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 11إلى آية  1من آية   محمدسورة ( 507صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا  1/47 17938 ِء: اإلْعراُض َعنُْه واال َوَصدُّ دوُد َعن الََشْ  ْمتِناُع ومنع اآلخرين عنهالصُّ

 دين اهلل القويم  َسبِيِل اهللِ 1/47 17939

مْ َأَضلَّ  1/47 17940  َأْحبَطََها، َوَأْبطََلَها َأْعََمََلُ

 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  آَمنُوا 2/47 17941

اِت  2/47 17942 اِِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ  األْعَمِل الّصاِِلَ

َل  2/47 17943    أوِحيَ  ُنزِّ

قُّ  2/47 17944 حيَحةِ الصواب والَعقيدةِ  اِْلَ  الثابِتَِة الصَّ

رَ  2/47 17945  وجتاوز ومل يعاقب عليها َأَزاَل، َوََمَا َكفَّ

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاِِتِمْ  2/47 17946 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

مْ  2/47 17947 ْنيَا َواآلِخَرةِ  َوَأْصَلَح َباََلُ ْم َوَشاََنُْم ِِف الدُّ  أصلح َحاََلُ

بَُعوا 3/47 17948  انتََهجوا ولَِزمواانقادوا و اتَّ

يْطَانَ  الْبَاطَِل  3/47 17949  الشَّ

قَّ  3/47 17950  الرسول صىل اهلل عليه وسلم وما جاء به من النور واَلدى هنا  املراد اِْلَ

ُب  3/47 17951  يورد   َيْْضِ

مْ  3/47 17952  ثَل، وهو ما ُيقال لعربة أو زجر املَ  َأْمثَاََلُ

 قاَبْلتُموهم وْجًها لَوْجٍه ِف القتال  لَِقيتُُم الَِّذيَن َكَفُروا 4/47 17953

َقاِب  4/47 17954 َب الرِّ ُبوا ِمنُْهُم األَْعنَاَق  َفَْضْ   إصاَبتَها وَقطَْعهاأو  اْْضِ

ُتْم َشْوَكتَُهمْ َأْضَعْفتُُموُهْم بَِكثَْرةِ الِقتَاِل،  َأْثَخنتُُموُهمْ  4/47 17955  َوَكََسْ

وا الَْوَثاَق  4/47 17956 ى َفُشدُّ  َأْحكُِموا َقيَْد األَْْسَ

ى ِمْن َغرْيِ ِعَوضٍ  َمنًّا 4/47 17957  ََتُنُّوَن َعَليِْهْم بِإِْطََلِق األَْْسَ

لُِّصُهْم ِمَن األَْْسِ  فَِداءً  4/47 17958  َتطُْلبُوَن ِمنُْهْم فِْدَيًة ُُتَ

ْرُب َأْوَزاَرَها 4/47 17959  ؛ َواملَُراُد: َحتَّى َتنْتَِهَي اَِلْرُب  وسَلحها َأْثَقاََلاتطرح  َتَضَع اِْلَ

 الْنتََقم النتََصَ  4/47 17960

 لِيَْختَرِبَ  لِّيَبُْلوَ  4/47 17961

مْ  4/47 17962 مْ  ُيِضلَّ َأْعََمََلُ  ُيبْطَِل َثَواَب َأْعََمَِلِ

ِشُدهم إىل طريق اجلنّة  َسيَْهِدهيِمْ  5/47 17963  سرُيْ

مْ  5/47 17964  ُيْصلح أحواَلم وأمورهم وشؤوَنم  َوُيْصلُِح َباََلُ

مْ  6/47 17965 َفَها ََلُ ْم؛ َفيَْهتَُدوَن إىَِل َمَساكِنِِهْم فِيَها ِمْن َغرْيِ اْستِْداَللٍ  َعرَّ  َبيَّنََها ََلُ

وا اهلل  7/47 17966  ُُتلصوا له وتنصوا دين اهلل باجلهاد ِف سبيله، واِلكم بكتابه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َتنُْصُ

ُكمْ  7/47 17967  يعينكم ويؤّيدكم َينُصْ

 ُيثَبِّتُْكْم ِعنَْد الِقتَاِل، َوُيَقوِّ ُقُلوَبُكمْ  َوُيثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ  7/47 17968

