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 35إلى آية  31  يةآمن  األحزابسورة ( 422صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُتطِْع ِمنُْكن  اهللَ َوَرُسولَهُ و َضعْ خت َيْقنُْت ِمنُكن   31/33 14677

ْؤِِتَا َأْجَرَها 31/33 14678  جزاءها للعمل وِعَوَضها عنه ُنْعطَِها نُّ

َتْيِ  31/33 14679  تاَرَتْيِ  َمر 

 وأْعَدْدنا وهيّأنا َوَأْعتَْدَنا 31/33 14680

 َطيِّبًا َمْوُفوراً  عطاًء وخرًيا ِرْزقاً َكِريمً  31/33 14681

َقيْتُن   32/33 14682  ِخْفتُن  اهللَ  ات 

َضْعَن بِالَْقْولِ  32/33 14683 ٍ  َفََل خَتْ ْثَن َمَع األََجانِِب بَِصْوٍت لَيِّ ْقنَهُ  َفََل َتتََحد    للرجال  وال ُتَرقِّ

 َفيَْشتَِهي وَيْرَغَب  َفيَطَْمعَ  32/33 14684

، َوَميْل  إََِل النَِّساءِ املراد أصحاب  َمَرض   32/33 14685   َشْهَوة 

ْعُروًفا  32/33 14686 يبَةِ  َقْواًل م  عِ  مااملَْعروُف: ُكلُّ و َقْواًل َبِعيًدا َعِن الرِّ ْ  ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالَّش 

 َأقِْمَن و لَْزْمنَ إ َوَقْرنَ  33/33 14687

ْجنَ  33/33 14688  ّن للرجالكوزينت اَل ُتظِْهْرَن ََمَاِسنَُكن   َواَل َتََب 

اِهلِي ِة اأْلُوََل  33/33 14689 ُة َقبَْل  اْْلَ  اإِلْسََلمِ احَلالَُة التِي كاَنْت َعليْها األم 

ََلَة   33/33 14690  َأّدوها كاِملًة يف أْوقاِِتا املََّشوعةِ  َوَأِقْمَن الصَّ

َكاةَ  33/33 14691 كاةِ َقدر  ِمن املَاِل واِجب   َوآتَِي الز  ُستَِحّقيها َحسب نِصاِِبا ووقتها، والز 
عاً لِْلُفَقراءِ إْخراُجها ملِ  رَشْ

 باتباع كتابه  استجبن هلل اهلل  َوَأطِْعنَ  33/33 14692

 لِيُزيَل  لِيُْذِهَب  33/33 14693

ْجَس  33/33 14694 وَء، َواإِلْثمَ  الرِّ  والَّش  األََذى، َوالسُّ

َلُة  َأْهَل الْبَيِْت  33/33 14695 ٍد َعَليِْه الص  َلمُ املُراُد: آُل َُمَم   والس 

َرُكْم   33/33 14696 ر نفوسكم  َوُيطَهِّ  ُُيِِْل قلوَبكم من الُعيوب ويطهِّ

ْجسِ وغاية الطهارة  َتطِْهرياً  33/33 14697  َتَْبئًة وتنزهًيا ِمن الرِّ

نَ  َواْذُكْرنَ  34/33 14698  استْحِِضْ

 ُيْقَرأما  ما ُيتَْل  34/33 14699

 القرآن الكريمآَياِت  اهلل آَياِت  34/33 14700

ْكَمةِ  34/33 14701 ن ةُ  َواحْلِ ُسوِل و السُّ  صل اهلل عليه وسلم  -َأَحادِيِث الر 

 ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واللطيُف: هو املُْحِسُن اَل عباده يف َخفاٍء وِسْْتٍ من حيث ال حيتسبون  لَطِيفاً  34/33 14702

َفى َعَل اهللِ خافِيَة   َخبرِياً  34/33 14703  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاََل، واخَلبرُي: ُهَو املُط لُِع َعَل َحقيَقِة األْشياِء َفَل خَتْ

 املُطِيِعَي، اخَلاِضِعَي هللِ  َوالَْقانِتِيَ  35/33 14704

ادِقِيَ  35/33 14705 دق،  َوالص  ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكَلِم للواقِعِ واملُت صفي بالصِّ  والصِّ

ابِِرينَ  35/33 14706  والذين يتََجل ُدوَن وال ََيَْزعونَ  َوالص 

اِشِعيَ  35/33 14707  اخَلائِِفَي ِمَن اهللِ، املُتََواِضِعيَ  َواخْلَ

قِيَ  35/33 14708 عِ واملؤّدين للصدقة، والَصَدَقة:  َواملُْتََصدِّ َكاَة َوَصَدَقَة الت طَوُّ  ما ُيعطَى عل وجه الُقرَبى هلل َوَيْشَمُل الز 

افِظَِي ُفُروَجُهمْ  35/33 14709 َماتِهِ و الذين يصونوهنا عن الفاحشة َواحْلَ َنى، َوُمَقدِّ  َعِن الزِّ

اكِِريَن اهللَ  35/33 14710  النطق بم يرضيه كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبري ذكر اهلل  َوالذ 

ز  َأَعد   35/33 14711  َهي أَ وَجه 

ْغِفَرةً  35/33 14712    وَعْفواً  للذنوبِسْْتًا  م 

   كبريا ال يعلم مقداره إال اهلل  وجزاءً  َوَأْجرًا َعظِيًم  35/33 14713
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 43إلى آية  36  يةآمن  األحزابسورة ( 423صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اَل َينْبَِغي َوَما َكانَ  36/33 14714

 أراَد وَقّدر و َحَكمَ  َقَض  36/33 14715

 ُحْكمً  َأْمراً  36/33 14716

ةُ  36/33 14717 رَيَ
 ااِلْختِيَارُ  اخْلِ

 شأهنم أو مسألتهم أو قضيتهم  َأْمِرِهمْ  36/33 14718

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الط اَعةِ  َيْعصِ  36/33 14719

 تاه وابتعد ومل هيتد إليه َضل   36/33 14720

بِيناً  36/33 14721  واِضحاً  مُّ

 بِاإِلْسََلمِ  َأْنَعمَ  واملراد هنا يّّسَ وهيّأَ أسباَب ََتسِي احلاِل وطيِب الَعيْشِ  َأْنَعَم اهلل ُ َعَليْهِ  37/33 14722

 ريض اهلل عنه  -بِالِعتِْق، َوُهَو َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة املراد أنعمت عليه  َوَأْنَعْمَت َعَليْهِ  37/33 14723

 أْبِق يف عصمتك  َأْمِسْك  37/33 14724

 اْمَرَأَتَك  َزْوَجَك  37/33 14725

 بامتثال أوامره، واجتناب نواهيهاْجَعْل لَك وقاية من عذاب اهلل  َوات ِق اهلل  37/33 14726

ِفي يِف َنْفِسَك  37/33 14727  : َما َأْوَحاُه اهللُ إِلَيَْك ِمْن َطََلِق َزْيٍد اِلْمَرَأتِِه، َوَزَواِجَك ِمنَْها واملرادوَتْسُْتُ وَتْكتُُم   َوخُتْ

 ُمظِْهُرهُ  ُمبِْديهِ  37/33 14728

َشى الن اَس  37/33 14729 د  اْمَرَأَة ُمتَبَن اهُ املراد  َوخَتْ َج َُمَم  اُف ِمَن املُنَافِِقَي َأْن َيُقولُوا: َتَزو   خَتَ

 َأْوََل  َأَحقُّ  37/33 14730

 ناَل  َقَض  37/33 14731

 طّلقها، فتزوجها النبّي بعده ثم زيد بن حارثة، تبناه النبّي، وزوجه زينب بنت جحش، َزْيد   37/33 14732

 حاَجةً  َوَطًرا  37/33 14733

، أو إْثم   َحَرج   37/33 14734  ضيق 

 من ُينَْسبُون إَل غري آبائهم احلقيقيي، واملراد املتبن يي  َأْدِعيَائِِهمْ  37/33 14735

 ُحْكُمُه وقضاُؤُه نافذاً  َأْمُر اهللِ َمْفُعوالً  37/33 14736

 َخّص وأباح َفَرَض  38/33 14737

 نِظاُمُه َيريِه يف َخْلِقِه َكم ُيريدُ  ُسن ُة اهللِ 38/33 14738

 َمَضْوا َخَلْوا 38/33 14739

ْقُدوراً  38/33 14740  َقضاء َمكوماً به  َقَدرًا م 

ا للناس كم أوِحيَْت بدون  ُيبَلُِّغونَ  39/33 14741 سالَِة: إيصاُُلَ   نقٍص وال زيادةَتبليُغ الرِّ

 اخِلْشيَُة ِمن اهللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َوَُيَْشْوَنهُ  39/33 14742

 بلغ منتهى الكفاية، وبلوغ املراد يف األمر  َوَكَفى  39/33 14743

 َماسبًا أو كافيًا وكفيَل  َحِسيباً  39/33 14744

َتُه كل النبوات ومتمتهاآخرهم، َمْن  الن بيي  َوَخاَتمَ  40/33 14745  َختََمْت ُنبُو 

 اْستَْحِِضوُه وَتَدب روهُ  اْذُكُروا اهلل َ  41/33 14746

هوه   َوَسبُِّحوهُ  42/33 14747 سوه وَنزِّ  َقدِّ

َل الن َهاِر، َوآِخَرُه.  ُبْكَرًة َوَأِصيًَل  42/33 14748  َأو 

مْ  َوَمََلئَِكتُهُ ُيَصِلِّ َعَليُْكْم  43/33 14749  َيْرََحُُهْم، وُتَصِلِّ املََلئَِكُة: َتْستَْغِفُر َُلُ

لَُكم  لِيُْخِرَجُكم 43/33 14750  لِيَُحوِّ

ُك وظلمت الكفر  الظُُّلَمِت  43/33 14751 ْ  املُراُد اَْلْهُل َوالَّشِّ

 اُِلداَية النُّورِ  43/33 14752

حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ  َرِحيمً  43/33 14753  ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والر 
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 50إلى آية  44  يةآمن  األحزابسورة ( 424صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 التَِحي ُة: َسَلم  بِلْفِظ َحيّاَك اهللُ أو َنْحَوهُ  ََتِي تُُهمْ  44/33 14754

 املراد يوم من أيام اآلخرة  َيْومَ  44/33 14755

 ُيواِجُهونه  َيْلَقْوَنهُ  44/33 14756

ز  َوَأَعد   44/33 14757  وَهي أَ وَجه 

 ثواًبا حسنًا، وهو اْلنة َأْجًرا َكِريًم  44/33 14758

سالََة  َأْرَسْلنَاكَ  45/33 14759 سوِل: ََتْميُلُه الرِّ ْلَعَمِل ِِبا َولِتَبْليِغها إْرساُل الر 
ي َة لِ
  اإلَُلِ

 شاهًدا عل أمتك بإبَلغهم الرسالة َشاِهداً  45/33 14760

اً  45/33 14761  َواِعدًا بِثَواِب اهللِ   َوُمبََّشِّ

ر من عذاب اهلل  َوَنِذيراً  45/33 14762  ومنذرًا، واملُنِْذر هو املُعلم واملُبلغ واملَُحذِّ

