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 10 إلى آية  1 يةآمن الزخرف سورة ( 489صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  حم 1/43 17254

   الكتاب: القرآن  َوالْكِتَاِب  2/43 17255

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيِ  2/43 17256

د َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  ُقْرآنا   3/43 17257 ِه ُُمَمَّ
   الَقْرآُن: كِتاُب اهللِ املُْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَُه َعََل َرُسولِ

 الَعَرِب، فصيحا  بُِلَغِة  َعَربِيّا   3/43 17258

رونَ  َتْعِقُلونَ  3/43 17259  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

 اللَّْوِح املَْحُفوظِ وهو أصله  ُأمِّ الْكِتَاِب  4/43 17260

  نِ أَرفِيُع الشَّ  لََعِلي  4/43 17261

 َوُذو ِحْكَمٍة َبالَِغةٍ  أحكمت آياته وأتقنت َحكِيمٌ  4/43 17262

ْكَر  5/43 17263 ُب َعنُكُم الذِّ  َأُُنِْمُلُكْم َفنَْمنَع إْنزاَل الُقْرآِن َعَليُْكم  َأَفنَْْضِ

ا َعنُْكم وإمهاال  لَُكمْ  َصْفحا   5/43 17264  املُراُد إعراض 

 بَِسبَِب َأْن ُكنْتُمْ  َأن ُكنتُمْ  5/43 17265

فِيَ  5/43 17266 ْْسِ  ُمْفِرطَي وجماِوزيَن لالْعتِدالِ  مُّ

ا ِمَن األَْنبِيَاِء َأْرَسْلنَا َوَكْم َأْرَسْلنَا 6/43 17267  َكثرِي 

 النَبِّي: من اصطفاه اهلل من عباده وأوحى إليه برشيعة من رشائعه نَّبِي   6/43 17268

لِيَ  6/43 17269 ابَِقةِ األَُمِم  اأْلَوَّ  السَّ

 ََييُؤُهمْ  َيأْتِيِهم  7/43 17270

وَن وُُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئون 7/43 17271  َيستَِخفُّ

 َأْقَوى وأعظم َأَشدَّ  8/43 17272

ا 8/43 17273 ة   َبطْش   َأْخذا  بُِعنٍْف و ُقوَّ

 َسبََق َوَسَلَف  َوَمَض  8/43 17274

لِيَ َمثَُل  8/43 17275 ابَِقةِ  ص قِص اأْلَوَّ  األَُمِم السَّ

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  9/43 17276

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  9/43 17277    ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعلِيمُ  9/43 17278
ائِ  ُهَو العاِِلُ بِالْسَّ

ا 10/43 17279 ا َمْهد  د  ا ُُمَهَّ ه  فَِراش   أي كاملهِد يف ُسهولَة العيش َعَليْها وُيْْسِ

ا َسْهَلة  واِضَحة  ملََِعاِشُكْم َتْسُلُكوَُنَا  ُسبُال   10/43 17280  ُطُرق 
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 22 إلى آية  11 يةآمن الزخرف سورة ( 490صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 بِِمْقَداٍر، َوَوْزٍن َمْعُلومٍ  بَِقَدرٍ  11/43 17281

َنا 11/43 17282  فأحيينا  َفأَنرَشْ

يْت ا  11/43 17283  ال َنباَت فِيها مَّ

َرُجونَ  11/43 17284  ُتبَْعثُوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب  ُُتْ

 َعَل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  أْوَجَد ِمَن الَعَدمِ  َخَلَق  12/43 17285

