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 51إلى آية  31من آية   الذارياتسورة ( 522صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َما َشاُنُكْم؟ وَما حالُكم  َفََم َخطْبُُكمْ  31/51 18516

سالَِة  اْلُْْرَسُلونَ  31/51 18517 يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبََشًا أْو َكاَن َمَلكاً ِمن اْلَالئَِكةِ اْلُْْرَسُل ُهَو حاِمُل الرِّ
 اإلََلِ

ِْرِميَ  32/51 18518  كافِريَن ُمعانِدينَ  ُّمج

 لِنَبَْعَث  لِنُْرِسَل  33/51 18519

اُب اْلُْختَلُِط الطي اْلتحجر ، و ِحَجاَرًة ِمْن طِين  33/51 18520  بِاْلاءِ الطُِّي: الُّتج

َمةً  34/51 18521  بَِعالَمةن ُمَعلََّمًة  ُمَسوَّ

فِيَ  34/51 18522  اْلتجاوزين احلدَّ يف الفجور والعصيان لِْلُمْْسِ

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه  اْلُْْؤِمنِيَ  35/51 18523  الذين ُيِقرِّ

 علمنا  َوَجْدَنا 36/51 18524

 إالّ َبيْتاً واِحدًا، واْلُراد أهَل َبيْتن واِحدن  َغْْيَ َبيْتن  36/51 18525

 أْبَقيْنا َوَخلَّيْنا  َوَتَرْكنَا 37/51 18526

 َقْرَيتِِهْم َأَثًرا ِمَن الَعَذاِب َباقِيًا؛ َعاَلَمًة َعََل ُقْدَرةِ اهللِ يِف  فِيَها آَيةً  37/51 18527

 عليه السالم  -يِف إِْرَسالِنَا ُموَسى  َويِف ُموَسى  38/51 18528

بِين  38/51 18529 ، َوُمْعِجَزاتن  بُِسْلطَانن مج  َظاِهَرةن  وحجج وبراهي بِآَياتن

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

 فأهلكناه َفأََخْذَناهُ  40/51 18531

 البَْحرِ   يِف  طََرْحنَاُهمْ ف يِف الْيَمِّ  َفنَبَْذَناُهمْ  40/51 18532

 بََِم ُيالُم َعَليْهِ  ُمْستَِحقٌّ للَّْوِم ألنه ُملِيم   40/51 18533
 آتن

ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ اليََمنِ  َعادن  41/51 18534 يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت َمناِزَُلُ  عليه السالم، وهي َقبيلة  َقديَمة  ُسمِّ
 قـَـْوم هودن

 غْي اْلمطرة، واْلراد: أهنا كانت مهلكة ِِت بَِخْْين أالَّتِي اَل َبَرَكَة فِيَها، َواَل تَ   الريح الَعِقيم  41/51 18535

 َتُّْتُكوما  َما َتَدعُ  َما َتَذرُ  42/51 18536

ِميمِ  42/51 18537 ِء البَاِل  َكالرَّ ْ  تفتِّت اْلتقطع  اْل َكالَّشَّ

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

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

دن واْلراد  َحتَّى ِحين  43/51 18540  َحتَّى َتنْتَِهَي آَجالُُكمْ َوْقتن َغْْيِ ُُمَدَّ

وا،  َفَعتَْوا 44/51 18541 ُ  َأْعَرُضوا و َوَعَصْواَتَكَّبَّ

اِعَقةُ  44/51 18542 يَْحُة  الصَّ  الَعذاُب اْلُْهلُِك أو  الصَّ

نوا وََلْ َيْقِدروا  َفََم اْستَطَاُعوا  45/51 18543  ََلْ َيتََمكَّ

، َواَل َهَربن  ِمن قِيَامن  45/51 18544  ِمْن هُنُوضن

ينَ  45/51 18545  هبالنجاة ِِمّا ُهم في منتِصين ألنفسهم  ُمنتَِِصِ

 العاصي اخلارجي عن حدود الَشع َفاِسِقيَ  46/51 18546

ةن، َوُقْدَرةن َعظِيَمةن  بِأَْيدن  47/51 18547  بُِقوَّ

 ْلزيدوهنا اتساًعا ْلَُوِسُعونَ  47/51 18548

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

 اْلوطئوَن اْلثبِّتوَن أو اْلَسّوون   اْلَْاِهُدونَ  48/51 18550

، َوَنْوَعْيِ ُُمْتَلَِفْيِ  َزْوَجْيِ  49/51 18551    ِصنَْفْيِ

ُرونَ  49/51 18552  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتََِّبونَ  َتَذكَّ

وا إََِّل  50/51 18553 ئُوا إليه هاربي من عقابه إَّل ثوابه  اهللَِّ َفِفرج  اْْلَ

بِي   51/51 18554 ر من عذاب اهلل َنِذير  مج ف ُُمَذِّ    رسول واِضح  ُمبلِّغ، ُُمَوِّ



 

523 
 

 
 
 
 

 14إلى آية  1من آية   الطورسورة و 60إلى آية  52من آية   الذارياتسورة ( 523صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ما جاءَ  َما َأَتى 52/51 18555

ْحر: الَقْوُل أو الِفْعُل القائُِم َعَل اخِلداِع والتَّْمويِه وَعَل األموِر اخلارَقِة لِْلعاَدةِ  َساِحر   52/51 18556  السِّ

ْخُص اْلُصاُب بِاُْلنونِ  َُّمْنُون   52/51 18557  اْلَْجنُون: الشَّ

 َهْل َوَّصَّ َبْعُضُهْم َبْعًضا بِالتَّْكِذيِب؟  َأَتَواَصْوا بِهِ  53/51 18558

ِّ والكفر والطغيان ُمتََجاِوُزوَن احَلدَّ يِف  َطاُغونَ  53/51 18559  الَشَّ

 فأَْعِرض َفتََولَّ  54/51 18560

 بَِمحلِّ لَْومن  بَِمُلومن  54/51 18561

رْ  55/51 18562 ِر واالتِّعاظِ ْيِ التَذكج َعَل داوم  َوَذكِّ   والتََّدبج

ْكَرى 55/51 18563  التذكْي واْلوعظة الذِّ

 تفيد َتنَفعُ  55/51 18564

 أْوَجْدُت ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثالن سابِقن وَيكوُن َخْلُق اهلل   َخَلْقُت  56/51 18565

 ليَْعبُدوِِن أي لينقادوا ل لِيَْعبُُدونِ  56/51 18566

 َأْرَغُب ما  َما ُأِريُد  57/51 18567

ْزقن  57/51 18568 َمِء   رِّ لُُه ِمن السَّ  َعطاء  من اهللِ ِِمّا ُُيِْرُجُه ِمن األْرِض أْو ُينَزِّ

 ُيطِعموِِن: َيْرُزقوِِن  ُيطِْعُمونِ  57/51 18569

اُق  58/51 18570 زَّ ْزِق َوَقْد َوِسَع ِرْزُقُه اْلَخلوقاِت ُكلَُّهْم، والرّزاُق ِمن أْسَمِء اهللِ   الرَّ ُل بِالرِّ  احُلْسنى اْلُتََكفِّ

 هو الذي ال يمّسه تعب وال لغوب، واْلتي من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى  اْلَْتِيُ  58/51 18571

 َنِصيبًا ِمَن الَعَذاِب َسيَنِْزُل ِِبِمْ  َذُنوًبا  59/51 18572

 اْلراد يوم القيامة  َيْوِمِهمُ  60/51 18573

 عليه السالم  -الَِّذي َكلََّم اهللُ َعَليِْه ُموَسى َقَسم  بِاَْلبَِل  َوالطجورِ  1/52 18574

ْسطُورن  2/52 18575  َقَسم  بِالُقْرآِن اْلَْكتُوِب  َوكِتَابن مَّ

نُشورن  3/52 18576 ، َمبُْسوَطةن  يِف َرقٍّ مَّ
 يَف ُصُحفن َمنُْشوَرةن

ََمِء بِِحَذاءِ َقَسم  بِالبَيِْت  َوالْبَيِْت اْلَْْعُمورِ  4/52 18577 َكِة الَِّذيَن َيطُوُفوَن بِِه َدائًَِم، َوُهَو يِف السَّ
 الَكْعبَة اْلَْعُموِر بِاْلَاَلئِ

ْقِف  5/52 18578 ءن،  َوالسَّ ْقُف: أْعََل ُكلِّ ََشْ   : السَمءواْلرادالسَّ

 العال اْلرتفع  اْلَْْرُفوعِ  5/52 18579

  اْلوَقـد ناًرا يْوَم القيامة أو اْلَْمُلوِء بِاْلَاءِ  اْلَْْسُجورِ  6/52 18580

 لنازل  لََواقِع   7/52 18581

 رادِّ  َدافِعن  8/52 18582

ُك، َوَتْضطَِرُب  ََتُورُ  9/52 18583  َتتََحرَّ

 ذهاباً وجيئةً  َمْوراً  9/52 18584

هاَتْضطَِرُب وَتنْتَِقُل ِمن  َوَتِسُْي اِْلبَاُل  10/52 18585  َمقارِّ

 اْضطِراباً وانتقاالً شديداً  َسْْياً  10/52 18586

 وََتِْديدن  َفَوْيل   11/52 18587
، وَكلَِمُة َوِعيدن  َعذاب 

  اخَلْوض: التكلم يف األمر عَل غْي هدى َخْوضن  12/52 18588

 هَيِْزلون وَيْعبثون  َيْلَعبُونَ  12/52 18589

ونَ  13/52 18590 ةن  ُيَدعج  ُيْدَفُعوَن بُِعنْفن َوِشدَّ

 ْدَفعاً بُِعنْفن وِغْلظَةن  َدّعاً  13/52 18591

ُبونَ  14/52 18592  ُتنْكِرون ُتَكذِّ
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 31إلى آية  15من آية   الطورسورة ( 524صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْحُر: الَقْوُل أْو  َأَفِسْحر   15/52 18593  الِفْعُل القائُِم َعََل اخِلداِع والتَّْمويِه وَعََل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِْلَعاَدةِ السِّ

ونَ  15/52 18594  ون فتتعظونر ال تنظرون وتتفك ال ُتبِِْصُ

َها اْصَلْوَها 16/52 18595  اْدُخُلوَها، وُذوُقوا َحرَّ

 متساون عندكم  َسَواء َعَليُْكمْ  16/52 18596

َزْونَ  16/52 18597  اَْلَزاء: اْلُكاَفأُة باخَلْْي أو الَشَّ َحسب الَعَمل ُُتْ

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  اْلُْتَِّقيَ  17/52 18598

 النَّعيم: ُكّل ما ُيستطاب وُيْستَمتُع به َوَنِعيمن  17/52 18599

وِرينَ  َفاكِِهيَ  18/52 18600 ذِيَن، َناِعِمَي، َمْْسُ  ُمتََلذِّ

 وحفظهم ومحاهم  َوَوَقاُهمْ  18/52 18601

ِحيمِ  18/52 18602  ِمن أْسَمِء َجَهنَّمَ  اْْلَ

غاً َمْقبُوالً  َهنِيئاً  19/52 18603
 سائِ

 جالسي مستندين مستقرين ُمتَّكِئِيَ  20/52 18604

رن  20/52 18605   ُيْضطََجُع عليهما ُُيَْلُس أو  ُُسُ

ْصُفوَفةن  20/52 18606  ُبْعُضَها بِجانِِب َبْعضن أو ُمتقابَِلةن  مَّ

، عيوهّنُنَّ َبياُضها وَسواُدها كِالُُها َشديد   بُِحورن ِعين  20/52 18607  نَِساِء اَْلنَِّة احِلَساِن، الَواِسَعاِت األَْعُيِ

بََعتُْهمْ  21/52 18608    هَنِْجِهمْ ساَرْت عَل  َواتَّ

تُُهم  21/52 18609 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذج يَّ  الُذرِّ

تَهم  21/52 18610 يَّ ْقنَا ِِبم ُذرِّ  اْلراُد جعلناهم مثلهم يف الثواب  َأحْلَ

 َأْنقْصنَاهم  َوَما َألَتْنَاُهم 21/52 18611

 إنسانن  اْمِرئن  21/52 18612

 َم َعِمَل ب بََِم َكَسَب  21/52 18613

هِ  َرِهي   21/52 18614 ِه، اَل ََيِْمُل َذْنَب َغْْيِ
 َمْرُهون  بَِعَملِ

دناهم َوَأْمَدْدَناُهم 22/52 18615  وَزوَّ

 َتشتَدج َرْغبَتُُهْم فيهِ  َيْشتَُهونَ  22/52 18616

 َبيْنَُهْم، َوُينَاِوُل َبْعُضُهْم َبْعًضا َيتََعاَطْوَن  َيتَنَاَزُعونَ  23/52 18617

