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 6إلى آية  1  يةآمن   العنكبوتسورة ( 963صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  امل 1/29 13725

 َأَظنَّ  َأَحِسَب  2/29 13726

ُكوا 2/29 13727 لَّْوا بال اختبار ُيْْتَ  ُُيَ

تَََبُونَ اَل و ال ُيبْتَُلونَ  ال ُيْفتَنُونَ  2/29 13728  ُُيْ

 وأوقعنا يف الِفتنة  ابتلينا َفتَنَّا 3/29 13729

 َفليعِرَفنَّ  َفَليَْعَلَمنَّ  3/29 13730

 يامِِنِمْ إَصَدقوا باملراد  َصَدُقوا 3/29 13731

 املُتَِّصفي بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد الَْكاذِبِيَ  3/29 13732

يِّئَاِت  3/29 13733 نوب الَكبرَية يْفَعُلونَ  َيْعَمُلوَن السَّ  الذُّ

 يفلتوا مناوُيْعِجُزوَنا،  َيْسبُِقوَنا  4/29 13734

 َيْقضوَن وَيْفِصُلونَ ما بِئَس احُلْكُم   َساء َما ََيُْكُمونَ  4/29 13735

ُع اخَلرْيِ  َيْرُجو 5/29 13736 جاُء: َتَوقُّ  واْنتِظاُرهُ الرَّ

 املُثُول َبْيَ َيَدْيهِ  لقاء اهلل 5/29 13737

ْلبَْعِث  َأَجَل اهللَِّ 5/29 13738
َدُه اهللُ لِ  واجلزاء الَوْقَت الَِّذي َحدَّ

 لَقادِم  َوواقِع   الت   5/29 13739

 اهللِ إِلْعالِء ديِن اهللِ َقاَتَل يِف َسبيِل اهللِ إِلْعالِء ديِن اهللِ يِف َسبيِل  َجاَهَد  6/29 13740

 لذاته لِنَْفِسهِ  6/29 13741
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 14إلى آية  7  يةآمن   العنكبوتسورة ( 973صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

سوِل  آَمنُوا 7/29 13742 ِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة وللرَّ
 باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

اِت  7/29 13743 احِلَ ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

َرنَّ  7/29 13744  لنسْتن ونتجاوز ونزيل   لَنَُكفِّ

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاِِتِمْ  7/29 13745 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

 الَعَملاجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الَّشَّ َحسب  َولَنَْجِزَينَُّهمْ  7/29 13746

 َأْْجَل وَأْكثَر ُحْسنا   َأْحَسنَ  7/29 13747

يْنَا 8/29 13748  وأَمْرنا َوَوصَّ

 بّرا هبام وعطفا عليهام وإحسانا  إليهام  ُحْسنا   8/29 13749

 حاَوال إرغاِمَك أمراك أو  َجاَهَداكَ  8/29 13750

كَ  8/29 13751 ُه رَشيكا  لَُه يِف  لِتَُّْشِ  العبادة أو الطاعة لِتَْجَعَل َغرْيَ

ام َفال ُتطِْعُهاَم  8/29 13752 َضْع ََلُ  ال َتتَّبِْعُهام وال ََتْ

   ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصرُيُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  8/29 13753

 فأخَبكم َفأَُنبِّئُُكم  8/29 13754

 إليِْهمْ أي: لنجعلهم ينضمون  لَنُْدِخَلنَُّهمْ  9/29 13755

يَ  9/29 13756 احِلِ ْم  الصَّ  وريض اهلل عنهمالَِّذيَن َحُسنَْت أْعامَُلُ

 أحلق به رضرٌ  ُأوذِيَ  10/29 13757

 َعَذاَب النَّاِس لَُه، َوَأَذاُهمْ  فِتْنََة النَّاسِ  10/29 13758

 وَتنْكيلكِعقاب  َكَعَذاِب  10/29 13759

َق وَحَصَل  َجاء 10/29 13760 قَّ  ََتَ

 النَْص: الَغَلبَة والَعْون والتأييد  َنْصٌ  10/29 13761

 وليَْعِرَفنَّ وُيْدِرَكنَّ  َولَيَْعَلَمنَّ  11/29 13762

 الَِّذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافِِقيَ  11/29 13763

  انتَِهجوا والَزموا اتَّبُِعوا 12/29 13764

اللِ  أو دِينَنَا َسبِيَلنَا  12/29 13765  طريَقنا واملُراد به طريُق الضَّ

 نتحّمل وُنِقلُّ  َولْنَْحِمْل  12/29 13766

نْ  َخطَاَياُكمْ  12/29 13767 د ةاملَقصود وبوْهَي الذَّ  ةاملُتعمَّ

 اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد  وهوُمتَِّصفون بالكذب،  لََكاذُِبونَ  12/29 13768

