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 5 إلى آية 1  يةآمن  األحقافسورة ( 502صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم  حم 1/46 17765

 اإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلوٍّ عن طريق الوحي َتنِْزيُل  2/46 17766

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  2/46 17767

 أْوَجْدَنا ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلْقنَا  3/46 17768

ق   3/46 17769  باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بالصدق و بِاحْلَ

ى   3/46 17770 َسمًّ دٍ  َوَأَجٍل مُّ  ُهَو: َوْقُت َفنَائِِهاَم َإَذا َقاَمِت الِقيَاَمةُ ُمَعَّيَّ  ووقٍت ُُمَدَّ

روا  ُأنِذُروا 3/46 17771 فوا وُحذ     أعلموا وُخو 

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمْعِرُضونَ  3/46 17772

 َأْخِِبون  َأَرَأْيتُم  4/46 17773

 َتْعبُدونَ  َتْدُعونَ  4/46 17774

 أْي َمَعُه أْو َغْْيهُ  من ُدوِن اهللِ 4/46 17775

كٌ  4/46 17776 ْم رِشْ  رَشاَكةٌ َنِصيٌب أو  ََلُ

 كتاب سامويب ِجيُؤون  اِْئتُوِن بِكِتَاٍب  4/46 17777

 يؤثر عن السابقَّي  ِعْلمٍ  َبِقيَّةٍ  ِمْن ِعْلمٍ  َأَثاَرةٍ  4/46 17778

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقَِّيَ  4/46 17779 دِق، والص   ُمتَِّصفََّي بالص 

 أكثر تيها وبعدا عن طريق اَلداية واحلق اَل َأَحَد  َوَمْن َأَضلُّ  5/46 17780

 َيْعبُُد َغْْيَ اهللِ   َيْدُعو ِمْن دوِن اهللِ 5/46 17781

 ال ُُييُب ُدعاَءُه ألنَُّه ال َيسَمُع وال َيْعِقُل  ال َيْستَِجيُب لَهُ  5/46 17782

   ساهون  ِعباَدِِتِمْ عن  َعْن ُدَعائِِهْم َغافُِلونَ  5/46 17783
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 14إلى آية  6سورة األحقاف من آية  ( 503صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُُجِعَ  ُحِشَ  6/46 17784

 األْعَداء: الباغضون الكارهون  َأْعَداء 6/46 17785

 ُمنْكِرينَ  َكافِِرينَ  6/46 17786

 بتمهل وترتيل ُتْقَرأ ُتتْىَل  7/46 17787

  املراد آيات القرآن الكريم آَياُتنَا  7/46 17788

 واِضَحاٍت  َبي نَاٍت  7/46 17789

 للقرآِن أو للصحيح الثابت من العقائد واألحكام   لِْلَحق   7/46 17790

مْ   َجاَءُهمُ  7/46 17791 َق وَحَصَل ََلُ قَّ  ََتَ

بَِّيٌ  7/46 17792  واِضٌح  مُّ

اهُ  8/46 17793  اْختََلقه وجاء به َكِذبا   اْفََتَ

 ال َتستطيعون ال ََتْلُِكونَ  8/46 17794

 تتوسعون يف الكالم فيه  و َتُقولُوَن يِف الُقْرآنِ  ُتِفيُضوَن فِيهِ  8/46 17795

 بلغ منتهى الكفاية، وبلغ املراد يف األمر  َكَفى 8/46 17796

 ُمطَّلِعا  عاملِ ا  َشِهيدا   8/46 17797

  هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْغُفورُ  8/46 17798

ِحيمُ  8/46 17799 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنََّي يِف اآلِخَرةِ

ُسلِ  9/46 17800 ْن الرُّ ا م  ا من عندي ما أدعو إليه لَْست  بِْدع  ل ُمْرسٍل منهم، أو لَْسُت ُمبْتَِدع   َأوَّ

