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 12إلى آية  6 يةآمن  هودسورة ( 222صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُكلُّ ما َيْميش عىل األرِض ويستعمل عادة يف احليوانات أكثر َدآبَّة   6/11 7298

َر ََلا ِمن اخَلْْيِ والَعطاءِ  ِرْزُقَها  6/11 7299  واملراد هنا طعامها وغذاؤها  ما ُقدِّ

 وُيْدِركوَيْعِرف   َوَيْعَلمُ  6/11 7300

َها 6/11 7301  مكان استقرارها أو مسكنها و  مأواها الذي تأوي إليه ُمْستََقرَّ

ا بَِموِِتا فيه، أو َدفنِها املوِضَع الذي ُيودُِعها َوُمْستَْوَدَعَها 6/11 7302  أو غْي ذلك إمَّ

 الكتاب: اللوح املحفوظ كِتَاب   6/11 7303

بِي   6/11 7304  واِضح  َبيِّ  مُّ

 أْوَجَد َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق  وَيكوُن َخْلُق اهلل ِمَن الَعَدمِ  َخَلق 7/11 7305

 هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعال  َعْرُشهُ  7/11 7306

ُكمْ  لِيَبُْلَوُكمْ  7/11 7307  لِيَْختَِِبَ

 أْصوُبُه وأخَلُصُه وأْطَوُعُه هلل   َأْحَسُن َعَملا  7/11 7308

بُْعوُثونَ  7/11 7309  البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  مَّ

بِيٌ  7/11 7310     جيل ظاهر ال لبس فيه  ِسْحٌر واِضٌح   ِسْحٌر مُّ

ْرَنا 8/11 7311 ْلنا َأخَّ  أجَّ

ة  َمْعُدودة  8/11 7312  ووقت حمدود   أجل معلوم ُأمَّ

ُره  ََيْبُِسهُ  8/11 7313  َيمنَُعه أو يؤخِّ

 ََييُؤُهمْ  َيأْتِيِهمْ  8/11 7314

وفاا لَيَْس  8/11 7315  وال يدفعه عنهم دافع َمْرُدوداا ليس  َمْْصُ

 َنَزَل ِِبِْم وأصاَِبُمْ   َحاَق ِِبِم 8/11 7316

وَن وَُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئونَ  8/11 7317  َيستَِخفُّ

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغْي الَفم َأَذْقنَا  9/11 7318  الذَّ

 نعمة كالصحة واألمن وغْيمها املراد هنا رْحة الدنيا وهو ال َرْْحَةا  9/11 7319

 سلبناها َنَزْعنَاَها  9/11 7320

 اليَئوس: شديد اليأس، واليأس: انقطاع األمل لَيَُؤوٌس  9/11 7321

 الُكْفِر واجُلحودِ  شديد َكُفورٌ  9/11 7322

 زقاا واسعاا ر َنْعََمء 10/11 7323

تْهُ ضَّ  10/11 7324 ة   اء َمسَّ  أَصاَبته   َكالَفْقِر والسقِم واألََلِ  وضيق ِشدَّ

يِّئَاُت  10/11 7325 دائُِد زاَل  َذَهَب السَّ  الّضيُق والشَّ

 متكِبِّ ومتعايل  لَبَطٌِر بالنَِّعمشديد الفرح وا لََفِرٌح َفُخورٌ  10/11 7326

ْغِفَرةٌ  11/11 7327   ِسْْتٌ وَعْفوٌ  مَّ

 وجزاٌء للعمل وِعَوٌض عنه  َوَأْجرٌ  11/11 7328

 ُمتََخلٍّ  َتاِركٌ  12/11 7329

ٌ  َصْدُركَ َوَضائٌِق بِِه  12/11 7330  َحِزيٌن متأَلِّ

 ماٌل مدفوٌن حتت األرِض، وُيراد به املال الكثْي  َكنزٌ  12/11 7331

ر من عذاب اهلل َنِذيرٌ  12/11 7332 ف حُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ

 حافٌظ وُمَهيِْمنٌ  َوكِيٌل  12/11 7333
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 19إلى آية  13 يةآمن  هودسورة ( 223صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

اهُ  13/11 7334  اْختََلقه وجاء به َكِذباا  اْفَْتَ

 َفجيئُوا َفأُْتواْ  13/11 7335

 اْستَعينوا  َواْدُعواْ  13/11 7336

نْتُْم وَقِدرُتمْ  اْستَطَْعتُم 13/11 7337  ََتَكَّ

 ُمتَجاِوزينَهُ َمَعُه أْو َغْْيُه أْو  من ُدوِن اهللِ 13/11 7338

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكلِم للواقِعِ  َصادِقِيَ  13/11 7339 دِق، والصِّ  ُمتَِّصفَي بالصِّ

ْ َيْستَِجيبُوْا لَُكمْ  14/11 7340  َفإْن ََلْ َيْقبَلوا َدْعَوَتُكْم وََلْ ُيْؤِمنُوا ِِبا وََلْ َيتَّبِعوها  َفإَلَّ

 فاْعِرُفوا  َفاْعَلُمواْ  14/11 7341

 بمعرفته بعلم اهلل  14/11 7342

ْسلُِمونَ  14/11 7343  ُمنْقادوَن هللِ ولََِشائِِعهِ  مُّ

 َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  15/11 7344

  ُمتََعَها َوَمَلّذاَِتا َوِزينَتََها  15/11 7345

 وافياا كاملا    هُنَؤدِّ  ُنَوفِّ  15/11 7346

 ال ينقصون   يبخسونال  15/11 7347

   وذهب َبطَل َوَحبِطَ  16/11 7348

 َوَعبٌَث فاِسٌد ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض احَلقِّ  َوَباطٌِل  16/11 7349

ة  واِضَحة   َبيِّنَة   17/11 7350  ُحجَّ

  يتبعه  َوَيتُْلوهُ  17/11 7351

 برهان ودليل واضح   َشاِهٌد  17/11 7352

 التَّْوراة  كِتَاُب موسى  17/11 7353

ى به َإَماماا  17/11 7354   ُمْقتَدا

 إْحساناا وِهداَيةا  َوَرْْحَةا  17/11 7355

 يصّدقون ويذعنون  ُيْؤِمنُونَ  17/11 7356

بَي رسول اهلل  األَْحَزاِب  17/11 7357 بوا عىل الكفر ُمَكذِّ د َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم يف ِرسالتِهِ الذين حتزَّ  حُمَمَّ

 مكاُن َوْعِده ومآله َمْوِعُدهُ  17/11 7358

د   ِمْرَية   17/11 7359  َشكٍّ وَتَردُّ

 ُمْعظَمهم َأْكثََر النَّاسِ  17/11 7360

 أْكثَُر ُظْلَما  َأْظَلمُ  18/11 7361

م 18/11 7362  ليحاسبهم عىل أعَمَلم  ;سيعرضون عىل رِبم يوم القيامة ُيْعَرُضوَن عىل رِبِّ

 واملؤمنون امللئكة والنّبيّون الذين شهدوا عليهم من  األَْشَهادُ  18/11 7363

تِهِ  لَْعنَُة اهللِّ 18/11 7364 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرْْحَ
 َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ

 املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَومُها اجلائِريَن  الظَّاملِِيَ  18/11 7365

ونَ  19/11 7366 : االْعِْتاُض واملَنْعُ و ُيعِرضون وينَْصفون َيُصدُّ دُّ  الصَّ

 َوَيطُْلبوََنَا ويريدوَنا  َوَيبُْغوََنَا 19/11 7367

 معوجة  والعوج امليل والزيغ ِعَوجاا  19/11 7368
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 28إلى آية  20 يةآمن  هودسورة ( 224صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 هاربي أو ُمْفلِتي من العذاب  والعجز عدم االقتدار عىل اليشء ُمْعِجِزينَ  20/11 7369

 أْي َمَعُه أْو َغْْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ 20/11 7370

 الويل بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 20/11 7371

 ُيزادُ  ُيَضاَعُف  20/11 7372

 َيْقِدرونَ  َيْستَطِيُعونَ  20/11 7373

ْمعَ  20/11 7374  ينتفعون به للقرآن سَمع و للحق  السَمعاملراد  السَّ

ونَ  20/11 7375  َيَرْونَ  ُيبِْْصُ

وْا  21/11 7376  أهلكوها وغبنوها بالكفر َأنُفَسُهمْ َخِِسُ

 وذهب  َوَغاَب  َوَضلَّ  21/11 7377

ونَ  21/11 7378 ِء: اْختِلُقُه واإلْتيان بِِه َكِذباا  َيْفَْتُ ْ  اْفِْتاُء اليشَّ

، ال حُمالََة أو َحّقاا  ال َجَرمَ  22/11 7379  ال ُبدَّ

ونَ  22/11 7380  وَهلكاا األَشدُّ َضياعاا  األَْخَِسُ

 خشعوا واطمأنوا أو خضعوا و تواَضعوا َوَأْخبَتُواْ  23/11 7381

نَّةِ  23/11 7382  أهُلَها أْصَحاُب اجْلَ

وامِ  َخالُِدونَ  23/11 7383  باقوَن َعىل الدَّ

ْخِص: حالُهُ  َمثَُل  24/11 7384  َمثَُل الشَّ

 املؤمني والكافريناجلَمعتي، واملراد:  الَْفِريَقْيِ  24/11 7385

 َكفاقد البْص َكاألَْعَمى 24/11 7386

َممِ  َواألََصمِّ  24/11 7387 : ذو الصَّ  الذي ال يسمع  األَصمُّ

 َيتَعاَدالِن وَيتََمَثلنِ  َيْستَِوَيانِ  24/11 7388

ُرونَ  24/11 7389  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِِبونَ  َتَذكَّ

