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 10إلى آية  1 يةآمن  النورسورة ( 503صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ورُة: ََمموع  ُسوَرة   1/24 11967  االبتِداِء واالنتِهاءِ  ةآياٍت ِمن الُقرآِن، معلومُ  ةالسُّ

 وأوَجبْنا العمل هبا  َوَفَرْضنَاَها  1/24 11968

 عالماٍت، وَدالالٍت  آَياٍت  1/24 11969

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  1/24 11970

ُرونَ  1/24 11971  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِِبونَ  َتَذكَّ

انِيَةُ  2/24 11972 اِن  الزَّ ِعي   َوالزَّ ُجِل واملَْرَأةِ بَِغْْيِ َوْجٍه رَشْ ُة اجِلنِْسيَُّة َبْْيَ الرَّ نى ُهَو املُعارَشَ  الزِّ

ياطِ  َفاْجلُِدوا  2/24 11973 بوا بِالسِّ  فاْْضِ

 وال تستويل عليكم  َوال َتأُْخْذُكم  2/24 11974

 َشَفَقة  وَرْْحَة   َرْأَفة   2/24 11975

 رَشيَعته، اإِلسالم اَّللَِّدِيِن  2/24 11976

 َيْوُم الِقياَمةِ  َوالْيَْوِم اآْلِخرِ  2/24 11977

 َولِيَْحُضْ  َولْيَْشَهدْ  2/24 11978

 ََجاَعة  أْو فِْرَقة   َطائَِفة   2/24 11979

 ال يتزّوج   ال َينكُِح  3/24 11980

َكة   3/24 11981 َعُل إََلا  آَخَر َمَع  ُمْْشِ  اَّللِ التي ََتْ

مَ  3/24 11982  ُجِعَل َحراما  أي ممنوعا  رشعا   َوُحرِّ

َنا  َيْرُمون 4/24 11983  َيشتُمون، وَيْقِذفون بالزِّ

 العفيفاِت  املُْْحَصنَاِت  4/24 11984

 ََلْ ََييئُوا  ََلْ َيأُْتوا 4/24 11985

هاَدةِ  ُشَهَداء  4/24 11986  ُمَؤّدوَن لِلشَّ

 ال ترضوا، وال تأُخذوا  و َتْقبَُلواال و 4/24 11987

 بصْية أو بص  الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة َشَهاَدة   4/24 11988

ْهرِ  َأَبدا   4/24 11989  إىل األََبِد أْي إىل آِخِر الدَّ

 العاصون اخلارجون عن حدود الْشع الَْفاِسُقونَ  4/24 11990

 َرَجعوا َعن املَعايصو َنِدموا َتاُبوا  5/24 11991

 أحواََلم وأعامََلم َوَأْحَسنُوا َوَأْصَلُحوا  5/24 11992

  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفور   5/24 11993

ِحيم   5/24 11994 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَْي يف اآلِخَرةِ ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل،  رَّ  والرَّ

 الشهادة هنا َقْول: أشهد باَّلل أن صادق فيام رميتها به من الزنى َشَهاَداٍت  6/24 11995

ادِقِْيَ  6/24 11996 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والصِّ  املُتَِّصفَْي بِالصِّ

تِهِ  لَْعنََت اَّللِ 7/24 11997 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرْْحَ
 َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ

 املُتَِّصفْي بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد الَْكاذِبِْيَ  7/24 11998

 َيْدفعُ  َوَيْدَرأُ  8/24 11999

لِف  َتْشَهدَ  8/24 12000  ََتْ

 الُسْخط والعَقابالَغَضب:  َغَضَب  9/24 12001

 إْحساُنهُ  َفْضُل اَّللِ  10/24 12002

اب   10/24 12003 َرْت  َتوَّ  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه والتّواب ُهَو الَِّذي َيْقبَُل التَّْوَبَة ُكلَّاَم َتَكرَّ

ْلِق  َحكِيم   10/24 12004 ُه َتَعاىَل َعاَِل  بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه  واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم خِلَ  األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ
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 20إلى آية   11 يةآمن  النورسورة ( 513صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َأْشنَِع الكذب واملراد اهتام أم املؤمنْي عائشة ريض اَّلل عنها بالفاحشة   باإِلْفك 11/24 12005

 اجلامعُة ِمن الَعَْشةِ إىل األربعْيَ  َجاعة   ُعْصبَة   11/24 12006

َسبُوهُ  11/24 12007  ال َتظُنُّوهُ   ال ََتْ

ا   11/24 12008  َسيِّئا  وضاّرا   رَشّ

 َنْفعا  َوَصالحا  أْكثَُر  َخْْي   11/24 12009

 َعِمَل من رَش   اْكتََسَب  11/24 12010

ْثمِ  11/24 12011 ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبَة  اإْلِ دٍ  وهوالذَّ  َميْل  َعن احَلقِّ بِِعْلٍم َوَتَعمُّ

