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 الحساب و الجزاءالبعث و  الوعد الحقّ  97

 ُمرتفعة ال تكاد تطرف أبصار . . شاخصة أبصار . . 97

 حطبها ووقودها الذي به تهيَّج حصب جهنّم 98

 فيها داخلون لها واردون 98

 تنف س شديد تنتفخ منه الض لوع زفير 100

بها حسيسها 102  صوت حركة تله 

 حين نفخة البعث الفزع األكبر 103

 فة التي يُكتب فيهاالص حي السجلّ  104

 على ما ُكتِب في الس جل للكتب 104

لة الّزبور 105  الُكتب المنز 

 الل وح المحفوظ الذكر 105

 ِكفاية، أو ُوصوال إلى البُغية لبالغا 106



 
 

 

 أعلمتكم ما أمرت به آذنتكم 109

 ُمستوين جميعا في اإلعالم به على سواء   109

 لمو ما أدري و ما أع و إن أدري 109

 امتحان لكم فتنة لكم 111

 

 سورة الحج .4

 المعنى الكلمة اآلية

 أهوال القيامة وشدائدها زلزلة الساعة 1

 تغفُُل وتُشغُل لشدة الهول تذهل 2

د  عات  متجرد للفساد مريد 3  متمر 

 اتخذه وليا وتبعه توالّه 4

 مني   نطفة 5

 قطعة دم جامدة علقة 5

 يمضغقطعة لحم قدر ما  ُمضغة 5

رة ُمخلقة 5  مستبينة الخلق ُمصو 

 كمال قوتكم وعقلكم لتبلغوا أشدكم 5

 أخس ـِـه , أي الَخَرف والَهَرم أرذل العمر 5

 ميتة يابسة قاحلة هامدة 5

 تحركت بالنبات اهتزتْ  5

 ازدادت وانتفخت َربَتْ  5

 صنف حسن نضير زوج بهيج 5

 الويا لجانبه تكبرا وإباء ثانَي ِعطفه 9

 ذل  وهوان خزي   9

 شك  وقلق و تزلزل في الدين على حْرف 11

 الناصر المولى 13

 المصاحب المعاشر العشير 13

 ينصر هللا  رسوله صلى هللا عليه وسلم ينصره هللا 15

 بحبل إلى سقف بيته بسبب إلى السماء 15

 ثم ليختنق به حتى يموت ثم ليقطع 15

 صنيعه بنفسه كيده 15

 عبدة المالئكة أو الكواكب ـابئينالصّ  17

 يخضع وينقاد إلرادته تعالى يسجد له 18

 ثبت ووجب عليه حق عليه 18

 المؤمنون وسائر الكفار خْصـمان 19

 الماء البالغ نهاية الحرارة الحميم 19

 يُذاب به يُصهر به 20

 مطارق أو ِسـياط مقاِمع 21



 

 

