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 5إلى آية  1 يةآ من  إبراهيمسورة ( 255صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن  الر 1/14 8469

 الكتاب: القرآن  كِتَاٌب  1/14 8470

َل  لِتُْخِرَج  1/14 8471  لِتَُحوِّ

 املراد الضالل والغي واجلهل والرشك الظُُّلََمِت  1/14 8472

 اهِلداَيةاإليَمن و لنُّورِ ا 1/14 8473

ِمْ  1/14 8474  : بمشيئته وأمره  بِإِْذِن َرِّبِّ

اطِ  1/14 8475   اإلْسالمُ اجلادة والطريق واملراد  ِِصَ

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزِ  1/14 8476  ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِميدِ  1/14 8477  هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح، واحَلميُد من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى  احْلَ

ةٌ و  َوْيٌل: َعذاٌب  َوَوْيٌل  2/14 8478  ، وَكلَِمُة َوِعيٍد وََتِْديدٍ َهالٌك وِشدَّ

 أليم شديد االجياع ِعقاٍب وتَّنْكيلٍ  َعَذاٍب َشِديدٍ  2/14 8479

 وخيتارون ُيؤثِرونَ  َيْستَِحبُّونَ  3/14 8480

ونَ  3/14 8481 : َوَيُصدُّ دُّ  منه   وِصف الغري عن اليشء ومنعهاالْعِِتاُض  الصَّ

   طريقه املوصل إليه وهو اإلسالم اهلل َسبِيلِ  3/14 8482

  َوَيطُْلبوََنَا ويريدوَنا  َوَيبُْغوََنَا 3/14 8483

ة ُمنَْحرفة  ِعَوجا   3/14 8484  ِمْعَوجَّ

 تيه وبعد وانرصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضالَلٍ  3/14 8485

 َبِعيد َعِن احَلقِّ املراد  َبِعيدٍ  3/14 8486

  تهََجاعَ  بُِلَغةِ  بِلَِساِن َقْوِمهِ  4/14 8487

8488 4/14  َ َح  لِيُبَّيِّ  لِيُظِْهَر وُيَوضِّ

 حيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اهلداية    َفيُِضلُّ  4/14 8489

 ويرشد إىل اإليَمن ويوفق إليه َوََيِْدي 4/14 8490

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  4/14 8491   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  4/14 8492 ُه َتَعاىَل عاِِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْس  احْلَ ْلِق األْشياِء َكََم َشاَء ألنَّ  نَى ُهَو املُْحكُِم ِِلَ

يََّة لِْلَعَمِل ِِّبا  َأْرَسْلنَا  5/14 8493
سالََة اإلهَلِ سوِل: ََتْميُلُه الرِّ  َولِتَبْليِغها إْرساُل الرَّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 5/14 8494

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  5/14 8495  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََبِ

ْرُهمْ  5/14 8496 ِر واالتِّعاظِ  َوَذكِّ ِر والتََّدبُّ ْر: اْبَعْث َعَل التَذكُّ  َذكِّ

اِم اهلل 5/14 8497  ما اْشتَملت عليه من نَِعم ونَِقم بِأَيَّ

   َعظيٍم يف التََّجلُِّد وَعَدِم اجَلَزعِ كثري الصَب  عَل البالء  َصبَّارٍ  5/14 8498

 النِّْعَم  هلل عَلالثَّناِء كثري والشكر  َكثرِي  َشُكورٍ  5/14 8499
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 10إلى آية  6 يةآ من  إبراهيمسورة ( 256صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  اواْستَْحِض  اْذُكُرواْ  6/14 8500

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  نِْعَمَة اهللِ 6/14 8501  اَِلرْيُ الدِّ

 أنقذكم َأنَجاُكم 6/14 8502

ةِ وُيذيقوَنُكْم ُيولوَنكم  َيُسوُموَنُكمْ  6/14 8503  وُيَكلُِّفونكم مع املََشقَّ

