
 
 

 

 سورة العنكبوت .1

 المعنى الكلمة اآلية

  يُمتحنون بالمشاّق و الّشدائد ليتميّز الُمخلص من المنافقال ال يُفتنون 2

 أن يُعجزونا و يفوتونا أن يسبقونا 4

 الوقت المعيّن للبعث و الجزاء أجل هللا 5

 أمرناه وّصينا اإلنسان 8

 بّرا بهما و عطفا عليهما حسنا 8

 ما يُصيبه من أذاهم و عذابهم فتنة النّاس 10

 أوزاركم خطاياكم 12

 خطاياهم الفادحة أثقالهم 13

 يختلقونه من األباطيل و األكاذيب يفترون 13

 تكذبون أو تنحتون كذبا تخلقون إفكا 17

 تـُــرّدون و ترجعون ال إلى غيره إليه تُقلبون 21

 فائتين من عذابه بالهرب بمعجزين 22

 للتواّد و التّواصل بينكم الجماعكم على عبادتها موّدة بينكم 25

 منزلكم الذي تأوون إليه النّار مأواكم النّار 25

 بمقارفة المعاصي و القبائح تقطعون الّسبيل 29

 مجلسكم الذي تجتمعون فيه ناديكم 29

 من الباقين في العذاب كأمثالها من الغابرين 32

 اعتراه الغّم بمجيئهم خوفا عليهم سيء بهم 33

 ر خالصهمضعُـفـْت طاقته عن تدبي ضاق بهم ذرعا 33

 عذابا شديدا رجزا 34

 ال تُفِسدوا أشّد اإلفساد ال تعثْوا 36

 الزلزلة الشديدة بسبب الّصيحة فأخذتهم الّرجفة 37

 هامدين ميّـتين ال حراك بهم جاثمين 37

 عقالء متمّكنين من التدبّر كانوا مستبصرين 38

 فائتين من عذابه تعالى سابقين 39

 رميهم بالحصباءريحا عاصفا ت حاصبا 40

 صوٌت من الّسماء ُمهلك ُمرجف أخذته الّصيحة 40

 حشرة معروفة العنكبوت 41

 ُهو يوم القيامة أجل مسّمى 53

 فجأة بغتة 53

 يُـجلـّـلهم و يُحيط بهم يغشاهم العذاب 55

 لنُنزلنّهم على وجه اإلقامة لنبوأنّهم 58

 منازل رفيعة عالية غرفا 58

 كثيٌر من الّدواب ةكأّي من دابّ  60

 فكيف يُصرفون عن توحيده ؟ فأنى يُؤفكون؟ 61

 يُضيّـقه على من يشاء لحكمة يقدر له 62



 

 

 لذائد ُمتصّرمة ، و عبث باطل لهو و لعب 64

 لَِهَي دار الحياة الّدائمة الخالدة لَهي الحيوان 64

 العبادة و الّطاعة الّدين 65

 ـْـال و أسرايُسلبون قت يُتخطـّــف النّاس 67

 مكاٌن يَثـُْوون فيه و يقيمون مثوا للكافرين 68

 

 سورة الروم  .2

 المعنى الكلمة اآلية

 قهرت فارس الّروم  ُغلبت الروم 2

 أقرب أرض الّروم إلى فارس أْدنى األرض 3

 كونهم مغلوبين َغلَبهم 3

 وقت ُمقّدر أزال ِلبقائها  أجل مسّمى 8

 قلـّـبوها للّزراعة حَرثوها و أثاروا األرض 9

 العقوبة الُمتناهية في الّسوء )النار( الّسوآى 10

 تنقطع حّجتهم . أو يَْيأسون يُبلُس المجرمون 12

 يُسّرون . أو يُْكَرمون يُحبرون 15

 ال يغيبون عنه أبدا  في العذاب ُمحضرون 16

 تدخلون في وقت الظهيرة  حين تُظهرون 18

 ؤون معايِشكمتتصرفون في ش تنتشرون 20

 ِلتميلوا إليها و تألفوها  لتسكنوا إليها 21

 ُمطيعون ُمنقادون إلرادته له قانتون 26

 الوصف األعلى في الكمال و الجالل  له المثل األعلى 27

 قّوْمهُ و عّدْلهُ  فأقم وجهك 30

 دين التوحيد و اإلسالم  للّدين 30

 مائال إليه ُمستقيما عليه  حنيفا 30

 الزموها و هي دين اإلسالم  طرة هللاف   30

 جبَلهم و َطبَعهم عليها  فَطر النّاس عليها 30

 لدينه الذي فطرهم عليه لخلق هللا 30

 الُمستقيم الذي ال ِعَوج فيه  ذلك الّدين القيّم 30

 راجعين إليه بالتـّــوبة  و اإلخالص ُمنيبين إليه 31

ـيَعا 32  هواءفِرقا ُمختلفة األ كانوا ش 

 كتابا أو ُحّجة ُسلطانا 35

 بَِطروا و أِشروا  فرحوا بها 36

 يْيأسون من رحمة هللا تعالى هم يقنطون 36

ر 37  يُضيّقه على من يشاء لحكمة  يقد 

 هو الّربا الُمحّرم المعروف ربًا 39

 ِليزيد ذلك الّربا  ل يْربوَ  39



 
 

