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 17إلى آية  1 يةآمن   المؤمنونسورة ( 423صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وسِعد  َفازَ و ظفر  َأْفَلَح  1/23 11667

سوِل باالّتباعِ  اْلُْْؤِمنُونَ  1/23 11668 ِه واْلُنقادون هللِ بالطّاعِة وللرَّ
  اْلُِقّرون بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 ساكِنوَن ُمتواِضعونَ  َخاِشُعونَ  2/23 11669

  األَْقَواِل َواألَْفَعالِ َما اَل َخْْيَ فِيِه ِمَن أو  الباطِلِ  اللَّْغوِ  3/23 11670

فونَ  ُمْعِرُضونَ  3/23 11671    أو مبتعدون  ُمنََصِ

َكاةِ  4/23 11672 عاً لِْلُفَقراءِ  لِلزَّ كاُة: َقدٌر ِمن اْلَاِل واِجٌب رَشْ  الزَّ

 مؤّدون َفاِعُلونَ  4/23 11673

 َعْورة الرُجل أو اْلرأة  لُِفُروِجِهمْ  5/23 11674

  احَلرامِ و  الفاحشةصائِنوَن لُفروِجهم ِمن  َحافِظُونَ  5/23 11675

 الذين أحلهم اهلل هلم بعقد رشعي  ُقَرنائِِهمْ  َأْزَواِجِهمْ  6/23 11676

 اْلملوكات اإِلَماءِ  َما َمَلَكْت َأْيََمُُنُمْ  6/23 11677

 غْي مؤاخذين وال مذمومي  َغْْيُ َمُلوِميَ  6/23 11678

 َطَلَب وأرادَ  اْبتََغى 7/23 11679

 ََتاُوزًا لذلك  َوَراء َذلَِك  7/23 11680

، واْلُعتَدونَ  الَْعاُدونَ  7/23 11681  اْلُتَجاوزون احَلدَّ

  حلقوقهم اْلرعية التي جيب حفظها وأداؤها أِلََماَناِِتِمْ  8/23 11682

 الَعْهد: االلتزام بميثاق َوَعْهِدِهمْ  8/23 11683

 حافظون  َراُعونَ  8/23 11684

 ُمواظِبوَن عَل أداِء َصَلواِِتم يف أوقاِِتا، بأركاُِنا ورُشوطِها وواِجباِِتا َعََلٰ َصَلَواِِتِْم ُُيَافِظُونَ  9/23 11685

  الواِرثوَن َيوَم القيامِة َمناِزَل أهِل النَّاِر ِمن اجَلنَّةِ واْلراد  اْلالكون الَْواِرُثونَ  10/23 11686

 أعََل درجة من درجات اجلنة وأوسطَها وقيل: هو البستانُ  الِْفْرَدْوَس  11/23 11687

وامِ  َخالُِدونَ  11/23 11688  باقوَن َعَل الدَّ

 أْوَجْدَنا ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلْقنَا  12/23 11689

ءِ ِمن ويستخرج  ما ُيَسل   ُساللَةٍ  12/23 11690  الَّشَّ

اُب اْلُْختَلُِط بِاْلاءِ  من طِيٍ  12/23 11691  طٍي ُأِخذ ِمن مجيِع األرضِ   واْلراد الطُِّي: الُّت 

 ما اختلط من ماء الرجل وماء اْلرأة و الن طفُة: اْلني   ُنطَْفةً  13/23 11692

كِيٍ  13/23 11693 ِحم مكان ثابت ال يتزحزح عن موضِعه فيه وهو  َقَراٍر مَّ  الرَّ

 َجَعْلنا وحّولنا  َخَلْقنَا  14/23 11694

ِحِم، وهي َطْوٌر ِمن أطواِر اجلني َعَلَقةً  14/23 11695 َر َغلِيٍظ َتَعلََّق يِف الرَّ  َدٍم َأْْحَ

 قِطَْعة حلم بقدِر ما ُيْمَضغ  ُمْضَغةً  14/23 11696

 َفَغطَّيْنا َفَكَسْوَنا 14/23 11697

 خلقناه  َأنَشأَْناهُ  14/23 11698

َه َوَتَعاَل  َفتَبَاَرَك اهللُ  14/23 11699 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

