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 10إلى آية   1 يةآمن  األنبياءسورة ( 223صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ربر  1/21 10924 نرا اْقَتر  وقرب الزمن  در

همْ  1/21 10925 اُبه برةه املراد وقت  ِحسر ا عىل املهحاسر يْهر لر  عر
 األْعامِل ِمْن أْجِل املهجازاةِ

ْفلرة   1/21 10926 ول   غر هه ذه ْهو  ور  سر

ونر  1/21 10927 ْعِرضه  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مَّ

التَّْذكيِ  ذِْكر   2/21 10928 ْوِعظرِة ور ْلمر
رآِن لِ  آيات  من القه

ث   2/21 10929 ْدر د  إنزالهه ُّمح ردَّ  حديث العهد بالنزول  عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم  ُمه

عهوهه  2/21 10930 ِمعوه وأْصغهوا إليه اْسترمر  سر

بهونر  2/21 10931 ْلعر ْعبثون  ير ِْزلون وير  َير

ِهيرة   3/21 10932 ِغلة  الر نْشر  غافِلة  وساهية  مه

ى 3/21 10933 وْا النَّْجور ح َسر
أر اِء احلديث  ور ْونر بِهِ  الذيبرالرغهوا ِِف إِْخفر ترنراجر  ير

مْ  3/21 10934 ثْلهكه ٌ مِّ    ِمثلهكم إْنسانٌ  برَشر

ترأْتهونر  3/21 10935 ونر  أرفر تهامِرسه  أرفر

ونر  3/21 10936 أرنتهْم تهبِِْصه  ترْعلرمونر  أرنتهمْ و ور

ِميعه  4/21 10937 ْسنى جلميِع األصواِت الّساِمعه  السَّ ميعه ِمن أْسامِء اهللِ احله  والسَّ
ة   وال جاِرحر

يْف  وال آلة   واألقواِل باِل كر

لِيمه  4/21 10938 ا ِعْلمه املرْخلوقاِت  الْعر هر ْدِركه ِفيَّاِت الَّتِي ال يه ِر واخلر
ائِ ه بِالَّسَّ ْسنرى ، العاِِل ليمه ِمْن أْسامِء اهللِ احله  والعر

ةٌ  أرْضغراثه  5/21 10939 ْلتربِسر    أْخالٌط مه

راهه النائِم أرْحالرم   5/21 10940 ةر لرهو ما ير ِقيقر  الر حر

اهه  5/21 10941 ر ِذبا   اْفَتر  اْخترلرقه وجاء به كر

اِعرٌ  5/21 10942 هه  شر ْعرر أو أجادر ْن قالر الشِّ : مر  الّشاِعره

ْليرأْتِنرا  5/21 10943 ْليرِجئْنا  فر    فر

ة   5/21 10944 ة   بِآير المر  وعر
ة  ليل  وِعْْبر  ودر

ة  ْعِجزر  بِمه

لهونر  5/21 10945  الرسل من قبله  األروَّ

نرْت  6/21 10946  صّدقت وأذعنت آمر

ة   6/21 10947 ْرير    القرية: البْلدة، وتطلق عىل أهلها  قر

ا 6/21 10948  أْفنريْناها أرْهلرْكنراهر

ْؤِمنهونر  6/21 10949 لِهِ  يه سه حدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ره ونر بِور ِقرِّ  يه

برلِّغه بواِسطِة الوحي نحوِحي 7/21 10950  نه

اْسأرلهواْ  7/21 10951  فاسترعلِموا فر

ْكر  7/21 10952 لِة ِمن قبْله أْصحاب  أرْهلر الذِّ تهِب املنزَّ  الِعلِم بالكه

ونر  7/21 10953 ْعلرمه  ال ترْعِرفون وال تهْدِركهون  ال تر

دا   8/21 10954 سر ا ال يأكل، وال يَشب، وال يتحرك جر  ِجسام  جاِمد 

ِدينر  8/21 10955
الِ ىل  خر وامِ باقنير عر  الدَّ

ْعدر  9/21 10956 مه الْور ْقنراهه در ْزنا ما وعدناهم به من نِص  ونجاة   صر  أْنجر

مْ  9/21 10957 يْنراهه أرنجر  فأنقذناهم فر

فنِير  9/21 10958  املهْفِرطنير واملهجاِوزينر لالْعتِدالِ  املْهَّْسِ

مْ  10/21 10959 كه ْكره
ْم،   فِيِه ذِ كه ْم، إِِن اتَّعرظْتهْم بِهِ فِيِه ِعزح فهكه ر رشر  ور

ْعِقلهونر  10/21 10960 رونر أ أرفرالر تر كِّ ْم وتهفر قولركه  فرال تهْعِملونر عه
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 24إلى آية  11 يةآمن  األنبياءسورة ( 323صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْمنرا  11/21 10961 َّْسنا  أرهلكنا قرصر  وكر

ة   11/21 10962 ْرير  القرية: البْلدة، وتطلق عىل أهلها  قر

سيئرة   ظراملِرة   11/21 10963  مه

أْنرا 11/21 10964 أرنشر  وخلقنا ور

وا 12/21 10965 سح أرْوا أرحر    واشعر و رر

نرا  12/21 10966 نرا  برأْسر ذابر  عر

ونر  12/21 10967 ْركهضه َِّسعنير  ير بونر مه ره ، وَير ونر ِفرح  ير

اْرِجعهوا 13/21 10968 ودوا ور عه  ور

تهمْ  أهْتِرْفتهمْ  13/21 10969 ْ اْسترْكْبر برطِْرتهْم ور ْمتهْم فِيِه فر  نهعِّ

ْسأرلهونر  13/21 10970  وذلك عىل وجه السخرية واالستهزاء ُبم املراد يسألكم الناس  ته

نرا يرا 14/21 10971 ْيلر َّسح   ور ع وَتر  عبارة تفجح

لرهاملراد  ظراملنِِير  14/21 10972 سه فِرنا باهلل، وتكذيبِنا ره ِسنا بكه  ظاملنير ألنفه

الرْت  15/21 10973 ىلر الثَّباِت واالْستِْمرارِ  فرامر زر لح عر  ترده

مْ  15/21 10974 اهه ْعور ِسِهْم بِاهلالكِ   در ىل أْنفه ْم عر  دهعاءهه

ِصيدا   15/21 10975 بْق منه يشء املهراد هنا املقطوع  حر يرْت آثاره، فلم ير
ِ    املستأصل الذي ُّمه

اِمِدينر  15/21 10976 يِّتنير  خر  هالكنير مر

 هاِزلني عابِثني  الِعبنِير  16/21 10977

وا   17/21 10978 ْدي وال يهفيد هلرْ  الَّلْهو: االشتغال بام ال ُيه

نَّـا 17/21 10979  من عندنا  من لَّده

قِّ  18/21 10980 دح بِِه البراطِلر  نرْقِذفه بِاحْلر نرره بريِّنههه فر نه ْرِمي بِِه، ور  نر

هه  18/21 10981 غه يرْدمر بْطِلههه ويرْقيض عليه  فر  يه

اِهٌق  18/21 10982 الٌِك و زائٌِل وباطٌِل  زر  هر

ْيله  18/21 10983 ِْديد  الْور  وَتر
ِعيد  ةه ور  العذاب، والويل كلمر

ونر  18/21 10984  تذكرون من الصفات التي ال تليق باهلل سبحانه ترِصفه

بول احلق ال يستكْبون  19/21 10985  متواضعون ال يستكْبون عن قر

ونر  19/21 10986 ْسترْحَِّسه الر ير لحونر  ور  ال يصيبهم التعب أو الر يرمر

ونر  20/21 10987 بِّحه ون يهسر هه نرزِّ سون ويه  يهقردِّ

ونر ال  20/21 10988 ه ونر  يرْفَته ْسأرمه الر ير ، ور ونر  الر يرْضعهفه

ونر  21/21 10989  حييون املوتى يهنَِشه

ترا  22/21 10990 در سر ترا لرفر ِربر ، وخر امر هه ْخترلَّ نِظرامه  الر

انر اهللِ 22/21 10991 بْحر ةه التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ ترعاىل فرسه  ِصيغر

 أعظرمه املرخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل هو  الْعرْرشِ  22/21 10992

ْسأرله  23/21 10993 اسبه  ال يه  ال حيه

مْ  24/21 10994 انركه ْرهر اتهوا به   تكميِّنر وبر   تكمجَّ وح دليلركم  أرْحِِضوا هر

ِعير  24/21 10995 ن مَّ ْكره مر
ْرآنه  ذِ  القه

بِْل  24/21 10996 ن قر ْكره مر
ذِ ةه  ور ابِقر تهبه السَّ  الكه

ونر  24/21 10997 ْعِرضه  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مح
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 35إلى آية  25 يةآمن  األنبياءسورة ( 423صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْلنرا  25/21 10998 لِتربْليِغها إْرساله  أرْرسر ِل ُِبا ور ْلعرمر
يَّةر لِ
ِ سالرةر اإلهلر ْميلههه الرِّ سوِل: َتر  الرَّ

برلِّغه بواِسطِة الوحي نهوِحي 25/21 10999  نه

ونِ  25/21 11000 اْعبهده  فانقادوا واخضعوا يل فر

ذر  26/21 11001 ر عرلر  اَّتَّ  جر

ْْحرنه  26/21 11002 ِة  الرَّ  باهللِِمن األْسامِء اخلاصَّ

انرهه  26/21 11003 بْحر  ْسبيِح هللِ ترعاىل تترنْزيه و سه

ونر  26/21 11004 مه ْكرر بونر  مح قرَّ فونر مه َّ َشر  مه

ْسبِقهونرهه  27/21 11005  ال يتقدمون عليه ال ير

ْكِمِه وقضائِهِ  بِأرْمِرهِ  27/21 11006  بحه

ْعلرمه  28/21 11007 ْدِرك  ير ْعِرف ويه  ير

مْ  28/21 11008 هه ْلفر ا خر مر نْير أرْيِدَيِْم ور ا بر  ما سبق وما سيلحق من أعامهلم مر

عهونر و 28/21 11009 ْشفر يِّئرةِ  ال ير ن السَّ زر عر  ال يرطْلهبونر التَّجاوه

ِضر  اْرترضر  28/21 11010  رر

ْشِفقهونر  28/21 11011 ِذرونر  خائِفونر  مه  حر

 نهعاقِبههه  نرْجِزيهِ  29/21 11012

نَّمر  29/21 11013 هر ةِ  جر به ُِبرا ِِف اآلِخرر  النَّاره الَّتِي يهعرذَّ

ا  الظَّاملنِِير  29/21 11014 ُهه ْفِر أْو الِفْسِق أْو نرْحور دِّ بِالكه ْلحر
رينر املهترجاِوزينر لِ

 اجلائِ

رر  30/21 11015 ِب  أوِل ير ىل النَّظرِر والترعرجح ثِّ عر لحر
ةه لِ لِ ِعبارر  واالعتِباِر والتَّأرمح

ْتقا   30/21 11016 ترنْيِ  رر ْلترِصقر ترنْيِ أو مه ْلترِحمر ترنيِ  مه لترئِمر  مه

