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 5 إلى آية 1  يةآمن  األحقافسورة ( 502صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم  حم 1/46 17765

 اإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلوٍّ عن طريق الوحي َتنِْزيُل  2/46 17766

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  2/46 17767

 أْوَجْدَنا ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلْقنَا  3/46 17768

ق   3/46 17769  باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بالصدق و بِاحْلَ

ى   3/46 17770 َسمًّ دٍ  َوَأَجٍل مُّ  ُهَو: َوْقُت َفنَائِِهاَم َإَذا َقاَمِت الِقيَاَمةُ ُمَعَّيَّ  ووقٍت ُُمَدَّ

روا  ُأنِذُروا 3/46 17771 فوا وُحذ     أعلموا وُخو 

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمْعِرُضونَ  3/46 17772

 َأْخِِبون  َأَرَأْيتُم  4/46 17773

 َتْعبُدونَ  َتْدُعونَ  4/46 17774

 أْي َمَعُه أْو َغْْيهُ  من ُدوِن اهللِ 4/46 17775

كٌ  4/46 17776 ْم رِشْ  رَشاَكةٌ َنِصيٌب أو  ََلُ

 كتاب سامويب ِجيُؤون  اِْئتُوِن بِكِتَاٍب  4/46 17777

 يؤثر عن السابقَّي  ِعْلمٍ  َبِقيَّةٍ  ِمْن ِعْلمٍ  َأَثاَرةٍ  4/46 17778

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقَِّيَ  4/46 17779 دِق، والص   ُمتَِّصفََّي بالص 

 أكثر تيها وبعدا عن طريق اَلداية واحلق اَل َأَحَد  َوَمْن َأَضلُّ  5/46 17780

 َيْعبُُد َغْْيَ اهللِ   َيْدُعو ِمْن دوِن اهللِ 5/46 17781

 ال ُُييُب ُدعاَءُه ألنَُّه ال َيسَمُع وال َيْعِقُل  ال َيْستَِجيُب لَهُ  5/46 17782

   ساهون  ِعباَدِِتِمْ عن  َعْن ُدَعائِِهْم َغافُِلونَ  5/46 17783
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 14إلى آية  6سورة األحقاف من آية  ( 503صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُُجِعَ  ُحِشَ  6/46 17784

 األْعَداء: الباغضون الكارهون  َأْعَداء 6/46 17785

 ُمنْكِرينَ  َكافِِرينَ  6/46 17786

 بتمهل وترتيل ُتْقَرأ ُتتْىَل  7/46 17787

  املراد آيات القرآن الكريم آَياُتنَا  7/46 17788

 واِضَحاٍت  َبي نَاٍت  7/46 17789

 للقرآِن أو للصحيح الثابت من العقائد واألحكام   لِْلَحق   7/46 17790

مْ   َجاَءُهمُ  7/46 17791 َق وَحَصَل ََلُ قَّ  ََتَ

بَِّيٌ  7/46 17792  واِضٌح  مُّ

اهُ  8/46 17793  اْختََلقه وجاء به َكِذبا   اْفََتَ

 ال َتستطيعون ال ََتْلُِكونَ  8/46 17794

 تتوسعون يف الكالم فيه  و َتُقولُوَن يِف الُقْرآنِ  ُتِفيُضوَن فِيهِ  8/46 17795

 بلغ منتهى الكفاية، وبلغ املراد يف األمر  َكَفى 8/46 17796

 ُمطَّلِعا  عاملِ ا  َشِهيدا   8/46 17797

  هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْغُفورُ  8/46 17798

ِحيمُ  8/46 17799 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنََّي يِف اآلِخَرةِ

ُسلِ  9/46 17800 ْن الرُّ ا م  ا من عندي ما أدعو إليه لَْست  بِْدع  ل ُمْرسٍل منهم، أو لَْسُت ُمبْتَِدع   َأوَّ

 َوَما َأْعَلمُ  َوَما َأْدِري 9/46 17801

 َيتِّم التَّبليُغ بواِسطِة الَوْحِي  ُيوَحى 9/46 17802

ر من عذاب اهلل َنِذيرٌ  9/46 17803 ف ُُمَذ   رسول ُمبل غ، ُُمَو 

وِن  َأَرَأْيتُمْ  10/46 17804  َأْخِِبُ

ا َقطِْعيّاالَأْخَِب ُمَؤدٍّ  َوَشِهَد َشاِهدٌ  10/46 17805  خَِب 
هاَدةِ    - َكَعبِْد اهللِ ْبِن َساَلٍم  شَّ

ُتمْ  10/46 17806  َوَتعاَظْمتُم وَتعالَيْتُم  َواْستَْكَِبْ

: ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصالٌح  َخْْيا   11/46 17807 ْْيُ  اْْلَ

مونا  َسبَُقوَنا  11/46 17808  َتَقدَّ

تَُدوا  11/46 17809  ََلْ يؤمنوا ََلْ ََيْ

 وٌر َعِن النَّاِس األَْقَدِمَّيَ أثمَ  متقادٌِم َكِذٌب  إِْفٌك َقِديمٌ  11/46 17810

 التَّْوراة  كِتَاُب موسى  12/46 17811

ا  12/46 17812 ى به إَِمام  ُّوَن بِِه، أي ُمْقتَد   َوَيْعَمُلونَ ََت

 إْحسانا  وِهداَية   َوَرْْحَة   12/46 17813

 القرآن  كِتَاٌب  12/46 17814

ٌق  12/46 17815 َصد  ٌد  مُّ ُكتٍُب َقبَْلهُ  ُمَؤك 
 لِ

ر من عذاب اهلل  ل يُنِذرَ  12/46 17816 ف وحَيذ  م وخيو 
 ليعلِ

ى 12/46 17817  َوْعٌد بِثَواِب اهللِ  َوُبْشَ

 لِآلتََّي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  لِْلُمْحِسنَِّيَ  12/46 17818

 َثبَتُوا َعىَل اإِلياَمِن َوالطَّاَعةِ و َسلكوا الطريق القويم اْستََقاُموا  13/46 17819

ِع َمْكروٍه اَْلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس  َخْوٌف  13/46 17820  لِتََوقُّ

َزُنونَ  13/46 17821  ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  حَيْ

وامِ  َخالِِدينَ  14/46 17822  باقََّي َعىل الدَّ

 َثوابا  ومكافأة   َجَزاء 14/46 17823
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 20إلى آية  15سورة األحقاف من آية  ( 504صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يْنَا 15/46 17824  َأَمْرَناُه، َوَألَْزْمنَاهُ  َوَوصَّ

 اإلحسان للوالدين: بّرمها واحَتامهام والتذلل واللَّي معهام إِْحَسانا   15/46 17825

ا  15/46 17826 ٍة، َوَتَعٍب  ُكْره   َعىَل َمَشقَّ

 وولَِدْتهُ  َوَوَضَعتْهُ  15/46 17827

 فِطَاُمهُ  َوفَِصالُهُ  15/46 17828

هُ  15/46 17829 تِِه  َبَلَغ َأُشدَّ  البََدنِيَِّة َوالَعْقلِيَّةِ َوَصَل الُعْمَر الذي فيِه اْستِحكاُم ُقوَّ

ْمنِي  َأْوِزْعنِي 15/46 17830  َأَْلِ

 هللِ ، وأْثني َعَليِْه ِِباة ااْذُكُر نِْعمَ  َأْشُكرَ  15/46 17831

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  نِْعَمتََك  15/46 17832     اَْلْْيُ الد 

َت وهيّأَت أسباَب ََتسَِّي احلاِل وطيِب الَعيْشِ  َأْنَعْمَت  15/46 17833  يّّسْ

 تتقبله، وجتزل الثواب له َتْرَضاهُ  15/46 17834

تِي  15/46 17835 يَّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن  ُذر  يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذر   الذُّ

 َنْرىض عن أعامَلم   َنتََقبَّل عنهم  16/46 17836

 َأُْجَل وَأْكثَر ُحْسنا   َأْحَسنَ  16/46 17837

 ونغفرها ذنوِبم نصفح عن َوَنتَجاَوُز َعن َسي ئَاِِتِمْ  16/46 17838

ْدِق  16/46 17839  الَوفاُء بِهِ الَوْعُد احَلقُّ الذي َيتِمُّ  َوْعَد الص 

ا لَُكاَم  ُأفٍّ لَُّكاَم  17/46 17840  أتضجر، ويقال ملا يكره ويستثقل: ُأفٍّ له  أو   ُقبْح 

ِِباِن وُتنِذران َأَتِعَدانِنِي 17/46 17841  أُُتْ

ي َحيًّا َأْن ُأْخَرَج  17/46 17842  ُأْبَعَث ِمْن َقِْبِ

ابَِقةُ َمَضِت  َخَلِت الُْقُرونُ  17/46 17843  األَُمُم السَّ

 َيطُْلبَان منه الَعْونَ  َيْستَِغيثَاِن اهللََّ  17/46 17844

ا لك َوْيَلَك  17/46 17845  َهالك 

لَِّيَ  17/46 17846 لُوَن ِمَن األََكاذِيِب  َأَساطُِْي اأْلَوَّ  يِف ُكتُبِِهمْ  باطيلاألرافات وواْلُ َما َسطََّرُه األَوَّ

 ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ  18/46 17847

 الَعَذاُب و  الَقضاُء باََلالكِ  الَْقْوُل  18/46 17848

َلِة ُأَمٍم َكافَِرةٍ  يِف ُأَممٍ  18/46 17849  يِف ُُجْ

 َمَضْت  َخَلْت  18/46 17850

ينَ  18/46 17851  ضائِعََّي هالِكَّيَ  َخاِِسِ

 َمناِزُل  َدَرَجاٌت  19/46 17852

مْ  19/46 17853 يَُهْم َأْعاَمََلُ  يِؤّدَيم جزاءها وافيا  كامال   َولِيَُوف 

ياَدةِ  ال ُيظَْلُمونَ  19/46 17854  ال ُُياُر َعليِْهْم وال ُيتَجاَوُز احَلدُّ َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالز 

موَن وُيشاِهدون  ُيْعَرُض  20/46 17855  ُيَقدَّ

   َأَزلْتُْم وأْفنَيْتُمْ  َأْذَهبْتُمْ  20/46 17856

ْزُق النَّاتُِج َعن الَكْسِب احَلاللِ  َطي بَاتُِكمْ  20/46 17857 ُه النَّْفُس أْو الر   الطَي باُت: َما َتْستَلِذُّ

 وأصبتم من املتع الدنيوية الفانية  َواْستَْمتَْعتُم 20/46 17858

ونِ  20/46 17859  والِذلَّة  اِْلْزِي َواََلَوانِ َعَذاَب  َعَذاَب اَْلُ

ونَ  20/46 17860 وَن وتتعالوَن وتتغطرسونَ  َتْستَْكِِبُ  تتكِبَّ

ق   20/46 17861 غٍ  بَِغْْيِ احْلَ  بِدوِن َسبٍَب ُمباٍح ُمَسوَّ

 الُفُسوق: الِعْصيان واُْلروٌج عن حدود الشع َتْفُسُقونَ  20/46 17862
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 28إلى آية  21سورة األحقاف من آية  ( 505صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 عليه السالم  -ُهَو: ُهوٌد  َأَخا َعادٍ  21/46 17863

رَ  َأنَذرَ  21/46 17864  أعلم وخوف وحذَّ

 الرمال الكثْية ما استطال واعوج من وهي ؛  املعروفة باألحقاف يف أرض اليمن منازل عاد بِاأْلَْحَقاِف  21/46 17865

