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 5إلى آية   1  يةآ من  الرومسورة ( 440صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  امل 1/30 14022

ومُ  ُغلِبَِت  2/30 14023 ومَ  الرُّ  قِهَرْت وهِزَمْت َفاِرُس الرُّ

 'فارس'إىل  'الشام 'أْقَرَب، واملراد يف أقرب أرض  َأْدَنى اْْلَْرضِ  3/30 14024

  َكْوِِنِْم َمْغُلوبِيَ أو  َهِزيمتِهمْ  َغَلبِِهمْ  3/30 14025

 سينترصون َسيَْغلِبُونَ  3/30 14026

، َواَل َتنُْقُص َعْن َثََلث   بِْضِع ِسنِيَ  4/30 14027  عدد من السني اَل َتِزيُد َعََل َعْْشِ

 الشأن أو املسألة أو القضية اْْلَْمرُ  4/30 14028

   ذلك اليوم  َوَيْوَمئِذ   4/30 14029

 ُيََسّ وَيبْتَِهج َيْفَرُح  4/30 14030

 النَرْص: الَغَلبَة والَعْون والتأييد  بِنَرْصِ  5/30 14031

 ُيريُد  َيَشاءُ  5/30 14032

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى الَقِويُّ الَِّذي ال  الَْعِزيزُ  5/30 14033    ُيْغَلُب ْلنَّ

ِحيمُ  5/30 14034 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يِف اآلِخَرةِ
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 15إلى آية   6  يةآ من  الرومسورة ( 540صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعُد: اال َوْعَد اهلل  6/30 14035 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  لْتِزاُم بِأْمر  إزاَء الَغْْيِ

 إْخَلُف املَْوِعِد: َنْقُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  اَل ُُيْلُِف  6/30 14036

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  6/30 14037

يَاةِ  7/30 14038 ْنيَا  َظاِهًرا ِمَن احْلَ  مثل التجارة والصناعة والزراعة وغْي ذلك  معايشهم ودنياهمأمور  الدُّ

 دار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  اآْلِخَرةِ  7/30 14039

 ساهون َغافُِلونَ  7/30 14040

ُروا  8/30 14041  مَأَومَلْ ُيْعِمُلوا عُقول  َأَومَلْ َيتََفكَّ

 َذَواهتمْ  َأنُفِسِهمْ  8/30 14042

 أْوَجَد   َخَلَق  8/30 14043

قِّ  8/30 14044  وعدله باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بِاحْلَ

   ووقت   َوَأَجل   8/30 14045

ى 8/30 14046 َسمًّ د مُّ  ُمَعيَّ ُُمَدَّ

ِمْ  8/30 14047    املُثُول َبْيَ َيَدْيهِ و لقاء اهللب بِلَِقاء َرِّبِّ

 ُمنْكِروَن لُِوُجودِ اهللِ لََكافُِرونَ  8/30 14048

ةِ واال َأَومَلْ َيِسُْيوا  9/30 14049 ْلِعْْبَ
 تِّعاظِ َأَومَلْ َيتَنَقَّلوا يف البَِلدِ لِ

ُروا  َفيَنظُُروا  9/30 14050 ُلوا فيفكِّ  ويتأمَّ

 العاقبة: اخلاِِتَُة واملَصْي اْلخْي َعاقِبَةُ  9/30 14051

 شقُّوها وقلبوها للزراعة أو لغْي ذلك اْْلَْرَض  َوَأَثاُروا 9/30 14052

 وَشيَُّدوا فيها اْلَْبنِية وَسكنوها  َوَعَمُروَها  9/30 14053

 الواِضحاِت بِاحُلَجِج  بِالْبَيِّنَاِت  9/30 14054

ياَدةِ  لِيَظْلَِمُهمْ  9/30 14055  لِيَُجوَر َعَليِْهْم َوُُياِوَز احَلدَّ بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ

