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 11إلى آية   1  يةآمن  لقمانسورة ( 411صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  امل 1/31 14257

 الكريم آَياُت الُقْرآن آَياُت الْكِتَاِب  2/31 14258

كِيمِ  2/31 14259     املُْحَكِم املُتَْقِن أو ذو احِلْكَمةِ  احْلَ

  َمْصَدر ِهداية   ُهًدى  3/31 14260

 وإْحساناً  َوَرْْحَةً  3/31 14261

 َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ لِآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل  لِّْلُمْحِسنِيَ  3/31 14262

الةَ  4/31 14263  ُيَؤّدوََنا كاِملًة يف أوَقاهَتا املَرشوعةِ   ُيِقيُموَن الصَّ

َكاةَ  4/31 14264 عاً  َوُيْؤُتوَن الزَّ كاةِ َقدٌر ِمن املَاِل واِجٌب رَشْ  لِْلُفَقراءِ إْخراُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاِِبا ووقتها، والزَّ

 َيْعَلُمون عىل َوْجه اليَقي  ُيوقِنُونَ  4/31 14265

 اهتداء، أي استجابة للهداية وااليامن ُهًدى  5/31 14266

 الفائزون  املُْْفلُِحونَ  5/31 14267

ِديِث  6/31 14268 َو احْلَ  َما ُيْلِهي َعْن َطاَعِة اهللِ؛ َكالِغنَاءِ كل  ََلْ

ف َعْن َطريِق اَِلداَيةِ لي لِيُِضلَّ  6/31 14269  ََصْ

 دين اهلل القويم  سبيل اهلل 6/31 14270

 أو دليل أو إثبات أو معرفة بأمور الدين حجة ِعْلم   6/31 14271

 اْستِخفاًفاً وُسْخِريةً  ُهُزواً  6/31 14272

ِهيٌ  6/31 14273  ُمِذل   ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب مُّ

 ُتْقَرأ ُتتْىَل  7/31 14274

  َذَهب وانََصف  َوىلَّ  7/31 14275

 ُمعانِدًا ُمتََغطِْرساً ُمتَعاظاًِم ُمتَعالِياً  ُمْستَْكِِباً  7/31 14276

ْ َيْسَمْعَها 7/31 14277  مَل حيسها بأذنه ومَل يدركها ملَّ

ْمع، واملُراُد عدم و َصَماًم  َوْقراً  7/31 14278  االنصياع ثَِقالً يِف السَّ

هُ  7/31 14279 ْ ء ، واستعمل هنا التبشري عىل سبيل التهكم َفبَرشِّ ُه بَِخَِب  ََسِّ  أْخِِبْ

 موجع َشديد اإليالمِ  بِِعقاب  وَتنْكيل   بَِعَذاب  َألِيم   7/31 14280

 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه   آَمنُوا 8/31 14281

اِت  8/31 14282 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

 ُكّل ما ُيستطاب وُيْستَمتُع به النَِّعيمِ  8/31 14283

وامِ  َخالِِدينَ  9/31 14284  باقَي َعىل الدَّ

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيه الَوْعُد: اال َوْعَد اهلل  9/31 14285 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  لْتِزاُم بِأْمر  إزاَء الَغرْيِ

 ثابِتاً ناِجزاً  َحّقاً  9/31 14286

 ُتبَِْصوَنا َأْعِمَدة َعَمد  َتَرْوََنَا 10/31 14287

 ِجبَااًل َثابِتَةً  َرَواَِسَ  10/31 14288

كَ  َأن ََتِيَد  10/31 14289  لِئَالَّ َتْضطَِرَب َوَتتََحرَّ

َق  َوَبثَّ  10/31 14290  وَنرَشَ َوَفرَّ

 ُكلُّ ما َيْميش عىل األرِض ويستعمل عادة يف احليوانات أكثر َدابَّة   10/31 14291

 فأخرجنا نباتاً  َفأَنبَتْنَا  10/31 14292

 َِبِيج  َنافِع  َحَسَن املَنْظَرِ ِصنْف   َزْوج  َكِريم   10/31 14293

 ما َخَلَقُه وأْبَدَعهُ   َخْلُق اهللِ 11/31 14294

هُ   من دونِهِ  11/31 14295  َغرْيَ

بِي   11/31 14296  مُّ
 َبيِّ واِضح   تيه وبعد وانَصاف عن طريق اَلداية واحلق َضالل 
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 19إلى آية  12  يةآمن  لقمانسورة ( 412صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 َأْعطَيْنا  آَتيْنَا  12/31 14297

