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 3إلى آية  1من آية   الحديدسورة ( 537صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َه اّلِلَ َعَّمَّ ََل َيلَيُق بََه َجلَّ َجََللُهُ  َسبََّح ّلِلَََّ 1/57 19128  َنزَّ

ُه َتَعاََل َغالٌَب َعََل أْمَرَه، والَعزيُز َمْن أْسَّمَء اّلِلَ احُلْسنَى  الَْعَزيزُ  1/57 19129   ُهَو الَقَويُّ الََّذي َل ُيْغَلُب ألنَّ

كَيمُ  1/57 19130 ُه َتَعاََل عاَِلٌ بََعواقََب األموَر، واحَلكيُم َمْن أْسَّمَء اّلِلَ احُلْسنَى ُهَو املُْحكَُم  احْلَ ْلَق األْشياَء َكََّم َشاَء ألنَّ  َِلَ

 هو املالك املترصف لَُه ُمْلُك  2/57 19131

 ويسلب احلياة   ََيَُب احَلياةَ  ُُيْيَي َوُيَميُت  2/57 19132

ءٌ َصَفٌة ّلِلَ  َقَديرٌ  2/57 19133 ٍء َل ُيْعَجُزُه ََشْ  ُسبْحاَنُه ، والَْقَديُر: هو الََّذي َل َيْعََتيَه َعْجٌز وَل ُفتُوٌر َوهَو القادَُر َعََل ُكلِّ ََشْ

ُل  3/57 19134 ءٌ  اأْلَوَّ  الََّذي لَيَْس َقبَْلُه ََشْ

ءٌ  َواآْلَخرُ  3/57 19135  الََّذي لَيَْس َبْعَدُه ََشْ

ءٌ  َوالظَّاَهرُ  3/57 19136  الََّذي لَيَْس َفْوَقُه ََشْ

ءٌ  َوالْبَاطَنُ  3/57 19137  الََّذي لَيَْس ُدوَنُه ََشْ

َر واَِلَفيَّاَت الَّتَي َل ُيْدَرُكَها َعْلُم  َعلَيمٌ  3/57 19138
ائَ  املَْخلوقاَت َصَفٌة ّلِلَ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بَالَّسَّ
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 11إلى آية  4من آية   الحديدسورة ( 538صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أْوَجَد َمَن الَعَدَم َعَل َغْْيَ َمثاٍل سابٍَق  َخَلَق  4/57 19139

ا يليُق بجَللَه، بَل تكييٍف، وَل ؛ عََل واستقرَّ وارَتَفع اْستََوٰى  4/57 19140  تشبيٍه، وَل تعطيلٍ علوًّ

 فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاَل  الدنياليس كعروش وأنه  عَل احلقيقة بهنؤمن  هو أعظَُم املَخلوقاَت  الَْعْرشَ  4/57 19141

 وغْي ذلك َمطَرٍ وواملراد ما يدخل يف األرض من حب َما َيْدُخُل  َما َيلَُج  4/57 19142

ُرُج  4/57 19143  املراد ما َيرج من األرض من نبات وزرع وثَّمر وغْي ذلك  َوَما ََيْ

ََّمءَ  4/57 19144  املراد من املَلئكة واألقدار واألرزاق وغْي ذلك َوَما َينَْزُل َمَن السَّ

 واألعَّمل وغْي ذلك واألرواح  املراد ما يصعد إَل السَّمء من املَلئكة  َوَما َيْعُرُج فَيَها 4/57 19145

 رقيب عليكم شهيد عَل أعَّملكم وهو معكم بعلمه ولطفه ورمحته  َوُهَو َمَعُكمْ  4/57 19146

 يف أيَّ مكان حللتم َأْيَن َما ُكنتُمْ  4/57 19147

ُه َتَعاَل َيَرى  َبَصْيٌ  4/57 19148  املَرئَيَّاَت بََل َكيٍْف وَل آلٍَة وَل جاَرَحةٍ َصَفٌة ّلِلَ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، أْي أنَّ

 هو املالك املترصف لَُه ُمْلُك  5/57 19149

   ُتَعادُ  ُتْرَجعُ  5/57 19150

ؤوُن َوالَقَضاَيا األُمورُ  5/57 19151  مجيعها املَسائَُل والشُّ

يَْل يَف النََّهارَ  6/57 19152  اآلخر فيتعاقبان طوَلً وقَرًصا ُيْدَخل أحدمها يف  ُيولَُج اللَّ

َر واَِلَفيَّاَت الَّتَي َل ُيْدَرُكَها َعْلُم املَْخ  َعلَيمٌ  6/57 19153
ائَ  لوقاَت َصَفٌة ّلِلَ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بَالَّسَّ