 قاَم بِه وَتّمل إْثمه األكِب وهو عبد اَّلل بن ُأيبِّ بن سلول َتَوىّل كِِْبه  11/24 12012

 اْستََمْعتُْم الَيِْه بآذانُِكمْ  َسِمْعتُُموهُ  12/24 12013

َح لََدْْيِم َظنَّ املُْْؤِمنُونَ  12/24 12014  َتَرجَّ

 املراد السالمة مما رموا به  َخْْيا   12/24 12015

   كِذب  ُُمتلق  وُمْفََتى إِْفك   12/24 12016

بِْي   12/24 12017  واِضح   مُّ

 ََلْ ََييئُوا   ََلْ َيأُْتوا 13/24 12018

َهَداء 13/24 12019 هادَ  بِالشُّ  ةاملَُؤدُّون للشَّ

 اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقادواملُتَِّصفون بالكذب،  الَْكاذُِبونَ  13/24 12020

 إْحساُنهُ   َفْضُل اَّللِ  14/24 12021

ُكمْ  14/24 12022  أَصاَبكم ملََسَّ

 ُخْضتُم وأْكثَْرُتم فيه   َأَفْضتُْم فيه 14/24 12023

ْوَنهُ  15/24 12024  َتتَناَقُلونه  َتَلقَّ

 األفواه: ََجْع ُفوه أْي َفم  بِأَْفَواِهُكم 15/24 12025

ا لَيَْس لَُكم بِِه ِعْلم   15/24 12026 َدة  ُمثْبَتَة   مَّ  ما هو مبنيٌّ عىل الظنِّ وليس فيه معلومات  ُمَؤكَّ

َسبُوَنهُ  15/24 12027  َوَتظُنُّوَنهُ  َوََتْ

ا   َهيِّنا   15/24 12028  سهال  ميَّسَّ

 ْسبيِح َّللِ َتعاىل تَ تنْزيِه و ُسبَْحاَنَك  16/24 12029

 َكِذب  واْفَِتاء   هُبْتَان   16/24 12030

 َينَْصُحكم ويذّكركم  وُيوِصيُكم  َيِعظُُكمُ  17/24 12031

 ترجعوا َتُعوُدوا 17/24 12032

ْهرِ  َأَبدا   17/24 12033  إىل األََبِد أْي إىل آِخِر الدَّ

12034 18/24  ُ ُح  َوُيبَْيِّ  َوُيظِْهُر وُيَوضِّ

 العالمات واملعجزات والدالئل والعِب اآْلَياِت  18/24 12035

 تظهر وَتنْتَِْش وتفُشَو  َتِشيعَ  19/24 12036

ناالقبيُح  الَْفاِحَشةُ  19/24 12037  الشنيع من قوٍل أو فعل واملراد هنا الزِّ

ها  وهيالرؤوُف: ذو الرأفِة، و ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه، َرُؤوف   20/24 12038  أعىَل معان الرْحِة وأَرقُّ

حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَْي يف اآلِخَرةِ  َرِحيم   20/24 12039  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ
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 27إلى آية   21 يةآمن  النورسورة ( 523صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال تسْيوا وراءه و ال َتنَْقادوا الَ َتتَّبُِعواْ  21/24 12040

يْطَانِ  21/24 12041  وَمسَلَكه   ُطُرَقُه، َوَمَذاِهبَهُ  ُخطَُواِت الشَّ

نِيُع من األَْفَعالالَقبِيُح  بِالَْفْحَشاء  21/24 12042  واألقوال  الشَّ

 الْشع أو العقل اُينْكُره كلُّ معصيةٍ  َواملُْنَكرِ  21/24 12043

 َطُهَر وَصُلَح  َزَكا 21/24 12044

ْهرِ  َأَبدا   21/24 12045  إىل األََبِد أْي إىل آِخِر الدَّ

 أو ال ُيْقِسم اَل ََيْلِْف و َواَل َيأَْتلِ  22/24 12046

َيادة يف  أولو الَفْضل  22/24 12047  الّدين قوة أْهُل الزِّ

َعةِ  22/24 12048  الوفرة يف املالوالِغنى  َوالسَّ

 القرابة أْصَحاب ُأْويِل الُْقْرَبى  22/24 12049

 راءأسوأ حاال  من الفق م ما يكفي وه م العجز وليس عنده مأسكنه نالذي َواملََْساكِْيَ  22/24 12050

 الذين انتقلوا من مكة إىل املدينة فرارا  بدينهم َواملَُْهاِجِرينَ  22/24 12051

 إلعالء دين اَّلل ونصته وهو االسالم يِف َسبِيِل اَّللَِّ 22/24 12052

ْنِب، وترُك املؤاَخذةِ عليه َولْيَْعُفوا 22/24 12053    العْفُو: التَّجاوُز َعِن الذَّ

ْفُح: اإلعراُض عن  َولْيَْصَفُحوا  22/24 12054   ومقابلة اإلساءة باإلحسان ، وترُك الِعتاِب،املخطئالصَّ

