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 54 إلى آية  47  يةآمن فصلت سورة ( 482صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  ُيْرَجع ُيَرد   47/41 16978

اَعةِ  47/41 16979  َمْوِعد َيْوم الِقياَمةِ املُراد  ِعْلُم السَّ

ُرُج  47/41 16980  َتظَْهرُ  ََتْ

 َأْغلَِفُة الثَِّمِر واحَلب  أو  َأْوِعيَتَِها َأْكََمِمَها 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  َوَظن وا 48/41 16989

يص   48/41 16990 ِ  َوَمَفر   َوَمْهَرب  َمَلَجأ ،  َّمَّ

ُر وال يفُت  ال َيْسأَمُ  49/41 16991  ال َيَمل  وال َيتََضج 

ْيِ  49/41 16992 ْنيَا ِمن ُدَعاء اْْلَ َياَدةِ ِِف الد   َطَلِب الزِّ

هُ  49/41 16993 سَّ  أصاَبهُ  مَّ

 َواَْلْوُف الَفْقُر، َواملََرُض،  كاألَذى والُسوُء  الّشَّ   49/41 16994

 شديد اليأس، واملراد: منقطع األمل من رمحة الل  َفيَُؤوس   49/41 16995

 منقطع األمل من رمحة الل بسبب سوء الظن به َقنُوط   49/41 16996

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

 َما َأْعتَِقُد  َأُظن  َوَما  50/41 16998

 آتية واقعة َقائَِمة   50/41 16999

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

 شديُد اإِليالم  َغلِيظ   50/41 17001

نا وهي أنا أسباَب ََتسنِي احلاِل وطيِب  َأْنَعْمنَا  51/41 17002 ْ  الَعيْشِ يّس 

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

ِّ َكثِي   َفُذو ُدَعاء َعِريض   51/41 17004  َصاِحُب ُدَعاء  بَِكْشِف الُض 

وِن  َأَرَأْيتُمْ  52/41 17005  َأْخَِبُ

 تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلقأكثر  َأَضل   52/41 17006

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

   سنجعلهم يرون بالعني ويفهمون بالعقل َسنُِرهيِمْ  53/41 17008

نا وَعالماتِنا  آَياتِنَا  53/41 17009  ُمْعِجزاتِنا وَدالئِلِنا وِعََبِ

َمَواِت، َواألَْرضِ  اآْلَفاِق  53/41 17010  َأْقطَاِر السَّ

17011 53/41  َ  َيظَْهَر وَيتَِّضَح  َيتَبنَيَّ

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

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

 عاَِل  ُمطَّلِع   َشِهيد   53/41 17014

د  َشك   ِمْرَية   54/41 17015  َعظِيم   وَتَرد 

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

يط   54/41 17017 ِ ء   َّم  ء  ِعلَم  فال َيغيُب عن ِعْلِمِه ََشْ  ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََشْ
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 10 إلى آية  1  يةآمن  الشورىسورة ( 483صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن  حم 1/42 17018

 يبلِّغ بواِسطِة الوحي ُيوِحي 3/42 17019

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن  الَْعِزيزُ  3/42 17020
ُه َتَعاىَل َغالِ   أْسَمِء اللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِوي  الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  3/42 17021 ُه َتَعاىَل عاَِل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسَمِء اللِ احُلْس  احْلَ ْلِق األْشياِء َكََم َشاَء ألنَّ ُم ِْلَ
 نَى ُهَو املُْحكِ

فعة، والعل  من أْسَمِء اللِ احُلْسنى الذي يعلو عَل خلقه بقهره وقدرته ، والعالء:  الَْعِل   4/42 17022    الر 

ه عن صفات األجسام فالل أعظم قدرا  من كل عظيم، والعظيم من أْسَمِء اللِ احُلْسنى  الَْعظِيمُ  4/42 17023  عظيم الشأن املنز 

 تقاِرُب وتوِشُك  َتَكادُ  5/42 17024

ْعنَ  َيتََشقَّْقنَ  َيتََفطَّْرنَ  5/42 17025  ويتََصدَّ

ُهوَنه  ُيَسبُِّحونَ  5/42 17026 سون الل وُينَزِّ   ُيَقدِّ

ِمْ  5/42 17027  ُمثننَي عليه بِتَْمجيِدهِ  بَِحْمِد َرِّبِّ

 ويطََلبُون املغفرة َوَيْستَْغِفُرونَ  5/42 17028

    احُلْسنى هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أْسَمِء اللِ  الَْغُفورُ  5/42 17029

ِحيمُ  5/42 17030 ِحيُم ِمْن أْسََمِء اللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي ِِف اآلِخَرةِ

ُذوا 6/42 17031 َ  َجَعُلوا اَتَّ

هُ  من دونِهِ  6/42 17032  َغْيَ

ة  َيتََولَّْوََنَا،  َأولِيَاءَ  6/42 17033  َوَيْعبُُدوََنَاآهِلَ

 َرقِيب  َعتِيد   حافِظ  ألعَمهلم َحِفيظ  َعَليِْهمْ  6/42 17034

 بِحفيظ  مسئول   بَِوكِيل   6/42 17035

د َصَلَّ اللُ َعَليِْه  ُقْرآنا   7/42 17036 ِه َُّمَمَّ
 َوَسلَّمَ الَقْرآُن: كِتاُب اللِ املُْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَُه َعََل َرُسولِ

   بُِلَغِة الَعَرِب، فصيحا   َعَربِي ا   7/42 17037

ر من عذاب الل  لِّتُنِذرَ  7/42 17038 ف وََتذِّ م وَُتَوِّ
 لتُعلِ

َة؛ َواملَُراُد َأْهُلَها ُأمَّ الُْقَرى 7/42 17039  َمكَّ

َي بذلك إلنَّه يوم   ْوَم اجلمعي 7/42 17040 َمُع فيه اْلالئقيوم القيامة، وُسمِّ  ُُتْ

يئِهِ  اَل َرْيَب فِيهِ  7/42 17041  اَل َشكَّ ِِف ََمِ

ِعيِ  7/42 17042 ِعي: الن اُر املوَقَدةُ  السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ  اْسم  جِلَ

ة  َواِحَدة   8/42 17043  َُمْتَِمِعنَي َعََل اهُلَدىمجاعة واحدة  ُأمَّ

خوُل ِف األَْمِر: االْنِضَمُم إليْهِ  ُيْدِخُل  8/42 17044  الد 

   إْحسانِِه وِرعاَيتِهِ  َرمْحَتِهِ  8/42 17045

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  َوالظَّاملُِونَ  8/42 17046

 تعاىلَوال ُمنقذ  ينقذهم من عقاب الل  َوال َنِصي   8/42 17047

 النارص ينُُصُ ِعباَدُه املؤمنني ، والول  من أْسَمِء اللِ احُلْسنى  الَْوِل   9/42 17048

ء  ال ُيْعجِ  َقِدير   9/42 17049 ء  ُزُه ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه ، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعَتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعََل ُكلِّ ََشْ  ََشْ

 ِمنُْكْم إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  اْختََلْفتُمْ  10/42 17050
 َذَهَب ُكل  َطَرف 

 قضاؤه وفصله  َفُحْكُمهُ  10/42 17051

ْلُت  10/42 17052 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

 األُُمورِ إِلَيِْه َأْرِجُع ِِف ُكلِّ  َوإِلَيِْه ُأنِيُب  10/42 17053
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 15  إلى آية  11  يةآمن الشورى سورة ( 484صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُق، َوُمبِْدعُ  َفاطِرُ  11/42 17054
 َخالِ

 اإلبِل والبََقر والَغنَم  اأْلَْنَعامِ  11/42 17055

ا 11/42 17056 ا، َوإَِناث ا  َأْزَواج  ا؛ ُذُكور   َأْنَواع 

 بَِسبَِب التَّْزِويِج  يوِجُدُكْم َعَل َغْيِ ِمثال  وَيبث كم ويَكثِّركم َيْذَرُؤُكْم فِيهِ  11/42 17057

 خزائن، أو مفاتيح َمَقالِيُد  12/42 17058

 ُيوِسعُ  َيبُْسطُ  12/42 17059

ْزَق  12/42 17060 ْم ِمن  الرِّ ِرُجُه هَلُ  األْرضِ ما ُيْعطيِه اللُ لِِعبادِِه، أْو خُيْ

 ملَِن ُيريُد  ملَِن َيَشاءُ  12/42 17061

 ُيَضيُِّق  َوَيْقِدرُ  12/42 17062

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيم   12/42 17063
ائِ  لوقاِت ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالّسَّ

عَ  13/42 17064 َح  رَشَ َ ووضَّ  َبنيَّ

ينِ  13/42 17065 يَعة الدِّ  الِعباَدة والّشَّ

 أمر  َوّصَّ  13/42 17066

ينَ  13/42 17067   الدين  أعملوا بتعاليم َأقِيُموا الدِّ

ُقوا  13/42 17068 تَلُِفوا وَتتََشتَّتُوا  َوال َتتََفرَّ  وال ََتْ

 َثُقَل و َعظُمَ  َكَُبَ  13/42 17069

كنِيَ  13/42 17070  ال ذيَن ََيَْعُلوَن إهَلا  آَخَر َمَع اللِ  املُّْْشِ

ث ُهم عليه َتْدُعوُهْم إِلَيْهِ  13/42 17071   ََتُ

 َيْصطَِفي وخَيْتار ََيْتَبِي 13/42 17072

 ويرشد إىل اإليَمن ويوفق إليه َوهَيِْدي 13/42 17073

 ِف أموره كلهاو بِالطَّاَعةِ يرجُع إىل الل  ُينِيُب  13/42 17074

ُقوا 14/42 17075  اختلفوا  َتَفرَّ

مْ  َجاءُهمُ  14/42 17076 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  ََتَ

اوُظْلَم   َبْغي ا  14/42 17077 ا وَُماَوَزة  لِْلَحدِّ  ِعنَاد   وَفساد 

 بالَعَذاِب إىل يوم القيامة قضاء بتأجيل احلكم  َكلَِمة  َسبََقْت  14/42 17078

ى   14/42 17079  وقت  ُمَعنيَّ َّمدد  مقدر ِعنَْد اللِ  َأَجل  ُمَسمًّ

 التَّْوَراَة، َواإِلْنِجيَل  الْكِتَاَب ،  تلقوُه عن الرسل وأتباعهم ُأوِرُثوا الكتاب 15/42 17080

