
 

201 
 

 
 

 93إلى آية  87  يةآمن  التوبةسورة ( 201صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

بِيل   93/9 6586 ة  واإلْثم   السَّ جَّ  الع قوبة  و احل 

 يطلبون االذن منك  َيْستَأْذِن وَنَك  93/9 6587

َوالِِف  93/9   ، ويطلق أيضا عىل الصبيان وأصحاب األعذار من الرجال وكل من ال خري فيه النِّساِء  اْْلَ

ونَ  93/9 6588 ْدِرك ونَ  ال َيْعَلم   ال َيْعِرفوَن وال ي 
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 99إلى آية  94  يةآمن  التوبةسورة ( 202صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  94/9 6589 وَن األْسبَاَب  َيْعتَِذر  بْد   ها أو َتْْبيرِ   ِلَِْحِو اإلساَءةِ  واحلجج ي 

ْدت مْ  َرَجْعت مْ  94/9 6590  ع 

مْ  94/9 6591 مْ  لَن نُّْؤِمَن لَك  َقك   لَْن ن َصدِّ

َنا  َنبَّأََنا  94/9 6592  أْخَْبَ

مْ  94/9 6593 مْ  َأْخبَاِرك   َواقِِع حالِك 

ى 94/9 6594  َوَسيَْعِرف  َوَيْعَلم   َوَسرَيَ

مْ  94/9 6595 ودَ  َعَمَلك  ْم اِلَْقص   فِْعَلك 

َردُّونَ  94/9 6596  ت ْرَجع ون ت 

 َما غاب عن الناس وَخِفَي واْستََتَ  الغيب  94/9 6597

َهاَدةِ  94/9 6598  األمور التي يشاهدها الناس وهَي َنقيض  الَغيِْب  َوالشَّ

م 94/9 6599 مْ  َفي نَبِّئ ك  ك   َفي خِْب 

ونَ  95/9 6600 ونَ  َسيَْحلِف   َسي ْقِسم 

 َرَجْعت م وارَتدْدت م انَقَلبْت مْ  95/9 6601

مْ  95/9 6602 وْا َعنْه  َساَءلَة   لِت ْعِرض  وَن م  ْم د  ك وه   لِتَْت 

بَثاء  و   نجس  وقذر  ِرْجس   95/9 6603   خ 

مْ  95/9 6604  : َمكان  اإِليواءِ مصريهم أو َوَمأَْواه 

 ِعَقاب  واِلراد هنا   ،اجَلَزاء: اِل كاَفأة  باَْلرْي أو الَّشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 95/9 6605

ف وَن وَيعملون  َيْكِسب ونَ  95/9 6606  َيْقَتِ

مْ  96/9 6607 َضْوْا َعنْه  َتْ
مْ  لِ وه  كوا تأنيبَهم ومعاَتبتَهمو  لِتََودُّ  لِتَت 

بُّ ال َيْقبَل  وال   الَ َيْرَض  96/9 6608
ِ  ُي 

 العاصي اْلارجي عن حدود الَّشع الَْفاِسِقيَ  96/9 6609

 سّكان البادَِية  األَْعَراب   97/9 6610

 َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  97/9 6611

 َوَأَحقُّ وأْحرى  َوَأْجَدر   97/9 6612

وَد َما َأْنَزَل اّللَّ   97/9 6613 د  ه   ح  ود  اّللِ: أحكام  د  اَوَزهتاح  ه  التي ال ََيوز  ُم  ع 
 ورَشائِ

ْرما   َمْغَرما   98/9 6614  وخسارة ونقص  غ 

بَّص   98/9 6615  ويتقب  َوَينْتَظِر   َوَيَتَ

َوائِرَ  98/9 6616 دائَِد ما ُييط بالناس من  الدَّ  والنكبات اِلَصائَِب والشَّ

ْوءِ  98/9 6617 مْ  السَّ ه  وء  لُّ ما َيس   ك 

َبات   99/9 6618 ر  ب  به إىِل اّلل  ق  تََقرَّ  ما ي 

 َوَدَعواِت  َوَصَلَواِت  99/9 6619

م   99/9 6620 مْ  َسي ْدِخل ه  ل ه  ْم وَيْشم  ه  مُّ  َسيَض 

 َفْوِزِه َوَنعيِمهِ  َرْْحَتِهِ  99/9 6621

ور   99/9 6622 َو الَِّذي  َغف  بْحاَنه  َوَتَعاىَل، والَغفور  ه     َتْكث ر  ِمنْه  اِلَْغِفَرة  ِصَفة  ّللِ س 

ِحيم   99/9 6623 : الذي َيْرَحم  اِل ْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ حيم  بَْحاَنه  وَتعاىل، والرَّ  ِصَفة ّللِ س 
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 106إلى آية  100  يةآمن  التوبةسورة ( 203صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ل ونَ  100/9 6624 ابِق وَن األَوَّ ِهمْ الصحابة  السَّ  اِلتقدمون الذيَن َسبَقوا النّاَس إىل اإليامِن َقبَْل َغرْيِ

 الذين انتقلوا من مكة إىل اِلدينة فرارا  بدينهم اِلْ َهاِجِرينَ  100/9 6625

 َصىلَّ اّلل  َعَليِْه َوَسلََّم وآَوْوا اِلهاجرينأهل اِلَدينَة من األوس واْلزرج الذين نرصوا النبي  َواألَنَصارِ  100/9 6626

ما 100/9 6627 بَع وه     ساروا عىل ِمنْهاِجِهم تَّ

الِح اِلراد    بِإِْحَسان   100/9 6628   طريَقهم اِلستقيَم يف اإليامِن، والعَمِل الصَّ

 تقبل أعامهلم ورفع درجاهتم وجتاوز عن زالهتم  َرِِضَ اّلل عنهم 100/9 6629

وْا َعنْه   100/9 6630    طابت نفوسهم بام أعطاهم َوَرض 

ز  َوَأَعدَّ  100/9 6631  وَهيَّأَ وَجهَّ

وامِ  َخالِِدينَ  100/9 6632  باقَي َعىل الدَّ

 بغرْي ِِناية  وال اْنِقطاع   َأَبدا   100/9 6633

م 101/9 6634 يط وَن بِكم َحْولَك   ُم 

اِنَا  َأْهِل اِلَِْدينَةِ  101/9 6635 كَّ  هنا اِلَِدينَة اِل نَّورةواِلراد  س 

واْ  101/9 6636 وا َمَرد  وا واستََمرُّ د   ومترنوا  َتَعوَّ

َتْيِ  101/9 6637 رَّ ُب  م مَّ ل ُبم َسن َعذِّ    تاَرَتْيِ   سنعاَقبهم ون نَكِّ

َردُّونَ  101/9 6638 لون ي  َوَّ فون وُي   ي رْصَ

ونَ  102/9 6639  وفِئَة  أ ْخَرى ِمن النَّاسِ  َوآَخر 

ف واْ  102/9 6640  أَقّروا   اْعَتَ

ن وُِبِمْ  102/9 6641 َمةِ  بِذ  ْم اِل َحرَّ
   بِآثاِمِهْم وأْفعاهِلِ

نوا وَمَزجوا َخَلط واْ  102/9 6642  َضمَّ

 َحَسنا   َصاحِلا   102/9 6643

 آثاِم  ِمثَل التََّخلُِّف َعن اجِلهادِ  َسيِّئا   102/9 6644

م  َيت وَب َعَليْهم 102/9 6645  َيْغِفَر هَل 

ْم َصَدَقة   103/9 6646 ْذ ِمْن َأْمَواهِلِ ْم بَِدْفعِ  خ   صدقة كالزكاة اِلفروضة أو كصدقة التطوع ألِْزْمه 

مْ  103/9 6647 ه  ر  م ِمن الع يوِب واآلثامِ  ت طَهِّ ئ ه   تْبِّ

يِهم ُِبَا  103/9 6648 َزكِّ ْم  َوت  ه  يهم وَترَفع هم ت ْصلِح   ، وت نَمِّ

مْ واستَغِفْر   َوَصلِّ  103/9 6649    اْدع  هَل 

 تثبيت  هلم، وط مأنينة  وسكون   َسَكن   103/9 6650

واْ  104/9 6651  ََََلْ َيْعرفوا ويدركوا   َأََلْ َيْعَلم 

  برض يتقبل  َيْقبَل   104/9 6652

جوِع  التَّْوَبةَ  104/9 6653 ْنِب ود لاالعتاف والندم واإلقالع، والَعْزم عىل أالَّ يعوالرُّ  لذَّ

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  104/9 6654

ى  105/9 6655  َفَسيَْعِرف  َوَيْعَلم   َفَسرَيَ

لِّ ما ََيَْفى  عاَل الغيب  105/9 6656 يط  بك  ِ  ُم 

ْرَجْونَ  106/9 6657 رونَ  م  َؤخَّ  م 

ْكِمِه وقضائِهِ  ألْمِر اّللِّ  106/9 6658  حل 
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 111إلى آية  107  يةآمن  التوبةسورة ( 204صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

واْ  107/9 6659 ذ  َ  َجَعل وا اَّتَّ

ص  لِذلَِك  َمْسِجدا   107/9 6660  أو اِلَبْنى اِل َخصَّ
الةِ : َمْوِضع  الصَّ  اِلَْسِجد 

ارا   107/9 6661 ة   ِِضَ ضارَّ اَولَة  لَه  للمؤمني أو  م  ِر وُم  َ    طلب ا للَّضَّ