 َيْسَُت وَيْعفو  َيْغِفرَ  22/24 12055

    يقذفون العفيفات بالزنا  َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت  23/24 12056

ْهِن عامَّ ُرِمَْي به  الَْغافاِلِت  23/24 12057 طُِر الَفاِحَشُة بُِقُلوهِبِنَّ واخلالِيات الذِّ  ََلْ ََتْ

ِة اَّللِ  لُِعنُوا  23/24 12058  ُطِرُدوا َوُأْبِعُدوا ِمْن َرْْحَ

   ِعقاب  وتَّنْكيل  َقِويٌّ ، َهائِل   َعَذاب  َعظِيم   23/24 12059

 املراد يوم القيامة  َيْومَ  24/24 12060

ِِبُ تنطق و َتْشَهدُ  24/24 12061   َُتْ

 يْفَعُلونَ  َيْعَمُلونَ  24/24 12062

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذٍ  25/24 12063

يِهمُ  25/24 12064  يعطيهم كامال ووافيا ُيَوفِّ

قَّ  25/24 12065  ِحساهَبم بِالَعْدلِ وَجَزاَءُهْم   دِينَُهُم احْلَ

 املوجوُد الثَّابُت يف ذاتِه وصفاتِه وأفعالِهاإلله احلق  ُهَو احَلقُّ  25/24 12066

 الظَّاِهُر الذي ال َشكَّ فيه الواِضح املُْبِْيُ  25/24 12067

بِيثَاُت  26/24 12068  للفاسدين  الفاسدات لِْلَخبِيثِْيَ  اخْلَ

احِلاُت  َوالطَّيِّبَاُت  26/24 12069  املُْحَصناُت الَعفيفاُت الصَّ

لطَّيِّبِْيَ  26/24 12070
ذائِِل، وَيتََحلَّْوَن بِالَفضائِلِ  لِ احِلَْي الذيَن َيتََخلَّْوَن َعن الرَّ  الطيِّبَْي: الصَّ

ُؤونَ  26/24 12071  أْنِقياُء خالُِصوَن غْي مؤاخذين  ُمَِبَّ

 َعطاء  من اَّللِ طيّب  موفور   َوِرْزق  َكِريم   26/24 12072

 َتستأذُِنوا  َتْستَأْنُِسوا 27/24 12073

 ساكِنيَها  ُتْلقوا التحيّة َعىَل   َوُتَسلُِّموا َعىَل َأْهلَِها 27/24 12074

ُرونَ  27/24 12075  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِِبونَ  َتَذكَّ
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 31إلى آية   28 يةآمن  النورسورة ( 533صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْ ََتُِدوا  28/24 12076  َل َتْلقوا َلَّ

 ُيسَمَح  ُيْؤَذنَ  28/24 12077

 ُعودوا اْرِجُعوا 28/24 12078

 َأْصَلُح وَأْطَهرُ  َأْزَكى 28/24 12079

 حرَج أو  إْثم   ُجنَاح   29/24 12080

 ِمن غِْي استِئذانٍ املراد الدخول  أن تدُخلوا 29/24 12081

 البُيوُت: املَساكِنُ  ُبيُوتا   29/24 12082

 ال َيسُكنُها أحد   َغْْيَ َمْسُكوَنةٍ  29/24 12083

 منفعة ومصلحة لكم َمتَاع   29/24 12084

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  29/24 12085

 ما ُتظِهرونَ  َما ُتبُْدوَن  29/24 12086

 َُتفونَ وما  َوَما َتْكتُُمونَ  29/24 12087

وا 30/24 12088 واو ََيِْفضوا َيُغضُّ   َيُكفُّ

م اَّللُ و حفظ الفروج: صيانتها عن الفاحشة َوََيَْفظُوا ُفُروَجُهمْ  30/24 12089    عامَّ حرَّ

َفى َعىَل اَّللِ خافِيَة  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبُْي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة  َخبِْي   30/24 12090  األْشياِء َفال ََتْ

 َيْعَمُلونَ  َيْصنَُعونَ  30/24 12091

َم اَّللُ َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ  31/24 12092  َيكُفْفَن النظََر عامَّ حرَّ

نا املراد حفظه َوََيَْفظَْن ُفُروَجُهنَّ  31/24 12093 م اَّللُ؛ كالزِّ  عامَّ حرَّ

 َوال ُيظِْهْرنَ  َوال ُيبِْدينَ  31/24 12094

 َمواِضَع زينَتِِهنَّ ِمن اجَلَسدِ  ِزينَتَُهنَّ  31/24 12095

 َيُكْن فِيَها فِتْنَة  إاِلَّ الثِّيَاَب الظَّاِهَرَة الَّتِي َجَرِت الَعاَدُة بُِلبِْسَها إَِذا ََلْ  إاِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها 31/24 12096