ا  30/21 11017 ر ترْقنراُهه فر ْقناُها فر قر ا  فرشر ر ْلنراُهه صر  فرفر

اِسر  31/21 11018 ور  جباال  ثوابِتر  رر

ِيدر  31/21 11019 كر  َتر رَّ  تستقر تضطرب وال و َتيلر وتتحر

اجا   31/21 11020 ا واسعة بعيدة  فِجر ق   طهره

بهال   31/21 11021 ،  سه ة  ْهلرة  واِضحر قا  سر  طهره

ونر  31/21 11022 ْترده ْسلركهم  َير فون مر رَّ  يترعر

ْقفا   32/21 11023 ء   سر ْ : أْعىلر كهلِّ يشر ْقفه  السَّ

وظا   32/21 11024 ْفه يراطنِيه مصونا  مرعيا  فال ترْسقهطه  ُّمَّ ا الشَّ هر قه ِ َتر ْ الر َّتر  ور

اَِترا  32/21 11025 الماَِتِا آير ِها وعر ِ ِها وِعْبر
ْعِجزاَِتِا ودرالئِلِ  مه

ونر  32/21 11026 ْعِرضه  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مه

لرك   33/21 11027 ار النحجوِم  فر لرك: مدر   األجرام السامويةو الفر

ونر  33/21 11028 ْسبرحه  كهلٌّ ُيري ِف مداره فال حييد عنه  ير

ْلدر  34/21 11029 وام والبرقاء اخْله  الدَّ

ةه املرْوت  35/21 11030 ائِقر  مدركة له بكل حواسها ذر

بْلهوكهم 35/21 11031 نر م ور نرْخترِْبكه  ور

ْيِ  35/21 11032 اخْلر ِّ ور ،  بِالَشَّ ةِ تارة  دَّ خاِء والنِّعرمِ باملصائِِب والشِّ  تارة  أخرى وبالرَّ

 اْختِبرار واْبتاِلء فِتْنرة   35/21 11033
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 44إلى آية  36 يةآمن  األنبياءسورة ( 523صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

آكر  36/21 11034 كر  رر ر  أْبِصر

ا  36/21 11035 و  زه ونركر إاِلَّ هه تَِّخذه ونر بكيسخرون منك  ير  ويرسترِخفح

ره آهلتكم 36/21 11036 ْذكه  يتحدث عنها بالسوء ويعيبها  ير

ْْحن  36/21 11037  املراد هنا القهرآن بِِذْكِر الرَّ

ونر  36/21 11038 افِره رونر مكّذبون كر
نْكِ  مه

لِقر  37/21 11039 ْيِ ِمثال  سابِق   خه ىل غر ِم عر در  أوِجدر ِمنر العر

ل   37/21 11040 جر يه قبلر أوانِه  ِمْن عر رِّ ِء وَتر : طرلربه الَّشَّ لةه ، والعرجر وال  جه  عر

مْ  37/21 11041 أهِريكه    سأجعلكم ترون بالعني سر

الماِت  آيراِت  37/21 11042 ي وعر ِ ِل وِعْبر
ْعِجزاِت ودرالئِ  مه

ْسترْعِجلهونِ  37/21 11043 لون   فرال تر  العذاب وتطلبونه عىل وجه الَّسعة   فرال تتعجَّ

ْعده  38/21 11044  ميعاده العرذاِب  الْور

قنِير  38/21 11045
ادِ الِم للواقِعِ  صر ةه الكر طابرقر : مه ْدقه دِق، والصِّ تَِّصفنير بالصِّ  مه

ْعلرمه  39/21 11046 ْدِرك  ير ْعِرف ويه  ير

ونر  39/21 11047 فح ْمنرعون  الر يركه ْدفرعهونر والر ير  الر ير

ونر  39/21 11048 ه نقرذون يهنِصر  يه

ْغترة   40/21 11049 ْجأة   بر    فر

مْ  40/21 11050 تههه تربْهر مْ  فر هه ه يِّ ر ْم وَته هه  تهْدِهشه

ْسترطِيعهونر  40/21 11051 ْقِدرونر  فرال ير  ال ير

ا 40/21 11052 هر دَّ فرها رر ْ ْفعر أو  َصر  ها در

ونر  40/21 11053 لهونر  يهنظرره ْمهر ون يه ره  ويهؤخَّ

ل   41/21 11054 سه قِّروا اْستهْهِزئر بِره  اْستهِخّف ُِبِْم وحه

اقر  41/21 11055 لر  فرحر ، ونزر لَّ  وأصابر   فرحر

وا  41/21 11056 ِخره ِزئوا  سر  هر

مْ  42/21 11057 كه ْكلرؤه كم ير سه ره ظهكم، وحير فر م  حير ْرعاكه  وير

ِم 42/21 11058 ُبِّ ْكِر رر
لِ  ذِ بحر والتَّأرمح ْلِب مع التَّدر ْرآنِِه، أْو اْستِحضاِرِه ِف القر    قه

ونر  42/21 11059 ْعِرضه  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مح

م 43/21 11060 ْنرعههه ْميهم ِمنّا، فال نصل إليهم َتر  َتر

ترجاِوزينرنا  من دونِنا  43/21 11061  مه

ْسترطِيعهونر  43/21 11062 ْقِدرونر  ال ير  ال ير

برة والعرْون والتأييد  نرِْصر  43/21 11063 لر  النرِْص: الغر

بهونر  43/21 11064 ْمنرعهونر  يهْصحر ونر ويه اره ونر  ُيه  ويهنِصر

تَّْعنرا هؤالء  44/21 11065 ْدنا هلم ِف احلياة مع إسباغ النِّعرم  مر در  مر

مانههه  طرالر  44/21 11066 ادر زر : زر ره يِْهمه الْعهمه لر  عر

ا  44/21 11067 هر  نقتطعها  نرنقهصه

ا  44/21 11068 افِهر وانبِها، ونرواحيها  أرْطرر  جر

الِبهونر  44/21 11069  املنتِصون الْغر
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 57إلى آية  45 يةآمن  األنبياءسورة ( 263صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

كهم 45/21 11070    أبلِّغكم وأعلِمكم وأحّذركم  أهنِذره

ْحِي  45/21 11071  بام أوِحير إيلَّ وأهلِْقير ِف قلبي، واملراد هنا القرآن بِالْور

مح  45/21 11072 مع وافقدمن  الصح ة السَّ قِّ  حاسَّ ْلحر
: الَّذينر ال يرْصغونر لِ    ونهوال يرقبله  واملهراده

اء  45/21 11073 عر  النِّداء الدح

ونر  45/21 11074 ره رون من عذاب اهلل  يهنذر فون وحيرذِّ  خيوَّ

مْ  46/21 11075 تْهه سَّ ابرتهم  مَّ    أصر

اِب  46/21 11076 ذر ٌة ِمْن عر ء  ِمن أو  نرِصيٌب يرِسي نرْفحر    عذاِب الأقرلح يشر

نرا يرا 46/21 11077 ْيلر َّسح   ور ع وَتر  عبارة تفجح

عه  47/21 11078 نرضر   ونقيم ور

اِزينر  47/21 11079 ْزن األشياء  املْرور ر ُبا ور قردَّ  آلة يه

ْدل الِْقْسطر  47/21 11080  العر

بَّة   47/21 11081 بَّة    ِمثْقرالر حر زنر حر  ور

ل   47/21 11082 ْردر مِسِم، خر بِّ السِّ قيقٌة كحر بوٌب در : حه له ردر ِر   اخلر غر به به املرثرله ِف الصِّ  ويهِضر

يْنرا  47/21 11083  ِجئْنا  أرتر

ى  47/21 11084 فر كر  بلغ منتهى الكفاية، وبلغ املراد ِف األمر  ور

اِسبنِير  47/21 11085 ْصني  حر ين ُّمه ادِّ  عر

انر  48/21 11086 ْرقر البراطِلِ  الْفه قِّ ور ةر برنْير احلر اِرقر اةر الفر  التَّْورر

ِضيراء 48/21 11087 قِّ املراد  ور ضيئة  طرريقر احلر ا ِف القرلِب، مه  نور 

ذِْكرا   48/21 11088 وِعظةٌ  ور  تذكٌي ومر

تَِّقنير  48/21 11089 ِة اهللِ  لِّْلمه ى بِطاعر ْعِصيرتِهِ ألرْصحاِب التَّْقور ْن مر  والبهْعِد عر

ْونر  49/21 11090 ْشر هم خير ُبَّ م رر ُبَّ افونر رر  خير

يِْب  49/21 11091 ِهمْ  بِالْغر واسِّ هه بِحر ْسترطِع النَّاسه إْدراكر ْ ير ر وِلر ِفير واْسترَتر ا خر : مر يْبه  الغر

ةِ  49/21 11092 اعر ةِ  السَّ ْوم الِقيامر  ير

ْشِفقهونر  49/21 11093  خائِفونر  مه

ا ذِْكرٌ  50/21 11094 ذر هرَٰ ره ويتَِّعظه به  ور كَّ كٌر يتذر
 وهذا القرآنه ذِ

كٌ  50/21 11095 برارر وائِدِ  كثيه اخلياِت  مح ثِي املرنافِِع والفر  كر

ونر  50/21 11096 ره
نكِ  جاحدون مه

هه  51/21 11097 ْشدر داه  ره    هه

ثِيله  52/21 11098  األصنامه  التَّامر

ونر  52/21 11099 اكِفه ا  عر ونر هلرر ِزمه الر َِترا، مه ىلر ِعبرادر ونر عر ِقيمه  مه

ْدنرا 53/21 11100 جر  لقينا أو علمنا  ور

ابِِدينر  53/21 11101  طائعني عر

الل   54/21 11102  تيه وبعد وانِصاف عن طريق اهلداية واحلق  ضر

بنِي   54/21 11103  برنيِّ واِضح   مح

ِعبنِير  55/21 11104  اهلاِزلني العابِثني  الالَّ

نَّ  56/21 11105 هه نَّ  فرطررر لرقرهه  وابتدأرهنَّ  خر

اِهِدينر  56/21 11106  املقّرين بذلك والشاِهدين عىل ذلك  الشَّ

نَّ  57/21 11107 نَّ  الركِيدر رر نَّ  ألمكه ر أهكرَّسِّ   ور

لحوا  57/21 11108    تنِصفوا تهور

ْدبِِرينر  57/21 11109 ْعِرضنير  مه  ذاِهبنير مه
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 72إلى آية  58 يةآمن  األنبياءسورة ( 723صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اذا   58/21 11110 ذر تات ا  جه ة  وفه ر َّسَّ كر طرعا  مه
طاما  وقِ  حه

ْرِجعهونر  58/21 11111  هيهراِجعونرهه ويرسترْعلِمونر ِمنْ  إِلريِْه ير

 عمل  فرعرلر  59/21 11112

تِنرا  59/21 11113 ْعبهودا   بِآهِلر ذر مر
ِ ا اَّتح لح مر : كه  اإللرهه

رينر املتجاوزين احلد الظَّاملنِِير  59/21 11114
 اجلائِ

ِمْعنرا  60/21 11115 ْن طرريِق اال سر ْفنا عر رر لِْمنا، أْو عر  بِاألهذهنِ ْستاِمِع  عر

ت ى  60/21 11116 ولة فر جه قرة والرح اهر ابًّا برني املهرر  شر

مْ  60/21 11117 هه ره ْذكه ْم بِالّسوءِ  ير نْهه ثه عر دَّ ترحر  ير

اِهيمه  60/21 11118 لِقهِ  إِْبرر ثِي  ِمن خر ىلر كر لرهه عر فرضَّ الرتِِه ور اهه اهلله بِِرسر لِيله اهللِ، اِصطرفر ور خر  هه

ِ النَّاسِ ع 61/21 11119 ْرأ ى ِمنر النَّاسِ  ىلر أرْعنيه  بِمر

ونر  61/21 11120 ده ْشهر ىل اْعَِتافِِه  ير هودا  عر ترنا له أو   يكونونر شه قوبر دونر عه  يرشهر