ُدورَ  6/57 19154  الصدور اِلفايا التي يف الصدور أو احلالة التي يف  بََذاَت الصُّ

سوَل باَلّتباعَ  ياد لهنقاَللََه ووُرُس يأمر اّلِل عباده باإليَّمن به ب آَمنُوا بَاّلِلََّ َوَرُسولَهَ  7/57 19155  بالطّاعَة وللرَّ

 واْبذلوا املال ونحَوه َوَأنَفُقوا 7/57 19156

ُكم َجَعَلُكم 7/57 19157 َ  َصْيَّ

ْستَْخَلَفنَي فَيهَ  7/57 19158 فنَي فيه بَأْمَرَه ُخَلَفاَء  مُّ  ُمتَرَصِّ

 َل يعلم مقداره إَل اّلِل تعاَل  َجزاٌء لَلَعَمَل وَعَوٌض َعنْهُ  َكبَْيٌ  َأْجرٌ  7/57 19159

 وما الذي يمنعكم َوَما لَُكمْ  8/57 19160

ثُُّكْم أْو ُيناديُكمْ  َيْدُعوُكمْ  8/57 19161  َُيُ

ُد  َميثَاَقُكمْ  8/57 19162  املَيثاُق: الَعْهُد املَُؤكَّ

 القرآنَمْن  ات آيَ  آَياٍت  9/57 19163

    واَضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  9/57 19164

لَُكم  لَيُْخَرَجُكم 9/57 19165  لَيَُحوِّ

ُك وظلَّمت الكفر  الظُُّلََّمَت  9/57 19166 ْ  املُراُد اجَلْهُل َوالِّشِّ

 اهَلداَية النُّورَ  9/57 19167

عاَيَة لََعبادَهَ  لََرُؤوٌف  9/57 19168     َرؤوٌف: َصَفٌة ّلِلَ ُسبْحاَنُه، ُتنبَُئ َعن َكَّمَل الرِّ

َحيمٌ  9/57 19169 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤَمننَي يف اآلَخَرةَ  رَّ  َصَفة ّلِلَ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

ََّمَواَت َوّلِلَََّ َمَْياُث  10/57 19170  ّلِل ملكهَّم وهو الباقي سبحانه بعد فناء اِللق السَّ

ةَ  الَْفتَْح  10/57 19171  َفتَْح َمكَّ

 َمنَْزلَةً  أَكرب َأْعظَُم َدَرَجةً  10/57 19172

ْسنَى  10/57 19173  َوْعُد اّلِلَ بَاملَثوَبَة َوُحْسَن اجَلزاَء أْو اجَلنَّةَ  احْلُ

َفى َعََل اّلِلَ خافَيَةٌ  َخبَْيٌ  10/57 19174  َصَفة ّلِلَ ُسبَْحاَنُه وَتَعاََل، واَِلبُْي: ُهَو املُطَّلَُع َعََل َحقيَقَة األْشياَء َفَل ََتْ

ُم من صدقة أو عمل لوجه اّلِل تعاَل َقْرًضا َحَسنًا 11/57 19175  اْحتَساباً لَألْجرَ و ما ُيَقدَّ

 واملراد اجلنّة ثواب جزيل  أجر كريم  11/57 19176



 

539 
 

 
 
 
 

 18إلى آية  12من آية   الحديدسورة ( 539صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املراد يوم الرصاط  َيْومَ  12/57 19177

 َيْميض وييضء َيْسَعى  12/57 19178

 إرَشاق هدايتهم  ُنوُرُهم 12/57 19179

 جهة اليمني هلم وأمامهم  َوبَأَْيََّمَِنَم بني أيدَيم  12/57 19180

اُكمُ  12/57 19181 وا باجَلنَّة ُبِّْشَ  اْفَرُحوا بأِنا جزاؤكم عند اّلِلو َأْبَِّشُ

َري 12/57 19182 َعةً  َتنَْدفَُع  ََتْ  ُمَّْسَ

وامَ  َخالََدينَ  12/57 19183  باقنَي َعَل الدَّ

 ونوال غاية ما يطلب الظََّفر والفَلح  الَْفْوزُ  12/57 19184

 الََّذيَن ُيظَْهروَن َخَلَف َما ُيبْطَنونَ  املُْنَافَُقونَ  13/57 19185

 ونستيضء ونستفيد منه ُخْذ، َوُنَصْب أاْنتَظَُروَنا نَ  انظُُروَنا َنْقتَبَْس  13/57 19186

