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 12إلى آية  1من آية   الملكسورة ( 562صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َس وت َتَعاََل،َ َتبَاَركَ  1/67 20079 هُ  َقدَّ ُه َوبِرُّ ُ  َوَتعاَظَم، َوَتَكاَثَر َخْير

لطةا قدرته  و اْلراد بيده  بِيَِدِه اْلرُلرُك  1/67 20080 ر والسُّ فوال  ألَمر  يف كل يشء بام يشاء ويرىض تَََصُّ

ز  وال  َقِدير   1/67 20081 ََتيِه َعجر ء  ِصَفة  هللِ ُسبرحاَنُه َوَتَعاَل، والرَقِديُر: هو الَِّذي ال َيعر ِجُزُه يَشر ٍء ال ُيعر  ُفتُور  َوهَو القادُِر َعََل ُكلِّ يَشر

َجَد   َخَلَق  2/67 20082  أور

ُكمر  لِيَبرُلَوُكمر  2/67 20083 تَِِبَ  لِيَخر

َسُن َعَمًل  2/67 20084 َوُبهُ  َأحر َلُصُه، َوَأصر  وأطرَوُعُه هلل  َأخر

نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال  الرَعِزيزُ  2/67 20085 امِء اهللِ احُلسر ِرِه، والَعزيُز ِمنر أسر ب  َعََل أمر
ُه َتَعاََل َغالِ َلُب ألنَّ    ُيغر

نى  الرَغُفورُ  2/67 20086 امِء اهللِ احُلسر  هو الذي تكثر منه اْلغفرة، والغفور من أسر

َق َسامءٍ  طِبَاًقا  3/67 20087 : َسامًء َفور َق طبََقٍة، أير ةٍ  َطبََقًة َفور ِ ُُمَاسَّ  ، ِمنر َغْير

َنِ  3/67 20088 ْحر امءِ  الرَّ َُن ِمنر أسر ْحر نريا، والرَّ ِمَن والكافَِر يف الدُّ تُُه اْلُؤر َ ِة باهللِ أير أنَّ اهللَ َشمَلتر َرْحر امِء اخلاصَّ نَى  ِمن األسر  اهللِ احُلسر

تَِلٍف،  َتَفاُوٍت  3/67 20089  َوَتبَاُينٍ َخَلل أو اخر

ِجِع الربَََصَ  3/67 20090 ةٍ ُرّده عَل اْلنظور أو َأِعِد النَّظََر  َفارر َد َمرَّ ًة َبعر    َمرَّ

 تبرَِص وتَشاِهد  َتَرى 3/67 20091

 ُشُقوٍق، َوُصُدوعٍ  ُفطُورٍ  3/67 20092

20093 4/67  ِ َتير َعتَير  َكرَّ  أو مرتي َرجر

بر  4/67 20094
ِجعر  َينَقلِ  َيرر

 َذلِيًل َصاِغًرا َخاِسئًا  4/67 20095

، َكلِيل   َحِسْي   4/67 20096  ُمترَعب 

نَّا  5/67 20097 لرنا َزيَّ نَّا وََجَّ  َحسَّ

 بِنُجوٍم ُمضيئَةٍ  بَِمَصابِيَح  5/67 20098

يَاطِيِ  5/67 20099 قِي  ُرُجوًما لِّلشَّ ََتِ ُسر
يَاطِيِ ُشُهبًا ُُمرِرَقًة ْلِ ِع ِمَن الشَّ مر  السَّ

َنا 5/67 20100 تَدر َنا َوَأعر َددر  وهيّأنا  َأعر

   ِعقاَب وتَّنركيَل  َعَذاَب  5/67 20101

ِعْيِ  5/67 20102 ِعْي: النّاُر اْلوَقَدةُ  السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ م  ِِلَ  اسر

ِمنُوا  َكَفُروا  6/67 20103 ر ُيؤر  أنكروا وََل

ِجُع، َواْلَآُل  اْلرَِصْيُ  6/67 20104  اْلَرر

 ُرُموا وُقِذُفوا  ُألرُقوا  7/67 20105

ًتا  َشِهيًقا  7/67 20106  ُمنرَكًرا  شديًداَصور

ِِل َغَليَاًنا َشِديًدا َتُفورُ  7/67 20107  َتغر

 تقاِرُب وتوِشُك  َتَكادُ  8/67 20108

ارِ  ََتَيَُّز ِمَن الرَغيرظِ  8/67 20109 ةِ َغَضبَِها َعََل الُكفَّ ُق ِمنر ِشدَّ  َتتََمزَّ

ج   8/67 20110  ََجَاَعة   َفور

 َحَفظَتُها اْلوكلون بأمرها  َخَزَنتَُها 8/67 20111

ُرُكمر َهَذا الَعَذاَب  َنِذير   8/67 20112  َرُسول  ُُيَذِّ

 بعيدٍ  ذهاب عن احلق َضلٍل َكبِْيٍ  9/67 20113

ِقُل  10/67 20114 عى إليه َنعر  نفكر فيام ُندر

ُفوا بَِذنبِِهمر  11/67 20115 ََتَ  فأَقّروا به  َفاعر

ًقا 11/67 20116 ًدا َفُسحر  هلم من رْحة اهلل  َبعر

ُم 12/67 20117 َن َرَّبَّ ُف ِمن اهللِ واتِّقاَءهُ  ََيرَشور يَُة: اخَلور    اخِلشر

َن الَعَذاَب َقبرَل ُمَعاَينَتِهِ َوُهمر  بِالرَغيرِب  12/67 20118 ُيِ النَّاِس، َوََيرَشور  َغائِبُوَن َعنر َأعر

ر  َكبِْي   12/67 20119 ِفَرة  َوَأجر  عفو من اهلل عن ذنوَّبم وثواب عظيم وهو اِلنة  َمغر



 

563 
 

 
 
 
 

 26إلى آية  13من آية   الملكسورة ( 563صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لَُكمر  13/67 20120 وا َقور ُفو َوَأِِسُّ  َكلَمُكمر ا أخر

َهُروا  13/67 20121 واتُِكمر  اجر َفعوا أصر  ارر

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال  َعلِيم   13/67 20122
ائِ لوقاِت ِصَفة  هللِ ُسبرحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالَّسَّ ِرُكَها ِعلرُم اْلَخر  ُيدر

ُدور 13/67 20123  اخلفايا التي يف الصدور أو احلالة التي يف الصدور  بَِذاِت الصُّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  14/67 20124 َجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْير  أور

ٍ من حيث  اللَّطِيُف  14/67 20125 ِسُن اَل عباده يف َخفاٍء وِسَتر نى هو اْلُحر امِء اهللِ احُلسر  ال ُيتسبون، واللطيف من أسر

بِْيُ  14/67 20126 نى  اخلرَ امِء اهللِ احُلسر  هو اْلطّلع عَل حقيقة األشياء فل ختفى عَل اهلل خافية ، واخلبْي من أسر

وَن َعَليرَها َذلُواًل  15/67 20127 تَِقرُّ َدًة َتسر َلًة، ُُمَهَّ ُ يف و َسهر ْير ُهُل السَّ  أنرحائِهاَيسر

 َنَواِحيَها، َوَجَوانِبَِها  َمنَاكِبَِها  15/67 20128

قِهِ  15/67 20129 زر ضِ  رِّ مر ِمن األرر ِه، أور َُيرِرُجُه هَلُ
زق: ما ُيعرطيِه اهللُ لِِعبادِ  الرِّ

 َواحِلَساِب إِلَيرِه ُتبرَعثُوَن ِمنر ُقبُوِرُكمر لِلرَجَزاِء  َوإِلَيرِه النُُّشورُ  15/67 20130

 أأحسستُم باألمان واالطمئنان َأَأِمنتُم 16/67 20131

اَمء  16/67 20132 ن يِف السَّ  اهللَ الَِّذي يِف الُعُلوِّ  مَّ

َض  16/67 20133 َرر  ََيرَعلها َتغوُر بُِكمر  ََيرِسَف بُِكُم األر

تجُّ  ََتُورُ  16/67 20134 ك وَتتَداَفُع وتـَـرر  وتضطرُب َتتََحرَّ

ِغَْيةِ ُمهلِكًة ِرًُيا  َحاِصبًا  17/67 20135  الصَّ
َُجُُكمر بِاحِلَجاَرةِ  َترر

ِذيِري لَُكمر وإنذاري  َنِذيرِ  17/67 20136  ََتر

َمةِ  إِنرَكاِري َعَليرِهمر  َنكِْيِ  18/67 20137 يُِْي َما َِّبِمر ِمَن النِّعر  ومعاقبتي هلم ، َوَتغر

ا  19/67 20138 ر َيَرور ُث َعنهم َأَوََل ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

اِِنَا يِف اهَلَواءِ  َصافَّاٍت  19/67 20139 نَِحتََها ِعنرَد َطَْيَ  َباِسطَاٍت َأجر

نَ  19/67 20140 بِضر ياًنا َوَيقر نََها إََِل ُجنُوَِّبَا َأحر ُممر نَ أو  َيضر نَها ليَطِرر  َيرَمعر

ِسُكُهنَّ  19/67 20141 نَعُهّن من السقوط ُيمر  َيمر

َنُ  19/67 20142 ْحر امءِ  الرَّ َُن ِمنر أسر ْحر نريا، والرَّ ِمَن والكافَِر يف الدُّ تُُه اْلُؤر َ ِة باهللِ أير أنَّ اهللَ َشمَلتر َرْحر امِء اخلاصَّ نَى  ِمن األسر  اهللِ احُلسر

ُه َتَعاَل َيَرى اْلَرئِيَّاِت بِل َكيرٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصْي   19/67 20143  ِصَفة  هللِ ُسبرحاَنُه َوَتَعاَل، أير أنَّ

وان ُجند   20/67 20144  اُِلنرد: اَِليرش، واألنرصار واألعر

ُكم 20/67 20145  يعينكم ويؤّيدكم َينَُصُ

يرطَانِ ِخَداٍع  ُغُرورٍ  20/67 20146  َوَضَلٍل ِمَن الشَّ

َقهُ  21/67 20147 َسَك ِرزر َق  َمنعَ  َأمر زر  َضيََّق الَعطاءَ و الرِّ

وا 21/67 20148 ا  ِلَُّّ وا، َوََتَاَدور تََمرُّ  اسر

بَارٍ  ُعتُو   21/67 20149 تِكر ، َواسر
 جَتِبُّ و ُمَعاَنَدةٍ

ودٍ َوَتبَاُعٍد َعِن  َوُنُفورٍ  21/67 20150  احَلقِّ رُشُ

ًسا ُمكِبًّا  22/67 20151  ُمنرَقلِبًا  ُمنَكَّ

ا  22/67 20152  ، ُمنرتَِصَب الَقاَمِة َساْلًِا مستقياًم معتدالً  َسِويًّ

تَِقيمٍ  22/67 20153 سر اٍط مُّ ِوَجاَج فِيهِ  ِِصَ  َطِريٍق َواِضٍح اَل اعر

َجَدُكمر و خلقكم َأنَشأَُكمر  23/67 20154    َأور

ئَِدةَ  23/67 20155 َفر  والُقُلوب  َواألر

ضِ  َذَرَأُكمر  24/67 20156 ُكمر يِف األَرر ، َوَنََشَ  َخَلَقُكمر

ونَ  24/67 20157 ََشُ َد البَعرِث ِمنر الُقبورِ  َُتر لرِحساِب َبعر
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  جُتر

ُد  25/67 20158  ميعاد احلَش  الرَوعر

بِي   26/67 20159 ر من عذاب اهللرسول  َنِذير  مُّ ف ُُمَذِّ    واِضح  ُمبلِّغ، ُُمَوِّ
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 61إلى آية  1من آية   القلمسورة و 30إلى آية  27من آية   الملكسورة ( 456صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُه ُزلرَفةً  27/67 20160 ا َعَذاَب اهللِ َقِريبًا َرَأور ِ  َرَأور  ُمشاَهدًا بالَعير

َودَّتر  ِسيئَتر  27/67 20161 ، َواسر  َذلَّتر

ُعونَ  27/67 20162 َزاءً  َتدَّ تِهر َل لَُكمر ِمَن الَعَذاِب اسر  َتطرُلبُوَن َأنر ُيَعجَّ

تُمر  28/67 20163 وِن  َأَرَأير ِِبُ  َأخر

َلَكنِيَ  28/67 20164  أماتني َأهر

َسَن إليرنا  َرِْحَنَا 28/67 20165 انا أحر  َوَنجَّ

نَعُ  َُيرِمي َُيِْيُ  28/67 20166  وَيمر

 اْلُنركِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الرَكافِِرينَ  28/67 20167

 موجع َشديد اإليلمِ  ِعقاٍب وتَّنركيلٍ  َعَذاٍب َألِيمٍ  28/67 20168

لرنَا 29/67 20169 رنا َتَوكَّ نا أمر ضر تََمدنا وَفوَّ  اعر

بِيٍ َضلٍل  29/67 20170  َبيِّ واِضٍح   َعَدُم اهِلداَيةِ  مُّ

ًرا  30/67 20171 ِض  َغور  اَل َتِصُلوَن إِلَيرِه بَِوِسيَلةٍ  إَل أسفلَذاِهبًا يِف األَرر

ِعيٍ  30/67 20172 ُعيُونِ  مَّ لر
ِض، َظاِهٍر لِ ِه األَرر  َجاٍر َعََل َوجر

جاِز الُقرآنِ احُلروُف اْلَُقطََّعُة ِمن  ن  1/68 20173 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرة  إَل إعر  اْلُتَشابِِه الَِّذي ال َيعر