 

 فال يزكو و ال يُبارك فيه فال يربوَ  39

 ذوو األضعاف من الحسنات  ضعفونالم 39

 المستقيم )دين الفطرة( للّدين القيّم 43

 ال يقِدر أحٌد على رّده ال مرّد له 43

 يتفّرقون إلى الجنّة و إلى النّار  يّصـّدعون 43

ـئون مواطن النّعيم  يمهُدون 44  يُوّطِ

 تحّرُكهُ و تنشره فتُثير سحابا 47

سفا 47  قة قِطعا ُمتفرّ  يجعله ك 

 المطر الودق 47

 فُـَرجه و وسطه  من خالله 47

 آيسين من نزوله  لَمبلسين 49

 فَرأُوا النّبات ُمصفّرا بعد الُخضرة  فرأوهُ ُمصفّرا 51

 حال الّشيخوخة و الهرم  شيبة 54

 يُصرفون عن الحّق و الّصدق  يُؤفكون 55

 َغَضبـِــه تعالى عليهم بالتّوبة و الّطاعة ال يُطلب منهم إزالة عتـْــبه و و ال هم يستعتبون 57

 ال يْحِملنّك على الخفّة و القلق ال يستخفّـنـّـك 60

 

 سورة لقمان  .3

 المعنى الكلمة اآلية

 الباطل الُملهي عن الخير و العبادة لَْهو الحديث 6

 مهزوًءا بها –ُسخريةً  ُهـزوا 6

 أعرَض ُمتكبّرا عن تدبّرها ولّى ُمستكبرا 7

 صمًما مانعًا من الّسماع وْقرا 7

 بغير دعائم و أساطيَن تُقيُمها بغير َعَمد 10

 جباال ثوابت رواسي 10

 ِلئالّ تضطرب بكم أن تميد بكم 10

ق و أظَهَر فيها بّث فيها 10  نََشرو فرَّ

 ِصـنـْــٍف حسٍن كثير المنفعة زوج كريم 10

 لقولالعقل و الفهم و الفطنة و إصابة ا الحكمة 12

 أمرناه و ألزمناه وّصينا اإلنسان 14

 ضعفا وْهنا 14

 فِطاُمـه عن الّرضاع فصاله 14

 َرَجع إلّي باإلخالص و الّطاعة أناب إليّ  15

 وزَن أصغر شيء. . مثقال حبّة . . 16

 ال تُِمْل وجَهك عنهم ِكْبرا و تعاُظما ال تُصعّر خّدك للنّاس 18

 و ُخيالء فََرحا و بََطًرا مَرحا 18

 ُمتكبٍّر، ُمباٍه متطاول بمناقبه ُمختال فخور 18

ْد في َمشيك 19  توّسط فيه بين اإلسراع و اإلبطاء اقص 



 

 

 اخفْض و انقصْ  اغضض 19

 ِلمنافعكم و مصالحكم سّخر لكم 20

 أتّم و أوسع و أكمل أْسـبَغ 20

 يُفّوض أمره كلّه . . يُْسل م وجهه. . 22

 تعلـّـَق و اعتصمَ  تمّسك و استمسك 22

 بالعهد األوثق الذي ال نْقَض له بالعروة الُوثقى 22

 شديد ثقيل )عذاب النّار( عذاب غليظ 24

 يَزيده و يَْنَصبُّ إليه يمّده 27

 مملوءةٍ ماءً  سبعة أبُحر 27

 ما فرَغْت و ما فَنِيتْ  ما نفدت 27

 مقدوراته و عجائبه أو معلوماته كلمات هللا 27

 يُْدِخل لجيو 29

يهم مْوج   32  عالهم و غّطاهم َغش 

 كالّسحاب . أو الجبال المظلـّـة كالظـّــلل 32

نهم ُمقتصد 32  موٍف بعهده . شاكر هلل فم 

 غّداٍر َجحود للنّعم ختـّار كفور 32

 ال يقضي فيه شيئا . . يوما ال يجزي. . 33

 افال تخدعنّكم و تُلهينّكم بلذاته فال تغرنّـكمْ  33

 ما يغّر و يخدع من شيطان و غيره الغَرور 33

 

