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اسم السورةرقم السورةالتفسريالكلمةاآلية
الفاتحة1مربّيهم ومالكهم ومدبر أمورهمرّب العالمين2
الفاتحة1يوم الجزاءيوم الّدين4
وفّقنا للثّبات على الطريق الواضح الذي اهدنا الّصراط المستقيم6

ال اعوجاج فيه وهو اإلسالم
الفاتحة1

الفاتحة1اليهودالمغضوب عليهم7
الفاتحة1النصارى وكذا أشباههم في الضاللالّضالين7

التفسيرالكلمةاآلية
البقرة2القرآن العظيمذلك الكتاب2
البقرة2الشك في أنه حّق من عند هللاالريب فيه2
البقرة2هاٍد من الضاللةهدى2
الذين تجنبوا المعاصي وأّدوا الفرائض للمتقين2

فوقوا أنفسهم العذاب
البقرة2

البقرة2على رشاد ونور ويقينعلى هدى5
البقرة2طبع هللاختم هللا7
البقرة2غطاء وسترغشاوة7
البقرة2يعملون عمل المخادعيخادعون9

البقرة2شك ونفاق أو تكذيب وَجْحدمرض10
البقرة2انصرفوا إليهم أو انفردوا معهمخلوا إلى شياطينهم14
البقرة2يزيدهم أو يمهلهميمّدهم15
البقرة2مجاوزتهم الحّد وغلّوهم في الكفرطغيانهم15
شد أو يتحيّرونيعمهون15 البقرة2يعَموَن عن الرُّ
البقرة2حالُهُم العجيبة، أو صفتهممثلُهُم17
البقرة2أوقدهااستوقد نارا17
البقرة2خرٌس عن النّطق بالحقبكٌم18
البقرة2المطر النازل أو السحاب: الصيّبكصيٍّب19
البقرة2يستلِبُها أو يذهب بها بسرعةيخطُف أبصارهم20
البقرة2وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيِّرينقاموا20
البقرة2بساطاً و ِوطاًء لالستقراِر عليهااألرَض فراشا22ً
البقرة2سقفا مرفوعاً او كالقُبِّة المضروبةالسماء بناًء22
البقرة2أمثاالً من األوثاِن تعبدونهاأندادا22ً
البقرة2أحِضروا آلهتَُكم أو نَُصراَءكمادعوا شهدائكم23
البقرة2في اللون والمنظر الفي الطعممتشابها25
قصد إلى خلقِها بإرادتِه قصداً سويا بال استوى إلى السماء29

صارٍف عنه
البقرة2

البقرة2أتمهنَّ وقومهُنَّ وأحكمهنَّفسواهن29
البقرة2يُريقُها عدواناً وظلماًيَسفك الّدماء30
البقرة2نُنَزهَك عن كل سوء مثنين عليَكنسبّح بحمدك30
البقرة2نمجُدك ونطهُر ذكرك عّما ال يليق نقدس لك30
البقرة2اخضعوا له، أو سجود تحية وتعظيماسجدوا آلدم34
البقرة2أكالً واسعاً أو هنيئاً العناء فيهرغدا35ً
البقرة2أذهَبَهُما وأبَعَدهُمافأزلّهما الّشيطان36



البقرة2لقُب يعقوب عليه السالمإسرائيل40
البقرة2فخافوِن في نقِضكم العهدفارهبوِن40
البقرة2التخلِطوا ، أو ال تستُُرواوالتلبِسوا42
البقرة2بالتوسع في الخير والطاعاتبالبّر44
البقرة2لشاقّة ثقيلة صعبةوإنها لكبيرة45
البقرة2المتواضعين الُمستكينينالخاشعين45
البقرة2يعلمون ويستيقنونيظنّون46
البقرة2عالمي زمانكمالعالمين47
البقرة2التقضي والتؤدي نفٌسالتجزي نفٌس48
البقرة2فديةعدٌل48
البقرة2يكلِّفونكم ويذيقونكميسومونكم49
البقرة2يستَبقون بناتكم للخدمةيستحيون نسائكم49
البقرة2اختبار وامتحان بالنعم والنقِمبالٌء49
البقرة2فصلنا وشققنافََرقنا50
البقرة2جعلتموه إلهاً معبوداًاتخذتم العجل51
البقرة2الشرع الفارَق بين الحالل والحرامالفرقان53
البقرة2مبدعكم ومحدثكمبارئكم54
البقرة2فليقتل البريء منكم المجرمفاقتلوا54
البقرة2عيانا بالبصرجهرة55ً
البقرة2ناٌر من السماء أو صيحةٌ منهاالّصاعقة55
البقرة2السحاب األبيض الرقيقالغمام57
البقرة2مادة صمغية حلوة كالعسلالمّن57
البقرة2الطائر المعروف بالّسمانيوالسلوى57
البقرة2أكالً واسعاً أو هنيئاً العناَء فيهرغدا58
البقرة2مسألتنا يا ربنا أن تحط عنا : قولواِحطّة: قولوا 58
البقرة2عذابًا ، قيل هو الطاعونزْجًزا59
البقرة2فانشقت و سالت بكثرةفانفجرت60
البقرة2موضع شربهممشربهم60
البقرة2ال تفسدوا فيهاال تعثوا في األرض60
البقرة2متمادين في الفسادمفسدين60
البقرة2الحنطة ، أو الثومفومها61
البقرة2أحاطت بهم أو ألصقت بهمُضربت عليهم61
البقرة2الذّل و الّصغار و الهوانالذلّة61
البقرة2فقر النفس و شّحهاالمسكنة61
البقرة2 رجعوا به مستحقين لهباءوا بغضب61
البقرة2صاروا يهوداهادوا62
البقرة2عبدة المالئكة أو الكواكبالّصابئين62
البقرة2العهد عليكم بالعمل بما في التوراةميثاقكم63
البقرة2ُمبعدين مطرودين صاغرينخاسئين65
البقرة2عقوبةفجعلناها نكاال66
البقرة2سخريةهزوا67
البقرة2ال مسنّة و ال فتيّةال فارض و ال بكر68
البقرة2بين السنّين (وسط )نََصف عوان بين ذلك68



البقرة2شديد الّصفرةفاقع لونها69
البقرة2ليست هيّنة سهلة اإلنقيادال ذلول71
البقرة2تقلب األرض للّزراعةتُثير األرض71
البقرة2الّزرع أو األرض المهيّأة لهالحرث71
البقرة2مبّرأة من العيوبمسلّمة71
البقرة2ال لون فيها غير الّصفرة الفاقعةال شية فيها71
البقرة2فتدافعتم و تخاصمتم فيهافاّدارأتم فيها71
البقرة2بتفتّح بسعة و كثرةيتفّجر74
البقرة2يتصّدع بطول أو بعرضيّشقق74
البقرة2يبّدلونه ، أو يؤّولون بالباطليحّرفونه75
البقرة2مضى إليه ، أو انفرد معهخال بعضهم76
البقرة2حكم به أو قّصه عليكمفتح هللا عليكم76
البقرة2(التوراة)جهلة بكتابهم أّميون78
البقرة2أكاذيب تلقّوها عن أحبارهمأمانّي78
هلكة أو حسرة أو شّدة عذاب أو واٍد فويل79

عميق في جهنّم
البقرة2

البقرة2هي هنا الكفركسب سيّئة81
البقرة2أحدقت به و استولت عليهأحاطت به81
البقرة2تتعاونون عليهمتظاهرون عليهم85
البقرة2مأسورينأُسارى85
البقرة2تخرجوهم من األسر بإعطاء الفديةتفادوهم85
البقرة2هوان و فضيحة و عقوبةخزي85
أتبعنا على أثره الّرسل على منهاجه قفّينا من بعده بالّرسل87

يحكمون بشريعته
البقرة2

البقرة2بالروح المطهّر جبريل عليه السالمبروح القدس87
البقرة2عليها أغشية و أغطية ِخلقيّةقلوبنا غلف88
البقرة2يستنصرون ببعثه صلى هللا عليه و سلميستفتحون89
البقرة2باعوا به أنفسهماشتروا به أنفسهم90
البقرة2حسدابغيا90
البقرة2فرجعوا به ُمْستِحقّين لهفباءوا بغضب90
البقرة2.جعلتموه إلها معبوًدا اتخذتم العجل92
البقرة2حّب الِعجل الذي عبدوهالعجل93
البقرة2لو يطول ُعُمُرهلو يُعّمر96

البقرة2طرحه و نقضهنبذه100
البقرة2تقرأ  أو تكِذب من السِّحرتتلوا الّشياطين102
البقرة2ابتالء و اختبار من هللا تعالىنحن فتنة102
البقرة2نصيب من الخير ، أو قْدر ٍَخالق102
البقرة2باعوا به أنفسهمشروا به أنفسهم102
ٍٍ عند اليهودراعنا: ال تقولوا 104 البقرة2كلمة سّب و تنقيٍص
البقرة2انظر إلينا أو انتظرنا و تأّن عليناانظرنا: قولوا 104
البقرة2ما نُِزَل و نرفْع من ُحكِم آيٍة أو التّعبّد بهاما ننسخ من آية106
البقرة2نمحها من القلوب و الحوافظنُْنِسها106
البقرة2مالك أو متوّل ألموركمولّي107



البقرة2قصد الطريق و وسطهسواء السبيل108
البقرة2شهواتهم و ُمتمنّياتهم الباطلةأمانيّهُم111
البقرة2أخلص نفسه أو قصده أو عبادته هللأسلم وجهه هلل112
البقرة2ذّل و صغار ، و قتل و أسٌرِخزٌي114
البقرة2ِجهتُهُ  التي رضيها و أمركم بهافثّم وجه هللا115
البقرة2تنزيها له تعالى عن اتّخاذ الولدُسبحانه116
البقرة2ُمطيعون ُمنقادون له تعالىله قانتون116
البقرة2..ُمبتدع و ُمخترع ..بديع 117
البقرة2أراد شيئا أو أحكمه أو حتّمهقضى أمرا117
البقرة2اْحُدُث ، فهو يحُدُثكْن فيكون117
البقرة2عالمي زمانكمالعالمين122
البقرة2ال تقضي و ال تؤّدي نفسال تجزي نفٌس123
البقرة2فِْديةعّدٌل123
البقرة2اختبر و امتحنابتلى124
البقرة2بأوامَر و نواٍهبكلماٍت124
البقرة2أّداهُّن هلل تعالى على كمالفأتّمهّن124
البقرة2َمْرِجًعا أو ملجأ أو َمْجَمًعا أو موضع مثابةً للنّاس125
البقرة2. .وّصينا أو أمرنا أو أوحينا عهدنا125
البقرة2الكعبة المشّرفة بمكة المكّرمةبْيتَِي125
البقرة2أدفعه و أسوقه و ألجئهأضطّره126
البقرة2منقادين خاضعين ُمخلصين لكمسلمين لك128
نا  أو شرائعهأرنا مناسكنا128 فنا معالم حجِّ البقرة2عرِّ
البقرة2يطهّرهم من الّشرك و المعاصييُزّكيهم129
البقرة2. .يزهد و ينصرف عن . .يرغب عْن 130
البقرة2جِهلها أو امتهنها و استخّف بها ، أو سفِه نفسه130
البقرة2اْنقَْد أو أخلِص العبادة ليأسلِم131
البقرة2دين اإلسالم صفوة األديانالّدين132
البقرة2مضت و سلفتخلت134
البقرة2مائال عن الباطل إلى الّدين الحّقحنيفا135
البقرة2أوالد يعقوب أو أحفادهاألسباط136
البقرة2الزموا دين هللا ، أو فطرة هللاصبغة هللا138
اليهود و من شاكلهم في : الخفاف العقول الّسفهاء142

إنكار تحويل القبلة
البقرة2

البقرة2أّي شيء صرفهمما والّهم ؟142
البقرة2عن بيت المقدسعن قِبلتهم142
البقرة2خيارا أو متوّسطين ُمعتدلينأّمة وسطا143
البقرة2يرتّد عن اإلسالم عند تحويل القبلة إلى ينقلب على عقبيه143
البقرة2لشاقّة ثقيلة على النّفوسلَكبيرة143ً
البقرة2صالتكم إلى بيت المقدسليضيع إيمانكم143
البقرة2تلقاء الكعبةشطر المسجد الحرام144
البقرة2الّشاّكين في كتمانهم الحّق مع العلم بهالُممترين147
البقرة2يُطهّرهم من الّشرك و المعاصييُزّكيكم151
البقرة2القرآن و الّسنن و الفقه في الّدينالكتاب و الحكمة151



البقرة2لنختبرنّكم و نحن أعلم بأموركملَنْبلُونّكم155
البقرة2ثناٌء أو مغفرة منه تعالىصلوات من ّربهم157
البقرة2معالم دينه في الحّج و العمرةشعائر هللا158
البقرة2زار البيت المعظّم على الوجه المشروعاعتمر158
البقرة2فال إثم عليهفال جناح عليه158
البقرة2يدور بهما و يسعى بينهمايطّّوف بهما158
البقرة2يطردهم من رحمتهيلعنهم هللا159
البقرة2يؤّخرون عن العذاب لحظةيُْنظَرون162
البقرة2فّرق و نشر فيها بالتّوالدبّث فيها164
البقرة2تقليبها في مهابِّها و أحوالهاتصريف الّرياح164
البقرة2أمثاال من األوثان يعبدونهاأندادا165
نفّرقت الّصالت التي كانت بينهم في تقطّعت بهم األسباب166

الّدنيا من نسب و صداقة و عهود
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االنعام6زمن ُمعيّن للبعث ُمستأثر بعلمهأجل مسّمى عنده2
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االنعام6أو عاقبة شركهم. معذرتهم فتنتهم23
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االنعام6أتاهم عذابناجاءهم بأسنا43
االنعام6من النّعم الكثيرة استدراجا لهمكّل شيء44
االنعام6أنزلنا بهم العذاب فجأةأخذناهم بغتة44
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االنعام6أخبرونيأرأيتم46
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االنعام6فجاءة أو ليالبغتة47
االنعام6ُمعاينة أو نهاراجهرة47
االنعام6مرزوقاته أو مقدوراتهخزائن هللا50
االنعام6في أول النّهار و آخره ، أي دوامابالغداة و العشّي52
االنعام6ابتلينا و امتحنّا و نحن أعلم بهمفتنّا53
االنعام6تفّضال و إحسانا– قضى و أوجب كتب ربّكم54
االنعام6بسفاهة و كّل عاص ُمسيء جاهلبجهالة54
االنعام6يتبعه فيما يحكم به أو يُبيّنه بيانا شافيايقّص الحّق57
االنعام6بين الحّق و الباطل بحكمه العدلخير الفاصلين57
االنعام6اللّوح المحفوظ أو علمه تعالىكتاب مبين59
االنعام6كسبتم فيه بجوارحكم من اإلثمجرحتم بالنّهار60
االنعام6ال يتوانون أو ال يُقّصرونال يفّرطون61
االنعام6ُمعلنين الّضراعة و التذلّل لهتضّرعا63
االنعام6مسّرين بالّدعاءُخفية63
االنعام6يخلطكم في مالحم القتاليلبسكم65
االنعام6فِرقا ُمختلفة األهواءشيعا65
االنعام6شّدة بعض في القتالبأس بعض65
االنعام6نكّررها بأساليب مختلفةنصّرف اآليات65
االنعام6بحفيظ وّكل إلّي أمركم فأجازيكمبوكيل66
االنعام6يأخذون في االستهزاء و الطّعنيخوضون68
االنعام6خدعنهم و أطمعتهم بالباطلغّرتهم70
االنعام6لئالّ تحبس في النّار أو تسلم للهلكةأن تُبسل نفس70
االنعام6تفتد بكّل فداءتعدل كّل عدل70
االنعام6حبسوا في النّار أو أسلموا للهلكةأبسلوا70
االنعام6ماء بالٍغ نهاية الحرارةحميم70
االنعام6هوت به في المهمه فأضلّتهاستهوته الّشياطين71
االنعام6أمرنا بأن نسلم و نخلص العبادةأُمرنا لنُسلم71
االنعام6القرن الذي بنفخ فيه إسرافيلالّصور73
االنعام6لقب والد إبراهيم أو اسم عّمهآزر74
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االنعام6طالعا من األفق ُمنتشر الّضوءبازغا77
االنعام6أوجدها و أنشأهافطر الّسماوات79



االنعام6مائال عن الباطل إلى الّدين الحّقحنيفا79
االنعام6خاصموه في التوحيدحاّجه قومه80
االنعام6حّجة و برهاناسلطانا81
االنعام6لم يخلطوالم يلبسوا82
االنعام6بكفر. بشرك بظلم82
االنعام6اصطفيناهم بالنّبوةاجتبيناهم87
االنعام6لبطل و سقطلحبط88
االنعام6الفصل بين النّاس بالحّق ، أو الحكمةالحكم89
االنعام6اقتد ، و الهاء للسكتاقتده90
االنعام6ما عرفوا هللا ، أو ما عظّموهما قدروا هللا91
االنعام6أوراقا مكتوبة مفّرقةقراطيس91
االنعام6(التوراة)قل هللا أنزله قل هللا91
االنعام6باطلهمخوضهم91
االنعام6(القرآن)كثير المنافع و الفوائد مبارك92
االنعام6أي أهلها: مّكة أم القرى92
االنعام6أهل المشارق و المغاربمن حولها92
االنعام6سكراته و شدائدهغمرات الموت93
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االنعام6الهوان الّشديد و الّذل و الخزيعذاب الهون93
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االنعام6تفّرق االتّصال بينكمتقطّع بينكم94
االنعام6أو خالقه. شاقّه عن النبات فالق الحّب95
االنعام6فكيف تصرفون عن عبادته ؟فأنّا تُؤفكون95
االنعام6شاّق ظلمته عن بياض النّهار أو خالقهفالق اإلصباح96
يجريان في أفالكهما بحساب مقّدر نيطت الّشمس و القمر ُحسبانا96
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االنعام6

االنعام6في األصالب ، و فقيل في األرحام و فمستقّر98
االنعام6في األرحام و نحوها و قيل في األصالبو مستودع98
االنعام6شيئا أخضر غّضاخضرا99
االنعام6متراكما كسنابل الحنطة و نحوهاحبّا ُمتراكبا99
االنعام6هو أّول ما يخرج من ثمر النّخل في طلعها99
االنعام6عذوق و عراجين كالعناقيد تنشق عنها ألوان99
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االنعام6رقيب ز متوّلوكيل102
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االنعام6آيات و براهين تهدي للحّقبصائر104
االنعام6برقيب أُحصي أعمالكم لمجازاتكمبحفيظ104
االنعام6نكّررها بأساليب مختلفةنصّرف اآليات105



االنعام6قرأت و تعلّمت من أهل الكتابدرست105
االنعام6اعتداء و ظلماعدًوا108
االنعام6مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدهاجهد أيمانهم109
االنعام6نتركهمنذرهم110
االنعام6تجاوزهم الحد ّبالكفرطُغيانهم110
االنعام6يعمون عن الّرشد أو يتحيّرونيعمهون110
االنعام6جمعناحشرنا111
االنعام6ُمقابلة و مواجهة أو جماعة جماعةقُباُل111
االنعام6باطله الُممّوه المزّوقُزخرف القول112
االنعام6خداعا و أخذا على الغّرةغرورا112
االنعام6لتميل إلى ُزخرف القوللتصغى إليه113
االنعام6ليكتسبوا من اآلثامليقترفوا113
االنعام6الشاّكين في أنّهم يعلمون ذلكالممترين114
االنعام6كالمه و هو القرآن العظيمكلمة ربّك115
االنعام6و في أحكامه– في مواعيده صدقا و عدال115
االنعام6يكذبون فيما ينُسبونه إلى هللايخُرصون116
االنعام6اتركواذروا120
االنعام6يكتسبون من اإلثم أيّا كانيقترفون120
االنعام6خروج عن الطّاعة و معصيةإنّه لفسق121
االنعام6ذّل عظيم و هوانصغاٌر124
االنعام6شديد الّضيقحرًجا125
االنعام6يتكلّف صعودها فال يستطيعيّصعد في الّسماء125
االنعام6العذاب أو الخذالنالّرجس125
االنعام6أكثرتم من دعوتهم للّضالل و الغوايةاستكثرتم من اإلنس128
االنعام6مأواكم و مستقّركم و مقامكمالنّار مثواكم128
االنعام6خدعتهم ببهرجهاغّرتهم الحياة130
االنعام6بفائتين من عذاب هللا بالهرببُمعجزين134
االنعام6غاية تمّكنكم و استطاعتكممكانتكم135
االنعام6خلق على وجه اإلختراعذرأ136
االنعام6الّزرعالحرث136
االنعام6اإلبل و البقر و الّضأن و المعزاألنعام136
االنعام6وأد البنات الّصغار أحياًءقتل أوالدهم137
االنعام6ليُهلكوهم باإلغواءليُردوهم137
االنعام6ليخلطوا عليهمليلبِسوا عليهم137
االنعام6يختلقونه من الكذبيفترون137
االنعام6زرعحرث138
االنعام6محجورة ُمحّرمةِحجر138
االنعام6البحائر و الّسوائب و الحواميُحّرمت ظهورها138
االنعام6كذبهم على هللا بالتحليل و التحريموصفهم139
االنعام6ُمحتاجة للتعريش كالكرم و نحوهمعروشات141
االنعام6ُمستغنية عنه بإسوائها كالنّخلغير معروشات141
االنعام6ثمره المأكول في الهيئة و الكيفيةمختلفا أكله141
االنعام6ما يحمل األثقال كاإلبلحمولة142



االنعام6ما يُفرش للّذبح كالغنمفرشا142
االنعام6طرقه وآثاره  تحليال و تحريماخطُوات الشيطان142
االنعام6أمركم هللا بهذا التّحريموّصاكم هللا بهذا144
االنعام6آكل أيّا كان يأكلهطاعٍم يطعمه145
االنعام6سائال مهراقادما مسفوحا145
االنعام6قذر أو خبيث أو نجس حرامفإنّه رجس145
االنعام6ذكر عند ذبحه اسم غير هللاأهّل لغير هللا به145
االنعام6أُلجئ إلى أكله للضرورةاضطّر145
االنعام6غير طالب للمحّرم للّذة أو استئثارغير باغ145ٍ
االنعام6و ال متجاوز ما يسّد الّرمقو ال عاٍد145
االنعام6دابة أو طيرا: ما له اصبع ذي ظفر146
االنعام6شحوم الكرش و الكليتينشحومهما146
االنعام6ما علق بهما من الشحم فيُحّلما حملت ظهورهما146
االنعام6المصارين و األمعاء فيُحّل شحمهاالحوايا146
االنعام6إلية الّضأن فتحلما اختلط بعظم146
االنعام6ال يُدفع غذابه و نقمتهال يرّد بأسه147
االنعام6تكذبون على هللا تعالىتخرصون148
االنعام6بارسال الّرسل و انزال الكتبالحّجة البالغة149
االنعام6أحضروا أو هاتوا شهودكمهلّم ُشهداءكم150
االنعام6يسّوون به غيره في العبادةبربّهم يعدلون150
االنعام6. .أقرأ . .أتُل 151
االنعام6فقرإمالق151
االنعام6كبائر المعاصي كالّزنى و نحوهالفواحش151
االنعام6أمركم و ألزمكم بهوّصاكم به151
االنعام6استحكام قّوته و يرشديبلغ أشّده152
االنعام6بالعدل دون زيادة و نقصبالقسط152
االنعام6طاقتها و ما تقِدر عليهُوسعها152
االنعام6سبيلي و ديني ال اعوجاج فيهصراطي مستقيما153
االنعام6أعرض عنها أوصرف النّاس عنهاصدف عنها157
االنعام6ايتاًء يليق بجالله تعالى  و قدسهيأتي ربّك158
االنعام6فرقا و أحزابا في الّضاللةكانوا شيعا159
االنعام6ثابتا ُمقّوما ألمور المعاش و المعاددينا قيما161
االنعام6مائال عن الباطل إلى الّدين الحقحنيفا161
االنعام6عبادتي كلّهانُسكي162
االنعام6إالّ ذنبا محموال عليها عقابهإال عليها164
االنعام6. .ال تحمل نفس آثمة ال تزر وازرة164
االنعام6يخلُف بعضكم بعضا فيهاخالئف األرض165
االنعام6ليختبركم و هو بكم عليمليبلُوكم165
التفسيرالكلمةاآلية
االعراف7ضيٌق من تبليغه خشية التكذيبحرٌج منه2
االعراف7كثيراً من القرى أهكلناوكم من قرية4
االعراف7عذابنابأسنا4
االعراف7بائتين أو ليالً و هو نائمونبياتا4ً



االعراف7(القيلولة)مستريحون نصف النهار هم قآئلون4
االعراف7دعاؤهم وتضّرعهمدعواهم5
االعراف7رجحت حسناته على سيئاتهثقلت موازينه8
االعراف7رجحت سيائته على حسناتهخفت موازينه9

االعراف7جعلنا لكم مكاناً وقراراًمكنّاكم10
االعراف7ما تعيشون به وتحيونمعايش10
االعراف7أو ما دعاك وحملك. ما اضطركما منعك12
االعراف7األذالء المهانينالصاغرين13
االعراف7أخرني وأمهلني في الحياةأنظرني14
االعراف7الممهلين إلى وقت النفخة األولىالمنظرين15
االعراف7فبما أضللتنيفبما أغويتني16
االعراف7ألترصدنّهم وألجلسّن لهمألقعدن لهم16
االعراف7مذموماً أومعيبا أو محقراً لعيناًمذءوما18ً
االعراف7مطروداً مبعداًمدحورا18ً
االعراف7ألقى إليهما الوسوسةفوسوس لهما20
االعراف7ما ُستر واُخفي وُغطّي عنهماما ووري عنهما20
االعراف7عوراتهماسوءاتهما20
االعراف7أقسم وحلف لهماوقاسمهما21
االعراف7فأنزلهما عن رتبة الطاعة بخداعفدالهما بغرور22
االعراف7شرعا وأخذا يلزقانطفقا يخصفان22
االعراف7أعطيناكم ووهبنا لكمأنزلنا عليكم26
االعراف7يستر ويداري عوراتكميواري سوءاتكم26
االعراف7أو ماالً. لباس زينة ريشا26
االعراف7اإليمان وثمراتهلباس التقوى26
االعراف7ال يضلنكم وال يخدعنكمال يفتننكم27
االعراف7يزيل عنهما،  استالباً بخداعهينزع عنهما27
االعراف7أو ذريته.  جنوده قبيله27
االعراف7أتوا فعلةً متناهية في القبحفعلوا فاحشة28
االعراف7بالعدل وهو جميع الطاعات والقَُرببالقسط29
االعراف7توجهوا إلى عبادته مستقيميناقيموا وجوهكم29
االعراف7في كل وقت سجود أو مكانهعند كل مسجد29
االعراف7البسوا ثيابكم لستر عوراتكمخذوا زينتكم31
االعراف7كبائر المعاصي لمزيد قبحهاالفواحش33
االعراف7ما يوجبه من سائر المعاصياإلثم33
االعراف7الظلم واإلستطالة على الناسالبغي33
االعراف7حجةً وبرهاناًُسلطانا33ً
االعراف7. .أين اآللهة الذين كنتم. .أين ما كنتم37
االعراف7تالحقوا في النّار واجتمعوا فيهااّداركوا فيها38
االعراف7منزلةً وهم األتباع والّسفلةأخراهم38
االعراف7منزلةً وهم القادة والرؤساءألوالهم38
االعراف7مضاعفاً مزيداًعذابا ِضعفا38ً
االعراف7يدخل الجمليلج الجمل40
االعراف7ثقب اإلبرةسّم الخياط40



االعراف7فراٌش ،أي مستقرِمهاٌد41
االعراف7أغطية كاللُُّحفغواش41
االعراف7طاقتها وما تقدر عليهُوسعها42
االعراف7حقد ٍ وضغٍن وعداوةِغٍل43
االعراف7أعلم معلٌم ونادى مناٍدفأّذَن مؤذٌن44
االعراف7يطلوبنها معوّجة أو ذات إعوجاجيبغونها عوجا45ً
االعراف7وهو سور بينهما.  حاجٌز بينهما حجاٌب46
االعراف7أعالي هذا السور وشرفاتهاألعراف46
االعراف7بعالمتهم المميزة لهمبسيماهم46
االعراف7ُصبوا أو ألقوا عليناأفيضوا علينا50
االعراف7خدعتهم بزخارفها وزينتهاغرتهم الحياة الدنيا51
االعراف7نتركهم في العذاب كالمنسيينننساهم51
االعراف7. .وكما كانوا. .وما كانوا51
و مآلها  (القرآن)عاقبة مواعيد الكتاب تأويله53

من البعث و الحساب و الجزاء
االعراف7

االعراف7يكذبون من الشركاء وشفاعتهميفترون53
االعراف7إستواًء بالمعنى الالئق به سبحانهاستوى على العرش54
االعراف7يُغطي النهار بالليل فيذهب ضوءهيُغشي الليل النهار54
االعراف7يطلب الليل النهار طلباً سريعاًيطلبه حثيثا54ً
االعراف7إيجاد جميع األشياء من العدمله الخلُق54
االعراف7التدبير والتصرف فيها كما يشاءاألمُر54
االعراف7تنّزه أوتعظم أو كثر خيرهتبارك هللا54
االعراف7اسألوه واطلبوا منه حوائجكمادعوا ربكم55
ُمظهرين الضراعة والذلة واإلستكانة تضرعا55ً

والخشوع
االعراف7

االعراف7سراً في قلوبكمُخفية55
االعراف7إحسانه وإنعامه أو ثوابهرحمة هللا56
االعراف7مبشرات برحمته وهي الغيثبشرا57ً
االعراف7حملته ورفعتهأقلت سحابا57ً
االعراف7مثقلة بحمل الماءثِقاال57ً
االعراف7مجدب ال ماء فيه وال نباتلبلٍد ميت57
االعراف7عسراً أو قليالً ال خير فيهنكدا58ً
االعراف7نكررها بأساليب مختلفةنصّرف اآليات58
االعراف7السادة والرؤساءقال المأل60
االعراف7أتحرى ما فيه صالحكم قوالً وفعالًأنصح لكم62
االعراف7ُعمي القلوب عن الحق واإليمانقوماً عمين64
االعراف7خفة عقل وضاللة عن الحقسفاهة66
االعراف7قوةً وِعظم أجسامبسطة69
االعراف7نعمه وفضله الكثيرآالء هللا69
االعراف7أو رين على القلوب.  عذاٌب رجٌس71
االعراف7لعٌن وطرٌد أو ُسخطغضٌب71
االعراف7و المراد الجميع. . أهلكنا آخر . .قطعنا دابر72
االعراف7خلقها هللا من صخر ال من أبوينناقةُ هللا73



االعراف7معجزة دالة على صدقيآية73
االعراف7أسكنكم و أنزلكمبّوأكم74
االعراف7أرض الحجر و الحجاز و الّشامفي األرض74
االعراف7نعمه و إحساناتهآالء هللا74
االعراف7ال تفسدوا إفسادا شديداال تعثوا74
االعراف7استكبرواعتْوا77
االعراف7أو الّصيحة. الّزلزلة الّشديدة الّرجفة78
االعراف7هامدين موتى ال حراك بهمجاثمين78
االعراف7يّدعون الطّهارة مّما نأتييتطهّرون82
االعراف7الباقين في العذاب كأمثالهاالغابيرن83
االعراف7ال تنقصواال تبخسوا85
االعراف7طريقصراط86
االعراف7تطلبونها معوّجة أو ذات اعوجاجتبغونها عوجا86
االعراف7احكم و اقض و افصلربّنا افتح89
)جاثمين– الّرجفة 91 78آية  االعراف7(
االعراف7لم يقيموا ناعمين في دارهملم يْغنَْوا فيها92
االعراف7أحزنآسى93
االعراف7الفقر و البؤس و الّسقم و األلمبالبأساء و الّضراء94
االعراف7يتذلّلون و يخضعونيّضّرعون94
االعراف7كثُروا و نموا عددا و ماالعفْوا95
االعراف7فجأةبغتة95
االعراف7ليّسرنا غليهم أو تابعنا عليهملفتحنا عليهم96
االعراف7ينزل بهم عذابنايأتيهم بأسنا97
االعراف7وقت بيات أي ليالبياتا97
االعراف7أو استدراجه إياهم. عقوبته مكر هللا99

االعراف7لم يبيّن هللا للذين آمنوالم يهِد للذين آمنوا100
االعراف7إصابتنا إياهم لو شئناأن لو نشاء أصبناهم100
االعراف7نختمنطبع100
االعراف7من وفاء بما أوصيناهممن عهد102
االعراف7فكفروا باآلياتفظلموا بها103
االعراف7. .أو خليق بأن . . حريص على أن . .حقيق على أن 105
االعراف7ظاهر أمره ال يشّك فيهُمبين107
االعراف7أخرجها من طوق قميصهو نزع يده108
االعراف7غلب شعاعها شعاع الّشمسبيضاء108
االعراف7أهل المشورة و الّرؤساءالمأل109
االعراف7أّخر أمر عقوبتهما و ال تعجلأرجه و أخاه111
االعراف7جامعين الّسحرة و هم الشَُّرطحاشرين111
االعراف7خيّلوا لها ما يخالف الحقيقةسحروا أعين النّاس116
االعراف7خّوفوهم تخويفا شديدااسترهبوهم116
االعراف7تبتلع أو تتناول بسرعةتلقف117
االعراف7ما يكذبونه و يُمّوهونهما يأفكون117
االعراف7ظهر و تبيّن أمر موسى عليه الّسالمفوقع الحّق118
االعراف7ما تكره و ما تعيب منّاما تنقِم منّا126



االعراف7أفض أو صّب عليناأفرغ علينا126
االعراف7للخدمة– نستبقي بناتكم نستحيي نساءهم127
االعراف7بالجدوب و القحوطبالّسنين130
االعراف7يتشاءموايطّيّروا131
االعراف7شؤمهم عقابهم الموعود في اآلخرةطائرهم عند هللا131
االعراف7أو الموت الجارف. الماء الكثير الطّوفان133
االعراف7الدَّبى أو القراد أو القمل المعروفالقّمل133
االعراف7العذاب بما ذكر من اآلياتالّرجز134
االعراف7ينقضون عهدهم الذي أبرموهينكثون135
االعراف7أهلكنا و خّربنادّمرنا137
االعراف7من الجنّات أو يرفعون من األبنيةيعرشون137
االعراف7ُمهلٌَك ُمدّمرمتبّر139
االعراف7أطلب لكم إلها معبوداأبغيكم إلها140
االعراف7يذيقونكم أو يكلّفونكميسومونكم141
االعراف7بناتكم للخدمة- يستبقونيستحيون نساءكم141
االعراف7ابتالء و امتحان بالنّعم و النّقمبالء141
االعراف7بدا له شيء من نوره تعالىتجلّى ربّه للجبل143
143ً االعراف7مدكوكا متفتّتادّكا
االعراف7مغشيّا عليهصعقا143ً
االعراف7تنزيها لك من مشابهة خلقكسبحانك143
االعراف7ألواح التوراةاأللواح145
االعراف7طريق الهدى و الّسدادسبيل الّرشد146
االعراف7طريق الّضالل و الفسادسبيل الغّي146
االعراف7بطلت أعمالهم لكفرهمحبطت أعمالهم147
االعراف7ُمجّسدا أي أحمر من ذهبعجال جسدا148
االعراف7صوت كصوت البقرةله خوار148
االعراف7اتخذوا العجل إلها و عبدوه ضالالًاتّخذوه148
االعراف7نَِدموا أشّد النّدمُسقِط في أيديهم149
االعراف7أو حزينا. شديد الغضب أسفا150
االعراف7أسبقتم بعبادة العجل أو أتركتمأعِجلتم150
االعراف7فال تسّرهم بما تنال منّي من المكروهفال تُشمت150
االعراف7َسَكنسكت154
االعراف7الّزلزلة الّشديدة أو الّصاعقةأخذتهم الّرجفة155
االعراف7ِمحنَتك و ابتالؤكفِتنتك155
االعراف7تبنا و رجعنا إليكهُْدنا إليك156
االعراف7عهدهم بالعمل بما في التوراةإصرهم157
االعراف7التكاليف الّشاقة في التّوراةاألغالل157
االعراف7وقّروه و عظّموهعّزروه157
االعراف7بالحّق يحكمون في الخصومات بينهمبه يعدلون159
االعراف7فّرقناهم أو صيّرناهمقطّعناهم160
االعراف7جماعات ، كالقبائل في العربأسباطا160
االعراف7فانفجرتفانبجست160
االعراف7عينهم الخاّصة بهممشربهم160



االعراف7الّسحاب األبيض الّرقيقالغمام160
االعراف7ماّدة َصمغيّة ُحلوة كالعسلالمّن160
االعراف7الطّائر المعروف بالّسمانيالّسلوى160
االعراف7مسألتنا حطّ ذنوبنا عنّاقولوا حطّة161
االعراف7(الطّاعون)عذابا رجزا162
االعراف7قريبةً من البحرحاضرة البحر163
االعراف7يعتدون بالّصيد المحّرم فيهيعدون في السبت163
االعراف7يوم تعظيمهم أمر الّسبتيوم سبتهم163
االعراف7ظاهرة على وجه الماء كثيرةشّرعا163
االعراف7ال يُراعون أمر الّسبتال يسبتون163
االعراف7نمتحنهم و نختبرهم بالّشدةنبلوهم163
االعراف7نِعظهم اعتذارا إليه تعالىمعذرة إلى ربّكم164
االعراف7شديٍد َوجيٍعبعذاب بئيٍس165
االعراف7استكبروا و استعصواعتْوا166
االعراف7أذالّء ُمبعدين كالكالبقردةً خاسئين166
االعراف7أعلم ، أو عزم و قضىتأّذن ربّك167
االعراف7يُذيقهم و يكلّـفهميسومهم167
االعراف7امتحنّاهم و اختبرناهمبلوناهم168
االعراف7بََدل َسوٍءخلٌف169
االعراف7ما يعرض لهم من ُحطام الّدنياعرض هذا األدنى169
االعراف7قرءوا و علموا ما في التوراةدرسوا ما فيه169
االعراف7رفعناه و قلعناهنتقنا الجبل171
االعراف7أو سقيفة تُـظّل. غمامة كأنّه ظلّة171
االعراف7فخرج منها بكفره بهافانسلخ منها175
االعراف7فلحقه و أدركه و صار قرينهفأتبعه الّشيطان175
االعراف7الّضالّين الهالكينالغاوين175
االعراف7ركن إلى الّدنيا و رضي بهاأخلد إلى األرض176
االعراف7تشُدد عليه و تزجزهتحمل عليه176
االعراف7يُخرج لسانه بالنّـفَس الشديديلهث176
االعراف7خلقنا و أوجدناذرأنا179
االعراف7يميلون و ينحرفون إلى الباطليُلحدون180
االعراف7بالحّق يحكمون في الخصومات بينهمبه يعدلون181
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التوبة9ليُداوموا على التّوبة في المستقبلليتوبوا118
التوبة9ال يترفّعوا بها و ال يصرفوهاال يرغبوا بأنفسهم120
التوبة9تعٌب مانصٌب120
التوبة9مجاعة مامخمصة120ٌ
التوبة9يغضبهم و يغّمهميغيظ الكفّار120
التوبة9شيئا من قتل أو أسر أو غنيمةنيال120
التوبة9ليخرجوا إلى الجهاد جميعالينفروا كافّة122
التوبة9شّدة و شجاعة ، و حمية ، و صبراغلظة123ً
التوبة9نفاقا و كفرارجسا125
التوبة9يُمتحنون بالّشدائد و الباليايُفتنون126
التوبة9صعب و شاّق عليهعزيز عليه128
التوبة9عنتُُكم و مشقّتكمما عندتم128
التوبة9كافّي هللا و معينيحسبي هللا129
التفسيرالكلمةاآلية
يونس10سابقَةَ فضل ، و منزلة رفيعةقََدم صدق2
يونس10استواًء يليق به سبحانهاستوى على العرش3
يونس10بالعدلبالقسط4
يونس10ماٍء بالغ غاية الحرارةحميم4
يونس10صيّر القمر ذا منازل يسير فيهاقّدره منازل5
يونس10ال يتوقّعونه إلنكارهم البعثال يرجون لقاءنا7

يونس10ُدعاؤهمدعواهم10
يونس10ألُهلِكوا و أبيدوالَقُضي إليهم أجلهم11
يونس10في تجاوزهم الحّد في الكفرفي طُغيانهم11
يونس10يعمون عن الّرشد أو يتحيّرونيعمهون11
يونس10الجهد و البالء و الّشّدةالّضّر12
يونس10استغاث بنا لكشفه ملقى لجنبهدعانا لجنبه12
يونس10استمّر على ُكفره و لم يتّعظمّر12
يونس10األمم كقوم نوح و عاد و ثمودالقرون13
يونس10بالكفر و تكذيب الّرسلظلموا13
يونس10استخلفناكم بعد اهالك أولئكجعلناكم خالئف14
يونس10ال أعلمكم هللا به بواسطتيال أدراكم به16
يونس10ال يفوزون بمطلوبال يُفلح المجرمون17
يونس10تنزيها له تعالىسبحانه18
يونس10(الجوع و القحط)نائبة أصابتهم ضّراء مّستهم21
يونس10دفع و طعن و استهزاءلهم مكر21
يونس10أعجُل جزاًء و عقوبةهللا أسرع مكرا21
يونس10شديدة الهبوبريح عاصف22
يونس10أحدق بهم الهالكأحيط بهم22
يونس10يُفسدونيبغون23
يونس10حالها في سرعة تقضيها و زوالهامثل الحياة الّدنيا24



يونس10نظارتها و بهجتها بألوان النّباتزخرفها24
يونس10ما يجتاحها من اآلفات و العاهاتأمُرنا24
يونس10كالنّبات المحصود بالمناجلحصيدا24
يونس10لم تمكث زروعها و لم تُقملم تْغَن24
يونس10(الجنّة)المنزلة الُحسنى الحسنى26
يونس10النّظر إلى وجه هللا الكريم فيهازيادة26
يونس10ال يغشى وجوههم و ال يعلوهاال يرهق وجوههم26
يونس10ُغبار ما فيه سوادقتر26
يونس10أثر هوان ماذلّة26
يونس10مانع يمنع ُسخطه و عذابهعاصم27
يونس10ُكسيت و ألبستأغشيت وجوههم27
يونس10الزموا مكانكم و اثبتوا فيهمكانكم28
يونس10فّرقنا بينهم و قطعنا ُوَصلَهمفزيّلنا بينهم28
يونس10أو تُعاين. أو تعلم . تخبُر تبلو30
يونس10الثابتة ربوبيّته بالبرهان ثبوتا ال ريب فيهربّكم الحّق32
فكيف تستجيزون العدول عن الحّق إلى فأنّى تُصرفون؟32

الكفر و الّضالل ؟
يونس10

يونس10ثبتت و وجبتحقّت33
يونس10فكيف تُصرفون عن طريق الّرشد ؟فأنّى تؤفكون ؟34
يونس10ال يهتدي بنفسهال يِهّدي35
يونس10يتبيّن لهم عاقبته و مآل وعيدهيأتهم تأويله39
يونس10يُعاين دالئل نبّوته الواضحةينظر إليك43
يونس10بالعدل في الّدنيا أو يوم الجزاءبالقسط47
يونس10أخبروني عن عذاب هللاأرأيتم50
يونس10وقت بيات أي ليالبياتا50ً
يونس10آآلن تُؤمنون بوقوع عذابه ؟آآلن ؟51
يونس10يستخبرونك ُمستهزئين عن العذابيستنبئونك53
يونس10نعم و ربّيإي و ربّي53
يونس10بفائتين من عذاب هللا بالهربو ما أنتم بمعجزين53
يونس10أخفوا الغّم و الحسرةأسّروا النّدامة54
يونس10أخبرونيأرأيتم59
يونس10أعلمكم بهذا التحليل و التّحريمأِذن لكم59
يونس10تكذبون في نسبة ذلك إليهتفترون59
يونس10في أمر هاّم ُمعتنى بهتكون في شأن61
يونس10تشرعون و تخوضون فيهتُفيضون فيه61
يونس10ما يبُعد و ما يغيبما يعزب61
يونس10وزن أصغر نملة أو هباءةمثقال ذّرة61
يونس10إن القهر و الغلبة له تعالى في ُملكهإّن العّزة هلل65
يونس10يكذبون فيها ينسبونه إليه تعالىيخرصون66
يونس10تنزيها له تعالى عما نسبوه إليهسبحانه68
يونس10حّجة و برهانسلطان68
يونس10عظُم و شّق عليكمكبُر عليكم71
يونس10اقامتي بينكم دهرا طويالمقامي71



يونس10اعزموا و صّمموا على كيدكمفأجمعوا أمركم71
يونس10مع شركائكمو ُشركاءكم71
يونس10أو ُمبهما ُملتبِسا. ضيقا شديدا غّمة71
يونس10أّدوا إلّي ما تُريدونهاقضوا إلّي71
يونس10ال تُمهلونيال تُنظرون71
يونس10يخلُفون الُمغرقينجعلناهم خالئف73
يونس10نختمنطبع74
يونس10لِتلوينا و تصرفنالتلفتنا78
يونس10أن يبتليهم و يعّذبهمأن يفتنهم83
يونس10موضع عذابال تجعلنا فتنة85
يونس10. .اتّخذا و اجعال لهم . .تبّوءا لقومكما 87
يونس10مساجد نحو الكعبة أو ُمصلّىقبلة87
يونس10أو أتلِفها. أهلكها و أذِهبها اطمس على أموالهم88
يونس10اطبع عليهااشدد على قلوبهم88
يونس10ظلما و اعتداًءابغيا و عدوا90
يونس10آآلن تؤمنوا حين أيقنت بالهالك ؟آآلن ؟91
يونس10عبرة و نكاالآية92
يونس10أنزلنا و أسكنّابّوأنا93
يونس10منزال صالحا مرضيّاُمبّوأ صدق93
يونس10الّشاّكين المتزلزلينالممترين94
يونس10الّذّل و الهوانعذاب الخزي98

يونس10أو الّسخط. العذاب يجعل الّرجس100
يونس10اصرف ذاتك كلّها للّدين الحنيفّيأقم وجهك للّدين105
يونس10مائال عن األديان الباطلة كلّهاحنيفا105
يونس10بحفيظ موكوٍل إلّي أمركمبوكيل108

مّكيّة – سورة هود  (11) ( 123آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
هود11نُظمت نظما ُمحكما رصيناأُحكمت آياته1
هود11فّرقت في التّنزيل نجوما بالحكمةفّصلت1
هود11يطوونها على الكفر و العداوةيثنون صدورهم5
هود11من هللا تعالى جهال منهمليستخفوا منه5
هود11يتغطّون بها ُمبالغة في االستخفاءيستغشون ثيابهم5
موضع استقرارها في األصالب ، أو في يعلم ُمستقّرها6

األرحام و نحوها
هود11

موضع استيداعها في األرحام و نحوها ، مستودعها6
أو في األصالب

هود11

هود11ليختبركم و هو أعلم بأمركمليبلُوكم7
هود11أطوع هلل و أروع عن محارمهأحسن عمال7
هود11طائفة من األيّام قليلةأّمة معدودة8
هود11نزل أو أحاط بهمحاق بهم8
هود11شديد اليأس و القنوطإنّه ليئوس9
هود11كثير الكفران للنّعمكفور9

هود11نائبة و نكبة أصابتهضّراء مّسته10



هود11لَبَِطٌر بالنّعمة ، مغتّر بهاإنه لفرح10
هود11على النّاس بما أوتي من النعماءفخور10
هود11قائٌم به حافظ لهوكيل12
هود11ال يُنقصون شيئا من أُجور أعمالهمال يُبخسون15
هود11بَطََل في اآلخرةحبط16
هود11يقين و برهان واضح و هو القرآنبيّنة17
هود11على تنزيله و هو اعجاز نظمهشاهد17
هود11شّك من تنزيله من عند هللامرية منه17
هود11المالئكة و النّبيّون و الجوارحاألشهاد18
هود11يطلبونها معوّجة أو ذات اعوجاجيبغونها عوجا19
هود11فائتين من عذاب هللا بالهربُمعجزين20
هود11حّق و ثبت أو ال محالة أو حقّاال جَرَم22
هود11اطمأنّوا على وعده أو خشعوا لهأخبتوا إلى ربّهم23
هود11السادة و الّرؤساءالمأل27ُ
هود11ظاهره دون تعّمق و تثبّتبادي الرأي27
هود11أخبرونيأرأيتم28
هود11أُخفيت عليكمفُعّميت عليكم28
هود11خزائن رزقه و مالهخزائن هللا31
هود11تستحقرهم و تستهين بهمتزدري أعينكم31
هود11بفائتين من عذاب هللا بالهربما أنتم بُمعجزين33
هود11يضلّكمأن يُغويكم34
هود11عقاب اكتساب ذنبيفعلّي إجرامي35
هود11فال تحزنفال تبتئس36
هود11بحفظنا و كالءتنا الكاملينبأعيننا37
هود11يذلّه و يُهينهيُخزيه39
هود11يجب عليه و ينزل بهيحّل عليه39
نبع الماء و جاش بشّدة من تنّور الخبز فار التّنّور40