تُُب بِِه اْلََلئَِكُة، َوالنَّاُس  َوالرَقَلمِ  1/68 20174  َقَسم  بِالَقَلِم الَِّذي َتكر

طُُرونَ  1/68 20175 تُبُونَ  َوَما َيسر  ََيُطُّوَن َوَيكر

َمِة َربَِّك  2/68 20176  ورجاحة العقل واحلكمة  بإنعام اهلل عليك بالنبوة  بِنِعر

نُونٍ  2/68 20177  صاُب بِاُِلنونِ م بَِمجر

ًرا 3/68 20178  لَثواًبا عظياًم  أَلَجر

رنُونٍ  3/68 20179 َ َُم َ  َغْير   مقطوعَمنرُقوٍص، َواَل َغْير

رتَثِلً ْلا اشتمل عليه القرآن من مكارم األخلق   ُخُلٍق َعظِيمٍ  4/68 20180  َطبرٍع وَسِجيٍَّة وعاَدةٍ ُُم

ونَ  5/68 20181 راُك احَلقِّ  َفَستُبرَِصُ َوُيبرَِصُ َيُة، واْلُراُد إدر ؤر  اإلبرصاُر: الرُّ

تُونُ  6/68 20182 ِ  بِأَييُِّكُم اْلرَفر  الِفترنَُة، َواُِلنُوُن؟الواقع يف  منكميَف َأيِّ الَفِريَقير

َلُم بَِمن َضلَّ  7/68 20183 ثَُر ِعلراًم  َأعر  تاه وابتعد وَل هيتد  بمن  أكر

 دين اهلل القويم  وهوسبيل اهلل  َسبِيلِهِ  7/68 20184

تَِدينَ  7/68 20185  باْلُستجيبي للِهداية بِاْلرُهر

بِيَ  8/68 20186  لُمنكِرينل َتتَّبِعر وال خَترَضعر ال  َفل ُتطِِع اْلرَُكذِّ

وا  9/68 20187  أحبّوا وَتنّوا َودُّ

ِهنُ  9/68 20188  ُتَليُِن، َوُتَصانِعُ  ُتدر

ٍف  10/68 20189  كثِْي احَللرِف يف احلّق و الباطل َحلَّ

ِهيٍ  10/68 20190 اٍب، َحِقْيٍ  مَّ  َكذَّ

ازٍ  11/68 20191 تَاٍب لِلنَّاسِ أو َعيّاب  ََهَّ   ُمغر

اٍء بِنَِميمٍ  11/68 20192 شَّ َسادِ  مَّ ِه اإِلفر َ النَّاِس َعََل َوجر ُل احَلِديِث َبير ِِش بِالنَِّميَمِة، َوِهَي: َنقر  َيمر

20193 12/68  ِ ع  َوَصلح  ْل كثْي اْلَنرع َمنَّاٍع لِّلرَخْير  ا ِمنرُه َنفر

تَدٍ  12/68 20194  متجاوز للَحّد ظاَل  ُمعر

دٍ َكثِْي اإلثرِم، واإِلثرُم ُهَو  َأثِيمٍ  12/68 20195 ٍم َوَتَعمُّ تَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َميرل  َعن احَلقِّ بِِعلر نرُب الَِّذي َيسر  الذَّ

ِرهِ شديد َفاِحٍش، لَئِيٍم، َغلِيٍظ  ُعتُل   13/68 20196      يِف ُكفر

 اْلنسوب لغْي أبيه  أو  اْلُلَصق بالقوم ليس منهم،دعي ليس له أصل  َزنِيمٍ  13/68 20197

ُه َكانَ  َأن َكانَ  14/68 20198 ِل َأنَّ  ِمنر َأجر

لِيَ  15/68 20199 َوَّ   ُخرافاُُتُمر وأباطيُلُهمر وَما َسطََّر الُقَدَماُء ِمَن األََكاذِيِب  َأَساطُِْي األر

َعُل لَُه  َسنَِسُمهُ  16/68 20200  َعَلَمًة اَل ُتَفاِرُقهُ وِسَمًة َسنَجر

ُطومِ  16/68 20201 رر  فناألَ  اخلرُ
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َناُهمر  17/68 20202 َناُهمر  َبَلور تََِبر  اخر

نَّةِ  17/68 20203 َحاَب اِلرَ  احَلِديَقةِ  أهُل  َأصر

ُمنََّها  17/68 20204 ِ  ثاَِمَر َحِديَقتَِها  وََيرني لَيَقرطَُعنَّ  لَيََصر

بِِحيَ  17/68 20205 باِح  ُمصر ِت الصَّ  يف َوقر

تَثرنُونَ َواَل  18/68 20206 ر َيُقولُوا: إِنر َشاَء اهللُ  َيسر ِة اْلََساكِِي، َوََل تِثرنَاَء ِحصَّ  َواَل َينرُووَن اسر

َّ َِّبا  َفطَاَف َعَليرَها َطائِف   19/68 20207 َرَقترَها  هاَأَحاطَ وأََل  َنار  َأحر

يمِ  20/68 20208 ِ يرِل اْلُظرلِمِ أو اْلَصوم وهو: اْلقطوع، أو األرض السوداء ال ُتنربُِت شيئاً  َكالَصَّ  َكاللَّ

 َناَدى َبعرُضُهمر َبعرًضا  َفتَنَاَدوا 21/68 20209

ُدوا 22/68 20210 ِرينَ وانطَلُِقوا  َأِن اغر َهبُوا ُمبَكِّ  اذر

ثُِكمر  22/68 20211 َرَعتُِكمر  َحرر  َمزر

يَن َعََل َقطرِع الثِّاَمرِ أو قاطِفَي  َصاِرِميَ  22/68 20212  ُمَِصِّ

عيَ  َفانطََلُقوا 23/68 20213 ِ    َفَذَهبوا ُمَّسر

ين  َيتََخاَفتُونَ  23/68 20214  يتحادثون متسارِّ

كِي   24/68 20215 سر كي: الذي أسكنه العجز وليس عنده ما يكفي وهو أسوأ حااًل من الفقْي مِّ   اْلِسر

دٍ  25/68 20216 يِِّئ يِف َمنرِع  َعََل َحرر ِدِهُم السَّ مان وَعََل َقصر  اْلََساكِيِ ِحرر

نوَن ِمن قصدهم السيِّئ يف جني الثامر َقادِِرينَ  25/68 20217 ُمر ُمتََمكِّ اٍر وواَِهَي أِنَّ  عاِزمَي بإِصر

طِئُوَن  أو   لتائِهونَ  لََضالُّونَ  26/68 20218  ْلَُخر

ِقياءُ  َُمرُروُمونَ  27/68 20219 ِ ُتَعساُء َأشر  َُمرنوعوَن َعن اخَلْير

َسطُُهمر  28/68 20220 ، َأور مر َدهُلُ ًل َودِينًا  وأحسنهم  َأعر ُهمر َعقر ُ  َوَخْير

اَل ُتَسبُِّحونَ  28/68 20221 ُكُروَن اهللَ،  لَور ، َوُخبرِث نِيَّتُِكمر َهلَّ َتذر ُكمر
لِ ِفُروَنُه؛ ِمنر فِعر تَغر  َوَتسر

نَا  29/68 20222  ننزه ربنا ونستغفره عام حدث منا  ُسبرَحاَن َربِّ

 ظاْلي ألنفسنا حي منعنا حق اهلل تعاَل عن عباده  َظاْلِِيَ  29/68 20223

 َعََل َما َقَصُدوُه ِمنر َمنرٍع لِلرَمَساكِيِ َيُلوُم َبعرُضُهمر َبعرًضا  َيتََلَوُمونَ  30/68 20224

َلنَا 31/68 20225 ٍ بمعنى يا هلكنا  َيا َوير ع وََتَّسُّ  عبارة تفجُّ

ِّ  َطاِغيَ  31/68 20226  ُُماِوزيَن لِلرَحدِّ يف الَشَّ

َضنا  ُيبرِدلَنَا  32/68 20227  ُيَعوِّ

َ  متوّجهون مطيعون َراِغبُونَ  32/68 20228  َطالِبُوَن اخَلْير

َر اهللِ َكَذلَِك الرَعَذاُب  33/68 20229 ُب ُكلَّ َمنر َبِخَل، َوَخالََف َأمر
 ِمثرَل َذلَِك الِعَقاِب الَِّذي َعاَقبرنَاُهمر بِِه ُنَعاقِ

ِرِميَ  35/68 20230  كالكافِريَن اْلُعانِدينَ  َكاْلرُجر

ُكُمونَ  36/68 20231 ِصُلونَ َتقرضوَن  ََتر  وَتفر

ُرُسونَ  37/68 20232 َرأونَ  كتاب ساموي كِتَاب  فِيِه َتدر  فِيهِ  َتقر

ونَ  38/68 20233 ُ تَُهونَ  خَتَْيَّ  ختتارون خْي األشياء وتنتقونه و َتشر

اَمن  َعَليرنَا َبالَِغة   39/68 20234 ، َوَمَواثِيُق  َأير  واثقة مؤكدة من اهلل سبحانه  ُعُهود 

ُكُمونَ  39/68 20235 تَُهونَ  إِنَّ لَُكمر ْلََا ََتر ُصُل لَُكمر َما ُتِريُدوَن، َوَتشر ُه َسيَحر  إِنَّ

مر َذلَِك  َزِعيم   40/68 20236  َكِفيل  َوَضاِمن  بِأَنر َيُكوَن هَلُ

َكاء 41/68 20237 ًة مع اهللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الَشكاء: الذيَن اختُّ

َشُف َعن َساٍق  42/68 20238 ِشُف َربُّنَا َعنر َساقِهِ  ُيكر ِجُز اْلُنَافُِقوَن؛ َكاَم َثبََت يِف احَلِديِث التي ال يشبهها يشء َيكر ِمنُوَن، َوَيعر ُجُد اْلُؤر  ؛ َفيَسر

تَطِيُعونَ  42/68 20239  ل َيقرِدرونَ ف َفل َيسر
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َفُعوَِنَا ساكِنَة  َخاِشَعًة َأبرَصاُرُهمر  43/68 20240 ًة َذلِيَلًة؛ اَل َيرر  ُمنرَكَِّسَ

َهُقُهمر  43/68 20241 َشاُهمر  َترر  َتيطهم وُتغطيهمو َتغر

ان ونـَـدامة  ذِلَّة   43/68 20242  َهوان  وذّل وخَّسر

اُء، َقادُِرونَ  َساْلُِونَ  43/68 20243  َأِصحَّ

ِن  44/68 20244 ـني، وهذا ُتديد شديد  َفَذرر  فاتركني وَدعر

ِديِث  44/68 20245 آنِ  احلرَ  الُقرر

ِرُجُهم 44/68 20246 تَدر مر  َسنَسر َراًجا هَلُ تِدر َواِل َوالنَِّعِم؛ اسر ُهمر بِاألَمر  َسنَُمدُّ

مر  45/68 20247 ِِل هَلُ اَمَرُهمر  َوُأمر ، َوُأطِيُل َأعر ِهُلُهمر  ُأمر

ذي َكيرِدي 45/68 20248  أخر

، َشِديد   َمتِي   45/68 20249  َقِويٌّ

راً  46/68 20250 مر َأجر أَهُلُ  َجزاًء وِعَوضاً  َتطرُلُب ِمنرُهمر  َتسر

َرمٍ  46/68 20251 غر َرةِ  مَّ  َغَراَمِة تِلرَك األُجر

ثرَقُلونَ  46/68 20252 لون وُمَكلَُّفوَن  مُّ  ِْحرًل َثِقيًل ُُمَمَّ

ِهمر  الرَغيرُب  47/68 20253 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إدر ر َيسر تَََتَ َوََل  َما َخِفَي واسر

تُبُونَ  47/68 20254 نون َيكر لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

وِت  48/68 20255 لمُ ِمثرَل ُيوُنَس  َكَصاِحِب احلرُ  َعَليرِه السَّ

ظُوم   48/68 20256 رُلوء  غيظاً وغاّمً  َمكر  َُم

 أدركه، وأكثر ما يكون ذلك يف اإلغاثة والنِّعمة َتَداَرَكهُ  49/68 20257

بِّهِ  49/68 20258 ن رَّ َمة  مِّ ا اْلراد  نِعر َبِة، َوَقبُوهِلَ لتَّور
فِيِقِه لِ  بِتَور

لَِكةِ  لَنُبَِذ بِالرَعَراءِ  49/68 20259 ِض الَفَضاِء اْلُهر تَت فيه بِشء  لَطُِرَح ِمنر َبطرِن احُلوِت بِاألَرر  ال ُيسر

ُموم   49/68 20260    آٍت باَِم ُيَلُم َعَليرهِ  َوُهَو َمذر

تَبَاهُ  50/68 20261 طََفاهُ  َفاجر تَاَرهُ  اصر ُه لِِرَسالَتِهِ  واخر  َربُّ

لُِقوَنَك  51/68 20262 عوَنَك  بِأَبرَصاِرِهمر  لَيُزر َ ِقطُوَنَك بِنَظَِرِهمر إِلَيرَك َعَداَوًة َوُبغرًضاو لَيََصر  لَيُسر

ر   52/68 20263 كر
كْيِ  ذِ ِعظَِة َوالتَّذر لرَمور

آن  لِ  ُقرر

ةُ  1/69 20264 اقَّ ا واقعة الِقيَاَمُة  احلرَ يَتر بذلك ألِنَّ ا وُسمِّ ُد َوالَوِعيُد وَحقًّ ُق فِيَها الَوعر  َيتََحقَّ

