16893 ْوِق، والذَّ  اإلَذاَقُة: احَلْمُل َعََل الذَّ

 أليام  شديد االَياع ِعقابا  وَتنْكيَل   َعَذابا  َشِديدا   27/41 16894

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َولَنَْجِزَينَُّهمْ  27/41 16895

 ِعقاُب  َجَزاء 28/41 16896

 الكفار  َأْعَداِء اهللَِّ 28/41 16897

 دار البقاء الدائم، واملراد َجَهنَّم دار اخللد 28/41 16898

نا وَعَلماتِنا بُِمْعِجزاتِنا  بِآَياتِنَا  28/41 16899    وَدالئَِلنا وِعََبِ

 َيْكُفُرونَ  ََيَْحُدونَ  28/41 16900

 اجعلنا نرى بالعني  َأِرَنا  29/41 16901

َنا 29/41 16902  اإلضَلل : اإلبعاد عن طريق اَلداية واحلق وااليقاع يف الغواية والضَلل  َأَضَلَّ

 ُنِذَلام املراد  نجعلُهام َتت أقدامنا 29/41 16903

ْرِك األَْسَفِل ِمَن النَّارِ  األذِالء املقهورين اأْلَْسَفلنِيَ  29/41 16904  ... يِف الدَّ
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 38 إلى آية  30  يةآمن فصلت سورة ( 480صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

، َوَعَمَل  َثبَتُوا َعََل وَسلكوا الطريق القويم  اْستََقاُموا  30/41 16905    احَلقِّ ِعْلام 

ُل  30/41 16906 ج، َتتَنَزَّ ل وَتَدرُّ  َتنِْزُل ِعنَْد املَْوِت  واملراد تنزل يف ََتَهُّ

اُفوا 30/41 16907 ِع َمْكروه   خَتَ  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

َزُنوا  30/41 16908  َتُكونوا َمْهمومني وال َمْغمومنيال و َوال ََتْ

نَّةِ  30/41 16909 وا بِاجْلَ  اْفَرُحوا بأهنا جزاؤكم عند اهلل  َوَأْبِِّشُ

ون ُتوَعُدونَ  30/41 16910  ُتبَِّشَّ

 َأْنَصاُرُكمْ  َأْولِيَاُؤُكمْ  31/41 16911

 َذَواتُكْم فيه ةتشتدُّ َرْغب َتْشتَِهي َأنُفُسُكمْ  31/41 16912

ُعونَ  31/41 16913  وَتْشتَهونَ  َتطُْلبُونَ  َتدَّ

يوِف، وفيه طعاُمهم  ُنُزال   32/41 16914  َمنِْزال  ُيَعّد للضُّ

    ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفور   32/41 16915

ِحيم   32/41 16916 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

   َأَْجَل َكَلما  وَأْكثَر ُحْسنا   َأْحَسُن َقْوال   33/41 16917

 َحثَّ عَل عبادته  َدَعا إىل اهلل 33/41 16918

اَعَمَل   وَفَعل َوَعِمَل َصاحِلا   33/41 16919  صاحِل 

 ال َتتَعاَدُل و َواَل َتْستَِوي  34/41 16920

َسنَةُ  34/41 16921   َعَمُل اخَلرْيِ والطّاَعةُ  احْلَ

يِّئَةُ  34/41 16922 ْنُب  السَّ  اخلطيئَُة والذَّ

 حسانُردَّ االساءة وقابلها باإل  اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ  34/41 16923

ا وكراهية  َعَداَوةٌ  34/41 16924  ُبْغض 

 َقِريٌب لََك، َشِفيٌق َعَليَْك  َوِِلٌّ َْحِيمٌ  34/41 16925

اَها 35/41 16926 ا َوَما ُيَلقَّ ُق ََلَ  ُيْعطَاَهاو َما ُيَوفَّ

وا  35/41 16927 لَّدوا وَِلْ ََيَْزعوا َصََبُ  جَتَ

َعاَدةِ، َواخُلُلِق، َواخَلرْيِ َصاِحُب َنِصيب   ُذو َحظٍّ َعظِيم   35/41 16928 ؛ ِمَن السَّ  َوافِر 