مْ  13/29 13769  َأْوَزاَرُهمْ و املراد: ذنوهبم وآثامهم َأْثَقاََلُ

 َولَيُحاَسبُنَّ  َولَيُْسأَلُنَّ  13/29 13770

 َيْوُم ُيبَْعُث النَّاُس ِمْن ُقبُوِرِهمْ  َيْوُم الِقياَمةِ  13/29 13771

ونَ  13/29 13772 تَلُِقوَن ِمَن الَكِذِب  َيْفَْتُ  َُيْ

ْلَعَمِل هِبا َولِتَبْليِغها  َأْرَسْلنَا  14/29 13773
يََّة لِ
سالََة اإلََلِ سوِل: ََتْميُلُه الرِّ  إْرساُل الرَّ

ا  14/29 13774  ومخسي َسنَة  أول الرسل ومن أويل العزم دعا قومه لعبادة اهلل وحده وترك عبادة غريه تسعامئة  ُنوح 

 َفأقامَ  َفَلبَِث  14/29 13775

  فأهلكهم السيل اجلارف  َفأََخَذُهُم الطُّوَفانُ  14/29 13776
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 23إلى آية   15  يةآمن   العنكبوتسورة ( 983صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  15/29 13777

ِفينَةِ  15/29 13778 الم وَمن َمَعهُ  َوَأْصَحاَب السَّ  نوٌح َعَليِْه السَّ

ة  وَعالَمة   آَية   15/29 13779  ُمْعِجَزة  وَدليال  وِعَْبَ

 أو للناس لَخْلِق ل لِّْلَعاملَِيَ  15/29 13780

َلُه َعََل َكثرِي  ِمن َخلِقهِ ُهَو َخلِيُل اهللِ، اِصطََفاُه اهللُ  َوإِْبَراِهيمَ  16/29 13781  بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

 ْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ وحدوه وأخلصوا له وا  اْعبُُدوْا اهللَّ 16/29 13782

 واْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَُّقوهُ  16/29 13783

 أمرتكم به من العبادة والتقوىاملراد ما  َذلُِكمْ  16/29 13784

 أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا  و أفضل َخرْيٌ  16/29 13785

 إن كنتم من ذوي العلم والفهم بام هو خري لكم أو رش  إِْن ُكنْتُْم َتْعَلُمونَ  16/29 13786

 أْي َمَعُه أْو َغرْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ 17/29 13787

 األصناِم وهي متاثيل من َحَجر  أو نحوه تتَخُذ للعبادة َأْوَثانا   17/29 13788

ا 17/29 13789 ُلُقوَن إِْفك  وَن َكِذب ا َوََتْ  واضحا َتْفَْتُ

 ال َيْستَطيعون ال َيْملُِكونَ  17/29 13790

ا ِرْزقا   17/29 13791    عطاء  وخري 

 والتَِمسواَفاْطُلبُوا  َفاْبتَُغوا 17/29 13792

 اْذُكروا نِْعَمتَُه، وأْثنوا َعَليِْه هِبا َواْشُكُروا  17/29 13793

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  17/29 13794

ُبوا 18/29 13795  ُتنْكِروا ُتَكذِّ

 ْجاعات من الناس جتمعهم صفات ومصالح مشْتكة أو جيمعهم دين أو مكان أو زمان ُأَممٌ  18/29 13796

   التَبْليغُ  الْبَالغُ  18/29 13797

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيُ  18/29 13798

ُث َعنهم َأَومَلْ َيَرْوا  19/29 13799 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ  الِعباَرُة لِلَحثِّ َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ

ْلَق  19/29 13800 ة    ُيبِْدُئ اهللَُّ اخْلَ ِل َمرَّ  اإلجياَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق  واخَلْلُق ألوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  19/29 13801

 سهٌل  َيِسريٌ  19/29 13802

 اْنتَِقلوا واْمشوا واْعتََِبوا  ِسرُيوا  20/29 13803

ُلوا، أو فكروا واعتَبوا  َفانظُُروا  20/29 13804  فتأمَّ

ْلَق  20/29 13805  َأْنَشأَهُ  َبَدَأ اخْلَ

 حياء بعد املَْوِت، وهي البعث اإل النَّْشأُة اآلِخرة  20/29 13806

 وَُيِسُن وُينَّجي  َوَيْرَحمُ  21/29 13807

وَن، َوُتْرَجُعونَ  ُتْقَلبُونَ  21/29 13808  ُتَردُّ

هِ َفائِتَِي ِمْن َعَذابِِه  بُِمْعِجِزينَ  22/29 13809  بِاََلَرِب َوَغرْيِ

   الويل هو الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََويل ألمرك أو صديق وحبيب َويِلي  22/29 13810

 َوال نارص  يدفع عنكم السوء  َوال َنِصري   22/29 13811

 يوم القيامة  لقاء اهلل: املُثُول َبْيَ َيَدْيهِ  َولَِقائِهِ  23/29 13812

 اْنَقطَع أَمُلُهم َيئُِسوا 23/29 13813

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  23/29 13814
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 30إلى آية   24  يةآمن   العنكبوتسورة ( 993صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهْم َعَل َدْعَوتِِه أْو  َجَواب َقْوِمهِ  24/29 13815  ُسؤالِهِ َردَّ

ُقوهُ  24/29 13816  اْجَعلوا النّاَر ََتِرُقُه َحْرقا  شديدا  ُمهلِكا   َحرِّ

 فأنقذه َفأَنَجاهُ  24/29 13817

 ملَُْعِجزات  وَدالئَِل وِعََب  وَعالمات   آَلَيات   24/29 13818

ْذُتم 25/29 13819 َ  جعلتم اَتَّ

 َغرْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ أْي َمَعُه أْو  من ُدوِن اهللِ 25/29 13820

 األصناِم وهي متاثيل من َحَجر  أو نحوه تتَخُذ للعبادة َأْوَثانا   25/29 13821

َة َبيْنُِكمْ  25/29 13822 َودَّ وَن َعََل ِخْدَمتَِها مَّ  َتتََحابُّوَن َعََل ِعبَاَدِِتا، وَتتََوادُّ

أُ  َيْكُفرُ  25/29 13823  وينكر َيتَََبَّ

 َوَيُسّب  َوَيْلَعنُ  25/29 13824

 َمِصرُيُكمْ  َوَمأَْواُكمُ  25/29 13825

ينَ  25/29 13826  معيني ومؤّيدين نَّارِصِ

َجاَل َشهَوة  ِمن ُدوِن النَِّساءِ وَأرَسَلُه اهللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اهللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش  لُوطٌ  26/29 13827  َيأُتوَن الرِّ

اِم املُبَاَرَكةِ  َتاِرٌك َداَر َقْوِمي ُمَهاِجرٌ  26/29 13828  إىَِل َأْرِض الشَّ

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  26/29 13829   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  26/29 13830 ُه َتَعاىَل عامِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ  أْسامِء اهللِ احُلْسنَى املُْحكُِم خِلَ

 وأعطَينا  ومنحنا وأنعمنا َوَوَهبْنَا  27/29 13831

 ُهَو َولَُد َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه َساَرةَ  إِْسَحاَق  27/29 13832

ُه إِبَراِهيَم َوُهَو َوالُِد ُيوُسَف اِبُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اهللِ، َكاَن   َوَيْعُقوَب  27/29 13833  َنبِيًّا لَِقوِمِه َجدَّ