َراكَ  3/69 20265 َلَمَك  َوَما َأدر  َوَما َأعر

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة اْلاء لدهيم والثمد: اْلاء: القليل  َثُموُد   4/69 20266  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

قاِف ِمنر بِلدِ اليََمنِ  َوَعاد   4/69 20267 مر باألحر ، وكاَنتر َمناِزهُلُ ِم أبيِهمر يَتر باسر  عليه السلم، وهي َقبيلة  َقديَمة  ُسمِّ
م هودٍ  قـَـور

ا  بِالرَقاِرَعةِ  4/69 20268 َواهِلَ َرُع الُقُلوَب بِأَهر  بِالِقيَاَمِة الَّتِي َتقر

لُِكوا  5/69 20269  َفُعوقِبوا باهللك وُأبِيدوا َفأُهر

ُِتَا بِالطَّاِغيَةِ  5/69 20270 يرَحِة الَّتِي َجاَوَزِت احَلدَّ يِف ِشدَّ  أو بسبب طغياِنم وكفرهم بآيات اهلل بِالصَّ

َِصٍ بِِريٍح  6/69 20271 ٍت  َِصر  وَصور
دٍ  ريٍح ذات َبرر

 اهُلبُوِب  َعاتِيَةٍ  6/69 20272
 َشِديَدةِ

َرَها َعَليرِهمر  7/69 20273  َسلَّطََها َعَليرِهمر  َسخَّ

، َواَل َتنرَقطِعُ قاطِعاٍت  ُحُسوًما 7/69 20274 َُتُ  ُمتُتُابَِعًة؛ اَل َتفر

َعى 7/69 20275 ِض ي طروحم َِصر َتىأو عَل األرر    َمور

لٍ  7/69 20276 َجاُز َنخر لٍ  َأعر  أير ُجذوع نـَخل بل ُرُءوس ُأُصوُل َنخر

 ساقطة عَل األرض  أو فارغةَخِرَبٍة ُمتَآكَِلِة  َخاِوَيةٍ  7/69 20277

 َبقاءٍ  َباقِيَةٍ  8/69 20278
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َتِفَكاُت  9/69 20279 َقَلبَتر َِّبِمر دَِياُرُهمر  وهم اْلقلوبات َواْلرُؤر ِم لُوٍط الَِّذيَن انر ُل ُقَرى َقور  َأهر

اطِئَةِ  9/69 20280  اَِلِسيمِ  أبِالَفَعَلِت َذاِت اخَلطَ  بِاخلرَ

ا 10/69 20281 يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َفَعَصور  الِعصر

ابِيَةً  10/69 20282 ةِ  رَّ دَّ  والعنف  َبالَِغًة يِف الشِّ

ُه،  َطَغى اْلرَاءُ  11/69 20283 ءٍ فاَض وَجاَوَز اْلَاُء َحدَّ َق ُكلِّ يَشر َتَفَع َفور  َوارر

اِرَيةِ  11/69 20284 ِفينَِة الَّتِي َصنََعَها ُنوح   اِلرَ ِري يِف اْلَاءِ -عليه السلم  -السَّ  ، جَتر

َفظََهاو َوَتِعيََها 12/69 20285  ََتر

ورِ  13/69 20286 ِق َوالبَعرِث  الصُّ عر لصَّ
افِيُل لِ َ ِن الَِّذي َينرُفُخ فِيِه إِِسر  الَقرر

َخة  َواِحَدة   13/69 20287 ِق  َنفر عر َخُة الصَّ َخُة األُوََل الَّتِي َيُموُت َِّبَا اخَللرُق؛ َوِهَي َنفر  النَّفر

 ُرفَِعتر ِمنر َأَماكِنَِها َوُْحَِلِت  14/69 20288

تَا 14/69 20289 َتاوُفتِّتَتا  َفُدكَّ َ تَا، َوُكَّسِّ  والدك: التفتيت  ُدقَّ

 َقاَمِت الِقيَاَمةُ  َوَقَعِت الرَواقَِعةُ  15/69 20290

 َوانرَصَدَعِت  َوانَشقَِّت  16/69 20291

ِخيَة   َواِهيَة   16/69 20292 ََتر ، ُمسر  َضِعيَفة 

 اْلََلئَِكةُ  َواْلرََلُك  17/69 20293

َجائَِها  17/69 20294 َرافَِها  َأرر  َجَوانِبَِها، َوَأطر

َش  17/69 20295  هو أعظَُم اْلَخلوقاِت نؤمن به عَل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاَل  َربَِّك  َعرر

َرُضونَ  18/69 20296  َعََل اهللِ لِلرَجَزاِء َواحِلَساِب  ُتعر

َفى الَ  18/69 20297 تََِتُ  خَتر  الَ َتغيُب والَ َتسر

 بيده اليمنى  َصحيفَة أعامله ُأعطِيَ  ُأوِِتَ كِتَاَبُه بِيَِمينِهِ  19/69 20298

 ُخُذوا تعالوا أو  َهاُؤمُ  19/69 20299

َقنرُت  َظنَنُت  20/69 20300  َأير

صاُء  مواِجهٍ  ُملٍق ِحَسابِيهر  20/69 20301  َعَليرَها اْلُحاَسبَُة، وهَي إحر
ِل اْلُجازاةِ امِل ِمنر أجر  األعر

اِضيَةٍ  21/69 20302 ِضيَّةٍ  رَّ طِيَتر  َهنِيرئٍَة َمرر ٍس َطيّبة بام ُأعر  ذات ًنفر

 َرفيعة الدرَجات َجنَّة َعالِية  22/69 20303

ا الَقاِعُد  ُقطُوُفَها َدانِيَة   23/69 20304 طَِجعُ ثاَِمُرَها َقِريبَة  َيتَنَاَوهُلَ  َواْلُضر

رٍ  َهنِيئًا  24/69 20305 َ ُمنرغٍَّص، َواَل ُمَكدَّ  َغْير

تُمر  24/69 20306 َلفر تُمر  َأسر مر  َقدَّ

الِيَةِ  24/69 20307 اِم اخلرَ َيَّ  اْلاضية  األزمان األر

 الشامل  ُأعطَِي َصحيفَة أعامله بيده ُأوِِتَ كِتَاَبُه بِِشاَملِهِ  25/69 20308

 َما َجَزائِي؟ َما ِحَسابِيهر  26/69 20309

ِري، َكاَنِت الرَقاِضيَةَ  27/69 20310 َتَة الَقاطَِعَة أِلَمر لِكة، واْلراد التي ال حياة بعدها اْلَور     اْلُهر

نَى 28/69 20311  ما َكفان و َما َنَفَعنِي َما َأغر

 وضاع  َذَهَب َعنِّي َهَلَك َعنِّي 29/69 20312

ِِت  ُسلرطَانِيهر  29/69 20313 تِي، َوُقوَّ ري وَغَلبَتي و ُحجَّ  َقهر

للِ  امسكوه ُخُذوُه َفُغلُّوهُ  30/69 20314  َفَقيِّدوه باألغر

ِحيَم َصلُّوُه   31/69 20315 ِخُلوه يِف  اِلرَ ِرقوُه   َأدر  َجَهنََّم وأحر

ُعَها  32/69 20316 ا و ِمقرداُرها َذرر  ُطوهُلَ

ُلُكوهُ  32/69 20317 ِخُلوُه فِيَها َفاسر  َفأَدر

نى  الرَعظِيمِ  33/69 20318 امِء اهللِ احُلسر  هو عظيم الشأن اْلنّزه عن صفات األجسام فاهلل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من أسر

 نفسه وال غْيه  ال َُيُثُّ و َوال َُيُضُّ  34/69 20319

كِيٍ  34/69 20320 ُل  َطعاُم اْلِسر  َوَتقرديُم َطَعاٍم لَهُ َبذر

ِفق   َقِريب   َْحِيم   35/69 20321  َُيرِميِه ِمَن الَعَذاِب   ُمشر
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 10إلى آية  1من آية  المعارجسورة و 52إلى آية  63من آية  الحاقةسورة ( 568صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لِيٍ  36/69 20322 ِل  ِغسر  النَّارِ َصِديِد َأهر

اطِئُونَ  37/69 20323 نِبُوَن، اخلرَ رِ   الُمْنَحِرفونَ  اْلُذر وَن َعََل الُكفر  اْلَُِصُّ

ِسمُ  38/69 20324 ِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد الَقَسمِ  َفَل ُأقر  ُأقر

ونَ  38/69 20325  بام ترون أو تستطيعون رؤيته من اْلخلوقات كالسامء واألرض  باَِم ُتبرَِصُ

  اْلراد  ُممد صَل اهلل عليه وسلم  َرُسوٍل َكِريمٍ  40/69 20326

ِل َشاِعرٍ  41/69 20327 رَ  بِكلمِ  بَِقور عر  َمنر قاَل الشِّ

ِل َكاِهنٍ  42/69 20328 ِعي التَّنَبُّؤ بالَغيرب  بكلم بَِقور  من َيدَّ

ُرونَ  42/69 20329 تَِِبونَ َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن  َتَذكَّ  وَتعر

ل  َتنرِزيل   43/69 20330  ُمنَزَّ

َل  44/69 20331 تََلَق، َوافرََتى َعَليرنَا َتَقوَّ  اخر

ََقاِويلِ  44/69 20332 َواِل اْلُفَتاةِ  األر  األقر

َنا ِمنرُه بِالريَِميِ  45/69 20333  ىف ميامنه ءألخذناه بالقوة والقدرة، وعِب عنهام باليمي، ألن قوة كل يش أَلََخذر

نَا  46/69 20334 نا  لََقطَعر  لَبَََتر

ق  ُمتَِّصل   الرَوتِيَ  46/69 20335   إَِذا ُقطَِع َماَت َصاِحبُهُ  يغذى اِلسم بالدم النقي بالقلبِعرر

 َمانِِعَي اهَلَلَك َوالِعَقاَب َعنرهُ وفاِصلَي  َحاِجِزينَ  47/69 20336

كَِرة   48/69 20337 تِبارِ  لَتَذر ِر واالتِّعاِظ واالعر كر َرة: ما َيبرَعُث َعَل الذِّ
كِ    التَّذر

ِد َعنر َمعرِصيَتِهِ  لِّلرُمتَِّقيَ  48/69 20338 حاِب التَّقرَوى بِطاَعِة اهللِ والبُعر  ألَصر

بِيَ  49/69 20339 َكذِّ  نكِرينم مُّ

ة   50/69 20340 َ َّسر  وَأَسف   َعظِيَمة  لَنََداَمة   حَلَ

قُّ الريَِقيِ  51/69 20341  العلم الثابت الذي ال شك فيه وهو  اليقي الكامل حَلَ

ِم َربَِّك  52/69 20342 َمهُ  َفَسبِّحر بِاسر ًرا اسر
هر َربََّك َعامَّ اَل َيلِيُق بِِه َذاكِ  َفنَزِّ

 َدَعا َداعٍ  َسأََل َسائِل   1/70 20343

 الَعَذاِب َعَليرِهمر  ونزول بُِوُقوعِ  بَِعَذاٍب َواقِعٍ  1/70 20344

 رادٌّ  َدافِع   2/70 20345

 أو صاحب اْلِنَن والدرجات التي يرفع إليها عباده َصاِحِب الُعُلوِّ َواَِلَللِ  ذِي اْلرََعاِرِج  3/70 20346

ُرُج  4/70 20347 َعُد  َتعر  َتصر

وُح  4/70 20348 يُل  َوالرُّ ِ  عليه السلم  -ِجِبر

مٍ  4/70 20349  يوم من األوقات اْلُقّدرة التي ِعلرُمها عند اهلل َيور

ا ََجِيًل  5/70 20350 ً م معه َصِبر ًا َحَسناً ال تِبُّ ِ اهللِ و  َصِبر َغْير
َوى ِمنرُه لِ  اَل َجَزَع فِيِه، َواَل َشكر

َنُه َبِعيداً  6/70 20351 َ واقِعٍ  َيظُنُّوَنهُ  َيَرور  َغْير

 واقًعا قريبًا ال ُمالة وَنعَلُم أنَّهُ  َوَنَراُه َقِريباً  7/70 20352

لِ  8/70 20353 يرت، أو اْلُذاب من النُّحاس واحَلِديد ونحوَها َكاْلرُهر  كِعكر الزَّ

نِ  9/70 20354 يُح   َكالرِعهر ُه الرِّ بُوِغ اْلَنرُفوِش الَِّذي َذَرتر وِف اْلَصر  َكالصُّ

أَُل  10/70 20355 لِمُ  ال َيسر  ال يستعر

 َقريب  أو صديق   َْحِيم   10/70 20356
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 40إلى آية  11من آية   المعارجسورة ( 569صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وَِنُمر  11/70 20357 ُ ِرُفُه َواَل ُيَكلُِّمهُ  ُيبََصَّ  ُيَشاِهُد َبعرُضُهمر َبعرًضا، َوَيعر

   ُيبُّ ويتمنّى  َيَودُّ  11/70 20358

ِرمُ  11/70 20359  الكافُِر اْلُعانُِد  اْلرُجر

تَِدي  11/70 20360 َية َيفر  عن النَفرسِ  ِعَوض  أو ال االفتداء: تقديم الِفدر

الدِهِ  بِبَنِيهِ  11/70 20361 ِه أير أور
 أبرنائِ

َجتِهِ  َوَصاِحبَتِهِ  12/70 20362  َوَزور

 الَقِريبَة َعِشَْيتِهِ  َوَفِصيَلتِهِ  13/70 20363

ويهِ  13/70 20364 ُه، َوَينرتَِمي إِلَيرَها  ُتؤر  َتُضمُّ

 ينقذه ُينِجيهِ  14/70 20365

ُر َكاَم  َكلَّ  15/70 20366 تَِداءِ لَيرَس األَمر َا الَكافُِر ِمنر ُحُصوِل ااِلفر  َتتََمنَّاُه َأهيُّ

