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 17إلى آية  1 يةآمن   المؤمنونسورة ( 423صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وسِعد  َفازَ و ظفر  َأْفَلَح  1/23 11667

سوِل باالّتباعِ  اْلُْْؤِمنُونَ  1/23 11668 ِه واْلُنقادون هللِ بالطّاعِة وللرَّ
  اْلُِقّرون بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 ساكِنوَن ُمتواِضعونَ  َخاِشُعونَ  2/23 11669

  األَْقَواِل َواألَْفَعالِ َما اَل َخْْيَ فِيِه ِمَن أو  الباطِلِ  اللَّْغوِ  3/23 11670

فونَ  ُمْعِرُضونَ  3/23 11671    أو مبتعدون  ُمنََصِ

َكاةِ  4/23 11672 عاً لِْلُفَقراءِ  لِلزَّ كاُة: َقدٌر ِمن اْلَاِل واِجٌب رَشْ  الزَّ

 مؤّدون َفاِعُلونَ  4/23 11673

 َعْورة الرُجل أو اْلرأة  لُِفُروِجِهمْ  5/23 11674

  احَلرامِ و  الفاحشةصائِنوَن لُفروِجهم ِمن  َحافِظُونَ  5/23 11675

 الذين أحلهم اهلل هلم بعقد رشعي  ُقَرنائِِهمْ  َأْزَواِجِهمْ  6/23 11676

 اْلملوكات اإِلَماءِ  َما َمَلَكْت َأْيََمُُنُمْ  6/23 11677

 غْي مؤاخذين وال مذمومي  َغْْيُ َمُلوِميَ  6/23 11678

 َطَلَب وأرادَ  اْبتََغى 7/23 11679

 ََتاُوزًا لذلك  َوَراء َذلَِك  7/23 11680

، واْلُعتَدونَ  الَْعاُدونَ  7/23 11681  اْلُتَجاوزون احَلدَّ

  حلقوقهم اْلرعية التي جيب حفظها وأداؤها أِلََماَناِِتِمْ  8/23 11682

 الَعْهد: االلتزام بميثاق َوَعْهِدِهمْ  8/23 11683

 حافظون  َراُعونَ  8/23 11684

 ُمواظِبوَن عَل أداِء َصَلواِِتم يف أوقاِِتا، بأركاُِنا ورُشوطِها وواِجباِِتا َعََلٰ َصَلَواِِتِْم ُُيَافِظُونَ  9/23 11685

  الواِرثوَن َيوَم القيامِة َمناِزَل أهِل النَّاِر ِمن اجَلنَّةِ واْلراد  اْلالكون الَْواِرُثونَ  10/23 11686

 أعََل درجة من درجات اجلنة وأوسطَها وقيل: هو البستانُ  الِْفْرَدْوَس  11/23 11687

وامِ  َخالُِدونَ  11/23 11688  باقوَن َعَل الدَّ

 أْوَجْدَنا ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلْقنَا  12/23 11689

ءِ ِمن ويستخرج  ما ُيَسل   ُساللَةٍ  12/23 11690  الَّشَّ

اُب اْلُْختَلُِط بِاْلاءِ  من طِيٍ  12/23 11691  طٍي ُأِخذ ِمن مجيِع األرضِ   واْلراد الطُِّي: الُّت 

 ما اختلط من ماء الرجل وماء اْلرأة و الن طفُة: اْلني   ُنطَْفةً  13/23 11692

كِيٍ  13/23 11693 ِحم مكان ثابت ال يتزحزح عن موضِعه فيه وهو  َقَراٍر مَّ  الرَّ

 َجَعْلنا وحّولنا  َخَلْقنَا  14/23 11694

ِحِم، وهي َطْوٌر ِمن أطواِر اجلني َعَلَقةً  14/23 11695 َر َغلِيٍظ َتَعلََّق يِف الرَّ  َدٍم َأْْحَ

 قِطَْعة حلم بقدِر ما ُيْمَضغ  ُمْضَغةً  14/23 11696

 َفَغطَّيْنا َفَكَسْوَنا 14/23 11697

 خلقناه  َأنَشأَْناهُ  14/23 11698

َه َوَتَعاَل  َفتَبَاَرَك اهللُ  14/23 11699 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

الِِقيَ  14/23 11700 رين  َأْحَسُن اْْلَ  أْتَقُن اْلُبِْدعَي واْلَُصوِّ

 َطبقاٍت َبْعُضها َفْوَق َبْعضٍ أو َسَمَواٍت  َطَرائَِق  17/23 11701

 ساهي َغافِلِيَ  17/23 11702
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 27إلى آية   18 يةآمن   المؤمنونسورة ( 433صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 بِِمْقَداِر َحاَجِة اَْلْلِق معي أو  بِِمْقدار بَِقَدرٍ  18/23 11703

 َفأَْدَخْلناُه وَجَعلناُه َيْستَِقر   َفأَْسَكنَّاهُ  18/23 11704

 َزواٍل لَهُ  َذَهاٍب بِهِ  18/23 11705

 واستطاعة  َذُوو ُقْدرة لََقادُِرونَ  18/23 11706

 فأوَجْدنا فخلقنا َفأَنَشأَْنا  19/23 11707

 وحدائق َبساتيَ  َجنَّاٍت  19/23 11708

يتونِ اْلراد  َوَشَجَرةً  20/23 11709  َشجرَة الزَّ

 َكلََّم اهللُ ُموسى عليه اسُم جبٍل معروٍف، وهو اجَلبَُل الذي  ُطور َسيْنَاء 20/23 11710

ْهنِ  20/23 11711 ْيِت  بِالد   بِالزَّ

 إَِداٍم ُيْغَمُس فِيِه اُْلبْزُ  َوِصبْغٍ  20/23 11712

 اإلبِل والبََقر والَغنَم  اأْلَْنَعامِ  21/23 11713

ةً  21/23 11714    لَِعظَةً  لَِعْْبَ

ُبُكم  ن سِقيُكم 21/23 11715  وَنرويُكمْ ُنْْشِ

َّا يِف ُبطُوُِنَا 21/23 11716  اْلراد اللبن  ِِم

 فوائد َمنَافِعُ  21/23 11717

 السفن  الُْفْلِك  22/23 11718

َمُلونَ  22/23 11719  َتْرَكبُون ُُتْ

يََّة لِْلَعَمِل ِِبا  َأْرَسْلنَا  23/23 11720
سالََة اإلهَلِ سوِل: َُتْميُلُه الرِّ  َولِتَبْليِغها إْرساُل الرَّ

 اْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اهللاْعبُُدوا  23/23 11721

َِذ َمْعبوداً  إِلَهٍ  23/23 11722  اإِللَُه: ُكل  َما اُّت 

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  23/23 11723

 أرْشاُف القْوِم وسادِتم اْلَْالُ  24/23 11724

 أنكروا وََلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  24/23 11725

َل  24/23 11726 ِعي الَفْضل َيتََفضَّ  َيدَّ

 َعَرْفنا وماَعلِْمنا، ما  َسِمْعنَا  ما 24/23 11727

لِيَ  24/23 11728 ابَِقِة  يف أسالفِنا ِمنَ  يِف آَبائِنَا اأْلَوَّ  األَُمِم السَّ

  ُجنون  ِجنَّةٌ  25/23 11729

بَُّصوا 25/23 11730  َفاْنتَظُِرواْ  َفَُّتَ

دٍ  َحتَّى ِحيٍ  25/23 11731  إل َوْقٍت َغْْيِ ُُمَدَّ

ِن  26/23 11732  أيِّدن وأعنّي انَُصْ

ئِِق بِهِ بِِحْفظِنَا ورعايتنا؛ َوفِيِه إِْثبَاُت ِصَفِة الَعْيِ هللِِ َعََل الَوْجِه  بِأَْعيُنِنَا  27/23 11733  الالَّ

 وتوجيهنا وإرشادنا عن طريق الوحي َوَوْحيِنَا 27/23 11734

َق ونبع اْلَاُء بقوة   َوَفارَ  27/23 11735  وفار من الفوران بمعنى شدة الغليان  َتَدفَّ

 اْلكان الذي خيبز فيه التَّن ورُ  27/23 11736

 فِيَها.َفأَْدِخْل  َفاْسُلْك فِيَها 27/23 11737

 قَّ الَعَذاَب قااْستََح ب سبََق ُحكُم اهللِ عليه َسبََق َعَليِْه الَْقْوُل  27/23 11738

اطِبْنِي 27/23 11739 عاءِ  َتْلجأ ايلَّ بالطََّلِب أو ال َتْسألْني أو ال ُُّتَ  الد 

ْغَرُقونَ  27/23 11740  هالكون َغرًقا  م 
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 42إلى آية   28 يةآمن   المؤمنونسورة ( 443صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 االْستِواُء: الُوصوُل واالْستِْقرارُ  اْستََوْيَت  28/23 11741

 السفينة  الُْفْلِك  28/23 11742

ْمُد هللِ 28/23 11743  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

اَنا  28/23 11744  خلََّصنا و سلََّمنا َنجَّ

 َمَكاَن ُنزول  َيِّسِّ يل النزول َأنِزلْنِي ُمنَزالً  29/23 11745

بَاَركاً  29/23 11746  مليئا باْلْيات والْبكات م 

 ْلَُْعِجزاٍت وَدالئَِل وِعَْبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  30/23 11747

 ْلَُْختَِْبينَ  ْلَُبْتَلِيَ  30/23 11748

 أوَجْدناو خلقنا َأنَشأَْنا  31/23 11749

ة من الناس ُمقُّتنَِي يف زَمٍن واحد  َقْرناً  31/23 11750  قوٍم وُأمَّ

 اْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اْعبُُدوْا اهللَ 32/23 11751

َِذ َمْعبوداً  إِلَهٍ  32/23 11752  اإِللَُه: ُكل  َما اُّت 

 اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيهتستمسكون بتقوى  َتتَُّقونَ  32/23 11753

