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 6إلى آية  1من آية    المجادلةسورة ( 542صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 واملراد هنا علم اَّلل التام بام دار بني املرأة وبني الرسول  باِل َكيٍْف وال آلٍة وال جاِرَحةٍ  إثبات صفة السمع َّلل َسِمَع اَّللهُ 1/58 19292

ادِلَُك  1/58 19293  ُتَراِجُعَك، َوِهَي: َخْولَُة بِنُْت َثْعَلبَةَ وحتاوُرك وُتناقشك  ُُتَ

اِمِت هو   َزْوِجَها 1/58 19294  َأْوِس ْبِن الصه

رها  َوَتْشتَكِي  1/58 19295  ُتظِهر َتََضُّ

اُوَرُكاَم  1/58 19296  التحاُور: املراجعة يف الكالم واملناقشة حَتَ

عاِء أْي  َسِميع   1/58 19297 ر والنّْجوى باِل َكيٍْف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وهو َسميُع الدُّ ميُع ُهَو الّساِمُع لِلِّسر  ُُميبُهِصَفة  َّللِ َتعاىل، والسه

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيهاِت باِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصي   1/58 19298  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، أْي أنه

ي  ُيظَاِهُرونَ  2/58 19299 ُجُل اِلْمَرَأتِِه: َأْنِت َعََله َكظَْهِر ُأمر  َيُقوُل الره

 زوجاهتم نرَسائِِهم 2/58 19300

َهاهُتُمْ  2/58 19301 َهاهُتُمْ  إِْن ُأمه  َما ُأمه

 وضعنهم بعد مدة احلمل  َولَْدََنُمْ  2/58 19302

 املُنَْكُر: ما ُينْكُره الرشع أو العقل ، َفظِيًعاكالما شنيعا و ِمَن الَْقْولِ  ُمنَكًرا 2/58 19303

 وباطاِلً وكذباً وافرتاءً  َوُزوًرا 2/58 19304

: كثُي الَعْفِو، والَعْفو التهجاُوز  لََعُفو   2/58 19305     الَعُفو 

 ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الهِذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفور   2/58 19306

ْم، َوَيْعِزُموَن َعََل َوْطِء  َيُعوُدونَ  3/58 19307  نَِسائِِهمْ َيْرِجُعوَن َعْن َقْوِِلِ

 ِعتُْق َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة؛ َعبٍْد، َأْو َأَمةٍ  َفتَْحِريُر َرَقبَةٍ  3/58 19308

ا  3/58 19309   بِاجِلاَمعِ َيْستَْمتعا  َيتاََمسه

 ُتنَْصُحون  ُتوَعظُونَ  3/58 19310

َفى َعََل اَّللِ خافِيَة  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبُي: ُهَو  َخبِي   3/58 19311  املُطهلُِع َعََل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ

ْ ََيِدْ  4/58 19312  َّل يلَق رقبة ُيعتقها َّله

ياُم: اإلْمساُك َعن املُْفطراِت َمع النريهِة، ِمن طلوِع الَفجِر الّصادِِق إىل ُغروِب الشمسِ  َفِصيَامُ  4/58 19313  الصر

 متصَلنْي متوالِينَْيِ  ُمتَتَابَِعنْيِ  4/58 19314

 ََّلْ َيْقِدْر عَل صيام الشهرين لعذر رشعي ََّلْ َيْستَطِعْ  4/58 19315

 املِْسكنِي: الَفقي الِذي أسكنه العجز وليس عنده ما يكفي  ِمْسكِيناً  4/58 19316

 ُُماَوَزهتا أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال ََيوُز  ُحُدوُد اَّللِ  4/58 19317

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاب  وتهنْكيل   َعَذاب  َألِيم   4/58 19318

وَن َوُُيَالُِفونَ  ُُيَادُّونَ  5/58 19319  ُيَشاقُّ

 ُأذِلّواو ُخِذلُوا، َوُأِهينُوا ُكبِتُوا 5/58 19320

 آَيات  ِمْن القرآن آَياٍت  5/58 19321

 واِضَحاٍت  َبيرنَاٍت  5/58 19322

   الَْكافِريَن: املُنْكِريَن لُِوُجودِ اَّللِ  َولِْلَكافِِرينَ  5/58 19323

 ِعقاب  وتهنْكيل   َعَذاب   5/58 19324

ِهني   5/58 19325  ُمِذل   مُّ

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  َيبَْعثُُهمُ  6/58 19326

ُهمْ  َفيُنَبرئُُهم 6/58 19327  َفيُخِِبُ

ُه، ويقتيض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحْفظُهُ  َأْحَصاهُ  6/58 19328 ء: َعدُّ  إْحَصاُء الََشْ

 وغاب عن ذاكِرهتم وحافِظتهم  َوَنُسوهُ  6/58 19329

 عاَِّل  ُمطهلِع   َشِهيد   6/58 19330
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 11إلى آية  7من آية    المجادلةسورة ( 543صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِل يف شأن من يتحدث عنهم َأََّلْ َترَ  7/58 19331 ِب واالعتِباِر والتهأَمُّ لَحثر َعَل النهظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  7/58 19332

ة نهْجَوى 7/58 19333  النهْجَوى: احلديث اخَلِفّي، أو املَُساره

 ثالثة أشخاصٍ  َثالَثةٍ  7/58 19334

 َوال أَقله  َوال َأْدَنى  7/58 19335

 َوال أْزَيدَ  َوال َأْكثَرَ  7/58 19336

ُهمْ  ُينَبرئُُهم  7/58 19337  ُُيِِبُ

ائِِر  َعلِيم   7/58 19338  واخَلِفيهاِت الهتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِّلُ بِالِّسه

 ُطلِب منهم أن يكّفوا َُنُوا 8/58 19339

ا بام يثي الشك يف نفوس املؤمنني  النهْجَوى  8/58 19340  املراد هنا: احلديث رسًّ

 يرجعون َيُعوُدونَ  8/58 19341

ْثمِ  8/58 19342 دٍ اإِلْثُم:  بِاإْلِ ْنُب الهِذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبَة ألنهه َميْل  َعن احَلقر بِِعْلٍم َوَتَعمُّ    الذه

 الظلم وَُتاوز َحّد ما ُيبَاح  َوالُْعْدَوانِ  8/58 19343

 صَل اَّلل عليه وسلم  الرسول خمالفة ما جاء به َوَمْعِصيَِت الرسول 8/58 19344

 عليَك التحية والسالم بأي لفظألقوا  َحيهْوكَ  8/58 19345

يرَك بِِه اَّللهُ  8/58 19346 اُم َعَليُْكْم، َأِي: املَْوُت لََك  باَِم ََّلْ ُُيَ  َقالُوا لََك: السه

 َهاله  لَْواَل  8/58 19347

ُبنَا  8/58 19348 ل بنا  ُيَعذر  ُيعاَقبنا وُينَكر

ْم ّناُر َجَهنهم َعذاباً   َحْسبُُهْم َجَهنهمُ  8/58 19349   كافِيَة  َِلُ

قوَن فِيها َيْصَلْوََنَا  8/58 19350  َُيْرَتِ

 املَْرِجُع، َواملَآُل  املَِْصيُ  8/58 19351

   اخَلْيِ  ِصفاِت  لُِكلر  جاِمَعة َكلَِمة: الِِبُّ  بِالِِْبر  9/58 19352

 َنواهيهِ  واْجتِناِب  أواِمِرهِ  بِاترباعِ  اَّللِ  َعَذاِب  ِمنْ  ِوقاَيةٍ  وَجعُل  االترَقاءُ  َوالتهْقَوى  9/58 19353

ونَ  9/58 19354 رَشُ َمعونَ  حُتْ  الُقبورِ  ِمنْ  البَْعِث  َبْعَد  لِْلِحساِب   النّاسِ  َمعَ  ُُتْ

ُث بُِخْفيٍَة بِاإِلْثِم َوالُعْدَوانِ  إِنهاَم النهْجَوى  10/58 19355  عنها املَنهيّ  التهَحدُّ

يْطَانِ  10/58 19356 ر  بِالَفسادِ  ُيْغِري ُيَرى،  ال َخبيث   خَمْلوق   الشه  والرشه

 والَغمر  بِاَِلمر  لِيُصيبَُهمْ  آَمنُوا  لِيَْحُزَن الهِذينَ  10/58 19357

ِهمْ  10/58 19358  أذىً  أو َمكروهاً  ِِبِمْ  بُِمْلِحٍق  بَِضارر

 وأمره  بمشيئته اَّللِّ  بِإِْذنِ  10/58 19359

 أمرهم  ويفّوضوا فليعتمدوا املُْْؤِمنُونَ  َفْليَتََوكهلِ  11/58 19360

هَ  قِيَل لَُكمْ  11/58 19361   األْمرُ  أو لَُكْم الَكالمُ  ُوجر

ُحوا 11/58 19362  لِيُوِسْع َبْعُضُكْم لِبَْعضٍ و تَوّسـعوا َتَفسه

 اجللوس  موضع وهو  املََْجالِسِ  11/58 19363

 ُقوُموا ِمْن َُمَالِِسُكْم  و اَْنَُضوا انُشُزوا  11/58 19364

 يعَل شأن  َيْرَفعِ  11/58 19365

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  11/58 19366

َفى َفال األْشياءِ  َحقيَقةِ  َعََل  املُطهلِعُ  ُهوَ : واخَلبيُ  وَتَعاىَل، ُسبَْحاَنهُ  َّللِ ِصَفة َخبِي   11/58 19367  خافِيَة   اَّللِ َعََل   ََتْ
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 21إلى آية   12من آية    المجادلةسورة ( 544صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

سوِل  آَمنُوا 12/58 19368 ِه وانقادوا َّللِ بالطّاعِة وللره
 باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيهِة اَّللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

ُسوَل  12/58 19369 د  َصَله اَّللُ َعَليِْه َوَسلهم ،  ساررمتوه باحلديث، أْي بادلتموه احلديث رّساً  َناَجيْتُُم الره سوُل ُهنا ُهَو ُُمَمه  والره

ُموا 12/58 19370    أعطوا َفَقدر

 َقبْل النهْجوى  َبنْيَ َيَدْي َنْجَواُكمْ  12/58 19371

عِ  َصَدَقةً  12/58 19372 َكاَة َوَصَدَقَة التهطَوُّ  ما ُيعطَى عَل وجه الُقرَبى َّلل َوَيْشَمُل الزه

 َأْنَقى وأْسَلمُ  َوَأْطَهرُ  12/58 19373

ْ َُتُِدوا  12/58 19374  َّل َتْلقوا َّله

   َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الهِذي  َغُفور   12/58 19375

ِحيم   12/58 19376 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  ره  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والره

 َأَخِشيتُُم الَفْقَر؟  َأَأْشَفْقتُمْ  13/58 19377

َقُكْم  َوَتاَب اَّللهُ َعَليُْكمْ  13/58 19378  لِلتهْوَبِة َوَغَفَر لَُكمْ َوفه

الَةَ  13/58 19379  َأّدوها كاِملًة يف أوقاهِتا املَرشوعةِ  َفأَقِيُموا الصه

َكاةَ  13/58 19380 عي َوآُتوا الزه عي ويف َوْقتِها الرشه كاةِ: إْخراُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاِِبا الرشه  إيتاُء الزه

َفى َعََل اَّللِ خافِيَة  ِصَفة  َخبِي   13/58 19381  َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبُي: ُهَو املُطهلُِع َعََل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ

ُذوا اليَُهوَد َأْصِدَقاَء، َوَوالَْوُهمْ واملراد هنا   أَحبُّوا ونرصوا َتَولهْوا َقْوًما  14/58 19382 َ  املُنَافِِقنَي اَته