ْفرا   107/9 6662 جودِ اّللِ  َوك  و 
 َوإنكارا  لِ

ْرَقةِ  َوَتْفِريقا   107/9 6663  َوإحداثا  للف 

با  واْستِعدادا   َوإِْرَصادا   107/9 6664  َوَتَرقُّ

ْسنَى  107/9 6665 ة احْل   العاقبة احَلَسنة. أو   الطريقة اْلريِّ

ِْب   َيْشَهد   107/9 6666 ْ    َي 

ِْْبوَن بِِخالِف الواقِِع  لََكاذِب ونَ  107/9 6667  ِلَ تَِّصفون بِالَكِذِب، ُم 

 ال تق م للصالة فيه  ال تق م فيه  108/9 6668

ْهرِ  َأَبدا   108/9 6669  إىل آِخِر الدَّ

باء  ِلََّْسِجد   108/9 6670  اِلسجد النّبوي أو اِلراد مسجد ق 

َس  108/9 6671  قاعدته  تضعوو أقيَم أساسا   أ سِّ

 وامتثال  أوامره واجتناب  نواهيه ة اّللخشي التَّْقَوى  108/9 6672

ِل َيْوم   108/9 6673 نْذ  البِداَيةِ  ِمْن َأوَّ  م 

 َأْوىَل  َأَحقُّ  108/9 6674

ِبُّونَ  108/9 6675 مْ  ُي  ه  وَن ومَتيل  ن فوس   َيَودُّ

واْ  108/9 6676 ر  نوَب وَيعملوا  َيتَطَهَّ كوا الذُّ  الّصاحلاِت َيْت 

نْيَاَنه   109/9 6677  البِناء  اِل قام   ب 

 ِرضا ، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرْضَوان   109/9 6678

 أْكثَر  َنْفعا  َوَصالحا   َخرْي   109/9 6679

ةِ  َشَفا  109/9 6680  َحْرِف أْو ِحفَّ

ف   109/9 6681 ر  ف ه  ج  كله اِلاء  فيْجر 
ِء ِمن أصلِه واِلكان الَّذى يأْ  يذهب  به واالْجِتاِف، وهو اقتالع  الَّشَّ

ف  عىل االِْنِيارِ  أو الساقِط َهار   109/9 6682 َّْشِ  م 

 َفَسَقط واِنَدم  َفاِْنَارَ  109/9 6683

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال ََيِْدي  109/9 6684

ا  الظَّاِلِِيَ  109/9 6685 ْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُه   اجلائِريَن اِل تَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالك 

لُّ َعىَل الثَّباِت واالْستِْمرارِ   ال َيَزال   110/9 6686  َتد 

وا وأْنَشأ وا  َبنَْواْ  110/9 6687    أقام 

ا ونِفاقا   ِريبَة   110/9 6688  َشكًّ

َق  َتَقطَّعَ  110/9 6689 م فيَموتواو َتتََمزَّ لوُب  َع ق   تتَصدَّ

: اال َوْعدا   111/9 6690 ْدق  احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعد  َو الَوْعد  الصِّ ، َوَوْعد  اّللِ ه   لْتِزام  بِأْمر  إزاَء الَغرْيِ

 َأْعظَم  َوَفاء   َأْوَف  111/9 6691

 بالْتِزاِمِه بام وعد بَِعْهِدهِ  111/9 6692

واْ  111/9 6693 ورَ  َفاْستَبَِّْش  وا الُّسُّ    اْنتَظِروا اَْلرْيَ و فأظِهر 
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 117إلى آية  112  يةآمن  التوبةسورة ( 205صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اِجعوَن َعن اِلالزمون للتوبة و التَّائِب ونَ  112/9 6694  اِلَعاِص الرَّ

ونَ  112/9 6695  الطائِعونَ  الَْعابِد 

ونَ  112/9 6696 اِمد  َو أْهل ه   احْلَ  اِل ثْنوَن َعىَل اّللِ باَِم ه 

ونَ  112/9 6697 ائِح  ائِموَن  السَّ   السائِروَن لِْلَغْزِو أْو َطَلِب الِعْلمِ أو الصَّ

ع ونَ  112/9 6698
اكِ  اِل َصلُّونَ  الرَّ

اِجدونَ  112/9 6699 ْم َعىل األْرِض واِل راد  اِل َصلُّونَ  السَّ  الواِضعوَن ِجباَهه 

ونَ  112/9 6700  غريهم احَلاثُّوَن  اآلِمر 

وِف  112/9 6701 عِ  بِاِلَْْعر  ْ ْسن ه  بِالَعْقِل أْو بِالَّشَّ ْعَرف  ح  لُّ فِْعل  ي  : ك    اِلَْعروف 

ونَ  112/9 6702 وَن بِالنَّْهِي  َوالنَّاه   والقائِم 

ع  أْو الَعْقل   اِلْ نَكرِ  112/9 6703 ْ ه  الَّشَّ ر 
نْكِ  ما ي 

افِظ ونَ  112/9 6704 وَن للعمل أو اِلؤّدون اِلالزمون  َواحْلَ ذ   اِل نَفِّ

ودِ اّلل  112/9 6705 د  اَوَزهتا  حِل  ه  التي ال ََيوز  ُم  ع 
ه  ورَشائِ  أحكام 

واْ  113/9 6706  يطََلب وا اِلغفرة َيْستَْغِفر 

كِيَ  113/9 6707 َّْشِ ْلم 
َعل وَن إهَلا  آَخَر َمَع اّللِ  لِ لَِّذيَن ََيْ

 لِ

ْرَبى  113/9 6708  أْصَحاب َقراَبة   أ ْوِِل ق 

6709 113/9  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبَيَّ

َها َأْصَحاب   113/9 6710  أهل 

ِحيمِ  113/9 6711  أْسامِء َجَهنَّمَ ِمن  اجْلَ

 َطَلب  الَعْفِو واِلَْغِفَرةِ  اْستِْغَفار   114/9 6712

 لِوالِِدهِ  أِلَبِيهِ  114/9 6713

ْوِعَدة   114/9 6714  َوْعد   مَّ

اه   114/9 6715  َمنَّاه  ُِبَا  َوَعَدَها إِيَّ

وٌّ ّللِِّ  114/9 6716  َكافِر   َعد 

أَ  114/9 6717 لََّص  َتَْبَّ  ََّتَىلَّ وََّتَ

اه   114/9 6718 عاِء ّلل  ألوَّ ِع والدُّ ا ، كثري  التَّضُّ ا وَفَرق  ع َشَفق   كثري التََّوجُّ

ع  إلَيِْه الَغَضب   َحلِيم   114/9 6719 تَأنٍّ ال ي ُّْسِ  َيصِْب  عىل األذى م 

 والدين القيم بسبب عناده وكفره ُيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اهلداية  لِي ِضلَّ  115/9 6720

مْ  115/9 6721  أرشدهم إىل اإليامن، وَوفَّقهم إليه َهَداه 

 ما يتقون اّلل به، وما ُيتاجون إليه يف أصول الدين وفروعه   ما َيتَّق ونَ  115/9 6722

ْيِـي َوي ِميت   116/9 6723  ويسلب احلياة   ََيَب  احَلياةَ  ُي 

وِن  116/9 6724 تَجاِوزينَه   اّللِمن د   أْي َمَعه  أْو َغرْيه  أْو م 

، َرء وف   116/9 6725 بْحاَنه  ة  وَرْحة   ِصَفة  ّللِ س  ، وأصل  )رأف(: يدلُّ عىل ِرقَّ ْحِة، أو ذو رْحة  واسعة   شديد  الرَّ

بَع وه   117/9 6726  صاحبوه وأطاعوه اتَّ

ةِ  117/9 6727 ُّْسَ يِق  َساَعِة الْع   واِلراد غزوة تبوك وقت الضِّ

 َينَْحِرف   قاَرَب وأْوَشَك  َكاَد َيِزيغ   117/9 6728
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 122إلى آية  118  يةآمن  التوبةسورة ( 206صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م: كْعب بن مالك، وهالل بن أمية، ومرارة بن الربيع  الثَّالََثةِ  118/9 6729  ه 

واْ  118/9 6730 لِّف  ر أمرهم   خ   أ خِّ

   الشعور بالكرب من اهلجرة والقطيعةبسبب َلْ ََيِدوا فيِها َُمَْرجا   َضاَقْت َعَلي ِهم  األرض   118/9 6731

 بام اتََّسَعت  بام رحبت  118/9 6732

مْ  118/9 6733 ه  س  زِن الذي أصاَُبم َوَقع وا يف ضيق  َنْفِسٍّ  َضاَقْت َعَليِْهْم أْنف   بسبَِب اهَلمِّ والَكرِب واحل 

 َوأَيَقن وا َوَظنُّواْ  118/9 6734

 أو َنجاة   َمالذَ  َمْلَجأَ  118/9 6735

مْ   َتاَب اّلل  َعَليِْهمْ  118/9 6736 ْم لِلتَّْوَبِة َوَغَفَر هَل  َقه   َوفَّ

ِجعوا إىل اّللِ،  لِيَت وب واْ  118/9 6737 رَيْ
 وَيستَقيموا عىل طاَعتِه لِ

ْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اّللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَّق وا اّللَّ 119/9 6738  اْجَعلوا لَك 

ْدِق  الصادقي  119/9 6739  يف ايامِنم وأقواهِلم وأفعاهِلم أو اِل تَِّصفَي بِالصِّ

ان اِلَِدينَة اِل نَّورة اِلراد هنا  اِلَِْدينَةِ أِلَْهِل  120/9 6740 كَّ  س 

مْ  120/9 6741 يط  ُِبِ  َوَمْن َحْوهَل     مما ُي 

واْ  120/9 6742  يتأخروا َيتََخلَّف 

فَّعوا أو  ال َيِضنّوا ُبا ال يرغبوا بأنفسهم 120/9 6743  أو يؤثروا أنفسهم بالراحةيَتَ