ْبَن  31/24 12097  لُيْلِقْي وَيْسُدلَْن  َولْيَْضِ

 بِأَْغطِيَِة ُرُؤوِسِهنَّ  بُِخُمِرهنّ  31/24 12098

قبةَ أو   َفتَحاِت ُصدوِرِهنَّ   ُجيُوهِبِنَّ  31/24 12099 َّا ييل الرَّ  َطوُق الَقميِص الذي َُييُط بالُعنُِق مِم

 أْزواُجُهنَّ  لِبُُعولَتِِهنَّ  31/24 12100

ِهنَّ  31/24 12101
 املُْسلاَِمِت، َوقِيَل املختّصات هبن بالصحبة أو اخلدمةالنساء  َأْو نَِسائِ

 اإلماء أو العبيد   َما َمَلَكْت األْيامن 31/24 12102

 اخلادِم مثل الذين َيتْبَعوَنكم  التَّابِِعْيَ  31/24 12103

ْرَبةِ  31/24 12104   احلاجة إىل النساء اإْلِ

 املراد هنا األوالد حتى البلوغ الطِّْفلِ  31/24 12105

ْم بِأُُموِر الَعْوَراِت، َولَيَْس فِيِهْم َشْهَوة   ََلْ َيظَْهُروا  31/24 12106  اَل ِعْلَم ََلُ

 َسْوَءاهتن، واملراد: ما ينبغي سَته  َعْوَراِت النساء  31/24 12107

ِهنَّ  31/24 12108
ْبَن بِأرُجلِ  وال ََيْبِطَْن هِبا األْرَض   وال َيْضِ

َن وَيْكتْمنَ  َُيِْفْيَ  31/24 12109  َيْسَُتْ

 ُحلِيِِّهنَّ َكاخللخال وما شاهَبَهُ  ِزينَتِِهنَّ  31/24 12110

 تظفرون وتفوزون ُتْفلُِحونَ  31/24 12111
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 36إلى آية   32 يةآمن  النورسورة ( 543صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جوا َوَأنكُِحوا 32/24 12112    وَزوِّ

 من ال زوج له، رجال كان أو امرأة  اأْلََياَمى 32/24 12113

ْيَ  32/24 12114 احِلِ ْم وأخالُقُهمْ  َوالصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أعامَُلُ

   عبيدكم ِعبَادُِكمْ  32/24 12115

 وعبداتكم اململوكات  َجَواِريُكمْ  َوإَِمائُِكمْ  32/24 12116

 أهَل فاقٍة ُُمْتَاُجونَ  ُفَقَراء  32/24 12117

 من رزقه يمنحهم و سيُغنيهم ُيْغنِِهمُ  32/24 12118

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  32/24 12119

ة َولْيَْستَْعِفِف  33/24 12120  وليَطُْلُب الِعفَّ

 ال َيْلقون ََيُِدونَ ال  33/24 12121

ا نَِكاحا   33/24 12122  َزواج 

 َيطُْلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيبْتَُغونَ  33/24 12123

سيِِّدِه عىل َتريره من العبودّية الْكِتَاَب  33/24 12124
وَنُه إِلَيِْهمْ  مكاَتبة الَعبْد لِ ٍط ُيَؤدُّ  باَِمٍل ُمَقسَّ

 اإلماء أو العبيد  َأْياَمُنُكمْ َمَلَكْت  33/24 12125

ِريرهم  َفَكاتِبُوُهمْ  33/24 12126  َفتَعاَقُدوا َمَعهم عىل ََتْ

ِِبوا أو ُتْرِغموا َوال ُتْكِرُهوا  33/24 12127  وال َُتْ

 َجَواِريُكمْ  َفتَيَاتُِكمْ  33/24 12128

َنى الْبَِغاء  33/24 12129  الزِّ

 َرِغبْنَ  َأَرْدنَ  33/24 12130

ن ا  33/24 12131 ا ََتَصُّ ف   بالزواج  َتَعفُّ

 لِّتَطُْلبُوا وتلتَِمسوا لِّتَبْتَُغوا  33/24 12132

ْنيا  33/24 12133   متاعو منافع منعليه اإلنساُن  َيصلما  َعَرض احَلياةِ الدُّ

نَّ  33/24 12134 هنَّ وُيْرِغْمهنَّ  ُيْكِرههُّ  َُيِِْبْ

بَيِّنَاٍت  32/24 12135  موِضحاٍت، أْو واِضحاٍت  مُّ

ة لالعتبار واالّتعاظ  َوَمثَال   34/24 12136 ا قِصَّ  أو شبَه 

 َمَضْوا َخَلْوا 34/24 12137

   وَنصيحة وتذكْي بالعواقب َوَمْوِعظَة   34/24 12138

 والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ ألَْصحاِب التَّْقَوى بِطاَعِة اَّللِ  لِّْلُمتَِّقْيَ  34/24 12139

َمَواِت َواأْلَْرضِ  35/24 12140 َمَواُت َواألَْرُض  ُنوُر السَّ ، َوبِِه اْستَنَاَرِت السَّ ، َوكِتَاُبُه ُنور   ُهَو ُنور 

