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 52إلى آية   46  يةآمن   العنكبوتسورة ( 402صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ادِلجواو 46/29 13925 َ وا ال ُتج اِصمج وا وال ُتج شج
 ال تجناقِ

 التَّْوراة واإِلْنِجيلواملراد بالكتاب  اليَهودج والنَّصاَرى َأْهل الكِتاِب  46/29 13926

 بحسن خلق ولطف ولني كالم  بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنج  46/29 13927

مْ  46/29 13928 وا ِمنْهج ، َوَأْعَلنجوا احَلْرَب  َظَلمج وا احَلقَّ  َعاَندج

 َتمَّ إْنَزالجهج عن طريق الوحي  أجنِزَل  46/29 13929

نَا  46/29 13930 َِذ َمْعبودا   َوإََِلج لُّ َما اُتُّ : كج  اإِللَهج

ونَ  46/29 13931 ْسلِمج تََذلِّلجوَن بِالطَّاَعةِ  مج  َخاِضعجوَن مج

ْرآن  الْكِتَاَب  47/29 13932  القج

مج الْكِتَاَب  47/29 13933 مْ  آَتيْنَاهج  التَّْوراة واإِلْنِجيل َأْعطَيْناهج

اَلءِ  47/29 13934 َرْيش  املراد  َوِمْن َهؤج    الَعَرِب ِمْن قج

رج يكذب و ََيَْحدج  47/29 13935  َيْكفج

 بأدلتنا وحججنا  بِآَياتِنَا  47/29 13936

ونَ  47/29 13937 ودِ اهللِ الَْكافِرج جج وج
 املجنْكِروَن لِ

 َتْقرأ َتتْلجو 48/29 13938

 كتاب ساموي ِمْن كِتَاب   48/29 13939

طُّهج  48/29 13940  تكتبه َوال َوال َُتج

 بيَدك اليجْمنَى  بِيَِمينَِك  48/29 13941

ْرَتاَب  48/29 13942    لََشكَّ  الَّ

م املجرِشكونَ  املْجبْطِلجونَ  48/29 13943 و الباطِِل، وهج عج دَّ  مج

 ِمْن كِتاِب اهللِ آيات آَيات   49/29 13944

 واِضَحات   َبيِّنَات   49/29 13945

ورِ  49/29 13946 دج  املراد حيفظوه ويقرأوه     ِِف صج

 املؤمنون وأصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم وقيل أهل العلم من أهل الكتاب  الِْعْلمَ الَِّذيَن أجوتجوا  49/29 13947

ا  الظَّاملِجونَ  49/29 13948 ْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُهج  اجلائِروَن املجتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالكج

 َهالَّ  لَْواَل  50/29 13949

َجج   آَيات   50/29 13950 َها حج  َوَبَراِهنيج نجَشاِهدج

ر من عذاب اهلل َنِذير   50/29 13951 َذِّ ف حمج َوِّ بلِّغ، ُمج    رسول مج

بنِي   50/29 13952  واِضح  أْو موِضح   مُّ

ْن كافِيا   َأَوََلْ َيْكِفِهمْ  51/29 13953  َأَوََلْ َيكج

تْىَل  51/29 13954 ْرآن الْكِتَاَب يج ْقَرأ القج  يج

 إلْحسانا  وِهداَية   لََرْْحَة   51/29 13955

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  51/29 13956

 املراد ِف األمر  وبلغبلغ منتهى الكفاية،  َكَفى 52/29 13957

طَّلِعا   َشِهيدا   52/29 13958  ا مج
 عاملِ

       دوِن اهللِاعتقدوا وصّدقوا باِم َيْعبجدوَن ِمْن  آَمنجوا بِالْبَاطِلِ  52/29 13959

ونَ  52/29 13960 اِِسج  الضائِعوَن اَلالِكونَ  اْْلَ
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 63إلى آية   53  يةآمن   العنكبوتسورة ( 403صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لونك ِف األمر ويطلبونه عىل وجه الرسعة َوَيْستَْعِجلجوَنَك  53/29 13961  ويتعجَّ

  الِعقاِب بنزول العذاب و بِالَْعَذاِب  53/29 13962

ى   53/29 13963 َسمًّ َعنيَّ حمدد   َأَجل  مُّ  ِعنَْد اهللِ  مقدر وقت  مج

مج  53/29 13964 اءهج مْ  جَلَ َق وَحَصَل ََلج قَّ  ََتَ

م  53/29 13965  َولَيََقَعنَّ ِِبِمْ  َولَيَأْتِيَنَّهج

 َفْجأَة   َبْغتَة   53/29 13966

ونَ ال  53/29 13967 رج وَن وال َيْعَلمونَ  َيْشعج سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال حَيِ

 أي أهنا َترصهم ومتنعهم سبيل النجاة ملَجِحيطَة  بِالَْكافِِرينَ  54/29 13968

مج  55/29 13969 مْ وحيتوهيم  َيْغَشاهج ِيطج ِِبِْم َوَيْعلجوهج  حيج

لِِهمْ  55/29 13970 ِت َأْرجج  النار تغشاهم من سائر جهاهتماملراد أن  َوِمْن ََتْ

وقجوا 55/29 13971  املراد تذوقوا العذاب بسبب أعاملكم  ذج

 نداء وأمر من اهلل للمؤمنني الَِّذيَن آَمنجوا ِعبَادِيَ  َيا 56/29 13972

 واملراد هاجروا إىل أرض اهلل الواسعة  رحيبةأرض اهلل  َأْرِِض َواِسَعة   56/29 13973

ونِ  56/29 13974 اَي َفاْعبجدج  وأخلصوا العبادة يل وحديفانقادوا  َفإِيَّ

 مدركة له بكل حواسها َذائَِقة املَْوت  57/29 13975

 تجَعادونَ  تجْرَجعجونَ  57/29 13976

م  58/29 13977 َئنَّهج مْ  لَنجبَوِّ  لَنجنِْزلَنَّهج

َرفا   58/29 13978  َمناِزَل َعالِيَة  ِف اجَلنَّةِ  غج

ِري 58/29 13979 َعة   َُتْ رْسِ ها مج  َتنَْدفِعج ِمياهج

وامِ  َخالِِدينَ  58/29 13980  باقنَي َعىل الدَّ

   َثوابج  َأْجرج  58/29 13981

 املجتهدين بالعمل بطاعة اهلل  الَْعاِملنِيَ  58/29 13982

وا  59/29 13983 لَّدوا املراد صَبوا و َصََبج  عىل عبادة اهللَُتَ

لجونَ  59/29 13984 ون أْمرهم  َيتََوكَّ ضج َفوِّ  يْعتَِمدون ويج

ن 60/29 13985  َوَكْم ِمْن؟ َوَكأَيِّن مِّ

لُّ ما َيْميش عىل األرِض ويستعمل عادة ِف احليوانات أكثر َدابَّة   60/29 13986  كج

ِملج ِرْزَقَها 60/29 13987 هج لَِغد  ال تطيق أن تقله لضعفها، أو  اَل ََتْ ِخرج    اَل َتدَّ

َها 60/29 13988 قج  اهللَّج يجْعطيَها ِمن اَْلْيِ  اهللَّج َيْرزج

م  61/29 13989 مْ  َسأَلْتَهج  اْستَْعَلْمتَهج

رَ  61/29 13990 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

ونَ َفأَنَّى  61/29 13991 ْؤَفكج فجوَن َعِن اإِلياَمِن؟  يج  َفَكيَْف يجرْصَ

طج  62/29 13992 عج  َيبْسج  يجَوسِّ

 يجَضيِّقج  َوَيْقِدرج  62/29 13993

اَمءِ  63/29 13994 امءِ  ِمَن السَّ َحابج الَّتِي ِِف السَّ  السَّ

ْرَع واألْشجاَر التي  َفأَْحيَا بِِه اأْلَْرَض  63/29 13995  َعىل األرضِ أْحيَا الزَّ

بْسها وجفافها وجدِبا َمْوهِتَا 63/29 13996  يج

رونَ  ال َيْعِقلجونَ  63/29 13997 ْم وال يجَفكِّ قوََلج ْعِملوَن عج  ال يج
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 5إلى آية   1 يةآ من  الرومسورة و 69إلى آية   64  يةآمن   العنكبوتسورة ( 440صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نيَا  64/29 13998 ةج  احَلياةج الدُّ ْنيَِويَّ  املَعيَشةج الدُّ

و   64/29 13999 ْدي وال يجفيد ََلْ     الَّلْهو: االشتغال بام ال َيج

 الَلِعب: الَعبَث َولَِعب   64/29 14000

ارج اآلِخَرةج  64/29 14001  الثانِيَِة،  الدَّ
 واملجرادج اجَلنَّة حَمَلُّ احَلياةِ

يََوانج  64/29 14002 ائَِمةج  احْلَ  احَليَاةج احَلِقيِقيَّةج الَكاِمَلةج الدَّ

ونَ  64/29 14003 ْدِركجونَ  َيْعَلمج  َيْعِرفوَن ويج

 صعدوا وامتطوا َركِبجوا 65/29 14004

ْلِك  65/29 14005 نِ  الْفج فج  السُّ

ا اهلل 65/29 14006    اهلل َسأَلوا َدَعوج

ْلِِصنيَ  65/29 14007 ينَ  ُمج ِشبْهج شائِبَة  من رِشك  أو ِرياء   لَهج الدِّ ْوه فلم تج  حَمَّصوا دينهم وَنقَّ

مْ  65/29 14008 اهج  سلَّمهم َنجَّ

كجونَ  65/29 14009 ْلكِهِ  يجرْشِ هج رَشيكا  لَهج ِِف مج َعلجوَن َغْيَ  ََيْ

مْ  66/29 14010 مْ  آَتيْنَاهج  َأْعطَيْناهج

ْفر من الشهوات َولِيَتََمتَّعجوا  66/29 14011 نجه َلم الكج َزيِّ  ولينعموا بام يج

ثج َعنهم َأَوََلْ َيَرْوا  67/29 14012 تََحدَّ ِب من َشأِن َمن يج لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرةج لِ

ا آِمن ا 67/29 14013 كانا   َحَرم  ،م  هج لُّ اْنتِهاكج
، وال حَيِ . واملراد حَمِْميّا  يجداَفعج َعنْهج ةج  : َمكَّ

ا. يجؤخذون  َويجتََخطَّفج النَّاسج  67/29 14014 َعة  َقتْال  َوَأِْس  ْ  برِسج

كِ  َأَفبِالْبَاطِلِ  67/29 14015 ْ  أَفبالرشِّ

ْلام   َأْظَلمج  68/29 14016  أْكثَرج ظج

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفََتَى 68/29 14017

ى 68/29 14018 .  َمثْو  ْستََقرٌّ  َمْسَكن  َومج

مْ  69/29 14019   لنْرِشدهّنم ولندلّنّهم لَنَْهِدَينَّهج

بجَلنَا  69/29 14020 َقنا للهداية واْلي  سج  طجرج

نِْع اجَلميلِ اآلتنَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن  املْجْحِسننِيَ  69/29 14021  َوصج

روفج املجَقطََّعةج ِمن املجتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلمج َحقيَقتَهج إالَّ اهللج وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز القجرآنِ  اَل 1/30 14022  احلج