الِِقيَ  14/23 11700 رين  َأْحَسُن اْْلَ  أْتَقُن اْلُبِْدعَي واْلَُصوِّ

 َطبقاٍت َبْعُضها َفْوَق َبْعضٍ أو َسَمَواٍت  َطَرائَِق  17/23 11701

 ساهي َغافِلِيَ  17/23 11702
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 27إلى آية   18 يةآمن   المؤمنونسورة ( 433صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 بِِمْقَداِر َحاَجِة اَْلْلِق معي أو  بِِمْقدار بَِقَدرٍ  18/23 11703

 َفأَْدَخْلناُه وَجَعلناُه َيْستَِقر   َفأَْسَكنَّاهُ  18/23 11704

 َزواٍل لَهُ  َذَهاٍب بِهِ  18/23 11705

 واستطاعة  َذُوو ُقْدرة لََقادُِرونَ  18/23 11706

 فأوَجْدنا فخلقنا َفأَنَشأَْنا  19/23 11707

 وحدائق َبساتيَ  َجنَّاٍت  19/23 11708

يتونِ اْلراد  َوَشَجَرةً  20/23 11709  َشجرَة الزَّ

 َكلََّم اهللُ ُموسى عليه اسُم جبٍل معروٍف، وهو اجَلبَُل الذي  ُطور َسيْنَاء 20/23 11710

ْهنِ  20/23 11711 ْيِت  بِالد   بِالزَّ

 إَِداٍم ُيْغَمُس فِيِه اُْلبْزُ  َوِصبْغٍ  20/23 11712

 اإلبِل والبََقر والَغنَم  اأْلَْنَعامِ  21/23 11713

ةً  21/23 11714    لَِعظَةً  لَِعْْبَ

ُبُكم  ن سِقيُكم 21/23 11715  وَنرويُكمْ ُنْْشِ

َّا يِف ُبطُوُِنَا 21/23 11716  اْلراد اللبن  ِِم

 فوائد َمنَافِعُ  21/23 11717

 السفن  الُْفْلِك  22/23 11718

َمُلونَ  22/23 11719  َتْرَكبُون ُُتْ

يََّة لِْلَعَمِل ِِبا  َأْرَسْلنَا  23/23 11720
سالََة اإلهَلِ سوِل: َُتْميُلُه الرِّ  َولِتَبْليِغها إْرساُل الرَّ

 اْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اهللاْعبُُدوا  23/23 11721

َِذ َمْعبوداً  إِلَهٍ  23/23 11722  اإِللَُه: ُكل  َما اُّت 

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  23/23 11723

 أرْشاُف القْوِم وسادِتم اْلَْالُ  24/23 11724

 أنكروا وََلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  24/23 11725

َل  24/23 11726 ِعي الَفْضل َيتََفضَّ  َيدَّ

 َعَرْفنا وماَعلِْمنا، ما  َسِمْعنَا  ما 24/23 11727

لِيَ  24/23 11728 ابَِقِة  يف أسالفِنا ِمنَ  يِف آَبائِنَا اأْلَوَّ  األَُمِم السَّ

  ُجنون  ِجنَّةٌ  25/23 11729

بَُّصوا 25/23 11730  َفاْنتَظُِرواْ  َفَُّتَ

دٍ  َحتَّى ِحيٍ  25/23 11731  إل َوْقٍت َغْْيِ ُُمَدَّ

ِن  26/23 11732  أيِّدن وأعنّي انَُصْ

ئِِق بِهِ بِِحْفظِنَا ورعايتنا؛ َوفِيِه إِْثبَاُت ِصَفِة الَعْيِ هللِِ َعََل الَوْجِه  بِأَْعيُنِنَا  27/23 11733  الالَّ

 وتوجيهنا وإرشادنا عن طريق الوحي َوَوْحيِنَا 27/23 11734

َق ونبع اْلَاُء بقوة   َوَفارَ  27/23 11735  وفار من الفوران بمعنى شدة الغليان  َتَدفَّ

 اْلكان الذي خيبز فيه التَّن ورُ  27/23 11736

 فِيَها.َفأَْدِخْل  َفاْسُلْك فِيَها 27/23 11737

 قَّ الَعَذاَب قااْستََح ب سبََق ُحكُم اهللِ عليه َسبََق َعَليِْه الَْقْوُل  27/23 11738

