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 30إلى آية  1من آية  النبأسورة ( 582صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ء   َعم   1/78 20875  َعْن َأيِّ ََشْ

 َيْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضا   َيتََساءلُونَ  1/78 20876

 الَعظِيِم؛ َوُهَو الُقْرآُن ال ِذي فِيِه َخََبُ البَْعِث  الن بَإِ الَْعظِيمِ  2/78 20877
 اخَلََبِ

ب   مصدقفمنهم  خيالف بعضهم بعضا ُُمْتَلُِفونَ  3/78 20878  ومنهم ُمَكذِّ

 سيعرفون ويدركون  َسيَْعَلُمونَ  4/78 20879

ا  6/78 20880 َدة  َكالِفَراشِ  ِمَهاد  ه  ُُمَه   يف ُسهولَة العيش َعَليْها وُيْْسِ

ا 7/78 20881  كي ال تتحرك  ُتثَبُِّت األَْرَض  واملراد الَوتُد: ما ُيْغَرُز يف أرض  أو ِجدار  ليَُشّد بِه َشء   َأْوَتاد 

 أْوَجْدناُكْم ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َوَخَلْقنَاُكمْ  8/78 20882

ا 8/78 20883 ا َوإَِناث ا  َأْزَواج  ا: ُذُكور   َأْصنَاف 

 أِلَْبَدانُِكْم، َوَقطْع ا ألَْعََملُِكمْ  وسكونا  َراَحة   ُسبَات ا  9/78 20884

ا  10/78 20885 ا لَُكْم بِظُْلَمتِِه؛  لِبَاس   َكاللِّبَاسِ َساتِر 

ا  11/78 20886 ُلوَن فِيِه َما َتِعيُشوَن بِهِ وقتا   َمَعاش   ُُتَصِّ

َمِء: َرْفُعَها وإقاَمتُها وَخْلُقَها ُُمَْكَمة   َوَبنَيْنَا  12/78 20887  بِناُء الس 

 سبع سموات يف غاية القوة والصالبة والشدة  َسبًْعا ِشَداًدا  12/78 20888

ا  13/78 20889 اج  ا َوه  اج  ا، ُمِضيئ ا  ِِسَ اد  ا َوق   ِمْصبَاح 

اِت  14/78 20890 ُحِب املُْمطَِرةِ  املُْْعِِصَ  السُّ

ا  14/78 20891 اج   ُمنَْصبًّا بَِكثَْرة   َثج 

      والشعْي واألرز حِلنْطَِة كا َحبّا   15/78 20892

 زرعا  وشجرا   َوَنبَاتا   15/78 20893

ا  16/78 20894 ة  َأْشَجاُرَها  َوَجن ات  َألَْفاف   َبَساتنَِي ُمْلتَف 

َي بذلك إلن  اهلل يفصُل فيه بني اخلالئق بالعدل َيْوَم الَْفْصلِ  17/78 20895  يوم القيامة، وُسمِّ

ا َوْقتا   ِميَقات ا  17/78 20896 دا  َوِميَعاد   ُُمَد 

 َنْفَخُة البَْعث  املراد  ُينَفُخ  18/78 20897

ورِ  18/78 20898 افِيُل  الصُّ  الَقْرِن ال ِذي َينُْفُخ فِيِه إِِْسَ

 َذاَت َأْبَواب  َكثَِْية ؛ لِنُُزوِل املَاَلئَِكةِ  َأْبَواب ا  19/78 20899

ِت  20/78 20900 َ َعْت  َوُسْيِّ َكْت ِمن أماكِنِها أو َتَصد   ُثبُوِِتَاُنِسَفْت َبْعَد و  ُحرِّ

اب ا  20/78 20901 اِب ال ِذي اَل َحِقيَقَة لَهُ  َِسَ َ  َكالْس 

ُب ِِبَا يِف اآلِخَرةِ  َجَهن مَ  21/78 20902  الن اُر ال تِي ُيَعذ 

ا 21/78 20903 ْصدِ  ِمْرَصاد  لر 
 َتْرُصُد َأْهَلَها، َوَتْرُقبُُهمْ  َمكانا  لِ

ِّ لَمْرِجعا   لِْلط اِغنَي َمآبا   22/78 20904    والظلم لُمجاِوزيَن للَحدِّ يف الّش 

ا فيها  ُمقيمني  اَلبِثنَِي فِيَها َأْحَقاب ا  23/78 20905  اَل َتنَْقطِعُ متعاقبة ُدُهور 

ا 24/78 20906 ُد َحر  الن اِر َعىَل َأْجَسادِِهمْ  َبْرد   َما ُيََبِّ

ا ِِنَاَيَة احَلَراَرةِ  ََحِيَم   25/78 20907 ا َبالِغ   َماء  َحارًّ

ا 25/78 20908 اق   من القيح والدماء والصديد ما َيِسيل من ُجلودِ أهل النار  َوَغس 

ا 26/78 20909 مْ  ِوَفاق  ا أِلَْعََمِِلِ ، ُمَوافِق   َعادِال 

 ال خَيافوَن وال يتوقعونَ  ال َيْرُجون 27/78 20910

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  28/78 20911  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََبِ

 َحِفظْنَاُه، َوَضبَطْنَاُه َمْكتُوب ا يِف الل ْوِح املَْحُفوظِ  كِتَابا   َأْحَصيْنَاهُ  29/78 20912

 ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا   30/78 20913
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 61إلى آية  1من آية   النازعاتسورة و  04إلى آية   31من آية  النبأسورة ( 358صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ألَْصحاِب الت ْقَوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  لِْلُمت ِقنيَ  31/78 20914

ا  31/78 20915 ا  َمَفاز  ا  َفْوز  ُم برضوان اهلل ووظَفـر   اجَلن ةَ بُِدُخوِِلِ

 َأْشَجار  ذاتَبَساتنَِي َعظِيَمة   َحَدائَِق  32/78 20916

   أشجاُر العنب َوَأْعنَاب ا  32/78 20917

نِّ  َوَفتَيات   َوَكَواِعَب  33/78 20918  باِرزاِت النُُّهودِ  َحِديثَاِت السِّ

 يِف ِسنٍّ َواِحَدة   َأْتَراب ا 33/78 20919
 ُمْستَِوَيات 

ا 34/78 20920 ا دَِهاق  ا كأسا  َوَكأْس   َُمُْلوَءة  ََخْر 

ا 35/78 20921  َباطاِل  ِمَن الَقْولِ ُفْحشا  من الكالم أو  لَْغو 

 َثوابا  ومكافأة   َجَزاء 36/78 20922

ا كافي ا ِلم َعطَاء ِحَسابا   36/78 20923  عطاء  كثْي 

ِة  الرَْحَنِ  37/78 20924 َْحَُن ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى ِمن األْسَمِء اخلاص  ْنيا، والر  تُُه املُْؤِمَن والكافَِر يف الدُّ  باهللِ أْي أن  اهللَ َشمَلْت َرَْحَ

 ال َيْستَطيعون أن يسألوه إال فيَم أذن ِلم فيه ال يملكون منه خطابا 37/78 20925

وُح  38/78 20926 يُل  الرُّ  عليه السالم  -ِجَْبِ

ا  38/78 20927 نيَ  َصفًّ  ُمْصطَفِّ

 ال ينطقون واملراد ال يشفعون ال َيتََكل ُمونَ  38/78 20928

ا َصَواب ا 38/78 20929 ا، َوَسَداد   َحقًّ

قُّ  39/78 20930  ال ِذي اَل َرْيَب يِف ُوُقوِعهِ  احْلَ

ا  َمآب ا  39/78 20931  باإليَمن والطاعة والعمل الصالح مْرِجع 

 خوفناكم وحّذرناكم َأنَذْرَناُكمْ  40/78 20932

َمْت  40/78 20933  يف الدنيا من أْعَمل   نفسه ما َفَعلْت  َيَداهُ  ما َقد 

 املالئكة َتنِْزُع أْرواَح الَكافِِرين من أجسادهم َوالن اِزَعاِت  1/79 20934

ا 1/79 20935 ا َغْرق  ا َشِديد   يبلغ الغاية يف القسوة والغلظة َنْزع 

 املَالئِكة َتْستَلُّ أْرواَح املُْؤمنني برفق  َوالن اِشطَاِت  2/79 20936

ابَِحاِت  3/79 20937 ها إِلَيَْهاواملالئكة تنزل مْسعة ملا أِمرْت به   َوالس 
ََمِء، َوُصُعودِ ا ِمَن الس     َتْسبَُح يِف ُنُزوِِلَ

ابَِقاِت  4/79 20938 َقهُ و تْسع وتسبق إىل تنفيذ أمر اهللاملَاَلئَِكِة  َفالس  يَاطنَِي بِالَوْحِي إىَِل األَْنبِيَاء؛ لِئَال  َتْسََتِ  َتْسبُِق الش 

ا  5/79 20939 َراِت َأْمر   األمطار وغْي ذلكاملالئكة تنزل بالتدبْي املأمور به من اهلل سبحانه مثل بيان احلالل واحلرام نزول  َفاملَُْدبِّ

اِجَفةُ  6/79 20940 ْعِق تضطرب األرض اضطرابا  شديدا  بالنفخة األوىل وهي نفخة  َتْرُجُف الر   اإلماتةأو  الص 

ادَِفةُ  7/79 20941  تعقبها نفخة البعث التي تيل النفخة األوىل  َتتْبَُعَها الر 

،  َواِجَفة   8/79 20942  ُمْضطَِرَبة  َخائَِفة 

 َذلِيَلة  ِمْن َهْوِل َما ُتَشاِهدُ  ساكِنَة  َخاِشَعة   9/79 20943

افَِرةِ  10/79 20944 وَن  ملََْرُدوُدوَن يِف احْلَ ُ  والعودة إىل احلياة بعد املوت  احَلالَِة ال تِي ُكن ا َعَليَْها يَف األَْرضِ إىل ملَُصْي 

ة َبالِيَة   ن ِخَرة   11/79 20945  َهش 

ة   12/79 20946 ة  َخاِِسَ  متصفة باخلسارة والضياع واِلالكَرْجَعة  َخائِبَة  و َعْوَدة   َكر 

، واملراد ِبا َنْفَخُة البعث  َزْجَرة   13/79 20947  َصيَْحة 

اِهَرةِ  14/79 20948  األْرض، واملُراد: أْرُض املَْحَّشِ َوْجِه عىل  بِالس 

   ُموَسى َرسول اهلل َخََبُ  جاَءكَ  أَتاَك َحِديُث ُموَسى 15/79 20949

سِ  16/79 20950 رِ  بِالَْوادِ املَُْقد   موسى تكليَم    فيه واد  َكّلَم اهللوهو  املبارك املُطَه 

ى 16/79 20951  اْسُم الَوادِي ُطو 
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 46إلى آية  71من آية  النازعاتسورة ( 584صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َف يِف الظُّْلمِ  َطَغى  17/79 20952 َ وأِْسَ َب   ََتَ

َر ِمَن الُكْفِر  َتَزك ى  18/79 20953  َوَتتََحىل  بِاإِليََمنِ  واملعايص... َتتَطَه 

 وأدلّك ُأْرِشَدكَ  َوَأْهِدَيَك   19/79 20954

 اهللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ اخِلْشيَُة ِمن  َفتَْخَشى  19/79 20955

 ُمْعِجَزَة الَعَصا، َواليََد البَيَْضاءَ العالمة العظمى وهي  اآْلَيَة الُْكَْبَى 20/79 20956

َب َوَعَص  21/79 20957   كذب نبي اهلل موسى وعص ربه عز وجل   َفَكذ 

ا عن اإليَمن  َأْدَبَر َيْسَعى   22/79 20958 ا يف معاَرَضِة موسى وىل  معرض   جمتهد 

 وناداهم بالصوت ََجََع َأْهَل َُمَْلَكتِهِ  َفنَاَدى َفَحَّشَ  23/79 20959

 أنا ربكم الذي ال رب  فوقه  َأَنا َربُُّكُم اأْلَْعىَل  24/79 20960

 العذاب والُعقوبة الشديدة  َنَكاَل  25/79 20961

ْنيا احَلياُة  َواأْلُوىَل  25/79 20962  الدُّ

ة   26/79 20963  لَِعظَة   لَِعَْبَ

 املراد: إحياء للبعث بعد املوت اأْصَعُب َخْلقِ  َأَشدُّ َخْلقا   27/79 20964

َمِء: َرْفُعَها وإقاَمتُها وَخْلُقَها ُُمَْكَمة   َبنَاَها  27/79 20965  بِناُء الس 

 َسْقَفَها َأْعىَل  َرَفَع َسْمَكَها 28/79 20966

اَها  28/79 20967  جعلها ُمْسـتـَـوية اخللـْـق بال َعيْب فال تفاوت فيها وال فطور َفَسو 

 َأْظَلَم لَيَْلَها بُِغُروِب َشْمِسَها  َوَأْغطََش لَيَْلَها 29/79 20968

َحى: وأبرز وأضاء ِنارها ، و َوَأْظَهرَ  َوَأْخَرَج ُضَحاَها 29/79 20969  َوْقُت اْرتِفاِع الّشمِس واْشتِدادِ الن هارِ الضُّ

 َبَسطََها، َوَأْوَدَع فِيَها َمنَافَِعَها  َدَحاَها  30/79 20970

 َما ُيْرَعى ِمَن الن بَاِت  َوَمْرَعاَها 31/79 20971

 َأْثبَتََها َعىَل األَْرِض؛ َكاأْلَْوَتادِ  َأْرَساَها 32/79 20972

 ما ُيتََمت ُع به وُينْتََفُع بِهِ  َمتَاعا   33/79 20973

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َوأِلَْنَعاِمُكمْ  33/79 20974

ُة الُكَْبَى  34/79 20975     َوِهَي الن ْفَخُة الث انِيَةُ العظمى  الكَبى والشدة الِقياَمُة  الط ام 