المعروف
هود11

هود11وقت إجرائهامجريها41
هود11وقت إرسائهاُمرساها41
هود11سألتجُئ و أستنُدسآوي43
هود11ال مانع و ال حافظال عاصم43
هود11أمسكي عن إنزال المطرأقلعي44
هود11نقص و ذهب في األرضغيظ الماء44
هود11استقّرت على جبل بقُرب الموصلاستوت على الجودّي44
هود11هالكا و ُسحقابُعدا44
هود11خيرات ثابتة ناميةبركات48
هود11خلقني و أبدعنيفطرني51
هود11المطرالّسماء52
هود11غزيرا ممتابعا بال إضرارمدرارا52
هود11أصابكاعتراك54
هود11 بجنون و َخبَلبسوء54
هود11فاحتالوا في كيدي و ضّريفكيدوني55



هود11ال تمهلونيال تُنظرون55
هود11مالكها و قادر عليهاآخذ بناصيتها56
هود11رقيب ُمهيمنحفيظ57
هود11شديد ُمضاعفغليظ58
هود11ُمتعاظم ُمتكبّرجبّار59
هود11طاٍغ معاند للحّق ُمجانب لهعنيد59
هود11هالكا و ُسحقا لهمبُعدا لعاد60
هود11جعلكم ُعّمارها و ُسكاّنهااستعمركم فيها61
هود11موقع في الّريبة و القلقُمريب62
هود11أخبرونيأرأيتم63
هود11يقين و برهان و بصيرةبيّنة63
هود11خسراٍن إن عصيتهتخسير63
هود11ُمعجزة دالّة على صدق نبّوتيآية64
هود11صوت من الّسماء ُمهلكالّصيحة67
هود11هامدين ميّتين ال يتحّركونجاثمين67
هود11لم يُقيموا فيها طويال في رغٍدلم يغنوا فيها68
هود11هالكا و ُسحقا لهمبُعدا لثمود68
هود11مشوّي بالحجارة المحّماة في ُحفرةبعجل حنيٍذ69
هود11أنكرهم و نفر منهمنِكرهم70
هود11أحّس في قلبه منهم خوفاأوجس منهم خيفة70
هود11كلمة تعّجبيا ويلتا72
هود11كثير الخير و اإلحسانمجيد73
هود11الخوف و الفزعالّروع74
هود11ُمتأّن غير عجوللحليم75
هود11كثير التّأّوه من خوف هللاأّواه75
هود11راجع إلى هللا سبحانهمنيب75
هود11نالته المساءة يمجيئهم خوفا عليهمسيء بهم77
هود11ضُعفت طاقته عن تدبير خالصهمضاق بهم ذرعا77
هود11شديد شّره و بالؤهيوم عصيب77
هود11يُسرعون إليه كأنّهم يُدفعونيُهرعون إليه78
هود11ال تفضحوني و ال تُهينونيال تُخزون78
هود11من حاجة و أََربمن حّق79
هود11أنضّم إلى قوّي أنتصر به عليكمآوي إلى ركن80
هود11بطائفة منه أو من آخرهبقطٍع من الليل81
هود11طين طُبخ بالنّار كالفّخارسجيل82
هود11متتابع أو مجموع معّد للعذابمنضود82
هود11معلمة العذابمسّومة83ً
هود11بسعة نُغنيكم عن التطفيفأراكم بخير84
هود11ُمهلكيوم ُمحيط84
هود11بالعدل بال زيادة و ال نُقصانبالقسط85
هود11ال تنقصواال تبخسوا85
هود11ال تُفسدوا أشّد اإلفسادال تعثوا85
هود11ما أبقاه لكم من الحاللبقيّة هللا86



هود11برقيب فأجازيكم بأعمالكمبحفيظ86
هود11أخبرونيأرأيتم88
هود11هداية و بصيرةبيّنة88
هود11ال يكسبنّكم أو ال يحملنّكمال يجرمنّكم89
هود11جماعتك و عشيرتكرهطك91
هود11منبوذا وراء ظهوركم منسيّاوراءكم ظهريّا92
هود11غاية تمّكنكم من أمركممكانتكم93
هود11انتظروا العاقبة و المآلارتقبوا93
هود11صوت من الّسماء ُمهلٌك ُمرجٌفالّصيحة94
هود11هامدين ميّتين ال يتحّركونجاثمين94
هود11لن يُقيموا فيها طويال في رغدلم يغنوا فيها95
هود11هالكا و ُسحقا لهمبُعدا لمدين95
هود11هلكت من قبلبَعدت ثمود95
هود11بُرهان بيّن على صدق رسالتهُسلطان ميبن96
هود11يتقّدمهم كما يتقّدم الوارديقُدم قومه98
هود11أدخلهم فيها بكفره و كفرهمفأوردهم النّار98
هود11المدخل المدخول فيه و هو النّارالورد المورود98
هود11العطاء الُمعطى لهم و هو اللّعنةالّرفد المرفود99

هود11عافي األثر ، كالّزرع المحصودحصيد100
هود11غير تخسير و إهالكغير تتبيب101
هود11إخراج شديد للنّفس من الّصدرزفير106
هود11رّد النّفس إلى الّصدرشهيق106
هود11غير مقطوع عنهمغير مجذوذ108
هود11موقع في الّريبة و قلق النّفسُمريب110
هود11ال تُجاوزوا ما حّده هللا لكمال تطغوا112
هود11ال تَِمْل قلوبكم بالمحبّة. .ال تركنوا 113
هود11ساعات منه قريبة من النّهارُزلفا من الليل114
هود11ِعظة للمتّعظينذكرا للّذاكرين114
هود11األممالقرون116
هود11أصحاب فضل و خيرأولوا بقية116
هود11ما أنعموا فيه من الخصب و الّسعةما أُترفوا فيه116
هود11وجبت و ثبتتتّمت119
هود11غاية تمّكنكم من أمركممكانتكم121

مّكيّة – سورة يوسف  (12) ( 111آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
يوسف12نُحّدثك أو نبيّن لك يا محمدنقُّص عليك3
يوسف12يصطفيك بأمور عظاميجتبيك6
يوسف12تعبير الرؤيا و تفسيرهاتأويل األحاديث6
يوسف12جماعة ُكفاة للقيام بأمره دونهانحن ُعصبة8
يوسف12خطأ بيّن في إيثارهما عليناضالل ُمبين8
يوسف12ألقوه في أرض بعيدة عن أبيهاطرحوه أرضا9
يوسف12يخلص لكم حبّه و إقباله عليكميخُل لكم وجه أبيكم9

يوسف12ما غاب و أظلم من قعر البئرغيابة الجّب10



يوسف12المسافرينالّسيّارة10
يوسف12يتّسع في أكل ما لذ و طابيرتع12
يوسف12يُسابق و يرم بالّسهاميلعب12
يوسف12عزموا و صّممواأجمعوا15
يوسف12ننتضل في الّرمي بالّسهامنستبق17
يوسف12زيّنت و سهّلتسّولت18
يوسف12ال شكوى فيه لغير هللا تعالىفصبر جميل18
يوسف12ُرفقة ُمسافرون من مدين لمصرسيّارة19
يوسف12من يتقّدم الّرفقة ليستقي لهمواردهم19
يوسف12فأرسلها في الجّب ليمألها ماًءفأدلى دلوه19
أخفاه الوارد و أصحابه عن بقيّة الّرفقة ، أسّروه19

أو أخفى أو إخوته أمره
يوسف12

يوسف12متاعا للتّجارةبضاعة19
يوسف12أو الّسيّارة. باعه إخوته شروه20
يوسف12ناقص عن القيمة نُقصانا ظاهرابثمن بخس20
يوسف12اجعلي محّل إقامته كريما مرضيّاأكرمي مثواه21
يوسف12ال يقهره شيء ، و ال يدفعه عنه أحدغالب على أمره21
يوسف12ُمنتهى شّدة جسمه و قّوتهبلغ أشّده22
يوسف12تمّحنت لُمواقعته إياهاراودته23
يوسف12إرادتي لك– أقبِل ، أسرع هيت لك23
يوسف12أعوذ باهلل معاذا مما دعوتني إليهمعاذ هللا23
يوسف12هّم الطّباع البشرية مع العصمةهّم بها24
يوسف12الُمختارين لطاعته أو لرسالتهالُمخلصين24
يوسف12تسابقا إليه يريد الخروج و هي تمنعهاستبقا الباب25
يوسف12قطعته و شقّتهقّدت قميصه25
يوسف12وجدا زوجهاألفيا سيّدها25
يوسف12صبّي في المهد أنطقه هللا ببراءتهشهد شاهد26
يوسف12شّق ُحبُه سويداء قلبهاشغفها ُحـبّا30
يوسف12هيّأت لهّن ما يتّكئن عليهأعتدت لهن ُمـتـّكأ31
يوسف12دهشن برؤية جماله الرائعأكبرنه31
يوسف12خدشنها بالّسكاكين لفرط ذهولهّن و قطّعن أيديهّن31
يوسف12تنزيها هلل عن العجز عن خلق مثلهحاش هلل31
يوسف12فامتنع امتناعا شديدا و أبىفاستعصم32
يوسف12أِمْل إلى إجابتهّنأصبوا إليهّن33
يوسف12عنبا يؤول لخمر أسقيه الملكأعصر خمرا36
يوسف12التأويل و اإلخبار بما يأتيذ لكما37
يوسف12أو الثّابت بالبراهين. الُمستقيم الّدين القيّم40
يوسف12مهازيل جّداِعجاف43
يوسف12تعلمون تأويلها و تفسيرهاتعبرون43
يوسف12تخاليطها و أباطيلهاأضغاث أحالم44
يوسف12تذّكر بعد مّدة طويلةاّدكر بعد أّمة45
يوسف12دائبين كعادتكم في الّزراعةدأبا47
يوسف12تخبؤونه من البذر للّزراعةتُحصنون48



يوسف12يُمطرون فتخصب أراضيهميُغاث النّاس49
يوسف12ما شأنه أن يُعصر كالّزيتونيعصرون49
يوسف12ما حالهّن ما شأنهّن ؟ما بال النّسوة ؟50
يوسف12ما شأنكّن و أمركّن ؟ما خطبكّن؟51
يوسف12تنزيها هلل و تعجيبا من عفّة يوسفحاش هلل51
يوسف12ظهر و انكشف بعد خفاءحصحص الحّق51
يوسف12ذو مكانة رفيعة و نفوذ أمرمكين54
يوسف12يتّخذ منها نباءة و منزاليتبّوأ منها56
يوسف12أعطاهم ما هم في حاجة إليهجهّزهم بَجهازهم59
يوسف12ثمن ما اشتروه من الطّعامبضاعتهم62
يوسف12أوعيتهم التي فيها الطّعام و غيرهرحالهم62
يوسف12أو رحالهم. طعامهم متاعهم65
يوسف12ما نطلب من اإلحسان بعد ذلك؟ما نبغي ؟65
يوسف12نجلب لهم الطّعام من مصرنمير أهلنا65
يوسف12عهدا ُمؤّكدا باليمين يوثق بهموثقا66
يوسف12أو تهلكوا جميعا. تُغلبوا يُحاط بكم66
يوسف12ُمضطلع رقيٌبوكيل66
يوسف12ضّم إليه أخاه الّشقيق بنيامينآوى إليه أخاه69
يوسف12فال تحزنفال تبتئس69
يوسف12إناًء من ذهب للّشرب اتخذ للكيلالّسقاية70
يوسف12نادى ُمناٍد و أعلم ُمعلمأّذن مؤذن70
يوسف12القافلة فيها األحمالالعير70
يوسف12، و هو الّسقاية" مكياله"صاعه صواع الملك72
يوسف12كفيل أؤّديه إليهزعيم72
يوسف12دبّرنا لتحصيل غرضهكدنا ليوسف76
يوسف12شريعة ملك مصر أو ُحكمهدين الملك76
يوسف12نعوذ باهلل معاذا و نعتصم بهمعاذ هللا79
يوسف12يئسوا من إجابة يوسف لهماستيأسوا منه80
يوسف12انفردوا متناجين ُمتشاورينخلصوا نجيّا80
يوسف12(زائدة: ما )قّصرتم ،  و ما فّرطتم80
يوسف12القافلةالعير82
يوسف12زيّنت و سهّلتسّولت83
يوسف12يا ُحزني الّشديديا أسفى84
يوسف12أصابتهما غشاوة فابيّضتاابيّضت عيناه84
يوسف12ممتلئ من الغيظ أو الحزن يكتمه و ال كظيم84
يوسف12ال تفتأ و ال تزالتفتأ85
يوسف12تصير مريضا ُمشفيا على الهالكتكون حرضا85
يوسف12أشّد غّمي و هّميبثي86
يوسف12تعّرفوا من خبر يوسففتحّسسوا من يوسف87
يوسف12رحمته و فرجه و تنفيسهروح هللا87
يوسف12الهزال من شّدة الجوعالّضّر88
يوسف12بأثمان رديئة كاسدةببضاعة مزجاة88
يوسف12اختارك و فّضلك عليناآثرك هللا علينا91



يوسف12ال تأنيب و ال لوم عليكال تثريب عليكم92
يوسف12يصر بصيرا من شّدة السروريأتي بصيرا93
يوسف12فارقت القافلة عريش مصرفصلت العير94
يوسف12تسفّهوني أو تُكذبونيتفنّدون94
يوسف12ذهابك عن الّصوابضاللك95
يوسف12ضّمهما إليه و اعتنقهماآوى إليه أبويه99

يوسف12و كان ذلك جائزا في شريعتهمُسّجدا100
يوسف12الباديةالبدو100
يوسف12أفسد و حّرش و أغرىنزغ الّشيطان100
يوسف12. .يا ُمبدع و ُمخترع . .فاطر101
يوسف12عزموا على الكيد ليوسفأجمعوا أمرهم102
يوسف12كثير من اآليات– كم من آية كأيّن من آية105
يوسف12عقوبة تغشاهم و تُجلّلهمغاشية107
يوسف12فجأةبغتة107
يوسف12يئسوا من النّصر لتطاول الّزمناستيأس الّرسل110
يوسف12توهّم الّرسل أو حّدثتهم أنفسهمظنّوا110
يوسف12كذبهم رجاؤهم النّصر في الّدنياقد ُكذبوا110
يوسف12عذابنابأُسنا110
يوسف12عظة و تذكرةعبرة111
يوسف12يُختلقيُفترى111

مكية – سورة الّرعد  (13) ( 43آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الرعد13بغير دعائم و أساطين تُقيُمهابغير عمٍد2
الرعد13استواًء يليق به سبحانهاستوى على العرش2
الرعد13يصّرف العوالم كلها بقدرته و حكمتهيدبِّر األمر2
الرعد13بسطها في رأي العينمّد األرض3
الرعد13جباال ثوابتا كي ال تميدرواسي3
الرعد13نوعين و ضربينزوجين3
الرعد13يُلبس النّهار ظلمة اللّيل أو العكسيغشي الليل النهار3
الرعد13بقاع مختلفة الطباع و الصفاتقِطَع4
الرعد13نخالت يجمعها أصل واحدنخيل صنوان4
الرعد13كا يُؤكل ، و هو الثمر و الحباألُُكل4
الرعد13األطواق من الحديداألغالل5
الرعد13العقوبات الفاضحات ألمثالهمالَمثاُلت6
الرعد13ستر و إمهالمغفرة للناس6
الرعد13أو تُسقطه. ما تنقصه ما تغيض األرحام8
الرعد13بقْدٍر و حّد ال يتعداهبمقدار8
الرعد13العظيم الذي كّل شيء دونهالكبير9
الرعد13المستعلي على كّل شيء بقدرتهالمتعاِل9

الرعد13ذاهٌب في سْربِه و طريقِه ظاهًراسارٌب10
الرعد13مالئكة تعتقب في ِحفظهله معقّبات11
الرعد13بأمره تعالى بحفظهمن أمر هللا11
الرعد13من ناصر أو وال يلي أمورهممن وال11



الرعد13الموقرة بالماء المثقلة بهالّسحاب الثّقال12
الرعد13المكايدة أو القّوة أو العقوبةشديد الِمحال13
الرعد13"كلمة التوحيد"هلل الّدعوة الحق له دعوة الحّق14
الرعد13ألمره تعالى ينقاد و يخضعهلل يسجد15
الرعد13تنقاد ألمره تعالى و تخضعظاللهم15
الرعد13أّول النّهار– جمع غداة بالغدّو15
الرعد13آخر النّهار– جمع أصيل اآلصال15
الرعد13بمقدارها الذي اقتضته الحكمةبقَدرها17
الرعد13الطّافي فوق الماء (الّرغوة)هو الُغثاء زبًدا17
الرعد13مرتفعا منتفخارابيًا17
الرعد13هو الخبث الطافي عند إذابة المعادنزبٌَد17
الرعد13مرميّا به مطروحا  أو متفّرقاُجفاء17
الرعد13بئس الفراش و المستقر جهنّمبئس المهاد18
الرعد13يدفعون و يُجازونيدرءون22
الرعد13عاقبتها المحمودة ، و هي الجنّاتعقبى الدار22
الرعد13عاقبتها سيّئة و هي النّارسوء الدار25
الرعد13يُضيّقه على من يشاء لحكمةيقِدر26
الرعد13شيء قليل ذاهب زائلمتاع26
الرعد13رجع بقلبه إلى هللاأناب27
الرعد13عيش طيّب لهم في اآلخرةطوبى لهم29
الرعد13حسن مرجع و منقلبُحسن مآب29
الرعد13إلى هللا وحدهمرجعي و توبتيإليه متاب30
الرعد13..أفلم يعلم و يتبيّن . .أفلم ييأس 31
الرعد13داهية تقرعهم بصنوف البالياقارعة31
الرعد13أمهلت و أطلت في أمن و الّدعة...فأمليُت32
الرعد13حافظ و عاصمواق34
الرعد13ثمرها الّذي يؤكل ال ينقطعأُكلُها دائم35
الرعد13إلى هللا وحده مرجعي للجزاءإليه مآب36
الرعد13لكّل وقت حكم معيّن بالحكمةلكّل أجل كتاب37
الرعد13اللّوح المحفوظ أو العلم اإللهيأّم الكتاب39
الرعد13ال راّد و ال ُمبطل لهال ُمعقِّب لحكمه41

مكيّة – سورة إبراهيم  (14) ( 52آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
ابراهيم14بتيسيره و توفيقه لهم أو بأمرهبإذن ربّهم1
ابراهيم14الغالب أو الذي ال مثل لهالعزيز1
ابراهيم14المحمود الُثنى عليهالحميد1
ابراهيم14هالك أو حسرة أو واٍد في جهنّمويٌل2
ابراهيم14يختارون و يؤثرونيستحبّون3
ابراهيم14يطلبونها ُمعوّجة أو ذات اعوجاجيبغونها عوجا3
ابراهيم14بنعمائه أو وقائعه في األمم الخاليةبأيّام هللا5
ابراهيم14يذيقونكم و يكلّفونكميسومونكم6
ابراهيم14يستبقون بناتكم للخدمةيستحيون نساءكم6
ابراهيم14ابتالء بالنّعم و النّقمبالء6



ابراهيم14أعلم اعالما ال ُشبهة معهتأّذن ربّكم7
ابراهيم14عظّوا على أناملهم تغيّظا من الّرسل و فرّدوا أيديهم في أفواههم9
ابراهيم14موقٍع في الّريبة و القلقمريٍب9

ابراهيم14. .ُمبدع و ُمخترع . .فاطر10
ابراهيم14حّجة و برهان على صدقكمبسلطان10
ابراهيم14موقفه بين يدّي للحسابخاف مقامي14
ابراهيم14استنصر الّرسل باهلل على الظالميناستفتحوا15
ابراهيم14خسر و هلك كّل ُمتعاظم متكبّرخاب كّل جبّار15
ابراهيم14معاند للحّق ، ُمجانب لهعنيٍد15
ابراهيم14ما يسيل من أجساد أهل النّارصديٍد16
ابراهيم14يتكلّف بلعه لحرارته و مرارتهيتجّرعه17
ابراهيم14يبتلعه لشّدة كراهته و نتنهال يكاد بسيغه17
ابراهيم14شديد هبوب الّريحيوم عاصف18
ابراهيم14خرجوا من القبور للحساببرزوا21
ابراهيم14دافِعون عنّاُمغنون عنّا21
ابراهيم14منجى و مهرب و مزاغمحيٍص21
ابراهيم14تسلّط أو حّجةسلطان22
ابراهيم14بُمغيثكم من العذاببمصرخكم22
ابراهيم14بمغيثّي من العذاببمصرخّي22
ابراهيم14كلمة التوحيد و اإلسالمكلمةً طيّبة25ً
ابراهيم14تعطي ثمرها الذي يُؤكلتُؤتي أُكلها25
ابراهيم14كلمة الكفر و الّضاللكلمة خبيثة26
ابراهيم14اقتُلِعت جثّتها من أصلهااجتُثّت26
ابراهيم14في القبر عند الّسؤالفي الحياة الّدنيا27
ابراهيم14(جهنّم )دار الهالك دار البوار28
ابراهيم14يدخلونها أو يُقاسون حّرهايصلونها29
ابراهيم14أمثاال من األوثان يعبدونهاأندادا30
ابراهيم14ال ُمخالّة و ال ُمواّدةال ِخالٌل31
ابراهيم14دائمين في منافعهما لكمدائبين33
ابراهيم14ال تطيقوا عّدها لعدم تناهيهاال تُحصوها34
ابراهيم14أبِعدني و نّحنياجنبني35
ابراهيم14تسرع إليه شوقا و ٍوداداتهوي إليهم37
ابراهيم14ترتفع دون أن تطرف من الهولتشخص فيه األبصار42
ابراهيم14مسرعين إلى الّداعي بذلّةمهطعين43
ابراهيم14رافعيها مديمي النّظر لألماممقنعي رءوسهم43
ابراهيم14قلوبهم خالية ال تعي لفرط الحيرةأفئدتهم هواء43
ابراهيم14خرجوا من القبور للحساببرزوا هلل48
ابراهيم14مقرونا بعضهم مع بعضمقّرنين49
ابراهيم14القيود أو األغاللاألصفاد49
ابراهيم14قمصانهم أو ثيابهمسرابيلهم50
ابراهيم14تغطّيها و تجلّلهاتغشى وجوههم50
ابراهيم14كفاية في الغظة و التذكيربالغ للنّاس52

مّكيّة – سورة الحجر  (15) ( 99آياتها  )



التفسيرالكلمةاآلية
"ُربََما2 الحجر15زائدة" ما "للتقليل  و " ُرّب
الحجر15دعهم و اتركهمذرهم3
الحجر15أجل مقّدر مكتوب في اللّوحلها كتاب4
الحجر15هالّ تأتينالو ما تأتينا7
الحجر15إال بالوجه الذي تقتضيه الحكمةإال بالحق8
الحجر15مؤّخرين في العذابُمنظرين8
الحجر15القرآنالّذكر9

الحجر15فرق األمم الّسابقينشيع األّولين10
الحجر15ندخل الّذكر مستهزأ  بهنسلكه12
الحجر15مضت عادة هللا بإهالك المكّذبينخلت سنّة األّولين13
الحجر15يصعدون فيرون المالئكة و العجائبيعرجون14
الحجر15ُسّدت و ُمنعت من اإلبصارسّكرت أبصارهم15
الحجر15أصابنا محّمد بسحرهقوم مسحورون15
الحجر15منازل للكواكب السيّارةبروج16
الحجر15مطرود أو مرجوم بالنّجومرجيم17
الحجر15خِطف المسموع من المإل األعلىاسترق الّسمع18
الحجر15أدركه و لحقهفأتبعه18
الحجر15ُشعلة نار منقّضة من الّسماءشهاب18
الحجر15ظاهر للمبصرينمبين18
الحجر15بسطناها لالنتفاع بهااألرض مددناها19
الحجر15جباالً ثوابت كيال تميدرواسي19
الحجر15مقّدر بميزان الحكمةموزون19
الحجر15أرزاقا يُعاش بهامعايش20
الحجر15نحن قادرون على إيجاده و تدبيرهعندنا خزانه21
الحجر15نوجده أو نعطيهننّزله21
الحجر15بمقدار معيّنبقدر معلوم21
حوامل للّسحاب أو للماء تُمّجه فيه أو الّرياح لواقح22

ملقحات للّسحاب أو لألشجار
الحجر15

الحجر15الباقون بعد فناء الخلقلنحن الوارثون23
الحجر15طين يابس كالفّخارصلصال26
الحجر15طين أسود متغيّرحمإ26
الحجر15مصّور صورة إنسان أجوفمسنون26
الحجر15الّريح الحاّرة القاتلةنار الّسموم27
الحجر15أتممت خلقه و هيأته لنفخ الروحسّويته29
الحجر15سجود تحية ال سجود عبادةساجدين29
الحجر15امتنع تكبّراأبى31
الحجر15أّي غرض لك أو ما عذرك. .مالك 32
الحجر15مطرود من الّرحمة أو مرجوم بالّشهبرجيم34
الحجر15االبعاد على سبيل الّسخطاللّعنة35
الحجر15أمهلني و ال تُمتنيفأنظرني36
الحجر15وقت النّفخة األولىالوقت المعلوم38
الحجر15ألحملنّهم على الغواية و الّضاللألغوينّهم39



الحجر15الذين أخلصتهم لطاعتكالمخلصين40
الحجر15حّق علّي ُمراعاتهصراط علّي41
الحجر15تسلّط و قدرة على اإلغواءسلطان42
الحجر15فريق معيّن متميّز عن غيرهجزء مقسوم44
الحجر15حقد و ضغينة و عداوةغّل47
الحجر15تعب و إعياءنصب48
الحجر15أضيافه و كانوا من المالئكةضيف ابراهيم51
الحجر15خائفون فزعونوجلون52
الحجر15اآليسين من الخير أو الولدالقانطين55
الحجر15فما شأنكم الخطير ؟فما خطبكم ؟57
الحجر15علِمنا أو قضينا و حكمناقّدرنا60
الحجر15الباقين في العذاب مع أمثالهاغابرين60
الحجر15أُنكُركم و ال أعرفكمقوم منكرون62
الحجر15يشّكون و يكّذبونك فيهفيه يمترون63
الحجر15بطائفة منه أو من آخرهبقطع من اللّيل65
الحجر15ِسْر خلفهم لتطّلع عليهماتبع أدبارهم65
الحجر15أوحينا إليهقضينا إليه66
الحجر15آخرهم و الُمراد جميعهمدابرهؤالء66
الحجر15داخلين في وقت الّصباحمصبحين66
الحجر15عن إجارة أو ضيافة أحد منهمعن العالمين70
الحجر15قسم من هللا بحياة نبيّنا صلى هللا عليه و لعمُرك72
الحجر15غوايتهم و ضاللتهمسكرتهم72
الحجر15يعمون عن الّرشد أو يتحيّرونيعمهون72
الحجر15صوت ُمهلك من الّسماءالّصيحة73
الحجر15داخلين في وقت الّشروقُمشرقين73
الحجر15طين ُمتحّجر طُبِخ بالنّارسّجيل74
الحجر15للمتفّرسين الُمتأّملينللمتوّسمين75
الحجر15طريق ثابت ُمعلم مسلوكلبسبيل مقيم76
الحجر15قوم )سّكان بُقعة كثيفة األشجار ملتفّتها أصحاب األيكة78
الحجر15قُرى قوم لوط و األيكةو إنهما79
الحجر15لبطريق واضح يأتّمون به في أسفارهملبإمام مبين79
الحجر15ديار ثمود بين المدينة و الشامالِحجر80
الحجر15داخلين في وقت الّصباحمصبحين83
الحجر15سبع آيات و هي الفاتحةسبعا87
– التي تثنّى و تكرّر قراءتها في الّصالة من المثاني87

و من للبيان
الحجر15

الحجر15أصناف من الكفّارأزواجا منهم88
الحجر15تواضع و ألن جانبكاخفض جناحك88
الحجر15أهل الكتابالمقتسمين90
أعضاًء و أجزاًء ، فآمنوا ببعض و عضين91

كفروا ببعض
الحجر15

الحجر15فاجهر به أو فامضه و نفّذهفاصدع بما تؤمر94
الحجر15الموت الُمتيقّن وقوعهاليقين99



مّكيّة – سورة النّحل  (16) ( 128آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
النحل16تعاظم بذاته و صفاته الجليلةتعالى1
النحل16بالوحي و منه القرآن العظيمبالّروح2
النحل16ماء مهيننطفة4
النحل16شديد الخصومة بالباطلهو خصيٌم4
النحل16اإلبل و البقر و الّضأن و المعزاألنعام5
النحل16ما تتدفّئون به من البردفيها دفٌء5
النحل16تجّمل و تزيّن و وجاهةفيها جمال6
النحل16ترّدونها بالعشّي إلى الُمراححين تريحون6
النحل16تخرجونها بالغداة إلى المسرححين تسرحون6
النحل16أمتعتكم الثقيلة الحملتحمل أثقالكم7
النحل16بمشقّتها و تعبهابشّق األنفس7
النحل16بيان الطريق القاصد المستقيمقصد الّسبيل9
النحل16من الّسبيل مائل عن الحّقمنها جائر9

النحل16فيه ترعون دوابّكمفيه تُسيمون10
النحل16خلق و أبدع لمنافعكمذرأ لكم13
النحل16من البحر الملح خاّصةتستخرجوا منه14
النحل16جواري فيه تشّق الماء شقّامواخر فيه14
النحل16جباال ثوابترواسي15
النحل16لئال تتحّرك و تضطرب بكمأن تميد بكم15
النحل16معالم للطرق تهتدون بهاعالمات16
النحل16ال تطيقوا حصرها لعدم تناهيهاال تُحصوها18
النحل16حّق و ثبت ، أو ال محالة أو حقّاًال َجَرم23
النحل16أباطيلهم المسطّرة في كتبهمأساطير األّولين24
النحل16آثامهم و ذنوبهمأوزارهم25
النحل16أو األساس. الدعائم و العمد القواعد26
النحل16يُذلّهم و يهينهم بالعذابيُخزيهم27
النحل16تُخاصمون و تعادون األنيباء فيهمتُشاقّون فيه27
النحل16الذّل و الهوانالخزي27
النحل16العذابالّسوء27
النحل16أظهروا اإلستسالم و الخضوعفألقوا الّسلم28
النحل16مأواهم و مقاُمهممثوى الُمتكبّرين29
النحل16طاهرين من دنس الّشرك و المعاصيطيّبين32
النحل16أو نزل بهم. أحاط حاق بهم34
النحل16كّل معبود باطل و كّل داع إلى ضاللةاجتنبوا الطّاغوت36
النحل16ثبتت و وجبتحقّت36
النحل16مجتهدين في الحلف بأغلظها و أوكدهاجهد أيمانهم38
النحل16لننزلنّهملنُبّوئنّهم41
النحل16مباءة أو داراً أو عطيّة حسنةحسنة41ً
النحل16أرسلناهم بالمعجزاتبالبيّنات44
النحل16كتب الّشرائع و التكاليفالّزبُر44
النحل16. .يُغيّب . .يخسف45



النحل16أسفارهم و متاجرهمتقلّبهم46
النحل16فائتين من عذاب هللا بالهرببُمعجزين46
النحل16أو تَنَقُّص. مخافة من العذاب تخّوف47
النحل16من جسم قائم له ظّلمن شيء48
النحل16تميل و تنتقل من جانب إلى آخريتفيّأ ضالله48
النحل16منقادة لُِحكمه و تسخيره تعالىُسّجًدا هلل48
النحل16و الِظالل صاغرون منقادون كأصحابهاو هم داخرون48
النحل16الطّاعة و اإلنقياد هلل تعالى وحدهله الّدين52
النحل16دائما واجبا الزما أو خالصاواصبا52
النحل16تِضّجون باإلستغاثة و التّضّرعتجأرون53
النحل16تكذبونه على هللاتفترون56
النحل16ممتلئ غّما و غيظا في قرارة نفسههو كظيم58
النحل16يستخفي و يتغيّبيتوارى59
النحل16هوان و ذّلهون59
النحل16يُخفيه بالوأد فيدفنه حيّايدّسه59
النحل16صفته القبيحة من الجهل و الكفرمثل الّسوء60
النحل16أو ال محالة أو حقّا. حّق و ثبت ال جَرَم62
النحل16ُمقّدمون معّجٌل بهم إلى النارُمفرطون62
النحل16لعظة عظيمة و داللة على قدرتنالعبرة66ً
ـْفـِلفرث66 النحل16ما في الَكرش من الثُـّ
النحل16(ثّم ُحّرمت بالمدينة)خمرا سكًرا67
النحل16اإليحاء هنا اإللهام و اإلرشاد أو التسخيرأوحى ربّك68
النحل16أوكارا تبنيها لِتعِسل فيهابيوتًا68
النحل16يَبني الناس من الخاليا للنّحليعرشون68
النحل16مذلّلة ُمسهّلة لكذلال69
النحل16(الَخَرف و الهَرم)أردئه و أخسِّه أرذل العمر70
النحل16أفهم في الّرزق ُمستوون ؟ ؟ الَفهم فيه سواء ؟71
النحل16خدًما و أعوانًا ، أو أوالد أوالدحفدة72
النحل16أخرس ِخلقةأحدهما أبكم76
النحل16عبٌء و ِعيالهو كل76ٌّ
النحل16كخطفة بالبصر و اختالس بالنّظركلمح البصر77
النحل16تجدونها خفيفة الحملتستخفونها80
النحل16وقت ترحالكميوم ظعنكم80
النحل16متاعا لبُيوتكم كالفرشأثاثا80
النحل16تنتفعون به في معايشكم و متاجركممتاعا80
النحل16أشياء تستظلون بها كاألشجارظالال81
النحل16(الغيران)مواضع تستِكنّون فيها أكنانا81
النحل16ما يُلبس من ثياب أو دروعسرابيل81
النحل16الّضرب و الطّعن في حروبكمتقيكم بأسكم81
النحل16ال يُطلب منهم إرضاُء ربّهمال هم يستعتبون84
النحل16يُمهَلون و يؤّخرونيُنظرون85
النحل16 اإلستسالم و اإلنقياد لحكمه تعالىالّسلَم87



باإلعتدال و التّوّسط في األمور اعتقادا و يأمر بالعدل90
عمال و ُخلُقا

النحل16

النحل16أو نفِع الخلق. إتقان العمل اإلحسان90
النحل16الذنوب المفرطة في القُبحالفحشاء90
النحل16التّطاول و التّجبّر على النّاسالبغي90
النحل16ضاِمنا. رقيبا . شاهدا كفيال91
النحل16إبرام و إحكامقّوة92
النحل16أنقاضا محلول الفتلأنكاثا92
النحل16مفسدة و خيانة و خديعة بينكمدخال بينكم92
النحل16بأن تكون جماعةأن تكون أّمة92
النحل16أكثر و أعّز و أوفر ماالهي أربى92
النحل16يختبركم به هل تفون بعهدكميبلوكم هللا به92
النحل16فتزّل أقداُمكم عن محّجة اإلسالمفتزّل قدم94
النحل16ينقضي و يفنى و يزولينفد96
النحل16فاعتصم به تعالى و الجأ إليهفاستعذ باهلل98
النحل16تَسلّطٌ و واليةسلطان99

النحل16يتّخذونه وليّا ُمطاعايتولّونه100
النحل16الّروح المطهّر جبريل عليه السالمروح القدس102
النحل16يُميلون و ينُسبُون إليه أنّه يُعلّمهيُلحدون إليه103
النحل16اختاروا و آثَروااستحبّوا107
النحل16ختمطبع108
النحل16حّق و ثبت أو ال َمحالة أو حقّاال جَرَم109
النحل16لهم بالوالية و النّصر ال عليهمللذين هاجروا110
النحل16ابتُلوا و ُعّذبوا إلسالمهمفُتنوا110
النحل16طيّبا واسعا أو هنيئا ال عناء فيهرغدا112
النحل16المسفوح و هو السائلالّدم115
النحل16أي الخنزير بجميع أجزائهلحم الخنزير115
النحل16ذِكر عند ذبحه اسم غيره تعالىأهّل بغير هللا به115
النحل16دعته الّضرورة إلى التّناول منهاضطر115
النحل16غير طالب للُمحّرم للَذة إو استئثارغير باغ115
النحل16و ال ُمجاوز ما يسّد الّرمقو ال عاد115
النحل16بتعّدي الطّور و ركوب الّرأسبجهالة119
النحل16معلِّما للخير ، أو مؤمنا وحدهكان أّمة120
النحل16ُمطيعا خاضعا له تعالىقانتا هلل120
النحل16مائال عن الباطل إلى الّدين الحّقحنيفا120
النحل16اصطفاه و اختاره للنُّبّوةاجتباه121
النحل16شريعته ، و هي التّوحيدملّة إبراهيم123
النحل16فُرض تعظيُمه و التّخلّي فيه للعبادةُجِعل الّسبت124
النحل16ضيق صدر و َحَرجضْيق127 آياتها)مكيّة – سورة اإلسراء 
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التفسيرالكلمةاآلية
االسراء17تنزيها هلل و تعجيبا من قدرتهسبحان الذي1
االسراء17جَعَل البراق يسري به صلى هللا عليه و أسرى بعبده1



االسراء17. .لِنرفعه إلى الّسماء فنُريه . .لِنُريه 1
االسراء17ربّا تكلون إليه أموركموكيال2
االسراء17أخصُّ ذّرية أو يا ذّرية. .ذّرية 3
أوحينا إليهم و أعلمناهم بما سيقع منهم قضينا إلى بني إسرائيل4

من اإلفساد مّرتين
االسراء17

االسراء17لَتفرطُّن في الظلم و العدوانلتعلُّن4
االسراء17العقاب الموعود على أوالهماوعد أوالهما5
االسراء17ذوي قّوة و بطش في الحروبأولي بأس5
االسراء17ترّددوا لطلبكم باستقصاءفجاسوا5
االسراء17وسطهاخالل الّديار5
االسراء17الّدولة و الَغلَبَةالَكّرة6
االسراء17أكثر عددا أو عشيرة من أعدائكمأكثر نفيرا6
االسراء17ليُحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكمليسوءوا ُوجوهكم7
االسراء17ليُهلكوا و يُدّمرواليُتبّروا7
االسراء17ما استولوا عليهما علْوا7
االسراء17سجنا أو مهادا و فراشاحصيرا8
االسراء17(و التوحيد– ملة اإلسالم )أسّد الطرق هي أقوم9

االسراء17نفسهما أو نيّرى الليل و النّهارالليل و النّهار12
االسراء17خلقنا القمر مطموس النّور مظلمافمحْونا آية الليل12
االسراء17الشمس مضيئة منيرة لألبصارآية النّهار ُمبصرة12
االسراء17عمله المقّدر عليه ال ينفّك عنهألزمناه طائره13
االسراء17أو محاسبا. حاسبا و عاّدا حسيبا14
االسراء17. .ال تحمل نفس آثمةٌ . .ال تزر وازرة 15
االسراء17أمرنا متنّعميها بطاعة هللاأَمرنا ُمترفيها16
االسراء17فتمّردوا و َعصْواففسقوا فيها16
االسراء17استأصلناها و محونا آثارهافدّمرناها16
االسراء17األمم المكذبةالقرون17
االسراء17أو يقاسي حّرها. يْدخلها يصالها18
االسراء17مطرودا ُمبعدا من رحمة هللامدحورا18
االسراء17نزيد من العطاء مّرة بعد أخرىُكالّ نِمّد20
االسراء17ممنوعا عّمن يريده تعالىمحظورا20
االسراء17غير منصور و ال ُمعان من هللامخذوال22
االسراء17أمر و ألزم و َحَكمقضى ربّك23
ر و كراهيّة و تبّرمأّف23 االسراء17كلمة تضجُّ
االسراء17ال تزجرهما عّما ال يعجبكال تنهرهما23
االسراء17حسنا جميال ليّناقوال كريما23
االسراء17للتّوابين مما يفُرط منهملألّوابين25
االسراء17كناية عن الّشحيََدك مغلولة29
االسراء17كناية عن التّبذير و اإلسرافتبسطها كّل البسط29
االسراء17نادما أو ُمنقطعا بك ُمعدمامحسورا29
االسراء17يضيّقه على من يشاء لحكمةيْقِدر30
االسراء17خوف فقر و فاقةخشية إمالق31
االسراء17إثما عظيماِخطئاً كبيرا31



االسراء17تسلّطا على القاتل بالقصاص أو الّديّةُسلطانا33
االسراء17قّوته على حفظ ماله و رشده فيهيبلغ أشّده34
االسراء17بالميزان العدلبالقسطاس المستقيم35
االسراء17مآال و عاقبةأحسن تأويال35
االسراء17ال تتبعال تَْقــف36
االسراء17فرحا و بطرا و اختياال و فخرامَرحا37
االسراء17ُمبعدا من رحمة هللامدحورا39
االسراء17أفّضلكم ربّكم فخّصكم ؟أفصفاكم ربّكم40
االسراء17كّررنا القول بأساليب مختلفةصّرفنا41
االسراء17تباُعدا و إعراضا عن الحّقنفورا41
االسراء17لَطلبواالبتغْوا42
االسراء17بالُمغالبة و الممانعةسبيال42
االسراء17ساترا أو مستورا عن الحّسحجابا مستورا45
االسراء17أغطية  كثيرة مانعةأكنّة46
االسراء17صمما و ثقال في الّسمع عظيماوقرا46
االسراء17ُمتناجون في أمرك فيما بينهمهم نجوى47
االسراء17مغلوبا على عقله بالسِّحر أو ساحرامسحورا47
االسراء17أو ترابا أو ُغبارا. أجزاًء مفتتة ُرفاتا49
االسراء17يعظم عن قبول الحياة كالّسماواتيكبر51
االسراء17أبدعكم و أحدثكمفطركم51
االسراء17. .يُحّركون استهزاًء . .فسينغضون 51
االسراء17ُمْنقادين انْنقياد الحامدين لهبحمده52
االسراء17يُفسد و يُهيج الّشّر بينهمينزغ بينهم53
االسراء17موكال إليك أمُرهموكيال54
االسراء17كتابا فيه تحميد و تمجيد و مواعظزبورا55
االسراء17نقلَه إلى غيركم مّمن لم يعبُدهمتحويال56
االسراء17القربة بالطاعة و العبادةالوسيلة57
االسراء17آية بيّنةً واضحةًُمبصرة59
االسراء17فكروا بها ظالمين فأُهلكوافظلموا بها59
االسراء17علما و قْدرة فهم في قبضته تعالىأحاط بالنّاس60
االسراء17(جعلناها فتنة)شجرة الّزقوم الّشجرة الملعونة60
االسراء17تجاوزا للحّد في كفرهم و تمّرداطُغيانا60
االسراء17أخبرنيأرأيتَك62
االسراء17أو ألستأصلنّهم . ألستوليّن عليهم ألحتنكّن ذّريّته62
االسراء17استِخّف و استعجْل و أزِعْجاستفزز64
االسراء17ِصْح عليهم و ُسقهمأجلب عليهم64
االسراء17بكّل راكب و ماٍش في معاصي هللابخيلك و رجلك64
االسراء17باطال و ِخداعاغرورا64
االسراء17تسلّط و قدرة على إغوائهمعليهم سلطان65
االسراء17يُجري و يسيّر و يسوق برفقيُزجي66
االسراء17يُغّور و يُغيّب بكم تحت الثرىأن يخسف بكم68
االسراء17ريحا شديدة ترميكم بالحصباءحاصبا68
االسراء17عاصفا شديدا ُمهلكاقاصفا69



االسراء17نصيرا أو ُمطالبا بالثأر منّاتبيعا69
االسراء17بمن ائتموا به أو بكتابهمبإمامهم71
االسراء17قْدر الخيط في ِشّق النواة من الجزاءفتيال71
االسراء17ليوقِعونك في الفتنة و ليصرفونكليَفتنونك73
االسراء17لتختلق و تتقّول علينالتفتري علينا73
االسراء17تميل إليهمتركُن إليهم74
االسراء17عذابا ُمضاعفا في الحياة الّدنياضعف الحياة75
االسراء17لَيستخفّونك و يُـزِعجونكليستفّزونك76
االسراء17تغييرا و تبديالتحويال77
االسراء17بعد أو عند زوالها عن كبد الّسماءلُدلوك الّشمس78
االسراء17ظُلمته أو ِشّدتِهاَغسق الليل78
االسراء17و أقِم صالة الّصبحو قرآن الفجر78
االسراء17الّصالة ليال بعد اإلستيقاظ: التّهّجد فتهّجْد79
االسراء17فريضة زائدة خاّصة بكنافلة لك79
االسراء17مقام الشفاعة الُعظمىمقاما محمودا79
االسراء17إْدخاال مرضيّا جيّدا في أموريُمدخل صدق80
االسراء17قهرا و ِعّزا ننصر به اإلسالمسلطانا نصيرا80
االسراء17زال و اضمحّل الّشركزهق الباطل81
االسراء17هالكا بسبب ُكفرهم بهخسارا82
االسراء17لَوى ِعطفهُ تكبّرا و ِعنادانأى بجانبه83
االسراء17شديد اليأس و القنوط من رحمتناكان يئوسا83
االسراء17مذهبــِـِه الذي يُشاكُل حالهشاكلته84
االسراء17مْن تعهّد يإعادته إليكوكيال86
االسراء17ُمعيناظهيرا88
االسراء17رّددنا بأساليب مختلفةصّرفنا89
االسراء17معنى غريب حسن بديعكّل مثل89
االسراء17فلْم يرَضفأبى89
االسراء17ُجُحودا للحّقُكفورا89
االسراء17عينا ال يْنَضُب ماؤهاينبوعا90
االسراء17قِطعاِكسفا92
االسراء17أو جماعة. ُمقابلة و ِعيانا قبيال92
االسراء17ذهٍَبُزخرف93
االسراء17سَكَن لَهبُهاخبْت97
االسراء17لهبا و توقّداسعيرا97
االسراء17أو تُرابا أو ُغبارا. أجزاء ُمفتّتة ُرفاتا98

االسراء17ُمبالغا في البُخلقتورا100
االسراء17مغلوبا على عقلك بالّسحر أو ساحرامسحورا101
ر من يشهدها بصدقيبَصائر102 االسراء17بيّنات تُبَصِّ
االسراء17هالكا أو مصروفا عن الخيرمثبورا102
االسراء17يَستِخفّهُْم و يُزعجهم للخروجيستفّزهم103
االسراء17جميعا ُمختلطينلفيفا104
االسراء17بيّــنّاه  و فّصلناه أو أنزلناه ُمفّرقافرقناه106
االسراء17على تَُؤَدة و تأّنعلى ُمكث106



االسراء17ال تسّر بها حتى ال تُسمع َمن خلفكال تُخافت بها110
مّكيّة – سورة الكهف  (18) ( 110آياتها )

التفسيرالكلمةاآلية
اختالال و ال اختالفا و ال انحرافاعن لم يجعل له عوجا1

الحّق و ال خروجا عن الحكمة
الكهف18

الكهف18ُمستقيما معتدال أو بمصالح العبادقيِّما2
الكهف18عذابًا آجال أو عاجالبأسا2
الكهف18ما أْعظَمها في القُبح كلمةكبُرت كلمة5
الكهف18قاتِلها و ُمهلِكها أو ُمجهُدهاباخع نفسك6
الكهف18و ُحزنا عليهم أو غيظا. غصباأسفا6
الكهف18لِنختبَرهم مع علمنا بحالهملِنبلوهم7
الكهف18أزهد فيها و أسرع في طاعتِناأحسن عمال7
الكهف18تُرابا أْجَرد ال نبات فيهصعيدا ُجرزا8
الكهف18بل أظنَْنـَتأم حسبت9
الكهف18النّقب الُمتسع في الجبلأصحاب الكهف9
الكهف18اللوح فيه أسماؤهم و قّصتهمالّرقيم9

الكهف18. .التجئوا هََربا بِِدينهم أوى الفتية10
الكهف18اهتداًء إلى طريق الحّقرشدا10
الكهف18أنمناهم إنامة ثقيلةًفضربنا على آذانهم12
الكهف18أيقظناهم من نومهمبعثناهم12
الكهف18مّدة و عدد ِسنين أو غايةأمدا12
الكهف18شَدْدنا و قّوينا بالّصبرربطنا14
الكهف18قوال ُمفرطافي البعد عن الحّقشططا14
الكهف18ما تنتفعون به في عيشكممرفقا16
الكهف18تميل و تعدلتزاور17
الكهف18تعِدُل عنهم و تبتعدتقرضهم17
الكهف18ُمتسع من الكهففجوة منه17
الكهف18بفِناء الكهف أو عتبة بابهبالوصيد18
الكهف18خوفا و فزعاُرعبا18
الكهف18أيقظناهم من نومتهم الطّويلةبعثناهم19
الكهف18بدارهمكم المضروبةبَورقكم19
الكهف18أحّل، أو أجود طعاماأزكى طعاما19
الكهف18يطّلعوا عليكم أو يغلبوايظهروا عليكم20
الكهف18أطلَعنا النّاس عليهمأعثرنا عليهم21
الكهف18قذفًا بالظّن غير يقينرجما بالغيب22
الكهف18فال تُجادل في عّدتهم و شأنهمفال تمارفيهم22
الكهف18بمجّرد تالوة ما أوحي إليك في أمرهمإال مراء ظاهرا22
الكهف18هداية و إرشاًدا للنّاسرشدا24
الكهف18ما أبصر هللا بكّل موجودأبصر به26
الكهف18َملجأ و َمْوئالُملتحدا27
الكهف18احبْسها و ثبّتهااصبر نفسك28
الكهف18ال تصرف عيناك النّظر عنهمال تعد عيناك عنهم28
الكهف18جعلناه غافال ساهيًاأغفلنا قلبه28



