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 7إلى آية    1  يةآمن غافر سورة ( 746صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  حم 1/40 16433

    اجَلْلُب ِمْن ُعُلوٍّ عن طريق الوحي  َتنِزيُل  2/40 16434

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  2/40 16435

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزِ  2/40 16436  الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ، والَعليُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو العاِِلُ  الَْعلِيمِ  2/40 16437
ائِ  بِالَّسَّ

نِب  3/40 16438 ُم ِمَن الِفْعلِ ، وساتره وعاٍف عنه َغافِِر الذَّ  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

 : الرجوع عن املعاص ةالتَّوب، راض عن التوبة َوَقابِِل التَّْوِب  3/40 16439

 اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء  الِْعَقاِب  3/40 16440

لِ  ذِي الطَّْولِ  3/40 16441  َصاِحِب اإِلْنَعاِم َوالتََّفضُّ

جوعُ  املَْرِجعُ  املَِْصيُ  3/40 16442  أْو الرُّ

 ُيناقُِش وُُياِصمُ  ُُيَادُِل  4/40 16443

 ... َفََل َُيَْدْعَك  َيْغُرْركَ َفََل  4/40 16444

بُُهمْ  4/40 16445 ُدُهْم بِأَْنَواِع التَِّجاَراِت َوالنَِّعيمِ  َتَقلُّ ُلُهْم َوَتَردُّ  َتنَقُّ

َبْت  5/40 16446  أْنَكَرْت  َكذَّ

 النبي نوح َمْن ُبِعَث إليهم ْوُم ُنوٍح ق 5/40 16447

بوا ِضدَّ أنبِيائِِهم واجتمعوا عَل الكفر والتكذيب  َواأْلَْحَزاُب  5/40 16448  األمم الذين حتزَّ

ْت  5/40 16449  وعزمت  َوََهَّ

ةٍ  5/40 16450 ُة: ََجاَعٌة ِمن النَّاِس َُيَْمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

  لِيَْقتُُلوهُ  لِيَأُْخُذوهُ  5/40 16451

 بِالَعبَِث الفاِسِد الَِّذي ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه   بِالْبَاطِلِ  5/40 16452

 اويزيلو لِيُبْطُِلوا لِيُْدِحُضوا  5/40 16453

 فأهلكتهم  َفأََخْذُُتُمْ  5/40 16454

 ثبَتَْت َوَوَجبَْت  َحقَّْت  6/40 16455

 حكمه  وقضاؤه  كلمة ربك  6/40 16456

 ناُر َجَهنَّمَ  أْهُل  أصحاُب النّارِ  6/40 16457

 هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عَل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الَْعْرَش  7/40 16458

 استَْوَعبَْت وأحطَْت  َوِسْعَت  7/40 16459

ِذيَن َتاُبوا  7/40 16460  َرَجعوا َعن املَعاص الَِّذيَن عن  َفاسُُتْ واْعُف  َفاْغِفْر لِلَّ

بَُعوا َسبِيَلَك  7/40 16461  طَِريَقَك َوُهَو اإِلْسََلمُ ل واْنقاُدوا َواتَّ

 َجنِّبُْهمْ ووارصف عنهم  َوقِِهمْ  7/40 16462
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 16  إلى آية  8  يةآمن غافر سورة ( 468صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 جنّات إِقاَمٍة واستقرار واطمئنان، وُيراُد هبا موضع يف اجَلنَّة         َعْدنٍ َجنَّاِت  8/40 16463

ُم 8/40 16464  َمنَّيْتهم َوَعدُتَّ

 َحُسَن َعَمُلُه وُخُلُقهُ  َصَلَح  8/40 16465

اُِتِمْ  8/40 16466 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  8/40 16467   الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  8/40 16468 ُه َتَعاىَل عاِِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ  أْسامِء اهللِ احُلْسنَى املُْحكُِم خِلَ

ْف َعنُْهْم ُسوَء َعاقِبَ  َوقِِهُم   9/40 16469  تها ارْصِ

يِّئَاِت  9/40 16470 نوب الَكبَية السَّ  الذُّ

تَهُ  9/40 16471 يْتَهُ  َرِِحْ  أْحَسنَْت إليِْه َوَنجَّ

 الظََّفر والفَلح ونوال غاية ما يطلب   الَْفْوزُ  9/40 16472

 َيْدُعوُهْم َخَزَنُة َجَهنَّمَ و ُياَطبون ُينَاَدْونَ  10/40 16473

ِديُد ، و َغَضبه وَعذابه ملََْقُت اهللَِّ 10/40 16474  املَْقُت: البُْغُض الشَّ

ثَّْوَن عليه  ُتْدَعوَن إىل اإِليامن  10/40 16475  حُتَ

 تنكروا وال تؤمنوا َفتَْكُفُرونَ  10/40 16476

ًة ِحَي اْنَقََض َأَجُلنَا تيرم َسَلبْتَنَا احلياة َأَمتَّنَا اْثنَتَْيِ  11/40 16477 ًة َقبَْل َنْفِخ األَْرَواِح يِف األَِجنَِّة، َوَمرَّ  َمرَّ