 اْرَتَكبوا أَشدَّ ألواِن اإلساَءةِ  َأَساُؤوا  10/30 14056

وَأى 10/30 14057  العقوبة املُتناهية يف الّسوء واملراد نار جهنم السُّ

ُبوا 10/30 14058  َأنَكُروا  َكذَّ

 بُِمْعِجزاِت وَدالئَِل وِعَْبِ وَعَلماِت  بِآَياِت  10/30 14059

وَن وُُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئون 10/30 14060  َيستَِخفُّ

ْلَق  11/30 14061 ة  َعََل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َيبَْدُأ اخْلَ ِل َمرَّ  اخَلْلُق ْلوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  11/30 14062

 أو يصابون باحلْية والسكوت النقطاع حجتهم َييْئَُس  ُيبْلُِس  12/30 14063

 الكافِروَن املُعانِدونَ  املُْْجِرُمونَ  12/30 14064

َكائِِهمْ  13/30 14065 ًة مع اهللِ  رُشَ ِذوا آِلَ     الذيَن اُّتُّ

يِّئَةِ  االُشَفعاُء: طالِبو ُشَفَعاء 13/30 14066  التَّجاُوز َعن السَّ

اَعةُ  14/30 14067  ُيي موعدها فتحدث القيامة فتحدث القيامة  َتُقوُم السَّ

ُقونَ  14/30 14068  يذهب كل ِمنُْهْم يف طريق  َيتََفرَّ

 الَرْوَضة: البستان املثمر اجلميل واملراد اجلنة َرْوَضة   15/30 14069

ونَ  15/30 14070 ون ُُيَْْبُ  ُيْكَرُموَن، َوُينَعَُّمونَ و ُيََسّ
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 24إلى آية  16  يةآ من  الرومسورة ( 406صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُبوا بآياتِنا  16/30 14071  َأنَكُروها  َوَكذَّ

 ُشُهودها َولَِقاء اآلخرة  16/30 14072

   الِعَقاِب والتَّنْكِيلِ  الَْعَذاِب  16/30 14073

ونَ  16/30 14074  ُمقيُمونَ  ُُمََْضُ

 ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاىل َفُسبَْحاَن اهللِ 17/30 14075

 املساء  َوْقَت َتْدُخُلون  ُِتُْسونَ  17/30 14076

 الصباحَوْقَت تدُخُلون  ُتْصبُِحونَ  17/30 14077

ْمُد  18/30 14078  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  َولَُه احْلَ

 وقت من زوال الشمس إىل املغرب ال َوَعِشيّاً  18/30 14079

 َتْدُخُلوَن َوْقَت الظَِّهَْيةِ  ُتظِْهُرونَ  18/30 14080

يَّ  19/30 14081 ِرُج احْلَ  الذي فيِه احَلياةُ  ُيوِجُد  ُُيْ

 فاقد احلياة املَْيَِّت  19/30 14082

ْرَع واْلْشجاَر التي َعَل اْلرضِ  َوُُيْيِي اْلْرَض  19/30 14083  ُُيْيي الزَّ

 ُيبْسها وجفافها وجدِّبا َمْوهِتَا 19/30 14084

َرُجونَ  19/30 14085  ُتبَْعثُوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت  ُُّتْ

ِه وَعَلماتِهِ زاتِِه جُمعْ  آَياتِهِ  20/30 14086  وَدالئِلِِه وِعَْبِ

 أْوَجَدُكم ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقُكم 20/30 14087

   ُأناٌس  َبَْشٌ  20/30 14088

ونَ  20/30 14089  تتفرقون يف اْلرض وتبتغون من فضل اهلل َتنتَِْشُ

 يف البْشية من جنسكم من َأْنُفِسُكم 21/30 14090

 زوجات َأْزَواجاً  21/30 14091

 لِتَطَْمئِنُّوا َوَِتيلوا  لِّتَْسُكنُوا 21/30 14092

ةً  21/30 14093 َودَّ    َُمَبّةً  مَّ

 ورأفةَوَعطْفاً  َوَرْْحَةً  21/30 14094

ُرونَ  21/30 14095 ْم ويتدبرون َيتََفكَّ  ُيْعِمُلوَن ُعُقوَلُ

 تنوع وتفاوت َواْختَِلُف  22/30 14096

 لُغاتكم  َألِْسنَتُِكمْ  22/30 14097

 من بياض  أو َسواد  أو نحومها، أو هو اجلنس والنوع يكونما املراد  َوَألَْوانُِكمْ  22/30 14098

