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 63إلى آية  53  يةآمن  يوسفسورة ( 242صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُئ َنْفِس و 53/12 8003  ما أزكي نفس وما َأّدعي َبراَءهتا  ما ُأَبرِّ

ارة بالسوء 53/12 8004  لكثرية األمر بعمل املعايص    ألَمَّ

وءِ  53/12 8005 يُِّئ الَقبيُح ِمن األْعامِل  بِالسُّ وء: السَّ  املعايص والسُّ

8006 53/12  َ اهُ  َرِحَم َرّبِّ    أْحَسَن إليِْه َوَنجَّ

 أجَعْله ِمن ُخَلصائي دوَن غرييو أصطفيه َأْستَْخلِْصهُ  54/12 8007

 خاَطبَهُ  َكلََّمهُ  54/12 8008

نن ممَّا أردَت،  ِمكِين  54/12 8009 ةٍ ُمتمكِّ  نافُذ القوِل، أو: ذو َمكانٍة ومنِزلٍة خاصَّ

 ُمْؤََتَن موثوق به َأِمين  54/12 8010

 جبايات أرض مرص وغالهلاما حيرز فيه اليشء وحيفظ، واملقصود خزائن  األرض َخَزآئِنِ  55/12 8011

  راع أمي َحِفيظن  55/12 8012

 أتوىل من خزائن األرضعامل بوجوه الترصف وبأمر ما  َعلِيمن  55/12 8013

نِّا  56/12 8014  ثبتنا ووطدنا ويرسنا أسباب التمكي َمكَّ

أُ  56/12 8015  َينِْزُل وَيْسُكنُ  َيتَبَوَّ

تِنَا  56/12 8016  بِإْحسانِنا وِرعاَيتِنا نمنح ونعطي  ُنِصيُب بَِرْْحَ

  ال ُُنِْمُل وال ُننِْقُص و ال ُنِضيعُ و 56/12 8017

 آلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ لجزاءًا وِعَوضاً       املُْْحِسنِيَ  َأْجرَ  56/12 8018

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً  َخرْين  57/12 8019

 يستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  57/12 8020

 أُّنم أخوته وعلم أدركَ  َفَعَرَفُهمْ  58/12 8021

 جاِهُلون أنه أخوهم و  ال يعِرفوَنه ُمنكُِرونَ  58/12 8022

َزُهم  59/12 8023 مْ  َجهَّ   أَعدَّ هَلُ

 باِم حَيْتاُجوَن إلَيْهِ  بَِجَهاِزِهمْ  59/12 8024

 أؤّديه وافياً كامالً  ُأوِِف الَْكيَْل  59/12 8025

   ملن نزل ِف ضيافتياملضيفي   املُْنِزلِيَ  59/12 8026

ْ َتأُْتوِن  60/12 8027  مَلْ ََتيؤوِن   ملَّ

 ال تأتوا إلَّ و  ال َتْقَربونِ و 60/12 8028

 ونبذل جهدنا إلقناع أبيهسنطلبه  َسنُراِوُد عنه أباه 61/12 8029

َدمه لِِفتْيَانِهِ  62/12 8030  ِِلَ

 البَِضاَعة: ما ُيتََّجر فيه و  أثامَن الطَّعاِم التي َدَفعوها بَِضاَعتَُهمْ  62/12 8031

مْ  62/12 8032 حيلِ  أمتعتِهم وأوِعيَتِهم    ِرَحاهِلِ  وكلُّ يشٍء يَعدُّ للرَّ

 ُيْدِركوَُنا  َيْعِرُفوَُنَا 62/12 8033

فوا  َرَجعوا وارَتّدوا انَقَلبُواْ  62/12 8034  وانرَصَ

 َيعودونَ  َيْرِجُعونَ  62/12 8035

 ُحِجَب َعنّا وُحِرْمناه ُمنَِع ِمنَّا  63/12 8036

افِظُونَ  63/12 8037  حَلاِرسوَن ُمراقِبونَ  حَلَ
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 69إلى آية  64  يةآمن  يوسفسورة ( 243صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أثَِق بكم آَمنُُكمْ  64/12 8038

 املراد هنا يوسف عليه السالم َأِخيهِ  64/12 8039

 حارساً وراعياً  َحافِظاً  64/12 8040

اِْحِيَ  64/12 8041    أْكثَُرُهْم َعْوناً وإْحساناً  َأْرَحُم الرَّ

  َأزالُوا إِْغالَقه َفتَُحوْا َمتَاَعُهمْ  65/12 8042

  أوعيتهم وَحوائِجهم َمتَاَعُهمْ  65/12 8043

 لقوا  َوَجُدواْ  65/12 8044

ْت إِلَيِْهمْ  65/12 8045   هلم ُأْرِجَعْت  ُردَّ

 أو ماذا نريُد؟  ماذا َنطُْلُب أْكثََر ِمْن َهذا؟ َما َنبِْغي 65/12 8046

 نجلُب هلم املرية وهي الطعام َوَنِمرُي َأْهَلنَا 65/12 8047

 وَنصوُن وَنْرَعى  َوَنْحَفظُ  65/12 8048

 اجلملمقدار ما حيمله  َكيْل َبِعري 65/12 8049

 سهلن  َيِسرين  65/12 8050

 لَْن أْبَعثَهُ   لَْن ُأْرِسَلهُ  66/12 8051

  ُتْعطون ُتْؤُتونِ  66/12 8052

ًدا  َمْوثِقاً  66/12 8053  عهًدا مؤكَّ

   لَتَجيئُنَّني لَتَأُْتنَّنِي بِهِ  66/12 8054

 حترصون وَُتْنَُعوَن    حُيَاَط بُِكم 66/12 8055

 َشهيدن عليناو حافظن وُمَهيِْمنن  َوكِيلن  66/12 8056

 يا َأْوالدي َياَبنِيَّ  67/12 8057

ُه َنْحَو الّداِخل َتْدُخُلواْ  الَ  67/12 8058  دخوُل الباِب: املُروُر َعْْبَ

َقةٍ  67/12 8059 تََفرِّ َدة مُّ  ُمتََعدِّ

 ما أكفيكم وما أنفعكم و عنكمما ُأْغنِي و 67/12 8060

ْكمُ  67/12 8061  الَقضاُء والَْفْصُل  احْلُ

ْلُت  67/12 8062 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

ُلونَ  67/12 8063 ِل املُْتََوكِّ  :فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم  َفْليَتََوكَّ

 والُِدُهمْ  َكلََّفهم        َأَمَرُهْم َأُبوُهم 68/12 8064

ا َكاَن ُيْغنِي 68/12 8065  ما َكاَن يكفي وال ينفع مَّ

   العي من عليهمشفقة املراد  َحاَجًة  68/12 8066

ُه لَُذو ِعْلمٍ  68/12 8067  وإن يعقوب لصاِحُب ِعْلٍم َعظيٍم بِأْمِر دينِهِ  َوإِنَّ

ْمناه  َعلَّْمنَاهُ  68/12 8068 فناه وَفهَّ  َعرَّ

 ُمْعظَمهم  َأْكثََر النَّاسِ  68/12 8069

 َضمَّ  آَوى 69/12 8070

 شقيقك  َأُخوكَ  69/12 8071

َزنْ ال تغتم  و  َتبْتَئِْس  َفالَ  69/12 8072  ال َتْكتَئِْب وال حَتْ
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 78إلى آية  70  يةآمن  يوسفسورة ( 244صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َزُهم  70/12 8073 مْ  َجهَّ   أَعدَّ هَلُ

 باِم حَيْتاُجوَن إلَيْهِ  بَِجَهاِزِهمْ  70/12 8074

َقاَيةَ  70/12 8075  إناء ُيْسقى به وُيكال السِّ

 ما يوضع عىل البعري للركوب، وما يستصحبه الراحل من األثاث واألوعية  َرْحلِ  70/12 8076

نن  70/12 8077 َن ُمَؤذِّ     نادى منادٍ   َأذَّ

 اإلبُِل التي عليها األْحاُل أو  القافلة الِْعريُ  70/12 8078

 الَسارُق: من أخذ مال غريه ِف ُخْفية لََساِرُقونَ  70/12 8079

 وجاءوا مقبلي واَجُهوُهم َوَأْقبَُلوْا عليهم 71/12 8080

 ماذا ضاع منكم  ماذا َتْفِقُدون  71/12 8081

  ضاع ِمنّا  َنْفِقُد  72/12 8082

  املكيال الذي يكيل امللك به  ُصَواَع امللك 72/12 8083

 مقدار ما حيمل البعري ِْحُْل َبِعري  72/12 8084

 ضاِمنن وَكفيلن  َزِعيمن  72/12 8085

 عرفتم وأدركتم َعلِْمتُم  73/12 8086

ا ِجئْنَا 73/12 8087 ا      مَّ  أَتيْنا مَّ

 االختالل واالضطراب لِتُْحِدث  لِنُْفِسَد  73/12 8088

 ِعقاُبهُ  َجَزآُؤهُ  74/12 8089

 ُمتَِّصفي بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد َكاذِبِيَ  74/12 8090

 لقي َوُعثِر عليه ُوِجدَ  75/12 8091

   ُنعاقُِب  َنْجِزي 75/12 8092

 املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها اجلائِريَن  الظَّاملِِيَ  75/12 8093

