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 6إلى آية  1من آية   الذارياتسورة ( 520صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اِرَياِت  1/51 18462 َياِح،  َوالذَّ َقُه بَِددا  و تثريَقَسٌم بِالرِّ اِب وُتَفرِّ  َتطري الُّتر

 َتْفريقا  وَتبْديدا   َذْروا   1/51 18463

اِمََلِت  2/51 18464 ُحِب اَْلاِمََلِت املَاءِ  َفاْْلَ  السر

ا  2/51 18465  ثَِقَل  َعظِيم   ِوْقر 

اِرَياِت  3/51 18466 ِري ِِف البَِحاِر  َفاْْلَ ُفِن الَّتِي ََتْ  لنجوم  أو ا السر

ا 3/51 18467 ا ذا يْس وسهولة  ُيْْس   جري 

ا  4/51 18468 َمِت َأْمر   عىل حسب ما أراَد الل أرزاق العباد وأمورهم وشئوهنم  املَلئكة تقّسم  َفاملَُْقسِّ

ون ُتوَعُدونَ  5/51 18469 ََبُ    ُُتْ

 موَف بوقوعه ال حمالة لََصادٌِق  5/51 18470

ينَ  6/51 18471  اِْلَساَب، َواَْلَزاءَ  الدِّ

 ملتحقق ثابت  لََواقِعٌ  6/51 18472
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 30إلى آية  7من آية   الذارياتسورة ( 521صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

بُِك  7/51 18473  ، َوَذاِت الطرُرِق الَّتِي َتِسرُي فِيَها الَكَواكُِب املُْحَكم  اخَلْلِق اَْلَسنِ َذاِت  َذاِت اْْلُ

ْتَلٍِف  8/51 18474 ُسوِل صىل الل عليه وسلم  َقْوٍل ُّمر  ُمتَنَاقٍِض، ُمْضطَِرٍب ِِف الُقْرآِن َوالرَّ

ُف َعِن الُقْرآِن  ُيْؤَفُك َعنْهُ  9/51 18475 ُسوِل صىل الل عليه وسلم ُيْْصَ  َوالرَّ

 ُأْبِعَد، ُدعاٌء باهلَلكوُقتَِل، َولُِعَن  ُقتَِل  10/51 18476

اُصونَ  10/51 18477 رَّ ابون الذين ُيْلُقوَن الَقْوَل َعْن َظنٍّ وَُتْمنٍي ال َعْن ِعْلٍم وَيقنيٍ  اخْلَ  الَكذَّ

 َيْغُمُرُهمْ  ضَللو َجْهلٍ  َغْمَرةٍ  11/51 18478

 َغافُِلوَن  َساُهونَ  11/51 18479

 ُسَؤاَل اْستِبَْعادٍ َوإِْنَكارٍ  َيْستَْعلِمونَ  َيْسأَلُونَ  12/51 18480

ينِ  12/51 18481 اَن َيْوُم الدِّ  َمتَى َيْوُم اَْلَزاِء؟  َأيَّ

ُبونَ  ُيْفتَنُونَ  13/51 18482 َرُقوَن، َوُيَعذَّ  ُُيْ

ْوُق: اإلْحساُس الَعامر  ُذوُقوا 14/51 18483  املراد تذوقوا العذاب  ، والذَّ

لون ِف األمر وتطلبونه عىل وجه الْسعة َتْستَْعِجُلونَ  14/51 18484  تتعجَّ

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقنيَ  15/51 18485

 ال يبلغ وصفها الواصفون  وينابيع فيها حدائق وبساتني دار النعيم املقيم بعد املوت َوُعيُونٍ َجنَّاٍت  15/51 18486

 حائزيَن َوُمتَناِولنيَ  آِخِذينَ  16/51 18487

 آتنَي باِلِفْعِل اَْلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اَْلميلِ  حُمِْسننِيَ  16/51 18488