مْ الَ  120/9 6744  ال َينِْزل  ُِبِمْ  ي ِصيب ه 

 َعطَش   َظَمأ   120/9 6745

ة    و َوالَ تعب شديد َوالَ َنَصب   120/9 6746  مَشقَّ

 َوال ُماعة وخالء بطن من الطعام َوالَ َُمَْمَصة   120/9 6747

 يف جهادِهم إلعالِء َكلِمِة اّلل  يِف َسبِيِل اّللَِّ 120/9 6748

ونَ َوالَ  120/9 6749 لون   َيطَؤ   وال َيْدخ 

ا، أو َمنِزال   َمْوطِئ ا 120/9 6750  مكان اأو  أرض 

 ي ْغِضب َأَشدَّ الَغَضب  َيِغيظ   120/9 6751

 يصيبون  وال يدركون أو  َوالَ َينَال ونَ  120/9 6752

ا وإصابة نَّيْال   120/9 6753 اواِلراد  إْدراك   قتال  وهزيمة  أو َأْْس 

تَِب  120/9 6754 َل  ك  جِّ  س 

 فِْعل  َحَسن   َعَمل  َصالِح   120/9 6755

نِفق ونَ  121/9 6756  وَنْحَوه   َوالَ ي 
لوَن ِمن مال   َوالَ َيبْذ 

ون و الَ َيْقطَع ونَ و 121/9 6757   ال ََيْتاز 

مْ  لِيَْجِزََي م   121/9 6758 ْم وي كافِئَه   لي ثيبَه 

وا 122/9 6759 جوا إىل الغزوِ  لِيَنِْفر   ليُّْسعوا إىل اجلهاد أو  لِيْخر 

ة   122/9 6760  مجيعا   َكآفَّ

ينِ  122/9 6761 وْا يِف الدِّ ه  ع وا يف َفْهِمهِ   لِّيَتََفقَّ  ليتوسَّ

واْ  122/9 6762  وليعلموا ويبلِّغوا َولِي نِذر 

ونَ  122/9 6763 زون  َُيَْذر   ََياف وَن وَُيَتِ
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 129إلى آية  123  يةآمن  التوبةسورة ( 207صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م 123/9 6764 بوَن منكم َيل وَنك    َيقر 

واْ  123/9 6765  َولْيَلق وا َولْيَِجد 

 قسوة وشدة  ِغْلظَة   123/9 6766

 َمْعِصيَتِهِ أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اّللِ والب ْعِد َعْن  اِلْ تَِّقيَ  123/9 6767

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  َزاَدْته   124/9 6768
ء  ه  يِف ذاتِِه أْو إضاَفة  ََشْ وُّ ِء: ن م  ْ  ِزياَدة  الَّشَّ

 تصديقا وإذعانا  إِياَمنا   124/9 6769

ونَ  124/9 6770  َينْتَظِروَن اَْلرْيَ َفِرحوَن  َيْستَبَِّْش 

َرض   125/9 6771  َشكٌّ َونِفاق   مَّ

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  َفَزاَدهْت مْ  125/9 6772
ء  ه  يِف ذاتِِه أْو إضاَفة  ََشْ وُّ ِء: ن م  ْ  ِزياَدة  الَّشَّ

فرا   ِرْجسا   125/9 6773 ا ونِفاقا  وك     َشكًّ

ِث عنهم َأَوال َيَرْونَ  126/9 6774  عبارة ترد للحث عىل النظر والعْبة، والتعجب من شأن اِل تََحدَّ

ْفتَن ونَ  126/9 6775 بْتَل ونَ  ي  ْتَْبوَن وي   َي 

َتْيِ  126/9 6776 ة  َأْو َمرَّ رَّ  تاَرَتْيِ أو  تاَرة   مَّ

نوُِبمو ال َيْرِجعوَن َعن اِلَعاِص  الَ َيت وب ونَ  126/9 6777  عن ذ 

ونَ  126/9 6778 ر  كَّ  َيتَِّعظوَن ويتََدبَّرونَ  َيذَّ

ل وٍّ عن طريق الوحي أ نِزلَْت  127/9 6779 : اجَلْلب  ِمْن ع   َتمَّ إنزاهلا، واإلْنزال 

مْ  َيَراك م 127/9 6780 ك  بْرِص   ي 

ف واْ  127/9 6781 لوا واْبتََعدوا انرَصَ وَّ     حَتَ

لوَُب مْ  127/9 6782 َف اّلل  ق  هَلا َعن اهِلداَيةِ  ََصَ  والرشاد  َحوَّ

ونَ ال  127/9 6783 ونَ  َيْفَقه   ال َيْفَهم 

مْ  128/9 6784 مْ  َجاءك   أتاك 

ول   128/9 6785 د  َصىلَّ اّلل  َعَليِْه َوَسلَّم  َرس  َمَّ َو ُم   ه 

م 128/9 6786 ِسك   من جنسكم من َأْنف 

 يعز عليه شديد  أو َشاقٌّ وَصْعب   َعِزيز   128/9 6787

ة   أو ما  وآذاكمما َشقَّ عليكم  َعنِتُّمْ ما  128/9 6788  وَقْعت م يِف ِشدَّ

ِك  َحِريص   128/9 6789  َشديد  االْهتاِمِم والَرْغبَِة والتََّمسُّ

وف   128/9 6790 ة  وَرْحة    كثري الرأفة َرؤ    وأصل  )رأف(: يدلُّ عىل ِرقَّ

ِحيم   128/9 6791 ْْحَةِ  رَّ   َعظيم  الرَّ

 أعَرضوا َتَولَّْوا  129/9 6792

 ونصريي  كافيني وكافِل  َحْسبَِي اّللّ   129/9 6793

 سواه  ال َمْعبوَد بَِحقٍّ  ال إِلَهَ  129/9 6794

ْلت   129/9 6795 ْضت  أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدت  وَفوَّ

 اِلخلوقاِت ومالك  وخالق  مجيِع ما دوَنه ِمن  اِل راد أنَّه  َيْملِك  الَعرِش وخالق ه رّب الَعْرشِ  129/9 6796

 نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل الَْعْرشِ  129/9 6797

 هو أعظَم  اِلَخلوقاِت  الَْعظِيمِ  129/9 6798



 

208 
 

 
 
 
 

 6إلى آية   1  يةآمن  يونسسورة ( 208صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

6799 
 الر 1/10

روف  اِل َقطََّعة  ِمن اِل تَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلم  َحقيَقتَه  إالَّ اّلل ،  تأيت لبياِن إعجاِز القرآِن؛ حيث ت ظِهر  عْجَز واحل 

ثوَن ُبا  روِف العربيَِّة التي يتحدَّ عاَرضتِه بِمثلِه، مع أنَّه مركَّب  من هذه احل   اَْلْلِق عن م 

ْرآن  الْكِتَاِب  1/10 6800  الق 

كِيمِ ا 1/10 6801  اِلحكم اِلتقن أو ذو احلكمة حْلَ

 والتعجب استعظام أمر خفي سببه أْمرا  عجيبا   َعَجبا   2/10 6802

 بلَّْغنا وأرسلنا بِواِسطَِة الَوْحِي  َأْوَحيْنَا 2/10 6803

 ، واإلنذار إخبار معه َّتويف بلِّْغ وأعلِمْ  َأنِذرِ  2/10 6804

6805 2/10  ِ  البشارة : إخبار معه ما يُّس َوَبَّشِّ

    ، ومنزلة رفيعةأعامال صاحلة أو  سابَقَة فضل َقَدَم ِصْدق   2/10 6806

م  َعىَل اِْلداِع والتَّْمويِه وَعىَل السحر:  لََساِحر   2/10 6807
وِر اَْلاِرَقِة لِْلَعاَدةِ الَقْول  أْو الِفْعل  القائِ  األ م 

بِي   2/10 6808  واِضح   مُّ

م   3/10 6809 م  اِلَْْعبود  َربَّك  ك   إهَلَ

 وَيكون  َخْلق  اّلل ِمَن الَعَدمِ  أْوَجَد َعىل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  3/10 6810

 استواء يليق بجالله وعظمته اْستََوى َعىَل الَعْرشِ  3/10 6811

َدبِّر  األْمرَ  3/10 6812  يدبِّر أمر السامء واألرض وما فيهن يقيض ويقدر واِلراد  ي 

عي   َشِفيع   3/10 6813 يِّئَةِ و ناَص  وم  ز َعن السَّ ب التَّجاو 
: طالِ فيع   الشَّ

 مشيئته وأمره  إِْذنِهِ  3/10 6814

وه   3/10 6815  تَّشكوا معه أحدا فأخلصوا له العبادة والطاعة وال  َفاْعب د 

ونَ  3/10 6816 ر   َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِْبونَ  َتَذكَّ

مْ  4/10 6817 مْ  َمْرِجع ك  ك  ْم وَمصري  ْم وَعْوَدت ك  ك  جوع   ر 

: اال َوْعَد  4/10 6818 ْدق  الَوْعد  َو الَوْعد  الصِّ ، َوَوْعد  اّللِ ه   احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ لْتِزام  بِأْمر  إزاَء الَغرْيِ

 ثابِتا  ناِجزا   َحّقا   4/10 6819

ة  ، وإَياَده ِمن الَعَدمِ  َيبَْدأ  اَْلْلِق  4/10 6820 ِل َمرَّ   يبدأ  إنشاَء اَْلْلِق ألوَّ

ه   4/10 6821 ِعيد   يرجعه ي 

 لِي ثيَب وي كافِئَ  لِيَْجِزيَ  4/10 6822

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  4/10 6823

 ماء  َشديِد احَلراَرةِ  َْحِيم   4/10 6824

َ  َجَعَل  5/10 6825  أو أنشأ وأبدع  َصريَّ

ة   ِضيَاء 5/10 6826 ضيئة  إضاءة  ساطِعة  َقويَّ  م 

ّ الذي به اإِلْبصار بدون حرارة ن ورا   5/10 6827  النُّور احِلسِّ

َره   5/10 6828 ول ت عَرف  ُبا الشهور واألعوام  أو َجعل سريه يف منَازل َمنَاِزَل َوَقدَّ  أماكن ن ز 

واْ  5/10 6829   لتعرفوا وتدركوا  لِتَْعَلم 

نِيَ  5/10 6830     تِْعداد األْعوام َعَدَد السِّ

َساَب  5/10 6831  احِلَساب: الَعَدد  واإِلْحصاء   َواحْلِ

يِْل َوالنََّهارِ اْختِاَلِف  6/10 6832 ام يف الطوِل والِقرَصِ والنّوِر والظُّْلَمِة وتعاقب الليل والنهار  اللَّ ت  َبيْنَه   التَفاو 

 ِلَ ْعِجزات  وَدالئَِل وِعَْب  وَعالمات   آلَيات   6/10 6833
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 14إلى آية   7  يةآمن  يونسسورة ( 920صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وَن لَِقاءَنا  7/10 6834  َيافونوال  يطمعون  الو ال يتوقَّعونَ  الَ َيْرج 