   خلفكم ُعودوا اْرَجُعوا َوَراءُكمْ  13/57 19187

 َفاْطُلبُوا َفالْتََمُسوا  13/57 19188

َب  13/57 19189  َفُحَجَز وُفَصَل  َفُُضَ

 بَحاَجٍز َبنَي اجَلنََّة والنَّاَر واملُراُد األعراُف  بَُسورٍ  13/57 19190

َّا َيَِل املُْؤَمننَيَ  َباطَنُهُ  13/57 19191  َِم

مْحَةُ  13/57 19192 عاَيةُ  الرَّ  اإلْحساُن والرِّ

َّا َيَِل املُنَافََقنيَ  َوَظاَهُرهُ  13/57 19193  َِم

 َُياطبُوِنم ُينَاُدوَِنُمْ  14/57 19194

 َخدُعتُموها وَضَلْلتُموها وأهلكتموها بالنفاق  َأْنُفَسُكمْ  َفتَنتُمْ  14/57 19195

بْتُْم وَواْنتَظَْرُتْم  َوَتَربَّْصتُمْ  14/57 19196  باملؤمنني النوائب َتَرقَّ

 البَْعَث و أمر الّدينَ  َشَكْكتُْم يَف  َواْرَتبْتُمْ  14/57 19197

ْتُكُم اأْلََماَنُّ  14/57 19198  األََباطَيُل وأطمعتُْكْم َخَدَعتُْكُم  َوَغرَّ

 املَْوُت حكمه وقضاؤه واملراد  َأْمُر اّلِلََّ  14/57 19199

 أو جاه أو شهوة أو إنسان أو شيطان كل ما َغرَّ من مال الَْغُرورُ  14/57 19200

 َل ُيقبَُل  َل ُيْؤَخُذ  15/57 19201

 َعَوٌض لَيُْفتََدى بََه َمْن َعَذاَب اّلِلَ فَْدَيةٌ  15/57 19202

 َمَصُْيُكمْ و َمكاُن اإَليواَء  َمأَْواُكمُ  15/57 19203

 ْوََل بَُكمْ األَ  َمْوََلُكمْ  15/57 19204

 املَْرَجعُ  املََْصْيُ  15/57 19205

 َأَِلْ َُيَْن َوََيََئ الَوْقُت؟ َأَِلْ َيأْنَ  16/57 19206

َشعَ  16/57 19207 ، َوَتلنَيَ  ََتْ َضَع، َوَتَرقَّ  ََتْ

لَ  لََذْكَر اّلِلَ  16/57 19208  ُقْرآنََه، أْو اْستَحضاَرَه يف الَقْلَب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ

ماُن الطويل بعد جميء أنبيائهم َفطَاَل َعَليَْهُم اأْلََمدُ  16/57 19209  املراد: مىض عليهم الزَّ

 َفَغُلظَْت وَصُلبَْت  َفَقَسْت  16/57 19210

 الَفاَسقون: العاصون اِلارجون عن حدود الِّشع َفاَسُقونَ  16/57 19211

 ْجَعُلها ذات َحياةٍ وَنَّمٍء بإنبات املزروعات َ ُُيْيَي اأْلَْرَض  17/57 19212

ْحنا َوأْظَهْرنا  َبيَّنَّا  17/57 19213  َوضَّ

قنَيَ  18/57 19214 دِّ ُب به  املُْصَّ ، وما ُيتََقرَّ
كاةَ َدَقَة، والَصَدَقة: َما ََيَُب أداُؤُه َمن الزَّ  املؤّديَن للصَّ

ُم من صدقة أو عمل لوجه اّلِل تعاَل واْحتَساباً لَألْجرَ ما  َقْرًضا َحَسنًا 18/57 19215  ُيَقدَّ

 ثواب جزيل واملراد اجلنّة  َأْجٌر َكَريمٌ  18/57 19216
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 24إلى آية  19من آية   الحديدسورة ( 540صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يُقونَ  19/57 19217 دِّ  الذين كُمل تصديقهم بَّم جاءت به الرسل، اعتقاًدا وقوَل وعمَل  املُبَالَُغوَن يَف التَّْصَديَق  الصِّ