 َينَاُمونَ  ََيَْجُعونَ  17/51 18489

يِْل، ُقبَيَْل الَفْجرِ  َوبِاأْلَْسَحارِ  18/51 18490  آِخِر اللَّ

 يطََلبُون املغفرة َيْستَْغِفُرونَ  18/51 18491

مْ  َحق   19/51 18492  ما َوَجَب لِْلَغرْيِ وكاَن َحّقا  هَلُ

ائِلِ  19/51 18493  املَُعوَنةِ ويطلب  َيْسأَُل النَّاَس لِْلُمْحتَاِج الَِّذي  لِّلسَّ

 َحيَاء   الذي ال جيد ما يدفع حاجته، وهو متعفف ال يسأل الناس َواملَْْحُرومِ  19/51 18494

ُل وِعََبٌ وَعَلماٌت للعاملنِي علم اليَقني  آَياٌت لِّْلُموقِننِيَ  20/51 18495
   ُمْعِجزاٌت وَدالئِ

ونَ َأَفَل  21/51 18496  ون فتتعظون رَأَفَل تنظرون وتتفك ُتبِْْصُ

 أْي َتْقديُر ِرْزقُِكمْ  ِرْزُقُكمْ  22/51 18497

ون وتوعدون من اخلري والرش والثواب والعقاب  وما ُتوَعُدونَ  22/51 18498 ََبُ  وما ُُتْ

ق   23/51 18499 ُه َْلَ ق  َثابٌِت إِنَّ َما َوَعَدُكْم بِِه ِمَن اَْلَزاِء  إِنَّ  َصحيٌح  َْلَ

 تتكّلمون  َتنطُِقونَ  23/51 18500

 الناِزلُوَن ِعنَْدُه ِمن املََلئَِكةِ  َأْضيَافِهِ  َضيِْف إِْبَراِهيمَ  24/51 18501

 الذين أكرمهم إبراهيم عليه السَلم  املُْْكَرِمنيَ  24/51 18502

نَكُرونَ  25/51 18503      ُغَرَباُء اَل ُتْعَرُفونَ  ََمُْهولُون مر

   ِف ِخفـيَة من َضيفه  أهله ذَهَب إىل َفَراغَ  26/51 18504

 ْلم وشحم  َبديٍن ُُمْتَلئٍ  ِعْجل بِِعْجٍل َسِمنيٍ  26/51 18505

َبُه إِلَيِْهمْ  27/51 18506 مه َوَوَضَعُه أماَمُهمْ  َفَقرَّ    َقدَّ

 َأَحسَّ ِِف َنْفِسِه ِمنُْهمِ وَفَشَعر  ِمنُْهمْ َفأَْوَجَس  28/51 18507

وُه بُِغََلمٍ  28/51 18508 ُ وُه  َوَبرشَّ  عليه السَلم  -ُهَو: إِْسَحاُق و  بغَلم سيولد لهَوأْخََبُ

 عندما يبلغ سن الرشد بالل وبدينهكثري العلم  َعلِيمٍ  28/51 18509

 ِهَي: َساَرةُ و  َزْوَجته وجاءتقدمت  َفأَْقبََلِت اْمَرَأُتهُ  29/51 18510

ةٍ  29/51 18511 ةٍ  ََصَّ  َصيَْحٍة، َوَضجَّ

ْت َوْجَهَها  29/51 18512 ب ا  َفَصكَّ  لَطََمتُْه بِيَِدَها َتَعجر

نّ  َعُجوٌز َعِقيمٌ  29/51 18513  داَل ُيولَُد ِِل َولَ  امرأٌة كبريٌة ِف السِّ

كِيمُ  30/51 18514 ُه َتَعاىَل عاِِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واَْلكيُم ِمْن أْسمِء اللِ اُْلْسنَى ُهَو  اْْلَ ْلِق األْشياِء َكَم َشاَء ألنَّ   املُْحكُِم خِلَ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت، والَعليُم ِمْن  الَْعلِيمُ  30/51 18515
ائِ  أْسمِء اللِ اُْلْسنَى ُهَو العاِِلُ بِالْسَّ
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 51إلى آية  31من آية   الذارياتسورة ( 522صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َما َشاُنُكْم؟ وَما حالُكم  َفَم َخطْبُُكمْ  31/51 18516