ُسُل  َخَلِت النُُّذرُ  21/46 17866  َمَضِت الرُّ

ِع َمْكروٍه  َأَخاُف  21/46 17867  اَْلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

   يوم القيامة  ِعقاَب وتَّنْكيَل  َعَذاَب َيْوٍم َعظِيمٍ  21/46 17868

َفنَا لِتَأْفَِكنَا  22/46 17869  لِتَْْصِ

تِنَا  22/46 17870 َذ َمْعبُودا   آَِلَ
ِ  اإللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 22/46 17871

ادِقَِّيَ  22/46 17872 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والص   املُتَِّصفََّي بِالص 

 العلم بوقت جميء ما وعدتم به من العذاب  املراد الِْعْلمُ  23/46 17873

ا للناس كام أوِحيَْت بدون نقٍص وال زيادة َوُأَبل ُغُكم  23/46 17874 سالَِة: إيصاَُلَ  َتبليُغ الر 

 أْعتَِقد أنَُّكمْ  َأَراُكمْ  23/46 17875

َهُلونَ  23/46 17876  َتطيشوَن وَتْسَفهونَ  جَتْ

ا  24/46 17877 اَمءِ  َعاِرض  ا يِف ُأُفِق السَّ  َسَحاب ا َعَرض 

 ُمْقبال  عليها ُمْستَْقبَل أْودَيتِهم 24/46 17878

ْطُِرَنا 24/46 17879  ُمنِْزٌل َعَلينا ماء الّسامء ُّمُّ

لتم يف األمر وطلبتموه عىل وجه الّسعة اْستَْعَجْلتُم 24/46 17880  تعجَّ

 موجع َشديد اإليالمِ  وتَّنْكيٌل ِعقاٌب  َعَذاٌب َألِيمٌ  24/46 17881

رُ  25/46 17882  ُِتْلُِك  ُتَدم 

ءٍ  25/46 17883 َّا ُأْرِسَلْت ِِبَاَلكِهِ  تشمل كل ما ُكلَّ ََشْ ْت بِِه ُِّم  َمرَّ

َا  25/46 17884  بُحْكِمِه وقضائِهِ  بِأَْمِر َرِب 

 الشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء: املُكاَفأُة باَْلْْي أو  َنْجِزي 25/46 17885

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِمَّيَ  25/46 17886

نَّاُهمْ  26/46 17887  ويّسنا َلم أسباب التمكَّي َأْقَدْرَناُهْم، و ثبتناهم  َمكَّ

 َوُقُلوبا   َوَأْفئَِدة   26/46 17888

 َنَفَعُهمما َكفاُهم وما  َفاَم َأْغنَٰى َعنُْهمْ  26/46 17889

   َيْكُفُرونَ  َُيَْحُدونَ  26/46 17890

 بُِمْعِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  26/46 17891

 َنَزَل ِِبِْم وأصاَِبُمْ  َوَحاَق ِِبِمْ  26/46 17892

وَن وحُيَق رونَ  َيْستَْهِزُئون 26/46 17893  َيستَِخفُّ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 27/46 17894

ْفنَا اآْلَياِت  27/46 17895 مْ  َوََصَّ ْرَناَها ََلُ ْم َأْنَواَع احُلَجِج، َوَكرَّ  بأساليَب ُُمْتَلَِفةٍ  َبيَّن ا ََلُ

الِل إىل التَّْوحيدِ  َيْرِجُعونَ  27/46 17896  َيعودوَن َعن الضَّ

ُهمُ  28/46 17897 َدُهم وأنقذهم  َنَْصَ  أَعاََنم وأيَّ

ِمْ ما  ُقْرَبان ا  28/46 17898 ُبوَن ِِبَا إىَِل َرِب   من َذبِيَحٍة أو َغْْيها َيتََقرَّ

 عنهم وتركوهم وحدهم  غابوابل  َبْل َضلُّوا َعنُْهمْ  28/46 17899

 َكِذُِبُمْ  إِْفُكُهمْ  28/46 17900

ونَ  28/46 17901 ِء: اْختاِلُقُه واإلْتيان بِِه  َيْفََتُ ْ  َكِذبا  واملراد افَتائهم يف اُتاذ األصنام آَلةاْفَِتاُء الَّشَّ
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 35إلى آية  29سورة األحقاف من آية  ( 506صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْفنَا 29/46 17902 ْهنَا َنْحَوكَ  ََصَ  َبَعثْنَا َوَوجَّ

 ما بَّي الثالثة والعشةَرْهطا   َنَفرا   29/46 17903

 كِتاُب اهللِإىل  ُيْصغونَ  َيْستَِمُعوَن الُْقْرآنَ  29/46 17904

وهُ  29/46 17905   َشِهُدوهُ  َحََضُ

 وا واْسَمُعواتاْسكُ  َأنِصتُوا  29/46 17906

 ُأتِمّ و َفَرغَ  ُقِضَ  29/46 17907

ُهوا إىل انْصفوا و َولَّْوا إىَِل َقْوِمِهم  29/46 17908 َ   قومهم اجتَّ

نِذِرينَ  29/46 17909  معلمَّي ومبل غَّي وُمّذرين من العقاب مُّ

 ْستاِمعِ َعلِْمنا، أْو َعَرْفنا َعْن َطريِق اال َسِمْعنَا  30/46 17910

 الكتاب: القرآن  كِتَابا   30/46 17911

قا   30/46 17912 دا  لِِصْدقِهِ  ُمَصد   ُمَؤك 

 وُيَوف ق إلَيْهِ ُيْرِشد إىَل اإليامِن  ََيِْدي 30/46 17913

ق   30/46 17914 حيَحةِ الصواب و احْلَ  الثابِتَِة الصَّ
 الَعقيدةِ

ْستَِقيمٍ  30/46 17915  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َسبيلٍ  َطِريٍق مُّ

ا واملراد  استجيبوا له واتبعوه َأِجيبُوا َداِعيَ  31/46 17916 د   صىل اهلل عليه وسلم  -َرُسوَل اهللِ ُُمَمَّ

 َيْسَُت وَيْعفو   َيْغِفرْ  31/46 17917

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوبُِكمْ  31/46 17918  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

 حَيِْمُكْم ويمنعكم و ُينِْقْذُكمْ  َوُُيِْرُكم  31/46 17919

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٍب وتَّنْكيلٍ  َعَذاٍب َألِيمٍ  31/46 17920

 َمْن ال َيْقبَل َوَمْن اَل ُُيِْب  32/46 17921

 ِبارب وال ُمْفلِت من الِعقاب بُِمْعِجزٍ  32/46 17922

 َأْنَصاٌر َيْمنَُعوَنُه ِمْن َعَذاِب اهللِ َأولِيَاءُ  32/46 17923

بَِّيٍ  32/46 17924   تيه وبعد وانْصاف عن طريق اَلداية واحلق َبَّي  واِضٍح  َضالٍل مُّ

ُث َعنهم َأَوََلْ َيَرْوا  33/46 17925 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحث  َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

، َوََلْ َيتَْعْب بِهِ  َوََلْ َيْعَي بَِخْلِقِهنَّ  33/46 17926  ََلْ َيْعِجْز َعْن َخْلِقِهنَّ

ءٌ  ،ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنهُ  َقِديرٌ  33/46 17927 ٍء ال ُيْعِجُزُه ََشْ  والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكل  ََشْ

موَن وُيشاِهدونَ  ُيْعَرُض  34/46 17928  ُيَقدَّ

ق   34/46 17929  بالواقع َعْدال  وِصْدقا   بِاحْلَ

اَلمُ َذُوو  ُأْولُوا الَْعْزمِ  35/46 17930 اَلُة َوالسَّ ٌد؛ َعَليِْهُم الصَّ ؛ َوُهْم: ُنوٌح، َوإِْبَراِهيُم، َوُموَسى، َوِعيَسى، َوُُمَمَّ ِْبِ  الثَّبَاِت َوالصَّ

مْ  35/46 17931 ْل بِطََلِب ُعُقوَبتِِهمْ  َواَل َتْستَْعِجل َلَُّ  اَل َتتََعجَّ

   املراد يوم القيامةُيبِْْصوَن يوم  َيْوَم َيَرْونَ  35/46 17932

 ُينَْذرون ُيوَعُدونَ  35/46 17933

 ََلْ ُيِقيموا  ََلْ َيْلبَثُوا 35/46 17934

مْ  َباَلغٌ  35/46 17935  َهَذا َتبْلِيٌغ ِمَن اهللِ ََلُ

 ُيعاَقُب باإلهالك َُيَْلُك  35/46 17936

 العاصون اْلارجون عن حدود الشع الَْفاِسُقونَ  35/46 17937
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 11إلى آية  1من آية   محمدسورة ( 507صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا  1/47 17938 ِء: اإلْعراُض َعنُْه واال َوَصدُّ دوُد َعن الََّشْ  ْمتِناُع ومنع اآلخرين عنهالصُّ

 دين اهلل القويم  َسبِيِل اهللِ 1/47 17939

مْ َأَضلَّ  1/47 17940  َأْحبَطََها، َوَأْبطََلَها َأْعاَمََلُ

 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  آَمنُوا 2/47 17941

اِت  2/47 17942 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

َل  2/47 17943    أوِحيَ  ُنز 

قُّ  2/47 17944 حيَحةِ الصواب والَعقيدةِ  احْلَ  الثابِتَِة الصَّ

رَ  2/47 17945  وجتاوز وَل يعاقب عليها َأَزاَل، َوَُمَا َكفَّ

نوُب الَكبَْيةُ  َسي ئَاِِتِمْ  2/47 17946 ي ئَاُت: الذُّ  السَّ

مْ  2/47 17947 ْنيَا َواآلِخَرةِ  َوَأْصَلَح َباََلُ ْم َوَشاََنُْم يِف الدُّ  أصلح َحاََلُ

بَُعوا 3/47 17948  انتََهجوا ولَِزمواانقادوا و اتَّ

يْطَانَ  الْبَاطَِل  3/47 17949  الشَّ

قَّ  3/47 17950  الرسول صىل اهلل عليه وسلم وما جاء به من النور واَلدى هنا  املراد احْلَ

ُب  3/47 17951  يورد   َيَْضِ

مْ  3/47 17952  ثَل، وهو ما ُيقال لعِبة أو زجر املَ  َأْمثَاََلُ

ا لَوْجٍه يف القتال  لَِقيتُُم الَِّذيَن َكَفُروا 4/47 17953  قاَبْلتُموهم وْجه 

َقاِب  4/47 17954 َب الر  ُبوا ِمنُْهُم األَْعنَاَق  َفََضْ   إصاَبتَها وَقطَْعهاأو  اْْضِ

ُتْم َشْوَكتَُهمْ َأْضَعْفتُُموُهْم بَِكثَْرةِ الِقتَاِل،  َأْثَخنتُُموُهمْ  4/47 17955  َوَكَّسْ

وا الَْوَثاَق  4/47 17956 ى َفُشدُّ  َأْحكُِموا َقيَْد األَِْسَ

ى ِمْن َغْْيِ ِعَوضٍ  َمنًّا 4/47 17957  ََتُنُّوَن َعَليِْهْم بِإِْطاَلِق األَِْسَ