ًة يِف اآلِخَرةِ  َوَوَهبْتَنَا احَلياةَ  َوَأْحيَيْتَنَا اْثنَتَْيِ  11/40 16478 ْنيَا، َوَمرَّ ًة يِف الدُّ  َمرَّ

ْفنَا 11/40 16479  فأقَرْرنا   َفاْعَُتَ

 ََمَْرٍج واْنِِصاِف َنجاةٍ وَخَلصٍ  ُخُروٍج  11/40 16480

 أْو َوسيَلةٍ  َطِريٍق  َسبِيلٍ  11/40 16481

 ُعبَِد اهللُ أو ُدعيتم لتوحيد اهلل وإخَلص العمل له  ُدِعَي اهللَُّ 12/40 16482

 أنكرتم وَِلْ ُتْؤِمنُوا  َكَفْرُتمْ  12/40 16483

كْ  12/40 16484 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ َُيَْعْل  ُيْْشَ  َغْيَ

ْكمُ  12/40 16485  فالَْقضاُء والَفْصُل  َفاحْلُ

ِه وَعَلماتِهِ  آَياتِهِ  13/40 16486  ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعََبِ

 َمطًَرا ُتْرَزُقوَن بِهِ واملراد  عطاًء وخًيا ِرْزًقا  13/40 16487

رُ  13/40 16488 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ  َيْستَْحِِضُ وَيتََدبَّ

 يرجُع إىل اهلل يف أموره كلها  ُينِيُب  13/40 16489

 فاْعبُدوُه وتوجهوا إليه بالدعاء  َفاْدُعوا اهلل 14/40 16490

ْوه فلم ُتِشبُْه شائِبٍَة من رِشٍك أو ِرياءٍ  َُمْلِِصيَ  14/40 16491  الذين ََمَّصوا دينهم وَنقَّ

 َأْبَغَض  َكِرهَ  14/40 16492

َرَجاِت  15/40 16493  اْرَتَفَعْت َدَرَجاُتُه اْرتَِفاًعا َباَيَن بِِه ََمُْلوَقاتِِه، َواْرَتَفَع بِِه َقْدُرهُ العيلُّ األعَل الذي  َرفِيُع الدَّ

وَح  15/40 16494  ُينِْزُل الَوْحيَ و ُيْرِسُل  ُيْلِقي الرُّ

ف وحيّذر  لِيُنِذرَ  15/40 16495 م وُيوِّ
 ليعلِ

لُوَن َواآلِخُرونَ  يوم القيامة َيْوَم التَََّلِق  15/40 16496  اليَْوَم الَِّذي َيْلتَِقي فِيِه األَوَّ

ِمْ  َباِرُزونَ  16/40 16497  َظاِهُروَن َأَماَم َرهبِّ

 الَ َيغيُب والَ َيْستَُِتُ  الَ َُيَْفى  16/40 16498

 والواحد من أْسامِء اهللِ احُلْسنى املنفرد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله فَل رشيك له يف يشء   الَْواِحِد  16/40 16499

ارِ  16/40 16500  اسم من أسامء اهلل احلسني، مشتق من القهر، والقهار هو الذي ال موجود إال وهو مسخر حتت قهره وقدرته الَْقهَّ
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 25 إلى آية   17  يةآمن غافر سورة ( 469صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َهذا اليَْوم وهو من أيام اآلخرة  الْيَْومَ  17/40 16501

َزى 17/40 16502  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلْي أو الْشَّ َحسب الَعَمل ُُتْ

 عملت عمَل سواء كان حسنا أو سيئا  َكَسبَْت  17/40 16503

 الظُْلُم: املراد هنا اجلوُر بزيادة السيئات أو نقص احلسنات ُظْلمَ  17/40 16504

َساِب  17/40 16505  َعَليَْها  احْلِ
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

فهم وحّذرهم  َوَأنِذْرُهمْ  18/40 16506  وخوِّ

 وسّميت اآلزفة لقرهبا َيْوَم الِقيَاَمِة  َيْوَم اآْلِزَفةِ  18/40 16507

نَاِجرِ  18/40 16508 ةِ الَكْرِب  لََدى احْلَ  ُقُلوهُبُْم ِعنَْد ُحُلوقِِهْم ِمْن ِشدَّ

، َوُحْزًناُمنْطِوين  َكاظِِميَ  18/40 16509  اً وََه  ُُمْتَلِئَِي َغاما

 املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوَُها اجلائِريَن  لِلظَّاملِِيَ  18/40 16510

 َقِريٍب، َوَصاِحٍب  َِحِيمٍ  18/40 16511

يِّئَةِ  َشِفيعٍ  18/40 16512 ب التَّجاُوز َعن السَّ
فيُع: طالِ   نارٍص وُمعٍي والشَّ

 ُيتَّبَعُ  ُيطَاعُ  18/40 16513

ُسُه الُعيُوُن ِمَن النَّظَِر إىَِل َما اَل حَيِلُّ النظرة املريبة أو  اأْلَْعُيِ َخائِنََة  19/40 16514
تَلِ  َما ََتْ