 ِمَن اخَلْمرِ َكأًْسا اْلراد  َكأًْسا 23/52 18618

 اَل َكاَلم  َساقِط   وال ُفْحش   اَل لَْغو  فِيَها  23/52 18619

 َواَل َيَقُع بَِسبَبَِها إِْثم   َواَل َتأْثِيم   23/52 18620

 َوَيُدورُ  َوَيطُوُف  24/52 18621

ْكنُون   24/52 18622 ، مَّ  يِف َأْصَدافِهِ  َُمفوظ   َمُصون 

 َيْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضاً  َيتََساءلُونَ  25/52 18623

 الَعَذاِب أو  العاقـبة  َخائِِفَي ِمنَ  ُمْشِفِقيَ  26/52 18624

 َعَليْنَااهللَُّ  َفأْنَعمَ  َفَمنَّ اهللَُّ َعَليْنَا 27/52 18625

ُمومِ  27/52 18626  َعَذاَب النَّاِر الَّتِي َتنُْفُذ يِف اْلََسامِّ  َعَذاَب السَّ

 َنْعبُُدهُ  َنْدُعوهُ  28/52 18627

 اْلُْحِسُن، َكثُِْي اخَلْْيِ  الََّْبج  28/52 18628

ةِ، َوَرَجاَحِة الَعْقلِ بَِسبَِب إِْنَعاِم اهللِ َعَليَْك  بِنِْعَمِت َربَِّك  29/52 18629  بِالنجبُوَّ

ِعي ِعْلمَ  بَِكاِهنن  29/52 18630  الَغيِْب  التَّنَبجؤ َيدَّ

ْعَر أو أجاَدهُ  َشاِعر   30/52 18631  الّشاِعُر: َمْن قاَل الشِّ

بَُّص بِهِ  30/52 18632 َُّتَ  َننْتَظُِر بِهِ  نَّ

ْهرِ ُنُزوَل  َرْيَب اْلَْنُونِ  30/52 18633  ةاْلفاجئ اْلَْوِت، َوَحَوادَِث الدَّ

 اْنتَظُِروا  َتَربَُّصوا 31/52 18634
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 49إلى آية  32من آية   الطورسورة ( 525صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  َأْحاَلُمُهم 32/52 18635  ُعُقوَُلُ

ِّ والكفر  ُمتََجاِوُزوَن احَلدَّ يِف  َطاُغونَ  32/52 18636  الِعْصيَانِ و الَشَّ

لَهُ  33/52 18637  اْختََلَق الُقْرآَن ِمْن ِعنِْد َنْفِسهِ  َتَقوَّ

  َفْليَجيئُوا َفْليَأُْتوا 34/52 18638

ثْلِهِ  34/52 18639  مِّ
 بكالم مثل القرآن بَِحِديثن

ْدُق:  َصادِقِيَ  34/52 18640 دِق، والصِّ  ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ ُمتَِّصفَي بالصِّ

 أوِجُدوا ِمَن الَعَدِم   ُخلُِقوا 35/52 18641

الُِقونَ  35/52 18642  اْلوجدوَن اْلُبِْدعونَ  اخْلَ

 ال َيْعَلُمون عَل َوْجه اليَقي ال ُيوقِنُونَ  36/52 18643

 َوَرمْحَتِهِ َخَزائُِن ِرْزقِِه  َخَزائُِن َربَِّك  37/52 18644

 اْلُتََسلِّطُوَن، اَْلبَّاُرونَ  اْلَُْصيْطُِرونَ  37/52 18645

  َما يوِصُل إَّل األْمكِنَِة العالِيَةِ أو ِمْصَعد   ُسلَّم   38/52 18646

  ُيْصغونَ  َيْستَِمُعونَ  38/52 18647

بِين  38/52 18648 ةن  بُِسْلطَانن مج    واضح َبيِّ وبرهان بُِحجَّ

 األْبناُء أْي األْوالدُ  الْبَنُونَ  39/52 18649

مْ  40/52 18650    َتطُْلُب ِمنُْهمْ  َتْسأََُلُ

 َجزاًء لِْلَعَمِل وِعَوضاً َعنْهُ  َأْجراً  40/52 18651

 َتطُْلبَُها ِمنُْهمْ  ِمْن َمْغَرمن  40/52 18652
 ِمِن الْتَِزاِم َغَراَمةن

ثَْقُلونَ  40/52 18653  ُمتَْعبُوَن، ُُّمَْهُدونَ  مج

ِهمْ  الَْغيُْب  41/52 18654  َما َخِفَي واْستََُّتَ َوََلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

نون َيْكتُبُونَ  41/52 18655 لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

  َيرَغبُوَن أْو َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  42/52 18656

 َمْكًرا و ْحتِياالً ا َكيْداً  42/52 18657

 َمْكُرُهْم َعََل َأْنُفِسِهمْ كيدهم َيْرِجُع  اْلَْكِيُدونَ  42/52 18658

َِذ َمْعبوداً  إِلَه   43/52 18659  اإِللَُه: ُكلج َما اُّتج

 َتنْزيِه وتْسبيِح هللِ َتعاَّل  ُسبَْحانَ  43/52 18660

ُكونَ  43/52 18661 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ  ُيَْشِ  َُيَْعُلوَن َغْْيَ

 قِطًَعا كِْسًفا 44/52 18662

 نازالً وواقعاً  َساقِطاً  44/52 18663

ْرُكوم   44/52 18664 م  َبْعُضُه َفْوَق َبْعضن  مَّ
اكِ  ُمَُّتَ

 فاتركهم  َفَذْرُهمْ  45/52 18665

 يوم القيامة  وُيقابِلواُيواِجهوا  ُيالُقوا َيْوَمُهمُ  45/52 18666

 هُيَْلُكونَ  ُيْصَعُقونَ  45/52 18667

     اَل َيْدَفُع َعنُْهمْ و ال يكفي وال ينفع اَل ُيْغنِي َعنُْهمْ  46/52 18668

م يِف اإِلْْضارِ ا َكيُْدُهمْ  46/52 18669  ْحتِياَُلُ

ْنيَا َعَليِْهمْ َقبَْل َذلَِك َيَقُع يِف  ُدوَن َذلَِك  47/52 18670  الدج

، وَ  بِأَْعيُنِنَا  48/52 18671 ، َواْعتِنَاءن؛ َوفِيِه: إِْثبَاُت ِصَفِة الَعيْنَْيِ هللِ؛ َكََم َيلِيُق بِِه؛ باَِل َتْكيِيفن  اَل ََتْثِيلن بَِمْرًأى ِمنَّا، َوِحْفظن

ه َربََّك،  َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك  48/52 18672  َحاِمًدا لَهُ َنزِّ

 تقوم من نومك أو تقوم للصالة وحدك يف جوف الليل  ِحَي َتُقومُ  48/52 18673

ْهُه، ، وَعظِّْمُه  َفَسبِّْحهُ  49/52 18674  َعْن ُكلِّ َما ال َيليُق بِهِ َنزِّ

 َوْقَت َغيْبَِة النجُجومِ  َوإِْدَباَر النجُجومِ  49/52 18675
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 26إلى آية  1من آية   النجمسورة ( 526صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا َوالنَّْجمِ  1/53 18676  أحد األجرام السَموية اْلُضيئة بذاَتاأو  الثجَريَّ

   سقط يف مغربهأو  إَِذا َغاَب  َهَوى 1/53 18677

 ابتعدوما   َما َحاَد َعِن احَلقِّ  َما َضلَّ  2/53 18678

د  َصَّل اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َصاِحبُُكمْ  2/53 18679  اْلُراُد هنا النَّبِيج ُُمَمَّ

 َما اْعتََقَد َباطاًِل َقطج  َوَما َغَوى 2/53 18680

 يتكلم َينطُِق  3/53 18681

َوى  3/53 18682  ما َتواه النفس وَتيل إليه اَْلَ

نَّةُ اْلراد ما جاء به من  إِْن ُهوَ  4/53 18683  الُقْرآُن، والسج

 تبليغ، ويطلق عَل اْلوحى به  َوْحي   4/53 18684

يُل  َشِديُد الُْقَوى 5/53 18685 ةِ؛ َوُهَو ِجَّْبِ  عليه السالم  -َمَلك  َشِديُد الُقوَّ

ةن  6/53 18686 ةن، َوَمنْظَرن َحَسنن  ُذو ِمرَّ  َصاِحُب ُقوَّ

ُسوِل  َفاْستََوى 6/53 18687 لرَّ
 صَل اهلل عليه وسلم  -َظَهَر ُمْستَِوًيا َعََل ُصوَرتِِه احَلِقيِقيَّة لِ

ْمِس ِعنَْد َمطَْلِعَها  بِاأْلُُفِق اأْلَْعََل  7/53 18688  ُأُفِق الشَّ

َب   َدَنا  8/53 18689  اْقَُّتَ

 َزاَد يِف الُقْرِب   َفتََدَّلَّ  8/53 18690

ُه ِمْقَداَر َقْوَسْيِ  َقاَب َقْوَسْيِ  9/53 18691  َكاَن ُدُنوج

د  لعابد اْلطيع له واْلراد ، َعبِْد اهللِ َعبِْدهِ  10/53 18692  صَل اهلل عليه وسلم َنبِيجنَا ُُمَمَّ

 الَقْلُب  الُْفَؤادُ  11/53 18693

بوَنهُ أَفتُجادِلوَنُه  َأَفتََُمُروَنهُ  12/53 18694  َوُتكذِّ

ًة ُأْخَرى يِف ُصوَرتِِه اخِلْلِقيَّةِ  َنْزلًَة ُأْخَرى 13/53 18695   َمرَّ

ابَِعِة، َينْتَِهي إِلَيَْها َما ُيْعَرُج بِِه ِمَن األَْرِض، َوَينْتَِهي إِلَيَْها َما  ِسْدَرةِ اْلُْنْتََهى 14/53 18696 ََمِء السَّ  َنبِقن يِف السَّ
بَُط بِِه ِمْن َفْوقَِهاِشَجَرةِ  هُيْ

 اْلنة التي تكون َمكاناً لإِليواِء، أو التي ُتقيُم فيها أرواح الشهداء  جنّة اْلَأَْوى 15/53 18697

    ُيَغطّي وَيتوي وَُييطُ  َيْغَشى  16/53 18698

ْدَرةَ  16/53 18699  يراد ِبا سدرة اْلنتهى: شجرة بأقىص اْلنة السِّ

ُه َيِمينًا، َواَل ِشََماًل وما انحرف  َما َزاَغ الْبََِصُ  17/53 18700  َما َماَل َبَِصُ

 َما َجاَوَز َما ُأِمَر بُِرْؤَيتِهِ  َوَما َطَغى  17/53 18701

   لَيَْلَة اْلِْعَراِج اْلراد رأى يف  لََقْد َرَأى 18/53 18702

 ُمْعِجزاِت وَدالئَِل  آَياِت  18/53 18703

ى  19/53 18704 َت َوالُْعزَّ  َأْسََمَء َأْصنَامن َكاُنوا َيْعبُُدوهَنَا يِف اَْلاِهلِيَّةِ  الالَّ

 اْسَم َصنَمن َكاُنوا َيْعبُُدوَنُه يِف اَْلاِهلِيَّةِ  َوَمنَاةَ  20/53 18705

 َجائِر  توزيع قِْسَمة  ِضيَزى  22/53 18706

يْتُُموَها  23/53 18707 ةً أْصنام  َأْسََمء َسمَّ يْتُموها آَِلَ    َسمَّ

ُق َدْعَواُكْم فِيَها و ُبْرَهانن  ُسْلطَانن  23/53 18708 ةن ُتَصدِّ  ُحجَّ

 الِعْلَم ِمن َغْْيِ َيقين  الظَّنَّ  23/53 18709

 حتّب  ََتَْوى 23/53 18710

 َرِغَب يف ِهداَية أو شفاعة أو غْيُها َما  َما ََتَنَّى 24/53 18711

ْنيا  َواأْلُوََّل  25/53 18712  احَلياُة الدج

 اَل َتنَْفعُ ال تكفي و  اَل ُتْغنِي  26/53 18713

 يسمحَأن  َأن َيأَْذنَ  26/53 18714
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 44إلى آية  27من آية   النجمسورة ( 527صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وَن اْلَالئَِكةَ  27/53 18715  ليَِصفوهَنُم  لَيَُسمج