عرْلتر  62/21 11121  حطَّمتر املراد  فر

تِنرا  62/21 11122 هاب بِآهِلر نا التي نرعبهده  أصنامر

مْ  63/21 11123 هه بِيه  عظيمهم  كر

مْ  63/21 11124 اْسأرلهوهه ها  فر  استرْعلِموهم لِيهخِْبوكم بمن حطَّمر

 يتكلمون  يرنطِقهونر  63/21 11125

عهوا  64/21 11126 جر رر  فرعادوا فر

الهوا  64/21 11127 قر هم لِبرعض   فر  فقال بعضه

وِسِهمْ  65/21 11128 ؤه ىلر ره وا عر عهوا  نهكِسه جر   وِعنادِهم عادوا إىل جهلِهم ورر

لِْمتر  65/21 11129  عرفت وأدركت  عر

ونر  66/21 11130 ترْعبهده تنقادون وَّتضعون  أرفر  أفر

وِن اهللِ 66/21 11131 ترجاِوزينرهه  من ده ْيهه أْو مه هه أْو غر عر  مر

مْ  66/21 11132 عهكه نفر  ال يفيدكم ال ير

كهمْ و 66/21 11133 ح ْم  ال يرِضه ْلِحقه بِكه كروها  أو أذى  ال يه  مر

م   أهفٍّ   67/21 11134 ح ترْبر  ور
ر  جح ةه ترضر لِمر  كر

ْعِقلهونر  67/21 11135 رونر  أرفرالر تر كِّ ْم وتهفر قولركه  أفرال تهْعِملونر عه

وهه  68/21 11136 قه رِّ هلِكا   حر ْرقا  شديدا  مه هه حر ِرقه  اْجعرلوا النّارر َتر

وا  68/21 11137 ه انِصه م ور تركه  اغضبوا وانتقموا هلا   آهِلر

ْردا   69/21 11138 ةِ  بر رارر ِفضةر احلر نْخر    مه

الما   69/21 11139 سر  سالمة ور

يْدا   70/21 11140  ْحتِياال  ِِف اإِلْْضارِ ا كر

ينر  70/21 11141 ِ الكا   اأْلرْخَّسر ياعا  وهر دح ضر  األشر

يْنراهه  71/21 11142 نرجَّ  وسلَّمناه ور

ْكنرا  71/21 11143  بالد الشام  اأْلرْرِض الَّتِي برارر

 زيادة  وفرضال  عاّم سأل نرافِلرة   72/21 11144

نير  72/21 11145
احِلِ ترنِبنير ُّماِرمر  صر عنير هلل، ُمه

مْ ه وطائِ هه ْم وأخالقه نرْت أعامهلهه سه : الَِّذينر حر نير
احِلِ  الصَّ
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 81إلى آية  73 يةآمن  األنبياءسورة ( 283صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ة   73/21 11146   يرقتردي ُبم النَّاسه  أرئِمَّ

ونر  73/21 11147 ْده    يرشدون إىل اإليامن  َير

ْكِمنا وقضائِنا  بِأرْمِرنرا  73/21 11148  بحه

يْنرا 73/21 11149 أرْوحر ْحِي  ور ْغنرا بواسطة الور لَّ  بر

اِت  73/21 11150 ْير  األعامل الصاحلة  اخْلر

ابِِدينر  73/21 11151  طائعني عر

يْنراهه  74/21 11152  أرْعطريْناهه  آتر

ْكام   74/21 11153 ْوِل والِفْعلِ نبوة أو  حه وابه ِف القر ِف والصَّ ح ْسنه التَِّصر : حه ةه ، واحِلْكمر ة   ِحْكمر

يْنراهه  74/21 11154 نرجَّ  وسلَّمناه ور

ةِ  74/21 11155 ْرير  البْلدة الْقر

برائِثر  74/21 11156 ةِ   األفعال املنكرة واألشياء املستقذرة اخْلر ْهور جاِل للشَّ  واملهراده إْتيانه الرِّ

ْوء   74/21 11157 ْومر سر بْح   قر قه  ور
اد   أرْهلر فرسر

 عاصني خارجني عن حدود الَشع  فراِسِقنير  74/21 11158

تِنرا  75/21 11159 ْْحر تِنا  رر  إْحسانِنا وِرعاير

نير  75/21 11160
احِلِ مْ  الصَّ هه ْم وأْخالقه نرْت أْعامهلهه سه  الَِّذينر حر

 ربه  دعا وسأل نرادرى  76/21 11161

بْنرا  76/21 11162 اْسترجر  ه دهعائ ناقبل فر

أرْهلرهه  76/21 11163 تِهِ  ور َْسر
 واملهْؤِمننير ِمن أْفرادِ أه

ْرِب  76/21 11164 ديدِ  الْكر  الِضيِق والغرمِّ الشَّ

نراهه  77/21 11165 ْ نرِصر ّلْصناه ور  ونّجيناه وخر

بهوا بآياتِنا  77/21 11166 ذَّ وها  كر ره  أرنكر

مْ  77/21 11167 ْقنراهه أرْغرر ا  فر ق  رر ْم غر أْهلرْكناهه  فر

ودر  78/21 11168 اوه در وٌل آتراهه اهلله الِعلمر  ور سه ِديدر رر أرالنر لرهه احلر هه ور عر بِّحنر مر الطَّير يهسر رر لرهه اجِلبرالر ور خَّ سر ةر ور احِلكمر  ور

نر  78/21 11169 لرياْمر سه اجِلنَّ   ور يراحر ور رر لرهه الرِّ خَّ سر انراِت ور يرور احلر نطِقر الطَِّي ور هه مر لَّمر عر ةر ور احِلكمر  آتراهه اهلله الِعلمر ور

نِ  78/21 11170 امر ْكه ْقِضيراِن ويرْفِصالنِ  حير  ير

ْرِث  78/21 11171 ْرعِ  احْلر  الزَّ

ْت  78/21 11172 شر ْعي  نرفر ت لريْال  للرَّ  اْنترَشر

ْكِمِهمْ  78/21 11173    لقضائهم وفعلهم حِله

اِهِدينر  78/21 11174 عنير عاملنِير  شر
طَّلِ  مه

ا  79/21 11175 ْمنراهر هَّ فر ا  فر هر مه ْفهر ْلنراهه ير عر  فرجر

ْرنرا 79/21 11176 خَّ سر نا ور ْ يرَّسَّ لَّْلنا ور ذر  ور

نْعةر لربْوس   80/21 11177 روِع التي  صر ملر الدح ْرِب عر ْلبرسه ِف احلر  ته

م  80/21 11178 مْ  لِتهْحِصنركه  لِترمنرعركم ولِترْحِميركه

مْ  80/21 11179 مْ  برأِْسكه ْربِكه   حر

ة   81/21 11180 اِصفر بهوِب  عر ةر اهله ِديدر  شر

ا  81/21 11181 ْكنرا فيهر ْير والنَّامءر  بارر ا اخلر ْلنرا فيهر عر  جر
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 90إلى آية  82 يةآمن  األنبياءسورة ( 293صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونر  82/21 11182 اِج الَّآللِئِ  يرغهوصه اِر؛ اِلْستِْخرر  ينِزلهونر َتتر املاِء ِِف البِحر

لِكر  82/21 11183 ونر ذر لِكر   ده ْير ذر  غر

افِظنِير  82/21 11184 راقِبنير  حر  حاِرسنير مه

أريحوبر  83/21 11185 ى إِلريِهم ور انر ِمن النَّبِيِّنير املهوحر اِهيمر كر يِِّدنرا إِبرر اللرِة سر  ِمن سه

بَّهه  83/21 11186  دعاه وسأله  نرادرى رر

نِير  83/21 11187 سَّ ابرني مر  أصر

ح  83/21 11188 ِن والفقر الِضح ة ِف البردر  سوءه احلاِل بسبب الِشدَّ

اِْحنِير  83/21 11189 مه الرَّ ْونا  وإْحسانا   أرْرحر ْم عر هه  أْكثرره

بْنرا  84/21 11190 اْسترجر  ه دهعائ ناقبل فر

ْفنرا 84/21 11191 شر  فرأزلنا ورفعنا  فركر

يْنراهه أرْهلرهه  84/21 11192 آتر أرْعطريْناهه  ور  ما فقده من أهل وولد  ور

مْ  84/21 11193 عرهه ْم مر ِمثْلرهه دِهم زيادة  عىل ذلك  ور در ْقناه معهم آخرينر ِمثلر عر زر  ورر

ْْحرة   84/21 11194  إْحسانا   رر

ى  84/21 11195 ْكرر
ذِ ْوِعظرة  ور مر ة ور رر

ترْذكِ  ور

ابِِدينر  84/21 11196 ْلعر
 للطائعني  لِ

إِْدِريسر  85/21 11197 له  ور ، أروَّ ابِِرينر ِمن الصَّ بِيًّا ور ا نر يق  انر ِصدِّ مر كر  نربِيٍّ بهِعثر ِِف األررِض برعدر آدر

ا الْكِْفلِ  85/21 11198 ذر نير  ور
احِلِ ير بِِذي الكِفلِ  ِمن األرنبِيراِء الصَّ مِّ عرلر فرسه فر م فر هه م أرمرر يركِفيرهه م بِالعردِل ور وِمِه أرن يرقيِضر برينرهه لر لِبرنِي قر فَّ  قِيلر إِنَّهه تركر

تِنرا  86/21 11199 ْْحر تِنا  رر  إْحسانِنا وِرعاير

نير  86/21 11200
احِلِ مْ  الصَّ هه ْم وأْخالقه نرْت أْعامهلهه سه  الَِّذينر حر

ا النحونِ  87/21 11201 ذر ور  ور هه وِت ور اِحبر احله صر ه من جوفه  يهونهسه  عليه السالم النبي  ور جر  وسمي بذلك ألّن احلوت الْترقرمه ثم أْخرر

غراِضبا   87/21 11202 اِخطا  عىل قومه لكفرهم مه  سر

تريرقَّنر  فرظرنَّ  87/21 11203  فر

يْهِ  87/21 11204 لر يِّقر عليه  نرْقِدرر عر  نهضر

ِت  87/21 11205 يِْل والبرْحِر وبرطِْن احلوِت  الظحلهامر  املهراده ظهلهامته اللَّ

انركر  87/21 11206 بْحر يِع  سه ك عن َجر هه ِص والعهيوِب أهنرزِّ
 النَّقائِ

ْجته ِمن قرومي املراد  ِمنر الظَّاملنِِير  87/21 11207 رر عِصيتِك حنير خر  ظاملِ ا لِنرفيس بمر

يْنراهه  88/21 11208 نرجَّ  وسلَّمناه ور

ْرب  الْغرمِّ  88/21 11209 ْزن أو الكر  احله

 نهنقذ نهنِجي 88/21 11210

ِريَّا 89/21 11211 كر زر يرى  كاننبي   ور بر لرهه حير هر ة  فرور احِلر ة  صر يَّ رِّ هه ذه قر ا اهللر أرن يررزه عر ، در اءر ريرمر العرذرر لر مر فر نِيِف، كر يِن احلر و لِلدِّ  يردعه

ْردا   89/21 11212 ْرِِن فر ا  ال تَتكني ال ترذر رد  نْفر  مه

اِرثنِير  89/21 11213 ْيه الْور ْن  خر ْيه مر خر ، ور ْيه البراقنِير ْي  خر نِي بِخر لرفر  خر