سالَِة  املُْْرَسُلونَ  31/51 18517 يَِّة َسواء  كاَن َنبِيّا  َبرَشا  أْو َكاَن َمَلكا  ِمن املََلئَِكةِ املُْْرَسُل ُهَو حاِمُل الرِّ
 اإلهَلِ

ِْرِمنيَ  32/51 18518  كافِريَن ُمعانِدينَ  َمر

 لِنَبَْعَث  لِنُْرِسَل  33/51 18519

اُب املُْختَلُِط الطني املتحجر ، و ِحَجاَرة  ِمْن طنِيٍ  33/51 18520  بِاملاءِ الطِّنُي: الُّتر

َمة   34/51 18521  بَِعَلَمةٍ ُمَعلََّمة   ُمَسوَّ

فنِيَ  34/51 18522  املتجاوزين اْلدَّ ِف الفجور والعصيان لِْلُمْْسِ

وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه  املُْْؤِمننِيَ  35/51 18523  الذين ُيِقرِّ

 علمنا  َوَجْدَنا 36/51 18524

 إالّ َبيْتا  واِحدا ، واملُراد أهَل َبيٍْت واِحدٍ  َغرْيَ َبيٍْت  36/51 18525

 أْبَقيْنا َوَخلَّيْنا  َوَتَرْكنَا 37/51 18526

ا ِمَن الَعَذاِب َباقِي ا؛ َعََلَمة  َعىَل ُقْدَرةِ اللِ ِِف  فِيَها آَية   37/51 18527  َقْرَيتِِهْم َأَثر 

 عليه السَلم  -ِِف إِْرَسالِنَا ُموَسى  َوِِف ُموَسى  38/51 18528

بنِيٍ  38/51 18529  َظاِهَرةٍ  وحجج وبراهني بِآَياٍت، َوُمْعِجَزاٍت  بُِسْلطَاٍن مر

تِِه َوَجانِبِهِ  بُِرْكنِهِ َفتََوىلَّ  39/51 18530 ا بُِقوَّ  َأْعَرَض فِْرَعْوُن؛ ُمْغَُّتًّ

 فأهلكناه َفأََخْذَناهُ  40/51 18531

 البَْحرِ   ِِف  طََرْحنَاُهمْ ف ِِف الْيَمِّ  َفنَبَْذَناُهمْ  40/51 18532

 آٍت بَِم ُيَلُم َعَليْهِ  ُمْستَِحق  للَّْوِم ألنه ُملِيمٌ  40/51 18533

ْم باألْحقاِف ِمْن بَِلدِ اليََمنِ  َعادٍ  41/51 18534 يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت َمناِزهُلُ  عليه السَلم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
 قـَـْوم هودٍ

 غري املمطرة، واملراد: أهنا كانت مهلكة ِِت بَِخرْيٍ أالَّتِي اَل َبَرَكَة فِيَها، َواَل تَ   الريح الَعِقيم  41/51 18535

 َتُّْتُكوما  َما َتَدعُ  َما َتَذرُ  42/51 18536

ِميمِ  42/51 18537 ِء البَاِِل  َكالرَّ ْ  تفتِّت املتقطٌع امل َكالَّشَّ

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدَيم  َثُمودَ  43/51 18538  والثمد: املاء: القليل قبيلة النبي صالح ُسمِّ

نُه لكم الُكْفر من الشهوات وااْنتَِفُعوا بَِحيَاتُِكْم  ََتَتَُّعوا 43/51 18539  نعموا بم ُيَزيِّ

دٍ واملراد  َحتَّى ِحنيٍ  43/51 18540  َحتَّى َتنْتَِهَي آَجالُُكمْ َوْقٍت َغرْيِ حُمَدَّ