 سورة السجدة  .4

 المعنى الكلمة اآلية

 اختلق القرآن من تِلقاء نفسه افتراه 3

 استواًء يليق بكماله و جالله تعالى استوى على العرش 4

 يصعد األمر و يرتفع إليه بعد تدبيره يعُرج إليه 5

 أحكمه و أتقنه أحَسن كّل شيء 7

 ُخالصة لةسال 8

 منّي ضعيف حقير ماٍء مهين 8

 قّومه بتصوير أعضائه و تكميلها سّواه 9

 ِضعنا فيها و صرنا ترابا ضللنا في األرض 10

سوا رءوسهم 12 ً  ناك   ُمْطرقُها ِخزياً و حياًء و ندما

 ثبت و تحقّق و نفذ القضاء حّق القول 13

نّة 13  الجنّ  الجــ 

 و تتنّحى للعبادةترتفع  تتجافى جنوبهم 16

 الفُُرش التي يُضطجع عليها عن المضاجع 16

 من موجـِــبات المسّرة و الفرح من قّرة أعين 17

 ِضيافة . و عطاًء. و تكرمة نـُزالً  19



 
 

 

ريَة 23  في شكّ  في م 

 تلقّيه إياه بالّرضا و القبول من لقائه 23

 ؟ أغفلوا و لم يُبيّن لهم مآلهم أَو لم يهد  لهم ؟ 26

 األمم الخالية القرون 26

 اليابسة الجرداء التي قُِطَع نباتها األرض الُجرز 27

 النّْصُر علينا ، أو الفصل للخصومة هذا الفتح 28

 يُمَهلون ليُؤمنوا يُنَظرون 29

 

 سورة األحزاب  .5

 المعنى الكلمة اآلية

 ُدْم على تقواه أو ازدد منها اتّق  هللا 1

 ّوضـًـا إليه كّل أمرحافظا مفَـ وكيال 3

 تُحّرمونهّن كُحرمة أّمهاتكم تُظاهرون منهنّ  4

 من تتبنّونهم من أبناء غيركم أدعياءكم 4

 أعدل أْقسط 5

 أولياؤكم في الّدين مواليكم 5

 أرأف بهم ، و أنفع لهم أولى بالمؤمنين 6

 مثلهّن في تحريم نكاحهّن و تعظيم ُحرمتهنّ  أزواجه أّمهاتهم 6

 ذوو القرابات لوا األرحامأو 6

 العَهَد على الوفاء بما ُحـّمـلوا ميثاقهم 7

 عهدا وثيقا قويّا على الوفاء ميثاقا غليظا 7

 األحزاب يوم الخندق سنة خمس جاءتكم جنود 9

 مالْت عن َسنـَـنها َحْيرة و دهشة زاغت األبصار 10

 ّدة الخوف (نهايات الحالقيم ) تمثيل لش بلغت  القلوب الحناجر 10

 اختـُـبـِـروا بالّشدائد و ُمّحصوا ابتـُـل ـَي المؤمنون 11

 اضطربوا كثيرا من شّدة الفزع زلزلوا 11

 قوال باطال . أو خداعا غرورا 12

 اسم المدينة المنّورة قديما يثرب 13

 ال إقامة لكم هـهنا ال ُمقام لكم 13

 قاصية يخشى عليها العدوّ  إن بيوتنا عورة 13

 هَربا من القتال مع المؤمنين ف راًرا 13

 نواحيها و جوانبهاد من أقطارها 14

 طـُـِلـَب منهم ُمقاتلة المسلمين ُســئـلوا الفتنة 14

 ما أّخروا المقاتلة ما تلبّـثوا بها 14

مكم من هللا 17  يمنعكم من قََدره تعالى يعص 

 صلى هللا عليه و سلم الُمثَبّطين منكم عن الّرسول المعّوقين منكم 18

 أقبـِـلوا أو قّربوا أنفسكم إلينا هلّم إلينا 18



 

 

