
 

208 
 

 
 
 
 

 6إلى آية   1  يةآمن  يونسسورة ( 208صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

6799 
 الر 1/10

تأيت لبياِن إعجاِز القرآِن؛ حيث ُتظِهُر عْجَز واحُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ، 

ثوَن هبا  ٌب من هذه احُلروِف العربيَِّة التي يتحدَّ  اخَلْلِق عن ُمعاَرضتِه بِمثلِه، مع أنَّه مركَّ

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  1/10 6800

كِيمِ ا 1/10 6801  املحكم املتقن أو ذو احلكمة حْلَ

 والتعجب استعظام أمر خفي سببه أْمرا  عجيبا   َعَجبا   2/10 6802

 بلَّْغنا وأرسلنا بِواِسطَِة الَوْحِي  َأْوَحيْنَا 2/10 6803

 ، واإلنذار إخبار معه ختويف بلِّْغ وأعلِمْ  َأنِذرِ  2/10 6804

6805 2/10  ِ  البشارة : إخبار معه ما يرس َوَبّشِّ

    ، ومنزلة رفيعةأعامال صاحلة أو  سابَقَة فضل َقَدَم ِصْدق   2/10 6806

 األُُموِر اخَلاِرَقِة لِْلَعاَدةِ الَقْوُل أْو الِفْعُل القائُِم َعََل اخِلداِع والتَّْمويِه وَعََل السحر:  لََساِحرٌ  2/10 6807

بِيٌ  2/10 6808  واِضٌح  مُّ

ُكُم املَْْعبود  َربَُّكمُ  3/10 6809  إََلَ

 وَيكوُن َخْلُق اهلل ِمَن الَعَدمِ  أْوَجَد َعَل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  3/10 6810

 استواء يليق بجالله وعظمته اْستََوى َعََل الَعْرشِ  3/10 6811

ُر األْمرَ  3/10 6812  يدبِّر أمر السامء واألرض وما فيهن يقيض ويقدر واملراد  ُيَدبِّ

يِّئَةِ و نارص  وُمعي   َشِفيع   3/10 6813 ب التَّجاُوز َعن السَّ
فيُع: طالِ  الشَّ

 مشيئته وأمره  إِْذنِهِ  3/10 6814

 تّشكوا معه أحدا فأخلصوا له العبادة والطاعة وال  َفاْعبُُدوهُ  3/10 6815

ُرونَ  3/10 6816  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِِبونَ  َتَذكَّ

 ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصُْيُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  4/10 6817

ْدُق الَوْعُد: اال َوْعَد  4/10 6818 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ لْتِزاُم بِأْمر  إزاَء الَغْْيِ

 ثابِتا  ناِجزا   َحّقا   4/10 6819

ة  ، وإجياَده ِمن الَعَدمِ  َيبَْدُأ اخَلْلِق  4/10 6820 ِل َمرَّ   يبدُأ إنشاَء اخَلْلِق ألوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  4/10 6821

 لِيُثيَب وُيكافِئَ  لِيَْجِزيَ  4/10 6822

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  4/10 6823

 ماء  َشديِد احَلراَرةِ  ََحِيم   4/10 6824

َ  َجَعَل  5/10 6825  أو أنشأ وأبدع  َصْيَّ

ة   ِضيَاء 5/10 6826  ُمضيئة  إضاءة  ساطِعة  َقويَّ

ّ الذي به اإِلْبصار بدون حرارة ُنورا   5/10 6827  النُّور احِلِّسِّ

َرُه  5/10 6828  أماكن ُنُزول ُتعَرُف هبا الشهور واألعوام  أو َجعل سْيه يف منَازل َمنَاِزَل َوَقدَّ

  لتعرفوا وتدركوا  لِتَْعَلُمواْ  5/10 6829

نِيَ  5/10 6830     تِْعداد األْعوام َعَدَد السِّ

َساَب  5/10 6831  احِلَساب: الَعَدُد واإِلْحصاءُ  َواحْلِ

يِْل َوالنََّهارِ اْختِاَلِف  6/10 6832  التَفاُوُت َبيْنَُهام يف الطوِل والِقََصِ والنّوِر والظُّْلَمِة وتعاقب الليل والنهار  اللَّ

 ملَُْعِجزات  وَدالئَِل وِعَِب  وَعالمات   آلَيات   6/10 6833
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 14إلى آية   7  يةآمن  يونسسورة ( 920صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 خيافونوال  يطمعون  الو ال يتوقَّعونَ  الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا  7/10 6834

 َقنِعوا ، واختاروا َوَرُضواْ  7/10 6835

 أنفسهم  َرَكنُوا إلَيْها وَسَكنوا إليها َواْطَمأَنُّواْ  7/10 6836

 ساهون َغافُِلونَ  7/10 6837

هم وَمسَكنُهم  َمأَْواُهمُ  8/10 6838  َمَقرُّ

 ويقرتفونَيْفَعلوَن  َيْكِسبُونَ  8/10 6839

اِت  9/10 6840 احِلَ ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

 ُيْرِشُدهم، وُيَوّفقهم   ََيِْدَيِمْ  9/10 6841

ِري 9/10 6842 َعة   ََتْ  َتنَْدفُِع ُمرْسِ

 وُيْستَمتُع بهُكّل ما ُيستطاب  النَِّعيمِ  9/10 6843

 أو عبادهتم ُدعاُءُهمْ   َدْعَواُهمْ  10/10 6844

ُهك يا أهللُ  ُسبَْحاَنَك اللَُّهمَّ  10/10 6845      تنزَي ا ِمن كلِّ عيب  وَنقص   عامَّ ال َيليُق بكاملِك وجاللِك وَعظمتِكننزِّ

 الكلمة التي حيّي هبا بعضهم بعضا َوََتِيَّتُُهمْ  10/10 6846

المِة ِمن ُكلِّ ُسوء   َسالَمٌ  10/10 6847    السَّ

 ُدعائِِهمْ ة هناي َوآِخُر َدْعَواُهمْ  10/10 6848

ْمُد هللِِّ 10/10 6849  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ   احْلَ

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعَل ََمْلوقاتِِه فهو مرّبيهم ومالكهم ومدبر أمورهم   ربُّ الَعاملَِي  10/10 6850