 ِف حالَِة ريبَة  وَقَلق  بِشأنِهِ  َشك   15/42 17081

يبَِة، َوااِلْختاَِلِف املَْذُمومِ  ُمِريب   15/42 17082  ُموقِع  ِِف الرِّ

ينِ  َفلَِذلَِك َفاْدعُ  15/42 17083 ْعَوةِ إىَِل َذلَِك الدِّ  ُقْم بِالدَّ

 واسُلك املسلك القويم َواْستَِقمْ  15/42 17084

 ُكلِّْفَت  ِمثَْلَم َكََم ُأِمْرَت  15/42 17085

 ما هتواه أنفسهم ومتيل إليه  َأْهَواءُهمْ  15/42 17086

َي بينكم أِلَْعِدَل بينكم 15/42 17087  ألَُسوِّ

َة   15/42 17088 َ احَلق   اَل ُحجَّ  اَل ِجَداَل َبْعَدَما َتبنَيَّ

 املَْرِجعُ  املَِْصيُ  15/42 17089
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 22  إلى آية  16  يةآمن الشورى سورة ( 485صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  16/42 17090 ِة والَُبهانِ و خُيَاِصُمونَ  ُُيَاج   املُحاَجَجُة: املُجاَدلُة َمَع اإلْتيان باحُلجَّ

 استَجاَب النَّاُس لَُه وأسَلموا  اْستُِجيَب لَهُ  16/42 17091

تُُهمْ  16/42 17092 وَن بِهِ  ُحجَّ    ما َُيْتَج 

 باطلة زائلة ال ُتْقبَُل عند الل َذاِهبَة   َداِحَضة   16/42 17093

 الَغَضب: الُسْخط والعَقاب َغَضب   16/42 17094

 أليم شديد االَياع ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  َشِديد   16/42 17095

   اإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلو  عن طريق الوحي َأنَزَل  17/42 17096

 أو القرآن الكريم الكتاب السَموي الْكِتَاَب  17/42 17097

قِّ  17/42 17098 ْدِق  بِاحْلَ  واليقني  بِالصِّ

 الَعْدَل واملراد  آلة الوزن، أو الوزن نفسه َواملِْيَزانَ  17/42 17099

 َوَما ُيْعلُِمَك  َوَما ُيْدِريَك  17/42 17100

اَعةَ  17/42 17101  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

ل ِف األمر ويطلبه عَل وجه الّسعة َيْستَْعِجُل  18/42 17102  يتعجَّ

قون  ال ُيْؤِمنُونَ  18/42 17103   ال يصدِّ

 َخائُِفوَن ِمْن قِيَاِمَها  ُمْشِفُقوَن ِمنَْها  18/42 17104

ق   18/42 17105 َا احْلَ  أنَُّه ال َرْيَب ِف ُوقوِعها  َأَنَّ

اعة  18/42 17106 وَن ِف قِيامها وَيادلون ُيَمُرون ِف الس   َيُشك 

 تيه وبعد وانُصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضالل   18/42 17107

 ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واللطيُف: هو املُْحِسُن اىل عباده ِف َخفاء  وِسْت  من حيث ال ُيتسبون  لَطِيف   19/42 17108

 اَْلْيِ ُيْعطي ِمن  َيْرُزُق  19/42 17109

 هو الت ام القدرة الذي ال يعجزه َشء، والقوة بمعنى القدرة، والقوي  من أْسَمِء اللِ احُلْسنى  الَْقِوي   19/42 17110

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اللِ  الَعِزيزُ  19/42 17111
ُه َتَعاىَل َغالِ  احُلْسنَى ُهَو الَقِوي  الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

 َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  20/42 17112

 َثَواَِّبَا  َحْرَث اآْلِخَرةِ  20/42 17113

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  َنِزْد لَهُ  20/42 17114
ء  ُه ِِف ذاتِِه أْو إضاَفُة ََشْ ِء: ُنُمو  ْ    ِزياَدُة الَّشَّ

ْنيَا 20/42 17115  َمتاَعها   َحْرَث الد 

 ِمنَْها ُنْعطِهِ  ُنؤتِِه ِمنَْها  20/42 17116

 حصة وجزء  نَِّصيب   20/42 17117

َكاء 21/42 17118 ة  مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ    الّشكاء: الذيَن اَت 

ُعوا  21/42 17119 حوا رَشَ  َبيَّنوا ووضَّ

 َل يسمح   ََلْ َيأَْذن  21/42 17120

ْم َوَعَدِم ُمَعاَجَلتِِهْم بِالُعُقوَبةِ َقَضاُؤُه  َكلَِمُة الَْفْصلِ  21/42 17121  بِإِْمَهاهِلِ

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملنِِيَ  22/42 17122

 َعِملوا َعَمال  َسيِّئا   َكَسبُوا 22/42 17123

 نازل  َواقِع   22/42 17124

نَّاِت  22/42 17125  بساتينها املثمرة اجلميلة َرْوَضاِت اجْلَ
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 31  إلى آية  23  يةآمن الشورى سورة ( 486صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

17126 23/42  ُ  َيِعُدُهْم بِثَواِب اللِ  ُيبَّشِّ

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  ال َأْسأَلُُكمْ  23/42 17127

 َجزاء  لِْلَعَمِل وِعَوضا  َعنْهُ  َأْجرا   23/42 17128

ةَ  23/42 17129  املََحب ة  املََْودَّ

 األقارب الُْقْرَبى 23/42 17130

ْف  23/42 17131  َيْعَمل أو َيْكتَِسْب  َيْقَتِ

 احَلَسنَة: َعَمُل اَْلْيِ والط اَعةُ  َحَسنَة   23/42 17132

 وثوابا  أو عمُل احَلَسنَِة َبْعَد احَلَسنَةِ أجرا   ُحْسنا   23/42 17133

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفَتَى 24/42 17134

 َيطْبَعْ  خَيْتِمْ  24/42 17135

 َوُيِزْل ويبْطْل  َوَيْمُح  24/42 17136

 احَلقِّ الَعبَُث الفاِسُد الَِّذي ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض  الْبَاطَِل  24/42 17137

قَّ  24/42 17138    يظهره للناس ويبينه َوُُيِق  احْلَ

 أحكامه ورشائعهبحججه وبراهينه و بَِكلََِمتِهِ  24/42 17139

ُدور 24/42 17140  اْلفايا التي ِف الصدور أو احلالة التي ِف الصدور  بَِذاِت الص 

جوِع َعْن املَعاِِص  ويقبلَيرََض  َيْقبَُل التَّْوَبة  25/42 17141  الر 

 وَيتَجاَوز َوَيْعُفو 25/42 17142

يِّئَاِت  25/42 17143 نوب الَكبَية السَّ  الذ 

 وااليَمُن ِِّبا واتِّباُعها  للِا ةُقبوُل َدْعوَ املراد  َوَيْستَِجيُب  26/42 17144

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  26/42 17145

 املُنْكِروَن لُِوُجودِ اللِ َوالَْكافُِرونَ  26/42 17146

 أليم شديد االَياع ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  َشِديد   26/42 17147

عه وكث ره  َبَسَط الل الرزق  27/42 17148  وس 

وا لَبََغْوا  27/42 17149 ُ َبَّ  البغي: َماوزة احلد والتسلط والظلم و لَطََغْوا َوَُتَ

 بِِمْقدار  بَِقَدر   27/42 17150

 املطر الَْغيَْث  28/42 17151

 َيئُِسوا ِمْن ُنُزولِهِ  َقنَطُوا 28/42 17152

    َيبُْسط وَيُعم   َوَينُّشُ  28/42 17153

تَهُ  28/42 17154 يَا بِِه الباِلُد والِعبادُ  َرمْحَ  املَطَُر الذي ََتْ

 َيتََوىلَّ ِعبَاَدُه بِإِْحَسانِهِ الَِّذي  الَْوِل   28/42 17155

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  29/42 17156  ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعََبِ

َق، َوَنَّشَ  َبثَّ  29/42 17157  َفرَّ

ا َدابَّة   29/42 17158 ُِهَ ، َوَغْيِ ، َوَحيََوان   َما َيُدب  َعََل األَْرِض؛ ِمْن إِْنس 

 َنَزَل بُِكمْ  َأَصاَبُكم 30/42 17159

ِصيبَة   30/42 17160  َمْكروه  ُيصيُب اإلْنسانَ  م 

 وَيتَجاَوز َوَيْعُفو 30/42 17161

 بَِفائِتنَِي ِمَن الَعَذاِب  هاربني وال بُِمْعِجِزينَ  31/42 17162

 الول بمعنى حليف أو صديق وحبيب َوِل    31/42 17163

 َوال نارصا  يُصف عنهم سوء العذاب َنِصي  َواَل  31/42 17164
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 44 إلى آية 32  يةآمن الشورى سورة ( 487صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِه وَعالماتِهِ  هُمْعِجزاتِ  آَياتِهِ  32/42 17165  وَدالئِلِِه وِعََبِ

َوارِ  32/42 17166 ُفُن اجَلاِرَيةُ  اجْلَ  الس 

اية و َكاأْلَْعاَلمِ  32/42 17167  َكاجِلبَاِل ِِف ِعظَِمَها ما هُيْتََدى به، كالر 