 حجة أو دليل أو إثبات ِعْلمن  28/53 18716

 َينْقادوَن َوَيسْيوَن  َيتَّبُِعونَ  28/53 18717

  ِمن َغْْيِ َيقين  األوهام الِعْلَم اْلبني عَل  الظَّنَّ  28/53 18718

 ال يكفي وال ينفع الَ ُيْغنِي  28/53 18719

قِّ  28/53 18720 حيُح الِعْلُم  احْلَ  الصَّ

 بتعاد والتنحياال َفأَْعِرْض  29/53 18721

َف  َتَوَّلَّ  29/53 18722  َأْعَرض وانَِصَ

 الُقْرآنَ  ذِْكِرَنا 29/53 18723

 ََل َيْرَغْب  َوََلْ ُيِردْ  29/53 18724

 َحّدهم وهنايتهم التي وصلوا إليها َمبَْلُغُهم 30/53 18725

 تاه وابتعد وَل هيتد   َضلَّ  30/53 18726

 قبل اَلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 30/53 18727

 يف أعَمَلم  اْرَتَكبوا اإلساَءةِ الذين  لِيُعاقَِب  لِيَْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا  31/53 18728

   ةاحَلَسنِ  باألعَملَأَتْوا  َوُيثيَب َوُيكافِئَ  َوَُيِْزَي الَِّذيَن َأْحَسنُوا  31/53 18729

ْسنَى 31/53 18730  أْو بِاْلَثوَبِة َوُحْسِن اَْلزاِء   بِاَْلنَّةِ  بِاحْلُ

تَنِبُونَ  32/53 18731 ونَ  َُيْ  َيبْتَِعدوَن وَيتَنَحج

 اآلثام الفاِحَشة  َكبَائِر اإِلْثمِ  32/53 18732

 الَكبَائِرِ َما َعظَُم ُقبُْحُه ِمَن  َوالَْفَواِحَش  32/53 18733

َغاَر الَّتِي اَل ُيِِصج َصاِحبَُها َعَليَْها  اللََّممَ  32/53 18734 ُنوِب الصِّ  الذج

    رمحته واسعة عَل الذين ُيتنبون الكبائر وعفوه و هاْلراد سُّت َواِسُع اْلَْْغِفَرةِ  32/53 18735

 خلقكم َأنَشأَُكم 32/53 18736

هِ  َأِجنَّة   32/53 18737  ََجُْع َجني وهو احَلْمُل اْلَْستوُر يف َبطِْن ُأمِّ

وا َأنُفَسُكمْ  32/53 18738  اَل ََتَْدُحوَها، َوَتِصُفوَها بِالتَّْقَوى  َفاَل ُتَزكج

 مَحَى نفَسه بوقاية اتََّقى 32/53 18739

َف َعِن الَعطَاِء، َوَقطََع  َوَأْكَدى  34/53 18740  َمْعُروَفُه ُبْخاًل َتَوقَّ

  َما َخِفَي واْستََُّتَ ة َمْعرفَ  ِعْلُم الَغيْب 35/53 18741

 ََلْ ُُيََّبْ  ََلْ ُينَبَّأْ  36/53 18742

  ةالكتب اْلنزل ُصُحِف  36/53 18743

 أتّم وأكمل ما أِمر به َوّفَّ  37/53 18744

ُه اَل  َأالَّ َتِزُر َواِزَرة   38/53 18745 ِمُل َنْفس  آثَِمة  َأنَّ  ثم الذي يستحق العقاباإل: الوزر،  واْلراد بحَتْ

 إِْثَم َنْفسن ُأْخَرى  ِوْزَر ُأْخَرى 38/53 18746

 جد واجتهد وثابر يف عمله  َسَعى  39/53 18747

 ُيبَِْص وُيرى يف اآلخرة، فيميَّز َحَسنه من سيئه ُيَرى 40/53 18748

َزاهُ  41/53 18749  اَْلَزاء: اْلُكاَفأُة باخَلْْي أو الَشَّ َحسب الَعَمل ُُيْ

 األَْعظم وفاء، اْلستكمل ْلميع عمله اأْلَْوَّف  41/53 18750

  ََجِيِع َخْلِقِه َيْوَم الِقيَاَمةِ ومصْي اْنتَِهاَء  اْلُْنتََهى 42/53 18751

 أوجد أسباب الضحك والبكاء وهو اخلْي والَش والفرح والْسور واَلم   َأْضَحَك َوَأْبَكى   43/53 18752

  َسَلَب َوَوَهَب احلياة   َأَماَت َوَأْحيَا 44/53 18753
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 6إلى آية  1من آية   القمرسورة و  62إلى آية  45من آية   النجمسورة ( 528صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثالن سابِقن  َخَلَق  45/53 18754

 النجطفُة: اْلنيج وما اختلط من ماء الرجل وماء اْلرأة  نجطَْفةن  46/53 18755

 تْدفق يف الّرحم أو ُتْقَذف  َُتْنَى 46/53 18756

 وهي البعث يوم القيامة  اْلَْوِت إَِعاَدَة َخْلِقِهْم َبْعَد  النَّْشأََة اأْلُْخَرى 47/53 18757

 َملََّكُهُم األَْمَواَل، َوَأْرَضاُهْم بََِم َأْعطَاُهمْ  َأْغنَى َوَأْقنَى  48/53 18758

ْعَرى 49/53 18759  َكاَن َأْهُل اَْلاِهلِيَِّة َيْعبُُدوَنُه ِمْن ُدوِن اهللِ الشِّ
 َنْجمن ُمِِضءن

 عليه السالم  -َقْوَم ُهودن  َعاًدا اأْلُوََّل  50/53 18760

 عليه السالم  -َقْوَم َصالِحن  َوَثُمودَ  51/53 18761

 َل ُيبِْق منهم أحًدا  َفََم َأْبَقى   51/53 18762

اُوُز احَلدِّ و  أْكثَُر ُظْلَمً  َأْظَلَم َوَأْطَغى  52/53 18763  واْلَُغاالُة يِف الِعْصيانِ أشدج ُطْغياًنا، والطجْغياُن: َُتَ

يَْت بَِذلَِك؛ أِلَنَّ اهللَ َقَلبََها َعََل َأْهلَِها -عليه السالم  -َمَدائَِن َقْوِم لُوطن  اْلقلوبة َواْلُْْؤَتِفَكةَ  53/53 18764  ، ُسمِّ

 سافلها وجعل عاليها  َأْسَقطََها إََِّل األَْرِض َبْعَد َرْفِعَها َأْهَوى 53/53 18765

اَها  54/53 18766  وأنواع من العذاب  َفأَلْبََسَها ِمَن احِلَجاَرةِ  َفَغشَّ

 ِم َربَِّك عنِ  آاَلِء َربَِّك  55/53 18767

ُك  َتتَََمَرى  55/53 18768 ُب َتتََشكَّ  َوُتَكذِّ

ر من عذاب اهلل َهَذا َنِذير   56/53 18769 ف ُُمَذِّ د  واْلراد  رسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ  صَل اهلل عليه وسلم - ُُمَمَّ

 َقُرَبْت الِقيَاَمُة ، َوَدَنا َوْقتَُها َأِزَفْت اآْلِزَفةُ  57/53 18770

، أو نـَفـْـس  تكشف أهواَلا وشدائدها  َكاِشَفة   58/53 18771  َكْشف 

ِديِث  59/53 18772  اْلراد به القرآن َهَذا احْلَ

 ال ُّتشعونواْلراد وَتْسَخروَن   َوَتْضَحُكوَن َوال َتبُْكونَ  60/53 18773

 اَلُهوَن، ُمْعِرُضونَ  غافِلونَ  َساِمُدونَ  61/53 18774

 أمر بالسجود واخلضوع التام والعبادة هلل التي ال رشك فيها ألحد  َفاْسُجُدوا هللَِِّ َواْعبُُدوا 62/53 18775

َبِت  1/54 18776  َدَنْت  اْقَُّتَ

اَعةُ  1/54 18777  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

 اْنَفَلَق الَقَمُر َفْلَقتَْيِ أو  َواْنَصَدعَ  َوانَشقَّ الَْقَمرُ  1/54 18778

ًة وَعالَمةً  آَيةً  2/54 18779     ُمْعِجَزًة وَدليالً وِعَّْبَ

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال ُيْعِرُضوا 2/54 18780

ْستَِمرٌّ  2/54 18781 م   مج
م  َقِويٌّ دائِ

  ُمْستَْحكِ

بَُعوا َأْهَواءُهمْ  3/54 18782   اْنقادوا ْلا َتواه أنفسهم وَتيل إليه َواتَّ

ْستَِقرٌّ  3/54 18783   ثابت مج

 الشأن  خبار ذات األ اأْلَنبَاء 4/54 18784

 ُكْفِرِهمْ كَِفاَية  لَِرْدِعِهْم َعْن  ُمْزَدَجر   4/54 18785

 أي أنَّ القرآن فيه ِحَكم  وِعظات  وِعََّب  َبالَِغة  غاَيتَها  ِحْكَمة  َبالَِغة   5/54 18786

  ما َتْكِف وما تنفعْ  َفََم ُتْغنِ  5/54 18787

 ةر اْلُخيفوالرسل أو األم النجُذرُ  5/54 18788

 فأَْعِرض َفتََولَّ  6/54 18789

 'الَقْرنِ 'َيدعو اْلََلُك بِنَْفِخِه يف   الّداعيَيْدُع  6/54 18790

ءن نجُكرن  6/54 18791 ؛ َوُهَو َمْوقُِف احِلَساِب  ََشْ  َأْمرن َفظِيعن ُمنَْكرن
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 27إلى آية  7من آية   القمرسورة ( 952صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ًعا 7/54 18792 ةِ اََلْولِ ِمْن  ساكنةَذلِيَلًة  ُخشَّ  ِشدَّ

 الُقبُورِ  اأْلَْجَداِث  7/54 18793

نتََِش   7/54 18794  ُمتََفّرق مج

ْهطِِعيَ  8/54 18795 ِعيَ  مج  يف َخْوفن  ُمْْسِ

اعِ  8/54 18796  الداعي: اْلُنادي  الدَّ

 صعب شديد  َعِْس   8/54 18797

 انتُِهَر وُمنِعَ  َواْزُدِجرَ  9/54 18798

 َضِعيف  َعْن ُمَقاَوَمتِِهمْ  مهزوم  َمْغُلوب   10/54 18799

 َفانتَِقْم ِل  َفانتَِِصْ  10/54 18800

ََمءِ  11/54 18801  كناية عن نزول اْلطر َفَفتَْحنَا َأْبَواَب السَّ

نَْهِمرن  11/54 18802  ُمنـْـصّب بشّدة وغزارة  ُمتََدفِّقن  مج

ْرَنا  12/54 18803  َشَقْقنَا  َوَفجَّ

ُر ِمَن األَْرضِ  َتَقاَبل وتالقى َفالْتََقى اْلَْاءُ  12/54 18804 ََمِء َواْلَاُء اْلُتََفجِّ  َماُء السَّ

َرُه اهللُ يِف األََزلِ و ُدّبر وأريد ُقِدرَ  12/54 18805  َقدَّ

ْلنَاهُ  13/54 18806  أركبناه  َومَحَ

ْت ِِبَا َسِفينَةن  َذاِت َألَْواحن َوُدُُسن  13/54 18807 ، َوَمَساِمَْي ُشدَّ  َذاِت َألَْواحن

ِري 14/54 18808 َعةن  َُتْ  ََتُرج بُِْسْ

، َوفِيَها: إِْثبَاُت ِصَفِة الَعيْنَْيِ هللِ َتَعاََّل؛ َكََم َيلِيُق بَِجاَللِهِ  بِأَْعيُنِنَا  14/54 18809  بَِمْرًأى ِمنَّا، َوِحْفظن

ْم َعََل ُكْفِرِهمْ   اْنتَِصاًرا ِمنَّا لِنُوحن  َجَزاءً  14/54 18810  عليه السالم ، َوُعُقوَبًة ََلُ