ُل  11/10 6851 عُ  ُيَعجِّ  ُيرَسِّ

6852 11/10  َّ  األَذى والُسوَء والَفسادَ  الّشَّ

م  11/10 6853 لهم يف األمر وطلبه عَل وجه الرسعة اْستِْعَجاََلُ  تعجُّ

ْْيِ  11/10 6854 : ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصالٌح  بِاخْلَ ْْيُ  اخْلَ

 حياهتم أو ألميتوا  وأهلكوا  ألهُْنِيَ  لَُقيِضَ َأَجُلُهمْ  11/10 6855

 فنرتك َفنََذرُ  11/10 6856

هم   ُطْغيَاهِنِمْ  11/10 6857 ِ ِهْم وتكِبُّ  ُكْفِرِهمْ و ُعتُوِّ

ونَ يرتدَّدوَن  َيْعَمُهونَ  11/10 6858  وَيتََخبَّطُون   ويتَحْيَّ

َق  َمسَّ  12/10 6859  أصاَب وحَلِ

6860 12/10  ُّ ُة والَكرُب  الّضُّ دَّ  سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الشِّ

 مضطجع ا عَل جنبه: وهو ما َتت اإِلبط إىل اخلارصة جلنبه  12/10 6861

 َأْو واقفا   جالسا   َقاِعدا  َأْو َقآئاِم   12/10 6862

 أزلنا ورفعنا  َكَشْفنَا 12/10 6863

 َمَض  َمرَّ  12/10 6864

فِيَ  12/10 6865  املُْفِرطَي واملُجاِوزيَن لالْعتِدالِ  لِْلُمرْسِ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 13/10 6866

 أهل الزمان الواحد الُْقُرونَ  13/10 6867

ان ا خيُلُف َبعُضكم  َخاَلئَِف  14/10 6868 ا ُسكَّ  بعض 
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 20إلى آية  15  يةآمن  يونسسورة ( 210صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُتْقَرأ ُتتََْل  15/10 6869

 واِضَحات   َبيِّنَات   15/10 6870

 خيافونوال  يطمعون  الو ال يتوقَّعونَ  الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا  15/10 6871

 ِجئْ  اْئِت  15/10 6872

لْهُ  15/10 6873 هُ  َبدِّ ْ  َغْيِّ

 ل  وال يصح  ال حيقُّ  َما َيُكوُن ِل  15/10 6874

 بَمحِض رأيي، وُمقتَض اجتهادِي،  بَِغِْي َوْحي  ِمن اهللَِّ  ِمن تِْلَقاء َنْفِِّس  15/10 6875

 أْقتَدي َأتَّبِعُ  15/10 6876

 الَوْحِي ُأَبلَّغ بواِسطِة  ُيوَحى إَِلَّ  15/10 6877

ِع َمْكروه     أخشى َأَخاُف  15/10 6878  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصيُْت   15/10 6879

 أرادَ  َشاء 16/10 6880

 َقَرْأُتهُ  َتَلْوُتهُ  16/10 6881

 َوالَ َأْعَلَمُكم  َأْدَراُكم َوالَ  16/10 6882

 أَقْمُت  لَبِثُْت  16/10 6883

 زمن ا طويال   ُعُمرا   16/10 6884

رونَ  َأَفالَ َتْعِقُلونَ  16/10 6885  أَفال ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

 أْكثَُر ُظْلام   َأْظَلمُ  17/10 6886

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفرَتَى 17/10 6887

َب  17/10 6888 ْقهاها وأْنَكرَ  بِآَياتِهِ َكذَّ  مل ُيَصدِّ

  ال يظفر وال يفوز ال ُيْفلُِح  17/10 6889

 الكافِروَن املُعانِدونَ  املُْْجِرُمونَ  17/10 6890

 َمَعُه أْو َغْْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ 18/10 6891

ُهمْ  18/10 6892  َمكروها  أو أذى  ال ُيْلِحُق هِبِْم  الَ َيُّضُّ

 َوالَ يفيدهم  َوالَ َينَفُعُهمْ  18/10 6893

 الشفيع من يشفع لغْيه يف دفع رض أو جلب منفعة  ُشَفَعاُؤَنا  18/10 6894

 هل ختِبون  َأُتنَبِّئُونَ  18/10 6895

 َتعاىلُسبَْحاَن اهللِ: ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ  ُسبَْحاَنهُ  18/10 6896

َس وتعالَْت َعظََمتُهُ  َوَتَعاىَل  18/10 6897 َه وتَقدَّ  وَتنَزَّ

ة  َواِحَدة   19/10 6898  املراد عَل دين واحد ُأمَّ

 يف دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة حممد عليه الصالة والسالم واملراد اختلفوا  افرتقوا  َفاْختََلُفواْ  19/10 6899

 إىل يوم القيامة  الثواب والعقاببتأجيل  اهلل  قضاءواملراد  َقض هِبا وَثبَتَْت كلمة  َكلَِمٌة َسبََقْت  19/10 6900

ٌة وَعالَمةٌ  آَيةٌ  20/10 6901  ُمْعِجَزٌة وَدليٌل وِعِْبَ

ِهمْ َما َخِفَي واْستَرَتَ َومَلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه  الَْغيُْب  20/10 6902  بَِحواسِّ

بوا َفاْنتَظُِرواْ  20/10 6903  َفرَتقَّ
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 25إلى آية  21  يةآمن  يونسسورة ( 211صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغْي الَفم َأَذْقنَا  21/10 6904  واملراد هنا إدراك ما يرس وما يؤمل  الذَّ

ا وَرخاء   َرَْحَة   21/10 6905 ا وَفَرج   ُيرْس 

اء 21/10 6906 ُة والضيق َكالَفْقِر والسقِم واألمَلِ  العرس أو رَضَّ   سوُء احلالِ والِشدَّ

تُْهمْ  21/10 6907  أَصاَبتهم  َمسَّ

ْكرٌ  21/10 6908  حتيال  والتَّْدبْي للَّشّ واالاملَْكر: اخِلداع  مَّ

ُع َمْكرا   21/10 6909 ا  َأْْسَ  عَل اخلداع تكموجمازا باستدراِجكم وتعجيِل ُعقوبتِكم واملرادأعَجُل َمكر 

نون َيْكتُبُونَ  21/10 6910 لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