 أرْشاُف القْوِم وسادِتم اْلَْالُ  33/23 11754

 بالبَعِث واحِلساِب اْلراد   بِلَِقاء اآْلِخَرةِ  33/23 11755

ْمنَاهم َوَأْتَرْفنَاُهمْ  33/23 11756 زَق  وَنعَّ ْعنا عليهم الرِّ  وَوسَّ

 ِمثُلكمإنساٌن  َبَْشٌ ِمثُْلُكمْ  33/23 11757

 َخَضْعتُْم لِبََْشٍ  َأَطْعتُم َبَْشاً  34/23 11758

ونَ  34/23 11759 اِِسُ  لَضائِعوَن هالِكونَ  ْلََّ

ُكْم وُينِْذُرُكمْ  َأَيِعُدُكمْ  35/23 11760 ِْبُ  أخُيْ

َْرُجونَ  35/23 11761  َمبْعوُثوَن أْحياَء َبْعَد اْلَْوِت  ُّم 

  َبِعيًدا َهيَْهاَت  36/23 11762

 ما َيِعُدكم به ِمَن البَعِث َبعَد اْلَوِت  ْلَِا ُتوَعُدونَ  36/23 11763

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد اْلَْوِت  بَِمبُْعوثِيَ  37/23 11764

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفَُّتَى 38/23 11765

 بمصّدقي ومذعني  بُِمْؤِمنِيَ  38/23 11766

ِن  39/23 11767  أيِّدن وأعنّي انَُصْ

ُبونِ  39/23 11768  نسبوا إيلَّ الكذب  َكذَّ

 َبْعَد َزَمٍن َقِريٍب  َعَمَّ َقلِيلٍ  40/23 11769

   لَيَصُْينَّ  لَيُْصبُِحنَّ  40/23 11770

 آِسِفي  َنادِِميَ  40/23 11771

يَْحةُ  41/23 11772 َخةُ  َفأََخَذِْتُُم الصَّ ْ    فأهلكتهم الَصَّ

قِّ  41/23 11773  بِالَعْدلِ  بِاحْلَ

يِْل الَِّذي َيطُْفو َعََل اْلَاءِ  ُغثَاء  41/23 11774  َهْلَكى َكُغثَاِء السَّ

 فَهاَلًكا  َفبُْعًدا 41/23 11775

 َوَأْجيَااًل ُأَِمًا  ُقُروًنا 42/23 11776
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 59إلى آية   43 يةآمن   المؤمنونسورة ( 453صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مُ  َتْسبُِق  43/23 11777  َتتََقدَّ

دُ  َأَجَلَها 43/23 11778    َمْوِعُد َهاَلكَِها اْلَُحدَّ

رون  َيْستَأِْخُرونَ  43/23 11779  يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ا 44/23 11780  ُمتَتابِعي  َتُّْتَ

ْقنا  َفأَْتبَْعنَا  44/23 11781  َفأحْلَ

ا َأَحادِيَث  44/23 11782 ث ِب أخباًرا وِعَْبً  الناس   اَيتَحدَّ

 َهالكاً  َفبُْعداً  44/23 11783

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  45/23 11784    بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَْبِ

ة وُبْرَهانح َوُسْلطَانٍ  45/23 11785    جَّ

بِيٍ  45/23 11786  َبيِّ واِضٍح  م 

 أرشاف قومه َوَمَلئِهِ  46/23 11787

وا 46/23 11788 وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاْستَْكَْبُ  َفتََكْبَّ

يَن ُمتَطَاِولَِي َعََل النَّاسِ  َعالِيَ  46/23 11789 ِ  ُمتََكْبِّ

ْينِ  47/23 11790  َرُجَلْي ل لِبََْشَ

 َذليلوَن خاِضعونَ  طائعون َعابُِدونَ  47/23 11791

 اْلُعاَقبي باهلالك  اْلُْْهَلكِيَ  48/23 11792

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  49/23 11793

ا 50/23 11794 ََم مَ وَجَعْلنَا  َوآَوْينَاُُهَ   وى َوَمْسَكنًاأهيَّأْنا هَلُ

 َمَكاٍن ُمْرَتِفٍع ِمَن األَْرضِ  َرْبَوةٍ  50/23 11795

 و ُمْستويٍة َيستِقر  عليها ساكِنُوهاأذات اْستِقراٍر  َذاِت َقرار 50/23 11796

ْلُعيُونِ  َوَمِعيٍ  50/23 11797
 َماٍء َجاٍر َظاِهٍر لِ

ْزُق  الطَّيِّبَاِت  51/23 11798 ُه النَّْفُس أْو الرِّ  النَّاتُِج َعن الَكْسِب احَلاللِ َما َتْستَلِذ 

تُُكمْ  52/23 11799   ِملَّتُكم ودينُكم ورشيعتُكم ُأمَّ

ًة َواِحَدةً  52/23 11800  دين واحد وهو اإلسالم  ُأمَّ

 اْجَعلوا لَكم وقاية من عذايب  َفاتَُّقونِ  52/23 11801

 دينِهمتفّرقوا يف أْمِر  َفتََقطَُّعوا َأْمَرُهم  53/23 11802

 قِطًَعا وفرقا وأحزابا ُّمتلفة  ُزُبراً  53/23 11803

 طائِفٍة وفِْرقٍة، واحلزُب: اجلَمعُة ِمن الناسِ  ِحْزٍب  53/23 11804

 ِعنْدهم لََدْْيِمْ  53/23 11805

 ُمعَجبوَن بِرأِْيِمْ  َمِّْسورونَ  َفِرُحونَ  53/23 11806

 فاتركهم  َفَذْرُهمْ  54/23 11807

 َعَمَيتِهم وَجْهلِهم وَضالهِلم  َغْمَرِِتِمْ  54/23 11808

 َأَيظُن ونَ  َأَُيَْسبُونَ  55/23 11809

ُهم 55/23 11810  ونعطيهمَنْمنَُحُهْم  ُنِمد 

اِت  56/23 11811 ْْيَ ْنيا الزائلِة من أمواٍل وأوالدٍ وغْيها  اْْلَ  َخْْياِت الد 

وَن وال َيْعَلمونَ   ال َيْشُعُرونَ  56/23 11812  ال َُيِس 

ْشِفُقونَ  57/23 11813  خائِفونَ   م 

ِمْ  58/23 11814 الئِِل والَْباهِي واحُلَجِج  بِآَياِت َرِبِّ  بآياِت الُقرآِن وَغِْيها ِمَن الدَّ

ُكونَ  59/23 11815 م يف ِعباداِِتم اَل ُيْْشِ َرِبِّ
ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ ال جَيَْعُلوَن و خُيلِصوَن لِ  َغْْيَ
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 74إلى آية   60 يةآمن   المؤمنونسورة ( 463صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُيْعطُونَ  ُيْؤُتونَ  60/23 11816

 خائفة  َوِجَلةٌ  60/23 11817

 عائِدونَ  َراِجُعونَ  60/23 11818

 َيْمضوَن  و ُيبادِروَن وُيسابِقونَ  ُيَساِرُعونَ  61/23 11819

اِت  61/23 11820 ْْيَ َرجاِت واْلراد  األمور الفاضلة  اْْلَ ًبا إل اهللِ تعال، وَنيِل الدَّ  عَمِل الطَّاعاِت؛ َتقر 

مونَ  َسابُِقونَ  61/23 11821  ُمتََقدِّ

لها وال ُنْلِزمها   الَ ُنَكلُِّف َنْفساً و 62/23 11822  ال ُنَحمِّ

 ُجْهدها وطاقتها  ُوْسَعَها 62/23 11823

 كتاب إحصاء األعَمل أو اللوح اْلحفوظ َوِعنْدنا َولََدْينَا كِتَاٌب  62/23 11824

قِّ  62/23 11825 دِق الثَّابِِت اْلُطابِِق للواقِعِ  َينْطُِق بِاحْلَ ُ بالصِّ  ُيبَيِّ

ياَدةِ  ُيظَْلُمونَ ال  62/23 11826  ال َنظلُِمهم بُعقوبتِهم بَم َل َيعَملوا وال ُيتَجاَوُز احَلد  َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ

 يف ضاللة وَغفلٍة   يِف َغْمَرةٍ  63/23 11827

 َرديئةٌ  أي أعَمل سيئة  أعَمل من ُدوَن ذلك  63/23 11828

 أهلكنا َأَخْذَنا 64/23 11829

فِيِهم 64/23 11830 ْنيا ُمُّْتَ ؤساُء، أو اْلُنَعَُّموَن يف الد   األغنياُء والر 

 بِالِعقاِب والتَّنْكيلِ  بِالَْعَذاِب  64/23 11831

عِ  جَيْأَُرونَ  64/23 11832 عاِء والتَََّض   َيْرَفعوَن َأصواَِتُْم بالد 

ونَ  65/23 11833 ْون ال ُتنَْقذون وال  ال ُتنََصُ  ُتنَجَّ

 ُتْقَرأ ُتتََْل  66/23 11834

 متشون ال الوراء، واْلراد َتْرجُعوَن عن احَلقِّ وهذا كناية عن النفور واإلعراض عن سَمع القرآن  َعََلٰ َأْعَقابُِكْم َتنْكُِصونَ  66/23 11835

ينَ  67/23 11836  َعََل النَّاسِ  ُمتََغطِْرسَي متعاظمي ومتعالي ُمْستَْكِْبِ

ثوَن لَيْالً بِالسيِِّئ ِمن الَقْولِ  َساِمراً  67/23 11837  َتتَسامروَن وَتتَحدَّ

 تُّتكوَنه وُتعِرضوَن  َِتُْجُرونَ  67/23 11838

بَُّروا الَْقْوَل  68/23 11839  الُقرآنَ :  الَْقْوَل واْلراد ب  َأَفَلْم يتأملوا معانيه ويتبَصوا ما فيه  َأَفَلْم َيدَّ

لِيَ  68/23 11840 ابَِقةِ  ِمن َقبْلِهم همأسالفِ  آَباءُهُم اأْلَوَّ  ِمَن األَُمِم السَّ

مْ  69/23 11841 مْ  َأْم ََلْ َيْعِرُفوا َرسوهَلُ  َأْم أْنَكروا َرسوهَلُ

 جاحدون ُمنكُِرونَ  69/23 11842

 ُجنون  ِجنَّةٌ  70/23 11843

قِّ  70/23 11844  باألمر الصدق الثابت الذي هو عبادة اهلل وحده  بِاحْلَ

 ُمبِْغضون  َكاِرُهونَ  70/23 11845

ق  َأْهَواَءُهمْ  71/23 11846 بََع احْلَ  ولو جاء احَلق   بَم ُيوافُِق أهواَءهم  َولَِو اتَّ