المُ  ْلَِّن َكاَن ُكِفرَ  14/54 18811 َبه َقْوُمه، وهو ُنوح َعَليِْه السَّ  ْلَِْن َكذَّ

َرْكنَاَها آَيةً  15/54 18812 ًة، َوَدلِياًل َعََل أْبَقيْناها  تَّ  ُقْدَرتِنَا ؛ ِعَّْبَ

كِرن  15/54 18813 دَّ ، َوُمتَِّعظن  مج  ُمْعتََِّبن

  إِْنَذاِري َوُنُذرِ  16/54 18814

َنا 17/54 18815 ْ  َسّهْلنا َيْسَّ

ْكرِ  17/54 18816 ْكر: احِلْفظ واالْستِْحضار يف الَقْلِب والَفْهم وَتَدبجر اْلَعاِن لِلذِّ  الذِّ

َبْت  18/54 18817  أْنَكَرْت  َكذَّ

ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ اليََمنِ  َعاد   18/54 18818 يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت َمناِزَُلُ  عليه السالم، وهي َقبيلة  َقديَمة  ُسمِّ
 قـَـْوم هودن

ا  19/54 18819 ََصً ْوِت  ََصْ ، َعالِيََة الصَّ
وَدةِ  َشِديَدَة الَُّبُ

ْستَِمرٍّ َيْوِم َنْحسن  19/54 18820  ُمْستَْحكِمن  َدائِمِ ورَشّ َيْوِم ُشْؤمن  مج

 َتْقتَلُِعُهْم ِمْن َمَواِضِعِهْم، َوَتْرِمِي ِِبِْم َعََل ُرُؤوِسِهمْ  َتنِزُع النَّاَس  20/54 18821

 َنْخلن باَِل ُرُؤوسن  ُجذوع  أو ُأُصوُل  َأْعَجاُز َنْخلن  20/54 18822

نَقِعرن  20/54 18823  ُمنَْقلِعن ِمْن َأْصلِهِ  مج

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة اْلاء لدهيم والثمد: اْلاء: القليل  َثُمودُ  23/54 18824  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

تَّبُِعهُ  24/54 18825  َنْقتَدي به نَّ

 ُجنونو ُبْعدن عن الصواب َضاللن َوُسُعرن  24/54 18826

ْكرُ  25/54 18827  الُقْرآن أُأنِزَل   َأُألِْقَي الذِّ

، ُمتََجَّبِّ   َأرِش   25/54 18828  ُمتََكَّبِّ 

مْ  27/54 18829 مْ  فِتْنًَة َلَُّ  اْختِبَاًرا ََلُ

 َما ََيُلج ِِبِْم ِمَن الَعَذاِب وتوّقع اْنتَظِْر  َفاْرَتِقبُْهمْ  27/54 18830

ك  َواْصطََِّبْ  27/54 18831  ِزْد يف َصَّْبِ
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 49إلى آية  28من آية   القمرسورة ( 530صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهمْ  َوَنبِّئُْهمْ  28/54 18832  َأْخَِّبْ

ْم، َوَيْوم   قِْسَمة  َبيْنَُهمْ  28/54 18833  لِلنَّاَقةِ َمْقُسوم  َبْيَ َقْوِمَك َوالنَّاَقِة؛ َيْوم  ََلُ

بن  28/54 18834  َنِصيبن ِمَن اْلَاءِ  رِشْ

ْتََض   28/54 18835 ُه َصاِحبُُه يِف َيْوِمِه، َوَُيَْرُم ِمنُْه اآلَخرُ  ُمج  ََيُْضُ

 َدَعْوُه لِيَْعِقَر النَّاَقةَ  َفنَاَدْوا َصاِحبَُهمْ  29/54 18836

 النَّاَقَة بِيَِدهِ َتنَاَوَل  َفتََعاَطى  29/54 18837

 َنَحرَ  َفَعَقرَ  29/54 18838

 ِعقاِب وإِْنَذاِري  َعَذاِِب َوُنُذرِ  30/54 18839

َخًة ُمْهلَِكةً  َصيَْحةً  31/54 18840  ََصْ

مَ  َكَهِشيِم اْلُْْحتَظرِ  31/54 18841 ْرِع اليَابِِس الَِّذي َداَستُْه البََهائُِم َفتََهشَّ  َكالزَّ

َنا 32/54 18842 ْ  َسّهْلنا َيْسَّ

كِرن  32/54 18843 ، َوُمتَِّعظن  ُمدَّ  ُمْعتََِّبن

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النَِّساءِ وَأرَسَلُه اهللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إََِّل ِعبَاَدةِ اهللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش  لُوطن  33/54 18844  َيأُتوَن الرِّ

 بِآَياِت اهللِ الَّتِي ُأْنِذُروا ِِبَا بِالنجُذرِ  33/54 18845

 رَياً ُمهلِكًة بَِم حَتِملُه من َحىص أو غْيه ِحجارًة، أو  َحاِصبًا  34/54 18846

يْنَاُهم بَِسَحرن  34/54 18847  يِف آِخِر اللَّيْلِ  سلَّمناهم نَّجَّ

 خْي ديني أو دنيوي يكون معه حتسي احلال وطيب العيش نِْعَمةً  35/54 18848

 ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنْجِزي 35/54 18849

َفُهْم َباَس اهللِ َبطَْشتَنَاَأنَذَرُهم  36/54 18850  َخوَّ

ُبوها  َفتَََمَرْوا 36/54 18851  فتَشككوا فيها وكذَّ

 َطَلبُوا ِمنُْه َأْن َيْفَعُلوا الَفاِحَشَة ِِبِمْ  َراَوُدوهُ  37/54 18852

 أَزلْنَا نوَرها و َأْعَميْنَا، َوَحَجبْنَا  َفطََمْسنَا 37/54 18853

باِح الباكِرِ  َصبََّحُهم 38/54 18854    أتاُهْم يف الصَّ

ُل النَّهاِر  ُبْكَرةً  38/54 18855  أوَّ

ْستَِقرٌّ  38/54 18856 م  ُمتَِّصل   ثابت مج
 َدائِ

 فأحسوا بأَل العذاب  َعَذاِِب  َفُذوُقوا 39/54 18857

 َوَقْوَمهُ  وأْعواَنهُ  َأْتبَاَعُه، آَل فِْرَعْونَ  41/54 18858

 اإِلْنَذاُر بِالُعُقوَبةِ  النجُذرُ  41/54 18859

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  42/54 18860  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََّبِ

 فأهلكناهم  َفأََخْذَناُهمْ  42/54 18861

ب  َعََل أْمِرِه ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَّل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويج الَِّذي ال  َعِزيزن  42/54 18862
ُه َتَعاََّل غالِ  ُيْغَلُب ألنَّ

 َخالص   َبَراءة   43/54 18863

ُبرِ  43/54 18864 اَلم ا السَموية الُكتُِب  الزج لَِة َعََل األَْنبِيَاِء َعَليِْهْم السَّ  ْلُنَزَّ

نتَِِص   44/54 18865 ة   ََجِيع  مج  ة غالبََجَاَعة  ُمنْتَِِصَ

ْمعُ  45/54 18866 عي َسيُْغَلُب  َسيُْهَزُم اْْلَ ةَ  واْلراد اَْلَمَعُة اْلًتََجمِّ اِر َمكَّ   ََجَاَعُة ُكفَّ

ُبرَ  45/54 18867 وَن ُمنَْهِزِمَي، َقْد َولَّْوُكْم َأْدَباَرُهْم؛ َوَقْد َحَصَل َهَذا يِف َغْزَوةِ َبْدرن  َوُيَولجوَن الدج  َيِفرج

اَعُة َمْوِعُدُهمْ  46/54 18868  زمان وعدهم  َيْوم الِقياَمة السَّ

َقُهْم ِمَن الَعَذاِب يِف َبْدرن  َأْدَهى َوَأَمرج  46/54 18869 َّا حَلِ  َأْعظَُم َوَأَشدج َمَراَرًة ِِم

 َعَذابن و تيهن عن احلق َضاَللن َوُسُعرن  47/54 18870

ونَ  ُيْسَحبُونَ  48/54 18871  ُُيَرج

ِب  إَِصاَبةَ  َمسَّ َسَقرَ  48/54 18872  َجَهنََّم، َوَعَذاَِبَا   ََلَ

 بِحكمة وتدبْي أو بمقدار قدرناه وقضيناه أْوَجْدَناهُ   َخَلْقنَاُه بَِقَدرن  49/54 18873
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 81إلى آية  1من آية  الرحمنسورة و 55إلى آية  50من آية   القمرسورة ( 531صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُحْكُمنا وقضاُؤنا  َأْمُرَنا 50/54 18874

، َوِهَي: »ُكْن«. إاِلَّ َواِحَدة   50/54 18875  إاِلَّ َقْولَة  َواِحَدة 

ُر َكطَْرَفِة الَعْيِ  َكَلْمحن بِالْبََِصِ  50/54 18876 يعن اَل َيتَأَخَّ  نظرة خاطفة أو  َُسِ

 َأْشبَاَهُكْم يِف الُكْفِر.  َأْشيَاَعُكمْ  51/54 18877

كِرن  51/54 18878 دَّ  ُمتََدبِّرن  مج
 ُمْعتََِّبن ُمتَِّعظن

ُبرِ  52/54 18879  يِف الُكتُِب الَّتِي بِيَِد احَلَفظَةِ  يِف الزج

مْ  ُمْستَطَر   53/54 18880  َمْسطُور  َمْكتُوب  يِف َصَحائِِف َأْعََمَِلِ

 َأهْنَارن  َوهَنَرن  54/54 18881

؛  َمْقَعِد ِصْدقن  55/54 18882   يمَ ثأِ اَل لَْغَو فِيِه، َواَل تَ  مكان رفيع طيبأو َُّمْلِِس َحقٍّ

ْقتَِدرن  55/54 18883  مج
 َعظِيم الُقْدَرة  َملِكن  َملِيكن

مْحَنُ  1/55 18884 ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ َشمَلْت  الرَّ مْحَُن ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى ِمن األْسَمِء اخلاصَّ ْنيا، والرَّ تُُه اْلُْؤِمَن والكافَِر يف الدج  َرمْحَ

مَ  َعلَّمَ  2/55 18885 َف وَفهَّ  َعرَّ

د َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  الُْقْرآنَ  2/55 18886 ِه ُُمَمَّ
 كِتاُب اهللِ اْلُْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَُه َعََل َرُسولِ

نَسانَ  3/55 18887 َكر واألْنثَى ِمْن َبنِي آ أْوَجَد ِمَن الَعَدمِ  َخَلَق اإْلِ  دم الذَّ

 النجطَْق بِأَْن ُيبَِي َعَمَّ يِف َنْفِسهِ الكالم و الْبَيَانَ  4/55 18888

، بِِحَسابن ُمتَْقنن اَل  بُِحْسبَانن  5/55 18889 ِرَياِن ُمتََعاقِبَْيِ  َيْضطَِرُب َُيْ

ََمءِ  َوالنَّْجمُ  6/55 18890  الَكْوَكُب يِف السَّ

 َُيَْضعاِن وَينْقاداِن هلل فيَم ُخـلِقا له  َيْسُجَدانِ  6/55 18891

ََمَء َرَفَعَها  7/55 18892  أوجدها مرفوعة عاليا بدون أعمدة َوالسَّ

 الَعْدَل َوَضَع يِف األَْرِض  َوَوَضَع اْلِْيَزانَ  7/55 18893

وا لِئَالَّ  َأالَّ َتطَْغْوا 8/55 18894 ُ وُنواوَتتََجَّبَّ  َتْعتَُدوا، َوَُّتُ

 آلة الوزن، أو الوزن نفسه واْلراد الَعْدَل  اْلِْيَزانِ  8/55 18895

 بِالَعْدلِ  بِالِْقْسطِ  9/55 18896

وا  9/55 18897 ِْسُ  َواَل َتنُْقُصوا َواَل ُُّتْ

َدَها؛ لِيَْستَِقرَّ َعَليَْها اخَلْلُق  َوَضَعَها لِْْلََنامِ  10/55 18898  َمهَّ

  الثَِّمِر واحَلّب َأْوِعيَِة  أوَأْغلَِفُة  اأْلَْكََممِ  11/55 18899

بج ُذو الَْعْصِف  12/55 18900  ُذو الِقَْشِ َوالتِّبْنِ  : احلنطة والشعْي ونحوُهااحَلبج  َواحْلَ