ُب   أي َوَتتََلظَّى َناُرَها أو لطبقة من طبقاته  اسم  من أسامء جهنم لَظَى 15/70 20367  َتتََلهَّ

َوى 16/70 20368 اَعًة لِّلشَّ اِس، َوَسائَِر  َنزَّ َدَة الرَّ َها ِجلر  َحرِّ
ةِ َراِف البََدنِ َتنرِزُع بِِشدَّ  َأطر

ُعو 17/70 20369  ُتنادي وَتطلب َتدر

ى  17/70 20370 َبَر َوَتَوَلَّ َف  َوَّل ُدبَرُه عن احلق يف الدنيا َأدر َرض وانََصَ  وَأعر

 اْلراد َجع اْلال َوََجَعَ  18/70 20371

َعى  18/70 20372 ر ُيَؤدِّ َحقَّ  َفأَور َسَك َمالَُه يِف ِوَعاٍء، َوََل  اهللِ فِيهِ َأمر

ص ِعنرَد اْلُِصيبَةِ كثَْي اَِلَزَع  َهُلوًعا 19/70 20373 ُ  ، شديد احِلرر  إَِذا َأَصاَبُه اخَلْير

20374 20/70  ُّ ُه الَشَّ  األَذى والُسوُء والَفسادُ  أصاَبهُ  َمسَّ

نِ  َجُزوًعا 20/70 20375  َكثَِْي األََسى َواحُلزر

ُه  21/70 20376 ُ َمسَّ ْير ُ  أصاَبهُ  اخلرَ ع  َوَصلح  و اْلَاُل، َواليَُّسر    ما ِمنرُه َنفر

 كثْي اْلَنرِع واالمساك َمنُوعاً  21/70 20377

 ُُمافِظون عَل أدائها يف َجيع األوقات  َدائُِمونَ  23/70 20378

ُلوم   24/70 20379 عر َكاةُ َنِصيب  ُمَعيَّ  َفَرَضُه اهللُ  َحقٌّ مَّ ؛ َوُهَو الزَّ  َعَليرِهمر

ائِلِ  25/70 20380  لِطالِب اْلَُعوَنةِ  لِّلسَّ

ُرومِ  25/70 20381 َؤالِ و الذي ال َيد ما يدفع حاجته َواْلرَحر ُف َعِن السُّ  َيتََعفَّ

ينِ  26/70 20382 ِم الدِّ ِم اَِلَزاِء َواحِلَساِب  بِيَور  َيور

ِفُقونَ  27/70 20383 شر  خائِفونَ  مُّ

ُ َمأرُمونٍ  28/70 20384 ُثوٍق بعدِم وقوِعه، واْلراد  َغْير   َمنَُه َأَحد  أاَل َينربَِغي َأنر يَ َغْير َمور

 فظ الفروج: صيانتها عن الفاحشةح لُِفُروِجِهمر َحافِظُونَ  29/70 20385

اَمُِنُمر  30/70 20386 مر إَِمائِِهُم  َما َمَلَكتر َأير ُلوَكاِت هَلُ  اْلَمر

ُ َمُلوِميَ  30/70 20387 ُ ُمَؤاَخِذينَ  َغْير  َغْير

تََغى َوَراء َذلَِك  31/70 20388 َ  َطَلَب وأرادَ  ابر   َذلَِك  َغْير

 اْلُتََجاِوُزوَن احَلَلَل إََِل احَلَرامِ  الرَعاُدونَ  31/70 20389

  اْلرعية التي َيب حفظها وأداؤهاحلقوقهم  أِلََماَناُِتِمر  32/70 20390

 َحافِظُونَ  َراُعونَ  32/70 20391

يٍِْي، َأور كِتراَمنٍ  بَِشَهاَداُِتِمر َقائُِمونَ  33/70 20392 ، ُدوَن َتغر
َهاَدةِ وَن لِلشَّ  ُمَؤدُّ

 أوقاُِتا، بأركاِِنا ورُشوطِها وواِجباُِتاُمواظِبوَن عَل أداِء َصَلواُِتم يف  َعََلى َصَلُِتِمر ُُيَافِظُونَ  34/70 20393

َرُمونَ  35/70 20394 كر  مكرمون بتكريم اهلل هلم  مُّ

طِِعيَ  36/70 20395 بِلَِي َعَليرَك  قِبََلَك ُمهر َوَك، ُمقر ِعَي َنحر ِ  ُمَّسر

َقةً  ِعِزينَ  37/70 20396 َدًة َوُمتََفرِّ  ََجَاَعاٍت ُمتََعدِّ

َغُب  َأَيطرَمعُ  38/70 20397  َأَيرجو وَيرر

نَاُهم 39/70 20398 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلقر َناُهم ِمَن الَعَدِم َعَل َغْير َجدر  أور

ِسمُ  40/70 20399 ِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد الَقَسمِ  َفَل ُأقر  ُأقر

 األخرى الشمس والكواكب  خالق ومالك مشارق بَِربِّ اْلرََشاِرِق   40/70 20400

 مغارب  الشمس والكواكب األخرى َواْلرََغاِرِب  40/70 20401

رة لََقادُِرونَ  40/70 20402  تامة  َذُوو ُقدر
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 10إلى آية  1من آية  نوحسورة و  44إلى آية  14من آية   المعارجسورة ( 705صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نرُهمر  41/70 20403 ًا مِّ َل َخْير بَدِّ  نستبدل َّبم قوًما أفضل منهم وأطوع هلل نُّ

بُوقِيَ  41/70 20404 ِجُزَنا  بَِمسر    َعن إيقاِع ما ُنريُد فيَمنر ُنريُد اَل َأَحَد َيُفوُتنَا َوُيعر

ُهمر  42/70 20405   فاتركهم  َفَذرر

ِ ُهَدى  ََيُوُضوا 42/70 20406  يتََكلَّموا َعَل َغْير

َعبُوا 42/70 20407 بثوا َوَيلر ِزلوا وَيعر  َوهَير

 ُيواِجهوا وُيقابِلوا ُيلُقوا 42/70 20408

َمُهمُ  42/70 20409  اْلراد يوم القيامة  َيور

 ُينرَذرونالذي  ُيوَعُدونَ  لَِّذيا 42/70 20410

َداِث  43/70 20411 َجر  الُقبُورِ  األر

 للعبادة من دون اهلل كاحلجر واألصنام واألوثان وغْيها ما ُينصب  ُنُصٍب  43/70 20412

ُعونَ  ُيوفُِضونَ  43/70 20413 ِ ِولُوَن، َوُيَّسر  هُيَرر

ةً  ساكِنَة  َخاِشَعةً  44/70 20414  َذلِيَلًة، ُمنرَكَِّسَ

َهُقُهمر  44/70 20415 َشاُهمر  َترر  َتيطهم وُتغطيهمو َتغر

 َهوان   ذِلَّة   44/70 20416

 أول الرسل ومن أويل العزم دعا قومه لعبادة اهلل وحده وترك عبادة غْيه تسعامئة ومخسي َسنَةً  ُنوًحا 1/71 20417

مر  َأنِذرر  1/71 20418
 بلِّغر وأعلِ

 موجع َشديد اإليلمِ  ِعقاب  وتَّنركيل   َعَذاب  َألِيم   1/71 20419

ف  َنِذير   2/71 20420 ر من عذاب اهللرسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ     ُُمَذِّ

بِي   2/71 20421  واِضح  أور موِضح   مُّ

بُُدوار اهلل 3/71 20422  انرقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اعر

َعلوا لَكم وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَُّقوهُ  3/71 20423   واجر

تَجيبُوا  َوَأطِيُعونِ  3/71 20424 َوِتاسر َدعر
 لِ

ِفرر  4/71 20425 َُت وَيعرفو  َيغر  َيسر

ُم ِمَن الِفعرلِ  ُذُنوبُِكمر  4/71 20426  الَذنرُب: اإلثرُم، واْلَُحرَّ

ُكمر  4/71 20427 رر  ويؤّجلكم َوُيَؤخِّ

ى  4/71 20428 َسمًّ رٍ  َأَجٍل مُّ ٍت ُمَقدَّ  يِف ِعلرِم اهللِ َتَعاََل  ُمَعيَّ  َوقر

يِء َعَذابِهِ  َأَجَل اهللَِّ 4/71 20429 َت َُمِ  َوقر

ُت قومي 5/71 20430  َحثَثرتُُهم عَل عبادة رَّبم  َدَعور

 عن اإليامن  ونفوراتـَـبَاُعـًدا  فَِراراً  6/71 20431

ا ثِيَاََّبُمر  7/71 20432 َشور تَغر ا َِّبَا؛  َواسر َرضوا َتَغطَّور  واْلراد: َأعر

وا  7/71 20433 ِرِهمر وَثبَتُوا  لَِزُموا َوَأَِصُّ  َعََل ُكفر

بَاراً  7/71 20434 تِكر ًا وتعاُظاًم وتعالياً  اسر  َتَكِبُّ

 َعلنِيَةً  ِجَهاراً  8/71 20435

َلنُت  9/71 20436 ت َأعر ِِت َداِعيًاو  أظَهرر  َرَفعرُت َصور

اراً  9/71 20437 َ مر إِِسر ُت هَلُ رر َ ا يف اخَلفاءِ  َوَأِسر    دعوُتم ِسًّ

اراً  10/71 20438  ِصَفة  هللِ ُسبرحاَنُه َوَتَعاَل، والغّفار هو الذي يغفر الذنوب  َغفَّ
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 28إلى آية  11من آية  نوحسورة ( 571صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِسِل  11/71 20439 اَمءَ ُيرر امءِ  َيبرَعِث  السَّ َحاُب الَّتِي يِف السَّ  السَّ

َراًرا 11/71 20440 در  ُمتَتَابًِعاُمنرِزلًَة َمطَرًا غزيرًا  مِّ

ُكمر  12/71 20441 ِددر ُكم  َوُيمر در  َوُيَزوِّ

 َبَساتِيَ  َجنَّاٍت  12/71 20442

ُجوَن هللَِِّ َوَقاًرا  13/71 20443 اُفوَن َعظََمَة اهللِاَل  اَل َترر  خَتَ

َواالً وَهيرئاٍت  َأطرَواًرا 14/71 20444  َعََل َمَراِحَل ُُمرتَلَِفٍة: ُنطرَفًة، ُثمَّ َعَقَلًة، َوَهَكَذا و أحر

ا  15/71 20445 ر َتَرور ُث َعنهما َأََل ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ
 لِعباَرُة لِ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  15/71 20446 َجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْير  أور

َق َسامءٍ  طِبَاًقا  15/71 20447 : َسامًء َفور َق طبََقٍة، أير  َطبََقًة َفور

اًجا  16/71 20448 ،  ِِسَ بَاًحا ُمِضيئًا، َوفِيِه َحَراَرة   ويعِب به عن الشمس، وعن كل ما هو ميضءِمصر

َلُكمر  َأنبَتَُكم  17/71 20449 َشأَ َأصر  وأوجدكم  َأنر

 يرجعكم بعد اْلوت  ُيِعيُدُكمر  18/71 20450

ِت لِلرِحساِب  َوَُيرِرُجُكمر  18/71 20451 َد اْلَور ياَء َبعر   َوَيبرَعثُُكمر أحر

َدًة كالبِساِط أور الِفراشِ  بَِساطاً  19/71 20452  ُُمَهَّ

ُلُكوا 20/71 20453  لتذهبوا فيها  لِتَسر

 ُطُرًقا ُسبًُل  20/71 20454

 َواِسَعةً  فَِجاًجا  20/71 20455

ِن  21/71 20456 يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصور  الِعصر

 ضياعاً وهلكاً  َخَساراً  21/71 20457

تالوا يف تدبْي الََشّ  َوَمَكُروا  22/71 20458  َوَخاَدعوا واحر

 بالغ السوء َعظِياًم  ُكبَّاراً  22/71 20459

ُكنَّ  اَل َتَذُرنَّ  23/71 20460 ُ  اَل َتَتر

  لقبيلة بني كلب بدومة اِلندل َصناًَم عَل ُصورة َرُجل كان معبوًدا يف اِلاهلية َوّداً  23/71 20461

ِم نوح، وُنِقَل إَل الَعَرِب  ُسَواعاً  23/71 20462    َفُعبَِد   لقبيلة هذيل َصنَم  ُعبَِد يف َقور

بُده  َيُغوَث  23/71 20463  َأَسد كاَنتر َتعر
   يف اِلاهلية بني غطيف َصنَم  عَل ُصورةِ

بُده قبيلة  َوَيُعوَق  23/71 20464  يف اِلاِهليّة  َهدانصنم عَل ُصورة َفَرس كانت َتعر

اً  23/71 20465 ، كانت  َوَنَّسر بُده ِْحرَْي َصناًَم عَل ُصوَرة َنَّسر  َتعر

 اإلضلل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق وااليقاع يف الغواية والضلل  َأَضلُّوا 24/71 20466

َوَُها  الظَّاْلِِيَ  24/71 20467 ِق أور َنحر ِر أور الِفسر لرَحدِّ بِالُكفر
 اِلائِريَن اْلُتَجاِوزيَن لِ

ًدا َعِن  َضَلاًل  24/71 20468  احَلقِّ ُبعر

َّا َخطِيئَاُِتِمر  25/71 20469 د ةاْلَقصود بَِسبَِب ُذُنوَِّبِمر  ُِم  ةاْلُتعمَّ

