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 40إلى آية  28 يةآمن  يسسورة ( 442صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلو   َأنَزلْنَا  28/36 15450

جاِل والنِّساءِ  َقْوِمهِ  28/36 15451  الَقْوُم: ََجاَعُة الرِّ

 اجُلنْد: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان واملراد: املالئكة ُجند   28/36 15452

َخة  ُمْهلَِكة   َصيَْحة   29/36 15453  ََصْ

 َميَّتُوَن، َهاِمُدونَ  َخاِمُدونَ  29/36 15454

ة  َعََل  30/36 15455  تعجب من حالتهم وتأسف الِْعبَادِ َيا َحْْسَ

وَن وُُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئون 30/36 15456  َيستَِخفُّ

ُث َعنهم َأََلْ َيَرْوا  31/36 15457 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 31/36 15458

ابَِقةِ  الُْقُرونِ  31/36 15459  األَُمِم السَّ

 ال َيعودونَ  ال َيْرِجُعونَ  31/36 15460

 إاِلَّ  ملََّّا  32/36 15461

    ِعنْدنا  جمموعون  ََجِيٌع لََّدْينَا  32/36 15462

ونَ  32/36 15463  حاِِضوَن وراِجعوَن لِْلِحساِب واجَلزاءِ   ُُمََْضُ

ٌة وَعالَمةٌ  َوآَيةٌ  33/36 15464  وُمْعِجَزٌة وَدليٌل وِعْْبَ

 األرض القاحلة اليابسة التي ال نباَت فيها  اأْلَْرُض املَْيْتَةُ  33/36 15465

ْرَع واألْشجاَر التي  َأْحيَيْنَاَها  33/36 15466  َعَليَْها َأْحيَيْنَا الزَّ

 َوَأْظَهْرَنا  َوَأْخَرْجنَا 33/36 15467

ْرَنا  34/36 15468  وَشَقْقنا  َوَفجَّ

 الينابيع  الُْعيُونِ  34/36 15469

 الثمر: محل الشجر  َثَمِرهِ  35/36 15470

 َجواِرحهم َفَعَلتْهُ  َعِمَلتُْه َأْيِدهيِمْ  35/36 15471

 ، َوَيثْنوَن َعَليِْه ِِبَا ة اهللَيْذُكروَن نِْعمَ  َيْشُكُرونَ  35/36 15472

 تنْزيه وتْسبيِح هللِ َتعال  ُسبَْحانَ  36/36 15473

 األَْصنَاَف، َواألَْنَواعَ  اأْلَْزَواَج  36/36 15474

ِرُج األرض من زرع وشجر  ُتنبُِت األَْرُض  36/36 15475  ُُتْ

 َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ ال  ال َيْعَلُمونَ  36/36 15476

 ونفصلهه َننِْزعُ  َنْسَلُخ  37/36 15477

ظْلُِمونَ  37/36 15478  داِخلوَن يف الظَّالمِ  مُّ

ِري 38/36 15479 َعة   ََتْ  ََتُرُّ بُِْسْ

ُْستََقر   38/36 15480
 لِنهاية   ملِ

 َتْدبرِيه َتْقِديُر العزيز  38/36 15481

ْرَناُه َمنَاِزَل  39/36 15482  َجَعَل سريه يف أماكن ُنُزول ُتعَرُف ِبا الشهور واألعوام  َقدَّ

سِ  اليابُِس الباِل  :الَْقِديمِ  َُيِْمُل التَّْمرَ  الذيِعْذِق النَّْخَلِة الُعْرُجون:  َكالُْعْرُجوِن الَْقِديمِ  39/36 15483  املُتََقوِّ

ا  40/36 15484  ويتأتى َلا يصح َلا  َينْبَِغي ََلَ

 تدخل يف مداره باخلروج من مدارها ُتْدِركَ  40/36 15485

ٌم َعنْهُ  َسابُِق  40/36 15486  ُمتََقدِّ

 أو جمرى الكواكب الَفَلك: مَدار األجرام الساموية َفَلك   40/36 15487

 ََيُْرونَ  َيْسبَُحونَ  40/36 15488
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 54إلى آية  41 يةآمن  يسسورة ( 443صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ٌة وَعالَمةٌ  ودليل وبرهان َوآَيةٌ  41/36 15489  وِعْْبَ

تَُهمْ  41/36 15490 يَّ ُة: َنْسُل اإلْنَسانِ  ُذرِّ يَّ  واملراد أوالدهم صغارا وكبارا الُذرِّ

 َسِفينَِة ُنوح  واملراد  السفن الُْفْلِك  41/36 15491

 املَْمُلوء املَْْشُحونِ  41/36 15492

 أْوَجْدنا ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َوَخَلْقنَا 42/36 15493

 ما يشبهه من جنسه   ِمْن ِمثْلِهِ  42/36 15494

 يمتطون ويستخدمون  َيْرَكبُونَ  42/36 15495

  ُنِردْ  نََّشأْ  43/36 15496

ا ُنْغِرْقُهمْ  43/36 15497  ُُنْلُِكهْم َغَرق 

يَخ  43/36 15498  َفاَل ُمِغيَث  َفاَل ََصِ

ون  ُينَقُذونَ  43/36 15499  ُينَجَّ

 َعْفوا  َوََتاُوزا   َرمْحَة   44/36 15500

 َوََتَتُّعا   َوَمتَاعا   44/36 15501

د    إَِلٰ ِحي   44/36 15502  َوْقت  َغرْيِ ُُمَدَّ

 احذروا اتَُّقوا  45/36 15503

 أَمامكم واملراد اآلخرة وأهواَلا  َما َبْيَ َأْيِديُكمْ  45/36 15504

 َتفوزوَن وَتنْجونَ  ُتْرمَحُونَ  45/36 15505

 ََتيُؤُهمْ  َتأْتِيِهم  46/36 15506

 تعاد والتنحي والصدودباإلعراض: اال ُمْعِرِضيَ  46/36 15507

 املاَل َوَنْحَوهُ اْبُذلوا  َأنِفُقوا  47/36 15508

 أْعطاُكْم ِمن اخَلرْيِ والَفْضلِ  َرَزَقُكمْ  47/36 15509

بِي   47/36 15510  مُّ
   َبيِّ واِضح   تيه وبعد وانرصاف عن طريق اَلداية واحلق َضالل 

 ميعاد البعث  الَْوْعُد  48/36 15511

دِق،  َصادِقِيَ  48/36 15512 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ ُمتَِّصفَي بالصِّ  والصِّ

بونو َينْتَظُِرونَ  َينظُُرونَ  49/36 15513 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

َخة  ُمْهلَِكة   َصيَْحة   49/36 15514 اَعةِ  ََصْ  ِهَي: َنْفَخُة الَفَزِع ِعنَْد قِيَاِم السَّ

 هتلكهم َتأُْخُذُهمْ  49/36 15515

ُمونَ  49/36 15516  َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلونَ  ََيِصِّ

 َيْقِدرونَ   َيْستَطِيُعونَ  50/36 15517

ا بام ُيراُد الَوصية به َتْوِصيَة   50/36 15518  َعْهد 

 َيعودونَ  َيْرِجُعونَ  50/36 15519

 املراد نفخة البَْعث أي النفخة الثانية  َوُنِفَخ  51/36 15520

ورِ  51/36 15521 افِيُل  الصُّ  الَقْرِن الَِّذي َينُْفُخ فِيِه إِْْسَ

 الُقبُورِ  اأْلَْجَداِث  51/36 15522

ُعوَن يِف اخُلُروِج  َينِسُلونَ  51/36 15523  ُيْْسِ

ع وََتْسُّ   َياَوْيَلنَا  52/36 15524  بمعنى يا هالكنا  عبارة تفجُّ

 َبْعَد َمْوتِنا أْيَقظَنا وأْحيانا  َبَعثَنَا  52/36 15525

ْرَقِدَنا 52/36 15526  ُقبُوِرَنا يف  رقودنا مَّ

 َنْفَخة  َواِحَدة  يِف الَقْرنِ  َصيَْحة  َواِحَدة   53/36 15527

ونَ  53/36 15528  َماثُِلوُن لِْلِحَساِب  حاِِضونَ  ُُمََْضُ

 ال ينقص ثواب أعامَلا  اَل ُتظَْلمُ  54/36 15529

َزْونَ  54/36 15530  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الَّشَّ َحسب الَعَمل َُتْ
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 70إلى آية  55 يةآمن  يسسورة ( 444صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَّةِ  55/36 16531 نَّةِ  َأْصَحاَب اجْلَ    أهل اجْلَ

 بِالنَِّعيِم َعامَّ ِسَواهُ َمْشُغولُوَن  يِف ُشُغل   55/36 16532

 متنعمون متلذذون يف النعمة  َفاكُِهونَ  55/36 16533

 ُمْستِظلَِّي يف َنعيم  َوَرفاِهيَة    يِف ظاِلل   56/36 16534

نَةِ  اأْلََرائِِك  56/36 16535  املَُزيَّ
ةِ  األَِْسَّ

 جالسون مستندون مستقرون ُمتَّكِئُونَ  56/36 16536

ْم فِيَها 57/36 16537  أي َلم يف اجلنة ََلُ

 كثرية متنوعة ثاَِمٌر لذيذةٌ  َفاكَِهةٌ  57/36 16538

ُعونَ  57/36 16539  َيتََمنّوَن وَيطلبونَ  َيدَّ

 لَفُظ ََتِيَّة  َوَتْسليم   َسالمٌ  58/36 16540

ب   58/36 16541  إلَه  َمْعبود ، وهنا يراد به اهلل  رَّ

ِحيم   58/36 16542 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعال، والرَّ

 وانفردوا   ََتَيَُّزوا َواْنَفِصُلوا َواْمتَاُزوا 59/36 16543

   الكافِروَن املُعانِدونَ  املُْْجِرُمونَ  59/36 16544

 َأَل ُألق إليكُم العهَد وُأوِصُكم بحفظه؟ َأََلْ َأْعَهْد إِلَيُْكْم   60/36 16545

يْطَانَ  60/36 16546  ال تنقادوا لَِوساِوِسهِ  اَل َتْعبُُدوا الشَّ

بِيٌ  60/36 16547   ظاهر العداوة   واِضٌح عدو  َعُدوٌّ مُّ

ْستَِقيمٌ  61/36 16548 اٌط مُّ    َطريٌق ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  َِصَ

 َتكن من َصفه عن طريق اَلداية  َأَضلَّ  62/36 16549

ا ِجباًِل  62/36 16550  َجاعات من الناس أو  َخْلق 

رونَ  َتْعِقُلونَ  62/36 16551  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

ب ِِبا يِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمُ  63/36 16552  النّاُر التي ُيَعذَّ

