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 11إلى آية  1  يةآ من  السجدةسورة ( 415صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  امل 1/32 14414

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  2/32 14415

 ال َشكَّ   ال َرْيَب  2/32 14416

اهُ  3/32 14417  وجاء به َكِذبا   ِمْن ِعنِْد َنْفِسهِ اْختََلقه  اْفََتَ

ق   3/32 14418  املراد الثابت املنزل عليك الذي ال يأتيه الباطل احْلَ

ر  لِتُنِذرَ  3/32 14419 ف وحَتذِّ م وُُتَوِّ
 لتُعلِ

ف  حمّذر   نَِّذير   3/32 14420  ُمبلِّغ  ُُمَوِّ
 َرسول 

تَُدونَ  4/32 14421  َيْقبُلون اهِلداية  ََيْ

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  4/32 14422

ام   4/32 14423  ِف ستة أوقات ال يعلم مقدارها إال اهلل سبحانه ِِف ِستَِّة َأيَّ

، وال تشبيه ، وال تعطيل   بَِجََللِِه َوَعظََمتِهِ َواْرَتَفَع؛ اْستَِواء  َيلِيُق واستقرَّ َعََل  اْستََوى 4/32 14424  بَل تكييف 

 هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به سبحانه وتعاىل اْلَعْرشِ  4/32 14425

هُ   من دونِهِ  4/32 14426  َغْْيَ

 جانبك، أو املُتََول ألمرك أو صديق وحبيبالول هو الذي يكون إىل َِوِلي  4/32 14427

يِّئَةِ  َشِفيع   4/32 14428 ب التَّجاُوز َعن السَّ
فيُع: طالِ  نارص  وُمعني  والشَّ

ُرونَ  4/32 14429  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِِبونَ  َتتََذكَّ

 من التدبْي بمعنى اإلحكام واإلتقان ُيَدبِّرُ  5/32 14430

ا املراد اأْلَْمرَ  5/32 14431  أمر السامء واألرض وما فيهن، وأمر اخلليقة مجيع 

 َيْصَعُد إِلَيْهِ  َيْعُرُج إِلَيْهِ  5/32 14432

ونَ  5/32 14433 ُسبون َتُعد   حَتْ

يٌط بُكلِّ  َعامِلُ الَْغيِْب  6/32 14434 ِهمْ َما َخِفَي واْستَََتَ َومَلْ َيْستَطِِع النَّاُس  حُمِ    إْدراَكُه بَِحواسِّ

َهاَدةِ  6/32 14435 ُكْم وهَي َنقيُض الَغيِْب  َوالشَّ هاَدُة: ما ُتْدِركوَنُه بَِحواسِّ  الشَّ

 أحكم وأتقن َأْحَسنَ  7/32 14436

ْنَساِن  7/32 14437  املراد خلق آدم عليه السَلم   َخْلَق اإْلِ

اُب  طنِي   14438ِ7/32  املُْختَلُِط بِاملاءِ الطِّنُي: الَت 

تَهُ أوالده و َنْسَلهُ  14439ِ8/32 يَّ  ُذرِّ

ٌة ِمْن مَجِيِع البََدنِ  ُسََللَة   14440ِ8/32 َا ُمْستَلَّ  َوِهَي الن طَْفُة؛ أِلََّنَّ

ِهني   14441ِ8/32 ، َرقِيق   مَّ  َحقْي  َضِعيف 

اهُ  14442ِ9/32    عدل خلقه وسوى شكله وأمته ِف أحسن صورة   َسوَّ

وح  َوَنَفَخ فِيهِ  14443ِ9/32  وبثَّ الر 

 املراد بإرسال امللك له لينفخ فيه الروح ِمْن ُروِحهِ  14444ِ9/32

 والُقُلوب، واملراد: نعمة العقل ُيميَّز هبا بني اخلْي والرش والنافع والضار َواأْلَْفئَِدةَ  14445ِ9/32

ْفِن واختََفيْنا  َضَلْلنَا ِِف اأْلَْرضِ  14446ِ10/32 لْنَا ُتَراب ا َبْعَد املَْوِت وِغبْنا بالدَّ وَّ  حَتَ