 ا هالْختَلَّ نِظَامُ  لََفَسَدِت  71/23 11847

ُفُهْم، َوُهَو الُقْرآنُ  بِِذْكِرِهمْ  71/23 11848 ُهْم َورَشَ  بََِم فِيِه ِعز 

ْعِرُضونَ  71/23 11849  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال م 

 أْجراً  َخْرجاً  72/23 11850

 َوَعطَاُؤهُ  فثَواُب اهللِ َفَخَراُج َربَِّك  72/23 11851

ْستَِقيمٍ  73/23 11852 اٍط م   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

 َمائُِلونَ و ْلُنحرُفون لَنَاكِبُونَ  74/23 11853
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 89إلى آية   75 يةآمن   المؤمنونسورة ( 473صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يْناُهمأْحَسنّا  َرِْحْنَاُهمْ  75/23 11854   إليِْهم َوَنجَّ

 وأزلنا ورفعنا َوَكَشْفنَا 75/23 11855

ُة يف البََدنِ  ُضر  75/23 11856 : سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الِشدَّ    الَُض 

وا 75/23 11857 وا لََّلج   لَثَبَتُوا، ولتََمَدْوا، والستَمر 

ِهم  ُطْغيَاُِنِمْ  75/23 11858 همُعتُوِّ ِ    ُكْفِرِهمْ و  وَتكْب 

وَن، وَيتََخبَّطُون  َيْعَمُهونَ  75/23 11859  َيتََحْيَّ

 أهلكناهم  َأَخْذَناُهم 76/23 11860

 بِالِعقاِب والتَّنْكيلِ  بِالَْعَذاِب  76/23 11861

 خَشعوا وَذل وا، وَخَضعوا  اْستََكاُنوا  76/23 11862

ُعونَ  76/23 11863    َيتذلَُّلون، وَيْدُعون يف خشوعٍ   َيتَََضَّ

 اْلُراُد أَصبْناُهْم بِِمْحنٍَة َشديَدةٍ  َفتَْحنَا َعَليِْهم َباباً  77/23 11864

 أليم شديد االجياع ِعقاٍب وتَّنْكيلٍ  َعَذاٍب َشِديدٍ  77/23 11865

وَن  ُمبْلُِسونَ  77/23 11866 ونَ ساكِتوَن ُمتََحِّسِّ  ويائِسون ُمتََحْيِّ

 خلق َأنَشأَ  78/23 11867

 والُقُلوب َواأْلَْفئَِدةَ  78/23 11868

 ، َوَتثْنوَن َعَليِْه ِِبَا ة اهللَتْذُكروَن نِْعمَ  َتْشُكُرونَ  78/23 11869

 أنَشأَُكم، وبثَُّكم، وخَلَقُكم  َذَرَأُكمْ  79/23 11870

ونَ  79/23 11871 َْشُ  َُتَمعوَن يوَم الِقيامةِ  ُُتْ

يِْل َوالنََّهارِ  80/23 11872 اَلُف اللَّ
 التَفاُوُت َبيْنَُهَم يف الطوِل والِقََصِ والنّوِر والظ ْلَمةِ  اْختِ

رونَ   َأَفالَ َتْعِقُلونَ  80/23 11873  أَفال ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

لُونَ  81/23 11874 ابَِقةُ األَُمُم  اأْلَوَّ  السَّ

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد اْلَْوِت  ْلََبُْعوُثونَ  82/23 11875

نا أُ  ُوِعْدَنا 83/23 11876  ْخِْبْ

ليَ  83/23 11877 ابَِقةِ ل ُخرافاُت وأباطي أساطُْي األوَّ  األَمِم السَّ

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  84/23 11878

ُرونَ  85/23 11879  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِْبونَ  َتَذكَّ

ُه َيْملُِك الَعرِش وخالُقه َوَرب  الَْعْرِش   86/23 11880  ومالُك وخالُق مجيِع ما دوَنه ِمن اْلخلوقاِت  اْلُراد أنَّ

 سبحانه وتعالنؤمن به عَل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به   الَْعْرشِ  86/23 11881

 هو أعظَُم اْلَخلوقاِت  الَْعظِيمِ  86/23 11882

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  87/23 11883

فه  بِيَِدهِ  88/23 11884  يف قدرته وَتََص 

ءٍ  88/23 11885 ٍء وخزائنه  َمَلُكوُت ُكلِّ ََشْ  ُمْلُك ُكلِّ ََشْ

 ويغيُث  َُيمي وَيْمنَعُ  جُيِْيُ  88/23 11886

 اَل ُيَغاُث َأَحٌد َوُُيَْمى ِمنْهُ و َواَل جُيَاُر َعَليْهِ  88/23 11887

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  88/23 11888

فون ُتْسَحُرونَ  89/23 11889  ُُّتَدعون وُتَْصَ
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 104إلى آية   90 يةآمن   المؤمنونسورة ( 483صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ِجئْناُهمْ  َأَتيْنَاُهم 90/23 11890

قِّ  90/23 11891 دِق الثَّابِِت اْلُطابِِق للواقِعِ بالقول  بِاحْلَ  الصِّ

 اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد  وهو ُمتَِّصفون بالكذب لََكاذُِبونَ  90/23 11892

َذ  91/23 11893 َ  َجَعَل  اُّتَّ

 واْلراد انفرد واستقل  لَساَر َوَمىض لََّذَهَب  91/23 11894

 ولطََغى واْستَْعَل  َولََعال  91/23 11895

 ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعال ُسبَْحاَن اهللِ  91/23 11896

 يذكرون من الصفات التي ال تليق باهلل سبحانه َيِصُفونَ  91/23 11897

يٌط بُكلِّ ما خَيَْفى  عاَل الغيب  92/23 11898  ُُمِ

َهاَدةِ  92/23 11899  ما َيَروَنه وُيشاِهدوَنه وهَي َنقيُض الَغيِْب  َوالشَّ

هَ ارتفع وعظم و َفتََعاَل  92/23 11900  َتنزَّ

ُكونَ  92/23 11901 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ  ُيْْشِ  جَيَْعُلوَن َغْْيَ

 َتعلني أرى وأْبَِص  ُتِرَينِّي 93/23 11902

 ما ُينَْذرون من العذاب َما ُيوَعُدونَ  93/23 11903

َعْلنِي  94/23 11904 ِن   َفال ََتْ ْ  َفال ُتَصْيِّ

 اْلُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها اجلائِريَن  الظَّاْلِِيَ  94/23 11905

 ما ُتنِْذُرهم من العذاب  َما َنِعُدُهمْ  95/23 11906

 واستطاعة  َذُوو ُقْدرة لََقادُِرونَ  95/23 11907

 زال بقّوةوأُرد  اْدَفعْ  96/23 11908

يِّئَةَ  96/23 11909  اإلساَءةَ  السَّ

يَاطِيِ  97/23 11910 َزاِت الشَّ  َوَنَزَغاِِتِمْ م  َوساِوسه  َُهَ

ُن وأْعتِصُم وأستجْيُ  َوَأُعوذُ  98/23 11911  وَأجْلأُ َوأَُتَصَّ

ونِ  98/23 11912  ُيَضون: يكونون معي   َُيَُْضُ

 ارجعون: أعيدون اْرِجُعونِ  99/23 11913

اَعَمالً  أفَعل َأْعَمُل َصاحِلاً  100/23 11914  صاحِلً

 فيَم ضيَّْعُت   فِيََم َتَرْكُت  100/23 11915

  وبي أيدْيم أمامهم َوَرائِِهم 100/23 11916

َزٌخ: َبْرَزٌخ  100/23 11917 ، أو احلاجز ما بي اْلوت والبعث وكل  حاجٍز َبْي َشيْئَْيِ فهو َبرزٌخ  الَْبْ  الَقْْبُ

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد اْلَْوِت ، و اْلراد يوم القيامة َيْوِم ُيبَْعثُونَ  100/23 11918

 واْلراد نفخة البَْعث  ُنِفَخ  101/23 11919
يح فيِه بُقّوةٍ  َبْعُث الرِّ

ورِ  101/23 11920  القرن الذي َينفخ فيه إِسافيل  الص 

 َفال َقراَباِت  َفال َأنَساَب  101/23 11921

 َيْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضاً  َيتََساءلُونَ  101/23 11922

 رجحت كفة أعَمله الصاحلة  ثقلت موازينه  102/23 11923

 الفائزون  اْلُْْفلُِحونَ  102/23 11924

ْت موازينه  103/23 11925  َرَجحت مقادير َسيّـئاته وذلك كناية عن قلة أعَمله الصاحلة  َخفَّ

وْا  103/23 11926  أهلكوها بأن ضيعوها وألقوا ِبا إل التهلكة َأنُفَسُهمْ َخِِّسُ

ِرُق  َتْلَفُح  104/23 11927  َُتْ

ونَ  104/23 11928  عابُِسون يف غمر وُحزنٍ  َكاحِلُ
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 118إلى آية   105 يةآمن   المؤمنونسورة ( 493صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اْلراد آيات القرآن  ألكريم آَياِت  105/23 11929

 ُتْقَرأ ُتتََْل  105/23 11930

ُبونَ  105/23 11931  ُتنْكِرون ُتَكذِّ

 اْستَْولَْت َعَليْنا َوَمَلَكتْنا  َغَلبَْت َعَليْنَا  106/23 11932

 َشقاَوُتنا أو لَّذاُتنا وَشَهواُتنا  ِشْقَوُتنَا  106/23 11933

 تائِهَي عن َطريِق احلقِّ  َضالِّيَ  106/23 11934

نيا اْلراد  َأْخِرْجنَا 107/23 11935  أْخِرْجنا ِمَن النَّاِر إل الد 

 َرَجْعنا  ُعْدَنا  107/23 11936

 وُمستِحق وَن للِعقاِب ظاْلِوَن ألنُفِسنا، اْلراد  َظاْلُِونَ  107/23 11937

ءَ  اْخَسُؤوا  108/23 11938  اْقُعدوا واْمُكثوا فيها صاِغريَن، ُمهانَي، أذالَّ

 ال ُُّتاطِبُون و َواَل ُتَكلُِّمونِ  108/23 11939

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريٌق  109/23 11940

 َخْلقي ِعبَادِي  109/23 11941

 َفاسُُّتْ واْعُف  َفاْغِفرْ  109/23 11942

نا واعُف عنا  َواْرَْحْنَا 109/23 11943  وَنجِّ

ْذمُتُوُهمْ  110/23 11944 َ    فجعلتموهم َفاُّتَّ

 احتِقاٍر واستِذاللٍ و استِهزاء ِسْخِرّياً  110/23 11945

 َْحَُلوُكم عَل النِّْسيان َأنَسْوُكمْ  110/23 11946

 ذِْكُر اهللِ  ذِْكِري 110/23 11947

 أَثبْتُُهْم وكافأُِتُمْ  َجَزْيتُُهمُ  111/23 11948

 الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه  الَْفائُِزونَ  111/23 11949

