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 40إلى آية   32  يةآمن الزمر سورة ( 462صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْلما أْكثَر   َأْظَلم   32/39 16241  ظ 

 اْفََتَى واْختََلق  َكَذَب  32/39 16242

ْدِق  32/39 16243 ٍد َصىلَّ اهلل  َعَليِْه َوَسلَّمَ  بِالصِّ َمَّ  بِاحَلّق الذي َنزَل َعىل ُم 

َق وَحَصَل لَه   َجاءه   32/39 16244 قَّ  ََتَ

ب  ِِبَا ِِف  َجَهنَّمَ  32/39 16245 َعذَّ  اآلِخَرةِ النَّار  الَّتِي ي 

ى 32/39 16246 ى َوَمْسَكن  أمَ  َمثْوا  وا

ودِ اهللِ  لِّْلَكافِِرينَ  32/39 16247 ج  و 
 امل نْكِريَن لِ

َق  33/39 16248  ْعَِتاف  بِِصْدقِهِ َتصديق  األْمِر: اال َوَصدَّ

 أصحاب  التقوى بطاعة اهلل والبعد عن َمْعِصيته املْ تَّق ونَ  33/39 16249

ونَ  34/39 16250  ي ريدونَ  َما  َما َيَشاء 

    َثواب  ومكافأة   َجَزاء 34/39 16251

نِْع اجَلميلِ  املْ ْحِسنِيَ  34/39 16252  اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوص 

رَ  35/39 16253 ز  َعنْها وعدم  لِي َكفِّ ها والتَجاو  ْ  امل عاَقبَِة َعَليْهاَتْكِفري  الَسيِّئاِت: ْسَت 

 أْكثَر  األْعمِل سوءاا  َأْسَوَأ الَِّذي َعِمل وا 35/39 16254

م  35/39 16255     جزاءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأْجَره 

ْسناا  بِأَْحَسنِ  35/39 16256  بِأَْْجَل وَأْكثَر ح 

 حاميه وموفِيه كل حاجاته بَِكاٍف َعبَْده   36/39 16257

ف وَنَك  36/39 16258 َوِّ ِع َمْكروٍه  َوُي   التخويف: بثُّ اخَلْوف، واخَلْوف  هو اْنِفعال  َيبَْعث  الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

ونِهِ  36/39 16259 ه   من د   َغرْيَ

 حيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين   ي ْضلِلِ  36/39 16260

َدى  َهادٍ  36/39 16261  مرشد إىل اهل 

َوفِّق إلَيْهِ  ََيْدِ  37/39 16262 ْرِشد إىَل اإليمِن وي   ي 

ِضل   37/39 16263  صاِرٍف َعن َطريِق اهِلداَيةِ  مُّ

بْحاَنه   بَِعِزيزٍ  37/39 16264  َوَتَعاىل، والعزيز: هو القوي الذي ال ي غلب ألنه تعاىل غالب عىل أمره ِصَفة  هللِ س 

َّْن َجَحَد وصاحب عقاب  ذِي انتَِقامٍ  37/39 16265   ه وعاداه أو عادى رسله انتقام ِِم

 َأْخِِبون  َأَفَرَأْيت م  38/39 16266

ونَ  38/39 16267  َتْعب دونَ  َتْدع 

ِه  بِض    38/39 16268  بَِمْكروٍه كاملََرِض والَفْقِر وَغرْيِ

ِزيالت  َكاِشَفات   38/39 16269  رافِعات م 

 بإْحساٍن وخرٍي وِرعاَيةٍ  بَِرْْحَةٍ  38/39 16270

 َكافِينِي َحْسبِيَ  38/39 16271

ض  أْمره  َيتََوكَّل   38/39 16272  يْعتَِمد وي َفوِّ

مْ  39/39 16273 ْم أو َمَكاَنتِك  م   َطريَقتِك   َحالَتِك 

ونَ  39/39 16274  َتْعِرفون وت ْدِرك ون َسْوَف  َفَسْوَف َتْعَلم 

ِزيهِ  40/39 16275 ْ ِذلُّه   ُي  ين ه  و ي  ه  وَي   َيْفَضح 

لُّ َعَليْهِ  40/39 16276
 َينِْزل  بِهِ   َوحَيِ

ِقيم   40/39 16277  دائم   ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  مُّ
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 47إلى آية   41  يةآمن الزمر سورة ( 463صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْرآن  الْكِتَاَب  41/39 16278  الق 

قِّ  41/39 16279  بِم َتْقتَضيِه ِحْكَمة  اهللِ بالصدق و بِاحْلَ

 قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 41/39 16280

 وابتعد ومل َيتد إليهتاه  َضلَّ  41/39 16281

 مكلف ِبدايتهم بِحفيٍظ  بَِوكِيلٍ  41/39 16282

 الروح َيْقبِض   َيتََوّفَّ  42/39 16283

 َفْقِدَها احلياة َمْوِِتَا 42/39 16284

 َفيَْمنَع  وحَيْبِس   َفي ْمِسك   42/39 16285

 أراَد وَقّدر َقَض  42/39 16286

ْرِسل   42/39 16287 ْيل َسبيَلها الستكمل أجلها ورزقها اأْل ْخَرى َوي   ي طْلِق ها وُي 

ى  42/39 16288 َسمًّ َعيَّن ساعة َأَجٍل م  د ةم  َدَّ  ةُم 

 ملَ ْعِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  42/39 16289

ونَ  42/39 16290 ر  ْم ويتدبرون َيتََفكَّ ق وهَل  ْعِمل وَن ع   ي 

وا 43/39 16291 ذ  َ  َجَعل وا اَّتَّ

وِن اهللِ 43/39 16292  أْي َمَعه  أْو َغرْيه   من د 

َفَعاء 43/39 16293 : ش  َفعاء  يِّئَةِ  الوسطاء الش  ز َعن السَّ  طالِبو التَّجاو 

ونَ  43/39 16294  ال َيْستَطيعون ال َيْملِك 

ْم وال  ال َيْعِقل ونَ و 43/39 16295 قوهَل  ْعِملوَن ع  رونَ ال ي   ي َفكِّ

َها َفال يْشَفع  أحد  ِعنَْده  إال بِإْذنِهِ   هللِ الشفاَعة   44/39 16296  هللِ ِمْلك 

 ت َعادونَ  ت ْرَجع ونَ  44/39 16297

كَِر اهللَّ   45/39 16298 َث َعنْه   ذ  دِّ  َت  

ْت  45/39 16299  وانقبضت ضاَقْت و َنَفَرْت  اْشَمأَزَّ

ونَ  45/39 16300  يبتهجون ويفرحون  َيْستَبِِْش 

بِْدعَ  َفاطِرَ  46/39 16301 َق َوم 
 َخالِ

ِهمْ  َعامِلَ الغيب  46/39 16302 لِّ ما َُيَْفى َومَلْ َيْستَطِِع النَّاس  إْدراَكه  بَِحواسِّ يط  بك  ِ     ُم 

َهاَدةِ  46/39 16303 ْم وهَي َنقيض  الَغيِْب ما ت ْدِركوَنه  العالنية و َوالشَّ ك   بَِحواسِّ

م   46/39 16304 ك   َتْقيض وَتْفِصل   ََتْ

 ََمْل وقاتِك  ِعبَادِكَ  46/39 16305

ونَ  46/39 16306 تَلِف  ْم إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخر   َُيْ لُّ َطَرٍف ِمنْه   َيْذَهب  ك 

وا 47/39 16307 ْلم  النَّْفِس:  َظَلم  َها لِْلِعقاِب ظ   اإلساَءة  إلَيْها َوَتْعريض 

: امل شابِه   َوِمثَْله   47/39 16308  املِثْل 

 االفتداء: تقديم الِفْدَية عن النَْفسِ  الْفتََدْوا  47/39 16309

وِء الَعذاِب  47/39 16310 ديد  أْو امل ْستَِمرُّ والَعذاب   س    الِعَقاِب الشَّ

م  َوَبَدا 47/39 16311 م َوَظَهرَ  هَل     هَل 

تَِسب ونَ  47/39 16312 ع ونَ  حَيْ  َيظ نُّوَن، َوَيتََوقَّ



 

464 
 

 
 
 
 

 56إلى آية   48  يةآمن الزمر سورة ( 464صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م  َوَبَدا 48/39 16313 م َوَظَهرَ  هَل     هَل 

يِّئَةِ  َسيِّئَات  َما َكَسب وا 48/39 16314 ْم السَّ
قوبات أْعمهِلِ  ع 

 َأَحاَط ِِبِْم ِمْن ك لِّ َجانٍِب و َنَزَل ِِبِْم وأصاَِب مْ  ِِبِم  َوَحاَق  48/39 16315

َقِّرونَ  َيْستَْهِزئ ون 48/39 16316 وَن وحي   َيستَِخفُّ

َق  َمسَّ  49/39 16317  أصاَب وحَلِ

ر  49/39 16318 : سوء  احلاِل أو  ض  ُّ ة  والَكرب  الض   الَفْقر  أْو الِشدَّ

 سألَنا واستَغاَث بِنَا  َدَعاَنا  49/39 16319

لْنَاه   49/39 16320 ، َوَمنَْحنَاه   َخوَّ  َأْعطَيْنَاه 

 خري ديني أو دنيوي يكون معه َتسي احلال وطيب العيش نِْعَمةا  49/39 16321

 أ ْعطيت ه   أ وتِيت ه   49/39 16322

 َعىَلٰ معرفة ومقدرة  َعىَلٰ ِعْلمٍ  49/39 16323

 اْبتاَِلء  َواْختِبَار   فِتْنَة   49/39 16324

ونَ  49/39 16325 ْدِرك ونَ  ال َيْعَلم   ال َيْعِرفوَن وال ي 

م َفََم َأْغنَٰى َعنُْهمْ  50/39 16326 م وما َنَفَعه   ما َكفاه 

لونَ َيْفَعلوَن  َيْكِسب ونَ  50/39 16327  وَيتََحمَّ

 َفنََزَل ِِبِمْ  َفأََصاَِب مْ  51/39 16328

ْعِجِزينَ  51/39 16329 ْم بِم  ْفلِتي من عقاب اهلل َوَما ه   لَيسوا هاربي وال م 

وا  52/39 16330  َأَومَلْ َيْعرفوا ويدركوا َأَومَلْ َيْعَلم 

ط   52/39 16331  ي وِسع   َيبْس 

ْزَق ا 52/39 16332 ْم ِمن األْرضِ ما  لرِّ ه  هَل  ِْرج  ِه، أْو ُي 
 ي ْعطيِه اهلل  لِِعبادِ

 ي َضيِّق   َوَيْقِدر   52/39 16333

 ملَ ْعِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  52/39 16334

ف وا 53/39 16335 وا احَلدَّ ِِف املََعاِص  َأْْسَ اَوز   ََتَ

 َتيْأسوااَل  اَل َتْقنَط وا 53/39 16336

ِة اهللِ 53/39 16337 ْْحَ ِزهِ  رَّ    َعْفِوِه َوََتاو 

 َيْسَت  وَيْعفو  َيْغِفر   53/39 16338

ن وَب  53/39 16339 م  ِمَن الِفْعلِ   الذُّ ْرم  واملعصية وامل َحرَّ : اإلْثم   واجل   الَذْنب 