ِمْ  14447ِ10/32   لقاء اهلل: املُثُول َبنْيَ َيَدْيهِ  بِلَِقاء َرهبِّ

 ُمنْكِروَن جاِحدونَ  َكافُِرونَ  10/32 14448

 يقبض أرواحكم  َيتََوفَّاُكم 11/32 14449

 ُعهد إليه بقبض أرواحكم   ُوكِّل بكم  11/32 14450

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  11/32 14451
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 20إلى آية  12  يةآ من  السجدةسورة ( 416صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 تبِِْص وتَشاِهد  َتَرى 12/32 14452

 الكافِروَن املُعانِدونَ  املُْْجِرُمونَ  12/32 14453

ا َناكُِسو ُرُؤوِسِهمْ  12/32 14454 ا َوَنَدم   ُذالا و  َقْد َخَفُضوَها، َوَأْطَرُقوا ِخْزي 

َنا 12/32 14455 ْؤَيُة، واملُراُد إْدراُك احَلقِّ  َأْبَِصْ    اإلْبصاُر: الر 

 ْستاِمِع بِاألُُذنِ َعَرْفنا َعْن َطريِق االَعلِْمنا، أْو  َوَسِمْعنَا 12/32 14456

 فأَِعْدنا  َفاْرِجْعنَا  12/32 14457

 عاملُِون علم اليَقني  ُموقِنُونَ  12/32 14458

 أَرْدنا  ِشئْنَا  13/32 14459

 أَلَْعطَيْنا  الَتيْنَا  13/32 14460

 اهتداءها  ُهَداَها  13/32 14461

َق َوَوَجَب   الَْقْوُل َحقَّ  13/32 14462 قَّ  َثبََت َوحَتَ

 ألشغلنَّ فراغها كله  ألَْمألنَّ َجَهنَّمَ  13/32 14463

نَّةِ  13/32 14464  اِْلنِّ  اْْلِ

ْوُق: اإلْحساُس الَعام  َِفُذوُقوا  14/32 14465  بالَفم وبغْي الَفم وإدراك املطعومات  الذَّ

 نسيانكم وإمهالكم وجحودكمبسبب  باَِم َنِسيتُمْ  14/32 14466

 ُشُهود يوم القيامة  لقاء َيْوِمُكْم َهـَذا  14/32 14467

 وأمهلناكم َعاَمْلناكم معاملة املَنِْسيِّني َنِسينَاُكمْ  14/32 14468

 الِعقاُب الدائم  َعَذاب اخُلْلد  15/32 14469

 يصّدق ويذعن ُيْؤِمنُ  15/32 14470

 املراد آياتنا الدالة عىل قدرتنا ووحدانيتنا  بِآَياتِنَا  15/32 14471

ُروا  15/32 14472 ِر واالتِّعاظِ  ُذكِّ ِر والتََّدب   اْستُِحثّوا َعىل التَذك 

دا   15/32 14473 وا ُسجَّ  واِضعنَي ِجباَهُهْم َعىل األْرِض ُخضوعا  لَِعظََمِة اهللِ  َنَزلُوا أْرضا   َخر 

  َتْقديُسُه وَتنْزَُيُه َعْن ُكلِّ َما ال َيليُق بِِه، وطاَعتُهُ  َوَسبَُّحوا 15/32 14474

ونَ  15/32 14475  متواضعون ال يستكِبون عن َقبول احلق ال َيْستَْكِِبُ

ى لِْلِعبَاَدةِ وَتتَبَاعد  َتتََجاَف  14476ِ16/32  َتْرَتِفُع، َوَتتَنحَّ

 النَّْومِ ُفُرِش  املََْضاِجعِ  14477ِ16/32

 َرجاء  َوَرْغبَة  ِف َثواِب اهللِ َوَطَمعا   14478ِ16/32

م 14479ِ17/32 ا ُأْخِفَي هَلُ ْم ِمَن اَْلَزاءِ  مَّ ِخَر هَلُ  َما اد 

ةِ َأْعنُي   14480ِ17/32 ن ُقرَّ  َما ُيْفِرُح، َوَيُس   مِّ

 َثوابا  وُمكاَفأة   َجَزاء 14481ِ17/32

 الَفاِسق: العايص اخلارج عن حدود الرشع َفاِسقا   14482ِ18/32

 ال َيتَعاَدلونَ  ال َيْستَُوونَ  14483ِ18/32

 ُووَن إِلَيَْها، َوُيِقيُموَن هِبَا أالَّتِي يَ َمكاُن اإِليواِء  املَْأَْوى 14484ِ19/32

