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 2إلى آية  1 يةآمن  الفرقانسورة ( 593صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

س، وكثُر َخرُيه، وعمَّ إحساُنه  َتبَاَركَ  1/25 12319  تعاَظَم، وتعاََل، وتَقدَّ

 الفارق بني احلق والباطل القرآن كالَم اهللِ تعاَل الُْفْرَقانَ  1/25 12320

 عابده املطيع له سبحانه وهو حممد صىل اهلل عليه وسلم  َعبِْدهِ  1/25 12321

ا  َنِذيرا   1/25 12322 ف  ر من عذاب اهلل منذرا  خموِّ  واملُنِْذر هو املُعلم واملُبلغ واملَُحذِّ

 املدبرهو املالك املترصف  اي لَُه ُمْلُك  2/25 12323

 وَل جيعل  وََلْ َيتَِّخذْ  2/25 12324

يك   2/25 12325  ُمشاِرك   رَشِ

 التمليك مع السلطة والنفوذ  املُْْلِك  2/25 12326

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َوَخَلَق  2/25 12327

َرهُ  2/25 12328    َفَسّواه وهيّأُه  َفَقدَّ
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 11إلى آية  3 يةآمن  الفرقانسورة ( 603صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُذوا  3/25 12329 َ  وجعلوا  َواَّتَّ

هُ  ِمْن ُدونِهِ  3/25 12330  َغرْيَ

ة   3/25 12331 َذ َمْعبُودا   آِِلَ
ِ  اإللَُه: ُكلُّ َما اَّتُّ

ُلُقونَ  3/25 12332  ال يوِجدوَن ِمَن الَعَدِم   ال ََيْ

 ال َيْستَطيعونو َواَل َيْملُِكونَ  3/25 12333

ا   3/25 12334  املراد دفع الرش وإبعاد الرضر ََضّ

 وال إفاَدة  َوال َنْفعا   3/25 12335

 وال بعثا  باإلحياء بعد املوت   ُنُشورا  َوال  3/25 12336

 كِذب  خُمتلق  وُمْفََتى إِْفك   4/25 12337

اهُ  4/25 12338  اْختََلقه وجاء به َكِذبا   اْفََتَ

 وساعده وَقّواه  َوَأَعاَنهُ  4/25 12339

 احَلدِّ  وااَوزَ وجتاجلوُر و  الظُْلمُ  َفَعلوا َجاُؤوا ُظْلم   4/25 12340

ا 4/25 12341  باطاِل  وكذبا  وافَتاء   َوُزور 

  ُخرافات وأباطيل  َأَساطرِيُ  5/25 12342

لنِيَ  5/25 12343 ابَِقةِ  اْْلَوَّ   اْلَُمِم السَّ

 ََجََعها وَسّجلها  اْكتَتَبََها  5/25 12344

ُر الِعبارُة ليَكتُبَها الكاتُِب و ُتلَقى ُُتىَْل  5/25 12345  ُتقرُأ وُتَكرَّ

َل النََّهاِر، َوآِخَرهُ  ُبْكَرة  َوَأِصيال   5/25 12346  َأوَّ

  َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  6/25 12347

12348 6/25  َّ  ما ُيْكتَُم أو َُيَْفى  الّسِّ

 َوَيسريُ  َوَيْمِش  7/25 12349

 أماكَِن البَيْعِ  اْْلَْسَواِق  7/25 12350

ر من عذاب اهلل هو املُعلم  ومنذرا ،  َنِذيرا   7/25 12351  واملُبلغ واملَُحذِّ

ل َعليْهِ   ُيْلَقى إِلَيْهِ  8/25 12352  ُينَزَّ

 مال  مدفون  حتت اْلرِض، وُيراد به املال الكثري  َكنز   8/25 12353

 احَلديَقُة ذاُت اْلْشجاِر َواْلْْناِر والثِّمرِ أو ُبستان   َجنَّة   8/25 12354

 ُتطيعونَ  َتتَّبُِعونَ  8/25 12355

ْسُحورا   8/25 12356  َمْن ُفِعَل به السحر  مَّ

ل انظُرْ  9/25 12357  فّكْر وتأمَّ

ُبوا اْْلَْمثَاَل  9/25 12358 ُب اْلْمثاِل: إيراُدها  واملثل : ما جيري التشبيه به لبلوِغه الغاية يف َمْعن ى من املعاين           ََضَ  ََضْ