َْيَانُ  12/55 18901 ائَِحةِ  َوالرَّ  َطيِِّب الرَّ
 ُكلج َنبْتن

 َربُِّكََم  نَِعم آالء َربُِّكََم  13/55 18902

َبانِ  13/55 18903  ُتنْكِران ُتَكذِّ

  طين يابسن له َصوت   َصْلَصالن  14/55 18904

ارِ  14/55 18905 رَ تْلا اْلحروقالطُِّي  َكالَْفخَّ  َحجَّ

انَّ  15/55 18906  إِْبلِيَس  اْْلَ

اِرجن  15/55 18907  َلب َشِديد ساطع صافن ال دخان فيه مَّ

 الناِر اْلعهودة  نَّارن  15/55 18908

َقْيِ  17/55 18909 يِْف.  اْلََْْشِ تَاِء، َوالصَّ ْمِس؛ يِف الشِّ ِق الشَّ  َمَْشِ

ْمِس؛ يِف  اْلَْْغِرَبْيِ  17/55 18910 يِْف َمْغِرِب الشَّ تَاِء، َوالصَّ  الشِّ

 َربُِّكََم  نَِعم آالء َربُِّكََم  18/55 18911

َبانِ  18/55 18912  ُتنْكِران ُتَكذِّ
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 14إلى آية  91من آية   الرحمنسورة ( 532صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َخَلَط  َمَرَج   19/55 18913

 اْلراد ماء النهر العذب وماء البحر اْلالح  الْبَْحَرْينِ  19/55 18914

 َيتَجاَوراِن أو يلتقي طرفاُها  َيْلتَِقيَانِ  19/55 18915

 َحاِجز   َبْرَزخ   20/55 18916

ا َعََل اآلَخِر،  الَّ َيبِْغيَانِ  20/55 18917  َوَيْذَهُب بَِخَصائِِصهِ  باْلُـَمـازَجةاَل َيطَْغى َأَحُدُُهَ

ُرُج  22/55 18918  ُيْستَْخَرُج  َُيْ

ْؤلُُؤ َواْلَْْرَجانُ  22/55 18919  ة َهر  َنفيساَجوْ  اللج

َوارِ  24/55 18920 ْخَمةُ  اْْلَ ُفُن اَْلاِرَيُة الضَّ  السج

َعةِ  اْلُْنَشآُت  24/55 18921  اْلَْرُفوُعاُت األرَْشِ

 َكاِْلبَاِل يِف ِعظَِمَها  َكاأْلَْعاَلمِ  24/55 18922

 َهالِك   َفانن  26/55 18923

 يثبت بعد غْيه َوَيبَْقى 27/55 18924

 ، ويف اآلية إثبات صفة الوجه هلل تعاَّل بَم يليق به سبحانه دون تشبيه وال تكييف ذاته َوْجُه َربَِّك  27/55 18925

اَللِ  27/55 18926 َياءِ َصاِحُب  ُذو اْْلَ  الَعظََمِة، َوالكَِّْبِ

ْكَرامِ  27/55 18927  الَفْضِل، َواُْلودِ  َواإْلِ

 َيطلُب ِمنْهُ  َيْسأَلُهُ  29/55 18928

 َأْمرن   أو حالن يف  يِف َشانن  29/55 18929

 أسلوُب وعيدن وَتديد، ِمْن: َفَرَغ له أْي َقَصَد لَُه دون غْيه َسنَْفُرُغ لَُكم 31/55 18930

 اِْلّن واإِلْنس  الثََّقالنِ  31/55 18931

نْتُْم وَقِدرُتمْ  اْستَطَْعتُمْ  33/55 18932  ََتَكَّ

قوا َتنُفُذوا 33/55 18933 ُدوَن َمنَْفًذا ََتُْرُبوَن ِمنْهُ  أو َُّتَُّتِ
 َُتِ

 َنَواِحي َأْقطَارِ  33/55 18934

 اْهُرُبوا  و فاخُّتقوا َفانُفُذوا 33/55 18935

ةن، َوَكََمِل ُقْدَرةن  بُِسْلطَانن  33/55 18936  بُِقوَّ

 ُيبَْعُث  ُيْرَسُل  35/55 18937

ص  ََلب   ُشَواظ   35/55 18938
 ُدخاَن له  ال َخالِ

َب فِيهِ  َوُنَحاس   35/55 18939 ، ُيَصبج َعََل ُرُؤوِسُكْم، َأْو ُدَخان  اَل ََلَ  ُنَحاس  ُمَذاب 

انِ َفاَل  35/55 18940  ال َتْستَطِيَعاِن النجاة و   َفال َينُِْصُ َبْعُضُكْم َبْعًضا َتنتَِِصَ

 وتفطرت اْنَصَدَعِت  انَشقَِّت  37/55 18941

َراَء َكَلْوِن الَوْردِ  َوْرَدةً  37/55 18942  مَحْ

َهانِ  37/55 18943 ، َأوْ  َكالدِّ ْيِت اْلَْغِِلِّ  الدهن اْلذاب  َكالزَّ

 ذلك اليوم  َفيَْوَمئِذن  39/55 18944

 ال َُياسُب  ال ُيْسأَُل  39/55 18945

ُم ِمَن الِفْعلِ  َذنبِهِ  39/55 18946  الَذْنُب: اإلْثُم، واْلَُحرَّ

  ُيْدَرُك وُيَميَّزُ  ُيْعَرُف  41/55 18947

 الكافِروَن اْلُعانِدونَ  اْلُْْجِرُمونَ  41/55 18948

 بَِعاَلَماَِتِمْ  بِِسيََمُهمْ  41/55 18949

 فيمسك َفيُْؤَخُذ  41/55 18950

َمِة ُرُؤوِسِهمْ  بِالنََّواِص  41/55 18951    بُِمَقدِّ

 َجع قدم وهو ظاهر الساق   َواأْلَْقَدامِ  41/55 18952
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 96إلى آية  24من آية   الرحمنسورة ( 533صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َربُِّكََم  نَِعم آالء َربُِّكََم  42/55 18953

َبانِ  42/55 18954  ُتنْكِران ُتَكذِّ

ب ِِبا يِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمُ  43/55 18955  النّاُر التي ُيَعذَّ

 الكافِروَن اْلُعانِدونَ  اْلُْْجِرُمونَ  43/55 18956

ُدونَ و َيُدورونَ  َيطُوُفونَ  44/55 18957 دَّ  َيَُّتَ

 َحارٍّ َقْد َبَلَغ الَغاَيَة يِف احَلَراَرةِ  مَحِيمن آنن  44/55 18958
 َماءن

ِه يِف َمْوقِِف احِلَساِب  َخاَف َمَقاَم َربِّهِ  46/55 18959  َخاَف الِقيَاَم َبْيَ َيَدْي َربِّ

 بستاني  َجنَّتَانِ  46/55 18960

 صاحبتا  َذَواَتا 48/55 18961

ةن  َأْفنَانن  48/55 18962  َأْغَصانن َكثَِْيةن َنِضَ

   ُينْبُوعان  َعيْنَانِ  50/55 18963

ِرَيانِ  50/55 18964 َعةً  َُتْ  َتنَْدفُِع ِمياُهُهَم ُمْْسِ

 ِصنَْفانِ  َزْوَجانِ  52/55 18965

 جالسي مستندين مستقرين ُمتَّكِئِيَ  54/55 18966

َت الثَّْوِب وهو  بِطَاَنتَُها َبطَائِنَُها  54/55 18967  َما ُُيَْعُل حَتْ

قن  54/55 18968 يبَاِج  إِْستََّْبَ  اْلصنوع من احلرير السميك  الدِّ

 َثَمرُ  َوَجنَى 54/55 18969

 َيتَناَولُهُ و يقطفه  َقريب  ْلَِنْ  َدانن  54/55 18970

اُت الطَّْرِف  56/55 18971 َن  َقاَِصَ ِهمْ قَِصْ ؛ َفاَل َينْظُْرَن إََِّل َغْْيِ  َأْبَصاَرُهنَّ َعََل َأْزَواِجِهنَّ

ُهنَّ  َيطِْمثُْهنَّ  56/55 18972  َل يطأُْهنَّ وََلْ ُيبَارِشْ

 اَْلاّن هو اِْلنّ  َجانٌّ  56/55 18973

 الياقوت واْلرجانجواهر نفيسة  واْلراد  يف صفائهن وحسنهن مثل  الْيَاُقوُت َواْلَْْرَجانُ  58/55 18974

   َثواُب ومكافأةُ  َجَزاء 60/55 18975

ْحَسانِ  60/55 18976 يتاِء باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اَْلميلِ  اإْلِ  اإْلِ

ابَِقتَْيِ  َوِمن ُدوهِنََِم  62/55 18977  أقل منهَمأو  َأْدَنى ِمَن اَْلنَّتَْيِ السَّ

تَانِ  64/55 18978 َوادِ  ُمْدَهامَّ َُتََُم َحتَّى َمالَْت إََِّل السَّ ْت ُخْضَ اَواِن َقِد اْشتَدَّ  َخْضَ

  ُينْبُوعان  َعيْنَانِ  66/55 18979

اَختَانِ  66/55 18980 اَختَانِ  َنضَّ  اَل َتنَْقطَِعانِ  َفّوارتان باْلاء النابع من األرض َنضَّ

   لذيذة  ثََِمر   َفاكَِهة   68/55 18981

 الشجرة اْلعروفة التي تثمر الرطب  َوَنْخل   68/55 18982

ان   68/55 18983  الُرّمان: الفاكهة اْلعروفة، ُيؤكل َحبجها َوُرمَّ

 َربُِّكََم  نَِعم آالء َربُِّكََم  69/55 18984

َبانِ  69/55 18985  ُتنْكِران ُتَكذِّ
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 16إلى آية  1من آية   الواقعةسورة و  78إلى آية  70من آية   الرحمنسورة ( 534صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ات   70/55 18986 اُت األْخالِق ََجيالِت اخَلْلِق ِحسان الُوجوِه  ِحَسان   َخْْيَ  نِساء  صاحِلات  فاِضالت  َخْيِّ

واد  نَِساء  بِيض  ِحَسان   ُحور   72/55 18987  ذوات عيون شديدة البَياُض وشديدة السَّ

ْقُصوَرات   72/55 18988  ُمنَّعَمت َمْستُوَرات  َمُصوَنات   مَّ

يَامِ  72/55 18989  بيت يتخذه األعراب من الثياب أو عيدان الشجر، واْلراد ِبا هنا بيوت يعلم اهلل حقيقتها اخْلِ

ُهنَّ َأَحد  َل  َلْ َيطِْمثُْهنَّ  74/55 18990  يطأُْهنَّ وََلْ ُيبَارِشْ

 جالسي مستندين مستقرين ُمتَّكِئِيَ  76/55 18991

 َذَواِت َأْغطِيَةن ُخْضن  مرتفعةن  َوَسائَِد  َرْفَرفن ُخْضن  76/55 18992

، َوُبُسطن  َوَعبَْقِريٍّ ِحَسانن  76/55 18993  فيها  رغوبم َجيلة  ُفُرشن

هُ  َتبَاَركَ  78/55 18994  َكثَُرْت َبَرَكتُُه، َوَخْْيُ

اَللِ  78/55 18995 َياءِ  ذِي اْْلَ  َصاِحُب الَعظََمِة، َوالكَِّْبِ

ْكَرامِ  78/55 18996  الَفْضِل، َواُْلودِ  َواإْلِ

    َنَزلَت وحَتقََّقت َوَقَعِت  1/56 18997

 أسَمء القيامة النّاِزلَة ال َُمَالَة، من  الَْواقَِعةُ  1/56 18998

 ُحُصوَلا  و لَيَْس لُِوُقوِعَها، َوقِيَاِمَها لَيَْس لَِوْقَعتَِها  2/56 18999

ُب بَِذلَِك  َكاذَِبة   2/56 19000  تنكر وقوعهاو َنْفس  ُتَكذِّ

اَر يف النار خافضة ألعداء اهلل َخافَِضة   3/56 19001    الُكفَّ

افَِعة   3/56 19002  اْلُْؤِمنَِي يف اْلنة   ألولياء اهللرافعة  رَّ

ِت  4/56 19003 َكْت  ُرجَّ  ُحرِّ

ا  4/56 19004 ِريًكا َشِديًدا َرجًّ  حَتْ

ِت  5/56 19005 َقْت  ُفتِّتَْت  َوُبسَّ  وُفرِّ

ات الُّتاب التي ُتَرى يف ضوِء الشمِس أو ُغبَاًرا  َهبَاًء  6/56 19006 يِّئ ال قيمة له ة نافذمن َذرَّ  واْلراُد أن العمل السَّ