ُكمْ  22/10 6911 ُ ْْيَ  ُيَسْيِّ ُل لكم السَّ  بذواتكم أو بواسطة دابة أو سفينة أو غْيمها ُيَسهِّ

 السفن  الُْفْلِك  22/10 6912

َعة   َوَجَرْينَ  22/10 6913  وَمَرْرَن برُِسْ

 مناسبة لسْي السفن اَُلبِوِب  ريٌح لَيِّنَةٌ  ريٌح َطيِّبَّةٌ  22/10 6914

وا  َوَفِرُحواْ  22/10 6915  واْبتََهُجوا وُْسُّ

 أَتتَْها  َجاءهْتَا  22/10 6916

 اَُلبُوب قوية شديدة   ريٌح عاصف 22/10 6917

 ما ارتفع من ماء البحر  املَْْوُج  22/10 6918

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّواْ  22/10 6919

  وأحاط هبم البالء من كل ناحية  ُحَِصواوهَلكوا  ُأِحيَط هِبِم 22/10 6920

 اهللََّ َسأَلوا اهللَََّدَعُوْا  22/10 6921

ينَ  22/10 6922 ْوه فلم ُتِشبُْه شائِبَة  من رِشك  أو ِرياء   َُمْلِِصَي لَُه الدِّ  حَمَّصوا دينهم وَنقَّ

 أنقذتنا  َأنَجيْتَنَا  22/10 6923

اكِِرينَ  22/10 6924  الذاكريَن لِنِْعَمِة اهللِ، املُثْنَي َعَليِْه هِبا  الشَّ

 ويفسدون  َيْعتَدونَ  َيبُْغونَ  23/10 6925

قِّ  23/10 6926  بِدوِن َسبَب  ُمَسّوغ   بَِغْْيِ احْلَ

ِْبُ والظُّْلُم والَفسادُ  َبْغيُُكمْ  23/10 6927
 البَْغُي: الكِ

نيا  23/10 6928  َملّذاهتا  َمتاع احَلياة الدُّ

 ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصُْيُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  23/10 6929

 امتزج معه  اْختََلَط به 24/10 6930

 النََّعُم: اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألَْنَعامُ  24/10 6931

 ُحسنَها وهَباَءها، وزينَتَها وهبجتها ُزْخُرَفَها 24/10 6932

نَْت  24/10 6933 يَّ َلْت  َوازَّ  َحُسنَْت َوََجُ

 ُمتَمّكنُوَن من االْنتِفاع هبا  َقادُِروَن عليها  24/10 6934

ا 24/10 6935 ، ومقطوعة  ِمن أصوَِلا  َحِصيد   حمصودة 

 أو عامرة  مل تكن قائمة  مَلْ تْغنَ  24/10 6936

المِ  25/10 6937  اجَلنَّةُ  َداُر السَّ

اط   25/10 6938 ْستَِقيم  رِصَ     وهو الدين احلق  َطريق  ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  مُّ
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 33إلى آية  62  يةآمن  يونسسورة ( 212صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 واملراد هنا املؤمنون الصادقون  َأَتْوا باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  لِّلَِّذيَن َأْحَسنُواْ  26/10 6939

ْسنَى  26/10 6940  َوْعُد اهللِ بِاملَثوَبِة َوُحْسِن اجَلزاِء أْو اجَلنَّةِ  احْلُ

 النَّظَُر إىل وجِه اهلل عزَّ وجلَّ ، والزيادة هي َوأْكثَرُ  َوِزَياَدةٌ  26/10 6941

 ُيغطي ال َيغَشى، وال َيعُلو، وال  َواَل َيْرَهُق  26/10 6942

 ُدخان  وكآبةٌ غبار و َقرَتٌ  26/10 6943

 َصغارٌ أو  َوالَ َهوانٌ  َوالَ ذِلَّةٌ  26/10 6944

 َعِملوا  َكَسبُواْ  27/10 6945

يِّئَاِت  27/10 6946 نوب الَكبَْية السَّ  الذُّ

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلْْي أو الّشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 27/10 6947

 وَتيطهم وُتغطيهم  َوَتْرَهُقُهمْ  27/10 6948

 حافظ مانع  َعاِصم   27/10 6949

 ُألبَِست ُأْغِشيَْت  27/10 6950

 أْجزاء   قِطَعا   27/10 6951

ا ُمظْلاِم   27/10 6952  ُمْسَودًّ

ُهمْ  28/10 6953  َنْجَمُعُهْم لِْلِحساِب  َنْحُّشُ

 أماكِنَُكمْ املراُد: إلَْزُموا  َمَكاَنُكمْ  28/10 6954

َكاُؤُكمْ  28/10 6955 ة   َورُشَ ِذوا آَِلَ  مع اهللِ أرشكوهم يف العبادةالّشكاء: الذيَن اختُّ

ْلنَا 28/10 6956 ْقناف َفَزيَّ  َفرَّ

 ، والكفاية: بلوغ املراد يف األمر  فَحْسبُنا َفَكَفى  29/10 6957

 عاملِ ا ُمطَّلِعا   َشِهيدا   29/10 6958

 لساهي لََغافِلِيَ  29/10 6959

 أو يف ذلك اليوم يف ذلك املَقامِ املراد  ُهنَالَِك  30/10 6960

 خَتتَِِبُ وَتعَلمُ  َتبُْلو 30/10 6961

َمت وَعِمَلت َأْسَلَفْت  30/10 6962  َقدَّ

واْ  30/10 6963  َوُأْرِجُعوا َوُردُّ

قِّ  30/10 6964  الَعْدلرهّبم احَلَكم  َمْوالَُهُم احْلَ

 َعنُْهم  وزال وبطََل  َوَغاَب  َوَضلَّ َعنُْهم 30/10 6965

ونَ  30/10 6966 ِء: اْختاِلُقُه واإلْتيان بِِه َكِذبا  وخيتلقون  َيْفرَتُ ْ  اْفرِتاُء الَّشَّ

 امللك حيازة الَّشء والتَصف فيه  و َيْستَطيعُ  َيْملُِك  31/10 6967

ِرُج  31/10 6968  ُيوِجُد  خُيْ

 يقيض ويقدر ُيَدبِّر األْمرَ  31/10 6969

الَُل  32/10 6970  التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اَلداية واحلق  الضَّ