 تاهوا وَل هيتدوا  َفَضلُّوا 9/25 12359

 طريقا  أو َوسيَلة   َسبِيال   9/25 12360

َه َوَتَعاََل   َتباَركَ  10/25 12361 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

 ُبيُوت ا َفْخمة َواِسَعة ُقُصورا   10/25 12362

اَعةِ  11/25 12363    َيْوُم الِقياَمةِ  بِالسَّ

 وأْعَدْدنا وهيّأنا َوَأْعتَْدَنا 11/25 12364

ا 11/25 12365 َهنََّم أْيضا   َسِعري  عرُي: اْسم  جِلَ : والسَّ  نارا  موقدة 
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 20إلى آية  12 يةآمن  الفرقانسورة ( 613صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 قابَلتُْهْم وواَجَهتُْهم  َرَأْْتُم 12/25 12366

َكانٍ  12/25 12367  َمْوِضعٍ  مَّ

ا َتَغيُّظا   12/25 12368 ا أو  َغَضب ا َشديد   َصْوت ا َشديد 

ةٍ إخراُج  َوَزفرِيا   12/25 12369 ةٍ وِشدَّ  النََّفِس بصوت بُقوَّ

 ُرُموا ُألُْقوا  13/25 12370

 مكانا  َشديَد الّضيِق ال خَمَْرَج فيهِ  َمَكانا  َضيِّقا   13/25 12371

ننِيَ  13/25 12372 الِسِل واْلغالِل ُقْرَنْت َأْيِدهُيْم إََِل َأْعنَاقِِهمْ  ُمَقرَّ  ُموَثقنَي يف السَّ

ا  13/25 12373  ا َهاَلك   ُثبُور 

 ال تقولواأو   ال َتطُلبوا اَل َتْدُعوا 14/25 12374

 أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا   َخرْي   15/25 12375

ْلدِ  15/25 12376 وام والبَقاء اْْلُ  الدَّ

 ُمنّوا وُمنِحوا اْلمل  ُوِعَد  15/25 12377

 والبعد عن َمْعِصيتهأصحاُب التقوى بطاعة اهلل  املُْتَُّقونَ  15/25 12378

  َثوابا  وُمكاَفأة   َجَزاء 15/25 12379

 َمْرِجعا  أْو ُرجوعا   َوَمِصريا   15/25 12380

 ُيريدونَ  َيَشاُؤونَ  16/25 12381

وامِ  َخالِِدينَ  16/25 12382  باقنَي َعىل الدَّ

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ تِزاُم بِأْمٍر إزاَء لالَوْعُد: اال َوْعدا   16/25 12383 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ   الَغرْيِ

 املراد: يسأله عباد اهلل املتقون، واهلل ال َيلف وعده  َمْسُؤوال   16/25 12384

ُهمْ  17/25 12385 ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  ََيْرُشُ
 جَيَْمُعُهْم لِ

 أْي َمَعُه أْو َغرْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  ُدوِن اهللِمن  17/25 12386

 اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اِلداية واحلق   َأْضَلْلتُمْ  17/25 12387

 َخْلقي ِعبَادِي  17/25 12388

   تاهوا وَل هيتدوا  َضلُّوا 17/25 12389

بِيَل  17/25 12390  َطريق اُِلدى  السَّ

 ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاَل ُسبَْحاَنَك  18/25 12391