وا،  َفَعتَْوا 44/51 18541 ُ  َأْعَرُضوا و َوَعَصْواَتَكَبَّ

اِعَقةُ  44/51 18542 يَْحُة  الصَّ  الَعذاُب املُْهلُِك أو  الصَّ

نوا وَِلْ َيْقِدروا  َفَم اْستَطَاُعوا  45/51 18543  َِلْ َيتََمكَّ

 ِمْن هُنُوٍض، َواَل َهَرٍب  ِمن قِيَامٍ  45/51 18544

ينَ  45/51 18545  هبالنجاة ُِمّا ُهم في منتْصين ألنفسهم  ُمنتَِْصِ

 العاصني اخلارجني عن حدود الرشع َفاِسِقنيَ  46/51 18546

ةٍ، َوُقْدَرةٍ َعظِيَمةٍ  بِأَْيدٍ  47/51 18547  بُِقوَّ

ا ملَُوِسُعونَ  47/51 18548  ملزيدوهنا اتساع 

ْدَناَها، َوَبَسطْنَاَها َفَرْشنَاَها 48/51 18549  كالفراش لَلستقـرار عليها َمهَّ

 املوطئوَن املثبِّتوَن أو املَسّوون   املَْاِهُدونَ  48/51 18550

، َوَنْوَعنْيِ ُُّمْتَلَِفنْيِ  َزْوَجنْيِ  49/51 18551    ِصنَْفنْيِ

ُرونَ  49/51 18552  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتََِبونَ  َتَذكَّ

وا إىَِل  50/51 18553 ئُوا إليه هاربني من عقابه إىل ثوابه  اللَِّ َفِفرر  اْْلَ

بنِيٌ  51/51 18554 ر من عذاب الل َنِذيٌر مر ف حُمَذِّ    رسول واِضٌح ُمبلِّغ، ُُّمَوِّ
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   60إلى آية  52من آية   الذارياتسورة ( 523صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ما جاءَ  َما َأَتى 52/51 18555

ْحر: الَقْوُل أو الِفْعُل القائُِم َعىل اخِلداِع والتَّْمويِه وَعىل األموِر اخلارَقِة لِْلعاَدةِ  َساِحرٌ  52/51 18556  السِّ

ْخُص املُصاُب بِاُْلنونِ  ََمْنُونٌ  52/51 18557  املَْجنُون: الشَّ

ا بِالتَّْكِذيِب؟  َأَتَواَصْوا بِهِ  53/51 18558  َهْل َوَّصَّ َبْعُضُهْم َبْعض 

ِّ والكفر والطغيان ُمتََجاِوُزوَن اَْلدَّ ِِف  َطاُغونَ  53/51 18559  الرشَّ

 فأَْعِرض َفتََولَّ  54/51 18560

 بَِمحلِّ لَْومٍ  بَِمُلومٍ  54/51 18561

رْ  55/51 18562 ِر واالتِّعاظِ ريِ التَذكر َعىل داوم  َوَذكِّ   والتََّدبر

ْكَرى 55/51 18563  التذكري واملوعظة الذِّ

 تفيد َتنَفعُ  55/51 18564

 أْوَجْدُت ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخْلُق الل   َخَلْقُت  56/51 18565

 ليَْعبُدوِِن أي لينقادوا ِل لِيَْعبُُدونِ  56/51 18566

 َأْرَغُب ما  َما ُأِريُد  57/51 18567

ْزٍق  57/51 18568 مِء   رِّ لُُه ِمن السَّ  َعطاٌء من اللِ ُِمّا ُُيِْرُجُه ِمن األْرِض أْو ُينَزِّ

 ُيطِعموِِن: َيْرُزقوِِن  ُيطِْعُمونِ  57/51 18569

اُق  58/51 18570 زَّ ْزِق َوَقْد َوِسَع ِرْزُقُه املَخلوقاِت ُكلَُّهْم، والرّزاُق ِمن أْسمِء اللِ   الرَّ ُل بِالرِّ  اُْلْسنى املُتََكفِّ

 هو الذي ال يمّسه تعب وال لغوب، واملتني من أْسمِء اللِ اُْلْسنى  املَْتنِيُ  58/51 18571

 َنِصيب ا ِمَن الَعَذاِب َسيَنِْزُل ِِبِمْ  َذُنوب ا  59/51 18572

 املراد يوم القيامة  َيْوِمِهمُ  60/51 18573

 