الكهف18أو تْضييعا و هالكا. إسرافًا فُرطا28
الكهف18أو لهبُها و ُدخانها. فُْسطاطُها ُسرادقها29
الكهف18كُدردّي الّزيت أو كالُمذاب من المعادنَكالمهل29
الكهف18(النّار)متّكأ أو مقّرا ساءت ُمرتفقا29
الكهف18جنات إقامة و إستقرارجنات َعْدن31
الكهف18(الحرير)رقيق الّديباج ُسندس31
الكهف18غليظ الّديباجإستبرق31
جمع حجلة محركة )الّسُرر في الحجال األرائك31

(بيت يزين بالثياب و األسّرة و الستور– 
الكهف18

الكهف18بُستانينجنّتين32
الكهف18أحطناهما و أطفناهماحففناهُما32
الكهف18ثمرها الذي يُؤكلأُُكلها33
الكهف18لم تنقص من أُُكلهالم تظلم منه33
الكهف18شقـَقـْنا و أْجَرينا وَسطهمافّجرنا ِخاللهما33
الكهف18أمواٌل كثيرة ُمثّمرةثمٌر34
الكهف18أقوى أعوانا أو عشيرةأعّز نفرا34
الكهف18تهلك و تفنى و تخربتبيد35
الكهف18مْرجعا و عاقِيةًُمنقلبا36
الكهف18هو هللا ربّي: لكْن أنا أقوللكنّا هو هللا ربّي38
الكهف18عذابا كالّصواعق و اآلفاتُحسبانا40
رْمال هائال أو أرضا ُجُرزا ال نبات فيها فتُصبح صعيدا زلقا40

يُزلق عليها لِمالَستِها
الكهف18

الكهف18غائرا ذاهبا في األرضغورا41
الكهف18أُهلكت أمواله مع جنّــتـْيهأحيط بثمره42
الكهف18ِكماية عن النّدم و التّحّسريُقلّب كفّيه42
الكهف18ساقطة على ُسقوفها التي َسقطتخاوية على ُعُروشها42
الكهف18النّصرة له تعالى وحدهالوالية هلل44
الكهف18عاقبة ألوليائهخيٌر عقبا44
الكهف18يابسا متفتّتا بعد نضارتههشيما45
الكهف18تُفّرقه و تنِسفهتذروه الّرياح45
الكهف18ظاهرة ال يسترها شيءبارزة47
الكهف18وقتا إلنجازنا الوعد بالبعث و الجزاءموعدا48
الكهف18ُصُحف األعمال في أيدي أصحابهاُوضع الكتاب49
الكهف18خائفين َوجلينُمشفقين49
الكهف18يا هالكنايا ويلتنا49
الكهف18ال يتُرك و ال يُبقيال يُغادر49
الكهف18عّدها و ضبطها و أثبتهاأحصاها49
الكهف18سجود تحية و تعظيم ال عبادةاسجدوا آلدم50
الكهف18أعوانا و أنصاراعُضدا51
الكهف18مهلِكا يشتركون فيه و هو النّارَمْوبقا52
الكهف18واقعون فيها أو داخلون فيهاُمواقعوها53
الكهف18معدال و مكانا ينصرفون إليهمصرفا53
الكهف18كّررنا بأساليب ُمختلفةصّرفنا54



الكهف18معنى غريب بديع كالمثل في غرابتهكّل مثل54
الكهف18عذاب االستئصال إذا لم يُؤمنواسنّة األّولين55
الكهف18أنواعا و ألوانا أو عيانا و مقابلةقُباُل55
الكهف18لِيبطلوا و يُـزيلوالِيدخضوا56
الكهف18استهزاء و ُسخريّةهُـزوا56
الكهف18. .أغطية كثيرة مانعة . .أكنّة 57
الكهف18صمًما و ثقال في الّسمع عظيماوقرا57
الكهف18منجى و ملجأ و مخلصاموئاِل58
الكهف18لهالكهملَمهلِكهم59
الكهف18يوشع بن نونلِفتاه60
الكهف18ُملتقاهمامجمع البحرين60
الكهف18أَسيَر زمانا طويالأمضي ُحقبا60
الكهف18مسلكا و منفذاَسربا61
الكهف18تعبا و شّدة و إعياًءنَصبا62
الكهف18أو تنبّه و تذّكْر. أخبرني أرأيت63
الكهف18إلتجأناأوينا63
الكهف18سبيال أو اتّخاذا يُتعّجب منهعجبا63
الكهف18الذي كنّا نطلُبُه و نَلتمسهماكنّا نبِغ64
الكهف18رجعا على طريقهما الذي جاءا منهفارتّدا على آثارهما64
الكهف18يقّصان آثارهما و يتّبعانها اتّباعاقصصا64
الكهف18الخضر عليه الّسالمعْبدا65
الكهف18أو إصابة خْير. صوابا ُرشدا66
الكهف18علما و معرفةُخبرا68
الكهف18أمرا عظيما ُمنكرا أو عجباشيئا إمرا71
الكهف18ال تغشني و ال تُحّملنيال تُرهقني73
الكهف18ُصعوبة و مشقّةُعسرا73
الكهف18ُمنكرا فظيعا جّداشيئا نُكرا74
الكهف18فامتنعوافأبْوا77
الكهف18ينهدم و يسقط بسرعةيْنقّض77
الكهف18. .بمآل و عاقبة . .بتأويل 78
الكهف18أمامهم و بين أيديهموراءهم79
الكهف18استالبا بغير حقَغصبا79
الكهف18يُكلّفهما أو يُغشيهمايُرهقهما80
الكهف18طهارة من الّسوء أو دينا و صالحازكاة81
الكهف18رحمة عليهما و بّرا بهماأقرب ُرحما81
الكهف18قّوتهما و شّدتهما و كمال عقلهمايبلغا أشّدهما82
الكهف18ملك صالح أُعطي العلم و الحكمةذي القرنين83
الكهف18علما و طريقا يُوّصله إليهسببا84
الكهف18سلك طريقا يَُوّصله إلى المغربفأتبََع سببا85
الكهف18بحسب رأي العينتغُرب في عين86
الكهف18(الطّين األسود)ذات حمأة َحِمئة86
الكهف18هو الّدعوة إلى الحّق و الهدىحسنا86
الكهف18منكرا فظيعاعذابا نكرا87



الكهف18ساترا من اللّباس و البناءِسترا90
الكهف18علما شامالُخبرا91
الكهف18جبلين ُمنيفينالّسّدين93
الكهف18قبيلتين من ذرية يافث بن نوحيأجوج و مأجوج94
الكهف18ُجعال من المال تستعين به في البناءَخْرَجا94
الكهف18حاجزا فال يصلون إليناسّدا94
الكهف18حاجزا حصينا متينارْدَما95
الكهف18قِطعه العظيمة الضخمةُزبر الحديد96
الكهف18جانبي الجبلينالّصدفين96
الكهف18نُحاًسا ُمذاباقِطرا96
الكهف18يعلوا على ظهره الرتفاعهيْظهروه97
الكهف18خرقا و ثقبا لصالبته و ثخانتهنقبا97
الكهف18مدكوكا ُمسّوى باألرضجعله دّكاء98
الكهف18يختلط و يضطربيموج99
الكهف18نفخة البعثنُفِخ في الّصور99

الكهف18غشاء غليظ و ستر كثيفِغطاء101
الكهف18منزال أو شيئا يتمتّعون بهنُـزال102
الكهف18مقدرا و اعتبارا لحبوط أعمالهموزنا105
الكهف18أعلى الجنّة و أوسطها و أفضلهاالفردوس107
الكهف18تحّوال و انتقاالِحَوال108
الكهف18هو الّمادة التي يكتب بهاِمداًدا109
الكهف18معلوماته و حكمته تعالىلِكلِمات ربّي109
الكهف18فنَي و فَزعلَنَفَِد البحر109
الكهف18عونا و زيادةَمَدًدا109

مّكيّة – سورة مريم  (19) ( 98آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
مريم19دعاًء مستورا لم يسمعه أحدنداًء خفيا3
مريم19َضُعـَف و َرّقوهََن العظم4
مريم19خائبا في وقت ّماشقيّا4
مريم19أقاربي الَعصبَة و كانوا شرار اليهودخفت الموالي5
مريم19ابناً يلي األمر بعديوليّا5
مريم19مرضيّا عندك قوال و فعالرضيّا6
مريم19كيف أو من أين يكون ؟أنّى يكون ؟8
مريم19حالةً ال سبيل إلى ُمداواتهاعتيّا8

مريم19عالمة على تحقّق المسئول ألشكركآية10
مريم19سليما ال خرس بك و ال علةسويّا10
مريم19الُمصلّى أو الغرفة التـّي يتعبّد فيهامن المحراب11
مريم19طرفي النّهاربُكرة و عشيّا11
مريم19فهم التّوراة و العبادةالحكم12
مريم19رحمة و عطفا على النّاسحنانا13
مريم19أو طهارة من الذنوب. بركة زكاة13
مريم19ُمطيعا مجتنبا للمعاصيكان تقيّا13
مريم19كثيَر البّر و اإلحسان إليهمابّرا بوالديه14



مريم19ُمتكبّرا مخالفا أمر ربّهجبّارا عصيّا14
مريم19اعتزلت و انفردْتانتبذت16
مريم19ِستراحجابا17
مريم19جبريل عليه الّسالمروحنا17
مريم19إنسانا ُمستوي الخلق تاّمهبشرا سويّا17
مريم19ُمزّكى ُمطهّرا بالِخلقةُغالما زكيّا19
مريم19فاجرة تبغي الّرجالبغيّا20
مريم19بعيدا من أهلها وراء الجبلمكانا قصيّا22
مريم19فألجأها و اضطّرها وجع الوالدةفأجاءها المخاض23
مريم19شيئا حقيرا متروكا ال يخطر بالبالنسيا منسيّا23
مريم19جبريل أو عيسى عليهما السالمفناداها24
مريم19جدوال أو غالما ساِمَي القـَْدرسريّا24
مريم19أو طريّا. صالحا  لالْجتِناء ُرطبًا جنيّا25
مريم19طيبي نفسا و ال تحزنيقّري عينا26
مريم19عظيما ُمنكراشيئا فريّا27
مريم19ُوجد في فِراش الّصبية رضيعاكان في المهد صبيّا29
مريم19باّرا بها ُمحسنا ُمكرمابّرا بوالدتي32
مريم19كلمة هللا لخلقه بقوله كْنقول الحّق34
مريم19يشّكون أو يتجادلون بالباطليمترون34
مريم19أراد أن يُحِدثهقضى أمرا35
مريم19ما أسمعهم و ما أبصرهمأسمع بهم و أبصر38
مريم19النّدامة الّشديدة على ما فاتيوم الحسرة39
مريم19طريقا ُمستقيما ُمنجيا من الضاللصراطا سويّا43
مريم19كثير العصيانعصيّا44
مريم19قرينا تليه و يليك في النّاروليّا45
مريم19اجتنبني و فارقني دهرا طويالاهجرني مليّا46
مريم19بّرا لطيفا أو رحيما ُمكرماحفيّا47
مريم19خائبا ضائع الّسعيشقيّا48
مريم19ثناًء حسنا في أهل كّل دينلسان ِصدق50
مريم19أخلصه هللا و اصطفاهكان مخلصا51
مريم19ُمناجيا لناقّربناه نجيّا52
مريم19اصطفْينا و اخترنا للنّبّوةاجتبينا58
مريم19باكين من خشية هللابُكيّا58
مريم19َعـقِـٌب َسْوٍءخلٌف59
مريم19أو واديا في جهنّم. جزاء الغّي يلقون غيّا59
ــًزامأتيّا61 مريم19آتيا أو ُمــنـَـجَّ
مريم19قبيحا أو فُضوال من الكالملغوا62
مريم19ال: ُمضاهيا في ذاته و صفاته سميّا65
مريم19بارِكين على ُركبهم لشّدة الهولجثيّا68
مريم19ِعـصيانا ، أو جراءة أو فُجوراعتيّا69
مريم19ُدخوال أو ُمقاساة لحّرهاصليّا70
مريم19بالمرور على الّصراط الممدود عليهاواردها71
مريم19منزال و سكناخيٌر ُمقاما73



مريم19مجلسا و ُمجتمعاأحسن نديّا73
مريم19أّمةقْرٍن74
مريم19متاعا من الفَْرش و الثياب و غيرهاأحسن أثاثا74
مريم19منظرا و هيئةرئيا74
مريم19يُمهله استدراجافليمدد له75
مريم19أقّل أعوانا و أنصاراأضعف جندا75
مريم19مرجعا و عاقبةخير مرّدا76
مريم19أخبرنيأفرأيت77
مريم19(استفهام)أعلم الغيب أطّـلَع الغيب77
مريم19نُطّول له أو نزيُدهُنمّد له79
مريم19ُشفعاء و أنصارا يتعّززون بهمعّزا81
مريم19ذالّ و هوانا ال عّزا أو أعوانا عليهمضّدا82
مريم19تُغريهم بالمعاصي إغراءتؤّزهم أّزا83
مريم19أو وافدين استرفاداً. ركبانا وفدا85
مريم19أو كالّدواّب التي تَرُد الماء. ِعطاشا وردا86
مريم19منكرا فظيعاشيئا إّدا89
مريم19يتشـقـّـقـْن و يتفــتـّــتـْن من شناعتهيتفطّرن منه90
مريم19تسقط مهدودة عليهمتخّر الجبال هّدا90
مريم19موّدة و محبّة في القلوبُوّدا96
مريم19شديدي الخصومة بالباطلقوما لّدا97
مريم19أّمةقْرن98
مريم19أو تعلم. أو ترى . تجد تِحّس98
مريم19صْوتا خفيّاركزا98

مّكيّة – سورة طــه  (20) ( 135آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
لتتعب باإلفراط في ُمكابدة الشدائد و لِتشقى2

التأّسف على قومك
طه20

طه20استواًء يليق به تعالىعلى العرش استوى5
طه20أو ما وراء األرض. ما وراه الترابما تحت الثـّرى6
طه20حديث النّـفـس و خواطرهاأخفى7

طه20أبصرتها بُوضوحآنست نارا10
طه20بشعلة نار مقبوسة على رأس عودبقبس10
طه20هاديا يهديني إلى الطريقهًدى10
طه20الُمطهّر أو المباركالمقّدس12
طه20اسم للواديطُوى12
طه20أقرُب أن أسترها من نفسيأكاد أخفيها15
طه20فتهلِكفتـَردى16
طه20أتحامل عليها في المشي و نحوهأتوّكـأ عليها18
طه20أخبطُ بها الشجر ليتساقط الورقأهّش بها18
طه20حاجات و منافع أخرىمآرب أخرى18
طه20تمشي بسرعة و خفةحيّة تسعى20
طه20إلى حالتها التي كانت عليهاسيرتها األولى21
طه20إلى جنبك تحت العضد األيسرإلى جناحك22



طه20لها شعاع الّشمسبيضاء22
طه20غير داٍء بََرص و نحوهغير ُسوء22
طه20جاوز الحّد في العتّو و التجبّرطغى24
طه20ظهيرا و ُمعيناوزيرا29
طه20ظهري أو قوتيأْزري31
طه20أعِطيت َمْسـئولك و مطلوبكأوتيت سْؤلك36
طه20فألقيه و اطرحيه في نهر النّيلفاقذفيه في اليّم39
طه20لتَربّي بُمراقبتي أو بمرأى منّيلتـُصنع على عيني39
طه20من يضّمه إليه و يحفظه و يُربّيهمن يكفله40
طه20تـُـَسّر بلقائكتقّر عينها40
طه20خلّصناك من الِمحن تخليصافتنّاك فتونا40
طه20على َوفق الوقت المقّدر إلرسالكجئت على قدر40
طه20اصطفيتك لرسالتي و إقامة ُحّجتياصطنعتك لنفسي41
طه20ال تفترا في تبليغ رسالتيال تنيا في ذكري42
طه20يعجل علينا بالعقوبةيفُرط علينا45
طه20يزداد طُغيانا و ُعـتّواو جراءةيطغى45
طه20حافظُكما و ناصركماإنّـني معكما46
طه20صوَرته الالئقة بخاّصــته و منفعتهَخلـْقـَه50
طه20أرشَده إلى ما يصلح لههََدى50
طه20فما حال و ما شأن األمم؟فما بال القرون ؟51
طه20ال يغيب عن علمه شيء ماال يضّل ربي52
طه20كالفراش الذي يُوطّأ للّصبيمهدا53
طه20طُُرقا تسلكونها لقضاء مآربكمُسبُـال53
طه20أصنافا أو ضروباأزواجا53
طه20ُمختلفة الّصـفات و الخصائصشتـّى53
طه20ألصحاب العقول و البصائرأللي النـّـُـهى54
طه20امتنع عن اإليمان و الطّاعةأبى56
طه20َوَسطا أو ُمستويا من األرضمكانا ُسوى58
طه20(يوم مشهود)يوم عيدكم يوم الّزينة59
طه20سَحرته الذين يكيد بهمفجمع كيده60
طه20ُدعاء عليهم بالهالكويلكم61
طه20فيستأصلكم و يُبيدكمفيُسحتكم61
طه20أخفوا التّناجي أشّد اإلخفاءأسّروا النّجوى62
طه20بسنّتكم و شريعتكم الفضلىبطريقتكم الُمثلى63
طه20فأحكموا ِسحركم و اعزموا عليهفأجمعوا كيَدكم64
طه20فاز بالمطلوبأفلح64
طه20أو َوَجد و أحّس في نفسه. أضَمَرفأوجس في نفسه67
طه20تبتلْع و تلتقـِْم بسرعةتلقف69
طه20أبدعنا و أوجدنا و هو هللا تعالىو الذي فطرنا72
طه20تطهّر من دنس الّشرك و الكفرتزّكى76
طه20ِسْر ليال بهم من مصرأسر بعبادي77
طه20يابسا ال ماء فيه و ال طينيَــبَـسا77
طه20ال تخشى إدراكا و لحاقا أو تبعةال تخاف َدَركا77



طه20الغرق من األمامال تخشى77
طه20عالهم و غمرهمفغِشــيهم78
طه20ماّدة صمغية حلوة كالعسلالمّن80
طه20الطائر المعروف بالّسمانيالّسلوى80
طه20ال تكفروا نعمه أو ال تظلمواال تطغْوا81
طه20فيجب عليكم و يلزمكمفيحّل عليكم81
طه20أو َوقع في الهاوية. هلك هََوى81
طه20ما حملك على العجلة ؟ما أعجلك؟83
طه20أو أوقعناهم في فتنة. ابتليناهم فتـنـّـا قومك85
طه20أو شديد الغضب. حزينا أِسفا86
طه20وعدكم لي بالثبات على دينيموعدي86
طه20بقدرتِنا و طاقتِنابملِكنا87
طه20أثقاال أو آثاما و تبـِعاتأْوزارا87
طه20من حلّي قبط مصرمن زينة القوم87
طه20أي أحمر من ذهب: ُمجّسدا ِعجال جسدا88
طه20صوت كصوت البقرلهُ خوار88
طه20ما حَملك و اضطّركما منَعك92
طه20فما شأنك الخطير ؟فما خطبُك ؟95
طه20علِمُت بالبصيرةبَُصرُت96
طه20أثر فرس جبريل عليه السالمأثر الّرسول96
طه20ألقيتُها في الحلّي الُمذابفنبذتها96
طه20زيّـنت و حّسـنتسّولت96
طه20ال تمّسـني و ال أمّسـكال ِمساس97
طه20لَنُذّرينّهلنـنـِْسفـنّـه97

طه20عقوبة ثقيلة على إعراضهوزرا100
طه20أو عطاشا. أو ُعميا . ُزرق العيون زرقا102
طه20يتساّرون و يتهامسونيتخافتون103
طه20أعدلهم و أفضلهم رأيا و مذهباأنثلهم طريقة104
طه20يقتلعها أو يفتتها و يقّرقها بالّرياحينسفها105
طه20أرضا ملساء ال نبات و ال بناء فيهاقاعا106
طه20أرضا ُمستوية أو ال نبات فيهاصفصفا106
طه20أو انخفاضا. مكانا ُمنخفضاِعَوجا107
طه20أو ارتفعا. مكانا ُمرتفعا أْمـتـا107
طه20ال يعوّج له مدُعٌو و ال يزيغ عنهال ِعَوج له108
طه20صوتا خفيّا خافتاهَْمسا108
طه20ذّل النّاس و خضعواعنـَِت الوجوه111
طه20الّدائم الحياة بال زوالللحّي111
طه20الّدائم القيام بتدبير الخلقالقيّوم111
طه20شركا و كفراحمل ظلما111
طه20نقصا من ثوابههضنا112
طه20كّررنا فيه بأساليب شتىصّرفنا فيه113
طه20ِعظة و اعتباراِذكرا113
طه20أن يُفرغ و يُتّم إليكأن يُقضى إليك114



طه20أمرناه أو أوحينا إليهَعهـِدنا إلى آدم115
طه20امتنع من الّسجود استكباراأبى116
طه20ال يُصيبك ُعرٌي عن المالبسال تعَرى118
طه20ال تبرز للّشمس فيصيبك حّرهاال تضحى119
طه20ال يزول و ال يفنىال يبلى120
طه20عوراتهماسوآتهما121
طه20أخذا يُلصقان و يلزقانطفقا يخصفان121
طه20خالفا النّهي سهوا أو بتأّولعصى آدم121
طه20فّضل عن مطلوبه أو عن النّهيفغوى121
طه20اصطفاه للنّبّوة و قّربهاجتباه122
طه20(في قبره)ضيّقة شديدة معيشة ضنكا124
طه20أغفلوا فلم يُبيّن لهم مآلهمأفلم يهد لهم128
طه20كثرة إهالكنا األمم الماضيةكم أهلكنا128
طه20لذوي العقول و البصائرألولى النـّـهى128
طه20لكان إهالكهم عاجال الزمالكان لزاما129
طه20(عطف على كلمة)يوم القيامة أجل مسّمى129
طه20صّل و أنت حامد لربّكسبّح بحمد ربّك130
طه20ساعاتهآناء الليل130
طه20أصنافا من الكفّارأزواجا منهم131
طه20زينتها و بهجتهازهرة الحياة الدنيا131
طه20لنجعله فتنة لهم و ابتالءلِنفتنهم فيه131
طه20هي القرآن الُمعجـِز أم اآلياتبيّــنة133
طه20من قبل اإلثبات بالبيّنةمن قبله134
طه20نَفتـَضح في اآلخرة بالعذابنخزى134
طه20ُمنتظر مآلهُمتربٌّص135
طه20الطّريق المستقيمالّصراط الّسوّي135

مّكيّة– سورة األنبياء  (21) ( 112آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
االنبياء21قُرب و دنااقترب1
االنبياء21تنزيله بالوحيُمحَدث2
االنبياء21بالغوا في إخفاء تناجيهمأسّروا النجوى3
االنبياء21تخاليط أحالم رآها في نومهأضغاث أحالم5
االنبياء21أجسادا ، أو ذوي جسدجسدا8

االنبياء21موعظتكم أو شرفكم و صيتكمفيه ذكركم10
االنبياء21كثيرا أهلكناكم قصمنا11
االنبياء21أدركوا بحاّستهم عذابنا الشديدأحّسوا بأسنا12
االنبياء21يهربون مسرعينيركضون12
االنبياء21نّعمتم فيه فبَِطرتمأترفتم فيه13
االنبياء21كالنّبات المحصود بالمناجلحصيدا15
االنبياء21ميّتين كانّار التي سكن لهبهاخامدين15
االنبياء21ما يُـتـَـلهّى به من صاحبة أو ولدنتّخذ لهوا17
االنبياء21نرمي به و نوردهنقذف بالحق18
االنبياء21يمحقه و يدحضهفيدمغه18



االنبياء21ذاهب ُمضمحٌلزاهق18
االنبياء21الهالك أو الخزي أو واٍد بجهنّمالويل18
االنبياء21ال يكلّون و ال يعيْونال يستحسرون19
االنبياء21ال يسكنون عن نشاطهم في التسبيح و ال يفترون20
االنبياء21كالّ– هم يُحيون الموتى هم ينشرون21
االنبياء21ألختّل نظامهما و خربتا بالتـّـنازعلفسدتا22
االنبياء21قالوا المالئكة بنات هللاولدا26
االنبياء21خائفون حذرونُمشفقون28
االنبياء21كانتا ُملتِصقتين بال فْصـٍلكانتا رتقا30
االنبياء21ففصلنا بينهما بالهواءففتقناهما30
االنبياء21كل شيء ناٍم حيوانا أو نباتاكّل شيء حّي30
االنبياء21جباال ثوابترواسي31
االنبياء21لئالّ تضطرب بهم فال تثبُتأن تميد بهم31
االنبياء21طُُرقا واسعة مسلوكةفِجاجا ُسباُل31
االنبياء21مصونا من الُوقوع أو التّغيّرسقفا محفوظا32
االنبياء21من الّشمس و القمركّل33
االنبياء21أو يجرون في الّسماء. يدورون في فلك يسبحون33
االنبياء21نختبركم مع علِمنا بحالكمنبلوكم35
االنبياء21ال يمنعون و ال يدفعونال يكفّون39
االنبياء21فجأةبغتة40
االنبياء21تحيُّرهم و تدهشهمفتبهتهم40
االنبياء21يُمهلون و يُؤّخرونيُنظرون40
االنبياء21أو نزل. أحاط فحاق41
االنبياء21يحفظكم و يحرسكميكلؤكم42
االنبياء21يُجارون و يمنعون أو يُنصرونيُصَحبون43
االنبياء21أو نصيب يسير. ُدفعة يسيرة نفحة46
االنبياء21أو ذوات العدل. العدل القسط47
االنبياء21وزن أقّل شيءمثقال حبّة47
االنبياء21خائفون خذرونُمشفقون49
االنبياء21األصنام المصنوعة بأيديكمالتّماثيل52
االنبياء21خلقهّن و أبدعهّنفطرهّن56
االنبياء21قِطعا و ِكسراُجذاذا58
االنبياء21ظاهرا بمرأى  من النّاسعلى أعين النّاس61
االنبياء21رجعوا إلى الباطل و العنادنُِكسوا على رءوسهم65
االنبياء21كلمة تضّجر و كراهيّة و تبّرم. .أٍف لكم 67
االنبياء21ُمنهيا إلى أرض الّشـامإلى األرض71
االنبياء21عطيّة أو زيادة عّما سألنافلة72
االنبياء21فساد و فعٍل مكروهقوم سْوء74
االنبياء21أو الكرم. الّزرع الحرث78
االنبياء21انتشرت فيه ليال بال راٍع فرعتهنفشت فيه78
االنبياء21عمل الّدروع تلبس في الحربصنعة لَبوس80
االنبياء21لتحفظكم و تقيكملِتُحصنكم80
االنبياء21حرب عدّوكم و إصابتكم بسالحهبأسكم80



االنبياء21شديدة الهبوبعاصفة81
االنبياء21في البحار الستخراج نفائسهايغوصون له82
االنبياء21من الّزيغ عن أمره أو اإلفسادلهم حافظين82
االنبياء21قيل هو إلياس عليه الّسالمذا الكفل85
االنبياء21صاحب الحوت يونس عليه الّسالمذا النّون87
االنبياء21غضبان على قومه لُكـفرهمُمغاضبا87
االنبياء21لن نضيّق عليه بحبس و نحوهلم نقِدر عليه87
االنبياء21رجاًء في الثّواب و خوفا من الِعقابرغبا و رهبا90
االنبياء21متذلّلين خاضعينخاشعين90
االنبياء21حفظته من الحالل و الحرامأحصنت فرجها91
االنبياء21من جهة روحنا و هو جبريلمن روحنا91
االنبياء21(اإلسالم)ملّـتكم أّمتكم92
االنبياء21تفّرقوا في دينهم فِرقا و أحزاباتقطّعوا أمرهم93
االنبياء21ُممتنٌِع البتـّة على أهل قريةحرام على قرية95
االنبياء21إلينا بالبعث للجزاءأنّهم ال يرجعون95
االنبياء21مرتفع من األرضَحَدٍب96
االنبياء21يُسرعون المشي في الخروجينِسلون96
االنبياء21البعث و الحساب و الجزاءالوعد الحّق97
االنبياء21. .ُمرتفعة ال تكاد تطرف أبصار . .شاخصة أبصار 97
االنبياء21حطبها ووقودها الذي به تهيَّجحصب جهنّم98
االنبياء21فيها داخلونلها واردون98

االنبياء21تنفّس شديد تنتفخ منه الّضلوعزفير100
االنبياء21صوت حركة تلهّبهاحسيسها102
االنبياء21حين نفخة البعثالفزع األكبر103
االنبياء21الّصحيفة التي يُكتب فيهاالسجّل104
االنبياء21على ما ُكتِب في الّسجلللكتب104
االنبياء21الُكتب المنّزلةالّزبور105
االنبياء21اللّوح المحفوظالذكر105
االنبياء21ِكفاية، أو ُوصوال إلى البُغيةلبالغا106
االنبياء21أعلمتكم ما أمرت بهآذنتكم109
االنبياء21ُمستوين جميعا في اإلعالم بهعلى سواٍء109
االنبياء21و ما أدري و ما أعلمو إن أدري109
االنبياء21امتحان لكمفتنة لكم111

مدنية  – سورة الحج  (22) 78آياتها  
الحج22أهوال القيامة وشدائدهازلزلة الساعة1
الحج22تغفُُل وتُشغُل لشدة الهولتذهل2
الحج22متمّرٍد عاٍت متجرد للفسادمريد3
الحج22اتخذه وليا وتبعهتوالّه4
الحج22منّينطفة5
الحج22قطعة دم جامدةعلقة5
الحج22قطعة لحم قدر ما يمضغُمضغة5
الحج22مستبينة الخلق ُمصّورةُمخلقة5
الحج22كمال قوتكم وعقلكملتبلغوا أشدكم5



الحج22أي الَخَرف والهََرم، أخّسـِـه أرذل العمر5
الحج22ميتة يابسة قاحلةهامدة5
الحج22تحركت بالنباتاهتزْت5
الحج22ازدادت وانتفختَربَْت5
الحج22صنف حسن نضيرزوج بهيج5
الحج22الويا لجانبه تكبرا وإباءثانَي ِعطفه9
الحج22ذّل وهوانخزٌي9
الحج22شّك وقلق و تزلزل في الدينعلى حْرف11
الحج22الناصرالمولى13
الحج22المصاحب المعاشرالعشير13
الحج22ينصر هللا  رسوله صلى هللا عليه وسلمينصره هللا15
الحج22بحبل إلى سقف بيتهبسبب إلى السماء15
الحج22ثم ليختنق به حتى يموتثم ليقطع15
الحج22صنيعه بنفسهكيده15
الحج22عبدة المالئكة أو الكواكبالّصـابئين17
الحج22يخضع وينقاد إلرادته تعالىيسجد له18
الحج22ثبت ووجب عليهحق عليه18
الحج22المؤمنون وسائر الكفارخْصـمان19
الحج22الماء البالغ نهاية الحرارةالحميم19
الحج22يُذاب بهيُصهر به20
الحج22مطارق أو ِسـياطمقاِمع21
الحج22اإلسالم الذي ارتضاه لعباده ديناصراط الحميد24
الحج22(الحرم)مكة المسجد الحرام25
الحج22المقيم فيه المالزم لهالعاكف فيه25
الحج22الطارئ غير المقيمالباد25
الحج22بميل عن الحق إلى الباطلبإلحاد بظلم25
الحج22أو بـيّـنا له. وطـّـأنا بوأنا إلبراهيم26
الحج22ناِد فيهم وأعـلِـمهمأذن في الناس27
الحج22مشاة على أرجلهمرجاال27
الحج22بعير مهزول من بُعد الشـقـّـةضامر27
الحج22طريق بعيدفج عميق27
الحج22اإلبل والبقر والضأن والمعزبهيمة األنعام28
ثم ليزيلوا بالتحلل  أوساخهم  أو ثم ثم ليقضوا تـفـثهم29

ليؤدوا مناسكهم
الحج22

الحج22تكاليفه من مناسك الحج وغيرهاُحرمات هللا30
الحج22القذر والنجس وهو األوثان. .الّرجس 30
الحج22قول الباطل والكذب القبيحقول الزور30
الحج22مائلين عن الباطل الى دين الحّقُحنفاء هلل31
الحج22تُسقطه وتقذفهتهوى به الريح31
الحج22موضع بعيد ُمـهـلـِـكمكان سحيق31
الحج22البُدن المهداة للبيت الُمعظمشعائر هللا32
الحج22وجوب نحرهامحلها33
الحج22منتهية إلى أرض الحرم كلهإلى البيت العتيق33



الحج22(الذبح قُربة هلل  )نُسكا وعبادة منسكا34
الحج22الُمطمئنين إلى هللا أو الُمتواضعين لهبَشـّر الُمخبتين34
الحج22خافت هـْيـبة و إجالال منه تعالىوجلت قلوبهم35
الحج22أو هي البقر المهداة للبيت. اإلبل البُدن36
الحج22أعالم شريعته في الحجشعائر هللا36
الحج22قائمات صففن أيديَهُن وأرجـُـلهُنصواّف36
الحج22سقطت على األرض بعد النحروجبت ُجنُوبُها36
الحج22السائلأطعموا القانع36
الحج22الذي يتعرض لكم دون سؤالالُمعتّر36
الحج22جاحد للنعم– خائن لألمانات خوان كفور38
الحج22معابُد ُرهبان النصارىصوامُع40
الحج22كنائس النصارىبـِــيَع40
الحج22كنائس اليهودصلواٌت40
الحج22للمسلمينمساجُد40
الحج22قوُم شعيب عليه السالمأصحاُب مدين44
الحج22أمهلتهم وأخـّـرت عقوبتهْمفأمليُت للكافرين44
الحج22إنكاري عليهم بإهالكهمكان نكير44
الحج22فكثير من القرىفكأين من قرية45
الحج22ساقطة حيطانها على سقوفها المتهدمةخاوية على عروشها45
الحج22مرفوع البنيان خاٍل من ساكنيهقصر مشيد45
الحج22أْمـهَـلـتـُـهاأمليت لها48
الحج22ظانين أنهم يُعجزوننا ويفُوتونناُمعاجزين51
الحج22قرأ اآليات المنزلة عليهتمنّى52
الحج22ألقى في قلوب أوليائه الُشـبَهَ فيما يقرؤهألقى الشيطان في أمنيته52
الحج22فتطمئن وتْسكن للقرآنفـتـُخبت له54
مرية منه55 الحج22شك وقلق من القرآنٍِ
الحج22(يوم القيامة  )ال يوم بعده يوم عقيم55
الحج22أو درجات رفيعة فيها. الجنة ُمدخال59
الحج22ظلم بمعاودة العقابثم بُغي عليه60
الحج22يُدخليُولج61
الحج22أو نـُُسـكا وعبادة. شريعة خاصة منسكا67
الحج22ُحجة وبرهاناُسلطانا71
الحج22األمر المستقبح من العبوس والتجهّمالمنكر72
الحج22يَــثـِـبـُـون ويَْبطُشون غيظا وغضبايْسطون72
الحج22أو ما َعَرفوه. ما عظّـموه ما قدروا هللا74
الحج22اختاركم لدينه وعبادته ونُصرتههو اجتباكم78
الحج22ضيق بتكليف يشّق ويعُسُرحرج78
الحج22َمالِِكُكم وناِصُركم و متولّي أموركمهو موالكم78

( 118آياتها  )مكية – سورة المؤمنون  (23)
المؤمنون23فازوا وسِعدوا ونَجْواأفلح المؤمنون1
المؤمنون23متُذللون خائفون ساكنونخاشعون2
المؤمنون23ماال يَْجُمـُل من القول والفعلاللغو3
المؤمنون23الُمجاوزون الحالل إلى الحرامالعاُدون7



المؤمنون23أعلى الجنان و أوسطها و أفضلهاالفردوس11
المؤمنون23(مائية مكونة من الغذاء  )ُخالصة ُساللة12
المؤمنون23مستقر ُمـتمكن وهو الرحمقرار مكين13
المؤمنون23دما متجمداعلقة14
المؤمنون23قطعة لحم قـَـْدر ما يُمضغُمضغة14
المؤمنون23مباينا لألول بنفخ الروح فيهخلقا آخر14
المؤمنون23أو تكاثر خيره وإحسانه.  فتعالى فتبارك هللا14
المؤمنون23أو المصورين. أتقن الصانعين أحسن الخالقين14
سبع سموات طباقا أو طُُرقا للمالئكة أو سبع طرائق17

للكواكب في مسيرها
المؤمنون23

المؤمنون23بمقدار الحاجة والمصلحةبقَدر18
المؤمنون23هي شجرة الزيتونشجرة20
المؤمنون23ُمـلتبًسا ثمرها بالزيتبالدهن20
المؤمنون23إدام لهم يغمس فيه الخبزصبغ لآلكلين20
المؤمنون23اإلبل والبقر والضأن والمعزاألنعام21
المؤمنون23لعظة وآية على القْدَرة والّرحمةلعبرة21
المؤمنون23وعلى اإلبل منهاوعليها22
المؤمنون23ُوجوه القْوم  و َساَدتهمالمأل24
المؤمنون23يترأس ويَْشُرف عليكميتفضل عليكم24
المؤمنون23به جنون أو جّن يَْخـبَـلونهبه جـِـنّة25
المؤمنون23انتظروا و اصبروا عليهفتربصوا به25
المؤمنون23برعايتنا وكالَءتِنابأْعـيُـننا27
المؤمنون23نبع الماء من التنور المعروففار التنور27
المؤمنون23فأدخل في الفلكفاْسلك فيها27
المؤمنون23أو مكان إنزال. إنزاال ُمنزال29
المؤمنون23لُمختبرين عبادنا بهذه اآلياتلُمبتلين30
المؤمنون23هم عاٌد األولى قوم هودقرنا آخرين31
المؤمنون23نعمناهم و َوّسْعـنا عليهم فبَِطـرواأتـْـرفـناهم33
المؤمنون23بُعد وقوع ذلك الموعودهيهات36
المؤمنون23صيحة جبريل أو العذاب الُمْصــــَطـلِـمفأخذتهم الصيحة41
المؤمنون23(َحِميله  )هالكين كغثاء السيل فجعلناهم غثاء41
المؤمنون23أو بُعدا من الرحمة.. هالكا فبُعدا41
المؤمنون23أَمًما أخرىقرونا آخرين42
المؤمنون23متتابعين على فتراتتتـْـرى44
المؤمنون23مجرد أخبار للتَعّجب والتلهّيجعلناهم أحاديث44
المؤمنون23برهان بَيّن ٍ  ُمظهر للحقُسلطان مبين45
المؤمنون23متكبرين أو متطاولين بالظلمقْوما عالين46
المؤمنون23صيّرناهُما وأْوَصـلناهُماآويناهُما50
المؤمنون23إلى مكان مرتفع من البالدإلى َربوة50
المؤمنون23ماٍء َجار ٍ  ظاهر للعيونمعين50
المؤمنون23ِملـّـتكم وشريعتكمأمتكم52
المؤمنون23تفرقوا في أْمر دينهمفتقطعوا أمرهم53
المؤمنون23قطعا وفرقا وأحزابا مختلفةزبُرا53



المؤمنون23َجهالتهم وضاللتهمَغْمَرتِهم54
المؤمنون23ما نجعله مَددا لهْمأّن ما نمدهم به55
المؤمنون23خائفون َحِذرونُمشفقون57
المؤمنون23يُعطون ما أْعـــَطْوا من الّصدقاتيُؤتون ما آتْوا60
المؤمنون23خائفة أال تقبل أعمالهمقلوبهم وجلة60
المؤمنون23قدر طاقتها من األعمالوسعها62
المؤمنون23جهالة وغفلة وغطاءغمرة63
المؤمنون23ُمنّعميهم  الذين أْبطَرتـْـهم النَِّعممترفيهم64
المؤمنون23يصُرخون مستغيثين بربّهميجأرون64
المؤمنون23ترجعون معرضين عن سماعهاتنِكصون66
المؤمنون23مستعظمين بالبيت الحراممستكبرين به67
المؤمنون23ُسّماًرا حْوله بالليلسامرا67
المؤمنون23تْهذون بالطعن في القرآنتهجرون67
المؤمنون23به جنونبه جـِـنَّة70
المؤمنون23بفخرهم وشرفهم وهو القرآنبِذكرهم71
المؤمنون23ُجعال و أْجًرا من المالَخْرجا72
المؤمنون23لعاِدلون عن الحق زائغونلناكبون74
المؤمنون23لتمادْوا في ضاللهم وكفرهمللّجوا في طغيانهْم75
المؤمنون23يعمون عن الرشد أو يتحيرونيعمهون75
المؤمنون23فما خضعوا وأظهروا المسكنةفما استكانوا76
المؤمنون23ما يتذللون له تعالى بالدعاءما يتضرعون76
المؤمنون23ُمتحيرون آيسون من كل خيرُمبلسون77
المؤمنون23خلقكم وبثكم بالتناسلذرأكم79
المؤمنون23أكاذيبهم المسطورة في كتبهمأساطير األولين83
المؤمنون23هو الملك الواسع العظيمملكوت88
المؤمنون23يُغيث ويحمى من يشاُء ويمنعهو يجير88
المؤمنون23ال يُغاث أحد منه وال يُمنعال يُجار عليه88
المؤمنون23فكيف تـُـخدعون عن توحيده؟فأنى تـُـسحرون89
المؤمنون23أعتصم وأمتنع بكأعوذ بك97
المؤمنون23نزغاتِهم  و َوساوسهم الُمْغريةهمزات الشياطين97

المؤمنون23أمامهممن ورائهم100
المؤمنون23حاجٌز دون الّرجعةبرزخ100
المؤمنون23تحرقتلفح104
عابسون أو متقـلـّـصو الشفاه عن كالِحون104

األسنان من أثر اللفح
المؤمنون23

المؤمنون23استولت علينا وملكتناغلبت علينا106
المؤمنون23أو لـَـذاتنا وَشهواتنا. شقاَوتنا ِشقوتـُـنا106
المؤمنون23انزجـِـروا و اْبُعُدوا كالكالباخسئوا فيها108
المؤمنون23مهُزوًءا بهمِسخريّـا110
المؤمنون23ارتفع بعظمته وتنّزه عن الَعبَث فتعالى هللا116ُ

مدنيّة - سورة النّور (24)  ( 64آياتها )

التفسيرالكلمةاآلية
النور24أوجبنا أحكامها عليكمفرضناها1



النور24إذا كان ُحّرا غير ُمحصنكّل واحد2
النور24يقذفون العفيفات بالّزنىيرمون المحصنات4
النور24يدفع عنها العقوبةيدرأ عنها العذاب8
النور24أقبح الكذب و أفحشهباإلفك11
النور24جماعة منكمعصبة منكم11
النور24(رأس المنافقين)تحّمل معظمه تولّى كبره11
النور24خضتم فيه من حديث اإلفكأفضتم فيه14
النور24تظنونه سهال ال تبعة لهتحسبونه هيّـنا15
النور24تعّجب من شناعة هذا اإلفكسبحانك16
النور24كذب يُحيّر سامعه لفظاعتهبهتان16
النور24طرقه و أثاره و مذاهبهخطوات الشيطان21
النور24ما َعظُم قبحه من الذنوببالفحشاء21
النور24ما ينكره الّشرع و يكرهه هللاالمنكر21
النور24ما تطهّر من دنس الذنوبما زكى21
النور24ال يحلف أو ال يُقّصرال يأتـِل22
النور24أصحاب الزيادة في الّدينأولوا الفضل22
النور24الغنىالّسعة22
النور24العفائف ، و مثلهن المحصنونالمحصنات23
النور24جزاءهم الثابت لهم بالعدلدينهم الحّق25
النور24تستأذنوا ممن يملك اإلذنتستأنسوا27
النور24أطهر لكم من دنس الريبة و الّدناءةأزكى لكم28
النور24إثمجناح29
النور24منفعة و مصلحة لكممتاع لكم29
النور24يكفوا نظرهم عن المحّرماتيغضوا من أبصارهم30
النور24مواضع زينتهن من الجسدزينتهن31
النور24الوجه و الكفين و القدمينما ظهر منها31
النور24و ليلقين و يسدلنو ليضربن31
النور24(المقانع )أغطية رؤوسهن بخمورهن31
النور24(صدورهن و ما حواليها)على مواضعها على جيوبهن31
النور24ألزواجهنلبعولتهن31
النور24المختّصات بهن بالصحبة أو الخدمةنسائهن31
النور24أصحاب الحاجة إلى النساءأولي اإلربة31
النور24لم يبلغوا حد الشهوةلم يظهروا31
النور24من ال زوج لها ، و من ال زوجة لهانكحوا األيامى32
النور24يطلبون عقد المكاتبة المعروفيبتغون الكتاب33
النور24إماءكمفتياتكم33
النور24الّزنىالبغاء33
النور24تعفّــفا و تصّونا عنهتحّصـنا33
النور24منّورهما أو هادي أهلهما أو موجدهماهللا نور الّسمـوات35
النور24كنور كّوة غير نافذةكمشكاة35
النور24سراج ضخم ثاقبمصباح35
النور24قنديل من الزجاج صاف أزهرزجاجة35
النور24مضيء متأللئ صاٍفكوكب دّري35



النور24هي المساجد كلّهابيوت36
النور24أن تُعظّم و تـُطهّرأن ترفع36
النور24أول النهار و آخرهبالغدّو و اآلصال36
النور24بال نهاية لما يُعطي ، أو بتوّسعبغير حساب38
شعاع يُرى ظهرا في البّر عند اشتداد كسراب39

الحّر كالماء السارب
النور24

النور24في منبسطة من األرض متـسعبقيعة39
النور24عميق كثير الماءبحر لّجي40
النور24يعلوه و يغطّيهيغشاه40
النور24غيم يحجب أنوار الّسماءسحاب40
النور24باسطات أجنحتهن في الهواءصافات41
النور24يسوقه برفق إلى حيث يريديُزجي سحابا43
النور24مجتمعا بعضه فوق بعضيجعله ركاما43
النور24المطرالودق43
النور24من فتوقه و مخارجهمن خالله43
النور24ضوء برقه و لمعانهسنا برقه43
النور24منقادين ُمطيعينمذعنين49
النور24أن يجورأن يحيف50
النور24مجتهدين في الحلف بأغلظها و أوكدهاجهد أيمانهم53
النور24طاعتكم طاعة معروفة باللسانطاعة معروفة53
النور24ما أمر به من التبليغما ُحّمل54
النور24ما أمرتم به من الطاعة و اإلنقيادما ُحّملتم54
النور24فائتين من عذابنا بالهربُمعجزين57
النور24حرج في الدخول بال استئذانجناح58
النور24العجائز الالتي قعدن عن الحيضالقواعد من النساء60
النور24مظهرات للزينة الخفيّةمتبرجات بزينة60
النور24مما في تصّرفكم وكالة أو حفظاما ملكتم مفاتحه61
النور24متفّرقينأشتاتا61
النور24أمر مهّم يجب اجتماعهم لهأمر جامع62
النور24دعوته لكم لالجتماع أو نداءكم لهدعاء الّرسول63
النور24يخرجون منكم تدريجا في خفيةيتسلّلون منكم63
النور24يستتر بعضهم ببعض في الخروجلِواذا63
النور24يعرضون أو يصدون عنهيخالفون عن أمره63
النور24بالء و محنة في الدنيافتنة63

مكية – سورة الفرقان  (25) ( 77آياتها  )

الفرقان25التفسيرالكلمةاآلية
الفرقان25. .أو تكاثر خيره . تعالى و تمّجد . .تبارك الذي 1
الفرقان25القرآن الفاصل بين الحّق و الباطلنزل الفرقان1
الفرقان25فهيّأه لما يصلح له و يليق بهفقّدره2
الفرقان25بعثا بعد الموت في اآلخرةنشورا3
الفرقان25كذب إخترعه من عند نفسهإفك افتراه4
الفرقان25كذبا عظيما ال تـُبلَـغ غايتهزورا4
الفرقان25أكاذيبهم المسطورة في كتبهمأساطير األّولين5



الفرقان25أي دائما: أول النهار و آخره بكرة و أصيال5
الفرقان25يعلم كلّما يغيب و يخفىيعلم الّسر6
الفرقان25بستان مثمر يتعيّش منهجنّة يأكل منها8
الفرقان25غلب الّسحر على عقلهرجال مسحورا8
الفرقان25نارا عظيمة شديدة اإلشتعالسعيرا11
الفرقان25صوت غليان كصوت المتغيّظتغيّظا12
الفرقان25صوتا شديدا كصوت الّزافرزفيرا12
الفرقان25مقرونه أيديهم إلى أعناقهم باألغاللمقّرنين13
الفرقان25هالكا فقالوا َوا ثبوراهثبورا13
الفرقان25موعودا حقيقا أن يُسأل و يُطلبوعدا مسئوال16
الفرقان25غفلوا عن دالئل الوحدانيةنسوا الذكر18
الفرقان25أو فاسدين. هالكين قوما بورا18
الفرقان25دفعا للعذاب عن أنفسكمصرفا19
الفرقان25ابتالء و محنةفتنة20
الفرقان25ال يأملونه لكفرهم بالبعثال يرجون لقاءنا21
الفرقان25تجاوزوا الحّد في الطّغيان و الظلمعتوا21
الفرقان25حراما محّرما عليكم البُشرىحجرا محجورا22
ما يُرى في الُكوى مع ضوء  )كالهباء هباًء23