ة يف احلائط غْي نافذة، يوضع فيها املصباح  َكِمْشَكاةٍ  35/24 12141  َتويف أو ُكوَّ

 ِِساج   ِمْصبَاح   35/24 12142

يٌّ  35/24 12143 ق   ُدرِّ ئ  ُمْْشِ
 شديُد اإلنارةِ  ُميضء  ُمتَأللِ

 ُيشَعُل وُيَغّذى بالوقود ُيوَقُد  35/24 12144

بَاَرَكةٍ  35/24 12145  َكثَِْية املَنافِِع والَفوائِدِ  مُّ

ُق  ُييِضءُ  35/24 12146  ُينُْي وُيْْشِ

 ََلْ َتلِمْسهُ  ََتَْسْسهُ ََلْ  35/24 12147

 يِف َمَساِجَد.  يِف ُبيُوٍت  36/24 12148

 تبنى وُتنَْشأُ، وُيعىل شأهنا  ُتْرَفعَ  36/24 12149

ِل النََّهاِر، َوآِخِرِه  بِالُْغُدوِّ َواآْلَصالِ  36/24 12150  َأوَّ
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 43إلى آية   37 يةآمن  النورسورة ( 553صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال تشغلهم وال تصفهم  ال ُتْلِهيِهمْ  37/24 12151

اَرة   37/24 12152  التَِّجاَرة: البيع والْشاء طلبا  للربح  َِتَ

لعة َبيْع   37/24 12153  البَيُْع: ُمبادلة املال بالسِّ

ب إىل اَّلل كل ما تكلَّم به اللسان، وتصّوره  ذِْكِر اَّللَِّ  37/24 12154  القلب مما يقرِّ

اَلةِ  37/24 12155  َأّدوها كاِملة  يف أْوقاهِتا َوإَِقاِم الصَّ

َكاةِ   37/24 12156 عي َوإِيتَاِء الزَّ عي  إْخراُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا الْشَّ  ويف َوْقتِها الْشَّ

ِع َمْكروٍه اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعُث  ََيَاُفونَ  37/24 12157  الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 املراد يوم القيامة  َيْوما   37/24 12158

ُك  َتتََقلَُّب  37/24 12159 ُ وَتْضطَرُب وتتَحرَّ  َتتَحْيَّ

 لِيُثيبَُهْم َوُيكافِئَُهمْ  لِيَْجِزَْيُمُ  38/24 12160

 اجلزاء عىل أعامَلم احلسنة الصاحلة املراد أحسن  َأْحَسَن َما َعِمُلوا  38/24 12161

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  38/24 12162

 ُيْعطي ِمن اخَلْْيِ  َيْرُزُق  38/24 12163

ِ ِحَساب   38/24 12164  كناية عن سعة فضله بدون حدود وال قيود  بَِغْير

اٍب  39/24 12165 يَُّل إليك كأنه ماء  يشء ال حقيقة له، وبه سمي َكََّسَ  َعىَل األَْرِض املُْستَِوَيِة يِف الظَِّهَْيةِ ما َُيَ

 األرض املُْستَِوية املُنَْخِفضة عام َُيِيُط هبا  بِِقيَعةٍ  39/24 12166

   َيظُنُّهُ  ََيَْسبُهُ  39/24 12167

 الَعطْشانُ  الظَّْمآنُ  39/24 12168

اهُ  39/24 12169  كامال  أّداه جزاء عمله وافيا   ِحَساَبهُ  َفَوفَّ

 َسَواد وَعَدم نورٍ  َكظُُلاَمٍت  40/24 12170

يّ  40/24 12171    ال ُيدَرُك َقعُره َعِميٍق  ٍَبْحر  َبْحٍر جُلِّ

   ويسَته ويعلوه  ُيَغطّيه َيْغَشاهُ  40/24 12172

 ما ارتفع من ماء البحر أو النهر َمْوج   40/24 12173

 ُغيوم   َسَحاب   40/24 12174

 َل ُيقارْب وََل يوِشْك  ََلْ َيَكدْ  40/24 12175

 ِهداَية  وبيانا  للحق ُنورا   40/24 12176

ُهه عن النَّقائِصِ وْقدُسُه ي لَهُ  ُيَسبُِّح  41/24 12177  َعْن ُكلِّ َما ال َيليُق بِهِ و ينزِّ

 باِسطاٍت أْجنَحتَُهنَّ  َصافَّاٍت  41/24 12178

جوعُ  املَِْصْيُ  42/24 12179  املَْرِجُع أْو الرُّ

 يدفعه ويسوقه برفق ليَنْساَق إىل حيث يريد  ُيْزِجي  43/24 12180

 َيمع بعضه عىل بعض . ُيَؤلُِّف  43/24 12181

اكاِم   ُرَكاما   43/24 12182  ُمْلَقى  بعضه عىل بعض ُمََتَ

 املطر الَْوْدَق  43/24 12183

 اجلاِمُد املطُر  َبَردٍ  43/24 12184

ُفهُ  43/24 12185 لُْه وُيبِْعْدهُ  َوَيْصِ  َوَُيَوِّ

اطِعُ  الِبق ضوءُ  َسنَا َبْرقِهِ  43/24 12186   السَّ
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 53إلى آية   44 يةآمن  النورسورة ( 563صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يَْل والنَّهار  44/24 12187  ُيغْيِّ َأْحواَلام  ُيَقلُِّب اَّلل اللَّ