َهَداءُ  19/57 19218  الََّذيَن ُقتَُلوا يَف َسبَيَل اّلِلَ  َوالشُّ

  جزاُءهم للعمل وَعَوضهم عنه َأْجُرُهمْ  19/57 19219

 وإرَشاق هدايتهم  َوُنوُرُهمْ  19/57 19220

نا وَعَلماتَنا  بَآَياتَنَا  19/57 19221  بَُمْعَجزاتَنا وَدَلئََلنا وَعرَبَ

َحيمَ  19/57 19222  َجَهنَّمَ  أهُل  َأْصَحاُب اجْلَ

 الَلَعب: الَعبَث وهو خَلف اجَلدِّ  لََعٌب  20/57 19223

وٌ  20/57 19224    الَّلْهو: اَلشتغال بَّم َل َُيْدي وَل ُيفيد َوهَلْ

ٌن بمتاع الدنيا َوَزينَةٌ  20/57 19225  من ملبس ومسكن وما يشبههَّم  َتَزيُّ

 ومباهاة وَتعاظم وتكربُّ  َوَتَفاُخرٌ  20/57 19226

 َوَتباٍه بََكثَْرةَ األموالَ   َوَتَكاُثٌر يَف اأْلَْمَوالَ  20/57 19227

  َمطَرٍ  َغيٍْث  20/57 19228

                                                                                                                                                                                                                                         هم ورسهم                                                                                                                     َراقَ  َأْعَجَب  20/57 19229

ارَ  20/57 19230 اعَ  الُْكفَّ رَّ  الزُّ

 َيْصَفرُّ وَييْبَس ََيَيُج  20/57 19231

ًَّم   يابًسا ُفتَاًتا ُحطَاًما  20/57 19232  ُمتََهشِّ

 أليم شديد اَلَياع َعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب َشَديدٌ  20/57 19233

 َوَسَْتٌ وَعْفوٌ  َوَمْغَفَرةٌ  20/57 19234

 َرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوَرْضَوانٌ  20/57 19235

يْطاُن للُمتَْعة َمتَاُع الُغرور 20/57 19236 ُن به الشَّ  الُغُرور: اِلداع، وما ُيَزيِّ

 َساَرُعوا ُمَساَرَعَة املُتََسابََقنَي يَف املَْضََّمرَ و بادَروا ونافَسوا َسابَُقوا  21/57 19237

ْت  21/57 19238 َزْت  ُأَعدَّ  ُهيِّئَْت وُجهِّ

 إْحساُنهُ  َفْضُل اّلِلَ  21/57 19239

َصيبَةٍ  22/57 19240  َمْكروٍه ُيصيُب اإلْنسانَ  مُّ

 اللَّْوُح املَْحُفوظُ ُهَو:  كَتَاٍب  22/57 19241

َأَها 22/57 19242 رْبَ  َنْخُلَق َهَذَه املَْخُلوَقاَت  نَّ

 سهٌل  َيَسْيٌ  22/57 19243

َزُنوا َتاَسْوا  23/57 19244  حَتْ

 ذهَب منكم َفاَتُكمْ  23/57 19245

وا وَل َتبْتََهُجوا َبطَرًا   َتْفَرُحوا  َوََل  23/57 19246  واْختَياَلً َل ُتََّسُّ

ٍ َمْزُهوٍّ بََفضيلٍة َيراها يَف َنْفَسهَ  ُُمْتَالٍ  23/57 19247  ُمتَبَْخََتٍ ُمتََكربِّ

 َيْفَخُر َعََل النَّاسَ  َكثَْي التَّعاُظم والتَكربُّ  َفُخورٍ  23/57 19248

 َحبُْسُه َعنْهُ البُْخُل: إْمساُك املاَل َعَّمَّ َل َيْصُلُح  َيبَْخُلونَ  24/57 19249

 ُيْعَرْض  َيتََولَّ  24/57 19250

  هو الذي استغنى عن خلقه، واِلَلئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسَّمَء اّلِلَ احُلْسنى  الَْغنَيُّ  24/57 19251

َميُد  24/57 19252  احُلْسنى املُْستََحقُّ لَْلَحْمَد والثَّناَء واملَْدَح، واحَلميُد من أْسَّمَء اّلِلَ  احْلَ
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 29إلى آية  25من آية   الحديدسورة ( 415صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْلَعَمَل َِبا َولَتَبْليَغها  َأْرَسْلنَا  25/57 19253
يََّة لَ
سالََة اإلهَلَ سوَل: حَتْميُلُه الرِّ  إْرساُل الرَّ