ِفي 19/40 16515  َتْسُُتُ وَتْكتُمُ  َُتْ

قِّ  20/40 16516  حَيُْكُم بِالَعْدلِ  َيْقِِض بِاحْلَ

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  20/40 16517

هُ   من دونِهِ  20/40 16518  َغْيَ

ةِ واال َأَوَِلْ َيِسُيوا  21/40 16519 ْلِعَْبَ
 تِّعاظِ َأَوَِلْ َيتَنَقَّلوا يف البَِلدِ لِ

ُلوا  َفيَنظُُروا  21/40 16520 ُروا ويتأمَّ  فيفكِّ

 العاقبة: اخلاِِتَُة واملَصي األخي َعاقِبَةُ  21/40 16521

 َأْقَوى وأعظم َأَشدَّ  21/40 16522

ةً  21/40 16523  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

 وإْعامرًا َوبِناءً  َوآَثاراً  21/40 16524

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمُ  21/40 16525

ُم ِمَن الِفْعلِ  بُِذُنوهِبِمْ  21/40 16526  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

   حاٍم وحافِظ أو  َدافِعٍ  َواٍق  21/40 16527

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  22/40 16528

 ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه يشء  َقِوي   22/40 16529

نا وَعَلماتِنا  بِآَياتِنَا  23/40 16530   بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََبِ

بِيٍ  23/40 16531 ٍة َبيِّنٍَة و ُبْرَهان َوُسْلطَاٍن مُّ   ة واِضحٍ ُحجَّ

   لََقُب ُمُلوِك ِمِْصَ يِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف  فِْرَعْونَ  24/40 16532

 كان وزيًرا لفرعون موسى، وكبي كهنته َوَهاَمانَ  24/40 16533

 آتاه اهلل ماالً َوفِيًا، فطغى وبغى، فأهلكه اهلل وخسف به وبداره األرضَغنِي  من بني إرسائيل  َوَقاُرونَ  24/40 16534

 ُيبْقوَن عَل َحياُِتِنَّ لِْلِخْدَمِة واإلهانة واإلذالل َواْستَْحيُوا نساَءهم  25/40 16535

م يِف اإِلْْضارِ ا َكيُْد الَْكافِِرينَ  25/40 16536  ْحتِياُُلُ

 َضياٍع و  َهََلٍك، َوَذَهاٍب  َضََللٍ  25/40 16537



 

470 
 

 
 
 
 

 33 إلى آية   26  يةآمن غافر سورة ( 470صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اتركون  َذُروِن  26/40 16538

ُه  لِيَْسأَلو َولْيَْدُع َربَّهُ  26/40 16539  إَُلَ

ِع َمْكروٍه اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث  َأَخاُف  26/40 16540  الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

َل دِينَُكمْ  26/40 16541 َ  ُيبَدِّ  رَشيَعتكم وِعباَدتكم  ُيَغيِّ

 إْحداث االختَلل واالضطراب  الَْفَسادَ  26/40 16542

نُْت واْعتِصْمُت واستِجْرُت  ُعْذُت  27/40 16543 أُْت وحَتَصَّ  جَلَ

16544 27/40  ٍ  ُمتََغطِْرٍس  مستكَب  ُمتََكَبِّ

ق  ال ُيْؤِمنُ  27/40 16545  ال يصدِّ

َساِب  27/40 16546 َي بذلك إلنَّه يوٌم تتمُّ فيه املحاسبة عَل األعامل  بِيَْوِم احْلِ  يوم القيامة، وُسمِّ

 أْتباِعِه وأْعوانِهِ  آِل فِْرَعْونَ  28/40 16547

 تصديقه ألمر موسى واعتقاده بوحدانية اهلل ُُيْفي إِياَمَنهُ َيْكتُُم  28/40 16548

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  28/40 16549

 َينِْزْل بُِكمْ  ُيِصبُْكم  28/40 16550

ُدُكمْ  َيِعُدُكمْ  28/40 16551  َيتََوعَّ

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه   ال ََيِْدي  28/40 16552

ٌف  28/40 16553 ، َواتِّبَاِع البَاطِلِ  ُمَّْسِ ِك احَلقِّ ْلَحدِّ بَُِتْ
 ُمتََجاِوٌز لِ

لطة املُْْلُك  29/40 16554  السُّ

 َغالِبَِي َعالِيَ  َظاِهِرينَ  29/40 16555

َنا  29/40 16556 لُِّصنَاُينِْقُذَنا  َينُِصُ  وُُيَ

 َعَذاِب اهللِ َباِس اهللَِّ 29/40 16557

َق وَحَصَل لنا  َجاءَنا  29/40 16558 قَّ  حَتَ

 َما ُأِشُي َعَليُْكمْ  َما ُأِريُكمْ  29/40 16559

 أْرِشدكم وأدلّكم و َأْدُعوُكمْ  َأْهِديُكمْ  29/40 16560

َشادِ  29/40 16561 َواِب َطِريَق  َسبِيَل الرَّ  االستقامةو  احَلقِّ َوالصَّ

ِع َمْكروٍه  َأَخاُف  30/40 16562  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

بوا واجتمعوا ِضدَّ أنبِيائِِهم عَل الكفر والتكذيب  اأْلَْحَزاِب  30/40 16563  األمم الذين حتزَّ