 ُتنَذرون ُتوَعُدونَ  63/36 16553

قوا فِيهاذوقوا حرها وَليبها وسعريها و اْصَلْوَها 64/36 16554  اْحرَتِ

 تنكروا وال تؤمنوا َتْكُفُرونَ  64/36 16555

 َنطْبَُع َعَليَْها وَنْجَعُلَها ال َتتََكلَّمُ  َنْختِمُ  65/36 16556

 اْرَتَكبه َأصحاُِبا من آثامَتنْطِق َجواِرحهم بام  َوُتَكلُِّمنَا َأْيِدهيِمْ  65/36 16557

 َوُُتْْبُ  َوَتْشَهدُ  65/36 16558

لونَ  َيْكِسبُونَ  65/36 16559  َيْفَعلوَن وَيتََحمَّ

 بأن نذهب أبصارهم أَزلْنَا نوَرها لَطََمْسنَا َعَل أْعيُنهم 66/36 16560

اطَ  66/36 16561 َ    الطَِّريِق؛ لِيَْجتَاُزوهُ َباَدُروا إَِل  َفاْستَبَُقوا الرصِّ

َنا َخْلَقُهمْ  ملَََسْخنَاُهمْ  67/36 16562 ْ لْنا ُصَوَرُهم إل ُصَور  قبيحةو لََغريَّ وَّ  حَلَ

 َأَماكِنِِهمْ  َمَكاَنتِِهمْ  67/36 16563

نوا وََلْ َيْقِدروا َفاَم اْستَطَاُعوا ُمِضيًا  67/36 16564   َيْمُضوا َأَماَمُهمْ َأْن  ََلْ َيتََمكَّ

 إل اخللف  ال َيعودونَ و َواَل َيْرِجُعونَ  67/36 16565

ْرهُ  68/36 16566  ُنطِْل ُعُمَرهُ  ُنَعمِّ

ْلِق  68/36 16567 ْسُه يِف اخْلَ ْعُف  ُننَكِّ  ُنِعْدُه إَِل احَلالَِة الَّتِي اْبتََدَأَها؛ َوِهَي الضَّ

، وال ََيوزُ  َينْبَِغيَوَما  69/36 16568  ال َُيُْسُن، وال َيِصحُّ

ف وُيّذر  لِيُنِذرَ  70/36 16569 م وَيوِّ
 ليعلِ

 الَقضاُء باََلالكِ  يثبت ويلزم َوَُيِقَّ الَْقْوُل  70/36 16570
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 83إلى آية  71 يةآمن  يسسورة ( 544صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُث َعنهم َأَوََلْ َيَرْوا  71/36 15571 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

 أْوَجْدَنا ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلْقنَا  71/36 15572

 وأبدعنا  َخَلْقنا َعِمَلْت َأْيِدينَا  71/36 15573

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َأْنَعاما   71/36 15574

 حائزون َمالُِكونَ  71/36 15575

ْرَناَها َوَذلَّْلنَاَها 72/36 15576  لَيَّنَّاها وجعلناها تنقاد و َسخَّ

 َما َيْرَكبُوَنُه يِف األَْسَفارِ  َرُكوُِبُمْ  72/36 15577

 فوائد َمنَافِعُ  73/36 15578

ُْم يَّشبون ألباُنا  َوَمَشاِرُب  73/36 15579  املُراُد أُنَّ

 َوَيثْنوَن َعَليِْه ِِبَا   ة اهللَيْذُكروَن نِْعمَ  َيْشُكُرونَ  73/36 15580

ُذوا  74/36 15581 َ  وجعلوا  َواُتَّ

 َمَعُه أْو َغرْيُه   من ُدوِن اهللِ 74/36 15582

ونَ  74/36 15583  من عذاب اهلل  ُينَقذوناملراد  ُينرَصُ

 : ال َيْقِدرونَ  ال َيْستَطِيُعونَ  75/36 15584

ُهمْ  75/36 15585  َعْوُنم وتأييدهم وانقاذهم َنرْصَ

 اجُلنْد: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان ُجنٌد  75/36 15586

ونَ  75/36 15587 ََْضُ  حاِِضوَن وراِجعوَن لِْلِحساِب واجَلزاءِ  ُمُّ

مْ  76/36 15588     َكالُمُهْم َهمُّ وال َغمُّ من ال ُيِصبَْك  َفال َُيُْزنَك َقْوَُلُ

وَن  76/36 15589    َُيْفونَ ما  ما ُيِْسُّ

 يظِهُرون وما  َوَما ُيْعلِنُونَ  76/36 15590

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة و النُّطفُة: املنيُّ  نُّطَْفة   77/36 15591

 اخُلصوَمِة واملُناَزَعِة واجِلدالِ َشِديُد  َخِصيمٌ  77/36 15592

بِيٌ  77/36 15593  واِضٌح  مُّ

َب  78/36 15594 ُب األْمثاِل: إيراُدها َوَِضَ  َِضْ

 وغاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته َوَنِسَ  78/36 15595

 ُمتََقطَِّعةٌ  َبالِيٌَة، ُمتََفتِّتَةٌ  َرِميمٌ  78/36 15596

 خلقها َأنَشأََها 79/36 15597

 بِجميِع ما أْوَجَد ِمن ََملوقات   بُِكلِّ َخْلق   79/36 15598

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيمٌ  79/36 15599
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالْسَّ

َجِر  80/36 15600  الندّي ذي اخلَضة والرطوبة  النَّباِت  اأْلَْخََضِ الشَّ

 ُتْشِعلون ُتوقُِدونَ  80/36 15601

 بِذي ُقْدَرة بَِقادِر   81/36 15602

ُق  81/36 15603 الَّ  جلميع املخلوقات  املْوِجُد  اخْلَ

 ُحْكُمُه وقضاُؤهُ  َأْمُرهُ  82/36 15604

 يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البرص أو هو أقربيأُْمر بأن  ُكْن َفيَُكونُ  82/36 15605

 تنزيه وتقديس وتْبئة من السوء  َفُسبَْحانَ  83/36 15606

ء   83/36 15607 ء  وخزائنه  َمَلُكوُت ُكلِّ ََشْ  ُمْلُك ُكلِّ ََشْ

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  83/36 15608
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 24إلى آية   1 يةآمن  الصافاتسورة ( 446صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

افَّاِت  1/37 16609 ا  َوالصَّ  َقَسٌم بِاملَاَلئَِكِة ِحَي َتُصفُّ يِف ِعبَاَدهِتَ

ة   َصّفا   1/37 16610 ا ُمرَتاصَّ  َمصفوَفة  يف ِعباَدهِتا ُصفوف 

اِجَراِت  2/37 16611 َحاَب، َوَتُسوُقُه. َقَسٌم بِاملَاَلئَِكِة ِحَي  َفالزَّ  َتْزُجُر السَّ

 َدْفعا  وطردا   َزْجرا   2/37 16612

 َقَسٌم بِاملَاَلئَِكِة ِحَي َتتُْلو ذِْكَر اهللِ، َوَكاَلَمهُ  ذِْكرا   َفالتَّالِيَاِت  3/37 16613

ُكْم لََواِحٌد  4/37 16614  له يف ذاتِه وال يف ِصفاتِه وال يف َأْفَعاله وال رشيك ال ثاِنَ  إََِلَٰ

 مطالع الشمس ومغارِبا  املََْشاِرِق  5/37 16615

نَّا  6/37 16616 ْلنا َزيَّ نَّا وََجَّ  َحسَّ

 النجومِ  الَْكَواكِِب  6/37 16617

 َوُُماَفظَة  وصياَنة   َوِحْفظا   7/37 16618

اِرد   7/37 16619 د ، َخارج  َعِن الطَّاَعةِ َعات   مَّ  ُمتََمرِّ

 الذين يسكنون السامء املالئكة املَألُ األَْعََل  8/37 16620

 بالشهب ُيْرََجُونَ  َوُيْقَذُفونَ  8/37 16621

ا  9/37 16622  مدحورين مطرودين مبعدين ُدُحور 

 َدائٌِم ُموِجعٌ  َواِصٌب  9/37 16623

طَْفةَ َخطَِف  10/37 16624 َعة  و  أخذ اخْلَ  واملراد اختالس خْب من أخبار السامء اْختََلَس الَكلَِمَة؛ ُمَساَرَقة  بُِْسْ

 َفَلِحَقُه َوَأْدَرَكهُ  َفأَْتبََعهُ  10/37 16625

   يف اجَلوِّ من النار ُشْعلٌة  ِشَهاٌب  10/37 16626

 يثقب اجلو بضوئه ويمزقه ُمِِضءٌ  َثاقٌِب  10/37 16627

 اْطُلْب الرأي منهم فاسأَلم و َفاْستَْفتِِهمْ  11/37 16628

 َخَلْقنَا َأَباُهْم آَدمَ  َخَلْقنَاُهم 11/37 16629

ِزب   11/37 16630  لَِزج  َيْلتَِصُق َبْعُضُه بِبَْعض  أو َشِديد ُمتامسك  الَّ

بَْت  َعِجبَْت  12/37 16631     تعجَّ

 َوهَيَْزؤونَ  َوَيْسَخُرونَ  12/37 16632

 وال يتعظون ال يتدبَّرون اَل َيْذُكُرونَ  13/37 16633

 يبالغون يف السخرية واالستهزاء  َيْستَْسِخُرونَ  14/37 16634

بِيٌ  15/37 16635  واِضٌح سحر  ِسْحٌر مُّ

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  ملََبُْعوُثونَ  16/37 16636

لُونَ  17/37 16637  املراد ما سبق من األجداد األوائل يف األزمان السالفة  آَباُؤَنا اأْلَوَّ

ءُ  َداِخُرونَ  18/37 16638  َصاِغُروَن، َأذِالَّ

 َصيَْحٌة، واملراد ِبا َنْفَخُة الّصورِ أو  َنْفَخةٌ  َزْجَرةٌ  19/37 16639

ينِ  20/37 16640  واحلساب   اجَلزاءِ َيْوُم  َيْوُم الدِّ

َي بذلك إلنَّ اهلل يفصُل فيه بي اخلالئق بالعدل  َيْوُم الَْفْصلِ  21/37 16641  يوم القيامة، وُسمِّ

وا 22/37 16642  )اَْجَُعوا اْحَُّشُ

ْنيَاوأشباههم  َوَأْزَواَجُهمْ  22/37 16643  ُنظََراَءُهْم، َوُقَرَناَءُهْم يِف الدُّ

ُهوهم وقوُدوهم   َفاْهُدوُهمْ  23/37 16644 اوَوجِّ ا َعنِيف       ُسوُقوُهْم َسْوق 

ِحيمِ  23/37 16645 اِط اجْلَ  َطريِق النّارِ  َِصَ

 واْمنَُعوُهم  اْحبُِسوُهْم  وَأْمِسُكوهم   َوقُِفوُهْم   24/37 16646

ْسئُولُونَ  24/37 16647  ُُماَسبونَ  مَّ
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 51إلى آية    25 يةآمن  الصافاتسورة ( 447صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  25/37 15648 ا ال َتنَاََصُ  ال َينْرُص بعضُكم َبْعض 