، وال جَيوزُ  َما َكاَن َينْبَِغي 18/25 12392  ال ََيُْسُن، وال َيِصحُّ

تَِّخَذ  18/25 12393  علجن نَّ

 الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 18/25 12394

تَّْعتَُهمْ  18/25 12395  َمَدْدُت ِلم يف احلياة مع إسباغ النَِّعم مَّ

 تَرُكوا وغفلوا  َنُسوا 18/25 12396

 هالِكنيَ  ُبورا   18/25 12397

فا   19/25 12398  َدْفعا  للعذاب عن أنفسكم ََصْ

 َوال َعْونا  وال تأييدا   َوال َنرْصا   19/25 12399

 وَيسريونَ  َوَيْمُشونَ  20/25 12400

 اْختِبَار واْبتاِلء فِتْنَة   20/25 12401
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 32إلى آية  21 يةآمن  الفرقانسورة ( 263صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اَل ُيْؤِمنُوَن بِاليَْوِم اآلِخرِ  اَل َيْرُجوَن لَِقاَءَنا  21/25 12402

وا 21/25 12403 وا  اْستَْكََبُ  وَتعاَظموا وَتعالواتكَبَّ

وا  قسوا َوَعتَْوا 21/25 12404 ُ اَوُزوا احَلدَّ يِف الطُّْغيَانِ و وجَتَبَّ  جَتَ

ى  22/25 12405  ال َخََبا  ساّرا    ال ُبرْشَ

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذٍ  22/25 12406

ُْجورا   22/25 12407 ا  ِحْجرا  حمَّ م  ا حُمَرَّ  َعَليُْكمْ َمكان ا َحَرام 

 وعمدنا وقصدنا َوَقِدْمنَا 23/25 12408

نيا ِمن العباداِت وأعمِل الَِبِّ واَْلريِ  َما َعِمُلوا ِمْن َعَملٍ  23/25 12409  ما َعِمل هؤالء املُجِرموَن يف الدُّ

نثُورا   23/25 12410 ا باطاِل   َهبَاء  مَّ ع 
ْمِس ِمْن َخِفيِف الُغبَاِر. ُهَو َما ُيَرى يِف َضْوِء ، واِلباء  ضائِ  الشَّ

نثُورا   23/25 12411  ُمتفرقا مَّ

 أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا   َخرْي   24/25 12412

ْستََقّرا   24/25 12413   مكانا  لالستقرار  مُّ

  َوَأَْجَل وَأْكثَر ُحْسنا   َوَأْحَسنُ  24/25 12414

ا  َمِقيال   24/25 12415  مكان الراحة وقت القيلولةوَمنِزال  وقرار 

 املراد يوم احلرش  َوَيْومَ  25/25 12416

َمء 25/25 12417 ُق السَّ عْت و َتَشقَّ    َبَدت ُشُقوُقهاتفتحت وَتَصدَّ

قِيِق  بِالَْغَممِ  25/25 12418 َحاِب اْلَْبيَِض الرَّ  بِالسَّ

َل  25/25 12419 مواِت إَل أرِض املحرَشِ تنزيال   املَْاَلئَِكُة َتنِْزيال  َوُنزِّ كُة يوَم القيامِة ِمن السَّ
ُل املالئِ  وُتنَزَّ