لِبَِت  2/30 14023 ومج  غج ومَ  الرُّ  قِهَرْت وهِزَمْت َفاِرسج الرُّ

 'فارس'إىل  'الشام 'أْقَرَب، واملراد ِف أقرب أرض  َأْدَنى اأْلَْرضِ  3/30 14024

  َكْوهِنِْم َمْغلجوبنِيَ أو  َهِزيمتِهمْ  َغَلبِِهمْ  3/30 14025

 سينترصون َسيَْغلِبجونَ  3/30 14026

، َواَل َتنْقجصج َعْن َثاَلث   بِْضِع ِسننِيَ  4/30 14027  عدد من السنني اَل َتِزيدج َعىَل َعرْشِ

 الشأن أو املسألة أو القضية اأْلَْمرج  4/30 14028

   ذلك اليوم  َوَيْوَمئِذ   4/30 14029

رَسّ وَيبْتَِهج َيْفَرحج  4/30 14030  يج

 النَرْص: الَغَلبَة والَعْون والتأييد  بِنَرْصِ  5/30 14031

 يجريدج  َيَشاءج  5/30 14032

ْسنَى الَقِويُّ الَِّذي ال  الَْعِزيزج  5/30 14033 ب  َعىَل أْمِرِه، والَعزيزج ِمْن أْسامِء اهللِ احلج
ْغَلبج ألنَّهج َتَعاىَل َغالِ    يج

ِحيمج  5/30 14034 ْسنَى  الرَّ ِحيمج ِمْن أْساَمِء اهللِ احلج ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحمج املجْؤِمننَي ِِف اآلِخَرةِ
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 15إلى آية   6  يةآ من  الرومسورة ( 540صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

: اال َوْعَد اهلل  6/30 14035 ْدقج احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعدج َو الَوْعدج الصِّ ، َوَوْعدج اهللِ هج  لْتِزامج بِأْمر  إزاَء الَغْيِ

ْلِفج  6/30 14036 هج وَعَدمج الَوفاِء بِهِ  اَل ُيج  إْخالفج املَْوِعِد: َنْقضج

ونَ  6/30 14037 ْدِركجونَ  ال َيْعَلمج  ال َيْعِرفوَن وال يج

يَاةِ  7/30 14038 ا ِمَن احْلَ ْنيَا  َظاِهر   مثل التجارة والصناعة والزراعة وغي ذلك  معايشهم ودنياهمأمور  الدُّ

 دار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  اآْلِخَرةِ  7/30 14039

 ساهون َغافِلجونَ  7/30 14040

وا  8/30 14041 رج ْعِملجوا عقجوَل  َأَوََلْ َيتََفكَّ  مَأَوََلْ يج

ِسِهمْ  8/30 14042  َذَواهتمْ  َأنفج

 أْوَجَد   َخَلَق  8/30 14043

قِّ  8/30 14044  وعدله باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمةج اهللِ بِاحْلَ

   ووقت   َوَأَجل   8/30 14045

ى 8/30 14046 َسمًّ د مُّ َدَّ َعنيَّ حمج  مج

ِمْ  8/30 14047    املجثجول َبنْيَ َيَدْيهِ و لقاء اهللب بِلَِقاء َرِبِّ

ونَ  8/30 14048 ودِ اهللِ لََكافِرج جج وج
نْكِروَن لِ  مج

وا  9/30 14049 ةِ واال َأَوََلْ َيِسيج ْلِعَْبَ
 تِّعاظِ َأَوََلْ َيتَنَقَّلوا ِف الباِلدِ لِ

وا  9/30 14050 وا  َفيَنظجرج رج لجوا فيفكِّ  ويتأمَّ

 العاقبة: اْلامِتَةج واملَصي األخي َعاقِبَةج  9/30 14051

وا 9/30 14052  شقُّوها وقلبوها للزراعة أو لغي ذلك اأْلَْرَض  َوَأَثارج

وَها  9/30 14053 وا فيها األَْبنِية وَسكنوها  َوَعَمرج  وَشيَّدج

َجِج  بِالْبَيِّنَاِت  9/30 14054  الواِضحاِت بِاحلج

مْ  9/30 14055 ياَدةِ  لِيَظْلَِمهج اِوَز احَلدَّ بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ وَر َعَليِْهْم َوَيج  لِيَجج

وا  10/30 14056  اْرَتَكبوا أَشدَّ ألواِن اإلساَءةِ  َأَساؤج

وَأى 10/30 14057  العقوبة املجتناهية ِف الّسوء واملراد نار جهنم السُّ

بجوا 10/30 14058 وا  َكذَّ  َأنَكرج

ْعِجزاِت وَدالئَِل وِعََبِ وَعالماِت  بِآَياِت  10/30 14059  بِمج

َقِّرونَ  َيْستَْهِزئجون 10/30 14060 وَن وحيج  َيستَِخفُّ

ْلَق  11/30 14061 ة  َعىَل َغْيِ ِمثال  سابِق   َيبَْدأج اْْلَ ِل َمرَّ  اَْلْلقج ألوَّ

هج  11/30 14062 ِعيدج  يرجعه يج

سج  12/30 14063
بْلِ  أو يصابون باحلية والسكوت النقطاع حجتهم َييْئَسج  يج

ونَ  12/30 14064  الكافِروَن املجعانِدونَ  املْجْجِرمج

َكائِِهمْ  13/30 14065 َ ة  مع اهللِ  رشج ِذوا آَِلَ     الذيَن اُتُّ

َفَعاء 13/30 14066 : طالِبو شج َفعاءج يِّئَةِ  االشج ز َعن السَّ  التَّجاوج

اَعةج  14/30 14067  حيني موعدها فتحدث القيامة فتحدث القيامة  َتقجومج السَّ

قجونَ  14/30 14068 ْم ِف طريق  َيتََفرَّ  يذهب كل ِمنْهج

 الَرْوَضة: البستان املثمر اجلميل واملراد اجلنة َرْوَضة   15/30 14069

ونَ  15/30 14070 ََْبج ون حيج ونَ و يجرَسّ نَعَّمج وَن، َويج ْكَرمج  يج
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 24إلى آية  16  يةآ من  الرومسورة ( 406صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

بجوا بآياتِنا  16/30 14071 وها  َوَكذَّ  َأنَكرج

ودها َولَِقاء اآلخرة  16/30 14072 هج  شج

   الِعَقاِب والتَّنْكِيلِ  الَْعَذاِب  16/30 14073

ونَ  16/30 14074 ََْضج ونَ  حمج قيمج  مج

بَْحاَن اهللِ 17/30 14075  ِصيَغةج التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاىل َفسج

ونَ  17/30 14076 ْسج لجون  متج  املساء  َوْقَت َتْدخج

ونَ  17/30 14077 لجون  تجْصبِحج  الصباحَوْقَت تدخج

ْمدج  18/30 14078  الثَّناءج عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  َولَهج احْلَ

 وقت من زوال الشمس إىل املغرب ال َوَعِشيّا   18/30 14079

ونَ  18/30 14080 لجوَن َوْقَت الظَِّهَيةِ  تجظِْهرج  َتْدخج

يَّ  19/30 14081 ِْرجج احْلَ  الذي فيِه احَلياةج  يجوِجدج  ُيج

 فاقد احلياة املَْيَِّت  19/30 14082

ْيِي األْرَض  19/30 14083 ْرَع واألْشجاَر التي َعىل األرضِ  َوحيج ْيي الزَّ  حيج

بْسها وجفافها وجدِبا َمْوهِتَا 19/30 14084  يج

ونَ  19/30 14085 َرجج ْ بَْعثجوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت  ُتج  تج

عْ  آَياتِهِ  20/30 14086 ِه وَعالماتِهِ زاتِِه جمج  وَدالئِلِِه وِعََبِ

م 20/30 14087 م ِمَن الَعَدِم َعىل َغْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقكج  أْوَجَدكج

   أجناس   َبرَش   20/30 14088

ونَ  20/30 14089  تتفرقون ِف األرض وتبتغون من فضل اهلل َتنتَرِشج

م 21/30 14090 ِسكج  ِف البرشية من جنسكم من َأْنفج

 زوجات َأْزَواجا   21/30 14091

نجوا 21/30 14092  لِتَطَْمئِنُّوا َومَتيلوا  لِّتَْسكج

ة   21/30 14093 َودَّ    حَمَبّة   مَّ

 ورأفةَوَعطْفا   َوَرْْحَة   21/30 14094

ونَ  21/30 14095 رج ْم ويتدبرون َيتََفكَّ قجوََلج ْعِملجوَن عج  يج

 تنوع وتفاوت َواْختاِلفج  22/30 14096

مْ  22/30 14097  لجغاتكم  َألِْسنَتِكج

مْ  22/30 14098  من بياض  أو َسواد  أو نحوُها، أو هو اجلنس والنوع يكونما املراد  َوَألَْوانِكج

و الِعْلِم َوالبَِصَيةِ  للعاِرفني لِّْلَعاملنِِيَ  22/30 14099  َذوج

م 23/30 14100 كج قو َمنَامج  دالنَّْوم، والرُّ

ن َفْضلِهِ  23/30 14101 م مِّ كج مْ  َواْبتَِغاؤج ْزِق ِِف النََّهارِ  والتامسكم َطَلبجكج لرِّ
 لِ

 يسمعون سامع تفكر وتأمل واعتبار و َيْعِرفونَ املراد  َيْسَمعجونَ  23/30 14102

َق  24/30 14103 : َضْوء  َيْلَمعج ِف  الََْبْ ق  امِء. وهو ظاهرة طبيعية برصية تبدو عىل شكل رشارة كهربائيةالََبْ  السَّ

ا َوَطَمع ا 24/30 14104 َواِعِق،  َخْوف  افجوَن ِمَن الصَّ  ِِف الَغيِْث  وترجون وترغبونَُتَ

رونَ  َيْعِقلجونَ  24/30 14105 ْم ويجَفكِّ قوََلج ْعِملوَن عج  يج
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 32إلى آية  25  يةآ من  الرومسورة ( 407صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  25/30 14106 ْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعََبِ  مج

 املراد ثباهتا وبقاؤها واستقرارها  َتقجومَ  25/30 14107

ْكِمِه وقضائِهِ  بِأَْمِرهِ  25/30 14108  بحج

مْ  25/30 14109  ناداكم للبعث  َدَعاكج

ونَ  25/30 14110 جج رج بَْعثجوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب  َُتْ  تج

وَن أِلَْمِرهِ خاِضعون  َقانِتجونَ  26/30 14111 نَْقادج طِيعجوَن مج  مج

ْلَق  27/30 14112 ة  ِمَن الَعَدِم َعىَل َغْيِ ِمثال  سابِق   َيبَْدأج اْْلَ ِل َمرَّ    اَْلْلقج ألوَّ

هج  27/30 14113 ِعيدج  يرجعه يج

 َأسهلج وأيرسج بمفهوم البَرَش  َأْهَونج  27/30 14114

لِّ َما يجوَصفج بِهِ   األرشف واألفضلالَوْصفج األَْعىَل  َولَهج املَْثَلج اأْلَْعىَل  27/30 14115  ِِف كج