تِهِ  27/29 13834 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

َة َوالْكِتَاَب  27/29 13835   املراد: األنبياء والكتب الساموية النُّبُوَّ

  َوَأْعطَيْناهُ  َوآَتيْنَاهُ  27/29 13836

ْنيَا  27/29 13837 يَّتِهجزاءه  َأْجَرُه يِف الدُّ  يِف ُذرِّ
ةِ الِِح َوالنُّبُوَّ ْكِر احَلَسِن، َوالَولَِد الصَّ  باِلذِّ

يَ  27/29 13838 احِلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أْعامَُلُ

تكِبونَ لتفعلون و لَتَأُْتونَ  28/29 13839    لََْتْ

ُكوِر ُدوَن اإلناِث  الَْفاِحَشةَ  28/29 13840  اجِلنِْسيَِّة مع الذُّ
ْهَوةِ ناعِة واملراد هنا َقضاَء الشَّ  الِفعَلُة املُتناِهيَُة يف الُقبِح والشَّ

َمُكمْ  َسبََقُكم 28/29 13841  تقدَّ

بِيَل  29/29 13842  ُطُرَق املَُسافِِريَن بِِفْعلُِكُم الَفاِحَشَة هِبِمْ َتْقطَُعوَن  َوَتْقطَُعوَن السَّ

تَِمُعوَن فِيهِ  َنادِيُكمُ  29/29 13843  ََمْلِِسُكُم الَِّذي جَتْ

ةِ.  املُْنَكرَ  29/29 13844 ْخِرَيِة ِمَن النَّاِس، َوَقْذِف املَارَّ  األَْعاَمَل املُنَْكَرَة؛ َكالسُّ

جاِل والنِّساءِ  َقْوِمهِ  29/29 13845  الَقْوُم: َْجاَعُة الرِّ

 بِِعقاِب وَتنْكيلِ   بَِعَذاِب  29/29 13846

ادِقِيَ  29/29 13847 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والصِّ  املُتَِّصفَي بِالصِّ

ِن  30/29 13848  أيِّدن وأعنّي انُصْ

 ْضطِراِب ْختاِلِل واالاملُْحِدثَي لال املُْْفِسِدينَ  30/29 13849
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 38إلى آية   31  يةآمن   العنكبوتسورة ( 400صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أَتْت  َجاءْت  31/29 13850

 َمالئَِكُة اهللِ  ُرُسُلنَا  31/29 13851

َلُه َعََل َكثرِي  ِمن َخلِقهِ ُهَو َخلِيُل  إِْبَراِهيمَ  31/29 13852  اهللِ، اِصطََفاُه اهللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

ى  31/29 13853 ، َوُهَو: البَِشاَرُة بِإِْسَحاَق  بِالْبَُّْشَ ارِّ  عليه السالم  -بِاخَلََبِ السَّ

  ا باإلهالكمعاقبو اُمْهلُِكو 31/29 13854

ان الَْقْرَيةِ َأْهِل َهِذِه  31/29 13855  البْلدة هذه  ُسكَّ

 الظَاملَُِي: اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  َظاملِِيَ  31/29 13856

، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  32/29 13857  أْكثَُر ِعْلام 

يَنَّهُ  32/29 13858  لننقذّنه  لَنُنَجِّ

تِهِ  َوَأْهَلهُ  32/29 13859  َوأْفراَد ُأرْسَ

 َزْوَجته اْمَرَأَتهُ  32/29 13860

 البَاقَِي يِف الَعَذاِب  اَلالِكِي الَْغابِِرينَ  32/29 13861

ُهموُأصيبُوا بَِمْكروه   ِِسَء هِبِمْ  33/29 13862 يئُُهْم َخْوف ا َعَليِْهْم  َغمَّ
 ََمِ

ا 33/29 13863 رَ  َوَضاَق هِبِْم َذْرع  َ وَتَضجَّ  لَِعْجِزِه َعْن َتدبرِي إْنقاذِِهْم ِمن رَشِّ َقْوِمهِ َضاَق َصْدُرُه، و َتأملَّ

ْف  33/29 13864 ِع  ال ََتَ  َمْكروه  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