اطِبْنِي 27/23 11739 عاءِ  َتْلجأ ايلَّ بالطََّلِب أو ال َتْسألْني أو ال ُُّتَ  الد 

ْغَرُقونَ  27/23 11740  هالكون َغرًقا  م 
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 42إلى آية   28 يةآمن   المؤمنونسورة ( 443صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 االْستِواُء: الُوصوُل واالْستِْقرارُ  اْستََوْيَت  28/23 11741

 السفينة  الُْفْلِك  28/23 11742

ْمُد هللِ 28/23 11743  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

اَنا  28/23 11744  خلََّصنا و سلََّمنا َنجَّ

 َمَكاَن ُنزول  َيِّسِّ يل النزول َأنِزلْنِي ُمنَزالً  29/23 11745

بَاَركاً  29/23 11746  مليئا باْلْيات والْبكات م 

 ْلَُْعِجزاٍت وَدالئَِل وِعَْبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  30/23 11747

 ْلَُْختَِْبينَ  ْلَُبْتَلِيَ  30/23 11748

 أوَجْدناو خلقنا َأنَشأَْنا  31/23 11749

ة من الناس ُمقُّتنَِي يف زَمٍن واحد  َقْرناً  31/23 11750  قوٍم وُأمَّ

 اْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اْعبُُدوْا اهللَ 32/23 11751

َِذ َمْعبوداً  إِلَهٍ  32/23 11752  اإِللَُه: ُكل  َما اُّت 

 اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيهتستمسكون بتقوى  َتتَُّقونَ  32/23 11753

 أرْشاُف القْوِم وسادِتم اْلَْالُ  33/23 11754

 بالبَعِث واحِلساِب اْلراد   بِلَِقاء اآْلِخَرةِ  33/23 11755

ْمنَاهم َوَأْتَرْفنَاُهمْ  33/23 11756 زَق  وَنعَّ ْعنا عليهم الرِّ  وَوسَّ

 ِمثُلكمإنساٌن  َبَْشٌ ِمثُْلُكمْ  33/23 11757

 َخَضْعتُْم لِبََْشٍ  َأَطْعتُم َبَْشاً  34/23 11758

ونَ  34/23 11759 اِِسُ  لَضائِعوَن هالِكونَ  ْلََّ

ُكْم وُينِْذُرُكمْ  َأَيِعُدُكمْ  35/23 11760 ِْبُ  أخُيْ

َْرُجونَ  35/23 11761  َمبْعوُثوَن أْحياَء َبْعَد اْلَْوِت  ُّم 

  َبِعيًدا َهيَْهاَت  36/23 11762

 ما َيِعُدكم به ِمَن البَعِث َبعَد اْلَوِت  ْلَِا ُتوَعُدونَ  36/23 11763

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد اْلَْوِت  بَِمبُْعوثِيَ  37/23 11764

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفَُّتَى 38/23 11765

 بمصّدقي ومذعني  بُِمْؤِمنِيَ  38/23 11766

ِن  39/23 11767  أيِّدن وأعنّي انَُصْ

ُبونِ  39/23 11768  نسبوا إيلَّ الكذب  َكذَّ

 َبْعَد َزَمٍن َقِريٍب  َعَمَّ َقلِيلٍ  40/23 11769

   لَيَصُْينَّ  لَيُْصبُِحنَّ  40/23 11770

 آِسِفي  َنادِِميَ  40/23 11771

يَْحةُ  41/23 11772 َخةُ  َفأََخَذِْتُُم الصَّ ْ    فأهلكتهم الَصَّ

قِّ  41/23 11773  بِالَعْدلِ  بِاحْلَ

يِْل الَِّذي َيطُْفو َعََل اْلَاءِ  ُغثَاء  41/23 11774  َهْلَكى َكُغثَاِء السَّ

 فَهاَلًكا  َفبُْعًدا 41/23 11775

 َوَأْجيَااًل ُأَِمًا  ُقُروًنا 42/23 11776
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 59إلى آية   43 يةآمن   المؤمنونسورة ( 453صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مُ  َتْسبُِق  43/23 11777  َتتََقدَّ