 الحرب و القتال البأس 18

 بُخالء عليكم بكّل ما ينفعكم أشّحةً عليكم 19

 تُصيبه الغشية من سكراته يُغشى عليه من الموت 19

 آذوكم و رموكم سلقوكم 19

 ذربة سليطة قاطعة كالحديد بألسنة حدادٍ  19

 بُخالء حريصين على المال و الغنيمة أشّحة على الخير 19

 كأبطل هللا فأحبط هللا 19

 كانوا معهم في البادية بادون في األعراب 20

 قُْدوة صالحة في كّل األمور أُسوة حسنة 21

 وفّي بنـَذره . أو مات شهيدا قضى نحبه 23

 يهود قريظة الذين عاونوا األحزاب الذين ظاهروهم 26

 حصونهم و معاقلهم صياصيهم 26

 الخوف الّشديد الّرعب 26

 أعطكّن ُمتعة الّطالق أمتّعكنّ  28

 أطلّقكنّ  أسّرحكنّ  28

 طالقا حسنا ال ِضرار فيه سراحا جميال 28

 بمعصية كبيرة ظاهرة القُبح بفاحشة ُمـبَـيّـنة 30

 تثِطْع أو تخضْع من كنّ  يقنت منكنّ  31

 ال تلّن القول و ال ترقّـقـنه للّرجال فال تخضعن بالقول 32

 الزمَن بيوتكّن و كذا جميع النّساء قَْرَن في بيوتكنّ  33

 ال تُبدين الّزينة الواجب ستُرها ال تبّرجن 33

 ما كان قبل اإلسالم من الجهاالت الجاهليّة األولى 33

 الذنب. أو اإلثم أو النّقص الّرجس 33

 حكام القرآنهدي النّبّوة أو أ الحكمة 34

 المطيعين الخاضعين هلل القانتين 35

ـيَـَرة 36  اإلختيار الخ 

 حاجته المهّمة ، كناية عن الّطالق وطرا 37

 ضيق أو إثم حرج   37

 من تبنّوهم )قبل نسخ التّبنّي( أدعيائهم 37

 قَسَم له أو قّدر أو أحّل له فرض هللا له 38

 ألنبياءمضْوا من قبلك من ا خلْوا من قبل 38

 ُمرادا أزالً . أو قضاًء مقضيّا قَدرا مقدورا 38

 ُمحاسبا على األعمال حسيبا 39

 أّول النّهار و آخره بُكرة و أصيال 42

 عاريا عن أذى و منع واجب سراحا جميال 49

 أعطيتهّن مهورهنّ  آتيت أجورهنّ  50

 رجعه إليك من الغنيمة أفاء هللا عليك 50

 ال تضاجع تُأّخر و تُرجي 51

 تَضّم إليك و تضاجع تُـؤوي إليك 51



 
 

 

 طلبت إبتغَْيتَ  51

 اجتنبت باإلرجاء َعَزلـتَ  51

 التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى سرورهّن لعلمهّن أنّه بُحكم هللا ذلك أدنى أن تقّر أعينهنّ  51

 حفيظا و مضطلعا رقيبا 52

 غير منتظرين نضجه و استواءه غير ناظرين إناه 53

 فتفّرقوا و ال تمُكثوا عنده فانتشروا 53

 حاجة يُنتفع بها سألتموهّن متاعا 53

 يُـثنون عليه بإظهار شرفه و تعظيم شأنه صلى هللا عليه و سلم يُصلّون على النبيّ  56

 فعال شنيعا . أو كذبا فظيعا بُهتانا 58

 يُرخين و يُـْسِدلن عليهن يُدنين عليهنّ  59

 تتِـرن به كالِمالءةما يس جالبيبهنّ  59

 المشيعون لألخبار الكاذبة المرجفون 60

 لنسلّطنّك عليهم لَنُغرينّك بهم 60

 ُوجدوا و أدركوا ثق ـفوا 61

 ِمثلين ضعفين 68

 ذا جاٍه و قدر ُمستجاب الّدعوة وجيها 69

 صوابا . أو صدقا. أو قاصدا إلى الحقّ  قوال سديدا 70

 من أوامر و نواهٍ  التّكاليف عرضنا األمانة 72

 امتنعنَ  فأبين 72

 ِخفـْـَن من الخيانة فيها أشفقن منها 72

 



 

 

 سورة سبأ .6

 المعنى الكلمة اآلية

 ما يدخل فيها من مطر و غيره ما يل ج في األرض 2

 ما يصعد من المالئكة و األعمال ما يعرج 2

 ال يغيب عنه و ال يخفى عليه ال يعزب عنه 3

 ر أصغر نملة أو َهباءةمفدا مثقال ذّرة 3

 مسابقين ظانّين أنّهم يفوتوننا معاجزين 5

 أشّد العذاب و أسرئه من رجز 5

 قّطعتم و صرتم رفاتا و ترابا ُمـزْقـتم 7

نّة 8  به جنون يوِهمه ما يقول به جــ 

 نغيّب بهم األرض كقارون تخسف بهم األرض 9

 قطعا منها كأصحاب األيكة كَسفا من الّسماء 9

 راجـِع إلى ربّه بالتـّوبة و الطاعة منيب 9

 َسبِّحي أو َرّجعي معه التسبيح أّوبي معه 10

 ُدروعا واسعةً كاملة اعمل سابغات 11

 أَْحِكم َصنعتك في نسج الّدروع قّدر في الّسرد 11

 َجْريها بالغداة مسيرة شهر ّغدّوها شهر 12

 َجْريُها بالعشّي كذلك رواحها شهر 12

 عين النّحاس فَـنَـبَع ذائبا كالماء ين الق طرع 12

 يَِمْل و يَْعِدْل منهم يزغ منهم 12
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 عاينوا شدة عذابنا في الدنيا َرأْوا بَأسنا 84

