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 7إلى آية   1  يةآمن  سبأسورة ( 428صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

د   1/34 14910 مح هه  لِله اْلحَ  وَتعحظيمه
هه  الثَّناء  عليه بهتَحميده

َرةه  1/34 14911 خه ته  اآلح َد املَوح  َبعح
 دار اَْلياةه

يم   1/34 14912
كه ٌ  اْلحَ  َكََم َشاَء ألنَّه  َتَعاََل عاِله

ياءه لحقه األشح م  ِلهَ
كه نَى امل حح سح  الِله اْل 

َمءه نح أسح
، واَْلكيم  مه به األموره

 بهَعواقه

بهي   1/34 14913 يَةٌ  اِلحَ
َفى َعََل الِله خافه ياءه َفال ََتح ع  َعََل َحقيَقةه األشح

َو امل طَّله : ه  نى، واَِلبي  سح  الِله اْل 
َمءه  من أسح

َلم   2/34 14914 ك  َيعح ره ف وي دح  َيعحره

ج   2/34 14915
ل   َيله خ   َيدح

ج   2/34 14916  َيظحَهر   ََيحر 

ج   2/34 14917 ر  َعد   َيعح  َيصح

يم   2/34 14918
حه نَى  الرَّ سح  الِله اْل 

ََمءه نح أسح
يم  مه

حه ، والرَّ
َرةه ننَي ِفه اآلخه مه َحم  امل ؤح ي َيرح

   الَّذه

ور   2/34 14919 نى هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من  الحَغف  سح  الِله اْل 
َمءه  أسح

وا  3/34 14920 ن وا  َكَفر  مه ؤح ح ي   أنكروا وَِل

 ال ََتهيئ نا  ال َتأحتهينَا  3/34 14921

اَعة   3/34 14922 ياَمةه  السَّ م القه  َيوح

مح  3/34 14923 يَنَّك 
مح  لَتَأحته لَنَّ بهك   لَتَنحزه

ه الحَغيحبه  3/34 14924
ل   َعاِله يٌط بك  ه مح َما  ُم  هه راَكه  بهَحواس  تَطهعه النَّاس  إدح ح َيسح تَََتَ َوَِل َي واسح

 َخفه

ب   3/34 14925  وال ََيحَفى  اَل َيغهيب   ال َيعحز 

ثحَقال    3/34 14926  مقداروثقل و وزن مه

ة   3/34 14927 غر َذرَّ ا، بالغ الص   وتطلق عَل النملة الصغية   قدٌر ضئيل جدًّ

   اللوح املحفوظ كهتَاب   3/34 14928

بهني   3/34 14929 ح   مُّ  َبني  واضه

يَ  4/34 14930 زه يَجح
ي ثيَب َوي كافهئَ  له

 له

َرةٌ  4/34 14931 فه غح وٌ  مَّ ٌ وَعفح َتح
  سه

ٌق كريمٌ  4/34 14932 زح  َعطاٌء من الِله طيٌّب موفورٌ  َوره

ا ِفه آَياتهنَا 5/34 14933  إلبحطاله آياته القرآنه بالتكذيبه  َسَعوح
وا ِف الَكيحده تََهد   اجح

ينَ  5/34 14934 زه َعاجه َره   م  بهنَي َأمح
َغاله نَي الِلَ، م  َشاق  زونَ  م   ه ظان نَي َأَّنَّ م ي عحجه

قاٌب وتَّنحكيٌل  َعَذاٌب  5/34 14935  عه

ز   5/34 14936 جح ز ره جح َوأ  الَعَذابه : الر   َأسح

 موجع َشديد اإليالمه   َألهيمٌ  5/34 14937

طوا أ وت وا 6/34 14938  أ عح

ياءه أو علوم الدين وذلك حسب السياق الحعهلحمَ  6/34 14939  إدحراك  َحقيَقةه األشح

قَّ  6/34 14940 َو اْلحَ  أي اْلق منحرص فيه وما خالفه وناقه فإنه باطل ه 

ي 6/34 14941  ويرشد إَل اإليَمن ويوفق إليه َوََيحده

اطه  6/34 14942 َ
يقه  ِصه  َطره

يزه   6/34 14943 نَى  الحَعزه سح  الِله اْل 
َمءه نح أسح

هه، والَعزيز  مه ره ٌب َعََل أمح
غحَلب  ألنَّه  َتَعاََل َغاله ي ال ي 

يُّ الَّذه  الَقوه

يده  6/34 14944 مه قُّ  اْلحَ تَحه نى امل سح سح  الِله اْل 
َمءه ، واَْلميد  من أسح حه  واملَدح