لطاُن  املُْْلُك  26/25 12420  التمليك مع السلطة والنفوذ أو السُّ

قُّ  26/25 12421  الثَّابُِت التامُّ الذي ال َيزوُل   احْلَ

ْْحَنِ  26/25 12422 لرَّ
ِة باهللِ  لِ ْْحَُن: ِمن اْلْسمِء اْلاصَّ  الرَّ

 َصعب ا شاّقا  شديدا   َعِسريا   26/25 12423

 ، وذلك كناية عن النَّّدم هُيْمِسُك بأسنانِ   َيَعضُّ  27/25 12424

12425 27/25  ُ  املُيسءُ  الظَّاَِل

ْذُت  27/25 12426 َ    اتَّبَعُت أو  جعلت اَّتَّ

ا إََِل اجَلنَِّة.  َسبِيال   27/25 12427  َوسيَلة  أو َطِريق 

ٍ وهي   يا هالكي َياَوْيَلتَى 28/25 12428 ع وحَتّسُّ  عبارة تفجُّ

ِذْ  28/25 12429  َل أجعل  ََلْ َأَّتَّ

نيا املراد  ُفالنا   28/25 12430   َمن أغواين يف الدُّ

هُ  َخلِيال   28/25 12431  صديقا  أتبُعُه وأَودُّ

فني  َأَضلَّنِي  29/25 12432  عن طريق اِلداية واحلق  وأبعدين ََصَ

ْكرِ  29/25 12433  الُقرآِن  َعنِ  َعِن الذِّ

    النَّرْصِ وكثرَي اِْلذالِن، واِْلذالُن: َترُك املَعونِة  َخُذوال   29/25 12434

ا ُمهمال  َمْهُجورا   30/25 12435  َمَْتوك 

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدّوا   31/25 12436  الَعُدوُّ

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِمنيَ  31/25 12437

  وُمعينا    اُِلَدىمرشدا  إَل  َهادِيا  َوَنِصريا   31/25 12438

َلة  َواِحَدة   32/25 12439  جمتمعا دفعة واحدة ، يف وقٍت واحدٍ  َُجْ

ن لِنُثَبَِّت بِِه ُفَؤاَدكَ  32/25 12440  ونقّويه فيطمئّن به  قلبك ُنَمكِّ

ْلنَاهُ  32/25 12441 تيُل هو إْتقاُن خَماِرِج  َوَرتَّ ْدنا قراَءَتُه، والَتَّ  احُلروِف أْحَسنّا وَجوَّ
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 43إلى آية  33 يةآمن  الفرقانسورة ( 633صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وال جَيِيئُوَنَك  َوال َيأُْتوَنَك  33/25 12442

ةٍ  بَِمثَلٍ  33/25 12443 ٍة َوِعَْبَ ا ُيعاِرضون به احَلقَّ واملراد     قِصَّ  ُشبهة  أو اقَِتاح 

قِّ  33/25 12444  باجلواب احلق أو بالصحيح الثابت من العقائد واْلحكام بِاحْلَ

ا  33/25 12445  أصدق بيانا وتفصيال َوَأْحَسَن َتْفِسري 

ونَ  34/25 12446  جُيَْمعوَن َوُيسَحبونَ  َُيْرَشُ

    اْلْسَوأُ  رَشر  34/25 12447

َكانا   34/25 12448  َمنِْزلَة   مَّ

 أضل : أكثر تيها وبعدا عن طريق اِلداية واحلق  َوَأَضلُّ  34/25 12449

 طريقا  أو َوسيَلة   َسبِيال   34/25 12450

 َأْعطَيْنا  آَتيْنَا  35/25 12451

 َرسول  َأرَسَلُه اهللُ َتَعاََل إََِل فِرَعوَن َوَقوِمِه، ُموَسى 35/25 12452

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  35/25 12453

 َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه يِف َدعَوةِ فِرَعوَن إََِل اإِليَمِن بِاهللِ َهاُرونَ  35/25 12454

ا َوِزيرا   35/25 12455  مِعين ا وُمساِعد 

 َفأَْوَحيْنَا َفُقْلنَا 36/25 12456

 ِسرَيا واْمِضيا اْذَهبَا 36/25 12457

ْرَناُهمْ  36/25 12458  َفأْهَلْكناُهمْ  َفَدمَّ

 أول الرسل ومن أويل العزم دعا قومه لعبادة اهلل وحده وترك عبادة غريه تسعمئة ومخسني َسنَة   ُنوٍح  37/25 12459

ُبوا الرسل  37/25 12460  َنَسبُوا إليهم الكذب َكذَّ

ا  َأْغَرْقنَاُهمْ  37/25 12461  أْهَلْكناُهْم َغَرق 

ة  وِعظة   آَية   37/25 12462  ِعَْبَ

 وأْعَدْدنا وهيّأنا َوَأْعتَْدَنا 37/25 12463

   اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  لِلظَّاملنِِيَ  37/25 12464

  ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا   37/25 12465

 اإليالمِ موجعا َشديد  َألِيم   37/25 12466

ْم باْلْحقاِف ِمْن باِلدِ اليََمنِ  َوَعادا   38/25 12467 يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت َمناِزُِلُ  عليه السالم، وهي َقبيلة  َقديَمة  ُسمِّ
 قـَـْوم هودٍ

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء  َوَثُمودَ  38/25 12468  لدهيم والثمد: املاء: القليل قبيلة النبي صالح ُسمِّ

سِّ  38/25 12469  البئِر الَعظيمِة، أو اْلُخدودِ، أو الوادي الرَّ

 ِمن الناِس ُمقَتننَِي يف زَمٍن واحدٍ  مم وأُ  أقوام  َوُقُرونا   38/25 12470

ة اتِعبارأو هي احُلَجَج  اْْلَْمثَاَل  39/25 12471  ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظريْتا أو قِصَّ

َنا  39/25 12472 ْ ْرنا  َتَبَّ  أهَلْكنا ودمَّ

ْوءِ  40/25 12473 َمِء َأْهَلَكتُْهمِ   مطر باحلجارة َمطََر السَّ  ِمَن السَّ

 بعثا  بعد املوت ال ََيافوَن وال يتوقعونَ  ال َيْرُجون ُنُشورا   40/25 12474

ا  وُسْخِرية   ُهُزوا   41/25 12475  اْستِخفاف 

ُفنَا َعن ِعباَدةِ أْصنامِ  قاَرَب وأْوَشَك  َكاَد لَيُِضلُّنَا  42/25 12476  َيرْصِ

    أكثر تيها وبعدا عن طريق اِلداية واحلق َأَضلُّ َسبِيال   42/25 12477

ين َأَرَأْيَت  43/25 12478  َأْخَِبْ

 نفسه وُتيل إليهما ْتواه  َهَواهُ  43/25 12479

ا و حافِظ ا وُمَهيْمن ا َوكِيال   43/25 12480  مانِع 
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 55إلى آية  44 يةآمن  الفرقانسورة ( 643صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسُب  44/25 12481  َتظُنُّ  حَتْ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثََرُهمْ  44/25 12482

رونَ  َيْعِقُلونَ  44/25 12483 ْم وُيَفكِّ  ُيْعِملوَن ُعقوَِلُ

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َكاْْلَْنَعامِ  44/25 12484

 أكثر تيها وبعدا عن طريق اِلداية واحلق َأَضلُّ  44/25 12485

ِب واالعتِباِر  َأََلْ َترَ  45/25 12486 لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
لِ ِعباَرُة لِ  يف شأن من يتحدث عنهم والتَّأَمُّ

مسِ  َبَسطَهُ  َمدَّ الظِّلَّ  45/25 12487  عىل اْلرِض ِمن بْعِد ُطلوِع الَفجِر إَل ُطلوِع الشَّ

كُ  ثابتا   َساكِنا   45/25 12488 ا ال يتَحرَّ  ُمْستَِقرًّ

  يه دالَّة  عل  َعالَمة   َدلِيال   45/25 12489

 أَزلْناه أو َقلَّصناهُ  َقبَْضنَاهُ  46/25 12490

ا  47/25 12491 ا لَُكْم بِظَاَلِمِه. لِبَاس   َساتِر 

 ِْلَْبَدانُِكمْ وسكونا  َراَحة   ُسبَات ا  47/25 12492

ْعِي يِف اْلَْرضِ  ُنُشورا   47/25 12493 اِلْنتَِشاِر َوالسَّ
 َوْقت ا لِ

اٍت  ُبرْشا   48/25 12494 َ ُحِب املُْمطَِرةِ ُمبَرشِّ لسُّ
ْْحَِة حاِمالٍت لِ  بِالرَّ