ب   الَْعِزيزج  27/30 14116
ْغَلبج ألنَّهج َتَعاىَل َغالِ ْسنَى الَقِويُّ الَِّذي ال يج   َعىَل أْمِرِه، والَعزيزج ِمْن أْسامِء اهللِ احلج

كِيمج  27/30 14117 ْسنَى  احْلَ ِب األموِر، واحَلكيمج ِمْن أْسامِء اهللِ احلج
ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّهج َتَعاىَل عاَِل  بَِعواقِ مج ِْلَ

 املجْحكِ

ْم َمثَال   28/30 14118 َب لَكج بج  ََضَ ةََضْ  بِنظيهتا أو قِصَّ
ها   واملَثَل ِعبارة  تجقالج لِتَشبيِه حال   األْمثاِل: إيرادج

 األرقاء  اإلماء أو العبيد َما َمَلَكْت َأْيََمُنُكمْ  28/30 14119

َكاء 28/30 14120 َ شاِركنيَ  رشج  مج

مْ  28/30 14121 ْم ِمن اَْلْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاكج  أْعطَيْناكج

ونَ  َفأَنتجْم فِيِه َسَواء   28/30 14122 تََساوج  مج

افجوهَنجمْ  28/30 14123 ِع َمْكروه   َُتَ  اَْلْوف: اْنِفعال  َيبَْعثج الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

لج  28/30 14124 حج  نجَفصِّ  نجبنَيِّ ونوضِّ

رونَ  َيْعِقلجونَ  28/30 14125 ْم ويجَفكِّ قوََلج ْعِملوَن عج  يج

 اْنقادَ  اتَّبَعَ  29/30 14126

م  29/30 14127  ما هتواه أنفسهم ومتيل إليه  َأْهَواءهج

َوفِّق إلَيْهِ  هَيِْدي 29/30 14128 ْرِشد إىَل اإليامِن ويج  يج

 حكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اَلداية َأَضلَّ  29/30 14129

ينَ  29/30 14130  معينني ومؤّيدين نَّاِِصِ

ينِ  30/30 14131 ْلِصا  ِف العمل به َفأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ ْه إليه ُمج  َتَوجَّ

ا  30/30 14132 الِل َمائِال   َحنِيف  ْستَِقيام  َعَليْهِ عن الرشِّ والضَّ يِن، مج   إىَِل الدِّ

َو اإِلْساَلمج  فِطَْرَة اهللَِّ  30/30 14133  والتوحيد  دِيَن اهللِ، َوهج

ْم َعَليَْها  النَّاَس َعَليَْهاَفطََر  30/30 14134 ْم َوَطبََعهج  َجبََلهج

 ال َتْغييَ  ال َتبِْديَل  30/30 14135

 املجْستَِقيمج املجوِصلج إىَِل ِرَضا اهللِ الَْقيِّمج  30/30 14136

ونَ  30/30 14137 ْدِركجونَ  ال َيْعَلمج  ال َيْعِرفوَن وال يج

نِيبنَِي إِلَيْهِ  31/30 14138    إىل اهلل ِف أمورهم كلهاَراِجِعنَي  مج

 واْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَّقجوهج  31/30 14139

كنِيَ  31/30 14140 َعلجوَن إََلا  آَخَر َمَع اهللِ  املْجرْشِ  الّذيَن ََيْ

مْ  32/30 14141 وا دِينَهج قج لجوا  َفرَّ اَبدَّ وا َبْعض  ا َوَتَركج وا َبْعض  وهج َفأََخذج ج ْم َوَغيَّ  دِينَهج

ا َوَأْحَزاب ا ِشيَع ا 32/30 14142  فَِرق 

ونَ  32/30 14143 ورون مبتهجونبام  باَِم لََدهْيِْم َفِرحج   ِعنْدهم َمرْسج
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 41إلى آية  33  يةآ من  الرومسورة ( 408صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َق  َمسَّ  33/30 14144  أصاَب وحَلِ

14145 33/30  ٌّ ةج والَكربج  َضج : سوءج احلاِل أو الَفْقرج أْو الِشدَّ ُّ  الَضج

 َسأَلوا  َدَعْوا  33/30 14146

نِيبنِيَ  33/30 14147  راجعني إىل اهلل ِف أمورهم كلها  مُّ

ِّ أو غيه نعمة ِمن كِشف   َرْْحَة   33/30 14148  للَضج

كجونَ  33/30 14149 ْلكِهِ  يجرْشِ هج رَشيكا  لَهج ِِف مج َعلجوَن َغْيَ  ََيْ

مْ  34/30 14150 مْ  آَتيْنَاهج  َأْعطَيْناهج

َهواِت  َفتََمتَّعجوا 34/30 14151 ْفرج ِمن الشَّ ْم الكج نجهج لَكج َزيِّ وا باِم يج  َفاْنَعمج

ْلطَان ا  35/30 14152 ْرَهان ا  سج ة  بج جَّ اأْو حج  َوكِتَاب ا َقاطِع 

  ينطقج  َيتََكلَّمج  35/30 14153

وا ِِبَا 36/30 14154 وا َفِرحج وا واْبتََهجج ُّ ْكر   ِسج ، اَل َفَرَح شج ، َوَأرَش   َفَرَح َبطَر 

مْ  36/30 14155  َتنِْزْل ِِبِمْ  تجِصبْهج

صيبَة  أْو  َسيِّئَة   36/30 14156  َوَمَرض   َفْقرك َمْكروه  مج

َمْت َأْيِدهيِمْ  36/30 14157   فعلت َجواِرحهم سابقا من معايص واقَتفت من آثام  َقدَّ

 ِمْن َزَواِل البَاَلءِ  َييْأسونَ  َيْقنَطجونَ  36/30 14158

ِب من َشأِن  َأَوََلْ َيَرْوا  37/30 14159 لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
ثج َعنهمالِعباَرةج لِ تََحدَّ  َمن يج

طج  37/30 14160  يجوِسعج  َيبْسج

ْزَق  37/30 14161 ْم ِمن األْرضِ  الرِّ هج ََلج ِْرجج ِه، أْو ُيج
 ما يجْعطيِه اهللج لِِعبادِ

 يجَضيَّقج  َوَيْقِدرج  37/30 14162

 ملَجْعِجزات  وَدالئَِل وِعََب  وَعالمات   آَلَيات   37/30 14163

 فاْعطِ  َفآِت  38/30 14164

ْرَبى 38/30 14165  القرابة  صاِحب َذا الْقج

هج  38/30 14166  ما َوَجَب لَهج  َحقَّ

  املِْسكني: الذي أسكنه العجز وليس عنده ما يكفي وهو أسوأ حاال  من الفقي َواملِْْسكنِيَ  38/30 14167

بيلِ  38/30 14168  لَهج َيْكفيِه لِيَِصَل إىَل َمْقَصِدهِ املجسافِرج الَِّذي ال ماَل  َواْبَن السَّ

ونَ  38/30 14169 ِريدج  َيرَغبجوَن أْو َيشاءونَ  يج

 َوْجَه اهلل  38/30 14170
املراد بالوجه وجه اهلل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من صفاته، نؤمن بأن هلل وجها ال كوجه املخلوق  

 ابتغاء الثواب من اهلل  هنا واملجراد

ونَ  38/30 14171  الفائزون  املْجْفلِحج

 َأْعطَيْتجمْ  آَتيْتجم  39/30 14172

ب ا  39/30 14173 مِ  رِّ َبا املجَحرَّ ا ِمَن املَاِل بَِقْصِد الرِّ  َقْرض 

بجوَ  39/30 14174  لِيَِزيَد  لَِّيْ

 َصَدَقة   َزَكاة   39/30 14175

ونَ  39/30 14176 مج احَلَسنَاِت  املْجْضِعفج  الَِّذين يجَضاِعفج اهللج ََلج

مْ  40/30 14177 ْم ِمَن الَعَدِم َعىل َغْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقكج  أْوَجَدكج

م  40/30 14178 َكائِكج َ ة  مع اهللِ  رشج ِذوا آَِلَ  الرشكاء: الذيَن اُتُّ

 َخفاء  باَن َوَبَرَز َبْعَد  َظَهرَ  41/30 14179

 َكاجَلْدِب، َواألَْمَراِض، َواألَْوبِئَةِ  إْحداث االختالل واالضطراب  الَْفَسادج  41/30 14180

 َيعودوَن ويتوبون من ذنوِبم  َيْرِجعجونَ  41/30 14181
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 50إلى آية  42  يةآ من  الرومسورة ( 409صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا  42/30 14182  اْنتَِقلوا واْمشوا   ِسيج

وا  42/30 14183 لجوا أو فكروا واعتَبوا  َفانظجرج  فتأمَّ

 العاقبة: اْلامِتَةج واملَصي األخي َعاقِبَةج  42/30 14184

ْلِصا  ِف العمل به َفأَقِْم َوْجَهك للدين 43/30 14185 ْه إليه ُمج  َتَوجَّ

 الذي ال عوج فيه  املجْستَِقيمِ  الَْقيِّمِ  43/30 14186

 املراد يوم القيامة  َيْوم   43/30 14187

هِ  الَّ َمَردَّ لَهج  43/30 14188  أو دفع عذابه اَل َيْقِدرج َأَحد  َعىَل َردِّ

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   43/30 14189

ونَ  43/30 14190 عج دَّ قون  َيصَّ  َيتََفرَّ

ْؤِمنْ أنكر  َكَفرَ  44/30 14191  وََلْ يج

هج  44/30 14192 ْفرج  عليه عقاب كفره َفَعَليِْه كج

ونَ  44/30 14193 ْم ِِف اجَلنَّةِ  َيْمَهدج يِّئجوَن َمنَاِزََلج َ  هيج

 اجَلَزاء: املجكاَفأةج باَْلْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل لِيَْجِزيَ  45/30 14194

 إْحسانجهج  َفْضلِهِ  45/30 14195

بُّ ال  45/30 14196
ِ عاَقبَتِِهمْ  حيج ولج اىل مج م والذي َيؤج  َعَدمج حَمَبَِّة اهللِ: َعَدمج ِرضاهج َعنْهج

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  46/30 14197 ْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعََبِ  مج

ْرِسَل  46/30 14198  َيبَْعَث  يج

ات   46/30 14199 َ بَرشِّ ِب  مج حج لسُّ
ج حاِمالت  لِ  بِاملَطَرِ تجبَرشِّ

ْْحَتِهِ  46/30 14200 يَا بِِه الباِلدج والِعبادج املراد  رَّ  املَطَرج الذي ََتْ