 َذُوو الِعْلِم َوالبَِصَْيةِ  للعاِرفي لِّْلَعاملِِيَ  22/30 14099

قو َمنَاُمُكم 23/30 14100  دالنَّْوم، والرُّ

ن َفْضلِهِ  23/30 14101 ْزِق يِف النََّهارِ  والتامسكم َطَلبُُكمْ  َواْبتَِغاُؤُكم مِّ لرِّ
 لِ

 يسمعون سامع تفكر وتأمل واعتبار و َيْعِرفونَ املراد  َيْسَمُعونَ  23/30 14102

َق  24/30 14103 ٌق: َضْوٌء َيْلَمُع يف  الَْْبْ امِء. وهو ظاهرة طبيعية برصية تبدو عَل شكل رشارة كهربائيةالَْبْ  السَّ

َواِعِق،  َخْوًفا َوَطَمًعا 24/30 14104 اُفوَن ِمَن الصَّ  يِف الَغيِْث  وترجون وترغبونَُّتَ

رونَ  َيْعِقُلونَ  24/30 14105 ْم وُيَفكِّ  ُيْعِملوَن ُعقوَلُ
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 32إلى آية  25  يةآ من  الرومسورة ( 407صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِه وَعَلماتِهِ  آَياتِهِ  25/30 14106  ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَْبِ

 املراد ثباهتا وبقاؤها واستقرارها  َتُقومَ  25/30 14107

 بُحْكِمِه وقضائِهِ  بِأَْمِرهِ  25/30 14108

 ناداكم للبعث  َدَعاُكمْ  25/30 14109

ُرُجونَ  25/30 14110  ُتبَْعثُوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب  َُّتْ

 ُمطِيُعوَن ُمنَْقاُدوَن ِْلَْمِرهِ خاِضعون  َقانِتُونَ  26/30 14111

ْلَق  27/30 14112 ة  ِمَن الَعَدِم َعََل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َيبَْدُأ اخْلَ ِل َمرَّ    اخَلْلُق ْلوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  27/30 14113

 َأسهُل وأيَُس بمفهوم البََْش  َأْهَونُ  27/30 14114

 يِف ُكلِّ َما ُيوَصُف بِهِ   اْلرشف واْلفضلالَوْصُف اْلَْعََل  َولَُه املَْثَُل اْْلَْعََل  27/30 14115

ُه َتَعاىَل َغالٌِب  الَْعِزيزُ  27/30 14116   َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ْلنَّ

كِيمُ  27/30 14117 ُه َتَعاىَل عامِلٌ بَِعواقِِب اْلموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  احْلَ ْلِق اْلْشياِء َكاَم َشاَء ْلنَّ  املُْحكُِم خِلَ

َب لَُكْم َمثًََل  28/30 14118 ُب  ََضَ ةََضْ  بِنظْيهتا أو قِصَّ
 اْلْمثاِل: إيراُدها   واملَثَل ِعبارٌة ُتقاُل لِتَشبيِه حال 

 اْلرقاء  اإلماء أو العبيد َما َمَلَكْت َأْيََمُنُكمْ  28/30 14119

َكاء 28/30 14120  ُمشاِركيَ  رُشَ

 أْعطَيْناُكْم ِمن اخَلْْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاُكمْ  28/30 14121