ا 48/25 12495 ِه  ماء  َطُهور  ا لَِغرْيِ ر  ا يف َنْفِسِه ُمطَهِّ  َطاِهر 

ْرَع واْلْشجاَر التي َعىل اْلرضِ املراد  لِنُْحيِيَ  49/25 12496  لِنُْحيي الزَّ

يْتا   49/25 12497  ال َنباَت فِيها مَّ

: الواحد من البرش َوَأَناِسَّ  49/25 12498 : َجع إِْنيِسّ  َأَناِسّ

ْفنَاهُ  50/25 12499 ْمنا ماَء املطَِر بنْي النَّاسِ  َبيْنَُهمْ  ََصَّ  قسَّ

ُروا  50/25 12500 كَّ  ويتََدبَّروا  اَيتَِّعظو لِيَذَّ

 فاْمتَنََع َكراِهيَة  وَعَدَم ِرض   َفأََبى 50/25 12501

 ْلْرَسْلنَا لَبََعثْنَا  51/25 12502

 منذرا ، واملُنِْذر هو املُعلم واملُبلغ َنِذيرا   51/25 12503

 ال َتتَّبِْع وال ََّتَْضعْ  َفال ُتطِعِ  52/25 12504

 وابذل جهدك يف تبليغ الرسالة َوَجاِهْدُهم  52/25 12505

ا 52/25 12506 ا َكبرِي  طُُه ُفتُور   غاية يف بذل اجلهد ِجَهاد 
 اَل َُيِالِ

 َخَلط َمَرَج  53/25 12507

 املراد ماء النهر العذب وماء البحر املالح  الْبَْحَرْينِ  53/25 12508

 احَلالوةِ و سائغ  َشديد الُعذوبة َعْذب  ُفَرات   53/25 12509

 َشديُد امللوحة ُأَجاج   ِمْلح   53/25 12510

ا َبْرَزخا   53/25 12511 ا ومانِع    حاِجز 

ا 53/25 12512 ا حَمُْجور  ا إََِل اآلَخرِ وحاجزا  ِحْجر  ا مانعا َيْمنَُع ُوُصوَل َأَحِدُِهَ  ِسَْت 

 َقَراَبَة النََّسِب  َنَسبا   54/25 12513

واِج  َوِصْهرا   54/25 12514  َقَراَبَة املَُصاَهَرةِ وهَي الَقراَبُة بِالزَّ

 ال يفيدهم  َينَفُعُهمْ ال  55/25 12515

ُهمْ و 55/25 12516  ال ُيْلِحُق ِِبِْم َمكروها  أو أذى    ال َيرُضُّ

 َنِصريا  وُمِعينا   َظِهريا   55/25 12517
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 67إلى آية  56 يةآمن  الفرقانسورة ( 653صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا   56/25 12518    آمَن بك واتَّبَعك بِثَواِب اهللَِواِعدا  َمن  ُمبَرشِّ

قاِء والعذاِب   َوَنِذيرا   56/25 12519  املُنِْذر هو املُعلم واملُبلغوُتنِذَر َمن كَفَر بك بالشَّ

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  ما َأْسأَلُُكمْ  57/25 12520

 َجزاٍء لِْلَعَمِل وِعَوٍض َعنْهُ  َأْجرٍ  57/25 12521

 طريقا  أو َوسيَلة   َسبِيال   57/25 12522

ْل  58/25 12523  واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّ

يِّ  58/25 12524  ، واحَليُّ من أْسمِء اهللِ احُلْسنى له احلياة الكاملة الدائمة املطلقةالذي  احْلَ

 ال يفارق احلياة  ال َيُموُت  58/25 12525

ْه ربَّك عن  َوَسبِّْح  58/25 12526 كاءِ ونزِّ َ  .النَّقائِِص واْلندادِ والرشُّ

 َُتْجيِدهِ بالثناء عليه و بَِحْمِدهِ  58/25 12527

 َكَفى: بلغ منتهى الكفايةومعنى  وَحْسبُك َوَكَفى  58/25 12528

ُم ِمَن الِفْعلِ  بُِذُنوِب  58/25 12529  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