ديُد أْو املُْستَِمرُّ والَعذاُب  سوُء الَعذاِب  6/14 8504  الِعَقاِب الشَّ

 زهاق روح املذبوح إُيْكثِرون من ذبحهم، والذبح: قطع احللق، و َوُيَذبُِّحوَن َأْبنَاءُكمْ  6/14 8505

 َحياَِتِنَّ لِْلِخْدَمِة واإلهانة واإلذاللُيبْقوَن عَل  َوَيْستَْحيُونَ  6/14 8506

 اْختِبَارٌ  َبالء 6/14 8507

 إعالما مؤكدا  أعَلمَ  َتأَذَّنَ  7/14 8508

 َذَكْرُتْم نِْعَمتَُه، وأْثنَيْتُْم َعليِْه ِِّبا  َشَكْرُتمْ  7/14 8509

ُه يِف ذاتِِه  ألَِزيَدنَُّكمْ  7/14 8510 ِء: ُنُموُّ ْ ٍء إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ ِزياَدُة اليشَّ  أْو إضاَفُة ََشْ

 وجحدتم  واملراد هنا كفر النعمة وجحودهاأنكرتم  َكَفْرُتمْ  7/14 8511

 لََقِويٌّ وأليمٌ  ِعقاِب وَتنْكييل َعَذاِِب لََشِديٌد  7/14 8512

 استغنى عن خلقه، واِلالئق تفتقر اليهغنّي: ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي  لََغنِيٌّ  8/14 8513

 ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح  ََحِيٌد  8/14 8514

  َأَِلْ جَيِئُْكمْ  َأَِلْ َيأْتُِكمْ  9/14 8515

 النبأ: اِلَب ذو الشأن  َنبَأُ  9/14 8516

 َمْن ُبِعَث إليهم  َقْوُم ُنوٍح  9/14 8517

ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ اليََمنِ  َوَعادٍ  9/14 8518 يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت َمناِزهُلُ  عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
 قـَـْوم هودٍ

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت  َوَثُمودَ  9/14 8519  بذلك لقلة املاء لدَيم والثمد: املاء: القليل قبيلة النبي صالح ُسمِّ

 ال يعرفهم وال يدركهم  الَ َيْعَلُمُهمْ  9/14 8520

  بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  9/14 8521

وا أْيِدََيُمْ  9/14 8522 كوِت  َفَردُّ  أْرَجعوها إىل أْفواِهِهم، أو أْوَمأُوا بالسُّ

 حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق بِشأنِهِ يف  لَِفي َشك   9/14 8523

ثّوَننا عليه  َتْدُعوَننَا إليه  9/14 8524  ََتُ

 باِعٍث للّريبَِة والَقَلِق يِف النُّفوسِ  ُمِريٍب  9/14 8525

ُد، وَعَدُم الوصوِل فيِه إىل اليَقّيِ  َشكٌّ  10/14 8526 دُّ  الَشكُّ يف األْمِر: الَِتَ

 ومنشئ وُمبِْدع خالق  َفاطِرِ  10/14 8527

ثُُّكْم أْو ُيناديُكمْ  َيْدُعوُكمْ  10/14 8528    حَيُ

 لِيَْسُِت وَيْعفو لِيَْغِفرَ  10/14 8529

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوبُِكمْ  10/14 8530   الَذْنُب: اإلْثُم  واجُلْرُم واملعصية واملَُحرَّ

َرُكمْ  10/14 8531  ويؤّجلكم َوُيَؤخِّ

ى  10/14 8532 َسـمًّ  ُمَعّيَّ واملراد: ساعة املوت َأَجٍل مُّ
دٍ   َوْقٍت ُُمَدَّ

وَنا 10/14 8533 : االْعِِتاُض واملَنْعُ  َتُصدُّ دُّ  الصَّ

َهان بُِسْلطَانٍ  10/14 8534 ة والَُبْ ْلطَان: احُلجَّ    السُّ

بِّيٍ  10/14 8535  َبّيِّ واِضٍح  مُّ
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 81إلى آية  11 يةآ من  إبراهيمسورة ( 257صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ثُْلُكمْ  11/14 8536  نشبهكم ُأناٌس  َبرَشٌ مِّ