ة   44/24 12188  لَِعظَة   لَِعِْبَ

ُْويِل اأْلَْبَصارِ  44/24 12189  أِلَْصَحاِب الُعقولِ  ألِّ

 ُكلُّ ما َيْميش عىل األرِض ويستعمل عادة يف احليوانات أكثر َدابَّةٍ  45/24 12190

 َيسْيُ  َيْميِش  45/24 12191

ا عىل َبطنِه؛ كاحليَّةِ   َعىَلٰ َبطْنِهِ  45/24 12192  َزحف 

 قائاِم  عىل ِرجَلِْي؛ كاإلنساِن والطَّْيِ  َعىَلٰ ِرْجَلْْيِ  45/24 12193

 عىل أرَبِع قوائَِم؛ كالبهائِمِ  َعىَلٰ َأْرَبعٍ  45/24 12194

 ُيريُد ما  َما َيَشاءُ  45/24 12195

ءٍ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه  َقِدير   45/24 12196   َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ يَشْ

 آياِت الُقرآِن َعالماٍت  آَياٍت  46/24 12197

بَيِّنَاٍت  46/24 12198  موِضحاٍت، أْو واِضحاٍت  مُّ

 وُيَوفِّق إلَيْهِ ُيْرِشد إىَل اإليامِن  َْيِْدي 46/24 12199

اطٍ  46/24 12200   طريِق اإلسالمِ واملراد   َطريٍق  ِِصَ

ْستَِقيمٍ  46/24 12201  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ واضح  مُّ

 ينصف ويعرض  َيتََوىلَّ  47/24 12202

 طائِفة  أو ََجاَعة   َفِريق   47/24 12203

 ُنوُدوا وُطلِبُوا  ُدُعوا  48/24 12204

 لِيَقيِضَ وَيْفِصَل  لِيَْحُكمَ  48/24 12205

ْعِرُضونَ  48/24 12206  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مُّ

 ُمنقاديَن ُمطيعْيَ  ُمْذِعنِْيَ  49/24 12207

َرض   50/24 12208  نِفاق   مَّ

د  وقلق  شك و اْرَتاُبوا  50/24 12209  اضطراب  وتردُّ

 وََيورَ َيظلَِم  ََيِيَف  50/24 12210

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملُِونَ  50/24 12211

  َعلِْمنا، أْو َعَرْفنا َسِمْعنَا  51/24 12212

 َوَخَضْعنا وأذَعنّا وامتَثَْلنا  َوَأَطْعنَا 51/24 12213

 الفائزون  املُْْفلُِحونَ  51/24 12214

  اخِلْشيَُة ِمن اَّللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َوََيَْش اَّللََّ  52/24 12215

 يستمسك بتقوى اَّلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َوَيتَّْقهِ  52/24 12216

 الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه  الَْفائُِزونَ  52/24 12217

 َوَحَلفوا َوَأْقَسُموا 53/24 12218

 أقوى األيامِن وأغَلظَها َُمتَِهديَن يف َتوكيِدها َجْهَد َأْياَمهِنِمْ  53/24 12219

 لَيَْذَهبُنَّ لِْلِقتالِ  لَيَْخُرُجنَّ  53/24 12220

ْعُروَفة   53/24 12221  طاعتكم طاعة معروفة باللسان َطاَعة  مَّ
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 58إلى آية   54 يةآمن  النورسورة ( 573صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  استجيبوا له باتباع كتابه  اَّلل َأطِيُعوا  54/24 12222

ُسوَل  54/24 12223  استجيبوا له باتباع سنته  َوَأطِيُعوا الرَّ

 أْعَرُضوا َتَولَّوا  54/24 12224

َسالَةِ َما و  ما ُكلَِّف َْحَْله عليه ما ُْحَِّل  54/24 12225  ُأِمَر بِِه ِمْن َتبْلِيِغ الرَّ

سوَل يف أمِره وهَنيِه ُتطِيُعوهُ  54/24 12226    وََتَْضعوا لَهُ  َتتَّبِعوُه الرَّ

تَُدوا 54/24 12227  َترُشدوا إىل اخَلِْي، وُتصيبوا احَلقَّ وتصْيوا ُمهتدين هَتْ

ُح  الظَّاِهُر الواِضُح  التَبْليغُ  الْبَالُغ املُْبِْيُ  54/24 12228  املوضِّ

 َمنَح األَمل و ألزم نفَسه َوَعَد  55/24 12229

اِت  55/24 12230 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ    األْعامِل الّصاحِلَ