 َعاَدُِتِْم يِف الُكْفِر َوالتَّْكِذيِب  َداِب َقْوِم ُنوٍح  31/40 16564

يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت  َوَعادٍ  31/40 16565  عليه السَلم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
ْم باألْحقاِف ِمْن بَِلدِ اليََمن قـَـْوم هودٍ  َمناِزُُلُ

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدَيم والثمد: املاء: القليل  َوَثُمودَ  31/40 16566  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

 اْنتِقاصاً للَحقِّ  ُظْلامً  31/40 16567

 الِقيَاَمِة الَِّذي ُينَادِي النَّاُس فِيِه َبْعُضُهْم َبْعًضاَيْوَم  َيْوَم التَّنَادِ  32/40 16568

    َتْرِجُعونَ  ُتَولُّونَ  33/40 16569

 هاربي منهزمي ُمْدبِِرينَ  33/40 16570

 َمانٍِع َيْمنَُعُكمْ أو حافظ  َعاِصمٍ  33/40 16571

 اُلداية والدينحيكم عليه باالنِصاف والبعد عن طريق  ُيْضلِلِ  33/40 16572

 مرشد إىل اُُلَدى  َهادٍ  33/40 16573
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 40 إلى آية   34  يةآمن غافر سورة ( 471صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َولَُد َسيِِّدَنا َيعُقوَب َوَكاَن لَُه أحد عْش َأَخاً َوَكاَن َأُبوُه حُيِبُُّه َكثًِيا ُيوُسُف  34/40 16574

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  34/40 16575

 َتُدلُّ َعََل الثَّباِت واالْستِْمرارِ  َفاَم ِزلْتُمْ  34/40 16576

 وَقَلٍق  ِريبَةٍ  َشكٍّ  34/40 16577

 َماَت  َهَلَك  34/40 16578

 لَن ُيْرِسَل  لَن َيبَْعَث  34/40 16579

 باالنِصاف والبعد عن طريق اُلداية والدينحيكم عليه  ُيِضلُّ  34/40 16580

ٌف  34/40 16581 ََللِ  ُمَّْسِ  ُمتََجاِوٌز لِْلَحدِّ يِف الضَّ

ْرَتاٌب  34/40 16582  َشاك   مُّ

 ُيناقِشوَن وُُياِصمونَ  ُُيَادِلُونَ  35/40 16583

ٍة وُبْرَهانٍ  ُسْلطَانٍ  35/40 16584  ُحجَّ

   َثُقَل  َكَُبَ  35/40 16585

 ُبْغضاً وَكراهيةً  َمْقتاً  35/40 16586

 ُيْغلِق وَُيَتِمُ  َيطْبَعُ  35/40 16587

16588 35/40  ٍ  مستكَب ُمتََغطِْرسٍ  ُمتََكَبِّ

دٍ  متَسلٍِّط طاغيةٍ  َجبَّارٍ  35/40 16589  َعاٍت ُمتََمرِّ

 الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف لََقُب ُمُلوِك ِمِْصَ يِف التاريِخ  فِْرَعْونُ  36/40 16590

 كان وزيًرا لفرعون ، وكبي كهنته  َهاَمانُ  36/40 16591

ًحا  36/40 16592   الَقِْصُ العايل أو بِنَاًء َعظِياًم  رَصْ

 َأِصُل  َأْبُلغُ  36/40 16593

ُل هبا إىل  اأْلَْسبَاَب  36/40 16594  املطلوبالوسائل التي ُيتََوصَّ

َمَواِت  37/40 16595 َمَواِت، َوَما ُيوِصُلنِي إِلَيَْها  َأْسبَاَب السَّ  َأْبَواَب السَّ

 أْنظُُر إلَيِْه ف َفأَطَّلِعَ  37/40 16596

 ألْعتَِقُد أنَّهُ  أَلَُظنُّهُ  37/40 16597

َن وَُجَِّل  ُزيِّنَ  37/40 16598  ُحسِّ

ءُ  ُسوُء َعَملِهِ  37/40 16599 ِّ  َعَمُلُه اليسَّ

بِيلِ  37/40 16600  احَلقِّ   اُُلدىو  َطِريِق  السَّ

 َتْدبُِيُه، َواْحتِيَالُهُ  َكيُْد فِْرَعْونَ  37/40 16601

 َوَهَلكٍ  َخَساٍر، َوَبَوارٍ  َتبَاٍب  37/40 16602

َشادِ  38/40 16603    اُُلدى واالستقامةِ  سبيل َسبِيَل الرَّ

 َِتَتُّعٌ  َمتَاعٌ  39/40 16604

 املُستََقرّ  الَْقَرارِ  39/40 16605

 خطيئًَة وَذْنباً  َسيِّئَةً  40/40 16606

 َفَل ُيعاَقُب  َفَل ُُيَْزى  40/40 16607

 ُيْعطَوَن ِمن اخَلْيِ  ُيْرَزُقونَ  40/40 16608

 َتبَِعةٍ بََِل ِِنَاَيٍة، َواَل أو بغي َماسبة،  بَِغْيِ ِحَساٍب  40/40 16609
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 49 إلى آية   41  يةآمن غافر سورة ( 472صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أُحثُُّكْم  َأْدُعوُكمْ  41/40 16610