 األَْصنَاَف  اأْلَْزَواَج  12/43 17286

ُفنِ  الُْفْلِك  12/43 17287  السُّ

   اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواأْلَْنَعامِ  12/43 17288

 متتطون وتستخدمون َتْرَكبُونَ  12/43 17289

وا لِتَْستَُووا 13/43 17290  لِتَْستَِقرُّ

ُكوب منها ََل ُظُهوِرهِ ع 13/43 17291  ُظُهوُر الُفْلِك واألنعام: َمواَضُع الرُّ

 تستحْضوها مع القيام بواجب شكرها  َتْذُكروا نعمة ربكم  13/43 17292

    ْسبيِح هللِ َتعاىل تَتنْزيِه و ُسبْحانَ  13/43 17293

رَ  13/43 17294 َ  َسخَّ  َذلََّل َوَيْسَّ

 قادرين عَل تسخريه ُمطيِقي لذلك  ُمْقِرنِيَ  13/43 17295

 لصائرون وراجعون  ملَُنَقلِبُونَ  14/43 17296

 يراد به هنا البَنات  َنِصيب ا ِمْن َخْلِقهِ  ِمْن ِعبَادِِه ُجْزءا   15/43 17297

ُحوٌد لِنَِعِم َربِّهِ  لََكُفورٌ  15/43 17298  ََلَ

بِيٌ  15/43 17299  واِضٌح  مُّ

َذ  16/43 17300 َ  َجَعَل  اُتَّ

ُكمْ وَوآثركم   َوَأْصَفاُكم 16/43 17301  َخصَّ

 األْوالد  بِالْبَنِيَ  16/43 17302

َ َأَحُدُهم  17/43 17303   ُأْخِِبَ الواحد منهم بَِخَِبٍ  ُبرشِّ

ْْحَِن َمثَال   17/43 17304 َب لِلرَّ ْْحَِن؛ ِحَي َزَعَم َأنَّ املَاَلئَِكَة َبنَاُت اهللِبِاألُْنثَى الَّتِي َنَسبََها  باَِم ََضَ لرَّ
 لِ

 واْستَمرّ  َصارَ  َظلَّ  17/43 17305

 قامِتا  َكئيبا   ُمْسَوّدا   17/43 17306

 ُُمْتَلٌِئ ُحْزن ا، َوَغاًم  َكظِيمٌ  17/43 17307

أُ  18/43 17308  ُيَربَّى  ُينَشَّ

ْليَةِ  18/43 17309
ينَةِ  احْلِ  الزِّ

َصامِ  18/43 17310  املُناَزَعة واملُجاَدلَة   اخْلِ

ٍ  َغرْيُ ُمبِيٍ  18/43 17311  َغرْيُ َواِضٍح، َوَبيِّ

 َهْل َحَْضوا  َأَشِهُدوا  19/43 17312

َل ويَس  َستُْكتَُب َشَهاَدُُتُمْ  19/43 17313 َن ما شهدوا بشأنه يَسجَّ  َدوَّ

  َوُُيَاَسبُونَ  َوُيْسأَلُونَ  19/43 17314

 ِمْن حجة أو دليل أو إثبات ِمْن ِعْلمٍ  20/43 17315

 ُيْلُقوَن الَقْوَل َعْن َظن  وَُتْمٍي ال َعْن ِعْلٍم وَيقيٍ  ََيُْرُصونَ  20/43 17316

كِِهْم وُكْفِرِهمْ قبل القرآن كِتابا  ساموًيا املراد  كِتَاب ا ِمْن َقبْلِهِ  21/43 17317  يْستَنِدوَن َعَليِْه يف رِشْ

 مرتبطون ُمْستَْمِسُكونَ  21/43 17318

ةٍ  22/43 17319    َعَل ديٍن َوَطريَقٍة ُتَؤمُّ وُتْقَصُد  َعََل ُأمَّ

 َعََل دينِِهْم وَمْذَهبِِهْم الذي َتَركوُه لَنا َعََل آَثاِرِهمْ  22/43 17320

ْهتَُدونَ  22/43 17321  متبعون ومقتدون مُّ
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 33 إلى آية  23 يةآمن الزخرف سورة ( 491صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 القرية: البْلدة، وتطلق عَل أهلها  َقْرَيةٍ  23/43 17322

ر من عذاب اهلل  نَِّذيرٍ  23/43 17323  رسول ُمبلِّغ ُُمَذِّ

ُفوَها  23/43 17324 ُفون: املنَّعمون  ُمْْتَ  املُْْتَ

 لقينا أو علمنا  َوَجْدَنا 23/43 17325

ةٍ  23/43 17326  َعَل ديٍن َوَطريَقٍة ُتَؤمُّ وُتْقَصُد  َعََل ُأمَّ

 َعََل دينِِهْم وَمْذَهبِِهْم الذي َتَركوُه لَنا َعََل آَثاِرِهمْ  23/43 17327

ْقتَُدونَ  23/43 17328  سالكون طريقهم مُّ

، أي أكثر إرشادا   بِأَْهَدى 24/43 17329  بأكثر هداية 

 املراد بام ما أرسلتم به من اهلدى والدعوة إىل الدين احلق باَِم ُأْرِسْلتُْم بِهِ  24/43 17330