 َوَما َأْعَلمُ  َوَما َأْدِري 9/46 17801

 َيتِّم التَّبليُغ بواِسطِة الَوْحِي  ُيوَحى 9/46 17802

ر من عذاب اهلل َنِذيرٌ  9/46 17803 ف ُُمَذ   رسول ُمبل غ، ُُمَو 

وِن  َأَرَأْيتُمْ  10/46 17804  َأْخِِبُ

ا َقطِْعيّاالَأْخَِب ُمَؤدٍّ  َوَشِهَد َشاِهدٌ  10/46 17805  خَِب 
هاَدةِ    - َكَعبِْد اهللِ ْبِن َساَلٍم  شَّ

ُتمْ  10/46 17806  َوَتعاَظْمتُم وَتعالَيْتُم  َواْستَْكَِبْ

: ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصالٌح  َخْْيا   11/46 17807 ْْيُ  اْْلَ

مونا  َسبَُقوَنا  11/46 17808  َتَقدَّ

تَُدوا  11/46 17809  ََلْ يؤمنوا ََلْ ََيْ

 وٌر َعِن النَّاِس األَْقَدِمَّيَ أثمَ  متقادٌِم َكِذٌب  إِْفٌك َقِديمٌ  11/46 17810

 التَّْوراة  كِتَاُب موسى  12/46 17811

ا  12/46 17812 ى به إَِمام  ُّوَن بِِه، أي ُمْقتَد   َوَيْعَمُلونَ ََت

 إْحسانا  وِهداَية   َوَرْْحَة   12/46 17813

 القرآن  كِتَاٌب  12/46 17814

ٌق  12/46 17815 َصد  ٌد  مُّ  لُِكتٍُب َقبَْلهُ  ُمَؤك 

ر من عذاب اهلل  ل يُنِذرَ  12/46 17816 ف وحَيذ  م وخيو 
 ليعلِ

ى 12/46 17817  َوْعٌد بِثَواِب اهللِ  َوُبْشَ

 لِآلتََّي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  لِْلُمْحِسنَِّيَ  12/46 17818

 َثبَتُوا َعىَل اإِلياَمِن َوالطَّاَعةِ و َسلكوا الطريق القويم اْستََقاُموا  13/46 17819

ِع َمْكروٍه اَْلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس  َخْوٌف  13/46 17820  لِتََوقُّ

َزُنونَ  13/46 17821  ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  حَيْ

وامِ  َخالِِدينَ  14/46 17822  باقََّي َعىل الدَّ

 َثوابا  ومكافأة   َجَزاء 14/46 17823
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 20إلى آية  15سورة األحقاف من آية  ( 504صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يْنَا 15/46 17824  َأَمْرَناُه، َوَألَْزْمنَاهُ  َوَوصَّ

 اإلحسان للوالدين: بّرمها واحَتامهام والتذلل واللَّي معهام إِْحَسانا   15/46 17825

ا  15/46 17826 ٍة، َوَتَعٍب  ُكْره   َعىَل َمَشقَّ

 وولَِدْتهُ  َوَوَضَعتْهُ  15/46 17827

 فِطَاُمهُ  َوفَِصالُهُ  15/46 17828

هُ  15/46 17829 تِِه  َبَلَغ َأُشدَّ  البََدنِيَِّة َوالَعْقلِيَّةِ َوَصَل الُعْمَر الذي فيِه اْستِحكاُم ُقوَّ

ْمنِي  َأْوِزْعنِي 15/46 17830  َأَْلِ

 هللِ ، وأْثني َعَليِْه ِِباة ااْذُكُر نِْعمَ  َأْشُكرَ  15/46 17831

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  نِْعَمتََك  15/46 17832     اَْلْْيُ الد 

َت وهيّأَت أسباَب ََتسَِّي احلاِل وطيِب الَعيْشِ  َأْنَعْمَت  15/46 17833  يّّسْ

 تتقبله، وجتزل الثواب له َتْرَضاهُ  15/46 17834

تِي  15/46 17835 يَّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن  ُذر  يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذر   الذُّ