 جد واجتهد وثابر يف عمله   َسَعى  35/79 20976

ِحيمُ  36/79 20977 َزِت اجْلَ ا َبيِّن اجهنم ُأْظِهَرْت  َوُبرِّ   إِْظَهار 

َل واْختارَ  َوآَثرَ  38/79 20978  َوَفض 

 املَِصْيُ  َوىأاملَْ  39/79 20979

ِه لِْلِحَساِب  َمَقاَم َربِّهِ  40/79 20980  الِقيَاَم َبنْيَ َيَدْي َربِّ

َوى  40/79 20981  ما ِتواه النفس ومتيل إليه اِْلَ

اَن ُمْرَساَها 42/79 20982  ؟ ُوقوِعهاَمتَى َوْقُت   َأي 

 استحضارها، والنطق بوقتها، وإعالمهم ِبا ذِْكَراَها 43/79 20983

 انتهاُء وَمَردُّ ِعْلِمَها ُمنتََهاَها  44/79 20984

 خَياُف َعذاَِبامن   ُمعلِم وُمبلغ ُمنِذُر َمن خَيَْشاَها  45/79 20985

 ََلْ ُيِقيموا  ََلْ َيْلبَثُوا 46/79 20986

ْمسِ  َعِشي ة   46/79 20987  َما َبنْيَ الظُّْهِر إىَِل ُغُروِب الش 

ْمِس إىَِل نِْصِف الن َهارِ  ُضَحاَها 46/79 20988  َما َبنْيَ ُطُلوِع الش 
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 04إلى آية   1من آية   عبسسورة ( 558صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِ َعَليْهِ  َعبََس  1/80 20989  َقط َب َوْجَهُه، َوظَهَر َأَثُر الت َغْيُّ

 َأْعَرَض  َوَتَوىل   1/80 20990

 أم مكتوم فاقد البِص، واملراد: األعمى عبد اهلل بن   أتاهُ  أِلَْجلِ  َأن َجاَءُه اأْلَْعَمى 2/80 20991

ك ى  3/80 20992 ُر ِمْن ُذُنوبِهِ  َيز   َيتَطَه 

رُ  4/80 20993 ك   زدجار يتََدب ُر وحيصل له املزيد من االعتبار واال َيذ 

 استغنى عن هديك اْستَْغنَى 5/80 20994

ى 6/80 20995 ُض لَهُ  َتَصد   وُتْصِغي لَِكالِمهِ  َتتََعر 

 حريصا عىل اللقاء ويسْييميش  َيْسَعى  8/80 20996

 وخياف عقابه ويرجو ثوابه اهللِ خيشى  خَيَْشى  9/80 20997

ى  10/80 20998  وتـُـْعرض  َتتََشاَغُل وتتلهـّى  َتَله 

ْكِر واالتِّعاِظ واالْعتِبارِ  َتْذكَِرة   11/80 20999 َرة: ما َيبَْعُث َعىل الذِّ
 الت ْذكِ

َمة  ُصُحف   13/80 21000 َكر  فةصحف معظمة  مُّ  ُمَّشّ

ْرُفوَعة   14/80 21001  َرفيعة القـَْدر واملَنزلة عنده تعاىل م 

َرة   14/80 21002 طَه   مطهرة من الدنس والزيادة والنقص  مُّ

 َبنْيَ اهللِ َوَخْلِقهِ  َسَفَرة   15/80 21003
َفاَرةِ  َيُقوُموَن بِالسِّ

 َكتَبَة 
 َماَلئَِكة 

فاء كَِرام   16/80 21004  كرام اخللق رُشَ

 اَل َيْعُصوَنهُ  وصادقني ُمطِيِعنَي هللِ َبَرَرة   16/80 21005

نَسانُ  17/80 21006 َب  ُقتَِل اإْلِ  لُِعَن الَكافُِر، َوُعذِّ

 َما َأَشد  ُكْفَرهُ  َما َأْكَفَرهُ  17/80 21007

؛  نُّطَْفة   19/80 21008  َوُهَو املَنِيُّ َماء  َقلِيل  َمِهني 

َرهُ  19/80 21009 ا َفَقد   َفَسّواُه وهي أَُه ملا َيْصُلح لهأو    َخَلَقُه َأْطَوار 

هُ  20/80 21010 َ بِيَل َيْس  ِّ  الس  َ لَُه َطِريَق اخَلْْيِ َوالّش  ِه، َوَبني  َل لَُه َطِريَق ُخُروِجِه ِمْن َبطِْن ُأمِّ  َسه 

هُ  21/80 21011 ْقََبَ
 َجَعَل لَُه َمَكان ا ُيْقََبُ فِيهِ  َفأَ

هُ  22/80 21012  بعثه حيًّا بعد موته َأنَّشَ

 اهللُ بِِه ِمَن اإِليََمِن َوالط اَعةِ وكلفه ََلْ ُيَؤدِّ الَكافُر َما َأَمَرُه  ملَ ا َيْقِض َما َأَمَرهُ  23/80 21013

 أنزلنا  ماء املطر بقوة وكثرة  َصبّا   املَْاء َصبَبْنَا 25/80 21014

 النّـبات   املراد بَم أخرجنا منها من َشَقْقنَا اأْلَْرَض   26/80 21015

َوابِّ  يقال له القت يستخدمَنبات ا َرْطب ا  َوَقْضب ا 28/80 21016 لد 
ا لِ    َعَلف 

 َعظِيَمَة األَْشَجارِ كثِيفة ُملتَّفة  ُغْلب ا  30/80 21017

ْلبََهائِمِ وُعْشب ا  َوَأبًّا 31/80 21018
 َكََل  لِ

ةُ  33/80 21019 اخ  ا الص   ِشدِِتا واملراد: النفخة الثانية  و َصيَْحُة َيْوِم الِقيَاَمِة ال تِي َتُصمُّ اآلَذاَن ِمْن َهْوِِلَ

 ََيرب ويتخىّل  َيِفرُّ  34/80 21020

 َوَزْوَجتِهِ  َوَصاِحبَتِهِ  36/80 21021

 َيْشَغُلُه.  َأْمر  َوحال   َشأْن  ُيْغنِيهِ  37/80 21022

ْسِفَرة   38/80 21023 َقة   ُمْستَنَِْية   مُّ  ُمّْشِ

ة   39/80 21024 ْستَبِّْشَ  ُمنْتَظِرة  لِْلَخْْيِ  َفِرَحة   مُّ

ة   40/80 21025 ، َوُكُدوَرة   َغََبَ ت وُجوُهُهم  ُغبَار     غممن شدة اِلم والواملراد تَغْي 
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 29إلى آية  1من آية  التكويرسورة و 42إلى آية  41سورة عبس من آية  ( 658صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ة   41/80 21026 ، َوُظْلَمة   ُتيطها وُتغطيها َتْرَهُقَها َقََتَ  وسواد ذِل ة 

 الُعَصاةُ والفاسقون اجَلاِحُدوَن  الَْكَفَرُة الَْفَجَرةُ  42/80 21027

َرْت  1/81 21028 ْت، َوَذَهَب َضْوُؤَها  ُكوِّ  لُف 

 ، َوَذَهَب ُنوُرَها وتساَقطَت  َتنَاَثَرْت  انَكَدَرْت  2/81 21029

ْت  3/81 21030 َ َكْت ِمن أماكِنِها  ُسْيِّ اوُحرِّ  ُأِزيَلْت َعْن َوْجِه األَْرِض؛ َفَصاَرْت َهبَاء  َمنْثُور 

 التي مىض عىل َحلها عّشة أشهر  النُّوُق احَلَواِمُل  الِْعَشارُ  4/81 21031

 َفصاَرْت باِل راع   ُأْْهَِلْت، َوُتِرَكْت  ُعطَِّلْت  4/81 21032

ْت  5/81 21033  َُجَِعْت، َواْختََلطَْت؛ لِيُْقتَص  لِبَْعِضَها ِمْن َبْعض   ُحِّشَ

َرْت  6/81 21034  اَضْت، َفاْنَفَجَرت، ُثم  ات َقَدْت نَِْيان افُملِئَْت َحت ى  ُسجِّ

َجْت  7/81 21035 ا َوَنظَائِِرَها  ُزوِّ  ُقِرَنْت بِأَْمثَاِِلَ

 خشيَة العار الطِّْفَلُة املَْدُفوَنُة َحي ة   املَْْوُءوَدةُ  8/81 21036

ُم ِمَن الِفْعلِ الَذْنُب: اإلْثُم،  َذنب   9/81 21037  واملَُحر 

ُحُف  10/81 21038  ُصُحُف األَْعََملِ  الصُّ

ْت  10/81 21039  وُعرَضْت   ُفتَِحْت، َوُبِسطَْت  ُنِّشَ

 ُقلَِعْت، َوُأِزيَلْت  ُكِشطَْت  11/81 21040

َرْت  12/81 21041    َوُهيَِّجْت   ُأوقَِدْت، ُسعِّ

َبْت ِمْن  ُأْزلَِفْت  13/81 21042  َأْهلَِها ُقرِّ

ْت  14/81 21043 َمْت ِمْن َخْْي  َأْو رَشٍّ ما  ما َأْحََضَ  َقد 

 ُأْقِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد الَْقَسمِ  َفاَل ُأْقِسمُ  15/81 21044

ن سِ  15/81 21045 ا  بِاخْلُ  النُُّجوِم املُْختَِفيَِة َأْنَواُرَها َِنَار 

َوارِ  16/81 21046  بْسعة النُُّجوِم اجَلاِرَيِة يِف َأْفاَلكَِها اجْلَ

ةِ يِف َأْبَراِجِها  الُْكن سِ  16/81 21047  النُُّجوِم املُْستََِتَ

 َأْقبََل بِظَاَلِمِه، َوَأْدَبرَ  َعْسَعَس  17/81 21048

َس  18/81 21049  ، َواْمتَد  وأقبل  َظَهَر ِضيَاْؤهُ  َتنَف 

   عليه السالمملراد جَبيل ا َكِريم  َرُسول   19/81 21050

ة   20/81 21051  ذِي قوة يف تنفيذ ما يؤمر به  ذِي ُقو 

 صاحب العرش ذِي الَْعْرشِ  20/81 21052

 َمَكاَنة  َرفِيَعة  ِعنَْد اهللِ وذِ  عظيم الَقْدِر واملَنِْزلَةِ  َمكنِي   20/81 21053

 ُمنَْقاَدة  لَُه املَالئَِكةُ أْي  ُمطَاع   21/81 21054

 ُمْؤمَتَن موثوق به َأِمني   21/81 21055

د  َصىّل اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  َصاِحبُُكم  22/81 21056  املُراُد هنا الن بِيُّ ُُمَم 

يَل َعىَل  َرآُه  23/81 21057 د  صىل اهلل عليه وسلم ِجَْبِ َق َعَليَْهاَرَأى َنبِيُّنَا ُُمَم 
 ُصوَرتِِه ال تِي ُخلِ

  وهو أفق الشمس الواِضح عند مطلعها  بِاأْلُُفِق املُْبنِيِ  23/81 21058

 بِبَِخيل  يِف َتبْلِيِغ الَوْحِي  بَِضننِي   24/81 21059

ِة اهللِ  َرِجيم   25/81 21060  ِمْن َرَْحَ
، َمطُْرود   َمْرُجوم 

 فأين تذهب بكم عقولكم يف التكذيب بالقرآن بعد هذه احلجج القاطعة؟ َتْذَهبُونَ َفأَْيَن  26/81 21061

ْكر   27/81 21062
 ُقْرآن  لِْلَمْوِعظَِة َوالت ْذكْيِ  ذِ

 اإِلْنِس، َواجِلنِّ  لِّْلَعاملنَِيَ  27/81 21063

 يسُلك الطريق القويم َيْستَِقيمَ  28/81 21064

ِق َأَْجَِعنيَ  الَْعاملنَِيَ َربُّ  29/81 21065
   َربُّ اخَلاَلئِ



 

587 
 

 
 
 
 

 4إلى آية  1من آية  المطففينسورة و  91إلى آية  1من آية   االنفطارسورة ( 758صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ـيَـام الساعة اْنَشق ْت  انَفطََرْت  1/82 21066
 عند قِ

ـيَـام الساعةتساقطت  انتَثََرْت  2/82 21067
 وتفرقت عند قِ

َرْت  3/82 21068 رت كتفّجر الَباكني  ُفجِّ  اْمتَََلَْت، َوَفاَضْت، َفاْنَفَجَرْت، َوَسالَْت ِميَاُهَهاأو تفج 

 ُأثْيت وقـُلَِب تراُِبا وأْخرج موتاها  ُبْعثَِرْت  4/82 21069

َمْت  5/82 21070  ما َفَعلْت يف الدنيا من أْعَمل   ما َقد 

َرْت  5/82 21071  ، أو سن ْت سنّه حسنة أو سيئة ُيْعَمل ِبا بعدها  فلم تعمله تركت عمال   َوَأخ 

َك بَِربَِّك  6/82 21072 َأَك َعىَل الُكْفِر بِِه، َوِعْصيَانِِه؟  َما َغر   َما َخَدَعَك، َوَجر 

 اخلْي، اجلواد املعطي ، اجلامع ألنواع اخلْي والّشف والفضائل، والكريم من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى كثْي  الَْكِريمِ  6/82 21073

 أْوَجَدَك ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقَك  7/82 21074

اكَ  7/82 21075  َجَعَلَك ُمْستَِوَي اخِلْلَقة َساَِلَ األَْعَضاءِ  َفَسو 

 َجَعَلَك ُمْعتَِدَل اخَلْلِق ُمتَنَاِسَب األَْعَضاءِ  َفَعَدلََك  7/82 21076

َمة   ُصوَرة   8/82 21077  جُمَس 
 َشْكل  أْو صوَرة 

بََك  8/82 21078  صّورك  َرك 

ينِ  9/82 21079 ُبوَن بِالدِّ    َواحِلَساِب البعث واجلزاء   ُتنْكِرون ُتَكذِّ

افِظنِيَ  10/82 21080 َكة  ُرَقبَاَء َيْكتُبُونَ  حَلَ
 َأْعََملَُكم وحيفظون ملََاَلئِ