ْيرى  90/21 11214 نذه  حير ا مه ِرع  ِقيًّا ور ا تر انر برارًّ ، كرام كر احِلنير ِمن الصَّ ا ور ور  صه حر بِيًّا ور يرى نر انر حير ِريَّا، وكر كر  ِصبراهه  ابنه نربِّي اهللِ زر

هه  90/21 11215 ْوجر أرْصلرْحنرا لرهه زر اجعلناها زوجة صاحلة ِف أخالقها   ور  وصاحلة للحمل بعد أن كانت عاقر 

اِت  90/21 11216 ْير ونر ِِف اخْلر اِرعه بادِرونر  يهسر يه  األعامل الصاحلة ِف  يرْمضونر ور

ب ا  90/21 11217 هر رر ب ا ور غر ا ِمنر الِعقراِب  رر ْوف  خر اِب، ور اء  ِِف الثَّور جر  رر

اِشِعنير  90/21 11218 ،  خر تواِضعنير خاِضعنير لِّلنير ال يرستكِْبونر مه تذر  مه
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 101إلى آية  91 يةآمن  األنبياءسورة ( 303صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ها 91/21 11219 ْرجر نرْت فر راِم  أرْحصر ِفظرتْهه ِمنر احلر ةوحر  صانته بالِعفَّ

ْخنرا  91/21 11220 نرفر خر  فر نفه ْرنا جْبيلر أن ير افأمر ِْحِهر ةه إىِلر رر لرِت النَّْفخر صر ا، فرور ِميِصهر يِْب قر   ِِف جر

وِحنرا 91/21 11221 يله  ِمن رح : ِجْْبِ ور هه وِحنرا، ور ِة ره  عليه السالم  -ِمْن ِجهر

ا 91/21 11222 اْبنرهر المه  ور يِْه السَّ لر ى عر ها عيسر لردر  ور

ة   91/21 11223 ةِ اهللِ  آير ْدرر ىلر قه ة  عر مر الر  عر

ة   92/21 11224 اِحدر ة  ور ْم أهمَّ تهكه ْم ودينكم  أهمَّ مه  ِملَّتهكه : اإِلْسالر ِهير ، ور ة  اِحدر  ِملَّة  ور

ونِ  92/21 11225 اْعبهده  فانقادوا واخضعوا يل فر

ترقرطَّعهوا  93/21 11226 وا  ور قه رَّ ترفر وا ور  اْخترلرفه

اِجعهونر  93/21 11227 دونر  رر
 عائِ

اِت  94/21 11228 احِلر ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاحِلر

ْؤِمنٌ  94/21 11229 لِهِ  مه سه حدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ره ِقّر بِور  مه

انر  94/21 11230 ْفرر ودر  فرالر كه حه  ال إنكارو فرالر جه

ْعيِهِ  94/21 11231 سر
لِهِ  لِ عرمر

 لِ

اتِبهونر  94/21 11232 لَّها ِف صحيفة األعامل  كر احِلةر كه لون أعاملره الصَّ جِّ سر  مر

امٌ  95/21 11233 رر حر ْترنِعٌ  ور  ُمه

ا 95/21 11234  أْفنريْناها أرْهلرْكنراهر

ْرِجعهونر  95/21 11235 ْنيرا؛  رال يرعودوناملراد  ال ير طهوا فِيهِ إىِلر الدح رَّ ا فر وا مر  لِيرْسترْدِركه

وجه  96/21 11236 ْأجه مر وجه ور ْأجه ْت ير تِحر دح  فه تِح سر بيلرتا  يأجوج ومأجوج  فه  قر

ب   96/21 11237 در  من كل جانب مرتفع حر

نِسلهونر  96/21 11238 ي  ير  خيرجون مَّسعني ِِف السَّ

ربر  97/21 11239 اْقَتر نرا  ور  در

قح  97/21 11240 ْعده احْلر لَّفه  الْور ترخر  ميعاد يوم القيامة النّاِجزه الذي ال ير

مْ  97/21 11241 هه اره ٌة أرْبصر اِخصر رترِفعةه األجفاِن ال تهطِْرفه   شر يهوِن مه ةه العه ْفتوحر  مر

نرا يرا 97/21 11242 ْيلر َّسح   ور ع وَتر  عبارة تفجح

ْفلرة   97/21 11243 ول   غر هه ذه ْهو  ور  سر

نَّمر  98/21 11244 هر به جر صر ا حر طربههر حر ا، ور هر وده قه لح ما يهلقى فيها لتشتعل بهو ور  كه

ونر  98/21 11245 اِرده  داخلون  ور

ة   99/21 11246 ْعبهودا   آهِلر ذر مر
ِ ا اَّتح لح مر  كه

ا 99/21 11247 وهر ده رر لوها ور  درخر

ونر  99/21 11248 ده
الِ وامِ  خر ىل الدَّ  باقونر عر

فِيٌ  100/21 11249 ة   زر ة  وِشدَّ وَّ ِس بقه  صوتب إخراجه النَّفر

عهونر  100/21 11250 ْسمر  العرذاِب  ال ير
ةِ يئ ا بآذاِِنِم لِِشدَّ عونر شر مٌّ ال يرسمر  صه

برقرْت  101/21 11251 ْم ِمنَّا  سر لِ املراد  هلره برق ِف ِعْلِمنا منذه األزر برترْت  سر  وثر

ْسنرى  101/21 11252 زاِء  احْله ْسِن اجلر حه ِة ور ْعده اهللِ بِاملرثوبر عادةه أو ور  اجلنَّةه أو السَّ

ونر  101/21 11253 بْعرده بونر منهااملراد  مه ا، وال يرقرر لوِنر نَّمر يومر القيامِة، فال يردخه هر بعردونر عن جر  مه
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 112إلى آية  102 يةآمن  األنبياءسورة ( 133صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

ا 102/21 11254 هر ِسيسر بِها  حر كةر تلرهح رر ا وحر ْوَتر  صر

ْت  102/21 11255 ْغبتها  اْشترهر ت رر  اشتدَّ

ونر  102/21 11256 ده
الِ واوماكِثونر  خر ىل الدَّ  مباقونر عر

همه  103/21 11257 ِنه ْزه مح  ال حير مح وال غر ْم هر  ال يهِصيبههه

عه األكْب 103/21 11258 زر ْوله األرْعظرمه  الْفر َِش  املراد:و اهلر  يرومر القيامِة ِعندر النَّفِخ للحر

مه  103/21 11259 ترلرقَّاهه تر ترْسترقبلهم ور  ور

مه  103/21 11260 كه ْومه  املراد يوم القيامة  ير

ونر  103/21 11261 ده ون تهوعر  تهبرَشَّ

امءر  104/21 11262 ىل برْعض    نرطِْوي السَّ ها عر مح برْعضر  نرضه

ِجلِّ  104/21 11263 ِجّل ما يكتب فيه من ورق ونحوه، واملراد: كام يهطْوى الورق  كطرّي السِّ  السِّ

ْلق   104/21 11264 لر خر ْأنرا أروَّ ة   بردر رَّ ِل مر ْلقه ألوَّ ْيِ ِمثال  سابِق    اخلر ىلر غر ِم عر در  ِمنر العر

هه  104/21 11265  نرجعه نحِعيده

يْنرا 104/21 11266 لر ْعدا  عر ا علينا أْن نرِفير به  ور قًّ ا حر عد  ْدناكم ذلك ور عر  ور

اِعلنِير  104/21 11267  عاملني  فر

تربْنرا  105/21 11268 لنا  كر جَّ  بريّنا وسر

بهورِ ا 105/21 11269 امِء، ويهطلرقه عىل  لزَّ لِة ِمن السَّ تهِب املهنرزَّ المه الكه ِل عىل داودر عليه السَّ  الكِتاِب املنزَّ

ْكرِ  105/21 11270 ْعِد الذِّ تِبر ِف اللَّْوِح املرْحفوظِ  ِمن بر  ِمن برْعِد ما كه

ا 105/21 11271 ِرثههر  يملكها  ير

ونر  105/21 11272 احِله مْ  الصَّ هه ْم وأْخالقه نرْت أْعامهلهه سه  الَِّذينر حر

 لكفاية   لربرالغا   106/21 11273

ابِِدينر  106/21 11274  طائعني عر

ْْحرة   107/21 11275 ْي   رر رر خر ْصدر ْفو  ومر عر  ور
ة  دَّ ور مر  ور

طْف   ذا عر

املرنِير  107/21 11276 لِق  لِّْلعر ميِع اخلر  جِلر

مْ  108/21 11277 كه عبودهكم إهِلرَٰه  مر

ونر  108/21 11278 ْسلِمه سترسلِمونر  مه همه ْحدر طاعتِه وِعبادتِه ور
نقادونر لِ  لِتروحيِد اهللِ، مه

لَّْوا  109/21 11279 وا ترور ضه  أرْعرر

مْ  109/21 11280 نتهكه م آذر م وبلَّغتهكه  أعلمتهكه

اء   109/21 11281 ور ىلر سر  املهراد: أنا وأنتم مستوون ِف العلم   عر

إِنْ  109/21 11282  لرْسته أرْدِريأو  ال أرْعلرمه  أرْدِري ور

ونر  109/21 11283 ده رون تهوعر  تهنذر

ْهرر  110/21 11284 ْوِت  اجْلر ْفعه الصَّ  رر

ونر  110/21 11285  َّْتفون  ترْكتهمه

 اْختِبرار واْبتاِلء فِتْنرةٌ  111/21 11286

تراٌع إىِلر ِحني   111/21 11287 مر رتحعٌ  ور د   إىِلر  َتر ردَّ ْيِ ُّمه ْقت  غر  ور

قِّ  112/21 11288 م بِاحْلر قِّ  اْحكه اِء احلر بنِير بِالقرضر ذِّ برنْير املهكر يْنرنرا، ور  اِْفِصْل بر

 املطلوب منه العون املْهْسترعرانه  112/21 11289

ونر ت 112/21 11290  تكِذبونر وتقولونر  ِصفه
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 5إلى آية   1  يةآ من  الحجسورة ( 323صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مه  1/22 11291 بَّكه  اْجعرلوا لركم وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  اتَّقهوا رر

ةِ  1/22 11292 اعر لرةر السَّ لْزر ، واْضطِرابه األْرِض وأهوال القيامة وشدائدها  زر ديدةه كةه الشَّ رر  احلر

ظِيمٌ  1/22 11293 ِويٌّ  عر بٌِي، قر ائٌِل ،  كر  هر

را 2/22 11294 ْوِنر ا تررر دونر أْهواهلرر  تهبِِْصوِنا وتشهر

له  2/22 11295 ِغله  ترْذهر ترنْشر ، ور له ى و ترْغفه   ترنسر

ة   2/22 11296 ْرِضعر  املرضعة: املرأة التي تهرِضع مه

عرْت  2/22 11297 : اْمتِصاصه لربرِن األهْنثى أرْرضر ةه اعر ضر  الرَّ

عه  2/22 11298 ترضر  وتهسِقطه أو  وتلد ور

ْل   2/22 11299 اِت ْحر  احلاِمل من النِّساء ذر

ا 2/22 11300 لرهر ْ هِ  ْحر ننيه املرْحموله ِف برطِْن أهمِّ ْمل: اجلر  احلر

ى  2/22 11301 ارر كر ، فرال يهدِركونر  سه
قول   غائِبي عه

ى  2/22 11302 ارر كر ْم بِسه ْسكِرا  لريْسوا شاِربنير  وما هه  مه

رادِله  3/22 11303 اِصمه  ُيه شه وخيه
ناقِ  يه

تَّبِعه  3/22 11304 ير ينْقاده  ور ْقتردي ور ير  ور

ِريد   3/22 11305 ا  مَّ  خارج  عن الطَّاعِة ، بلغ ِف اإلفساد حّدا  كبي 
د  رِّ ترمر  مه