 ُينِعم َيُمنُّ  11/14 8537

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  11/14 8538

 وُبْرَهان بحجة بُِسْلطَانٍ  11/14 8539

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللِّ  11/14 8540

ِل املُْْؤِمنُونَ  11/14 8541  فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم  َفْليَتََوكَّ

 أْرَشَدنا إىل اإليَمن، وَوفَّقنا إليه َهَداَنا 12/14 8542

  ُطُرَقنا للهداية واِلري  ُسبَُلنَا  12/14 8543

نَّ  12/14 8544 : التََّجلُُّد وَعَدم اجَلَزعِ  َولَنَْصَِبَ َْبُ  الصَّ

 أحلقتم بنا الضر   آَذْيتُُموَنا  12/14 8545

 لَنُبِْعَدنَّـُكم لَنُْخِرَجنَّـُكم 13/14 8546

 بالدنا  َأْرِضنَا  13/14 8547

 لِتِجُعنَّ  لَتَُعوُدنَّ  13/14 8548

تِنَا  13/14 8549   وطريقتِنا  دِيننا ورَشيعتنا ِملَّ

ُسِل: تبليغهم  َفأَْوَحى  13/14 8550  بِواِسطَِة الَوْحِي االحياء للرُّ

َكنَّ  13/14 8551
 لنعاقبّن باهلالك ولنبيدنَّ  لَنُْهلِ

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملِِّيَ  13/14 8552

 لنجعلنَّكم تقيمون فيها  َولَنُْسكِنَنَّـُكُم األرض 14/14 8553

 املراد الوقوف بّي يدي اهلل يوم القيامة للحساب َخاَف َمَقاِمي 14/14 8554

 إِْنذاري بالعقاب أو عذاِب َوِعيدِ  14/14 8555

  َطَلبُوا الفتَح من اهللِواستَنرَصوا  َواْستَْفتَُحواْ  15/14 8556

  وِل َيظَْفْر بَِم َطَلَب   وهلك َخِسَ  َوَخاَب  15/14 8557

دٍ  َجبَّارٍ  15/14 8558  َعاٍت ُمتََمرِّ

 من خيالف احلق ويرده وهو يعرفه  َعنِيدٍ  15/14 8559

ن َوَرآئِهِ  16/14 8560  ِمن أماِمهأو  بعدهمن  مِّ

 َوُيْرَوى  َوُيْسَقى  16/14 8561

 القيح والدم الذي خَيْرج من أجسام أهل النار ماء َصِديد  16/14 8562

ُعهُ  17/14 8563 ةٍ  َيتََجرَّ ة  بعَد َمرَّ اه َمرَّ  يبتلعه بمشقة وكره أو  ملَِرارتِه وحرارتِه  يتَحسَّ

 وال َيطيُب لَهُ وابتالعه   ال َيْسُهُل ُدخولُُه  ُيِسيُغهُ  17/14 8564

لََّف من اإلحراِق  َكَرَمادٍ  18/14 8565  الَرَماد: ما ََتَ

يُح  18/14 8566 ْت بِِه الرِّ ك   والريح َقِوَيْت  اْشتَدَّ  هو اهَلواُء املُتحرِّ

يِح  اِصٍف ع 18/14 8567  شديِد ُهبوِب الرِّ

 ال يستطيعون الَّ َيْقِدُرونَ  18/14 8568

 َعِملوا َعَمال  حسنا   َكَسبُواْ  18/14 8569

الَُل الْبَِعيُد  18/14 8570  التيه والبعد واالنرصاف عن طريق اهلداية واحلق الضَّ
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 24إلى آية  19 يةآ من  إبراهيمسورة ( 258صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِل يف شأن من يتحدث عنهم َأَِلْ َترَ  19/14 8571 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  ِعباَرُة لِلَحثِّ َعَل النَّظَِر والتََعجُّ

