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 4إلى آية  1من آية    الحجراتسورة ( 515صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُموا 1/49 18260 دِّ تابْتاِدُعوا َلا ُتقا ُسولِِه؛ فا را َلا تاْقُضوا أاْمًرا ُدونا أاْمِر اهللِ وا ْوٍل أاْو فِْعٍل، وا ُموا بِقا دَّ تاقا  َلا تا

اتَُّقوا اهللا 1/49 18261 ذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  وا ًة ِمْن عا  اْجعالوا لاُكْم ِوقايا

ِميع   1/49 18262 عاِء أْي  سا ميُع الدُّ ٍة وهو سا يٍْف وَل آلٍة وَل جاِرحا ِّ والنّْجوى باِل كا ميُع ُهوا الّساِمُع لِلِّسِّ ة  هللِ تاعاىل، والسَّ  ُُميبُهِصفا

لِيم   1/49 18263 ائِِر  عا اِِلُ بِالِّسَّ ليُم: ُهوا العا ، والعا تاعااىلا ُه وا ة  هللِ ُسبْحانا ا ِعْلُم املاْخلوقاِت ِصفا ِفيَّاِت الَّتِي َل ُيْدِرُكها  واخلا

ُعوا أصواتكم  2/49 18264 ْرفا  َل ُتْعُلوها  َل تا

ْوُت النَّبِيِّ  2/49 18265  كاالُمهُ  صا

ُروا  2/49 18266 ها ْ َل َتا ْرفاعوا أْصواتُِكمْ  وا  وَل تا

باطا  2/49 18267 ْ ةا أاْن تابْطُلا  أان َتا اها را اوَل   كا َتا قِّق ثمرا  َُتا

ونا وَل تاْعلامونا  َل تاْشُعُرونا  2/49 18268 سُّ
 َل َُتِ

ونا  3/49 18269 ِْفُضونا  ياُغضُّ  َيا

ُمْ  3/49 18270 نا اهللَُّ ُقُلوَبا اهُ  اْمتاحا ا لِتاْقوا ها أاْخلاصا ا، وا اها فَّ صا ا، وا ها ا  اْختاَبا

ة   3/49 18271 ْغِفرا ْفو   مَّ   ِسْْت  وعا

أاْجر    3/49 18272 ض  عنه  وا  وجزاء  للعمل وِعوا

ظِيم   3/49 18273  كبري عا

اٍف يدعونك  ُينااُدوناكا  4/49 18274 لِيٍظ، جا ْوٍت ُمْرتاِفٍع، غا  بِصا

اء 4/49 18275 را  خلف  وا

اِت  4/49 18276 ُجرا اتِِه الغرف واملراد  اْْلُ ْوجا اِت زا  صىل اهلل عليه وسلم   -ُحُجرا

 ُمْعظامهمْ  أاْكثاُرُهمْ  4/49 18277

ْعِقُلونا  4/49 18278 رونا  َل يا كِّ ْم وَل ُيفا  َل ُيْعِملونا ُعقوَلاُ
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 11إلى آية  5من آية    الحجراتسورة ( 651صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا  5/49 18279 ُ َبا عوا صا ْزا ْ َيا لَّدوا وِلا ا  َتا

ُرجا  5/49 18280 ْ را  َتا  تاظْها

رْياً  5/49 18281 الحاً  خا صا ْعناى أْكثاُر ناْفعاً وا ُ بِما  أْخريا

نُوا 6/49 18282 حدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  آما  أقّروا بِوا

اءُكمْ  6/49 18283   أتاُكمْ  جا

اِسق: العايص اخلارج عن حدود الرشع فااِسق   6/49 18284   الفا

  النبأ: اخلَب ذو الشأن  بِناباأٍ  6/49 18285

تابايَّنُوا  6/49 18286 لوا فا تاأمَّ تاثابَّتوا وا  فا

ْوماً  6/49 18287 ْشياةا أاْن ُتِصيبُوا أان ُتِصيبُوا قا آءا  و خا  تْرُموا قوًما ُبرا