 خاِضعوَن ُمنْقادونَ  ُمْستَْسلُِمونَ  26/37 15649

َم وواَجهَ  َوَأْقبََل  27/37 15650  وَتَقدَّ

 َبْعضا  َيْسأُل َبْعُضُهْم  َيتََساءلُونَ  27/37 15651

ينِ و جهة اخلريِمْن  ََتيئُوَننا َتأُْتوَننَا َعِن الْيَِميِ  28/37 15652  احَلقِّ َوالدِّ

 ما زلتم مَّشكي وقلوبكم منكرة لإليامن  ََلْ َتُكوُنوا ُمْؤِمنِيَ  29/37 15653

ة   ُسْلطَان   30/37 15654 ، َأْو ُقوَّ
ة   أو غلبة  ُحجَّ

 الِعْصيَانِ و الَّش جُمَاِوِزيَن احَلدَّ يِف  َطاِغيَ  30/37 15655

 َعَليْنَا ثبََت َوَوَجَب  َفَحقَّ َعَليْنَا 31/37 15656

 املراد سنذوق العذاب ونشرتك يف العقاب لََذائُِقونَ  31/37 15657

 َفأَْضَلْلناكم َفأَْغَوْينَاُكمْ  32/37 15658

ُكونَ يِف الَْعَذاِب  33/37 15659 كاءُ  ُمْشرَتِ   الِعَقاِب والتَّنْكِيلِ يف  رُشَ

 بِالكافِريَن املُعانِدينَ  بِاملُْْجِرِميَ  34/37 15660

ونَ  35/37 15661 ون ويتعاظمون ويتعالون  َيْستَْكِْبُ  يتكْبَّ

 منرصفون عنها لَتَاِرُكوا آَلتِنا  36/37 15662

ْنُون   36/37 15663 ْعَر أو أجاَدهُ  لَِشاِعر  جمَّ ْخُص املُصاُب بِاجُلنونِ و الّشاِعُر: َمْن قاَل الشِّ  املَْجنُون: الشَّ

قِّ  37/37 15664  بالدين احلق دين التوحيد  أَتى َجاء بِاحْلَ

َق املُْْرَسلِيَ  37/37 15665  وصدق ما يدعون إليه  عرتاف بِِصْدقهماال َوَصدَّ

وَن بِِه بُِكلِّ َمشاِعَرُكمْ  لََذائُِقو  38/37 15666  ملَُقاسوَن آالِمِه وحاسُّ

 الشديد اإليالم  الِعَقاِب والتَّنْكِيلِ  الَْعَذاِب اأْلَلِيمِ  38/37 15667

َزْونَ  39/37 15668  ُتعاَقبونَ  َُتْ

 الطائعي  ِعبَاَد اهللَِّ  40/37 15669

تِهِ الَِّذيَن  املُْْخَلِصيَ  40/37 15670 ُهْم بَِرمْحَ  اهللِ؛ َفأَْخَلَصُهْم، َواْختَصَّ
 َأْخَلُصوا يِف ِعبَاَدةِ

ْعُلومٌ  41/37 15671 رٌ  َعطاٌء من اهللِ ِرْزٌق مَّ  ُمَقدَّ

ْكَرُمونَ  42/37 15672  منعمون موقرون ال مهانون وال ُمتقرون  مُّ

 ُيستطاب وُيْستَمتُع بهُكّل ما بساتي فيها  َجنَّاِت النَِّعيمِ  43/37 15673

ر   44/37 15674    ما َُيَْلُس أو ُيْضطََجُع عليه ُْسُ

تََقابِلِيَ  44/37 15675  متواجهي تتقابل وجوههم   مُّ

 َعَليِْهم ُيَدارُ  َعَليِْهم ُيطَاُف  45/37 15676

 بَِقَدح  فيه مْخر   أو بخمر بَِكاس   45/37 15677

ِعي  ِمن  45/37 15678  ِمْن َأُْنَار  َجاِرَية    مَّ

اِربِيَ  46/37 15679 ة  لِّلشَّ  يتلذذ شارِبا  ساّرة   الطعم لَِذيذة   لَذَّ

مْ  اَل فِيَها َغْوٌل  47/37 15680  أو يؤذهيم ويرهم    لَيَْس فِيَها َما َيْغتَاُل ُعُقوََلُ

 وتذهب عقوَلمَيْسَكُروَن،  ُينَزُفونَ  47/37 15681

اُت الطَّْرِف  48/37 15682  َعِفيفاٌت اَل َينْظُْرَن إَِل َغرْيِ َأْزَواِجِهنَّ  َقاَِصَ

  َحْسناواُت وواِسعاُت الُعيُونِ  ِعيٌ  48/37 15683

ْكنُونٌ  49/37 15684 ُه األَْيِدي  َمُصوٌن َُمفوظٌ  مَّ  ََلْ ََتَسَّ

 َصاِحٌب ُماَلِزٌم ِل  َقِرينٌ  51/37 15685
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 76إلى آية    52 يةآمن  الصافاتسورة ( 448صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

قِيَ  52/37 15686  واحلساب املصدقي بوقوع البعث املَُْصدِّ

 ملََْجِزيُّوَن، َوُُمَاَسبُونَ  ملََِدينُونَ  53/37 15687

طَّلُِعونَ  54/37 15688 فوَن ناظِرونَ  مُّ  واملراد مطلعون معي عَل أهل النار  ُمَّْشِ

 َفأَْبرَصهُ  َفَرآهُ  55/37 15689

 يف وَسِط ناِر َجَهنَّمَ  يف َسَواِء اجَلِحيمِ  55/37 15690

 أْوَشْكَت و  إِنََّك َقاَرْبَت  إِْن كِدتَّ  56/37 15691

دِينِ  56/37 15692  َوإِْغَوائَِك لَتُْهلُِكنِي بَِضاَللَِك،  لَرُتْ

 اخلري الديني أو الدنيوي من َرّبِّ  نِْعَمُة َرّبِّ  57/37 15693

ينَ  57/37 15694 وا يِف الَعَذاِب َمَعَك  املُْْحََضِ  َمْن ُأْحَِضُ

 أفتزعم أننا لسنا نموت  َأَفاَم َنْحُن بَِميِّتِيَ  58/37 15695

ْنيَا والتي تعني ُناية الدنيا للميّت املوتة التي  َمْوَتتَنَا األُوَل  59/37 15696  فوِرَقْت فيَها احَلياُة الدُّ

بِيَ  59/37 15697  بمعاَقبِيَ  بُِمَعذَّ

 الظََّفر والفالح   الَْفْوزُ  60/37 15698

َذا 61/37 15699  املراد ملثل هذا العطاء اجلزيل والنعيم املقيم ِلممثْلم َهَٰ

 يف الدنيا  املجتهدون بطاعة اهللفليعمل  َفْليَْعَمْل الَْعاِمُلونَ  61/37 15700

يوِف، وفيه طعاُمهمأو  ِضيَاَفة   نُُّزال   62/37 15701  َمنِْزال  ُيَعّد للضُّ

قُّومِ  62/37 15702 ٌة َكرهيٌة َشَجَرٌة  َشَجَرُة الزَّ  النَّارِ َخبِيثٌَة، َمْلُعوَنٌة، ِمْن َطَعاِم َأْهِل ُمرَّ

مْ و عذابا   فِتْنَة   63/37 15703  اْبتاَِلء  ََلُ

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  لِّلظَّاملِِيَ  63/37 15704

ُرُج  64/37 15705  َتظَْهرُ  َُتْ

ِحيمِ  64/37 15706  َجَهنَّمَ  أسفلأو َقْعِر  َأْصِل اجْلَ

 َثَمُرَها َطْلُعَها 65/37 15707

يَاطِيِ  65/37 15708  عبارة َتِرُد مورد املثل يف وصف اليشء بشدة الُقبْح، وكراهية النفوس له ُرؤوُس الشَّ

 َفُمْشبُِعونَ  َفاَملُِؤونَ  66/37 15709

 َخليطا  أْو َمزَيا   لََشْوب ا  67/37 15710

 َحار  َبالِِغ احَلَراَرةِ  مَحِيم   67/37 15711
 َماء 

 ُرجوَعُهْم وَعْوَدهَتُْم وَمصرَيُهمْ  َمْرِجَعُهمْ  68/37 15712

 َوَجُدوا  َألَْفْوا  69/37 15713

 التائِهَي َعْن َطريِق اَِلداَيةِ  َضالِّيَ  69/37 15714

 َضالالهِتِمْ َعََل َبقايا  َعََل آَثاِرِهمْ  70/37 15715

اَللِ  هُيَْرُعونَ  70/37 15716 ُعوَن يِف ُمتَاَبَعتِِهْم َعََل الضَّ  ُيْْسِ

 تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  71/37 15717

لِيَ  71/37 15718 ابَِقةِ  معظم َأْكثَُر اأْلَوَّ  األَُمِم السَّ

نِذِرينَ  72/37 15719  العقابمعلمي ومبلِّغي وُمّذرين من  مُّ

 العاقبة: اخلاَِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  73/37 15720

َنِس الذين أخَلصوا هلل التوحيَد والعبادةَ  املُْْخَلِصيَ  74/37 15721  املُْختاريَن اخلالِصَي ِمَن الدَّ

 دعانا وسألنا  َناَداَنا  75/37 15722

 والقابلون له املستجيبون للدعاء  املُِْجيبُونَ  75/37 15723

يْنَاهُ  76/37 15724  وسلَّمناه َوَنجَّ

 الِضيِق والَغمِّ  الَْكْرِب  76/37 15725
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 102إلى آية    77 يةآمن  الصافاتسورة ( 944صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَهُ  77/37 15726 يَّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن  ُذرِّ يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذرِّ  الذُّ

 هو الثابت بعد غريهالباقي  الْبَاقِيَ  77/37 15727

ا ََجِيال   َوَتَرْكنَا َعَليْهِ  78/37 15728 ْكر 
 وثناء  حسن ا َأْبَقيْنَا لَُه ذِ

 فِيَمْن َجاَء َبْعَدُه ِمَن النَّاسِ  يِف اآْلِخِرينَ  78/37 15729

 َتية وأمان َسالمٌ  79/37 15730

   ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنْجِزي 80/37 15731

 اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنِيَ  80/37 15732

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  َخْلِقنا ِعبَادَِنا املُْْؤِمنِيَ  81/37 15733  الذين ُيِقرِّ

ا َأْغَرْقنَا 82/37 15734    أْهَلْكنا َغَرق 

 الفريق اآلخر اآْلَخِرينَ  82/37 15735

 ، َوِمنَْهاِجهِ من أشياعه عَل ملته ِشيَعتِهِ ِمْن  83/37 15736

، َوُخُلق  َذِميم  خالٌِص  َسلِيم   84/37 15737  َبِريء  ِمْن ُكلِّ اْعتَِقاد  َباطِل 