َزنْ  33/29 13865  ال َتُكْن َمْهموما  وال َمْغموما   َوال ََتْ

وكَ  33/29 13866  ُمنِْقذوك ُمنَجُّ

 موقعون ُمنِزلُونَ  34/29 13867

ا 34/29 13868 ا ِرْجز   َعَذاب ا َشِديد 

 الِعْصيان واخُلروٌج عن حدود الَّشع  َيْفُسُقونَ  34/29 13869

َرْكنَا ِمنَْها 35/29 13870  ِمْن دَِياِرِهمُ  أْبَقيْنا َوَخلَّيْنا تَّ

ا  آَية   35/29 13871 ة  وَعالَمة  آَثار     وِعَْبَ

 َواِضَحة   َبيِّنَة   35/29 13872

رونَ  َيْعِقُلونَ  35/29 13873 ْم وُيَفكِّ  ُيْعِملوَن ُعقوََلُ

 املَِدينة والّشام، وُيراد ُسّكاِناَقريٌة عَل البحر األمحر بي  َمْدَينَ  36/29 13874

 اْطُلبُوا بِِعبَاَدتُِكْم َجَزاَء اآلِخَرةِ  َواْرُجوا الْيَْوَم اآْلِخرَ  36/29 13875

 اَل ُتْكثُِروا الَفَسادَ  َواَل َتْعثَْوا  36/29 13876

 ُُمِْدثي لالختالل واالضطراب  ُمْفِسِدينَ  36/29 13877

ُبوهُ  37/29 13878  َفنََسبُوا إليه الَكِذب، أو مل ُيْؤِمنوا به  َفَكذَّ

 فأهلكتهم  َفأََخَذِْتُمُ  37/29 13879

ْجَفةُ  37/29 13880 ِديَدةُ  الرَّ لَْزلَُة الشَّ  الزَّ

  موتى هامدين ال يتحركون َجاثِِميَ  37/29 13881

13882 38/29  َ  َظَهَر َواتََّضَح  تَّبَيَّ

َن وَْجََّل  َوَزيَّنَ  38/29 13883  َوَحسَّ

ُهمْ  38/29 13884  ْمتِناعُ اإلْعراُض واال الصد: َفَصدَّ

بِيلِ  38/29 13885  َطريِق اَُلدى  السَّ

ينَ  38/29 13886    َعاِرفَِي بُِكْفِرِهْم ُمْعَجبَِي بِهِ عقالء يمكنهم التمييز بي احلق والباطل  ُمْستَبِْصِ
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 45إلى آية   39  يةآمن   العنكبوتسورة ( 401صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َغنِيٌّ من أغنياء بني إرسائيل آتاه اهلل ماال  َوفرِيا ، فطغى وبغى، فأهلكه اهلل وخسف به وبداره األرض َوَقاُرونَ  39/29 13887

 التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف لََقُب ُمُلوِك ِمْصَ يِف  َوفِْرَعْونَ  39/29 13888

ا لفرعون وكبري كهنته َوَهاَمانَ  39/29 13889  كان وزير 

    بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  39/29 13890

وا 39/29 13891 وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاْستَْكََبُ  َفتََكَبَّ

 َفائِتَِي ِمْن َعَذاِب اهللِ أو ُمْفلِتَي  َكاُنوا َسابِِقيَ َوَما  39/29 13892

 أو عذبنا أهلكنا َأَخْذَنا 40/29 13893

ُم ِمَن الِفْعلِ  بَِذنبِهِ  40/29 13894  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

  َعَليْهِ  َبَعثْنا َأْرَسْلنَا َعَليْهِ  40/29 13895

 ُمهلِكة  باِم ََتِملُه من َحىص أو غريهرَيا   َحاِصب ا  40/29 13896

يَْحةُ  40/29 13897 َخُة املُْهلَِكةُ  الصَّ ْ  الصَّ

 جعلناها تغور به َخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض  40/29 13898

ا َأْغَرْقنَا 40/29 13899  أْهَلْكنا َغَرق 

 لِيَُجوَر َعَليِْهمْ   لِيَظْلَِمُهمْ  40/29 13900

 َذَواِتمْ  َأنُفَسُهمْ  40/29 13901

ُذوا 41/29 13902 َ  َجَعُلوا اَتَّ

 َمَعُه أْو َغرْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ 41/29 13903

 الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 41/29 13904

 َأْضَعَف  َأْوَهنَ  41/29 13905

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  41/29 13906

 َيْعبُدونَ  َما َما َيْدُعونَ  42/29 13907

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  42/29 13908   الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  42/29 13909 ْلِق  احْلَ ُه َتَعاىَل عامِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى املُْحكُِم خِلَ  األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ

ة  اتِعبار اأْلَْمثَاُل  43/29 13910  بِنظريِتا أو قِصَّ
 ُتقاُل لِتَشبيِه حال 

هُبَا 43/29 13911 ُب األْمثاِل: إيراُدها َنْْضِ  رَضْ

ُرَها، َوَيْفَهُمَها َيْعِقُلَها 43/29 13912    يدركها عَل حقيقتها أو َيتََدبَّ

 العاِرُفون  الَْعاملُِونَ  43/29 13913

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  44/29 13914

قِّ  44/29 13915  باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِبالعدل والقسط و بِاحْلَ

ة  وَعالَمة   آَلَية   44/29 13916  ملَُْعِجَزة  وَدليال  وِعَْبَ

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  للمصدقي لِّْلُمْؤِمنِيَ  44/29 13917  الذين ُيِقرِّ

 َأْقرأْ  اْتُل  45/29 13918

 ُبلِّْغَت بواِسطِة الوحي   ُأوِحَي إِلَيَْك  45/29 13919

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  45/29 13920

 متنع َتنَْهى 45/29 13921

نِيُع من األَْفَعال الَْفْحَشاء  45/29 13922    الَقبِيُح الشَّ

 ما ُينْكُره الَّشع أو العقل  َواملُْنَكرِ  45/29 13923

ء .  َأْكََبُ  45/29 13924  َأْعظَُم َوَأْفَضُل ِمْن ُكلِّ ََشْ
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 52إلى آية   46  يةآمن   العنكبوتسورة ( 402صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ادِلُواو 46/29 13925  ال ُتناقُِشوا وال َُتاِصُموا ال جُتَ

 التَّْوراة واإِلْنِجيلواملراد بالكتاب  اليَهوُد والنَّصاَرى َأْهل الكِتاِب  46/29 13926

 بحسن خلق ولطف ولي كالم  بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ  46/29 13927

، َوَأْعَلنُوا احَلْرَب  َظَلُموا ِمنُْهمْ  46/29 13928  َعاَنُدوا احَلقَّ

 َتمَّ إْنَزالُُه عن طريق الوحي  ُأنِزَل  46/29 13929

نَا  46/29 13930 َِذ َمْعبودا   َوإََِلُ  اإِللَُه: ُكلُّ َما اَتُّ

 َخاِضُعوَن ُمتََذلُِّلوَن بِالطَّاَعةِ  ُمْسلُِمونَ  46/29 13931

 الُقْرآن  الْكِتَاَب  47/29 13932

 التَّْوراة واإِلْنِجيل َأْعطَيْناُهمْ  آَتيْنَاُهُم الْكِتَاَب  47/29 13933

   الَعَرِب ِمْن ُقَرْيش  املراد  َوِمْن َهُؤاَلءِ  47/29 13934

 َيْكُفرُ يكذب و جَيَْحدُ  47/29 13935

 بأدلتنا وحججنا  بِآَياتِنَا  47/29 13936

 املُنْكِروَن لُِوُجودِ اهللِ الَْكافُِرونَ  47/29 13937

 َتْقرأ َتتُْلو 48/29 13938

 كتاب ساموي ِمْن كِتَاب   48/29 13939

طُّهُ  48/29 13940  تكتبه َوال َوال ََتُ

 بيَدك اليُْمنَى  بِيَِمينَِك  48/29 13941

ْرَتاَب  48/29 13942    لََشكَّ  الَّ

ُعو الباطِِل، وُهم املَُِّشكونَ  املُْبْطُِلونَ  48/29 13943  ُمدَّ

 ِمْن كِتاِب اهللِ آيات آَياٌت  49/29 13944

 واِضَحاٌت  َبيِّنَاٌت  49/29 13945

 املراد َيفظوه ويقرأوه     يِف ُصُدورِ  49/29 13946

 املؤمنون وأصحاب ُممد صَل اهلل عليه وسلم وقيل أهل العلم من أهل الكتاب  الِْعْلمَ الَِّذيَن ُأوُتوا  49/29 13947