َعة   َولِتَْجِريَ  46/30 14201 ْ رُّ برِسج  ولِتَمج

ْلكج  46/30 14202 نج  الْفج فج  السُّ

 بِإَِراَدةِ اهللِ، َوَمِشيئَتِهِ  بِأَْمِرهِ  46/30 14203

 َولِتَطْلجبجوا ولتلتمسوا َولِتَبْتَغجوا  46/30 14204

ونَ  46/30 14205 رج ، َوَتثْنوَن َعَليِْه ِِبَا َتْشكج روَن نِْعَمتَهج  َتْذكج

م بِالْبَيِّنَاِت  47/30 14206 وهج م َفَجاؤج َجِج الواِضحاِت  َفأَتْوهج  بِاحلج

 فعاَقبْنا  َفانتََقْمنَا  47/30 14207

وا 47/30 14208  أذنبوا  َأْجَرمج

 واجبا وناِجزا  وَعْدال   َحّقا   48/30 14209

ه  َسَحاب ا  َفتجثِيج  48/30 14210 َيِّجج كج وهتج رِّ َ ج هَتج  ه ، َوَتنْرشج

طجهج  48/30 14211 هج  َفيَبْسج عج  َفيجَوسِّ

ا 48/30 14212 َقة   كَِسف  تََفرَّ ا مج طَع 
 قِ

 املَطَرَ  الَْوْدَق  48/30 14213

َحاِب  ِمْن ِخاَللِهِ  48/30 14214  ِمْن َبنْيِ السَّ

ونَ  48/30 14215  َينْتَظِروَن اَْلْيَ  َيْستَبْرِشج

ولِهِ  ملَجبْلِِسنيَ  49/30 14216  َيائِِسنَي ِمْن نجزج

 املَطَرِ  نزول َنتائِِج َوَعالماِت  آَثاِر َرْْحَِت اهللَِّ 50/30 14217

ْيي األْرَض  50/30 14218 ْرَع واألْشجاَر التي َعىل األرضِ   حيج ْيي الزَّ  حيج

بْسها وجفافها وجدِبا َمْوهِتَا 50/30 14219  يج

هج  َقِدير   50/30 14220 ْعِجزج  ال يج
ء  تجور  َوهَو القادِرج َعىَل كجلِّ ََشْ بْحاَنهج َوَتَعاىل، وهو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجز  وال فج ء  ِصَفة  هللِ سج   ََشْ
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 60إلى آية  51  يةآ من  الرومسورة ( 104صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َبَعثْنا  َأْرَسْلنَا  51/30 14221

 أْبرَصوه  َفَرَأْوهج  51/30 14222

ْصَفّرا   51/30 14223 تِِه بَِسبَِب َيباَسِة أْوراقِهِ  مج َْضَ     َصاَر َأْصَفَر اللَّْوِن َبْعَد خج

 لََداموا واْستَمّروا  لَّظَلُّوا 51/30 14224

 ال َتْقِدرج أْن تجْسِمَع احَلقَّ َمن َطبََع اهللج َعىل َقْلبِِه َفأماَتهج  ال تجْسِمعج املَْْوَتى 52/30 14225

مَّ  52/30 14226  ال َتْقِدرج أْن تجْسِمَع َمن أصمَّ اهللج َسْمَعهج َعن َسامِع احَلقِّ  َوال تجْسِمعج الصُّ

َعاء  52/30 14227  النِّداء الدُّ

ْدبِِرينَ  52/30 14228 ْعِرضنيَ  َرَجعجوا َولَّْوا مج  مج

َدى  ِِبَادِي  53/30 14229  بمرشد إىل اَلج

و البصية  الْعجْمِي  53/30 14230  َفاقِدج

 الضالل: التيه والبعد واالنرصاف عن طريق اَلداية واحلق  َضاللَتِِهمْ  53/30 14231

  آيات القرآن الكريم بِآَياتِنَا  53/30 14232

م 54/30 14233 م ِمَن الَعَدِم َعىل َغْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقكج  أْوَجَدكج

ن َضْعف   54/30 14234  النُّطَْفِة املَِهينَةِ أو ماء ضعيف ِمَن  مِّ

 ضعف الطفولة  ِمن َبْعِد َضْعف   54/30 14235

ة   54/30 14236 وَّ َة  قج وَّ ولَةِ قج جج  الرُّ

 َشيْخوَخة  َوَهَرما   َضْعفا  َوَشيْبَة   54/30 14237

اَعةج  55/30 14238  القيامة يوم حيني موعد َوَيْوَم َتقجومج السَّ

ونَ  55/30 14239 ْقِسمج املْجْجِرمج  الكافِروَن املجعانِدونَ  حيلف  يج

واما  لَبِثجوا  َما 55/30 14240  َأقامج

َمنِ  َغْيَ َساَعة   55/30 14241 ة  َقِصَية  ِمَن الزَّ  َغْيَ َفَْتَ

ونَ  55/30 14242 ْؤَفكج فجوَن َعِن احَلقِّ  يج  يجرْصَ

 أجْعطوا أجوتجوا 56/30 14243

 أَقْمتجمْ  لَبِثْتجمْ  56/30 14244

ْكم اهلل   كِتَاَب اهللِ 56/30 14245  وقضائه وقدره الذي كتبه عليكمحج

 يوم القيامة   البعثيوم  56/30 14246

 ال يفيد ال َينَفعج  57/30 14247

جمْ  57/30 14248 وَنهج ِمْن َأْعَذار   َمْعِذَرهتج مج َقدِّ  ... َما يج

ْستَْعتَبجونَ  57/30 14249 ْم يج ْم إِْرَضاءج اهللِ بِالطَّاَعِة َوالتَّْوَبةِ  َواَل هج  اَل يجطَْلبج ِمنْهج

ْبنَا  58/30 14250  أوردنا  ََضَ

ة   َمثَل   58/30 14251  َوِعَْبَ
ة   قِصَّ

بْطِلجونَ  58/30 14252 و باطِل   مج عج دَّ  مج

ْغلِقج  و َُيْتِمج  َيطْبَعج  59/30 14253  يج

:  اهللِ  َوْعَد  60/30 14254 ْدقج احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  االلتزامالَوْعدج َو الَوْعدج الصِّ ، َوَوْعدج اهللِ هج  بِأْمر  إزاَء الَغْيِ

نََّك  60/30 14255 نََّك، َواَل َيْستَِخفَّ ِة،  وال يزعجنك اَل َيْستَِفزَّ  وعدم الصَبَواَل حَيِْمَلنََّك َعىَل اِْلفَّ

ون عىل َوْجه اليَقنيال  ال يجوقِنجونَ  60/30 14256  َيْعَلمج



 

411 
 

 
 
 
 

 11إلى آية   1  يةآمن  لقمانسورة ( 411صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

روفج املجَقطََّعةج ِمن املجتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلمج َحقيَقتَهج إالَّ اهللج وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز القجرآنِ  اَل 1/31 14257  احلج

ْرآن آَياتج الْكِتَاِب  2/31 14258  الكريم آَياتج القج

كِيمِ  2/31 14259     املجْحَكِم املجتَْقِن أو ذو احِلْكَمةِ  احْلَ

ى  3/31 14260 د    َمْصَدر ِهداية   هج

 وإْحسانا   َوَرْْحَة   3/31 14261

ْحِسننِيَ  3/31 14262 نِْع اجَلميلِ لِآلتنَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل  لِّْلمج  َوْجِه اإِلْتقاِن َوصج

الةَ  4/31 14263 وَن الصَّ ِقيمج َؤّدوهَنا كاِملة  ِف أوَقاهَتا املَرشوعةِ   يج  يج

َكاةَ  4/31 14264 ْؤتجوَن الزَّ عا   َويج كاةِ َقدر  ِمن املَاِل واِجب  رَشْ جستَِحّقيها َحسب نِصاِِبا ووقتها، والزَّ
ها ملِ َقراءِ إْخراجج  لِْلفج

ون عىل َوْجه اليَقني  يجوقِنجونَ  4/31 14265  َيْعَلمج

ى  5/31 14266 د   اهتداء، أي استجابة للهداية وااليامن هج

ونَ  5/31 14267  الفائزون  املْجْفلِحج

ِديِث  6/31 14268 َو احْلَ ْلِهي َعْن َطاَعِة اهللِ؛ َكالِغنَاءِ كل  ََلْ  َما يج

ف َعْن َطريِق اَِلداَيةِ لي لِيجِضلَّ  6/31 14269  رَصْ

 دين اهلل القويم  سبيل اهلل 6/31 14270

 أو دليل أو إثبات أو معرفة بأمور الدين حجة ِعْلم   6/31 14271

وا   6/31 14272 زج ْخِرية   هج ا  وسج  اْستِخفاف 

ِهني   6/31 14273 ِذلٌّ  ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  مُّ  مج

تْىَل  7/31 14274 ْقَرأ تج  تج

  َذَهب وانرَصف  َوىلَّ  7/31 14275

ْستَْكَِبا   7/31 14276 تَعالِيا   مج تَعاظاِم  مج تََغطِْرسا  مج عانِدا  مج  مج

ْ َيْسَمْعَها 7/31 14277  ََل حيسها بأذنه وََل يدركها َلَّ

ْمع، واملجرادج عدم و َصَمام   َوْقرا   7/31 14278  االنصياع ثَِقال  ِِف السَّ

هج  7/31 14279 ْ ء ، واستعمل هنا التبشي عىل سبيل التهكم َفبَرشِّ هج بَِخََب  ََسِّ  أْخَِبْ

 موجع َشديد اإليالمِ  بِِعقاب  وَتنْكيل   بَِعَذاب  َألِيم   7/31 14280

لِِه   آَمنجوا 8/31 14281 سج  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق رج

اِت  8/31 14282 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِملجوا الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

ْستَمتعج به النَِّعيمِ  8/31 14283 ّل ما يجستطاب ويج  كج

وامِ  َخالِِدينَ  9/31 14284  باقنَي َعىل الدَّ

: اال َوْعَد اهلل  9/31 14285 ْدقج احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيه الَوْعدج َو الَوْعدج الصِّ ، َوَوْعدج اهللِ هج  لْتِزامج بِأْمر  إزاَء الَغْيِ

 ثابِتا  ناِجزا   َحّقا   9/31 14286

 تجبْرِصوهنا َأْعِمَدة َعَمد  َتَرْوهَنَا 10/31 14287

 ِجبَاال  َثابِتَة   َرَواَِسَ  10/31 14288

كَ  َأن مَتِيَد  10/31 14289  لِئَالَّ َتْضطَِرَب َوَتتََحرَّ

َق  َوَبثَّ  10/31 14290  وَنرَشَ َوَفرَّ

لُّ ما َيْميش عىل األرِض ويستعمل عادة ِف احليوانات أكثر َدابَّة   10/31 14291  كج

 فأخرجنا نباتا   َفأَنبَتْنَا  10/31 14292

 َِبِيج  َنافِع  َحَسَن املَنْظَرِ ِصنْف   َزْوج  َكِريم   10/31 14293

 ما َخَلَقهج وأْبَدَعهج   َخْلقج اهللِ 11/31 14294

هج   من دونِهِ  11/31 14295  َغْيَ

بنِي   11/31 14296  مُّ
 َبنيِّ واِضح   تيه وبعد وانرصاف عن طريق اَلداية واحلق َضالل 
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 19إلى آية  12  يةآمن  لقمانسورة ( 412صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 َأْعطَيْنا  آَتيْنَا  12/31 14297

المج وأخذ منه العلم اهو  لجْقاَمنَ  12/31 14298  كان حكيام  وَل يكن نبيا   وبن أخت أيوب أو ابن خالته وأدرك داود َعَليِْه السَّ

ْكَمةَ  12/31 14299 يِن،  احْلِ ِف والِفْقَه ِِف الدِّ ْسَن التَّرَصُّ  َواإِلَصاَبَة ِِف الَقْولِ حج