ده والثَّناءه لحَحمح
 له

مح  7/34 14945 لُّك  مح  َند  ك  د 
شه  ن رح

مح  7/34 14946 نَب ئ ك  مح  ي  ك  ِبه   َي 

ت مح  7/34 14947 قح ز  ضه  م  مح ِفه األَرح ك  َساد  َقتح َأجح ، َوَتَفرَّ تُّمح  م 

يد   7/34 14948 ته  َخلحق  َجده َد املَوح  َبعح
ث  بالبَعحثه

 اَِللحق  اْلاده
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 14إلى آية   8  يةآمن  سبأسورة ( 429صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ََتَى 8/34 14949 تََلَق  َأفح با  وأتى  َأخح  ؟بههه َكذه

نَّةٌ  8/34 14950 ن ونٌ  جه  ج 

الله  8/34 14951   واالنرصاف عن طريق اهلداية واْلقالتيه والبعد  َوالضَّ

 الحبَعهيد  َعنه اَْلق   الحبَعهيده  8/34 14952

ا  9/34 14953 ث  َعنهم َأَفَلمح َيَروح تََحدَّ به من َشأنه َمن ي  ، والتََعجُّ  العهباَرة  لهلَحث  َعَل النَّظَره

م  9/34 14954 َيهمح َوَما َخلحَفه 
َ َأيحده  أمامهم ومن ورائهم واملراد من مجيع اجلهات واجلوانب ما هو من  َما َبنيح

هم   9/34 14955 فح ِبه
سه ضه  َنخح مح ِفه األَرح َغي بحه   ن 

قهطح  9/34 14956 ل ن سح نحزه  ن وقهع ون 

ا 9/34 14957 َن الَعَذابه  كهَسف  ا مه طَع 
 قه

ة  وَعالَمة   آَلَية   9/34 14958 َ ِبح
َزة  وَدليال  وعه  ملَ عحجه

نهيب   9/34 14959 َبةه َوالطَّاَعةه  مُّ  بهالتَّوح
ع  إهََل َرب هه  َراجه

ال   10/34 14960 ا َفضح لحك  تَاب ا َوم 
، َوكه لحَم 

، َوعه ة  ب وَّ  ن 

َسب حَن َمَعه   َداُوودَ  10/34 14961 بَاَل َوالطََّي ي  َر لَه  اجله كَمَة َوَسخَّ
وٌل آَتاه  الِل  العهلَم َواْله يَد َرس   َوَأالَن لَه  اَْلده

ِبه َمَعه   10/34 14962 ي َمَعه   َأو 
 َسب حه

يَد  10/34 14963 ده ق َوَألَنَّا لَه  اْلحَ ل الطَّرح  َجَعلحناه لَي ن ا َسهح

َعات   َسابهَغات   11/34 14964 ات  َواسه ا َتامَّ وع  ر   د 

ده  11/34 14965 ح رح ِفه الَّسَّ كهم َصنعتك ِف  َوَقد   وهتيئتها  نسج الّدروعَأحح

يٌ  11/34 14966 َحة   َبصه  بهال َكيحف  وال آلَة  وال جاره
يَّاته
بححاَنه  َوَتَعاَل، أيح أنَّه  َتَعاَل َيَرى املَرئه َفٌة لِله س 

 صه

َليحََمنَ  12/34 14967 س 
كَمَة َوَعلََّمه  َمنطهَق الطَّيه  َوله

نَّ آَتاه  الِل  العهلَم َواْله َياَح َواجله َر لَه  الر   َوَسخَّ
 َواَْليََواَناته

رٌ  12/34 14968 َها َشهح وُّ د  ها  غ  تَاده وَسيح  ه امل عح يح ر  بهالسَّ َية  َشهح
تهَصافههه َمسه له النََّهاره إهََل انح نح َأوَّ