ال املراد بدأ بتفتيش أوعيتهم  َفبََدَأ بأَْوِعيَتهم 76/12 8094   َأوَّ

 هو ما حُيفظ فيه اليشء  وعاءال بِأَْوِعيَتِِهمْ  76/12 8095

 أْخَرَجها اْستَْخَرَجَها 76/12 8096

ْرَنا كِْدَنا 76/12 8097  ما فيه حتقيق املُراد ويرسنا َدبَّ

 سلطانِه ُحكِمه وَقضائِه، أو دِيِن املَْلِِك  76/12 8098

َرجاِت: إعالُء َشأِن صاِحبَِها  َنْرَفعُ  76/12 8099    َرَفُع الدَّ

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  76/12 8100

َها 77/12 8101  أخفاها واملراد مل َيُردَّ عليهم    َفأَََسَّ

 َومَلْ ُيظِْهْرَها َومَلْ ُيبِْدَها  77/12 8102

َكاناً  77/12 8103   األْسَوُأ َمنِْزلَةً  رَشٌّ مَّ

 وتقولونَ  وتبيّنونتكِذبوَن  َتِصُفونَ  77/12 8104

َا الَْعِزيزُ  78/12 8105  يا أُّيا امللك  َيا َأُّيُّ

  َفاْمِسْك واحدًا منّا بدالً منه َأَحَدَنا َمَكاَنهُ َفُخْذ  78/12 8106

 اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنِيَ  78/12 8107
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 86إلى آية  79  يةآمن  يوسفسورة ( 245صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أعوُذ وأستجرُي باهللَِّ اهللَمعاذ  79/12 8108

 نمسك  نَّأُْخَذ  79/12 8109

   َحوائِجنا  لقينا َوَجْدَنا َمتَاَعنَا ِعنَدهُ  79/12 8110

 اْنَقطَع َأَمُلهم وقنطوا و َيئِسوا اْستَيْأَُسواْ  80/12 8111

 أمِرِهمْ اعتزلوا وانفردوا عن الناس يتشاورون ويتناجون ِف  َخَلُصوا َنِجيّا  80/12 8112

 أْي كبريهم ِف السن َكبرُِيُهمْ  80/12 8113

ْوثِقاً  َأَخَذ  80/12 8114 ًدا عىل  حصل وحاز منكم َعَليُْكم مَّ  عهًدا مؤكَّ

طتُمْ  80/12 8115   قرصتم وضيعتم  َفرَّ

 أخُرَج وأفاِرَق َفَلْن  َفَلْن َأْبَرَح  80/12 8116

   يسمح َيأَْذنَ  80/12 8117

 َيْقيض وَيْفِصَل  حَيُْكمَ  80/12 8118

 ُعودوا اْرِجُعواْ  81/12 8119

نا َخَْبًا ُمِقّرين وُمْعََتفي به  َشِهْدَنا 81/12 8120  أْخَْبْ

نَّا  َعلِْمنَا  81/12 8121  عرفنا وَتيَقَّ

ْلَغيِْب  81/12 8122
ِهمْ الَغيُْب: َما َخِفَي واْستَََتَ ومَلْ َيْستَطِع النَّاُس  لِ   إْدراَكُه بَِحواسِّ

 ما كنا مطلعي عليه وال عاملي به ما كنا للغيب َحافِظِيَ  81/12 8123

 واْستَْعلِمْ  َواْسأَلِ  82/12 8124

 البْلدة، وتطلق عىل أهله  الَْقْرَيةَ  82/12 8125

 قِدْمنا وِجئْنا َأْقبَْلنَا 82/12 8126

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  لََصادُِقونَ  82/12 8127 دق، والصِّ  ُمتَّصفون بالصِّ

لَْت  83/12 8128 نَْت وَحبَّبَْت  َسوَّ  َزيَّ

  َمْكيَدةً  َأْمراً  83/12 8129

م معه صْب  َفَصْْبن ََجِيلن  83/12 8130                   حسن طيب ال َتَْبُّ

 ََييأَِن  َيأْتِيَنِي  83/12 8131

َف  َوَتَوىلَّ  84/12 8132  وَأْعَرض وانرَصَ

 يا ُحْزِن  َأَسَفى َيا 84/12 8133

ْت َعيْنَاهُ  84/12 8134 ا إىل َبياٍض َفَلْم ُيبْرِصْ  َواْبيَضَّ َل َسواُدُُهَ وَّ  حَتَ

ْزنِ  84/12 8135  اهَلمِّ والَغمِّ  احْلُ

    َشِديد اإِلخفاِء ملا َيْشُعر به من ُحْزن َكظِيمن  84/12 8136

   ال َتَزاُل  َتْفتَأُ  85/12 8137

ُث َعنْهُ  َتْذُكُر يوسف  85/12 8138  َتتََحدَّ

فاً عىل  َحَرضاً  85/12 8139  اهلالك َعليالً َهزيالً ُمْْشِ

الِكِيَ  85/12 8140  امليِّتي  اهْلَ

عاً  َأْشُكو 86/12 8141 َر ُمتَوجِّ    ُأْظِهر التَََّضُّ

 َُهّي وَغّمي و  سوء حاِل وِشّدة َكْرّب  َوُحْزِن َبثِّي  86/12 8142
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 95إلى آية  87  يةآمن  يوسفسورة ( 246صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُسواْ  87/12 8143  استقصوا أخباره  َفتََحسَّ

   ال َينَْقطع َأَمُلُكمو وال َتقنَطُوا َتيْأَُسوا  َوالَ  87/12 8144

 فَرِجه ة اهلل و املراد رْح َرْوح اهلل  87/12 8145

َا َيا 88/12 8146 المُ  الَْعِزيزُ  َأُّيُّ  هو ُيوُسَف َعَليِْه السَّ

نَا 88/12 8147   أَصاَبنا  َمسَّ

تِنَا َوَأْهَلنَا  88/12 8148  َوأْفراَد ُأَْسَ

8149 88/12  ُّ  سوُء احلاِل والشّدُة من اجلوِع والفقِر والقحطِ  الَضُّ

      َوَأَتيْنَا َوِجئْنَا 88/12 8150

ْزَجاةٍ  88/12 8151     يكنى هبا عن القليلة ، التي يردها كل تاجر ، رغبة عنها بِبَِضاَعٍة مُّ

 َأّده إلينا وافياً كامالً  َأْوف لنا الَكيْل 88/12 8152

ْق علينَا 88/12 8153 الً ومتساِِماً  َوَتَصدَّ  أْعطِنا ُمتََفضِّ

   ُيثيُب َوُيكافِئُ  ََيِْزي  88/12 8154

قِيَ  88/12 8155 َدَقةِ  املُْتََصدِّ  املؤّديَن للصَّ

 عرفتم وأدركتم َعلِْمتُم  89/12 8156

ا 89/12 8157  عملتم من األذى ما  َفَعْلتُم  مَّ

 طائِشوَن ُسَفهاءُ  َجاِهُلونَ  89/12 8158

 َأْنَعمَ  َمنَّ  90/12 8159

 َيتَِّق اهلل أْي يستمسك بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَِّق  90/12 8160

 َوَيتََجلَّْد وال ََيَْزعْ  َويِْصِْبْ  90/12 8161

  ال ُُّيِْمُل وال ُينِْقُص  ال ُيِضيعُ  90/12 8162

 جزاءًا للعمل وِعَوضاً عنه َأْجرَ  90/12 8163

 باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ اآلتَي  املُْْحِسنِيَ  90/12 8164

َلَك  آَثَركَ  91/12 8165  واختارك  َفضَّ

اطِئِيَ  91/12 8166  ُُمْطِئَي ِف حقَِّك مذنبي  َِلَ

 ال ِعتاَب أو لَْوَم أو َتأنيَب أو َتْوبيَخ  الَ َتثَْريَب  92/12 8167

 وَيْعفو َيْسَُت  َيْغِفرُ  92/12 8168

اِْحِيَ  92/12 8169  أْكثَُرُهْم َعْوناً وإْحساناً   َأْرَحُم الرَّ

         سريوا بِثوّب واصطَِحبوهُ  اْذَهبُوْا بَِقِميِص  93/12 8170

 َفاْرُموا به َفأَلُْقوهُ  93/12 8171

      يرجع إليه برصه  َيأِْت َبِصرياً  93/12 8172

تُِكمْ  َوَتعالَْوا ِل  َوْأُتوِن بِأَْهلُِكمْ  93/12 8173  بِأْفرادِ ُأَْسَ

    اْنطََلَقْت القافلةخرجت و َفَصَلِت الِْعريُ  94/12 8174

   ألَِحسُّ رائَِحةَ  أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَف  94/12 8175

هون وتسخروا مني ُتَفنُِّدونِ  94/12 8176 طِّئُوَن رأيي وُتسفِّ  ُُتَ

 خطئك املايض  أو ذهاب عن طريق الصواب َضالَلَِك الَْقِديمِ  95/12 8177
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 103إلى آية  96  يةآمن  يوسفسورة ( 247صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

رْيِ  الْبَِشريُ  96/12 8178 ُ بِاِْلَ   املُبَْشِّ

 َطَرَح القميص  َألَْقاهُ  96/12 8179

   ُمبْرِصاً  َفَرَجَع وعادَ  َفاْرَتدَّ َبِصرياً  96/12 8180

 االْستِْغفار: طلب العفو واملغفرة  اْستَْغِفرْ  97/12 8181

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوَبنَا  97/12 8182  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

اطِئَِي: املُنَْحِرفَي إىل الَْشِّ  َخاطِئِيَ  97/12 8183  اِْلَ

 هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْغُفورُ  98/12 8184

ِحيمُ  98/12 8185 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي ِِف اآلِخَرةِ