 حاّثاً عل عبادته  إَل اهلل َوَداِعياً  46/33 14763

  بمشيئة اهلل وبأمره  بِإِْذنِهِ  46/33 14764

اجاً  46/33 14765 اِج ُيْستَناُر بِهِ املراد  َوِِسَ  الرسول هُيْتََدى به كالّسِّ

نرِياً  46/33 14766  ُمِضيئاً واملراد هادِياً للحّق بإذن رّبه  مُّ

14767 47/33  ِ  أْوِعَدُهْم بِثَواِب اهللِ  املُْْؤِمنِيَ َوَبَّشِّ

 زيادة إحسان  َفْضَلً  47/33 14768

 ال َتت بِْع وال خَتَْضعْ  َواَل ُتطِعِ  48/33 14769

   املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  48/33 14770

 الذين يظهرون خَلف ما يبطنون َواملُْنَافِِقيَ  48/33 14771

 واْتُركْ  َوَدعْ  48/33 14772

 رضرهم َأَذاُهمْ  48/33 14773

ْل  48/33 14774  واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوك 

 بلغ منتهى الكفاية وبلوغ املراد يف األمر  َوَكَفى  48/33 14775

 حافِظًا وُمَهيْمنًا  َوكِيَلً  48/33 14776

 تزّوجتم َنَكْحتُمُ  49/33 14777

واِج  َطل ْقتُُموُهن   49/33 14778  الط َلُق: إلْغاُء َعْقِد الز 

وُهن   49/33 14779 اِمُعوُهن   مَتَسُّ ، َوُُتَ  َتْدُخُلوا ِِبِن 

ةٍ  49/33 14780 ةٍ َتنْتَظُِر فِيَها املَْرَأةُ  ِعد   بعد طَلقها قبل أن حَيِل  ُلا الزواج  ُمد 

وهَنَا 49/33 14781  َُتُْصوهَنَا َعَليِْهن   َتْعتَدُّ

َواطِِرِهن   َفَمتُِّعوُهن   49/33 14782 ا خِلَ ُكْم َما َيتََمت ْعَن بِِه بَِحَسِب ُوْسِعُكْم؛ َجَْبً
 َأْعطُوُهن  ِمْن َأْمَوالِ

ُحوُهن   49/33 14783  َطلُِّقوُهن   َوَِسِّ

رٍ طَلقاً مصحوباً بإحساٍن  ِساًحا مجيَلً  49/33 14784   بََِل َأًذى، َأْو رَضَ

عاً  َأْحَلْلنَا 50/33 14785  أَبْحنا رَشْ

 ُمهوَرُهن   ُأُجوَرُهن   50/33 14786

 اإِلَماِء ال تِي َتُكوُن ِمْلًكا َخالًِصا لََك  َوَما َمَلَكْت َيِمينَُك  50/33 14787

   َأْنَعَم بِِه َعَليَْك بِاِْلَهادِ و ما َجَعَله َفيْئاً أو غنيمة َعَليَْك َأَفاَء اهلل ُ  50/33 14788

   تركن أوطاهنّن، واملراد الَليت هاَجْرَن إَل املدينَة املنورة  َهاَجْرَن َمَعَك  50/33 14789

واج من غري َمْهرٍ  َوَهبَْت َنْفَسَها  50/33 14790  َرِضيت الز 

جها َيْستَنكَِحَها  50/33 14791  َيتَزو 

ًة بَِك  َخالَِصًة ل َك  50/33 14792  َخاص 

 َأْوَجبْنَا َفَرْضنَا 50/33 14793

، أو إْثم   َحَرج   50/33 14794  ضيق 
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 54إلى آية  51  يةآمن  األحزابسورة ( 425صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُر  ُتْرِجي  51/33 14795  ُتَؤخِّ

 ُتريُد  َتَشاء 51/33 14796

 َتُضمُّ يِف املَبِيِت  َوُتْؤِوي  51/33 14797

 َطَلبَْت املَبِيَت ِعنَْدَها أو  أَرْدَت  اْبتََغيَْت  51/33 14798

يْت وأْبَعدت َعَزلَْت  51/33 14799 ْرَت قِْسَمَها و َنح   َأخ 

  َفَل إْثمَ  َفَل ُجنَاَح  51/33 14800

 َأْقَرُب  َأْدَنى 51/33 14801

 َأْن َيْفَرْحنَ  َأن َتَقر  َأْعيُنُُهن   51/33 14802

 ال ُيصيبُُهن  َهمُّ وال َغمُّ و َوال حَيَْزن   51/33 14803

 تطيب نفوسهن  َوَيْرَضْيَ  51/33 14804

 َأْعطَيْتَُهن   آَتيْتَُهن   51/33 14805

ِر واخَلِفي اِت ال تِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيًم  51/33 14806
ائِ   لوقاِت ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعامِلُ بِالّس 

ْفِح  َحلِيمً  51/33 14807 ُفوُح مع الُقْدَرةِ واحَلليُم هو  واألناةِ ، ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلليُم هو ذو الص   الص 

عاً   الَ حَيِلُّ  52/33 14808  ال ُيباُح رَشْ

َل  52/33 14809 ها َواَل َأْن َتبَد   َواَل َأْن ُتطَلَِّق إِْحَداُهن  لِتَْستَبِْدَل ِِبَا َغرْيَ

   َراَقَك  َأْعَجبََك  52/33 14810

 واخُلُلِق ِعنَْدُهن  مَجاُل اخَلْلِق  ُحْسنُُهن   52/33 14811

 اإلماء َما َمَلَكْت َيِمينَُك  52/33 14812

قِيبًا  52/33 14813 ء   ر   ، والرقيب صفة واسم من أْسمِء اهللِ احُلْسنىُمط لًِعا اَل َيِغيُب َعْن ِعْلِمِه ََشْ

 ُيسَمَح  ُيْؤَذنَ  53/33 14814

 ُمنْتَظِِريَن وُمْتقبي  َناظِِريَن  53/33 14815

 املراد وقت نضجه وأكله  إَِناهُ  53/33 14816

 نوديتُْم وُطلِبْتُمْ  ُدِعيتُمْ  53/33 14817

   أكلتم َطِعْمتُمْ  53/33 14818

وا 53/33 14819  فتََفّرُقوا َفانتََِّشُ

ديٍث  53/33 14820  بِاحَلديِث َوال ُيؤنُِس َبْعُضُكْم َبْعضاً  َوال ُمْستَأْنِِسَي حِلَ

 يسبب له األذى واحلرج  ُيْؤذِي الن بِي   53/33 14821

 َفيخجل َفيَْستَْحيِي 53/33 14822

قِّ  53/33 14823  الِصْدِق  احْلَ

 طلبتم منهن َسأَلْتُُموُهن   53/33 14824

 َحاَجًة ِمْن َأَواِِن البَيِْت، َوَنْحِوَها َمتَاًعا  53/33 14825

ْْتُ  ِحَجاٍب  53/33 14826  احِلَجاُب: احلاِجُز، أو السِّ

 َأْنَقى وأْسَلمُ  َأْطَهرُ  53/33 14827

 تلحقوا رضراً  ُتْؤُذوا 53/33 14828

 ُتظِْهُروا  ُتبُْدوا 54/33 14829

ُفوهُ  54/33 14830 وُه وَتْكتُُموهُ  خُتْ  َتْسُْتُ

ِر واخَلِفي اِت ال تِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه  َعلِيمً  54/33 14831
ائِ  َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعامِلُ بِالّس 
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 62إلى آية  55  يةآمن  األحزابسورة ( 426صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َعَليِْهن  يِف َعَدم ااِلْحتَِجاِب اَل إِْثَم  ال  ُجنَاَح َعَليِْهن   55/33 14832

ِهن   55/33 14833
 النَِّساِء املُْؤِمنَاِت  َواَل نَِسائِ

ن  و اإلماء َما َمَلَكْت َأْيَمهُنُن   55/33 14834  الَعبِيِد املُْمُلوكَِي َُلُ

 أوامره، واجتناب نواهيه اْجَعلن لَكن  وقاية من عذاب اهلل بامتثال  َوات ِقَي اهلل 55/33 14835

 عاملًِا ُمط لِعاً  َشِهيداً  55/33 14836

 َصََلُة اهللِ: َثنَاُؤُه َعَل َعبِْدِه يِف املَََلِ األَْعَل، َوَصََلُة املَََلئَِكِة: َثنَاُؤُهْم َوُدَعاُؤُهمْ  ُيَصلُّون َعَل الن بِيِّ  56/33 14837

 السَلم عليك أهيا النبي ألقوا الت ِحي ةَ  َتْسلِيًم  َوَسلُِّموا 56/33 14838

ُكوَن بِِه، َوَيْعُصوَنهُ  ُيْؤُذوَن اهلل َ 57/33 14839   ُيَّْشِ

تِهِ َأْبَعَدُهْم، َوَطَرَدُهْم  لََعنَُهُم اهلل ُ 57/33 14840  ِمْن ُكلِّ َخرْيٍ و ِمْن َرَْحَ

ز وَهي أَ  َوَأَعد   57/33 14841    وَجه 

    ِعقاباً وَتنْكيَلً  َعَذاباً  57/33 14842

ِهيناً  57/33 14843  ُمِذالً  مُّ

 يلحقون رضراً  ُيْؤُذونَ  58/33 14844

 ون منهؤبغري ما عملوا، أو بعمٍل أو قوٍل هم بري بَِغرْيِ َما اْكتََسبُواْ  58/33 14845

 اْرَتَكبُوا  اْحتََمُلوا  58/33 14846

تَاًنا  58/33 14847 ورِ  ُِبْ  َأْفَحَش الَكِذِب َوالزُّ

ْنُب ال ِذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبَة  َوإِْثمً  58/33 14848  اإِلْثُم: الذ 

بِيناً  58/33 14849  واِضحاً  مُّ

   ُيْرِخَي َعَل ُرُؤوِسِهن  َوُوُجوِهِهن  َوُصُدوِرِهن   ُيْدنَِي َعَليِْهن   59/33 14850

َداُء، َواملِْلَحَفُة ال تِي َتْسُْتُ َبَدَن املَْرَأةِ َوِزينَتََها َجََلبِيبِِهن   59/33 14851  اِْلْلبَاُب: الرِّ

 َأْقَرُب  َأْدَنى 59/33 14852

ن  بَِمْكُروهٍ  َأن ُيْعَرْفنَ  59/33 14853 َض َُلُ يَاَنِة؛ َفََل ُيتََعر  ْْتِ َوالصِّ  ُيَمي ْزَن بِالسِّ

   ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو ال ِذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفوراً  60/33 14854

ِحيمً  60/33 14855 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  ر   ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والر 

ْ َينتَهِ  60/33 14856  مل يستجْب للنّهي   مل 

 ال ِذيَن ُيظِْهروَن ِخَلَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافُِقونَ  60/33 14857