فاء، كراما  عىل اهلل  كَِراما   11/82 21081     رُشَ

نني َكاتِبنِيَ  11/82 21082 لني وُمَدوِّ  ُمَسجِّ

 تعملونما  َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلونَ  12/82 21083

 األتقياء املُكثرين من طاعة اهلل والقيام بحقوق اهلل وحقوق عباده اأْلَْبَرارَ  13/82 21084

 الن عيم: ُكّل ما ُيستطاب وُيْستَمتُع به َنِعيم   13/82 21085

ارَ  14/82 21086 ثني بُِكْفِرهم الُْفج   الُكّفار غْي املُْكََتِ

 َجَهن مَ اجَلِحيم: ِمن أْسَمِء  َجِحيم   14/82 21087

قوَن فِيها َيْصَلْوَِنَا  15/82 21088   يصيبهم ِلبها وُيـقـاسوَن َحّرها وحَيََْتِ

ينِ  15/82 21089  َيْوُم اجَلزاءِ  َيْوَم الدِّ

 َفاَل خَيُْرُجوَن ِمْن َجَهن َم، َواَل َيُموُتونَ بِمبعدين  بَِغائِبنِيَ  16/82 21090

 تستطيعال  ال مَتْلِك 19/82 21091

  تعاىلهللِ َذلَِك اليَْوم واحُلْكُم والقضاءُ  َواأْلَْمُر َيْوَمئِذ  هللِ  19/82 21092

 أْو َهالك أو واد  يف جهـنـّـم َشِديد  َعذاب   َوْيل   1/83 21093

ِفنيَ  1/83 21094  َواملِيَزانَ املِْكيَاَل، ال َيْعِدلون وال ِذيَن َيبَْخُسوَن  لِّْلُمطَفِّ

ه  اْكتَالُواْ  2/83 21095 اء أو َغْْيِ  َأَخُذوا ما ُيكاُل بالّشِّ

 يأُخُذون وافيا، أو يزيدون  َيْستَْوُفونَ  2/83 21096

ونَ  3/83 21097  َينُْقُصوَن يِف املِْكيَاِل، َواملِيَزانَ  خُيِْْسُ

 َيعتَِقُد  َيظُنُّ  4/83 21098

بُْعوُثونَ  4/83 21099  البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  م 
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 33إلى آية   5من آية  المطففين سورة ( 588صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  املراد يوم القيامة  لِيَْوم  َعظِيم   5/83 21100

 َيِقفوَن للحساب  َيُقوُم الن اُس  6/83 21101

َربِّ الَعاملنَِيَ  6/83 21102
 بني يدي اهلل ليحاسبهم  لِ

ارِ  7/83 21103 ْم، َأْو َمِصَْيُهمِ  كِتَاَب الُفج   كِتَاَب َأْعََمِِلِ

ني   7/83 21104 ، َوِضيق   ِسجِّ  ِسْجن 

 َوَما َأْعَلَمَك  َوَما َأْدَراكَ  8/83 21105

ْرُقوم   9/83 21106  وال يزاد فيه وال ينقص منه أحد   اَل ُيْمَحىمفروغ منه   َمْكتُوب   كِتَاب  م 

 وَِتِْديد  َوْيل   10/83 21107
  هالك  ، أو َحْسة أو شدة عذاب  وهي كلَمُة َوِعيد 

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   10/83 21108

بنِيَ  10/83 21109  لِلُمنكِرين  لِّْلُمَكذِّ

ينِ  11/83 21110  َيْوُم اجَلزاءِ  بِيَْوِم الدِّ

 َظاَِلِ ُمتََجاِوز  لِْلَحدِّ  ُمْعتَد   12/83 21111

د   َأثِيم   12/83 21112 ْنُب ال ِذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبَة ألن ه َميْل  َعن احَلقِّ بِِعْلم  َوَتَعمُّ  َكثِْي اإلْثِم، واإِلْثُم ُهَو الذ 

  آيات القرآن الكريم ُتْقَرأ ُتتْىَل آَياُتنَا  13/83 21113

لنِيَ  13/83 21114 ابَِقةِ  ُخرافات وأباطيل َأَساطُِْي اأْلَو   األَُمِم الس 

 َغـلَب وَغط ى أو طبعَ  َرانَ  14/83 21115

لونَ  َيْكِسبُونَ  14/83 21116  َيْفَعلوَن وَيتََحم 

ِمْ َُمُْروُموَن ِمْن مستورون  مل َْحُجوُبونَ  15/83 21117  ُرْؤَيِة َرِبِّ

ِحيمِ  16/83 21118 َها لداخلوا لََصالُوا اجْلَ قوَن فِيها الن اِر ُيَقاُسوَن َحر   ُُمََْتُ

ه إليهمو مُيقال ِل  ُيَقاُل  17/83 21119  توبيخا وتقريعا ُيَوج 

 الط اَعةِ َكثِْيي املتقني األبرار  َصحيفة َأْعَملِ  كِتَاَب اأْلَْبَرارِ  18/83 21120

 لَِفي َمْرَتبَة  َوَمَكان  َعال   لَِفي ِعلِّيِّنيَ  18/83 21121

ُبونَ  21/83 21122 هُ  َيْشَهُدُه املَُْقر   ذوو الُقْرِب واملََكانة عند اهلل   حَيَُْضُ

 الن عيم: ُكّل ما ُيستطاب وُيْستَمتُع به َنِعيم   22/83 21123

نَِة  اأْلََرائِِك  23/83 21124  املَُزي 
ةِ  ، احلسان  َوالثِّيَاِب بالفرش األَِِس 

 خْيات و نعيم ينظرون إىل رِبم، وإىل ما أعد  ِلم من َينظُُرونَ  23/83 21125

ةَ  24/83 21126  ِبجة وإرشاق َنَْضَ

ِحيق   25/83 21127 حيق:  ر   يةفالطيبة الصاأطيب ما يكون من األرشبة وألذها واملراد هنا اخلمر  الر 

ْتُوم   25/83 21128  إناؤها ُمكم اإلغالق، ال َيُفكُّ ختاَمه إال َمن ُخص  به ُم 

 من الطيب يؤخذ من بعض الغزالننوع  مسك وهو آِخُرهُ  ِختَاُمُه ِمْسك   26/83 21129

 املتسابقون  فليتسابق َفْليَتَنَاَفِس املُْتَنَافُِسونَ  26/83 21130

َلُط به  َوِمَزاُجهُ  27/83 21131  ما خُيْ

 َعنْي  يِف َأْعىَل اجَلن ةِ  َتْسنِيم   27/83 21132

ُب ِِبَا 28/83 21133 ذِيَن ِِبَا  َيّْشَ ُبوَن ُمتََلذِّ  َيّْشَ

 الَكَفَرةاملراد  ال ِذيَن َأْجَرُموا 29/83 21134

 َيْسَخرونَ  َيْضَحُكونَ  29/83 21135

ا بِأَْعيُنِِهُم اْستِْهَزاء   َيتََغاَمُزونَ  30/83 21136  َيْغِمُز َبْعُضُهْم َبْعض 

 َرَجعوا وارَتّدوا انَقَلبُوا  31/83 21137

ذِيَن بُِسْخِرَيتِِهْم ِمَن  َفكِِهنيَ  31/83 21138  املَْؤِمننِيَ ُمتََلذِّ

ا صىل اهلل عليه وسلم املراد  لََضالُّونَ  32/83 21139  لتائهون يف اتباعهم ُممد 

 ُبِعثوا ُأْرِسُلوا 33/83 21140

مْ  حاِرسنَي ُمراقِبنيَ  َحافِظنِيَ  33/83 21141  حُيُْصوَن َأْعََمَِلُ
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 42إلى آية  1من آية   االنشقاقسورة و 36إلى آية   34من آية  المطففين سورة ( 958صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

سوِل باالّتباعِ  آَمنُواْ  34/83 21142 ِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة وللر 
 أقّروا بَِوحدانِي ِة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

نَِة  اأْلََرائِِك  35/83 21143  املَُزي 
ةِ  ، احلسان  َوالثِّيَاِب بالفرش األَِِس 

 خْيات و نعيم ينظرون إىل رِبم، وإىل ما أعد  ِلم من َينظُُرونَ  35/83 21144

َب  36/83 21145  ُكوفِئَ و ُجوِزيَ  ُثوِّ

ارُ  36/83 21146  املُنْكِروَن لُِوُجودِ اهللِ الُْكف 

 َيْعَملونَ  َيْفَعُلونَ  36/83 21147

َعْت، َوَتَفط َرْت َيْوَم الِقيَاَمةِ  انَشق ْت  1/84 21148  َتَصد 

َا 2/84 21149 َرِبِّ
َا وانـْـقاَدْت َأَطاَعْت  َوَأذَِنْت لِ  أِلَْمِر َرِبِّ

ا َأْن ُتطِيعَ  َوُحق ْت  2/84 21150  تنقاد و َوُحق  َِلَ

ْت  3/84 21151 َعْت  ُمد   ُبِسطَْت، َوُوسِّ

 ومن كنوز ومن غْيْها َقَذَفْت َما يِف َبطْنَِها ِمَن األَْمَواِت طرحت و َوَألَْقْت  4/84 21152

ل ْت  4/84 21153  وخلت منهم خلوا تامة  َوََتَ

ح  إىَِل َربَِّك  6/84 21154
 وجاهد  يف عملك إىل لقاء رّبـكَساع  إىَِل اهللِ  َكادِ

 ماثل لديه ُمالق  جزاء عملك َفُمالقِيهِ  6/84 21155

 ُأعطِيَ  ُأوِتَ  7/84 21156

 َصِحيَفَة َعَملِهِ  كِتَاَبهُ  7/84 21157

 بيده اليمنى بِيَِمينِهِ  7/84 21158

 َعَليَْها  حُيَاَسُب  8/84 21159
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعَمِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

 ال مناقشة فيه سهال  حسابا  ِحَسابا  َيِسْيا   8/84 21160

 ويرجع َوَينَقلُِب  9/84 21161

ورا   9/84 21162  َفِرحا  مبتهجا   َمْْسُ

 من خلفه ، واملراد هنا: َمن َيأخذ كتابه بيده الشَملهَظْهرُ  خلف  َوَراء َظْهِرِه  10/84 21163

ا  11/84 21164 : َواُثبُوَراْه!َيْدُعو  َيْدُعو ُثبُور  ال 
 بِاَِلاَلِك َقائِ

ا  12/84 21165 ا َيْدُخُل  َوَيْصىَل َسِعْي  َهن مَ موقدة َنار  عُْي: اْسم  جِلَ َرُق ِِبَا والس   حُيْ

ورا   13/84 21166   َبطِرا  َمْغرورا  ، ال يفكر يف العواقبفرحا  َمْْسُ

 َتيَق نَ  َظن   14/84 21167

 لِيَُحاِسبَهُ  حيا  لَْن َيْرِجَع إىَِل اهللِ حَيُورَ ل ن  14/84 21168

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِي اِت باِل َكيْف  وال آلَة  وال جاِرَحة   َبِصْيا   15/84 21169  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، أْي أن 

 الَقَسمِ ُأْقِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد  َفاَل ُأْقِسمُ  16/84 21170

َفِق  16/84 21171  إىل ُقبَيل العشاء بِاَْحَِراِر األُُفِق ِعنَْد الُغُروِب  بِالش 

 ََجَعَ  َضّم و َوَسَق  17/84 21172

اَتَكاَمَل ُنوُرُه،  ات َسَق  18/84 21173  وصار َبْدر 

َكبُن   19/84 21174  ون  وتعانون لَتُالقُ  لَََتْ

ا َعن  19/84 21175 ، َوَهَكَذا  َطبَق  َطبَق  ، ُثَم َعَلَقة  : ُنطَْفة  ، َوَأْحَواال  ُمتَبَايِنَة  َدة  ا ُمتََعدِّ  َأْطَوار 

ْم اَل ُيْؤِمنُونَ  20/84 21176  فأي َشء يمنعهم من اإليَمن باهلل واليوم اآلخر  َفََم َِلُ

 ينقادون ألوامره ونواهيه املراد  هنا ال خيضعون للقرآن وال  اَل َيْسُجُدونَ  21/84 21177

ُبونَ  22/84 21178  ويعاندون احلق بعدما تبني ُينْكِرونَ  ُيَكذِّ

 َيْكتُُموَن يِف ُصُدوِرِهْم ِمَن الِعنَادِ، َوالت ْكِذيِب  ُيوُعونَ  23/84 21179

ُهم بَِعَذاب  َألِيم   24/84 21180 ْ ُهْم بِِعقاب  َشديد ، واستعمل هنا  َفبَّشِّ   التبشْي عىل سبيل التهكم أْخَِبْ
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 22إلى آية  1من آية   البروجسورة و   25سورة االنشقاق آية  (590صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

، َواَل َمنُْقوص   َغْْيُ َُمْنُون   25/84 21181  َغْْيُ َمْقطُوع 

وِج  1/85 21182 ْمِس والَقَمِر والنُّجوِم التي يف السَمء ، َذاِت املَنَاِزلِ  َذاِت الَُْبُ  والَبوج: َمناِزَل الش 

 وسمي بذلك ألن  اهلل وعد اخللق أن جيمعهم فيه  ُهَو: َيْوُم الِقيَاَمةِ  َوالْيَْوِم املَْْوُعودِ  2/85 21183

ِه فيهِ  يف ذلك اليوم العظيم والرائي ألهواله وعجائبه  اِض  احل َوَشاِهد   3/85 21184  أْو شاِهد  َيْشَهُد َعىل َغْْيِ

 ما يشاهد يف ذلك اليوم من أهوال يشيب ِلا الولدان  َوَمْشُهود   3/85 21185

َب  ُقتَِل  4/85 21186  ُدعاء  باِلالك ، وُأْبِعَد  لُِعَن، َوُعذِّ

ا َعظِيَم   اأْلُْخُدودِ َأْصَحاُب  4/85 21187 ْحَراِق املُْؤِمننِيَ  ؛ كاخَلنَْدق طويالال ِذيَن َشقُّوا يِف األَْرِض َشقًّ  إِلِ