َا مه  َجَرَياَّن 

رٌ  12/34 14969 َها َشهح تَاده وورجوعها  َوَرَواح  ه امل عح يح ر  بهالس  َية  َشهح
 النََّهاره إهََل اللَّيحله َمسه

نحتََصفه نح م 
َا مه  َجَرَياَّن 

نَا  َوَأَسلحنَا 12/34 14970  َأَذبح

طحره  12/34 14971 َ الحقه يل  لَه  النَُّحاس  َكاملَاءه  َعنيح
، َفيَسه َ النَُّحاسه  َعنيح

هه  12/34 14972 ه َيَديح   أمامه  َبنيح

نه َرب ه  12/34 14973  بمشيئته وأمره  بهإهذح

غح  12/34 14974 فح  َيزه لح و َينحَحره ، َوَيمه لح  َيعحده

عهيه  12/34 14975 ي: النّار  املوَقَدة   َعَذابه السَّ
عه َهنََّم، ومعنى السَّ ٌم جلهَ  اسح

يَب  13/34 14976 َاره  الناس أو مساجد لهلحعهبَاَدةه قصور ومواضع ينفرد فيها ويتباعد عن  ُمَّ

دة كالصنم  َوََتَاثهيَل  13/34 14977 وَرة امل َجسَّ  الصُّ

َوابه  13/34 14978 َفان  َكاجلحَ يَها املَاء   َوجه
ع  فه
ي ََيحتَمه

َواضه الَّته ؛ َكاألَحح
 واملقصود منه أواين الطعام الواسعة قهَصاع  َكبهَية 

ور   13/34 14979 د  يَات  َوق  اسه َها َوأوان  من نحاس أو غيه  رَّ نح َأَماكهنهَها لهعهظَمه
ك  مه  اَل َتتََحرَّ

 َثابهتَات 

َنا  َقَضيحنَا  14/34 14980 رح  َقدَّ

مح  14/34 14981 مح  َدهلَّ  َشَده   أرح

ضه  14/34 14982 َرح ل  اَِلَشَب أاألََرَضة  الَّتهي تَ  َدابَّة  األح  ك 

نَسأََته   14/34 14983
ئ ا َعَليحَها  مه

تَّكه ي َكاَن م 
 َعَصاه  الَّته

ضه َمي ت اوَسَقَط  َخرَّ  14/34 14984  َوَقَع َعََل األَرح

نُّ  14/34 14985  اجلحه
مح  َتبَيَّنَته  َظَهَر واتََّضَح هَل 

تَطهعه النَّاس   الحَغيحَب  14/34 14986 ح َيسح تَََتَ َوَِل َي واسح
مح َما َخفه هه راَكه  بهَحواس   إدح

وا لَبهث وا  14/34 14987  َأقام 

نيه  14/34 14988 اق   الحَعَذابه املح هه ّل  الَعَمله الشَّ َليحََمن   امل ذه  س 
مح بههه ي َكلََّفه 

 الَّذه
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 22إلى آية  15  يةآمن  سبأسورة ( 430صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 مدينة ذات حضارة قديمة ِف رشق اليمن ِف املنطقة املعروفة اآلن بمأرب أو َقبهيَلة   لهَسبَإ   15/34 14989

ٌة  آَيةٌ  15/34 14990 َ ِبح
َزٌة وعه عحجه َرتهنَاوم  دح    َداَللٌَة َعََل ق 

تَاَنانه  َجنَّتَانه  15/34 14991  ب سح

ََمل   15/34 14992 ني  َوشه  والشَمل  جهة اليمني َعنح َيمه

قه  15/34 14993 زح ضه  ر  ن األرح
مح مه ه  هَل  ج  حره ، أوح َي 

زق: ما ي عحطيهه الِل  لهعهبادههه  الر 

وا لَه   15/34 14994 ر  ك  ا َواشح ، وأثحنوا َعَليحهه ِبه َمتَه  عح
روا نه ك     اذح

َدٌة َطي بَةٌ  15/34 14995 نٌَة  َبلح ، آمه َبةه ح يَمة  الَتُّ
 َطي بَة  اهَلَواءه َكره