ر من عذاب اهلل َنِذيرٌ  25/11 7390 ف حُمَذِّ   رسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ

بِيٌ  25/11 7391  واِضٌح أْو موِضٌح  مُّ

 ختضعوا وتنقادوا  َتْعبُُدواْ  26/11 7392

ِع َمْكروه   َأَخاُف  26/11 7393  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 وتَّنْكيَل ِعقاَب  َعَذاَب  26/11 7394

 موجع َشديد اإليلمِ  َألِيم  ، واملراد يوم القيامة  يوم َألِيم   26/11 7395

 َنظُنَُّك أْو َنْعتَِقُد أنََّك  َنَراكَ  27/11 7396

 إْنساناا  َبََشاا  27/11 7397

بََعَك  27/11 7398  اْقتَدى بك وأطاَعَك  اتَّ

اُؤنا أسافِلنا َأَراذِلُنَا  27/11 7399  وأِخسَّ

أِي والنَّظَرِ  َبادَِي الرأي  27/11 7400   الذي ال َرِويَّة فيه يف ظاِهِر الرَّ

يَْت  28/11 7401  ُأْخِفيَْت والْتَبََسْت  َفُعمِّ

 كراهُنوِجبُها عليكم باإل  َأُنْلِزُمُكُموَها 28/11 7402

 ُمبِْغضون  َكاِرُهونَ  28/11 7403
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 37إلى آية  29 يةآمن  هودسورة ( 225صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  ال َأْسأَلُُكمْ  29/11 7404

 جزائي للعمل وِعَويض عنه َأْجِريَ  29/11 7405

 ومقص  ُمبعد بِطَاِردِ  29/11 7406

ِمْ  29/11 7407 لَُقوا َرِبِّ  ُمواِجُهوه وصائِروَن إل اهللِ   مُّ

 أْعتَِقد أنَُّكمْ  َأَراُكمْ  29/11 7408

َهُلونَ  29/11 7409  ال تعرفوا و َتْسَفهونَ  ََتْ

ِِن ِمن اهللِ 30/11 7410  من عذابه ويمنعني ُينِْقُذِن  َينُْصُ

ُمْ  30/11 7411  َأْبَعْدُِتُْم  َطَردِتُّ

ُرونَ  30/11 7412  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِِبونَ  َتَذكَّ

 ال أدعي ال َأُقوُل  31/11 7413

ء يف اخِلزانةِ َمْقدوراُتُه  خزائن اهلل 31/11 7414  وَمرزوقاُتُه  واخَلْزن: ِحفُظ اليشَّ

ِهمْ َما َخِفَي واْستََْتَ َوََلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه  الَْغيَْب  31/11 7415  بَِحواسِّ

 ال يوصفون بالذكورة وال باألنوثةو وَيفَعُلوَن ما ُيؤَمُرونَ  ما أمرهم   ال يعصون اهلل خلقهم اهلل من نورخلق  َمَلٌك  31/11 7416

 حتتَِقر وَتعيُب  َتْزَدِري  31/11 7417

 لَن ُيْعطِيَُهمْ  لَن ُيْؤتِيَُهمُ  31/11 7418

 ضَمئرهم  َأنُفِسِهمْ بََِم يِف  31/11 7419

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَومُها  الظَّاملِِيَ  31/11 7420

 ناَقْشتَنا وخاَصْمتَنا  َجاَدلْتَنَا  32/11 7421

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 32/11 7422

ادِقِيَ  32/11 7423 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكلِم للواقِعِ املُتَِّصفَي  الصَّ ْدِق، والصِّ  بِالصِّ

 َيِيئُُكمْ  َيأْتِيُكم  33/11 7424

 ُمْفلِتي  أوهاربي  بُِمْعِجِزينَ  33/11 7425

 َوالَ يفيدكم  َوالَ َينَفُعُكمْ  34/11 7426

 إرشادي ملا فيه الصلح ُنْصِحي 34/11 7427

 ُُيْلَِككم أو  ُيِضّلُكم ُيْغِوَيُكمْ  34/11 7428

 تصْيونَ أو  ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  34/11 7429

اهُ  35/11 7430  اْختََلقه وجاء به َكِذباا  اْفَْتَ

ْنِب  إِْجَراِمي  35/11 7431  اكتِساِِب لِلذَّ

ٌأ غْي مؤاخذ  َبِريءٌ  35/11 7432  ُمَِبَّ

َزنْ ال َتْكتَئِْب وال  َفَل َتبْتَئِْس  36/11 7433  حَتْ

 السفينة  الُْفْلَك  37/11 7434

 بمرأى منا وحتت رعايتنا  بأُعيُننا  37/11 7435

 أمِرنا وتعليِمنا َوَوْحيِنَا 37/11 7436

اطِبْنِي 37/11 7437  تراجعني  ال َتْسألْني أو ال خُتَ

ْغَرُقونَ  37/11 7438 ا  مُّ  هالكون َغرقا
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 45إلى آية  38 يةآمن  هودسورة ( 226صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوُينِْشُئ وَيبْني َوَيْصنَعُ  38/11 7439

 السفينة   الُْفْلَك  38/11 7440

 اجتاَزهُ   َمرَّ َعَليْهِ  38/11 7441

 أرْشاُف القْوِم وسادِتممن  ََجاَعة َملٌ  38/11 7442

 َهِزئوا  َسِخُرواْ  38/11 7443

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  39/11 7444

ِزيهِ  39/11 7445  َيْفَضُحُه وُُيينُهُ  ُُيْ

لُّ َعَليْهِ  39/11 7446
 َينِْزُل بِهِ  َوََيِ

ِقيمٌ  39/11 7447  دائمٌ  مُّ

 ُحْكُمنا وقضاُؤنا  َأْمُرَنا 40/11 7448

َق  َوَفاَر   40/11 7449    بقوة املَاءُ  ونبع َتَدفَّ

 املكان الذي ُيبز فيه التَّنُّورُ  40/11 7450

 أركِْب عليها اْْحْل فيها  40/11 7451

تَِك املراد  َوَأْهَلَك  40/11 7452  واملُْؤِمنَي ِمن أْفرادِ ُأْْسَ

 أْثبَتَُه اهللُ يِف اللَّْوِح املَْحفوِظ وَسبََق َعَليِْه القضاُء والَقَدرُ  أي َسبََق  40/11 7453

 الَقضاُء باََللكِ  الَْقْوُل  40/11 7454

 اصعدوا إل السفينة  فِيَها اْرَكبُواْ  41/11 7455

  َوْقَت َجْرُِياأو  َمسُْيها ََمَْراَها  41/11 7456

َها َوُمْرَساَها  41/11 7457 ها َوُرُسوُّ     ُمنْتَهى َسْْيِ

ِري 42/11 7458 َعة   ََتْ  ََتُرُّ بُِِسْ

 ما ارتفع من ماء البحر أو النهر َمْوج   42/11 7459

 جانب َمعُزولأو  مكان  ُمنَقطع   َمْعِزل   42/11 7460

 اصعد إل السفينة معنا اْرَكْب معنا 42/11 7461

   َأرِجُع وأجلأُ أو  َسألتَِجئُ  َسآِوي 43/11 7462

 َيفظني ويمنعني  َيْعِصُمنِي 43/11 7463

ِحمَ  43/11 7464 اهُ  رَّ  بلطفه إحسانه أْحَسَن إليِْه َوَنجَّ

 َحَجَز وفصل بينهَم َوَحاَل بينهَم املوُج  43/11 7465

بيه إل باطنك  اْبَلِعي ماَءك 44/11 7466  ارشبيه وْسِّ

ي َأْقلِِعي  44/11 7467  أمِسكي عن املَطَرأو  ُكفِّ

   يف األرِض ونَضَب ُغيَِّب أو غاَر  َوِغيَض املاء  44/11 7468

 وصلت واستقرت   َواْستََوْت  44/11 7469

ودِيِّ  44/11 7470  وقيل بالشاماملوصل بالقرب من جبل اسم  اجْلُ

 َهلكاا  ُبْعداا  44/11 7471

لمُ اَولَدي، واملُراُد  اْبنِي 45/11 7472  ْبُن نوح  َعَليِْه السَّ

 أعلمهم وأعدله َأْحَكُم احلاكِِميَ  45/11 7473
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 53إلى آية  46 يةآمن  هودسورة ( 227صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 لَيَْس ِمْن َأْهِل َبيْتَِك بَِسبَِب ُكْفِرِه   لَيَْس ِمْن َأْهلَِك  46/11 7474

 واملراد الكفر والعصيان   َحَسنفاسد أ و غْي  َغْْيُ َصالِح   46/11 7475

 ال تطلب ِمنِّي  ال َتْسأَلْنِ  46/11 7476

 أو أَناك  أْنَصُحك َأِعظَُك  46/11 7477

اِهلِيَ  46/11 7478  لَدُْيِمْ الذين ال َمْعِرَفَة  اجْلَ

ُن وأْعتِصُم وأستجْيُ  َأُعوذُ  47/11 7479  َأجْلأُ َوأحَتَصَّ

تِه َما لَيَْس يِل بِِه ِعْلمٌ  47/11 7480  ما ال ِعلَم يل بصحَّ

 َتْسُْتْ وَتْعُف  َتْغِفرْ  47/11 7481

ِسْن إيَلَّ وُتنَّجيني  َوَتْرَْحْنِي  47/11 7482  وحُتْ

ينَ  47/11 7483 اِْسِ  الضائِعَي اَلالِكيَ  اخْلَ

  اْنِزل اْهبِطْ  48/11 7484

 أْمٌن َوَنجاةٌ  بَِسلَم   48/11 7485

 اخلْي والنَمءثبوتَبَركات: َجع َبَرَكة، وهي:  َوَبرَكات   48/11 7486

 زمانَجاعات من الناس َتمعهم صفات ومصالح مشْتكة أو َيمعهم دين أو مكان أو  ُأَمم   48/11 7487