 فلم يلقوا  َفَلمر ََيُِدوا  25/71 20470

واناً  َأنَصاراً  25/71 20471  أعر

ُك ال َتَذرر  26/71 20472  ال َتَتر

اًرا  26/71 20473 ِض  َديَّ كُ َأَحًدا َحيًّا َعََل األَرر  َيُدوُر، َوَيتََحرَّ

اراً  27/71 20474 رِ  الكفر  شديَد فاسدا يف األعامل  َفاِجرًا َكفَّ ٍث بالُكفر ََتِ َ ُمكر   َغْير

ِفرر  28/71 20475 ُف  اغر  اسَُتر واعر

اًنا َتبَاًرا  28/71 20476 َ  َوَدماراً   َهَلًكا، َوُخَّسر
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 13إلى آية   1من آية   الجنسورة ( 572صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُبلِّغرُت بواِسطِة الوحي ُأوِحَي إيَِلَّ  1/72 20477

تََمعَ  1/72 20478 َغى  اسر  َسِمع وأصر

  ََجَاَعة   َنَفر   1/72 20479

نِّ  1/72 20480 تَِت  ال  اِلرِ  ُيراه البَشاِلن: هم جنس من اْلخلوقات خلقهم اهلل لعبادته كاإلنس وهو عاََل ُمسر

ُب ِمنرُه يِف َفَصاَحتِِه، َوَبَلَغتِِه، َوَمَعانِيهِ  َعَجبًا  1/72 20481  ُيتََعجَّ

دِ  2/72 20482 شر ِشد إََل اإليامِن  هَيرِدي إََِل الرُّ ، َواهُلَدىوُيرر  وُيَوفِّق إلَيرهِ  احَلقِّ

َس وتعالَتر  َتَعاََل  3/72 20483 َه وتَقدَّ  َعظََمتُهُ َتنَزَّ

نَا، َوَجَللُُه، َوِغنَاهُ  َجدُّ َربِّنَا  3/72 20484  َعظََمُة َربِّ

َجةً  َصاِحبَةً  3/72 20485  َزور

 لعنه اهلل إِبرلِيُس واْلراد هنا  جاهلنا اْلنحرف عن الدين َسِفيُهنَا  4/72 20486

   جورًا وجتاوزًا َوُبعردًا َعن احَلقِّ  َشطَطًا 4/72 20487

نا  َظنَنَّا 5/72 20488 تََقدر  اعر

 لَن َتتَكلَّم لَّن َتُقوَل  5/72 20489

 الَكِذب: اإِلخباُر بخلِف الواقع أو االعتقاد واْلراد افَتاءً  َكِذباً  5/72 20490

تَِعيُذونَ  َيُعوُذونَ  6/72 20491 تَِجُْيوَن، َوَيسر  َيسر

ياًنا،  َرَهًقا 6/72 20492  َوَسَفًهاُطغر

ُمر َظنُّوا  7/72 20493 اَر اإِلنرِس َحِسبُوا َوَأِنَّ  أَيَقنُوا و َوَأنَّ ُكفَّ

ِسَل  لَّن َيبرَعَث  7/72 20494  لن ُيرر

اَمءَ  8/72 20495 نَا السَّ عِ أو  وصلنا  ْلََسر مر اِق السَّ َِتَ اَمِء؛ اِلسر  َطَلبرنَا ُبُلوَغ السَّ

 فراغها كله ُأشِغل  ُملِئَتر  8/72 20496

اساً وُحّفاظاً  َحَرساً  8/72 20497  ُحرَّ

 َقِوّياً  َشِديداً  8/72 20498

    ُنُجوًما ُُمرِرَقةً  َوُشُهبًا 8/72 20499

ُعُد  9/72 20500  َنِجلس َنقر

عِ  9/72 20501 مر لسَّ
بَاِرَها  َمَقاِعَد لِ تَِمَع إََِل َأخر  َمَواِضَع؛ لِنَسر

َصداً  9/72 20502 َُجه  رَّ  راِصًدا، ُمـَتّقـبا َيرر

ِري 10/72 20503 َلمُ  ال َندر   ال َنعر

: األذى والُسوء والفسادهل هو رش ؟ و َأرَشٌّ  10/72 20504 ّ  الَشَّ

َةً  َرَشًدا 10/72 20505 ا، َوَصَلًحا، َوَرْحر ً  َخْير

ونَ  11/72 20506 احِلُ لُقُهمر الَِّذيَن َحُسنَتر  الصَّ مر وأخر امهُلُ  أعر

 غْي الصاحلي واْلراُد الكافرون واْلنافقون والفاسقون  ُدوَن ذلك  11/72 20507

 فَِرًقا َوَمَذاِهَب ُُمرتَلَِفةً  َطَرائَِق قَِدًدا  11/72 20508

َقنَّا.  َظنَنَّا 12/72 20509  َأير

ِجَز اهللَ 12/72 20510 َت ِمنر َقبرَضتِهِ لَنر َنُفوَتُه،  لَنر ُنعر
لِ  وسلطانه  َوُنفر

 فِراًرا  َهَرباً  12/72 20511

َدى 13/72 20512  القرآن وهو مصدر اهِلداَية اهلرُ

ًسا 13/72 20513  ُنقرَصاًنا ِمنر َحَسنَاتِهِ  َبخر

       َسيِّئَاتِهِ ِزَياَدةٍ يِف أو َيلرَحُقُه وقهرًا َواَل ُظلراًم  َواَل َرَهًقا  13/72 20514
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 28إلى آية  14من آية   الجنسورة ( 573صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اَِلائُِروَن، الظَّاْلُِوَن الَِّذيَن َحاُدوا َعِن احَلقِّ  الرَقاِسطُونَ  14/72 20515

ا َرَشًدا  14/72 20516 ور رَّ تََهُدوا  َقَصُدوا ََتَ  والصواب َطِريَق احَلقِّ  وأصابواَواجر

َهنَّمَ  15/72 20517 ب َِّبا يِف اآلِخَرةِ  ِِلَ     الناُر التي ُيَعذَّ

 وقوداً  َحطَباً  15/72 20518

تََقاُموا 16/72 20519 ارُ  َوَألَِّو اسر تََقاَم الُكفَّ ُه لَِو اسر  َسلكوا الطريق القويم و َوَأنَّ

َلمِ  الطَِّريَقةِ  16/72 20520  دِيِن اإِلسر

 واْلراد سعة يف الرزق يف الدنيا َكثًِْيا َغَدًقا 16/72 20521

تِنَُهمر  17/72 20522 ُهمر  لِنَفر تَِِبَ  لِنَخر

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال ُيعرِرضر  17/72 20523

هُ  17/72 20524 ُلكر ُه  َيسر ِخلر  ُيدر

ا  َصَعًدا 17/72 20525  َشِديًدا َشاقًّ

ص األماكن اْلرََساِجَد  18/72 20526  للصلة والعبادة  ةاْلَُخصَّ

ُعوا فَ  18/72 20527  ل َتعبدوا ف َل َتدر

عَ  َقامَ  19/72 20528  وقف أو رَشَ

 العابد اْلطيع هلل واْلراد النبي ُممد صَل اهلل عليه وسلم  َعبرُد اهللَِّ 19/72 20529

ُعوهُ  19/72 20530 بُُد َربَّهُ  َيدر  َيعر

َشكوا َكاُدوا 19/72 20531  قاَربوا وأور

آِن ِمنرهُ  لِبًَدا 19/72 20532 َساَمِع الُقرر
دَِحاِمِهمر لِ  ازر

ةِ َق َبعرٍض، ِمنر ِشدَّ اكِبًَة َبعرُضَها َفور  ََجَاَعاٍت ُمََتَ

ُك بِِه َأَحًدا  20/72 20533 ِ ُه رَشيكاً لَُه يِف و َوال ُأرشر َ َعُل َغْير  عبادِت أو صلِت أو نسكي ال َأجر

 ال أستطيع ال أملك 21/72 20534

اً  21/72 20535  اْلراد دفع الَش وإبعاد الرضر ََضّ

ًعا َرَشًدا 21/72 20536 فيقاً  أو  َنفر  ِهداَيًة وَتور

نََعنيوَُيميني و ُينرِقَذِن  َُيَِْيِن  22/72 20537  َيمر

 َأفِرُّ إِلَيرهِ َملذًا َوَملَجأً  ُملرتََحًدا 22/72 20538

لُِك َأنر ُأَبلَِّغُكمر  إاِلَّ َبَلًغا 23/72 20539  لَكِنر َأمر

ِة  َوِرَساالتِهِ  23/72 20540 امِويَّ سوُل ِمن التَّعاليِم السَّ َي ما ُيرَسُل بِِه الرَّ  لِتَبرليِغها لِلنّاسِ ِرَساالَُت اهللِ: وهر

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َيعرصِ  23/72 20541  الِعصر

وامِ  َخالِِدينَ  23/72 20542  باقَي َعَل الدَّ

 بغْير ِِنايٍة وال انرِقطاعٍ  َأَبداً  23/72 20543

 بِهِ وا الَعَذاُب الَِّذي ُوِعدر  واْلراد ُينرَذرون ُيوَعُدونَ  24/72 20544

َعُف َناِِصاً  24/72 20545     أَقلُّ ُمعيناً  َأضر

ِري إِنر َأدرِري  25/72 20546 َلمُ أو  َما َأدر  ال َأعر

ًة  َأَمًدا 25/72 20547  َطِويَلةً  وغايةُمدَّ

يط  بُكلِّ  َعاَِلُ الرَغيرِب  26/72 20548 ِهمر َما َخِفَي  ُُمِ راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إدر ر َيسر تَََتَ َوََل  واسر

 ل ُيطرلِعُ ف َفَل ُيظرِهرُ  26/72 20549

َتََضى ِمنر َرُسولٍ  27/72 20550  اْلراد الرسول الذي ارتضاه واختاره من خلقه ارر

ُلُك  27/72 20551 ِسُل  َيسر  ُيرر

 َُيرَفظُوَنُه، َوَُيرُرُسوَنهُ َمَلئَِكًة  َرَصًدا 27/72 20552

َلُغوا 28/72 20553 ا للناس كام أوِحيَتر بدون نقٍص وال زيادة َأبر سالَِة: إيصاهُلَ  َتبليُغ الرِّ

ِمر  28/72 20554  شملهم علمه وقدرته من َجيع اِلهات َوَأَحاَط باَِم لََدهير

َص  28/72 20555 ُه،  َوَأحر ء: َعدُّ َصاُء الَِشر ظُهُ إحر  ويقتيض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحفر
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 19إلى آية  1من آية    المزملسورة ( 574صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُل  1/73 20556 مِّ ُف  اْلرُزَّ  )النبي صَل اهلل عليه وسلم(  بِثِيَابِهِ  أو اْلتغطي اْلُتََلفِّ

يرَل  2/73 20557  للعبادة اِنض فيه  ُقِم اللَّ

 َقلِّلر  انُقصر  3/73 20558

ٍل؛ ُمبَيِّنًا  َوَرتِّلِ  4/73 20559  َوََتَهَّ
َرا بِتَُؤَدةٍ  ُمترِقناً ُماِرَج احُلروِف واقر

آنَ  4/73 20560 د َصَلَّ اهللُ َعَليرِه   الرُقرر ِه ُُمَمَّ
َزلَُه َعََل َرُسولِ ِجِز الَِّذي َأنر  َوَسلَّمَ كِتاُب اهللِ اْلُعر

 َسنُنرِزُل  َسنُلرِقي 5/73 20561

تَِمًل َعََل األََواِمِر َوالنََّواِهي َثِقيًل  5/73 20562  واْلراد الرسالة  َعظِياًم، ُمشر

يرِل  وَتدث الِعبَاَدَة الَّتِي َتنرَشأُ وقِيام الليل  َناِشئََة اللَّيرلِ  6/73 20563 ِف اللَّ  يِف َجور

   أشد تأثًْيا يف القلب، وثباتا للقَدم ورسوخاً يف العبادة  َأَشدُّ َوطرئًا  6/73 20564

َوُم قِيًل  6/73 20565 الً حلضور القلِب فيها وفراغه ِمن مشاغل الدنيا َوَأقر راَءًة وأبي َقور
بَُت قِ  أثر

َك  َسبرًحا  7/73 20566 ًفا، َوَتَقلُّبًا يِف َمَصاحِلِ  َتَّصُّ

َم َربَِّك  8/73 20567 ُكِر اسر  أكثر من ذكره ويشمل َجيع أنواع الذكر  َواذر

 انرَقطِعر لِِعبَاَدتِهِ  َوَتبَتَّلر  8/73 20568

ِرِب  9/73 20569 ِق َواْلمَغم ِ  خالقهام ومالكهام  َربُّ اْلمَْشم

 ال معبود بحق إال اهلل  اَل إِلَىَه إاِلَّ ُهوَ  9/73 20570

هُ  9/73 20571 ِذر  فاجعله َفاختَّ

 ومدبرا ألمورك كلها حافِظًا وُمَهيرمنًا َوكِيًل  9/73 20572

ِِبر  10/73 20573 َزعر  َواصر لَّدر وال جَتر  َوجَتَ

 َيتََكلَّموَن فيك ويف دينك  َعََلى َما َيُقولُونَ  10/73 20574

ًرا ََجِيًل  10/73 20575 ِرضر َعنرُهمر  َهجر نرُهمر وال  أذى معهترًكا ال  واتركهم  َأعر  اِنرتَِقاَم مر