 السَلمة النََّجاةِ  41/40 16611

 حجة أو دليل أو إثبات علم 42/40 16612

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى الَقِويُّ الَِّذي ال  الَْعِزيزِ  42/40 16613   ُيْغَلُب ألنَّ

ارِ  42/40 16614  الذي يغفر الذنوب، والغّفار من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْغفَّ

، ال َُمالََة أو اَل َجَرمَ  43/40 16615  َحقاا ال ُبدَّ

ْعَوَة إىَِل ِعبَاَدتِِه، َواَل ُيْلَجأُ إِلَيِْه؛ لَِعْجِزهِ  َدْعَوةٌ لَيَْس لَُه  43/40 16616  اَل َيْستَِحقُّ الدَّ

َنا 43/40 16617  َمْرِجَعنَا، َوَمِصَيَنا َمَردَّ

فِيَ  43/40 16618  املُْفِرطَي واملُجاِوزيَن لَلْعتِدالِ  املَُّْْسِ

 َجَهنَّمَ ناُر  أْهُل   أصحاُب النّارِ  43/40 16619

رونَ  َفَستَْذُكُرونَ  44/40 16620  َفستَْستَْحِِضوَن وَتتََذكَّ

ُض  44/40 16621 ُل  َوُأَفوِّ أُ، َوَأَتَوكَّ  َأْعتَِصُم، َوَأجْلَ

 شأن أو مسألتي أو قضيتي  َأْمِري 44/40 16622

ُه  َبِصيٌ  44/40 16623  َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت بَِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، أْي أنَّ

 فحفظه وِحاه  َفَوَقاهُ  45/40 16624

 وخداعهم   ُعُقوَباِت َمْكِرِهْم  َسيِّئَاِت َما َمَكُروا  45/40 16625

 وأصاَب  َنَزَل، َوَأَحاطَ  َوَحاَق  45/40 16626

ديُد أْو املُْستَِمرُّ الَعذاُب  سوُء الَعذاِب  45/40 16627  الشَّ

موَن إلَيْها وُيشاِهدوَِنا  ُيْعَرُضوَن َعَليَْها 46/40 16628  ُيَقدَّ

ا   46/40 16629 َل النََّهار َصباحاً  ُغُدوا     َأوَّ

 من زوال الشمس إىل املغرب النهار  آِخَرهُ  َوَعِشياا 46/40 16630

 َيْوم القيامةحيي موعد  تقوم الساعة  46/40 16631

 أْتباَعُه وأْعواَنهُ   آَل فِْرَعْونَ  46/40 16632

 الِعَقاِب والتَّنْكِيلِ  َأْقَوى وأقسى َأَشدَّ الَْعَذاِب  46/40 16633

ونَ  47/40 16634  َيتََخاَصُمونَ ويتنازعون  َيتََحاجُّ

َعَفاء  47/40 16635  األتباع لقادُتم  الضُّ

وا 47/40 16636 وا وَتعاَظموا وَتعالوا اْستَْكََبُ  تكَبَّ

 ُمْقتَدين وُمَقلِّدين َتبَعاً  47/40 16637

ْغنُونَ  47/40 16638  َرادُّون ودافُِعونَ  مُّ

 حصة وجزءاً  َنِصيباً  47/40 16639

 َقَض وَفَصَل  َحَكمَ  48/40 16640

 املخلوقات الِْعبَادِ  48/40 16641

 َحَفظَتُها  َخَزَنة َجَهنَّم 49/40 16642

 اْسألوهُ  اْدُعوا َربَُّكم  49/40 16643

ْف  49/40 16644 َتُه أو كَِلَُها  ُُيَفِّ َتُه أْو ُمدَّ  ُيَقلُِّل ِشدَّ
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 58 إلى آية   50  يةآمن غافر سورة ( 473صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َُتيُؤُكمْ  َتأْتِيُكمْ  50/40 16644

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  50/40 16645

 ا اْسألوف َفاْدُعوا  50/40 16646

 َضيَاٍع؛ َفََل ُيْقبَُل، َواَل ُيْستََجاُب  َضََللٍ  50/40 16647

 لنعي ونؤّيد لَنَنُِصُ  51/40 16648

بَِي؛ ِمَن املَََلئَِكِة َواألَْنبِيَاِء َواملُْؤِمنِيَ َمْن َيْشَهُدوَن َعََل  اأْلَْشَهادُ  51/40 16649  املَُكذِّ

 املراد يوم القيامة  َيْومَ  52/40 16650

 ال يفيد ال َينَفعُ  52/40 16651

    اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوَُها  الظَّاملِِيَ  52/40 16652