 َضمَّ  آَوى 99/12 8186

هُ  َأَبَوْيهِ  99/12 8187  أَباُه وُأمَّ

 املدينة املستكملة املرافق واَِلدمات، ويراد هبا القطر املعروف  ِمرْصَ  99/12 8188

 مطمئني غري خائفي  آِمنِيَ  99/12 8189

ِء: إعالؤه مكاناً أو مكانةً  َوَرَفعَ  100/12 8190 ْ  َرْفُع اليشَّ

   َسير امللك الَْعْرشِ  100/12 8191

واْ  100/12 8192     َوَنَزلُوْا أْرضاً  َوَخرُّ

ًدا 100/12 8193  واِضعَي ِجباَهُهْم َعىل األْرِض   ُسجَّ

 بِاملَنامِ حلمي الذي رأيته  َتْفسريُ  َتأِْويُل ُرْؤَيايَ  100/12 8194

 ِصْدقاً وواقِعاً  َحّقاً  100/12 8195

 أفرج عني   َأْخَرَجنِي 100/12 8196

 البادية وهو خالف احلَض  الْبَْدوِ  100/12 8197

 وأْغرى، وَْحَل بعَضنا عىل بعضٍ  أْفَسد  نَّزغَ  100/12 8198

 ُمَدّبر بُِلطٍْف  لَطِيفن  100/12 8199

   التمليك مع السلطة والنفوذ ، أو ما يملك  املُْْلِك  101/12 8200

ْمتَني  َوَعلَّْمتَنِي 101/12 8201 ْفتَني وَفهَّ  وَعرَّ

اَمَواِت واألرض  101/12 8202  خالَِقهام وُمبِدَعهام وُمبتدَئهام   َفاطَِر السَّ

 الوّل: هو الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََول ألمرك والقيُّم عليه َولِيِّي 101/12 8203

نِي ُمْسلاِمً  101/12 8204 ِعهِ  أقبض روحي َتَوفَّ  ُمنْقادًا هللِ َورَشْ

ْقنِي بالصاحلي  101/12 8205 ْم وأخالُقُهْم   اْجَعْلنِي مع َوَأحْلِ  الَِّذيَن َحُسنَْت أعامهُلُ

 أخبار ذات شأن  َأنبَاء  102/12 8206

ِهمْ  الَْغيِْب  102/12 8207  َما َخِفَي واْستَََتَ َومَلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 ُنبَلُِّغه بواِسطِة الوحي ُنوِحيهِ  102/12 8208

موا  َأَْجَُعوْا َأْمَرُهمْ  102/12 8209  َمتَّفقَي بآرائِِهمْ ودبروا َعزموا وَصمَّ

 خيدعون وحيتالون ِف تدبري الْش  َيْمُكُرونَ  102/12 8210

كاً  َحَرْصَت  103/12 8211  ُكنَْت أَشدَّ َرْغبًَة وأكثََر ََتَسُّ

 بمصّدقي ومذعني  بُِمْؤِمنِيَ  103/12 8212
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 111إلى آية  104  يةآمن  يوسفسورة ( 248صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  104/12 8213  َتطُْلُب ِمنُْهمْ  َتْسأَهُلُ

 َجزاٍء لِْلَعَمِل وِعَوٍض َعنْهُ  َأْجرٍ  104/12 8214

ْكرن  104/12 8215
 موعظةن وهدى  ذِ

ةٍ   آَيةٍ  105/12 8216  وَدليٍل وِعْْبَ
 وَعالَمةٍ ُمْعِجَزةٍ

ونَ  105/12 8217  َيْمُضونَ  َيُمرُّ

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمْعِرُضونَ  105/12 8218

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهمْ  106/12 8219

ُكونَ  106/12 8220 ْْشِ  الّذيَن ََيَْعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اهللِ  مُّ

 باألمان واالطمئنان أَفأحّسوا  َأَفأَِمنُواْ  107/12 8221

  َوَتَقُع َعَليِْهمْ  ََتيئَُهمْ  َتأْتِيَُهمْ  107/12 8222

 ُعقوبةن َتغشاهم وَتشمُلهمعذاب يعمهم أو  َغاِشيَةن  107/12 8223

اَعةُ  107/12 8224  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

 َفْجأةً  َبْغتَةً  107/12 8225

وَن وال َيْعَلمونَ :ال  ال َيْشُعُرونَ  107/12 8226 سُّ
 َيتََوقَّعوَن وال حَيِ

 ِهَداَيتِي َورَشيَعتي  َسبِيِل  108/12 8227

عاُء إىل اهللِ: احَلثُّ َعىل ِعباَدتِِه َوْحَدهُ  َأْدُعو إىَِل اهللِّ 108/12 8228   الدُّ

 عىل حجة من اهلل ويقي عىل َبِصرَيةٍ  108/12 8229

بََعنِي 108/12 8230  اقتدى ّب  اتَّ

 ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاىل َوُسبَْحاَن اهللِ 108/12 8231

ان َأْهِل الُْقَرى 109/12 8232  البُلدان  :ُسكَّ

ةِ واإلتِّعاظِ   َأَفَلْم َيِسرُيوا  109/12 8233 ْلِعْْبَ
 َأَومَلْ َيتَنَقَّلوا ِف الباِلدِ لِ

ُلوا  َفيَنظُُرواْ  109/12 8234 ُروا ويتأمَّ  فيفكِّ

 العاقبة: اِلاَِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  109/12 8235

رونَ  َأَفالَ َتْعِقُلونَ  109/12 8236  :أَفال ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

 اْنَقطَع َأَمُلهم يئسوا و اْستَيْئََس الرسل 110/12 8237

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّواْ  110/12 8238

مْ  َجاءُهمْ  110/12 8239 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  َعْوننا وتأييدنا  حَتَ

يَ  110/12 8240  فأُْنِقَذ  َفنُجِّ

ُف  ال ُيَردُّ َبأُْسنَا 110/12 8241  َعذاُبنَا  ال ُيرْصَ

ةن  111/12 8242  اعتِبارن وموعظةن  ِعْْبَ

ُْوِل األَلْبَاِب  111/12 8243  النرّية الُعقوِل السليمة  أِلَْصَحاِب  ألِّ

 خُيتََلق وُيْكَذب  َكالماً  َحِديثاً ُيْفََتَى  111/12 8244

 ْعَِتاُف واإلقراُر بِِصْدقِهِ التَْصديُق بِاليَشِء: اال َتْصِديَق  111/12 8245

 قبلهأو  ملِا َسبََقه  َيَدْيهِ  الَِّذي َبْيَ  111/12 8246

 توضيحو َوَتْفِصيَل  111/12 8247
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 5إلى آية   1  يةآمن  الرعدسورة ( 249صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرةن إىل إْعجاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم  املر 1/13 8248

 الكريم آَياُت الُقْرآن آَياُت الْكِتَاِب  1/13 8249

 َتمَّ إْنَزالُُه عن طريق الوحي، واإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلو   ُأنِزَل  1/13 8250

قُّ  1/13 8251 بَِّك احْلَ  َربِّك ال ِمن َغرِيه، هو احَلقُّ ِمن املراد أنزل  ِمن رَّ

 ُمْعظَمهم َأْكثََر النَّاسِ  1/13 8252

قون اَل ُيْؤِمنُونَ  1/13 8253  ال ُيذِعنون وال يصدِّ

ِء: إعالؤه مكاناً أو مكانةً  َرَفعَ  2/13 8254 ْ  َرْفُع اليشَّ

 َأْعِمَدة َعَمدٍ  2/13 8255

 ُتبْرِصوُنا َتَرْوَُنَا 2/13 8256

ا يليُق بجاللِه، بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ ؛ عاَل واستقرَّ وارَتَفع اْستََوى 2/13 8257  علوًّ

 فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الدنياليس كعروش وأنه  عىل احلقيقة بهنؤمن  هو أعظَُم املَخلوقاِت  الَْعْرشِ  2/13 8258

رَ  2/13 8259 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

َعةٍ  ََيِْري  2/13 8260  َيُمرُّ برُِسْ

د واملراد يوم القيامة ألََجٍل مسمى  2/13 8261  وقت ُمَعيَّ ُِمَدَّ

ُر األَْمرَ  2/13 8262 ُف  ُيَدبِّ  كام يريُد  أمر الساموات واألرض وما فيهن، وأمر اِلليقة َجيًعاُيرصِّ

ُل  2/13 8263 ُح  ُيَفصِّ  ُيبَيِّ ويوضِّ

الئِل والِعَْب والَعالَمات أو اآليات القرآنية  اآلَياِت  2/13 8264  املُْعِجَزات والدَّ

   املُثُول َبْيَ َيَدْيهِ  بِلَِقاء َربُِّكمْ  2/13 8265

 َتْعَلُمون عىل َوْجه اليَقي  ُتوقِنُونَ  2/13 8266

 َبَسطَ  َمدَّ  3/13 8267

 تثبت األرض  ِجباالً راِسيَةً  َرَواِسَ  3/13 8268

َجرِ  الثََّمَراِت  3/13 8269  ََجُْع َثَمَرة، والثََّمُر هو ِْحُْل الشَّ

 أو ذكر وأنثى  وَنوَعيِ ِصنَْفْيِ  َزْوَجْيِ  3/13 8270

  يغطِّي ُيْغيِش  3/13 8271

ُرونَ  3/13 8272 ْم  َيتََفكَّ  ويتدبرونُيْعِمُلوَن ُعُقوهَلُ

طَعن  4/13 8273
 أْجزاء  قِ

تََجاِوَراتن  4/13 8274  َياور بعضها بعضا، وُتتلف ِف الَتبة والعطاءُمتقاِربًة   مُّ

َعةن ِمن أصٍل واحٍد أو ُُمْتَِمَعةن ِف َمنْبٍَت واِحدٍ  ِصنَْوانن  4/13 8275  َنظرين وَمثيلن واملراُد: ُمتََفرِّ

 ُيْرَوى  ُيْسَقى 4/13 8276

 بِنَْفِس املاءِ  باِمٍء َواِحدٍ  4/13 8277

ُل  4/13 8278  َوُنَميِّزُ  َوُنَفضِّ

 الطَّْعمِ  األُُكلِ  4/13 8279

 َتْستَْعِجب َتْعَجْب  5/13 8280

 من احلديد  األطواق أو  الُقيود األَْغالَُل  5/13 8281

 ِرقاهِبِمْ  َأْعنَاقِِهمْ  5/13 8282
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 13إلى آية   6  يةآمن  الرعدسورة ( 250صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 قبل حلول وقته عىل وجه الرسعة طلب حصول اليشء االستعجال َوَيْستَْعِجُلوَنَك  6/13 8283