ِن  11/73 20576  واتركني  َوَذرر

ِف   ُأويِل النَّعرَمةِ  11/73 20577 َ َحاَب النَِّعيِم َوالَتَّ  والَرفاهية وطيب العيش يف الدنيا َأصر

لرُهمر َقلِيًل  11/73 20578 لرُهمر َزَمنًا َقلِيًل بِتَ و ال َتعرَجلر عليهم َوَمهِّ  ِخِْي الَعَذاِب َعنرُهمر أَأجِّ

 أو عذابا شديدا ُقيُوًدا َثِقيَلةً  َأنَكااًل  12/73 20579

امِء َجَهنَّمَ نارا حامية و َوَجِحيامً  12/73 20580  اَِلِحيم: ِمن أسر

ةٍ  13/73 20581 تََساُغ؛ لَِكَراَهتِهِ  َذا ُغصَّ  َينرَشُب يِف احُلُلوِق، اَل ُيسر

 موجعا َشديد اإليلمِ  وِعقاباً وَتنركيلً  َوَعَذاباً َألِيامً  13/73 20582

ُجُف  14/73 20583 طَِرُب  َترر  اضطراًبا شديًدا  َتضر

ًل ُُمرتَِمًعا َكثِيبًا  14/73 20584  َرمر

ِهيلً  14/73 20585  إذا حرك من أسفله إِنال عله من أعله  َسائًِل ُمتَنَاثًِرا مَّ

   شاهًدا عَل أمته بإبلغهم الرسالة َشاِهدًا َعَليرُكمر  15/73 20586

نَ  15/73 20587 َعور َعوُن موَسى اْلَعروف  فِرر َ يِف التاريِخ الَقديِم، واْلُراُد فِرر  لََقُب ُمُلوِك ِمَصر

يَاُن:  َفَعَص  16/73 20588  اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ الِعصر

ذاً  16/73 20589 َناُه َأخر  إهلكاً  فأهلكناه َفأََخذر

 ثقيل َشِديًدا َوبِيًل  16/73 20590

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  17/73 20591

ُرُهمر  ِشيباً  17/73 20592  الذيَن ابريَضَّ َشعر

ِم الِقيَاَمةِ  ُمنَفطِر  بِهِ  18/73 20593 َعة  يِف َيور  لشدة هوله  ُمتََصدِّ

ُعواًل  18/73 20594  َواقًِعا اَل َُمَالَةَ  نافذاً  َمفر

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيًل  19/73 20595
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ًدا ِمَن اللَّيرلِ  َتُقومُ  20/73 20596  ُتَصِلِّ ُمتََهجِّ

َنى 20/73 20597  َأَقلَّ  َأدر

َقة   َوَطائَِفة   20/73 20598  ََجاَعة  أور فِرر

 من أصحابك  ِمَن الَِّذيَن َمَعَك  20/73 20599

يرَل َوالنََّهارَ  20/73 20600 ُر اللَّ د ُطوهَلام ُيَقدِّ  ُُيَدِّ

يرِل ُكلِّهِ تطيقوا لَنر  لَّن َُترُصوهُ  20/73 20601  أو َضبرط َوقِت قِـيامه قِيَاُم اللَّ

َف َعَليرُكمر  َفتَاَب َعَليرُكمر  20/73 20602  َخفَّ

20603 20/73  َ َرُؤوا َما َتيََّسَّ يَّأما  َفاترُلوا َفاقر َكن وَُتَ  أمر

ُبون يف األرض 20/73 20604 َهبوَن وُيـسافـرون للتجارة ونحوها َيرضر  َيذر

 َيطرُلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيبرتَُغونَ  20/73 20605

ِل اهلل  20/73 20606 ِق اهللِ َفضر ساُنهُ  ِرزر  إحر

 إلعلء دين اهلل ونَصته وهو االسلم   يف سبيل اهلل 20/73 20607

ِرُضوا  20/73 20608 ُقواو َوَأقر  َتَصدَّ

ًضا َحَسنًا 20/73 20609 ُم من صدقة أو عمل لوجه اهلل تعاَل َقرر  سطِيِب َنفر وب ما ُيَقدَّ

ُموا أِلَنُفِسُكم 20/73 20610 ل ُتَقدِّ     ذواتكم  تفعلوه ألَجر

ِفُروا  20/73 20611 تَغر  واطلبوا اْلغفرة  َواسر

ِفَرةُ ِصَفة  هللِ  َغُفور   20/73 20612 ثُُر ِمنرُه اْلَغر    ُسبرحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتكر

ِحيم   20/73 20613 ِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم اْلُؤر حيُم: الذي َيرر  ِصَفة هللِ ُسبرَحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

ثِّرُ  1/74 20614  اهلل عليه وسلم وهو النبي ُممد صَل  اْلُتََغطِِّي بِثِيَابِهِ  اْلرُدَّ

َضر  ُقمر َفأَنِذرر  2/74 20615 مر  اِنر
  فبلِّغر وأعلِ

ر  3/74 20616 بِِْي َوالتَّعرظِيمِ وحده َربََّك  خص  َوَربََّك َفَكِبِّ  بِالتَّكر

رر  4/74 20617 َسَك ِمَن اْلََعاِِص و َخلِّصر الثِّياَب ِمن النَّجاساِت  َوثِيَاَبَك َفطَهِّ رر َنفر  َواآلَثامِ َطهِّ

زَ  5/74 20618 جر كِ  َوالرُّ ر اَمَل الَشِّ نَاَم، َوَأعر  األَصر

ُجرر  5/74 20619  َفاترُركر  َفاهر

ثِرُ  6/74 20620 تَكر رنُن َتسر ثََر ِمنرَهاأو  َتُعّده َكثًْياو بَعطائكوتتباهى وال ُتَعْيِّ   َواَل ََت ِط الَعطِيََّة، َكير َتلرتَِمَس َأكر  اَل ُتعر

ِِبر  7/74 20621 َربَِّك َفاصر
 احتسب بصِبك واقصد به وجه اهلل  َولِ

َخُة البَعرِث  ُنِقَر يِف النَّاُقورِ  8/74 20622 وِر َنفر  والنّشور  ُنِفَخ يِف الصُّ

م  َعِسْي   9/74 20623  شديد لكثرة أهواله وشدائده شاقٌّ  اْلراد يوم القيامة َيور

20624 10/74  ُ  سهلٍ غْي  َيِسْيٍ َغْير

ِن  11/74 20625  اتركني  َذرر

 الَولِيُد برُن اْلَغَْيةِ  َواْلَُراُد بِِه:  َفِريًدا  منفرًدا َوِحيًدا 11/74 20626

رُدوًدا  12/74 20627  َمبرُسوًطا َواِسًعا كثْيًا  ُمَّ

الدُ  َوَبنِيَ  13/74 20628    األبرناُء أير األور

 اَل َيِغيبُوَن َعنرهُ  َمَعهُ  ُحُضوًرا ُشُهوداً  13/74 20629

رِهيًدا 14/74 20630 دتُّ لَُه ََت ُت لَُه ُسبَُل الَعيرِش َتيرِسًْيا  َوَمهَّ ر  َيَّسَّ

َغُب  َيطرَمعُ  15/74 20631  َيرجو وَيرر

 يعرفه مستكِبًا متجاوزًا احلد يف العصيان وراّدًا للحق ُمالفاً له وهو  َعنِيداً  16/74 20632

ِهُقُه َصُعوًدا 17/74 20633 ا اَل َراَحَة لَُه فِيهِ  َسأُرر ُفُه َعَذاًبا َشاقًّ  َسأَُكلِّ

رَ  18/74 20634 َله  َفكَّ َمَل َعقر  أعر

رَ  18/74 20635 آِن، َوَمنر َجاَء بِهِ  َوَقدَّ ِن يِف الُقرر  َهيَّأَ َما َيُقولُُه يِف الطَّعر
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ِعَد  َفُقتَِل  19/74 20636    ُدعاء  باهللك ،  ُغلَِب َوُقِهرَ وُأبر

َر   َنظَرَ  21/74 20637 َل فِياَم َهيَّأَ ِمَن الطَّعرنِ وَفكَّ  َتأَمَّ

َههُ  َعبََس  22/74 20638  َقطَُّب َوجر

تَدَّ يِف الُعبُوِس ْلََّا َضاَقتر َعَليرِه احِليَُل يِف الطَّعرنِ  َوَبََّسَ  22/74 20639  اشر

َبرَ  23/74 20640 ِرًضا َعِن احَلقِّ  َأدر  َرَجَع ُمعر

َِبَ  23/74 20641 تَكر  َوَتعاَظَم وَتعاَل  َواسر

ر   24/74 20642 ُل القائُِم َعََل  ِسحر ُل أور الِفعر ُر: الَقور حر َعاَدةِ السِّ ويِه وَعََل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِلر  اخِلداِع والتَّمر

َثرُ  24/74 20643 َوى وُيـتعلُم أو  ُيؤر لِيَ ُيرر  ُينرَقُل َعِن األَوَّ

ُل الربَََشِ  25/74 20644  النَّاسِ  َكلمُ  َقور

لِيِه َسَقرَ  26/74 20645 ََل  َسأُصر ِخُلُه َجَهنََّم؛ َكير َيصر َهاَسأُدر  َحرَّ

َراكَ  27/74 20646 َلَمَك  َوَما َأدر  َوَما َأعر

اًم  اَل ُتبرِقي َواَل َتَذرُ  28/74 20647 ُك حَلر ُ ُك َعظراًم واَل َتَتر ُ  إال أحرقته اَل َتَتر

بَََشِ  29/74 20648 اَحة  لِّلر ةِ مسودة ُُمرِرَقة   لَوَّ بَََشَ لر
ة  لِ َ ، ُمَغْيِّ

 لِلرُجُلودِ

َعَة َعََشَ  30/74 20649  يتوَل أمرها ويتسلط عَل أهلها بالعذاب تسعة عَش ملًكا من الزبانية األشداء َعَليرَها تِسر

 َخَزَنتَُها أصحاُب النّارِ  31/74 20650

َُتُمر  31/74 20651  عددهم ِعدَّ

تِبَاًرا  فِترنَةً  31/74 20652 ارِ وابتلء اخر  لِلرُكفَّ

تَيرِقنَ  31/74 20653  ليعلم عَل وجه اليقي، والريَِقِي: العلم الثابت الذي ال شك فيه لِيَسر

َتاَب  31/74 20654  اَل َيُشكَّ و َواَل َيرر

َرض   31/74 20655  َشكٌّ َونِفاق   مَّ

 ُيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين ُيِضلُّ  31/74 20656

 ويرشد إَل اإليامن ويوفق إليه َوهَيرِدي 31/74 20657

 َمَلئَِكتَهُ اْلراد هنا  ُجنُوَد َربَِّك  31/74 20658

بَََشِ  31/74 20659 لر
َرى لِ ِعظَة ذِكر َرة َوَمور

كِ  لِلنَّاسِ  َتذر

َبرَ  33/74 20660 هاِب  َأدر  أَخَذ يِف الذَّ

َفرَ  34/74 20661 َق  َأسر َ  أضاَء وأرشر

َدى الرُكَِبِ  35/74 20662 َا إَلِحر َدى الَعظَائِمِ  إِِنَّ واِهي و إِنَّ النَّاَر إَلِحر  الدَّ

 إنذارًا وَتذيرًا من عذاب اهلل  َنِذيراً  36/74 20663

رَ  37/74 20664 َم َأور َيتَأَخَّ تِكاِب اْلَعاِص أو  يسبق إَل اخلْير والطاعة َيتََقدَّ َر بارر  يتأَخَّ

هونة  َعِمَلتر بام  َكَسبَتر َرِهينَة  باَِم  38/74 20665  عنده تعاَل َُمربُوَسة  بَِعَملَِهاَمرر

َحاَب الريَِميِ  39/74 20666 ُل اْلَنرِزلَِة العالِيَةِ  َأصر  واْلُراد أهُل الّسعادة أهر

أُل َبعرُضُهمر َبعرضاً  َيتََساءلُونَ  40/74 20667  َيسر

ِرِميَ  41/74 20668  الكافِريَن اْلُعانِدينَ  اْلرُجر

َخَلُكمر  يِف َسَقرَ  َما َسَلَكُكمر  42/74 20669  يف نار جهنم َما َأدر

كِيَ  44/74 20670  الذي أسكنه العجز وليس عنده ما يكفي وهو أسوأ حااًل من الفقْي اْلرِسر

ِ  َنُخوُض  45/74 20671 ِر َعَل َغْير ُث بِالبَاطِلِ و ُهَدىنتََكلَّم يف األَمر  َنتََحدَّ

ينِ  46/74 20672 ُم الدِّ ُم اَِلزاءِ  َيور  َيور

ُت  جاَءنا َأَتاَنا الريَِقيُ  47/74 20673      اْلُور
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  تفيدهم َتنَفُعُهمر  48/74 20674

 الَشَفاَعُة: َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  َشَفاَعةُ  48/74 20675

افِِعيَ  48/74 20676 يِّئَةِ  الشَّ  طالِبي التَّناُزل َعن السَّ

كَِرةِ  49/74 20677 ِر  التَّذر كر تِبارِ ما َيبرَعُث َعَل الذِّ     واالتِّعاِظ واالعر

ِرِضيَ  49/74 20678  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمعر

تَنرِفَرة   50/74 20679 ِشيَّة   ُْحُر  ُمسر دةُْحُر  َوحر  النفور َشِديَدُة  َفِزَعة ُمََشّ