 ُمنْكِروَن جاِحدونَ  َكافُِرونَ  24/43 17331

  َفعاَقبْناهم ِمنُْهمْ َفانتََقْمنَا  25/43 17332

ل  َفانظُرْ  25/43 17333  َفَفّكْر وتأمَّ

    العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  25/43 17334

بِيَ  25/43 17335  املُنكِرين  املَُْكذِّ

ُص النَِّقيُّ  َبَراءٌ  26/43 17336
 َبريٌء، والَِبيُء ُهَو اخلالِ

 تنقادون وُتضعون  َتْعبُُدونَ  26/43 17337

 َخَلَقنِي َفطََرِن  27/43 17338

 سريشدن  َسيَْهِدينِ  27/43 17339

 اَل إِلََه إاِلَّ اهللُ: َباقِيَةٌ واملراد كلمة التوحيد   ثابِتَة  كلمة  َكلَِمة  َباقِيَة   28/43 17340

تِهِ  َعِقبِهِ  28/43 17341 يَّ  ُذرِّ

الِل إىل التَّْوحيدِ  َيْرِجُعونَ  28/43 17342  َيعودوَن َعن الضَّ

  َِلْ ُأَعاِجْلُهْم بِالُعُقوَبةِ و َمَدْدُت هلم يف احلياة مع إسباغ النَِّعم َمتَّْعُت َهُؤالء  29/43 17343

قُّ  29/43 17344  الدعوة إلخالص العقيدة والعبادة هلل  احْلَ

بِيٌ  29/43 17345  موِضٌح واِضٌح أْو  مُّ

مْ  َجاءُهمُ  30/43 17346 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  ََتَ

 الَقْوُل أْو الِفْعُل القائُِم َعََل اخِلداِع والتَّْمويِه وَعََل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِْلَعاَدةِ السحر : ِسْحرٌ  30/43 17347

 َهالَّ  لَْواَل  31/43 17348

َة،  الَْقْرَيتَْيِ  31/43 17349  َوالطَّائِِف َمكَّ

   املراد كبري يف أعينهم َعظِيمٍ  31/43 17350

ُعون  َيْقِسُمونَ  32/43 17351  ُيَوزِّ

َة َربَِّك  32/43 17352 ةَ إْحساُنُه وِرعاَيتُُه واملراد  َرْْحَ  النُّبُوَّ

 أعطينا كال نصيبه  َقَسْمنَا بينهم  32/43 17353

ِعيَشتَُهمْ  32/43 17354  حياُتم أرزاقهم و مَّ

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  32/43 17355

ا يِف الَعَملِ  ُسْخِرًيا 32/43 17356 ر   يف أمور الَعيْش و ُمَسخَّ

 اََلنَّةُ واملراد  إْحساُنُه وِرعاَيتُُه  َوَرْْحَُت َربَِّك  32/43 17357

 َُيوزوَن ِمن أْمواٍل وَمتاعٍ  ََيَْمُعونَ  32/43 17358

ة  َواِحَدة   33/43 17359  ََجَاَعة  َواِحَدة  َعََل الُكْفرِ  ُأمَّ

ةٍ أو   ودَرجات ومصاِعد ُيْصَعُد عليها َوَمَعاِرَج  33/43 17360  َساَلِِلَ ِمْن فِضَّ

 ويرتقون ََيْصَعُدون َيظَْهُرونَ  33/43 17361
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 47 إلى آية  34 يةآمن الزخرف سورة ( 492صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

را   34/43 17362  ما َُيَْلُس أو ُيْضطََجُع عليه َوُُسُ

 َيْعتَِمُدون ويستندون َعََل ما َتتويه َيتَّكُِؤونَ  34/43 17363

ا  35/43 17364  والفضة وغريمها  َذَهبويشمل ال ُنقوشا  وَتزاويَق للزينَةِ  َوُزْخُرف 