ْر هللِ  12/31 14300 ، وأْثِن َعَليِْه ِِبا اْشكج ْر نِْعَمتَهج  اْذكج

رج لِنَْفِسهِ  12/31 14301 ْكِر لذاته َيْشكج  َيعودج َنْفعج َذلَِك الشُّ

بْحاَنهج َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واْلالئق تفتقر اليه ِصَفة  هللِ  َغنِيٌّ  12/31 14302   سج

: هو املجْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح  َْحِيد   12/31 14303 ميدج بَْحاَنهج وَتعاىل، واحلج  ِصَفة هللِ سج

هج ويذّكره بالعواقب َيِعظجهج  13/31 14304  َينَْصحج

 يا َولَِدي َيابجنَيَّ  13/31 14305

ْك بِاهللِ 13/31 14306 ْلكِهِ  ال تجرْشِ هج رَشيكا  لَهج ِِف مج َعْل َغْيَ  ال َُتْ

اَوَزةج احَلدِّ  لَظجْلم   13/31 14307 : اجلورج وُمج  الظجْلمج

يْنَا 14/31 14308  وأَمْرنا َوَوصَّ

هج  14/31 14309 َلتْهج أجمُّ  ِف بطنها والدتهْحلته  َْحَ

ا َوْهن ا 14/31 14310  َضْعف 

َضاَعةِ  َوفَِصالجهج  14/31 14311 هج َعِن الرَّ  فِطَامج

جوعج  املَِْصيج  14/31 14312  املَْرِجعج أْو الرُّ

 حاَوال إرغاِمَك  َجاَهَداكَ  15/31 14313

اَم  15/31 14314 ام َفال تجطِْعهج َضْع ََلج ام وال َُتْ  ال َتتَّبِْعهج

اَم  15/31 14315 ْنيَا َوَصاِحبْهج ا  ِِف الدُّ ُهج  ِف األمور الدنيويةَوعارِشْ

وفا   15/31 14316  واإلحسان َلام املَْعروفب َمْعرج

 َطِريَق  واْسلجْك  َواتَّبِْع َسبِيَل  15/31 14317

 َرَجَع، َوَتاَب  َأَناَب  15/31 14318

مْ  15/31 14319 ْم  َمْرِجعجكج كج جوعج مْ رج كج ْم وَمصيج  وَعْوَدتجكج

م  15/31 14320  فأخَبكم َفأجَنبِّئجكج

 َوْزَن، َوِمْقَدارَ  ِمثَْقاَل  16/31 14321

ْن َخْرَدل   16/31 14322  مِّ
َغرِ  َحبَّة   ِِف الصِّ

تَنَاِهيَة   مج
 َحبَّة  َصِغَية 

 احِلجاَرة الَعظيَمة الّصْلبَة  َصْخَرة   16/31 14323

َاِسْب َعَليَْها َياِت ِِبَا اهلل 16/31 14324  ... َياِت ِِبَا َيْوَم الِقيَاَمِة، َوحيج

وِف  17/31 14325 عِ  بِاملَْْعرج ْ ْسنجهج بِالَعْقِل أْو بِالرشَّ ْعَرفج حج لُّ فِْعل  يج : كج  املَْعروفج

 واجْطلجب الَكفَّ  َواْنهَ  17/31 14326

ه  املْجنَكرِ  17/31 14327 نْكرج  الرشع أو العقل ما يج

 َنَزَل بَِك  َأَصاَبَك  17/31 14328

ورِ  17/31 14329 ة التي أعايل ومكارم  َعْزِم اأْلجمج  َينْبَِغي احِلْرصج َعَليَْها األمور اْليِّ

كَ  18/31 14330 ْر َخدَّ ِْل َوْجَهَك  َواَل تجَصعِّ ْجب ا اَل متج ا َوَتَعاظجام  وعج َْب 
 كِ

ا 18/31 14331 ا َمَرح  تَبَْخَِت  ْتَاال  مج  معجبا بنفسه  ُمج

ْتَال   18/31 14332 تَبَْخَِت   ُمج تََكَبِّ  مج  مغرور معجب ِف نفسهمج

ور   18/31 14333  متباهي عىل الناس َكثِي التَّعاظجم والتَكَبُّ  َفخج

ْن َبنْيَ  َتَوّسطو َتَواَضعْ  َواْقِصْد  19/31 14334 ِع، َواملجبْطِئِ َوكج  املجرْسِ

ْض  19/31 14335  اْخِفْض و َواْغضج

 َأْقبََح، َوَأْبَغَض  َأنَكرَ  19/31 14336
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 28إلى آية  20  يةآمن  لقمانسورة ( 413صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِل ِف شأن من يتحدث عنهمِعباَرةج لِلَحثِّ َعىل النَّظَِر  َأََلْ َتَرْوا  20/31 14337 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  والتََعجُّ

رَ  20/31 14338 َ  َسخَّ  َذلََّل َوَيرسَّ

مْ و َوَأْسبَغَ  20/31 14339 كج  وأكمل َوأَتمَّ  َعمَّ

  حمسوسة  واِضَحة   َظاِهَرة   20/31 14340

 َوخافِيَة   َوَباطِنَة   20/31 14341

َادِلج  20/31 14342 اِصمج  َيج شج وُيج
ناقِ  يج

 بَِغْيِ حجة أو دليل أو إثبات  بَِغْيِ ِعْلم   20/31 14343

ى  20/31 14344 د   َوال هداية َوال هج

   املراد وحي أو تنزيل من اهلل  كِتَاب   20/31 14345

نِي   20/31 14346 يضء، واملرادج مبني للحق مُّ  مج

 والَزمواانتَِهجوا  اتَّبِعجوا 21/31 14347

 َنْقتَدي  َنتَّبِعج  21/31 14348

 لقينا أو علمنا  َوَجْدَنا 21/31 14349

مْ  َيْدُعوُهمْ  21/31 14350 ثُّهج    حَيج

ِعيِ  21/31 14351 ِعي: النّارج املوَقَدةج  السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ  اْسم  جِلَ

ْم َوْجَههج  22/31 14352
ْسلِ ْلِْص  يج   ِعبَاَدَتهج َوَقْصَدهج إىَِل اهللِ ُيج

ِْسن   22/31 14353 نِْع اجَلميلِ  حمج  باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوصج
 آت 

ك اْستَْمَسَك  22/31 14354  َتَعلََّق، َواْعتََصمَ و مَتَسَّ

ْثَقى 22/31 14355  الْوج
ْرَوةِ وِصل  إىَِل ِرْضَواِن اهللِ ال نْقَض لهَأْوَثِق َسبَب   بِالْعج  مج

، َوَمْرِجعج  َعاقِبَةج  22/31 14356  ومنتهى  َمآلج

ورِ  22/31 14357 ؤوِن َوالَقَضاَيا  اأْلجمج  املَسائِِل والشُّ

ْنَك  23/31 14358  ال يجِصبَْك َهمُّ وال َغمُّ  َفاَل حَيْزج

مْ  23/31 14359 ْم  َمْرِجعجهج هج جوعج مْ رج هج جْم وَمصيج  وَعْوَدهتج

م 23/31 14360 مْ  َفنجنَبِّئجهج هج  َفنجْخَِبج

ور 23/31 14361 دج  اْلفايا التي ِف الصدور أو احلالة التي ِف الصدور  بَِذاِت الصُّ

مْ  24/31 14362 م  نجَمتِّعجهج نَعَِّمهج  نج

مْ  24/31 14363 هج م  َنْضطَرُّ ْلِجئهج  نج

 شديدج اإِليالم  َفظِيع  َثِقيل   َغلِيظ   24/31 14364

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  25/31 14365

ْمدج هللِِّ 25/31 14366  الثَّناءج عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

مْ  25/31 14367 هج ْعظَمهمْ  َأْكثَرج  مج

ْسنىالذي استغنى عن خلقه،  الَْغنِيُّ  26/31 14368  واْلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسامِء اهللِ احلج

ِميدج  26/31 14369 ْسنى  احْلَ  املجْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح، واحَلميدج من أْسامِء اهللِ احلج

هج  27/31 14370 دُّ ه مما هو فيه  َيمج  يجزيدج

ا َنِفَدْت  27/31 14371  ما انتهت مَّ

هج الواِسع َكلاَِمتج اهللِ  27/31 14372  وحكمته  املرادج ِعْلمج

مْ  28/31 14373 : النرش واإِلحياء بعد املوت َبْعثجكج  البَْعثج
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 34إلى آية  29  يةآمن  لقمانسورة ( 414صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِل ِف شأن من يتحدث عنهمِعباَرةج لِلَحثِّ َعىل  َأََلْ َترَ  29/31 14374 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  النَّظَِر والتََعجُّ

يَْل ِِف النََّهارِ  29/31 14375 ولِجج اللَّ ا  يج رص 
ْدِخل أحدُها ِف اآلخر فيتعاقبان طوال  وقِ  يج

رَ  29/31 14376 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

َعة   ََيِْري  29/31 14377 ْ رُّ برِسج  َيمج

ى  29/31 14378 َسمًّ َعنيَّ حمدد  مقدر ِعنَْد اهللِ  َأَجل  مُّ    وقت  مج

قُّ  30/31 14379  املراد هو اإلله احلق ِف ذاته وصفاته وأفعاله الذي ال إله سواه  احْلَ

ونَ  30/31 14380  َيْعبجدونَ  َيْدعج

هج  من دونِهِ  30/31 14381  َغْيَ

 وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيضج احَلقِّ  يصحالَعبَثج الفاِسدج الِذي ال  الْبَاطِلج  30/31 14382

ْسنى  الَْعِلُّ  30/31 14383  الذي يعلو عىل خلقه بقهره وقدرته، والعالء: الّرفعة، والعّل من أْسامِء اهللِ احلج

ْسنى اجلليل كبي الشأن، واهلل أكَب معناها أّن اهلل أكَب  الَْكبِيج  30/31 14384  من كّل َشء  قدرا ، والكبي من أْسامِء اهللِ احلج

ِل ِف شأن من يتحدث عنهم  َأََلْ َترَ  31/31 14385 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرةج لِ

ْلَك  31/31 14386 نَ  الْفج فج  السُّ

ِري 31/31 14387 َعة   َُتْ ْ جرُّ برِسج  مَت

تِهِ  بِنِْعَمِت اهللَِّ 31/31 14388  بِأَْمِر اهللِ َوَرْْحَ

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  31/31 14389 ْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعََبِ  مج

 َعظيم  ِف التََّجلُِّد وَعَدِم اجَلَزعِ كثي الصَب  َصبَّار   31/31 14390

ور   31/31 14391  َكثِي ذِْكِر النِّْعَمِة والثَّناِء َعىل املجنِْعِم ِِبا  كثي الشكر َشكج

م 32/31 14392 مْ  َغِشيَهج مْ و َعاَلهج  َغطّاهم وَغَمرهج

ْوج   32/31 14393  ما ارتفع من ماء البحر أو النهر مَّ

َحاِب، َأِو اجِلبَاِل املجظِلَّةِ  َكالظَُّللِ  32/31 14394  َكالسَّ

ْلِِصنيَ  32/31 14395    بإخالص وطاعة وتَضع ُمج

مْ  32/31 14396 اهج  سلَّمهم َنجَّ

ْقتَِصد   32/31 14397 ْكِر اهللِ َعىَل َوْجِه الَكاَملِ  مُّ ْم بِشج ط  ََلْ َيقج تََوسِّ  مج