نبَثّاً  6/56 19007 قاً  مج  ُمنْتََِشًا ُمتََفرِّ

 َأْصنَاًفا َأْزَواًجا 7/56 19008

عاَدة واْلَنِْزلَِة العالِيَةِ أْصحاُب اليَمِي وُهم أْهُل اليُْمن  َفأَْصَحاُب اْلَْيَْمنَةِ  8/56 19009  والسَّ

َمِل  َوَأْصَحاُب اْلَْْشأََمةِ  9/56 19010 ْؤم، أو ناِحيَِة الشَّ نيئَةِ وهم أْصحاُب الشج     أهُل اْلَنِْزلَِة الدَّ

ابُِقونَ  10/56 19011 اِت، َوُيَساِرُعوَن  َوالسَّ  يف الدنيا  لِلطَّاَعاِت الَِّذيَن َيْسبُِقوَن إََِّل اخَلْْيَ

ابُِقونَ  10/56 19012 يَِة يِف اَْلنَّةِ  السَّ
 الَِّذيَن َيْسبُِقوَن إََِّل اْلَنَاِزِل الَعالِ

ُبونَ  11/56 19013  ذوو الُقْرِب واْلََكانة عند اهلل ُأْولَئَِك اْلَُْقرَّ

 ََجَاَعة  َكثَِْية   ُثلَّة   13/56 19014

لِيَ  13/56 19015 ِهْم ِمَن األَُمِم األُْخَرى اأْلَوَّ ِة َوَغْْيِ ابَِقةِ  َصْدِر َهِذِه األُمَّ  السَّ

ةِ  اآْلِخِرينَ  14/56 19016  آِخِر َهِذِه األُمَّ

رن  15/56 19017 ر: َجع ُسير: ما ُُيَْلُس أو ُيْضطََجُع عليه ُُسُ ُ    الْسج

ْوُضوَنةن  15/56 19018 َهِب  نسجا ُمكَم َمنُْسوَجةن  مَّ  ُمَرّصعة باْلواهر  بِالذَّ

 جالسي مستندين مستقرين ُمتَّكِئِيَ  16/56 19019

 متواجهي تتقابل وجوههم  ُمتََقابِلِيَ  16/56 19020
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 َيُدورُ  َيطُوُف  17/56 19021

َلَُّدونَ  17/56 19022 َرُموَن، َواَل َيُموُتونَ  أو شبان ِغْلََمن   ِولَْدان  ُمج ْلِخْدَمِة اَل هَيْ
 لِ

ب فيها َأْقَداحن  بِأَْكَوابن  18/56 19023 ا، َواَل َخَراطِيمَ  ُيَْشَ  اَل ُعَرى ََلَ

ا ُعًرى،  َوَأَباِريَق  18/56 19024  َوَخَراطِيمُ َأَوانن ََلَ

، َأْو َقَدحن فِيِه ََخْر   َوَكاسن  18/56 19025  ََخْرن

ِعين  18/56 19026  ََخْرن َجاِرَيةن يِف اَْلنَّةِ  من مَّ

ُعوَن َعنَْها  19/56 19027 ُع ِمنَْها ُرُؤوُسُهمْ  اَل ُيَصدَّ  اَل ُتَصدَّ

مْ اَل َتْذَهُب  َواَل ُينِزُفونَ  19/56 19028  ال َيسَكرونَ و بُِعُقوَِلِ

 وثََِمرن لذيذةن  َوَفاكَِهةن  20/56 19029

ونَ  20/56 19030 ُ  ُيتارون خْي األشياء وينتقونه َيتََخْيَّ

 َتشتَدج َرْغبَتُُهْم فيهِ  َيْشتَُهونَ  21/56 19031

واد نَِساء  بِيض  ِحَسان  ذوات عيون شديدة  َوُحور  ِعي   22/56 19032  البَياُض وشديدة السَّ

نَّ  اْلَْْكنُونِ  23/56 19033
، َوََجَاَِلِ ِهنَّ

 اْلَُصوِن يِف َأْصَدافِِه ِمْن َصَفائِ

 َثواب ومكافأة  َجَزاء 24/56 19034

 َكاَلًما اَل َخْْيَ فِيهِ  وَ أ  كالماً فيه ُفْحش  و َباطاًِل، لَْغًوا 25/56 19035

 َما َيتَأَثَُّموَن بَِسََمِعهِ  َتأْثِيًَم  25/56 19036

 أو كالما  َقْواًل  قِياًل  26/56 19037

 إاِلَّ َقْواًل َساْلًِا ِمْن َهِذِه الُعيُوِب، َوإاِلَّ َتْسلِيَم َبْعِضِهْم َعََل َبْعضن  َساَلًما 26/56 19038

عاَدة واْلَنِْزلَِة العالِيَةِ أْصحاُب اليَمِي وُهم  َوَأْصَحاُب الْيَِميِ  27/56 19039  أْهُل اليُْمن والسَّ

ُْضودن  28/56 19040  َشَجرن النَّبِِق اَل َشْوَك فِيهِ  ِسْدرن ُمَّ

نُضودن  29/56 19041 ، َأْو ُهَو َشَجُر الطَّْلِح اْلَْعُروُف  َوَطْلحن مَّ اكِبن َبْعُضُه َعََل َبْعضن  ُمَُّتَ
 َمْوزن

ُْدودن َوظِلٍّ  30/56 19042  اَل َيُزوُل  متسع منبسط ظِلٍّ َدائِمن  ِمَّ

ْسُكوبن  31/56 19043  َجارن اَل َينَْقطِعُ  مَّ

 أْي دائمة متصلة  ال مقطوعة 33/56 19044

 َوال َُمُْجوَبة  َوال َِمْنُوَعةن  33/56 19045

ْرُفوَعةن  34/56 19046 رِ عالية  مَّ ُ  َمْرُفوَعةن َعََل الْسج

 َخَلْقنَا نَِساَء َأْهِل اَْلنَِّة َنْشأًَة َكاِمَلًة اَل َتْقبَُل الَفنَاءَ  َأْنَشأَْناُهنَّ إِْنَشاءً  35/56 19047

، َوْهَي الَعْذراءُ  َأْبَكاراً  36/56 19048  ََجُْع بِْكرن

 أِلَْزَواِجِهنَّ  ُعُرًبا 37/56 19049
 ُمتََحبِّبَاتن

 َواِحَدةن يِف ِسنٍّ  َأْتَراًبا 37/56 19050

لِيَ  39/56 19051 ابَِقةِ من  ََجاَعة  َكثَِْية  ِمَن النَّاسِ  ُثلَّة  اأْلَوَّ  األَُمِم السَّ

ََملِ  41/56 19052 نيئَةِ أصحاب النار و َوَأْصَحاُب الشِّ     أهُل اْلَنِْزلَِة الدَّ

 ِمْن َحرِّ َناِر  َسُمومن  42/56 19053
ةن  ُخُذ بِأَْنَفاِسِهمْ أَجَهنََّم، تَ ِريحن َحارَّ

 َحارٍّ َيْغِِل  َومَحِيمن  42/56 19054
 َماءن

َوادِ  ََيُْمومن  43/56 19055  ُدَخانن َشِديِد السَّ

 اْلَنِْزِل، َواَل َطيِِّب اْلَنْظَرِ  الَّ َباِردن َواَل َكِريمن  44/56 19056
 اَل َباِردِ

فِيَ  45/56 19057 َهَواِت   ُمُّْتَ  ُمتَنَعِِّمَي ُمنَْهِمكَِي يِف الشَّ

ونَ  46/56 19058  َيثْبُتون وَيْلَزمون ُيِِصج

نِث الَْعظِيمِ  46/56 19059 ُك بِاهللِ احْلِ ْ ْنِب الَعظِيِم؛ َوُهَو الَشِّ  الذَّ

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد اْلَْوِت  ْلََبُْعوُثونَ  47/56 19060

 َأُنبَْعُث َنْحُن، َوآَباُؤَنا؟!  آَباُؤَناَأَو  48/56 19061

 ْلََْحُشوُدوَن لِْلِحساِب  ْلََْجُموُعونَ  50/56 19062

 موعد ُمّدد، واْلُراد يوُم القيامة ِميَقاِت َيْومن معلوم  50/56 19063
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الجونَ  51/56 19064    التائِهوَن َعْن َطريِق اَِلداَيةِ  الضَّ

ُبونَ  51/56 19065  اْلُنْكِرون اْلَُْكذِّ

ومن  52/56 19066 ة  َكرهَية  يف َجَهنَّم، وهَي َطعاُم أْهِل النّارِ  َزقج  َشَجَرة  ُمرَّ

 َفُمْشبُِعونَ  َفََملُِؤونَ  53/56 19067

ِميمِ  54/56 19068 ديِد احَلراَرةِ  احْلَ  اْلاِء الشَّ

يمِ  55/56 19069 َب اَْلِ  ُيِصيبَُها رُشْ
ِب اإِلبِِل الِعطَاِش الَّتِي اَل َتْرَوى لَِداءن  َكَُشْ

مْ  56/56 19070 ْم ِمَن اَْلَزاءِ  ُنُزَُلُ  َما ُأِعدَّ ََلُ

ينِ  56/56 19071  َيْوَم اَْلَزاِء، َواحِلَساِب  َيْوَم الدِّ

  أْوَجْدَناُكْم ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثالن سابِقن  َخَلْقنَاُكمْ  57/56 19072

ُقونَ  57/56 19073 ُقوَن بِالبَْعِث  َفَلْواَل ُتَصدِّ  ؟! بَِحقيِقيَِّة ُوجودِِه أْو ُحدوثِهِ  وتعُّتفون وتقرون َهالَّ ُتَصدِّ

 َأْخَِّبوِن  َأَفَرَأْيتُم  58/56 19074

ا َُتْنُونَ  58/56 19075  النجطََف الَّتِي َتْقِذُفوهَنَا يِف َأْرَحاِم نَِسائُِكمْ  مَّ

الُِقونَ  59/56 19076  اْلوِجدوَن اْلُبِْدعونَ  اخْلَ

ْرَنا  60/56 19077  وَحَكْمنا َقَضيْنا  َقدَّ

 أو مغلوبي بَِعاِجِزينَ  بَِمْسبُوقِيَ  60/56 19078

َل َأْمثَالَُكمْ  61/56 19079 بَدِّ َ  نج    أْشباَهُكمْ  نجَغْيِّ

 ونخلقكم َوُننِشئَُكمْ  61/56 19080

  األوَّل واْلراد خلق آدم عليه السالم  اإلْحياَءة النَّْشأََة اأْلُوََّل  62/56 19081

ُرونَ  62/56 19082  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتََِّبونَ  َتذكَّ

ُرُثونَ  63/56 19083  َتيئون األرض للزرع وتضعون فيها احلب حَتْ

 تنبتونه حتى يشتّد ويبلغ الغاية َتْزَرُعوَنهُ  64/56 19084

 يابًسا متكّْسا ال ُينتفع بههشيًَم  ُحطَاًما  65/56 19085

ْيتُم َفظَْلتُمْ  65/56 19086  ُدْمتُم واْستَمرَّ

ُهونَ  65/56 19087 َّا َنَزَل بَِزْرِعُكمْ  َتَفكَّ بُوَن ِِم  من سوء حالهو  ... َتتََعجَّ

وَن  إِنَّا ْلَُْغَرُمونَ  66/56 19088 اُِسُ م بغْي ِعَوضن اْلُْغَرُموَن: الذين ذهب وُمْهَلكون إِنَّا خَلَ  ماَُلُ

 َِمْنوعوَن َعن اخَلْْيِ ُتَعساُء َأْشِقياءُ  َُمُْروُمونَ  67/56 19089

َحاِب  اْلُْْزنِ  69/56 19090  السَّ

، َواَل َزْرعن  ُأَجاًجا  70/56 19091 بن  َشِديَد اْلُُلوَحِة؛ اَل ُينْتََفُع بِِه يِف رُشْ

 َتْذُكروَن نِْعَمتَُه، َوَتثْنوَن َعَليِْه ِِبَا و  هللِاَتْشُكروَن  َتْشُكُرونَ  70/56 19092