(الشمس كالغبار
الفرقان25

الفرقان25مفّرقا ذاهبامنثورا23
الفرقان25مكان استرواح و تمتّع ظهيرةمقيال24
الفرقان25تتفتح السمواتتشقّق الّسماء25
الفرقان25بالّسحاب األبيض الرقيقبالغمام25
الفرقان25طريقا إلى الهدى أو إلى النجاةسبيال27
الفرقان25كثير الخذالن لمن يواليهلإلنسان خذوال29
الفرقان25متروكا مهمالمهجورا30
الفرقان25أو بيّـناه. فّرقناه آية بعد آية رتـّلناه32
الفرقان25أصدق بيانا و تفصيالأحسن تفسيرا33
الفرقان25فأهلكناهمفدّمرناهم36
الفرقان25قتلوا نبيّهم و دسوه فيها– البئر أصحاب الرس38
الفرقان25أُمماقرونا38
الفرقان25أهلكنا إهالكا عجيباتبّرنا تتبيرا39
الفرقان25حجارة من السماء مهلكةمطر الّسوء40
الفرقان25ال يتوقّعون بعثا بل ينكرونهال يرجون نشورا40
الفرقان25مهزوًء بههزوا41
الفرقان25أخبرنيأرأيت43
الفرقان25حفيظا تمنُعه من عبادة ما يهواهوكيال43
الفرقان25بسطه بين الفجر و طلوع الّشمسمّد الظّل45
الفرقان25ساترا لكم بظالمه كاللباسالليل لباسا47
الفرقان25راحة ألبدانكم ، بقطع أعمالكمالنوم ُسباتا47
الفرقان25إمبعاثا من النّوم للسعي و العملالنهار نشورا47
الفرقان25مبّشرات بالّرحمة و هي المطرالّرياح بشرا48
الفرقان25أنزلنا المطر على أنحاء مختلفةصّرفناه بينهم50



الفرقان25جحودا و كفرانا بالنّعمةكفورا50
الفرقان25أرسلهما في مجاريهما أو أجراهمامرج البحرين53
الفرقان25حلو شديد العذوبةعذب فرات53
الفرقان25شديد الكلوحة و الحرارة أو المرارةملح أجاج53
الفرقان25حاجزا عظيما يمنع اختالطهمابرزخا53
الفرقان25حراما محّرما تغيّر صفاتهماحجرا محجورا53
الفرقان25ذوي نسب ذكورا يُنسب إليهمنسبا54
الفرقان25ذوات صهر إناثا يُصاهر بهنصهرا54
الفرقان25ُمعينا للّشيطان على ربّه بالّشركعلى ربّه ظهيرا55
الفرقان25نّزه تعالى عن جميع النقائصسبّح58
الفرقان25ُمثنيا عليه بأوصاف الكمالبحمده58
الفرقان25إستواء يليق بكماله تعالىاستوى على العرش59
الفرقان25تباعدا عن اإليمانزادهم نفورا60
الفرقان25تعالى و تمّجد أو تكاثر خيره. .تبارك الذي 61
الفرقان25منازل للكواكب الّسيارةبروجا61
الفرقان25يخلُف أحدهما اآلخر و يتعاقبانِخـلفة62
الفرقان25بسكينة و وقار و تواضعهونا63
الفرقان25قوال سديدا يسلمون به من األذىقالوا سالما63
الفرقان25الزما أو ممتّدا ، كلزوم الغريمكان غراما65
الفرقان25لم يُضيّقوا تضييق األشّحاءلم يقتروا67
الفرقان25عدال وسطا بين الطّرفينقواما67
الفرقان25عقابا و جزاء في اآلخرةيلقى أثاما68
الفرقان25بما ينبغي أن يُلغى و يُطرحمّروا باللغو72
الفرقان25ُمكرمين أنفسهم باإلعراض عنهمّروا كراما72
الفرقان25لم يسقطوا و لم يقعوالم يخروا73
الفرقان25مسّرة و فرحاقّرة أعين74
الفرقان25قدوة و حّجة أو أئّمةإماما74
الفرقان25أعلى منازل الجنّة و أفضلهايُجزون الغرفة75
الفرقان25ما يكترث و ما يبالي بكمما يعبأ بكم77
الفرقان25عبادتكم له تعالىدعاؤكم77
الفرقان25يكون جزاء تكذيبكم عذابا دائما ُمالزما يكون لزاما77 آياتها)مكية – سورة الشعراء 
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التفسيرالكلمةاآلية
الشعراء26ُمهلُِكها حسرة و ُحزناباخعا نفسك3
الشعراء26جماعاتهم أو رؤساؤهم و مقّدموهمأعناقهم4
الشعراء26ِصنٍف حسن كثير النّــفعزوج كريم7

الشعراء26الجاحدين لِنعمتيالكافرين19
الشعراء26المخطئين ال المتعّمدينالّضالين20
الشعراء26اتـّخذتهم عبيدا لك مستذلـّينعبّدت بني إسرائيل22
الشعراء26أخرجها من جيبهنزع يده33
الشعراء26بياضا نورانيا يغشى األبصارهي بيضاء33
الشعراء26وجوه القوم و سادتهمللمأل34
الشعراء26أِخْر  أمرهما و ال تعجل بعقوبتهماأرجه و أخاه36



الشعراء26الّشـَرط يجمعون كل الّسحرة. .حاشرين 36
الشعراء26حّث على اإلجتماع و استعجاٌل لههل أنتم مجتمعون39
الشعراء26بقّوته و عظمتهبعّزة فرعون44
الشعراء26تبتلِع بسرعةتلقف45
الشعراء26ما يقلبونه عن وجهه بالتـّْمـويهما يأفكون45
الشعراء26ال ضرر علينا فيما يُـصيبناال ضير50
الشعراء26يتّـبُعُكم فِرعون و ُجنُودهإنّكم ُمـتـّــبعون52
الشعراء26جامعين للجيش ليتبَعوهُمحاشرين53
الشعراء26لطائفة قليلة بالنّسبة إلينالشرذمة54
الشعراء26أو ُمتأهّبون بالسالح. ُمحترزون حاذرون56
الشعراء26داخلين في وقت الّشروقمشرقين60
الشعراء26رأى كّل منهما اآلخرتراءى الجمعان61
الشعراء26انشّق اثنْي عشر فِرقافانفلق63
الشعراء26قطعة من البحر ُمرتقعةفرق63
الشعراء26كالجبل الُمنطاد في السماءكالطّود العظيم63
الشعراء26قّربنا هنالك آل فرعون من البحرأزلفنا ثّم اآلخرين64
الشعراء26. .أتأّمـلتـُـم فعلِمتم . .أفرأيتم 75
الشعراء26ثناًء حسنا و ذكرا جمياللسان صدق84
الشعراء26ال تفضحني و ال تذلـّـني بعقابكال تخزني87
الشعراء26بريء من مرض النفاق و الكفربقلب سليم89
الشعراء26قُـّربت بحيث يُـرى نعيمهاأزلفة الجنّة90
الشعراء26أُظهرت بحيث تُرى أهوالهابّرزت الجحيم91
الشعراء26الّضالين عن طريق الحّقللغاوين91
الشعراء26فأُلقي األصنام على وجوههم مرارافكبكبوا94
نجعلكم و إياه سواًء في استحقاق العبادة نسّويكم برّب العالمين98

و أنتم أعجز الخْلق
الشعراء26

الشعراء26قريب أو شفيق يهتّم بأمرناحميم101
الشعراء26رجعة إلى الدنياكّرة102
الشعراء26الِسفلة األدنياء من النّاساتبعك األرذلون111
الشعراء26فاحكمفافتح118
الشعراء26المملوء بالناس و الدواّب و المتاعالمشحون119
الشعراء26أو مكان مرتفع. طريق ريع128
الشعراء26بناًء شامخا كالعلَم في اإلرتفاعآية128
الشعراء26أو بمن يمّر بها. ببنائها تعبثون128
الشعراء26حصونا أو قصورا أو ِحياضا للماءمصانع129
الشعراء26أنعم عليكمأمّدكم132
الشعراء26عادتهم في اعتقاد أن ال بعثخلُق األولين137
الشعراء26ثمُرها الذي يؤول إليه الطّـْلـعطلعها148
الشعراء26ُرطب نضيج أو متدّل لكثرتههضيم148
الشعراء26حاذقين بـِــنحتها أو متجبّرينفارهين149
الشعراء26المغلوب على عقولهم بكثرة الّسحرمن المسّحرين153
الشعراء26نصيب مشروب من الماءلها شرب155
الشعراء26متجاوزون الحّد في المعاصيقوم عادون166



الشعراء26من المبغضين أشّد البغضمن القالين168
الشعراء26في الباقين في العذاب كأمثالهافي الغابرين171
الشعراء26أهلكناهم أشّد إهالكدّمرنا األخرين172
الشعراء26حجارة من سجيل ُمهلكةمطرا173
أصحاب الغْيَضة الكثيفة الملتفة الشجر أصحاب األيكة176

(قرب مدين)
الشعراء26

الشعراء26من النّاقصين للحقوق بالتطفيفمن المخسرين181
الشعراء26ال تنقُصواال تبخسوا183
الشعراء26ال تُفِسدوا أشّد اإلفسادال تعثوا183
الشعراء26و خلَق الخليقة و األمم الماضينو الجبلّة األّولين184
الشعراء26المغلوبة عقولهم بكثرة الّسحرالمسّحرين185
الشعراء26قطََع عذابكسفا187
الشعراء26سحابة أظلّــتهم ثم أمطرتهم ناًراالظّلة189
الشعراء26كتب الّرسل السابقينزبر األولين196
الشعراء26فجأةبغتة202
الشعراء26ممهلون لِنؤمن ؟ كالّهل نحن منظرون203
الشعراء26أخبرنيأفرأيت205
الشعراء26لم يُغِن– أي شيء أغنى عنهم ما أغنى عنهم207
الشعراء26ألِن جانبك و تواضعاخفظ جناحك215
الشعراء26و يرى تقلـّـبك في الصالة مع المصلـّينو تقلّبك في الّساجدين219
الشعراء26كثير الكذب و اإلثم كالكهنةأفاك أثيم222
الشعراء26يخوضون و يذهبون كل مذهبيهيمون225

مكية – سورة النمل  (27) ( 93آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
النمل27هاٍد من الّضاللةهًدى2
النمل27يعمون عن الّرشد أو يتحيّرونفهم يعمهون4
النمل27أبصرتها إبصارا بيـّــناآنسُت ناًرا7
النمل27بُشعلة نار ساطعة مقبوسة من أصلهابشهاب قبس7
النمل27تستدفئون بها من البردتصطلون7
النمل27قّدس و طُهَّر و زيد خيرابُورك8
الذين في ذلك الوادي الذي بدا فيه النور من في النار و من حولها8

و هم موسى و المالئكة
النمل27

النمل27تتحّرك بشدة و اضطرابتهتّز10
النمل27حيّة خفيفة في سرعة حركتهاكأنّها جاّن10
النمل27لم يرجع على عقِبه أو لم يلتفتلم يُعقّب10
النمل27فتحة القميص حيث يُدخل الّرأسفي جيبك12
النمل27نيّرة يغلب نورها نور الشمسبيضاء12
النمل27غير داء برص و نحوهغير سوء12
النمل27واضحة بيّـنة هاديةمبصرة13
النمل27ترفّعا و استكبارا عن اإليمان بهاُعلّوا14
النمل27فهم أغراضه كلّها من أصواتهمنِطق الطّير16
النمل27يوقف أوائلهم لتحقهم أواخرهمفهم يوزعون17
النمل27ال يكسرنّكم و يُهلِكنّكمال يحطمنّكم18



النمل27. .ألهمني و حّرضني و اجعلني . .أوزعني 19
النمل27بحّجة تبيّن ُعذره في غيبتهبسلطاٍن مبين21
النمل27يُظهر المخبوء المستور أيّا كانيُخرج الخبء25
النمل27تنّح عنهم قليالتولّى عنهم28
النمل27ال تتكبّروا علّيال تعلو علّي31
النمل27أو ُمنقادين مستسلمين. مؤمنين ُمسلمين31
النمل27أو تشيروا علّي. تحضرون تشهدوِن32
النمل27أصحاب نجدة و بالٍء في الحربأولوا بأس33
النمل27ال طاقة لهم بمقاومتهاال قِبَل لهم بها37
النمل27ذليلون باألسر و اإلستعبادهم صاغرون37
النمل27آَصـُف أو جبريل أو ملك آخرالذي عنده علم40
النمل27أو جفن عينك بعد فتحه. نظرك طْرفك40
النمل27لِيْخـتبرني و يمتحننيليبلَُوني40
النمل27غيّروانّكروا41
النمل27أو ساحته أو بركته. القصر ادخلي الّصرح44
النمل27ظنّـتـه ماًء غزيراحسبته لُّجة44
النمل27ُمَمـلّس ُمسّوىصرح ممّرد44
النمل27زجاج شفّافمن قوارير44
النمل27تشاءمنا حيث أصبنا بالّشداداطّيّرنا47
النمل27شؤمكم عملكم المكتوب عليكم عنده تعالىطائركم عند هللا47
النمل27يفتنكم الّشيطان بوسوستهقوم تُفتنون47
النمل27أشخاص من الّرؤساء مع كّل رهطتسعة رهط48
النمل27أو احلِفوا به. تحالفوا باهلل تقاسموا باهلل49
النمل27لنقتلنّهم ليال بغتةلنُبيّـتـنّه و أهلَه49
النمل27هالكهممْهلِك أهله49
النمل27أهلكناهمدّمرناهم51
النمل27خالية خربَة أو ساقطة متهّدمةخاوية52
النمل27ال تبالون إظهارها َمَجانَةأنتم تُبصرون54
النمل27يزعمون التـّـنـّزه عّما نفعليتطهّرون56
النمل27حكمنا عليهاقّدرناها57
النمل27بجعلها من الباقين في العذابمن الغابرين57
النمل27حجارة من الّسماء ُمهلَِكةمطرا58
النمل27بساتين ذات ُحسن و رونقحدائق ذات بهجة60
النمل27ينحرفون عن الحّق إلى الباطلقوم يعِدلون60
النمل27مستقّرا بالّدحو و التـّسويةاألرض قرارا61
النمل27جباال ثوابت لئالّ تميدرواسي61
النمل27فاصال يمنع اختالطهماحاجزا61
النمل27المطر الذي به تـَحـْيَى األرضرحمته63
تكامل و استحكم علمهم بأحوالها و هو إّدارك علمهم في اآلخرة66

تهّكم بهم لفْرط جهلهم بها
النمل27

النمل27ُعمي البصائر عن دالئلها البيّـنةعمون66
النمل27أكاذيبهم الُمسطّر في كتبهمأساطير األّولين68
النمل27حرج و ضيق صدرضيق70



النمل27لحقكم و وصل إليكمرِدف لكم72
النمل27ما تُخفي و تستر من األسرارما تكّن صدورهم74
النمل27شيء يغيب و يخفى عن الخلقغائبة75
النمل27دنت الساعة و أهوالها الموعودةوقع القول82
النمل27هي من أشراط الّساعة الكبرىدابّة82
النمل27جماعة و زمرةفوجا83
يُوقف أوائلُهم لتلحقهم أواخرهم ثّم فهو يوزعون83

يُساقون جميعا
النمل27

النمل27خاف خوفا يستتبع الموتففزع87
النمل27صاغرين أذالّء بعد البعثداخرين87
النمل27ألقوا منكوسينفُكـبـّـت وجوههم90 آياتها)مكية – سورة القصص 

88)

التفسيرالكلمةاآلية
القصص28تجبَّر و طغى في أرض مصرعال في األرض4
القصص28أصنافا في الخدمة و التـّـسخير و اإلذاللِشـيَعا4
القصص28يستبقي بَناتهم للخدمةيستحيي نساءهم4
القصص28يخافون من ذهاب ُملكهْميحذرون6
القصص28ُمذبذبين آثمينكانوا خاطئين8
القصص28هو مسّرة وفرح ٌقّرة عين9

القصص28خاليا من كّل ما ِسوى موسىفارًغا10
القصص28لَتَصّرح بأنه ابنها لشّدة َوْجِدهالَتبدي به10
القصص28بالعصمة و الصبر و التّثبيتَربَطنا10
القصص28اتّبعي أثره و تعّرفي خبرهقّصيه11
القصص28أْبَصرتهفبَُصرت به11
القصص28عن بُْعد أو عن مكان بعيدعن ُجنُب11
القصص28يقومون بتربيته ألجلكميكفلونه لكم12
القصص28تـُـسّر و تـَفرح بولدهاتقّر عينها13
القصص28قّوة بدنه و نهاية نمّوهبلغ أشّده14
القصص28اعتدل عقله و كُملاستوى14
القصص28ضربه في صدره بُجْمع كفّهفوكزه موسى15
القصص28ُمعينا لهمظهيرا للمجرمين17
القصص28يتوقّع المكروهيترقّب18
القصص28يستغيثه مْن بُْعديستصرخه18
القصص28ضاّل عن الّرشدإنك لغوّي18
القصص28يأخذ يقّوة و ُعنفيبطش19
القصص28يُْسرع في المشييسعى20
القصص28ُوُجوهَ القوم و ُكـبَـراَءهمإن المأل20
القصص28يتشاورون في شأنكيأتمرون بك20
القصص28(قرية شعيب)جهتِها و نْحوها تلقاء مدين22
القصص28الطريق الوسط الذي فيه النّجاةسواء الّسبيل22
القصص28جماعة كثيرة منهمأّمة من النّاس23
القصص28تمنعان أغنامهما عن الماءتذودان23
القصص28ما شأنكما ؟ ما مطلوبكما؟ما خطبُكما ؟23



القصص28يصرف الرعاة مواشيَهم عن الماءيُْصِدر الّرعاء23
القصص28تكون لي أجيرا في رعي الغنمتأُجَرني27
القصص28سنينِحَجج27
القصص28أبَصَر بوضوحآنس29
القصص28هي في الواقع نوٌر ربّانّينارا29
القصص28عوٌد فيه ناٌر بال لهبجذوة من النّار29
القصص28تستدفئون بها من البْردتصطلون29
القصص28تتحّرك بشّدة و اضطرابتهـتـّز31
القصص28حيّة خفيفة في سرعة حركتهاكأنّها جاّن31
القصص28لم يرجع على عقبه أو لم يلتفتلم يُعقّْب31
القصص28فتحة القميص حيث يدخل الّرأسجْيـبـك32
القصص28لها شعاع يغلب شعاع الشمسبيضاء32
القصص28غير داء بََرص و نحوهغير سوء32
ضّم يدك اليُمنى إلى صدرك يذهْب عنك اضمم إليك جناحك من الّرهب32

الخوف من الحيّة
القصص28

القصص28َعْونارْدًءا34
القصص28سنقّويك و نعينكسنشّد عضدك35
القصص28حّجة أو تسلّطا و غلبةسلطانا35
القصص28تنسبه إلى هللا كذبامفترى36
القصص28أو بناًء عاليًا مكشوفا. قصرا صرحا38
القصص28ألقيناهم و أغرقناهم في البحرفنبذناهم في اليّم40
القصص28قادة في الضاللأئّمة41
القصص28طردا و إبعاًدا عن الّرحمةلعنة42
القصص28المبعدين أو المشّوهين في الِخلـْـقـَـةمن المقبوحين42
القصص28األمم الماضية المكذبةالقرون األولى43
القصص28أنوارا لقلوبهم تْبِصر بها الحقائقبصائر للنّاس43
القصص28عِهْدناقضينا44
القصص28ُمقيًماثاويا45
القصص28(التوراة و القرآن )تـَـَعاونـَـا ِسحران تظاهرا48
القصص28أنزلنا القرآن عليهم ُمتواصالوّصلنا لهم القول51
القصص28يدفعونيْدرءون54
القصص28الّسّب و الّشـتـْـم من الكفاراللّغو55
القصص28َسلِمتم ِمنّا ال نُعارضكم بالّشـتمسالم عليكم55
القصص28نُْنـتزْع بسرعةنُـتخطّـف57
القصص28يُْجلب و يُحمل إليه من كّل جهةيُْجبى إليه57
القصص28كثيرا أهلكناكم أهلكنا58
القصص28طغْت و تمّردت في أيّام حياتهابَِطرت َمعيَشتها58
القصص28مّمن أحضروا للنّارمن المحضرين61
القصص28دَعْوناهم إلى الغّي فاتـّـبعوناأغوينا63
القصص28َخفِيَْت و اشتبَهَْت عليهم الحججفَعِميَْت عليهم األنباء66
القصص28االختيارالخيََرة68
القصص28ما تُضمر من الباطل و العداوةما تكّن صدورهم69
القصص28أخبرونيأرأيتم71



القصص28دائما ُمطّرداسرمدا71
القصص28يختلقونه من الباطل في الّدنيايفترون75
القصص28أو تكبَّر عليهم. ظَلََمهُم فبغى عليهم76
القصص28لتـُـثـقل الجماعة الكثيرة و تميل بهملَتنوُء بالُعصبة76
القصص28ال تْبطَْر و ال تأَشْر بُكثَرِة المالال تفرْح76
القصص28من األممِمَن القرون78
القصص28سؤال استعالم بل سؤال توبيخال يُسأل78
القصص28في مظاهر ِغناه و تـَـرفِهفي زينته79
القصص28زْجٌر لهم عن هذا التـّـمنّيويلكم80
القصص28ال يُوفّـق للعمل للَمثوبةال يلقّاها80
القصص28ألـَـْم تـَـَر هللاوْيكأّن هللا82
القصص28يُضيّق على من يشاء لحكمةيَقـْـِدر82
القصص28. . .ألـَـم تَر الشأن ال يُفلح ويَكأنّه ال يفلح82
القصص28مّكة المكّرمة ظاهرا عليهامعاٍد85
القصص28ُمعينا لهم على ما هم عليهظهيرا للكافرين86 آياتها)مكية – سورة العنكبوت 

69)

التفسيرالكلمةاآلية
ال يُمتحنون بالمشاّق و الّشدائد ليتميّز ال يُفتنون2

الُمخلص من المنافق
العنكبوت29

العنكبوت29أن يُعجزونا و يفوتوناأن يسبقونا4
العنكبوت29الوقت المعيّن للبعث و الجزاءأجل هللا5
العنكبوت29أمرناهوّصينا اإلنسان8
العنكبوت29بّرا بهما و عطفا عليهماحسنا8

العنكبوت29ما يُصيبه من أذاهم و عذابهمفتنة النّاس10
العنكبوت29أوزاركمخطاياكم12
العنكبوت29خطاياهم الفادحةأثقالهم13
العنكبوت29يختلقونه من األباطيل و األكاذيبيفترون13
العنكبوت29تكذبون أو تنحتون كذباتخلقون إفكا17
العنكبوت29تـُــرّدون و ترجعون ال إلى غيرهإليه تُقلبون21
العنكبوت29فائتين من عذابه بالهرببمعجزين22
العنكبوت29للتواّد و التّواصل بينكم الجماعكم على موّدة بينكم25
العنكبوت29منزلكم الذي تأوون إليه النّارمأواكم النّار25
العنكبوت29بمقارفة المعاصي و القبائحتقطعون الّسبيل29
العنكبوت29مجلسكم الذي تجتمعون فيهناديكم29
العنكبوت29من الباقين في العذاب كأمثالهامن الغابرين32
العنكبوت29اعتراه الغّم بمجيئهم خوفا عليهمسيء بهم33
العنكبوت29ضُعـفـْت طاقته عن تدبير خالصهمضاق بهم ذرعا33
العنكبوت29عذابا شديدارجزا34
العنكبوت29ال تُفِسدوا أشّد اإلفسادال تعثْوا36
العنكبوت29الزلزلة الشديدة بسبب الّصيحةفأخذتهم الّرجفة37
العنكبوت29هامدين ميّـتين ال حراك بهمجاثمين37
العنكبوت29عقالء متمّكنين من التدبّركانوا مستبصرين38
العنكبوت29فائتين من عذابه تعالىسابقين39



العنكبوت29ريحا عاصفا ترميهم بالحصباءحاصبا40
العنكبوت29صوٌت من الّسماء ُمهلك ُمرجفأخذته الّصيحة40
العنكبوت29حشرة معروفةالعنكبوت41
العنكبوت29هُو يوم القيامةأجل مسّمى53
العنكبوت29فجأةبغتة53
العنكبوت29يُـجلـّـلهم و يُحيط بهميغشاهم العذاب55
العنكبوت29لنُنزلنّهم على وجه اإلقامةلنبوأنّهم58
العنكبوت29منازل رفيعة عاليةغرفا58
العنكبوت29كثيٌر من الّدوابكأّي من دابّة60
العنكبوت29فكيف يُصرفون عن توحيده ؟فأنى يُؤفكون؟61
العنكبوت29يُضيّـقه على من يشاء لحكمةيقدر له62
العنكبوت29لذائد ُمتصّرمة ، و عبث باطللهو و لعب64
العنكبوت29لَِهَي دار الحياة الّدائمة الخالدةلَهي الحيوان64
العنكبوت29العبادة و الطّاعةالّدين65
العنكبوت29يُسلبون قتـْـال و أسرايُتخطـّــف النّاس67
العنكبوت29مكاٌن يَثـُْوون فيه و يقيمونمثوا للكافرين68

مكية – سورة الروم  (30) ( 60آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الروم30قهرت فارس الّرومُغلبت الروم2
الروم30أقرب أرض الّروم إلى فارسأْدنى األرض3
الروم30كونهم مغلوبينَغلَبهم3
الروم30وقت ُمقّدر أزال لِبقائهاأجل مسّمى8
الروم30حَرثوها و قلـّـبوها للّزراعةأثاروا األرض9

الروم30(النار)العقوبة الُمتناهية في الّسوء الّسوآى10
الروم30أو يَْيأسون. تنقطع حّجتهم يُبلُس المجرمون12
الروم30أو يُْكَرمون. يُسّرون يُحبرون15
الروم30ال يغيبون عنه أبدافي العذاب ُمحضرون16
الروم30تدخلون في وقت الظهيرةحين تُظهرون18
الروم30تتصرفون في شؤون معايِشكمتنتشرون20
الروم30لِتميلوا إليها و تألفوهالتسكنوا إليها21
الروم30ُمطيعون ُمنقادون إلرادتهله قانتون26
الروم30الوصف األعلى في الكمال و الجاللله المثل األعلى27
الروم30قّوْمهُ و عّدْلهُفأقم وجهك30
الروم30دين التوحيد و اإلسالمللّدين30
الروم30مائال إليه ُمستقيما عليهحنيفا30
الروم30الزموها و هي دين اإلسالمفِطرة هللا30
الروم30جبَلهم و طَبَعهم عليهافطَر النّاس عليها30
الروم30لدينه الذي فطرهم عليهلخلق هللا30
الروم30الُمستقيم الذي ال ِعَوج فيهذلك الّدين القيّم30
الروم30راجعين إليه بالتـّــوبة  و اإلخالصُمنيبين إليه31
الروم30فِرقا ُمختلفة األهواءكانوا ِشـيَعا32
الروم30كتابا أو ُحّجةُسلطانا35
الروم30بَِطروا و أِشروافرحوا بها36



الروم30يْيأسون من رحمة هللا تعالىهم يقنطون36
الروم30يُضيّقه على من يشاء لحكمةيقِدر37
الروم30هو الّربا الُمحّرم المعروفربًا39
الروم30لِيزيد ذلك الّربالِيْربَو39
الروم30فال يزكو و ال يُبارك فيهفال يربَو39
الروم30ذوو األضعاف من الحسناتالمضعفون39
الروم30(دين الفطرة)المستقيم للّدين القيّم43
الروم30ال يقِدر أحٌد على رّدهال مرّد له43
الروم30يتفّرقون إلى الجنّة و إلى النّاريّصـّدعون43
الروم30يُوطِّـئون مواطن النّعيميمهُدون44
الروم30تحّرُكهُ و تنشرهفتُثير سحابا47
الروم30قِطعا ُمتفّرقةيجعله ِكسفا47
الروم30المطرالودق47
الروم30فُـَرجه و وسطهمن خالله47
الروم30آيسين من نزولهلَمبلسين49
الروم30فَرأُوا النّبات ُمصفّرا بعد الُخضرةفرأوهُ ُمصفّرا51
الروم30حال الّشيخوخة و الهرمشيبة54
الروم30يُصرفون عن الحّق و الّصدقيُؤفكون55
ال يُطلب منهم إزالة عتـْــبه و َغَضبـِــه و ال هم يستعتبون57

بالتّوبة و الطّاعة– تعالى عليهم 
الروم30

الروم30ال يْحِملنّك على الخفّة و القلقال يستخفّـنـّـك60
مكية – سورة لقمان  (31) ( 34آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
لقمان31الباطل الُملهي عن الخير و العبادةلَْهو الحديث6
لقمان31مهزوًءا بها– ُسخريةً هُـزوا6
لقمان31أعرَض ُمتكبّرا عن تدبّرهاولّى ُمستكبرا7
لقمان31صمًما مانًعا من الّسماعوْقرا7

لقمان31بغير دعائم و أساطيَن تُقيُمهابغير َعَمد10
لقمان31جباال ثوابترواسي10
لقمان31لِئالّ تضطرب بكمأن تميد بكم10
ق و أظهََر فيهابّث فيها10 لقمان31نََشرو فرَّ
لقمان31ِصـنـْــٍف حسٍن كثير المنفعةزوج كريم10
لقمان31كان صالحا حكيما و ليس نبيّالُقمان12
لقمان31العقل و الفهم و الفطنة و إصابة القولالحكمة12
لقمان31أمرناه و ألزمناهوّصينا اإلنسان14
لقمان31ضعفاوْهنا14
لقمان31فِطاُمـه عن الّرضاعفصاله14
لقمان31َرَجع إلّي باإلخالص و الطّاعةأناب إلّي15
لقمان31. .وزَن أصغر شيء. .مثقال حبّة 16
لقمان31ال تُِمْل وجهَك عنهم ِكْبرا و تعاظُماال تُصّعر خّدك للنّاس18
لقمان31فََرحا و بَطًَرا و ُخيالءمَرحا18
لقمان31ُمتكبٍّر، ُمباٍه متطاول بمناقبهُمختال فخور18
لقمان31توّسط فيه بين اإلسراع و اإلبطاءاقِصْد في َمشيك19



لقمان31اخفْض و انقْصاغضض19
لقمان31لِمنافعكم و مصالحكمسّخر لكم20
لقمان31أتّم و أوسع و أكملأْسـبَغ20
لقمان31. .يُفّوض أمره كلّه . .يُْسلِم وجهه22
لقمان31تمّسك و تعلـّـَق و اعتصَماستمسك22
لقمان31بالعهد األوثق الذي ال نْقَض لهبالعروة الُوثقى22
لقمان31(عذاب النّار)شديد ثقيل عذاب غليظ24
لقمان31يَزيده و يَْنَصبُّ إليهيمّده27
لقمان31مملوءٍة ماًءسبعة أبُحر27
لقمان31ما فرَغْت و ما فَنِيْتما نفدت27
لقمان31مقدوراته و عجائبه أو معلوماتهكلمات هللا27
لقمان31 يُْدِخليولج29
لقمان31عالهم و غطّاهمَغِشيهم مْوٌج32
لقمان31أو الجبال المظلـّـة. كالّسحاب كالظـّــلل32
لقمان31شاكر هلل. موٍف بعهده فِمنهم ُمقتصد32
لقمان31غّداٍر َجحود للنّعمختـّار كفور32
لقمان31. .ال يقضي فيه شيئا . .يوما ال يجزي33
لقمان31فال تخدعنّكم و تُلهينّكم بلذاتهافال تغرنّـكْم33
لقمان31ما يغّر و يخدع من شيطان و غيرهالَغرور33

مّكيّة – سورة الّسجدة  (32) ( 30آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
السجد32اختلق القرآن من تِلقاء نفسهافتراه3
السجد32استواًء يليق بكماله و جالله تعالىاستوى على العرش4
السجد32يصعد األمر و يرتفع إليه بعد تدبيرهيعُرج إليه5
السجد32أحكمه و أتقنهأحَسن كّل شيء7
السجد32ُخالصةساللة8
السجد32منّي ضعيف حقيرماٍء مهين8
السجد32قّومه بتصوير أعضائه و تكميلهاسّواه9

السجد32ِضعنا فيها و صرنا تراباضللنا في األرض10
السجد32ُمْطرقُها ِخزياً و حياًء و ندماًناِكسوا رءوسهم12
السجد32ثبت و تحقّق و نفذ القضاءحّق القول13
السجد32الجّنالجـِـنّة13
السجد32ترتفع و تتنّحى للعبادةتتجافى جنوبهم16
السجد32الفُُرش التي يُضطجع عليهاعن المضاجع16
السجد32من موجـِــبات المسّرة و الفرحمن قّرة أعين17
السجد32و تكرمة. و عطاًء. ِضيافة نـُزال19ً
السجد32في شّكفي ِمريَة23
السجد32تلقّيه إياه بالّرضا و القبولمن لقائه23
السجد32أغفلوا و لم يُبيّن لهم مآلهم ؟أَو لم يهِد لهم ؟26
السجد32كثرة إهالكنا األمم قبلهم. .كم أهلكنا 26
السجد32األمم الخاليةالقرون26
السجد32اليابسة الجرداء التي قُِطَع نباتهااألرض الُجرز27
السجد32النّْصُر علينا ، أو الفصل للخصومةهذا الفتح28



السجد32يُمهَلون ليُؤمنوايُنظَرون29 آياتها)مدنيّة – سورة األحزاب 
73)

التفسيرالكلمةاآلية
االحزاب33ُدْم على تقواه أو ازدد منهااتِّق هللا1
االحزاب33حافظا مفَـّوضـًـا إليه كّل أمروكيال3
االحزاب33تُحّرمونهّن كُحرمة أّمهاتكمتُظاهرون منهّن4
االحزاب33من تتبنّونهم من أبناء غيركمأدعياءكم4
االحزاب33أعدلأقْسط5
االحزاب33أولياؤكم في الّدينمواليكم5
االحزاب33أرأف بهم ، و أنفع لهمأولى بالمؤمنين6
االحزاب33مثلهّن في تحريم نكاحهّن و تعظيم أزواجه أّمهاتهم6
االحزاب33ذوو القراباتأولوا األرحام6
االحزاب33الَعهَد على الوفاء بما ُحـّمـلواميثاقهم7
االحزاب33عهدا وثيقا قويّا على الوفاءميثاقا غليظا7
االحزاب33األحزاب يوم الخندق سنة خمسجاءتكم جنود9

االحزاب33مالْت عن َسنـَـنها َحْيرة و دهشةزاغت األبصار10
االحزاب33(تمثيل لشّدة الخوف  )نهايات الحالقيم بلغِت القلوب الحناجر10
االحزاب33اختـُـبـِـروا بالّشدائد و ُمّحصواابتـُـلِـَي المؤمنون11
االحزاب33اضطربوا كثيرا من شّدة الفزعزلزلوا11
االحزاب33أو خداعا. قوال باطال غرورا12
االحزاب33اسم المدينة المنّورة قديمايثرب13
االحزاب33ال إقامة لكم هـهناال ُمقام لكم13
االحزاب33قاصية يخشى عليها العدّوإن بيوتنا عورة13
االحزاب33هَربا من القتال مع المؤمنينفِراًرا13
االحزاب33نواحيها و جوانبهادمن أقطارها14
االحزاب33طـُـلِـَب منهم ُمقاتلة المسلمينُســئـلوا الفتنة14
االحزاب33ما أّخروا المقاتلةما تلبّـثوا بها14
االحزاب33يمنعكم من قََدره تعالىيعِصمكم من هللا17
الُمثَبّطين منكم عن الّرسول صلى هللا المعّوقين منكم18

عليه و سلم
االحزاب33

االحزاب33أقبـِـلوا أو قّربوا أنفسكم إليناهلّم إلينا18
االحزاب33الحرب و القتالالبأس18
االحزاب33بُخالء عليكم بكّل ما ينفعكمأشّحةً عليكم19
االحزاب33تُصيبه الغشية من سكراتهيُغشى عليه من الموت19
االحزاب33آذوكم و رموكمسلقوكم19
االحزاب33ذربة سليطة قاطعة كالحديدبألسنة حداٍد19
االحزاب33بُخالء حريصين على المال و الغنيمةأشّحة على الخير19
االحزاب33كأبطل هللافأحبط هللا19
االحزاب33كانوا معهم في الباديةبادون في األعراب20
االحزاب33قُْدوة صالحة في كّل األمورأُسوة حسنة21
االحزاب33أو مات شهيدا. وفّي بنـَذره قضى نحبه23
االحزاب33يهود قريظة الذين عاونوا األحزابالذين ظاهروهم26
االحزاب33حصونهم و معاقلهمصياصيهم26



االحزاب33الخوف الّشديدالّرعب26
االحزاب33أعطكّن ُمتعة الطاّلقأمتّعكّن28
االحزاب33أطلّقكّنأسّرحكّن28
االحزاب33طالقا حسنا ال ِضرار فيهسراحا جميال28
االحزاب33بمعصية كبيرة ظاهرة القُبحبفاحشة ُمـبَـيّـنة30
االحزاب33تثِطْع أو تخضْع من كّنيقنت منكّن31
االحزاب33ال تلّن القول و ال ترقّـقـنه للّرجالفال تخضعن بالقول32
االحزاب33الزمَن بيوتكّن و كذا جميع النّساءقَْرَن في بيوتكّن33
االحزاب33ال تُبدين الّزينة الواجب ستُرهاال تبّرجن33
االحزاب33ما كان قبل اإلسالم من الجهاالتالجاهليّة األولى33
االحزاب33أو اإلثم أو النّقص. الذنبالّرجس33
االحزاب33هدي النّبّوة أو أحكام القرآنالحكمة34
االحزاب33المطيعين الخاضعين هللالقانتين35
االحزاب33اإلختيارالِخـيَـَرة36
االحزاب33حاجته المهّمة ، كناية عن الطاّلقوطرا37
االحزاب33ضيق أو إثمحرٌج37
االحزاب33(قبل نسخ التّبنّي)من تبنّوهم أدعيائهم37
االحزاب33قَسَم له أو قّدر أو أحّل لهفرض هللا له38
االحزاب33مضْوا من قبلك من األنبياءخلْوا من قبل38
االحزاب33أو قضاًء مقضيّا. ُمرادا أزالً قَدرا مقدورا38
االحزاب33ُمحاسبا على األعمالحسيبا39
االحزاب33أّول النّهار و آخرهبُكرة و أصيال42
االحزاب33عاريا عن أذى و منع واجبسراحا جميال49
االحزاب33أعطيتهّن مهورهّنآتيت أجورهّن50
االحزاب33رجعه إليك من الغنيمةأفاء هللا عليك50
االحزاب33تُأّخر و ال تضاجعتُرجي51
االحزاب33تَضّم إليك و تضاجعتُـؤوي إليك51
االحزاب33طلبتإبتَغْيَت51
االحزاب33اجتنبت باإلرجاءَعَزلـَت51
التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى ذلك أدنى أن تقّر أعينهّن51

سرورهّن لعلمهّن أنّه بُحكم هللا
االحزاب33

االحزاب33حفيظا و مضطلعارقيبا52
االحزاب33غير منتظرين نضجه و استواءهغير ناظرين إناه53
االحزاب33فتفّرقوا و ال تمُكثوا عندهفانتشروا53
االحزاب33حاجة يُنتفع بهاسألتموهّن متاعا53
يُـثنون عليه بإظهار شرفه و تعظيم شأنه يُصلّون على النبّي56

صلى هللا عليه و سلم
االحزاب33

االحزاب33أو كذبا فظيعا. فعال شنيعا بُهتانا58
االحزاب33يُرخين و يُـْسِدلن عليهنيُدنين عليهّن59
االحزاب33ما يستتِـرن به كالِمالءةجالبيبهّن59
االحزاب33المشيعون لألخبار الكاذبةالمرجفون60
االحزاب33لنسلّطنّك عليهملَنُغرينّك بهم60
االحزاب33ُوجدوا و أدركواثقِـفوا61



االحزاب33ِمثلينضعفين68
االحزاب33ذا جاٍه و قدر ُمستجاب الّدعوةوجيها69
االحزاب33أو قاصدا إلى الحّق. أو صدقا. صوابا قوال سديدا70
االحزاب33التّكاليف من أوامر و نواٍهعرضنا األمانة72
االحزاب33امتنعَنفأبين72
االحزاب33ِخفـْـَن من الخيانة فيهاأشفقن منها72

مكية – سورة سبأ  (34) ( 54آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
سبأ34ما يدخل فيها من مطر و غيرهما يلِج في األرض2
سبأ34ما يصعد من المالئكة و األعمالما يعرج2
سبأ34ال يغيب عنه و ال يخفى عليهال يعزب عنه3
سبأ34مفدار أصغر نملة أو هَباءةمثقال ذّرة3
سبأ34مسابقين ظانّين أنّهم يفوتوننامعاجزين5
سبأ34أشّد العذاب و أسرئهمن رجز5
سبأ34قطّعتم و صرتم رفاتا و تراباُمـزْقـتم7
سبأ34به جنون يوِهمه ما يقولبه جـِـنّة8
سبأ34نغيّب بهم األرض كقارونتخسف بهم األرض9
سبأ34قطعا منها كأصحاب األيكةكَسفا من الّسماء9
سبأ34راجـِع إلى ربّه بالتـّوبة و الطاعةمنيب9

سبأ34َسبِّحي أو َرّجعي معه التسبيحأّوبي معه10
سبأ34ُدروعا واسعةً كاملةاعمل سابغات11
سبأ34أَْحِكم َصنعتك في نسج الّدروعقّدر في الّسرد11
سبأ34َجْريها بالغداة مسيرة شهرّغدّوها شهر12
سبأ34َجْريُها بالعشّي كذلكرواحها شهر12
سبأ34عين النّحاس فَـنَـبَع ذائبا كالماءعين القِطر12
سبأ34يَِمْل و يَْعِدْل منهميزغ منهم12
سبأ34قصور أو مساجدمن محاريب13
سبأ34ُصَوٍر ُمجّسمة من نحاس و غيرهتماثيل13
سبأ34قصاع كباركالحـِـياض العظامجفان كالجواب13
سبأ34ثابتات على المواقد لِِعظمهاقدور راسيات13
سبأ34األرضة التي تأكل الخشبدابّة األرض14
سبأ34تـَـأْرُض عَصاهتأكل منسأته14
سبأ34حّي بمأرب باليمنلِـَسـبإ15
سبأ34على قدرتنا أو عبرة و ِعظةآية15
سبأ34بستانان أو جماعتان من البساتينجنّـتان15
سبأ34زكيّة ُمستـَـلَذةبلدة طيّبة15
سبأ34عن الّشكر أو كذبوا أنبياءهمفأعرضوا16
سبأ34أو المطر الّشديد. سيل الّســّد سيل العرم16
سبأ34ثمٍر مّر حامض بشعأكل خمٍط16
سبأ34ضْرب من الطّرفاءأثل16
سبأ34الّضاِل أو شجرة النّبقِسْدر16
سبأ34قرى الشامالقرى18
سبأ34متواصلة متقاربةقًرى ظاهرة18



سبأ34جعلناه على مراحل متقاربةقّدرنا فيها الّسير18
سبأ34أخبارا يُتلهّى بها و يُتعّجُب منهافجعلناهم أحاديث19
سبأ34فّرقناهم في البالدمزقناهم19
سبأ34حقّق عليهمصّدق عليهم20
سبأ34تسلـّـط و استيالء بالوسوسو و اإلغواءسلطان21
سبأ34وْزنها من نفع أو ُضّرمثقال ذّرة22
سبأ34ُمعين على الخلق و التـّـدبيرظهيٍر22
سبأ34أزيل عنها الفزع و الخوففُـّزع عن قلوبهم23
سبأ34(اإلذن بالّشـفاعة)قال القول الحّق الحّق23
سبأ34اكتسبنا من الّزالتأجرمنا25
سبأ34يقضي و يحكم بيننايفتح بيننا26
سبأ34القاضي و الحاكمهو الفتـّاح26
سبأ34ارتدعوا عن دعوى الشركةكال27ّ
سبأ34إلى النّاس جميعاكافّة للنّاس28
سبأ34محبوُسون في موقف الحسابَمْوقوفون31
سبأ34. .يَُرّد . .يرجع 31
سبأ34َصّد نا  مْكُرهم بنا فيهماَمكُر الليل و النّهار33
سبأ34أمثاال من مخلوقاته نعبُُدهاأندادا33
سبأ34أخفوا الندم أو أظهروهأسّروا النّـدامة33
سبأ34القيود تجمع األيدي إلى األعناقاألغالل33
سبأ34ُمـتـنـّعـموها و قادة الّشر فيهاُمـترفوها34
سبأ34يضيّقه على من يشاء بحكمتهيَقـْـِدر36
سبأ34 تقريبازلفَى37
سبأ34لهم الثواب المضاعفلهم جزاء الّضعف37
سبأ34المنازل الّرفيعة العالية في الجنّةفي الغرفات37
سبأ34ُمسابقينا ظانين أنهم يفوتونناُمعاجزين38
سبأ34تُحضرهم الزبانية إلى جهنّمُمحضرون38
سبأ34يُضيّـقه على من يشاء بحكمتهيَـقـْـِدُر له39
سبأ34أنت الذي نواليهأنت وليّـنا41
سبأ34كِذب ُمختلقإفك مفترى43
سبأ34ُعشر ما أعطيناهم من النّعممعشار ما آتيناهم45
سبأ34إنكاري عليهم بالتـّـدميركان نكير45
سبأ34من جنونمن جـِـنّة46
سبأ34يرمي به الباطل فيدمغهيقذف بالحّق48
سبأ34خافوا عند الموت أو البعثفزعوا51
سبأ34فال مهَرَب و ال نجاة من العذابفال فْوت51
سبأ34موقف الحسابمكان قريب51
سبأ34تناُول اإليمان و التـّـوبةالتـّـناُوش52
سبأ34هو اآلخرةمكان بعيد52
سبأ34يرجمون بالظّـنونيقذفون بالغْيب53
سبأ34بأمثالهم من الكفّاربأشياعهم54
سبأ34موقع في الّريبة و القلقُمريب54

مّكية – سورة فاطر  (35) ( 45آياتها   )



التفسيرالكلمةاآلية
فاطر35. .ُمبدع و ُمخترع . .فاطر 1
فاطر35ما يُرسل هللاما يفتح هللا2
فاطر35فكيف تصرفون عن توحيده ؟فأنّى تؤفكون ؟3
فاطر35فال تخدعنّكم و ال تلهينّكم بالّزخارف و فال تغرنّكم5
فاطر35ما يغّر و يخدع من شيطان و غيرهالغرور5
فال تذهب نفسك عليهم 8

حسرات
فال تهلك نفسك عليهم غموما و أحزانا 

لكفرهم
فاطر35

فاطر35تحّركه و تهيّجهفتثير سحابا9
فاطر35بعث الموتى من القبور للجزاءالنشور9

فاطر35الّشرف و المنعةيريد العّزة10
فاطر35كلمة و التوحيد و جيمع عبادات اللّسانالكلِم الطيّب10
فاطر35يرفع هللا العمل الّصالح و يقبلهالعمل الّصالح يرفع10
فاطر35يفسد و يبطليبور10
فاطر35ذكورا و إناثاأزواجا11
فاطر35طويل العمرمعّمٍر11
فاطر35طيّب ُحلو شديد العذوبةعذٌب فرات12
فاطر35مريء سهٌل انحدارهسائغ شرابه12
فاطر35شديد الملوحة أو المرارةملح أجاج12
فاطر35اللؤلؤ و المرجان من الملححلية12
فاطر35جواري بريح واحدةمواخر12
فاطر35يُْدخليولج13
فاطر35(يوم القيامة)مقّدر لفنائهما ألجل مسّمى13
فاطر35هو القشرة الرقيقة على النّواةقطمير13
فاطر35. .ال تحمل نفس آثمة . .ال تزر وازرة 18
فاطر35نفس أثقلتها الذنوبُمثقلة18
فاطر35ذوبها التي أثقلتهاِحملها18
فاطر35تطهّر من الكفر و المعاصيتزّكى18
فاطر35شّدة الحّر ليال كالّسمومالَحُرور21
بالكتب المكتوبة كصحف إبراهيم و بالّزبر25

موسى عليهما السالم
فاطر35

فاطر35إنكاري عليهم بالتدميركان نكير26
فاطر35ذات طرائق و خطوط مختلفة األلوانجدٌد27
فاطر35متناهية في الّسواد كاألغربةغرابيب سود27
فاطر35لم تكُسَد و تفُسَد  ، أَو لن تهلِكلن تبور29
فاطر35رجحت سيّـئاته على حسناتهظالم لنفسه32
فاطر35استوت حسناته و سيّـئاتهمقتصد32
فاطر35رجحت حسناته على سيّـئاتهسابق بالخيرات32
فاطر35كّل ما يُحزن و يَغّمالَحزن34
فاطر35(الجنّة)دار اإلقامة الّدائمة دار الُمقامة35
فاطر35تعب و مشقّةنََصٌب35
فاطر35إعياء من التعب و فتورلغوٌب35
فاطر35يستغيثون و يصيحون بشّدةهم يصطرخون37