 املراُد اليَهودُ و َعَليِْهماَّلل َسِخَط  َغِضَب اَّللُ َعَليِْهم 14/58 19383

 َوُيْقِسُمونَ  َوَُيْلُِفونَ  14/58 19384

 ْعتِقادِ اإِلْخباُر بِِخالِف الواقِِع أو اال الَْكِذِب  14/58 19385

ز  َأَعده  15/58 19386  َهيهأَ وَجهه

 ألياًم شديد االَياع وَتنْكيالً ِعقاباً  َعَذاباً َشِديداً  15/58 19387

 َقبَُح  َساء 15/58 19388

ْم ِمَن الَقتْلِ ِستار   ُجنهةً  16/58 19389  ِوَقاَيًة َِلُ

وا  16/58 19390 دوُد: اإلْعراُض واال َفَصدُّ  ْمتِناُع ومنع اآلخرين عنهالصُّ

 احلقدين اَّلل  َسبِيِل اَّلل 16/58 19391

ِهني  َعَذاب   16/58 19392     ِعقاب  وتهنْكيل  ُمِذل   مُّ

 لن تكفَي ولن تنفعَ  لن ُتْغنِيَ  17/58 19393

وامِ  َخالُِدونَ  17/58 19394  باقوَن َعَل الده

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  َيبَْعثُُهمُ  18/58 19395

 َفيُْقِسُمونَ  َفيَْحلُِفونَ  18/58 19396

 َيظُنُّونَ أو  َيْعتَِقُدونَ و َوَُيَْسبُونَ  18/58 19397

ءٍ  18/58 19398 ٍء مما َيلب نفعاً أْو يدفع رضراً  َعََل ََشْ  َعََل ََشْ

 عليهم َغَلَب، َواْستَْوىَل  عليهم اْستَْحَوذَ  19/58 19399

يْطَانِ  19/58 19400   أعوانه ممن يزينون الرش للناس  ِحْزُب الشه

ونَ  19/58 19401 ارِسُ  الضائِعوَن اِلالِكونَ  اخْلَ

 ُيعادوُُها وُيغضبوُُها بعصياَِنِام  و امُُيَالُِفوََن  اَّللَ َوَرُسولَهُ  ُُيَادُّونَ  20/58 19402

ِء املَْغُلوبنَِي املَُهاننِيَ  األََذلرنيَ  20/58 19403  األَذِاله

رَ  َكتََب  21/58 19404  َقده

نه وألَْقَهَرنّ  أَلَْغلِبَنه  21/58 19405  ألَْنتَرِصَ

   ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء َقِوي   21/58 19406

ب  َعََل أْمِرِه ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الهِذي ال ُيْغَلُب  َعِزيز   21/58 19407
ُه َتَعاىَل غالِ  ألنه
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 3إلى آية   1من آية    الحشرسورة و  22من آية    المجادلةسورة ( 545صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال تلقى أو تعلم  ال َُتِدُ  22/58 19408

وَن بَِوحدانِيهِة اَّللِ  ُيْؤِمنُونَ  22/58 19409  وبِِصْدِق ُرُسلِهِ ُيِقرر

 يتبادلُون الُودّ و ُُيِبُّونَ  ُيَوادُّونَ  22/58 19410

 عاداُها وأغضبهام بعصياَنام  َحاده اَّللهَ َوَرُسولَهُ  22/58 19411

 الَعِشَية: القبِيَلة  َأْقِرَباَءُهمْ  َعِشَيهَتُمْ  22/58 19412

 َثبهَت  َكتََب  22/58 19413

َدُهم  22/58 19414  وقّواهم وآزرهم َوَأيه

نْهُ  22/58 19415 ، َوَتايِيدٍ  بُِروٍح مر  بِنَرْصٍ

ِري 22/58 19416 َعةً  َُتْ  َتنَْدفُِع ُمِّْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  22/58 19417  باقنَي َعَل الده

 أجزل ِلم ثواب ما عملوا َرِِضَ اَّلل عنهم 22/58 19418

 َرُضوا عن اَّلل: طابت نفوسهم بام أعطاهم َعنْهُ  َوَرُضوا 22/58 19419

َع اَّللُ، الّداعوَن إىل دينه احَلّق  ِحْزُب اَّللِ  22/58 19420  العاِملون باِم رَشَ

 الفائزون  املُْْفلُِحونَ  22/58 19421

 َعامه اَل َيلِيُق بِِه َجله َجاَللُُه   َتسبيُح اَّللِ: َتْقديُسُه وَتنْزهُيهُ  َسبهَح َّللِهِ 1/59 19422

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  1/59 19423
ُه َتَعاىَل َغالِ   ُهَو الَقِويُّ الهِذي ال ُيْغَلُب ألنه

كِيمُ  1/59 19424 ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء   احْلَ ُه َتَعاىَل عاَِّل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْسنَى ُهَو املُْحكُِم خِلَ  ألنه

 َأْبَعَد وأجَل  َأْخَرَج  2/59 19425

 الذين أنكروا وَّل يؤمنوا   الهِذيَن َكَفُروا  2/59 19426

 التهْوراة: الْكِتَاِب واملراد ب ُهْم هَيُوُد َبنِي النهِضيِ  َأْهِل الْكِتَاِب  2/59 19427

اُر: املَنِْزُل املَبْنِيُّ ، وكانت ديار هيود بني النضي قرب املدينة املنورة ِمْن دَِياِرِهمْ  2/59 19428  الده

رْشِ  2/59 19429 ِل احْلَ  يف أول إخراج وإجالء لليهود من جزيرة العرب إىل الشام  أِلَوه

 اْعتََقْدُتمْ ما  َما َظنَنتُمْ  2/59 19430

فوا خاِرج املدينة َُيُْرُجوا  2/59 19431  َينْرَصِ

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّوا 2/59 19432

انَِعتُُهمْ  2/59 19433  حاِميَتُُهم  مه

 صن: مكان ُممي منيع احل ُحُصوَُنُم  2/59 19434

تَِسبُوا  2/59 19435 ْم بِبَالٍ  ََّلْ َُيْ  يتوقعوا  وَّل ََّلْ َُيْطُْر َِلُ

 وَألَْقى وَرَمى  َوَقَذَف  2/59 19436

ْعَب  2/59 19437 ِديَد الَفَزع واخَلْوف  الرُّ  الذي يمأل القلَب  الشه

 هيدموَنا ويتلفوَنا  ُُيِرُبون ُبيُوهَتُمْ  2/59 19438

وا 2/59 19439  فاتهِعظوا وَتَدبهُروا  َفاْعتَِِبُ

لِيَمةِ  اأْلَْبَصارِ َيا ُأوِِل  2/59 19440 ِر السه
 َيا َأْصَحاَب البََصائِ

رَ  َكتََب اَّلل 3/59 19441    اَّلل َقده

اَلءَ  3/59 19442  املَدينَةب ِمْن دَِياِرِهمْ اليَهود ُخُروَج  اجْلَ

َِبُمْ  3/59 19443 ل ِبم لََعذه  لعاَقبَهم وَنكر

 اآلِخَرةِ َوهَي ناُر َجَهنهمَ نار  َعَذاُب النهارِ  3/59 19444
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 9إلى آية  4من آية   الحشرسورة ( 546صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َخالَُفوا َأَشده املَُخالََفةِ و عاُدوا َشاقُّوا 4/59 19445

 العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء الِْعَقاِب  4/59 19446

ُتم َقطَْعتُم 5/59 19447  َبرَتْ

 َنْخَلٍة، َأْو َنْوٍع ِمَن النهْخلِ  لرينَةٍ  5/59 19448

   أْبَقيْتُموها َوَخلهيْتُموها  َتَرْكتُُموَها 5/59 19449

 واقفة ومستندة  َقائَِمةً  5/59 19450

ا  5/59 19451  َساقَِها وُجذوِرها  ُأُصوِِلَ

 فبمشيئته وأمره  َفبِإِْذِن اَّللِ 5/59 19452

 لِيُِذله و لِيَْفَضَح ولِيُهنيَ  َولِيُْخِزيَ  5/59 19453

 العاصني اخلارجني عن حدود الرشع الَْفاِسِقنيَ  5/59 19454

اِر بَِحقٍّ ِمْن َغْيِ قِتَاٍل، َوالَغنِيَْمُة: َما ُأِخَذ بِِقتَالٍ  ما َجَعَله َفيْئاً أو غنيمة َوَما َأَفاء اَّلل  6/59 19455  َوالَفْيُء: َما ُأِخَذ ِمْن َأْمَواِل الُكفه

 أرسعتم يف سيكم َأْوَجْفتُمْ  6/59 19456

 أفراس  َخيْلٍ  6/59 19457

 ما ُيْرَكب، وغلب عَل اإلبل ِرَكاٍب  6/59 19458

نُُهم من الَغَلبَة  ُرُسَلهُ  ُيَسلرطُ  6/59 19459  ُيَمكر

 َمن ُيريُد  َمن َيَشاءُ  6/59 19460

ٍء  َقِدير   6/59 19461 ء  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الهِذي ال َيْعرَتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعََل ُكلر ََشْ  ال ُيْعِجُزُه ََشْ

ان َأْهِل الُْقَرى 7/59 19462    البُلدان ُسكه

 صَل اَّلل عليه وسلم  -أِلَْصَحاِب َقَراَبِة النهبِير  َولِِذي الُْقْرَبى  7/59 19463

   قبل سّن البلوغ األَْطَفاِل الُفَقَراِء الهِذيَن َماَت آَباُؤُهمْ اليَتاَمى:  َوالْيَتَاَمى 7/59 19464

 الذين أسكنهم العجز وليس عندهم ما يكفي وهم أسوأ حااًل من الفقراء َواملََْساكنِيِ  7/59 19465

بيلِ  َواْبنِ  7/59 19466  املُسافُِر الهِذي ال ماَل لَُه َيْكفيِه لِيَِصَل إىَل َمْقَصِدهِ الَغِريِب  السه

 بينهم فال يناله أحد من الفقراء ُمتََداَواًل ُمْلًكا  َبنْيَ اأْلَْغنِيَاءِ  ُدولَةً  7/59 19467

ُسوُل  7/59 19468  ما أعطاكم الرسول من مال الَفْيء، أو ما رشعه لكم ِمن رشع َوَما آَتاُكُم الره

 فخذوه إن كان ماالً والتزموا به إن كان رشعاً  َفُخُذوهُ  7/59 19469

 أخذه أو ما طلب منكم أن تكّفوا عن فِْعلِهِ ما َناكم عن  َوَما ََنَاُكْم َعنْهُ  7/59 19470

وا عن فعله  َفانتَُهوا 7/59 19471  فامتنعوا عن أخذه أو ُكفُّ

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اَّللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  َواتهُقوا اَّلل 7/59 19472

 انتقلوا من مكة إىل املدينة فرارًا بدينهمالذين  املَُْهاِجِرينَ  8/59 19473

 ُأْبِعُدوا  ُأْخِرُجوا 8/59 19474

 َيطُْلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيبْتَُغونَ  8/59 19475

 ِرًضا، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرْضَواناً  8/59 19476

وَن اَّللَ َوَرُسولَهُ  8/59 19477   بأنفسهم وأمواِلمُيلصون َّلل ويطيعون رسوله وينرصون دين اَّلل باجلهاد  َوَينرُصُ

ادُِقونَ  8/59 19478  الصادقون يف ايامَنم الصه

ارَ  9/59 19479 ُؤوا الده  اْستَْوَطنُوا املَِدينَةَ  َتبَوه

 أمًرا يرغبون فيه وُيسدوَنم عليه أو  َحَسًدا َحاَجةً  9/59 19480

ها ُأوُتوا  9/59 19481 ِه  ممر ها ُأْعطُوا ِمْن َماِل الَفْيِء َوَغْيِ  مِم

لوَن َوَُيْتارونَ  َوُيْؤثُِرونَ  9/59 19482  َوُيَفضر

، َوَفْقر   َخَصاَصة   9/59 19483  وسوُء حالٍ  َحاَجة 

نهْب  ُُيَْفظ وُُيْمَ  ُيوَق  9/59 19484  َوَُيَ

هِ  ُشحه َنْفِسهِ  9/59 19485 : ُبْخل  بِاملَاِل َمَع ِحْرٍص َعَليِْه، َوَتطَلٍُّع ملَِا بِيَِد َغْيِ حُّ  الشُّ

 الفائزون  املُْْفلُِحونَ  9/59 19486



 

547 
 

 
 
 
 

 16إلى آية  10من آية   الحشرسورة ( 547صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أَتْوا َجاُؤوا 10/59 19487