جاِل والنِّساءِ  َوَقْوِمهِ  85/37 15738  الَقْوُم: ََجاَعُة الرِّ

 ؟أكذبا وباطال َأئِْفكا   86/37 15739

 اهلل َغرْيَ  اهلل ُدونَ  86/37 15740

 َتْرَغبُونَ  ُتِريُدونَ  86/37 15741

اِجُح ِعنَْدُكمْ  َظنُُّكم 87/37 15742  االْعتِقاُد الرَّ

 أْي وّجه برصه   َفنَظَرَ  88/37 15743

 َمريٌض  َسِقيمٌ  89/37 15744

 فرتكوه وانرصفوا  َفتََولَّْوا 90/37 15745

 ذاِهبَي ُمْعِرضيَ  ُمْدبِِرينَ  90/37 15746

ا أو َفأْقبََل يِف استِْخفاء   َفَراغَ  91/37 15747 ع   َماَل بُِخْفيَة  ُمْْسِ

تِِهمْ  91/37 15748  أصنامهم آَِلَ

 تتكّلمونال  ال َتنطُِقونَ  92/37 15749

 بِيَِدِه اليُْمنَى بِالْيَِميِ  93/37 15750

 جاُءوه وقدموا عليه َفأَْقبَُلوا إليه 94/37 15751

ِعَي َغاِضبِيَ  َيِزفُّونَ  94/37 15752  َيْعُدوَن ُمْْسِ

 َتْصنَعوَن ِمن احِلجاَرةِ املَنْحوَتةِ  َتنِْحتُونَ  95/37 15753

 أْوَجَدُكْم ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقُكمْ  96/37 15754

 أْنِشئُوا وأقيموا اْبنُوا 97/37 15755

 َفاْرُموا به َفأَلُْقوهُ  97/37 15756

ِحيمِ  97/37 15757  النَّاِر املُْشتَِعَلةِ  اجْلَ

 ْحتِياال  يِف اإِلِْضارِ ا َكيْدا   98/37 15758

 األذِالء املقهورين  اأْلَْسَفلِيَ  98/37 15759

 سريشدن  َسيَْهِدينِ  99/37 15760

 امنح وَأنِعم َهْب  100/37 15761

يَ  100/37 15762 احِلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أْعامَُلُ

   السالمالغالم: الصبي الذي قاَرَب البُلوغ، واملُراد إسامعيل عليه  بُِغاَلم   101/37 15763

 ُوِصَف به إبراهيم وابنه بمعنى متأن ال يْسع إليه الغضب َحلِيم   101/37 15764

ْعيَ  102/37 15765  َوَصَل َدَرَجَة الَعَمِل َمَعُه، َوَقَضاِء َحَوائِِجهِ  َبَلَغ َمَعُه السَّ

 أْحُلم أرى يف املنام 102/37 15766
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 126إلى آية    103 يةآمن  الصافاتسورة ( 504صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أِلَْمِر اهللِ انقادا واْستَْسَلاَم  َأْسَلاَم  103/37 15767

ُه لِْلَجبِيِ  103/37 15768  َألَْقاُه َعََل َجانِِب َجبَْهتِِه َعََل األَْرضِ  َوَتلَّ

 ووجهنا له اخلطاب َوَناَدْينَاهُ  104/37 15769

ْؤَيا  105/37 15770 ْقَت الرُّ ْفَت بِصْدِق ما رأيَت  َصدَّ  املراد أّنك قد فعلَت ما ُأمرت به إذ اْعرَتَ

   ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنْجِزي 105/37 15771

 اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنِيَ  105/37 15772

اقُّ الَِّذي َأَباَن َعْن ِصْدِق إِياَمنِهِ  الْبَاَلُء املُْبِيُ  106/37 15773  ااِلْختِبَاُر الشَّ

   َجَعْلنَا َبِديال  َعنْهُ و واستنَقذناه َوَفَدْينَاهُ  107/37 15774

 بكبش  َعظيم  ُيذبح بِِذْبح  َعظِيم   107/37 15775

ا َجيال  وثناء  حسن اأبقينا له  َوَتَرْكنَا َعَليْهِ  108/37 15776 ْكر 
 ذِ

 فِيَمْن َجاَء َبْعَدهُ  يِف اآْلِخِرينَ  108/37 15777

الَمةِ  َسالمٌ  109/37 15778  َوَتْسليم  أْو ُدَعاٌء بِالسَّ
 لَفُظ ََتِيَّة 

َلُه َعََل  إِْبَراِهيمَ  109/37 15779  َكثرِي  ِمن َخلِقهِ ُهَو َخلِيُل اهللِ، اِصطََفاُه اهللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

 َخْلِقنا  ِعبَادَِنا  111/37 15780

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  املُْْؤِمنِيَ  111/37 15781  الذين ُيِقرِّ

َناهُ  112/37 15782 ْ َناُه بَِخَْب  َسار   َوَبَّشَّ  َوأْخَْبْ

 َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه َساَرةَ ُهَو َولَُد   بِإِْسَحاَق  112/37 15783

يَ  112/37 15784 احِلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أْعامَُلُ

 َجَعْلنَا لَُه اخَلرْيَ والنَّامءَ  َوَباَرْكنَا َعَليْهِ  113/37 15785

تِِهاَم  113/37 15786 يَّ ُة: َنْسُل  ُذرِّ يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذرِّ  اإلْنَساِن ِمَن الذُّ

 آت  باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  ُُمِْسنٌ  113/37 15787

 ُمسٌء لذاته  لِنَفِسهِ  َوَظاَِلٌ  113/37 15788

 أْنَعْمنا  َمنَنَّا  114/37 15789

ا  115/37 15790 يْنَاُُهَ  وسلَّمناُها َوَنجَّ

ِة لِِفْرَعْونَ واملراد   الِضيِق والَغمِّ  الَْكْرِب الَْعظِيمِ  115/37 15791  الَغَرِق يِف البَْحِر، َوالُعبُودِيَّ

َناُهمْ  116/37 15792  وأعنّاهم وأّيدناهم  َوَنرَصْ

 املنترصين  الَْغالِبِيَ  116/37 15793

 الظاِهَر الواِضَح  املُْْستَبِيَ  117/37 15794

ا 118/37 15795      وأرشدناُها إل اإليامن، وَوفَّقناُها إليه َوَهَدْينَاُُهَ

اَط املُْْستَِقيمَ  118/37 15796 َ  املُستوي القويم الذي ال ِعَوج فيه  الطَّريَق  الرصِّ

وَنُه َبعال  ُأرِسَل إَِل َأهِل َبعَلبَك َغرِّبَّ دَِمشق   إِلْيَاَس  123/37 15797  اهللِ َوَأن َيرُتُكوا ِعبَاَدَة َصنَم  َكاُنوا ُيَسمُّ
 َفَدَعاُهم إَِل ِعبَاَدةِ

يَِّة َسواء  كاَن َنبِيّا  َبََّشا  أْو َكاَن َمَلكا  ِمن املَالئَِكةِ  املُْْرَسلِيَ  123/37 15798
َسالَِة اإلََلِ  املُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  124/37 15799

« َأَتْدُعوَن َبْعال   125/37 15800 ى: »َبْعال  نََم املَُسمَّ  َأَتْعبُُدوَن الصَّ

 وترتكون َوَتَذُرونَ  125/37 15801

   َأَْجَل وَأْكثَر ُحْسنا   َأْحَسنَ  125/37 15802

الِِقيَ  125/37 15803  املوِجديَن املُبِْدعيَ  اخْلَ

لِيَ  126/37 15804 ابَِقةِ  اأْلَوَّ  األَُمِم السَّ
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 153إلى آية    127 يةآمن  الصافاتسورة ( 451صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  127/37 15805  ملََْجُموُعوَن لِْلِحَساِب، َوالِعَقاِب  ملَُْحََضُ

َنسِ  املُْْخَلِصيَ  128/37 15806  املُْختاريَن اخلالِصَي ِمَن الدَّ

ا َجيال  وثناء  حسن ا َوَتَرْكنَا َعَليْهِ  129/37 15807 ْكر 
 أبقينا له ذِ

 تون يف األزمنة املتأخرةأالذين ي اآْلِخِرينَ  129/37 15808

 أمان وَتية  َسالمٌ  130/37 15809

 ُهَو: إِلْيَاُس َنْفُسُه، َأْو: ُهَو َوَأْتبَاُعهُ  َياِسيَ إِْل  130/37 15810

   ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنْجِزي 131/37 15811

 اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنِيَ  131/37 15812

 َخْلِقنا  ِعبَادَِنا  132/37 15813

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  املُْْؤِمنِيَ  132/37 15814  الذين ُيِقرِّ

َجاَل َشهَوة  ِمن ُدوِن النَِّساءِ وَأرَسَلُه اهللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إَِل ِعبَاَدةِ اهللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش  لُوط ا 133/37 15815  َيأُتوَن الرِّ

يَِّة َسواء  كاَن  املُْْرَسلِيَ  133/37 15816
َسالَِة اإلََلِ  َنبِيّا  َبََّشا  أْو َكاَن َمَلكا  ِمن املَالئَِكةِ املُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ

يْنَاهُ  134/37 15817  سلَّمناه  َنجَّ

تِهِ َجيع وَ  َوَأْهَلُه َأَْجَِعيَ  134/37 15818   أْفراَد ُأْْسَ

نّ  َعُجوزا   135/37 15819  امرأة  كبرية  يف السِّ

 البَاِقَي يِف الَعَذاِب أو  اَلالِكِي الَْغابِِرينَ  135/37 15820

ْرَنا اآْلَخِرينَ  136/37 15821  الفريق اآلخر  أْهَلْكنا َدمَّ

ونَ  137/37 15822  لَتَْمُضونَ  لَتَُمرُّ

ْصبِِحيَ  137/37 15823 باِح  مُّ  يف َوْقِت الصَّ

رونَ أَفال ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم  َأَفالَ َتْعِقُلونَ  138/37 15824  وُتَفكِّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ إَِل َقوِم نِينََوى َفَدَعاُهم إَِل ِعبَاَدةِ اهللِ َوحَدهُ  ُيوُنَس  139/37 15825

 َهَرَب  َأَبَق  140/37 15826

ِفينَةِ  الُْفْلِك  140/37 15827  السَّ

،  املَْْشُحونِ  140/37 15828 اب ااملَْمُلوِء َأْمتَِعة   َوُركَّ

ِفينَِة؛ لِتَْخِفيِف احُلُمولَِة َخْوَف الَغَرِق  َفَساَهمَ  141/37 15829 اُب السَّ َع ُركَّ  اْقرَتَ