 ُتوقُِدونَ  ُتوُرونَ  71/56 19093

 َأْوَجْدتجمْ  َأنَشاُتمْ  72/56 19094

َجَرَة الَّتِي َتْقَدُح ِمنَْها النَّاُر؛ كَ  َشَجَرََتَا 72/56 19095  اْلَْرِخ والِعَفارِ شجر الشَّ

 التعاِظ واالْعتِبارِ لَتْذكًِْيا لَُكْم  َتْذكَِرةً  73/56 19096

 َمنَْفَعًة لِْلُمَسافِِرينَ  َوَمتَاًعا لِّْلُمْقِوينَ  73/56 19097

ُه َربََّك َذاكًِرا اْسَمهُ  َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك  74/56 19098  َنزِّ

 األجسام فاهلل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى هو عظيم الشأن اْلنّزه عن صفات  الَْعظِيمِ  74/56 19099

 ُأْقِسُم َوَأْحلُِف، َو )اَل(: َتْوكِيد  لِْلَقَسمِ  َفاَل ُأْقِسمُ  75/56 19100

 َمناِزَلا أو مساقطها يف مغارِبا يف السَمء بَِمَواقِِع النجُجومِ  75/56 19101

 لَيَمي   لََقَسم   76/56 19102
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 َعظِيُم اْلَنَافِِع، َكثُِْي اخَلْْيِ  رَشيف رفيع القْدر َكِريم   77/56 19103

 اْلحفوظالكتاب: اللوح  كِتَابن  78/56 19104

ْكنُونن  78/56 19105    َمْستُورن َمُصونن  مَّ

هُ  79/56 19106  القرآن ال َيْلِمس ال َيَمسج

ُرونَ  79/56 19107 ُروا ِمَن الَشك واْلنابة واحلدث اْلُْطَهَّ  ، أْو اْلالئكةَمْن َتطَهَّ

 اْلُنِْعُم َعَل َُمْلوقاتِهِ اْلَْعبوُد َوْحَدُه،  َربِّ الَْعاْلَِيَ  80/56 19108

ِديِث  81/56 19109  الُقْرآنِ  احْلَ

ْدِهنُونَ  81/56 19110 ُبونَ  مج  ُمَكذِّ

َعُلوَن ِرْزَقُكمْ  82/56 19111 َعُلوَن ُشْكَر نَِعِم اهللِ َعَليُْكمْ  َوَُتْ  َُتْ

ْلُقومَ  83/56 19112 وُح  َبَلَغِت احْلُ  ِعنَْد اْلَْوِت احَلْلَق َوَصَلِت الرج

 ُتبِِصون وتشاهدون َتنظُُرونَ  84/56 19113

ونَ  85/56 19114  اْلراد أنكم ال ترون اْلالئكة أثناء نزع الروح عند اْلوت ال ُتبِِْصُ

 ُماسبي وال ُّمزيي بأعَملكم َغْْيَ  َغْْيَ َمِدينِيَ  86/56 19115

وَن  َتْرِجُعوهَنَا 87/56 19116 وَح إََِّل اَْلَسدِ َتُردج  الرج

بِيَ  88/56 19117  الذين فعلوا الواجبات واْلستحبات وتركوا اْلحرمات واْلكروهات   ذوي الُقْرِب واْلََكانة عند اهلل اْلَُْقرَّ

، َوَفَرح   َفَرْوح   89/56 19118 اَحة  ، َواْسُِّتَ  َرمْحَة  َواِسَعة 

، َوََجِيُع َما َتطِيُب بِِه َنْفُسهُ ِرْزق   َوَرَْيَان   89/56 19119 ، َوَرائَِحة  َطيِّبَة   َحَسن 

عاَدة واْلَنِْزلَِة العالِيَةِ  َأْصَحاِب الْيَِميِ  90/56 19120  أْصحاُب اليَمِي وُهم أْهُل اليُْمن والسَّ

 ُيَقاُل لَُه: َساَلَمة  لََك، َوَأْمن   َفَساَلم  لََّك  91/56 19121

الِّيَ  92/56 19122  التائِهَي َعْن َطريِق اَِلداَيةِ  الضَّ

يوِف، وفيه طعاُمهم واْلراد اْلزاء  َفنُُزل   93/56 19123  اْلَنِْزل ُيَعّد للضج

اِب َجَهنََّم اْلُتَنَاِهي يِف احَلَراَرةِ  مَحِيمن  93/56 19124  رَشَ

َهاَيْدُخُل فِيَها،  َوَتْصلِيَُة َجِحيمن  94/56 19125  اَْلِحيم: ِمن أْسَمِء َجَهنَّمَ  ، وَوُيَقاِِس َحرَّ

 اليقي احلقيقي الذي ال شك فيه  َحقج الْيَِقيِ  95/56 19126

 عظيم الشأن اْلنّزه عن صفات األجسام فاهلل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى  الَْعظِيمِ  96/56 19127

َه اهللَ َعَمَّ اَل َيلِيُق بِِه َجلَّ َجاَللُهُ  َسبََّح هللَِِّ 1/57 19128  َنزَّ

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  1/57 19129
ُه َتَعاََّل َغالِ   ُهَو الَقِويج الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  1/57 19130 ُه َتَعاََّل عاَِل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو اْلُْحكُِم  احْلَ ْلِق األْشياِء َكََم َشاَء ألنَّ  خِلَ

 هو اْلالك اْلتِصف لَُه ُمْلُك  2/57 19131

 ويسلب احلياة   هَيَُب احَلياةَ  َُيْيِي َوُيِميُت  2/57 19132

ء  ِصَفة  هللِ  َقِدير   2/57 19133 ءن ال ُيْعِجُزُه ََشْ  ُسبْحاَنُه ، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعَُّتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعََل ُكلِّ ََشْ

ُل  3/57 19134 ء   اأْلَوَّ  الَِّذي لَيَْس َقبَْلُه ََشْ

ء   َواآْلِخرُ  3/57 19135  الَِّذي لَيَْس َبْعَدُه ََشْ

ء   َوالظَّاِهرُ  3/57 19136  الَِّذي لَيَْس َفْوَقُه ََشْ

ء   َوالْبَاطِنُ  3/57 19137  الَِّذي لَيَْس ُدوَنُه ََشْ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم  َعلِيم   3/57 19138
ائِ  اْلَْخلوقاِت ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََّل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالْسَّ
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 11إلى آية  4من آية   الحديدسورة ( 538صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثالن سابِقن  َخَلَق  4/57 19139

، وال ؛ عاَل واستقرَّ وارَتَفع اْستََوى   4/57 19140 ا يليُق بجاللِه، بال تكييفن  تشبيهن، وال تعطيلن علوًّ

 فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاَّل  الدنياليس كعروش وأنه  عَل احلقيقة بهنؤمن  هو أعظَُم اْلَخلوقاِت  الَْعْرشِ  4/57 19141

 وغْي ذلك َمطَرن وواْلراد ما يدخل يف األرض من حب َما َيْدُخُل  َما َيلُِج  4/57 19142

ُرُج  4/57 19143  اْلراد ما ُيرج من األرض من نبات وزرع وثَمر وغْي ذلك  َوَما َُيْ

ََمءِ  4/57 19144  اْلراد من اْلالئكة واألقدار واألرزاق وغْي ذلك َوَما َينِْزُل ِمَن السَّ

 واألعَمل وغْي ذلك واألرواح  اْلراد ما يصعد إَّل السَمء من اْلالئكة  َوَما َيْعُرُج فِيَها 4/57 19145

 رقيب عليكم شهيد عَل أعَملكم وهو معكم بعلمه ولطفه ورمحته  َوُهَو َمَعُكمْ  4/57 19146

 يف أيَّ مكان حللتم َأْيَن َما ُكنتُمْ  4/57 19147

ُه َتَعاَّل َيَرى  َبِصْي   4/57 19148  اْلَرئِيَّاِت باِل َكيْفن وال آلَةن وال جاِرَحةن ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَّل، أْي أنَّ

 هو اْلالك اْلتِصف لَُه ُمْلُك  5/57 19149

   ُتَعادُ  ُتْرَجعُ  5/57 19150

ؤوُن َوالَقَضاَيا األُمورُ  5/57 19151  َجيعها اْلَسائُِل والشج

يَْل يِف النََّهارِ  6/57 19152  اآلخر فيتعاقبان طوالً وقًِِصا ُيْدِخل أحدُها يف  ُيولُِج اللَّ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم اْلَْخ  َعلِيم   6/57 19153
ائِ  لوقاِت ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََّل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالْسَّ

ُدورِ  6/57 19154  الصدور اخلفايا التي يف الصدور أو احلالة التي يف  بَِذاِت الصج

سوِل باالّتباعِ  ياد لهنقااللِِه ووُرُس يأمر اهلل عباده باإليَمن به ب آِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِهِ  7/57 19155  بالطّاعِة وللرَّ

 واْبذلوا اْلال ونحَوه َوَأنِفُقوا 7/57 19156

ُكم َجَعَلُكم 7/57 19157 َ  َصْيَّ

ْستَْخَلِفَي فِيهِ  7/57 19158 فَي فيه بِأْمِرِه ُخَلَفاَء  مج  ُمتََِصِّ

 ال يعلم مقداره إال اهلل تعاَّل  َجزاء  لِلَعَمِل وِعَوض  َعنْهُ  َكبِْي   َأْجر   7/57 19159

 وما الذي يمنعكم َوَما لَُكمْ  8/57 19160

ثجُكْم أْو ُيناديُكمْ  َيْدُعوُكمْ  8/57 19161  ََيُ

ُد  ِميثَاَقُكمْ  8/57 19162  اْلِيثاُق: الَعْهُد اْلَُؤكَّ

 القرآنِمْن  ات آيَ  آَياتن  9/57 19163

    واِضَحاتن  َبيِّنَاتن  9/57 19164

لَُكم  لِيُْخِرَجُكم 9/57 19165  لِيَُحوِّ

ُك وظلَمت الكفر  الظجُلََمِت  9/57 19166 ْ  اْلُراُد اَْلْهُل َوالَشِّ

 اَِلداَية النجورِ  9/57 19167

عاَيِة لِِعبادِهِ  لََرُؤوف   9/57 19168 : ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكَمِل الرِّ     َرؤوف 

ِحيم   9/57 19169 حيُم: الذي َيْرَحُم اْلُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَّل، والرَّ

ََمَواِت َوهللَِِّ ِمَْياُث  10/57 19170  هلل ملكهَم وهو الباقي سبحانه بعد فناء اخللق السَّ

ةَ  الَْفتِْح  10/57 19171  َفتِْح َمكَّ

 َمنِْزلَةً  أَكَّب َأْعظَُم َدَرَجةً  10/57 19172

ْسنَى  10/57 19173  َوْعُد اهللِ بِاْلَثوَبِة َوُحْسِن اَْلزاِء أْو اَْلنَّةِ  احْلُ

َفى َعََل اهللِ خافِيَة   َخبِْي   10/57 19174  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاََّل، واخَلبُْي: ُهَو اْلُطَّلُِع َعََل َحقيَقِة األْشياِء َفال َُّتْ

ُم من صدقة أو عمل لوجه اهلل تعاَّل َقْرًضا َحَسنًا 11/57 19175  اْحتِساباً لِْلْجرِ و ما ُيَقدَّ

 واْلراد اْلنّة ثواب جزيل  أجر كريم  11/57 19176
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 18إلى آية  12من آية   الحديدسورة ( 539صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اْلراد يوم الِصاط  َيْومَ  12/57 19177

 َيْمِض ويِضء َيْسَعى  12/57 19178

 إرِشاق هدايتهم  ُنوُرُهم 12/57 19179

 جهة اليمي َلم وأمامهم  َوبِأَْيََمهِنِم بي أيدهيم  12/57 19180

اُكمُ  12/57 19181 وا باَْلنَّة ُبَْشَ  اْفَرُحوا بأهنا جزاؤكم عند اهللو َأْبَِشُ

ِري 12/57 19182 َعةً  َتنَْدفُِع  َُتْ  ُمْْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  12/57 19183  باقَي َعَل الدَّ

 ونوال غاية ما يطلب الظََّفر والفالح  الَْفْوزُ  12/57 19184

 الَِّذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  اْلُْنَافُِقونَ  13/57 19185

 ونستِضء ونستفيد منه ُخْذ، َوُنِصْب أاْنتَظُِروَنا نَ  انظُُروَنا َنْقتَبِْس  13/57 19186