 بِالتَّْوَبِة، َوالطَّاَعةِ اْرِجع وا إىَِل اهللِ  َوَأنِيب وا 54/39 16340

وا 54/39 16341 وا َوَأْسلِم   اْخَضع وا، َواْنَقاد 

ونَ  54/39 16342 ْون  ال ت نرَص   ال ت نَْقذون وال ت نَجَّ

وا َأْحَسَن َما أ ْنِزَل  55/39 16343 بِع  ِذواملراد  َواتَّ  َمنَْهجاا تسريوَن عليها القرآن الكريم اَّتَّ

 َفْجأَةا  َبْغتَةا  55/39 16344

ونَ  55/39 16345 ر  وَن وال َتْعَلمونَ  ال َتْشع  سُّ
ِ  ال َت 

َتى َيا 56/39 16346  َنَدم  وتفجع عىل أهنا فرطت  َحْْسَ

طت   56/39 16347 ت وَضيَّْعت  َفرَّ  َقرصَّ

 َطاَعتِِه، َوَحقِّهِ وشأن اهلل  َجنِب اهللَِّ 56/39 16348

اِخِرينَ  56/39 16349  امل ْستَْهِزئِيَ  السَّ
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 67إلى آية   57  يةآمن الزمر سورة ( 465صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أرشدن إىل اإليمن، وَوفَّقني إليه  َهَداِن  57/39 16350

 َمْعِصيَتِهِ أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والب ْعِد َعْن  املْ تَِّقيَ  57/39 16351

 الِعَقاَب والتَّنْكِيَل  تبْرِص وتَشاِهد  َتَرى الَْعَذاَب  58/39 16352

ةا  58/39 16353  َعْوَدةا أو  َرْجَعةا  َكرَّ

نِْع اجَلميلِ  املْ ْحِسنِيَ  58/39 16354  اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوص 

 أَتتَْك  َجاءْتَك  59/39 16355

 آيات القرآن الكريم واحلجج والِباهي الدالة عىل اإلسالم  آَياِت  59/39 16356

ْبَت ِِبَا 59/39 16357  َفأْنَكْرَِتا ومل تصّدقها  َفَكذَّ

َت  59/39 16358  َوَتعاَظْمَت وَتعالَيَْت  َواْستَْكَِبْ

بَْعث   َوَيْوَم الِقياَمةِ  60/39 16359 ب وِرِهمْ َيْوم  ي   النَّاس  ِمْن ق 

ة   60/39 16360 ْسَودَّ  قاِِتَة  َكئيبَة   مُّ

ى 60/39 16361  أو مقام ومستقر  َوَمْسَكن   ىوأمَ  َمثْوا

ينَ  60/39 16362 ِ تََكِبِّ وا عن اإليمن باهلل وعن عبادته وحده وطاعته لِّْلم   الذين تكِبَّ

ي 61/39 16363 نَجِّ  وينقذ َوي 

 َْحَْوا أنفسهم بوقاية اتََّقوا  61/39 16364

 بَِفْوِزِهْم َوَظَفِرِهْم بِاملَطْل وِب  بَِمَفاَزِِتِمْ  61/39 16365

م   61/39 16366 ه   ال ي ِصيب هم ال َيَمسُّ

وء   61/39 16367  الَعذاب   السُّ

ْم حَيَْزن ونَ  61/39 16368 م َهمُّ وال َغمُّ و َواَل ه   ال ي صيب ه 

: هو  َخالِق   62/39 16369 بَْحاَنه  وَتعاىل، واخلالِق   من العدم من غري سابق له  وموجد اليشء مبدع ِصَفة  هللِ س 

َهيِْمن   َوكِيل   62/39 16370  حافظ  وم 

 َمَفاتِيح  اخَلَزائِنِ  َمَقالِيد   63/39 16371

ونَ  63/39 16372 اِْس   الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخْلَ

ونِّ  64/39 16373 ر   ت َكلِّفون َتأْم 

 أنقاد وأخضع  َأْعب د   64/39 16374

اِهل ونَ  64/39 16375  الذين ال َمْعِرَفَة لَدَْيِمْ  اجْلَ

لِّْغَت بواِسطِة الوحي   أ وِحَي إِلَيَْك  65/39 16376  ب 

َق َثَمَرَته   لَيَْحبَطَنَّ َعَمل َك  65/39 16377 َقِّ  لَيَبْطَلنَّ ولن حي 

ينَ  65/39 16378 اِْسِ  الضائِعَي اهلالِكيَ  اخْلَ

 اْنَقْد له بالطاعة  َفاْعب ْد اهللَ 66/39 16379

اكِِرينَ  66/39 16380  الذاكريَن لِنِْعَمِة اهللِ، امل ثْنَي َعَليِْه ِِبا  الشَّ

وا اهللََّ   67/39 16381 وا َوَما َقَدر   املَنِزلَة الّالئقَة بهما َأنَزل وه و اهلل  َما َعظَّم 

 َحقَّ عظمته وتقديره احلق الكامل َحقَّ َقْدِرهِ  67/39 16382

 ِف حوَزتِه وملكه  ِِف َقبَْضِة َيِدهِ  َقبَْضت ه   67/39 16383

 أو جمموعات َتت قدرته وملكه  َمْضموم  بعضها ِف بعض  َمطِْويَّات   67/39 16384

َم باَِل َتْكيِيٍف، َواَل ََتْ  بِيَِمينِهِ  67/39 16385 ثْبِت ه  َقتَاِن بَِجاَللَِه ن 
، وهللِ َيَداِن اَلئِ ْلتَا َيَدْيِه َيِمي 

 ِريٍف، َواَل َِتْثِيٍل، َواَل َتْعطِيلٍ بِيَِدِه الي ْمنَى، َوكِ

بَْحاَنه   67/39 16386  ْسبيِح هللِ َتعاىل وت تنْزيِه  س 

 َتَعاَظمَ و َوَتَعاىَل  67/39 16387
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 74إلى آية   68  يةآمن الزمر سورة ( 466صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْعِق  َون ِفَخ  68/39 16388 ؛ َوِهَي َنْفَخة  الصَّ وت  ِِبَا اخَلْلق   َأِي: النَّْفَخة  األ وىَل الَّتِي َيم 

ورِ  68/39 16389 ْعِق َوالبَْعِث الَقْرِن الَِّذي  الصُّ لصَّ
افِيل  لِ خ  فِيِه إِْْسَ  َينْف 

 َماَت و َفَهَلَك  َفَصِعَق  68/39 16390

يَا ِِبَا اخَلْلق   ث مَّ ن ِفَخ  68/39 16391 ؛ َنْفَخة  البَْعِث الَّتِي حَيْ  َأِي: النَّْفَخة  الثَّانِيَة 

   واقفون قِيَام   68/39 16392

ونَ  68/39 16393  ي برِصون َينظ ر 

َقِت  69/39 16394  َأَضاَءْت  َوَأرْشَ

َا  69/39 16395 لِّيِه لِْلَخاَلئِِق؛ لَِفْصِل الَقَضاءِ  النور الذي يكون به اإِلبصار بِن وِر َرِبِّ  ِعنَْد ََتَ

ِضَع   69/39 16396  نِش و وأ ْظِهرَ  َوو 

 صحيفة  األعملِ  الْكِتَاب   69/39 16397

َهَداءِ  69/39 16398 وَن َعىَل األ َممِ  َوالشُّ  َمْن َيْشَهد 

ما  َوق يِضَ  69/39 16399
كِ  ح 

قِّ  69/39 16400  بِالَعْدِل التَّامِّ  بِاحْلَ

ونَ  69/39 16401 ياَدةِ   ال ي ظَْلم  تَجاَوز  احَلدُّ َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ ار  َعليِْهْم وال ي   ال ُي 

يَْت  70/39 16402 فِّ َي هلا َوو  َي هلا  وأتم وأنجز      أ دِّ  أ دِّ

 َفَعَلْت ما  َما َعِمَلْت  70/39 16403

: إْدراك   َأْعَلم   70/39 16404 ، والِعْلم   َحقيَقِة األْشياءِ أْكثَر  ِعْلما

فعوا من اخَلْلِف  َوِسيَق الذين كفروا  71/39 16405  د 

ب  ِِبَا ِِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  71/39 16406 َعذَّ  النَّار  الَّتِي ي 

ا 71/39 16407 َمرا  َْجَاَعاٍت وأفواجاا  ز 

َا 71/39 16408 تَِحْت َأْبَواِب   َمداِخلَها  أ ِزيَل إغالق   ف 

ل وَن وهم  َحَفظَت ها َخَزَنت َها 71/39 16409  ِبااملَاَلئَِكة  امل وكَّ

 َيْقرأونَ  َيتْل ونَ  71/39 16410

مْ  71/39 16411 وَنك  نِذر  رونكم َوي  فونكم وحَيذِّ َوِّ  ويعلمونكم وُي 

ْم َهَذا 71/39 16412 ود يوم القيامة  لَِقاء َيْوِمك  ه     ش 

 َوَوَجبَْت ثبَتَْت  َحقَّْت  71/39 16413

   قضاء اهلل بالِعَقاِب  َكلَِمة  الَْعَذاِب  70/39 16414

 َكلَِمة  َذم  وهي  َقب َح  َفبِئَْس  72/39 16415

 َمأوى َوَمْسَكن  أو مقام ومستقر  َمثَْوى 72/39 16416

ينَ  72/39 16417 ِ وا عن اإليمن باهلل وعن عبادته وحده  املْ تََكِبِّ  وطاعتهالذين تكِبَّ

ثّوا عليه   َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا 72/39 16418 َب منهم الّسرْي وح 
 ط لِ

ْرت ْم ِمْن َدَنِس املََعاِص  طِبْت مْ  73/39 16419  َطه 

وامِ  َخالِِدينَ  73/39 16420  باقَي َعىل الدَّ

ْمد  هللِِّ 74/39 16421  وَتْعظيِمهِ الثَّناء  عليه بِتَحميِدِه  احْلَ

ْدق  احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الوعد، لْتِزام  بِ االوالَوفاء   َصَدَقنَا َوْعَده   74/39 16422 َو الَوْعد  الصِّ  َوَوْعد  اهللِ ه 

 َأْرَض اجَلنَّةِ  وَملََّكنا وآتانا َوَأْوَرَثنَا اأْلَْرَض  74/39 16423

أ   74/39 16424 ن   َنتَبَوَّ  َننِْزل  وَنْسك 

 املجتهدين بالعمل بطاعة اهلل  الَْعاِملِيَ  74/39 16425
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 7إلى آية    1  يةآمن غافر سورة  و  75  يةآالزمر سورة ( 746صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوت بْرِص وت َشاِهد  َوَتَرى  75/39 16426

يطِيَ  َحافِّيَ  75/39 16427 ِ ِْدقَِي، َوُم   ُم 

 هو أعظَم  املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الَْعْرشِ  75/39 16428