ُفونَ  32/10 6971 لوَن وُتبَْعدوَن عن احلقِّ  ُتَْصَ وَّ  َُتَ

  ثبَتَْت َوَوَجبَْت  َحقَّْت  33/10 6972

 قضاؤه  َكلَِمُت ربك  33/10 6973



 

213 
 

 
 
 
 

 42إلى آية  34  يةآمن  يونسسورة ( 213صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َكائُِكْم  34/10 6974 ة  أرشكوهم يف العبادة مع اهللِ رُشَ ِذوا آَِلَ  الّشكاء: الذيَن اختُّ

ْلَق  34/10 6975 ة   َيبَْدُأ اخْلَ ِل َمرَّ  َعََل َغْْيِ ِمثال  سابِق   ِمن الَعَدمِ اإلجياَد ألوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  34/10 6976

 )َكيَْف( أو )من أْيَن(   َفأَنَّى 34/10 6977

 وُتقَلبونَ  وَتْعدلونَ  ُتَصفون ُتْؤَفُكونَ  34/10 6978

 ُيْرِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  ََيِْدي 35/10 6979

قِّ  35/10 6980  الثَّابِت الَّذي ال َشكَّ فيه وال ِمْريةَ الدين  احْلَ

 َأْوىَل  َأَحقُّ  35/10 6981

 ُيْقتَدى بِهِ  ُيتَّبَعَ  35/10 6982

ي  35/10 6983  الَّ َيتدي أي ال يستجيب للهداية الَّ ََيِدِّ

 ُيْرَشد إىل احلقِّ واإِليامن َُيَْدى 35/10 6984

ُكُمونَ  35/10 6985  وَتْفِصُلونَ َتْقضوَن  ََتْ

 قتدى به خلفه أو ييسُْي  َيتَّبِعُ  36/10 6986

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهمْ  36/10 6987

 ِعلام  ِمن َغْْيِ َيقي   َظنّا   36/10 6988

 ال يكفي وال ينفع الَ ُيْغنِي  36/10 6989

قِّ  36/10 6990 حيُح واالعتقاد الِعْلُم  احْلَ  الصَّ

 خُيتََلق وُيْكَذب  ُيْفرَتَى  37/10 6991

 اْعرِتاُف وإقراُر بِِصْدقِهِ  َتْصِديَق  37/10 6992

 القرآن قبلاملراد هنا الكتب السابقة التي  َبْيَ َيَدْيهِ  37/10 6993

 َتبْيينُه وتوضيحه  َوَتْفِصيَل الكِتاب  37/10 6994

 ال َشكَّ  ال َرْيَب  37/10 6995

نْتُْم وَقِدرُتمْ بمن  اْستَعينوا  َواْدُعوْا َمِن اْستَطَْعتُم 38/10 6996  ََتَكَّ

، ومل َيفَهموهعَل  مَل يطَّلِعوا مَلْ حُيِيطُوْا بِِعْلِمهِ  39/10 6997  ما فيه ِمَن احَلقِّ

 ما فيه من الوعيد  أو حقيقة عاقبة َوملََّا َيأهِْتِْم َتأِْويُلهُ  39/10 6998

 العاقبة: اخلاَِتَُة واملَصْي األخْي َعاقِبَةُ  39/10 6999

، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  40/10 7000  أْكثَُر ِعْلام 

 املُْحِدثَي لإلْختاِلِل واإلْضطِراِب  بِاملُْْفِسِدينَ  40/10 7001

ُبوكَ  41/10 7002  َنَسبُوا إليك الكذب َكذَّ

 ل ديني وعمل   َعَمِل لِّ  41/10 7003

 مِّبؤون غْي مؤاخذين  َبِريئُونَ  41/10 7004

 أفَعل َأْعَمُل  41/10 7005

ْمعَ  َيْستَِمُعونَ  42/10 7006 ُهوَن السَّ  ُيَوجِّ

مَّ  42/10 7007  َذُوو الَصَمِم، واملُراُد: الَّذيَن ال َيْصغوَن لِْلَحقِّ  الصُّ

رونَ  َيْعِقُلونَ ال  42/10 7008 ْم وال ُيَفكِّ  ال ُيْعِملوَن ُعقوََلُ
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 53إلى آية  43  يةآمن  يونسسورة ( 214صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ه البَََص  َينظُرُ  43/10 7009  ُيَوجِّ

ونَ الَ  43/10 7010  املراد أهنم فاقدو البصْية  ُيبَِْصُ

ياَدةِ   َيظْلِمُ الَ  44/10 7011  ال جَيُوُر وال جُياِوُز احَلدَّ بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ

 ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب   َأنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ  44/10 7012

ُهمْ  45/10 7013 ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  حَيُّْشُ
 جَيَْمُعُهْم لِ

ْ َيْلبَثُواْ  45/10 7014  مَلْ ُيِقيموا  ملَّ

 َقْدَر ساَعة  واملُراُد وقتا  قليال   َساَعة   45/10 7015

 َيْعِرف َبْعُضُكْم َبْعضا   َيتََعاَرُفونَ  45/10 7016

 أصاهبم النقص أو الضياع  َخرِسَ  45/10 7017

 َيَدْيهِ املُثُول َبْيَ  اهلل بِلَِقاء 45/10 7018

 ُمستجيبي للِهداية ُمْهتَِدينَ  45/10 7019

يَنََّك  46/10 7020  نقبضنَّ روحك  َنتََوفَّ

 ُرجوُعُهْم وَعْوَدهُتُْم وَمصُْيُهمْ  َمْرِجُعُهمْ  46/10 7021

 عامِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  46/10 7022

 ُحكِمَ  ُقيِضَ  47/10 7023

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  47/10 7024

 هذا الَوْعد: وقت قيام الساعة الَْوْعُد  48/10 7025

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقِيَ  48/10 7026 دِق، والصِّ  ُمتَِّصفَي بالصِّ

 ال أستطيع َأْملُِك ال  49/10 7027

ا   49/10 7028  املراد دفع الّش وإبعاد الّضر رَضّ

 وال جلبا  للمنفعة أو الفائدة َنْفعا  َوال  49/10 7029

 وقت النقضاء مدهتم وفناء أعامرهم َأَجٌل  49/10 7030

  فناؤهم  َحلَّ َمْوِعد َجاء َأَجُلُهمْ  49/10 7031

رون  َيْستَأِْخُرونَ َفالَ  49/10 7032  فال يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