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملُِونَ  49/29 13948

 َهالَّ  لَْواَل  50/29 13949

 َوَبَراِهُي ُنَشاِهُدَها ُحَجٌج  آَياٌت  50/29 13950

ر من عذاب اهلل َنِذيرٌ  50/29 13951 ف ُُمَذِّ    رسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ

بِيٌ  50/29 13952  واِضٌح أْو موِضٌح  مُّ

 َأَومَلْ َيُكْن كافِيا   َأَومَلْ َيْكِفِهمْ  51/29 13953

 ُيْقَرأ الُقْرآن الْكِتَاَب ُيتََْل  51/29 13954

 إلْحسانا  وِهداَية   لََرمْحَة   51/29 13955

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  51/29 13956

 املراد يف األمر  وبلغبلغ منتهى الكفاية،  َكَفى 52/29 13957

 عاملِ ا ُمطَّلِعا   َشِهيدا   52/29 13958

       دوِن اهللِاعتقدوا وصّدقوا باِم َيْعبُدوَن ِمْن  آَمنُوا بِالْبَاطِلِ  52/29 13959

ونَ  52/29 13960 ارِسُ  الضائِعوَن اَلالِكونَ  اخْلَ
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 63إلى آية   53  يةآمن   العنكبوتسورة ( 403صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لونك يف األمر ويطلبونه عَل وجه الرسعة َوَيْستَْعِجُلوَنَك  53/29 13961  ويتعجَّ

  الِعقاِب بنزول العذاب و بِالَْعَذاِب  53/29 13962

ى   53/29 13963 َسمًّ  ِعنَْد اهللِ  مقدر وقٌت ُمَعيَّ ُمددٌ  َأَجٌل مُّ

اءُهمُ  53/29 13964 مْ  جَلَ َق وَحَصَل ََلُ قَّ  ََتَ

 َولَيََقَعنَّ هِبِمْ  َولَيَأْتِيَنَُّهم  53/29 13965

 َفْجأَة   َبْغتَة   53/29 13966

وَن وال َيْعَلمونَ  َيْشُعُرونَ ال  53/29 13967 سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ

 أي أِنا َتصهم ومتنعهم سبيل النجاة ملَُِحيطٌَة بِالَْكافِِرينَ  54/29 13968

 َُيِيُط هِبِْم َوَيْعُلوُهمْ وَيتوهيم  َيْغَشاُهمُ  55/29 13969

ِت َأْرُجلِِهمْ  55/29 13970  النار تغشاهم من سائر جهاِتماملراد أن  َوِمْن ََتْ

 املراد تذوقوا العذاب بسبب أعاملكم  ُذوُقوا 55/29 13971

 نداء وأمر من اهلل للمؤمني الَِّذيَن آَمنُوا ِعبَادِيَ  َيا 56/29 13972

 واملراد هاجروا إىل أرض اهلل الواسعة  رحيبةأرض اهلل  َأْريِض َواِسَعةٌ  56/29 13973

اَي َفاْعبُُدونِ  56/29 13974  وأخلصوا العبادة يل وحديفانقادوا  َفإِيَّ

 مدركة له بكل حواسها َذائَِقة املَْوت  57/29 13975

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  57/29 13976

َئنَُّهم  58/29 13977  لَنُنِْزلَنَُّهمْ  لَنُبَوِّ

 َمناِزَل َعالِيَة  يف اجَلنَّةِ  ُغَرفا   58/29 13978

ِري 58/29 13979 َعة   جَتْ  َتنَْدفُِع ِمياُهها ُمرْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  58/29 13980  باقَي َعَل الدَّ

   َثواُب  َأْجرُ  58/29 13981

 املجتهدين بالعمل بطاعة اهلل  الَْعاِملِيَ  58/29 13982

وا  59/29 13983 لَّدوا املراد صَبوا و َصََبُ  عَل عبادة اهللجَتَ

ُلونَ  59/29 13984 ُضون أْمرهم  َيتََوكَّ  يْعتَِمدون وُيَفوِّ

ن 60/29 13985  َوَكْم ِمْن؟ َوَكأَيِّن مِّ

 ُكلُّ ما َيْميش عَل األرِض ويستعمل عادة يف احليوانات أكثر َدابَّة   60/29 13986

ِمُل ِرْزَقَها 60/29 13987 ِخُرُه لَِغد  ال تطيق أن تقله لضعفها، أو  اَل ََتْ    اَل َتدَّ