ونَ  75/39 16429 َسبِّح  وَنه   ي  ه  نَزِّ سونه وي   ي َقدِّ

ِمْ  75/39 16430 ثنَي عليه  بَِحْمِد َرِبِّ  بم هو أهل له حيَمدونه م 

كَِم   َوق يِضَ  75/39 16431  ح 

قِّ  75/39 16432  بِالَعْدلِ  بِاحْلَ

روف  امل َقطََّعة  ِمن امل تَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلم  َحقيَقتَه  إالَّ اهلل  وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز الق رآنِ  حم 1/40 16433  احل 

ل و  عن طريق الوحي اجَلْلب  ِمْن  َتنِزيل   2/40 16434     ع 

ْرآن  الْكِتَاِب  2/40 16435  الق 

ْسنَى  الَْعِزيزِ  2/40 16436 ب  َعىَل أْمِرِه، والَعزيز  ِمْن أْسمِء اهللِ احل 
ْغَلب  ألنَّه  َتَعاىَل َغالِ  الَقِويُّ الَِّذي ال ي 

ائِِر  الَْعلِيمِ  2/40 16437 َو العامِل  بِالْسَّ ْسنَى ه  َها ِعْلم  املَْخلوقاِت ، والَعليم  ِمْن أْسمِء اهللِ احل  ْدِرك   واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ي 

نِب  3/40 16438 م  ِمَن الِفْعلِ ، وساتره وعاٍف عنه َغافِِر الذَّ ، وامل َحرَّ : اإلْثم   الَذْنب 

 الرجوع عن املعاص : ةالتَّوب، راض عن التوبة َوَقابِِل التَّْوِب  3/40 16439

 اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء  الِْعَقاِب  3/40 16440

لِ  ذِي الطَّْولِ  3/40 16441  َصاِحِب اإِلْنَعاِم َوالتََّفضُّ

جوع   املَْرِجع   املَِْصري   3/40 16442  أْو الرُّ

َادِل   4/40 16443 اِصم   ُي  ش  وُي 
ناقِ  ي 

ْركَ  4/40 16444  َفاَل َُيَْدْعَك ...  َفاَل َيْغر 

مْ  4/40 16445 ب ه  ْم بِأَْنَواِع التَِّجاَراِت َوالنَِّعيمِ  َتَقلُّ ه  د  ْم َوَتَردُّ ل ه   َتنَقُّ

َبْت  5/40 16446  أْنَكَرْت  َكذَّ

 النبي نوح َمْن ب ِعَث إليهم ْوم  ن وٍح ق 5/40 16447

بوا ِضدَّ أنبِيائِِهم واجتمعوا عىل الكفر والتكذيب  َواأْلَْحَزاب   5/40 16448  األمم الذين َتزَّ

ْت  5/40 16449  وعزمت  َوََهَّ

ةٍ  5/40 16450 : َْجاَعة  ِمن النَّاِس َُيَْمع ها َأمر  َما أ مَّ ة   األمَّ

وه   5/40 16451 ذ    لِيَْقت ل وه   لِيَأْخ 

 بِالَعبَِث الفاِسِد الَِّذي ال َثباَت لَه  وال فائَِدَة فيِه   بِالْبَاطِلِ  5/40 16452

وا  5/40 16453  اويزيلو لِي بْطِل وا لِي ْدِحض 

 فأهلكتهم  َفأََخْذِت  مْ  5/40 16454

 ثبَتَْت َوَوَجبَْت  َحقَّْت  6/40 16455

 حكمه  وقضاؤه  كلمة ربك  6/40 16456

 نار  َجَهنَّمَ  أْهل   أصحاب  النّارِ  6/40 16457

 هو أعظَم  املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الَْعْرَش  7/40 16458

 استَْوَعبَْت وأحطَْت  َوِسْعَت  7/40 16459

ِذيَن َتاب وا  7/40 16460 لَّ
ْ واْعف   َفاْغِفْر لِ  َرَجعوا َعن املَعاص الَِّذيَن عن  َفاسَت 

بَع وا َسبِيَلَك  7/40 16461 وا َواتَّ َو اإِلْساَلم  ل واْنقاد   طَِريَقَك َوه 

مْ ووارصف عنهم  َوقِِهمْ  7/40 16462  َجنِّبْه 
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 16  إلى آية  8  يةآمن غافر سورة ( 468صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

راد  ِبا موضع ِف اجَلنَّة         َعْدنٍ َجنَّاِت  8/40 16463  جنّات إِقاَمٍة واستقرار واطمئنان، وي 

 َمنَّيْتهم َوَعدِتَّ م 8/40 16464

ه   َصَلَح  8/40 16465 ل ق  َن َعَمل ه  وخ   َحس 

اِِتِمْ  8/40 16466 يَّ رِّ وِر واإلَناِث  َوذ  ك  : َنْسل  اإلْنَساِن ِمَن الذُّ ة  يَّ رِّ  الذ 

ْسنَى  الَْعِزيز   8/40 16467 ب  َعىَل أْمِرِه، والَعزيز  ِمْن أْسمِء اهللِ احل 
ْغَلب  ألنَّه  َتَعاىَل َغالِ   الَقِويُّ الَِّذي ال ي 

كِيم   8/40 16468 ِب األموِر، واحَلكيم  ِمْن  احْلَ
ْلِق األْشياِء َكَم َشاَء ألنَّه  َتَعاىَل عامِل  بَِعواقِ م  خِلَ

ْسنَى امل ْحكِ  أْسمِء اهللِ احل 

ِهم    9/40 16469
وَء َعاقِبَ  َوقِ ْم س  ْف َعنْه   تها ارْصِ

يِّئَاِت  9/40 16470 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

تَه   9/40 16471 يْتَه   َرِْحْ  أْحَسنَْت إليِْه َوَنجَّ

 الظََّفر والفالح ونوال غاية ما يطلب   الَْفْوز   9/40 16472

نَاَدْونَ  10/40 16473 ْم َخَزَنة  َجَهنَّمَ و ُياَطبون ي  وه   َيْدع 

ِديد  ، و َغَضبه وَعذابه ملََْقت  اهللَِّ 10/40 16474 : الب ْغض  الشَّ  املَْقت 

ثَّْوَن عليه  ت ْدَعوَن إىل اإِليمن  10/40 16475 َ  َت 

ونَ  10/40 16476 ر   تنكروا وال تؤمنوا َفتَْكف 

ةا ِحَي اْنَقَض َأَجل نَا تيرم َسَلبْتَنَا احلياة َأَمتَّنَا اْثنَتَْيِ  11/40 16477 ةا َقبَْل َنْفِخ األَْرَواِح ِِف األَِجنَِّة، َوَمرَّ  َمرَّ

ةا ِِف اآلِخَرةِ  َوَوَهبْتَنَا احَلياةَ  َوَأْحيَيْتَنَا اْثنَتَْيِ  11/40 16478 ْنيَا، َوَمرَّ ةا ِِف الدُّ  َمرَّ

ْفنَا 11/40 16479  فأقَرْرنا   َفاْعََتَ

وٍج  11/40 16480 ر   ََمَْرٍج واْنرِصاِف َنجاةٍ وَخالصٍ  خ 

 أْو َوسيَلةٍ  َطِريٍق  َسبِيلٍ  11/40 16481

ِعَي اهللَّ  12/40 16482 بَِد اهلل  أو د عيتم لتوحيد اهلل وإخالص العمل له  د   ع 

ْؤِمن وا  َكَفْرت مْ  12/40 16483  أنكرتم ومَلْ ت 

كْ  12/40 16484 ْلكِهِ َُيَْعْل  ي ِْشَ ه  رَشيكاا لَه  ِِف م   َغرْيَ

ْكم   12/40 16485  فالَْقضاء  والَفْصل   َفاحْل 

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  13/40 16486 ْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ  م 

ا  13/40 16487 ا ِرْزقا وَن بِهِ واملراد  عطاءا وخريا ْرَزق  ا ت   َمطَرا

ر   13/40 16488  َيْستَْحِض  وَيتََدبَّر  وَيتَِّعظ   َيتََذكَّ

نِيب   13/40 16489  يرجع  إىل اهلل ِف أموره كلها  ي 

وا اهلل 14/40 16490  فاْعب دوه  وتوجهوا إليه بالدعاء  َفاْدع 

ْلِِصيَ  14/40 16491 ِشبْه  شائِبٍَة من رِشٍك أو ِرياءٍ  َم  ْوه فلم ت   الذين َُمَّصوا دينهم وَنقَّ

 َأْبَغَض  َكِرهَ  14/40 16492

َرَجاِت  15/40 16493 ه  العيلُّ األعىل الذي  َرفِيع  الدَّ ا َباَيَن بِِه ََمْل وَقاتِِه، َواْرَتَفَع بِِه َقْدر   اْرَتَفَعْت َدَرَجات ه  اْرتَِفاعا

وَح  15/40 16494 ْلِقي الرُّ ْرِسل   ي  نِْزل  الَوْحيَ و ي   ي 

ف وحيّذر  لِي نِذرَ  15/40 16495 م وُيوِّ
 ليعلِ

ونَ  يوم القيامة َيْوَم التَّاَلِق  15/40 16496 ل وَن َواآلِخر   اليَْوَم الَِّذي َيْلتَِقي فِيِه األَوَّ

ونَ  16/40 16497 ِمْ  َباِرز  وَن َأَماَم َرِبِّ  َظاِهر 

 الَ َيغيب  والَ َيْستََِت   الَ َُيَْفى  16/40 16498

ْسنى املنفرد ِف ذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله فال رشيك له ِف يشء   الَْواِحِد  16/40 16499  والواحد من أْسمِء اهللِ احل 

ارِ  16/40 16500  اسم من أسمء اهلل احلسني، مشتق من القهر، والقهار هو الذي ال موجود إال وهو مسخر َتت قهره وقدرته الَْقهَّ
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 25 إلى آية   17  يةآمن غافر سورة ( 469صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َهذا اليَْوم وهو من أيام اآلخرة  الْيَْومَ  17/40 16501

َزى 17/40 16502 ْ  اجَلَزاء: امل كاَفأة  باخَلرْي أو الِشَّ َحسب الَعَمل َت 

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئا  َكَسبَْت  17/40 16503

: املراد هنا اجلور  بزيادة السيئات أو نقص احلسنات ظ ْلمَ  17/40 16504  الظ ْلم 

َساِب  17/40 16505  َعَليَْها  احْلِ
، وهَي إْحصاء  األْعمِل ِمْن أْجِل امل جازاةِ  امل حاَسبَة 

مْ  18/40 16506 فهم وحّذرهم  َوَأنِذْره   وخوِّ

 وسّميت اآلزفة لقرِبا َيْوَم الِقيَاَمِة  َيْوَم اآْلِزَفةِ  18/40 16507

نَاِجرِ  18/40 16508 ةِ الَكْرِب  لََدى احْلَ ل وقِِهْم ِمْن ِشدَّ ل وِب  ْم ِعنَْد ح   ق 

نْطِوين  َكاظِِميَ  18/40 16509 ْزناام  ، َوح  ْتَلِئَِي َغمًّ  اا وََه  ِم 

ا اجلائِريَن  لِلظَّاملِِيَ  18/40 16510 ْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوَه   امل تَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالك 