يِّئَةِ  6/13 8284  ات واملصائب الُعقوبَ باحلالة السيئة ك بِالسَّ

َسنَةِ  6/13 8285  كالعافية والسالمةاحلالة احلسنة  احْلَ

 َمَضْت  َخَلْت  6/13 8286

بيَ  الشديدة  الفاضحة لُعقوباُت ا املَْثُالَُت  6/13 8287    النازلُة عىل أمثاهِلم من املَكذِّ

  ِسَْتٍ وَعْفوٍ وذنوِب لذو مغفرة ل َمْغِفَرةٍ  لَُذو 6/13 8288

 العقوبة   لََقِويُّ وأليمُ  لََشِديُد الِْعَقاِب  6/13 8289

 ُمعلِم وُمبلغ  ُمنِذرن  7/13 8290

 مرشد إىل اهُلَدى  َهادٍ  7/13 8291

ِمُل  8/13 8292 بَُل  حَتْ  حَتْ

   َتامهاألرحام، أو يولد قبل ه َتنُقُص و َما ُتْسِقطه َما َتِغيُض األَْرحامُ  8/13 8293

 مكاُن اجَلني ِف َجْوِف األْنثَى األَْرَحامُ  8/13 8294

لِهِ  َوَما َتْزَدادُ  8/13 8295 ُة َْحْ  وما َيزيُد ُمدَّ

 وحد ال َياوزه وال ينقص عنه  بحكمة وتقدير بِِمْقَدارٍ  8/13 8296

ن بُكلِّ ما غاب  الَْغيِْب عامل  9/13 8297 ِهمْ وعامِل  َما َخِفَي واْستَََتَ َومَلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

َهاَدةِ  9/13 8298 ُكْم وهَي َنقيُض الَغيِْب و ما ُتشاِهدوَنه بأبصاِركم َوالشَّ   ُتْدِركوَنُه بَِحواسِّ

ه وِصفاتِه، وهو أكَْبُ ِمن أيِّ يشٍء، وُكلُّ يَشٍء ُدوَنه الَْكبرِيُ  9/13 8299
 والكبري من أْسامِء اهللِ احُلْسنى   الكبرُي ِف ذاتِه وأسامئِ

 ، واملُتعال من أْسامِء اهللِ احُلْسنىاملُستَعل عىل َجيِع َخْلِقه، بذاتِه وَقْدِره وَقهِره  املُْتََعالِ  9/13 8300

 أْخَفى َأََسَّ  10/13 8301

 َرَفَع َصْوَتهُ  َجَهرَ  10/13 8302

 ُمْستََِتٍ  ُمْستَْخٍف  10/13 8303

  الذي ال خفاء فيه والبارز السارب: الظاهر َوَساِربن  10/13 8304

بَاتن  11/13 8305   َمالئِكةن خَيُْلُف بعُضها بعًضا ِف اللَّيِل والنَّهارِ  ُمَعقِّ

 أمامه َبْيِ َيَدْيهِ  11/13 8306

  من ورائه َوِمْن َخْلِفهِ  11/13 8307

 فظُوَنه وحَيُرسوَنه بأمِر اهلل وإذنِهحي من َأْمِر اهلل  حَيَْفظُوَنهُ  11/13 8308

8309 11/13  ُ ُل  الَ ُيَغريِّ  ال ُيبَدِّ

ةٍ ه ُسوءاً  11/13 8310  الٍك وَعذاٍب وِشدَّ

 ال ُبدَّ أن تنُفَذ فال أحد يقدر عىل رد ذلك  وَ  َمَردَّ  َفالَ  11/13 8311

 عنهم املكروه ويدفع  فيجلب هلم املحبوب يتوىل أمورهم نارص َوالٍ  11/13 8312

ِع َمْكروٍه  َخْوفاً  12/13 8313    اَِلْوف: اْنِفعالن َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

 َرجاًء َوَرْغبَةً  َوَطَمعاً  12/13 8314

َحاَب الثَِّقاَل  12/13 8315  ُغيومن املحمالت باألمطار ال السَّ

 ويمجده َعَليِْه ويثني  ويطيعخيضع  الرعد بحمده  َوُيَسبُِّح  13/13 8316

َواِعَق  13/13 8317  الصاِعَقُة: نارن َتْسُقُط ِمن السامِء، وُيراُد هِبا الَعذاُب املُْهلُِك  الصَّ

 ُيناقِشوَن وخُياِصمونَ  َُيَادِلُونَ  13/13 8318

ةِ واألخِذ، واملْكِر واإلهالكِ  املَِْحالِ  13/13 8319  الُقوَّ
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 18إلى آية  14  يةآمن  الرعدسورة ( 251صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

دُق  َدْعَوُة احَلقِّ  14/13 8320 عوُة احَلقُّ والصِّ  َدْعَوُة التَّْوحيِد )ال إله إال اهلل(  الدَّ

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  14/13 8321

م  14/13 8322  وال ينفعوُنم حُيَقِّقوَن َمطالِبَُهمْ ال  الَ َيْستَِجيبُوَن هَلُ

يْهِ   َكبَاِسطِ  14/13 8323  راَحتَْي َيَدْيه فارش َكفَّ

 َفمه  لِيَِصَل  لِيَبُْلَغ َفاهُ  14/13 8324

 ُسؤاُل واستِغاثةُ  ُدَعاء  14/13 8325

 ضياع وبعد عن االستجابة َضالَلٍ  14/13 8326

 َسْهالً انقياًدا  َطْوعاً  15/13 8327

  وإِجباراً  َوَكْرهاً  15/13 8328

م  15/13 8329 ْمسِ  َوظاِلهُلُ : ما ُووِرَي فيِه َضْوُء الشَّ ، والظِلُّ  الظِّالُل: ََجُْع ظِل 

 ِف الصباح أْي ِف أّول النهار بِالُْغُدوِّ  15/13 8330

 العيش أْي آخر النّهار َواآلَصالِ  15/13 8331

ْذُتم 16/13 8332 َ  أفجعلتم َأَفاُتَّ

 َجلباً للمنَفعة أو الفائدة  َنْفعاً  16/13 8333

اً  16/13 8334  وال َدْرءًا للَضر أو دفعاً للّْش   َوال ََضّ

 َيتاَمَثل وَيتَعاَدل  َيْستَِوي 16/13 8335

الُل  الظُُّلاَمُت  16/13 8336 يِْل أْو الضَّ   َسواُد اللَّ

 ما به اإِلبصار أو اهلدى َوالنُّورُ  16/13 8337

 ََتاَثَل فاختلط والتبس األمر واْحتاَج إىل َفْهٍم وَنظَرٍ  َفتََشاَبهَ  16/13 8338

  َجَرْت ِمياُهَها  َفَسالَْت َأْودَِيةن  17/13 8339

  بطاقتها وسعتها  بَِقَدِرَها 17/13 8340

 ْحل وأقّل  َفاْحتََمَل  17/13 8341

يُْل  17/13 8342   املاُء الَغزيُر ََيْري َعىل األْرضِ  السَّ

 الرغوة التي تعلو املاِء عند اضطرابه وَسعة حتركه  أو ُغثاءً ال َزَبداً  17/13 8343

ابِياً  17/13 8344  طافيًا ِف األعىل ال نفع فيه رَّ

 يشعلون ُيوقُِدونَ  17/13 8345

   َطَلَب والتاِمس اْبتَِغاء  17/13 8346

ُن به ِحْليَةٍ  17/13 8347 ةِ من  ما ُيتَحىلَّ وُيتَزيَّ َهِب والِفضَّ   وغريُها الذَّ

 ما ُيتََمتَُّع به وُينْتََفُع بِهِ  َمتَاعٍ  17/13 8348

 مرميّا به مطروحا أو متفّرقا  َفيَزوُل  َفيَْذَهُب ُجَفاء  17/13 8349

 يفيدما  َينَفعُ ما  17/13 8350

 َفيَبَْقى ويستقرّ  َفيَْمُكُث  17/13 8351

ْسنَى  18/13 8352  َوْعُد اهللِ بِاملَثوَبِة َوُحْسِن اجَلزاِء أْو اجَلنَّةِ  احْلُ

 االفتداء: تقديم الِفْدَية عن النَْفسِ  الَْفتََدْواْ  18/13 8353

 َوبِئَْس الِفراش واملضجع َوبِئَْس املَِْهادُ  18/13 8354
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 28إلى آية  19  يةآمن  الرعدسورة ( 252صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

رُ  19/13 8355 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ  َيْستَْحَِضُ وَيتََدبَّ

 الُعقوِل السليمة النرّية  أْصَحاب ُأْولُوْا األَلْبَاِب  19/13 8356

 يلتزمون بام عاهدوا عليه ُيوُفونَ  20/13 8357

 ما أمر به َخْلقه ليحفظوه ويرَعْوه  بَِعْهِد اهلل  20/13 8358

 وال يبطلون العمل بمقتضاه  َوالَ يِنُقُضونَ  20/13 8359

ُد  املِْيثَاَق  20/13 8360  الَعْهُد املَُؤكَّ

ون َيِصُلونَ  21/13 8361  َيَْبُّ

 كاألرحام واملحتاجيما أمر اهلل بوصله  َما َأَمَر اهللُّ بِِه َأن ُيوَصَل  21/13 8362

ُمْ  21/13 8363    اَِلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َوخَيَْشْوَن َرهبَّ

ِع َمْكروٍه  َوخَيَاُفونَ  21/13 8364  اَِلْوف: اْنِفعالن َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