يَح  33/42 17168    َيلعها َتَقر  وهتدأ  ُيْسكِِن الرِّ

َن َوَيبَْقنْيَ  َفيَظَْلْلنَ  33/42 17169   َيُِصْ

ِري َرَواكِدَ  33/42 17170  هادئة ساكنةأي   َثَوابَِت اَل َُتْ

 ظْهُر البَْحِر: أْعالهُ عَل  َظْهِرِه َعََل  33/42 17171

    َعظيم  ِف التََّجل ِد وَعَدِم اجَلَزعِ  َصبَّار   33/42 17172

 َكثِي ذِْكِر النِّْعَمِة والثَّناِء َعَل املُنِْعِم ِِّبا َشُكور   33/42 17173

ُفَن بِالَغَرِق  ُيوبِْقُهنَّ  34/42 17174  هُيْلِِك الس 

   َعِملوا َعَمال  َسيِّئا   َكَسبُوا 34/42 17175

 وَيتَجاَوز َوَيْعُف  34/42 17176

 ُيناقِشوَن وخُياِصمونَ  َُيَادِلُونَ  35/42 17177

يص   35/42 17178 ِ  َوَمَفر  من العذاب  َوَمْلَجأ  َمْهَرب    َّمَّ

 ُأْعطيتُمْ  ُأوتِيتُم 36/42 17179

اهتا َمتاع  َفَمتَاعُ  36/42 17180 نيا: َملذ   احَلياة الد 

 َوأْدَومُ  َوَأْبَقى 36/42 17181

ُلونَ  36/42 17182 ُضون أْمرهم  َيتََوكَّ  يْعتَِمدون وُيَفوِّ

تَنِبُونَ  37/42 17183 وَن  ََيْ  َيبْتَِعدوَن وَيتَنَح 

ْثمِ  37/42 17184 ْنُب الَِّذي َيْستَِحق  الُعقوَبَة ألنَّه  اإْلِ د  الذَّ     َميْل  َعن احَلقِّ بِِعْلم  َوَتَعم 

 َما َعظَُم ُقبُْحُه ِمَن املََعاِِص  َوالَْفَواِحَش  37/42 17185

 سخطوا، والغضب: ثوران دم القلب إرادة االنتقام َغِضبُوا  37/42 17186

 َيْعفون ويصفحون   َيْغِفُرونَ  37/42 17187

   حاهلموشأَنم أو  َوَأْمُرُهمْ  38/42 17188

 َتشاُور  َوَتباُدل  ِف الَرْأِي  ُشوَرى 38/42 17189

   أْعطَيْناُهْم ِمن اَْلْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاُهمْ  38/42 17190

 َيبُْذلوَن ِمن مال  وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  38/42 17191

 َنَزَل ِِّبِمْ  َأَصاَِّبُمُ  39/42 17192

 الظ ْلُم، َوالُعْدَوانُ  الْبَْغيُ  39/42 17193

ونَ  39/42 17194 َّْن َبَغى َعَليِْهمْ و َيأُْخذُون َحقَّهم َينتَُِصُ  َينْتَِقُموَن ِِم

 خطيئَة  وَذْنب   َسيِّئَة   40/42 17195

 عنه ابتغاء وجه الل َوأصلح الودَّ بينه وبني املعفو َُتاَوزَ  َعَفا َوَأْصَلَح  40/42 17196

ه  انتََُصَ  41/42 17197 َذ َحق   انتَصَف وأخ 

 حجة أو إثم أو  ُمَؤاَخَذة  ليس عليهم  َما َعَليِْهْم ِمْن َسبِيل   41/42 17198

 َيْعتَُدونَ  َوَيبُْغونَ  42/42 17199

قِّ  42/42 17200 غ   بَِغْيِ احْلَ  بِدوِن َسبَب  ُمَسو 

 وسَت وعفا َوَغَفرَ  43/42 17201

 األَْفَعاِل احَلِميَدةِ، َواِْلَصاِل املَْشُكوَرةِ  َعْزِم اأْلُُمورِ  43/42 17202

    ُيكم عليه باالنُصاف والبعد عن طريق اهلداية ُيْضلِِل الل 44/42 17203

ْنيَا َمَرد   44/42 17204  َمْرِجع  إىَِل الد 

 َوسيَلة  طريق  أْو  َسبِيل   44/42 17205
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 51 إلى آية 45  يةآمن الشورى سورة ( 488صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

موَن إلَيْها وُيشاِهدوََنا ُيْعَرُضوَن َعَليَْها 45/42 17206  ُيَقدَّ

 ذليلني ساكِنني َخاِضِعنَي  َخاِشِعنيَ  45/42 17207

لِّ  45/42 17208  واالْنِقياَد واهَلوانَ الَقْهَر  الذ 

 َخِفي   45/42 17209
  َواَل َينْظُُروَن بِِمْلِء َأْعيُنِهمْ َنظَر مستت غي ظاهر، واملراد أَنم يسارقون النظر  ِمن َطْرف 

ينَ  45/42 17210 اِِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اْْلَ

 املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها اجلائِريَن  الظَّاملنِِيَ  45/42 17211

ِقيم   45/42 17212  دائم   ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  م 

 الول بمعنى نصي وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاءَ  46/42 17213

وََنُم 46/42 17214  ينقذوَنم َينُُصُ

 َمَعُه أْو َغْيهُ أْي  من ُدوِن اللِ 46/42 17215

 ُيكم عليه باالنُصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين ُيْضلِلِ  46/42 17216

 طريق أو خمرج نجاة َسبِيل   46/42 17217

َربُِّكمْ  اْستَِجيبُوا 47/42 17218
 اْستِجاَبُة الَعبِْد للِ ِ: ُقبوُل َدْعَوتِِه وااليَمُن ِِّبا واتِّباُعها  لِ

هُ  َله   ال َمَردَّ  47/42 17219 َف و اَل ُيْمكُِن َرد   لَهُ  ال َمُْصِ

ْلَجأ   47/42 17220    َمالذ  ينجيكم من العذاب مَّ

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   47/42 17221

 مكان يستكم وتتنكرون فيه، أو ُمنْكر ملا ينزل بكم من الَعذاب  نَّكِي   47/42 17222

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال َأْعَرُضوا 48/42 17223

مْ  رقيبا  مهيمنا   َحِفيظ ا  48/42 17224  َحافِظ ا أِلَْعََمهِلِ

 التَبْليغُ  الْبَالغُ  48/42 17225

ْوِق، َأَذْقنَا  48/42 17226 ْوُق: اإلْحساُس الَعام  وإدراك  اإلَذاَقُة: احَلْمُل َعََل الذَّ  املطعومات بالَفم وبغي الَفم الذَّ

ة  وعافِية  وَرخاء َرمْحَة   48/42 17227  نعمة ِمن كِشف  للُُضِّ أو غيه ِرْزِق أو ِصحَّ

 ُِسَّ وابتهَج  َفِرَح  48/42 17228

   َتنِْزْل ِِّبِمْ  ُتِصبُْهمْ  48/42 17229

 ُمصيبَة  أْو َمْكروه   َسيِّئَة   48/42 17230

َمْت  48/42 17231  فعلت سابقا من معاِص واقتفت من آثام َقدَّ

 ُِمِْعن  ِف الُكْفرِ   َجُحود   َكُفور   48/42 17232

 هو املالك املتُصف  ُمْلُك  49/42 17233

ُلُق  49/42 17234  يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْيِ ِمثال  سابِق   خَيْ

 يمنح وينعم هَيَُب  49/42 17235

ُجُهمْ  50/42 17236  َيعلهم أصنافا، منهم الذكور ومنهم اإلناث ُيَزوِّ

  اَل ُيولَُد لَهُ غي قادر عَل االنجاب  َعِقيَم   50/42 17237

امِ  َوْحيا   51/42 17238 ا ِِف املَنَام، َأْو بِاإِلهْلَ  إلقاء  ِف القلبأو  إِْعاَلم 

ْتُ ِحِّسِّ  أو معنوي  حاِجُز أو  خلف  ِمن َوَراِء ِحَجاب   51/42 17239  َكََم َكلََّم ُموَسى عليه السالم  سِّ

يُل ك ُيْرِسَل َرُسوال   51/42 17240  أو غيه  عليه السالم -ِجَْبِ

 بمشيئة الل وبأمره   َفيُبلِّغ بواِسطِة الوحي َفيُوِحَي بِإِْذنِهِ  51/42 17241

فعة ويعلو عَل خلقه بقهره وقدرتهِصَفة  للِ  َعِلٌّ  51/42 17242  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والعل  هو الذي يتصف بالر 

ُه َتَعاىَل َعاَِل  بَِعواقِِب  َحكِيم   51/42 17243 ْلِق األْشياِء َكََم شاَء ألنَّ ُم ِْلَ
  األُمورِ ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكِ
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 10  إلى آية  1 يةآمن الزخرف سورة و 53  إلى آية  52  يةآمن الشورى سورة ( 489صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْغنا َأْوَحيْنَا إِلَيَْك  52/42 17244   بِواِسطَِة الَوْحِي  كبلَّ

ا 52/42 17245 ُه َحيَاُة  ُروح  ا؛ أِلَنَّ َي الُقْرآُن ُروح   الُقُلوِب ُقْرآن ا، ُسمِّ

 ُحْكِمنا وقضائِنا  َأْمِرَنا 52/42 17246

 َتْعَلمُ  َتْدِري 52/42 17247

 الُقْرآن  الْكِتَاُب  52/42 17248

  ِهداَية  وبيانا  للحق ُنورا   52/42 17249

ِْدي 53/42 17250  نْرِشد وندل   َنَّ

ْستَِقيم   53/42 17251  م 
اط     فيهِ ُمستو  ال ِعَوج   َطريق   رِصَ

اِط اللَِّ 53/42 17252  دينُُه الَقويُم، وهو: اإلْسالمُ  رِصَ

 َتْرِجُع إِلَيِْه، َفيَُجاِزيُكْم َعَليَْهاو ُتَرد   َتِصيُ  53/42 17253

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

   الكتاب: القرآن  َوالْكِتَاِب  2/43 17255

 الواِضح أْو املوِضح املُْبنِيِ  2/43 17256

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

 بُِلَغِة الَعَرِب، فصيحا   َعَربِي ا   3/43 17258

رونَ  َتْعِقُلونَ  3/43 17259  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

 اللَّْوِح املَْحُفوظِ وهو أصله  ُأمِّ الْكِتَاِب  4/43 17260

  نِ أَرفِيُع الشَّ  لََعِلٌّ  4/43 17261

 َوُذو ِحْكَمة  َبالَِغة   أحكمت آياته وأتقنت َحكِيم   4/43 17262

ْكَر  5/43 17263 ُب َعنُكُم الذِّ  َأَُنِْمُلُكْم َفنَْمنَع إْنزاَل الُقْرآِن َعَليُْكم  َأَفنَُْضِ