 َقِريٍب، َوَصاِحٍب  َْحِيمٍ  18/40 16511

يِّئَةِ  َشِفيعٍ  18/40 16512 ز َعن السَّ ب التَّجاو 
: طالِ فيع  عٍي والشَّ   نارٍص وم 

تَّبَع   ي طَاع   18/40 16513  ي 

ِ َخائِنََة  19/40 16514 ي ون  ِمَن النَّظَِر إىَِل َما اَل حَيِلُّ النظرة املريبة أو  اأْلَْعي  ه  الع  س 
تَلِ  َما ََّتْ

ِفي 19/40 16515 ْ  َتْسَت   وَتْكت م   َّت 

قِّ  20/40 16516 م  بِالَعْدلِ  َيْقيِض بِاحْلَ  حَيْك 

ونَ  20/40 16517  َيْعب دونَ  َيْدع 

ه    من دونِهِ  20/40 16518  َغرْيَ

وا  21/40 16519 ةِ واال َأَومَلْ َيِسري  ْلِعِْبَ
 تِّعاظِ َأَومَلْ َيتَنَقَّلوا ِف الباِلدِ لِ

وا  21/40 16520 ل وا  َفيَنظ ر  وا ويتأمَّ ر   فيفكِّ

 العاقبة: اخلاِِتَة  واملَصري األخري َعاقِبَة   21/40 16521

 َأْقَوى وأعظم َأَشدَّ  21/40 16522

ةا  21/40 16523 وَّ  ق درة مادية أو معنوية ق 

 وإْعمراا َوبِناءا  َوآَثاراا  21/40 16524

م   21/40 16525  فأهلكهم  َفأََخَذه 

ن وِِبِمْ  21/40 16526 م  ِمَن الِفْعلِ  بِذ  ، وامل َحرَّ : اإلْثم   الَذْنب 

   حاٍم وحافِظ أو  َدافِعٍ  َواٍق  21/40 16527

َجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  22/40 16528  بِاحل 

بْحاَنه  َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه يشء  َقِوير  22/40 16529  ِصَفة  هللِ س 

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  23/40 16530 ْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ   بِم 

بِيٍ  23/40 16531 ْلطَاٍن مُّ ْرَهان َوس  ٍة َبيِّنٍَة و ب  جَّ   ة واِضحٍ ح 

ل وِك ِمرْصَ ِِف التاريِخ الَقديِم، وامل راد  فِْرَعون  موَسى املَعروف  فِْرَعْونَ  24/40 16532    لََقب  م 

ا لفرعون موسى، وكبري كهنته َوَهاَمانَ  24/40 16533  كان وزيرا

ونَ  24/40 16534  آتاه اهلل ماالا َوفرِياا، فطغى وبغى، فأهلكه اهلل وخسف به وبداره األرضَغنِير من بني إْسائيل  َوَقار 

بْقوَن عىل َحياِِتِنَّ لِْلِخْدَمِة واإلهانة واإلذالل َواْستَْحي وا نساَءهم  25/40 16535  ي 

م ِِف اإِلْضارِ ا َكيْد  الَْكافِِرينَ  25/40 16536  ْحتِياهل  

 َضياٍع و  َهاَلٍك، َوَذَهاٍب  َضاَللٍ  25/40 16537
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 33 إلى آية   26  يةآمن غافر سورة ( 470صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وِن  26/40 16538  اتركون  َذر 

ه   لِيَْسأَلو َولْيَْدع  َربَّه   26/40 16539  إهَلَ

ِع َمْكروٍه اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعث   َأَخاف   26/40 16540  الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

مْ  26/40 16541 َل دِينَك  بَدِّ َ  ي  َغريِّ  رَشيَعتكم وِعباَدتكم  ي 

 إْحداث االختالل واالضطراب  الَْفَسادَ  26/40 16542

ْذت   27/40 16543 نْت  واْعتِصْمت  واستِجْرت   ع  أْت  وََتَصَّ  جَلَ

16544 27/40  ٍ تََكِبِّ تََغطِْرٍس  مستكِب  م   م 

ْؤِمن   27/40 16545 ق  ال ي   ال يصدِّ

َساِب  27/40 16546 َي بذلك إلنَّه يوم  تتمُّ فيه املحاسبة عىل األعمل  بِيَْوِم احْلِ مِّ  يوم القيامة، وس 

 أْتباِعِه وأْعوانِهِ  آِل فِْرَعْونَ  28/40 16547

ْفي إِيَمَنه  َيْكت م   28/40 16548  تصديقه ألمر موسى واعتقاده بوحدانية اهلل ُي 

َجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  28/40 16549  بِاحل 

م  28/40 16550 مْ  ي ِصبْك   َينِْزْل بِك 

مْ  28/40 16551 ك  مْ  َيِعد  ك  د   َيتََوعَّ

 ال يرشد إىل اإليمن وال يوفق إليه   ال ََيِْدي  28/40 16552

ف   28/40 16553 ْْسِ ، َواتِّبَاِع البَاطِلِ  م  ِك احَلقِّ ْلَحدِّ بََِتْ
تََجاِوز  لِ  م 

لطة املْ ْلك   29/40 16554  السُّ

 َغالِبَِي َعالِيَ  َظاِهِرينَ  29/40 16555

َنا  29/40 16556 َنا  َينرص   نِْقذ  نَاي  َلِّص   وُي 

 َعَذاِب اهللِ َباِس اهللَِّ 29/40 16557

َق وَحَصَل لنا  َجاءَنا  29/40 16558 قَّ  ََتَ

مْ  29/40 16559 مْ  َما أ ِريك  ِشري  َعَليْك 
 َما أ 

مْ  29/40 16560 مْ  َأْهِديك  وك   أْرِشدكم وأدلّكم و َأْدع 

َشادِ  29/40 16561 َواِب َطِريَق  َسبِيَل الرَّ  االستقامةو  احَلقِّ َوالصَّ

ِع َمْكروٍه  َأَخاف   30/40 16562  اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعث  الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

بوا واجتمعوا ِضدَّ أنبِيائِِهم عىل الكفر والتكذيب  اأْلَْحَزاِب  30/40 16563  األمم الذين َتزَّ

ْفِر َوالتَّْكِذيِب  َداِب َقْوِم ن وٍح  31/40 16564  َعاَدِِتِْم ِِف الك 

يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت  َوَعادٍ  31/40 16565 مِّ  عليه السالم، وهي َقبيلة  َقديَمة  س 
ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ اليََمن قـَـْوم هودٍ  َمناِزهل  

ودَ  31/40 16566 يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدَيم والثمد: املاء: القليل  َوَثم  مِّ  قبيلة النبي صالح س 

ْلما  31/40 16567  اْنتِقاصاا للَحقِّ  ظ 

اَيْوَم  َيْوَم التَّنَادِ  32/40 16568 ْم َبْعضا ه  نَادِي النَّاس  فِيِه َبْعض   الِقيَاَمِة الَِّذي ي 

    َتْرِجع ونَ  ت َولُّونَ  33/40 16569

ْدبِِرينَ  33/40 16570  هاربي منهزمي م 

مْ أو حافظ  َعاِصمٍ  33/40 16571  َمانٍِع َيْمنَع ك 

 اهلداية والدينحيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق  ي ْضلِلِ  33/40 16572

َدى  َهادٍ  33/40 16573  مرشد إىل اهل 



 

471 
 

 
 
 
 

 40 إلى آية   34  يةآمن غافر سورة ( 471صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ف   34/40 16574 ا ي وس  ِبُّه  َكثرِيا  َولَد  َسيِِّدَنا َيعق وَب َوَكاَن لَه  أحد عِش َأَخاا َوَكاَن َأب وه  حي 

َجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  34/40 16575  بِاحل 

لُّ َعىَل الثَّباِت واالْستِْمرارِ  َفَم ِزلْت مْ  34/40 16576  َتد 

 وَقَلٍق  ِريبَةٍ  َشك   34/40 16577

 َماَت  َهَلَك  34/40 16578

ْرِسَل  لَن َيبَْعَث  34/40 16579  لَن ي 

 باالنرصاف والبعد عن طريق اهلداية والدينحيكم عليه  ي ِضلُّ  34/40 16580

ف   34/40 16581 ْْسِ اَللِ  م  تََجاِوز  لِْلَحدِّ ِِف الضَّ  م 

ْرَتاب   34/40 16582  َشاكر  مُّ

َادِل ونَ  35/40 16583 اِصمونَ  ُي  ناقِشوَن وُي   ي 

ْلطَانٍ  35/40 16584 ْرَهانٍ  س  ٍة وب  جَّ  ح 

16585 35/40  َ َل  َكِب     َثق 

 ب ْغضاا وَكراهيةا  َمْقتاا  35/40 16586

ق وَُيَتِم   َيطْبَع   35/40 16587
ْغلِ  ي 

16588 35/40  ٍ تََكِبِّ تََغطِْرسٍ  م   مستكِب م 

دٍ  متَسلٍِّط طاغيةٍ  َجبَّارٍ  35/40 16589 تََمرِّ  َعاٍت م 

ل وِك ِمرْصَ ِِف التاريِخ  فِْرَعْون   36/40 16590  الَقديِم، وامل راد  فِْرَعون  موَسى املَعروف لََقب  م 

ا لفرعون ، وكبري كهنته  َهاَمان   36/40 16591  كان وزيرا

ا  36/40 16592 حا   الَقرْص  العايل أو بِنَاءا َعظِيما  رَصْ

 َأِصل   َأْبل غ   36/40 16593

ل  ِبا إىل  اأْلَْسبَاَب  36/40 16594 تََوصَّ  املطلوبالوسائل التي ي 

َمَواِت  37/40 16595 َمَواِت، َوَما ي وِصل نِي إِلَيَْها  َأْسبَاَب السَّ  َأْبَواَب السَّ

 أْنظ ر  إلَيِْه ف َفأَطَّلِعَ  37/40 16596

نُّه   37/40 16597  ألْعتَِقد  أنَّه   أَلَظ 

يِّنَ  37/40 16598 َِّل  ز  َن وْج  سِّ  ح 

وء  َعَملِهِ  37/40 16599 ء   س  ِّ  َعَمل ه  اليسَّ

بِيلِ  37/40 16600 دىو  َطِريِق  السَّ  احَلقِّ   اهل 

، َواْحتِيَال ه   َكيْد  فِْرَعْونَ  37/40 16601 ه   َتْدبرِي 

 َوَهالكٍ  َخَساٍر، َوَبَوارٍ  َتبَاٍب  37/40 16602

َشادِ  38/40 16603 دى واالستقامةِ  سبيل َسبِيَل الرَّ    اهل 

 َِتَتُّع   َمتَاع   39/40 16604

 امل ستََقرّ  الَْقَرارِ  39/40 16605

 خطيئَةا وَذْنباا  َسيِّئَةا  40/40 16606

َْزى  40/40 16607  َفال ي عاَقب   َفال ُي 

ْرَزق ونَ  40/40 16608 ْعطَوَن ِمن اخَلرْيِ  ي   ي 

 َتبَِعةٍ باَِل هِنَاَيٍة، َواَل أو بغري ُماسبة،  بَِغرْيِ ِحَساٍب  40/40 16609
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 49 إلى آية   41  يةآمن غافر سورة ( 472صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  41/40 16610 وك  ْم  َأْدع  ثُّك   أح 