 اسرُتْ واْعُف  اْغِفرْ  10/59 19488

ْخَوانِنَا 10/59 19489 ة الدين  َوإِلِ  الذين ُتمعهم بنا ُأُخوه

مونا  َسبَُقوَنا  10/59 19490  َتَقده

 وِحْقدًا   َحَسًداوَعداوة  ِغاّلً  10/59 19491

عاَيِة لِِعبادِهِ  َرُؤوف   10/59 19492     ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرر

ِحيم   10/59 19493 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  ره  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والره

ِل يف شأن من يتحدث عنهمِعباَرُة لِلَحثر َعَل النهظَِر  َأََّلْ َترَ  11/59 19494 ِب واالعتِباِر والتهأَمُّ  والتََعجُّ

 َتظاَهُروا بام ليس يف نُفوِسهم َناَفُقوا 11/59 19495

ْخَواَِنِمُ  11/59 19496  هَيُودِ َبنِي النهِضيِ  واملراد هنا لنظائرهم يف الكفر إِلِ

   ُأْبِعْدُتْم ِمن منازلكم  ُأْخِرْجتُمْ  11/59 19497

 معكم لَنُغادَِرنه ُبيوَتنا لَنَْخُرَجنه َمَعُكمْ  11/59 19498

 ال نتهبِعُ و َوال ُنطِيعُ  11/59 19499

نهُكمْ  11/59 19500  لنعيننّكم  لَنَنرُصَ

 ُُيِِْبُ  َيْشَهدُ  11/59 19501

 ال يرافقوَنم يف اخلروج من املدينة  ال َُيُْرُجونَ  12/59 19502

 لَيَْهُرُبنه من ساحة القتال  لَيَُولُّنه اأْلَْدَبارَ  12/59 19503

ونَ  12/59 19504  ال ُينَقذون ال ُينرَصُ

   َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  13/59 19505

 خوًفاً وفزًعا  َرْهبَةً  13/59 19506

 ال َيْفَهُمونَ  ال َيْفَقُهونَ  13/59 19507

نَةٍ  14/59 19508 َصه  منيعة كأَنا يف حصنات بلد ُقًرى ُمُّ

 َحوائِط  خلف  َوَراء ُجُدرٍ  14/59 19509

 َعَداَوهُتُْم فِياَم َبيْنَُهمْ  َباُسُهْم َبيْنَُهمْ  14/59 19510

َسبُُهْم ََجِيعاً  14/59 19511  ُُمْتَِمعنيَ  َتظُنُُّهمْ  حَتْ

َقة   َشتهى 14/59 19512  ُمتََفرر

رونَ ال  ال َيْعِقُلونَ  14/59 19513 ْم وال ُيَفكر  ُيْعِملوَن ُعقوَِلُ

ْخِص: حالُُه، وُتْستَْعَمل لِتَْشبيِه حاٍل بِنَظَيهِتا  َكَمثَلِ  15/59 19514  َمثَُل الشه

 ُمنُْذ َزَمٍن َقليلٍ  َقِريباً  15/59 19515

 ُسوَء َعاقِبَِة ُكْفِرِهمْ  َوَباَل َأْمِرِهمْ  15/59 19516

   ِعقاب  وتهنْكيل   َعَذاب   15/59 19517

 موجع َشديد اإليالمِ  َألِيم   15/59 19518

يْطَانِ  16/59 19519 يْطَانِ  َكَمثَِل الشه ْم َكَمثَِل الشه  َمثَُل املُنَافِِقنَي يِف َوْعِدِهُم اليَُهوَد بِالنهرْصِ َوِخْذاَلَِنِْم َِلُ

 ال ُتْؤمن اْكُفرْ  16/59 19520

 املراد ليس ِل القدرة عَل دفع العذاب عنك  َبِريء   16/59 19521

ِع َمْكروٍه  َأَخاُف  16/59 19522  اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع يف النهْفِس لِتََوقُّ

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعَل خَمْلوقاتِهِ  ربُّ الَعاملنَِيَ  16/59 19523
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 24إلى آية  17من آية   الحشرسورة ( 548صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصي األخي َعاقِبَتَُهاَم  17/59 19524

وامِ  َخالَِدْينِ  17/59 19525  باقِينَْيِ َعَل الده

   ِعقاُب  َجَزاء 17/59 19526

 املُتَجاِوزيَن لِْلَحدر بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها اجلائِريَن  الظهاملنِِيَ  17/59 19527

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا 18/59 19528 ِه وانقادوا َّللِ بالطّاعِة وللره
   أقّروا بَِوحدانِيهِة اَّللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اَّللِ  اتهُقوا اَّللَّ 18/59 19529

ْل وَتتََدّبرْ  َولْتَنظُرْ  18/59 19530  ولتَنْتَبِْه وتتأمه

َمْت  18/59 19531    ما َفَعلْت يف الدنيا من أْعاملٍ  ما َقده

 املراد اليوم املرتقب، وهو يوُم القيامة لَِغدٍ  18/59 19532

َفى َعََل اَّللِ خافِيَة  ِصَفة َّللِ  َخبِي   18/59 19533  ُسبَْحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبُي: ُهَو املُطهلُِع َعََل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ

هِ  َنُسوا اَّللَ  19/59 19534  َّلْ يراعوا أوامره وَنواهيهو َتَرُكوا َأَداَء َحقر

 يِف اآلِخَرةِ  فلم ُيقـّدموا ِلا ما ينفعها عنده أنفسهم وغفلوا فحملهم عَل نسيان َفأَنَساُهْم َأنُفَسُهمْ  19/59 19535

 العاصون اخلارجون عن حدود الرشع الَْفاِسُقونَ  19/59 19536

 ال يتساوى وال يتامثل وال يتعادل ال َيْستَِوي 20/59 19537

 ناُر َجَهنهمَ  أْهُل  َأْصَحاُب النهارِ  20/59 19538

نهةِ  20/59 19539  اجلنة دار النعيم املقيم بعد املوت أهُل  َوَأْصَحاُب اجْلَ

 الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه  الَْفائُِزونَ  20/59 19540

د َصَله اَّللُ َعَليِْه   الُْقْرآنَ  21/59 19541 ِه ُُمَمه
 َوَسلهمَ كِتاُب اَّللِ املُْعِجِز الهِذي َأْنَزلَُه َعََل َرُسولِ

َته لهَرَأْيتَُه َخاِشعاً  21/59 19542   ذليالً خاضعاً  ألْبرَصْ

ًعا  21/59 19543 تََصدر ًقا  مُّ  ُمتََشقر

   واترقاَءهُ  اَّلل اخَلْوُف ِمنْ  َخْشيَِة اَّللِ 21/59 19544

ُِبَا 21/59 19545  نوردها  َنَْضِ

ُرونَ  21/59 19546 ْم ويتدبرونُيْعِمُلوَن  َيتََفكه  ُعُقوَِلُ

 اَل َمْعبُوَد بَِحقٍّ إاِله ُهوَ  اَل إِلََه إاِله ُهوَ  22/59 19547

، َوَما َغاَب َعِن األَْعنُيِ  َعاَِّلُ الَْغيِْب  22/59 19548 ر  ما َُيَْفى و َعاَِّلُ الِّسر

َهاَدةِ  22/59 19549 ُكمْ  َوَعاَِّلُ ُكلر ُمْعَلٍن، َوَحارِضٍ  َوالشه  ُتْدِركوَنُه بَِحواسر

ْْحَنُ  22/59 19550 ُة ِصَفتُهُ  الره ْْحَ ٍء، َأِو الره تُُه َكله ََشْ ْْحَُن ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْسنَى  الهِذي َوِسَعْت َرْْحَ  والره

ِحيمُ  22/59 19551 ُة  الره ْْحَ ًة، َأِو الره ِحيُم ِمْن أْساَمِء اَّللِ احُلْسنَى فِْعُلهُ الهِذي َيْرَحُم املُْؤِمننَِي َخاصه  والره

 أْي أّن اَّلل موصوف بتامم املُْلك، وُمْلُكُه أزِّل أبدّي ، واملَلُِك من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى  املَْلُِك  23/59 19552

وُس  23/59 19553 وس من  الُْقدُّ  أْسامِء اَّللِ احُلْسنى هو املنزه عن الرشيك والولد وصفات النقص، والُْقدُّ

المُ  23/59 19554 ُه َعْن ُكلر َنْقصٍ  السه  الذي َسلَِم من كّل عيب ، والسالم من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى  املُنَزه

نه ِلم، واملؤمن من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى  املُْْؤِمنُ  23/59 19555   هو الذي َيْصُدُق عباَده َوْعَدُه ويفي بام ضمه

قِيُب والشاهد  املَُْهيِْمنُ  23/59 19556  عَل خلقه بام يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد، واملهيمن من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى الره

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء  الَْعِزيزُ  23/59 19557
ُه َتَعاىَل َغالِ  اَّللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الهِذي ال ُيْغَلُب ألنه

بهارُ  23/59 19558  ، واجلبّار من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى  الكِّس ويغني الفقيِب َي هو الذي وَقَهَر ََجِيَع الِعبَادِ الذي  اجْلَ

19559 23/59  ُ  احُلْسنى هو العظيم املتعاِل عن صفات اخللق القاهر لُعتاة خلقه، واملتكِب من أْسامِء اَّللِ  املُْتََكِبر

َه اَّللُ َتَعاىَل  ُسبَْحاَن اَّللهِ  23/59 19560  َتنَزه

الُِق  24/59 19561 ، واخلالق من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى  اخْلَ ُز األشياِء إىل الُوجودِ َفال خالَِق إالّ ُهَو َعزه َوَجله  هو ُمِْبِ

   سابٍِق، والباِرىُء ِمن أْسامِء اَّللِ احُلْسنى خالُِق اخَلْلِق بِدوِن ِمثاٍل  الْبَاِرئُ  24/59 19562

رُ  24/59 19563 ُر ِمن أْسامِء اَّللِ  املَُْصور  احُلْسنى الذي أْنَشأَ َخْلَقُه َعَل ُصَوٍر خُمْتَلَِفٍة َتتََميهُز ِِبا َعَل اْختاِلفِها وُكثَْرهِتا، واملَُصور

 أْسامُء اَّللِ، وهي األْسامُء البالَِغُة احُلْسِن، الدالهُة َعَل الَعظََمِة واجَلاللِ   األَْساَمُء احُلْسنَى  24/59 19564

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  24/59 19565
ُه َتَعاىَل َغالِ   ُهَو الَقِويُّ الهِذي ال ُيْغَلُب ألنه

كِيمُ  24/59 19566 ُه َتَعاىَل عاَِّل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْس  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنه ُم خِلَ
 نَى ُهَو املُْحكِ
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 5إلى آية  1من آية   الممتحنةسورة ( 549صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال ُتعلوا  َتتهِخُذواْ الَ  1/60 19567

ي 1/60 19568  الباِغُض الكاِرهُ  َعُدور

 َأْنَصارو َوَأِحبهاءَ  ُخَلَصاءَ  َأْولِيَاءَ  1/60 19569

هون  و ُتْفُضونَ  ُتْلُقونَ  1/60 19570  ُتَوجر

ةِ  1/60 19571  باملََحبّة  بِاملََْوده

َق وَحَصَل لكم َجاءُكم 1/60 19572 قه  حَتَ

قر  1/60 19573  املراد القرآن الكم وكل ما أوحاه سبحانه إىل رسوله  احْلَ

 ُيبِْعُدونَ  ُُيِْرُجونَ  1/60 19574

 إِياَمنُِكمْ  أِلَْجلِ  ُتْؤِمنُوا َأن 1/60 19575

 َذَهبْتُْم لِْلِقتالِ  َخَرْجتُمْ  1/60 19576

 لنرصة ديني يِف َسبِيَِل  1/60 19577

  َوَطَلَب والتامس رضاي  َواْبتَِغاء َمْرَضاِت  1/60 19578

ونَ  1/60 19579  َُتْفونَ  ُتِِّسُّ

ُتْم وكتَْمتُمُ  َأْخَفيْتُمْ  1/60 19580  َسرَتْ

 أظَهْرُتم  َأْعَلنتُمْ  1/60 19581

بِيلِ  َسَواءَ  َضله  1/60 19582  اُِلَدى َطِريَق  َأْخطَأَ  السه

 بُِكمْ  َيظَْفُروا َيثَْقُفوُكمْ  2/60 19583

 الباغضون الكارهون  َأْعَداء 2/60 19584

وا َوَيبُْسطُوا 2/60 19585  َيبْطِشوا بُِكمْ أو  َيُمدُّ

وءِ  2/60 19586 يرُئ الَقبيُح ِمن األْقواِل واألْعامِل والشتم والسب  بِالسُّ  السه