 ال يتقدمون عليه َيْستَْقِدُمونَ ال  49/10 7033

 َأْخِِبون  َأَرَأْيتُمْ  50/10 7034

 َنَزَل بُِكمْ  َأَتاُكمْ  50/10 7035

 ليال   َبيَاتا   50/10 7036

ل يف األمر ويطلبه عَل وجه الرسعة َيْستَْعِجُل  50/10 7037  يتعجَّ

 أبعدما ؟   َأُثمَّ  51/10 7038

 َنَزَل وحصل          َوَقعَ  51/10 7039

 الِعقاُب الدائم  اخُلْلد َعَذاب  52/10 7040

َزْونَ  52/10 7041  ُتعاَقبونَ  َُتْ

 َتْفَعلون وتتحّملون  َتْكِسبُونَ  52/10 7042

 ويطلبون منك أن ختِبهم َوَيْستَنبِئُوَنَك  53/10 7043

 ثابٌِت َصحيٌح أهو  ُهوَ  َأَحق   53/10 7044

 َنَعم إِي 53/10 7045

 عَل الَّشء عدم االقتداروالعجز   من العذاب ُمْفلِتي أوهاربي  بُِمْعِجِزينَ  53/10 7046
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 61إلى آية  54  يةآمن  يونسسورة ( 215صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أرشكت وكفرت  َظَلَمْت  54/10 7047

 ومتاعَجيع ما يف األرض من مال  َما يِف اأْلَْرِض   54/10 7048

 االفتداء: تقديم الِفْدَية عن النَْفسِ  الَْفتََدْت  54/10 7049

واْ  54/10 7050  أْخُفوا َوَأَْسُّ

 األسف واحلرسة  النََّداَمةَ  54/10 7051

 َوُحكِمَ  َوُقيِضَ  54/10 7052

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  54/10 7053

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعُد: اال اهللِ َوْعَد  55/10 7054 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  لْتِزاُم بِأْمر  إزاَء الَغْْيِ

ُه َوْصٌف لَِوْعِد اهللِ َحق   55/10 7055 : النّاِجُز الذي ال َيتََخلَُّف، وذلك ألنَّ  الَوْعُد احَلقُّ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثََرُهمْ  55/10 7056

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ ال  55/10 7057

  ََيَُب احَلياةَ  حُيْيِي  56/10 7058

 ويسلب احلياة  َوُيِميُت  56/10 7059

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  56/10 7060

 أَتتُْكم َجاءْتُكم 57/10 7061

ْوِعظَةٌ  57/10 7062  َنصيحة وتذكْي   مَّ

 شايف من كل ما يؤذي  دواءٌ  َوِشَفاء  57/10 7063

ُدورِ  57/10 7064  أمراض الشهوات والشبهات ملا يف الصدور من املراد  ملَِا يِف الصُّ

ى  57/10 7065   ورشد    وِهداَية َوُهد 

 ونعمة وإْحسانٌ  َوَرَْحَةٌ  57/10 7066

 باإلسالِم والقرآنِ واملراد هنا  إْحساُنهُ  بَِفْضِل اهللِ 58/10 7067

ة َوبَِرَْحَتِهِ  58/10 7068  َرَْحَته: املراد هنا نِْعَمُة اإليامِن والنُبُوَّ

وا وَيبْتَِهجوا َفْليَْفَرُحواْ  58/10 7069  َفْليُرَسّ

 حَيوزوَن ِمن أْموال  وَمتاع   جَيَْمُعونَ  58/10 7070

ْزق   59/10 7071  َعطاٌء من اهللِ  رِّ

ُتم َفَجَعْلتُم 59/10 7072 ْ  َفَصْيَّ

ا 59/10 7073 عا   َحَرام   ََمْنوعا  وَغْْيَ جائِز  رَشْ

 احَلالل: املُبَاح رشعا   َوَحالَال   59/10 7074

 سمح َأذِنَ  59/10 7075

ونَ  59/10 7076  تكذبون  َتْفرَتُ

عُ  َظنُّ  60/10 7077  َتَوقُّ

ل   لَُذو َفْضل   60/10 7078   زيادةِ إحسان  وصاحب تَفضُّ

 َأْمر  أْو حال   َشأْن   61/10 7079

ُعونو تأُخذوَن فيه، وخَتوضوَن، ُتِفيُضونَ  61/10 7080  تتَوسَّ

 وخَيَْفى  َيبُعُد وَيغيُب  َيْعُزُب  61/10 7081

ة   61/10 7082 غرمقدار ووزن ذرة وهو  ِمثَْقاِل َذرَّ ا، بالغ الصِّ   قدٌر ضئيل جدًّ

بِي  كِتَاب   61/10 7083  الكتاب: اللوح املحفوظواملراد بَبيِّ واِضح  كتاب  مُّ



 

216 
 

 
 
 
 

 70إلى آية  62  يةآمن  يونسسورة ( 216صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ِعبَاُده املُْخلُِصون يف طاعته أولياُء اهلل 62/10 7084

ِع َمْكروه  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث  َخْوٌف  62/10 7085  الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

َزُنونَ  62/10 7086  َغمُّ  ُيصيبُُهم َهمُّ  حَيْ

سوِل   آَمنُواْ  63/10 7087 ِه وانقادوا هللِ وللرَّ
 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 نواهيهيستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب  َيتَُّقونَ  63/10 7088