واْ  7/10 6835  َقنِعوا ، واختاروا َوَرض 

 أنفسهم  َرَكن وا إلَيْها وَسَكنوا إليها َواْطَمأَنُّواْ  7/10 6836

 ساهون َغافِل ونَ  7/10 6837

م   8/10 6838 هم وَمسَكن هم  َمأَْواه   َمَقرُّ

 ويقتفونَيْفَعلوَن  َيْكِسب ونَ  8/10 6839

اِت  9/10 6840 احِلَ ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

َوّفقهم   ََيِْدَيِمْ  9/10 6841 هم، وي  ْرِشد   ي 

ِري 9/10 6842 َعة   جَتْ ُّْسِ  َتنَْدفِع  م 

ّل ما ي ستطاب  النَِّعيمِ  9/10 6843 ْستَمتع  بهك   وي 

مْ  10/10 6844 مْ   َدْعَواه  ه   أو عبادهتم د عاء 

مَّ  10/10 6845 بَْحاَنَك اللَّه  ك يا أّلل   س  ه       تنزَي ا ِمن كلِّ عيب  وَنقص   عامَّ ال َيليق  بكاملِك وجاللِك وَعظمتِكننزِّ

مْ  10/10 6846  الكلمة التي ُيّي ُبا بعضهم بعضا َوحَتِيَّت ه 

وء   َسالَم   10/10 6847 المِة ِمن ك لِّ س     السَّ

مْ  10/10 6848  د عائِِهمْ ة ِناي َوآِخر  َدْعَواه 

ْمد  ّللِِّ 10/10 6849  الثَّناء  عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ   احْلَ

، اِل نِْعم  َعىل َُمْلوقاتِِه فهو مرّبيهم ومالكهم ومدبر أمورهم   ربُّ الَعاِلَِي  10/10 6850  اِلَْعبود  َوْحَده 

ل   11/10 6851 ع   ي َعجِّ  ي َُّسِّ

6852 11/10  َّ وَء والَفسادَ  الَّشَّ  األَذى والس 

م  11/10 6853 لهم يف األمر وطلبه عىل وجه الُّسعة اْستِْعَجاهَل   تعجُّ

رْيِ  11/10 6854 : ما ِمنْه  َنْفع  َوَصالح   بِاْْلَ رْي   اْْلَ

مْ  11/10 6855  حياهتم أو ألميتوا  وأهلكوا  أل ِْنِيَ  لَق يِضَ َأَجل ه 

 فنتك َفنََذر   11/10 6856

ْغيَاِِنِمْ  11/10 6857 هم   ط  ِ ِهْم وتكْبُّ ت وِّ ْفِرِهمْ و ع   ك 

ونَ  11/10 6858 ونَ يتدَّدوَن  َيْعَمه   وَيتََخبَّط ون   ويتَحريَّ

َق  َمسَّ  12/10 6859  أصاَب وحَلِ

6860 12/10  ُّ ة  والَكرب   الَّضُّ دَّ  سوء  احلاِل أو الَفْقر  أْو الشِّ

 مضطجع ا عىل جنبه: وهو ما حتت اإِلبط إىل اْلاَصة جلنبه  12/10 6861

 َأْو واقفا   جالسا   َقاِعدا  َأْو َقآئاِم   12/10 6862

 أزلنا ورفعنا  َكَشْفنَا 12/10 6863

 َمَض  َمرَّ  12/10 6864

فِيَ  12/10 6865 ُّْسِ ْلم 
 اِل ْفِرطَي واِل جاِوزيَن لالْعتِدالِ  لِ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 13/10 6866

ونَ  13/10 6867 ر   أهل الزمان الواحد الْق 

كم  َخاَلئَِف  14/10 6868 ان ا َيل ف  َبعض  كَّ ا س   بعض 
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 20إلى آية  15  يةآمن  يونسسورة ( 210صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تْىَل  15/10 6869 ْقَرأ ت   ت 

 واِضَحات   َبيِّنَات   15/10 6870

وَن لَِقاءَنا  15/10 6871  َيافونوال  يطمعون  الو ال يتوقَّعونَ  الَ َيْرج 

 ِجئْ  اْئِت  15/10 6872

لْه   15/10 6873 ه   َبدِّ ْ  َغريِّ

ون  ِِل  15/10 6874  ِل  وال يصح  ال ُيقُّ  َما َيك 

قتَض اجتهادِي،  بَِغرِي َوْحي  ِمن اّللَِّ  ِمن تِْلَقاء َنْفِس  15/10 6875  بَمحِض رأيي، وم 

 أْقتَدي َأتَّبِع   15/10 6876

 الَوْحِي أ َبلَّغ بواِسطِة  ي وَحى إَِِلَّ  15/10 6877

ِع َمْكروه     أخشى َأَخاف   15/10 6878  اَْلْوف: اْنِفعال  َيبَْعث  الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

روج  َعن الطَّاَعةِ  َعَصيْت    15/10 6879 : اْل   الِعْصيَان 

 أرادَ  َشاء 16/10 6880

ه   َتَلْوت ه   16/10 6881  َقَرْأت 

م  َأْدَراك م َوالَ  16/10 6882  َوالَ َأْعَلَمك 

 أَقْمت   لَبِثْت   16/10 6883

را   16/10 6884 م   زمن ا طويال   ع 

رونَ  َأَفالَ َتْعِقل ونَ  16/10 6885 ْم وت َفكِّ قولَك   أَفال ت ْعِملوَن ع 

ْلام   َأْظَلم   17/10 6886  أْكثَر  ظ 

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفَتَى 17/10 6887

َب  17/10 6888 ْقهاها وأْنَكرَ  بِآَياتِهِ َكذَّ  َل ي َصدِّ

ْفلِح   17/10 6889   ال يظفر وال يفوز ال ي 

ونَ  17/10 6890  الكافِروَن اِل عانِدونَ  اِلْ ْجِرم 

وِن اّللِ 18/10 6891 تَجاِوزينَه   من د   َمَعه  أْو َغرْيه  أْو م 

مْ  18/10 6892 ه  ُّ ْلِحق  ُِبِْم  الَ َيَّض   َمكروها  أو أذى  ال ي 

مْ  18/10 6893  َوالَ يفيدهم  َوالَ َينَفع ه 

َنا  18/10 6894 َفَعاؤ   الشفيع من يشفع لغريه يف دفع ِض أو جلب منفعة  ش 

نَبِّئ ونَ  18/10 6895  هل َّتْبون  َأت 

بَْحاَنه   18/10 6896 بَْحاَن اّللِ: ِصيَغة  التَّنْزيِه والتَّْسبيِح ّللِ  س   َتعاىلس 

َس وتعالَْت َعظََمت ه   َوَتَعاىَل  18/10 6897 َه وتَقدَّ  وَتنَزَّ

ة  َواِحَدة   19/10 6898  اِلراد عىل دين واحد أ مَّ

واْ  19/10 6899  يف دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة ُممد عليه الصالة والسالم واِلراد اختلفوا  افتقوا  َفاْختََلف 

 إىل يوم القيامة  الثواب والعقاببتأجيل  اّلل  قضاءواِلراد  َقض ُِبا وَثبَتَْت كلمة  َكلَِمة  َسبََقْت  19/10 6900

ة  وَعالَمة   آَية   20/10 6901 ْعِجَزة  وَدليل  وِعْْبَ  م 

ِهمْ َما َخِفَي واْستََتَ َوََلْ َيْستَطِِع النَّاس  إْدراَكه   الَْغيْب   20/10 6902  بَِحواسِّ

واْ  20/10 6903 بوا َفاْنتَظِر   َفَتقَّ
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 25إلى آية  21  يةآمن  يونسسورة ( 211صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

: اإلْحساس  الَعامُّ وإدراك اِلطعومات بالَفم وبغري الَفم َأَذْقنَا  21/10 6904 ْوق   واِلراد هنا إدراك ما يُّس وما يؤَل  الذَّ

ا وَرخاء   َرْْحَة   21/10 6905 ا وَفَرج  ُّْس   ي 

اء 21/10 6906 ة  والضيق َكالَفْقِر والسقِم واألََلِ  العُّس أو َِضَّ   سوء  احلالِ والِشدَّ

مْ  21/10 6907 تْه   أَصاَبتهم  َمسَّ

ْكر   21/10 6908  حتيال  والتَّْدبري للََّشّ واالاِلَْكر: اِْلداع  مَّ

ع  َمْكرا   21/10 6909 ا  َأْْسَ قوبتِكم واِلرادأعَجل  َمكر   عىل اْلداع تكموُمازا باستدراِجكم وتعجيِل ع 

نون َيْكت ب ونَ  21/10 6910 َدوِّ لون وي   ي َسجِّ

مْ  22/10 6911 ك  رْيَ  ي َسريِّ  ل  لكم السَّ َسهِّ  بذواتكم أو بواسطة دابة أو سفينة أو غريُها ي 

ْلِك  22/10 6912  السفن  الْف 

َعة   َوَجَرْينَ  22/10 6913 ْ  وَمَرْرَن بُِّس 

بِوِب  ريح  لَيِّنَة   ريح  َطيِّبَّة   22/10 6914  مناسبة لسري السفن اهل 

واْ  22/10 6915 وا  َوَفِرح  ُّ وا وْس   واْبتََهج 

 أَتتَْها  َجاءهْتَا  22/10 6916

ب وب قوية شديدة   ريح  عاصف 22/10 6917  اهل 

 ما ارتفع من ماء البحر  اِلَْْوج   22/10 6918

 َوأَيَقن وا َوَظنُّواْ  22/10 6919

رِصواوهَلكوا  أ ِحيَط ُِبِم 22/10 6920   وأحاط ُبم البالء من كل ناحية  ح 

ْا  22/10 6921  اّللََّ َسأَلوا اّللَََّدَعو 

ينَ  22/10 6922 ْلِِصَي لَه  الدِّ ِشبْه  شائِبَة  من رِشك  أو ِرياء   ُم  ْوه فلم ت   َُمَّصوا دينهم وَنقَّ