وا  2/60 19587  وأحبّوا ومتنّوا  َوَودُّ

 لن تفيدكم لَن َتنَفَعُكمْ  3/60 19588

 أْقِرباُؤُكمْ  َأْرَحاُمُكمْ  3/60 19589

ُق بينكم و َُيْكم َبيْنَُكمْ  َيْفِصُل  3/60 19590  َوالَعاِصنيَ  املُطِيِعنَي، َبنْيَ  ُيَفرر

ُه َتَعاىل َيَرى  َبِصي   3/60 19591  املَرئِيهاِت باِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، أْي أنه

 حسنة تتأسون ِبا ُقْدَوة   َحَسنَة   ُأْسَوة   4/60 19592

 أْنِقياُء خالُِصونَ  َبِريئُونَ  ُبَرَءاُؤا  4/60 19593

 أْي َمَعُه أْو َغْيهُ  من ُدوِن اَّللِ 4/60 19594

 أْنتُْم َعَليِْه ِمَن الُكْفرِ َأْنَكْرَنا ما  كَفْرنا بُِكم 4/60 19595

 َوَظَهرَ  َوَبَدا 4/60 19596

    البُْغض والكراهية الَْعَداَوةُ  4/60 19597

 ِشّدُة البُْغضِ  َوالْبَْغَضاء 4/60 19598

ْهرِ  َأَبداً  4/60 19599  إىل األََبِد أْي إىل آِخِر الده

 ألَطَلبَنه املغفرة لك الَْستَْغِفَرنه لََك  4/60 19600

 ما أستطيعو َوَما َأْملُِك  4/60 19601

ْلنَا 4/60 19602 ْضنا أْمرنا َتَوكه  اْعتََمدنا وَفوه

 َوالطهاَعةِ  بِالتهْوَبِة، وُعْدنا َرَجْعنَا َأَنبْنَا  4/60 19603

جوعُ  املَْرِجعُ  املَِْصيُ  4/60 19604  أْو الرُّ

بني بأيدهيم أو ُمل فتنة ِلم إن انترصوا علينا فِتْنَةً  5/60 19605  مفتونني ِبم أو ُمَعذه

 َواسرُتْ واْعُف  َواْغِفرْ  5/60 19606

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اَّللِ  الَْعِزيزُ  5/60 19607
ُه َتَعاىَل َغالِ   احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الهِذي ال ُيْغَلُب ألنه

كِيمُ  5/60 19608 ُه َتَعاىَل عاَِّل  بَِعواقِِب األمورِ  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنه ُم خِلَ
 ُهَو املُْحكِ
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 تتأسون ِباقدوة  حسنة  ُأْسَوة  َحَسنَة   6/60 19609

   اَّللِ ِمنَ  اخَلْيِ  يِف  َيطَْمعُ  اَّلل َيْرُجو 6/60 19610

   َيْوُم الِقياَمةِ  َوالْيَْوَم اآْلِخرَ  6/60 19611

 اَّللِ  َأْعَداءَ  َوُيَوالِ  بِاألَْنبِيَاِء، ااِلْقتَِداءِ  َعنِ  ُيْعِرْض  َيتََوله  6/60 19612

  استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى هو الذي  لَْغنِيُّ ا 6/60 19613

ِميُد  6/60 19614  هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثهناِء واملَْدِح، واحَلميُد من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى  احْلَ

 َخاصْمتُم  َعاَدْيتُم  7/60 19615

ةً  7/60 19616 َوده  َُمَبهةً  مه

ٍء  َقِدير   7/60 19617 ء  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الهِذي ال َيْعرَتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعََل ُكلر ََشْ  ال ُيْعِجُزُه ََشْ

   َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الهِذي  َغُفور   7/60 19618

ِحيم   7/60 19619 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  ره  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والره

 ال يمنعكم ال َينَْهاُكمُ  8/60 19620

 َّل ُُيَاِربوكم ََّلْ ُيَقاتُِلوُكمْ  8/60 19621

ينِ  8/60 19622  دخولكم يف الدين االسالمي بسبب  يِف الدر

 ََّلْ ُيبِْعُدوُكم و َوََّلْ ُُيِْرُجوُكم  8/60 19623

وُهمْ  8/60 19624  باخلي  ُتْكِرُموُهمْ  َتَِبُّ

 فِيِهمْ  َتْعِدلُوا َوُتْقِسطُوا 8/60 19625

 الَعادِلِنيَ  املُْْقِسطنِيَ  8/60 19626

 يمنعكم  َينَْهاُكمُ  9/60 19627

 َعاَوُنواو َوَظاَهُروا  9/60 19628

وُهْم، َأنْ  َتَولهْوُهمْ  َأن 9/60 19629 وُهمْ  َتنْرُصُ  وحُتالُِفوهم  َوَتَودُّ

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدر بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظهاملُِونَ  9/60 19630

 أتاُكمُ  َجاءُكمُ  10/60 19631

 تاِركاِت أوطاَنّن يف سبيل اَّلل ُمَهاِجَراٍت  10/60 19632

؛ َفاْمتَِحنُوُهنه  10/60 19633 وُهنه  إِياَمَِنِنه  ِصْدَق  لِتَْعَلُموا َفاْختَِِبُ

 أْكثَُر ِعْلاًم، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  10/60 19634

 ُتعيدوُهنه َفال  َفال َتْرِجُعوُهنه  10/60 19635

عاً  ِحل   10/60 19636  ُمباحات  للنركاِح رَشْ

ا َوآُتوُهم 10/60 19637 ِت  َأْزَواَج  َوَأْعطُوا َأنَفُقوا مه  املُُهورِ  ِمنَ  َعَليِْهنه  َأْنَفُقوا  َما ِمثَْل  َأْسَلْمنَ  الاله

 َوال إْثمَ  َوال ُجنَاَح  10/60 19638

 تتزّوجوهنّ  َتنكُِحوُهنه  10/60 19639

 ُمُهوَرُهنه  َأْعطَيْتُموُهنه  ُأُجوَرُهنه  آَتيْتُُموُهنه  10/60 19640

 ال تتمسكوا  و َواَل مُتِْسُكوا  10/60 19641

  بإبقاء زوجاتكم الكافرات يف عصمتكم الَْكَوافِرِ  بِِعَصمِ  10/60 19642

كنِيَ  ِمنَ  َواْطُلبُوا َأنَفْقتُمْ  َما َواْسأَلُوا 10/60 19643 اِت   نَِسائُِكمُ  ُمُهورَ  املُرْشِ ْقنَ  اللهَواِت  املُْرَتده  ِِبِمْ  حَلِ

 قضاؤه وفصله   ُحْكم اَّلل 10/60 19644

ائِِر  َعلِيم   10/60 19645   واخَلِفيهاِت الهتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِّلُ بِالِّسه

ُه َتَعاىَل َعاَِّل  بَِعواقِِب  َحكِيم   10/60 19646 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنه ُم خِلَ
  األُمورِ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكِ

ةٍ  اْنَفَلتَْت و منكم تذهبَ  َفاَتُكمْ  َوإِن 11/60 19647  بِِرده

ارِ  َفظَِفْرُتمْ َفَغزوتم  َفَعاَقبْتُمْ  11/60 19648   فَغنمتم منهمْ  بِالُكفه

 : اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اَّللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ   َواتهُقوا اَّللَّ 11/60 19649
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 5إلى آية  1من آية   الصفسورة و 13إلى آية   12من آية   الممتحنةسورة ( 155صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

د  َص  النهبِيُّ  12/60 19650 سوُل ُُمَمه ِعِه، والنهبِيُّ ُهنا ُهَو الره
 اَّللُ َعَليِْه َوَسلهمَ َله َمْن اْصطََفاُه اَّللُ ِمْن ِعبادِِه َوأْوَحى إلَيِْه برَِشيَعٍة ِمْن رَشائِ

 أتاكَ  َجاءكَ  12/60 19651

سوِل باالّتباعِ  املُْْؤِمنَاُت  12/60 19652 ِه واملُنقادات َّللِ بالطّاعِة وللره
 املُِقّرات بَِوحدانِيهِة اَّللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 ُيَعاِهْدَنَك  ُيبَايِْعنََك  12/60 19653

ْكَن  12/60 19654 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ  بِاَّللِال ُيرْشِ َعْلَن َغْيَ  ال ََيْ

ْقنَ و 12/60 19655 ٍء ويأخْذنه يف خفية بال حقو ال َيِّْسِ  ال يستولني عَل ََشْ

ُجِل  َوال َيْزننِيَ  َوال 12/60 19656 ُة اجِلنِْسيهُة َبنْيَ الره نى ُهَو املُعارَشَ نى، والزر ِعيٍّ يَقْعن بالزر  واملَْرَأةِ بَِغْيِ َوْجٍه رَشْ

  وال َيْرَتكِبْنَ  َوال َيأْتنِيَ  12/60 19657

  فِْعٍل َقبيٍح َشنيٍع أْو ال ُيلِحْقَن بِأْزواِجِهنه أْوالدًا لَيْسوا ِمنُْهمْ  بِبُْهتَانٍ  12/60 19658

ينَهُ  12/60 19659  َُيْتِلْقنَه بالكذب َيْفرَتِ

   َوال َُيُْرْجَن َعن طاَعتَِك  َوال َيْعِصينََك  12/60 19660

عِ  يِف َمْعُروٍف  12/60 19661 ْ   املَْعروُف: ُكلُّ فِْعٍل ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالرشه

 اطلب العفو واملغفرة من اَّلل  َواْستَْغِفرْ  12/60 19662

   َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الهِذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه  َغُفور   12/60 19663

ِحيم   12/60 19664 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  ره  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والره

َعُلوُهمْ  اَل  َتتََولهْوا اَل  13/60 19665 ءَ  َأْولِيَاَء، َُتْ  ال تنارصهم وال حُتالُِفوهم و َوَأِخاله

 َسِخَط وعاقَب  َغِضَب  13/60 19666

 اْنَقطَع أَمُلُهم َيئُِسوا 13/60 19667

 األموات َأْصَحاِب الُْقبُورِ  13/60 19668

هَ  َّللِهِ َسبهَح  1/61 19669  .ُسبَْحاَنهُ  بَِجاَللِهِ  َيلِيُق  اَل  َعامه  اَّللَ َنزه

ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  1/61 19670
ُه َتَعاىَل َغالِ   ُهَو الَقِويُّ الهِذي ال ُيْغَلُب ألنه

كِيمُ  1/61 19671 ُه َتَعاىَل عاَِّل  بَِعواقِِب األموِر،  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنه ُم خِلَ
 واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْسنَى ُهَو املُْحكِ

 تتكلمون  ملَِاَذا َِّلَ َتُقولُونَ  2/61 19672

 ال تعملون ما َما ال َتْفَعُلونَ  2/61 19673

   َثُقَل َوَعظُمَ  َكُِبَ  3/61 19674

 ُبْغضاً وَكراهيةً  َمْقتاً  3/61 19675

بُّ  4/61 19676
 لِِعبادِِه: ِرضاُه َعنُْهمْ َُمَبهُة اَّلل  ُُيِ

 ُُيَاِربون  ُيَقاتُِلونَ  4/61 19677

 إلْعالِء دينِِه َوهَو االْسالم  يف َسبيلِهِ  4/61 19678

ا  4/61 19679   َمْصُفوفنيَ  َصفًّ

  بِناء   ُبنيَان   4/61 19680

ْرُصوص   4/61 19681 اص   مه  ُمتَالِصق  ُُمَْكم  ال ُفْرَجَة فيهِ  ُمرَتَ

 َرسول  َأرَسَلُه اَّللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 5/61 19682