 أَقْمتُمْ  لَبِثْتُمْ  112/23 11950

  ْعوامعدد األ َعَدَد ِسنِي  112/23 11951

   فاْستَْعلِمْ  َفاْسأَْل  113/23 11952

ينَ  113/23 11953  الضابطي العدد   احلاسبِي الَْعادِّ

ًة َقصَْيةً  َقلِيالً  114/23 11954  ُمدَّ

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  114/23 11955

 َأَفظَنَنْتُمْ  َأَفَحِسبْتُمْ  115/23 11956

 أْوَجْدَناُكْم ِمَن الَعَدِم   َخَلْقنَاُكمْ  115/23 11957

 لَعبًا وعمالً ال فائدة فيه  َعبَثاً  115/23 11958

 ال ُتَعادونَ   ال ُتْرَجُعونَ  115/23 11959

َس  َفتََعاَل  116/23 11960 هَ و فتَعاَظَم وتقدَّ  َتنزَّ

 ال َمعبوَد بَحقر إالَّ اهللُ  اَل إِلََه إاِلَّ ُهوَ  116/23 11961

ُه َيْملُِك الَعرِش وخالُقه ومالُك وخالُق مجيِع ما دوَنه ِمن اْلخلوقاِت  َرب  الَْعْرشِ  116/23 11962  اْلُراد أنَّ

َة َبيِّنًَة  ال ُبْرَهانَ  117/23 11963  وال دليلال ُحجَّ

 ال يظفر وال يفوزو ال َينَجُح  ال ُيْفلُِح  117/23 11964

 وَتاوز واْعُف اسُُّتْ  اْغِفرْ  118/23 11965

اِْحِيَ  118/23 11966  اْلُْحِسنَي اْلُعينيَ  الرَّ
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 10إلى آية  1 يةآمن  النورسورة ( 503صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ورُة: ََمموع  ُسوَرةٌ  1/24 11967  االبتِداِء واالنتِهاءِ  ةآياٍت ِمن الُقرآِن، معلومُ  ةالس 

 وأوَجبْنا العمل ِبا  َوَفَرْضنَاَها  1/24 11968

 عالماٍت، وَدالالٍت  آَياٍت  1/24 11969

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  1/24 11970

ُرونَ  1/24 11971  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِْبونَ  َتَذكَّ

انِيَةُ  2/24 11972 اِن  الزَّ ِعير  َوالزَّ ُجِل واْلَْرَأةِ بَِغْْيِ َوْجٍه رَشْ ُة اجِلنِْسيَُّة َبْيَ الرَّ نى ُهَو اْلُعارَشَ  الزِّ

ياطِ  َفاْجلُِدوا  2/24 11973 بوا بِالسِّ  فاْضِ

 وال تستويل عليكم  َوال َتأُْخْذُكم  2/24 11974

 َشَفَقٌة وَرْْحَةٌ  َرْأَفةٌ  2/24 11975

 رَشيَعته، اإِلسالم اهللَِّدِيِن  2/24 11976

 َيْوُم الِقياَمةِ  َوالْيَْوِم اآْلِخرِ  2/24 11977

 َولِيَْحَُضْ  َولْيَْشَهدْ  2/24 11978

 مَجاَعٌة أْو فِْرَقةٌ  َطائَِفةٌ  2/24 11979

 ال يتزّوج   ال َينكُِح  3/24 11980

َكةً  3/24 11981 َعُل إهَلاً آَخَر َمَع  ُمْْشِ  اهللِ التي ََتْ

مَ  3/24 11982  ُجِعَل َحراماً أي ِمنوعاً رشعاً  َوُحرِّ

َنا  َيْرُمون 4/24 11983  َيشتُمون، وَيْقِذفون بالزِّ

 العفيفاِت  اْلُْْحَصنَاِت  4/24 11984

 ََلْ جَييئُوا  ََلْ َيأُْتوا 4/24 11985

هاَدةِ  ُشَهَداء  4/24 11986  ُمَؤّدوَن لِلشَّ

 ال ترضوا، وال تأُخذوا  و َتْقبَُلواال و 4/24 11987

 بصْية أو بَص  الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة َشَهاَدةً  4/24 11988

ْهرِ  َأَبداً  4/24 11989  إل األََبِد أْي إل آِخِر الدَّ

 العاصون اْلارجون عن حدود الْشع الَْفاِسُقونَ  4/24 11990

 َرَجعوا َعن اْلَعايصو َنِدموا َتاُبوا  5/24 11991

 أحواهَلم وأعَمهَلم َوَأْحَسنُوا َوَأْصَلُحوا  5/24 11992

  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه اْلَْغِفَرةُ  َغُفورٌ  5/24 11993

ِحيمٌ  5/24 11994 حيُم: الذي َيْرَحُم اْلُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعال،  رَّ  والرَّ

 الشهادة هنا َقْول: أشهد باهلل أن صادق فيَم رميتها به من الزنى َشَهاَداٍت  6/24 11995

ادِقِيَ  6/24 11996 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والصِّ  اْلُتَِّصفَي بِالصِّ

تِهِ  لَْعنََت اهللِ 7/24 11997 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرْْحَ
 َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ

 اْلُتَِّصفي بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد الَْكاذِبِيَ  7/24 11998

 َيْدفعُ  َوَيْدَرأُ  8/24 11999

لِف  َتْشَهدَ  8/24 12000  َُتْ

 الُسْخط والعَقابالَغَضب:  َغَضَب  9/24 12001

 إْحساُنهُ  َفْضُل اهللِ  10/24 12002

اٌب  10/24 12003 َرْت  َتوَّ  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه والتّواب ُهَو الَِّذي َيْقبَُل التَّْوَبَة ُكلَََّم َتَكرَّ

ْلِق  َحكِيمٌ  10/24 12004 ُه َتَعاَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه  واحَلكيُم: ُهَو اْلُْحكُِم ِْلَ  األْشياِء َكََم شاَء ألنَّ
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 20إلى آية   11 يةآمن  النورسورة ( 513صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َأْشنَِع الكذب واْلراد اِتام أم اْلؤمني عائشة ريض اهلل عنها بالفاحشة   باإِلْفك 11/24 12005

 اجلَمعُة ِمن الَعَْشةِ إل األربعيَ  مجاعٌة  ُعْصبَةٌ  11/24 12006

َسبُوهُ  11/24 12007  ال َتظُن وهُ   ال َُتْ

اً  11/24 12008  َسيِّئاً وضاّراً  رَشّ

 َنْفعاً َوَصالحاً أْكثَُر  َخْْيٌ  11/24 12009

 َعِمَل من رَشر  اْكتََسَب  11/24 12010

ْثمِ  11/24 12011 ْنُب الَِّذي َيْستَِحق  الُعقوَبَة  اإْلِ دٍ  وهوالذَّ  َميٌْل َعن احَلقِّ بِِعْلٍم َوَتَعم 

 قاَم بِه وُتّمل إْثمه األكْب وهو عبد اهلل بن ُأيبِّ بن سلول َتَوّل كِْْبه  11/24 12012

 اْستََمْعتُْم الَيِْه بآذانُِكمْ  َسِمْعتُُموهُ  12/24 12013

َح لََدْْيِم َظنَّ اْلُْْؤِمنُونَ  12/24 12014  َتَرجَّ

 اْلراد السالمة ِما رموا به  َخْْياً  12/24 12015

   كِذٌب ُُّمتلٌق وُمْفَُّتى إِْفٌك  12/24 12016

بِيٌ  12/24 12017  واِضٌح  م 

 ََلْ جَييئُوا   ََلْ َيأُْتوا 13/24 12018

َهَداء 13/24 12019 هادَ  بِالش   ةاْلَُؤد ون للشَّ

 اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقادواْلُتَِّصفون بالكذب،  الَْكاذُِبونَ  13/24 12020

 إْحساُنهُ   َفْضُل اهللِ  14/24 12021

ُكمْ  14/24 12022  أَصاَبكم ْلََسَّ

 ُخْضتُم وأْكثَْرُتم فيه   َأَفْضتُْم فيه 14/24 12023

ْوَنهُ  15/24 12024  َتتَناَقُلونه  َتَلقَّ

 األفواه: مَجْع ُفوه أْي َفم  بِأَْفَواِهُكم 15/24 12025

ا لَيَْس لَُكم بِِه ِعْلمٌ  15/24 12026 َدٌة ُمثْبَتَةٌ  مَّ  ما هو مبنيٌّ عَل الظنِّ وليس فيه معلوماٌت ُمَؤكَّ

َسبُوَنهُ  15/24 12027  َوَتظُن وَنهُ  َوَُتْ

اً  َهيِّناً  15/24 12028  سهالً ميِّسَّ

 ْسبيِح هللِ َتعال تَ تنْزيِه و ُسبَْحاَنَك  16/24 12029

 َكِذٌب واْفُِّتاءٌ  ُِبْتَانٌ  16/24 12030

 َينَْصُحكم ويذّكركم  وُيوِصيُكم  َيِعظُُكمُ  17/24 12031

 ترجعوا َتُعوُدوا 17/24 12032

ْهرِ  َأَبداً  17/24 12033  إل األََبِد أْي إل آِخِر الدَّ

12034 18/24  ُ ُح  َوُيبَيِّ  َوُيظِْهُر وُيَوضِّ

 العالمات واْلعجزات والدالئل والعْب اآْلَياِت  18/24 12035

 تظهر وَتنْتَِْش وتفُشَو  َتِشيعَ  19/24 12036

ناالقبيُح  الَْفاِحَشةُ  19/24 12037  الشنيع من قوٍل أو فعل واْلراد هنا الزِّ

ها  وهيالرؤوُف: ذو الرأفِة، و ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه، َرُؤوٌف  20/24 12038  أعََل معان الرْحِة وأَرق 