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  19/14 8572

 بَِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بِاحْلقِّ  19/14 8573

  ُيِزلُْكمْ  ُيْذِهبُْكمْ  19/14 8574

 بقوم غريكم يطيعون اهلل  َوجَيِْئ  َوَيأِْت بَِخْلٍق جديد  19/14 8575

 َصْعٍب  بَِشاق  أو بَِعِزيزٍ  20/14 8576

 َخَرجوا َوَظَهروا  َوَبَرُزواْ  21/14 8577

َعَفاء  21/14 8578    األتباع لقادَتمهم العوام  الضُّ

واْ  21/14 8579 لَِّذيَن اْستَْكََبُ
وا وَتعاَظموا وَتعالوا   لِ  للذين تكَبَّ

 ُمْقتَدين وُمَقلِّدين َتبَعا   21/14 8580

ْغنُونَ  21/14 8581  ودافُِعونَ َرادُّون  مُّ

 أْرَشَدنا إىل اإليَمن، وَوفَّقنا إليه َهَداَنا 21/14 8582

 متساٍو عندنا َسَواء َعَليْنَا 21/14 8583

 اجلزُع: حزٌن يرِصُف اإلنساَن عَمَّ هو بصددِه، ويقطُعه عنهو َأَضعْفنا عن احتَِمِل املَكروهِ  َأَجِزْعنَا  21/14 8584

َنا 21/14 8585 ْدَنا وَِلْ َنْجَزعْ  َصََبْ لَّ  ََتَ

يصٍ  21/14 8586 ِ  َمْهَرٍب َوَمَفر   ُمَّ

 ُحِسَمْت املسألة وُفِصَل فيها  ُقِِضَ األَْمرُ  22/14 8587

 منََحُكم األمل َوَعَدُكمْ  22/14 8588

 الصدق والوفاء   وعد   َوْعَد احلق  22/14 8589

  وَمنَّيْتُكم َوَوَعدتُُّكمْ  22/14 8590

 إْخالُف املَْوِعِد: َنْقُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  َفأَْخَلْفتُُكمْ  22/14 8591

ْلطَان: الَقْهر والَغَلبَة ُسْلطَانٍ  22/14 8592  السُّ

 املُراد َدَعْوُتُكم إىل الكفر والضالل َدَعْوُتُكمْ  22/14 8593

بَْعتُْم أواِمري  َفاْستََجبْتُْم ِل  22/14 8594  فاتَّ

 تعاتِبون  فال  فال تُلوُمون  22/14 8595

ِخُكمْ  22/14 8596  بُمغيثِكم وُمنِقِذكم بُِمرْصِ

أُت  إِنِّ َكَفْرُت   22/14 8597  َتَبَّ

ْكتُُموِن   22/14 8598  َجَعْلتُُمون رَشيكا     َأرْشَ

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َألِيمٌ َعَذاٌب  22/14 8599

ِري 23/14 8600 َعة   َتنَْدفُِع  ََتْ  ُمْسِ

 التَِحيَُّة: َسالٌم بِلْفِظ َحيّاَك اهللُ أو َنْحَوهُ  ََتِيَّتُُهمْ  23/14 8601

َب  24/14 8602 ُب األْمثاِل: إيراُدها ََضَ  ََضْ

، ويقصُد ِّبا  َكلَِمة  َطيِّبَة   24/14 8603  كلمُة التَّوحيدِ َكلَِمة  َحَسنَة 

 َطيِّبَةٍ  24/14 8604
 ناِميٍَة ُمثِْمَرةٍ  َكَشَجرةٍ

 النَّخلة ويقصُد ِّبا َشَجَرةٍ

 ستقر وممتمكن  َجْذُرها َأْصُلَها َثابٌِت  24/14 8605

ََمء 24/14 8606 َمءِ أغصاَُنا مرتفعٌة نحَو و َوَفْرُعَها يِف السَّ  السَّ
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 33إلى آية  25 يةآ من  إبراهيمسورة ( 259صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   ُتْعطي ُتْؤِت  25/14 8607