 سبحانه وتعاَلهنا الِل املراد إلٌَه َمعحبوٌد، و َوَرب   15/34 14996

وا 16/34 14997 َرض     بتعاد والتنحيعراض: االاال َفأَعح

َسلحنَا  16/34 14998  َفبََعثحنا  َفأَرح

مه  16/34 14999 َرَق  َسيحَل الحَعره ، َوَأغح دَّ َب السَّ ي َخرَّ
يَد الَّذه ده َف الشَّ يحَل اجَلاره   البََساتهنيَ و مملكة سبأالسَّ

م 16/34 15000 لحنَاه  م َوَبدَّ َناه  ح  َوَغيَّ

بَتَيح  َذَواَتى 16/34 15001
 َصاحه

ل  ََخحط   16/34 15002  الطَّعحمه  أ ك 
يهه ، َكره رٍّ ه  النَّفحس  َثَمر  م   َتعاف 

، َطويٌل َشَجر   َوَأثحل   16/34 15003 وف  صان ه  َكثَية  َمعحر   اَل َثَمَر لَه  و ذات شوك َأغح

ر   16/34 15004 دح  من الثَمر التي يقل االنتفاع ِبا ثمره ووهو شجر شائك  َشَجره النَّبَقه  سه

م 17/34 15005 نَاه  مح  َجَزيح  عاَقبحناه 

ورَ  17/34 15006 حوده  الحَكف  ره واجل  فح عهَن ِف الك   امل مح

نَا  18/34 15007 َرى الَّتهي َباَركح َ والنََّمءَ  التي الب لدان   الحق  امه واملراد هنا  َجَعلحنَا فيَها اَِليح َرى الشَّ  ق 

َرة   18/34 15008 ى َظاهه ر  َلة   ق  تَّصه ن ا م  د    متقاربة يرى بعضها بعضام 

15009 18/34  َ يح يَها السَّ
َنا فه رح نا مسافاته وأوقاته أو جعلنا السي َوَقدَّ دح ا  ال مشقة فيه  َحدَّ يََّسَّ ا م  ر   مقدَّ

وا  18/34 15010 ي 
وا  سه تَِبه شوا واعح لوا وامح

 انحتَقه

نهنيَ  18/34 15011  مطمئنني غي خائفني  آمه

َنا  19/34 15012 َفاره َ َأسح دح َبنيح
رانا  َباعه  ؛ ليبعد سفرنا بينها، وهذا كناية عن البَطَرمتفرقة متباعدةاجعل ق 

مح  19/34 15013 َسه  وا َأنف  َها لهلحعهقابه  َوَظَلم  : اإلساَءة  إلَيحها َوَتعحريض  لحم  النَّفحسه    ظ 

مح َأَحادهيَث  19/34 15014 َنح يَ  َفَجَعلحنَاه 
ا َوَأَحادهيَث مله َِب 

مح عه مح ِته أَجَعلحنَاه  َده   َبعح

مح  19/34 15015 نَاه  قح مح ِفه البهاَلده و َوَقطّعناهم  َوَمزَّ نَاه  قح  َفرَّ

   َعظيم  ِف التََّجلُّده وَعَدمه اجَلَزعه كثي الصِب عَل البالء  َصبَّار   19/34 15016

ور   19/34 15017 َم  لِل عَلالثَّناءه كثي والشكر  َكثهي  َشك   الن عح

مح  20/34 15018 َق َعَليحهه َق  َصدَّ مح  وأَقرَّ َحقَّ  َعَليحهه

نحَده   َظنَّه   20/34 15019
َح عه اجه قاَد الرَّ

ته  االعح

بَع وه   20/34 15020  فانحقادوا له  َفاتَّ

لحطَان   21/34 15021 ر والَغَلبَة س  لحطَان: الَقهح  السُّ

 ريبَة  وَقَلق    ِف َشكٍّ  21/34 15022
 ِف حالَةه

يظٌ  21/34 15023 يظ: الرقيب املهيمن عَل كل يشء   َحفه بححاَنه  َوَتَعاَل، واَْلفه َفٌة لِله س 
 صه