تِبر  4/22 11306 يْهِ  كه لر ر عر يْهِ  قدِّ لر  عر

هه  4/22 11307 الَّ هه  ترور بِعر تر لِيًّا ور هه ور ذر ر  اَّتَّ

ةِ ي يهِضلحهه  4/22 11308 ْن طرريِق اهِلداير هه عر فه ْ  ِصر

ِْديهِ  4/22 11309 َير ّجهه ور  يهور

ِعيِ  4/22 11310 ةه  السَّ در ِعي: النّاره املوقر ، ومعنى السَّ نَّمر هر  اْسٌم جِلر

ْيب   5/22 11311 وِف  رر كح معر اخلر  الشَّ

 اإلْحياءه برْعدر املرْوِت  الْبرْعِث  5/22 11312

ة   5/22 11313  النطفة: املني وما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة  نحطْفر

ة   5/22 11314 لرقر ِحِم، وهي طرْوٌر ِمن أطواِر اجلنني عر لَّقر ِِف الرَّ  ترعر
لِيظ  م  أرْْحررر غر  در

ة   5/22 11315 ْضغر طْعرة حلم بقدِر ما  مح
غ قِ  يهْمضر

ة   5/22 11316 رلَّقر لِق  ُّمح ِة اخلر  تامَّ
 ُّملوقة 

ر  5/22 11317 ح لِّنهبرنيِّ ضِّ نهور  لِنهظِْهر ور

نهِقرح  5/22 11318 ثربِّته  ور نه  ور

ى  5/22 11319 مًّ سر ل  مح ةِ   إىِلر أرجر لِوالدر
د  لِ ردَّ ْقت  ُّمه  إىِلر ور

مْ  5/22 11320 كه دَّ مْ  لِتربْلهغهوا أرشه ْشدكه ْم وره تِكه وَّ ِل قه ْمرر الذي فيِه اْكتاِمر  لِترِصلهوا العه

رِ  5/22 11321 ِل الْعهمه ِ  أرْرذر ْبر
مه والعرْجِز، أرذل: أخّس وأردأوآخره ِف حاِل الكِ رر  اهلر

ة   5/22 11322 اِمدر يِّترة  أو  ساكنة ُمدبة هر ة  مر ابِسر  ير

ْت  5/22 11323 ّركرت  اْهترزَّ  بالنبات عندر وقوِع املاِء عليهاَتر

برْت  5/22 11324 رر ْت  ور ادر زر ْت  ور عرْت وا ونرمر  ْرترفر

ْوج   5/22 11325  نرْوع  و ِجنس  وِصنف   زر

ِيج   5/22 11326 ح النَّاظِِرينر  ُبر ن  يرَّسه سر وِر حر ىل الَّسح  عر
 باِعث 



 

333 
 

 
 
 
 

 15إلى آية   6  يةآ من  الحجسورة ( 333صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

قح  6/22 11327 هاملراد  احْلر ْحدر كَّ فيه، الذي يرسترِحقح الِعبادةر ور قح الذي ال شر  هو احلر

ْيِير املرْوترى  6/22 11328 ياةر   حيه ْم احلر بههه ر  َير

ِديرٌ  6/22 11329 : هو  قر ِديره ترعراىل، والْقر بْحانرهه ور ٌة هللِ سه ءٌ ِصفر ْ هه يشر ْعِجزه  ال يه
ء  ْ لِّ يشر ىلر كه هور القادِره عر تهوٌر ور ْجٌز وال فه يِه عر ْعَتر  الَِّذي ال ير

ةر  7/22 11330 اعر ةِ  السَّ ْوم الِقيامر    ير

ةٌ  آتِيرةٌ  7/22 11331 عر
 واقِ

ْيبر  7/22 11332 كَّ  ال رر  ال شر

بْعرثه  7/22 11333 : اإلْحياءه برْعدر  ير  املرْوِت البرْعثه

بهورِ  7/22 11334  بعد املوت قرْْب: موضع دفن اإلنسانال الْقه

رادِله  8/22 11335 اِصمه  ُيه شه وخيه
ناقِ  يه

ْيِ ِعْلم   8/22 11336 حيح   بِغر ِي ِعلم   صر ، ِمن غر هل   بجر

ى  8/22 11337 د  ال هه واِب أو  وال بيان  ور تردي ُبا للصَّ  َير
حيحة   صر

 دراللة 

ال كِتراب   8/22 11338  وال كتاب من اهلل فيه برهان وحجة واضحة ور

نِي   8/22 11339 يضء، واملراده مبني للحق مح  مه

ا ثراِِنر ِعطْفه  9/22 11340 ْبح  ه تركر نهقر ا عه  الِوي 

دَّ   لِيهِضلَّ  9/22 11341 ةِ وليلِيرصه ْن طرريِق اهِلداير ف عر ْ  ِصر

 دين اهلل ورشِعه   سبيل اهلل 9/22 11342

ةٌ  ِخْزيٌ  9/22 11343 هانةٌ و فرضيحر لٌّ ومر   ذه

هه  9/22 11344 نهِذيقه   نجعله يذوق وحيس ويدرك طعم  العذاب  ور

ِريِق  9/22 11345 الك  احْلر  االْحَِتاق بِالنّاِر واهلر

ْت  10/22 11346 مر دَّ اكر  قر در نيافعلت  ير  سابقا  يداك ِف الدح

بِيدِ  10/22 11347 م  لِّْلعر  للناس  بِظاِِل   بِظرالَّ

ْرف   11/22 11348 ىلر حر فه واجلانِبه  عر : الطَّرر رفه  واحلر
د  دح تررر ، ور كٍّ شر ، ور

ْعف  ىلر ضر  عر

ْيٌ  11/22 11349 ةه ِرْزق   خر عر سر ٌة، ور  ِصحَّ

أرنَّ بِه  11/22 11350 نر ورِضر  اْطمر كر  سر

تْهه  11/22 11351 ابر لرْت بِهِ  أرصر زر  نر

ٌء  فِتْنرةٌ  11/22 11352 وه  واختباٌر اِْبتاِلر ْكره  يهصيبههبِمر

ْجِههِ  11/22 11353 ىلر ور لربر عر فرِ  اْنقر عر عن دينِه إىل الكه  ارتردَّ ورجر

َِّسر الدنيا واآلخرة  11/22 11354 تِه منها، وخَّس اآلخرة بدخوله الدنيا خَّس  املراد خر ْر بحاجر  النار فلم يرظفر

انه املْهبنِيه  11/22 11355 َّْسر  الواِضح  الضياعه واهلالكه  اخْله

و ِمْن دوِن اهللِ 12/22 11356 ْدعه ْير اهللِ ير ْعبهده غر  ير

هه ال 12/22 11357 ح كروها  أو أذى    يرِضه ْلِحقه بِِه مر  ال يه

هه  12/22 11358 عه نفر  ال يفيده   ال ير

الله  12/22 11359 ِن احلق التيه والبعد واالنِصاف عن طريق اهلداية الْبرِعيده  الْبرِعيده الضَّ  عر

يلح النَّاَِصه  املْرْوىلر  13/22 11360  الور

 املخالِطه املصاحب  الْعرِشيه  13/22 11361

ِريده  14/22 11362 ا يه ْفعرله مر ل ير ْعمر ا ير به أْو يرشاءه  مر  يررغر

هه لَّن  15/22 11363 ر  لَّن يعينه ولن يؤّيده  يرنِصه

ء  15/22 11364 امر برب  إىِلر السَّ ْد بِسر ْليرْمده ْد حبال  إىل سقف بيته وليخنق به نفسه فر  فْليرمده

 ثم ليقطع احلبل  مَّ لِيرْقطرعْ ث 15/22 11365

ِغيظه  15/22 11366 ا ير ب مر دَّ الغرضر ْغِضبههه أرشر  ما يه
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 23إلى آية  16  يةآ من  الحجسورة ( 343صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 القهرآنر املراد  آيرات   16/22 11367
 آيات 

يِّنرات   16/22 11368 اللةِ  بر  واِضحاِت الدَّ

ِريده  16/22 11369 ْن يه ِْدي مر تره  َير ن يريده ِهداير قِّ مر فِّق ُبذا القهرآِن إىل احلر ْرِشد ويهور  يه

وا 17/22 11370 اده الَِّذينر هر  دانهوا باليهودِّية  الَِّذينر  ور

ابِئنِير و 17/22 11371  عبدة  املالئكة أو الكواكب  ويهقاله لكلِّ خارج  ِمن دِين  إىل دين  آخرر  الصَّ

وسر  17/22 11372 املْرجه وس: قوٌم كانوا يرعبهدون النار والّشْمسر والقمر  ور  املرجه

ْكم يرْفِصله  17/22 11373  حير

ِهيٌد  17/22 11374 طَّلِعٌ  شر  عاِِلٌ مه

ْ تررر  18/22 11375 لِ  أرِلر ِب واالعتِباِر والتَّأرمح ىل النَّظرِر والترعرجح ثِّ عر لحر
ةه لِ  ِعبارر

ده  18/22 11376 نْقاده  يرْسجه عه وير ْضر   خير

ابح  18/22 11377 ور الدَّ لح ما يرْمَّش عىل األرض ِمْن  ور ْلق اهلل ويستعمل ِف احليوانات أكثر كه  خر

قَّ  18/22 11378 بر  حر جر ور  ثبرتر ور

ِنِ  18/22 11379  وخيزي  يهذل َيه

ْكِرم   18/22 11380 ِعزٍّ  مح  أو منقذ ينقذه مه

نِ  19/22 11381 ْصامر انِ  خر ْترلِفر اِن ُّمه ِريقر  فر

وا  19/22 11382 مه لوا  اْخترصر ادر عوا وَتر  ترنازر

طِّعرْت  19/22 11383 ِر أْجساِمِهمْ  قه در ىلر قر ْت عر رر دِّ قه لرْت ور  فهصِّ

البِسه  ثِيراٌب  19/22 11384  مر

بح  19/22 11385 به  يهصر  يهْسكر

ِميمه  19/22 11386 ةِ  احْلر رارر ديده احلر  املاءه الشَّ

ره  20/22 11387  يهذابه وينْضجه  يهْصهر

ا ِِف بهطهوِِنِمْ  20/22 11388 حِم، واألمعاِء واألحشاءِ -بهطوِِنم ما ِف املراد  مر  ِمنر اللَّحِم والشَّ

اِمعه  21/22 11389 قر طاِرقه  مَّ  تستعمل ِف القمع والزجر آالٌت أو سياٌط ومر

وا 22/22 11390 اده ِغبهوا  أررر  رر

مٍّ  22/22 11391 ْزن  أو كرْرب   غر  حه

وا 22/22 11392  أهرِجعهوا أهِعيده

وا  22/22 11393 وقه ذه م ور م وبغي الفر امح وإدراك املطعومات بالفر : اإلْحساسه العر ْوقه  الذَّ

ابر  22/22 11394 ذر    ِعقابر وتَّنْكيلر  عر

ِريِق  22/22 11395 الك  احْلر  االْحَِتاق بِالنّاِر واهلر

ِملهوا 23/22 11396 عر عرلوا  ور    وفر

اِت  23/22 11397 احِلر ةِ األْعامِل  الصَّ  الّصاحِلر

ِري 23/22 11398 ْ فِعه  َتر نْدر ة   تر عر َّْسِ  مه

لَّْونر  23/22 11399 ر ِلَّ  حيه ونر احله ْلبرسه  يه

اِورر  23/22 11400 مِ  أرسر يطه بِاملِْعصر ، وحيه ْلبرسه ِف اليرد ِمن احِلِلّ  ما يه