 ُمتََساُوونَ  َفأَنتُْم فِيِه َسَواءٌ  28/30 14122

اُفوَِنُمْ  28/30 14123 ِع َمْكروه   َُّتَ  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

ُل  28/30 14124 ُح  ُنَفصِّ  ُنبَيِّ ونوضِّ

رونَ  َيْعِقُلونَ  28/30 14125 ْم وُيَفكِّ  ُيْعِملوَن ُعقوَلُ

 اْنقادَ  اتَّبَعَ  29/30 14126

 ما هتواه أنفسهم وِتيل إليه  َأْهَواءُهم  29/30 14127

 ُيْرِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  ََيِْدي 29/30 14128

 حكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق الداية َأَضلَّ  29/30 14129

ينَ  29/30 14130  معيني ومؤّيدين نَّاِِصِ

ينِ  30/30 14131 ْه إليه ُُمْلِصاً يف العمل به َفأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ  َتَوجَّ

َلِل َمائًَِل  َحنِيًفا  30/30 14132 يِن، ُمْستَِقياًم َعَليْهِ عن الْشِّ والضَّ   إىَِل الدِّ

 والتوحيد  دِيَن اهللِ، َوُهَو اإِلْسََلمُ  فِطَْرَة اهللَِّ  30/30 14133

 َجبََلُهْم َوَطبََعُهْم َعَليَْها  النَّاَس َعَليَْهاَفطََر  30/30 14134

 ال َتْغيْيَ  ال َتبِْديَل  30/30 14135

 املُْستَِقيُم املُوِصُل إىَِل ِرَضا اهللِ الَْقيِّمُ  30/30 14136

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  30/30 14137

   إىل اهلل يف أمورهم كلهاَراِجِعَي  ُمنِيبَِي إِلَيْهِ  31/30 14138

 واْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَُّقوهُ  31/30 14139

كِيَ  31/30 14140  الّذيَن َُيَْعُلوَن إَلاً آَخَر َمَع اهللِ  املُْْْشِ

ُقوا دِينَُهمْ  32/30 14141 لُوا  َفرَّ وُه َفأََخُذوا َبْعًضا َوَتَرُكوا َبْعًضاَبدَّ ُ  دِينَُهْم َوَغْيَّ

 فَِرًقا َوَأْحَزاًبا ِشيًَعا 32/30 14142

ورون مبتهجونبام  باَِم لََدَْيِْم َفِرُحونَ  32/30 14143   ِعنْدهم َمَْسُ
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 41إلى آية  33  يةآ من  الرومسورة ( 408صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َق  َمسَّ  33/30 14144  أصاَب وحَلِ

ُة والَكرُب  َُضر  33/30 14145 : سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الِشدَّ  الَُضُّ

 َسأَلوا  َدَعْوا  33/30 14146

نِيبِيَ  33/30 14147  راجعي إىل اهلل يف أمورهم كلها  مُّ

 للَُضِّ أو غْيه نعمة ِمن كِشف   َرْْحَةً  33/30 14148

ُكونَ  33/30 14149 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ  ُيْْشِ  َُيَْعُلوَن َغْْيَ

 َأْعطَيْناُهمْ  آَتيْنَاُهمْ  34/30 14150

َهواِت  َفتََمتَُّعوا 34/30 14151 نُُه لَُكْم الُكْفُر ِمن الشَّ  َفاْنَعُموا باِم ُيَزيِّ

ًة ُبْرَهاًنا  ُسْلطَاًنا  35/30 14152  َوكِتَاًبا َقاطًِعاأْو ُحجَّ

  ينطُق  َيتََكلَّمُ  35/30 14153

وا واْبتََهُجوا َفِرُحوا ِِّبَا 36/30 14154 ، اَل َفَرَح ُشْكر   ُُسُّ ، َوَأرَش   َفَرَح َبطَر 