ت م  22/34 15024  اّدَعيحت م اّدعاء  باطال  ال يستند إَل دليل َزَعمح

ونَ  22/34 15025 لهك  تَطيعون ال َيمح  ال َيسح

ة   22/34 15026 ثحَقاَل َذرَّ
غر مه ا، بالغ الص   مقدار ووزن ذرة وهو قدٌر ضئيل جدًّ

ك   22/34 15027 ح
اَكة   رشه يب  أو رَشَ  َنصه

ي   22/34 15028 عهني   َظهه ي  وم 
 َنصه
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 31إلى آية  23  يةآمن  سبأسورة ( 431صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وال تفيد  َتنَفع  َوال  23/34 15029

َفاَعة   23/34 15030 زه َعن الَسي ئَةه  الشَّ  َطَلب  التَّجاو 

 سمح َأذهنَ  23/34 15031

همح  23/34 15032 ل وِبه َع عن ق  ز  همح  ف  ل وِبه  َزاَل الَفَزع  َعنح ق 

قَّ  23/34 15033 َق  اْلحَ دح َل والص   الَعدح

15034 23/34  ُّ
نى الذي يعلو عَل  الحَعله سح  الِله اْل 

َمءه  خلقه بقهره وقدرته، والعالء: الّرفعة، والعّل من أسح

نى  الحَكبهي   23/34 15035 سح  الِله اْل 
َمءه  قدرا ، والكبي من أسح

 اجلليل كبي الشأن، والِل أكِب معناها أّن الِل أكِب من كّل يشء 

م 24/34 15036 ق ك  ز  ه  َيرح ن اَِليح
مح مه  ي عحطيك 

ى  24/34 15037 د   اهتداء، أي استجابة للهداية وااليَمن ه 

   تيه وبعد وانرصاف عن طريق اهلداية واْلق  َضالل   24/34 15038

بهني   24/34 15039 ح   مُّ  َبني  واضه

أَل ونَ  25/34 15040 اَسبونَ  ال ت سح  ال ُت 

نَا 25/34 15041 َرمح َنبحنَا  َأجح  َأذح

َمل ونَ  25/34 15042 َعلونَ  َتعح  َتفح

 اجلمع: اْلشد واجلمع للحسابَيمعنا وإياكم، و َبيحنَنَا  ََيحَمع   26/34 15043

تَح   26/34 15044 م    َيفح ل  َوََيحك 
صه  َيقحِضه وَيفح

ق   26/34 15045 له  بهاْلحَ  بهالَعدح

ن هو الذي يفتح عَل خلقه ما انغلق عليهم من  الحَفتَّاح   26/34 15046 سح  الِله اْل 
َمءه   أمورهم في يَّّسها هلم ، والفتّاح من أسح

يم   26/34 15047
نَى  الحَعله سح  الِله اْل 

َمءه نح أسح
 والَعليم  مه

لوقاته لحم  املَخح
َها عه ك  ره دح ي ال ي 

يَّاته الَّته
ائهره واَِلفه   بهالَّسَّ

َو العاِله  ه 

وينه  27/34 15048  اجعلوين أرى بالعني  َأر 

ت م به 27/34 15049 قح ثحَله   َأْلحَ
مح مه  َجَعلحت موه 

َكاء 27/34 15050 َ ة  مع الِله  رش  هذوا آهلهَ  الذيَن اَتُّ

يز   27/34 15051 نَى  الحَعزه سح  الِله اْل 
َمءه نح أسح

هه، والَعزيز  مه ره ٌب َعََل أمح
غحَلب  ألنَّه  َتَعاََل َغاله ي ال ي 

يُّ الَّذه   الَقوه

يم   27/34 15052
كه نَى  اْلحَ سح  الِله اْل 

َمءه نح أسح
، واَْلكيم  مه به األموره

ٌ بهَعواقه  َكََم َشاَء ألنَّه  َتَعاََل عاِله
ياءه لحقه األشح م  ِلهَ

كه  امل حح

ة   28/34 15053  مجيعا   َكافَّ

يا   28/34 15054 ه  َبشه يح ا  بهاِلحَ بَِّش     م 

يرا   28/34 15055 ر هو امل علم وامل بلغومنذرا ،  َوَنذه  وامل نحذه

ثََر النَّاسه  28/34 15056 عحظَمهم  َأكح  م 

د   29/34 15057  ميعاد يوم القيامة  الحَوعح

طاَبَقة  الَكالمه للواقهعه  َصادهقهنيَ  29/34 15058 : م  ق  دح ، والص 
دقه فنَي بالص 