دُ  َأَجَلَها 43/23 11778    َمْوِعُد َهاَلكَِها اْلَُحدَّ

رون  َيْستَأِْخُرونَ  43/23 11779  يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ا 44/23 11780  ُمتَتابِعي  َتُّْتَ

ْقنا  َفأَْتبَْعنَا  44/23 11781  َفأحْلَ

ا َأَحادِيَث  44/23 11782 ث ِب أخباًرا وِعَْبً  الناس   اَيتَحدَّ

 َهالكاً  َفبُْعداً  44/23 11783

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  45/23 11784    بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَْبِ

ة وُبْرَهانح َوُسْلطَانٍ  45/23 11785    جَّ

بِيٍ  45/23 11786  َبيِّ واِضٍح  م 

 أرشاف قومه َوَمَلئِهِ  46/23 11787

وا 46/23 11788 وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاْستَْكَْبُ  َفتََكْبَّ

يَن ُمتَطَاِولَِي َعََل النَّاسِ  َعالِيَ  46/23 11789 ِ  ُمتََكْبِّ

ْينِ  47/23 11790  َرُجَلْي ل لِبََْشَ

 َذليلوَن خاِضعونَ  طائعون َعابُِدونَ  47/23 11791

 اْلُعاَقبي باهلالك  اْلُْْهَلكِيَ  48/23 11792

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  49/23 11793

ا 50/23 11794 ََم مَ وَجَعْلنَا  َوآَوْينَاُُهَ   وى َوَمْسَكنًاأهيَّأْنا هَلُ

 َمَكاٍن ُمْرَتِفٍع ِمَن األَْرضِ  َرْبَوةٍ  50/23 11795

 و ُمْستويٍة َيستِقر  عليها ساكِنُوهاأذات اْستِقراٍر  َذاِت َقرار 50/23 11796

ْلُعيُونِ  َوَمِعيٍ  50/23 11797
 َماٍء َجاٍر َظاِهٍر لِ

ْزُق  الطَّيِّبَاِت  51/23 11798 ُه النَّْفُس أْو الرِّ  النَّاتُِج َعن الَكْسِب احَلاللِ َما َتْستَلِذ 

تُُكمْ  52/23 11799   ِملَّتُكم ودينُكم ورشيعتُكم ُأمَّ

ًة َواِحَدةً  52/23 11800  دين واحد وهو اإلسالم  ُأمَّ

 اْجَعلوا لَكم وقاية من عذايب  َفاتَُّقونِ  52/23 11801

 دينِهمتفّرقوا يف أْمِر  َفتََقطَُّعوا َأْمَرُهم  53/23 11802

 قِطًَعا وفرقا وأحزابا ُّمتلفة  ُزُبراً  53/23 11803

 طائِفٍة وفِْرقٍة، واحلزُب: اجلَمعُة ِمن الناسِ  ِحْزٍب  53/23 11804

 ِعنْدهم لََدْْيِمْ  53/23 11805

 ُمعَجبوَن بِرأِْيِمْ  َمِّْسورونَ  َفِرُحونَ  53/23 11806

 فاتركهم  َفَذْرُهمْ  54/23 11807

 َعَمَيتِهم وَجْهلِهم وَضالهِلم  َغْمَرِِتِمْ  54/23 11808

 َأَيظُن ونَ  َأَُيَْسبُونَ  55/23 11809

ُهم 55/23 11810  ونعطيهمَنْمنَُحُهْم  ُنِمد 

اِت  56/23 11811 ْْيَ ْنيا الزائلِة من أمواٍل وأوالدٍ وغْيها  اْْلَ  َخْْياِت الد 

وَن وال َيْعَلمونَ   ال َيْشُعُرونَ  56/23 11812  ال َُيِس 

ْشِفُقونَ  57/23 11813  خائِفونَ   م 

ِمْ  58/23 11814 الئِِل والَْباهِي واحُلَجِج  بِآَياِت َرِبِّ  بآياِت الُقرآِن وَغِْيها ِمَن الدَّ

ُكونَ  59/23 11815 م يف ِعباداِِتم اَل ُيْْشِ َرِبِّ
ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ ال جَيَْعُلوَن و خُيلِصوَن لِ  َغْْيَ
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 74إلى آية   60 يةآمن   المؤمنونسورة ( 463صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُيْعطُونَ  ُيْؤُتونَ  60/23 11816