 َما ُتْشَعُل َوُتوَقُد بِِه الن ارُ  الَْوُقودِ  5/85 21188

 جالِسون  ُقُعود   6/85 21189

   َيْعَملونَ  َيْفَعُلونَ  7/85 21190

سوِل باالّتباعِ  بِاملُْْؤِمننِيَ  7/85 21191 ِه وَينقادوَن هللِ بالطّاعِة وللر 
وَن بَِوحدانِي ِة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ   الذين ُيِقرِّ

 ُحضور  أو شهود يشهد بعضهم عىل بعض  ُشُهود   7/85 21192

 والعقاب الشديدأخذوهم بالعذاب والتنكيل كرهوا وأنكروا و َنَقُموا ِمنُْهمْ  8/85 21193

ب  َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزِ  8/85 21194
ُه َتَعاىَل َغالِ   ُهَو الَقِويُّ ال ِذي ال ُيْغَلُب ألن 

ِميدِ  8/85 21195  اهللِ احُلْسنى هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والث ناِء واملَْدِح، واحَلميُد من أْسَمِء  احْلَ

 هو املالك املتِصف  لَُه ُمْلُك  9/85 21196

 عاَِل  ُمط لِع   َشِهيد   9/85 21197

ُقو وعذبوهم و ابتلوهم  َفتَنُوا املُْْؤِمننِيَ  10/85 21198  بِالن ارِ  همَحر 

 َل َيْرِجعوا َعن املَعايِص  ََلْ َيتُوُبوا 10/85 21199

ِريِق َعَذاُب  10/85 21200  املُْحِرُق  الشديد الَعَذاُب  احْلَ

ِري 11/85 21201 َعة   ََتْ  َتنَْدفُِع ُمْْسِ

 الظ َفر والفالح   الَْفْوزُ  11/85 21202

 َأْخَذُه الَعنيَف ه واْنتَِقامَ  َربَِّك  َبطَْش  12/85 21203

 لََقِويٌّ وأليم   لََشِديد   12/85 21204

ُلُق اخَلْلَق اْبتَِداء   ُيبِْدئُ  13/85 21205  َعىَل َغْْيِ ِمثال  سابِق   خَيْ

 حُيْيِيِهْم َبْعَد َمْوِِتِمْ  َوُيِعيُد  13/85 21206

    هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى  الَْغُفورُ  14/85 21207

 فْيىض عنهم ويتقبّل أعَمِلم، والودود من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى هو الذي يودُّ عباده الصاحلني  الَْوُدودُ  14/85 21208

 هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وصاحب العرش  ُذو الَْعْرشِ  15/85 21209

 هو الواسع الكرم العايل القدر، واملجيد من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى  املَِْجيُد  15/85 21210

 ال يمتنع عليه َشء يريده  َفع ال ملا يريد 16/85 21211

نُودِ  16/85 21212  اجَليْش، واألْنصار واألْعوان واملراد: اجُلموع الكافرة املكذبة ألنبيائها  اجْلُ

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدَيم والثمد: املاء: القليل  َوَثُمودَ  17/85 21213  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

   خلفهم َوَرائِِهم 20/85 21214

يط   20/85 21215 ِ ء   ُمُّ ء  ِعلَم  فال َيغيُب عن ِعْلِمِه ََشْ  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََشْ

يد   21/85 21216 ِ يف  عال   جم   رَشِ

ُْفوظ   22/85 21217    مصون، ال يناله تبديل وال ُتريف  ِسِجّل فيه ما كان وما سيكون لَْوح  ُم 
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 01إلى آية  1من آية   األعلىسورة و 17إلى آية  1من آية   الطارقسورة ( 915صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 الن ْجِم ال ِذي َيطُْلُع لَيْال   َوالط اِرِق  1/86 21218

 َوَما َأْعَلَمَك  َوَما َأْدَراكَ  2/86 21219

ُج  الث اقُِب  3/86 21220  النافذ يف الظلَمء بضوئه املُِِضُء املُتََوهِّ

 َمَلك  رقيب  حَيفظ عليها أعَمِلا لتُحاسب عليها يوم القيامة  َحافِظ   4/86 21221

ْل  َفْليَنظُرِ  5/86 21222 ْ وليتأم     َفليَتَبنَي 

 أوِجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق   ُخلَِق  5/86 21223

اء َدافِق   6/86 21224  منيٍّ منصبٌّ وُمتَدفِّق  بْسعة يف الرحم م 

ائِِب  7/86 21225 َ ْلِب َوالَت  ُجلِ  الصُّ ْهِر الر  ْدِر املَْرأةِ   َفَقاِر ظ   َوِعظاِم ص 

ِه َحيًّا َبْعَد املَْوِت وإعاَدةِ َخْلِقِه  َرْجِعهِ  8/86 21226  َردِّ

ائِرُ  9/86 21227 َ ، َوُتْكَشُف َضََمئُِر الُقُلوِب  ُتبْىَل الْس  تَََبُ  ما أْخِفَي يف النفوسو َُتْ

ة   10/86 21228   ُقدرة مادية أو معنوية ُقو 

 َوال ُمِعني  َوال َناِص   10/86 21229

ْجعِ َذاِت  11/86 21230 رِ  الر   َصاِحبَِة املَطَِر املُتََكرِّ

ْدعِ  12/86 21231 ِق بِالن بَاِت  َذاِت الص   َذاِت الت َشقُّ

، َوالبَاطِلِ  َفْصل   13/86 21232  َفاِصل  َبنْيَ احَلقِّ

ْزلِ  14/86 21233  اِلَذيان وما ال َجْدوى منه  بِاِْلَ

 اإِلْضارِ حَيتالُوَن يِف  َيكِيُدونَ  15/86 21234

 ُأْحبُِط َتْدبْي الكافِِرين وُأجازَيم عليه َوَأكِيدُ  16/86 21235

ِل الَْكافِِرينَ  17/86 21236  بطلب إنزال العقاب ِبم -أَيا الرسول -فتَأَن  وال تستعجل ِلم  َفَمهِّ

ا  17/86 21237      َقلِيال  أنظرهم  َأْمِهْلُهْم ُرَوْيد 

ا اْسَمُه بِلَِسانَِك  اْسَم َربَِّك َسبِِّح  1/87 21238 ر 
ْه َرب َك َذاكِ  َنزِّ

اِت، َوُعُلو  الَقْدِر، َوُعُلوُّ الَقْهرِ  اأْلَْعىَل  1/87 21239  ال ِذي لَُه ُعُلوُّ الذ 

ى  2/87 21240  َأْتَقَن َخْلَقُه، َوَأْحَسنَهُ وأْوَجَد ِمَن الَعَدِم   َخَلَق َفَسو 

رَ  3/87 21241  جعَل األشياَء عىل َمقادِيَر َُمصوصه   َقد 

َ لَُه َما ُينَاِسبُهُ  َفَهَدى  3/87 21242  َيْس 

 الَرْطِب الَغضِّ   األَْخََضَ أنـْـبََت ما ُيْرعى من الُعشِب  َأْخَرَج املَْْرَعى  4/87 21243

ا  ُغثَاء   5/87 21244 ايابِس  يِْل ال ِذي َيطُْفو َعىَل املَاءِ َكُغثَاِء  َهِشيَم  َجافًّ  الس 

ا َأْحَوى 5/87 21245  أْسوَد أو أْسَمَر بعد اخُلَضة  ُمتََغْيِّ 

 سنَُعلُِّمك قراءة القرآن املوحى إليك َسنُْقِرُؤكَ  6/87 21246

 فال يغيب عن ذكرك َشء  َفال َتنَسى  6/87 21247

اهُ  إاِل  َما َشاَء اهلل ُ  7/87 21248  إاِل  َما َأراَد اهللُ َأْن َينَْسَخ تاَِلَوَتُه َوُحْكَمُه، َوُينِْسيََك إِي 

ْهَر َوَما خَيَْفى  7/87 21249  َما َيغيُب وَيْستََِت و الَعالنِيَةَ  اجْلَ

ى 8/87 21250 ْليُْْسَ
َك لِ ُ ُقَك  َوُنيَْسِّ يَعتَِك، َوَحيَاتَِك  وُِنَيِّئك وُنوفِّ ةِ يِف رَشِ َ لط ِريَقِة املُيَْس 

 لِ

ْكَرى 9/87 21251  التذكْي واملوعظة َأفادت ن َفَعِت الذِّ

 اخِلْشيَُة ِمن اهللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  خَيَْشى  10/87 21252
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 22إلى آية  1من آية   الغاشيةسورة و 19إلى آية  11من آية   األعلىسورة ( 592صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 األْتَعس حاال   وَيبْتَِعُد َعن الذكرى  َوَيتََجن بَُها اأْلَْشَقى 11/87 21253

َها  َيْصىَل الن ارَ  12/87 21254  َيْدُخُلَها، َوُيَقاِِس َحر 

 بِاملَطُْلوِب َفاَز، َوَظِفَر  َأْفَلَح  14/87 21255

َها بِالط اَعةِ  َتَزك ى  14/87 21256 َر َنْفَسُه ِمَن املََعايِص، َوَحال   َطه 

الةَ  َفَصىل   15/87 21257  َفأد ى الص 

تارونَ  ُتْؤثُِرونَ  16/87 21258 لوَن َوََتْ  ُتَفضِّ

نيَا  16/87 21259 ُة التي َتْسبُِق احَلياَة اآلِخَرةَ املَعيَشُة  احَلياُة الدُّ ْنيَِوي   الدُّ

 داُر احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  َواآْلِخَرةُ  17/87 21260

 َوأْدَومُ  أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا   َخْْي  َوَأْبَقى  17/87 21261

ُحِف اأْلُوىَل  18/87 21262 َمِة أْو  الصُّ لَة املُتقدِّ ابَِقةِ الُكتُب املُنَز      الس 

َلُه َعىَل َكثِْي  ِمن َخلِقهِ  إبراهيم   19/87 21263  ُهَو َخلِيُل اهللِ، اِصطََفاُه اهللُ بِِرَسالَتِِه َوَفض 

 َرسول  َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  وموسى  19/87 21264

 جاَءكَ  َأَتاكَ  1/88 21265

ا  الَْغاِشيَةِ  1/88 21266  الِقيَاَمِة َتْغَشى الن اَس بِأَْهَواِِلَ

   َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   2/88 21267

ة  َذليلة   َخاِشَعة   2/88 21268  خاِضعة  من اخِلْزي  ُمنَْكِْسَ

 الشاق املرهق جُمَْهَدة  بِالَعَمِل  َعاِمَلة   3/88 21269

 ُم ا تـُالقِيه فيها من العذاب تعبا شديدا تـَِعبَة ن اِصبَة   3/88 21270

ا  4/88 21271 َها َتْصىَل َنار  ا، َوُتَقاِِس َحر   َتْدُخُل َنار 

ِج  َحاِميَة   4/88 21272  شديدة احلرارة  َشِديَدَة الت َوهُّ

ُب وُتروى  ُتْسَقى 5/88 21273  ُتَّش 

 احَلرِّ بالغة ِنايتها يف  َعنْي  آنِيَة  5/88 21274
ةِ  ِشد 

يع   6/88 21275  ذِي َشْوك   َنبات َخبيث ُمنْتِن َضِ

 ال َيزيُد اجِلْسَم حَلَم  أو َشْحَم   ال ُيْسِمن 7/88 21276

ا وال يسدُّ َرَمقا   ال ُيْغنِي ِمن ُجوع  و 7/88 21277  ال َيدَفُع عـنهم ُجوع 

 وِبجة  وُحسن  وَنضارة  ذاُت نِْعَمة  وإرشاق   ن اِعَمة   8/88 21278

ْنيَا  لَِسْعيَِها 9/88 21279  لَِعَملَِها بِالط اَعِة يِف الدُّ

 ذات ن ْفس  َطيّبة بَم ُأْعطِيَْت يف اآلخرة َراِضيَة   9/88 21280

 َرفيعة الدرَجات، عالية املكان واملكانة َجن ة َعالِية  10/88 21281

ا أو باطاِل  كالما   اَلِغيَة   11/88 21282  فاحشا  أو لَغو 

َقة  بِاملَاءِ  َجاِرَية   12/88 21283  ُمتََدفِّ

ر  َمْرُفوَعة   13/88 21284  جمالس مرتفعة يف ذاِتا وبَم عليها من الفرش ُِسُ

ْوُضوَعة   14/88 21285 اِربنِيَ معّدة مصفوفة  م   بني أيدَيم لِلش 

 ُبْعُضَها بِجانِِب َبْعض   َوَسائُِد  َمْصُفوَفة  َوَنََمِرُق  15/88 21286

   َمْفُروَشة  منتّشة عىل األرض  َكثَِْية  فاخرة ُبُسط   َوَزَراِِبُّ َمبْثُوَثة   16/88 21287

ُلون  َينظُُرونَ  17/88 21288  يتأمُّ

 ُجِعَلْت مرفوعة فوق األرض بال أعمدة ُرفَِعْت  18/88 21289

 فحصل ِبا الثبات لَلرض واالستقرارأقِيمت  ُنِصبَْت  19/88 21290

َدْت  ُسطَِحْت  20/88 21291  ُبِسطَْت، َوُمهِّ

ر   21/88 21292  واِعظ   ُمَذكِّ

 ُتْكِرُهُهْم َعىَل اإِليََمنِ  جب ـار   بُِمتََسلِّط   بُِمَصيْطِر   22/88 21293
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 22إلى آية  1من آية   الفجرسورة و 26إلى آية  23سورة الغاشية من آية  ( 593صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َف  َتَوىل  َوَكَفرَ  23/88 21294  وأص  عىل كفره  أعرض عن التذكْي واملوعظة وانَِصَ

 َعذاب اآلخرة وهو العذاب الشديد يف النار  الَعذاب األكَب  24/88 21295

 بالبعث َمْرِجَعُهْم َبْعَد املَْوِت  إَِياَِبُمْ  25/88 21296

 َعَليَْها  ِحَساَِبُمْ  26/88 21297
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعَمِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