 اهللَُّ ُيْعطيَها ِمن اخَلرْيِ  اهللَُّ َيْرُزُقَها 60/29 13988

 اْستَْعَلْمتَُهمْ  َسأَلْتَُهم  61/29 13989

رَ  61/29 13990 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

ُفوَن َعِن اإِلياَمِن؟  ُيْؤَفُكونَ َفأَنَّى  61/29 13991  َفَكيَْف ُيْصَ

عُ  َيبُْسطُ  62/29 13992  ُيَوسِّ

 ُيَضيُِّق  َوَيْقِدرُ  62/29 13993

اَمءِ  63/29 13994 امءِ  ِمَن السَّ َحاُب الَّتِي يِف السَّ  السَّ

ْرَع واألْشجاَر التي  َفأَْحيَا بِِه اأْلَْرَض  63/29 13995  َعَل األرضِ أْحيَا الزَّ

 ُيبْسها وجفافها وجدهبا َمْوِِتَا 63/29 13996

رونَ  ال َيْعِقُلونَ  63/29 13997 ْم وال ُيَفكِّ  ال ُيْعِملوَن ُعقوََلُ
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نيَا  64/29 13998 ةُ  احَلياُة الدُّ ْنيَِويَّ  املَعيَشُة الدُّ

وٌ  64/29 13999     الَّلْهو: االشتغال بام ال جُيْدي وال ُيفيد ََلْ

 الَلِعب: الَعبَث َولَِعٌب  64/29 14000

اُر اآلِخَرةُ  64/29 14001  الثانِيَِة،  الدَّ
 واملُراُد اجَلنَّة َُمَلُّ احَلياةِ

يََوانُ  64/29 14002 ائَِمةُ  احْلَ  احَليَاُة احَلِقيِقيَُّة الَكاِمَلُة الدَّ

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  64/29 14003

 صعدوا وامتطوا َركِبُوا 65/29 14004

ُفنِ  الُْفْلِك  65/29 14005  السُّ

   اهلل َسأَلوا َدَعُوا اهلل 65/29 14006

ينَ  ُُمْلِِصيَ  65/29 14007 ْوه فلم ُتِشبُْه شائِبَة  من رِشك  أو ِرياء   لَُه الدِّ  َُمَّصوا دينهم وَنقَّ

اُهمْ  65/29 14008  سلَّمهم َنجَّ

ُكونَ  65/29 14009 ُه رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِهِ  ُيَّْشِ  جَيَْعُلوَن َغرْيَ

 َأْعطَيْناُهمْ  آَتيْنَاُهمْ  66/29 14010

نُه َلم الُكْفر من الشهوات َولِيَتََمتَُّعوا  66/29 14011  ولينعموا بام ُيَزيِّ

ُث َعنهم َأَومَلْ َيَرْوا  67/29 14012 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ  الِعباَرُة لِلَحثِّ َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ

ا آِمن ا 67/29 14013 كانا   َحَرم  ُة. واملراد َُمِْميّا  ُيداَفُع َعنُْه، وال ََيِلُّ اْنتِهاُكُه،م   : َمكَّ

ا. ُيؤخذون  َوُيتََخطَُّف النَّاُس  67/29 14014 َعة  َقتْال  َوَأرْس   برُِسْ

كِ  َأَفبِالْبَاطِلِ  67/29 14015 ْ  أَفبالَّشِّ

 أْكثَُر ُظْلام   َأْظَلمُ  68/29 14016

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفَْتَى 68/29 14017

ى 68/29 14018 .  َمثْو   َمْسَكٌن َوُمْستََقرٌّ

  لنْرِشدِّنم ولندلّنّهم لَنَْهِدَينَُّهمْ  69/29 14019

 ُطُرَقنا للهداية واخلري  ُسبَُلنَا  69/29 14020

 َوُصنِْع اجَلميلِ اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن  املُْْحِسنِيَ  69/29 14021

 