 املراد يف احلياة الدنيا  َسنُنَعَِّمُهم َسنَُمتُِّعُهمْ  48/11 7488

ُهم 48/11 7489  ُيِصيبُهم  َيَمسُّ

 أخبار ذات شأن  َأنبَاء  49/11 7490

ِهمْ  الَْغيِْب  49/11 7491  َما َخِفَي واْستََْتَ َوََلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

  أو احلالة ايل تعقب حالة قبلها  اخلاَِتَُة واملَصْي الَْعاقِبَةَ  49/11 7492

 ألَْصحاِب التَّْقَوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  لِْلُمتَِّقيَ  49/11 7493

يَْت باْسِم أبيِهْم،  َعاد   50/11 7494  عليه السلم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
ْم باألْحقاِف ِمْن بِلدِ اليََمنِ قـَـْوم هود   وكاَنْت َمناِزَُلُ

 ُأرِسَل إَِل َقوِم َعاد  الَِّذيَن َكاُنوا بِاألَحَقاِف نبيٌّ  ُهوداا  50/11 7495

ونَ  50/11 7496  ُُمْتَلُِقوَن كاذبون  ُمْفَْتُ

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  اَل َأْسأَلُُكمْ  51/11 7497

 َجزاءا لِْلَعَمِل وِعَوضاا َعنْهُ  َأْجراا  51/11 7498

 َخَلَقني َفطََرِِن  51/11 7499

رونَ  َأَفلَ َتْعِقُلونَ  51/11 7500  أَفل ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

 اطلبوا املغفرة  اْستَْغِفُرواْ  52/11 7501

 اْرِجعوا َعن املَعاِص  ُتوُبواْ  52/11 7502

ََمءُيْرِسِل  52/11 7503 َمءِ  السَّ َحاُب الَّتِي يِف السَّ  ُمنِْزلَةا َمطَراا  َيبَْعِث السَّ

ْدَراراا  52/11 7504 ا  مِّ    غزيراا ُمتتابعا

ةا  52/11 7505  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

 وال ُتعِرضوا عَمَّ أدعوكم إليهوال ُتْدبِروا  َوالَ َتتََولَّْواْ  52/11 7506

ة  واضحة   بِبَيِّنَة   53/11 7507  بُِبهان  وُحجَّ

 منْصفي عنها بِتَاِركِي آَلتِنا  53/11 7508
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 62إلى آية  54 يةآمن  هودسورة ( 228صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اكَ  54/11 7509  أصاَبك، أو أَلَّ بك اْعَْتَ

 بُِجنون   بُِسَوء   54/11 7510

 أْسألَُه أْن َيْشَهَد َعيلَّ  أْشِهُد اهللَ  54/11 7511

 واْعَلموا َواْشَهُدواْ  54/11 7512

ٌأ غْي مؤاخذ  َبِريءٌ  54/11 7513  ُمَِبَّ

 َفاحتالوا   َفكِيُدوِِن  55/11 7514

 تتأنوا َعىلّ  الَ َُتِْهُلوِِن أو  الَ ُتنظُِرونِ  55/11 7515

ْلُت  56/11 7516 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

 ُكلُّ ما َيْميش عىل األرِض ويستعمل عادة يف احليوانات أكثر َدآبَّة   56/11 7517

 ممسك آِخٌذ  56/11 7518

 َشْعر ُمَقّدمة الّرأس  بِنَاِصيَتَِها  56/11 7519

ْستَِقيم   56/11 7520  مُّ
اط  واِب واحِلكمةِ طريِق احَلقِّ والَعدِل ال يظلُِم   ِِصَ ا، وال خترُج أقوالُه وأفعالُه عن الصَّ  أحدا

 ُتعِرُضوا عَمَّ أدعوكم إليه من عبادةِ اهللِ وحَده املراد  َتَولَّْواْ  57/11 7521

ا للناس كَم أوِحيَْت بدون نقص  وال زيادة ْبَلْغتُُكم 57/11 7522 سالَِة: إيصاَُلَ  َتبليُغ الرِّ

 ويأيت بقوم آخرين ُيلفونكم يف دياركم وَيستبِدُل  َوَيْستَْخلُِف  57/11 7523

وَنهُ و 57/11 7524  ال ُتْلِحقوَن بِِه َمْكروهاا أو أذىا و الَ َتُُضُّ

 ذو ِحفظ  لُكلِّ ََشء   َحِفيظٌ  57/11 7525

يْنَا  58/11 7526  سلَّمنا  َنجَّ

 بإْحسان  وَنجاة   بَِرْْحَة   58/11 7527

   شديُد  ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  َغلِيظ   58/11 7528

ْم باألْحقاِف ِمْن بِلدِ اليََمنِ  َعادٌ  59/11 7529  قـَـْوم هود  عليه السلم، وكاَنْت َمناِزَُلُ

 َكَفُرواْ  َجَحُدواْ  59/11 7530

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َوَعَصْواْ  59/11 7531

د   متَكِبِّ  متَسلِّط  طاغية   َجبَّار   59/11 7532  ُمتََمرِّ
  مستكِب َعات 

 ُمالف له وهو يعرفه ال يقبل احلق و معاند   َعنِيد   59/11 7533

 َوُأحِلقوا  َوُأْتبُِعواْ  60/11 7534

تِهِ لَْعنَُة اهللِّ: َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِْلَمْلُعوِن ِمْن  لَْعنَةا  60/11 7535  َرْْحَ

 َهلكاا  ُبْعداا  60/11 7536

                 خلقكمابتدأ  َأنَشأَُكم 61/11 7537

 وَجَعَلُكم َتْعُمُروَنا  َواْستَْعَمَرُكمْ  61/11 7538

يٌب  61/11 7539 ِ  مستجيٌب للدعاء   قريٌب من عباده َقِريٌب َمُّ

عاا منه  َمْرُجّواا  62/11 7540 ا اخَلْْي ُمتََوقَّ ُل أن تكوَن فينا سيِّدا  وُنؤمِّ

 هل َتنعنا َأَتنَْهاَنا  62/11 7541

 يف حالَِة ريبَة  وَقَلق    َشكٍّ  لَِفي 62/11 7542

 للّريبَِة والَقَلِق يِف النُّفوسِ  ُمِريب   62/11 7543
 باِعث 
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 71إلى آية  63 يةآمن  هودسورة ( 229صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َأْخِِبوِن  َأَرَأْيتُمْ  63/11 7544

ٌة واِضَحةٌ  َبيِّنَةا  63/11 7545  ُحجَّ

ِِن  63/11 7546  ُينِْقُذِن من عذابه  َينُْصُ

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصيْتُهُ  63/11 7547

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ ِزياَدُة  َتِزيُدوَننِي  63/11 7548
ء  ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة ََشْ ِء: ُنُموُّ ْ  اليشَّ

ِسْي   63/11 7549  تضليل وإبعاد عن اخلْي خَتْ

ل ناقة اهلل 64/11 7550  م ُأضيفت إِل اهلل ُسبحاَنه َتَْشيفاا َلا وحتذيراا َلم، واملراد ِبا ناقة صالح َعَليِْه السَّ

وَها  64/11 7551  ُتصيبوها  ََتَسُّ

 بيَشء  ِمن األذى أو  َمْكروهٌ ب بُِسوء   64/11 7552

 فيهلككم  َفيَأُْخَذُكمْ  64/11 7553

 َفنََحروها  َفَعَقُروَها  65/11 7554

 ِبا نعموا وا استمتِعوا باحلياةِ  ََتَتَُّعواْ  65/11 7555

 وقوعه َوْعد ناجز ال بد من  َوْعد َغْْيُ َمْكُذوب   65/11 7556

يْنَا  66/11 7557  سلَّمنا  َنجَّ

 بإْحسان  وِهداَية   بَِرْْحَة   66/11 7558

 َفضيَحِة وَهوانِ  ِخْزِي  66/11 7559

 َذلَِك اليَْوم  َيْوِمئِذ   66/11 7560

 هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء، والقوّي من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى  الَْقِويُّ  66/11 7561

 وأصاب  وأهلك َوَأَخذَ  67/11 7562

 ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  َظَلُمواْ  67/11 7563

يَْحةُ  67/11 7564 َخُة املُْهلَِكةُ  الصَّ ْ ديِد، وهي صاِعقُة العذاِب أو   الْصَّ وِت الشَّ  الصَّ

باِح َفصاُروا ِعنَْد  َفأَْصبَُحواْ  67/11 7565  الصَّ

    ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه خاِمدينَ  موتى هامدين َجاثِِميَ  67/11 7566