ِريرٌ  23/22 11401  نوٌع رقيٌق من الثياب  حر
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 30إلى آية  24  يةآ من  الحجسورة ( 353صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا  24/22 11402 ده هه قهوا  ور فِّ وا ووه  وأهْرِشده

ْد اهلل والثناء عليه مثل  األقواِل الطيِّبةِ  الطَّيِِّب ِمنر الْقرْولِ  24/22 11403  كلمة التوحيد وْحر

   املحمودِ ِف أسامئِه وِصفاتِهطريِق اهللِ  َِصاطه احلميدِ  24/22 11404

ِميدِ   24/22 11405 ْسنى  احْلر ميده من أْسامِء اهللِ احله ْمِد والثَّناِء واملرْدِح، واحلر ْلحر
 هو املهْسترِحقح لِ

ونر  25/22 11406 دح يرصه : االْعَِتاضه واملرنْعه  ور دح  الصَّ

بِيلِ  25/22 11407  دين اهلل القويم  اهلل سر

اء 25/22 11408 ور ترساِويانِ   سر  مه

 املهقيمه املهالِزمه  الْعراكِفه  25/22 11409

الْبرادِ  25/22 11410  القادم مؤقت االقامة كالبدو  لطَّاِرئه ا  ور

ِردْ  25/22 11411 أْ  يه همَّ أو  يرشر  َير

اد   25/22 11412 قِّ  بِإحِْلر يْل  عن احلر   بِمر

:  بِظهْلم   25/22 11413 دِّ الظهْلمه ةه احلر زر اور  اجلوره وُمه

ِذْقهه  25/22 11414 ْوِق  نه ىلر الذَّ ْمله عر : احلر ةه اقر  اإلذر

اب   25/22 11415 ذر    ِعقاب  وتَّنْكيل   عر

ديد اإليالمِ  أرلِيم   25/22 11416  موجع شر

ْأنرا  26/22 11417 ْفنا بروَّ رَّ يَّنَّا وعر يَّأْنا وبر  هر

انر  26/22 11418 كر ْوِضعر  مر    مر

ْعبرة املَّشفة بمكة املكّرمة الْبريِْت  26/22 11419  الكر

ْر بيتيو 26/22 11420 ْعبرةر ِمن النَّجاساِت واألْوثانِ  طرهِّ لِّْص الكر  خر

لطَّائِِفنير  26/22 11421
افر  لِ رْن يهريدونر الطَّور

   ملِ

ائِِمنير  26/22 11422 الْقر  وللقائِمنير ِف صالَِتم ور

ودِ  26/22 11423 جه ِع السح كَّ الرح   واملصّلنير  ور

أرذِّن 27/22 11424 ْوتركر  ور افِع ا صر ْم رر
أرْعلِ  ور

 نادِ

اال   27/22 11425 شاة   ِرجر اِجل   مه ْعه رر اِمِهْم؛ َجر ىلر أرْقدر ونر عر  يرْمشه

اِمر   27/22 11426 ليله اللَّْحمِ  ضر زيٌل قر اِمٌر أْي هر رٌل ضر  َجر

ِريق   فرجٍّ  27/22 11427 سلرك  أو  طر   مر

ِميق   27/22 11428  بعيد عر

وا  28/22 11429 ده وا لِيرْشهر    لِيرْحِضه

نرافِعر  28/22 11430  فوائد مر

ات   28/22 11431 ْعلهومر ام  مَّ َْشه ، أو  وثالثة أيام بعده يوم العيد ِهير أيام معيَّنة  أريَّ هه  أيام عر ام  برْعدر ةه أريَّ ثر ثرالر ِة، ور  ذِي احِلجَّ

نرم  اأْلرْنعرامِ  28/22 11432  اإلبِل والبرقرر والغر

ِقير  28/22 11433 سر الْفر
ْت حالهه الْبرائِ هه وساءر ْقره ِة الَِّذي اْشتردَّ فر ديد احلاجر  الشَّ

مْ  29/22 11434 ثرهه وا ترفر ْم  لْيرْقضه هه جَّ اِِنِمْ لِيهْكِملهوا حر ِخ أرْبدر سر الرِة ور إِزر اِمِهْم ور ْم ِمْن إِْحرر
هِلِ  بِإِْحالر

مْ  29/22 11435 هه ورر لْيهوفهوا نهذه  ليؤدوا التزاماَتم وليوفوا بام أوجبوه عىل أنفسهم من احلج والعمرة واهلدايا  ور

تِيق  29/22 11436 رامِ بريِت اهللِ القرديم، واملراد:  بِالْبريِْت العر  الكعبةو  احلر

م يهعرظِّمْ  30/22 11437 خِّ ْبِّ ويهفر  يهكر

اِت اهللَِّ  30/22 11438 مر ره جِّ  أومن حقوق  ما ال حيل انتهاكه أو ما وجب القيام به حه نراِسكر احلر مر يِن ور رر الدِّ
ائِ عر  شر

ْجسر  30/22 11439  القذر والنجس وكل ما يهستقبح الرِّ

ر  أو نحوه يثاَت وهياألصناِم  اأْلرْوثرانِ  30/22 11440 جر ذه للعبادةتل من حر  تخر

ورِ  30/22 11441 ْولر الزح ىلر اهللِ والباطل   قر اءر عر ااِلْفَِتر ِذبر ور  الكر
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 38إلى آية  31  يةآ من  الحجسورة ( 363صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اءر  31/22 11442 نرفر كِ  هللَِِّحه ْ ِن الَشِّ لنِير عر
ائِ ستقيمنير هللَِِّ عىل إخالِص التَّوحيِد له مر  مه

كنِير  31/22 11443 َْشِ عر اهللِ  مه رر مر ا  آخر لهونر إهلر ْعر  الّذينر ُير

رَّ  31/22 11444 قرطر أْرضا   خر  سر

هه  31/22 11445 ترْخطرفه  اخلطف: األخذ أو االلتقاط بَّسعة وقوة  فر

ِْوي 31/22 11446  أو تهلِقي  تسقط َتر

ان   31/22 11447 كر ْوِضع   مر    مر

ِحيق   31/22 11448 ْهلِك   سر  مه
 بعيد 

م يهعرظِّمْ  32/22 11449 خِّ ْبِّ ويهفر  يهكر

ره اهللِ 32/22 11450
عائِ يام ُِبا  شر هه التي يطْلبه القر ناِسكه ه اهللِ ومر عاِِل  مر

ى  32/22 11451 ة   ترْقور عله ِوقاير اِب اهللِ بِاتِّباِع أواِمِرِه واْجتِناِب نرواهيهِ جر ذر  ِمْن عر

نرافِعه  33/22 11452  فوائد مر

ى  33/22 11453 مًّ سر ل  مح ْقت   أرجر د  ور ردَّ عرنيَّ ُّمه  مه

ا 33/22 11454 لحهر
ِ اأو  موضع ذبحها ُّمر ْبِحهر ْقته ذر  ور

تِيق  33/22 11455 راِم والكعبةالقرديم، واملراد:  البريْت العر  بريِت اهللِ احلر

كا   34/22 11456 نسر ربة هلل  مر   نهسكا وعبادة واملراد الذبح قه

وا اْسمر اهللَِّ  34/22 11457 ره ه عندر  املراد ذكر لِيرْذكه ْحدر جِهه  الذبح اسمر اهللِ ور ور
ترهم لِ  وُيعرلوا نرسيكر

م 34/22 11458 هه قر زر ْيِ  رر ْم ِمن اخلر  أْعطاهه

ِة اأْلرْنعرامِ  34/22 11459 ِيمر  اإلبل والبقر والغنم   ُبر

مْ  34/22 11460 كه إهِلرَٰه عبودهكم الذي يرسترِحقح الِعبادةر  فر  فمر

11461 34/22  ِ برَشِّ ْم بِثرواِب اهللِ  ور هه  أْوِعدر

اِضِعنير املهتواِضعنير املهذِعننير له  املْهْخبِتنِير  34/22 11462 ةِ اخلر  بالعهبوديَّ

رر اهللَّه  35/22 11463
كِ ا ذه  إذا سمعوا ذكر اهلل تعاىل   إِذر

ِجلرْت  35/22 11464 ْت وخافت  ور ِزعر  فر

ابِِرينر  35/22 11465 الصَّ عونر  ور ْزر ونر وال ُير لَّده  هم الذين يترجر

الةِ  35/22 11466 املْهِقيِمي الصَّ  املرَشوعةِ املؤّدين هلا كاملة  ِف أوقاَِتا  ور

نِفقهونر  35/22 11467 هه  يه  ونرْحور
لونر ِمن مال  بْذه  ير

الْبهْدنر  36/22 11468 ِِنا وضخامتِها  ور ِعظرِم بردر
يرْت بذلك لِ مِّ ، وسه ، وقيل: اإلبلر والبقرر  اإِلبِلر

ائِِر اهللَِّ 36/22 11469 عر ِم دِينِه شر  أرْعالر

ْيٌ  36/22 11470 ا خر ْم فِيهر نيا، وأجٌر ِف اآلِخرةِ املراد  لركه نافِعه ِف الدح  مر

افَّ  36/22 11471 ور ها صر وائِمه فَّت قر  قد صه
رر أْو لِتهْذبرحر  قائاِمت   لتهنْحر

ا  36/22 11472 نهوُبه برْت جه جر قرطت عىل جنوُبا بعد ذبحها ور عرت وسر  وقر

انِعر  36/22 11473 ِقير الَِّذي الْقر ا ال الفر ف  فح ْسأرْل ترعر   وتقنعا  ير

11474 36/22  َّ املْهْعَتر ِقير  ور تِهِ الفر اجر ْسأرله حِلر  الَِّذي ير

نرالر اهللر   37/22 11475    يرِصلر إىِلر اهللِ لن لرن ير

نرالههه  37/22 11476  يرتفع إليهو يرِصلر  ير

ا 37/22 11477 هر رر خَّ ا وأخضعها سر لَّلهر  ذر

وا اهلل 37/22 11478 ه ْبِّ وه وتهعرظِّموه لتكر  وتقدسوه  لتحمده

افِعه  38/22 11479 در نهوا  يه ِن الَِّذينر آمر هم ويكفيهم رش أعدائهم  عر ه ظههم ويرنِصه فر  حيميهم وحير

ان   38/22 11480 وَّ ِة  خر ثِِي اخِليرانر بالِغ  فيكر  باإلَصاِر عليها هامه
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 46إلى آية  39  يةآ من  الحجسورة ( 373صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِمحر  أهذِنر  39/22 11481  سه