 َنْرىض عن أعامَلم   َنتََقبَّل عنهم  16/46 17836

 َأُْجَل وَأْكثَر ُحْسنا   َأْحَسنَ  16/46 17837

 ونغفرها ذنوِبم نصفح عن َوَنتَجاَوُز َعن َسي ئَاِِتِمْ  16/46 17838

ْدِق  16/46 17839  الَوفاُء بِهِ الَوْعُد احَلقُّ الذي َيتِمُّ  َوْعَد الص 

ا لَُكاَم  ُأفٍّ لَُّكاَم  17/46 17840  أتضجر، ويقال ملا يكره ويستثقل: ُأفٍّ له  أو   ُقبْح 

ِِباِن وُتنِذران َأَتِعَدانِنِي 17/46 17841  أُُتْ

ي َحيًّا َأْن ُأْخَرَج  17/46 17842  ُأْبَعَث ِمْن َقِْبِ

ابَِقةُ َمَضِت  َخَلِت الُْقُرونُ  17/46 17843  األَُمُم السَّ

 َيطُْلبَان منه الَعْونَ  َيْستَِغيثَاِن اهللََّ  17/46 17844

ا لك َوْيَلَك  17/46 17845  َهالك 

لَِّيَ  17/46 17846 لُوَن ِمَن األََكاذِيِب  َأَساطُِْي اأْلَوَّ  يِف ُكتُبِِهمْ  باطيلاألرافات وواْلُ َما َسطََّرُه األَوَّ

 ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ  18/46 17847

 الَعَذاُب و  الَقضاُء باََلالكِ  الَْقْوُل  18/46 17848

َلِة ُأَمٍم َكافَِرةٍ  يِف ُأَممٍ  18/46 17849  يِف ُُجْ

 َمَضْت  َخَلْت  18/46 17850

ينَ  18/46 17851  ضائِعََّي هالِكَّيَ  َخاِِسِ

 َمناِزُل  َدَرَجاٌت  19/46 17852

مْ  19/46 17853 يَُهْم َأْعاَمََلُ  يِؤّدَيم جزاءها وافيا  كامال   َولِيَُوف 

ياَدةِ  ال ُيظَْلُمونَ  19/46 17854  ال ُُياُر َعليِْهْم وال ُيتَجاَوُز احَلدُّ َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالز 

موَن وُيشاِهدون  ُيْعَرُض  20/46 17855  ُيَقدَّ

   َأَزلْتُْم وأْفنَيْتُمْ  َأْذَهبْتُمْ  20/46 17856

ْزُق النَّاتُِج َعن الَكْسِب احَلاللِ  َطي بَاتُِكمْ  20/46 17857 ُه النَّْفُس أْو الر   الطَي باُت: َما َتْستَلِذُّ

 وأصبتم من املتع الدنيوية الفانية  َواْستَْمتَْعتُم 20/46 17858

ونِ  20/46 17859  والِذلَّة  اِْلْزِي َواََلَوانِ َعَذاَب  َعَذاَب اَْلُ

ونَ  20/46 17860 وَن وتتعالوَن وتتغطرسونَ  َتْستَْكِِبُ  تتكِبَّ

ق   20/46 17861 غٍ  بَِغْْيِ احْلَ  بِدوِن َسبٍَب ُمباٍح ُمَسوَّ

 الُفُسوق: الِعْصيان واُْلروٌج عن حدود الشع َتْفُسُقونَ  20/46 17862
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 28إلى آية  21سورة األحقاف من آية  ( 505صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 عليه السالم  -ُهَو: ُهوٌد  َأَخا َعادٍ  21/46 17863

رَ  َأنَذرَ  21/46 17864  أعلم وخوف وحذَّ

 الرمال الكثْية ما استطال واعوج من وهي ؛  املعروفة باألحقاف يف أرض اليمن منازل عاد بِاأْلَْحَقاِف  21/46 17865

ُسُل  َخَلِت النُُّذرُ  21/46 17866  َمَضِت الرُّ

ِع َمْكروٍه  َأَخاُف  21/46 17867  اَْلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

   يوم القيامة  ِعقاَب وتَّنْكيَل  َعَذاَب َيْوٍم َعظِيمٍ  21/46 17868

َفنَا لِتَأْفَِكنَا  22/46 17869  لِتَْْصِ

تِنَا  22/46 17870 َذ َمْعبُودا   آَِلَ
ِ  اإللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 22/46 17871