 ثمرها الذي ُيؤكل ُأُكَلَها 25/14 8608

ٍة أو َكثَْرةٍ  ِحّيٍ  ُكلَّ  25/14 8609 دٍ يف َمْعناُه بِِقلَّ  َوْقٍت َغرْيِ ُُمَدَّ

ا  25/14 8610 َ  بمشيئته وأمره  بِإِْذِن َرِّبِّ

ُب وي 25/14 8611  ويورد َضْ

ة ثَل هواملَ  األَْمثَاَل  25/14 8612 تَشبيِه حاٍل بِنظريَتا أو قِصَّ
 ِعبارٌة ُتقاُل لِ

ُرونَ  25/14 8613  َيتَِّعظوَن وَيْعتََِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ

 ويقصد ِّبا كلمة الكفر كل ما يعَبِّ عن باطل أو يدعو إىل فساد َخبِيثَةٍ َكلَِمٍة  26/14 8614

 مثل احلنظل باطلة فاسدة  َكَشَجَرةٍ َخبِيثَةٍ  26/14 8615

    استُؤِصَلت وُقطَِعتو  اْقتُلَِعْت  اْجتُثَّْت  26/14 8616

 اْستِقرار و أصٍل وَثباٍت  َقَرارٍ  26/14 8617

نُ  ُيثَبُِّت  27/14 8618  ُيَمكِّ

ا رسول اهلل  الثَّابِِت  بِالَْقْولِ  27/14 8619  القول احلق الراسخ، وهو شهادة أن ال إله إال اهلل وأن ُممد 

 حيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين القيم َوُيِضلُّ  27/14 8620

ِل يف شأن من يتحدث عنهم  َأَِلْ َترَ  28/14 8621 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  ِعباَرُة لِلَحثِّ َعَل النَّظَِر والتََعجُّ

لُواْ  28/14 8622 واْ  َبدَّ ُ  َغريَّ

 اهللِ املراد إرسال ُممد صَل اهلل عليه وسلم إليهم يدعوهم إىل  نِْعَمُة اهللِ 28/14 8623

 وَأْنَزلوا َوَأَحلُّواْ  28/14 8624

 دار اِلسان واهلالك: واملراد َجَهنَّم دار البوار  28/14 8625

بُ يذوقوَنا و النَّاُر  َجَهنََّم َيْصَلْوََنَا  29/14 8626 قوَن فِيهاو ونُيَعذَّ   حَيَِْتِ

 بِئَْس املُستََقرّ  َوبِئَْس الَْقَرارُ  29/14 8627

 هلل   ورشكاء أمثاال  ونظائر َأنَدادا   30/14 8628

ُفُهم َعْن َطريِق اهِلداَيةِ  لِّيُِضلُّواْ  30/14 8629  إْضالُل الَقْوِم: َِصْ

 سبيل اهلل : دين اهلل القويم َسبِيلِهِ  30/14 8630

نُه لكم الُكْفر من الشهواتنعموا بَم ا ََتَتَُّعواْ  30/14 8631  ُيَزيِّ

 ُرجوَعُكْم أو َمْرِجَعُكمْ   َمِصرَيُكمْ  30/14 8632

الةَ  31/14 8633  ُيَؤّدوها كاِملة  يف أوقاَِتا املَرشوعةِ   ُيِقيُموا الصَّ

 والَفْضلِ أْعطَيْناُهْم ِمن اَِلرْيِ  اويبذلوا ِم    َرَزْقنَاُهمْ  َوُينِفُقوْا ِِمَّا 31/14 8634

 وتعويض ال وسيلة فيه لتحقيق منفعة  َيْوٌم ال بيع فيه  31/14 8635

 َوالَ َصداَقٌة خالَِصةٌ  َوالَ ِخالٌَل  31/14 8636

 َفأَْظَهرَ  َفأَْخَرَج بِهِ  32/14 8637

رَ  32/14 8638 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيسَّ

   السفن  الُْفْلَك  32/14 8639

َعةٍ  لِتَْجِريَ  32/14 8640  لِتَُمرُّ بُِسْ

 ُمْستَِمرْين يف حركتهَم ودائَِمِّي، ال َيفُِتاِن  َدآئِبَّيَ  33/14 8641
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 42إلى آية  34 يةآ من  إبراهيمسورة ( 260صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَأْعطَاُكمْ  َوآَتاُكم 34/14 8642