َرض   60/33 14858 ، َوِريبَة   م   َشكُّ

وَن األَْخبَاَر الَكاذَِبةَ  َواملُْْرِجُفونَ  60/33 14859  ال ِذيَن َينَُّْشُ

 املَِدينَة املُنَّورة هنا املراد  املَِْدينَةِ  60/33 14860

  لَنَُسلِّطَن َك َعَليِْهمْ  لَنُْغِرَين َك ِِبِمْ  60/33 14861

 ال َيصريون جرياناً لكو اَل ُيَساكِنُوَنَك  اَل َُيَاِوُروَنَك  60/33 14862

 املراد إال زمانا قليَل إاِل  َقلِيًَل  60/33 14863

 ُمبَْعِدين من رَحة اهلل  َمْلُعونِيَ  61/33 14864

 ُوِجُدوا  ُثِقُفوا  61/33 14865

 وأخذوا أسارى أذالء  ُأْهلِكوا ُأِخُذوا  61/33 14866

 َطِريَقتَُه َيريِه يف َخْلِقِه َكم ُيريُد ونِظاُمُه  ُسن ُة اهللِ 62/33 14867

 َمَضْوا َخَلْوا 62/33 14868

 تعلم ولن تلقى أو  َولَن َُتَِد  62/33 14869

ِويًَل، َوَتْغيِرًيا َتبِْديًَل  62/33 14870  ََتْ
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 73إلى آية  63  يةآمن  األحزابسورة ( 742صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 يستعلمونك  َيْسأَلَُك الن اُس  63/33 14871

اَعةِ  63/33 14872  يوم القيامة  عن موعد َعِن الس 

 موعدها ِعْلُمَها  63/33 14873

 َوَما ُيْعلُِمَك  َوَما ُيْدِريَك  63/33 14874

 َسِخَط وَأْبَعدَ  لََعنَ  64/33 14875

 املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  64/33 14876

ز  َوَأَعد   64/33 14877  وَهي أَ وَجه 

َهن مَ ، احَلَراَرةِ َناًرا ُموَقَدًة، َشِديَدَة   َسِعرياً  64/33 14878 عرُي: اْسم  ِْلَ  والس 

وامِ  َخالِِدينَ  65/33 14879  باقَي َعل الد 

 ال َيْلقون ال ََيُِدونَ  65/33 14880

 نصري وحليف أو صديق وحبيب َولِيّاً  65/33 14881

 َوال نارصًا ينرصهم، فيخرجهم من النار  َوال َنِصرياً  65/33 14882

ُل من ناحيٍة إَل أخرى ُتَقل ُب  66/33 14883 و   َُتَ

 َخَضْعنا هللِ بالطاعة   َأَطْعنَا اهللَ 66/33 14884

ُسوال  َوَأَطْعنَا 66/33 14885 سوِل باالتباع والطاعة  الر  لر 
 َخَضْعنا لِ

   ُملوَكنا َوُوالَة أموِرنا َساَدَتنَا  67/33 14886

اءَنا 67/33 14887  َوُرَؤساَءنا َوُكََبَ

 اإلضَلل: اإلبعاد عن طريق اُلداية واحلق   َفأََضلُّوَنا 67/33 14888

بِيَل 67/33 14889 ِوي   َطِريَق اُُلَدى الس   الطريَق الس 

  َأْعطِِهمْ  آِِتِمْ  68/33 14890

 ِمثَْلْيِ  ِضْعَفْيِ  68/33 14891

 أحلقوا به الِضر آَذْوا ُموَسى  69/33 14892

َأُه اهللُ  69/33 14893  فأْظَهَر اهللُ َبراَءَتهُ  َفََب 

ٍف وَمنِْزلة وجاهٍ  َعظِيَم الَقْدرِ  َوِجيًها 69/33 14894  ذا رَشَ

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ   ات ُقوا اهللَّ 70/33 14895

، َخالِيًا ِمَن الَكِذِب َوالبَاطِلِ صواباً  َسِديًدا 70/33 14896  ُمَوافًِقا لَلَحقِّ

 حُيِْسن  ُيْصلِْح  71/33 14897

 وَيْسُْت وَيْعفو  َوَيْغِفرْ  71/33 14898

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوَبُكمْ  71/33 14899  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحر 

 َظَفر َفازَ  71/33 14900

   الَعْرض: اإلبداء واإلظهار َعَرْضنَا 72/33 14901

 َما َأَمَر اهللُ بِِه، َوهَنَى َعنْهُ و التكاليف  اأْلََماَنةَ  72/33 14902

 فاْمتَنَْعنَ  َفأََبْيَ  72/33 14903

 أو التقصري بأدائها ِخْفَن ِمَن اخِليَاَنِة فِيَها َوَأْشَفْقنَ  72/33 14904

َلَها اإِلنسان  72/33 14905 ل األمانة  َوََحَ  َقبَِل ََتَمُّ

 خالِياً ِمَن املَْعِرَفةِ ، شديد الظُّْلمِ  َظُلوماً َجُهوالً  72/33 14906

 َيْغِفر َوَيتُوَب  73/33 14907

   ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو ال ِذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفوراً  73/33 14908

ِحيمً  73/33 14909 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  ر   ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والر 
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 7إلى آية   1  يةآمن  سبأسورة ( 428صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْمُد  1/34 14910  الث ناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  هللِ احْلَ

 دار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  اآْلِخَرةِ  1/34 14911

كِيمُ  1/34 14912 ُه َتَعاََل عامِل   احْلَ ْلِق األْشياِء َكَم َشاَء ألن  ُم خِلَ
 بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى املُْحكِ

برِيُ  1/34 14913 َفى َعَل اهللِ خافِيَة   اخْلَ  من أْسمِء اهللِ احُلْسنى، واخَلبرُي: ُهَو املُط لُِع َعَل َحقيَقِة األْشياِء َفَل خَتْ

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  2/34 14914

 َيْدُخُل  َيلُِج  2/34 14915

ُرُج  2/34 14916  َيظَْهرُ  َُيْ

 َيْصَعُد  َيْعُرُج  2/34 14917

ِحيمُ  2/34 14918 ِحيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الر  ، والر 
   ال ِذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يِف اآلِخَرةِ

 أْسمِء اهللِ احُلْسنى هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من  الَْغُفورُ  2/34 14919

 أنكروا ومَلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  3/34 14920

 ال َُتِيئُنا  ال َتأْتِينَا  3/34 14921

اَعةُ  3/34 14922  َيْوم الِقياَمةِ  الس 

 لَتَنِْزلَن  بُِكمْ  لَتَأْتِيَن ُكمْ  3/34 14923

يط  بُكلِّ  َعامِلِ الَْغيِْب  3/34 14924 ِهمْ َما  َُمِ  َخِفَي واْستََْتَ َومَلْ َيْستَطِِع الن اُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 وال َُيَْفى  اَل َيِغيُب  ال َيْعُزُب  3/34 14925

 مقداروثقل و وزن ِمثَْقاُل   3/34 14926

ةٍ  3/34 14927 غر َذر  ا، بالغ الصِّ  وتطلق عل النملة الصغرية   قدر  ضئيل جدًّ

   اللوح املحفوظ كِتَاٍب  3/34 14928

بِيٍ  3/34 14929  َبيِّ واِضٍح  مُّ

 لِيُثيَب َوُيكافِئَ  لِيَْجِزيَ  4/34 14930

ْغِفَرة   4/34 14931   ِسْْت  وَعْفو   م 

 َعطاء  من اهللِ طيّب  موفور   َوِرْزق  كريم   4/34 14932

 اْجتََهُدوا يف الَكيِْد إلْبطاِل آياِت القرآِن بالتكذيِب  َسَعْوا يِف آَياتِنَا 5/34 14933

َي اهللَ، ُمَغالِبَِي َأْمَرهُ  ُمَعاِجِزينَ  5/34 14934 ُم ُيْعِجزونَ  ُمَشاقِّ  ه ظانَِّي َأهن 

 ِعقاب  وت نْكيل   َعَذاب   5/34 14935

ْجز ِرْجزٍ  5/34 14936  َأْسَوُأ الَعَذاِب : الرِّ

 موجع َشديد اإليَلِم   َألِيم   5/34 14937

 ُأْعطوا ُأوُتوا 6/34 14938

 إْدراُك َحقيَقِة األْشياِء أو علوم الدين وذلك حسب السياق الِْعْلمَ  6/34 14939

ق   6/34 14940  أي احلق منحرص فيه وما خالفه وناقه فإنه باطل ُهَو احْلَ

 ويرشد إَل اإليمن ويوفق إليه َوهَيِْدي 6/34 14941

اطِ  6/34 14942  َطِريِق  رِصَ

ب  َعَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيِز   6/34 14943
ُه َتَعاََل َغالِ  الَقِويُّ ال ِذي ال ُيْغَلُب ألن 

ِميدِ  6/34 14944  لِْلَحْمِد والث ناِء واملَْدِح، واحَلميُد من أْسمِء اهللِ احُلْسنى املُْستَِحقُّ  احْلَ

 ُنْرِشُدُكمْ  َنُدلُُّكمْ  7/34 14945

ُكمْ  ُينَبِّئُُكمْ  7/34 14946  ُُيَِبُ

ْقتُمْ  7/34 14947 َقْت َأْجَساُدُكْم يِف األَْرضِ  ُمزِّ  ُمتُّْم، َوَتَفر 

ُث بالبَْعِث َبْعَد املَْوِت  َخْلٍق َجِديدٍ  7/34 14948
 اخَلْلُق احلادِ
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 14إلى آية   8  يةآمن  سبأسورة ( 429صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ؟بِِه َكِذباً وأتى  َأْختََلَق  َأْفَْتَى 8/34 14949

 ُجنُون   ِجن ة   8/34 14950

َللِ  8/34 14951   واالنرصاف عن طريق اُلداية واحلقالتيه والبعد  َوالض 

 الْبَِعيُد َعِن احَلقِّ  الْبَِعيدِ  8/34 14952

ُث َعنهم َأَفَلْم َيَرْوا  9/34 14953 ِب من َشأِن َمن ُيتََحد  لَحثِّ َعل الن ظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

 أمامهم ومن ورائهم واملراد من مجيع اْلهات واْلوانب ما هو من  َما َبْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهم  9/34 14954

 ُنَغيِّبُْهْم يِف األَْرضِ  َنْخِسْف ِِبِمُ  9/34 14955

 ُنوقِع وُننِْزل ُنْسِقطْ  9/34 14956

 قِطًَعا ِمَن الَعَذاِب  كَِسًفا 9/34 14957

ًة وَعَلَمةً  آَلَيةً  9/34 14958  ملَُْعِجَزًة وَدليَلً وِعَْبَ

نِيٍب  9/34 14959 ِه بِالت ْوَبِة َوالط اَعةِ  مُّ  َراِجٍع إََِل َربِّ

ًة، َوِعْلًم، َوكِتَاًبا َوُمْلًكا َفْضًَل  10/34 14960  ُنبُو 

َر لَُه اِْلبَاَل َوالط رَي ُيَسبِّحَن َمَعُه  َداُوودَ  10/34 14961  َوَأالَن لَُه احَلِديَد َرُسول  آَتاُه اهللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَسخ 

ِِب َمَعهُ  10/34 14962  َسبِِّحي َمَعهُ  َأوِّ

ِديَد  10/34 14963  َجَعْلناه لَيِّنًا َسْهل الط ْرق َوَألَن ا لَُه احْلَ

اٍت َواِسَعاٍت  َسابَِغاٍت  11/34 14964  ُدُروًعا َتام 

دِ  11/34 14965 ْ ْر يِف الّس   وِتيئتها  نسج الّدروعَأْحكِم َصنعتك يف  َوَقدِّ

ُه َتَعاَل َيَرى املَرئِي اِت بَِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصري   11/34 14966  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، أْي أن 