 اده دينااإلسالم الذي ارتضاه لعب صراط الحميد 24

 مكة )الحرم( المسجد الحرام 25

 المقيم فيه المالزم له العاكف فيه 25

 الطارئ غير المقيم الباد 25

 بميل عن الحق إلى الباطل بإلحاد بظلم 25

نا له بوأنا إلبراهيم 26 أنا . أو بـيـ   وطــ 

 ناِد فيهم وأعـِلـمهم أذن في الناس 27

 مشاة على أرجلهم رجاال 27

ة ضامر 27  بعير مهزول من بُعد الشـقــ 

 طريق بعيد فج عميق 27

 اإلبل والبقر والضأن والمعز بهيمة األنعام 28

 ثم ليزيلوا بالتحلل  أوساخهم  أو ثم ليؤدوا مناسكهم ثم ليقضوا تـفـثهم 29

 تكاليفه من مناسك الحج وغيرها ُحرمات هللا 30

 نالقذر والنجس وهو األوثا الّرجس . . 30

 قول الباطل والكذب القبيح قول الزور 30

 مائلين عن الباطل الى دين الحق   ُحنفاء هلل 31

 تُسقطه وتقذفه تهوى به الريح 31

 موضع بعيد ُمـهـلـِـك مكان سحيق 31

 البُدن المهداة للبيت الُمعظم شعائر هللا 32

 وجوب نحرها محلها 33

 لحرم كلهمنتهية إلى أرض ا إلى البيت العتيق 33

 نُسكا وعبادة ) الذبح قُربة هلل ( منسكا 34

 الُمطمئنين إلى هللا أو الُمتواضعين له بَشـّر الُمخبتين 34

 خافت هـي ـبة و إجالال منه تعالى وجلت قلوبهم 35

 اإلبل . أو هي البقر المهداة للبيت البُدن 36

 أعالم شريعته في الحج شعائر هللا 36

 صففن أيديَُهن وأرجـُـلُهن قائمات صوافّ  36

 سقطت على األرض بعد النحر وجبت ُجنُوبُها 36

 السائل أطعموا القانع 36

 الذي يتعرض لكم دون سؤال الُمعترّ  36

 جاحد للنعم –خائن لألمانات  خوان كفور 38

 معابُد ُرهبان النصارى صوامعُ  40

 كنائس النصارى بـِــيَع 40

 دكنائس اليهو صلوات   40

 للمسلمين مساجدُ  40

 قوُم شعيب عليه السالم أصحاُب مدين 44

رت عقوبتهم   فأمليُت للكافرين 44  أمهلتهم وأخــ 

 إنكاري عليهم بإهالكهم كان نكير 44

 فكثير من القرى فكأين من قرية 45



 
 

 

 ساقطة حيطانها على سقوفها المتهدمة خاوية على عروشها 45

 خال  من ساكنيه مرفوع البنيان قصر مشيد 45

ـَهـلـتـُـها أمليت لها 48  أم 

 ظانين أنهم يُعجزوننا ويفُوتوننا ُمعاجزين 51

 قرأ اآليات المنزلة عليه تمنّى 52

 ألقى في قلوب أوليائه الُشـبَهَ فيما يقرؤه ألقى الشيطان في أمنيته 52

 فتطمئن وتس كن للقرآن فـتـُخبت له 54

مرية منه 55  القرآنشك وقلق من  ِِ

 ال يوم بعده ) يوم القيامة ( يوم عقيم 55

 الجنة . أو درجات رفيعة فيها ُمدخال 59

 ظلم بمعاودة العقاب ثم بُغي عليه 60

 يُدخل يُولج 61

 شريعة خاصة . أو نـُُسـكا وعبادة منسكا 67

 ُحجة وبرهانا ُسلطانا 71

 األمر المستقبح من العبوس والتجه م المنكر 72

 يَــثـِـبـُـون ويَب طُشون غيظا وغضبا ْسطوني 72

 ما عظ ـموه . أو ما َعَرفوه ما قدروا هللا 74

 اختاركم لدينه وعبادته ونُصرته هو اجتباكم 78

 ضيق بتكليف يشق  ويعُسرُ  حرج 78

 َماِلِكُكم وناِصُركم و متول ي أموركم هو موالكم 78

 

 سورة المؤمنون .5

 المعنى الكلمة اآلية

ا فلح المؤمنونأ 1  فازوا وسِعدوا ونَجو 

 متُذللون خائفون ساكنون خاشعون 2

ُمـُل من القول والفعل اللغو 3  ماال يَج 

 الُمجاوزون الحالل إلى الحرام العاُدون 7

 أعلى الجنان و أوسطها و أفضلها الفردوس 11

 ُخالصة ) مائية مكونة من الغذاء ( ُساللة 12

 ـتمكن وهو الرحممستقر مُ  قرار مكين 13

 دما متجمدا علقة 14

 قطعة لحم قـَـد ر ما يُمضغ ُمضغة 14

 مباينا لألول بنفخ الروح فيه خلقا آخر 14

 فتعالى .  أو تكاثر خيره وإحسانه فتبارك هللا 14

 أتقن الصانعين . أو المصورين أحسن الخالقين 14

 أو للكواكب في مسيرها سبع سموات طباقا أو ُطُرقا للمالئكة سبع طرائق 17

 بمقدار الحاجة والمصلحة بقَدر 18



 