 طلبتموه َسأَلْتُُموهُ  34/14 8643

واْ  34/14 8644 ِسبُوا َتُعدُّ  ََتْ

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  نِْعَمَت اهللِ 34/14 8645  اَِلرْيُ الدِّ

ها َُتُْصوَها 34/14 8646    َترُصوها، وتضبِطوا عدَّ

   َكثرُي الظُّْلمِ   لَظَُلومٌ  34/14 8647

ارٌ  34/14 8648  الُكْفرِ شديُد  َكفَّ

َلُه َعََل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إِْبَراِهيمُ  35/14 8649  َقاَم إِبَراِهيُم بِبِنَاِء الَكعبَِة َمَع إِسََمِعيَل ، و  َخلِيُل اهللِ، اِصطََفاُه اهللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

ة الْبََلَد  35/14 8650  َمكَّ

 واطمئنان ذا أْمٍن وأماٍن  آِمنا   35/14 8651

نِي  َواْجنُبْنِي 35/14 8652  َوأبِعْدن وَنحِّ

: أْبنائِي أْي أْوالدِي  َوَبنِيَّ  35/14 8653  َبنِيَّ

ة  ِمن دوِن اهللِ   األَْصنَامَ  35/14 8654 َِذْت آهِلَ  ََتاثيُل ِمن أْحجاٍر أو َنحِوها ُعبَِدْت واَتُّ

 اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق وااليقاع يف الغواية والضالل  َأْضَلْلنَ  36/14 8655

 ِب  اقتدى َتبَِعنِي 36/14 8656

 الطَّاَعةِ الِعْصيَاُن: اُِلروُج َعن  َعَصاِن  36/14 8657

 ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفورٌ  36/14 8658

ِحيمٌ  36/14 8659 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَّي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

يَّتيأسكنُت من  37/14 8660  جعلتهم يقيمون باملكان  ُذرِّ

 الكعبة املرّشفة بمكة املكّرمة بيتك املحرم  37/14 8661

 قلوب َأْفئَِدة   37/14 8662

 ََتِيل وُتْقبِل ََتِْوي 37/14 8663

 َنْسُِتُ وَنْكتُمُ  ُنْخِفي 38/14 8664

 نظهر ُنْعلِنُ  38/14 8665

ْمُد هللِِّ 39/14 8666  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

 َأْعطَى بال ِعَوض َوَهَب  39/14 8667

يُْخوخة  الْكََِبِ  39/14 8668  الشَّ

عاءِ  39/14 8669 عاَء وَيْستَجيُب لَهُ  لََسِميُع الدُّ  َيْسَمُع الدُّ

 سؤالو دعائي واقبل، اْرَض عن عميل منا دعاء   َوَتَقبَّْل  40/14 8670

 اسُِتْ واْعُف  اْغِفرْ  41/14 8671

َساُب  يبدأ َيُقوم احلساب  َيْوَم  41/14 8672  يوم القيامة احْلِ

َسبَنَّ  42/14 8673  َوالَ َتظُنَّنَّ  َوالَ ََتْ

 ساِهيا   َغافاِل   42/14 8674

ُرُهمْ  42/14 8675  يؤّجلهم ُيَؤخِّ

   ال َتطِْرُف فَتنَْفتُِح الُعيُوُن وُترَفُع  َتْشَخُص فِيِه األْبصارُ  42/14 8676
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 52إلى آية  43 يةآ من  إبراهيمسورة ( 261صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

عّي يف َخْوٍف  ُمْهطِِعّيَ  43/14 8677  ُمْسِ

 رافِعي رءوسهم مديمي النّظر لألمام من شدة الفزع  ُمْقنِِعي رءوسهم  43/14 8678

ْوِل املَْوقِِف  الَ َيْرَتدُّ إِلَيِْهْم َطْرُفُهمْ  43/14 8679   املُراد أَّنم ال ُيبْرِصوَن شيئ ا هِلَ