َياَح َواِْلن  آَتاُه اهللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَعل َمُه َمنطَِق الط رِي  َولُِسَليَْمنَ  12/34 14967 َر لَُه الرِّ  َواحَليََواَناِت َوَسخ 

َها َشْهر   12/34 14968 ها  ُغُدوُّ رْيِ املُْعتَادِ وَسرْيُ ِل الن َهاِر إََِل اْنتَِصافِِه َمِسرَيُة َشْهٍر بِالس   َجَرَياهُنَا ِمْن َأو 

رْيِ املُْعتَادِ وورجوعها  َوَرَواُحَها َشْهر   12/34 14969 يِْل َمِسرَيُة َشْهٍر بِالسِّ  َجَرَياهُنَا ِمْن ُمنْتََصِف الن َهاِر إََِل الل 

 َأَذْبنَا  َوَأَسْلنَا 12/34 14970

 َعْيَ النَُّحاِس، َفيَِسيُل لَُه النَُّحاُس َكاملَاءِ  َعْيَ الِْقطْرِ  12/34 14971

  أمامه  َبْيِ َيَدْيهِ  12/34 14972

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن َربِّه  12/34 14973

 َيْعِدْل، َوَيِمْل و َينَْحِرْف  َيِزغْ  12/34 14974

ِعريِ  12/34 14975 ِعري: النّاُر املوَقَدةُ  َعَذاِب الس  َهن َم، ومعنى الس   اْسم  ِْلَ

َاِريَب  13/34 14976  الناس أو مساجد لِْلِعبَاَدةِ قصور ومواضع ينفرد فيها ويتباعد عن  َم 

دة كالصنم  َومَتَاثِيَل  13/34 14977 وَرة املَُجس   الصُّ

َواِب  13/34 14978  واملقصود منه أواِن الطعام الواسعة قَِصاٍع َكبرَِيةٍ؛ َكاألَْحَواِض ال تِي ََيْتَِمُع فِيَها املَاءُ  َوِجَفاٍن َكاْْلَ

اِسيَاٍت َوُقُدوٍر  13/34 14979 ُك ِمْن َأَماكِنَِها لِِعظَِمَها َوأواٍن من نحاس أو غريه  ر   َثابِتَاٍت اَل َتتََحر 

ْرَنا  َقَضيْنَا  14/34 14980  َقد 

مْ  14/34 14981  أْرَشَدُهمْ  َدُل ُ

ُة اأْلَْرضِ  14/34 14982  ُكُل اخَلَشَب أاألََرَضُة ال تِي تَ  َداب 

 َعَصاُه ال تِي َكاَن ُمت كِئًا َعَليَْها  ِمنَسأََتهُ  14/34 14983

 َوَقَع َعَل األَْرِض َميِّتًاوَسَقَط  َخر   14/34 14984

نُّ  14/34 14985 مْ  َتبَي نَِت اْْلِ  َظَهَر وات َضَح َُلُ

ِهمْ َما َخِفَي واْستََْتَ َومَلْ َيْستَطِِع الن اُس  الَْغيَْب  14/34 14986  إْدراَكُه بَِحواسِّ

 َأقاُموا لَبِثُوا  14/34 14987

اقِّ  الَْعَذاِب املُِْهيِ  14/34 14988  ال ِذي َكل َفُهْم بِِه ُسَليَْمُن  املُِذّل  الَعَمِل الش 
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 22إلى آية  15  يةآمن  سبأسورة ( 430صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 مدينة ذات حضارة قديمة يف رشق اليمن يف املنطقة املعروفة اآلن بمأرب أو َقبِيَلٍة  لَِسبَإٍ  15/34 14989

ة   آَية   15/34 14990    َداَللَة  َعَل ُقْدَرتِنَاوُمْعِجَزة  وِعَْبَ

 ُبْستَاَنانِ  َجن تَانِ  15/34 14991

 والشمل  جهة اليمي َعْن َيِمٍي َوِشَملٍ  15/34 14992

ْزِق  15/34 14993 ْم ِمن األْرضِ  رِّ زق: ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِِه، أْو ُُيِْرُجُه َُلُ  الرِّ

   اْذُكروا نِْعَمتَُه، وأْثنوا َعَليِْه ِِبا َواْشُكُروا لَهُ  15/34 14994

َبِة، آِمنَة   َبْلَدة  َطيِّبَة   15/34 14995 ْ  َطيِّبَُة اَُلَواءِ َكِريَمُة الْتُّ

، و َوَرب   15/34 14996  سبحانه وتعاَلهنا اهلل املراد إلَه  َمْعبود 

   بتعاد والتنحيعراض: االاال َفأَْعَرُضوا 16/34 14997

 َفبََعثْنا  َفأَْرَسْلنَا  16/34 14998

، َوَأْغَرَق  َسيَْل الَْعِرمِ  16/34 14999 د  َب الس  ِديَد ال ِذي َخر  يَْل اَْلاِرَف الش    البََساتِيَ و مملكة سبأالس 

لْنَاُهم 16/34 15000 َناُهم َوَبد  ْ  َوَغري 

 َصاِحبَتَيْ  َذَواَتى 16/34 15001

، َكِريِه الط ْعمِ  ُأُكٍل ََخْطٍ  16/34 15002  َتعاُفُه الن ْفس  َثَمٍر ُمرٍّ

 اَل َثَمَر لَهُ و ذات شوك َأْغصاُنُه َكثرَيةُ َمْعُروٍف، َطويل  َشَجٍر  َوَأْثلٍ  16/34 15003

 من الثمر التي يقل االنتفاع ِبا ثمره ووهو شجر شائك  َشَجِر الن بَِق  ِسْدرٍ  16/34 15004

 عاَقبْناُهمْ  َجَزْينَاُهم 17/34 15005

 املُْمِعَن يف الُكْفِر واُْلحودِ  الَْكُفورَ  17/34 15006

امِ واملراد هنا  َجَعْلنَا فيَها اخَلرْيَ والن مءَ  التي البُلدانُ  الُْقَرى ال تِي َباَرْكنَا  18/34 15007  ُقَرى الش 

  متقاربة يرى بعضها بعضاُمُدًنا ُمت ِصَلًة  ُقًرى َظاِهَرةً  18/34 15008

رْيَ  18/34 15009 ْرَنا فِيَها الس  ْدنا مسافاته وأوقاته أو جعلنا السري َوَقد  ًا ال مشقة فيه  َحد  ًرا ُميَّس   مقد 

 اْنتَِقلوا واْمشوا واْعتََِبوا  ِسرُيوا  18/34 15010

 مطمئني غري خائفي  آِمنِيَ  18/34 15011

 ؛ ليبعد سفرنا بينها، وهذا كناية عن البَطَرمتفرقة متباعدةاجعل ُقرانا  َباِعْد َبْيَ َأْسَفاِرَنا  19/34 15012

   ُظْلُم الن ْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  َوَظَلُموا َأنُفَسُهمْ  19/34 15013

ا َوَأَحادِيَث ملَِْن يَ  َفَجَعْلنَاُهْم َأَحادِيَث  19/34 15014  َبْعَدُهمْ يِت أَجَعْلنَاُهْم ِعََبً

ْقنَاُهمْ  19/34 15015 ْقنَاُهْم يِف البََِلدِ و َوَقطّعناهم  َوَمز   َفر 

   َعظيٍم يف الت َجلُِّد وَعَدِم اَْلَزعِ كثري الصَب عل البَلء  َصب ارٍ  19/34 15016

 النِّْعَم  هلل علالث ناِء كثري والشكر  َكثرِي  َشُكورٍ  19/34 15017

َق َعَليِْهمْ  20/34 15018 َق  َصد   َعَليِْهمْ  وأَقر  َحق 

اِجَح ِعنَْدهُ  َظن هُ  20/34 15019  االْعتِقاَد الر 

بَُعوهُ  20/34 15020  فاْنقادوا له  َفات 

ْلطَان: الَقْهر والَغَلبَة ُسْلطَانٍ  21/34 15021  السُّ

 يف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق   يف َشكٍّ  21/34 15022

 ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلِفيظ: الرقيب املهيمن عل كل َشء   َحِفيظ   21/34 15023

 اّدَعيْتُم اّدعاًء باطَلً ال يستند إَل دليل َزَعْمتُم  22/34 15024

 ال َيْستَطيعون ال َيْملُِكونَ  22/34 15025

ةٍ  22/34 15026 غر ِمثَْقاَل َذر  ا، بالغ الصِّ  مقدار ووزن ذرة وهو قدر  ضئيل جدًّ

كٍ  22/34 15027 اَكٍة  رِشْ  َنِصيٍب أو رَشَ

 َنِصرٍي وُمِعيٍ  َظِهريٍ  22/34 15028
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 31إلى آية  23  يةآمن  سبأسورة ( 431صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وال تفيد  َتنَفعُ َوال  23/34 15029

َفاَعةُ  23/34 15030  َطَلُب الت جاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  الش 

 سمح َأذِنَ  23/34 15031

َع عن ُقُلوِِبِمْ  23/34 15032  َزاَل الَفَزُع َعْن ُقُلوِِبِمْ  ُفزِّ

ق   23/34 15033 ْدَق  احْلَ  الَعْدَل والصِّ

 خلقه بقهره وقدرته، والعَلء: الّرفعة، والعِّل من أْسمِء اهللِ احُلْسنى الذي يعلو عل  الَْعِِلُّ  23/34 15034

 اْلليل كبري الشأن، واهلل أكَب معناها أّن اهلل أكَب من كّل َشٍء قدرًا، والكبري من أْسمِء اهللِ احُلْسنى  الَْكبرِيُ  23/34 15035

 ُيْعطيُكْم ِمن اخَلرْيِ  َيْرُزُقُكم 24/34 15036

 اهتداء، أي استجابة للهداية وااليمن ُهًدى  24/34 15037

   تيه وبعد وانرصاف عن طريق اُلداية واحلق  َضَللٍ  24/34 15038

بِيٍ  24/34 15039  َبيِّ واِضٍح  مُّ

 ال َُتاَسبونَ  ال ُتْسأَلُونَ  25/34 15040

 َأْذَنبْنَا  َأْجَرْمنَا 25/34 15041

 َتْفَعلونَ  َتْعَمُلونَ  25/34 15042

 اْلمع: احلشد واْلمع للحسابَيمعنا وإياكم، و َبيْنَنَا  ََيَْمعُ  26/34 15043

 َيْقِِض وَيْفِصُل َوحَيُْكمُ   َيْفتَُح  26/34 15044

قِّ  26/34 15045  بِالَعْدلِ  بِاحْلَ

  أمورهم فيُيّّسها ُلم ، والفتّاح من أْسمِء اهللِ احُلْسن هو الذي يفتح عل خلقه ما انغلق عليهم من  الَْفت اُح  26/34 15046

ِر واخَلِفي اِت ال تِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعلِيمُ  26/34 15047
ائِ  ُهَو العامِلُ بِالّس 

 اجعلوِن أرى بالعي  َأُروِِن  27/34 15048

ْقتُم به 27/34 15049  َجَعْلتُموُهْم ِمثَْلهُ  َأحْلَ

َكاء 27/34 15050 ًة مع اهللِ  رُشَ ِذوا آُِلَ  الذيَن اختُّ

ب  َعَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  27/34 15051
ُه َتَعاََل َغالِ   الَقِويُّ ال ِذي ال ُيْغَلُب ألن 