ل ُصُهْم ِمَن األَِْسِ  فَِداء   4/47 17958  َتطُْلبُوَن ِمنُْهْم فِْدَية  ُُتَ

ْرُب َأْوَزاَرَها 4/47 17959  ؛ َواملَُراُد: َحتَّى َتنْتَِهَي احَلْرُب  وسالحها َأْثَقاََلاتطرح  َتَضَع احْلَ

 الْنتََقم النتََْصَ  4/47 17960

 لِيَْختَِِبَ  ل يَبُْلوَ  4/47 17961

مْ  4/47 17962 مْ  ُيِضلَّ َأْعاَمََلُ  ُيبْطَِل َثَواَب َأْعاَمَِلِ

ِشُدهم إىل طريق اجلنّة  َسيَْهِدَيِمْ  5/47 17963  سُْيْ

مْ  5/47 17964  ُيْصلح أحواَلم وأمورهم وشؤوَنم  َوُيْصلُِح َباََلُ

مْ  6/47 17965 َفَها ََلُ ْم؛ َفيَْهتَُدوَن إىَِل َمَساكِنِِهْم فِيَها ِمْن َغْْيِ اْستِْداَللٍ  َعرَّ  َبيَّنََها ََلُ

وا اهلل  7/47 17966  ُُتلصوا له وتنْصوا دين اهلل باجلهاد يف سبيله، واحلكم بكتابه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َتنُْْصُ

ُكمْ  7/47 17967  يعينكم ويؤّيدكم َينُْصْ

 ُيثَب تُْكْم ِعنَْد الِقتَاِل، َوُيَقو  ُقُلوَبُكمْ  َوُيثَب ْت َأْقَداَمُكمْ  7/47 17968

ا 8/47 17969 ا، َوَخيْبَة   َفتَْعس   َهاَلك 

مْ  8/47 17970 مْ  َوَأَضلَّ َأْعاَمََلُ  َأْذَهَب َثَواَب َأْعاَمَِلِ

 َأْبَغضوا َكِرُهوا  9/47 17971

مْ  9/47 17972  ضيعها هباء فلم يثبهم عليهاو هاَأْبطَلَ  َفأَْحبََط َأْعاَمََلُ

َر اهلل عليهم  10/47 17973  أموال وأوالدأهلكهم وما اختصوا به من  َدمَّ

ا  10/47 17974  ُعُقوَباٌت ُُّمَاثَِلةٌ و نظائرها َأْمثَاَُلَ

، َوَناَِصُ  َمْوىَل  11/47 17975  َوِِلُّ
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 19إلى آية  12من آية   محمدسورة ( 508صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وبِِصْدِق ُرُسلِهِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ   آَمنُوا 12/47 17976

اِت  12/47 17977 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

ِري 12/47 17978 َعة   جَتْ  َتنَْدفُِع ُمّْسِ

   أنكروا وََلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  12/47 17979

 َينَْعُمون  َيتََمتَُّعونَ  12/47 17980

 والبََقر والَغنَم اإلبِل  اأْلَْنَعامُ  12/47 17981

ى 12/47 17982  َمأوى َوَمْسَكٌن أو مقام ومستقر  َمثْو 

ن َقْرَيةٍ  13/47 17983    ِمَن الُقَرى أو كثْي وكم َوَكأَي ن م 

  َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  13/47 17984

ة   13/47 17985  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

   َأْبَعَدْتَك  َأْخَرَجتَْك  13/47 17986

 أْفنَيْناهم َأْهَلْكنَاُهمْ  13/47 17987

 َفال ُمِعَّي  َفال َناَِصَ  13/47 17988

ٍة واِضَحةٍ  َبي نَةٍ  14/47 17989  ُحجَّ

َن وُُج َل  ُزي نَ  14/47 17990  ُحس 

ءُ  ُسوُء َعَملِهِ  14/47 17991  َعَمُلُه الَّسَّ 

بَُعوا َأْهَواءُهمْ  14/47 17992  اْنقادوا ملا ِتواه أنفسهم من معصية اهلل وعبادة غْيه َواتَّ

 لةحاأو  ِصَفةُ  َمثَُل  15/47 17993

 أصحاُب التقوى بطاعة اهلل والبعد عن َمْعِصيته املُْتَُّقونَ  15/47 17994

ٍ  َغْْيِ آِسنٍ  15/47 17995  ُمنْتِنٍ ، َواَل الرائحة َغْْيِ ُمتََغْي 

17996 15/47  ْ ْ َيتََغْيَّ ْل  َلَّ  ََلْ َيْفِسدْ و َل َيتَبَدَّ

ةٍ  15/47 17997  لَِذيذةٍ ساّرةٍ  لَّذَّ

ى 15/47 17998 َصفًّ  َعَسٍل خالٍِص ُمـنـَـّقى من ُجيع الشوائب َعَسٍل مُّ

 َوِسَْتٌ وَعْفوٌ  َوَمْغِفَرةٌ  15/47 17999

وامِ باٍق عىل  َخالٌِد  15/47 18000  الدَّ

 َبالَِغ الَغاَيِة يِف احَلَراَرةِ  حاّرا  ُملتهبا   ماء ْحيام   15/47 18001

 َفَمّزق  َفَقطَّعَ  15/47 18002

 منذ ساعة، أو أقرب وقت مىضأو  اآلنَ  آنِفا   16/47 18003

ا أْغَلَقها َوَختََم َعليْها َفال َتِعي  َطبََع اهللُ َعىل ُقلوِِبِمْ  16/47 18004  َخْْي 

 ما ِتواه أنفسهم وَتيل إليه  َأْهَواءُهمْ  16/47 18005

 قبلوا اَلداية واستجابوا لإلرشاد  اْهتََدْوا  17/47 18006

بونو َينْتَظُِرونَ  َينظُُرونَ  18/47 18007 ُعون وَيَتقَّ  َيتَوقَّ

اَعةَ  18/47 18008  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

                َفْجأَة   جَتيئَُهْم َوَتَقُع َعَليِْهمْ  َتأْتِيَُهم َبْغتَة   18/47 18009

اُطَها 18/47 18010  َظَهَرْت َعاَلَماُِتَا  َجاَء َأرْشَ

ُرُهمْ  ذِْكَراُهمْ  18/47 18011  اْستِْحضاُرُهْم و  َتَذكُّ

 الَذْنُب من اهلل فرة مغاطلب العفو و َواْستَْغِفْر لَِذنبَِك  19/47 18012

بَُكمْ  19/47 18013 َفُكْم  ُمتََقلَّ  وحركاتكم  َتَْصُّ

ُكْم  َوَمثَْواُكمْ  19/47 18014  ومسكنكم ُمْستََقرَّ
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 29إلى آية  20من آية   محمدسورة ( 509صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُسوَرة من القرآن ُسوَرةٌ  20/47 18015

َْكَمةٌ  20/47 18016  واضحة املعنى ال شبهة فيها  ُمُّ

َث  َوُذكِرَ  20/47 18017 د   َُتُ

َرٌض  20/47 18018 ، َونَِفاٌق  مَّ  َشكٌّ

 املُْغَمى َعَليِْه  املَْْغَِّش  َعَليْهِ  20/47 18019

مْ  20/47 18020 ْوىَلٰ ََلُ
 ِتديد ووعيد َلم   َفأَ

ْعُروٌف  21/47 18021 عِ  مَّ ْ  املَْعروُف: ُكلُّ فِْعٍل ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالشَّ

  جد ولزم واملراد َوَجَب الِقتَاُل  َعَزَم اأْلَْمرُ  21/47 18022

 املراد صدقوا اهلل يف إيامَنم  َصَدُقوا اهللََّ  21/47 18023

مْ  21/47 18024 ا ََلُ  من املعصية واملخالفة  أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا  و َلمأْخَْيُ  لََكاَن َخْْي 

 لََعلَُّكمْ  َفَهْل َعَسيْتُمْ  22/47 18025

 َأْعَرْضتُْم َعِن اإِلياَمنِ  َتَولَّيْتُمْ  22/47 18026

ِدثوا االختالل واالضطراب  ُتْفِسُدوا  22/47 18027  َُتْ

 أْقِرباَءُكمْ ة ََتْتَنعوا عن ِصل َوُتَقط ُعوا َأْرَحاَمُكمْ  22/47 18028

 ِمْن َرْْحَتِهِ طردهم وأبعدهم  لََعنَُهُم اهللِّ 23/47 18029

ُهمْ  23/47 18030      َفَجَعَلُهْم ال َيْسَمعوَن ما ينفعهم َفأََصمَّ

 َأَضلَّها َعْن طريِق اَُلَدى  َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهمْ  23/47 18031

 يتأملون معانيه ويتبْصون ما فيه َيتََدبَُّروَن القرآن 24/47 18032

ا  24/47 18033  ُمْغَلَقٌة؛ َفاَل َتْفَهُم الُقْرآنَ  َأْقَفاَُلَ

وا َعىَل َأْدَباِرِهم 25/47 18034  َرَجعوا إىل الَش  والكفر الذي َكانوا فيهِ  اْرَتدُّ

18035 25/47  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبََّيَّ

َدى 25/47 18036  اَِلداَية اَْلُ

مْ  25/47 18037 َل ََلُ نَُه وَحبَّبَُه ليفعلوه  َسوَّ  َزيَّ

مْ  25/47 18038 ْم يِف األَِملِ أو  وأطاَل َلم يف الِغَواَيةِ  َوَأْمىَل ََلُ  َمدَّ ََلُ

 ومن عىل شاكلتهم ُهُم اليَُهودُ و َأْبَغضوا لِلَِّذيَن َكِرُهوا  26/47 18039

 سنتَّبُِعُكمْ  َسنُطِيُعُكمْ  26/47 18040

اَرُهمْ  26/47 18041 وَنهُ  إِِْسَ  ُنفوِسِهمْ يف  َما خُيُْفوَنُه، َوُيِّسُّ

تُْهمْ  27/47 18042  قبضت أرواحهم َتَوفَّ

ُبونَ  27/47 18043  َيْصَفعوَن وخَيْبُطونَ  َيَْضِ

 أو كل ما أدبر من أجسامهم ظهورهم وأعقاِبم َوَأْدَباَرُهمْ  27/47 18044

 ، وما أوجب عقابهاهلل ما أغضب ما أْسَخَط اهلل 28/47 18045

 ِرْضَواُن اهللِ: سبيل هدايته وكتابه ِرْضَواَنهُ  28/47 18046

مْ  28/47 18047 مْ وضيع  َفأَْحبََط َأْعاَمََلُ  َأْبطََل َثَواَب َأْعاَمَِلِ

 َظنَّ َبْل  َأْم َحِسَب  29/47 18048

َرٌض  29/47 18049  نَِفاٌق، َوَشكٌّ  مَّ

ِرَج  29/47 18050  لَن ُيظِْهرَ  لَّن خُيْ

ِديَدةُ  َأْحَقاَدُهمْ  َأْضَغاََنُمْ  29/47 18051  الشَّ
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 38إلى آية  30من آية   محمدسورة ( 510صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 جَلعلناك تراهم بالعَّي أَلََرْينَاَكُهمْ  30/47 18052

 أدرْكتَُهم َفَلَعَرْفتَُهمْ  30/47 18053

 التي ُتْعَرُف ِِبا ُحاَُلْم يف اَْلْْيِ والشَّ   َعاَلَماِِتُِم الظَّاِهَرةِ  بِِسياَمُهمْ  30/47 18054

ِن الَْقْولِ  30/47 18055 نُه َكاَلِمِهُم من  حَلْ  ُدلُّ َعىَل َمَقاِصِدِهمْ ت َمعانٍ ما َيتََضمَّ