الاةٍ  6/49 18288 ها ة  بِجا ْعِرفا م ما دا     بِعا

تُْصبُِحوا 6/49 18289 تاصرُيوا فا  فا

ِميا  6/49 18290
 آِسِفي  ناادِ

تَّبُِعُكمْ  ُيطِيُعُكمْ  7/49 18291  يا

نِتُّمْ  7/49 18292 ة  لاعا قَّ شا  وما
ةٍ ْعتُم ِِف ِشدَّ قا  لاوا

بَّبا إِلايُْكمُ  7/49 18293 بوباً لدْيُكمْ  حا عاله َما   جا

ناهُ  7/49 18294 يَّ زا َّلاهُ  وا ناُه وَجا سَّ حا  وا

ها  7/49 18295 رَّ كا باغَّض  وا  وا

الُْفُسوقا  7/49 18296  الِعْصيان واخُلروج  عن حدود الرشع  وا

الِْعْصياانا  7/49 18297  اَلمتناع عن الطاعة  وا

اِشُدونا  7/49 18298  املُْهتادونا  الرَّ

 زيادة إحسان  فاْضالً  8/49 18299

ةً  8/49 18300 نِْعما  وخري  ديني أو دنيوي  وا

تاانِ  9/49 18301 تانِ  طاائِفا اعا تاِن أْو َجا  فِْرقا

  حارب بعضهم بعضاً  اْقتاتاُلوا 9/49 18302

أاْصلُِحوا 9/49 18303 يْناُهما  فا قاقا والتَّناُفرا ِمن بايْنِِهم با  أزيُلوا الشِّ

ْت  باغاْت  9/49 18304  اْعتادا

ٰ أاْمِر اهللَِّ  9/49 18305 ُسولِهِ تاْرِجعا إىِلا  تاِفيءا إىِلا را  ُحْكِم اهللِ وا

أاْقِسطُوا  9/49 18306  اْعِدلُوا وا

اِمِهمْ  املُْْقِسطِيا  9/49 18307 يا ِِف أاْحكا
ادِلِ  العا

اتَُّقوا اهلل 10/49 18308 ذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  وا ًة ِمْن عا  اْجعالوا لاُكْم ِوقايا

ُونا  10/49 18309  تافوزونا وتانْجونا  ُتْرَحا

رْ  11/49 18310 نْتاِقْص  َلا ياْسخا يا ا، وا ْزا  وحيتقر َلا َيا

وم   11/49 18311  َجاعة الرجال  قا

ْلِمُزوا  11/49 18312 َلا تا ْن باْعُضُكْم باْعًضا وا َلا ياطْعا ِعْب، وا  َلا يا

ُزوا  11/49 18313 ناابا َلا تا َل تتعاياروا بِاْْلالْقااِب وا ُه ِمنا اْلالْقااِب و  وا ْكرا ْدُع باْعُضُكْم باْعًضا بِما يا  َلا يا

التَّنااُبزُ  بِئْسا اَِلْسُم الُْفُسوُق  11/49 18314 اللَّْمُز، وا ُة، وا ْخِريا : السُّ ُهوا ُة الُفُسوُق؛ وا فا الصِّ بُحا اَِلْسُم وا  قا

نِ باْعدا  11/49 18315 يما مِ  اْْلِ ْلتُْم ِِف اِْلْسالا ا داخا ما  باْعدا

تُْب  11/49 18316 ْ يا ن املاعايِص  ِلَّ ْرِجْع عا  ِل يا

ُونا  11/49 18317
ُُها  الظَّاملِ دِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو ناْحوا ْلحا

رونا املُتاجاِوزونا لِ
 اجلائِ
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 18إلى آية  12من آية    الحجراتسورة ( 517صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا اْجتانِبُوا  12/49 18318  اْبتاِعدوا وتاناحُّ

نا الظَّنِّ  12/49 18319 ثرًِيا مِّ رْيِ ياقيٍ : الظَّنِّ  كا وِء بِاملُْؤِمنِيا  ، واملراد هناالِعْلِم ِمن غا  ظانُّ السُّ

ْستاِحقُّ الُعقوباةا اِْلْثُم:  إِْثم   12/49 18320 ْنُب الَِّذي يا  الذَّ

ُسوا  12/49 18321 سَّ ا َلا َتا اِت املُْسلِِميا وَل تبحثوا  وا ْورا ْن عا تُِّشوا عا  وَل تتتبعوا معايبهم َلا ُتفا

ْغتاْب  12/49 18322 َلا يا هُ  وا ْكرا ا يا ِب ما
ائِ ُدُكْم ِِف أاِخيِه الغا ُقْل أاحا وء  و  َلا يا  َل يْذُكرُه بالسُّ

ِرْهتُُموهُ  12/49 18323 أاْبغاضتموه  فاكا  فا

اتَُّقوا ا 12/49 18324 ذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  هللوا ًة ِمْن عا  اْجعالوا لاُكْم ِوقايا