حيُم: الذي َيْرَحُم اْلُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  َرِحيمٌ  20/24 12039  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعال، والرَّ
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 27إلى آية   21 يةآمن  النورسورة ( 523صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال تسْيوا وراءه و ال َتنَْقادوا الَ َتتَّبُِعواْ  21/24 12040

يْطَانِ  21/24 12041  وَمسَلَكه   ُطُرَقُه، َوَمَذاِهبَهُ  ُخطَُواِت الشَّ

نِيُع من األَْفَعالالَقبِيُح  بِالَْفْحَشاء  21/24 12042  واألقوال  الشَّ

 الْشع أو العقل اُينْكُره كل  معصيةٍ  َواْلُْنَكرِ  21/24 12043

 َطُهَر وَصُلَح  َزَكا 21/24 12044

ْهرِ  َأَبداً  21/24 12045  إل األََبِد أْي إل آِخِر الدَّ

 أو ال ُيْقِسم اَل َُيْلِْف و َواَل َيأَْتلِ  22/24 12046

َيادة يف  أولو الَفْضل  22/24 12047  الّدين قوة أْهُل الزِّ

َعةِ  22/24 12048  الوفرة يف اْلالوالِغنى  َوالسَّ

 القرابة أْصَحاب ُأْويِل الُْقْرَبى  22/24 12049

 راءأسوأ حااًل من الفق م ما يكفي وه م العجز وليس عنده مأسكنه نالذي َواْلََْساكِيَ  22/24 12050

 الذين انتقلوا من مكة إل اْلدينة فرارًا بدينهم َواْلَُْهاِجِرينَ  22/24 12051

 إلعالء دين اهلل ونَصته وهو االسالم يِف َسبِيِل اهللَِّ 22/24 12052

ْنِب، وترُك اْلؤاَخذةِ عليه َولْيَْعُفوا 22/24 12053    العْفُو: التَّجاوُز َعِن الذَّ

ْفُح: اإلعراُض عن  َولْيَْصَفُحوا  22/24 12054   ومقابلة اإلساءة باإلحسان ، وترُك الِعتاِب،اْلخطئالصَّ

 َيْسُُّت وَيْعفو  َيْغِفرَ  22/24 12055

    يقذفون العفيفات بالزنا  َيْرُموَن اْلُْْحَصنَاِت  23/24 12056

ْهِن عَمَّ ُرِمَي به  الَْغافاِلِت  23/24 12057 طُِر الَفاِحَشُة بُِقُلوِِبِنَّ واْلالِيات الذِّ  ََلْ َُّتْ

ِة اهللِ  لُِعنُوا  23/24 12058  ُطِرُدوا َوُأْبِعُدوا ِمْن َرْْحَ

   ِعقاٌب وتَّنْكيٌل َقِويٌّ ، َهائٌِل  َعَذاٌب َعظِيمٌ  23/24 12059

 اْلراد يوم القيامة  َيْومَ  24/24 12060

ِْبُ تنطق و َتْشَهدُ  24/24 12061   ُُّتْ

 يْفَعُلونَ  َيْعَمُلونَ  24/24 12062

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذٍ  25/24 12063

يِهمُ  25/24 12064  يعطيهم كامال ووافيا ُيَوفِّ

قَّ  25/24 12065  ِحساَِبم بِالَعْدلِ وَجَزاَءُهْم   دِينَُهُم احْلَ

 اْلوجوُد الثَّابُت يف ذاتِه وصفاتِه وأفعالِهاإلله احلق  ُهَو احَلق   25/24 12066

 الظَّاِهُر الذي ال َشكَّ فيه الواِضح اْلُْبِيُ  25/24 12067

بِيثَاُت  26/24 12068  للفاسدين  الفاسدات لِْلَخبِيثِيَ  اْْلَ

احِلاُت  َوالطَّيِّبَاُت  26/24 12069  اْلُْحَصناُت الَعفيفاُت الصَّ

لطَّيِّبِيَ  26/24 12070
ذائِِل، وَيتََحلَّْوَن بِالَفضائِلِ  لِ احِلَي الذيَن َيتََخلَّْوَن َعن الرَّ  الطيِّبَي: الصَّ

ُؤونَ  26/24 12071  أْنِقياُء خالُِصوَن غْي مؤاخذين  ُمَْبَّ

 َعطاٌء من اهللِ طيٌّب موفورٌ  َوِرْزٌق َكِريمٌ  26/24 12072

 َتستأذُِنوا  َتْستَأْنُِسوا 27/24 12073

 ساكِنيَها  ُتْلقوا التحيّة َعََل   َوُتَسلُِّموا َعََل َأْهلَِها 27/24 12074

ُرونَ  27/24 12075  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِْبونَ  َتَذكَّ
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 31إلى آية   28 يةآمن  النورسورة ( 533صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْ ََتُِدوا  28/24 12076  َل َتْلقوا َلَّ

 ُيسَمَح  ُيْؤَذنَ  28/24 12077

 ُعودوا اْرِجُعوا 28/24 12078

 َأْصَلُح وَأْطَهرُ  َأْزَكى 28/24 12079

 حرَج أو  إْثمٌ  ُجنَاٌح  29/24 12080

 ِمن غِْي استِئذانٍ اْلراد الدخول  أن تدُخلوا 29/24 12081

 البُيوُت: اْلَساكِنُ  ُبيُوتاً  29/24 12082

 ال َيسُكنُها أحدٌ  َغْْيَ َمْسُكوَنةٍ  29/24 12083

 منفعة ومصلحة لكم َمتَاعٌ  29/24 12084

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  29/24 12085

 ما ُتظِهرونَ  َما ُتبُْدوَن  29/24 12086

 ُُّتفونَ وما  َوَما َتْكتُُمونَ  29/24 12087

وا 30/24 12088 واو خَيِْفضوا َيُغض    َيُكف 

م اهللُ و حفظ الفروج: صيانتها عن الفاحشة َوَُيَْفظُوا ُفُروَجُهمْ  30/24 12089    عَمَّ حرَّ

َفى َعََل اهللِ خافِيَةٌ ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاَل، واَْلبُْي: ُهَو اْلُطَّلُِع َعََل َحقيَقِة  َخبِْيٌ  30/24 12090  األْشياِء َفال َُّتْ

 َيْعَمُلونَ  َيْصنَُعونَ  30/24 12091

َم اهللُ َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ  31/24 12092  َيكُفْفَن النظََر عَمَّ حرَّ

نا اْلراد حفظه َوَُيَْفظَْن ُفُروَجُهنَّ  31/24 12093 م اهللُ؛ كالزِّ  عَمَّ حرَّ

 َوال ُيظِْهْرنَ  َوال ُيبِْدينَ  31/24 12094

 َمواِضَع زينَتِِهنَّ ِمن اجَلَسدِ  ِزينَتَُهنَّ  31/24 12095

 َيُكْن فِيَها فِتْنَةٌ إاِلَّ الثِّيَاَب الظَّاِهَرَة الَّتِي َجَرِت الَعاَدُة بُِلبِْسَها إَِذا ََلْ  إاِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها 31/24 12096

ْبَن  31/24 12097  لُيْلِقي وَيْسُدلَْن  َولْيََْضِ

 بِأَْغطِيَِة ُرُؤوِسِهنَّ  بُِخُمِرهنّ  31/24 12098

قبةَ أو   َفتَحاِت ُصدوِرِهنَّ   ُجيُوِِبِنَّ  31/24 12099 َّا ييل الرَّ  َطوُق الَقميِص الذي ُُييُط بالُعنُِق ِِم

 أْزواُجُهنَّ  لِبُُعولَتِِهنَّ  31/24 12100

ِهنَّ  31/24 12101
 اْلُْسلََِمِت، َوقِيَل اْلختّصات ِبن بالصحبة أو اْلدمةالنساء  َأْو نَِسائِ

 اإلماء أو العبيد   َما َمَلَكْت األْيَمن 31/24 12102

 اْلادِم مثل الذين َيتْبَعوَنكم  التَّابِِعيَ  31/24 12103

ْرَبةِ  31/24 12104   احلاجة إل النساء اإْلِ

 اْلراد هنا األوالد حتى البلوغ الطِّْفلِ  31/24 12105

ْم بِأُُموِر الَعْوَراِت، َولَيَْس فِيِهْم َشْهَوةٌ  ََلْ َيظَْهُروا  31/24 12106  اَل ِعْلَم هَلُ

 َسْوَءاِتن، واْلراد: ما ينبغي سُّته  َعْوَراِت النساء  31/24 12107

ِهنَّ  31/24 12108
ْبَن بِأرُجلِ  وال خَيْبِطَْن ِِبا األْرَض   وال َيَْضِ

َن وَيْكتْمنَ  خُيِْفيَ  31/24 12109  َيْسُُّتْ

 ُحلِيِِّهنَّ َكاْللخال وما شاَِبَهُ  ِزينَتِِهنَّ  31/24 12110

 تظفرون وتفوزون ُتْفلُِحونَ  31/24 12111
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 36إلى آية   32 يةآمن  النورسورة ( 543صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جوا َوَأنكُِحوا 32/24 12112    وَزوِّ

 من ال زوج له، رجال كان أو امرأة  اأْلََياَمى 32/24 12113

يَ  32/24 12114 احِلِ ْم وأخالُقُهمْ  َوالصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أعَمهُلُ

   عبيدكم ِعبَادُِكمْ  32/24 12115

 وعبداتكم اْلملوكات  َجَواِريُكمْ  َوإَِمائُِكمْ  32/24 12116

 أهَل فاقٍة ُُمْتَاُجونَ  ُفَقَراء  32/24 12117

 من رزقه يمنحهم و سيُغنيهم ُيْغنِِهمُ  32/24 12118

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  32/24 12119

ة َولْيَْستَْعِفِف  33/24 12120  وليَطُْلُب الِعفَّ

 ال َيْلقون جَيُِدونَ ال  33/24 12121

 َزواًجا نَِكاحاً  33/24 12122

 َيطُْلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيبْتَُغونَ  33/24 12123