فاطر35خلفاء من كان قبلكمجعلكم خالئف39
فاطر35أشّد البغض و الغضب و االحتقارمقتا39
فاطر35هاَلكا و خسراناخسارا39
فاطر35أخبروني عن ُشركائكمأرأيتم شركاءكم40
فاطر35بل ألـَـهم شِركة مع هللا تعالى في الخلق؟أم لهم ِشرك ؟40
فاطر35أو خداعا. باطال غرورا40
فاطر35مجتهدين في الحلف بأغلظها و أوكدهاجهد أيمانهم42
فاطر35تباعدا عن الحّق و فرارا منهنفورا42
فاطر35(الكيد للّرسول)و المكر الّسيء و مكر الّسّيء43
فاطر35ال يُحيط أو ال ينزلال يحيق43
فاطر35فما ينتظرونفهل ينظرون43
فاطر35سنّة هللا فيهم بتعذيبهم بتكذيبهمسنّة األّولين43

مكية – سورة يس  (36) ( 83آياتها   )

التفسيرالكلمةاآلية
يس36و هللاِ لقد ثبت ووجب العقابلقد حّق القول7
يس36قيودا تشّد أيديهم إلى أعناقهمأغالال8
يس36رافعوا الّرءوس غاّضوا األبصارغهم مقمحون8
يس36حاجزا و مانِعاسّدا9
يس36فألبسنا أبصارهم غشاوةفأغشيناهم9

يس36ما سنّوه من حسن أو سّيءآثارهم12
يس36أثبتناه و حفظناهأحصيناه12
يس36(اللوح المحفوظ)أصل بيّن إمام مبين12
يس36أنطاكيةالقرية13
يس36فقّويناهما و شددناهما بهفعززنا بثالث14
يس36تشاءمنا بكمتطيّرنا بكم18
يس36شؤمكم ُكفركم المصاحب لكمطائركم معكم19
يس36أئن  ُوِعـظتم  تطيّرتمأئن ذّكرتم19
يس36يُسرع في مشيه لنصح قومهيسعى20
يس36خلقني و أبدعنيفطرني22
يس36ال تدفع عنّيال تغن عنّي23
يس36صوتـًا ُمهلًكا من الّسماءصيحة واحدة29
يس36َميّـتون كما تخمد النّارخامدون29
يس36أو يا تـَـنـَـّدماً. يا َوْيالً يا حسرة30
يس36كثيرا أهلكناكم أهلكنا31
يس36األممالقرون31
يس36إال مجموعونلّما جميع32
يس36نحضرهم للحساب و الجزاءُمحضرون32
يس36شققنا في األرضفّجرنا فيها34
يس36األصناف و األنواعخلق األزواج36
يس36ننزع من مكانه الّضْوءنسلخ منه النّهار37
يس36قـّدرنا سيره في منازل و مسافاتقّدرناه منازل39
يس36كعود  ِعـذ ْق النّخلة العتيقكالعرجون القديم39
يس36(القمر)و ال آية الليل وال اللّيل40



يس36(الشمس)سابق آية النهار سابق النّهار40
يس36يسيرون بانبساط أو يدورونيسبحون40
يس36أوالدهم و ضعفاَءهمذّريّتهم41
يس36المملوِء الُموقرالمشحون41
يس36فال مغيث لهم من الَغَرقفال صريخ لهم43
يس36نفخة الموتصيحة واحدة49
يس36يْختِصمون في أمورهم غافلينهم يِخّصمون49
يس36نفخة البَْعثنفخ في الّصور51
يس36. .القبور األجداث51
يس36يُسرعون في الخروجينسلون51
يس36نفخة البعثصيحة واحدة53
يس36نحِضُرهم للحساب و الجزاءُمحضرون53
يس36نعيم عظيم يُلهيهْم عّما سواهُشُغٍل55
يس36أو فَرحون. ُمتلذذونفاكهون55
- جمع حجلة محركة)الّسرر في الِحجال األرائك56

(بيت يزين بالثياب و األسّرة و الستور
يس36

يس36ما يتمنّونه أو ما يطلبونهلهم ما يّدعون57
يس36تميّزوا و انفردوا عن المؤمنينامتازوا59
يس36أو أكلـّـفكْم. أوِصكْمأْعهَْد إليكم60
يس36أو جماعة عظيمة. خلقـًـا جـِــبـِـال62ّ
يس36أو قاسوا حّرها. ادخلوها اصلوها64
يس36لصيّرناها ممسوحة ال يُرى لها شقلطمسنا66
يس36ابْتـَـدروا الطّريق ليَجوزوهفاستبقوا الّصراط66
يس36فكيف يُبصرون الطريق؟فأنّى يبصرون ؟66
يس36في مكان معاصيهْمعلى مكانتهم67
يس36نِطْل ُعُمَرهمن نعّمره68
يس36نُرّده إلى أرذل العمرننّكسه في الخلق68
يس36صيّرناها مسّخرة ُمنقادة لهمذلـّـلناها لهم72
و األصنام ُجنٌد ُمَعّدون للكفار نحِضْرهم و هم لهم جند ُمحضرون75

معهم في النّار لعذابهم
يس36

يس36ُمبالغ في الخصومة بالباطلهو خصيم77
يس36بالية أشّد البلىهي رميم78
يس36هو قادر على خلق مثلهمبلى81
يس36هو الُمـلـْـك التـّـامملكوت83 آياتها)مكية - سورة الّصـافات

182)

التفسيرالكلمةاآلية
الصافات37قـََسمبالجماعات تصطّف للعبادةو الّصـافات صفّا1
الصافات37تْزجر عن المعاصي باألقوال و األفعالفالّزاجرات زجرا2
الصافات37تتلوا آيات هللا للعلم و التّعليمفالتـّـاليات ِذكرا3
الصافات37جواب القسمإّن إلهكم لواحد4
الصافات37متمّرد خارج عن الطاعةشيطان مارد7
الصافات37يُْرجمونيقذفون8
الصافات37إبعادا و طردادحورا9



الصافات37دائٌم ال ينـْـقطععذاٌب واصٌب9
الصافات37اختلس الكلمة مسارقة بسرعةَخِطـف الخطفة10
الصافات37ما يرى كالكوكب منقّضا من الّسماءشهاب10
الصافات37أو ُمـْحـرٌق. ُمضيٌء ثاقٌب10
الصافات37ملتزق بَْعـضه ببَعضطين الزب11
الصافات37و هم يَهزءون بتَعّجبَكو يسخرون12
الصافات37يُبالِغوَن في ُسْخريَتهْمبستسِخرون14
الصافات37صاِغـرون أذالّءأنتم داخرون18
الصافات37"نـَفخة البَعث " صيحة واحدة زْجَرة واحدة19
الصافات37يا هالكنا احضرياوْيـلنا20
الصافات37يوم الَجزاء و الحسابيوم الّدين20
الصافات37أو قُرناءهْم. أشباههم أزواَجهم22
الصافات37احبسوهم في موقف الحسابقِـفوهم24
الصافات37من جهة الّدين فتصّدوننا عنهعن اليمين28
الصافات37ُمجاوزين الحّد في العصيانقوما طاغين30
الصافات37ثبت ووجب علينافحّق علينا31
الصافات37فدعوناكم إلى الغّي فاستجبتمفأغويناكم32
الصافات37الذين أخلصهم هللا لطاعتهالمخلصين40
الصافات37أو بقدح فيه خمر. بخمر بكأٍس45
الصافات37من شراب نابع من العيونِمْن َمعين45
الصافات37ليس فيها ضرر ما كخمر الدنياال فيها غْوٌل47
الصافات37بسببها يسكرون و تُنزع عقولهمعنها يُنزفون47
الصافات37حور ال ينظرن إلى غير أزواجهّنقاصرات الطّرف48
الصافات37نُـْجـُل العيون ِحسانهاِعـيٌن48
الصافات37مصون مستور لم يُصبه غباربْيٌض مكنوٌن49
الصافات37لمجزيون و محاسبون ؟لََمدينون53
الصافات37وسطهاَسَواء الجحيم55
الصافات37إنّك قاربت لتهلكني باإلغواءإْن ِكْدت لتْردين56
الصافات37للعذاب مثلكالُمحضرين57
الصافات37ضيافة و تكرمة و لذةخيٌر نُُزال62
الصافات37شجرة من أخبث الّشجر بتهامةشجرة الّزقوم62
الصافات37َمحنة و عذابا لهم في اآلخرةفتنة للظّالمين63
الصافات37قعر جهنّمأْصـل الجحيم64
الصافات37ثمرها الشبيه بطلع النّخلطلـْعها65
الصافات37تمثيل لتناهيه في البشاعة و القبحكأنّه رءوس الشياطين65
الصافات37لَخـلـْـطاً و مزاجالَشوبا67
الصافات37ماٍء بالغ غاية الحرارةمْن حميم67
يُزعجون و يُحثّون على اإلسراع الّشديد على آثارهم يُهرعون7

على أثارهم
الصافات37

الصافات37مّمن شايعه على منهاجه و ملّـتهمْن شيَعتِه83
الصافات37أكذبا و باطال ؟أإفْـكا ؟86
الصافات37تأَمـل تأُمـَل الكاملينفَـنـَظر88
الصافات37يُريد أنه سقيم القلب لكفرهمإنّي سقيٌم89



الصافات37فمال إليها خفية ليُـحطّمهافَراغ إلى آلهتهم91
الصافات37يضربهم ضربا ُملتبسا بالقّوةضربا باليمين93
الصافات37يسرعون في مشيهميزفّون94

الصافات37رّجح كثيٌر أنّه إسماعيل عليه السالمبغالم حليم101
الصافات37درجة العمل معه في حوائجهبَلَغ َمَعه الّسـْعي102
الصافات37استسلما و انقادا ألمره تعالىأسلما103
الصافات37أضجعه على جبينه على األرضتلّه للجبين103
الصافات37أو المحنة البيّـنة. اإلختبار البيّنالبالء المبين106
الصافات37بكبٍش يُذبحبِذْبح107
الصافات37أتعبدون الّصـنم المسّمى بعالأتْدعون بَْعال125
الصافات37تُحضرهم الّزبانية في النّارلُمحضرون127
الصافات37أو إلياس و أتباعه. إلياس إلياسين130
الصافات37في الباقين في العذابفي الغابرين135
الصافات37أهلكناهمدّمرنا اآلخرين136
الصافات37داخلين في وقت الّصباحُمصبحين137
الصافات37هََرَبأبق140
الصافات37المملوءالمشحون140
الصافات37فقارع من في الفلكفَساهم141
الصافات37المغلوبين بالقرعةالمْدحضين141
الصافات37ابتلعهفالتـَـقـَـَمه الحوت142
الصافات37آٍت بما ياُلم عليههو ُمـليم142
الصافات37الذاكرين هللا كثيرا بالتسبيحالمسبّحين143
الصافات37طرحناه باألرض الفضاء الواسعةفنبذناه بالعراء145
الصافات37هو القرع المعروف و قيل غيرهيقطين146
الصافات37كذبهم على هللاإفكهْم151
الصافات37(استفهام توبيخ)أختار ؟ أصطفَى؟153
الصافات37حّجة و برهانُسلطان 156ٌ
الصافات37أو الّشياطين. المالئكة الجـِـنّة157
الصافات37إّن الكفار لمحضرون للنّارإنّهم لُمحضرون158
الصافات37بمضلّين أو مفسدين على هللا أحداعليه بفاتنين162
الصافات37داخلها أو مقاٍس حّرهاَصال الجحيم163
الصافات37أنفسنا في مقام العبادةالّصـافون165
الصافات37المنّزهون هللا تعالى عّما ال يليق بجاللهالمسبّحون166
الصافات37بهم: و المراد . بفنائهم بساَحتهْم177
الصافات37الغلبة و القدرة و البطشرّب العّزة180

مكية – سورة ص  (38) ( 88آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(قسم)و القرآن1 ص38جوابه ما األمر كما تزعمون 
ص38ذي البيان لما يُحتاج إليه في الدينذي الذكر1
ص38حميّـة و تكبر عن الحّقعزة2
ص38مشاقّة و مخالفة هلل و لرسولهشقاق2
ص38كثيرة أهلكناكم أهلكنا3
ص38أمةقرن3



ص38استغاثوا حين عاينوا العذابفنادْوا3
ص38ليس الوقت وقت فرار و خالصالت حين مناص3
ص38بالغ الغاية في الَعَجبعجاب5
ص38الوجوه من كفار قريشالمأل منهم6
ص38سيروا على طريقتكم و دينكمامشوا6
ص38دين قريش الذي هم عليهالملّة اآلخرة7
ص38كذب و افتراء منهاختالق7

ص38المعارج إلى السماءاألسباب10
ص38زائدة" ما"هم مجتمع حقير و جنٌد ما11
ص38بمّكة يوم الفتح أو يوم بَْدرهنالك11
ص38الجنود أو المباني القويتينذو األوتاد12
قوم )سكان الغيضة الكثيفة الملتفّة الشجر أصحاب األيكة13

(شعيب
ص38

ص38ما ينتظرما ينظر15
ص38نفخة البعثصيحة واحدة15
مالها توقـّـف قْدر فواق ناقة ، و هو ما ما لها من فواق15

بين حلبتيها
ص38

ص38نصيبنا من العذاب الذي  أوعدتهقطّـنا16
ص38ذا القّوة في الدين و العبادةذا األيد17
ص38رّجاع إلى هللا تعالى و طاعتهإنه أّواب17
ص38من الّزوال للغروب ، ووقت الّضحىبالعشّي و اإلشراق18
ص38قّويناه بأسباب القّوة كلّهاشددنا ملكه20
ص38النبّوة و كمال العلم و اتقان العملآتيناه الحكمة20
ص38علم فصل الخصوماتفصل الخطاب20
ص38ملكين في صورة إنسانينالخصم21
ص38علْو سور مصالّه و نزلوا إليهتسّوروا المحراب21
ص38تعّدى و ظلم و جاربغى بعضنا22
ص38ال تجر في حكمكال تشطط22
ص38وسط الطريق و هو عين الحّقسواء الّصراط22
ص38انزْل لي عنها حتى أكفلهااكفلنيها23
ص38غلبني و قهرني في الُمحاّجـةعزني في الخطاب23
ص38الشركاءالخلطاء24
ص38ابتليناه و امتحنّاهفتنّـاه24
ص38ساجدا هلل تعالىخّر راكعا24
ص38رجع إلى بالتـّـوبةأناب24
ص38لقـُـربَة و مكانةلَزلفى25
ص38(الجنّة)حسن مرجع في اآلخرة حسن مآب25
ص38لَِعـبًا و عبَثاباطال27
ص38أو واٍد في جهنم. هالٌك فويل27
ص38رّجاٌع إليه تعالى بالتوبةإنه أواب30
ص38ما بعد الزوال إلى الغروببالعشي31
الخيول الواقفة على ثالث قوائم و طرف الصافنات31

حافر الرابعة
ص38



ص38الّسراع السوابق في العدوالجياد31
ص38آثرُت حّب الخيلأحببت حب الخير32
ص38على صالتي العصر هلل تعالىعن ذكر ربي32
أو غابت الخيل عن . غَربَت الشمس توارت بالحجاب32

بصره لظلمة الليل
ص38

ص38ُرّدوا الخيل علّيرّدوها علي33
فطفق مسحا بالّسوق و 33

األعناق
فَشرَع يقطع ُسوقها و أْعـنـَـاقها بالّسيف 
قربانا هلل تعالى و كاَن ذلك مشروعا في 

ص38

ص38ابْـتلْيناهُ و امتحنّـاه و عاقْبناهفتنّـا سليمان34
ص38ِشّق إنسان ولِـد لهجسدا34
ص38َرَجع إلى هللا تعالى بالتـّـوبةأناب34
ص38أو ُمنقادة حيث أَراد. لـَــيّـنة رخاًء حيث أصاب36
ص38في البحر الستْخراج نفائسِهغّواص37
ص38األغالل تجمع األيدي إلى األعناقاألصفاد38
ص38غير ُمحاَسبعلى شيء من األْمـَرينبغير حساب39
ص38لقـُْربا و َكَرامةلزلفى40
ص38ُحْسن َمْرجع في اآلخرةحسن مآب40
ص38بتعب و مشقـّـة ، و ألـَـم و ضّربنْصب و عذاب41
ص38اضرْب بها األرضاركض برجلك42
ص38ماٌء تغتسل به ، فيه شفاؤكهذا مغتسل42
ص38قبضة من قْضبان أو عثكال النّخل ِضغثا44
ص38أصحاب القّوة في الطّاعةأولي األيدي45
ص38و البصائر في الّدين و العْلمو األبصار45
ص38َخصصناهم بخْصـلـَـة ال َشْوب فيهاأخلصناهم بخالصة46
ص38المذكور من محاسنهم َشَرٌف لهُمهذا ذكر49
ص38ُحوٌر ال ينظْرن إلى غير أزواجهّنقاصرات الطرف52
ص38مستوياٌت في الّشبابأتراب52
ص38انقطاع و فَـناٍءنفاد54
ص38ألْسَوأ ُمنقلٍب و َمصيرلشّر مآب55
ص38يَْدخلونـَـها أو يقاسوَن َحّرهاجهنّم يصلونها56
ص38فبئس الفِـراش ، أي المستقّر جهنّمفبئس المهاد56
ص38ماٌء بالغ نهاية الحرارةحميم57
ص38َصديٌد يسيل من أجساِمهمغّساق57
ص38و عذاٌب آخرو آخر58
ص38ِمْن مثلِه أْصناٌف في الفظاَعةمن شكله أزواج58
ص38َجمٌع َكثيف ِمْن أتباِعكم الّضـالينهذا فوج59
ص38داخٌل َمَعكم النار قـَْهًرا عنهمقتحم معكم59
ص38ال َرُحـبَـْت بهم النار و ال اتـّـسعْتال مرحبا بهم59
ص38أو ُمقـَاسو حّرها. داِخلوها صلوا النّار59
ص38فبئَس الَمقّر للجميع َجهنّمفبئس القرار60
ص38َمهزوًءا بهم في الدنيا فأخطأنا ؟؟أتـّـخذناهم سخريّـا ؟63
ص38َمـالْت عنهْم فلم نعلم مَكانـَـهمزاغت عنهم األبصار63
ص38الَمالئكةبالمأل األعلى69



ص38في شأن آدم و َخلقِِه و ِخـالفتهإذ يختصمون69
ص38أتَمْمَت َخلقـَـه بالّصورة اإلنسانيةسّويته72
ص38تحيّة له و تكريًماساجدين72
ص38َكالّ– المستحقـّـين للعلُّو و الّرفَعة العالين75
ص38مطروٌد من كّل خْيٍر ة َكَرامةرجيم77
ص38أمهلني و ال تمـتـْـنيفأنظرني79
ص38َوقـْـِت النّـفخة األولىيوم الوقت المعلوم81
ص38(قـَـَسم)فبُسـلطانك و قـَـْهرك فبعزتك82
ص38ألضلـّـنـّـهْم بتْزيين المعاصي لهمألغوينّهم82
ص38المـتـَـَصـنِّعـين الُمـتقـَـّوليَن على هللاالمتكلّفين86
ص38صدق أخبارهنبأه88

مكية – سورة الزمر  (39) ( 75آياتها )

التفسيرالكلمةاآلية
ا له الطاعة و العبادةُمـْخـلصا2 ٍَ الزمر39ُمَمّحًض
الزمر39تقريبازلفى3
الزمر39تنزيها له عن اتخاذ الولدُسْبحانه4
يَلفّه على النهار لّف اللباس على الالبس يُكّور الليل على النّهار5

فيستره فتظهَر الظلمة
الزمر39

الزمر39أنشأ و أْحدث ألْجلكمأنَزَل لكم6
الزمر39اإلبل و البقر و الّضأن و المعزمن األنعام6
الزمر39ظلمة البطن و الّرحم و المشيمةظلَمات ثالٍث6
الزمر39فكيف تصرفون عن عبادته ؟فأنّى تـُـْصـَرفون ؟6
الزمر39. .ال تْحمل نـفٌس آثمة . .ال تزر وازَرةٌ 7
الزمر39راجعا إليه ، مستغيثا بهُمـنِـيـبا إليه8
الزمر39أعطاه نعمة عظيمة تفضال و إحساناَخّوله نِْعَمة8
الزمر39أمثاال يَعبدها من دونه تعالىأنَداًدا8
الزمر39مطيع خاضع عابٌد هلل تعالىهَو قـَـانٌت9
الزمر39َساعاتهآناَء الليل9

الزمر39بال نهاية لما يعطي أو بتْوسعةبَغير ِحساب10
الزمر39أطباق منها أ كثيرة متراكمةظلـَـٌل ِمَن النار16
الزمر39األوثان و المعبودات الباطلةاْجـتـنـَبوا الطّـاغوَت17
الزمر39رجعوا إلى عبادته وحدهأنـَابوا إلى هللا17
الزمر39َوَجَب و ثبَت عليهحّق َعلْيه19
الزمر39منازل رفيعة عالية في الجنةلهْم غرٌف20
الزمر39أدخله في عيون و َمَجارفـَـَسـلَكه ينابيَع21
الزمر39يَيبَس في أقصى غايتهيَهيج21
الزمر39يصيّره فتاتا هشيما متكّسرايَـْجـَعـلهُ ُحطاًمـا21
الزمر39هالك أو حسرة أو شّدة عذابفوْيـٌل22
الزمر39(القرآن)أبلَغه و أْصدقه و أْوفاه أحَسَن الحديث23
الزمر39في إعجازه و هدايته و خصائصهِكـتابًا ُمـتـَشابها23
مكّررا فيه األحكام و المواعظ و َمـثـانَي23

القـَـَصص و غيرها
الزمر39

الزمر39. .تْضطرب و ترتِعْد ِمْن قـََوارعه . .تـَـقـْـشعّر منه 23



الزمر39تسكن و تطمئّن ليّـنة غير ُمـنقـَبضةتـَلين جلودهم23
الزمر39الذّل و الهََوانالِخـزَي26
الزمر39اختالف و اختالل و اضطرابِعـَوج28
الزمر39متنازعون شرسوا الطّباعشَركاُء ُمـتـَـشاِكسون29
الزمر39خالصا له ِمَن الشـِّرَكة و الُمنازعةَسلـَـًما لَرجل29
الزمر39مأًوى و ُمقاٌم لهْمَمـثـًوى للكافرين32
الزمر39أخبرونيأفرأيتْم38
الزمر39كافّي في جميع أموريَحْسبَي هللا38
الزمر39حالتكم الُمـتَمـّكـنين منهاَمكانـَـتِـكْم39
الزمر39يُذلـّه و يهينهيُْخـزيه40
الزمر39يَجُب عليهيحّل عليه40
الزمر39يقبضها عن األبدانيَتـَـَوفّى األنفس42
الزمر39ال يشفع أحٌد عنده إال بإذنههلل الشـّـفاعة جميًعا44
الزمر39نـَـفَرْت و انقبَضْت عن التوحيداشمأّزْت45
الزمر39. .يا ُمْبدع ومخترع . .فَاطَر 46
الزمر39يظنّونه و يتوقـّعونهيَحتـَِسبوَن47
الزمر39نزل أو أَحاط بهمَحق بهْم48
الزمر39أعطيناه إيّـاه تـَفّضال و إحساناًخّولـنـَاه نِـْعَمة49
الزمر39تِلك النّعمة امتحان و ابتالءهََي فتـْنة49
الزمر39بفائتين من الَعذاب بالهََرببمعجزين51
الزمر39يُضيّـقه على من يشاء بحكمتهيَقدر52
الزمر39تجاَوزوا الحّد في المعاصيأْسَرفوا53
الزمر39ال تْيـأسواال تـَـقـْـنـَـطوا53
الزمر39إالّ الّشركالذنوب َجميعا53
الزمر39ارجعوا إليه بالتـّوبة و الطاعةأنيبوا إلى ربّـكم54
الزمر39أخلصوا له ِعبَاَدتكمأْسـلموا له54
الزمر39فْجـأةبَغتة55
الزمر39يا نـَـَدِمي و يا ُحـْزنييا َحسَرتا56
الزمر39قّصْرتفّرطت56
الزمر39في طاعته و أمره و َحقّه تعالىفي جنب هللا56
الزمر39المستهزئين بدينه و كتابه و أهلهالّساخرين56
الزمر39َرْجعة إلى الدنياَكّرة58
الزمر39َمأًوى و ُمقاٌم لهمَمثًوى للمتكبّرين60
الزمر39بفْوزهم و ظفرِهْم بالبغيَةبمفازتهْم61
الزمر39. .َمفاتيح أو خزائن . .له مقاليد63
الزمر39ليْبطلّن َعَملك و يَفسدّنلـيَـحبطّن عملك65
الزمر39. .أو ما عظّـموه . ما َعَرفوه . .ما قَدروا هللا 67
الزمر39ِملكه و في َمقدوره و تصّرفهقْبضته67
الزمر39 بقدرته كطّي الّسجل للكتبَمْطويات بيمينه67
الزمر39القرن الذي يَنفخ فيه إسرافيلالّصور68
الزمر39و هي النّـفخة األولى. ماَتفَصِعـق68
الزمر39أعطيَْت صحف األعمال ألربابهاُوِضع الكتاب69
الزمر39َجَماعات متفرقة متتابعةزمًرا71



الزمر39َوَجبَْت و ثـبَـتـْتحقـّـْت71
الزمر39طَهرتم ِمن دنس المعاصيِطْبـتْم73
الزمر39أنجزنا ما وَعَدنا من النّعيمَصَدقـَنـَا َوعده74
الزمر39ننزلنتبوأ74
الزمر39ُمْحدقيَن ُمحيطينَحافّـين75

مكية–  (المؤمن)سورة غافر  (40)  

( 85آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
غافر40ساتر الذنب للمؤمنينغافر الذنب3
غافر40التوبة من الذنب من كل ُمذنبقابل التوب3
غافر40الِغنى أو اإلنعام و التـّـفضل أو المّنذي الطْول3
غافر40فال يَخَدعكفال يغُرْرك4
غافر40تنـقـّـلهُْم سالمين غانمين فإنّه استدراجتقلبهم4
غافر40ليْبطلواو يزيلوا بالباطل الحّقلدحضوا به الحق5
غافر40َوَجبَْت و ثبتْتباإلهالكحقـّت6
غافر40(دين اإلسالم)طريق الهدى سبيلك7
غافر40احفظهْم منهقهم عذاب الجحيم7
غافر40المعاصي أو عقوبَاتهاقِهم الّسيئات9

غافر40لبغضه الشديد و َغضبه عليكملَمقت هللا10
غافر40تذعـنوا و تقِّروا بالشركتؤمنوا12
غافر40يَْرجع إلى التـّـفّكر في اآلياتينيب13
غافر40رافع الّسموات بعضها فوق بعضرفيع الدرجات15
غافر40يُنزل الَوْحَي أو القـرآن أو جبريليلقي الروح15
غافر40يوم اإلجتماع في الَمحشريوم التالق15
غافر40خارجون من القبور ظاهرون ال يْسترهْم هم بارزون16
غافر40يوم القيامة لِقربهايوم اآلزفة18
غافر40التـّـراقي و الحالقيمالحناجر18
غافر40ُمـْمـسكين على الغّم الممتلئيَن منهكاظمين18
غافر40قريب ُمـشفـق يَهتّم بهْمحميم18
غافر40النظرة الخائنة إلى ماال يحّلخائنة األعين19
غافر40دافع يْدفع عنهم الَعذابواق21
غافر40استْبـقـُـوا بناتهْم للِخْدمةاستحيوا نساءهم25
غافر40َضيَاَع و بُْطالن َو وبالضالل25
غافر40اْعـتصْمت و تحّصـنت به تعالىعذت بربّي27
غافر40غالبين عاليينظاهرين29
غافر40عذابه و نِقَمتهبأس هللا29
غافر40ما أِشـير عليكْمما أريكم29
غافر40األمم الماضية المتحّزبة على األنبياءاألحزاب30
غافر40َعاَدتهْم في القيامة و على التـّـكذيبدأب قوم نوح31
غافر40(للنّداء فيه إلى الَمحشر)يوم القيامة يوم التـّـناد32
غافر40مانع و دافععاصم33
غافر40في دين هللا شاّك في َوْحدانيّـتهمرتاب34
غافر40بغير برهان و حّجةبغير سلطان35



غافر40َعـظُـم جدالهْم بغير حّجة بُغضاكبَُر مقتا35
غافر40أو بناًء عاليا ظاهرا. قصًرا صرحا36
غافر40األبواب أو الطّرقأبلغ األسباب36
غافر40خسران و هالكتباب37
غافر40بال نهاية من الرزاق لِما يُعطيبغير حساب40
غافر40حّق و ثبََت أو ال َمحالة أو حقـّـاال جَرم43
غافر40أو استجابة دعوة. مستجابة ليس له دعوة43
غافر40ُرُجوعنا بعد الَموت إليه تعالى للَجزاءمردنا إلى هللا43
غافر40أَحاطَ أو نـَـَزلحاق45
غافر40صبَاحا و مساًء أو دائما في البرزخغدّوا و عشيّا46
غافر40أو حاملون عنّا. دافِـعون مغنون عنا47
غافر40المالئكة و الّرسل و المؤمنونيقوم األشهاد51
غافر40عذرهْم أو اعتذارهم حين يعتذرونمعذرتهم52
غافر40أو دائما. طَرفي النهاربالعشّي و اإلبكار55
غافر40ُحّجـة و برهانسلطان56
ببَالغي ُمقـتضى الِكبْر و التـّعاظمما هم ببالغيه56 غافر40ٍِ
غافر40صاغرين أذالّءداخرين60
غافر40فكيف تصرفون عن توحيدِه؟فأنى تؤفكون ؟62
غافر40يُْصَرف عن التـّـوحيد الحّقيؤفك63
غافر40مستقّرا تعيشون فيهااألرض قرارا64
غافر40َسقـْـفا َمْرفوعا كالقـبّـة فوقكمالسماء بناًء64
غافر40تعالى أو تمّجد أو َكـثـُـَر خيرهفتبارك هللا64
غافر40أْن أنقاد أو أُْخلص دينيأْن أْسلم66
غافر40كمال َعقلكم و قوتِكْملتبلغوا أشّدُكْم67
غافر40أَراد إيجاَد أمٍرقـَـضى أمًرا68
كيف يُصرفون عن اآليات مع ِصْدقِها و أنـّى يصرفون ؟69

وضوحها ؟
غافر40

غافر40القيود تجمع األيدي  إلى األعناقاألغالل71
غافر40الماء البالغ نِهاية الحرارةالحميم72
غافر40توقد أو تـُـمأل بِهْميُْسجرون72
غافر40تـَـْبـطروَن و تأشرونتفرحون75
غافر40تتوّسعون في الفرح و البطرتمرحون75
غافر40مأواهْم  و ُمقاَمهْممثوى المتكبّـرين76
غافر40أمًرا ذا بال تهتّمون بهَحاَجة في صدوركم80
غافر40فما دفع عنهم و ما نـَـفَعهْمفما أغنى عنهم82
غافر40بأمور الدنيا مستهزئين بالدينمن العلم83
غافر40أو نزل بهم. أحاط َحاق بهم83
غافر40عاينوا شدة عذابنا في الدنياَرأْوا بَأسنا84
غافر40َمَضْتخلْت85

 – (حم السجدة)سورة فّصـلت  (41)
)مكية  54آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
فصلت41أو بُـيّـنْت. ُمـيّـَزْت و نّوَعْتفّصـلْت آياته3



فصلت41أغطية ِخلقـيّة تمنع الفَهمأكنّة5
فصلت41َصمٌم و ثقـٌل يمنُع الّسمعَوقـْـٌر5
فصلت41ِستـْـٌر غليظ يمنع التـّواصلِحجاب5
فصلت41تـَوّجهوا إليه بطاعته و عبادتهفاستقيموا إليه6
فصلت41هالٌك أو َحْسَرةٌ أو شدة عذاب لهمَوْيـل للمشركين6
فصلت41غير مقطوع عنهمغير ممنون8
فصلت41أْمثاال ِمَن َمخـْـلوقاته تـَعبدونهاأنداًدا9

فصلت41جباالً ثوابَت تمنُعها الَمـيَـَدانَرواسَي10
فصلت41كثـَّر َخْيرها و َمنافعهابارك فيها10
فصلت41أرزاق أهلها و ما يصلح لمعايشهْمأقواتها10
فصلت41في تتّمة أربعة أيّـامفي أربعة أيام10
فصلت41(تـّمْت)اْستوت األربعة اْستِواًء َسَواًء10
فصلت41. .َعَمَد و قَصَد قصدا سويّـا استوى11
فصلت41ُمكونة مما يُشبه الّدخانهي ُدخان11
فصلت41افَعال ما أمرتكما به و جيئا بهائتيا11
فصلت41أْحَكَم و أْبَدَع خلقهّنفقضاهّن12
فصلت41كّون ، أو َدبَّر في اليومينأْوحى12
فصلت41حفِظناها ِحفظا من اآلفاتحفظا12
فصلت41خّوفتكْم َعذاباً شديدا مهلكاأنذْرتكم صاعقة13
فصلت41شديدة الّسموم ، أو البَْرد، أو الّصوتريحا صرصرا16
فصلت41مشـْـئوماٍت ، أو ذوات غبار و ترابأيّـام نِحسات16
فصلت41أشّد إذالالً و إهانةأخَزى16
فصلت41بيّـنّـا لهم طريقي الضاللة و الهَُدىفهدْيناهْم17
فصلت41المهينالَعذاب الهون17
فصلت41يُـحـْـبَـُس َسَوابقهم ليلحقهم تواليهمفهم يوزعون19
فصلت41تستخفوَن عند ارتكابكم الفواحشتستترون22
فصلت41. .َمخافة أن يَشهد . .أْن يشهد 22
فصلت41اعتقْدتم عند استتاركم من الناسظنـَـنـْـتْم22
فصلت41و  هو ما عِملتم ِخْفيةكثيرا مما تعملون22
فصلت41أهْـلَكُكْمأرداكْم23
فصلت41َمَحّل ثّواء و إقامة أبديّة لهمَمثًوى لهْم24
فصلت41يَطلبوا رضاَء ربهم يومئذإْن يَستعتبوا24
فصلت41مَن المَجابين إلى ما طَلبوامن المعتبيَن24
فصلت41سبّـبنا و هَـيّـأنا لهْمقيّضنا لَهْم25
فصلت41َوَجَب و ثـَبَـَت عليهم  َوعيد العذابحّق عليهم القول25
فصلت41ائـْتوا باللّغو و الباطل عند قراءتهالغْوا فيه26
فصلت41في الّدرك األسفل من الناراألْسـفـلين29
فصلت41على الحّق اعتقادا و عمال و إخالصااستقاموا30
فصلت41ما تتمنّونه و تطلبونهما تّدعون31
فصلت41رزقا أو ِضـيافةو تكرمة ، أو منّـانزال32ً
فصلت41َصديٌق قريٌب يَهتّم ألمرَكولّي حميٌم34
فصلت41ما يُؤتـَى هذه الخصلة الشريفةما يلقـّـاها35
فصلت41أو يَصرفـنّـك. يُصيبنّـكينزغـنـّـك36



فصلت41أو صارٌف. َوْسَوسة نْزٌغ36
فصلت41ال يََمـلـّـون التـّـسبيحال يسأمون38
فصلت41يَابسة ُمـتطاِمنـَـة َجْدبَةاألرض خاشعة39
فصلت41تحّركْت بالنّباتاهتّزت39
فصلت41انتفخْت و َعلَْتَربَْت39
فصلت41يَميلون عن الحّق و االستقامةيُـْلِحدوَن40
أو " ال يَْخـفَْوَن علينا"تقديره " إّن"َخبَر إّن الذين َكـفَـروا41

"هالِكون"
فصلت41

فصلت41بـِـلَغة العَجم كما اقترحواقرآنا أعجميـّـا44
فصلت41هالّ بُـيّـنـَـْت آياته بلسان نعرفهلوال فّصـلت آياته44
فصلت41أقرآٌن أعجمّي و َرسوٌل عَربّيأأعجمّي و عربّي44
فصلت41َصَمٌم مانٌع من سماعهفي آذانهم َوقـْـٌر44
فصلت41ظلَمة و شْبـهَة ُمْستولِـيَة عليهمهو عليهم عًمى44
فصلت41ُموقِع في الّريبة و القلقمريب45
فصلت41أْوِعـيَـتهاأكماِمها47
فصلت41أخبَرناك و أْعـلمناكآذنـّاك47
فصلت41أيقـنواظنـّوا48
فصلت41َمهرب و مفّر من العذابمحيص48
فصلت41ال يمّل و ال يفـترال يسأم اإلنسان49
فصلت41طَلبه العافية و الّسَعة في النّعمةدعاء الخير49
فصلت41من فضل هللا و رحمتهفَـيَـئوس قنوط49
فصلت41هذا حقـّـي أستحقـّـه بعمليهذا لي50
فصلت41شديد ال يُـفـَـتـّـُر عنهمعذاب غليظ50
فصلت41تباعد عن الشكر بكـلـّـيَـتِه تَكـبًّرانأى بجانبه51
فصلت41كثيٍر مْسـتـَـمّرُدَعاٍء عريض51
فصلت41أخبرونيأرأيتْم52
فصلت41أقطار الّسموات و األرضاآلفاق53
فصلت41شّك ٍ َعظيمِمْرية54

مكية – سورة الشورى  (42) ( 53آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الشورى42يتشقـّـقـْـَن من عظمته تعالى  و جاللهيتـفطّـرن5
الشورى42مْعبودات يزعمون نْصَرتـَـها لهمأْولياَء6
الشورى42رقيٌب على أعمالهم و ُمَجازيهْمهللا حفيظ عليهم6
الشورى42بَمْوكوٍل إليك أمرهْمبَوكيل6
الشورى42أي أهلها: َمّكةأّم القرى7
الشورى42يوَم القيامة الجتماع الخالئق فيهيَوم الَجمع7

الشورى42إليه أرجع في كّل األمورإليه أنيُب10
الشورى42. .مْبدع و مخترع . .فاِطُر 11
الشورى42حالئلمن أنفسكم أْزواًجا11
الشورى42أصنافا ذكورا و إناثامن األنعام أزواًجا11
الشورى42يَـذرؤكم فيهيَذَرؤكْم فيه11
الشورى42. .له مقاليد . .له مقاليد 12
الشورى42يَقِدريَقِدُر12



الشورى42. .شَرَع لكم . .شـَـَرَع لكم 13
الشورى42ما وّصىما وّصى13
الشورى42أقيموا الّدينأقيموا الّدين13
الشورى42. .َكبَُر. .َكـبُـَر13
الشورى42يْجتـَـبييَـْجـتـَـبي13
الشورى42ينيبيُنيُب13
الشورى42بَغيا بَينهْمبَْغياً بَْيـنـَـهْم14
الشورى42مريبُمريٍب14
الشورى42استقْماْسقِـْم15
الشورى42ال حّجةال ُحّجة15
الشورى42استجيَب لهاستجيب له16
الشورى42ُحّجـتـهْم َداِحضةُحّجـتهم داحضة16
الشورى42العّدل و التـّسوية في الحقوقالميزان17
الشورى42خائفون منها مع اعتنائهم بهاُمشفقون منها18
الشورى42أْو يَشّكوَن فيها. يَُجادلون يَُمارون في الساعة18
الشورى42بَرٌّ رفيٌق بهملطيف بعباده19
الشورى42أو العمل لها.  ثَوابَها الموعود َحْرث اآلخرة20
الشورى42الحكم بتأخير العذاب لآلخرةكلمة الفَْصـل21
الشورى42َمَحاسنها و َمالذها أو أطيب بـِـقاعها و َروضات الجنّـات22
الشورى42يَكـتـَـِسْب طاعة ًيقترف حسنة23
الشورى42أو لظلموا. لـَـطَغـْوا و تجـبّـروا لبََغْوا27
الشورى42بتقدير حكيم ُمْحَكٍميُـنـَـّزل بـِقـَـَدٍر27
الشورى42يَـئـسوا من نزولهقـَـنـَطوا28
الشورى42فّرق و نـَـشَر فيهمابَّث فيهما29
الشورى42بفائتيَن من العذاب بالهَرببُمْعجزيَن31
الشورى42الّسـفن الَجاريَةالجَوار32
الشورى42أو القصور العالية. كالجبال كاألعالم32
الشورى42فيَـِصْرن ثَوابت َسَواكنفيظللن َرواكَد33
الشورى42يُهلْكهّن بالغَرق أي أهلهّنيوبقـْـبهّن34
الشورى42َمْهَرب و َمخلٍَص من العذابَمحيص35
الشورى42َما َعــُظَم قْبحه من الذنوبالفواحش37
الشورى42يَتشاَورون و يَتَراجعون فيهأمرهْم شورى38
الشورى42نـَـالهم الظْلم و العْدَوانأصابهم البَْغي39
الشورى42ينتقمون مّمن ظلمهْم و ال يَْعـتدونينتصرون39
الشورى42أو يَتجبّـرون فيها. يُـفـسدون يَْبـغون في األرض42
الشورى42خاضعين متضائلينخاشعين45
الشورى42يَُسارقون النّظر مْن شّدة الخوفينظرون مْن طْرٍف خفّي45
الشورى42إنكار لذنوبكْم أو ُمْنكر لَعذابكمنكير47
الشورى42بَِطَر ألْجـلِهافرح بها48
الشورى42أو نبُـّوة أو جبريل. قرآناً روحا52
الّشرائع الـتـّـفصيلـيّـة التي ال تـُـْعـلـَـم إال اإليمان52

بالَوْحي
الشورى42

الشورى42(دين اإلسالم)ديٍن قويم صراٍط مستقيم52



آياتها )مكية – سورة الزخرف 
89)

التفسيرالكلمةاآلية
الزخرف43أو العلم األزلّي. اللّوح المحفوظ أّم الكتاب4
أفنترك تذكيركم و إلزامكم الحّجة بإنزال أفنضرب عنكم الذكر5

القرآن
الزخرف43

الزخرف43إعراضا أو ُمعرضين عنكمَصفًحا5
لكونكم ُمفرطين في الجهالة و الّضاللة ؟ أن كنتم قوما مسرفين ؟5

ال نتركه
الزخرف43

الزخرف43كثيرا أرسلناكم أرسلنا6
الزخرف43في األمم الّسابقةفي األولين6
الزخرف43قوةبْطًشا8
الزخرف43صفتهم أو قّصـتهم العجيبةمثل األّولين8

الزخرف43فِراشا ممهّدا لالستقرار عليهااألرض مهدا10
الزخرف43أو معايش. طُُرقا تسلكونها ُسبُـال10ً
الزخرف43بتقدير ُمحكٍم أو بمقدار الحاجةماًء بقَدر11
الزخرف43فأحيينا بالماءفأنشرنا به11
الزخرف43أوجد أصناف المخلوقات و أنواعهاخلََق األزواج12
الزخرف43و من األنعام و هو اإلبلو األنعام12
الزخرف43و تستعلوا. لتستقّروا لتستووا13
الزخرف43ذلـّـلسّخر13
الزخرف43ُمطيقين و غالبين أو ضابطينُمقرنين16
الزخرف43أخلصكم و آثركم بهمأصفاكم بالبنين16
الزخرف43ِشْبهاً و ُمما ثاِلمثال17
الزخرف43مملوء في قلبه غيظا و غّمـاهو كظيم17
الزخرف43(البنات)يُربّى في الّزينة و النعمة يُنّشـأ في الحلية18
الزخرف43الُمخاصمة و الجدالفي الخصام18
الزخرف43يكذبون فيما قالوهيخرصون20
الزخرف43على دين و طريقة تـُـؤّم و تـُـقـْـصدعلى أّمة22
الزخرف43ُمـتنّعموها المنغمسون في شهواتهمقال ُمترفوها23
الزخرف43بريٌءإنّـني براء26
الزخرف43خلقـَـني و أبدعنيفطرني27
الزخرف43كلمة التوحيد ، أو البراءةكلمة باقية28
الزخرف43ذّريته إلى يوم القيامةفي َعقِبه28
الزخرف43من إحدى القريتين مّكة و الطائفمن القريتين31
الزخرف43مسّخرا في العمل ، ُمْستخَدما فيهُسخريّـا32
الزخرف43ُمْطبـِـقـَـة ً على الكفر حبّـا للدنياأّمة واحدة33
الزخرف43مصاِعد و َمراقي و َدَرجا من فّضةمعارج33
الزخرف43يَـصعدون و يرتقونيظهرون33
الزخرف43ذهبا ، أو زينة مزوقة ًزخُرفا35
الزخرف43. .إالّ متاع . .لّما متاع 35
الزخرف43من يتعاَم و يُْعرض و يتغافلمن يْعُش36
الزخرف43أو نتِـْح له. نسبّـب نقيّض له36
الزخرف43ُمصاحٌب له ال يُفارقهله قرين36



الزخرف43إن القرآن لشرٌف عظيمإنه لذكر44
الزخرف43مْن كشف العذاب عّمن اهتدىبما َعِهد عندك49
الزخرف43ينقضون عهدهم باإلهتداءيْنـكثون50
الزخرف43ضعيف حقيٌرهَو َمهين52
الزخرف43يُفِصح الكالم لِلـُـثَغة في لسانهيُبين52
الزخرف43مقرونين به يُصدقونهُمقترنين53
الزخرف43وجدهم خفاف العقولفاستخّف قومه54
الزخرف43أْغَضبونا أشّد الغضب بأعمالهمآسفونا55
الزخرف43قْدَوة للكفّار في استحقاق العقابَسلَفا56
الزخرف43ِعـْبَرة و عظة للكفّار بعدهممثال لآلخرين56
الزخرف43من أجله يضّجون و يصيحوَن فَرحا و منه يصّدون57
الزخرف43لُّد شداد الخصومة بالباطلقوم خِصمون58
الزخرف43آية و عبرة عجيبة كالمثل الّسـائرمثال59
الزخرف43أو لولـّـْدنا منكم. بذلكم لجعلنا منكم60
الزخرف43(عليه السالم)يُعلَم قربُها بنزوله إنه لعلٌم للّسـاعة61
الزخرف43فال تشّكّن في قيَامهافال تمترّن بها61
الزخرف43هالك أو حسرة أو شّدة عذابفويل65
الزخرف43هل ينتظرونهل ينظرون66
الزخرف43فجأةبغتتة66
الزخرف43األحباء في غير ذات هللااألخالء67
الزخرف43تسّرون سرورا ظاهَر األثرتحبَرون70
الزخرف43أقداح ال ُعَرى لها و ال خراطيمأكواٍب71
الزخرف43ال يُخـفّـف عنهمال يُفتـّـر عنهم75
الزخرف43ساكنون أو حزينون من شّدة اليأسُمبلسون75
الزخرف43ليُمتـْـنا حتـّى نخلُـَص من هذا العذابليقِض علينا ربّك77
الزخرف43بْل أأحكموا كْيدا له صلى هللا عليه و سلمأْم أبرموا أمًرا79
الزخرف43تناجيهم فيما بينهمنجواهم80
الزخرف43يدخلوا مَداخل الباطليخوضوا83
الزخرف43هو مْعبوٌد في الّسماءفي الّسمـاء إله84
الزخرف43تعالى أو تكاثر خْيُره و إحسانه. .تبارك الذي 85
الزخرف43فكيف يُْصُرفون عن عبادته تعالىفأنّى يُأفكون87
الزخرف43و عنده علم قول الرسول صلى هللا عليه َو قِـيـلِه88
الزخرف43فأعرض عنهمفاصفْح عنهم89
الزخرف43أمري تـَـسلـّــٌم و ُمـتـَـاركة ٌ لكمسالٌم89

مكية - سورة الّدخان  (44) ( 59آياتها   )

التفسيرالكلمةاآلية
الدخان44ليلة القدر من شهر رمضانليلة مباركة3
الدخان44يفّصل و يُـبَـيّـنفيها يُفرق4
الدخان44مْحكٍم مبرم أو ملتبٍس بالحكمةأمٍرحكيم4

الدخان44انتظر بهؤالء الشاّكينفارتقْب10
الدخان44كناية عن إصابتهم بالَجْدب و المجاعةبدخان10
الدخان44يشملهم و يحيط بهميغشى الناس11
الدخان44كيف يتذّكرون و يتـّـِعظون ؟أنّى لهم الذكرى؟13



الدخان44يعلـّـمه بشرُمعلّم14
يوم بدر أو يوم )يوم نأخذ بشّدة و عنف يوم نبطش16

(القيامة
الدخان44

الدخان44ابتلينا و امتحنّافتنّا17
الدخان44سلـّـموا إلي بني إسرائيلأّدوا إلّي عباد هللا18
الدخان44أو ال تفتروا. ال تتكبّروا ال تعلوا19
الدخان44حّجة و برهان على صدقيبسلطان19
الدخان44استجرت به و التَجأت إليهإنّي عذت بربّي20
الدخان44أو تقتلوني بالحجارة. تؤذونيترجموِن20
الدخان44ِسـْر ليال ببني إسرائيلفأسر بعبادي ليال23
الدخان44يتبعكم فرعون و جنودهإنكم متبعون23
الدخان44أو منفرجا مفتوحا. ساكنـًـا البْحَر رهوا24
الدخان44جماعةجنٌد24
الدخان44تنّعم أو نضارة عيٍش و لذاذتِهنعَمٍة27
الدخان44ناعمين متفّكهينفاكهين27
الدخان44ممهلين بالّعذاب إلى وقت آخرمنظرين29
الدخان44متكبّرا جبّاراكان عاليا31
الدخان44عالمي زمانهمالعالمين32
الدخان44اختبار ظاهر أو نعمة ظاهرةفيه بالٌء مبين33
الدخان44بمبعوثين بعد موتتنابُمنشرين35
الدخان44أبـِـي َكــِرب الِحْمـيَـــِرّي ملك اليمنقوم تبّع37
الدخان44يوم القيامة و الحسابيوم الفْصل40
الدخان44و ال صديق. ال يدفع قريب. .ال يغني مولى 41
الدخان44من أخبث الّشجر تنبت في النّارشجرة الزقوم43
الدخان44أو المعدن الُمذاب. ُدْردّي الّزيت كالمهل45
الدخان44الماء البالغ غاية الحرارةالحميم46
الدخان44فجّروه بعنف و قهرفاعتلوه47
الدخان44َوَسط النّارسواء الجحيم47
الدخان44فيه تجادلون و تمارونبه تمترون50
الدخان44رقيق الّديباجسندس53
الدخان44غليظهإستبرق53
قرنّاهم بنساٍء بيٍض مخلوقات في الجنّة زّوجناهم بحور عين54