كِيمُ  27/34 15052 ُه َتَعاََل عامِل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى  احْلَ ْلِق األْشياِء َكَم َشاَء ألن  ُم خِلَ
 املُْحكِ

ةً  28/34 15053  مجيعاً  َكاف 

رْيِ  َبِشرياً  28/34 15054 ًا بِاخْلَ    ُمبََّشِّ

 واملُنِْذر هو املُعلم واملُبلغومنذرًا،  َوَنِذيراً  28/34 15055

 ُمْعظَمهم  َأْكثََر الن اسِ  28/34 15056

 ميعاد يوم القيامة  الَْوْعُد  29/34 15057

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكَلِم للواقِعِ  َصادِقِيَ  29/34 15058 دِق، والصِّ  ُمت ِصفَي بالصِّ

يَعادُ  30/34 15059 َمن الذي  مِّ  َيتَحق ق فيه املَْوُعود أو مكاُنهاملِيعاد: الز 

 املراد يوم القيامة  َيْومٍ  30/34 15060

رون ال َتْستَأِْخُرونَ  23/34 15061  ال يتأّخرون أو ُيَؤخ 

 ال تتقدمون عليه َواَل َتْستَْقِدُمونَ  30/34 15062

ُبورِ َواَل بِال ِذي  َواَل بِال ِذي َبْيَ َيَدْيهِ  31/34 15063 َمُه ِمَن الت ْوَراةِ َواإِلْنِجيِل َوالز   َتَقد 

 ََمْبُوُسوَن يِف َمْوقِِف احِلَساِب  َمْوُقوُفونَ  31/34 15064

 َيُردُّ َبْعُضُهْم َعَل َبْعضٍ  َيْرِجعُ  31/34 15065

 اْستُِذلُّوا اْستُْضِعُفوا  31/34 15066

وا 31/34 15067 وا  اْستَْكََبُ  وَتعاَظموا وَتعالواتكَب 
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 39إلى آية  32  يةآمن  سبأسورة ( 432صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا 32/34 15068 وا وَتعاَظموا وَتعالوا اْستَْكََبُ  تكَب 

 اْستُِذلُّوا اْستُْضِعُفوا  32/34 15069

 َوَمنَْعناُكمْ أْبَعْدناُكْم  َصَدْدَناُكمْ  32/34 15070

َدى 32/34 15071  اُِلداَية اُْلُ

َق وَحَصَل لكم َجاءُكم 32/34 15072 ق   ََتَ

ِْرِميَ  32/34 15073  كافِريَن ُمعانِدينَ  ُّمُّ

يِْل َوالن َهارِ  33/34 15074 ِّ  َمْكُر الل  يِْل َوالن َهارِ  الت ْدبري الواقع فيه ِمن الَّش   لَنَا بِالل 

 أمثاالً ونظائر هلل تعبدوهنا كاألوثان َأنَداداً  33/34 15075

وا 33/34 15076    أْخُفوا َوَأَِسُّ

َ ااألسف و الن َداَمةَ  33/34 15077  لت َحّسُّ

 الُقيود  اأْلَْغَلَل  33/34 15078

َقبةالُعنُق هو  َأْعنَاِق  33/34 15079  الر 

َزْونَ  33/34 15080  ُيعاَقبونَ  َُيْ

ْلَعَمِل ِِبا َولِتَبْليِغها  َأْرَسْلنَا  34/34 15081
ي َة لِ
سالََة اإلَُلِ سوِل: ََتْميُلُه الرِّ  إْرساُل الر 

 القرية: البْلدة، وتطلق عل أهلها  َقْرَيةٍ  34/34 15082

ر من عذاب اهلل رسول ُمبلِّغ  ن ِذيرٍ  34/34 15083  َُمَذِّ

ُفوَها  34/34 15084  املُنَع ُموَن فيَها  ُمْْتَ

 ُمنْكِرونَ  َكافُِرونَ  34/34 15085

 أْزَيد َأْكثَرُ  35/34 15086

بِيَ  35/34 15087  بمعاَقبِيَ  بُِمَعذ 

 ُيوِسعُ  َيبُْسطُ  36/34 15088

 ُيَضيُِّق  َوَيْقِدرُ  36/34 15089

 ُمْعظَمهم َأْكثََر الن اسِ  36/34 15090

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  36/34 15091

ُبُكمْ  37/34 15092  ُتدنيكم ُتَقرِّ

 َمنِْزلًَة وَدَرَجةً  أو  ُقْرَبى ُزلَْفى 37/34 15093

ْعِف  37/34 15094  الث َواُب املَُضاَعُف  َجَزاُء الضِّ

فِيَعِة يِف اَْلن ةِ  الُْغُرَفاِت  37/34 15095  املَنَاِزِل الر 

 مطمئنون غري خائفي  آِمنُونَ  37/34 15096

تَِهدوَن يف الَكيِْد إلْبطاِل  َيْسَعْوَن يِف آَياتِنَا  38/34 15097  آياِت القرآِن و ُحَجِجنَاََيْ

َي َيظُنُّوَن  ُمَعاِجِزينَ  38/34 15098 ُْم َيُفوُتوَننَاُمَشاقِّ  ُيْعِجزوَنناو َأهن 

ونَ  38/34 15099 َبانِيَُة إََِل َجَهن مَ مقيمون أو  َُمَِْضُ ُهُم الز  ِِضُ  َُتْ

 ُيَضيُِّقُه َعَليْهِ  َوَيْقِدُر لَهُ  39/34 15100

 َبذلتم من ماٍل ونحوه َأنَفْقتُم  39/34 15101

هُ  ُُيْلُِفهُ  39/34 15102  َيُردُّ

 أْكثَُرُهْم َعطاءً  َخرْيُ الّراِزقيَ  39/34 15103
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 48إلى آية  40  يةآمن  سبأسورة ( 433صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهمْ  40/34 15104 ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  حَيَُّْشُ
 ََيَْمُعُهْم لِ

 وُيضعون ينقادون  َيْعبُُدونَ  40/34 15105

 ننزهك ونقدسك ُسبَْحاَنَك  41/34 15106

 ونتقرب إليه َأْنَت ال ِذي ُنَوالِيِه َوَنْعبُُدهُ  َأنَت َولِيُّنَا  41/34 15107

 َوْحَدَك ال رشيك لك يف العبادة  ِمن ُدوهِنِم 41/34 15108

ن   41/34 15109  الشياطي  اْْلِ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهم  41/34 15110

ْؤِمنُونَ  41/34 15111  مصّدقون ومذعنون وطائعون مُّ

 ال َيْستَطيعُ  ال َيْملُِك  42/34 15112

 َجلباً للمنَفعة أو الفائدة  ن ْفعاً  42/34 15113

اً  42/34 15114  وال َدْرءًا للِضر أو دفعاً للَّّش  َوال رَضّ

 اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب ُظْلُم الن ْفِس:  َظَلُموا 42/34 15115

 ادخلوا وانغمسوا يف العذاب   َعَذاَب النَّارِ   ُذوُقوا 42/34 15116

ُبونَ  42/34 15117  ُتنْكِرون ُتَكذِّ

 ُتْقَرأ ُتتَْل  43/34 15118

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  43/34 15119

 َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  43/34 15120

ُكمْ  43/34 15121 : االْعِْتاُض واملَنْعُ  َيُصد  دُّ  الص 

ْفَْتًى 43/34 15122  َكِذب  ُُمْتََلق   إِْفك  مُّ

حيَحِة الذي جاءهم ِبا َممد صل اهلل عليه وسلم  لْلَحقِّ ملَ ا َجاءُهمْ  43/34 15123  الثابِتَِة الص 
 لِْلَعقيدةِ

بِي   43/34 15124  واِضح   ْحرس ِسْحر  مُّ

 َأْعطَيْناُهمْ  آَتيْنَاُهم  44/34 15125

  كتب سموية ُكتٍُب  44/34 15126

 َيْقَرُؤوهَنَا َيْدُرُسوهَنَا  44/34 15127

ر ن ِذيرٍ  44/34 15128 ف َُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ

ةِ َوالنَِّعمِ ُعَّْشَ َما  ِمْعَشاَر َما آَتيْنَاُهمْ  45/34 15129  َأْعطَيْنَاُهْم ِمَن الُقو 

 إِْنَكاِري َعَليِهمْ  وعقوبتي أو عذاِِب  َنكِريِ  45/34 15130

 أْنَصُحُكم  َأِعظُُكم 46/34 15131

 بَِخْصَلٍة َواِحَدةٍ  بَِواِحَدةٍ  46/34 15132

 تنهضوا لعبادته  َتُقوُموا هلل 46/34 15133

 اْثنَْيِ اْثنَْي  َمثْنَى 46/34 15134

ُروا 46/34 15135  تعملوا عقولكم وتتدبروا َتتََفك 

د  َصّل اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  بَِصاِحبُِكم  46/34 15136  املُراُد هنا الن بِيُّ َُمَم 

 ُجنُونٍ  ِجن ةٍ  46/34 15137

 طلبت منكم أْجًرا  سألتكم أْجًرا 47/34 15138

 جزائي للعمل وِعَويض عنه َأْجِريَ  47/34 15139

 عامِل  ُمط لِع   َشِهيد   47/34 15140

قِّ  48/34 15141  َيْرِمي بُِحَجِج احَلقِّ َعَل البَاطِِل؛ َفيَْدَمُغهُ  َيْقِذُف بِاحْلَ

 حييط كامل االحاطة بُكلِّ ما َخِفَي واْستََْت  َعَل ُم الُْغيُوِب  48/34 15142
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 3إلى آية  1 يةآمن   فاطرسورة و 54إلى آية  49  يةآمن  سبأسورة ( 434صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َق وَحَصَل  َجاء 49/34 15143 ق   وظهر  ََتَ

قُّ  49/34 15144  املراد دين اإلسَلم احْلَ

 أمام احلقال أثر له  وبطل و اضمحل املراد: أنه َوَما ُيبِْدُئ الباطُِل  49/34 15145

 مرة أخرى  يرجعوما  َوَما ُيِعيُد  49/34 15146

 ابتعدت وِمْلُت عن احَلقِّ  َضَلْلُت  50/34 15147

 قبلُت اُلداية واستجبُت لَلرشاد  اْهتََدْيُت  50/34 15148

 يبلِّغ بواِسطِة الوحي ُيوِحي 50/34 15149

 لدعائهم عليم  بأَحواُِلم قريب  من عباده سامع   َسِميع  َقِريب   50/34 15150

 َخاُفوا ِعنَْد ُمَعاَينَِة الَعَذاِب  َفِزُعوا 51/34 15151

ْم، َواَل َمْهَرَب  َفََل َفْوَت  51/34 15152  َفََل َنَجاَة َُلُ

 وأهلكوا  َوُأِخُذوا  51/34 15153

َكاٍن َقِريٍب  51/34 15154  املُراُد َمْوقُِف احلساِب  م 

ُم الت نَاُوُش  52/34 15155 ْم َتنَاُوُل اإِليَمِن،  َوَأن ى َُلُ  َوُهْم يِف اآلِخَرةِ؟ والوصول إليهَكيَْف َُلُ