 َما ُكلُّ َذلَِك إاِلَّ  ملََّا َوإِن ُكلُّ َذلَِك  35/43 17365

ْنيَا 35/43 17366 يَاةِ الدُّ  الدنيا وهي قليلة وزائلة  َملّذات َمتَاُع احْلَ

 ألَْصحاِب التَّْقَوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  لِْلُمتَِّقيَ  35/43 17367

 وَيْغَفل أو يتغافل ُيْعِرْض  َيْعُش  36/43 17368

ْْحن  36/43 17369 ْكر الرَّ
 املراد هنا الُقرآن ذِ

ْ  ُنَقيِّْض  36/43 17370  وُنعدُّ  ُُنَيِّْئ، َوُنيَْسِّ

 له ال ُيفارقه ُماَلِزٌم، َوُمَصاِحٌب  َقِرينٌ  36/43 17371

وَُنُمْ  37/43 17372 : االْعِْتاُض واملَنْعُ  لَيَُصدُّ دُّ  الصَّ

بِيلِ  37/43 17373   َطريِق اهُلدى  السَّ

  َوَيظُنُّونَ  َوَُيَْسبُونَ  37/43 17374

ْهتَُدونَ  37/43 17375  ُمستجيبون للِهداية مُّ

َقْيِ  38/43 17376 ِق، َواملَْغِرِب  ُبْعَد املَْرْشِ  ِمثَْل َتبَاُعِد َما َبْيَ املَرْشِ

،  َفبِئَْس  38/43 17377   َوُيقابُِلَها: نِْعمَ بِئَْس: َكلَِمُة َذم 

 واملراد شيطانه الذي كان معه يف الدنيا  الَْقِرينُ  38/43 17378

 َولَن يفيدكم َولَن َينَفَعُكمُ  39/43 17379

َلْمتُمْ  39/43 17380  ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  ظَّ

 ُتْرِشد وتدّل  َُتِْدي 40/43 17381

بِيٍ  40/43 17382  َبيِّ واِضٍح  تيه وبعد وانرصاف عن طريق اهلداية واحلق َضالٍل مُّ

 َنْقبَِضنَّك إلينا بعد انتهاء حياتك   َنْذَهبَنَّ بك 41/43 17383

نتَِقُمونَ  41/43 17384  ُمَعاقِبون  مُّ

 نجعلك َتَرى بالعي  ُنِرَينََّك  42/43 17385

 أنَذْرناهم َوَعْدَناُهمْ  42/43 17386

ْقتَِدُرونَ  42/43 17387  َعظِيمو الُقْدَرة  مُّ

ك َفاْستَْمِسْك  43/43 17388  َفتََمسَّ

ْستَِقيمٍ  43/43 17389 اٍط مُّ  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

ْكُر: الُقْرآُن وسمي بالذكر ألنه رشٌف عظيٌم وألنه يبعث  لَِذْكرٌ  44/43 17390  عَل الذكر والتدبر واالتعاظ الذِّ

 َُتاَسبونَ  ُتْسأَلُونَ  44/43 17391

َنا َأَجَعْلنَا 45/43 17392 ْ  َأَصريَّ

ْْحَنِ  45/43 17393  غريه أو متجاوزينَهُ  من ُدوِن الرَّ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  46/43 17394  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

اُف َقْوِمهِ  َوَمَلئِهِ  46/43 17395  َأرْشَ

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعَل ََمْلوقاتِهِ  ربُّ الَعاملَِيَ  46/43 17396

 َيْسَخرونَ  َيْضَحُكونَ  47/43 17397
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ٍة َعََل ِصْدِق َدْعَوتِهِ  آَيةٍ  48/43 17398  ُحجَّ

    التي قبلهااملراد اآلية  ُأْختَِها  48/43 17399

 وأهلكناهم  َوَأَخْذَناُهم 48/43 17400

َفادِِع، َوَنْحِوَهاكاملراد العذاب الدنيوي ِ  بِالَْعَذاِب  48/43 17401 ِل، َوالضَّ ، َوالُقمَّ
 اََلَرادِ

الِل إىل التَّْوحيدِ  َيْرِجُعونَ  48/43 17402  َيعودوَن َعن الضَّ

اِحرُ  49/43 17403 ُروَنُه، َوَِلْ َيُكْن ِصَفَة  السَّ اِحُر فِيِهْم َعظِيام  ُيَوقِّ (السحر الَعاِِلُ )َوَكاَن السَّ  َذم 