 الّليل   ظالم الوقت الذي يبدأ فيه النهار بالظهور  بعد َوالَْفْجرِ  1/89 21298

َفْت بِِه ِمْن َأْعََمل  من شهر َعّْشِ األَُوِل ال الليايل َولَيَال  َعّْش   2/89 21299 ِة ، َوَما رَشُ  ذِي احِلج 

ْفِع  3/89 21300   ، وقيل املراد بالشفع يوِم الن ْحرِ ما يكون ثانيا لغْيه َوالش 

 َعَرَفة  ، وقيَل أن  املُراُد َيوُم اليشء املنفرد َوالَْوْترِ  3/89 21301

ي  َيْْسِ  4/89 21302  بِظَاَلِمهِ  يمِض ويذهب وَيْْسِ

 لَِصاِحِب َعْقل   لِِذي ِحْجر   5/89 21303

ِل يف شأن من يتحدث عنهم َأََلْ َترَ  6/89 21304 ِب واالعتِباِر والت أَمُّ لَحثِّ َعىل الن ظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ اليََمنِ ـَْوم هود  ق بَِعاد   6/89 21305 يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت َمناِزُِلُ  عليه السالم، وهي َقبيلة  َقديَمة  ُسمِّ

ِهمْ أو اسم بلدة  إَِرمَ  7/89 21306  َقبِيَلِة إَِرَم؛ نِْسبَُة إىَِل َجدِّ

ةِ،  َذاِت الِْعََمدِ  7/89 21307  َواألَْبنِيَِة املَْرُفوَعِة َعىَل األَْعِمَدةِ َصاِحبَِة الُقو 

َلْق ِمثُْلَها 8/89 21308  ِلا املُشابِهُ  ََلْ يوَجْد  ََلْ خُيْ

 احِلجاَرة الَعظيَمة الّصْلبَة ونـََحتـُوا فيه بيوتـَهم  ا َقـطَُعو َجاُبوا الصخر  9/89 21309

 الَعَربِي ةِ  بِالَْوادِ  9/89 21310
 َوادِي الُقَرى َشََمَل َغْرِب اجَلِزيَرةِ

 ال ِذيَن َثب تُوا ُمْلَكهُ  ذِي اأْلَْوَتادِ  10/89 21311
 َصاِحِب اجُلنُودِ

وا  َطَغْوا 11/89 21312 ُ َب  وا وظلمواََتَ    واستبدُّ

 إْحداث االختالل واالضطراب  الَْفَسادَ  12/89 21313

 أنزل ِبم َفَصب  عليهم 13/89 21314

ا َسْوَط َعَذاب   13/89 21315  َعَذاب ا َشِديد 

 أْخَذ َعزيز  ُمْقتَِدر   ُخُذُهمْ أ، ُثم  يَ َقليال   َيْرُقُب الَعاِصنَي، َوُيْمِهُلُهمْ  لَبِاملِْْرَصادِ  14/89 21316

ُه بِالنِّْعَمةِ  اْبتَاَلهُ  15/89 21317  اْختَََبَ

َفهُ  َفأَْكَرَمُه َوَنع َمهُ  15/89 21318  يّْسَ وهيّأَ له أسباَب َُتسنِي احلاِل وطيِب الَعيْشِ و  َفَّش 

 عطاَءهُ  َضي َق  َفَقَدَر َعَليِْه ِرْزَقهُ  16/89 21319

 أذل ني َأَهاَننِ  16/89 21320

ون وال ُتِسنُون اَل ُتْكِرُموَن   17/89 21321  ال َتََبُّ

 ال ِذي َماَت َأُبوُه َقبَْل ُبُلوِغهِ  الْيَتِيمَ  17/89 21322

ونَ  18/89 21323 ا  َواَل َُتَاضُّ  اَل حَيُثُّ َبْعُضُكْم َبْعض 

 يكفي وهو أسوأ حاال  من الفقْيالذي أسكنه العجز وليس عنده ما  املِْْسكنِيِ  18/89 21324

اَث  19/89 21325 َ ُكُلوَن الَتُّ
 بغْي حق املَِْياَث تأخذون  َوَتأْ

ا َبنْيَ احَلالِل واحَلرامِ  َأْكال  ملًَّا 19/89 21326  َأْكال  شديدا  أو ََجْع 

   ُمْفِرط ا كثْيا   ََجًّا 20/89 21327

ِت  21/89 21328 ـْت  ُدك  ْت دق   ُزلِْزلَْت و وُكـِْسَ

ا َدّكا  َدّكا   21/89 21329 ا ُمـتـَتـَابـِع     مرة بعد مرة   َدكًّ

يئ ا َيلِيُق بَِجاَللِهِ  َوَجاَء َربَُّك  22/89 21330  من غْي تكييف وال متثيل َجاَء َربَُّك لَِفْصِل الَقَضاِء َبنْيَ الِعبَادِ جَمِ

 املَاَلئَِكةُ  َواملََْلُك  22/89 21331

   َكثَِْية  َمْصُفوفنَي ُصفوفا    َصّفا  َصّفا   22/89 21332
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 18إلى آية  1من آية   سورة البلدو 30إلى آية  32من آية   الفجرسورة ( 594صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ب ِِبا ُأِتَ بالنارُ  َوِجيَء بجهنم  23/89 21333  التي ُيَعذ 

رُ  23/89 21334  يتذكر تفريطه يف الدنيا و  يستحَض يف ذهنه َيتََذك 

ْكَرى  23/89 21335 رُ  َوَأن ى لَُه الذِّ  َفَقْد َفاَت َأَواُنهُ  االتِّعاظ والتوبةو اَل َينَْفُعُه الت َذكُّ

يَاِت  24/89 21336 ْمُت حِلَ َعيَشتي بعد البَْعِث و  فَعْلُت آلِخَرت  َقد 
   ملِ

 ذلك اليوم  َفيَْوَمئِذ   25/89 21337

ُب  25/89 21338 ل  ال ُيعاَقب أو ال ُيَعذِّ  ُينَكِّ

اَلِسِل، َواألَْغاَللِ  َواَل ُيوثُِق   26/89 21339    اَل َيُشدُّ بِالس 

 ِمثَْل إِيثَاقِهِ  َوَثاَقُه  26/89 21340

 اآلمنة من اخلوف أو احلزن يوم القيامةالن ْفُس الراِضيَُة اِلادَِئُة  الن ْفُس املُْطَْمئِن ةُ  27/89 21341

 عودي  اْرِجِعي 28/89 21342

ْرِضي ة   28/89 21343  أعطاك اهلل من ثواب ومريض عنك منه بسبب إيَمنك وعملك  بَم  راضية ذات ن ْفس  َطيّبة َراِضيَة  م 

   املرضني َفاْدُخيِل يِف َُجلِة عباد اهلل الصاحلني   َفاْدُخيِل يِف ِعبَادِي  29/89 21344

 وادخيل اجلنة التي وعد اهلل ِبا وأعدها للنعيم الدائم املقيم  َواْدُخيِل َجن تِي 30/89 21345

 ُأْقِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد الَقَسمِ  ُأْقِسمُ اَل  1/90 21346

ةَ  الْبََلدِ  1/90 21347  َمك 

 املّشكني حَيِلُّ لََك َما َتْصنَُع بِِه ِمَن ُمَقاَتَلةِ   أو فيه ساكن ومقيم ِحّل ِبذا البلد 2/90 21348

تُهُ آَدُم عليه السالم  املراد  َوَوالِد  َوَما َولَدَ  3/90 21349 ي   َوُذرِّ

ة   َكبَد   4/90 21350  َمَشّقة وَعناءوِشد 

 َأَيظُنُّ  َأحَيَْسُب  5/90 21351

 لَن َيْقوى  ل ن َيْقِدرَ  5/90 21352

 َأْفنَيُْت وأنَفْقُت  َأْهَلْكُت  6/90 21353

ا 6/90 21354 ا لُّبَد  ا  َكثِْي   ُمتجّمع 

ْ َيَرهُ  7/90 21355  َل ُيبِِْصه  َل 

 َأََلْ ُنَصْيِّ  َأََلْ َنْجَعل 8/90 21356

 َبي ن ا لَهُ  َوَهَدْينَاهُ  10/90 21357

ِّ  الن ْجَدْينِ  10/90 21358  َطِريَقي اخَلْْيِ َوالّش 

اَوزَ  َفاَل اْقتََحمَ  11/90 21359  ودخل بقوة واملراد جماهدة النفس َفَهال  ََتَ

َة اآلِخَرةِ؛  الَْعَقبَةَ  11/90 21360 الِِح  بعمل ما فيه النجاة منهاَمَشق   بِإِْنَفاِق املَاِل، َوالَعَمِل الص 

 َوَما َأْعَلَمَك  َوَما َأْدَراكَ  12/90 21361

قِّ  وَُترير َعبْد  َُمْلوك  إِْعتَاق  َفكُّ َرَقبَة   13/90 21362  ِمَن الرِّ

 َشِديَدة  جَمَاَعة   َمْسَغبَة   14/90 21363

  ال ِذي َماَت َأُبوُه َقبَْل ُبُلوِغهِ الطفل القريب الفقْي  َيتِيَم  َذا َمْقَرَبة   15/90 21364

َبة   16/90 21365 ا  ِمْسكِين ا َذا َمَْتَ َء ِعنَْدهُ شديد الفقر فقْي  ا اَل ََشْ  ُمْعِدم 

َْبِ  17/90 21366 اوَأْوََص بعُضهم  َوَتَواَصْوا بِالص     التََجلُُّد وُحْسُن االْحتَِملِ و الَصَْبُ ب َبْعض 

ة بِاملَْْرََحَةِ  17/90 21367 ق   والَعطْف  والرَحة بالرِّ

عاَدة أو  املَْيَْمنَةِ  18/90 21368  اليَِمنِي؛ بِأَْن ُيْؤَخَذ ِِبِْم َذاَت اليَِمنِي إىَِل اجَلن ِة.اليُْمن والس 



 

595 
 

 
 
 
 

   15إلى آية  1من آية   الشمسسورة و  20إلى آية   19سورة البلد من آية  ( 595صفحة )
 9إلى آية  1من آية   سورة الليلو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َملِ  املَْْشأََمةِ  19/90 21369 ْؤم، أو ناِحيَِة الش  ََمِل إىَِل الن ارِ الشُّ  ؛ بِأَْن ُيْؤَخَذ ِِبِْم َذاَت الشِّ

ْؤَصَدة   20/90 21370  ُمطْبََقة  ُمْغَلَقة   مُّ

ى  َوُضَحاَها 1/91 21371 ْمِس ُضح  اِق الش   َوْقُت اْرتِفاِع الّشمِس واْشتِدادِ الن هارِ  َقَسم  بِإرِِشَ

 َتبَِعها  َتاَلَها 2/91 21372

َها 3/91 21373 ا َجال  يِْل َوَأَزاَِلَ  َكَشَف ْظْلَمَة الل 

 ُيَغطِّي األَْرَض بِظُْلَمتِهِ  َيْغَشاَها 4/91 21374

 َرْفُعَها وإقاَمتُها وَخْلُقَها ُُمَْكَمة   َبنَاَها  5/91 21375

 َبَسطََها َطَحاَها 6/91 21376

اَها 7/91 21377 تَِها َسو   َأْكَمَل َخْلَقَها؛ أِلََداِء ُمِهم 

َمَها  8/91 21378 َ ِلاَفألقى يف َرْوِعها  َفأَِْلَ   وبني 

ِّ  ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها 8/91 21379 ، َوَطِريَق الّش   َطِريَق اخَلْْيِ

 ظفر وفاز َأْفَلَح  9/91 21380

اَها 9/91 21381 َها بِالط اَعةِ  َزك  َرَها َوَنَم   َطه 

 وَل َيظَْفْر بَِم َطَلَب  َخِْسَ  َخاَب  10/91 21382

اَها  10/91 21383  فضائلها َوََحََلها عىل الُفجوِر أو أخفى نفسه يف املعايصَأْخَفى  َدس 

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدَيم والثمد: املاء: القليل  َثُمودُ  11/91 21384  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

اُوِزَها احَلد  يِف الِعْصيَانِ  وُعْدواِِنا  بَِسبَِب ُطْغيَاِِنَا، بِطَْغَواَها 11/91 21385  َوََتَ

ا؛ لَِعْقِر الن اَقةِ وَهب  واْنَدَفَع  انبََعَث  12/91 21386 ع   َِنََض ُمْْسِ

،  َأْشَقاَها 12/91 21387 ا؛ َوُهَو ُقَداُر ْبُن َسالِف   حاال   م أْتَعسهوَأْكثَُرُهْم َشَقاَوة  د   َومَتَرُّ

وَها بُِسوء ، َناَقَة اهلل ِ َوُسْقيَاَها 13/91 21388   َوَأْن َتْعتَُدوا َعىَل َسْقيَِها   أو متنعوها من الّشب اْحَذُروا َناَقَة اهللِ َأْن مَتَسُّ

 َفنََحُروَها  َفَعَقُروَها  14/91 21389

 َفأَْطبََق َعَليِْهْم الُعُقوَبةَ  َفَدْمَدمَ  14/91 21390

اَها  14/91 21391 ُهْم بِالُعُقوَبِة؛ َفَلْم ُيْفلِْت ِمنُْهْم َأَحد   َفَسو   َعم 

 َعاقِبََة َما َنَزَل ِِبِْم ِمَن الُعُقوَبةِ  ُعْقبَاَها  15/91 21392

 ُيَغطِّي بِظَاَلِمِه األَْرَض  َيْغَشى  1/92 21393

 َظَهَر بِنوِرِه و اْنَكَشَف  ََتَىل   2/92 21394

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  3/92 21395

 ملَُْختَلِف   َعَمَلُكمْ  َسْعيَُكْم لََشت ى 4/92 21396

ا  َأْعطَى 5/92 21397 ق   َبَذَل َمالَُه ُمتََصدِّ

 نفَسه بوقايةوََحَى  َوات َقى 5/92 21398

ْسنَى 6/92 21399  َوُحْسِن اجَلزاِء أْو اجَلن ةِ  بِالث َواِب َعىَل َأْعََملِهِ  بِاحْلُ