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  30/47 18056

نَُّكمْ  َولَنَبُْلَونَُّكمْ  31/47 18057  لَنَْختَِِبَ

 املُقاتِلَّي يِف َسبيِل اهللِ املَُْجاِهِدينَ  31/47 18058

ابِِرينَ  31/47 18059  َُيَْزعونَ الذين يتََجلَُّدوَن وال  َوالصَّ

 َنْختَِِبَ َأْقَوالَُكْم َوَأْفَعالَُكمْ  َوَنبُْلَو َأْخبَاَرُكمْ  31/47 18060

 أنكروا وََلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  32/47 18061

وا  32/47 18062 دوُد: اإلْعراُض واال َوَصدُّ  ْمتِناُع ومنع اآلخرين عنهالصُّ

 َوَحاَرُبوهُ َخالَُفوُه،  َوَشاقُّوا 32/47 18063

ُسوَل  32/47 18064 ٌد َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّم املراد ب الرَّ سوُل ُهنا ُهَو ُُمَمَّ  الرَّ

18065 32/47  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبََّيَّ

 اَِلداَية اَُلَدى 32/47 18066

وا 32/47 18067  لَن ُيْلِحُقوا َمكروها  أو أذى   لَن َيَُضُّ

مْ  32/47 18068    يضيعها هباء فال يثيبهم عليها َوَسيُْحبُِط َأْعاَمََلُ

  باتباع كتابه هللاستجيبوا  َأطِيُعوا اهللََّ   33/47 18069

ُسوَل  33/47 18070  باتباع سنته  لرسولاستجيبوا ل َوَأطِيُعوا الرَّ

َعلوَها َتْذَهُب  َواَل ُتبْطُِلوا َأْعاَملَُكمْ  33/47 18071  َضياعا  ال جَتْ

 دين اهلل القويم  َسبِيِل اهللَِّ 34/47 18072

 َفلن َيْسَُت ولن َيْعفو َفَلن َيْغِفرَ  34/47 18073

ارِ  َفاَل َِتِنُوا  35/47 18074 بُنُوا َعْن ُمَقاَتَلِة الُكفَّ  اَل َتْضُعُفوا، َوجَتْ

 اَتطُْلبوو َوَتْدُعوا 35/47 18075

ْلمِ  35/47 18076 ْلِح، َواملَُساملََةِ  السَّ  األماِن والنَّجاةِ، وَتْرِك احُلروِب أو  الصُّ

 الغالبون  اأْلَْعَلْونَ  35/47 18077

ُكْم َأْعاَملَُكمْ  35/47 18078  َينُْقَصُكْم َثَواَب َأْعاَملُِكمْ  َيَِتَ

وٌ  36/47 18079  اشتغال بام ال ُُيْدي وال ُيفيد و َعبَث لَِعٌب َوََلْ

 جزاءكم ألعاملكم وِعَوضكم عنها ُيْعطُِكمْ  ُيْؤتُِكْم ُأُجوَرُكمْ  36/47 18080

 ال يطلب منكم إخراج أموالكم ُجيعها يف الزكاة، بل يطلب منكم إخراج بعضها َواَل َيْسأَلُْكْم َأْمَوالَُكمْ  36/47 18081

 َوُُيِْهْدُكمْ ُيلِحَّ َعَليُْكْم،  َفيُْحِفُكمْ  37/47 18082

ِرْج َأْضَغاَنُكمْ  37/47 18083 ِديَدةُ  َوُيظِْهرْ  َوخُيْ  أْحقاَدُكْم الشَّ

ثَّْوَن عىل االنفاق ُتْدَعْوَن لِتُنِفُقوا  38/47 18084  املال وبذل  َُتَ

 البُْخُل: إْمساُك املاِل َعامَّ ال َيْصُلُح َحبُْسُه َعنْهُ  َيبَْخُل  38/47 18085

 هو الذي استغنى عن خلقه، واْلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْغنِيُّ  38/47 18086

 املُْعِوُزوَن املُْحتَاُجونَ  الُْفَقَراء 38/47 18087

   ُتْدبِروا وُتْعِرُضوا  َتتََولَّْوا  38/47 18088

ْل  َيْستَبِْدْل  38/47 18089 ْ وُيبَد   ُيَغْي 

 أْشباَهُكمْ  َأْمثَالَُكمْ  38/47 18090
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 9إلى آية   1من آية    الفتحسورة ( 511صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 نْصناك  َفتَْحنَا لََك  1/48 18091

بِين ا  1/48 18092 ا مُّ ا َفتْح   ُهَو: ُصْلُح احُلَدْيبِيَِة َعاَم ِستٍّ ِمَن اَِلْجَرةِ واِضحا   َنْْص 

 لِيَْسَُت وَيْعفو لِيَْغِفرَ  2/48 18093

مَ  2/48 18094  ما سبق ما َتَقدَّ

ُم ِمَن الِفْعلِ  َذنبَِك  2/48 18095    الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

رَ  2/48 18096  وما سيأيت متأخرا   َوَما َتأَخَّ

 َوُيْكِمُل  َوُيتِمَّ  2/48 18097

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِنِْعَمُة اهللِ:  نِْعَمتَهُ  2/48 18098  اَْلْْيُ الد 

ِدَيَك  2/48 18099  ويرشدك إىل اإليامن ويوفقك إليه َوََيْ

ْستَِقيام   2/48 18100 اط ا مُّ ا َِصَ  ، َودِين ا اَل ِعَوَج فِيهِ ُمستويا   َطِريقًّ

كَ  3/48 18101  ويعينك ويؤّيدك َوَينُْصَ

ا 3/48 18102 ا اَل َضْعَف فِيهِ  َعِزيز   َقِويًّ

كِينَةَ  4/48 18103  اَُلدوَء والثَّباَت وُطَمأْنينََة الَقْلِب  السَّ

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  املُْْؤِمنَِّيَ  4/48 18104  الذين ُيِقر 

 تصديقا وإذعانا  لِيَزيدوا لِيَْزَداُدوا إِياَمنا   4/48 18105

 هلل وحده جنود السموات واألرض من مالئكة وجن وإنس ينْص ِبم عباده املؤمنَّي  َوهللَِِّ ُجنُودُ  4/48 18106

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيام   4/48 18107
ائِ   لوقاتِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالّسَّ

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيام   4/48 18108 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ   األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم ِْلَ

ِري 5/48 18109 َعة   جَتْ  َتنَْدفُِع ُمّْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  5/48 18110  باقََّي َعىل الدَّ

رَ  5/48 18111    ويتجاوزْسَُت وي َيْمُحوَ  َوُيَكف 

نوُب الَكبَْيةُ  َسي ئَاِِتِمْ  5/48 18112 ي ئَاُت: الذُّ  السَّ

 َظَفرا   َفْوزا   5/48 18113

َب  6/48 18114 ل َوُيَعذ     وُيعاَقب وُينَك 

 الَِّذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافِِقَّيَ  6/48 18115

كَِّيَ  6/48 18116 َعلُ  َواملُْْشِ  إََلا  آَخَر َمَع اهللِ  ونالَِّذيَن َُيْ

ْوءِ  6/48 18117 يُئ واملُنَْحِرُف  َظنَّ السَّ  َوُهَو: الظَّنُّ بِأَْن لَْن َينُْْصَ اهللُ دِينَهُ  الظَّنُّ السَّ

ْوءِ  6/48 18118 َرُة السَّ
 َتُدوَر َعَليِْهْم َدائَِرُة الَعَذاِب، َوُكلُّ َما َيُسوءُ ُدَعاٌء َعَليِْهْم بِأَْن  َعَليِْهْم َدائِ

 وَسِخَط وعاقَب  َوَغِضَب  6/48 18119

تِهِ  َولََعنَُهمْ  6/48 18120  طردهم وأبعدهم ِمْن َرْْحَ

ز  َوَأَعدَّ  6/48 18121  وَهيَّأَ وَجهَّ

ا 6/48 18122  إِلَيْهِ َمنِْزال  َيِصُْيوَن أو  َمْرِجعا   َمِصْي 

ُه َتَعاىَل غالٌِب َعىَل أْمِرِه  َعِزيزا   7/48 18123   ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ا عىل أمتك بإبالغهم الرسالة َشاِهدا   8/48 18124      شاهد 

ا   8/48 18125  بِثَواِب اهللِ َواِعدا   َوُمبَش 

ر من عذاب اهلل ُمَ بلغ ومُمعلم و َوَنِذيرا   8/48 18126  ذ 

ُروهُ  9/48 18127 وا اهللَ  َوُتَعز   َتنُْْصُ

ُروهُ  9/48 18128  ُتَعظ ُموا اهللَ َوُتَوق 

َل النََّهاِر، َوآِخَرهُ  ُبْكَرة  َوَأِصيال   9/48 18129  َأوَّ
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 15إلى آية  10من آية    الفتحسورة ( 512صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 واملراد باحلديبية ُيعاِهدوَنَك  ُيبَايُِعوَنَك  10/48 18130

اَم ُيبَايُِعوَن اهللََّ 10/48 18131  املراد هنا تأكيد الوفاء بام عاهدوا الرسول عليه إِنَّ

 ُيب اإليامن ِبا وترك تأويلها مع تنزَيه تعاىل عن حقيقتها  واملراد هنا كأَنم بايعوا اهلل َأْيِدَيِمْ َيُد اهللَِّ َفْوَق  10/48 18132

 َنَقَض َبيَْعتَهُ  نََّكَث  10/48 18133

 أّدى ما عليه وافيا كامال   َأْوَف  10/48 18134

 الْتََزم له وواَثَق  َعاَهَد  10/48 18135

 َفَسيُْعطيهِ  َفَسيُْؤتِيهِ  10/48 18136

  ثوابا  جزيال َأْجرا  َعظِيام   10/48 18137

ةَ  املَُْخلَُّفونَ  11/48 18138 لَُّفوا َعِن اُْلُروِج َمَعَك إىَِل َمكَّ  لجهادل الَِّذيَن َُتَ

 سّكان البادَِية  اأْلَْعَراِب  11/48 18139

تْنا  َشَغَلتْنَا 11/48 18140 َفتْنا َلَّ  وََصَ

 اطلب العفو واملغفرة من اهلل  َفاْستَْغِفرْ  11/48 18141

 َيْستَطيعُ  َمنْ  َفَمن َيْملُِك  11/48 18142

 شاءَ  َأَرادَ  11/48 18143

ا   11/48 18144  َمْكروها  أْو أَذى   َْضّ

 َجلبا  للمنَفعة أو الفائدة  َنْفعا   11/48 18145

َفى َعىَل اهللِ خافِيٌَة   َخبِْيا   11/48 18146  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاىَل، واَْلبُْي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال َُتْ

 اْعتََقْدُتمْ  َظنَنتُمْ  12/48 18147

 لَْن َيْرِجعَ  لَّن َينَقلَِب  12/48 18148

َن وُُج َل  َوُزي نَ  12/48 18149  َوُحس 

ْوءِ  12/48 18150 يُئ واملُنَْحِرُف  َظنَّ السَّ  الظَّنُّ السَّ

 اَل َخْْيَ فِيِهمْ  فاسدين هالِكَّيَ  ُبورا   12/48 18151

ْ ُيْؤِمن 13/48 18152 ق  َلَّ  َل ُيذِعن وَل يصد 

   أْعَدْدنا وهيّأنا  َأْعتَْدَنا  13/48 18153

 لُِوُجودِ اهللِ املُنْكِريَن  لِْلَكافِِرينَ  13/48 18154

َهنََّم أْيضا   َسِعْيا   13/48 18155 عُْي: اْسٌم جِلَ : والسَّ  نارا  موقدة 

 َيْسَُت وَيْعفو  َيْغِفرُ  14/48 18156

ُب  14/48 18157 ل َوُيَعذ   وُيعاَقب وُينَك 

   الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو  َغُفورا   14/48 18158

ِحيام   14/48 18159 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنََّي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