 الَواَضَحاَت بَاحُلَجَج  بَالْبَيِّنَاَت  25/57 19254

 وأْوَجْدَنا وأْنَعمنا َوَأنَزلْنَا 25/57 19255

 الكتاب السَّموي الْكَتَاَب  25/57 19256

 الَعْدَل يَف األَْقَواَل، َواألَْفَعالَ  َواملَْيَزانَ  25/57 19257

 بَالَعْدل  بَالَْقْسطَ  25/57 19258

َديَد  25/57 19259  املَْعَدن املَْعروف  احْلَ

ةٌ  َبأٌْس  25/57 19260  ُقوَّ

 وفوائد  َوَمنَافَعُ  25/57 19261

هُ  25/57 19262  ورسله  ََيْلَُص إليه وينرص دينه َينرُصُ

َهمْ  بَالَْغيَْب  25/57 19263  الَغيُْب: َما َخَفَي واْستَََتَ وَِلْ َيْستَطَع النَّاُس إْدراَكُه بََحواسِّ

 ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي َل يعجزه َشء َصَفٌة ّلِلَ  َقَوي   25/57 19264

ُه َتَعاََل غالٌَب َعََل أْمَرَه  َعَزيزٌ  25/57 19265  َصَفٌة ّلِلَ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَعزيُز: ُهَو الَقَويُّ الََّذي َل ُيْغَلُب ألنَّ

تََهََّم  26/57 19266 يَّ ُكوَر واإلَناَث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساَن َمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

ْهتَدٍ  26/57 19267  مستجيب للهداية مُّ

 الَفاَسقون: العاصون اِلارجون عن حدود الِّشع َفاَسُقونَ  26/57 19268

يْنَا َعََل آَثاَرَهم  27/57 19269  َأْتبَْعنَاُهْم، َوَبَعثْنَا َبْعَدُهمْ  َقفَّ

 َوَأْعطَيْناهُ  َوآَتيْنَاهُ  27/57 19270

نَجيَل  27/57 19271 َلمُ  اإْلَ ُل َعََل عيَسى اْبَن َمْرَيَم َعَليَْه السَّ  كَتاب اّلِلَ املُنَزَّ

بَُعوهُ  27/57 19272    ساروا عَل َمنْهاَجهَ  اتَّ

 َشَفَقًة وَرمْحَةً  َرْأَفةً  27/57 19273

ةً وَعطْفاً  َوَرمْحَةً  27/57 19274  وَمَودَّ

ّلياً عن َمَلذِّ الدنيا والناس وُغُلّوًا يف التعبّد والتـّـقـّشـف  َوَرْهبَانَيَّةً  27/57 19275  ََتَ

 َأْحَدثوها َعََل َغْْيَ َمثاٍل سابٍَق  اْبتََدُعوَها 27/57 19276

 الذين التزموا ِبا من تلقاء أنفسهمما أْوَجبْنَاها، بل هم  و  َما َفَرْضنَاَها َما َكتَبْنَاَها  27/57 19277

   َطَلَب والتََّمس اْبتََغاء  27/57 19278

َب اليه بالطّاعاَت  َرْضَواَن اّلِلَ 27/57 19279  َكْسب َرىض اّلِل بالتَقرُّ

لُوا و ما حفظوها َفََّم َرَعْوَها 27/57 19280  َوَخالَُفواَما َقاُموا َِبَا َحقَّ الَقيَاَم، َبْل َبدَّ

 اْجَعلوا لَُكْم َوقاَيًة َمْن َعذاَب اّلِلَ بَاْمتَثاَل أواَمَرَه، واْجتَناَب نواهيهَ  اتَُّقوا اّلِلَّ 28/57 19281

 أْي أْجَرْين َضْعَفنْيَ  ُيْعطَُكمْ  ُيْؤتَُكْم كَْفَلنْيَ  28/57 19282

مْحَتَهَ  28/57 19283  إْحسانََه وَرعاَيتَهَ  رَّ

  َهداَيًة وبياناً للحق ُنوراً  28/57 19284

 هتتدون به ََتُْشوَن به 28/57 19285

   َصَفٌة ّلِلَ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الََّذي َتْكثُُر َمنُْه املَْغَفَرةُ  َغُفورٌ  28/57 19286

َحيمٌ  28/57 19287 حيُم: الذي  رَّ  َيْرَحُم املُْؤَمننَي يف اآلَخَرةَ َصَفة ّلِلَ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

 َأْعطَاُكُم اّلِلُ َذلََك أَلَْجَل َأْن َيْعَلمَ  لَئََلَّ َيْعَلمَ  29/57 19288

 التَّْوراة واإَلْنَجيل لْكَتَاَب وا اليَهوُد والنَّصاَرى َأْهل الكَتاَب  29/57 19289

ءٍ  29/57 19290  يستطيعون أن يكسبوا شيئاً ألنفسهم أو يمنحونه لغْيهم َل  َل َيْقَدُروَن َعََل ََشْ

 زيادَة اإلحسانَ  الَْفْضَل  29/57 19291
 