تر  51/74 20680  َهَرَبتر  َفرَّ

َوَرةٍ  51/74 20681  ونحوه أو صائد ورام يريدها َأَسٍد َكاِِسٍ  َقسر

    ُكتُباً ساموّيةً  ُصُحفاً  52/74 20682

ةً  52/74 20683 َ نََشَّ ط مُّ  َمبرُسوطة غاية البَسر

نَ  ال ََيَاُفونَ  53/74 20684  ال ََيرَشور

 اتعظ بام فيه أرادَ  َمنر ف َفَمن َشاء َذَكَرهُ  55/74 20685

ُل التَّقرَوى 56/74 20686 ل  هو  َأهر تَِحقٌّ ألَنر َيتَّقيِه ِعباُدهُ وأهر  ويطيعوه ُمسر

ِفَرةِ  56/74 20687 ُل اْلَغر ِفَرُه ِعباُدُه َوألن َيغِفُر ْلَِنر آَمَن بِِه وأطاَعهُ  َوَأهر تَغر ل  ألَنر َيسر   َأهر

ِسمُ  1/75 20688 ِسُم، َو )اَل(: تَ  اَل ُأقر  كِيد  لِلرَقَسمِ أُأقر

ِم الِقياَمةِ  1/75 20689 ُم ُيبرَعُث النَّاُس ِمنر ُقبُوِرِهمر  بِيَور  َيور

اَمةِ  2/75 20690 ِس اللَّوَّ  عَل ترك الطاعات وفعل اْلوبقات الَّتِي َتُلوُم َصاِحبََها التقية اْلستقيمة النَّفرسِ  بِالنَّفر

 َأَيظُنُّ  َأَُيرَسُب  3/75 20691

َمَع  3/75 20692  نقدر عَل َجع وضم عظامه بعد تفرقهاَألَّن  ِعظاَمهُ َألَّن َنجر

َي َبنَاَنهُ  4/75 20693 ا  نَُّسوِّ  كام كانت قبل اْلوتمتقنا نجعل أصابعه بعد َجعها َخلرًقا سويًّ

ُجَر َأَماَمهُ  5/75 20694  يكذب بام أمامه من البعث  يوم القيامة، والفجور: هو الفعل القبيح أو الكذب   لِيَفر

 َمتَى؟ َأيَّانَ  6/75 20695

َ وَفِزَع  َبِرَق الربَََصُ  7/75 20696 ْيَّ َواِل الِقيَاَمةِ  وْلعََتَ  البَََصُ َوُدِهَش أِلَهر

ُءه انطامس نوره واختفاء َوَخَسَف الَقَمرُ  8/75 20697  َضور

ُس َوالرَقَمرُ  9/75 20698 مر  أو أحرضت َجيعاُقِرَن َبيرنَُهاَم يِف الطُُّلوِع أو َُجِع بينهام يف ذهاب الضوء،  َوَُجَِع الشَّ

َرب واْلَلرَجأ اْلرََفرُّ  10/75 20699  واخللص اْلَهر

 ِمَن اهللِ ُيعتََصُم بهاَل َملرَجأَ َواَل َمنرَجى لَُه  اَل َوَزرَ  11/75 20700

تََقرُّ  12/75 20701 جُع، َواْلَِصْيُ  اْلرُسر  اْلَرر

 َُيَِب  ُينَبَّأُ  13/75 20702

رَ  13/75 20703 َم َوَأخَّ  بجميع عمله احلسن واليسء يف أول وقته وآخره  باَِم َقدَّ

ب  َشاِهد   َبِصَْية   14/75 20704
 أو ُحّجة َبيّـنـَـة  َتنرطُق َجَواِرُحُه بَِعملِهِ وُمراقِ

مَ  َألرَقى َمَعاذِيَرهُ  15/75 20705 تَِذُر َِّبَا، َما ُقبَِلتر  اعتذاراته َقدَّ  َيعر

كر بِِه لِساَنَك  16/75 20706 رِّ  بالقرآن لسانك لتقرأه حي نزول الوحي  -أهيا النبي-ال َترك  ال َُتَ

ع بحفظه، ُمافة أن يتفلَّت منك  لِتَعرَجَل بِهِ  16/75 20707 ِ  لِتَُّسر

َفظَهُ  ََجرَعهُ  17/75 20708 رَك وََتر  جتَمَعُه يف َصدر

آَنهُ  17/75 20709  قَِراَءَتُه بِلَِسانَِك َمتَى ِشئرَت  َوُقرر

آَنهُ  18/75 20710 يَل، ُثمَّ  َفاتَّبِعر ُقرر ِ تَِمعر لِِقَراَءتِِه ِمنر ِجِبر َرَأكَ اسر َراُه َكاَم َأقر  اقر

َحُه وإيضاَحُه وتـَـفـرـسْي ما أشكل َبيَاَنهُ  19/75 20711 ُمهُ  رَشر  ِمنر َمعانيه َفهر
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 5إلى آية  1من آية   اإلنسانسورة و  40إلى آية  20من آية  القيامةسورة ( 578صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 الدنيا  الرَعاِجَلةَ  20/75 20712

 وتَتكون َوَتَذُرونَ  21/75 20713

ة   22/75 20714 َقة ُمتهلـّـلة ناعمة نَّاَِضَ ِ  َحَسنَة ُمَشر

َا يِف اَِلنَّةِ  شاخصة ُمّدقة َناظَِرة   23/75 20715  َتَرى َرَّبَّ

ة   24/75 20716 ة   َباِِسَ ، َكاحِلَ  َعابَِسة 

تَِقُد  َتظُنُّ  25/75 20717  َتعر

رِ أو داهية  َفاقَِرة   25/75 20718  ُمِصيبَة  َعظِيَمة  َتقرِصُم َفَقاَر الظَّهر

اقِيَ  26/75 20719 َ ُقوة العظام اْلحيطة بالنحرال َبَلَغتر الَتَّ رِ واْلراد  َُتر در وُح إََِل َأَعايِل الصَّ  وأوشك صاحبها أن يموت  َوَصَلِت الرُّ

ِفيِه؟ َراٍق َمنر  27/75 20720 قِيِه، َوَيشر  َهلر ِمنر َراٍق َيرر

تَرِضُ  َوَظنَّ  28/75 20721 َقَن اْلُحر  َأير

يَا، واْلُراُد: اْلوت الرِفَراُق  28/75 20722 نر  االنقطاع َعن الدُّ

اِق  29/75 20723 اُق بِالسَّ ِت السَّ ِت  َوالرتَفَّ َرى ِعنرَد اْلَور َدى َساَقيرِه بِاألُخر تر إِحر ِل اآلِخَرةِ واْلعنى َوالرتَفَّ  َأوَّ
ةِ نريَا بِِشدَّ ُة آِخِر الدُّ  اتََّصَلتر ِشدَّ

ُق الِعبَادِ لِلرَجَزاءِ  اْلرََساُق  30/75 20724  إما إَل َجنٍَّة أو إَل نارٍ   َسور

َق َوال َصَلَّ  31/75 20725 لةَ  فل آمن بالرسول وال بالقرآن َفل َصدَّ  َوال أدَّى الصَّ

َب َوَتَوَلَّ  32/75 20726 َرض  أنرَكرَ  َكذَّ    َعِن اإِلياَمنِ وَأعر

يَتِِه ُُمرتَااًل  َيتََمطَّى 33/75 20727 ََتُ يِف ِمشر  َيتَبَخر

ََل  34/75 20728 ََل لََك َفأَور : َهَلك  لَِك  َأور  َفَهَلك  َكلَِمُة َوِعيٍد، َأير

 َأَيظُنُّ  َأَُيرَسُب  36/75 20729

َملً  ُسًدى 36/75 20730 َمُر، َواَل ُُيَاَسُب ُمهر  اَل ُيؤر

 النُّطفُة: ما اختلط من ماء الرجل وماء اْلرأة  ُنطرَفةً  37/75 20731

نِي   37/75 20732 َرةِ  مَّ ُجِل من ماٍء ِعنرَد َثور هوة ما ََيرُرج ِمن الرَّ    الشَّ

نَى 37/75 20733 ِحمِ و ُيقرَذف ُيمر  ُيَصبُّ يِف الرَّ

ر  ِمن أطواِر اِلني َعَلَقةً  38/75 20734 ِحِم، وهي َطور َر َغلِيٍظ َتَعلََّق يِف الرَّ َ  َدٍم َأْحر

ى  38/75 20735 َضاَءهُ  َفَسوَّ َل َخلرَقُه، َوَأعر  َعدَّ

20736 39/75  ِ َجير ور  الِصنرفي  الزَّ

َتى  40/75 20737 يَِي اْلَور بُُهمر احَلياةَ  ُُير  هَيَ

 َقدر َمََض  َهلر َأَتى  1/76 20738

دٍ  ِحي   1/76 20739 ُ ُُمَدَّ  َوقرت  َغْير

رِ  1/76 20740 هر َمن الطَّويل الدَّ  الزَّ

ُكوراً  1/76 20741 ذر ُث عنه  مَّ  موجوًدا ُيتََحدَّ

َشاٍج  2/76 20742 َأةِ  َأمر ُجِل َوَماِء اْلَرر طٍَة ِمنر َماِء الرَّ
 ُُمرتَلِ

برتَلِيهِ  2/76 20743 هُ  نَّ تَِِبُ  َنخر

بِيَل  3/76 20744 نَاُه السَّ ِّ  َهَدير ، َوالَشَّ ِ  َبيَّنَّا لَُه َطِريَق اخَلْير

َمتَه َشاكِراً  3/76 20745 ر نعر
 َربَّه ُمثرٍن َعَليرِه َِّبا  ذاكِ

ِر واُِلحودِ  َكُفوراً  3/76 20746 رِعناً يف الُكفر  ُُم

َنا  4/76 20747 تَدر نا وهيّأنا  َأعر َددر  أعر

ُجُلُهمر  وهي َحَلق  من حديد ونحوه يدخل بعضه يف بعض  َسَلِسَل  4/76 20748  ُتَشدُّ َِّبَا َأرر

َلاًل  4/76 20749 ِهمر  وُقيوًدا َوَأغر
نَاقِ ِدهيِمر إََِل َأعر َمُع َِّبَا َأير  جُتر

َرُقوَن َِّبَا َوَسِعًْيا  4/76 20750 َهنَّمَ  َناًرا ُُير م  ِِلَ عُْي: اسر  والسَّ

َرارَ  5/76 20751 َبر  هلل واْلسارعي يف فعل اخلْي والشاكرين هلل عَل نعمه َكثِْيو الطَّاَعةِ  األر

ِر، َوفِيَها مَخرر   َكاسٍ  5/76 20752 ِب اخَلمر  إَِناِء رُشر

َسِن َأنرَواِع الطِّيِب، َوُهَو َماُء الَكاُفورِ  ِمَزاُجَها َكاُفوًرا 5/76 20753  َُمرُلوَطًة بِأَحر
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 25إلى آية  6من آية   اإلنسانسورة ( 579صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُينربُوع اْلاء  َعيرناً  6/76 20754

ُروَِنَا 6/76 20755  َيُشّقوِنا وَُيرروِنا حيث شاءوا من منازهلم  ُيَفجِّ

ر  7/76 20756 َجبُوا َعََل َأنرُفِسِهمر ِمَن ُيؤّدون ويوفون  ُيوُفوَن بِالنَّذر  الطَّاَعاِت باَِم َأور

روٍه  َوََيَاُفونَ  7/76 20757 ِع َمكر ِس لِتََوقُّ ف: انرِفعال  َيبرَعُث الَفَزَع يف النَّفر  اخَلور

هُ  7/76 20758  سوُؤُه وأذاهُ  رَشُّ

تَطًِْيا 7/76 20759 ا  ُمسر يًا ُمنرتََِشً  ُمتََفشِّ

كِيناً  8/76 20760 كِي: الَفقْي الِذي  ِمسر رُ اْلِسر  أَذلَُّه الَفقر

ُدُه َقبرَل ُبُلوِغِه، َواَل َماَل لَهُ  َوَيتِياًم  8/76 20761
ًل َماَت َوالِ  طِفر

 اْلأخوذ من األَعداء يف احلرب  َوَأِسْياً  8/76 20762

ِه اهللِ 9/76 20763 َوجر
 اْلخلوق واْلُراد ابتغاء الثواب من اهلل وجه اهلل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من صفاته ، نؤمن بأن هلل وجها ال كوجه   لِ

 ال َنطرُلُب  ال ُنِريدُ  9/76   20764

  اَِلَزاء: اْلُكاَفأُة باخَلْير أو الَشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 9/76 20765

يَِوّياً أور َثناءً  َوال ُشُكوراً  9/76 20766  َوال ِعَوضاً ُدنر

لهتعبس  َعبُوًسا  10/76 20767 ور ـلـَُح فيه الُوُجوه هِلَ  وتـَـكر

طَِريًرا 10/76 20768  شديدًا صعباً وقيل طويلً، واْلراد يوم القيامة  َقمر

 فحفظهم وْحاهم  َفَوَقاُهمُ  11/76 20769

اُهمر  11/76 20770 طَاُهمر  َولَقَّ  َوَمنََحهم َأعر

ةً  11/76 20771 َ نًا و َّبجة وإرشاًقا َنرضر  َوُنوًراُحسر

وراً  11/76 20772  لذة يف القلب عند حدوث خْي أو االبتعاد عن َضر  َوُِسُ

 احَلِرير: نوع  رقيق  من الثياب َوَحِريراً  12/76 20773

 جالسي مستندين مستقرين ُمتَّكِئِيَ  13/76 20774

ََرائِِك  13/76 20775 نَِة بَِفاِخِر  األر  اْلَُزيَّ
ةِ تُورِ األَِِسَّ  الثِّيَاِب، َوالسُّ