الُم وأخذ منه العلم اهو  لُْقاَمنَ  12/31 14298  كان حكياًم ومل يكن نبياً  وبن أخت أيوب أو ابن خالته وأدرك داود َعَليِْه السَّ

ْكَمةَ  12/31 14299 يِن،  احْلِ ِف والِفْقَه يِف الدِّ  َواإِلَصاَبَة يِف الَقْولِ ُحْسَن التَََّصُّ

 اْذُكْر نِْعَمتَُه، وأْثِن َعَليِْه ِِبا اْشُكْر هللِ  12/31 14300

ْكِر لذاته َيْشُكُر لِنَْفِسهِ  12/31 14301  َيعوُد َنْفُع َذلَِك الشُّ

  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه ِصَفٌة هللِ  َغنِي   12/31 14302

 ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح  َْحِيٌد  12/31 14303

 َينَْصُحُه ويذّكره بالعواقب َيِعظُهُ  13/31 14304

 يا َولَِدي َياُبنَيَّ  13/31 14305

ْك بِاهللِ 13/31 14306 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ  ال ُترْشِ َعْل َغرْيَ  ال ََتْ

 الظُْلُم: اجلوُر وُُماَوَزُة احَلدِّ  لَظُْلمٌ  13/31 14307

يْنَا 14/31 14308  وأَمْرنا َوَوصَّ

هُ  14/31 14309 َلتُْه ُأمُّ  يف بطنها والدتهْحلته  َْحَ

 َضْعًفا َوْهنًا 14/31 14310

َضاَعةِ  َوفَِصالُهُ  14/31 14311  فِطَاُمُه َعِن الرَّ

جوعُ  املَِْصريُ  14/31 14312  املَْرِجُع أْو الرُّ

 حاَوال إرغاِمَك  َجاَهَداكَ  15/31 14313

ام َفال ُتطِْعُهاَم  15/31 14314 َضْع ََلُ  ال َتتَّبِْعُهام وال ََتْ

ْنيَا َوَصاِحبُْهاَم  15/31 14315 ُُها  يِف الدُّ  يف األمور الدنيويةَوعارِشْ

 واإلحسان َلام املَْعروفب َمْعُروفاً  15/31 14316

 َطِريَق  واْسُلْك  َواتَّبِْع َسبِيَل  15/31 14317

 َرَجَع، َوَتاَب  َأَناَب  15/31 14318

 وَعْوَدُتُكْم وَمصرُيُكمْ ُرجوُعُكْم  َمْرِجُعُكمْ  15/31 14319

 فأخِبكم َفأَُنبِّئُُكم  15/31 14320

 َوْزَن، َوِمْقَدارَ  ِمثَْقاَل  16/31 14321

ْن َخْرَدل   16/31 14322  مِّ
َغرِ  َحبَّة   يِف الصِّ

 ُمتَنَاِهيَة 
 َحبَّة  َصِغرَية 

 احِلجاَرة الَعظيَمة الّصْلبَة  َصْخَرة   16/31 14323

 ... َياِت ِِبَا َيْوَم الِقيَاَمِة، َوحُيَاِسْب َعَليَْها َياِت ِِبَا اهلل 16/31 14324

عِ  بِاملَْْعُروِف  17/31 14325 ْ  املَْعروُف: ُكلُّ فِْعل  ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالرشَّ

 وُاْطُلب الَكفَّ  َواْنهَ  17/31 14326

 الرشع أو العقل ما ُينْكُره  املُْنَكرِ  17/31 14327

 َنَزَل بَِك  َأَصاَبَك  17/31 14328

ة التي أعايل ومكارم  َعْزِم اأْلُُمورِ  17/31 14329  َينْبَِغي احِلْرُص َعَليَْها األمور اخلريِّ

كَ  18/31 14330 ْر َخدَّ ا َوَتَعاُظاًم وُعْجبًا اَل َُتِْل َوْجَهَك  َواَل ُتَصعِّ ِْبً
 كِ

ا َمَرًحا 18/31 14331  معجبا بنفسه  ُُمْتَااًل ُمتَبَْخِِتً

 مغرور معجب يف نفسهُمتََكِبِّ  ُمتَبَْخِِت   ُُمْتَال   18/31 14332

 متباهي عىل الناس َكثرِي التَّعاُظم والتَكِبُّ  َفُخور   18/31 14333

ِع، َواملُبْطِئِ َوُكْن َبْيَ  َتَوّسطو َتَواَضعْ  َواْقِصْد  19/31 14334  املُْْسِ