 َعَليَْهاواحِلَساِب: ُسوُء العاقِبَِة  ُسوَء احِلَساُب  21/13 8365
 املُحاَسبَُة، وإْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

 َطَلَب والتاِمس اْبتَِغاء  22/13 8366

 وَبَذلوا املال ونحَوه َوَأنَفُقواْ  22/13 8367

  أْعطَيْناُهْم ِمن اَِلرْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاُهمْ  22/13 8368

اً  22/13 8369  َعىل َنْحٍو َخِفي  َوبالكِتاْمنِ  َِسّ

  وإظهاًرا َوَعالَنِيَةً  22/13 8370

 َوَيْدَفعونَ  َوَيْدَرُؤونَ  22/13 8371

ارِ  22/13 8372   العاقِبَة احلسنة املحمودة، َواملُراُد اجَلنَّةُ  ُعْقبَى الدَّ

 ، وُيراُد هبا موضع ِف اجَلنَّةوثبات  واطمئناناستقرار و إقامة جنّات َجنَّاُت َعدنٍ  23/13 8373

 َحُسَن َعَمُلُه وُخُلُقهُ  َصَلَح  23/13 8374

اهِتِمْ  23/13 8375 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

 لَفُظ حَتِيٍَّة َوَتْسليمٍ  َسالَمن  24/13 8376

ُتمْ  24/13 8377 َزعوا َصَْبْ ْدُتْم ومَلْ ََتْ لَّ  ََتَ

   يبطلون العمل بمقتضاه  َينُقُضوَن الَعْهَد  25/13 8378

 يقطعون األرحام وال يصلوُنااملراد  َوَيْقطَُعونَ  25/13 8379

 وحُيِْدثوَن االختالل واالضطراب  َوُيْفِسُدونَ  25/13 8380

ْعنَةُ  25/13 8381 ْخط  اللَّ ْْحَةِ السَّ  والطَّْرد من الرَّ

 ُيراُد هِبا: َجَهنَّم ُسوُء الّدارِ  25/13 8382

ْزَق  26/13 8383 عُ  َيبُْسُط الرِّ ْم ِمن األْرضِ  ُيَوسِّ ِرُجُه هَلُ  ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِِه، أْو خُيْ

 ُيَضيِّق  َوَيَقِدرُ  26/13 8384

وا  َوَفِرُحواْ  26/13 8385 تهم النعمة فبَطَرواوَُسُّ  واْبتََهُجوا، واملراد استََخفَّ

، وانتفاعن  َمتَاعن  26/13 8386  متعةن

 حيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين القيم ُيِضلُّ  27/13 8387

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوَُّيِْدي 27/13 8388

 اهلل وطلب رضوانه رجع بَِقلبِِه إىل  َأَناَب  27/13 8389

 َتْسُكُن وَتْرَض  َوَتطَْمئِنُّ الُقُلوُب  28/13 8390
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 34إلى آية  29  يةآمن  الرعدسورة ( 253صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

 شجرةن ِف اجلنةِ  طيُب عيِش ، أو فرح وقرة عي و ُطوَبى  29/13 8391

 اجلميل، كِنايًة عن الَفْوِز باجَلنَّة   واملنقلباملرجع  َوُحْسُن َمآٍب  29/13 8392

 َمَضْت  َخَلْت  30/13 8393

 لِتَْقَرأَ  لِّتَتُْلوَ  30/13 8394

ْغنا بِواِسطَِة الَوْحِي  َأْوَحيْنَا 30/13 8395  بلَّ

ْْحَـنِ  30/13 8396 ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ َشمَلْت  بِالرَّ ْْحَُن ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ِمن األْسامِء اِلاصَّ ْنيا، والرَّ تُُه املُْؤِمَن والكافَِر ِف الدُّ  َرْْحَ

ْلُت  30/13 8397 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

 ُرجوعي عن املعايص َتوبتي و َمتَاِب  30/13 8398

ْت بِِه اجِلباُل  31/13 8399 َ َكْت ِمن أماكِنِها أو  ُسريِّ َعْت ُحرِّ   َتَصدَّ

مت وجزئت  ُقطَِّعْت  31/13 8400  ُقسِّ

 خوطَِب  ُكلِّمَ  31/13 8401

 احُلْكمُ  األَْمرُ  31/13 8402

 َأَفَلْم َيْعَلم  َأَفَلْم َييْأَسِ  31/13 8403

   َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالْستِْمراِر  َوالَ َيَزاُل  31/13 8404

 َتنِْزُل هِبِمْ  ُتِصيبُُهم  31/13 8405

   املراد بام صنعوا من الكفر والضالل باَِم َصنَُعواْ  31/13 8406

 أو مصيبة  ، أو عقاب َشِديد  َتفَجُؤهم داِهية َقاِرَعةن  31/13 8407

 َتنِْزُل  حَتُلُّ  31/13 8408

َق  َيأِْتَ  31/13 8409  َيتََحقَّ

 الوعد الصدق احلق الذي ال شك فيه واملراد هنا النرص  وعد اهلل  31/13 8410

 ال َينُقُض وعَده، وكلُّ ما وَعَد اهللُ به فهو كائِنن ال ِمالةَ  اَل خُيْلُِف املِْيَعادَ  31/13 8411

 اْستُِخّف هِبِْم وُحقِّروا   اْستُْهِزئَ  32/13 8412

ل الُعقوبة َفأَْمَليُْت  32/13 8413  فأَْمَهْلت ومل ُأَعجِّ

 أهلكتهم  َأَخْذهُتُمْ  32/13 8414

 عقوبتي، والعقوبة هي اجلزاء الّسء للعمل الّسء ِعَقاِب  32/13 8415

من  33/13 8416
 َرقيب حُيص األعامل َقآئِ

 عمال سواء كان حسنا أو سيئا عملت  َكَسبَْت  33/13 8417

وُهمْ  33/13 8418 ةً  َسمُّ َعُلُهْم آهِلَ  أْوِصفوهم بام ُيَميِّزُهم وََيْ

 ُتْبونه ُتنَبِّئُوَنهُ  33/13 8419

 بَِقْوٍل ال َحِقيَقَة فيه  بِظاِهٍر ِمن الَقْولِ  33/13 8420

َن وَُجَِّل  ُزيِّنَ  33/13 8421  ُحسِّ

  املَْكر: اِِلداع والتَّْدبري للَْشّ  َمْكُرُهمْ  33/13 8422

واْ  33/13 8423 فوا  َوُصدُّ  ُمنِعوا ورُصِ

بِيلِ  33/13 8424  َطريق اهُلدى  السَّ

 أْصَعُب وأشدّ  َأَشقُّ  34/13 8425

 حاٍم وحافِظ َواٍق  34/13 8426
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 42إلى آية  35  يةآمن  الرعدسورة ( 254صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

نَّةِ  35/13 8427   ِصَفتُها أو َشبَُهها َمثَُل اجْلَ

 أصحاُب التقوى  وعَد اهللُ هبا ، و ُمنّوا وُمنِحوا األمل املُْتَُّقونَ  ُوِعَد  35/13 8428

  ثمرها الذي ُيؤكل   ُأُكُلَها 35/13 8429

من  35/13 8430
  زائِلٍ َغرْيُ ُمنَْقطٍِع وال  َدآئِ

ْمسِ  ِوظِلَُّها  35/13 8431 : ما ُووِرَي فيِه َضْوُء الشَّ  الظِلُّ

 ةعاقبتهم احلسنة املحمودة، واملراد اجلن الذين اتََّقْوا  ُعْقبَى 35/13 8432

 َْحَْوا أنفسهم بوقاية اتََّقواْ  35/13 8433

 عاقبتهم السيئة   ُعْقبَى الكافرين 35/13 8434

ون وَيبْتَِهجونَ  َيْفَرُحونَ  36/13 8435  ُيرَسّ

بوا األَْحَزاِب  36/13 8436  عىل الكفر   وَتمعوا الذين حتزَّ

 طائِفةن ِمنُْه   ََيَْحُد  ُينكُِر َبْعَضهُ  36/13 8437

كَ  َوال 36/13 8438 ُه رَشيكاً لَُه ِِف ُمْلكِهِ       بِهِ   ُأرْشِ  ال َأْجَعَل َغرْيَ

 احَلثُّ َعىل ِعباَدتِِه َوْحَدهُ   إِلَيِْه َأْدُعو  36/13 8439

 َمآِّب: َمْرِجِعي أْو ُرُجوِعي      َوإِلَيِْه َمآِب  36/13 8440

  كِتاباً لِتَْحُكَم فيِه أْو ُِمَْكاًم ُمتَْقناً  ُحْكامً  37/13 8441

 باللسان العرّب، أرشف األلسنة وأوضحها  َعَربِيّاً  37/13 8442

بَْعَت  37/13 8443 كيَ  َأْهَواءُهم  اتَّ بَْعَت ما هتواه أنفسهم وَتيل إليه َأْهَواَء املُْْشِ   اتَّ

  أتاَك وَحَصَل لَك  َجاءكَ  37/13 8444

 احلق الذي جاءك من اهلل الِْعْلمِ  37/13 8445

 الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََول ألمرك والقيُّم عليهالوّل: هو  َوِل   37/13 8446

 حافِظ  وال حاٍم أو َوالَ َواٍق  37/13 8447

ةً  38/13 8448 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

ةٍ وَعالَمةٍ  بِآَيةٍ  38/13 8449  وَدليٍل وِعْْبَ
 بُِمْعِجَزةٍ

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللِّ  38/13 8450

ُكلِّ َأَجٍل كِتَابن  38/13 8451
 لكل أمر قضاه اهلل كتاب وأجل قد كتبه اهلل عنده، ال يتقدم وال يتأخر   لِ