 َتنِْزْل ِِّبِمْ  ُتِصبُْهمْ  36/30 14155

 َوَمَرض   َفْقرك َمْكروهٌ ُمصيبٌَة أْو  َسيِّئَةٌ  36/30 14156

َمْت َأْيِدَيِمْ  36/30 14157   فعلت َجواِرحهم سابقا من معايص واقرتفت من آثام  َقدَّ

 ِمْن َزَواِل البَََلءِ  َييْأسونَ  َيْقنَطُونَ  36/30 14158

ِب من َشأِن  َأَومَلْ َيَرْوا  37/30 14159 ُث َعنهمالِعباَرُة لِلَحثِّ َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ  َمن ُيتََحدَّ

 ُيوِسعُ  َيبُْسطُ  37/30 14160

ْزَق  37/30 14161 ْم ِمن اْلْرضِ  الرِّ ِرُجُه َلُ  ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِِه، أْو ُُيْ

 ُيَضيَُّق  َوَيْقِدرُ  37/30 14162

 ملَُْعِجزات  وَدالئَِل وِعَْب  وَعَلمات   آَلَيات   37/30 14163

 فاْعطِ  َفآِت  38/30 14164

 القرابة  صاِحب َذا الُْقْرَبى 38/30 14165

هُ  38/30 14166  ما َوَجَب لَهُ  َحقَّ

  املِْسكي: الذي أسكنه العجز وليس عنده ما يكفي وهو أسوأ حااًل من الفقْي َواملِْْسكِيَ  38/30 14167

بيلِ  38/30 14168  لَُه َيْكفيِه لِيَِصَل إىَل َمْقَصِدهِ املُسافُِر الَِّذي ال ماَل  َواْبَن السَّ

 َيرَغبُوَن أْو َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  38/30 14169

 َوْجَه اهلل  38/30 14170
املراد بالوجه وجه اهلل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من صفاته، نؤمن بأن هلل وجها ال كوجه املخلوق  

 ابتغاء الثواب من اهلل  هنا واملُراد

 الفائزون  املُْْفلُِحونَ  38/30 14171

 َأْعطَيْتُمْ  آَتيْتُم  39/30 14172

ًبا  39/30 14173 مِ  رِّ َبا املَُحرَّ  َقْرًضا ِمَن املَاِل بَِقْصِد الرِّ

ُبوَ  39/30 14174  لِيَِزيَد  لَِّْيْ

 َصَدَقة   َزَكاة   39/30 14175

ُم احَلَسنَاِت  املُْْضِعُفونَ  39/30 14176  الَِّذين ُيَضاِعُف اهللُ َلُ

 أْوَجَدُكْم ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقُكمْ  40/30 14177

َكائُِكم  40/30 14178 ًة مع اهللِ  رُشَ ِذوا آِلَ  الْشكاء: الذيَن اُّتُّ

 َخفاء  باَن َوَبَرَز َبْعَد  َظَهرَ  41/30 14179

 َكاجَلْدِب، َواْلَْمَراِض، َواْلَْوبِئَةِ  إْحداث االختَلل واالضطراب  الَْفَسادُ  41/30 14180

 َيعودوَن ويتوبون من ذنوِّبم  َيْرِجُعونَ  41/30 14181
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 50إلى آية  42  يةآ من  الرومسورة ( 409صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اْنتَِقلوا واْمشوا   ِسُْيوا  42/30 14182

ُلوا أو فكروا واعتْبوا  َفانظُُروا  42/30 14183  فتأمَّ

 العاقبة: اخلاِِتَُة واملَصْي اْلخْي َعاقِبَةُ  42/30 14184

ْه إليه ُُمْلِصاً يف العمل به َفأَقِْم َوْجَهك للدين 43/30 14185  َتَوجَّ

 الذي ال عوج فيه  املُْستَِقيمِ  الَْقيِّمِ  43/30 14186

 املراد يوم القيامة  َيْومٌ  43/30 14187

هِ  الَّ َمَردَّ لَهُ  43/30 14188  أو دفع عذابه اَل َيْقِدُر َأَحٌد َعََل َردِّ

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   43/30 14189

ُعونَ  43/30 14190 دَّ قون  َيصَّ  َيتََفرَّ

 ومَلْ ُيْؤِمنْ أنكر  َكَفرَ  44/30 14191

 عليه عقاب كفره َفَعَليِْه ُكْفُرهُ  44/30 14192

ْم يِف اجَلنَّةِ  َيْمَهُدونَ  44/30 14193 يِّئُوَن َمنَاِزَلُ  َُيَ

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلْْي أو الْشَّ َحسب الَعَمل لِيَْجِزيَ  45/30 14194