 اْخِفْض و َواْغُضْض  19/31 14335

 َأْقبََح، َوَأْبَغَض  َأنَكرَ  19/31 14336
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 28إلى آية  20  يةآمن  لقمانسورة ( 413صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِل يف شأن من يتحدث عنهمِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل النَّظَِر  َأمَلْ َتَرْوا  20/31 14337 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  والتََعجُّ

رَ  20/31 14338 َ  َسخَّ  َذلََّل َوَيْسَّ

ُكمْ و َوَأْسبَغَ  20/31 14339  وأكمل َوأَتمَّ  َعمَّ

  حمسوسة  واِضَحةً  َظاِهَرةً  20/31 14340

 َوخافِيَةً  َوَباطِنَةً  20/31 14341

 ُيناقُِش وُُياِصمُ  ُُيَادُِل  20/31 14342

 بَِغرْيِ حجة أو دليل أو إثبات  بَِغرْيِ ِعْلم   20/31 14343

 َوال هداية َوال ُهًدى  20/31 14344

   املراد وحي أو تنزيل من اهلل  كِتَاب   20/31 14345

نرِي   20/31 14346  ُميضء، واملراُد مبي للحق مُّ

 والَزمواانتَِهجوا  اتَّبُِعوا 21/31 14347

 َنْقتَدي  َنتَّبِعُ  21/31 14348

 لقينا أو علمنا  َوَجْدَنا 21/31 14349

ثُُّهمْ  َيْدُعوُهمْ  21/31 14350    حَيُ

ِعريِ  21/31 14351 ِعري: النّاُر املوَقَدةُ  السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ  اْسٌم جِلَ

  ِعبَاَدَتُه َوَقْصَدُه إىَِل اهللِ ُُيْلِْص  ُيْسلِْم َوْجَههُ  22/31 14352

 آت  باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  حُمِْسنٌ  22/31 14353

ك اْستَْمَسَك  22/31 14354  َتَعلََّق، َواْعتََصمَ و ََتَسَّ

 ُموِصل  إىَِل ِرْضَواِن اهللِ ال نْقَض لهَأْوَثِق َسبَب   بِالُْعْرَوةِ الُْوْثَقى 22/31 14355

 ومنتهى  َمآُل، َوَمْرِجعُ  َعاقِبَةُ  22/31 14356

ؤوِن َوالَقَضاَيا  اأْلُُمورِ  22/31 14357  املَسائِِل والشُّ

 ال ُيِصبَْك َهمُّ وال َغمُّ  َفاَل حَيُْزْنَك  23/31 14358

 وَعْوَدهُتُْم وَمصرُيُهمْ ُرجوُعُهْم  َمْرِجُعُهمْ  23/31 14359

ُهمْ  َفنُنَبِّئُُهم 23/31 14360  َفنُْخِِبُ

ُدور 23/31 14361  اخلفايا التي يف الصدور أو احلالة التي يف الصدور  بَِذاِت الصُّ

َمُهم  ُنَمتُِّعُهمْ  24/31 14362  ُننَعِّ

ُهمْ  24/31 14363  ُنْلِجئُهم  َنْضطَرُّ

 شديُد اإِليالم  َفظِيع  َثِقيل   َغلِيظ   24/31 14364

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  25/31 14365

ْمُد هللِِّ 25/31 14366  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهمْ  25/31 14367

 واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسامِء اهللِ احُلْسنىالذي استغنى عن خلقه،  الَْغنِيُّ  26/31 14368

ِميُد  26/31 14369  املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح، واحَلميُد من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  احْلَ

هُ  27/31 14370  ُيزيُده مما هو فيه  َيُمدُّ

ا َنِفَدْت  27/31 14371  ما انتهت مَّ

 وحكمته  املراُد ِعْلُمُه الواِسع َكلاَِمُت اهللِ  27/31 14372

 البَْعُث: النرش واإِلحياء بعد املوت َبْعثُُكمْ  28/31 14373
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 34إلى آية  29  يةآمن  لقمانسورة ( 414صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِل يف شأن من يتحدث عنهمِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل  َأمَلْ َترَ  29/31 14374 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  النَّظَِر والتََعجُّ