 املَْغُلوبَِي بِالُقْرَعةِ  املُْْدَحِضيَ  141/37 15830

 اْبتََلَعهُ  َفالْتََقَمهُ  142/37 15831

 باَِم ُياَلُم َعَليْهِ ُمْستَِحقٌّ للَّْوِم ألنه  ُملِيمٌ  142/37 15832
 آت 

اكِِرينَ  املَُْسبِِّحيَ  143/37 15833 سَي له الَعابِِديَن الذَّ هَي هلل املَُقدِّ  املنَزِّ

 ألَقامَ  لََلبَِث  144/37 15834

 َفطََرْحنَاُه ِمْن َبطِْن احُلوِت  َفنَبَْذَناهُ  145/37 15835

َجِر َوالبِنَاءِ  أو الَفَضاُء ال ُيْسترت فيه بيشءب بِالَْعَراءِ  145/37 15836  بِاألَْرِض اخَلالِيَِة ِمَن الشَّ

 َمريٌض  َضِعيُف البََدنِ  َسِقيمٌ  145/37 15837

 َقْرع   َيْقطِي   146/37 15838

 َبْل َيِزيُدونَ  َأْو َيِزيُدونَ  147/37 15839

مْ  َفَمتَّْعنَاُهْم إَِل ِحي   148/37 15840  َأْبَقيْنَاُهْم َأْحيَاء  ُمتََمتِِّعَي إَِل ُبُلوِغ آَجاَِلِ

 فاْطُلْب َبياَن احُلكم والرأي منهم  َفاْستَْفتِِهمْ  149/37 15841

 البَنوَن ُهْم األْبناُء أْي األْوالدُ  الْبَنُونَ  149/37 15842

 حاِِضونَ  َشاِهُدونَ  150/37 15843

 َكِذِِبِمْ  إِْفكِِهمْ  151/37 15844

 أي: اُتذ اهلل ولدا  َولََد اهللَُّ  152/37 15845

 ؟!َهْل اْختاَر  َأْصطََفى 153/37 15846
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 182إلى آية    154 يةآمن  الصافاتسورة ( 245صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُكُمونَ َما  154/37 15847 ُكُموَنهُ  لَُكْم َكيَْف ََتْ  بِئَْس احُلْكُم َما ََتْ

ُرونَ  155/37 15848  َتتََدبَّرونَ  أال َأَفال َتَذكَّ

ٌة وُبْرَهانٌ  ُسْلطَاٌن  156/37 15849    ُحجَّ

بِيٌ  156/37 15850  واِضٌح أْو موِضٌح  مُّ

تُكمْ  بِكِتَابُِكمْ  157/37 15851  بُِحجَّ

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقِيَ  157/37 15852 دِق، والصِّ  ُمتَِّصفَي بالصِّ

نَّةِ  158/37 15853 وا بَِذلَِك؛ اِلْجتِنَاُِنِْم َعِن األَْبَصارِ  اجِلنّ أو  املَاَلئَِكِة، اجْلِ  ُسمُّ

 َقَراَبة   َنَسب ا 158/37 15854

ونَ  158/37 15855  لِْلَعَذاِب َيْوَم الِقيَاَمةِ و حَلاِِضوَن وراِجعوَن للحساب ملَُْحََضُ

 ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعال ُسبَْحاَن اهللَِّ  159/37 15856

 يذكرون من الصفات التي ال تليق باهلل سبحانه َيِصُفونَ  159/37 15857

َنسِ  املُْْخَلِصيَ  160/37 15858  املُْختاريَن اخلالِصَي ِمَن الدَّ

 ُمْفِسدين بُِمِضلَِّي  بَِفاتِنِيَ  162/37 15859

ِحيمِ  163/37 15860 ٌق  َصاِل اجْلَ ا  ْ َجَهنَّمَ يف ُُمْرَتُ   بُِدُخوَِلَ

   منزلة َمَقامٌ  164/37 15861

ْعُلومٌ  164/37 15862 رٌ  مَّ  ُمَقدَّ

افُّونَ  165/37 15863 ا يِف ِعبَاَدةِ اهللِ الصَّ  وطاعته أو مصفوفو األجنحة  الَواقُِفوَن ُصُفوف 

ُهوَن اهللَ َعْن ُكلِّ َما اَل َيلِيُق بِه  املَُْسبُِّحونَ  166/37 15864  املُنَزِّ

لِيَ  168/37 15865 ْن اأْلَوَّ ا مِّ ْكر 
ابِِقيَ كِتَاب ا ِمْن ُكتُِب األَْنبِيَاِء  ذِ  السَّ

  َقىض ِِبا وَثبَتَْت  َسبََقْت  171/37 15866

ُم املَْنُْصوُرونَ 'َوَعُدنا وكلمتنا التي ال مردَّ َلا، واملراد هنا قوله سبحانه:  َكلَِمتُنَا  171/37 15867 ُْم ََلُ  'إُِنَّ

 املنترصون الَْغالِبُونَ  173/37 15868

ْن َعاَنَد  َعنُْهمْ َفتََولَّ  174/37 15869  َأْعِرْض َعمَّ

د    إل َحتَّى ِحي   174/37 15870  َوْقت  َغرْيِ ُُمَدَّ

ُهمْ  175/37 15871  املراد: انظر عاقبة أمرهم  َوَأْبرِصْ

لون يف األمر ويطلبونه عَل وجه الْسعة َيْستَْعِجُلونَ  176/37 15872  يتعجَّ

 بِِفنَائِِهمْ  بَِساَحتِِهمْ  177/37 15873

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ و بِئْسِ  َفَساءَ  177/37 15874

رين من عذاب اهلل  املُْنَذِرينَ  177/37 15875 في املَُحذِّ  املُبَلَّغي املَُخوَّ

 وَأْعِرض َوَتَولَّ  178/37 15876

ةِ  180/37 15877  والَغَلبَةاإلله ذي القّوة واملنََعة  رّب الِعزَّ

 ََتِيَّة  َوَتْسليم   َوَسالمٌ  181/37 15878

ْمُد هللِِّ  182/37 15879  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  َواحْلَ

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعَل ََمْلوقاتِهِ  ربُّ الَعاملَِيَ  182/37 15880
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 61إلى آية    1  يةآمن  ص سورة ( 345صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إل إْعجاِز الُقرآنِ  ص 1/38 15881

ْكرِ  1/38 15882  ُهْم َعنُْه َغافُِلونَ املُْشتَِمِل َعََل َتْذكِرِي النَّاِس باَِم  ذِي الذِّ

ة   2/38 15883  مَحِيَّة وتكْبُّ عن احلق  ِعزَّ

، َوِعنَاد   َوِشَقاق   2/38 15884  وِعداء  َُمَالََفة 

ا ِمَن األَُممِ  َكْم َأْهَلْكنَا  3/38 15885  َأْفنَيْنا َكثرِي 

ة من الناس ُمقرتنَِي يف زَمن  واحد  َقْرن   3/38 15886  قوم  وُأمَّ

 فاستغاثوا ونادوا بالتَّْوبة  َفنَاَدْوا 3/38 15887

 لَيَْس الَوْقُت َوْقَت فَِرار  َوَخاَلص   َواَلَت ِحَي َمنَاص   3/38 15888

بوا َوَعِجبُوا 4/38 15889  وتعجَّ

نِذرٌ  4/38 15890  ُمعلِم وُمبلغ  مُّ

اٌب  4/38 15891  بخالِف الواقع أو االعتقاد كثرُي الكذب، والَكِذب: اإِلخباُر  َكذَّ

 َعِجيٌب  ُعَجاٌب  5/38 15892

عا   َوانطََلَق  6/38 15893  َوَذَهَب ُمْْسِ

اُف، َوكِبَاُر الَقْومِ  املَْأَلُ  6/38 15894  األرَْشَ

وا  اْمُشوا  6/38 15895 كُِكمْ َعََل دِينُِكْم، واملراد استمروا  عَل ما أنتم عليه اْستَِمرُّ  َورِشْ

ٌء ُيَرادُ  6/38 15896 ٌر ُيْقَصُد  لَيَشْ  ُيرَغُب فيهِ و ُمَدبَّ

 َعلِْمنا، أْو َعَرْفنا َسِمْعنَا  7/38 15897

ِة اآْلِخَرةِ  7/38 15898  دِيِن آَبائِنَا َودِيِن النََّصاَرى  املِْلَّ

اءٌ  اْختاَِلٌق  7/38 15899  َكِذٌب، َواْفرِتَ

ْكرُ  8/38 15900 ُة والَّشف  الذِّ  املُراد الُقْرآن الذي فيه الِعزَّ

 من دونِنا  ِمن َبيْنِنَا  8/38 15901

 يف حالَِة ريبَة  وَقَلق    يف َشك   8/38 15902

 كتاّب وهو القرآن ذِْكِري 8/38 15903

ِة َربَِّك  9/38 15904   نَِعِمهمقدورات وَخزائِن ِرْزقِِه وسائِر  َخَزائُِن َرمْحَ

َتُقوا يِف اأْلَْسبَاِب  10/38 15905 اَمِء، َولْيَْمنُعوا الَوْحيَ ألْيَ وفليصعدوا   َفْلرَيْ  ُخُذوا بِاألَْسبَاِب املُوِصَلِة إَِل السَّ

ا 11/38 15906   ُجنُوٌد َقلِيُلوَن َحِقرُيونَ  ُجنٌد مَّ

 َمْغلوب  َمْهُزومٌ  11/38 15907

بوا ِضدَّ أنبِيائِِهم عَل الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه اأْلَْحَزاِب  11/38 15908  األمم الذين َتزَّ

ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ اليََمنِ   َوَعادٌ  12/38 15909  أهلكوا بريح َصَص عاتية  قـَـْوم هود  عليه السالم، وكاَنْت َمناِزَُلُ

ةِ الَعظِيَمةِ  َصاِحُب اجُلنُودِ صفة لفرعون  ُذو اأْلَْوَتادِ  12/38 15910  يثبتون ملكه َوالُقوَّ

 ، الذين أخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جاثمي كان نبيهم صالح َوَثُمودُ  13/38 15911

َجاَل َشهَوة  ِمن ُدوِن النَِّساءِ َأرَسَلُه اهللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إَِل ِعبَاَدةِ اهللِ، َوَكاُنوا  لُوط   13/38 15912  َيأُتوَن الَفَواِحَش وَيأُتوَن الرِّ

َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َوَأْصَحاُب األَْيَكةِ  13/38 15913 الُم واأليكُة: الشَّ  َقْوُم ُشَعيْب َعَليِْه السَّ