 السالمة النََّجاةِ  41/40 16611

 حجة أو دليل أو إثبات علم 42/40 16612

ْسنَى الَقِويُّ الَِّذي ال  الَْعِزيزِ  42/40 16613 ب  َعىَل أْمِرِه، والَعزيز  ِمْن أْسمِء اهللِ احل 
ْغَلب  ألنَّه  َتَعاىَل َغالِ   ي 

ارِ  42/40 16614 ْسنى  الَْغفَّ  الذي يغفر الذنوب، والغّفار من أْسمِء اهللِ احل 

الََة أو اَل َجَرمَ  43/40 16615 ، ال ُم   َحقًّا ال ب دَّ

ْلَجأ  إِلَيِْه؛ لَِعْجِزهِ  َدْعَوة  لَيَْس لَه   43/40 16616 ْعَوَة إىَِل ِعبَاَدتِِه، َواَل ي   اَل َيْستَِحقُّ الدَّ

َنا 43/40 16617  َمْرِجَعنَا، َوَمِصرَيَنا َمَردَّ

فِيَ  43/40 16618  امل ْفِرطَي وامل جاِوزيَن لالْعتِدالِ  املْ ْْسِ

 َجَهنَّمَ نار   أْهل    أصحاب  النّارِ  43/40 16619

ونَ  44/40 16620 ر  رونَ  َفَستَْذك   َفستَْستَْحِضوَن وَتتََذكَّ

ض   44/40 16621 ل   َوأ َفوِّ أ ، َوَأَتَوكَّ ، َوَأجْلَ  َأْعتَِصم 

 شأن أو مسألتي أو قضيتي  َأْمِري 44/40 16622

بْحاَنه  َوَتَعاىل، أْي أنَّه   َبِصري   44/40 16623  َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ ِصَفة  هللِ س 

 فحفظه وْحاه  َفَوَقاه   45/40 16624

وا  45/40 16625 ق وَباِت َمْكِرِهْم  َسيِّئَاِت َما َمَكر   وخداعهم   ع 

 وأصاَب  َنَزَل، َوَأَحاطَ  َوَحاَق  45/40 16626

ديد  أْو امل ْستَِمرُّ الَعذاب   سوء  الَعذاِب  45/40 16627  الشَّ

وَن َعَليَْها 46/40 16628 ْعَرض  موَن إلَيْها وي شاِهدوهَنا  ي  َقدَّ  ي 

ا   46/40 16629 وًّ د  َل النََّهار َصباحاا  غ      َأوَّ

 من زوال الشمس إىل املغرب النهار  آِخَره   َوَعِشيًّا 46/40 16630

 َيْوم القيامةحيي موعد  تقوم الساعة  46/40 16631

 أْتباَعه  وأْعواَنه    آَل فِْرَعْونَ  46/40 16632

 الِعَقاِب والتَّنْكِيلِ  َأْقَوى وأقسى َأَشدَّ الَْعَذاِب  46/40 16633

ونَ  47/40 16634 ونَ ويتنازعون  َيتََحاجُّ  َيتََخاَصم 

َعَفاء  47/40 16635  األتباع لقادِتم  الضُّ

وا 47/40 16636 وا وَتعاَظموا وَتعالوا اْستَْكَِب   تكِبَّ

َقلِّدين َتبَعاا  47/40 16637 ْقتَدين وم   م 

ْغن ونَ  47/40 16638  َرادُّون ودافِع ونَ  مُّ

 حصة وجزءاا  َنِصيباا  47/40 16639

 َقض وَفَصَل  َحَكمَ  48/40 16640

 املخلوقات الِْعبَادِ  48/40 16641

 َحَفظَت ها  َخَزَنة َجَهنَّم 49/40 16642

م  49/40 16643 وا َربَّك   اْسألوه   اْدع 

ْف  49/40 16644 َفِّ ا  ُي  َته  أو كاِلَه  دَّ َته  أْو م  َقلِّل  ِشدَّ  ي 
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 58 إلى آية   50  يةآمن غافر سورة ( 473صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  50/40 16644 مْ  َتأْتِيك  ك   ََتيؤ 

َجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  50/40 16645  بِاحل 

وا  50/40 16646  ا اْسألوف َفاْدع 

ْستََجاب   َضاَللٍ  50/40 16647 ، َواَل ي  ْقبَل   َضيَاٍع؛ َفاَل ي 

 لنعي ونؤّيد لَنَنرص    51/40 16648

وَن َعىَل  اأْلَْشَهاد   51/40 16649 بَِي؛ ِمَن املَاَلئَِكِة َواألَْنبِيَاِء َوامل ْؤِمنِيَ َمْن َيْشَهد   امل َكذِّ

 املراد يوم القيامة  َيْومَ  52/40 16650

 ال يفيد ال َينَفع   52/40 16651

ا  الظَّاملِِيَ  52/40 16652 ْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوَه      اجلائِريَن امل تَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالك 

 ْعتِذارهما َمْعِذَرِت  مْ  52/40 16653

ْعنَة   52/40 16654 ِة اهللِ  اللَّ  الطَّْرد  َواإِلْبَعاد  ِمْن َرْْحَ

وء  الّدارِ  52/40 16655  َجَهنَّم املراد س 

َدى 53/40 16656  اهِلداَية اهْل 

 وَملَّْكنا وآَتيْنا َوَأْوَرْثنَا 53/40 16657

 التَّْوَراةَ  الْكِتَاَب  53/40 16658

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  54/40 16659

لِيَمةِ  أِل ويِل اأْلَلْبَاِب  54/40 16660  النرّية  الع ق وِل السَّ

َزعْ  َفاْصِِبْ  55/40 16661  َفتََجلَّْد وال ََتْ

: اال َوْعَد اهللِ  55/40 16662 ، الَوْعد  ْدق  احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ لْتِزام  بِأْمٍر إزاَء الَغرْيِ َو الَوْعد  الصِّ   َوَوْعد  اهللِ ه 

، وذلك ألنَّه  َوْصف  لَِوْعِد اهللِ َحقر  55/40 16663 : النّاِجز  الذي ال َيتََخلَّف   الَوْعد  احَلقُّ

 اطلب العفو واملغفرة من اهلل  َواْستَْغِفرْ  55/40 16664

م  ِمَن الِفْعلِ  لَِذنبَِك  55/40 16665 ، وامل َحرَّ : اإلْثم   الَذْنب 

ْده   َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك  55/40 16666 ْه َربََّك َواْْحَ  َنزِّ

: آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب  بِالَْعيِشِّ  55/40 16667  الَْعيِشِّ

ْبَكارِ  55/40 16668 ل   َواإْلِ ْمسِ أوَّ   النَّهاِر إىل ط لوِع الشَّ

َادِل ونَ  56/40 16669 اِصمونَ  ُي  ناقِشوَن وُي   ي 

ْلطَانٍ  56/40 16670 ٍة  س  جَّ ْرَهانٍ  َبيِّنَةٍ ح   وب 

ِْب   56/40 16671
 َتَكِبُّ  عن احلقِّ  كِ

م بِبَالِِغيهِ  56/40 16672 ا ه   ليسوا بمدركيه وال نائليه مَّ

 َفاجَلأْ َوََتَصْن واْعتِصْم واستِجرْ  َفاْستَِعْذ  56/40 16673

ْلق   57/40 16674 : االُياد  ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  خَلَ  اخَلْلق 

ْعظَم َأْكثََر النَّاسِ  57/40 16675  الناس  م 

ونَ  57/40 16676 ْدِرك ونَ  ال َيْعَلم   ال َيْعِرفوَن وال ي 

 ال َيتَمَثل وال َيتَعاَدل َوَما َيْستَِوي 58/40 16677

 العمل السيئ القبيح  وهو ن يفعل السوء، م املْ يِسء   58/40 16678

ونَ  58/40 16679 ر   َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِِبونَ  َتتََذكَّ
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 66 إلى آية   59  يةآمن غافر سورة ( 474صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اَعةَ  59/40 16679    َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

 لَواقَِعة   آَلتِيَة   59/40 16680

 اَل َشكَّ فِيَها الَّ َرْيَب فِيَها 59/40 16681

ْؤِمن ونَ  59/40 16682 قون أو ال ي ذِعنون ال ي   ال يصدِّ

وِن  60/40 16683  اسألون اْدع 

مْ  َأْستَِجْب  60/40 16684  أقبل دعاءكم لَك 

ونَ  60/40 16685 ون ويتعاظمون ويتعالون  َيْستَْكِِب   يتكِبَّ

 أذِالّء  َصاِغِريَن، َحِقرِيينَ  َداِخِرينَ  60/40 16686

ن وا 61/40 16687 وا لِتَْسك  َتاح  ََتْ
وا وَتطَْمئِنُّواو لِ  لتقّروا وَِتَْدؤ 

ا 61/40 16688 بْرِصا ِضيئاا  م   م 

و َفْضلٍ  61/40 16689  إحسانٍ و صاحب َفْضلٍ  لَذ 

ْعظَم َأْكثََر النَّاسِ  61/40 16690  الناس  م 

رونَ  61/40 16691 ، َوال َيثْنوَن َعَليِْه ِِبَا ال َيْشك  روَن نِْعَمتَه   ال َيْذك 

: هو  َخالِق   62/40 16692 بَْحاَنه  وَتعاىل، واخلالِق  َو َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الَعَدِم األشياِء موِجد  ِصَفة  هللِ س  َق إالّ ه 
جودِ َفال خالِ  إىل الو 

 َكيَْف؟  َفأَنَّى 62/40 16693

ونَ  62/40 16694 ف وَن َعِن  ت ْؤَفك   اإِليَمِن بِهِ و التوحيد ت رْصَ

ْؤَفك   63/40 16695 ف   ي   ي رْصَ

ْعِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  63/40 16696  بِم 

ونَ  63/40 16697 وَن وينكرون  َُيَْحد  ر   َيْكف 

ا َقَراراا  64/40 16698 ستََقرًّ  م 

َمَء بِنَاءا  64/40 16699 َْكَمةا  َوالسَّ َها ُم  َها وإقاَمت ها وَخْلق   امل راد  َرْفع 

مْ  64/40 16700 َرك  َمةا  َوَصوَّ َسَّ َوراا جم  ْم ص    َوَجَعَل لَك 

نِْع اجَلميلِ  َفأَْحَسنَ  64/40 16701  فأَتى باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوص 

مْ  64/40 16702 َوَرك  مْ  ص   أْشكالَك 

م 64/40 16703 ْم ِمن اخَلرْيِ والَفْضلِ  َوَرَزَقك   َوأْعطاك 

ْزق  النَّاتِج  َعن الَكْسِب احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  64/40 16704 ه  النَّْفس  أْو الرِّ ذُّ
 َما َتْستَلِ

َه َوَتَعاىَل  َفتَبَاَركَ  َفتَبَاَركَ  64/40 16705 َس وَتنَزَّ  َتباَرَك اهلل : َتَقدَّ