 ُيزيُل ويبْطُل  َيْمُحو  39/13 8452

 وُيِقرّ  َوُيثْبُِت  39/13 8453

 اللَّوُح املَحفوظُ أصُل الكتاِب، وهو  ُأمُّ الكتاب 39/13 8454

 ُتنِْذُرهم َنِعُدُهمْ  40/13 8455

 التَبْليغُ  الْبَالَغُ  40/13 8456

َساُب  40/13 8457  َعَليَْها  احْلِ
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

 نقتطعها  َننُقُصَها  41/13 8458

 وجوانبها َنواحيها  َأْطَرافَِها  41/13 8459

 وَفْصلِهِ  لقضائِه وال مبطل ال رادّ   ال ُمَعقَِّب حُلكِمه 41/13 8460

 َخَدَع واْحتال ِف َتْدبري الَْشّ  َمَكرَ  42/13 8461

 مكر اهلل: التدبري املُحكم إلبطال مكر املاكرين ُمازاة عىل َمْكرهم  املَْْكرُ  َفلِّلهِ  42/13 8462

 َتْفَعل وتتحّمل      َتْكِسُب  َما 42/13 8463

 العاقِبَة احلسنة املحمودة، َواملُراُد اجَلنَّةُ  ُعْقبَى الّدار  42/13 8464
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 5إلى آية  1  يةآ من  إبراهيمسورة و 43 يةآ الرعدسورة ( 255صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَْشًا أْو َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ املُْْرَسُل: حاِمُل  ُمْرَسالً  43/13 8465
سالَِة اإلهَلِ  الرِّ

 بلغ منتهى الكفاية، والكفاية: ما فيه سد اِللة وبلوغ املراد ِف األمر  َكَفى 43/13 8466

 عاملًِا ُمطَّلِعاً  َشِهيداً  43/13 8467

 اللوح املحفوظوهو  الْكِتَاِب  معرفة ما ِف  الكتاب ِعْلمُ  43/13 8468

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرةن إىل إْعجاِز الُقرآنِ  الر 1/14 8469

 الكتاب: القرآن  كِتَابن  1/14 8470

َل  لِتُْخِرَج  1/14 8471  لِتَُحوِّ

 املراد الضالل والغي واجلهل والْشك الظُُّلاَمِت  1/14 8472

 اهِلداَيةاإليامن و لنُّورِ ا 1/14 8473

ِمْ  1/14 8474  : بمشيئته وأمره  بِإِْذِن َرهبِّ

اطِ  1/14 8475   اإلْسالمُ اجلادة والطريق واملراد  رِصَ

ُه  الَْعِزيزِ  1/14 8476 بن َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ
 َتَعاىَل َغالِ

ِميدِ  1/14 8477  هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح، واحَلميُد من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  احْلَ

: َعذابن  َوَوْيلن  2/14 8478 ةن و  َوْيلن  وهَتِْديدٍ ، وَكلَِمُة َوِعيٍد َهالكن وِشدَّ

 أليم شديد االَياع ِعقاٍب وتَّنْكيلٍ  َعَذاٍب َشِديدٍ  2/14 8479

 وخيتارون ُيؤثِرونَ  َيْستَِحبُّونَ  3/14 8480

ونَ  3/14 8481 : َوَيُصدُّ دُّ  منه   ورصف الغري عن اليشء ومنعهاالْعَِتاُض  الصَّ

   طريقه املوصل إليه وهو اإلسالم اهلل َسبِيلِ  3/14 8482

  َوَيطُْلبوَُنَا ويريدوُنا  َوَيبُْغوَُنَا 3/14 8483

ة ُمنَْحرفة  ِعَوجاً  3/14 8484  ِمْعَوجَّ

 تيه وبعد وانرصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضالَلٍ  3/14 8485

 َبِعيد َعِن احَلقِّ املراد  َبِعيدٍ  3/14 8486

  تهََجاعَ  بُِلَغةِ  بِلَِساِن َقْوِمهِ  4/14 8487

8488 4/14  َ َح  لِيُبَيِّ  لِيُظِْهَر وُيَوضِّ

 حيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اهلداية    َفيُِضلُّ  4/14 8489

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوَُّيِْدي 4/14 8490

بن َعىَل  الَْعِزيزُ  4/14 8491
ُه َتَعاىَل َغالِ   أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  4/14 8492 ن بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْس  احْلَ ُه َتَعاىَل عامِل ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ُم ِِلَ
 نَى ُهَو املُْحكِ

سوِل:  َأْرَسْلنَا  5/14 8493 ْلَعَمِل هِبا َولِتَبْليِغها إْرساُل الرَّ
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ  حَتْميُلُه الرِّ

 َرسولن َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 5/14 8494

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  5/14 8495  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَْبِ

ْرُهمْ  5/14 8496 ْر:  َوَذكِّ ِر واالتِّعاظِ َذكِّ ِر والتََّدبُّ  اْبَعْث َعىل التَذكُّ

اِم اهلل 5/14 8497  ما اْشتَملت عليه من نَِعم ونَِقم بِأَيَّ

   َعظيٍم ِف التََّجلُِّد وَعَدِم اجَلَزعِ كثري الصْب  عىل البالء  َصبَّارٍ  5/14 8498

 النِّْعَم  هلل عىلالثَّناِء كثري والشكر  َكثرِي  َشُكورٍ  5/14 8499
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 10إلى آية  6 يةآ من  إبراهيمسورة ( 256صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  اواْستَْحَِض  اْذُكُرواْ  6/14 8500

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  نِْعَمَة اهللِ 6/14 8501  اَِلرْيُ الدِّ

 أنقذكم َأنَجاُكم 6/14 8502

ةِ ُيولوَنكم  َيُسوُموَنُكمْ  6/14 8503  وُيذيقوَنُكْم وُيَكلُِّفونكم مع املََشقَّ

ديُد أْو املُْستَِمرُّ والَعذاُب  سوُء الَعذاِب  6/14 8504  الِعَقاِب الشَّ

 زهاق روح املذبوح إُيْكثِرون من ذبحهم، والذبح: قطع احللق، و َوُيَذبُِّحوَن َأْبنَاءُكمْ  6/14 8505

 ُيبْقوَن عىل َحياهِتِنَّ لِْلِخْدَمِة واإلهانة واإلذالل َوَيْستَْحيُونَ  6/14 8506

 اْختِبَارن  َبالء 6/14 8507

 إعالما مؤكدا  أعَلمَ  َتأَذَّنَ  7/14 8508

 َذَكْرُتْم نِْعَمتَُه، وأْثنَيْتُْم َعليِْه هِبا  َشَكْرُتمْ  7/14 8509

ٍء إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ ِزياَدُة  ألَِزيَدنَُّكمْ  7/14 8510 ُه ِِف ذاتِِه أْو إضاَفُة يَشْ ِء: ُنُموُّ ْ  اليشَّ

 وجحدتم  واملراد هنا كفر النعمة وجحودهاأنكرتم  َكَفْرُتمْ  7/14 8511

 لََقِويٌّ وأليمن  ِعقاّب وَتنْكيل َعَذاِّب لََشِديدن  7/14 8512

 ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واِلالئق تفتقر اليهغنّي: ِصَفةن هللِ  لََغنِيٌّ  8/14 8513

 ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح  َْحِيدن  8/14 8514

  َأمَلْ ََيِئُْكمْ  َأمَلْ َيأْتُِكمْ  9/14 8515

 النبأ: اِلْب ذو الشأن  َنبَأُ  9/14 8516

 َمْن ُبِعَث إليهم  َقْوُم ُنوٍح  9/14 8517

ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ اليََمنِ  َوَعادٍ  9/14 8518 يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت َمناِزهُلُ  عليه السالم، وهي َقبيلةن َقديَمةن ُسمِّ
 قـَـْوم هودٍ

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدُّيم والثمد: املاء: القليل قبيلة النبي  َوَثُمودَ  9/14 8519  صالح ُسمِّ

 ال يعرفهم وال يدركهم  الَ َيْعَلُمُهمْ  9/14 8520

  بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  9/14 8521

وا أْيِدَُّيُمْ  9/14 8522 كوِت أْرَجعوها إىل أْفواِهِهم، أو  َفَردُّ  أْوَمأُوا بالسُّ

 ِف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق بِشأنِهِ  لَِفي َشك   9/14 8523

ثّوَننا عليه  َتْدُعوَننَا إليه  9/14 8524  حَتُ

 باِعٍث للّريبَِة والَقَلِق ِِف النُّفوسِ  ُمِريٍب  9/14 8525

ُد، وَعَدُم  َشكٌّ  10/14 8526 دُّ  الوصوِل فيِه إىل اليَقيِ الَشكُّ ِف األْمِر: الََتَ

 خالق ومنشئ وُمبِْدع  َفاطِرِ  10/14 8527

ثُُّكْم أْو ُيناديُكمْ  َيْدُعوُكمْ  10/14 8528    حَيُ

 لِيَْسَُت وَيْعفو لِيَْغِفرَ  10/14 8529

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوبُِكمْ  10/14 8530   الَذْنُب: اإلْثُم  واجُلْرُم واملعصية واملَُحرَّ

َرُكمْ  10/14 8531  ويؤّجلكم َوُيَؤخِّ

ى  10/14 8532 َسـمًّ  ُمَعيَّ واملراد: ساعة املوت َأَجٍل مُّ
دٍ   َوْقٍت ُِمَدَّ

وَنا 10/14 8533 : االْعَِتاُض واملَنْعُ  َتُصدُّ دُّ  الصَّ

َهان بُِسْلطَانٍ  10/14 8534 ة والُْبْ ْلطَان: احُلجَّ    السُّ

بِيٍ  10/14 8535  َبيِّ واِضٍح  مُّ
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 81إلى آية  11 يةآ من  إبراهيمسورة ( 257صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ثُْلُكمْ  11/14 8536  نشبهكم ُأناسن  َبَْشن مِّ