ادِقَِّيَ  22/46 17872 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والص   املُتَِّصفََّي بِالص 

 العلم بوقت جميء ما وعدتم به من العذاب  املراد الِْعْلمُ  23/46 17873

ا للناس كام أوِحيَْت بدون نقٍص وال زيادة َوُأَبل ُغُكم  23/46 17874 سالَِة: إيصاَُلَ  َتبليُغ الر 

 أْعتَِقد أنَُّكمْ  َأَراُكمْ  23/46 17875

َهُلونَ  23/46 17876  َتطيشوَن وَتْسَفهونَ  جَتْ

ا  24/46 17877 اَمءِ  َعاِرض  ا يِف ُأُفِق السَّ  َسَحاب ا َعَرض 

 ُمْقبال  عليها ُمْستَْقبَل أْودَيتِهم 24/46 17878

ْطُِرَنا 24/46 17879  ُمنِْزٌل َعَلينا ماء الّسامء ُّمُّ

لتم يف األمر وطلبتموه عىل وجه الّسعة اْستَْعَجْلتُم 24/46 17880  تعجَّ

 موجع َشديد اإليالمِ  وتَّنْكيٌل ِعقاٌب  َعَذاٌب َألِيمٌ  24/46 17881

رُ  25/46 17882  ُِتْلُِك  ُتَدم 

ءٍ  25/46 17883 َّا ُأْرِسَلْت ِِبَاَلكِهِ  تشمل كل ما ُكلَّ ََشْ ْت بِِه ُِّم  َمرَّ

َا  25/46 17884  بُحْكِمِه وقضائِهِ  بِأَْمِر َرِب 

 الشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء: املُكاَفأُة باَْلْْي أو  َنْجِزي 25/46 17885

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِمَّيَ  25/46 17886

نَّاُهمْ  26/46 17887  ويّسنا َلم أسباب التمكَّي َأْقَدْرَناُهْم، و ثبتناهم  َمكَّ

 َوُقُلوبا   َوَأْفئَِدة   26/46 17888

 َنَفَعُهمما َكفاُهم وما  َفاَم َأْغنَٰى َعنُْهمْ  26/46 17889

   َيْكُفُرونَ  َُيَْحُدونَ  26/46 17890

 بُِمْعِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  26/46 17891

 َنَزَل ِِبِْم وأصاَِبُمْ  َوَحاَق ِِبِمْ  26/46 17892

وَن وحُيَق رونَ  َيْستَْهِزُئون 26/46 17893  َيستَِخفُّ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 27/46 17894

ْفنَا اآْلَياِت  27/46 17895 مْ  َوََصَّ ْرَناَها ََلُ ْم َأْنَواَع احُلَجِج، َوَكرَّ  بأساليَب ُُمْتَلَِفةٍ  َبيَّن ا ََلُ

الِل إىل التَّْوحيدِ  َيْرِجُعونَ  27/46 17896  َيعودوَن َعن الضَّ

ُهمُ  28/46 17897 َدُهم وأنقذهم  َنَْصَ  أَعاََنم وأيَّ

ِمْ ما  ُقْرَبان ا  28/46 17898 ُبوَن ِِبَا إىَِل َرِب   من َذبِيَحٍة أو َغْْيها َيتََقرَّ

 عنهم وتركوهم وحدهم  غابوابل  َبْل َضلُّوا َعنُْهمْ  28/46 17899

 َكِذُِبُمْ  إِْفُكُهمْ  28/46 17900

ونَ  28/46 17901 ِء: اْختاِلُقُه واإلْتيان بِِه  َيْفََتُ ْ  َكِذبا  واملراد افَتائهم يف اُتاذ األصنام آَلةاْفَِتاُء الَّشَّ
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ْفنَا 29/46 17902 ْهنَا َنْحَوكَ  ََصَ  َبَعثْنَا َوَوجَّ