 َمَضتْ  خلتْ  85

 

 سورة فصلت  .13

 المعنى الكلمة اآلية

 ُمـيّـَزْت و نّوَعْت. أو بُـيّـنتْ  فّصـلْت آياته 3

 الفَهمأغطية ِخلقـيّة تمنع  أكنّة 5

 َصمٌم و ثقـٌل يمنُع الّسمع َوقـْـر   5

جاب 5  ِستـْـٌر غليظ يمنع التـّواصل  ح 

 تـَوّجهوا إليه بطاعته و عبادته فاستقيموا إليه 6

 هالٌك أو َحْسَرةٌ أو شدة عذاب لهم َوْيـل للمشركين 6

 غير مقطوع عنهم غير ممنون 8

 بدونهاأْمثاال ِمَن َمخـْـلوقاته تـَع أنداًدا 9

 جباالً ثوابَت تمنعُها الَمـيَـَدان َرواسيَ  10

 كثـَّر َخْيرها و َمنافعها بارك فيها 10

 أرزاق أهلها و ما يصلح لمعايشهمْ  أقواتها 10

 في تتّمة أربعة أيّـام في أربعة أيام 10

 اْستوت األربعة اْستِواًء )تـّمْت( َسَواءً  10

 يّـا . . َعَمَد و قَصَد قصدا سو استوى 11

 ُمكونة مما يُشبه الّدخان هي ُدخان 11

 افعاَل ما أمرتكما به و جيئا به  ائتيا 11

 أْحَكَم و أْبَدَع خلقهنّ  فقضاهنّ  12

 كّون ، أو َدبَّر في اليومين أْوحى 12

 حِفظناها ِحفظا من اآلفات  حفظا 12

 خّوفتكْم َعذاباً شديدا مهلكا  أنذْرتكم صاعقة 13

 شديدة الّسموم ، أو البَْرد، أو الّصوت ا صرصراريح 16

سات 16  مشـْـئوماٍت ، أو ذوات غبار و تراب  أيّـام نح 

 أشّد إذالالً و إهانة أخَزى 16

 بيّـنّـا لهم طريقي الضاللة و الُهَدى فهدْيناهمْ  17

 المهين العَذاب الهون 17

 ليهم يُـحـْـبَـُس َسَوابقهم ليلحقهم توا فهم يوزعون 19

 تستخفوَن عند ارتكابكم الفواحش تستترون 22

 َمخافة أن يَشهد . .  أْن يشهد . . 22

 اعتقْدتم عند استتاركم من الناس ظنـَـنـْـتمْ  22

 و  هو ما عِملتم ِخْفية كثيرا مما تعملون 22



 
 

 