يَْل يِف النََّهارِ  29/31 14375  ُيْدِخل أحدُها يف اآلخر فيتعاقبان طوالً وقًَِصا  ُيولُِج اللَّ

رَ  29/31 14376 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيْسَّ

َعة   َُيِْري  29/31 14377  َيُمرُّ بُِْسْ

ى  29/31 14378 َسمًّ    وقٌت ُمَعيَّ حمدٌد مقدر ِعنَْد اهللِ  َأَجل  مُّ

قُّ  30/31 14379  املراد هو اإلله احلق يف ذاته وصفاته وأفعاله الذي ال إله سواه  احْلَ

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  30/31 14380

هُ  من دونِهِ  30/31 14381  َغرْيَ

 وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض احَلقِّ  يصحالَعبَُث الفاِسُد الِذي ال  الْبَاطُِل  30/31 14382

 الذي يعلو عىل خلقه بقهره وقدرته، والعالء: الّرفعة، والعّل من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْعِلُّ  30/31 14383

 من كّل يشء  قدرًا، والكبري من أْسامِء اهللِ احُلْسنى اجلليل كبري الشأن، واهلل أكِب معناها أّن اهلل أكِب  الَْكبرِيُ  30/31 14384

ِل يف شأن من يتحدث عنهم  َأمَلْ َترَ  31/31 14385 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  ِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ

ُفنَ  الُْفْلَك  31/31 14386  السُّ

ِري 31/31 14387 َعة   ََتْ  ََتُرُّ بُِْسْ

تِهِ  بِنِْعَمِت اهللَِّ 31/31 14388  بِأَْمِر اهللِ َوَرْْحَ

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  31/31 14389  ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

 َعظيم  يف التََّجلُِّد وَعَدِم اجَلَزعِ كثري الصِب  َصبَّار   31/31 14390

 َكثرِي ذِْكِر النِّْعَمِة والثَّناِء َعىل املُنِْعِم ِِبا  كثري الشكر َشُكور   31/31 14391

 َغطّاهم وَغَمرُهمْ و َعاَلُهمْ  َغِشيَُهم 32/31 14392

ْوٌج  32/31 14393  ما ارتفع من ماء البحر أو النهر مَّ

َحاِب، َأِو اجِلبَاِل املُظِلَّةِ  َكالظَُّللِ  32/31 14394  َكالسَّ

   بإخالص وطاعة وترضع ُُمْلِِصيَ  32/31 14395

اُهمْ  32/31 14396  سلَّمهم َنجَّ

ْقتَِصٌد  32/31 14397 ٌط مَلْ َيُقْم بُِشْكِر اهللِ َعىَل َوْجِه الَكاَملِ  مُّ  ُمتََوسِّ

 َيْكُفرُ  َُيَْحدُ  32/31 14398

ار   َختَّار   32/31 14399  اقِض  لِْلَعْهدِ نَغدَّ

 َجُحود  لِنَِعِم اهللِ َكُفور   32/31 14400

 بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه اْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب اهلل  اتَُّقوا َربَُّكمُ  33/31 14401

 اخاُفو َواْخَشْوا  33/31 14402

 املراد يوم القيامة  َيْوماً  33/31 14403

 أب اَل ُيْغنِي فِيِه  الَّ َُيِْزي َوالِدٌ  33/31 14404

نَُّكمُ  33/31 14405 َدَعنَُّكْم، َوُتْلِهيَنَُّكمْ  َفاَل َتُغرَّ  َفاَل ََتْ

ِه  وَ أأو مال أو شهوة َما َيُغرُّ َوَُيَْدُع ِمْن َشيْطَان   الَْغُرورُ  33/31 14406  َغرْيِ

اَعةِ  34/31 14407  َيْوم الِقياَمةِ  املُراد َمْوِعد ِعْلُم السَّ

 املطر الَْغيَْث  34/31 14408

 مكاُن اجَلني يف َجْوِف األْنثَى اأْلَْرَحامِ  34/31 14409

 َما َتْعَلمُ و َتْدِريَوَما  34/31 14410

 تكسب من دينها ودنياها من خري أو رش ومن رزق قليل أو كثريَماَذا املراد  َماَذا َتْكِسُب  34/31 14411

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال  َعلِيمٌ  34/31 14412
ائِ  ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعامِلُ بِالْسَّ

َفى َعىَل اهللِ خافِيٌَة َوهَو َعا َخبرِيٌ  34/31 14413  مِلٌ بِالُكلِّياِت واجُلْزئِيَّاِت ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ
 