 أنقذتنا  َأنَجيْتَنَا  22/10 6923

اكِِرينَ  22/10 6924  الذاكريَن لِنِْعَمِة اّللِ، اِل ثْنَي َعَليِْه ُِبا  الشَّ

 ويفسدون  َيْعتَدونَ  َيبْغ ونَ  23/10 6925

قِّ  23/10 6926 َسّوغ   بَِغرْيِ احْلَ  بِدوِن َسبَب  م 

مْ  23/10 6927 ْْب  والظُّْلم  والَفساد   َبْغي ك 
: الكِ  البَْغي 

نيا  23/10 6928  َملّذاهتا  َمتاع احَلياة الدُّ

مْ  23/10 6929 مْ  َمْرِجع ك  ك  ْم وَمصري  ْم وَعْوَدت ك  ك  جوع   ر 

 امتزج معه  اْختََلَط به 24/10 6930

: اإلبل  والبََقر  والَغنَم   َواألَْنَعام   24/10 6931  النََّعم 

َفَها 24/10 6932 ْخر  سنَها وَُباَءها، وزينَتَها وُبجتها ز   ح 

نَْت  24/10 6933 يَّ َلْت  َوازَّ نَْت َومَج   َحس 

وَن عليها  24/10 6934 تَمّكن وَن من االْنتِفاع ُبا  َقادِر   م 

ا 24/10 6935 ، ومقطوعة  ِمن أصوهِلا  َحِصيد   ُمصودة 

 أو عامرة  َل تكن قائمة  ََلْ تْغنَ  24/10 6936

المِ  25/10 6937  اجَلنَّة   َدار  السَّ

اط   25/10 6938 ْستَِقيم  َِصَ ستو  ال ِعَوج فيهِ  مُّ     وهو الدين احلق  َطريق  م 
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 33إلى آية  62  يةآمن  يونسسورة ( 212صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نِْع اجَلميلِ  لِّلَِّذيَن َأْحَسن واْ  26/10 6939  واِلراد هنا اِلؤمنون الصادقون  َأَتْوا باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوص 

ْسنَى  26/10 6940 ْسِن اجَلزاِء أْو اجَلنَّةِ  احْل   َوْعد  اّللِ بِاِلَثوَبِة َوح 

 النَّظَر  إىل وجِه اّلل عزَّ وجلَّ ، والزيادة هي َوأْكثَر   َوِزَياَدة   26/10 6941

 ي غطي ال َيغَشى، وال َيعل و، وال  َواَل َيْرَهق   26/10 6942

 د خان  وكآبة  غبار و َقَت   26/10 6943

 َصغار  أو  َوالَ َهوان   َوالَ ذِلَّة   26/10 6944

 َعِملوا  َكَسب واْ  27/10 6945

يِّئَاِت  27/10 6946 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

 اجَلَزاء: اِل كاَفأة  باَْلرْي أو الَّشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 27/10 6947

مْ  27/10 6948  وحتيطهم وت غطيهم  َوَتْرَهق ه 

 حافظ مانع  َعاِصم   27/10 6949

 أ لبَِست أ ْغِشيَْت  27/10 6950

 أْجزاء   قِطَعا   27/10 6951

ظْلاِم   27/10 6952 ا م  ْسَودًّ  م 

مْ  28/10 6953 ه  ْم لِْلِحساِب  َنْحَّش   ه   َنْجَمع 

مْ  28/10 6954 وا  َمَكاَنك  : إلَْزم  مْ اِلراد   أماكِنَك 

مْ  28/10 6955 ك  َكاؤ  َ ة   َورش  ِذوا آهِلَ  مع اّللِ أرشكوهم يف العبادةالَّشكاء: الذيَن اَّتُّ

ْلنَا 28/10 6956 ْقناف َفَزيَّ  َفرَّ

 ، والكفاية: بلوغ اِلراد يف األمر  فَحْسب نا َفَكَفى  29/10 6957

طَّلِعا   َشِهيدا   29/10 6958  ا م 
 عاِلِ

 لساهي لََغافِلِيَ  29/10 6959

نَالَِك  30/10 6960  أو يف ذلك اليوم يف ذلك اِلَقامِ اِلراد  ه 

 ََّتتَِْب  وَتعَلم   َتبْل و 30/10 6961

َمت وَعِمَلت َأْسَلَفْت  30/10 6962  َقدَّ

واْ  30/10 6963 دُّ  َوأ ْرِجع وا َور 

قِّ  30/10 6964 م  احْلَ  الَعْدلرُّبم احَلَكم  َمْوالَه 

م 30/10 6965 م  وزال وبطََل  َوَغاَب  َوَضلَّ َعنْه   َعنْه 

ونَ  30/10 6966 ه  واإلْتيان بِِه َكِذبا  وَيتلقون  َيْفَت  ِء: اْختاِلق  ْ  اْفِتاء  الَّشَّ

 اِللك حيازة الَّشء والترصف فيه  و َيْستَطيع   َيْملِك   31/10 6967

ِْرج   31/10 6968  ي وِجد   َي 

َدبِّر األْمرَ  31/10 6969  يقيض ويقدر ي 

الَل   32/10 6970  التيه والبعد واالنرصاف عن طريق اهلداية واحلق  الضَّ

ف ونَ  32/10 6971 بَْعدوَن عن احلقِّ  ت رْصَ لوَن وت  وَّ َ  حت 

  ثبَتَْت َوَوَجبَْت  َحقَّْت  33/10 6972

 قضاؤه  َكلَِمت  ربك  33/10 6973
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 42إلى آية  34  يةآمن  يونسسورة ( 213صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْم  34/10 6974 َكائِك  َ ة  أرشكوهم يف العبادة مع اّللِ رش  ِذوا آهِلَ  الَّشكاء: الذيَن اَّتُّ

ْلَق  34/10 6975 ة   َيبَْدأ  اْْلَ ِل َمرَّ  َعىَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   ِمن الَعَدمِ اإلَياَد ألوَّ

ه   34/10 6976 ِعيد   يرجعه ي 

 )َكيَْف( أو )من أْيَن(   َفأَنَّى 34/10 6977

ونَ  34/10 6978  وت قَلبونَ  وَتْعدلونَ  ت رصفون ت ْؤَفك 

َوفِّق إلَيْهِ  ََيِْدي 35/10 6979 ْرِشد إىَل اإليامِن وي   ي 

قِّ  35/10 6980  الثَّابِت الَّذي ال َشكَّ فيه وال ِمْريةَ الدين  احْلَ

 َأْوىَل  َأَحقُّ  35/10 6981

تَّبَعَ  35/10 6982 ْقتَدى بِهِ  ي   ي 

ي  35/10 6983  الَّ َيتدي أي ال يستجيب للهداية الَّ ََيِدِّ

َْدى 35/10 6984 ْرَشد إىل احلقِّ واإِليامن َي   ي 

ونَ  35/10 6985 م  ك   وَتْفِصل ونَ َتْقضوَن  حَتْ

 قتدى به خلفه أو ييسري   َيتَّبِع   36/10 6986

مْ  36/10 6987 ه  ْعظَمهمْ  َأْكثَر   م 

 ِعلام  ِمن َغرْيِ َيقي   َظنّا   36/10 6988

ْغنِي  36/10 6989  ال يكفي وال ينفع الَ ي 

قِّ  36/10 6990 حيح  واالعتقاد الِعْلم   احْلَ  الصَّ

ْفَتَى  37/10 6991 تََلق وي ْكَذب  ي   َي 

 اْعِتاف  وإقرار  بِِصْدقِهِ  َتْصِديَق  37/10 6992

 القرآن قبلاِلراد هنا الكتب السابقة التي  َبْيَ َيَدْيهِ  37/10 6993

 َتبْيين ه وتوضيحه  َوَتْفِصيَل الكِتاب  37/10 6994

 ال َشكَّ  ال َرْيَب  37/10 6995

وْا َمِن اْستَطَْعت م 38/10 6996 نْت ْم وَقِدرت مْ بمن  اْستَعينوا  َواْدع   مَتَكَّ

ِيط وْا بِِعْلِمهِ  39/10 6997 ، وَل َيفَهموهعىل  ََل يطَّلِعوا ََلْ ُي   ما فيه ِمَن احَلقِّ

 ما فيه من الوعيد  أو حقيقة عاقبة َوِلََّا َيأهِْتِْم َتأِْويل ه   39/10 6998

 العاقبة: اْلامِتَة  واِلَصري األخري َعاقِبَة   39/10 6999

: إْدراك  َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلم   40/10 7000 ، والِعْلم   أْكثَر  ِعْلام 

 اِل ْحِدثَي لإلْختاِلِل واإلْضطِراِب  بِاِلْ ْفِسِدينَ  40/10 7001

ب وكَ  41/10 7002  َنَسب وا إليك الكذب َكذَّ

 ِل ديني وعمل   َعَمِل ِلِّ  41/10 7003

 مّْبؤون غري مؤاخذين  َبِريئ ونَ  41/10 7004

 أفَعل َأْعَمل   41/10 7005

ْمعَ  َيْستَِمع ونَ  42/10 7006 وَن السَّ ه   ي َوجِّ

مَّ  42/10 7007 : الَّذيَن ال َيْصغوَن لِْلَحقِّ  الصُّ و الَصَمِم، واِل راد   َذو 

رونَ  َيْعِقل ونَ ال  42/10 7008 ْم وال ي َفكِّ قوهَل  ْعِملوَن ع   ال ي 
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 53إلى آية  43  يةآمن  يونسسورة ( 214صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ه البَرَص  َينظ ر   43/10 7009  ي َوجِّ

ونَ الَ  43/10 7010 بْرِص   اِلراد أِنم فاقدو البصرية  ي 

م  الَ  44/10 7011
ياَدةِ   َيظْلِ اِوز  احَلدَّ بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ  ال ََي ور  وال َي 

ونَ  44/10 7012 ْم َيظْلِم  َسه  َها لِْلِعقاِب   َأنف  ْلم  النَّْفِس: اإلساَءة  إلَيْها َوَتْعريض   ظ 

مْ  45/10 7013 ه  ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الق بورِ  َُيَّْش  
ْم لِ ه   ََيَْمع 