 َِّلَ تلحقوَن يب رضراً  َِّلَ ُتْؤُذوَننِي: 5/61 19683

، َعنِ  َعَدلُواوَمالوا  َزاُغوا  5/61 19684  بِهِ  ِعْلِمِهمْ  َمعَ  احَلقر

َفَها ُقُلوَِبُمْ  اَّللهُ َأَزاغَ  5/61 19685 ؛ َقبُولِ  َعنْ  رَصَ  َزْيِغِهمْ  َعََل  َجَزاءً  احَلقر

 يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه  ال هَيِْدي  5/61 19686

 العاصني اخلارجني عن حدود الرشع الَْفاِسِقنيَ  5/61 19687
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 14إلى آية   6من آية   الصفسورة ( 552صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 لَُه ُكن َفيَُكونُ  ُهَو ِعيَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اَّللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إىَِل َمرَيَم، َخَلَقُه اَّللُ ِمن ُتَراٍب مثلام خلق آدم، َوَقاَل  ِعيَسى 6/61 19688

ا، َوْهَي ا َمْرَيمَ  6/61 19689 المُ ْبنَُة ِعْمراَن، َكِفَلَها َزَكِريه  َمْرَيُم البَتوُل أمُّ عيَسى َعَليِْه السه

ائِيَل  6/61 19690  بُن إِسَحاق َوُهَو َوالُِد النبي ُيوُسَف ، وَبنو إرِْسائيَل كانوا اْثنَْي َعرَشَ ِسبْطاً  َيعُقوبَتعنِي َعبَد اَّللِ وهو النبي   إرِْسَ

سوُل: حاِمُل  َرُسوُل  6/61 19691 الم الره سوُل ُهنا ُهو عيَسى َعليْه السه يهِة ، والره
سالَِة اإلَِلِ  الرر

قاً  6/61 19692 َصدر دًا لِِصْدقِهِ  مُّ  ُمَؤكر

 ملَِا َجاَء َقبَِْل  ملرَا َبنْيَ َيَديه  6/61 19693

ُل َعََل موَسى َعَليِْه  التهْوَراةِ  6/61 19694 المُ كِتاُب اَّللِ املُنَزه  السه

ًا بَِرُسولٍ  6/61 19695  خُمِِْبًا َعنُْه وشاِهدًا بِِصْدقِهِ  َوُمبَرشر

 ََيِيءُ  َيأِْت  6/61 19696

 هكذا ورد اسمه صَل اَّلل عليه وسّلم يف اإِلنجيل َأْْحَدُ  6/61 19697

 الَواِضَحاِت  بِاحُلَجِج و بِاآلَياِت  بِالْبَيرنَاِت  6/61 19698

ْحُر: الَقْوُل أْو الِفْعُل القائُِم َعََل اخِلداِع والتهْمويِه وَعََل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِْلَعاَدةِ  ِسْحر   6/61 19699  السر

 اَل َأَحَد َأَشدُّ ُظْلاًم، َوُعْدَواًنا َوَمْن َأْظَلمُ  7/61 19700

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفرَتَى 7/61 19701

ْساَلمِ ُيْدَعى  7/61 19702 ُخوِل يِف اإِلْساَلمِ ُُيَثُّ وُيْدَعى  إىَِل اإْلِ  إىَِل الدُّ

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَيِْدي  7/61 19703

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدر بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظهاملنِِيَ  7/61 19704

 َيرَغبُوَن أْو َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  8/61 19705

ُسوُل و القرآن وهو نور اَّللا ُيزيلو لِيُطِْفُؤوا ُنوَر اَّللِ 8/61 19706  صَل اَّلل عليه وسلم -احَلقه الهِذي َجاَء بِِه الره

ُم الَكاذَِبةِ  بِأَْفَواِهِهمْ  8/61 19707  بِأَْقَواِِلِ

ُله وُمظِْهُره  ُمتِمُّ ُنوِرهِ  8/61 19708  ُمَكمر

 لِيُْعلِيَهُ  لِيُظِْهَرهُ  9/61 19709

يِن ُكلرهِ  9/61 19710  َعَل سائِِر األْدياِن املُخالَِفِة لَهُ  َعََل الدر

ُكونَ  9/61 19711  الّذيَن ََيَْعُلوَن إَِلاً آَخَر َمَع اَّللِ  املُْرْشِ

 ُأْرِشُدُكمْ  َأُدلُُّكمْ  10/61 19712

 تنقذكم ُتنِجيُكم  10/61 19713

اِهُدونَ  11/61 19714  َوُتَقاتُِلوَن  َوُُتَ

 إلعالء دين اَّلل ونرصته وهو االسالم يِف َسبِيِل اَّللِ 11/61 19715

 َيْسرُت وَيْعفو  َيْغِفرْ  12/61 19716

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوَبُكمْ  12/61 19717  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحره

 َمَساكَِن طاِهَرًة ُمرَُيةً  َوَمَساكَِن َطيربَةً  12/61 19718

 جنّات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد ِبا موضع يف اجَلنهة َجنهاِت َعْدنٍ  12/61 19719

 َونِْعَمة  ُأْخَرى لَُكمْ  َوُأْخَرى  13/61 19720

 َعْون  وتأييد  وانتصار  َنرْص   13/61 19721

ِ املُْْؤِمننِيَ  13/61 19722  أْوِعَدُهْم بِثَواِب اَّللِ  َوَبرشر

   منارصين لدين اَّلل  َأنَصاَر اَّلل  14/61 19723

ْلَحَواِريرنيَ  14/61 19724
هِ -عليه السالم  -َأْصِفيَاِء ِعيَسى  لِ  ، َوَخَواصر

 أعواين َأنَصاِري  14/61 19725

ْدَنا 14/61 19726 َنا َفأَيه ْينَا، َوَنرَصْ  َقوه

 َغالِبنِيَ  َظاِهِرينَ  14/61 19727
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 8إلى آية  1من آية   الجمعةسورة ( 553صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُه اَّللَ َعْن ُكلر َما اَل َيلِيُق بِهِ  ُيَسبرُح  1/62 19728  ُينَزر

 موصوف بتامم املُْلك، وُمْلُكُه أزِّل أبدّي، واملَلُِك من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى أْي أّن اَّلل  املَْلِِك  1/62 19729

وسِ  1/62 19730 وس من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى  الُْقدُّ  هو املنزه عن الرشيك والولد وصفات النقص، والُْقدُّ

ُه  الَْعِزيزِ  1/62 19731 ب  َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الهِذي ال ُيْغَلُب ألنه
 َتَعاىَل َغالِ

كِيمِ  1/62 19732 ُه َتَعاىَل عاَِّل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْس  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنه ُم خِلَ
 نَى ُهَو املُْحكِ

 أْرَسَل  َبَعَث  2/62 19733

يرنيَ  2/62 19734  الَعَرِب الهِذيَن اَل َيْقَرُؤوَن، َواَل كِتَاَب َعنَْدُهمْ  اأْلُمر

 َيْقرأ َيتُْلو 2/62 19735

 القرآن الكريمِمْن  آيات آَياتِهِ  2/62 19736

يِهمْ  2/62 19737 ُرُهْم ِمَن الَعَقائِِد الَفاِسَدةِ،  َوُيَزكر يرئَةِ ُيطَهر  َواألَْخاَلِق السه

مهم َوُيَعلرُمُهُم الْكِتَاَب  2/62 19738 فهم وُيَفهر  الُقْرآن وُيَعرر

ْكَمةَ  2/62 19739 نهةُ  َواحْلِ نهَة، َوإَِذا َجاَءِت احِلْكَمُة َمَع الكِتَاِب َفاملَُراُد ِِبَا: السُّ  السُّ

    اِلداية واحلق تيه وبعد وانرصاف عن طريق  َضاللٍ  2/62 19740

بنِيٍ  2/62 19741  َبنير واِضٍح  مُّ

ِهمْ  َوآَخِريَن ِمنُْهمْ  3/62 19742  َوَبَعثَُه إىَِل َقْوٍم آَخِريَن ِمَن الَعَرِب، َوَغْيِ

 ََّلْ ََيِيئُوا َبْعدُ و  َّل ُيْدِرُكوهم ملَها َيْلَحُقوا ِِبِمْ  3/62 19743

 إْحساُنهُ  َفْضُل اَّللِ  4/62 19744

 ُيْعطيهِ  ُيْؤتِيهِ  4/62 19745

 َمن ُيريُد  َمن َيَشاءُ  4/62 19746

 واإلحسان الكبي  صاحب الَْفْضلِ   الَْعظِيمِ  ُذو الَْفْضلِ  4/62 19747

 ُكلرُفوا ْحل   ُْحرُلوا   5/62 19748

ُل َعََل موَسى  الترْوَراةَ  5/62 19749 المُ كِتاُب اَّللِ املُنَزه  َعَليِْه السه

 َّل يعملوا بام فيها ََّلْ َُيِْمُلوَها  5/62 19750

 يرَفُع وَيِقلُّ  َُيِْمُل  5/62 19751

 ُكتُبًا  َأْسَفاًرا  5/62 19752

 َقبَُح َمثَُلُهمْ  بِئَْس َمثَُل الَْقْومِ  5/62 19753

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَيِْدي  5/62 19754

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدر بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظهاملنِِيَ  5/62 19755

ةِ  َهاُدوا 6/62 19756 يه
نُوا بِاليَُهودِ   َتَديه

 اّدَعيْتُم اّدعاًء باطالً ال يستند إىل دليل َزَعْمتُمْ  6/62 19757

 ُمنارِصينَ  َأْولِيَاء 6/62 19758

 فاْطُلبوا َفتََمنهُوا 6/62 19759

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  6/62 19760 دِق، والصر  ُمتهِصفنَي بالصر

 وال يرغبون فيه  َوال َيتََمنهْوَنهُ  7/62 19761

َمْت  7/62 19762  فعلت سابقا من معايص واقرتفت من آثام َقده

ونَ  8/62 19763  هتربون َتِفرُّ

 الِحق  بُِكم ُمالقِيُكمْ  8/62 19764

 ُتْرَجُعون ُتَردُّونَ  8/62 19765

ِهمْ  الَْغيِْب  8/62 19766    َما َخِفَي واْستَرَتَ َوََّلْ َيْستَطِِع النهاُس إْدراَكُه بَِحواسر

َهاَدةِ  8/62 19767 ُكْم وهَي  َوالشه  َنقيُض الَغيِْب ما ُتْدِركوَنُه بَِحواسر
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 4إلى آية  1من آية  المنافقونسورة و 11إلى آية  9من آية   الجمعةسورة ( 554صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

سوِل  آَمنُوا 9/62 19768 ِه وانقادوا َّللِ بالطّاعِة وللره
 باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيهِة اَّللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 املراد بالنداء األذان واإلعالم بوقت الصالة ُنودِي  9/62 19769

 اْمشوا وساِرعواو َفاْمُضوا َفاْسَعْوا 9/62 19770

ِل واملراد سامع اخلطبة وأداء الصالة ذِْكُر اَّللِ  9/62 19771  اْستِحضاُرُه يف الَقْلِب مع التهَدبُّر والتهأَمُّ

 اْتُرُكوا و َوَذُروا 9/62 19772

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً  َخْي   9/62 19773

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  9/62 19774

َيْت  ُقِضيَِت  10/62 19775  وأقيمت وتم الفراغ منها ُأدر

وا 10/62 19776  فتََفّرُقوا َفانتَرِشُ

 والتمسوا َواْطُلبُوا  َواْبتَُغوا 10/62 19777

 إْحساُنهُ و ِرْزِق اَّللِ َفْضِل اَّللهِ  10/62 19778

 تظفرون وتفوزون ُتْفلُِحونَ  10/62 19779

واً  11/62 19780 ا الهلْهو: االشتغال بام ال َُيْدي وال ُيفيد َِلْ    ِمْن ِغنَاٍء، َوِزينٍَة، َوَنْحِوُِهَ