 ُسبَْحاَنُه ، واَْلبرُي الَّذي انتَهى ِعلُمه إَل اإلحاَطِة ببَواطِِن اْلشياِء وَخفاياها، كم أحاَط بظَواِهِرها ِصَفة هللِ  َخبرِيا   58/25 12530

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  59/25 12531

ا يليُق بجاللِه  اْستََوى  59/25 12532  وعظمته ، بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ عاَل واستقرَّ وارَتَفع؛ علوًّ

 هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاَل  الَعْرشِ  59/25 12533

ْْحَنُ  59/25 12534 ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ َشمَلْت  الرَّ ْْحَُن ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى ِمن اْلْسمِء اْلاصَّ ْنيا، والرَّ تُُه املُْؤِمَن والكافَِر يف الدُّ  َرْْحَ

 فاْستَْعلِمْ  َفاْسأَْل  59/25 12535

 َضُعوا ِجباَهُكْم َعىل اْلْرِض ُخضوعا  لَِعظََمِة اهللِ اْسُجُدوا  60/25 12536

 ُتَكلِّفنا  َتأُْمُرَنا  60/25 12537

اوَهَرب ا،  ُنُفورا   60/25 12538  عن احلقِّ  وَذهاب ا  ُبْعد 

َه َوَتَعاَل  َتبَاَركَ  61/25 12539 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

اجا   61/25 12540 ا ُمِضيئَة   ِِسَ  الّساج: املصباح و َشْمس 

نرِيا   61/25 12541  ُمضيئ ا باِعثا  للنّورِ  مُّ

 أحُدُها اآلَخرَ ُمتعاقِبنَِي؛ َيُلُف  ِخْلَفة   62/25 12542

رَ  62/25 12543 كَّ  َيتَِّعَظ ويتََدبَّرَ  َيذَّ

ْكرا  للنِّْعَمِة َوَثناء  عىل اهللِ ِِبا  ُشُكورا   62/25 12544
 ذِ

 َيسريونَ  َيْمُشونَ  63/25 12545

  َمْشي ا هيِّن ا لَيِّن ا بَِسكِينٍَة، َوَوَقاٍر، َوَتَواُضعٍ  َهْونا   63/25 12546

 قوال سديدا  َيْسَلمون به من اْلذى واإلثم  َسالما   63/25 12547

 يقضون الليل أو أغلبه يف الصالة َيبِيتون لرِبم ُسّجدا  64/25 12548

 ُمقيمني صالة الليل خملصني فيها لرِبم، متذللني له َوقِيَاما   64/25 12549

ف َعنّا  65/25 12550  ادَفْع عنَّا وأْبِعْد  اَْصِ

ا؛ َكالَغِريمِ  َغَراما   65/25 12551   دائِم  ُماَلِزم 

  مكاَن َقرارٍ  ُمْستََقّرا   66/25 12552

 داَر إقاَمةٍ  َوُمَقاما   66/25 12553

ُفوا  66/25 12554  ََلْ ُيْفِرُطوا وََلْ جُياِوزوا االْعتِداَل  ََلْ ُيّْسِ

وا  67/25 12555  َل ُيَضيُِّقوا يف إنفاقهم َوََلْ َيْقَُتُ

 عدال  وسطا  بني الطرفني  َقَواما   67/25 12556
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 77إلى آية  68 يةآمن  الفرقانسورة ( 663صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  َيْعبُدونَ ال ال َيْدُعونَ  68/25 12557

َِذ َمْعبودا   إَِِلا   68/25 12558  اإِللَُه: ُكلُّ َما اَّتُّ

مَ  68/25 12559  َجَعَلُه حراما  أي ممنوعا  رشعا   َحرَّ

قِّ  68/25 12560 ُع كالِقصاصِ  بِاحْلَ ْ  بِالُعْذِر الذي ُيبيُحه الرشَّ

ِعي   وال َيْزُنونَ  68/25 12561 ُة اجِلنِْسيَُّة بَِغرْيِ َوْجٍه رَشْ نى ُهَو املُعارَشَ نى، والزِّ  وال يقعون بالزِّ