 ْعتِذارهما َمْعِذَرُُتُمْ  52/40 16653

ْعنَةُ  52/40 16654 ِة اهللِ  اللَّ  الطَّْرُد َواإِلْبَعاُد ِمْن َرِْحَ

 َجَهنَّم املراد ُسوُء الّدارِ  52/40 16655

َدى 53/40 16656  اُِلداَية اُْلُ

 وَملَّْكنا وآَتيْنا َوَأْوَرْثنَا 53/40 16657

 التَّْوَراةَ  الْكِتَاَب  53/40 16658

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  54/40 16659

لِيَمةِ  أِلُويِل اأْلَلْبَاِب  54/40 16660  النّية  الُعُقوِل السَّ

َزعْ  َفاْصَِبْ  55/40 16661  َفتََجلَّْد وال َُتْ

، الَوْعُد: اال َوْعَد اهللِ  55/40 16662 ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ لْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغْيِ   َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ

ُه َوْصٌف لَِوْعِد اهللِ َحق   55/40 16663 : النّاِجُز الذي ال َيتََخلَُّف، وذلك ألنَّ  الَوْعُد احَلقُّ

 اطلب العفو واملغفرة من اهلل  َواْستَْغِفرْ  55/40 16664

ُم ِمَن الِفْعلِ  لَِذنبَِك  55/40 16665  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

ْدهُ  َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك  55/40 16666 ْه َربََّك َواِْحَ  َنزِّ

: آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب  بِالَْعِشِّ  55/40 16667  الَْعِشِّ

ْبَكارِ  55/40 16668 ُل  َواإْلِ ْمسِ أوَّ   النَّهاِر إىل ُطلوِع الشَّ

 ُيناقِشوَن وُُياِصمونَ  ُُيَادِلُونَ  56/40 16669

ٍة  ُسْلطَانٍ  56/40 16670  وُبْرَهانٍ  َبيِّنَةٍ ُحجَّ

ٌ عن احلقِّ  كَِْبٌ  56/40 16671  َتَكَبُّ

ا ُهم بِبَالِِغيهِ  56/40 16672  ليسوا بمدركيه وال نائليه مَّ

 َفاجَلأْ َوحَتَصْن واْعتِصْم واستِجرْ  َفاْستَِعْذ  56/40 16673

ْلُق  57/40 16674  اخَلْلُق: االُياُد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْيِ ِمثاٍل سابٍِق  خَلَ

 الناس  ُمْعظَم َأْكثََر النَّاسِ  57/40 16675

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  57/40 16676

 ال َيتاَمَثل وال َيتَعاَدل َوَما َيْستَِوي 58/40 16677

 العمل السيئ القبيح  وهو ن يفعل السوء، م املُْيِسءُ  58/40 16678

ُرونَ  58/40 16679  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتََِبونَ  َتتََذكَّ
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 66 إلى آية   59  يةآمن غافر سورة ( 474صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اَعةَ  59/40 16679    َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

 لَواقَِعةٌ  آَلتِيَةٌ  59/40 16680

 اَل َشكَّ فِيَها الَّ َرْيَب فِيَها 59/40 16681

قون أو ال ُيذِعنون ال ُيْؤِمنُونَ  59/40 16682  ال يصدِّ

 اسألون اْدُعوِن  60/40 16683

 أقبل دعاءكم لَُكمْ  َأْستَِجْب  60/40 16684

ونَ  60/40 16685 ون ويتعاظمون ويتعالون  َيْستَْكَِبُ  يتكَبَّ

 أذِالّء  َصاِغِريَن، َحِقِيينَ  َداِخِرينَ  60/40 16686

َتاُحوا لِتَْسُكنُوا 61/40 16687 َُتْ
 لتقّروا وَُتَْدُؤوا وَتطَْمئِنُّواو لِ

ا 61/40 16688  ُمِضيئًا  ُمبِِْصً

 إحسانٍ و صاحب َفْضلٍ  لَُذو َفْضلٍ  61/40 16689

 الناس  ُمْعظَم َأْكثََر النَّاسِ  61/40 16690

 ال َيْذُكروَن نِْعَمتَُه، َوال َيثْنوَن َعَليِْه هِبَا ال َيْشُكرونَ  61/40 16691

 إىل الُوجودِ َفَل خالَِق إالّ ُهَو َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الَعَدِم األشياِء موِجٌد ِصَفٌة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، واخلالُِق: هو  َخالُِق  62/40 16692

 َكيَْف؟  َفأَنَّى 62/40 16693

ُفوَن َعِن  ُتْؤَفُكونَ  62/40 16694  اإِلياَمِن بِهِ و التوحيد ُتِْصَ

ُف  ُيْؤَفُك  63/40 16695  ُيِْصَ

 بُِمْعِجزاِت وَدالئَِل وِعََبِ وَعَلماِت  بِآَياِت  63/40 16696

 َيْكُفُروَن وينكرون  َُيَْحُدونَ  63/40 16697

ا َقَراراً  64/40 16698  ُمستََقرا

اَمَء بِنَاءً  64/40 16699  املُراُد َرْفُعَها وإقاَمتُها وَخْلُقَها َُمَْكَمةً  َوالسَّ

َرُكمْ  64/40 16700 َمةً  َوَصوَّ   َوَجَعَل لَُكْم ُصَورًا ُُمَسَّ

 فأَتى باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  َفأَْحَسنَ  64/40 16701