 َيَعَلنَّهم ُخَلفاَء، واخِلالفُة: النِّيابُة عن الَغْيِ  لَيَْستَْخلَِفنَُّهم  55/24 12231

نَنَّ  55/24 12232 ، والتَّمكُْي هنا: التَّثبيُت والتَّقريرُ  وليثبّتَنَّ  َولَيَُمكِّ  وليوطِّئَنَّ

 ِعباَدهتم ورَشيَعتهم  دِينَُهمُ  55/24 12233

مْ  اْرَتَض  55/24 12234  اختاَره َلم و َرِضيَه ََلُ

لَنَُّهم  55/24 12235 ُم َولَيُبَدِّ هنَّ َ  َولَيَُغْيِّ

ِع َمْكروٍه  َخْوفِِهمْ  55/24 12236    اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 أمانا  واطمئنانا   َأْمنا   55/24 12237

 ينقادون وَيضعون يل َيْعبُُدوَننِي 55/24 12238

ُكونَ  55/24 12239 ُه رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِهِ  ال ُيْْشِ  ال ََيَْعُلوَن َغْْيَ

 أنكر وََلْ ُيْؤِمنْ  َكَفرَ  55/24 12240

 العاصون اخلارجون عن حدود الْشع الَْفاِسُقونَ  55/24 12241

الَةَ  56/24 12242  َأّدوها كاِملة  يف أْوقاهِتا املَْشوعةِ  َوَأقِيُموا الصَّ

َكاةَ  56/24 12243 عا  لِْلُفَقراءِ إْخراُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا   َوآُتوا الزَّ كاةِ َقدر  ِمن املَاِل واِجب  رَشْ  ووقتها، والزَّ

ُسوَل  56/24 12244    استجيبوا له باتباع سنته  َوَأطِيُعوا الرَّ

 َتفوزوَن وَتنْجونَ  ُتْرَْحُونَ  56/24 12245

َسبَنَّ  57/24 12246  ال َتظُنَّنَّ   ال ََتْ

 ُمْفلِتْي من عقاب اَّللهاربْي أو  ُمْعِجِزينَ  57/24 12247

 مستقرهم  أو  منزَلم  ومكاهنم  َوَمأَْواُهمُ  57/24 12248

، َوُيقابُِلَها: نِْعمَ  َولَبِئَْس  57/24 12249  بِئَْس: َكلَِمُة َذم 

جوعُ  املَِْصْيُ  57/24 12250  املَْرِجُع أْو الرُّ

 ليطلب االذن منكم لِيَْستَأْذِنُكمُ  58/24 12251

 اإلماء أو العبيد  َمَلَكْت األْيامن 58/24 12252

ُلمَ  58/24 12253  األطفاُل ُدوَن ِسنِّ ااِلْحتاَِلِم، َوالبُُلوغِ  ََلْ َيبُْلُغوا احْلُ

 املالبس   َْتَلُعون وتْلقون َتَضُعوَن ثِيَاَبُكم  58/24 12254

 أو حرج  إْثم   ُجنَاح   58/24 12255

اُفونَ  58/24 12256  ساعوَن يف ِخدمتِكم دوَن اْستِئْذانٍ يَتددون عليكم  َطوَّ

12257 58/24  ُ ُح  ُيبَْيِّ  ُيظِْهُر وُيَوضِّ
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 61إلى آية   59 يةآمن  النورسورة ( 583صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَصَل  َبَلغَ  59/24 12258

 األوالد حتى البلوغ  اأْلَْطَفاُل  59/24 12259

ُلمَ  59/24 12260  ِسنِّ ااِلْحتاَِلِم، َوالبُُلوغِ  احْلُ

 فليطلبوا االذن َفْليَْستَأْذُِنوا 59/24 12261

12262 59/24  ُ ُح  ُيبَْيِّ ُل   ُيظِْهُر وُيَوضِّ  ويَفصِّ

 آياِت الُقرآِن وأحكاِم اإلسالمِ  آَياتِهِ  59/24 12263

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيم   59/24 12264
ائِ  لوقاِت ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالَّسَّ

ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء  َحكِيم   59/24 12265 ُه َتَعاىَل َعاَِل  بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم خِلَ  ألنَّ

 الّالئي َبَلْغن سنًّا ال ََيِْضَن فيها الَعَجائِزُ  ِمَن النَِّساءِ  َوالَْقَواِعُد  60/24 12266

 ال َيتََوقَّعوَن َوال َينْتَظِرونَ  ال َيْرُجونَ  60/24 12267

ا نَِكاحا   60/24 12268  َزواج 

َلْعن َيَضْعنَ  60/24 12269    ََيْ

 املراد بعض املالبس ثِيَاهَبُنَّ  60/24 12270

َجاٍت بِِزينَةٍ  60/24 12271  وزينتهّن اخلفيّة للرجال هنُماسن ُمظِْهَراٍت  ُمتََِبِّ