هُ  7/92 21400 ُ ـُقهُ  َفَسنُيَْسِّ  فسنهيِّئُُه وُنـَوفِّ

ى 7/92 21401 ْليُْْسَ
 والّراَحةاملَؤّدية إىل اليُْْس   َسَعاَدة  الوَ الطريق األسهل وأسباب اخلْي   لِ

    البُْخُل: إْمساُك املاِل َعَم  ال َيْصُلُح َحبُْسُه َعنْهُ  َبِخَل  8/92 21402

 واْكتََفى بَم عنده واستغنى عن جزاء ربه  َواْستَْغنَى  8/92 21403
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 11إلى آية  1من آية   سورة الضحىو  21إلى آية   01من آية   الليلسورة ( 596صفحة )
 2إلى آية   1من آية    سورة الشرحو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ى 10/92 21404 ، َوَشَقاَوة   لِْلُعْْسَ     لُِكلِّ ُعْْس 

 ا يكفي وما ينفع وما َيْدفع العذاب عنه م َوَما ُيْغنِي  11/92 21405

 َوَقَع يِف الن ارِ ماَت أو  َتَرد ى 11/92 21406

َ َطِريَق اُِلَدى؛ َفْضال  ِمن ا َوَرَْحَة   َعَليْنَا لَْلُهَدى إِن   12/92 21407  َعَليْنَا َأْن ُنبنَيِّ

ْنياو اآلِخَرُة: داُر احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  لَْْلِخَرَة َواأْلُوىَل  13/92 21408  اأْلُوىَل: احَلياُة الدُّ

فتكم  َفأَنَذْرُتُكمْ  14/92 21409  وحّذرتكم فأعلمتكم وخو 

ُج  َتَلظ ى 14/92 21410 يبهاو َتتََوه   َيْشتَّد َِلِ

َها اَل َيْصاَلَها  15/92 21411  اَل َيْدُخُلَها، َوُيَقاِِس َحر 

 األْتَعس حاال   اأْلَْشَقى 15/92 21412

َب َوَتَوىل   16/92 21413  طاعتهَم وأْعَرَض عن اإليَمن باهلل ورسوله وَعْن  أْنَكرَ  َكذ 

 َسيُبَْعُد َعنَْها  َوَسيَُجن بَُها  17/92 21414

 األْكثَُر َتْقَوى اأْلَْتَقى 17/92 21415

 من الذنوبأو  تزكية ماله وتطهْي نفسه   سمعةالرياء وال خاليا منزاكيا  ناميا  ليكون  َيتََزك ى  18/92 21416

 ُتسني احلال وطيب العيشخْي ديني أو دنيوي يكون معه  نِّْعَمة   19/92 21417

َزى 19/92 21418  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلْْي أو الّش  َحسب الَعَمل، وُتَكاَفأُ  َُتْ

 َطَلَب والتَِمس اْبتَِغاء  20/92 21419

 وال تكييف ، ويف اآلية إثبات صفة الوجه هلل تعاىل بَم يليق به سبحانه دون تشبيه رضا ربه َوْجِه َربِّهِ  20/92 21420

 ه ويسعده ويّشح صدره تطيب نفسه بنعطيه عطاء  َسْوَف ل َولََسْوَف َيْرىَض  21/92 21421

َحى 1/93 21422 َحى: َوْقُت اْرتِفاِع الّشمِس واْشتِدادِ الن هارِ  َوالضُّ  الضُّ

 َهَدأ وَسَكَن أو اشتّد ظالمه  َسَجى 2/93 21423

َعَك  3/93 21424  أو َهَجرك َتَرَكَك َما  َما َود 

 ِعنَْدَما َأْبطَأَ َعَليَْك الَوْحيَ وال كرهك  َما َأْبَغَضَك  َوَما َقىَل  3/93 21425

ْنيَا  اأْلُوىَل  4/93 21426  دار الدُّ

 ُيْمنَُحَك ويعطيك ِمن أنواع اإلنعام يف اآلخرة  ُيْعطِيَك  5/93 21427

 تطيب نفسك بَم أعطاك  َفََتْىَض  5/93 21428

 اليتيم: َمن َفَقد َأباه قبل سّن البلوغ، واملراد هنا: طِفال  مات أبوك وأنَت يف بطن أّمك َيتِيَم   6/93 21429

 َفآَواَك، َوَرَعاكَ  َفآَوى 6/93 21430

ا غافاِل   َضااّل   7/93 21431   اَل َتْدِري الَوْحَي، َواَل َتْعَلُم الُقْرآنَ حائر 

 يَمن وألحسن األعَملفَهـَداك إىل الدين احلّق بَم أوحى إليك ووفقك لإل َفَهَدى  7/93 21432

ا َعائِال  َفأَْغنَى 8/93 21433  َفَوَهب لك املاَل الكثْي وساق لك الرزق الوفْي َفِقْي 

  ُخْذ َمالَهُ أاَل ُتِسْئ ُمَعاَمَلتَُه، َوتَ  َفاَل َتْقَهرْ  9/93 21434

ائَِل  10/93 21435  الَفِقَْي ال ِذي َيْسأَُل، َوَطالَِب الِعْلمِ  الس 

 وال تغلظ له القول  اَل َتْزُجرْ  َفاَل َتنَْهرْ  10/93 21436

 باخلْي الديني أو الدنيوي من َربِّك بِنِْعَمِة َربَِّك  11/93 21437

ْث  11/93 21438  فتحدث ِبا وأدِّ حق  شكرها وأظهر آثارها  َفَحدِّ

ْح  1/94 21439 يِق َأََلْ نبْسطُْه ونوِسْعُه  َأََلْ َنّْشَ ةِ َوالضِّ   بِنُوِر اإِلْساَلِم َبْعَد احَلْْيَ

 وَرَفْعنا َحطَطْنَا، َوَغَفْرَنا َوَوَضْعنَا 2/94 21440

 َِحْلك، وما أْه كو َذْنبََك  ِوْزَركَ  2/94 21441
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   8إلى آية  1من آية   التينسورة و  8إلى آية  3سورة الشرح من آية ( 597صفحة )
 21إلى آية   1من آية    سورة العلق و

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َلَك أْكثََر ُِم ا تطيُق  َأنَقَض َظْهَرك 3/94 21442  أْثَقَلُه وََح 

 منزلة رفيعة عاليةوجعلناك يف  َوَرَفْعنَا لََك ذِْكَركَ  4/94 21443

ة الُْعْْسِ  5/94 21444 د      الضيق والشِّ

ا وُسهولَة  وَسَعة   ُيْْسا   5/94 21445  فرج 

ْنيَا  اْنتََهيَْت  َفَرْغَت  7/94 21446  ِمْن َأْشَغاِل الدُّ

 َفِجد  يِف الِعبَاَدةِ  َفانَصْب  7/94 21447

ْه،  َفاْرَغْب  8/94 21448 عْ َفتََوج   فيَم عند اهلل  رغبة  َواْطُلْب، َوَتََض 

ْيتُونِ  1/95 21449  أقسم اهلل بالتني والزيتون وْها من الثَمر املعروفة بمنافعهَم  َوالتِّنِي َوالز 

 َجبَِل ُطوِر َسيْنَاَء ال ِذي َكل َم اهللُ َعَليِْه ُموَسى  عليه السالم  َوُطوِر ِسيننِيَ  2/95 21450

ةَ  َوَهَذا الْبََلدِ  3/95 21451  َمك 

ل هُ  اأْلَِمنيِ  3/95 21452  ال خوف فيهو كان آمنا الذي من د خ 

 أْوَجْدَنا ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َخَلْقنَا  4/95 21453

 أْكَمِل َتعِديل  وأحسِن ُصوَرة   َأْحَسِن َتْقِويم   4/95 21454

 َجَعْلنا مصَْيه وُمنتَهاهُ  َرَدْدَناهُ  5/95 21455

ُه إىل النار  َأْسَفَل َسافِلنِيَ  5/95 21456    إِْن ََلْ ُيطِِع اهللَأقل درجة من السافلني، واملراد أن مَرد 

سوِل باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِي ِة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة  آَمنُوا 6/95 21457  وللر 

اِت  6/95 21458 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الص   األْعَمِل الّصاحِلَ

 هَجزاء  لِلَعَمِل وِعَوض  َعنْ  َأْجر   7/95 21459

، َواَل َمنُْقوص   َغْْيُ َُمْنُون   7/95 21460  َغْْيُ َمْقطُوع 

ُبَك  7/95 21461    وجيعلك تنكر وتكذبأيُّ َْشء  َيسوقك  فَم ُيَكذِّ

ينِ  7/95 21462  بِالبَْعِث، َواجَلَزاءِ  بِالدِّ

 أعلمهم وأعدِلم ُحْكَم   بِأَْحَكِم احلاكِِمنيَ  8/95 21463

ا باسم ربك  -أَيا النبي-اْتُل واقرأ  اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك  1/96 21464  ما ُأنزل إليك من القرآن ُمْفتَتِح 

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم   َخَلَق  1/96 21465

 أو جامد  قِطَْعِة َدم  َغلِيظ   َعَلق   2/96 21466

 األكثر إحسانا  واألوسع جودا   اأْلَْكَرمُ  3/96 21467

َم وَعل ـَم اإلنساَن الكتابةَ  بِالَْقَلمِ  َعل مَ  4/96 21468 َف وَفه   بِالَْقَلمِ  َعر 

 ََلْ َيُكْن َيْعِرْف ما  َيْعَلمْ َما ََلْ  5/96 21469

 يِف الِعْصيَاِن، َوالكَِْبِ  َيتََجَب  ويتجاوز حدود اهلل لَيَطَْغى 6/96 21470

آُه اْستَْغنَى 7/96 21471  أْبطََرُه الِغنى أو  بََِملِهِ  غنيابَِسبَِب َأْن َرَأى َنْفَسُه  َأْن ر 

ْجَعى 8/96 21472 ُجوَع، َواملَِصْيَ و الَعْوَدة الرُّ  الرُّ

 يمنع  َينَْهى 9/96 21473

ا 10/96 21474  املراد بالعبد هنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  َعبْد 

َدى 11/96 21475   واالستقامةاالهتداء   اِْلُ

 أواِمِرِه واْجتِناِب َنواهيهِ االتَِّقاُء وَجعُل ِوقاَية  ِمْن َعَذاِب اهللِ بِاتِّباِع  بِالت ْقَوى  12/96 21476



 

598 
 

 
 
 
 

   5إلى آية  1من آية  القدرسورة و 19إلى آية  13سورة العلق من آية ( 598صفحة )
 5إلى آية  1من آية   سورة البينةو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َب َوَتَوىل   13/96 21477  اإِليََمنِ َأْعَرَض َعِن و أْنَكَر ما ُيدعى إليه َكذ 

 املراد أن اهلل يراه ويسمع كالمه وسيجازيه عىل فعله بِأَن  اهلل َ َيَرى   14/96 21478

ا  15/96 21479 ا َفنَطَْرُحُه يِف الن ارِ  لَنَْسَفع  ا َعنِيف   لَنَاُخَذْنُه َأْخذ 

 َشْعر ُمَقّدمة الّرأس  بِالن اِصيَةِ  15/96 21480

 آثَِمة   َخاطِئَة   16/96 21481

، َولْيُنَادِ  َفْليَْدعُ  17/96 21482  َفْليُْحَِضْ

 َأْهَل جَمْلِِسِه ِمْن َقْوِمِه، َوَعِشَْيتِهِ  َنادَِيه  17/96 21483

َبانِيَةَ  18/96 21484  َماَلئَِكَة الَعَذاِب  الز 

ْب  19/96 21485 ب  َواْقََتِ  بطاعته  من اهللاْدُن َتَقر 

ْنيَا  َأنَزلْنَاهُ  1/97 21486 ََمِء الدُّ  يِف الس 
ةِ َلة  َواِحَدة  ِمَن الل ْوِح املَْحُفوِظ إىَِل َبيِْت الِعز   َأْنَزلْنَا الَقْرآَن َُجْ

ِف، َوالَعظََمِة، َوكِتَاِب املََقادِيرِ  لَيَْلِة الَْقْدرِ  1/97 21487 َ  لَيَْلِة الّش 

 َأْعَلَمَك َوَما  َوَما َأْدَراكَ  2/97 21488

 أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا  و أفضل  َخْْي   3/97 21489

ُل  4/97 21490 ج أو يكثر نزول املالئكة، والنزول: املجيء من ُعُلوٍّ  َتنَز  ل وَتَدرُّ  تنزل يف مَتَهُّ

وُح  4/97 21491 يُل  عليه السالم  َوالرُّ  ِجَْبِ

ِمْ  4/97 21492  بمشيئته وأمره   بِإِْذِن َرِبِّ

نَةِ  َأْمر   4/97 21493 َرُه اهللُ يِف تِْلَك الس   َقد 
 َقَضاء 

، َوَتْسلِيم  ِمَن املَاَلئَِكةِ  َساَلم   5/97 21494 ، َوَساَلَمة   َأْمن 

بْحالفجر و  وقت ُطُلوع َمطَْلِع الَْفْجرِ  5/97 21495 شاُف ُظْلَمِة الّليل عن ضوء الصُّ
 انكِ

 أنكروا وََلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  1/98 21496

 الكِتاِب الت ْوراة واإِلْنِجيلو املُراُد اليَهوُد والن صاَرى َأْهِل الْكِتَاِب  1/98 21497

كنِيَ  1/98 21498 َعلُ  َواملُّْْشِ  إَِلا  آَخَر َمَع اهللِ  ونالذي جَيْ

نيَ  1/98 21499 فنَِي  ُمنَفكِّ  ُكْفَرُهمْ َتاِركنَِي و منَِْصِ

ابَِقةِ الواضحة الَعاَلَمُة واحُلّجة  الْبَيِّنَةُ  1/98 21500  ال تِي ُوِعُدوا ِِبَا يِف الُكتُِب الس 