َفنََّك َعِن اخَلرْيِ أو  يصيبنّك َينَزَغنََّك  36/41 16929 ، َوَيَْصِ  ُيْلِقنَيَّ يِف َنْفِسَك َوْسَوَسة 

ِجيبِاهللِ َوََتَصْن اْستَِجْر، َواْعتَِصْم وَفاجَلأْ  َفاْستَِعْذ بِاهللَِّ 36/41 16930 يْطَاِن الرَّ : َأُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ َل 
 مَقائِ

ِميعُ  36/41 16931 ميُع ِمن أْسامِء  السَّ عاِء أْي ُُميبُُه، والسَّ  َوهَو َسميُع الدُّ
ِّ والنَّْجوى بَِل َكيْف  وال آلة  وال جاِرَحة   اهللِ احُلْسنى الّساِمُع لِلَّسِّ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت، والَعليُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو  الَْعلِيمُ  36/41 16932
ائِ  العاِِلُ بِالَّسَّ

ِه وَعَلماتِهِ  آَياتِهِ  37/41 16933  ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعََبِ

 األْرضِ ال َتَضُعوا ِجباَهُكْم َعَل  ال َتْسُجُدوا  37/41 16934

 أْوَجَدُهنَّ ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقُهنَّ  37/41 16935

 تنقادون وختضعون  َتْعبُُدونَ  37/41 16936

وا 38/41 16937 وا وَتعاَظموا وَتعالوا اْستَْكََبُ  تكَبَّ

سونه  ُيَسبُِّحوَن لَهُ  38/41 16938 ُهوَنه ُيَسبُِّحوَن اهلل: ُيَقدِّ    وُينَزِّ

وَن، َواَل َيَملُّونَ  اَل َيْسأَُمونَ  38/41 16939 رون اَل َيْفُْتُ  وال َيتََضجَّ
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ِه  آَياتِهِ  39/41 16940  وَعَلماتِهِ ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعََبِ

 تبَِْص وتَشاِهد  َتَرى 39/41 16941

 وال حياة  َيابَِسة  اَل َنبَاَت فِيَهاساكنة  َخاِشَعة   39/41 16942

ْت  39/41 16943 َكْت بِالنَّبَاِت  اْهتَزَّ رَّ  َدبَّْت فِيَها احَليَاُة، َوََتَ

 وزادت وَنَمْت اْنتََفَخْت  َوَرَبْت  39/41 16944

ْرَع واألْشجاَر التي َعَليَْها  َأْحيَاَها  39/41 16945  أْحيَا الزَّ

ء  ال ُيْعجِ  َقِديرٌ  39/41 16946 ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه ، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعَْتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعََل ُكلِّ ََشْ  ُزُه ََشْ

لُوهنا تأِويَل خاطِئا ُيْلِحُدوَن يف آياتنا 40/41 16947 تِها أو ُيَؤوِّ  َيطَْعنُون يف ِصحَّ

 ال يغيبون عنّا وال يستْتون ال خَيَْفْوَن علينا 40/41 16948

 ُيْقَذف ُيْلَقى 40/41 16949

 ُمْستَْشِعرا  باألْمن  واألمان  واالطِمئْنانِ  آِمنا   40/41 16950

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت بَِل َكيْف  وال آلَة  وال جاِرَحة  ِصَفٌة هللِ  َبِصريٌ  40/41 16951  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، أْي أنَّ

 أنكروا وَِلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  41/41 16952

ْكرِ  41/41 16953  بِالُقْرآنِ  بِالذِّ

 أتاُهمْ  حيناَم ملََّا َجاءُهمْ  41/41 16954

، َأْو ُسوء   َعِزيزٌ  41/41 16955  َُمْتَنٌِع َعََل ُكلِّ َمْن َأَراَدُه بِتَْحِريف 