 َهََلًكا، َوَخيْبَةً  َفتَْعًسا 8/47 17969

مْ  8/47 17970 مْ  َوَأَضلَّ َأْعََمََلُ  َأْذَهَب َثَواَب َأْعََمَِلِ

 َأْبَغضوا َكِرُهوا  9/47 17971

مْ  9/47 17972  ضيعها هباء فلم يثبهم عليهاو هاَأْبطَلَ  َفأَْحبََط َأْعََمََلُ

َر اهلل عليهم  10/47 17973  أموال وأوالدأهلكهم وما اختصوا به من  َدمَّ

ا  10/47 17974  ُعُقوَباٌت ُُمَاثَِلةٌ و نظائرها َأْمثَاَُلَ

، َوَناِصُ  َمْوىَل  11/47 17975  َوِِلُّ
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 19إلى آية  12من آية   محمدسورة ( 508صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وبِِصْدِق ُرُسلِهِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ   آَمنُوا 12/47 17976

اِت  12/47 17977 اِِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ  األْعَمِل الّصاِِلَ

ِري 12/47 17978 َعةً  جَتْ  َتنَْدفُِع ُمَْسِ

   أنكروا ومَلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  12/47 17979

 َينَْعُمون  َيتََمتَُّعونَ  12/47 17980

 والبََقر والَغنَم اإلبِل  اأْلَْنَعامُ  12/47 17981

 َمأوى َوَمْسَكٌن أو مقام ومستقر  َمثًْوى 12/47 17982

ن َقْرَيةٍ  13/47 17983    ِمَن الُقَرى أو كثري وكم َوَكأَيِّن مِّ

  َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  13/47 17984

ةً  13/47 17985  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

   َأْبَعَدْتَك  َأْخَرَجتَْك  13/47 17986

 أْفنَيْناهم َأْهَلْكنَاُهمْ  13/47 17987

 َفَل ُمِعي  َفَل َناِصَ  13/47 17988

ٍة واِضَحةٍ  َبيِّنَةٍ  14/47 17989  ُحجَّ

َن وُُجَِّل  ُزيِّنَ  14/47 17990  ُحسِّ

ءُ  ُسوُء َعَملِهِ  14/47 17991 ِّ  َعَمُلُه الَّسَّ

بَُعوا َأْهَواءُهمْ  14/47 17992  اْنقادوا ملا ِتواه أنفسهم من معصية اهلل وعبادة غريه َواتَّ

 لةحاأو  ِصَفةُ  َمثَُل  15/47 17993

 أصحاُب التقوى بطاعة اهلل والبعد عن َمْعِصيته املُْتَُّقونَ  15/47 17994

ٍ  َغرْيِ آِسنٍ  15/47 17995  ُمنْتِنٍ ، َواَل الرائحة َغرْيِ ُمتََغريِّ

17996 15/47  ْ ْ َيتََغريَّ ْل  ملَّ  مَلْ َيْفِسدْ و مل َيتَبَدَّ

ةٍ  15/47 17997  لَِذيذةٍ ساّرةٍ  لَّذَّ

ى 15/47 17998 َصفًّ  َعَسٍل خالٍِص ُمـنـَـّقى من ُجيع الشوائب َعَسٍل مُّ

 َوِسْْتٌ وَعْفوٌ  َوَمْغِفَرةٌ  15/47 17999

وامِ باٍق عىل  َخالٌِد  15/47 18000  الدَّ

 َبالَِغ الَغاَيِة ِِف اَِلَراَرةِ  حاّرًا ُملتهباً  ماء محيَمً  15/47 18001

 َفَمّزق  َفَقطَّعَ  15/47 18002

 منذ ساعة، أو أقرب وقت مىضأو  اآلنَ  آنِفاً  16/47 18003

ا أْغَلَقها َوَختََم َعليْها َفَل َتِعي  َطبََع اهللُ َعىل ُقلوِِبِمْ  16/47 18004  َخرْيً

 ما ِتواه أنفسهم وَتيل إليه  َأْهَواءُهمْ  16/47 18005

 قبلوا اَلداية واستجابوا لإلرشاد  اْهتََدْوا  17/47 18006

بونو َينْتَظُِرونَ  َينظُُرونَ  18/47 18007 ُعون وَيْتقَّ  َيتَوقَّ

اَعةَ  18/47 18008  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

                َفْجأَةً  جَتيئَُهْم َوَتَقُع َعَليِْهمْ  َتأْتِيَُهم َبْغتَةً  18/47 18009

اُطَها 18/47 18010  َظَهَرْت َعََلَماُِتَا  َجاَء َأرْشَ

ُرُهمْ  ذِْكَراُهمْ  18/47 18011  اْستِْحضاُرُهْم و  َتَذكُّ

 الَذْنُب من اهلل فرة مغاطلب العفو و َواْستَْغِفْر لَِذنبَِك  19/47 18012

بَُكمْ  19/47 18013 َفُكْم  ُمتََقلَّ  وحركاتكم  َتَصُّ

ُكْم  َوَمثَْواُكمْ  19/47 18014  ومسكنكم ُمْستََقرَّ
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 29إلى آية  20من آية   محمدسورة ( 509صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُسوَرة من القرآن ُسوَرةٌ  20/47 18015