َن اهلل ِ 2/98 21501  َأْي: َوالبَيِّنَُة َرُسول  ِمَن اهللِ َرُسول  مِّ

 َيْقَرأُ  َيتُْلو 2/98 21502

 مكتوبا  فيها القرآن العظيم ُصُحفا   ُصُحفا   2/98 21503

َرة   2/98 21504 طَه  يَاطنِيِ  مُّ َهة  ِمَن البَاطِِل، َُمُْفوَظة  ِمَن الش   ُمنَز 

، َوَأَواِمُر َعادِلَة   ُكتُب  َقيَِّمة   3/98 21505  ُُمَْكَمة ُمستَقيمة  ال ِعَوج فيها َأْخبَار  َصادَِقة 

َق  4/98 21506  اْختََلَف  َتَفر 

 اليَُهوُد َوالن َصاَرى التوراة واإلنجيل وهم  ُأْعطوا ُأوُتوا الْكِتَاَب  4/98 21507

   أَتتُْهمُ  َجاءِْتُمُ  4/98 21508

ُقوا، َوَكاُنوا جُمْتَِمِعنَي َعىَل  الْبَيِّنَةُ  4/98 21509 ا، َتَفر  ُه َنبِيٌّ َحقًّ تِِه َقبَْل َذلَِك ِمْن َبْعِد َما َتبَي نُوا َأن  ِة ُنبُو   ِصح 

   ُكلِّفوا ُأِمُروا  5/98 21510

 لينقادوا وخيضعوا  لِيَْعبُُدوا 5/98 21511

 َقاِصِديَن َوْجَه اهللِ َوْحَدهُ  ُُمْلِِصنيَ  5/98 21512

ينَ  5/98 21513 يَعة والطاَعة واالْنِقياد والِعباَدة  الدِّ  الّش 

ِك إىَِل اإِليََمنِ  ُحنََفاءَ  5/98 21514 ْ  َمائِلنَِي َعِن الّشِّ

الةَ  5/98 21515  ُيَؤّدوها كاِملة  يف أوقاِِتا املَّشوعةِ  َوُيِقيُموا الص 

َكاةَ  5/98 21516 عي ويف َوْقتِها  َوُيْؤُتوا الز  كاةِ: إْخراُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاِِبا الّش  عيإيتاُء الز     الّش 

 رشيعة امللة املستقيمة وهي احلنيفية، اإِلسالم   دِيُن الَقيَِّمة  5/98 21517
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 8إلى آية   1من آية   سورة الزلزلةو  8آية   إلى 6من آية   البينةسورة ( 599صفحة )
 5إلى آية   1من آية  سورة العادياتو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُب ِِبَا يِف اآلِخَرةِ  َناِر َجَهن مَ  6/98 21518   الن اُر ال تِي ُيَعذ 

وامِ  َخالِِدينَ  6/98 21519  باقنَي َعىل الد 

ةِ  6/98 21520 ي  ا  وسوءا   رَشُّ الََْبِ  أَشدُّ اخلليَقِة رَشّ

 َثواُِبُْم ومكافأُِتُمْ  َجَزاُؤُهمْ  8/98 21521

 جنّات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد ِبا موضع يف اجَلن ة َجن اُت َعْدن   8/98 21522

ِري 8/98 21523 َعة   ََتْ  َتنَْدفُِع ُمْْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  8/98 21524  باقنَي َعىل الد 

 بغْْي ِِناية  وال اْنِقطاع   َأَبدا   8/98 21525

 عملواأجزل ِلم ثواب ما  َريِضَ اهلل عنهم 8/98 21526

   طابت نفوسهم بَم أعطاهم َوَرُضوا َعنْهُ  8/98 21527

   اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َخيِشَ َرب هُ  8/98 21528

ْت  ُزلِْزلَِت  1/99 21529  َوُرج 
ة  َكْت بُِقو  اُحرِّ ا شديد     رجًّ

ا  1/99 21530 ِديدَ  ِزلَْزاَِلَ ِريَكَها الش   َُتْ

 أظهرت وأبرزت  َوَأْخَرَجِت  2/99 21531

ا  2/99 21532  َما يِف َبطْنَِها ِمَن املَْوَتى والُكنُوزِ  َأْثَقاَِلَ

ا  3/99 21533 ا؟ َما َِلَ  َما ال ِذي َحَدَث َِلَ

   َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   4/99 21534

ُث َأْخبَاَرَها 4/99 21535 دِّ َِبُ األَْرُض بََِم وُتْعلُِن  ُُتَ  من خْي أو رش  ُعِمَل َعَليَْهاَُتْ

ا 5/99 21536 َِبَ  وَسّخرها َأَمَرَها َأْوَحى َِلَ  بِأَْن َُتْ

 َيْرِجُعوَن َعْن َمْوقِِف احِلَساِب  َيْصُدُر الن اُس  6/99 21537

قنِيَ   َأْشتَات ا  6/99 21538 ا ُمتََفرِّ  عىل َحَسب أْحـواِِلمْ  َأْصناف 

مْ  6/99 21539 ْوا َأْعََمَِلُ ْم َعَليْهِ  لُِّْيَ ََيُُم اهللُ َما َعِمُلوا، َوجُيَاِزََيُ
 لُِْيِ

ة   7/99 21540 غر ِمثَْقاَل َذر  ا، بالغ الصِّ  مقدار ووزن ذرة وهو قدر  ضئيل جدًّ

: ما ِمنُْه َنْفع  َوَصالح   َخْْيا   7/99 21541 ْْيُ   اخْلَ

 َثواَبه يف اآلخرة يبِصه أو َيَر  َيَرهُ  7/99 21542

ا   8/99 21543  َعَمال  َسيِّئا   رَشّ

 اخَليِْل اجَلاِرَيِة يِف َسبِيِل اهللِ َوالَْعادَِياِت  1/100 21544

ا  1/100 21545  صوُت أْنفاِسها يف َجوفِها حنَي الَعْدوِ ِحنَي َيظَْهُر  َضبْح 

ا  2/100 21546 راخَليُْل تُصكُّ  َفاملُْوِرَياِت َقْدح  َ ةِ َعْدِوَها احلجارة بحوافرها فيتطاير منها الّش   ِمْن ِشد 

ا 3/100 21547 ا  َفاملُِْغَْياِت ُصبْح   َفاخَليِْل ال تِي ُتِغُْي َوُتبَاِغُت الَعُدو  َصبَاح 

نَ  َفَهي ْجنَ  َفأََثْرنَ  4/100 21548  وَنَّشْ

ا  4/100 21549 ا َنْقع  ا  ُغبَار   منتّش 

ا  5/100 21550 طَْن بُِرْكبَاِِنِن  َُجُوَع األَْعَداءِ  َفَوَسطَْن بِِه ََجْع   َفتََوس 
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 11إلى آية  1من آية   القارعةسورة و  11إلى آية  6من آية   العادياتسورة ( 600صفحة )
 8إلى آية   1من آية   التكاثرسورة و

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َشِديد اجُلحود لِنَعم اهلل لََكنُود   6/100 21551

ف  و  ملَُِقرٌّ  لََشِهيد   7/100 21552  َعىَل ُجُحودِهِ  ُمْعََتِ

ْْيِ لََشِديد   8/100 21553 بِّ اخْلَ   ولكسبه املَالِ شديد احلب جلمع  حِلُ

 ُأثَِْي، َوُأْخِرَج  ُبْعثِرَ  9/100 21554

 دفنالضع امو الُْقبُورِ  9/100 21555

ُدورِ  10/100 21556 َل َما يِف الصُّ  ما استَت يف الصدور من خْي أو رش وَُجَِع للحساب  ُاْستُْخِرَج وُأْظِهَر   َوُحصِّ

ُم 11/100 21557 ُهم املَْْعبود  َرِب   إَِلَ

  َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   11/100 21558

بِْي   11/100 21559  وَتعاىل، واخلبْي: هو املطّلع عىل حقيقة األشياء فال َتفى عىل اهلل خافيةِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه  خل َ

ا  الَْقاِرَعةُ  1/101 21560  الِقيَاَمُة ال تِي َتْقَرُع الُقُلوَب بِأَْهَواِِلَ

 َوَما َأْعَلَمَك  َوَما َأْدَراكَ  3/101 21561

ِق َكالَْفَراِش  َكالَْفَراِش املَْبْثُوِث  4/101 21562  املُنْتَِّشِ املُتََفرِّ

وِف املَْصبُوِغ بِأَلَْوان  ُُمْتَلَِفة   َكالِْعْهنِ  5/101 21563  َكالصُّ

َقْت َأْجَزاُؤهُ  املَْنُفوشِ  5/101 21564 َق، َوُنِفَش، َفتََفر   فيصْي هباء ويزول  ال ِذي ُمزِّ

 أعَمله الصاحلةو َحَسنَاتِهِ كفة َرَجَحْت  َثُقَلْت َمَواِزينُهُ  6/101 21565

اِضيَة   7/101 21566  ر 
  يف اجلنة بَم ُأْعطِيَْت  كريمة َطيّبةحياة هنية  ِعيَشة 

ْت موازينه  8/101 21567   َرَجحت مقادير َسيّـئاته وذلك كناية عن قلة َمقادير حسناته َخف 

ُه َهاِوَية   9/101 21568  َعىَل َراِسهِ  فيهاإىَِل َجَهن َم ََيِْوي    َفَمأواهُ  َفأُمُّ

 ما هذه اِلاوية ؟ َأْعَلَمَك َوَما  َوَما َأْدَراَك َما ِهيَهْ  10/101 21569

 نار جهنم وهي نار اآلخرة  َنار   11/101 21570

ة   َحاِميَة   11/101 21571  شديدة احلرارة َحار 

اُكمُ  1/101 21572   َشَغَلُكْم َعْن َطاَعِة اهللِ َأِْلَ

 الت َفاُخُر بَِكثَْرةِ األَْمَواِل َواألَْواَلدِ َواملَتَاعِ  الت َكاُثُر  1/101 21573

 ُدفِنْتُْم يِف الُقبُورِ املراد  ُزْرُتُم املََْقابِرَ  2/101 21574

 ما هكذا ينبغي  َكال   3/101 21575

 سوف تتبي نون أن الدار اآلخرة خْي لكم َتْعَلُمونَ َسْوَف  3/101 21576

 َتْعِرفوَن وُتْدِرُكونَ لو  لَْو َتْعَلُمونَ  5/101 21577

 العلم الثابت الذي ال شك فيهأو  َحق  الِعْلم ِعْلَم الْيَِقنيِ  5/102 21578

ُون   6/102 21579 ن   لَََتَ     لتُبِِْصُ

ِحيمَ  6/102 21580  ِمن أْسَمِء َجَهن مَ  اجْلَ

َا 7/102 21581 ُوِن  ا  لَََتَ ِن   لتبِِصُ

 َيِقين ا باَِل َرْيب   اليقني بذاته وهو املشاهدة َعنْيَ الْيَِقنيِ  7/102 21582

    لتَُحاَسبُن   لَتُْسأَلُن   8/102 21583

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   8/102 21584

 واملراد الن ِعيِم الذي أِلاكْم عْن طاعة َرّبكمْ  اُيْستَمتُع ِبالتي ُكلِّ َأْنَواِع النَِّعِم  الن ِعيمِ  8/102 21585
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 9إلى آية   1من آية  سورة الهمزةو 3إلى آية   1من آية   العصرسورة ( 601صفحة )
 5إلى آية  1من آية   سورة الفيلو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْهرِ  َوالَْعِْصِ  1/103 21586  َوالد 

نَسانَ  2/103 21587  ُكل  َبنِي آَدمَ  اإْلِ

، َوُنْقَصان   ُخْْس   2/103 21588 ، َوَهَلَكة  ان   وَضياع   ُخْْسَ

سوِل باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِي ِة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه وانقادوا هللِ  آَمنُوا 3/103 21589  بالطّاعِة وللر 

اِت  3/103 21590 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الص   األْعَمِل الّصاحِلَ

ا َوَتَواَصْوا 4/103 21591   وَأْوََص بعُضهم َبْعض 

قِّ  4/103 21592 ا، َوَعَمال   بِاحْلَ ِه: اْعتَِقاد  حيَحةِ  وبالتمسك بِاخَلْْيِ ُكلِّ  الثابِتَِة الص 
 بِالَعقيدةِ

َْبِ  4/103 21593  َعىَل الط اَعِة، َوَعِن املَْعِصيَِة، َوَعىَل َأْقَداِر اهللِ املُْؤملَِةِ  واملراد الصَبالتََجلُُّد وُحْسُن االْحتَِمِل الصَب  بِالص 

 عذاب أو َهالك أْو َواد  يف َجهنّمو رَشٌّ  َوْيل   1/104 21594

َزة   1/104 21595  اِلمز: الطعن يف أعراض الناس ورميهم بَم يؤذَيم    ُمْغتَاب  لِلن اسِ  ُْهَ

 واللمز: السخرية من الغْي عن طريق اإلشارة باليد أو العني أو غْيْها َطع ان  يِف الن اسِ  ملََُّزة   1/104 21596

ه َجع املال  ََجََع َماال   2/104 21597  كان ْهُّ

َدهُ  2/104 21598  ُأْخرى َمّرة  بعد  َأْحَصاهُ  َوَعد 

 َيظُنُّ  حَيَْسُب  3/104 21599

  أْو َحيَوان  أو َتارة املَاُل: َما ُيْمتََلُك ِمْن َمتاع  أْو َعقار  أْو ُنقود   َمالَهُ  3/104 21600