 اْسأَلْهُ  اْدُع لنا ربك  49/43 17404

َك بِِه ِمَن الَفَضائِلِ  باَِم َعِهَد ِعنَدكَ  49/43 17405  بَِعْهِدِه الَِّذي َعِهَد إِلَيَْك، َوَما َخصَّ

 ملُستجيبون للِهداية  ملَُْهتَُدونَ  49/43 17406

 أزلنا ورفعنا  َكَشْفنَا 50/43 17407

 الِعَقاَب والتَّنْكِيَل  الَْعَذاَب  50/43 17408

وَن َعََل الُكْفرِ وينقضون  َينُكثُونَ  50/43 17409  َيْغِدُروَن، َوُيرِصُّ

ه اخلطاب  َوَناَدى  51/43 17410  ووجَّ

 لََقُب ُمُلوِك ِمرْصَ يِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف  فِْرَعْونُ  51/43 17411

 ألست أنا املالك لذلك املترصف فيه َألَيَْس ِِل ُمْلُك  51/43 17412

 القطر املعروف بمرص راد امل ِمرْصَ  51/43 17413

 املراد األُنار املنسحبة من النيل يف وسط القصور والبساتي  اأْلَُْنَارُ  51/43 17414

ِري 51/43 17415 َعة   ََتْ  َتنَْدفُِع ِمياُهها ُمْْسِ

ونَ  51/43 17416  ون فتتعظونرَأَفال تنظرون وتتفك  َأَفال ُتبْرِصُ

 بل أن خري  َأْم َأَنا َخرْيٌ  52/43 17417

 َضِعيٌف اَل ِعزَّ لَهُ حقري  َمِهيٌ  52/43 17418

 ُيْفِصُح يِف َكاَلِمهِ  يوشكاَل  َواَل َيَكاُد ُيبِيُ  52/43 17419

 ُأْنزل ُألِْقيَ  53/43 17420

، وُُييُط  َأْسِوَرةٌ  53/43 17421  بِاملِْعَصمِ ما ُيْلبَُس يف اليَد ِمن احِلِلّ

نِيَ  53/43 17422 ُقوَنهُ  َمْقُرونِيَ  مصطحبي ُمْقَْتِ  َمَعُه ُيَصدِّ

مْ  َفاْستََخفَّ َقْوَمهُ  54/43 17423  اْستََخفَّ بُِعُقوهِلِ

 َفَخضُعوا لَهُ  َفأََطاُعوهُ  54/43 17424

 الَفاِسقي: العاصي اخلارجي عن حدود الرشع َفاِسِقيَ  54/43 17425

 بأفعاهلم  َأْغَضبُوَنا آَسُفوَنا  55/43 17426

 عاَقبْناهم  انتََقْمنَا ِمنُْهمْ  55/43 17427

ا 56/43 17428 َلِف  َفَجَعْلنَاُهْم َسَلف  ِهْم؛ َفيَْستَِحقُّ الُعُقوَبةَ أو سابِقَي كالسَّ
 ُقْدَوة  ملَِْن َيْعَمُل ِمثَْل َعَملِ

،  َوَمثَال   56/43 17429 ة  ِعظَة   َوِعِْبَ

ونَ  57/43 17430 ا َيِصدُّ وَن، َوَيِصيُحوَن، َفَرح  ا َيَضجُّ   وُسور 

 من أجل املجادلة بالباطل  َجَدال   58/43 17431

 َشِديُدو اخُلصوَمِة واملُناَزَعِة واَِلدالِ  َخِصُمونَ  58/43 17432

 عبد من عبادنا املراد عيسى عليه السالم هو  إِْن ُهَو إاِلَّ َعبْدٌ  59/43 17433

نا وهيّأنا َعَليْهِ  َأْنَعْمنَا 59/43 17434  واحلكمة والعلم نعمة النبوة له يّْسْ

َعْلنَا ِمنُكم 60/43 17435 َعْلنَا َبَدلَُكمْ  ََلَ  ََلَ

ُلُفونَ  60/43 17436 ا أو  َييئون بعدكم  ََيْ  ََيُْلُف َبْعُضُهْم َبْعض 
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اَعةِ  61/43 17437 اَعةِ  لَِعْلٌم لِّلسَّ  لََدلِيٌل َعََل ُقْرِب ُوُقوِع السَّ