ا َعنُْكم وإُهاال  لَُكمْ  َصْفحا   5/43 17264  املُراُد إعراض 

 بَِسبَِب َأْن ُكنْتُمْ  َأن ُكنتُمْ  5/43 17265

فنِيَ  5/43 17266 ّْسِ  ُمْفِرطنَي وَماِوزيَن لالْعتِدالِ  م 

ا ِمَن األَْنبِيَاِء َأْرَسْلنَا َوَكْم َأْرَسْلنَا 6/43 17267  َكثِي 

: من اصطفاه الل من عباده وأوحى إليه بّشيعة من رشائعه نَّبِي   6/43 17268  النَبِي 

لنِيَ  6/43 17269 ابَِقةِ األَُمِم  اأْلَوَّ  السَّ

 ََييُؤُهمْ  َيأْتِيِهم  7/43 17270

وَن وُُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئون 7/43 17271  َيستَِخف 

 َأْقَوى وأعظم َأَشدَّ  8/43 17272

ا 8/43 17273 ة   َبطْش   َأْخذا  بُِعنْف  و ُقوَّ

 َسبََق َوَسَلَف  َوَمَض  8/43 17274

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

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  9/43 17276

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  9/43 17277
ُه َتَعاىَل َغالِ    ُهَو الَقِوي  الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسَمِء اللِ احُلْسنَى  الَْعلِيمُ  9/43 17278
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالّسَّ

ا 10/43 17279 ا َمْهد  د  ا ُِمَهَّ ه  فَِراش   أي كاملهِد ِف ُسهولَة العيش َعَليْها وُيّْسِ

ا َسْهَلة  واِضَحة  ملََِعاِشُكْم َتْسُلُكوََنَا  ُسبُال   10/43 17280  ُطُرق 



 

490 
 

 
 
 
 

 22 إلى آية  11 يةآمن الزخرف سورة ( 490صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

، َوَوْزن  َمْعُلوم   بَِقَدر   11/43 17281  بِِمْقَدار 

َنا 11/43 17282  فأحيينا  َفأَنَّشْ

يْت ا  11/43 17283  ال َنباَت فِيها مَّ

َرُجونَ  11/43 17284  ُتبَْعثُوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب  َُتْ

 َعَل َغْيِ ِمثال  سابِق   أْوَجَد ِمَن الَعَدمِ  َخَلَق  12/43 17285

 األَْصنَاَف  اأْلَْزَواَج  12/43 17286

ُفنِ  الُْفْلِك  12/43 17287  الس 

   اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواأْلَْنَعامِ  12/43 17288

 متتطون وتستخدمون َتْرَكبُونَ  12/43 17289

وا لِتَْستَُووا 13/43 17290  لِتَْستَِقر 

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

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

    ْسبيِح للِ َتعاىل تَتنْزيِه و ُسبْحانَ  13/43 17293

رَ  13/43 17294 َ  َسخَّ  َذلََّل َوَيّسَّ

 قادرين عَل تسخيه ُمطيِقني لذلك  ُمْقِرننِيَ  13/43 17295

 لصائرون وراجعون  ملَُنَقلِبُونَ  14/43 17296

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

ُحود  لِنَِعِم َربِّهِ  لََكُفور   15/43 17298  جَلَ

بنِي   15/43 17299  واِضح   م 

َذ  16/43 17300 َ  َجَعَل  اَتَّ

ُكمْ وَوآثركم   َوَأْصَفاُكم 16/43 17301  َخصَّ

 األْوالد  بِالْبَننِيَ  16/43 17302

َ َأَحُدُهم  17/43 17303   ُأْخَِبَ الواحد منهم بَِخََب   ُبّشِّ

مْحَِن َمثَال   17/43 17304 َب لِلرَّ مْحَِن؛ ِحنَي َزَعَم َأنَّ املَاَلئَِكَة َبنَاُت اللِبِاألُْنثَى الَّتِي َنَسبََها  بََِم ََضَ لرَّ
 لِ

 واْستَمر   َصارَ  َظلَّ  17/43 17305

ا   17/43 17306  قامِتا  َكئيبا   ُمْسَود 

ئ  ُحْزن ا، َوَغَمًّ  َكظِيم   17/43 17307
 ُِمْتَلِ

أُ  18/43 17308  ُيَربَّى  ُينَشَّ

ْليَةِ  18/43 17309
ينَةِ  احْلِ  الزِّ

َصامِ  18/43 17310  املُناَزَعة واملُجاَدلَة   اْْلِ

، َوَبنيِّ   َغْيُ ُمبنِي   18/43 17311  َغْيُ َواِضح 

 َهْل َحَُضوا  َأَشِهُدوا  19/43 17312

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

  َوُُيَاَسبُونَ  َوُيْسأَلُونَ  19/43 17314

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

 ُيْلُقوَن الَقْوَل َعْن َظن  وََتْمني  ال َعْن ِعْلم  وَيقني   خَيُْرُصونَ  20/43 17316

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

 مرتبطون ُمْستَْمِسُكونَ  21/43 17318

ة   22/43 17319  ُتَؤم  وُتْقَصُد  َعََل ُأمَّ
   َعَل دين  َوَطريَقة 

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

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

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

ر من عذاب الل  نَِّذير   23/43 17323  رسول ُمبلِّغ َُّمَذِّ

ُفوَها  23/43 17324 ُفون: املنَع مون  ُمْتَ  املُْتَ

 لقينا أو علمنا  َوَجْدَنا 23/43 17325

ة   23/43 17326  ُتَؤم  وُتْقَصُد  َعََل ُأمَّ
 َعَل دين  َوَطريَقة 

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

ْقتَُدونَ  23/43 17328  سالكون طريقهم م 

، أي أكثر إرشادا   بِأَْهَدى 24/43 17329  بأكثر هداية 

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

 ُمنْكِروَن جاِحدونَ  َكافُِرونَ  24/43 17331

  َفعاَقبْناهم ِمنُْهمْ َفانتََقْمنَا  25/43 17332

ل  َفانظُرْ  25/43 17333 ْر وتأمَّ  َفَفك 

    العاقبة: اْلامِتَُة واملَصي األخي َعاقِبَةُ  25/43 17334

بنِيَ  25/43 17335  املُنكِرين  املَُْكذِّ

ُص النَِّقي   َبَراء   26/43 17336
، والََبيُء ُهَو اْلالِ  َبريء 

 تنقادون وَتضعون  َتْعبُُدونَ  26/43 17337

 َخَلَقنِي َفطََرِن  27/43 17338

 سيشدن  َسيَْهِدينِ  27/43 17339

 اَل إِلََه إاِلَّ اللُ: َباقِيَة  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 ِف احلياة مع إسباغ النَِّعم َمتَّْعُت َهُؤالء  29/43 17343

ق   29/43 17344  الدعوة إلخالص العقيدة والعبادة لل  احْلَ

بنِي   29/43 17345  موِضح  واِضح  أْو  م 

مْ  َجاءُهمُ  30/43 17346 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  ََتَ

 الَقْوُل أْو الِفْعُل القائُِم َعََل اِْلداِع والتَّْمويِه وَعََل األُُموِر اَْلاِرَقِة لِْلَعاَدةِ السحر : ِسْحر   30/43 17347

 َهالَّ  لَْواَل  31/43 17348

َة،  الَْقْرَيتنَْيِ  31/43 17349  َوالطَّائِِف َمكَّ

   املراد كبي ِف أعينهم َعظِيم   31/43 17350

ُعون  َيْقِسُمونَ  32/43 17351  ُيَوزِّ

َة َربَِّك  32/43 17352 ةَ إْحساُنُه وِرعاَيتُُه واملراد  َرمْحَ  الن بُوَّ

 أعطينا كال نصيبه  َقَسْمنَا بينهم  32/43 17353

ِعيَشتَُهمْ  32/43 17354  حياهتم أرزاقهم و مَّ

 َمناِزَل  َدَرَجات   32/43 17355

ا ِِف الَعَملِ  ُسْخِريًّا 32/43 17356 ر   ِف أمور الَعيْش و ُمَسخَّ

 اجَلنَّةُ واملراد  إْحساُنُه وِرعاَيتُُه  َوَرمْحَُت َربَِّك  32/43 17357

 َُيوزوَن ِمن أْموال  وَمتاع   ََيَْمُعونَ  32/43 17358

ة  َواِحَدة   33/43 17359  مَجَاَعة  َواِحَدة  َعََل الُكْفرِ  ُأمَّ

ة  أو   ودَرجات ومصاِعد ُيْصَعُد عليها َوَمَعاِرَج  33/43 17360  َساَلَِلَ ِ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 َوُِسُ

 َيْعتَِمُدون ويستندون َعََل ما َتتويه َيتَّكُِؤونَ  34/43 17363

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

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

ْنيَا 35/43 17366 يَاةِ الد  ات َمتَاُع احْلَ  الدنيا وهي قليلة وزائلة  َملذ 

 ألَْصحاِب التَّْقَوى بِطاَعِة اللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  لِْلُمتَِّقنيَ  35/43 17367

 وَيْغَفل أو يتغافل ُيْعِرْض  َيْعُش  36/43 17368

مْحن  36/43 17369 ْكر الرَّ
 املراد هنا الُقرآن ذِ

ْ  ُنَقيِّْض  36/43 17370  وُنعد   َُنَيِّْئ، َوُنيَّسِّ

، َوُمَصاِحب   َقِرين   36/43 17371  له ال ُيفارقه ُماَلِزم 

وََنُمْ  37/43 17372 : االْعِتاُض واملَنْعُ  لَيَُصد  د   الصَّ

بِيلِ  37/43 17373   َطريِق اهُلدى  السَّ

  َوَيظُن ونَ  َوَُيَْسبُونَ  37/43 17374

ْهتَُدونَ  37/43 17375  ُمستجيبون للِهداية م 

َقنْيِ  38/43 17376 ِق، َواملَْغِرِب  ُبْعَد املَّْْشِ  ِمثَْل َتبَاُعِد َما َبنْيَ املَّْشِ