اترلهونر  39/22 11482 قر راِربون  يه  حيه

وا 39/22 11483 مْ  ظهلِمه هه قوقه ْت حه  اعتهِدير عليهم واْنتهِقصر

ِهمْ  39/22 11484 ْوِنم وتأييدهم وانقاذهم نرِْصِ  عر

وا 40/22 11485 وا  أهْخِرجه  أهْبِعده

قٍّ  40/22 11486 ْيِ حر ّوغ   بِغر سر برب  مه  ظلام  واعتداء  وبِدوِن سر

ْفعه اهللِ النّاسر  40/22 11487 دح أذى برْعِضِهْم بِبرْعض الّصاحِلنير   در  رر

ْت  40/22 11488 مر دِّ بت هلَّه رِّ  لنهِقضت وخه

اِمعه  40/22 11489 ور ْهبراِن  صر ابِده ره عر ى مر ارر  النَّصر

بِيرعٌ  40/22 11490 سه النَّصارى  ور
نائِ كر  ور

اٌت  40/22 11491 لرور صر ليرهودِ  ور
الةِ لِ عابِده الصَّ مر  ور

اِجده  40/22 11492 سر مر اِجد املهْسلِِمنير  ور سر مر   ور

مْ  41/22 11493 نَّاهه كَّ  ثبتناهم ويَّسنا هلم أسباب التمكني  مَّ

وْا  41/22 11494 الرةر أرقامه ْقتِها الصَّ  أرّدوها كاِملة  ِف ور

اةر  41/22 11495 كر ا الزَّ آتروه راءِ  ور قر عا  لِْلفه ْ دٌر ِمن املراِل واِجٌب رشر كاةِ قر سب نِصاُِبا ووقتها، والزَّ هسترِحّقيها حر
ها ملِ  إْخراجه

وِف  41/22 11496 ْسنههه  بِاملْرْعره فه حه ْعرر لح فِْعل  يه : كه عِ املرْعروفه ْ  بِالعرْقِل أْو بِالَشَّ

رِ  41/22 11497 ه الَشع أو العقل  املْهنكر نْكره  ما يه

اقِبرةه   41/22 11498 رةه واملرصي األخي عر  العاقبة: اخلاَِت

بهوكر  42/22 11499 ذِّ ْؤِمنوا بك يهكر ِذب، أو ال يه  ينسبوا إليك الكر

نرة   وحده وترك عبادة غيه ة اهللعباددعا قومه لأول الرسل ومن أويل العزم  نهوح   42/22 11500  تسعامئة ومخسني سر

اٌد  42/22 11501 عر نِ  ور  اليرمر
ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ ناِزهلهه يرْت باْسِم أبيِهْم، وكانرْت مر مِّ ٌة سه ديمر بيلٌة قر  عليه السالم، وهي قر

 قـرـْوم هود 

وده  42/22 11502 ثرمه يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدَيم والثمد: املاء: القليل  ور مِّ  قبيلة النبي صالح سه

اِهيمر  43/22 11503 لِقهِ  إِْبرر ثِي  ِمن خر ىلر كر لرهه عر فرضَّ الرتِِه ور اهه اهلله بِِرسر لِيله اهللِ، اِصطرفر ور خر  هه

اِحشر  لهوط   43/22 11504 ور أتهونر الفر انهوا ير كر ةِ اهللِ، ور م إىِلر ِعبرادر وهه يردعه هه ور لرهه اهلله لِيرهِدير قرومر اءِ وأررسر ة  ِمن دهوِن النِّسر هور الر شر جر أتهونر الرِّ  ير

ْديرنر  44/22 11505 ابه مر أرْصحر ْدين عىل البحر  ور  األْحر بني املرِدينة والّشامقوٌم شعيب الذين أخذَتم الصيحة كانوا يسكنون قرية مر

ى 44/22 11506 وسر وِمهِ  مه قر ونر ور لرهه اهلله ترعراىلر إىِلر فِرعر سوٌل أررسر  رر

أرْملريْته  44/22 11507 ْلت فر ل العهقوبة و فأرْمهر جِّ ةر وِل أهعر  أطرْلته هلم املهدَّ

همْ  44/22 11508 ْذَته خر
 أهلكتهم  أر

لعذاِِب  نركِيِ  44/22 11509 سه  وِعقاِب وانتِصاري لره

ا 45/22 11510  أْفنريْناها أرْهلرْكنراهر

سيئرةٌ  ظراملِرةٌ  45/22 11511  مه

ا  45/22 11512 وِشهر ره ىلر عه ٌة عر اِوير قوفِها خر ىل سه طرٌة عر   ساقر

عرطَّلرة   45/22 11513 بِئْر  مح ْهملة ال يسقى منها وال يورد إليها ور     مه

ِشيد   45/22 11514 ِْص  مَّ قر ف   بيٌت فرْخم واسع ور ْخرر زر ْرفهوِع البهنْيراِن مه  مر

وا  46/22 11515 لرْم يرِسيه فر
ترنرقَّلوا   أر ْ ير ِلر  أرور

ْعِقلهونر  46/22 11516 رونر فيتّعظون ير كِّ  يهفر

اره  46/22 11517 ى اأْلرْبصر ها  الر ترْعمر به نهوره ْذهر  ال ير

ى  46/22 11518 لهوبه ترْعمر ا الْقه به برصيَته  ترْذهر
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 55إلى آية  47  يةآ من  الحجسورة ( 383صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْسترْعِجلهونركر  47/22 11519 ير لونك ِف األمر ويطلبونه عىل وجه الَّسعة ور  ويتعجَّ

اِب  47/22 11520 ذر  بِالِعقاِب والتَّنْكيلِ  بِالْعر

ْلِفر  47/22 11521  ام التزم بهبِ  وال يفينرْقضه ي خيه

هه  47/22 11522 ْعدر : اال ور ْعده كَّ فيهِ الور قح الَِّذي ال شر ْدقه احلر ْعده الصِّ ور الور ْعده اهللِ هه ور ، ور ْيِ  لْتِزامه بِأْمر  إزاءر الغر

ونر  47/22 11523 بون ترعهدح سه ْ  َتر

أريِّن 47/22 11524 كر  للتَّْكثيِ أداٌة  ور

ل العهقوبة  أرْملريْته  48/22 11525 جِّ ةر وِل أهعر ْلت وأطرْلته هلم املهدَّ  أرْمهر

سيئرةٌ  ظراملِرةٌ  48/22 11526  مه

را 47/22 11527 ْذَته خر
 أهلكتها أر

جوعه  املْرِصيه  48/22 11528  املرْرِجعه أْو الرح

ف  نرِذيرٌ  49/22 11529 روِّ بلِّغ، ُّمه ر من عذاب اهللرسول مه رذِّ    ُّمه

بنِيٌ  49/22 11530  واِضٌح أْو موِضٌح  مح

اِت  50/22 11531 احِلر ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاحِلر

ةٌ  50/22 11532 ْغِفرر ْفوٌ  مَّ   ِسَْتٌ وعر

ِرْزٌق  50/22 11533 طاٌء من اهللِ ور  عر

ِريمٌ  50/22 11534  طيٌّب موفورٌ  كر

ْوا ِِف  51/22 11535 عر اتِنراسر ْرآنِ  آير ْبطراِل القه يِْد؛ إِلِ وا ِِف الكر ده  اْجترهر

اِجِزينر  51/22 11536 عر الِبنِير  مه غر ْعِجزونرنا  مه هم يه  ظانِّنير أرِنَّ

ِحيمِ  51/22 11537 نَّمر  اجْلر هر  ِمن أْسامِء جر

رنَّى 52/22 11538 رنَّى ِمنر و قرأ اآليات املنزلة عليه َتر نِّي املعروِف قيل: َتر  التَّمر

يْطرانه  52/22 11539 ةر  أرلْقرى الشَّ ـبْهر اِوسر وألقى ِف قلوب أوليائه الشه سر  الور

تِهِ  ِِف أهْمنِيَّتِهِ  52/22 11540 اءر رر
 ِِف قِ

خه  52/22 11541 يرنسر ِزيله  فر يه ، ور يهبْطِله  فر

مه  52/22 11542
ْكِ ثبِته  حيه  خيلِّصه أو يه

 اْختِبرار واْبتاِلء فِتْنرة   53/22 11543

ٌض  53/22 11544 رر نِفاٌق  مَّ كٌّ ور  شر

اِسيرةِ  53/22 11545 الْقر لِيظة البعيدة عن الرْحة ور  الغر

ا  الظَّاملنِِير  53/22 11546 ُهه ْفِر أْو الِفْسِق أْو نرْحور دِّ بِالكه ْلحر
رينر املهترجاِوزينر لِ

 اجلائِ

 ِعداء ِخالف، أو  ِشقراق   53/22 11547

قِّ  برِعيد   53/22 11548 ِن احلر  عر
اِب وبرِعيد  ور  الصَّ

تهْخبِتر  54/22 11549 عر وترلنِير  فر ضر نر  وتطمئن َّتر ترْسكه  ور

ادِ  54/22 11550 ى  هلرر در  ملرشد إىل اهله

ْسترِقيم   54/22 11551  مح
اط  ج فيهِ  طرريق   َِصر ستو  ال ِعور  مه

ة   55/22 11552 كٍّ  ِمْرير د  شر دح  وتررر

ْغترة   55/22 11553 ْجأة   بر  فر

ِقيم   55/22 11554 ْوم  عر ةِ  ير ْومه الِقيرامر ور ير هه ، ور هه ْومر برْعدر الر ير ْير فِيِه، ور  الر خر
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 64إلى آية  56  يةآ من  الحجسورة ( 393صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 التمليك مع السلطة والنفوذ ، أو ما يملك  املْهْلكه  56/22 11555

ئِذ   56/22 11556 ْومر لِكر اليرْوم  ير  ذر

مه  56/22 11557 ْكه  يرْقيض ويرْفِصله  حير

اِت  56/22 11558 احِلر ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاحِلر

ْسترمتعه به النَِّعيمِ  56/22 11559 ّل ما يهستطاب ويه  كه

وا  57/22 11560 ره فر ْؤِمنهوا أنكروا  كر ْ يه  وِلر

اٌب  57/22 11561 ذر    ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  عر

ِهنيٌ  57/22 11562 ِذلٌّ  مح  مه

وا  58/22 11563 ره اجر وا إىل املدينرة املنورة  هر ره ن هاجر  تركوا أوطاِنم، واملراد مر

 إلعالء دين اهلل ونِصته   ِف سبيل اهلل 58/22 11564

مه  58/22 11565 نَّهه قر زه ْ ْيِ  لرير مه ِمن اخلر  لريهْعطينَّهه

نا   ِرْزقا   58/22 11566 سر  املراد اجلنة ونعيمها الذي ال ينقطع وال يزول  حر

ْيه الّراِزقنير  58/22 11567 طاء   خر ْم عر هه  أْكثرره

ال   59/22 11568 ْدخر  مكان دخول أو اسم مكان وهو اجلنة مح

ْونرهه  59/22 11569 ْرضر ْم بِهِ  ير هه ، وترطيبه نهفوسه ِبّونرهه  حيه

لِيمٌ  59/22 11570 ترعراىل، والعليم: هو العاِل بالَّّسائر واخلفيات التي ال يدركها علم املخلوقات  لرعر بْحانرهه ور ٌة هللِ سه  ِصفر

لِيمٌ  59/22 11571 ةِ  حر ْدرر ْفِح مع القه  والصَّ
ليمه هو ذو األناةِ ترعراىل، واحلر بْحانرهه ور ٌة هللِ سه  ِصفر

اقربر  60/22 11572 برة: اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء عر  املهعاقر

بر  60/22 11573
وقِ وِء فِْعله  عه وِزىر بِسه  جه

يْهِ  60/22 11574 لر ي عليه بهِغير عر م، وتهعهدِّ
 ظهلِ

نَّهه  60/22 11575 ر  ليعيننّه ويؤّيدنه وينقذّنه وخيّلصنّه لريرنِصه

وٌّ  60/22 11576 فه ز  لرعر ْفو التَّجاوه ْفِو، والعر : كثيه العر وٌّ فه    العر

ورٌ  60/22 11577 فه ةه  غر ور الَِّذي ترْكثهره ِمنْهه املرْغِفرر ، والغرفوره هه ترعراىلر بْحانرهه ور ٌة هللِ سه  ِصفر