وا  11/62 19781 ُقوا  انَفضُّ ُفوا تفره  واْنرَصَ

  أْبقوَك َوَخّلوكَ  َوَتَرُكوكَ  11/62 19782

طُُب َعََل املِنَِْبِ واقفاً  َقائاًِم  11/62 19783  ََتْ

 أْكثَُرُهْم َعطاءً  َخْيُ الّراِزقنيَ  11/62 19784

   أتاكَ  َجاءكَ  1/63 19785

 ُيبْطِنونَ الهِذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما  املُْنَافُِقونَ  1/63 19786

ُف  َنْشَهدُ  1/63 19787  ُنِقرُّ وَنعرَتِ

 ُُيِِْبُ  َواَّلل اَّللُ َيْشَهدُ و 1/63 19788

 ُمتهِصفون بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد  لََكاذُِبونَ  1/63 19789

ُذوا َأْياَمََنُمْ  2/63 19790 َ  مَس قالْلف واحلَ  َجَعُلوا اَته

ْم ِمَن املَُؤاَخَذةِ َوالَعَذاِب  ُجنهةً  2/63 19791 ًة َِلُ  ِوَقاَيًة َوُسرْتَ

وا  2/63 19792 دود: اإلْعراُض واال َفَصدُّ  ْمتِناُع ومنع اآلخرين الصُّ

 دين اَّلل القويم  سبيل اَّلل 2/63 19793

 َقبَُح  َساء 2/63 19794

 الظهاِهِر اَل َغْيُ يِف املراد آمنوا  آَمنُوا 3/63 19795

وا عن اإِليامن  َكَفُروا  3/63 19796  ارَتدُّ

 ُختِمَ  َفطُبِعَ  3/63 19797

 اَل َيْفَهُموَن َما فِيِه َصاَلُحُهمْ  اَل َيْفَقُهونَ  3/63 19798

 َتروُقَك  ُتْعِجبَُك  4/63 19799

مْ  4/63 19800 ِديثِِهْم؛ لَِفَصاَحتِِهمْ َتْسَمْع  َتْسَمْع لَِقْوِِلِ  حِلَ

َسنهَدة   4/63 19801 ُْم ُخُشب  مُّ ْم ِمَن الَفْهِم: َأْخَشاب  ُمْلَقاة  َعََل َحائِطٍ  َكأََنه
ُلور ُقُلوِِبِْم ِمَن اإِلياَمِن، َوُعُقوِِلِ ُْم خِلُ  َكأََنه

 َيظُنُّونَ  َُيَْسبُونَ  4/63 19802

ْوفِِهمْ  َصيَْحٍة َعَليِْهمْ ُكله  4/63 19803 ْم، َوخِلَ ًعا َعَليِْهْم؛ لِِعْلِمِهْم بَِحِقيَقِة َحاِِلِ
 ُكله َصْوٍت َعاٍل َواقِ

تِهِ  َقاَتَلُهُم اَّلل 4/63 19804  َأْخَزاُهْم، َوَطَرَدُهْم ِمَن َرْْحَ

ُفوَن َعنِ  َأنهى ُيْؤَفُكونَ  4/63 19805  اإِلياَمِن و احلق َكيَْف ُيرْصَ
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 11إلى آية  5من آية   المنافقونسورة ( 555صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  5/63 19806 َه الَكالُم أو األْمرُ  قِيَل َِلُ مْ  ُوجر   َِلُ

وا َوَأْقبِلوا  َتَعالَْوا  5/63 19807    َهُلمُّ

 يطََلُب املغفرة َيْستَْغِفرْ  5/63 19808

ْوا ُرُؤوَسُهمْ  5/63 19809  ِواْستِْهَزاءً  أمالُوها إِعراًضا وُسْخرَيةً  لَوه

ونَ  5/63 19810  ُيْعِرُضونَ  َيُصدُّ

ونَ  5/63 19811 ْستَْكِِبُ  ُمعانِدوَن ُمتََغطِْرسوَن متعاظمون ومتعالون  مُّ

 متساٍو عندهم  َسَواء َعَليِْهمْ  6/63 19812

مْ  6/63 19813  أَطَلبَْت املغفرة ِلم  َأْستَْغَفْرَت َِلُ

 لن َيْسرُت ولن َيْعفو لَن َيْغِفرَ  6/63 19814

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَيِْدي  6/63 19815

 العاصني اخلارجني عن حدود الرشع الَْفاِسِقنيَ  6/63 19816

 ونحَوهال تبْذلوا املال  ال ُتنِفُقوا 7/63 19817

وا  7/63 19818 ُقوا َعنْهُ  َينْرَصُفوا َينَفضُّ  َيتََفره

 التي يمنحها اَّلل لعباده  أرزاق الناساخلزائن ما ُيزن فيه املال والطعام وما يشبههام واملراد  َخَزائِنُ  7/63 19819

 ال َيْفَهُمونَ  ال َيْفَقُهونَ  7/63 19820

َجْعنَا  8/63 19821  ِمْن َغْزَوةِ َبنِي املُْصطَلِِق  ُعْدنا ره

  املَِدينَة املُنَّورة  املَِْدينَةِ  8/63 19822

 لَيُبِْعَدنه  لَيُْخِرَجنه  8/63 19823

ًة ومنََعة  اأْلََعزُّ  8/63 19824  األكثر ُقوه

 األْكثََر َهواناً وَقْهراً و  األَْضَعَف  اأْلََذله  8/63 19825

ةُ  8/63 19826 ُة، َوالَغَلبَةُ  الِْعزه  واملنََعة الُقوه

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  8/63 19827

 وال ُترصفكم   اَل َتْشَغْلُكمْ  ال ُتْلِهُكمْ  9/63 19828

ل  ذِْكُر اَّللِ  9/63 19829  واملراد َجيع التكاليف التي أمر اَّلل ِبا  كالصالة وغيهاِ  اْستِحضاُرُه يف الَقْلِب مع التهَدبُّر والتهأَمُّ

ونَ  9/63 19830 ارِسُ  الضائِعوَن اِلالِكونَ  اخْلَ

 واْبذلوا املال ونحَوه َوَأنِفُقوا 10/63 19831

 أْعطَيْناُكْم ِمن اخَلْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاُكم  10/63 19832

 ََيِيءَ  َيأِْتَ  10/63 19833

ْرَتنِي 10/63 19834 ْرَت َأَجَِل  َأخه  َأْمَهْلتَنِي، َوَأخه

   وقت قصي  َأَجٍل َقِريٍب  10/63 19835

َق  10/63 19836 ده ق بالَشء: تأْدَيتُُه صدقة،  َفأَصه ق، والتصدُّ ُب به أَتَصده ، وما ُيتََقره
كاةِ  والَصَدَقة: َما ََيُِب أداُؤُه ِمن الزه

نيَ  10/63 19837 احِلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الصه  الهِذيَن َحُسنَْت أْعامُِلُ

رَ  11/63 19838  ولن يؤّجل َولَن ُيَؤخر

 النفس : الذات أي الروح واجلسم معا َنْفساً  11/63 19839

 ْقُت َمْوهِتَا وَ و َحله َمْوِعد َأَجُلهاَجاء  11/63 19840

َفى َعََل اَّللِ خافِيَة   َخبِي   11/63 19841  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبُي: ُهَو املُطهلُِع َعََل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ
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 9إلى آية  1من آية   التغابنسورة ( 655صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َه اَّللَ َعامه اَل َيلِيُق بِهِ  ُيَسبرُح  1/64 19842  ُينَزر

لطة، أو ما ُيْمَلك  املُْْلُك  1/64 19843  األَْمر والسُّ

ْمُد  1/64 19844  بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  اَّلل الثهناُء عَل احْلَ

ء  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه  َقِدير   1/64 19845 ٍء ال ُيْعِجُزُه ََشْ  َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الهِذي ال َيْعرَتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعََل ُكلر ََشْ

 أْوَجَدُكْم ِمَن الَعَدِم َعَل َغْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكمْ  2/64 19846

ر  لُِوُجودِ اَّللِ َكافِر   2/64 19847
 ُمنْكِ

ْؤِمن   2/64 19848 سوِل باالّتباعِ  مُّ ِه وُمنقاد َّللِ بالطّاعِة وللره
 ُمِقّر بَِوحدانِيهِة اَّللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيهاِت باِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصي   2/64 19849  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، أْي أنه

قر  3/64 19850  باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اَّللِ بِاحْلَ

َرُكمْ  3/64 19851 َمةً  َوَصوه  َوَجَعَل لَُكْم ُصَورًا ُُمَسه

 فأَتى باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  َفأَْحَسنَ  3/64 19852

 أْشكالَُكمْ  ُصَوَرُكمْ  3/64 19853

جوعُ  املَِْصيُ  3/64 19854  املَْرِجُع أْو الرُّ

ونَ  4/64 19855   َُتْفونَ  ُتِِّسُّ

 تظِهُرون ُتْعلِنُونَ  4/64 19856

ِر واخَلِفيهاِت الهتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيم   4/64 19857
ائِ   لوقاِت ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِّلُ بِالِّسه

ُدور 4/64 19858  اخلفايا التي يف الصدور أو احلالة التي يف الصدور  بَِذاِت الصُّ

 ََيِئُْكمْ َأََّلْ  َأََّلْ َيأْتُِكمْ  5/64 19859

 النبأ: اخلِب ذو الشأن  َنبَأُ  5/64 19860

 أنكروا وََّلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  5/64 19861

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ  َفَذاُقوا  5/64 19862  بالَفم وبغي الَفم وإدراك املطعومات  الذه

 سوء عاقبة كفرهم وَجزاَءه الوخيم  َأْمِرِهمْ  َوَباَل  5/64 19863

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاب  وتهنْكيل   َعَذاب  َألِيم   5/64 19864

أْتِيِهْم ُرُسُلُهْم بِالْبَيرنَاِت  6/64 19865  َُتيُؤُهْم بِاحُلَجِج الواِضحاِت  ته

 يرشدوننا إىل اإليامن  َأُأناس   َأَبرَش  هَيُْدوَننَا 6/64 19866

 َأْعَرُضوا َعِن احَلقر  َوَتَولهوا 6/64 19867

اْستَْغنَى اَّلل  6/64 19868    يف ِغنًَى َعْن إيامَِنِمْ اَّلل وكاَن  وه

  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه  َغنِي   6/64 19869

 وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثهناِء واملَْدِح ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه  َْحِيد   6/64 19870

ُه َكِذب  أْو باطِل   َزَعمَ  7/64 19871  قاَل َقْوالً ُيَشكُّ فيِه، وال ُيْعَلُم لََعله

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  ُيبَْعثُوا  7/64 19872

نه  لَتُنَبهُؤنه  7/64 19873  لتُْخَِبُ

 سهل   َيِسي   7/64 19874

 الُقْرآنِ  َوالنُّورِ  8/64 19875

َفى َعََل اَّللِ خافِيَة   َخبِي   8/64 19876  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبُي: ُهَو املُطهلُِع َعََل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ

ْمعِ  9/64 19877 لُوَن َواآلِخُرونَ َيْوِم  لِيَْوِم اجْلَ  الِقيَاَمِة الهِذي ُُيْرَشُ فِيِه األَوه

كِِهُم اإِلياَمنَ و يوم  يظهر فيه الُغبْن والتفاوت بني اخللق َيْوُم التهَغاُبنِ  9/64 19878 اِر، َوَغبْنُُهْم، برَِتْ  َيظَْهُر فِيِه َخَساَرُة الُكفه

رْ  9/64 19879 ها والتَجاُوُز َعنْها وعدم املُعاَقبَِة َعَليْها و َيْمُح  ُيَكفر  َتْكِفُي الَسيرئاِت: ْسرُتْ

ِري 9/64 19880 َعةً  َتنَْدفِعُ  َُتْ  ُمِّْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  9/64 19881  باقنَي َعَل الده

 الظهَفر والفالح ونوال غاية ما يطلب  الَْفْوزُ  9/64 19882
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 18إلى آية  10من آية   التغابنسورة ( 557صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أنكروا وََّلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  10/64 19883

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  10/64 19884  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

 ناُر َجَهنهمَ  أْهل َأْصَحاُب النهارِ  10/64 19885

وامِ  َخالِِدينَ  10/64 19886  باقنَي َعَل الده

 ، َوُيقابُِلَها: نِْعمَ  "البؤس "بِئَْس: َكلَِمُة َذمٍّ من  َوبِئَْس  10/64 19887