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

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

 َولَن يفيدكم َولَن َينَفَعُكمُ  39/43 17379

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

 ُتْرِشد وتدل   هَتِْدي 40/43 17381

بنِي   40/43 17382  م 
 َبنيِّ واِضح   تيه وبعد وانُصاف عن طريق اهلداية واحلق َضالل 

 َنْقبَِضنَّك إلينا بعد انتهاء حياتك   َنْذَهبَنَّ بك 41/43 17383

نتَِقُمونَ  41/43 17384  ُمَعاقِبون  م 

 نجعلك َتَرى بالعني  ُنِرَينََّك  42/43 17385

 أنَذْرناهم َوَعْدَناُهمْ  42/43 17386

ْقتَِدُرونَ  42/43 17387  َعظِيمو الُقْدَرة  م 

ك َفاْستَْمِسْك  43/43 17388  َفتََمسَّ

ْستَِقيم   43/43 17389  م 
اط   ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  َطريق   رِصَ

ْكُر: الُقْرآُن وسمي بالذكر ألنه رشف  عظيم  وألنه يبعث  لَِذْكر   44/43 17390  عَل الذكر والتدبر واالتعاظ الذِّ

 َُتاَسبونَ  ُتْسأَلُونَ  44/43 17391

َنا َأَجَعْلنَا 45/43 17392 ْ  َأَصيَّ

مْحَنِ  45/43 17393  غيه أو متجاوزينَهُ  من ُدوِن الرَّ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  46/43 17394  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََبِ

اُف َقْوِمهِ  َوَمَلئِهِ  46/43 17395  َأرْشَ

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعَل خَمْلوقاتِهِ  رب  الَعاملنَِيَ  46/43 17396

 َيْسَخرونَ  َيْضَحُكونَ  47/43 17397
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 60 إلى آية  48 يةآمن الزخرف سورة ( 493صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ة  َعََل ِصْدِق َدْعَوتِهِ  آَية   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
 اجَلَرادِ

الِل إىل التَّْوحيدِ  َيْرِجُعونَ  48/43 17402  َيعودوَن َعن الضَّ

اِحرُ  49/43 17403 ُروَنُه، َوََلْ َيُكْن ِصَفَة  السَّ اِحُر فِيِهْم َعظِيَم  ُيَوقِّ (السحر الَعاَِلُ )َوَكاَن السَّ  َذم 

 اْسأَلْهُ  اْدُع لنا ربك  49/43 17404

َك بِِه ِمَن الَفَضائِلِ  بََِم َ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، َوُيُِص 

ه اْلطاب  َوَناَدى  51/43 17410  ووجَّ

 لََقُب ُمُلوِك ِمُْصَ ِِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف  فِْرَعْونُ  51/43 17411

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

 القطر املعروف بمُص راد امل ِمُْصَ  51/43 17413

 املراد األَنار املنسحبة من النيل ِف وسط القصور والبساتني  اأْلََْنَارُ  51/43 17414

ِري 51/43 17415 َعة   َُتْ  َتنَْدفُِع ِمياُهها ُمّْسِ

ونَ  51/43 17416  ون فتتعظونرَأَفال تنظرون وتتفك  َأَفال ُتبُِْصُ

 بل أن خي  َأْم َأَنا َخْي   52/43 17417

 َضِعيف  اَل ِعزَّ لَهُ حقي  َمِهني   52/43 17418

 ُيْفِصُح ِِف َكاَلِمهِ  يوشكاَل  َواَل َيَكاُد ُيبنِيُ  52/43 17419

 ُأْنزل ُألِْقيَ  53/43 17420

، وُُييُط  َأْسِوَرة   53/43 17421  بِاملِْعَصمِ ما ُيْلبَُس ِف اليَد ِمن احِلِل 

ننِيَ  53/43 17422 ُقوَنهُ  َمْقُروننِيَ  مصطحبني ُمْقَتِ  َمَعُه ُيَصدِّ

مْ  َفاْستََخفَّ َقْوَمهُ  54/43 17423  اْستََخفَّ بُِعُقوهِلِ

 َفَخضُعوا لَهُ  َفأََطاُعوهُ  54/43 17424

 الَفاِسقني: العاصني اْلارجني عن حدود الّشع َفاِسِقنيَ  54/43 17425

 بأفعاهلم  َأْغَضبُوَنا آَسُفوَنا  55/43 17426

 عاَقبْناهم  انتََقْمنَا ِمنُْهمْ  55/43 17427

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

،  َوَمثَال   56/43 17429 ة  ِعظَة   َوِعَْبَ

ونَ  57/43 17430 ا َيِصد  وَن، َوَيِصيُحوَن، َفَرح  ا َيَضج    وِسور 

 من أجل املجادلة بالباطل  َجَدال   58/43 17431

 َشِديُدو اُْلصوَمِة واملُناَزَعِة واجِلدالِ  َخِصُمونَ  58/43 17432

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

نا وهي أنا َعَليْهِ  َأْنَعْمنَا 59/43 17434 ْ  واحلكمة والعلم نعمة النبوة له يّس 

َعْلنَا ِمنُكم 60/43 17435 َعْلنَا َبَدلَُكمْ  جَلَ  جَلَ

ُلُفونَ  60/43 17436 ا أو  َييئون بعدكم  خَيْ  خَيُْلُف َبْعُضُهْم َبْعض 
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 73 إلى آية 61 يةآمن الزخرف سورة ( 494صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اَعةِ  61/43 17437 اَعةِ  لَِعْلم  لِّلسَّ  لََدلِيل  َعََل ُقْرِب ُوُقوِع السَّ

نَّ  61/43 17438 ُكن  فيها  َفاَل مَتَْتُ  ال تشكَّ

 سيوا عَل ََنْجي  َواتَّبُِعونِ  61/43 17439

اط   61/43 17440 ْستَِقيم  رِصَ  َقِويم  اَل ِعَوَج فِيهِ  ُمستو    َطِريق   م 

نَُّكمُ  62/43 17441 : االْعِتاُض واملَنْعُ  َيُصدَّ د   الصَّ

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  62/43 17442  الَعُدو 

بنِي   62/43 17443  واِضح   م 

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  63/43 17444

ْكَمةِ  63/43 17445 ةِ  بِاحْلِ واُب ِف الَقْوِل والِفْعلِ و بِالن بُوَّ ِف والصَّ  احِلْكَمُة: ُحْسُن التََُّص 

17446 63/43  َ   وألْظِهَر وأوِضَح  َوأِلَُبنيِّ

تَلُِفونَ  63/43 17447  ِمنُْكْم إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  ََتْ
 َيْذَهُب ُكل  َطَرف 

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا الل َ 63/43 17448

 اْستَجيبُوا لَِدْعَويت َوَأطِيُعونِ  63/43 17449

 َفاْنقادوا له بالطاعة  َفاْعبُُدوهُ  64/43 17450

 الِفَرُق  اأْلَْحَزاُب  65/43 17451

، َوَدَمار   َفَوْيل   65/43 17452  وهَتِْديد  و َهاَلك 
، وَكلَِمُة َوِعيد   َعذاب 

 ِعقاِب وَتنْكيلِ  َعَذاِب  65/43 17453

    املراد يوم القيامة و  يوم موجع َشديد اإليالمِ  َيْوم  َألِيم   65/43 17454

بونو َينْتَظُِرونَ  َينظُُرونَ  66/43 17455 ُعون وَيتقَّ  َ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 س 
 ال َيتََوقَّعوَن وال َُيِ

ءُ  67/43 17460  َواألَْحبَاُب األَْصِدَقاُء،  اأْلَِخالَّ

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   67/43 17461

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقنيَ  67/43 17462

ِع َمْكروه   َخْوف   68/43 17463  اَْلْوف: اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوق 

َزُنونَ  68/43 17464  ُيصيبُُكم َهم  وَغم   ََتْ

وا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه   آَمنُوا 69/43 17465  أقر 

 ُمنْقاديَن للِ ولَِّشائِِعهِ  ُمْسلِِمنيَ  69/43 17466

ونَ  70/43 17467 ََبُ ونَ  َُتْ  ُتنْعَُّموَن، َوُتَّس 

 ُيَدارُ  ُيطَاُف  71/43 17468

 من آنية الطعام  بِأََوان   بِِصَحاف   71/43 17469

    تشتد  َرْغبتها فيه َتْشتَِهيِه اأْلَنُفُس  71/43 17470

 َُتِدُه لَذيذا   َوَتَلذ   71/43 17471

وامِ  َخالُِدونَ  71/43 17472  باقوَن َعَل الدَّ

 صارت لكم كَم يصي املياث إىل الوارث ُأوِرْثتُُموَها  72/43 17473

 ثََِمر  لذيذة   َفاكَِهة   73/43 17474
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 89 إلى آية  74 يةآمن الزخرف سورة ( 495صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِمنيَ  74/43 17475

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

وامِ  َخالُِدونَ  74/43 17477  باقوَن َعَل الدَّ

ُ َعنُْهمْ  75/43 17478 ُف َعنُْهمْ  اَل ُيَفتَّ  اَل خُيَفَّ

ونَ  ُمبْلُِسونَ  75/43 17479 وَن ُمتََحيِّ ِة اللِ ساكِتوَن ُمتََحّسِّ  آيُِسوَن ِمْن َرمْحَ

عاَقبَتِِهْم وَتْعذيبِِهمْ َما ُجْرَنا َعَليِْهْم ِعنَْد  َوَما َظَلْمنَاُهمْ  76/43 17480  م 

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملنِِيَ  76/43 17481

هوا اْلطاب 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 الل عليه وسلم  -َكيِْد َنبِيِّنَا َُّمَمَّ

 َيظُن ونَ  َُيَْسبُونَ  80/43 17490

 ال نحس وال نعلم  ال َنْسَمعُ  80/43 17491

ُهمْ  80/43 17492 : ما ُيْكتَُم أو خُيَْفى  ِِسَّ  الّسِّ 

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

 َماَلئَِكتُنَا الكَِراُم احَلَفظَةُ  َوُرُسُلنَا 80/43 17494

   ِعنْدهم لََدهْيِمْ  80/43 17495

نون َيْكتُبُونَ  80/43 17496 لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