ى 64/10 7089 ارُّ  الْبُّْشَ  اخَلَِبُ السَّ

  ال َتْغيْيَ  ال َتبِْديَل  64/10 7090

 ووعده  قضاؤهو أقوال اهلل سبحانه وتعاىل لَِكلاَِمِت اهللِ 64/10 7091

 من كل مكروه والظََّفر باخلْي والفالح والنَّجاُة من الّش  الَْفْوزُ  64/10 7092

 كلمة استُعَْيْت لكل كبْي  الَْعظِيمُ  64/10 7093

مْ  65/10 7094  َكالُمُهمْ  َقْوَُلُ

ةَ  65/10 7095  القّوة واملنََعة الِْعزَّ

 َيْقتَدي  َيتَّبِعُ  66/10 7096

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  66/10 7097

َكاء 66/10 7098  ُمشاِركَي هللِ بالِعباَدةِ  رُشَ

 َينْقادوَن َوَيسْيوَن  َيتَّبُِعونَ  66/10 7099

 الِعْلَم ِمن َغْْيِ َيقي   الظَّنَّ  66/10 7100

 ُيْلُقوَن الَقْوَل َعْن َظنٍّ وخَتْمي  ال َعْن ِعْلم  وَيقي  و حيُزرونَ  خَيُْرُصونَ  66/10 7101

 لتقّروا وهَتَْدُؤوا وَتطَْمئِنُّوا لِتَْسُكنُواْ  67/10 7102

 ُمِضيئ ا  ُمبَِْصا   67/10 7103

 ملَُْعِجزات  وَدالئَِل وِعَِب  وَعالمات   آلَيات   67/10 7104

 حَيّسوَن باالستاِمِع بآذاهِنِم وَيْعِرفونَ  َيْسَمُعونَ  67/10 7105

َذ  68/10 7106 َ  َجَعَل  اختَّ

ا كان أو أنثى  َولَدا   68/10 7107  مولودا  ذكر 

 ُسبَْحاَن اهللِ: ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاىل ُسبَْحاَنهُ  68/10 7108

 الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسامِء اهللِ احُلْسنى الَْغنِيُّ  68/10 7109

ة   ُسْلطَان   68/10 7110  ودليل وُبْرَهان  ُحجَّ

 أتفرتون َأتُقولُونَ  68/10 7111

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  68/10 7112

ونَ  69/10 7113 ِء: اْختاِلُقُه واإلْتيان بِِه َكِذب  َيْفرَتُ ْ  اْفرِتاُء الَّشَّ

 ْعتِقادِ اإِلْخباُر بِِخالِف الواقِِع أو اال الَْكِذَب  69/10 7114

 ال يظفرون وال يفوزون الَ ُيْفلُِحونَ  69/10 7115

 َملّذات ، واْنتِفاعوََتَتٌُّع،  َمتَاعٌ  70/10 7116

 ُرجوُعُهْم وَعْوَدهُتُْم وَمصُْيُهمْ  َمْرِجُعُهمْ  70/10 7117

ْوِق،   ُنِذيُقُهمُ  70/10 7118 ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ وإدراك واإلَذاَقُة: احَلْمُل َعََل الذَّ  املطعومات بالَفم وبغْي الَفمالذَّ

ِديدَ  70/10 7119     الِعَقاَب والتَّنْكِيَل األليم  الَْعَذاَب الشَّ
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 78إلى آية  71  يةآمن  يونسسورة ( 217صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 النبأ: اخلِب ذو الشأن  َنبَأَ  71/10 7120

، وَعظَُم وَصُعَب و َثُقَل  َكُِبَ  71/10 7121  َشقَّ

َقاِمي 71/10 7122  لُبثي وطوُل ُمكثي بَي أظهِركم أو   إقامتي مَّ

ُروا وَتتَِّعظوا َوَتْذكِِْيي  71/10 7123 وا وَتتََذكَّ  ََحُْلُكم عَل أن َتْستَْحِّضُ

 بُِمْعِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  71/10 7124

ْلُت  71/10 7125 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

 وأعدوا  اعزموا وصّمموا  َفأََْجُِعوْا َأْمَرُكمْ  71/10 7126

َكاءُكمْ  71/10 7127 ة  مع اهللِ  َورُشَ ِذوا آَِلَ  الّشكاء: املُشاركوَن َُلم بالُكْفِر أْو الذيَن اختُّ

 قضيتكم شأنكم أو مسألتكم أو  َأْمُرُكمْ  71/10 7128

ة   71/10 7129 ا ُغمَّ  ُمشكِال     ُمبْهام  ُمْلتَبِس 

 وأنِفذوا قضاَءكم َنحِوياقضوا علَّ بالعقوبة  اْقُضوْا إَِلَّ  71/10 7130

رونِ   ُتنظُِرونِ  71/10 7131  تتأنوا  َُتِْهُلوِن أو أو   تؤخِّ

 أْعَرْضتم َتَولَّيْتُمْ  72/10 7132

 طلبت منكم   َسأَلْتُُكم  72/10 7133

 َجزاء  لِْلَعَمِل وِعَوض  َعنْهُ  َأْجر   72/10 7134

 وُكلِّْفُت  َوُأِمْرُت  72/10 7135

 املُنْقاديَن هللِ ورَشائِِعهِ  املُْْسلِِميَ  72/10 7136

ُبوهُ  73/10 7137  َفنََسبُوا إليه الَكِذب، أو مل ُيْؤِمنوا به  َفَكذَّ

يْنَاهُ  73/10 7138  فسلَّمناه َفنَجَّ

 السفينة  الُْفْلِك  73/10 7139

 ََجُْع َخليَفة وهو َمن خَيُْلُف َغْْيه وَيقوم َمقاَمه َخالَئَِف  73/10 7140

ا  َوَأْغَرْقنَا 73/10 7141  وأْهَلْكنا َغَرق 

ل  َفانظُرْ  73/10 7142  َفَفّكْر وتأمَّ

  اخلاَِتَُة واملَصْي األخْيالعاقبة:  َعاقِبَةُ  73/10 7143

في واملحّذرين من العقاب املُْنَذِرينَ  73/10 7144  املُبَلَّغي املَُخوَّ

 أْرَسْلنَا  َبَعثْنَا  74/10 7145

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  74/10 7146

 ُنْغلُِق وَنَختُِم   َنطْبَعُ  74/10 7147

 الظاملي املتجاوزين للَحّد  املُْْعتَِدينَ  74/10 7148

 أرْشاُف القْوِم وسادهتماملأل :  َوَمَلئِهِ  75/10 7149

واْ  75/10 7150 وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاْستَْكَِبُ  َفتََكِبَّ

ِْرِميَ  75/10 7151  كافِريَن ُمعانِدينَ  جمُّ

ْحُر:  لَِسْحرٌ  76/10 7152  الِفْعُل القائُِم َعََل اخِلداِع والتَّْمويِه وَعََل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِْلَعاَدةِ الَقْوُل أْو السِّ