رج  ََيَْحدج  32/31 14398  َيْكفج

ار   َختَّار   32/31 14399  اقِض  لِْلَعْهدِ نَغدَّ

ور   32/31 14400 ود  لِنَِعِم اهللِ َكفج  َجحج

مج  33/31 14401  بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه اْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب اهلل  اتَّقجوا َربَّكج

 اخافجو َواْخَشْوا  33/31 14402

 املراد يوم القيامة  َيْوما   33/31 14403

ْغنِي فِيِه  الَّ ََيِْزي َوالِد   33/31 14404  أب اَل يج

مج  33/31 14405 نَّكج رَّ مْ  َفاَل َتغج ْلِهيَنَّكج ْم، َوتج َدَعنَّكج  َفاَل َُتْ

ورج  33/31 14406 رُّ َوَُيَْدعج ِمْن َشيْطَان   الَْغرج ِه  وَ أأو مال أو شهوة َما َيغج  َغْيِ

اَعةِ  34/31 14407  َيْوم الِقياَمةِ  املجراد َمْوِعد ِعْلمج السَّ

 املطر الَْغيَْث  34/31 14408

 مكانج اجَلنني ِف َجْوِف األْنثَى اأْلَْرَحامِ  34/31 14409

 َما َتْعَلمج و َتْدِريَوَما  34/31 14410

 تكسب من دينها ودنياها من خي أو رش ومن رزق قليل أو كثيَماَذا املراد  َماَذا َتْكِسبج  34/31 14411

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال  َعلِيم   34/31 14412
ائِ ج بِالرسَّ َو الَعاَِل : هج بْحاَنهج َوَتَعاىَل، والَعليمج َها ِعْلمج املَْخلوقاِت ِصَفة  هللِ سج  يجْدِركج

َفى َعىَل اهللِ خافِيَة  َوهَو َعا َخبِي   34/31 14413 : املجطَّلِعج َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال َُتْ بَْحاَنهج وَتَعاىَل، واَْلبيج ْزئِيَّاِت ِصَفة هللِ سج لِّياِت واجلج  َِل  بِالكج
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 11إلى آية  1  يةآ من  السجدةسورة ( 415صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

روفج املجَقطََّعةج ِمن املجتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلمج َحقيَقتَهج إالَّ اهللج وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز القجرآنِ  اَل 1/32 14414  احلج

ْرآن  الْكِتَاِب  2/32 14415  القج

 ال َشكَّ   ال َرْيَب  2/32 14416

اهج  3/32 14417  وجاء به َكِذبا   ِمْن ِعنِْد َنْفِسهِ اْختََلقه  اْفََتَ

قُّ  3/32 14418  املراد الثابت املنزل عليك الذي ال يأتيه الباطل احْلَ

ر  لِتجنِذرَ  3/32 14419 ف وََتذِّ َوِّ م وُتج
 لتجعلِ

ف  حمّذر   نَِّذير   3/32 14420 َوِّ بلِّغ  ُمج  مج
 َرسول 

ونَ  4/32 14421  َيْقبلجون اَِلداية  هَيْتَدج

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  4/32 14422

ام   4/32 14423  ِف ستة أوقات ال يعلم مقدارها إال اهلل سبحانه ِِف ِستَِّة َأيَّ

، وال تشبيه ، وال تعطيل   بَِجاَللِِه َوَعظََمتِهِ َواْرَتَفَع؛ اْستَِواء  َيلِيقج واستقرَّ َعاَل  اْستََوى 4/32 14424  بال تكييف 

 هو أعظَمج املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به سبحانه وتعاىل اْلَعْرش   4/32 14425

هج   من دونِهِ  4/32 14426  َغْيَ

 جانبك، أو املجتََويل ألمرك أو صديق وحبيبالويل هو الذي يكون إىل  َويِلي  4/32 14427

يِّئَةِ  َشِفيع   4/32 14428 ز َعن السَّ ب التَّجاوج
: طالِ فيعج عني  والشَّ  ناِص  ومج

ونَ  4/32 14429 رج  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتََِبونَ  َتتََذكَّ

َدبِّرج  5/32 14430  من التدبي بمعنى اإلحكام واإلتقان يج

ا املراد اأْلَْمرَ  5/32 14431  أمر السامء واألرض وما فيهن، وأمر اْلليقة مجيع 

جج إِلَيْهِ  5/32 14432  َيْصَعدج إِلَيْهِ  َيْعرج

ونَ  5/32 14433 بون َتعجدُّ سج  ََتْ

ج الَْغيِْب  6/32 14434 لِّ  َعاَِل يط  بكج ِ ِهمْ َما َخِفَي واْستَََتَ َوََلْ َيْستَطِِع النَّاسج  حمج    إْدراَكهج بَِحواسِّ

َهاَدةِ  6/32 14435 ْم وهَي َنقيضج الَغيِْب  َوالشَّ كج : ما تجْدِركوَنهج بَِحواسِّ هاَدةج  الشَّ

 أحكم وأتقن َأْحَسنَ  7/32 14436

ْنَساِن  7/32 14437  املراد خلق آدم عليه السالم   َخْلَق اإْلِ

ابج  طنِي   7/32 14438 : الَتُّ  املجْختَلِطج بِاملاءِ الطِّنيج

تَهج أوالده و َنْسَلهج  8/32 14439 يَّ رِّ  ذج

اَللَة   8/32 14440 ْستَلَّة  ِمْن مَجِيِع البََدنِ  سج َا مج ؛ أِلهَنَّ  َوِهَي النُّطَْفةج

ِهني   8/32 14441 ، َرقِيق   مَّ  َحقي  َضِعيف 

اهج  9/32 14442    عدل خلقه وسوى شكله وأمته ِف أحسن صورة   َسوَّ

وح  َوَنَفَخ فِيهِ  9/32 14443  وبثَّ الرُّ

وِحهِ  9/32 14444  املراد بإرسال امللك له لينفخ فيه الروح ِمْن رج

لجوب، واملراد: نعمة العقل يجميَّز ِبا بني اْلي والرش والنافع والضار َواأْلَْفئَِدةَ  9/32 14445  والقج

ْفِن واختََفيْنا  َضَلْلنَا ِِف اأْلَْرضِ  10/32 14446 َراب ا َبْعَد املَْوِت وِغبْنا بالدَّ لْنَا تج وَّ  ََتَ

ِمْ  10/32 14447   لقاء اهلل: املجثجول َبنْيَ َيَدْيهِ  بِلَِقاء َرِبِّ

ونَ  10/32 14448 نْكِروَن جاِحدونَ  َكافِرج  مج

 يقبض أرواحكم  َيتََوفَّاكجم 11/32 14449

كِّل بكم  11/32 14450 هد إليه بقبض أرواحكم   وج  عج

 تجَعادونَ  تجْرَجعجونَ  11/32 14451
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 20إلى آية  12  يةآ من  السجدةسورة ( 416صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 تبْرِص وتَشاِهد  َتَرى 12/32 14452

ونَ  12/32 14453  الكافِروَن املجعانِدونَ  املْجْجِرمج

وِسِهمْ  12/32 14454 ؤج و رج سج
ا َناكِ ا َوَنَدم  وا ِخْزي  وَها، َوَأْطَرقج الًّ و  َقْد َخَفضج  ذج

َنا 12/32 14455 ، واملجرادج إْدراكج احَلقِّ  َأْبرَصْ ْؤَيةج : الرُّ    اإلْبصارج

نِ َعَرْفنا َعْن َطريِق االَعلِْمنا، أْو  َوَسِمْعنَا 12/32 14456  ْستاِمِع بِاألجذج

 فأَِعْدنا  َفاْرِجْعنَا  12/32 14457

وقِنجونَ  12/32 14458  عاملِجون علم اليَقني  مج

 أَرْدنا  ِشئْنَا  13/32 14459

 أَلَْعطَيْنا  الَتيْنَا  13/32 14460

َداَها  13/32 14461  اهتداءها  هج

َق َوَوَجَب   الَْقْولج َحقَّ  13/32 14462 قَّ  َثبََت َوََتَ

 ألشغلنَّ فراغها كله  ألَْمألنَّ َجَهنَّمَ  13/32 14463

نَّةِ  13/32 14464  اجِلنِّ  اجْلِ

وا  14/32 14465 وقج : اإلْحساسج الَعامُّ  َفذج ْوقج  بالَفم وبغي الَفم وإدراك املطعومات  الذَّ

 نسيانكم وإُهالكم وجحودكمبسبب  باَِم َنِسيتجمْ  14/32 14466

ْم َهـَذا  14/32 14467 ود يوم القيامة  لقاء َيْوِمكج هج  شج

مْ  14/32 14468  وأُهلناكم َعاَمْلناكم معاملة املَنِْسيِّني َنِسينَاكج

ْلد  15/32 14469  الِعقابج الدائم  َعَذاب اْلج

ْؤِمنج  15/32 14470  يصّدق ويذعن يج

 املراد آياتنا الدالة عىل قدرتنا ووحدانيتنا  بِآَياتِنَا  15/32 14471

وا  15/32 14472 رج كِّ ِر واالتِّعاظِ  ذج ِر والتََّدبُّ  اْستجِحثّوا َعىل التَذكُّ

دا   15/32 14473 جَّ وا سج ضوعا  لَِعظََمِة اهللِ  َنَزلجوا أْرضا   َخرُّ ْم َعىل األْرِض خج  واِضعنَي ِجباَههج

وا 15/32 14474 لِّ َما ال َيليقج بِِه، وطاَعتجهج  َوَسبَّحج هج وَتنْزهيجهج َعْن كج   َتْقديسج

ونَ  15/32 14475  متواضعون ال يستكَبون عن َقبول احلق ال َيْستَْكَِبج

ى لِْلِعبَاَدةِ وَتتَبَاعد  َتتََجاَف  16/32 14476 ، َوَتتَنحَّ  َتْرَتِفعج

ِش  املََْضاِجعِ  16/32 14477 رج  النَّْومِ فج

 َرجاء  َوَرْغبَة  ِف َثواِب اهللِ َوَطَمعا   16/32 14478

م 17/32 14479 ا أجْخِفَي ََلج ْم ِمَن اجَلَزاءِ  مَّ ِخَر ََلج  َما ادُّ

 َأْعنيج   17/32 14480
ةِ رَّ ن قج ُّ  مِّ ، َوَيرسج ْفِرحج  َما يج

كاَفأة   َجَزاء 17/32 14481  َثوابا  ومج

 الَفاِسق: العايص اْلارج عن حدود الرشع َفاِسقا   18/32 14482

ونَ  18/32 14483  ال َيتَعاَدلونَ  ال َيْستَوج

وَن ِِبَا أالَّتِي يَ َمكانج اإِليواِء  املَْأَْوى 19/32 14484 ِقيمج وَن إِلَيَْها، َويج  وج