يُّ  65/40 16706 ْسنى الذي له احلياة الكاملة الدائمة املطلقة، واحَليُّ من  احْلَ  أْسمِء اهللِ احل 

وَ  65/40 16707  ال معبود بحق إال وجهه الكريم  اَل إِلََٰه إاِلَّ ه 

وه   65/40 16708  فاْعب دوه   َفاْدع 

ْلِِصيَ  65/40 16709 ْوه فلم ت ِشبْه  شائِبٍَة من رِشٍك أو ِرياءٍ  َم   املخلصي: الذين َُمَّصوا دينهم وَنقَّ

ْمد  هللِ 65/40 16710  الثَّناء  عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

ِيت  َأْن َأْعب َد  66/40 16711  أ ِمْرت  بعدم العبادة هن 

وِن اهللِ 66/40 16712  أْي َمَعه  أْو َغرْيه   من د 

َجج  الواِضحات   الْبَيِّنَات   66/40 16713  احل 

 َأْخَضَع َوَأْنَقاَد بِالطَّاَعةِ َأْن  َأْن أ ْسلِمَ  66/40 16714
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 77 إلى آية   67  يةآمن غافر سورة ( 475صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م 67/40 16715 م ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقك   أْوَجَدك 

: املنيُّ وما اختلط من ماء  نُّطَْفةٍ  67/40 16716  الرجل وماء املرأة النُّطفة 

َو َأَحد  َأْطَواِر اجَلنِيِ  َعَلَقةٍ  67/40 16717 ِحِم، َوه  ِم الَغلِيِظ؛ امل تََعلِِّق بِِجَداِر الرَّ  الدَّ

مْ  67/40 16718 ك  ِْرج  ْم خاِرجاا  ُي  ف ك   َيرْصِ

مْ  67/40 16719 ك  دَّ ْمَر الذي فيِه  لِتَبْل غ وا َأش  مْ  َتتََكاَمللِتَِصل وا الع  ك  ْشد  ْم ور  تِك  وَّ  ق 

ي وخاا  67/40 16720 وَخة، وهي غالباا عند اخلمسي  ش  يْخ  يْخ: َمن بلغ الشَّ  والشَّ

تََوّفَّ  67/40 16721 ه  ي   ت ْقبَض  روح 

 َولِتَِصل وا َولِتَبْل غ وا 67/40 16722

ى َأَجالا  67/40 16723 َسمًّ مْ  مُّ ك  َرةا َتنْتَِهي ِِبَا َأْعَمر  َقدَّ ةا م  دَّ  م 

رونَ  َتْعِقل ونَ  67/40 16724 ْم وت َفكِّ قولَك   ت ْعِملوَن ع 

 أراد وَقّدر حدوث أمر أو اُياد يشء  َقَض َأْمراا  68/40 16725

ون   68/40 16726 ر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن  ك ن َفيَك   أمره كلمح البرص أو هو أقربيأْم 

ِل ِف شأن من يتحدث عنهم َأمَلْ َترَ  69/40 16727 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرة  لِ

َادِل ونَ  69/40 16728 اِصمونَ  ُي  ناقِشوَن وُي   ي 

ف ونَ  69/40 16729 لوَن َكيَْف  َأنَّى ي رْصَ َوَّ بَْعدونَ حي   َيْعِدل وَن َعنَْها  وي 

ْرآنِ  بِالْكِتَاِب  70/40 16730  بِالق 

ونَ  70/40 16731 ْدِرك ونَ  َيْعَلم   َيْعِرفوَن وي 

 الق يود أو األطواق من احلديد  اأْلَْغالل   71/40 16732

 ِرقاِِبِْم  َأْعنَاقِِهمْ  71/40 16733

اَلِسل   71/40 16734  يربط ِبا اجلان عىل سبيل اإلذالل له حديد ونحوه يدخل بعضه ِف بعض هي َحَلق  من  َوالسَّ

ْسَحب ونَ  71/40 16735 ونَ  ي  َرُّ  ُي 

ِميمِ  72/40 16736  املَاِء الَِّذي َبَلَغ َغاَيَة احَلَراَرةِ  احْلَ

ونَ  72/40 16737 ْسَجر  َْرقونَ و ي وَقد  َعَليِْهمْ  ي   حي 

مْ  قِيَل  73/40 16738 َه الَكالم  أو األْمر   هَل  جِّ مْ  و    هَل 

ك ونَ  73/40 16739 ْلكِهِ  ت ِْشِ َعل وَن هللِ رَشيكاا ِِف م   ََتْ

ي ونِنَا  َضلُّوا َعنَّا 74/40 16740  َغاب وا َعْن ع 

و 74/40 16741  َنْعب د   نَّْدع 

 حيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين   ي ِضلُّ  74/40 16742

ودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  74/40 16743 ج  و 
 امل نْكِريَن لِ

ونَ  75/40 16744 ون وَتبْتَِهجوَن  َتْفَرح   ت َْسّ

قِّ  75/40 16745 َسّوغٍ   بَِغرْيِ احْلَ  بِدوِن َسبٍَب م 

ونَ  75/40 16746 كم  َِتَْرح  ع وَن ِِف الَفَرِح  أو َيْشتَدُّ َفَرح   َتتََوسَّ

وامِ  َخالِِدينَ  76/40 16747  باقَي َعىل الدَّ

 َوى، َوَمْسَكن  أمَ  َمثَْوى 76/40 16748

ينَ  77/40 16749 ِ وا عن اإليمن باهلل وعن عبادته وحده وطاعته املْ تََكِبِّ  الذين تكِبَّ

: اال اهللَِّ َوْعَد  77/40 16750 ْدق  احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعد  َو الَوْعد  الصِّ ، َوَوْعد  اهللِ ه     لْتِزام  بِأْمٍر إزاَء الَغرْيِ

مْ  77/40 16751 ه  هم َنِعد  نِْذر   ت 

يَنََّك  77/40 16752  نقبضنَّ روحك  َنتََوفَّ

ْرَجع ونَ  77/40 16753  ي عادونَ  ي 
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 85 إلى آية   78  يةآمن غافر سورة ( 476صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َرَوْينا لك  َقَصْصنا عليَك  78/40 16754

ةٍ وَعالَمةٍ  بِآَيةٍ  78/40 16755  وَدليٍل وِعِْبَ
ْعِجَزةٍ  بِم 

 بمشيئته وأمره   بِإِْذِن اهللِ  78/40 16756

ه   َأْمر  اهللِ  78/40 16757 ْكم  ه  ح   وقضاؤ 

قِّ  78/40 16758 يِضَ بِاحْلَ كَِم بِالَعْدِل  ق   ح 

نَالَِك  78/40 16759  أصاِبم النقص، أو الضياع  َوَخِْسَ ه 

م امل ِِشكونَ  املْ بْطِل ونَ  78/40 16760 و الباطِِل، وه  ع  دَّ  م 

    اإلبِل والبََقر والَغنَم  اأْلَْنَعامَ  79/40 16761

َكب وا 79/40 16762 ََتْ
 لِتمتطوا وتستخدموا لِ

 فوائد َمنَافِع   80/40 16763

 َولِتَِصل وا َولِتَبْل غ وا 80/40 16764

مْ  80/40 16765 وِرك  د  ا َذا َبالٍ  َحاَجةا ِِف ص  وَن بِهِ  مرغوباا فيه َأْمرا  َِتْتَمُّ

ْلِك ا 80/40 16766  السفن  لْف 

َمل ونَ  80/40 16767 ْ  َتْرَكب وهنا َت 

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  81/40 16768 ْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ  م 

ونَ  81/40 16769 ر 
ون ت نكِ َحد   ََتْ

وا  82/40 16770  َأَومَلْ َيتَنَقَّلوا ِف الباِلدِ   َأَفَلْم َيِسري 

وا  82/40 16771 ل وا  َفيَنظ ر  وا ويتأمَّ ر   فيفكِّ

 العاقبة: اخلاِِتَة  واملَصري األخري َعاقِبَة   82/40 16772

 أْزَيد َأْكثَرَ  82/40 16773

 َوَأْعظَم َوَأَشدَّ  82/40 16774

ةا  82/40 16775 وَّ     ق درة مادية أو معنوية ق 

 وإْعمراا َوبِناءا  َوآَثاراا  82/40 16776

م 82/40 16777 مْ َفَم َدَفَع  َفَم َأْغنَى َعنْه  مو َعنْه  م وما َنَفَعه   ما َكفاه 

لونَ  َيْكِسب ونَ  82/40 16778  َيْفَعلوَن وَيتََحمَّ

َجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  83/40 16779     بِاحل 

وا  83/40 16780 تهم النعمة فبَطَروا  َفِرح  وا، واملراد استََخفَّ وا واْبتََهج  ُّ  ْس 

َن  83/40 16781 ْم ِمَن األََباطِيِل  الِْعْلمِ مِّ ْنيَا، َوبَِم ِعنَْده   الَّتِي ّيظ نُّوهَنَا ِعْلما االفَتاءات املناقضة والِعْلِم بِالدُّ

 َوَأَحاطَ  ِِبِْم وأصاَِب مْ َنَزَل  َوَحاَق ِِبِمْ  83/40 16782

َقِّرونَ  َيْستَْهِزئ ون 83/40 16783 وَن وحي   َيستَِخفُّ

 َعَذاَبنَا  َباَسنَا  84/40 16784

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  84/40 16785

أنا  َوَكَفْرَنا   84/40 16786  َتَِبّ

كي 84/40 16787 ِْشِ نَّا بِِه م  ه  مع اهلل  بِم ك  نّا ن ِْشك   ِِمّا ك 

مْ  85/40 16788  يفيدهم َينَفع ه 

نََّت اهللَِّ 85/40 16789 ه  ُيريِه ِف َخْلِقِه َكم ي ريد   وَطِرَيَقتَه   س   نِظام 

 َمَضْت  َخَلْت  85/40 16790

 أصاِبم النقص، أو الضياع  َوَخِْسَ  85/40 16791

ونَ  85/40 16792 ودِ اهللِ الَْكافِر  ج  و 
 امل نْكِروَن لِ
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 11 إلى آية  1  يةآمن  فصلتسورة ( 747صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

روف  امل َقطََّعة  ِمن امل تَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلم  َحقيَقتَه  إالَّ اهلل  وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز الق رآنِ  حم 1/41 16793  احل 

ل َتنِزيل   2/41 16794 نَزَّ  م 

ْْحَنِ  2/41 16795 ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ  الرَّ ْسنَى ِمن األْسمِء اخلاصَّ ْْحَن  ِمْن أْسمِء اهللِ احل  ْنيا، والرَّ ت ه  امل ْؤِمَن والكافَِر ِف الدُّ  َشمَلْت َرْْحَ

ِحيمِ  2/41 16796 ْسنَى  الرَّ ِحيم  ِمْن أْسَمِء اهللِ احل  ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحم  امل ْؤِمنَي ِِف اآلِخَرةِ

    الكتاب: القرآن  كِتَاب   3/41 16797

َلْت  3/41 16798 َحْت َمَعانِيِه. ف صِّ ضِّ ، َوو  يِّنَْت آَيات ه   ب 

ْرآناا  3/41 16799 د َصىلَّ اهلل  َعَليِْه َوَسلَّمَ  ق  َمَّ ِه ُم 
ولِ : كِتاب  اهللِ امل ْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَه  َعىَل َرس     الَقْرآن 