 أْهـلَكُكمْ  أرداكمْ  23

 َمَحّل ثّواء و إقامة أبديّة لهم  َمثًوى لهمْ  24

 يَطلبوا رضاَء ربهم يومئذ ْن يَستعتبواإ 24

 مَن المَجابين إلى ما َطلبوا  من المعتبينَ  24

 سبّـبنا و َهـيّـأنا لهمْ  قيّضنا لَهمْ  25

 َوَجَب و ثـَبَـَت عليهم  َوعيد العذاب حّق عليهم القول 25

 ائـْتوا باللّغو و الباطل عند قراءته  الغْوا فيه 26

 لّدرك األسفل من النار في ا األْسـفـلين 29

 على الحّق اعتقادا و عمال و إخالصا استقاموا 30

 ما تتمنّونه و تطلبونه  ما تّدعون 31

 رزقا أو ِضـيافةو تكرمة ، أو منّـا نزالً  32

 َصديٌق قريٌب يَهتّم ألمركَ  ولّي حميم   34

 ما يُؤتـَى هذه الخصلة الشريفة ما يلقـّـاها 35

 صيبنّـك. أو يَصرفـنّـكيُ  ينزغـنـّـك 36

 َوْسَوسة . أو صارفٌ  نْزغ   36

 ال يََمـلـّـون التـّـسبيح ال يسأمون 38

 يَابسة ُمـتطاِمنـَـة َجْدبَة األرض خاشعة 39

 تحّركْت بالنّبات  اهتّزت 39

 انتفخْت و َعلَتْ  َربَتْ  39

دونَ  40  يَميلون عن الحّق و االستقامة  يُـْلح 

 َخبَر "إّن" تقديره "ال يَْخـفَْوَن علينا" أو "هاِلكون" َكـفَـرواإّن الذين  41

 بـِـلغَة العَجم كما اقترحوا قرآنا أعجميـّـا 44

 هالّ بُـيّـنـَـْت آياته بلسان نعرفه لوال فّصـلت آياته 44

 أقرآٌن أعجمّي و َرسوٌل عَربيّ  أأعجمّي و عربيّ  44

 من سماعه َصَمٌم مانعٌ  في آذانهم َوقـْـر   44

 ظلَمة و شْبـَهة ُمْستوِلـيَة عليهم  هو عليهم عًمى 44

 ُموقِع في الّريبة و القلق مريب 45

ها 47  أْوِعـيَـتها أكمام 

 أخبَرناك و أْعـلمناك آذنـّاك 47

 أيقـنوا ظنـّوا 48

 َمهرب و مفّر من العذاب  محيص 48

 ال يمّل و ال يفـتر ال يسأم اإلنسان 49

 َطلبه العافية و الّسعَة في النّعمة  ء الخيردعا 49

 من فضل هللا و رحمته فَـيَـئوس قنوط 49

 هذا حقـّـي أستحقـّـه بعملي هذا لي 50

 شديد ال يُـفـَـتـّـُر عنهم  عذاب غليظ 50

 تباعد عن الشكر بكـلـّـيَـتِه تَكـبًّرا نأى بجانبه 51

 كثيٍر مْسـتـَـمرّ  ُدَعاٍء عريض 51

 أقطار الّسموات و األرض اآلفاق 53



 

 

ْرية 54  شّك ٍ َعظيم م 

 

 سورة الشورى  .14

 المعنى الكلمة اآلية

 يتشقـّـقـْـَن من عظمته تعالى  و جالله  يتـفّطـرن 5

 مْعبودات يزعمون نْصَرتـَـها لهم أْولياءَ  6

 رقيٌب على أعمالهم و ُمَجازيهمْ  هللا حفيظ عليهم 6

 يك أمرهمْ بَمْوكوٍل إل بَوكيل 6

 َمّكة: أي أهلها  أّم القرى 7

 يوَم القيامة الجتماع الخالئق فيه يَوم الَجمع 7

 إليه أرجع في كّل األمور  إليه أنيبُ  10

ُر . . 11  مْبدع و مخترع . .  فاط 

 حالئل من أنفسكم أْزواًجا 11

 أصنافا ذكورا و إناثا  من األنعام أزواًجا 11

 ـذرؤكم فيه يَ  يَذَرؤكْم فيه 11

 له مقاليد . .  له مقاليد . . 12

رُ  12  يَقِدر يَقد 

 شَرَع لكم . . شـَـَرَع لكم . . 13

 ما وّصى  ما وّصى 13

 أقيموا الّدين  أقيموا الّدين 13

 َكبَُر. .  َكـبُـَر. . 13

 يْجتـَـبي  يَـْجـتـَـبي 13

 ينيب  يُنيبُ  13

 بَينهمْ بَغيا  بَْغياً بَْيـنـَـهمْ  14

 مريب  ُمريبٍ  14

 استقمْ  اْسق ـمْ  15

 ال حّجة  ال ُحّجة 15

 استجيَب له  استجيب له 16

 ُحّجـتـهْم َداِحضة  ُحّجـتهم داحضة 16

 العّدل و التـّسوية في الحقوق  الميزان 17

 خائفون منها مع اعتنائهم بها  ُمشفقون منها 18

 ْو يَشّكوَن فيها يَُجادلون . أ يَُمارون في الساعة 18

 بَرٌّ رفيٌق بهم  لطيف بعباده 19

 ثَوابَها الموعود .  أو العمل لها  َحْرث اآلخرة 20

 الحكم بتأخير العذاب لآلخرة  كلمة الفَْصـل 21

 َمَحاسنها و َمالذها أو أطيب بـِـقاعها و أنزِهها  َروضات الجنّـات 22

 يَكـتـَـِسْب طاعة ً  يقترف حسنة 23



 
 

 