 جَيِد  َيْلَق  68/25 12562

ا  68/25 12563  ُعقوبة  وَنكاال   َأَثام 

 وُيَكرر    داُيزَ وُيغلظ  ُيَضاَعْف  69/25 12564

 الِعَقاُب والتَّنْكِيُل  الَْعَذاُب  69/25 12565

 َيْوُم ُيبَْعُث النَّاُس ِمْن ُقبُوِرِهمْ  َيْوَم الِقياَمةِ  69/25 12566

 ويدوُم َبقاؤه  َوََيُْلدْ  69/25 12567

ا  ُمَهان ا  69/25 12568  َذلِيال  َحِقري 

 َنِدَم وأقَلعَ و َرَجَع َعن املَعايص َتاَب  70/25 12569

 وآَمَن بم وَجَب عليه اإليمُن بهاملراد  َوآَمنَ  70/25 12570

 وَفَعل  َوَعِمَل  70/25 12571

 بم أمره اهلل فأطاعهَعِمَل  َعَمال  َصاحِلا   70/25 12572

ُل  70/25 12573 ُ  ُيبَدِّ  ُيَغريِّ

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاِْتِمْ  70/25 12574 يِّئَاُت: الذُّ     السَّ

 احَلَسنَات: أعمل اْلري والطاعات  َحَسنَاٍت  70/25 12575

ا  71/25 12576 احلةَ  َوَعِمَل َصاحِل   وَعِمَل بْعَد َتوبتِه اْلعمَل الصَّ

ا  َمتَابا   71/25 12577 ا َحَسن ا ُرجوع   َصحيح 

ورَ  72/25 12578  والباطل اَل َيْشَهُدوَن بِالَكِذِب  اَل َيْشَهُدوَن الزُّ

وا بِاللَّْغوِ  72/25 12579 وا بِأَْهِل البَاطِِل َوالَكاَلِم الَقبِيِح َوَما اَل َينَْفعُ  َمرُّ  َمرُّ

ا 72/25 12580 َرام 
 ُمكرمني أنفسهم باإلعراض عنه كِ

ُروا  73/25 12581 ر   ُذكِّ َرهم ُمَذكِّ  ذكَّ

ِمْ  73/25 12582  املراد القرآن الكريم وما اشتمل عليه من عظات وهدايات  بِآَياِت َرِبِّ

وا  73/25 12583 رُّ
ا َغافِلنَِي وَل ينكبوا عليها  ََلْ ََيِ  ََلْ َيَقُعوا ُسُجود 

 امنح وَأنِعم َهْب  74/25 12584

َة  74/25 12585  ما َتَقرُّ به أْعيُنُنا َناَنُس َوَنْفَرُح.و َتَقرُّ بِِه ُعيُوُننَا ِسور وِرض َأْعنُيٍ ُقرَّ

ا  74/25 12586  ُقْدَوة  ُيْقتََدى بِه يِف اَْلرْيِ  إَِمام 

َزْونَ  75/25 12587   نَ ؤوُيثابوَن وُيكاف جُيْ

فيعَة يف  الُْغْرَفةَ  75/25 12588 َرجَة الرَّ  اجلنَّةِ الدَّ

 ُيستقبَلوَن، وَتتََلقَّاُهم املالئِكةُ أو َوُيقاَبلوَن  َوُيَلقَّْونَ  75/25 12589

 اتََّصَفْت باحُلْسِن واجَلملِ  َحُسنَْت  76/25 12590

 داَر إقاَمةٍ و مكانا  لالستقرار ُمْستََقّرا  َوُمَقاما   76/25 12591

ُث بُِكْم َواَل ُيبَايِل  َما َيْعبَأُ  77/25 12592  ال ُيقيم لكم َوْزنا  وَما َيْكََتِ

اهُ  ُدَعاُؤُكمْ  77/25 12593  ِعبَاَدُتُكْم َوُسَؤالُُكْم إِيَّ

ا 77/25 12594 َزام 
ا لَُكمْ  لِ ا ُماَلِزم  ع 

    واقِ
 