سيِِّدِه عَل ُتريره من العبودّية الْكِتَاَب  33/24 12124
وَنُه إِلَيِْهمْ  مكاَتبة الَعبْد لِ ٍط ُيَؤد   بََِمٍل ُمَقسَّ

 اإلماء أو العبيد  َأْيََمُنُكمْ َمَلَكْت  33/24 12125

ِريرهم  َفَكاتِبُوُهمْ  33/24 12126  َفتَعاَقُدوا َمَعهم عَل َُتْ

ِْبوا أو ُتْرِغموا َوال ُتْكِرُهوا  33/24 12127  وال َُتْ

 َجَواِريُكمْ  َفتَيَاتُِكمْ  33/24 12128

َنى الْبَِغاء  33/24 12129  الزِّ

 َرِغبْنَ  َأَرْدنَ  33/24 12130

نًا  33/24 12131 ًفا َُتَص   بالزواج  َتَعف 

 لِّتَطُْلبُوا وتلتَِمسوا لِّتَبْتَُغوا  33/24 12132

ْنيا  33/24 12133   متاعو منافع منعليه اإلنساُن  ُيصلما  َعَرض احَلياةِ الد 

نَّ  33/24 12134 هنَّ وُيْرِغْمهنَّ  ُيْكِرهه   جُيِْْبْ

بَيِّنَاٍت  32/24 12135  موِضحاٍت، أْو واِضحاٍت  م 

ة لالعتبار واالّتعاظ  َوَمثَالً  34/24 12136  أو شبًَها قِصَّ

 َمَضْوا َخَلْوا 34/24 12137

   وَنصيحة وتذكْي بالعواقب َوَمْوِعظَةً  34/24 12138

 والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ ألَْصحاِب التَّْقَوى بِطاَعِة اهللِ  لِّْلُمتَِّقيَ  34/24 12139

َمَواِت َواأْلَْرضِ  35/24 12140 َمَواُت َواألَْرُض  ُنوُر السَّ  ُهَو ُنوٌر، َوكِتَاُبُه ُنوٌر، َوبِِه اْستَنَاَرِت السَّ

ة يف احلائط غْي نافذة، يوضع فيها اْلصباح  َكِمْشَكاةٍ  35/24 12141  َتويف أو ُكوَّ

 ِِساٌج  ِمْصبَاٌح  35/24 12142

يٌّ  35/24 12143 ٌق  ُدرِّ  شديُد اإلنارةِ  ُميضٌء ُمتَأللٌِئ ُمْْشِ

 ُيشَعُل وُيَغّذى بالوقود ُيوَقُد  35/24 12144

بَاَرَكةٍ  35/24 12145  َكثَِْية اْلَنافِِع والَفوائِدِ  م 

ُق  ُييِضءُ  35/24 12146  ُينُْي وُيْْشِ

 ََلْ َتلِمْسهُ  مَتَْسْسهُ ََلْ  35/24 12147

 يِف َمَساِجَد.  يِف ُبيُوٍت  36/24 12148

 تبنى وُتنَْشأُ، وُيعَل شأُنا  ُتْرَفعَ  36/24 12149

ِل النََّهاِر، َوآِخِرِه  بِالُْغُدوِّ َواآْلَصالِ  36/24 12150  َأوَّ
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 43إلى آية   37 يةآمن  النورسورة ( 553صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال تشغلهم وال تَصفهم  ال ُتْلِهيِهمْ  37/24 12151

اَرةٌ  37/24 12152  التَِّجاَرة: البيع والْشاء طلباً للربح  َِتَ

لعة َبيْعٌ  37/24 12153  البَيُْع: ُمبادلة اْلال بالسِّ

ب إل اهلل كل ما تكلَّم به اللسان، وتصّوره  ذِْكِر اهللَِّ  37/24 12154  القلب ِما يقرِّ

اَلةِ  37/24 12155  َأّدوها كاِملًة يف أْوقاِِتا َوإَِقاِم الصَّ

َكاةِ   37/24 12156 عي َوإِيتَاِء الزَّ عي  إْخراُجها ْلُِستَِحّقيها َحسب نِصاِِبا الْشَّ  ويف َوْقتِها الْشَّ

ِع َمْكروٍه اَْلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث  خَيَاُفونَ  37/24 12157  الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوق 

 اْلراد يوم القيامة  َيْوماً  37/24 12158

ُك  َتتََقلَُّب  37/24 12159 ُ وَتْضطَرُب وتتَحرَّ  َتتَحْيَّ

 لِيُثيبَُهْم َوُيكافِئَُهمْ  لِيَْجِزَْيُمُ  38/24 12160

 اجلزاء عَل أعَمهلم احلسنة الصاحلة اْلراد أحسن  َأْحَسَن َما َعِمُلوا  38/24 12161

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  38/24 12162

 ُيْعطي ِمن اَْلْْيِ  َيْرُزُق  38/24 12163

 كناية عن سعة فضله بدون حدود وال قيود  بَِغْْيِ ِحَساب   38/24 12164

اٍب  39/24 12165 يَُّل إليك كأنه ماء  َشء ال حقيقة له، وبه سمي َكَِّسَ  َعََل األَْرِض اْلُْستَِوَيِة يِف الظَِّهَْيةِ ما خُيَ

 األرض اْلُْستَِوية اْلُنَْخِفضة عَم ُُيِيُط ِبا  بِِقيَعةٍ  39/24 12166

   َيظُن هُ  َُيَْسبُهُ  39/24 12167

 الَعطْشانُ  الظَّْمآنُ  39/24 12168

اهُ  39/24 12169  كامالً أّداه جزاء عمله وافياً  ِحَساَبهُ  َفَوفَّ

 َسَواد وَعَدم نورٍ  َكظُُلََمٍت  40/24 12170

يّ  40/24 12171    ال ُيدَرُك َقعُره َعِميٍق  ٍَبْحر  َبْحٍر جُلِّ

   ويسُّته ويعلوه  ُيَغطّيه َيْغَشاهُ  40/24 12172

 ما ارتفع من ماء البحر أو النهر َمْوٌج  40/24 12173

 ُغيومٌ  َسَحاٌب  40/24 12174

 َل ُيقارْب وََل يوِشْك  ََلْ َيَكدْ  40/24 12175

 ِهداَيًة وبياناً للحق ُنوراً  40/24 12176

ُهه عن النَّقائِصِ وْقدُسُه ي لَهُ  ُيَسبُِّح  41/24 12177  َعْن ُكلِّ َما ال َيليُق بِهِ و ينزِّ

 باِسطاٍت أْجنَحتَُهنَّ  َصافَّاٍت  41/24 12178

جوعُ  اْلَِْصْيُ  42/24 12179  اْلَْرِجُع أْو الر 

 يدفعه ويسوقه برفق ليَنْساَق إل حيث يريد  ُيْزِجي  43/24 12180

 جيمع بعضه عَل بعض . ُيَؤلُِّف  43/24 12181

اكًَِم  ُرَكاماً  43/24 12182  ُمْلَقًى بعضه عَل بعض ُمَُّتَ

 اْلطر الَْوْدَق  43/24 12183

 اجلاِمُد اْلطُر  َبَردٍ  43/24 12184

ُفهُ  43/24 12185 لُْه وُيبِْعْدهُ  َوَيَْصِ  َوُُيَوِّ

اطِعُ  الْبق ضوءُ  َسنَا َبْرقِهِ  43/24 12186   السَّ
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 53إلى آية   44 يةآمن  النورسورة ( 563صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يَْل والنَّهار  44/24 12187  ُيغْيِّ َأْحواهلَم  ُيَقلُِّب اهلل اللَّ

ةً  44/24 12188  لَِعظَةً  لَِعْْبَ

ُْويِل اأْلَْبَصارِ  44/24 12189  أِلَْصَحاِب الُعقولِ  ألِّ

 ُكل  ما َيْمَّش عَل األرِض ويستعمل عادة يف احليوانات أكثر َدابَّةٍ  45/24 12190

 َيسْيُ  َيْمَِّش  45/24 12191

 َزحًفا عَل َبطنِه؛ كاحليَّةِ   َعََلٰ َبطْنِهِ  45/24 12192

 قائًَِم عَل ِرجَلِي؛ كاإلنساِن والطَّْيِ  َعََلٰ ِرْجَلْيِ  45/24 12193

 عَل أرَبِع قوائَِم؛ كالبهائِمِ  َعََلٰ َأْرَبعٍ  45/24 12194

 ُيريُد ما  َما َيَشاءُ  45/24 12195

ءٍ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه  َقِديرٌ  45/24 12196   َوَتَعال، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعَُّتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعََل ُكلِّ ََشْ

 آياِت الُقرآِن َعالماٍت  آَياٍت  46/24 12197

بَيِّنَاٍت  46/24 12198  موِضحاٍت، أْو واِضحاٍت  م 

 وُيَوفِّق إلَيْهِ ُيْرِشد إَل اإليَمِن  َْيِْدي 46/24 12199

اطٍ  46/24 12200   طريِق اإلسالمِ واْلراد   َطريٍق  ِِصَ

ْستَِقيمٍ  46/24 12201  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ واضح  م 

 ينَصف ويعرض  َيتََولَّ  47/24 12202

 طائِفةٌ أو مَجاَعٌة  َفِريٌق  47/24 12203

 ُنوُدوا وُطلِبُوا  ُدُعوا  48/24 12204

 لِيَقيِضَ وَيْفِصَل  لِيَْحُكمَ  48/24 12205

ْعِرُضونَ  48/24 12206  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال م 

 ُمنقاديَن ُمطيعيَ  ُمْذِعنِيَ  49/24 12207

َرٌض  50/24 12208  نِفاٌق  مَّ

ٌد وقلٌق شك و اْرَتاُبوا  50/24 12209  اضطراٌب وترد 

 وجَيورَ َيظلَِم  َُيِيَف  50/24 12210

 اجلائِروَن اْلُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاْلُِونَ  50/24 12211

  َعلِْمنا، أْو َعَرْفنا َسِمْعنَا  51/24 12212

 َوَخَضْعنا وأذَعنّا وامتَثَْلنا  َوَأَطْعنَا 51/24 12213

 الفائزون  اْلُْْفلُِحونَ  51/24 12214

  اِْلْشيَُة ِمن اهللِ: اَْلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َوخَيَْش اهللََّ  52/24 12215