 وأبصاُرهم  َنظَُرُهمْ  َطْرُفُهمْ  43/14 8680

َدَُتُمْ  43/14 8681
 وُقُلوِِّبم َوَأْفئِ

 خالية خاوية ُخُلوَّ اهلواء  َهَواء  43/14 8682

 وبلِّْغ وأعلِمْ  َوَأنِذرِ  44/14 8683

ْرَنا 44/14 8684   أمهلنا َأخِّ

 وقت قصري  َأَجٍل قريب 44/14 8685

 نقبل ونؤمن بَم تدعونا إليه  نُِّجْب َدْعَوَتَك  44/14 8686

 َوَنْقتَدي َوَنتَّبِعِ  44/14 8687

 َذهاٍب َوَفناءٍ  َزَوالٍ  44/14 8688

 أَقْمتُْم  َوَسَكنتُمْ  45/14 8689

8690 45/14  َ  َوَظَهَر َواتََّضَح  َوَتبَّيَّ

ْبنَا 45/14 8691 ُب األْمثاِل: إيراُدها لَُكُم اأْلَْمثَاَل  َوََضَ ةواملَ    ََضْ  ثَل ِعبارٌة ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظريَتا أو قِصَّ

 َخاَدعوا واْحتالوا يف تدبري الرَشّ  َمَكُرواْ  46/14 8692

بَاُل َتُزوَل ِمنُْه  46/14 8693 مَ  اجْلِ  َتْذَهَب وَتتََهدَّ

َسبَنَّ  47/14 8694  َفالَ َتظُنَّنَّ  َفالَ ََتْ

   إْخالُف املَْوِعِد: َنْقُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  ُُمْلَِف  47/14 8695

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  تزاملاالالَوْعُد:  َوْعِدِه  47/14 8696 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  بِأْمٍر إزاَء الَغرْيِ

ُه َتَعاىَل غالٌِب َعََل أْمِرِه  َعِزيزٌ  47/14 8697   ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ده باأللوهيةوذو انتقام   انتَِقامٍ  ُذو 47/14 8698   عقاب شديد بمن َجَحَد ُحَجَجُه وأدلته، وتفرُّ

ُل  48/14 8699 ُ  ُتبَدَّ  ُتَغريَّ

 من القبور  ظاهرين َخَرجوا َوَبَرُزواْ  48/14 8700

ارِ  48/14 8701  احُلْسنىهو الذي قهر املخلوقات باملوت، والقهار من أْسَمِء اهللِ  الَْقهَّ

نِّيَ  49/14 8702 َقرَّ  َمشُدوديَن، قد ُقِرَن بعُضهم إىل بعٍض، أو ُقِرَنت أيدَيم وأرجُلهم إىل ِرقاِِّبم  مُّ

 األغالِل والُقيودِ  األَْصَفادِ  49/14 8703

ابِيُلُهم  50/14 8704  ُقُمُصهمثياِّبم أو  ََسَ

ائِحِة، شديدُة االشتعاِل،  َقطَِرانٍ  50/14 8705 ٌة، َسوداُء اللَّوِن، َنتِنُة الرَّ ٌة حارَّ    ُتطََْل ِّبا اإِلبِل اجَلْرَبىمادَّ

 َتلَفُح وَتعلو وتغطِّي  َوَتْغَشى  50/14 8706

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باَِلرْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل لِيَْجِزي 51/14 8707

 عمال سواء كان حسنا أو سيئا عملت  َكَسبَْت  51/14 8708

 َتبْليٌغ أو كِفاَيٌة يف العظة والتذكري  َبالَغٌ  52/14 8709

روا من عذاب اهلل  َولِيُنَذُرواْ  52/14 8710 فوا وحَيذِّ  وليَُخوِّ

رَ  52/14 8711 كَّ  َيتَِّعُظ ويتََدبَّرُ  َولِيَذَّ

 النرّية الُعقوِل السليمة  ُأْولُوْا األَلْبَاِب  52/14 8712
 