 لـَـطغَـْوا و تجـبّـروا . أو لظلموا  لبَغَْوا 27

 بتقدير حكيم ُمْحَكمٍ  يُـنـَـّزل بـ قـَـَدرٍ  27

 يَـئـسوا من نزوله  قـَـنـَطوا 28

 فّرق و نـَـشَر فيهما بَّث فيهما 29

 بفائتيَن من العذاب بالهَرب بُمْعجزينَ  31

 الّسـفن الَجاريَة  الجَوار 32

 ل . أو القصور العاليةكالجبا كاألعالم 32

 فيَـِصْرن ثَوابت َسَواكن  فيظللن َرواكدَ  33

 يُهلْكهّن بالغَرق أي أهلهنّ  يوبقـْـبهنّ  34

 َمْهَرب و َمخلٍَص من العذاب  َمحيص 35

 َما َعــُظَم قْبحه من الذنوب الفواحش 37

 يَتشاَورون و يَتَراجعون فيه  أمرهْم شورى 38

 ـَـالهم الظْلم و العْدَوانن أصابهم البَْغي 39

 ينتقمون مّمن ظلمهْم و ال يَْعـتدون ينتصرون 39

 يُـفـسدون . أو يَتجبّـرون فيها يَْبـغون في األرض 42

 خاضعين متضائلين خاشعين 45

 يَُسارقون النّظر مْن شّدة الخوف  ينظرون مْن طْرٍف خفيّ  45

 إنكار لذنوبكْم أو ُمْنكر لعَذابكم  نكير 47

 بَِطَر ألْجـِلها فرح بها 48

 قرآناً . أو نبُـّوة أو جبريل روحا 52

 الّشرائع الـتـّـفصيلـيّـة التي ال تـُـْعـلـَـم إال بالَوْحي اإليمان 52

 ديٍن قويم )دين اإلسالم( صراٍط مستقيم 52

 

 سورة الزخرف  .15

 المعنى الكلمة اآلية

 األزليّ اللّوح المحفوظ . أو العلم  أّم الكتاب 4

 أفنترك تذكيركم و إلزامكم الحّجة بإنزال القرآن أفنضرب عنكم الذكر 5

 إعراضا أو ُمعرضين عنكم  َصفًحا 5

 لكونكم ُمفرطين في الجهالة و الّضاللة ؟ ال نتركه  أن كنتم قوما مسرفين ؟ 5

 كثيرا أرسلنا  كم أرسلنا 6

 في األمم الّسابقة  في األولين 6

  قوة بْطًشا 8

 صفتهم أو قّصـتهم العجيبة  مثل األّولين 8

 فِراشا ممّهدا لالستقرار عليها  األرض مهدا 10

 ُطُرقا تسلكونها . أو معايش ُسبُـالً  10

 بتقدير ُمحكٍم أو بمقدار الحاجة  ماًء بقَدر 11

 فأحيينا بالماء فأنشرنا به 11



 

 

 أوجد أصناف المخلوقات و أنواعها  خلََق األزواج 12

 و من األنعام و هو اإلبل  و األنعام 12

 لتستقّروا . و تستعلوا لتستووا 13

 ذلـّـل  سّخر 13

 ُمطيقين و غالبين أو ضابطين  ُمقرنين 16

 أخلصكم و آثركم بهم  أصفاكم بالبنين 16

 ِشْبهاً و ُمما ثاِل مثال 17

 مملوء في قلبه غيظا و غّمـا هو كظيم 17

 يُربّى في الّزينة و النعمة )البنات( ليةيُنّشـأ في الح 18

 الُمخاصمة و الجدال في الخصام 18

 يكذبون فيما قالوه يخرصون 20

 على دين و طريقة تـُـؤّم و تـُـقـْـصد على أّمة 22

 ُمـتنعّموها المنغمسون في شهواتهم  قال ُمترفوها 23

 بريءٌ  إنّـني براء 26

 خلقـَـني و أبدعني فطرني 27

 كلمة التوحيد ، أو البراءة  كلمة باقية 28

 ذّريته إلى يوم القيامة  في َعق به 28

 من إحدى القريتين مّكة و الطائف  من القريتين 31

 مسّخرا في العمل ، ُمْستخَدما فيه  ُسخريّـا 32

 ُمْطبـِـقـَـة ً على الكفر حبّـا للدنيا  أّمة واحدة 33

 َرجا من فّضة مصاِعد و َمراقي و دَ  معارج 33

 يَـصعدون و يرتقون  يظهرون 33

 ذهبا ، أو زينة مزوقة ً  زخُرفا 35

 إالّ متاع . .  لّما متاع . . 35

 من يتعاَم و يُْعرض و يتغافل من يْعشُ  36

 نسبّـب . أو نتِـْح له نقيّض له 36

 ُمصاحٌب له ال يُفارقه  له قرين 36

  إن القرآن لشرٌف عظيم إنه لذكر 44

د عندك 49  مْن كشف العذاب عّمن اهتدى  بما َعه 

 ينقضون عهدهم باإلهتداء يْنـكثون 50

 ضعيف حقيٌر  هَو َمهين 52

 يُفِصح الكالم ِللـُـثغَة في لسانه  يُبين 52

 مقرونين به يُصدقونه  ُمقترنين 53

 وجدهم خفاف العقول  فاستخّف قومه 54

 بأعمالهم  أْغَضبونا أشّد الغضب آسفونا 55

 قْدَوة للكفّار في استحقاق العقاب َسلَفا 56

 ِعـْبَرة و عظة للكفّار بعدهم  مثال لآلخرين 56

 من أجله يضّجون و يصيحوَن فَرحا و َجذالً  منه يصّدون 57

مون 58  لُّد شداد الخصومة بالباطل  قوم خص 



 
 