عَّيَ  انطََلْقتُمْ  15/48 18160  َذَهبْتُْم ُمّْسِ

َم َخيَِْبَ الَّتِي َوَعَدُكُم اهللُ ِِبَا  واملراد  احلربما ُيْؤَخُذ من ماِل األَْعداء يف  َمَغانِمَ  15/48 18161
 َغنَائِ

 لتحوزوها لِتَأُْخُذوَها 15/48 18162

 اْتُرُكوَنا َذُروَنا  15/48 18163

 َنْقتَدي بكم َنتَّبِْعُكمْ  15/48 18164

لُوا  15/48 18165 وا  ُيبَد  ُفوا وُيَغْي   حُيَر 

ُسُدوَننَا 15/48 18166  احَلَسد: كراهية نعمة اهلل عىل الغْي، وَتني زواَلا وربام السعي إِلزالتها ََتْ

 ال َيْفَهُمونَ  ال َيْفَقُهونَ  15/48 18167
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 23إلى آية  16من آية    الفتحسورة ( 513صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َة للجهاد لِْلُمَخلَِّفَّيَ  16/48 18168 لَُّفوا َعِن اُْلُروِج َمَعَك إىَِل َمكَّ  الَِّذيَن َُتَ

 سّكان البادَِية  اأْلَْعَراِب  16/48 18169

ثّون  َستُْدَعْونَ  16/48 18170  َستُطَْلبُون وَُتَ

ةٍ يِف احَلْرِب   ُأْوِِل َباسٍ  16/48 18171  َوُقوَّ
ةٍ  َأْصَحاِب ِشدَّ

 َقِويٍّ  َشِديدٍ  16/48 18172

 ثوابا  جزيال  واملراد اجلنّة َأْجرا  َحَسنا   16/48 18173

 ُتْدبِروا وُتْعِرُضوا  َتتََولَّْوا  16/48 18174

 موجعا َشديد اإليالمِ  ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا  َألِيام   16/48 18175

 فاقد البْص اأْلَْعَمى 17/48 18176

 إِْثٌم يِف َتْرِك اجِلَهادِ  َحَرٌج  17/48 18177

 من يميل إىل جنبه أثناء املَّش لعلة يف رجله اأْلَْعَرِج  17/48 18178

ٌة باجلسم أو النَّْفس املَِْريضِ  17/48 18179  املصاب بِعلَّ

ْبهُ  17/48 18180 ل به ُيَعذ   ُيعاَقبه وُينَك 

 مؤَترا  بأمره منتهيا  عن َنيهرضا اهلل عن العبد أن يراه  َرِِضَ اهلل 18/48 18181

ْضَواِن بِاحُلَدْيبِيَةِ واملراد هنا ُيعاِهدوَنَك  ُيبَايُِعوَنَك  18/48 18182  َبيَْعَة الر 

كِينَةَ  18/48 18183  اَُلدوَء والثَّباَت وُطَمأْنينََة الَقْلِب  السَّ

 َوكاَفأَُهْم وجازاُهمْ  َوَأَثاَِبُمْ  18/48 18184

ا َقِريب ا 18/48 18185 ا َفتْح   واملراد فتح خيِب عام سبع ٍ قريبا َنْْص 

 املََغانَِم: ما ُيْؤَخُذ من ماِل األَْعداء يف احلرب  َوَمَغانِمَ  19/48 18186

 حَيوزوَن َعَليْها َيأُْخُذوََنَا 19/48 18187

ُه َتَعاىَل غالٌِب َعىَل أْمِرِه ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل،  َعِزيزا   19/48 18188   والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيام   19/48 18189 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ   األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم ِْلَ

 منََحُكم األمل َوَعَدُكمُ  20/48 18190

 َوَمنَعَ  َوَكفَّ  20/48 18191

ة  وَعالَمة   آَية   20/48 18192  ُمْعِجَزة  وَدليال  وِعِْبَ

ِدَيُكمْ  20/48 18193       ويرشدكم   َوََيْ

ْستَِقيام   20/48 18194 اطا  مُّ  َطريقا  ُمستويا  ال ِعَوج  َِصَ

 َل َتتََغلَّبوا عليها َتْقِدُروا عليهاَل  21/48 18195

 َقْد َوَعَدُكْم ِِبَا، َوَسيُنِْجُز َوْعَدهُ  شملها بقدرته َأَحاَط اهللَُّ ِِبَا 21/48 18196

ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه ، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو  َقِديرا   21/48 18197 ٍء ال ُيْعِجُزُه ََشْ  القادُِر َعىَل ُكل  ََشْ

وا ُمنهِزمَّيل لََولَُّوا اأْلَْدَبارَ  22/48 18198  ، َوَولَّْوُكْم ُظُهوَرُهمْ َفرُّ

 ال َيْلقون ال َُيُِدونَ  22/48 18199

 نصْي وحليف أو صديق وحبيب َولِيًّا 22/48 18200

 ناَصا  يعينهم عىل قتالكم ويمنع عنهم اَلزيمةَوال  َوال َنِصْيا   22/48 18201

 بِنَْْصِ ُجنِْدِه، َوَهِزيَمِة َأْعَدائِهِ نِظاُمُه وَطِريَقتَُه  ُسنََّة اهللِ 23/48 18202

 َمَضْت  َخَلْت  23/48 18203

 َتْغيْيا   َتبِْديال   23/48 18204
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 28إلى آية  24من آية    الفتحسورة ( 514صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 َمنَعَ  َكفَّ  24/48 18205

ةَ  24/48 18206 ةَ  اجلهة املنخفضة ِبا بِبَطِْن َمكَّ  بِاحُلَدْيبِيَِة ُقْرَب َمكَّ

ُكمْ  َأْظَفَرُكمْ  24/48 18207  َرُجال  َأْقَدَرُكْم َعَليِْهْم؛ َفأَْمَسْكتُْم ِِبِْم، َوَكاُنوا َثاَمنََِّي و َنَْصَ

وُكمْ  25/48 18208  ومنعوكم  َوَصدُّ

ْديَ  25/48 18209  البُْدَن الَّتِي َساَقَها َرُسوُل اهللِ يِف َعاِم احُلَدْيبِيَِة؛ لِيُْهِدََيَا يِف احَلَرمِ واملراد هنا  ما َُيَْدى إىل احَلَرم من النََّعم َواَْلَ

ا َمْعُكوف ا 25/48 18210  وُّمنوعا   َُمْبُوس 

  َيِصَل  َيبُْلغَ  25/48 18211

لَّهُ  25/48 18212  املََكاَن الَِّذي حَيِلُّ فِيِه َنْحُرُه؛ َوُهَو احَلَرمُ أو موضعه  َُمِ

ْ َتْعَلُموُهمْ  25/48 18213  َل تعرفوهم وَل تدركوهم  َلَّ

ارَ أو َتُغزوهم َخْشيََة َأْن  َأْن َتطَئُوُهمْ  25/48 18214 لُِكوُهْم إَِذا َحاَرْبتُُم الُكفَّ  ُِتْ

 َفتَنِْزَل بُِكمْ  َفتُِصيبَُكم 25/48 18215

ةٌ  25/48 18216 َعرَّ  إِْثمٌ و ومكروه أْذى  مَّ

    بَِغْْيِ معرفة  بَِغْْيِ  25/48 18217

 لٍيَُضمَّ وَيْشُمَل  لِيُْدِخَل  25/48 18218

ُلوا 25/48 18219 قوا، وابتََعَد َبعُضهم َعن َبعضٍ وا وََتَيَّزَ  َتَزيَّ  َتَفرَّ

ْبنَا  25/48 18220 ْلنا  لََعذَّ  لعاَقبْنا وَنك 

 أنكروا وََلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  25/48 18221

 موجعا َشديد اإليالمِ  َألِيام   25/48 18222

َ  َجَعَل  26/48 18223  َصْيَّ

ِميَّةَ  26/48 18224  والغْية األََنَفةَ  احْلَ

اِهلِيَّةِ  26/48 18225 ةِ  اجْلَ ُة َقبَْل النُّبُوَّ  احَلالَُة التِي كاَنْت َعليْها األمَّ

 والثَّباُت وُطَمأْنينَُة الَقْلِب  َوالَوَقارَ الَسكِينٌَة: اَُلدوُء  َسكِينَتَهُ  26/48 18226

 َوأْوَجَب عليهم  َوَألَْزَمُهمْ  26/48 18227

 ِهَي: اَل إِلََه إاِلَّ اهللُ و كلمة التوحيد َكلَِمَة التَّْقَوى  26/48 18228

   ِِبَا َأْوىَل  َأَحقَّ ِِبَا 26/48 18229

 ُهم أهال  َلا ومستحّقَّي َلا َوَأْهَلَها  26/48 18230

 الرؤيا  َحقَّقاملراد  اهللَُّ َرُسولَهُ  َصَدَق  27/48 18231

ْؤَيا 27/48 18232  ُيَرى بِاملَنامِ ما  الرُّ

 مطمئنَّي غْي خائفَّي  آِمنَِّيَ  27/48 18233

    ُمزيلََّي ُكلَّ َما َعىل ُرؤوِسُكْم ِمْن َشَعرٍ  ُُمَل ِقََّي ُرُؤوَسُكمْ  27/48 18234

ينَ  27/48 18235 ِ  وقاّصَّي ُجْزءا  ِمن َشْعِر ُرؤوِسُكمْ  َوُمَقْص 

اُفونَ  27/48 18236  َينتاُبُكْم َخْوٌف أْو َفَزعٌ آِمنوَن ال  ال َُتَ

 َقبَْل أو َغْْيَ َذلَِك  ُدوَن َذلَِك  27/48 18237

ا َفتْحا  َقِريبا   27/48 18238  ُهَو: ُصْلُح احُلَدْيبِيَِة، َوَفتُْح َخيَِْبَ  قريبا َنْْص 

َدى  28/48 18239  بِالبَيَاِن الَواِضِح، َوالِعْلِم النَّافِعِ  بِاَْلُ

 لِيُْعلِيَهُ  ليُظِْهَرهُ  28/48 18240

يِن ُكل هِ  28/48 18241   األخرى املُخالَِفِة لَهُ  َعىل سائِِر األْديانِ  َعىَل الد 

ا  28/48 18242  كفى بشهادة اهلل عىل حقيقة هذا الدين وهذا اإلظهار َوَكَفٰى بِاهللَِّ َشِهيد 
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 4إلى آية  1من آية    الحجراتسورة و  29آية  الفتحسورة ( 515صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ٌد  29/48 18243 َمَّ ٌد )َصىلَّ اهللُ َعَليِه َوَسلََّم(   ُمُّ َ   النَّبِيُّ ُُمَمَّ َة ، وُتُويف  َد يِف َمكَّ
 يف املدينة خاتم النبيَّي وأرشف املرسلَّي ُولِ