واسعات األعين ِحَسانُها
الدخان44

الدخان44يطلبون فيهايدعون فيها55
الدخان44فانتظر ما يحّل بهمفارتقب59
الدخان44منتظرون ما يحّل بكإنهم مرتقبون59

مكية – سورة الجاثية  (45) ( 37آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الجاثية45يَنشر و يفّرقيبّث4
الجاثية45تقليبها في مهابّها و أحوالهاتصريف الرياح5
الجاثية45هالٌك ، أو َحسرة أو شدة عذابوْيٌل7
الجاثية45كذاب كثير اإلثمأفّاك أثيم7
الجاثية45سخريّة أو مهزوًء بهااتـّـخذها هزوا9



الجاثية45. .ال يدفع عنهم . .ال يغني عنهم 10
الجاثية45أشّد العذابرْجٌز11
الجاثية45ال يتوقعون وقائعه بأعدائهال يرجون أيام هللا14
الجاثية45حسدا و عداوة بينهميغيا بينهم17
الجاثية45طريقة و منهاج من أمر الدينشريعة من األمر18
الجاثية45لن يدفعوا عنكلن يغنوا عنك19
الجاثية45بيّـنات تبّصُرهم سبيل الفالحبصائر للناس20
الجاثية45اكتسبوا المعاصي و الكفراجترحوا السيئات21
الجاثية45أخبرنيأفرأيت23
الجاثية45غطاًء حتى ال يُـْبـِصَر الّرشدغشاوة23
الجاثية45باركة على الّركب لشدة الهْولجاثية28
الجاثية45صحائف أعمالهاكتابها28
الجاثية45. .نأمر المالئكة بنسخ . .نستنسخ 29
الجاثية45نَزل أو أحاط بهمحاَق بهم33
الجاثية45نترككم في العذابننساكم34
الجاثية45منزلكم و مقّركم النّـارمأواكم النار34
الجاثية45. .خدعتكم ببهَرجها . .غرتكم 35
الجاثية45يُطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي هللايستعتبون35
الجاثية45العظمة و الملك و الجاللله الكبرياء37 آياتها)مكية – سورة األحقاف 

35)

التفسيرالكلمةاآلية
االحقاف46بتقدير أجل مسّمى و هو يوم القيامةأجل مسّمى3
االحقاف46أخبرونيأرأيتم4
االحقاف46شركة و نـَـصيٌب مع هللا تعالىلهم شرك4
االحقاف46بَقيّة من علم عندكمأثارٍة من علم4
االحقاف46تندفعون فيه طعنا و تكذيباتفيضون فيه8
االحقاف46بديعا منفرًدا فيما جئُت بهبْدًعا9

االحقاف46أخبروني ماذا حالكمأرأيتم10
االحقاف46كذٌب متقادٌمإفٌك قديم11
االحقاف46أمرناه و ألزمناهوّصينا اإلنسان15
االحقاف46ذات كْرٍه و مشقةُكْرها15
االحقاف46مّدة حمله و فطامه من الّرضاعحمله و فِصاله15
االحقاف46بَلـَغ َ كمال قوته و عقلهبَلغ أشّده15
االحقاف46ألهمني ووفقني و رّغبنيربّي أوزعني15
االحقاف46كلمة تضّجٍر و تبّرٍم و كراهيّةأّف لكما17
االحقاف46أُْبَعَث من القبر بعد الموتأن أخَرج17
االحقاف46مضِت األمم و لم تبَعثخلـَـْت القرون17
االحقاف46هلكَت و المراد حثـّه على اإليمانويلَك17
االحقاف46صّدْق باهلل و بالبْعثآمْن17
االحقاف46أباطيلهم المسطّرة في كتبهمأساطير األّولين17
االحقاف46َوَجَب عليهم وعيد العذابحّق عليهم القول18
االحقاف46َمضْت و تقّدمتقد َخلـَْت18
االحقاف46الهوان و الذّلعذاب الهون20



االحقاف46هودا عليه الّسالمأخا عاد21
االحقاف46واٍد بين ُعمان و أرض َمْهَرةباألحقاف21
االحقاف46أو لتزيلنا باإلفك. لتصرفنا لتأفكنا22
االحقاف46سحابا يعرض في األفقعارضا24
االحقاف46تـُهلِكتـُدّمر25
االحقاف46أقدرناهم و بسطنا لهممّكـنّاهم26
االحقاف46في الذي ما مّكـنّـاكم فيهفيما إن مّكـنّـاكم فيه26
االحقاف46فما دفع عنهمفما أغنى عنهم26
االحقاف46أحاط أو نزل بهمحاق بهم26
االحقاف46كررناها بأساليب ُمختلفةصّرفنا اآليات27
االحقاف46متقّربـًـا بهم إلى هللاقربانـًا آلهة 28ً
االحقاف46أثر كذبهم في اتخاذها آلهةإفُكهُْم28
االحقاف46يختلقونه في قْولهم إنها آلهةيفترون28
االحقاف46أَمْلـنا ووجهنا نَْحَوكصرفنا إليك29
االحقاف46اسكتوا و اصغوا لنسمعهأنصتوا29
االحقاف46أتّم و فُــِرغ من قراءة القرآنقِضَي29
االحقاف46هلل فائت منه بالهََربفليس بمعجٍز32
االحقاف46لم يتعب به أو لم يعجز عنهلم يعَي بخلقِهّن33
االحقاف46هو قادر على إحياء الموتىبلى33
االحقاف46ذوو الجـِــّد و الثبات و الّصبرأولوا العزم35
االحقاف46هذا تبليغ من رسولنابالغ35

مدنية–  (محمد)سورة القتال  (47)  

( 38آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
محمد47أحبطها و أبطلها فال نفع لهاأضّل أعمالهم1
محمد47أزال و َمَحا عنهمكفّر عنهْم2
محمد47حالهْم و شأنـَـهْم في الّدين و الدنياأصلَح بالهْم2
محمد47فاْضربوا الرقاب َضْربـًـافضْرَب الرقاب4
محمد47أْوسعتموهْم قتال و جراحا و أسراأثخنتموهْم4
محمد47فأحكموا قـْيد األسارى منهمفشّدوا الَوثاق4
محمد47بإطالق األسرى بغير ِعـَوضَمنّــًا4
محمد47بالمال أو بأسارى المسلمينفَِداًء4
محمد47آالتها و أثقالها ، و المراد حتى تنقضي حتى تضَع الَحْرب أوزارها4
فيمّحص المؤمنين و يمحق . . لِـيَْخـتبر . .لـِـيَْبـلـُــَو4

الكافرين
محمد47

محمد47فلن يبطلها بل يوفّـيهم ثوابهافلن يضّل أعمالهْم4
محمد47أو ِعـثـَاًرا أو شقاًء لهم. فَهاَلكا فتـَـْعًسـا لهْم8
محمد47فأْبطلها لكراهتهم القرآنفأْحـبَـط أعمالهم9

محمد47أطبق الهالك عليهمدّمر هللا عليهم10
محمد47. .ولّي و ناصر . .مولى 11
محمد47مْوضع ثواء و إقامة لهممثًوى لهم12
محمد47كثيٌر من القرىكأين من قرية13
محمد47ما تسمعون– وصفها َمثل الَجنة15



محمد47غير متغيّر و ال منـْتنغير آِسـن15
محمد47ُمـنـَـقّى من جميع الشوائبعسل مصفّى15
محمد47بالغا الغاية في الحرارةماًء حميما15
محمد47ماذا قال اآلن ،  أو الساعة القريبةماذا قال آنفا16
محمد47عالماتها و منها مبعثه صلى هللا عليه و جاء أشراطها18
محمد47أو مْن أين لهم ؟. فكيف فأنى لهم ؟18
محمد47تذّكرهم ما ضيعوا من طاعة هللاِذكراهم18
محمد47متصّرفكم حيث تتحركونيعلم متقلبكم19
محمد47مقامكم حيث تستقرونمثواكم19
محمد47مْن أصابته الغْشـيَـة و الّسـكرةالمغشّي عليه20
قاربهْم ما يهلكهم و الالم مزيدةٌ أو فأولى لهم20

العقاب أحّق و أْولى لهم
محمد47

محمد47خيٌر لهم أو أمرنا طاعة ٌطاعة21
محمد47جّد و لزم الجهادعزم األمر21
محمد47(أي يُتوقّع)فهل يُتوقّع منكم ؟ فهل عسيتْم22
محمد47الُحكم و كنتم والة أمر األّمةتوليتم22
محمد47َمغاليقها التي ال تفتحأقفالها24
محمد47زيّن و سهّـل لهم خطاياهم و منّـاهمسّول لهم25
محمد47مّد لهْم في األماني الباطلةأملي لهم25
محمد47إخفاءهم كل قبيحيعلم إسرارهم26
محمد47أحقادهم الشديدة الكامنةأضغانـَـهم29
محمد47بعالمات نِسمهم بهابسماهْم30
محمد47بفحَوى و أسلوب كالمهم الملتويفي لحن القول30
محمد47لنختبرنّكم بالتكاليف الشاقةلنبلونّـكم31
محمد47نظهرها و نكشفهانْبـلَو أخباركْم31
محمد47فال تضعفوا عن مقالتة الكفارفال تهنوا35
محمد47الّصـلح و الُمـَواَدَعةالّسـلم35
محمد47ينـْقـصكم أجوَرهايَتركم أعمالكم35
محمد47يْجهدكم بالطلب كّل المالفـيُـْحـفكم37
محمد47أحقادكم الشديدة على اإلسالمأضغانـَكم37

مدنية – سورة الفتح  (48) ( 29آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الفتح48 هـ6هو ُصـلح الحديبية عام فتحا مبينا1
الفتح48السكون و الطمأنينة و الثباتالسكينة4
الفتح48ظّن األمر الفاسد المذمومظن السْوء6
الفتح48دعاٌء عليهم بالهالك و الّدمارعليهم دائرة الّسْوء6
الفتح48تـَـنصروه تعالى بنْصَرة دينهتعزروه9
الفتح48تعظّموهتعالى و تبّجـلوهتوقّـروه9
الفتح48تنّزهوهعما ال يليق بجاللهتسبّحوه9
الفتح48غدوة و عشيّـا، أو جميع النّهاربكرة و أصيال9

الفتح48نـَـقـَـض البيعة و الَعهْدنـَـكَث10
الفتح48عن صْحبتك في عمرة الحديبيةالمخلـّـفون11
الفتح48لن يعود إلى المدينةلْن يَنـْقلب12



الفتح48هالكين أو فاسدين قْوًما بُورا12
الفتح48اتـْركونا نخرْج معكم لخْيـبَـرذرونا نتـّبعكم15
الفتح48ُحكَمهُ باختصاص أهل الحديبية بالمغانمكالم هللا15
الفتح48أصحاب شّدة و قّوة في الَحْربأولي بأس شديد16
الفتح48إثم في التخلّـف عن الجهادَحَرٌج17
الفتح48بَْيعة الرضوان بالحديبيّةيبايعونك18
الفتح48فتح خيبر عام سبع ٍفتحا قريبا18
الفتح48أعّدها لكم أو َحفظها لكمأحاط هللا بها21
الفتح48بالحديبية قرب مّكةببطن مّكة24
الفتح48أظهركم عليهم و أعالكمأظفركم عليهم24
الفتح48البُْدن التي َساقها الرسول صلى هللا عليه الهْدَي25
الفتح48َمْحبوًساَمْعكوفا25
الفتح48المكان الذي يحّل فيه نحُرهَمحلـّـه25
الفتح48تـُـهلكوهْم َمَع الكفـارتطئوهم25
الفتح48َمكروهٌ و مشقّة، أو ُسـبّـةَمَعّرة25
الفتح48تميّـزوا من الكفارفي مكةتزيّـلوا25
الفتح48األنفة و الغضب الشديدالحميّة26
الفتح48اإلطمئنان و الوقارسكينته26
الفتح48كلمة التوحيد و اإلخالصكلمة التقوى26
الفتح48صلح الحديبية أو فتح خيبرفتحا قريبا27
الفتح48لِـيعليَه و يُقّويَهليُظهَره28
الفتح48عالَمتهُْمِسـماهم29
الفتح48َوْصـفهم العجيبَمثـلهْم29
الفتح48فَِراخه المتفّرعة في جوانبهأخَرج شطـْـأه29
الفتح48فقّوى ذلك الّشطء الّزرعفآزره29
الفتح48فصار غليظافاْستغلظ29
الفتح48فاستقام على أصوله و ُجذوِعهفاستوى على سوقه29 آياتها)مدنية – سورة الحجرات 

18)

التفسيرالكلمةاآلية
الحجرات49ال تقطعوا أمرا و تجزموا بهال تقّدموا1
الحجرات49كراهة أن تبطل أعمالكمأن تحبط أعمالكم2
الحجرات49يَخفضونها و يُخافتون بهايغضون أصواتهْم3
الحجرات49أخلصها و صفّـاهاامتحن هللا قلوبَهم3
الحجرات49حجرات زوجاته صلى هللا عليه و سلمالحجرات4
الحجرات49ألثْمتم و هَلـَـكتْملَعنتـّـْم7
الحجرات49اعتدت و اْستطالت و أبَِت الصلحبََغْت9
الحجرات49تَْرجعتفيء9
الحجرات49اعدلوا في كل أموركمأقسطوا9
الحجرات49العادلين فيُـْحِسُن جزاَءهْمالمقسطين9
الحجرات49ال يْهـزأ و ال ينتقْصال يْسخْر11
الحجرات49ال يَِعْب و ال يَطَعن بعضكم بعضاال تلمزوا أنفسكم11
الحجرات49ال تداعْوا باأللقاب المستكَرهةال تنابزوا باأللقاب11
الحجرات49هو ظّن السوء بأهل الخيركثيًرا من الظّن12



الحجرات49ال تتبعوا عْورات المسلمينال تجّسـسوا12
الحجرات49فقد كرهتموه فال تفعلوهفكرهتموه12
الحجرات49صدقنا بقلوبنا و ألسنتناآمنّـا14
الحجرات49لْم تصدقوا بقلوبكملْم تؤمنوا14
الحجرات49استسلمنا َخوفا و طمًعاأْسلْمـنـَـا14
الحجرات49ال يْنقصكْمال يَلتكْم14
الحجرات49أتخبرونه بقْولكم آمنّاأتعلـّـمون هللا بدينكم16

مكية – سورة ق  (50) ( 45آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
ق50قسم جوابه لتبعثّنو القرآن1
ق50رجوٌع إلى الحياة غير ممكنَرْجع بعيٌد3
ق50مختلط مضطربأمٍر مريج5
ق50فتوق و شقوقفروج6
ق50بسطناها لالستقرارعليهااألرض مددناها7
ق50جباال ثوابت تمنعها الَميََدانرواسَي7
ق50ِصنـْـف حسن نضيرزْوج بهيج7
ق50راجع إلينا مذعن ٍ بقدرتناعبد منيب8
ق50حّب الّزرع الذي يحصدحّب الحصيد9

ق50أو حوامل. طواالً النخل باسقات10
ق50هو ثمرها ما دام في وعائهلها طلٌع10
ق50متراكٌم بعضه فوق بعضنضيد10
ق50من القبور أحياًء عند البعثكذلك الخروج11
ق50البئر ، رّسوا نبيّهم فيها فأهلكواأصحاب الّرس12
ُسـّكـان الغيضة الكثيفة الملتفّة الشجر أصحاب األيكة14

(قوم شعيب)
ق50

ق50أبي َكــِرٍب الِحْمـيَرّي ملِك اليََمنقْوم تبّع14
ق50كالّ– أفعجزنا عنه أفعيينا بالخلق15
ق50َخلـْط و شبهٍة و شّكفي لـَـْبس 15ٍ
ق50ِعْرق كبير في العنقَحْبـل الوريد16
ق50يحفظ و يكتب الملكانيَتلـقّى المتلقّـيان17
ق50َملـَـٌك قاعدقعيٌد17
ق50َملـَـٌك حافظ ألقواله ُمعّد حاضٌررقيٌب عتيٌد18
ق50ِشّدته و َغْمَرته الذاهبة بالعقلَسْكرة الموت19
ق50تميل عنه و تفّر منه و تـَـْهُربتحيد19
ق50ِححاب غفلتك عن اآلخرةِغطاَءك22
ق50نافِذ قوّيحديد22
ق50ُمعّد حاضر ُمهَـيّـأ للعْرضعتيد23
ق50شديد الِعناد و المجافاة للحّقعنيد24
ق50ظالم متجاوز للحّدُمعتد25
ق50شاّك في هللا و في دينهُمريب25
ق50ما قهَْرتـُـهعلى الطغيان و الَغوايةما أْطغيته27
ق50قـُـــِّربَْت و أْدنِيَْتأزلفت الَجنة31
ق50رّجاع إلى هللا بالتوبةأّواب32



ق50لما استودعه هللا من حقّهحفيظ32
ق50ُمخلص ُمقبل على طاعة هللابقلب منيب33
ق50كثيرا أهلكناكْم أهلكنا36
ق50أّمةقرٍن36
ق50قّوة أو أْخذا شديدا في كّل شيء بَطًشا36
ق50طّوفوا في األرض َحذَر الموتفنقـّـبوا في البالد36
ق50َمْهَرٍب و مفّر من هللامحيص36
ق50تعب و إعياٍءلُغوب38
نـَــِّزْههُ تعالى عن كّل نقص أو َصّل له سبّح بحمد ربّـك39

تعالى حامًدا له
ق50

ق50أعقاب الصلواتأدبار الّسجود40
ق50نفخة البعثيْسمعون الصيحة42
ق50. .تنفلق و تتصّدع . . تشقّق األرض44
ق50ُمسرعين إلى الّداعيِسراًعا44
ق50بُمسلـّط تْجـبـُرهْم على اإليمانبجبّار45 آياتها)مكية – سورة الذاريات 

60)

التفسيرالكلمةاآلية
(قَسٌم)و الذاريات ذروا1 بالرياح تذرو و تفّرق التراب و   

غيره ذروا
الذاريات51

الذاريات51الّسحب تحمل األمطار َحْمالًفالحامالت وقرا2
الذاريات51الّسـفن تجري على الماء َجْريا سهالفالجاريات يُسرا3
الذاريات51المالئكة تقّسم المقّدرات الّربانيّةفالمقسمات أمرا4
الذاريات51(جواب القسم)ِمَن البعث إن ما توعدون5
الذاريات51الجزاء بعد الحسابإن الدين6
الذاريات51الطرق التي تسير فيها الكواكبذات الُحبك7
الذاريات51متناقٍض فينا كلـّـفتم اإليمان بهقْول مختلف8
الذاريات51يُْصَرف عن الحّق اآلتي به الرسوليؤفك عنه9

الذاريات51لـُِعَن و قُــبّـح الكذابونقتل الخّراصون10
الذاريات51جهالة غامرة بأمور اآلخرةغمرة11
الذاريات51غافلون عّما أمروا بهساهون11
الذاريات51(إنكاٌر له)متى يوم الجزاء ؟ أيّـان يوم الّدين ؟12
الذاريات51يُْحَرقونو يعذبونيُـفـتـنون13
الذاريات51يَنامونيَهجعون17
الذاريات51أواخر الليلباألسحار18
الذي ُحرم الصدقة لتعفّـفه عن السؤال المحروم19

مع حاجته
الذاريات51

الذاريات51أضيافه من المالئكةضيف إبراهيم24
الذاريات51قاله في نفسه لغرابَتهْمقوم منكرون25
الذاريات51ذهََب إليهم في ِخفـيَة من َضيفهفراغ إلى أهله26
الذاريات51فأحّس في نفسه منهمفأوجس منهم28
الذاريات51هو هنا إسحاق عند الجمهوربغالم عليم28
الذاريات51َصْيحة و َضّجـةصّرة29
الذاريات51لطمته بيدها تعّجبافصّكت وجهها29



الذاريات51فما شأنكم الخطير ؟فما خطبكم ؟31
الذاريات51ُمْعـلـَـَمة بأنّها حجارة عذابمَسّومة34
الذاريات51و جعلنا في قّصة موسى آيةو في موسى38
الذاريات51فأعرض فرعون بقـّوتِه و سلطانه عن فتولـّـى بركنه39
الذاريات51آٍت بما ياُلم عليه الُكـْفـرهو مليم40
الذاريات51الُمهلكة لهْم، القاطعة لنـَـْسـلهْمالريح العقيم41
الذاريات51كالشيء البالي المفـتـّـت الهالككالّرميم42
الذاريات51فاستكبروافَعتْوا44
الذاريات51فأهلكتهم  صيحة أو ناٌر من السماءفأخذتهم الّصاعقة44
الذاريات51بقّوة و قْدَرةبنْيناها بأيٍد47
الذاريات51لقادرونإنّـا لموسعون47
الذاريات51مهّدناها و بََسطناها كالفراش لالستقـرار األرض فرشناها48
الذاريات51المَسّوون الُمصلحونفنِْعَم الماهدون48
الذاريات51ِصنـفَـْيـن و نوعين مختلفينخلقنا زوجين49
الذاريات51فاهربوا من عقابه إلى ثوابهفـفـّروا إلى هللا50
الذاريات51متجاوزون الحّد في الكفرطاغون53
الذاريات51ليعرفوني أو ليْخـضعوا لي و يتذلـّـلواليَْعبدون 56ِ
الذاريات51نـَـصيبًـا ِمَن الَعذابذنوبًا59
الذاريات51أو حْسَرةٌ أو شّدة َعـذاب. هالٌك فَوْيـٌل60

مكية – سورة الطور  (52) ( 49آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(قَسٌم)و الطور1 بجبَل طور سيناء الذي كلـّـم هللا   

عنده موسى
الطور52

الطور52مكتوب على َوجه االنتظامو كتاب مسطور2
الطور52ما يُـْكـتـَب فيه جْلًدا أو غيرهفي رّق3
الطور52مْبسوط غير مختوم عليهمنشور3
الطور52هو الّضراح في الّسماء أو الكعبةو البيت المعمور4
الطور52الّسماءو الّسقف المرفوع5
الطور52الموقَـد ناًرا يْوَم القيامةو البحر المسجور6
الطور52(َجَواب القَسم). .إّن عذاب 7
الطور52تـَـْضـطرب و تـَـدور كالّرَحىتمور السماء9
الطور52هاَلٌك أوَحْسـَرة أو شّدة عذابفوْيـل11
الطور52انـْدفاع في األباطيل و األكاذيبخْوض12
الطور52يُدفعون بـُِعـنـْـٍف و شّدةيُدّعون13
الطور52أو قاسوا حّرها. ادخلوها اصلوها16
الطور52ُمتلذذين نـَـاعمين َمْسرورينفاكهين18
الطور52َمْوصوٍل بعضها ببعـض باستواٍءُسُرٍر مصفوفة20
الطور52قَرنّـاهْمزّوجناهم20
الطور52بـنساٍء بيض نُـْجـل العيون ِحـَسانِـهابحور عين20
الطور52ما نـَـقـَـصنا اآلباء بهذا اإللحاقألتناهم21
الطور52َمْرهوٌن ِعـنـْد هللا تعالىَرهين21
الطور52يَتجاذبون و يَتعاورونيتنازعون23
الطور52أو إناًء فيه خمٌر. َخْمًرا كأًسـا23



ال كالٌم َساقط في أثناء شربها و ال فِْعـٌل ال لغٌو فيها و ال تأثيم23
يوجب اإلثم

الطور52

الطور52َمْسـتور َمصوٌن في أصدافهلؤلؤ مْكـنوٌن24
الطور52خائفـين من العاقـبةمشفـقـين26
الطور52نار جهنّم النّـافذة في الَمـَساّمعذاب الّسموم27
الطور52المحِسن الَعطوف، العظيم الرحمةهو البّر الرحيم28
الطور52ُصُروف الّدهْـر الُمهلَكةَرْيَب الَمنون30
الطور52متجاوزون الَحّد في الِعنادقْوٌم طاغون32
الطور52اختلق القرآن مْن تلقاء نفسهتقّوله33
الطور52خزائن رزقه و َرحمته أو مقـْـدوراتهخزائن ربّـك37
الطور52األرباب الغالبون أو المسلـّـطونهم المسيطرون37
الطور52َمرقـًـى إلى السماء يَصعدون بهلهم ُسلـّـٌم38
الطور52من التزام غْرٍم متعبونمْن َمْغَرٍم مثقلون40
الطور52الَمـْجـزيون بكْيدهم و َمْكرهمهم المكيدون42
الطور52قْطَعة َعـظيمةِكْسـفـًـا44
الطور52مجموٌع بَعضه على بعض يُْمِطُرناسحاٌب َمْركوم44
الطور52(يوم بَْدر)يُهلكون فيه يصعقون45
الطور52ال يَْدفع عـنهْمال يغني عنهْم46
الطور52عذابا قبل ذلك هو القحطعذابًـا دون ذلك47
الطور52في ِحفظنا  و حراستنابأعيننا48
الطور52نّزْهه تعالى حاِمًدا لهسبّْح بحمد ربـّـك48
الطور52َوْقت َغـْيـبَتها بضْوِء الّصباحإدبار النجوم49

مكية – سورة النجم  (53) ( 62آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(قَسم)و النّجم إذا هَوى1 النجم53بالنّجم إذا غرب و َسقط 
ما عَدل الّرسول عن الحّق و الهُـَدى ما ضّل صاحبكم2

(جواب القسم)
النجم53

النجم53ما اعتقد باطال قطّما غَوى2
النجم53أمين الوحي جبريل عليه السالمشديد القوى5
النجم53أو آثار بديعة. قوة أو َخْلق ٍ َحَسن ذو مّرة6
النجم53فاْستقام على صورته الِخلقـيّةفاستوى6
النجم53قـَُرَب جبريل من النبي صلى هللا عليه و دنا8
قـَـْدَر قـَْوَسْين أو ذراَعـْين من النبي قاب قوسين9

صلى هللا عليه و سلم
النجم53

النجم53عبد هللا و هو محمد صلى هللا عليه و سلمعبده10
النجم53أفَتـُـكذبونه فتجادلونه صلى هللا عليه و أفتمارونه12
النجم53مّرة أخرى في صورته الِخـلـْـقـيّةنزلـَة أخرى13
النجم53التي تنتهي إليها علوُم الخالئقسدرة المنتهى14
النجم53ُمـقام أرواح الشهداءجنّة المأوى15
النجم53يَُغـطّيها و يْسـتـرهايغشى الّسدرة16
النجم53ما مال بََصره عّما أِمَر بُرؤيتهما زاغ البصر17
النجم53ما جاوزه إلى ما لم يُؤَمر بُرؤيتهما طغى17
النجم53ليلة الِمعراجلقد رآى18



النجم53فأخبروني ألهذه األصنام قدَرةأفرأيْتم19
النجم53أصنام كانوا يعبدونها في الجاهليّةالالّت و العّزى19
النجم53أصنام كانوا يعبدونها في الجاهليّةو مناة20
النجم53أو َعْوَجاء. جائِـَرة قسمة ضيزى22
النجم53الَ– بل ألـَـهُ كل ما يشتهيه أْم لإلنسان ما تمنّى24
النجم53أو ال تنفع. الَ تدفَع ال تـُـغني شفاعتهم26
النجم53ما َعظم قـُـْبحه من الذنوبالفَواحش32
النجم53صغائر الذنوباللـّـمم32
النجم53فال تمدحوها بُحْسِن األعمالفال تزّكوا أنفسكم32
النجم53قطَع عطيّته بْخالًأْكـَدى34
النجم53أتّم و أكمل ما أِمر بهالذي وفّى37
النجم53. .ال تْحِمل نفٌس آثَمة .  .ال تـزر وازرة 38
النجم53المصير في اآلخرة للجزاءالمنتهى42
النجم53تْدفق في الّرحمتـُْمنـَى46
النجم53اإلحياء بعد اإلماتة كما َوَعَدالنّشأة األخرى47
النجم53أو أْرضى بما أْعـطَى. أفقَرأقْـنى48
النجم53كوكٌب معروف كانوا يعبدونه في الِشـّــْعـرى49
النجم53قـَـْوم هوٍد عليه السالمعاًدا األولى50
النجم53قوم صالح عليه السالمثمود51
النجم53قُرى قوم لوٍط عليه السالمالمؤتـفـكة53
النجم53أْسـقـَـطها إلى األرض بعد رفعهاأهْوى53
النجم53ألبََسها و غطّـاها بأنواع من العذابفغّشاها54
النجم53نَِعـِمـِه تعالى و منها دالئل قدرتهآالك ربـّــك55
النجم53تتشّكـكتتمارى55
النجم53اقتَربَْتأزفِت اآلزفة57
النجم53نـَفـْـٌس تكشف أهوالها و شدائدهاكاشفة58
النجم53الهون َغافـلونأنتم ساِمدون61

مكية – سورة القمر  (54) ( 55آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
قِد انفلق فَـلـْـقـتْين ُمْعجزة له صلى هللا انشّق القَمر1

عليه و سلم
القمر54

القمر54أْو ُمـْحـكٌم أو ذاهٌب. دائٌم ِسـْحـٌر2
القمر54ُمـنـْــتـٍه إلى غاية يستقـّر عليهامْسـتـَقِـّر3
ازدجار و انتِهاٌر و رْدٌع عّما هم فيه من ُمزدَجٌر4

الكفر و الضالل
القمر54

فـَـة لهمالنّذر5 القمر54الّرسل أو األمور الُمـَخـوِّ
القمر54(هْول يوم القيامة)منكر فظيع شيٍء نُـُكـر6
القمر54ذليلة خاِضعة من شدة الهْولخّشعا أبصاُرهْم7
القمر54القبوراألْجَداث7
القمر54مْسرعين ، مادِّي أعناقهْمُمْهطعين8
القمر54صْعب شديٌد لِِعظم أهْوالهيوٌم َعِسر8
القمر54ُزجـِـَر عن تبليغ رسالته بالّسّب و غيرهازدجـِـر9

القمر54َمقـْـهوٌر فانـْـتـَـقِم لي منهمَمـغلوٌب فانتِصْر10



واب السماء11 ٍْ القمر54الّسحابأْب
القمر54ُمنـْـصّب بشّدة و غزارةبماٍء منهِمر11
القمر54شققناهافّجرنا األرض12
القمر54(هالكهم بالطوفان)قّدْرناه أَزالً أْمــٍر قْد قـُـِدَر12
القمر54َمَساميَر تـُـشّد بها األلواحُدُســٍر13
القمر54بـِـِحـفـْـِظنا أو بمرأى منّا أو بأْمرناتْجري بأْعـيُـننا14
القمر54أبْقـينا ذْكَرها ِعـبرة و ِعـظةتـَرْكناها آية15
القمر54ُمعتبر، متـّـِعٍظ بهاُمـّدِكر15
القمر54إنذارينُـذر16
القمر54شديدة الّسموم أو البْردأو الّصوتريًحا َصْرَصرا19
القمر54شْؤم عليهميَْوم نْحس19
القمر54أو بَِشع.  أو ُمحكٍم . دائم نحُسهُمستمّر19
القمر54تقـلعهم مْن أماكنهم و ترمي بهمتنزع النّاس20
القمر54أصوله بال ُرءوسأعجاز نخل20
القمر54منـْـقلع عن قْعره و َمغرِسهمنقِعر20
القمر54شّدة عذاب و نار أو جنونُسُعر24
القمر54بَِطٌر ُمـتكبّْركذاب أشر25
القمر54امتحانا و ابتالًء لهمفتنة لهم 27ْ
القمر54اصبْر على أذاهْم و ال تعَجْلاْصـطبـِـْر27
القمر54َمقـسوٌم بَـيـْـنهم و بين النـّـاقةقِـْسَمة بينهم28
القمر54كّل نصيب و حّصة من الماءكّل ِشْرب28
القمر54يْحضره صاحبه في نـَوبتهُمْحـتـَـضٌر28
القمر54فتناول النّـاقة بسْيـفِه اْجتراًء منهفَتـَـعاطى29
القمر54كاليابس الُمـتـفـتـّـت من شجر الحظيرةكهشيم31
لمواشيه من  (الّزريبة)صانع الحظيرة الُمحتِظر31

هذا الشجر
القمر54

القمر54ريًحا ترميهم بالحصباءحاصبًا34
القمر54عـند اصداع الفْجرنّجـيناهم بَسَحر34
القمر54أْخذتـَـنـَـا الشديدة بالعذابأنذرهم بَْطـشتنا36
القمر54فَكذبوا بها ُمتشاّكينفتماَرْوا بالنّـذر36
القمر54طَلـَـبوا منه تمكينهم منهمراَودوه عْن ضيـْـفه37
القمر54أعمْيناهم أو أزلنا أثَرها بَمْسِحهافطمْسنا أعينهم37
القمر54أّول النهاربكرة38ً
القمر54في الكتب الّسماويّةفي الّزبر43
القمر54جماعة ، مجتمٌع أْمرنانحن جميٌع44
القمر54ُمـْمـتـَـنٌِع ، ال نُغلبُمنتصر44
القمر54أعظم داهية و أفظعالّساعة أْدهى46
القمر54أشّد مرارة مْن عذاب الدنياأَمّر46
القمر54نيران مسّعرة أو ُجـنـُـونُسُعر47
القمر54بتقدير سابق أو ُمـقّدًرا ُمْحَكماخلقـناه بقـَـَدر49
القمر54"ُكـْن"كلمة واحدة ، هي إال واحدة50
القمر54أمثالهم في الكفرأشياعكْم51
القمر54كتب الحفظةالزبر52



القمر54مسطور مكتوب في اللوح المحفوظمستطَر53
القمر54أنهارنـهَر54
القمر54َمكاٍن َمْرضىمقعد صْدق55

مدنية – سورة الرحمن  (55) ( 78آياتها  القمر(
التفسيرالكلمةاآلية
الرحمن55َعـلـّـم اإلنسان القرآنعلـّـَم القرآن2
الرحمن55يجريان بحساب مقّدر في بروجهمابُحـسبان5
الرحمن55النبات الذي ينجم و ال ساق لهالنّجم6
الرحمن55ينقادان هلل فيما ُخـلِقا لهيسجدان6
الرحمن55شَرع العدل و أمر به الخلقوضع الميزان7
الرحمن55لئالّ تتجاوزوا العدل و الحّقأال تْطَغْوا8
الرحمن55بالعْدلبالقْسط9
الرحمن55ال تنقصوا َمْوزون الميزانال تـُـْخـِسروا الميزان9

الرحمن55خلقها محفوظة عن السماءاألرض وضعها10
الرحمن55أوعية الثمر و هي الطْلعذات األكمام11
الرحمن55القِـْشـر أو التـّـْبن أو الَوَرق اليابسذو الَعْصف12
الرحمن55النبات المشموم الطيّب الّرائحةالّريحان12
الرحمن55نعِمه تعالىآالء ربّكما13
الرحمن55تكفران أيها الثقالنتكذبان13
الرحمن55طين يابس يُسمع له صلصلةصلصال14
الرحمن55هو الطين يُحَرق حتى يتحّجركالفّخار14
الرحمن55لهٍب صاٍف ال دخان فيهمارج15
الرحمن55أْرَسل العـذب و الِملح في مجاريهماَمَرج البحرين19
الرحمن55يتجاوران أو يلتقي طرفاهمايلتقِـيان19
الرحمن55حاجز أرضي أو من قدرته تعالىبْينهما بْرزخ20
الرحمن55ال يطغى أحدهما على اآلخر بالُمـَمـازَحةال يْبِغيان20
الرحمن55الّسـفـن الجاريةله الجوار24
الرحمن55(القلوع)المرفوعات الّشُرع المنشئات24
الرحمن55كالجبااللّشاهقة أو القصوركاألعالم24
الرحمن55هالكفان26
الرحمن55العظمة و االستغناء المطلقذو الجالل27
الرحمن55الفَـْضـل التاماإلكرام27
الرحمن55يأتي بأحواٍل و يذهب بأحواٍل بالحكمةفي شأن29
الرحمن55سنقِصد لمحاَسبتكم بعد اإلهمالسنفُرغ لكم31
الرحمن55اإلنس و الجّنأيها الثقالن31
الرحمن55تخرجوا هربا من قضائيتنفذوا33
الرحمن55(أمر تعجيز)فاخرجوا فانفذوا33
الرحمن55! . .بقّوة و قهر، و هيهات بسلطان33
الرحمن55لهب خالص ال دخان فيهشواظ35
الرحمن55ُصـْفـٌر ُمذاب أو دخان بال لهَبنحاس35
الرحمن55كالوردة في الحمرةفكانت وردة37
الرحمن55كُدْهن الزيت في الذوبانكالّدهان37
الرحمن55بسواد الوجوه ، و زرقة العيونبسيماهم41



الرحمن55بشعور مقّدم الّرءوسفيؤخذ بالنّواصي41
الرحمن55ماٍء حارتناهى حّرهحميم آن44
الرحمن55بستان داخل القصر و آخر خارجهجنّـتان46
الرحمن55أو أنواع من الثمار. أغصان ذواتا أفنان48
الرحمن55التْسـنيم و السلسبيلعينان50
الرحمن55معروف و غريب: ِصنفان زوجان52
الرحمن55غليظ الديباجاستبرق54
الرحمن55ما يُجنى من ثمارهماجنى الجنـّـتـْيـن54
الرحمن55قريب من يد المتناولدان54
الرحمن55قَصْرَن أبصاَرهّن على أزواجهّنقاصرات الطّرف56
الرحمن55لْم يفـتّضهّن قبل أزواجهّنلم يطمثهّن56
الرحمن55أعلى أو أدنى من السابقـتـْينو من دونهما جنـّـتان62
الرحمن55خضراوان شديدتا الخضرةمدهاّمـتان64
الرحمن55فّوارتان بالماء ال تنقطعاننّضاختان66
الرحمن55خيّرات األخالق ِحسان الُوجوهخيرات حسان70
الرحمن55نساٌء بيض ِحسانحور72
الرحمن55مخّدرات في بيوت من اللؤلؤمقصورات في الِخيام72
الرحمن55وسائد أو فُُرش ُمرتفعةرفرف76
الرحمن55بُسٍط ذات خْمل رقيقعبقرّي76
الرحمن55أو كثـُـَر خْيُره و إحسانه. تعالى تبارك78
الرحمن55العظمة و اإلستغناء الُمطلقذي الجالل78
الرحمن55الفضل التام و اإلحساناإلكرام78

مكية – سورة الواقعة  (56) ( 96آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الواقعة56قامت القيامة بنفخة البْعثوقعت الواقعة1
الواقعة56نْفٌس كاذبة تـُـنـْـكر وقوعهاكاذبة2
الواقعة56هي خافضة لألشقياء رافعة للّسعداءخافضة رافعة3
الواقعة56زلزلْت وُحّركت تحريكا بشدةُرّجت األرض4
الواقعة56فـتـّـْت كالّسويق الَمـْلـتوتبُّست الجبال5
الواقعة56غباًرا متفرقا منتِشراهباًء منبثـّـا6
الواقعة56أصنافاكنتم أزواجا7
الواقعة56أو ناحية اليمين. اليُـْمن و البركة فأصحاب الميمنة8
الواقعة56أو ناحية الشمال. الشؤم أصحاب المشأمة9

الواقعة56هم أّمة من الناس كثيرةثـلـّـة13
الواقعة56منسوجة من الذهب بإحكامُسُرر موضونة15
الواقعة56ُمْبـقون على هيئة الولدان في البهاءولدان ُمخلّدون17
الواقعة56أقداح ال ُعرى لها و ال خراطيمبأكواب18
الواقعة56أوان لها ُعرى و خراطيمأباريق18
الواقعة56خْمر أو قَدح فيه خْمركأس18
الواقعة56خْمر جارية من العيونمن معين18
الواقعة56ال يُصيبهم صداع بشربهاال يُصّدعون عنها19
الواقعة56ال تذهَُب عقولهم بسببهاال يُنزفون19
الواقعة56نساء بيض واسعات األعين ِحسانُهاحوٌر عين22



الواقعة56المصون في أصدافه مما يغيّرهاللؤلؤ المكنون23
الواقعة56كالما ال خير فيه أو باطاللْغًوا25
الواقعة56وال نسبة إلى اإلثم أو ال ما يوجبهو ال تأثيما25
الواقعة56في شجر النـّـبَـق ينّعمون بهفي ِسْدر28
الواقعة56مقطوع شوكهمخضود28
الواقعة56شجر الموز أو مثلهطلح29
الواقعة56نّضد بالحْمل من أسفله إلى أعالهمنضود29
الواقعة56دائم ال يتقلّص أو ممتّد منبسطظل ممدود30
الواقعة56مصبوب يجري في غير أخاديدماٍء مسكوب31
الواقعة56على األسّرة أو منضّدة مرتفعةمرفوعة34
الواقعة56متحبّبات إلى أزواجهّنُعُربا37
الواقعة56مْستويات في الّسّنأترابا37
الواقعة56ريح شديدة الحرارة تدخل الَمسامسموم42
الواقعة56ماٍء بالغ غاية الحرارةحميم42
الواقعة56دخان شديد الّسواد أو ناريَْحموم43
الواقعة56ال نافع من أذى الحّرال كريم44
الواقعة56منّعمين متّبعين أهواء أنفسهمُمتَرفين45
الواقعة56الشرك– الذنب العظيم الِحنث46
الواقعة56شجر كريه جّدا في النارزقوم52
الواقعة56اإلبل الِعطاش التي ال تروىشرب الهيم55
الواقعة56ما أعّد لهم من الجزاءهذا نزلهم56
الواقعة56(يوم القيامة )يوم الجزاء يوم الدين56
الواقعة56أخبرونيأفرأيتم58
الواقعة56المنّي الذي تقذفونه في األرحامما تـُـْمـنون58
الواقعة56تصّورونه بشًرا سويّاتخلقونه59
الواقعة56بمغلوبين عاجزينبمسبوقين60
الواقعة56البَذر الذي تلقونه في األرضما تحرثون63
الواقعة56تنبتونه حتى يشتّد و يبلغ الغايةتزرعونه64
الواقعة56هشيما متكّسرا ال يُنتفع بهُحطاما65
الواقعة56تتعّجبون من سوء حاله و مصيرهتفّكهون65
الواقعة56ُمهلكون بهالك رزقناإنّـا لُمغرمون66
الواقعة56ممنوعون الّرزق بالكلّـيّـةمحرومون67
الواقعة56الّسحاب أو األبيض منهالُمـزن69
الواقعة56ِملًحا ُزعاقا أو ُمّرا ال يُمكن شربهجعلناه أجاجا70
الواقعة56تقدحون الّزناد الستخراجهاالنّار التي تورون71
الواقعة56تذكيرا لنار جهنّمتذكرة73
 (القـَـفـْـر)َمنفَعة للمسافرين في القـَـَواِء متاعا للمقوين73

أو الُمحتاجين إليها
الواقعة56

الواقعة56مزيدة للتأكيد" ال"فأقِسم و فال أقسم75
الواقعة56أو منازلها. بمغاربها بمواقع النجوم75
الواقعة56أو رفيع القْدر. نـفّـاٌع جّم المنافع إنّه لقرآن كريم77
مستور مصون عند هللا في اللوح كتاب مكنون78

المحفوظ من الّسوء
الواقعة56



الواقعة56صفة أخرى للقرآنال يَمّسه إال المطهّرون79
الواقعة56ُمتهاونون أو مكذبونأنتم ُمدهنون81
الواقعة56شكركم على اإلنعام بهتجعلون رزقكم82
الواقعة56بلغت الّروح الحلقوم عند الَمْوتبلغت الحلقوم83
الواقعة56بِعلِمنا و قْدَرتنانحن أقرب إليه85
الواقعة56غير مربوبين مقهورينغير َمدينين86
الواقعة56فله استراحة أو رحمةفَرْوح89
الواقعة56رزق حسنريحان89
الواقعة56فله قًِرى و ِضيافةفـنُـُزٌل93
الواقعة56ماٍء تناهت حرارتهحميم93
الواقعة56ُمقاسات لحّر النار أو إدخال فيهاتصلِية جحيم94

مدنية – سورة الحديد  (57) ( 29آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الحديد57نزه هللا و مجده و دّل عليه. .سبَّح هلل 1
الحديد57القادر الغالب على كل شيءالعزيز1
الحديد57السابق على جميع الموجوداتاألّول3
الحديد57الباقي بعد فَـنائِهااآلخر3
الحديد57بوجوده و مصنوعاته و تدبيرهالظاهر3
الحديد57بُكنه ذاته عن العقولالباطن3
الحديد57استواٍء يليق بكماله تعالىاستوى على العرش4
الحديد57ما يدخل من مطر و غيرهما يلج4
الحديد57ما يصعد إليها من المالئكة و األعمالما يعرج فيها4
الحديد57بعلمه المحيط بكل شيءو هو معكم4
الحديد57يدخلهيولج الليل6

الحديد57فتح مكة أو صلح الحديبيةقْبل الفتح10
الحديد57(الجنّة)المثوبة الحسنى الحسنى10
الحديد57محتسبا به ، طيبة به نفسهقْرضا حسنا11
الحديد57انتظروناانظرونا13
الحديد57نـُـِصـْب و نأخذ و نستضيءنقتبس13
الحديد57(األعراف)حاجز بين الجنة و النار بسور13
الحديد57ينادي المنافقون المؤمنينينادونهم14
الحديد57محنتموها و أهلكتموها بالنفاقفتنـْـتم أنفسكم14
الحديد57انتظرتم بالمؤمنين النوائبتربّـصتم14
الحديد57خدعتكم األباطيلغرتكم األماني14
الحديد57الشيطان و كل خادعالغرور14
الحديد57أو ناصركم. النار أولى بكم هي موالكم15
الحديد57. .ألْم يجيء . .ألْم يأن 16
الحديد57وقت أن تخضع و ترق و تلينأن تخشع16
الحديد57األجل أو الزماناألمد16
الحديد57مباهاة و تطاول بالَعدد و الُعدد. .تكاثٌر 20
الحديد57راق الّزراعأْعَجب الكفار20
الحديد57يَْيبس في أقصى غايتهيهيج20
الحديد57فتاتا هشيما متكّسرا بعد يُـْبـِسهيكون حطاما20



الحديد57سارعوا مسارعة المتسابقين في سابقوا21
الحديد57نـَـْخـلـُـَق هذه الكائناتنبرأها22
الحديد57لكيال تحزنوا حزن قنوطلكيال تأَسْوا23
الحديد57فََرَح بَطَــٍر و اختيالال تفرحوا23
الحديد57متكبّر ُمـبَاٍه متطاول بما أوتيمختال فخور23
الحديد57الَعْدل و أَمْرنا به أو اآللة المعروفةالميزان25
الحديد57أو هيّـأناه للنّاس. خلقناه و أنزلنا الحديد25
الحديد57قوة شديدةبأس شديد25
الحديد57أتبَعناهم و بعثنا بعدهْمقـفـينا على آثارهم27
الحديد57و قد حّرفوه بَعداإلنجيل27
الحديد57على دينه الذي أرسل بهالذين اتبعوه27
الحديد57موّدة و لينا ، و شفـَقة ً و تعطّـفارأفة و رحمة27
الحديد57مغاالة في التعبّد و التـّـقـّشـفرهبانية27
الحديد57ما فرضناها عليهم بل ابتدعوهاما كتبناها عليهم27
بْل ضيّعها أخالفهم و كفروا بدين عيسى فما رعوها27

عليه السالم
الحديد57

الحديد57(أْجَرْين)نِصـيبَـين يؤتكم كـفــلـيـن28
الحديد57مزيدة" ال"ليعلم و لئالّ يَعلم29 آياتها )مدنية – سورة المجادلة 

22)

التفسيرالكلمةاآلية
المجادلة58تحاوُرك و تـُـراجعك الكالمتجادلك1
المجادلة58مراجعتكما القْولتحاوركما1
المجادلة58يَُحّرمون نساَءهْم تحريم أّمهاتهميظاهرون2
المجادلة58فظيعا منه يُنِكرهالشرع و الَعقلمنكرا من القول2
المجادلة58كِذبا باطالً ُمـنـَحرفا عن الحّقزورا2
المجادلة58يستْمـتعا بالوقاع ، أو دواعيهيتماّسـا3
المجادلة58يعادون و يشاقّـون و يخالفونيحاّدون5
المجادلة58أْو لِعنوا. أذلـّـوا أو أهلكوا كبتوا5
المجادلة58أحاط به ِعلماأحصاه هللا6
المجادلة58تـَـنـَـاجيهم و ُمـساّرتهْمنجوى ثالثة7
المجادلة58بعلمه حيث يطلِع على نجواهمهو رابعهم7
المجادلة58بعلمه المحيط بكل شيءهو معهم7
المجادلة58هالّ يعذبنالوال يعذبنا8
المجادلة58كافيهم جهنّم عذاباحسبهم جهنم8
المجادلة58يدخلونها أو يُقاسون حّرهايَصلونها8