ْ َيْلبَث واْ  45/10 7014 ِقيموا  َلَّ  ََلْ ي 

 واِل راد  وقتا  قليال   َساَعة   45/10 7015
 َقْدَر ساَعة 

ْم َبْعضا   َيتََعاَرف ونَ  45/10 7016 ك   َيْعِرف َبْعض 

 أصاُبم النقص أو الضياع  َخُِّسَ  45/10 7017

 َيَدْيهِ اِل ث ول َبْيَ  اّلل بِلَِقاء 45/10 7018

ْهتَِدينَ  45/10 7019 ستجيبي للِهداية م   م 

يَنََّك  46/10 7020  نقبضنَّ روحك  َنتََوفَّ

مْ  46/10 7021 مْ  َمْرِجع ه  ه  ْم وَعْوَدهت  ْم وَمصري  ه  جوع   ر 

طَّلِع   َشِهيد   46/10 7022  عاَِل  م 

كِمَ  ق يِضَ  47/10 7023  ح 

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  47/10 7024

 هذا الَوْعد: وقت قيام الساعة الَْوْعد   48/10 7025

طاَبَقة  الَكالِم للواقِعِ  َصادِقِيَ  48/10 7026 : م  ْدق  دِق، والصِّ تَِّصفَي بالصِّ  م 

 ال أستطيع َأْملِك  ال  49/10 7027

ا   49/10 7028  اِلراد دفع الَّش وإبعاد الَّضر َِضّ

 وال جلبا  للمنفعة أو الفائدة َنْفعا  َوال  49/10 7029

 وقت النقضاء مدهتم وفناء أعامرهم َأَجل   49/10 7030

مْ  49/10 7031   فناؤهم  َحلَّ َمْوِعد َجاء َأَجل ه 

ونَ َفالَ  49/10 7032 رون  َيْستَأِْخر   فال يتأّخرون أو ي َؤخَّ

ونَ ال  49/10 7033  ال يتقدمون عليه َيْستَْقِدم 

 َأْخِْبون  َأَرَأْيت مْ  50/10 7034

مْ  50/10 7035 مْ  َأَتاك   َنَزَل بِك 

 ليال   َبيَاتا   50/10 7036

ل يف األمر ويطلبه عىل وجه الُّسعة َيْستَْعِجل   50/10 7037  يتعجَّ

 أبعدما ؟   َأث مَّ  51/10 7038

 َنَزَل وحصل          َوَقعَ  51/10 7039

ْلد َعَذاب  52/10 7040  الِعقاب  الدائم  اْل 

َزْونَ  52/10 7041 ْ  ت عاَقبونَ  جت 

 َتْفَعلون وتتحّملون  َتْكِسب ونَ  52/10 7042

 ويطلبون منك أن َّتْبهم َوَيْستَنبِئ وَنَك  53/10 7043

وَ  َأَحقٌّ  53/10 7044  ثابِت  َصحيح  أهو  ه 

 َنَعم إِي 53/10 7045

ْعِجِزينَ  53/10 7046 ْفلِتي أوهاربي  بِم   عىل الَّشء عدم االقتداروالعجز   من العذاب م 
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 61إلى آية  54  يةآمن  يونسسورة ( 215صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أرشكت وكفرت  َظَلَمْت  54/10 7047

 ومتاعمجيع ما يف األرض من مال  َما يِف اأْلَْرِض   54/10 7048

 االفتداء: تقديم الِفْدَية عن النَْفسِ  الَْفتََدْت  54/10 7049

واْ  54/10 7050 وا َوَأَْسُّ  أْخف 

 األسف واحلُّسة  النََّداَمةَ  54/10 7051

كِمَ  َوق يِضَ  54/10 7052  َوح 

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  54/10 7053

: اال اّللِ َوْعَد  55/10 7054 ْدق  احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعد  َو الَوْعد  الصِّ ، َوَوْعد  اّللِ ه   لْتِزام  بِأْمر  إزاَء الَغرْيِ

، وذلك ألنَّه  َوْصف  لَِوْعِد اّللِ َحقٌّ  55/10 7055 : النّاِجز  الذي ال َيتََخلَّف   الَوْعد  احَلقُّ

مْ  55/10 7056 ْعظَمهمْ  َأْكثََره   م 

ونَ ال  55/10 7057 ْدِرك ونَ  َيْعَلم   ال َيْعِرفوَن وال ي 

ْيِي  56/10 7058   ََيَب  احَلياةَ  ُي 

 ويسلب احلياة  َوي ِميت   56/10 7059

 ت َعادونَ  ت ْرَجع ونَ  56/10 7060

م 57/10 7061 م َجاءْتك   أَتتْك 

ْوِعظَة   57/10 7062  َنصيحة وتذكري   مَّ

 شايف من كل ما يؤذي  دواء   َوِشَفاء  57/10 7063

ورِ  57/10 7064 د   أمراض الشهوات والشبهات ِلا يف الصدور من اِلراد  ِلَِا يِف الصُّ

ى  57/10 7065 د    ورشد    وِهداَية َوه 

 ونعمة وإْحسان   َوَرْْحَة   57/10 7066

 باإلسالِم والقرآنِ واِلراد هنا  إْحسان ه   بَِفْضِل اّللِ 58/10 7067

ة َوبَِرْْحَتِهِ  58/10 7068  َرْْحَته: اِلراد هنا نِْعَمة  اإليامِن والن ب وَّ

واْ  58/10 7069 وا وَيبْتَِهجوا َفْليَْفَرح   َفْلي َُّسّ

 َُيوزوَن ِمن أْموال  وَمتاع   ََيَْمع ونَ  58/10 7070

ْزق   59/10 7071  َعطاء  من اّللِ  رِّ

ت م َفَجَعْلت م 59/10 7072 ْ  َفَصريَّ

ا 59/10 7073 عا   َحَرام   ََمْنوعا  وَغرْيَ جائِز  رَشْ

 احَلالل: اِل بَاح رشعا   َوَحالَال   59/10 7074

 سمح َأذِنَ  59/10 7075

ونَ  59/10 7076  تكذبون  َتْفَت 

ع   َظنُّ  60/10 7077  َتَوقُّ

و َفْضل   60/10 7078 ل   لَذ    زيادةِ إحسان  وصاحب تَفضُّ

 َأْمر  أْو حال   َشأْن   61/10 7079

ونَ  61/10 7080 ذوَن فيه، وََّتوضوَن، ت ِفيض  ع ونو تأخ   تتَوسَّ

ب   61/10 7081 د  وَيغيب   َيْعز   وََيَْفى  َيبع 

ة   61/10 7082 غرمقدار ووزن ذرة وهو  ِمثَْقاِل َذرَّ ا، بالغ الصِّ   قدر  ضئيل جدًّ

بِي  كِتَاب   61/10 7083  الكتاب: اللوح اِلحفوظواِلراد بَبيِّ واِضح  كتاب  مُّ
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 70إلى آية  62  يةآمن  يونسسورة ( 216صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ون يف طاعته أولياء  اّلل 62/10 7084 ه اِل ْخلِص   ِعبَاد 

ِع َمْكروه  اَْلْوف: اْنِفعال  َيبَْعث   َخْوف   62/10 7085  الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

َزن ونَ  62/10 7086 م َهمُّ  َُيْ  َغمُّ  ي صيب ه 

سوِل   آَمن واْ  63/10 7087 ِه وانقادوا ّللِ وللرَّ
لِ س   أقّروا بَِوحدانِيَِّة اّللِ وبِِصْدِق ر 

 نواهيهيستمسكون بتقوى اّلل باتباع أوامره واجتناب  َيتَّق ونَ  63/10 7088

ى 64/10 7089 ارُّ  الْب َّْشَ  اَْلَْب  السَّ

  ال َتْغيريَ  ال َتبِْديَل  64/10 7090

 ووعده  قضاؤهو أقوال اّلل سبحانه وتعاىل لَِكلاَِمِت اّللِ 64/10 7091

 من كل مكروه والظََّفر باْلري والفالح والنَّجاة  من الَّش  الَْفْوز   64/10 7092

 كلمة است عرَيْت لكل كبري  الَْعظِيم   64/10 7093

مْ  65/10 7094 مْ  َقْوهل   ه   َكالم 

ةَ  65/10 7095  القّوة واِلنََعة الِْعزَّ

 َيْقتَدي  َيتَّبِع   66/10 7096

ونَ  66/10 7097  َيْعب دونَ  َيْدع 

َكاء 66/10 7098 َ شاِركَي ّللِ بالِعباَدةِ  رش   م 

 َينْقادوَن َوَيسريوَن  َيتَّبِع ونَ  66/10 7099

 الِعْلَم ِمن َغرْيِ َيقي   الظَّنَّ  66/10 7100

ونَ  66/10 7101 ص  رونَ  ََيْر  ْلق وَن الَقْوَل َعْن َظنٍّ وََّتْمي  ال َعْن ِعْلم  وَيقي  و ُيز   ي 

ن واْ  67/10 7102 وا وَتطَْمئِنُّوا لِتَْسك   لتقّروا وهَتَْدؤ 

بْرِصا   67/10 7103 ِضيئ ا  م   م 

 ِلَ ْعِجزات  وَدالئَِل وِعَْب  وَعالمات   آلَيات   67/10 7104

 َُيّسوَن باالستاِمِع بآذاِِنِم وَيْعِرفونَ  َيْسَمع ونَ  67/10 7105

َذ  68/10 7106 َ  َجَعَل  اَّتَّ

ا كان أو أنثى  َولَدا   68/10 7107  مولودا  ذكر 

بَْحاَنه   68/10 7108 بَْحاَن اّللِ: ِصيَغة  التَّنْزيِه والتَّْسبيِح ّللِ َتعاىل س   س 

ْسنى الَْغنِيُّ  68/10 7109  الذي استغنى عن خلقه، واْلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسامِء اّللِ احل 

ْلطَان   68/10 7110 ة   س  جَّ ْرَهان  ح   ودليل وب 

 أتفتون َأتق ول ونَ  68/10 7111

ونَ  68/10 7112  َتْعِرفون وت ْدِرك ون  َتْعَلم 

ونَ  69/10 7113 ه  واإلْتيان بِِه َكِذب  َيْفَت  ِء: اْختاِلق  ْ  اْفِتاء  الَّشَّ