 خائفة  َوِجَلةٌ  60/23 11817

 عائِدونَ  َراِجُعونَ  60/23 11818

 َيْمضوَن  و ُيبادِروَن وُيسابِقونَ  ُيَساِرُعونَ  61/23 11819

اِت  61/23 11820 ْْيَ َرجاِت واْلراد  األمور الفاضلة  اْْلَ ًبا إل اهللِ تعال، وَنيِل الدَّ  عَمِل الطَّاعاِت؛ َتقر 

مونَ  َسابُِقونَ  61/23 11821  ُمتََقدِّ

لها وال ُنْلِزمها   الَ ُنَكلُِّف َنْفساً و 62/23 11822  ال ُنَحمِّ

 ُجْهدها وطاقتها  ُوْسَعَها 62/23 11823

 كتاب إحصاء األعَمل أو اللوح اْلحفوظ َوِعنْدنا َولََدْينَا كِتَاٌب  62/23 11824

قِّ  62/23 11825 دِق الثَّابِِت اْلُطابِِق للواقِعِ  َينْطُِق بِاحْلَ ُ بالصِّ  ُيبَيِّ

ياَدةِ  ُيظَْلُمونَ ال  62/23 11826  ال َنظلُِمهم بُعقوبتِهم بَم َل َيعَملوا وال ُيتَجاَوُز احَلد  َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ

 يف ضاللة وَغفلٍة   يِف َغْمَرةٍ  63/23 11827

 َرديئةٌ  أي أعَمل سيئة  أعَمل من ُدوَن ذلك  63/23 11828

 أهلكنا َأَخْذَنا 64/23 11829

فِيِهم 64/23 11830 ْنيا ُمُّْتَ ؤساُء، أو اْلُنَعَُّموَن يف الد   األغنياُء والر 

 بِالِعقاِب والتَّنْكيلِ  بِالَْعَذاِب  64/23 11831

عِ  جَيْأَُرونَ  64/23 11832 عاِء والتَََّض   َيْرَفعوَن َأصواَِتُْم بالد 

ونَ  65/23 11833 ْون ال ُتنَْقذون وال  ال ُتنََصُ  ُتنَجَّ

 ُتْقَرأ ُتتََْل  66/23 11834

 متشون ال الوراء، واْلراد َتْرجُعوَن عن احَلقِّ وهذا كناية عن النفور واإلعراض عن سَمع القرآن  َعََلٰ َأْعَقابُِكْم َتنْكُِصونَ  66/23 11835

ينَ  67/23 11836  َعََل النَّاسِ  ُمتََغطِْرسَي متعاظمي ومتعالي ُمْستَْكِْبِ

ثوَن لَيْالً بِالسيِِّئ ِمن الَقْولِ  َساِمراً  67/23 11837  َتتَسامروَن وَتتَحدَّ

 تُّتكوَنه وُتعِرضوَن  َِتُْجُرونَ  67/23 11838

بَُّروا الَْقْوَل  68/23 11839  الُقرآنَ :  الَْقْوَل واْلراد ب  َأَفَلْم يتأملوا معانيه ويتبَصوا ما فيه  َأَفَلْم َيدَّ

لِيَ  68/23 11840 ابَِقةِ  ِمن َقبْلِهم همأسالفِ  آَباءُهُم اأْلَوَّ  ِمَن األَُمِم السَّ

مْ  69/23 11841 مْ  َأْم ََلْ َيْعِرُفوا َرسوهَلُ  َأْم أْنَكروا َرسوهَلُ

 جاحدون ُمنكُِرونَ  69/23 11842

 ُجنون  ِجنَّةٌ  70/23 11843

قِّ  70/23 11844  باألمر الصدق الثابت الذي هو عبادة اهلل وحده  بِاحْلَ

 ُمبِْغضون  َكاِرُهونَ  70/23 11845

ق  َأْهَواَءُهمْ  71/23 11846 بََع احْلَ  ولو جاء احَلق   بَم ُيوافُِق أهواَءهم  َولَِو اتَّ

 ا هالْختَلَّ نِظَامُ  لََفَسَدِت  71/23 11847

ُفُهْم، َوُهَو الُقْرآنُ  بِِذْكِرِهمْ  71/23 11848 ُهْم َورَشَ  بََِم فِيِه ِعز 

ْعِرُضونَ  71/23 11849  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال م 