المجادلة58الَمنهّي عنهاإنما النجوى10
المجادلة58ليُوقِع في الهّم الشديدليَْحـزن10
المجادلة58تَوّسـعوا فيها و ال تضاّمواتفّسحوا في المجالس11
المجادلة58انهضوا للتوسعة أو لعبادٍة أو خْيرانشزوا11
المجادلة58أِخفـتم الفقر و الَعيلةَءأشـفـقـتـْم13
المجادلة58خفّـف عنكم بنسخ حكِمهاتاب هللا عليكم13
المجادلة58هم المنافقونإلى الذين14
المجادلة58اتـّـخذوا اليهود أولياءتَولْوا قوًما14



المجادلة58هم اليهودغضب هللا عليه14
المجادلة58وقاية ألنفسهم و أموالهمُجـنّـة16
المجادلة58. .لن تدفع . .لْن تغنَِي 17
المجادلة58اْسـتولى و غلَب على عقولهماستحوذ عليهم19
المجادلة58يُـعادون و يُشاقّـون و يُخالفونيُحاّدون20
المجادلة58الّزائدين في الذلة و الهواناألذلين20
المجادلة58غالب على أعدائه غير مغلوبعزيٌز21
المجادلة58أو بالقرآن. بنور يقذفه في قلوبهم بروح منه22

مدنية – سورة الحشر  (59) ( 24آياتها  المجادلة(
التفسيرالكلمةاآلية
الحشر59نّزهَه و َمّجـَدهُ تعالى و دّل عليهسبّـح هلل1
الحشر59هو يهود بني النضير  قرب المدينةالذين كفروا2
الحشر59في أول إخراج و إجالء إلى الشامألّول الَحشر2
الحشر59فأتاهم أمره و عقابهفأتاهم هللا2
الحشر59لم يظنوا و لم يخطر لهم ببَاللْم يحتِسبوا2
الحشر59ألقى و أنزل إنزاال شديداقذف2
الحشر59الخروج من الَوطنالَجالء3
الحشر59عاَدْوا و َعَصْوا و حاّدواشاقّوا4
الحشر59أو نخلة كريمة. نخلة لِـينة5
الحشر59على سوقهاعلى أصولها5
الحشر59و ما رّد و ما أعاَدو ما أفاء هللا6
الحشر59فما أْجَريتم على تحصيلهفما أْوَجفتم عليه6
الحشر59ما يُركب ن اإلبل خاّصةركاب6
الحشر59ِملكا ُمتداوال بينهم خاصةُدولة بين األغنياء7
الحشر59تـَـَوطّـنوا المدينة و أخلصوا اإليمانتـبَـّوءوا الدار و اإليمام9
الحشر59َحَزاَزةً و َحَسًداحاَجة9
الحشر59فقـْـٌر و احتياجخصاصة9
الحشر59مْن يَُجنّْب و يُـْكـَفمْن يوق9
الحشر59بُْخـلها مع الحرص على المنعشّح نفسه9

الحشر59ِحقـًدا و بُـغـضـا و ِغـّشـاِغال10ّ
الحشر59قتالهم فيما بينهمبَأسهم بينهم14
الحشر59متفرقة لتـَـَعاديهْمقلوبهم شتـّـى14
الحشر59سوء عاقبة كفرهمَوبال أمرهم15
الحشر59لْم يراعوا أوامره و نـَـواهيهنسوا هللا19
الحشر59فلم يُقـّدموا لها ما ينفعها عندهفأنـْـساهْم أنفسهم19
الحشر59ذليال خاضعاخاِشًعا21
الحشر59ُمـتـشـقـّــقـامتصّدًعا21
الحشر59المالك لكل شيء المتصرف فيهالَملِك23
الحشر59البَليغ في النـّـزاهة عن الـنّـقائصالقدوس23
الحشر59ذو الّسـالمة مْن كل عيّب و نقـْصالسالم23
الحشر59المَصّدق لرسلِه بالمعجزاتالمؤمن23
الحشر59الرقيب على كّل شيءالمهيمن23
الحشر59القّوي  الغالبالعزيز23



الحشر59أو العظيم. القهار الجبّار23
الحشر59البَليغ الكبرياء و العظمةالمتكبّر23
الحشر59المبدع المخترعالبارئ24
الحشر59خالق الّصور على ما يريدالمصّور24
الحشر59الّدالة على محاسن المعانياألسماء الحسنى24 آياتها)مدنية – سورة الممتحنة 

13)

التفسيرالكلمةاآلية
الممتحنة60أعوانا توادونهم و تناصحونهمأولياء1
الممتحنة60إليمانكم أو كراهة إيمانكمأن تؤمنوا1
الممتحنة60أو يصادفوكم. يَظفروا بكم يثقفوكم2
الممتحنة60يمّدوا إليكميبسطوا إليكم2
بَـّري من الضالينأسروة حسنة4 الممتحنة60قدوة حميدة في التـَـّ
الممتحنة60أبرياء منكمبَُرآُء منكم4
الممتحنة60إليك َرَجْعنا تائبينإليك أنـَــْبنا4
الممتحنة60مفتونين بهم معذبين بأيديهمال تجعلنا فـتنة5
الممتحنة60تْحسنوا إليهم و تكرموهمتبّروهم8
الممتحنة60تـُـفـضوا إليهم بالقْسط و العدلتـُـقِسطوا إليهم8
الممتحنة60عاَونوا الذين قاتلوكم و أخرجوكمظاهروا9
الممتحنة60أن تتخذوهم أولياءأن تَولّْوهْم9

الممتحنة60فاختبروهن و كان ذلك بالتْحـليففاْمتـَـحنوهّن10
الممتحنة60ُمهورهّنأجورهّن10
الممتحنة60بعقود نكاح المشركاتبِعصم الكوافر10
الممتحنة60انفلَت أحٌد برّدةفاتكم شيء11
الممتحنة60فََغزوتم  فَغنمتم منهْمفعاقبتْم11
الممتحنة60بإلصاق اللّـقـطاء باألزواجببُـهتان12
الممتحنة60يَختـَـلِقـنهيفترينه12
الممتحنة60ال تتخذوا أولياءال تتولْوا13
الممتحنة60هم اليَهود ، أو الكفار عاّمةقْوًمـا13

مدنية – سورة الصف  (61) ( 14آياتها  )

النفسيرالكلمةاآلية
الصف61نـَـّزهَه و َمّجده تعالى و دّل عليه. .َسبّح هلل 1
الصف61َعظم بغضا بالغ الغايةَكبَُر َمقـتا3
الصف61صافّين أنفسهم أو مصفوفينَصفّا4
الصف61متالصق ُمحكم ال فرجة فيهبُنياٌن َمْرصوص4
الصف61مالوا باختيارهم عن الحّقَزاغوا5
الصف61َحَرَمهم التوفيق التـّباع الحّقأزاغ هللا قلوبهم5
الحّق الذي جاء به الرسول صلى هللا نور هللا8

عليه و سلم
الصف61

الصف61و لكم من النّعم نعمة أخرىو أخرى8
الصف61أْصـفِـياء عيسى و خواّصهللحواريين14
الصف61قّوينا المحقّين باإليمانفأيّدنا14
الصف61غالبين بالحجج و البياناتظاهرين14

مدنية – سورة الجمعة  (62) ( 11آياتها  الصف(



التفسيرالكلمةاآلية
الجمعة62يُنـّزهه و يَُمّجده تعالى و يدّل عليهيسبّح هلل1
الجمعة62مالك األشياء كلّهاالملك1
الجمعة62البليغ في النّـزاهة عن النّـقائصالقدوس1
الجمعة62القادر الغالب القاهرالعزيز1
الجمعة62العرب المعاصرين له صلى هللا عليه و األميين2
الجمعة62يُطهُّرهم من أدناس الجاهليّةيزّكيهم2
الجمعة62من الَعَربأخرين منهم3
الجمعة62لْم يلحقوا بهْم بَعد و سيلحقونلّمـا يَلحقوا بهم3
الجمعة62(اليهود)ُكـلّـفوا العمل بما فيها ُحـّمـلوا التوراة5
الجمعة62ُكتـبا عظاما و ال ينتفع بهايَْحِمل أسفاًرا5
الجمعة62تديّـنوا باليهوديةهَادوا6
الجمعة62اتركوه و تفّرغوا لذكر هللاذروا البْيع9

الجمعة62تفـّر قوا  للتـّـصرف في َحَوائجكمفانتشروا10
الجمعة62تفرقوا عنك قاصدين إليهاانفّضوا إليها11 آياتها )مدنية – سورة المنافقون 

11)

التفسيرالكلمةاآلية
المنافقون63وقاية ألنفسهم و أموالهمُجـنّة2
المنافقون63بألِسنـَتهم ال غيرآمنوا3
المنافقون63ُخـتم بسبَب الكفرفطُــبع3
المنافقون63ال يعرفون حقيقة اإليمانال يفقهون3
المنافقون63إلى الحائط ، أجساٌم بال أحالمُخُشٌب ُمسنّـدة4
المنافقون63الراسخون في العداوةهم العدّو4
المنافقون63كيف يُصَرفون عن الحّق؟أنّى يؤفكون ؟4
المنافقون63َعطفوها إعَراضا و استهزاًءلّوْوا رؤوسهم5
المنافقون63كْي يَـتفـرقوا عنهحتى ينفّضوا7
المنافقون63من غزوة بني المصطلقَرَجْعنـَـا8
المنافقون63األشد  و األقوى يَعنون أنفسهمليُـْخرَجّن األعّز8
يعنون الرسول و . األضعف و األهون األذّل8

المؤمنين
المنافقون63

المنافقون63الَغـلبة و القْهرو هلل العّزة8
المنافقون63ال تشَغـْلـكم و تْصرفكْمال تـلهكم9
المنافقون63ِعباَدته و طاعته و مراقبتهِذكر هللا9

المنافقون63هالّ أمهلتني و أّخرت أَجليلْوال أّخرتني10
مدنية – سورة التغابن  (64) ( 18آياتها   )

التفسيرالكلمةاآلية
التغابن64يُنـّزهه و يَُمّجده تعالى و يدّل عليه. .يُسبّح هلل 1
التغابن64التـّصرف المطلق في كّل شيءله الُملك1
التغابن64بالِحـكمة البالغةبالحّق3
التغابن64أتقـَنـَـها و أحكمهافأحسن ُصَوركم3
التغابن64سوء عاقبة كفرهم في الدنياَوبال أمرهم5
التغابن64أعرضوا عن اإليمان بالرسلتـَـولّْوا6
التغابن64القرآنالنور8



في يوم القيامة حيث تجتمع الخالئق ليَْوم الجمع9
للحساب و الَجزاء

التغابن64

يَظهر فيه َغـْبن الكافر بتـَرِكه اإليمان و يوم التغابن9
غبن المؤمن بتقصيره في اإلحسان

التغابن64

التغابن64بإرادته و قضائه و قـَـَدره تعالىبإذن هللا11
التغابن64يوفّـقه لليَقين و الّصـبر و التـّـسليميَْهِد قـَـلبَه11
التغابن64بالٌء و ِمحنة و اختبارفِـتنـَـة 15ٌ
التغابن64يُـْكَف بُخلَـهَا الشديد مع ِحْرصهايُوق ُشّح نفِسه16
التغابن64احتسابا  بطيبة نفس  و إخالصقـَـْرًضا َحَسنا17

مدنية – سورة الطالق  (65) ( 12آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الطالق65(الــّطْهر)ُمستقـبالٍت لعدتهّن فطلّـقوهن لعدتهّن1
الطالق65اضبطوها و أكِملوها ثالثة قروءأحصوا العّدة1
الطالق65بمعصيٍة كبيرٍة ظاهرةبفاحشة مبَيّـنة1
الطالق65قارْبن انقضاء عدتهّنبَلَْغَن أجلهّن2
الطالق65من كّل شدة و ضيق و بالءمخرجا2
الطالق65ال يَخطر بباله و ال يكون في حسابهال يحتسب3
الطالق65كافيه ما أهّمه في جميع أمورهفهو حسبه3
الطالق65أَجالً ينتهي إليه أو تقديرا أَزالًقـَـْدًرا3
الطالق65انقـطع َرجاؤهّن لِِكبَرهّنيَـئِـْسَن4
الطالق65لِِصغرهّن عدتهن ثالثة أشهرو الالئي لم يَِحضن4
الطالق65تْيسيرا و فَـَرًجايُْسرا4
الطالق65ُوْسِعكم و طاقـَـتِكمُوْجِدكم6
الطالق65تشاَوروا في األجرة و اإلرضاعائتِمروا  بْينكم6
الطالق65تضايَـقـْـتم  و تشاحنتم فيهماتـَـعاَسرتم6
الطالق65غـنـًى و طاقةذو َسَعة7
الطالق65ُضـيّـق عليهقـُـِدَر عليه7
ـْن ِمْن قـَـرية8 ٍّ الطالق65كثيٌر من أهل قْريةكأّي
الطالق65تجبّرت و تكبّرْت و أْعَرضْتعـتـَـْت8
الطالق65ُمـنـَْكًرا شنيعا في اآلخرةعذابا نُـكرا8
الطالق65سوء َعاقـبة ُعـتّوهاَوبال أْمرها9
الطالق65خسراناً و هاَلكاًُخـسرا9

الطالق65قرآناِذْكرا10
الطالق65أْرسل رسوال ، أو جبريلَرسوال11
الطالق65يَْجري قضاؤه و قـَـَدره أو تدبيرهيتنّزل األمر12 آياتها )مدنية – سورة التحريم 

12)

التفسيرالكلمةاآلية
التحريم66شرب العسلما أحّل هللا لك1
التحريم66تـَـطلبتْبـتغي1
التحريم66تحليلها بالكفّارةتحلّة أيْمانكْم2
التحريم66ناِصركم و متولّي أموركمهللا موالكْم2
التحريم66أْخـبََرْت به غيرهانبّـأت به3
التحريم66أطلعه هللا تعالى على إفشائهأظهََره هللا عليه3



التحريم66َمالْت عن َحقـّه صلى هللا عليه و سلم َصَغْت قلوبكما4
التحريم66تتعاونـَا عليه بما يسوُءهتظاهََرا عليه4
التحريم66َوليّـه  و ناِصرههو مواله4
التحريم66فْوٌج ُمظاهر معيٌن لهظهير4
التحريم66مطيعات خاضعاٍت هللقانتات5
التحريم66أو صائمات. مهاجَراٍت سائحات5
التحريم66َجـنّـبوها بالطاعاتقوا أنفسكم6
التحريم66قساةٌ أقوياء و هم الزبانيةِغالظ ِشداد6
التحريم66أو مقبولة. أو صادقة . خالصة توبة نـَـصوحا8
التحريم66ال يُـذلّه بل يُعّزه و يكرمهال يُخزي هللا النبي8
ْداغلظ عليهم9 التحريم66أو اقـْـُس عليهم. شدِّ

التحريم66بالنّـفاق أو بالنميمةفخانتاهما10
التحريم66فـلْم يَْدفَعا و لم يْمنعاعنهمافلم يغنيا عنهما10
التحريم66َعـفّـْت و صانته من الّرجالأحصنت فرجها12
عيسى )روًحا ِمْن َخلقِـنـَـا بال توّسط أٍب من روحنا12

(عليه السالم
التحريم66

التحريم66من القوم المطيعين لربّهممن القانتين12
مكية– سورة الملك أو تبارك  (67)  ( 

30آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الملك67تعالى و تمّجد أو تكاثر َخْيرهتبارك الذي1
الملك67له األمر و النّهي و السلطانبيده الملك1
الملك67أو قّدَره أزالً. أْوَده خلق الموت2
الملك67ليَختبركم فيما بين الحياة و الموتليبلوكم2
الملك67أْصوبَه و أخلََصه أو أْسَرع طاعةأحسن عمال2
الملك67كّل َسماٍء َمقـْـــِبـيّة على األخرىطباقا3
الملك67اختالف و َعَدم تناسبتفاوت3
الملك67شقوق و صدوع أو خللفطور3
الملك67َرْجَعتين َرجعة بعد رجعةكرتين4
الملك67صاغرا لعدم  ِوْجدان الفـُـطورخاسئا4
الملك67كليٌل من كثرة المراجعةهو حسير4
الملك67بكواكب عظيمة ُمضيئةبمصابيح5
الملك67بانقـضاض الّشهب منها عليهمرجوما للشياطين5
الملك67َصْوتا ُمـنـْـكًرا كصوت الحميرشهيقا7
الملك67تغلي بهم غليَان القِْدر بما فيهاتفور7
الملك67تتقطّع و تتفّرق و تنـْـشّقتكاد تميّـز8
الملك67جماعة من الكفارفَـْوج8
الملك67فبُْعدا من الّرحمة و الكرامةفَُسْحقا11
الملك67ُمذلـّـلة ليّـنـَـة َسْهلة تستقـّرون عليهااألرض ذلوال15
الملك67أو طُُرقِها و فَِجاجها. َجَوانبها َمناكبها15
الملك67إليه تْبعثون من القبورإليه النشور15
الملك67أْمُره و قَـضاُؤه و سلطانهمْن في الّسماء16
الملك67يُـَغّور بكميَخسف بكم16



الملك67تـَـْرتّج و تضطرب  فتعلو عليكمِهي تمور16
الملك67ريًحا من الّسماء فيها َحصباءحاصبا17
الملك67كيف إنذاري و قْدرتي على الِعقابكيف نذير17
الملك67إنكاري عليهم باإلهالككان نكير18
باسطاٍت أجنحتهّن في الجّو عند الطيران صافّات و يَقبْضن19

و يَْضُمْمـنـَـها إذا ضربَن بها ُجنوبهّن
الملك67

الملك67بَْل َمْن هذا ؟ ؟أّمن هذا ؟ ؟20
الملك67أْعوان لكم و َمنـَـَعةُجنٌد لكم20
الملك67خديعة من الشيطان و جندهغرور20
الملك67تماَدْوا في استكبار و عنادلّجوا في ُعـتّو21
الملك67ِشَراٍد و تباعد عن الحّقنفور21
الملك67َساقطا عليه ال يَـأمن العثورُمِكـبّا على وجهه22
َمثٌل )ُمْسـتـَويًا  ُمنتِصبا سالًما من العثور يَْمشي  َسويّا22

(للمشرك و الموّحد
الملك67

الملك67َخلقكم و بَثـّـكم و فّرقكمذرأكم24
الملك67َرأُوا العذاب قريبا منهمرأوه زلفة27
الملك67َكئِبَْت و اْسَوّدْت غّما و ذالّسيئت27
الملك67تـَـطلبون أن يُعّجل لكم استهزاًءبه تدعون27
الملك67أخبروني أو أرونيأرأيتم28
الملك67أو يَمنعهم أو يَؤّمنهم. يُنـَّجـيهْميُجير الكافرين28
الملك67غائرا ذاهبا في األرض ال يُنالَغْورا30
الملك67َسْهل التـّـناُول. َجار أو ظاهٍر بماء معين30

مكية – سورة القلم  (68) ( 52آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(قََسٌم )و القلم1 القلم68بالقلم الذي يُكتب به 
القلم68و الذي يكتبونه بالقلمو ما يسطرون1
القلم68(جواب القسم)يا محمد ما أنت2
القلم68غير مقطوع عنكغير ممنون3
القلم68في أّي الفريقين منكم المجنونبأيكم المفتون6
القلم68أحبّوا لـَْو تاليـنُهْم و تصانُِعهْموّدوا لو تدهن9
القلم68فَهُْم ياُلينونـَـك و يُصانُعونكفيُدِهنون9

القلم68كثير الَحلِِف في الحّق و الباطلحالف10
القلم68حقير في الرأي و التمييز أو َكذابمهين10
القلم68عيّـاب أو ُمغتاب للنّـاسهّماز11
َعايَة و اإلفساد بين الناسمّشـاء بنميم11 القلم68بالسِّ
القلم68فاِحش لئيم ، أة غليظ جاٍفُعـتّل13
القلم68َدِعّي ُمـلَصق بقْوِمه أو ِشّريرزنيم13
القلم68أباطيلهم المسطرة في كتبهمأساطير األولين15
القلم68َسنلِحق به عاًرا ال يُـفارقه كالَوْسم على سنسمه على الخرطوم16
القلم68اْمتحنّـا اهل مّكة بالقْحطبَلوناهم17
القلم68بُْسـتان بالقرب من صنعاءالجنّة17
القلم68لـَـيَـقـْـطعّن ثمارها بعد اإلستواءليَْصرمنها17
القلم68داخلين في وقت الّصباحمصبحين17



القلم68ِحّصة المساكين  ُمخالِفـِيَن ألبيهمال يستثنون18
القلم68أحاط نازال عليهافطاف عليها19
القلم68(ناٌر ُمْحرقة)باَلٌء و عذاٌب طائف19
القلم68كالليل األسود أو البستان الّمصرومكالصريم20
القلم68نادى بَعضهم بَْعضا حين أصبحوافتنادْوا مصحبين21
القلم68بَـاِكُروا ُمقبلين على ثماركماغدوا على حْرثِكم22
القلم68قاصدين قطعهاصارمين22
القلم68يَتساّروَن بالحديث  فيما بينهميَتخافتون23
القلم68ساروا ُغـدوة إلى حرثهمَغدْوا25
القلم68على انفراد عن المساكينعلى حْرد25
القلم68على الّصرامقادرين25
القلم68الطّريق ، و ما هذه جنّـتـناإنّـا ضالون26
القلم68أحسنهم رأيا و أرجحهم عقالأْوَسطهم28
القلم68هالّ تستغفرون هللا من فعلكم و خْبث لوال تسبّحون28
القلم68يَلوم بَعضهم بَعضا على قْصدهميَتالومون30
القلم68طالبون منه الخير و العفوإلى ربـّـنا راغـبون32
القلم68لـلـّـذي تختارونه و تشتهونهلَمـا يتحيّرون38
القلم68عهود مؤّكدة باألْيَمانلكم أيمان علينا39
القلم68لـلـّذي تحكمون به ألنفسكْملما تْحكمون39
القلم68كفيٌل بأن يكون لهم ذلكزعـيم40
القلم68كنايَة عن شّدة هْول يوم القـيامةيُكشف عن ساق42
القلم68ذليلة ُمنكِسَرةخاشعة أْبصارهم43
القلم68يَغشاهم ذّل و خْسران و نـَـدامةتْرهقهم ذلـّـة43
القلم68(تهديد شديد)َدْعـني و َخلـّـني فذرني44
َسنُدنيهم من العذاب َدَرَجة فَدرجة  حتى سنستدرجهم44

نوقَِعهم فيه
القلم68

القلم68أْمِهلهْم ليزدادوا إثماأْملِي لهْم45
القلم68َغرامة ذلك األجرَمغَرٍم46
القلم68ُمكلفون ِحْمالً ثقيالًُمثقلون46
القلم68يونس عليه الّسـالمكصاحب الحوت48
القلم68َمْمـلوٌء َغـْيظا في قـلبه على قَْومهَمكظوم48
لـَـطرح من بَــْطن الحوت باألرض لنـُـبذ بالعراء49

الفضاء الُمهلِكة
القلم68

القلم68فاْصـفاه بَعْودة الَوْحي إليهفاجتباه َربّه50
القلم68ليُزلـّـوَن قـََدَمك فيَرمونـَـكليـُــزلقـونك51

مكية – سورة الحاقة  (69) ( 52آياتها   )

التفسيرالكلمةاآلية
الحاقة69الّساعة يَتحقـّـق فيها ما أنَكُروهالحاقّة1
الحاقة69أّي شيٍء ِهَي في أْهَوالهاما الحاقّة2
الحاقة69بالقيامة تـقـْـَرع القـلوب بأفَزاِعهابالقارعة4
الحاقة69بالّصـْيَحة الُمَجاوزة للحّد في الّشدةبالطاغية5
الحاقة69شديدة الّسموم أو البْرد أو الّصْوتبريح صرصر6
الحاقة69شديدة العْصفعاتِـيَة6



الحاقة69َسلـّـطها عليهم بقْدرتِه تعالىَسّخرها عليهم7
الحاقة69أو َمشئوماٍت. ُمـتـتـَـابَعاٍت ُحُسوما7
الحاقة69ُجذوع نـَخل بال ُرُءوسأْعَجاز نخل7
الحاقة69ساقِطة أو فارغة  أو بالِيَةخاوية7
الحاقة69(أهلها)قرى قوم لوط المؤتـفـكات9
الحاقة69بالفََعالت ذات الَخطَـأ الَجسيمبالخاطئة9

الحاقة69َزائدة في الشّدة على األخذاتأخذة َرابيَة10
الحاقة69َسفينة نوح عليه الّسـالمالَجاريَة11
الحاقة69ِعـْبَرة و ِعظةتـَـذِكرة12
الحاقة69و لِتْحـفَـظهاَوتـَـِعـيَها12
الحاقة69النّـفخة األولى  لخراب العالمنـَـفـْـخة ٌ واحدة13
الحاقة69ُرفَِعت من أماكنها بأْمرناُحـِملِت األرض14
يتا. فدقّـتا و ُكِسَرتا فُدّكـتـا14 الحاقة69أو فُسوِّ
الحاقة69قامت القيامةَوقََعت الواقِعة15
ٍْ و تـَـصّدَعْت من الهَْولانَشقّـت الّسماء16 الحاقة69تـفَـــّطَرْت
الحاقة69ضعيفة ُمتداِعـيَة بعد اإلْحكامَواهـية16
الحاقة69َجوانبها و أطرافهاعلى أْرجائها17
الحاقة69بعد النّـفخة الثانية للحساب و الجزاءيَـْومـَـئِـذ تـُـْعـَرضون18
الحاقة69ُخذوا أو تعالـَـْواهاؤم19
الحاقة69كتابي ، و الهاء للّسـكـتِكـتـَـابيَْه19
الحاقة69َمْرِضيّة ال مكروهةراِضـية21
الحاقة69ثمارها قريبة التـّـناول إذ تـُـْجـنىقطوفها دانية23
الحاقة69أْكالً غْير ُمنّغص و ال مَكّدرهنيئا24
الحاقة69المْوتة القاطعة ألْمري و لم أْبَعثكانت القاضية27
الحاقة69ما َدفََع الَعذاب َعنّيما أغنى عـنّي28
الحاقة69الذي كان لي ِمْن ماٍل و نحوهَمالـِـيَْه28
الحاقة69ُحّجـتِي أو تسلـّـطي و قـّوتيُسـْلـطانِيَْه29
الحاقة69اْجعلوا الغّل في يََدْيه و ُعنقِهفَغـلـّـوه30
الحاقة69أو احرقوه فيها. أْدِخلوه الَجحيم َصـلـّـوه31
الحاقة69فأدِخلوا فيهافاْسـلكوه32
الحاقة69ال يَُحّث و ال يَُحّرضال يَُحّض34
الحاقة69قريٌب ُمشفـِـق يَْحميه ِمَن الَعذابَحمـِـيٌم35
الحاقة69َصديد أهْل النّـارِغسلين36
الحاقة69الكافرونالخاِطـئون37
الحاقة69مزيدة" ال"و . أقِسُمفاَلَ أقـْـِسـم38
الحاقة69يُـبَـلـّـُغهُ عن هللا أوِحَي إليْهإنّه لَقْول َرسول40
الحاقة69اْختـَـلَق و افترى عليناتقّوَل َعـلـْيـنا44
الحاقة69أْو بالقـُـّوة و القُـْدَرة. بيَمينه باليَمين45
الحاقة69أو نُخاع الظهر. نِيَاط القـَـلب الَوتين46
الحاقة69مانِعين الهالك َعـنهعـنه َحاجزين47
الحاقة69نـَـداَمة عظيمةلََحْسَرة50ٌ
الحاقة69نـَـّزْههُ َعّمـا ال يَليق به تعالىفسبّح باسم ربّـك52

مكية – سورة المعارج  (70) ( 44آياتها  )



التفسيرالكلمةاآلية
المعارج70َدَعـا َداع على نـَـفـِسه و قْوِمهَسأل سائل1
المعارج70ذي الّسمـوات َمَصـاِعـد المالئكةذي المعارج3
المعارج70تْصَعـُد في تلك المعارجتعُرج المالئكة4
المعارج70جبريل عليه السالمالّروح4
المعارج70هو يوم القيامةفي يوم4
المعارج70في حّق الكفارِمقداره4
ا جميال5 ٍَ المعارج70ال شكوى فيه لغْيره تعالىَصْبًر
المعارج70كالمعدن الُمذاب أو ُدْرُدرّي الّزيتالّسماء كالُمهل8
المعارج70كالّصوف المصبوغ ألواناالجبال كالِعهن9

المعارج70قريٌب ُمْشـفـٌق لِشّدة الهَْولَحميم10
ف األْحماء أْحَماَءهميُـبـَّصرونهم11 المعارج70يَُعرَّ
المعارج70عشيرته األقربين المنفصل عنهمفَصيلته13
المعارج70أو ِعـند الشّدة. تـَـضّمه في النَّسـب تـُـؤويه13
المعارج70أو الدركة الثانية ِمنـْـها. َجهنّم إنّها لظى15
المعارج70قالّعة لألطراف أْو جلِد الّرأسنـَـّزاعة للّشوى16
المعارج70أْمَسك ما له في وعاٍء حرًصـا و تأميالًفأْوعى18
المعارج70كثيَر الَجَزَع ، شديد الِحْرصهلوًعـا19
المعارج70كثيَر الَجَزِع و األَسىَجزوًعـا20
المعارج70كثيَر الَمنـْـِع و اإلمساكَمنوًعا21
المعارج70ِمَن الَعطاء لتعفـّـفِه َعِن الّسؤالالَمْحروم25
المعارج70خائفون اْسـتِعظاًما هلل تعالىُمشفِـقـون27
المعارج70الُمـَجاوزون الحالل إلى الَحَرامالعادون31
المعارج70ُمْسرعين ، ماّدي أْعناقِهم إليكُمهِطعين36
المعارج70جماعات ُمتفرقينِعزين37
المعارج70ِمْن نُطٍف َمهينـَـة َمِذَرةمّما يعلمون39
المعارج70مزيدة" ال"و . أقْـِسم فال أقسُم40
المعارج70َمْغـلوبين عاجزينبَمْسبوقين41
المعارج70فدْعهُم و َخـلّـهْم غير ُمـْكـترٍث بهمفَـذْرهُم42
المعارج70يَنغِمُسوا في باطلِهْميَخوضوا42
المعارج70ِمَن القـبُورِمَن األجداث43
المعارج70ُمْسرعـين إلى الّداعيِسراًعـا43
المعارج70أْحَجار َعـــّظموها في الجاهليةنُُصب43
المعارج70يُْسرعونيوفِضون43
المعارج70ذليلة ُمنـْـكِسرة ال يَْرفَعونهاخاِشعة أْبصاُرهم44
المعارج70تْغـشاهْم َمهَانة شديدةتْرهَقهم ذلـّـة44

مكية – سورة نوح  (71) ( 28آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
نوح71َوقـْـَت َمجيء عذابه إْن لم تُؤِمنواإّن أجل هللا4
نوح71تـَـبَاُعـًدا و نِفـَـاًرا عن اإليمانفِراًرا6
نوح71بالُغوا في التـّـَغطّـى بها َكَراهة لياستـَـْغـَشْوا ثِيابهم7
نوح71تشّددوا و انـْـهََمـُكوا في الُكـفـرأصّروا7
نوح71المطر الذي في الّسحابيُْرِسل الّسماء11



نوح71غزيًرا ُمـتـتابًعاِمْدراًرا11
نوح71ال تعتقِـدون أو ال تخافون َعظَمة هللاال تـَـْرجوَن هلل َوقاًرا13
نوح71ُمَدّرًجا لكم في حاالٍت ُمختلِفةخلقـَـكْم أطوارا14
نوح71كّل َسَمـاٍء ُمقـْـبيَّة على األْخرىسموات ِطباقا15
نوح71ُمنـَـّوًرا لَِوْجِه األرض في الظالمنوًرا16
نوح71ِمْصباًحـا ُمضيئا يمُحو الظالمالّشمس ِسَراًجـا16
نوح71أنـْـشأكم من طينتهاأنـْـبَـتـَـكم من األرض17
نوح71فِـراشا مبسوطا لالستقـرار عليهااألرض بساطًا19
نوح71طُرقـًـا َواِسعاتُسباُلً فَِجاًجـا20
نوح71ضالال في الدنيا و ِعقابًـا في اآلخرةَخَسـاًرا21
نوح71بَالَِغ الَغـايِة في الكِـبَرَمْكًرا ُكـبّـَاًرا22
ا23 ،  .أصناٌم َعبَدوها ثّم انتقلت إلى الَعَرب َوّدً

فكان َوّد لِكـَــلـْـب
نوح71

نوح71و ُسَواٌع لِهُـذْيـلُسَواًعـا23
نوح71 َو يَُغوث لَِغطفانيَغوَث23
نوح71و يَُعوق لِهََمذانيَُعوق23
نوح71 و نـَـْسـٌر آلِل ذي الَكالع ِمْن ِحْميرنـَـْسَرا23
نوح71زائدة" ما"من أجل ذنوبهم و مّما خطيئاتِهم25
نوح71أحًدا يَدور ة يَتحّرك في األرضديّـاًرا26
نوح71هاَلًكا َو َدماًراتباًرا28

مكية – سورة الجّن  (72) ( 28آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الجن72عجبًـا بديعا في بالغته و فصاحتهقرآنا َعَجـبا1
الجن72أو التوحيد و اإليمان. الحّق و الّصــواب الّرشد2
الجن72ارتفَع و َعــُظَمتعالى3
الجن72أو ِغـنـَـاه. أو سلطانه . جالله جّد ربّـنا3
الجن72(إبليس اللعين)َجـاِهـلنا يَقول َسفـيهُـنا4
الجن72قْوالً ُمـفرطًـا في الكذب و الّضـاللشططا4
الجن72يَْسـتعيذون و يَتحيّـرونيَعوذون6
الجن72أو طغيانا و َسفَها. إثما فزادوهْم َرهَـقـا6
الجن72ُحّراسا أقوياء من المالئكةَحَرًسـا شديدا8
الجن72ُشعل نار تـَـنـْـقـَـّض كالكواكبُشهُـبًـا8
الجن72راِصًدا ، ُمـترقّـبا يَْرُجمهِشـهابًـا َرَصًدا9

الجن72َخْيًرا و َصالًحا و رحمةَرَشـًدا10
الجن72ذوي مذاهب ُمتفرقة ُمختلِفةطرائق قَِدًدا11
الجن72َعـلِـْمـنا و أيقـنّـا اآلنظنـنّـا12
الجن72فال يَخشى نـَـقـًْصـا مْن ثَوابهفال يَخاف بخسا13
الجن72َغـَشيَـان ِذلـّـة لهو ال رهقا13
الجن72الَجـائرون بكفرهم  العادلون عْن طريق منّـا القاسطون14
الجن72قـَـَصـدوا َخيًرا و صالحا و هُـًدىتـَـحّروا رشدا14
الجن72للنّـار وقوًدالجهنّم حطبا15
الجن72"ملـّة اإلسالم"طريقة الهدى  على الطريقة16
الجن72كثيًرا يتـّـِسع بع العيشماًء َغَدقـًـا16



الجن72لِنـَـْخـتـَـبَرهم فيما أْعطيناهملنفـتِنـَهم فيه17
الجن72يُدخلـْـهيَـْسـلكه17
الجن72شاقّـا يعلوه و يَغلبُـه فال يُطيقهَعذابًا َصَعًدا17
الجن72هو النبي صلى هللا عليه و سلمَعـْبُد هللا يَْدعـوه19
الجن72ُمـتـَـراِكِمين من ازدحامهم عليه تعّجـباَعـلْيه لِبًَدا19
الجن72نفعا أو هدايةَرَشًدا21
الجن72لْن يمنَعني من عذابه إْن َعَصـيتـُـهلْن يجيرني من هللا22
الجن72َمْلَجـأ أْو ِحْرًزا أْرَكُن إليهُملتـَـَحـدا22
الجن72زمنا بعيداأَمًدا25
الجن72َحَرسا من المالئكة يحرسونهَرَصًدا27
الجن72َعلَِم ِعـلًمـا تاّمـاأحاط28
الجن72َضـبَـط ضبطا كامالأْحَصى28

مكية – سورة المزمل  (73) ( 20آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
المزمل73النبي صلى هللا عليه و )المتلفّـف بثيابه المّزمل1
المزمل73اقرأه بتمهّل ، و تْبيين حروفرتـّـل القرآن4
المزمل73شاقّـاعلى المكلـّـفـينقْوالً ثقيال5
المزمل73العبادة التي تنشأ به و تحدثناِشئة الليل6
المزمل73ثباتا للقَدم و رسوخا في العبادةأشّد وطأ6
المزمل73أثبُت قِراءة لحضور القلب فيهاأقَوم قيال6
المزمل73تصّرفا و تقـلـّـبا في ُمهّمـاتكَسْبًحا7
انقطع إلى عبادته تعالى ، و استغرق في تبتـّـل إليه8

مراقـبته
المزمل73

المزمل73اعتزاال َحَسنا ال جزع فيههجًرا جميال10
المزمل73َدْعـني و إياهم فسأكفـيكهمذرني و المكذبين11
المزمل73أرباب التنّعم ، و غضارة العيشأولي النعمة11
المزمل73أْمهلهم زمانا قليال بعده النّـكالمهّـلهم قليال11
المزمل73قـيودا شديدة ثِقاالأنـْـكاال12
المزمل73ذا نُشوب في الحلق فال يَـنـْـساغطعاًمـا ذا غّصة13
المزمل73(يوم القيامة)تضطرب و تتزلزل يوم ترُجف األرض14
المزمل73سائال ُمنهاال– َرْمال ُمْجـتِمًعـا كثيبا مهيال14
المزمل73شديدا ثقيال َوخيم الُعقـبىأخذا وبيال16
المزمل73شيء ُمنشّق في ذلك اليوم لِهْولهالسماء منفطر به18
المزمل73لْن تـُـطيقـوا َضْبط َوقِت قِـيامهلْن تـُحصوه20
المزمل73بالتـّرخيص في ترك قيامه المقّدرفـتـَـاب َعليكم20
فصلـّـوا ما َسهُـَل عليكم مْن صالة اللـّـيل فاقرُءوا ما تيسر من القرآن20

، و في الّصالة قرآن
المزمل73

المزمل73يُـسافـرون للتجارة و نحوهايَضربون20
المزمل73المفروضةأقيموا الّصـالة20
المزمل73احتسابا بطيبة نفـْـسقرضا حسنا20

مكية – سورة المدثر  (74) ( 56آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
المدثر74النبي صلى هللا عليه و )المتغّشى بثيابه المدثر1



المدثر74اخصْص َربّـك بالتكبير و التعظيمَربّـك فكبر3
المدثر74كناية عن تطهير النفس من المذاّمثيابك فطهّر4
المدثر74اهجْر المآثم الموجبة للعذابالرْجز فاهجر5
المدثر74ال تـُـْعـِط طالبا الكثير ِعَوضا  عنهال تمنن تستكثر6
المدثر74نـُـفخ في الّصور للبعث و النّشورنقِـر في النّـاقور8
المدثر74(تهديد و وعيد)َدْعـنِي و َخـلـّـني  ذرني11
المدثر74كثيرا دائما غير منقطع عنهمال مْمدودا12
المدثر74حضورا معه ، ال يُفارقونه للتكّسب بنين شهوًدا13
المدثر74بََسطُت له النّعمة  و الّرياسة و الَجاهمهّدت له14
المدثر74كلمة َرْدع و زجر عن الطمع الفارغكال16ّ
المدثر74معاندا َجاِحًدا أو ُمـجانيا  للحّقآلياتنا عنيدا16
المدثر74َسأكلـّـفه َعذابا  شاقّـاسأرهقه صعودا17
المدثر74هيّـأ في نفِسه قَـْوالً طاِعـنـًـا في القرآنقّدر18
حفقتل19 المدثر74لُِعَن و ُعذب أو قُـبِـّ
المدثر74تأّمل فيما قّدَر و هيّـأ من الــّطـْعننظر21
المدثر74قـَــّطَب َوْجهَه لّما ضاقـَـْت عليه الِحيَلَعبَس22
المدثر74اشتّد في العبوس و ُكـلـُـوح الَوْجهبََسر22
َحَرةِسْحٌر يُؤثر24 المدثر74يُْرَوى  و يُـتـَـعـلـّـُم من السَّ
المدثر74سأْدِخلـُـه جهنّمسأصليه َسقـَـر26
المدثر74ُمسوّدة للجلود ، ُمْحـرقَة  لهالّواحة للبشر29
المدثر74سبب فتنة و ضاللفتنة31
المدثر74و ما َسقـَـرو ما هي31
المدثر74(قسم)َولـّـى و ذهَب و الليل إذ أدبَر33
المدثر74(قَسم)أضاء و انكشف و الصبح إذا أْسـفَر34
المدثر74(جوابه)إلحدى الّدواهي العظيمة إنها إلحدى الُكـبـَر35
المدثر74إلى الخْير و الطاعةأْن يتقـّدم37
المدثر74َمْرهونة عنده تعالى بَعَملِـهابما َكَسبَْت َرهينة38
المدثر74أّي شيء أْدَخلكْم؟ما َسلَككم ؟42
المدثر74نـَـْشرُع في الباطل ال نُـبالي بهكنّـا نخوض45
المدثر74بيَْوِم البْعِث و الِحَساب و الجزاءبيوم الّدين46
المدثر74ُحُمـٌر َوْحِشـيّة ، شديدة الـِنّـفَارُحُمٌر ُمـْسـتـَـنفِـَرة50
المدثر74أو الّرماة القـنّـص. أسٍد قـَـْسورة51
المدثر74أهل أو يَـتـّـقِـيَهُ عباُدهأهل التقَوى56

مكية – سورة القيامة  (75) ( 40آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
القيامة75مزيدة" ال"و . أقْـِسم ال أقِسم1
القيامة75كثيرة الـلـّـْوم و النّـَدم على ما فاتبالنـّـفس الـلـّـّوامة2
القيامة75نجَمُعهَا  بَْعَد التـّـفـّرق و البـِـلـَـىبَلـَـى4
أطراف أصابعه فنـَُرّد ِعظاَمها كما كانت نُسّوي بَنـَـانه4

على ِصَغرها بقـُـْدَرتنا فكيف بِكبارها
القيامة75

القيامة75لِيَـدزم على فجوره ُمّدة ُعـْمرهلِـيَـْفُجر أمامه5
القيامة75َدِهَش و تـَـَحـيَّر فََزًعا مما رأىبَرَق البَصر7
القيامة75ذهَب ضوُءهَخَسف القَمر8



القيامة75في الطلوع من المْغرب ُمظلَمْينُجِمَع الّشمس و القَمر9
القيامة75الَمْهَرب ِمن العذاب أو الهَْولأْيَن الَمـفـّر ؟10
القيامة75ال َمْلَجأ و ال َمنـْـَجى له ِمَن هللاال َوَزر11
القيامة75ُحّجة بَيّـنـَـة أو َعْيٌن بَصيرةبَصيَرة14
القيامة75لْو جاَء بكّل ُعذر لم يَنفْعهلْو ألقى َمَعـاذيَره15
القيامة75في َصْدرك و ِحْفـِظَك إيّـاهَجـَمـَعه17
القيامة75أْن تـَقـَْرأه  بلسانِك َمتى ِشئتقرآنه17
القيامة75أتَمْمنا قراَءته عليك بلسام جبريلقرأناه18
القيامة75تـَـفـْـسير ما أشكل ِمْن َمعانيهبَيَانه19
القيامة75َحَسنة  ُمْشرقة ُمتهلـّـلةناِضـَرة22
القيامة75شديدة الكلوَحة و الُعبُوسباِسـَرة24
القيامة75داهية عظيمة تـقـْـِصم فَـقـَــار الظْهرفَاقِـَرة25
القيامة75َوَصلِت الّروح ألعلى الّصـْدربَلَغِت التـّـراقي26
القيامة75َمْن يُـداويه و ينجيه من الموت؟مْن راق ؟27
القيامة75. .أو الْـتـَـَصقت . الـْتـَـَوْت. .التفّـت29
القيامة75َسْوق الِعبَـاد للجزاءالَمساق30
القيامة75يَـتبَختر في ِمشيَـتِه اْختِـيااليَتَمطى33
القيامة75قاَربَك ما يُْهـلِـُكـكأْولى لك34
القيامة75ُمْهَمال فال يُكلـّـف و ال يَُجـاَزىيُـتـْـَرك ُسـًدى36
القيامة75يَُصّب في الّرحمَمنِّي يُْمـنـَى37
القيامة75فَعّدله و َكّمـله و نـَـفََخ فـيه الّروحفََسّوى38

مدنية – سورة اإلنسان  (76) ( 31آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
اإلنسان76أخالط ممتزجة ُمتباينـَـة الّصـفاتأمشاج2
اإلنسان76ُمتبَلين له بالتّكاليف فيما بعدنبتليه2
اإلنسان76بيّـنا له طريق الهداية و الّضاللهديناه الّسبيل3
اإلنسان76بها يُقادون و في النّار يُسحبونسالسل4
اإلنسان76بها تـُـْجَمع أيديهم إلى أعناقهم و يُقـيّدونأغالال4
اإلنسان76َخْمر أو ُزجاجة فيها َخمركأس5
اإلنسان76ما تـُمـْـَزج الكأس به و تـُْخـلـَطمزاُجها5
اإلنسان76ماًء كالكافور في أحسن أوصافهكافورا5
اإلنسان76ماَء َعـْين أو َخْمر عْينعْينا6
اإلنسان76أو يَرتوي بها. يَشرب منها يَشرب بها6
اإلنسان76يُْجرونها حيث شاءوا من منازلهميُـفّجرونها6
اإلنسان76فاِشيًـا ُمنتِشًرا غاية اإلنتشارمستِطرا7

اإلنسان76تـَـْكـلـَُح فيه الُوُجوه لِهَْولهيوما عبوسا10
اإلنسان76شديد الُعبوسقمطريرا10
اإلنسان76أعطاهُم ُحْسـنـًا و بَْهَجة في الُوجوهلقـّـاهم نضرة11
- جمع ِحجلة ُمحّركة)الّسُرر في الِحجالاألرائك13

(بيت يُزيّن بالقـِباب و األِسّرة و الّسـتور
اإلنسان76

اإلنسان76أو قََمًرا. بَْرًدا شديدا زمهريرا13
اإلنسان76قريبة منهم ظالل أشجارهادانِية عليهم ظاللها14
اإلنسان76قُّربت ثِماُرها لمتناولِهاذلـّلْت قطوفها14



اإلنسان76أقداح بال عرى و خراطيمأكواب15
اإلنسان76كالّزجاجات في الّصـفاءقوارير15
ّيقّدروها16 اإلنسان76َجَعلوا شرابَها على قْدر الرِّ
اإلنسان76َخْمًرا أو زجاجة فيها َخْمركأًسا17
اإلنسان76ما تـُـمَزج به و تـُْخـلطمزاُجها17
اإلنسان76ماًء كالزنجبيل في أْحَسن أوصافهزنجبيال17
اإلنسان76يُوَصف شرابُها بالّسالسة في اإلنسياغتَُسّمى سلسبيال18
ْون على هْيئة الولدان في البَهاءولدان ُمَخلـّدون19 اإلنسان76ُمـبَقـَـّ
اإلنسان76اللؤلؤ الُمـفـّرق في الُحـْسن و الّصـفاءلؤلؤا منثورا19
اإلنسان76ثِـيَاب من ديباج رقيقثياب سندس21
اإلنسان76ديباج غليظإستبرق21
اإلنسان76أو دائِما. أّول النّهار و آِخره بكرة و أصيال25
اإلنسان76(يوم القيامة )شديد األهوال يوما ثقيال27
اإلنسان76أْحَكْمـنا خلقهمشددنا  أسرهم28 آياتها)مكية – سورة المرسالت 

50)

التفسيرالكلمةاآلية
لهذه  )و المرسالت ُعْرفا 1

األقسام الخمسة تفسيرات 
(كثيرة اخترنا هذا منها 

(أقسم هللا) برياح العذاب ممتابعة َكُعْرف   

الفَـرس
المرسالت77

المرسالت77الّرياح الشديدة الهبوب الُمهلكةفالعاصفات َعصفا2
المالئكة تنشر أجنحتها في الَجّو عند و الناشرات نشرا3

النّـزول بالوحي
المرسالت77

المالئكة تأتي بالوحي فُرقانا بين الحّق و فالفارقات فرقا4
الباطل

المرسالت77

المرسالت77المالئكة تُـلقي الوْحي إلى األنبياءفالُملقِـيات ذكرا5
المرسالت77لإلعذار من هللا للَخلـْـقُعذرا6
المرسالت77لإلنذار و التـّـخويف بالِعقابنـُـذرا6
المرسالت77(َجَواب القـَـَسم )من البَْعْث إنما توعدون7
المرسالت77ُمـِحـَي نوُرها و أذِهَب ضوؤهاالنجوم طُِمَسْت8
المرسالت77ُشـقّـت أو فُتَِحْت فكانت أبواباالّسماء فُـرَجت9