 

 هي شجرة الزيتون شجرة 20

 ُمـلتبًسا ثمرها بالزيت بالدهن 20

 إدام لهم يغمس فيه الخبز صبغ لآلكلين 20

 اإلبل والبقر والضأن والمعز األنعام 21

حمة لعبرة 21 َرة والر   لعظة وآية على القد 

 منها وعلى اإلبل وعليها 22

م  و َساَدتهم المأل 24  ُوجوه القو 

 يترأس ويَش ُرف عليكم يتفضل عليكم 24

ـبَـلونه به جـِـنّة 25  به جنون أو جن  يَخ 

 انتظروا و اصبروا عليه فتربصوا به 25

 برعايتنا وكالَءتِنا بأْعـيُـننا 27

 نبع الماء من التنور المعروف فار التنور 27

 خل في الفلكفأد فاْسلك فيها 27

 إنزاال . أو مكان إنزال ُمنزال 29

 لُمختبرين عبادنا بهذه اآليات لُمبتلين 30

 هم عاٌد األولى قوم هود قرنا آخرين 31

 نعمناهم و َوس ع ـنا عليهم فبَِطـروا أتـْـرفـناهم 33

 بعُد وقوع ذلك الموعود هيهات 36

 ــــَطـِلـمصيحة جبريل أو العذاب الُمص   فأخذتهم الصيحة 41

 هالكين كغثاء السيل ) َحِميله ( فجعلناهم غثاء 41

 هالكا .. أو بُعدا من الرحمة فبُعدا 41

 أَمًما أخرى قرونا آخرين 42

 متتابعين على فترات تتـْـرى 44

 مجرد أخبار للتعَج ب والتله ي جعلناهم أحاديث 44

 برهان بَي ن    ُمظهر للحق ُسلطان مبين 45

 متكبرين أو متطاولين بالظلم ما عالينقوْ  46

َصـلناُهما آويناُهما 50  صي رناُهما وأو 

 إلى مكان مرتفع من البالد إلى َربوة 50

 ماء  َجار    ظاهر للعيون معين 50

تكم وشريعتكم أمتكم 52  ِملــ 

ر دينهم فتقطعوا أمرهم 53  تفرقوا في أم 

 قطعا وفرقا وأحزابا مختلفة زبُرا 53

 َجهالتهم وضاللتهم َغْمَرتِهم 54

 ما نجعله مَددا لهم   أّن ما نمدهم به 55

 خائفون َحِذرون ُمشفقون 57

ا من الص دقات يُؤتون ما آتْوا 60 ـــَطو   يُعطون ما أع 

 خائفة أال تقبل أعمالهم قلوبهم وجلة 60

 قدر طاقتها من األعمال وسعها 62

 جهالة وغفلة وغطاء غمرة 63



 
 

 