 

 آية و عبرة عجيبة كالمثل الّسـائر  مثال 59

 بذلكم . أو لولـّـْدنا منكم  ملجعلنا منك 60

 يُعلَم قربُها بنزوله )عليه السالم( إنه لعلم  للّسـاعة 61

 فال تشّكّن في قيَامها فال تمترّن بها 61

 هالك أو حسرة أو شّدة عذاب  فويل 65

 هل ينتظرون  هل ينظرون 66

 فجأة  بغتتة 66

 األحباء في غير ذات هللا  األخالء 67

 تسّرون سرورا ظاهَر األثر تحبَرون 70

 أقداح ال ُعَرى لها و ال خراطيم أكوابٍ  71

 ال يُخـفّـف عنهم  ال يُفتـّـر عنهم 75

 ساكنون أو حزينون من شّدة اليأس ُمبلسون 75

 ليُمتـْـنا حتـّى نخلُـَص من هذا العذاب ليقض  علينا ربّك 77

  عليه و سلمبْل أأحكموا كْيدا له صلى هللا أْم أبرموا أمًرا 79

 تناجيهم فيما بينهم  نجواهم 80

 يدخلوا مَداخل الباطل  يخوضوا 83

 هو مْعبوٌد في الّسماء في الّسمـاء إله 84

 تعالى أو تكاثر خْيُره و إحسانه  تبارك الذي . . 85

 فكيف يُْصُرفون عن عبادته تعالى  فأنّى يُأفكون 87

يـل ه 88  سول صلى هللا عليه و سلمو عنده علم قول الر َو قـ 

 فأعرض عنهم  فاصفْح عنهم 89

 أمري تـَـسلـّــٌم و ُمـتـَـاركة ٌ لكم  سالم   89

 

 سورة الدخان .16

 المعنى الكلمة اآلية

 ليلة القدر من شهر رمضان ليلة مباركة 3

 يفّصل و يُـبَـيّـن فيها يُفرق 4

 مْحكٍم مبرم أو ملتبٍس بالحكمة أمٍرحكيم 4

 انتظر بهؤالء الشاّكين  تقبْ فار 10

 كناية عن إصابتهم بالَجْدب و المجاعة  بدخان 10

 يشملهم و يحيط بهم  يغشى الناس 11

 كيف يتذّكرون و يتـّـِعظون ؟ أنّى لهم الذكرى؟ 13

 يعلـّـمه بشر ُمعلّم 14

 يوم نأخذ بشّدة و عنف )يوم بدر أو يوم القيامة( يوم نبطش 16

 نا و امتحنّا ابتلي فتنّا 17

 سلـّـموا إلي بني إسرائيل أّدوا إلّي عباد هللا 18

 ال تتكبّروا . أو ال تفتروا  ال تعلوا 19



 

 

 حّجة و برهان على صدقي بسلطان 19

 استجرت به و التَجأت إليه  إنّي عذت بربّي 20

 تؤذوني. أو تقتلوني بالحجارة  ترجمون   20

 ببني إسرائيلِسـْر ليال  فأسر بعبادي ليال 23

 يتبعكم فرعون و جنوده  إنكم متبعون 23

 ساكنـًـا . أو منفرجا مفتوحا  البْحَر رهوا 24

 جماعة  جند   24

 تنعّم أو نضارة عيٍش و لذاذتِه نعَمةٍ  27

 ناعمين متفّكهين فاكهين 27

 ممهلين بالعّذاب إلى وقت آخر  منظرين 29

 متكبّرا جبّارا كان عاليا 31

 عالمي زمانهم عالمينال 32

 اختبار ظاهر أو نعمة ظاهرة  فيه بالء  مبين 33

 بمبعوثين بعد موتتنا  بُمنشرين 35

 أبـِـي َكــِرب الِحْمـيَـــِرّي ملك اليمن قوم تبّع 37

 يوم القيامة و الحساب يوم الفْصل 40

 ال يدفع قريب. و ال صديق  ال يغني مولى . . 41

 أخبث الّشجر تنبت في النّار من  شجرة الزقوم 43

 ُدْردّي الّزيت . أو المعدن الُمذاب كالمهل 45
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