َكاٍن َبِعيدٍ  52/34 15156  املراد يف اآلخرة  واِسٍع َغرْيِ َقريٍب   ِمن م 

 الَكاذَِبةِ َيْرُموَن بِالظُّنُوِن  َوَيْقِذُفوَن بِالَْغيِْب  53/34 15157

 ُحِجَز وُفِصَل  َوِحيَل  54/34 15158

 َتشتَدُّ َرْغبَتُُهْم فيهِ و ما يتمنون َما َيْشتَُهونَ  54/34 15159

ابَِقةِ  بِأَْشيَاِعِهم  54/34 15160 اِر األَُمِم الس  ْم ِمْن ُكف 
 َأْمثَاُِلِ

ِريٍب  54/34 15161 دُ  َشكٍّ مُّ يبَِة َوالَقَلِق  تَردُّ لرِّ
 َُمِْدٍث لِ

ْمُد هللِِّ 1/35 15162  الث ناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

ِق، َوُمبِْدعِ  َفاطِرِ  1/35 15163
 َخالِ

 َأْصَحاَب  ُأوِل  1/35 15164

 اهللهو: ما ُيفق به الطائر يف طريانه، وأجنحة املَلئكة غيب يعلمه  َأْجنَِحةٍ  1/35 15165

 َما ُيريُد  َيَشاءُ  َما 1/35 15166

ٍء ال ُيْعِجزُ  َقِدير   1/35 15167 ء  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه، والَْقِديُر: هو ال ِذي ال َيْعَْتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعَل ُكلِّ ََشْ  ُه ََشْ

ُع  َيْفتَِح اهلل ُ لِلن اسِ  2/35 15168  مَأْرَزاَقهُ أو يأتيهم ُيوسِّ

َْحَةٍ  2/35 15169  رزق ومطر وصحة وعلم وغري ذلك من النعم املراد  ر 

 وال مانع  َفَل َحابَِس  َفَل مُمِْسَك  2/35 15170

 َل ُمطْلَِق لَهُ ف َل ُمْرِسَل لَهُ ف 2/35 15171

ب  َعَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ ال ِذي ال ُيْغَلُب  الَْعِزيزُ  2/35 15172
ُه َتَعاََل َغالِ   ألن 

كِيمُ  2/35 15173 ُه َتَعاََل عامِل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْس  احْلَ ْلِق األْشياِء َكَم َشاَء ألن  ُم خِلَ
 نَى ُهَو املُْحكِ

ْكرِ  باللسان والقلب معاْستَْحِِضوَها  اْذُكُروا نِْعَمَت اهلل ِ  3/35 15174  عليها  الشُّ

 موِجٍد ِمَن الَعَدِم   َخالٍِق  3/35 15175

 ُيْعطيُكْم ِمن اخَلرْيِ  َيْرُزُقُكم 3/35 15176

ُفوَن َعْن َتْوِحيِدهِ  َفأَن ى ُتْؤَفُكونَ  3/35 15177  ؟!وعن احلق َكيَْف ُترْصَ
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 11إلى آية  4 يةآمن فاطر سورة ( 435صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُبوكَ  4/35 15178  ينسبوا إليك الَكِذب، أو ال ُيْؤِمنوا بك ُيَكذِّ

   ُتَعادُ  ُتْرَجعُ  4/35 15179

ؤوُن َوالَقَضاَيا  األُمورُ  4/35 15180  املَسائُِل والشُّ

ْدُق احَلقُّ ال ِذي ال َشك  فيهِ الَوْعُد: اال َوْعَد اهلل ِ   5/35 15181 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  لْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغرْيِ

ن ُكمُ  5/35 15182 َدَعن ُكْم، َواَل ُتْلِهيَن ُكمْ  َفََل َتُغر   اَل خَتْ

 جاه أو شهوة أو إنسان أو شيطانكل ما َغر  من مال أو  الَْغُرورُ  5/35 15183

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدو   6/35 15184  الَعُدوُّ

ُِذوهُ  6/35 15185  فاجعلوه َفاخت 

 َأْتبَاَعهُ  حَيُث َيْدُعو ِحْزَبهُ  6/35 15186

ِعريِ  6/35 15187 ِعري: النّاُر املوَقَدةُ  أهُل  َأْصَحاِب الس    َجَهن م ومعنى الس 

 أليم شديد االَياع ِعقاب  وت نْكيل   َعَذاب  َشِديد   7/35 15188

اِت  7/35 15189 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الص   األْعمِل الّصاحِلَ

ْغِفَرة   7/35 15190    ِسْْت  وَعْفو   م 

 وجزاء  للعمل وِعَوض  عنه  َوَأْجر   7/35 15191

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  8/35 15192  ُحسِّ

ءُ  ُسوُء َعَملِهِ  8/35 15193 ِّ  َعَمُلُه الَّس 

  رغوب فيه ممجيل   َفظنّه أو حسبه َفَرآُه َحَسناً  8/35 15194

 حيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اُلداية والدين ُيِضلُّ  8/35 15195

 ويرشد إَل اإليمن ويوفق إليه َوهَيِْدي 8/35 15196

لِْكَها  َتْذَهْب َنْفُسَك َفََل  8/35 15197  َفََل ُِتْ

اٍت  8/35 15198  ُحْزًناو َنَدم وَأَسف  َحَّسَ

كُ  َفتُثرُِي َسَحاباً  9/35 15199 رِّ يُِّج و َُتَ  ُغيومالُِتَ

 َبَعثْناُه وأْرَسْلناهُ  َفُسْقنَاهُ  9/35 15200

يٍِّت  9/35 15201  ال نبات فيه ُُّمِْدٍب  م 

ْرَع واألْشجاَر التي َعَل األْرضِ  َفأَْحيَيْنَا بِِه اأْلَْرَض  9/35 15202  َأْحيَيْنَا الز 

 احلياة بعد املوت النُُّشورُ  9/35 15203

   َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  10/35 15204

ةَ  10/35 15205 َف  الِْعز  َ  القّوة واملنََعة و الَّش 

 َيْرَتِقي َيْصَعُد  10/35 15206

ُم الط يُِّب  10/35 15207
 الَكََلُم احَلَسُن؛ َوُهَو ذِْكُر اهللِ  الَْكلِ

 ُيدعون وحيتالون يف تدبري الَّش  َيْمُكُرونَ  10/35 15208

يِّئَاِت  10/35 15209 نوب الَكبرَية الس   الذُّ

 َيْفُسُد، َوَيبْطُُل  َيبُورُ  10/35 15210

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة و النُّطفُة: املنيُّ  نُّطَْفةٍ  11/35 15211

 ُذُكوًرا َوإَِناًثا  َأْزَواًجا 11/35 15212

 َوال تلد  َوال َتَضعُ  11/35 15213

رٍ  11/35 15214 َعم   َطِويِل الُعُمرِ  مُّ

 الل ْوُح املَْحُفوظُ  يِف كِتَاٍب  11/35 15215

 سهل   َيِسري   11/35 15216
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 18إلى آية   12 يةآمن فاطر سورة ( 436صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال َيتَمَثَلِن وال َيتَعاَدالنِ  َوَما َيْستَِوي الْبَْحَرانِ  12/35 15217

 كمياه األهنار  َشِديُد الُعُذوَبةِ للَّشب  سائغ   َعْذب  ُفَرات   12/35 15218

 َسْهل  ُمُروُرُه يِف احَلْلِق وَطيِّب   َسائِغ   12/35 15219

 َشِديُد املُُلوَحةِ  ُأَجاج   12/35 15220

ًم َطِرّياً  12/35 15221 ا  حَلْ َمُك واملراد ليِّنًا غضًّ   الس 

ِرجونَ  َوَتْستَْخِرُجونَ  12/35 15222    وخُتْ

ْؤلُُؤ،  مثل زينة ِحْليَةً  12/35 15223  وغريمها  َواملَْرَجانُ اللُّ

 َتتََزي نون ِبا  َتْلبَُسوهَنَا 12/35 15224

ُفنَ  الُْفْلَك  12/35 15225  السُّ

 السفينة َتُشّق املاَء َفيُسَمُع ُلا صوت   َمَواِخرَ  12/35 15226

 لِتَطُْلبُوا وتلتَِمسوا لِتَبْتَُغوا  12/35 15227

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  12/35 15228

 َتْذُكروَن نِْعَمتَُه، َوَتثْنوَن َعَليِْه ِِبَا َتْشُكرونَ  12/35 15229

 ُيْدِخُل  ُيولُِج  13/35 15230

رَ  13/35 15231 َ  َوَسخ   َوَذل َل َوَيّس 

َعةٍ  ََيِْري  13/35 15232  َيُمرُّ بُِّسْ

ى  13/35 15233 َسمًّ رٍ  أِلََجٍل مُّ  لَِوْقٍت َمْعُلوٍم ُمَقد 

 َتْعبُدونَ  َتْدُعونَ  13/35 15234

هُ  من دونِهِ  13/35 15235  َغرْيَ

قِيَقُة البَيَْضاُء َعَل الن َواةِ  قِطِْمريٍ  13/35 15236 ُة الر   الِقَّْشَ

 ُتنادوُهمْ  َتْدُعوُهمْ  14/35 15237

كُِكمْ  14/35 15238 ُؤوَن ِمنُْكمْ  َيْكُفُروَن بَِِّشْ ًة َمَع اهللِ َيتَََب  اذُِكْم إّياُهْم آُِلَ  وِمْن اختِّ

كَ   َوال ُينَبِّئَُك  14/35 15239  َوال ُُيَِبُ

َفى َعَل اهللِ خافِيَة   َخبرِيٍ  14/35 15240  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاََل، واخَلبرُي: ُهَو املُط لُِع َعَل َحقيَقِة األْشياِء َفَل خَتْ

 املُْعِوُزوَن املُْحتَاُجونَ  الُْفَقَراء 15/35 15241

  الذي استغنى عن خلقه، واخلَلئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسمِء اهللِ احُلْسنى الَْغنِيُّ  15/35 15242

ِميُد  15/35 15243  املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والث ناِء واملَْدِح، واحَلميُد من أْسمِء اهللِ احُلْسنى  احْلَ

 ُيِزلُْكمْ  ُيْذِهبُْكمْ  16/35 15244

 يأِت بَِقْوٍم آَخريَن أو بمخلوقات من جنس ُمتلف ُيطيعوَنُه وَيعبُدوَنه َوْحَده َيأِْت بَِخْلٍق َجِديدٍ و 16/35 15245

 َصْعٍب  بَِشاقٍّ أو بَِعِزيزٍ  17/35 15246

 االثم الذي يستحق العقابوال ََتْمل ِوْزرًا، والوزر هو  َوال َتِزرُ  18/35 15247

 حاملة للوزر َنْفس  ُمْذنِبَة   َواِزَرة   18/35 15248

 َذْنَب َنْفٍس ُأْخَرى ِوْزَر ُأْخَرى 18/35 15249

 َتطلبو َتْسأَْل  َتْدعُ  18/35 15250

 حاملة للوزر  َنْفس  ُمثَْقَلة  بِاخَلطَاَيا ُمثَْقَلة   18/35 15251

لَِها 18/35 15252  ُذُنوِِبَا ال تي َأْثَقَلتَْها  َِحْ

ر من عذاب اهلل  ُتنِذرُ  18/35 15253 ف وََتذِّ م وختوِّ
 تعلِ

 اخِلْشيَُة ِمن اهللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َُيَْشْونَ  18/35 15254