ة بارتداء الثياب الساترة َيْستَْعِفْفنَ  60/24 12272  يأُخْذَن بأسباِب الِعفَّ

نَّ َخْْي   60/24 12273  أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا  وأفَضُل َلنَّ  ََلُ

 َسميع  جَلميِع األصواِت، عليم  بجميِع األعامِل واملقاِصِد والنيَّاِت  َسِميع  َعلِيم   60/24 12274

   فاقد البص اأْلَْعَمى 61/24 12275

 إْثم   َحَرج   61/24 12276

 أثناء امليش لعلة يف رجلهمن يميل إىل جنبه  اأْلَْعَرِج  61/24 12277

 املصاب بِعلَّة  باجلسم أو النَّْفس املَِْريضِ  61/24 12278

 كمساكِنُ م ُبيُوتُِكمْ  61/24 12279

 العّم هو أخو األب  َأْعاَمِمُكمْ  61/24 12280

 هو أخو األم  الاخل َأْخَوالُِكمْ  61/24 12281

هُ  61/24 12282 ْلتم بِِحْفظَِها يِف َغيْبَِة َأْصَحاهِبَا َمَلْكتُْم َمَفاَِتَ  املراد أن لكم حقَّ التصف فيها حيث ُوكِّ

ُق الُودِّ  َصِديِقُكمْ  61/24 12283
 الصاِحُب الصادِ

 أو حرج  إْثم   ُجنَاح   61/24 12284

 َُمتَمعْي  ََجِيعا   61/24 12285

قْيَ  َأْشتَاتا   61/24 12286  ُمتََفرِّ

 ألقوا التَِّحيَّةَ  َفَسلُِّموا  61/24 12287

 واملراد هنا أهل تلك البيوت التي يدخلوهناَذَواتُكْم  َعىَلٰ َأْنُفِسُكْم  61/24 12288

 أو َنْحَوهُ أو السالم علينا  'ورْحة اَّلل وبركاته كمالسالم علي'َسالم  بِلْفِظ  ََتِيَّة   61/24 12289

  َكثَِْية املَنافِِع والَفوائِدِ  ُمبَاَرَكة   61/24 12290

 َحَسنَة   َطيِّبَة   61/24 12291

رونَ  َتْعِقُلون  61/24 12292  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ
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   64إلى آية   62 يةآمن  النورسورة ( 593صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املُؤِمنوَن َحقَّ اإليامِن، الكاِملوَن يف إيامهِنم املراد إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن   62/24 12293

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا 62/24 12294 ِه وانقادوا َّللِ بالطّاعِة وللرَّ
 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اَّللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 أمٍر ُمِهم  َيَمُعهم له   َجاِمعٍ َأْمٍر  62/24 12295

 ََلْ َينِصُفوا   ََلْ َيْذَهبُوا  62/24 12296

 يطلبوا االذن منه َيْستَأْذُِنوهُ  62/24 12297

 َقضاِء َبعِض أموِرهم ل لِبَْعِض َشأهِْنِمْ  62/24 12298

 فاسمح َفأَْذن  62/24 12299

 أَرْدَت  ِشئَْت  62/24 12300

ُم اَّللََّ  62/24 12301  اطلب العفو واملغفرة من اَّلل  َواْستَْغِفْر ََلُ

  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفور   62/24 12302

ِحيم   62/24 12303 حيُم: الذي َيْرَحُم  رَّ  املُْؤِمنَْي يف اآلِخَرةِ ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

َعُلوا  63/24 12304 وا ال ََتْ ُ  ال َتعتَِقدوا   أو وال تناُدوا ال ُتَصْيِّ

ُسولِ  63/24 12305  دعوته لكم لالجتامع أو نداءكم له  ُدَعاء الرَّ

 َكنِداِء وَطَلِب  َكُدَعاء 63/24 12306

 ُرُجوَن ُخْفيَة  بَِغْْيِ إِْذٍن َيْ  َيتََسلَُّلونَ  63/24 12307

 َيْستََِتُ َبْعُضُهْم بِبَْعٍض يِف اخُلُروِج  لَِواذا   63/24 12308

ز َفْليَْحَذرِ  63/24 12309  َفْليََخْف َولْيَحََتِ

 ينصفون ُمالفْي ملا أمر بهوُيعِرضوَن  َُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرهِ  63/24 12310

  َتنِْزَل هِبِمْ  ُتِصيبَُهمْ  63/24 12311

، َورَشٌّ  فِتْنَة   63/24 12312  ُِمْنَة 

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  َألِيم   63/24 12313

 َيْعِرف و إنَّ اَّللَ يعَلمُ  َيْعَلمُ  َقْد  64/24 12314

   املراد يوم القيامة  َوَيْومَ  64/24 12315

 إىل اَّللِ ُيعادونَ  ُيْرَجُعونَ  64/24 12316

ُهمْ  َفيُنَبِّئُُهم 64/24 12317  َفيُخِِبُ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيم   64/24 12318
ائِ  لوقاِت ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالَّسَّ

 