 أْجراً  َخْرجاً  72/23 11850

 َوَعطَاُؤهُ  فثَواُب اهللِ َفَخَراُج َربَِّك  72/23 11851

ْستَِقيمٍ  73/23 11852 اٍط م   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

 َمائُِلونَ و ْلُنحرُفون لَنَاكِبُونَ  74/23 11853
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 89إلى آية   75 يةآمن   المؤمنونسورة ( 473صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يْناُهمأْحَسنّا  َرِْحْنَاُهمْ  75/23 11854   إليِْهم َوَنجَّ

 وأزلنا ورفعنا َوَكَشْفنَا 75/23 11855

ُة يف البََدنِ  ُضر  75/23 11856 : سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الِشدَّ    الَُض 

وا 75/23 11857 وا لََّلج   لَثَبَتُوا، ولتََمَدْوا، والستَمر 

ِهم  ُطْغيَاُِنِمْ  75/23 11858 همُعتُوِّ ِ    ُكْفِرِهمْ و  وَتكْب 

وَن، وَيتََخبَّطُون  َيْعَمُهونَ  75/23 11859  َيتََحْيَّ

 أهلكناهم  َأَخْذَناُهم 76/23 11860

 بِالِعقاِب والتَّنْكيلِ  بِالَْعَذاِب  76/23 11861

 خَشعوا وَذل وا، وَخَضعوا  اْستََكاُنوا  76/23 11862

ُعونَ  76/23 11863    َيتذلَُّلون، وَيْدُعون يف خشوعٍ   َيتَََضَّ

 اْلُراُد أَصبْناُهْم بِِمْحنٍَة َشديَدةٍ  َفتَْحنَا َعَليِْهم َباباً  77/23 11864

 أليم شديد االجياع ِعقاٍب وتَّنْكيلٍ  َعَذاٍب َشِديدٍ  77/23 11865

وَن  ُمبْلُِسونَ  77/23 11866 ونَ ساكِتوَن ُمتََحِّسِّ  ويائِسون ُمتََحْيِّ

 خلق َأنَشأَ  78/23 11867

 والُقُلوب َواأْلَْفئَِدةَ  78/23 11868

 ، َوَتثْنوَن َعَليِْه ِِبَا ة اهللَتْذُكروَن نِْعمَ  َتْشُكُرونَ  78/23 11869

 أنَشأَُكم، وبثَُّكم، وخَلَقُكم  َذَرَأُكمْ  79/23 11870

ونَ  79/23 11871 َْشُ  َُتَمعوَن يوَم الِقيامةِ  ُُتْ

يِْل َوالنََّهارِ  80/23 11872 اَلُف اللَّ
 التَفاُوُت َبيْنَُهَم يف الطوِل والِقََصِ والنّوِر والظ ْلَمةِ  اْختِ

رونَ   َأَفالَ َتْعِقُلونَ  80/23 11873  أَفال ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

لُونَ  81/23 11874 ابَِقةُ األَُمُم  اأْلَوَّ  السَّ

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد اْلَْوِت  ْلََبُْعوُثونَ  82/23 11875

نا أُ  ُوِعْدَنا 83/23 11876  ْخِْبْ

ليَ  83/23 11877 ابَِقةِ ل ُخرافاُت وأباطي أساطُْي األوَّ  األَمِم السَّ

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  84/23 11878

ُرونَ  85/23 11879  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِْبونَ  َتَذكَّ

ُه َيْملُِك الَعرِش وخالُقه َوَرب  الَْعْرِش   86/23 11880  ومالُك وخالُق مجيِع ما دوَنه ِمن اْلخلوقاِت  اْلُراد أنَّ

 سبحانه وتعالنؤمن به عَل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به   الَْعْرشِ  86/23 11881