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  45/30 14195

بُّ ال  45/30 14196
 َعَدُم َُمَبَِّة اهللِ: َعَدُم ِرضاُه َعنُْهم والذي َيُؤوُل اىل ُمعاَقبَتِِهمْ  ُُيِ

ِه وَعَلماتِهِ  آَياتِهِ  46/30 14197  ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَْبِ

 َيبَْعَث  ُيْرِسَل  46/30 14198

ات   46/30 14199 َ ُحِب  ُمبَْشِّ لسُّ
ُ حاِمَلت  لِ  بِاملَطَرِ ُتبَْشِّ

ْْحَتِهِ  46/30 14200 يَا بِِه البَِلُد والِعبادُ املراد  رَّ  املَطَُر الذي ََتْ

َعة   َولِتَْجِريَ  46/30 14201  ولِتَُمرُّ بَُِسْ

ُفنُ  الُْفْلُك  46/30 14202  السُّ

 بِإَِراَدةِ اهللِ، َوَمِشيئَتِهِ  بِأَْمِرهِ  46/30 14203

 َولِتَطُْلبُوا ولتلتمسوا َولِتَبْتَُغوا  46/30 14204

 َتْذُكروَن نِْعَمتَُه، َوَتثْنوَن َعَليِْه ِِّبَا َتْشُكُرونَ  46/30 14205

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  َفأَتْوُهم َفَجاُؤوُهم بِالْبَيِّنَاِت  47/30 14206

 فعاَقبْنا  َفانتََقْمنَا  47/30 14207

 أذنبوا  َأْجَرُموا 47/30 14208

 واجبا وناِجزًا وَعْدالً  َحّقاً  48/30 14209

يُِّجه  َسَحاًبا  َفتُثِْيُ  48/30 14210 كُ وهُتَ رِّ  ه ، َوَتنُْْشُ هَُتَ

ُعهُ  َفيَبُْسطُهُ  48/30 14211  َفيَُوسِّ

َقةً  كَِسًفا 48/30 14212 طًَعا ُمتََفرَّ
 قِ

 املَطَرَ  الَْوْدَق  48/30 14213

َحاِب  ِمْن ِخََللِهِ  48/30 14214  ِمْن َبْيِ السَّ

ونَ  48/30 14215  َينْتَظِروَن اخَلْْيَ  َيْستَبِْْشُ

 َيائِِسَي ِمْن ُنُزولِهِ  ملَُبْلِِسيَ  49/30 14216

 املَطَرِ  نزول َنتائِِج َوَعَلماِت  آَثاِر َرْْحَِت اهللَِّ 50/30 14217

ْرَع واْلْشجاَر التي َعَل اْلرضِ   ُُيْيي اْلْرَض  50/30 14218  ُُيْيي الزَّ

 ُيبْسها وجفافها وجدِّبا َمْوهِتَا 50/30 14219

ء  ال ُيْعِجُزهُ  َقِديرٌ  50/30 14220 ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، وهو الَِّذي ال َيْعرَتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعََل ُكلِّ ََشْ   ََشْ
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 60إلى آية  51  يةآ من  الرومسورة ( 104صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َبَعثْنا  َأْرَسْلنَا  51/30 14221

 أْبرَصوه  َفَرَأْوهُ  51/30 14222

تِِه بَِسبَِب َيباَسِة أْوراقِهِ  ُمْصَفّراً  51/30 14223     َصاَر َأْصَفَر اللَّْوِن َبْعَد ُخَْضَ