َْكَمةٌ  20/47 18016  واضحة املعنى ال شبهة فيها  َمُّ

َث  َوُذكِرَ  20/47 18017 دِّ  ُُتُ

َرٌض  20/47 18018 ، َونَِفاٌق  مَّ  َشكٌّ

 املُْغَمى َعَليِْه  املَْْغَِشِّ َعَليْهِ  20/47 18019

مْ  20/47 18020  ِتديد ووعيد َلم   َفأَْوىَلٰ ََلُ

ْعُروٌف  21/47 18021 عِ  مَّ ْ  املَْعروُف: ُكلُّ فِْعٍل ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالَّشَّ

  جد ولزم واملراد َوَجَب الِقتَاُل  َعَزَم اأْلَْمرُ  21/47 18022

 املراد صدقوا اهلل ِف إيَمَنم  َصَدُقوا اهللََّ  21/47 18023

مْ  21/47 18024 ا ََلُ  من املعصية واملخالفة  أْكثَُر َنْفعاً َوَصَلحاً و َلمأْخرَيُ  لََكاَن َخرْيً

 لََعلَُّكمْ  َفَهْل َعَسيْتُمْ  22/47 18025

 َأْعَرْضتُْم َعِن اإِليََمنِ  َتَولَّيْتُمْ  22/47 18026

ِدثوا االختَلل واالضطراب  ُتْفِسُدوا  22/47 18027  ُُتْ

 أْقِرباَءُكمْ ة ََتْتَنعوا عن ِصل َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكمْ  22/47 18028

 ِمْن َرمْحَتِهِ طردهم وأبعدهم  لََعنَُهُم اهللِّ 23/47 18029

ُهمْ  23/47 18030      َفَجَعَلُهْم ال َيْسَمعوَن ما ينفعهم َفأََصمَّ

 َأَضلَّها َعْن طريِق اَُلَدى  َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهمْ  23/47 18031

 يتأملون معانيه ويتبصون ما فيه َيتََدبَُّروَن القرآن 24/47 18032

ا  24/47 18033  ُمْغَلَقٌة؛ َفََل َتْفَهُم الُقْرآنَ  َأْقَفاَُلَ

وا َعىَل َأْدَباِرِهم 25/47 18034  َرَجعوا إىل الََّشِّ والكفر الذي َكانوا فيهِ  اْرَتدُّ

18035 25/47  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبَيَّ

َدى 25/47 18036  اَِلداَية اَْلُ

مْ  25/47 18037 َل ََلُ نَُه وَحبَّبَُه ليفعلوه  َسوَّ  َزيَّ

مْ  25/47 18038 ْم ِِف األَِملِ أو  وأطاَل َلم ِف الِغَواَيةِ  َوَأْمىَل ََلُ  َمدَّ ََلُ

 ومن عىل شاكلتهم ُهُم اليَُهودُ و َأْبَغضوا لِلَِّذيَن َكِرُهوا  26/47 18039

 سنتَّبُِعُكمْ  َسنُطِيُعُكمْ  26/47 18040

اَرُهمْ  26/47 18041 وَنهُ  إِْْسَ  ُنفوِسِهمْ ِف  َما ُُيُْفوَنُه، َوُيَِسُّ

تُْهمْ  27/47 18042  قبضت أرواحهم َتَوفَّ

ُبونَ  27/47 18043  َيْصَفعوَن وَُيْبُطونَ  َيْْضِ

 أو كل ما أدبر من أجسامهم ظهورهم وأعقاِبم َوَأْدَباَرُهمْ  27/47 18044

 ، وما أوجب عقابهاهلل ما أغضب ما أْسَخَط اهلل 28/47 18045

 ِرْضَواُن اهللِ: سبيل هدايته وكتابه ِرْضَواَنهُ  28/47 18046

مْ  28/47 18047 مْ وضيع  َفأَْحبََط َأْعََمََلُ  َأْبطََل َثَواَب َأْعََمَِلِ

 َظنَّ َبْل  َأْم َحِسَب  29/47 18048

َرٌض  29/47 18049  نَِفاٌق، َوَشكٌّ  مَّ

ِرَج  29/47 18050  لَن ُيظِْهرَ  لَّن ُُيْ

ِديَدةُ  َأْحَقاَدُهمْ  َأْضَغاََنُمْ  29/47 18051  الشَّ
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 38إلى آية  30من آية   محمدسورة ( 510صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 جَلعلناك تراهم بالعي أَلََرْينَاَكُهمْ  30/47 18052

 أدرْكتَُهم َفَلَعَرْفتَُهمْ  30/47 18053

ِّ  َعََلَماِِتُِم الظَّاِهَرةِ  بِِسيََمُهمْ  30/47 18054  التي ُتْعَرُف ِِبا ُحاَُلْم ِف اخَلرْيِ والَّشَّ

