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 18 إلى آية 1  يةآ من  الدخانسورة ( 496صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم  حم 1/44 17513

    القرآن  َوالْكِتَاِب  2/44 17514

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيِ  2/44 17515

بَاَرَكةٍ  3/44 17516  ِهَي: لَيَْلُة الَقْدِر ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ  لَيَْلٍة مُّ

 ومبلِّغي وحمّذرين من العقابمعلمي  ُمنِذِرينَ  3/44 17517

 ُيْقََض َوُيْفَصُل  ُيْفَرُق  4/44 17518

  وغري ذلك ؛ ِمَن اآلَجاِل، َواألَْرَزاِق ذي صواب وحكمة َأْمٍر حُمَْكمٍ  َأْمٍر َحكِيمٍ  4/44 17519

 املراد أمر صادر من عندنا َأْمًرا ِمْن ِعنِْدَنا 5/44 17520

يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبََشًا أْو َكاَن َمَلكاً   ُمْرِسلِيَ  5/44 17521
َسالَِة اإلََلِ  املُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ

 إْحساناً  َرْْحَةً  6/44 17522

ِميعُ  6/44 17523 ِّ والنَّْجوى باِل َكيٍْف وال آلٍة وال جاِرَحٍة َوهَو َسميُع  السَّ ميُع ِمن أْسامِء اهللِ احُلْسنى الّساِمُع لِلِّسِّ عاِء أْي ُُميبُُه، والسَّ  الدُّ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعلِيمُ  6/44 17524
ائِ  العاِِلُ بِالِّسَّ

اَمَواِت  7/44 17525  هامدبرخالُِقها و َربِّ السَّ

وقِنِيَ  7/44 17526  مصدقي تصديقا جازما ، وعاملي علم اليقي  مُّ

 ويسلب احلياة   ََيَُب احَلياةَ  ُُيْيِي َوُيِميُت  8/44 17527

لِيَ  8/44 17528 ابَِقةِ  اأْلَوَّ  األَُمِم السَّ

د وَعَدُم الوصوِل إىل اليَقيِ  َشك   9/44 17529  َتَردُّ

 ََيِْزلون وَيْعبثون  َيْلَعبُونَ  9/44 17530

 اْنتَظِْر  َفاْرَتِقْب  10/44 17531

 ََتيءُ  َتأِْت  10/44 17532

َ بالدخان املعروف ويكون ذلك قبيل يوم القيامة أو فيه، أو هو أثر من آثار اجَلْدب وُيبْس األرض   بُِدَخانٍ  10/44 17533  ُفِّسِّ

 َيُعمُّ و  ُيَغطّي وُيتوي وُُييطُ  َيْغَشى  11/44 17534

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  11/44 17535

 وَأِزلاْرَفع  اْكِشْف  12/44 17536

ْكَرى  13/44 17537 ُم الذِّ ُر َوااِلتَِّعاظُ  َأنَّى ََلُ ُم التََّذكُّ  ؟  واالعتبار َكيَْف َيُكوُن ََلُ

 أتاُهمْ  َجاءُهمْ  13/44 17538

بِيٌ  13/44 17539 ُ  َرُسوٌل مُّ ٌد  واِضٌح َبيِّ َسالَِة؛ َوُهَو َنبِيُّنَا حُمَمَّ  صىل اهلل عليه وسلم  -الرِّ

 َأْعَرُضوا َتَولَّْوا  14/44 17540

، َأْو َشيْطَانٌ  ُمَعلَّمٌ  14/44 17541  َعلََّمُه َبََشٌ

ْنُونٌ  14/44 17542  ُمصاُب بِاجُلنونِ  ُمَّ

 رافِعوه وُمِزيلوه  َكاِشُفو الَْعَذاِب  15/44 17543

 راجعون  َعائُِدونَ  15/44 17544

 ُعنٍْف  قوة وَنأُْخُذ بِ  َنبْطُِش  16/44 17545

 الَعَذاَب األَْكَْبَ َيْوَم الِقيَاَمةِ  الْبَطَْشَة الُْكْْبَى 16/44 17546

َنا َواْبتََليْنَا  َفتَنَّا 17/44 17547  اْختََْبْ

 املراد بالرسول الكريم موسى عليه السالم  َرُسوٌل َكِريمٌ  17/44 17548

وا إَِلَّ  18/44 17549 ائِيَل َسلُِّموا ِل  َأدُّ  ِعبَاَد اهللِ ِمْن َبنِي إِْْسَ

 ُمْؤََتَن موثوق به َأِميٌ  18/44 17550
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 39 إلى آية 19  يةآ من  الدخانسورة ( 497صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا َوَأْن الَّ َتْعُلوا  19/44 17551 ُ  وال َتطغوا   أ َالَّ َتتََكْبَّ