 الِعَقاُب َعَليِْهمْ  ثبََت و َفَوَجَب  َفَحقَّ ِعَقاِب  14/38 15914

 يرَتقَّب وَيتَوّقع و َما َينْتَظِرُ  َوَما َينظُرُ  15/38 15915

 َنْفَخَة الِقيَاَمةِ أو  َنْفَخُة البَْعِث  َصيَْحة  َواِحَدة   15/38 15916

 ُرُجوع   أو إَفاَقة وَصْحَوة َفَواق   15/38 15917

ل  16/38 15918 مْ  َعجِّ  َقدِّ

 َنِصيبَنَا ِمَن الَعَذاِب  قِطَّنَا  16/38 15919

َساِب  16/38 15920  يوم القيامة  َيْوِم احْلِ
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 26إلى آية   17  يةآمن ص سورة ( 454صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َر لَُه اجِلبَاَل  َداُوودَ  17/38 15921  َوالطَّرَي ُيَسبِّحَن َمَعُه َوَأالَن لَُه احَلِديَد َرُسوٌل آَتاُه اهللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَسخَّ

ةِ َعََل الطَّاَعِة، َويِف احَلْرِب  َذا اأْلَْيدِ  17/38 15922                 َصاِحَب الَقوَّ

اٌب  17/38 15923 ُجوِع إَِل اهللَ.  َأوَّ  َكثرُِي الرُّ

ْرَنا 18/38 15924 نا  َسخَّ ْ  َذلَّْلنا َوَيْسَّ

 تقتدي به فتسبح بتسبيحه َمَعُه ُيَسبِّْحنَ  18/38 15925

 من زوال الشمس إل املغرب  آِخِر النََّهارِ  بِالَْعيِشِّ  18/38 15926

اِق  18/38 15927 رْشَ ِل النََّهارِ  َواإْلِ  وقت إرشاق الشمس أي سطوعها وصفاء ضوئها َأوَّ

 جَمُْموَعة   َُمُْشوَرة   19/38 15928

اٌب  19/38 15929  ُمطِيعٌ و راِجٌع  َأوَّ

ْينَا ُمْلَكُه بِاََليْبَِة، َوالتَّْمكِِي، َوالنَّرْصِ  َوَشَدْدَنا ُمْلَكهُ  20/38 15930  َقوَّ

ْكَمةَ  20/38 15931 واَب يف الَقْوِل والِفْعلِ و النُّبَّوةَ  احْلِ ِف والصَّ  ُحْسَن التَّرَصُّ

طَاِب  20/38 15932 ايِفَ َوالَفْصَل يِف الَكاَلِم َواحُلْكمِ  َوَفْصَل اخْلِ  البَيَاَن الشَّ

 ذو الشأن َخَْبُ  َنبَأُ  21/38 15933

ْصمِ  21/38 15934  املُتَخاِصامِن املُتَناِزعانِ  اخْلَ

ُروا 21/38 15935  اَتسّلقو َتَسوَّ

  َمَكاَن ِعبَاَدتِهِ  املِْْحَراَب  21/38 15936

ْعر  َفَفِزعَ  22/38 15937  الَفَزع: اخَلْوف والذُّ

ْف  22/38 15938 ِع َمْكروه   ال َُتَ   اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 َظَلَم واْعتَدى  َبَغى 22/38 15939

 َفاْقِض واْفِصْل  َفاْحُكم 22/38 15940

قِّ  22/38 15941  بِالَعْدلِ  بِاحْلَ

ْر يِف ُحْكِمَك، َواَل َتظْلِمْ  ُتْشطِطْ َواَل  22/38 15942  اَل ََتُ

 وَأرِشدنا َواْهِدَنا  22/38 15943

اطِ  22/38 15944 َ َواِب  َسَواَء الرصِّ  َوَسِط الطَِّريِق الصَّ

 النعجة: أنثى الضأن  َنْعَجة   23/38 15945

 لشئوُنا اْجَعْلنِي كافاِل  َلا، راعي ا  َأْكِفْلنِيَها  23/38 15946

طَاِب  23/38 15947 ِن يِف اخْلِ    فِيهِ وَقَهَرن َغَلبَنِي يِف الَكاَلِم، َواْشتَدَّ َعََلَّ   َوَعزَّ

 جاَر َعَليَْك  َظَلَمَك  24/38 15948

َلطَاءِ  24/38 15949 َكاءِ  اخْلُ َ  الَّشُّ

 لَيَْعتَِدي  لَيَبِْغي 24/38 15950

 َأْيَقنَ  َوَظنَّ  24/38 15951

 اْبتََليْنَاُه، َواْمتََحنَّاهُ  َفتَنَّاهُ  24/38 15952

ا  24/38 15953 ع 
 َسَجَد هللِِ َتَعاَل  َوَخرَّ َراكِ

 َرَجَع، َوَتاَب  َوَأَناَب  24/38 15954

 َفَسرَتنا وَعَفْونا َفَغَفْرَنا 25/38 15955

 لَُقْرَبى َوَمَكاَنة   لَُزلَْفى 25/38 15956

  املرجع اجلميل، كِناية  عن الَفْوِز باجَلنَّة َوُحْسَن َمآب   25/38 15957

 من َيلف غريه ويقوم مقامه  َخلِيَفة   26/38 15958

َوى  26/38 15959  ما هتواه النفس وَتيل إليه اَْلَ

َفَك  َفيُِضلََّك  26/38 15960  َفيَرْصِ

َساِب  26/38 15961   يوم القيامةعن  تَرُكوا وغفلوا َنُسوا َيْوَم احْلِ
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 42إلى آية   27  يةآمن ص سورة ( 455صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا  َباطاِل   27/38 15962 و   َعبَث ا َوََلْ

 َزْعُمُهمْ   َظنُّ الذين كفروا  27/38 15963

 َفَهاَلكٌ  َفَوْيٌل  27/38 15964

 املُْحِدثَي لإلْختاِلِل واإلْضطِراِب  َكاملُْْفِسِدينَ  28/38 15965

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقيَ  28/38 15966

ارِ  28/38 15967 ثي بُِكْفِرهم َكالُْفجَّ  الُكّفار غري املُْكرَتِ

 اخلريات والْبكات َكثرِي  ُمبَاَركٌ  29/38 15968

بَُّروا 29/38 15969  يتأملوا معانيه ويتبرصوا ما فيهليتفكروا و آَياتِهِ  لِّيَدَّ

رَ  29/38 15970  َولِيَْستَْحَِضَ وَيتَِّعظَ  َولِيَتََذكَّ

 الُعقوِل السليمة النرّية  أْصَحاب ُأْولُوا اأْلَلْبَاِب  29/38 15971

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهبْنَا  30/38 15972

اٌب  30/38 15973 ُجوِع إَِل اهللِ   َأوَّ  َكثرُِي الرُّ

 الَعْرض: اإلبداء واإلظهار ُعِرَض  31/38 15974

ا أو  آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إل املغرب بِالَْعيِشِّ  31/38 15975  َعرْص 

افِنَاُت  31/38 15976 تَِها اخُليُوُل الَواقَِفُة َعََل َثاَلِث َقَوائَِم،  الصَّ ابَِعَة؛ لِنََجاَبتَِها َوِخفَّ  َوَتْرَفُع الرَّ

يَادُ  31/38 15977 يَعةُ  اجْلِ ِ  اخُليُوُل األَِصيَلُة الْسَّ

رْيِ  32/38 15978  واملراد هنا اخليل  آَثْرُت ُحبَّ املَالِ  َأْحبَبُْت ُحبَّ اخْلَ

َجاِب  32/38 15979 ْمُس، َأو َتَواَرْت بِاحْلِ  َغاَبِت اخَليُْل َعْن َعيْنِهِ و اْستَرَتت َْغاَبِت الشَّ

وَها 33/38 15980  أْرِجعوها ُردُّ

عَ  َفطَِفَق  33/38 15981  َوأَخَذ َيْفَعُل  رَشَ

وِق َواأْلَْعنَاِق  33/38 15982 ا بِالسُّ ا إَِل  َمْسح  ب  يِْف َتَقرُّ  اهللَِيْمَسُح ِسيَقاَُنَا َوَأْعنَاَقَها، َأْو َيْقطَُعَها بِالسَّ

 واختْبنا  اْبتََليْنَا َفتَنَّا 34/38 15983

ا 34/38 15984  جسام  ال قدرَة له عَل تدبري األمور أو  ِشقَّ إِْنَسان  ُولَِد لَهُ  َجَسد 

 َرَجَع إَِل اهللِ بِالتَّْوَبةِ  َأَناَب  34/38 15985

 اسرُتْ واْعُف  اْغِفرْ  35/38 15986

ُ   َينبَِغيال  35/38 15987  ال َيْسُهُل وال َيتَيَْسَّ

ْرَنا  36/38 15988 نا َفَسخَّ ْ  َفَذلَّْلنا َوَيْسَّ

 لَيِّنَة  َطيَِّعة   ُرَخاء   36/38 15989

 َأَرادَ و قصد َحيُْث  َحيُْث َأَصاَب  36/38 15990

ٌف لَهُ  َبنَّاء  37/38 15991  َحَسُن البِناِء ُُمْرَتِ

اص   37/38 15992  َكثرُِي الَْغْوِص، والغوص: النزول َتَت املاءِ  َوَغوَّ

نِيَ  38/38 15993  ُموَثِقيَ  ُمَقرَّ

 األَْغاَللِ  الُقيودِ أوْ  اأْلَْصَفادِ  38/38 15994

 َأْعِط َمْن َشئَْت. َفاْمنُنْ  39/38 15995

 احفظ واقتصد َأْمِسْك  39/38 15996

 لَُقْرَبى َوَكَراَمة   لَُزلَْفى 40/38 15997

  املرجع اجلميل، كِناية  عن الَفْوِز باجَلنَّة َوُحْسَن َمآب   40/38 15998

، َوَتَعب   بِنُْصب   41/38 15999 ة   َمَشقَّ

 َأََل  يِف َجَسِدِي، َوَماِل، َوَأْهَِل  َوَعَذاب   41/38 16000

ْب  اْرُكْض بِِرْجلَِك  42/38 16001  بِِرْجلَِك األَْرَض لِيَنْبَُع لََك املَاءُ اِْضِ

 َماٌء َتْغتَِسُل بِِه، فِيِه ِشَفاُؤكَ  ُمْغتََسٌل َباِردٌ  42/38 16002
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 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهبْنَا  43/38 16003

َعُهمْ  43/38 16004  ِزْدَناُه ِمثَْلُهْم َمَعُهمْ  َوِمثَْلُهم مَّ

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  43/38 16005

لِيَمةِ  أِلُْوِل اأْلَلْبَاِب  43/38 16006  أِلَْصَحاِب الُعُقوِل السَّ

 وَنْحِوهِ  َأْو َقبَْضَة َحِشيش  َما َُجَِع وُقبَِض َعليِْه بِجْمِع الَكفِّ مثل ُحزمة شامريخ  ِضْغث ا 44/38 16007

نَْث  44/38 16008  بعدم الْب فيهااَل َتنُْقْض َيِمينََك الَّتِي َحَلْفتََها  َواَل ََتْ