َغِة الَعَرِب، فصيحاا  َعَربِيّاا  3/41 16800  بِل 

ونَ  3/41 16801 ْدِرك ونَ  َيْعَلم   َيْعِرفوَن وي 

اا  َبِشرياا  4/41 16802 بَِشِّ رْيِ  املؤمني م     والثواب بِاخْلَ

 ومبلغا الكافرين بالعقاب   ومنذراا  َوَنِذيراا  4/41 16803

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَْعَرَض  4/41 16804

 سمع َقبول وإجابة املراد: ال يسمعون له  ال َيْسَمع ونَ  4/41 16805

وَنا إِلَيْهِ  َأكِنَّةٍ  5/41 16806  َأْغطِيٍَة َمانَِعٍة ِمْن َفْهِم َما َتْدع 

وَنا إليه  5/41 16807 ثُّنا عىل عبادته  َتْدع   ََت 

، َوثَِقل   َوْقر   5/41 16808 ْمع، وامل راد  عدم االنصياع  َصَمم   ِِف السَّ

ُّ أو املعنويُّ  ِحَجاب   5/41 16809 َْت  احِليسِّ ، أو السِّ : احلاِجز   احِلَجاب 

مْ  6/41 16810 ثْل ك   مشابه لكم إْنسان   َبَِش  مِّ

 َيتِّم التَّبليغ  بواِسطِة الَوْحِي  ي وَحى 6/41 16811

وا إِلَيْهِ  6/41 16812 وا الطَِّريَق  َفاْستَِقيم   امل وِصَل إِلَيْهِ  القويماْسل ك 

وه   6/41 16813  واطلبوا منه املغفرة  َواْستَْغِفر 

، َوَعَذاب  بمعنى  َكلَِمة  َوِعيٍد وَِتِْديدٍ  َوَوْيل   6/41 16814    َهاَلك 

كِيَ  6/41 16815 ِْشِ َعل   نالذي لِّْلم   إهَلاا آَخَر َمَع اهللِ  ونَُيْ

ْؤت وَن  7/41 16816 َكاةَ اَل ي   ملِ ستَِحّقيها  ال ُيرجون الزكاة  الزَّ

 بدار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  بِاآْلِخَرةِ  7/41 16817

 َجزاء  لِلَعَمِل وِعَوض  َعنْه   َأْجر   8/41 16818

 َغرْي  َمْقط وٍع، َواَل َِمْن وعٍ  َغرْي  َِمْن ونٍ  8/41 16819

ا 9/41 16820 َكاءَ وأمثاالا ونظائر   َأنَدادا َ  هلل   رش 

 ِجبَاالا َثَوابَِت  َرَواِسَ  10/41 16821

 َجَعَل فيَها اخَلرْيَ والنَّمءَ  َوَباَرَك فيَها  10/41 16822

 طعمتها وأرزاق أهلها من الغذاء، وما يصلحهم من املعاشأ َأْقَواَِتَا  10/41 16823

ْستَِوَيٍة؛ باَِل ِزَيادة، َواَل ن ْقَصانٍ  َسَواءا  10/41 16824  م 

 َعاَل واستقرَّ َواْرَتَفَع؛ اْستَِواءا َيلِيق  بَِجاَللِِه َوَعظََمتِِه بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ و َقَصَد  اْستََوى 11/41 16825

َخان   11/41 16826  صورته دخانما يكون مع اللهيب، وقد يقال للبخار وما هو عىل  د 

ا َسْهالا  َطْوعاا  11/41 16827   انقيادا

 إِجباراا  َكْرهاا  11/41 16828
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 20 إلى آية  12  يةآمن فصلت سورة ( 478صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَّ  12/41 16829 نَّ  َفَقَضاه  ، َوَأْبَدَعه  نَّ نَّ و َفَخَلَقه  َّه   أَِت

رَ  َوَأْوَحى  12/41 16830  وَسخَّ

نَّا  12/41 16831 ْلنا  َوَزيَّ نَّا وَْجَّ  َوَحسَّ

ِضيئَةٍ  بَِمَصابِيَح  12/41 16832 وٍم م   بِن ج 

اَفظَةا وصياَنةا  َوِحْفظاا 12/41 16833 يَاطِيِ أو  ُم  ا ِمَن الشَّ  َحَرسا

 َتْدبرِي َتْقِدير   12/41 16834

َو  الَْعِزيزِ  12/41 16835 ْسنَى ه  ب  َعىَل أْمِرِه، والَعزيز  ِمْن أْسمِء اهللِ احل 
ْغَلب  ألنَّه  َتَعاىَل َغالِ   الَقِويُّ الَِّذي ال ي 

ْسنَى  الَْعلِيمِ  12/41 16836 َها ِعْلم  والَعليم  ِمْن أْسمِء اهللِ احل  ْدِرك  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ي 
ائِ َو العامِل  بِالْسَّ  ه 

وا 13/41 16837  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال َأْعَرض 

مْ  13/41 16838 مْ أعلمتكم و َأنَذْرت ك  ْفت ك   وحّذرتكم َخوَّ

 َعَذاباا َهائِالا  َصاِعَقةا  13/41 16839

يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت  َعادٍ   13/41 16840 مِّ  عليه السالم، وهي َقبيلة  َقديَمة  س 
ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ اليََمن قـَـْوم هودٍ  َمناِزهل  

ودَ  13/41 16841 يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدَيم والثمد: املاء: القليل  َوَثم  مِّ  قبيلة النبي صالح س 

ل   14/41 16842 س  ٍع لِيَْعَمَل بِِه  الرُّ َو َمْن َيبَْعث ه  اهلل  بَِِشْ سول  ه  َغه  الرَّ بَلِّ  َوي 

وا 14/41 16843  تنقادوا وَّتضعوا  َتْعب د 

نَا املَْْعبود  لَْو أرادَ  لَْو َشاء َربُّنَا  14/41 16844  إهَل 

ونَ  14/41 16845 نْكِرونَ  َكافِر   م 

وا 15/41 16846 وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاْستَْكَِب   َفتََكِبَّ

قِّ  15/41 16847 َسّوغٍ  بَِغرْيِ احْلَ  بِدوِن َسبٍَب م 

 َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  15/41 16848

ةا  15/41 16849 وَّ  ق درة مادية أو معنوية ق 

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  15/41 16850 ْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ    بِم 

ونَ  15/41 16851 ونَ  َُيَْحد  ر   َيْكف 

 َفبََعثْنا  َفأَْرَسْلنَا  16/41 16852

ا  16/41 16853 رَصا ْوِت  رَصْ ، َعالِيََة الصَّ
وَدةِ  َشِديَدَة الِب  

وَماٍت  نَِّحَساٍت  16/41 16854  َمْشؤ 

ْزِي  16/41 16855 لِّ وَ  اخْلِ  الَفضيَحِة واهَلوانِ الذُّ

ونَ  16/41 16856  ال ي نَقذون ال ي نرَص 

مْ  17/41 16857 موفأرشدناهم  َفَهَدْينَاه       طريق اإليمن واهلداية َبيَّنَّا هَل 

وا و َفآَثروا َفاْستََحبُّوا  17/41 16858  اْختَار 

 الضالل الَْعَمى 17/41 16859

ونِ  17/41 16860  اهلوان والِذلَّة  اهْل 

لونَ  َيْكِسب ونَ  17/41 16861  َيْفَعلوَن وَيتََحمَّ

يْنَا  18/41 16862  وسلَّمنا َوَنجَّ

 يستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَّق ونَ  18/41 16863

 الكفار  َأْعَداِء اهللَِّ 19/41 16864

ونَ  19/41 16865 ْمنَعون من التفرق ي وَزع  بَسون وي    حي 

وَها 20/41 16866     أَتْوَها َجاؤ 

ا َقطِْعيّا َشِهَد  20/41 16867  َأْخَِب خَِبا
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 29 إلى آية  21  يةآمن فصلت سورة ( 479صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تم َشِهدتُّمْ  21/41 16868  َأْخَِبْ

 جعلنا نتكلم َأنطََقنَا  21/41 16869

مْ  21/41 16870 ْم ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقك   أْوَجَدك 

 ت َعادونَ  ت ْرَجع ونَ  21/41 16871

ونَ  22/41 16872 ونَ  َتْستََِت  ْم لِتَْختَفوا أو َتْستَْخف  َسك   ت َغطُّوَن أْنف 

ا ِمْن َأْن َيْشَهدَ  َأْن َيْشَهَد  22/41 16873  َخْوفا

 اْعتََقْدت مْ  َظنَنت مْ  22/41 16874

مْ  23/41 16875 مْ  َأْرَداك   َأْهَلَكك 

ينَ  23/41 16876 اِْسِ  الضائِعَي اهلالِكيَ  اخْلَ

ى 24/41 16877  ، أو اإلقامة واالستقرار مسكن  َمثْوا

 املَْغِفَرة  و يطلبوا من اهلل رفع العتاب والعفو َيْستَْعتِب وا 24/41 16878

 إىل ما طلبواامل َجابَِي  املْ ْعتَبِيَ  24/41 16879

 وأعددنا  َهيَّاَنا َوَقيَّْضنَا  25/41 16880

َرَناءَ  25/41 16881 َصاِحبَِي  ق  الِزمَي م   ِمْن َشيَاطِِي اإِلْنِس َواجِلنِّ م 

ن وا 25/41 16882 ن وا وَْجَّل وا  َفَزيَّ  َفَحسَّ

ا َبْيَ  25/41 16883  املراد أمور الدنيا  َأْيِدَيِمْ مَّ

مْ  25/41 16884  املراد أمور اآلخرة   َما َخْلَفه 

 ثبََت َوَوَجَب  َوَحقَّ  25/41 16885

 الَقضاء  باهَلالكِ والَوِعيد   الَْقْول   25/41 16886

 زمانْجاعات من الناس َتمعهم صفات ومصالح مشَتكة أو ُيمعهم دين أو مكان أو  أ َممٍ  25/41 16887

 َمَضْت  َخَلْت  25/41 16888

ينَ  25/41 16889  ضائِعَي هالِكيَ  َخاِْسِ

 ال تصغوا اليه وال تطيعوا ما يدعو إليه ال تسمعوا هلذا القرآن  26/41 16890

وا عليه اْئت وا بِاللَّغوِ  َوالَْغْوا فِيهِ  26/41 16891  ِعنَْد قَِراَءتِهِ  وَشّوش 

 تنترصون َتْغلِب ونَ  26/41 16892

: اإلْحساس  الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم َفَلن ِذيَقنَّ  27/41 16893 ْوق  ْوِق، والذَّ : احَلْمل  َعىَل الذَّ  اإلَذاَقة 

 أليما شديد االُياع ِعقاباا وَتنْكيالا  َعَذاباا َشِديداا  27/41 16894

مْ  27/41 16895  اجَلَزاء: امل كاَفأة  باخَلرْي أو الِشَّ َحسب الَعَمل َولَنَْجِزَينَّه 