 ْعتِقادِ اإِلْخبار  بِِخالِف الواقِِع أو اال الَْكِذَب  69/10 7114

ونَ  69/10 7115 ْفلِح   ال يظفرون وال يفوزون الَ ي 

،  َمتَاع   70/10 7116  َملّذات ، واْنتِفاعومَتَتُّع 

مْ  70/10 7117 مْ  َمْرِجع ه  ه  ْم وَعْوَدهت  ْم وَمصري  ه  جوع   ر 

م   70/10 7118 ه  ْوِق،   ن ِذيق  : احَلْمل  َعىَل الذَّ : اإلْحساس  الَعامُّ وإدراك واإلَذاَقة  ْوق   اِلطعومات بالَفم وبغري الَفمالذَّ

ِديدَ  70/10 7119     الِعَقاَب والتَّنْكِيَل األليم  الَْعَذاَب الشَّ
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 78إلى آية  71  يةآمن  يونسسورة ( 217صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 النبأ: اْلْب ذو الشأن  َنبَأَ  71/10 7120

7121 71/10  َ َل  َكْب  ، وَعظ َم وَصع َب و َثق   َشقَّ

َقاِمي 71/10 7122 كثي بَي أظهِركم أو   إقامتي مَّ  ل بثي وطول  م 

وا وَتتَِّعظوا َوَتْذكِرِيي  71/10 7123 ر  وا وَتتََذكَّ م عىل أن َتْستَْحَِّض   َْحْل ك 

ْعِجزاِت وَدالئَِل وِعَْبِ وَعالماِت  بِآَياِت  71/10 7124  بِم 

ْلت   71/10 7125 ْضت  أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدت  وَفوَّ

مْ  71/10 7126  وأعدوا  اعزموا وصّمموا  َفأَمْجِع وْا َأْمَرك 

مْ  71/10 7127 َكاءك  َ ة  مع اّللِ  َورش  ِذوا آهِلَ ْفِر أْو الذيَن اَّتُّ م بالك   الَّشكاء: اِل شاركوَن هل 

مْ  71/10 7128 ك   قضيتكم شأنكم أو مسألتكم أو  َأْمر 

ة   71/10 7129 مَّ ا غ  ْلتَبِس  بْهام  م  شكِال     م   م 

وْا إَِِلَّ  71/10 7130  وأنِفذوا قضاَءكم َنحِوياقضوا علَّ بالعقوبة  اْقض 

ونِ  71/10 7131 رونِ   ت نظِر  ِْهل وِن أو أو   تؤخِّ  تتأنوا  مت 

 أْعَرْضتم َتَولَّيْت مْ  72/10 7132

م  72/10 7133  طلبت منكم   َسأَلْت ك 

 َجزاء  لِْلَعَمِل وِعَوض  َعنْه   َأْجر   72/10 7134

لِّْفت   َوأ ِمْرت   72/10 7135  وك 

 اِل نْقاديَن ّللِ ورَشائِِعهِ  اِلْ ْسلِِميَ  72/10 7136

ب وه   73/10 7137 ْؤِمنوا به  َفَكذَّ  َفنََسب وا إليه الَكِذب، أو َل ي 

يْنَاه   73/10 7138  فسلَّمناه َفنَجَّ

ْلِك  73/10 7139  السفينة  الْف 

 مَجْع  َخليَفة وهو َمن ََيْل ف  َغرْيه وَيقوم َمقاَمه َخالَئَِف  73/10 7140

ا  َوَأْغَرْقنَا 73/10 7141  وأْهَلْكنا َغَرق 

ل  َفانظ رْ  73/10 7142  َفَفّكْر وتأمَّ

  اْلامِتَة  واِلَصري األخريالعاقبة:  َعاقِبَة   73/10 7143

في واِلحّذرين من العقاب اِلْ نَذِرينَ  73/10 7144  اِل بَلَّغي اِل َخوَّ

 أْرَسْلنَا  َبَعثْنَا  74/10 7145

َجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  74/10 7146  بِاحل 

ق  وَنَختِم    َنطْبَع   74/10 7147
 ن ْغلِ

 الظاِلي اِلتجاوزين للَحّد  اِلْ ْعتَِدينَ  74/10 7148

 أرْشاف  القْوِم وسادهتماِلأل :  َوَمَلئِهِ  75/10 7149

واْ  75/10 7150 وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاْستَْكَْب   َفتََكْبَّ

ِْرِميَ  75/10 7151 عانِدينَ  ُمُّ  كافِريَن م 

:  لَِسْحر   76/10 7152 ْحر  وِر اَْلاِرَقِة لِْلَعاَدةِ الَقْول  أْو السِّ م  َعىَل اِْلداِع والتَّْمويِه وَعىَل األ م 
 الِفْعل  القائِ

ْفلِح   77/10 7153   يفوزويظفر  ي 

ونَ  77/10 7154 اِحر  حر  السَّ  اِلزاولون للسِّ

َفنا لِتَْلِفتَنَا  78/10 7155  لِتَرْصِ

َياء  78/10 7156   العظمة والسلطان الْكِْْبِ
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 88إلى آية  79  يةآمن  يونسسورة ( 218صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ل وِك ِمرْصَ يِف التاريِخ الَقديِم، واِل راد  فِْرَعون  موَسى اِلَعروف  فِْرَعْون   79/10 7157  لََقب  م 

 أحَِّضوا إِلَّ  اْئت وِن  79/10 7158

 واسع العلم َعلِيم   79/10 7159

وَسى 80/10 7160  َرسول  َأرَسَله  اّلل  َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  مُّ

وا َألْق واْ  80/10 7161  اْرم 

 َفَعْلت موه ِجئْت م بِهِ  81/10 7162

 سي ذِهب  آثاَره   َسي بْطِل ه   81/10 7163

ِْسن    الَ ي ْصلِح   81/10 7164  ال ُي 

 اِل ْحِدثَي لإلْختاِلِل واإلْضطِراِب  اِلْ ْفِسِدينَ  81/10 7165

ِقُّ اّلل احلق  82/10 7166  يثبته ويعليه  يظهره للناس ويبينه َوُي 

 بِأحكامه ورشائعه  بَِكلاَِمتِهِ  82/10 7167

 َأْبَغَض  َكِرهَ  82/10 7168

ونَ  82/10 7169  الكافِروَن اِل عانِدونَ  اِلْ ْجِرم 

 صّدق وأذعن  آَمنَ  83/10 7170

ة   83/10 7171 يَّ رِّ وِر واإلَناِث  ذ  ك  : َنْسل  اإلْنَساِن ِمَن الذُّ ة  يَّ رِّ  الذ 

ِع َمْكروه   َخْوف   83/10 7172  اَْلْوف: اْنِفعال  َيبَْعث  الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 اِلأل : أرْشاف  القْوِم وسادهتم َوَمَلئِِهمْ  83/10 7173

مْ  83/10 7174  ويقتلهم يعذُبم َيْفتِنَه 

 ومستكْب ِل تََجْبِّ  لََعال   83/10 7175

فِيَ  83/10 7176  اِل ْفِرطَي واِل جاِوزيَن لالْعتِدالِ  اِلْ ُّْسِ

ل واْ  84/10 7177  اعتمدوا وفّوضوا أمركم  َتَوكَّ

َعْلنَا فِتْنَة   85/10 7178  لنا عن الدين، أو ي فتن الكفار  بنرصهمال تنرصهم علينا فيكون ذلك فتنة  الَ جَتْ

ا  الظَّاِلِِيَ  85/10 7179 ْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُه   اجلائِريَن اِل تَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالك 

نَا 86/10 7180   وسلِّمنا َوَنجِّ

 بإحسانَِك َوِرعاَيتَِك  بَِرْْحَتَِك  86/10 7181

 بلَّْغنا بواسطة الَوْحي َوَأْوَحيْنَا 87/10 7182

 اِلراد هنا هارون عليه السالم  َوَأِخيهِ  87/10 7183

اَم ب ي وتا   87/10 7184 َقْوِمك 
َءا لِ ْم فِيها َتبَوَّ ْم وأْسكِناه   أو اَّتذا هلم  أْنِزاله 

 القطر اِلعروف مرص: اِلدينة اِلستكملة اِلرافق واَْلدمات، ويراد ُبا  بِِمرْصَ  87/10 7185

: اِلَساكِن   ب ي وتا   87/10 7186  الب يوت 

صلَّيات  قِبَْلة   87/10 7187  مساجد أو م 

تََزيَّن  به ِزينَة   88/10 7188 ِف من  ما ي  َ  ومظاِهِر التَّ
 َأَدوات 

م َعْن َطريِق اهِلداَيةِ  لِي ِضلُّواْ  88/10 7189 ف ه   إْضالل  الَقْوِم: ََصْ

 وأتلف  أِزْل وأْذِهْب  اْطِمْس  88/10 7190

لوُِبِمْ  88/10 7191 ْد َعىل ق  َح لإليامنِ  َواْشد   اْختِْم َعَليْها َحتَّى ال َتنََّْشِ
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 97إلى آية  89  يةآمن  يونسسورة ( 219صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 استجيبت وقبلت أ ِجيبَت  89/10 7192

اَم  89/10 7193 ْعَوت ك  ام  دَّ ؤال ك    س 

 ْثب تا عىل دينِكام ا َفاْستَِقياَم  89/10 7194

  وال تسل كا  َوالَ َتتَّبَِعآنِّ  89/10 7195

  طريَق  َسبِيَل  89/10 7196

ونَ  89/10 7197 ْدِرك ونَ  أو الذين ََيَهلونَ  ال َيْعَلم   ال َيْعِرفوَن وال ي 

  قطَْعنا َوَجاَوْزَنا 90/10 7198

مْ  90/10 7199 م َفأَْتبََعه   َفَلِحَقه 

ه   90/10 7200 ن ود  نود: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان َوج   اجل 