 وأصحابه من املهاجرين واألنصار  َوالَِّذيَن َمَعهُ  29/48 18244

اء 29/48 18245  َأْقوياء ُقساة َأِشدَّ

ْْحَِة والعطف واملودة ُرَْحَاء 29/48 18246  َكثِْيو الرَّ

ا 29/48 18247 د  ا ُسجَّ ع   راكعَّي ساجدين ُمافظَّي عىل الصالة    ُركَّ

    َيطُْلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيبْتَُغونَ  29/48 18248

 َمزيدا  ِمن اإلْحسانِ  َفْضال   29/48 18249

ا، وهو كل ما  َوِرْضَوانا   29/48 18250   َتبه النفس من النعيمِرض 

 َعاَلَمتُُهمْ  ِسياَمُهمْ  29/48 18251

 ِصَفتُُهمْ  َمثَُلُهمْ  29/48 18252

عَ أو  َساَقُه، َوَفْرَعهُ  َشطْأَهُ  29/48 18253  ما َخَرَج ِمنُْه وَتَفرَّ

ْرعَ  َفآَزَرهُ  29/48 18254 ْطُء الزَّ ى َذلَِك الشَّ  َقوَّ

 َصاَر َغلِيظ ا  َفاْستَْغَلظَ  29/48 18255

 َقِوَي، َواَستَوى َقائاِم  َعىَل ِسيَقانِهِ  َفاْستََوى َعىَل ُسوقِهِ  29/48 18256

 يّسُّ  ُيْعِجُب  29/48 18257

اعَ  29/48 18258 رَّ  الَِّذيَن َزَرُعوهُ املُزاِرعََّي  الزُّ

 ُيْغِضُب َأَشدَّ الَغَضب لِيَِغيظَ  29/48 18259

ُموا 1/49 18260 ا ُدوَن َأْمِر اهللِ َوَرُسولِِه؛ َفتَبْتَِدُعوا اَل ُتَقد  ُموا بَِقْوٍل َأْو فِْعٍل، َواَل َتْقُضوا َأْمر   اَل َتتََقدَّ

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوا اهللَ 1/49 18261

عاِء أْي  َسِميعٌ  1/49 18262 ميُع ُهَو الّساِمُع لِلّس   والنّْجوى باِل َكيٍْف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وهو َسميُع الدُّ  جُميبُهِصَفٌة هللِ َتعاىل، والسَّ

ائِِر  َعلِيمٌ  1/49 18263  واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالّسَّ

 ال ُتْعُلوها  ال َتْرَفُعوا أصواتكم  2/49 18264

 َكالُمهُ  َصْوُت النَّبِي   2/49 18265

َهُروا  2/49 18266  وال َتْرَفعوا أْصواتُِكمْ  َوال جَتْ

بَطَ  2/49 18267 ق ق ثمَرَِتاوال   َكَراَهَة َأْن َتبْطَُل  َأن ََتْ  َُتَ

وَن وال َتْعَلمونَ  ال َتْشُعُرونَ  2/49 18268 سُّ
 ال َُتِ

ونَ  3/49 18269  خَيِْفُضونَ  َيُغضُّ

اَها، َوَأْخَلَصَها لِتَْقَواهُ  اْمتََحَن اهللَُّ ُقُلوَِبُمْ  3/49 18270 َها، َوَصفَّ  اْختََِبَ

ْغِفَرةٌ  3/49 18271   ِسَْتٌ وَعْفوٌ  مَّ

 وجزاٌء للعمل وِعَوٌض عنه  َوَأْجٌر   3/49 18272

 كبْي َعظِيمٌ  3/49 18273

 بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع، َغلِيٍظ، َجاٍف يدعونك  ُينَاُدوَنَك  4/49 18274

 خلف  َوَراء 4/49 18275

ُجَراِت  4/49 18276  صىل اهلل عليه وسلم   -ُحُجَراِت َزْوَجاتِِه الغرف واملراد  احْلُ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهمْ  4/49 18277

رونَ  ال َيْعِقُلونَ  4/49 18278 ْم وال ُيَفك   ال ُيْعِملوَن ُعقوََلُ
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 11إلى آية  5من آية    الحجراتسورة ( 651صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا  5/49 18279 لَّدوا وََلْ َُيَْزعوا َصَِبُ  جَتَ

ُرَج  5/49 18280  َتظَْهرَ  َُتْ

 أْخَْيُ بَِمْعنَى أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا   َخْْيا   5/49 18281

 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  آَمنُوا 6/49 18282

  أتاُكمْ  َجاءُكمْ  6/49 18283

  الَفاِسق: العايص اْلارج عن حدود الشع َفاِسٌق  6/49 18284

  النبأ: اْلِب ذو الشأن  بِنَبَأٍ  6/49 18285

لوا َفتَبَيَّنُوا  6/49 18286  َفتَثَبَّتوا َوَتأمَّ

ا ُبَرآَء  و َخْشيََة َأْن ُتِصيبُوا َأن ُتِصيبُوا َقْوما   6/49 18287  تْرُموا قوم 

    بَِعَدم َمْعِرَفة  بَِجَهالَةٍ  6/49 18288

 َفتَصُْيوا َفتُْصبُِحوا 6/49 18289

 آِسِفَّي  َنادِِمَّيَ  6/49 18290

 َيتَّبُِعُكمْ  ُيطِيُعُكمْ  7/49 18291

ة  لََعنِتُّمْ  7/49 18292 ةٍ وَمَشقَّ  لََوَقْعتُم يِف ِشدَّ

  َجَعله َُمبوبا  لدْيُكمْ  َحبََّب إِلَيُْكمُ  7/49 18293

نَهُ  7/49 18294 نَُه وَُجََّلهُ  َوَزيَّ  َوَحسَّ

هَ  7/49 18295  َوَبغَّض  َوَكرَّ

 الِعْصيان واُْلروٌج عن حدود الشع  َوالُْفُسوَق  7/49 18296

 االمتناع عن الطاعة  َوالِْعْصيَانَ  7/49 18297

اِشُدونَ  7/49 18298  املُْهتَدونَ  الرَّ

 زيادة إحسان  َفْضال   8/49 18299

 وخٌْي ديني أو دنيوي  َونِْعَمة   8/49 18300

 فِْرَقتاِن أْو َُجاَعتانِ  َطائَِفتَانِ  9/49 18301

  حارب بعضهم بعضا   اْقتَتَُلوا 9/49 18302

قاَق والتَّناُفَر ِمن َبيْنِِهام َبيْنَُهاَم  َفأَْصلُِحوا 9/49 18303  أزيُلوا الش 

 اْعتََدْت  َبَغْت  9/49 18304

 ُحْكِم اهللِ َوَرُسولِهِ َتْرِجَع إىَِل  َتِفيَء إىَِلٰ َأْمِر اهللَِّ  9/49 18305

 اْعِدلُوا َوَأْقِسطُوا  9/49 18306

 الَعادِلََِّي يِف َأْحَكاِمِهمْ  املُْْقِسطَِّيَ  9/49 18307

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوا اهلل 10/49 18308

 َتفوزوَن وَتنْجونَ  ُتْرَْحُونَ  10/49 18309

َزا، َوَينْتَِقْص  اَل َيْسَخرْ  11/49 18310  وحيتقر اَل ََيْ

 ُجاعة الرجال  َقومٌ  11/49 18311

ا َواَل َتْلِمُزوا  11/49 18312  اَل َيِعْب، َواَل َيطَْعْن َبْعُضُكْم َبْعض 

ا باَِم َيْكَرُه ِمَن األَلَْقاِب و  َوال تتعاَيروا بِاأْلَلَْقاِب َواَل َتنَاَبُزوا  11/49 18313  اَل َيْدُع َبْعُضُكْم َبْعض 

ْخِرَيُة، َواللَّْمُز، َوالتَّنَاُبزُ  بِئَْس ااِلْسُم الُْفُسوُق  11/49 18314 َفُة الُفُسوُق؛ َوُهَو: السُّ  َقبَُح ااِلْسُم َوالص 

ياَمنِ َبْعَد  11/49 18315  َبْعَدَما َدَخْلتُْم يِف اإِلْساَلمِ  اإْلِ

ْ َيتُْب  11/49 18316  َل َيْرِجْع َعن املَعايِص  َلَّ

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحد  بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَومُها  الظَّاملُِونَ  11/49 18317
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 18إلى آية  12من آية    الحجراتسورة ( 517صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا اْجتَنِبُوا  12/49 18318  اْبتَِعدوا وَتنَحُّ

َن الظَّن   12/49 18319 ا م  وِء بِاملُْؤِمنَِّيَ  ، واملراد هناالِعْلِم ِمن َغْْيِ َيقَّيٍ : الظَّن   َكثِْي   َظنُّ السُّ

ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبةَ اإِلْثُم:  إِْثمٌ  12/49 18320  الذَّ

ُسوا  12/49 18321 سَّ  وال تتتبعوا معايبهم اَل ُتَفت ُشوا َعْن َعْوَراِت املُْسلِِمَّيَ وال تبحثوا  َواَل جَتَ

وء  و  اَل َيُقْل َأَحُدُكْم يِف َأِخيِه الَغائِِب َما َيْكَرهُ  َواَل َيْغتَْب  12/49 18322  ال يْذُكرُه بالسُّ

 َفأَْبَغضتموه  َفَكِرْهتُُموهُ  12/49 18323

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  هللَواتَُّقوا ا 12/49 18324

اٌب  12/49 18325 َرْت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والتّواب ُهَو  َتوَّ    الَِّذي َيْقبَُل التَّْوَبَة ُكلَّاَم َتَكرَّ

حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنََّي يف اآلِخَرةِ  َرِحيمٌ  12/49 18326  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 أْوَجْدَناُكم ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلْقنَاُكم  13/49 18327

 ِمَن النّاسِ  أصناف ُشُعوبا   13/49 18328

   ُجاعات َتنْتِمي إىل أصل واحد  َوَقبَائَِل  13/49 18329

 بعض نسب ليعرف بعضكم  لِتََعاَرُفوا  13/49 18330

 منزلة وأرفعكم  أْعالكم َأْكَرَمُكمْ  13/49 18331

 األْكثَُر َتْقَوى منكم َأْتَقاُكمْ  13/49 18332

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيمٌ  13/49 18333
ائِ   لوقاتِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالّسَّ

َفى َعىَل اهللِ خافِيٌَة  َخبِْيٌ  13/49 18334  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه ، واَْلبُْي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال َُتْ

 سّكان البادَِية  اأْلَْعَراُب  14/49 18335

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  14/49 18336

 َدَخْلنا يف اإِلْسالمِ  َأْسَلْمنَا  14/49 18337

 َينُْفُذ َوَيصُْي يف الَداِخلِ  َيْدُخلِ  14/49 18338

 َتتَّبِعوا وَُتَْضعوا ُتطِيُعوا 14/49 18339

 اَل َينُْقْصُكْم  اَل َيلِتُْكم   14/49 18340

ْن َأْعاَملُِكمْ  14/49 18341  أفعالكمِمْن َثَواِب  م 

 والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل،  َغُفورٌ  14/49 18342

وا  ََلْ َيْرَتاُبوا 15/49 18343  ََلْ َيُشكُّ

 َوَقاَتُلوا َوَجاَهُدوا  15/49 18344

 إلعالء دين اهلل ونْصته وهو االسالم يِف َسبِيِل اهللَِّ 15/49 18345

ادُِقونَ  15/49 18346  الصادقون يف ايامَنم الصَّ

مون َأُتَعل ُمونَ  16/49 18347 فون وُتَفه   أُتَعر 

 بَِشيَعتكم وِعباَدتكم  بِِدينُِكمْ  16/49 18348

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم  َعلِيمٌ  16/49 18349
ائِ  املَْخلوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالّسَّ

 املن: تعداد النعم عىل الغْي واملراد هنا  يعدون إيامَنم بك منة عليك ونعمة أسدوها إليك َيُمنُّونَ  17/49 18350

 ُينِعمبل اهلل  َيُمنُّ  َبِل اهلل 17/49 18351

 أرَشَدكم إىل اإليامن، وَوفَّقكم إليه َهَداُكمْ  17/49 18352

ِهمْ  َغيَْب  18/49 18353  الَغيُْب: َما َخِفَي واْستَََتَ وََلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواس 

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصْيٌ  18/49 18354  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، أْي أنَّ
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 51إلى آية   1من آية   قسورة ( 851صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  ق 1/50 18355

د َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ الَقْرآُن: كِتاُب اهللِ املُْعِجِز الَِّذي  َوالُْقْرآنِ  1/50 18356 ِه ُُمَمَّ
   َأْنَزلَُه َعىَل َرُسولِ

يُف العاِِل  املَِْجيدِ  1/50 18357 ِ  الشَّ

بوا  َعِجبُوا  2/50 18358  تعجَّ

 ُمعلِم وُمبلغ  ُمنِذرٌ  2/50 18359

ٌء َعِجيٌب  2/50 18360 ب ََشْ ٌء يدعو للتعجُّ  ََشْ

 احلياة فارقنا  ِمتْنَا  3/50 18361

 بعيُد الُوقوعِ   ُرُجوٌع إىَِل احَليَاةِ َبْعَد املَْوِت أو َبْعٌث  َرْجٌع َبِعيٌد  3/50 18362

 عرفنا وأدركنا َعلِْمنَا  4/50 18363

 ُتْفنِي ِمْن َأْجَسادِِهمْ  أو َتْقتَطُِع وُتبِْل  َتنُقُص  4/50 18364

ٌل فيِه ُكلُّ أعامِل العبادِ وَحافٌِظ ، اللوح املحفوظ كِتَاٌب َحِفيظٌ  4/50 18365    ُمَسجَّ

ق   5/50 18366  بالصدق واملراد هنا نبوة الرسول صىل اهلل عليه وسلم الثابتة  بِاحْلَ

ِريٍج  5/50 18367 ءٍ  مَّ  ُمْضطَِرٍب، ُُمْتََلٍط، اَل َيثْبُتُوَن َعىَل ََشْ

ُلوا   َأَفَلْم َينظُُروا  6/50 18368 ُروا ويتأمَّ  َأَفَلْم يفك 

امِء: َرْفُعَها وإقاَمتُها وَخْلُقَها ُُمَْكَمة   َبنَيْنَاَها  6/50 18369     بِناُء السَّ

نَّاَها 6/50 18370 ْلناَها  َوَزيَّ نّاَها وَُجَّ  َوَحسَّ

 ُفتُوٍق، َوُشُقوٍق  ُفُروٍج  6/50 18371

ْعنَاَها،  َمَدْدَناَها 7/50 18372  َوَفَرْشنَاَها  َبَسطْناهاوَوسَّ

 َوَوَضْعنا َوَألَْقيْنَا  7/50 18373

 ِجبَاال  َثَوابَِت  َرَواِسَ  7/50 18374

وِر  ب َنْوٍع َحَسِن املَنْظَرِ أو  ِصنٍف  َزْوٍج َِبِيٍج  7/50 18375  اِعٍث َعىل الّسُّ

ة   8/50 18376 ة   َتبِْْصَ ُ ِِبَا ِمْن َعَمى اجَلْهلِ ِعِْبَ  َيتَبَْصَّ

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  8/50 18377

نِيٍب  8/50 18378 اٍع إىَِل اهللِ َتَعاىَل  مُّ  َرجَّ

 فأخرجنا نباتا   َفأَنبَتْنَا  9/50 18379

نَُّة يف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر  َجنَّاٍت  9/50 18380  َواألَْناِر والث امرِ اجْلَ

ِصيدِ  9/50 18381 ْرِع الَِّذي حُيَْصُد  َوَحبَّ احْلَ  عند نضجه َحبَّ الزَّ

ات االرتفاع طَِواال   َباِسَقاٍت  10/50 18382  تامَّ

ُة إْخصاِب النَّْخَلةِ  َطْلُع النَّْخِل: غالٌف ُيْشبُه الُكوَز، َطْلٌع   10/50 18383  فيِه مادَّ

 ُمنَّسق منظم مَتاكب بعضه فوق بعض نَِّضيٌد  10/50 18384

ا ِرْزقا  ل ْلِعبَادِ  11/50 18385  للمخلوقات عطاء  وخْي 

ْرَع واألْشجاَر التي َعىَل األْرضِ  َوَأْحيَيْنَا  11/50 18386  َأْحيَيْنَا الزَّ

ُروُج  11/50 18387  انبعاث الناس من قبورهم أحياء بعد املوت للحساب  اْْلُ

س   12/50 18388   أهل قرية كذبوا نبيهم، ودفنوه يف بئر ـ أو أخدود ـ وهو حي، فأهلكهم اهلل َوَأْصَحاُب الرَّ

ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ  َوَعادٌ  13/50 18389 يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت َمناِزَُلُ  عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسم 
 اليََمنِ قـَْوم هودٍ

َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكةِ  14/50 18390 الُم واأليكُة: الشَّ  َقْوُم ُشَعيْب َعَليِْه السَّ

 لََقُب ُملوِك اليََمن وقد نسب إليهم أهل اليََمن يف الَقديم وكانوا أْصحاَب نِْعَمٍة وَمنََعةٍ  َوَقْوُم ُتبَّعٍ  14/50 18391

 َوَجَب ُنُزوُل الَعَذاِب َعىَل اجَلِميعِ و ثبََت  َفَحقَّ َوِعيدِ  14/50 18392

 َأَفَعَجْزَنا، َوَضُعَفْت ُقْدَرُتنَا؟! َأَفَعيِينَا 15/50 18393

لِ  15/50 18394 ْلِق اأْلَوَّ ةٍ، َبْعَد َأْن ََلْ  بِاْْلَ َل َمرَّ  َيُكوُنوا َشيْئ اَخْلِقِهُم الَِّذي َخَلْقنَاُه َأوَّ

ةٍ، َوَشكٍّ  لَبْسٍ  15/50 18395  واْرتياٍب  َحْْيَ
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 توحي وتزّين  ُتَوْسِوُس  16/50 18396

 َأْدنى َأْقَرُب  16/50 18397

 ويَضب به املثل يف القرب  الُعنُِق، ُمتَِّصٍل بِالَقْلِب ِعْرٍق يِف  َحبِْل الَْوِريدِ  16/50 18398

 َيأُْخذ َيتََلقَّى 16/50 18399

يَانِ  17/50 18400 َدانِ املََلكان  املُْتََلق   املَُوّكالن بتَْسِجيل أعامِل الِعباد  املََُتَص 

 ومالزم مصاحب َقِعيٌد  17/50 18401

 ويتكلم َينَطُِق  َيْلِفظُ  18/50 18402

     َيْرُقُب َقْولَُه َوَيْكتُبُهُ حفيظ  َرقِيٌب  18/50 18403

 عنده ال يفارقه َحاِْضٌ  مهيّأ مالزم َعتِيٌد  18/50 18404

ُة املَْوِت، َسْكَرُة املَْْوِت  19/50 18405  َوَغْمَرُتهُ   غشيته و ِشدَّ

 َتيل عنه وتنفر منهوَِتُْرُب،  ََتِيُد  19/50 18406

ورِ  20/50 18407 ْعِق َوالبَْعِث  الصُّ لصَّ
افِيُل لِ  الَقْرِن الَِّذي َينُْفُخ فِيِه إِِْسَ

د اهلل به الكفار َيْوُم الَْوِعيدِ  20/50 18408 َي بذلك إلنَّه يوم وقوع الوعيد الذي توعَّ  يوم القيامة، وُسم 

، َواآلَخُر َيْشَهُد َعَليَْها باَِم َعِمَلْت َمَلَكاِن  َسائٌِق َوَشِهيٌد  21/50 18409 ا َيُسوُقَها إىَِل املَْحَشِ  َأَحُدمُهَ

 َسْهٍو َوُذُهولٍ  َغْفَلةٍ  22/50 18410

 َفأزلنا ورفعنا  َكَشْفنَا 22/50 18411

   وِسَْتك كِحَجابَ  ِغطَاَءكَ  22/50 18412

 َشِديٌد َقِويٌّ نافذ  َحِديٌد  22/50 18413

 الَِّذي َيْشَهُد َعَليْهِ املوكل بكتابة ما يصدر عن اإلنسان يف حياته واملََلُك  َقِرينُهُ  23/50 18414

 ُمَعدٌّ َُمُْفوٌظ َحاِْضٌ  مهيّأ َما ِعنِْديَهَذا  َهَذا َما لََديَّ َعتِيدٌ  23/50 18415

 اْقِذفاو اْطَرَحا َألِْقيَا  24/50 18416

 مستكِب متجاوز احلد يف العصيان وراّد للحق ُمالف له وهو يعرفه  َعنِيدٍ  24/50 18417

نَّاٍع ل ْلَخْْيِ  25/50 18418  َخْْي لل كثْي املَنْعمبالغ  مَّ

 َظاَِلٍ، ُمتََجاِوٍز لِْلَحد   ُمْعتَدٍ  25/50 18419

ِريٍب  25/50 18420  َشاكٍّ يِف َوْعِد اهلل َوَوِعيِدِه  مُّ

 فاْقِذفاه  َفأَلِْقيَاهُ  26/50 18421

ْنيَا  َقِرينُهُ  27/50 18422  َشيْطَاُنُه الَِّذي َكاَن ُيَصاِحبُُه يِف الدُّ

يرا   َما َأْضَلْلتُهُ  َما َأْطَغيْتُهُ  27/50 18423  أْو َما َجَعْلتُُه طاِغيا  رِش 

  َبِعيٍد َعِن احَلق  تيه وبعد وانْصاف عن طريق اَلداية  َضالٍل َبِعيدٍ  27/50 18424

تَِصُموا 28/50 18425  ال َتتَناَزعوا وال َتتَجاَدلوا  ال َُتْ

ْمُت إِلَيُْكْم بِالَْوِعيدِ  28/50 18426  بالعذاب وأنذرتكم أْنبَأُْتُكم  َقدَّ

ُل  29/50 18427 ُ  َما ُيبَدَّ  َما ُيَغْيَّ

ٍم ل ْلَعبِيدِ  29/50 18428  للناس  بِظاَِلٍ  بِظَالَّ

 َهل ُأْشِغَل فراغك كله  َهِل اْمتَالِْت  30/50 18429

ِزيدٍ  30/50 18430  ِمَن اجِلن  َواإِلْنِس؟!   َهْل ِمن مَّ
 َهْل ِمْن ِزَياَدةٍ

َبْت  َوُأْزلَِفِت  31/50 18431  ُقر 

اٍب  32/50 18432 ُجوِع إىل اهللِ َأوَّ  بِالتَّْوَبةِ  َكثِْي الرُّ

ِه  َحِفيظٍ  32/50 18433 ُبُه ِمْن َرب  ُكل  َما ُيَقر 
نوبو َحافٍِظ لِ  َيصوُن َنْفسه من الذُّ