نَّ  61/43 17438 ُكّن فيها  َفاَل مَتَْْتُ  ال تشكَّ

 سريوا عَل َُنْجي  َواتَّبُِعونِ  61/43 17439

اٌط  61/43 17440 ْستَِقيمٌ ِِصَ  َقِويٌم اَل ِعَوَج فِيهِ  ُمستٍو   َطِريٌق  مُّ

نَُّكمُ  62/43 17441 : االْعِْتاُض واملَنْعُ  َيُصدَّ دُّ  الصَّ

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوي  62/43 17442  الَعُدوُّ

بِيٌ  62/43 17443  واِضٌح  مُّ

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  63/43 17444

ْكَمةِ  63/43 17445 ةِ  بِاحْلِ واُب يف الَقْوِل والِفْعلِ و بِالنُّبُوَّ ِف والصَّ  احِلْكَمُة: ُحْسُن التَّرَصُّ

17446 63/43  َ   وألْظِهَر وأوِضَح  َوأِلَُبيِّ

تَلُِفونَ  63/43 17447  َيْذَهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمنُْكْم إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  َُتْ

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اهللَّ 63/43 17448

 اْستَجيبُوا لَِدْعَويت َوَأطِيُعونِ  63/43 17449

 َفاْنقادوا له بالطاعة  َفاْعبُُدوهُ  64/43 17450

 الِفَرُق  اأْلَْحَزاُب  65/43 17451

 َعذاٌب، وَكلَِمُة َوِعيٍد وَُتِْديدٍ و َهاَلٌك، َوَدَمارٌ  َفَوْيٌل  65/43 17452

 ِعقاِب وَتنْكيلِ  َعَذاِب  65/43 17453

    املراد يوم القيامة و  يوم موجع َشديد اإليالمِ  َيْوٍم َألِيمٍ  65/43 17454

بونو َينْتَظُِرونَ  َينظُُرونَ  66/43 17455 ُعون وَيْتقَّ  َيتَوقَّ

اَعةَ  66/43 17456  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

 ََتيئَُهْم َوَتَقُع َعَليِْهمْ  َتأْتِيَُهم  66/43 17457

 َفْجأَة   َبْغتَة   66/43 17458

وَن وال َيْعَلمونَ  ال َيْشُعُرونَ  66/43 17459 سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال َُيِ

ءُ  67/43 17460  َواألَْحبَاُب األَْصِدَقاُء،  اأْلَِخالَّ

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذٍ  67/43 17461

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقيَ  67/43 17462

ِع َمْكروٍه  َخْوٌف  68/43 17463  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

َزُنونَ  68/43 17464  ُيصيبُُكم َهمُّ وَغمُّ  ََتْ

 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه   آَمنُوا 69/43 17465

 ُمنْقاديَن هللِ ولِرَشائِِعهِ  ُمْسلِِميَ  69/43 17466

ونَ  70/43 17467 َِبُ ونَ  َُتْ  ُتنْعَُّموَن، َوُتَْسُّ

 ُيَدارُ  ُيطَاُف  71/43 17468

 من آنية الطعام  بِأََوانٍ  بِِصَحاٍف  71/43 17469

    تشتدُّ َرْغبتها فيه َتْشتَِهيِه اأْلَنُفُس  71/43 17470

 ََتِدُه لَذيذا   َوَتَلذُّ  71/43 17471

وامِ  َخالُِدونَ  71/43 17472  باقوَن َعَل الدَّ

 صارت لكم كام يصري املرياث إىل الوارث ُأوِرْثتُُموَها  72/43 17473

 ثاَِمٌر لذيذةٌ  َفاكَِهةٌ  73/43 17474
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 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِميَ  74/43 17475

ُب ِِبَا يِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  74/43 17476  النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

وامِ  َخالُِدونَ  74/43 17477  باقوَن َعَل الدَّ

ُ َعنُْهمْ  75/43 17478 ُف َعنُْهمْ  اَل ُيَفْتَّ  اَل َُيَفَّ

ونَ  ُمبْلُِسونَ  75/43 17479 وَن ُمتََحريِّ ِة اهللِ ساكِتوَن ُمتََحْسِّ  آيُِسوَن ِمْن َرْْحَ