ِك َواملََعاِص  َتَزك ى  18/35 15255 ْ َر ِمَن الَّشِّ  ُتطَهُّ

 املَآُل واملَْرِجعُ  املَِْصريُ  18/35 15256
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 30إلى آية   19 يةآمن فاطر سورة ( 437صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال َيتَمَثَلِن وال َيتَعاَدالنِ  َوَما َيْستَِوي 19/35 15257

   فاقد البرص اأْلَْعَمى 19/35 15258

 القادر عل ُرْؤَيِة األشياءاملُبرِص  َوالْبَِصريُ  19/35 15259

َلل الظُُّلَمُت  20/35 15260 يِْل أو الض   َسواُد الل 

 ما به اإِلبصار أو اُلدى النُّورُ  20/35 15261

ْمسِ  الظِّلُّ  21/35 15262  ما ُووِرَي فيِه َضْوُء الش 

ُرورُ  21/35 15263 ْمسِ  احْلَ ةُ أو  َحرُّ الش  يُح احَلار   الرِّ

 َيعلهم يسمعون  ُيْسِمُع  22/35 15264

 من يريد َمن َيَشاءُ  22/35 15265

 يراد ِبا عدم االستجابة من الكفار املعاندين للدعوة َوَما َأْنَت بُِمْسِمٍع  22/35 15266

ر من عذاب اهلل َنِذير   23/35 15267 ف َُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ

ْلَعَمِل ِِبا َولِتَبْليِغها  َأْرَسْلنَاكَ  24/35 15268
ي َة لِ
سالََة اإلَُلِ سوِل: ََتْميُلُه الرِّ  إْرساُل الر 

قِّ  24/35 15269 حيح  بِاحْلَ  بِالدين احلق الص 

ًا  َبِشرياً  24/35 15270    املؤمني بحسن الثواب ُمبََّشِّ

ر من عذاب اهللالكافرين  ومنذراً  َوَنِذيراً  24/35 15271  واملَُحذِّ

ةٍ  24/35 15272  املراد أمة من األمم املاضية ُأم 

 نذير ينذرها من سوء عاقبة الكفروُأْرِسَل جاءها  َخَل فِيَها َنِذير   24/35 15273

ُبوكَ  25/35 15274  ينسبوا إليك الَكِذب، أو ال ُيْؤِمنوا بك ُيَكذِّ

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  25/35 15275

ُبرِ  25/35 15276  كصحف إبراهيم و موسى املنزلة من عند اهلل الُكتُِب  َوبِالزُّ

  التوراة واإِلنجيل ك  الساطع يف براهينه وحججه الكتاب َوبِالْكِتَاِب املُْنرِيِ  25/35 15277

 أهلكُت  َأَخْذُت  26/35 15278

مْ  َنكِريِ  26/35 15279  إِْنَكاِري َعَليِْهْم، َوُعُقوَبتِي َُلُ

ِل يف شأن من يتحدث عنهم َأمَلْ َترَ  27/35 15280 ِب واالعتِباِر والت أَمُّ لَحثِّ َعل الن ظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

 َفأَْظَهْرَنا َفأَْخَرْجنَا 27/35 15281

ْتَلِفاً  27/35 15282 عاً ُمتَفاِوتاً  ُمُّ  ُمتَنَوِّ

 َذاُت َطَرائَِق َوُخطُوٍط ُُمْتَلَِفِة   ُجَدد   27/35 15283

وادَشِديَدُة جبال   َوَغَرابِيُب ُسود   27/35 15284  الس 

ب  َعَل أْمِرِه ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ ال ِذي ال ُيْغَلُب  َعِزيز   27/35 15285
ُه َتَعاََل غالِ   ألن 

 ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو ال ِذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفور   27/35 15286

َوابِّ  28/35 15287  ُكلُّ ما َيْميش عل األرض ِمْن َخْلق اهلل ويستعمل يف احليوانات أكثر  َوالد 

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواأْلَْنَعامِ  28/35 15288

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  28/35 15289

ًا َوَعَلنِيَةً  29/35 15290  يف العلن وإظهاًرا، َوبالكِتْمنِ ِسا باخلفاء  ِِسّ

ُع اخَلرْيِ واْنتِظاُرهُ  َيْرُجونَ  29/35 15291 جاُء: َتَوقُّ  الر 

 َتْكُسَد، َوَِتْلَِك لَْن  ل ن َتبُورَ  29/35 15292

يَُهْم ُأُجوَرُهمْ  30/35 15293    يِؤّدهيم جزاء أعمُلم وافياً كامَلً  لِيَُوفِّ

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  30/35 15294

كوُر ُهَو الِذي ُيثيُب َعل اليَسرِي ِمَن الطاَعِة الكثرَي ِمن  َشُكور   30/35 15295  الث واِب ِصَفة  هللِ َتعاَل، والش 
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 38إلى آية   31 يةآمن فاطر سورة ( 438صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْغنا َأْوَحيْنَا إِلَيَْك  31/35 15296   بِواِسطَِة الَوْحِي  كبل 

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  31/35 15297

قُّ  31/35 15298  الثابت الذي ال حيوم حوله باطل ُهَو احْلَ

قاً  31/35 15299 دًا لِِصْدقِهِ  ُمَصدِّ  ُمَؤكِّ

ابَِقةِ ملِا َسبََقُه وكان قبله  ملَِّا َبْيَ َيَدْيهِ  31/35 15300  ِمَن الُكتُِب الس 

 بَِخْلِقه بِِعبَادِهِ  31/35 15301

برِي   31/35 15302  األشياء فَل ختفى عل اهلل خافيةِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، واخلبري: هو املطّلع عل حقيقة  خَلَ

ُه َتَعاَل َيَرى املَرئِي اِت بَِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصري   31/35 15303  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، أْي أن 

  َأْعطَيْنَاَمّلْكنا و َأْوَرْثنَا  32/35 15304

َنا اْصطََفيْنَا  32/35 15305  واستخلصنا  اْخَْتْ

 من خلقنا واملراد األمة اإلسَلمية  ِمْن ِعبَادَِنا  32/35 15306

 بِِفْعِل َبْعِض املََعاِص  ُمَّسء  إلَيَْها َظامِل  لِّنَْفِسهِ  32/35 15307

ْقتَِصد   32/35 15308 َماِت متوسط  مُّ    ُيَؤدِّي الَواِجبَاِت، وََيْتَنُِب املَُحر 

اِت  32/35 15309 رْيَ هِ ُُّمْتَِهد   َسابِق  بِاخْلَ م  َعل َغرْيِ اِت  ُمتََقدِّ احِلَ  يِف َعَمِل الص 

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهلل  32/35 15310

 زيادُة اإلحسانِ  الَْفْضُل  32/35 15311

 اَْلن ةجنّات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد ِبا موضع يف  جن ات َعدنٍ  33/35 15312

ل ْونَ  33/35 15313  ُيْلبَُسوَن احُلِِلّ  حُيَ

، وحُييُط بِاملِْعَصمِ  َأَساِورَ  33/35 15314  ما ُيْلبَُس يف اليَد ِمن احِلِِلّ

ْمُد هللِ 34/35 15315  الث ناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

 َأزاَل  َأْذَهَب  34/35 15316

َزنَ  34/35 15317  اَُلم  والَغم   احْلَ

   ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والغفور هو الذي تكثر منه املغفرة  لََغُفور   34/35 15318

كوُر ُهَو الِذي ُيثيُب َعل اليَسرِي ِمَن الطاَعِة الكثرَي ِمن الث واِب  َشُكور   34/35 15319  ِصَفة  هللِ َتعاَل، والش 

 َأْنَزلَنَا  َأَحل نَا 35/35 15320

ائَِمةِ  َداَر املَُْقاَمةِ  35/35 15321  واملراد اَْلن ة َداَر اإِلَقاَمِة الد 

نَا 35/35 15322  ال ُيصيبُنا  ال َيَمسُّ

ة  شديد َتَعب   َنَصب   35/35 15323  ، َوَمَشق 

 إِْعيَاء  َوَتَعب   لُُغوب   35/35 15324

 َعَليِْهْم باملَْوِت  حيكم ال   ُيْقَض َعَليِْهمْ ال  36/35 15325

ُف و 36/35 15326 ُتهُ  ال ُُيَفِّ ُتُه أْو ُمد   ال َتِقلُّ ِشد 

 ُنعاقُِب  َنْجِزي 36/35 15327

ةٍ، َوَيْستَِغيثُونَ  َيْصطَِرُخونَ  37/35 15328  َيِصيُحوَن بِِشد 

ْرُكم  37/35 15329  َأَومَلْ ُنطِْل أعمَرُكم َأَومَلْ ُنَعمِّ

ر من عذاب اهلل الن ِذيرُ  37/35 15330 ف واملَُحذِّ د  واملراد   الرسول املُبَلِّغ، املُخوِّ  صل اهلل عليه وسلم  َنبِيُّنَا َُمَم 

 َنْحَومُها اْلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو  لِلظ املِِيَ  37/35 15331

 معي يعينهم عل النّجاةِ  ن ِصريٍ  37/35 15332

15333 38/35  ُ يط  بُكلِّ ما َُيَْفى فيها  َغيِْب  َعامِل  َُمِ

ُدور 38/35 15334  خلفايا التي يف الصدور أو احلالة التي يف الصدور  َذاِت الصُّ
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 44إلى آية   39 يةآمن فاطر سورة ( 439صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 َُيُْلُف َبْعُضُكْم َبْعًضا يِف األَْرضِ  َخََلئَِف  39/35 15335

 أنكر ومَلْ ُيْؤِمنْ  َكَفرَ  39/35 15336

 عليه عقاب كفره َفَعَليِْه ُكْفُرهُ  39/35 15337

 وَكراهيةً  ُبْغًضا َوَغَضبًا َمْقتًا  39/35 15338

 ضياعاً وهَلكاً  َخَساراً  39/35 15339

وِِن  َأَرَأْيتُمْ  40/35 15340  َأْخَِبُ

َكاءُكمُ  40/35 15341 ًة مع اهللِ  رُشَ ِذوا آُِلَ  الذيَن اختُّ

 َمَعُه أْو َغرْيُه   من ُدوِن اهللِ 40/35 15342

مْ  40/35 15343 ك   َُلُ مْ  رِشْ  َنِصيب  أو رَشاَكة   َُلُ

 َأْعطَيْناُهمْ  آَتيْنَاُهمْ  40/35 15344

نْهُ  40/35 15345 ٍة  َبيِّنٍَة مِّ  واِضَحةٍ  ِمنْهُ ُحج 

 ُيَمنِّي َيِعُد  40/35 15346

 اْلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَومُها  الظ املُِونَ  40/35 15347

 َوَباطًَِل ِخَداًعا  ُغُروًرا 40/35 15348

 َيْمنعُ   ُيْمِسُك  41/35 15349

 َتْذَهبا َوَتْفنَيا  َتُزوال  41/35 15350

ُه َغَضب  وال ِعْصياُن الُعصاةِ  َحلِيمً  41/35 15351  الذي ال َيْستَِفز 
ْفِح واألناةِ   ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه، واحَلليُم هو ذو الص 

 ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو ال ِذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفة  هللِ  َغُفوراً  41/35 15352

 َوَحَلفوا َوَأْقَسُموا 42/35 15353

 ُُّمْتَِهِديَن يف احَللِِف بِأَْغَلِظ األَْيَمنِ  َجْهَد َأْيَمهِنِمْ  42/35 15354