اب   12/49 18325 تاعااىل، والتّواب ُهوا  تاوَّ ُه وا ة  هللِ ُسبْحانا ْت ِصفا را رَّ ْقباُل التَّْوباةا ُكلَّما تاكا    الَِّذي يا

ِحيم   12/49 18326 ةِ  را ُم املُْؤِمنيا ِف اآلِخرا ْرحا حيُم: الذي يا ُه وتاعاىل، والرَّ انا ة هللِ ُسبْحا  ِصفا

ْقنااُكم  13/49 18327 لا رْيِ ِمثاٍل سابٍِق  خا ىل غا ِم عا دا ْدنااُكم ِمنا العا  أْوجا

 ِمنا النّاسِ  أصناف ُشُعوباً  13/49 18328

باائِلا  13/49 18329 قا    َجاعات تانْتِمي إىل أصل واحد  وا

ُفوا  13/49 18330 ارا  بعض نسب ليعرف بعضكم  لِتاعا

ُكمْ  13/49 18331 ما  منزلة وأرفعكم  أْعالكم أاْكرا

ى منكم أاْتقااُكمْ  13/49 18332  اْلْكثاُر تاْقوا

لِيم   13/49 18333 ا ِعْلُم املاْخ  عا ِفيَّاِت الَّتِي َل ُيْدِرُكها ِر واخلا
ائِ اِِلُ بِالِّسَّ ليُم: ُهوا العا ، والعا تاعااىلا ُه وا ة  هللِ ُسبْحانا   لوقاتِصفا

برِي   13/49 18334 ىلا اهللِ خافِياة   خا ى عا فا ْ ِة اْلْشياِء فاال َتا قيقا ىلا حا برُي: ُهوا املُطَّلُِع عا ُه ، واخلا انا ة هللِ ُسبْحا  ِصفا

اُب  14/49 18335 ة  اْْلاْعرا  سّكان البادِيا

نَّا  14/49 18336  صّدقنا وأذعنّا  آما

ْلنا ِف اِْلْسالمِ  أاْسلاْمناا  14/49 18337  داخا

ْدُخلِ  14/49 18338 اِخلِ  يا ياصرُي ِف الدا نُْفُذ وا  يا

عوا ُتطِيُعوا 14/49 18339 ْضا تَّبِعوا وَتا  تا

لِتُْكم   14/49 18340 نُْقْصُكْم  َلا يا  َلا يا

لُِكمْ  14/49 18341 ْعما
ْن أا اِب  مِّ  أفعالكمِمْن ثاوا

ُفور   14/49 18342 ،  غا تاعااىلا ُه وا ة  هللِ ُسبْحانا ةُ ِصفا  والغافوُر ُهوا الَِّذي تاْكثُُر ِمنُْه املاْغِفرا

ْرتااُبوا 15/49 18343 ْ يا وا  ِلا ْ ياُشكُّ  ِلا

ُدوا  15/49 18344 اها جا اتاُلوا وا قا  وا

بِيِل اهللَِّ 15/49 18345  ْلعالء دين اهلل ونرصته وهو اَلسالم ِِف سا

ُقونا  15/49 18346
ادِ  الصادقون ِف ايمهنم الصَّ

لُِّمونا  16/49 18347 مون أاُتعا هِّ فون وُتفا رِّ  أُتعا

تكم  بِِدينُِكمْ  16/49 18348 يعاتكم وِعبادا  برِشا

لِيم   16/49 18349 ا ِعْلُم  عا ِفيَّاِت الَّتِي َل ُيْدِرُكها ِر واخلا
ائِ اِِلُ بِالِّسَّ ليُم: ُهوا العا ، والعا تاعااىلا ُه وا ة  هللِ ُسبْحانا  املاْخلوقاِت ِصفا

ُمنُّونا  17/49 18350  املن: تعداد النعم عىل الغري واملراد هنا  يعدون إيمهنم بك منة عليك ونعمة أسدوها إليك يا

 ُينِعمبل اهلل  ياُمنُّ  باِل اهلل 17/49 18351

اُكمْ  17/49 18352 دا فَّقكم إليه ها كم إىل اْليمن، ووا دا  أرشا

يْبا  18/49 18353 ِهمْ  غا واسِّ ُه بِحا ْستاطِع النَّاُس إْدراكا ْ يا ا وِلا ِفيا واْستاْتا ا خا يُْب: ما  الغا

ةٍ  باِصري   18/49 18354 يٍْف وَل آلاٍة وَل جاِرحا ى املارئِيَّاِت باِل كا را ُه تاعااىل يا تاعااىل، أْي أنَّ ُه وا ة  هللِ ُسبْحانا  ِصفا
 