هم الن ِعَم رفيهممت 64  ُمنع ميهم  الذين أب طَرتــ 

 يصُرخون مستغيثين برب هم يجأرون 64

 ترجعون معرضين عن سماعها تنِكصون 66

 مستعظمين بالبيت الحرام مستكبرين به 67

له بالليل سامرا 67 اًرا حو   ُسم 

ذون بالطعن في القرآن تهجرون 67  ته 

 به جنون به جـِـنَّة 70

 بفخرهم وشرفهم وهو القرآن مبِذكره 71

ًرا من المال َخْرجا 72  ُجعال و أج 

 لعاِدلون عن الحق زائغون لناكبون 74

ا في ضاللهم وكفرهم للّجوا في طغيانهمْ  75  لتمادو 

 يعمون عن الرشد أو يتحيرون يعمهون 75

 فما خضعوا وأظهروا المسكنة فما استكانوا 76

 تعالى بالدعاءما يتذللون له  ما يتضرعون 76

 ُمتحيرون آيسون من كل خير ُمبلسون 77

 خلقكم وبثكم بالتناسل ذرأكم 79

 أكاذيبهم المسطورة في كتبهم أساطير األولين 83

 هو الملك الواسع العظيم ملكوت 88

 يُغيث ويحمى من يشاُء ويمنع هو يجير 88

 ال يُغاث أحد منه وال يُمنع ال يُجار عليه 88

 فكيف تـُـخدعون عن توحيده؟ ـسحرونفأنى تـُ  89

 أعتصم وأمتنع بك أعوذ بك 97

 نزغاتِهم  و َوساوسهم الُمغ رية همزات الشياطين 97

 أمامهم من ورائهم 100

جعة برزخ 100  حاجٌز دون الر 

 تحرق تلفح 104

صو الشفاه عن األسنان من أثر اللفح كاِلحون 104  عابسون أو متقـلــ 

 استولت علينا وملكتنا اغلبت علين 106

 شقاَوتنا . أو لـَـذاتنا وَشهواتنا ِشقوتـُـنا 106

 انزجـِـروا و اب عُُدوا كالكالب اخسئوا فيها 108

 مهُزوًءا بهم ِسخريّـا 110

ه عن العَبَث فتعالى هللاُ  116  ارتفع بعظمته وتنز 

 



 

 

 سورة النور .6

 المعنى الكلمة اآلية

 عليكم أوجبنا أحكامها فرضناها 1

ا غير ُمحصن كّل واحد 2  إذا كان ُحر 

نى يرمون المحصنات 4  يقذفون العفيفات بالز 

 يدفع عنها العقوبة يدرأ عنها العذاب 8

 أقبح الكذب و أفحشه باإلفك 11

 جماعة منكم عصبة منكم 11

ل معظمه )رأس المنافقين( تولّى كبره 11  تحم 

 كخضتم فيه من حديث اإلف أفضتم فيه 14

 تظنونه سهال ال تبعة له تحسبونه هيّـنا 15

 تعج ب من شناعة هذا اإلفك سبحانك 16

 كذب يُحي ر سامعه لفظاعته بهتان 16

 طرقه و أثاره و مذاهبه خطوات الشيطان 21

 ما َعُظم قبحه من الذنوب بالفحشاء 21

 ما ينكره الش رع و يكرهه هللا المنكر 21

 نس الذنوبما تطه ر من د ما زكى 21

 ال يحلف أو ال يُقص ر ال يأتـلِ  22

 أصحاب الزيادة في الد ين أولوا الفضل 22

 الغنى الّسعة 22

 العفائف ، و مثلهن المحصنون المحصنات 23

 جزاءهم الثابت لهم بالعدل دينهم الحقّ  25

 تستأذنوا ممن يملك اإلذن تستأنسوا 27

 و الد ناءةأطهر لكم من دنس الريبة  أزكى لكم 28

 إثم جناح 29

 منفعة و مصلحة لكم متاع لكم 29

مات يغضوا من أبصارهم 30  يكفوا نظرهم عن المحر 

 مواضع زينتهن من الجسد زينتهن 31

 الوجه و الكفين و القدمين ما ظهر منها 31

 و ليلقين و يسدلن و ليضربن 31

 أغطية رؤوسهن ) المقانع( بخمورهن 31

 على مواضعها )صدورهن و ما حواليها( على جيوبهن 31

 ألزواجهن لبعولتهن 31

 المختص ات بهن بالصحبة أو الخدمة نسائهن 31

 أصحاب الحاجة إلى النساء أولي اإلربة 31

 لم يبلغوا حد الشهوة لم يظهروا 31

 من ال زوج لها ، و من ال زوجة له انكحوا األيامى 32

 كاتبة المعروفيطلبون عقد الم يبتغون الكتاب 33



 
 