مْحَنِ  81/43 17497 لرَّ
مْحَُن: ِمن  لِ مْحَُن ِمْن أْسَمِء اللِالرَّ ْنيا، والرَّ تُُه املُْؤِمَن والكافَِر ِف الد  ِة باللِ أْي أنَّ اللَ َشمَلْت َرمْحَ   احُلْسنَى األْسَمِء اْلاصَّ

 ْسبيِح للِ َتعاىل تنْزيِه وتَ  ُسبَْحانَ  82/43 17498

َموات  82/43 17499  خالُِقها ورافُِعها  َرب  السَّ

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

 اْتُرْكُهمْ  َفَذْرُهمْ  83/43 17501

 َيتََكلَُّموا بِبَاطِلِِهمْ  خَيُوُضوا 83/43 17502

 ُيواِجهوا وُيقابِلوا ُيالُقوا 83/43 17503

 َمْعبُود  بَِحق   إِلَه   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 الل عليه وسلم   -َأَقرَّ بِتَْوِحيِد اللِ، َوُنبُوَّ

ُفوَن  َفأَنَّى ُيْؤَفُكونَ  87/43 17510  َعْن ِعبَاَدةِ اللِ؟!و عن احلقَكيَْف َينَُْصِ

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

ْفـُح: اإلعراِض عن املؤاخذة َفاْصَفْح  89/43 17512    الصَّ
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 18 إلى آية 1  يةآ من  الدخانسورة ( 496صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

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

    القرآن  َوالْكِتَاِب  2/44 17514

 الواِضح أْو املوِضح املُْبنِيِ  2/44 17515

بَاَرَكة   3/44 17516  م 
 ِهَي: لَيَْلُة الَقْدِر ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ  لَيَْلة 

رين من العقابمعلمني  ُمنِذِرينَ  3/44 17517  ومبلِّغني وَّمذ 

 ُيْقَض َوُيْفَصُل  ُيْفَرُق  4/44 17518

  وغي ذلك ؛ ِمَن اآلَجاِل، َواألَْرَزاِق ذي صواب وحكمة َأْمر  َُّمَْكم   َأْمر  َحكِيم   4/44 17519

ا ِمْن ِعنِْدَنا 5/44 17520  املراد أمر صادر من عندنا َأْمر 

يَِّة َسواء  كاَن َنبِي ا  َبَّشا  أْو َكاَن َمَلكا    ُمْرِسلنِيَ  5/44 17521
َسالَِة اإلهَلِ  املُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ

 إْحسانا   َرمْحَة   6/44 17522

ِميعُ  6/44 17523 ِّ والنَّْجوى باِل َكيْف  وال آلة  وال جاِرَحة  َوهَو َسميُع  السَّ اِمُع لِلّسِّ ميُع ِمن أْسَمِء اللِ احُلْسنى الس  عاِء أْي َُميبُُه، والسَّ  الد 

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسَمِء اللِ احُلْسنَى  الَْعلِيمُ  6/44 17524
ائِ  العاَِلُ بِالّسَّ

ََمَواِت  7/44 17525  هامدبرخالُِقها و َربِّ السَّ

وقِننِيَ  7/44 17526  مصدقني تصديقا جازما ، وعاملني علم اليقني  م 

 ويسلب احلياة   هَيَُب احَلياةَ  ُُيْيِي َوُيِميُت  8/44 17527

لنِيَ  8/44 17528 ابَِقةِ  اأْلَوَّ  األَُمِم السَّ

د وَعَدُم الوصوِل إىل اليَقنيِ  َشك   9/44 17529  َتَرد 

 هَيِْزلون وَيْعبثون  َيْلَعبُونَ  9/44 17530

 اْنتَظِْر  َفاْرَتِقْب  10/44 17531

 َُتيءُ  َتأْيِت  10/44 17532

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

 َيُعم  و  ُيَغط ي وُيتوي وُُييطُ  َيْغَشى  11/44 17534

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  َألِيم   11/44 17535

 وَأِزلاْرَفع  اْكِشْف  12/44 17536

ْكَرى  13/44 17537 ُم الذِّ ُر َوااِلتَِّعاظُ  َأنَّى هَلُ ُم التََّذك   ؟  واالعتبار َكيَْف َيُكوُن هَلُ

 أتاُهمْ  َجاءُهمْ  13/44 17538

بنِي   13/44 17539 ُ  َرُسول  م  د   واِضح  َبنيِّ َسالَِة؛ َوُهَو َنبِي نَا َُّمَمَّ  صَل الل عليه وسلم  -الرِّ

 َأْعَرُضوا َتَولَّْوا  14/44 17540

، َأْو َشيْطَان   ُمَعلَّم   14/44 17541  َعلََّمُه َبَّش 

ْنُون   14/44 17542  ُمصاُب بِاجُلنونِ  َمَّ

 رافِعوه وُمِزيلوه  َكاِشُفو الَْعَذاِب  15/44 17543

 راجعون  َعائُِدونَ  15/44 17544

 ُعنْف   قوة وَنأُْخُذ بِ  َنبْطُِش  16/44 17545

 الَعَذاَب األَْكََبَ َيْوَم الِقيَاَمةِ  الْبَطَْشَة الُْكَْبَى 16/44 17546

َنا َواْبتََليْنَا  َفتَنَّا 17/44 17547  اْختَََبْ

 املراد بالرسول الكريم موسى عليه السالم  َرُسول  َكِريم   17/44 17548

وا إَِلَّ  18/44 17549 ائِيَل َسلُِّموا ِل  َأد   ِعبَاَد اللِ ِمْن َبنِي إِِْسَ

 ُمْؤمَتَن موثوق به َأِمني   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 َتتََكَبَّ

ة   بُِسْلطَان   19/44 17552 ، َوُحجَّ َهان   بَُِبْ

بنِي   19/44 17553  َبنيِّ واِضح   م 

نُْت واْعتِصْمُت واستِجْرُت  ُعْذُت  20/44 17554 أُْت وََتَصَّ  جَلَ

 َأْن َتْقتُُلوِن َرمْج ا بِاحِلَجاَرةِ  َأن َتْرمُجُونِ  20/44 17555

 ابتعدوا عن يفاعتزلون أي  َفاْعتَِزلُونِ  21/44 17556

ُه املَْْعبود  َسأََل  َفَدَعا َربَّهُ  22/44 17557  إهَلَ

ِْرُمونَ  22/44 17558  كافِروَن ُمعانِدونَ  َم 

 املراد بني إِسائيل ِِسْ ِّبم أثناء الليل َفأَِْسِ بِِعبَادِي لَيْال   23/44 17559

تَّبَُعونَ  23/44 17560  وُجنوُدُه لألْخِذ بُِكمْ َيتْبُعُكم فِرَعْوُن  م 

  َخلِّه كَم هو عَل حالته التي كان عليها حني سلكته َواْتُرْك الْبَْحرَ  24/44 17561

ا 24/44 17562  َغْيَ ُمْضطَِرب  مفتوحا  َساكِن ا  َرْهو 

ْغَرُقونَ  24/44 17563 ا  م   هالكون َغرق 

 أبقوا وخل وا َتَرُكوا 25/44 17564

نَُّة ِف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر َواألَْناِر والثَِّمرِ  َجنَّات   25/44 17565  اجْلَ

 وينابيع  َوُعيُون   25/44 17566

 َطي ب مريح مَجِيل َمنِْزل   َوَمَقام  َكِريم   26/44 17567

 وَرفاهية وطيب عيش  َوَنْعَمة   27/44 17568

فنِيَ َناِعِمنَي  َفاكِِهنيَ  27/44 17569  ُمْتَ

 وَملَّْكناها َوَأْوَرْثنَاَها 28/44 17570

ا آَخِرينَ  28/44 17571 ائِيَل؛ َخَلُفوا األَْقبَاَط َعََل باَِلدِِهمْ  َقْوم   ُهْم: َبنُو إِِْسَ

 املراد ما َحِزَن أحد  لفْقِدِهم  َفََم َبَكْت َعَليِْهمُ  29/44 17572

ِريَن  ُمنظَِرينَ  29/44 17573    ُِمَْهلنيُمَؤخَّ

يْنَا  30/44 17574  سلَّمنا  َنجَّ

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

ا  َعالِي ا  31/44 17576 ا  ُمتََكَبِّ   متَجَبِّ

فنِيَ  31/44 17577  واملُجاِوزيَن لالْعتِدالِ املُْفِرطنَي  املُّْْسِ

َناُهمْ  32/44 17578  فضلناهم و اْصطََفيْنَاُهمْ  اْخَتْ

 َعاملَِي َزَماَِنِمْ  َعََل الَْعاملنَِيَ  32/44 17579

 َوَأْعطَيْناُهمْ  َوآَتيْنَاُهم 33/44 17580

الئِل والِعََب  اآْلَياِت  33/44 17581  والَعالَماتاملُْعِجَزات والدَّ

بنِي   33/44 17582  واِضح  ظاهر  اْختِبَار   َبالء م 

 موتة الدنيا التي تعني َناية الدنيا للمي ت َمْوَتتُنَا اأْلُوىَل  35/44 17583

ينَ  35/44 17584  بَِمبُْعوثنِيَ  بُِمنَّشِ

ْدُق:  َصادِقنِيَ  36/44 17585 دِق، والصِّ  ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ ُمتَِّصفنَي بالصِّ

 لََقُب ُملوِك اليََمن وقد نسب إليهم أهل اليََمن ِف الَقديم وكانوا أْصحاَب نِْعَمة  وَمنََعة   ُتبَّع   37/44 17586

 أْفنَيْناهم َأْهَلْكنَاُهمْ  37/44 17587

 كافِريَن ُمعانِدينَ  َُمِْرِمنيَ  37/44 17588

 هاِزلني عابِثني  الِعبنِيَ  38/44 17589

ا  39/44 17590 ا ِمَن الَعَدِم َعَل َغْيِ ِمثال  سابِق   َخَلْقنَاُُهَ  أْوَجْدَناُُهَ

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َي بذلك إلنَّ الل يفصُل فيه بني اْلالئق بالعدل َيْوَم الَْفْصلِ  40/44 17592  يوم القيامة، وُسمِّ