َهِريًرا  13/76 20776 دًا َشديداً  َزمر  َبرر

 َقِريبَةً  َوَدانِيَةً  14/76 20777

ا 14/76 20778 سِ  ظِلهُلَ مر ُء الشَّ : ما ُووِرَي فيِه َضور  الظِلُّ

ُذ ثاَِمِرَها َوُذلَِّلتر ُقطُوُفَها 14/76 20779 مر َأخر َل هَلُ  ُسهِّ

 َوُيَدارُ  َوُيطَاُف  15/76 20780

َجاِج  إناء رقيق  َقَواِريَرا 15/76 20781  ِمَن الزُّ

ُروَها  16/76 20782 ر  َقدَّ َدة وَجَعلوا رشاََّبا عَل قدر اِرُبونَ َصنَُعوها بمقادير ُُمَدَّ تَِهي الشَّ   َما َيشر

َلُط به ِمَزاُجَها 17/76 20783  ما خُتر

 غاية يف السلسة والسهولة يف مروره يف احللق لعذوبته َسلرَسبِيًل  18/76 20784

َلَُّدونَ  19/76 20785 مر  ِولرَدان  ُمُّ
َمِة َدائُِموَن َعََل َحاهِلِ  ال هيرمون وال يموتون   ِغلراَمن  لِلرِخدر

نثُوراً  19/76 20786 لًُؤا مَّ لُؤِ  لُؤر  تفرقاْلُ  َكاللُّؤر

َت َأيَّ َمَكاٍن يِف اَِلنَّةِ  َوإَِذا َرَأيرَت َثمَّ  20/76 20787  َوإَِذا َأبرََصر

ُلوُهمر  َعالِيَُهمر  21/76 20788  َيعر

 َرقيق  احَلِريِر أو الّديباِج، وهَو احَلريُر اْلَنرسوُج  ثِيَاُب ُسنُدسٍ  21/76 20789

ق   21/76 20790 َ تَِبر يبَاِج اْلصنوع من احلرير السميك  َوإِسر  الَغلِيظُ  الدِّ

  وُألربُِسوا احُلِِلّ  َوُحلُّوا   21/76 20791

، وُُييُط بِاْلِعرَصمِ  َأَساِورَ  21/76 20792  ما ُيلربَُس يف اليَد ِمن احِلِِلّ

َس فِيِه، َواَل َدَنَس  َطُهوًرا 21/76 20793 ِسِه و اَل ِرجر ِه َطاِهًرا يف َنفر ِ َغْير
ًرا لِ  ُمطَهِّ

يُُكم 22/76 20794 نريَا َسعر الُِح يِف الدُّ  اِلاد ومثابرتكم فيه  َعَمُلُكُم الصَّ

ِم َربَِّك  24/76 20795 كر   قضاؤه العادل حِلُ

 مرتكباً لإلثم أي الذنب الذي يستحق العقوبة  آثاِمً  24/76 20796

َرًة َوَأِصيًل  25/76 20797 َل  ُبكر  النََّهاِر، َوآِخَرهُ َأوَّ
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 19إلى آية  1من آية  المرسالتسورة و  31إلى آية  26من آية اإلنسان  سورة ( 805صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هُ  26/76 20798  وقتا طويل من الليلَصلِّ ونزهه وُتجد له و لَيرًل َطِويًل  َوَسبِّحر

 الدنيا  الرَعاِجَلةَ  27/76 20799

 بعدهم  ويَتكون َوَيَذُروَن َوَراءُهمر  27/76 20800

ماً َثِقيلً  27/76 20801  اْلراد يوم القيامة  َيور

ُهمر  28/76 20802 َ َنا َأِسر نَا َخلرَقُهمر  َوَشَددر َكمر  َأحر

لرنَا  28/76 20803 َنا  َبدَّ ر  َغْيَّ

كَِرة   29/76 20804 تِبارِ  ِعظَة   َتذر  واعر

 أو َوسيَلةً  َطِريًقا َسبِيًل  29/76 20805

ِرُكَها ِعلرُم اْلَخر  َعلِيامً  30/76 20806 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيدر
ائِ   لوقاِت ِصَفة  هللِ ُسبرحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالَّسَّ

ُه َتَعاََل َعاَِل  بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفة  هللِ  َحكِيامً  30/76 20807 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ لرِق األشر ُم خِلَ
كِ  ُسبرحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو اْلُحر

َتِهِ  31/76 20808 ِزِه َوَنعيِمهِ  َرْحر  َفور

ِر أور  َوالظَّاْلِِيَ  31/76 20809 لرَحدِّ بِالُكفر
َوَُها اِلائِريَن اْلُتَجاِوزيَن لِ ِق أور َنحر  الِفسر

ز  َأَعدَّ  31/76 20810  َهيَّأَ وَجهَّ

 موجعا َشديد اإليلمِ  ِعقاباً وَتنركيلً  َعَذاباً َألِيامً  31/76 20811

َسلِت  1/77 20812 ياِح  َواْلرُرر  الرِّ

فاً  1/77 20813 ُفو َبعرُضَها َأَثَر َبعرضٍ  ُعرر  َُتُبُّ ُمتَتَابَِعًة َيقر

ًفا  2/77 20814 لَِكةِ ال َفالرَعاِصَفاِت َعصر  اهُلبُوِب اْلُهر
 َشِديَدةِ

ا 3/77 20815 ً اِت َنَشر ُحِب َيُسوُقوَِنا َحيرُث َشاَء اهللُاْللئكة  َوالنَّارِشَ  اْلُوَكلَِي بِالسُّ

ًقا 4/77 20816 ِرُق  َفالرَفاِرَقاِت َفرر ، َوالبَاطِلِ اْلََلئَِكِة الَّتِي َتنرِزُل باِم َيفر َ احَلقِّ  َبير

ًرا 5/77 20817 بِيَاءِ  َفاْلرُلرِقيَاِت ذِكر َي ِمَن اهللِ، َوَتنرِزُل بِِه َعََل األَنر َكِة الَّتِي َتتََلقَّى الَوحر
 اْلََلئِ

ًرا 6/77 20818 َذاًرا ِمَن اهللِ إََِل َخلرِقهِ  ُعذر  إِعر

ًرا 6/77 20819  اهللِ َإََل َخلرِقهِ  ِمَن  ِلِإِلنرَذار ُنذر

ون ُتوَعُدونَ  7/77 20820 َِبُ ِر الِقيَاَمِة َوَما فِيَها ِمنر َجَزاٍء، َوِحَساٍب  خُتر  ِمنر َأمر

 ْلتحقق ثابت  لََواقِع   7/77 20821

، َوَذَهَب ُنوُرَها ُطِمَستر  8/77 20822 يَتر
 ُُمِ

،  ُفِرَجتر  9/77 20823 َعتر  َوَتَشقََّقتر َتَصدَّ

، َوَتنَاَثَرتر  ُنِسَفتر  10/77 20824 تِلَعتر من أُصوهِلا و َتطَاَيَرتر  اقر

تَتر  11/77 20825 َ ُأَُمِِهمر  ُأقِّ ِل َبيرنَُهمر َوَبير لرَفصر
، لِ مر َوقرت  َوَأَجل  َ هَلُ  ُعيِّ

َلتر  12/77 20826 ٍم ُأجِّ ٍم َعظِيٍم  أِلَيِّ َيور ُسُل أِلَيِّ َيور َرِت الرُّ  ُأخِّ

لِ  13/77 20827 ِم الرَفصر َ اخَلَلئِِق  لِيَور َصُل فِيِه َوُيقرََض َبير ٍم ُيفر  وهو يوم القيامة لِيَور

َراكَ  14/77 20828 َلَمَك  َوَما َأدر  َوَما َأعر

 هلك  ، أو َحَّسة أو شدة عذاٍب وهي كلَمُة َوِعيٍد وَُترِديد  َويرل   15/77 20829

َمئِذٍ  15/77 20830 م  َيور  َذلَِك اليَور

ر ُِنرلِِك  16/77 20831 ر نعاقبر باهللك  َأََل  َأََل

لِيَ  16/77 20832 َوَّ ابَِقةَ  األر  األَُمَم السَّ

ِخِرينَ  17/77 20833  تون يف األزمنة اْلتأخرة أالذين ي ُنلرِحُقُهمر  ُنتربُِعُهُم اآلر

ِرِميَ  18/77 20834  بِالكافِريَن اْلُعانِدينَ  بِاْلرُجر

بِيَ  19/77 20835  لِلُمنكِرين الكافرين  لِّلرُمَكذِّ



 

581 
 

 
 
 
 

 50إلى آية  20من آية اإلنسان  سورة ( 581صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م 20/77 20836 ُلقكُّ ِ ِمثاٍل سابٍِق  َنخر م ِمَن الَعَدِم َعَل َغْير  نوِجدكُّ

ِهيٍ  20/77 20837 اٍء مَّ  َضِعيٍف َحِقٍْي؛ َوُهَو النُّطرَفةُ  مَّ

كِيٍ  21/77 20838 ِحم  َمَكاٍن َحِصيٍ  َقَراٍر مَّ  ثابت ال يتزحزح عن موضِعه وهو الرَّ

ُلومٍ  22/77 20839 عر ٍت  َقَدٍر مَّ رٍ  َوقر  معلوم عند اهلل تعاَل ُمدد ُمَقدَّ

َنا 23/77 20840  فقدرنا عَل خلقه وتصويره وإخراجه َفَقَدرر

 هلك  ، أو َحَّسة أو شدة عذاٍب وهي كلَمُة َوِعيٍد وَُترِديد  َويرل   24/77 20841

َمئِذٍ  24/77 20842 م  َيور  َذلَِك اليَور

بِيَ  24/77 20843  لِلُمنكِرين  لِّلرُمَكذِّ

يَاَء  كَِفاًتا  25/77 20844 َواَت   فوق ظهرهاِوَعاًء َتُضمُّ األَحر  يف باطِنها َواألَمر

َتِفَعاٍت  َرَواِِسَ َشاُِمَاٍت  27/77 20845  ِجبَااًل َثَوابَِت، ُمرر

 َشديد الُعذوبة  ُفَراًتا 27/77 20846

عيَ  انطَلُِقوا 29/77 20847 ِ َهبوا ُمَّسر  اذر

 ُهَو ُدَخاُن َجَهنَّمَ  ظِل   30/77 20848

ُع ِمنرُه َثَلُث قِطَعٍ  ذِي َثَلِث ُشَعٍب  30/77 20849  من النار َيتََفرَّ

مِ  اَل َظلِيلٍ  31/77 20850  اَل ُيظِلُّ ِمنر َحرِّ َذلَِك اليَور

نِي  31/77 20851 َفُع، َواَل  َواَل ُيغر  َيِقي اَل َيدر

 كأنه لِسان  اشتعاهلا عند  ما يرتفع من النار اللََّهِب  31/77 20852

رٍ  32/77 20853 ِمي بََِشَ  َما َيتَطَاَيُر ِمَن النَّارِ  ُتلرِقي َترر

20854 32/77  ِ تَِفاعِ  َكالرَقَصر   كِناية عن ضخامته وانتشاره  َكالبِنَاِء اْلَُشيَِّد يِف الِعظَِم َوااِلرر

ر   33/77 20855 َرةِ  َِجَالَت  ُصفر فر ُِنَا إََِل الصُّ  إِبِل  ُسود  َيِميُل لَور

 ال يتكلمون ال َينطُِقونَ  35/77 20856

َذنُ  36/77 20857    وال ُيسَمُح   والَ ُيؤر

تَِذُرونَ  36/77 20858  َفيُبردون األسباب ْلحو اإلساءة  َفيَعر

َي بذلك إلنَّ اهلل يفصُل فيه بي اخللئق بالعدل  يوم الفصل  38/77 20859  يوم القيامة، وُسمِّ

لِيَ  38/77 20860 َوَّ نَاُكمر َواألر ناكم  ََجَعر  اْلاضية اْلتقّدمي يف األزمنةمع َضَممر

 ِحيَلة  يِف اخَلَلِص ِمَن الَعَذاِب  َكيرد   39/77 20861

حاب  اْلرُتَِّقيَ  41/77 20862 ِد َعنر َمعرِصيَتِهِ أصر  التَّقروى بِطاَعِة اهللِ والبُعر

تِظلَِّي يف  ظَِللٍ  41/77 20863 َجاِر ُمسر     َنعيٍم َوَرفاِهيَةٍ يف ظِلِّ األَشر

    وينابيع  َوُعيُونٍ  41/77 20864

تَُهونَ  42/77 20865 بَتُُهمر فيهِ  َيشر  َتشتَدُّ َرغر

ِ َتنرِغيٍص، َواَل َكَدرٍ  َهنِيئًا  43/77 20866  ُمتََهنِّئَِي ِمنر َغْير

ِزي 44/77 20867  ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنجر

ِسنيَ  44/77 20868   الذين أحسنوا أقواهلم وأفعاهلم وصانوا أنفسهم عن كل ما ال يريض اهلل  اْلرُحر

ر من  َوََتَتَُّعوا 46/77 20869 نُه لكم الُكفر  الشهواتوانعموا بام ُيَزيِّ

رِرُمونَ  46/77 20870  كافِروَن ُمعانِدونَ  ُمُّ

َكُعوا 48/77 20871 َشعوا  ارر  َصلُّوا واخر

 كِتَاٍب َوَكَلٍم  فبأي  َفبِأَيِّ َحِديٍث  50/77 20872

َدهُ  50/77 20873 آنِ  َبعر َد الُقرر  َبعر

ِمنُونَ  50/77 20874 وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ  ُيؤر سوِل باالّتباعِ ُيِقرِّ ِه وَينقادوَن هللِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  وبِِصدر

 