ال   19/32 14485 مْ وَمنِْزال   نجزج  ِضيَاَفة  ََلج

وا 20/32 14486  َرِغبجوا  َأَرادج

وا 20/32 14487  أجرِجعجوا أجِعيدج

بجونَ  20/32 14488  تجنْكِروَن وَُتَْحدونَ  تجَكذِّ
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 30إلى آية  21  يةآ من  السجدةسورة ( 417صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْنيَا البَاَلَيا  الَْعَذاِب اأْلَْدَنى  21/32 14489  َواملََصائِِب ِِف الدُّ

 َقبَْل  دجونَ  21/32 14490

 َعذاب اآلخرة  الَْعَذاِب اأْلَْكََبِ  21/32 14491

 َيعودوَن ويتوبون من ذنوِبم  َيْرِجعجونَ  21/32 14492

ْلام   َأْظَلمج  22/32 14493  أْكثَرج ظج

رَ  22/32 14494 كِّ ِر  ذج ِر واالتِّعاظِ اْستجِحثَّ َعىل التَذكُّ    والتََّدبُّ

ْعِجزاِت وَدالئَِل وِعََبِ وَعالماِت  بِآَياِت  22/32 14495  بِمج

 بتعاد والتنحياإلعراض: اال َأْعَرَض  22/32 14496

 الكافِريَن املجعانِدينَ  املْجْجِرِمنيَ  22/32 14497

ونَ  22/32 14498 نتَِقمج َعاقِبون  مج  مج

وَسى 23/32 14499  َرسول  َأرَسَلهج اهللج َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  مج

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  23/32 14500

د   َشكي  ِمْرَية   23/32 14501  وَتَردُّ

ن لَِّقائِهِ  23/32 14502 وَسى  مِّ اءِ  - عليه السالم  -لَِقاِء مج  لَيَْلَة اإِلِْسَ

ى  23/32 14503 د   َمْصَدر ِهداية   هج

ائِيَل  23/32 14504  بنج إِسَحاق، وإَِِسائِيل َتعنِي َعبَد اهللِ َيعقجوبالنبي   هو إِِْسَ

ة   24/32 14505 ْقتََدى ِبم َأئِمَّ    من يج

ونَ  24/32 14506  يرشدون إىل اإليامن  هَيْدج

ون عىل َوْجه اليَقني  يجوقِنجونَ  24/32 14507  َيْعَلمج

 حَيْكم َيْفِصلج  25/32 14508

ونَ  25/32 14509 تَلِفج ْم إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرج  َُيْ  ِمنْهج
لُّ َطَرف   َيْذَهبج كج

مْ  26/32 14510 ِد ََلج ْ  َأَوََلْ هَيْ ِذبنَي؟ وَيتَِّضْح  َأَوََلْ َيتَبنَيَّ اَلِء املجَكِّ ؤج  َِلَ

 ْهَلَكنَا!وأ َأْفنَيْنا ما َما َأْكثَرَ  َكْم َأْهَلْكنَا  26/32 14511

ونِ  26/32 14512 رج َن الْقج ابَِقةِ  مِّ  ِمَن األجَمِم السَّ

ونَ  27/32 14513  َيسيونَ  َيْمشج

ثج َعنهم َأَوََلْ َيَرْوا  27/32 14514 تََحدَّ ِب من َشأِن َمن يج لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرةج لِ

وقج  27/32 14515  نجْرِسلج  َنسج

زِ  27/32 14516 رج  اليَابَِسِة، الَغلِيظَِة الَّتِي اَل َنبَاَت فِيَها اجْلج

 َفنجظِْهرج  َفنجْخِرجج  27/32 14517

مْ  27/32 14518 هج  اإلبلج والبََقرج والَغنَمج  َأْنَعامج

ونَ  27/32 14519 بْرِصج  ونَ َبَيَرْوَن َفيَْعتَ  يج

وَننَاأو  يوم القيامةاملراد  الَْفتْحج  28/32 14520  َيْومج الَعَذاِب الَِّذي َتِعدج

طاَبَقةج الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  28/32 14521 : مج ْدقج دِق، والصِّ تَِّصفنَي بالصِّ  مج

 ال يفيد ال َينَفعج  29/32 14522

ونَ  29/32 14523 ون يجنظَرج رج ْمَهلجون ويجؤخَّ  يج

 بتعاد والتنحياإلعراض: اال َفأَْعِرْض  30/32 14524

ْب  َوانتَظِرْ  30/32 14525  وترقَّ
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 6إلى آية  1  يةآمن  األحزابسورة ( 841صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

د  َصىلَّ اهللج َعَليِْه  النَّبِيُّ  1/33 14526 َمَّ سولج حمج َو الرَّ نا هج  َوَسلَّمَ النَّبِيُّ هج

 اْجَعْل لَك وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه اتَِّق اهللَّ 1/33 14527

 ال َتتَّبِْع وال َُتَْضعْ  َوال تجطِعِ  1/33 14528

ودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  1/33 14529 جج وج
   املجنْكِريَن لِ

 ما يبطنونالذين يظهرون خالف  َواملْجنَافِِقنيَ  1/33 14530

 واْنتَِهْج وأطع اْنَقْد  َواتَّبِعْ  2/33 14531

 َيتِّم التَّبليغج بواِسطِة الَوْحِي  يجوَحى 2/33 14532

َفى َعىَل اهللِ  َخبِيا   2/33 14533 َو املجطَّلِعج َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال َُتْ : هج بَْحاَنهج وَتَعاىَل، واَْلبيج  خافِيَة  ِصَفة هللِ سج

ْل  3/33 14534  واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّ

 بلغ منتهى الكفاية، وبلوغ املراد ِف األمر  َوَكَفى  3/33 14535

َهيْمن ا  َوكِيال   3/33 14536  حافِظ ا ومج

 باطِنجه َجْوفِهِ  4/33 14537

مج  4/33 14538 مج  َأْزَواَجكج  َزْوَجاَتكج

نَّ  4/33 14539 وَن ِمنْهج ي تجظَاِهرج لج اِلْمَرَأتِِه: َأْنِت َعَلَّ َكظَْهِر أجمِّ جج : َأْن َيقجوَل الرَّ  ِف التحريم  الظَِّهارج

مْ  4/33 14540 نَْسبجون إىل غي آبائهم احلقيقيني َأْدِعيَاَءكج مْ أو  من يج كج وهج ِمْن َأْواَلدِ َغْيِ  َمْن َتبَنَّيْتجمج

َوفِّق إلَيْهِ  هَيِْدي 4/33 14541 ْرِشد إىَل اإليامِن ويج   يج

بِيَل  4/33 14542 َشادِ  السَّ دىو َطريَق احَلقِّ َوالرَّ  اَلج

ْم آِلَبائِِهمْ  5/33 14543 وهج مْ  اْدعج  لِوالِدهيِمْ  اْنِسبوهج

 َأْعَدلج َوَأْقَومج  َأْقَسطج  5/33 14544

وا 5/33 14545 ْ َتْعَلمج  تدركوا َل تعرفوا وَل  َلَّ

مْ  5/33 14546 ينِ  َفإِْخَوانجكج  ُتمعهم بكم أخوة االسالم  ِِف الدِّ

مْ  5/33 14547 مْ  َوَمَوالِيكج كج ينِ  ومناِصوكم َأْولِيَاءج  ِِف الدِّ

نَاح   5/33 14548  إِْثم   جج

 فيام وقعتم فيه من خطأ َل تتعمدوه  فِياَم َأْخطَأْتجم 5/33 14549

َدْت  5/33 14550  َقَصَدت َتَعمَّ

ورا   5/33 14551 َو الَِّذي َتْكثجرج ِمنْهج املَْغِفَرةج  َغفج بْحاَنهج َوَتَعاىَل، والَغفورج هج   ِصَفة  هللِ سج

ِحيام   5/33 14552 : الذي َيْرَحمج املجْؤِمننَي ِف اآلِخَرةِ  رَّ حيمج بَْحاَنهج وَتعاىل، والرَّ  ِصَفة هللِ سج

ْنيَاوأحّق  َأْوىَل بِاملْجْؤِمننِيَ  6/33 14553 يِن َوالدُّ ِسِهْم ِِف الدِّ ْم ِمْن َأْنفج ، َوَأْقَربج ََلج ، َوَأْرَأفج  َأْنَفعج

جمْ  6/33 14554 َهاهتج مَّ
هج أج ِهنَّ  َوَأْزَواجج ، َوَتْعظِيِم َحقِّ ِريِم نَِكاِحِهنَّ َهاهِتِْم؛ ِِف ََتْ  ِمثْلج أجمَّ

و الَقَراَبةِ  َوأجْولجوا اأْلَْرَحامِ  6/33 14555  َذوج

ِعهِ  كِتَاِب اهللَِّ 6/33 14556 ْكِم اهللِ، َورَشْ  حج

 الذين انتقلوا من مكة إىل املدينة فرارا  بدينهم َواملْجَهاِجِرينَ  6/33 14557

مْ  6/33 14558  صديق وحبيبالويل هو الذي يكون إىل جانبك، أو املجتََويل ألمرك أو  َأْولِيَائِكج

ا  6/33 14559 وف  ْعرج ، َوإِْحَسان ا مَّ ا، َوِصَلة   بِرًّ

وظِ  الْكِتَاِب  6/33 14560  اللَّْوِح املَْحفج

ا 6/33 14561 ا َمْكتجوب ا  َمْسطجور  ر  َقدَّ  مج
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 15إلى آية  7  يةآمن  األحزابسورة ( 419صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  7/33 14562 َسالَةِ  ِميثَاَقهج َد بِتَبْلِيِغ الرِّ  الَعْهَد املجَؤكَّ

ا َغليظا  7/33 14563 ا ميثاق  د  ا مَشدَّ د   َعْهدا  مؤكَّ

ادِقِنيَ  8/33 14564 طاَبَقةج الَكالِم للواقِعِ  الصَّ : مج ْدقج ْدِق، والصِّ  املجتَِّصفنَي بِالصِّ

ز  َوَأَعدَّ  8/33 14565  وَهيَّأَ وَجهَّ

 موجعا َشديد اإليالمِ  ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا  َألِيام   8/33 14566

وا  9/33 14567 رج  اْستَْحَِضوا   اْذكج

ْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  نِْعَمَة اهلل 9/33 14568 ينِيُّ أْو الدج    اَْلْيج الدِّ

نجود   9/33 14569  األَْحَزابج ِحنَي اْجتََمعجوا ِِف َغْزَوةِ اَْلنَْدِق واملراد هنا  واألْنصار واألْعواناجَليْش،  جج

 َفبََعثْنا  َفأَْرَسْلنَا  9/33 14570

ك  ِرحيا   9/33 14571  بشدة   اََلواءج املجتحرِّ

 َل تجبْرِصوها  َل ترْوها 9/33 14572

وكجم  10/33 14573  أَتْوكجم َجاؤج

مْ  10/33 14574 مْ  ِمْن َأْسَفَل ِمنكج تِكج  ِمْن ََتْ

ا و َشَخَصِت  َزاَغِت اأْلَْبَصارج  10/33 14575 ا وخوف  ة  َوَدْهَشة  و اضطربت فزع   َحْيَ

 َوَوَصَلِت  َوَبَلَغِت  10/33 14576

 َوتجسيئوَن الظَّنَّ  َوَتظجنُّونَ  10/33 14577

يئََة َتظجنُّوَن  الظُّنجوَنا  10/33 14578 ج دِينَهج َوَنبِيَّهج الظُّنجوَن السَّ  َأنَّ اهللَ اَل َينْرصج