تَّصه  م 

يَعاد   30/34 15059 َمن الذي  م  ود أو مكان هاملهيعاد: الزَّ ع   َيتَحقَّق فيه املَوح

م   30/34 15060  املراد يوم القيامة  َيوح

ونَ  23/34 15061 ر 
تَأحخه رون ال َتسح  ال يتأّخرون أو ي َؤخَّ

ونَ  30/34 15062 م 
ده تَقح  ال تتقدمون عليه َواَل َتسح

هه  31/34 15063 َ َيَديح ي َبنيح
ي  َواَل بهالَّذه ب وره َواَل بهالَّذه يله َوالزَّ نحجه  َواإله

َراةه َن التَّوح
َمه  مه  َتَقدَّ

وف ونَ  31/34 15064 ق  َسابه  َموح قهفه اْله وَن ِفه َموح  َُمحب وس 

ع   31/34 15065 جه مح َعََل َبعحض   َيرح ه  دُّ َبعحض   َير 

وا  31/34 15066 عهف  ت ضح لُّوا اسح ت ذه  اسح

وا 31/34 15067 َِب  تَكح وا  اسح  وَتعاَظموا وَتعالواتكِبَّ
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 39إلى آية  32  يةآمن  سبأسورة ( 432صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا 32/34 15068 َِب  تَكح وا وَتعاَظموا وَتعالوا اسح  تكِبَّ

وا  32/34 15069 عهف  ت ضح لُّوا اسح ت ذه  اسح

مح  32/34 15070 َناك  مح  َصَددح ناك  مح أبحَعدح ناك   َوَمنَعح

َدى 32/34 15071 داَية اهلح   اهله

َق وَحَصَل لكم َجاءك م 32/34 15072 قَّ  َُتَ

مهنيَ  32/34 15073 حره عانهدينَ  ُّمُّ ريَن م 
 كافه

ر  اللَّيحله َوالنََّهاره  33/34 15074 ن الِّشَّ   َمكح بي الواقع فيه مه  لَنَا بهاللَّيحله َوالنََّهاره  التَّدح