ْْحَٰنَ  33/50 18434  اِْلْشيَُة ِمن اهللِ: اَْلْوُف ِمنُْه وات قاَءهُ  َخَِّشَ الرَّ

نِيٍب  33/50 18435   ُمْقبٍِل َعىَل الطَّاَعةِ راجٍع إىل اهلل َتائٍِب،  مُّ

اَلَمِة ِمَن اآلَفاِت  بَِساَلمٍ  34/50 18436  واألمن واالطمئنان  بِالسَّ

 ِعنَْدَنا ِزَياَدُة َنِعيٍم، َوَأْعظَُمُه: النَّظَُر إىَِل َوْجِه اهللِ الَكِريمِ  َولََدْينَا َمِزيدٌ  35/50 18437
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ا َأْهَلْكنَا َوَكْم َأْهَلْكنَا 36/50 18438  َأْفنَيْناو َكثِْي 

ة من الناس ُمقَتنََِّي يف زَمٍن واحد  َقْرنٍ  36/50 18439  قوٍم وُأمَّ

ا 36/50 18440 ، َوَسطَْوة   َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ َبطْش  ة   ُقوَّ

بُوا 36/50 18441  وساروا وطافوا فيها َفَفتُّشوا  َفنَقَّ

يصٍ  36/50 18442 ِ  َوَمَفرٍّ   َمْهَرٍب  ُمَّ

 لَتَْذكَِرة  َوَمْوِعظَة   لَِذْكَرى 37/50 18443

ْمعَ  37/50 18444 هَ  َألَْقى السَّ ْمعِ و َوجَّ  َأْصَغى السَّ

 ، َغْْيُ َغافٍِل َواَل اَلٍه وذهنه ُهَو َحاِْضٌ بَِقْلبِهِ و َشِهيدٌ َوُهَو  37/50 18445

نَا 38/50 18446  أَصاَبنا  َمسَّ

 وإْعيَاءٍ  َتَعٍب، َوَنَصٍب  لُُغوٍب  38/50 18447

 َسب ْحُه ُمثنِيا  عليه بتمجيده وتعظيمه وَصل  و َوَسب ْح بَِحْمِد َرب َك  39/50 18448

ْمسِ  39/50 18449 ا  ر الشمسُظهوقبل  َقبَْل ُطُلوِع الشَّ  الَفْجرِ وهو وقت  وُخروُج نوِرها َصباح 

 الَعْْصِ وهو وقت اْختِفاء الشمس آخر النهار قبل  َوَقبَْل الُْغُروِب  39/50 18450

 اهللِ: َتْقديُسُه وَتنْزَُيُه َعْن ُكل  َما ال َيليُق بِِه، وذِْكُرهُ َتسبيُح  َفَسب ْحهُ  40/50 18451

ُجودِ  40/50 18452 َلَواِت  َوَأْدَباَر السُّ  َعِقَب الصَّ

افِيُل  املُْنَادِ  41/50 18453 وِر؛ َوُهَو: إِِْسَ  عليه السالم  -املََلُك املُوَكُل بِالنَّْفِخ يِف الصُّ

يَْحةَ  42/50 18454  َنْفَخَة البَْعِث  الصَّ

ُروِج  42/50 18455  يوم القيامة، وسمي بذلك ألنه يوم خيرج فيه الناس أحياء  من قبورهم َيْوُم اْْلُ

 املَْرجُع، َواملَآُل  املَِْصْيُ  43/50 18456

ُق اأْلَْرُض  44/50 18457 ُع وَتبْدو ُشُقوُقه َتَشقَّ  اَتتََصدَّ

ا  44/50 18458 اع  ِعَّيَ  ِِسَ  خَيُْرُجوَن ُمّْسِ

 علينا سهٌل  َُجْعٌ  َحْشٌ َعَليْنَا َيِسْيٌ  44/50 18459

ُهْم َعىَل اإِلياَمنِ بُِمتََسل ٍط  بَِجبَّارٍ  45/50 18460 ِِبُ      جُتْ

 إْنذاري بالعقابوِ  خَيَْشى َوِعيِدي خَيَاُف َوِعيدِ  45/50 18461

اِرَياِت  1/51 18462 َياِح،  َوالذَّ َقُه بَِددا  و تثْيَقَسٌم بِالر  اِب وُتَفر   َتطْي الَتُّ

 َتْفريقا  وَتبْديدا   َذْروا   1/51 18463

اِماَلِت  2/51 18464 ُحِب احَلاِماَلِت املَاءِ  َفاحْلَ  السُّ

ا  2/51 18465  ثَِقال  َعظِيام   ِوْقر 

اِرَياِت  3/51 18466 ِري يِف البَِحاِر  َفاجْلَ ُفِن الَّتِي جَتْ  لنجوم  أو ا السُّ

ا 3/51 18467 ا ذا يّس وسهولة  ُيّْس   جري 

ا  4/51 18468 اَمِت َأْمر   عىل حسب ما أراَد اهلل أرزاق العباد وأمورهم وشئوَنم  املالئكة تقّسم  َفاملَُْقس 

ون ُتوَعُدونَ  5/51 18469 َِبُ    ُُتْ

 موَف بوقوعه ال ُمالة لََصادٌِق  5/51 18470

ينَ  6/51 18471  احِلَساَب، َواجَلَزاءَ  الد 

 ملتحقق ثابت  لََواقِعٌ  6/51 18472
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بُِك  7/51 18473  ، َوَذاِت الطُُّرِق الَّتِي َتِسُْي فِيَها الَكَواكُِب املُْحَكم  اَْلْلِق احَلَسنِ َذاِت  َذاِت احْلُ

ْتَلٍِف  8/51 18474 ُسوِل صىل اهلل عليه وسلم  َقْوٍل ُمُّ ٍض، ُمْضطَِرٍب يِف الُقْرآِن َوالرَّ
 ُمتَنَاقِ

ُف َعِن الُقْرآِن  ُيْؤَفُك َعنْهُ  9/51 18475 ُسوِل صىل اهلل عليه وسلم ُيْْصَ  َوالرَّ

 ُأْبِعَد، ُدعاٌء باَلالكوُقتَِل، َولُِعَن  ُقتَِل  10/51 18476

اُصونَ  10/51 18477 رَّ ابون الذين ُيْلُقوَن الَقْوَل َعْن َظنٍّ وَُتْمٍَّي ال َعْن ِعْلٍم وَيقَّيٍ  اْْلَ  الَكذَّ

 َيْغُمُرُهمْ  ضاللو َجْهلٍ  َغْمَرةٍ  11/51 18478

 َغافُِلوَن  َساُهونَ  11/51 18479

 ُسَؤاَل اْستِبَْعادٍ َوإِْنَكارٍ  َيْستَْعلِمونَ  َيْسأَلُونَ  12/51 18480

ينِ  12/51 18481 اَن َيْوُم الد   َمتَى َيْوُم اجَلَزاِء؟  َأيَّ

ُبونَ  ُيْفتَنُونَ  13/51 18482 َرُقوَن، َوُيَعذَّ  حُيْ

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ  ُذوُقوا 14/51 18483  املراد تذوقوا العذاب  ، والذَّ

لون يف األمر وتطلبونه عىل وجه الّسعة َتْستَْعِجُلونَ  14/51 18484  تتعجَّ

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقَّيَ  15/51 18485

 ال يبلغ وصفها الواصفون  وينابيع فيها حدائق وبساتَّي دار النعيم املقيم بعد املوت َوُعيُونٍ َجنَّاٍت  15/51 18486

 حائزيَن َوُمتَناِولَّيَ  آِخِذينَ  16/51 18487

 آتََّي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  ُُمِْسنَِّيَ  16/51 18488

 َينَاُمونَ  ََيَْجُعونَ  17/51 18489

يِْل، ُقبَيَْل الَفْجرِ  َوبِاأْلَْسَحارِ  18/51 18490  آِخِر اللَّ

 يطََلبُون املغفرة َيْستَْغِفُرونَ  18/51 18491

مْ  َحقٌّ  19/51 18492  ما َوَجَب لِْلَغْْيِ وكاَن َحّقا  ََلُ

ائِلِ  19/51 18493  املَُعوَنةِ ويطلب  َيْسأَُل النَّاَس لِْلُمْحتَاِج الَِّذي  ل لسَّ

 َحيَاء   الذي ال ُيد ما يدفع حاجته، وهو متعفف ال يسأل الناس َواملَْْحُرومِ  19/51 18494

ُل وِعَِبٌ وَعالماٌت للعاملَِّي علم اليَقَّي  آَياٌت ل ْلُموقِنَِّيَ  20/51 18495
   ُمْعِجزاٌت وَدالئِ

ونَ َأَفال  21/51 18496  ون فتتعظون رَأَفال تنظرون وتتفك ُتبِْْصُ

 أْي َتْقديُر ِرْزقُِكمْ  ِرْزُقُكمْ  22/51 18497

ون وتوعدون من اْلْي والش والثواب والعقاب  وما ُتوَعُدونَ  22/51 18498 َِبُ  وما ُُتْ

قٌّ  23/51 18499 ُه حَلَ قٌّ َثابٌِت إِنَّ َما َوَعَدُكْم بِِه ِمَن اجَلَزاِء  إِنَّ  َصحيٌح  حَلَ

 تتكّلمون  َتنطُِقونَ  23/51 18500

 الناِزلُوَن ِعنَْدُه ِمن املَالئَِكةِ  َأْضيَافِهِ  َضيِْف إِْبَراِهيمَ  24/51 18501

 الذين أكرمهم إبراهيم عليه السالم  املُْْكَرِمَّيَ  24/51 18502

نَكُرونَ  25/51 18503      ُغَرَباُء اَل ُتْعَرُفونَ  جَمُْهولُون مُّ

   يف ِخفـيَة من َضيفه  أهله ذَهَب إىل َفَراغَ  26/51 18504

 حلام وشحام  َبديٍن ُُّمْتَلئٍ  ِعْجل بِِعْجٍل َسِمَّيٍ  26/51 18505

َبُه إِلَيِْهمْ  27/51 18506 مه َوَوَضَعُه أماَمُهمْ  َفَقرَّ    َقدَّ

 َأَحسَّ يِف َنْفِسِه ِمنُْهمِ وَفَشَعر  ِمنُْهمْ َفأَْوَجَس  28/51 18507

وُه بُِغاَلمٍ  28/51 18508 ُ وُه  َوَبشَّ  عليه السالم  -ُهَو: إِْسَحاُق و  بغالم سيولد لهَوأْخَِبُ

 عندما يبلغ سن الرشد باهلل وبدينهكثْي العلم  َعلِيمٍ  28/51 18509

 ِهَي: َساَرةُ و  َزْوَجته وجاءتقدمت  َفأَْقبََلِت اْمَرَأُتهُ  29/51 18510

ةٍ  29/51 18511 ةٍ  ََصَّ  َصيَْحٍة، َوَضجَّ

ْت َوْجَهَها  29/51 18512 ب ا  َفَصكَّ  لَطََمتُْه بِيَِدَها َتَعجُّ

نّ  َعُجوٌز َعِقيمٌ  29/51 18513  داَل ُيولَُد ِِل َولَ  امرأٌة كبْيٌة يف الس 

كِيمُ  30/51 18514 ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ   املُْحكُِم ِْلَ

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت، والَعليُم ِمْن  الَْعلِيمُ  30/51 18515
ائِ  أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو العاَِلُ بِالّسَّ

 