جوعُ  املَِْصيُ  10/64 19888  املَْرِجُع أْو الرُّ

 نزل َأَصاَب  10/64 19889

ِصيبَةٍ  10/64 19890  َمْكروٍه ُيصيُب اإلْنسانَ  مُّ

 بَِقَضائِِه، َوَقَدِرِه و بمشيئته وأمره بِإِْذِن اَّلل  11/64 19891

ِد َقْلبَهُ  11/64 19892 ْقُه و هُيْرِشد هَيْ ِْبِ َعََل املَْقُدورِ وإىَل اإليامِن ُيَوفر لتهْسلِيِم بِالَقَضاِء، َوالصه
 لِ

ِر واخَلِفيهاِت الهتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو  َعلِيم   11/64 19893
ائِ  الَعاَِّلُ بِالِّسه

 استجيبوا له باتباع كتابه  َوَأطِيُعوا اَّلل  12/64 19894

 استجيبوا له باتباع سنته  َوَأطِيُعوا الرسول  12/64 19895

ُسوِل َأْعَرْضتُْم َعْن َطاعِة  َتَولهيْتُمْ  12/64 19896  صَل اَّلل عليه وسلم  -الره

   التَبْليُغ الواِضح أْو املوِضح  الْبَالُغ املُْبنِيُ  12/64 19897

 إال اَّلل  ال َمْعبوَد بَِحقٍّ  اَل إِلَََٰه إاِله ُهوَ  13/64 19898

ضواَفْليَْعتَِمد َفْليَتََوكهلِ  13/64 19899  أمرهم وا ، َولْيَُفور

سوِل باالّتباعِ  املُْْؤِمنُونَ  13/64 19900 ِه واملُنقادون َّللِ بالطّاعِة وللره
 املُِقّرون بَِوحدانِيهِة اَّللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

ا لهُكمْ  14/64 19901 ُكْم َعِن َسبِيِل اَّللِ، َوَتثْبِيطُِكْم َعْن َطاَعِة اَّللِ َعُدوًّ  بَِصدر

زوا منُهم َفاْحَذُروُهمْ  14/64 19902  َفاحرَتِ

 َتتََجاَوُزوا َعْن َسيرئَاهِتِمْ  َتْعُفوا 14/64 19903

 َعن املُؤاَخَذةِ ُتْعِرُضوا و َوَتْصَفُحوا 14/64 19904

 وَتْسرُتوا وَتْعفوا َوَتْغِفُروا  14/64 19905

   الهِذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو  َغُفور   14/64 19906

ِحيم   14/64 19907 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  ره  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والره

، َواْختِبَار  لَُكمْ  فِتْنَة   15/64 19908  َباَلء 

   َجزاء  لِلَعَمِل وِعَوض  َعنْهُ  َأْجر   15/64 19909

 كبي َعظِيم   15/64 19910

نْتُْم وَقِدرُتمْ  َما اْستَطَْعتُمْ  16/64 19911  َما مَتَكه

َنُفِسُكمْ  16/64 19912   آلِخرتكم وفيه خي  لذواتكم   َخْيًا ألر

  ُُيَْفظ وُُيْمَ وُيْكَف  ُيوَق  16/64 19913

ِديَد،  ُشحه َنْفِسهِ  16/64 19914  َوَطَمَعَها باَِم يِف َأْيِدي النهاسِ ُبْخَلَها الشه

 الفائزون  املُْْفلُِحونَ  16/64 19915

قوا  ُتْقِرُضوا اَّللَ 17/64 19916  َتتََصده

ُم من صدقة أو عمل لوجه اَّلل تعاىل َقْرضاً َحَسناً  17/64 19917  ما ُيَقده

كوُر ُهَو  َشُكور   17/64 19918   الِذي ُيثيُب َعَل اليَسِي ِمَن الطاَعِة الكثَي ِمن الثهواِب ِصَفة  َّللِ َتعاىل، والشه

ُه َغَضب  وال ِعْصياُن الُعصاةِ  َحلِيم   17/64 19919  الذي ال َيْستَِفزه
ْفِح واألناةِ  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلليُم هو ذو الصه

يط  َما َخِفَي  َعاَِّلُ الغيب  18/64 19920 ِهمْ ُُمِ  واْستَرَتَ َوََّلْ َيْستَطِِع النهاُس إْدراَكُه بَِحواسر

َهاَدةِ  18/64 19921 ُكْم وهَي َنقيُض الَغيِْب  َوالشه  ما ُتْدِركوَنُه بَِحواسر

ب  َعََل أْمِرِه،  الَْعِزيزُ  18/64 19922
ُه َتَعاىَل َغالِ  والَعزيُز ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الهِذي ال ُيْغَلُب ألنه

كِيمُ  18/64 19923 ُه َتَعاىَل عاَِّل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْس  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنه ُم خِلَ
 نَى ُهَو املُْحكِ
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 5إلى آية  1من آية   الطالقسورة ( 558صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

ْقتُْم النرَساءَ  1/65 19924  َألَْغيْتُْم ُعقوَد َزواِجِهنه  َطله

هِتِنه  1/65 19925 ِعده
، َأْي: يِف ُطْهٍر ََّلْ َيَقْع فِيِه َِجَاع   َفطَلرُقوُهنه لِ هِتِنه ِعده

 ُمْستَْقباَِلٍت لِ

ُه، ويقتيض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحْفظُهُ إْحَصاُء  َوَأْحُصوا  1/65 19926 ء: َعدُّ  الََشْ

ةَ  1/65 19927 ة  ُتقضيها بعد طالقها، أو َمْوِت َزْوِجها قبل أن َُيِله ِلا الزواج الِْعده َة املرأة: ُمده  ِعده

 بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اَّللِ  َواتهُقوا اَّلل 1/65 19928

ِرُجوُهنه  1/65 19929  ال ُتبِْعُدوُهنه  ال َُتْ

َنىو َيْرَتكِبَْن فِْعلة قبيحة َشنيعة َيأْتنَِي بَِفاِحَشةٍ  1/65 19930  َمْعِصيٍَة َكالزر

بَيرنَةٍ  1/65 19931 َحٍة ألْمِرِهنه   َظاِهَرةٍ  مُّ  واِضَحٍة، أو ُمَوضر

 أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال ََيوُز ُُماَوَزهتا  ُحُدوُد اَّللِ  1/65 19932

 َُيَاوز َيتََعده  1/65 19933

   لِْلِعقاِب  وعرضهاإلَيْها  أساء َظَلَم َنْفَسهُ  1/65 19934

 ال َتْعَلم  ال َتْدِري 1/65 19935

 يوِجد  ُُيِْدُث  1/65 19936

 قضاًء قد يؤدي اىل املراجعة بعد الطالق  َأْمراً  1/65 19937

هتن َبَلْغنَ  2/65 19938     املراد شاَرْفن وقاَرْبَن الوصول النتهاء ِعده

 ُمّدة ِعّدهتن َأَجَلُهنه  2/65 19939

   َفاحفظوُهّن يف البيوت َفأَْمِسُكوُهنه  2/65 19940

عِ  بَِمْعُروٍف  2/65 19941 ْ  املَْعروُف: ُكلُّ فِْعٍل ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالرشه

 اْتُرُكوهّن وَطلرقوهن  َفاِرُقوُهنه  2/65 19942

 َصاِحبَْي َعَدالَةِ  َذَوْي َعْدلٍ  2/65 19943

وا َوَأقِيُموا 2/65 19944    َأدُّ

َهاَدةَ  2/65 19945  حصل بمشاهدة بصية أو برص قول صادر عن علم  الشه

 ُينَْصح  ُيوَعظُ  2/65 19946

 نجاة وخالصاً من كل ضيق  خَمَْرًجا 2/65 19947

 َوُيْعطيِه ِمن اخَلْيِ  َوَيْرُزْقهُ  3/65 19948

تَِسُب  3/65 19949 عُ  اَل َُيْ  اَل َُيْطُُر بِبَالِِه، َواَل َيتََوقه

ْل  3/65 19950 ُض أْمره يْعتَِمد  َيتََوكه  وُيَفور

 وكافُِلهُ  َكافِيهِ  َحْسبُهُ  3/65 19951

ء   ُُمَقرق  ملَِطْلوبِهِ  َبالُِغ َأْمِرهِ  3/65 19952 ذ  ُحْكَمُه؛ اَل َيُفوُتُه ََشْ  ُمنَفر

 َأَجاًل َينْتَِهي إِلَيْهِ  ِمْقداراً  َقْدًرا 3/65 19953

ِهنه اْنَقطََع  َيئِْسنَ  4/65 19954 َِبِ
؛ لِكِ  َرَجاُؤُهنه

ٍة ويف أْوقاٍت َُمدوَدةٍ  املَِْحيضِ  4/65 19955 حُم بِأْوصاٍف خاصه  ُنزوُل َدِم احَليِْض َوُهَو َدم  ُيْفِرُزُه الره

 َشَكْكتُْم؛ َفَلْم َتْدُروا َما احُلْكُم فِيِهنه   اْرَتبْتُمْ  4/65 19956

 َصاِحبَاُت احَلْملِ  َوُأْواَلُت اأْلَْْحَالِ  4/65 19957

َلُهنه  4/65 19958    َيلِْدن َيَضْعَن َْحْ

 ُسهولًَة وَسَعة  ُيِّْساً  4/65 19959

ْر َعنُْه َسيرئَاتِهِ  4/65 19960 ها والتَجاُوُز َعنْها وعدم املُعاَقبَِة َعَليْهاْكِفُي ت ُيَكفر  الَسيرئاِت: ْسرُتْ

     وُيْكِِب  َوُيْعظِمْ  5/65 19961

 َجزاًء لِْلَعَمِل وِعَوضاً َعنْهُ  َأْجراً  5/65 19962
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 12إلى آية  6من آية   الطالقسورة ( 559صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اجعلوا ِلن سكنا ُيِقْمَن به  َأْسكِنُوُهنه  6/65 19963

 وإقامتكم قِبََل ُسْكنَاُكمْ  ِمْن َحيُْث َسَكنتُم 6/65 19964

ن ُوْجِدُكمْ  6/65 19965    َعََل َقْدِر ُوْسِعُكْم، َوَطاَقتُِكمْ  مر

وُهنه  6/65 19966     ِِبِنه َمكروهاً أو أذىً ال ُتلِحقوا  َوال ُتَضارُّ

َر ِِبِنه  لِتَُضيرُقوا َعَليِْهنه  6/65 19967 َ  ُتْلِحُقوا املُعاناَة والَضه

 َذَواِت أو  صاحبات ُأواَلِت  6/65 19968

 جنني ُممول يف بطن أمه َْحْلٍ  6/65 19969

   واملراد النفقة الرشعيةفاْبذلوا املال ونحَوه  َفأَنِفُقوا َعَليِْهنه  6/65 19970

َلُهنه  6/65 19971    َيلِْدن َيَضْعَن َْحْ

  َسَقنْيَ أوالدكم اللبن باألجر َأْرَضْعَن لَُكمْ  6/65 19972

ضاَعةِ   َفاْعطوُهنه  َفآُتوُهنه ُأُجوَرُهنه  6/65 19973  ُأْجَرَة الره

 أو تشاَوروا يف األجرة واإلرضاع َبْعُضُكْم َبْعًضا باَِم ُعِرَف ِمْن َساَمَحٍة، َوطِيِب َنْفسٍ ُمْر أَولْيَ  َوامَتُِروا بَِمْعُروٍف  6/65 19974

ُتمْ  6/65 19975 َضاعِ و ِفُقواتتَ َّل  َتَعارَسْ ، َواألُمُّ ِمَن الره
 َتَشاَحْحتُْم يِف اإِلْرَضاِع َفاْمتَنََع األَُب ِمَن األُْجَرةِ