 أْشكالَُكمْ  ُصَوَرُكمْ  64/40 16702

 َوأْعطاُكْم ِمن اخَلْيِ والَفْضلِ  َوَرَزَقُكم 64/40 16703

ْزُق النَّاتُِج َعن الَكْسِب احَلَللِ  الطَّيِّبَاِت  64/40 16704 ُه النَّْفُس أْو الرِّ  َما َتْستَلِذُّ

َه َوَتَعاىَل  َفتَبَاَركَ  َفتَبَاَركَ  64/40 16705 َس وَتنَزَّ  َتباَرَك اهللُ: َتَقدَّ

يُّ  65/40 16706  أْسامِء اهللِ احُلْسنى الذي له احلياة الكاملة الدائمة املطلقة، واحَليُّ من  احْلَ

 ال معبود بحق إال وجهه الكريم  اَل إِلَََٰه إاِلَّ ُهوَ  65/40 16707

 فاْعبُدوهُ  َفاْدُعوهُ  65/40 16708

ْوه فلم ُتِشبُْه شائِبٍَة من رِشٍك أو ِرياءٍ  َُمْلِِصيَ  65/40 16709  املخلصي: الذين ََمَّصوا دينهم وَنقَّ

ْمُد هللِ 65/40 16710  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

 ُأِمْرُت بعدم العبادة ُِنِيُت َأْن َأْعبَُد  66/40 16711

 أْي َمَعُه أْو َغْيهُ  من ُدوِن اهللِ 66/40 16712

 احُلَجُج الواِضحاُت  الْبَيِّنَاُت  66/40 16713

 َأْخَضَع َوَأْنَقاَد بِالطَّاَعةِ َأْن  َأْن ُأْسلِمَ  66/40 16714
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 أْوَجَدُكم ِمَن الَعَدِم َعَل َغْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم 67/40 16715

 الرجل وماء املرأة النُّطفُة: املنيُّ وما اختلط من ماء  نُّطَْفةٍ  67/40 16716

ِحِم، َوُهَو َأَحُد َأْطَواِر اجَلنِيِ  َعَلَقةٍ  67/40 16717 ِم الَغلِيِظ؛ املُتََعلِِّق بِِجَداِر الرَّ  الدَّ

ُفُكْم خاِرجاً  ُُيِْرُجُكمْ  67/40 16718  َيِْصِ

ُكمْ  67/40 16719 تُِكْم وُرْشُدُكمْ  َتتََكاَمللِتَِصُلوا الُعْمَر الذي فيِه  لِتَبُْلُغوا َأُشدَّ  ُقوَّ

يُْخوَخة، وهي غالباً عند اخلمسي  ُشيُوخاً  67/40 16720 يْخ: َمن بلغ الشَّ  والشَّ

 ُتْقبَُض روُحه  ُيتََوّفَّ  67/40 16721

 َولِتَِصُلوا َولِتَبُْلُغوا 67/40 16722

ى َأَجًَل  67/40 16723 َسما َرًة َتنْتَِهي هِبَا َأْعاَمُرُكمْ  مُّ ًة ُمَقدَّ  ُمدَّ

رونَ  َتْعِقُلونَ  67/40 16724  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

 أراد وَقّدر حدوث أمر أو اُياد يشء  َقََض َأْمراً  68/40 16725

 أمره كلمح البِص أو هو أقربيأُْمر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن  ُكن َفيَُكونُ  68/40 16726

ِل يف شأن من يتحدث عنهم َأَِلْ َترَ  69/40 16727 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعَل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

 ُيناقِشوَن وُُياِصمونَ  ُُيَادِلُونَ  69/40 16728

ُفونَ  69/40 16729 لوَن َكيَْف  َأنَّى ُيِْصَ  َيْعِدلُوَن َعنَْها  وُيبَْعدونَ حُيَوَّ

 بِالُقْرآنِ  بِالْكِتَاِب  70/40 16730

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  70/40 16731

 الُقيود أو األطواق من احلديد  اأْلَْغَلُل  71/40 16732

 ِرقاهِبِْم  َأْعنَاقِِهمْ  71/40 16733

ََلِسُل  71/40 16734  يربط هبا اجلان عَل سبيل اإلذالل له حديد ونحوه يدخل بعضه يف بعض هي َحَلٌق من  َوالسَّ

ونَ  ُيْسَحبُونَ  71/40 16735  ُُيَرُّ

ِميمِ  72/40 16736  املَاِء الَِّذي َبَلَغ َغاَيَة احَلَراَرةِ  احْلَ

 حُيَْرقونَ و ُيوَقُد َعَليِْهمْ  ُيْسَجُرونَ  72/40 16737

مْ  قِيَل  73/40 16738 َه الَكَلُم أو األْمرُ  َُلُ مْ  ُوجِّ   َُلُ

ُكونَ  73/40 16739 َعُلوَن هللِ رَشيكاً يِف ُمْلكِهِ  ُتْْشِ  َُتْ

 َغاُبوا َعْن ُعيُونِنَا  َضلُّوا َعنَّا 74/40 16740

 َنْعبُُد  نَّْدُعو 74/40 16741

 حيكم عليه باالنِصاف والبعد عن طريق اُلداية والدين   ُيِضلُّ  74/40 16742

 املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  74/40 16743

ون وَتبْتَِهجوَن  َتْفَرُحونَ  75/40 16744  ُتََّسّ

قِّ  75/40 16745  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ   بَِغْيِ احْلَ