 هو أعظَُم اْلَخلوقاِت  الَْعظِيمِ  86/23 11882

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  87/23 11883

فه  بِيَِدهِ  88/23 11884  يف قدرته وَتََص 

ءٍ  88/23 11885 ٍء وخزائنه  َمَلُكوُت ُكلِّ ََشْ  ُمْلُك ُكلِّ ََشْ

 ويغيُث  َُيمي وَيْمنَعُ  جُيِْيُ  88/23 11886

 اَل ُيَغاُث َأَحٌد َوُُيَْمى ِمنْهُ و َواَل جُيَاُر َعَليْهِ  88/23 11887

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  88/23 11888

فون ُتْسَحُرونَ  89/23 11889  ُُّتَدعون وُتَْصَ
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 104إلى آية   90 يةآمن   المؤمنونسورة ( 483صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ِجئْناُهمْ  َأَتيْنَاُهم 90/23 11890

قِّ  90/23 11891 دِق الثَّابِِت اْلُطابِِق للواقِعِ بالقول  بِاحْلَ  الصِّ

 اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد  وهو ُمتَِّصفون بالكذب لََكاذُِبونَ  90/23 11892

َذ  91/23 11893 َ  َجَعَل  اُّتَّ

 واْلراد انفرد واستقل  لَساَر َوَمىض لََّذَهَب  91/23 11894

 ولطََغى واْستَْعَل  َولََعال  91/23 11895

 ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعال ُسبَْحاَن اهللِ  91/23 11896

 يذكرون من الصفات التي ال تليق باهلل سبحانه َيِصُفونَ  91/23 11897

يٌط بُكلِّ ما خَيَْفى  عاَل الغيب  92/23 11898  ُُمِ

َهاَدةِ  92/23 11899  ما َيَروَنه وُيشاِهدوَنه وهَي َنقيُض الَغيِْب  َوالشَّ

هَ ارتفع وعظم و َفتََعاَل  92/23 11900  َتنزَّ

ُكونَ  92/23 11901 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ  ُيْْشِ  جَيَْعُلوَن َغْْيَ

 َتعلني أرى وأْبَِص  ُتِرَينِّي 93/23 11902

 ما ُينَْذرون من العذاب َما ُيوَعُدونَ  93/23 11903

َعْلنِي  94/23 11904 ِن   َفال ََتْ ْ  َفال ُتَصْيِّ

 اْلُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها اجلائِريَن  الظَّاْلِِيَ  94/23 11905

 ما ُتنِْذُرهم من العذاب  َما َنِعُدُهمْ  95/23 11906

 واستطاعة  َذُوو ُقْدرة لََقادُِرونَ  95/23 11907

 زال بقّوةوأُرد  اْدَفعْ  96/23 11908

يِّئَةَ  96/23 11909  اإلساَءةَ  السَّ

يَاطِيِ  97/23 11910 َزاِت الشَّ  َوَنَزَغاِِتِمْ م  َوساِوسه  َُهَ

ُن وأْعتِصُم وأستجْيُ  َوَأُعوذُ  98/23 11911  وَأجْلأُ َوأَُتَصَّ

ونِ  98/23 11912  ُيَضون: يكونون معي   َُيَُْضُ

 ارجعون: أعيدون اْرِجُعونِ  99/23 11913

اَعَمالً  أفَعل َأْعَمُل َصاحِلاً  100/23 11914  صاحِلً

 فيَم ضيَّْعُت   فِيََم َتَرْكُت  100/23 11915

  وبي أيدْيم أمامهم َوَرائِِهم 100/23 11916

َزٌخ: َبْرَزٌخ  100/23 11917 ، أو احلاجز ما بي اْلوت والبعث وكل  حاجٍز َبْي َشيْئَْيِ فهو َبرزٌخ  الَْبْ  الَقْْبُ

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد اْلَْوِت ، و اْلراد يوم القيامة َيْوِم ُيبَْعثُونَ  100/23 11918

 واْلراد نفخة البَْعث  ُنِفَخ  101/23 11919
يح فيِه بُقّوةٍ  َبْعُث الرِّ

ورِ  101/23 11920  القرن الذي َينفخ فيه إِسافيل  الص 

 َفال َقراَباِت  َفال َأنَساَب  101/23 11921

 َيْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضاً  َيتََساءلُونَ  101/23 11922

 رجحت كفة أعَمله الصاحلة  ثقلت موازينه  102/23 11923

 الفائزون  اْلُْْفلُِحونَ  102/23 11924

ْت موازينه  103/23 11925  َرَجحت مقادير َسيّـئاته وذلك كناية عن قلة أعَمله الصاحلة  َخفَّ