ةٍ  بُِسْلطَانٍ  19/44 17552 َهاٍن، َوُحجَّ  بُِْبْ

بِيٍ  19/44 17553  َبيِّ واِضٍح  مُّ

نُْت واْعتِصْمُت واستِجْرُت  ُعْذُت  20/44 17554 أُْت وََتَصَّ  جَلَ

 َأْن َتْقتُُلوِِن َرُْجًا بِاحِلَجاَرةِ  َأن َتْرُُجُونِ  20/44 17555

 ابتعدوا عنّيفاعتزلوِن أي  َفاْعتَِزلُونِ  21/44 17556

ُه املَْْعبود  َسأََل  َفَدَعا َربَّهُ  22/44 17557  إََلَ

ِْرُمونَ  22/44 17558  كافِروَن ُمعانِدونَ  ُمُّ

 املراد بني إْسائيل ِْسْ هبم أثناء الليل َفأَْْسِ بِِعبَادِي لَيْالً  23/44 17559

تَّبَُعونَ  23/44 17560  وُجنوُدُه لألْخِذ بُِكمْ َيتْبُعُكم فِرَعْوُن  مُّ

  َخلِّه كام هو عىل حالته التي كان عليها حي سلكته َواْتُرْك الْبَْحرَ  24/44 17561

 َغرْيَ ُمْضطَِرٍب مفتوحاً َساكِنًا  َرْهًوا 24/44 17562

ْغَرُقونَ  24/44 17563  هالكون َغرًقا  مُّ

 أبقوا وخّلوا َتَرُكوا 25/44 17564

نَُّة يف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر َواألْْناِر والثِّامرِ  َجنَّاٍت  25/44 17565  اجْلَ

 وينابيع  َوُعيُونٍ  25/44 17566

 َطيّب مريح َُجِيل َمنِْزلٍ  َوَمَقاٍم َكِريمٍ  26/44 17567

 وَرفاهية وطيب عيش  َوَنْعَمةٍ  27/44 17568

فِيَ َناِعِمَي  َفاكِِهيَ  27/44 17569  ُمْْتَ

 وَملَّْكناها َوَأْوَرْثنَاَها 28/44 17570

ائِيَل؛ َخَلُفوا األَْقبَاَط َعىَل باَِلدِِهمْ  َقْوًما آَخِرينَ  28/44 17571  ُهْم: َبنُو إِْْسَ

 املراد ما َحِزَن أحٌد لفْقِدِهم  َفاَم َبَكْت َعَليِْهمُ  29/44 17572

ِريَن  ُمنظَِرينَ  29/44 17573    ُُمَْهليُمَؤخَّ

يْنَا  30/44 17574  سلَّمنا  َنجَّ

؛ َوُهَو َقتُْل َأْبنَائِِهْم، َواْستِْخَداُم نَِسائِِهمْ  الَْعَذاِب املُِْهيِ  30/44 17575  املُِذلِّ

ا  َعالِيًا  31/44 17576 ً اً ُمتََكْبِّ  متَجْبِّ

فِيَ  31/44 17577  واملُجاِوزيَن لالْعتِدالِ املُْفِرطَي  املُِّْْسِ

َناُهمْ  32/44 17578  فضلناهم و اْصطََفيْنَاُهمْ  اْخَْتْ

 َعاملَِي َزَماِْنِمْ  َعىَل الَْعاملَِيَ  32/44 17579

 َوَأْعطَيْناُهمْ  َوآَتيْنَاُهم 33/44 17580

الئِل والِعَْب  اآْلَياِت  33/44 17581  والَعالَماتاملُْعِجَزات والدَّ

بِيٌ  33/44 17582  واِضٌح ظاهر  اْختِبَارٌ  َبالء مُّ

 موتة الدنيا التي تعني ْناية الدنيا للميّت َمْوَتتُنَا اأْلُوىَل  35/44 17583

ينَ  35/44 17584  بَِمبُْعوثِيَ  بُِمنََشِ

ْدُق:  َصادِقِيَ  36/44 17585 دِق، والصِّ  ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ ُمتَِّصفَي بالصِّ

 لََقُب ُملوِك اليََمن وقد نسب إليهم أهل اليََمن يف الَقديم وكانوا أْصحاَب نِْعَمٍة وَمنََعةٍ  ُتبَّعٍ  37/44 17586

 أْفنَيْناهم َأْهَلْكنَاُهمْ  37/44 17587

 كافِريَن ُمعانِدينَ  ُُمِْرِميَ  37/44 17588

 هاِزلي عابِثي  الِعبِيَ  38/44 17589

ا  39/44 17590 ا ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلْقنَاُُهَ  أْوَجْدَناُُهَ

قِّ  39/44 17591  باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بِاحْلَ
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 59 إلى آية 40  يةآ من  الدخانسورة ( 498صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َي بذلك إلنَّ اهلل يفصُل فيه بي اخلالئق بالعدل َيْوَم الَْفْصلِ  40/44 17592  يوم القيامة، وُسمِّ