ْنيَا  َأْخَلَدهُ  3/104 21601 ا يِف الدُّ  َأْبَقاُه َخالِد 

 لَيَْس األَْمُر َكََم َيظُنُّ  َكال   4/104 21602

 لَيُطَْرَحن   لَيُنبََذن   4/104 21603

طََمةِ  4/104 21604  ُكل  َما ُيْلَقى فِيَهاوُتطم الن اِر ال تِي َِتِْشُم  احْلُ

 َوَما َأْعَلَمَك  َوَما َأْدَراكَ  5/104 21605

 نار جهنم وهي نار اآلخرة  َنارُ  6/104 21606

 املُْشتَِعلة املُْوَقَدةُ  6/104 21607

ِِتَا ِمْن َأْجَساِمِهْم إىَِل ُقُلوِِبِمْ  َتط لُِع َعىَل اأْلَْفئَِدةِ  7/104 21608 ِشد 
ِرُقها  َتنُْفُذ لِ  وَُتْ

ْؤَصَدة   8/104 21609  مغلقة ُمطْبََقة   مُّ

َدة   9/104 21610 َد  لة يِف َأْعِمَدة  َطِويَلة  ِمَن الن ارِ  يِف َعَمد  ُمُّ َدة ؛ لِئَال  خَيُْرُجوا ِمنَْها أو سالسل وأغالل مطو     ، َأْو َأن  َأْبَواَِبَا ُمْغَلَقة  بِأَْعِمَدة  ُُمَد 

 َأََلْ َتْعَلْم؟ َأََلْ َترَ  1/105 21611

، َوَجيُْشُه ال ِذيَن  بِأَْصَحاِب الِْفيلِ  1/105 21612  َأَراُدوا َتْدِمَْي الَكْعبَةِ َوُهْم: َأْبَرَهُة احَلبَيِشُّ

 َأََلْ ُيَصْيِّ  َأََلْ جَيَْعْل  2/105 21613

 َتْدبَِْيُهْم َوَسْعيَُهْم لِتَْخِريِب الَكْعبَةِ  َكيَْدُهمْ  2/105 21614

، َوَخَسار   َتْضلِيل   2/105 21615 ، َوإِْبطَال   َتْضيِيع 

 َوَبَعَث  َوَأْرَسَل  3/105 21616

: اْسُم  َطْْيا   3/105 21617  يف اِلواء  َيطْيُ  لكل ماالطَْْيُ

 ََجَاَعات  ُمتَتَابَِعة   َأَبابِيَل  3/105 21618

 تقذفهم وُتْلِقي عليهم  َتْرِميِهم 4/105 21619

يل   4/105 21620 ر   يابس طنِي   ِسجِّ  ُمتََحجِّ

ُهمْ  َفَجَعَلُهمْ  5/105 21621 َ   َفَصْي 

ُم، ُثم  َرَمْت ِِبَا. َكَعْصف  َمأُْكول   5/105 21622
ْرِع اليَابَِسِة ال تِي َأَكَلتَْها البََهائِ  ُُمَط ِمنَي؛ َكأَْوَراِق الز 
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 7إلى آية  1من آية   سورة الماعونو 4إلى آية   1من آية   قريشسورة ( 602صفحة )
 3إلى آية  1من آية    سورة الكوثرو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ياَلِف ُقَرْيش   1/106 21623 ، َوَتْركِِهْم ِعبَاَدَة اهللِ   إِلِ ْحَلتنَْيِ  اْعَجبُوا لُِقَرْيش  َما َألُِفوُه َواْعتَاُدوُه ِمَن الرِّ

تَاءِ  2/106 21624  اليََمنِ بالد إىَِل  ارُتاِلم يف الشتاء ِرْحَلَة الشِّ

يِْف  2/106 21625 امِ  بالد إىَِل الصيف ارُتاِلم يف  َوالص   الش 

 وليخلصوا العبادة  َفلينقادوا وليخضعوا َفْليَْعبُُدوا  3/106 21626

 املّشفة الَكْعبَة َهَذا البَيْت 3/106 21627

 وسع ِلم الرزق ومهد ِلم سبيله  َأْطَعَمُهْم  4/106 21628

 خلو املَِعَدةِ ِمَن الط عامِ األَل الناتج عن  ُجوع   4/106 21629

 منحهم األمان واالطمئنان  َوآَمنَُهم 4/106 21630

ِع َمْكروه   َخْوف   4/106 21631  اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع يف الن ْفِس لِتََوقُّ

ين َأَرَأْيَت  1/107 21632  َأْخَِبْ

ُب  1/107 21633  ُينْكِرُ  ُيَكذِّ

ينِ  1/107 21634  بِالبَْعِث، َواجَلَزاءِ  بِالدِّ

هِ  َيُدعُّ الْيَتِيمَ  2/107 21635  َيْدَفُع اليَتِيَم بُِعنْف  َعْن َحقِّ

 اَل حَيُثُّ الن اَس  َواَل حَيُضُّ  3/107 21636

 الَفقْي الِذي أَذل ُه الَفْقُر   املِْْسكنِيِ  3/107 21637

:  َفَوْيل   4/107 21638  وَِتِْديد   َشِديد   َعذاب  َوْيل 
    ، وَكلَِمُة َوِعيد 

الةَ  لِّْلُمَصلِّنيَ  4/107 21639 وَن الص   املَُصلِّني: ال ِذيَن ُيَؤدُّ

ُروَِنا َعْن َوْقتَِها، َواَل ُيْقيُموَِنَا َعىَل َوْجِهَها َساُهونَ  5/107 21640  َغْْيُ ُمبَالنَِي ِِبَا؛ ُيَؤخِّ

ياَء بأعَمِِلمْ  ُيَراُؤونَ  6/107 21641  َيقصدوَن الرِّ

َها؛ لِبُْخلِِهمْ و إعطاء َيْمنَُعونَ   َوَيْمنَُعوَن املَْاُعونَ  7/107 21642  إَِعاَرَة َما اَل َتَُضُّ إَِعاَرُتُه ِمَن اآلنِيَِة َوَغْْيِ

 منحناك  َأْعطَيْنَاكَ  1/108 21643

 الَكثَِْي، َوِمنَْه َِنُْر الَكْوَثِر يِف اجَلن ةِ اخَلْْيَ  الَْكْوَثرَ  1/108 21644

: أدِّ  َفَصلِّ  2/108 21645   وداوم عليها َصالةَ الَصلِّ

 اْذَبْح َذبِيَحتََك هللِ َوْحَدهُ  َواْنَحرْ  2/108 21646

  ُمبِْغَضَك  َشانِئََك  3/108 21647

 املَْقطُوُع ِمْن ُكلِّ َخْْي  املُنَْقطُِع َأَثُرُه،  اأْلَْبََتُ  3/108 21648

 



 

603 
 

 
 
 
 

 3إلى آية  1من آية  سورة النصرو  6إلى آية  1من آية  الكافرونسورة ( 603صفحة )
 5إلى آية   1من آية   سورة المسد

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 قل أَيا الرسول الكريم ُقْل  1/109 21649

 املُنْكِروَن لُِوُجودِ اهللِ الَْكافُِرونَ  1/109 21650

 ال أنقاد وال أخضع ال َأْعبُُد  2/109 21651

 األصنام واآلِلة الزائفة التي تنقادون وَتضعون ِلا  َما َتْعبُُدونَ  2/109 21652

 طائعون  َعابُِدونَ  3/109 21653

 أطيُع وأنقاد وأخضعما  َما َأْعبُُد  3/109 21654

ا َعبَدتُّمْ  4/109 21655  من األصنام واآلِلة الباطلة َعبَدتُّْم بَم ُمْستَْقبَال  وما أنا خاضع  وال مؤمن  َواَل َأَنا َعابِد  م 

ُكُكْم، َوُكْفُرُكمْ رشيعتكم وعبادتكم واملراد لَُكْم  لَُكْم دِينُُكمْ  6/109 21656  رِشْ

هُ يِل  َويِلَ دِينِ  6/109 21657  واملراد االسالم  إِْخاَليِص، َوَتْوِحيِدي ال ِذي اَل َأْبِغي َغْْيَ

َق وَحَصَل  َجاء 1/110 21658 ق    َُتَ

 املراد إعانة اهلل تعاىل لنبيه صىل اهلل عليه وسلم عىل أعدائه  َنِْصُ اهلل  1/110 21659

َة، َوَكاَن َذلَِك يِف  َوالَْفتُْح  1/110 21660  الَعاِم الث اِمِن اِِلْجِريِّ َفتُْح َمك 

َت وشاَهْدَت  َوَرَأْيَت  2/110 21661  وأْبَِصْ

 َينَْضّمونَ  َيْدُخُلونَ  2/110 21662

 رَشيَعته، اإِلسالم دِيِن اهلل 2/110 21663

ا 2/110 21664  َكثَِْية  تِْلَو ََجَاَعات   َأْفَواج 
 ََجَاَعات 

ُه َرب َك َتنِْزَي ا َمْصُحوب ا بَِحْمِدهِ  بَِحْمِد َربَِّك َفَسبِّْح  3/110 21665  متجيده وتعظيمهو َنزِّ

 واطلب العفو واملغفرة منه سبحانه َواْستَْغِفْرهُ  3/110 21666

اب ا  3/110 21667 َرْت ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والتّواب ُهَو ال ِذي َيْقبَُل الت ْوَبَة  َتو   ُكل ََم َتَكر 

ْت، َوَهَلَكْت، َتب ْت  1/111 21668   َوَهَذا ُدَعاء  َعَليْهِ  وَشِقيَْت   َخِْسَ

ب   1/111 21669 ِب، َعمِّ الن بِيِّ َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  أِب َِلَ
ى بن َعبِْد املُط لِ  لََقُب َعبِْد الُعز 

 اخَلَساُر َواَِلاَلُك، َوَهَذا َخََب  َعنْهُ َحَصَل لَُه  َوَتب   1/111 21670

 َما َدَفَع َعنُْه اخَلَسارَ وما َكفاُه وما َنَفَعُه  َما َأْغنَى َعنْهُ  2/111 21671

 املُراد هنا َولََدهُ  َوَما َكَسَب  2/111 21672

ا  3/111 21673 َها َسيَْصىَل َنار  ا ُيَقاِِس َحر   َسيَْدُخُل َنار 

ب   3/111 21674 ، ُمت ِقَدة   َذاَت َِلَ َجة  ا ُمتَأَجِّ  َنار 

 َوَزْوَجته َواْمَرَأُتهُ  4/111 21675

طَِب  4/111 21676 ْوَك، َفتَطَْرُحُه يِف َطِريِق الن بِي   ََح الََة احْلَ ِمُل الش   ؛ لِتُْؤذَِيهُ -صىل اهلل عليه وسلم  -َُتْ

 ُعنُِقَها  ِجيِدَها 5/111 21677

َسد   َحبْل   5/111 21678 ن م   َخِشن  ُتْرَفُع بِه يِف الن اِر، ُثم  ُتْرَمى  ِرباط   مِّ
 ِمْن لِيف  َشِديد 
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 5إلى آية  1من آية  سورة الفلق و  4إلى آية  1من آية   اإلخالص سورة ( 604صفحة )
 6إلى آية   1من آية    سورة الناسو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 قل قوال جازما به معتقدا له  ُقل 1/112 21679

 أي: قد انحِصت فيه األحدية فهو األحد املنفرد بالكَمل  شبيه وال نظْي له واحد  ِوْتر  ال ُهَو اهلل ُ َأَحد   1/112 21680

َمُد  2/112 21681  وُيقصُد يف احلوائِِج والنّواِزِل، والصمد من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى هو الذي ُيصمُد اليه وحده يف األمور كّلها  الص 

   تنزيه هلل تعاىل أن يكون له ولد أو بنت  َل َيلِدْ  3/112 21682

 أب وال أم تنزيه هلل تعاىل أن يكون له  َوََلْ ُيولَدْ  3/112 21683

ا 4/112 21684 اَل يكن له  أحد  َوََلْ َيُكْن ُكُفو  ، َوَنظِْي   ال يف أسَمئه وال يف صفاته وال يف أفعاله  ُمَكافِئ ا، َوُُمَاثاِل 

ُن وأْعتِصُم وأستجْيُ  َأُعوذُ  1/113 21685  َأجْلأُ َوأَُتَص 

بِْح خالق  بَِربِّ الَفَلق 1/113 21686  ومنْيه  الصُّ

 وفساد  ىِمْن سوِء وأذ ِمْن رَشِّ  2/113 21687

 ما أوجد من اخللق  خلقما  2/113 21688

 لَيْل  َشِديِد الظُّْلَمةِ  َغاِسق   3/113 21689

 إَِذا َدَخَل َظاَلُمُه، َوَتَغْلَغَل  إَِذا َوَقَب  3/113 21690

اَثاِت يِف الُْعَقدِ  4/113 21691 اِحَراِت الل َواِت َينُْفْخَن  الن ف  ا َخبِيثَة  اخَليِْط؛ فيَم يعقدن من ُعَقد الس  ، َأْو أْنُفس  ْحِر، َسَواء  ُكن  نَِساء   بَِقْصِد السِّ

هِ  َحاِسد   5/113 21692  َمْن َيتََمن ى َزَواَل النِّْعَمِة َعْن َغْْيِ

 َأْعتَِصُم، َوَألْتَِجئُ  َأُعوذُ  1/114 21693

 وُمَربِّـيِهْم وُمدّبر أحواِلم خالِقهم وراِزقهم  بَِربِّ الن اسِ  1/114 21694

 املتِصف يف كل شؤوِنم، الغنيِّ عنهم َملِك الناس  2/114 21695

 َمْعبُودِِهُم احَلقِّ  إِلَِه الن اسِ  3/114 21696

يْطَاِن ال ِذي ُيْلِقي ُشُكوَكُه َوَأَباطِيَلُه يِف الُقُلوِب ِعنَْد  الَْوْسَواسِ  4/114 21697  الَغْفَلةِ الش 

ن اسِ  4/114 21698  ال ِذي خَيْتَِفي َوََيُْرُب ِعنَْد ذِْكِر اهللِ  اخْلَ

 يوحي ويزّين  ُيَوْسِوُس  5/114 21699

ن ِة َوالن اسِ  6/114 21700  َوالن اسِ املَُوْسِوُس َيُكوُن َجنِّيًّا َوإِْنِسيًّا، َأِو املَُوْسَوُس فِيِهْم ِمَن اجِلن ِة  ِمَن اجْلِ

 

 

 

 