ْ َيْغنَْوْا فِيَها 68/11 7567  يف النَِّعيم َيعيشوا، أو ُيقيمواَل  َلَّ

 َهلكاا  ُبْعداا  68/11 7568

ى  69/11 7569 ارِّ  بِالْبُـَْشَ  بِاخَلَِبِ السَّ

رَ  لَبَِث  َفََم  69/11 7570  َأْْسع باملجيءو فَم تأخَّ

  الِعْجُل: ولد البََقَرةِ  بِِعْجل   69/11 7571

 باحلجارة َمْشوي  َحنِيذ   69/11 7572

 ال َتبُْلُغُه واملراد أَّنم ال يأكلون منه   الَ َتِصُل إِلَيْهِ  70/11 7573

 َجِهَلهم واْستَْوَحش منهم أنكرهم و َنكَِرُهمْ  70/11 7574

 وَشَعر وَأَحّس  َوَأْوَجَس  70/11 7575

ِع َمْكروه   ِخيَفةا  70/11 7576  اخليفة: اخَلْوف، واخَلْوف ُهَو اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 واقفة َقآئَِمةٌ  71/11 7577

 ه بعد  َوِمن إِْسَحاَق  َوَراء َوِمن 71/11 7578
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 18إلى آية  72 يةآمن  هودسورة ( 230صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ع وحَتِسُّ   َوْيَلتَى َيا 72/11 7579  وتأَل واملراد هنا التعجب  عبارة تفجُّ

ا َأَألُِد  72/11 7580  أَأَضُع َمولُودا

نّ  َعُجوزٌ  72/11 7581  امرأٌة كبْيٌة يف السِّ

   َزْوجي َبْعيِل  72/11 7582

ب َعِجيٌب  72/11 7583 ٌء يدعو للتعجُّ  ََشْ

ُة اهللِ: الَفْوُز والنَّعيُم يف اجَلنَِّة أو إحسانه وإنعامه أو ثوابه  اهللِ  َرْْحَُت  73/11 7584  َرْْحَ

 َبَركات: َجع َبَرَكة، وهي: اخلْي والنَمء َوَبَرَكاُتهُ  73/11 7585

لمُ أهل البيت:  أهل بيت  َأْهَل الْبَيِْت  73/11 7586    النبّوة واملُراد آل إِْبَراِهيَم َعَليِْه السَّ

 زاَل  َذَهَب  74/11 7587

ْوعُ  74/11 7588  الَفَزُع واخَلوُف  الرَّ

 َُيَادِلُنَا: ُيناقُِش ُرَسَلنا َُيَادِلُنَا  74/11 7589

لِيمٌ  75/11 7590    متأن ال يِسع إليه الغضب  حَلَ

اهٌ  75/11 7591 عِ املاخلاشع  َأوَّ   الدعاءكثُْي  تَُضُّ

نِيٌب  75/11 7592  ع إل اهلل  ورجالِسيع ال مُّ

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأْعِرْض  76/11 7593

 واقٌِع ِِبِمْ  آتِيِهمْ  76/11 7594

 غْي َمْصوف  عنهم وال َمدفوع         َمْرُدود   َغْْيُ  76/11 7595

ُهم ساءهمُأصيبُوا بَِمْكروه ، من  ِِسَء ِِبِمْ  77/11 7596  اليشء: َغمَّ

رَ   َضاَق ِِبِم َذْرعاا  77/11 7597 َ وَتَضجَّ    ، لَِعْجِزِه َعْن َتدبِْي إْنقاذِِهْم ِمن رَشِّ َقْوِمهِ وضاق صدره  َتأَلَّ

ه، عظيٌم بلؤه  َعِصيٌب  77/11 7598    َشديٌد رَشُّ

ُعون يف اْضطِراب  ُُيَْرُعونَ  78/11 7599  ُيِْسِ

 َأْنَقى وأْسَلمُ  َأْطَهرُ  78/11 7600

ُزونِ  َوالَ  78/11 7601  الَ َتْفَضحوِن والَ َِتينوِن خُتْ

 املُراُد الناِزلُوَن ِعنَْد لوط ِمن املَلئَِكةِ  َضيِْفي 78/11 7602

ِشيٌد  78/11 7603 ْأِي ذو َرَشد  وخْي   رَّ  َسديُد الرَّ

 حاجة أو رغبة َحقٍّ  ِمنْ  79/11 7604

جال، احلاضين من امللئكة  املراد هنا نريد ما ُنِريُد  79/11 7605  الشهوة يف الرِّ

ةا  80/11 7606  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

 أجلأُ وأنَضمُّ  آِوي 80/11 7607

 جانِب  َقِويٍّ  ُرْكن  َشِديد   80/11 7608

 لن يبلغوا  لَن َيِصُلواْ  81/11 7609

 بأهلكِْسْ  اخرج و  َفأَْْسِ بِأَْهلَِك  81/11 7610

َن اللَّيْلِ  81/11 7611  ليلبجزء من ال بِِقطْع  مِّ

 واملراد ُمتابعة السْي  وال ينظُْر وراَءه ال َيْلتَِفتو 81/11 7612

 ناِزٌل ِِبا  ُمِصيبَُها  81/11 7613
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 88إلى آية  82 يةآمن  هودسورة ( 231صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أو األعىل  املرتفع  َعالِيََها  82/11 7614

 واملراد من جعلنا عاليها سافلها قلبناها عليهم  ساقِطَها وأْدناه َسافَِلَها 82/11 7615

 املَطَرِ أْنَزلنا ِحجاَرةا َكنُزوِل  َعَليَْها ِحجاَرةا  َوَأْمطَْرَنا 82/11 7616

يل   82/11 7617 ر   ِسجِّ  طي  ُمتََحجِّ

نُضود   82/11 7618 ، أو ُمتَتابع  م مَّ  وضوع  بعُضه عىل بعض 

َمةا  83/11 7619 َسوَّ  ُمَعلََّمةا بَِعلَمة   مُّ

 بُِمْستَبَْعَدةِ الُوقوعِ  بِبَِعيد   83/11 7620

 املَِدينة والّشام، وُيراد ُسّكاَناَقريٌة عىل البحر األْحر بي  َمْدَينَ  84/11 7621

  وال تقلِّلوا  الَ َتنُقُصواْ و 84/11 7622

 ما ُيكاُل به، أو الَكيْل املِْْكيَاَل  84/11 7623

 آلة الوزن، أو الوزن نفسه  َواملِْيَزانَ  84/11 7624

 بَِسَعِة َعيْش   بَِخْْي   84/11 7625

يط   84/11 7626 ِ  ويمنعهم سبيل النجاةأي أنه َيْصهم  حمُّ

 أّدوه وافياا كاملا  َأْوُفوْا املِْْكيَاَل  85/11 7627

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  85/11 7628

 ، وَتظْلِمواال ُتنِْقُصواو ال َتبَْخُسوا و 85/11 7629

 لعثوُّ أشدُّ الَفسادِ ، واال تنَشوا اإِلفساد ال َتْعثَْواْ و 85/11 7630

  ما ُيبقيه اهللُ لكم َبِقيَُّة اهلل 86/11 7631

 أْكثَُر َنْفعاا َوَصلحاا  َخْْيٌ  86/11 7632

 رقيب أحص أعَملكم  بَِحِفيظ   86/11 7633

 أِعباَدُتَك  َأَصلَُتَك  87/11 7634

 ُتَكلِّفك  َتأُْمُركَ  87/11 7635

 نفارق  نَّْْتُكَ  87/11 7636

لِيمُ  87/11 7637 ُع إلَيِْه الَغَضُب َيصِِبُ عىل األذىالذي يتأنى ويْتوى يف أحكامه    العاقل احْلَ
 ُمتَأنٍّ ال ُيِْسِ

ِشيُد  87/11 7638 ْأِي،  الرَّ  الذي يرشد غْيه إل ما ينفعه َسديُد الرَّ

 َأْخِِبوِن  َأَرَأْيتُمْ  88/11 7639

ة  واِضَحة   َبيِّنَة   88/11 7640  ُحجَّ

 َوأْعطاِن ِمن اخَلْْيِ  َوَرَزَقنِي 88/11 7641

 واحلياة الطيبة الرزق احَلَسن: الرزق احللل الطيّب َحَسناا  88/11 7642

 مأ أطلب منكم   أفعَل ِخلَف  ُأَخالَِفُكمْ  88/11 7643

 أطلب منكم أن تُكّفوا عنه  َأَْنَاُكْم َعنْهُ  88/11 7644

 اإلْحساَن وَعَمَل ما فيِه َصلَحُكمْ  اإِلْصلََح  88/11 7645

نُْت وَقِدرُت  َما اْستَطَْعُت  88/11 7646  َما ََتَكَّ

 إصلحي وَسدادي َتْوفِيِقي 88/11 7647

ْلُت  88/11 7648 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

 أرجع  ُأنِيُب  88/11 7649
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 97إلى آية  89 يةآمن  هودسورة ( 232صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِرَمنَّكم  89/11 7650  ال يكسبنَّكم وال َيملنَّكم  ال ََيْ

 ِخلفكم معي، أو ِعدائُِكْم يِل  ِشَقاقِي 89/11 7651

 َينِْزَل بُِكمْ  ُيِصيبَُكم  89/11 7652

 يف الزمانوبعيدين عنكم يف الدار  بِبَِعيد   89/11 7653

 واطلبوا املغفرة  َواْستَْغِفُرواْ  90/11 7654

 اْرِجعوا َعن املَعاِص  ُتوُبواْ  90/11 7655

حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  َرِحيمٌ  90/11 7656  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعال، والرَّ