  يفوزويظفر  ُيْفلُِح  77/10 7153

اِحُرونَ  77/10 7154 حر  السَّ  املزاولون للسِّ

َفنا لِتَْلِفتَنَا  78/10 7155  لِتََْصِ

َياء  78/10 7156   العظمة والسلطان الْكِِْبِ
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 88إلى آية  79  يةآمن  يونسسورة ( 218صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 لََقُب ُمُلوِك ِمَْصَ يِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف  فِْرَعْونُ  79/10 7157

 أحِّضوا إلَّ  اْئتُوِن  79/10 7158

 واسع العلم َعلِيم   79/10 7159

وَسى 80/10 7160  َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  مُّ

 اْرُموا َألُْقواْ  80/10 7161

 َفَعْلتُموه ِجئْتُم بِهِ  81/10 7162

 سيُذِهُب آثاَرهُ  َسيُبْطُِلهُ  81/10 7163

 ال حُيِْسنُ   الَ ُيْصلُِح  81/10 7164

 املُْحِدثَي لإلْختاِلِل واإلْضطِراِب  املُْْفِسِدينَ  81/10 7165

 يثبته ويعليه  يظهره للناس ويبينه َوحُيِقُّ اهلل احلق  82/10 7166

 بِأحكامه ورشائعه  بَِكلاَِمتِهِ  82/10 7167

 َأْبَغَض  َكِرهَ  82/10 7168

 الكافِروَن املُعانِدونَ  املُْْجِرُمونَ  82/10 7169

 صّدق وأذعن  آَمنَ  83/10 7170

ةٌ  83/10 7171 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

ِع َمْكروه   َخْوف   83/10 7172  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 املأل : أرْشاُف القْوِم وسادهتم َوَمَلئِِهمْ  83/10 7173

 ويقتلهم يعذهبم َيْفتِنَُهمْ  83/10 7174

 ومستكِب ملُتََجِبِّ  لََعال   83/10 7175

فِيَ  83/10 7176  املُْفِرطَي واملُجاِوزيَن لالْعتِدالِ  املُْرْسِ

ُلواْ  84/10 7177  اعتمدوا وفّوضوا أمركم  َتَوكَّ

َعْلنَا فِتْنَة   85/10 7178  لنا عن الدين، أو ُيفتن الكفاُر بنَصهمال تنَصهم علينا فيكون ذلك فتنة  الَ ََتْ

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَومُها  الظَّاملِِيَ  85/10 7179

نَا 86/10 7180   وسلِّمنا َوَنجِّ

 بإحسانَِك َوِرعاَيتَِك  بَِرَْحَتَِك  86/10 7181

 بلَّْغنا بواسطة الَوْحي َوَأْوَحيْنَا 87/10 7182

 املراد هنا هارون عليه السالم  َوَأِخيهِ  87/10 7183

َقْوِمُكاَم ُبيُوتا   87/10 7184
َءا لِ  أو اختذا َلم  أْنِزالُهْم وأْسكِناُهْم فِيها َتبَوَّ

 القطر املعروف مَص: املدينة املستكملة املرافق واخَلدمات، ويراد هبا  بِِمَْصَ  87/10 7185

 البُيوُت: املَساكِنُ  ُبيُوتا   87/10 7186

 مساجد أو ُمصلَّيات  قِبَْلة   87/10 7187

ُن به ِزينَة   88/10 7188 ِف من  ما ُيتََزيَّ َ  ومظاِهِر الرتَّ
 َأَدوات 

ُفُهم َعْن َطريِق اَِلداَيةِ  لِيُِضلُّواْ  88/10 7189  إْضالُل الَقْوِم: رَصْ

 وأتلف  أِزْل وأْذِهْب  اْطِمْس  88/10 7190

َح لإليامنِ  َواْشُدْد َعَل ُقلوهِبِمْ  88/10 7191  اْختِْم َعَليْها َحتَّى ال َتنَّْشِ
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 97إلى آية  89  يةآمن  يونسسورة ( 219صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 استجيبت وقبلت ُأِجيبَت  89/10 7192

ْعَوُتُكاَم  89/10 7193   ُسؤالُُكام  دَّ

 ْثبُتا عَل دينِكام ا َفاْستَِقياَم  89/10 7194

  وال تسُلكا  َوالَ َتتَّبَِعآنِّ  89/10 7195

  طريَق  َسبِيَل  89/10 7196

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  أو الذين جَيَهلونَ  ال َيْعَلُمونَ  89/10 7197

  قطَْعنا َوَجاَوْزَنا 90/10 7198

 َفَلِحَقُهم َفأَْتبََعُهمْ  90/10 7199

 اجُلنود: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان َوُجنُوُدهُ  90/10 7200

 ُظْلام   َبْغيا   90/10 7201

 وعدوانا   َوَعْدوا   90/10 7202

   أحاط به َأْدَرَكهُ  90/10 7203

 فَهلَك باالختناق أو كاد غمُره وَغَلبَُه املاُء  الَْغَرُق  90/10 7204

 أيف هذِه اللحظَِة ؟ آآلنَ  91/10 7205

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصيَْت  91/10 7206

 املُْحِدثَي لإلْختاِلِل واإلْضطِراِب  املُْْفِسِدينَ  91/10 7207

يَك  92/10 7208  ونجعلك عَل نجوة أو مرتفع من األرض ننقذك ُننَجِّ

 بَِجَسِدكَ  بِبََدنَِك  92/10 7209

 ملن يأيت بعدك   ملَِْن َخْلَفَك  92/10 7210

ة  وَعالَمة   آَية   92/10 7211  ُمْعِجَزة  وَدليال  وِعِْبَ

 لساهون لََغافُِلونَ  92/10 7212

ْأَنا  93/10 7213  أْنَزلْنا وأْسَكنَّا َبوَّ

أ ِصْدق  93/10 7214 ا   ُمبَوَّ ا منزال صاحل  ا حَسنحَممود    اوطيِّب اَمتار 

  َوأْعطَيْناُهْم ِمن اخَلْْيِ والَفْضلِ  َوَرَزْقنَاُهم 93/10 7215

ْزُق النَّاتُِج َعن الَكْسِب احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  93/10 7216 ُه النَّْفُس أْو الرِّ  َما َتْستَلِذُّ