ُعوَن يِف الَفَرِح  أو َيْشتَدُّ َفَرُحكم  َِتَْرُحونَ  75/40 16746  َتتََوسَّ

وامِ  َخالِِدينَ  76/40 16747  باقَي َعَل الدَّ

 َوى، َوَمْسَكنُ أمَ  َمثَْوى 76/40 16748

ينَ  77/40 16749 ِ وا عن اإليامن باهلل وعن عبادته وحده وطاعته املُْتََكَبِّ  الذين تكَبَّ

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعُد: اال اهللَِّ َوْعَد  77/40 16750 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ    لْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغْيِ

 ُتنِْذُرهم َنِعُدُهمْ  77/40 16751

يَنََّك  77/40 16752  نقبضنَّ روحك  َنتََوفَّ

 ُيعادونَ  ُيْرَجُعونَ  77/40 16753



 

476 
 

 
 
 
 

 85 إلى آية   78  يةآمن غافر سورة ( 476صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َرَوْينا لك  َقَصْصنا عليَك  78/40 16754

ةٍ وَعَلَمةٍ  بِآَيةٍ  78/40 16755  وَدليٍل وِعَْبَ
 بُِمْعِجَزةٍ

 بمشيئته وأمره   بِإِْذِن اهللِ  78/40 16756

 وقضاُؤهُ ُحْكُمُه  َأْمُر اهللِ  78/40 16757

قِّ  78/40 16758  ُحكَِم بِالَعْدِل  ُقِِضَ بِاحْلَ

 أصاهبم النقص، أو الضياع  َوَخَِّسَ ُهنَالَِك  78/40 16759

ُعو الباطِِل، وُهم املُِْشكونَ  املُْبْطُِلونَ  78/40 16760  ُمدَّ

    اإلبِل والبََقر والَغنَم  اأْلَْنَعامَ  79/40 16761

َكبُوا 79/40 16762 َُتْ
 لِتمتطوا وتستخدموا لِ

 فوائد َمنَافِعُ  80/40 16763

 َولِتَِصُلوا َولِتَبُْلُغوا 80/40 16764

وَن بِهِ  مرغوًبا فيه َأْمًرا َذا َبالٍ  َحاَجًة يِف ُصُدوِرُكمْ  80/40 16765  َُتْتَمُّ

 السفن  لُْفْلِك ا 80/40 16766

َمُلونَ  80/40 16767  َتْرَكبُوِنا حُتْ

ِه وَعَلماتِهِ  آَياتِهِ  81/40 16768  ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعََبِ

َحُدون ُتنكُِرونَ  81/40 16769  َُتْ

 َأَوَِلْ َيتَنَقَّلوا يف البَِلدِ   َأَفَلْم َيِسُيوا  82/40 16770

ُلوا  َفيَنظُُروا  82/40 16771 ُروا ويتأمَّ  فيفكِّ

 العاقبة: اخلاِِتَُة واملَصي األخي َعاقِبَةُ  82/40 16772

 أْزَيد َأْكثَرَ  82/40 16773

 َوَأْعظَم َوَأَشدَّ  82/40 16774

ةً  82/40 16775     ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

 وإْعامرًا َوبِناءً  َوآَثاراً  82/40 16776

 ما َكفاُهم وما َنَفَعُهمو َعنُْهمْ َفاَم َدَفَع  َفاَم َأْغنَى َعنُْهم 82/40 16777

لونَ  َيْكِسبُونَ  82/40 16778  َيْفَعلوَن وَيتََحمَّ

    بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  83/40 16779

تهم النعمة فبَطَروا  َفِرُحوا  83/40 16780 وا واْبتََهُجوا، واملراد استََخفَّ  رُسُّ

َن  83/40 16781 ْنيَا، َوباَِم ِعنَْدُهْم ِمَن األََباطِيِل  الِْعْلمِ مِّ  الَّتِي ّيظُنُّوَِنَا ِعْلاًم االفُتاءات املناقضة والِعْلِم بِالدُّ

 َوَأَحاطَ  هِبِْم وأصاهَبُمْ َنَزَل  َوَحاَق هِبِمْ  83/40 16782

وَن وحُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئون 83/40 16783  َيستَِخفُّ

 َعَذاَبنَا  َباَسنَا  84/40 16784

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  84/40 16785

أنا  َوَكَفْرَنا   84/40 16786  َتََبّ

كي 84/40 16787  ُِمّا ُكنّا ُنْْشُكُه مع اهلل  باِم ُكنَّا بِِه ُمْْشِ

 يفيدهم َينَفُعُهمْ  85/40 16788

 نِظاُمُه ُيريِه يف َخْلِقِه َكام ُيريُد  وَطِرَيَقتَُه  ُسنََّت اهللَِّ 85/40 16789

 َمَضْت  َخَلْت  85/40 16790

 أصاهبم النقص، أو الضياع  َوَخَِّسَ  85/40 16791

 املُنْكِروَن لُِوُجودِ اهللِ الَْكافُِرونَ  85/40 16792
 