 

 إماءكم فتياتكم 33

نى البغاء 33  الز 

نا عنه تحّصـنا 33 ـفا و تصو   تعفـ 

رهما أو هادي أهلهما أو موجدهما هللا نور الّسمـوات 35  منو 

ة غير نافذة كمشكاة 35  كنور كو 

 سراج ضخم ثاقب مصباح 35

 قنديل من الزجاج صاف أزهر زجاجة 35

 لئ صاف  مضيء متأل كوكب دّري 35

 هي المساجد كل ها بيوت 36

 أن تُعظ م و تـُطه ر أن ترفع 36

 أول النهار و آخره بالغدّو و اآلصال 36

 بال نهاية لما يُعطي ، أو بتوس ع بغير حساب 38

 شعاع يُرى ظهرا في البر  عند اشتداد الحر  كالماء السارب كسراب 39

 في منبسطة من األرض متـسع بقيعة 39

 عميق كثير الماء حر لّجيب 40

 يعلوه و يغط يه يغشاه 40

 غيم يحجب أنوار الس ماء سحاب 40

 باسطات أجنحتهن في الهواء صافات 41

 يسوقه برفق إلى حيث يريد يُزجي سحابا 43

 مجتمعا بعضه فوق بعض يجعله ركاما 43

 المطر الودق 43

 من فتوقه و مخارجه من خالله 43

 برقه و لمعانهضوء  سنا برقه 43

 منقادين ُمطيعين مذعنين 49

 أن يجور أن يحيف 50

 مجتهدين في الحلف بأغلظها و أوكدها جهد أيمانهم 53

 طاعتكم طاعة معروفة باللسان طاعة معروفة 53

 ما أمر به من التبليغ ما ُحّمل 54

 ما أمرتم به من الطاعة و اإلنقياد ما ُحّملتم 54

 ن عذابنا بالهربفائتين م ُمعجزين 57

 حرج في الدخول بال استئذان جناح 58

 العجائز الالتي قعدن عن الحيض القواعد من النساء 60

 مظهرات للزينة الخفي ة متبرجات بزينة 60

فكم وكالة أو حفظا ما ملكتم مفاتحه 61  مما في تصر 

قين أشتاتا 61  متفر 

 أمر مهم  يجب اجتماعهم له أمر جامع 62

 دعوته لكم لالجتماع أو نداءكم له ء الّرسولدعا 63

 يخرجون منكم تدريجا في خفية يتسلّلون منكم 63

 يستتر بعضهم ببعض في الخروج ِلواذا 63



 

 

 يعرضون أو يصدون عنه يخالفون عن أمره 63

 بالء و محنة في الدنيا فتنة 63

 

 سورة الفرقان .7

 المعنى الكلمة اآلية

د . أو تكاثر خيره . .  تعالى و تبارك الذي . . 1  تمج 

 القرآن الفاصل بين الحق  و الباطل  نزل الفرقان 1

 فهي أه لما يصلح له و يليق به  فقّدره 2

 بعثا بعد الموت في اآلخرة  نشورا 3

 كذب إخترعه من عند نفسه إفك افتراه 4

 كذبا عظيما ال تـُبلَـغ غايته زورا 4

 مسطورة في كتبهم أكاذيبهم ال أساطير األّولين 5

 أول النهار و آخره : أي دائما بكرة و أصيال 5

 يعلم كل ما يغيب و يخفى يعلم الّسر 6

 بستان مثمر يتعي ش منه  جنّة يأكل منها 8

 غلب الس حر على عقله  رجال مسحورا 8

 نارا عظيمة شديدة اإلشتعال  سعيرا 11

 صوت غليان كصوت المتغي ظ تغيّظا 12

افر ازفير 12  صوتا شديدا كصوت الز 

 مقرونه أيديهم إلى أعناقهم باألغالل  مقّرنين 13
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