 اَل َيْقَرُبهُ و  ال ََييُؤهُ  ال َيأْتِيهِ  42/41 16956

 أْو التَّحريُف  ،أْو التَّبْديُل  ،التَّغيريُ ، أو َشيْطَانال الْبَاطُِل  42/41 16957

 يَف َأيِّ َناِحيَة  ِمْن َنَواِحيهِ  َخْلِفهِ ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن  42/41 16958

ُه َتَعاىَل َعاِِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيم   42/41 16959 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ   األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم خِلَ

 وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه  َْحِيد   42/41 16960

 لذنوِب لُذو ِسْْت  وَعْفو  ومغفرة  لَُذو َمْغِفَرة   43/41 16961

 ُذو ُعُقوب ة ملن أَصَّ عَل كفره وتكذيبه، والعقوبة هي اجلزاء الِّّسء للعمل الِّّسء َوُذو ِعَقاب   43/41 16962

 بـِـلَغة العَجم َغرْيَ َعَرِبٍّ  َأْعَجِميًّا  44/41 16963

َلْت  44/41 16964 َحْت  ُفصِّ  ُبيِّنَْت ووضِّ

َساُن الَِّذي ُأْنِزَل َعَليِْه الُقْرآُن َعَرِبٌّ  َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِبٌّ  44/41 16965
 ، واألعجمي: الذي ال ُيْفِصح َكيَْف َيُكوُن الُقْرآُن َأْعَجِميًّا، َولِ

ى  44/41 16966  َمْصَدر ِهداية   ُهد 

 إْبراٌء ِمَن اجلهل والشك والِّشك واالعتقادات الباطلة وسائر األمراض َوِشَفاء 44/41 16967

ْمع، واملُراُد عدم االنصياع أو  َصَممٌ  َوْقرٌ  44/41 16968  ثَِقٌل يِف السَّ

ى 44/41 16969  َخَفاء وُشبْهة َعم 

 َكَمْن ُينَاَدى  ُينَاَدْونَ  44/41 16970

َكان  َبِعيد   44/41 16971  املراد أهنم ال يفهُمون ما ُيلقى إليهم ِمن مَّ

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  45/41 16972

 َذَهَب ُكلُّ َطَرف  إىل ِخَلِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  َفاْختُلَِف  45/41 16973

  إىل يوم القيامة الَعَذاِب بقضاء بتأجيل احلكم  َكلَِمٌة َسبََقْت  45/41 16974

 للّريبَِة والَقَلِق  ُمِريب   45/41 16975
 َشِديِد الباِعث 

يُِّئ الَقبيُح َفَعَل الّسوَء،   َأَساء 46/41 16976 وُء: الَعَمُل السَّ  والسُّ

م  لِّْلَعبِيدِ  46/41 16977  للناس  بِظاِِل   بِظََلَّ
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  ُيْرَجع ُيَردُّ  47/41 16978