 يستمسك بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َوَيتَّْقهِ  52/24 12216

 الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه  الَْفائُِزونَ  52/24 12217

 َوَحَلفوا َوَأْقَسُموا 53/24 12218

 أقوى األيَمِن وأغَلظَها َُمتَِهديَن يف َتوكيِدها َجْهَد َأْيََمُِنِمْ  53/24 12219

 لَيَْذَهبُنَّ لِْلِقتالِ  لَيَْخُرُجنَّ  53/24 12220

ْعُروَفةٌ  53/24 12221  طاعتكم طاعة معروفة باللسان َطاَعٌة مَّ
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 58إلى آية   54 يةآمن  النورسورة ( 573صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  استجيبوا له باتباع كتابه  اهلل َأطِيُعوا  54/24 12222

ُسوَل  54/24 12223  استجيبوا له باتباع سنته  َوَأطِيُعوا الرَّ

 أْعَرُضوا َتَولَّوا  54/24 12224

َسالَةِ َما و  ما ُكلَِّف َْحَْله عليه ما ُْحَِّل  54/24 12225  ُأِمَر بِِه ِمْن َتبْلِيِغ الرَّ

سوَل يف أمِره وَُنيِه ُتطِيُعوهُ  54/24 12226    وَُّتَْضعوا لَهُ  َتتَّبِعوُه الرَّ

تَُدوا 54/24 12227  َترُشدوا إل اَْلِْي، وُتصيبوا احَلقَّ وتصْيوا ُمهتدين َِتْ

ُح  الظَّاِهُر الواِضُح  التَبْليغُ  الْبَالُغ اْلُْبِيُ  54/24 12228  اْلوضِّ

 َمنَح األَمل و ألزم نفَسه َوَعَد  55/24 12229

اِت  55/24 12230 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ    األْعَمِل الّصاحِلَ

 جيَعَلنَّهم ُخَلفاَء، واِْلالفُة: النِّيابُة عن الَغْيِ  لَيَْستَْخلَِفنَُّهم  55/24 12231

نَنَّ  55/24 12232 ، والتَّمكُي هنا: التَّثبيُت والتَّقريرُ  وليثبّتَنَّ  َولَيَُمكِّ  وليوطِّئَنَّ

 ِعباَدِتم ورَشيَعتهم  دِينَُهمُ  55/24 12233

مْ  اْرَتىَض  55/24 12234  اختاَره هلم و َرِضيَه هَلُ

لَنَُّهم  55/24 12235 ُم َولَيُبَدِّ ُنَّ َ  َولَيَُغْيِّ

ِع َمْكروٍه  َخْوفِِهمْ  55/24 12236    اَْلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوق 

 أماناً واطمئناناً  َأْمناً  55/24 12237

 ينقادون وخيضعون يل َيْعبُُدوَننِي 55/24 12238

ُكونَ  55/24 12239 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ  ال ُيْْشِ  ال جَيَْعُلوَن َغْْيَ

 أنكر وََلْ ُيْؤِمنْ  َكَفرَ  55/24 12240

 العاصون اْلارجون عن حدود الْشع الَْفاِسُقونَ  55/24 12241

الَةَ  56/24 12242  َأّدوها كاِملًة يف أْوقاِِتا اْلَْشوعةِ  َوَأقِيُموا الصَّ

َكاةَ  56/24 12243 عاً لِْلُفَقراءِ إْخراُجها ْلُِستَِحّقيها َحسب نِصاِِبا   َوآُتوا الزَّ كاةِ َقدٌر ِمن اْلَاِل واِجٌب رَشْ  ووقتها، والزَّ

ُسوَل  56/24 12244    استجيبوا له باتباع سنته  َوَأطِيُعوا الرَّ

 َتفوزوَن وَتنْجونَ  ُتْرَْحُونَ  56/24 12245

َسبَنَّ  57/24 12246  ال َتظُنَّنَّ   ال َُتْ

 ُمْفلِتي من عقاب اهللهاربي أو  ُمْعِجِزينَ  57/24 12247

 مستقرهم  أو  منزهلم  ومكاُنم  َوَمأَْواُهمُ  57/24 12248

، َوُيقابُِلَها: نِْعمَ  َولَبِئَْس  57/24 12249  بِئَْس: َكلَِمُة َذمر

جوعُ  اْلَِْصْيُ  57/24 12250  اْلَْرِجُع أْو الر 

 ليطلب االذن منكم لِيَْستَأْذِنُكمُ  58/24 12251

 اإلماء أو العبيد  َمَلَكْت األْيَمن 58/24 12252

ُلمَ  58/24 12253  األطفاُل ُدوَن ِسنِّ ااِلْحتاَِلِم، َوالبُُلوغِ  ََلْ َيبُْلُغوا احْلُ

 اْلالبس   ُّْتَلُعون وتْلقون َتَضُعوَن ثِيَاَبُكم  58/24 12254

 أو حرج  إْثمٌ  ُجنَاٌح  58/24 12255

اُفونَ  58/24 12256  ساعوَن يف ِخدمتِكم دوَن اْستِئْذانٍ يُّتددون عليكم  َطوَّ

12257 58/24  ُ ُح  ُيبَيِّ  ُيظِْهُر وُيَوضِّ
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 61إلى آية   59 يةآمن  النورسورة ( 583صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَصَل  َبَلغَ  59/24 12258

 األوالد حتى البلوغ  اأْلَْطَفاُل  59/24 12259

ُلمَ  59/24 12260  ِسنِّ ااِلْحتاَِلِم، َوالبُُلوغِ  احْلُ

 فليطلبوا االذن َفْليَْستَأْذُِنوا 59/24 12261

12262 59/24  ُ ُح  ُيبَيِّ ُل   ُيظِْهُر وُيَوضِّ  ويَفصِّ

 آياِت الُقرآِن وأحكاِم اإلسالمِ  آَياتِهِ  59/24 12263

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم اْلَْخ  َعلِيمٌ  59/24 12264
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالِّسَّ

ْلِق األْشياِء َكََم شاَء  َحكِيمٌ  59/24 12265 ُه َتَعاَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعال، واحَلكيُم: ُهَو اْلُْحكُِم ِْلَ  ألنَّ

 الّالئي َبَلْغن سنًّا ال َُيِْضَن فيها الَعَجائِزُ  ِمَن النَِّساءِ  َوالَْقَواِعُد  60/24 12266

 ال َيتََوقَّعوَن َوال َينْتَظِرونَ  ال َيْرُجونَ  60/24 12267

 َزواًجا نَِكاحاً  60/24 12268

َلْعن َيَضْعنَ  60/24 12269    خَيْ

 اْلراد بعض اْلالبس ثِيَاَِبُنَّ  60/24 12270

َجاٍت بِِزينَةٍ  60/24 12271  وزينتهّن اْلفيّة للرجال هنُماسن ُمظِْهَراٍت  ُمتََْبِّ

ة بارتداء الثياب الساترة َيْستَْعِفْفنَ  60/24 12272  يأُخْذَن بأسباِب الِعفَّ

نَّ َخْْيٌ  60/24 12273  أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً وأفَضُل هلنَّ  هَلُ

 َسميٌع جَلميِع األصواِت، عليٌم بجميِع األعَمِل واْلقاِصِد والنيَّاِت  َسِميٌع َعلِيمٌ  60/24 12274

   فاقد البَص اأْلَْعَمى 61/24 12275

 إْثمٌ  َحَرٌج  61/24 12276

 أثناء اْلَّش لعلة يف رجلهمن يميل إل جنبه  اأْلَْعَرِج  61/24 12277

ٌة باجلسم أو النَّْفس اْلَِْريضِ  61/24 12278  اْلصاب بِعلَّ

 كمساكِنُ م ُبيُوتُِكمْ  61/24 12279

 العّم هو أخو األب  َأْعََمِمُكمْ  61/24 12280

 هو أخو األم  الاْل َأْخَوالُِكمْ  61/24 12281

هُ  61/24 12282 ْلتم بِِحْفظَِها يِف َغيْبَِة َأْصَحاِِبَا َمَلْكتُْم َمَفاُِتَ  اْلراد أن لكم حقَّ التَصف فيها حيث ُوكِّ

ُق الُودِّ  َصِديِقُكمْ  61/24 12283
 الصاِحُب الصادِ

 أو حرج  إْثمٌ  ُجنَاٌح  61/24 12284

 َُمتَمعي  مَجِيعاً  61/24 12285

قيَ  َأْشتَاتاً  61/24 12286  ُمتََفرِّ

 ألقوا التَِّحيَّةَ  َفَسلُِّموا  61/24 12287

 واْلراد هنا أهل تلك البيوت التي يدخلوُناَذَواتُكْم  َعََلٰ َأْنُفِسُكْم  61/24 12288

 أو َنْحَوهُ أو السالم علينا  'ورْحة اهلل وبركاته كمالسالم علي'َسالٌم بِلْفِظ  َُتِيَّةً  61/24 12289

  َكثَِْية اْلَنافِِع والَفوائِدِ  ُمبَاَرَكةً  61/24 12290

 َحَسنَةً  َطيِّبَةً  61/24 12291

رونَ  َتْعِقُلون  61/24 12292  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ
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 2إلى آية  1 يةآمن  الفرقانسورة و  64إلى آية   62 يةآمن  النورسورة ( 593صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اْلُؤِمنوَن َحقَّ اإليَمِن، الكاِملوَن يف إيَمُِنم اْلراد إِنَََّم اْلُْْؤِمنُوَن   62/24 12293

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا 62/24 12294 ِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة وللرَّ
 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 أمٍر ُمِهمر جيَمُعهم له   َجاِمعٍ َأْمٍر  62/24 12295

 ََلْ َينَِصُفوا   ََلْ َيْذَهبُوا  62/24 12296

 يطلبوا االذن منه َيْستَأْذُِنوهُ  62/24 12297

 َقضاِء َبعِض أموِرهم ل لِبَْعِض َشأُِْنِمْ  62/24 12298

 فاسمح َفأَْذن  62/24 12299

 أَرْدَت  ِشئَْت  62/24 12300

ُم اهللََّ  62/24 12301  اطلب العفو واْلغفرة من اهلل  َواْستَْغِفْر هَلُ

  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه اْلَْغِفَرةُ  َغُفورٌ  62/24 12302