 ٌمعاَقبَتِِهْم وَتْعذيبِِهمْ َما ُجْرَنا َعَليِْهْم ِعنَْد  َوَما َظَلْمنَاُهمْ  76/43 17480

 اَلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَومُها  الظَّاملِِيَ  76/43 17481

هوا اخلطاب والنِّداء َوَناَدْوا 77/43 17482  ووجَّ

 أحد املالئكة ُهَو: َخاِزُن َجَهنَّمَ  َيا َمالُِك  77/43 17483

 َحتـَّى َنْخُلَص ِمْن َهذا الَعذاِب  لِيُِمتْنَا لِيَْقضِ  77/43 17484

اكِثُونَ  77/43 17485  ُمِقيمون  مَّ

قِّ  78/43 17486    باحلق وبيناه ووضحناه لكم أَتيْناُكم ِجئْنَاُكم بِاحْلَ

   ُمْعظَمكم َأْكثََرُكمْ  78/43 17487

 ُمبِْغضون  َكاِرُهونَ  78/43 17488

ا  79/43 17489 ٍد  واملرادَأْحَكُموا  َأْم َأْبَرُموا َأْمر   صَل اهلل عليه وسلم  -َكيِْد َنبِيِّنَا ُُمَمَّ

 َيظُنُّونَ  َُيَْسبُونَ  80/43 17490

 ال نحس وال نعلم  ال َنْسَمعُ  80/43 17491

ُهمْ  80/43 17492 : ما ُيْكتَُم أو َُيَْفى  ُِسَّ ُّ  الْسِّ

 بشكل خفي  َما َتَكلَُّموا فِيِه فِياَم َبيْنَُهمْ  َوَنْجَواُهم 80/43 17493

 َماَلئَِكتُنَا الكَِراُم احَلَفظَةُ  َوُرُسُلنَا 80/43 17494

   ِعنْدهم لََدْْيِمْ  80/43 17495

نون َيْكتُبُونَ  80/43 17496 لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

ْْحَنِ  81/43 17497 لرَّ
ْْحَُن: ِمن  لِ ْْحَُن ِمْن أْسامِء اهللِالرَّ ْنيا، والرَّ تُُه املُْؤِمَن والكافَِر يف الدُّ ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ َشمَلْت َرْْحَ   احُلْسنَى األْسامِء اخلاصَّ

 ْسبيِح هللِ َتعاىل تنْزيِه وتَ  ُسبَْحانَ  82/43 17498

اموات  82/43 17499  خالُِقها ورافُِعها  َربُّ السَّ

اِحبَِة، َوالَولَدِ  يذكرون من الصفات التي ال تليق باهلل سبحانه َعامَّ َيِصُفونَ  82/43 17500  ِمَن الصَّ

 اْتُرْكُهمْ  َفَذْرُهمْ  83/43 17501

 َيتََكلَُّموا بِبَاطِلِِهمْ  ََيُوُضوا 83/43 17502

 ُيواِجهوا وُيقابِلوا ُيالُقوا 83/43 17503

 َمْعبُوٌد بَِحق   إِلَهٌ  84/43 17504

َه َوَتَعاىَل  َوَتبَاَركَ  85/43 17505 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

اَعةِ  85/43 17506  َيْوم الِقياَمةِ  املُراد َمْوِعد ِعْلُم السَّ

 ال َيْستَطيعُ  ال َيْملُِك  86/43 17507

َفاَعةَ  86/43 17508  َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  الشَّ

قِّ  86/43 17509 ٍد  َشِهَد بِاحْلَ  َنبِيِّنَا ُُمَمَّ
ةِ  صَل اهلل عليه وسلم   -َأَقرَّ بِتَْوِحيِد اهللِ، َوُنبُوَّ

ُفوَن  َفأَنَّى ُيْؤَفُكونَ  87/43 17510  َعْن ِعبَاَدةِ اهللِ؟!و عن احلقَكيَْف َينْرَصِ

ٍد  َوقِيلِهِ  88/43 17511  تكذيب قومه  يِف َشْكَواهُ  َكالمهوَوَقْوِل ُُمَمَّ

ْفـُح: اإلعراِض عن املؤاخذة َفاْصَفْح  89/43 17512    الصَّ
 