 الُودِّ ألَْوليائهشديد  َوُدودٌ  90/11 7657

 نفهمُ  َنْفَقهُ  91/11 7658

 لَنَظُنَُّك أْو َنْعتَِقُد أنََّك  لَنََراكَ  91/11 7659

ةِ  َضِعيفاا  91/11 7660 حَّ  أْو الصِّ
ةِ  ذاِهَب الُقوَّ

 ، ويطلق عىل ما دون العَشة من الرجال  عشْيُتك وقوُمك َرْهطَُك  91/11 7661

   لََقتَْلنَاَك َرْمياا بِاحِلجاَرةِ  لََرََجْنَاكَ  91/11 7662

 بِذي َقْدر  واحْتام  بَِعِزيز   91/11 7663

ْذَُتُوهُ  92/11 7664 َ  وجعلتموه َواختَّ

  خلفكم َوَراءُكمْ  92/11 7665

ْذَُتُوُه  92/11 7666 َ ا له، َجَعْلتُُموُه َنْسياا َمنِْسيّاا  َوراَءُكْم ظِْهِرّياا اختَّ ا عنه وتركا  كأنَّك قد جعلتَه خلَف َظهِرك؛ إعراضا

 َطريَقتُِكْم أو غاية َتّكنكم واستطاعتكم َمَكاَنتُِكمْ  93/11 7667

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  93/11 7668

 ََييُؤهُ  َيأْتِيهِ  93/11 7669

ِزيهِ  93/11 7670  َيْفَضُحُه وُُيينُهُ  ُُيْ

 ُمتَِّصٌف بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخلِف الواقع أو االعتقاد َكاذٌِب  93/11 7671

 وانتظروا  َواْرَتِقبُواْ  93/11 7672

َق وَحَصَل ُحْكُمنا وقضاُؤنا  َجاء َأْمُرَنا 94/11 7673 قَّ  حَتَ

يْنَا  94/11 7674  سلَّمنا  َنجَّ

 بإْحسان  وِهداَية   بَِرْْحَة   94/11 7675

 وأهلكت  َوَأَخَذِت  94/11 7676

يَْحةُ  94/11 7677 َخُة املُْهلَِكةُ  الصَّ ْ ديِد، وهي صاِعقُة العذاِب   الْصَّ وِت الشَّ  أو الصَّ

 موتى هامدين ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه  َجاثِِميَ  94/11 7678

ْ َيْغنَْوْا فِيَها 95/11 7679  َل ُيقيموا يف النَِّعيم َلَّ

 َهلكاا  ُبْعداا  95/11 7680

نا وَعلماتِنا  بِآَياتِنَا  96/11 7681     بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

َهان َوُسْلطَان   96/11 7682 ة والُِبْ ْلطَان: احُلجَّ  السُّ

بِي   96/11 7683  واِضح  َبيِّ  مُّ

بَُعوْا َأْمَر فِْرَعْونَ  97/11 7684  ْكمه وأوامره  حلُ  فاْنقادوا َفاتَّ

ْأِي  بَِرِشيد   97/11 7685  َسديد الرَّ



 

233 
 

 
 
 
 

 108إلى آية  98 يةآمن  هودسورة ( 233صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

امهم  َيْقُدم َقومه 98/11 7686  يسْي ُقدَّ

 َفأْدَخلهم َفأَْوَرَدُهمُ  98/11 7687

 املدخل الذي يدخلونه الِْوْرُد املَْْوُرودُ  98/11 7688

قوا وُأْدِركوا َوُأْتبُِعواْ  99/11 7689  َوأحْلِ

تِهِ  لَْعنَةا  99/11 7690 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرْْحَ
 لَْعنَُة اهللِّ: َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ

 َيْوُم ُيبَْعُث النَّاُس ِمْن ُقبُوِرِهمْ  الِقياَمةِ َوَيْوَم  99/11 7691

ْفُد املَْْرُفودُ  99/11 7692  العطاُء املُعطَى، والعوُن املُعانُ  الرِّ

 اخلِب ذو الشأن َأنبَاء  100/11 7693

 البُلداُن، وُتطَْلُق َعىَل أهلِها  الُْقَرى 100/11 7694

هُ  100/11 7695  َنرويه َنُقصُّ

 له آثار باقية  َقآئِمٌ  100/11 7696

يَْت آثاره، فلم َيبْق منه َشءو  حمصود َوَحِصيٌد  100/11 7697
 املُراد هنا املقطوع املستأصل الذي حُمِ

 ما َكَفْت وما َنَفَعْت  ما َأْغنَت  101/11 7698

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  101/11 7699

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ ِزياَدُة  َزاُدوُهمْ  101/11 7700
ء  ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة ََشْ ِء: ُنُموُّ ْ  اليشَّ

 وتدمْي  خَتسْي  وهلك   َتتْبِيب   101/11 7701

 معاقبة َأْخُذ  102/11 7702

 ُمسيئَةٌ  َظاملَِةٌ  102/11 7703

    موجع َشديد َقِويٌّ اإليلمِ  َألِيٌم َشِديٌد  102/11 7704

ُْموٌع له النَّاس  103/11 7705  املراد أَّنم َُيَْمُعوا فيه ليُحاَسبوا َمَّ

ْشُهودٌ  103/11 7706  ال َيتََخلَُّف عنه أحٌد لِِعظَِم شأنِهِ  مَّ

ُرهُ  104/11 7707  نؤّجله ُنَؤخِّ

د   أِلََجل   104/11 7708   لوقت  حُمَدَّ

ْعُدود   104/11 7709 ر مَّ  ُمَقدَّ

 َتِعٌس غُْي َسعيد   َشِقيٌّ  105/11 7710

 من الذين أسعدهم اهلل بنعيم اجلنّة  َوَسِعيدٌ  105/11 7711

مْ  َشُقواْ  106/11 7712  َتِعبوا وساَءْت أْحواَُلُ

ة   وإدخال إخراُج  صوت َزفٌِْي َوَشِهيٌق  106/11 7713   كناية عن شدة ما هم فيه من العذاب، واملراد : النََّفِس بُقوَّ

وامِ  َخالِِدينَ  107/11 7714  باقَي َعىل الدَّ

ُة دواِمها   ما داَمْت  107/11 7715  ُمدَّ

اٌل  107/11 7716         ماض  أمره ال يمنعه مانع َفعَّ

  ملَِّا َيرَغُب أْو َيشاءُ                 ُيِريُد  ملَِّا 107/11 7717

 واِحد  ِمنُْهْم َسعيٌد أسعدهم اهلل بنعيم اجَلنَِّة وكلُّ   ُسِعُدواْ  108/11 7718

 إحسان  َعطَاء  108/11 7719

 غَْي ُمنَْقطِع   غَْي ََمْذوذ   108/11 7720
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 117إلى آية  109 يةآمن  هودسورة ( 234صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

د   ِمْرَية   109/11 7721  َشكٍّ وَتَردُّ

 ُمْعطُوهم إّياه وافِياا ملََُوفُّوُهْم   109/11 7722

 حظّهم املقسوم َنِصيبَُهمْ  109/11 7723

 مأخوذ منه  َمنُقوص   109/11 7724

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  110/11 7725

 إل ِخلِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  َفاْختُلَِف  110/11 7726
 َذَهَب ُكلُّ َطَرف 

   واملراد تأخْي العذاب عنهم إل يوم القيامة قضاء َقىض بِه وَثبَت  َكلَِمٌة َسبََقْت  110/11 7727

 ريبَة  وَقَلق    َشكٍّ  110/11 7728

 للّريبَِة والَقَلِق يِف النُّفوسِ  ُمِريب   110/11 7729
 باِعث 

يَنَُّهمْ  111/11 7730 َينَّهم وافياا كاملا  لَيَُوفِّ   يؤدِّ

َفى َعىَل اهللِ خافِيَةٌ  َخبِْيٌ  111/11 7731  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاَل، واخَلبُْي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفل خَتْ

 َفاسُلك املسلك القويم  َفاْستَِقمْ  112/11 7732

 َرَجَع َعن املَعاص  َتاَب  112/11 7733

واال  ال َتطَْغْواْ  112/11 7734 ُ  وتتجاوزوا ما حده اهلل لكم َتتََجِبَّ

ُه َتَعال َيَرى املَرئِيَّاِت بِل َكيْف  وال آلَة  وال جاِرَحة   َبِصْيٌ  112/11 7735  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعال، أْي أنَّ

 ال َتيلوا و الَ َتْرَكنُواْ و 113/11 7736

ُكمُ  113/11 7737  ُتِصبْكم  َفتََمسَّ

 الويل بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاءَ  113/11 7738

ونَ  113/11 7739 ْون  ال ُتنَْصُ  ال ُتنَْقذون وال ُتنَجَّ

 صلُة الفجِر والظهِر والعْصِ واملراد  َصباحاا وَمساءا  َطَريَفِ النَّهارِ  114/11 7740

اعاُت  ِمَن اللَّيْلِ  َوُزلَفاا  114/11 7741  صلُة املغرِب والعشاءِ واملراد  من أول الليل  الَقريُب َبعُضها ِمن َبعض  السَّ