ر  َتَعاََل َرُسول  ِمْن ِعنِْد اهللِ  َنِذير   42/35 15355 ف َُمَذِّ  ُمبلِّغ، ُُمَوِّ

 أكثر اهتداء، أي أكثر استجابة للهداية َأْهَدى  42/35 15356

ُة: مجاعة من الناس ََيَْمُعها َأمر  َما أو َيمعهم دين أو مكان أو زمان اأْلَُممِ  42/35 15357  األم 

 َتباُعدًا عن احلقِّ  ُنُفوراً  42/35 15358

ًا وتعاُظًم وتعالياً  اْستِْكبَاراً  43/35 15359  َتَكَبُّ

يِّئِ  43/35 15360  املَْكُر الَقبيُح، وُيراُد بِِه اخِلداُع والتدبري للََّشّ  َمْكُر الس 

 وال يصيُب   َينِْزُل َوال َ َوال حَيِيُق  43/35 15361

 بِأْصحابِهِ  بِأَْهلِهِ  43/35 15362

بونو َينْتَظُِرونَ  َينظُُرونَ  43/35 15363 ُعون وَيْتق   َيتَوق 

لِيَ  43/35 15364 ابَِقةِ من  طريقة اهلل بإهَلك املكّذبي للرسل ُسن َت اأْلَو   األَُمِم الس 

 فلن تلقى أو تعلم  َفَلن َُتِدَ  43/35 15365

 نِظاُمُه َيريِه يف َخْلِقِه َكم ُيريدُ  ُسن ُة اهللِ 43/35 15366

 َتْغيرياً  َتبِْديَلً  43/35 15367

ِويَلً  43/35 15368 فاً  ََتْ  رَصْ

ةِ واال َأَومَلْ َيِسرُيوا  44/35 15369 ْلِعَْبَ
 تعاظِ َأَومَلْ َيتَنَق لوا يف البَِلدِ لِ

ُلوا  َفيَنظُُروا  44/35 15370 ُروا ويتأم   فيفكِّ

 األخريالعاقبة: اخلامِتَُة واملَصري  َعاقِبَةُ  44/35 15371

 َأْقَوى وأعظم َأَشد   44/35 15372

 عن قدرته وسلطانه ُيرج  لِيُْعِجَزهُ  44/35 15373
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 12إلى آية   1 يةآمن  يسسورة و   45 يةآفاطر سورة ( 440صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 يعاقب ُيَؤاِخُذ  45/35 15374

 َعَمَلً َسيِّئاً َعِملوا  َكَسبُوا 45/35 15375

 َخل   َتَركَ  45/35 15376

 املُراُد َظْهر األْرِض: َسطْحها  َظْهِرَها  45/35 15377

 ُكلُّ ما َيْميش عل األرِض ويستعمل عادة يف احليوانات أكثر َداب ةٍ  45/35 15378

ُرُهمْ  45/35 15379  يؤّجلهم ُيَؤخِّ

ى  45/35 15380  ُمَعي  َمدد  مقدر ِعنَْد اهللِ وقت   َأَجٍل ُمَسمًّ

 ساعة موِتم  َأَجُلُهمْ  45/35 15381

   بَِخْلِقه بِِعبَادِهِ  45/35 15382

ُه َتَعاَل َيَرى املَرئِي اِت بَِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصرياً  45/35 15383  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، أْي أن 

 احُلروُف املَُقط َعُة ِمن املُتَشابِِه ال ِذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إال  اهللُ وفيَها إشاَرة  إَل إْعجاِز الُقرآنِ  يس 1/36 15384

  قسم من اهلل بكتابه القرآن  َوالُْقْرآنِ  2/36 15385

كِيمِ  2/36 15386  املُْحَكِم املُتَْقِن أو ذو احِلْكَمةِ  احْلَ

ي ِة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبََّشًا أْو َكاَن َمَلكاً ِمن املََلئَِكةِ  املُْْرَسلِيَ  3/36 15387
َسالَِة اإلَُلِ  املُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ

اطٍ  4/36 15388   َطريٍق  رِصَ

ْستَِقيمٍ  4/36 15389  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ ُمْعتَِدٍل  مُّ

ب  َعَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو  الَْعِزيزِ  5/36 15390
ُه َتَعاََل َغالِ   الَقِويُّ ال ِذي ال ُيْغَلُب ألن 

ِحيمِ  5/36 15391 ِحيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الر  ، والر 
 ال ِذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يِف اآلِخَرةِ

ر لتُعلِم  لِتُنِذرَ  6/36 15392 ف وََتذِّ  وخُتَوِّ

جاِل والنِّساءِ  َقْوماً  6/36 15393  الَقْوُم: مَجاَعُة الرِّ

 ساهون َغافُِلونَ  6/36 15394

   ثبََت َوَوَجَب  َحق  الَْقْوُل  7/36 15395

 الَقضاُء باَُلَلكِ و الَعَذاُب  الَْقْوُل  7/36 15396

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَِرِهمْ  7/36 15397

َقبة َأْعنَاقِِهمْ  8/36 15398  األَْعناق: مجع ُعنُق، والُعنُق هو الر 

 أطَواًقا ُتوَضع يف األعناق َأْغَلَالً  8/36 15399

 ُّمتمع اللِّحيي، ويطلق عل الوجه، تعبريا باْلزء عن الكل األَْذَقانِ  8/36 15400

ْقَمُحونَ  8/36 15401  َيْستَطِيُعوَن َخْفَضَهاَرافُِعوَن ُرُؤوَسُهْم، اَل  مُّ

ا 9/36 15402   َحاِجًزا، َوَمانًِعا َسدًّ

 ِغشاَوة، وهي الغطاء  يهاَجَعْلنا علو َأْعَميْنَا َأْبَصاَرُهمْ  َفأَْغَشيْنَاُهمْ  9/36 15403

ونَ  9/36 15404  ال َيَرْوَن أو ال يرشدون وال هيتدون الَ ُيبْرِصُ

 متساٍو عندهم  َعَليِْهمْ َوَسَواء  10/36 15405

ْكرَ  11/36 15406 َذُه ِمنْهاجاً  ات بََع الذِّ َ  اخت 

َْحََٰنَ  11/36 15407  اخَلْوُف ِمن اهللِ واتِّقاَءهُ  َوَخيِشَ الر 

ِهمْ الَغيُْب: َما َخِفَي واْستََْتَ ومَلْ َيْستَطِع الن اُس إْدراَكُه  بِالَْغيِْب  11/36 15408  بَِحواسِّ

 ثواب جزيل واملراد اْلنّةو بِِسْْتٍ وَعْفوٍ  بَِمْغِفَرةٍ َوَأْجٍر َكِريمٍ  11/36 15409

ُموا  12/36 15410 نَ  َوَنْكتُُب َما َقد  َل وُنَدوِّ  عملوا سابقا من اخلري والَّش ما  وُنَسجِّ

 َخرْيٍ َورَشٍّ َما َسنُّوُه، َوَأْبَقْوُه ِمْن  َوآَثاَرُهمْ  12/36 15411

 كِتَاٍب َواِضٍح؛ َوُهَو: الل ْوُح املَْحُفوظُ  إَِماٍم ُمبِيٍ  12/36 15412
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 27إلى آية  13 يةآمن  يسسورة ( 441صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْم َمثًََل  13/36 15413 ْب َُلُ ُب األْمثاِل: إيراُدها َوارْضِ  رَضْ

   أهل البْلدة  َأْصَحاَب الَْقْرَيةِ  13/36 15414

 أتاَها َجاءَها 13/36 15415

 املراد الرسل الذين أرسلهم اهلل إَل أهل تلك القرية املُْْرَسُلونَ  13/36 15416

ا 14/36 15417 ُبومُهَ  َفنََسبُوا إليهم الَكِذب، أو مل ُيْؤِمنوا ِبم َفَكذ 

ْزَنا 14/36 15418 ْينَا َفَعز  ْدَنا، َوَقو   َأي 

ثُْلنَا 15/36 15419  ة لنا شاِِب م ُأناس   َبََّش  مِّ

َْحن 15/36 15420 َْحَُن ِمْن أْسمءِ  الر  ْنيا، والر  تُُه املُْؤِمَن والكافَِر يف الدُّ ِة باهللِ أْي أن  اهللَ َشمَلْت َرَْحَ  اهللِ احُلْسنَى  ِمن األْسمِء اخلاص 

وَن بخَلِف الواقع َتْكِذُبونَ  15/36 15421 َِبُ  خُتْ

نَا املَْْعبود  َربُّنَا  16/36 15422    إَُلُ

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  16/36 15423

    التَبْليغُ  الْبََلَغُ  17/36 15424

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيُ  17/36 15425

َنا بُِكمْ  18/36 15426 ْ  ِمنُكمْ َتَشاَءْمنَا  َتطَري 

ْ َتنتَُهوا 18/36 15427  مل تستجيبوا للنهي مل 

ن ُكمْ  18/36 15428  لَنَْقتَُلن ُكْم َرْميًا بِاحِلجاَرةِ  لَنَْرمُجَ

ن ُكم 18/36 15429  َوليُصيبَن كم  َولَيََمس 

ِّ َمَعُكْم، َوَمْرُدوَدة  َعَليُْكمْ ُشْؤُمُكْم،  َطائُِرُكْم َمَعُكمْ  19/36 15430 ِك َوالَّش  ْ  َوَأْعَملُُكْم ِمَن الَّشِّ

ْرُتم 19/36 15431 ِر واالتِّعاظِ  ُذكِّ ِر والت َدبُّ  اْستُْحثِثْتُْم َعل التَذكُّ

ُفونَ  19/36 15432 ّْسِ  ُمْفِرُطوَن وُّماِوزوَن لَلْعتِدالِ  مُّ

 أبعد َمكاٍن فيها املَِدينَةَأْقََص  20/36 15433

ُع يِف َمْشيِهِ  َيْسَعى  20/36 15434  ُيّْسِ

 أطيعوا ات بُِعوا 20/36 15435

 َجزاًء لِْلَعَمِل وِعَوضاً َعنْهُ  ال يطلب منكم ال َيْسألُُكم َأْجراً  21/36 15436

ْهتَُدونَ  21/36 15437  ُمستجيبون للِهداية مُّ

 َخَلَقنِي َفطََرِِن  22/36 15438

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  22/36 15439

ُِذ  23/36 15440  أأجعل َأَأخت 

ُة والَكرُب  بُِِضٍّ  23/36 15441 د  : سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الشِّ  الُِضُّ

 ال َتْكِف وال تنفعْ  ال ُتْغنِ  23/36 15442

يِّئَةِ َطَلبُُهْم  َشَفاَعتُُهمْ  23/36 15443  الت جاُوز َعن الس 

 وال ينّجوِن  َوالَ ُينِقُذونِ  23/36 15444

بِيٍ  24/36 15445  َبيِّ واِضٍح  تيه وبعد وانرصاف عن طريق اُلداية واحلق َضَلٍَل مُّ

 فاْسَمعوا ل وأطيعوِن  َفاْسَمُعونِ  25/36 15446

 وُيْدِرُكونَ َيْعِرفوَن  َيْعَلُمونَ  26/36 15447

 سَْتِن، وعفا عني  َغَفَر ل 27/36 15448

 الذين أكرمهم اهلل  املُْْكَرِميَ  27/36 15449
 