المرسالت77قُـلَِعت من أماِكنِها بُسْرَعةالجبال نُِسفت10
المرسالت77(يوم القيامة )بُلـّـَغْت ميقاتـَها الّرسل أقـّـتت11
َرْتألي يوم أّجـلت12 المرسالت77يُقال ألّي يوم أخِّ
المرسالت77بين الخالئق أو الحّق و الباطلليوم الفـَـْصـل13
المرسالت77هالٌك في ذلك اليوم الهائلوْيـٌل يومئذ15
المرسالت77َمنِـّي ضعيف َحقيرماٍء مهين20
المرسالت77ُمتَمّكن ، و هو الّرِحمقرار مكين21
المرسالت77فـقـَـّدْرنا ذلك تقديرافقـََدرنا23
المرسالت77وعاًءا تضّم  األحياء على ظهرهااألرض ِكفاتا25
المرسالت77و األموات في بطنهاأْحياًء و أْمَواتا26
المرسالت77جـِباال ثوابَت ُمْرتـَفِعاترواِسَي شامخات27
المرسالت77ُحـلًوا َعذبًـاماًء فـَُراتـًا27
المرسالت77هو ُدخان جهنّمظّل30



المرسالت77فَِرٍق ثالث كالذوائبثالث ُشَعب30
المرسالت77ال مظلـّـل من الحّرال ظليل31
المرسالت77ال يَْدفـَُع شْيئا من حّرهال يُغني من اللـّهَب31
المرسالت77هو ما تطايَر من النّار ُمتفـّرقًـاترمي بَشَرر32
المرسالت77كّل شَرَرة كالبناء الُمشيّد في الِعظم و كالقـَـْصر32
و تـُسـّميها "كأّن الّشرر إبل  سوٌد  كأنّه جـِمالة ٌ ُصـفر33

في الكثرة و التـّـتابع و " الَعَرب صفرا
ُسْرعة الحركة و اللون

المرسالت77

المرسالت77حيلة التـّـقاء العذاب
المرسالت77لكم كْيٌد39

مكية – سورة النبأ  (78) ( 40آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
النبأ78عن أّي شيء عظيِم الّشـأن؟عّم ؟1
النبأ78عن القرآن أو البَْعثعن النّبإ العظيم2
النبأ78َرْدٌع و َزْجر عن اإلختالف فيهكال4ّ
النبأ78فِـَراًشـا ُمَوطّـأ لالستقرار عليهااألرض ِمهاًدا6
النبأ78كاألوتاد لألرض لئالّ تميدالجبال أوتاًدا7
النبأ78أصنافا ذكوًرا و إناثـا للتـّـناُسـلخلقناكم أزواًجا8
النبأ78قـَـْطًعا ألعمالُِكْم و راحة ألْبدانِكمنوَمكم ُسباتا9

النبأ78ساتِرا لكم بظلمتِه كاللـّـباسالليل لِباًسا10
النبأ78تَحّصلون فيه ما تعيشون بهالنّـهار معاشا11
النبأ78سمواٍت قويّـاٍت ُمْحَكماتَسْبـًعا ٍشـداًدا12
النبأ78(الّشمس)ِمْصباحا ُمنيرا وقـّـاًدا ِسَراجا وهّاجا13
النبأ78الّسحائب التي حان لها أن تـُْمِطرالُمعِصَرات14
النبأ78ُمنـْـَصـبّـا بكثرٍة مع التـّـتابُعماًء ثّجاجا14
النبأ78بساتين ُمـلتـَـفّة األشجارجنّاٍت ألفافا16
النبأ78أَمًمـا أو جماعات ُمختلفة األحوالفتأتون أفواجا18
النبأ78صاَرْت ذات أبواب و طُرقفكانت أبوابا19
النبأ78فالّسراب الذي ال َحقيقة لهفكانت سرابا20
النبأ78َمْوِضَع تَرّصٍد و ترقّب للكافرينكانت ِمْرصاًدا21
النبأ78َمْرجـًِعـا و مأوى لهمللطاغين مآبًـا22
النبأ78دهوًرا ممتابعة ال نهاية لهاأحقابـًا23
النبأ78نـَْوًما أو َرْوًحا من حّر النّـاربَْرًدا24
النبأ78ماًء بالغا نِهاية الحرارةحميما25
النبأ78صديدا يسيل من ُجـلوِدهمغّسـاقا25
النبأ78جَزْينـاهم َجَزاًء ُموافِـقا ألعمالِِهمَجَزاًء وفاقـًا26
النبأ78تكذيبًـا شديداِكذابا28
النبأ78َحفِظناه و ضبطناه مكتوبًـاأحصْيناه ِكتابا29
النبأ78فْوًزا و ظفَـًرا بكّل مْحبوبَمفاًزا31
النبأ78(نساء الَجنّة)فتيات ناِهدات كواِعب33
النبأ78ُمْستـَـوياٍت في الّسنأترابًا33
النبأ78ُمتـْـَرَعة مليئة من َخْمر الَجنّةكأًسـا ِدهاقـا34
النبأ78أو قبيًحـا. كالما غير ُمْعـتّد به لْغًوا35



النبأ78تكذيبًاِكذابا35
النبأ78إحسانا كافِـيا أو كثيراَعطاًء ِحسابا36
النبأ78إال بإذنهِخطابـًا37
النبأ78جبريل عليه السالمالّروح38
النبأ78َمْرجـِـًعـا باإليمان و الطاعةمآبـا39
النبأ78في هذا اليوم فال أُعـذ ّبُكـْنت تـُـَرابًـا40 آياتها)مكية – سورة النازعات 

46)

التفسيرالكلمةاآلية
(أقسم)و النازعات1 هللا بالمالئكة تنزع أرواح الكفار   

من أقاصي أجسامهم
النازعات79

النازعات79نـَزعا شديدا ُمْؤلما بالغ الغايةغْرقا1
النازعات79المالئكة تـَـُسـّل أرواح المؤمنين برفقو الناشطات نشطا2
النازعات79المالئكة تنزل مسرعة  لما أِمرْت بهو السابحات سْبـحا3
المالئكة تسبق باألرواح إلى مستقّرها فالسابقات سبقا4

ناًرا أو َجـنّـة
النازعات79

النازعات79المالئكة تنزل بالتدبير المأمور بهفالمدبرات أمرا5
يَوم تضطرب  (جواب القسم)لتبعثّن يوم ترجف الراجفة6

(نفخة الموت)األْجَرام بالصيحة الهائلة 
النازعات79

النازعات79نفخة البعث التي تردف األولىتتبعها الرادفة7
النازعات79أو خائفة َوجلة. ُمضطربة واجفة8
النازعات79ذليلة ُمنكِسرة من الفَزعأبصارها خاشعة9

النازعات79(الحياة)إلى الحالة األولى في الحافرة10
النازعات79باليَة ُمـتـفـتـّـتةكنا عظاما نِخرة11
النازعات79َرْجعة غابـِـنةكّرة خاِسرة12
النازعات79(نفخة البَْعث)صيحة واحدة زْجرة واحدة13
النازعات79هم أحياٌء على وجه األرضهْم بالساهرة14
النازعات79اسم الوادى المقـّدسطوى16
النازعات79عـتا و تجبّر و َكـفـَر و الطغيانطغى17
النازعات79تطهّر من الكفر و الطغيانتـزكى18
النازعات79معجزة العصا و اليد البيضاءاآلية الكبرى20
النازعات79يَــجـِّد في اإلفساد و المعارضةيَسعى22
النازعات79أو الُجـنـْـد. َجَمَع الّسـَحَرة فَحشر23
النازعات79. .أو بعقوبَة . ُعقوبة . .نكال 25
النازعات79جعل ثِـَخـنـَـها ُمْرتـَـفًِعـا جهة العلّورفع سمكها28
النازعات79فَجَعلها ُمْسـتـَـوية الخلـْـق بال َعْيبفسّواها28
النازعات79أظلمهأغطش ليلها29
النازعات79أْبرز نهارها المضيء بالشمسأخرج ضحاها29
النازعات79بََسطها و أْوَسعها لُسكنى أهلهادحاها30
النازعات79أقواَت الناس و الّدوابَمْرعاها31
النازعات79أثبَتها في األرض ، كاألوتادالجبال أرساها32
النازعات79(القيامة)الّداهـية العظمى الطامة الكبرى34
النازعات79أْظِهَرْت إظهاًرا بَيّـنـًـابُرزت الجحيم36
النازعات79هي المْرجع و الُمقام له ال غيرهاهي المأوى39



النازعات79متى يقيمها هللا و يُثبتهاأيان مرساها؟42
مكية – سورة عبس  (80) ( 42آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
عبس80قطّـَب َوْجهه الشريف صلى هللا عليه و َعـبَس1
عبس80 أعَرض بوجهه الشريف صلى هللا عليه تَولـّـى1
عبس80يَـتطهّر بتـَـعليِمك ِمْن َدنـَـس الجْهللَعلـّـه يَزّكى3
عبس80يـتـّـِعـظيَذّكـر4
عبس80تتعّرض له باإلقـبال عليهله تـَـصّدى6
عبس80َوَصـل إليك ُمـْسرعا ليَتـَـعلـّـمَجاءك يَْسعى8

عبس80تتشاَغـل  و تـُـْعرض- تتلهـّىعنه تـَـلـهّـى10
عبس80حقـّـا أو إْرشاٌد ، بليٌغ لتْرك الُمـعاَوَدةكال11ّ
عبس80إّن آيات القرآن َمْوِعـظة و تذكيٌرإنـّـها تذِكَرة11
عبس80منتسخٍة من اللوح المحفوظفي ُصحف13
عبس80َرفيعة الـقـَـْدر و الَمنزلة عنده تعالىَمْرفوعة14
عبس80مالئكة ينسخونها  من اللوح المحفوظبأيدي َسفـرة15
عبس80ُمطيعين له تعالى أو صادقينبََررة16
عبس80أو ُعـذب. لُِعن الكافـر قـُـتِل اإلنسان17
عبس80أطوارا أو هيّـأه  لما يَْصـلـُـح لهفـَـقـّدره19
عبس80َسهّـل له طريقي الهدى و الّضاللالّسبيل يّسره20
عبس80أَمَر بدفـنِه في قـْبر تْكرمة ً لهفأقـبََره21
عبس80أْحـيـَاه بَْعد موتهأنـْـَشـره22
عبس80لْم يفَعْل ما أَمَره هللا به بَْل قـَـّصـرلّمـا يَقـْـِض ما أمره23
عبس80بالنّـبات أو بالَحْرثشقـقـنا األرض26
عبس80َعـلفـًـا َرْطـبًـا للّدواّب كالبَـْرِسيمقْضـبًـا28
عبس80بَساتين ِعظاًمـا ُمتكاثفة األشجارَحدائق ُغـْلـبا30
ْبن خاّصة. كأل و ُعـْشـبًا أبّـا31 عبس80أو هَُو التـِـّ
عبس80النفخة )الّصـْيَحـة تـُـِصّم اآلذان لِشدتِها جاءت الصاّخة33
عبس80(وجوه المؤمنين)ُمـشـْـرقة ُمـضيئة ُمْسـفـَِرة38
عبس80(وجوه الكافرين)غباٌر َو ُكـُدوَرة َغـبَـَرة40
عبس80تـَـْغـشاها ظُـلـْـَمـة و سوادتَْرهَـقها قـترة41

مكية – سورة التكوير  (81) ( 29آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
التكوير81أزيل ِضـياؤها أو لـُـفّـت و طُويَْتالّشمس كّورت 1ْ
التكوير81تـََساقـَطْت و تـَـهاَوتالنجوم انكدرت2
التكوير81أزيلْت عن َمَواضعهاالجبال ُسـيّـرت3
التكوير81النـّوق الَحَوامل  أهْـِملـَْت بال َراعالِعشار ُعطلت4
التكوير81ُجِمَعـْت ِمْن كّل َصْوبالُوحوش ُحِشرت5
التكوير81أوقَِدْت فَصـارْت نـاًرا تـَـْضـطرمالبحار ُسّجـرت6
التكوير81قـُرنـَْت كّل نـَفـس بـشـَـْكـلِـهاالنـّـفـوس ُزّوَجت 7ْ
التكوير81البنـْـت التي تـُـْدفـن َحـيّـةالَمْوءودة8

التكوير81صحف األعمال فـُرقـَـْت بين أصحابهاالّصـُحف نِشَرت10
التكوير81قـُـلَِعْت كما يُـقـْـلع الّسـقفالّسماء ُكِشطت11
التكوير81أوقَِدْت و أْضرَمْت للكفـّـارالَجحيم ُسّعـَرْت12



التكوير81قـُـّربَْت و أْدنِـيَـْتمن المتـّـقينالَجـنـّـة أزلفْت13
التكوير81(جواب إذا)ما َعـِملـَـْت مْن خير أو شّر َعلَِمـْت نـَـفـْـٌس ما أْحَضَرْت14
(أقـِْسم)فال أقِسم15 مزيدة" ال"و   التكوير81... 
 بالكواكب الّسـيّـارة تْخـنُـس نهارا و...بالُخـنـّـس15

 ، تْخـتـفي عن البَصر  و هي فوق األفق
...و تظهر ليال ثم

التكوير81

التكوير81تكنس و تستتر في مغيبها تحت األفق... الَجَوار الكنـّس16
التكوير81أو أْدبر. أقبل ظالمه و الليل إذا عسعس17
التكوير81أقبل أو أضاء و تـَـبَـلـّجو الّصـْبح إذا تـنفّـس18
التكوير81(جواب القسم )جبريل عن هللا إنـّـه لقـْول َرسول19
التكوير81ذي مكانة رفيعة و شرفمكين20
التكوير81رأى الرسول جبريل بصورته الِخـلقـيّـةَرآه23
التكوير81الَوْحي و خبَـر الّسماءالَغيْب24
ببَخيل  فـيُـقـّصـر في تبليغهبَضـنين24 التكوير81ٍِ آياتها)مكية – سورة اإلنفطار 

19)

التفسيرالكلمةاآلية
االنفطار82انشقـّـْت عند قِـيَـام الساعةالسماء انفطرت1
االنفطار82تساقطْت ُمـتـفـرقةالكواكب انتثرت2
االنفطار82شقـّـقْت َجوانِبـُـها فصارْت بَْحًرا واِحًداالبحار فّجرت3
االنفطار82قـُـلَِب ترابُها ، و أْخــِرج موتاهاالقبور بُعثرت4
االنفطار82ما خدَعك و َجّرأك على ِعْصيانه ؟ما َغّرك بربّك ؟6
االنفطار82َجَعل أْعضاَءك َسويّة سليمةفسّواك7
االنفطار82َجـَعلك معتدال متناسب الَخـلـْقفَعَدلك7
االنفطار82بالبعث أو الجزاء أو باإلسالمتكذبون بالّدين9

االنفطار82الذين بَّروا و صدقوا في إيمانهماألبرار13
االنفطار82يَْدُخـلونـَـها ، أو يُـقـاسوَن َحّرهايْصـلونها15 آياتها)مكية – سورة المطفـفـين 

36)

التفسيرالكلمةاآلية
المطففين83َعذاٌب أْو هاَلك أو واٍد في جهـنـّـمَوْيـل1
المطففين83الُمـنقـِـصين في الكـْيـل ، و مثله الوزنللمطـفـفين1
المطففين83اْشترْوا بالكيل ، و مثله الوزناكتالوا2
المطففين83أعطَْوا غـيرهم بالكيلكالوهْم3
المطففين83أْعطَْوا غـيرهمَوزنوهْم3
المطففين83يَنـقـصون الكيل و الَوزنيُـْخـِسرون3
المطففين83ألمره و حكمهلرّب العالمين6
المطففين83ما يُـكتب من أعمالهمَكـتاب الفّجـار7
المطففين83لُمـثـبَـٌت في ديوان  الّشرلفي سجين7
المطففين83بَـيّـن الكتابة أو معلـّـم بعالمةكتاٌب َمرقوم9

المطففين83فاجر ُمتجاوز عن نـَـْهج الحّقُمْعـتٍد12
المطففين83أباطيلهم المَســـّطرة في كتبهمأساطير األّولين13
المطففين83َرْدٌع و زْجٌر عن قولهم الباطلكال14ّ
المطففين83َغـلَب و َغـــّطى عليها أو طبع عليهاراَن على قـلوبهم14
المطففين83لداِخلوها أو لمقاسو َحّرهالصالوا الجحيم16



المطففين83ما يُكتب من أعمالهمكتاب األبرار18
المطففين83لُمثبت في ديوان الخْيرلفي عليين18
– جمع حجلة محركة )األِسّرة في الحجالاألرائك23

(بيت يزيّن بالقباب و األسرة و الستور
المطففين83

المطففين83بهجته و رونقه و بَهاَءهنْضرة النّعيم24
المطففين83أْجَود الَخْمر و أْصـفاهَرحيق25
المطففين83إناؤه حتى يَفـّكه األبرارَمختوم25
المطففين83ختام إنائه الِمْسـك بََدل الــّطينِخـتامه مْسـك26
المطففين83أو فـلـيَْسـتـَـبـِـْق. فـلـيَـتـَـسارْع فلـيـتنافس26
المطففين83ما يُـْمـَزَج بِه و يُـْخـلـَـطِمَزاُجه27
المطففين83َعـْيـن ٍ عاليٍة َشرابُـها أشرف شرابتْسـنيم27
المطففين83يَشَرب منهايَشَرب بها28
المطففين83يُشيرون إليهم باعين استهزاءيَتغاَمـزون30
المطففين83ُمـتـلذذين باستِخفافهم بالمؤمنينفـكهين31
المطففين83ُجوُزوا بُسخريّـتهم بالمؤمنينثـُـّوب الكـفار36 آياتها)مكية – سورة االنشقاق 

25)

التفسيرالكلمةاآلية
االنشقاق84انَصدعت عند قيام القيامةالسماء انشقّـت1
االنشقاق84اْسـتـَمـَعْت و انـْـقاَدْت له تعالىأذنت لربها2
االنشقاق84َحّق هللا عليها االستماع و االنقـيادُحـقـّـْت2
االنشقاق84بُـِسطْت و ُسـّويَْت  كَمـّد  األديماألْرض ُمّدْت3
االنشقاق84لـَـفـَـظْت ما في َجْوفِها مَن الموتىألـْـقـَت ما فـيها4
االنشقاق84َخـلـت عنه غاية الُخـلـُـّوتخلـّـْت4
االنشقاق84جاهٌد في عملك إلى لقاء ربّـككاِدح إلى ربّـك6
االنشقاق84فُمـالٍق ال محالة جزاء عملكفـُمالقـيه6
االنشقاق84يُنادي هَـالًكـا قائال يَاثـُـبُـراهيَْدعو ثبورا11
االنشقاق84يْدخلها أو يُـقاسي حّرهايَصلى سعيرا12
االنشقاق84لن يْرجع إلى ربّـه تْكذيبا بالبَْعثلْن يَحور14
االنشقاق84مزيدة" ال"أقِسم و فال أقِسم16
االنشقاق84بالُحْمَرة في األفق بعد الغروببالّشـفـق16
االنشقاق84ما َصّم و َجَمـَع ما انتشر  بالنـّهارما َوَسق17
االنشقاق84اْجـتـَمَع و تكامل و تّم نورهاتـّـسق18
االنشقاق84(جواب القسم )لتـُـالقُـّن أيّها النـّاس لتـركبّن19
االنشقاق84أْحَواال بَْعَد أْحَوال ُمتطابقة في الّشدةطبَـقـًـا19
االنشقاق84يُضِمرونه أو يَجمعونه من الّسيئاتيوعـون23
االنشقاق84غير مقطوع عنهمغْيُر َمْمـنون25

مكية – سورة البروج  (75) ( 22آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(أَقَسَم)و السماء1 البروج85هللاُ بها وبما بعدها 
البروج85ذات المنازِل المعروفة للكواكبذات البروج1
البروج85يوِم القيامةاليوم الموعود2
البروج85من يَشهُد على غيِره فيهشاهد3
البروج85من يَشهُد عليه غيُره فيهمشهوٍد3



البروج85(جواب القسم)لقد لُِعَن أشدَّ اللَّْعِن قُـتِـل4
قِّ العظيم ؛ كالَخْنَدقاألخدود4 البروج85الشِّ
البروج85ما َكِرهُوا وما عابُوا وما أنَكرواما نقموا8

البروج85َعذبُوا أو أَحَرقُوافـَـتَـنوا10
البروج85أْخَذه الجبابرةَ والظلمةَ بالعذاببَْطش ربّـك12
البروج85يَخلُُق ابتِداًء بقدرتههو يُبدئ13
البروج85يَبعُث الموتى يوم القيامة بقدرتهيُعيد13
ُد إلى أوليائِه بالكرامةالَودود14 البروج85الُمتودِّ
البروج85العظيُم الجليُل الُمتعالِىالمجيد15

مكية – سورة الطارق  (86) ( 17آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(قسٌم)و الطارق1 الطارق86بالنَّجم الثَّاقِب يَطلُُع ليالً 
الطارق86الُمِضىُء الُمتوهُِّج أو الُمرتفُِع العالىالنـّـجم الثاقب3
الطارق86(جواب القسم)ما كلُّ نَفٍس إن كّل نـَـفس4
الطارق86إال عليهالّمـاَعـليها4
الطارق86ُمهَْيمٌن وَرقِيٌب وهو هللا تعالىحافِـظ4ٌ
الطارق86ُممتَزٍج من مائَي الرجِل والمرأةماٍء6
ِحمَدافِـق6 الطارق86َمصبُوٍب بَِدْفٍع وُسرعٍة فى الرَّ
الطارق86ظَْهر كلٍّ من الرجل والمرأةِمـْن بين الصلب7
دِر أو األطراِف ِمن كلٍّ منهما و التـّرائب7 ِعظاِم الصَّ

، أو يَخرُج من كل البََدِن ِمنهما ، 
ْلُب والترائب ِكنايةٌ عنه والصُّ

الطارق86

الطارق86إعاَدِة اإلنساِن بعَد فنائهَرْجِعه8
الطارق86تـُكَشُف َمكنوناُت القلوبتْبلى الّسرائر9
الطارق86المطِر لُِرُجوِعه إلى األرض ِمراًراذات الّرْجـع11
الطارق86النباِت الذى تـَنَشقُّ عنهذات الّصْدع12
الطارق86فاصٌل بين الحق والباطللـَـقْوٌل فصل13
الطارق86أُجازيهم على فِعلِهم باالْستْدراجأكيُد كْيًدا16
الطارق86فال تـَستَعجـِْل باالنتقام منهْمفمهّل الكافرين17
الطارق86إْمهاالً قريبًا ، أو قليالً حتى يَأتِيَهم العذابأْمهلهُْم رَوْيدا17

مكية – سورة األعلى  (87) ( 19آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
ا ال يَليق بهسبّح اسم ربّك1 دهُ تعالى عمَّ هُه وَمجِّ االعلى87نَزِّ
االعلى87أَْوَجَد كلَّ شىٍء بقدرتِهَخلق2
االعلى87بَيَن َخْلقِه فى اإلْحكام واإلتقانفَسّوى2
االعلى87جعَل األشياَء على َمقاِديَرَمخصوصٍهقـَـّدر3
ه كلَّ واحٍد منها إلى ما يَنبَغى لهفهَـَدى3 االعلى87فَوجَّ
اأْخَرَج المرعى4 االعلى87أنـْـبََت الُعشَب َرْطبًا َغّضً
هو ما )يابًِسا هَِشيًما من بعُد كالُغثاِءفَجَعله غـُـثاًء5

يَحِملُه السَّيُل من البَالِى من ورِق الشجِر 
(ُمخالِطًا َزبََده

االعلى87

االعلى87أْسوَد أو أْسَمَر بعد الُخضرةأْحَوى5
االعلى87ما نُوِحى إليَك بواسطِة جبريل عليه سنـُـقرؤك6



االعلى87أبًَدا من قوِة الحفِظ واإلتقانفال تنسى6
االعلى87نُوفِّقَُك للطريقِة اليُسرى فى كل أْمٍرنـُـيـّسـُرك لليُـسرى8

هايَْصـلى النّار الكبرى12 االعلى87يَدُخُل جهنََّم أو يُقاِسى َحرَّ
االعلى87فاَز بالبُْغيِةأفْـلح14
االعلى87تَطهَِّر من الكفر والمعاصىتَزّكى14
االعلى87(اآلياِت األربَع السابقة)المذكوَر إّن هَذا18

مكية – سورة الغاشية  (88) ( 26آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الغاشية88القيامِة تَغشى الناَس بأهوالِهاالغاشية1
الغاشية88َذليلةٌ خاِضعةٌ من الِخْزيخاشعة2
الغاشية88تَُجرُّ السالسَل واألغالَل فى النارعاِملة3
ا تـاُلقِيه فيها من العذابناصبة3 الغاشية88تـَِعبَة ٌ ممَّ
هاتصلى ناًرا حامية4 الغاشية88تدُخُل أو تـُقاِسي ناًرا تـَناهَى َحرُّ
الغاشية88فى الحرارة (غايَـتـَها)بَلََغت أنـَاهَا عْين آنـيَـة5
ٍّ ُمنـْتـٍِنضريع6 الغاشية88شيٍء فى النار ، كالشَّوِك ُمّر
الغاشية88ال يَدفَُع عـنهم ُجوًعاال يُْغـني مْن جوع7
الغاشية88ذاُت بهجٍة وُحسٍن ونَضارٍةناعمة8
الغاشية88لَغًوا وباِطالًالِغية11
الغاشية88ُمرتـَفعةُ السَّمِك أو رفيعة ُ القـَْدِرُسُرٌر مرفوعة13
الغاشية88أقداٌح بين أيديهم للشرب منهاأكواب َمْوضوعة14
ِكأُ عليها َموُضوٌع نـَـمارق َمْصـفوفة15 وسائُد وَمرافُق يَـتـَـّ

بَعُضها إلى َجنـِْب بعض
الغاشية88

الغاشية88بُسطٌ فاِخرةٌ ُمـفـَّرقة فى المجالسزرابّي َمْبـثوثة16
ـلـُـون فيُْدرُكونيَـنظرون17 الغاشية88يَتأمَّ
اٍربُمـسْيـطر22 الغاشية88بُِمـتـَـسـلّـٍِط جبَـّ
الغاشية88رُجوَعهم بعد الموت بالبعثإيابَـهم25

مكية – سورة الفجر  (89) ( 30آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(أَْقَسَم تعالى)و الفجر1 الفجر89بالوقِت المعروف 
ةو لياٍل عْشر2 الفجر89الَعْشِر األَُوِل من ِذى الِحجَّ
الفجر89يوِم النَّْحِر ، ويَوِم َعَرفَةو الّشـفـع و الوتر3
الفجر89إذا يَمِضى ويَذهَُب أو يُساُر فيهو الليل إذا يَْسر4
الفجر89المذكوِر الذى أَقـَسْمـنـَا بههَْل في ذلك5
ُمقَسٌم به َحقيٌق بالتعظيِم لدى الُعقالِء ـ قـَـَسـٌم لذي ِحْجر ؟5

لـَنُعذبَنَّ الكافرين (وجواب القسم)نعم ـ 
الفجر89

وا باسِم أبيهمبـِعاٍد6 الفجر89قَوِم هُوٍد ؛ ُسمُّ
ـيَت القبيلةإَرم7 الفجر89هو اسُم َجدِّهم وبه ُسمِّ
فيعِة الُمحَكَمة بالَعَمدذات الِعماد7 الفجر89الشدِة أو األْبنِية الرَّ
الفجر89قَـطَُعوه ونـََحتـُوا فيه بيوتـَهمجابوا الّصْخـر9

الفجر89الُجيُوِش الكثيرِة التى تَُشدُّ ُمـلـْـَكهذي األوتاد10
الفجر89عذابًا شديًدا ُمؤلًِما دائًماَسْوط عذاب13
الفجر89يَرقـُـُب أعَمالَهم ويُجازيهم عليهاإّن ربّـك لبالمرصاد14
الفجر89اْمـتـََحنه واخـتـَـبَره بالنعم أو الـنـِّقمابْـتاله ربّه15



قـَه عليه ولم يَبُسْطه لهفقدر عليه رزقه16 الفجر89فََضـيَـّ
ا قاله فى الحالَْينكال17ّ الفجر89َرْدٌع لإلنسان عمَّ
الفجر89لكم أعماٌل أسوأ ُ  من ذلكبْل17
الفجر89ال يَُحثُّ بعُضكم بعًضاال تحاّضون18
غارتأكلون التـّـراث19 الفجر89ِميراَث النساِء والصِّ
الفجر89َجمًعا بين الحالل والحرامأْكالً لّمـا19
الفجر89كثيًرا مع ِحرٍص وَشَرٍهُحـبّـا َجّمـا20
الزلُدّكِت األرض21 ْت وُكـِسَرْت بالزَّ الفجر89دقَـّ
ا ُمـتـَتـَابـًِعا حتى صارت هَباًءدّكـا دّكـا21 الفجر89َدّكً
الفجر89مالئكة ُ كلِّ سماٍءو الَمـلـَـك22
الفجر89من أين له َمنفـََعـتـُها ؟ هـَْيهاتأنـّـى له الذكرى23
الفجر89ال يَُشـدُّ بالسالسِل واألغاللال يوثِـق26

مكية – سورة البلد  (90) ( 20آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(أقِسم)ال أقِسم1 البلد90مزيدة" ال"و  
البلد90بمّكة المكّرمةبهذا البلد1
البلد90حالٌل لك ما تـَـْصـنـَـع به يومئذِحّل بهذا البلد2
البلد90آدم و جميع ذريّـته أو الصالحين منهموالد و ما َولد3
البلد90(جواب القسم)لقد خلقـنا اإلنسان4
البلد90نـَـَصـب و مشقـّة و ُمكابَدة للّشدائدكبد4
البلد90كثيرا في الَمْكُرمات مباهاةً و تـَـعاظماأهلكُت ماال لـُـبًَدا6

ا له طريقْي الخْير و الشّرهَدْينـاه النـّـْجَدين10 نـَـّ البلد90بَـيـَـّ
البلد90فهالّ َجاهد نفَسـه في أعمال البّرفال اقـتحم العقبة11
البلد90تخليصها من الّرق و العبوديّةفّك َرقـبَة13
البلد90َمـَجـاَعةذي مسغبة14
البلد90قَرابَة في الـنّـَسبيتيما ذا مقربة15
البلد90فاقة شديدة لـَـِصـَق منها بالترابمسكينا ذا متربَة16
البلد90بالّرحمة فيما بينهمبالَمْرحَمـة17
البلد90أو ناحية اليمين. اليُـْمن أصحاب الميمنة18
البلد90أو ناحية الشمال. الّشؤم أصحاب المشأمة19
البلد90ُمـطبَقة ٌ ُمـْغـلقة أبْوابهاناٌر مؤَصدة20

مكية – سورة الشمس  (91) ( 15آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الشمس91(قسٌم بها و بما بعدها)و الشمس1
الشمس91َضوئها إذا أشرقـَْتُضـحاها1
الشمس91تـَـبـَِعـها في اإلضاءة بَـْعَد غروبهاتـَـالها2
الشمس91أظهَر الشمس للّرائينَجـالّها3
الشمس91يُغطّيها حين تغيب فـَـتـُـظلِـم اآلفاقيَـْغـشاها4
الشمس91و الذي خلقها و هو هللا تعالىو ما بناها5
الشمس91و الذي بَـَسـطها و َوطّـأهاو ما طحاها6
الشمس91و الذي عّدل أعضاءها و َمنـَـَحها قـُـَواهاو ما َسّواها7
الشمس91َمـْعِصـيَتها و طاعتها و َخـْيَرها و َشّرهافـُـُجـورها و تـَـقـْـواها8
الشمس91(جواب القسم)فاز بالبغية و ظفَـرقْد أفـلح9



الشمس91طهّرها و أنماها بالتـّـقوىمْن زّكـاها9
الشمس91َخسرقْد خاب10
الشمس91نقـّـصها و أخـْـفاها و أْخـَملها بالفجورمْن دّسـاها10
الشمس91بَسبَِب طغيانِها و ُعْدوانِهابطْغواها11
الشمس91قام ُمْسرًعا يَـْعـقِـُر النّـاقةانبَعَث أشقاها12
الشمس91اْحذروا عـقـْـَرها و نـَـصيـبَها من الماءناقة هللا و ُسقياها13
الشمس91أهْـلـكهْم و أطبَق العذاب عليهمفدمدم عليهم14
الشمس91فَجَعل الدْمدمة عليهم سواًءفَسّواها14
الشمس91عاقِـبة هذه العقـوبةُعـقـْـبَـاها15

مكية – سورة الليل  (92) ( 21آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الليل92(قسم)يُغطي األشياء بظلمته و الليل إذا يغشى1
الليل92ظهر بضْوئه و َوضحو النهار إذا تجلـّى2
الليل92جواب )إّن َعَمـلكْم لمْخـتلِف في الجزاء إّن سعيكم لشتـّـى4
الليل92بالِملـّـة الُحْسنـى و هي اإلسالمَصّدق بالحسنى6
الليل92فـَسـنـُـوفّـقهو نـُـهيـّـئـُـهفسنـُـيَـّسره7
الليل92للَخصـلة المَؤّدية إلى اليُْسر و الّراَحةلليُسرى7

الليل92للخصلة المؤدية إلى الُعْسر و الشّدةللُعْسرى10
الليل92ما يَْدفع العذاب عنهما يُـْغنى11
الليل92أْو َسـقـَـط في النـّـار. هَـلـَـَك تَرّدى11
الليل92الّداللة على الحّق أو بيان طريقهإّن علينا للهدى12
الليل92تتلهّب و تتوقّدناًرا تـَـلظى14
الليل92ال يَْدخلها أو ال يُقاسي َحّرهاال يْصالها15
الليل92َسـيُـْبَعُد عنهاَسـيُـَجـنّـبُها17
الليل92يتـطهّر به مَن الذنوبيتزّكى18
الليل92تكافَـأ ، نزلت في الّصديق رضي هللا عنهتـُـْجـزى19

مكية – سورة الضحى  (93) ( 11آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(أقسم)و الضحى1 الضحى93بَوقت ارتفاع الشمس 
الضحى93َسكَن أو اشتّد ظالمهسجى2
الضحى93(جواب القسم)ما تـَـَرك منـْـذ اختاَرك ما وّدعك ربّـك3
الضحى93ما أْبَغـَضـك منذ ُ أحبّـكما قـلى3
الضحى93. .قَْد َعـلِـَمك – ألْم  يَْعـلْمـك ربّـَك . .ألْم يَجْدك 6
الضحى93ِطفالً مات أبوك و أنَت جنينيَـتيما6
الضحى93فَـضّمـك إلى َمْن يَكفـلك و يَْرعاكفآوى6
الضحى93غافاِلً عْن أحكام الّشرائعضاال7ّ
الضحى93فهَـَداك إلى مناهجها بما أوحى إليكفهََدى7
الضحى93فقيرا َعديماعائال8
الضحى93فَرّضـاك بما أعطاك و َمنـَـَحكفأغـنى8
الضحى93فال تـَـْغـلِـبُه على ماله و ال تْسـتـَـذلـّـهفال تـَقـْـهَْر9

الضحى93فال تـَْزُجْره ، و ارفـُـْق بهفال تـَـنـْـهَْر10
مكية – سورة الشرح  (94) ( 8آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية



الشرح94قد – ألم نـُـفـِسـْح بالحكمة و النبّوة ألم نشرْح1
الشرح94َخـفـّـفـنا عنك و َسـهّـلنا عـليكَوَضْعنا2
وزرك2 الشرح94"أعباَء النبّوة و الّرسالة"ِحْمـلك ٍِ
الشرح94"َصْوٌت"أثقـله حتـّـى ُسـِمَع له نقـيض الذي أنقض ظهرك3
الشرح94ِمـْن ِعـبَـادة أّديتهافإذا فرغت7
الشرح94فاْجتِهْد و أتـْـبْعها بِعبادة أخرىفانصْب7
الشرح94فاْجَعـْل َرْغـبَـتـَك في َجميع شؤونكفاْرَغْب8

مكية – سورة التين  (95) ( 8آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(قسٌم)و التين و الزيتون1 التين95بِمْنـبـَتـَيـْهما من األرض المباركة 
التين95َجبَِل الُمناجاة ِللَكلِيم عليه السالمو طور ِسنين2
التين95مكة المكّرمةالبلد األمين3
(جواُب القسم)لقـَـْد َخلـقـْـنا4 التين95باألربعِة قَبلَه 
التين95أْكَمِل تَعِديٍل وأحسِن ُصوَرٍةأْحَسِن تقويم4
التين95رَدْدنا الكافَر أو جـِنَس اإلنسانرَدْدناه5
التين95إلى النار أو الهَرِم وأرَذِل الُعُمرأسفل سافلين5
التين95غيُر َمقطُوٍع عنهمغير ممنون6
التين95بالجزاِء بعد البعث والحساببالّدين7

مكية – سورة العلق  (96) ( 19آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
العلق96َدٍم جاِمٍد استحاَل إليه الَمنِىَُّعلق2
َم اإلنساَن الكتابةَ بالقلمعلـّـم4 العلق96َعلَـّ
العلق96حقـّـًـاكال6ّ
العلق96لَيَُجاوُز الحدَّ فى الِعصيانليَطَغى6
ُجوَع فى اآلخرة للجزاءالّرْجعى8 العلق96الرُّ
العلق96أْخبـِْرنيأَرأيت9

العلق96لـَـنـَسَحبَـنـَّه بناِصيـتِه إلى النارلنـَـْسـفَـعن بالناصية15
العلق96أهَل َمجلِِسه من قَوِمه وَعِشيَرتِهفليَْدع ناِديَه17
ه إلى النارَسنْدع الزبانية18 العلق96مالئكةَ العذاِب لَِجرِّ

مكية – سورة القدر  (97) ( 5آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
القدر97ابْـتـَـَدأنا إنـْـَزاَل القرآِن العظيمأنزلناه1
القدر97لَيلَِة الشَّرِف والَعظََمةليلة القْدر1
القدر97جبريل عليه السالمالّروح4
القدر97بكّل أمر من الخير و البركةمْن كل أمر4
القدر97على أولياء هللا و أهل طاعتهسالم هَي5

مدنية – سورة البينة  (98) ( 8آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
البينة98ُمـزايلين ما هْم عليه من الّدينمـنفّكين1
البينة98الُحّجة الواضحة و هي الّرسولتأتيَهُم البيّـنة1
البينة98مكتوبا فيها القرآن العظيمُصُحـفـًـا2
البينة98ُمنّزهة عن الباطل و الّشبهاتمطهّرة2
البينة98آيات و أحكام  مكتوبةفيها كتب3



البينة98ُمْسـتقـيمة َحقة عادلة ُمْحَكَمةقيّمة3
البينة98في الّرسول بين ُمْؤِمن و َجاحدما تفّرق4
البينة98بالهُدى و كان الحّق أو ال يتفـرقـواجاءتهم البينة4
البينة98الِعبادةالدين5
البينة98مائلين عن الباطل إلى اإلسالمُحنفاء5
البينة98الِملـّـة المستقيمة أو الكتب القيّمةدين القيمة5
البينة98الخالئق أو البََشرالبَريّة6

مدنية – سورة الزلزلة  (99) ( 8آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
حـُّركت تْحريكا َعـنيفا ُمتكّررا عند زلزلت األرض1

النفخة األولى
الزلزلة99

الزلزلة99ُكنـوزها و َمْوتاها في النّـفخة الثانيةأثقالها2
الزلزلة99تُدّل بحالِها على ما ُعمَل عليهاتـَُحـّدث أخبارها4
الزلزلة99َجَعل في حالِها ِداللة على ذلكأْوحى لها5
الزلزلة99يَْخـرجوَن مْن قُـبُورهْم إلى الَمْحـَشريصدر الناس6
الزلزلة99ُمـتـفّرقين على َحَسب أْحـوالِهْمأشتاتا6
الزلزلة99َوْزَن أْصـغر نملٍة أو هَـباَءٍةِمثقال ذّرة7 آياتها)مكية – سورة العاديات 

11)

التفسيرالكلمةاآلية
(قسٌم)و العاديات1 العاديات100بالخْيـل تـَـْعـدو في الَغْزو 
العاديات100هَُو َصْوُت أنـْـفاِسها إذا َعَدْتَضْبـًحا1
العاديات100الُمـْخرجات النار بصّك َحوافِرهافالموريات قـَـْدحا2
العاديات100المباِغتات للعدّو َوقـْـَت الّصباحفالمغيرات ُصْبحا3
العاديات100هـيّـْجَن في الّصـْبح غباًرافأثْرَن به نقـًْعـا4
العاديات100فـتـَـَوّســـْطَن  فيه ِمَن األعداءفََوَسطَن به َجْمعا5
العاديات100(جواب القسم)بطْبِعه إالّ مْن َرِحم هللا إّن اإلنسان6
العاديات100لـَـكفوٌر َجحوٌدلكـَـنـُـوٌد6
العاديات100ألْجـل ُحّب المالإنّه لُحّب الَخيْر8
العاديات100لقوّي ُمجّد في تحصيله ُمتـهالٌك عليهلشديٌد8
العاديات100أُثير و أُْخرج و نـُـثَِربُـْعـثِـَر9

ـل10 العاديات100ُجِمَع و اُْظِهر أو ُمـيّـَزُحصِّ آياتها)مكية – سورة القارعة 
11)

التفسيرالكلمةاآلية
القارعة101القيامة تـقـْـَرُع القـلوب بأهوالِهاالقارعة1
القارعة101هَو طْيٌر كالبَعوض يَتهافُت في النّاركالفراش4
القارعة101الُمتـفـّرق الُمـنـتـَـِشرالمْبثوث4
القارعة101كالّصوف المْصبوغ  بألوان ُمختلفةكالِعهن5
القارعة101الُمـفّرق باألصابع و نْحوهاالمنفوش5
القارعة101َرَجحْت َمقادير حسناتهثقـُـلْت موازينه6
القارعة101َرَجحت مقادير َسيّـئاتهَخـفـّـت موازينه8
القارعة101فمأواه جهنّم يَْهوي فيهافأّمه هاوية9

القارعة101و الهاء للّسكت– ما هَي َماِهـيَْه10
مكية – سورة التكاثر  (102) ( 8آياتها  )



التفسيرالكلمةاآلية
التكاثر102َشَغلَكم عْن طاَعة ربّكمألهاكم1
التكاثر102التـّـباهي بكثرة متاع الدنياالـتـّـكاثر1
التكاثر102متـّـْم و ُدفِنـنـْـتم في القبورُزْرتم المقابر2
لْو تعلمون مآلكم ِعلما يَقـينا لـَـَمـا ألهاكم لو تعلمون ِعلم اليقين5

التـّـكاثر
التكاثر102

التكاثر102و هللا لتَرُوّن الجحيملتروّن الجحيم6
التكاثر102نـَـفـْـَس اليَقين و هو المشاهدةعْين اليقين7
التكاثر102الذي ألهاكْم عْن طاعة َربّكْمالنّعيم8

مكية – سورة العصر  (103) ( 3آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
(قسٌم)و الَعْصر1 العصر103بالّدهر أو عصر النّبّوة 
العصر103(َجَواب القسم)جنـْـس اإلنسان إّن اإلنسان2
العصر103ُخْسران و نُـقصان و هَلـَـكةلـَـفِي ُخْسر2
العصر103بالَخـْير كلـّه اعتِقاًدا و َعَمالًتـَـَواَصْوا بالَحّق3
العصر103َعن الَمعاصي و على الطّـاعات و البالءتـَـواَصْوا بالّصبر3

مكية – سورة الهمزة  (104) ( 9آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الهمزة104عذاب أو هاَلك أْو َواٍد في َجهنّمَوْيل1
الهمزة104طَّعـان َغـيّـاب َعـيّـاب للناسهَُمزٍة لُـَمزٍة1
الهمزة104أو أعّده للنّوائب. أحصاه َعّدده2
الهمزة104يُخـلـّـُدهُ في الدنياأخلده3
الهمزة104لـَـيُطَرَحّنلـَـيُنـْـبَذّن4
الهمزة104لَِحْطِمها كّل ما يُـْلـقى فيها. َجهنّم الُحطمة4
الهمزة104تـَـْغشـَى َحَرارتها أْوساط القلوبتطّـلع على األفـئدة7
الهمزة104ُمـطبَـقـَـة ُمـْغـلـقـَة ٌ أبْوابهامْؤَصَدة8
الهمزة104بأعِمدٍة ممدودٍة على أبْوابهافي َعَمٍد ُمَمّددة9

مكية – سورة الفيل  (105) ( 5آياتها )

التفسيرالكلمةاآلية
َوقـَـَعت القّصة أّول عام مولده صلى هللا بأصحاب الفـيل1

عليه و سلم
الفيل105

الفيل105َسْعـيَهْم لتْخريب الَكْعـبَةيَْجَعْل َكْيَدهْم2
الفيل105تـَـضييع و إْبطال و َخسارتـَـْضـليل2
الفيل105جماعاٍت ُمتفّرقة  ُمتتابعةطَْيًرا أبابيل3
الفيل105(آُجرٍّ )طين ُمـتحّجر ُمْحَرق ِسّجـيـل4
الفيل105َكـتِـْبـِن أَكلـتـْه الّدواّب فراثـَتـْـهَكَعْصٍف مأكول5

مكية - سورة قريش (106) ( 4آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
اْعـَجـبُـوا إليالفهم الّرحلتين و تـَـْرِكِهْم . .إليالف قريش 1

ِعبادة رّب البَيْت
قريش106

مكية – سورة الماعون  (107) ( 7آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الماعون107أْخبرني الذي يكذب َمْن هو ؟أرأيَت الذي1



الماعون107يَْجَحُد الَجَزاء إلنكار البَْعثيُـَكذُب بالّدين1
الماعون107يَْدفَـُعـه َدفـًْعـاَعـنيفا عْن َحقّهيَُدُع اليَتيم 2َ
الماعون107ال يَُحّث و ال يَْبـَعُث أَحًداال يَحّض3
الماعون107عذاٌب أو هاَلٌك ، أْو َواٍد في َجهـنّـمفََوْيـٌل4
الماعون107نِفاقـًـا أو رياًءللمصلـّيَن4
الماعون107غـَـافـِلون َغْيُر ُمبالين بهاَساهون5
الماعون107يَقـْـِصـدون الّرياَء بأعمالِهْميَُراُءون6
الماعون107ما يَتعاَوُره النّاس بينهم بُْخالًيَْمنـَعون الماعـون7

مكية – سورة الكوثر  (108) ( 3آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الكوثر108نهًرا في الَجنّة أو الخْير الَكثيرأعطيناك الكوثر1
الكوثر108األضاحي نـُـُسـًكـا ُشـْكًرا هلل تعالىانـْـَحْر2
الكوثر108(أحد ُمشركي قريش)ُمـْبِغـضك شـَأنِـئـَـَك3
الكوثر108أو الخير. المقطوع األثرهو األْبـتـر3 آياتها)مكية – سورة الكافرون 

6)

التفسيرالكلمةاآلية
الكافرون109ِشْرككم  و كفركم أو َجزاؤهُلَُكْم دينكْم6
الكافرون109إخالصي و توحيدي أو َجـَزاُؤهُلَِي دين6

مدنية – سورة النصر  (110) ( 3آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
النصر110َعْونـُهُ لك على األعداءجاء نصر هللا1
النصر110فتح مكة في السنة الثامنة الهجريةالفتح1
النصر110َجماعاٍت جماعات كثيرةأفواجا2
النصر110فـنـَـّزْههُ تعالى ، حاِمًدا لهفسبّح بحمد ربّك3
النصر110كثير القبول لتوبة عبادهكان تّوابا3

مكية – سورة المسد  (111) ( 5آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
المسد111هَلَكْت أو َخِسَرْت أو خابَْتتـَـبّْت1
المسد111و قَْد هَـلـََك أو َخِسَر أْوخـَاَبو تب1َّ
المسد111ما َدفَـَع التـّـبَاَب عنهما أغنى عنه2
المسد111الذي َكَسبَـهُ بـِـنـَـفـِْسِهما َكَسب2
المسد111َسـيَـْدخلـها أْو يُقاسي َحّرهاَسيَصلى ناًرا3
المسد111في ُعـنـُـقِـهافي جيدها5
المسد111مـّمـا يُـفـْـتـَـُل قـَويّـا ِمَن الِحبَالِمْن َمَسٍد5 آياتها)مكية – سورة اإلخالص 

4)

التفسيرالكلمةاآلية
االخالص112هو َوْحَده المقصود في الَحوائجهللا الّصمد2
االخالص112ُمـكافِـئـًـا و ُمـَمـاثاِلًُكـفًُوا4

مكية – سورة الفلق  (113) ( 5آياتها  )

التفسيرالكلمةاآلية
الفلق113أْعتـَِصُم و أْستجيرأعوذ1
الفلق113أو الَخـلـْـق كلـّهْم. برّب الّصـْبح برّب الفلق1



الفلق113شّر الليلشّر غاسق3
الفلق113َدَخل ظالمه في كّل شيءَوقب3
النـِّساء السَّـواِحر يَـنـْـفُـثـَْن في ُعـقـَـد النفاثات في العقد4

الخْيط حين يَْسَحْرَن
الفلق113

مكية – سورة الناس  (114) ( 6آياتها   )

التفسيرالكلمةاآلية
الناس114أْعـتِصـُم و أستجيرأعوذ1
يِهْم وُمدبّر أحوالهمبرّب النـّـاس1 الناس114ُمَربِـّ
الناس114مالِِكِهْم ِملـْـًكـا تـاّمـاَمـلِـِك النّـاس2
الناس114َمْعبُوِدِهم الحّقإله النّاس3
يّـا أو إنـْـِسـيّـاالَوسواس4 الناس114الُمَوْسوس جـِنـِـّ
الناس114الُمـتـََواري الُمـْخـتـَفيالخنّاس4
الناس114الجـِـّنالجـِنّة6