 ِعقاب   َجَزاء 28/41 16896

 الكفار  َأْعَداِء اهللَِّ 28/41 16897

 دار البقاء الدائم، واملراد َجَهنَّم دار اخللد 28/41 16898

ْعِجزاتِنا  بِآَياتِنَا  28/41 16899 نا وَعالماتِنا بِم     وَدالئَِلنا وِعَِبِ

ونَ  28/41 16900 ونَ  َُيَْحد  ر   َيْكف 

 اجعلنا نرى بالعي  َأِرَنا  29/41 16901

َنا 29/41 16902  اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق وااليقاع ِف الغواية والضالل  َأَضالَّ

م َتت أقدامنا 29/41 16903  ن ِذهلم املراد  نجعله 

ْرِك األَْسَفِل ِمَن النَّارِ  األذِالء املقهورين اأْلَْسَفلِيَ  29/41 16904  ... ِِف الدَّ
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 38 إلى آية  30  يةآمن فصلت سورة ( 480صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا  30/41 16905 ، َوَعَمالا َثبَت وا َعىَل وَسلكوا الطريق القويم  اْستََقام     احَلقِّ ِعْلما

ل   30/41 16906 ج، َتتَنَزَّ ل وَتَدرُّ  َتنِْزل  ِعنَْد املَْوِت  واملراد تنزل ِف َِتَهُّ

اف وا 30/41 16907 ِع َمْكروٍه  ََّتَ  اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعث  الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

َزن وا  30/41 16908 ونوا َمْهمومي وال َمْغموميال و َوال ََتْ  َتك 

نَّةِ  30/41 16909 وا بِاجْلَ وا بأهنا جزاؤكم عند اهلل  َوَأْبِِش   اْفَرح 

ونَ  30/41 16910 ون ت وَعد   ت بَِشَّ

مْ  31/41 16911 ك  مْ  َأْولِيَاؤ  ك   َأْنَصار 

مْ  31/41 16912 ك  س  ْم فيه ةتشتدُّ َرْغب َتْشتَِهي َأنف   َذَواتك 

ونَ  31/41 16913 ع   وَتْشتَهونَ  َتطْل ب ونَ  َتدَّ

الا  32/41 16914 هم  ن ز  يوِف، وفيه طعام  َعّد للضُّ  َمنِْزالا ي 

ورٍ  32/41 16915 َو الَِّذي َتْكث ر  ِمنْه  املَْغِفَرة   َغف  بْحاَنه  َوَتَعاىَل، والَغفور  ه      ِصَفة  هللِ س 

ِحيمٍ  32/41 16916 : الذي َيْرَحم  امل ْؤِمنَي ِف اآلِخَرةِ  رَّ حيم  بَْحاَنه  وَتعاىل، والرَّ  ِصَفة هللِ س 

ْسناا  َأْحَسن  َقْوالا  33/41 16917    َأْْجَل َكالماا وَأْكثَر ح 

 َحثَّ عىل عبادته  َدَعا إىل اهلل 33/41 16918

اَعَمالا  وَفَعل َوَعِمَل َصاحِلاا  33/41 16919  صاحِلا

 ال َتتَعاَدل  و َواَل َتْستَِوي  34/41 16920

َسنَة   34/41 16921   َعَمل  اخَلرْيِ والطّاَعة   احْلَ

يِّئَة   34/41 16922 ْنب   السَّ  اخلطيئَة  والذَّ

دَّ االساءة وقابلها باإل  اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسن   34/41 16923  حسانر 

ا وكراهية  َعَداَوة   34/41 16924  ب ْغضا

 َقِريب  لََك، َشِفيق  َعَليَْك  َويِلر َْحِيم   34/41 16925

اَها 35/41 16926 َلقَّ ا َوَما ي  َوفَّق  هَلَ ْعطَاَهاو َما ي   ي 

وا  35/41 16927 لَّدوا ومَلْ َُيَْزعوا َصَِب   ََتَ

و َحظ  َعظِيمٍ  35/41 16928 ل ِق، َواخَلرْيِ َصاِحب  َنِصيٍب  ذ  َعاَدةِ، َواخل   َوافٍِر؛ ِمَن السَّ

َفنََّك َعِن اخَلرْيِ أو  يصيبنّك َينَزَغنََّك  36/41 16929 ، َوَيرْصِ ْلِقَيَّ ِِف َنْفِسَك َوْسَوَسةا  ي 

ِجيبِاهللِ َوََتَصْن اْستَِجْر، َواْعتَِصْم وَفاجَلأْ  َفاْستَِعْذ بِاهللَِّ 36/41 16930 يْطَاِن الرَّ وذ  بِاهللِ ِمَن الشَّ : َأع  الا
 مَقائِ

ِميع   36/41 16931 ميع  ِمن أْسمِء  السَّ ، والسَّ يب ه  عاِء أْي جم  ِّ والنَّْجوى باِل َكيٍْف وال آلٍة وال جاِرَحٍة َوهَو َسميع  الدُّ ْسنى الّساِمع  لِلْسِّ  اهللِ احل 

َو  الَْعلِيم   36/41 16932 ْسنَى ه  َها ِعْلم  املَْخلوقاِت، والَعليم  ِمْن أْسمِء اهللِ احل  ْدِرك  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ي 
ائِ  العامِل  بِالْسَّ

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  37/41 16933 ْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ  م 

وا  37/41 16934 د  ْم َعىل  ال َتْسج   األْرضِ ال َتَضع وا ِجباَهك 

نَّ  37/41 16935 نَّ ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقه   أْوَجَده 

ونَ  37/41 16936  تنقادون وَّتضعون  َتْعب د 

وا 38/41 16937 وا وَتعاَظموا وَتعالوا اْستَْكَِب   تكِبَّ

وَن لَه   38/41 16938 َسبِّح  سونه  ي  وَن اهلل: ي َقدِّ َسبِّح  وَنه ي  ه  نَزِّ    وي 

ونَ  38/41 16939 وَن، َواَل َيَملُّونَ  اَل َيْسأَم  رون اَل َيْفَت    وال َيتََضجَّ
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِه  آَياتِهِ  39/41 16940 ْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ  وَعالماتِهِ م 

 تبْرِص وتَشاِهد  َتَرى 39/41 16941

 وال حياة  َيابَِسةا اَل َنبَاَت فِيَهاساكنة  َخاِشَعةا  39/41 16942

ْت  39/41 16943 َكْت بِالنَّبَاِت  اْهتَزَّ رَّ ، َوََتَ  َدبَّْت فِيَها احَليَاة 

 وزادت وَنَمْت اْنتََفَخْت  َوَرَبْت  39/41 16944

ْرَع واألْشجاَر التي َعَليَْها  َأْحيَاَها  39/41 16945  أْحيَا الزَّ

ٍء ال ي ْعجِ  َقِدير   39/41 16946 لِّ يَشْ ت ور  َوهَو القادِر  َعىَل ك  : هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجز  وال ف  بْحاَنه  ، والَْقِدير  ء  ِصَفة  هللِ س  ه  يَشْ  ز 

وَن ِف آياتنا 40/41 16947 ْلِحد  ل وهنا تأِويال خاطِئا ي  َؤوِّ تِها أو ي   َيطَْعن ون ِف ِصحَّ

 ال يغيبون عنّا وال يستَتون ال َُيَْفْوَن علينا 40/41 16948

ْلَقى 40/41 16949  ي ْقَذف ي 

ْستَْشِعراا باألْمٍن واألماٍن واالطِمئْنانِ  آِمناا  40/41 16950  م 

بْحاَنه  َوَتَعاىل، أْي أنَّه  َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ ِصَفة  هللِ  َبِصري   40/41 16951  س 

وا  41/41 16952 ْؤِمن وا  َكَفر   أنكروا ومَلْ ي 

ْكرِ  41/41 16953 ْرآنِ  بِالذِّ  بِالق 

مْ  41/41 16954 مْ  حينَم ملََّا َجاءه   أتاه 

وءٍ  َعِزيز   41/41 16955 لِّ َمْن َأَراَده  بِتَْحِريٍف، َأْو س  ْتَنِع  َعىَل ك   ِم 

ه   ال َيأْتِيهِ  42/41 16956  اَل َيْقَرب ه  و  ال َُييؤ 

 أْو التَّحريف   ،أْو التَّبْديل   ،التَّغيري  ، أو َشيْطَانال الْبَاطِل   42/41 16957

 َِف َأيِّ َناِحيٍَة ِمْن َنَواِحيهِ  َخْلِفهِ ِمن َبْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن  42/41 16958

ْلِق األْشياِء َكَم شاَء ألنَّه  َتَعاىَل َعامِل  بَِعواقِِب  َحكِيمٍ  42/41 16959 م  خِلَ
َو امل ْحكِ : ه  بْحاَنه  َوَتَعاىل، واحَلكيم  ورِ ِصَفة  هللِ س    األم 

بَْحاَنه   َْحِيدٍ  42/41 16960 : هو امل ْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح ِصَفة هللِ س  ميد   وَتعاىل، واحل 

و َمْغِفَرةٍ  43/41 16961 و ِسَْتٍ وَعْفٍو ومغفرة  لَذ   لذنوِب لذ 

و ِعَقاٍب  43/41 16962 ق وبٍة ملن أرصَّ عىل كفره وتكذيبه، والعقوبة هي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء َوذ  و ع   ذ 

 بـِـلَغة العَجم َغرْيَ َعَرِب   َأْعَجِميًّا  44/41 16963

َلْت  44/41 16964 َحْت  ف صِّ يِّنَْت ووضِّ  ب 

ْرآن  َعَرِبر  َأَأْعَجِمير َوَعَرِبر  44/41 16965 ْنِزَل َعَليِْه الق 
َسان  الَِّذي أ 

ْرآن  َأْعَجِميًّا، َولِ ون  الق   ، واألعجمي: الذي ال ي ْفِصح َكيَْف َيك 

ى  44/41 16966 دا  َمْصَدر ِهدايةٍ  ه 

 إْبراء  ِمَن اجلهل والشك والِشك واالعتقادات الباطلة وسائر األمراض َوِشَفاء 44/41 16967

ْمع، وامل راد  عدم االنصياع أو  َصَمم   َوْقر   44/41 16968  ثَِقل  ِِف السَّ

ى 44/41 16969 بْهة َعما  َخَفاء وش 

نَاَدْونَ  44/41 16970 نَاَدى  ي   َكَمْن ي 

َكاٍن َبِعيدٍ  44/41 16971 ون ما ي لقى إليهم ِمن مَّ  املراد أهنم ال يفهم 

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  45/41 16972

لُّ َطَرٍف إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخر   َفاْخت لَِف  45/41 16973  َذَهَب ك 

  إىل يوم القيامة الَعَذاِب بقضاء بتأجيل احلكم  َكلَِمة  َسبََقْت  45/41 16974

ِريٍب  45/41 16975  َشِديِد الباِعٍث للّريبَِة والَقَلِق  م 

يِّئ  الَقبيح  َفَعَل الّسوَء،   َأَساء 46/41 16976 : الَعَمل  السَّ وء   والسُّ

ٍم لِّْلَعبِيدِ  46/41 16977  للناس  بِظامِلٍ  بِظَالَّ
 