ِحيمٌ  62/24 12303 حيُم: الذي َيْرَحُم  رَّ  اْلُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعال، والرَّ

َعُلوا  63/24 12304 وا ال ََتْ ُ  ال َتعتَِقدوا   أو وال تناُدوا ال ُتَصْيِّ

ُسولِ  63/24 12305  دعوته لكم لالجتَمع أو نداءكم له  ُدَعاء الرَّ

 َكنِداِء وَطَلِب  َكُدَعاء 63/24 12306

 ُرُجوَن ُخْفيًَة بَِغْْيِ إِْذٍن خيْ  َيتََسلَُّلونَ  63/24 12307

 َيْستَُِّتُ َبْعُضُهْم بِبَْعٍض يِف اُْلُروِج  لَِواذاً  63/24 12308

ز َفْليَْحَذرِ  63/24 12309  َفْليََخْف َولْيَحَُّتِ

 ينَصفون ُّمالفي ْلا أمر بهوُيعِرضوَن  خُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرهِ  63/24 12310

  َتنِْزَل ِِبِمْ  ُتِصيبَُهمْ  63/24 12311

 ُِمْنٌَة، َورَشٌّ  فِتْنَةٌ  63/24 12312

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  63/24 12313

 َيْعِرف و إنَّ اهللَ يعَلمُ  َيْعَلمُ  َقْد  64/24 12314

   اْلراد يوم القيامة  َوَيْومَ  64/24 12315

 إل اهللِ ُيعادونَ  ُيْرَجُعونَ  64/24 12316

ُهمْ  َفيُنَبِّئُُهم 64/24 12317  َفيُخِْبُ

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم اْلَْخ  َعلِيمٌ  64/24 12318
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالِّسَّ

س، وكثُر َخُْيه، وعمَّ إحساُنه  َتبَاَركَ  1/25 12319  تعاَظَم، وتعاَل، وتَقدَّ

 الفارق بي احلق والباطل القرآن كالَم اهللِ تعال الُْفْرَقانَ  1/25 12320

 عابده اْلطيع له سبحانه وهو ُممد صَل اهلل عليه وسلم  َعبِْدهِ  1/25 12321

ًفا  َنِذيراً  1/25 12322 ر من عذاب اهلل منذرًا ُّموِّ  واْلُنِْذر هو اْلُعلم واْلُبلغ واْلَُحذِّ

 اْلدبرهو اْلالك اْلتَصف  اي لَُه ُمْلُك  2/25 12323

 وَل جيعل  وََلْ َيتَِّخذْ  2/25 12324

يٌك  2/25 12325  ُمشاِركٌ  رَشِ

 التمليك مع السلطة والنفوذ  اْلُْْلِك  2/25 12326

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َوَخَلَق  2/25 12327

َرهُ  2/25 12328    َفَسّواه وهيّأُه  َفَقدَّ
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 11إلى آية  3 يةآمن  الفرقانسورة ( 603صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُذوا  3/25 12329 َ  وجعلوا  َواُّتَّ

هُ  ِمْن ُدونِهِ  3/25 12330  َغْْيَ

ةً  3/25 12331 َذ َمْعبُوداً  آهِلَ
ِ  اإللَُه: ُكل  َما اُّت 

ُلُقونَ  3/25 12332  ال يوِجدوَن ِمَن الَعَدِم   ال خَيْ

 ال َيْستَطيعونو َواَل َيْملُِكونَ  3/25 12333

اً  3/25 12334  اْلراد دفع الْش وإبعاد الَضر َضّ

 وال إفاَدة  َوال َنْفعاً  3/25 12335

 وال بعثاً باإلحياء بعد اْلوت   ُنُشوراً َوال  3/25 12336

 كِذٌب ُُّمتلٌق وُمْفَُّتى إِْفٌك  4/25 12337

اهُ  4/25 12338  اْختََلقه وجاء به َكِذباً  اْفَُّتَ

 وساعده وَقّواه  َوَأَعاَنهُ  4/25 12339

 احَلدِّ  وااَوزَ وَتاجلوُر و  الظُْلمُ  َفَعلوا َجاُؤوا ُظْلَمً  4/25 12340

 باطاِلً وكذباً وافُّتاءً  َوُزوًرا 4/25 12341

  ُخرافات وأباطيل  َأَساطِْيُ  5/25 12342

لِيَ  5/25 12343 ابَِقةِ  اأْلَوَّ   األَُمِم السَّ

 مَجََعها وَسّجلها  اْكتَتَبََها  5/25 12344

ُر الِعبارُة ليَكتُبَها الكاتُِب و ُتلَقى مُتََْل  5/25 12345  ُتقرُأ وُتَكرَّ

َل النََّهاِر، َوآِخَرهُ  ُبْكَرًة َوَأِصياًل  5/25 12346  َأوَّ

  َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  6/25 12347

12348 6/25  َّ  ما ُيْكتَُم أو خُيَْفى  الِّسِّ

 َوَيسْيُ  َوَيْمَِّش  7/25 12349

 أماكَِن البَيْعِ  اأْلَْسَواِق  7/25 12350

ر من عذاب اهلل هو اْلُعلم  ومنذرًا،  َنِذيراً  7/25 12351  واْلُبلغ واْلَُحذِّ

ل َعليْهِ   ُيْلَقى إِلَيْهِ  8/25 12352  ُينَزَّ

 ماٌل مدفوٌن ُتت األرِض، وُيراد به اْلال الكثْي  َكنزٌ  8/25 12353

 احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر َواألُْناِر والثَِّمرِ أو ُبستاٌن  َجنَّةٌ  8/25 12354

 ُتطيعونَ  َتتَّبُِعونَ  8/25 12355

ْسُحوراً  8/25 12356  َمْن ُفِعَل به السحر  مَّ

ل انظُرْ  9/25 12357  فّكْر وتأمَّ

ُبوا اأْلَْمثَاَل  9/25 12358 ُب األْمثاِل: إيراُدها  واْلثل : ما جيري التشبيه به لبلوِغه الغاية يف َمْعنًى من اْلعان           َضَ  َضْ

 تاهوا وَل ْيتدوا  َفَضل وا 9/25 12359

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  9/25 12360

َه َوَتَعاَل   َتباَركَ  10/25 12361 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

 ُبيُوًتا َفْخمة َواِسَعة ُقُصوراً  10/25 12362

اَعةِ  11/25 12363    َيْوُم الِقياَمةِ  بِالسَّ

 وأْعَدْدنا وهيّأنا َوَأْعتَْدَنا 11/25 12364

َهنََّم أْيضاً  َسِعًْيا 11/25 12365 عُْي: اْسٌم جِلَ  نارًا موقدًة: والسَّ
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 20إلى آية  12 يةآمن  الفرقانسورة ( 613صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 قابَلتُْهْم وواَجَهتُْهم  َرَأِْتُم 12/25 12366

َكانٍ  12/25 12367  َمْوِضعٍ  مَّ

 َصْوًتا َشديًدا أو  َغَضبًا َشديًدا َتَغي ظاً  12/25 12368

ةٍ إخراُج  َوَزفِْياً  12/25 12369 ةٍ وِشدَّ  النََّفِس بصوت بُقوَّ

 ُرُموا ُألُْقوا  13/25 12370

 مكاناً َشديَد الّضيِق ال َُّمَْرَج فيهِ  َمَكاناً َضيِّقاً  13/25 12371

نِيَ  13/25 12372 الِسِل واألغالِل ُقْرَنْت َأْيِدُْيْم إَِل َأْعنَاقِِهمْ  ُمَقرَّ  ُموَثقَي يف السَّ

 ا َهاَلكً  ُثبُوًرا  13/25 12373

 ال تقولواأو   ال َتطُلبوا اَل َتْدُعوا 14/25 12374

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً  َخْْيٌ  15/25 12375

ْلدِ  15/25 12376 وام والبَقاء اْْلُ  الدَّ

 ُمنّوا وُمنِحوا األمل  ُوِعَد  15/25 12377

 والبعد عن َمْعِصيتهأصحاُب التقوى بطاعة اهلل  اْلُْتَُّقونَ  15/25 12378

  َثواباً وُمكاَفأةً  َجَزاء 15/25 12379

 َمْرِجعاً أْو ُرجوعاً  َوَمِصْياً  15/25 12380

 ُيريدونَ  َيَشاُؤونَ  16/25 12381

وامِ  َخالِِدينَ  16/25 12382  باقَي َعَل الدَّ

ْدُق احَلق  الَِّذي ال َشكَّ فيهِ تِزاُم بِأْمٍر إزاَء لالَوْعُد: اال َوْعداً  16/25 12383 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ   الَغْْيِ

 اْلراد: يسأله عباد اهلل اْلتقون، واهلل ال خيلف وعده  َمْسُؤوالً  16/25 12384

ُهمْ  17/25 12385 ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  َُيُْْشُ
 جَيَْمُعُهْم لِ

 أْي َمَعُه أْو َغْْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  ُدوِن اهللِمن  17/25 12386

 اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق   َأْضَلْلتُمْ  17/25 12387

 َخْلقي ِعبَادِي  17/25 12388

   تاهوا وَل ْيتدوا  َضل وا 17/25 12389

بِيَل  17/25 12390  َطريق اهُلدى  السَّ

 ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعال ُسبَْحاَنَك  18/25 12391

، وال جَيوزُ  َما َكاَن َينْبَِغي 18/25 12392  ال َُيُْسُن، وال َيِصح 

تَِّخَذ  18/25 12393  علجن نَّ

 الويل بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 18/25 12394

تَّْعتَُهمْ  18/25 12395  َمَدْدُت هلم يف احلياة مع إسباغ النَِّعم مَّ

 تَرُكوا وغفلوا  َنُسوا 18/25 12396

 هالِكيَ  ُبوراً  18/25 12397

فاً  19/25 12398  َدْفعاً للعذاب عن أنفسكم َِصْ

 َوال َعْوناً وال تأييداً  َوال َنَْصاً  19/25 12399

 وَيسْيونَ  َوَيْمُشونَ  20/25 12400

 اْختِبَار واْبتاِلء فِتْنَةً  20/25 12401
 