 أعَمل اخلْي والطاعات  احَلَسنَات 114/11 7742

 ُيِزلْنَ  ُيْذِهبْنَ  114/11 7743

ـيِّئَاِت  114/11 7744 نوب الَكبَْية السَّ  الذُّ

  َتْذكَِرة َوَمْوِعظَة ذِْكَرى 114/11 7745

اكِِرينَ  114/11 7746  الذين يتذكرون ويتعظون املنتفعون بالذكرى لِلذَّ

 ال ُُيِْمُل وال ُينِْقُص   ُيِضيعُ ال 115/11 7747

 اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنِيَ  115/11 7748

 القرن: أهل الزمان الواحد الُْقُرونِ  116/11 7749

 ذوو َفضل  ودين  وِعلم    ُأولُو َبِقيَّة   116/11 7750

 يأمرون بعدم فعله  َينَْهْوَن َعِن الَْفَسادِ  116/11 7751

 أنقذنا  َأنَجيْنَا  116/11 7752

 وُمتعوا    ُنعِّموا ُأْتِرُفواْ  116/11 7753

 لِيُعاَقب باإلهلك لِيُْهلَِك  117/11 7754

 مصلحون يف أعَمَلم، غْي مسيئي حُمِْسنونَ  ُمْصلُِحونَ  117/11 7755
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 4إلى آية  1 يةآمن  يوسفسورة  و  123إلى آية  118 يةآمن  هودسورة ( 235صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ةا َواِحَدةا  118/11 7756  َجاعة واحدة عىل دين واحد وهو اإلسلم  ُأمَّ

 َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالْستِْمرارِ  َوالَ َيَزالُونَ  118/11 7757

 املراد ُمتلفي يف أدياَنم  ُُمْتَلِِفيَ  118/11 7758

ِحمَ  119/11 7759 اهُ  رَّ  أْحَسَن إليِْه َوَنجَّ

 أْوَجَدُهْم   َخَلَقُهمْ  119/11 7760

َّْت  119/11 7761  واستمرت ومضت  َوََت

 قضاؤه كلمة ربك  119/11 7762

 ألشغلنَّ فراغها كله  ألَْملنَّ َجَهنَّمَ  119/11 7763

نَّةِ  119/11 7764  اه البَشعاََل ُمْستٌِْت ال ُير وهو  اجلن: هم جنس من املخلوقات خلقهم اهلل لعبادته كاإلنس اجْلِ

 َنروي  نَُّقصُّ  120/11 7765

 شأن  اتذ أخبار َأنبَاء  120/11 7766

ُن َقْلبك ِمَن الثبات عند الشدة ُنثَبُِّت بِِه ُفؤاَدك  120/11 7767     ُنَمكِّ

   وَنصيحة وتذكْي بالعواقب َوَمْوِعظَةٌ  120/11 7768

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  120/11 7769

 َطريَقتُِكْم أو غاية َتّكنكم واستطاعتكم َمَكاَنتُِكمْ  121/11 7770

بوا  َوانتَظُِروا  122/11 7771  وترقَّ

ِهمْ  َغيُْب  123/11 7772  الَغيُْب: َما َخِفَي واْستََْتَ وََلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 الشأن أو املسألة أو القضية  ُيعادُ  ُيْرَجُع األَْمرُ  123/11 7773

   الَِّذي  َتْفَعلونَ َعْن  بِساه      َتْعَمُلونَ  بَِغافِل  َعَمَّ  123/11 7774

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إل إْعجاِز الُقرآنِ  الر 1/12 7775

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  1/12 7776

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيِ  1/12 7777

  َجَعْلنَاه َينِْزل وَُيْبِط، واإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلوٍّ عن طريق الوحي  َأنَزلْنَاهُ  2/12 7778

د َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  ُقْرآناا  2/12 7779 ِه حُمَمَّ
 الَقْرآُن: كِتاُب اهللِ املُْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَُه َعىَل َرُسولِ

  بُِلَغِة الَعَرِب، فصيحاا  َعَربِيّاا  2/12 7780

رونَ  َتْعِقُلونَ  2/12 7781  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

  َأَْجَل وَأْكثَر ُحْسناا  َأْحَسنَ  3/12 7782

 روايات اخلِب الَْقَصصِ  3/12 7783

ْغناُه بِواِسطَِة الَوْحِي  َأْوَحيْنَا 3/12 7784  بلَّ

 الّساهي الَْغافِلِيَ  3/12 7785

ا َولَُد َسيِِّدَنا َيعُقوَب َوَكاَن لَُه أحد ُيوُسُف  4/12 7786  عَش َأَخاا َوَكاَن َأُبوُه َُيِبُُّه َكثِْيا

 يا أِب َيا َأَبِت  4/12 7787

 املراد رأيت يف املنام أْي َحلِْمُت  َرَأْيُت  4/12 7788

 َنْجَما  َكْوَكباا  4/12 7789

 واضعي جباههم عىل األرض حتية ، أو ُسُجوداا يْعَلُم اهللُ َكيِْفيَّتَهُ  َساِجِدينَ  4/12 7790
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 14إلى آية  5  يةآمن  يوسفسورة ( 236صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  

 ي ال َتْروِ  اَل َتْقُصْص  5/12 7791

ؤيا: ما ُيَرى  ُرْؤَياكَ  5/12 7792  بِاملَنامِ الرُّ

 َفيَحتالوا لإلضار بك  َفيَكِيُدواْ  5/12 7793

بِيٌ  5/12 7794  وظاهر العداوة  واِضٌح   باِغُض كاِرهُ     َعُدوٌّ مُّ

 يصطفيك وُيتارك  ََيْتَبِيَك  6/12 7795

مك َوُيَعلُِّمَك  6/12 7796 فك وُيَفهِّ  وُيَعرِّ

  َتْفسْيِ  َتأِْويلِ  6/12 7797

 الرؤى واألحلم  األََحادِيِث  6/12 7798

 َوُيْكِمُل  َوُيتِمُّ  6/12 7799

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ نِْعَمتَهُ  6/12 7800  نِْعَمُة اهللِ: اخَلْْيُ الدِّ

 َعبَد اهللِ ابُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إَِْسائِيل َتعنِي هو   َيْعُقوَب ، وأوالده أو أهل دينه آل َيْعُقوَب  6/12 7801

َلُه َعىَل َكثِْي  ِمن َخلِقهِ  إِْبَراِهيمَ  6/12 7802  ُهَو َخلِيُل اهللِ، اِصطََفاُه اهللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

 ُهَو َولَُد َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه َساَرَة، َوإِْسَحاَق  6/12 7803

 وِعَِبٌ وَعلماٌت ُمْعِجزاٌت وَدالئُِل   آَياٌت  7/12 7804

ائِلِيَ  7/12 7805  لِلُمْستَْعلِِميَ  لِّلسَّ

 أَشدُّ ُحبّاا َوميْلا للنَّْفسِ  َأَحبُّ  8/12 7806

 ُمَْتابِطَةٌ  ََجاعٌة َذوو عَدد   ُعْصبَةٌ  8/12 7807

بِي   8/12 7808  مُّ
: خطأ بّي  َضلَل   َضلَل 

 ألُْقوُه يف أْرض  َبعيَدة  ََمْهولَة   اْطَرُحوُه َأْرضاا  9/12 7809

ْغ  وُلْص ُيْ  َُيُل   9/12 7810  يتَفرَّ

يَ  9/12 7811 ْم وأخلُقُهمْ  َصاحِلِ َي: الَِّذيَن َحُسنَْت أعَمَُلُ احِلِ  الصَّ

 َواْرُموا به َوَألُْقوهُ  10/12 7812

 َقْعر   َغيَاَبِة   10/12 7813

بِّ  10/12 7814  البعيدة الَغْوِر التي َل ُتبَْن باحلجارة ونحوهاالبئر  اجْلُ

 يأُخْذه أو  ينْتَِشُلهُ  َيْلتَِقطْهُ  10/12 7815

يَّاَرةِ  10/12 7816 ْفَقِة السائَِرةِ  السَّ ةِ يف الطَّريِق ِمن املُسافرينَ أو  الرِّ  املارَّ

 ال تثق بنا الَ َتأَْمنَّا 11/12 7817

 ملُْرِشُدون ملا فيه الصلح  لَنَاِصُحونَ  11/12 7818

   َوَيْلُهو  ويتنزها  يأكل      َوَيْلَعْب    َيْرَتعْ  12/12 7819

افِظُونَ  12/12 7820  حَلاِرسوَن ُمراقِبونَ  حَلَ

 لَيُصيبُنِي اََلمُّ والَغمُّ  لَيَْحُزُننِي 13/12 7821

 وتصطَِحبوهُ تسْيوا بِِه  َتْذَهبُوْا بِهِ  13/12 7822

  املراد ُمافة عليه من الذئب أن يأكله َيأُْكَلُه الذئب 13/12 7823

 َمشغولوَن عنه، ال َتشعرونَ  ساهون َغافُِلونَ  13/12 7824

ونَ  14/12 7825 اِْسُ  ، ال خَْي فينا، وال نفَع منَّا لَضائِعوَن هالِكونَ  خلََّ
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 22إلى آية  15  يةآمن  يوسفسورة ( 237صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 صطََحبوهُ اساروا بِِه و َذَهبُوْا بِهِ  15/12 7826

موا َمتَّفقَي بآرائِِهمْ  َوَأَْجَُعواْ  15/12 7827  َعزموا وَصمَّ

وهُ  ََيَْعُلوهُ  15/12 7828 ُ  ُيَصْيِّ

بِّ  15/12 7829  البئر  َقْعر َغيَاَبِة اجْلُ

ْغناُه بِواسطة الَوْحِي  َوَأْوَحيْنَا إِلَيْهِ  15/12 7830  وبلَّ

ُم  لَتُنَبِّئَنَُّهم  15/12 7831 َنَّ   لتُْخِِبَ

 بِفعلِهم هذا  بِأَْمِرِهمْ  15/12 7832

وَن وال َيْعَلمونَ  ال َيْشُعُرونَ  15/12 7833 سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ

  ظلم الليلأّول وقت غيبوبة الشفق و ِعَشاء 16/12 7834

 يتباَكونَ و تدمع عيوَنم َيبُْكونَ  16/12 7835

 َنتَسابُق  َنْستَبُِق  17/12 7836

 أْبَقيْنا َوَخلَّيْنا  َوَتَرْكنَا 17/12 7837

 وثيابنا  َحوائِجنا َمتَاِعنَا  17/12 7838

ق   بُِمْؤِمن   17/12 7839  بُِمَصدِّ

 ثوبه َقِميِصهِ  18/12 7840

 َمْكذوب  ، ُمْفَْتى بدم  بَِدم  َكِذب   18/12 7841

لَْت   18/12 7842 نَْت  َسوَّ    وحسنت َزيَّ

 َمْكيَدةا  َأْمراا  18/12 7843

 ال جزَع فيه، وال شكَوى حسن طيب  وَتلد َصِْب  َفَصِْبٌ ََجِيٌل  18/12 7844

 املطلوب منه العون  املُْْستََعانُ  18/12 7845

 تذكرون وتبيّنون َتِصُفونَ  18/12 7846

 من َيْستَقي َلم َفبََعثوا َفأَْرَسُلوْا َواِرَدُهمْ  19/12 7847

         أنزل يف البئر وعاءه الذي يستقي به َفأَْدَل َدلَْوه 19/12 7848

ى َيا 19/12 7849  يا له من خِب سارّ  ُبَْشَ

    البُلوغالغلم: الصبي الذي قاَرَب  ُغلَمٌ  19/12 7850

وُه بضاعة 19/12 7851  موجَعلوه بِضاعةا ِمن َُجلِة َتارِِت ليبيعوه ه أْخُفو  َوَأَْسُّ

ْوهُ  20/12 7852    باعوهُ  َورَشَ

 ثمن منقوص  مقابل   بِثََمن  َبْخس   20/12 7853

 قليلة عملة َدَراِهَم َمْعُدوَدة   20/12 7854

اِهِدينَ  20/12 7855  الراغبي يف بقائه بل راغبي يف التخّلص منه غْي  الزَّ

 َكِريَما  اوُمقامَ َأْنِزلِيه ُمنَْزالا  َأْكِرِمي مثواه  21/12 7856

 يفيدنا  َينَفَعنَا  21/12 7857

 الرؤى واألحلم  َتْفسْيِ  األََحادِيِث  َتأِْويلِ  21/12 7858

 يشاُء، فل ُيَردُّ أمُره وال ُيَمَنُع، وال ُيناَزُع فيَم أراَدهيفَعُل ما  قاهر َعىَلٰ َأْمِرهِ  َغالٌِب  21/12 7859

هُ  22/12 7860 تِِه   َوَصَل  َبَلَغ َأُشدَّ  شبابِهِ وُمنْتَهى ُقوَّ

واُب يف الَقْوِل والِفْعلِ  ُحْكَما  22/12 7861 ِف والصَّ ، واحِلْكَمُة: ُحْسُن التََّْصُّ  ِحْكَمةا
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 30إلى آية  23  يةآمن  يوسفسورة ( 238صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َطَلبَْت اجِلَمَع منه جاِهَدةا يف ذلك مع تأبِّيِه وامتِناِعهِ  َوَراَوَدْتُه َعن نَّْفِسهِ  23/12 7862

 املَداِخَل  وأحَكَمْت إْغلَق  َوَغلََّقِت األَْبَواَب  23/12 7863

 وَأْقبِل هُلّم  َهيَْت  23/12 7864

 َأُعوُذ باهلل  َمَعاَذ اهلل 23/12 7865

 سيدي الذي يرعاِن َرِبِّ  23/12 7866

ى: املنزل، أو اإلقامة واالستقرار  َمثَْوايَ  23/12 7867  املَثْوا

 ال يظفر وال يفوز ال ُيْفلُِح  23/12 7868

ْت  24/12 7869  املقاربُة ِمن الفعِل ِمن غِْي ُدخول  فيهاَلمُّ باليشِء: هو وعزمت  ومالت  مَهَّ

، ِمن غِْي اختيار  وال عزم    ِبا  َوَهمَّ  24/12 7870 ، وحديَث نفس  ه خطرةا عارضةا  كان مهُّ

 آية من آيات ربه تزجره عَمَّ حدثته به نفسه وتعصمه عن مبارشة املعاص  ُبْرَهاَن َربِّه 24/12 7871

َف  24/12 7872 َل وُنبِْعَد  لِنَْْصِ  لِنَُحوِّ

وءَ  24/12 7873 ّ أو األذى  السُّ  السيئ القبيح الذي ال حتمد عقباه واملراد: الَشَّ

نا  َوالَْفْحَشاء 24/12 7874  املَعصيَة، وهي الزِّ

َنسِ  املُْْخَلِصيَ  24/12 7875  التوحيَد والعبادةَ لذين أخَلصوا هلل ا املُْختاريَن اخلالِصَي ِمَن الدَّ

 الباب لِْلُوصوِل إيَلْ  وأْسعا َتساَبقا اْستَبََقا الباَب  25/12 7876

ْت َقِميَصهُ  25/12 7877  ثوبه َشقَّْت  َوَقدَّ

ُبُر: مؤخرة كل َشء وظهره  ُدُبر   25/12 7878    الدُّ

 َزْوجها  َوَوَجدا َوَألَْفيَا َسيَِّدَها 25/12 7879

 املُْدَخلِ  عند لََدى الْبَاِب  25/12 7880

 ِعقاُب  َجَزاء 25/12 7881

 فاحشةا  بِاْمَرأتَِك  بِأَْهلَِك ُسَوءاا  25/12 7882

ْجنِ  ُيْسَجنَ  25/12 7883  ُيوَضع يف السِّ

 امتِناِعيمع  طَلبَت منِّي فِعَل الفاحشةِ  َراَوَدْتنِي َعن نَّْفِس  26/12 7884

 وحكَم حاكِمٌ َأْخَِب  َشاِهدٌ َوَشِهَد  26/12 7885

 ِمن اجِلَهِة األماِميَّةِ  ِمْن ُقبُل   26/12 7886

 ُشقَّ  ُقدَّ  27/12 7887

 َمْكِرُكنَّ َوَتْدبِْيُكنَّ  َكيِْدُكنَّ  28/12 7888

 اترك ذِْكر ما كان منها فل تذكره ألحد َأْعِرْض عن هذا  29/12 7889

 واطلبي املغفرة  َواْستَْغِفِري 29/12 7890

اطِئِيَ  29/12 7891 دينَ املُنَْحِرفَي  اخْلَ    االوقوَع يف اخَلطاي املتعمِّ

 َمموعة من النساء  نِْسَوةٌ  30/12 7892

 ُيْقَصُد ِبا عاِصَمة ِمْْص عىل َعْهِد فرعون  املَِْدينَةِ  يِف  30/12 7893

، وهو الذي اْشَْتى ُيوُسَف ورّباُه يف َبيِتْه، و زْوَجته  العِزيز  اْمَرَأةُ  30/12 7894  الَعِزيُز: َرُجٌل كاَن عىل َخزائِن ِمْْصَ

 َخادَِمها  َفتَاَها 30/12 7895

  َقِويٍّ  وعشق أصاَب َقْلبَها بُِحبٍّ  َشَغَفها ُحبًّا  30/12 7896

بِي   30/12 7897  مُّ
 واضحخطأ بّي  َضلَل 
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 37إلى آية  31  يةآمن  يوسفسورة ( 239صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَّ سوء َبَلَغ ُأُذََنا  بَمْكِرِهنَّ  َسِمَعْت  31/12 7898  غيبتهن إياها  و َقْوَُلُ

 إلَيْها للحضور َبَعثَْت لِتَْدعوُهنَّ   إِلَيِْهنَّ  َأْرَسَلْت  31/12 7899

ت وهيّأت َوَأْعتََدْت  31/12 7900  وأَعدَّ

ا ُيتكأُ فيه  ، أو  َوسائَِد ُيتكأُ عليهاَما ُيْعتََمُد عليه من  ُمتََّكأا  31/12 7901  َملسا

 َوَأْعطَْت  َوآَتْت  31/12 7902

يناا  31/12 7903 ْبِح أو الَقطْعِ  ِسكِّ  آلة الذَّ

 ادخل عليهنّ ابرز َلن و اْخُرْج عليهن 31/12 7904

َنهُ  31/12 7905  ودهشن َليئته وَجاله َعظَّْمنهأ َأْكَِبْ

 أحدْثَن فيها جروحاا  َوَقطَّْعَن أيدُين 31/12 7906

  معاَذ اهللِ، وتنزُياا له َحاَش هللِِّ 31/12 7907

 إْنساناا  َبََشاا  31/12 7908

 مَلٌك ِمن امللئكِة، كريٌم عىل اهلل  َمَلٌك َكِريمٌ  31/12 7909

َُتوِن  ملُْتُنَّنِي  32/12 7910  وعاَتبْتُنَّنيعْيَّ

ى ما َيعِصُمه َفاَستَْعَصمَ  32/12 7911  امتنََع، وحترَّ

ْ َيْفَعْل و 32/12 7912  لئن َل يطاوعني  لَئِن َلَّ

اِغِرينَ  32/12 7913  الَذليلَي احَلقْيينَ   الصَّ

ْجنُ  33/12 7914  املُتََّهمون املَكان الذي يوَضُع فيه  السِّ

 َيثُّنَّنِي عليه َيْدُعوَنني إليه  33/12 7915

ْف  33/12 7916 ْل وُتبِْعْد  َتْْصِ وِّ  حُتَ

نَّ يِف اإِلْضارِ ا َكيَْدُهنَّ  33/12 7917  ْحتِياَُلُ

    أِمْل  َأْصُب  33/12 7918

نَ  33/12 7919 اِهلِيَ  مِّ َفهاء  اجْلَ شَي السُّ
 الطائِ

 اْستِجابُة اهلل للِعبادِ: قبوُل ُدعائِِهمْ                   لَهُ   َفاْستََجاَب  34/12 7920