ْلام   َبْغيا   90/10 7201  ظ 

 وعدوانا   َوَعْدوا   90/10 7202

   أحاط به َأْدَرَكه   90/10 7203

ه وَغَلبَه  اِلاء   الَْغَرق   90/10 7204  فَهلَك باالختناق أو كاد غمر 

 أيف هذِه اللحظَِة ؟ آآلنَ  91/10 7205

روج  َعن الطَّاَعةِ  َعَصيَْت  91/10 7206 : اْل   الِعْصيَان 

 اِل ْحِدثَي لإلْختاِلِل واإلْضطِراِب  اِلْ ْفِسِدينَ  91/10 7207

يَك  92/10 7208  ونجعلك عىل نجوة أو مرتفع من األرض ننقذك ن نَجِّ

 بَِجَسِدكَ  بِبََدنَِك  92/10 7209

 ِلن يأيت بعدك   ِلَِْن َخْلَفَك  92/10 7210

ة  وَعالَمة   آَية   92/10 7211 ْعِجَزة  وَدليال  وِعْْبَ  م 

 لساهون لََغافِل ونَ  92/10 7212

ْأَنا  93/10 7213  أْنَزلْنا وأْسَكنَّا َبوَّ

أ ِصْدق  93/10 7214 بَوَّ ا   م  ا منزال صاحل  ا حَسنَُممود    اوطيِّب اُمتار 

م 93/10 7215 ْم ِمن اَْلرْيِ والَفْضلِ  َوَرَزْقنَاه    َوأْعطَيْناه 

ْزق  النَّاتِج  َعن الَكْسِب احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  93/10 7216 ه  النَّْفس  أْو الرِّ ذُّ
 َما َتْستَلِ

واْ  93/10 7217  اختلفوا يف أمر ُممد صىل اّلل عليه وسلم وكتابهاِلراد  اْختََلف 

م   93/10 7218 مْ  َجاءه  َق وَحَصَل هَل  قَّ  حَتَ

 ُيكم َيْقيِض  93/10 7219

 يف حالَِة ريبَة  وَقَلق  بِشأنِهِ     يف َشكٍّ  94/10 7220

ينَ  94/10 7221  الشاكِّي  اِلتددين  اِلْ ْمَتِ

ب واْ  95/10 7222 وا  َكذَّ  َأنَكر 

ينَ  95/10 7223 اِْسِ  الضائِعَي اهلالِكيَ  اْْلَ

 ثبَتَْت َوَوَجبَْت  َحقَّْت  96/10 7224

   قضاؤهو اِلراد حكمه  كلمة ربك  96/10 7225

 الشديد اإليالم  الِعَقاَب والتَّنْكِيَل  الَْعَذاَب األَلِيمَ  97/10 7226
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 106إلى آية  98  يةآمن  يونسسورة ( 220صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 القرية: البْلدة، وتطلق عىل أهلها  َقْرَية   98/10 7227

  صّدقت وأذعنت آَمنَْت  98/10 7228

 َفأفادها َفنََفَعَها 98/10 7229

 اّللِ َوحَده  َرسول  َأرَسَله  اّلل  إىَِل َقوِم نِينََوى  ي ون َس  98/10 7230
م إىَِل ِعبَاَدةِ  َفَدَعاه 

 أزلنا ورفعنا  َكَشْفنَا 98/10 7231

ل  اِْلْزي 98/10 7232   الَفضيَحِة واهلوان والذُّ

مْ  98/10 7233  َمَدْدنا هلم يف احلياة مع إسباغ النَِّعم  َوَمتَّْعنَاه 

 يف َمْعناه   ِحي   98/10 7234
د  َدَّ  بِِقلَّة  أو َكثَْرة  َوْقت  َغرْيِ ُم 

 أرادَ  َشاء 99/10 7235

ْرِغم   ت ْكِره   99/10 7236 ِْب  َوت  ْ
 جت 

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اّللِّ  100/10 7237

  َوي َصريِّ   َوََيَْعل   100/10 7238

ْجَس  100/10 7239  العقاب والغضبوالعذاَب  الرِّ

رونَ ال  ال َيْعِقل ونَ  100/10 7240 ْم وال ي َفكِّ قوهَل  ْعِملوَن ع   ي 

واْ  101/10 7241 ل وا، أو فكروا واعتْبوا  انظ ر   تأمَّ

 ما تكفي وما تنفع َوَما ت ْغنِي  101/10 7242

الئِل والِعَْب والَعالَمات اآلَيات   101/10 7243  اِل ْعِجَزات والدَّ

ر   101/10 7244 ر: مجع َنِذير، وهو  َوالنُّذ   الرسول أو األمر اِل خيف النُّذ 

ونَ  102/10 7245  َيتّقبون وَيتَوّقعون  َينتَظِر 

 َمَضْواْ  َخَلْواْ  102/10 7246

ي 103/10 7247  ن نقذ ن نَجِّ

 تفضال منَّا ورْحة َحّقا   103/10 7248

 ريبَة  وَقَلق  بِشأنِهِ  َشكٍّ  104/10 7249

 ورَشيَعتيِعباَديت  دِينِي 104/10 7250

 َفالَ أنقاد وال أخضع  َفالَ َأْعب د   104/10 7251

وِن اّللِ 104/10 7252 تَجاِوزينَه   من د   َمَعه  أْو َغرْيه  أْو م 

مْ  104/10 7253   يقبض أرواحكم  َيتََوفَّاك 

لِّْفت   َوأ ِمْرت   104/10 7254  وك 

ْه  أقم 105/10 7255  َتَوجَّ

  ذاتك  َوْجَهَك  105/10 7256

ينِ  105/10 7257 يَعة والطاَعة واالْنِقياد ّللِ وِعباَدتِهِ  لِلدِّ  الّدين: الَّشَّ

الِل إىل اَْلري واحَلقِّ مستقيام  َحنِيفا   105/10 7258 ا عام ِسواهأو  مائِال  عن الَّشِّ والضَّ عرض  قبال  عىل اّللِ، م   م 

 ال َتْعب دْ   ال َتْدع  و 106/10 7259

 الَ يفيدك  الَ َينَفع َك  106/10 7260

كَ  106/10 7261 ُّ ْلِحق  بَِك َمكروها  أو أذى   َوالَ َيَّض   َوال ي 
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 5إلى آية  1 يةآمن   هودسورة و  109إلى آية  107  يةآمن  يونسسورة ( 221صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ي ِصبْك  َيْمَسْسَك  107/10 7262

7263 107/10  ٍّ ة    بَِّض  : سوء  احلاِل أو الَفْقر  أْو الِشدَّ ُّ  والَكرب  الَّض 

ِزيل َفالَ َكاِشَف  107/10 7264  َفالَ رافِع وال م 

ِرْدكَ  107/10 7265 رِ  ي   ِد لكيي 

:و  برخاء أو نعمة وعافية وْسور بَِخرْي   107/10 7266 رْي      ما ِمنْه  َنْفع  َوَصالح   كل اْْلَ

 أو ال أحد يقدر أن يرد ال َصاِرَف   َفالَ َرادَّ  107/10 7267

 َفْضل  اّللِ: إْحسان ه   لَِفْضلِهِ  107/10 7268

: َمنحه وإعطاؤه ي ِصيب   107/10 7269  إصاَبة اَْلرْيِ

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  107/10 7270

م   108/10 7271 َق وَحَصَل لكم َجاءك  قَّ  حَتَ

 قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 108/10 7272

 تاه وابتعد وَل َيتد إليه َضلَّ  108/10 7273

: اِلانع  واحلافظ  والكفيل  و بِحفيظ   بَِوكِيل   108/10 7274  الوكيل 

 اِْنقاد واقتدى َواتَّبِعْ  109/10 7275

 التَّبليغ  بواِسطِة الَوْحِي َيتِّم  ي وَحى 109/10 7276

ْسن  االْحتاِملِ  َواْصِْبْ  109/10 7277 : التََجلُّد  وح   الَصْْب 

مَ  109/10 7278  َيْقيض وَيْفِصَل  َُيْك 

اكِِميَ  109/10 7279  الفاصلي والقاضي َبْيَ النّاسِ  احْلَ

 الكتاب: القرآن  كِتَاب   1/11 7280

َكام َرصينا   أ ْحكَِمْت آَيات ه   1/11 7281  أتِقنْت ون ظَِّمت نظام  ُم 

َلْت  1/11 7282 َحْت  ف صِّ يِّنَْت ووضِّ  ب 

نْ  1/11 7283  عنَد، أو لَدى  لَّد 

ف  َنِذير   2/11 7284 َوِّ بلِّغ، ُم  ر من عذاب اّلل وم  َذِّ  ُم 

رْيِ  َوَبِشري   2/11 7285 بََّشِّ  بِاْْلَ كم بثواِب اّللِ م   أ َبَّشِّ 

واْ  3/11 7286  اطلبوا اِلغفرة  اْستَْغِفر 

 اْرِجعوا َعن اِلَعاِص  ت وب واْ  3/11 7287

م  3/11 7288 َمتِّْعك  م ي  نَعَِّمك   ويعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون   ي 

ى  3/11 7289 َسمًّ ضوِر أَجلِكم ِناية حياتكم و َأَجل  م   ح 

 إحسان  و عمل صالحمن له   ذِي َفْضل   3/11 7290

 إْحسانِهِ  هَثوابَ  َفْضَله   3/11 7291

 وإن ت عِرضوا  َوإِْن َتَولَّْوا 3/11 7292

مْ  4/11 7293 مْ  َمْرِجع ك  ك  ْم وَمصري  ْم وَعْوَدت ك  ك  جوع   ر 

مْ  5/11 7294 وَره  د  ثْن وَن ص  فوَن     ي  وَن وَي   ويميلون صدورهمَيطْو 

واْ  5/11 7295  ليستتوا  لِيَْستَْخف 

وَن ثياُبم  5/11 7296 ؤوَسهم ، واِلراد: يظنون أن أمرهم َخفيّ  َيْستَْغش  َغطُّوَن ر   َيستَِتوَن ُبا، وي 

ور 5/11 7297 د   اْلفايا التي يف الصدور أو احلالة التي يف الصدور  بَِذاِت الصُّ
 