 أمثاال  ونظائر لِل تعبدوَّنا كاألوثان َأنَدادا   33/34 15075

وا 33/34 15076 وا َوَأََسُّ ف     أخح

َ ااألسف و النََّداَمةَ  33/34 15077  لتََّحَّسُّ

الَل  33/34 15078 َغح  الق يود  األح

نَاقه  33/34 15079 ن ق هو  َأعح َقبةالع   الرَّ

نَ  33/34 15080 حَزوح  ي عاَقبونَ  َي 

َسلحنَا  34/34 15081 تَبحليغهها  َأرح
ا َوله يََّة لهلحَعَمله ِبه

سالََة اإلهَله : َُتحميل ه  الر 
سوله سال  الرَّ  إرح

َية   34/34 15082  القرية: البلحدة، وتطلق عَل أهلها  َقرح

ير   34/34 15083 بل غ  نَّذه ر من عذاب الِل رسول م  َذ   ُم 

ف وَها  34/34 15084 َ َتح وَن فيَها  م   امل نَعَّم 

ونَ  34/34 15085 ر 
نحكهرونَ  َكافه  م 

ثَر   35/34 15086 َيد َأكح  أزح

بهنيَ  35/34 15087 َعذَّ  بمعاَقبهنيَ  بهم 

ط   36/34 15088 ع   َيبحس 
 ي وسه

ر   36/34 15089
ده  ي َضي ق   َوَيقح

ثََر النَّاسه  36/34 15090 عحظَمهم َأكح  م 

ونَ  36/34 15091 َلم  ك ونَ  ال َيعح ره دح فوَن وال ي  ره  ال َيعح

مح  37/34 15092 ب ك   ت دنيكم ت َقر 

لحَفى 37/34 15093 َبى ز  رح لَة  وَدَرَجة   أو  ق   َمنحزه

عحفه  37/34 15094  الثََّواب  امل َضاَعف   َجَزاء  الض 

َفاته  37/34 15095 ر  فهيَعةه ِفه اجَلنَّةه  الحغ   الرَّ
له  املَنَازه

ن ونَ  37/34 15096  مطمئنون غي خائفني  آمه

َن ِفه آَياتهنَا  38/34 15097 َعوح  إلبحطاله  َيسح
دوَن ِف الَكيحده تَهه نَاََيح َججه  آياته القرآنه و ح 

ينَ  38/34 15098 زه َعاجه نَي َيظ نُّوَن  م  َشاق  وت وَننَام  زوَنناو َأَّنَّ مح َيف   ي عحجه

ونَ  38/34 15099 حََض  يَة  إهََل َجَهنَّمَ مقيمون أو  ُم 
َبانه م  الزَّ ه   

حَضه  ُت 

ر  لَه   39/34 15100
ده ه  َعَليحهه  َوَيقح  ي َضي ق 

ت م  39/34 15101  َبذلتم من مال  ونحوه َأنَفقح

ه   39/34 15102 ف 
له ح ه   َي  دُّ  َير 

قنيَ  39/34 15103 مح َعطاء   َخيح  الّرازه ه  ثَر   أكح
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 48إلى آية  40  يةآمن  سبأسورة ( 433صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مح  40/34 15104 ه  نح الق بوره  ََيحِّش  
َد البَعحثه مه سابه َبعح

مح لهلححه ه   ََيحَمع 

ونَ  40/34 15105 ب د   وَيضعون ينقادون  َيعح

بحَحاَنَك  41/34 15106  ننزهك ونقدسك س 

يُّنَا  41/34 15107
ه   َأنَت َوله ب د   َوَنعح

َوالهيهه ي ن   ونتقرب إليه َأنحَت الَّذه

هم 41/34 15108 وَّنه ن د 
َدَك ال رشيك لك ِف العبادة  مه  َوحح

نَّ  41/34 15109  الشياطني  اجلحه

م  41/34 15110 ه  ثَر  عحظَمهمح  َأكح  م 

ن ونَ  41/34 15111 مه ؤح  مصّدقون ومذعنون وطائعون مُّ

لهك   42/34 15112 تَطيع   ال َيمح  ال َيسح

عا   42/34 15113  َجلبا  للمنَفعة أو الفائدة  نَّفح

ا   42/34 15114 ءا  للَضر أو دفعا  للِّّش  َوال ََضّ  وال َدرح

وا 42/34 15115 :  َظَلم  سه لحم  النَّفح َها لهلحعهقابه ظ   اإلساَءة  إلَيحها َوَتعحريض 

 ادخلوا وانغمسوا ِف العذاب   َعَذاَب النَّار    ُذوُقوا 42/34 15116

ب ونَ  42/34 15117  ت نحكهرون ت َكذ 

تحََل  43/34 15118 َرأ ت   ت قح

َحات   َبي نَات   43/34 15119  واضه

يد   43/34 15120 ره  َيرَغب  أوح َيشاء   ي 

مح  43/34 15121 ك  دَّ اض  واملَنحع   َيص  َته : االعح دُّ  الصَّ

ََت ى 43/34 15122 فح حتََلٌق  إهفحٌك مُّ ٌب ُم   َكذه

مح  43/34 15123 حيَحةه الذي جاءهم ِبا ُممد صَل الِل عليه وسلم  للحَحق  ملََّا َجاءه   الصَّ
 لهلحَعقيدةه الثابهتَةه

بهنيٌ  43/34 15124 ٌر مُّ حح
رس سه ٌح  حح  واضه

م  44/34 15125 مح  آَتيحنَاه  طَيحناه   َأعح

ت ب   44/34 15126   كتب سَموية ك 

وََّنَا  44/34 15127 س  ر  وََّنَا َيدح َرؤ   َيقح

ير   44/34 15128 ر نَّذه َذ  ف ُم  َو  بل غ، ُم   رسول م 

مح  45/34 15129 َشاَر َما آَتيحنَاه  عح
َ َما  مه ِّشح ةه َوالن َعمه ع  وَّ َن الق 