 لََداموا واْستَمّروا  لَّظَلُّوا 51/30 14224

 ال َتْقِدُر أْن ُتْسِمَع احَلقَّ َمن َطبََع اهللُ َعَل َقْلبِِه َفأماَتهُ  ال ُتْسِمُع املَْْوَتى 52/30 14225

مَّ  52/30 14226  ال َتْقِدُر أْن ُتْسِمَع َمن أصمَّ اهللُ َسْمَعُه َعن َسامِع احَلقِّ  َوال ُتْسِمُع الصُّ

َعاء  52/30 14227  النِّداء الدُّ

 ُمْعِرضيَ  َرَجُعوا َولَّْوا ُمْدبِِرينَ  52/30 14228

 بمرشد إىل اُلَدى  ِِّبَادِي  53/30 14229

 َفاقُِدو البصْية  الُْعْمِي  53/30 14230

 الضَلل: التيه والبعد واالنرصاف عن طريق الداية واحلق  َضَللَتِِهمْ  53/30 14231

  آيات القرآن الكريم بِآَياتِنَا  53/30 14232

 أْوَجَدُكم ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقُكم 54/30 14233

ن َضْعف   54/30 14234  النُّطَْفِة املَِهينَةِ أو ماء ضعيف ِمَن  مِّ

 ضعف الطفولة  ِمن َبْعِد َضْعف   54/30 14235

ةً  54/30 14236 َة  ُقوَّ ُجولَةِ ُقوَّ  الرُّ

 َشيْخوَخًة َوَهَرماً  َضْعفاً َوَشيْبَةً  54/30 14237

اَعةُ  55/30 14238  القيامة يوم ُيي موعد َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

 الكافِروَن املُعانِدونَ  ُيلف  ُيْقِسُم املُْْجِرُمونَ  55/30 14239

 َأقاُمواما  لَبِثُوا  َما 55/30 14240

َمنِ  َغْْيَ َساَعة   55/30 14241 ة  َقِصَْية  ِمَن الزَّ  َغْْيَ َفرْتَ

ُفوَن َعِن احَلقِّ  ُيْؤَفُكونَ  55/30 14242  ُيرْصَ

 ُأْعطوا ُأوُتوا 56/30 14243

 أَقْمتُمْ  لَبِثْتُمْ  56/30 14244

 وقضائه وقدره الذي كتبه عليكمُحْكم اهلل   كِتَاَب اهللِ 56/30 14245

 يوم القيامة   البعثيوم  56/30 14246

 ال يفيد ال َينَفعُ  57/30 14247

ُموَنُه ِمْن َأْعَذار   َمْعِذَرهُتُمْ  57/30 14248  ... َما ُيَقدِّ

 اَل ُيطَْلُب ِمنُْهْم إِْرَضاُء اهللِ بِالطَّاَعِة َوالتَّْوَبةِ  َواَل ُهْم ُيْستَْعتَبُونَ  57/30 14249

ْبنَا  58/30 14250  أوردنا  ََضَ

ة   َمثَل   58/30 14251  َوِعْْبَ
ة   قِصَّ

ُعو باطِل   ُمبْطُِلونَ  58/30 14252  ُمدَّ

 ُيْغلُِق  و َُيْتِمُ  َيطْبَعُ  59/30 14253

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  االلتزامالَوْعُد:  اهللِ  َوْعَد  60/30 14254 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  بِأْمر  إزاَء الَغْْيِ

نََّك  60/30 14255 نََّك، َواَل َيْستَِخفَّ ِة،  وال يزعجنك اَل َيْستَِفزَّ  وعدم الصْبَواَل َُيِْمَلنََّك َعََل اخِلفَّ

 َيْعَلُمون عَل َوْجه اليَقيال  ال ُيوقِنُونَ  60/30 14256
 