ِن الَْقْولِ  30/47 18055 نُه َكََلِمِهُم من  َِلْ  ُدلُّ َعىَل َمَقاِصِدِهمْ ت َمعانٍ ما َيتََضمَّ

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  30/47 18056

نَُّكمْ  َولَنَبُْلَونَُّكمْ  31/47 18057  لَنَْختَرِبَ

 املُقاتِلي ِِف َسبيِل اهللِ املَُْجاِهِدينَ  31/47 18058

ابِِرينَ  31/47 18059  ََيَْزعونَ الذين يتََجلَُّدوَن وال  َوالصَّ

 َنْختَرِبَ َأْقَوالَُكْم َوَأْفَعالَُكمْ  َوَنبُْلَو َأْخبَاَرُكمْ  31/47 18060

 أنكروا ومَلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  32/47 18061

وا  32/47 18062 دوُد: اإلْعراُض واال َوَصدُّ  ْمتِناُع ومنع اآلخرين عنهالصُّ

 َوَحاَرُبوهُ َخالَُفوُه،  َوَشاقُّوا 32/47 18063

ُسوَل  32/47 18064 ٌد َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّم املراد ب الرَّ سوُل ُهنا ُهَو َُمَمَّ  الرَّ

18065 32/47  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبَيَّ

 اَِلداَية اَُلَدى 32/47 18066

وا 32/47 18067  لَن ُيْلِحُقوا َمكروهاً أو أذىً  لَن َيُْضُّ

مْ  32/47 18068    يضيعها هباء فَل يثيبهم عليها َوَسيُْحبُِط َأْعََمََلُ

  باتباع كتابه هللاستجيبوا  َأطِيُعوا اهللََّ   33/47 18069

ُسوَل  33/47 18070  باتباع سنته  لرسولاستجيبوا ل َوَأطِيُعوا الرَّ

َعلوَها َتْذَهُب  َواَل ُتبْطُِلوا َأْعََملَُكمْ  33/47 18071  َضياعاً ال جَتْ

 دين اهلل القويم  َسبِيِل اهللَِّ 34/47 18072

 َفلن َيْسُْت ولن َيْعفو َفَلن َيْغِفرَ  34/47 18073

ارِ  َفََل َِتِنُوا  35/47 18074 بُنُوا َعْن ُمَقاَتَلِة الُكفَّ  اَل َتْضُعُفوا، َوجَتْ

 اَتطُْلبوو َوَتْدُعوا 35/47 18075

ْلمِ  35/47 18076 ْلِح، َواملَُساملََةِ  السَّ  األماِن والنَّجاةِ، وَتْرِك اُِلروِب أو  الصُّ

 الغالبون  اأْلَْعَلْونَ  35/47 18077

ُكْم َأْعََملَُكمْ  35/47 18078  َينُْقَصُكْم َثَواَب َأْعََملُِكمْ  َيِْتَ

وٌ  36/47 18079  اشتغال بَم ال َُيْدي وال ُيفيد و َعبَث لَِعٌب َوََلْ

 جزاءكم ألعَملكم وِعَوضكم عنها ُيْعطُِكمْ  ُيْؤتُِكْم ُأُجوَرُكمْ  36/47 18080

 ال يطلب منكم إخراج أموالكم ُجيعها ِف الزكاة، بل يطلب منكم إخراج بعضها َواَل َيْسأَلُْكْم َأْمَوالَُكمْ  36/47 18081

 َوَُيِْهْدُكمْ ُيلِحَّ َعَليُْكْم،  َفيُْحِفُكمْ  37/47 18082

ِرْج َأْضَغاَنُكمْ  37/47 18083 ِديَدةُ  َوُيظِْهرْ  َوُُيْ  أْحقاَدُكْم الشَّ

ثَّْوَن عىل االنفاق ُتْدَعْوَن لِتُنِفُقوا  38/47 18084  املال وبذل  ُُتَ

 البُْخُل: إْمساُك املاِل َعَمَّ ال َيْصُلُح َحبُْسُه َعنْهُ  َيبَْخُل  38/47 18085

 هو الذي استغنى عن خلقه، واخلَلئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسَمِء اهللِ اُِلْسنى  الَْغنِيُّ  38/47 18086

 املُْعِوُزوَن املُْحتَاُجونَ  الُْفَقَراء 38/47 18087

   ُتْدبِروا وُتْعِرُضوا  َتتََولَّْوا  38/47 18088

ْل  َيْستَبِْدْل  38/47 18089 ْ وُيبَدِّ  ُيَغريِّ

 أْشباَهُكمْ  َأْمثَالَُكمْ  38/47 18090
 