   خلفكم ُعودوا اْرِجُعوا َوَراءُكمْ  13/57 19187

 َفاْطُلبُوا َفالْتَِمُسوا  13/57 19188

َب  13/57 19189  َفُحِجَز وُفِصَل  َفُضِ

 بِحاِجزن َبَي اَْلنَِّة والنَّاِر واْلُراُد األعراُف  بُِسورن  13/57 19190

َّا َيِِل اْلُْؤِمنِيَ  َباطِنُهُ  13/57 19191  ِِم

مْحَةُ  13/57 19192 عاَيةُ  الرَّ  اإلْحساُن والرِّ

َّا َيِِل اْلُنَافِِقيَ  َوَظاِهُرهُ  13/57 19193  ِِم

 ُُياطبُوهنم ُينَاُدوهَنُمْ  14/57 19194

 َخدُعتُموها وَضَلْلتُموها وأهلكتموها بالنفاق  َأْنُفَسُكمْ  َفتَنتُمْ  14/57 19195

بْتُْم وَواْنتَظَْرُتْم  َوَتَربَّْصتُمْ  14/57 19196  باْلؤمني النوائب َتَرقَّ

 البَْعِث و أمر الّدينِ  َشَكْكتُْم يِف  َواْرَتبْتُمْ  14/57 19197

ْتُكُم اأْلََماِِنج  14/57 19198  األََباطِيُل وأطمعتُْكْم َخَدَعتُْكُم  َوَغرَّ

 اْلَْوُت حكمه وقضاؤه واْلراد  َأْمُر اهللَِّ  14/57 19199

 إنسان أو شيطانكل ما َغرَّ من مال أو جاه أو شهوة أو  الَْغُرورُ  14/57 19200

 ال ُيقبَُل  ال ُيْؤَخُذ  15/57 19201

 ِعَوض  لِيُْفتََدى بِِه ِمْن َعَذاِب اهللِ فِْدَية   15/57 19202

 َمِصُْيُكمْ و َمكاُن اإِليواِء  َمأَْواُكمُ  15/57 19203

 ْوََّل بُِكمْ األَ  َمْواَلُكمْ  15/57 19204

 اْلَْرِجعُ  اْلَِْصْيُ  15/57 19205

 َأََلْ ََيِْن َوَُيِِئ الَوْقُت؟ َأََلْ َيأْنِ  16/57 19206

َشعَ  16/57 19207 ، َوَتلِيَ  َُّتْ َضَع، َوَتِرقَّ  َُّتْ

لِ  لِِذْكِر اهللِ  16/57 19208  ُقْرآنِِه، أْو اْستِحضاِرِه يف الَقْلِب مع التََّدبجر والتَّأَمج

ماُن الطويل بعد ُّميء أنبيائهم َعَليِْهُم اأْلََمدُ َفطَاَل  16/57 19209  اْلراد: مىض عليهم الزَّ

 َفَغُلظَْت وَصُلبَْت  َفَقَسْت  16/57 19210

 الَفاِسقون: العاصون اخلارجون عن حدود الَشع َفاِسُقونَ  16/57 19211

 ْجَعُلها ذات َحياةن وَنَمءن بإنبات اْلزروعات َ َُيْيِي اأْلَْرَض  17/57 19212

ْحنا َوأْظَهْرنا  َبيَّنَّا  17/57 19213  َوضَّ

قِيَ  18/57 19214 دِّ ُب به  اْلُْصَّ ، وما ُيتََقرَّ
كاةِ َدَقِة، والَصَدَقة: َما َُيُِب أداُؤُه ِمن الزَّ  اْلؤّديَن للصَّ

ُم من صدقة أو عمل لوجه اهلل تعاَّل واْحتِساباً لِْلْجرِ ما  َقْرًضا َحَسنًا 18/57 19215  ُيَقدَّ

 ثواب جزيل واْلراد اْلنّة  َأْجر  َكِريم   18/57 19216
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 24إلى آية  19من آية   الحديدسورة ( 540صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يُقونَ  19/57 19217 دِّ  الذين كُمل تصديقهم بَم جاءت به الرسل، اعتقاًدا وقوال وعمال  اْلُبَالُِغوَن يِف التَّْصِديِق  الصِّ

َهَداءُ  19/57 19218  الَِّذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللِ  َوالشج

  جزاُءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأْجُرُهمْ  19/57 19219

 وإرِشاق هدايتهم  َوُنوُرُهمْ  19/57 19220

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  19/57 19221  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََّبِ

ِحيمِ  19/57 19222  َجَهنَّمَ  أهُل  َأْصَحاُب اْْلَ

 الَلِعب: الَعبَث وهو خالف اَْلدِّ  لَِعب   20/57 19223

و   20/57 19224    الَّلْهو: االشتغال بَم ال ُُيْدي وال ُيفيد َوََلْ

 من ملبس ومسكن وما يشبههَم  َتَزيجن  بمتاع الدنيا َوِزينَة   20/57 19225

 ومباهاة وَتعاظم وتكَّبج  َوَتَفاُخر   20/57 19226

 َوَتباهن بَِكثَْرةِ األموالِ   َوَتَكاُثر  يِف اأْلَْمَوالِ  20/57 19227

  َمطَرن  َغيْثن  20/57 19228

                                                                                                                                                                                                                                         هم وُسهم                                                                                                                     َراقَ  َأْعَجَب  20/57 19229

ارَ  20/57 19230 اعَ  الُْكفَّ رَّ  الزج

 َيْصَفرج وَييْبَس هَيِيُج  20/57 19231

ًَم   يابًسا ُفتَاًتا ُحطَاًما  20/57 19232  ُمتََهشِّ

 أليم شديد االُياع ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  َشِديد   20/57 19233

 َوِسُّْت  وَعْفو   َوَمْغِفَرة   20/57 19234

 ِرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرْضَوان   20/57 19235

يْطاُن للُمتَْعة َمتَاُع الُغرور 20/57 19236 ُن به الشَّ  الُغُرور: اخلداع، وما ُيَزيِّ

 َساِرُعوا ُمَساَرَعَة اْلُتََسابِِقَي يِف اْلِْضََمرِ و بادِروا ونافِسوا َسابُِقوا  21/57 19237

ْت  21/57 19238 َزْت  ُأِعدَّ  ُهيِّئَْت وُجهِّ

 إْحساُنهُ  َفْضُل اهللِ  21/57 19239

ِصيبَةن  22/57 19240  َمْكروهن ُيصيُب اإلْنسانَ  مج

 اللَّْوُح اْلَْحُفوظُ ُهَو:  كِتَابن  22/57 19241

َأَها 22/57 19242 َّْبَ  َنْخُلَق َهِذِه اْلَْخُلوَقاِت  نَّ

 سهل   َيِسْي   22/57 19243

َزُنوا َتاَسْوا  23/57 19244  حَتْ

 ذهَب منكم َفاَتُكمْ  23/57 19245

وا وال َتبْتَِهُجوا َبطَرًا   َتْفَرُحوا  َواَل  23/57 19246  واْختِياالً ال ُتَْسج

ن َمْزُهوٍّ بَِفضيلةن َيراها يِف َنْفِسهِ  ُُمْتَالن  23/57 19247  ُمتَبَْخُِّتن ُمتََكَّبِّ

 َيْفَخُر َعََل النَّاسِ  َكثِْي التَّعاُظم والتَكَّبج  َفُخورن  23/57 19248

 َحبُْسُه َعنْهُ البُْخُل: إْمساُك اْلاِل َعَمَّ ال َيْصُلُح  َيبَْخُلونَ  24/57 19249

 ُيْعِرْض  َيتََولَّ  24/57 19250

  هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى  الَْغنِيج  24/57 19251

ِميُد  24/57 19252  احُلْسنى اْلُْستَِحقج لِْلَحْمِد والثَّناِء واْلَْدِح، واحَلميُد من أْسَمِء اهللِ  احْلَ
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 29إلى آية  25من آية   الحديدسورة ( 415صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْلَعَمِل ِِبا َولِتَبْليِغها  َأْرَسْلنَا  25/57 19253
يََّة لِ
سالََة اإلََلِ سوِل: حَتْميُلُه الرِّ  إْرساُل الرَّ

 الَواِضَحاِت بِاحُلَجِج  بِالْبَيِّنَاِت  25/57 19254

 وأْوَجْدَنا وأْنَعمنا َوَأنَزلْنَا 25/57 19255

 الكتاب السَموي الْكِتَاَب  25/57 19256

 الَعْدَل يِف األَْقَواِل، َواألَْفَعالِ  َواْلِْيَزانَ  25/57 19257

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  25/57 19258

ِديَد  25/57 19259  اْلَْعَدن اْلَْعروف  احْلَ

ة   َبأْس   25/57 19260  ُقوَّ

 وفوائد  َوَمنَافِعُ  25/57 19261

هُ  25/57 19262  ورسله  َُيْلُِص إليه وينِص دينه َينُِصُ

ِهمْ  بِالَْغيِْب  25/57 19263  الَغيُْب: َما َخِفَي واْستََُّتَ وََلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 ُسبْحاَنُه َوَتَعاَّل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء ِصَفة  هللِ  َقِويٌّ  25/57 19264

ب  َعََل أْمِرِه  َعِزيز   25/57 19265
ُه َتَعاََّل غالِ  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَّل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويج الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

تِِهََم  26/57 19266 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذج يَّ  الُذرِّ

ْهتَدن  26/57 19267  مستجيب للهداية مج

 الَفاِسقون: العاصون اخلارجون عن حدود الَشع َفاِسُقونَ  26/57 19268

يْنَا َعََل آَثاِرِهم  27/57 19269  َأْتبَْعنَاُهْم، َوَبَعثْنَا َبْعَدُهمْ  َقفَّ

 َوَأْعطَيْناهُ  َوآَتيْنَاهُ  27/57 19270

نِجيَل  27/57 19271 المُ  اإْلِ ُل َعََل عيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَليِْه السَّ  كِتاب اهللِ اْلُنَزَّ

بَُعوهُ  27/57 19272    ساروا عَل ِمنْهاِجهِ  اتَّ

 َشَفَقًة وَرمْحَةً  َرْأَفةً  27/57 19273

ةً وَعطْفاً  َوَرمْحَةً  27/57 19274  وَمَودَّ

ّلياً عن َمالذِّ الدنيا والناس وُغُلّوًا يف التعبّد والتـّـقـّشـف  َوَرْهبَانِيَّةً  27/57 19275  َُّتَ

 َأْحَدثوها َعََل َغْْيِ ِمثالن سابِقن  اْبتََدُعوَها 27/57 19276

 الذين التزموا ِبا من تلقاء أنفسهمما أْوَجبْنَاها، بل هم  و  َما َفَرْضنَاَها َما َكتَبْنَاَها  27/57 19277

   َطَلَب والتَِمس اْبتَِغاء  27/57 19278

ِب اليه بالطّاعاِت  ِرْضَواِن اهللِ 27/57 19279  َكْسب ِرىض اهلل بالتَقرج

لُوا و ما حفظوها َفََم َرَعْوَها 27/57 19280  َوَخالَُفواَما َقاُموا ِِبَا َحقَّ الِقيَاِم، َبْل َبدَّ

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اهللَّ 28/57 19281

 أْي أْجَرْين ِضْعَفْيِ  ُيْعطُِكمْ  ُيْؤتُِكْم كِْفَلْيِ  28/57 19282

مْحَتِهِ  28/57 19283  إْحسانِِه وِرعاَيتِهِ  رَّ

  ِهداَيًة وبياناً للحق ُنوراً  28/57 19284

 َتتدون به ََتُْشوَن به 28/57 19285

   ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََّل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه اْلَْغِفَرةُ  َغُفور   28/57 19286

ِحيم   28/57 19287 حيُم: الذي  رَّ  َيْرَحُم اْلُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَّل، والرَّ

 َأْعطَاُكُم اهللُ َذلَِك أِلَْجِل َأْن َيْعَلمَ  لِئَالَّ َيْعَلمَ  29/57 19288

 التَّْوراة واإِلْنِجيل لْكِتَاِب وا اليَهوُد والنَّصاَرى َأْهل الكِتاِب  29/57 19289

ءن  29/57 19290  يستطيعون أن يكسبوا شيئاً ألنفسهم أو يمنحونه لغْيهم ال  ال َيْقِدُروَن َعََل ََشْ

 زيادَة اإلحسانِ  الَْفْضَل  29/57 19291
 