اٌب  44/38 16009 اٌع إَِل َطاَعِة اهللِ َأوَّ  َرجَّ

ةِ يِف الطَّاَعةِ و اجِلدِّ  َأْصَحاَب  اأْلَْيِدي ُأْوِل  45/38 16010  الُقوَّ

ينِ  َواأْلَْبَصارِ  45/38 16011  والعْلم البَِصرَيةِ يِف الدِّ

 َخَصْصنَاُهْم بَِخْصَلة  َعظِيَمة   َأْخَلْصنَاُهم بَِخالَِصة   46/38 16012

ارِ  46/38 16013 ُر اآلِخَرةِ و الثناء اجلميل يف الدنيا ذِْكَرى الدَّ  َتَذكُّ

سالَةِ  املُْْصطََفْيَ  املُْْصطََفْيَ  47/38 16014  املُختاَرْيِن للطّاَعِة ومَحِْل الرِّ

فاِت  اأْلَْخيَارِ  47/38 16015 ْم أْكَمَل األْحواِل والصِّ  الذيَن ََلُ

َتيِ  األنبياءِمن   َوالْيََسعَ  48/38 16016 َر يف الُقرآِن َمرَّ
 األَخيَاِر َوَرَد ذِكُرُه يِف التَّوَراةِ َكام ُذكِ

َل لِبَنِي َقوِمِه َأن َيقِِضَ َبينَُهم بِالَعدِل َوَيكِفيَُهم َأمَرُهم فَ  َوَذا الْكِْفلِ  48/38 16017 ُه َتَكفَّ َي قِيَل إِنَّ احِلِ َي بِِذي الكِفلِ َفَعَل ِمن األَنبِيَاِء الصَّ  َفُسمِّ

ٌف لََك َولَِقْوِمَك   َهَذا ذِْكرٌ  49/38 16018  هذا ُقْرآٌن لِْلَمْوِعظَِة َوالتَّْذكرِي وهو رَشَ

 املرجع واملنقلب اجلميل، كِناية  عن الَفْوِز باجَلنَّة  ُحْسَن َمآب   49/38 16019

 جنّات إِقاَمة  واستقرار واطمئنان، وُيراُد ِبا موضع يف اجَلنَّة         َجنَّاِت َعْدن   50/38 16020

ُم اأْلَْبَواُب  50/38 16021  ُمَهيَّأة الستقباَلم َمْفتُوحة املَداِخُل  ُمَفتََّحة  ََلُ

 جالسي مستندين مستقرين ُمتَّكِئِيَ  51/38 16022

 َيطلبوَن  َيْدُعوَن  51/38 16023

اُت الطَّْرِف  52/38 16024  اَل َينْظُْرَن إَِل َغرْيِ َأْزَواِجِهنَّ وحابِساٌت ُعيُوَُنُنَّ َعاّم ال ََيُوُز النَّظَُر إلَيِْه  َقاَِصَ

نِّ  يف ُمتََساِوَياُت  متامثالٌت  َأْتَراٌب  52/38 16025  السِّ

ون ُتوَعُدونَ  53/38 16026  ُتبََّشَّ

 اْنِقطَاع   نََّفاد   54/38 16027

ِّ  لِلطَّاِغيَ  55/38 16028  املُجاِوزيَن للَحدِّ يف الَّشَّ

 َأْسَوَأ َمْرجع  يِف اآلِخَرةِ  لَََّشَّ َمآب   55/38 16029

َها َيْصَلْوَُنَا  56/38 16030  َيْدُخُلوَُنَا َوُيَقاُسوَن َحرَّ

 الِفَراُش  املَِْهادُ  56/38 16031

 َماٌء َشِديُد احَلَراَرةِ  مَحِيمٌ  57/38 16032

اٌق  57/38 16033  َصِديٌد َسائٌِل ِمْن َأْجَسادِ َأْهِل النَّارِ  َوَغسَّ

 َعَذاٌب آَخرُ  َوآَخرُ  58/38 16034

 عَل صوَرتِهِ  ِمْن ِمثْلِهِ  ِمن َشْكلِهِ  58/38 16035

 َأْصنَاٌف، َوَألَْوانٌ  َأْزَواٌج  58/38 16036

 ََجَاَعٌة ِمْن َأْهِل النَّارِ  َفْوٌج  59/38 16037

َعُكمْ  59/38 16038 ْقتَِحٌم مَّ   َداِخل النَّاَر َمَعُكمْ ومنقذف  مُّ

    عبارة ترد يف استقبال القادم إذا كان غري مرغوب فيه اَل َمْرَحب ا ِِبِمْ  59/38 16039

َها اُمَقاُسو َصالُوا النَّارِ  59/38 16040 قوَن فِيها َحرِّ  ُُمْرَتُ

ْمتُُموُه لنا  60/38 16041 ْبتُموه منا وَأْغَرْيتُمونا به  َقدَّ  َقرَّ

 املُستََقرّ أو  املََقرُّ  الَْقَرارُ  60/38 16042

ا 61/38 16043 اِمثْال   ِضْعف     ُمَضاَعف 
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 ال ُنبْرص ال َنَرى  62/38 16044

ُهم  62/38 16045  َنظُنُّهم َنُعدُّ

ارِ  62/38 16046 ِّ واألذى اأْلرَْشَ  كثريو الَّشَّ

ْذَناُهمْ  63/38 16047 َ  َأجعلناهم َأُتَّ

 مثارا  للسخرية واالستهزاء  ِسْخِرًيا 63/38 16048

   انحرفت عن الرؤيةو َمالَْت  َزاَغْت  63/38 16049

ةُ  اأْلَْبَصارُ  63/38 16050  الُعيوُن املُبْرِصَ

قٌّ  64/38 16051  ال شك فيه ثابٌِت َصحيٌح  حَلَ

اُصمُ  64/38 16052  َتناُزُع وََتاُدُل  َُتَ

 وَموف   ُمعلِم وُمبلغ ُمنِذرٌ  65/38 16053

   والواحد من أْسامِء اهللِ احُلْسنى هو الذي ال رشيك له وال عديل،  الَْواِحُد  65/38 16054

ارُ  65/38 16055  اسم من أسامء اهلل احلسني، مشتق من القهر، والقهار هو الذي ال موجود إال وهو مسخر َتت قهره وقدرته   الَْقهَّ

ُه َتَعاَل َغالٌِب َعََل  الَْعِزيزُ  66/38 16056   أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ارُ  66/38 16057  هو الذي يغفر الذنوب، والغّفار من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْغفَّ

   الُقْرآُن َخَْبٌ َعظِيُم النَّْفعِ  َنبَأٌ َعظِيمٌ  67/38 16058

 والصدودبتعاد والتنحي اإلعراض: اال ُمْعِرُضونَ  68/38 16059

 املَاَلئَِكةِ عاََلُ  بِاملَْإَلِ اأْلَْعََل  69/38 16060

 عليه السالم  -َيتََجاَدلُوَن يِف َشاِن آَدَم  ََيْتَِصُمونَ  69/38 16061

 َيتِّم التَّبليُغ بواِسطِة الَوْحِي  ُيوَحى 70/38 16062

ر من  َنِذيرٌ  70/38 16063 ف ُُمَذِّ  عذاب اهللرسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

بِيٌ  70/38 16064  واِضٌح أْو موِضٌح  مُّ

 موِجٌد ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخالٌِق  71/38 16065

 واملراد هنا آدم إْنسانا   َبََّشا   71/38 16066

ْيتُهُ  72/38 16067  َخَلْقُت َجَسَدُه َكاِمال   و أْكَمْلتُُه وَهيَّأُْتهُ  َسوَّ

وح  َوَنَفْخُت  72/38 16068  وبثثُت الرُّ

 ضعوا جباههم عَل األَرضفاسقطوا و َفَقُعوا 72/38 16069

، اَل ُسُجوَد ِعبَاَدة  َوَتْعظِيم  املراد  َساِجِدينَ  72/38 16070  ُسُجوَد ََتِيَّة  َوإِْكَرام 

َ وَتعاَظَم وَتعال  اْستَْكَْبَ  74/38 16071  تَكْبَّ

 َحَجبَك وَحاَل دوَنك  َمنََعَك  75/38 16072

ين  الَْعالِيَ  75/38 16073 ِ  املُتَجْبِّ

 أفضل منه َخرْيٌ ِمنْهُ  76/38 16074

ِة اهللِ  َرِجيمٌ  77/38 16075  َمْرُجوٌم َمطُْروٌد ِمْن َرمْحَ

 َوإِْبَعادِيَطْردِي،  لَْعنَتِي 78/38 16076

ينِ  78/38 16077  َيْوُم اجَلزاءِ  َيْوُم الدِّ

ْرن وأْمِهْلني  َفأَنظِْرِن  79/38 16078  فأخِّ

 املراد يوم القيامة  َيْوِم ُيبَْعثُونَ  79/38 16079

 يوم القيامة أو يوم النفخة األول   يوم الَوْقت املَْعُلوم 81/38 16080

تَِك  82/38 16081 تَِك و بُِسْلطَانَِك، َوَعظََمتَِك  َفبِِعزَّ  بُِقوَّ

نَُّهمْ  أَلُْغِوَينَُّهمْ  82/38 16082  أَلُِضلَّ

 الَِّذيَن َأْخَلْصتَُهْم، َواْصطََفيْتَُهْم لِِعبَاَدتَِك  املُْْخَلِصيَ  83/38 16083
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قُّ  84/38 16084  َفالِْصْدُق  َفاحْلَ

 ألشغلنَّ فراغها كله  ألَْمألنَّ َجَهنَّمَ  85/38 16085

 أطاَعَك  َتبَِعَك  85/38 16086

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  َأْسأَلُُكمْ ما  86/38 16087

ْعَوةِ  َأْجر   86/38 16088  َجَزاء  َوُأْجَرة  َعََل اَِلَداَيِة َوالدَّ

لَِي َعََل اهللِ املُْتََكلِِّفيَ  86/38 16089  املُتََصنِِّعَي املُتََقوِّ

 ُقْرآٌن لِْلَمْوِعظَِة َوالتَّْذكري ذِْكرٌ  87/38 16090

 ولتَْعِرُفنَّ وُتْدِرُكنَّ  َولَتَْعَلُمنَّ  88/38 16091

 َخَْبَ الُقْرآِن َوِصْدَقهُ  َنبَأَهُ  88/38 16092

د   ِحي   88/38 16093  َوْقت  َغرْيِ ُُمَدَّ

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  1/39 16094

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

كِيمِ  1/39 16096 ُه َتَعاَل عاَِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ  املُْحكُِم خِلَ

 ِحْكَمُة اهللِ باِم َتْقتَضيِه بالصدق و بماْْلَق   2/39 16097

 ة اْنَقْد له بالطاع َفاْعبُِد اهللَ 2/39 16098

ينَ  2/39 16099 ا لَُّه الدِّ ا لَُه الِعبَاَدَة َوالطَّاَعةَ  َُمْلِص  د   ُمَوحِّ