مْ وَمنِْزال   ُنُزال   14485ِ19/32  ِضيَاَفة  هَلُ

 َرِغبُوا  َأَراُدوا 20/32 14486

 ُأرِجُعوا ُأِعيُدوا 20/32 14487

ُبونَ  20/32 14488  ُتنْكِروَن وََتَْحدونَ  ُتَكذِّ
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 30إلى آية  21  يةآ من  السجدةسورة ( 417صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْنيَا البَََلَيا  الَْعَذاِب اأْلَْدَنى  21/32 14489  َواملََصائِِب ِِف الد 

 َقبَْل  ُدونَ  21/32 14490

 َعذاب اآلخرة  الَْعَذاِب اأْلَْكَِبِ  21/32 14491

 َيعودوَن ويتوبون من ذنوهبم  َيْرِجُعونَ  21/32 14492

 أْكثَُر ُظْلام   َأْظَلمُ  22/32 14493

رَ  22/32 14494 ِر  ُذكِّ ِر واالتِّعاظِ اْستُِحثَّ َعىل التَذك     والتََّدب 

 بُِمْعِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعَلماِت  بِآَياِت  22/32 14495

 بتعاد والتنحياإلعراض: اال َأْعَرَض  22/32 14496

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِمنيَ  22/32 14497

 ُمَعاقِبون  ُمنتَِقُمونَ  22/32 14498

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 23/32 14499

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  23/32 14500

د   َشكي  ِمْرَية   23/32 14501  وَتَرد 

ن لَِّقائِهِ  23/32 14502 اءِ  - عليه السَلم  -لَِقاِء ُموَسى ِمِّ  لَيَْلَة اإِلْْسَ

ى  23/32 14503  َمْصَدر ِهداية   ُهد 

ائِيَل  23/32 14504  بُن إِسَحاق، وإَِْسائِيل َتعنِي َعبَد اهللِ َيعُقوبالنبي   هو إِْْسَ

ة   24/32 14505    من ُيْقتََدى هبم َأئِمَّ

 يرشدون إىل اإليامن  ََيُْدونَ  24/32 14506

 َيْعَلُمون عىل َوْجه اليَقني  ُيوقِنُونَ  24/32 14507

 ََيْكم َيْفِصُل  25/32 14508

تَلُِفونَ  25/32 14509  َيْذَهُب ُكل  َطَرف  ِمنُْهْم إىل ِخَلِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  ََيْ

مْ  26/32 14510 ِد هَلُ ْ  َأَومَلْ ََيْ ِذبنَي؟ وَيتَِّضْح  َأَومَلْ َيتَبنَيَّ ُؤاَلِء املَُكِّ  هِلَ

 ْهَلَكنَا!وأ َأْفنَيْنا ما َما َأْكثَرَ  َكْم َأْهَلْكنَا  26/32 14511

َن الُْقُرونِ  26/32 14512 ابَِقةِ  مِّ  ِمَن األَُمِم السَّ

 َيسْيونَ  َيْمُشونَ  14513ِ27/32

ُث َعنهم َأَومَلْ َيَرْوا  14514ِ27/32 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ  الِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعج 

 ُنْرِسُل  َنُسوُق  14515ِ27/32

ُرزِ  14516ِ27/32  اليَابَِسِة، الَغلِيظَِة الَّتِي اَل َنبَاَت فِيَها اْْلُ

 َفنُظِْهرُ  َفنُْخِرُج  14517ِ27/32

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َأْنَعاُمُهمْ  14518ِ27/32

ونَ  14519ِ27/32  ونَ ِبَيَرْوَن َفيَْعتَ  ُيبِِْصُ

 َيْوُم الَعَذاِب الَِّذي َتِعُدوَننَاأو  يوم القيامةاملراد  الَْفتُْح  14520ِ28/32

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكَلِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  14521ِ28/32 دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

 ال يفيد ال َينَفعُ  14522ِ29/32

ُرون ُينظَُرونَ  29/32 14523  ُيْمَهُلون وُيؤخَّ

 بتعاد والتنحياإلعراض: اال َفأَْعِرْض  30/32 14524

ْب  َوانتَظِرْ  30/32 14525  وترقَّ
ِ