وْا  103/23 11926  أهلكوها بأن ضيعوها وألقوا ِبا إل التهلكة َأنُفَسُهمْ َخِِّسُ

ِرُق  َتْلَفُح  104/23 11927  َُتْ

ونَ  104/23 11928  عابُِسون يف غمر وُحزنٍ  َكاحِلُ
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 118إلى آية   105 يةآمن   المؤمنونسورة ( 493صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اْلراد آيات القرآن  ألكريم آَياِت  105/23 11929

 ُتْقَرأ ُتتََْل  105/23 11930

ُبونَ  105/23 11931  ُتنْكِرون ُتَكذِّ

 اْستَْولَْت َعَليْنا َوَمَلَكتْنا  َغَلبَْت َعَليْنَا  106/23 11932

 َشقاَوُتنا أو لَّذاُتنا وَشَهواُتنا  ِشْقَوُتنَا  106/23 11933

 تائِهَي عن َطريِق احلقِّ  َضالِّيَ  106/23 11934

نيا اْلراد  َأْخِرْجنَا 107/23 11935  أْخِرْجنا ِمَن النَّاِر إل الد 

 َرَجْعنا  ُعْدَنا  107/23 11936

 وُمستِحق وَن للِعقاِب ظاْلِوَن ألنُفِسنا، اْلراد  َظاْلُِونَ  107/23 11937

ءَ  اْخَسُؤوا  108/23 11938  اْقُعدوا واْمُكثوا فيها صاِغريَن، ُمهانَي، أذالَّ

 ال ُُّتاطِبُون و َواَل ُتَكلُِّمونِ  108/23 11939

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريٌق  109/23 11940

 َخْلقي ِعبَادِي  109/23 11941

 َفاسُُّتْ واْعُف  َفاْغِفرْ  109/23 11942

نا واعُف عنا  َواْرَْحْنَا 109/23 11943  وَنجِّ

ْذمُتُوُهمْ  110/23 11944 َ    فجعلتموهم َفاُّتَّ

 احتِقاٍر واستِذاللٍ و استِهزاء ِسْخِرّياً  110/23 11945

 َْحَُلوُكم عَل النِّْسيان َأنَسْوُكمْ  110/23 11946

 ذِْكُر اهللِ  ذِْكِري 110/23 11947

 أَثبْتُُهْم وكافأُِتُمْ  َجَزْيتُُهمُ  111/23 11948

 الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه  الَْفائُِزونَ  111/23 11949

 أَقْمتُمْ  لَبِثْتُمْ  112/23 11950

  ْعوامعدد األ َعَدَد ِسنِي  112/23 11951

   فاْستَْعلِمْ  َفاْسأَْل  113/23 11952

ينَ  113/23 11953  الضابطي العدد   احلاسبِي الَْعادِّ

ًة َقصَْيةً  َقلِيالً  114/23 11954  ُمدَّ

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  114/23 11955

 َأَفظَنَنْتُمْ  َأَفَحِسبْتُمْ  115/23 11956

 أْوَجْدَناُكْم ِمَن الَعَدِم   َخَلْقنَاُكمْ  115/23 11957

 لَعبًا وعمالً ال فائدة فيه  َعبَثاً  115/23 11958

 ال ُتَعادونَ   ال ُتْرَجُعونَ  115/23 11959

َس  َفتََعاَل  116/23 11960 هَ و فتَعاَظَم وتقدَّ  َتنزَّ

 ال َمعبوَد بَحقر إالَّ اهللُ  اَل إِلََه إاِلَّ ُهوَ  116/23 11961

ُه َيْملُِك الَعرِش وخالُقه ومالُك وخالُق مجيِع ما دوَنه ِمن اْلخلوقاِت  َرب  الَْعْرشِ  116/23 11962  اْلُراد أنَّ

َة َبيِّنًَة  ال ُبْرَهانَ  117/23 11963  وال دليلال ُحجَّ

 ال يظفر وال يفوزو ال َينَجُح  ال ُيْفلُِح  117/23 11964

 وَتاوز واْعُف اسُُّتْ  اْغِفرْ  118/23 11965

اِْحِيَ  118/23 11966  اْلُْحِسنَي اْلُعينيَ  الرَّ
 