اَعةِ  47/41 16979  َمْوِعد َيْوم الِقياَمةِ املُراد  ِعْلُم السَّ

ُرُج  47/41 16980  َتظَْهرُ  خَتْ

 َأْغلَِفُة الثِّامِر واحَلّب أو  َأْوِعيَتَِها َأْكاَمِمَها 47/41 16981

ِمُل  47/41 16982 بَُل  ََتْ  ََتْ

 َوال تلد  َوال َتَضعُ  47/41 16983

 يدعوهم وخياطبهم  ُينَادهِيِمْ  47/41 16984

 أخََبناك وأْعَلْمناكَ  آَذنَّاكَ  47/41 16985

 ال أحد يشهد بأن لك رشيك املراد:  َما ِمنَّا ِمْن َشِهيد   47/41 16986

 َذَهَب، َوَغاَب  َوَضلَّ   48/41 16987

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  48/41 16988

 َأْيَقنُوا  َوَظنُّوا 48/41 16989

يص   48/41 16990 ِ  َوَمَفرٍّ  َوَمْهَرب  َمَلَجأ ،  ُمَّ

 ال َيَملُّ وال َيتََضّجُر وال يفُْت  ال َيْسأَمُ  49/41 16991

رْيِ  49/41 16992 ْنيَا ِمن ُدَعاء اخْلَ َياَدةِ يِف الدُّ  َطَلِب الزِّ

هُ  49/41 16993 سَّ  أصاَبهُ  مَّ

16994 49/41  ُّ  َواخَلْوُف الَفْقُر، َواملََرُض،  كاألَذى والُسوُء  الِّشَّ

 شديد اليأس، واملراد: منقطع األمل من رْحة اهلل  َفيَُؤوٌس  49/41 16995

 منقطع األمل من رْحة اهلل بسبب سوء الظن به َقنُوطٌ  49/41 16996

ة  وعافِية  وَرخاء َرْْحَة   50/41 16997  نعمة ِمن كِشف  للُُضِّ أو ِرْزِق أو ِصحَّ

 َما َأْعتَِقُد  َأُظنُّ َوَما  50/41 16998

 آتية واقعة َقائَِمة   50/41 16999

 َوْعُد اهللِ بِاملَثوَبِة َوُحْسِن اجَلزاِء أْو اجَلنَّةِ  لَْلُحْسنَى 50/41 17000

 شديُد اإِليَلم  َغلِيظ   50/41 17001

نا وهيّأنا أسباَب ََتسنِي احلاِل وطيِب  َأْنَعْمنَا  51/41 17002  الَعيْشِ يَّّسْ

ا َوَنأى بَِجانِبِهِ  51/41 17003 ؛ َتَكَبُّ   َتبَاَعَد َعْن ُشْكِر النِّْعَمِة، َواتِّبَاِع احَلقِّ

ِّ َكثرِي   َفُذو ُدَعاء َعِريض   51/41 17004  َصاِحُب ُدَعاء  بَِكْشِف الُضُّ

وِن  َأَرَأْيتُمْ  52/41 17005  َأْخَِبُ

 تيها وبعدا عن طريق اَلداية واحلقأكثر  َأَضلُّ  52/41 17006

 َبِعيد  َعِن احَلقِّ  ، أو ِعداءِخََلف   ِشَقاق  َبِعيد   52/41 17007

   سنجعلهم يرون بالعني ويفهمون بالعقل َسنُِرهيِمْ  53/41 17008

نا وَعَلماتِنا  آَياتِنَا  53/41 17009  ُمْعِجزاتِنا وَدالئِلِنا وِعََبِ

َمَواِت، َواألَْرضِ  اآْلَفاِق  53/41 17010  َأْقطَاِر السَّ

17011 53/41  َ  َيظَْهَر وَيتَِّضَح  َيتَبنَيَّ

قُّ  53/41 17012 ُه احْلَ حيُح املوَحى به من َربِّ العاملنَيَ َأنَّ الُقْرآَن  َأنَّ  َحقٌّ اَل َرْيَب فِيهِ  الكِتاُب الصَّ

: َشَهاَدُة اهللِ لَُه بَِذلَِك؟ ...  َأَوَِلْ َيْكِف بَِربَِّك  53/41 17013  َأاَل َيْكِفيِهْم َداَللَة  َعََل َأنَّ الُقْرآَن َحقٌّ

 عاِِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  53/41 17014

د  َشكٍّ  ِمْرَية   54/41 17015  َعظِيم   وَتَردُّ

ِمْ  54/41 17016   لقاء اهلل: املُثُول َبنْيَ َيَدْيهِ  لَِقاِء َرِّبِّ

يطٌ  54/41 17017 ِ ءٌ  ُمُّ ء  ِعلام  فَل َيغيُب عن ِعْلِمِه ََشْ  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََشْ
 