د ِميَقاهُتُمْ  40/44 17593  َمْوِعدهم املَُحد 

 ال يكفي وال ينفع الَ ُيْغنِي  41/44 17594

 صاِحب  أو َصديق  أو نارِص   َمْوىل   41/44 17595

ونَ  41/44 17596  ُينَقذون ُينَُصُ

ِحمَ  42/44 17597 اهُ  رَّ  أْحَسَن إليِْه َوَنجَّ

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  42/44 17598
ُه َتَعاىَل َغالِ   ُهَو الَقِوي  الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِحيمُ  42/44 17599 ِحيُم ِمْن أْسََمِء اللِ احُلْسنَى الَِّذي  الرَّ ، والرَّ
 َيْرَحُم املُْؤِمننَي ِِف اآلِخَرةِ

ق ومِ  43/44 17600 ، ِمْن َطَعاِم َأْهِل النَّارِ  َشَجَرُة الزَّ ، َمْلُعوَنة  ة  َكرهية  َخبِيثَة   َشَجَرة  ُمرَّ

د   َصاِحُب اآلَثاِم الَكبَِيةِ  اأْلَثِيمِ  44/44 17601  ، واإِلْثُم ُهَو املَيُْل َعن احَلقِّ بِِعْلم  َوَتَعم 

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

 َيُفور وَيطْفح بقوة احلرارة َيْغِل  45/44 17603

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

 تناولوه وامسكوه  ُخُذوهُ  47/44 17605

وُه َوُسوُقوُه بُِعنْف   َفاْعتُِلوهُ  47/44 17606  ُجر 

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

 وصبوه عَل سبيل التنكيل بهأنزلوا به  ُصب وا َفْوَق َرْأِسهِ  48/44 17608

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

ْوُق: اإلْحساُس الَعام  وإدراك املطعومات بالَفم وبغي الَفم ُذْق  49/44 17610  الذَّ

م  به وَتْوبيخ  لهَأنَت الَْعِزيُز  َأنَت الَْعِزيُز الَْكِريمُ  49/44 17611  الَْكِريُم ِف قومك، وِف هذا هَتَك 

ونَ  50/44 17612 كون مَتَْتُ  ُتَشكِّ

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقنيَ  51/44 17613

 ُيْؤَمُن فِيِه اَْلْوُف، َواآلَفاُت، َواألَْحَزانُ  أو منزل   َمْوِضع   َمَقام  َأِمني   51/44 17614

نَُّة ِف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر َواألَْناِر والثَِّمِر، واجلنة ِف اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوت  َجنَّات   52/44 17615  اجْلَ

 وينابيع  َوُعيُون   52/44 17616

 َيْرَتدون وَيتََزيَّنون َيْلبَُسونَ  53/44 17617

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

ق   53/44 17619 يبَاِج  َوإِْستََْبَ  َحرير  َغليظ  وهو  الَغلِيُظ ِمَن الدِّ

تََقابِلنِيَ  53/44 17620  متواجهني  م 

ُنَّ َبياُضها وَسواُدها كِالُُها َشديد  ، نَِساِء اجَلنَِّة احِلَساِن، الَواِسَعاِت األَْعنُيِ  بُِحور  ِعني   54/44 17621  عيوَن 

 َيطُْلبُوَن فِيَها َيْدُعوَن فِيَها 55/44 17622

 مطمئنني غي خائفني  آِمننِيَ  55/44 17623

 موتة الدنيا التي تعني َناية الدنيا للمي ت   املَْْوَتَة اأْلُوىَل  56/44 17624

 وحفظهم ومحاهم ورصف عنهم  َوَوَقاُهمْ  56/44 17625

 زيادة إحسان  َفْضال   57/44 17626

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

َناُه بِلَِسانَِك  58/44 17628 ْ ْلناه َيّسَّ  بُِلَغتَِك  َسه 

ُرونَ  58/44 17629  َيتَِّعظوَن وَيْعتََِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ

َك، َوَهاَلَكُهمْ  َفاْرَتِقْب  59/44 17630  اْنتَظِْر َنُْصَ

ْرَتِقبُونَ  59/44 17631  ُمنْتَظُِروَن َمْوَتَك، َوَهِزيَمتََك  م 
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 13 إلى آية 1  يةآ من  الجاثيةسورة ( 499صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز الُقرآنِ  حم 1/45 17632

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  2/45 17633

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اللِ احُلْسنَى ُهَو  الَْعِزيزِ  2/45 17634
ُه َتَعاىَل َغالِ  الَقِوي  الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمِ  2/45 17635 ُه َتَعاىَل عاَِل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسَمِء اللِ  احْلَ ْلِق األْشياِء َكََم َشاَء ألنَّ ُم ِْلَ
 احُلْسنَى ُهَو املُْحكِ

 ملَُْعِجزات  وَدالئَِل وِعََب  وَعالمات   آَلَيات   3/45 17636

وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  لِّْلُمْؤِمننِيَ  3/45 17637  الذين ُيِقرِّ

 إَيادُِكْم ِمَن الَعَدِم َعَل َغْيِ ِمثال  سابِق   َخْلِقُكمْ  4/45 17638

ُق  َيبُث   4/45 17639 ، َوُيَفرِّ  َينُّْشُ

 ُكل  ما َيْمَّش عَل األرِض ويستعمل عادة ِف احليوانات أكثر َدابَّة   4/45 17640

 َيْعَلُمون عَل َوْجه اليَقني  ُيوقِنُونَ  4/45 17641

يِْل َوالنََّهاِر   5/45 17642 اَلِف اللَّ
 التَفاُوُت َبيْنَُهَم ِف الطوِل والِقَُصِ والن وِر والظ ْلَمِة وتعاقب الليل والنهار  َواْختِ

 َعطاء  من اللِ  ِرْزق   5/45 17643

ْرَع واألْشجاَر التي َعَل األرضِ  َفأَْحيَا بِِه اأْلَْرَض  5/45 17644  أْحيَا الزَّ

َا  5/45 17645
 ُيبْسها وجفافها وجدِّبا َبْعَد َمْوِته

َياِح  5/45 17646 يِف الرِّ َا ملَِنَْفَعتُِكمْ  َوَتُْصِ  َتوجيِهها َوَجهات  خُمْتَلَفة و َتْقلِيبَِها ِِف َمَهاِّبِّ

رونَ  َيْعِقُلونَ  5/45 17647 ْم وُيَفكِّ  ُيْعِملوَن ُعقوهَلُ

 القرآن الكريماملراد آيات  آَياُت اللَِّ 6/45 17648

 َنْقَرُؤُها َنتُْلوَها 6/45 17649

قِّ  6/45 17650  بالصدق الذي ال يأتيه الباطل وال كذب فيه   بِاحْلَ

 وهَتِْديد   َوَدَمار  هالك   َوْيل   7/45 17651
ُة َعذاب  وهي كلَمُة َوِعيد   أو ِشدَّ

اب   َأفَّاك   7/45 17652  واالفتاء مبالغ ِف الكذب   َكذَّ

د   َأثِيم   7/45 17653  َكثِي اإلْثِم، واإِلْثُم ُهَو املَيُْل َعن احَلقِّ بِِعْلم  َوَتَعم 

    َيثْبُُت عَل كفره ُيُِص   8/45 17654

 ُمعانِدا  ُمتََغطِْرسا  ُمتَعاظَِم  ُمتَعالِيا   ُمْستَْكَِبا   8/45 17655

هُ  8/45 17656 ْ ء  ، واستعمل هنا التبشي عَل سبيل التهكم َفبَّشِّ ُه بَِخََب  ََسِّ  أْخَِبْ

 موجع َشديد اإليالمِ  بِِعقاب  وَتنْكيل   بَِعَذاب  َألِيم   8/45 17657

 َعَرف وأْدَرك َعلِمَ  9/45 17658

َذَها ُهُزوا   9/45 17659 َ ا  وُسْخِرية   جعلها اَتَّ  اْستِخفاف 

ِهني  َعَذاب   9/45 17660  ُمِذلٌّ  ِعقاب  وتَّنْكيل   م 

 خلفهم َوَرائِِهمْ  10/45 17661

 ال يكفي وال ينفع َواَل ُيْغنِي  10/45 17662

 املُراد أمواهلم وأوالدهم  ما َكَسبُواْ  10/45 17663

 أْي َمَعُه أْو َغْيهُ   من ُدوِن اللِ 10/45 17664

ى  11/45 17665    َمْصَدر ِهداية   ُهد 

ْجز   11/45 17666 ْجز: أْسوأُ  رِّ  الَعذاِب  وأشد أنواع الرِّ

رَ  12/45 17667 َ  سخَّ  َذلََّل َوَيّسَّ

ُفنُ  الُْفْلُك  12/45 17668  الس 

 َولِتَطُْلبُوا ولتلتمسوا َولِتَبْتَُغوا  12/45 17669

ُرونَ  13/45 17670 ْم ويتدبرون َيتََفكَّ  ُيْعِمُلوَن ُعُقوهَلُ
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 22 إلى آية 14  يةآ من  الجاثيةسورة ( 500صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َيْسُتوا وَيْعفوا ويصفحوا َيْغِفُروا 14/45 17671

 ال خَيافوَن وال يتوقعونَ  ال َيْرُجون 14/45 17672

اَم اللَِّ 14/45 17673  ونَِقمما اْشتَملت عليه من نَِعم و َوَقائَِعهُ  َأيَّ

 املُكاَفأُة باَْلْي أو الّشَّ َحسب الَعَمل لِيَْجِزيَ  14/45 17674

لونَ  َيْكِسبُونَ  14/45 17675  َيْفَعلوَن وَيتََحمَّ

ا َفَعل َعِمَل َصاحِلا   15/45 17676  َعَمال  صاحِل 

 َفلِذاته  َفلِنَْفِسهِ  15/45 17677

يُِّئ الَقبيُح َفَعَل  َوَمْن َأَساء 15/45 17678 وُء: الَعَمُل السَّ وَء، والس   الس 