 اختلفوا يف أمر حممد صَل اهلل عليه وسلم وكتابهاملراد  اْختََلُفواْ  93/10 7217

مْ  َجاءُهمُ  93/10 7218 َق وَحَصَل ََلُ قَّ  ََتَ

 حيكم َيْقيِض  93/10 7219

 يف حالَِة ريبَة  وَقَلق  بِشأنِهِ     يف َشكٍّ  94/10 7220

ينَ  94/10 7221  الشاكِّي  املرتددين  املُْْمرَتِ

ُبواْ  95/10 7222  َأنَكُروا  َكذَّ

ينَ  95/10 7223 اِْسِ  الضائِعَي اَلالِكيَ  اخْلَ

 ثبَتَْت َوَوَجبَْت  َحقَّْت  96/10 7224

   قضاؤهو املراد حكمه  كلمة ربك  96/10 7225

 الشديد اإليالم  الِعَقاَب والتَّنْكِيَل  الَْعَذاَب األَلِيمَ  97/10 7226
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 106إلى آية  98  يةآمن  يونسسورة ( 220صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 القرية: البْلدة، وتطلق عَل أهلها  َقْرَيةٌ  98/10 7227

  صّدقت وأذعنت آَمنَْت  98/10 7228

 َفأفادها َفنََفَعَها 98/10 7229

 َفَدَعاُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اهللِ َوحَدهُ َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ إىَِل َقوِم نِينََوى  ُيوُنَس  98/10 7230

 أزلنا ورفعنا  َكَشْفنَا 98/10 7231

ل  اخِلْزي 98/10 7232   الَفضيَحِة واَلوان والذُّ

 َمَدْدنا َلم يف احلياة مع إسباغ النَِّعم  َوَمتَّْعنَاُهمْ  98/10 7233

د  يف َمْعناُه  ِحي   98/10 7234  بِِقلَّة  أو َكثَْرة  َوْقت  َغْْيِ حُمَدَّ

 أرادَ  َشاء 99/10 7235

ِِبُ َوُتْرِغمُ  ُتْكِرهُ  99/10 7236  َُتْ

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللِّ  100/10 7237

ُ  َوجَيَْعُل  100/10 7238   َوُيَصْيِّ

ْجَس  100/10 7239  العقاب والغضبوالعذاَب  الرِّ

رونَ ال  ال َيْعِقُلونَ  100/10 7240 ْم وال ُيَفكِّ  ُيْعِملوَن ُعقوََلُ

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  انظُُرواْ  101/10 7241  تأمَّ

 ما تكفي وما تنفع َوَما ُتْغنِي  101/10 7242

الئِل والِعَِب والَعالَمات اآلَياُت  101/10 7243  املُْعِجَزات والدَّ

 الرسول أو األمر املُخيف النُُّذر: َجع َنِذير، وهو  َوالنُُّذرُ  101/10 7244

 َيرتّقبون وَيتَوّقعون  َينتَظُِرونَ  102/10 7245

 َمَضْواْ  َخَلْواْ  102/10 7246

ي 103/10 7247  ُننقذ ُننَجِّ

 تفضال منَّا ورَحة َحّقا   103/10 7248

 ريبَة  وَقَلق  بِشأنِهِ  َشكٍّ  104/10 7249

 ورَشيَعتيِعباَديت  دِينِي 104/10 7250

 َفالَ أنقاد وال أخضع  َفالَ َأْعبُدُ  104/10 7251

 َمَعُه أْو َغْْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ 104/10 7252

  يقبض أرواحكم  َيتََوفَّاُكمْ  104/10 7253

 وُكلِّْفُت  َوُأِمْرُت  104/10 7254

ْه  أقم 105/10 7255  َتَوجَّ

  ذاتك  َوْجَهَك  105/10 7256

ينِ  105/10 7257 يَعة والطاَعة واالْنِقياد هللِ وِعباَدتِهِ  لِلدِّ  الّدين: الّشَّ

الِل إىل اخَلْي واحَلقِّ مستقيام  َحنِيفا   105/10 7258 ا عام ِسواهأو  مائِال  عن الّشِّ والضَّ  ُمقبال  عَل اهللِ، ُمعرض 

 ال َتْعبُدْ   ال َتْدعُ و 106/10 7259

 الَ يفيدك  الَ َينَفُعَك  106/10 7260

كَ  106/10 7261  َوال ُيْلِحُق بَِك َمكروها  أو أذى   َوالَ َيُّضُّ
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُيِصبْك  َيْمَسْسَك  107/10 7262

ُة   بُِّضٍّ  107/10 7263 : سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الِشدَّ  والَكرُب الُّضُّ

 َفالَ رافِع وال ُمِزيل َفالَ َكاِشَف  107/10 7264

 ِد لكيُيرِ  ُيِرْدكَ  107/10 7265

:و  برخاء أو نعمة وعافية وْسور بَِخْْي   107/10 7266 ْْيُ     ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصالٌح  كل اخْلَ

 أو ال أحد يقدر أن يرد ال َصاِرَف   َفالَ َرادَّ  107/10 7267

 َفْضُل اهللِ: إْحساُنهُ  لَِفْضلِهِ  107/10 7268

: َمنحه وإعطاؤه ُيِصيُب  107/10 7269  إصاَبة اخَلْْيِ

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  107/10 7270

َق وَحَصَل لكم َجاءُكمُ  108/10 7271 قَّ  ََتَ

 قبل اَلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 108/10 7272

 تاه وابتعد ومل َيتد إليه َضلَّ  108/10 7273

 الوكيُل: املانُع واحلافُظ والكفيُل و بِحفيظ   بَِوكِيل   108/10 7274

 اِْنقاد واقتدى َواتَّبِعْ  109/10 7275

 التَّبليُغ بواِسطِة الَوْحِي َيتِّم  ُيوَحى 109/10 7276

: التََجلُُّد وُحْسُن االْحتاِملِ  َواْصِِبْ  109/10 7277  الَصِْبُ

 َيْقيض وَيْفِصَل  حَيُْكمَ  109/10 7278

اكِِميَ  109/10 7279  الفاصلي والقاضي َبْيَ النّاسِ  احْلَ

 