ِضعر َلهر أرْخَرى   6/65 19976 ْ  مرضعة أخرى ستسقي ابنه اللبن باألجر َفَسُتر

 صاحب ِغنًى ووفرة يف املال ُذو َسَعةٍ  7/65 19977

 ُضيرَق  ُقِدرَ  7/65 19978

 َأْعطاهُ  آَتاهُ  7/65 19979

ل وال يْلِزم  الَ ُيَكلرُف  7/65 19980  ال ُُيَمر

ةٍ ضيٍق  ُعِّْسٍ  7/65 19981 ده    وشر

 ُسهولًَة وَسَعة  ُيِّْساً  7/65 19982

 َكثِي   َوَكأَيرن 8/65 19983

ْت وأعرَضْت  َعتَْت  8/65 19984 َ ِبه  َعَصْت، َوَُتَ

 َعَليَْها  َفَحاَسبْنَاَها  8/65 19985
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

 ةَعسي ُُماسبةً  َشِديداً ِحَساباً  8/65 19986

 شنيًعا يف اآلخرة  َعظِياًم ُمنَْكًرا  نُّْكًرا 8/65 19987

ِهْم، َوُكْفِرِهمْ  َوَباَل َأْمِرَها  9/65 19988  ُسوَء َعاقِبَِة ُعتُور

 مصي كفرها  َعاقِبَُة َأْمِرَها 9/65 19989

 َضياعاً وَهالَكاً  ُخِّْساً  9/65 19990

ز  َأَعده  10/65 19991  َهيهأَ وَجهه

 الُعقوِل السليمة النّية  يا أْصحاَب  ُأْوِِل اأْلَلْبَاِب  َيا 10/65 19992

ْكِر  املراد ذِْكراً  10/65 19993 د  َصَله اَّللُ َعَليِْه َوَسلهمَ القرآن الكريم أو  بِالذر  وهَو ُُمَمه

 واِضحاٍت موِضحاٍت، أْو  ُمبَيرنَاٍت  11/65 19994

ُك وظلامت الكفر  الظُُّلاَمِت  11/65 19995 ْ  املُراُد اجَلْهُل َوالرشر

 اِِلداَية النُّورِ  11/65 19996

ُل  12/65 19997 ج  َيتَنَزه ل وَتَدرُّ  َيعله ينزل يف مَتَهُّ

ء  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الهِذي ال  َقِدير   12/65 19998 ٍء ال ُيْعِجُزُه ََشْ  َيْعرَتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعََل ُكلر ََشْ

 :شمله علمه من َجيع اجلهات َأحاط بكل َشء علام  12/65 19999
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 7إلى آية  1من آية   التحريمسورة ( 560صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مُ  1/66 20000 رر َعَلُه حراماً أي ممنوعاً رشعاً  حُتَ  َُتْ

عاً  َأَحله  1/66 20001  أباَح رَشْ

 َتطُْلْب وتلتَِمُس  َتبْتَِغي 1/66 20002

 َزْوَجاتَِك  ِرَضا َمْرَضاَت َأْزَواِجَك  1/66 20003

    َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الهِذي  َغُفور   1/66 20004

ِحيم   1/66 20005 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  ره  ِصَفة َّللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والره

 َخّص وأباح َفَرَض  2/66 20006

َة َأْياَمنُِكمْ  2/66 20007 لِيَل َأْياَمنُِكْم بِأََداِء  حَتِله اَرةِ َعنَْها حَتْ  الَكفه

ُكْم، َوُمتََوِلر ُأُموِرُكمْ  َمْواَلُكمْ  2/66 20008  َنارِصُ

ِر واخَلِفيهاِت الهتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْسنَى  الَْعلِيمُ  2/66 20009
ائِ   ُهَو العاَِّلُ بِالِّسه

كِيمُ  2/66 20010 ُه َتَعاىَل عاَِّل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اَّللِ احُلْس  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنه ُم خِلَ
 نَى ُهَو املُْحكِ

 أفىض به عَل أنه رِس   َأرَسه  3/66 20011

 اَّلل عنهام: َحْفَصُة بِنُْت ُعَمَر رِض املراد َبْعِض َأْزَواِجهِ  3/66 20012

ُث بِهِ  َحِديثاً  3/66 20013  َكالماً ُيتََحده

 بِهِ  أخِبت َنبهأَْت بِهِ  3/66 20014

 َوأْطَلَعهُ  َوَأْظَهَرهُ  3/66 20015

َف َبْعَضهُ  3/66 20016 ْت بِهِ  َعره  َأْعَلَم َحْفَصَة َرِِضَ اَّللُ َعنَْها َبْعَض َما َأْخَِبَ

 وَتَرفهَع عن إعالم البعض اآلخر  َوَأْعَرَض َعن َبْعضٍ  3/66 20017

   أخِبين َنبهأَيِنَ  3/66 20018

بِيُ  3/66 20019  واخلبي من أْسامِء اَّللِ احُلْسنى  ،هو املطّلع عَل حقيقة األشياء فال َتفى عَل اَّلل خافية اخْلَ

 رِض اَّلل عنهامَحْفَصُة، َوَعائَِشُة  واملرادَتْرِجَعا إىَِل اَّللِ  َتتُوَبا إىَِل اَّللهِ 4/66 20020

 وانحرفت َمالَْت  َصَغْت ُقُلوُبُكاَم  4/66 20021

 َوإِْن َتتََعاَوَنا َعَليْهِ  َوإِن َتظَاَهَرا َعَليْهِ  4/66 20022

 من َيتَوالُّه وَيُقوم بشأنه  َمْوالهُ  4/66 20023

يُل  4/66 20024  أحد املالئكة املقربني، سمي روح القدس، والروح األمني ووصف باملكني، وقد نزل بالوحي عَل األنبياء  َوِجِْبِ

   الصاحلون واخليون من املؤمنني َوَصالُِح املؤمنني  4/66 20025

 َنِصي  وُمِعني   َظِهي   4/66 20026

ْضهُ  ُيبِْدلَهُ  5/66 20027  ُيَعور

 خاِضعاٍت ُمطِيعاٍت َّلل َقانِتَاٍت  5/66 20028

 َصائاَِمٍت ُمهاِجراٍت يف َسبيِل اَّللِ، أو  َسائَِحاٍت  5/66 20029

  راجعاٍت عن املعايص  َتائِبَاٍت  5/66 20030

 طائِعاٍت  َعابَِداٍت  5/66 20031

ْت بكاراهُتُنه   َثيربَاٍت  5/66 20032  الالت اْنَفضه

 َوْهَي الَعْذراءُ  َوَأْبَكاراً  5/66 20033

 بفعل ما أمركم اَّلل به وترك ما َناكم عنه    َوَأْهلِيُكمْ  احفظوا أنفسكم َوَأْهلِيُكمْ  ُقوا َأنُفَسُكمْ  6/66 20034

 ما َتتهقُد به َوُقوُدَها 6/66 20035

 َأْقوياء ُقساة   ِشَداد  ِغالظ   6/66 20036

 ال َُيُْرجوَن َعن طاَعتِهِ  ال َيْعُصوَن اَّللَ 6/66 20037

 ال ُتبْدوا األسباب ملحو اإلساءة  ال َتْعتَِذُروا  7/66 20038

َزْونَ  7/66 20039  ُتعاَقبونَ  ُُتْ
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 12إلى آية  8من آية   التحريمسورة ( 561صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا 8/66 20040 ِه وانقادوا َّللِ بالطّاعِة وللره
 أقّروا بَِوحدانِيهِة اَّللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 اْرِجعوا َعن املَعايِص  ُتوُبوا 8/66 20041

ْنِب  َخالِصة ال شائبة فيهاَصادَِقًة  َتْوَبًة نهُصوًحا  8/66 20042  اَل َيُعوُد َصاِحبَُها إىَِل الذه

رَ  8/66 20043   َعَليْها وال يعاقب يسرت ويتجاوز  ُيَكفر

نوُب الَكبَيةُ  َسيرئَاتُِكمْ  8/66 20044 يرئَاُت: الذُّ  السه

ُب و  وال هينيُ  ،ال َيْفَضُح  اَل ُُيِْزي  8/66 20045 ، َواَل ُيَعذر  اَل ُيِذلُّ

    إرِشاق هدايتهم  ُنوُرُهمْ  8/66 20046

   َيِسيُ وَيْميض  َيْسَعى  8/66 20047

  َأَماَمُهمْ  َبنْيَ َأْيِدهيِمْ  8/66 20048

 جهة اليمني ِلم  َوبِأَْياَمَِنِمْ  8/66 20049

 أْكِمْل  َأمْتِمْ  8/66 20050

   هدايتنا ُنوَرَنا  8/66 20051

 واْعُف َواسرُتْ  َواْغِفرْ  8/66 20052

ٍء  َقِدير   8/66 20053 ء  ِصَفة  َّللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الهِذي ال َيْعرَتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعََل ُكلر ََشْ  ال ُيْعِجُزُه ََشْ

 َقاتِِل يِف َسبيِل اَّللِ إِلْعالِء ديِن اَّللِ  َجاِهدِ  9/66 20054

ارَ  9/66 20055    املُنْكِروَن لُِوُجودِ اَّللِ الُْكفه

 الذين يظهرون خالف ما يبطنون َواملُْنَافِِقنيَ  9/66 20056

 واْقُس وُكْن َشديًدا اْستَْعِمِل اخُلُشوَنةَ  َواْغُلظْ  9/66 20057

 َمْسَكنُُهمْ  َواُهمْ أَومَ  9/66 20058

 َواملَآُل املَْرِجُع،  املَِْصيُ  9/66 20059

 أول الرسل ومن أوِل العزم دعا قومه لعبادة اَّلل وحده وترك عبادة غيه تسعامئة ومخسني َسنَةً  ُنوٍح  10/66 20060

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النرَساءِ َأرَسَلُه اَّللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اَّللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش وَيأُتوَن  لُوطٍ  10/66 20061  الرر

َت َعبَْدْينِ  10/66 20062  َكاَنتَا زوجنْي لنوح ولوط عليهام السالم  َكاَنتَا حَتْ

نْيِ  10/66 20063 ام وأخالُقُهام َصاحِلَ  َعبَْدْيِن َحُسنَت أعامُِلُ

ا  10/66 20064 ينِ أَخلهتا بام أؤمتنتا عليه  َفَخاَنتَاُُهَ  بِالُكْفِر، َواملَُخالََفِة يِف الدر

 َوَيْمنََعا َعنُْهاَم وَّل ينفعا َفَلْم َيْدَفَعا   َفَلْم ُيْغنِيَا 10/66 20065

 اْدُخال نار جهنّم  اْدُخال النهارَ  10/66 20066

 ِمرْصَ ملك فِْرَعْوَن ة  زْوَج آسية  بنت مزاحم  اِْمَرَأَة فِْرَعْونَ  11/66 20067

نهِة  11/66 20068  مستقر رْحتك أو يف جنتكيِف  ْسَكنُ م َبيْتًا يِف اجْلَ

نِي 11/66 20069  وأنقذين  وسلرمني َوَنجر

 فتنته، وما يصدر عنه من أعامل الرش  َوَعَملِهِ  11/66 20070

 املراد القوم التابعني لفرعون يف الظلم والطغيان الظهاملنِِيَ الَْقْوِم  11/66 20071

المُ  بنتَمْرَيَم  َوَمْرَيَم اْبنََت ِعْمَرانَ  12/66 20072 ا، َوْهَي َمْرَيُم البَتوُل أمُّ عيَسى َعَليِْه السه  ِعْمراَن، َكِفَلَها َزَكِريه

َنى هَوَصاَنتْ  هَحِفظَتْ  َأْحَصنَْت َفْرَجها 12/66 20073 ة  َعِن الزر  بالِعفه

وِحنَا  12/66 20074 يَل  َفنََفْخنَا فِيِه ِمن رُّ  َجيِْب َقِميِصَها؛ َفَوَصَلِت النهْفَخُة إىَِل َرِْحَِهاعليه السالم يِف  -َنَفَخ ِجِْبِ

َقْت  12/66 20075   ْعرِتاُف بِِصْدقِهِ االو اإليامن    َوَصده

َا  12/66 20076  َقضاُؤه ووُعوُده ِلارشائعه التي رشعها لعباده و بَِكلاَِمِت َرِبر

 أنبيائهوصدقت بكتبه التي أنزِلا عَل  َوُكتُبِهِ  12/66 20077

 َّلل املُطِيِعنَي اخلاِضعني  الَْقانِتنِيَ  12/66 20078
 