الُِص  3/39 16100 يُن اخْلَ كِ  الدِّ ْ املَُِة ِمَن الَّشِّ ُة السَّ  الطَّاَعُة التَّامَّ

ُذوا 3/39 16101 َ  َجَعُلوا اُتَّ

هُ   ِمن ُدونِهِ  3/39 16102  َغرْيَ

 الول هنا بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 3/39 16103

ُبوَنا  3/39 16104  لِيُْدنونا  لِيَُقرِّ

 َمنِْزلَة  وَدَرَجة   ُزلَْفى 3/39 16105

 َيْقِض وَيْفِصُل  َُيُْكمُ  3/39 16106

تَلُِفونَ  3/39 16107  ِمنُْهْم إل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  ََيْ
 َيْذَهُب ُكلُّ َطَرف 

 ال يرشد إل اإليامن وال يوفق إليه ال هَيِْدي  3/39 16108

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

ارٌ  3/39 16110  الُكْفرِ شديُد  َكفَّ

 شاءَ  َأَرادَ  4/39 16111

 َيعل َيتَِّخَذ  4/39 16112

ْصطََفى  4/39 16113  اَلْختَارَ  الَّ

 ْسبيِح هللِ َتعال وتَ  َتنْزيِه  ُسبَْحاَنهُ  4/39 16114

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  5/39 16115

رُ  5/39 16116  ُيْدِخُل  ُيَكوِّ

رَ  5/39 16117 َ  َذلََّل  َوَسخَّ  َوَيْسَّ

د   أِلََجل  ُمَسًمى  5/39 16118  ُمَعيَّ ُُمَدَّ
  لوقت 
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 10إلى آية    6  يةآمن الزمر سورة ( 459صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أْوَجَدُكم ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقُكم 6/39 16119

 املراد نفس أبيكم آدم ِمْن َنْفس  َواِحَدة   6/39 16120

 واملراد أمكم حواء  َقرينَها َزْوَجَها 6/39 16121

 اإلبِل والبََقر والضأن واملعز  اأْلَْنَعامِ  6/39 16122

ا ِمَن اإِلبِِل َوالبََقِر َوالضَّ  َثاَمنِيََة َأْزَواج   6/39 16123 ا َوإَِناث   ِن َواملَْعزِ أَثاَمنِيََة َأْنَواع  ُذُكور 

ا ِمن َبْعِد َخْلق   6/39 16124 ا ِمْن َبْعِد َطْور   َخْلق   َطْور 

ِحِم، َواملَِشيَمةِ َثالَثِة أماكَِن ُمظْلَِمة   يِف ُظُلاَمت  َثاَلث   6/39 16125  ُظْلَمِة البَطِْن، َوالرَّ

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

 تنكروا وال تؤمنوا َتْكُفُروا 7/39 16127

 ُسبْحاَنُه َوَتَعال، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه ِصَفٌة هللِ  َغنِيٌّ  7/39 16128

بُّ  الَ َيْرَض  7/39 16129
 ال َيْقبَُل وال ُُيِ

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

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

 إِْثَم َنْفس  ُأْخَرى  ِوْزَر ُأْخَرى 7/39 16132

ْرِجُعُكمْ  7/39 16133     ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصرُيُكمْ  مَّ

ُكمْ  َفيُنَبِّئُُكم 7/39 16134  َفيُخِْبُ

ُدور 7/39 16135  الصدور أو احلالة التي يف الصدور اخلفايا التي يف  بَِذاِت الصُّ

َق  َمسَّ  8/39 16136  أصاَب وحَلِ

ُة يف البََدنِ  ُِضٌّ  8/39 16137 : سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الِشدَّ  الَُضُّ

 َسأَلَُه واْستَغاَث بِهِ  َدَعا َربَّهُ  8/39 16138

ا إِلَيِْه،  ُمنِيب ا إِلَيْهِ  8/39 16139  ُمْستَِغيث ا بِهِ َراِجع 

لَهُ  8/39 16140  َأْعطَاُه َوَمنََحهُ وملََّكُه  َخوَّ

 خري ديني أو دنيوي يكون معه َتسي احلال وطيب العيش نِْعَمة   8/39 16141

 غاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته َنِسَ  8/39 16142

ا 8/39 16143 َكاَء، َوَأْمثَاال   َأنَداد   ونظائر هلل  رُشَ

ُفُهم َعْن َطريِق اَِلداَيةِ ي لِّيُِضلَّ  8/39 16144  رَصْ

 دين اهلل القويم  َسبِيلِهِ  8/39 16145

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

 ُمطِيٌع َخاِضٌع هللِ َقانٌِت  9/39 16147

 َساَعاِت اللَّيْلِ  آَناَء اللَّيْلِ  9/39 16148

زُ  َُيَْذرُ  9/39 16149  ََياُف وَُيرَتِ

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

ِة َربِّه 9/39 16151  َعْفِوِه وَتيْسرِيهِ  َرمْحَ

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

رُ  9/39 16153 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ  َيْستَْحَِضُ وَيتََدبَّ

ِديَدةِ  ُأْولُوا اأْلَلْبَاِب  9/39 16154  السليمة النرّية َ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 َوافِي ا  ُيَوّفَّ  10/39 16157

 بغري حد وال عد وال مقدار َأْو  بغري ُماسبة بَِغرْيِ ِحَساب   10/39 16158
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 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  َُمْلِصا   11/39 16161  رياءالَّشك أو المن  إخالص وَتحيص العبادة وتنقيتها لَُه الدِّ

َل املُْْسلِِميَ  12/39 16162  أول من أسلم منكم   َأوَّ

ِع َمْكروه   َأَخاُف  13/39 16163  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصيُْت  13/39 16164

 وتَّنْكيَل ِعقاَب  َعَذاَب  13/39 16165

   املراد يوم القيامة  َيْوم  َعظِيم   13/39 16166

 ِعباَديت ورَشيَعتي دِينِي 14/39 16167

 َما أَرْدُتم  َما ِشئْتُم 15/39 16168

هُ   من دونِهِ  15/39 16169  َغرْيَ

ينَ  15/39 16170 اِْسِ  الضائِعَي اَلالِكيَ  اخْلَ

وْا  15/39 16171  أهلكوها وغبنوها بالكفر َأنُفَسُهمْ َخِْسُ

 َوَأْفرادِ عائِالهِتِمْ  َوَأْهلِيِهمْ  15/39 16172

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيُ  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 َمْكروه  ي َُيَوِّ  بثُّ اخَلْوف، واخَلْوُف هو اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 عذاّب 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 راض   الطَّاُغوَت  17/39 16178

 َرَجُعوا إَِل اهللِ بِالتَّْوَبِة، َوالطَّاَعةِ  َوَأَناُبوا 17/39 16179

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

 لَكالمَ ل ُيْصغونَ  َيْستَِمُعوَن الَْقْوَل  18/39 16181

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

 أرشدهم إل اإليامن، وَوفَّقهم إليه َهَداُهمُ  18/39 16183

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

 َعَليْهِ  ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ َعَليْهِ  19/39 16185

 العقاب قضاء اهلل ب الَعذابَكلَِمُة  19/39 16186

 ُتنِْجي ُتنِقُذ  19/39 16187

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

يٌَة يف اجَلنَّةِ َرفِيَعٌة َمناِزُل  ُغَرٌف  20/39 16189
 َعالِ

بْنِيَّةٌ  20/39 16190  ُمقاَمةٌ  مَّ

ِري 20/39 16191 َعة   ََتْ  َتنَْدفُِع ُمْْسِ

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

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

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

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

 ينبوع: عي املاء، والأنفذه ال األرض مستِقّرا  فيها ليخرج ينابيع فيام بعدوَأْدَخَلُه  َفَسَلَكُه َينَابِيعَ  21/39 16196

 َييْبَُس  هَيِيُج  21/39 16197

ا  21/39 16198 ا ُمتََفتِّت ا  ُحطَام   ُمتََكْسِّ 

 لَتَْذكَِرة  َوَمْوِعظَة   لَِذْكَرى 21/39 16199
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

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

 هداية ُنور   22/39 16201

 وهَتِْديد   َفَوْيٌل  22/39 16202
ةٌ ومعناها  َكلَِمُة َوِعيد   أو شّدة عذاب أو واد  عميق يف جهنّم  َهاَلٌك، َوَحْْسَ

 الَغلِيظة البعيدة عن الرمحة لِّْلَقاِسيَةِ  22/39 16203

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

  تيه وبعد وانرصاف عن طريق اَلداية واحلق  َضالل   22/39 16205

 َبيِّ واِضح   ُمبِي   22/39 16206

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

 املراد به القرآن َأْحَسَن احلديث 23/39 16208

تََشاِِب ا  23/39 16209 ا  ُمتاَمثاِل   مُّ  ُيْشبُِه َبْعُضُه َبْعض 

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 تصري لَيّنَة:  َتلِيُ  23/39 16213

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

 ُيْرِشد إَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  هَيِْدي 23/39 16215

 ُيريُد  َيَشاءُ  23/39 16216

 ُيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اَلداية 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  لِلظَّاملِِيَ  24/39 16220

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

 َتْفَعلون وتتحّملون  َتْكِسبُونَ  24/39 16222

 الِعَقاُب والتَّنْكِيُل  َفجاَءُهمْ  َفأََتاُهْم الَْعَذاُب  25/39 16223

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

ْزيَ  26/39 16225 لَّ والَفضيَحَة  اخْلِ  واََلوانَ  الذُّ

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  26/39 16226

ْبنَا  27/39 16227   أوردنا  َِضَ

 من كل وقصة وعْبة   ِمْن ُكلِّ َمثَل   27/39 16228

ُرونَ  27/39 16229  وَيْعتَِْبوَن وَيتََدبَّرونَ َيتَِّعظوَن  َيتََذكَّ

 فصيحا  بُِلَغِة الَعَرِب  قرآنا  ُقْرآن ا َعَربِيًا 28/39 16230

، بال  مستقيم  َغرْيَ ذِي ِعَوج   28/39 16231  َولَبْس  وال اْضطَِراب 

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

ُجال   29/39 16233 ا رَّ ا ََمُْلوك   َعبْد 

َكاء 29/39 16234  ُمشاِركوَن يف املُْلكِيَّةِ  رُشَ

وَن و ُمتََشاكُِسونَ  29/39 16235  ُمتَنَاِزُعونَ متخالُِفوَن ومتعاَْسُ

ا  َسَلام   29/39 16236  َخالِص 

 ملَِالِك  َواِحد   لَِّرُجل   29/39 16237

 َيتَعاَدالِن وَيتاَمَثالنِ  َيْستَِوَيانِ  29/39 16238

 ُمفارق احلياة  َميٌِّت  30/39 16239

تَِصُمونَ  31/39 16240  َتتَناَزعوَن وَتتَجاَدلونَ  َُتْ
 