م 35/12 7921 ْم َرْأٌي َجديدٌ  َبَدا ََلُ  َظَهَر ََلُ

د   َحتَّى ِحي   35/12 7922  إل َوْقت  َغْْيِ حُمَدَّ

 شابَّان  َفتَيَانَ  36/12 7923

  أْحُلم أِن  َأَراِِن  36/12 7924

ا  36/12 7925 ا أْعِْصُ ََخْرا  أْعُْص ِعنَباا يصْي ََخْرا

 ُأقِّل وأرفع  َأْْحُِل  36/12 7926

 بِتَْفسِْيهِ  أخِبنا َنبِّئْنَا بِتَأِْويلِهِ  36/12 7927

 َنظُنَُّك أْو َنْعتَِقُد أنََّك  َنَراكَ  36/12 7928

 ُتْعطَيانِهِ  ُتْرَزَقانِهِ  37/12 7929

َمني  َعلََّمنِي 37/12 7930 َفني وَفهَّ  َعرَّ

          : َصَدْدُِتا وابتعْدُت عنها َتَرْكُت  َتَرْكُت ِملَّة قوم  37/12 7931

 ةدِيٌن ورَشيع ِملَّةَ  37/12 7932
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 43إلى آية  38  يةآمن  يوسفسورة ( 240صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َة آَبائِي 38/12 7933 بَْعُت ِملَّ ْذُت دِينهم َمنَْهجاا أسْي عليه اتَّ َ    اختَّ

 إْحساُنهُ  َفْضُل اهللِ  38/12 7934

 ال َيْذُكروَن نِْعَمتَُه، َوال َيثْنوَن َعَليِْه ِِبَا ال َيْشُكرونَ  38/12 7935

ْجِن:  َصاِحبَِي  َيا 39/12 7936  َزِمييَلْ يوسف يف سجنهَيا: للنِّداِء، وصاِحبَي السِّ

 األْرَباٌب: َجع رّب ـ اإلله املعبود وحده، َأَأْرَباٌب  39/12 7937

ُقونَ  39/12 7938 تََفرِّ ُدون مُّ  متََعدِّ

  ، والواحد من أْسَمِء اهللِ احُلْسنى هو الذي ال رشيك له وال عديل  الَْواِحُد  39/12 7939

ارُ  39/12 7940  اسم من أسَمء اهلل احلسني، مشتق من القهر، والقهار هو الذي ال موجود إال وهو مسخر حتت قهره وقدرته   الَْقهَّ

يْتُُموَها  40/12 7941 ةا  أْسََمء َسمَّ يْتُموها آَِلَ  أْصنام َسمَّ

ة  وُبْرَهان   ُسْلطَان   40/12 7942  ُحجَّ

ْكمُ  40/12 7943  الَقضاُء والَْفْصُل  احْلُ

ينُ  40/12 7944 يَعة الدِّ   الَشَّ

 املُستَقيم الذي ال عوج فيه  الَْقيِّمُ  40/12 7945

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  40/12 7946

َسيِِّدِه رَشاباا ُمسكِراا  َفيَْسِقي َربَّهُ  41/12 7947
ُم لِ  ُيَقدِّ

ا اآلَخرُ  41/12 7948  الشخص اآلخر َوَأمَّ

 َفتَُشدُّ أطراُفُه وُيَعلَُّق  َفيُْصَلُب  41/12 7949

 األْكُل: َتناُول الطَّعامِ  َفتَأُْكُل  41/12 7950

 ُحِسَمْت املسألة وُفِصَل فيها  ُقِِضَ األَْمرُ  41/12 7951

 َتطُْلبان َبياَن احُلْكِم والرأي َتْستَْفتِيَانِ  41/12 7952

 َتيَقَّنَ  َظنَّ  42/12 7953

 ساَل َناج   42/12 7954

ْث َعنِّي   اْذُكْرِِن  42/12 7955 دَّ  حَتَ

  عند َسيِِّدكَ  عند َربَِّك  42/12 7956

 فحمله عىل النسيان  َفأَنَساهُ  42/12 7957

 َفأقامَ  َفَلبَِث  42/12 7958

 ( ذلكوقيل غْي   ما بَي الثَّلِث إل الَعَشةِ بِْضَع: عدد من السني ) بِْضَع ِسنِيَ  42/12 7959

 ملك مْص املراد  املَْلُِك  43/12 7960

 مُمْتَلِئات  بدينات   ِسََمن   43/12 7961

عِف واَُلزالِ  ضعاف نَِحاف ِعَجاٌف  43/12 7962   غايِة الضَّ

ُن فيِه احَلبُّ  ُسنبُلَت   43/12 7963 نْبَُلُة: ُجْزٌء يِف النَّباِت َيتََكوَّ  السُّ

 ندّيات غْي يابساترطِبات  ُخُْض   43/12 7964

 جاّفات َيابَِسات   43/12 7965

ْأي  َأْفتُوِِن  43/12 7966  َأْظِهروا يل احُلْكَم والرَّ

ونَ  43/12 7967 لُون َتْعُِبُ ون وُتَؤوِّ ُ  َتفِسِّ
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 52إلى آية  44  يةآمن  يوسفسورة ( 241صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أْخلٌط ُمْلتَبَِسٌة   َأْضَغاُث  44/12 7968

 ما َيراُه النائِم َأْحلَم   44/12 7969

 بِتَْفسْيِ  بِتَأِْويلِ  44/12 7970

 سلم َنَجا  45/12 7971

َكرَ  45/12 7972  تذكر واستحُض  َوادَّ

ة   45/12 7973 هرِ  بعد حي َبْعَد ُأمَّ ة  مَن الدَّ  وُمدَّ

  أخِبكم ُأَنبِّئُُكم  45/12 7974

 املراد ابعثوِن إل يوسف آلتيكم بتفسْي احُلْلم  َفأَْرِسُلونِ  45/12 7975

يُق  46/12 7976 دِّ دِق يف  الذي كُمل تصديقه  الصِّ  فعال األو قوالِ األكثَْي الصِّ

ْأي  َأْفتِنَا 46/12 7977 نا بتعبِْي و َأْظِهْر لَنَا احُلْكَم والرَّ  ُرؤياالأخِِبْ

 مُمْتَلِئات  بدينات   ِسََمن   46/12 7978

عِف واَُلزالِ  ِعَجاٌف  46/12 7979  ضعاف نَِحاف غايِة الضَّ

ُن فيِه احَلبُّ  ُسنبُلَت   46/12 7980 نْبَُلُة: ُجْزٌء يِف النَّباِت َيتََكوَّ  السُّ

 رطِبات ندّيات غْي يابسات ُخُْض   46/12 7981

 جاّفات َيابَِسات   46/12 7982

 َتبُْذروَن احَلبَّ ليَنْبَُت وَينْمو  َتْزَرُعونَ  47/12 7983

   بِل ُفتور   وملزمي جاّديَن ُمداِوميَ  َدَأباا  47/12 7984

 نضجه عندقطعتم الزرع يف  َحَصدتُّمْ  47/12 7985

 فاتركوه  َفَذُروهُ  47/12 7986

 والقحط شديدة اجَلْدبصعاب  ِشَدادٌ  48/12 7987

 يْفنيَ يأكلون فيها و َيأُْكْلنَ  48/12 7988

ْمتُمْ  48/12 7989 َخْرُتم َقدَّ   ادَّ

ِصنُونَ  48/12 7990 نوَن وحَتَفظونَ  حُتْ زِّ ِخروَن  و خُتَ  تدَّ

  ُيمطَرُ  ُيَغاُث  49/12 7991

ونَ  49/12 7992  اخِلْصب والنَمءيعْصون فيه الثَمر من كثرة  َيْعِْصُ

 ُعْد إل سيّدك ارجْع إل ربك  50/12 7993

 ما شأُن النِّساءِ  ما َحاُل و ما َباُل النِّْسَوةِ  50/12 7994

   وما اخلِب  األمر اَلام ما  ما َخطْبُُكنَّ  51/12 7995

  تأبِّيِه وامتِناِعهِ مع فعل الفاحشة َطَلبْتُنَّ  َراَودتُّنَّ ُيوُسَف َعن نَّْفِسهِ  51/12 7996

  معاَذ اهللِ، وتنزُياا له َحاَش هللِِّ 51/12 7997

  ُقبْح   ُسوء   52/12 7998

َ بعد خفائه َحْصَحص   52/12 7999   َثبََت واستقرَّ أو َوُضَح وَتبَيَّ

 ََل ُأِخّل بَم أْؤَُتِنُْت عليه من حقوق له  ََلْ َأُخنْهُ  52/12 8000

ِهمْ  بِالَْغيِْب  52/12 8001  الَغيُْب: َما َخِفَي واْستََْتَ وََلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 بل ُيبطُِل َكيَدهم، وََيِرُمهم اَِلدايةَ  ال يوفق وال يرشد أهل اخليانة للمكر  ال َُيِْدي كيد اخلائني  52/12 8002
 