 ُينِعم َيُمنُّ  11/14 8537

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  11/14 8538

 وُبْرَهان بحجة بُِسْلطَانٍ  11/14 8539

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللِّ  11/14 8540

ِل املُْْؤِمنُونَ  11/14 8541  فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم  َفْليَتََوكَّ

 أْرَشَدنا إىل اإليامن، وَوفَّقنا إليه َهَداَنا 12/14 8542

  ُطُرَقنا للهداية واِلري  ُسبَُلنَا  12/14 8543

نَّ  12/14 8544 : التََّجلُُّد وَعَدم اجَلَزعِ  َولَنَْصِْبَ ْْبُ  الصَّ

 أحلقتم بنا الَضر   آَذْيتُُموَنا  12/14 8545

 لَنُبِْعَدنَّـُكم لَنُْخِرَجنَّـُكم 13/14 8546

 بالدنا  َأْرِضنَا  13/14 8547

 لَتِجُعنَّ  لَتَُعوُدنَّ  13/14 8548

تِنَا  13/14 8549   وطريقتِنا  ورَشيعتنادِيننا  ِملَّ

ُسِل: تبليغهم بِواِسطَِة الَوْحِي  َفأَْوَحى  13/14 8550  االحياء للرُّ

َكنَّ  13/14 8551
 لنعاقبّن باهلالك ولنبيدنَّ  لَنُْهلِ

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملِِيَ  13/14 8552

 لنجعلنَّكم تقيمون فيها  َولَنُْسكِنَنَّـُكُم األرض 14/14 8553

 املراد الوقوف بي يدي اهلل يوم القيامة للحساب َخاَف َمَقاِمي 14/14 8554

 إِْنذاري بالعقاب أو عذاّب َوِعيدِ  14/14 8555

  َطَلبُوا الفتَح من اهللِواستَنرَصوا  َواْستَْفتَُحواْ  15/14 8556

  ومل َيظَْفْر باِم َطَلَب   وهلك َخرِسَ  َوَخاَب  15/14 8557

دٍ  َجبَّارٍ  15/14 8558  َعاٍت ُمتََمرِّ

 من خيالف احلق ويرده وهو يعرفه  َعنِيدٍ  15/14 8559

ن َوَرآئِهِ  16/14 8560  ِمن أماِمهأو  بعدهمن  مِّ

 َوُيْرَوى  َوُيْسَقى  16/14 8561

 الذي خَيْرج من أجسام أهل النارالقيح والدم  ماء َصِديد  16/14 8562

ُعهُ  17/14 8563 ةٍ  َيتََجرَّ ًة بعَد َمرَّ اه َمرَّ  يبتلعه بمشقة وكره أو  ملَِرارتِه وحرارتِه  يتَحسَّ

 وال َيطيُب لَهُ وابتالعه   ال َيْسُهُل ُدخولُُه  ُيِسيُغهُ  17/14 8564

لََّف من  َكَرَمادٍ  18/14 8565  اإلحراِق الَرَماد: ما َُتَ

يُح  18/14 8566 ْت بِِه الرِّ ك   والريح َقِوَيْت  اْشتَدَّ  هو اهَلواُء املُتحرِّ

يِح  اِصٍف ع 18/14 8567  شديِد ُهبوِب الرِّ

 ال يستطيعون الَّ َيْقِدُرونَ  18/14 8568

 َعِملوا َعَمالً حسناً  َكَسبُواْ  18/14 8569

الَُل الْبَِعيُد  18/14 8570  والبعد واالنرصاف عن طريق اهلداية واحلقالتيه  الضَّ
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 24إلى آية  19 يةآ من  إبراهيمسورة ( 258صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِل ِف شأن من يتحدث عنهم َأمَلْ َترَ  19/14 8571 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  19/14 8572

 باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بِاحْلقِّ  19/14 8573

  ُيِزلُْكمْ  ُيْذِهبُْكمْ  19/14 8574

 بقوم غريكم يطيعون اهلل  َوََيِْئ  َوَيأِْت بَِخْلٍق جديد  19/14 8575

 َصْعٍب  بَِشاق  أو بَِعِزيزٍ  20/14 8576

 َخَرجوا َوَظَهروا  َوَبَرُزواْ  21/14 8577

َعَفاء  21/14 8578    األتباع لقادهتمهم العوام  الضُّ

واْ  21/14 8579 لَِّذيَن اْستَْكَْبُ
وا وَتعاَظموا وَتعالوا   لِ  للذين تكْبَّ

 ُمْقتَدين وُمَقلِّدين َتبَعاً  21/14 8580

ْغنُونَ  21/14 8581  ودافُِعونَ َرادُّون  مُّ

 أْرَشَدنا إىل اإليامن، وَوفَّقنا إليه َهَداَنا 21/14 8582

 متساٍو عندنا َسَواء َعَليْنَا 21/14 8583

 اجلزُع: حزنن يرِصُف اإلنساَن عامَّ هو بصددِه، ويقطُعه عنهو َأَضعْفنا عن احتاِمِل املَكروهِ  َأَجِزْعنَا  21/14 8584

َنا 21/14 8585 ْدَنا ومَلْ َنْجَزعْ  َصَْبْ لَّ  ََتَ

يصٍ  21/14 8586 ِ  َمْهَرٍب َوَمَفر   ِمَّ

 ُحِسَمْت املسألة وُفِصَل فيها  ُقيِضَ األَْمرُ  22/14 8587

 منََحُكم األمل َوَعَدُكمْ  22/14 8588

 الصدق والوفاء   وعًد  َوْعَد احلق  22/14 8589

  وَمنَّيْتُكم َوَوَعدتُُّكمْ  22/14 8590

 إْخالُف املَْوِعِد: َنْقُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  َفأَْخَلْفتُُكمْ  22/14 8591

ْلطَان: الَقْهر والَغَلبَة ُسْلطَانٍ  22/14 8592  السُّ

 املُراد َدَعْوُتُكم إىل الكفر والضالل َدَعْوُتُكمْ  22/14 8593

بَْعتُْم أواِمري  َفاْستََجبْتُْم ِل  22/14 8594  فاتَّ

 تعاتِبون  فال  فال تُلوُمون  22/14 8595

ِخُكمْ  22/14 8596  بُمغيثِكم وُمنِقِذكم بُِمرْصِ

أُت  إِنِّ َكَفْرُت   22/14 8597  َتْبَّ

ْكتُُموِن   22/14 8598  َجَعْلتُُمون رَشيكاً    َأرْشَ

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقابن وتَّنْكيلن  َألِيمن َعَذابن  22/14 8599

ِري 23/14 8600 َعةً  َتنَْدفُِع  ََتْ  ُمرْسِ

 التَِحيَُّة: َسالمن بِلْفِظ َحيّاَك اهللُ أو َنْحَوهُ  حَتِيَّتُُهمْ  23/14 8601

َب  24/14 8602 ُب األْمثاِل: إيراُدها ََضَ  ََضْ

 كلمُة التَّوحيدِ َكلَِمًة َحَسنًَة، ويقصُد هبا  َكلَِمًة َطيِّبَةً  24/14 8603

 َطيِّبَةٍ  24/14 8604
 ناِميٍَة ُمثِْمَرةٍ  َكَشَجرةٍ

 النَّخلة ويقصُد هبا َشَجَرةٍ

 ستقر وممتمكن  َجْذُرها َأْصُلَها َثابِتن  24/14 8605

اَمء 24/14 8606 امءِ أغصاُُنا مرتفعةن نحَو و َوَفْرُعَها ِِف السَّ  السَّ
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 33إلى آية  25 يةآ من  إبراهيمسورة ( 259صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   ُتْعطي ُتْؤِت  25/14 8607

 ثمرها الذي ُيؤكل ُأُكَلَها 25/14 8608

ٍة أو َكثَْرةٍ  ِحيٍ  ُكلَّ  25/14 8609 دٍ ِف َمْعناُه بِِقلَّ  َوْقٍت َغرْيِ ُِمَدَّ

ا  25/14 8610 َ  بمشيئته وأمره  بِإِْذِن َرهبِّ

ُب وي 25/14 8611  ويورد ََضْ

ة ثَل هواملَ  األَْمثَاَل  25/14 8612 تَشبيِه حاٍل بِنظريهتا أو قِصَّ
 ِعبارةن ُتقاُل لِ

ُرونَ  25/14 8613  َيتَِّعظوَن وَيْعتَِْبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ

 ويقصد هبا كلمة الكفر كل ما يعْبِّ عن باطل أو يدعو إىل فساد َخبِيثَةٍ َكلَِمٍة  26/14 8614

 مثل احلنظل باطلة فاسدة  َكَشَجَرةٍ َخبِيثَةٍ  26/14 8615

    استُؤِصَلت وُقطَِعتو  اْقتُلَِعْت  اْجتُثَّْت  26/14 8616

 اْستِقرار و أصٍل وَثباٍت  َقَرارٍ  26/14 8617

نُ  ُيثَبُِّت  27/14 8618  ُيَمكِّ

 القول احلق الراسخ، وهو شهادة أن ال إله إال اهلل وأن ِممًدا رسول اهلل  الثَّابِِت  بِالَْقْولِ  27/14 8619

 حيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين القيم َوُيِضلُّ  27/14 8620

ِل ِف شأن من يتحدث عنهم  َأمَلْ َترَ  28/14 8621 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

لُواْ  28/14 8622 واْ  َبدَّ ُ  َغريَّ

 اهللِ املراد إرسال ِممد صىل اهلل عليه وسلم إليهم يدعوهم إىل  نِْعَمُة اهللِ 28/14 8623

 وَأْنَزلوا َوَأَحلُّواْ  28/14 8624

 دار اِلرسان واهلالك: واملراد َجَهنَّم دار البوار  28/14 8625

بُ يذوقوُنا و النَّاُر  َجَهنََّم َيْصَلْوَُنَا  29/14 8626 قوَن فِيهاو ونُيَعذَّ   حَيََْتِ