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  15/45 17679

 َأْعطَيْنا  آَتيْنَا  16/45 17680

ائِيَل  16/45 17681  ِسبْطا  بُن إِسَحاق، وإَِِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ، وَبنو إِِْسائيَل كانوا اْثنَْي َعَّشَ  َيعُقوبهو النبي   إِِْسَ

 أو جنس الكتاب فيشمل التوراة واإلنجيل والزبور  التَّْوَراةَ  الْكِتَاَب  16/45 17682

ْكمَ  16/45 17683  واحِلْكَمةَ الفقه والفهم  َواحْلُ

ةَ  16/45 17684 َلة ُِمَيِّزاتِهِ  َوالن بُوَّ  منزلة النبي ومُجْ

 َوأْعطَيْناُهْم ِمن اَْلْيِ والَفْضلِ  َوَرَزْقنَاُهم 16/45 17685

ْزُق النَّاتُِج َعن الَكْسِب احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  16/45 17686 ُه النَّْفُس أْو الرِّ   َما َتْستَلِذ 

ْلنَاُهمْ  16/45 17687  وَميَّزناُهم  َوَفضَّ

َن اأْلَْمرِ  17/45 17688  مِّ
ائَِع َواِضَحات  ِِف  َبيِّنَات  ُ احَلقَّ ِمَن البَاطِلِ رَشَ  ُتبنَيِّ

 احَلاَلِل، َواحَلَراِم، َوَداَلاَلت 

 اختلفوا ِف أصول دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة َّممد عليه الصالة والسالم  ما َفََم اْختََلُفوا 17/45 17689

ا َوَعَداَوة   َبْغي ا َبيْنَُهمْ  17/45 17690 او َحَسد   َبيْنَُهمْ  ُظْلَم  وَفساد 

  َبيْنَُهمْ  ُيكم َبيْنَُهمْ  َيْقِض  17/45 17691

تَلُِفونَ  17/45 17692  ِمنُْهْم إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  خَيْ
 َيْذَهُب ُكل  َطَرف 

َن اأْلَْمرِ  18/45 17693  مِّ
يَعة  ينِ  رَشِ  ِمنَْهاج  َواِضح  ِمْن َأْمِر الدِّ

 َفِّسْ َعَل ََنِْجها واْقتَِد بِه َفاتَّبِْعَها 18/45 17694

َوى: ما هتواه النفس ومتيل إليه َأْهَواء  18/45 17695  اهْلَ

  لَْن َيْدَفُعوا َعنَْك و لَْن َينَْفُعوا لَن ُيْغنُوا َعنَك  19/45 17696

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها   الظَّاملنِِيَ  19/45 17697

 َبْعض   حلفاء وأنصار  َبْعض   َأْولِيَاء 19/45 17698

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقنيَ  19/45 17699

ُ الُقلوَب للَحقِّ ُحَجج   َبَصائِرُ  20/45 17700 ة  ُتبَُصِّ َ  َبيِّنَة  وَبراهنُي َنيِّ

ى  20/45 17701    وَمْصَدر ِهداية   َوُهد 

 وإْحسان   َوَرمْحَة   20/45 17702

 َيْعَلُمون عَل َوْجه اليَقني  ُيوقِنُونَ  20/45 17703

 َبْل َظنَّ  أْم َحِسَب  21/45 17704

ُحوا 21/45 17705     وفعلوا  اْكتََسبُوا اْجَتَ

يِّئَاِت  21/45 17706 نوب الَكبَية السَّ  الذ 

 بِئَس احُلْكُم ُحْكُمهم  َساء َما َُيُْكُمونَ  21/45 17707

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باَْلْي أو الّشَّ َحسب الَعَمل َولِتُْجَزى 22/45 17708

 سيئا عملت عمال سواء كان حسنا أو  َكَسبَْت  22/45 17709
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 32 إلى آية 23  يةآ من  الجاثيةسورة ( 501صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِن  َأَفَرَأْيَت  23/45 17710  َأْخَِبْ

َذ  23/45 17711 َ  َمِن َجَعَل  َمِن اَتَّ

 ما هتواه نفسه ومتيل إليه َهَواهُ  23/45 17712

 باالنُصاف والبعد عن طريق اهلدايةحكم عليه  َوَأَضلَّهُ  23/45 17713

 َطبَعَ  َوَختَمَ  23/45 17714

 ِغطَاء   ِغَشاَوة   23/45 17715

 يرشده إىل اإليَمن ويوفقه إليه هَيِْديهِ  23/45 17716

ُرونَ  23/45 17717  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتََِبونَ  َتَذكَّ

لُِكنَا  24/45 17718  َيْفنِينا  هُيْ

ْهرُ  24/45 17719 َمن الطَّويل الدَّ  الزَّ

 حجة أو دليل أو إثبات   ِعْلم   24/45 17720

ُونَ  َيظُن ونَ  24/45 17721  َيتََوُهَّ

 ُتْقَرأ ُتتََْل  25/45 17722

  املراد آيات القرآن الكريم آَياُتنَا  25/45 17723

 واِضَحات   َبيِّنَات   25/45 17724

تَُهمْ  25/45 17725 وَن بِهِ  ُحجَّ  ما َُيْتَج 

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  25/45 17726 دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

بُُكْم احَلياةَ  ُُيْيِيُكْم ُثمَّ ُيِميتُُكمْ  26/45 17727  عند انقضاء آجالكم   ُثمَّ يسلبكم احلياةِف الدنيا  هَيَ

 َُيِْشُدُكْم لِْلِحساِب  ََيَْمُعُكمْ  26/45 17728

 اَل َشكَّ فِيهِ  اَل َريَب فِيهِ  26/45 17729

 ُمْعظَمهم َأْكثََر النَّاسِ  26/45 17730

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ   ال َيْعَلُمونَ  26/45 17731

اَعةُ  27/45 17732  القيامةيوم  ُيني موعد َتُقوُم السَّ

ُعو الباطِلِ  خَيَّْسُ املُْبْطُِلونَ  27/45 17733   النقص والضياع  من املّشكني يصيب ُمدَّ

 خاضعة، راكعة عَل ركبتيها ِف خشوع تتق ب احلساب يوم البعث  َجاثِيَة   28/45 17734

 ُتناَدى وُتطَْلب ُتْدَعى 28/45 17735

 َصحيفِة أعَمهِلا  كِتَاِِّبَا  28/45 17736

َزْونَ  28/45 17737  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باَْلْي أو الّشَّ َحسب الَعَمل ُُتْ

ن ا فيها أْعََملكم  كِتَاُبنَا  29/45 17738  َصحائِفنا ال تِي َدوَّ

قِّ  29/45 17739  بالعدل واإلنصاف من غي زيادة وال نقص بِاحْلَ

 وتنسخنأمر احلفظة أن تكتب  َنْستَنِسُخ  29/45 17740

 َفْوِزِه َوَنعيِمهِ  َرمْحَتِهِ  30/45 17741

 الظََّفر والفالح ونوال غاية ما يطلب   الَْفْوزُ  30/45 17742

ُتمْ  31/45 17743 ُتْم َوَتعاَظْمتُم وَتعالَيْتُم َفاْستَْكََبْ ْ  َفتكَبَّ

ِْرِمنيَ  31/45 17744  كافِريَن ُمعانِدينَ  َم 

ْدُق احَلق  الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعُد: اال َوْعَد اللَِّ  32/45 17745 ، َوَوْعُد اللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ   لْتِزاُم بِأْمر  إزاَء الَغْيِ

ا َنْدِري 32/45 17746 ا َنْعَلم مَّ  مَّ

ا إِن نَّظُن  إاِلَّ َظنًّا 32/45 17747 ُع ُوُقوَعَها إاِلَّ َتَوُه    َما َنتََوقَّ

 بعاملنِي عَل َوْجه اليَقني  بُِمْستَيِْقننِيَ  32/45 17748
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   37 إلى آية 33  يةآ من  الجاثيةسورة ( 502صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  33/45 17749 مْ  َوَظَهرَ  َوَبَدا هَلُ    هَلُ

يِّئَةِ  َسيِّئات ما َعِملوا  33/45 17750 ْم السَّ
يِّئَُة الَقبيَحُة ِف الدنيا أو ُعقوبات أْعَمهِلِ م السَّ  أْعَمهُلُ

 وأصاَِّبُمْ  َنَزَل ِِّبِمْ  َوَحاَق ِِّبِم 33/45 17751

وَن وُُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئون 33/45 17752  َيستَِخف 

ُكُكْم ِِف الَعَذاِب  َننَساُكمْ  34/45 17753  ُنَعاملكم معاملة املَنِْسيِّني فال نرمحكم أو  َنْتُ

  ُشُهود يوم القيامة  لقاء َيْوِمُكْم َهـَذا  34/45 17754

ُكمْ  َوَمأَْواُكمُ  34/45 17755  َمنِْزلُُكْم َوَمقر 

ينَ  34/45 17756  معينني ومؤي دين نَّارِصِ

ا  وُسْخِرية   ُهُزوا   35/45 17757  اْستِخفاف 

ْتُكمُ  35/45 17758  وأطمعتُْكمْ  َخَدَعتُْكمْ  َوَغرَّ

فوَن خاِرج ال خُيَْرُجونَ  35/45 17759  َنجاة  وَخالصا   النار ال ُيُْصَ

ْم بِالتَّْوَبِة، َوالطَّاَعةِ و َواَل ُهْم ُيْستَْعتَبُونَ  35/45 17760 ُ  اَل ُيطَْلُب ِمنُْهْم َأْن ُيْرُضوا َرِّبَّ

ْمدُ َفلِلَِّه  36/45 17761  بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  الل الثَّناُء عل احْلَ

َياءُ  37/45 17762 ْلطَاُن، َوالُقْدَرةُ  الْكَِْبِ  الَعظََمُة، َوالس 

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اللِ  الَْعِزيزُ  37/45 17763
ُه َتَعاىَل َغالِ  احُلْسنَى ُهَو الَقِوي  الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  37/45 17764 ُه َتَعاىَل عاَِل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسَمِء اللِ احُلْس  احْلَ ْلِق األْشياِء َكََم َشاَء ألنَّ ُم ِْلَ
 نَى ُهَو املُْحكِ

 