 اْختجَِبَ و اْمتجِحنَ  اْبتجِلَ  11/33 14579

لِْزلجوا 11/33 14580 وا اْضطََربجوا َوزج  وأجْزِعجج

 َقِوّيا   َشِديدا   11/33 14581

بْطِنونَ الَِّذيَن يجظِْهروَن ِخالَف َما  املْجنَافِقجونَ  12/33 14582  يج

َرض   12/33 14583 ،  مَّ  َوَضْعفج إِياَمن   َونِفاق  َشكٌّ

 َمنََحنا األمل َوَعَدَنا 12/33 14584

ا 12/33 14585 ور  رج  َباطاِل   خداعا   غج

 مَجاَعة  أْو فِْرَقة   طَّائَِفة   13/33 14586

َو: ااِلْسمج اجَلاِهِلُّ  َيثِْرَب  13/33 14587  املنورة لِْلَمِدينَةِ هج

مْ  13/33 14588 َقاَم لَكج ْم   وال َمنِْزلاَل إَِقاَمَة  اَل مج  لَكج

 َفعجودوا  َفاْرِجعجوا 13/33 14589

نَة   َعْوَرة   13/33 14590 َصَّ َْشى دخول العدو منه  َغْيج حمج  ذاتج َخَلل  ُيج

 َهَرب ا فَِرارا   13/33 14591

ِخَلْت َعَليِْهم 14/33 14592  دخل األحزاب عليهم  دج

 نواحيها و َجَوانِِب املَِدينَةِ  َأْقطَاِرَها 14/33 14593

ئِلجوا الِْفتْنَةَ  14/33 14594 قاَتَلةج املجْسلِمني سج َب منهم مج
وَع َعِن اإِلْساَلمِ و طجلِ جج َك باهللِ، والرُّ ْ  الرشِّ

 أَلََجابجوا و لََدَخلوا ِِبا آَلَتْوَها 14/33 14595

دوا  َتَلبَّثجوا 14/33 14596 وا وتردَّ رج  َتأَخَّ

 قليال   َيِسيا   14/33 14597

وا اهللَ  15/33 14598  الْتََزموا له وواَثقوه  َعاَهدج

َولُّوَن اأْلَْدَبارَ  15/33 14599 وَن ِمَن املَْعَرَكةِ  اَل يج  األْعداءِ ال يعطون ظهورهم ِجَهَة و اَل َيِفرُّ

وال   15/33 14600 اَسبا  عليه َمْسؤج  َمطلوبا  الَوفاءج بِِه وحمج
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 22إلى آية  16  يةآمن  األحزابسورة ( 420صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مج  16/33 14601  لَّن يفيدكم  لَّن َينَفَعكج

 اَلرب الِْفَرارج  16/33 14602

َتَّعجونَ ال  16/33 14603  ال تجنَّعمون بام َتبون  متج

م  17/33 14604 كج  حيفظكم ويمنعكم َيْعِصمج

 شاءَ  َأَرادَ  17/33 14605

وءا   17/33 14606  ايقاَع َمْكروه   سج

 إْحسانا  َونجاة   َرْْحَة   17/33 14607

ونَ  17/33 14608  وال َيْلقون َوال ََيِدج

وِن اهللِ 17/33 14609  َمَعهج أْو َغْيهج  من دج

 الويل بمعنى نصي وحليف أو صديق وحبيب َولِيّا   17/33 14610

 َوال ناِصا  يرصف عنهم سوء العذاب َوال َنِصيا   17/33 14611

قنِيَ  18/33 14612  للعزائم املجثَبِّطنَِي  املْجَعوِّ

 إِلَيْنَا َتَعالَْوا و أقبِلوا َهلجمَّ إِلَيْنَا 18/33 14613

 وال ََييئجونَ  والَ َيأْتجونَ  18/33 14614

 أو احلرب الِقتَاَل  الْبَاَس  18/33 14615

ة   19/33 14616  بجَخاَلءَ  َأِشحَّ

ْوفج  19/33 14617 َق وَحَصَل  َجاَء اْْلَ قَّ  َحََضَ الِقتَالج و ََتَ

مْ  19/33 14618 ورج َأْعيجنجهج ا استقرارتوايل حركاهتا دون  َتدج ا، َوَهَلع   َخْوف 

ْغَشى عليه  19/33 14619 ْغَمى عليه  يج  يج

 زاَل  َذَهَب  19/33 14620

مْ  َسَلقجوكجم 19/33 14621  وخاطبوكم بكالم سيئ قبيح َرَمْوكج

ْؤذَِية   ِحَداد   19/33 14622 ، مج
 قاطعة ماضية َسلِيطَة 

ْيِ  19/33 14623 ة  َعىَل اْْلَ  أو ليس فيهم خي بجَخاَلَء، َوَحَسَدة  ِعنَْد قِْسَمِة الَغنَائِمِ  َأِشحَّ

 فلم يثبهم عليها منثورا هباء  وجعلها ضيعهاأبطلها و َفأَْحبََط اهللج أعامََلم  19/33 14624

 سهال   َيِسيا   19/33 14625

   َيظجنُّونَ  حَيَْسبجونَ  20/33 14626

بوا حول  اأْلَْحَزاَب  20/33 14627  وأحاطوا ِبا 'املدينة'الذين َتزَّ

فوا َبعيدا   ََلْ َيْذَهبجوا  20/33 14628  ََلْ َينْرَصِ

وا 20/33 14629  حيبّوا ويتمنّوا َيَودُّ

 ِِف البَادَِيةِ مقيمون  َبادجونَ  20/33 14630

 سّكان البادَِية  اأْلَْعَراِب  20/33 14631

مْ  20/33 14632 مْ  َأنبَائِكج  َأْخبَاِركج

 قدوة  حسنة تتأسون ِبا أجْسَوة  حسنة  21/33 14633

و اهللََّ 21/33 14634  املراد يرجو ثواب اهلل ورْحته َيْرجج

 استحَض عظمته مع التََّدبُّر َوَذَكَر اهللَ  21/33 14635

 الثواب املراد ما وَعَدنا ربُّنا من  َما َوَعَدَنا 22/33 14636

دق ج: اإلْخبارج بِاحَلقِّ والواقِعِ  َوَصَدَق  22/33 14637  الصِّ

 اْنِقيادا   و وإْذعانا   تصديقا إِياَمنا  َوَتْسلِيام   22/33 14638



 

421 
 

 
 
 
 

 30إلى آية  23  يةآمن  األحزابسورة ( 142صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وأمتوا وأكملوا وفوا  َصَدقجوا 23/33 14639

وا اهللَ  23/33 14640  الْتََزموا له وواَثقوه  َعاَهدج

ا  أو َوفَّ أجله َقََض َنْحبَهج  23/33 14641 ةِ دِينِِه، َأْو َماَت َشِهيد   َوَف بِنَْذِرِه ِِف نجرْصَ

 َيَتّقب وَيتَوّقع َينتَظِرج  23/33 14642

لجوا َوَما 23/33 14643 وا عهد اهلل، وال نقضوه   َبدَّ  ما غيَّ

 لِيجثيَب َويجكافِئَ  لِيَْجِزيَ  24/33 14644

ادِقِنيَ  24/33 14645  الصادقني ِف ايامهنم الصَّ

َب  24/33 14646 َعذِّ ل َويج نَكِّ    ويجعاَقب ويج

بْطِنونَ  املْجنَافِِقنيَ  24/33 14647  الَِّذيَن يجظِْهروَن ِخالَف َما يج

م َيتجوَب َعَليْهم 24/33 14648  َيْغِفَر ََلج

ورا   24/33 14649 َو الَِّذي َتْكثجرج ِمنْهج املَْغِفَرةج  َغفج بْحاَنهج َوَتَعاىَل، والَغفورج هج     ِصَفة  هللِ سج

ِحيام   24/33 14650 : الذي َيْرَحمج املجْؤِمننَي ِف  رَّ حيمج بَْحاَنهج وَتعاىل، والرَّ  اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ سج

 هم وردهم خائبني َوَِصفَ املراد  َوَردَّ  25/33 14651

ديدِ  بَِغيْظِِهمْ  25/33 14652  بَِغَضبِِهم الشَّ

وا  َل يصيبوه وَل حيصلوا عىل ََلْ َينَالجوْا خيا   25/33 14653  َما َأَرادج

 بلغ منتهى الكفاية وبلوغ املراد ِف األمر  َوَكَفى  25/33 14654

بْحاَنهج َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء  َقِوّيا   25/33 14655  ِصَفة  هللِ سج

ب  َعىَل أْمِرِه  َعِزيزا   25/33 14656
ْغَلبج ألنَّهج َتَعاىَل غالِ َو الَقِويُّ الَِّذي ال يج : هج بْحاَنهج َوَتَعاىل، والَعزيزج  ِصَفة  هللِ سج

م  26/33 14657 وهج مْ  َظاَهرج  عاَونجوهج

ْن َأْهِل الْكِتَاِب  26/33 14658 َرْيظَةَ  مِّ ْم: هَيجودج َبنِي قج  هج

وهِنِمْ  َصيَاِصيِهمْ  26/33 14659 صج  حج

 وَألَْقى َوَقَذَف  26/33 14660

ْعَب  26/33 14661  اَْلْوَف الَشِديدَ  الرُّ

ونَ  26/33 14662  األَعداء ِف احلرب وتأخذون من  َوَتأِِْسج

مْ  27/33 14663  وملَّككم  َوَأْوَرَثكج

ْ َتطَئجوَها 27/33 14664 وا فيها من قبل   َلَّ  َل َتِسيج

ء  ال  َقِديرا   27/33 14665 تجور  َوهَو القادِرج َعىَل كجلِّ ََشْ : هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجز  وال فج ، والَْقِديرج بْحاَنهج ء  ِصَفة  هللِ سج هج ََشْ ْعِجزج  يج

ِرْدنَ  28/33 14666  َتْرَغبْنَ  تج

تََعَها َوَمَلّذاهَتا َوِزينَتََها  28/33 14667  مج

نَّ  28/33 14668 َقتِهِ  أجَمتِّْعكج ْوجج ملجطَلَّ ْعطِيِه الزَّ تَْعَة الطَّاَلِق؛ َوِهَي َمال  يج نَّ مج  أجْعطِكج

نَّ  28/33 14669 ْحكج َِسِّ
نَّ  َوأج  أجَطلِّْقكج

ا مجيال   28/33 14670 ر  طالقا  مصحوبا  بإحسان   ِساح    باَِل َأذ ى، َأْو ََضَ

ز  َأَعدَّ  29/33 14671    َهيَّأَ وَجهَّ

ْحِسنَاِت  29/33 14672 ْلمج
نِْع اجَلميلِ  لِ آلتِياِت باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوصج

 لِ

 قبيحة َشنيعة َمْعِصيَة   بَِفاِحَشة   30/33 14673

بَيِّنَة   30/33 14674  واِضَحة   َظاِهَرة    مُّ

َتنْيِ أو ِمثَْلنْيِ  ِضْعَفنْيِ  30/33 14675  َمرَّ

 سهال   َيِسيا   30/33 14676
 