 بِئَْس املُستََقرّ  َوبِئَْس الَْقَرارُ  29/14 8627

 هلل   ورشكاء أمثاالً ونظائر َأنَداداً  30/14 8628

ُفُهم َعْن َطريِق اهِلداَيةِ  لِّيُِضلُّواْ  30/14 8629  إْضالُل الَقْوِم: رَصْ

 سبيل اهلل : دين اهلل القويم َسبِيلِهِ  30/14 8630

نُه لكم الُكْفر من الشهواتنعموا بام ا ََتَتَُّعواْ  30/14 8631  ُيَزيِّ

 ُرجوَعُكْم أو َمْرِجَعُكمْ   َمِصرَيُكمْ  30/14 8632

الةَ  31/14 8633  ُيَؤّدوها كاِملًة ِف أوقاهِتا املَْشوعةِ   ُيِقيُموا الصَّ

 والَفْضلِ أْعطَيْناُهْم ِمن اَِلرْيِ  اويبذلوا مم    َرَزْقنَاُهمْ  َوُينِفُقوْا مِمَّا 31/14 8634

 وتعويض ال وسيلة فيه لتحقيق منفعة  َيْومن ال بيع فيه  31/14 8635

 َوالَ َصداَقةن خالَِصةن  َوالَ ِخالَلن  31/14 8636

 َفأَْظَهرَ  َفأَْخَرَج بِهِ  32/14 8637

رَ  32/14 8638 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

   السفن  الُْفْلَك  32/14 8639

َعةٍ  لِتَْجِريَ  32/14 8640  لِتَُمرُّ برُِسْ

 ُمْستَِمرْين ِف حركتهام ودائَِمِي، ال َيفَُتاِن  َدآئِبَيَ  33/14 8641
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 42إلى آية  34 يةآ من  إبراهيمسورة ( 260صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَأْعطَاُكمْ  َوآَتاُكم 34/14 8642

 طلبتموه َسأَلْتُُموهُ  34/14 8643

واْ  34/14 8644 ِسبُوا َتُعدُّ  حَتْ

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  نِْعَمَت اهللِ 34/14 8645  اَِلرْيُ الدِّ

ها حُتُْصوَها 34/14 8646    حترُصوها، وتضبِطوا عدَّ

   َكثرُي الظُّْلمِ   لَظَُلومن  34/14 8647

ارن  34/14 8648  الُكْفرِ شديُد  َكفَّ

َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إِْبَراِهيمُ  35/14 8649  َقاَم إِبَراِهيُم بِبِنَاِء الَكعبَِة َمَع إِساَمِعيَل ، و  َخلِيُل اهللِ، اِصطََفاُه اهللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

ة الْبََلَد  35/14 8650  َمكَّ

 واطمئنان ذا أْمٍن وأماٍن  آِمناً  35/14 8651

نِي  َواْجنُبْنِي 35/14 8652  َوأبِعْدن وَنحِّ

: أْبنائِي أْي أْوالدِي  َوَبنِيَّ  35/14 8653  َبنِيَّ

ًة ِمن دوِن اهللِ   األَْصنَامَ  35/14 8654 َِذْت آهِلَ  ََتاثيُل ِمن أْحجاٍر أو َنحِوها ُعبَِدْت واُتُّ

 اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق وااليقاع ِف الغواية والضالل  َأْضَلْلنَ  36/14 8655

 ّب  اقتدى َتبَِعنِي 36/14 8656

 الطَّاَعةِ الِعْصيَاُن: اُِلروُج َعن  َعَصاِن  36/14 8657

 ِصَفةن هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفورن  36/14 8658

ِحيمن  36/14 8659 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي ِف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

يَّتيأسكنُت من  37/14 8660  جعلتهم يقيمون باملكان  ُذرِّ

 الكعبة املّْشفة بمكة املكّرمة بيتك املحرم  37/14 8661

 قلوب َأْفئَِدةً  37/14 8662

 ََتِيل وُتْقبِل هَتِْوي 37/14 8663

 َنْسَُتُ وَنْكتُمُ  ُنْخِفي 38/14 8664

 نظهر ُنْعلِنُ  38/14 8665

ْمُد هللِِّ 39/14 8666  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

 َأْعطَى بال ِعَوض َوَهَب  39/14 8667

يُْخوخة  الْكَِْبِ  39/14 8668  الشَّ

عاءِ  39/14 8669 عاَء وَيْستَجيُب لَهُ  لََسِميُع الدُّ  َيْسَمُع الدُّ

 سؤالو دعائي واقبل، اْرَض عن عمل منا دعاء   َوَتَقبَّْل  40/14 8670

 اسَُتْ واْعُف  اْغِفرْ  41/14 8671

َساُب  يبدأ َيُقوم احلساب  َيْوَم  41/14 8672  يوم القيامة احْلِ

َسبَنَّ  42/14 8673  َوالَ َتظُنَّنَّ  َوالَ حَتْ

 ساِهياً  َغافاِلً  42/14 8674

ُرُهمْ  42/14 8675  يؤّجلهم ُيَؤخِّ

   ال َتطِْرُف فَتنَْفتُِح الُعيُوُن وُترَفُع  َتْشَخُص فِيِه األْبصارُ  42/14 8676
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 52إلى آية  43 يةآ من  إبراهيمسورة ( 261صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

عي ِف َخْوٍف  ُمْهطِِعيَ  43/14 8677  ُمرْسِ

 رافِعي رءوسهم مديمي النّظر لألمام من شدة الفزع  ُمْقنِِعي رءوسهم  43/14 8678

ْوِل املَْوقِِف  الَ َيْرَتدُّ إِلَيِْهْم َطْرُفُهمْ  43/14 8679   املُراد أُّنم ال ُيبْرِصوَن شيئًا هِلَ

 وأبصاُرهم  َنظَُرُهمْ  َطْرُفُهمْ  43/14 8680

َدهُتُمْ  43/14 8681
 وُقُلوهِبم َوَأْفئِ

 خالية خاوية ُخُلوَّ اهلواء  َهَواء  43/14 8682

 وبلِّْغ وأعلِمْ  َوَأنِذرِ  44/14 8683

ْرَنا 44/14 8684   أمهلنا َأخِّ

 وقت قصري  َأَجٍل قريب 44/14 8685

 نقبل ونؤمن بام تدعونا إليه  نُِّجْب َدْعَوَتَك  44/14 8686

 َوَنْقتَدي َوَنتَّبِعِ  44/14 8687

 َذهاٍب َوَفناءٍ  َزَوالٍ  44/14 8688

 أَقْمتُْم  َوَسَكنتُمْ  45/14 8689

8690 45/14  َ  َوَظَهَر َواتََّضَح  َوَتبَيَّ

ْبنَا 45/14 8691 ُب األْمثاِل: إيراُدها لَُكُم اأْلَْمثَاَل  َوََضَ ةواملَ    ََضْ  ثَل ِعبارةن ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظريهتا أو قِصَّ

 َخاَدعوا واْحتالوا ِف تدبري الَْشّ  َمَكُرواْ  46/14 8692

بَاُل َتُزوَل ِمنُْه  46/14 8693 مَ  اجْلِ  َتْذَهَب وَتتََهدَّ

َسبَنَّ  47/14 8694  َفالَ َتظُنَّنَّ  َفالَ حَتْ

   إْخالُف املَْوِعِد: َنْقُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  ُُمْلَِف  47/14 8695

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  تزاملاالالَوْعُد:  َوْعِدِه  47/14 8696 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  بِأْمٍر إزاَء الَغرْيِ

بن َعىَل أْمِرِه  َعِزيزن  47/14 8697
ُه َتَعاىَل غالِ   ِصَفةن هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ده باأللوهيةوذو انتقام   انتَِقامٍ  ُذو 47/14 8698   عقاب شديد بمن َجَحَد ُحَجَجُه وأدلته، وتفرُّ

ُل  48/14 8699 ُ  ُتبَدَّ  ُتَغريَّ

 من القبور  ظاهرين َخَرجوا َوَبَرُزواْ  48/14 8700

ارِ  48/14 8701  احُلْسنىهو الذي قهر املخلوقات باملوت، والقهار من أْسامِء اهللِ  الَْقهَّ

نِيَ  49/14 8702 َقرَّ  َمشُدوديَن، قد ُقِرَن بعُضهم إىل بعٍض، أو ُقِرَنت أيدُّيم وأرجُلهم إىل ِرقاهِبم  مُّ

 األغالِل والُقيودِ  األَْصَفادِ  49/14 8703

ابِيُلُهم  50/14 8704  ُقُمُصهمثياهبم أو  ََسَ

ائِحِة، شديدُة االشتعاِل،  َقطَِرانٍ  50/14 8705 ، َسوداُء اللَّوِن، َنتِنُة الرَّ ةن ةن حارَّ    ُتطْىَل هبا اإِلبِل اجَلْرَبىمادَّ

 َتلَفُح وَتعلو وتغطِّي  َوَتْغَشى  50/14 8706

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باَِلرْي أو الْشَّ َحسب الَعَمل لِيَْجِزي 51/14 8707

 عمال سواء كان حسنا أو سيئا عملت  َكَسبَْت  51/14 8708

 َتبْليغن أو كِفاَيةن ِف العظة والتذكري  َبالَغن  52/14 8709

روا من عذاب اهلل  َولِيُنَذُرواْ  52/14 8710 فوا وحَيذِّ  وليَُخوِّ

رَ  52/14 8711 كَّ  َيتَِّعُظ ويتََدبَّرُ  َولِيَذَّ

 النرّية الُعقوِل السليمة  ُأْولُوْا األَلْبَاِب  52/14 8712
 