مح مه طَيحنَاه   َأعح

مح  وعقوبتي أو عذاِبه  َنكهيه  45/34 15130 ي َعَليهه  إهنحَكاره

م 46/34 15131 م  َأعهظ ك  ك   أنحَصح 

َدة   46/34 15132 َدة   بهَواحه َلة  َواحه  بهَخصح

وا لِل 46/34 15133  تنهضوا لعبادته  َتق وم 

ه اثحننَيح  َمثحنَى 46/34 15134  اثحننَيح

وا 46/34 15135 ر   تعملوا عقولكم وتتدبروا َتتََفكَّ

م  46/34 15136 بهك  ٌد َصَّل الِل  َعَليحهه َوَسلَّمَ  بهَصاحه َمَّ  امل راد  هنا النَّبهيُّ ُم 

نَّة   46/34 15137 ن ون   جه  ج 

ا 47/34 15138 ر  ا  سألتكم أجح ر   طلبت منكم أجح

يَ  47/34 15139 ره  جزائي للعمل وعهَويض عنه َأجح

يٌد  47/34 15140 طَّلهعٌ  َشهه ٌ م 
 عاِله

ق   48/34 15141 ف  بهاْلحَ ه   َيقحذه َمغ  ؛ َفيَدح له
َججه اَْلق  َعََل البَاطه ي بهح 

مه  َيرح

ي وبه  48/34 15142 تَََت  َعالَّم  الحغ  َي واسح
ل  ما َخفه  َييط كامل االحاطة بك 
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  54إلى آية  49  يةآمن  سبأسورة ( 434صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َق وَحَصَل  َجاء 49/34 15143 قَّ  وظهر  َُتَ

قُّ  49/34 15144  املراد دين اإلسالم اْلحَ

ئ  الباطهل   49/34 15145 بحده  أمام اْلقال أثر له  وبطل و اضمحل املراد: أنه َوَما ي 

عهيد   49/34 15146  مرة أخرى  يرجعوما  َوَما ي 

لحت  عن اَْلق   َضَللحت   50/34 15147  ابتعدت ومه

تََديحت   50/34 15148  قبلت  اهلداية واستجبت  لإلرشاد  اهح

ي 50/34 15149 طةه الوحي ي وحه  يبل غ بواسه

يٌب  50/34 15150 يٌع َقره م قريٌب من عباده سامٌع  َسمه  لدعائهم عليٌم بأَحواهله

وا 51/34 15151 ع  َعاَينَةه الَعَذابه  َفزه نحَد م 
 َخاف وا عه

َت  51/34 15152 َرَب  َفاَل َفوح ، َواَل َمهح مح  َفاَل َنَجاَة هَل 

وا  51/34 15153 ذ   وأهلكوا  َوأ خه

يب   51/34 15154 َكان  َقره قهف  اْلسابه  مَّ  امل راد  َموح

ش   52/34 15155 م  التَّنَاو  ،  َوَأنَّى هَل  يََمنه ل  اإله مح َتنَاو  َرةه؟ والوصول إليهَكيحَف هَل  مح ِفه اآلخه  َوه 

َكان  َبعهيد   52/34 15156 ن مَّ
ه َقريب    مه ع  َغيح

 املراد ِف اآلخرة  واسه

ف وَن بهالحَغيحبه  53/34 15157
ذه وَن بهالظُّن ونه  َوَيقح م   الَكاذهَبةه َيرح

يَل  54/34 15158 َل  َوحه َز وف صه جه  ح 

ونَ  54/34 15159 تَه  مح فيهه و ما يتمنون َما َيشح بَت ه   َتشتَدُّ َرغح

م  54/34 15160 هه يَاعه ابهَقةه  بهأَشح اره األ َممه السَّ فَّ نح ك 
مح مه
ثَاهلهه  َأمح

يب   54/34 15161 ره د   َشكٍّ مُّ يبَةه َوالَقَلقه  تَردُّ لر 
ث  له حده  ُم 

 