ْدِخل  يهولِجه  61/22 11578  يه

ِميعٌ  61/22 11579  سر
يْف  وال آلة  وال جارِ  مع  باِل كر ِّ والنّْجوى ونثبت  له سبحانه صفة السَّ ور الّساِمعه لِلَّسِّ ميعه هه ٌة هللِ ترعاىل، والسَّ ة   ِصفر حر

 وأنَّ سمع اهلل ليس كسْمع أحد  من خْلِقه

ٌة هللِ  برِصيٌ  61/22 11580 ة  ِصفر  وال جاِرحر
يْف  وال آلرة  ى املررئِيَّاِت باِل كر رر ترعراىل، أْي أنَّهه ترعراىل ير بْحانرهه ور  سه

قح  62/22 11581 ه  احْلر ترغريَّ  الثابِته الذي ال ير

ونر  62/22 11582 ْدعه ْعبهدونر  ير  ير

هه  من دونِهِ  62/22 11583 ْير  غر

برثه  الْبراطِله  62/22 11584 قِّ العر ةر فيِه وهور نرقيضه احلر در
 الفاِسده الِذي ال ثرباتر لرهه وال فائِ

ِلح  62/22 11585 ْسنى  الْعر  هو الذي يعلو عىل خلقه بقهره وقدرته والعالء: الّرفعة، والعّل من أْسامِء اهللِ احله

بِيه  62/22 11586 ْسنى هو اجلليل كبي الشأن، واهلل أكْب معناها أّن اهلل  الْكر  أكْب من كّل يشء  قدرا ، والكبي من أْسامِء اهللِ احله

ْ تررر  63/22 11587 لِ  أرِلر ِب واالعتِباِر والتَّأرمح ىل النَّظرِر والترعرجح ثِّ عر لحر
ةه لِ  ِف شأن من يتحدث عنهم ِعبارر

ة   63/22 11588 َّ ِْضر ِ  ُّمه ْرِع األْخِضر ة  بِالزَّ وَّ ْكسه  مر

فاء  وِسَْت  من حيث ال حيتسبون  لرطِيٌف  63/22 11589 : هو املهْحِسنه اىل عباده ِف خر ترعراىل، واللطيفه بْحانرهه ور ٌة هللِ سه  ِصفر

بِيٌ  63/22 11590 ىلر اهللِ  خر ى عر فر ْ ِة األْشياِء فرال َّتر قيقر ىلر حر ور املهطَّلِعه عر : هه بيه ، واخلر انرهه وترعراىلر بْحر ة هللِ سه  خافِيرةٌ ِصفر

نِيح  64/22 11591 ْسنى  الْغر   هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسامِء اهللِ احله

ِميده  64/22 11592 ْسنى  احْلر ميده من أْسامِء اهللِ احله ْمِد والثَّناِء واملرْدِح، واحلر ْلحر
 هو املهْسترِحقح لِ
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 72إلى آية  65  يةآ من  الحجسورة ( 403صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

رر  65/22 11593 خَّ ر  سر يرَّسَّ لَّلر ور  ذر

ْلكر  65/22 11594 الْفه    والسفن ور

ِري 65/22 11595 ْ ة   َتر عر ْ هرح بَِّسه  َتر

ْكِمِه وقضائِهِ   بِأرْمِرهِ  65/22 11596    بحه

يهْمِسكه  65/22 11597 ءر  ور امر قوط السَّ ظها من السح ْفر  حير

 ترْسقهط ترقرعر  65/22 11598

 بمشيئة اهلل وبأمره  بِإِْذنِهِ  65/22 11599

وٌف  65/22 11600 ؤه ِة لِِعبادِهِ  لررر عاير امِل الرِّ ن كر ، تهنبِئه عر بْحانرهه ٌة هللِ سه ؤوٌف: ِصفر    رر

ِحيمٌ  65/22 11601 ة هللِ  رَّ ةِ ِصفر مه املهْؤِمننير ِف اآلِخرر ْرحر : الذي ير حيمه انرهه وترعاىل، والرَّ بْحر  سه

مْ  66/22 11602 ياةر  أرْحيراكه ْم احلر بركه هر  ور

مْ  66/22 11603 ِميتهكه  يسلبكم احلياة يه

ورٌ  66/22 11604 فه حودِ ا كثي لركر  والكفران لنعم ربه جله

كا   67/22 11605 نسر ـكا وعبادةرشيعة خاصة . أو  مر  نـهسه

وهه  67/22 11606 بِّدون هلل فيه عاملون عليه أو  نراِسكه ترعر  مه

نَّكر  67/22 11607 نراِزعه نَّك فرال ُيادلهنَّك أو فرال يه اِصمه  خيه

ى  67/22 11608 د     هداية هه

ْسترِقيم   67/22 11609 ج فيهِ  مح ستو  ال ِعور  مه

لهوكر  68/22 11610 ادر موكر  جر وكر وخاصر  ناقرشه

ِة األْشياءِ  أرْعلرمه  68/22 11611 قيقر : إْدراكه حر ، والِعْلمه  أْكثرره ِعْلام 

لهونر  68/22 11612  ترْفعرلونر  ترْعمر

مه  69/22 11613 ْكه  يرْقيض ويرْفِصله  حير

ونر  69/22 11614 ترلِفه ْ بر إليِْه  َّتر هر  ِخالِف ما ذر
ف  به كهلح طررر ْذهر ره ير ترلِفونر واملراد  اآلخر     أمِر دينِكم ِفَّتر

ْ ترْعلرمْ  70/22 11615 ْ ترْعِرف أو تهْدِركه  أرِلر  أرِلر

 الكتاب: اللوح املحفوظ ِِف كِتراب   70/22 11616

 سهٌل  يرِسيٌ  70/22 11617

ونر  71/22 11618 ْعبهده ير  وينقادون وخيضعون ور

وِن اهللِ 71/22 11619 عر  من ده ْيِ اهلل اهلل أو  مر  غر

ْلطرانا   71/22 11620 انا   سه ْرهر ة  وبه جَّ  حه

لظَّاملنِِير  71/22 11621
ا  لِ ُهه ْفِر أْو الِفْسِق أْو نرْحور دِّ بِالكه ْلحر

رينر املهترجاِوزينر لِ
 اجلائِ

 معني نَِّصي   71/22 11622

يِّنرات   72/22 11623 ات   بر  واِضحر

رر  72/22 11624 بر املراد اإلنكار وا املْهنكر ، والعهبوسر والغرضر   لغرمَّ والكراهيرةر

ونر  72/22 11625 اده  يهقاِربهون ويوِشكون  يركر

بْطشونر  يرْسطهونر  72/22 11626  ير

م  72/22 11627 بِّئهكه أهنر  أفأخْبكم أرفر

11628 72/22  ٍّ ا بَِشر ا وفساد  وء   بأكثر سه

جوعه  املْرِصيه  72/22 11629  املرْرِجعه أْو الرح
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

بر  73/22 11630 ِ به األْمثاِل: إيرادهها ْضه ْ  ْضر

ثرٌل  73/22 11631 ةٌ  مر ِعْْبر ٌة ور  قِصَّ

اْسترِمعهوا 73/22 11632  اْصغهوا فر

ونر  73/22 11633 ْعبهدونر  ترْدعه  تر

وِن اهللِ 73/22 11634 ترجاِوزينرهه  من ده ْيهه أْو مه هه أْو غر عر  مر

لهقهوا 73/22 11635 ْ  من العدم  لرْن يوِجدوا  لرن خير

عهوا له  73/22 11636  انضم بعضهم إىل بعض ملحاولة خلقه  اْجترمر

مه  73/22 11637 بْهه ْسله  ينزع منهم شيئا أو يأخذه أو خيترطِْف منهم ير

وهه  73/22 11638 ْسترنِقذه  أوال يستطيعون  رده  ال يستخلصوه ال ير

عهفر  73/22 11639  املقدرة  وعدم  املراد العجز  ضر

به ا 73/22 11640
   املراد هنا املرْعبوده ِمن دوِن اهللِ لطَّالِ

املْرطْلهوبه  73/22 11641  املراد هنا الذباب ور

وْا اهللّر 74/22 11642 ره در ا قر ْدِرهِ  مر قَّ قر ظَّموه حقَّ ترعظيِمه  حر ه، وال عر
قَّ إجاللِ لهوه املرنِزلرة الّالئقةر بهوما أجلحوا اهللر حر  ما أرنزر

ترعراىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه يشء  لرقرِويٌّ  74/22 11643 بْحانرهه ور ٌة هللِ سه  قوّي: ِصفر

ِزيزٌ  74/22 11644 ىلر أْمِرِه  عر ٌب عر
ْغلربه ألنَّهه ترعراىلر غالِ ور القرِويح الَِّذي ال يه : هه ترعراىل، والعرزيزه بْحانرهه ور ٌة هللِ سه  ِصفر

تاره  يرْصطرِفي 75/22 11645   خير

ِميٌع برِصيٌ  75/22 11646 ء ، وِمن املراد  سر ء ، بصٌي بكلِّ يشر لِّ يشر ميٌع لكه ه ألقواِل ِعبادِهإنَّ اهللر سر امعه ؤيتهه هلم ذلك سر  وره

ْعلرمه  76/22 11647 ْدِرك  ير ْعِرف ويه  ير

ا بني أيدَيم 76/22 11648  املراد ما قدموا  من أعامل وما يعملون اآلن مر

مْ  76/22 11649 هه ْلفر ا خر مر  ما هو كائن بعد فنائهمو وما سيعملون ِف املستقبل ور

عه  76/22 11650 اده  تهْرجر  تهعر

وره  76/22 11651 ا  األمه اير القرضر ؤونه ور له والشح
 املرسائِ

وا  77/22 11652 ده اْسجه عهوا ور التِكم،املراد ا اْركر دوا هلل ِف صر  ركرعوا واسجه

مْ  77/22 11653 بَّكه وا رر اْعبهده لِصنير له  ور بِّكم بطاعتِه، ُّمه عوا لرر  وذِلحوا واخضر

ْير  77/22 11654 الٌح  اخْلر صر  ويشمل كل قول وعمل يرض اهلل تعاىل   ما ِمنْهه نرْفٌع ور

ونر  77/22 11655  تظفرون وتفوزون تهْفلِحه

وا  78/22 11656 اِهده جر بيِل اهللِ إِلْعالِء ديِن اهللِ  ور اتِلهوا ِِف سر قر  ور

ادِهِ  78/22 11657 ّق ِجهر ْزم   حر عر ا لوجِه اهللأو  ِجهاد ِصْدق  ور ا خالص   جهاد 

مْ  78/22 11658 مْ  اْجتربراكه كه ْم واْخترارر  اْصطرفاكه

ينِ  78/22 11659  فيام اشتمل عليه دين االسالم من التكاليف واألحكام والعبادات  ِِف الدِّ

ج   78/22 11660 رر ة   ضيق   حر ِشدَّ  ور

لَّةر   78/22 11661    دِينر وطرريقةر  مِّ

مه  78/22 11662 كه امَّ ور سر ةِ  هه ابِقر تهِب السَّ مه املهْسلِِمنير ِِف الكه كه امَّ  اهلله سر

ِهيدا   78/22 11663 ا بأنه بلَّغكم رسالة ربه  شر  شاهد 

وا بِاهللِّ  78/22 11664 اْعترِصمه أهوا إليه، ا ور  واستمسكوا بهجْلر

مْ  78/22 11665 ْوالكه ْم. مر وِركه يلِّ أهمه ترور مه ْم، ور كه نراَِصه ْم، ور كه كه
الِ  مر

ده والنَّاَِصه   النَِّصيه  78/22 11666  املؤيِّ
 