 ما بَّي الثالثة والعشةَرْهطا   َنَفرا   29/46 17903

 كِتاُب اهللِإىل  ُيْصغونَ  َيْستَِمُعوَن الُْقْرآنَ  29/46 17904

وهُ  29/46 17905   َشِهُدوهُ  َحََضُ

 وا واْسَمُعواتاْسكُ  َأنِصتُوا  29/46 17906

 ُأتِمّ و َفَرغَ  ُقِضَ  29/46 17907

ُهوا إىل انْصفوا و َولَّْوا إىَِل َقْوِمِهم  29/46 17908 َ   قومهم اجتَّ

نِذِرينَ  29/46 17909  معلمَّي ومبل غَّي وُمّذرين من العقاب مُّ

 ْستاِمعِ َعلِْمنا، أْو َعَرْفنا َعْن َطريِق اال َسِمْعنَا  30/46 17910

 الكتاب: القرآن  كِتَابا   30/46 17911

قا   30/46 17912 دا  لِِصْدقِهِ  ُمَصد   ُمَؤك 

 وُيَوف ق إلَيْهِ ُيْرِشد إىَل اإليامِن  ََيِْدي 30/46 17913

ق   30/46 17914 حيَحةِ الصواب و احْلَ  الثابِتَِة الصَّ
 الَعقيدةِ

ْستَِقيمٍ  30/46 17915  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َسبيلٍ  َطِريٍق مُّ

ا واملراد  استجيبوا له واتبعوه َأِجيبُوا َداِعيَ  31/46 17916 د   صىل اهلل عليه وسلم  -َرُسوَل اهللِ ُُمَمَّ

 َيْسَُت وَيْعفو   َيْغِفرْ  31/46 17917

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوبُِكمْ  31/46 17918  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

 حَيِْمُكْم ويمنعكم و ُينِْقْذُكمْ  َوُُيِْرُكم  31/46 17919

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٍب وتَّنْكيلٍ  َعَذاٍب َألِيمٍ  31/46 17920

 َمْن ال َيْقبَل َوَمْن اَل ُُيِْب  32/46 17921

 ِبارب وال ُمْفلِت من الِعقاب بُِمْعِجزٍ  32/46 17922

 َأْنَصاٌر َيْمنَُعوَنُه ِمْن َعَذاِب اهللِ َأولِيَاءُ  32/46 17923

بَِّيٍ  32/46 17924   تيه وبعد وانْصاف عن طريق اَلداية واحلق َبَّي  واِضٍح  َضالٍل مُّ

ُث َعنهم َأَوََلْ َيَرْوا  33/46 17925 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ  الِعباَرُة لِلَحث  َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ

، َوََلْ َيتَْعْب بِهِ  َوََلْ َيْعَي بَِخْلِقِهنَّ  33/46 17926  ََلْ َيْعِجْز َعْن َخْلِقِهنَّ

ءٌ  ،ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنهُ  َقِديرٌ  33/46 17927 ٍء ال ُيْعِجُزُه ََشْ  والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكل  ََشْ

موَن وُيشاِهدونَ  ُيْعَرُض  34/46 17928  ُيَقدَّ

ق   34/46 17929  بالواقع َعْدال  وِصْدقا   بِاحْلَ

اَلمُ َذُوو  ُأْولُوا الَْعْزمِ  35/46 17930 اَلُة َوالسَّ ٌد؛ َعَليِْهُم الصَّ ؛ َوُهْم: ُنوٌح، َوإِْبَراِهيُم، َوُموَسى، َوِعيَسى، َوُُمَمَّ ِْبِ  الثَّبَاِت َوالصَّ

مْ  35/46 17931 ْل بِطََلِب ُعُقوَبتِِهمْ  َواَل َتْستَْعِجل َلَُّ  اَل َتتََعجَّ

   املراد يوم القيامةُيبِْْصوَن يوم  َيْوَم َيَرْونَ  35/46 17932

 ُينَْذرون ُيوَعُدونَ  35/46 17933

 ََلْ ُيِقيموا  ََلْ َيْلبَثُوا 35/46 17934

مْ  َباَلغٌ  35/46 17935  َهَذا َتبْلِيٌغ ِمَن اهللِ ََلُ

 ُيعاَقُب باإلهالك َُيَْلُك  35/46 17936

 العاصون اْلارجون عن حدود الشع الَْفاِسُقونَ  35/46 17937
 