 َمْوِعدهم املَُحّدد ِميَقاُُتُمْ  40/44 17593

 ال يكفي وال ينفع الَ ُيْغنِي  41/44 17594

 صاِحٌب أو َصديٌق أو ناِصٌ  َمْوىًل  41/44 17595

ونَ  41/44 17596  ُينَقذون ُينََصُ

ِحمَ  42/44 17597 اهُ  رَّ  أْحَسَن إليِْه َوَنجَّ

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  42/44 17598   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِحيمُ  42/44 17599 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اهللِ احُلْسنَى الَِّذي  الرَّ ، والرَّ
 َيْرَحُم املُْؤِمنَي يِف اآلِخَرةِ

ّقومِ  43/44 17600 ٌة َكرَيٌة َخبِيثٌَة، َمْلُعوَنٌة، ِمْن َطَعاِم َأْهِل النَّارِ  َشَجَرُة الزَّ  َشَجَرٌة ُمرَّ

دٍ  َصاِحُب اآلَثاِم الَكبرَِيةِ  اأْلَثِيمِ  44/44 17601  ، واإِلْثُم ُهَو املَيُْل َعن احَلقِّ بِِعْلٍم َوَتَعمُّ

 كالزيت الَعكِر شديد احلرارة، أو املُذاب من النُّحاس واحَلِديد ونحوُها  َكاملُْْهلِ  45/44 17602

 َيُفور وَيطْفح بقوة احلرارة َيْغِل  45/44 17603

ِميمِ  46/44 17604  الَغاَيَة يِف احَلَراَرةِ املَاِء الَِّذي َبَلَغ  احْلَ

 تناولوه وامسكوه  ُخُذوهُ  47/44 17605

وُه َوُسوُقوُه بُِعنٍْف  َفاْعتُِلوهُ  47/44 17606  ُجرُّ

ِحيمِ  47/44 17607 ِحيمِ ، وَوَسِط اجَلِحيمِ  َسَواِء اجْلَ  ِمن أْسامِء َجَهنَّمَ  اجْلَ

 وصبوه عىل سبيل التنكيل بهأنزلوا به  ُصبُّوا َفْوَق َرْأِسهِ  48/44 17608

ِميمِ  48/44 17609  من املاء الذي تناهت شدة حرارته  ِمْن َعَذاِب احْلَ

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم ُذْق  49/44 17610  الذَّ

ٌم به وَتْوبيٌخ لهَأنَت الَْعِزيُز  َأنَت الَْعِزيُز الَْكِريمُ  49/44 17611  الَْكِريُم يف قومك، ويف هذا َُتَكُّ

ونَ  50/44 17612 كون ََتَْْتُ  ُتَشكِّ

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقيَ  51/44 17613

 ُيْؤَمُن فِيِه اخَلْوُف، َواآلَفاُت، َواألَْحَزانُ  أو منزل   َمْوِضعٍ  َمَقاٍم َأِميٍ  51/44 17614

نَُّة يف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر َواألْْناِر والثِّامِر، واجلنة يف اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوت  َجنَّاٍت  52/44 17615  اجْلَ

 وينابيع  َوُعيُونٍ  52/44 17616

 َيْرَتدون وَيتََزيَّنون َيْلبَُسونَ  53/44 17617

يبَاِج  ُسنُدسٍ  53/44 17618 قِيُق ِمَن الدِّ  وهَو احَلريُر املَنْسوُج  الرَّ

ٍق  53/44 17619 يبَاِج  َوإِْستَْْبَ  َحريٍر َغليظٍ وهو  الَغلِيُظ ِمَن الدِّ

تََقابِلِيَ  53/44 17620  متواجهي  مُّ

 عيوّْنُنَّ َبياُضها وَسواُدها كِالُُها َشديٌد ، نَِساِء اجَلنَِّة احِلَساِن، الَواِسَعاِت األَْعُيِ  بُِحوٍر ِعيٍ  54/44 17621

 َيطُْلبُوَن فِيَها َيْدُعوَن فِيَها 55/44 17622

 مطمئني غري خائفي  آِمنِيَ  55/44 17623

 موتة الدنيا التي تعني ْناية الدنيا للميّت   املَْْوَتَة اأْلُوىَل  56/44 17624

 وحفظهم وْحاهم وصف عنهم  َوَوَقاُهمْ  56/44 17625

 زيادة إحسان  َفْضالً  57/44 17626

 الظََّفر والفالح ونوال غاية ما يطلب والنجاة من كل مكروه  الَْفْوزُ  57/44 17627

َناُه بِلَِسانَِك  58/44 17628 ْ  بُِلَغتَِك  َسّهْلناه َيِّسَّ

ُرونَ  58/44 17629  َيتَِّعظوَن وَيْعتَِْبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ

َك، َوَهاَلَكُهمْ  َفاْرَتِقْب  59/44 17630  اْنتَظِْر َنَْصَ

ْرَتِقبُونَ  59/44 17631  ُمنْتَظُِروَن َمْوَتَك، َوَهِزيَمتََك  مُّ
 


